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Suv. Valstijų augšči ausis 
teismas gruodžo 10 d. ims na
grinėti ar priverstinas ėmimas 
kariuomenėn (draft law) prie
šinasi konstitucijai ar ne.

dvi mažas provinci

SIŲS SAVO ATSTOVĄ.
Netrukus talkininkai Pary

žiuj turės karinę konferenciją. 
Tai ir Suvienytų Valstijų val
džia pienuoja siųsti savo ats
tovą. Bet galutino nutarimo 
dar nebuvo.

* PAĖMĖ LAIVUS.
Suvienytų Valstijų valdžia 

paėmė 500 privatiškų laivų. 
Paėmė tik tuos, kurie yra virš 
2500 tonų įtalpos.

Washingtono valstijoj prit
ruko darbininkų spanguolių 
rinkti. Tai iš Fort Canby 
kareiviai bus paleisti ketu
rioms dienoms eiti uždarbiauti 
ir rinkti spanguolių.

Friburg, 6 liepos 1917 m. 
Gerbiamoji Redakcija!

Prašau suteikti vietos Jūsų 
gerbiomojo laikraščio skiltyse 
šiam pranešimo laiškui.

Liepos 4 dieną šių metų ga
vau iš Amerikos per “Amen- 
can Expres Company, Finan- 
cial Traffic Department, New 
York” čekį (Limited cheųue) 
nuo 50 frankų (penkiadešimts 
frankų) su sekančiu numeriu: 
No. 768415. Čion minimas če
kis išsiųstas per agentą W. 
Airtbrozė, iš Newark, N. J.

Liepos 5 dieną šių pat metų 
gavau iš Amerikos mandatą su 
103 frankais (šimtu trimis fr.), 
kurią siuntė ponas P. Greisai- 
tis iš Grand Rapds, Mich.

Jau praslinko kelios dienos, 
o nuo siuntėjų šių pinigų nega
vau nei jokio pranešimo. Ta
tai nuoširdžiai prašau atsiliep
ti pranešant kokiam tikslui 
siuntėjai skiria čion minimus 
pinigus.

Su augšta pagarba
Andrius Muraška.

Prašau Amerikos laikraščius 
atsispauzdinti.

Adresas: /Adre Mourachca, 
Rue du Pere ’ Girard, 4 Fri- 
bourg, Svitzėrland.

. Jeigu kam iš klebonų būti] 
reikalinga Uždušinėms lapelių 
ir konvertų, tai dar galima 
gauti “Darbininko” knygyne. 

Atspauzdinti lietuviškai ir 
parsiduoda už prieinamą kai
ną

nyruT namų,PIGIU farmų, ~ BIZNIŲ.

PRITRUKO CUKRAUS.
Rytinėse valstijose pritruko 

cukraus. Dalykų stovis page
rės tik lapkričio pabaigoj. Mat 
tuomet bus daug burokų iš va
karinių valstijų ir Havaii salų. 
Tuomet cukrinėse pagerės dar
bai ir atsiras daugiaus cukraus. 
Maisto administracija prašo 
žmonių apseiti su mažiau cuk
raus. Nors cukraus dabar ne 
visomis dienomis bus galima 
gauti, bet kainos nepakilsią, 
nes krautuvninkai gausią už 
senas kainas, tai jie ir-gi tu
rės parduoti už senas kainas.

AMERIKA TURĖS SAVO 
ATSTOVĄ.

Šią savaitę Paryžiuj bus 
talkininkų karinė konferenci
ja. Tai, kaip Washingtone 
skelbama, toje konferencijoj 
ir Amerika turės savo atstovą.

Organizacija vadinama Wo- 
man’s Christian Temperance 
Union priėmė rezoliuciją, ku
rioj smarkiai pasmerkiama 
rinkimas pinigų nupirkimui 
kareiviams tabokos. Toji or
ganizacija taip-gi apreiškė, 
jog žemė, kur dabar augina
ma toji piktžolė, turi būti su
naudojama auginimui javų, 
daržovių, vaisių. O karei
viams vietoj biaurybės tobokos 
siųsti saldainių.

Bremeno vokiečių laikraštis 
Weser Zeitung rašo, jog po 
kaizerio atsilankymo ant Bal
kanų prasidės dideli kariniai 
veikimai. Dabar talkininkai 
tvarko Graikiją ir netrukus 
turbūt Graikijos laikinoji val
džia paskelbs Bulgarijai karę. 
Jei taip būtų, tai Bulgarija 
tam turi 800.000 kareivių. Tie 
kareiviai tuo būtų pasiųsti 
prieš Salonikus, kur talkinin
kai yra apsidrūtinę.

MAIŠTAI TEUTONŲ LAI
VYNUOSE.

Iš Amsterdamo pranešama, 
jog Belgijos uoste Ostend. kur 

’ yra vokečių submarinų stotis, 
kilo maištas. Jurininkai atsi
sakė plaukti ant submaHnų į 
jūres. Vieną oficierių maišti
ninkai nustūmė jurėn. 30 mai
štininkų buvo surakinti ir at
gabenti į Bruges. •

Paskuiiatėjo žinių apie mai
štą Austrijos laivyne. Austri
jos laivyno stotyje Pola susi
kirto vokiečių ir austrų juri- 
mirikai.

Rusijos Baltikos laivynas 
tapo vokiečių laivų uždarytas 
Aloon užlajoj. Ta vieta randa
si palei Ėstom jos pakrantę. 
Ten tapo uždaryta apie 20 įvai
rių Rusijos karinių laivų. Da
bar tie Rusijos laivai neturi, 
kur pabėgti. Jiems pastojo ke
lią Vokietijos laivynas. Turi 
muštis ir pergalėti arba žūti.

Tas Rusijos laivynas bandė 
nuvyti vokiečius nuo Oeeel sa
los. Bet vokiečiai beturį dide - 
■snių ir daugiau karės laivų. Ta
me susirėmime nuskendo Rusi
jos šarvuotis Slava. Rusijos 
laivynas turėjo trauktis atgal. 
Rusams prigelbėjo batarejos 
nuo salos Moon ir nuo Estoni- 
jos pakrantės. Bet vokiečių lai
vų armotos tas batarėjas ūmai 
nutildė ir užėmė salą. Po to 
tai vokiečių laivai iš visų pusių 
pastojo kelią rusų laivams, tai 
yra pastojo kelią į Finlandijos 
ir Rygos užlają Tai turėjo 
smukti į mažutę užlają Moon.

Joi čia Rusijos laivynas žus, 
tai vargu daugiau liko laivų 
Petrogrado gynimai. Tokiuo 
būdu tik Kronštadtas teliktų 
ginti Petrogradą

GELEŽINKELIŲ DARBI
NINKŲ SREIKAS.

Kanados ir šiaur-rytinėj Su
vienytų Valstijų dalyje gali 
kilti geležinkelių darbininkij 
streikas. Dabar Ottavoj, Ca. 
tų darbininkų atstovai turėjo 
suvažiavimą. Buvo 104 atsto
vai. Jie visi pripažino, kad al
gos. turi būt pakeltos ant 20 
nuoš. Tas klausimas bus per
leistas per unijas. Jei unijos 
nubalsuos reikalauti, • tai tuo
met prasidės derybos su kom
panijomis. Jei kompanijos at
sisakys išpildyti, tai eis kalba 
apie streiką. Tas paliečia 200.- 
000 visokių darbininkų prie

Anglijoj svaigalams dabar 
žmonės išleidžia tiek pat, kiek 
praleizdavo prieš karę. Taip 
yra ne todėl, kad likusieji na
mie labiau girtuokliauja, bet 
dėlto/ kad dabar ten svaigalai 
keturis sykius brangesni.

ŽUVO GRAIKŲ VALDI
NINKAI.

Viduržeminėj jurėj tapo su
torpėduotas Italijos garlaivis 
Bari. . Jame plaukė keletas 
Graikijos valdininkų, grįžusių 
iŠ Turkijos.

SUTORPEDAVO AMERI
KOS LAIVĄ.

Spalių 17 d. Vokietijos sub- 
marinas sutorpedavo vienų A- 
merikos nedidelį karės laivą 
Tas laivas, vienok, . nenus
kendo ir išgalėjo atplaukti į 
uostą. Vienas jurininkas bu
vo užmuštas.

Washingtono diplomatai 
spėja, j°g karė baigsis už me
tų. Spėja, kad kitą * metą 
šiuo laiku įvyks taika. Bet 
Suv. Valstijų valdžia rengiasi 
trims karės metams. Talki
ninkai nemažai vilties deda 
ant to, kad prasidės maištai 
Vokietijoj ir Austrijoj. Tas 
vers Vokietijos valdžią nusi
leisti.

NETURI CUKRAUS.
Anglija ir Francija labai 

pristigo cukraus. Ten įvesta 
didžiausia cukraus kontrolė. 
Anglijoj prieš karę cukraus 
atseidavo ant žmogaus po 93 
svarų per metus. Dabar 
gauna tik po pusę svaro savai
tėje. Francijoj dar po mažiau. 
Francijoj cukraus skiriama po 
18 svarų kiekvienam ant me
tų.

Anglijoj dabar tokia mada, 
jog einant į svečius pasiima 
savo cukraus šmotelį, nes kiek
viena šeimyna nei žiupsnelio 
'negauna viršaus.

Valgyklose kava ir arbata ge
riama be cukraus. »

Suvienytose Valstijose cuk
raus ant kiekvieno žmogaus 
atseina po 90 svarų ant metų.

PASTATĖ ANT SAVO
Sopris, Colo.

rio valdomoj ka'ykloj 300 mai- 
nierių buvo sustreikavę. Rei
kalavimai buvo išpildyti ir vie
nas prašalintas darbininkas už 
už uolų veikimą unijoj, tapo 
priimtas atgal į darbą.

AGITACIJA ITALUOS 
ARMIJOJ.

Nors Italija turi nemažai 
keblumų, bet valdžia yra pa
siryžus tęsti karę. Kraštutiniai 
socijalistai varo armijoj agi
taciją prieš karę ir rengia ka
reivius prie to, kad po spalio 
31 d. sustotų kariaut;.

AGITAVO PRIEŠ PASKOLĄ.
< Washingtono valdžia suse

kė didelį vokiečių suokalbį 
prieš dabartinę paskolą Vo
kietijos šnipai ir apskritai Vo
kietijos šalininkai veikė, kad 
.diskredituoti paskolą Atkal
binėjo žmones nuo pirkimo val
džios bondsų. Tas veikimas 
daugiausia buvo prasiplatinęs 
vidurinėse valstijose. Vokie
čiai išiminėjo savo depozitus iš 
tų bankų, kurios pardavinėjo 
bondsus, o dėjo į tas, kurios 

’nesidarbavo valdžiai.
MAISTO KRIZIS ITALIJOJ.

Ryme pradėjo sesijas Itali
jos parlamentas. Parlamentas 
turbut turės keletą slaptų sė- 
siją Mat Italijos vidurinuio- 
se reikaluose ištiko opių atsi
tikimų. Paskutinėse dienose 
rugpinčio mėnesio Turino mie
ste buvo smarkių susirėmimų. 
Alinio® buvo pakėlę maištą dėl 
maisto stokos. Ant gatvių 
buvo pasidirbę barikadų. Tai 
iš orlaivių bombos buvo mes
tos ant barikadų. Užmušta 
buvę 60, sužeistų arti 500. Gal 
ininisteriai turės rezignuoti.

tadales fronto. Kitą fronto 
.dalį laiko anglai ir belgai. 
Francūzai dabar turi 20 kar
tų daugiau armotn, negu karės 
pradžioj. Amunicijos išdirba 
20 kartų daugiau, negu taikos 
laiku. Francija kareivių da
bar turi dar 2.700.000. Po vi
so to 'baisaus kraujo pralieji
mo iri-turtų išeikvojimo tikis 
atgai 
jas.

JAMES M. KEYS, advokatas
KO BROADKAY, ROVTH BOSTON, MA88..

Atritinkite prie manęs? su visokiais teismiikais reikalais. Duo
du pilnas informacijas kas-ltnk sfurienytiy VaJstiJn jRtatymtj.

Per keliolika mettj esu prityręs 1r tnrėjęk visokiu reikalu su 
LIETUVIAIS. RUSAIS ir LENKAIS teismuose Maasachusetta val
stijoje. AS esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai užslti- 
kėti. Visokius teismJSkns reikalus atlieku Šioje valstijoje.

Turiu gert) prityrusiu vertėju arba perkalbėtoji; lietuviu, rusu, 
lenjnj Ir latviu. Jeigu Jus norite turėti geras pasekmes ir išlaimėt! 
provą. tai paveskite man. Telefonnoklte. parašykite arba pašaukite. 

3.V) BROADTVAY. SOUTH . BOSTON, MASS.
JAMES M. KEYS,

Tel. So. Botfon 212 or So. Botton 600.
Jeigu vienas užimtas šauk kit*.

Londono laikraštis Times ra
šo apie besiplatinančią Rusijoj 
anarchiją Visokia netvarka 
platinasi įvairiose gubernijose.

Sodiečių sauvaliavimai apsi
reiškė Mohilevo ir Saratovo 
gubernijoj.

Riaušės buvo Charkove. Bu
vo ten suareštuota 50 riaušių 
vadų.

Kursko gatvėse buvo kruvi
nų susirėmimų.

Voroneže susekta slaptų bra
vorų, kur daug degtinės buvo 
padaryta ir išplatinta. Prasidė
jo girtybė.

Tarp Taškento it Petrogra
do tapo pertraukti susinėsimai.

Petrograde ir-gi negeriau. 
Policija gaudo 18.000 krimina
listų. Priviso visokių užeigų 
ir kliubų, kur eina neišpasa
kytas koziriavimas iš pinigų. 
Gatvėse esti nuolatos visokių 
nelaimingų atsitikimų — ne
paprastai daug suvažinėjama 
žmonių automobiliais, tramva
jai dažnai nuo bėgių nusprūsta, 
vagystės, plėšimai didinasi. 
Ir niekas nesirūpina vesti da
lykus prie geresnės tvarkos.

O Čia pašonėj vokiečiai smar
kauja. Neatsiranda nei galin
go žmogaus, nei organizaci
jos, apie kurią įvairūs šluogs- 
niai teiktųsi ir vestų šalį prie 
tvarkos.

PASVEIKO; -
Rusijos priemieras Kerenskį 

jau pasveiko ir grįžta iš Mobi-. 
levo į Petrogradą. Spalių 20 
d. jis atidarys parlamentą 
kurs buvo sudarytas po Demo
kratiškojo Kongreso. To par
lamento tie nutarimai taps įs
tatymais, po kuriais bent 30 
narių pasirašys. Astuonios 
dienos prieš steigiamojo Seimo 
sušaukimą, tas parlamentas 
išsiskirstys. *

Pranešame visiems agen
tams kurie rinkote apgarsini
mus į L. D. Kalendorių, kad 
nuo spalio 23 d. užsibaigia rin
kimas • ir vėliaus prisiųsti ap
garsinimai vargiai ras vietą

Pasiskubinkite dar sąvaitė 
laiko. . •

NEBALSUOS UŽ SOCUALI- 
STĄ.

J. G. Phelps Stokes, kurs 
su daugeliu kitų socijalistų iš
stojo iš socijalistų partijos, ap
reiškė, jog New Yorke jis ne
balsuos už socijalistų kandida
tą į majorus Marris Hilląuit, o 
balsuos už Mitcliel. Jisai pa
sakė, jog socijalistų laimėji
mas labiau nudžiugintų Vokie
tiją, negu didžiausi laimėji
mai karės lauke Rusijoj ar 
Francijoj.

STREIKAS PASIBAIGĖ.
Argentinoj geležinkelių dar

bininkų streikas pasibaigė. Tas 
streikas tęsėsi 23 dienas. Algos 
tapo pakeltos ant 10 nuoš. 
Streiko vadai pranešė prezi
dentui Irigoyen, kad streiki
ninkai nepatenkinti tokiuo ma
žu laimėjimu, bet grįžta prie 
darbo, pagoduodami prezi
dentą.

Daugelis savininkę karės laiku 

priverstinai parduoda visai pigiai ir 

mes patys nuo savęs patartam persi

tikrinti pas:

/ Visų mūsų prietelių ir rė
mėjų prašome nesivėluoti su 
užsakymais L. D. Kalendorių 
1918 m. Užsisakykite iš ank
sto — gausite didesnę nuolaidą 
ir palengvinsite mums darbą

PRIEŠ ŽEMIŲ PRIJUN
GIMĄ.

Iš Amsterdamo pranešama, 
būk Vokietijos socijalistų su
važiavime Wurzburge socija
listų vadas Scheidemann pasa
kęs, kad Vokietija negalinti 
svajoti apie Kuršo ir Livonijos 
prijungimą Pasakė: “Tų že
mių prijungimas prie Vokieti
jos yra negalimas, nors to da
žnai reikalauta.”

(Čia turbūt einasi apie Lie 
tuvą o ne Livoniją Livonijos 
vokiečiai dar neužkariavo. Be 
to. kaip galima Kuršą jungti 
prie Vokietijos neprijungiant 
kartu Lietuvos. Juk Lietuva 
stovi tarpe Vokietijos ir Kur
šo).

FRANCIAI SUNKINASI 
<KARE.

Bostonoįpramonininkas Le
vis A. Crosset pabuvojo Fran- 
čijoj, karėslauke ir matė daug 
karės baisenybių. Sako, jog 
francūzai labai sunkinasi ka
re. Rašo:

“Mes girdėjome nuo karei
vių ir senų žmonių sakant: 
“Labai nusibodo mums karė.” 
Per tris m«ūs jie buvo in- 
tempti. Daug jų giminių jau 
žuvo karėj. -. Jų namai tapo iš- 

tebetek
sunkią karės naštą Jiems bu
vo smagu išvysti atvykstant 
amerikonus, taip smagu, bet 
kartu liūdna. Sunku suprasti, 
ką jie ištikro jautė.

Visoje šiaurinėje Francijoj 
patruliuoja ir policijos darbą 
atlieka Anglijos kareiviai. Re
tai kur pamatysi čia francūzų 
kareivį. Daugelis sako: ‘ang
lai pas mus įsiponiavojo ir jie 
iš čia jau nepasitrauks.’ Įsi- 
vaizdinkim Bostoną francūzų 
armijos patruliuojamą ir pai
mant į savo rankas įstatymą.

Įsivaizdinkim, kad tuos rei
kalus atlieka žmonės, kuriij 
kalbos nesuprantame. Žinoma 
turėjo atsirasti priešingas 
jiems jausmas. Todėl jiems 
smagu ir kartu liūdna buvo 
mus pamatyti. Jie norėjo pa
tys tą padaryti, bet negalėjo. 
Todėl džiaugias iš mūsų tal
kos.” •

Biznieriai nesnauskite, bet 
žiūrėkite kaip jūsų biznis sto
vi ir ko jam trūksta.

Jūsų biznis gal nėra užtek
tinai išgarsintas; dabar progą 
todėl ir pasinaudok jąja.

Apsigarsink L. D. Kalendo
riuje. L. D. Kalendorių šį me
tą žmonės pirks kaip cukrų.

Jame tiesiog bus sandėlis vi
sokių informacijų’.

Laikas labai trumpas; to
dėl pasiskubinkit, kad paskum 
'nereiktų rugoti ant savo ne
rangumo.

Žinokite gerai, kad apsigar- 
sinti L. D. Kalendoriuje apsi
mokės ir kiekvienas apsukres
nis biznierius tą gerai supran
ta ir visuomet pasitaikius to
kiai progai pasinaudoja.

Siųsk šiandieną apgarsinimo 
kopiją šiuo adresu:

“DARBININKAS,”

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

STREIKAS GREIT PA- 
. SIBAIGSIĄS.

Wash’ngton. — Kuro admi- 
nistrtorius Garfield ir. Mainie- 
riij prez. White pasakė, jog 
mainierių streikas Ohio, Tlli- 
*nois, Indianos ir Pennsylvani- 
jos valstijų greit pasibaigs. 
Prez. Wliite lankysis pas strei
kuojančius mainierius ir patars 
grįžti darban.
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MŪSŲ GYVENIMO YDOS.
“Genys margas, o pasaulis 

dar margesnis,” sako lietuvių 
priežodis ir labai teisingai.

Pavyzdžių neisime toli ieš
koti. Užteks mums pažvelgti 
į lietuvių katalikų gyvenimą.

Prie gerų ypatybių, palin
kimų mes, lietuviai, katalikai 
turime nemažai tokių ydų, ku
rios dažnai labai skaudžiai į 
mūsų veikimą atsiliepia ir kar
tais tiesiog sutrukdo daugelį 
gerą sumanymų.

Svarbiausioji yda, tai dau
gelio lietuvių katalikų nepasto
vumas. Nežino jie patys, ne
žino ir artimieji, kas jie yra 
per vieni. Dažnai jie skelbia
si lietuviais katalikais, bet, 
žiūrėk, iškilus kokiam suma
nymui, pasitaikius kokiam 
svarbiam darbui,' tie mūsų va
dinami katalikai žvalgosi po 
laisvamanių - liberalų pasvie
čius, graibosi jų spaudoje, o 
nuo katalikų veikimo atbuli 
bėga ir pasidaro maišatis. Ro
dęs, buvo žmogus geru katali
ku, tyrui tautiečiu, prakilniu 
lietuviu, o dabar nepastovumo 
audrų blaškomas, nesuranda 
savo sielai užuvėjos prie savų
jų, bet svetimiems eina ver
gauti. Ir dar kaip vergauja. 
Savo įsitikinimus, švenčiau- 
čiausius jausmus- paaukoja 
menkutei kieno idėjai.
į Tokių atsitikimų mūsų gy
venime pasitaiko labai daug. 
Liūdnas- tai apsireiškimas ir 
reikalaujantis greito pataisy
mo. Juk amžiais mes katali
kai nebūsime kokiais tai klajū
nais svetimų idėjų rėmėjais. 
Sustiprėti savo principuose tu
rėsime pagalios ir mes. Tik 
kįla klausimas kada daugelis 
mūsų brolių lietuvių katalikų 
atsižadės Vergiškumo žymės, o 

•taps sau žmonėmis. Rods jie 
turėtų pasiskubinti. Katalikų 
pasaulis platus, prakilnus, dar
bo jame gali surasti kiekvie
no luomo, palinkimo ir užsiė
mimo žmogus, tik reikia no
rėti dirbti. O kad lengvai prie 
naudingo darbo prieiti, reikia 
pažinti savo priedermes, kaipo 
lietuvio kataliko.

Svetimiems tarnaudami, mes 
nieko ypatingo nenuveiksime, 
tik savę agit juoko išstatysime, 
o kuomet savo principų ginė
jais liksime, tuomet • dvasias 
didvyriais tapsime.

Todėl šiandieną pamėginki
me visi, kam apeina dora ir 
prakilnumas, taip-gi Lietuvių 
tautos likimas, pažinti giliau 
katalikų mokslo principus. At
sikratykime nuo laisvamaniš
kų ir socijalistiškų globų, gi 
sau už vadovę pasirinkime tik
rąją Šviesą — Katalikų Baž
nyčią. Jinai tiesos skelbėja bu
vo per amžina Ją pasekdami 
tikrai laimėsime.Tik nepasigai
lėkime darbo plačiau aplink 
savę pasižvalgyti ir pastebėti 
tikrosios . laimės šaltinį. Vi
suomeniškame ar kokiame ki
tame judėjime ir veikime bū
kime visuomet lietuviais kata- 

? kokiais ten svy- 
Savą spaudą skai- K 

sumanymus *)US» "" 
ituola, visi bėta iš mirties nasrų iAnebus [ 
M ‘ laisva-neprigulminga

ATIDUOKITE DIEVUI, KAS 
YRA DIEVO; CIESORIUI — 

KAS YRA CIESORIAUS.
Tuos žodžius pasakė Kristus 

2000 mėtų atgal, kada žydai, 
parodę Jam pinigą, paklausė, 
“Kam tas priguli?” Mes, lie
tuviai, kaip savo tėvynėje, taip 
ir čia, Amerikoje, “kas yra 
Dievo,” rodos gana stropiai iš- 
pildome. Lietuvoje visur mies
tus ir miestelius puošia gražūs 
Dievo namai, bažnyčios. Tik 
nelaiminga mūsų tėvynė Lie
tuva per šią karę nustojo šim
tų gražiausių bažnyčių.

Čiagi, Amerikoje, lietuviai 
irgi pasižymėjo statymu gražių 
ir brangių bažnyčių. Tai rodo, 
kad lietuviai atiduoda Dievui, 
kas yra Dievo.

Vienok pažvelgę į‘antrą pri
sakymo dalį, pamatysime, kad 
mes jo taip uoliai neišpildome. 
Mes neatiduodame ciesoriui, 
kas yra ciesariaus. Mes lietu
viai, turime savo ciesorių. 
Juomi yra mūsų Tėvynė Lietu
va.

Šiandieną mūsų broliai 
sutės tenai už plačiųjų vande
nų kenčia vargus. Daugumas 
gal iš tos priežasties persisky 
re su šiuo pasauliu. Kitiems ir
gi toks pat likimas į akis žiū
ri. Nuožmūs vokiečiai, juos 
apiplėšę, dabar visaip kankina 
ir vargina. Kas jiems dabar 
gal priduoti pagelbos, jeigu ne 
mes, Amerikos lietuviai! Nie
kas kitas apie mūsų tėvus ir 
močiutes nesirūpina, niekas a- 
pie juos neprimena pasau
liui! Mes patys turime juos 
gelbėti nuo bado ir šalčio.

Lietuviai! tšpildykime Die
vo prisakymą! Atiduokime sa
vo Tautai ir Tėvynei, kas yra 
^Tautos ir Tėvynės Lietuvos, 
šitą prisakymą mes menkiau
sia teišpildome. Aukokime, 
kas tik kiek galime Tautos 
Fondan. Kur tik pasitaiko ko
kios pramogos, nepralelskime

LIETUVA LAISVA!
— Lietuva laisva! Lietuva 

.neprigulminga!
Skamba liuosybės varpai po 

visą Lietuvą, nuo vieno Lietu
vos pakraščio iki kitam. Per 
amžius tiek lietuvio prakaito 
sugėrusi žemė šimteriopai mus 
širdims pabrangsta. Lietuvos 
tyras oras, laukai, pievos, gi
rios, miškai, ežerai, upeliai 
visa palaimintos Lietuvos gam
ta — sykiu su varpais, rods, 
gaudžia —

— Lietuva laisva!
Prašvito Lietuvos žmonių a- 

kys, vargų nuraukšlėti veidai 
atjaunėjo, išsiblaivė. Vilties 
nusišypsojimas tiesiai į lietu
vių‘akis žiūri.

— Lietuva laisva!
Tiek amžių skriaudžiamas, 

klupdomas lietuvis išsitiesia. 
Jis nebe vergas, nebe pastum
dėlis — jis laisvos Lietuvos pi
lietis! Jis lygus visiems, jis 
laisvopasaulio narys. Per tiek 
amžių Lietuvos krašto meilė jo 
širdyje degusi, dabar jo visą 
esybę apima, nes

— Lietuva laisva!
Noriai lietuvis vargą paken

čia, linksmai darbo imasi, nes 
žino, kad jis vargsta, dirba ne 
kam kitam, bet savo kraštui, 
savo tėvynei, numylėtai Lie
tuvai'. Nesunkus jam darbas, 
kuomet jo širdį džiugina min
tis —

—Lietuva laisva!

DARBININKAS.

Sveikata
VIDURIŲ NEGALIŲ 

IŠVENGIMAS.

Kas girdėti lietuvią kolonijose.

tu ir se-

• •
Daug svajoti, daug džiaugs

mingų vaizdų piešti būt gali
ma, tik... Lietuva dar ne lais
va Kad Lietuvai liuosybę at
gavus, reik daug, daug dar 
mūsų triūso, pasišventimo, au
kų. Perkratykime savo sąži
nėje, ar ganėtinai Tautos Fon
dui aukojome! Ar ganėtinai 
iš savo ištekliaus davėme tai 
įstaigai, kuri netik Lietuvą 
nuo bado ir išnaikinimo apgin
ti bando, bet sykiu ir mūsų 
Lietuvai liuosybę atgauti ža
da! Perkratykime ir pasver
kime, kas brangiau: ar mūsų 
laikinas patogumas, ar lietu- 
vos laisvė ir jos nelaimių, žai
zdų gydymas. Jeigu mūsų 
“aš” persvers Tėvynė Lietuva 
— aukokime Tautos Fondui 
Aukokime tiek, kad auka bū
tų lygi mūsų ištekliui ir Lie
tuvos meilei.

ją be auką. Visur pasidaryki-!• 1 1* •’ 1 1— 1*me rinkliavą ir kas kiek gali, 
tegul aukoja. Nebijokime, ne
sigėdykime aukoti centą, nike
lį ar dešimtuką. Tėvynė ir ma
žą auką priims, jeigu aukosi
me iš širdies. Atsiminkime, kad 
mes bažnyčioms užlaikyti au
kojame kas nedėlia po dešimtu
ką ar daugiau. Todėl tą patį 
Tėvynei Lietuvai. Atminkime, 
padarykime ir savo Tautai ir 
kad Tautos Fondas rūpinasi 
nevien gelbėti Lietuvoje pusi)-, 
liksius nuo bado ir šalčio, bet 
taip-gi rūpinasi išgauti Lietu
vai neprigulmybę. Kas iš jū
sų nenorės pargrįžti į laisvą 
Lietuvą! Kas norės taip vilk
ti jungą, kaip vilkome prieš 
šią karę! Kiekvienas juk sten
giamės įsigyti savo namą ir 
patys būti jo šeimyninkai. Tuo- 
labiau turime Lietuvoje intai- 
syti nuosavius namus visai mū
sų tautai.

Kur dar nėra Tautos Fondo 
skyriaus, steigkime juos ko- 
greičiausia. Kas dar neauka
vome Tautos Fondan — auko- į 
kime. Progos yra ir ilgai dar 

kol Lietuva nebus išgel-

MONTREAL, CANADA
’ Truputį vėloka, vis-gi ne

padoru būtų praleisti nepami
nėjus, kad klerikas J. Šimkus 
ir St. Laurent Kolegijos stu
dentas P. Gureckas ištisą vasa
rą darbavos su lietuvių vai
kais. Nėr abejonės link vai
sių, ypač tarpe išgverusių A- 
merikos lietuvių vaikų.

Labiausiai pažymėtina yra 
pabaiga su bažnytinėmis apei
gomis laike kurių visi priėmė 
komuniją šventą. Daugelis jų 
pirmų kartu ir išklausė savo 
kleboho dvasiai artimo pamok
slo.

Pąvakarėn svetainėje po ba
žnyčia susirinkusiems’ suaugu
siems, vaikučiai ir mergaitės 
atvaizdino ir atidainavo visiem 
įdomą programą, ir čia kiek
vienas sulyg savo nuveikto 
darbo priėmė iš rankų klebono 
po gražią knygą dovanų.

Pasibaigus atostogoms moki
niai išvažinėjo kiekvienas savo 
kursą sekti. Bet lietuvių mo
kyklos nemirė. Klebonas išrū
pino net tris klesas vien lietu
vių vaikams. Mokslas eina vė
žėmis kaip ir miesto mokyklo
se. Tėvai myli šalę vietinių 
drauge ir savo prigimtą kalbą 
ir siunčia ten savo vaikus.

Yra sakoma, jog tas kurs 
turi gerus vidurius, tai nei 
nežino, jog jis juos turi; o 
tas, kurs turi sugedusius vi
durius, tai jam rodos, jog jis 
nieko daugiau nei neturi, kaip 
tik vidurius. ’ Todėl jei ir tu 
taip jautiesi, jog lyg ir neturi 
vidurių, tai žinok ir džiaug- 
kis turėdamas gerus vidurius. 
Taip yra su visais mūsų orga
nais.

Kad turėti sveikus vidurius, 
tai reikia, žinoma, sveiko, 
gerai pagaminto maisto. Bet 
to dar toli gražu neužtenka. 
Maistas turi būti prideramai 
sukramtytas. Burnoje mais
tas turi būti gerai susmulky- 
tas ir sumaišytas seilėmis.

Mastas yra ne tam, kad 
tik bile prikimšti vidurius. Ne, 
maistas yra mums šaltiniu spė
kos, šilumos; maistas atnau
jina kūno nusidėvėjusias dalis. 
Tam reikalui tinkamos med
žiagos iš vidurių turi ineiti 
kraujan, o kraujas ir perdir
ba tą medžiagą ant ko tik rei
kia kūnui. Bet maistas turi 
būti gerai prirengtas, kad jis 
galėtų sunktis į kraują. Jis 
turi būti užtektinai minkštas, 
praskystas, kad galėtų košti s 
per žarnų sieneles kraujan. 
0 košiasi tik naudingosios mai
sto dalys. Iš to aišku, kad 
nuryti valgio šmotai ne ką 
gero padarys, o tik apsunkys 
vidurius. ” Tas, ko viduriai 
negali lengvai virškinti, tuoj 
kelia vidurių negales. Gi ne
sukramtytas prideramai mais
tas yra pirmas trukdėsis vidu
riams.

Geras sukrąmtymas reika
lingas geram ir lengviam virš
kinimui. Be to kramtymas 
mankština dantis. Žmogus, 
maitindamasis vien košėmis ir 
kitokais minkštai^ poniškais 
valgiais jokiu būcra negalėtų 
turėti sveikų dantų. • Perkieti 
daiktai, žinoma, kenkia dan
tims, pavyzdžiui, tas, kurs 
nori turėti sveikus dantis ne
privalo krimsti riešutų.

Krakmolo turintis maistas, 
nesusimaišęs burnoje su seilė
mis, viduriuose rūgsta. O1 
tas neina viduriams geran. 
Krakmolo turi šie valgiai: bul
vės, duona, ryžiai, makaro
nai, slyvos, komai, peanu- 
ts’ai.

Todėl geras kramtymas mai
sto naudingas dantims, rei
kalingas geram virškinimui ir 
košimuisi maisto per žarnų 
sieneles.

Senovėj Japonijoj buvo luo
mas vadinamas Samarai, tai 
buvo bajorų luomas, kuris rei
kale eidavo karėn, o taikos 
laiku užsiimdavo visokiais nrją- 
nkštinimais, miklinimais. ‘

Žemesnio luomo žmonės — 
darbininkai neidavo karėn.

Dabar Samurajų luomas su
siliejo su žemesniojo luomo 
gyventojais, bet toji gera ypa
tybė — lavinti kūną užsiliko.

Japonų gimnastika yra sa
votiška, Pereiti pilną tos 
gimnastikos kursą trunka ke
turis metus. Japonijos gim- 
nastikon ineina mokslas ir pra
ktikavimas prideramo maiti
nimosi, maudymosi, alsavi
mo, apsirėdymo ir mankštini- 
mosi. Tą gimnastiką turi pe
reiti kiekvienas kareivis, ju
rininkas ir policijantas. Tie, 
kurie nekareiviauja,, ir abel
nai kurie nėra valdžios verčia
mi mankštyties, tą daro pri- 
vatiškai.

Pirmasis žingsnis prie geros 
sveikatos ir stiprybės pas ja
ponus yra geri viduriai. Tas 
įgaunamu per tinkamą maistą. 
Apie tai, kaip japonai maiti
nasi, jau buvo rašyta.

Antras japonų žingsnis prie 
sveikatos ir stiprybės yra tai 
išdirbimas plaučių ir širdies. 
Jau senovės samurajai šitaip 
darydavo. Ryte atsikėlę tuoj 
eidavo tyran oran ir ten ma
žiausia dešimt minutų makšty- 
davo plaučius — traukdavo 
tyrą, malonų orą į plaučius 
kiek tik galima. Plaučiai 
plečiasi kaip dumplės taip al
suojant. Toki praktika nau
dinga ne vien plaučiams, bet 
taip-gi viduriams, nes alsuo
jant giliai viduriai masažuoja
mi Dabar japonai gimnasti
ką pradeda ir pabaigia plaučių 
mankštinimu. Laike mankš- 
tinimųsi, jei kam širdis per- 
mier ima plakti, tai tas gula 
ant nugaros, išsižergia kiek 
gali, rankas kryžium ištie
sia ir palengva, bet giliai 
alsuoja. Po tokių praktikų 
širdis sustiprėja ir visokį nuil
simą širdis atlaiko.

Apskritai imant japonai mė
gsta mankštinimąsi, labai už
siima kūno lavinimu ir dėlto 
džiaugiasi gera sveikata ir 
stiprybe.

I

PHILADELPHIA, PA
Spalio 21 d. bus pašventini

mas kertinio akmens šv. Kazi
miero naujos mokyklos. Daly
vaus in corpore visos katalikiš
kos dr-jos. Įvyks 3 Vai. po pie
tą.

DRUTUOLIŲ TAUTA a
Vienas žymus Amerikos 

gimnastikos mokytojas pasakė, 
jog ateis laikas, kuomet nega
lė rokuosis nedorybe. Gi Ja
ponijoj tas laikas tai jau atė
jo. Ten kūno trukdėsiai ir 
jo negalės yra retenybė. Ja
poną tauta yra labai sveika 
stipri Japonijoj į silpnuolį, 
besveikatį žiuri taip, kaip pas 
mus žiūrima į gimusius be ran
kų, be kojos arba su kokiuo 
organu ne vietoj. Liga ir sil
pnybė ten rokuojama tik sene
lių nelaijne.

Kaip tai ten dedasi, kad 
ten taip yra!

Būti sveiku ir stipriu yra 
natūralia dalykas. Ligas ir 
visokias negales žmonės payts 
užsitraukia,nesilaikydami svei
katos taisyklių; kūno truk
sėsią! ir kitos nesveikatos bė
dos kįla dėlto, kad žmonės gy- 
'vena sugedusiame ore, perdaug 
valgo, geria (Svaigalus, rūko, 
nesimankština ir kitaip prasi
žengia su gamta.'

JEI JUMS REIKIA KALBŠ- 
TOJAUS.

Dabar visose veiklesnėse koloni
jose raugiami visokie vakarai Y- 
pač daugelyj vietų rengia K. Sp- 
Savaitės Komisijos. Jei prie to 
jums reikia kalbėtojo, tai kreipki
tės šiuo adresu: V. RŪKŠTALIS, 
242 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. Jis yra gabus vaikinas, ge
ras kalbėtojas, Valparaiso Uni
versiteto mokinys.

CHICAGO, ILL,
(Bridgeportas.)'

Panedėlyje, spalio 15 įvyko 
šių lietuvių dr-jų atstovų susi
rinkimas, idant sudarius čia 
vietinę komisiją dėl Spaudos 
Savaitės. ' Atstovus prisiuntė 
taip idėjinės dr-jos kaip ir pa- 
šalpinės, kaip va; Mot. Są- 
gos 1 kp., Liet. Vyčių 6-ta kp., 
Susiv. L. R. K. A. 15 kp., Blai. 
kp., Apaštalystės Maldos, Ne
kalto Prasidėjimo šv. Marijos 
Panos Mergaičių dr-ja, Šv. O- 
nos dr-ja, šv. Petronėlės, Ro- 
žancavos Dr-ja, Visų Šventų 
Drja, LDS. 29-ta kp., Spaudos 
Dr-jos kuopa ir atstovas nuo 
šv. Jurgio parapijos, kun. F. 
Kemėšis. Iš viso suvirs 30 žmo
nių.

Į vąldybą vietinės komisijos 
išrinkti sekanti: Kun. I. Alba- 
vičius pirm., Antanina Nausie
dienė rašt., Kazimieras Būras 
ižd.

Nutarta pas mus spaudos sa
vaitę laikyt nuo 18-tos iki 25 
-tos lapkričio. Į surengimo va
karų komisiją, išrinkti Jurgis 
Žakas, A. Malinauskas ir V. 
Petrauskas.

Svetainėje per vakarus dar
buosis platindamos katalikiš
ką spaudą ponios: Z. Leščiaus- 
kienė, Strodomskienė, Tanka ir 
Volterienė. Vaikščiot po na
mus išrinkti, sekanti gabūs ir 
pasišventę žmonės: Kun. I. Al- 
bavičia, F. Vaicekauskas, Kaz. 
Būras, J. Stulga, A. Malinau
skas, Petronėlė Preikšiutė, El
zbieta Urbaičiutė, Domicėlė A- 
domaičiutė,' Ona Balsaitė, A. 
Gilienė, p-ni Lazdauskienė ir 
S. Mileriutė.

Visas* susirinkimas buvo gy
vas ir entuzijastiškas, ūpą žmo
nių šioje parapijoje pakelia 
mūsų darbštūs ir gabūs kuni
gai, kurie ir šiame susirinkime 
kun. H. Vaičiūnas, Kun. F. Ke
mėšis ir kun. I. Albavičius aiš
kino apie svarbą, reikšmę ir 

' naudingumą katalikiškos spau
dos, o kenksmingumą tvirki
nančių laikraščių, žmonės čia 
pilnai supranta naudą geros 
spaudos užtai ir pasekmių ti
kimės milžiniškų.

Ši parapija kįla kaip ant mie
lių, nesenai užbaigėme didelį 
parapijos bazarą, nuo kurio 
gryno pelno bus suvirs $5.000.- 
00. Turėjome gražų parapijos 
bankietą, vaikų vakarėlį, iš
kilmingą koncertą, viskas nu
sisekė puikiai. Dabar-gi tru
puti atilsėję, rengiamės vėl 
prie didelio darbo — Spaudos 
Savaitės.

Šv. Jurgio parapijos 
Parapijonas.

• •

J. G.

HOMESTEAD, PA
i Spalio 21 d. po sumos mo
kykloje bus LDS. 53 kuopos su

sirinkimas. Visų narių mel
džiame susirinkti.

J. J. Grebbunas.

Japonijoj kitaip gyvenama.. 
Pas mus darbininkas eidamas 
iš darbo dažniausia užsuka į 
karčiamą, o japonas darbinin
kas užsuka pirtim 

L, Japonijoj labai prasiplati
nęs yra kūno mankštinimas. 

, Ten kūną lavina ne vien vyrai, 
Į bet lygiai ir moterys. Todėl 
ir japonės yra sveikuolės.

■■

das — T. MotejunasJJaltrus — 
K. Tamošiūnas, Motiejus — A. 
Pateckis. Rezisieriavo M. Pa- 
teckaitė ir E. Mašiotaitė.

Tarpais aktų buvo ir dau
giaus pamarginimų. Dalyvavo 
Šv. Cecilijos choras, vadovau
jant varg. Kamantauskui, kas
kart vis labinus džiugina pub
liką savo naujomis dainelėmis. 
Atšilankiusiems buvo duota 
dovanų knygelė “Didesnis ne
gu Hindenburgas.” Gaila, kad 
visiems neužteko.
— Motiejus.

ROCHESTER, N. Y.
Pas mus naujieną yra nema

žai, bet niekas nepagarsina per 
laikraščius. Pastaruoju laiku 
susiorganizavo Lietuvos Vyčių 
kuopa iš 40 narių, kaip maty
ti tai bus šauni kuopa. Man 
rodos pirmas organizatorius y- 
ra p. VI. Pekunas in visi kiti 
organizavo. Spalią 8 d. -vaka
re pobažnytinėj svetainėj lai
ke pirmą susirinkimą ir buvo 
išrinkta valdyba. Pateko šie: 
Ant. Širvinskas pirm., p-lė M. 
A. Telksniutė vice-pirm, p-lė 
K. C. Jankevičiūtė rašt., Ant. 
Navidanskas fin. rašt., Motie
jus Šankus kas., p-lės O. Navi- 
danskiutė ir Vikt. Pekuniutė 
kasos globėjos, VI. Pekunas 
maršalka, J. Bertmanas ir p-lė 
J. Gudeliutė kuopos koresp. 
Pr. B. Mulevičius ir M. Felks- 
niutė organizatoriai. Gerb. kle
bonas Kasakaitis serga jau ke
linta savaitė, pertai įgaliota 
kuopos valdyba prašyti jį už 
kuopos dvas. vad. Kuopos or
ganizatoriai lankėsi pas gerb. 
kleboną dėl patarimo kaslink 
tvėrimo kuopos, tai gerb. kle
bonas ragino sutverti kuopą ir 
kai pagys, tai paaiškins Lietu
vos Vvčią tikslą ir siekius ir 
paragins rašytis jaunimą. Kitą 
susirinkimą laikys spalio 23 d. 
pobažnytinėj salėj ir mano nu* 
sitraukti paveikslus. Kviečia 
kodaugiausia prisidėti prie L. 
Vyčių.

LDS. narys.

WATERBURY, CONN.
Teatrališka Dr—ja “Aidas” 

vaidino juokingą komediją 
“Daktaras iš Prievartos.”

Tautos Fondo 40 skyrius 
rengia vakarą spalio 25 d. Bus 
dailus programas. Visi prašo
mi atsilankyti!

P. J. B.

,4 Vienatine Lietaviika £

X Krautuvė |
Kuri užlaiko visokio ta- & 

*|* voro, reikalingo' maine- 
Y nieriams. *♦*

V. LUKOSEVICIa, 
NinersviHe. - - Pa.

MINERSVILLE, PA
L R. K. Spaudos Savaitės 

Komisijos posėdis.
Spalio 14 d. įvyko Kataliką 

Spaudos Sav. susirinkimas iš 
Vyčių 39 kuopos, Moterą Są
jungos ir Piln. Blaiv% Valdy
bą išrinko į pirm. J. Mikutavi
čius, rašt. J. Lazarevičius, ka- 
sin. A. Vamagiris. Prisižadė
jo pasidarbuoti šie: P. Satke
vičius, S. Luckus. O. Supra- 
navičienė, M. Kaminskienė, 
M. Bagdanavičienė, Domicėlė 
Kaminskienė, A Zieviutė, B. 
Cižauskienė.

Reporteris.

NEWARK, N. J.
LDS. 14 kuopa laikė susirin

kimą spalio 12 d. Buvo atsi
lankę daug narių. Daugiausia 
kalbėta apie spaudos savaitę. 
Nutarta kviesti prie to darbo 
visas katalikų dr-jas ir kuo
pas. Taip-gi nutarė rengti va
karą streikierių fondui.

Koresp.

HARTFORD, CONN.
14 d. spalio čia buvo vienas 

iš puikiausių vakarų, sureng
tas L. Vyčių 6 kp., podrauge 
darbavosi ir K. S. & Komisija. 
Buvo perstatyta “Ant bedug
nės krašto.” Lošėjai buvo: J, 
A Kučas, jojo žmona — V. E. 
Elijošienė, Jurgis — V. Juras, 
Jonukas — V. Mašiotas, Ona 
— M. Bubinaitė, Berkus, žy-

IH ■

BROOKLYN, N. Y.
Iš veikimo Lietuvos Vyčių 

44-tos kuopos.
Vyčių 44-ta kuopa rengia 

puikų vakarėlį pavadintą “Pa- 
ckage Party and Bali” ant 27 
d. sp. Ap. Panelės Šv. salėj. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Muzi
ka kopuikiausia po vadovyste 
C. Brusoko.

Meldžiame visus jaunus ir 
senus atsilankyt, visi būsit už
ganėdinti.

Karalienės Anielų dr-ja ren
gia puikų vakarėlį pavadintą: 
‘Didelis puikus balius su trum
pomis prakalbomis ir dekle- 
macijomis ir dainomis.” Įvyks 
10 d. lapkr. 7 vai. vak. Kar. A- 
niolų salėj. Muzika kopuikiau- 

’sia po vadovyste C. Brusoko.
A Kivita, baliaus pirm.

NEWARK, N. J.
Spalio 14 d. čia buvo vaidi

nimas veikalo “Grafas Kai
miečio Bernas. ’ ’ Rengė L. Vy
čių 29 kuopa. Publikos buvo, 
kaip paprastai. Vaidintojai 
stengėsi gerai, atlikti savo ro
les.

Senas Vytis.

NEW HAVEN, CONN. '
L. D. Są-gos 28-ta kuopa lai

kys mėnesinį susirinkimą. 21 d. 
,spalio 4 vai. po pietų bažnyti
nėje ervet. Tadgi gerbiamieji! 
kaip nariai - taip ir narės ma
lonėkite visi susirinkti ant vir- 
šminėto susirinkimo paskirta
me laike, nes susirinkimas bos 
be galo svarbus, į kurį privalo 
atsilankyti kožnas.

Raštininkai.



t MONTELLO, MASS.
Mūsų kolonija lyg ir apsnū- 

-do kas link katalikiško veiki
mo. Tiesą pasakius, Monte- 
Uo katalikai niekados nebuvo 

, labai veiklūs. Norint gerb. 
kun. Jakaitis per kun. Juškai- 
-čio primicijas pasakė, kad 
Montello yra katalikybės tvir
tovė, bet mes tiktai nusišyp
sojom, nes žinom, kad tas 
pagyrimas toli - gražu yra ne
užtarnautas. Tečiaus — iš 
tokias katalikiškai apsnudu- 
sios kolonijos išėjo trys geri 
lietuviai kunigai: H. Vaičiū
nas, dabar Chicagoj, P. Ver- 
mauskis, Lawrence ir P. Juš- 
kaitis So. Bostone. Rodos 
stebėtina, kaip galėjo išsirasti 
tiek kunigų iš tokios vietos, 
kuri buvo žinoma kaipo soci
jalizmo lizdas. Bet reikią ži- 

~noti, kad ne visi Montello ka
talikai prasti, o ne! Yra čia 
tokių susipratusių katalikų, 
kurie galėtų padabinti kiekvie
ną be skirtumo lietuvių koloni
ją. Gaila tik, kad jų labai- 
mažas būrelis. Yra ir gra
liai veikiančių draugijų. Štai 
L. R. K. Moterų Sąjunga auga 
ir darbuojasi. Kartas nuo 
karto padaro prakalbas, sulo
sią teatrą, ir taip gražiai mo
ka užinteresuoti publiką, kad 
I jų rengiamas pramogas žmo
nės noriai lankosi. Dabar Mo
terų Sąjunga rengia visatinį 
susirinkimą, arba mass mitin- 

' -gą, sekmadienyj, 21 Spalių, 
■Šv. Roko svetainėj, kaip 7 vai. 
vakare. Užkviestos ir priža
dėjo būti kalbėtojos: p-lė U. 
T. Jokubauskaitė, “Moterų 
Dirvos” redaktorė iš So. Bos
tono ir ponia O. A. Jankaus
kienė, Sąjungos vice-pirmi- 
•ninkė, taip-gi iš Bostono. Gir
dėt, kad bus suloštas teatrė- 
lis ir gražiai padainuos p. Juš
kos choras. Neabejojame, kad 
vakaras pavyks kuopuikiausia. 
Be to, sąjungietės ruošiasi prie 
katalikiškos spaudos savaitės 
ir tam tikslui paaukavo 5 dol.

Brocktonietis.

v»

žmones —i
likybės. Aną gylį buvo daug 
žmonių, bet šiuo sykiu buvo 
daug daugiau.

_______________

net ir į priešus kata- [pasirodyti. Girdi to dar nė
ra padarę čia Collinsviile’j nei 
italai, nei kiti ateiviai.

Socijalistai sužinoję apie 
rengimą, iš nekantrybės tą die
ną vieni važiavo žūklauti, kiti 
“prisisteliavę” rudžio ūžė stu- 
bose, “dainavo*” kad net už 
kelių blokų'buvo girdėti.

Bet nieko negelbėjo, vakarė
liu žmonių atsilankė ir liko pel
no.

Musu Kareiviai
Gervė.

MILWAUKEE, WIS.
Iš mažos sodybos, kurią už

dėjo S. Juneau 1818 m. išau
go didelis miestas, kurs šian
die skaito 470.000 gyventojų, 
sulyg naujai išleistos surašo 
knygos..

Lietuviai čia pradžioje ne
buvo žinomi, nes tankiausiai 
buvo priskaitomi prie lenkų. 
Taip apie 1900 m. lietuviai la
biau susiartino ir 1907 m. su
tvėrė pašelpinę dr-stę, šv. Ka- 
ziimero vardu. Ji tai daugiau
siai darbavosi lietuvių reika
lais ir davė pradžią parapijai,

Beržo Lapas.

' OMAHA, NEBR.
Pagirtinas lietuvių viešas da- 
lyvumas ir nušvietimas me
lagingo cicilistų aprašymo.
Spalių 4 d. buvo “Pasaulio 

(Laisvės Paroda,” kur dalyva- 
I vo įvairios tautos. O kas svar- 

kuri 1913 m. tapo inkorporuo- {' blausiai pažymėta, tai buvo tas, 
ta šv. Jurgio vardu, bet šian
dieną dėl nekuriu priežasčių 
josios vardą perkeitė į šv. Gab
rieliaus.
Pirmutiniu klebonu buvo kun. 

K. Šatkus, kurs daugiausiai jo
je darbavosi iki 1915 m. Pas- 

’kui naujai įšventintas kun. J. 
Tiškevičius, kurs vos išbuvo 
vienerius metus. Po tam len
kai kunigai nekurį laiką pribu- 
vinėdavo ir ant galo iki šių die
nų kun. V. Slavynas iš Racinės 
davažinėja ir atlaiko jiems pa
maldas vieną sykį savaitėje.

Lietuvių čia priskaitoma į 
suvirs 300 lietuviškų šeimynų. 
Bet dauguma jų yra visai su
lenkėję ir prie lietuvių para
pijos priguli apie 70 šeimynų. 
Iš to nestebėtina, nes nuolati
nio kunigo nėra, kurs galėtų 
jų reikalus aprūpinti ir juos 
pamokinti; dėlto gi dauguma 
'ir glaudžiasi prie lenkų para
pijų.

Be to gi čia dar randasi šv. 
Jurgio dr-ja ir Lietuvos Vyčių 
kuopa, kuri beveik miršta, net 
neturi gydytojo, kurs galėtų 
suteikti vaistų.

Tai tokios žinutės iš šios pa- 
l daugelės, 
t

Nuotrupos
I

“Lietuva” pastaruoju laiku 
sumušė visus rekordus — šlyk
ščių kolionių dailiais žodeliais.

...... o-----
“Naujienos” viešai pripa

žįsta, kad socijalistų vadai iš' 
“Kovos” apie socijalizmą ne
turi jokio supratimo. O “ko- 
viečiai” tyli. Ar-gi jie jau bū
tų ant tiek nuolaidūs, kad 
neprotestuotų? O gal čia“Nau- 
jienos” kartais ir teisybę pa
sakė.

A.
ROCKFORD, ILL.

Nepaprastas šis kampelis sa
vo įvairybėmis: apipuoštas 
gražiais miškais, upe “Rock,” 
kuri isiringiavusi per visą mie
stą kaip blizgantis kirminas.

Šio miestelio lietuviai, kaip 
rudenio laike išblaškyti sausi 
lapeliai po laukus, taip ir jie 
blaškosi ir vaiko tuščias sva
jones, o ypačiai skaistusis jau
nimas, tvirkinamas parazi
tais, kurie prisidengę nekal
čiausios avelės kailiu, judošiš- 
ku būdu liuosybės dūmus ne
jučiomis pučia į akis.

Yra čia keletas dr-jų, kaip 
va: SLRKA. kuopa, kuri pusė
tinai gyvuoja, šv. Mikolo dr-ja 
taip-gi gerai laikosi. Yra ir 
moterų bei mergaičių dr-ja.*

LDS. kuopa neturėjo net nuo 
balandžio mėn. susirinkimų.

Tautos Fondo skyrius už- 
^mestas-užmirštas. Jau kelin
ius mėnuo, kai nedaro susirin

kimų ir kolektorių neturi. 
Spaudos, dr-jos kuopa esanti, 
bet jokio jos veikimo nematy- 
tis. Sarmata dėl tokio apsilei
dimo. Kilkim iš miego ir sto
kim darban, kad tapus vyrais. 

Atėjo rudens laikas, praside
da veikimo sezonas. Skubiai 
šaukime susirinkimus, užsimo
kėkime prižadėtas duokles, 
rengkimės prie pramogų ir ki
tokių veikimų.

Vargšas.

LAWRENCE, MASS.
6 d. spalio atsilankė čia Law- 

renco lietuviams jau žinomas 
svečias, gerb. Tėvas Alfonsas 
iš West Hoboken, N. J. Suba- 
toje klausė jis išpažinties. Va
kare pasakė pamokslą apiė šv. 
Mariją. Nedėlioję klausė iš
pažinties., laikė mišias ir pa
sakė pamokslą apie Kristaus 
kančią. Didelį pamokslą apie 

. Katalikų Bažnyčią pasakė po 
sumai. Vakare vėl klausė iš
pažinties ir po rožančiaus pasa- 

dar vieną pamokslą apie ne
tikrus vadus.

Tėvas Alfonsas Lavrence 
jau yra žinomas. Jis laikė čia 
trijų dienų pamaldas pereitą 
liep. mėn. 5-8 dd. Kaip tada

PROJEKTAS ĮSTATŲ. 
Amerikos Lietuvių Rymo Ka
talikų Kareivių Globojimo ir 

Šelpimo Draugijos.
1. Vardas: ši Draugija va

dinsis: Amerikos, Lietuvių
Rymo - Katalikų Kareivių Glo
bojimo ir Šelpimo Draugija.

2. Vieta: Boston, Mass. bus 
kaipo centras. Kituose mies
tuose galės turėti savo skyrius,

3. Tikslas: šelpti ir globoti 
Amerikos lietuvius kareivius, 
visoje Amerikoje esančius. Rū- 
pinties jų paliktais turtais, pri
žiūrėti jų paliktas šeimynas 
etc. Parūpinti juridišką pa
galbą jiems bei jų šeimynoms, 
gentims etc.

n. PRIEDERMES.
z *

1. Draugija apsiima šelpti: a) 
intelektualiai lietuvius karei
vius tarnaujančius Amerikos 
kareivijoje, šiųsdama jiems 
laikraščius, knygas etc.

b) . Moraliai — parūpindama 
jiems geras pasilinksminimui 
vietas, draugus. Tą atsieks 
tik susidėjus su Knights of Co- 
lumbus organizacija.

c) . Medžiagiškai šelps karei
vius bei jų gentis, ant kiek iš
galint, pinigiškai ir daiktais, 
reikalui esant.-

2. Draugija stengsis išgauti 
pensijas, insurance etc., jei 
kareivis numirs, jo gentims 

! bei paveldininkams. 
i m. VALDYMASIS.

1. Draugija susidės iš skyrių 
' po įvairias lietuvių kolonijas 

užsidėjusių.

a) Centras privalės būti Bos- 
. ton, Mass.
> 5) b. Pačiam Bostone galės

rakalas

. KAREIVIO LAIŠKAS.
Apturėjau jūsų laišką spa

lių Į14ą dieną ir tariu ačiū už 
jūsų prielankumą. Taipgi ve
liju jtims geriausio pasisekimo.

Liet Kareivių Vakaro rei
kalais, ar nebūtų labai gerai, 
kad mes susižinotumėm su Phi
ladelphijos L. D. S. kuopa ar
ba su Vyčiais? Kaip jums tas 
atrodo?

šiandien gavau laišką nuo 
mano draugo kareivio Antano 
Degučio, kuris randasi Field 
Hospital “B,” Camp Meade, 
Md. Jis pritarė vakarienei 
ir jau rado kelis draugus, ka

trie prižadėjo atvažiuoti sykiu 
su juomi. Degutis sako, kad 
daug lietuvių randasi Camp 
Meade’e, tiktai labai sunku 
susižinoti su jais.

Jis rašo, kad su pagelba 
kareivio Prano Naujeno, ir Fe
likso Dikšo, jie sutvers Liet 
Kar. draugiją. Taipgi jis 
man pranešė, kad dabar gau
na “Darb.” tris kartus į savai
tę ir kad jam labai patinka 
“Mūsų Kareiviai” skyrius.

Šį kartą turiu sustot rašęs 
užtai, kad čia perdaug muzi
kos skamba ausyse. Iš vienos 
pusės piano, iš kitos “victro- 

- la.”
Jūsų draugas kareivis 

V. Vaškevičius.

$100.000.00 UŽ $100.00 
Užpelnė bėgyje vienų metų 
p. E. W. Arnold ir kiti, kurie 
pereitame rudenyje pirko šė

rus Aliejaus Kompanijoje.
Aliejus padarg daugiau mllijo- Į 

ną negu kokia nors kita pramo
nė ar biznis pasaulio. Bet dar 
didesnė daugybė milijonų bus pa
daryta ateityj, nes aliejaus biz
nis yra saugiausias ir pelningiau
sias.

ALIEJUS REIKALINGAS VI- 
•į U R IR VISUOMET. Pasaulis 
greitai keičiasi nuo anglies j alie
jaus gadynę, nes daug švares
nis, greitesnis, pigesnis: Aliejų 
negalima du kartu panaudoti, nes 
jis sudega — išnyksta. Užtai 
aliejaus labai trūksta, nes visur 
naudojamasi Todėl aliejaus kai
nos nuolatos kjla ir toliau dar 
labiau kils, o su kįlimu kainų 
kkrtu kjla ir aliejaus kompanijų 
pelnai.

MILŽINIŠKOS DAUGYBES A- 
LIEJAUS guli po Oklahomos že
me. Tik maža dalis Oklahomos 
aliejaus laukų išnaudota. Dide- 
lLturtai laukia tų žmonių, kurie 
pasieks tas daugybes aliejaus. Ar 
tamsta busi vienu iš tų laimin-

Anglių Gadynė Baigiasi — 
Aliejaus Gadynė Prasideda.

Milžiniškus pelnus: procentais 
šėrų bondsais ir marketo pelnais 
nuolatos gaus tie investoriai, ku
rie turi pirkę ir DABAR perka 
šėrus užtikiamų neprigulmingų 
aliejaus kompanijų. Milijonai 
pelnų, kurie tapo sutverti praei
tyje aliejaus biznyje yra maža 
dalis, sulyginus juos su tais mi
lijonais, kurie bus padaryti atei
tyje šitame saugiausiame iš visų 
biznių. Pasaulio historijoje ne
buvo ir nebus tokios gadynės, to
kių auksinių progų kaip DABAR. 
Tie investoriai, kurie su atsarga 
ir aiškia nuožiūra įvestys savo 
pinigus DABAR į šertis atsakan- 
čių aliejaus kompanijų, rekomen
duojamų ir pasiūlomų pastovių ir 
geros reputacijos firmų, įgis atei
tyje milžiniškus pelnus iš savo 
šiandieninių investavimų.

Mūsų Firma Rekomenduoja 
Dabar šėrus šių Užtilsimų 

Aliejaus Kompanijų:
INVADER OIL & REFINING 

CO. Šios kompanijos šėral jau 
pakilo iki $8. Moka 1 nuoš. kas 
mėnuo (ant par) — 12 nuoš. j 
metus.

BUCK RUN OIL CO. Šita kom
panija turi 3000 akrų aliejaus že
mes Oklahomos valstijoje, įgy
tos nuo vyriausio teisėjo-sudžios 
RAINEY, ant tiesios linijos di
džiausių aliejaus šulinių. Greitu 
laiku šita kompanija užims' dar 
kitų plotų aliejaus žemės. Dabar 
gerai parsiduoda tik po $1.00. bet 
mes tiktame, kad jie greitai pa
kils ir kad neužilgio šita kompa
nija ir-gi pradės mokėti procen
tus. — Didesnis skaitlius šėri- 
ninkų šios kompanijos yra lietu
viai.

JEIGU TAMSTA BUTUM IN
VESTAVUS $100 į sekančių kom
panijų šėrus, kuomet jie pirmiau
siai buvo siūlomi, tai tamsta bū
tum įsigijęs sekančius turtus:

$100 investuotų Į Lucile Oil Co. 
pakilo vertėj $16.000.

$100 investuotų J Spencer Oil 
Co. pakilo vertėj $16.000.

$100 investuotų į Quaker Oil 
Co. pakilo vertėj $20.000.

$100 investuotų į The Producer 
Oil Co. pakilo vertėj $25.000.

$100 investuotų J The Home Oil 
Co. pakilo vertėje $40.000.

$100 investuotų j The Coline Oil 
Co.. pakilo vertėj $46.000.

$100 investuotų į The Trap- 
shooters Oil Co., pakilo vertėje 
$100.000.00.

žmonės padaro turtus iš gerų 
investavimų — ne iš darbo. Ge
rai Investuotas doleris atneša šim
tus, tūkstančius naujų dolerių pel- 

" no. Todėl, leisk tamsta savo pi
nigus į darbų, tegul jie neša tam
stai pelnus. DABAR tamstos pro
ga nusipirkti šėrus augančių alie
jaus kompanijų. Nepraleisk tos 
auksinės progos. Pirk šėrus DA
BAR, kuomet jie pigūs, nes vė
liaus mokėsi brangiau ir mažiau 
gausi pelno. Nelauk, siųsk savo 
orderius tuojaus.

PRISIUSIME DOVANAI žem- 
lapį Oklahomos, Kansa% Teras ir 
Merikoe aliejaus laukų, taip-gi ir 
pilnas informacijas. Rašyk TUO
JAUS.

JOHN ILGAUDAS, Mgr. 
110 So. Dearborn St., 

Room 1016
CHICAGO, ILINOIS.

-------- O--------
“Garsūs” laikraščių kores

pondentams gerai užvažiavo: 
Sako apie tą patį daiktą į kiek
vieną laikraštį rašykite kitaip, 
6 kad ne, tai jūsų korespon
dencija eis į gurbą. Sukite 
galveles nabagai koresponden
tai, nes čia ne baikos.

:------o------
Jonas Keras kad inkibo 

“Darbininke” į amatų mokslo 
gvildenimą, tai inkibo. Taip 
atrodo, kad su laiku iš jo iš
eis ne keras, bet didžiausia 
kerplėša, iš kurios lietuviai a- 
matninkai daug turės naudos. 
Tik jo patarimų paklausykite.

------o-----
Rudeniop nuo laukų javus 

nuvalius ir Dėdės Jackaus 
“Žvirblis,” esą, lesalo pritrū
kęs. Tegul pabando prie lie
tuvių svetainių ant žiemos pri
sišlieti — vienais meiliais žo
deliais galės būti gyvas.

------o—
“Tėvynės” priede nabagė 

Tamsioji Naktis dejuoja, kad 
blaivybės niekas Amerikoje 
neplatina. Girdi kitados blai
vininkų organas buvęs “švie
sa” ir blaivybę platinęs lietu
vių tarpe — o dabar niekas.

Bet tas yra neteisybė. “Švie
sa” kaip buvo blaivininkų or
ganu, taip ir tebėra, kaip ėjo 
iš Waterbury’o ir tebeina. Tik 
dabar eina pagražinta ir paran
kesnio formato. Bei‘ Šviesos ’ ’ 
dar eina blaivininkų Susivieni
jimo leidžiamas organas “T. 
Rytas” ir laikas nuo laiko iš
leidžiama blaivybės platinimui 
brošiūrėlės, varoma agitacija 
ir gyvu žodžiu, o jeigu Tam
sioji Naktis to viso nemato, jos 
akįs perdaug tamsios yra, kad 
blaivybės šviesą pastebėti. 0 
gal nenori matyti, kas gero yra 
katalikų veikiama ir nuveikta. 
Nieko nepadarysi. Geūys mar
gas, o svietas dar margesnis. 
Visokių motėrelių randasi. ‘

---- o•—
Kaip “Darbininkas” pradė

jo amatninkų organizavimo 
'klausimą judinti, pasirodo, 
kad mes Amerikoje turime 
tiek įvairios rūšies amatninkų, 
kad vien pasidžiaugti ir pasi
didžiuoti jais tegalime. O dar 
kiek jų dabar stoja mokyties. 
Kas diena į “Lietuvon Grį
žimo Biurą” ateina po keletą 
laiškų su užklausimais, kur ir 
kokio amato geriau at greičiau 
galima būtų išsimokinti arba 
geriau išsilavinti, išsispecijali- 
zuoti. Matosi, kad mūsų lie
tuviai amatninkai jau ištiesų 
nejuokais mano Lietuvai pasi
tarnauti, jos amatninkystę ir 
gerbūvį pakelti.'

Bravo, vyručiai! Tokių mums 
kodaugiausia reikia, tokių sa
vo sūnų tėvynė, kaip, motina 
laukią ir trokšta juos kovei- 
kiausia pamatyti, susilaukti 
ir jau daugiau jų iš savo šale
lės niekuomet niekur neišleisti 
— bus jiems ir namie gerai.

------o—
Jei iš “Moterų Balso” išim- 

tumei socijalizmo apaštalavi
mą, tai beliktų vien kelios rai
dės antgalvyie, o toliaus vis
kas būtų tuščia.

------o—
“Keleivio” redaktorius Mi- 

chelsonas Conn. valstijoje per 
prakalbas pasakė, kad “Tau
tininkų Sandara” esanti lietu
viams tiek reikalinga kaip 
šuniui penkta koja Sanda- 
riečiai parašė per "Keleivį” 
protestą, o Michelsonas prie to 
protesto prieraše pasakė ir-gi 
tą patį. Dabar kįlA klausi
mas ar jis teisybę pasakė ar 
pamelavo*

< . •

kad, lietuviai užėmė pirmutinę 
vietą, už ką lietuviams pri
klauso garbė. Tai buvo išgir
ta ne tik per augštų asmenų 
laiškus, bet ir viešai svetim- 
’taučių laikraščiuose.

Paėmus lietuvių laikraščius, 
kaip “Lietuvą” ir “Naujie
nas” žmogus negali atsipeikė
ti iš tų vyliugių koresponden
tų, kurie melagingai ir šmei
žiančiai aprašo tą parodą. Pa- 
vyzdin “Lietuvos” 41 num. tū
las p. V. J. S. matyti, nesu
pranta kame dalykas arba no
ri tiesiog apjuodinti lietuvius, 
kurie pasirodo viešame darbe 
tarpe svetimtaučių. P-nas V. 
J. S. vadina Aks-Ar-Ben (at
bulai Nebraska) “biznierių or
ganizacija,” kuri sulig jo pa
ties tolesnio aprašymo vilioja 
pinigus iš nesusipratusių. Tas 
neteisybė. Aks-Ar-Ben yra ne 
“biznierių organizacija,” bet 
^teisingai pasakius, yra tai vi
sos Nebraska, valstijos gyven
tojų, mieste Omaha, paroda, 
kuri būna kas metą ir tęsiasi 
per 10 dienų ir kurioje Nebras
ka valstijos gyventojai išreiš
kia savo norą ir pageidavimus 
jau per 23 metus viešai pasiro
dyti pasauliui, kad jų valstija 
nėra laukine, bet smarkiai kįla 
mokslo ir pramonijos atžvil
giais. Į tas parodos palaikymo 
nariai visi, kurie priklauso, 
turi kas metą mokėti’10 do
lerių ir parengtose dienose į- 
stojusiems suteikiama inicija- 
tyva. Vėliau viešai paraduoja 
karnivalais, į kuriuos pribūna 
ne tik iš aplinkynių miestų, bet 
ir iš kitų valstijų pribūva žin- 
geidaujantieji, kas metą prisi
rašo nuo dviejų iki trijų tūks
tančių narių^

Lietuviai toje parodoje gar
bingai atsižymėjo. Angliškas 
laikraštis “The Bee” puikiai 
aprašė, nušviesdamas mūsų Tė
vynės padėjimą ir užvardinda
mas “The People of Sorrow” 
ir išgyrė lietuvių dalyvumą ir 
darbštumą; pažymėjo net is
toriškas žymes bei ypatybes, be 
kit-ko pridėdamas, kad “Omą- 
hos lietuviai yra uolūs demo
kratijos skelbėjai, o jų ištiki
mybė Dėdei Šamui šio krizio 
laike buvo pažymėtina. “The 
Bee” žinojo net istoriškus var- U 
dus, kkipo "“Vytis” — The ' 
Knight, o ponai ir dar lietuviai 
V. J. S. “Lietuvoje” ir Špun
tas “Naujienų” 242 num. lig 
šmeiždami pavadino “arklys.”

Gėda panašiems rašykams, 
kurie ignoruoja savo padėjimą 
ir istorijos ypatybes. Geriau 
jiems būtų, idant užsiimtų ko
kiu nors kitu naudingu darbu, 
o ne šmeižimu to, kas yra mie
la kiekvieno lietuvio širdžiai.

Viešame tos parodos dalyva
vime daugiausiai pastangų 
pridėjo vietos klebonas kun. J. 
F. Jonaitis ir už tai priklauso 
jam 'didi padėka. Ir jeigu lie- 
'tuviai tankiau dalyvautų pana
šiose parodose, be abejonės, 
tuomet lietuvių vardas nebūtų 
pažemintas, kaip dabar yra, ' 
bet būtų pagirtinai žinomas vi
sur po plevėsuojančia Suvieny
tų Valstijų vėliava.

T.

COLLINSVILLE, ILL.
Gražus vakaras.

Rugsėjo 30 d. čia buvo vaka
ras su perstatymais, dainomis 
ir kitokiais margumynais. Va
karą surengė LDS. 50 kuopa. 
Programą išpildė L. Vyčių 80 
kuopa iš St. Louis, Mo.

Statyta du veikalu: “Mariu
tė vargonininko duktė” ir 
“Knarkia paliepus.” Vakarą 
atidarė B. Stumbras LDS. 50 
kp. raštininkas. Pirmiausia 
vaidinta “Mariutė vargoninin
ko duktė.” Gana puikiai at
vaidinta. Lošėjai savo roles 
atliko gana gerai. Tarpe aktų 
deklemavo 6 metų mergaitė El
zbieta P. Živaičiutė. Publika 
negalėjo atsigerėti ir tiesiog 
stebėjosi iš tokios mažos mer
gaitės, kuri taip gražiai čiul
bėjo. Ji padeklemavo šias ei
le: “Gamta graži,” “Iš kur 
karė atsirado,” “Ūžia giružė,” 
“Jaunystės dienos” ir “Ant 
kranto jūrių.” Pabaigoj pir
mo vaidinimo dar padeklema
vo p-lė-E. Volbekaitė. P-lė Pe
tronėlė Lipmoniutė padainavo 
solo “Pas močiutę augau,” pi
ano akomp. A. Živaitis. Daine
lė gražiai padainuota, publika 
gausiai plojo delnais.

Po to buvo pertrauka. Skam
bino ant piano dvi svetimtau
tės mergaitės ir padainavo po
rą dainelių angliškai.
, Komedija “Knarkia palie
pus,” taip-gi puikiai atvaidin
ta. Publika prisijuokė iki so- 

’čiai. Pabaigoj dar padeklema
vo p-lės P. Lipkoniutė ir E. P. 
Živaičiutė. Po to choras susi
dedantis iš 15 ypatų po vado
vyste p. A. Živaičio padainavo 
“Biruta,” “Apskelbtojas” ir 
“Kur bėga Šešupė.” Nusisekė 
gan gerai. Po to viskas užsi
baigė.

Šis vakaras buvo dar pirmą 
kartą CollinsviUe’je, čia bū
davo tik baliai su šokiais ir 
girtuokliavimu, o tik susitvė
rus LDS. kuopai surengta šis 
gražus ir naudingas vakarėlis. 
Tai žingsnis prie rengimo gra
žių ir blaivių vakarėlių. Va
karėliu atsilankė ir keletas sve-

T.

ir dabar Tėvas Misijonie- timtaučių, kurie labai pagyrė 
lietuvius kad moka ant scenos

RACINE, WIS.
Tautos Fondo 79 skyrius bu

vo surengęs pramogą rugsėjo 
30 d. Buvo įvairus programas. 
Davė gražų pelną — $40. Lai
ke pramogos buvo mažas truk-, 
dėsis, nes ant 25 minutų švie
sos buvo užgesę.

* '

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
R. A. Rašt. — Apie tą pat 

dalyką gavome nuo kito kores
pondento.

J. F. K. — Dėl vietos stokos 
‘nesunaudosime.

! Korespondentui. —į Apie tą 
pat dalyką rašė kitas kores
pondentas.

Dvasiš- 
Vice-

būti keli skyriai, jei 
bus.

2. Draugiją valdys 
kas Vadovas, Pirm., 
pirm., Protokolų rašt., Finan
sų rašt, Iždin. ir du iždo glo
bėjai. - ,

3. Skyriai galės irgi pana
šią tvarką turėti, bet pinigus 
ir daiktus privalės centrui per
duoti.

IV. SĄNARIAI.

1. Kieikvienas doras lietuvis 
katalikas, geidžiantis prisidė
ti prie šelpimo kareivių pini- 
giškai ary kitaip kaip, gali bū
ti šios organizacijos sąnariu.

2. Mokestys, kurias sąnariai 
įmokės, aukos etc. sudarys 
draugijos iždą.

3. Sąnarys sugautas kaip 
nors neteisingai su draugijos 
turtu pasielgęs, fhojaus taps 
prašalintas be jokio grąžinimo 
įmokėtų pinigų.

4. ' Teisėti sąnariai renka cen- 
tralę valdybą f balsų.

V. DR-JOS PAĮRIMAS.

Nesant reikalo, draugija 
gali pairti arba permainyti sa
vo vardą ir veikimą. Turto, 
likimą etc. nuspręs du trečda
liai balsų vrsos,draugijos.

Lietuvių Kareivių Globojimo 
'Komisija.

Kun. Pr. Juškaitis, 
J. J. Ramanauskas, 
M. Votis.

I
Dr. Paul J. J akinau h 

(Jakimavičius), 
Priėmimo valandose

Noož iki (popiet. Nno7 Bd 8 vakar.
509 BKOAPVAY Cor. G ST. SO. BOSTON

Tai totą B,

I
• M. M. ANDREWS

jM. M. Andriušiutč)

\ -------c c «
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MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ 
SIUVĖJA 

Atidarė savo Įstaigą naujoj vietoj. 
Nueikite pasižiūrėt.

M; rf. ANDREWS

(M. M. Andruuftufc’)
44 Boylston St., Boston, Mass.

Room 8.
(Tarpe Washington ir Tremont)

“Darbininkas" kareiviams tik už $2.00
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 yrar pareiga aprūpinti 
juos dvasiškai. O*tas geriausia ątliekama 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” šnarinėsime už $2.00 
metams ar jie patyš užsirašys ar jo draugai užrašys.

Prenumeratas siųskite šių o adresu:
. ■ v -. f

“DARBININKAS,”

Gerbiamieji: — Malonėkite 
tuojaus prlslystl žemlapĮ alie
jaus lauką, taipgi pilnas infor
macijas apie Serus BUCK RUN 
OIL CO. z.
Vardas-per.

Miestas

'-..-v

Pilnas adresas



Bostono Katalikų Spaudos KOMISIJA.

PIRK RAKANDUS PAS

SERGANTI

Harko Harko
UždBta 1871

Siutai Overkotai

JUOZAPAS ZUPKAUSKAS

Pakvietimas

HENRY J. B0WEN 
Real Estate & Insurance

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

Paieškau tėvų Jono ir Petronėlės Pet
raičiu, giiiinių Juozo ir Veronikos Ba
nevičių. Jono ir Juozo Sakalauskų, 
Jono, Juozo, Onos ir Petronėlės Pet
raičiu ir kitų giminių ir pažįstamų. Vi
si Kauno gub. Raseinių pav., Raseinių 
parap., Beratų kaimo. Nuo jų netu
riu Jokios žinios ir nesusirašau. Jei
gu kų nors pasieks Sis paieškojimas, at
ūžaukite šiuo adresu:

KOTRINA PETRAICIUTE,
242 W. Broadicay, So. Boston, Masą.

REIKALINGAS 
VARGONININKAS
Dvi mažos parapijos. Linoso laiko 

užtektinai, tai-gi gera proga lavintis 
muzikoje, žinoma, kuriam lavinimasis 
btltų reikalinga. Atsišaukti' tuojaus.

KUN. J. MILIAUSKAS, 
Bos 74, TVanumie, Pa.

KIEK SYKIŲ JŪS \
SAKĖTE PATĮS / N 
SAU, KAD BEI-
KIA NUSIPIRKTI
GRAMOFONĄ AR-
BA VICTROLĄ IR

REKORDŲ SU GRAŽIOMIS LIE
TUVIŠKOMIS DAINELĖMIS IR 
LIGŠIOL DAR NETURITE.

Dabar kaip tiktais laikas ir pro
ga yra nusipirkti užmokant pinigus 
ant sykio arba ant lengvų išlygų.

ATDARA VAKARAIS: Panedė- 
liais, seredomis ir subatomis iki 10 
vai. nakties. •»•••».

• ’ LIETUVIS PARDAVĖJAS.

R. W. SHANNON,
420 BROADWAY, SO. BOSTON. LIETUVIŲ KOOPERATIVI- 

ŠKA DRAUGIJA
BRIGHTON, MASS.

Rengia metini apvaikščiojimų naujos 
svetainės Lapkričio-November 29 d.. 
1917. Prasidės nuo 12 vai. vidurdienyj 
ir trauksis iki 12 vai. nakties.

Ant tos dienos yra užkviesti garsūs 
kalbėtojai, žymūs solistai ir taip-gi 
bus suloštas puikus veikalas

“.JONO ŠIRDIS.”
Pasibaigus programui bus šokiai.
Aplinkinių ir vietinių draugijų pra

šome ant tos dienos nieko nerengti.
Valdyba.

REIKALINGAS VARGONININKAS
Dideliame mieste ir didelėje para

pijoje ant gerų išlygų su geru balsu ir 
doras. Dėl platesnių žinių kreiptis | 

REV. C. F. SZATKUS,
383 Livingston Avė., Albany N. Y.

Tik ką išleidome nepaprasto indomumo knygelę vardu 

ifDovinl/imn CnnInli-ymA*

VAKARIENĖ IR ŠOKIAI Lie- 
uvių Kooperatyviškos B-vės E. 

Cambridge, Mass. bus lapkričio 28 
d. 1917. Prašome visų draugijų 
ant tos dienos nieko nerengti. Iš 
anksto nusipirkite tikietus pas na
rius kooperacijos. Kviečiame vi
sus ant to vakaro.

Tel. So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima sasiialbtti ir lietuvisshai. 
Ofiso valandos:

Ryt iia iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3 
vakarai* 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

RICHMOND’S
Sutaupįsi pinigų.

Rakandai pirmos rūšies ir kai
nos labai žemos.

Frank R. Richmond,
374-378 Broadway, So. Boston.

Lietuvos Vyčių 17 kuopos 
susirinkimas bus nedėlioję, sp- 
21 dieną Šv. Petro parapijos 
svetainės šoniniame kambary
je. Malonėkit visi susirinkti, 
nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Susirinkimas bus mė
nesinis. Iš priežasties katali
kų spaudos savaitės, nedėlioję, 
spalių 28 d. Vyčių susirinki
mo nebus. Todėl nariai ir na
rės būtinai ateikit į susirinki
mą spalių 21 dieną.

Paieškau savo pusbrolio Silves
tro Karčiausko paeina iš Vilniaus 
gub., Trakų pav., Valkininkų pa
rapijos, Kaniūkų sodžiaus. Girdė
jau kad gyveno seniaus Utica, N. 
Y. Meldžiu jo paties atsišaukti, 
ar kas apie jį žinot malonėkit pra
nešti už ką būsiu dėkingas. Adre
sas:

PARSIDUODA
Du automobiliai už labai pigių kai

nų. Vienas už $295.00 o antras už 
$350.00 Abu yra Overland'o firmos ir 
gerame .stovyje. Titbs gert ir nusipir
kę važinėsite kaip su naujais. Norin
tis pirkti turėtų mokėti sykiu ir pini
gus. Taip-gi PARSIDUPDA BOLINE 
arba pool-room su geriausiai įtaisy
mais; 10* stalų ir tt Parsiduos pigiai. 

L. VALIACKAS,
238 Broadnay, So. Boston, Mass.

Aš Ona Šimkus paieškau drau
gės Onos Adomaičiutės. ^Paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., Akme
nės miestelio. 11 metų kaip Ame- 
ri. Jau vedus, bet paavrdės ne
žinau; Jeigu, kas žinote, meldžiu 
pranešti arba jį pati atsišaukite 
šiuo adresu:

ANNA SMITH,
661 High St., Newąrk, N. J.

Sustok! Skaityk! 
Galvok!

Užlaikau visokios rūšies 
maldaknygių ir įvairių svieti
škų knygų.

Parduodu už pigią kainą, 
Užrašinėja 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,

PASIKALBĖJIMAS.
(Diskusijos.)

Įvyks spalių 21 d. 1917 m. 
nedėlioj, 7 vai. vakare. Te
ma — “Už blaivybę, ar prieš 
blaivybę.”

Bus valia visiems dalyvau
ti pasikalbėjimuose. Tai-gi, 
kurie netingite, meldžiame at
silankyti, ir laiką praleisti 
smagiai ir naudingai.

Kviečia Komisija.

Siutų ir Overkotų kainos nuo $9.50 iki $35
MES TAIPGI UŽLAIKOME VISĄ EILĘ VYRŲ PAPUOŠALŲ, 

SKRYBĖLIŲ IR ČEVERYKŲ. .

Čeverykų kainos nuo 84 iki $10.
MES GVARANTUOJAM, JEIGU KUOMI NORS BUSITE NE
UŽGANĖDINTI, TAI MES APMAINYSIME ARBA SUGRĄŽIN
SIME PINIGUS.

Atėję klauskite gt J. ZUPKAU8K0, *

S. H. HARRISON CO. 
662-672 Washington St Boston, Mass.

J. KAZIUKONIS, 
(Barbens) 

•224 W. Broadway, S. Boston,Mass.

“Netikėjimo Pri
Parašė K. V. K.

f VYRAI IR MOTERĮS
£ EIKITE PAS MANE!
J Su bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia Ilga, kuri relka- 
V lauja specialisto patarnavimo.

Siuoml aš Juozas Zupkauskas užkviečiu savo tautiečius ir 
draugus ateiti pamatyt mane, kuomet jums reikės SIUTO,' 
0VERK0T0, APREDALŲ ar ČEVERYKŲ. Aš pats Jums vi
suomet patarnausiu atsakančiai. Aš širdingai dėkavoju Jums už 
Jūsų paramų praeityj, kartu tikėdamas paramos ir ateityj.

Musų rudeniniai ir žieminiai naujos mados 
Siutai ir Overkotai ,

jau dabar gatavi didžiausiam {vairume materijų ir madų, ku
riuos galima pirkti stebėtinai pigiai. Nelaukite iki praeis pusė 
sezono, bet ateikite dabar Ir išsirinkite sau Siutų ar Overkotų, 

nes dabar geras laikas yra iš ko pasirinkti. Dėvėkite juos jų

Skaityk Čia
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik

tų, malevos (paint) ir pianjamų 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:

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Z3F REIKALINGA KNYG- 
VEDĖ So. Bostono Lietuvių Ko
operatyviškai krautuvei. Privalo 
suprasti gerai savo darbą, o tokiai 
bus užtikrintas darbas ir gera al
ga. platesnių informacijų norė
damos kreipkitės į sekretorių šiuo 
adresu:

A. NAVIKAS,
242 Broadway, So. Boston, Mass.

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

knygutė, nes labai lengvai ir suprantamai parašyta. Užsisa
kant daug ant šykio, duodame dideles nuolaidas.

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

DR. F. MATULAITIS
Oflaojdynoa G7doTtookta« Bgna
1-1 P. M 7-0 P.M. PitekMn Akinta*.

419 Boylston St. Bestos, Mass.

ii Edward L. Hopkins
i į 362 Broadway So. Boston, Mass; 

Namai parsiduoda, kambariai parendavojami.
GAISRI, / |

= INSURANCE
! f STIKLUS, > i
J (Plate glass)

Lietuviškas Lietuvos
• Žemlapis
Taisė M. Šalčius. Kaina 60c. 

Reikalaukite “Drebininko” 
I knyga®. 242 W. Broadway, So.


