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Kaip protas, taip ir patyri* 
mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotų tau, 
kur tikybiniai principai atmes-
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Vokiečiai užėmė Rygą
Varysis tolyn, jei nebus taikos.

VO KIEČIAI JAU RYGOJE.
Pereitą subatą vokiečiai 

pradėjo generalę ataką ant 
Rygos. Pradėjo bombarduo
ti rusų drutvietes. Rusų ar
tilerija atsakinėjo. Bet kiti 
rusų kareiviai tai jau buvo 
pasiryžę bėgti. Ir kuomet vo
kiečiai pradėjo atakas, tai re
tai kur rusai gynė, dauguma 
rusų pulkų rodė baltas plunk
snas ir tuomi rodė, jog nesi-

• gina. Vokiečiai dasivarė iki 
Dauguvos permetė du tiltu ir 
pradėjo ūžti ant rytinio kran
to. Rusų artilerija vieną til
tą dar buvo sugriovus, bet ka- 

. daugi nebuvo stipraus pasi
priešinimo iš rusų kareivių pu
sės, tai rusų vadai išsiuntinė
jo įsakymus kraustytis iš Ry
gos. Kadangi vokiečiai per
sikėlė jau per Dauguvą, tai 
apsupdami Rygą, jie gali dar 
nemažai rusų kareivių paimti 
nelaisvėn.

Rusai apleizdami Rygos a- 
pielinkes naikino visokias gė
rybes ir degino sodžius ir mies
telius. Ar jie padegė ir pačią 
Rygą, tai dar nėra žinios.

Rygos puolimas nėra dide-

sipriešinimą visu keliu tik sil
pną terastų.

Ar vokiečiai varysis Rusi
jos gilumon, ar užsimanys už
imti Petrogradą, tai prigulės 
nuo taikos reikalų. Jei dabar 
vokiečiai pamatys, jog taikos 
derybų nepavyks užmegsti, tai 
reikia spėti, jog vokiečiai va
rysis Rusijos gilumon, varysis 
užimti Petrogradą. Kuomet 
vokiečių esti viršus karės lau
ke, užkariaujamos naujos že
mės, tai tuomet Vokietijoj vi
sų partijų broliškas sutarimas.

Jei dabar nebus užmegsta 
taikos derybų, tai vokiečiai 
turbut dar pasivarys iki Dnie- 
stro. Jų rankose bus Podoli- 
ja ir Besarabija. Tuomet vo
kiečiai gali laikytis prieš visą 
pasaulį kiek tik nori ir galės 
išsimaitinti.

Galimas daiktas, kad vokie
čiams parups užimti ir Petrog
radas. Tuomet jie sunaikin
tų arba paimti) Rusijos visą 
laivyną, Petrograde yra daug 
amunicijos dirbtuvių ir vokie
čiams rūpės jose sau amunici-

MOTERYS STREIK- 
LAUŽLAUJA.

Hoųuiam, Wash. — Sach and 
Door kompanjos darbininkai 
buvo sustriekavę, kad išgauti 
8 valandų darbo dieną. Bet 
kompanija,kad sulaužyti strei
ką, ėmė samdyti moteris.

PROTESTAS.
Šveicarijoj miestuose Bem, 

Zueriche ir Bazelyje kaikurių 
dirbtuvių darbininkai pusę 
dienos streikavo ir darė mani
festaciją išreiškimui protesto 
pireš didį maisto brangumą. 
Jei tas nepagelbės, tai bus su
rengti labai, dideli streikai.

IŠREIKALAVO GERESNIŲ 
SĄLYGŲ.

Tacoma, Wahs. — Organi
zuoti stiklo darbininkai išside
rėjo pakėlimą algų ant 20 nuo
šimčių ir darbo valandų su
trumpinimo iki 47 valandų sa
vaitėje.
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Rekrutai renkasi 
į lagerius.

dabar vokiečiams lengva pa
daryti bile ką. Matyt Rusi
jos armija nei kiek nesitvarko. 
Anaiptol. Eina vis didesnis 
pakrikimas.

Rygai puolus be abejonės 
visas padauguvis pateks į vo
kiečių rankas. Gal užims ne
trukus ir Dvinską.

Be to vokiečiams atdaras 
kelias į Petrogradą. Nuo Ry
gos iki Petrogrado yra 250 my
lių. Vietos pelkėtos, bet pa-

turėtų neišpasakytą grobį.
Visi tie vokiečių tolimesni 

žygiai prigulės nuo to, kaip 
baigsis iškeltas taikos klausi
mas. Bet Rusijos valdžios 
persikėlimas į Maskvą gal 
greit įvyks.

Kituose frontuose šiuo kar
tu nedaug tebuvo veikimų. 
Francijoj dabar užstojo geres
nis oras ir gal prasidės užpuo
limai.

RUSIJOS DVASIŠKUOS 
KONGRESAS.

Rugpj. 28 d. Maskvoje bu
vo atidarymas visuotinas Ru
sijos dvasiškijos suvažiavimas. 
Tai buvo Dangun Žengimo die
na. Visose pravoslavų baž
nyčiose, kurių Maskvoje yra 
1.600, nuo ankstybo ryto sgam- 
bėjo varpai. Buvo didžiausios 
procisijos, kur dalyvavę ne
išpasakyta daugybė žmonių. 
Suvažiavo 60 arcivyskupų ir 
vyskupų iš visų Rusijos kraš
tų.

Iš apielinkės ir tolimų Ru
sijos kraštų suėjo daug mal
dininkų ir ūkininkų dalyvauti 
iškilmėse.

10 vai. iš ryto Dangun Žen
gimo katedroj Kremlyje prasi
dėjo iškilmingos pamaldos. 
Toje katedroje per šimtmečius 
Rusijos carai buvo vainikuoja
mi. Katedroje buvo visa aug- 
ščiausioji dvasiškija, vienuo
liai ir svietiškiai. Buvo pre
mjeras Kerenskį ir buvęs pre
mjeras Lvof.

Pamaldoms baigiantis prie 
Kremlio suplaukė iš katedrų ir 
didžiųjų vienuolynų procesijos 
su bažnytinėmis vėliavomis 
ir stebuklangais paveikslais 
šventųjų. Tų vėliavų ir pa
veikslų buvo 1.000 su viršum. 
Po pamaldų prasidėjo 
niška procesija.

r

Tą dieną išsiliejo gilus, jau
smingas rusi] religiškumas ir 
pamaldumas. Ant rytojaus 
Išganvtojaus katedroje prasi
dėjo kongresas, kur dalyvau
ja 500 dvasiškių.

KUN. KAZIMIERAS SKRYPKO.
Rugsėjo 8 d., š. m., Kun. Kazimieras Skrypko, šv. Jur

gio parapijos, Detroit, Mich., klebonas apvaikščios sukaktu
ves 25"metų kunigavimo. Jisai gimė Lietuvoje, Kauno g., 
Žagarės parap., 30 d. rugpjuč o 1869 m. Gmnaziją baigė 
Rygoje, o dvasišką seminariją — Kaune. Lietuvoje savo 
augšto pašaukimo priedermes pildė šiose parapijose: Vil
kijoje, Vaškuose, Krakiuose, Kartėnuose ir Anykščiuose. Į 
Ameriką atvyko 1904 m. Keletą metų klebonavo Westvil- 
le, III. Detroitan atvyko 1915 m. čia jo rupesniu pasta
tyta graži bažnyčia. Kun. Kaz. Skrypko pasižymi gerašir- 
dingumu ir duosnumu, ka p tautos reikaluose, taip ir ka
taliku moksleivijos šelpime. Nežiūrint to, kad jau susilau
kė 25 metų kunigavimo jubilejaus, džiaugiasi gera sveika
ta. Yra didis dailės (ypač muzikos) mylėtojas. Yra my
limas vietinio jaun ino ir visos parapijos.

ILGIAUSIŲ METŲ!

SREIKLAUŽIAI PAKĖLĖ 
RIAUŠES.

200 Strytkarių streiklaužių 
buvo gabenami iš New Yorko 
į San Francisco. Raweins, 
Wyo. stotyje jiems reikėjo lau
kti keletą valandų. Nusibodo

BUSIĄS NAUJAS SUKILI
MAS.

Bulgarijos socijalistas Kir- 
kov, kurs buvo Stockliolme ir 
kalbėjsi su Rusijos visokiais 
soeijalistais, tai sužinojęs, jog 

• Rusijos bolševikai rengiasi 
prie naujo sukilimo prieš val
džią.

CARAS NAUJUOSE PALO- 
ciuose.

Ex-caras Nikalojus jau ap
sigyveno Tobolske. Jo namai 
turi 14 kambarių. Ex-caras 
ir jo žmona turi po kambarį, 
keturios dukterys užima du 
kambariu ir vieną sūnūs Alek
siejus. Skyrium yra knygy
nas, valgomoji, virtuvė. Ki
tuose kambariuose tarnai gy
veno.

Kuomet ex-caras atvyko- 
su savo šeimyna į Tobolską.' 
tai namai dar nebuvo pertaisy
ti. Turėjo gyventi garlaivy
je, kuriuo atplaukė į Tobols
ką. Ex-carienė ir duktė Olga 
važiuotos atvažiavo į namus,o 
kiti tai pėsti atžingsniavo.

Ex-caras prašė valdžios lei
sti jam samdyti mokytojus 
vaikams.

Valdžiai atsiejo 10.000 rub
lių ex-caro emigracija.

BAISUS GAISRAS
Veik visas Rusijos miestas 

Kazan išdegė. Daug žmonių 
toje nelaimėje žuvo ir daug su
žeista. Gaisras tęsėsi 36 va
landas.

šis naujai suorganizuotas, skaitlingas ir simpatingas L. Vyčių 79 kuopos, Detroit, 
Mich., choras rengia gražų koncertą 8 rugsėjo dieną, šv. Jurgio par. salėje, Detroit, 
Mich.
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Ne bile kaip užlaikys Dėdė 
Šamas savo kareivius.

Į lagerį jau atgabenta 50.000 
šautuvų, daugybės patronų ir 
kitokių karinių reikmenų. Ar- 
motų kol kas dar neatgabenta, 
bet neužilgio bus. Susidarys 
armija vienutė su visoms da
limis.

Kareivių gvvenimas bus to- 
kis:

Kelties 5:45 vai: iš ryto. 10 
minutų skiriama apsirėdymui. 
Apsirėdę tuoj turi lėkti pas- 
kirton vieton pasimiklinti len
gva gimnastika. Ta gimnas
tika taip jauną vyrą pamankš- 
tys, jog visi kūno raumenys 
bus įjudinti. Tas tęsis 20 mi
nutų. Po to visi eis pusryčių. 
Po pusryčių valymasi kazar- 
mėje. Po to pusantros valan
dos karinio muštro. Pietų vie
na valanda. Po pietų įvairus 
karinis muštras iki 5 vai. ir 
tuomet esti vakarienė.

Po vakarienės kareiviai pil
nai liuosi, vaikščioja į pasi
linksminimo vietas ir tt. 11 
vai. yra gulimo laikas. Prasi- 
kaltusiems kareiviams yra gan 

vėse. Tie virėjai "pasamdyti didelė khfčė, kuri primins pil- . 1 t • • *

Rugsėjo 5 d. į Mass. valstijos 
lagerį Ayer suvažiavo 40.000 
rekrutų. Ir prasidėjo ji) muš
tras.

Per pastarąjį mėnesį ten 
dirbo 10.000 darbininkų ir ant 
plynų laukų išstatė čielą mie
stą — pastatė 717 budinki), 
nulygino laukus paradams, iš
statė ligonines, valgyklas, e- 
lektrikos dirbtuves, sandėlius. 
Ligoninė turi 1.000 lovų.

Darbininkai bus puikiai ap
mokami. Vaikai po 15 metų 
amžiaus gaudavo, po $3 ir net 
$4 dienoj. O vyras, kurs vik
riai vartoja plaktuką ir galėjo 
įkalti vinį, patapdavo karpen- 
terio pagelbininku ir gaudavo 
po $4.12 dienoj. Vyrai, kurie 
gaudavo keletą mėnesių atgal 
tik po $2, dabar ėmė po $6 ir 
$7 dienoj. Dirbo 10 valandų 
dienoj. Darbas buvo greitai 
varomas, todėl darbas ėjo ir 
nedėliomis. Tai tas visas 
miestas išdygo per 60 dienų.

Jau nuo pradžios rugsėjo 
mėnesio kasdien atvažinėja o- 
ficieriai ir kitokie viršininkai. 
Atvažiavo 200 kukorių, kurie 
daro tvaiką valgiose, virtu- 

iš geriausių hotelių, gerai ap
mokami ir kareiviai turės ge
riausią valgį. Valgiai pavyz
džiui bus tokie: pusryčiams 
kiaušiniai su lašiniukais, kar
šti biskitai, avižinė košė ir ka
va. Pietums geros jautienos 
šutinys, bulvės, duonos pudin
gas su grietine, pajus, duona, 
sviestas, kava. Vakarienei jau
tienos baslį, pudingas, karšta 
kornų duona, sviestas ir ar
bata.

Pieno, sviesto, grietinės gau
siai gaus kareiviai. Valdžios 
yra daug maž tiek, paskirta 
tiems 40.000 kareivių dienoje: 

33.275. svarų šviežios jau
tienos.

8.540 svari) lašinių. 
42750 svarų miltų.
2.850 svari) pupų.
1.900 svarų ryžių.
1.900 svari) bulvių.
9.500 svarų cibulių.
2.367 svari) tomaičių.
910 svarų slyvų. 
20.000 svari) konservų.
2.700 svarų kavos. 
1.200 kvortų pieno.
6.000 svarų sviesto.

dyti gerai savo pareigas.
Kiekvienas pulkas turės be- 

ną. Į jį bus renkami kareiviai 
su muzikaliais gabumais ir 
mokinami. Visus įstrumentus, 
žinoma, suteiks valdžia. Ka- 
pelmeistras bus samdytas.

Pašaliečiai bus leidžiami 
lankytis lageryje.

Alga kareiviams prasideda 
nuo pirmos dienos. Bus moka
ma po $30 mėnesyje. Visomis 
reikmenomis iki paskutinio 
siūlo valdžia aprūpins. Pini
gus kareiviai gali pasidėti 
taupymui ir bus mokama 4 
nuoš.

Amerikos visi pulkai bus su
tvarkyti pagal Francijos pul
kus.

AIDOBLISTAI PERSE
KIOJAMI

Australijos valdžia nepripa
žįsta aidoblistų organizacijos. 
Ji ten nėra legalė. Aštuoni ai
doblistai bandžiusieji agitaci
ją varyti tarp darbininkų tapo 
suareštuoti.

Aprupinkit kareivius laikraščiais.
Daug lietuvių jau yra Suv. Valstijų kariuomenėje. Dar 

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

Tie lietuviai kareiviai tapo atskirti nuo lietuvių visuo
menės ir veikimo. Jiems be abejonės rupi žinoti, kas de
dasi lietuvių gyvenime, kas veikiama. Tarpe svetimų, vež
dami nuobodų kareivišką gyvenimą mūsų tautiečiai labai iš
siilgsta sajųjų, trokšta žinių apie lietuvių darbus.

Draugi), pažįstamų, giminių yra pareiga aprūpinti 
juos dvasiškai. O tas geriausia atliekama užrašant jiems 
gerą-laikraštį.

Todėl nepamirškite savo draugų kareivių užrašykite 
jiems laikraščių. Užrašykite jiems “Darbininką.” Tame 
atsitikime “Darbininką” galima užrašyti speciale kaina. 
Lietuviams kareiviams “Darbininką” suntinėsime už $2.00 
metams ar jie patys užsirašys ar jo draugai užrašys.

Prenumeratas siųskite šiuo adresu:

242 W. Broadway,
“DARBININKAS,

Apsigarsinkite L.D.S. Kalendoriuje
1918
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Eina iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomis. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje......... ....................
į • Užrubežyje metams...................................................

‘ “D A R B I N I N K A S”
(The Worker) 

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

Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor. 
Subscription Rates: 

Yearly.............................................................. .
6 months...........................................................

; Foreign countries yearly.............................

“DARBININKAS”
242 W. Broadway, South Boston, Mass.

$3.00
$4.25
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$1.50
$4.25
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/ LIETUVOS REIKALAI.
Pereitame numeryje buvo 

paduota svarbi žinutė apie tai, 
jog Vokietijos valdžia svarsto 
Lietuvos ir Kuršo reikalus. Ži
nių apie tai buvo daugumoj A- 
merikos laikraščių. Žiųoma, 
tas svarbu ir naudinga, kad 
praskamba žinių apie Lietuvos 
reikalus civilizuotų tautų laik
raščiuose. Bet daugelis laik
raščių matė reikalą tame klau
sime ir editoriales pastabas 
parašyti. Tą padarė Bostono 
laikraščiai. Rimčiausias Bos
tono laikraštis Transcript in
dė jo pastabą antgalviu “Pro- 
tecting” Lithuania. Rašoma 
šitaip:

“Iš pranešimų Berlino laik
raščių dabar aišku, jog Vokie
tijos valdžia įsteigė atskirus 
“protektoratus” Lietuvai ir 
Kuršui, tai yra Baltiškoms že
mėms, kurios apgyventos ka
talikų lietuvių ir protestonų 
latvių. Vokietijos valdžia pa
siryžus iš tų kraštų padaryti 
autonomiškas valstybes ir tu
rėti savo globoje. Kas Lietu
vai ir Kuršui atsitiktų, jei vo
kiečiai nebūtų išvyti, tai aišku 
iš to, kad tose žemėse jau da
bar daug vokiečių gyvena, gy
veno per šimtmečius. Nors jie 
buvo mažumoje vienok jie yra 
kapitalistai. Todėl po vokiška 
autonomija Lietuva ir Kuršas 
politiškai ir socijaliai greitai 
suvokietėtų. Kiekvienas Vo
kietijos žingsnis tose žemėse 
kreiptų linkui suvokietinimo 
ir tautiškas savitumas, kurs 
nežiūrint į rusiškas priespaū- 
das buvo užsilikęs, dabar ne
išsilaikytų ir pasibaigtų.”

Toliau tas laikraštis nurodo, 
kas atsitiko su lenkų “valsty
be” ir todėl kiekvienas lietu
vis ir latvis kuolabiausia turįs 
trokšti paliuosavimo iš vokie
čių globos. d f

KAIP VEIDRODYJE.
“Ateities” No. 35-tame skai

tome:
“Visi sutiksime, kad Amerikoje 

vidurinė lietuvių srovė, kuri reiš
kiasi “Sandaroje” šiandien, kaip 
ir pergyvena kokio iširimo ag ap
snūdimo laikų. Viešai, po viduri
nės srovės laikraščius, matome 
daug “žodinės kovos” tarp Jos val
dybos narių “vadovų,” tarp centro 
ir apskričių. Privačiai dar dau
giau girdime: kad “vadovai” /ar
pu savęs visai nesutaria, Įtaria 
vieni kitus palinkime Ir net parsi
davime tai klerikalams, tai — so
cialistams. tai — vienai ar kitai 
kariaujančių valstybių pusei ir va
ro vienas prieš kitų “ėdimo” poll- 
tikpalalkę. ,

T’io tarpu vietose jokio darbo 
kaip ir nėra: naujosios kuopos vi
sai nesitveria, senosios vos-vos vel
ka gyvybę, nemoka mėnesinių mo
kesčių, nelaiko visai susirinkimų 
ir kas aršiausia, nežino nei kaip, 
nei kų veikti visuomenėje.”

Ir tas viskas yra tikrų tik
riausia teisybė pasakyta — ne 
viename sakinyje nepameluo
ta. ■> X

vištos kojos, o be ko viso sa
vo skaitytojams inkalbinėja, 
būk “Ateities” žlugimo trok
štą kairiosios ir dešiniosios 
srovės žmonės, o tas viskas gir
di ir stumia “Ateitį” prie ko
jų pakratymo.

Nurodinėja, kad vienatinė 
viltis jos gyvavimo palaiky
mui, tai šėrų pirkimas ir pre
numeratų rinkimas, bet ir čia 
esanti didžiausia nelaimė, kad 
agentai nenorį tuomi užsiimti 
dėlto... kad... “Ateities” nie
kas nenori pirkt ir jie iš jos 
nepadaro biznio.

Tuomi tarpu, girdi, kitos 
srovės tik steigia laikraščius, 
tik leidžia knygas, kad net ū- 
žia. Matote, čia nors aiškiai, 
nepasakoma, bet faktas nuro
doma iš katalikų vsuomenės 
gyvenimo, o tas kaip matyt 
“Ateities” rašėjams ir leidė
jams ir yra dieglys pašonėje.

Ir ką tos “Ateities” nedir
bama, kad savo dieneles pra
tęsus: Ir apsiskelbta, kad jos 
leidėjų pinigėliai jau žūva, nes 
pardavus biznį nieko nelikę šė- 
rininkams už įdėtus šėrus. Pa
daryta iš šėrininku nuosavy
bės privatinė nuosavybė Pra- 
tapo, ir vėl tveriama neva vi
suomeniška bendrovė jos leidi
niui ; tai parkviečiama į redak
torius net p. Šalčius, galiausia 
net patsai Šventas Tėvas sten
giamasi diskredituot ir paže
minti visuomenės akyse — o 
viskas daroma su tikslu išpla
tinimo “Ateities.” O ta vi
suomenė kaip tik priešinga, 
juo tolyn, juo labyn “Atei
ties” triksams neužsitiki ir 
nuo jos atsigręžia.

Vieniems netinka jos skvs- 
stas ir kaip kuriais atžvilgiais 
prieškatalikiškas turinys — 
tai katalikams, o kitiems nesą 
gvarancijos, kad šėrų pinigai 
nežlugtų taip, kaip pirmiau 
buvusių jos šėrininku pinigė
liai kad žlugo.

Ar verksite ponuliai ar ai
manuosite, ar kitus įtarinėsi- 
te troškime jūsų mirties ar ne, 
ar kitiems pavvdėsite jų pasi
sekimo ar ne, o jūsų “Atei
ties” sveikata patol nepasitai
sys — pakol jos špaltose nebus 
rimtesnis raštų turinys ir ne
įsigyvens, jei jau ne pridera
mas kitų ypatų ir srovių pago- 
dojimas tai bent šaltas manda
gumas ir bent bizniškas teisin
gumas — o kol to nebus vis- 
vien diena iš dienos smuksite 
ir smuksite iki galiausia pri
lipsite liepto galo. Ir tame vi
same nebus niekas kitas kaltas 
kap tiktai jus patys. Kur rei
kalinga teisybė ir reformos, te
nai verkšlenimais nieko nenu
veiksime, o tik vien parodysite 
kitiems savo silpnumą arba 
dar ir ką nors daugiaus...

I

PALAIKYKITE “ATEITĮ.”
Kad verkšlena “Ateities” 

leidėjai, tai verkšlena, lyg tos 
Lietuvoje melagės valkiotės či
gonės.

Ilgiausiuose .nusiskundimų 
straipsniuose išrodinėja, kad 
4‘Ateities” likimas ir gyvavi
mas kabo visiškai, kaip ant

VOKIETIJOS RUBEŽIAI.
Prieš karę Vokietijos rube- 

žių ilgis buvo toks: palei Rusi
ją 843 mylios, palei Baltiką 
927 m., palei Daniją 47 m., pa
lei Šiaurinę jurę 293 m., palei 
Holandiją 377 m., palei Belgi
ją *70 m., palei Luxemburgą 
111 m., palei Franciją 242 m., 
palei Šveicariją 256 m., palei 
Austriją 1.043 m.

i .

raštinę pakol darbas nebus 
užbaigtas, kad p. Šalčiui iš 
surinktų aukų nemokėjus $25 
į savaitę. (Žiūr. prot. sausio 
16 d. 1917 m.).

Katalikams atstovams vis-gi 
neatsisakius iš C-lio K-to tau- 
tin.-laisvamaniai tečiaus nenu
stoja darę pastangas kaip juo
sius nusikračius.

Štai kaip jųjų daroma!
Vas. 22 d. 1917 m. C-lė rašti

nė Tamstos Prezidente įsakyta 
šaukia C-lio K-to susivažiavi
mą IVilkes-Barre ,Pa. 10 vai., 
bet po kelių dienų susigriebę 
praneša katalikams, girdi, su
sirinkimo nebūsią. “Delei ne- 
permatytų kliūčių, rašo Šal
čius, susivažiavimas vas 22 d. 
įvykti negali, todėl šiuomi 
prašau Tamstos į susirinkimą 
nevažiuoti...” Susirinkimas 
tečiaus vas. 22 d. įvyksta, bet 
vien tik tautin.-laisvamanių — 
ir nutaria katalikams duoti 
“otstevką.” Štai p. Šalčiaus 
laiškas į A. L. Tarybos sekre
torių.

ATSAKYMAS 
p. J. S. LOPATTO.

Tai-gi, tiesa, ką Tamsta 
patsai pripažįsti, kad saus.’ 
16 d. 1917 m. C-lis Komitetas 
savo posėdyje, kuriame daly
vavo ir katalikai atstovai bu
vo nutarta “Liet. Dienos” vi
sas aukas tuojau išsiųsti nu
kentėjusiems nuo karės lietu
viams. Tiesa ir tai labai liūd
na, kad Tamstos ikišiol da 
to nepadaryta. Aukų neišsiun- 
timo priežastis, Tamsta sakai, 
paskelbęs laikraščiuose, bet 
man kaip C-lio K-to nariui to 
neužtenka. Kiekvieno Komite
to nariai apie Pildomojo pre
zidento ar raštininko veikimą 
turi teisę žinoti ne iš lakraš- 
čių, bet iš išduodamos atskai
tos per K-to posėdžius. Nuo 
sausio 16 d. 1917 C-lio Komite
to visų narių tokio posėdžio ne 
buvo.

Tamsta šiame laiške kaltini 
socialistus už L. D. galutinos 
atskaitos sudarymo trukdymą, 
bet manau ne suklysiu pasa
kęs, kad daugiau Tamstą su
trukdė taut.-laisvamanių C. K- 
te politika, kuriai davei, kai
po prezidentas leisti šaknis į 
“Liet. Dienos” reikalus.

Tamstai, kaipo C-lio K-to 
nariui ir jojo Prezidentui vy
riausiai turėjo' rūpėti Wilkes- 
Barre visuotinojo susivažiavi
mo nutarimų pildymas. Tams
ta turėjai žinoti šiuos minėto
jo susirinkimo nutarimus, bū
tent:

“1. Sudaryti Centralį A. L. 
Komitetą kurio užduotimi bū
tų surengti vien Liet. Dieną. 
Vienbalsiai nutarta, kad tok
sai komitetas būtų išrinktas.

a) išsiimtus surinktus pini
gus ir išdavus atskaitą ir dar
bas pasibaigia. Priimta vien
balsiai.” (žiūr. Wilkes Barre 
visuot. susir. prot.).

Kaip Tamsta p. Lopatto iš- 
pildei ir pildai šituodu pama
tiniu nutarimu? L. D. reikalus 
da toli gražu neužbaigus Ta
msta leidai įnešti į C. K-tą 
klausimus nieko bendro su ja 
neturinčius. Atskaita nesuda
ryta, komiteto darbas nė ne
baigiamas, Tamsta patsai pri
sideda prie L. D. užbaigimo 
trukdymo leisdamas svarstyti 
C-lio K-to posėdžiuose apie 
naujus komitetus, visuotinus 
susivažiavimus, politikos klau
simus etc... (Žiūr. lapkr. 30 d. 
1916 protk.). Padaręs jau vie
ną klaidą gerb. Prezidente, da
rai kitas leisdamas savo rašti
nei laužyti jau net pačio komi
teto prieš kelias dienas pada
rytus nutarimus. Atsitikimas 
kurisai įvyko, kada C-lė raš
tinė šaukė visuotinąjį susiva- i 
ži avimą ne susižinojusi su 
C-lėms organizacijoms, nors . 
buvo aiškiai nutarta kad tik 
“susižinojus ir- atlikus visą 
prirengimo darbą šaukti etc...’ 
(Žiūr. lapkr. 30 d. 1916 susi v. 
prot.).

Štai kame yra vienas iš ne- ‘ 
susipratimų šaltinis, štai vie
na iš svarbiausiųjų L. D. už
baigimo reikalų sutrukdymo 
priežasčių, už ką visa atsako
mybė turėtų gulti ant Tams- I 
tos, kaipo Prezidento pečių!

Sausio 16 d. C-lio K-to po
sėdyje kuriame Tamsta p. Lo
patto ramiai Mūri, kada nuo 
manęs taut.-laisvamaniai ati
ma legališkai man ant popie
ros steiktų du balsu, tokiu bū
du jie paimdami savo kontro- 
lėn visus L. D. reikalus ir au
kas, kas taip-pat priešinasi 
W. B. viuotinojo susivažiavi
mo minčiai būtent kad L. D. 
nebūtų vienos srovės reikalas. 
(Skaityk prot). — Katalikai 
atstovai likę mažumoje jau tik 
energingais protestais priver
čia susirinkimą daryti pir
miausiai savo darbą. (Žiūr. 
C-lio Komp posėd. protok. 
.“Tėv.” No. 9. 10.).

Taut.-laisvamaniai K-te gal 
ir tikėjosi kad kat. atstovai li
kę mažumoje išstos iš komite
to, bet tai neįvyko iki po šiai 
dienai ir neįvyks pakol visas 
L. D. darbas nebus užbaigtas 
ir pinigai nebus išsiųsti. Ir 
tame trukšmingame susirinki
me kat. atstovai netik ką neiš
stojo iš K-to, bet aš apsiė
miau net dovanai vesti C-lę katalikų protesto i 
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Vas. 22 d. 1917.
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Gerb.:—
Liet. Dienos darbas pabaig

tas ir apyskaita parengta. 
Šešių C-lio K-to narių nuo 
katal. srovės misija pasibai
gė ir jie neturi įgaliojimo to
liau darbuotis C. K-te...

M. Šalčius
C. K-to Pild. Sekr.

A. L. Tarybos vardu užpro
testuoju pažymėdamas kad ka
talikų atstovų darbas negali 
būti pabaigtas ir jie negali pa
sitraukti pakol atskaita nebus 
priimta ir pinigai neišsiųsti. 
Štai mano laiško kopija:

“Gerb.:—
...C-lis K-tas visoj savoj 

statoje gyvuoti nenustoja
negali būti likviduotas pa
kol “L. D.” darbas nėra už
baigtas, pinigai neišsiųsti ir 
oficijaliai atskaita nepriim
ta...

Su pagarba,
Pr. Augustaitis.

Ir tai vis taut.-laisvamanių 
C. K-te buvo daroma su žinia 
Tamstos gerb. Prezidente! Su 
žinia, manau, buvo šaukia
mas vas. 22 d. vis. C-lio K-to 
susirinkimas, su žinia Tams
tos ir atšauktas, kad taut. lais
vamaniams davus laiką susi
tarti ir tokį impartinentišką 
laišką pasiųsti katalikams.

Kada taut.-laisvamaniai C. 
K-te seimavo kaip paėmus sa
vo rankosna visą C-lį Komite
tą ir iš jojo prašalinus katali
kus, rašiau Tamstai laišką, 
kaipo į kat. atstovų C-liame K- 
te, kad Tamsta sušauktum ir 
katal. atstovų atskirą privati
nę konferenciją. Tamsta štai 
ką man atsakai: “Nematau jo
kio reikalo šaukti susivažiavi
mą katalikų srovės narių.” 
(Laiškas vas. 10 d.).

Mano-gi laiškams kur rei
kalavau, kad C-lis K-tas lai
kytųsi visuot. Wilkes-Barre 
susivažiavimo nutarimų Tams
ta štai kaip atsakei: “I pla
ce the cause of humanity bev 
ond the petty intrigues of any 
cliąue or cliąues”— (Iš laiško 
rašyto Febr. 5 1917). — Ką 
Tamsta priskaitai prie cli-“ 
que”? — Ar tuos ką reikala
vo kad W. B. visuotinojo susi
važiavimo nutarimai būtų pil
domi

Taut. laisv. nepasisekus ir 
šituo žingsniu katalikus pra
šalinti iš C-lio K-to ir užmir
šus jau jiems vas. 22 d. duotą 
“atstauką” štai vėl šaukia
mas viso C-lio K-to narių su
sirinkimas Kov. 11 d. 2 p. m. 
Wilkes-Barre, Pa. Kadangi 
kov. 11 d. pripuolė nedėldieny
je, kunigams į susivažiavimą 
atvykimas visai negalimas, o 
šiaip katalikams ir nepatogi 
diena, todelei kat. atstovai 
parašė Tamstai protestą dėl 
šventadienio nuskyrimo C-lio 
K-to posėdžių.

Nežinau kada kiti C-lio K- 
to nariai buvo gavę pakvieti
mą važiuoti į kov, 11 d. susi
rinkimą, pakvietimas, kurį 
aš gavau buvo rašyta kov. 5 
d. paned., mane pasiekė vos 
ketverge ir aš tą pačią dieną 
išsiunčiau protestą.

Tamsta p. Lopatto ir .čion 
to ir prašymo

nepaisiai. Patsai būdamas 
katalikų atstovas C. K-te te
čiaus leidai taut. laisvama
niams profonuoti kat. šventę 
įvykdindamas kov. 11 d. posė
dį, kuriame katalikai negalė
jo' dalyvauti. Šiame susirin
kime Tamsta su taut. laisva
maniais vėl nutarėte, kat. at
stovus iš C-lio K-to prašalin
ti, jeigu pastarieji neduos 
jiems prielankaus atsakymo į 
dvi savaiti laiko. Ir vėl pa
darytas pasikėsinimas ant kat. 
atstovų C-raliame K-te po ku
riuo Tamsta padedi savo ran
ką.

— Kat. atstovai ir šio Tam
stos su taut. laisvamaniais pa
sikėsinimo nenusigando. Nie
ko neatsakydami Tamstos įga
liotos raštinės nepamatuo
tiems užklausimas, nes

a) susirinkime įvykusiame 
nedėldienyje padaryti nutari
mai neturi legalės vertės,

b) nei Tamsta, nei C-lio 
K-to taut. laisvamaniai neturi 
nei mažiausios teisės atstatyti 
komiteto narius, kuriuos iš
rinko visuotinas Wilkes-Barre 
susirinkimas, — todelei tatai, 
atstovai nenustoja skaitytis C- 
lio K-to nariais ir jųjų misija 
negali būti užsibaigusi pakol 
visos L. D. aukos nepasieks 
Lietuvos. Galutinai C-lio K- 
to katalikų atstovu) atviras lai
škas į Tamstą griežtai pabrie- 
žė, kad jie savo teisių prie 
C-lio K-to nėra išsižadėję! —

Labiau mane nustebino 
Tamstos laiške pranešimas 
kad kat. atstovai yra atsisakę 
iš C-lio K-to. Aš labai indo- 
maučiau, kur kada ir kaip į- 
vyko kat. atstovu) atsisaky
mas?! Jeigu p. Lukoševičius 
nesutiko būti dabartinio, taut. 
laisvamanių vadinamojo C-lio 
K-to, tai visiškai da nereiškia 
jojo atsisakymo iš C-lio K-to 
Lietuvių dienai suorganizuoto 
ir įgalioto.

Betikslis ir Tamstos apgai
lestavimas teikiamas kat. ats
tovams C-liam K-te! Jeigu 
jau kas, tai Tamsta pirmuti
nis esi to apgailestavimo ver
tas už W. B. visuotinojo susi
važiavimo nutarimų nepildy
mą ir tautininkų laisvamanių 
politikos įsileidimą į L. Dienos 
reikalus.

Ne kas kitas daugiau, kaip 
tik katal. atstovai C-liame K- 
te šventai laikėsi ir laikosi 
tVilkes-Barre visuotinojo su
sivažiavimo jiems suteiktų į- 
galiojimų, vengdami visokios 
politikos šelpimo reikale 
(skaityk Wilkes-Barre visuot. 
susi v. prot.)

Nežinau vėl apie kokį pra
šymą Tamsta kalbi. Kas, ir 
kokį ir kam jie paduoti???

Kat. atstovai C-liam K-tete 
visuomenės įgalioti, josios ne
atšaukti, patys neatsisakę, 
taip lygiai kaip patsai Tamsta 
pirmiausiai turi pasirūpinti 
pasiųsti aukas nukentėjusiems 
lietuviams tuo užbaigdami sa
vo misiją!

Nenoriu čion rašyti visos 
L. D. istorijos, nenoriu čion 
teisti nei Tamstos, gerb. pre
zidente, Tamsta savo atsaky
me -prikišdamas katalikams tai 
ko jie nepadarė, iššaukei šias 
kelias pastabas C-lės raštinės, 
Tamstos laškai ir susivažiavi
mų nutarimais paremtas. Pa
stabomis vienog savo paaiški
nimo neužbagsiu. Aš kaipo 
C-lio K-to I Sekretorius ir na
rys reikalauju vėl 1) kad 
Tamsta oficijaliai išduotam 
C-lio K-to nariams atskaitą 
delko ikišiol L. D. aukos neiš
siųstos,

2) kad Tamsta pasirūpin
tum surasti būdus ir kelius, 
L. D. aukoms išsiųsti ten, kur 
jos aukotojų yra skiriamos.

3) kad C-lės raštinės atskai
ta ir revizijos komisijos rapor
tas C-lio K-to narių oficijaliai 
būtų priimta,

4) kadangi tam viskam rei
kalingas C-lio K-to susirinki
mas, kad Tamsta neatidėlio
jant tokį susirinkimą sušauk
tum.

Su pagarba 
K. Pr. Augustaitis, 

C. K Sekretorius.
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Aižia

Nuotrupos.
Jei kas nenori, kad apie jį 

būtų rašoma teisybė, tai “Vie
nybės Lietuvninkų” redakcija 
pirmoji ant to nabago galvos 
puodą melų ir pamazgų išpils.

——o------
“Darbininke” telpančios 

“Nuotrupos” kaikuriems li
berališkų laikraščių redakto
riams visas logikas sutrupino. 
“Vienybėje Lietuvninkų” net 
baisus “huraganas” siausti 
pradėjo.

------ o------
Lietuviška milicija, tai nėra 

kokia švilpa, kad iš tuščios 
burnos ją būtų galima į nebūt- 
niekius paversti.

------ o------
Kad “Tėvynė” ir SLA. turi 

kipšą, tą patvirtina ir “Vie
nybė Lietuvninkų,” tik sako, 
kad tas kipšas nėra juodas, bet 
kad- tai kipšas, — tą visi pri
pažįsta.

----- o-----
Kuomet apie Romą ir popie

žių pradeda kalbėti lietuviški 
liberalai lygiau išeitų, kad as
tronomiją arba geologiją pra
dėtų aiškinti prūsiški tarako
nai? 't

----- o-----
“Vienybės Lietuvninkų” 

klausimai ir atsakymai per
daug lytiški pasidarė. Net re
dakcijos straipsniuose lytišku
mas apsireiškė.

----- o-----
Grigaičių “tarybų.”Nuo

kaip šuo nuo blusų, visi soeija- 
listai kratosi.

----- o-----
“Keleivis” rytojaus belau

kiant, šiandieną nuo savo pa
sekėjų, kaip boba nuo bulvių, 
paskutinę skūrą lupa.

------ o-----
Chicagos lietuviški socijalis

tai, Grigaičio ir Jurgelionies 
vedami, kaip “Lietuva” pra
neša, jau pradėjo lietuvių 
vardą “paškudyti” Amerikos 
lietuvių darbininkų tarpe.

------ o------
“Ateitis,” demokratiškų šal

čių ir liberališkų pūgų apsup
ta, baigia susitrinti.
\ ------ o-—

Buvo diedas Zanavykuose, 
o Grigaitis Amerikos 
kuose.”

-o------
“Pasikolionių 

“Darbininke” daug 
už “Vienybės Lietuvninkų 
klerikališkas pastabas.

------ o------
Socijalistai, laisvamaniai 

ir liberalai ilgus metus kala, 
kala, kala, o klerkalo 
tuviško vis dar neiškalo.

------ o------
“Moterį) Balsas” savo 

sigirimais ir pasispirimais bai
siai bobišku atrodo.

------o-----
“Draugas,” tai bent vy

ras! Vis ką nors nepaprasto 
išgalvoja.

------ o------
“Caras”, žiūrėdamas į 

Rusijos bolševikų darbus, tur
būt susiriezdamas juokiasi. 
Juk jo “činovninkai” geriau 
nebūtų pataikę žmonių sumul- 
kinti.

NEPADARYS NESIGIRK.
Ganės jautis pabalyje, 
Kur varliukės- šokinėjo, 
O išvydusi žalioji 
Jam didumo pavydėjo.

Iš piktumo dantį griežė, 
Taip kalbėdama varliukė, 
“Kam tas jautis yra didis— 
Aš menkutė ir mažiukė.

Turi būti čia teisybė. 
Taip žalioji aimanavo.
“Tik patėmykit, sesutės, 
Aš išpusiu kailį savo.”

Ėmė pusti visa.spėka, 
Kiek galėdama stenėjo. 
Kojas tempė, galvą rietė, 
Kad net kaulai jos braškėjo.

Valandžiukę pastenėjus, 
Iš puikybės pasišiaušė: 
“Aš jūs matot, kaip išrodau 
Ji kitų varlių paklausė.

Jos sesutės net nustebo, 
' Pasikreipusios žiūrėjo,
Jokios atmainos varlėje 
Nei biskiuko neregėjo.

Pasityčiojant jos tarė: 
“Kam aikvoji savo spėkas? 
Tavo gale ir didumas 
Prieš tą jautį yra niekas.”

Nepaklausė perspėjimo 
Vien didumą savo gyrė, 
Patol putės ir stenėjo, 
Pakol kailis persiskyrė.

♦ •

Daugel randame didžiūnų, 
Kurie girti save moka. 
Jie nežino ar pritinka —- 
Dėl jų nosies ta taboka.

Nieko gero nunuveikia 
Save kelia kuoaukščiausia, 
Aukšto tikslo nepasiekia, 
Nusileidžia jie žemiausia.

Kuomet darbas jau pabaig- 
. ' ... ^tas’

Gali tuomet pasigirti, 
0 besipučiant be laiko 
Gali kailis persiskirti.

U. GUDIENE.

i
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“cicili-

skyriai” 
švaresni

J J

lie-

pa-

------o-----
Šliupas Rusijoje labai pui

kų “džiabą” gavo. Bulotos 
taškus kuouoliausia valo.

------o-----
Kapsuko revoliucijonizmą 

gal Petrograde pelės suėdė, 
kad apie jį net socijalistai nie
ko nebesako.- - o»—

Du-syk du yra keturi, bet 
socijalistams visvien negeri, 
nes ne revoliucijonieriški.

-----o
Apie seimus daugiausia li

beralai kalba, bet seimininkai 
iš jų kuopraščiausi. Brook
lyno seimas gali būti visiems 
pavyzdžiu.

------o—
“Centralinis” Komitetas 

kuonarsiausia liberalų partiją 
gina ir jai ištikimai tarnauja.

■—o——
“Lietuvos” advokatiškas 

Jurgis Spurgis iš strioko. kaip 
kepta silkė turės sudžiūti, kuo
met dagirs kad jam į kaimy
nus kunigas Fabijonas taiko.

švilpukas.

£

A. K. MAŽINAUSKAS įga

liotas užrašinėti “Darbinin
ką,” rinkti apgarsinimus ir tt. 
Pas jį galite kreiptis šiuo ad
resu:

A. K. Mažinauskas,
321 Lineoln Avė., Rockford,Ul.

AR SKAITOTE “MOTERŲ 
DIRVĄ,” lietuvių katalikių 
moterų mėnesinį žurnalą? Jei 
ne nelaukie nei dienos, bet su- 
sipažinkie su ja, o tikrai nesi
gailėsi tą padarius. “Moterų 
Dirva” kupina indomiausių 
dalykėlių ir žinelių. Metams 
tik doleris, pusmečiui' 65 cen
tai, 1 egzempliorius 10 centų. 
Adresuok:

“MOTERŲ DIRVA,”

242 W. Broadway,
South Boston, Mass.

HASMOEOUAL

BORDDCS 
Maltėd 
Milk

Ar jus jaučiatės nu
vargę po dienos darbo?

Jeigu taip, gerkite stiklą ar 
du, šilto arba šalto

BORDEN’S
MaltedMilk

IN TMI SOUARC PACKAOB ,

Priduos stiprumą ir jausite 
palengvinimą nuvargintose 
kūno dalyse, suteikdami rei
kalaujamo maisto.

IŠMĖGINK ŠIĄ NAKT 
NUSIPIRK PAKELĮ 

ŠIANDIENA
Parsiduoda visose vaistinėse.

Išpildyt šį kuponą ir pasiųsk

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
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darbininkas. 3

visur viešose vietose buvo 
lentos ir ant jų daktarai nuo- 
latai užrašinėdavo kareiviams 
persergėjimus, kur, pavojus

Kiekvienas kareivis verčia
mas bent vieną sykį dienoje 
nusiprausti ir nusiplauti kojas, 
išsivalyti panages ir susišu
kuoti plaukus. Patogesnėse 
vietose kareiviai turi kasdien 
maudytis. Burna ir dantis 
kasdien turi būt išplaunami. 
Jei nėra tam tikro dantims šėycioeigejunus, Kur, pavojus, ; - ~ , 7.-------------, .

ir tt. Jei tokia sveikatos dele-1 Patuko, tai dantis. nuplauja-

sykius 
kulkų, 

rusų, 
ligų i

KARĖ LR LIGOS.
Nuo senų senovės buvo ži

noma, jog karėje nuo ligų 
daugiau kareivių žūdavo, ne
gu nuo kulkų, bombų, durtu
vų ir kitokių kovoje ginklų. 
Laike ispanų-Amerikos karės, 
kuri buvo 1898 metais, nuo li
gų Amerikos kareivių mirė 
keturis sykius daugiau, negu 
nuo kulkų. Iš šimto žuvusių 
kareiviti tik 20 žuvo kovoje, o 
kiti 80 buvo šėtrose, stovyk
lose paskersti visokių mikro
bų. Karė tęsėsi tik keturis mė
nesius, bet valdžiai parodė, 
kad ji nesielgė pagal žinojimo 
apie ligas.

Kitose karėse nebūdavo ge
rinus — vis daug maž keturis 
sykius daugiau kareivių ligos 
išskersdavo, negu jų žūdavo 
kovoje. Bet štai prasidėjo ru
sų-japonų karė ’ 1902 metais. 
Juk visas pasaulis stebėjosi, 
kad nykštukas išdrįso pasista
tyti prieš milžiną. Bet Japo
nija tą darė ne be po gilaus 
apsirokavimo. Ji matė, jog 
jei ji bus įveikta, tai ji pra
puolus. Japonija žinojo, jog 
ji turi 4S milijonus gyventojų, 
o Rusija turi 130 milijonų. Ne
žiūrint į tai ji išrokavo, jog 
karę ji laimės. Vienas japo- 
nij oficieras papasakojo Ame
rikos ofieieriui Seamanui,kaip 
japonai išrokavo, kad jie lai
mės. Japonai šitaip rokavo:

“Rusija galės išstatyti karės 
laukan 2 milijonų kareivių, 
Japonija tik pusę milijono. 
Tai yra keturis sykius mažiau. 
Bet visose karėse kareivių 
žūsta nuo ligų keturis 
daugiau, negu nuo 
Taip atsitiks ir tarpe 
Mes turime neįsileisti
kareivių tarpą. Kiekvienas ka
reivis, kurs mirs, turės mirti 
mūšio lauke. Tokiu būdu mū
sų spėkos ir susilygins su Ru- 
SIJOS.

Kuomet kąrė prasidėjo, tai 
pasaulis atsistebėti negalėjo iš 
to, ką japonai darė. Šimtai 
tūkstančių kareivių išėjo ka
rėn. Keliavo geležinkeliais, 
garlaiviais, maršavo pėsti šim
tus mylių, ėjo per kraštus, 
kur vanduo buvo netyras, pir
ko nuo žmonių maistą, kurs 
galėjo būt sugedęs, jie ėjo per 
miestus, kur siautė limpamos 
ligos, ėjo į baisias kovas, lai
mėjo didžius mūšius ir buvo 
sveikesni, negu bile kokie ki- 
tikareiviai žmonijos istorijoj.
*Tas taip stebino pasaulį, jog 

kitų žemių daktarai ir kari
ninkai žingeidavo, kaip japo
nai pergalėjo ligas. Jie stebė
josi, kaip tai jų kareiviai išsi
saugojo nuo užteršto vandens, 
kaip jų kareiviai susilaikė nuo 
vartojimo nenunokusių vaisių, 
sugedusio maisto ir kaip jie 
miestuoes išsisaugojo nuo kar
štligių, skarlatinos, rauplių ir 
kitokių ligų.

Japonai neslėpė to, ką jie 
darė. Jie pasakė, jog iš pra
džios jie nuo kitų tautų išmo
ko viską apie ligas, apie mik
robus ir tą savo žinojimą pa
vartojo praktikoje. Jie pama
tė, jog daktarai nėra tik tam, 
kad susirgusius, sužeistus gy
dyti, bet labiausia tam, kad 
sveikus apsaugojus nuo ligų. 
Japonai suprato jog daktarai 
neturi pasilikti užpakalyje ar
mijos. bet jie turi būti fron» 
te. Japonų daktarai ėjo su 
žvalgais. Atėję . vieton ar 
miestan, kur turėtų kariuo
menė ateiti ir apsistoti, tai 
pirmiausia daktarai tuoj ištiL 
ria ar nebus čia kokio pavo
jaus sveikatai. Ištiria vande
nius, ištiria žmones ar neturi 
limpamų ligų ir tt-Paskui pri- 
kąbinėja persergėjimus, kaip 
čia dalykai yra. Parašo: “Čia 
vanduo geras,” “čia vandenį 
prieš gersiant reikia atvirinti” 
ii! tt. Tai atvykusi kariuome
nė ir žino, kas reikia daryti. 
Jei japonų kareiviai eidavo 
pašaro ar maisto pirktis, tai 
su jais būtinai ėjo daktarai. 
Daktarai gerai apžiūrėdavo, 
ištirdavo ar nesugedę daiktai. 
Jei sugedę jokiuo būdu neims. 
Knr japonai

gacija susektų kur mieste lim
pamų ligų, tai tuoj išgaben
dina, kareivius už miesto.

Be to kiti daktarai' armijoje 
prie kiekvienos progos karei
viams aiškindavo apie sveika
tingą užsilaikymą. Aiškino, 
kodėl tūlose vietose būtinai 
reikia vanduo atvirinti prieš 
gersiant, kaip ligos sklysta, 
kodėl reikia maudytis, kodėl 
reikia panages švariai užlaiky
ti ir šimtus kitų dalykų. Prieš 
einant mūšin japonai apsirėdy- 
davo baltais marškiniais, nes 
jei esti sužeistas, tai purvi
nais, sudėvėtais marškiniais 
neužkrečia žaizdos.

Tokiu neišpasakytu budru
mu, tokiu atsargumu japonai 
pasiekė stebėtinų pasekmių. 
Apsirgimų buvo labai mažai, 
mirimų nuo žaizdų ir-gi ne
daug. Hospitalinis garlaivis 
Hakuai Maru padarė septy
nias keliones iš Chinijos į Ja
poniją ir pergabeno 2.000 su 
viršum sužeistų ir nei vienas 
nemirė.

Viso pasaulio daktarai dyvi- 
josi iš japonų veikimo.

Karė tęsėsi 18 mėnesių. Per 
tą laiką japonų žuvo karėje 
72.450. Iš tų mūšių lauke kri
to 57.000, o nuo ligų mirė 
15.300.

Todėl vietoj kad netekti ka- 
reivių keturis sykius nuo ligų 
daugiau, negu nuo kulkų, ja
ponai nuo ligij mirimą suma
žino aštuonis sykius.

Taip dabodami savo sveika
tą, japonai įveikė milžinišką 
Rusiją.

mi muilu, o paskui burna iš
skalaujama.

Tomis jr panašiomis priemo-

nėmis ir užlaikoma kareivių 
sveikata

Jei nuo ligų dabar tiek būt 
žuvę kaip kad būdavo seniau, 
tai karė jau senai turėjus būt 
pasibaigti, nes baisus daiktas 
kiek kareivių būt žuvę nuo li
gų. Francija užmuštais nete
ko per trs karės metus apie 
milijoną kareivių. O jei nuo 
ligų būt žuvę dabar, kaip se
niau, tai kareivių būt kritę iš 
viso penki milijonai.

Kas girdėti lietuvių kolonijose
LEWIST0N, ME.
L. D. S. veikimas.

Nors čia L. D. S. 37 kp. ne
turi tiek spėkų kaip kitose ko
lonijose, bet visgi sulyg iš
galės darbuojasi. Šioje kuo
poje daugiausia veikia p. P. 
Jasiunas kp. pirm, ir p. K. Ja
kutis rašt. Bet gaila, kad 
mažai tesigarsina organe. Lie
pos 7 d. buvo parengusi pra
kalbas. Kalbėjo gerb. Al. M. 
Račkus iš Chicagos medicinos 
ir sočijalogijos studentas Lo- 
yolo Universiteto. Rugpjūčio 
26 d. parengė pikniką Jahnso- 
no girioje. Žmonių atsilankė 
pusėtinai. Visi smagiai pra
leido laiką tyrame ore. Bu
vo įvairių žaidimų ir šokių. 
Taip-gi buvo 2 žaislai su 'dova
nomis. Už gražų deklemavi- 
mą p-lė Jadvyga Ribokaitė ga
vo dovaną. O nesijuokęs pa
švilpavo, p. P. Jurkštas ir lai
mėjo dovaną.

Pelnas skiriamas LDS. 
streikierių fondui. Pelno liko 
$18.79c.

Bronė.

apsistodavo 'pięra.

ŠIOJE KARĖJE.
Nėra abejonės, jog Europos 

tautos pasimokino iš japonų 
labiau pritaikinti savo mokslą 
praktikoje. Ir kaip daktariš
kuose laikraščiuose rašoma, 
tai šioje karėje sveikatingumo 
taisyklės labai užlaikomos. 
Sveikatingai užsilaikyti tai 
svarbiausias reikalavimas iš 
kareivių, svarbiausias discipli
nos punktas. Iš to vaisiai di
deli. Nuo ligi) kareivių ten 
miršta nedaugiau, kaip namie.

Štai kaikurie būdai, kurių 
dėka kareiviai yra sveiki ir 
drūti.

Talkininkų ir vokiečhj ar
mijose labai žiūrima, kad ne- 
siveistų jokių gyvūnėlių pas 
kareivius ir jų drabužiuose. 
Patalines ir drabužius sterili
zuoja garais. Kad utėles pra
šalinti iš galvų vartojama po 
lygią dalį kerosino ir alyvų a- 
liejaus. Tas dažalas laikomas, 
galvoje per 24 valandas ir pa
skui nuplaudamas. Iš drabu
žių jos prašalinamos kitokio
mis mostimis.

Kojos kareivių labai dabo
jamos. Kiekviename pulke y- 
ra bent vienas kojų specialis
tas. Turi gerus būdus nugy- 
dyti kornus ir pūsles. Batai 
vartojami dideli, kad būtų 
galima dviem pančekom apau
tą koją įkišti/ Ant nuogos ko
jos dėvi vilnones pančekas, 
antra pora esti kitokios me
džiagos. Batai tepami iš vir
šaus ir vidaus du kartu dieno
je. Kas rytas pančekos turi 
būt šviežios. Jei negalima to, 
tai iš vakaro tos pačios išver
čiamos ir per naktį vėdinamos.

Kuomet Anglijos kareiviai 
pėsti eina, tai gėrimui skiria
ma po galioną. Lageriuose tu
ri būt bent po pusantros kvor
tos dienoje. Sterilizavimui 
vanduo atvirinamas ir biskį 
dedama arbatos. -

Žiurkės yra skleidėjos įvai
rių ligų. Tai Europos lageriuo
se ir tranšėjose prieš jas veda
ma kosmarkiausia kova.

Kareiviai dėvi vilnonius 
marškinius žiemą ir vasarą. 
Apatiniai drabužiai bent kar
tą savaitėje turi būt išplauti.

Žiemą kojos apsaugojamos 
nuo pašalimo dideliais batais, 
išklotais arba kailiais arba po-
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HOMESTEAD, PA.
Rugpjūčio 26 d. 1917 Liet. 

Vyčių 11 kp. buvo mėnesinis 
susirinkimas.

Per susirinkimą Vyčiai nu
tarė remti, kaip išgalėdami 
“Vytį” paskolomis.

Sumokėjo po $10. šie: Ant. 
Tumasonis, Ign. Ramanaus
kas, J. Aliulis, Amil. Miku- 
čiutė, Jieva Krivoniutė.

Išviso $50.00.
Pažadėjo: po $100.00 Juo

zas Lieponis, Effanijus Kund
rotas; po $20.00 Pr. Miliaus
kas, A.. Bardzilauskas; po 
$10.00: Petr. Visockiutė, Alz. 
Blaževičiutė. Ver. Vebeliuniu- 
tė, M. Milašaitė, O. Pikučiu- 
tė, Vai. Kašeloniutė, A Ski- 
mas, V. Kriauzlvs, M. Švet- 
kauskas, P. Brazokas.

L. V. Centro Ižd. prisiųsi- 
vėliau $340.00.

L. V. 11 kp. Rašt.
P. M. V.

me

CHICAGO. ILL
Tautos Fondo 31 skyrius 

susirinkimas buvo 19 d. rugpj.
Daugelis naujų narių prisi

dėjo prie to švento darbo — 
gelbėjimo savo mylimos tėvy
nės. Surinko mėnesinių au
kų $29.75c.. Po susirinkimo 
visas būrys nusifotografavo. 
Taipgi dalyvavo mūsų godoti
nas klebonas kun. 
kun. Paškauskas 
Klioras.

Labai malonu buvo regėti 
toksai prakilnus darbas, ku
riuo gelbstama varguose skęs- 
tantieji žmonės. Kviečiame 
prisidėti naujus narius. Su
sirinkimai būva kas pirmą 
sanvaitę kiekvieno mėnesio 
Dievo Apveizdos parap. sve
tainėj 18-th ir Union Avė.

P. V.

M. Krušas, 
ir kun. J.

pibudino susirinkimo tikslą ir 
nurodinėjo reikalą steigti ats
kirą katalikišką dr-ją, kurios 
būtų didžiausia užduotis sklei
sti apšvieta, platinant katali
kišką spaudą tarpe Argentinos 
lietuvių.

S. Drotvinas aiškino spau
dos galybę ir itekmę socialia
me gyvenime. Karštai prita
rė ir ragino steigti apšvietos 
dr-ją, idant tuomi kuolabiau- 
sia praplatinus spaudą. To
liaus susirinkusiųjų paklausta, 
ar reikalinga yra tokia dr-ja? 
Daugeliui balsų pasigirdus, 
kad reikalinga, išrinkta du 
tvarkdariu ir skaitomi priren
gtieji įstatai, kurie buvo pri
imti su menkoms pastaboms.

Vardas priimtas ir užtvir
tintas toks: “Lietuvių Apš
vietos Draugija Aušra.” Ga
lutinai sutvarkyti ir dapildyti 
įstatus palikta teisė valdybai.

Toliaus sekė narių prisira
šymas, prisirašė 13. Skaito
mas laiškas iš Rosarios nuo p. 
J. Vialžos, kuris išreiškė 
daug užuojautos pasižadėda
mas remti šį darbą. Antras 
laiškas iš Tafi Vėjo nuo p. F. 
Dombrovo ir auka dr-jos kny
gynui: knyga “Šiapus ir A- 
napus Grabo” ir “Bažnyčia ir 
Kultūra.”

J. Padvalskis taip-gi paau
kavo 30 egzempliorių įvairaus 
turinio knygų už $26.70 ver
tės, skaitant pačia žemiausia 
kaina. Už užuojautą ir au
kas Susirinkimas išreiškė šir
dingiausią padėką.

Nutarta už organą paimti 
“Darbininką” ir kaip galint 
greičiau padaryti anspaudą su 
dr-jos vardu.

Nutarta, kad L. A. Dr- 
ja “Aušra” prigulėtų prie A- 
merikos Lietuvių Katalikų 
Spaudos Dr-jos, ir kad su vie
tinėmis lietuvių organizacijo
mis palaikytų vienybę naudin
guose darbuose visuomenės ir 
tėvynės labui. Susirinkimas 
nutarė laikyti paskutinį nedel- 
dienį kiekvieno mėnesio.

Valdvbon pateko šie nariai: 
pirm. J. Padvalskis, pagelb. 
P. Kuidala, sekr. S. Drotvi
nas, ižd. A. Totilas, fin. sekr. 
P Lostis, knygius P. Varnas.

Šiuomi susirinkimas pasi
baigė.

S. DROTVINAS, 
.TVNKAL 2979 BUENOS AIBES.

AR GI TAI BŪTŲ TUŠTI, 
BEPRASMIAI ŽODŽIAI?! 
NE, TAI YRA TIESA.
Pasaulis verda, perversmių 

įvairių daugybėmis kunku
liuoja, viskas linksta vienon 
pusėn.

Žmonijos susipratimas kįla. 
Demokratija plėtojasi, auto
kratija griūva, smunka, žlun
ga. Tai šių laikų didžiausia 
žymė.

Kraujo upeliai teka, karės 
laukuose, žmogienos suverstos 
šutys pūva, smirsta. Stip
riausi tautos vyrai, sužvėrėję, 
vieni kitus žudo, skerdžia, 
terioja. *

Turtingiausios pasaulio tau
tos ir puikiausios vietos sunai
kinta, su žeme sulyginta, ar
ba baigiama sulyginti.

Moterys, seneliai, maži kū
dikėliai ašarose plaukia, badu 
miršta, šaltį ir įvairiausi ne- 
prieteklių kenčia.

Mokslo vyrai savo mokslo 
gabumus ir įvairiausius suma
nymus, išradimus panaudoja 
tam, kad tik žmonijai kodau- 
giausia blėdies padaryti, kad 
tik daugiaus gėrybių sunaikin
ti, kad tik daugiaus gyvasčių

BUENOS AIBES, 
ABGENTINA.

ISTEIOB DRAUGIJĄ PLATINTI 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Lietuvių katalikų susirin
kimas įvyko liepos 15 d. Bue
nos Aires.

Tą susirinkimą sumanė su
šaukti J. Padvalskis ir S. Dro- 
tvinas. Buvo po No. 121 Bi- 
llinghurst gat. Nors susirin
kimas nebuvo taip labai skait
lingas, kaip tikėtasi, vis-gi 
eitą prie senai pageidaujamo 
tikslo.

Pirmiausia J. Padvalskis 
pratarė keletą * žodžių į susi
rinkusius išreikšdamas padėką __T _  
už atsilankymą. Trumpai a-nužudyti, kraujo ir ašarų iš-

lieti.
Valdovai, diplomatai, poli

tikieriai ir įvairių-įvairiausių 
rūšių valdininkai ir oficieriai 
dienomis ir naktimis darbuo
jasi, kad tik kodaugiausia 
žmonių nužudyti.

Kapitalistai pinigus maišais 
pila, kaip į balą, kad - tiktai 
tęsti ir tęsti koilgiausia tąją 
pasaulio brolžudystės karę.

Tarytumei visi apjako, ap
svaigo karės svaiguliu ir trok
šta raudono kraujo — žmo
gaus kraujo, kaip kokie nuož
miausi giriniai draskantys 
žvėrys — kaip šėtonai.

Jeigu tai būtų laikuose se
novės despotizmo, senovės 
tamsuma, prietarų, nežinystės, 
tai gal tas neišrodytų taip bai
siu dalyku — bet dabar...

Juk gvvename-gi XX am
žiuje, kuomet apšvieta, moks
lai, išradimai, technika, me
chanika chemija ir tt. paki
lę ant augščiausio laipsnio, o 
bet-gi prie to viso, žmonija ne
laiminga, žmonių kraujas u- 
peliais liejasi ir nuo akių aša
ros nenudžiūva. Kame-gi yra 
civilizacijos vaisiai?

Kariauja puslaukinės tau
tos, kariauja ir apšvietoje 
koaugščiau pakilusios, kariau
ja skurdžios tautos, kariauja 
bagočiausios tautos, kariau
ja visi.

Ir negana, ką nesiliauja ka
riavę, bet dar laikas nuo lai
ko įsivelia vis naujos ir nau
jos valstijos ir tautos ir pjau- 
jasi visi kaip šunės.

O kariauja visi — kaip sa
kosi, už teisybę, už šventas 
priedermes ir principus už lai
svę žmonijos, už tautų gerbū
vį.

Už demokratijos principus 
kovojame, kaip kurie sako; 
bet-gi tų demokratų valdžios 
atstovų elgimasis nevisuomet 
demokratišku atrodo.

Ar kas paklausia žmonių, tų 
žmonių, kurie yra prispausti 
lieti savo kraują ir pakelti vi
są karės sunkenybės naštą ant 
savo pečių, ar jie nori tąją ka
rę tęsti toliaus, ar nori ją už
baigti?

Tai kokia čia yra demokra
tija, jei demokratiškai nenori 
pasielgti.

Atsišaukė Šv. Tėvas į visas 
valstijas, į visų valstijų val
džias — kad jos paliautų krau
ją liejusios, kad jos griebtųsi 
būdų ir priemonių, kuriais 
priskubintų greitesnį karės 
užbaigimą ir įvykintų pasto
vią taiką.

O kaip į tą atsišaukimą at
sinešė įvairios valdžios. U-gi 
visi vieną giesmelę traukia: — 
Gerai būtų ir taika, bet mes 
reikalaujame, kad mūsų prie
šai būtų sutriuškinti, o be to 
nieko nebus.

Ar čia nėra tyčiojimasis iš 
žmonių švenčiausių idealų ir 
troškimo, iš žmonių kraujo ir 
ašarų, iš visos žmonijos viso- 
didžiausios skriaudos.

Bet visuomet taip nebus, tu
rės teisybė paimti viršų.

Ši karė daugiausia yra ve
dama kapitalo ir didelės pra
monės reikalais, jų savitarpi
nės konkurencijos ir pavydo 
reikalais.

Ši karė yra tęsiama taip-pat 
kapitalo reikalais ir tų biznie
rių tikslais, kurie iš karės ne
laimių sau kapitalus augina, 
vien tikrai jiems yra naudinga 
ir pageidaujama, o kitiems vi
siems — ne.

Tiesa, jau pasigirdo kiek ai
škiau demokratijos balsas, bet 
jis dar nepilnai išsireiškė.

Dėlto padrąsintv Šv. Tėvo 
Benedikto atsišaukimu, visi 
katalikai kaip vienas kovoki
me visais legališkals ir dorais 
būdais prieš karės tęsimą, ne
gailėkime nei triūso nei pasi
šventimo tam šventam darbui 
ir tegul ta karė koveikiausiai 
užsibaigia. Juo greičiaus jinai 
užsibaigs, juo visai žmonijai 
bus naudingiau, ir jeigu mes e- 
same geri katalikai, geri lietu
viai, geri patrijotai ir geri 
žmonės, tai turiųie kovot prieš 
kiekvieną skriaudą, o dides
nės žmonijai skriaudos nėra, 
kaip kad — dabartinė Europos 
kart.

F. V.
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SERGANTI 
VYRAI IR MOTERIS 

EIKITE PAS MANE!

f
tTTT T Su bent kokia chroniška, nervą arba šiaip kokia liga, kuri reika- 

lauja specialisto patarnavimo.
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bės Jus nuo kančių ir kitur negero gydymo.
Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir 

medikališki ir elektriški, 
kas geriausia sergantiems.

AR JUS KENČIATE.
$ Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor- 

malio širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti-
V mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 

sąnarių, ulcerio, žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaus- 
mų viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktą liežuvį, 
konstipacija, reumatizmo skausmą arba spaugų? šių ir daug kitų 
ligų, nuo kurių matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą ir

J vikrumą ant visados.
Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas atsilanky-

V mas pas mane užtikrins Jus apie mano gabumus ir užganėdins Ju- 
mis, kodėl aš turiu tiek gerų pasekmių j trumpą laiką mano gydy- 
mo. Aš gydau tik tikrą priežastį ligos ir silpnumai pranyks. Atsi

ją minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.
Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. Užvil- 

kimas ligos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgai l>e veikimo.

| Dr J. H. KENEALY
T♦♦♦ 673 WASHINGTON ST.V Antros durys nuo Gayety Theatre, Boston, Mass.
V

X, IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GALĖSITE JĄ SURASTI. 
Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos keliu.

arti Boyls

ton st. 

antrų 

bų

ant

lu-

X - JT - 'V

Jums išegzaminavlmas nieko neka§tuos, jeigu Jus oia gydy- Jį 
* sitės. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą 
J fizišką stovį ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas išgel-

Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 
Naujausi ir gėriausi prietaisai. Viskas
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$1.00
Papuoškite savo knygy 
ną “Darbininko” išleis 

tomis knygomis.
“VAIZDELĮAT” kurioje telpa šios apysakaitės: 

1) Progos belaukiant, 2) Indomi vieno laikraščio pra
džia, 3) Iš daugelio vienas, 4) Raudonas kaklaryšis, 
5) Gyvenimo pasaka, 6) Literatas. Parašė J. Kmitas. 
Pusi. 64. Knygelė dailiai išleista ant geros popieros 
ir kainuoja tik................................................................. !

“PAŽINKIME SOCIJALIZMĄ.” Tai naujoviš- 
kiausia “Darbininko” išleista knygelė, kuri tinka ir 
katalikams ir socijalistams. Ikišiol dar niekas nebuvo 
išleidęs tokios knygelės apie socijalizmą, kuri tiktų ir 
katalikams ir socijalistams. Dailiai išleista, ant bran
gios popieros ir kaštuoja tik......................................... '

KUR TEISYBE? SUKRUSKIME. Parašė kun. F. 
K Kas nori žinoti kur yra teisybė, tai lai skaito šią 
knygelę. Kaina.......................................... "..................

“SVARBŪS KLAUSIMAI.” Joje telpa šie klau
simai ir į kuriuos labai aiškiai atsakoma: Ar yra Die
vas? Ar Kristus yra Dievas? Ar žmogus turi dūšią? 
Ar žmogus kilo iš beždžionės? Ar apsunkina žmogų 
Dievo įsakymai? Tą knygelę verta perskaityti kiek
vienam. Paraš F. V. Pusi. 32. Kaina.......................... :

PATARLES ir Išminties Grūdeliai. Surinko P. 
Mulevičius. Tai yra vienatinė tos rūšies knygelė lie
tuvių kalboje. Joje telpa daugybė trumpių, bet la
bai svarbių minčių. Senas, jaunas, mokytas ir bemok
slis čia ras sau tinkamiausio dvasiško peno. Knyge
lė nemaža ir daili. Kainuoja tik .................................. 25c.

KOMEDIJELES. Parašė Uršulė Gurkliutė. 36 
pusi. Knygelėje yra čigonės atsilankymas, Dvi Kū
mutės, Dvi Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku. Vi
si šie veikalėliai pilni gardaus juoko.Kiekvienas norįs 
lengvaus, smagaus pasiskaitymo, turi įgyti šią kny
gelę. Veikalėliai labai tinka lošimui. Kaina.............. 10c.

LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVES. 
Parašė Uosis. Knygelėje išaiškinama kas tai yra mū
sų srovės, kaip jos skirstosi ir kaip turėtų būti Pa
tartina visiems ją perskaityti. Pusi. 32. Kaina.......... i

LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUS 
1917 M. Išleido L. D. S. Yra vienas iš geriausių pa
tarėjų. Jame rasite aprašymą lietuvių organizacijų, 
visokių paveikslų, informacijų, eilių, dainų, pasakai
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grinčioje privalo rasties. 
128 pusi. Kaina................................................................ 25c.

Perkant visas virš pažymėtas knygas, atiduosi
me už $1.00.

Jeigu jau turite tas knygeles, kurios čia įvardy
tos, tai nieko nelaukdami parašykite laiškelį įdėda
mi už 2c. krasos ženklelį ir po kelių dienų gausite 
iš “Darbininko” knygyno katalogą dykai

Pinigus siųskite iš kalno krasos ženkleliais ar
ba čekiu šiuo adresu:

“DARBININKAS"
242 W. Broadvay, So. Boston, Mass.

30c.

10c.

5c.

10c.

10c. ?

♦
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Vietines žinios

Kun. F. Kemėšis išvažiavo 
iš So. Bostono į Chcagą, kur 
apsigyvens prie šv. Jurgio baž
nyčios. Jis pasilieka LDS. 
dvasišku vadovu, Literatiškos 
Komisijos nariu ir rasinės, 
kaip ir ligšiol į “Darbinin
ką. ” “ Darbininko ’ ’ redak
toriais lieka Jonas Karosas ir 
Pranas Gudas, prigelbstint vi
siems seniesiems “Darbinin
ko” bendradarbiams.

F

tz

LDS. 1-ma kuopa rugsėjo 
Imą dieną turėjo ekstra susi
rinkimą, kuriame išvažiuo
jantis iš Bostono į Chicagą 
kun. F. Kemėšis, pasakė atsis
veikinimo žodį. Kun. F. Ke
mėšis palinkėjo So. Bostono 
lietuviams ir visoms draugi
joms kuogeriausios kloties ir 
pažymėjo, kad jam tarpe Bo
stono lietuvių buvo begalo ma
lonu ir linksma gyventi ir vei
kti, bet svarbių priežasčių dė
lei šiandieną turįs važiuoti į 
kitą vietą, kur irgi manąs 
būti naudingu L. D. Sąjungai 
ir visai lietuvių tautai. Skau
du susirinkusiems buvo girdė
ti atsisveikinimo žodis taip vi
sų mylimo ir gerbiamo katali
kų visuomenės didžio veikėjo 
ir ne vienas mėgino perkalbė
ti kun. F. Kemešį pamainyti 
savo nusprendimą, bet tas pa
sirodė negalimu. Tuomet vi
si, nors ir su labai didele 
gailestim, pasakė kun. F. Ke
mešiui sudiev, linkėdami jam 
naujoje vietoje gausių Dievo 
palaimų jo naudingam Ameri
kos lietuvių išeivijai darbui.

Susirinkimas net tam tikrą 
rezoliuciją išnešė, kurioje pa
žymėjo, kad katalikų visuo
menės ir L. D. Sąjungos uo
liausiam veikėjui ir budinto
jui, kun. F. Kemešiui pasi
traukiant iš Bostono, visi li
kusieji su didžiausiu pasiryži
mu, energija ir pasišventimu 
tęs toliaus jo pradėtąjį darbą 

'■ jr tvirtai laikysis to pamato ir 
principų, kuriais dabar remia
si L. D. Sąjunga, Krikščionių 
Demokratų Lietuvių minties 
reiškėją Amerikoje.

Paskiaus dar buvo plačiai 
pasitarta dėl LDS. veikimo. 
Visi vienbalsiai ir ant visados 
pasižadėjo lietuvių darbininkų 
katalikų idėjas ir sumanymus 
kuokarščiausia remti.

LDS. 1-mos kuopos ekstra 
susirinkimas, buvo tokiu susi
rinkimų, kurio reikšmę ir svar
bą atmins amžinai So. Bosto
no lietuviai katalikai. Tiek 
dvasios ir prakilnumo, kiek 
čia buvo parodyta, tegali iš
reikšti vien tik lietuviai darbi
ninkai — katalikai.

Pas liberalus ir socijalistus 
tokių gražių apsireiškimų var
giai surasi.

Dar reikia pridurti, kad 
šiame susirinkime buvo prane
šta, jog LDS. ir “Darbinin
ko” spaustuvės biznio prida- 
bojimui LDS. Centras pakvie
čia kun. Pr. Juškaitė, p. Mo
tiejų Žiobą ir p. Mikolą Venį, 
kurie sudarys Revizijos Komi
siją.

Užbaigiant šią žinutę, pa
linkėsiu ir aš gerb kun. F. Ke
mešiui dirbant mūsų visuome
nės naudai, visuomet siekti 
augštojo tikslo taip prakilniai 
ir ištvermingai, kaip jis ligšiol 
tą darė.

Lietuvos žemės Banko Bos
tono ir apielinkių šėrininkai 
buvo susirinkę šv. Petro para
pijos bažnytinėje svetainėje 
pėtnyčioj rugpjūčio 31 dieną. 
Žmonių suėjo arti 200 ypatų. 
Svarstyta apie Banko reikalų 
sutvarkymą ir šaukimą šėri- 
ninkų suvažiavimo šį rudenį. 
Banko reikalais kalbėjo kun. 
Tarnas Žilinskas, kun. F. Ke
mėšis, kun. Jonas Žilinskas ir 
kiti.

Į suvažiavimą delegatais iš
rinkta kun. F. Kemėšis ir Jo
nas L. Petrauskas.

Bostone ir apielinkėse Lie
tuvos Banko šerininkų randa
si virš 200.

Naujas šėrininkas.

----- o-----
Rugsėjo 4 dieną vietinės Pil. 

Blaivin. 49 kuopos artistų bus 
repeticija veikalo: “Palocius 
ežero dugnuose.” Visi akto
riai ir aktorės yra kviečiami 
būtinai atsilankyti į repetici
ją

Tarp ko kito turu priminti, 
jog norima rimčiau pradėti va
ryti visas darbas. Repeticijos 
prasidės 7:30 vai. vakare po- 
bažnytinėje svetainėje.

Valdyba.

------ O•—
3800 mechanikų dirbančių 

Boston and Main geležinkelio 
dirbtuvėse išėjo į streiką rug
pjūčio 31 dieną. Streikieriai 
reikalauja 8 centų į valandą 
algos pakėlimo ir dirbtuvių re
vizijos. Geležinkelio kompa
nijos su tais reikalavimais vi
sai nenori sutikti, gi mecha
nikai nemano pasiduoti, nes jų 
reikalavimai yra teisingi. To
dėl galima laukti gana ilgo 
streiko. Bet gal kompanijos 
nusileis, kuomet pamatys, kad 
darbininkai laikosi vienybėje.

------ o—
Frank D. Wilber 15 metų 

amžiaus kareivių “kukorius” 
ant Bumkin salos, kur lavina
ma kareiviai naujokai, patai
kė pats vienas pagaminti pus
ryčius 795 ypatoms. Iš to jo 
pasižymėjimo labai džiaugiasi 
kareivių viršininkai ir anglų 
spauda. Tiesą pasakius, yra 
ko ir džiaugties, nes tą pada
ryti nelabai pataikys ir labai 
prityrusi šeimininkė, ką pada
rė vaikas kareivis.

----- o-----
Cambridžiuje dabar pradėjo 

siausti gana smarkiai plėšikai. 
Rugpjūčio 31 dieną šie nakties 
paukščiai apkraustė net 6 stu- 
bas, iš kurių išnešė drapanų, 
auksų ir kitokių didesnės ver
tės daiktų.

——o-----
Šv. Petro parapijos vaiki} 

vasarinė mokykla jau užsibai
gė. Mokytojai pasakoja, kad 
mokslo laiku nemažai lietuvių 
vaikų lankė tą mokyklą ir ga
na toli moksle nužengė Vai
kai ir-gi tą pripažįsta ir žada 
kitais metais, jei tokia mo
kykla atsidarytų, uoliai ją 
lankyti. Pagalios visi mato 
naudą iš tokios mokyklos, kur 
vaikai mokinama lietuvių kal
bos ir visų pageidavimu turi 
būti, kad kiekvienais metais 
vasaros laiku vaikučiai gautų 
progą prasilavinti savo gimto
je kalboje.

Mokytoja.

Darbininkas.

-------o------
Gerai visiems žinomas p. J. 

J. Ramanauskas, Bostono Ko
legijos studentas, šiomis die
nomis padarė sutartį su “Co- 
rona” rašomųjų mašinėlių 
kompanija, ją reprezentuoti 
šioje apielinkėje.

I
Naujosios Anglijos žydų ats

tovai savais reikalais laikė di- 
. deli suvažiavimą Bostone rug
pjūčio 31 ir rugsėjo 1, 2, 3 d. 
Delegatų į suvažiavimą pribu
vo virš 2000. Posėdžiai laiky
ta Y. M. H. A. namie prie Ver- 
non gatvės.

Žydų suvažiavime išreikšta 
taip-gi lojališkumas Suv. Val
stijų valdžiai.

Rugpjūčio 30 dieną Kaži 
mieras Smolenskis nuo Hudor 
gatvės, So. Bostone išėjo žu
vauti. Namo duris paliko už
daras, o viename iš kambarių 
pastatė degančią lempą ant 
stalo. Kuomet sugrįžo apie 
2 vai. nakties, atrado duris 
atdaras ir lempą užgesytą. 
Smolenskis tuojaus suprato, 
kad namuose kas nors negero 
atsitiko ir pradėjo tyrinėti. 
Kambariuose nieko ypatingo 
nesurado, bet virtuvėje (ki
čine) pastalėje patemijo savo 
gerą pažįstamą, 18 metų vai
kezą, kurį pačiupinėjęs gero
kai už čiupros, indavė policijos 
globai.

Pėtnyčioje buvo teismas, 
bet nuosprendžio teisėjai ne
išnešė. Visas reikalas atidė
ta kitam sykiui.

Reporteris.

Am. Sugar Refining Co. 
(Cukernėje) pirmiaus nuo už
dirbtos algos mokėdavo darbi
ninkams nuošimtį, bet, algai 
būnant neperdidele — nedau- 
giausia darbininkai iš to nuo
šimčio pasinauduodavo. Lai
kui bėgant, kompanija pakėlė 
darbininkams algos 2 centu į 
valandą, bet sykiu ir nuošim
tį panaikino. Mat, mokant 
dabar nuošimtį, darbininkai 
uždirbti} pusėtiną algą, tai 
kompanijai tas pasirodė per
daug ir ji pasiskubino nuošim
tį panaikinti.

Visokiais būdais kompani
jos ir kapitalistai darbo žmo
nes išnaudoja.

Darbo žmogus.

Bostono lenkai laukia iš 
Prancūzijos atvažiuojant Len
kijos atstovi}. Kokiu tikslu 
Lenkijos atstovai čia vyksta, 
nieko apie tai nesakoma. A- 
pie lenkų atstovi} atvažiavi
mą rašo Bostono lenkų laikraš
tis “Zorza.”

Lietuviu Kooperacijos šeri
ninkų susirinkimas bus sere- 
doj, rugsėjo 12 d. Lietuvių 
Svetainėje. Bus svarstoma 
apie perorganizavimų biznio. 
Į susirinkimą laukiama visų 
šerininkų.

DARBININKAS
- - - . 1 zP 1 1 J1.1 .

Lietuvių Jaunimo Ratelis 
rengia labai puikius (Bango- 
low Party) šokius Obert’s 
Bangalow 603 River St., Mat- 
tapan, Mass.

Subatoje, rugsėjo-sept. 8 d., 
1917 m.

Visos Lietuvos 
Žemlapis

Taisė M. Šalčius. Kaina 60c. 
Reikalaukite “Drabininko” 
knygne, 242 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Naujosios Anglijos kariuo
menė, kaip praneša Karės De
partamentas Washingtone, tu
rės pirmiausia iškeliauti į ka
rės lauką Prancūzijon. Tos 
kariuomenės tarpe, žinoma, 
bus ir lietuvių, bet daugiausia. 
Iš antro syk jei bus siunčiama 
kariuomenė, tuomet bus dau- 
bus ir lietuvių, bet nedaugiau- 
sia. Iš antro syk jei bus siun
čiama kariuomenė, tuomet bus 
daugiaus lietuvių, kuriuos pas
kutinioji registracija palietė.

9 divizijoje So. Bostone ieš
ko paliuosavimo nuo kariuo
menės šie lietuviai:

1) Rinkus Antanas,
2) Kapauskas Adam,
3) Mitsakas Anthony,
4) Vainoras Anthony. 
Po to kaip daktarai

pripažino tinkamais kareivia
vimui jie padavė reikalavimą 
vietos komitetui, kad juos pa- 
liuosuotų, nurodant priežas
tis delko jie prašo paliuosavi
mo.

Kaikurie iš lietuvių visai nė
jo pas daktarus egzaminuoties. 
Tų skaičiuje, kaip rašo “Glo
bė,” -yra iš lietuvių šie:

1. Sharkus Ignotas
2. Budžiunas Joseph
3. Ivanausky John
4. Petrovski Bronislaw
5. Jurčius Anicetas
6. Sluplauskas Anthony
7. Varonouski John
8. Punevich John
9. Bilinskis Augustas.
Kol kas 9 divizijoje dar nė

ra pilno skaičiaus naujokų. 
Buvo pašaukta jau virš 700 
žmonių ir iš jų negalėjo dar 
sudaryti reikalaujamos skait
linės. Šiomis dienomis mano
ma šaukti dar 100 užsiregis
travusių, iš kurių bus dapil- 
dyta stokuojantis skaičius. 
Nepiliečių dabar dar negalima 
imti.

JUOS

Bostone prie Atlantic avė. 
baltieji buvo mėginę užpulti 
juoduką vežėją, bet jiems tas 
nepasisekė. Juodukas, nežiū
rint užpuolikų didelio skai
čiaus, laimingai nuo jų pa
spruko šalin. Ginčai tarp juo
duko ir baltųjų buvo prasidė
ję paliūne.

v . -v - v ■
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LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR-GUA 
VAKAR. PENNSYLVANUOJ.

Prezidentas: —
J. Petraitis,

1505 Carson St
S. S. Pittsburgh, Pa. 

Vice-prezidentas: —
K. Smigelskis,

1 Eilėn St., 
Carriek, Pa., 

Mt. Oliver St.
Protokolų Sekretorius: — 

J. Packevich, 
2107 AVharton St., 

S. S. Pittsburgh,
Finansų Sekretorius: — 

Jos. Daukšys, 
138 So. 20th St.

Iždininkas: —
B. W. Woshner,

1514 Carson St.
Direktoriai: —

J. Marcinkęvicz, 
2106 Carson St.

J. Janauskas,
75 So. 19-th St., 

M. Bražinskas,
1110 Freyburg St.,

J. Kvbartas,
2115 Wrights St. 

P. Kildušis,
1811 Wharton St., 

Pittsburgh, Pa.
K. Vieraitis,

1717 Arcena St., 
N. S. Pittsburgh, Pa. 

Janitor: —
J. Tamkevičia, 

2025 Jane St.
Marshal: —

C. Patckevich,
1908 Merriman St.

M. Bražinskas, 
1110 Freyburg St., 

Pittsburgh, Pa.

Pa

Centrai Spa.
Broadway, So. Boston, Mass. 
Kampas Dorchester Street

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rūšių SAL
DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ice 
-cream), SODA ir CIGARŲ.,

Taipgi įvairių
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032

“Darbininko” darbininkų au- 
tomobilium geriausia, pato
giausia ir pigiausia galima į 
visus išvažiavimus nuvažiuoti.

GERIAUSIA BUČERNĖ 
IR GROSERNS.

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

Jos. Kaushpadas, 
Kampas 6-th ir D Sts., 
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. S. B. 1052 M.

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.” 

So. Boston, Mass.
Už vieną sykį 50c.

99

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

du 
tris

” 75c.
” $1.00

Paieškau tėvų Jono Olekno 
ir motinos Antaninos Oleknie- 
nės; brolio Jeronimo ir sesers 
Anastazijos; Kauno gub., Tel
šių pav., Sedos vol., Dagių kai
mo. Gyveno Lietuvoj. Dabar 
nežinau ar pasiliko tėvynėje ar 
iškėliau su pabėgėliais į Rusi
ją. Kas praneš jų kurio antra
šą, duosiu dovamj $5.00. Ant
rašas:

Marcelė Oleknaitė,
166 Water St.,Stoughton,Mass. 

U. S. AMERICA.

Paieškau brolio Kazimiero 
Janušausko, Vilniaus gub., 
Trakų pav., Butrimonių vol., 
Pivašiūnų parapijos. Meldžiu 
jo ar kas apie jį žinot pranešti 
sekančiu antrašu:

Vincas Janušauskas,
210 Perry St., Stoughton, Mass.

Paieškau Antano Belzuko, Su
valkų gub., Punsko par., Navinin
kų kaimo. Jis pats, ar kas kitas 
praneškite šiuo adresu:

V. Jankauskas,
185 Silver St., So. Boston, Mass. 

--------------- /
REIKALINGAS DARBI-z 
NINKAS I KRAUTUVŲ.
Jeigu randasi kur nors mo

kant? Bučernčs ir Grocernės 
darbą, tuojaus atsišaukite per 
laišką arba ypatiškai į lietu
višką Kooperativišką Corpor. 
šiuo adresu:

The Lithuanian Cooperati- 
ve Corp. 34 Park St., Har- 
tford, Conn.

P. S. Tik tas bus priimtas, 
kuris moka pilnai anglišką 
kalbą ir taipgi moka gerai ra
šyti. Su kostumeriais apsiei
ti mandagiai, vikriai ir visa
me būti teisingu.

Rašydamas laišką paminė
kite kur iki šiol dirbote ir 
kiek algos norite ant pradžios 
ir toliaus. Taipgi savo am
žiaus metus. Ar esate vedęs 
ar ne ir kas paliudyti gali 
tamstos teisingumą. Kitaip 
nebus duotas atsakymas.

The Lithuanian Cooperati- 
ve Corporation 34 Park St.r 
Hartford, Conn.

Naujokas.
------ o------

Važiavimo į Worcesterio Vy
čių rengiamą pikniką reikalais 
So. Bostono Vyčių 17 kuopa 
laikė rugpjūčio 31. dieną eks
tra susirinkimą, kuriame nu
tarta važiuoti “special” ka
rais ir sykiu sū Cambridge, 
Mass. Vyčiais. Čia pat susi
rinkime užsirašė Važiuoti virš 
10 ypatų.

Vytis.
'-jį

Nauja Knyga
Ką tik išėjo iš spaudos Joa- 

nnos Tamašauskaitės (Lakštu
tės) eilės. Knygelė 64 pusla
pių, ant gražios popieros. Kai
na tik 25c. (tik vienas kvote- 
ris).Agentams nuleidžiama di
delis nuošimtis. Galima gauti 
pas autorę: 720 N. Main Str., 

Kewanee, UI.

c <

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis išima 
plėmus raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutė? 
50o. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
stampoms.

J. RIMKUS
P. O. Bos 36, Holbrook, Mass

SKAITYK ČIA!

“Darbininko” knygyne ga

lima gauti “Gyvojo Rožan

čiaus lapelių.” Kaina 15c. už 

setą arba 15 dalių.

Labai naudingos knygos
APMĄSTYMAI VISIEMS METAMS IR ŠVENTĖMS.”

Dvi stambios knygos, po 500 pusi.
Drūtai audeklu apdarytos .................................$3.00.
Popieros viršeliais......................................................$2.50

“DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.”
Audeklu apdarytos................................................... $1.00
Popieros viršeliais..................................................... $0.75

Galima jas gauti:

“DARBININKO” KNYGYNE

242 W. Broadway,
Ir pas:

KUN. A. STANIUKYNĄ,

2634 W. 67,-th Street, Chicago, UI.

So. Boston, Mass. .
B
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NAUJAS “DARBININKO” LEIDINYS

“Netikėjimo Priežastys
Parašė K. V. K.

Pusi .24, kaina 10c.
Joje aiškiausiai išdėstoma netikėjimo priežastys. Svarbi 

knygutė, nes labai lengvai ir suprantamai parašyta. Užsisa
kant daug ant sykio, duodame dideles nuolaid as.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, South Boston, Mass.

......■■.k.

Didelis Koncertas ir Prakalbos

9,

— Rengia —
A. L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS KUOPA

9 dieną Rugsėjo-September, 1917 4-tą vai. po pietų 
ŠV. JURGIO BAŽNYdIS SVETAINĖJE,

St. James Street, Norwood, Mass.
Pradžia 4-tą vai. po pietų.

Paieškau pusbrolio Jurgio Gal- 
kio ir puseserės Barboros ir Roza
lijos Galkuteių, paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių pav., Radviliškio pa
rapijos, Gindvilių kaimo. Metai 
atgal girdėjau kad gyvena De- 
troit, Mieh. o dabar nežinau kur; 
jūs patįs arba kas pažįstate mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Marijona Karsokiutė,
141 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

Paieškau savo draugų Juozo ir 
Jono Meškinių Kauno gub., Uk
mergės pav., Dusotų parapijos, 
vienkiemis Jonauka; 10 metų 
kaip Amerikoj, girdėjau gyvena 
Chicagoje, meldžiu atsišaukti ar
ba kas apie juos žino malonėkite 
pranešti, nes turiu svarbų reikalą. 
Adresas:

Antanas Repšis,
13 Tremont St., Nortvood, Mass.

Sužeistas kareivis Jurgis Jur
gio sūnus Lapinskas ieškau brolių 
Kazimiero ir Adomo ir pusbrolių 
Konstantino ir Andriejaus La
pinskų. Mano adresas: Moskva, 
Ostoženka Sevelovskji per., dom 
7, 0-vo Trudovoj pomošči Invali
dam Mirovoi voinie polučit Juriu 
Jureviču Lapinskomu.

Paieškau savo puseserės Mari
jonos Arbačiauskiutės paeinan
čios iš Vilniaus gub., Trakti pav., 
Daugų par., Budos kaimo. Dau
giaus kaip keturi metai Ameriko
je. Jeigu kas žinote apie ją arba 
sesutė pati rasi šį paieškojimą, 
malonėkit atsiliepti, nes aš labai 
norėčiau jumis rasti. Aš paeinu 
iš Vilniaus gub., Trakų pav., Pi
vašiūnų parapijos, Kazimieravo 
kaimo. Malonėkit atsišaukti se
kančiu adresu:

Marcelė Bernotaitė,
78 Oak St., Lewiston, Me.

VARGONININKAS atsakantis 
paieško vietos tnojaus. Galiu ves
ti chorą ir beną; chorą ant 4 ir 
8 balsų. Turiu stiprų baritono 
balsą. Meldžiu gerb. klebonų 
kreipties tuojaus; galiu sykiu ir 
zakristijonauti.

J. Noniavičius,
506 Perry St., Trenton, N. J.

Paieškau pažįstamos Veronikos 
MedžiūtSs, Strazdžių sodžiaus, 
Vabalninku par., Kauno gub. Tu
riu svarbų reikalą ir iš Lietuvos 
žinių. Atsišaukite šuo adresu:

Paulina Varabauskaitė,
173 So. Main St., Athol, Mass.

Dainuos garsios solistės: P-ni Čižauskienė iš Worcester, 
Mass., p-lė M. Raipaitė iš Montello, Mass. Kalbės pirmą artą 
Norvod’e p-ni Jankauskienė iš Boston’o, Mass. Skambins pi- 
janistė p-lė M. Radzevičiųtė iš Nevark, N. J. Tikimės ir dau
giaus atsižymėjusių artisčių iš apylinkės.

Taip-gi dalyvaus vietinis choras; be to, programą paįvai
rins deklemacijomis, dainomis ir grojimais ant įvairių įstru- 
mentų gabesni vietos artistai. Pažymėtina, kad taip didelis ir 
taip puikus programas pirmą kartą rengiamas Norvood’e.RENGĖJA.

Aš Vincas Ta
mulevičius pra
nešu visiems lie
tuviams kad p. 
Kazimieras Gri
gas pabėgo neži
nia kur, nus- 
kriausdamas ma
ne ant $42. Jis 
gyveno po No. 
93 Woolsey Str., 
New Haven, Ct. 

Jeigu kas patė-
mysite kur tokią ypatą tuojaus 
praneškite man, o aš duosiu do
vanų $5.00. Su šiuo paieškojimu, 
įdedu ir jo paveikslą. Mano ad
resas :

V. Tamulevičius,
93 AVoolsey St., New Haven, Ct-

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

Vincą Ramažauską, 
11 South Leonard Str. 

WATERBURY, CONN.

-

i

Nedėliotai* 
noo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vakare.

PIRMO7 KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandoa 
noo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

Tel So. Bo.ton 270 •

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima sutiialbeti ir lietavissiai. J 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 va).

Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9 >

536 Broadway, So. Boston.

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

Priėmimo valudo*:
NnoJ iki » poptM. Noo 7 iki t

SOS BKOADVAT Cer.O8T.SO.
TelfOtaaI

»*tl Phooe. Diekiaaoa tttt

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S.BrudSL, PHidelphia, Pi. 
Phy»icisn »nd Surgeon (lietuvis gydy-Į 
tejao ir chirurgu pabaigei Tndiano* 
Vwiveraiteta> Gydo viiokiaa ligaivy. 
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijai. 
Ofiso ralandoe: UI rito. »-4 po piet. 7-» 

į vakaro, aedellomi: >11 rito 1-4popiet.

ANT PARDAVIMO virtu
vės pečius, vėliausios mados 
8 numerio didumo tik tris mė
nesius vartotas. Parduodu už 
pusę prekės, nes aš nusipirkau 
namą su visais pečiais tai man 
jau nereikalingas. Kam reika
lingas skubinkite, labai gera 
proga.

P. Vahikonis, 1
255 B’way, So. Boston, Mass.

*
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