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Dideles talkininkų pergales.

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora .bujotų ten, 
kurtikybiniaiprincipaiįmes
ti* ■
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SUV. VALSTIJŲ IR JAPO
NIJOS KARIUOMENĖS 

SIBERIJON.

AVasliingtone-oficialai pas
kelbta, jog Rusijai karinę pa
gelbą teiks Suvienytos Valsti
jos ir Japonija tiktai, o kiti 
talkininkai pritars.

Amerika ir Japonija pasiųs 
Vladivostokan po keletą tūks- 
tančn} kareivių ir jie saugos 
tą miestą ir rems čeko-slova- 
kus, kurie Siberijoj pasekmin
gai veikia. Kiek ištikro ame
rikonų bus pasiųsta ir iš kur, 
tai to neskelbiama.

Be to Suv. Valstijos prigel- 
bės talkininkams, veikiantiems 
palei Murmano pakrantes ir 
Archangelske, šiaurinėj Rusi
joj.

Japonų ir amerikonų ka
riuomenės Siberijoj rems čeko- 
-slovakus, veikiančius prieš 
paleistus austro - vokiečius. 
Taip-gi rems tuos rusus, 
rie tokio parėmimo norės, sten
gdamiesi įvesti tvarką.

Vėliau iš Amerikos plauks 
Rusijon vaizbūnai, agronomai, 
inžinieriai, visokie amatninkai 
prigelbėti rusams pakilti me
džiagiškai.

ARCHANGELSK PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS.

Rusijos mieste. Archangelske 
gyventojai sukilo prieš bolše
vikus. Bolševiki} kariuomenė 
pabėgo.

NELEIDŽIA SUSIŽINOTI.
Talkininkų ambasadoriai, 

apleidusieji bolševikų sostinę 
ir atvykusieji Arcliangelskan, 
dabar yra Kandalaškoj, Lap- 
landijoj. Jiems neleidžiama 
susinešti su savo valdžiomis. 
Juosius saugoja bolševikų ka
reiviai.

NUSKANDINO TRIS. 
LAIVUS.

Vokiečių submarinas nu
skandino tris Amerikos žvėji- 
nius laivus palei Nova Scotia 
pakrantes.

Hakki Pasha, Turkijos am- 
ku-rbasadorius Berline mirė liepos

30 d.

Gen. Ludendorf, kaip laik
raščių korespondeneas Rosner 
rašo, yra darbščiausias už vi
sus. Dirba po 18 valandų die
noj.

Registracija vyrų 
nuo 18 iki 45

Vin tas Am. L. R.-K.
Jį

Kongresas.
t 

________ T

Aštuntas Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos Kongresas 
įvyks Baltimorėje 19-24 rugpjūčio šių 1918 metų. Prasidės 
pagedėlį 19-tą rugpj. ir baigsis pėtnyčioj 24migpj. Tuo pa
čiu laiku Baltimorėje įvyks metimai seimai šių mūsų organiza
cijų-

1) LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGA,
2) . MOKSLEIVIŲ SUSIVIENIJIMAS, < 

SPAUDOS DRAUGIJA,
MOTERIŲ SĄJUNGA, 
KUNIGŲ SĄJUNGA, 
VARO O NININKŲ S Ą JUNGA, 
BLAIVININKŲ SUSIVIENIJIMAS, 
TAUTOS FONDAS.

' 3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kiekviena organizacija savo seimui turės sau paskirtą ats
kirą sėdę, gi į bendrus Federacijos Kongreso sesijas visų or
ganizacijų atstovai sueis į didžiąją salę.

Delegatai lai pasiimi mandatus ne tik į savo organizaci
jos seimą, bet t.aip-pat (ant atskiro lapo popieros) ir į VIII-tą 
Federacijos Kongresą.

Kas dieną bus laikomos 3 sesijos: rytinė nuo 9 vai. ryto iki 
12:30 dieną; popietinė nuo 2:30 iki 6 vai. vakarą; vakarinė 
nuo 7:30 iki .10 vai. vakaro. Utarninke ir ketverge vakarinių 
sesijų nebus. Utarninke bus teatras — koncertas, gi ketverge 
— bendra vakarienė.

. Federacijos Kongresas turės-^sesijas-ir-^^autos lždas-— 
vieną sesiją. Panedėlį 19 rugpjūčio kongresas prasidės iškil
mingomis mišiomis 9 vai. ryto. • Po mišių šv.. ir pamokslo bus 
didžioje salėje pirma sesija Federacijos kongreso. (Seimų se
sijos prasidės panedėlį po pietų). Tautos Iždo sesija bus se
redos vakare 7:30 — 10:00 P. M. Antroji Fed. Kongreso se
rija bus ketverge po pietų 2:30—6:00 P. M.) gi trečioji ir pas
kutinė pėtnyčios vakare (7:30—10:00).

PANEDĖLIS.
RYTAS:— 9:00-12:30— Federacijos Kongreso 1 sesija.
PO RIET:— 2:30-6:30 — LDS., Moksleiviai, Spaudos Dr-ja. 
VAKARE:— 7:30-10:00 — LDS. Moksleiviai, Spaudos Dr-ja.

U-,... '
‘‘DARBININKO” KAINA:

Tris kartus savaitė .. . .$3.00 - 
Vienų sykį savaitėje ____1.50
Bostono apielinkėje.... . .4.00 
Užrubežyje metams.. .. . .4.25 * 
Vienas numeris 3c.

AMERIKA TURĖS MILŽI
NIŠKĄ ARMIJĄ.

Šią savaitę. kongrese bus 
svarstyta apie praplatinimą, 
drafto amžiaus. Karės sekr. 
Baker jau paskelbė, kokias re
komendacijas duos kongresui, 
ir pasakė, jog pataria drafto 
amžių platinti žemyn ir augš
tyn, t.y. virš 31 metų ir, že
miau-21 metų amžiaus.

Patarė registruoti vyrus nuo 
18 iki 45 metų amžiaus. Kaip 
kongresas nutars, tai dar ne
žinia. Bet spėjama, jog nu
tars regstruoti vyrus nuo 20 
iki 40 metų amžiaus.

Iki ateinančio pavasario 
Suv. Valstijos kareivių, turės 
5.000.000. Užjūryje turės tuo
met apie 3.000.000. Tuomet 
prasidės galutinas triuškini- 
mas vokiečių jėgų. Dabar už
jūryje yra jau apie 1.300.000.

GORKI GYVAS; LĖPTA JI 
SUAREŠTUOTI.

Iš Kopenliageno pranešama, 
jog Petrograde bolševikai pa
liepė suareštuoti Maksimą 
Gorkį, garsųjį rusų rašytoją. 
Jo laikraštis “No va ja Žizn” 
uždaryta.

Nesenai buvo žinii} apie Gor
kio susirgimą ir mirimą.

DIDELIS STAMPIŲ 
PARDAVIMAS.

Iš viso per liepos mėnesį ka
rės taupymo stampių parduo
ta už $211.417.942.61. Išeina 
po $2 ant kiekvieno asmens 
šioje šalyje.

UTARNINKAS.
RYTAS:— 9:00-12:30 — LDS., Moksleiviai, Vargonininkai. 
PO PIET:— 2:30-6:00 — LDS., Moksleiviai, Vargonininkai. 
VAKARE:— Teatras-Koncertas.

SEREDA.
RYTAS:— 9:00-12:30 — Moterių Sąjunga, Kunigi} Sąjunga. 
PO PIET:— 2:30-6:00 — Kunigų Są-ga, Moterų Są-ga.
VAKARE:— 7:30-10:00 — Moterių Są-ga, Taut. Iždo posėdis.

KETVERGAS.
RYTAS:— 9:00-12:30 — Moterių Sąj., Blaiv., Laikraščii} Sąj. 
PO PIET:— 2:30-6:00 — Federacijos Kongreso II sesija. 
VxlKARE:—Vakarienė.

ŽUVO LAKŪNAS.
Dalias, Tex. rugpj. 2. — La

kūnas Rogers buvo išlėkęs į 
padanges 1.000 pėdų. Užside
gė orlaivis ir lakūnas šoko iš 

. jo ir užsimušė.

EPIDEMIJA PLATINASI.
Ispaniškasis gripas Šveicari

joj platinasi. Čielos šeimynos 
nuo jo išmirė. Laidojimai bū
na naktimis ir giminėms ne
leista lydėti.

Spėjama, jog toji liga pra
sidėjo Austrijoj ar Vokietijoj.

SUNAIKINO VOKIEČIŲ 
KYLĮ.

Vokiečiai buvo įsidavę dide
liu kyliu į talkininki} pusę tarp 
Soissons ir Reims. Kylio smail- 
galis buvo arčiausias punktas 
nuo Paryžiaus. Kai talkinin
kai dvi savaiti atgal pavarė o- 
fensyvą, tai dabar to kylio vi
sai neliko, tai yra frontas da
bar ištiestas. Miestas Soissons 
puolė ir taip-gį puolė miestas 
Fismes, kurs guli veik pusiau- 
kelyje tarp Soissons ir Reimso.

Dabžfr talkininkai vis dar 
neapsistoja ir varosi tolyn.

Vokiečiai apleisdami savo 
vietas naikino viską, kas tik 
galėjo būti talkininkams nau
dingo. Padeginėjo miestus ir 
miestelius, naikino šulinius, 
degino sodnus, trempė nunok
siančius javus.

Atsitraukiantieji vokiečiai 
jau pasiekė upę Aisne ir di
džiąsias apmotas jau kelia per 
jų-

GAL PRADĖS VEIKIMUS 
ANGLAI.

Iki šiol ofensyvą varė fran
cūzai ir amerikonai. Anglai 
savo laikomame fronte antpuo
lių nedarė. Jie- laiko šiaurinį 
fronto galą. Tai dabar gal būt 
ir anglai pradės dfensyvą.

Dabartiniuose antpuoliuose 
ant vokiečių amerikonų daly
vauja 320.000 kareivių.

Vokiečių karvedžiai field- 
maršalaš Hindenburg ir gen. 
Ludendorf paskelbė, jog ji} 
armijos pasekmingai atitrauk
tos į saugesnes vietas, o prie-j 
šininkui ųždrožę didelius smū
gius. Amerikonams pripažįs
ta narsumą.

Per pastarąsias dvi savaiti 
amerikonai paėmė vokiečių 
nelaisvėn 8.400 ir 133' anuotų.

PRIPAŽĮSTA NEPASI- 
SEKIMĄ. -

Vokietijos laikraščiai pripa
žįsta, jog talkininkai susitvar
kė, Frankf urter Zeitung rašo: 
“Mes turime pripažinti, jog 
talkininkai pergalėjo krizį, į- 
vykusį dėl Rusijos ištižimo.” 
Dar priduria, jog submarinai 
palieka priešininkus pakenčia
mame padėjime.

Finlandijos ir bolševikų val
džios padarė sutartis, sulyg 
kurių Finlandija paleidžia vi
sus Rusijos politiškus prasi
kaltėlius, o Rusija paleidžia 
visus finų politiškus prasikal
tėlius.

Arti Jeruzolimo su didelė
mis ceremonijomįs tapo padė
tas kertinis akmuo žydi} uni
versiteto budinko. Laike ce
remonijų padėta 12 akmenų, 
reiškiančių 12 žydų genčių.

LoAvell’io, Mass. mokyklų 
mokytojoms uakelta algos. 
Daugiausia pakelta toms, ku
rios po mažiausia gaudavo.

Generalis Suv. Valstijų ge
ležinkelių direktorius McAdoo 
paskelbė apie pakėlimą algų 
darbininkams, bet priimnė, 
kad dabar karės laiku jokių 
streikų, bei kitokių darbo 
trukdymų neturi būti.

Berlino socijalistų laikraštis 
Vonvaerts rašo, jog Amerikos 
kareiviai geriausia apginkluo
ti.

Iš Berlino pranešama, jog 
Ukraina sutiko užleisti Besa
rabiją Rumunijai už patogią 
komercijalę sutartį.

PASKUTINĖS VALANDOS 
PASKUTINIO ROMA

NOVO.
Berlino laikraštis Lokal An- 

zeiger paduoda žinias apie tai, 
kaip Rusijos ex-caras Roma
novas praleido paskutines sa
vo gyvenimo valandas.

Ex-caras Nikalojus Romano
vas buvo prikeltas 5 vai. iš ry
to. Pas jį inėjo vienas bolše
vikų oficieras ir 6 kareiviai. 
Jam apreikšta apie sovieto 
nuosprendį jį nužudyti ir jog 
už clviejų valandų tas bus pa
daryta. Tą išklausė ramiai. 
Bet sugrįžęs į miegamąjį kam
barį, sudribo ant kėdės. Po 
keletos minu tų' atsipeikėjęs pa- ‘ • 
prašė kunigo. Pabuvo tūlą 
laiką su kunigu, paskui para
šė keletą laiškų.

Kuomet bolševikai atėjo jį 
vesti nužudyti, tai Nakai o jus 
negalėjo pasikelti iš kėdės. Ku
nigas ir kareivis prigelbėjo 
jam atsistoti. Vos galėjo tre- 
pais lipti žemyn. Vieną sykį 
buvo pargriuvęs. Nuvestas 
galabinimo vieton, negalėjo 
pastovėti. Tai buvo pririštas 
prie stulpo. Pakėlė rankas 
augštyn ir kaž-ką norėjo saky
ti. Bet tuo tarpu sutratėjo 
šautuvai ir Nikalojus liko ne
gyvas.
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KARĖS STOVIS.
Pu nužudymo Kieve vokie

čių fiehhnaršalo von Eichhor- 
no tuoj paskelbta Ukrainoj 
karės stovis. O iš Varšavos 
keletas šimtų slaptų agentų iš
važiavo į Ukrainą.

Vaikinas metusis bombą už
darytas kalėjimam Tūkstan
čiai ukrainiečių bandė jį pa- 
Įiuosuoti, bet į juos arbuota iš 
vokiečių kulkosvaidžių ir turė
jo išsiskirstyti.

Ukrainoj po užmušimo vo
kiečių fieldmaršalo Eichhorno 
suareštuota 500 žmonių.
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War savings Stamp 

issued by the 
United Statės 

Goverment.
Geriausias taupymo

Patartina lietuviams pirkti, 
ženkleliai arba “THRIFT 

STAMPS” parsiduoda po 25c., 
“WAR SAVING STAMPS” 
LIEPOS mėnesyj parsiduoda 
po $4.18.

Jų galite gauti KRASOJE, 
BANKO JE, ‘ ‘DARBININ
KO” administracijos ofise ir 
pas kitus agentus.

.4 .4.4.4 ,.4.4. .4. .4. .4. .4. .4.
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būdas.

<Vienoje Italijos fronto daly
je austro-vengrai buvo padarę 
ataką, bet buvo atmušti. Prie 
to italai paėmė kulkosvaidžių, 
liepsną spjaujančių mašinų ir 
keletą nelaisvių.

Per liepos mėnesį Suv. Vals
tijose nulieta 7.100.000 pinigė
lių.

PĖTNYČIA.
RYTAS:— 9:00-1.2:00 — Blaivininkai, Tautos Fondas. 
PO PIET:— 2:30-6:00 — Blaivininkair Tautos Fondas. 
VAKARE:— 7:30-10:00—Fed. Kongr. III sės. ir jo uždarymas.

Į Federacijos kongresą galės siųsti delegatus: parapijos po 
3 delegatus (su žinia kun. klebono, b) visos gi draugijos ir 
centralinių organizacijų kuopos — po 1. Jei tos draugijos, ar 
kuopos turi daugiau, kaip 100 narių, tuomet gali siųsti nuo 
kiekvieno šimto narių po 1 atstovą. Centralinių Organizacijų 
valdybos gali ir-gi siųsti į kongresą savo reprezentantus — ne
daugiau, kaip po tris.

Be to dar skaitome reikalinga pranešti, jog šiomis dieno
mis visos prigulinčios prie Federacijos parapijos, susivieniji
mai, sąjungos ir draugijos, taip-pat Tautos Iždo nariai lab
dariai gaus dovanų knygą “Keturių metų Am. Liet. R.-K. Fe
deracijos veikimas” (1914,1915,1916 ir 1917 m) — 173 pusla
piai.

Prie tos progos atsiliepiame į “parapijas ir visas organi
zacijas, kaip centralines, taip ir atskiras užsimokėti savo mo
kesnį Federacijai ir Tautos Iždui už šiuos 1918 metus. Para
pijos aukoja kiek pasigali. Centralines organizacijos moka į 
Federaciją po lc. nuo nario, gi į Tautos Iždą po 5c. nuo nat
rio metamu. Atskiros draugijos moka į Federaciją po 2c. nuo 
nario, gi į Tautos Iždą po 10c. nuo nario metams. Nariai lab
dariai moka kas met į Tautos Iždą po $25.00. Mokant Feae- 
Tacijai reikia rašyti čekis vardu kun. V. Matulaičio ir siųsti 
kun. F. Kemešiui (4943 W. 15-th St., Cicero, UI.), ųiokant 
Tautos Iždui reikia rašyti čekis vardu kun. S. J. čepanonio ir 
siųsti kun. F. Kemešiui.

Šiomis dienomis visi neuzsimokėjusieji gaus laiškelius su 
Labai būtų svarbu, kad prieš kongresą visi at-

' Paryžiuje Chinijos ambasa
dorius paskelbė, jog Cliinija 
pagatava su kitais talkininkais 
žengti Siberijon ir sugaudyti 
palaidus austro-vokiškus Ka
rės nelaisvius.

PAKĖLĖ ALGAS.
United Statės Steel korpo

racija nuo rugpjūčio 1 d. pake
lia algas ant 10 nuoš. Toji kor
poracija darbininkų samdo 
300.000.
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REIVIŲ TRAUKINIO.
Resin, Ky. liepos 31. — Vos 

neištiko baisi nelaimė. Galėja 
žūti virš 200 kareivių. Mat 
kažkokie piktadariai sukro-vū 
ant gelžkelio krūvą relių. Per 
tą vietą turėjo eiti traukinys 
su minėtu kareivių skaičių. 
Bet baisus darbas buvo laiku 
pastebėtas ir nelaime išvengta.
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Čekijoj mieste Pardubitze 
buvę didelių riaušių. Karei
viai sti kulkosvaidžiais vaikę 
riaušinikus.

■'•s

Vokietijos laikraščiai nu- 
gastauja, kad rusai kasdien 
darosi vokiečiams priešingęs- 
ni. ■

priminimais, 
silygintų.
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JUOZO K0WAUAUSK0 BANKAS — BENDRAS 
LIETUVIŲ BANKAS.'

Bankierius J. Kowaliauskas sako:— 
Nelaikyk Liberty Bonds’ų pas save! Jie yra grynas 

pinigas. Jei pražūtų arba sudegtų — nustotum 
savo triūso.

NEŠK Į LIETUVIŲ BANKĄ IR PADĖK JUOS 
Į SEIFĄ, NES LIETUVIŲ BANKAS VISOKIUS 

UMENTUS SAVAME SEIFE LAIKO UŽ DY-

Liet R. K. Federacijoj Sekretarijatas.

te

Suvienytų Valstijų amunici
jos dirbtuvėse išdirbama 2.- 
000.000 rankinių granatų me
nesyje. -

JEIGU NORU Už JUOS GAUTI PINIGUS 

Lietuvių bankas šiandien moka:— 
Už pirmos paskolos bondsus $98.50, už antros $92.54, 

už trečios $95.00.
BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS 

Lietuvių Banko prezidentas 

32—34 CROSS ST., BOSTON, MASS.
"J ’ • ' .

Berline bus rinkimai . vieno 
delegato į vietą mirusio Dr. 
Kaempf. Tai buvusis užsienio 
reikalų ministeris Kuehlmann 
yra tarp kandidatų į tą vietą.
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Suv. Valstijų agrikultūros 
departamentas pasiryžo teikti 
patarimus ir pagelbą kovoje 
prieš žiurkes. Vidurinės vals
tijos labiausia kenčia nuo tų 
biaurybių ir valdžia jomis dai
giausia rūpinsis, žiurkės Suv. 
Valstijose pridaro nuostolių už 
$20.0.000,000 per metus.

&
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NETIKĖTAI NUSIŠOVĖ.
Anglijos.lordas Anson, dvie

ju bankų direktorius, rastas 
negyvas savo dvaro miške. Jis 
buvo išėjęs medžioti. Jo gal
voj rasta kulka. Spėjama, jog 
jis netyčia nusišovė.

Anglijos užsieųio reikalų mi
nisteris Bolfour parlamente 
pasakė, jog iš priešininkų pu
sės nebuvo jokių taikos pasiū- 
lijimų. O liepos 24 d; Berlino 
socijalistų organas Vorwaert> 
skelbė, jog Vokietija per Ispa
nijos valdžią pasiūlius talki
ninkams taiką.
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jiems labai patiko. Vietinis 
klebonas, gerb. kun. H. J. Vai
čiūnas buvo vakaro vedėju, 
įo Dr. Bielskio, prakalbos pa
agitavo kadi žmonės sumestų 
kiek pinigų į T. Fondą. Pasi
pylė pinigai ir suskaičius ant 
st&lo, pasirodė $102.02.

Išsiskirstė žmonės į savo 
malonias gūžteles su šypsą ir 
maloniais įspūdžiais. Tokius 
tėvynainius ir tėvynaines Lie
tuva turėdama ji turės būtinai 
gauti laisvę.

Parapijos bazaras.
Pavieni žmonės, dr-jos ir a- 

belnai visa parapija dirba uo
liai dėlei savo šv. Antano pa
rapijos bazaro,' kuris prasidės 
Šį mėnesį (rugpjūtyje) ant. 
bažnytkiemio. Galima tikėties 
didelio pasisekimo.

tf So. Borton’o ntaroinkili, kuMocOi.
Laidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų žv, Juocapo 

Daridafiikų Sęjttoca.
“D AlRBIiflMK AS” 

* (The Worker)
The Lithnąmąn tri-vreekly paper. 

i^kliiahed every Tueėday, Thuradąy, and Saturday by St 
Joseph’s Lithuaniąn R.-C. AB&ociation of Labor. 
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Yeariy »$3.00

JBoston and suburbs - ...... ... ..........—. .$4.00
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“D 1 R B I N I N K A S”
W, Broadway, South Boston, Man.

Priešais blogus laikraščius reikia gerus pastatyti ir platinti juos, 
kad pataisius blogų laikraščių padarytą piktą.

— Popiežius Leonas XIII.
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SVARSTO RIMTAI.
Amerikos laikraščiai apie 

lietuvius terašydavo tik kaipo 
apie “curiosity” arba pačių 
lietuvių inprašyti, arba vieno 
kito - entuziasto redaktoriaus 
nuomones paduodavo. Bet da
bar pradeda mainytis tonas. 
Nesenai paplitus žinioms apie 
vokiečių ir lietuvių prietikius 
link išsvajoto ar tikro kara
liaus, kaikurie veikėjai pama
tė, jog lietuviai nėra taip jau 
geruose sentikiuose su vokie
čiais, kaip jie ligšiol matoiųai 
lenkų ar tokių rusų — Popovų

• būdavo intikrinti.
Praėjusios nedėlios (liepos 

28) leidiny j New York Times 
ilgame editoriale tą dalyką 
apkalbėdamas gerokai satyriš
kai per nosį vokiečių politi
kieriams pertraukęs gale strai
psnio nors nedrąsiai savo skai
tytojams primena, jog esančios 
gana svarbios priežastys dėl 
kurių mažai kas iš lietuvių te
nori vokiečių princo. Jei ku
rie ir nori, tai tik esą iš prie
vartos (Labai teisingai!) ir 
talkininkų apskelbimas apsi
sprendimo teisių lietuviams 
nieko blogo nepadarytų nei jo
kios kitos tautos interesams, ir 
tuo sustiprintų tą partiją ku
ri nori neprigulmybės šaliai, 
bet nekokių ten princų iš 
Urach ar Potsdamo.

Matyt iš rišo, jog parašyta 
ne po įspūdžiais kokio nors 
sentimentalizmo, bet su šaltu 
politišku išrokavimu. Ameri
kos lietuviai senai to laukia, 
siunčia savo vyrus kariauti, 
remia kiek gali talkininkus vis 
laukdami politiškos paramos 
iš tos pusės, kuriai jie dau
giau prijūučia. Bė*t matomai 
įvairūs “prieteliai” ar būda
vo intekmingesni ar tvirtesni, 
jog visi mūsų gerieji jausmai 
arba būdavo negirdžiami arba 
net paskaitomi priešingais. 
Veikėjai vien tik tešnekėdavo 
ir tebešneka vien tik apie su
vienytą Lenkiją kokia ji buvo 
prieš padalinimą, arba apie ne
suardytą Rusiją. Jie matyt 
nekreipia atydos į tai kad pro
tingesni lenkai jau perdaug 
nesismerkia prie marių per 
Lietuvą, kaip galima patėmv- 
ti iš jų leidžiamojo laikraštu
ko “Free Poland.” O kaslink 
rusų tai nors daugumas veikė
jų ir nemato skirtumo tarp 
lietuvių ir rusų, bet yra net ir 
pačių rusų kurie tą skirtumą 
labai gerai mato.

Indomu ką Times redakto
rius laiko už tas kitas tautas, 
kurių" interesams nenorima 
kliudyti. Turbūt bus ar tai len-- 
kai ar rusai. Talkininkai tu
rėtų žinoti, jog lietuviai vis- 

~ ką pakels geriau neg vienybę 
ar verguvę iš lenkų pusės. Kas 
link rusų, tai jie turėtų atmin
ti,’ jog lietuviams nėra jokio 
išrokavimo šlietis prie tautos, 
kuri pati savęs susivaldyti ne
moka. .

.Gana sentimentalizmo, rei- 
•kia jau šaltų politiškų straips- 

’ nių. Tuo žvilgsniu Times be
ne tik bus tarpe pirmųjų. Bū
tų gerai, kad patys lietuvių 
veikėjai parašytų eilę tvirtų 
politiškų straipsnių į rimtuo
sius savaitinius bei mėnesinius 
laikraščius.

Kol kas turime tenkintis, ką 
kiti apie mus parašo. Tarpe 
svetimtaučių prielankiai ra
šiusių apie Lietuvą pirmą, vie
tą užima F. Aurelio Palmieri, 
O. S. A. D. D. Ilgas rimtas 
straipsnis iš po plunksnos ši
to mokslavyrio yra indetas 
mėnesiniame laikraštyje “Tlie 
Catliolic World.” Straipsnio 
antgalvis yra Catholic Lithua- 
nia. Užima keturioliką pusla
pių. Straipsnis atsako lietu
vių idealams. Baigiasi šiais 
žodžiais: “Pasaulinė karė bus 
vesta už nieką, jei Lenkija, 
Lietuva ir Rūtenija, nusikratę 
žiaurią priespaudą, neprisikels 
dėl laisvinusio tautiško besi- 
plėtojimo.”

ne nelaimė. Jeigu moters sa
votiška intekme reikalinga yra 
kiekvienam vyrui pilnam 
jojo, išauklėjimui, jo būdo nu
statymui, — jeigu moteriB vy
rą dapildo, padarydama jį-pil* 
nu žmogumi — tai juk tas pats 
turi būtį ir su viešu visuome
nes veikimu. Ne dėl Žaislo ir 
ne dėl malonumo mes, vyrai, 
laukiame moterų. ateinant ly
giomisteisėmis į viešą musų 
tautos gyvenimą, bet dėlto 
kad jos savo pajėgomis gražiai 
dapildytų tą gyvenimą ir vie
šą veikimą.

Jeigu savo pajėgomis eida
mos nesykį būtų ir suklydu- 
sios, tai vyrams dėlto sirgti 
nebūtų reikėję. Jų klaidos, jų 
ir pašimokinimas, jų pačių ir 
klaidų pataisymas. Keistas 
dalykas. Suklumpa ir paklys
ta vyrai, ir nesišaukia moterų 
pagelbos, patys savo klaidas 
taiso. Kodėl-gi nepalikti pa
čioms moterims jų klaidų tai
symo? Ir pataisys, ir susitvar
kys,, ir apreikš gražiai savo pa
jėgas — tik mes, vyrai, pri
pažinkime jų pajėgas, pagerb
kime jas ir pasitikėkime, kad 
supras savo augšĮas prieder
mes, tautos lūkesčius ir kad 
neužvils savo visuomenės.

Mėgstame aukštai paskrajo-

tų norim® M?-
da, .apsidairome, pamatome, 
kaipęs&mę* Spau
dą vis d^ gonojrą< daugelis 
organizacijų jjąbuojay mieli* 
gentįja. tarp Įayęs pešasi, II 
50 mūsų žmojįhį dar tik vienas 
šelpia. Lietuvę. Tevykėš lais
vei* priešai inimų gočfeaį klau* 
somi ir sekami. IŠtautėjimas 
dideliais žingsniais eina pir
myn. Tam visam daug yra 
priežasčių. Bet bene viena iš 
svarbiausių, tai mūsų moterį) 
inercija, neveiklumas, stoka 
jų vienybės, apšvietos, susi
pratimo. Kada ateis į mūsų 
viešąjį gyvenimą ta mūsų ant
roji pusė, ir ateis su prakil
nia moteriška širdimi, su aug- 
štu supratimu savo prieder
mių, su naują nepaprasta e- 
nergija, — veikiau ims nykti 
usnys iš mūsų dirvonų, vei
kiau sutilps visuomenės atšali
mo ir abejojimo ledai, vei
kiau išmoksime pildyti savo 
priedermes Tėvynei Lietuvai. 
Tad laukiame pasirodant mū
sų moterį). Laukiame jų di
džių darbių Laiminga būtų 
Baltimore, jeigu iš šių metų 
moterų seimo, tame mieste lai- 

įkyto, ateitų motorų atgimi
mas.

Uosis.

Pasitikime ir
laukiame.

Kada prieš ketvertą metų 
mūsų moterys steigė savo Są
jungą, ruošusi leisti savo laik
raštį, — risi šiek tiek galvo- 
jantieji vyrai nemažai džiau
gėsi iš to, kad naujos pajėgos 
atbunda ir stoja į visuomenės 
darbą. O visi, — ir moterys, 
ir vyrai — į tą naują judėji
mą žiūrėjo, kaip į patekančią 
sauftitę, kuri turėjo sušildyti 
ir atgaivinti visą mūsų išeivi
ją, o per ją ir tautą.

Gyvenimas apkarpė svajo
nių sparnus. Iškilo viršun 
žmonių silpnumai, įsibriovė 
nesutikimai, o pasekmė to vi
sa — “Moterų Dirva...” vyrų 
globoje ir baigia į nebilę pa
virsti, gi organizacija, jeigu ir 
kruta, tai to krutėjimo beveik 
niekas negirdi ir nemato.

Kas-gi atsitiko? Ar mūsų 
moterys neturėjo pajėgų savę 
apreikšti, ar jos nemokėjo at
skirti savo naudingų darbinin
kių ir vadovių nuo siaurų ego- 
jisčių? Ar-gi per tuos 4 -me
tus nepriaugo naujų pajėgų jų 
tarpe?

Buvo, be abejo, silpnumo 
apsireiškimų ir pas pačias mo
teris. Į naują ir nelengvą dary
bą jos ėjo, o darbininkių bu
vo permaža.

Bet lygindami gražią pra
džią jų darbų su paskutiniųjų 
laikų nepasisekimais ir giliau 
pažvelgę į tos atmainos prie
žastis, mes pripažįsime, kad 
viena iš svarbiųjų priežasčių 
tų nepasisekimų buvo nepasi
tikėjimas. Moterys nepasitikė
jo savo pajėgomis, gi vyrai 
taip-pat nepasitikėjo moterų 
pajėgomis ir kiekvienas savo
tiškai ėjo joms į pagelbą. Kuo 
daugiau vyrai gelbėjo, tuo ma
žiau moterys savimi pasitikė
jo. Gi to pasitikėjimo stoka 
išėjo su didele skriauda ir 
mūsų moterims, ir visai mūsų 
tautai.

Ar buvo pamatas nepasitikė
jimui? •

Moterys dar gal labiau negu 
vyrai ištikimos tautos idea
lams, labiau negu vyrai myli 
tikėjimą ir Bažnyčią. Moterys 
nestinga nei dvasios pajėgų. 
Jeigu prie viešųjų tautos rei
kalų moterys ir eitų kiek sa
votiškai, nekopijuodamos ak
lai vytų darbų — tai jale Čia

KĄ MES GALIME IR PRI
VALOME PADARYTI.

Priimdamas laiškus su če
kiais, su money orderiais ir 
su casli pinigais nuo mūs LDS. 
kuopų, pavienių narių, priete- 
lių, gerb. kunigų, tai galiu tik 
pasidžiaugti iš tokio subruzdi
mo lietuvių katalikų dėl apmo
kėjimo “Darbininko” morgi- 
čio. Ir be abejonės mūs geros 
širdies katalikai neapsistos pa- 
tol, pakol bus sudėta $2.000.

Bet vis-gi susivienijus gali
ma daug ką nuveikti ir tai 
lengvai. Ištikrųjų mes galėtu
me rasti Amerike geros šir
dies katalikų sakysim 10.000. 
Ir ką tokis skaitlius lietuvių 
katalikų galėtų padaryti tik 
dėdami po $1.00? Sudėtų $10.- 
000.00. O dar atsirastų tokių, 
kurie duotų po $5, $10, ar $25. 
Tai-gi 10.000 žmonių sudėtų 
apie $20.000- Su tokia suma 
galima būt šiokį-tokį namą nu
pirkti. Jau randa nereiktų 
mokėt, dar galima būt gaut 
randos ir priegtam galima būt 
geresnes spaudos mašinerijas 
įrengti ir tokiu būdu galima 
būt spauzdinti geresnes kny
gas ir platinti tarpe katalikų 
platesnę apšrietą. Kas-žin kad 
LDS. kuopos apie šitą dalyką 
pasvarstytų ir ar nebūt gali
ma paimti tokią mintį, kad 
‘ ‘ Darbininkui ’ ’ nupirkti na
mas, t.y. ne tik kad atliuosuo- 
ti nuo niorgičio, bet ir nuo ren- 
dos mokėjimo. O prie tam dar 
ir naują presą -turėtų. Kaip 
dabar eina bambinimas morgi- 
čio, kad ir eitų tolyn ir tolyn...

Žinoma čia mano kaip ir sap
nas, bet kartais ir sapnas išei
na ant teisybės.

Ištikrųjų lietuviams katali
kams darbininkams reiktų su
si vieny t ir įsteigti vieną dide
lę spaudos bendrovę ir tąsyk 
galėtų eiti prie “Darbininko” 
pavertimo dienraščiu ir ats
pausdinti sau reikalingas kny
gas. Kas-link namo pirkimo, 
tai aŠ biskį prasilavinęs šita
me biznyje ir galėčiau paduo
ti, kad keliais būdais galima 
namą pirkti ir labai lengvai, 
bet aš pirma noriu matyti ar 
bus tam pritarėjų. Čia reikia 
žinoti, kad namą perkant nie
kad netrotysi pinigų. Bile ap
sižiūrėsi ką perki. Namų pir
kimas skiriasi visai nuo kitų 
biznių.

v »

M. Žioba,
LDS..Pirm.

CHICAGO, ILL.

Ateinantis LDS. Chidagos 
Apskričio susirinkimas bus 
nedėliojo, rugpjūčio 25 d., 2 v. 
po piet, Visų Šventų parapijos 
svetainėje, Roseland, III. Kuo
pos štengkitės kuodaugiaųsiai 
delegatų į tą susirinkimą at
siųsti, nes tai bus labai svar-

bus, juk tai poseiminis. Prisi
dėkite savo dalimi padaryti 
Lietuvą, ir pasaulį laimingu.

Pr.

kantis šeimas būtų Chicągo’je, 
31. 1 • •

Pastaba: Chicagoje ir apie- 
linkėje bus tinkama agitacija, 
'bus visų apie jį kalbama, rašo
ma ir tt. Žodžiu, didelė agi
tacija, gi rytiečiui turi pas sa
ve organą, centro valdyba ir 
tt..

h) Centro sumanymas abi 
centrai! raštinnikysti (iiutari- 
mų ir finansų) sujungti į vieną 
ir “Darb.”- administratorių 
palikti vien prižiūrėjimui 
.spaustuves ir biznio tapo aps
kričio užgirtas.

5. Pąagituoti po apskričio 
kuopas delei prisidėjimo pa
dengimui lėšų delegatui į sei
mą apsiėmė. M. Mažeika. Pa
vesta apskričio organizato
riams jam prigelbėti.

6. Pageidaujama^ kad kat. 
vienybė savo susirinkime se
kantį utarninko vakarą suži
notų kiek delegatų iš Chicagos 
važiuos į seimus Baltimore, 
Md. ir jei nemažinus kaip de
šimts važiuos kartu, kad steng
tus iš geležinkelių kompanijų 
gauti papiginta kaina ti kietus 
kelionei.

7. Pageidaujama, kad aps
kričio kuopos neužsileistų vie
na kitai padengime savo orga
no, “Darbininko” morgiČiaus.

8. Apskričio kuopų išvažia
vimas bus “Darbininkų Die
noje,” rugsėjo 2 d. Marųuette 
Pai’k.

9. Pageidaujama, kad kuo
pos išrinktų po organizatorių, 
kuris apskričiui paaiškintų a- 
pie savo kuopos veikimą ir 
skaitlių narių, augimą kuopos 
ir tt. per apskričio susirinki
mą.

10. Duotas sumanymas, kad, 
vakaras arba vakarienė pa
gerbimui naujų narių, įstoju
sių organizacijon per šį metą, 
būtų surengtas gale metų. Ga
lutinai aptarti jį, palikta ant 
sekančio susirinkimo.

11. Nutarta lyg įkurti tokią 
mokyklėlę, kurioje lavinsis iš
kalboje, gaus didesnį suprati
mą socijaliniame-ekonominia- 
me klausime. Į nuskirtą vietą 
apskričio kuopų nariai tuomi 
indomaujantieji galės suva
žiuoti Jr gal po kokiu instruk
torių lavinsis. Per ateinantį 
susirinkimą bus nuskirtas lai
kas ir vieta tai mokyklėlei.

12. Sekantis apskričio susi
rinkimas bus rugpjūčio 25. d., 
Roseland, III., Visų Šventų pa
rapijos svetainėje. Susirinki
mas prasidės 2 vai. po piet.

13'. Pirm. M. Mažeika uždarė 
susirinkimą su malda.

LDS. Chicagos Apskričio 
valdyba:

M. Mažeika, pirm.
P. Zdankus, dien. rašt.

P. S. Delegatai ir delegatės 
dalyvavo iš 20 ir 49 kuopų.

menę. Negalime užtikrinti, 
kad tas negalėtų atsitikti, su 
“Vyčio,” “Draugo” ir “Gar
so ’ ’ dabartiniais redaktoriais. 
Kas jų vietas užimsi Bene 
lietuvaitės.1’ žinoma, kad‘jos. 
Jos trokšte troško lygių teisių 
su vyrais turėti. Dabar joms 
durys atviros, tik eik sęgk į. ka
rietą, imk Vadžias į savo ran
kas ir valdyk pasaulį. Kuomet 
moterys bus laikraščių redak
torės, tai tuomet jos pamatys, 
kad jau valdo pasaulį. Tik kį- 
la klausimas ar jatl jos yra pri
sirengusios? Ar daug tokių 
turime, kurios galėtų tas vie
tas užpildyti? Į tai palieku 
lietuvaitėms atsakyti. Išties, 
gal jau pertoli nuo tėmos nu-. 
klydau, reikia -grįžti prie vir
šuje minėtos mokyklos ir baig
ti rašinėlį.

Sąlygos mokyklos sulyginus 
su dabartiniais laikais, tai ga
na prieinamos. Mokslas už 
dvyliką savaičių (tris mėne
sius) $20.00, už pilnus metus 
(48 savaites) $75.00. Jei mo- . 
ki iŠ kalno, tai valgis už tris 
mėnesius $40.00. Kambaris už 
tris menesius lėšuoja: $11.00, 
$14, $18 ir augščiau. Galima 
gauti ir už žemesnę kainą, ne
gu minėjau, tik žiemą perdaug 
prisninga, atsikėlęs bereika
lingą turi darbą. Mat reikia 
sniegas “išmufinti.”

Šis mokslo metas pasibaigs 
rugpjūčio (August) 15. Nau
jas mokslo motas prasidės spa
lių 1, 1918 m. Mokykla gera, 
patartina kiekvienam, kuris 
tik nori mokytis, atvažiuoti. 
Kas reikalaus informacijų, 
mielai suteiksiu.

V. Rukštalis,
151 Fairfield Avė., 
Valparaiso, Ind.

-Z

VALPARAISO, IND.

Valparaiso Universitetas.
Kiekvienam žmogui yra 

naudinga lankyti mokyklą, bet 
ne kiekvienas turi progą. Gy
vendami Lietuvoje, vos mažu
ma turėjome progą lankyti mo
kyklą. Dėl įvairių aplinkybių 
mokyklos suolas tūliems buvo 
neprieinamas.

Čionai, Amerikoje mūsų gy
venimo sąlygos link mokyklos 
yra daug lengvesnes bei priei
namesnės, negu Lietuvoje kad 
buvo. Amerikietis lietuvis, 
kuris tik nori mokytis visuo
met gali.

Čia turime daug vakarinių 
mokyklų, kuriose galima iš
mokti skaityti, rašyti, rokun- 
dų ir tt. Tik reikia noro ir pa
sišventimo. Augštesnių mo
kyklų, bei kuriose dienomis 
būtų galima lankyti, tai neper- 
daugiausia yra parankių lietu
viams. Nes, į. tūlas nežinančio 
anglų kalbos ir neturint pradi
nio mokslo nepriima. Viena iš 
prieinamiausių lietuviams mo
kyklų yra tai Valparaiso Uni
versitetas, Valparaiso, Ind. čia 
randasi didžiausias skaičius 
lietuvių moksleiviu, negu kito
se mokyklose.

Nors minėta įstaiga vadina
si universitetas, tečiaus prie 
jos yra skyriai, kuriuose ga
lima prisirengti įstoti į univer
sitetą. Taip-gi mokina knyg- 
vedystės. ir daug kitų mokslo 
šakų. Norintieji plačiau suži
noti, patartina kreipties ypa- 
tiškai informacijų. Kas svar
biausia lietuviams tai tas, kad 
čia atvažiavęs gali susipažinti 
su lietuvių kalba bei rašyba. 
Čia lietuvių kalba stovi ant ly
gaus laipsnio su kitomis kalbo
mis. Lietuviij kalbos mokyto
ją parūpina Universiteto fa- 
kultatas (pirma rinkdavo pa
tys lietuviai). Lietuvių kalbos 
kreditai tinkami prie high 
school taip kaip ir lotynų. Mo
kyklos valdyba lietuviams, y- 
pač katalikams, yra labai prie
lanki. Jai Lietuvos praeitis ir 
dabartis gerai žinoma. Tas iš 
pereitų metų visai aišku, nes 
Lietuvių Dienoje badaujančiai 
Lietuvai klesose profesoriai 
surinko aukų $130.00. Kitose 
mokyklose, kur ir yra -lietuvių 
gal nieks nei pusiau lūpų ne
užsiminė apie lietuvius. Mo
kytojai yra demokratiški, su 
mokiniais mandagiai apsieina. 
Kaip pradedi mokintis, tai ro
dos, kad ir visą amžių moky- 
taisi, tai vis Valparaiso mo
kykla būtų maloni. Miestelis 
nedidelis, kurį puošia įvairūs 
medžiai ir maloniai žydinčios 
gėlės, kurios žmogui priduo
da daug naujos energijos. Y- 
pač vasarą neišpasakytai pui
ku ir sveika gyventi.

Įstoti_gali kiekvienas kad ir 
su mažu prisirengimu. Gali 
kiekvienas drąsiai važiuoti ne
atsižvelgiant į savo amžių. Pa
tartina būtų lietuvaitėms at
važiuoti, šiek-tiek pasimokyti. 
Nes dabar ir karei pasibaigus 
prasilavinusios lietuvaitės taip 
bus mūsų tautai naudingos. 
Nedaug laiko praslinko, visi 
girdėjome, kad “Garso” re
daktorių p. Julių Kaupą Dėdė 
Šamas pašaukė pas save tar-' 
nauti. Antra , savaitė bėga, 
kaip “Darbininkas” pranašė, 
kad redaktorius p. Jonas Ka-

PROTOKOLAS

Lietuvių Darbininkų Są-gos 
Chicagos Apskričio susirinki
mas laikytas liepos 28 d. 1918 
m. Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje.

1. Pirm. M. Mažeika atidarė 
susirinkimą su maldia.

2. Pasirodė, kad ne visa 
valdyba atsilankė ant susirin
kimo. Dienos rašt. nuskirtas 
Pr. Zdankus. Kitų valdinin
kų išrinkimas šiam susirinki
mui pasirodė nereikalinga.

3. Išduodant raportus kas- 
link rėngimos prie LDS. Sei
mo atsibusiančio rugpj. 19-20 
dd. Baltimore, Md., paaiškėjo 
kad:

a) 20 kuopa (North Side) iš
galėsianti ir siųsianti delegatą 
nuo savęs į seimą;

b) 49 kp. (Cicero) sumetus 
turi $35.00 padengimui dele
gato lėšų. Norėtų susidėti su
dėtinu kitomis apskričio kuo
pomis siuntime delegato.

c) Iš kitų kuopų nieko ne
paaiškinta.

4. Štai rezoliucijos seimui 
apskričio nutartos, kurias kuo
pos ir pavieniai nariai inešė, 
kad:

a) LDS. įsitaisytų magišką 
lempą (su elektra nekrutamus 
pavoksius rodyti ant drobės) 
varymui agitacijos delei savo 
organizacijos. Delei jos apmo
kėjimo, visi organizacijos na
riai centrui sumokėtų po de
šimt centų. Tada kuopos ją 
reikalaujančios galėtų vartoti.

b) “Darbininkas,”- organi
zacijos organas, žengtų prie 
•virtimo dienraščiu. Bet iki to 
'laiko, kad turinys jo padidė
tų, kad žinių iš -darbininkų 
veikimo Amerikoje, Lietuvoje 
ir abelnai pasaulyje būtų jame 
daugiau talpinama.

c) Šalyje 25c. mokamų į'L. 
D. S. geležinį kapitalą nuo na
rių įstojimo mokesties, kad na
riai kiekvieną metą į jį mokė
tų po dešimtuką. Patogiausias 
laikas mokėjimo sausio mėne
syje.

d) Ant mėnesinių finansų 
raportų blankų nuo kuopų, rei
kalinga pažymėti vietos delei 
visų mokesčių.

e) . Pageidaujama kad cent
ras turėtu organizatorių, kuris 
galėtų pasiųsti į tą apylinkę, 
kur jį pareikalaus.

f) Pageidaujama, kad cent
ras atspauzdintų agitatyviškus 
lapelius išaiškinančius Įdek 
galint apie LDS. organizaciją 
ir kurie galėtų būti dalinami 
už dyką.

-g) Pagei^iijąmja, kad se- atida klausė prakalbos, nes rusas pašauktas į kariuo-

CICERO, ILL.

Darbininkų Užeigoje ir In
formacijos Biure (nuosavybė 
LDS. 49 kp.), kuri randasi po 
num. 1447 So. 50-th Avė., Ci
cero įvyko žymios permainos. 
Vietą atsisakiusio vedėjo užei
gos, užėmė žinomas mokslei
vis veikėjas ir idealistas p. Ju
lius J. Čęputis. Dar ir kitokie 
pagerinimai greitu laiku į- 
vyks. Kolonija turi kuomi 
džiaugties. Šitoje užeigoje par
davinėjama šalta košė visaip 
sutaisyta, minkštieji gėrimai, 
saldainiai ir lietuviška litera
tūra. Šiton užeigon atėję jau
čiasi lyg namie esą. Darbinin
kų įsteigta, liaudžiai tarnauja.

Darbininkų susirinkimas.

LDS 49 kp. . susirinkimas bus 
panedėlio, rugpj. 12 d. vakare 
Šv. Antano parapijos svetai
nėje. Nariai bei narės ir no
rintieji įstoti į šitą Sąjungą y- 
ra kviečiami koskaitlingiausia 
atsilankyti. Susirinkimas bus 
labai svarbus.

Prakalbos,

• Čionykščiai lietuviai labai 
atjaučia Lietuvą. Tą parodė 
prakalbos atsibuvusios pane- 
dėlio, liepos 29 dk vakare. Kal
bėjo Dr. J. Bielskis, plakai iš
dėstydamas Lietuvos rūkalus. 
Žmonių klausyti buvo priėjus 
pilna padidintoji svetainė ir su

v • NORWOOD, MASS.
Lietuvių Darbininkų Sąjun

gos III kuopos susirinkimas 
bus 12 d. rugpjūčio 7:30 vai. 
vakare pobažnytinėje svetainė
je. Todėl meldžiu visų narių 
būtinai atsilankyti, nes yra la
bai svarbus ir indomus. Laiš
kas gautas iš centro ir apie ku
rį turėsim rimtai apsvarstyti. 
Taip-gi turime daug kitokių 
dalykų apsvarstyti. Ir prašau 
taip-gi atsivesti nauji) narių 
prisirašyti.

Kuopos Raštininkas.

HOMESTEAD, PA.

LDS. 53 kuopa puikiai
.• atsiliepė.

Liepos 21 d. š. m. LDS. 53 
kp. turėjo mėnesinį susirinki
mą. Pirmiausiai prisirašė prie 
kuopos naujas narys Pr. Mi
liauskas. Po tam, buvo apkal
bėta smulkmeniški dalykai, 
kurie lytisi vien tik kuopos.

Pagaliaus buvo kalbėta kas- 
link labo visos LDS. organiza
cijos.

1) Kąs-link Finansų Rasti- * 
ninko ir Administratoriaus, tai 
inešta tokia rezoliucija, kad 
ant ateinančio seimo būt tas 
ištirta, ar Finansų Raštininkas 
negali duot atsakymo ant laiš
kų ir tam panašių klausimų dėl 
daugybės darbo, ar dėl kitokių 
kliūčių. Tą seimas ištyręs tą
syk nutarti, kaip būt geriau ir 
tinkamiau.

2) Kas-link p. A. S. Kųlbic- 
ko įnešimo tilpusio 67 num. 
“Darbininko” tai būt naudin
ga, kad LDS. išleistų knygą 
pasimokinti amatų ir tt. Šis 
sumanymas ne tik užgirta ir 
priimta, bet ir aukomis parem
ta. Tam aukavo: Gerb. kun. S. 
J. Čepanonis ir Antanas Kati
lius po $5.00.x Po $1.00: Juo
zas Tumasonis, Juozas Onai- 
tis, Antanas Tumasonis, Juo
zas Bendaravičius, Mikolas 
Vaikšnoras, Rautas Bražins
kas, Povilas Bražinskas, Vin
cas Kraužlys ir J. J. Grobliu- 
nas 50c. Viso $18.50. Pini- 
gai-aukos pasiųsta į centrą.

3) Kąs-link “Darbininko” 
morgičių. (Apie tai 'jau buvo 
pereitame numeryje. Red.).

Delegato į seimą nutarta ne
siųsti, nes nėra kasoje pinigų. 
Siuntėme delegatą Visuotinau 
Seiman, dėlto dabar negalimą. 
Tai tiek iš praeito susirinki
mo.

Jonas J. Grebliunas, .
Kuop. Rnštninkas.
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< W0RCESTER, MASS.’ PORT WAŠHINGTON, WIS.
i - ' * * - r
* 27 d. liepos šv. Ambrozie-
jaus parapijos svetainėj. įvyko 

. parapijonų susirinkimas, kur 
buvo ir gerb. kun. kleb. F. 

\ Meškauskas iš Sheboygan, 
Wis. Jis podrauge rūpinas ir 

: mūsų parapija. Tai-gi pasakė 
„ labai įspūdingų prakalbų iš- 

•' aiškino nuo pat pradžios- tos 
nčlaimingos karės baisenybes. 
O ypač padarė labai didelį įs
pūdį į kiaušy tojus kaip išaiški
no kas-Iink dabartinio vargin
go padėjimo biednos Lietuvos. 
Toliaus buvo išaiškinta, kaip 
dabar yra veikiama dėl išgavi
mo pilnos laisvės Lietuvai. 
Toliaus buvo išaiškinta kas- 
link svarbumo Tautos Fondo. 
Ir mus" paragino prie to svar
baus reikalo ir išaiškino bū
dus, kaip galima sušelpti ba
daujančius m ūsų. tėvus, brolius 
ir sesutes. Tai-gi nors mūsų 
visai menkutė parapijėlė ir 
menkutis būrelis, bet vis-gi at
sirado apie dvylika narių, ku
rie užsirašė ir pasižadėjo nors 
po vienų dolerį mokėti į metus 
Tautos Fonadn. Toliaus gal 
atsiras ir daugiaus.

Parapijonas.

NEWARK, N. J.

28 d. liepos lietuviškoj sve
tainėj buvo Lietuvos Vyčių N. 
Y. ir N. J. apskričio suvažia
vimas. Daug dėl L. Vyčių or
ganizacijos buvo sumanymų iš 
41 kp. Brooklyn, N. Y. ir visi 
priimti. Bent nekuriuos pažy
mėsiu: L. V. mėnesinę mokes
tį pakelti iki 15c. Nekurie 
punktai iš L. V. konstitucijos 
pataisyti. Ivaslink tvarkos 
susirinkimo, tai nežinia iš ko
kios priežasties pirmininkas 
elgės taip kad nekuriuos na- 

1' rius ignoruodamas, nedavė bal
so po kiek kartų prašius. Dar 
viešai juokavo iš kalbos narių, 
kas daug nesmagumų padarė. 
Pas L. Vyčius to neturėtų bū
ti.

Buvęs.

DUQUESNE, PA.

Liepos 21 d. čia blevyzgavo 
cicitikas. Dergė vyčius, nieki
no LDS., užsipuolė ant “Dar
bininko” už tai, kad tas ne
kursto darbininkus prie strei
kų. Katalikai esą tamsūs. 
Ragino dėti aukas politiškiems 
kaliniams.

Visiems padoriems žmonėms 
reikia šalintis nuo tų biaurių 
cicilikų. Jie jau bėdų pridarė 
lietuviams ir daugiau gali pri
daryti. Tie politiški prasikal
tėliai, kaip žinome yra pate
kusieji kalėjiman už nesiregis- 
travimą arba slackeriai. O val
džia baisiai baudžia už globoji
mų slackerių ir visi) tų, kurie 
turi eiti kariuomenėn, o neina. 
Todėl lietuviai bėdų vengdami 
privalo žiūrėti neremti tokių 
kaizerbernių. Juk kas tie vi
si, kurie priešinasi Amerikos 
valdžiai, jei ne kaizerberniai. 
Jie pilnai užsipelno bausmės 
ir tegu Dėdė Šamas jiems kai
li išperia.

Labai bloga, kad yra kele
tas letuvaičių, kurios duodasi 
klaidinti cieilikams. Tarp tų 
lietuvaičių yra M. J., P. M. 
Pirmutinė priguli prie vyčių 
kuopos Braddocke, o antroji 
prie Homesteado kuopos. Go
da tokioms.

, ‘ Mūsų beveik visos 'draugijos 
ruošia viena po kitai savo ge
gužines. Vieta, kurių nusi
samdę keletas. draugijų, yra 
netikusi •— nuošali, toli .nuo 
karo ir labai prasta savyje. 
Reiktų įvykdinti gerų sumany
mų nusipirkti patogių vie
tų, kuria galėtų pasinaudoti 
čionykštės draugijos ir įvai
rios organizacijos kuopos, ku
rių Worcester’yj visiškai ne
trūksta.

Lietuvos Vyčių gegužinė — 
liepos 28 dienų vyčiai surengę 
iš eilės savo gegužinę. Diena 
buvo graži, todėl ir svečių bu
vo gana daug. Iš karščio visi 
sulindo į pavėsį ir tiktai pava
karėj pradėjo dainas ir žaidi
mus. Jeigu vieta būtų pato
gesne, tai ir svečiai būtų buvę 
geriau patenkinti.. Kepti ant 
saulės niekas nenori, gražaus 
pavėsio nėra, tai ir kraustosi 
žmonės po kelis į užkampius. 
Tokiu būdu verčiau namie pa
vėsyj sėdėti. Kam dar gegu- 
žinėn važiuoti? Šios vasaros 
patyrimas tepamokina mūsų 
gegužiniij rengėjus pasirinkti 
patogesnę vietų, kad užganė
dinti atsilankiusius svečius.

Draugijų susirinkimai — Tų 
pačių dienų vakare buvo val
diškų reikalų komiteto susirin
kimas. Iš svarbesnių nutari
mų pažymėti šie — nutarta su
rinkti išdalintus lakštus para
šams po protestu prieš vokie
čių Lietuvos aneksavimų; iš
rinkta komisija surinkti var
dus ir pavardes visų šv. Kazi
miero parapijos lietuvių įsto
jusių Su v. Valstijų kariuome
nėn; ir pagaliaus komisija tu
rės užsiimti pardavinėjimu 
“war z stamps.” — 30 liepos 
dienų Tautos Fondas turėjo 
savo mėnesinį susirinkimų. 
Naujų įnešimų galima sakyti 
ir nebuvo, nes visų laikų užė
mė senų reikalų klausymai. 
Taip-gi daug sutrukdė smar
kus lytus; daug narni neatė
jo, kas ir užtęsė klausymų iš
nagrinėjimų. — Tų pačių dienų 
moksleiviai turėjo savo susi
rinkimą. Nutarė greitu laiku 
pastatyti scenon vienų veikalų. 
Laikas vakarui paskirtas apie 
22 ar 23 rugpjūčio. Veikalo 
vardo neteko sužinoti.

Nelaimė — liepos 30 dienų 
vienoje lietuvių šeimynoje išti
ko gaisras. Sudegė tvartai ir 
jame esųs automobilius. Prie
žastis būk esanti geselinas. 
Turtų savininkas, p. Karpavi
čius, tariama turįs virš tūks
tančio dolerių nuostolių 
skaitant automobitių.

Mirtis — Šiomis dienomis 
mūsų parapijoje su šiuo pa
sauliu persiskyrė du asmeniu. 
Pirmutinis Petras Jakučionis 
31 metų amžiaus vaikinas mi
rė džiova. Velionis buvo kilęs 
iš Valkininkų parapijos, Vil
niaus rėdybos. Antrasis yr J. 
Jančauskas; mirties priežas
tis nelaimingas atsitikimas — 
gatvekaris jam atėmė jo gy
vastį. Atsargiau visame ka
me. Ne be reikalo žmonės sa
ko, kad atsargumas, tai yra do
rybė.

ne-

Dzūko raugas.

Darbininkas.

WATERBURY, CONN.

Liūdna žinutė gauta iš Fran- 
cijos 29 d. liepos. P-lė Balkiu- 
tė gavo telegramų iš AVashing- 
ton, D. C., kad jos brolis Anta
nas Balkus sunkiai sužeistas. 
Labai gaila ' jo AVaterbury’io 
lietuviams,, o ypatingai liūdna 
7 Vyčių kuopai, kurios nariu 
jis yra. Jis pirmas buvo pa
šauktas iš mūsų kuopos ir pir
mas pasiekė Francijų ir pir
mas iš mūsiškių tapo sužeistas. 
Duok Dieve, kad greit pagy-

WATERBURY, CONN.

28 d. liepos Pilnųjų Blaivi
ninkų 1 kuopa laikė savo mė
nesinį susirinkimų. Tarp kit
ko buvo susirinkime pakeltas 
klausimas ar siųst delegatus į 
seimų kuris bus Baltimorėj. 
Nutarta nesiųst, remiantis tuo, 
kad centro valdyba nesilaiko 
seimo nutarimų. Pernai sei
mas nutarė šiais metais laiky
ti Seimų Hartforde, Conn. bet 
galų gale pasirodo, kad kelių 
pavienių narių pasitarta ir su
mainyta vieta. (Seimo vietų 
perkeitė ne keli pavieniai na
riai; o kuopos nubalsavo taip 
daryti. Už Baltimorę balsavo 
565 nariai, už Hartford tik 
106. Susilaikė nuo balsavimo 
310 narių. Tai-gi milžiniška 
didžiuma narių nubalsavo už 
Baltimorę.

mos balsus eina, tas daro bol
ševikiškai, bei autokratiškai.; 
Demokratijoj nulemia didžiu
ma balsų ir sulyg didžiumos 
nutarimo reikia elgtis. Jei vi
sur žmonės taip.elgtūSjkad jei 
tik ne pagal' tavo porų, tai ir 
nepildyti, tai mūsų draugiji
nis gyvenimas tuoj iškriktų, 
pasidarytų, bolševikiška nę- 
tvarka. 'Jei.ir pripažintume, 
kad valdyba neturėjo teisės 
leisti balsuoti kuopoms, tai ir 
tuomet nėra pamato atsisaky-. 
ti nuo siuntimo delegatų. Tuo- 
mi labiau reikėtų siųsti, kad iš
dėti seime savo kuopos nuomo
nę. Yra labai pikta yda mes
ti darbų, jei kas darosi prieš 
tavo norų. O mat tokia yda 
yra tarp mūs ir dėl jos kenčia 
katalikų visuomeniniai darbai 
ir tuomi lengviau veikti mūsij 
priešininkams — socijalistams 
ir laisvamaniams. Red.).

Vilijos Valtis.

kiekvienas gali gauti, darbų ir 
gerai uždirbti. : .
' Šv. Vincento dr-ja turėjo 
piknikų ir viskas puikiai nusi
sekė, nes pribuvo labai daug 
žmonių ir kiekvienas linksmai 
praleido dienų. Uždarbis bu
vo geras.

A. a, Kazimiera Dambrau
skienė persiskyrė sų šiuo pa
sauliu, seredoj 24 d. .liepęs 
1918 m, Turėjo 36 metus. Pa
liko dideliame'nuliūdime vyrų 
Tadeušų Dambrauskų ir duk
terį ir sūnų. .

’ Laidotuves ’buvo subatoj 
9(:30 vai. iš ryto įlydėta į šv. 
Juozapo Bažnyčių, iš ten į Šv. 
Domįniko kapines.

Laidotuvės buvo labai iškil- 
mingos ir moterys Moterų Su
jungęs, prie kurios prigulėjo 
nabašninke, lydėjo pėkščios.

- Daug žmonių dalyvavo lai
dotuvėse. , .

ATHOL, MASS.

Rengia išvažiavimų.

Vyčių 10 kp. lyg buvo ap
snūdus, bet kai čia apsigyve
no moksleivis Bakšys, tai jo 
intekmėje vyčiai sujudo. Su
manyta surengti gražių gegu
žinę ir pakviesti worcesterie- 
čius. Tas įvyks rugpjūčio 11 
d. 1 vai. po pietų ant Lake 
View farmos. WorcesterTo 
choras ir keletas solysčių ža
dėjo būti. Iš, pradžios-bus į- 
vairūs žaislai, o vakare kon
certas krutamųjų paveikshj sa
lėj.

Liepos 28 d. vyčiai turėjo su
sirinkimų, daugiausia svars
tyta apie minėtų išvažiavimų. 
Išrinkti darbininkai, o prog- 
rarno vedėju nuskirtas p. Bak
šys. Kuopos pinu. J. A. Pet
rulis atsisakė nuo savo vietos, 
tai jo vietų užėmė pagelb. J. 
K. Jasinskis. Komisija prane
šė apie orkestros susitvėrimų 
ir kad jų ves V. Sereika.

Kp. Koresp.

CAMP JACKSON, S. C.

Keletas savaičių tam atgal 
čia buvo apie desėtkas lietuvių 
kareivių. Jau buvome beuž- 
mezgą ryšius, besitariu apie 
laikraščių ir knygų parsitrau- 
kimų, bet netrukus lietuvius 
išvežė Francijon, čia likome 
dviese, bet aš nežinau, ar y- 
ra čia daugiau lietuvių. Būtų 
ir mus išvežę Francijon, bet 
mes esame virėjai ir mus pali
ko. Dar ir dėlto sunku lietu
vius surasti, kad jie slapstosi, 
sakosi esu paliokai ir tt. Kai 
gyvenau Newarke pas tėvelius 
ir skaičiau “Darbininkų,” tai 
nemaniau, kad tokių tamsių 
lietuvių gali atsirasti. Aš ne
galiu suprasti, kodėl lietuvis 
savo tautystės turėtų gėdintis.

Dabar mūsų Camp aptuštė
jo ir aš turiu, liuoso laiko. 
Laukiama daugiau kareivių.

Būtų labai gerai, kad čia 
būtų nors mažutis knygynėlis. 
Laiko skaityti yra užtektinai. 
O lietuviškus laikraščius skai
tyti labai miela. Aš kai gau
nu iš namų “Darbininkų,” tai 
išskaitau visų, o visų. Kaiku- 
rfuos dalykus po keletu kartų 
skaitau. Ypač indomauju ko
respondencijomis, kurių “Dar
bininkas” daug turi.

Pas mus dienų labai karšta, 
o naktį vėsu. Tai nepratusieji 
prie tokio klimato kartais iš 
pradžios serga. Paskui pri
pranta ir gerai.

Mieli “Darbininko” skaity
tojai, neužmriškite savo drau
gų kariuomenėje, siuntinėkite 
jiems “Darbininkų,” laiškų, 
knygelių. Mano adresas:

Cook Ign. Nadzeika, 
Hdqts Co. 16-tli B’n 
T. A. R. D., 
Camp Jackson, S. C.

v •

DONORĄ, PA.
Mūsų kolonijos lietuviai 

smarkiai veikia iš visų atžvil
gių.
, Dr-jų yra visokių ir kiekvie
na daug gero nuveikia.

Parapijos reikalai tvarkosi 
^nepuikiausia, nės parapijonai 
darbštūs ir matyt, kadi jie pri- 
jaučia gerumų parapijos.

Mūsų miestą yra visokių

- Donorietis.
■—* 1 1 ■■■.------ - ■

LAWRENCE, MASS. 
Surprise party.

Keliolika ponios Ramanaus
kienės pažįstamų iš paties 
Lawrence ir kitur atlankė jų 
iš nejučių, taip sakant, pada
rė jai surprise party. Tas įvy
ko 28 d. liepos. Vedėja buvo 
poni Pundukienė iš Brockton, 
Mass. Partijoje dalyvavo p. 
Antanas Grigoraitis, Šv. Pran
ciškaus katalikų lietuvių para
pijos vargonininkas. Buvo vie
nas ir “tautiškų kunigų,” ku
ris ne’senai tapo “vyskupo” 
Mickiavyčiaus išmokytas ir 
“inšventytas” ir dabar “Lie- 
tuvių Tautos Katalikų bažny
čioje” Lawrence, Mass. yra už 
pirmų vikarą. Šisai “kuni
gas' ‘ pateko ton suprizo parti- 
jon delei to, kad yra nesenai iš 
Montello, Mass. Lawrence’an 
persikėlęs. Buvo daug kitų 
svečių. Visi begalo linksmai 
praleido laiką. Karštas pus
dienis nejučiomis prašvilpė.

•Vieši sekretai.
Teofilis Levickis, dabartinis 

Camp Deveng’jp kareivis, kuris 
paskolino Mickiavyčiui “ant 
laikraščio” $1000.00 pasirįžo 
juos atimt pirm išvažiuosiant 
“over there”; ale. sutinka ta
me ir keblumų. Mat pinigai 
ne taip yra lengva paimt, kųip 
išleist.

Teofilis, kaipo kareivis, ne 
visados tegali apleisti Campę. 
Kareiviai turi savo amatą. 
Užtat jo brolis Jonas Levickas 
dikčiai tame darbuojasi. Jo
nas pina lyg kadrilių važinė
damas nuo Teofilio prie Mic- 
čiavyčiaus, nuo Mickiavyčiaus 
prie Teofilio.

Teofiliui paliepus, Jonas nu
eina pirmų kart prie Mickia
vyčiaus, kad pilnai ir galuti
nai ištyrus dalykus. Mickia- 
vyČius išsiklausinėja — ar ant 
tikro jo brolis Teofilis ir ar 
norėtų tuos pinigus atsiimt, ar 
ištikrųjįj jis pametė, kaip žmo
nės sako, tų parašėlį, kurį pats 
Mickiavyčius. jam išdavė paim
damas nuo jo tų menkniekį — 
$1.000.00. Užklausė, ar Teofi
lis, kartais nepanorėtų palikti 
tų tūkstantėlį ant tautos baž
nyčios?

Jonas važiuoja į Camp De- 
vens. Išduoda broliui rapor
tų.

Teofilis kareiviškai paliepia 
grįšt prie Miekiavičiaus ir pa
sakyt kad jis turėtų pinigus 
gatavus subatoj ar nedėlioj.

Jonas sugrįšta prie Mickia- 
vičiaus. Ine jo stubon ir klau
sia “kleriko” “ar yra namie 
gerb. vyskupas?” “Klerikas” 
atsako: “Yra namie mūsų vi
sli gerbiamas vyskupas” ir 
nuėjo į kambarius. Išeina po- , 
nas ir sako Jonui: “Mūsų 
gerb. vyskupo nėra namie.” 
Jonas“ nenoriai išėjo iš “vys? 
kupiškos klebonijos.”

Eina vakare Jonas prie 
“gerb. vyskupo.” — Nėra na
mie. Eina ryt, nėra. Ir dar 
du syk. Nėra. Paskutinį sy
kį ir kaip penkios iš ryto nu
eina Jonas. Nėra nei tada.

Kaip nebūtų, Jonas palieka 
žodį, kad jo brolis Teofilis at
važiuoja. subatoj ir bus nedė
lioj (Liepos 27, 28) prie “vys
kupo” atsiimti-pinigų.—“Vy
skupo” nėra namie nei tada. 
Nedėlioj “ vyskupą” kirkužė- 
je ceremonavo

žiai įšventintų “kunigėlių,”; 
.kurį jis dabar padęjo ant “pa
kulos.” Visi tvirtina kad Mic- 
kiavičiaus nedėlioj Lawrence 
nebuvę. Kur jis buvot Tai 
sekretas. Teofilis pasikėsino 
atvažiuot prie “gerb.” “vys
kupo” 3 ar i rugpj.

J Ant “pakūtos.”
’ Pono Mickaus viešpatavime 
dalykai sparčiau mainosi nei 
bolševikiškoje Rusijoje. Ko
mitetai, žmonės, skolininkai 
puolasi ant Lųivrence’o naujos 
bažnyčios tėvo ir valdovo. sJo 
paties kunigužiai prieš jį šiau
šiasi. Susirinkime nutarė pa
tys Mickaus parąpijonys, kad 
jau jis nebereikalingas ir nu
sprendė jį areštuoti, jei jis ne
atiduotų parapijai kokius ten 
$900.00. Nabagas bijosi ir na
muose bebūti.

Vistiek pakol kas “kaipo ir 
vyskupas” savuosius baudžia. 
Tik pora savaičių kaip jis pa
dėjo ant “pakūtos” savo išti- 
kimiausį iš ‘kunigų” Petrošių. 
Mat Petrošius sugrįžęs į savo- 
Scrantonų pasigyrė, kaip ge
rai jam vyksta “kunigauti.” 
Pasisakė, kad Laivrence žmo
nės jį geriau myli nei patį vys
kupų Mickiavyčių ir kad žmo
nės mano Mickiavyčių pavary
ti iš Lawrence’o o priimti už 
‘ ‘ vyskupų ” jį. Mickiavyčius 
rūsčiai į Petrošių prakalba: 
‘ ‘ As- tu ir už manę nori būt vir
šesnis? Von ant pakūtos-” 
Bet kitų savų “kunigužį” 
Brocktonietį tai Mickus dar iš
kilmingiau ant “pakūtos” pa
dėjo. Ponaitis garsus Brock
tono bedievukas, kokiems neži
nomiems tikslams jau kelintas 
mėnuo kaip Mickiavyčiui “ku
nigauja.” Bet 28 liepos parė
jęs iš Ramanauskų pokilėlio 
pasijuto “strioke.” Mat “miš
parus” turėjo laikyti 4 vai., o 
sugrįžo tik 6 vai.

piešia. — 27-IV Dievui dėkui 
pasisekė pereiti Vokietijon, Iš 
Oršos patekti traukiniu nebu
vo galima: pilna tremtinių, o 
traukinių, kaip sako vokiečiai, 
labai maža. Reto ‘ vokiečiai 
gabena prūąus, taigi kitų 
tremtinių .nepriima. Yra to
kių, kurie 3-4 savaites sėdi 
Oršoje ir laukia, kada veš. Mes 
susitarę su kitais nutarėnie iš
važiuoti arkiibis. Mat važiuo
jantiems ariniais arba pėk- 
štiems vokiečiai greit duoda 
leidimus. Sudarėm kompanijų 
iš 30 žmdnių, kuriuose yra gy
dytojų, felčerių ir seselių: Vie
ną keliauninkė moka vokiškai, 
o tai labai mums svarbu. Paė
mėm du vežimu, sukrovem 
daiktus, vokiečių komendantas 
tuoj davė ‘ ‘ ausveizų’ '-leidimą 
ir 3 vai. po pietų leidomės 
prieplaukon, kuri yra 9 varstai 
atstu nuo Oršos. Pavakare 
jau buvome vietoje, apsinak
vojome pas vienų ūkininką. 
Tuoj, užsakėm didelį bulbių 
puodą, už ką užmokėjom 2 
rub. 25 lc., virdulį už 1 r. 50 k. 
duonos po 2^ r. svaras. Mie-. 
gojom ant šieno kluone. La
bai puikus oras, šilta, smagu,

ramu. Žalia, gėlės žydi, gegu
tė kukuoja, lakštutė čiulba. 
Vienu žodžiu, labai smagu, nė-, 
žiūrint kad dar toli kelionės 
galas. Išryto užsisakėm 10 sv. 
kulbių su spirgučiais ir ūž tai 
uŽmokėjom 4 rub? Iš Čia va
žiuosime garlaiviu Mogilėyan^ ■ 
o- patekę traukinin’ leisimės . 
Minskan.

\ M.
“Vitebsko “Liaudies Sųjun- •; 

gos” informacinis biuras pra- . 
neša, kad leidimus tremti
niams 'pereiti demarkacijos li
nijų (rubežių) duoda jau ne 
vietos Darb. ir Kai’. Taryba, "■ 
bet Vitebsko Tremtinių Tary
ba, (Dvęrcova g., No. 18). Rei
kia tik atsinešti vietos Lietu
vių tremtinių Komiteto (M. 
Monastirski, 7) registracijos 
kortelę; kas nėra užsirašęs 
privalo užsirašyti. Tokios kor
telės tinka ir kitų miestų trem
tinių komitete Visa kita pa
lieka kaip ligi šiol buvo. Lie
tuvių grįšią dar mažai.”

v

1

c

O. K.

Grįžimas Lietuvon.
Visi susirūpinę, kaip čia ga

lėjus grįžti Tėvynėn. Visi go
džiai gaudo žinias apie drįsu
sius iškeliauti, apie kelionės 
sunkumus. Geriausia apie tai 
skaitytojai sužinos iš lūpų tų, 
kurie jau iškeliavo. Todėl čia 
paduosiu porų ištraukų iš ke
lionėje rašytų laiškų. Vienas 
būrys, išvažiavusis 22, IV iš 
Petrapilio, rašo:

Į Vitebsku važiavome nuo 
bal. 22 ligi 24. Kelionė buvo 
visai gera. Tiesa, truputį an: 
kšta “tepluškoj,” bet paskui 
pratuštėjo. Galima buvo ra
miai pavalgyti ir net pamiego
ti. Patartina važiuoti tavori- 
niu traukiniu, nes pasažieri- 
niame kimštynė neapsakoma. 
Kelionėje, turint pinigų, mai
sto kiek nori. Duona 4, 4| rub. 
svaras, — nors vežimais vežk; 
kiaušinis — 40 kap., stiklinė 
pieno — 50 k., dešra, lašiniai, 
sūriai ir-gi nelabai brangu, o 
kas svarbiausia — be jokių ei
lių.

Atvažiavę į Vitebsku suži
nojome, kad į Oršų bilietų ne
duoda be leidimų. Apskritai, 
tokio leidimo žmonės savaitė
mis laukia ir tai ne visada gau
na. Turim pastebėti, kad Vi
tebske maistas brangesnis, ne
gu kitose stotyse, bet visko y- 
ra pakankamai; net baltų py
ragų gavome paragauti... Jei
gu taip kratytų, kaip lig šio
lei (jau 3 kartus buvo krata), 
tai dar būtų Dievo malonė, 
nes jie, matyt, keliauninkų 
bijodami tik pasisukinėja 
gone ir eina sau.

Kitame laiške 28-IV tie 
tys rašo:

Duonos Oršoje kiek tik 
ri: mieste svaras 3 rub., stoty
je 34-4 rub., kiaušinis 60 k., 
pieno butelis IĮ rub... Apie 
kratas*) žmonės prikalba ne
būtų daiktų. Iš 10 dėžių rei
kėjo atrišti tik vienų. . Ir tai 
truputį pažiūrėjo, pavartė ir 
daugiau nieko. Dar paklausė, 
kiek pinigų su savim turime. 
Mat, daugiau 500 rub. vienam 
žmogui nevalia turėti. Kas 
daugiau turi — .atima. Atiiilii 
auksinius bei sidabrinius pini
gus ir ginklus. Vienų žodžiu, ,1 ■ »*»>• 

vienas iš švio- dalykas ne taip baisus, leaip jį 'Immmhm

v • v •

va-

pa-

no-

*) Čia kalbama apie kratą, da
romą sieną pereinant vokiečių pu
sėn.

(“Išeivių Draugas”)

ATSKAITA.
Išlaidų padaryti! prirengiami, atspaudiinimui ir išplatini

mui Kun. D-ro A. Viskonto knygos “La Lituanie Religieuse” 
(Lietuva tikybos žvilgsniu), išleistos G ene v’o j e, spaustuvėje 
“Atar,” 352 puslapių in 8, su 23-mis skyrium nuo teksto pa
veikslais, penkiomis šeip jau iliustracijomis ir dviem žemla- 
piais.

I. Šaltinių ir dokumentų suieškojimas.
1) Autoriaus- kelionė į Rappersivil, į knygynų, pragyve

nimas tame mieste keturioms dienoms 1917 m. frankų 43 ir 
viena jo kelione į tų-patį miestų 1918 m. f r. 35. Viso 77 Fr. — C.

2) Trįs autoriaus kelionės į Bernų žemlapių
ir statistikų reikalais..................................................... 21

II. Žemlapių atspaudimas.
Įstaigai “Institut Geographiąue Kummerly 

et Frey, Berne, už istoriškųjį žemlapį “Lituanie 
sous le regne du grand — due Vytautas (Vitold) ” 
1500 egzemplioriuose ir už etnografiškąjį žemlapį 
“Carte ethnographiąue du peuple lituanien” ir-gi 
1500 egzemplioriuose.................................................... 447

III. Knygos atspaudimas.
1) Dv autoriaus kelioni į Geneve’ų ir pragy

venimas tame mieste astuonioms dienoms .............. 96
2) Artistui už keturis piešinius...................  .40
3) Įstaigai “Atar” Geneve’oje a) už knygos

atspaudimų 352 puslapių in 8 su viršeliais dviejo
se spalvose 1500 egzemplioriuose..........................4.057
b) už padarymų 23 skyrium nuo teksto paveikshj T.210

IV. Knygos išplatinimas. 4
Penkiolikai egzempliorių viršų uždėjimas, 

knygų išsiuntinėjimas Šv. Tėvui, Kardinolams, 
Vyskupams, politikams, svarbesniems Europos 
laikraščiams, visuomenės Įstaigoms ete..................251

Telegrama į Amerikų Gerbiamam Kunigui 
Jakaičiui, Lietuvių Tautos Fondo Pirmininkui... .18

- »

i

9

J

n

n
■J

' 1
■ <

n
-C

n
1 5

>>

M

__ n

25”

>>

n

»-

.*

,)

Visoko.išlaidų ligi 25 d. Baland. mėn.............6.218
Iš prisiųstųjų A. Lietuvių Fondo ant išleidi

mo mano knygos “La Lituanie et la Guerre buvo 
likę./............. .r. ...; ..........................’............. -....85

Tai-gi apmokėjimui išlaidų mano knygos “La 
Lituanie Religieuse” atspaudimui padarytų trūk
sta ......................................................   • • • • .............. 6.132
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Būčia labai ir labai dėkingas, jeipi Amerikos Lietuvių 

Fondas atsiųstų tuos pinigus kiek galima greičiaus, nesuma
no. spaustuvininkas didžiai nekantriai laukia to apmokėjimo.

Kun. D-ras A. Viskontas.
Fribourg.
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Tel. So. Boiton 270

DR. JOBN MacDONNELL, M. D.
Galima ftaiialbeti ir lietuvfarkaj 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Popiety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

. . Bell Phone Diokinson 3095 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. BroadSt., Philadelphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pietų
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P.M, 

Nedaliomis iki 4 po pUtu. w

L

| PIRMOS KGEŠO3

I
 DANTISTAS

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

' naujų išra imu.

Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
1469 BrMdway,So. Boiton,Mm 

PRIB DOKGHSSliR BT.
. NaMtiomli 
MaalO val. ryta 
IklSvaLvataira.

Chorams dainos1
Tikkų išėjo iš po spaudos 

viena iš gražiausių dainų Č. 
Sosnauskio “Užmigo Žemė.”

Vienas exemplioris 35 c. I- 
mant daugesnį skaitlių exemp- 
liorių, nuleidžiama didelis nuo
šimtis. Reikalaudami adresuo- . 
kitę: • , .
Xovier Strumskis
222 Duffield st., Brooklyn, N. Y.

j

... ■

f

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
A

Ofiiojdynot Q -do Tiaokiu Ilgai
1-8 P. M. 7-8 P.M. PrliMria Akiniai.

419 Boylston St, Bo3ton, Mm.

Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GBA4USI J» Udirta 
NĮentholatum Oo. Pri«i elsiaat 
gult iitepkveldf mo«ito p«r k»Ui 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji uoa. 
tia iiima plMmus raudonus, 
dus arba Šlakus ir prašalina viso* 
Irius spuogus nuo veido. Pinigus 
Sieli siųsti ir stampomis.

T DTirrTTA• « SUJUDU D, 
P. O. Box 36, Holdbrook, Mm

.w;

Kp. Korespondentas.

8

Valančio* 
auol vai. ryta

Kas prieš didžiu- dirbtuvių, Darbai gerai eina ir

4- I
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Vietinesžinios.
■ ■ - .................. t ' / •*

Nedėloje, rugpj. 4 d. iš So. 
Bostono pp. M. Karbauskas su 

. sūnum., F. Zaleckas, A. F) 
Kheižis, S. Kneįžis ir p-lės M.

. A.. Nivinškaitė ir M. Dusevi- 
čiute buvo’nuvažiavę aplanky
ti kareivio J. Ė. Karoso, buvu
sio “Darbininko”, redakto

riaus. Nuvažiavus sutiko ir 
daugiaus lietuvių, kareivių So. 
Bostoniečių, kaip tai: J. Jaku
bauską, Dusevicių ir keletą ki- 

, tų. Iš pasikalbėjimų p. J. E.
Karosas sako, kad baigęs ap
siprasti su kareivių gyvenimu. 
Jis sako, kacU geriausias ka
reiviams suraminimas, tai laiš
kai. Kuomet atneša laiškus ir 
siuntinius, tai kiekvienas bė
ga žiūrėti ir kuomet neranda, 
eina atgal nusiminęs. Sulaukę 
ned)ėldienio, kiekvienas žiūri 
pro langus ar nepamatys ką iš 
savųjų. Už tai prašė pranešti 
visiems lietuviams, kad kotan- 
kiausia rašytų laiškus, karei
viams.

Atsisveikinant su p. J. E. 
Karosu įdavė parvežti So. Bos
toniečiams draugams (ėms) ir 
pažįstamiems daug, daug labų 
dienų. Taip-gi nuo p. M. Ja
kubausko, Dusevičiaus ir ki
tų.'

K.
IndianopoliSe, Ind. merginos 

išvažinėja ledą. Prie to dar
bo stojo šešios drūtos nįergi- 
nos ir ledo šmotus kilnoja^su. 
tokiu pit lengvumu, kaip .vy- 
rai. ,c * • ‘ ■

NEWARK, N. J.
LDS. 14 kuopos bus susirin

kimas 9 d. Rugpj. 1918 m. Lie
tuvių Svetainėje, 180 New 
York avė. Prasidės 7:30 vai. 
vakare. Šiame susirinkime tu
rime daug svarbią, reikaląpūs
link seimo. Ateikite su gerais 
ineširrfais, taip-pat užsimokėti 
mėnesines mokestis, Taip-gi 
prašome ateiti ir tuos, kuriems 
įvyko kokia klaida su užsimo
kėjimu. Atsiveskite naują 
narių prirašyti prie Darbinin
kų organizacijos. Dirbkime vi
si kaip vienas, o pamatysite 
kad darbo vaisiai bus žymūs ir 
atneš didelę naudų mūsų bro
liams.

A. Kaz., fin. rašt.

Buvęs.

Indėjo paveikslą. Boston 
Globė buvo indojęs So. Bosto- 
niečio Juozo Aukštikalnio pa
veikslą, kurs Francijoj buvo 
sužeistas ir nuo to mirė.

Repeticijos. Teatro “Iš Mei
lės” praktikas bus utarninko 
vakare 7:30 vai. Meldžiama vi
sų aktorių susirinkti. Dėl svar
bių priežasčių padaryta ank
ščiau, negu pienuota.

4 Valdyba.

MICKEVIZMO ATSKA
LŪNAMS.

‘ Žinotina, jog kiekvienas ka
talikas per krikštą prižadėjęs 
yra tarnaut vienam Dievui. 
Todėl patartina nebeprisidėt 
prie tų pasiuntinių, kurie atsi
tolina nuo to Dievo. Vienas 
atsitikimas Lietuvoje toks bu
vo: nucr ūkininko, be laiko at
stojo bernas, o kad niekas jo 
nepriėmė ir atgal grįžt gedi jos, 
tai nuėjęs į ganyklas, kur-bu
vo čigonų būdos, susivienijo 
su anais ir prižadėjo ištikimai 
tarnaut vagiui čigonui. Vagis 
čigonas buvo pagautas ir gavo 
kalėjimą ir tarnas podraug. 
Tas pats ir čia: girdėjome, jog' 
nekuria katalikai nuėjo pas 
“vysk.” Mickevičių, lig kaip 
tas tanias pas čigonft), rankas 
iškėlę prisiegą priėmę ištiki
mai tarnaut kreivatikiui. Be 
abejonės Mickus nuves juos 
kreivatikystės ir netikystės 
keliais ir pražudįs juos ant am
žino kalėjimo, kaip tas virsmi- 
nėtas čigonas tarną. Tikriems 
katalikams šiurpas ima girdėt 
tokių kalbų. Išstot iš Kristaus 
avinyčios, tai yra tikėjimo, per 
kurį galim dangiškoj linksmy
bėj per amžius būt ir susivie- 
nyt su eilėmis prapuolančiųjų, 
kuriuos laukia verksmas ir 
dantų griežimas, koks tai di
dis apsirikimas ir didi klaida, 
tai neišmanymas ir mirtina 
nuodėmė. Todėl šitoji micki- 
nė kirkuže mažiau turi vertės 
nei kaip čigono būda. Da-gi 
yra nuodėmė tuom, jei kas ei
na žiūrėt neprigulmingo tikė
jimo, nes parodo Dievui,. lyg 
neužsibanedinimą iš dieviško 
tikėjimo ir iš Jo malonių dėl 
mūs suteiktų ir lyg būtij ieško
jimu svetimij dievų. 'Toksai 
aj? tokia ypata ieškodami kitos 
bažnyčios, paniekina visus sa
kramentus ir visą Kristaus 
mokslą.' Draudžia tėvai, . jei 
vaikas į blogus susirinkimus 
nueina, neklausantis papildo 
nuodėmę savo nepaklusnumu; 
taip ir čia, reiškia neužsiganū- 
dinimą iš dieviško tikėjimo, 
kuris gyvuoja jau 1918 metai, 
kaip Kristus Dievas jį uždėjo 
ir nuėjęs prie menko proto 
žmogaus pritart ir paremt pi- 
nigiškai, ar kitu kuom naujam 
pramanytam tikėjimui, tai y- 
ra mirtina nuodėmė. Budėkite 
katalikai, saugokitės kreivati- 
kysčių.. *

Jokūbas Varaitis.

L. D. S. CENTRO VALDYBA.
Dvasiškas vadovas: —

Kun. F. Kemėšis, 
4943 AV. 15-th Str 

Cicero, III.
Pirmininkas: —

M. Žioba,
4 Levant Str., 

Dorchester, Mass.
Tel. Dorchester 6973—AV.

Vice-pirminiiikas: — 
M. Mažeika, 

1658 Wabansia Avė.,
Chicago, III.

Raitininkas: —
F. Virak’s,

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Finansų Raitininkas: —
A. F. Kneižis,

242 W. Broądway,
So. Boston, Mass.

Idžininkas: —
P. Gudas,

242 W. Broadway,
So: Boston, Mass.

Iždo globėjai: —
MeškauskaitS,

242 W. Broadvray,
So. Boston, Mass. 

Geležiute, 
.41 Capitol Avė., 

Hartford, Conn. 
Sereika,
21 James St., 

Nonvood, Mass. 
Literatiška Komisija: 

Kun. F. Kemėšis, 
P. Gudas,
J. E. Karosas, 
F. Virak’s, 

242 W. Broadvray,
So. Boston, Mass.

O.

a

p.

v.

•>

J. H. Kenealy, M. D.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Žvirblio kūmutei. Sunaudo

ti negalime.
Rochesterietei; Raštelis ne

blogas, bet' dėl stokos vietos 
negalime sunaudoti. Nepalai
kykite blogu. Prašome raši
nėti žinių iš lietuvių gyveni
mo.
;J. P. JuraiČiui. Korespon

dencijos tamstai negalime su
grąžinti, nes ją sunaikinome.

NAUJI RAŠTAI. J
Raktas Sveikaton ir Laimėm 

Kaina 25c. Paraše Dr. Julius 
J. Bielskis, SLRKA. leidinys. 
Pusi. 64.

Labai naudinga knygelė. 
Turi daug gerų^patarimų apie 
sveikatos užlaikymą.

Lithuania. Facts supporting 
Her ■ ' ~
ment 
tion. 
kis.
anian National Council, Wa- 
shington, D. C.

Paskutinį jau kartą. Sceniš
kas vaizdelis iš žmonių gyve
nimo, karės metu, Lietuvoje. 
Parašė A. Živaitis. Išleido au
torius. Kaina 10c. St. Louis, 
m.

The Catholic AVorld. August 
1918. Šitame numeryje yra 
svarbus straipsnis antgalviu 
Catholic Lithuania.

RaiešliojinMr 

Reikalavimai.
Jeigu norite turasti savo gi

mines ar pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką/’

Jeigu norite ką nors greitai 
parduoti, paskelbk “Darbinin
ke.” Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk 4 ‘ Darbinin
ke.” • , ’

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už’vieną sykį. 50c.
” tris sykius ? . $1.00

Pinigus siųskite iš kalno.
“DARBININKAS,” 

242 W. Broadvray, 
South Boston, Mass>

v 
*

Claim for Reestablisli- 
as an Independent Na- 
Compiled by J. J. Biels- 

Publislied by the Lithu-

Paieškau 'Stepono Narkausr pa- 
ėina iš Pikielų parap., Telšių pa
vietę, aKųno gub. Pirmiaus gy
veno Chicago, III. Taip-gi sesers 
-Pranciškos RapalaitS iŠ Kauno 
gub., Žemalės parap. ir sodos. Ir 
brolio Severino Gurauskio, Židi-. 
kų parap., Telšių pav., Kauno g: 
Malonėkite jie patįs ar kas kitas 
atsišaukti šiuo adresu: *

K. S. Rapalas, ; 
50 Sawtell avė., Broekeon,. Mass.

PRANEŠIMAS*
Geriausias pardavėjas įvairių 

drabužiams materiją, paprastų ir 
vilnonių I. Deitch persikėlė į nau
ją geresnę vietą po No. 40 Barti-' 
šou avė:, Boston. Senas adresas 
buvo: 149 Dover St. Dabar kreip * 
kitės šiuo adresu: J. DEITCH, 
40 Harrištta Ave„ (kampas Beach 
augšeiąus ant vienų lubų), Bos
ton, Mass. Tęl. Beach 2954.

* ; -

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslą! 

Jeigu ne, tai 
ateik Ir nuaitrauk pus* tualuo 
kablnčt ir iausi vieną-didelį ar- 
ttetlSkal padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norlntla mokyti* to ašu
to gali atalMauktl :

J. J. DRIZ4, 
SOOSo^ndHt^ fttiadelfMSfft.

t t

LIETUVIŠKOS 
NOTOS (GAIDOS) 

visoki Šokiai dėl Orkestroš, Beno, 
Lietuviška knyga išsimokinimui 
notą ant visokią instrumentą, Ba
žnytinės, giesmes su notomis. Iš
sirašyk'tą adresą, gal nebus dau
giaus garsinta arba išparduota, 
pirk šiandie.

Mr. G. A. BARONAS, 
McKees Rocks, Pa.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS iVČ.

- VALDYBOS ADRESAI.

t

)UW rkViiciilllCių.LrallS jt/yK31 ISIUOglIllIillĮI. Jule 

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Beverti Truss
.* * ■ • ■ yra atitekančiai nuteiklnt— ^.uuaik.^

„•ta dumnur nutalymu yra padaryta* p«r ta taktam vartojimui, k*d iratalklai Hantial 
Uradčją »t«buklingo«_ vila dieną ta naktį? crlfica ta taipgi prilaiko, vidurių delta, kad 
dirbančio*metodo#, kuri bu» vartojam* *tl- pasteroeioa neitatavertų į lauko pusę. Pa- 
tauytaUi .ta auatiprinimui nuaiipnėįuaių mu- duikaitėa yra reaėrvuarat. Štame rozervun.

>

‘B’’y r* *t**k*ntiaįnuteikiate. padultai-

AUŠROS V. M. D. DRAUGYS
TĖS VALDYBOS ADRESAI. 
Pirm. —Jonas P. Andrinlūiu- 
nas, 20 Pine St., Athol, Mass.

Draugystės box 191..........
Vice-pirm. Sapalas Gažunuas 

25 Essex St. Athol, Mass. 
Prot. rašt. — Juozas Aidikonis, 

20 Pine Str., Athol, Mass. 
Fin. Rašt. — Vladas Matulis, 

387 South St., Athol, Mass. 
Trečias Rašt. — St. Vidugiris, 

20 Pine St., Athol, Mass. 
Kasierius — Petras Puščius, 

34 Pine St., Athol, Mass. 
Kasos globėjai:—

Antanas Andriliunas, *
92 Tern St., Athoty-Mass. 

Jonas Stanis,

Paieškau savo brolio Antano Zu- 

bavieiaus Kauno gub., Naųjo-A- 
leksandrovo pav., Gutelių kaimo. 
Pirmiau gyveno Norvegijoj dabar 
girdžiu, kad yra Amerikoje. Kas 
žino ar jis pats meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu:

Boleslavas Zubavičius,
Box 493, E. Vandergrift, Pa.

Paieškau savo vyro Justino O- 
žiūno, Kauno gub., Panevėžio pa
vieto, Linkavos parap. 5 metai 

1<aip apleido mane, palikdamas su 
5 vaikais. Jis turi tamsius plau
kus, apie 6 pėdų augščio. Kas a- 
pie jį žino ar jis pats, meldžiu at
sišaukti.

Petronėlė Ožiunienė,
120 S. Greene St., Baltimore, Md.

SO. BOSTON, MASS. 
Pirm. — T. Ašmenskienė,

359 Fourth St.
Vice pirm. — P. Giedraičiutė, 

103 Sixth St.
Prot. Sekr. — M. Morkūniutė,

12 Lark St.
Fin. Sekr, — A. Lukoševičiutė, 

377a Broadway,
Iždininkė — M. Mačiuliutė,

42 Silver St.
Kasos globėjai: E. Plevokienė, 

M. Stukienė.
Maršalka — O, Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. Žilins 

kienė, P. Venienė, V. Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir A. Čižuvie- 
nė. t

Petro Bažnytinėje Salėje. * 
Susirinkimai laikomi kas 

antrą utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakare Šv.

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI.

HARTFORD, CONN. 
Pirm. — P. GelaŽiūtė,

41 Capitol Avė. 
Vice-pirm. — M. Bubenaitė,

57 Hudson St.
Rašt. — H. Valavičiūtė,

42 Magnolia St.
Tel. Charter 3466.

Fin. Rašt.;— V. Smitkus, 
23 Liberty St.

Kas. — F. Plikūnienė,
103 Bond St.

ANT PARDAVIMO naujas 
vasarnamis ant South Main st., 
rytuose nuos E. S. Prector’ 
vietos. Penki kambariai ir 
maudyklė, kietmedžio asla ir 
pastatytas vasarnaimo stiliaus. 
Viskas . sulig šių dienų — iš
skyrus kainą. Atsišaukite pas: 

A’ugust Peterson,
Carlin St., . Athol, Mass. 

Tel. 9~Y.

JEIGU TAMSTA SERGI
Tikra medikališka atydą gali pridėti tau metų prie 

gyvenimo ir gyvenimą prie metų.
ATEIK TUOJAUS PAS MANE 
Su bile kokia chroniška nervų 
arba supainiota liga kuri reika
lauja Specialisto patarnavimo.

Ką tamsta reikalauji, tai tei
singam? gydymo. Nei vienas ne
turi teisės eikvoti savo sveika
tos.

Atidėliojimai yra pavojingi. 
673 Washington Street, 

Second Floor.
šaukis tuojaus.

TAI ŠAUKIS TUOJAUS. 
Office Hours:

DAILY
9 A. M. to 8 P. M. 

SUNDAYS 
10 A. M. to 2 P. M.

°nly.
Ekzaminavimas nieko nekainuos, jei Tamsta gydysies. 

Teisingas ir tikras ekzaminavimas parodys jūsij tikrą fi
zišką stovį ir padės jums eiti ant tikro kelio sveikatos, iš- 
vengk kančių ir netikrumą chirurgijos.

MANO STEBĖTINAS PASISEKIMAS
gydyme ligų, skaudamų ir chroniškų. Tai yra tikra tiesa, 
kad aš pašvenčiau savo gyvenimą ant tyrinėjimo tų ligų. 
Toliaus mano offisas yra aprūpintas naujausiais instrumen
tais ir prietamsomis, elektrikos, drebėjimas ir jokių išlaidų 
nebijau, kad tik pagelbėtų mano ligoniams.

AR TAMSTA^ KENTI
Silpnumo nervų, silpnumo užpakalės (nugaros), Užmir

šimo, Drebėjimo Širdies, Silpnumo plaučių, Nerangumo, 
Sunkiai jaučiąs. Skausmo galvos, Apsvaidimo, Neaiškaus 
matymo, Silpnumo sąnariij, Votčių, Slogų, Lašėjimo į 
gerklę, Pilvo skausmo, skausmo gerklės, apvilkto liežuvio. 
Šios ir daug kitų yra pirmas persergėjimas, kad nepatro- 
tyti savo sveikatos ir pajėgos.

Aš tikras esu kad daugumas abejoja ir bijo pasakyti 
viską gydytojui-per mandagumą arba nerviškumą. Būk tik
ras kuomet šauki būsi gydytas padoriai ir meiliai ir ką tik 
tu man pasakysi bus giliai paslaptyje. Tikrai Teisingas, 
Gerbiamas ir ištikimas į kiekvieną ypatybę ir kuomet tu 
šauksi dėl gydymb žinok, kad busi palinksmintas. Mano 
patarnavimas dėl visų lygus, biednas ar turtingas. Įtikiu, 
kad tamsta pasinaudosi šia proga ir palinksminsi mane pa
sakydamas, ar gali, ar ne atgauti savo fizišką stovį.

Šaukvdabar — neatidėliok 
w DR. J.H. KENEALY

SPECIALISTAS
673 WAŠHINGTON STREET, BOSTON,

Antros durys nuo Gayity Ttheatre.

Mes, Jonas Žemaitis ii’ Veroni
ka Sabašauckiutė paieškome Onos 
Dekeriutčs iš Vdkaviškio miesto, 
Suvaiką gub. Girdėjome, kad y- 
ra vedus ir gyveno Baltimore, Md. 
Taip-gi l^atarinos Batisiutės Su- 
valkij gub., Antanavo valsčiaus. 
Meldžiame atsišaukti šiuo adresu: 

Joh£ J. Žemaitis,
912 Bank St., Waterbury, Conn.

ŠV. JONO EVANGELISTO' 
PAŠELPINĖS DR-JOS 
SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žioba,

4 Levant St., Dorchester, Mass
Telphone: Doreester 6973—W. 

VICE-PIRM. — Jonas Galinis, 
20 Wlnfleld St., So. Boston, Mase

I PROT. RAŠT. — Jonas Glįneckls,
282 Silver Str., So. Boston, Mass

II PROT. RAŠT. — Marijona Brikaite
10 Silver S t j, So. Boston, Mass. 

FIN. RAŠT. — Povilas Petrauskas,
- 230 Fifth St., So. Boston, Mass. 

KASIERIUS — Andriejus Naudžiūnas, 
16 Wlnfleld St., So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Jonas Urbonas, 
145 Silver St., So. Boston.

Draugija laiko susirinkimus kab 
trečią nedėldienį kiekvieno mėne 
šio 3:30 vai. po pietą Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Masš. Sekan
tis susirinkimas bus rugpjūčio 18 
dieną.

•v

Tai

MASS.

Paieškau moksleivio Pabijono 
Čebatariausko. Pavasaryj 1912 m. 
jis gyveno Waukegane, UI., pas
kui išvažiavo į farmas užsidirbti 
pinigų, kad turėtų iš ko mokslus 
eiti. Žiemą 1912 m. jis buvo Spo- 
kane, Wash. Norėdama jį sulyg 
išgalės sušelpti, meldžiu jį, arba 
žinančius, pranešti kur jis dabar 
yra.

Jo sesuo
Zofija Vizgirdienė, 
(Čebatarauskiutė) 

1011 Eight Str., VVaukegan, III.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
BOSTON, MASS. 

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius.

122 Bowen St., So. Boston, Mass 
VICE-PIRM. — Pranas Tulelkls,

130 Bowen St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. — Juozapas VlnkevlČlus,

147 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 
FINANSŲ R£ŠT. — St Noreika,

105 Silver s.t., S. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalleckas,

244 D Str., So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tulelkls, 

13Q_Bowen St.. So. Boston. Mass.
D. L. K Keistučio Dr-ja Bos

ton, Mass. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietą, 
164 Hano'ver St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naują narią su. savim atsivesti.

AKINIŲ KRAUTUVĖ

Prirenka ir sutaiso akinius ge
riausia tik pas registruotus opto- 
nietristus
James Conroy ir Joseph Ecker

Reikale visuomet kreipkitės pas 
juos.

Krautuvės adresas: 125 Tre- 
mont St., Boston, Masa prie Park 
st„ tunnel

i nyčią.
arba /prieš Į’ark st. baž-

GERIAUSIAS GRABORIUS
— ir —

BALSAMUOTOJA§. 
S. bArasavičius.

Aš patarnauju ne tik So. Bos
tone, bet lygiai važinėju ir į kitus 
miestukus.

Mano kainos už palaidojimą la
bai _prieinamos; suaugusiems nuo 
$50.00; mažiems nuo $15.00.

Taip-gi parduodu paminklus ir 
žolynus (kvietkas). Nežiūrėkite, 
jeigu būtų ir iš toliaus atvažiuoti, 
nes geras patarnavimas daug reiš
kia.

Jeigu jūs kas siųstą- pas kitą 
graborių, tai pirma užeikite pas 
mane dėl persitikrinimo. Kreip
kitės ypatiškai arba telefonuoki- 
te: So. Boston 1052—-W.

S. BARASEVIČIUS,
OFISAS: 308 Broadway, So. 

Boston, Mass.
GYVENIMO VIETA: 237 D St, 

So.Boiton.
V

•kulų ta nurikrutyinui ikaudiių Truiz, bei 
reikale pavojingų operacijų.
MOKtr NEKEIKIA

Pirmienų 6000 ken
čiančių, kurie atai- 1 
lauka pm Mr. Stuart, 
bua lielųita užtekti* 
nu skaitlius Plapao,’ 
be uimokeanio, . kad 

' davus jiem, prozą se
rai iimČKtat juoa. Jųa 
nieko nemokėsite už 

t* Umėginim* Pla
pao n6 dabar, nž vž- 
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS 

Taip, nebevartok ji.
Ii savo paties patyri- «•' 
mo jus žinote, kad 
Trtiss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčių 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gailina 
jūsų sveikatą, nes jis 
perižkadija kraujui 
Kuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt j| 
dėvėti Štai yra ge
riausia kelias, kuri jus galite dykai-iimėgtat 

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmu: Pirmiansta ta svarbiausia siekta 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydanti {taisą taip 
vadinamą Plapao, kuria yra susimažinąs pa
vidale ta paimtas drauge su ingredientais 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ta 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

Antru: Pats būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo padužkai- 
tę, yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku iSnaiki- 
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Šimtai jaunų ta senų žmonių padarė pri
slėgus priež oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iŠ jų turėjo sun
kias ta senu patrūkimo ligas.
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ

Pastebėtina ypatybe PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai i labai trumpų 
aiką aplaikomos pasekmės.
Tu yra todėl, kad veikmS yra nepaliau

janti—nokti ir diena kiaurai per 24 valan
dų. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ta miegant Si stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
nauja gyvybę ta stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduoti—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbo* truss, bei kitų jam panaSių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikla, gali būt lengvai ižrokuotas, patėmi- 
jant drauge einančią iliustracijų ta skaitant 
sekantį iidėstymų,
* PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, Iš
sitempiamos materijos “E”, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ta vištikė smagu
mo Ji dėvėt. Jo viduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduikaitę “B" nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos.

"A” yra padidinta* PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
besfalinkimo.

eata 
nutiotna 
ohnm

THEH9i£0
’KtOMOl

TOKOMTUE.
PLAPAO-MO 

.Pato. HMtmM 4PR|tg<909° T/fMMMCM- 
’* lHUMEfMUKlt

re yr*. stebėtinas gausinanti* susitraukianti* 
tnedlkala*. Kaip greit Ita medikai** esti kūne 

atpildytas, ji* pui- 
leidža ta Reiną pro 
mažą skylute, kuri y- 
ra pažymėta su raida 
“C” ta yra tutintu 
{>er mažos odos sky- 
utes, kad ludrutinug 

nusilpnėjusius musku
lus ta veikia *nt už
darymo akyfučta.

"F” yra tai ilgui* 
PLAPAO-PAD galu, 
kuria turi būt prili
pinta* per hipnone- 
nepalieciant taip pa
vadinto frame - work 
daliest ižrokuojant, 
kad davus reikalingų 
stiprumą ta paramą 
PLAPAO-PAD. 
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais
AS noriu jums pri- 

rodyt pate savo ksž- 
tal*,* kad jus galite 
pergulėt savo patrū
kimų.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumų ir tamprumų—

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi ižai- 
veržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta— i

Ir jus atgausite savo smagumų, gyvumų, 
energiją, stiprumą—■

Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ta jūsų draugai patėmija jūsų pagerė
jimo pasirodymų—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trūkis yr* 
pergalėtas ta jųa širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimų priimt DABAR ši ste- 
buklingų uždyką išmėginimų.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas UŽ 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimų, Plapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, jis Jums gali 
pagrązint sveikatą, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis auksas. Priimk š| dykai "Išmėgi
nimą*’ šiądien ta jus busite linksmi,. kol tik 
gyvensite, pasinaudojo šia proga. Rašykite 
atvirute, arba išpildykite kuponų šiandien ta 
grįžtančia krasa jus aplaižysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridečku Mr. Stuart'p 
48 puslapių knygutę apie patrūkimų, talpi
nančių informacijas apie būda, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medaliumi Ryme ir au 
diplomu Grand Priz Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusi 
draugų, pasakykite jam apie š| dideli pasiū
lymų.

5,000 skaitytojų galės gaut šj išmėginimų 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, rašykite 
DABAR.________________________ ■

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 

Block 2920 St. Louis, Mo.
Dykai Išmėginimus Plapao ir Mr. Stuarto 

Knyga apie Patrūkimus.

Vardas ............................................
Adresas ........ .............................................
Grižtantf krasa atneš dykai išmėg. Plapao

jgMKn 

amns-

BRANGUS VIENGENTI!

DABAR LAIKAS DIRBTI NAUDAI TĖVYNĖS.

Darbas pradėtas. Dirbame, kas protu-mintimis, 
kas kapitalu. Kapitalu Tamsta gali ir privalai veik
ti. Kapitalu veikdamas padalysi naudą savo Tėvy
nei ir sau. '

SAVO KAPITALO NELAIKYK SVETIM
TAUČIŲ BANKOSE. Nedaleisk, kad tavo šutau- . 
pytu kapitalu išnaudotų ne tik tavę patį, bet ir tavo 
Tėvynę-Lietuvą. Nedaleisk, kad tavo triūsas neš
tų nepageidaujamus vaisius Lietuvių Tautai. Savo 
triūsu naudokis pats! BŪK TIKRU SUNUMI LIE- 
UVOS! •

BŪK DALININKU BENDRO LIETUVIŲ BAN
KO. PIRK ŠERĄ DABAR! BUK SAVININKU 
SAVO TRIŪSO! SAVO KAPITALĄ TAUPYK 
SAVOJE ĮSTAIGOJE, turėsi naudą sau, pelną ap- 
versi savo naudai ir naudai savo TĖVYNĖS LIE
TUVOS.

I

Prezidentas 
Juozas Kowaliauskas 

... Šeras $50... .. .Šeras $50...
Ug padėtus Už padėtus

4 nuoš. 4 nuoš.
CENTRALIS 

BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS 
32—34 CROSS STR., BOSTON, MASS.

h
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x ADVOKATAS H

Atidarė ofisą BB

Atidarė ofisą 343 Broadway, So. Boston, Mass. sg
Bostone ofisas: Rooms 735 ir 736 01d South Bldg, 

294 Washington Street, oston, Mass.
Aš apsiimu atlikti teismiškus reikalus? visose 

Suvienytose Valstijose taip gerai kaip ir užsienyje, ag 
priskaitant Rusiją. —

Jūs galite, susikalbėti mano ofise lietuviškai, ru- 
siškai, lenkiškai, latviškai ir švėdiškai. b5

Aš ginsiu Jus taip gerai civiliškuose, kaip ir 
kriminališkuose teismuose.

Aš apginsiu Jūsų teises nelaiminguose atsitiki- gįį 
muose; aš išgausiu visokius dokumentus iŠ Rusijos; gS 

. aš iškolektuoju bilas, prižiūrėsiu Jūsų nuošimčius 
1 surištus su pirkimais ir joardavimais nejudinamų §9 
turtų ir veikiu kaipo Notarijušas ir Taikos teisėjas.

Visi Jūsų reikalai veikiai pradedami ir išpildo- 
mi atsakančiai. SS

MORRIS KATZEFF ||
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