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

— W ashington.
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IŠVARYS Į SIBERIJĄ.
Rusijos valdžia apkaltino 

gen. Gurko veikime prieš da
bartinę valdžią. Jam dabar 
duota trys dienos pasiskirti 
vieta, kur norėti) apsigyventi. 
Su juo išvažiuos ir jo pati.

Užmušė daug jurininkų.
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Žinokite savo teises.
Visokiais teismiikais reikalais kreipkitės prie manęs. 
Speciališkas patarnavimas dėl lietuvių.
Visokias bylas vedu Massachusetts valstijos teismuose. 
Ai samdau perkalbėtojus dėl Rusų, Lenkų ir Lietuvių. 
Ofisas atdaras vakarais. Kreipkitės per telephon’ą arba 

rašykite:
JAMES M. KEYES, Advokatas,

350 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. South Boston 50212 arba S. B. 600. 
Jeigu viena linija užimta Sauk prie kitos.

“DARBININKO” KAINĄ;
tris kartus savaitėje...$3.00 
vieną sykį saavitėje...$1.50 
Bostono apielinkėje .. .$4.00 
Užrubežyje metams... .$4.25 
Vienas numeris.............. 3c.

Nepaprastas Koncertas.
Utarninke, Rugsėjo - September 12 dieną, 7:30 vai. vak. 

Šv. Petro parapijos bažnytinėje salėje.
SO. BOSTON, MASS.

Dalyvaus Pennsylvanijos, Massachusettss, New-Yorko, 
ir Connecticut valstijų žymiausi dainininkai, solistės, pijanis- 
tės ir kalbėtojai.

Programas susidės iš dainų, muzikos šmotelių, prakalbė- 
lių ir kitokių paįvairinimų.

Tokio puikiaus Koncerto dar Bostone nėra buvę, todėl 
visi prisirengkite jį aplankyti ir pasigėrėti tikrai gražiais 
solisčių balsais ir skambiais muzikos garsais.

Įžanga suaugusiems 25 centai. Vaikams 15 c.
Bus Nepaprastas Koncertas ir Prakalbos.
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* * Entered as second-class matter September 22 1915 at the post office at Boston, Mass., under the Act of March $, 1879.” 242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS. RUGSĖJO (SEPTEMBER) 8 d., 1917 m.
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Vokiečiai džiaugiasi Ry 
gos puolimu.

Užsimena apie Lietuvos autonomiją.
Visos Vokietijos partijos iš

reiškė nepaprastą džiaugsm<) 
dėl Rygos puolimo. Berlino 
visi namai papuošti vėliavo
mis.

Pirmos žinios apie to mies
to patekimą į vokiečių rankas 
į Berliną atėjo rugsėjo 3 d. 9:- 
30 vai. vakare. Tuo laiku 
Berlino bažnyčiose užgaudė 
varpai, gyventojai nustebę iš
bėgo ant gatvių. Prie bažny
čių jie dasižinojo apie Rygos 
paėmimą. Buvo tuomet dai
nuojamos tautiškos dainos, 
bažnyčiose vis gaudė varpai ir 
vargonai. Ant rytojaus buvo 
pilni laikraščiai aprašymų a- 
pie Rygą ir jos įsteigimą. Gir
di vokiečiai ją įsteigė ir visą 
laiką ten buvus vokiška intek- 
mė.

Laikraštis “Tageblatt” pla
čiai aprašinėjo apie Rygos pa
ėmimą. Rašo, jog Rygą gy
nė 150.000 rusų kareivių. Tas 
laikraštis mini, Rygą gynę ir 
lietuvių 3 brigados. Pačią 

— tvirtovę gynė šeštas ir antras 
Siberijos ir trečias Rusijos ar
mijos korpusai ir viena lietu
vių brigada. O artimose dru- 
tyietėše buvo 21 korpusas ir 
dvi lietuvių brigados. (Čia 
turbūt einasi apie mūsų brolių 
latvių brigadas.)

Į Rygą pirmas inėjo gen. 
Oscar Hutier.

Rygos puolimu labiausia 
džiaugiasi Vokietijos tie poli
tikieriai, kurie stovi už žemių 
prijungimą.

RUSIJOS VEIKĖJAI 
NUSIMINĘ.

Rusijos prakilnesnieji vei
kėjai ir kovotojai už laisvę 
pradėjo labai nusiminti. Nu
simena todėl, kad tikėjosi, 
jog revoliuciją seks palaima, 
gerbūvis, tvarka, o ištikro 
po revoliucijos vargai ir ne
tvarka tik pasididino. Rusi
jos revoliucijos “bobutė” Be- 
reškovskaja pasakė vienam 
lakraščių reporteriui:

“Milijonai rusų, kurie ti
kėjo, jog revoliuciją seks 
gerbūvis, dabar mato, jog 
maisto pinigų ir drabužių taip 
trūksta, kaip ir pirmiau. Net 
ir didieji tautos vadai dabar 
nupuolė dvasioje. Kuomet aš 
buvau caro kalėjime, tai aš ai
škiai mačiau, jog ateis revo
liucija. Aš praleisdavau lai
ką, svajodama ne apie revo
liuciją, bet apie tai kas bus 
po revoliucijos. Aš įsivaizdi
nau, kaip civilizacijos vaisiai 
— muzika, dailė, švelnumas 
pasklis į liaudį ir ją pakels ir 
patohulįs. Bet šiandieniniai 
nuotikiai drasko mano širdį.”

Vokiečių šnipų darbas Ru
sijoj tebeina ir tis didinasi. 
Ekspliozijos ir trukdymai vi
sose dirbtuvėse didinasi. Sil
pna Rusijos pramonė ta pati 
krikdoma Baisus

,A Kazaniuj buvo šnipų darbas. 
Su pagelba bolševikų ir mo- 
nhrchistu šnipai norėjo baisią 
netvarką padaryti Rusijos val
džioj laike Seimo Maskvoje. 
Bet tas nepavyko.

AUTONOMIJA LIETUVAI.
Taeglsche Rundschau rašo, 

jog netolimoje ateityje busią 
galima padaryti Lietuvą ir 
Kuršą autonomiškomis valsty
bėmis.

T

Šitas vaizdelis parodo vokiečių belaisvius lietuvius, grįž
tančius per Daniją namon. Mūsų korespondentė iš Danijos 
p. Br. M. šit ką rašo apie belaisvius: “Meldžiamieji kaip nors 
ir ka ners darykite. Siųskite daugiaus pinigų, belaisviams 
šelpti. Reikalas didžiausias. Pamatytumėt, kokius jie baisius 
’a’škus rašo, š omis dienomis buvau Helsingeve sutiktų be- 
Ta:sviu. grįžtančių iš Vokietijos Danijon. Dieve mano, koks 
reginys: kelios dešimtys pageltonavusių, išalkusių ubagų. 
Tiesiog baisu žiūrėti. Radome porą lietuvių.”
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Darbininkų vadų suvažia 
vimas. Kratos pas aidob 

listus ir socijalistus.

PABĖGĖLIAI Iš RYGOS.
Rugsėjo 5 d. Petrogradą 

pasekė pirmi pabėgėliai iš Ry
gos. sJie pasakoja, jog Į Ry
gą pirmi šūviai krito nedėlios 
rytą nuo Ukskul tilto, 
bos priemiesčiuose 
daug namų. Be to 
leido čielus debesius 
nančių gazų. Tas
anksti rytų. Žmonės šoko iš 
lovų ir daugelis su naktiniais 
drabužiais išbėgo lauk. Tuoj 
prisipildė visos gatvės ir kilo- 
didžiausia panika. Dauguma 
bėgo į geležinkelio stotį. O 
vokiečiai ir taikė į stotį, kad 
sutrkdyti traukinių bėginėji
mą. “Večerneje Vremia” 
skelbia, jog panikoj, sumiši
me keletas tūkstančių žmonių 
žuvo įvairiais būdais.

Kuomet atėjo naktis, tai ze- 
ppelinas ėmė plaukioti Rygos 
padangėse. Iš zeppelino že
myn buvo nuleistos juostos 
šviesos ir nušvietė sumišusį 
miestą. Iš zeppelino buvo 
numesta daug bombų. Kai- 
kurios sprogdamos išleido tro
škinančių gazų. Bombos bu
vo taikomos į priemiesčius. 
Nedėlios vakare nuo Ukskul 
tilto vokiečiai bombardavo 
Rvgų iš didžiųjų armotų. Vie
na bomba krito ant Suvorovo 
kotelio, o kita ant judamųjų 
paveikslų teatro. Kuomet 
iš Rygos ėjo paskutinis trauki
nys, tai jis buvo vokiečių 
smarkiai apšaudomas. Pabė
gėliai sako, jog Rygoj daug 
namų sugriauta.

SMERKIA WILS0NĄ.
Vokietijos didžiuma laikra

ščių labai smerkia prez. Wilso- 
nų už tai, kad jis atsakyda
mas popežiui į taikos pasiūti - 
jimą apreiškė, jog nepasitikįs 
vokiečių valdžia, ir kad apie 
taikų tarsis su vokiečių tauta, 
arba su jų valdžia, jei toji val
džia pataps atsakoma prieš 
vokiečių tautų.

Iš Amsterdamo pranešama, 
jog katalikų vadas Ęrzberger 
parlametne ketinus Reichsta
ge inešti sumanmų, kad pa
daryti Vokietijos valdžių atsa
komų prieš žmones ir taip-gi 
leisti Alzacijos ir Lotaringijos 
gyventojams nubalsuoti po 
kokia valdžia jie noij būti.

, Sako, kad valdžia paleis 
Reichstagą, tuoj, kaip jis su
sirinks ir paskelbs naujus rin
kimus.

Vokiečių orlaiviai per tris 
pagretom dienas buvo užpuolę 
Anglijos pakraščius. Iš visi 
tie orlaiviai užmušė 119 žmo
nių o sužeidė 154. Buvo at
lėkę 20 orlaivių. Vienas vo
kiečių orlaivis tapo nušautas, 
kuomet jis buvo 9000 pėdų 
augštumoje. Bombų numetė 
išviso 40.

Pirmu kartu vokiečiai savo 
orlaiviais pasiekė karinę sto
vyklų Chatham. Ten bom
bomis užmušta 107 jurininkus.

BOMBARDAVO GELE
ŽINKELĮ.

Talkininkų lakūnai iš pa
dangių metė bombas ant gele
žinkelio tarp Bielgrado ir 
Konstantinopolio. Ant kiek 
tas jiems pasisekė, tai nežinia.

PASIPRIEŠINIMAS 
PASIBAIGĖ.

Kanadoj priešinimąsi pri
verstinam kareiviavimui pasi
baigė. Pasibaigė tuomet, kai 
katalikų dvasiškija stovo val
džios pusėn. Kol priverstino 
kareiviavimo įstatymas buvo 
parlamente svarstomas, tai 
Kanados francuzai ir katalikų 
dvasiškija labai priešinosi į- 
vedimui to įstatymo. Bet kuo
met įstatymas įvestas, tai de
mokratiškoje šalyje jį reikia 
pildyti. Dabar dauguma pri
verstino kareiviavimo prieši
ninkai nuleido rankas.

PIRŠLYBŲ BIURAS.
Vokietijoj, Magdeburge, įs

teigta “oficialia matrimonialis 
biuras.” Tas biuras ves pirš
lybas tarp našlių, netekusių 
vyrų dėl kares, ir kareivių, 
kurie dėl įvairių sužeidimų ne
tinka armijai. Biuras rengia 
pramogas, kur tokios našlės 
ir tokie vyrai sueina į pažintį. 
Tiems luošiems kareiviams 
valdžia yra suteikus tinkamus 
darbus.

TALKININKŲ FRONTE.
Francijoj šiuo tarpu jokių 

atakų nedaroma, eina tik ar
tilerijos veikimai. Bet ang
lį) laikomame fronte ir artile
rijos veikimai sumažėjo. Tik 
francuzai apie Verdunų smar
kokai apšaudinėja vikiečių po
zicijas.

SULAIKĖ ITALŲ ŽYGIUS.
Austrai labai atkakliai pra

dėjo grumtis su italais. La
biausia austrai laikosi kelyje, 
vedančiame Į Trieste. Aust
rai čia darė smarkius antpuo
lius ir jau buvo pastumę ita
lus atgal, bet italai susigrie
bė ir atsiėmė savo pozicijas.
' Austrai negalėdami atsilai

kyti prieš italus atsišaukė į 
Vokietiją pagelbos ir pagelba 
atėjo.

TAISOSI TRAUKTIS AT
GAL.

Talkininkų lakūnai, kurie 
tėmija vokiečių veikimus jų 
pusėje, nužiūri, jog vokiečiai 
Belgijoj rengiasi trauktis at
gal. Jie taiso naujas drut- 
vietes, už kurių pasitraukę 
pasislėps. Lakūnai spėja, jog 
vokiečiai ištuštys 225 ketv. 
mvlii) Belgijoj. Kariniai tal
kininkų ekspertai sako, jog 
vokiečiai taip rengiasi prie pa
sitraukimo, kad aplestą kraš
tų užleis kanah) vandeniu ir 
tokiu būdu pastos kelių ang
lams. Belgijos tas pakraštis y- 
ra sulyg jūrės lygmalos. Kaž
kurios drutvietės yra žemiau 
jūrės lygiųalos. Tai tokias vie
tas nesunku užleisti vandeniu.

GYVENTOJŲ ANT KET
VIRTAINES MYLIOS.

Ant vienos ketvirtainės my
lios gyventojų atsieina Suvie
nytose Valstijose 34, Vokieti
joj 312, Francijoj 190, Austri
joj 247, Rusijoj 20, Italijoj 313, 
Ispanijoj 100, Anglijoj 680, 
Škotijoj 158, Airijoj 137, Chi- 
nijoj 266, Japonijoj 336.

PALIUOSUOJA POLITIŠ
KUS PRASIKALTĖLIUS.
Austrijos valdovas Karolius 

pradėjo vykinti revoliuciją sa
vo šalyje. Daro tą, ko jokis 
valdovas nieko panašaus neda
rė. Tuomi pasielgimu labai 
stebina vokiečius.

Austrijos Reichstage liepos 
mėnesyje buvo imperatoriaus 
laiškas perskaitytas. Tame 
laiške pasakoma, jog politika 
persekiojimų ir neapykantos 
turi praeiti. Sakė, jog valdžia 
jau klausysis žmonių balso ir 
kiems politiškiems prasikaltė- 
pildys jų valią. Todėl viso
kiems politiškiems prasikaltė
liams bus viskas dovanota. 
Visokie prasižengėliai prieš 
valdžią bus paleisti iš kalėji
mų.

Iš to paskelbimo labiausia 
nudžiugo Austrijos tautelės, 
nes iki šiol jų tautiškas veiki
mas buvo slopinamas, jų vei
kėjai persekiojami, kalėjimuo
se kankinami. Dabar jie pa- I 
liuosuoti.

NEDUOS GILIUOTI 
FINAMS.

Iš Petrogrado sugrįžo į Hel- 
singfors Finlandijos gen. gu
bernatorius. Atsivežė paveli
jimą iš Kerenskio ginklu vers
ti finus klausyti ir pildyti Ru
sijos valdžios parėdymus. Pre
mieras liepė gen. gubernato
riui ginklu nuslopinti visokį 
veikimą, kurs jam išrodys 
priešininkišku Rusijai.

NUSKANDINO DAUGIAU.
Vokietijos submarinai nu

skandino Anglijos laivų perei
tų savaitę tiek pat kaip ir už- 
pereitą, tai yra 23 garlaivius. 
Bet pereitoje savaitėje nuskan
dino 20 garlaivių, kurie yra 
virš 1600 tonų įtalpos. Per 
pastarąsias devynias savaites 
nebuvo tiek nuskandinta, kaip 
per pastarąją.

Šią savaitę ir-gi nemažai 
nuskandina. Tarp nuskandin
tųjų yra garlaivis. Kenmore, 
kuris plaukiojo tarp Bostono 
ir Liverpolio. Tas laivas tu
rėjo 3919 tonų įtalpos.

DARBININKŲ VADŲ SU
VAŽIAVIMAS.

Minneapolis, Minu. — Čia 
prasidėjo posėdžiai organizac- 
jos American Alliance for La- 
bor and Democracy. Toji or
ganizacija buvo sudaryta vei
kimui prieš Liaudies Tarybą, 
kuri veikia dėl vokiškos tai
kos. Liaudies Taryboje su
sitelkė vokiečiai, socijalistai, 
aidoblistai. Liaudies Taryba 
veikia prieš valdžią, skelbia, 
jog liaudis nepasitiki valdžia 
ir t.t.

Minėtan suvažiaviman at
vyko 200 delegatų nuo įvairių 
unijų. S. Gompers, Ameri
kos Darbo Federacijos prezi
dentas darbininkų organizaci
jų vardu apreiškė, jog orga
nizuoti darbininkai remia val
džią. Suvažiavimo vedėju y- 
ra S. Gompers, jo pagelb. John 
Spargo, kurs buvo vienu žy
miausiu socijalistų partijos 
veikėju, ir nesenai iš jos iš-
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BALSAVO PRIEŠ MIRTIES 
BAUSMĘ.

Rusijos Darbininkų ir Ka
reivių Taryba vienu balsu nu
balsavo prieš Įvedimą mirties 
bausmės armijoj.

MAJORAS PRIEŠ GUBER
NATORIŲ.

Liaudies Tarba, kuri tri
jose valstijose negavo leidimo 
suvažiuoti, rugsėjo 2 d. turė
jo vieną susirinkimą Chicagoj 
ir formaliai susiorganizavo. 
Tllinois valstijos gub. Lowden 
buvo užgnęs tai tarybai laiky
ti susirinkimą, bet Chicagos 
majoras Thompson išdavė per- 
mitą Tarybai ir paliepė polici
jai saugoti susirinkimą. Gu
bernatorius dažinojęs apie iš
davimą permito, pasiuntė iš 
Springfieldo kareivių išvaiky
ti susirinkimų, bet atvykusio* 
ji kareiviai jau buvo išsiskirs 
tę.

KRATOS AIDOBLISTŲ IR 
SOCIJALISTŲ OFISUOSE.

Suv. Valstijų-valdžia grie
bėsi aštrių priemonių nuslo
pinti prieškarinę propogandą 
ir veikimą, varomą aidoblis
tų ir socijalistų. Suv. Vals
tijų Attorney General Gregory 
įsakė daryti kratas aidoblistų 
ir socijalistų ofisuose ir užgro
bti jų literatūrą ir visokius 
užrašus. Kratos buvo pada
rytos įvairiuose miestuose. 
Daugiausia kratų padaryta va
karinėse valstijose — Chica- 
goj, Detroite, Clevelande, Mil- 
waukee, Duluth, Minneapo
lis ir kituose.

RYGOS FRONTE.
-Rusai apleidę Rygą, ne

tvarkoje bėga tolyn, o tuotar- 
pu vokiečiai juos vejasi. Da
bar vokiečiai varo rusus per 
letgalių kraštą.

Vokiečii) kariniai laivai 
plaukioja Rygos užlajos pak
rantėse ir apšaudinėja miestus 
r sodžius. Turbūt vokiečiai 

norės ten išlipti ir pastoti ke
lią besitraukiantiems rusams. 
? latyt vokiečiai Rygos fronte 
stengiasi užduoti tokį smūgį 
rue.ms. po kurio jie jau neat- 
sipeikėtų šioje karėje.

Eina gandai, jog vokiečiai 
rengiasi užpulti Kronstadtą, 
bet abejotina, begu vokiečiai 
pienuoja dabar tokį žygį.

Kitose Rusijos fronto daly
se jokių žymių veikimų nėra.

RUSIJOS ŽEMVALDŽIAI 
VIENIJASI.

Rusijos dvarininkai ir kiti 
žemvaldžiai pradėjo vienytis 
apgynimui nuosavybės. Ka
dangi Rusijos seima« pasibai
gė taip, jog tarp partijų neįvy
ko vienybės, tai dabar dvari
ninkai mato sau pavojų iš so
cijalistų. Kazokai yra taip
gi didelių žemių savininkai. 
Tai ir kazokai eina su dvari
ninkais.
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2 DARBININKAS

Gražioji Lizyte
Gražioji Lizytė buvo gimus 

Lietuvoje. Čia Amerikon atva
žiavo turėdama dvyliką metų.

Lizytės tėvai nebuvo kokie 
tamsūnai, bet pusėtinai buvo 
susipažinę su visuomenės gy
venimu ir nuduodavo mokslų 
labai branginu.

Visa nelaimė buvo tame, tai 
girtuokliavimas, o tas girtuok
liavimas pas juos tęsėsi bega
lo, be ribų, diena iš dienos. 
Kadangi, kaip visi girtuokliai 
nemėgsta jokių saldumynų nei 
kitokių švelnių melodijų ku
rios kutena jų sielą, bet visa
da myli vis ką tokio kartaus, ' 
smarkaus deginančio. Tas pats 
buvo ir su Lizytės tėvais. Ne- j 
tik, kad jie nemėgdavo jokių 
saldumynų, bet sykiu nemėg
davo ir dailiosios švelniosios 
literatūros, nemėgdavo viso to 
kas yra dailu .katalikiška. My- i 
limiausi jų skaitymai būdavo i 
tai: “Keleivis,” “Laisvė,” > 
“Šakė” ir tt.

Prie tokios tėvų apšvietos ir ’ 
prie tokio gyvenimo augo gra- ; 
žioji Lizytė. Per tėvų girtuo
kliavimą Lizytei nedaug laiko 
teteko lankyti viešąją mokyk- 1 
lą. Nes tėvų girtuoklystės dė
lei neturtas gražiąją Lizytę 
privertė trauktis iš mokyklos 
dar tik keturioliktus metus tu
rint ir eiti į fabriką uždar
biauti.

Vis-gi per tą trumpą laiką 
mokyklą lankant Lizytei an- : 
glų kalbą pasisekė išmokti pu- : 
sėtinai gerai.

Nors rašyti ir skaityti anglu 
kalboj buvo gerai pramokus, 
bet vėliaus joje nesilavinant 
užmiršo. Lietuviškai skaityti 
ir rašyti, Lizytė buvo išmo
kinta dar Lietuvoj būnant, tai : 
tos ilgiaus neužmiršo. Ale tik 
niekada neskaitydavo lietuviš- , 
kij raštų.

Beaugant Lizytei visi jaja 
gėrėjosi ir gražiavosi sakyda- i 
mi: “Tai bus prakilni lietuvąi- 
tė kuomet užaugs ir laimingas ' 
bus tas, kuriam ji teks už my- , 
Įima. ’ ’- <

Taip kalbėdavo visi, bet 
daugiausia jaunimas. <

■ Mat gražioji Lizytė iš pra- ' 
džių dar jauna būdama prigu- < 
Įėjo prie choro, turėjo graži] 
skambantį balselį, o tų lietu
viškų dainų-dainelių neapsa- < 
mai daug mokėjo atmintinai 
ir susirinkimuose kitų prašo- < 
Ina visada dainuodavo. To- 

, mis gražiomis dainelėmis vai
kinai ypač atvažiavusieji iš 
Lietuvos negalėdavo atsigerė
ti. Užtai Lizytę visi labai pa- 
mylo; ją gerbdavo, gododa
vo kiekvienas ir tarp savęs 
vaikinai jų vadindavo Gražio
ji Lizytė.

E tokių susirinkimų kur 
Lizytė jų tarpe būdavo, parė
jus namon ne vienas vaikinas 
visų naktį išsivartvdavo lovo
je negalėdamas užmigti, be
mąstydamas kaip ir kokiu bū
du jis galėtų įgyti gražiosios 
Lizytės meilę. Mąstė apie tai 
ne tik jauni, kurių galvose 
vien bervbės svajonės lekioja, 
bet mąstė ir tie jau gerokai 
subrendę. Visų mintyse buvo 
tas pats, visiems vienodai gy
venimo laimė rodėsi, o ta gv- Į 
venimo laimė, kurią visi ma
tė savo tamsiuose kambariuo
se tai buvo gražioji Lizytė.

Matė jie ją savo sapnuose, 
svajonėse su Lizyte jų maži 
kambarėliai virsdavo ramybės 
palociais, po kuriuos tik rei
kėjo vaikščioti ir džiaugties 
šia žemiška laime. Svajonių 
beribėse apie Lizytę jie apimti 
kaip kūdikiai džiaugdavosi. 
Susirinkimuose, jei gražioji 
Lizytė į katrą daugiaus pažiū
rėdavo ar savo dailia akute 
mirktelėdavo, arba jei kat
ram po susirinkimo gražioji 
Lizytė tekdavo parlydėti na
mon, tai tas per tris dienas iš 
džiaugsmo ramybės neturėda
vo. Bet neilgai jų tas beribis 
džiaugsmas tęsėsi.

Gražioji Lizytė, kuri nors 
savo gražumu ir lipšnumu per-

v •

v

v 
HZviršija visas kitas ir buvo 

visas kitas daugiaus mylima 
ir gerbiama, tečiau tuom vi
su kuom 
kindavo.

Pačiai 
dvdavo, 
dar permaža jai pagarba yra 
teikiama. Tos didesnės pagar
bos trokšdama Lizytė labai 
pati save gerbti pradėjo ir to
kio pat jos gerbimo reikalauti 
nuo kitų.

Kartais atsitikdavo taip, kad 
gražioji Lizytė save gerbdama 
pridarydavo susirinkusiems 
dažnai nemažai juoko. Visą 
kūno sudėjimų Lizytė turėjo 
gražų, o labiaus veidą ir aku
tes, su kurioms kaip magne- 
su vaikiną pritraukdavo.

Ale gražiąjai Lizytei kįls- 
tant kaskart į puikybę, kaip 
garbės kitų teikiamos niekad 
nebeužtekdavo, taip-pat ir pri
gimtu veido gražumu nepasi
tenkindavo. Veido odos skais
tumą Lizytė pradėjo daryti 
pati sau tokį, kokio kurią die
ną panorėdavo.

Lūputes, kurias turėjo la
bai plonas visada nutepdavo 
raudonai.
Antakius pajuodydavo, o vei

dus pirma nutepdavo raudo
nai, paskui išberdavo miltais 
(pauderiu). Ypatingai šio pa
starojo niekada negailėdavo, 
apipildavo taip kad dažnai ei
nant gatve, vėjui papūtus 
smarkiaus, dulkėdavo apie 
ausis. Šlebutę, čeverykus, 
skrybėlaitę visada dėvėdavo 
naujus ir vis sulyg naujausios 
mados.

Tapus Lizytei tikrai “ame- 
rikonkai” ir pradėjus visas 
naująsias madas vaikyti Lizy
tės įtekmė ir simpatija pradė
jo mažinties tarp visų.

Pirmučiausia gražioji Lizy
tė nustojo simpatijos tarp su
augusių - ženočių. o paskui ir 
tarp jaunimo. Tiesa, vaikinai 
dar ilgai nepaliovė trokšti iš
važiuoti kur nors suLizyte ant 
“gud taimo.” Ale nuoširdžiai 
draugauti nei vienas nebeno
rėjo. Tarpu savęs vaikinai 
dažnai kalbėjosi apie gražiąją 
Lizytę. Mat nors teisingai 
draugauti nenorėjo, bet žiū
rint į ją seilę varvydavo ne 
vienas. Norėtųsi su Lizyte 
draugauti, norėtųsi jų už my
limą turėti, bet toliaus... O 
čia vėl tas pauderis mūs lietu
viui taip nemylimas, neken
čiamas. Tie juodi nuolat te
pami antakiai, tos raudono
sios lūputės, kurias trokšta 
prispausti prie savųjų visai nė
ra naturališkos, bet dirbtinos. 
Toji jausmingoji krūtinė, iš 
kurios pirma veržėsi lietuviš
kos dainelės aidas jau joms 
daugiau nebetinka.

Laikui bėgant pas gražiųjų 
Lizytę viskas persikeitė. Per
sikeitė netik Lizytės paviršu
tinė išvaizda, bet podraug 
persikeitė ir visas jos viduji
nis jausmas, siela — lietuvių 
dainas, kurias seniaus taip 
visa širdžia mylėjo, už kurias 
buvo gal daugiausia gerbiama, 
paniekino. Lietuvių kalba, ku
ri skambėjo per plonąsias lū
putes tapo neapkenčiama. Vie- 

| toj, gražių lietuviškų daine
lių iš Lizytės lūpų pradėjo 
skambėti angliškos kalbos žo
džiai, mintys^ jausmai likosi 
nebe tie ir gražioji Lizytė li
kosi nebe Lizytė.

Gražioji Lizytė 
timtaučių tarpan.

niekada nepasiten-

Lizytei visados atro- 
kad dėl jos gražumo

veidelių, garbaniuotų plaukų, manyti, juk tu jo nepažįsti? 
nepripratę prie visokių “tan
go,” dažnai Lizytę bereikalin
gai pradėdavo pajuokti. An
gį ikarams daugiaus buvo pri
prastos naujausios mados ir 
dulkanti veideliai, už tai jiems 
kogeriausia ji patiko. Dau
giausia gražiųjų Lizytę pamė
go čia gimę žydeliukai. Mat 
tie jau nuo mažens apsipratę 
su miltuotoms žydelaitėmis, 
tai Lizytės veidelius skaitė vi
sai naturališkais.

Bet Lizytė, kuri dar neper
seniai iš Lietuvos, prisiminė 
jai, kad ji dar Lietuvoj būda
ma gana gerai pažinojo kaimo 
murzinus žydukus ir jų pei- 
suotus tėvus, kurie mokina 
vaikus kiaušinius vogti, nega
lėjo ne pamanyti apie jokį 
bendrų draugavimų su jais, 
nors jai ir labai piršosi.

Ji visada velijo sau už gy
venimo draugų skirti kad ir 
česnakais “kvepiantį” italijo- 
nukų, negu gražiai siauromis 
kelinėmis pasipuošusį žydžiu
kų. Ale Lizytei nei vieno iš 
tij pastarųjų nereikėjo.

Ji greit suėjo į pažintį su 
vienu gana pasiturinčio žmo
gaus airio protestono sūnumi, 
kuris buvo gražaus nuaugimo 
jaunikaitis ir turėjo šviesiai 
skaistų veidų su truputį rau
donais plaukais kaip papras
tai airių protestonų kilmės.

Gerųjų ypatybių pas Lizy
tės draugų Džanukų netrūko. 
Labai mylėjo Džanukas nau
jąsias madas ir “tango.” Bū
davo visada pirmutinis, už 
kuriuos nuo savo draugų gau
davo pagyrimo komplimentų 
kaipo geriausia tame amate 
prasilavinęs.

Visa bėda buvo tame, kad 
kaip daug čia gimusių taip ir 
Džanukas tingėjo dirbti. Tai 
vienur už peštynes būdavo 
prašalinamas, kitur už tingi
nyste ir tt. Niekur ilgesnio 
laiko ant vietos nepadirbdavo. 
Visur iškildavo su Džanuku 
skandalas, visur jį pavaryda
vo nuo darbo.

Už tų nepastovumų, už tų 
tinginiavimų Džanukas užsi
traukė ant savęs rūstybę savo 
tėvų ir buvo pavarytas gyven
ti ant burdo pas svetimus.

Tokiuo savo gyvenimu Dža
nukas buvo užsitraukęs ant 
savęs rūstybę netik tėvų, bet 
lygiai ir visi jo giminės nebe
norėjo jo daugiaus pažinti, nei 
žinoti nieko apie jį. Susidrau
gavus Džanukui su gražiųjų 
Lizyte, jo gyvenimas lyg tru
putį kaikuriam laikui atsimai
nė. Dirbti nors Džanukas be
galo tingėjo, ale meilė prie 
gražiosios Lizytės, noras su ja 
išeiti pasivaikščioti, noras su 
Lizyte kotankiausia atlankyti 
balius, teatrus verste vertė 
dirbti dantis sukandus. Lizv- 
tė nors kolabiausia mylėjo 
naujausias madas ir visų at
liekamų laikų pašvęsdavo žiū
rėjimui madų knygoje arba 
gatve eidama negalėdavo pra
eiti pro krautuvės langų, kur 
stovėjo išstatyti moteriški ap
darai, nesustojus. Vienok dar
bų dirbti netingėdavo.
Labai retas atsitikimas būda

vo, kad Lizyte ar tai savo 
Džanuko prašoma, ar dėl kito
kios kliūties tik išlikdavo iš 
darbo.

Lizytės draugės lietuvaitės 
ne sykį jai suveidamos kalbė
davo, kad ji mestų drauga
vus su svetimtaučiais ir grįžtų 
atgal prie savųjų, bet Lizytė 
visada tik nusijuokdavo iš sa
vo draugių perspėjimo.

Jos mylimas airis Džanukas 
jai atrodė daug meilesnis ir 
gražesnis už lietuvius ir ji vi
sada labai mokėjo savo Džia- 
nuku didžiuotis prieš kitas.

Vienų kartų jau prieš pat 
, vestuves, Lizytė pasisakė sa

vo geriausiai draugei apie sa
vo Džianukų, kaip jo tėvai ir 

i giminės nekenčia ir, kad jis 
tingįs dirbti ir tt.

Lizytės draugė išklausius jos 
papasakojimą, visai nenuste
bo ir labai rimtai atsakė: “Aš 
senai taip maniau.”

Lizytė iš sykio užsimąstė, 
bet paskui palūkėjus užklausė:

metėsi sve- 
Ji, visiškai 

nustojo lietuvių tarpe simpati
jos, garbės, ėmė draugauti 
su svetimtaučiais. Lietuviai, 
kurie taip karštai mylėjo Li
zytę, kurie iš sykio labai gai
lėjosi, matant jų žūstant iš 
lietuvių tarpo, pagaliaus už
miršo.

Reikia pažymėti, kad Lizy
tei susidraugavus su svetim
taučiais, jų tarpe daug geriaus 
sekėsi. Lietuviai nepripratę 
prie tų naujųjų madų, nepri
pratę prie tėpliotų-baltintų “Kaip tu apie tai galėjai taip

!”
— Nepažįstu, tai tiesa, bet 

žinau — atsakė Lizytės drau
gė.

— Žinai? Iškur tu žinai? 
Kas sakė apie tai? Jis netie
sų sakė, jis tau sumelavo. — 
Užsikarščiavus Lizytė pradėjo 
klausinėti savo draugės.

— Niekas man apie tavo 
Džianukų niekada nieko nepa
sakojo ir aš apie jį nežinau nie
ko kaipo apie ypatų, bet aš 
pažįstu tave Lizyte. Aš žinau, 
kad tu esi lietuvaitė, o jis ai
ris, jis tave pamylėjo visa šir
džia, tu žadi greit už jo ište
kėti.

Aiškus iš to išvedimas, kad 
jis savo tėvų yra nekenčiamas, 
kad jis neturi gero vardo tarp 
savo giminių, neturi gero var
do savo tautoj. Apmųstyk tik 
pati Lizyte, jei jis būtų savo 
tėvų mylimas, turėtų gerų 
vardų savo tautoje, būtų vi
sų gerbiamas, tai jis tavęs 
kaipo lietuvaitės nemylėtų, nes 
ir kam-gi jam reikėtų ieškoti 
ir mylėti svetimtautę mergai
tę, kad jis turėdamas savo 
tautoj gerų vardų lig valiai 
susirastų prakilniausių savo 
tautos mergaičių.

— Ar tai tu manai, kad vi
si tie, kurie apsivda su sve
timtautėmis neturi savo tauto
je gero vardo ir yra padaužo
mis?

— Ne, Lizyte, aš to nesa
kau, kad būtinai kiekvienas, 
kuris veda svetimtautę yra 
nustojęs savo tautoje gero var
do. Pasitaiko taip, jog ir dėl 
kitokių priežasčių kartais ap- 
siveda, bet aš kalbu apie vie
šų žmonių manymų. Tu esi do
ra mergaitė, ale aš esu tikra, 
kad Džianuko tėvai ir giminės 
kitaip apie tave nemano kaip 
tik panašiai.

Jie, matydami tave -drau
gaujant ne su savo tautos 
žmonėmis, skaito tave paklv- 
dėle, labai mažo supratimo, 
mažai prasilavinusia, bemoks
le.

— Ar-gi tie visi, kurie tik 
su svetimtaučiais draugauja y- 
ra bemoksliai?

— Nelygu draugavimas, bet 
daugiausia panašiai galima 
priskaitvti. Juk tu, Lizyte, 
seniaus kada lankydavai dar 
lietuvių balius, matydavai 
dažnai atsilankant lietuvių ba
liuose svetimtaučių, dažniau
siai italijonukų ar ir anglikai- 
čių. Ir ar tau teko kada nors 
matyti ant lietuvių baliaus in
teligentų italų ar airį atsilan
kant? Ne. Atsilanko visada 
paprasti kampų šokikai. Ar 
tėmijai ir ar prisiklausei kaip 
juos tuos atsilankiusius sve
timtaučius “svečius” dau
giaus apsišvietę lietuviai vadi
na?

— Kampų šokikais.
— Taip, kampų šokikais, 

bet kaip apšviestesni svetim
taučiai vadina mūsą lietuvius 
ar lietuvaites, kurios būriais 
dažnai nutraukia į visokių ita
lų ir kitokių svetimtaučių pa
rengtus balius.

Nepatiko Lizytei jos drau
gės pamokinimas. Nes jai ir 
negalėjo patikti. Nuo pat ma
žens ji niekada jokių kitų pa
mokinimų nemėgdavo. Kada 
Lizytės draugės jai patardavo, 
vakarais užsiimti kokiuo nors 
darbu ar skaitymu, tai Lizy
tė visada supykdavo ant savo 
draugių už tokį pamokinimų. 
Iš pirmų dienų atvažiavimo 
šion šalin, Lizytė labai pamė 
go “mūvin pikčius,” už tai vi
sus tuos vakarus ten praleiz- 
davo sėdėdama Jei kartais 
Lizytei kur rengianties moti
na užklausdavo kur eisi, tai 
Lizytė visada atšaudavo šiur
kščiai sakydama: “Ne tavo 
darbas, kur aš eisiu, kur rei
kia ten ir eisiu.” Motina visa
dos nutildavo.

Neilgai trukus gražioji Li
zytė ištekėjo už savo mylimo 
Džianuko. Nors Lizytė iš ma
žens buvo katalikė, bet šliū- 
bą ėmė pas protestantų kuni
gu

Vestuvėse nei Džiano, nei 
Lizytės tėvai nedalyvavo.

Džanuko tėvai jau nuo se
niai nebenorėjo jo matyti 
už jo negražius pasielgimus, 
o išgirdė, kad dar jis veda sve
timtauty , visiškai išsižadėjo.

Lizytės tėvams svetimtau- 
tystė ne taip rūpėjo, ale nemo
kėdami patys nei kiek su žen
tu susikalbėti, taip-gi neišdrį
so vestuvėse dalyvauti. Ves
tuvėse dalyvavo vien Džianu- 
ko ir Lizytės draugai

Jaunavedžiams gyvenimas 
nekaip sekėsi. Iš pat pirmų 
dienų sutiko juos vargas, skur
das, kuris ir dalydėjo iki pa
baigai.

Džianas, kaip iš mažens ne
buvo pratęs dirbti, to paties 
būdo laikėsi ir vedęs.

Lizytė, matydama, kad iš 
savo vyro darbo pragyventi 
negalima, ėjo pati atgal į 
dirbtuvę ir dirbo kaip pirma.

Dabar tik pirmų sykį Lizy
tei davėsi suprasti, kad ji sa
vo puikybe, lietuvystės išnie
kinimu, nieko tokio geresnio, 
augštesnio nedasiekė, bet tik 
didesnį vargų įsigijo. Pamatė 
dabar Lizytė jaunystėj pada
rytą klaidų, bet atitaisyti jau 
buvo pervėlu, reikėjo taip 
likties.

Lizytei vienval dirbant ir 
dar Džianui retkarčiais pade
dant, gyvenimas nors buvo 
vargingas, bet vis pusėtinai 
bėgo sava vaga.

Likus Lizytei motina, turėjo 
pasitraukti iš dirbtuvės, o dar 
šeimynai pasididinus vis di
desnis vargas gula ant jų.

Galop patiko nelaimė. Vie
nų vakarų jos vyrui grįžtant 
vėlai iš baliaus, užpuolė pikta
dariai ir įmetė nuo tilto į upę, 
pusiau užšalusių. Džianas nors 
vikrus buvo, vienok nebeįsten
gė išsigelbėti. Ledų šmotai 
pagavo ir taip užsibaigė jo gy
venimas.

Po trejų metų po vestuvių 
Lizytė likosi našle su dvejetą 
mažų kūdikių. Vargas sta
čiai Lizytę prispaudė. Pagel
bos nei iš niekur gauti negalėj. 
Džiano tėvai nei giminės neno
rėjo nei žinoti apie Lizytės 
vargus ir skurdų. Jau tiesiog 
badas Lizytei į akis pažiūrėjo. 
Vaikai maži, pati su vargais 
ir skurdu kovodama, nustojo 
sveikatos. Kur už kelių metų 
atgal gražiosios Lizytės akys 
žibėjo aniolišku meilumu, šian
die liko įdubusios, išgųstingos. 
Veidai, nuo kurių dulkėjo 
pauderis dabar ašaromis kas 
rytas-vakaras plaunami. Lū
putės, kurios visada buvo rau
donai išteptos, dabar suvyto, 
išbalo. Ant baltų Lizytės ran
kų ir smulkių pirštelių, kur 
pirma žibėjo žiedai, šiandie 
tos pačios baltosios Lizytės 
rankelės sutrūkę, pūslėtos nuo 
darbo, o skurdui nei galo, nei 
krašto nematyti.

Prie svetimtaučių niekur Li
zytė paguodos nebesuranda. 
Draugai, kurie pirma taip mei
liai kalbėdavo, šiandie nebe
mato Lizytės. Pasidėti nebė
ra kur. Prisieina maldauti 
kitų pagelbos.

Grįžta vėl atgal prie lietu
vių tik jau ne be gražioji Li
zytė ir maldauja iš jų pagel
bos. Lietuviai, kuriuos pirma 
taip niekino Lizytė, nors su rū
stu veidu, bet atsimena tik kų 
jiems darytas skriaudas kada 
nereikėjo šaukties lietuvių pa
gelbos, neapleidžia savo vien- 

’ gentės, rūpinas, ją gelbėti 
kiek išgalėdami.

t Lizytė dabar dažnai verkia 
už savo padarytas klaidas ir 

‘ pereergsti kitas tokiais keliais 
einančias.

Volugis.

i

“Žvirblis
Juokų, satyros, pašaipos, mokslo, dailės ir 

literatūros mėnesinis laikraštis.
“Žvirblis” yra geriausias ir linksmiausias laikraštis 

visame pasaulyje. “Žvirblio” žinios taip yra indomios ir 
teisingos, kad net visų kariaujančių viešpatijų karaliai 
prieš valgį, po valgio, rytą ir vakarą skaito “Žvirblį” 
ir juo negali atsigerėti.

“Žvirblio” juokai ir devyniomis pėtnyčiomis surū
gusius žmones pralinksmina; vyrai, moterys, vaikai, mer
ginos ir vaikinai “Žvirblio” pasiskaitę jaučiasi laimingi 
ir visuomet sako, kad už “Žvirblį” nieko pasaulyj nėra 
geresnio.

“Žvirblio” moksliškumui niekas negali prilygti, 
“Žvirblio” išradimais pasinaudoja net šio pasaulio moks- 
lavyriai. Todėl jei norit būti civilizuoto pasaulio civili
zuotais žmonėmis — skaitykit visi “Žvirblį.” 

Kaina metams $1.00. Askiri numeriai po 10 centų.
“Žvirblio” sostapilio antrašas toks:

“Žvirblis”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

“žvirbliui” tuojaus reikalingi agentai.

Nori smagiai ir naudin
gai laiką praleisti? Išsi
rašyk “DRAUGĄ”, O 
taip pamėgsi skaityti, 
kaip kad šis vyras. Dien
raštis “DRAUGAS” me
tams kainuoja $4.50. Chi
cagoje $6.00.

Adresuokite:
DRAUGAS PUB. CO., 

1800 W. 46th Street., 
CHICAGO, ILL.
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“DARBININKO

Spaustuvėje
atlieka

Visokius Spaudos Darbus
Nuo mažiausio iki didžiausiam

Kainos prieinamos

H

Apskaitliavimą už darbą prisiunčiam pareikalavus. 
Reikale visuomet kreipkitės

“DARBININKAS”

“Tikyba ir Dora
(Mėnraštis)

laikraštis leidžiamas Kunigu Marijonų Chicagoje 
eina du kartu į mėnesį.

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš kata
likų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymų į visokius 
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.

Kaina metams: $1.00, vieno numerio — 5c. Agen
tams už metinę prenumeratą duodame 30c., už pavienius 
numerius po 2c.

1631 W. North Avenue, Chicago, UI.
Kas nori gauti vienų numerį, turi atsiųsti lc. krasos 

ženklelį

Adresas

Sustok! Skaityk! 
Galvok!

Užlaikau visokios rūšies 
maldaknygių ir įvairių svieti
škų knygų.

Parduodu už pigių kainų.
Užrašinė ju laikraščius: 

“Darbininkų,” “Draugų,” 
“Žvaigždę,” “Vytį,” “Žvir
blį,” “Tautos Rytų,” “Pa
žangų,” “Moksleivį,” “Mo
terų Dirvų” ir “Garsų.”

Galite gauti ir pavieniais 
egzemplioriais.

kreipkitės pas: 
Andriejų Kulbickų, 
7602 Aberdeen Avė., N. E. 

Cleveland, Ohio.

Federacijos Kongresas.
Septintasis Federacijos Kongresas šiais metais bus laiko

mas rugsėjo 25, 26 ir 27, Philadelphia, Pa.
Kadangi Federacijai yra paskirta gan plati darbo dirva, 

tai yra, rūpintis lietuvių reikalais aplamai, o Amerikos ypa
tingai. Ir kadangi dar labai žymi dalis tos dirvos teberiogso 
dirvonais,

Todel-gi yra nuoširdžiai kviečiamos visos mūsų garbingos 
organizacijos, draugijos ir parapijos skaitlingai atsiųsti į bū- 
siamąjį Kongresų savo parinktesniuosius atstovus įteikdami' 
jiems savo naudingus nutarimus.

Nereikia čia beveik ir minėti, kad mūsų tautos veikėjai ir 
inteligentai pasiskubins į Kongresų, idant sustiprinti silpnes
niųjų dvasių ir veikimų savo referatais ir šiaip naudingais ir 
protingais patarimais

KUN. J. AMBOTAS,
Federacijos Pirmininkas.

P. 8. Į kongresų galės siųsti delegatus: a) parapijos po 8 dele
gatus (su žinia kun. klebono), b) visos gi draugijos ir centralinių or
ganizacijų kuopos — po 1. Jei tos draugijos, ar kuopos turi daugiau, 
kaip 100 narių, tuomet gali siųsti nuo kiekvieno šimto narių po 1 
atstovų. Centralinių organizacijų valdybos gali ir-gi siųsti į kongre- 

I sus savo reprezentantus — nedaugiau, kaip po 8.
K. J. A



Veikėjui išvažiavus. Fragmentai minties.
Apleido veikėjas šalis rytines, 
Jis jau persikėlė į vakarines.
Vai gaila, vai gaila! Jo gaili visi — 
Seneliai, jaunimas, vaikeliai maži. 
Tiek vargo padėjo ir savo spėkų, 
Visuomet būryje tėvynės vaikų.
Ir dirbo ir dirbo per dienas — naktis, 
Mažai teužmerkė šviesiąsias akis.
Kas gal išrokuoti jo darbus visus, 
Kiek gero padarė gyvendams pas mus. 
Negalima buvo pradėt nei pabaigt, 
Didesnių dalykų be jojo nuveikt. 
Jeigu kas susirgęs jam žinią, suteiks, 
Prašyti, maldauti ilgai jo nereiks. 
Veikiausia nubėgęs tad jį aplankys 
Paduos baltą ranką, paguos, suramys. 
Ne tiek yr’ ant medžių lapelių, šakų, 
Kiek jis jau sušelpęs vargdieniij, našlių.
Jei kas tik nelaimėj kuomet padejuos, 
Tai tėviška ranka priglaus ir paguos. 
Uoliausias veikėjas tarp mūsų tautos, 
Didžiausias rėmėjas brangios Lietuvos. 
Tėvynėj jo siela padėta visad, 
Turbūt neužmiršta jis josios niekad’. 
Jau jis pergyvenęs visokių dienų, 
Laimingų, vargingi], lengvių ir sunkių, 
Jo veido liūdnumą gali pastebėt, 
Jei padejuotų — negalėtum girdėt.
Jis viską širdyje nešioja giliai, 
Vien’s Dievas težino jo skausmus tiktai, 
Jei kas jį užgauna piktu šmeižimu, 
Jis tam atsimoka visad gerumu.
Ir kokia prakilni jo yra dvasia, 
Visuose darbuose didžiausia drąsa. 
Tėvynės didvyriu vien žengia šalių, 
Nors ir erškėčiuotu, bet tiesiu keliu. 
Laimingos kelionės mes Jam nuo širdies 
Linkime nuo ryto ik’ tamsios nakties. 
Terieda saulelė jo žingsnių takais, 
O naktį mėnulis ramina sapnais.

17. GŪDI ES E.

[ ukokime pinigais ir tam pa- 
r.ašiai. Tiesa, išsyk Katalikų 
Spaudos Savaitės Komisija 
įrašo pinigiškų aukų nuo iš

leistuvių ir organizacijų. Bet... 
Visas, daug-maž, svietas] u padėka priims ir nuo kiek- 

dreba nuo griausmų baisių ka-yieno pavienio asmens nors ir 
nuolių, giedančių pagarbos jkuomažiausią auką tam pra- 
giesmę karės dievaičiui Mar-(kilniam tikslui. Nes kuodau- 
sui. Visos tautos, visi žmo- fciau turės pinigų, tuo pasek - 
nės, noroms, ar nenoroms ningiau galės išlošti “karę” 
ruošiasi žudyti viens-kitą vien*-- praplatinti apšvietimą tarp 
neva delei geresnės ateities, liūs čia Amerikoj. Tad marš 
nors tame sanprotavime labai 
apsirinka, nes kas sėja vėją, 
rinks audrą. Gale ir dėl mūs 
lietuvių sutrimitavo budinan

Į “Karę!”

tis kariškas trimitas. Ir mes 
skubiai ruoškimės į “Karę.”, 
prieš nežinojimą, tamsumą,! 
atžagareivystę ir tiems pana
šius prajovus.

Ruoškimės prie apšvietos 
mūs brolių lietuvių ant pa
kvietimo ir žinia, po vadovys
te “Katalikų Spaudos Savai
tės Komisijos.” Kas kaip su
pranta, kaip išgali prisidėki
me prie tos didžios ideališkos 
“karės”—masinio praplatini
mo apšvietimo medžiagos — 
laikraščių ir knygų Katalikų 
Spaudos Savaitėje. Kas drą
sus, o tur laiko, ir aplinkybės 
jam tame dalyke prielankios, 
būkime per tą laiką — mūs 
apšvietimo “karėje,” agen
tais. Landžiokime per tą lai
ką po lietuviškas stubas kaip 
tie žydai “petlioriai.” Agen
to, jei tik jis platina gerus 
raštus, yra užsiėmimas labai 
prakilnus. Pavvzdin: Mūs 
a. a. didis popiežius Pijus X- 
sis būdamas jau vyskupu reda
gavo katalikišką laikraštį; ir 
pats jį platino. Po piet, išė
jęs pasivakštinėti, visados 
pluoštais išsinešęs jo dalinda
vo praeiviams. O kada jau 
buvo Patrijarku Venecijos, tai 
tame mieste katalikiškas dien
raštis norėjo sustot ėjęs, de
lei stokos finansų - pinigų. Tą 
dažinojęs Patrijarkas, atida
vė savo lig paskutinio skatiko 
tam laikraščiui by tik jis eitų, 
saydaraas: “Jei reikės, par
duosiu mano vyskupišką žiedą 
ir kryžių palaikymui laikraš
čio, o laikraštis tur eiti. Aš 
visvien ir be tų ženklų būsiu 
vyskupu, patrijarku, o puo
limas gero katalikiško lai
kraščio, tai puolimas kata
likiškos tvirtovės.” Kurie gi 
negalime agentauti, tai dary
kime tai, ką galime: Pasiduo- 
kime po katalikiškos spaudos 
savaitės komisijos dispozija, 
ar tai eentralinės ar vietinės;

K. V-skas.
P. S. Pinigiškas aukas reikia 

iųsti šiuo adresu: Rev. F. Kemė- 
is, 242 W. Broadway, So. Boston, 
■lass.

P. P. S. Meldžiu visų katalikiš- 
ų naujienraščių perspaudinti tą 
nano atsišaukimėlį. K. V.

KOLEGIJOS FONDAS.
Amerikos lietuvių kunigų 

susivažiavime įvykusiame rug- 
piučio 22 d. Niagara Falls, N. 
Y. tapo išnešta rezoliucja rem
ti visokiais būdais savos Ko
legijas idėją ir tenai pat tapo 
sumesta Kolegijos Fondan 

........................................... $98.00 
Pirmiau buvo................1155.24
Dabar viso labo yra $1253.24

Šie kunigai aukavo Kolegi
jos Fondan po $10.00: Kun. 
Profesorius Bučys, J. Kaula- 
kis, V. Matulaitis ir J. J. Ja
kaitis. Po $5.00 aukavo: kun. 
A. Ežerskis, J. šupšinskas, A. 
Skrypko, K. Skrypko, J. Al- 
bavičius, J. Ambotas, N. Pe
tkus, A. Deksnis, M. Krušas, 
A. Staniukynas, S. Kroczek 
(lenkas) ir tris dor. aukavo 
kun. H. Valaitis.

Jei kunigų seime išnešta re
zoliucija bus vykinama gyve
niman, savos Kolegijos nerei
kės laukti daug metų. Tiesa, 
Tėvynė nuo mūs reikalauja 
šiandieną daug, tečiaus priva
lome rasti šiek-tiek ir laiko ir 
skatiko savo augštesnei mo
kyklai, ypač šiais gerų uždar
bių laikais. Manding kiek
vienas klebonas be didelio var
go gali surasti savo parapijo
je porą asmenų, kurie su mie
lu noru apsiimtų parankioti 
po parapiją aukų savai Kole
gijai. Priminus apie tai iš 
sakyklų pasekmės be abejonės 
būtų kuopuikiausios.

Aukas meldžiu siųsti šiuo 
antrašu:

Kun. J. Mlsiua, 
Ellsworth, Pa.

DARBININKAS

Šaltinis meilės amžinosios — Dieve! 
Ką-gi aš tarsiu apie Tavę — Tėve! 
Tu esi viskas, aš gi vien-tik niekas;
Tu svieto Tvėrėjas, aš žemės sliekas!..

•
• •

O! koks yr’saldumas 
Mąstyti apie Dievą
Amžiną, Visagalintį
Mūs geriausį Tėvą-

•

Kuomi esi, o Viešpatie tiems,
Ką Tavę myli
Ir tarnaudami Tau uoliai
Kentėdami tyli?

• • t 
Didi vr’ garbė Dievui tarnauti, 
Išsižadėjus svietui vergauti

Kuomi yr’ visi daiktai regimai, 
Jei Dievas tavę apleis?.. 
Ir ką pagelbės sutvėrimai ' 
Jei Jo rūstybė tavę įžeis?..

Kada Tu o Dieve! pasaulį tvėrei, 
Tada jau iškarto man dangų atvėrei. 
Bet duodamas man liuosą valią,
Keliu dangaus, ar pragaro eit suteikei galę...

Ar žmogus tampa tuomi vertesnis, 
Jei jįjį svietas giria?
Ir neužsitarnavusiam:
Vainiką garbės skiria?

• •
Kas yra kuotoliav.siu? Dievas!
O Kuogeriausiu? Amžinasis Tėvas!

Jei geidi suprasti Dievo galybę,
Tai stengkis pažinti Jo darbo didybę.

Geriau yr’ būti kur verkia,
Negu kur būna juokai —
Nes verksnias žmogų mokina 
Visad’ mąstyti rimtai.

♦
* •

Kam žmogus užgimė
Ir vargdamas mirs?
Kas be tikėjimo
Tą paslaptį ištirs ?

- • •
Pat oi dvasia, o Dieve!
Mano verg’s, kentės,
Pakol Tave ant amžių
Jį neapturės!

♦
• •

Kam nori tapti laisvu ukėsu,
Jei nemanai ginti vargdienių tiesų?!

• •

Tas yra išminčių tikru, 
Kur’s sugebia vargšui būt geru.

• •
Kur tas, kur’s geistų Dievui dykai tarnauti? 
Mat, kiekvien’s dievočius spirias dangų gauti. 

....... ? •
• •

Kas tu, kad bijai žmogaus kuris mir’s?! 
Šiandie jis yr’, rytoj jo gyvybė iširs... 
Bijok To, Kur’s amžinai būna 
Ir už piktą gyvenimą baudžia sielą ir kūną.

Kas yra tas, Kur’s tikrai nepražus?
Diev’s — nes Jis be pradžios, yra ir bus!

• • ' ' •
• •

Daugelis sako — nėr’ amžino buvimo.
Tai klausiu jų — koks yra tikslas gyvenimo?

• •
Gi kurie tiki, kad pranyks amžinai,
Tai, o paikybė!!! Kam ragdami gyvena jie nūnai?

Jei žmogus netiki į tiesą tą,
Kad po smert jis bus amžinai,
Tai yra jis kvailys, arba bailys,
Kad vargdams gyvena nūnai...

Kuomi yra ant žemės žmogaus gyvenimas?
Nuo gimimo lig mirties tik vien kentėjimas.

Jei socijalizmo tvarka įvyktų,
Tai,, kaip bematai, liuosybė pranyktų.
Nes neturėdam’s nuosavybės
Negalėtum ginti savų pažvalgų gyvybės.
O juk, pavyzdin, socijalistų laikraštis
Jam priešingų nuomonių savyj netalpins.

Ką vertas turtas, garbė, grožė kūno,
Jei tą viską reiks palikt
Ir po trumpo šito būvio
Į amžinastį nuvykt?

Kada įvyks kalba tarptautinė,
Tada, be abejonės, pranyks kova targentinė.
— Nes žmogus suprasdam’s vien’s-kitą 
Supras: “Mylėk!” prisakymą šitą.

K. V.
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LIETUVIŲ PILNŲJŲ BLAIVININKŲ VII SEIMO DELEGATAI, LIEPOS 18 ir 19 dd. 
1917 M. NEWARK, N. J.

“Moterų Dirva”^Skaityki
Naują Knygą

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.

Vienintelis lietuvių katalikių moterų mėnesinis žur
nalas Amerikoje “Moterų Dirva,” tai veidrodis mūsą 
moterų judėjimo. Joje ras sau indomaus pasiskaitymo 
ir nevien moterys, bet ir vyrai.

“Moterų Dirvai” bendradarbiauja geriausios pajė
gos mūsų katalikių moterų rašėjų, ir todėl kiekvienas ras 

Moterų Dirvoje” rimtaus apibudinimo bėgančių mūši] 
gyvenimo reikalų, taip-pat ir linksmaus turinio raštelių.

Kas tik nori susipažinti su mūsų moterų veikimu, lai 
skaito “Moterų Dirvą.”

Kaina: Metams $1.00, pusmečiui 65c., vienas egz. 10c. 
Užrubežyje metams $1.25, pusmečiui 75c.

Visais reikalais kreipkitės:

“MOTERŲ DIRVA”

242 W. Broadway, South Boston, Mass.

X T X X X T X X T X X X X X T X X X X Xv
♦^♦♦♦♦♦*«^******************^******X^*^t^*^*W*W****************'>*****-*

Vietine Didžiausia Lietuviška

KRAUTUVE

Muzikališku Instrumentų
LIETUVIŠKI REKORDAI.

E 3190. Trįs berneliai.
Vakarinė daina. 

E 3191. Ant marių krantelio.
Saulutė tekėjo. J

E 3192. Giedu dainelę
Gegužinės daina.

E 3183. Linksmo kraujo. (Polka).
E 3182. Visų apleista. (Violin solo)

Annie Laura. (Violin solo)
E 3188. Ant kalno karklai siūbavo 

Pasisėjau žalią rūtą.
E 3189. Oi motule. (M. Pet-kas)

Motuš, motuš. (M. P-kas)

Visokio skyriaus
Pranešu visiems, jog aš užlai

kau lietuvišką krautuvę, kurioj 
galite gauti Laikrodžių, laikro
dėlių, Žiedų, Špilkų, Kompasų, 
Kryžių, Bronzalietų ir įvairių ki
tokių daiktų. Taipgi rekordų vi
sokiose kalbose su puikiausiomis 
dainomis ir šokiais. Įvairiausio 
išdarbio Armonikų, Smuikų, 
(skripkų), Klarnetų, Triubų ir 
daugybę visokių muzikališku ins
trumentų.

Taipgi taisome visokius auksi
nius daiktus: laikrodėlius, žie
dus, branzalietus ir muzikališkus 
instrumentus; armonikus, smui
kus, klarnetus, triubas, pianus,

t 
i

vargonus. Darbą atliekam gerai ir pigiai. Užsakymus siunčiam 
greitai į visas dalis Amerikos ir Kanados. Visi daiktai pirkti ma
no krautuvėj yra gvarantuoti. Vieną kartą pirkęs pas mus, pa
siliksi ant visados mūsų kostumerin. Taipgi pirkdami daug tavo- 
ro ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau. Parduoda
me agentams. Užlaikome jvairus tavoro “in stock.” Padarome

Reikalaudami katalogo indėkit 5c.
Adresuokite:

J. Girdės
170 Grand Street,

Kampas Bedford Avė.,

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4659 Greenpoint.

visokius instrumentus • ant užsakymo.
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DARBININKAS.

$3.00
$4.25

Eina iš So. Boston o utarninkais, ketvergais ir subatomis. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje..........................
Užrubežyje metams................. >..........................

“D A ILB I N I N K A S”
(The Worker) 

The Lithuanian tri-weekly paper.
Eublished everv Tuesday, Thursday, and Saturday by 

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

Yearly .......................................  $3.00
6 months..................................................................$1.50
Foreign coointries yearly.....................................$4.25

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

st.

ISTORIŠKŲ PERVERSMIŲ 
PRIEANGYJE.

Ryga puolė. Vokiečiai ei
na ant Petrogrado. Po keliui 
savaičioj gal Rusija neteks sa
vo naujosios sostinės ir bus 
visiškai atstumta nuo Baltijos 
Jūrių.

Veltui talkininkoj laikraš
čiai stengiasi sumažinti reikš
mę einančioj atsitikimų. Ta 
reikšmė yra milžiniška. Per 
šimtus metą Rusija veržėsi 
prie Baltijos jūrių. Rusijos 
caro Petro Didžiojo genijus 
prakirto langą į vakaroj Euro
pą. Petrogradas —Ryga Ru
sijai buvo vartais, vedančiais 
į vakaroj civilizaciją. Dabar 
teutonoj ginklo pasisekimas be
ne sunaikins Rusijos šimtą me
tą darbą. Liks dar viltis pie
tuose, per Juodąsias jūres ir 
Konstantinopojį prasimušti į 
Viduržemines jūres. Bet teu
tonai jau žiūri smalsia akimi į 
Odesą ir nežinia, kaip toli ga
lės dar pasiekti teutonų laimė
jimai, jei karė dar ilgai nu
sitęs.

Rusų tauta prie Baltijos 
jūrių neprieina. Baltijos pa
kraščius, einant nuo pietą į 
šiaurę, apgyvena vokiečiai, 
lietuviai, latviai, estai, finai, 
švedai. Neprieina nei lenkai, 
nors labai norėtą lietuvių gal
vomis dasikopti prie jūrių. 
Atstumus rusus nuo Baltoko, 
slaviai lieka be priėjimo prie 
vakaroj jūrių, ir žinoma, bus 
tikras išrokavimas toj tautų, 
kurios prie jurioj gyvena prie 
toj jurioj slavą neprileisti, o 
su pagelba įvairioj muitą ir 
tarifų naudoties iš savo geros 
situacijos.

Prieš porą šimtą metą šve
dai valdė beveik visus Baltoko 
pakraščius. Per šiuos pasku
tiniuosius du šimtmečiu įvyko 
daug atmainą., Pasiliuosavo 
Suomija. Apsišvietė ir susti
prėjo Latvija, Ingaunija, at
budo Lietuva. Šiandien tose 
šalyse nei vokiečiai nebus per
daug pavojingi, nors ir yra 
inkėlę tenai savo sunkią koją. 
Kaip atsilaikė prieš juos Poz- 
naniaus lenkai, taip atsilai
kys dabar latviai, estai, suo
miai ir lietuviai. Tik tarpe 
visą tą tautą turės įvykti di
desnis susiartinimas, gal net 
Federacijos ryšiai.

Iš antros pusės, jeigu įvyks 
tai, prie ko, rodos einama, 
kad Lietuva gaus neprigulmy
bę-iš ranką vokiečių (su jų 
protektoratu), tai tas atsiti
kimas padarys didžiausią at
mainą mūsą tautos tradicijose 
ir politiškuose siekiuose.. Bet 
apie tai plačiau kitą syk.

v«

į

gus vilkusi ant savo sprando 
mūsoj Tėvynė - Lietuva — tu
ri pilniausią teisę reikalauti 
sau laisvės ir prie tos laisvės 
siekti. ‘ Vergauti dabar, kuo
met pasaulyje verda kova už 
demokratizmo principus, te- 
galėtoj arba visai tamsūs žmo
nės, arba kokie nykštukai.

O dar-gi plačiai skelbiant, 
kad karės priežastimi yra pa
vergtoj tautoj paliuosavimas, 
Lietuvos griežtu ir vieninteliu 
reikalavimu gali būti tik vie
nas — Laisvė ir Neprigulmy- 
bė.

Lietuvos kraštas sau laisvę 
išpirko ilgoj mėtoj auka, kuri 
šios karės kentėjimais apvaini
kuota, neturi sau lygios visa
me pasaulyje; Lietuvos gyven
toją didžiuma, nežiūrint, kur 
jie nebūtą, dvasioje yra mil
žinais — gerbia ir myli tėvy
nę ir reikalui priėjus mokės 
Lietuvos reikalus sutvarkyti. 
Tuo žvilgsniu mes esame ra
mūs.

Tik vargas ir nelaimė mū
soj krašto gludi tame, kad lie
tuviu tarpe atsiranda žmonių, 
kurie Lietuvos reikalą negali 
priaugti. Dar, žiūrėkit, kaip 
nesenai ir kaip nedrąsiai Lie
tuvos neprigulmybės obalsius 
priėmė lietuviška buržuazija 
— liberalų srovė. Katalikams 
tuos obalsius iškėlus, į juos 
liberalų pažiūrėta su nusiste
bėjimu (Rimka “Ateityje) 
net mėgino neprigulmybę pa
vilkti kritika). Ir tik tuo
met Amerikos lietuviški libe
ralai su neprigulmybe susipra
to, kuomet gavo šiokių tokių 
šiame reikale instrukcijų nuo 
savo sandraugų Lietuvoje. Bet 
galutinai mums dar jų pozici
ja neaiški. Liberalų šulas ir 
vadas Šliupas šiandien,berods, 
eina išvien su Rusijos lietuvių 
raudonija, kuriai pirmoje vie
toje rūpi socijalizmo vykini- 
mas gvveniman, o ne Lietuvos 
laisvė.

Apie pačius socijalistus, tai 
nėra ko ir sakyti. Visi dar 
gal atmena tą Brooklyno soci
jalistų lietuvių (ir tai dar in
teligentų) susirinkimą, ku
riame, vadovaujant gal Pru- 
seikai, išnešta rezoliucijos 
priešingos Lietuvos, neprigul- 
mybei. Tą mintį jie ir toliaus 
veda Štai “Tėvynėje” vėl 
rašoma, kad taikos konferenci
joj, įvykusioj Brooklyne rug- 
pjučo 26 dieną, kurioje daly
vavo socijalistų ir jų pritarė
ją minia konferencijos vedė
jas socijalistas Hermanas pa
sakė:

Apie Lietuvos neprigulmy
bę socijalistai jei ir prisimena 
kada, greičiau tą daro iš 
partyviško išrokavimo. Žino 
jie, kad dauguma lietuvių lai
svės trokšta ir jei socijalistai 
griežtai tą laisvę pasmerktą— 
netektą simpatijos net savo 
pasekėją tarpe. Todėl socija
listai prie progos puse lūpą a- 
pie laisvą Lietuvą prisimena, 
bet kad jie Lietuvai laisvės 
nenori — parodo mums visas 
socijalistų nerimtas, trukš- 
mingas ir liguistas veikimas.

Suprasdami, kad šiuo mo
mentu Lietuvos laisvės išgavi
mui yra reikalinga kuodid- 
žiausia visą lietuvių vienybė, 
labai pageidautume, kad mū
soj socijalistai ir tūla dalis li
berahj apleistą partijos lata
kus ir stotoj prie bendro tėvy
nės darbo, bet jei į joj širdis 
tėvynės šaukimas nepataikys, 
dirbsime, kaip dirbome ligšiol 
tame būryj, kuriam išties 
Lietuva ir jos reikalai rupi ir 
rūpės.

{vairios žinios

SOCIJALISTAI NENORI 
LAISVOS LIETUVOS.
Ikišiol Lietuvos laisvės rei

kaluose aiškiausia savo pozici
jas pabriežė lietuviai katali
kai. Ir čia Amerikoje, ir 
Šveicarijoj ir ten Rusijoje ka
taliką lietuvių visuomenė rei
kalauja Lietuvai pilnos nepri- 
gulmybės ir apie tai prie kiek
vienos progos apreiškia visam 
pasauliui.

Šiandieną, rods, kitos nuo
monės ir būti negalėtą. Tiek 
metą vargusi ir svetimus jun-

.... daugelis lietuvių sim
patizuoja su Rusijos revo- 
liucijine valdžia ir refe- 
randumas gali padaryti, 
tai, kad Lietuva greičiau 
liks valstija federalizuoto- 
je Rusijoje, o ne atskira 
valstybė.

Tai minčiai turbūt pritarė 
visi socijalistai, o ta mintis 
juk aiškiai prieš Lietuvos ne- 
prigulmybę pasistato. Žmo
gus taip ir jauti, kad socija- 
listo lietuvio protą, širdį ir 
jausmus pirmoje vietoje užval
dė socijalizmas su kruvinomis 
revoliucijomis, o Lietuvos ne- 
prigulmybė jiems, tai tik juo
kai.

KATALIKŲ SPAUDOS 
REIKALAIS.

Kur vienybe ten ga
lybė, o galybė yra ten, 
kur visi skaito ir pla
tina dorę katalikiški) 
spaudę.

Kataliką Spaudos Savaitės 
įvyks šimet Amerikos lietuvioj 
naujokynuose bėgyje spalioj ir 
lapkričio mėnesių.

Visos tos šaunios Kampani
jos — katalikoj spaudos plati
nimo darbo pravedimui reikės 
visiems kuogreičiausia susior
ganizuoti.

Kiekviena lietuvių kolonija 
savo pajėgas turės taip smar
kiai sumobilizuoti, kad kiek
viena valanda, kiekvienas 
žmogus būtoj kuotinkamiausia 
prakilniam darbui sunauduoti.

Kataliką spaudos platinimo 
svarbą ir reikalą suprato senai 
visi dori ir prakilnūs žmonės, 
todėl dabar neverta laiko gai
šinti paaiškinimams, bet rei
kia eiti į karę ir užkariauti 
šventam tikslui visą Amerikos 
Lietuvą.

Atbuskime, sukruskime ir 
kas tik yra gyvas neškime pa
laimą Lietuvių Tautai, su
teikdami Lietuvos vaikams 
gryną krikščionišką mintį — 
katalikišką knygą ir laikraštį.

Kad to atsiekti reikia tuo
jaus būtinai

1. Kiekvienoje lietuviu kolo
nijoje Amerikoje įsteigti Ka
talikoj Spaudos Komisiją.

a) Kataliką Spaudos Ko
misiją sudaro katalikišką or
ganizaciją kuopą ir draugiją 
atstovai.

, b) Kataliką Spaudos Ko
misija veikia Katalikų Spau
dos Savaitės laiku ir paskiaus. 

c). Išrenka savo valdybą 
ir visus reikalus tvarko taip, 
kad ant vietos ir apielinkėse 
kuogeriausia katalikišką spau
dą išplatinti.

2. Kataliką Spaudos Komi
sijos apie, savo įsisteigimą tuo
jaus praneša Kataliką Spau
dos Savaitės Komisijai (K. S. 
S. K. 242 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.)

3. Tolimesniai Centro susi- 
nešimai su spaudos komisijo
mis, pasekmingesniam viso 
darbo vedimui, bus atliekami 
privatiškais laiškais.

4. Kataliką Spaudos Komi
sijos būtinai tuojaus privalo 
pranešti Centrui

a) , apie vietos sanlygas ir
b) prisiųsti sanrašus arti

miausią, kad ir mažiausią lie
tuvišką koloniją, pažymint 
lietuvių skaičių.

5. Kataliką Spaudos Komi
sijos kalbėtojus pasirūpina 
pačios, bet jei kuri nežinotą 
kur kalbėtoją gauti, patari
mus duoda ir centras.

Tą dalyką išpildymo labai 
nuoširdžiai prašo Kat. S. 
S. Komisija ir tikisi, kad jos 
balsas tuojaus bus užgirstas. 
Gavę reikalingų žinių, vary
sime darbą toliaus.

Amerikos lietuvi katalike, 
pakilk e ir tuojaus paremkie 
tą šventą darbą, kuris Lietu- 
y>s ateičiai palaimą suteiks.

K. Sp. S a v. Komisija.

Londono lietuviams šiuo sun
kiuoju karės metu prisieina, 
pakelti ant savo pečių įvairią 
nemalonumą. “Išeivių Drau
gas,” lietuvių laikraštis išei
nantis Škotijoj, rašo, kad lie
tuvių bažnyčią Londone, kur 
klebonauja kun. K. Matulaitis, 
vieną nedėldienį buvo užpuo
lusi minia ir mėgino prasiverž
ti per didžiąsias duris. Baž
nyčioj esančius su dideliu var
gu apsaugota nuo skriaudos. 
Anglai lietuvius palaiką už vo- 
kiečioj šalininkus ir užtai lie
tuvių neapkenčią.

Londono anglą dideliame 
dienraštyj “The Start” tilpo 
paaiškinimas, kad lietuviai 
ne tik kad nėra vokiečių šali
ninkais, bet nuo amžių buvo 
priversti ginties nuo vokiečiu 
išnaudojimą.

----- o-----
Socijalistų revoliucijonierių 

ietuvioj šulas, Kapsukas, pra
neša “Kovai” .iš Rusijos, kad 
ir jam reikėsią užsivilkti karei
viška sermėga ir eiti į karės 
aukus. Rusijos naujoji val
džia revoliucijonierią nepa- 
iuosuojanti nuo kareiviavimo 
ir visus lygiai spyria prie gi
nimo Rusijos nuo vokiečių už
puolimą.

----- o-----
Boris Vladimirovič Stur- 

mer’is Rusijos senosios- minis
terijos premjeras, užrubeži- 
nioj reikahj ministeris ir “mo- 
naclio” Rasputino prietelius 
mirė Petrograde rugsėjo 3 die
ną. Sturmeris, Protopo- 
poff ir Rasputinas buvo suda
rę Rusijoj “juodąją spėką,” 
prieš kurią ir sukilo rusoj žmo
nės, nuversdami nuo sosto ca
rą Miką.

----- o-----
Turkijos ambasadorius Vie

noje, Hussein Hilmi Pasloa, 
užreiškė, kad Turkija su di
deliu pasitenkinimu sutiko 
prakilnoj popiežiaus šauksmą 
prie taikos.

------ o------
Brooklyno lietuviai socija

listai ir ją pritarėjai laikytose 
konferencijose Brooklyne Gri
gaičio, “Naujieną” redakto
riaus, “darbininkiškoms” ta
ryboms nepritarė ir prie joj nu
tarė neprisidėti.

------ o------
Buvusį Suv. Valstiją prezi

dentą T. Rooseveltą. Kansas 
City, Mo.* miesto anglą dien
raštis “Kansas City Star” pa
kvietė į redakcijos narius.

------ o------
Amerikos lietuvių liberalą 

sandara savo atstovu į lietu
vioj liberahj tarybą, gyvuojan
čią Brooklyne, paskyrė d-rą 
A. Bacevičioj iš Elizabeth, N. 
J.

TAUTOS IŽDO ŽENKLELIŲ 
PARDAVINĖTOJAMS 

ŽINOTINA.
Federacijos Kongrese lai

kytame Cloicago, III. tapo iš
rinkta kolegijos komisija net 
iš 30 asmenų. Toji skaitlin
ga komisija apsiėmė pardavi
nėti Tautos Iždo ženklelius ir 
atvirutes ir abelnai padirbėt 
savo Kolegijos idėjai. Tos 
komisijos nariams tapo išsiun
tinėta ženklelių ir atviručių 
už $50.00 vertės kiekvienam. 
Teko girdėti, kad nekurie žen- 
klelioj platintojai nežiną kam 
siųsti pinigus už išparduotus 
ženklelius ir atvirutes. Šiuo- 
mi pranešu, kad pinigai dar 
prieš Federacijos Kongresą 
privalo būti pasiųsti Tautos 
Iždo sekretoriui J. B. Šaliunui 
866 Bank Str., Waterburv, 
Conn. • išpirkusjčekį B. Vaiš
noro vardu. Atviručių ir žen
klelio! galima gauti pas B. Vai
šnorą, Pittsburgh, Pa.

Kun. J. Misius.

------ o------
Chicagos lenką katalikiško 

dienraščio “Dziennik Chicago- 
ski” redaktorius, p. St. Szwaj- 
kart, gavo iš popiežiaus Bene
dikto orderą Šv. Silvestro už 
pasižymėjimą laikraštijos dir
voje

POLEMIKĄ UŽBAIGIANT.

------ o------
Brooklyno lietuviai nuo ka

rės nukentėjusią naudai žada 
parengti bazarą, tik nežinia 
kodėl bazaro reikalus sujungė 
su liberalo^* cen tralini u” komi
tetu. Jei bazare dalyvaus vi
są srovią žmonės — būtą 
rankiausia bazarą varyti 
partyviškai, o nedėti ant 
kieno nors “apiekas.”

------ o------
Lietuvišku išdaviką klausi

mo, nežiūrint spaudos reikala
vimo, dar vis nepaaiškina p. 
Keistutis šliupas, kuris pir
mas tą klausimą aikštėn iškė
lė “Tėvynėje.” Visgi mūsą 
visuomenė kantriai laukia ir 
tikisi, kad tas opus klausimas 
paaiškės ir bereikalingus spė
liojimus ir intarimus pašalins 
iš lietuvių tarpo.

——o------
Liberalą lietuvių tarybos 

pirmininkas p. J. O. Sirvydas 
ir “Tarkos” redaktorius Buk- 
šnaitis Sandaros 1-mos kuopos 
susirinkimuose Brooklyne ža
da plačiai diskusuoti apie lie
tuvių policiją, Vyčius ir Nau
josios Lietuvos kariuomenę.

pa
bė

go

KAIMYNŲ PASTABELES.

“Garsas” užsipelno pagyri
mo už šauną sugriovimą vie
nos didelės laisvamanių baidy
klės 
ties.” Tegu “Garsas’ panašiai 
griauja ir kitas laisvamanių 
baidykles.

“Baltramiejaus nak-

Šliupas Petrograde pripa
žino sau neužsipelnytų dalyką, 
apie svarbiausiąjį kažkodėl 
pamiršo paminėti, būtent ne
užsiminė, jog ragino vieną gra
žią dieną iškarti kunigus.

Rusijos ex-caras turbut ne
labai tesisunkina savo nelais
ve, juk jis būdamas valdovu 
vargu turėjo daugiau laisvės.

Gal 
giedoti 
ni.”

rusai netrukus pradės 
“Bože Kerenskį clira-

Šiemet Katalikoj Spaudos 
Savaitėje visos kolonijos turi 

i Lbūt įjudintos nuo krašto iki * 1 V tkrašto.
Atsakymas Kunigui Pakal

niui.
Perskaitęs “Draugo” No. 

206-tame straipsnį kun. Pakal
nio, kuriame anas liepia man 
rimtai pamąstyti, tą padariau 
ir matau, kad mes visiškai ki
taip suprantam tą milicijos 
klausimą. Aš supratau kai
po mankštinimą koono dėl jau
nimo, ir kad Vyčiai, kaipo 
draugystė išsilavinusi, galės 
tvarką daryti Lietuvoje. O 
kunigas Pakalnis tame klausi
me jaoo mato Vyčius tranšėjo
se, kur ir jis buvęs; girdi jaoo 
šauksmą ir verksmus motiną. 
Jei mes taip tą klausimą su
prasime, tai niekad neprieisi
me prie tvarkos ir ginčams ne
bus galo.

Bet ir aš patarčiau kun. Pa
kalniui perskaityti ir rimtai 
apmąstyti savo žodžius: “Jei 
Vyčiai lavinsis kariškame mi
klume su tikslu įvesti Lietu
voje tvarką, neužmirškim, kad 
galės pradėt lavinties ir soci
jalistai su visokiais tautinin
kais ir gi su tuomi pačiu tiks
lu.” Aš supratau iš toj žo
džių, kad kun. Pakalnis bijo
damas, kad socijalistai ir vi
sokie tautininkai, taip neda- 
rytoj kaip jis daro. gatavas 
sėdėti rankas sudėjęs ir nieko 
neveikti, nes socijalistai ir tau
tininkai tą pat darys. Rim
tai pamąstęs aš taip supratau.

Savo straipsnyj aš tiktai 
išreiškiau savo nuomonę ir y- 
patiškai nieko nenorėjau už
gauti ir neužgavau. Bet, jei 
yla iš maišo pati lenda, aš ta
me nekaltas.

Tolimesnės diskusijos ma
tau tame dalyke bus nenaudin
gos, užtad skaitau jau užbai
gtoms.

Kun. A. Dėsnis.
Redakcijos priešaras: Vy

čių milicijos klausimu ginčus 
laikome užbaigtais. Iš tilpu
sią ikišiol spaudoje straipsnių 
kiekvienas, kurs sekė mūsą 
laikraščius, galėjo tikrą nuo
monę išsidirbti. “Darbinin
kas” rimtai tą klausimą iš
gvildeno. Dabar, jei tas 
klausimas vėl kiltą, būtą jį 
parankausia gvildenti Vyčių 
organe “Vytyje.” “Darbinin
ke” tam klausimui tik labai 
svarbiu reikalu vietos duosi
me.

Iki Kalėdą šioj metų lietu
vių kataliko! šeimynos privalo 
apsivalyti nuo socijalistiškoj 
ir laisvamaniškoj laikraščių.

Visi geros valios katalikai 
privalo prigelbėti visiems, ku
rie užsiima katalikiškos litera
tūros platinimu.

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi- • 

minės ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.” 

So. Boston, Mass.
Už vieną sykį 50c.
>• ■■
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Už 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

” 75c.
” $1.00-

du 
tris 

paieškojimus pinigus

Paieškau pusbrolio Jurgio Gal- 
kio ir puseserės Barboros ir Roza
lijos Galkutčių, paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių pav., Radviliškio pa
rapijos, Gindvilių kaimo. Metai 
atgal girdėjau kad gyvena De- 
troit, Mich. 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 
•Tono Meškinių Kauno gub., Uk- 

| mergės pav., Dusotio 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., ^Norwood, Mass.

Grigaitis, nereguleriško- 
sios socijalistų armijos vadas, 
matyt užima socijalistoj 
cijas vieną po kitai.

pozi-

laik-
Tėvą

Kuomet laisvamanioj 
raščiai pradėjo šventąjį 
cicilikiškai kolioti, tai šiaudi
niams katalikams pasitaikė 
gera proga aiškiai pamatyti 
tikrą “tautininką” veidą.

Drąsiai galima sakyti, kad 
L. D. Kalendorius bus gražiau
sias ir geriausias šią metu lei
dinys lietuvioj kalboje.

J£alendoriaus redaktoriai 
privalo nepamiršti paženklin
ti, kada prasideda boboj vasa
ra.

Rochesterio “tautininkai” 
taip “kelia” lietuvioj vardą, 
kaip ir Chicagos socijalistai.

Iš korespondencijoj iš Bue
nos Aires matyt, jog Argen
tinos lietuviai katalikai labai 
sujudo platinti katalikišką li
teratūrą.

Jonas Keras.
-------o------

Clevelendo laisvamanėlai ne
riasi iš kailio, matydami ka
taliką veikėją subruzdimą ka
talikiškoj laikraščioj platinime; 
o katalikai tik juokiasi iš joj 
kvailų pastangą. Dvidešim
tas amžius, vyrai.

P. A. S. Kulbickas nejuo
kais pradėjo organizuoti L. D. 
S. kūpąs ir katalikišką laik- 
raščią agentūras. Tikras vy
ras iš jo!

Iksas.

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, O-vo Trudovoj pomošči Invali
dam Mirovoi voinie polučit Juriu 
Jureviču Lapinskomu.

BELGIJOS ŠELPIMUI.
Iki birželio mėnesio š. m.

Belgijos gyventoją maitinimui 
išleista $297.000.000.

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

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

VARGONININKAS atsakantis 
paieško vietos tuojaus. 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 
Medžiūtės, 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.

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. Valukonis,
255 B’way, So. Boston, Mass.

Prancūzijos sostinėje Pa
ryžiuje, kaip praneša italą am
basadorius Washingtone, ne
trukus busiąs visą talkininką 
atstovą pasitarimas šios karės 
reikalais.

----- o
ANGLUOS NUOSTOLIAI.
Anglija laike rugpjūčio mė

nesio visuose karės frontuose 
neteko 59.811 kareivių. Iš tą 
užmušta oficierią 1.278, karei
vių 10.942, sužeista arba ne
laisvėn pateko 4.122 oficierią 
ir 43.469 kareivių.

Aprupinkit kareivius laikraščiais.

“Vyčio” 14 numeris išėjo 
padidintas ir pagražintas. Re
dakcija ir Administracija ža
da ir toliau? “Vytį” leisti pa
didintoje formoje. “Vyčio” 
intalpa labai įvairi ir turinin
ga-

Daug lietuvių jau yra Suv. Valstijų kariuomenėje. Dar 
daugiau jų bus paimta. Be abejonės kiekvienas lietuvis ka
reivis turėjo būrį savo pažįstamą, giminią, draugą 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.

Draugų, 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:

“DARBININKAS,”
242 W. Broadvay, So. Boston, Mass.
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Sveikata PRIE AM. LIET. R-K. FE

DERACIJOS KONGRESO.

JAPONŲ KOVA PRIEŠ 
TABOKĄ.

SV- ELZBIETOS DR-JOS VAL- 
DYBA HARTFORD, CONN. 
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Susivienijimas Lietuvių 
Rymo-Katalikų Amerikoje.
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GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 

MIRŠTANČIAM RAMYBE!
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Vienatinė Lietuviška

Krautuvė
Kuri užlaiko visokio ta- 

voro, reikalingo maine- 
nieriams.

V. LUKOSEVICIa,

Pirmininkė: — 
Paulina Geležiutč, 

41 Capitol Avė. 
Protokolų Raštininkė: — 

Marcelė Pateckaitė, 
234 Park Str. 

Finansų Raštininkė: — 
Veronika Smitkiutė, 
4Į Hungerford St. 

Kasininkė: —
Felicija Plikūnienė, 

103 Bond Str.

Septintasai A. L. R. K. Fe
deracijos Kongresas įvyks ši- 
met rugsėjo 25,26 ir 27 d. Phi
ladelphia, Pa. Kongrese ža
dama paliesti begalo svarbių 
ir opių mūsų visuomenės rei
kalų; žadama galutinai sutvar
kyti Federacijos reikalus, to
dėl pageidaujame Kongresan 
kuodaugiausia atstovų, kurie 
savais patarimais ir pritari
mai^ galėtų mūsų Federac jos 
ištobulinimui prisidėti.

Kaikuria s mūsų Tautos ir 
visuomenės svarbiais klausi
mais jau pakviesta referatus 
perskaityti laike Kongreso žy
mius mūsų visuomenės veikė- 
jus. Kurie pakvietimo nega
vo, o norėtų kokį klausimą iš
kelti — meldžiame į talką. Fe
deracijos dirva yra taip plati, 
kad įvairiausi klausimai ir su
manymai suras sau joje kuo
daugiausia vietos.

Taip gi nuoširdžiai mel
džiame visų tų draugijų ir pa
vienių ypatų, kurie ligišiol į 
Federaciją neatsilygino —tuo
jaus dabar atsiteistų, - kad iki 
Kongreso viskas būtų galima 
sutvarkyti.

Būtų labai geistina, kad Fe
deracijos šimetinis Kongre
sas sutrauktų geriausias kata
likų visuomenės pajėgas ir 
sukoncentruotų aplink savę vi
są mūsų organizacijų ir drau
gijų veikimą.

J. E. KAROSAS,

A. L. R. K. Fed. Sekr.

įvedimą opiumo. Kadangi 
tokių išdavikų randasi, tai 
mes būtinai vienu balsu priva
lome perleisti tą bilių ir to
kiuo būdu garbė ir išmintis at
stovų rūmo prieš visuomenę 
bus apginta.”

Japonijos senatas tą bilių 
perleido kovo 6, 1900, o balan
džio 1 d. tų metų bilius stojo Į- 
statymu. Tuomi įstatymu aš
triai uždraudžiama rūkyti jau
nikaičiams abiejų lyčių iki 20 
metų amžiaus.

O jei jau jaunuoliai nerūkys 
iki 20 metų savo amžiaus, tai 
retas po to pasiduos blogo pa
pročio vergijon.

Japonijos blaivininkai nuo 
tabokos rėmėsi svarbiais išty
rimais amerikono prof. Seaver, 
kurs tūmijo, kaip taboka at
siliepia į studentus. Tasai 
profesorius per devynius me
tus rūpestingai tą tyrinėjo. 
Jis tyrinėjamųjų užrašinėjo 
augštį, svarumą, krutinę, am
žių ir nuo kada pradėjo rūkyti.

Devynių metų pabaigoje 
Dr. Seaver peržiūrėjo savo už
rašus. Štai ką rado: rukan- 
ntieji apskritai imant ant 15 
mėnesi ubu vo senesni. Įstojant 
Į universitetą už nerūkančius. 
Tas parodo, jog rūkantieji tu
rėjo ilgiau sėdėti vidurinėse 
mokyklose, kol pakliuvo Į u- 
niversitetą. Rūkančiųjų plau
čiai ant 5 kubiškų colių buvo 
mažesni, negu nerūkančiųjų. 
Nerūkantieji trečdaliu colio 
buvo augštesni, negu rūkan
tieji. O reikia to nepamirš
ti, jog rūkantieji buvo ant 
15 mėnesių senesni ir- turėjo 
būt jie augštesni.

Šituos daiktus pamatęs, Dr. 
Seaver nuėjo žiūrėti rekordus 
mokslo tų jo tyrinėtų studen
tų. Tarpe tų, kurie gavo 
augščiausius laipsnius 95 nuoš. 
buvo nerūkančių, o 5 nuoš. 
rūkančių. Tarpe tų, kurie 
'gavo žemesnius laipsnius, 60 
nuoš. buvo rūkanti ir kiti ne
rūkanti.

Iš to išeina, jog taboka 
trukdo augimą, silpnina plau
čius. trukdo protišką išsilavi
nimą.

Ne visi žmonės elgiasi 
gal žinojimo. Daugelis 
naudoja žinių gyvenime, 
eina kalba ne vien apie 
lietuvius, bet apskritai 
visą žmoniją. Tautos baltosios 
rasės turėjo daug prakilnių 
žmonių, kurie padarė svarbius 
ir naudingus išradimus ir at
vėrė gamtos paslaptis. Tech
niški ir pramoniniai išradimai 
kaikuriose šalyse greit panau
dojami praktikoje,bet prie mo
kslo nurodomųjų sveikatos tai
syklių žmonės labai, labai pa
maži tesitaiko. Ar ne keista, 
kad sveikata yra pripažinta 
brangiausiu žmogaus turtu, o 
kad ją užlaikyti gerai, tai žmo
nės labai mažai tesirūpina.

Tame atžvilgyje japonai 
stovi aukščiau. Japonų tau
ta neturi išradėjų, mokslo vy
rų, kurie susektų kokius gam
tos Įstatymus, neturi gilių 
mintytoji!, bet japonų tauta 
turi tą gerą ypatybę, jog ge
rą išradimą, gerą nurodymą 
tuoj paseka ir panauduoja.

Japonai yra dideli savo 
krašto mylėtojai, rūpinasi 
jaunaja gentkarte.

Kuomet japonų veikėjai, vi
suomenininkai. laikraštinin
kai ir parlamento atstovai da- 
sižinijo iš Amerikos ir Euro
pos mokslavvrių apie tabokos 
kenksmingumą, tai tuoj suju
do prašalinti tą piktą iš savo 
tautos. O reikia dar tą pri
durti. jog ankščiau Japonijoj 
veik kiekvienas vaikas ir net 
daugelis mergaičių rūkydavo. 
Taip-gi dar ir tą reikia patė- 
myti, jog japonų taboka nėra 
taip stipri, kaip šio krašto, 
arba Europos. Bet japonų 
veikėjai ir tėvynainiai aiškiai 
matė, jog apgynę savo jauną
ją gentkarte nuo tabokos, pa- 
didįs šalies turtą, pakels pro
tiškai ir sustiprįs kūniškai. 
Ir 1899 metai? Japonijos par
lamente prasidėjo svarstymas 
apie bilių. kuriuo jauniems 
aštriai būtų uždrausta rūkyti.

Visi to biliaus šalininkai rė
mėsi tabokos ištyrimais Ame
rikoje ir Vokietijoj. Jie nuro
dė, jog vokiečių valdžia 
draudžia rūkyti jaunikaičiams 
iki 16 metų amžiaus. Jie ži
nojo, jog laike ispanų—Ame
rikos karės daug liuosnorių ne
priimta dėlto, kad jų sveikata 
buvo tabokos sugadinta, jie 
žinojo, jog SuvienytoswValsti- 
jos į karės ir laivyno akademi
jas nepriima rūkančių jauni
kaičių.

Vienas japonij veikėjas pa
sakė: “Jei mes norime, kad 
mūsų tauta pakilti} aukščiau 
Europos ir Amerikos tautų, 
tai mes turime uždrausti rūky
ti vaikams, lankantiems pra
dines mokyklas, nes jie ilgai
niui turi patapti tėvais ir mo
tinomis mūši] šalies. Jei mes 
norime, kad mūsų tautos švie
sa užšviestų visame pasaulyje, 
tai mes neturime sekti Chini- 
jos ir Indijos pavyzdį.”

Kitas veikėjas pasakė: 
“Kuomet aš matau einančius 
mokyklon vaikus rūkant, tai 

/man pasidaro labai liūdna ir 
dažnai paklausiu savęs, kaip 
jie užaugę galės atlikti dide
lius darbus, jei jie yra tabo
kos vergai ”

Atstovų rūmas tabokos bi
lių perleido gruodžio 19, 1899 
m. Paskui buvo svarstoma 
senate. Tarpe kitų kalbų ta- mes ir riša tai su doriškais 
me reikale 'p. S. Izawa šitaip 
prakalbo:

“Aš taip-gi noriu tarti žo
dį už tą puikų sumanymą... 
Keletą dienų atgal iš vienos 
įstaigos gavome raštą. Kas- 
gi ten buvo parašyta! Ugi 
tas, kad girdi, jei tas bilius 
taps įstatymu, tai valdžios iž
das netektų 200.000 jenų įp
laku kasmet. Tai nesąmonė! 
Jis yra išdavikaa Jis gata
va? jaunikaičių būdą parduo
ti už 200.000 jenų. Kokia 
niekšybė! Toks žmogus ilgai
niui tikrai ims agituoti už

pa- 
ne- 
Čia 

mus 
apie

1Ean.

TAUTOS FONDO SEKRE
TORIAUS ATSKAITA UŽ 

RUGPIUTĮ, 1917.

Iki rugpiučio 1 d., 1917,
Tautos Fondan įplau-.............
kė............................ $88.667.63
Viso per rugpiutį,
1917, Tautos Fondan 
įplaukė..................... 2697.28
Viso labo iki rugsėjo
1 d., 1917 m. Tautos
Fondan įplaukė.........91.364.91

KĄ SAKO PATYRĘS 
ŽMOGUS.

E. E. Rittenhouse, komisijo- 
nierius Eųuitable Life Assu- 
rance Society, sako: “Vidu
tiniškas amerikonas visai ne
mano apie maišymą plytgalių, 
arba geležies šmotų arba žvyro 
su krosnies kuru, bet savo 
skilvin jis kemša visokių ru- 
šių skąskonių, dauguma ku
rių negali būt suvirškinta... 
Tuomi jis apkrauja nepakelia
mu darbu širdį, kraujo inde
lius. inkstus, nervus ir virš
kinimo organus, o tuomi pa
greitina savo amžiaus galą.”

KOVOJA PRIEŠ BIAURIĄ- 
SIAS LIGAS.

Suv. Valstijų valdžia nuo 
senai rūpinasi pakelti doriškai 
kareivius, o ypač jūreivius. 
Jūreiviams užginta rūkyti ir 
vartoti svaigalus. Dabar val
džia rūpinasi įvairiais būdais 
kovoti prieš paleistuvystę ir 
užsikrėtimą lytiškomis ligo
mis. Įstojančius į laivyną 
jaunus vyrus pirmiausia dak
taras supažindina su pavojais, 
kurie rišasi su paleistuvyste. 
Privatiškai daktaras šnekasi 
su naujoku ir pasakoja jam 
apie baisias ištvirkimo pasek-

išvedžiojimaįs. Galop dakta
ras naujokui inteikia keturių 
puslapių brošiūrėlę, kur išklo
ta stipriausi .argumentai ir 
faktai prieš paleistuvystę.

Tarpe jūreivių susidarė 
sveika nuomonė apie lytinę do
rą ir užsikrėtusieji lytinėmis 
ligomis užsitraukia draugų ju- 
revių panieką.

Kai jūreivis serga lytinėmis 
ligomis, tai per tą laiką ne
mokama alga Šiaip ligoje 
valdžia moka algą. Be to nu- 
puolusieji jūreiviai negauna 
pensijos.

Apsigarsinkite Lietu
vių darbininkų 

Kalendoriuje
L. D. S. II Seimas nutarė 

kiekvieną metą išleisti L. D. 
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.

APGARSINIMŲ KAINOS:

Už 
M

J,

M

visą puslapį $14.00 
puslapio 7.50 

” 4.50
” 2.50

4
i
i

Nelaukite ilgai, nes jau pra
dėtas rengti į spaudą. Pir- 
miaus prisiųstas įdėsime pir
moje vietoje.

Apsvarstykite, tai geriausia 
proga išgarsinimui biznio.

Apgarsinimą kopijas siųski
te šiuo adresu: 
^“D a r b i a.

. Broadway, 
South Boston, Mass.

VOKIEČIŲ KARVEDŽIAI.
Dabar galima pastebėti, jog 

šioje karėje visi Vokietijos 
karvedžiai ingijo garbę ryti
niame fronte. Pagarsėjo su ru
sais besigrumdamas Hinden- 
burg, Mackensen, Falkenhayn. 
Šie tai karinės garbes daugiau 
ingijo, negu bile kokie kiti 
kaizerio armijų vadai. Nors 
dabar Hindenburg yra visų ar
mijų galva, bet jis, kaip ir 
pirmiau kiti nepasižymėjo 
Francijos fronte. Matyt to va
do gabumai apsireiškė tik ko
voje su blogai apginkluota,pil- 
na išdavikų, nemokyta rusų 
armija. Žinoma, ne be didelių 
gabumų yra Hindenburg, .bet 
jis, matyt, nėra genialis, ne
paprastas yadas.

Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios 
organizaciosj ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
jų narių. Bet gal da pat gerbiamas nepamąstei, kas 
ji yra ir delko pats neprisirašai.

*

Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: — 
Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės 
$150.00, $250.00. $500.00, $750.00, $1000.00. 
Moka pašelpa nariams-ligoniams kas savaitė 
po $3.50, $7.66, $10.50 ir $14.00.

Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius. 
Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir 
dalina nariams dovanai.

Platina dorybę, suteikia patarimus ir nuro
dymus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluo
se*

Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pi- 
nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultū
riškas Įstaigas ir tt.

Įstojimas į Susivienijimą pigus, mėnesinė mokes
tis lengva. Norėdami gauti platesnes informacijas 
kreipkitės į vietines kuopas, kurių randasi kone 
visur po visą Ameriką, kur tik lietuviai apsigyve
nę, arba stačiai pas Centro Raštininką, šiuo adre
su: —

1)

2)

3)
4)

5)

6)

P. MULEVIČIUS,
456 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Muzikos Mylėtojams Naujiena
Detroit’an nesenai atvažiavo muzikas

A. ALEKSANDRAVIČIUS, 

baigęs Varšavos muzikalę konservatoriją, ir atidarė 

LIETUVIŲ MUZIKOS MOKYKLĄ.

Mokinama ant Piano, Smuiko, Choro Giedojimo 
ir Vargonininkavime. Taipo-gi išguldoma Teorija, 
Harmonija, Kontropunktas, Instrumentacija ir Mu
zikos Istorija.

Užsirašyti Į bile kurį muzikos skyrių galima 
dienomis ir vakarais. Kaina labai prieinama, o 
mokslus einančiam jaunimui nemaža nuolaida. Vi
siems, kurie norėtų pasimokyti muzikos, patariame 
imti lekcijas šioje lietuvių muzikos mokykloje.

Adresas: 7\

A. ALEKSANDRAVIČIUS
Vedėjas

180 Cardoni Avenue, Detroit, Mich.

J

SKAITYKITE IK PLATIKKIT1
*

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laiknitj

“DARBININKĄ”
EINA UTARNINKAIS. KETVERTAIS IR SUKATOMIS

Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
“BABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui 

svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

Prenumeratos Kaina:
Tris Kartus savaitėje metams 
Vieną kartą savaitėje 
Bostono apielinkėje 
Užrubežyje 
Vienas numeris

Reikalaukite pas agentus arba

>>

$3 00 
$1.50
$4 00
$4.25

3c.
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PAVYZDINGAS BLAIVININKŲ 
LAIKRAŠTIS

“Tautos Rytas
“TAUTOS RY’TUI” sandarbininkauja 

sų gabiausieji rašytojai ir mokslavyriai.
“TAUTOS RYTĄ“ skaito visi prakilnesnių 

minčių žmonės.
“TAUTOS RY'TĄ” remia visi kurie lietuvių 

tautą gerbia ir jos pakėlimu rūpinasi.
“TAUTOS RY'TĄ” visi myli, kurie Lietuvą 

myli.
“TAUTOS RYTO“ baidosi svaigalų priete- 

liai.
“TAUTOS RYTAS“ visus myli ir nuo svai

galų dar neatsikračiusiems išrodinėja 
jų nelaimingą padėjimą ir apšvietimu 
jų proto ir sustiprinimu -jų valios su
grąžina juos į eiles ištikimi} žmonių 
Dievui ir Tėvvnei.

SKAITYK, TAT IR PLATINK
“TAUTOS RYTĄ.” 

Metams 75c., paskyras numeris 7c., 
užrubežyje metams $1.00.

“TAUTOS RYTAS”
120 Bowen Str., So. Boston, Mass.
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“DARBININKAS”
242 W. Broadnay, So. Boston, Mass.

Antras šeimyniškas vakaras.
Rengiamas L. D. S. 14-tos kp., Newark, N. J.
SUBATOJE, 8-tą RUGSfiJO-SEPT. 1917 M. 

Lietuvių Svetainėje, 180-2 New York Avė. Newarke.

PRADŽIA 7:30 vai. vakare.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės nepraleiskite šios pro-

%

• _ . 
gos, nes yra surengtas labai gražus vakarėlis su įvairiu prog
ramų. Prie to bus gardžių valgių ir gėrimų, bus naudinga 
kiekvienam, kaip senam taip ir jaunam, linksmai laiką pra
leisti. Bus ir muzykė, net iš Paryžiaus, griežš lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius. <

VAKARO PROGRAMAS:
1. Šokiai, 2 Trumpa prakalba, kalbės garsus kalbėtojas, 

3. Deklemacija, 4. Duetas, 5. Deklemacija, 6. Solo, 7. So
lo — A. Braduniutė. Potam šokiai iki vėlumui.

ĮŽANGA porai $1.50, pavieniam 75c. Mažiem iki 12 m. 
veltui. Užkandžiai ir gėrimai taipgi veltui.

Stengsimės visus kugeriausiai nžganėdnti.

Su pagarba

RENGIMO KOMITETAS. .f

JEI TROKŠTI APŠVIETOS

ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvisavaitinį 
iliustruotą jaunimo laikraštį

“Vytis”
“Vytis” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laik

raštis Amerikoje.
“Vytyje” telpa geriausi raštai mūsų jaunų rašytojų, 

literatų ir studentų.
“Vytyje” rasi žinučių iš Amerikos bei Lietuvos jau

nuomenės gyvenimo.

“Vytis” leidžiamas tautiškai-katalikiškoje dvasioje. 
“Vytį” leidžia Lietuvos Vyčių jaunimo organizacija. 
Metams “Vytis” kainuoja $1.50, pusmečiui 75c.
L. Vyčių organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas 

už mėnesines mokestis, \ . r

Prisiųsk savo antrašą ir už 2c. ženklelį, o vieną nu
merį pažiūrėjimui prisiusime veltui.

Visais reikalais kreipkitės:

“Vytis”,
1800 W. 46-th St., Chicago, III.

“Lietuvių Balsas”
“Lietuvių Balsas” rūpinasi žadinti lietuvių tautos 

sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų karės 
pabaigos.

“Lietuvių Balsas” padeda šviesties ir tobulinties; 
jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokinti iš 
svetimtaučių kas tik dora ir naudinga, o nesigabenti grį
žtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautą.

“Lietuvių Balso” didžiausias troškimas sujungti tau
tiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruošti 
kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję gink
lai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavir
tusi per karę dirvonais, prirausta duobių ir griovių, lau
kia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai aptveriami.

“Lietuvių Balsas,” dėdamas savo skiltyse kuopi- 
giausia kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams vai
kus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius brolius, 
seseris, gimines ir pažįstamus.

“Lietuvių Balso” kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 
mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 
60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 
kap. Skyrium numeris 5 kap.

Skelbimų kaina. Petito (smulkaus rašto) eilutė (da
linant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą — 60 kap.; 
po teksto — 30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems giminių 
arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeikų. Ame
rikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. petito ei
lutė, 
lutė.

giminių ieškantiems po teksto 10 centų petito ei

Adresas:
“LIETUVIŲ BALSAS,” Petrograd, Basko? 29.
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Tik ką išleidome nepaprasto indomumo knygelę vardu —

“Pažinkime Socializmą’
Dailiai išleista, ant brangios popieros ir kaštuoja tik 10c.

Tai naujoviškiausia “Darbininko” išleista knygelė, kuri 
tinka ir katalikam<» ir socijalistams. Drišiol dar niekas nebu
vo išleidęs tokios knygelės apie sociįalizmą, kuri tiktų it kata

likams ir socijalistams.



6 DARBININKAS.

Aniolas laimes
Jaunųjų artistų, scenos mylėtojų, perstatymėlis. Pa

vestas Lietuviu mokyklų mergaitėms.
Parašė J. V. KOVAS.

Veikiančios ypatos.
baltuose rūbuose, gal būt ir kitokiuose, 
turėtų būti, kaipo vedėja.

Aniolas, 
Mariutė, 
Rožiutė, 
Salome,

.. Jieva, 
Adelė, 
Elenutė, 
Marcelė, 
Uršulė. 
Onutė, 
Birutė, 
Aldutė, 
Ciliutė.

Patarimas.
pagirys, paupys,
grįžta iš mokyklos; kaikurios, gal ir visos neša knygas, są
siuvinius ir kitokius mokyklos inrankius. Mergaičių rūbai 
gali būti tautiški-lietuviški, arba šios šalies. Mergaičių ga
li būti ir didesnių ir mažesnių; jaunesnių ir vyresnių. A- 
niolo rūbai privalo būti ilgi, istoriško pavyzdžio, taip-pat 
Aniolas turi sparnus. Aniolas turėtų būti iš didesnių mer
gaičių, gerai iškalbių ir drąsių. Šį veialėlį galima statyti ir 
laukuose laike išvažiavimų.

Šitas vaizdelis tinka lošti Lietuvoje ir Amerikoje. 
SCENA I.

Mergaitės ateina dainuodamos, kitos renka kvietkutes 
nuo pievos, jeigu tas galima būtų ant scenos pritaisyti. 
Mergaitės ant scenos pasirodo netvarkoje. Eina po dvi, po 
tris, po vieniai; kitos lenktyniuoja kvietkutes skindamos. 
Bet turi daboti dainą, kad nesukrikus. Pabaigus dainuoti, 
kalba aiškiai ir garsiai. Viskas atsitinka užbaigiant moks
lo laika.
VISOS
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Veikimo vieta gali būti gatvė, kiemas, 
ar šiaip kokia lauko regykla. Mergaitės
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LIETUVIU PILIEČIŲ DR-GUA- 
VAKAR. PENNSYLVANUOJ.

Prezidentas: —
J. Petraitis,

1505 Carson St.,. - 
S. S. Pittsburgh, Pa.

Vice-prezidentas: —
K. Smigelskis,

1 Eilėn St., 
Carrick, Pa., 

v Mt. Oliver St.
Protokolų Sekretorius: —

J. Packevich,
2107 Wharton St., 

S. S. Pittsburgh, Pa^
Finansų Sekretorius: —

Jos. Daukšys,
138 So. 20th St.

Ar girdėjai, ar regėjai, kaip aguonas sėja? 
(Paskutinę eilutę atkartoja 2-syk.) 

Sukanties ratui kairiojon pusėn, dainuoja.
Girdėti girdėjau, regėti regėjau,
O tai šitaip, o tai šitaip, aguonėles sėja. 

(Paskutinę eilutę atkartoja du-syk.) 
(Uždainavus “O tai šitaip, o tai šitaip,” stovinti vi

duryje rodo kaip sėja, visos ją pamėgdžioja. O dainuojant 
“Aguonėles sėja,” visos žaidėjos ant vietos apie savo ap
sisuka plodamos rankoms ir vėl griebiasi rato, ir taip tęsia 
dainą toliau:

....Kaip aguonos dygsta?
(Pirštą kilnoja augštin.)

... .Kap Aguonos auga?
(Rankas ištiestais delnais kelia aukštyn, tai vėl nulei

džia žemyn.)
.... Kaip aguonos žydi ?

(Rodo pilnas rieškučias.)
... .Kaip aguonos noksta?

(Augštin pakelia kumščius ir pasuka juos.)
... .Kaip aguonas rauna? 

(Taip kaip rauna nuo žemės.)
... .Kaip aguonas krečia?

(Vienas kitą suėmę, už pečių pakrato.)
.... Kaip aguonas kulia ? 

(Kumščius į grindis beldžia.)
.... Kaip aguonas mala ?

(Delnais trina.)
....Kaip aguonas valgo?

(Rankos pirštus sudėję žiupsniu, prie burnos kaišioja.) 
Reikia nepamiršti, kad prie kiekvieno dainos posmo rei

dą dar ant vietos aplink savę apsisukti.
Pabaigus žaislą, mergaitės išsisklaido viduryje scenos. 

Mariutė lieka arčiau krašto kairėsės pusės.)
MARIUTE. Na, sesutės, pažaidėm smagiai, ramiai. Ką- 

gi dabar veiksime?
VISOS. Dar padainuokime.
MARIUTE. Gerai. Stokit eilėn. (Mergaitės stoja į pusratį 

ir dainuoja.)
Aš žinau, man sakė, 
Nesykį mamaitė. — 

Lietuva mūs žemė, 
Jog aš lietuvaitė.

Iš širdies aš myliu 
Tą prigimtą šalį 

Ta kalba išmokau 
Garbint Visagalį.

Mane užaugino 
Lietuvos laukeliai, 

Ir dainų išmokė 
Jos raibi paukšteliai.

Į mus visgi žiūri 
Iš dangaus augštybių 

Mūši) apginė jas — 
Viešpat’s Diev’s galybių.

Ir mūsų seneliai, 
Viengenčius atminę,

Ten pas Pramžių meldžias 
Už mūsų tėvynę.

Ir šį mūsų balsą — 
Lietuvaitės maldą 

Teišklauso Viešpat’s 
Kursai viską valdo.

Iš širdies mūs veržias 
Žodžiai kuokarščiausi; 

Duok šviesos ir laisvės 
Tėvynei, Augščiausis!

(Geistina būtų, kad mergaitės dainos žodžių reikšmę iš
reikštų judėjimais ir visos sutartų. Baigiant dainą, iš de- 
šinėsės pusės ineina aniolas. Mergaitės išsyk nusigąsta, nu
sistebi. Paskui klausosi.)

SCENA n.
ANIOLAS. Džiaugiuosi, mergaitės, iš jūsų nekalto linksmu

mo. Būkit visuomet taip doros ir skaisčios. Tai 
gražus užsiėmimas po mokyklos valandų.

MARIUTE. (Bailiai.) Mes kasdieną lankome mokyklą.
ANIOLAS. Tai-gi, aš iš to ir džiaugiuosi. Džiaugsis ir ju

si] tėvučiai. O Augščiausis paskirtą jums dalį pa
laimins.

ROŽE. Mums nelabai šiandien pasisekė, kaikurios draugės 
tarpu savęs nesusitaikė.

ANIOLAS. Mačiau jūsų nesusipratimą, bet dovanotinas jis 
jums, nes ir vėl susitaikėte.

SALOME. Geras Aniole, patark mums, kaip išvengti tokių 
nesusipratimų, ir meilėje visuomet gyventi.

ANIOLA. Mylėkit visuomet dangišką šviesą ir būkit ištiki
mos tėvynei.

JIEVA. Ir ką paskui turėtume daryti? 
ANIOLAS Būkit prakilnios ir doros.
ADELE. O kas paskui? 
ANIOLAS. Mylėkit visus.
ELENA. O kas tada
ANIOLAS. Vienybėje gyvenkite. 
MARCELE. Na, ir kas toliaus?
ANIOLAS. Dievą visuomet širdyje turėkit. Jo prašykit, kad 

Jis palaimintų.
URŠULE. Mes dažnai meldžiamies, ir prašome Jo palaimi

nimo.
ANIOLAS. Gerai, bet dar gal vis neužtektinai. Dievas no

ri ir trokšta, kad žmonės būtų geri.
ONA. Gerasis Aniole, ką reikia daryti kad tikrai būti geru? 
ANIOLAS. Dievui ištikimos būkit.
BIRUTE. Ar-gi Dievas nemyli neištikimų Jam žmonių? 
ANIOLAS. Dievas blogus žmones baudžia.
ALDONA. Pasakyk mums, gerasis Aniole, ką ypatingai- 

mes jaunos mergaitės turėtume daryti, kad būtume 
laimingos?

ANIOLAS. Klausykit savo tėvučių; jų gerus pamokinimus 
sekkite. Tėvučius mylėkit ir gerbkite ir už juos 
melskitės. Gerai mokinkitės ir visas liuosas valan
das sunaudokite sau ant naudos, kad nepraleisti jų 
ant niekniekių, nes tos valandos jau nesugrįš, ku
rios praeina O užvis labiausiai mylėkit Dievą, ku
ris mums viską duoda.

VISOS. (Ištiesusios dešineję ranką.) Gerasis Aniole, klau- 
. sysim tavo patarimo, mylėsim savo tėvučius, ir jų 

klausysim, už juos melsimės. Taip-pat netinginiau- 
sim, mokysimės gerai; pildysim savo priedermes, 
kas mums yra prisakyta O už vis labiausia mylė- 

• sime Dievą, ir Jo prisakymus pildysime.

ANIOLAS. Augščiausis jūsų darbus palaimins.
VISOS. Ačių tau, gerasis Aniole už gerus pamokinimus. (A- 

niolas pranyksta. Už scenos girdisi varpo garsas. 
Mergaitės valandėlę klausosi.

MARIUTE. Na, sesutės, labai daug šiandien pamokinančio 
girdėjome, užlaikykim tuos pamokinimus savo šir
dyse ant visados^ Prie vakarinės maldos 
varpo garsai. Laikas bus visoms namon, 
tė jau leidžiasi.

VISOS. (Lig dainuodamos.) Namo, namo; seselės

šaukia 
Saulu-

namo. 
Tėvelis laukia, mamytė laukia, seselės namo, namo, 
namo.

MARIUTE. Stokit eilėn, sudainuokime vakaro dainelę.
(Sustoję dainuoja.)

Ei, temo, sutemo, —
Širdelė nuliūdo;

Gražus prigimimas 
Pailsęs užsnūdo.

Labanakt, labanakt!
Jau senas žilvitis 
Šakų neblinguoja,

Pavargęs paukštytis 
Dainų nedainuoja.

Labanakt, labanakt!
Aplinkui, vien kvepia 
Malonus vėsumas;

Koks mano krutinę
Pripildė ramumas.

Labanakt, labanakt!
Iš sielos gilumo 
Meldžiu Visagalį!

Palaimink mūs žmones, 
Palaimink mūs šalį!... 

Labanakt, labanakt.
(Šią dainą dainuojant, geistina būtų žodžių prasmę iš

reikšti judėjimais.)
Patėmjimas. Jei kas, statant šį veikalėlį, norėtų pa

sinaudoti tų dainęlii] melodijomis, meldžiu kreipties prie 
manės — mielai padovanosiu. Gali ir patys melodijas pri
taikinti.

i

AUTORIUS.

Iždininkas: —
B. W. Woshner,

1514 Carson St.
Direktoriai: —

J. Marcinkevicz, 
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.

JUOZAS V. KOVAS.

Uolus “Darbininko” prletelius ir žynius bendradarbis.

L. D. S. CHICAGOS 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRM. — J. Poška,

2323 W. 23 Place
PIRM. PAGELB. — S. Šimkus, 

638 W. 18-th St.
RAŠT. — M. L. Gurinskaitė, 

3347 Auburn Avė.
IŽD. — M. Mažeika,

1658 Wabansia Avė.
IŽD. GLOB.: — S. Daunora, 

1922 S. 48 Court,
Cicero, UI.

IŽD. GLOB. — P. Varakulis.
DVAS. VAD. — Kun. F. Kudirka, 

1631 W. North Avė, 
Chicago, III.
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Šiandien mus daug ank- 
Taigi aš patarčiau, kad

nei

(Ateina dainuodamos.)
Vasarėlė graži — 
Džiaugias didi maži;

Švelnūs vėjai, šilumėlė, 
Gražiai švieč’ saulelė.

Daug žolių kvepiančių, 
Paukštelių čiulbančių; 

Kur tik akys mūsų linksta, 
Visų širdys visur rimsta. 

Bitelės ratuotos, -. 
Jau medaus bagotos, — 

O dar lakiot neperstoja, 
Vis medų nešioja. 

Jau ir vyšnios sirpsta, 
Burnoj tirpte tirpsta; ' 

O uogelės jau raudonos, 
Serbentos geltonos.

MARIUTE. Mergaitės, klausykit, manau 
šiandien nereikia skubinties namon, 
karo dar labai daug yra. 
ščiau paleido iš mokyklos, 
mes čia pažaistume.

ROŽIUTE. Mariutė gerai sako. Skubinties nėra ko. Čia 
nuošali ir graži vieta, tad sėskime ir pasilsėkime.

SALOME. (Sėdasi ant pievos.) Gerai, aš sutinku.
JIEVA. (Sėda greta.) Ir aš sutinku.
ADELE. (Lig neužganėdinta.) Ką-gi mes čia veiksime susto

jusios arba susėdusios?
ELENUTE. (Juokais.) Ar negirdėjai? Juk sakė, kad čia 

pažaisime!
MARCELE (Juokiasi.) Jinai turbūt miegodama vaikščioja, 

už tai ir negirdėjo.
ADELE. (Užsigavus.) Tik tu nemiegok, o kitais nesirūpink 

ir neišmisliok...
MARCELE. Tai už ką dar pyksti?... Kad negirdėjai, tai ne

klausk.
MARIUTE. (Drausdama.) Mergaitės, gana pyktis, gana 

bartis. Kas čia dabar darosi?
URŠULE. Aš tyliu ir žiūriu, kas čia toliau išeis, kad jau iš 

pradžių merginos susivaidijo.
ONUTE, Et, dabar čia paisyt kvailių vištų. Kad kvailos, 

tai ir barasi.
MARIUTE. Juk žinai, niekas jų nesibijo, bet tik šlykštu, kad 

tarp draugių nėra sutikimo.
BIRUTE, (iš šalies.) O ar nežinot ką daryt, kaip tarp savęs 

nesutinka ...
ALDONA. Tik jau tu su savo patarimais nesikišk. Susitai

kins pačios ir vėl bus gerai.
ROŽE. (Užsigavus.) Kurias tu kvailomis vadini?
ALDONA. (Atkirsdama.) Visos vienokios. Visos negeres

nės.
SALOME. Ar jau ištiesų pradėsite barties? 
JIEVA. (Užpykus.) O kas tau į galvą?
SALOME. Tas man, kas ir tau...
ELENA. Sarmata sakyti. Už menką dalyką viena kitai į 

plaukus kimba.
URŠULE. (Ramindama.) Man rodos, kad mums neišpultų 

čia barties. Būtų dar geriau, kad liautume ginčus.
ONA. Aš tą patvirtinu ir visus ginčus meskim į šalį.
BIRUTE. (Rimtai.) Mergaitės, ar-gi gražu už tuščią maišą 

rokuoties ir vaidinties. Mariute, pasakyk joms, 
lai padainuoja ar ką kitą veikia, arba kad ką pa
žaistų.

MARIUTE. (Birutei.) Sakyk ir tu, matai, kad manės neklau
so. (į visas.) Mergaitės, gana jau rėkauti, gana 
jau barties. Negražu. Verčiau padainuokime ar 
pažaiskime.

ONA. Galima pažaisti ir padainuoti.
MARIUTE. (į visas.) Mergaitės ar sutinkate? 
VISOS. Gerai, gerai, žaidžiame ir dainuojame.
MARIUTE. Puiku! Pažaiskime “aguonėlę.”
VISOS. (Plodamos rankomis subėga į ratą, susikabina ran

komis ir žaidžia “Aguonėlę.” Galima žaisti kitą ko
kį žaislą.)

“Aguonėlę” žaidžia šitaip: Sudaro ratą, susikabina ran
komis, eina aplinkui dainuodamos, o viena atsistojusi vi
duryje rato vadovauja. Sukanties į dešinę visos dainuoja. 

Oi, tu karvelėli, mylimas paukšteli, V

Platinkite "Darbininką”

L. D. S. CHICAGOS APSKR. 
ORGANIZATORIAI:

M. Mažeika, 1658 Wabansi» 
Avė., Chicago, UI.

S. A. Daunora, 1922 S. 48- 
Court, Cicero, III.

M. L. Gurinskaitė, 3347 Auburn 
Avė., Chicago, UI.

J. Poška, 2323 W. 23 Place, 
Chicago, III.

S. Šimkus, 638 W. 18-th St.- 
Chicago, UI.

BIZNIERIAI, JEIGU NORITE PAGERINTI SAVO BIZNĮ, 
APSIGARSINKITE “DARBININKE” IR LETUVTŲ DAR
BININKŲ KALENDORIUJE 1918 M.

Reikia žinoti,kad
“Darbininko” knygyne galima gauti labai puikių maldų 

knygelių nuo 40c. ir augščiau.
“MALDŲ KNYGELE” labai paranki ir tinka jauni

mui. Su gražiais drobės viršeliais, aukso kryželiu........... 40c.
Tokia pat gražios skūros viršeliais, auksiniais kraštais 75c. 
Balta skūros viršeliais, auksiniais kraštais.....................$1.00
PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A. L. R. K. Kuni

gų Sąjunga. Čia tilpsta giesmės, stacijos, graudūs verks
mai, apaštalystės pamaldos, rožančius, tretininkų įstatai, 
įvairios maldos ir tt. Drūtais drobės apdarais, aukso kraš-- 
toliais .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...40c.

PAMALDŲ VADOVEliŠ. Tas pats kaip viršuje mi
nėtas, skūrelės apdarais....................................................................60c.

MAŽAS AUKSO ALTORIUS. Francūziškos juodos 
slidžios skūrelės minkštais apdarais, apvaliais kampeliais, 
aukso kvietka, kryžutis ir parašai, auksinti krašteliai... .$1.50 

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

____________________________________________________________

Edward L. Hopkins
362 Broadway So. Boston, Mass.:

• I 

Namai parsiduoda, kambariai parendavojami.
GAISRI, 
SVEIKATOS, 
SUŽEIDIMO, 
APVILKTUS 
STIKLUS,
(Plato glass)

4
INSURANCE
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L. D. S. NAUJOSIOS ANGLUOS 
APSKRIČIO VALDYBA.

Pirmininkas: —
A. J. Čiginskas,

35 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

Vice-pirmininkas: — 
V. Kudirka, 

3 7Franklin St., 
Nonvood, Mass.

Raštininkas: —
V. Brodis,

71 Oakville St., 
West Lynn, Mass.

Iždininkė: —
Jadvyga Dimaitė,

8 Market St., 
Brighton, Mass.

Iždo globėjai: —
A. Baužinskas,

5 Wexford St., 
Brighton, Mass.

A. Vaisiauskas, 
14 Moore St., 

Cambridge, Mass.
NEW YORK, NEW JERSEY 

L. D. S. APSKR VALDYBOS 
ADRESAI.

Pirmininkas: —
V.Daubaras,

669 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 

Vice-Pirmininkas: — 
A. Masandukas,

197 New York Avė., 
Newark, N. J.

Raštininkas: — 
Pr. Vileikis, 

59j Brill St., 
Newark, N. J.

Valdybos narys: — 
Kun. J. Svagždys, 

147 Montgomery St, 
Paterson, N. J.



EIKITE PAS MANE!Korespondentas.

Was-

<•

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
roles moka. Galiaus nutarė 
turėti savo korespondentų 
pranešimui žinučių į laikraš
čius.

SERGANTI

673 
liington st.

*

*

ė

HARTFORD, CONN.

LDS. 6 kp. laikys mėnesinį 
susirinkimų rugsėjo 9 d. po 
pietų šv. Trejybės parapijos 
svetainėj po No. 41 Capitol 
Avė. Visi nariai kviečiami 
į susirinkimų, nes bus svars
toma daug svarbių dalykų. 
Taipogi nepamirškite atsivesti 
naujų narių.

Korespondentas.

BROOKLYN, N. Y. .

LDS. 12 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks panedėlyj 
rūgs. 10 d., 7:30 vai. vakare. 
Kar. Aniolų par. svetainėj. 
Meldžiami visi nariai atsilan
kyti. nes yra svarbių dalykų, 
kurius reikia aptarti.

Kp. rašt.

WATERBURY, CONN.

Buvo surengtas Vyčių va
karėlis atsisveikinimui su išei
nančiais Į karuomenę rugsėjo 
2 d. Pirmiausia Vytės sudai
navo keletą dainelių, po tam 
gerb. p. J. Šaliunas pasakė 
prakalba. P. J. Šaliunas turi 
eiti Į karuomenę, ir savo pra
kalboje išreiškė geriausius lin
kėjimus Vyčiams.

Dalyvavo kun. P. Saurusai
tis, kun. J. Valantiejus ir kun. 
V. Karkauskas iš New Haven, 
Conn. Tie minėti svečiai bu
vo pakviesti pakalbėti.

Atsisveikino J. Bružas, A. 
Balkus, J. Kanaka.

Po atsisveikinimų kalbėjo 
p. J. V. Kovas. Jis kalbėjo 
labai raminančiai. Galop bu
vo dainos ir žaislai.

S. Danaitis.

HARTFODR, CONN.

Sekmadienyje rugsėjo 3 d. 
L. R. K. M. S. A. XI kuopa lai
kė susirinkimų La Salett’o ko
legijoj. Dalyvavo apie 13 
moksleivių. Atidarius susi
rinkimų rašt. perskaitė pir
miau laikyto susirinkimo pro
tokolų. Paskui nauja valdy
ba tuojaus tapo išrinkta. To
liaus kožnas narys išdavė savo 
raportų apie kų kuris parašė 
per vakacijas. x

Taipogi sumanė rodyti pa
veikslus Lietuvos vaizdų su 
paaiškinimais. Po tam prisi
rašė prie kuopos apie šeši nau
ji nariai.

Rugsėjo 19 d. La Salett’o 
kolegijoj bus iškilminga šven
tė. Bus sėredoj 9-tų valandą 
iš ryto. Yra tai metinė šven
tė Apsireiškimo Panelės Šv. 
ant kalno La Salett’os. Nors 
ši šventė yra švenčiama labai 
iškilmingai, bet tarp lietuvių 
yra dar mažai žinoma. Kad 
labiaus būtų žinoma ir kad 
pasirodžius lietuviams tarp 
svetimtaučių, po iškilmingų 
mišių bus sakomas lietuviškas 
pamokslas. Labai būtų geis
tina. kad visi tie, kurie gali 
išlikti nuo darbo ateitų į ko
legijų. Tokiu būdu ir mes 
lietuviai pasirodysime. Iš to
liaus atvažavusiems reikia pa
imti karų “New Park” Avė. 
arba “Capitol Avė.” ir va
žiuoti iki Grace St. ir ten tie
siai įeisite į kolegijų.

Širdingai visus kviečia La 
Salett’os lietuviai.

Kp. Korespondentas.

BROOKLYN, N. Y.

Pradės vėl veikti.
Rugsėjo 2 d. 134 kp. S. L. 

R. K. A. ir L. B. Dr-ja turėjo 
mėnesinį susirinkimų, kur pa
sirodė, kad jau po visų atos
togų ir aplepimų prasidės gy
vesnis judėjimas.

Nutarė prisidėti prie pra
platinimo katalikišųų laikraš
čių ir knygų paaukaudami tam 
tikslui $5.00.

Vėliau nutarė šaukti ekstra 
susirinkimų 16 d. rugsėjo toj 
pačioj svetainėj visus savo na
rius dėl galutino išrišimo bei 
sutvarkymo jau mokinančio 
teatro “Žydų Karalius,” ku
rio jau nekurie aktoriai savo
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J Su bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia liga, kuri veika- «£» 

lauja specialisto patarnavimo.

BLOOMFIELD, N. J.

Rugp. 30 d. š. m. susitvėrė 
nauja L. -Vyčių kuopa.

Ant susirinkimo minėtoj 
dienoje atsilankė iš Ne vark’o 
L. Vyčių 29 kp. uolus jauni
mo veikėjai ir organizatoriai 
— A. Masandukas ir D. Rupai- 
nis, kurie paaiškino savo pra
kalboje apie svarbumų L. Vy
čių kuopos Bloomfield’e.

Naujos kuops valdyba: 
Pirm. — J. V. Abramavičius, 
vice-pirm. — Y. Baranauskas, 
rašt. — A. Karuzis, iždin. — 
V. Kvorocijus, kasierius — J. 
Rusieckas, Iždo globėjai: Pa- 
zareckas ir A. Lukšis, mar
šalka — K. Siniauskas.

Jaunimo čoia dar mažai yra, 
bet 
bų.

širdžiai ir atsiveskite naujų 
narių.

ALRK. Sp. dr-jos rašt.
C. J. Senkus.

LIETUVA SVAJONĖSE. (Iš “Tautis Ryto.”)

stengiasi prie svarbių dar-

Koresp.

----- o-----
LEWIST0N, ME.

Puikus balius.

Rugsėjo 3 d. šv. Baltramie
jaus dr-ja buvo parengusi ba
lių, su puikiu programų.

Programą išpildė Liet. Vy
čių 2-ros kp. choras.

Pirmiausia dr-jos pirm. p. 
J. Petraitis trumpoj kalboj pa
aiškino šio programo turinį ir 
padavė jį vesti p. P. Jasiunui.

Pirmiausia L. Vyčių choras 
sudainavo šias dainas: 1) Lie
tuvos himną, 2) “Lietuvos 
dievai,” 3) “Sudiev Lietu
va,” 4) “Loja šunis ant kie
mo.” Pertraukoje buvo sa
kytos eilės. Eilių sakytojoms 
buvo paskirta dovana, kas ge
riau pasakys. Sakė šios ypa
tos: E. Apsmiegaitė, “Atsi
sveikinimas,” Ed. Mordosas 
“Gelbėkim žūstančius,” p-lė 
Z. Rimaitė “Audros siaučia,” 
p-lė E. Ribokaitė “Našlaitė.,’ 
Eiles gražiau pasakė p-lė Zo
fija Rimaitė ir gavo parkirtą- 
ją dovaną. Toliaus sekė cho
ro dainavimas, sudainavo 
“Lai gyvuoja mus tauta” ir 
Pasveikinimas šv. Baltramie
jaus dr-jos.

ŠĮ pastarąjį “Pasveikini
mą” dainuojant vienas laisva
manis “drugio” liga apsirgo. 
Kam girdi reikia kokius ten 
šventuosius garbinti.

Aplamai imant nusisekė vis
kas puikiai. Toliau buvo pa
skirta dovana, kas greičiau 
įvęrs į adatą siūlą ant butelio 
atsisėdęs. Greičiausia įvėrė 
p-ni M. Ausukaitienė ir gavo 
dovaną.

Užsibaigus programui dar 
tęsėsi šokiai ir įvairūs lietuviš
ki žaislai, žmonių atsilankė 
daug ir visi buvo patenkinti.

B. Lelija.

------ o------
CHICAGO, ILL.
(Town of Lake)

LD. 48 kuopa, praeitame su
sirinkime buvo nutarus paren
gti prakalbas. Tai tos pra
kalbos bus su dideliu progra
mų 10 d. rugsėjo 7:30 vai. va
kare šv. Kr. parapijos svetai
nėje.

Taipgi ant rytojaus t. y. 11 
d. rugsėjo 7:30 vai. vbkare kp. 
susirinkimas parapijos mokyk
los kambaruiose.

Gerbiamieji, į šį susirinki
mų privalote kiekvienas būti
nai ateiti, dėlto, kad daug 
svarbių dalykų turėsime ap
svarstyti. Taigi ir naujų na
rių prašome atsivesti.

Pirm. A. J. Žvirblis.
------ o

WORCESTER, MASS.

Am. Spaudos dr-jos 6 kuo
pa laikys savo mėnesinį susi
rinkimų rūgs. 11 d. 1917 m. 
po No 20 Waverly str. Mel
džiu visų narių ateiti į susirin
kimų, nes yra daug svarbių 
reikalų. Kviečiu visus nuo-

------o------

PHILADELPHIA, PA.

Rugp. 26 d. 48-ta kuopa pil. 
blaivininkų laike savo mėnesi
nio susirinkimo įgijo naujų ak- 
tvvę narę (mokančių po 10c. 
ant mėnesio,) ir sudėję tarpe 
savę nariai kuopos, paaukavo 
7 dol. Katalikų Spaudos Savai
tės reikalams. Girdėjau, ko
kie ten progresiviai 2 rūgs, ant 
“garsaus” Richmondo žvejojo 
mūs lietuviškas moterėles į sa
vų abazų. Ir kaip matyt, gan 
pasekmingai mokėjo užmuilin- 
ti akis — 20 moterėlių pritapo 
prie jų. Bet dažinoję kas tai 
do paukščiai, spiaudo ant jų 
‘ ‘ progresivumo ”...

Korespondentas.

-----o-----
WORCESTER, mass.

ALRKPB. 25 kuopa laikė 
savo susirinkimą 16 d. rugpjū
čio.

Ši kuopa visada rimtai už
silaiko ir per savo susirinki
mus svarsto įnešimus korim- 
čiausia. Kelia ir didina blai
vybės dvasią.

Minėta kuopa užima pirmą 
vietą rengime visokių pramo
gų, kaip tai: paskaitų, teat
rų, piknikų ir kitokių blaiviii 
pasilinksminimų. Mes savo 
kuopoje turime ne vieną, bet 
kelioliką veiklių ypatų.

Kuopos Koresp.
-----o—— 

CHICAGO, ILL.
L. Vyčių 4 kp. rugpj. 30 d. 

turėjo susirinkimą. Beveik 
visi nariai dalyvavo susirinki
me. Buvo atsilankę Vyčių ir 
iš kitų kuopų. Kadangi mū
sų parapija rengia fėrus, tai 
kuopa nutarė prisidėti darbu 
prie tų fenj. Po svarstymų bu
vo debatai. Debatuota ar rei
kalinga moterims lygios teisės 
ar ne. Lygių teisių idėją gy
nė p. M. Balsienė ir p. S. Brie
dienė. Prieš jas stojo P. Ban
kus ir p. Varakulis. Debatai 
tesėsi veik ištisą valandą- Vi
siems buvo labai indomu klau
syti tų debatų. Lygių teisių 
priešininkai pralaimėjo. De
batų teisėjais buvo gerb. kun. 
J. Paškauskas, p. L. Šimutis 
ir p. A. Benevičius. Pagei
dautina, kad visose Vyčių kuo
pose panašūs debatai kartas 
nuo karto įvyktų.

ELLSWORTH, PA.

Metai atgal čia buvo sutver
tas Tautos F. skyrius, bet jis 
neilgai tegyvavo. Šių vasarų 
po seimo Pittsburge, Pa. atvy
ko p. K. Pakštas ir atnaujino 
skyrių. Buvo išrinkta valdy
ba. Rugpj. 19 d. sekret. St. 
Mazetis atsisakė nuo raštinin- 
kavimo. Jo vieton išrinktas 
Jonas Ulickas. Tų pat dienų 
prisirašė 5 nauji nariai. Vie-

tos lietuviams reikėtų labiau 
subrusti šelpime nukentėjusių 
dėl karės lietuvių.

Mūsų skyriaus No. yra 88. 
Jonas Ulickas, rašt.

CLEVELAND, OHIO.

Galima pasipirkti “Darbi
ninko” pavieniais numeriais 
pas Kastantų Varkalių, 1417 
E. 21 St., M. Ruseckų 2318 St. 
Clair Avė N. E. S. Brazaus
kų 1210 E. 79 St.

Naujas Laikraštis
“Garsas”

“Garsas” eina kas ketvergas didelių 8 puslapių 
7 kolummj formate.

“Garsas” bus vienu svarbiausių ir geriausių A- 
merikos lietuvių katalikų laikraščių.

“Garsui” sandarbininkauja gabiausieji Ameri
kos lietuvių rašytojai, publicistai, visuomeninkai.

“Garso” prenumerata metams $150, pusmečiui 
$1.00.

Korespondencijoms ir prenumeratai siųsti antra
šas:

fYYYYYY X
IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GAUBSITE JA SURASTI. t

Pradekite tiesiai eiti Sveikatos keliu.
Ofiso valan-Y 

dos: Y
9 vai. ryte iki*$* 
4 vai. po pie- $YY ♦X* f<♦ ♦X* tY X

YY XYYYYYYYYY XYYYYYYYYY ❖
♦♦♦♦^♦♦^♦♦♦^^♦^♦^♦^♦^♦^♦^♦^♦w*^wX^***t**Z**X**X**>**Z**Z*****X*

ant 
lu-

** X
V akarais.

nuo 6 vai. iki 
8 vai. X 

Nedeliomis ♦♦< 
10 vai. ryte *$< 

iki 2 po pietų.^ 
Jums išegzaminavimas nieko nekaštuos, jeigu Jus čia gydy- 

Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą 
. Tas išgel-

arti Boyls-
ton st.
antrų

♦♦♦ bų 

t fAsitės. ------------ ------------------------ ---------- -------, -------
fizišką stovį ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio.

$ bes Jus nuo kančių ir kitur negero gydymo.
$ Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai—
Y medikališki ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 
♦k* kas geriausia sergantiems.
♦♦♦ AR JUS KENČIATE.

Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor- 
m alio širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti- 

$ mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
J sąnarių, uleerio, žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaus-
Y m’I 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 
A vikrumą ant visados.

Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas atsilanky- 
$ mas pas mane užtikrins Jus apie mano gabumus ir užganėdins Ju- 
J mis, kodėl aš turiu tiek gerų pasekmių j trumpų laiką mano gydy- 
Ymo- Aš gydau tik tikrą priežastį ligos ir silpnumai pranyks. Atsi- 

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 be veikimo, 

f Dr J. H. KENEALY
Y 673 WASHINGTON ST.*♦*♦♦♦ Antros durys nuo Gayety Theatre, Boston, Mass.

o

Kp. valdyba

“GARSAS,”
456 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

P. v.

LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.
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.
A. K. MAZALAS,

94 JEFFERSON STR., HARTFORD, CONN.
Tel. Chart er 4235-4.

Skaityk Čia
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik

tų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai 
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers), 
stogų dengėjų, gas’o pritaisyto jų, mūrininkų, 
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontrakto- 
rių.

Spinininkai, pinklų aštrintojai ir raktų pri- 
rinkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.

Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

SO. MANCHESTER, CT.
Rugj. 19 d. čia buvo Tautos 

Fondo 92 skyriaus prakalbos. 
Kalbėjo gerb. kun. J. Ambotas 
iš Hartford, Conn. Nuodug
niai išaiškino tos įstaigos svar
bu. Prisirašė ir $1.00 užsimo
kėjo A. Balčiūnas. Dialogų 
sulošė p-lė Ona Karsokiutė ir 
p-lė M. Stasinkiutė. Dekle
mavo p-lė F. Melninkiutė ir p- 
lė V. Ambrozaitė. Viskas nu
sisekė gerai.

A. V. A.
—o-----

HARTFORD, CONN.
Nedėlioj rugsėjo 9 d. tuoj 

po sumos bus LDS. susirinki
mas. Visų narių prašome a- 
teiti tan susiriniman. Kvie
čiami ir kiti prisidėti prie 
mūsų organizacijos.

J.J. McGowan Co.
265 Broadway, So. Boston, Mass.

Sankrovos:
471 E. Fourth St., So. Boston, Mass.
941—943 Washington, St, Boston, Mass. 
Pearl St, Boston, Mass.
366 Washington St., Dorchester, Mass.

686
Telephone: 350 So. Boston.

975-W

Geriausias laikas pasivažinėjimui.
Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, nes 

tai puikiausias “O v e r 1 a n d” firmos, septyniems 
žmonėms važiuoti.

Į šliūbų važiuodami, imkite “Darbininko” au
tomobilių.

Kam reikia kūdikis prie krikšto vežti — užsi
sakykite “Darbininko” automobilių.

NAUDOKIS PROGA — TAUPYK PINIGUS.
Užsisakykite iš anksto, jeigu norite važiuoti 

gražiausiu “Darbininko” automobiliu, kuris lekia 
vėjo greitumu.

Su užsakymais kreipkitės šiuo adresu:
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Papuoškite savo knygy 
ną “Darbininko” išleis 

tomis knygomis.
“VAIZDELIAI” kurioje telpa šios apysakaitės: 

1) Progos belaukiant, 2) įndomi 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 SOČI JALIZMĄ. ” 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 TEISYBĖ? 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...........................

PATARLĖS 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....................................

KOMEDIJELĖS. 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...............

LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVĖS. 
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...........

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
je tos, tai nieko nelaukdami parašykite laiškelį įdėda- 
X mi ūž 2c. krasos ženklelį ir po kelių dienų gausite 

iš “Darbininko” knygyno katalogų dykai.
Pinigus siųskite iš kalno krasos ženkleliais ar

ba čekiu šiuo adresu:

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

i
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DARBININKASs.

Vietinės žinios
--------  - A ~ "

Šiomis dienomis į Ayer, 
Mass. kariškus lagerius iš 
Bostono 10 divizijos bus 
šaukta šie lietuviai:

1. Audickas Johą
2. Klinga Anthony,
3. Ivanauskas Vaclovas,
4. Gailius Joseph. •

10 d. visi vaikai turės pradėti 
lankyti mokyklas. A. K. MAŽINAUSKAS įga-Į V1S0S LietllVOS

)tas užrašinėti “Darbiniu- _
tripimas iš socijalistų pusės ir 
įvairūs reikalavimai.

Vieni reikalaują * kad už vi
sas kartu balsuoti, kiti, kad 
už kiekvieną atskirai, bet so
cijalistai griežtai reikalauja, 
kad už pirmutinę balsuoti, o 
kitas atmesti.

Vakaro vedėjas daro kom
promisą, sako, balsuokime at
bulai iš antro galo; pirmiau
sia nubalsuokime Lietuvos lai
svės rezoliuciją paskui karei
vių šeimynų aprūpinimo, o 
galiausia karės užbaigimo rei
kalavimą Kas už kurią rezo
liuciją norės, už tą tegul bal
suoja, o už kurią nenorės te
gul susilaiko nebalsavęs.

Socijalistai šaukią kad tai 
apgavystė. Sako, kaip tik 
pirmą nubalsuosime, tai jie 
kitų visai neduos ant balsavi
mo. Kįla triukšmas. Tuo
met vakaro vedėjas atsisako 
duoti rezoliucijas ant balsavi
mo ir jas įsideda į kišenių.

Dar socijalistai ant kėdžių 
pasilipdami sako pamokslus 
“naujakareiviams” patarda
mi išsiimti iš socijalistų 
kuopos paliudijimus su ku
riais, esą, gausią advokato 
paramą savo reikaluose.

Ypač pasižymi savo agita
cija dr. Kupstis. Stačiai šau
kia publiką eiti į 60 kuopos 
socijalistų svetainę ir jie nuro
dysiu ten kaip nuo kareiviavi
mo išsigelbėti — už dyką.

St. Mockus prikiša jam kokį 
tenai išgelbėjimą, kur vįskas 
nuėjo ant šuns uodegos, bet 
Kupstis atsikertą kad nevi- 
suomet taip būsią ir publika 
išsiskirsto jokių rezoliucijų ne- 
išnešusi. Išeidami iš salės so
cijalistai graudinasi, kad jiems 
ta kompanija nepavykusi, nes 
esą rezoliucijos likusios pas 
pirmininką kišeniuje ir jie, e- 
są, jas gali perbalsuoti Kliu
bo susirinkime, o tuomet jų 
pakeltas triukšmas nueitų ant 
niekų savo tikslo neatsiekęs.

Vienas dalykas man buvo 
indomus. P. M. Šalčius pasa
kė, kad jisai priešingas esąs 
rezoliucijai, reikalaujančiai 
greito karės užbaigimo — aš 
to iš jo nesitikėjau.

O antrą tai tas, kad soci
jalistai pasisakė, trokštan
čiais visa širdimi Lietuvai lai
svės — ir kaip kurie sakėsi net 
būti} balsavę už paskutinę re
zoliuciją.

NEPAVYKO.
Rūgs. 2 d. iš netyčių pakliu

vau į Lietuvių Salę ant pra
kalbų, kurias rengė So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Kliubas.

Žinomą prakalbos — kaip 
prakalbos — o kalbėtojai gana 
garsuūs: advokatas Kavaliau
skas, p. Ivaškevičius, kun. F. 
Kemėšis, p. M. Šalčius ir drau
gas Smelstorius, kad jau kal
bėjo, kad rėžė, kad net sienos 
braškėjo, o publikos kaip ty
čia kupinai pilnutė svetainė 
susirinko.

Ką p. Kavaliauskas kalbė
jo, aš negirdėjau nieko, nes 
toli nuo estrados stovėjau.

P-nas Ivaškevičius aiškino, 
kad tos prakalbos esančios su
rengtos tarp kitko ir tam, kad 
aprūpinus reikalus išeinančių 
į karė “naujakareivių” ir jų 
šeimynų, kad pareikalauti 
Lietuvai liuosybės už tą jos 
auką, kurios iš jaunų lietuvių 
šios šalies valdžia reikalauja. 
Apreiškė, kad esančios ir tam 
tikros rezoliucijos pagamintos 
kurios, esą, reikia priimti ir 
vardu visų Bostono lietuvių 
pasiųsti AVasliingtono val
džiai. Perskaitė ir pačias re
zoliucijas angliškai, kurios 
pasirodė esančios nuo pusant
ro mąsto ilgumo kiekviena.

Toliaus kalbėjo kun. F. Ke
mėšis; nurodinėjo, kad už to
kią didelę auką kurios reika
lauja iš mūsų valdžia — tai 
yra už gyvybės paaukavimą 
karės laukuose, mes turime 
teisę reikalauti, kad mūsų šei
mynos būtij valdžios aprūpin
tos, vis vien ar tos šeimynos 
yra čia Amerikoje, ar kitoje 
šalyje. Taip-pat nurodinėjo, 
kad Lietuvai laisvės reikalauti 
busimame taikos kongrese mes 
turime pilną teisę iš tų val
džių, kurioms tarnaujame sa
vo krauju, už jas kariaudami.

Priminė, kad keletas Bos
tono lietuvių veikėjų tarėsi a- 
pie tas rezoliucijas, ir išrado, 
kad jos yra priimtinos.

Toliaus kalbėjo p. M. Šal
čius, girė tas visas rezoliuci
jas ir sakė, kad jos esančios 
sustatytos visų trijų srovių at
stovų, būtent: socijalistų, ka
talikų ir tautiečių arba 
dariečių. Todėl, girdi, 
turi už jas ir balsuoti.

Socijalistai kelia triukšmą. 
Kupstis reikalauja prirodymų, 
kad visų srovių atstovai daly
vavo sustatyme tų rezoliucijų. 
Sako, to negalėjo būti dėlto, 
kad dar oficijaliai jokio tarp- 
srovinio bloko padaryta neesą.

Socijalistams pradėjus rei
kalauti, kalba draugas Smels
torius, jo nuomone, esanti 
gera vien pirmoji rezoliucija, 
kuri reikalauja greito karės 
užbaigimo, antroji rezoliuci
ja apie aprūpinimą kareivių 
šeimynų esanti visai niekai ir 
priešinasi pirmajai, ir socija
listai negalį už ją balsuoti — 
kaipo karės priešai.

Trečioji rezoliucija apie 
Lietuvos laisvės reikalavimą 
esanti netikusi todėl, kad so
cijalistai netiki tokiuo būdu 
ką laimėti, jie tvirtina, 
tautoms laisvę duosianti 
pasaulio revoliuciją kurią jie 
rengia. 
? Po Smelstoriaus kalbos pa
sipili a iš visų kampų socijalis
tų balsai, reikalaujantys pa
sakyti, kas iš socijalistų daly
vavęs rezoliucijų sustatyme, 
bet atsakymo niekas neduoda. 
Susirinkimo vedėjas nepataiko 
privesti prie tvarkos. Grie
biami tai padaryti Šalčius; so
cijalistai prisispyrę jį atakuo
ją reikalaudami balso ir 
šaukdami: “prie tvarkos.”

Vėl kalba Kupstis, paskui 
Smelstorius. Kupstis nurodi- 
nėją kad tik pirma rezoliucija 
esanti gerą o dvi kitos niekai 
ir sako, kad socijalistai už 
jas nebalsuotų. Smelstorius 
sako, kad pirma gerą antra 
nei šio-nei to, o^trečioji tai 
taip sau.

Šalčius tąją mintį pagriebęs 
vėl ima balsą ir agituoja už re
zoliucijų priėmimą esą net 

'ir dr. Smelstorius pripažįstąs 
kad rezoliucija* galima bal
suoti.

Pakįla triukšmas, užimąs, kyklų Taryba.

i

v*

san-
visi

kari 
viso

F. V.
----- 0-----

L. R. K. Federacijos Komi
tetas So. Bostone išnaujo pra
deda savo pareigas ir užduo
tis pildyti. Nedėlioj, rugsė
jo 2 dieną laikytame susirinki
me Šv. Petro parapijos svetai
nėje nutarta rengties prie ka
talikų spaudos savaitės, orga
nizuoti katalikų spaudos pla
tintojus ir kuodaugiausia dir
bti Tautos Iždo reikalais. 
Kiekvienam reikalui išrinkta 
komisijos iš atsakančių ir pri- 
tirusių ypatų. Katalikų Spau
dos Savaitės surengimui So. 
Bostone paskirta komisija iš 
p. A. F. Kneižio, p-nios O. 
Jankauskienės ir p-lės P. Gied- 
raičiutės. Į Federacijos Kon
gresą delegatais išrinkta p. J. 
E. Karosas ir p-lė P. Giedrai- 
čiutė.

Susirinkime dalyvavo apie 
30 narių.

Į komiteto narius įstojo dar 
n. Prahas Gudas.
t Morta.

Kas turi kokį reikalą į kun. 
F. Kemešį, lai kreipiasi šiuo 
adresu:

Rev. F. Kemėšis, 
3230 Auburn Avė. 

Chicago, UI.

Remia Kat. Spaudos Savai
tę. Apaštalystės Maldos dr- 
jos susirinkimas buvo 2 d. rug
sėjo. Buvo atėjęs gėrb. kun. 
F. Kemėšis, dvasiškas vadovas 
šios dr-jos. Jis perskaitė lai- 
šką-atsišaukimą reikale kata
likiškos spaudos savaitės ren
gimo. Apaštalystės dr-ja pa
skyrė $10. ir toliau prisidėt 
pažadėjo. Gerb. kun. F. Ke
mėšis atsisveikino linkėdamas 
geriausio pasisekimo, taip-pat 
labdarystės skyrių ragino rem
ti. Gerb. kun. F. Kemėšis 
prižadėjo prisidėti prie to už
simokėdamas kas mėnuo po 
50c., kad ir gyvendamas Chi- 
cagoj. Drja išreiškė padėką 
už viską' mylimam dvasiškam 
vadovui, atsistodami ir gar
siu delnų plojimu.

Dr-jos narė.
----- o-----

Antanas Mešlis, baigęs Bo
stono Kolegiją pastojo į did
žiausią Jezuitij zokoną. Iš 
Bostono Į savo paskyrimo vie
tą išvažiavo rugsėjo 5 dieną. 
Kolegijos mokslus A. B. Meš
lis užbaigė su aukso medaliu- 
mi. Ypač pasižymėjo filozo- 
fijos srityje.

----- o-----
Naujosios Anglijos žydai 

dabartinėje karėje remia Suv. 
Valstijų valdžią ir dauguma 
jų yra pasiryžę kariauti dėl 
Dėdės Šamo. Panašias min
tis išreiškė žydų žymūs veikė
jai “Temple Obahei Skalom” 
svetainėje. Bostone, kur žvdij 
kareiviams buvo parengta iš
leistuvės. Daugiaus 2000 žy
dų dalyvavo šiose išleistuvėse; 
tarpe jų virš 200 buvo karei
vių.

----- o-----
Baisi nelaimė lietuviui.

Seredos vakarą, rugsėjo 5 die
ną po bažnytinio choro repe
ticijos ir susirinkimo, choris
tams iš parapijos salės išėjus 
ant gatvės, juos pradėjo už
kabinėti gatvės valkijozai ir 
stumdyti. Pirmiausia vaike
zai apsupo Antaną Bendoraitį, 
o paskui ir kitus. Sako, cho
ristų buvę keturi, o vaikezų 
virš 20. Vaikezai tuojaus 
pradėję choristus 
li iš 
licijos 
policija 
virė visu smarkumu ir auka 
krito John Connoley, 15 me
tų vaikas. Vaikas mirė pake
lyje į policijos atvadą Poli
cija suareštavo^ Petrą Puišį, 
kuris kaltinamas vaiko sumu
šime. Būk nuo jo rankos su
duoto smūgio vaikas kritęs ant 
žemės.

Prie lietuvišks bažnyčios ir 
kitose vietose So. Bostone val
kijozai ne tik kad užkabinėja 
lietuvius, bet jiems net neduo
da ramiai gatve praeiti. Jei 
policijai apie tai buvo prane
šamą tai nelabai daug domos 
į tai kreipdavo. Dabar tos 
visos netvarkės pasekme tra
gedijos susilaukėme.

• v lietuvių 
kviesti, 

atėjo,

mušti. Tu- 
nubėgę po- 

bet kol 
jau kova

So. 
pa

Utarninke, rugsėjo 11 die
ną Šv. Petro parapijos bažny
tinėje salėje rengiama labai 
puikus koncertas, kuris bus 
pamargintas prakalbėlėmis. 
Koncerte dalyvaus žymios A- 
merikos lietuvių solistės ir pi- 
janistės iš kitų valstijų r mes
tų. O prakalbas sakys gar
siausi mūsų kalbėtojai. Kon
certo pradžia 7:30 vai. vakare. 
Inžanga suaugusiems 25 cen
tai, vaikams 10 centų.

Patartina visiems lietuviams 
šį koncertą aplankyti.

Rengėja.

So. Bostono Vyčiai, daly
vavę rugsėjo 2 dieną Worces- 
ter’io Vyčių parengtame išva
žiavime, iš pramogos sugrįžo 
visais žvilgsniais labai paten
kinti. Sako, išvažiavimas 
puikiai nusisekė ir visus sve
čius worcesteriai poniškai pri
ėmė ir pavaišino.

• v

Apaštalystės Maldos dr-ja 
susirinkimą laikė nedėlioj, 
rugsėjo 2 dieną. Šiame susi
rinkime draugijos nariai atsi
sveikino su kunigu F. Keme
šiu, kuris išvažiavo į Chica
gą. Be to draugija katalikų 
spaudis reikalams paskyrė iš 
savo iždo 10 dolerių.

Garbė už tai priklauso šios 
prakilnios draugijos nariams, 
kurie gerus sumanymus karš
tai remia.

. Narys.

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

A. K. Mažinauskas,

321 Lincoln Avė., Rockford,UI.

Žemlapis
Taisė M. Šalčius. Kaina 60c. 

Reikalaukite ‘ ‘ Drabininko ’ ’ 
knygne, 242 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

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

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

4

Petras Puišis, kaucijos 5 
tūkstančius dolerių užstačius 
p-nai Plevokienei ir p-nui Pil
viniai, paleistas iš kalėjimo. 
Teismas bus spalių mėnesį. Vi
si P. Puišio draugai ir pažįs
tami labai sujudinti jo nelai
me ir tikisi, kad jam laimin
gai pasiseks iš visų keblumų 
pasiliuosuoti. Dalykams pa
aiškėjus, matyti, kad Puišis 
tik gindamas savę ir savo 
draugus pateko į tokią nesma
gią situaciją P. Puišį visi 
pažįsta kaipo dorą blaivą ir 
rimtą jaunikaitį, kuris berei- 
kalo nei vieno žmogaus nėra 
užkabinęs.

Pačto tarnaujotų suvažiavi
me, laikytame Bostone rug
sėjo 4 ir 5 dieną'nutarta dėl 
nepatogaus laiko kol kas ne
prisidėti prie Amerikos Darbo 
Federacijos (Am. Fed. of La- 
bor). Visų delegatų ir daly
vavusių suvažiavime svečių iš
reikšta pageidavimas, kad pa
čto tarnautojams būtų page
rintos darbo sanlygos ir pa
kelta algos.

I Bostono viešosios vaikų mo
kyklos (Public School) atsida
rys rugsėjo 10 dieną, apie 
tai jau_praneša spaudoje Mo- 
- - - - , Nuo rugsėjo

LDS. 1-ma kuopa netrukus 
žada surengti labai indomias 
prakalbas Šv. Petro parapijos 
bažnytinėje salėje. Kalbėto
jais, kaip teko girdėti, bus 
tie katalikų veikėjai, kurių 
galingo balso Chicagoje išsi
gando visas “Naujienų” šta
bas su pačiu bosu Grigaičiu 
priešakyj ir nedrįso į diskusi
jas stoti. Kada bus prakal
bos ir kas kalbės bus paskelb
ta “Darbininke.” 
gerbiamieji! I

; i SOUTH BOSTON, MASS. h 

! ! TEISINGIAUSIA IR GE- | 
: ! RIAUSIA LIETUVIŠKA H

APTINKA.

Sutaisau receptus su di- o
! džiausią atidą nežiūrint, ar i» 

i i tie receptai Lietuvos ar Amo- <)
< rikos daktarų. Tai vienati- o
< 1 nS lietuviška aptieka Bostone < J 
; i ir Massachusetts valstijoj. <*

I Gyduolių galit gaut, kokios o 
tik pasaulyj yra vartojamos. Q

Galit reikalaut per laiškus, o 
aš prisiųsiu per eipresą.

K. ŠIDLAUSKAS

Aptiekorius ir Savininkas o 
Tel So. Boston 21034 ir 21013. K 
226 Broadway, kampas O St., H

Uždėta 1871

HENRY J. BOWEN 
Real Estate & Insurance
469 Broadway, So Boston

Pirkdami pas mus nejudi
namą turtą turėsite prielankų 
ir teisingą patarnavimą.

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

Geriausia vietą kur gali 
ma gauti įvairių rūšių SAL
DAINIŲ, ŠALTA^OŠĖS (ice 
-cream), SODA ir CIGARŲ.

Taipgi įvairių
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032

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

GERIAUSIA. BUČERNĖ 
IR GROSERNĖ.

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.

REIKALINGAS DARBI
NINKAS Į KRAUTUVĘ.
Jeigu randasi kur nors mo- 

kants Bučernės 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., 
Hartford, Conn.

Moterų Sąjungos 13 kuopa 
turėjo savo mėnesinį susirinki
mą rugsėjo 4 dieną bažnytinė
je svetainėje. Narių nedau- 
giausia atsilankė, bet susirin
kimas buvo svarbus ir gyvas.

Po apsvarstymo kaikūrių 
reikalų buvo perskaitytas atsi
sveikinantis laiškas nuo gerb. 
kun. F. Kemėšio. Laiškas 
buvo priimtas su didele pa
garba ir padėkavone. Dva
siškam kuopos vadovui narės 
palinkėjo geriausios kloties!

Antras laiškas buvo skaity
tas ir priimtas nuo K. Sp. S. 
Komisijos, kuri prašė prisidė
ti prie Spaudos Savaitės. 
Nors kuopa ir neturtinga, bet 
sulig savo išgalės nutarė paau
koti spaudos savaitės reika
lams $5. šlaidų apmokėjimui. 
Ir pasižadėjo visos narės kiek 
galėdamos remti ir darbuoties 
katalikišką spaudą platinant. 
Paskiaus buvo išduotas rapor
tas teatro komisjos. Pasiro
dė, kad viskas einasi gerai. 
Stropiai yra rengiamos prie 
vakaro, kuriam paskirta lai
kas rugsėjo 30 d. Bus su
lošta du veikalu: “Gudri 
Našlė” ir “Kas Bailis.” Taip
gi nutarta turėti ir kitokių pa- 
marginimų. Dar pažymėti 
verta, kad tą vakarą rengia 
vienos sąjungietės savo spėko
mis. Ir vyrų ir moterų roles 
išpildys moterys.

Toliaus buvo pareikalauta 
mūsų sąjungiečių. kad būtų 
atidaryta vakariniai kursai, 
bet, dėl šilto oro, tas reika
las likosi atidėtas ant ateinan
čio mėnesio. Todėl jau reikė
tų mūsų gerbiamoms lietuvai
tėms pagalvoti ir prisižadėti 
lankyti tuos kursus, kur bus 
mokinama visokių dalykų, 
taip virimo, siuvimo ir mez
gi™.

Parsiduoda čeverykų krau
tuvė lietuviais ir lenkais ap
gyventa vieta. Biznis išdirb
ta gerai; priežastis pardavi
mo, savininkas išeina į karę. 
Mažai pinigij 'turint, galima 
Įgyti tą biznį.

Laiškais ar ypatiškai 
šaukite ant šio antrašo:

J. T. Kibart,
168 — 3-rd. St.,

So. Boston, Mass.

atsi-

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

c <

Tėmykit,

Morta

Korespondentė.

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kuopos bertaininis 

susirinkimas bus pėtnyčioje 7 
d. rugsėjo po No. 22 Lincoln 
st, Brighton, Mass.

Susirinkimas prasidės 7:30 
vai. vak.

Meldžiame visų narių susi
rinkti. 1

št. S. Kudarauskas.

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

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

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

v 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 paieškojimą. 
Įdedu ir jo paveikslą. Mano ad
resas :

V. Tamulevičius,
93 Woolsey St., New Haven, Ct.

't

SKAITYK ČIA!

“Darbininko” knygyne ga

lima gauti “Gyvojo Rožan

čiaus lapelių.” Kaina 15c. už 

setą arba 15 dalių.

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

Vincą Ramažauską, 
11 South Leonard Str.

WATERBURY, CONN.

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, So. Boston, Mass.
Ir pas:

KUN. A. STANIUKYNĄ,
2634 W. 67-th Street, Chicago, UI.

Ned«Bon>>» 
nuo 10 vai ryta 
:ki 4 vaL vakare.

Tel So. Bot ton 2 70
DR. JOHN MicDONNELL, M. D.

Galima susikalbėti ir lietavissbai. 
Ofiso valandos:

Ryt ds iki 9 vai. 
Po pietų 1 >ki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

PIRMO' 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 Broadw»y,So. Boston,Nass.

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos
nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare.

J

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 nuolaidas.

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

Didelis Koncertas ir Prakalbos
— Rengia —

A. L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS KUOPA
9 dieną Rugsėjo-September, 1917 4-tą vai. po pietų 

ŠV. JURGIO BAŽNYČIS SVETAINĖJE,
St. James Street, Norwood, Mass.

Pradžia 4-tą vaL po pietų.

Dainuos garsios solistės: P-ni Čižauskienė iš Worcester, 
Mass., p-lė M. Raipaitė iš Montello, Mass. Kalbės pirmą artą 
Norwod’e p-ni Jankauskienė iš Boston’o, Mass. Skambins pi- 
janistė p-lė M. Radzevičiūtė 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 Norwood’e.

I RENGĖJA.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Of1»O udyno* G zdo vieaktae Mtae
1-3 P. M. 7-8 P.M. Priektria Akinta*

419 Boylstoa St Boston, Mass.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valando*:
Noot iki 3 popiet. Noo 7 tti g vakare

608 BBOADVAT Cor. G ST. SO. BOSTON, 
Tel 502 S. B,

Bell Pbon*. Dickineon 3686 M. I

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broa<l St., PHaddpfa, Pa J
Physkian and Surgeon (liatuvia lydy
tojas ir chirurgą* pabaigė* Indiasoaj 
Universitetą* Gydo visokia* ligai vy. 
ru, moterių ir vaiku. Daro operacija*.
OftaovataDloa: *11 rito. 2-4 po piet. 7<J 
vakaro, nefellotn*: >11 rito Hpopiet.
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