šv. Juozapo Darbininkų
armijos pagai tautas

Laisvės paskola
Amerikos kari
NAUJAS DARBAS.
Kaip Washingtono valdžia
pabaigė reikalus su Laisvės
paskola, tai dabar ėmėsi nau
jo svarbaus darbo. Varo agi
taciją už maisto taupinimą.
Amerikonai buvo žinomi, kai
po netaupiausi žmonės, nes yra sakoma, jog francuzai iš
mistų ant tų amerikonų liku
čių, kuriuos jie išmeta. Dabar,
kuomet begales maisto reikia
talkininkams, tai atsirado di
delis reikalas taupyti maistą.'
Todėl valdžia nuo pat stojimo
karėn tuo ėmė rūpintis, o da
bar tai kuolabiausia tuo reika
lu rūpinasi.

Palei Rygos ir Finlandijos
užlajas jau kelinta diena, kai
ramu. Vokiečiai jokių bandy
mų nedaro išsodinti savo ka
riuomenės po dviejų nepasi
sekimų pereitą savaitę. Visa
me Rusijos fronte susirėmimų
nėra. Vietoj to prasidėjo broliavimaisi tarpe vokiečių ir ru
sų įvairiose fronto dalyse. To
kie vokiečių bandymai užvesti
broliavimąsi buvo daromi ties
Ilukšta ir Krėvė. Ties Dūkštą
atsitiko taip. Kuomet rusų bū
riai ėjo pasibroliauti
vokie
TEUTONŲ DŽIAUGSMAS.
čiais, tai iš rusų artilerijos į
Iš Amsterdamo pranešama,
juos pasipylė ugnis ir jie buvo
jog vokiečiai ir austrai be ga
išblaškyti.
lo nudžiugę pasisekimais ita
bu

Maisto taupinimo reikale
prezidentas Wilson išleido ši
tokį atsišaukimą: 1
5
t
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n
į
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o
ti
u

Didžiausioji našta aprūpinti
maistu tautas, kariaujančias
kartu su mumis, krinta ant Amerikos ir jiems gabenimas
maisto neišvengtinai čia pakelia kainas visų reikmenų.
TT.
.
_
v , .
__
Vienok, mus, šalyje yra
gausybes valgomąją produktą
ir jei musų žmones taupiai juos
naudos, apsirubežiuos tiekų
maisto, kiek reikia užlaikymui
sveikatos ir stiprybės, .jei-neeikvos likučių ir jei naudos
tuos daiktus, kurių turime
perdaug, tai tokiuo būdu bus
galima apteikti maistu mums
rūpimas tautas ir be to kainos
galės čia nusistatyti prieina-

Austro-Vokiečių
<kunos patiesKarolio,
kur
garsusis fieldi
kensen,
dreb
froųtą nuo Ju
Adriatikos juri
vietose teutoni
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kiečiams. Pra
Mūsų pirmučiausia pareiga troji ir trečioj
yra aprūpinti maistu savo ka- bėga nuo prieš
reivius užjūryje ir gyventojus
ir kareivius mūsų talkininkų;
nes jei mes norime tęsti kovą
ITALAI PI
už visų tautų neprigulmybę.
,
■s tai mes privalome palaikyti ..
pnpas
r jas sveikatoj ir stiprybėj. To-Jl armiJa.Pa8^‘
, dėl išrišimas maisto klausimon.
*.
priguli nno pasirūpinimo kiek- sir<aške
vieno vyro, mote™ ir vaiko
rus“s. G?
Suvienytose Valstijose. Lino- a^yveiz“°Je> 1
snorinės pastangos yra kelia- saĮ
uodą
mos ir organizuojamos maišto
* er “
administracijos, kuri veikia
b.uy.° Pf18
po mano priežiūra. Tai atsiranda proga kiekvienam pa-

a?

tarnauti savo šaliai ir kitoms
stotis ir sande
tautoms. *
>•••••*•
trai j ų inejo,
Šioje baisioje karėje mes ne- vo liepsnose,
galime tikslo pasiekti be pasiKaip Ryme i
šventimo, be uolumo.
O tas čia pasitraukų
mūsų uolumas ir pasišventi- kysis lygumos
mas niekame negali geriau ap- atsilaikyti prie
sireikšti, kaip tame, kad viJei to nepac
suoee namuose ir valgyklose talai neatsilaib
būtų pasižadėjimas pritarti galės varytis
maisto administracijai ir pil- sna tokiuo pat
dymas jo padavadijimų.
kino pradėjo.
Woodrow Wilson.” nė dalis italų t

Lietuvių darbininkų kalen
doriuje yra raštų geriausių
mūsų rašytojų ir veikėjų.
Kalendoirus patiks visiems.
Jame rasite dailių eilių, sma
gių skaitymėlių, darbininkams
svarbių raštų. Jame rasite ra
štų apie darbininkams labiau
sia rūpimuosius dalykus ir il
gą indomu straipsnį sveikatos ■""g—■■■
reikaluose.

į

■ ■

lų fronte.- Ypač krykštauja
austrų laikraščiai. Kaip iš
Vienuos pranešama, tai Fremdenblatt savo džiaugsme eina
iki to, jog sušunka, kad Ita
lijos likimas bus toks koks
buvo Rumunijos, Serbijos ir
Rusijos.
Girdi Italija atsi
mokės “baisia kaina už kal
tę savo nesąžiningų, išdavikiš
kų ir godžių diplomatų.”
Neueswiener Tageblatt skel
bia, jog dabar netikėtai su
griaudama paskutinė talkinin
kų viltis ant Europos karės?
lauko.

VAKARINIAME FRONTE
VEIKIMAI MAŽĖJA.

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 iabai iš
siilgsta sajųjų, trokšta žinių apie lietuviųYIarbus.
Draugi], pažįstamų, giminių ’ yra pareiga aprūpinti
juos dvasiškai. 0 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
melams ar jie patys užsirašys*ar jo draugai užrašys.
Prenumeratas siųskite šiuo adresu:

Vakariniame fronte Flandri
joj mūšiai apsimalšina ir eina
tik artilerijos veikimas/- Ang
lai apsidrūtino palei YpresRoulers geležinkelį po smulkiu
“DARBININKAS,”
*
susirėmimų. O belgai ir francūzai paėmė keletą pozicijų
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Dixmude apielinkėse.
Aisne fronte francuzai smar
kiai bombarduoj? vokiečių po
zicijas. Gali būt’, jog francūzai padarys ataką ir pabandys
dasivaryti iki Laon, prie ku
rio varėsi pastaromis dieno
Parašė K. V. K.
mis. Vokiečiai atakavo FroiPusi .24, kaina 10c.
dmont farmą, bet buvo franJoje aiškiausiai išdėstoma netikėjimo priežastys. Svarbi
cūzų atmušti.
~
knygutė, nes labai lengvai ir suprantamai parašyta. Užsisa
.Apskritai imant Francijoj ir kant daug ant sykio, duodame dideles nuolaidas.
Belgijoj didieji veikimai pa
sibaigė. Nuo lapkričio mėne
sio iki balandžio vargu ten bus
žymių atakų. Dabar ten lietus
ir žemė labai pabliuro.
Mūsų kalendoriuje rasite vi
“Darbininko” Administra
ANYKŠČIU ŠILELIS.
sokių
jums reikalingų, naudin
rijoje galima gauti pasipirkti
V»izdlnRlaw1ni ir grali nn«1»l eilė
puikaus ir turiningo Rusijos gu, ir pageidaujamų informa
mis aprašyta Lietuva a.a. vyskupo A.
katalikų leidžiamo cijų. Rasite apif saulės tekėji
BARANAUSKO. Tinka platinti Spau lietuvių
dos Savaitėje ir «. klebonams kalMo- Petrograde laikraščio “Vado” mą; nusileidimą ir užtemimą,
Jant Kaina Se. Imant daug ant sykio. pavieniais egzemplioriais.“Va planetas,
mėnulio atmainas,
nuieidCtu nuoAimt|.
dą” leidžia “Liaudies Sąjun šventes ir tt. Rasite visokių
A RAMO&K08 KNYGYlfAB,
Išeina jis kas savaitę. margumynų, juokelių, trumpų
3U W. Saratoffa Str- Baltimore, Md. ga.”
skaitymėlių, kurie yra smagūs,
indomūs ir naudingi. •

“Netikėjimo Priežastys

Dėkite į konvertą po kvoterį ir siųskite mums, o tuoj gau
site tą Kalendorių.
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Adresas:

DABBININKA&

Kum tt So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomis.
Leidfia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juosapo
Sąjunga.
Prenumeratos kaina:
Metams tris kartus savaitėje.......................
Užrubežyje metams...........................................

$3.00 ?
$A25

Subscription Bates:
Yearly ....................;........................................
6 moūths........... .............................................
Foreign countries yearly............................

$3.00
$1.50
$4.25
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Kaip socijalistai viešpatauja.

Iz

lietuvių esama liuteronų, ne
Įsiskaii|yfcįn» į visų mūsų
žino, kad Mažosios Lietuvos seimų ir suvažiavimų nutari
Didžiojo
mūsų broliai yra Liuterio pa mus (pradedant
sekėjai.
Prisižiūrėję į tuos Vilniaus Seimo), įsiklausyki
mūsų brolius, jų darbus ir me į balsą spaudos, kaip Lie
gyvenimą, ir dabar žinodami, tuvos taip amerikiečių — vi
kas do didvyris buvo Liuteris sur mes pamatysime vieną tąmums nereikia spėti kokiais patį reikalavimą laisvės Lie
lietuviai būtų, jei jie būtų jo tuvai jos etnografinėse ribose.
idėjomis persiėmę, — mes tą Abu sparnu paskutiniojo Ru
matome.
sijos lietuvių seimo (birželio
Koperinką Liuteris išvadi
Laisvamaniai gatavi bile pradžioje 1917 m.): krikščio
no durniu, kad jis prirodė,
kasžin ką pagarbinti ir asiliš- niškas ir socijalistiškas reika
jog žemė sukas apie saulę, o
kiausias išvadas daryti, jei' lauja — vienas neprigulmybės,
ne saulė apie žemę.
tik prie tos progos gali pa- kitas apsisprendimo teisės —
Šarūnas matyt nežino, kad žmeižti Katalikų Bažnyčią.
bet abudu etnografiškai Lie
tuvai, o ne istoriškai. D-ras
Šliupas buvo ir pats seimo pa
baigoje, matė ir. girdėjo rezo
liucijas. Tad nejaugi staiga
po to seimo visų lietuvių nuo
monė stebuklingai būtų atsi
Nesenai Anglijos ir Ameri- se. Veltui mes ieškojom Šliu
mainiusi. Bet mes apie tai
kos laikraščiai paskelbė pa po laiškuose žinios, kad kokia
nieko
nežinome.
sauliui žinią, (dargi ant pirmų nors latvių visuomenės įstaiga
D-ro Šliupo garbintojai, mū
puslapių), kad D-ras J. Šliu- ar organizacija būtų ingaliojusų laisvamanėliai, gali keliapas, atvažiavęs iš Rusijos į si D-rą Šliupą pareikalauti vie
klupščiuoti prieš kiekvieną
Stockholmą, inteikė Amerikos šai vardu jų tautos lietuvišambasadoriui lietuvių ir latvių kai-latviškos respublikos. Ne kad ir netaktingiausį savo va
tautų reikalavimą įsteigti po reikalavo to net ir lietuvių or do žingsnį. Vargiai ar bega
karės lietuviškai-latvišką res ganizacijos (gal tik pageida lėtų jie kritiškai pažvelgti į
publiką, kurion be Lietuvos ir vo) vien dėlto, kad dar nėra D-ro Šliupo veikimą. Bet mes,
Kuršo gubernijų, ineitų dar žinoma tikroji nuomonė latvių kurie esame liuosi nuo tos ak
los adoracijos, mes matome,
letgaliai (vitebsko latviai) ir tautos, kad prie tų dviejų tau
gudų apgyventos gubernijos tų federacijos galima prieiti kad šisai paskutinis daktaro
— išviso 12 milijonų gyvento tik normaliu keliu išsiaiškini žygis vietoje gero, galės dau
jų. Ambasadorius šitą reika mo ir susipratimo, bet ne žai giau blogo padaryti, kad jisai
lavimą persiuntęs Amerikos bo keliais ir ne šuoliais. Ir štai pastatys mūsų tautą nerimtoje
šviesoje, kad tokiu būdu bus
prezidentui.
viešas pareikalavimas “Ame
tai
meškos patarnavimas.
Laisvamanių tautiečių spau rikos ir Rusijos lietuvių ir lat
Mes jau senai stengiamės
da tą faktą priėmė labai džiau- vių atstovo” D-ro Šliupo, Stoatkreipti domą mūsų laisva
’gsmingai ir prie tos progos su ckholme pagarsintas: duokite
keikė dr. Šliupui “Lietuvių Lietuviškai-Latvišką respubli manių, kad laikas jiems nu
stoti adoravus daktarą ir lai
Laisvės Tėvo” vardą.
kų!
kas pradėjus į jį kritiškai žiū
Katalikų spauda, pažymėju
Atvirai pasakysime, kad tos
si tik patį faktą, savo nuomo- respublikos ir mes nuoširdžiai rėti. Tai didelis patrijotas,
dar didesnis entuzijastas savo
'nės tame dalyke ligšiol dar ne pageidaujame, tik mes mano
idėjose. Bet tai nerimtas žmopasakė.
me, kad tokia respublika ne
’ Prisipažinsime, kad mes iš gali iškristi nei iš Perkūno ma gas, siaurai žiūrįs į svarbiau
sius tautos reikalus, o prie
■to D-ro Šliupo žingsnio nelau- lonės, nei iš D-ro Šliupo bur
tamgi baisiai atkaklus.
Tos
’kiame Lietuvai daug naudos. nos. Duok Dieve, kad viskas
Mes net bijome, kad tasai žin praeitų ramiai. Bet jeigu An jojo ypatybės einant jam se
nyn, dar vis stiprėja. Ir mes
gsnis nepasirodytų Lietuvai glijos, Rusijos ir Amerikos di
galėsime susilaukti iš jo dar
kenksmingas.
plomatai gautų latvių tautos
daug panašių netaktingų žing
' Toji žinia galėjo nustebinti protestus prieš tą kalbėjimų jų
snių. Juk prie to ir einama.
netik kitataučius, bet ir pa tautos vardu, mes visai nenu
D-ras Šliupas pasigyręs savo
čius lietuvius, nes joje esama sistebėtume. Jeigu tai atsitik-*
atliktuoju žygiu, pareikalavo
dviejų visai naujų dalykų, ku tų, mes žinome,, ant ko kristų
iš laisvamanių Neprigulmybės
rie visai nesitaiko su mūsų atsakomybė. Bet nukentėti tu
Fondo pinigų. Suprato vado
tautos nustatytais keliais ir y- rėtų ta pati lietuvių tauta.
balsą mūsų laisvamaniai ir da
ra visai neintikėtini.
Šiaip ar taip aišku yra, kad
bar visi jų laikraščiai vieną
' 1) Mūsų tauta eina prie di- D-ro Šliupo žingsnis yra ne giesmę gieda: agituojama au
1 dėsnio
susiorganizavimo su apmąstytas, skubotas ir nerim ginti tą neprigulmybės Fon
broliška latvių tauta. Tai yra tas.
dą.
tiesa. Mums tas artimumas su
2) Mūsų išvados teisingumų
Lietuvos neprigulmybė —
jais reikalingas, kad iš savo 'patvirtina dar ir tai ypač, kad visų mūsų idealas. Bet eikime
šviesesnių giminių pasigavus daktaras Šliupas pareikalavo prie jos rimtai. Ir ypač ne
kultūros ir teknikos ir kad tų dviejų tautų respublikos ne reikėtų švaistyti lietuviškų (vlengviau priėjus prie jūros; gi jų etnografinėse ribose, bet is pač darbininkiškų) dolerių ne
latviams vienybė su mumis toriškose. Ligšiol mūsų poli gudriems karštuolių žygiams.
reikalinga, kad ingavus sa tiška mintis jau buvo pilnai
UOSIS.
vo prekėms patogią rinką ir nusistovėjusi, kas link laisvos
kad sustiprinus ir pagilinus Lietuvos rubežių. Mes reika
TAUTOS FONDO REI
savo tautos dvasią, ką jie gali lavome laisvės etnografiškai
KALAI.
pasiekti mūsų tautos istorijo Lietuvai, kur dar užsiliko ar
Visi susipratę
lietuviai
je ir dailėje. Bėda buvo tik kalba lietuviška, ar bent etno šiandien supranta, kad Lietu
tame, kad latviai, rodos, daug grafinis typas (būdas papro vos gyvybę galima išgelbėti
labiau brangino savo materi- čiai, vardai ir tt.). To princi
vien pačių lietuvių dideliu pa
jalės kultūros laimėjimus, ne po laikydamies mes reikalavo sišventimu.
Bet daugeliui
gu mūsų dvasios turtus ir kad me sau visos Kauno gub., be dar trūksta to pasišventimo.
į vienybę su mumis nebuvo veik visos Suvalkų ir Vilniaus
Daugeliui pasišventimas — ne
perdaug linkę.
gub., dalių Gardino ir Kuršo žinomas dalykas. O be pasiš
Šiaip ar taip, mes gerai ži gub. ir Mažosios Prūsų Lietu ventimo mūsų tautai tik ne
nome faktą, kad tos vienybės vos. Mūsų valstijon turėjo in- lemta gyvybę užlaikyti. Juk
labiau pageidavo lietuviai, ne- 'eiti nuo 3 iki 4 milijonų gyven- badas, šaltis ir svetimas jun
gu latviai; kad latvių didžiu tojų. Gi jei pasisektų susitar gas tūkstančius lietuvių jau įma su panieka žiūri į lietuvius, ti ir su latviais, tai tuomet nuo varė į šaltus kapus.
Kruvi
kad dar šių metų pavasarį lat 5 iki 7 milijonų.
nas vargas dar daug tūkstan
Apie prijungimą kitų tautų čių gyvybes atims, jei mes Avių tauta iš laisvos Rusijos
reikalavo sau tik autonomijos ’(k. a. gudų) prie Lietuvos mes merikoje snausime.
po Rusijos globa, visai nieko nei nesvajojame (Esame tam
Kada-ne-kada suteikta auka
neminėdami • apie lietuvius. ■priešingi). Nenorime nei uni- nėra rimta pagelba žūstančiai
Tad
JD-rui gnuSliu jos (lygus su lygiais), su by, tautai.
id dabar prabilus jJ-rui
Trupiniais nuo savo
puii vardu abiejų tautų, reikė- kokia kaimyniška slavių tauta stalo neišmaitinsime alkanos
jo nustebti, iš kur tas staigus (gudų ar lenkų), nes žinome iš tautos. Nesugrąžinsime jai
latvių tautos atsivertimas prie prityrimo, kad tokia unija bū neprigulmybės, jei nesusior
Lietuvos meilės? D-ro Šliupo tų mums kenksminga atsižvel ganizuosime.
laiškai, rašyti į “Tėvynę.” ši giant į tai, kad po kelių am
Vienintelis ištikimas Lietu
tą dalyką pusėtinai nušviečia. žių tautinės ir ekonominės ver vos vaikas yra tas, kuris
D-ras Šliupas nusivežė į Euro gijos, mūsų tautos dvasia dar nors kas mėnuo moka jai duo
pą tą-pačią savo idėją. (Lietu- nesuspėjo ganėtinai atsigauti klę, kas mėnuo jai suteikia
viškai-latviškos respublikos), ir sustamantrėti, kad galėtų maisto.
Nedaug Lietuva tu
su kuria jisi visuomet nešiojo atsistengti kitų tautų užma ri ištikimų vaikų; diduma jų
nt:
si Amerikoje. Su ingimtu lie čioms.
užmiršta savo motyną.
tuvišku atkaklumu jisai tą idė 1 Ir štai pareikalavimas LieKad atbudinus snaudančią
ją iš pirmų dienų pradėjo pir tuviškai-Latviškos respublikos minių sąžinę viri T. F. sky
šti lietuviams ir latviams. Lie su 12 milijonų gyventojų, va riai turi įsivesti mėnesines
tuviai pritarė (kur nepritars?) dinasi ir su visais tais gudais, duokles ir mokėti jas iki karės
Latviai pasirodė mandagūs. kurių ir mes nenorime, ir ku galui.
Gi svarbiausia, rei
D-rui Šliupui pasisekė pasikal rie nori patys savitu politišku kia rūpinties, kad daugiausia
bėti su kai-kuriais žymesniais gyvenimu gyventi.
žmonių mokėtų mėnesines duo
latvių veikėjais, net pakalbė ‘ Dar tik nesenai pasaulis už kles, išmoktų suprasti šventą
ti viename latvių suvažiavime. girdo apie mus, kaipo apie Į žmbgaus priedermę.
Anot paties Dro šliupo, lat mažutę, atgijusią tautą. Po
Darbui palengvinti pas Tau
viai visur išklausę jo su atyda, litikai ir diplomatai susimąstė, tos Fondo centro sekretorių
idėjai' pritarę,- pažymėję tik, ar duoti tai tautai autonomiją. yra tam tikrų blankų,
Reikad ta mintis ųems esanti vi Galima sau įsivaizdinti kokią kalenkite šiuo adresu:
sai nauja ir kad todėl jie turį ironišką grimasą jie padarys,
K Pakštas,
mokyklas; kas nedegs, tąužverskit žemėmis, kad neliktų
nei akmenų, nei kitokių liekanų.
Įsibriaukite į jų namus,
mirties bausme užginkite rabi
nams mokytojauti.
Atimkite
nuo jų maldaknyges, talmudus, kur nėra nieko kito, kaip
keikimai, melai ir. bedievy
bė.”

Šliupo malonės Lietuvai.

Mes nuolatos esame pratę baigia: cicilikai elgėsi tikrai
girdėti apie socijalistų broly chuliganiškai, net peiliai bu
bes^ lygybes ir teisybes. Gal ne vo rodomi.
O ką, gražios pasakos? Ste
vienas net buvo intikėjęs soci
jalistų žemiško rojaus malonu biuosi, delko niekas vietos gy
mams, kur viskas, anot soci ventojų nepadavė jų laikrašjalistų pasakos, turės būti tin. Taip, kad būtų pasakos
puikioje tvarkoje, be skriau — būtų gražios. Bet nelaimė,
dos kitų nuomonių ir įsitikini čia ne pasakos, bet tikri fak
mų žmonių. Lietuviai socijalis tai. Faktai riurodo, kaip su
tai net drįsta -savę vadinti pla žvėrėję mūsų socijalistai.
Taigi, šitokius ir panašius
čiais demokratais. Kad tas vis
kas yra netikra, melaginga ir faktus reikia būtinai garsinti
ir veidmaininga, lai jums, bro spaudoje, idant lietuviai-žmoliai lietuviai, pasako šios ke nės ir pasiliktų žmonėmis, o
lios ištraukos iš “Vado” num. sužvėrėję greičiau išsinertų iš
19-to. Tegul faktai patys už žvėrių kailio.”
Ar dar reikia geresnių pri
savę pakalba. Šie pora pavyz
socijalistų
džių socijalistiškos tvarkos ge rodymų lietuvių
žiaurumui
ir
neteisingumui.
riausia parodys prie ko mūsų
draugai” socijalistai eina. Užtenka pilnai šių kelių faktų.
Netikėjome socijalistams pir
Vade” p. Z., .s. rašo:
“Visokio plauko socijalistai miaus, o dabar matome, kad
išsižioję šaukia: laisvė! lais jie savo žiaurumu net carizmą
vė!.. Bet jie tą laisvę pritai- pralenkė.
ko tik sau ir savo pataikū
nams; gi visiems nesutinkan • PAVYZDINGAS STRAI
tiems su jų nuomonėmis, o yPSNIS.
pač tikintiems žmonėms sten
Brooklyno ‘ ‘ Vienybė Lie
giasi plėšte išplėšti laisvę ir tuvninkų” dažnai patiekia sa
varu užmesti savo užgaidas. A- vo skaitytojams pavyzdingų
pie tai daugelis žmonių nė ne straipsnių, d pastarame num.
žino. Todėl reiktų pasirūpinti 43 ji tiekėsi indėti vieną pavy
šitą mūsų socijalistų veidmai zdingiausių straipsnių.
Tonystę atidengti visiems. Pasi kis straipsnis yra antgalviu
seks tai, jeigu skelbsime laik “Liuteris” ir jis gali būti
raščiuose faktus nurodančius, kiekvienam
pradžiamoksliui
kad socijalistai vartoja prie pavyzdžiu, kaip nereikia ra
vartą. Kelti aikštėn tokie fak šyti.
Skaitant tą straipsnį
tai stačiai mūsų priedermė, priesimena pasaka apie nere
kad palikus istorijai medžia gius ir dramblį.
gos tikram socijalistų apvertiMinėto straipsnio autorius,
nimui, jų veido nušvietimui lyžtelėjęs kiek istorijos ir pap
ir dalyko pilnumui. Užtat pri igdavęs ją nekanta katalikų
valome padavinėti ir tuos fak Bažnyčios, daro tokids išva
tus, kurie atsitiko ir seniau, by das, kaip tas neregis, kurs
tik šiuo revoliucijos metu.
drambliui už uodegos nutvė
Štai, porą gražutėlių fakte ręs sakė, kad girdi dramblys
lių. Kurske viename lietuvių yra toks, kaip virvė.
susirinkime, balsuojant rankų
Šarūnas, minėto raštelio
pakėlimu, moteriškei pakėlu autorius, į padanges kelia Liu
siai ranką ne už šocijalistą, ki terį, kurs buvęs pilnas teisy
ta stovinti užpakalyje jos mo bės meilės, jo idėjos buvę nau
teriškė kaip rėž jai kumščia į ( dingos pilkajai miniai, Liute
kuprą, kad net žnėktelėjo, ir ris atidaręs kelią mokslui. Ša
sako: tu čia kelsi ranką!?
rūnas daro spėliojimus ar ne
Kitame susirinkime taipogi būtų lietuviai apšviestesni, ar
Kurske keletas vyrų, kai-kurie nebūtų jų širdys standresnės,
kareivių drabužiais apsirengę, ar nelabiau nekovotų už savo
elgėsi kajp tikriausi chuliga tėvynės liuosybę, ar nešelptų
nai, juodašimčiai. Kalbėto duosniau savo badaujančių
jams nesocijalistams nedavė brolių.
nė išsižioti, nes rėkė, šaukė,
Kiek nežinystės, paikumo,
koliojo. Paskui, atsigrūdę ar parodo čia Šarūnas!
čiau stalo, pradėjo grąsinti ši
Kas iš Liuterio pilkąja! mi
tokiais žodžias: jus visus su niai teko?
draskyti į skutus! išmušti kaip
Štai kas. 1525 metais Liu
varles! peršauti kaip šunis! ir teris išleido šlamštelį vardu
tt. Maža to, griebė už rankų, “Prieš vagiliškus ir razbaiuž drabužių p. Šilinskui, apt;e- ninkiškns ūkininkų burius.”
kos provizoriui ir kaišiodami Jame Liuteris sušunka: “Lai
kumščias po nose vis grasino. ke ūkininkų sukilimo kiekvie
Tikra karčiama. Ir nežinia nas žmogus yra teisėjas ir bu
kuo būtų viskas pasibaigę, kad delis,
Tuomet kas tik gali
ne laimingas kambarių išdės tokius, turi mušti, smaugti,
tymas, jog provizorius su badyti, mindžioti slaptai ardraugais, pasinaudoję valan ba viešai.
Nieko nėra nuo
dėle, spėjo iš buto išsprukti. dingesnio, 'pragaištingesnio ir
Šiems pabėgus, dar socijalis velniškesnio,
kaip sukilę utai, chuliganai landė po visus kininkai. • Kokie įstabūs šie
kambarius, ieškojo ir grasino. laikai, kad kunigaikštis dan
Po tokiam baliui kai-kurioe gų pelnija kraujo praliejimu
moterys sir£o kelias dienas.
greičiau, negu ūkininkas mal
Arba vėl: gavau iš Charko da.”
vo laišką, kuriame draugas
Apie žydus Liuteris šitaip
aprašydamas atstovų rinkimus rašė:
-y, —
- —
ją pirma
gerai pasvarstyti
ir
į Petrapilio Seimą, šitaip už“Deginkite jų sinagogas ir savo spaudoje ir suririnkimuo-

456 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.

SUKRUSKIM.
Sukruskim, subruskim visi lietuviai!
Ir dirbkim vienybėj’ kiek galim uoliai.
Lai darbas visų mūs pradėtas išvien
Vis eina pirmyn kuosparčiausiai kasdien.

t

Lai randas tarp mūsų tikra apšvieta;
Vienybei, brolybei ir meilei vieta.
Pranyks tad’ tarp mūsų tamsybės darbai;
O šviesai išaušus sutirps ir vargai.

Tad’ džiaugsis iš mūsų seni ir jauni,
Ir žengs mūs pėdomis net ir svetimi.
' Garbė bus mūs tautai ir mumis visiems,
Ir niekad nereiks mums vergauti kitiems.

M. J. Urbonas.

Prūsų meškininkai
(Tęsa)
DRAUGAI
Zyplių Lauras kerta “kiksą” su Salantų gubernijos*)
Kukučiu ir ginčijosi dėl marijošiaus.
Bet tai ginčai ne piemenų, tai ginčai nuo senai Prūsuose
gyvenančių “meškininkų.”
Žodis po žodžio, kumštis po kumščio, butelio stiklai į kaktą,
peilis į pašonę ir visi tiems panašūs dalykai panaudota, bet
ginčai neužbaigta, ir vėl toliau kazyriuojama ir geriama alų
ir degtinę...
Žvairuoja ir dantis griežia Zyplinis, žvairuoja ir Kuku
tis, ir taip smarkiai kazyrėmis kerta, kad net smuklė žvanga.
Juodviejų akys, laiks nuo laiko, žaibus vienas antram
svaido, jų sukąsti dantys čirška, jų kumščiai spragsi...
Viens kitą akies mirksnyje užsmaugtų ar nusmeigtų, bet
negali... nes jų draugas Bendžiūnų Jonas mato ir žiūrėdamas
į juodu tėmija.

KAS TAI PER PAUKŠTIS.
Bendžiūnų Jonas — Štiurmerinės ponas. Jisai iš Štiurmerinės niekur nebeišeina. Ar šiokią ar tokią dieną nueisi pas
Štiurmerį, o Bendziūną tenai visuomet rasi, ir rasi ne snau
džiant, bet geriant degtinę arba alų ir lošiant kazyrėmis.
Jisai ūgio neperdidžiausio, nepergražiausio veido, bet la
bai mandagus, kalba devyniomis kalbomis, turi santikius su
policija ir su svetimų valstijų konsuliais. Stipriausias už vi
sus, kada tik atsilankiusius pas poną Štiurmerį vyrus — jo
kirčio dar nėra niekas išlaikęs — kožną paguldo iš vieno ypo.
Dėlto visų ir godojamas ir lenkiamas ir girdomas. Geria deg
tinę, taip kaip vandenį — bet niekas jo nėra matęs ne tik ką
nusigėrusiu, bet net apygirčiu.
Kuomi jisai užsiima, iš kur gauna pinigų pragyvenimui, z
tai yra didelis klausimas, bet tas mums nesvarbu.
/
Jisai yra geriausias kazirninkas visame Karaliaučiuje.
Taip, kad net ponas Štiurmeris apie jį vaikščioja su pagodone.
v
Ir dabar tasai Bendziūnas prisispyrę sutaikinti ir suves
ti į krūvą du didžiausiu triukšmadariu, ir kol kas tas darbas
jam sekasi. O sekasi dėlto, kad Bendziūno vardas daug sve
ria. Kožnas žino, kad užpakalyje to vardo stovį visi Kara
liaučiaus valkatos, visi peštukai, ir visi
policijantai... su
p. Štiurmeriu priešakyje.^. Nėra susivaldymo ir susiklausymo didesnio ir geresnio, kaip susiklausymas žmonijos padug
nėse.
Kukutis Žemaitis — tikras žemaitis ir žemaitišku gudru
mu tinkamai naudojosi.
Nežiūrėjęs patogiausią valandėlę, kuomet visi, kaip kuku
lius, akis išsproginę tėmijo į iššauktą “zypkę,” viena kumščia
davė spriktą į pasmakrį Zvpliniui, antrąją ranką staigiai iš
tiesęs kirto per sprandą Bendziūųui ir iš karto, kaip pelų
maišus abudu pergriovė. Smarkiai į abi pusi stūmė savo sta
čiomis alkūnėmis, kad apie jį pasidarė truputį liuosos vie
tos, o tuomi prityręs smuklių strategikas gudriai pasinaudo
damas, su koja spyrė stalą. Tas į kelias dalis subyrėjo paga
mindamas Kukučiui keletą šmotų gana patogios amunicijos,
pavidale stalo kojų ir lentgalių, su kurių pagelba jau visai
nesunku buvo prasiskinti smuklėje kelią iki durių ir iš visos
gtfvėdos rankų ir akių pasprukti, ką jisai, žinoma, ir pada
rė. Kukutis pasprukęs žinojo, kad jam Karaliaučiaus apielinkėse negyvenimas, nes Bendziūno sėbrai gali jam įvaryti kul
ką į kaktą arba peilio geležtę į pašonę. 0 čia jam dar norėtųsi
gyventi ir gyventi.
Nelaimėje žmogus atsimena, kad jisai turi ant pečių gal
vą ir kad tą galvą nešioja ne dėl parodos, kad toje galvoje
yra išminties sandelis arba proto dirbtuvė, kurią tik reikia
prispirti padirbėt, o iš visų painiavų ir keblumų išeisi, kaip
pamuiluotas, išsiriesi, kaip žaltys.
Reikalas gimdo karžygius, reikalas gamina išradimus,
reikalas pergali viską.
•
Kukutis bijodamas “špickųpų” (“Prūsų žandarų) nėrė pėkščias kelias dešimts kilometrų linkui Berlino, dienomis mie
godavo krūmuose ar šiaudų kūgiuose, o naktimis keliavo ir
maistą sau gamino. Užeidavo kur į “šachtą” ir prašydavo
valgyti, x> darbininkai matydami, kad tai yra tikras “kunda”
(taip vadina tokį darbininką svetimžemį kurs ant žiemos ne
grįžta į savo šalį), ne tik pąvalgydydavo, bet dar duodavo iš
sigerti ir ant kelio pinigų po keletą ditkių sumesdavo.
Taip yra daroma dėlto — kad “kunda” neprašo darbo.
O tas jau yra ženklu, kad toksai “kunda” ko nors slapstosi
ir ką nors yra padaręs. Darbininkai-gi “bundas” gerbia iš
baimės ir už tai, kad tokie “kundos” neretai darbininkų užveizdas labai praktišku būdu pamokina, kaip turėtų apsieiti
su darbininkais. Ir tokia prelekcijų pasekme, nedoras perdėtinis nekartą pasidžiaugia ilgesnį ar trumpesnį laiką lovoje
bevartodamas, arba net ir visiškai kojas pakrato, dūšelei į aną
pasaulį išsikraustant.
Nors daugelis prirodo ir tvirtina, kad Berlinas esąs pui
kiausia miestas Vokietijoje, taip-pat linksmausia ir patogiau
sia vieta, bet mūsų Kukutis žemaitis tenai nekeliavo, jisai ap
sistojo pakeliui ir tai nei šiokioje nei tokioje vietoje — “pekBet apie tai bus toliaus.
F. V.

MR*

DARBININKAS.

BROOKLYN, N. Yš

NAUJAS BŪDAS AMATŲ
PRAMOKTI
Vakąr apturėjau laišką iš
Worcesterio, kuris ' beabejonės bus visiems amatninkams
naudingas. Manęs vienas dar
bininkas iš Worcesterio už
klausė, ar randasi bent kokia
mokykla tame mieste, kur jis
galėtą mokinties Plumberio amato.
Aš tuojaus nupyški
nau laiškus kelioms ypatoms,
prašydamas informaciją.
Po
ilgo laiko gavau sekantį atsa
kymą, kurį galima beveik
kiekvienam miesto mokyklą
Tas laišvedėjui pritaikinti,
kas tokis:

dybą ir jiems reikalaujant bus
sudaryta tokia klesa.
Jau dauguma mokyklą atsi
darė ir labai gailą kad dau
gelis mūsą riengenčią pralei
do progą pastoti į tas mokyk
las, bet dar randasi tokią mo
kyklą, į kurias ir dabar dar
galima pastoti Lai pasisku
bina mūsą jaunimas ingyti
mokslo. ;

Jei toli gyveni nuo mokyk
los ir neturi laiko arba pinigą,
iš ko galėtumei mokyklą lan
kytą dar tamstai randasi kita
progą kuria gali pasinaudoti,
tai yra įsirašyti į kokią nors
Oorrespondence School, kur
Office of
lekcijos yra prisiunčiamos lai
Superintendent of Public
kas nuo laiko laiškais ir kada
Schools
moksleivis išmoksta tą lekci
Room 14, City Hali
ją jis išrašo savo kvotimus,
Worcester, Mass.
pasiunčia juos į mokyklą. Te
Oct. 22,1917. nai tie jo kvotimai yra peržiū
Mr. Jonas Keras
rimi ir jei matyti iš jo kvoti
South Boston, Mass.
mą, kad jis gerai išmoko sa
Dear Sir: —
vo užduotą lekciją jam siunčia
In replv to your letter in kįtą lekciją mokinties.
regard to instruction in PlumGal daugelis gardžiai nusi
bing, I will say that there are
no schools in Worcester in juoks iš tokios -systemos. Bet
which instruction in Plum- ištikrąją tokiu būdu yra sun
kiau išsimokinti ir reikia sti
bing is given.
prios
valios, kad prispaudus
If at least twenty persons
preferred a reąuest for ins save prie mokslo, bet tie, ku
truction in this subject in our rie nori, tą gali atsiekti. Dau
evening schools, it would pro- gelis jau yra išsilavinę tokiu
bably be possible to arrange būdu ir pakilę profesijose ir
amatuose ir jeigu kiti gali, tai
to open a class.
kodėl
mūsiškiai to paties ne
Yours Very truly,
H. P. Levis. gali padaryti?
Iš visą mokyklą, kurios gar
Iš to laiško mes matome, kad sinasi, geriausia atsako ama
mokyklų viršininkai suorgani tą išsimokinimui Ainerican
zuos klesą mokinimui bent ko Coresspondence School, Scrankio nors amato, jei tik atsi- toą Pa. Jei turis norėtą dau
rastij nors 20 ukvatninką, ku giau apie tos mokyklos siste
rie norėtą tą kursą imtu Štai mą arba kainas arba kokius
yra auksinė proga lietuviams nors kursus sužinoti, lai krei
susiorganizuoti savo kolonijo piasi pas juos laišku.
je ir mokinties kokio nors nau
Kaip ten nebūtą, kaip nemodingo amato.
kinsimės, tik broliai mokinkiJei kokioje kolonijoje susi mės. išandien mokslas pasau
organizuotą jaunimas ir pano lį valdo. Bemoksliai užima
rėtą visi kokio nors amato im vergą vietas. Taigi nebūkime
ti, kuris nėra mokinamas toje vergais, būkime valdytojais,
mokykloje arba tame mieste, vadovais.
tai lai kreipiasi į mokyklą vaiJonas Keras.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
LAWRENCE, MASS.
S. B. Mickevičius, kuris jau
čia porą metą nezaležninkauja
parsitraukė sau “arci-vyskupą,” kad jį įšventintą į vys
kupus. Žmonės sakė, kad tas
“arci-vyskupas” esąs iš Lietu
vos atvažiavęs per Franciją
bet kada tas “arci-vyskupas”
atvažiavęs tik angliškai temo
kėjo kalbėti, tai Mickevičius
aiškino, kad tai esąs francūzas.
Ištikrąją iš kur ir kas tas
“arci-vvskupas” yra per pau
kštis, tai dar neteko sužinoti,
o ką Mickevičius skelbia nega
lima tikėti. Šventinimai žada
įvykti nedėlioj. Bet tas veltui
darbas, nes jau ir taip Micke
vičius yra tris kartus šventin
tas.

*

WATERBURY, CONN.

T. Fondo 40 skyr. surengė
prakalbas 20 d. sp. šv. Juoza
po parap. svetainėje. Kalbėto
jas buvo p. K. Pakštas. Kalbė
tojas nurodė kiek yra nuveikęs
Tautos Fondas per visą karės
laiką ir ragino žmones kiek iš
galint aukoti į T. Fondą. To
liau sekė programas, kurį iš
pildė L. Vyčią 7 kp.
“Angelas laimės,” farsa, iš
pildė jaunosios Vytės ir moky
klos mergaitės.
Toliau sekė dainos, kurią
buvo daug-ir gerai išpildytos.
Toliau sekė auką rinkimas.
Surinkta $38.73, už diplomus
$6.00, viso $44.73. L. Vyčią 7
kp. dirba nenuilstančiai, nes
spalio mėnesyje jau surengė du
vakarą parapijos naudai ir ant
Dar vis randasi čionai žmo
kiais įvairumais.
nią, kurie tiki, kad Mickevi
T. F. Narys.
čius yra Kataliką kunigas, bet
ją mažai tėra. Daugumas jo
rėmėją tai yra palaidūnai beBALTIMORE, MD.
dievėliai, kurie tą daro iš ker
21 d. spalią LDS. kuopa lai
što ir norėdami žmones atitrau
kė
mėnesinį susirinkimą, kur
kti nuo tikrojo tikėjimo. Bet
tiems heretikams nesiseka. Ją daugiausia buvo kalbama apie
K Sp. Savaitę. Išrinkta komi
skaitlius mažėja.
tetas iš 5 asmeną, kurie tą dar
Čia randasi vienas gudrus,
bą pasiima ant savęs ir rūpinbet be sąžinės lietuvys biznie
’sis kuopasekmingiausia atlik
rius, kuris darbuojasi apie
ti
*
pagrabus, krikštynas ir tam
Taip-gi yra kviečiamos visos
panašiai. Jis yra vienas iš uo
dr-jos ir organizaciją kuopos,
liausią palaikytoją heretiko
kad prisiąstą savo atstovus iš
Mickevičiaus. Kada kūmai už
rinkdami tokius, kurie turi no
sako pas jį karietą ir liepia
ro ir gali pasidarbuoti tame
juos nuvežti į katalikišką baž
dalyke. Narė Moterą Sąjun
nyčią, tai jis nuveža pas bamgos kuopos pranešė, kad jau
bizą ir kada jie protestuoja
jos turi išrinkusios 2 atstoves
tai jis užtikrina, kad tai vis į K. S. S. komitetą Tas labai
tas pats, o jei reikės, tai išnaugerai, bet pageidaujama, kad
jo vaiką galės pakrikštyti. To
išrinktą ir daugiau, nes iš sąkiu būdu prigauna gana daug jungiečią yra gabią merginą ir
žmonią. Lietuviai turėtą susi
moterą, kurios galėtą daug pa
prasti ir pas tokius nesąžinim
sidarbuoti praplatinime kat.
gus biznierius neiti.
spaudos.

Rugsėjo 13 d. Apreiškimo par.
salėj Moterą Sąjungos 24 kuo
pa buvo parengus dailią pra
mogą Buvo pavadinta Sodno
vaisią skynimo pramoga. Salė
buvo gražiai papuošta gėlėmis
ir ant gėlią buvo pakabinėta
įvairią vaisią. Žmonią buvo
pilna salė. Buvo gera mnrika.
Retai kur žmonės esti taip pa
tenkinti, kaip kad jie buvo
šiuo sykiu.

O. M.
BROCKTON, MASS.

Krikštynos.
Spalio 14 d. pas K. Pliešką
buvo krikštynos jo dukters.
Buvo jo gražus būrelis manda
gią svečią. B. Ruplis sumanė
parinkti auką
badaujančiai
Lietuvai.
Šeimininkas auko
jo $2.00. Po $1.00 aukojo M.
Podžiunienė,
B. Ruplis, A
Čemeris, S. Macinskas; po
50c. A Sirbinienė, J. Simaučius, po 25c. P. Gatautis ir
V. Kapičiauskienė. Iš Viso
$7.50. Per “Darbininką” au
kos pąsiąsta T. Fondui.

B. Ruplis.
KEWANEE, ILL.
Įtarė vagystėje.
Marė Blažienė išsipirko “money order” ant 20 dol. ir norė
jo jį pas’ąsti savo sūnui (ar
giminaičiui) į kitą miestą. Ji
paprašė St. Lakicko, kad šis
parašytą jai tą laišką su kuriuom tuos pinigus ji turėjo
pasiąsti. S. Lakickas parašęs
ir paėmęs laišką su pinigais
tarė: ką tu motin dabar eisi,
duok aš eidamas ir nunešiu į
pačtą; taip ši ir padavė jam.
O Lakickas būk tai atplėšė
laišką numetė, o “money orde
rį” nuėjęs į pačtą išmainė ir
pinigus susidėjo į kišenę. Pa
skui sužinojus, kad orderis iš
mainytas, Blažiai Lakicką ap
skundė, bet kaip ten buvo kad
Lakickas išsiteisinęs, ir buvo
viskas bepasibaigią bet St
Lakicko motiną užpykus ant
Blažienės, kam ši jos sūną
“bereikalo” skundė, ir 23 sp.
pasigavusi ant gatvės Blažie
nę būk gerokai apmušusi, o
Blažienė atgal apskundė už
“money orderį,” ir St. Lakic
kas dabar gavo užsistatvti 500
dol. bonso. Kaip viskas pasi
baigs, dar nežinia.
Dar turiu priminti, kad mi
nėtas' St. Lakickas yra tas
pats, kuris pernai vasarą pra
gėrė sukolektuotus pinigus cukernės streikierią, ir dėl šito
dalyko buvo ir socijalistą kuo
pa jį išmetė iš savo tarpo, kai
po žvdą iš jomarko.

Lakštutė.

.

LAWRENCE, MASS.
Neužilgo žada pasirodyti
naujais laikraštis.

Mickevičius, nezaležninką
nevą vyskupas, paskelbė, kad
neužilgo pasirodys nezaležnas
laikraštis? Ištikro bus įdo
mus, jei Mickevičius pats jį
redaguos, nes Mickevičius tiek
žino apie lietuvišką kalbą
kiek degloji supranta apie as
tronomiją
Bet, skelbia “vyskupas,”
kad tas laikraštis bus papuoš
tas daugeliu paveikslą ir lie
pė savo parapijonams, drau
gijoms, komitetams ir šiaip
grupoms parapijoną nusitrau
kti savo paveikslus.
Laukia čionai žmonės pasi
rodymo tos naujos gazietos
kaip cirką atvažiuojant, nes
supranta kad bus iš ko pasi
juokti.

Nezaležna maldelė
Laike pamaldą nedėlioję,
spalio 21, štai kaip baigdamas
savo priklodą atsisukęs ties
savo “altorių” prabilo: “Viešpatie, Tu esi prikaltas ant
kryžiaus be drapaną, nuogas
ir plikas.”
Tai tik vienas pavyzdis iš
daugelio jo panašią išsitarimą.
Sunku geram žmogui suprasti,
kaip žmogus turėdamas nors
kibirkštį tikrojo tikėjimo sa
vo širdyje gali manyti, kad tai
tuomi yra Dievui garbė ati
duota. -Bet čia dar randasi
daug tokią, kurie dar ar iš
keršto ar iš žioplumo tiki tam
bambizui.

LAWRENCE, MASS.
Kataliką parapija uoliai
veikia. Choras įsteigė
naujus vargonus.

T/1 laušimu*}
.KVampelis •
Po vadovyste vietinio klebo
no gerb. kun. Prano A VirKLAUSIMAS — Jei Lietu
mauskio ši kolonija, kaip iš
va
po karės gaus neprigulmymiego pabudus pradėjo uoliai
bę,
tai kokie bus Lietuvos pi
veikti viešame lietuvią gyve
Lewistonietė.
nime. Yra dažnai surengtos nigai?
prakalbos, paskaitos ir yra PAAIŠKINIMAS—Jei Lie
maži vaikai mokinami ne vien tuva gaus visišką neprigulmytik katekizmo, bet ir gramati bę, xtai pinigą sistemą sutvar
kos ir Lietuvos istorijos.
kys išrinktoji valdžia.
O ko
Choras jau stipriai susior kie tie pinigai bus, tai negaganizavo ir turėdamas gabą Įima nuspėti. Lietuvią piešė
vedėją p. Antaną Grzegorzew- jai išdirbs projektus, o val
skį (Grigoraitį) jau didį pro džia išrinks
tinkamiausius.
gresą padarė savo tarpe. Iš Gal ant ją bus atvaizdintas
simokino ne vien tik geriau vytis, žemaitiška mešką stum
giedoti bažnytines maldas, bet bras arba šiaip lietuviams sim
taip-gi daug gražią dainelią, boliškas ženklas.
su kuriomis papuošia sureng
tus vakarėlius.
''
KLAUSIMAS — Jeigu se
Negana to, giesmininkai ma minarijos auklėtinis nori gau
tydami, kad ją vargonai men ti savo “metrikus” ir “exeat”
ki nutarė surinkti aukas ir iš Lietuvos šiuom karės metu
pirkti naujus.
Kaip nutarta, tai prie ko jis turi kreiptis? Ar
taip ir padaryta ir ą mėnesį galima 'susirašyti su Lietuvos
laiko surinkta arti $1.000. Jau vyskupu? Kokiu antrašu ga
vargonai už $1.700 papirkti ir lima kreiptis į Lietuvą su viršstatomi. Giesmininkai pasiry minėtais reikalais?
žo surinkti pilną sumą iki bus
Mokinys.
vargonai pašventinti, kad ga
PAAIŠKINIMAS — Mes
lėtą už juos gatavais pinigais
spėjame,
jog tame galėtą pa
pamokėti. Jie mat nenori už
traukti jokios skolos ant para tarti seminarijos valdžia. Mes
tai nesame girdėję, kad kas
pijos.
Pašventinimas vargoną bus kokį raštą ar laišką būtą ga
nedėlios vakare lapkričio 4 d. vęs iš užimtos Lietuvos nuo bi
Prie pašventinimo dalyvaus le kurio. Mes esame rašę ževyskupas Bostono diecezijos maičią vyskupui P. Karevi
•v
ir daug kunigą iš apielinkią čiui. Negavome jokios žinios.
parapiją. P. Grigoraitis ren Mes spėjame, jog Lietuvos
gia iškilmingą muzikališką vyskupai ir apskritai veikėjai
programą dėl to vakaro. La visokius būdus išbandė gauti
vina savo chorą. Mokina ke leidimą susirašinėti su Ameri
letą naują gražią giesmelią. kos ir Rusijos lietuviais ir ma
Girdėties kad neužilgo čio tyt negauna. Tie laiškai skel
nai įvyks net dvi Spaudos Sa biamieji, kaipo atėjusieji iš už
vaitės. Viena savaitė bus vien imtos Lietuvos yra blankos,
4
tik vaiką jėgomis varoma, o kur atsakyta į keletą klausi
kita bus kada suaugusiems bus mą. O tuos atsakymus rašė ne
duota proga perviršinti gerą patys žmonės, bet vokiečią
darbą nuveiktą laike mažąją žandarai.
savaitės. To labiausiai čia ir
KLAUSIMAS — 1) kokis yreikia.
Gera literatūra ir
spauda čionaTclaug'ką nuveik ra skirtumas tarp socijalistą
tu, nes šio miestelio žmonės ir tautininką, ir ką jie svajoja
dar daugumas nežino net kaip šiame pasaulyje. 2) Kaip bus
geras laikraštis arba knyga iš su Liberty Bondsu, ar bus gali
rodo. Jie vien tik šlamštus ma bile kada pinigus atsiimti.
temato ir vien tik į juos tiki Panorėjus važiuoti Lietuvon,
ir iš tos priežasties čionai ran ar kur kitur, tai kur tą Li
dasi tokis suirimas ir nepasto berty Bond bus galima padė
ti, ir kam atiduoti?
vumas lietuvią tarpe.
A. I. A.
Jonas Keras.
Lewiston, Me.
Paaiškinimas — 1) Socija
ROCHESTER, N. Y.
Vienoj korespondencijoj.iš listai kartu yra ir laisvama
Šio miesto nevisai teisingai bu niai, tai yra nepraktikuojan
vo parašyta apie susiorgani- tieji ir nepripažįstantieji jo
zavimą Vyčiu kuopos. Kur kios religijos. (Skaityk “Pa
Jie
buvo Kalbama apie organiza žinkime Socijalizmą”).
torių Pikūną tai ištikrąją jis svajoja apie panaikinimą visą
nebuvo organizatorius tos kuo religijų ir' privatinės nuosa
vybės, panaikinimą algą ir įpos.
Koresp. steigti tokį surėdymą, apie ku
rį nei patys nežino ir nesu
LEWISTON, ME.
pranta. 2) Tautininku vadina
Spalio 20 d. moterą dr-ja si toks žmogus, kuriam ypač
N. P. P. Šv. parengė balią, kur rūpi tautos reikalai, kurs at
buvo nemažai žaislą su dova sidavęs veikimui dėl tautos.
nomis. 1) Kas gabesnis prie Todėl tautininku rasime viso
Uoliausią tauti
riešutą nešimo. Tokia buvo se srovėse.
p-ni E. Bikulšienė ir gavo do ninką turime kataliką srovėj.
vaną. 2) Kas greičiau sustatys Yra ir laisvamanią tautininką.
paveikslą. Tą padarė B. I- Juk Dr. Šliupas didžiausias
vaškevičiutė, gavo dovaną. 3) lietuvią laisvamanis, bet dėl
Kas atras šviesą. Atrado p. J. Lietuvos jis veikia su pasi
Bikulšis ir gavo dovaną 4) šventimu. Teisybė, jis veik
Muzikališki krėslai, dovaną visur iškiša savo laisvamaniš
gavo p-lė A Kazalauskytė. kus ragus. Bet visvien jis yTaip-gi ant įžangos tikietą ra lietuvią tautininkas. Tar
buvo paskirta 2 katalikiški pe lietuvią socijalistą ir-gi ra
laikraščiai: moterims “Mote stume tokią, kuriems rūpi Lie
rą Dirva,” vyrams “Mokslei tuva, jos neprigulmybė. Avis.” Laimėjo “Moterą Dir merike tokią nesiranda, bet ją
vą” p-ni Katr. Jakutienė, gi yra keletas užimtoje Lietuvo
“Moksleivį” laimėjo p. T. Ru je ir nemažai naudingo darbo
dokas. Žmonią buvo daug ir atlieka. Bet Amerikos laisva
visi matyt buvo patenkinti.
maniai monopolizuoja tą var
• Bronė. dą, tai yra taiko vien sau. Gal
būt jie tą žodį vartoja nesu
KALENDORIUS.
prasdami jo gramatiškos reik
VISUS LIETUVIUS KVIEČIAME šmės. 2) Su Liberty Bond nie
KUpDIDZIAUSU MUS UŽBOMBAR- kur neprapulsi. Visur jis tiks.
DUOTI UŽSAKYMAIS ANT KALEN Apie tai buvo rašyta “Darbi
DORIAUS.
ninke” po keletą kartą, o No.
125 tai buvo ilgokas straipsnis
Tikimės, jog per Spaudos ant pirmo puslapio.
Savaites (iki gruodžio 1 d.)
ją neliks pas mus.
Tuomet
KLAUSIMAS — Ar gali
išleisime antrą laidą,. jei bus prie Vyčiu prigulėti toks jau
dar reikalavimą.
nikaitis, kurio vienas tėvą yPopierą Kalendorini ėmėme ra svetimtautis katalikas.
Vytė.
brangią, drūtą, kaip jaučio
odą. Galėsime Kalendorią var
toti kasdien per ištisus metus

priimtą tokį jaunikaitį. Jei. klerikalizmas esąs tame, kad
toks jaunikaitis dėsis prie L. kunigai kišasi į politiką kad
Vyčią, reiškia nori būti lie tikėjimą neša politikon arba
tuviu ir nori su lietuvią jau tam panašiai. Kad parodyti,
nuomene veikti Tokios ypa kaip nesąmoninga katalikus
tos bus riešingai priimtos Vy pravardžiuoti klerikalais im
čią tarpam
'
kime daktarą profesiją Dak
tarai dalyvauja viešame gyve
KLAUSIMAS — Ką reiškia nime, politikanja.
Geriems
žodis “Knight?”
daktarams be abejonės ypač
J. v. rūpi žmonią sveikata. Tai ris
Uleveland, Ohio.
užsimins apie tai, aiškins apie
PAAIŠKINIMAS — Žodis sveikatos reikalus, nurodinės
Knight lietuviškai reiškia vy ligonią reikalus, kaip apsisau
tis, raitelis, karžygis.
Yra goti nuo ligą. Tokie dalykai
organizacijos Knights of Co- atsispindės gerą daktarą vei
lumbus,
Kolumbo
Vyčiai, kime. Protingi žmonės jiems
Knights of Labor, Darbo Vy pritars, ją veikimą parems.
čiai. Lietuvos Vyčiai angliš Neatsirado tokią besmegenią,
kai vadinasi Knights of Lithu- kurie tokius daktarus už tai
ania.
bandytą pravardžiuoti prama
nytais vardais, kaip va mediKLAUSIMAS — Ką reiškia kalais arba panašiai.
Dabar
klerikalai*ir klerikalizmas?
grįžkime prie kataliką. SusiBrooklyno šnipas. pratusiems katalikams, ypač
PAAIŠKINIMAS — Kleri kunigams, tikyba rūpi dau
kalais laisvamaniai ir socija giau, negu daktarams žmonią
listai vadina kataliką veikė sveikata. Susipratusią gerą
jus, ypač kunigus.
Todėl tai kataliką veikimuose visuomet
laisvamaniai ir socijalistai net atsispindi religija.
Religijos
jau po keletą kartą buvo priešams tas nepatinka.
Tai
spiriami pasakyti, kas tai v- jie ir prasimanė babaužį kleri
ra klerikalizmas ir ar yra jis kalizmą nutėplioja jį kuojuotarpe lietuvią apsireiškęs. Bet džiausia, uždeda ragus ir bai
visuomet jie nutylėdavo.
Iš do tuomi nesusipratusius žmo
šiaip ją rašinhj paaiški, jog nes.

Jaunimo darželis.
IŠMINTIES IR PROTO
PERLAI.
Draugiškumas.
Gerą draugą sau surasti,
kuriuo galėtum pasitikėti, dar
bas yra nesuvis lengvas.
Draugą tuojaus daug aptu
rėsi, jeigu gausiai visą-ko
duasi, o beveik nieko tu iš ją
nenorėsi.
Blogi draugai, kaip bitės,
mėgsta gėlėles, (kvietkas) kol
jose randasi medaus, o kaip
jį iščiulpia, tada apleidžia.
Kaikurie draugai panašūs į
kregždes, (blezdingas) kurios
pas mus būna tiktai vasaros
laiku, o kaip ateina ruduo, pa
pučia šalti vėjai, tuojaus jos
skrenda į svetimas šalis.
Kaikada naudingesni mums
yra priešai, teisybę sakanti,
negu pataikaujantieji draugai.
Tiktai dorybė gimdo ir auk
lėja tikrąjį draugiškumą ir jį
palaiko.
Tikras draugiškumas gali
būti tiktai tarp gerą, dorą asmeną.
Blogas su blogu, nei
blogas su geru tikro draugiš
kumo negali užlaikyti.
Blogas yra tas draugas, ku’ris teisybę slepia ir teisybės
nemyli.
Būk atsargus draugus pasi
rinkdamas.

SEPTYNI NAUDINGI ŽMO
GUI ĮSAKYMAI.
1. Vandens gerk tankiai, tik
po mažai; svaigalą visai ne
ragauk.
Kvėpuok tyru oru
daugiausia.
2. Nevalgyk perdaug, bet
gerai sukramtyk ką valgai.
3. Daugiau vaikščiok pėkščias, negu važinėk.
4. Nesirėdyk per storai ir ne
susivaržyk.
Pratinkis
šaltį
pakęsti.
5. Dažnai maudykis; dabok
kojas.
Neužsišaldink.
6. Nesirūpink daug,
bet
dirbk kuodaugiausia.
7. Nerūkyk taboko; o jei
jau rūkai, netrauk į savę du
rną,
Bet ir rūkyti atprask
visai.

J. V. Šešupė.
PRIEŽODŽIAI IR PATARLES.
Juo debesys tamsesnis,
Tuo lietus trumpesnis.

------ o-----Kas į kitą akmeniu laidys,
Tas pats sau pataikys.

-

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

Kas abejoja,
Tas apsirokuoja.
--------- O--------

y

Ko žioplys nesupranta,
Tad ant kito blogu randa.

------ o-----Tie žmonės geriausi visados,
Kurią nematom niekados.

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

LIETUVAITĖ.

Visi gero išradėjai,
Darbininkams geradėjai.

Mūs’ lietuvaitė —
Darbšti mergaitė:
Ravi ir 9ėja,
Ir siuvinėja.

>

--------- 0---------

Kiemelį šluoja,
Puikiai dainuoja
Dainelę graudžią,
Verpia ir audžia!.

Linelius mina,
Valgį gamina,
Skalbia, mazgoja,
Tvarką daboja!...
Prigimtą šalį
Myli, kiek gali!
Gerbia darbštumą,
Dorą, blaivumą!
Ta mūs seselė —
Graži aušrelė
Šrdį ramina,
Tautą dabina!

Žmogus kuris gyvenime daug
kenčia,
Tas apie laimę ir kalbėti neken
čia.
------- _O__

Čia varnos galva,
Ten uodo žarna.
..... 0-----Nevadints atėjau,
Nestumčt’s įsmukau.
------ o-----Jaunas tik gal mirti,
O senas juk turi mirti
-O

Saulės amžiaus negyvensi,
Kur-gi dingsi kaip pasęsi?..
--------- 0---------

Sėsk, būsi svečias,
Mudu du, tu jau trečias.
——IO——

O mylimoji!
’
Gyvuok, sveikoji,
Metus ilgiausius, '
Ir laimingiausius!

K. V.
O, ŽMOGELI!
O, žmogeli, o žmogeli!
Meldžiam’s valdyk tu save,
Nes aukštybėj yra akis,
Kuri žiūri į tave!

K S. N.

Bėda, vargas kojas taiso,
Kvailas protas to nepaiso.
------ o—
Šaukštu upės neižmieruosL
Marią vandens neišgersi.
J. V. Panenupis.

f
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Vietinės žinios
Kataliką Spaudos Savaitės
So. Bostone,
pirmasis
Šv. Petro parapijos salėje, nedėlioj, spalią 28 dieną nusise
kė kuopuikiausia. Programas
savo įvairumu, gyvumu paten
kino visą publiką. (Dainos, deklemacijos, monologai, veika
las “Raulą kompanija 99 ir
prakalbos buvo šaunios. So.
Bostono lietuvią kataliką -te
atrališkomis pajėgomis, o ypač
dainininkėmis
turime pasididžiuotL Tokią pajėgą netu
ri nei mūsą liberalai, nei soci
jalistai. O čia kaskart tos pa
jėgos dar labiaus vystosi ir to
bulinasi. Programo protarpiais merginos pardavinėjo
laikraščius ir
katalikiškus
knygas.
Žmonią buvo pilnutėlė sve
tainė. Įspūdžiai iš pirmo Ka
taliką Spaudos Savaitės vaka
ro paS*visus pasiliko kuogerigusi.
f Vakaro programe dalyvavo
ir lietuvis kareivis D. Antana
vičius iš Ayer, Mass. Vakaro
rengėjai — Lietuvos Vyčią 17
kuopa.
Tikimės, kad ir sekantixvakarai seredoj ir nedėlioj bus
ir-gi puikūs ir laukiama į juos
kuodaugiausia publikos. Pir
mame vakare dalyvavo ir mū
są gerbiamieji kunigai kleb.
T. Žilinskas ir Pr. Juškaitis.
Abu pasakė labai įspūdingas
prakalbas.
Storasis Jonas.

f
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Kataliką veikėją suvažiavi BIAURIOS PROVOKACIJOS
mas. S. Bostono, Brightono,
Didžiausią neteisybią ir ne-

Norwoodo, Chelsea, Cambrid
ge lietuvią’ kataliką atstovai
buvo suvažiavę nedėlioję, spa
lią 28 dieną, šv. Petro parapi
jos svetainėje, no. Bostone tar
sies apie kataliką spaudos reikalus. Atstovą susirinko arti
30. Išimtinai tartasi apie būdjis kataliką spaudos pasekmingesniam praplatinimui, ir
mūsą Federacijos sudrūtiniIšreikšta daug sveiką
mą.
niinčią ir padaryta suvažiavi
me labai naudingą nutarimu.
Tas suvažiavimas beabejo sndrūtins Bostoną ir apielinkes
ietuvius katalikus ir praskins
platesnį kelią kataliką spaudai
ir Federacijai šiose apielinkėse. Apie nutarimas beabejo pa
skelbs suvažiavimo protoko
las, todėl čia ją visai neminė
sią.
r Tik su džiaugsmu galiu pas
tebėti, kad mes lietuviai kata
likai šiose apielinkėse drūtiname savo pozicijas visais atžvilgiais. •

Katalikas.

Tautos Fondo 11-ojo skyr.
mėnesinis susirinkimas buvo
ketvergo vakare spalią 25 d.
Prakalbą rengimo komisija
pranešė kad prakalbą nebuvo
galima surengti nes svetainės
negauta. Nutarta prakalbas
rengti po Kalėdą. Gauta laiš
kas iš K. S. S. Komisijos kurį
susirinkime
perskaityta ir
vienbalisai priimtas. Į K. S. S.
K-ją apsiėmė įeiti ir pasidar
buoti p. M. Venis, Niauronis ir
E. Jankauskaitė. Taip-gi svar
styta ir įvairūs kiti reikalai.
Kolektoriai mėnesinią duoklią
už praeitą mėnesį surinko
$137.25.

Kun. Jonas Žilinskas išva
žiuos. Klebonas kun. T.- Žilins
kas gavo tokią kablegramą:
“Stockholm, spalio 25-17. Kur
žmogus.
Jonas, kablegramuok Augštuoliui. Yčas.” Iš to suprantama,
WATERTOWN, MASS.
jog Europos veikėjai pasigen
Hood Rubber Co. Spalią 19
da, gerb. kun. Jono Žilinsko ir
d
.š. m. mašina nutraukė du
'jis ketina išvažiuoti, kur šau
dešinės
rankos pirštą S, Navic
kiamas.
kui.
Pranešu ir kitiems lietu
’ - LDS. 1-mas kuopos mėnesi viams, kad apsisaugotą dir
nis susirinkimas buvo nedė bantieji prie Calendar maši
lioj, spalią 28 dieną tuojaus nos, nes jau ne pirmas toks at
po pamaldą pobažnytinėje sa sitikimas.- Darbdaviai nei dir
lėje. Narią atsilaąkė pusėti bantieji svetimtaučiai darbi
nas būrelis. Įvairios komisijos ninkai nepraneša, kad apsi
išdavė apie savo veikimą ra saugoti ir vengti tokią atsiti
portus, o paskiaus nutarta ren kimą.
. ’ '
•
gti diskusijas įvairios rūšies ir
prakalbas. Tuos reikalus su
Garnio malonės. P. P. Bal
tvarkyti ingaliota diskusiją
rengimo komisija ir valdyba. čiūnams, gyvenantiems prie
Susirinkimą vedė vice-pirm. 38 Mercer St garnys pdovanojo dukterį. Tėvai iš garnio do
p-lė V. Varžinskaitė.
g- Narys. vanos labai džiaugiasi.
!

*

Iš moksleivią veikimo. Bos
tono lietuviai moksleiviai pra
dėjo labai energingai tvarkyties ir organizuoties ir savo
darbą varo labai rimtai. Spa
lią 28 dieną įvykusiame Am.
Liet. R.-K. Moksleivią Sus-mo
kuopos susirinkime dalyvavo
netoli 50 moksleivią. Svars
tyta ąpie įsteigimą įvairios rū
šies skyrią kaip va atletikos,
orkestroe' dainininką ir kito
kią. Tam išrinktos komisijos,
į kurias ineina gabūs mokslei
vią veikėjai, jau nemažai yra
nuveikusios. Netolimoje atei
tyje rengiama moksleivią va
karas. Bus tas vakaras labai
nepaprastas su visai naujos rū
šies programų. Susirinkimus
moksleiviai laiko kas dvi savaiti. Paskutinis susirinkimas,
reikia pažymėti, buvo rimtas
ir pavyzdingas. Susirinkime
dalyvavo taip-gi kun. Pranas
Juškaitis ir p. J. E. Karosas.
Jauniems lietuviams moks
leiviams ir moksleivėms linkė' tina kuogeriausią ją prakilnia
me darbe pasekmią.

Moksleivė.

..
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BRIGHTON,
MASS.
‘r
. •
*

832 Sere St.,

Ką tik išėjo iš spaudos Joąnnos Tamašauskaitės (La^cštotės) eilės. Knygelė . 64 pusla
piu ant gražios popieros. Kai
na tik “25c. (tik vienas kvoteris).Agentams nuleidžiama di
delis nuošimtis. .Galima gauti
pas autorę: 720 N. Main Str.
Kewanee, UI.

VAKAR. PENNSYLVANUOJ.
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR-GUĄ
Prezidentas: —

K. Smigelskis,
1 Eilėn St.,
Carrick, Pa.,
Mt. Oliver St.

LAIŠKAS NUO NELAISVIO.

J. Packevich,
/ 2107 Wharton St.,
S. S. Pittsburgh, Pa

Finansą Sekretorius: —
Jos.
138

161 W. 6-th et,
Boston, Mass. ,
K

A. K. MAŽENAUSKAS įga.
Uotas užrašinėti “Darbinin
ką,” rinkti apgarsinimus ir tt
Pas jį galite kreiptis šiuo ad
resu:
A. K. M&žnuraskas,
321 Lincoln Avė., Rockford,IlL

Lietuviai kareiviai iš Devens
Carop, Ayer, Mass. nedėlioj,
spalią 28 dieną aplankė savo
draugus ir pažįstamus So. Bo
stone. Į “Darbininko” Redak
ciją buvo užėję J. L. Petraus
kas, J. Šarkas, D. Antanavi
čius, Ivanauskas, J. Jakubaus
kas. Subatoj jie visi dalyvavo
parodoje, kuri Bostone bu
Taisė M. Šalčius. Kaina ,60c.
vo rengiama dėl smarkesnės
paskolos | Reikalaukite ’ “Drabtainko”
agitacijos laisvės
1 knygne, 842 W. Broadvay, So.
“bond’sąv pirkimui.

Bioadway, So. Boston,
Kampas Dorchester Street.
Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairią rušią SAL

DAINIŲ, ŠALTAKOŠES (ioa
-cream), SODA ir CIGARŲ.
Taipgi įvairią

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

ST. ŠIMKUS
ATIDARĖ
MUZIKOS MOKYKLA.

Kas rimtai nori mokytis muzikom
— tegul Ją lanko. Adresas:

667 BEDFORD AVENUE, -,
BROOKLYN, N. Y.

PIRK RAKANDUS PAS

Sutaupįsi pinigą.

ATSIŠAUKITE

Frank R. Richmond,
374-378 Broadway,

C. Patckevich, ,~
1908 Merriman St.
M. Bražinskas,

1110 Freyburg St,
Pittsburgh, Pa.

So. Boston.

Nusipirk mosties.

Extra!!!
Muzikos Mylėtojams

Tai BUSI GRASUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per kelia
vakarus, o padarys veidą tyri Ir

skaisčiu baltu.

z

Toji mostis išima

plėmus raudonus,

juodus

arba

prašalina visokius spuo
veido. Kama dėžutii —.
AŠ JOJAU PER GIRELĘ 4................................................................ 30c. 50c. ir $1. Pinigus galit siąst ir
šlakus ir
gus nuo

VAI TU ŽIRGE-ŽIRGE ............................................................................ 30c. stampoms.
NESIGRAUDINK MERGUŽĖLE........................................................ 30c.
J. RIMKUS
SĖDŽIU PO LANGELIU.......................................................................... 30c.
GERKIT BROLIUKAI VISI APLINKUI....................................... 30c.
VAŽIAVAU DIENĄ....................................................................
25c.

•

nės Jo atsišaukit, galite gauti nemažai
pinigų iš kompanijų. A.a. Alsis mirė
Visos šios dainos yra išleistos paskirium su pridėjimu po vieną
spalio 4 d. Giminės kreipkitės šiuo ad-‘
dainą iš seniau leistą to paties autoriaus “Mūsą Dainos.” Imant
resu:

Chorams didesnį skaitlių egzempliorių duodu didelį nuošimtį.
Perrašinėjimas, kokiuo nors būdu, 'šios dainos yra griežtai už
drausta. Teiksis kopijuotojai įsitėmyti. Adresuokite:

JUOZAS WITKUS,%

MASSENA, N. Y.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

K. STRUMSKIS,

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

BROOKLYN, N. Y.

222 DUFFIELD STR.,

Kas nori būti turtingu,
TAUPYTUS PI

J. Marcinkevicz,
2106 Carson St.
J. Janauskas,
75 So. 19-th St,
M. Bražinskas,
1110 Freyburg St.
J. Kybartas,
2115 Wrights St.
P. Kildušis,
1811 Wharton St.,
Pittsburgh, Pa.
K Vierąitis,
1717 Arcena St,
N. S. Pittsburgh, Pa.

kai

Rakandai pirmos rūšies ir
nos labai žemus.

TIK KĄ IŠĖJO Iš PO SPAUDOS ANTRA LAIDA ST. ŠIMKAUS

Duguesne, Pa.

A

RICHMOND’S

TAS SAVO SU

Juozas Lukauskas gavo lai
šką nuo brolio Bonifaco, ku
riame rašo, jog laišką rašy
tą balandžio 12 d. gavo rug
pjūčio 12 d. 1916 m.
Juozas
per Šveicariją yra jam siuntęs
10 franką ir 30 santimą, ku
riuos kun. A. Steponaitis ža
dėjo jam nusiąsti.
Amerike Jaaftor: —
yra dar jo pusbrolis Jonas Lu
J. Tamkevičia,
kauskas ir trys pusseserės.
2025 Jane St
Jei jie norėtą daugiau žinią,
Mankai: —
tai gali kreiptis adresu:

^J. Lukauskas,

Centrai Špa

Protokolą Sekretorius: —

LDS. 22 kuopos įvyks mėne Iždininkas: —
sinis susirinkimas lapkričio 2
B. W. Woshner,
d. Lietuvią salėj. Prasidės
1514 Carson St.
7:30 vai. vak. Visą prašome
Direktoriai: —
ateiti.

S. Kudarauskaę.

305 HamiUon Avė.,

Netikėtą mirti sutiko a. a. JONAS
J. Petraitis,
ALSIS paeinantis iš Kauno gub., Ra
1505 Carson St.r
į .
S. S. Pittsburgh, Pa seinių pav„ Judrėnų parapijos. Gimi

Vice-prezidentas: —

t

Homestead, Pa.

— ABBA--- "

a

Lietuviškas Lietuvos
Žemlapis ..A

Paieškojimai

sąmonią skelbimu pasižymi
Jeigu nori surasti savo gi
lietuvią socijalistą veikėjai ir
mines ar. pažįstamus prisiąak
ją spauda. Jie paprastus daly
paieškojimą į 44 Darbininką. 9f
kus taip išpučia, taip juos ant
viso pasaulio išbūbnija, kad
kitas nepratęs kritiškai į soci
75c.
jalistus žiūrėti, gali pamanyti,
” SL00
kad socijalistą prasimanomuo
se yra ir teisybės.
Užteks čia trumpai paminė
99
ti -keletą apsireiškimą iš soci
jalistą veikimo,—kad žmonės
242 W. Broadway,
suprastą^ kokie nesimpatingi
SO. BOSTON, MASS.
ir neteisingi- žmonės yra tie
9
mūsą lietą'viai socijalistai.
Bostone “ciciliką” lietuvią
Paieškau savo pusbrolio Silve»leib-orgftnas “Keleivis” labai tro Karčiausko paeina iš Vilniaus
dar nesenai mėgino “Darbi gub., Traką pav., Valkininką pa
ninką” įvelti į kokiąs tai kei rapijos, Kaniūkų sodžiaus. Girdė
stus parapijinius ginčus,su ku jau kad gyveno seniaus Utiea, N.
riais “Darbininko” Redakci Y. "Meldžiu jo paties atsišaukti,
ar kas apie jį žinot malonėkit pra
ja nieko neturėjo ir neturi ben- nešti už ką būsiu dėkingas. Adre
dro. “Keleivis 99 norėjo mus sas:
J. KAZIUKONIS,
biauriai išprovokuoti. Bet jam
‘
(Barbens)
tas nepasisekė.
224 W. Broadway, S. Boston,Mass.
Dabar socijalistą oficijozas
“Kova” paskutiniame numeVARGONININKAS
ryj, kalbėdama apie p. J. REIKALINGAS
Dideliame mieste ir didelėje para
Ramanauską paskelbė L. D. S. pijoje ant gerų išlygų su geru balsu ir.
Dėl platesnių žinių kreiptis j
sekretorium, gi išties p. J. Ra doras. REV.
C. F. SZAfKUS,
Albany N. Yą
manauskas visai nėra mūsą 383 Livingeton Avė.,
Sąjungos sekretorium.
LDS. sekretorium pernai bu Paieškau tėvu Jono ir Petronėlės Petralčių, giminu] Juozo ir Veronikos Ba
vo p. J. E. Karosas, o šįmet nevičių, Jono ir Juozo Sakalauskų,
yra p. F. Virakas. J. Rama Jono, Juozo, Onos ir Petronėlės Pet
nauskas tik buvo laikinu sek raičių ir kitų giminių ir pažįstamų. Vi
retorium LDS. du metu atgal. si Kauno gub. Raseinių pav., Raseinių
Aišku čia, kad “Kova” ty parap., Berstų kaimo. Nuo jų netu
riu jokios žinios ir nesusirašau. Jei
čia pamelavo, o tą ji padarė gu ką nors pasieks šis paieškojimas, at
tam, kad LDS. rišdama su iš sišaukite šiuo adresu:
pūstuoju dalyku jai i kandus.
KOTRINA PETP.MČIUTĖ,
44
242
W.
Broadtcay,
So. Boston, Mass.
Kovos” biauri provokacija
ir-gi neturės mums blogą
F K K M. A
pasekmią.
Mainymui ant miesto NAMŲ arba
44
Darbininko” Redakcija ir parsiduos už pinigus labai pigiai. Laiš
L. D. S. Centro Valdyba nė kais kreipkitės šiuo adresu:
ra nuveikusi tokią darbą, už
M. YSZARA,
MėNaughts, Wis.
kuriuos turėtą nurausti prieš Box 64,
lietuvią visuomenę.
IEŠKAU DARBININKO
Kaslink p. Ramanausko in
Gerai mokančio bučernės ir groserformavimo policijoyapie soci nės darbų. Mokestis gera ir darbas
jalistus, tai tas yra'jo dalykas. užtikrintas. Meldžiu atsišaukti pas aSu tuo mes nieko bendro ne-';gentų
P. BRAŽINSKAS,
turime.
•

Rep.

.. ................................................

X

Nauja Knyga

DR. W. T. REILLY

VYRAI IR MOTERIS

NIGUS PRIVA

LO DABAR PA-

469 Broadwty,So. Kosta,Mus.
PUIK DORCHESTER ST.:

EIKITE PAS MANEI |

SIUSTI Į RUSI
JOS VALSTY- j Su bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia llgaz kuri reika- &
lauja specialisto patarnavimo.
>
f*
AUGOS BANKĄ!
♦♦♦
ieškokite
pagelbos
ten
,
kur
galėsite
ja
surasti
.
1
Nes tiktai dabar rublio kaina
'—Pradekite tiesiai eiti Sveikatos keliu.
|
žema.

DIDŽIAUSIAS -LIETUVIŲ
BANKAS MASS. VALS
TIJOJE
JUOZO KOWALIAUSK0.
111 Salėm St, ' Boston, Mass.
Tel. Richmond 843.
PINIGUS ant apsaugojimo
priimu ir moku 4 nuoš.
PINIGUS Rusijos perku ir
parduodu pagal žemiausią die
nos kursą.
PINIGUS-pasiunčiu į Rusi
jos Valstybinę Apsaugos Ban
ką ir siuntėjams pristatau,
to banko knygutes greitu lai
ku.
PINIGUS'į Rusiją pasiunčiu

673

Ofiso valau- Į
dos:
Y
9 vai. ryte iki i
4 vai. po pie-Y
.
X
Vakarais. 1
.nuo 6 vaL iki t
8 vaL
X
Nedėliomis, Jį
10 vai. ryte Jį
iki 2 po pietą. X
Jeigu .Jus čia gydy- Jį

Was-

hington st.
’ arti B<
ton st

, antri)
’■ bą.

IJums llegzaminavlmas nieko nekaštuos,
sitfis. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą

fizišką stovi ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio.

Tas lšgel-

b«s Jus nuo kančių ir kitur negero gydymo.

j

*|*

V

PINIGAI man inteikti gvarantuojami mano kapitalu
S50.000.00.

NOTARAS IR TAIKOS
TEISĖJAS
Blankos, kurios išduodamos
pasiliuosavimui nuo kareivijos
išpildomos už dyką.

JUOZAS roVAUAUSKAS
Bankierius

111 Balam St,

>

Boston, Man.

i

Tel.So.Botax»270

DR. JOHN JhcDONNELL, M. D.
naiiMrti ir Urtuvitsiti.
Ofiio valandos:
Ryt na iki 9 vai.
Popietę 1 iki 8
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

■

DR. F. MATULYTIS
0fiw4*ao*
MP.M.7-IPJI.

AR ESI GIRDĖJAS?
Kad žmogus gali pasigražinti sau
veidą ir įgyti ilgus plaukus. Prisiųsk
štampą ir gauti visas informacijas.

PINIGUS inteikin per 4 die

tiktai siuntėjai to nori.

NadiBoaia
nuo lt vai. ryta
iki 4val vakare.

419 Boylstsi St, Besta, Mm.

pačtu ir telegrafu. Siuntėjams
pristatau parašus adresatu.

nas gyvenantiems Rusijoje, jei

Viludo*
nuoSnl ryt*
iki 8 t*L vakaro.

Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai—
medlkališki ir elektr&kL Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas

A

Jį
Jį

kas geriausia sergantiems.
AB JUS KENČIATE.
Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor- |
malto širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus Jauti- *♦*

mo, galvos skaudėjimp,
svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo
sąnarių, ulcsrlo, žaizdų, kataro, užkimimo geTKMs, nuo skausmų viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktą liežuvi,
V konstipadja, reumatizmo skausmą arba spaugų? šių ir daug kitą
♦i* ligų, nuo kurių matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą ir

IISTUMTM F« WUm M.
42 Vma Street,
Montello, Mase.

<

X
j

♦•♦tvirtumą ant visados. 1
♦♦♦
Aš gydžiau vyras Ir moteris per daug metų. Vienas atsilanky- ♦♦♦
Xmas pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite, &
jfkad aš pasiekiu tiek gerų pasekmių J trumpą
laiką
gydy-A
JT n»o. Aš gydau tik tikrą priežastį Ug<* ir silpnumai pranyks. Atak A
YmInklte- k*4 pasitarimas yra absoliutiškai veltui.
Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. UivflAk'mas ligos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgei be veikimo. Y

Y

%

9

