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i kur tikybiniai principai atmes
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Lietuvių peticija prez. 
Wilsonui.

Francijoj atsistatė 
ministeriat

Lietuvių vaikai gabenami Šveicarijon.
DŽIUGINANTI ŽINUTĖ.
Šiomis dienomis gavome 

pranešimą iš Šveicarijos, kad 
ten esančios mūsų organizaci
jos rūpinasi ne vien Lietuvos 
politiškais reikalais, bet taip
gi stengiasi gelbėti badau
jančius Lietuvoje ir Vokietijos 
belaisvėje esančius. Ypač de
dama visos pastangos, kad iš
gelbėjus iš mirties nagų Lie
tuvos vaikučius.

Jau žinome iš laikraščių, 
kad Lietuvos vaikučių randa
si Vokietijos belaisvėj; ten jie 
kenčia neapsakomą vargą. Tad 
mūši] organizacijos pasiskubi
no, kad kuogreičiausiai išties
ti jiems pašalpos ranką.

Dabar pranešama, kad tų 
organizacijų rūpesčiu, Lietu
vos vaikučiai, iš Vokietijos 
gabenami Šveicarijon!

Tai yra labai linksma žinu
tė, ir beabejo ne vienam Ame
rikos lietuviui nušluostys aša
ras.

t

Badas Petrograde 
irMoskvoje.

AREŠTUOJA KUNI
GAIKŠČIUS.

Rusijos premieras Kerenskį 
Įsakė suareštuoti ex-caro brolį 
Michailą ir kunigaikštį Povi
lą.

Rusijos valdžia dabar labai 
seka monarchistų (caristų) 
veikimus. Spėjama, jog cari
stų veikimo centras yra Kri- 
mas ir pietinė Rusija. Kri- 
me esanti susekta dr-ja vardu 
“Pirmyn už carą ir šventąją 
Rusiją.” Caristai ketina sių
sti agentus į armiją gaivinti 
monarcliizmą tarpe kareivių. 
Tame sąryšyje suareštuota 
daug oficierių.

KERENSKIO IŠMĖGI
NIMAS.

Su Rygos puolimu prasidė
jo sunkus Rusijos, premiero 
Kerenskio padėjimas. Jam 
dabar turi rūpėti nuraminti 
nusiminusius rusus ir sutvar
kyti armiją. Jei tas jam ne
siseks padaryti, tai turės ar
ba susitaikinti su priešininkais 
vokiečiais arba užleisti savo 
vietą stipresniam vadui. Taip 
pasakoja vienas Skandinavi
jos diplomatas.

BUVO VOKIEČIŲ 
PAPIRKTI.

Pereitą seredą valdžia pada
rė kratą aidoblistų ir socialis
tų ofisuose įvairiuose miestuo
se. Jų literatūra, visokie do
kumentai ir organizacijų kny
gos tapo paimti. Po peržiūrėji
mo pasirodė, jog tos organiza
cijos buvo vokiečių šelpiamos. 
Visi tie dokumentai bus pa
duoti į teisėjų rankas. Buvęs 
padarytas suokalbis išdeginti 
javus, miškus, iš kurių me
džiaga imama orlaiviams, 
trukdyti mobilizavimą armijos 
ir laivyno, kelti streikus, kad 
tokiu būdu pakrikdžius pra
monę.

RUSIJA NESUSITVARKO.
Rusijoj rezignavo maisto ir 

reikmemj ministeris. Taip 
padare todėl, jog pamatė ne
galėsiąs atlikti jam pavestų 
reikalų išpildyti, nes geležin
kelių stovis tik blogėja, o 
maisto ir kitokių reikmenų 
Petrograde labai trūksta. Nė
ra vilties, kad Rusijos geležin
kelių stovis pagerėtų. Todėl 
Rusijos didesniuose miestuose 
badas kaip ir neiš vengtinas. 
Taip jau esti visada, jog po 
didelių perversmh] seka didelė 
netvarka, badas, ligos, sker
dynės ir kitos bėdos. Dabar 
jau Petrograde ir Maskvoj bie- 
dnesnieji badą kenčia.

SVARBI BYLA.
Petrograde dabar nagrinėja

ma svarbi byla. Yra teisia
mas gen. Suchomlinov, buvęs 
Rusijos karės ministeris. Kal
tinamas parsidavime vokie
čiams. Vokiečių papirktas, 
jisai taip pavedė Rusijos ka
rės reikalus, jog armija Gali
cijoj atsirado be amunicijos ir 
be ginklų, o vokiečiai apie tai 
žinojo, pavarė smarkų ofen
syvą ir išviję rusus iš Galici
jos užkariavo Lenkiją, Lietu
vą ir Kuršą. Teisme paaiškė
jo, jog ministeris buvo vedęs 
jauną pačią, kuri reikalavo 
begales pinigų. Ministeris taip 
buvo jaunai pačiai atsidavęs, 
jog parsidavė vokiečiams bi 
tik turėti pakaktinai pinigų 
dėl pačios. .

KARALIENĖ ORE.
Belgijos karalienė Elzbieta 

ori a i vvj buvo išlėkus į padan
ges ir apžvalginėjo vokiečių 
užimtą savo šalį. Karalienės 
orlaivi lydėjo daug kitų orlai
vių. Kelionė Į padanges lai
mingai pasibaigė. Belgijos ka
ralius Albertas gana dažnai 
skraido padangėse.

Vaikučiai Šveicarijoj turės 
daug geresnį prižiūrėjimą, ir 
kas svarbiausia, tai galės 
liuosai mokytis lietuviškai!

----- o-----
Mūsų Viršiausia Tautos Ta

ryba Šveicarijoje, prisiuntė A.
L. Tarybai peticiją įteikimui 
Prezidentui AVilsonui.

Amerikos Lietuvių Taryba 
prisiuntė mums ir mes įtei- 
kėm.

Už Lietuvių Informacijos 
Biurą, Bielskis.

Red. prierašas. Peticija bus 
indėta sekantin numerin. Rei
kia tikėtis, jog šveicariečiai 
savo globojami] vaikučių są
rašą vardų, pavardžių ir iš 
kur kilę atsiųs Amerikos laik
raščiams ir amerikiečiai suras 
giminiečių ir pažįstamų vaikus 
ir galės jiems pasiųsti pagel
bos. Apie peticijos inteikimą 
prez. Wilsonui paminėjo ‘Wa- 
shington Star” rugsėjo 8 d.

POLITINIS KRIZIS 
FRANCIJOJ.

Franijcos ministeriai rezig
navo pereitą savaitę. Prez. 
Poincare premierui Ribot pa
vedė sudaryti naują ministerių 
kabinetą. Tasai bandė, bet 
nepasisekė. Socijalistai viso
kių pakraipų atsisakė veikti 
kartu su Ribot. Dabar prezi
dentas turi ką nors kitą pas
kirti sudaryti ministerių kabi
netą. Kol kas nežinia ką pas
kirs. Matyt, jog Francijoj į- 
vvko nemažas politinis krizis. 
Kaikurių politiškų dalykų ži
novai spėja, jog gali prie to 
prieit’, kad prez. Poincare 
turės pasitraukti iš savo vie
tos.

Francija neža nepakeliamą 
šios karės naštą ir todėl nepa
sitenkinimas sena’ kyla visuo
se kampuose. Taip dedasi v- 
pač todėl, kad iš karės jokios 
naudos neturės. Dabar šitame 
krizyj turbūt į valdišką aukštą 
vietą įsispraus senas politikie
rius J. Caillaux.

DALIJASI LENKIJĄ.
Atėjo žinios skelbiančios, 

būk Vokietija ir Austrija su
tarė pasidalyti Lenkiją. Būk 
Vokietija parimsianti vieną 
dešimtadalę rusiškos Lenkijos, 
o Austrijai būsią palikta devy
nios dešimtadalės.

Netrukus apreikš taikos 
jšligas.

SVARSTĖ REICHSTAGE.
Vokietijos kanclierius Mi

chaelis pasakė, jog taikos 
klausimą ir atsakymą popie
žiui svarstė Reichstago komi
tetas. Iš Kopenhageno pra
nešama, jog šį panedėlį susi
rinks aštuoni Reichstago ir 
tiek pat Bundesrato narių ir 
jie galutinai išdirbs taikos iš
lygas.

TAIKOS REIKALAI.
Po popiežiaus taikos atsi

šaukimo išėjo veik jau mėnuo. 
Ligšiol tik prez. AVilson teat
sakė į tą atsišaukimą. Prez. 
AVilsono atsakymą parėmė ir 
kitos talkininkų valdžios. Da
bar diena po dienai laukiama 
atsakymo iš Berlino. Tas bal
sas iš Berlino bus labai indo- 
mus. Jei Vokietija neperaug- 
štai pasistatys, tai turbūt tal
kininkai, popiežiui tarpinin
kaujant, vėl tars žodį. Taip 
žodis po žodžio gal ir bus ne
tolimoje ateityje užvestos tai
kos derybs.

LENKŲ VEIKĖJŲ SU
VAŽIAVIMAS.

Į Stockholmą suvažiavo iš 
užimtos Lenkijos lenkų veikė
jai ir jie darbuojasi, kad bu- 
simon taikos konferencijon 
būtų įleistas ir lenkų atstovas. 
Tie veikėjai buvo iškėlę poki- 
lį talkininkų ambasadoriams. 
Visų valstijų ambasadoriai da
lyvavo išskiriant Japonijos ir 
Rumunijos.

KARĖS FRONTUOSE.
Rusijos kariniame fronte 

nieko ypatingo nesideda. Palei 
Dauguvą tarp Dvinsko ir Ja- 
kobstadto, kaip, skelbia ru
sai, vokiečiai šiek tiek veikia 
prieš rusus. Rumunijos fron
te eina tik artilerijos veikimai 
palei Pruto upę ir Oituz klo
nyj. Eina gandai būk Centra- 
lės Valstybės kalbina Rumuni
ją prie Atskiros taikos, bet 
kiek tuose ganduose teisybės 
yra, tai nežinia.

Italijos frontas po žymių 
veikimų aptilo. Tas yra neiš- 
vengtina, nes nemažai reikia 
laiko apsidrūtinti užimtose 
vietose. Be to ilgai trunka at
gabenti didžiąsias armotas per 
kalnuotą šalį.

Francijoj į šiaurės vakarus 
nuo St. Quentin anglai buvo 
įsibriovę į vokiečių drūtvietes 
ir paėmė keletą šimtų vokie
čių į nelaisvę. Į šiaurę nuo 
Verduno buvo pradėję atakas, 
buvo įsibriovę į vokiečių tran
šėjas, bet buvo atmušti. Po 
to vokiečiai savą keliu darė 
keeltą atakų ir buvo pavykę 
užimti francuzų‘tranšėjų, bet 
netrukus vėl buvo išmušti 
lauk. Visi tie veikimai pasi
baigė be jokių žymių pasek
mių.

Suv. Valstijos išnaujo su
teikė Anglijai ir Francijai pas
kolą. Davė po $100.000.000.

TYČIOJASI.
Vokietijos lakraštis “We- 

ser Zeitung pajuokiančiai rašo 
apie Amerikos karinius prisi
rengimus. Esą vieni juokai, 
kad Amerika galės atgabenti
1.000.000 kareivių. Girdi, jei 
tiek ir atgabentų, tai neišga
lėtų jų išmaitinti. O kur gin
klai ir amunicija?

REZIGNAVO MUITININ
KAS.

New Yorko muitininkas Ma
lone atsisakė nuo savo vietos. 
O toji vieta yra labai pelnin
ga. Malone rezignavo todėl 
kad prezidentas AVilson nesi
rūpina suteikti moterims bal
savimo teisių. Žinoma suteik
ti moterims balsavimo teisę 
nėra prez. AA’ilsono galėję, bet 
prez. gali per savo intekmę 
perleisti tą klausimą per kon
gresą, bet to nepadarė ir tuo
mi užtraukė ant savęs didelę 
sufragiečių nemalonę. Todėl 
jos prie Baltųjų Rūmų suren
gė pikietninkes, kurios pri
daro daug nemalonumų. Todėl 
jas pradeda areštuoti. O mi
nėtas Malone buvo uolus AVil- 
sono rėmėjas. Prieš rinkimus 
jis važinėjo po vakarines val
stijas ir tvirtino, jog AVilson 
tikrai pasirūpins moterų bal
savimo teise. Gi dabar, maty
damas, jog to nėra, tai no
rėdamas prieš moteris ne bet 
kuo pasirodyti, rezignuoja, da
rydamas demonstraciją prieš 
prez. Wilsoną.

Darbininkų reikalai.
STREIKAS PORTUGA

LIJOJ.
Portugalijoj rugsėjo 1 d., su

streikavo pačto ir telegrafo 
darbininkai. Dabar kitos dar
bininkų organizacijos tariasi 
prisijungti prie tų streikinin
kų. Valdžia žiūri, kad iš to 
streiko nekiltų riaušių. Pačto 
ir telegrafo darbininkus val
džia rokuoja, kaipo armijos 
narius ir jiems pranešė, jog su 
jais taip pasielgs, kaip ir su 
pabėgėliais iš armijos.

DARBININKŲ SUVA-
. Ž LA ATIMA S.

Šį panedėlį Lavrence, Mass. 
prasidėjo Amerikos Darbo Fe
deracijos Mass. valstijos sky
riaus suvažiavimas. Bus ir Fe
deracijos prez. S. Gompers. 
Delegatų bus apie 350, kurie 
reprezentuos 200.000 darbinin
kų.

INTARIA ŠVEDIJOS 
AMBASADĄ.

Suv. Valstijų valdžia pas- 
kelbdino tris vokiečių karines 
telegramas, kurios būk buvo 
pasiųstos į Berliną per Švedi
jos ambasadą Argentinoj. Bet 
Švedijos ambasada Argentinoj 
griežtai užginčijo patarnavi
mą vokiečiams. Ta paskala 
buvo sukėlus didelį ermyderį 
tarpe diplomatų. Jei paaiškės, 
jog Švedijos ambasada ištikro 
vokiečiams patarnavo, tai A- 
merikos ir kitų talkininkų 
valdžios pertrauks diplomati
nius ryšius su Švedija.

NORI, KAD PASKELBTŲ 
KARŲ AUSTRIJAI.

Kaikurię diplomatai sako, 
jog talkininkai nori, kad Ame
rika paskelbtų karę Austrijai. 
Tuomet Amerika galėtų geriau 
gelbėti Italijai. O Italija 
smarkiau pasivarytų prieš Au
striją ir galų gale atkirstų 
Austriją ir Vokietiją nuo Bal
kanų.

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 bus6X9, mažiau
sia 128 pusi, su įvairiais pa
veikslais ir tt.
APGARSINIMŲ KAINOS:

Už visą puslapį $14.00 
” 4 puslapio 7.50
” į ” 4.50
” 4 ” 2.50

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

Apsvarstykite, tai geriausia' 
proga išgarsinimui biznio.

Apgarsinimų kopijas siųski
te šiuo adresu:

“Darbininkas”
242 W. Broadway,

South Boston, Mass.

Nauji judėjimai^
semia galę iš sutikimo valdo-Nuo Amerikos stojimo ka

rėn apsireiškė šioje šalyje nau
jų judėjimų. Tie judėjimai, 
apie kuriuos čia eis kalba, ve
dami tarpe darbininkų. Pir
miausia susidėjo,visokie talki
ninkai, vokiečiai, socijalistai 
ir panašūs gaivalai ir jie su
tvėrė tap vadinamą “People’s 
Council.” Pavarė smarkią a- 
gitaciją ir trumpu laiku, kaip 
jie patys giriasi, ingijo 2.000. 
000 narių. Žinoma į ją rašė
si daugiausia vokiečiai, kurių 
Amerike nemažai yra. Toji 
“People’s Council,” Liaudies 
Taryba reikalauja, kad val
džia tuoj apreikštų karės tiks
lus ir kad kuogreičiausia eitų 
prie taikos.

Kadangi to Liaudies Tary
ba turėjo tokį pasisekimą, tai 
Amerikos Darbo Federacijos 
vadai matė reikalą veikti prieš 
tą Tarybą. Samuel Gompers’o 
dėka tapo sutverta Alliance 
for Labor and Democraty. To
ji organizacija atlaikė Minne- 
apolise, Minn. suvažiavimą ir 
priėmė rezoliucijas, pasmer
kiančias aną Liaudies Tarybą.

SUVAŽIAVIMAS PRIĖMĖ TOKIĄ 
REZOLIUCIJĄ.

“Taip vadinamos People’s 
Council ir kitos organizacijos 
su ja sujungtos sakosi kalbą 
vardu darbo žmonių ir sako, 
Amerika neapreiškus priežas
čių ir tikslų, delei kurių sto
jo karėn. Tie žmonės darė 
daug triukšmo, reikalaudami, 
kad Suv. Valstijų prezidentas 
aiškiai apreikštų priežastis, 
delei kurių Amerika stojo ka
rėn.

Mes, nariai American Al
liance for Labor and Democ- 
racv, suvažiavę į Minneapo- 
lis, apreiškiame, jog tas Pe
ople’s Council reikalavimas 
net jei daromas ir gera valia, 
yra visai ne vietoje. Rekor 
dai parodo, jog šios tautos 
tikslas po keletą kartų buvo 
prezidento apreikštas su nepa
prastu aiškumu. Šio pasaky
mo parėmimui štai ką priveda
me:

Sausio 22 d., 1917 prieš 
Amerikos stojimą karėn prez. 
IVilson senatui apreiškė prin
cipus, kuriais turėtų remtis 
taika ir kurią Amerika pripa
žintų. Būtent:

1 — Lygybė tarpe tautų.
2 — Pripažinimas principų, 

kad valdžios gale plauktų iš 
sutikimo valdomųjų.

3 — Priėjimas visoms di
džiosioms tautoms prie jūrės.

4 — Laisvė jūrėse visokiame 
atsitikime.

5 — Aprubežiavimas apgin
klavimų ant žemės ir jūrės.

6 — Jokia vastybė nepriva
lo bandyti užmesti kitai tau
tai savo valdymo formą.

7 — Susi organizavimas visų 
tautų taikos reikalams o ne ka
rės tikslams.

Panašūs apreiškimai buvo 
padaryti vėliau. Kaip va ap- 
reiškiant karę balandžio 2 d., 
1917, notoj Rusi ja j gegužio 
26 d. ir Šv. Tėvui rugpj. 27 d.

Suv. Valstijų tikslai, kaip 
juos paskelbė prez. AVilson y- 
ra:

Pripažinimas teisių ir lais
vės mažoms tautoms.

Pripažinimas,

mųjų. •
Atlyginimas už padarytas 

skriaudas ir apsaugojimas nuo 
jų atkartojimo.

Jokių kontribucijų išski
riant už padarytas skriaudas.

Jokio privertimo tautos po 
valdžia po kuria ji nenori bū
ti.

Jokia teritorija neturi pe
reiti iš rankų į rankas be pa
čių gyventojų sutikimo.

Jokių kombinacijų valdžių, 
kaip tik tam, kad geriau ap
saugojus tvarką, taiką ir laimę 
tautų ateityje.

Tikrats ir praktiškas susi
tarimas laisvi] tautų, kurios 
abelnomis jėgomis palaikytų 
taiką ir teisybę tautų santi- 
kiuose.

Po tų išdėstymų prez. AVil- 
sono apreikštų principų, karės 
priežasčių ir tikslų rezoliucijo
je jie užgiriami.

Tame suvažiavime dalyva
vo visokių unijų delegatai ir 
tie socijalistai, kurie išstojo 
iš partijos, kaip va John Spar- 
go, Chas. E. Russell ir kiti. 
John Spargo perskaitė minėtą 
rezoliuciją ir do to ji buvo vie
nu balsu visų priimta. Ka
dangi ten buvo tie socijalistai, 
tai toji rezoliucija baigėsi taip:

Mes, vyrai ir moterys ama
tininkų unijų ir socijalistų'ju
dėjimų Amerikoje, susiorga
nizavę į American Alliance for 
Labor and Democracy, išde- 
dame šį rekordą savo broliams 
piliečiams, tvirtiname, jog vi
soj istorijoj jokia valdžia- 
dar nebuvo taip aiškiai išdėju
si savo tikslų bei priežasčių 
stodma kaarėn. Be to mes tvir
tiname, jog tie tikslai pama
tinėse smulkmenose sutinka su 
augštais demokratijos idea
lais, už kuriuos stoja Ameri
kos darbininkiškas judėjimas.

Sr

Liaudies Taryba, suside
danti iš vokiečių, socijalistų, 
pramoniečių. yra kaip ir ne- 
reguleriška šalies armija. Gi 
šitasai Amerikos Darbo ir De
mokratijos Susiviejinimas, su
sidedantis iš organizuotų dar
bininkų, yra tikrai reguleriš- 
ka armija. Liaudies Taryba 
daro daug triukšmo ir daugiau 
nieko gero.

Liaudies Taryba labai atsi
duoda vokiškumu.

Tarp kitų dalykų, už ku
riuos Darbininkų Susivieniji
mas stos yra: _

Slopinti neištikimuosius ir 
pro-vokiškus prępagandistus.

Kviesti darbininkus remti 
valdžią.

Konskripcija turto.
Valdžios kontrolė pramo

nės, ištikus ginčams tarp 
darbininkų ir darbdavių.

Veikimas prieš maisto spe- 
kuletorius.

Apdraudimas kareivių ir 
jurininkų.

Suteikimas moterims lygių 
teisių.

Laikyti, kad laike karės 
darbininkų sąlygos ir stovis 
nepablogėtų.

Palaikyti demokratiją.
Darbininkų Susivienijimo 

prezidentu išrinktas S. Gom
pers, rašt. Frank Morrison,

į ižd. J. G. Phelps Stokes, bn- 
kad valdžia vęs socijalistų partijos nariu.

Z
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Nuotrupos
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TĖVYNĖ.
• v

1

BRUNO.

• v

A. Čiginskas.

{vairios žinios

1 ■Mm

$3.00
$4.25

Jau tautos stengias tave pažinti 
Ir tave liūdną trokšta raminti. 
Trokšta nelaimėj tavo padėti 
Nuo nuskendimo juroj gelbėti.

Lietuva, brangi tėvynė mano, 
Kada išplauksi iš vargų tvano, 
Kada ant laimės kranto sustosi 
Metus geruosius sau iškovosi.

$3.00
$1.50
$4.25

taip
kad

Bet tu su vėjais kovoti drįsti 
Audruotoj juroj nepasiklysti. 
Kompasas tavo tai tiesos žodis, 
Kurs laimės kelią kaip juostą rodys.

Užtad ir viltis yra tikriausia, 
Kad mūsų tauta tur būt tvirčiausia, 
Nors pelenuose, bet nenumirus, 
Jos atgaivinimui mes turim vyrus.

Kurie apveizdoj Dievo Augščiausio 
Stengsis sumušti priešą tautos1, 
Už jos liuosybę kobrangiausią 
Į kovą visad jie drąsiai stos.

1 le
nu-

Aprupinkit kareivius laikraščiais.

Priešingi vėjai smarkiai sujudo, 
Daugybė tavo priešų nubudo 
Ir tave vargšę kiek jau matyti 
Kiekvienas nori savaip vartyti.

WORCESTER, MASS.
Susirinkimas.

Garbės vainiką tu apturėsi 
Puikiai kaip rožė tu sužydėsi, 
Būsi pasaulyj visų pagirta, 
Lietuva šventa kantri ir tvirta.

ir pleški- 
parsidavė- 
prapuls.

Ateities” redaktoriai jau 
viešai prisidėjo prie “cicilis- 
tų.”

Reikalaujame Agentų.
Kas gali ir turi norą Katalikij Spaudos Savaitės laiku 

(spalių ir lapkritį mėn.) važinėti po Amerikos lietuviškas ko
lonijas ir platinti katalikiškus laikraščius ir knygas, tuojaus 
atsišaukit šiuo antrašu:

KATALIKŲ SPAUDOS S-iVAITES KOMISIJA,
242 W. Broadway, South Boston, Mass.

DARBAS IR GERAS UŽDARBIS UŽTIKRINTAS 2 MENESIAMS.
Būtinai reikalingi paliudijimai nuo gerb. kunigų klebonų ir kitų mūsų 

žinomų veikėjų.
Katalikų spaudos platinimas ir rėmimas yra gyvasties palaikymas Lie

tuvių Tautai. Jei mūsų spauda, kurią skaitys lietuviai, bus dora ir krik- 
Soioniika, tokia bus ir mūsų visa tauta.

-----0------
“Naujienos” rašo

trečiųjų teismas 
Dabar nežinom.', 
ar tų šnipų var

ne. Neskelbti tų

j*,,.!- .<■

Kiną, į$ So. Boston’o utarainkais, ketvergais ir subatomis. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga.
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Metams tris kartus savaitėje............................
Užrubežyje metams................................................
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LIETUVIŠKŲ ŠNIPŲ 
ISTORIJA.

Tėvynės” numeryj 31-me, 
., Keistutis Šliupas palei

do į Amerikos lietuviškų libe
ralų abazą bombą užtaisytą 
lietuviškais parsidavėliais ir 
šnipais. Keistutis Šliupas 
griežtai ir aiškiai pabrėžė, kad 
Amerikoje, Lietuvos neprigul
mybės klausimo panaikinimui:

Anglija užlaiko ir lietuviuose 
agentus. Šitie agentai seka mū
sų laikraštiją, mūsų gyvenimą, 
o jeigu reikalinga ir galima, tai 
jie bando tą laikraštiją ir organi
zuotą minią pakreipti taip, kaip 
jų valdžia reikalauja.

Už tą visą Lietuvos nenau
dai ir skriaudai varomą darbą 
reikia agentams storai užmo
kėti, bet nors:

.—tas kaštuoja pinigus, o pi
nigų tai valdžiai nestokuoja.

Toliaus K. Šliupas nurodė, 
kur lietuviški parsidavėliai 
sėdi ir veikia ir kiek daug jie 
bledies mūšų tautai yra pada
rę ir dar gali padaryti. Pa
tarė nedraugauti su tokiais 
žmonėmis, kurių darbai nesi
riša su ji] žodžiais ir galop gar
siai sušuko:

Taigi į darbą vyrai, 
me lauk iš mūsų tarpo 
liūs. Kitaip Lietuva

“Tėvynės” Redakcija savo 
prieraše prie K. Šliupo prane
šimo ir-gi pažymėjo, kad nu
mananti apie lietuviškus par
sidavėlius ir žinanti biskį apie 
jų veikimą.

Amerikos lietuvių visuome
nė K. šliupo paskelbimu labai 
susijudino ir nekantriai pradė
jo laukti tolimesnių paaiškini
mų, kuriuos paskelbti pats K. 
Šliupas pažadėjo. Bet laikas 
bėgo, o paaiškinimų vis dar 
nebuvo. Tik atskiruose laik
raščiuose pradėjo tilpti neaiš
kūs spėliojimai ir intarimai 
kaikurių lietuvių veikėjų.

“Laisvė” Keistučio Šliupo 
pranešimo mintin nuo savęs 
numeryje 64tame pridėjo štai 
ką: 

Vardas to asmens, — mes ga
lime pasakyti nuo savęs — to An
glijos valdžios agento — yra ži
nomas. Jisai sukinėjasi tauti
ninkų tarpe.

Apie pasiųstus to generalio 
agento atstovus į Skandinavi
ją, “Laisvė” jau griebiasi 
spėliojimų. Ji sako:

Mes žinome tik apie vieną 
tuv|, kuris pastaruoju laiku 
kako Skandinavijon — būtent p. 
A Rimką...........
Tečiaus “Laisvė” tiesiai 

Rimkos neintaria, tik savo 
nurodinėjimams medžiagą se
mia iš to, kad:

Kuomet p. A Rimka išvažiavo 
į “Norvegijos kalnus” — tautinin
kų laikraštis “Lietuva” pradėjo 
neaiškiai kalbėti apie kokius ten 
12 šimtų dolerių, apie knrlų ga
vimą p. A Rimka buvo pranešęs 
“Ateityje.” — A Rimka nepasakė 
iš kur gavęs tiek pinigų — tik 
pranešė, jog tie pinigai skiriami 
lietuvių visuomenes reikalams.

“Laisvės” spėliojimai ir 
liberalų srovės veikėjų inta- 

1

rinėjimai dalykų netik kad ne
paaiškino, bet dar labiau juos 
sumaišė. Pradėta manyti, 
kad dauguma liberalų srovės, 
veikėjų suorganizuota Angli
jos valdžios tam, kad veikti 
prieš Lietuvos neprigulmybę. 
Ypač tas manymas stiprėjo, 
kad liberalų šulai jokiu būdu 
nenorėjo deties prie bendro 
Lietuvos darbo, o vis jį truk
dė.

Kiek aiškesnių apie lietu
viškus parsidavėlius žinių pa
davė “Keleivio” koresponden
tas iš Brooklyno. “Kelei
vio” 31me numeryj tūlas K. N. 
rašo:

Vienoj lietuvių redakcijoj New-
Yorke buvo ir 
dėl tų šnipų, 
nei kas daryti: 
dus skelbti, ar
niekšų — būtų didelis prasižengi
mas prieš mūsų visuomenę; skel
bt i-gi — pavojinga, kad nepra
dėtų keršyt laikraščiams ir žmo
nėms, kurie prie to paskelbimo 
bus prisidėję.

Toliaus “Keleivio” kores
pondentas, matyt, labai arti 
pažįstąs visą dalyką, nurodo 
kaip lietuviški šnipai mėgino 
pritraukti prie savo darbo 
“Tėvynės” redaktoriij p. Rač
kauską, “Lietuvos” — p. Ba
lutį, “Vien. Liet.” — p. Sir
vydą, kompozitorių p. Šimkų 
ir kitus. Račkauskas atsisa
kęs, Balutis negalėjęs važiuo
ti, Sirvydas nežinia ką paša- j 
<ęs, o Šimkus paėmęs ir suga
dinęs viską.

Vienas iš liberalų šulų vis
gi buvo sutikęs važiuoti Rusi
jon ir dirbti Amglijos valdžiai 
ir buvo paėmęs nuo agento net 
100 dolerių rankpinigių, bet 
raškiau susimislino ir nebeva
žiavo, bet pinigi] nesugrąži
no. Savo pranešime “Kelei
vio” korespondentas ir apie p. 
A. Rimką prisimena.

‘ ‘ Keleivio ’ ’ korespondento 
paleistų žinių, rodos, nei vie
nas liberali] laikraštis neatšau
kė.

“Vienybė Lietuvninkų” lie
tuviškų parsidavėlių (jinai 
juos vadina agentais) klausi
mą pradėjo stumti į nerimtas 
vėžes. Prie tos strategijos ją. 
kaip matyt, privertė lenkų ir 
rusų laikraščiai “Rus. Golos,” 
ir “Czas” išeinanti Brook- 
lyne, kurie paskelbė žinių, kad 
tų agentų užeigos vieta buvu
si “Vien. Lietuvninkų” redak
cija. Apie Keistučio Šliupo 
pranešimą “Vienybė Lietuv
ninkų” parašė:

Užteko p. K. šliupui “Tėvynė
je” parašyti keletą gal nepama
tuotų eilučių, kaip rusų ir len
kų laikraščiai sudarė visą Istori
ją, suskaitė klek yra tokių agen
tų Ir t p.

Bet visgi stebėtina, iš kur 
lenkai ir rusai būtų tas istori
jas dėję, jei medžiagos nebū
tų turėję, o medžiagos davė 
gerą žiupsnį patys liberalai, 
kurie savo spaudoje aiškiai pa
sakė, kad lietuviškų parsida
vėlių yra, jie juos pažįsta ir 
tuojaus juos visuomenei paro
dysiu, tik Dievas žino kodėl, 
paskui atgal pasuko ir tuos 
parsidavėlius dengti pradėjo.

K. Šliupas patarė “Tėvyiiė-

je” išplėsti tuos nenaudėlius 
iš mūsų tarpo, nes Lietuva 
prapuls, jei jie gyvuos, o da
bar p. K. Šliupas jau nutilo, 
o lietuviškų parsidavėlių isto
riją jau aiškiai mėginama arba 
visai susmailinti, arba taip ją 
pavesti, kad liberalų srovę 
‘apčystijus” nuo mesto jiems 
spsplif)-

“Lietuva” No. 33 lietuviš
kus parsidavėlius net teisinti 
mėgina, jų veikimą aiškinda
ma Anglijos ir Amerikos už
mačiomis numalšinti Rusijos 
revoliuciją.

• “Lietuva” pasakoja kad 
ji iš privatiškų šaltinių patiru- 
si, kad:

Amerikoj ir Anglijoj tapo su
manyta, kad vertėtų į Rusiją pa
siųsti daugiaus žmonių, kurie už
kirstų kelią pragaištingai Anar
chistų ir Leninistų agitacijai.... 

“Lietuva” tiktai apie to
kius agentus žinanti, o kito
kių visai negirdėjusi. Pas
kiaus “Lietuva” rods dar kal
bėjo apie komercijinius agen
tus, kurie ir-gi esą legališki.

‘ ‘ Ateitis’ ’ apie lietuviškus 
parsidavėlius tik puse lupų 
prisiminė. Ji stengiasi savo 
skaitytojų atidą pakreipti prie 
Popiežiaus, kurį visa burna 
teršia ir tuomi bando prieš 
katalikus sukelti visų savo pa
sekėjų bandą. Toliaus į veb
lenimus taip inlindo, kad to
liaus tuščio barbinimo apie 
“klerikalus” nenueina.

Aiškiausia - lietuviškų parsi
davėlių klausimą pasiųsti į už
maršties bangas mėgina “A- 
merikos Lietuvis,” savo re
dakcijos ir bedradarbių lūpo
mis visą tą klausimą pavadin
damas tuščiu burbulu. Tiesa, 
tą burbulą ir-gi remia ant ne
aiškių pamatų, bet gal turi ir 
grynų faktų, kad taip drąsiai 
burbulą iškelia aikštėn. Lauk
sime faktų.

Katalikų laikraščiai apie lie
tuviškus parsidavėlius tą pa
žymėjo ar pakartoja, ką pa
tys liberalai savo spaudoje pa
sakė. Laukėme paaiškinimų p. 
K. Šliupo ir kitų, bet labai 
nustebome kuomet vietoj rim
to paaiškinimo susilaukėme iš 
liberalų spaudos ir veikėjų 
trepsėjimo ant vietos ir noro 
visą dalyką pakišti pastalėn. 
Gal tie parsidavėliai buvo 
menkučiai, nepavojingi, gal 
jie buvo juokingi; gal jie bu
vo “kramolų” malšintojai, ko- 
mercijiniai, materijaliniai a- 
gentai, bet jeigu jie buvo, ko
dėl jų lietuvių visuomenei ne
parodyti ant syk, o palikti vi
suomenei pačiai spėlioti ir in- 
tarinėti gal nekaltus žmonės.

Dar sykį čia pabriežiame, 
kad būtų taktingiausia ir nau
dingiausia, jei liberalų spauda 
pagalios visą teisybę pasaky
tų apie lietuviškus parsidavė
lius ir daugiaus jokių pasakų 
apie “šnipus nebuvėlius” ne
gamintų. Kitaip pasirodys, 
kad mūsų liberalai nenori ir 
bijosi pasiliuosuoti nuo piktžo
lių. Šnipų istorija turi pasiek
ti savo galo.

KIEK ATSIĖJO LAGERIAI.
Rekrutų muštravimui Suv. 

Valstijų valdžia pastatydino 
16 lagerių. Dabar paaiškėjo, 
jog tie lageriai valdžiai atsiė
jo $102.088.525. Kadangi į 
tuos lagerius ketinama sutal- 
pyti 644.540 kareivių, tai ant 
kiekvieno kareivio pastatymo 
lagerio išlaidų yra $158.

PUPOS GERAI UŽDERĖJO.
Šiemet Suv. Valstijose pui

kiai uždarėjo pupos. Pernai 
pupų prikulta 9.000.000 buše
lių. išėmėt to javo užderėsi
mas tris sykius didesnis. Pu
pos yra labai maistingas val
gis ir amerikonai labai džiau
giasi pupų geru užderėjimu.

PRITARĖ.
Du Vengrijos laikraščiai 

“Az Ėst” ir Orizaz” pritarė 
prezidento Wilsono atsakymui 
į popiežiaus taikos pasiuliji- 
mą.

Stasys Diplomuotas 100 do
lerių kaip gavo, su visomis 
Amerikos lietuvių vienybėmis 
ir Lietuvos neprigulmybe tik 
Rusijon neišvažiavo.

-----0------
‘ ‘ Lietuvos ’ ’ komercij iniai 

šnipai labai laisvamaniškai 
“Vienybės Lietuvninkų” 
be atsirugstA.

-----0------  
“Laisvė” į “Draugą” 

smarkiai įsimylėjo,
“Drauge” net lietuvišką libe
ralizmą inžiūrėjo.

-----0------
Anglijos valdžia ir Ameri

kos lietuvių liberališka parti
ja vienon dudon Lietuvos 
neprigulmihgą klausimą pučia. 

-----0------
“Ateities” redaktorius su 

našta viso labo gali sau įsivai
zdinti, kad ne visas ten pro
tas, kur ūsiukai kabo.

-----0------
“Vienybės Lietuvninkų” 

Redakcija pasakė, kad kata
likai dirba dėl Romos, soci
jalistai dėl Markso ir visai pa
miršo pažymėti, kad libera
lai niekam kitam nieko nedir
ba, tik viską į savo pilvą su
kemša.

-----0------
Viskanto kaltės dar niekas 

nepripažino, o apie Amerikos 
lietuviškus šnipus pirmieji li
beralai pasakė, kad tai esąs 
šmotas fakto gryno.

-----0------
Brooklyno lietuvių liberali

ška “gazieta” praneša, kad 
jį šnipų neturinti. Rodosi, 
pas ją šnipų niekas ir neieško
jo, tai iš kurgi tas striokas 
gimė nuo šniptj atsikratymo?

-----0------
Ant liberalų sandaros lauko 

Rochesteryj “dvasia” buvo, 
teisybė buvo, energiškas pūti
mas ir rėmimas buvo, bet vi
sa nelaimė tame, kad ten nei 
vieno žmogaus nebuvo.

-----0------
Brooklyno ponas J. O. Sir

vydas kaip pradėjo “Vienybė
je Lietuvninkų” Bostono “A- 
tieties” žygius ir klumpavi- 
mus tašyti ir smailinti, iš“A- 
teties” tik socijalistiška špy
ga beliko.

kad 
Pruseika savo darbą jau atli
ko, dabar esą kiti socijalistai 
tegul eina kovoti už barbinin- 
ku klesos reikalus.

Pažiūrėsime, kiek tie lie
tuviški socijalistai dabar pri- 
barbės, o Pruseika jau, ro
dos, pribarbėjo užtektinai. 

-----0------
Pavojus liberalams, matyt, 

yra nemažas, kad savo spau
doje -tuos šnipus, kaip pava- 
saryj garnys varles, ryte ry
ja ir nenori jų lietuvh] visuo
menei parodyti.

-----0------
Rusijos carizmas “Ameri

kos Lietuvį” išmokino “apsu- 
krizmo.”

------0-------
So. Bostono lietuviai kun. 

F. Kemešį viešai išlydėjo, o 
nabagas “Keleivis” požemiais 
tuomet stenėjo. Gal bijojo 
prie šviesos savo “brudną fei- 
są” žmonėms parodyti.”

------0-------
Kam Bostono lietuvių kata

likų pinigai teks, kam neteks, 
bet “Keleivis” jų vis vien ne
gaus. Bereikalo tik Maikiu- 
kas nervuojasi.

------0-------
Su “Darbininko” pančeko- 

mis dar nėra taip blogai, kaip 
“Keleivis” mano, bet kad 
“Keleiviui” tūli aptiekininkai 
stambias uodegas baigia nu
laižyti, tai visas So. Bosto
nas yra “šiur.”

------0-------
“Laisvė” Grigaičiui besi- 

kloniodama, savo trumputes 
kelnaites taip smarkiai suplė
šė, kad popieros fondas jų 
nebegali jau užlopyti.

Karvės ir jautukai papras
tai vidurvasaryj zylioti mėgi
na, gi Bostono “Ateitis” ru
deniop nesvietiškai birbti pra
dėjo.

------0-------
Ožys Mikitonas “Naujieno

se” mikėna, o ponas Šalčius 
“Ateityje” veblena.

Švilpukas.

♦ ♦ 
MANIFESTAS.

“Garso” redaktorius pyks
ta. Į jokį muštrą nenori eiti 
ir tiek. Kadangi gyvename 
idealės laisvės krašte, kur rei
kia pagerbt net silpnumus ir 
kreivumus žmonių, todėl ir 
ponui redaktoriui apskelbiame 
manifestą: neimti jo į jokį 
muštrą, nevesti jo į jokias 
gimnastikas ar maršavimus, 
bet palikti jį “dideliems dar
bams,” turintiems visas mer- 
giškūmo žymes.

Tik dar viena maža pasta
ba: jeigu kurie vyčiai panorė
tų būti liuosi nuo sumergėji- 
mo, kad ponas redaktorius 
teiktųsi į tai tolerantiškai pa
žvelgti ir netrukdytų jiems 
auklėti savvje vyriškumą.

U.

TIE PJAUS, KURIE SĖJA.
Šioje laisvės ir progų šaly

je tie turi pasisekimą, kurie 
energingai ir nenuilstančiai 
dirba. Taip yra materialiuo
se reikaluose, taip ir dvasi
niuose. Savo idėjas čia pas
kleidžia plačiausia tie, kurie 
nenuilstančiai darbuojasi. Tą 
suprato katalikij bažnyčios 
veikėjai. Europoj kaikurio- 
se valtybėse valdžia palaiko 
bažnyčią. Nieko panašaus nė
ra šioje šalyje. O didis kata
likų bažnyčios išbujojimas šio
je šalyje atsitiko vien katalikų 
veikėjij dėka.

Protestantiškoje šalyje be 
uolaus veikimo katalikiškos ti
kybos neužlaikysi ir nepra
platinsi. Protestantai parodo 
daug fanatizmo. Va West 
Medforde, Mass. popiežiaus 
paveikslas buvo pakartas.

Katalikiškų idėjų platini
mui šį pavasarį Bostone susi
tvėrė ypatinga organizacija, 
vadinama Catholic Truth 
Guild. Tos organizacijos se
kretorius yra garsusis David 
Goldstein, o prezidentu ponia 
Avery. Ikišiol Bostone ir jo 
apielinkėse toji Gildija yra su
rengus daug viešų prakalbų 
salėse, šėtrose ir ant tyro oro. 
Kartu esti platinama kataliki
ška literatūra. Kaip va East 
Bostone parduota 250 knygų 
su viršum.

Mes lietuviai katalikai esa
me lygiose sąlygose ir mes tik 
tuomet pjausime, jei sėsime. 
Mūsų brolių lietuvių palaiky
mas prie tikybos prigulės vien 
nuo budrumo katalikij veikėjų. 
Rengimas katalikų spaudos 
savaitės kasmet, matyt, jau 
prigys. Amerikos lietuviai 
katalikai jau vis labiau įsisiū
buoja ir jau nenuleis rankų. 
Pamatėme, jog be nuolatinio 
budrumo mažai gero tegali bū
ti. Dabar reikia, kad tą da
lyką išvystų visi veiklesnieji 
katalikai ir kad tuomi reika
lu visi užsidegtų. Iš šiuome
tinės spaudos savaitės tikimės 
gražių pasekmių, bet žinome 
ir tai, jog toli gražu ne viską 
nuveiksime, kiek katalikų 
veikėjams reikia atlikti. Gal 
ir mes prieisime prie sudary
mo organizacijos, panašios į 
Catholic Truth Guild.

VIS TAS-PATS.
— Jonai, pasakyk tu man, 

kodėl rusai nemyli savo buvu
siojo caro?

— Rusai savo buvusiojo ca
ro nemylėti todėl, kad jau jisai 
dabar yra ne caras, bet pap
rastas pilietis, taip kaip ir 
kiti.

— O kodėl ir kam jie jį iš
gabeno net į Tobolską, ir iš- 
kaščių kelionei 1.000 rublių 
paklojo.

— Dėlto, kad caras nebūtų 
arti Petrogrado ir kad nepak
liūtų vokiečiams į nelaisvę.

— Tai dabar jau ir aš su
prantu, kad Rusijoje caras 
kaip buvo, taip ir pasiliko 

7

rusų valdžios didžiu brangu
mu, ir rusai pradėdami krau- 
styties iš Petrogrado, visų 
pirmiausia pasirūpino nuvežti 
į saugią vietą savo ex-carą, o 
paskui gabens jo karūną, pi
nigus, dokumentus ir t.t.

— Taip, tai taip, bet vis
vien ex-caro likimas yra neuž- 
vydėtinas?!

— Kas čia gali būti neužvy- 
dėtino ex-caro šeimyną iš 6 ar 
7 ypatų kol nugabeno į Tobol- 
ską, valdžia išleido 1.000 rub. 
— juk toji kelionė buvo niekas 
kitas, kaip tik vienas nuola
tinis lėbavimas ir pinigų eik
vojimas.

L. D. S. 7-ta kuopa laikys 
mėnesinį susirinkimą 12 d. 
rugsėjo (September) 8-tą va
landą vakare L. Šv. Kaz. para
pijos svet., 20 Waverly St. Vi
si nariai yra kviečiami atsilan
kyti.

Daug lietuvių jau yra Suv. Valstijų kariuomenėje. Dar 
daugiau jų bus paimta. Be abejonės kiekvienas lietuvis ka
reivis turėjo būrį savo pažįstamų, giminių, draugų ir su 
jais susirašinėja.

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

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. Broadway, So. Boston, Mass.

Juk tie pinigai buvo ne 
ex-caro, bet valdžios?

— Tas dalykų stovio neper
maino nei kiek. Visvien ar 
Romanovas buvo caru ar yra 
ex-caru, jo kelionėms dešim
timis tūkstančių rublių iš val
džios iždo eikvojama ir gana, 
taip-pat jo ypata- sargais ir 
šnipais apstatyta ir saugojama 
kaip ir seniaus.

— Turbūt taip reikia?

— Visos valdžios tokios-pat.
— Ir caras su ex-caru toks- 

pat.

LAWREN0E, MASS.
Nedėlioj, rugsėjo 16 dieną 

7:30 vai. vakare miesto salėje 
kalbės gerb. kun. Jonas Žilins
kas apie Lietuvos abelną poli
tiką ir Žemės Banko reikalus. 
Patartina visiems lietuviams 
ant šiij svarbių prakalbų atsi
lankyti, o kurie nori savo pi
nigus į saugią vietą padėti, ne
pamirškit ir pinigų pasiimti, 
nes tą vakarą bus priimami šė- 
rininkai į Žemės Banką.

Vietinis.

S
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Kas girdėti lietuvių kolonijose.
WORCESTER, MASS.
Užbaigimas Vasarinės 

Mokyklos.
Ketvergo vak. rugpjūčio 26 

buvo užbaigimas Šv. Kazimie
ro parapijos vasarinės mokyk
los. Nors lijo, bet žmonių 
prisirinko pilnutė salė. Pir
miausia atidarė vakarą pirmo 
skyriaus mokytojas Pr. V. Ja
kaitis su trumpa prakalbėle. 
Paskiaus prasidėjo progra
mas.

Eilės: Trįalogas (vaikai) 
“Vilkas ir Katinas.” O. Kva- 
rasejutė “Tėvynė,” O. Vaš
ke vičiutė “Naktį.”

Toliau sekė pagelbininko 
programas p. V. J. Bacevi
čiaus. Trupa (mergaičių) 
4‘Mylėk Lietuvą.”

Užbaigimui pirmo skyriaus 
mažos mergaitės pašoko drilių 
“POVAS.” Jos išmokytos 
pagelbininkės p-lės J. Leva- 
navičiutės.

Antro skyriaus mokytojas 
Pr. V. Strakauskas atidarė sa
vo dali programo su trumpa 
prakalbėle. Prakalbą sekė: 
Eilės “Viskas grįžta” O. Jan- 
čiauskiutė. Bernaičių ir mer
gaičių drilius “Jaunimas.” 
Eilės: “Turi katinas kačiu
kę” Alfonsas Ginkus, “Pava
saris” P. Vileikiutė, “Su
diev tėvynė” Al. Pranskevi- 
čius. “Mano kumelaitė” Vai
kų trupa. “Ar jo kaltė” M. 
Basvinkiutė, “Proto likimas”
J. Pisiliauskas, “Tvanas” D. 
Čiliauskas, Mergaičių drilius 
“Rožės.”

Po pertraukai p. K. Pakštas 
pasakė trumpą, bet jausmin
gą prakalbą apie mokslą ir 
vertę lietuvių kalbos. Prog
ramą šio skyriaus vedė Ona 
Morkuniutė. Paskui sekė:

Eilės “Lietuvis ir giria” Z. 
Morisiutė, “Prie jūrių” M. 
Mikutaičiutė, piano solo L. 
Basvink i utė, teatras “ ŽVAI- 
GŽDUTĖS” atliko A. Morkū
nas, J. Kundratavičius, K. 
Bartkus. Piano solo E. Stoč- 
kiutė. “Myliu aš būti” A. Mo- 
ris, “Žvaigždutė” J. Keblin- 
skiutė, Piano solo J. Mitrike- 
vičiutė, eilės “Neveskie vai
kine” A. Milius, “Trys o- 
buolėliai” A. Zalanskiutė. Pia
no solo J. Stasevičiutė, eilės 
“Ūžė giružė” A. Jurevičiūtė. 
“O sviete” M. Savickiutė. Pia
no solo M. Ginkiutė, eilės 
‘ ‘ KEISTUTIS ’ ’ I. Zinkiutė. 
“Kur namas mūs” 0. Ziroms- 
kiutė, “Praeitis” 0. Ališaus- 
kiutė, “Ar jauti” A. Naruše
vičiūtė. “Mūsų pievos” A. 
Čepkauskiutė, “Prisiminimas 
tėvynės” J. Slavisčiutė.

Piano solo M. Našukaičiu- 
tė. eilės “Pavasaris” L. Če- 
puliutė, “Malda” 0. Ridike- 
vičiutė. “Mergaitė” A. Jo- 
naičiutė, “Lietuvos dainos”
M. šipiauskiutė.

Po tam gerb klebonas kun. 
J. J. Jakaitis trumpai kalbėjo 
apie mosleivius (Mokytojus), 
jų darbavimąsi vasaros laiku.

Vakaro užbaigimui prisidė
jo drilius “Pinavijos,” susi
dedantis iš 30 mergaičių. A- 
belnai imant vakaras buvo ga
na puikus, daugumas vaikų, 
kurie atsižymėjo sakydami ei
les buvo apdovanoti gėlėmis ir 
saldainiais. Po tam mokyto
jai šaukė vardus vaikų, ku
rie atsižymėjo moksle, o kle
bonas kun. J. J. Jakaitis su
teikė jiems dovanas.

Pirmo skyriaus aukščiau
siai stovėjo: Z. Kvorsejutė, O. 
Kvorsejutė, O. Vaškevičiutė.

Antro skyriaus (pirmos di
vizijos) : Z. Kundratavičiutė, 
O. Morkuniutė, J. Pisiliaus- 
kas, P. Vileikiutė, A. Ginkus. 
(antra divizija): M. Klerikai- 
čiutė, O. Miklušiutė, M. Gri
gas, V. Varkauskas, A. Juš
kevičiūtė.

Trečio skyriaus. O. Mor
kuniutė, J. Grigaičiute, L. 
Ba«vinkiutė, P. Oriniutė, Z. 
Oriniutė.

Ypač tėvai linksminosi žiū
rėdami į savo vaikučius, kaip 
jie savo užduotis gražiai atli
ko, daugelis tėvų padėkavojo 
kleb. kun. J. J. Jakaičiui už jo 

gerą širdį užsidėti ant savo 
pečių tokį vargą, tai yra už
laikyti vasarinę mokyklą. Mo
kytojai po tam atsisveikino 
su vaikeliais ir linkėjo jiems 
geriausių pasekmių.

Tautos Fondo piknikas.
Rugsėjo 3 d. ant City Farm 

(miesto ūkės) buvo vietinio 
Tautos Fondo skyriaus pikni
kas. Diena nors ir buvo gra
ži bet atsilankė mažai žmonių.

Subatoje rūgs. 1 mirė Vin
cas Kazlauskas 11 metų vai
kas, mažai tesirgo. Panedė- 
lyj rugsėjo 3 d. palaidotas su 
katalikiškomis apeigomis iš 
Šv. Kazimiero lietuvių bažny
čios.

Kinkų Linku.

ANSONIA, CONN.

Susipratusių lietuvių tarpe.

Po įvairias kolonijas man 
bekeliaujant pasitaikė ir į šią 
koloniją atvykti. Užtrukau 
keletą dienų. Nuėjau pas p. 
A. Gudžiūną, 75 Liberty st. 
Kaip man buvo smagu ineiti į 
tokią stubą — visur švaru, 
dailu, šeimininkė dailiai pasi
rengus. Vieni vyrai su dū
dom ir triubom rengiasi kaž
kur eiti, o kiti laikraščius 
skaito, visi blaivūs, pado
rios kalbos. Aš pabėdavojau 
norįs laikraščių. Tai šeimi
ninkė tuoj atnešė čielą glėbį 
visokių laikraščių. Pervertęs, 
neradau nei vieno šlamšto. Pa
sirinkau “Darbininką” ir “A. 
Liet.”

Patyriau, jog čia panašiai 
gyvena visi LDS. nariai.

Pakeleivis.

ATHOL, MASS.
Rugp. 26 d. buvo vaikučių 

blaivininkų piknikas vietoj, 
kur paprastai šio miesto dr-jos 
rengia piknikus. Buvo paša
liečių ir klebonas kun. A. Pet
raitis ir klierikas J. Bakšis.

Tą pat dieną vakare buvo 
Vyčių kuopos susirinkimas. 
Atsilankė veik visi nariai. Pa
aiškėjo, kad keletas narių pri
sirašė negeistinų. Po ištyri
mo pasirodė, kad Juozas Au- 
gštikalnis priguli prie Vyčių 
ir prie socijalistų kuopos. Šia
me susirinkime jisai tapo iš
brauktas. Vėliau gal atsiras 
dar kitas, kurs nori dviem po
nam tarnauti. Tame susirin
kime buvo diskusijos temoje 
ar reikia čia augusiam jauni
mui prigulėti prie Vyčių. J. 
Bakšis nurodinėjo, kad reikia, 
o prieš jį argumentavo A. Ner- 
kiaučius. J. Bakšis laimėjo. 
Nutarta ir sekamame susirin
kime turėti debatus. Tema 
bus už ir prieš vartojimą svai
galų. Aidukonis prirodinės 
už, o J. Jasinskas kalbės prieš.

Dabar mūsų jaunimas labai 
susirūpinęs dėl ėmimo armi
jom

Vabaliukas.

CHICAGO, ILL.
Vyčių 24 kp. laikydavo su

sirinkimus bažnytinėje salėje. 
Bet kuopa labai išaugo ir sa
lės kambariai pasidarė per an
kšti. Todėl dabar susirinki
mus laikysime Meldažio salėje 
toje pat valandoje ir dienoj, 
kaip ir ligšiol, t. y. seredomis 
7:30 vai. vak. Mūsų kuopa 
smarkiai auga, turėdama uo
lų pirm. p. J. Pošką.

Stasys.

ATHOL, MASS.
Atidarys krautuvę.

Kooperativiška bendrovė 
mano greitu laiku atidaryti 
krautuvę, nes jau pradžiai tu
ri užtektinai kapitalo. Dėlto 
laikytam paskutiniame savo 
susirinkime ir nutarė, kad, 
kurie dar nėra paėmę Šerų pa
imtų, nes laikas tik iki rugsė
jo 27 d., o to nepadarius po 
tai dienai bus išbraukti be su
grąžinimo instojimo mokesties 
50c.

Šerus galima pirkti ant di
rektorių susirinkimų, kurie 
būva kiekvieną savaitę sere
domis vakare 7:30 p-no Dovi- 
donies namuose ant South St.

Antanas G.

CLEVELAND, OHIO.
Rugpjūčio 26 d. jaunutė L. 

D. Są-gos 51 kuopa laikė mėne
sinį susirinkimą. Be kitko yra 
nutarta surengti artimiausioj 
ateityj mažą vakarėlį, ydant 
padidinti kasą.

Spalių 20 d. bus pastatyta 
scenoje du veikalu — “Va
gys” ir “Baisus sapnas,” bus 
ir kitokių dalykėlių. Toliau 
i nešta ir nutarta siųsti delega
tas į Federacijos Kongresą. 
Surasta, kad mažoms draugi
joms yra persunku arba visai 
negalima. Tada nuspręsta 
atsišaukti į vietinį dr-jų sąry
šį, kad galima būtų susida
rius kelioms dr-joms pasiųsti 
vieną ar du delegatu į Tautos 
Federaciją. Toliau sekė įneši
mas ir taipgi nutarta ingalioti 
komitetas, kuris rinktų apsi- 
garsinimus L. D. Kalendoriui 
sekantiems 1918 metams. Ko- 
mitetan inėjo A. Žaliaduonis ir 
A. Kulbickas. Vietiniai biz
nieriai galite drąsiai duoti ap
garsinimus per minėtus asme
nis.

Šiuo laiku sparčiai pasidi
dino LDS 51 kp. Pasirodė, 
kad permažai ^turime vietos 
susirinkimams. Nutarta ieš
koti didesnės svetainės. Tas 
parodo, kad minėtoji kuopa 
nesulaikomai auga ir nėra abe
jonės, kad netolimoj ateityj 
pasivys net didžiules dr-jas. 
Valio Darbininkų Sąjunga, nes 
mūsų šviesesnė ateitis priklau
so nuo jos.

Didelės muštynės.

Iš subatos į nedėlią rūgs. 1 
d. vietinių lietuvių galima sa
kyti gauja girtuoklių, beger
dami susipyko ir pakelė dide
les muštynes ant gatvių E. 17 
ir Oregonav. Vienas iš jų 
tapo užmuštas, kitas ant mir
tino patalo guli liospitalyj 
vargiai galės išgyti, kitiems 
mažiaus teko; tikrai pasibiau- 
rėtinas pasielgimas. Gaila, 
kad mūsų lietuviai tiek nemo
ka gyventi. Kada išmoksime 
branginti savo gyvybę, svei
katą ir sunkiai uždirbtus cen
tus?

Tikrai liūdnas apsireiški
mas. Laikas būtų jau susi
prasti.

Puikus koncertas.

Vietinis Clevelando L. T. 
Choras 2 d. rūgs, turėjo kon
certą. Svarbu tas, kad pir
mas dar tarpe Clevelando lie
tuvių, bet svarbiausia, kad 
veik viskas gerai nusisekė, ži
noma ne be silpnumų.

Pirmiausia buvo inžanginė 
kalba, kurią pasakė p. Juo
zas Urbšaitis. Kalbėjo trum
pai, bet neaiškiai ir kalba 
buvo be jokio nuoseklumo, ne
buvo galima suprasti.

Be to jo gestai buvo nevy
kę, pavyzdžiui, tardamas, kad 
dainos net širdį užgauna, ir 
tuo tarpu ranka ant pilvo užsi
dėjo. Tartum širdis Dūtų že
miau juostos.

Toliaus sekė dainos. Pir
miausiai sudainuota ameriko
niškas himnas “The Star 
Spangled Banner.” Man ro
dosi, kad savo himną visa
dos reikėtų padėti į pirmą vie
tą; taipgi juomi ir užbaigti. 
Bet šiandie, kada gyvename 
nepaprastame momente, tai 
galima ir abudu paeiliui pasta
tyti. Po to- p-lė J. Baltruko- 
naitė paskambino piano. I- 
šėjo labai gražiai. Duetą “Va
lia valuže” M. Petrausko iš
pildė p-lė M. Malskiutė ir p- 
nia J. Klimavičienė. Po tam 
vėl choras sudainavo “Mūsų 
Dirva” ir “Skambančios Sty
gos” duetą, kurį išpildė p- 
lė J. Baltrukoniutė ir p-lė M. 
Malskiutė labai nusisekė ir iš 
publikos buvo suteiktas gra
žioj pintinėje gėlių bukietas. 
Paskiaus solo “Birutė” išpil
dė ponia J. Klimavičienė, taip
gi gerai nusisekė “Sužadink 
jausmus” choras gerai padai
navo. Dar vieną šmotelį ant 
piano paskambino p-lė J. B. 
Duetą “Tu mano motinėlė” p- 
-nia J. K. ir M. Malskiutė ne
labai tikusiai išėjo.

Toliaus iš programo sekė 
daina “Vakaras pajurėj“ iš
pildė choras. Ši daina bene 
puikiausia nusisekė. A. Zda- 

nevičius sudainavo solo ant 
“Marių krantelio” ir “Mano 
laivas.” Turi tikrai stiprų ir 
aiškų baritoną, tik mažai iš
lavintas. Be to jo apsėjimas 
ant scenos tai visai netikęs — 
tai kelnias kėlės, tai čiupinė- 
josi apie ausis, tai užsirėmė ir 
tt.

Dar p-lės J. Balt, ir M. Mal
skiutė sudainavo duetą “Kre
gždelė.” Skambėjo taipgi ge
rai ir ant galo choras dar su
dainavo “Oželį” Stasio Šim
kaus ir “Sugrįžimas.” Nu
sisekė taipgi gerai. Baigė su 
himnu. Dar pastebėjimas, 
kad teatrališkiai nemažai sua- 
merikonėjo arba ištautėjo. Tas 
parodo, kad ir savo vėliavą 
bijojo parodyti. O antras 
daiktas, tai ne savo tautišką 
beną, nors turime tokius du, 
o jie pasiėmė svetimtaučius.

Liudas.

NEW HAVEN, CONN.
Pas vieną šeimininką apsi

gyveno vienas doras vaikinas. 
Tas vaikinas buvo taupus ir 
pasiturįs. O šeimininko bu
tą nelabo žmogaus. Vieną 
vėlybą vakarą šeimininkas su 
dviem savo sėbrais inejo į vai
kino kambarį ir puolė ant jo. 
Vaikinas su čeveryku smarkiai 
drožė vienam per veidą ir po 
to visi išbėgo lauk.

Todėl dori vaikinai turi žiū
rėti, kur apsigyventi. Rei
kia vengti girtūokliškų šeimy
nų.

K. G.

N0RW00D, MASS.
Rugpj. 30, 31 ir rugsėjo 1 ir 

3-čią dd. buvo parapijiniai fe- 
rai, kurie labai gerai nusise
kė. Visos vietinės katalikiš
kos dr-jos prisidėjo prie ferų 
ir abelnai visi vietos katalikai 
uoliai darbavosi. Toks visų 
darbavimasis vienybėje nega
lėjo neišduoti gausių vaisių. 
Ypač paskutinę 3 d. rugsėjo 
buvo daug žmonių. Iš to ma
tyt, kad čionykščiai lietuviai 
rūpinasi kogreičiausia išmokė
ti parapijos skolas. Ir jie tą 
padarys, darbuosis taip uo
liai, kaip ligšiol. Viskas 
taip gerai čia sekasi ypač dėl
to, kad parapijonai ir klebo
nas sutartyje darbuojasi. Mū
sų klebono kun. A. Daugio 
trys metai tam atgal tapo pa
statyta graži bažnyčia.

Choro gegužinė.

Rugsėjo 2 d. šv. Jurgio pa
rapijos choras turėjo linksmą 
išvažiavimą šalę Newton Up- 
per Falls girioje. Turėjo muzi
ką ir įvairių užkandžių. Bu
vo ir šiaip geni norvoodiečių, 
o vėliaus atvyko klebonas kun. 
Daugis. Vakare visi nuėjo
me į minėtą miestelį, kur ne- 
wtoniečiai buvo surengę pra
kalbas. Choras sudainavo ke
letą tautiškų dainų. Newto- 
niečiai buvo labai užganėdinti. 
Kalbėjo kun. Daugis ir p. J. 
Jaroševičia.

Kedoniškis.

CICERO, ILL.
Nedėlios vak. rūgs. 2 d. bu

vo parengtas vakaras LDS. 49 
kuopos.

Vakaras susidėjo iš prakal
bų ir kitokių pamarginimų.

Vakaro vedėjas buvo moks
leivis J. Čeputis. Pirmiausia 
kalbėjo moksleivis V. Stulpi
nas apie darbininkų reikalus.

Antras kalbėtojas buvo 
gerb. daktaras Rutkauskas, 
kuris taipgi paaiškino darbi
ninkų padėjimą. Trečias kal
bėtojas buvo moksleivis Pr. 
Juras. Šitas kalbėtojas iš
dėstė socijalistų klaidas ir ra
gino žmones rašyties prie L. 
D. S. Toliaus sekė dialogas, 
“Į karužę jojant,” kurį at
liko moksleivis St. Daunoras, 
ir p-lė Brons. Šlegaitė.

Paskui buvo sudainuota du
etas. “Avė Maria.” Atli
ko moksleivis St. Daunoras ir 
V. Pužaras, akomponavo p-lė 
Šulskaitė. Šitą duetą turėjo 
atkartoti antru sykiu, . nes pu
blikai labai patiko.

Pabaigoje buvo lietuviški 
žaislai ir prisirašymas prie L. 
D. S. Prisirašė aštuoni, ir 
daugiaus prisižadėjo prisirašy
ti- I

Prisidėkite broliai ir seseris 
darbininkai prie mūsų darbi
ninkų organizacijos. Tikslą 
šitos organizacijos negaliu ap
rašyti, užimtų daug vietos, 
bet ateikite ant mūsų susirin
kimų, o mes jums viską iš
aiškinsime. Susirinkimus lai
kome kožną mėnesį paskutinę 
nedėlią, pirmoj valandoj po 
pietų parapijos svetainėje.

Darbininkas.

HARTFORD, CONN.
Šios kolonijos lietuviai tu

ri gerų organizacijų ir jos pu
sėtinai veikia. Rugpj. 26 d. 
LDS. kuopa buvo surengusi 
pikniką, kuris pusėtinai nu
sisekė.

Bet indomiausia liartfordie- 
čių įstaiga yra tai kooperati
viška krautuvė. Ji randasi 
po No. 34 Park St. Jos iš
kaba tokia:

The Lithuanian Co-operati- 
ve Market. Meats and Groce- 
ries.

Toje krautuvėje gražiausias 
išrengimas. Mėsa po stiklu, 
jos negali nei kūmutės čiupi
nėti nei musės mindžioti ir 
teršti.

Ko-operacija išleido pir
miems reikalams $2.000, o 
dar turi $1.000.

Petras.

GRAND RAPIDS, MICH.
Blaivininkai veikla.

Rugpj. 26 vietiniai blaivi
ninkai surengė prakalbas, po- 
bažnytinėje svetainėje blaivi
ninkams, Vyčiams ir visiems 
geri) norų žmonėms. Kalbėjo 
p. J. Poška Chicagos Loyolos 
Universiteto studentas. Kal
bėtojas dailiai išaiškino kiek 
nuostolių svaigalai atneša. 
Skatino visus prie nenuilstan
čio darbo blaivybės dirvoje.

Po to nurodė, kaip reikia 
darbuoties Vyčiams, ir kiek 
gero šioji galinga organizacija 
jaunuomenei atneša. Taipgi 
išgirdę gerbiamo kalbėtojo žo
džius bei patarimus taip blai
vininkai kaip ir Vyčiai, jau
čiamės tvirtais, it kokia ne
pergalima tvirtovė, ir laukia
me išgirsti daugiau tokių pra
kalbų.

Š.

ATHOL, MASS.
Rugpjūčio 29, vakare pa

sibaigė vaikų vasarinė mokyk
la su labai gražiu ir įvairiu 
programėlių, kurį atliko mo
kytojai su savo mokiniais. 
Programas buvo iš įvairių dai
nelių. perstatymėlių ir dekle
macijų, kuriuos mokiniai bei 
mokinės gražiai irr puikiai at
liko. Štai, pavyzdžiu A. Ta
mošiūnas, apie 5 metų, kaip 
užtraukė solo “Sveiki broliai 
dainininkai,” tai net kelis 
sykius turėjo pakartoti, nes 
susirinkusieji nedavė ramybės.

Programą vedė mokytojas, 
tai yra moksleiivs J. Bakšis, 
kuris atidarė vakarą su gražia 
prakalbėle apie auklėjimą vai
kų. O paskui sekė bei išpil- 
dinėjo programą mokiniai ir 
mokinės. Be to, baigiant 
programą gerb. kun. A. Petrai
tis pasakė mokiniams praktiš
ką ir pamokinančią prakalbė- 
lę. Po prakalbos mokiniai 
uždainavo Lietuvos himną. 
Užbaigus, visi linksmai išsis
kirstė. Taipogi norėčau pa
žymėti apie čionykštį jauni
mą, kur randasi labai gra
žaus ir doro jaunimo abiejų ly
čių.

Iš viso gražaus jaunimo čia 
susidaro Vyčių kuopa, prie 
kurios priguli pats branduo
lys. Prie Vyčių priguli be
veik visos čia augusios mer
ginos, o ateivės tolinasi nuo 
Vyčių. Tik vos keturios yra 
vytės. Laike savo susirinki
mų nutarė laikyti diskusijas 
bei prakalbas. Ir nutarimas 
nepasiliko nutarimu, bet tikrai 
įvyksta jų nutarimai. Ir pa
sirodė, kad tarpe Atholio Vy
čių randasi gerų diskusijantų 
ir kalbėtojų. Taipgi kuopa 
per susirinkimą išrinko dvi y- 
patas, — p-lę Andraliunaitę ir 
p-ną Narkevičių, kad juodu 
platintų spaudą tarpe atholie- 
čių, pardavinėdami gerą lite
ratūrą laike visokių susirinki

mų. AtholieČiai, nepraleis
kite progos, ale pasitaikius 
kiekvienas nusipirkite nuo jų 
gerą ir pamokinančią knygu
tę. Aš pats nusipirkau nuo 
panelės Andraliunaitės knygu
tę, tai dabar negaliu atsigerė
ti. Nes daug, daug teisybės 
suradau.

Ištikrųjų jau matyti, kad 
Atholis gerai pakilo apšvieto- 
je. Beveik pas kiekvieną 
randasi geras katalikiškas lai
kraštis. O labiausia žmonės 
myli skaityti “Darbininką.” 
Žodžiu sakant atholiečiai nes
naudžia, turėdami labai gerą 
kleboną kun. A. Petraitį, ku
ris myli savo parapijonus ir 
darbuojasi kiek tik spėkų tu
ri. Taipogi Atholio Vyčiams 
labai linksma, kad jie šią va
sarą turėjo tarpe savęs moks
leivį J. Bakšį, kuris tarpe 
jaunimo per visą vasarą dar
bavosi, suteikdamas gražių 
minčių per savo prakalbas.

Matyti, kad šis energingas 
vyrukas yra pamylėjęs jauni
mą, o labiausia Vyčius iš vi
sos savo širdies. Bet kas ga
li nemylėti Vyčių, — tą mūsų 
tautos žiedą? Turbūt visi 
juos myli, jų užmanymams 
prijaučia.

Atholietis.

Klausimui} 
ampelis f

Klausimas. Kodėl socija
listai ir laisvamaniai katalikes 
merginas labiau gerbia, negu 
svasias laisvas?

Lewistonietė.

Paaiškinimas. Negalima 
sakyti, kad socijalistai ir lai
svamaniai visuomet gerbtų 
mergaites katalikes. Anaip
tol. Jie labai dažnai jas že
mina, vadina jas tamsuolėmis 
ir kitais pažeminančiais var
dais. Bet gali atsitikti, kad 
atskalūnas pradeda sukties a- 
pie padorias katalikes, o nuo 
savųjų laisvųjų nusisuka. Taip 
esti tuomet, kuomet socijalis- 
tėlis ar laisvamanėlis rimtai 
ima galvoti apie šeiminišką 
gyvenimą. Jis gerai pažįsta 
savo laisvąsias, žino jų palai
dą gyvenimą. Tuomet jis su
pranta tikybos svarbą, jis ži
no, kad tikyba mokina viso
kių dorybių, reikalingi) sun
kiame vedusių gyvenime. To
kiame gyvenime reikalingas 
ištikimumas, kantrybė, nuo
laidumas, atlaidumas ir kito
kios dorybės. O tų visų do
rybių mokina tikyba. Lais- 
vamanybė tik palaidumo išmo
kina ir daugiau nieko. Aiš
ku, jog su dora katalike drą
siau galima stoti moterystėn, 
negu su kokia laisvaja. Tą 
pamato ir supranta netikėliai, 
kuomet rimtai ima galvoti a- 
pie šeiminišką gyvenimą.

Klausimas. — a) Kodėl S.
L. R. K. A. mokesniai vis kį
la aukštyn? b) Kokia tauta 
yra seniausia? Žydų talmu- 
das sako, jog pirmiausia at
sirado pagonys, o socijalistai 
sako, kad pirmiausia bež
džionės atsirado, o iš jų užsi- 
veisė negrai.

Homsteadietis.

Paaiškinimas. — a) Apie 
S. L. R. K. A. reikalus ir klau
simus patariame kreiptis į tos 
organizacijos sekretorių — p. 
P. Mulevičių, 456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Jis Tamstai 
per “Garsą” tai paaiškys. b) 
Apie tai kokia tauta, yra se
niausia, tai tikrai negalima 
pasakyti, nes istorija nesenai 
tepradėta užrašinėti. O apie 
tai, ko nėra užrašyta, tai tik
rų žinių nei nėra Tuomet 
mokslavyriai gali tyrinėti ir 
daryti spėliojimus. Nuo to 
laiko, kuomet rašyta istorija 
prasidėjo, tai jau daug civi
lizuotų tautų išnyko, o yra 
žinoma, jog negrai, chinai, jau 
gyveno prieš rašytos istorijos 
laikus. Kuomet tapo atrasta 
Amerika, Australija ir Paci- 
fiko salos, tai visur rasta gy
ventojai. Ir jų amžius siekia 

į tamsiausią praeitį ir veik ne
galima išrišti, kuri iš tų ra
sių yra seniausia.

Klausimas. — a) Kodėl so
cijalistai ir laisvamaniai ne
apkenčia katalikų? b) Socija
listai ir laisvamaniai sako, jog 
karalius Dovydas papildęs 
daug nedorybių, o katalikų 
šventu laikomas. Kaip ištik- 
ro buvo su Dovydu.

Clevelandietis.
Paaiškinimas. — Yra daug 

priežasčių, kurių delei socija
listai ir laisvamaniai katalikų 
nekenčia. Tas yra jau pripa
žinta, jog visi atskalūnai yra 
aršūs tikybos ir kartu tikinčių
jų neprieteliai. Na, o soci
jalistai ir laisvamaniai yra at
skilę nuo katalikų tikybos. La
bai nemalonu atskalūnams, 
kad katalikai yra uolūs palai
kytojai savo įstaigų, uolūs rė
mėjai tautiškų reikalų, kad i- 
ma susiprasti ir neleisti ant 
savęs atskalūnams bosauti. Y- 
ra daug kartų patėmyta, jog 
ten, kur katalikai per savo 
nesusipratimą pasiduoda lais
vamaniams, tai jie juos giria, 
stato kitiems pavyzdžiu, va
dina broliais. O jei kur ka
talikai stipriai laikosi savo, 
tai tuomet visaip jie esti soci
jalistų ir laisvamanių dergia
mi, pravardžiuojami klerika
lais, kuniginiais ir tt. b) Žy
dų karalius Dovydas nėra ba
žnyčios priskirtas prie šventų
jų. Teisybė jis papildė nedo
rybių, bet už tai uoliai meta- 
vojo. Jis yra metavonės pa
vyzdžiu.

Klausimas. — Ar turi lais
vamaniai pamatą popiežių nie
kinti už nepareikalaviiną Lie
tuvai laisvės?

J. S.

Paaiškinimas. Neikiek neįs- 
tabu,kad atskalūnai dabar plu
sta popiežių. Būtų įstabu, 
kad jie prie šios progos to ne
darytų. Laisvamaniai sako, 
girdi, popiežius renka Lietu
voje petrapinigius, o taikos 
atsišaukime nepaminėjo lie
tuvių. Juk iš kitų tautų po
piežiui šimtus sykių daugiau 
eina petrapinigių, o jų popie
žius nepaminėjo. Nepaminė
jo nei Amerikos, nei Airijos. 
Juk popiežius savo atsišauki
me minėjo apie kaikurias ša
lis, duodamas pavyzdžius, kaip 
turėtų išsirišti tautų ir terito
rijų klausimai. Vienas lais
vamanių laikraštis patikėjo 
gandui, būk taikos atsišauki
mą rašęs jėzuitų generolas Le- 
dochotvski, lenkas. Tai la
bai paikas daleidimas. Juk 
jei būtų lenkas rašęs, tai jis 
Lenkijai būtų skyręs neprigul- 
mybę. O dabar popiežius mi
ni, jog lenkų ir kitų tautų 
klausimai bus išrišti taikos 
kongrese. Išeina, jog kon
gresas gali nei lenkams nepri
pažinti neprigulmybės. Svei
ko proto žmogus negali tikėtis, 
kad popiežius visas tautas ir 
tauteles būtų išvardinęs atsi
šaukime ir nurodęs, kas ko
kiai priklauso. Tokio atsi
šaukimo nebūtų buvę galima 
sutalpinti nei ant jaučio sku- 
ros. Todėl laisvamaniai plu- 
sdami popiežių parodo savo 
neišmanymą, fanatizmą, ak
lumą ir blogą valią. Lietu
viai katalikai privalo pasirū
pinti prideramai atsilyginti už 
tokį laisvamanių niekingumą 
— geriausia atsilygins, atsi
žadėdami jų laikraščių.

Sustok! Skaityk! 
Galvok!

Užlaikau visokios rūšies 
maldaknygių ir įvairių svieti
škų knygų.

Parduodu už pigią kainą.
Užrašinė ju laikraščius: 

“Darbininką,” “Draugą,” 
“Žvaigždę,” “Vytį,” “Žvir
blį,” “Tautos Rytą,” “Pa
žangą,” “Moksleivį,” “Mo
terų Dirvą” ir “Garsą.”

Galite gauti ir pavieniais 
egzemplioriais.

Kreipkitės pas:
Andriejų Kulbicką, 
7602 Aberdeen Avė., N. E. 

Cleveland, Ohio.



4 DARBININKAS

Vietines žinios

GERBIAMAM KUNIGUI 
F. KEMEŠIUI

PADĖKA IR LINKĖJIMAI.

LDS. 22 kuopa susirinkime 
laikytame rugsėjo 7 dieną ko
operatyviškoje Svet., Brigh
ton, Mass., vienbalsiai nutarė 
išreikšti kun. F. Kemešiui 
nuoširdžią padėką už jo uolų 
pasidarbavimą L. D. Sąjungai 
Naujosios Anglijos lietuvių 
kolonijose ir sutvėrimą pačia
me Brightone LDS. kuopos, 
taip-gi už kėlimą lietuvių tar
pe susipratimo, apšvietos ir 
pažinimo tikni darbininkų rei
kalų.

LDS. 22-ra kuopa nuošir
džiai velija kun. F. Kemešiui 
kuogeriausių pasekmių Vaka
ruose ir labai pageidauja, kad 
gerb. kun. F. Kemėšis visuo
met savo širdyje užlaikytų L. 
D. Sąjungą ir jos idėją parem
tų ten, kur jam prisieis Lie
tuvių Tautos labui dirbti ir 
vargti. LDS. 22-ros kuopos 
karščiausiu pageidavimu yra, 
kad Amerikos lietuvių išeivi
jai savo spėkas ir darbą pa
šventęs gerb. kun. F. Kemėšis, 
susilauktų sau nuo lietuvių 
visuomenės kuokarščiausią 
vo darbams paramą.

Vincentas Širka, pirm. 
G. Demaitė, vice-pirm. 
St. Koderauskas, Prot. Rašt. 
Pr. Pocius, Fin. Raštin.
Em. Česnauskiutė, iždininkė

Mėsos kainos Bostone, kaip 
ir kitur, kįla. Aviena ir 
jautiena dar, sako, kils kai
noje ir augščiau. Kiaušinių 
tuzinas dabar jau kaštuoja 68 
centai. Gerojo sviesto svaras 
60 ir 65 centai. Atpigo kiek 
miltai ir cukrus. Daržovių 
šimet esama užtektinai, bet 
jos pigesnės visvien nebusią. 
Mat, kiekvienas nori karės lai
ką išnaūduoti savo labui.

Prezidento AVilsono maisto 
kontroliavimui paskirta komi
sija negalinti su maisto trus- 
tais kovoti. Apie mėsos aug- 
štų kainų sumažinimą ji ir už
siminti nenori, nes neturi ga
lės tą padaryti.

Brigtono LDS. 22 kuopa 
susirinkime, laikytame rugsė
jo 7 dieną nutarė parengti spa
lių 7 dieną prakalbas ir rugsė
jo 11 dieną prieš Columbus 
Day labai puikų, indomų ir 
nepaprastą koncertą, į kurį 
visi lietuviai yra kviečiami at
silankyti. Tą dieną meldžia
me Brightono lietuvių ir kitų 
kolonijų nerengti jokių pramo- 
gtl-

.......... ....... ....... " 1  , —■
BRIGHTON, MASS.

Svarbus susirinkimas
Šv. Vincento Vyrų ir Moterų 

Draugijos bus bertaininis susi
rinkimas pėtnvčioje, rugsėjo 
14 d. 1917, Lietuvių salėje, 22 
Lincoln St., Brighton, Mass. 
Prasidės 7:30 v. vakare. Kvie
čiame visus narius susirinkti.

Valdyba.

“Apvezdinkit ir mane

Vietinis.

sa-

Iš 9 divizijos So. Bostone 
naujos šimtinės šaukiamą 
skaičiuje pašaukta egzaminuo- 
ties pas daktarus šie lietuviai:

1. Auskelis Jolin,
2. Aviža Domic,
3. Kudrevicli Antlionv,
4. Karvelis Joseph,
5. Gataviackas Vincent,
6. Grigas Peter,
7. Mičas Joseph.
8. Rimkus Stanley,
9. Malinskis Frank,

10. Mušinskas Frank,
11. Muraška Alevander,
12. Vazgonskis Cliarles,
13. Didas Charles,
14. Gaidys Charles.

Rugsėjo 6 dieną “Darbinin
ko” Redakciją aplankė kun. J. 
Dobužinskas iš Newark, N. J. 
ir kun. J. Švagždys iš Patter- 
son, N. J.

Ateinantį ketvergą, rugsė
jo 13 dieną, ant Boston Com- 
mon daržo bus parengtas žu
vies turgus. Tą dieną žada
ma išparduoti apie kelis tūks
tančius svarų šviežios žuvies ir 
visas pelnas bus paskirtas Pro- 
vincetown žuvininkų šeimy
nom, kurių maitintojai yra 
žuvę ant jūrių.

LDS. CENTRO VALDYBOS 
II POSĖDŽIO

Protokolas.

Rugpiučio (?) dieną 1917 
m. 7:30 vai. vakare “Darbinin
ko” Redakcijos kambariuose 
įvyko LDS. Centro Valdybos 
II mėnesinis posėdis.

Į posėdį pribuvo šie nariai: 
kun. F. Kemėšis, M. Žioba, 
J. E. Karosas, F. Virakas, Pr. 
Gudas, A. F Kneižis, J. L. 
Petrauskas, O. Meškauskaitė, 
V. Sereika.

Posėdį atidarė pirm. J. E. 
Karosas. Pirmiausia perskai
tyta protokolas pereito susi
rinkimo. Protokolas vienbal
siai priimtas.

Toliaus svarstoma iš praei
to protokolo dalykai.

1. Nutarta labai išgarsinti 
kalendorių, ir priskubinti jo 
išleidimą.

2. Blankas Lietuvon 
mo atspauzdinti laike 
savaitės.

3. Blankas finansų 
kuopoms atspauzdinti 
savaičių.

4. Geležinį kapitalą
kyti be jokio atidėliojimo tuo
jaus, kad ateinančiame Cent
ro Valdybos posėdyje jau vis
kas būtų gatava.

5. Pr. Gudas paskirtas pildy
ti iždininko pareigas — jeigu 
J. L. Petrauską paimtų į ka
riuomenę.

6. Dar tartasi apie “Darbi
ninko” kitus reikalus. Vien
balsiai išnešta pageidavimas, 
kad kun. F. Kemėšis, nors ir 
apleis So. Bostoną, bet visvien 
ir ant toliau pasiliktų mūsų 
organizacijos Dvasišku direk
toriumi ir Literatiškos Komi
sijos nariu — ant ko jisai ir 
sutiko.

Posėdis uždarytas 10:30 vai. 
vakare.

grjži- 
vienos

knygų
laike 2

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.

So. Boston, Mass.
Už vieną sykį 50c.
99

99

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.

MIKO PETRAUSKO 3-jų veiksmų operetė
---------- Statys Seenoje ---------

SO. BOSTONO LIETUVIŲ DRAMOS IR MUZIKOS DR-JA “GABIJA” 
BUS SUBATOJ,

15 d. RUGSĖJO-SEPTEMBER 1917

Pradžia 8 valandą vakare 

LIETUVIŲ SVETAINĖJE,

Kampas E ir Silver Sts., South Boston, Mass.

Dabar Komp. M. Petrauskui besirengiant išvažiuoti 
“Gabijos”

Visos Lietuvos 
Žemlapis

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

99

du 
tris

” 75c.
” $1.00

ANT PARDAVIMO.
ANT PARDAVIMO namai 11 kam

barių 3 familijų. Geroje vietoje ne
toli vandenio. Už labai pigių kainą. 
Priežastis pardavimo išvažiuoju į ki
tą vietą.

JONAS A.V TA N AVILIUS,
S Grimes Str., So. Boston, Mass.

EKSTRA PARDAVIMAS!
Turi būti greitai parduota bučernė 

ir grosernė. Priežastis, savininką, pa
ima kariuomenėn. Biznis gerai iš
dirbtas, puikiai Įrengtas. Tarp lietu
vių ir kitataučių apgyventoj vietoj, 
švariame miestelyje. Kuriems nerei
kia stoti kariuomenėn atsišaukit ū- 
mai, parduosim pigiai. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės į “DARBININ
KO” ADMINISTRACIJA laišku arba 
asmeniškai.

(J. M. — Sh. W.)

Bostono anglų laikraščiai 
Įvykusį incidentą prie lietuvių 
bažnyčios So. Bostone rugsėjo 
5 dieną, kiekvienas savotiškai 
aprašė. Vieni pažymėjo, kad 
Petras Puišis su draugais grį
žo iš vestuvių, kiti apie “spa- 
cerą” prisiminė, treti apie 
kitus dalykus, bet nei vienas 
nepasakė, kad Petras Puišis 
iš bažnytinės salės nuo choro 
susirinkimo išėjo ant gatvės ir 
tuojaus čia bandą vaikėzų su
tiko, kurie ataką pradėjo. 
Lietuviams tos vaikėzų atakos 
prie lietuvių bažnyčios iki gy
vo kaulo daėdė ir tiesiog nesu
prantamas dalykas, kodėl nie
kas nemėgina tiems dalykams 
galą padaryti. £ ’

•----- --------
Šv. Petro parapijos bažny

tinio choro dvi narės nesenai 
“Darbininko” Redakcijai nu
siskundė, kad deb vaikėzų už- 
kabinėjimų jos bijosi vakarais 
į choro repeticijas eiti. Sa
ko, vaikėzai atsistojo ant ga
tvės kertės, arba visai arti 
svetainės durių ir taip grubi- 
joniškai elgiasi,kad padorioms 
mergaitėms net baugu ten pa
sisukti. Vieną mergaitę vai
kėzai net kelius bliokus viję, 
o dar nelabai senai vienų pra
kalbų laike, ties svetaine la
bai ramiam, rimtam ir pado
rios šeimynos tėvui vaikezai 
akmeniu galvą praskėlė. Jei 
prie to viso pridėsime dar, kad 
vienam svečiui kalbėtojui 
skrybėlę sudraskė ir jį gerai 
apstumdė — kiekvienas galės 
suprasti ant kiek gatvės 
valkijozai yra So. Bostone įsi
drąsinę ir kiek daug jie čia tu
ri liuosybės. Vertėtų visiems 
rimtai pagalvoti ir paieškoti 
būdų, kaip apsaugoti lietuvius 
nuo panašių nemalonių atsi
tikimų.

Nedėlioję, rugsėjo 9 dieną 
Šv. Petro parapijos bažnyčioje 
puikų ir turiningą pamokslą 
apie Kristaus pasėkimą pasakė 
kun. J. Dobužinskas, Nevarko 
lietuvių Šv. Trejybės parapi
jos klebonas, kuris šiomis 
dienomis lankėsi Bostone. Tą 
pačią dieną apie 4 vai. po pie
tų kun. J. Dobužinskas išva
žiavo į Nevarką.

Nepaprastas Koncertas bus 
ne utarninke, kaip “Darbi
ninke” buvo paskelbta, bet 
seredoj, rugsėjo 12 dieną, šv. 
Petro parapijos bažnytinėje 
svetainėje. Pradžia koncerto 
7:30 vai. vakare. Koncerte 
dalyvaus žymios lietuvių dai
nininkės ir kalbėtojai.

“Darbininko” linotypistas 
p. A. Navikas iš vakacijų jau 
sugrįžo. Buvo išvažiavęs sa
vaitei pasilsėti į Worcester, 
Mass.

< < Darbininko” linotypistas
p. A. Navikas iš vakacijų jau

• vsugrąžo. Buvo išvažiavęs sa-
vaitei pasilsėti į Worcester,
Mass.

sutvar-

Brightono šv. Jurgio drau
gija, LDS. 22-ra kuopa ir Lie
tuvių kooperatyviška Bendro
vė, nutarė per savo susirinki
mus dalyvauti Brightono so
cijalistų rengiamoje taikos pa
rodoje. Taikos reikalavimas 
yra labai gražus dalykas, tik 
man labai keista, kodėl kata
likiškos draugijos negriebiasi 
rimto būdo taikos troškimams 
išreikšti, bet prisideda prie 
socijalistų, kurie savo negu
driais triukšmais jau visiems 
rimtesniems žmonėms inkirėjo 
ir daugiausia ne tiek taikos 
trokšta, kiek savo partijos 
pozicijas stiprina. Ar tik ne
klaidingai mūsų katalikiškos 
draugijos pasielgė? Juk pir
mi aus socijalistai visiems gar
siai sakė, kad socijalistų į ka
rę niekas neims, tai ko jie da
bar taip susirūpino.

Stasys Zakauskas. 
Redakcijos Prierašas: Pato

giausias, geriausias ir naudin
giausias būdas taikos reikala
vimams išreikšti yra rimtos 
rezolucijos, kurios ant drau
gijų ir kuopų susirinkimų pri
imtos, gali daug daugiau nau
dos atnešti, kaip trukšmingos
socijalistų parodos. Katali
kams dabar ir gera proga pa
sitaikė taikos reikalauti. Po

F. Virakas.

REIKALINGA
DARBININKŲ.

Darbas viduje ir lauke. Užmokes
tis gera ir nuolatinis darbas. Atsišau
kite tuojaus prie:
HUNT - SPILLER MANFG. CORP'N.
383 Dorehester Are., So. Boston, Mass.

Jei kas kų žino apie Kazi-Liudvi- 
kų VALI, malonėkite pranešti. Jis 
gyveno Hazleton, Pa., ir, Luzerne, Pa. 
Iš Hazleton, Pa., septyni metai tam, 
išbėgo. Jo akys yra viena ruda, kita 
mėlyna.
KUN. STRUCKUS, PLYMOUTH, PA.

ANT RENDOS.
567 E. 2nd St., So. Boston 6 rui

mai $13.00 į mėnesį, 569 E. 2-nd St. 
3 ruimai po $2.00 į savaitę. Kreipki
tės pas:

P. VASILIAUSKAS,
2į2 1U. Broaėhcay, So. Boston, Mass.

LDS. CENTRO VALDYBOS. 
EXTRA POSĖDIS.

Protokolas.

Rugsėjo 3 dieną 1917, 2 vai. 
po popieti) “Darbininko” Re
dakcijos kambariuose įvyko 
extra Centro Valdybos posė
dis, kuriame dalyvavo šie val
dybos nariai: Kūn. F. Kemė
šis, J. E. Karosas, F. Vira
kas, J. L. Petrauskas, A. F. 
Kneižis, Pr. Gudas, O. Meš
kauskaitė ir kleb. kunigas Ta
rnas Žilinskas, kaipo*svečias.

Pirmininkui J. E. Karosui 
atidarius posėdį, pirmiausia 
perskaityta protokolas praeito 
posėdžio, kuris vienbalsiai 
priimtas.

Toliaus svarstoma “Darbi
ninko” biznio reikalai.

1. Nutarta išrinkti nuolatinę 
Revizijos Komisiją, kuri lai
kas nuo laiko perkontroliuos 
biznio stovį ir visas knygas pa
ti, arba pasamdžiusi tam tik
rą specijalistą knvgvedį.

Kandidatais į tą revizijos 
komisiją paskirta ir visų 
vienbalsiai paremta: p. M.

v •

Žioba garbės narys, buvęs pir-
masai Centro pirmininkas;
p. M. Venis buvęs pirmasai
centro iždininkas ir busimasis

piežius taikos obalsius iškėlė;
kunigas Pr. Juškaitis “Moks

VARGONININKAS ieško vietos. Ba
žnytinėje muzikoje esu lavinęsi Kau
ne prie Juoz. Naujalio. Be to dar 
paskiaus esu lavinęsis piano muzikos. 
Geistina kad nebūtų daug fiziško dar
bo. jei bent pazakrastijonauti tik ba
žnyčioje. Sutinku užimti vietų, kad 

mažoje parapijoje. Adresas: 
A .V TAVAS JA N A'A USA'A S,

O. Bot }8, St. Charles, III.

ir

p.

tų obalsių mintin ir gali visi 
katalikai atsiliepti. Pažįstant 
socijalistų, o ypač lietuviškų 
nerimtą būdą ir karštakošiš
ką veikimą, kuris ne vieną net 
į nelaimę inklampino — susi
dėti su socijalistais niekam 
nepatartume. Taikos pagei
dauti gali ir privalo visi, bet 
tam būtinai reikia rimtus ke- 

Brooklyno, Columbia ir liūs pasirinkti. Pas socijalis- 
kitų miestų. ( tus to nėra

1

Naujosios Anglijos karei
viams manoma įsteigti knygy
nus ir aprūpinti juos laikraš
čiais ir įvairaus turinio kny
gomis. Rugsėjo 11 dieną. 
Bostono Viešame knygyne bus 
to sumanymo vykintojų pasi
tarimas. Susirinkime daly
vaus anglų veikėjai iš Bosto
no,

leivio” iždininkas.
Ingaliota centro valdyba 

tas ypatas užkviesti į tąją ko
misiją ineiti.

2. Ingaliota p. A. Kneižis. 
administratorius užvesti nau
jas biznyje knygas kokios y- 
ra reikalingos dėl geresnės 
tvarkos užvedimoj ir palaiky
mo.

Tuomi iš užbaigta posėdis 
3:15 vai. po pietų.

F. Virakas.
*

1 
Rusiją, “Gabijos” sumanymu yra dar po jo paties vadovys
te pastatyti šį muzikališką veikalą. Kaip Bostono taip apie- 
linkės lietuviai, atkreipkite į tai savo ypatingą domą ir 
skaitlingai atsilankykite, nes gal jau neteks daugiau matyti 
Bostono lietuvių scenoje didesnį muzikalį veikalą.

Dalyvaus visi geresni artistai tarp kurių bus ir S. E. Vi- 
taitis iš New Yorko.

BUS PRIE VEIKALO GERA ORCHESTRA Iš PROFESIJONALŲ.
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Ofiso valan-V 
dos: T

9 vai. ryte iki*t* 
4 vai. po pie- t 

. X 
V akarais.

nuo 6 vai. iki t 
8 vai. X 

Nedėliomis 
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-

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

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

Taipgi įvairių
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS

EIKITE PAS MANE!

Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos keliu.

•JI

arti Boyls- 
ton st. 
antrų 
bų

ant
lu-

Was-

I
Y
Y t

Su bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia liga, kuri reika- 
lauja specialisto patarnavimo.
IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GALĖSITE JĄ SURASTI.

T❖
♦♦♦ 673
X hington st.
i
Y t 
y t ❖ 
t 
T̂4^ SI teS. Griud ai užtini mm.-, loijiuuua \c^x»<laaa./ paivujo 

fizišką stovį ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio.
J^bės Jus nuo kančių ir kitur negero gydymo.
J Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 

medikališki ir elektriški. Naujausi, ir geriausi prietaisai. Viskas 
kas geriausia sergantiems.

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

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

J sąnarių, uleerio, žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaus- 
mų viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktą liežuvį, 
konstipacija, reumatizmo skausmą arba spaugų? šių ir daug kitų 

<5nigų, nuo kurių matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą ir

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

“MOTERŲ DIRVA,”
242 W. Broadway,

South Boston, Mass.

^Skaityk)
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-

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

SKAITYK ČIA!

“Darbininko” knygyne ga

lima gauti “Gyvojo Rožan
čiaus lapelių.” Kaina 15c. už 
setą arba 15 dalių.
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Nusipirk mosties.
Tai BUSI GEA2US! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosėia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis išima 
piginus raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės 
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
štampo ms.

J• RU4KUS
P. 0. Box 36, Holbrook, Mass

◄

«®9tvirtumą ant visados. J
Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas atsilanky- *♦* 

J^mas pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite,^^ 
$ kad aš pasiekiu tiek gerų pasekmių j trumpų laikų gydy-«£>
♦f mo. 

minkite,

T♦*<kimas ligos yra pavojinga.

I Dr J. H. KENEALY
❖ 673 WASHINGTON ST.
Y♦♦♦ Antros durys nuo Gayety Theatre, Boston, Mass.
■A-Yk

Aš gydau tik tikrų priežastį ligos ir silpnumai pranyks. Atsi- 
kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.

Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. Užvil- 
Nei viena liga ne stovi ilgai be veikimo.

ris).Agentams nuleidžiama di
delis nuošimtis. Galima gauti 
pas autorę: 720 N. Main Str., 
Kewanee, Ui.

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

A. K. Mažinauskas,
321 Lincoln Avė., Rockford,HL

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

Vincą Ramažauską,
11 South Leonard Štr. 

WATERBURY, CONN.

fPIRMO<5 KLESOS

DANTISTAS I
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 katalikams ir socijalistams. Hdšiol dar niekas nebu

vo išleidęs tokios knygelės apie socijalizmą, kuri tiktų ir kata

likams ir socijalistams.
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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: B

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

NAUJAS “DARBININKO” LEIDINYS

44
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Dantis ištraukiami irpripil 
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

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

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vakare.

Tel. So. Botton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisskai. 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Of i*o jdyno* > Jo riaokia* H«aa
1-3 P. M. 7-9 P.M. Prfakiria Akinta.

419 Boyiston St Boston, Mass.

Bell Phone. Dickinaon 3995 M. I

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Philadelpbia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvi* gydy
tojai ir chirurgas pabaigė* Indianos 
Universitetą) Gydo visokiai ligas vy- 
ru, moterių ir vaiku. Daro operacija*.
Ofiso valandos: 9 Ii rito. 2 4 po piet 7-9. 

I vakaro, sedelioms: 9-11 rito 1-4popiet.

’ AR ESI GIRDĖJĘS? f

Kad žmogus gali pasigražinti 'sau j 
veidą ir įgyti ilgus plaukus. Prisiųsk < 
štampą ir gauti visas informacijas. • 

MTlMTMl r«« WTL1HT M.
42 Vme Street, Montello, Mati. }
----—--- ------ ------- --------->♦ Į

H

Netikėjimo Priežastys”
Parašė K. V. K.

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

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

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

r


