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

■ ti. ■ .

— Washington.

tosi iš Maskvos.
v

Laukiama visuotino prieš 
bolševikus sukilimo.

BOLŠEVIKAI KRAUSTOSI 
IŠ MASKVOS.

Vokietijos laikraštis Lokal 
Anzeiger^ paskelbė, jog Rusi
jos bolševikų valdžia netrukus 
persikels Kronštadtan. Pre- 
mieras Lenin ir karės,ministe
ris Trocki jau dabar Kronštad- 
te.

Apie tą atsitikimą ateina ži
nios ir iš kitokių šaltinių.

Kronštadt yra tvirtovė ant 
salos netoli nuo Petrogrado.

Rusijos laikraščiai skelbia, 
jog bolševikų valdžia jau iškri- 

* ko.
Jau seniau buvo pranešta, 

jog vokiečių ambasadorius 
Helfferich apleido Maskvą ir 
skubiai sugrįžo Berlinan ir jog 
ambasada bus perkelta iš Ma
skvos į Pskovą. Iš to aišku, 
jog Maskvoj ir abelnai Rusijoj 
kilo didis judėjimas prieš bol
ševikus ir vokiečius.

Maskvoj socijal-revolucijo- 
nieriai išleidę proklemaciją, 
kurioj paskelbė, jog netrukus 
pradės Maskvoj terrorą.

Petrograde dalykų stovis e- 
- sąs veik toks pat, kaip ir Ma

skvoj. Todėl nei Lenin nei vo
kiečių ambasadorius nepersike
lia į Petrogradą.

Vossisclie Zeitung rašė: 
“Maskva yra prieš vokiškų 

« elementų rankose ir pasekėjų 
kairiųjų soeijal-revoliueijonie- 
rių. Tas parodo, jog bolševi
kų viešpatavimas Maskvoj pa
sibaigė ir toks dalykų stovis y- 
ra ne vien Maskvoj, bet visoj 
Rusijos imperijoj. Tas aiškiai 
parodo, jog vokiečių politika 
rytuose nenusisekė.”

Bolševikai dar tikisi pavilio
ti žmones tuo, kad nurodinės 
pavojų, gręsiantį nuo išsėdu
sių talkininkų Murmansko pa
kraščiuose, Archangelske ir 
Vladivostoke. Nurodinės, jog 
talkininkai ateina pavergti Ru
siją-

Kaip tik prasidėjo išsėdimas 
talkininkų Rusijos pakraščiuo
se, tai bolševikai pradėjo Ma
skvoj areštuoti Anglijos ir 
Francijos visokius piliečius. 
Nežiūrėjo ar tai kokie valdi
ninkai ar paprasti darbinin
kai. Grūdo eielas šeimynas į 
kalėjimus.

Berlino socijalistų organąs 
Vonvaerts skelbia, jog bolševi
kų valdžia tuo susilpnėjo, kad 
didžiausieji bolševikų parčmė- 
jai latvių pulkai buvę pasiųs
ti kovoti prieš čeko-slovakus’. 
Jų vietoj liko visai neištikimos 
dalys Raudonosios Gvardijos.

Tuo tarpu vis-gi bolševikai 
mano atsilaikyti ir rengiasi 
stoti atviron kovon prieš žada
mą sukilimą. Visuose skveruo
se ir ant gatvių kampų. Ma
skvoj pastatė kulkosvaidžius. 
Bolševikų policija dieną ir 
naktį patruliuoja gatves, areš
tuoja nužiūrėtus asmenis, veik 
kiekvieno praeivio reikalauja 
parodyti ištikimybės kortelę. 
Kituose Rusijos miestuose bol
ševikų sovietai skubiai drūtina 
savo jėgas ir laukia atviro a-

bolno sukilimo prieš juos. 
Reiškia Rusijoj kraujo 

liejimas dar bus labai didelis.
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tele-
kurioj skelbiama, kad 

sumanę užimti 
Pranešama būk

VOKIEČIAI UŽIMS 
PETROGRADĄ.

Iš llelsingforso atėjo 
grama,
vokiečiai v ra•r 
Petrogradą, 
tani jau kariuomenė organizuo
jama ir visi kiti prisirengimai 
daroma/

Vokiečiai pramato, jog ne
trukus gali atsinaujinti rytinis 
frontas ir turės vėl sutraukti 
daug kariuomenės tan frontan. 
Jei dabar puls bolševikų vieš
patavimas ir jei talkininkai iš
galės užtektinai suteikti pa- 
gelbos rusams, tai rytinis 
frontas bus atnaujintas.

in.l HMM* J*

BUVO PILNAI ĮGALIOTI.
Laike pastarojo bolševikų 

kongreso buvusio Maskvoj bol
ševikų vadams Leninui, Troc- 
kiui ir Zinovjevui buvo suteik
ta neaprubežiuotas įgaliojimas 
veikti su sovietų priešininkais 
visokiais būdais. Kerenskio 
partijos šalininkai nuolatai 
buvo bolševikų sękiojami. Tai 
po šito paskelbimo jie išnyko 
iš Maskvos.

Iš “VADO.”
-Kun. Krupavičius, turėjęs iš

bėgti iš Voronežo grąsinant 
bolševikams jį užmušti, sėdi 
vokiečių areštuotas Vilniaus 
kalėjime.

Be nužudyto džekono kun. 
Mirskio Mogileve, atėjo žinių 
iš Latvijos, kad užimant vo
kiečiams Vitebsko gub. bolše
vikų bandomis bažnyčioje už
mušti: vasario 22 d. kun. Mar
ti nėnas Rogovkoje, lietuvis, ir 
kovo 2 d. kun. Bikšis Lancko- 
ronoje, latvis. Kun. Martinėną 
apšaukė “bielogvardeicu” bai
siai iškoneveikė, badė ir šaudė. 
Be to neseniai atėjo žinia apie 
užmušimų kun. Dziadulio, gu
do, iš Osviejo.

Balandžio 5 d. iš mokvklos- 
-prieglaudos už Nevos Vartų 
(Maskvos g-vė, No. 1) mūsų 
bolševikų - valdžia prašalino 
nuo vietos be jokios kaltės, 
vien už tai, kad buvo “kleri
kalai” (t., y. mokino vaikus ti
kėjimo laikytis) užveizdėtoją 
Bulionį, dvi pagelbininki ir 
mokytoją Pipinaitę. Į tėvų ko
miteto protestą prie melus ir 
šmeižimus, taikinamus į pra
šalintus asmenis, tilpusius 
“Tiesoje,” o taipo-gi į viešą 
reikalavimą revizijos ir šito 
dalyko tardvmo—nebuvo krei- 
piama jokios doinės.

Talkininkai po biskj 
varosi pirmyn.

NEVISUR VOKIEČIAI 
TEATSILAIKO.

Vokiečių sustiprinta linija 
nuo upės Soinme iki Roye pra
dėjo atsilaikyti prieš talkinin
kus. Ar ilgai galės atsilaikyti, 
(ai dar nežinia. Gal laikysis 
tik iki talkininkai.tose vietose 
-aus sustiprinimų.

Bet tarp t )ise ir Meetz tai vo
ku čiai neatsilaiko. Tose vieto- 

*■ "ižai varosi pirmyn.
r,:a lTan< uzų pirmu dalyku v- 

i ra j a'iH'j La si-aiv ir Novom 
Augšiurnas apie Lassigny fran- 
cūzai jau paėmė.

Kitose fronto vietoje •" 
permainų nuo panedėlio nebu
vo.

Vokiečiai nepasitenkina vien 
defensyvu. Jie šen ir ten da
ro kontratakas. Taip-gi jie 
bombarduoja kiek tik išgali 
talkininkų fronto užpakalį, kad 
trukdyti gabenimą frontan su
stiprinimų ir reikalingų daik
tų.

Dabar vokiečiai daug anuo
tų ir kariuomenės gabena, 
idant atlaikyti Chaulnes ir 
Roye. Spėjama, jog tuos punk
tus1 jie laikys iš paskutiniųjų, 
nes jiems puolus didelės ka
riuomenės papultų pavojum Gi 
talkininkai kaip sykis smarkiai 
varosi, kad paimti tuos punk
tus.

SVARSTĖ, KAIP KOVOTI 
PRIEŠ SUBMARINUS.
Washington, rugpj. 13. — 

Šiandie prez. AVilson ir sekre
toriai turėjo ilgą, pasikalbėji
mą. Spėjama, jog buvo svar
styta apie kovą prieš vokiečių 
submarinus Amerikos pakran
tėse, kurie nuolatai kvštelėja 
iš po jūrės ir atakuoja begink
lius Amerikos žvejinius ir ki
tokius mažus laivus.

PRIPAŽINO ČEKO SLO
VAKUS.

Anglijos valdžia išleido pro- 
klemaciją, kurioj apreiškia, 
jog čeko-slovakai yra tauta be- 
sstengianti ingyti neprigulmy- 
bę ir kariaujanti prieš Austro- 
Vengriją ir Vokietiją. Todėl 
čeko-slovakai priimami į talki
ninkų eiles. Tokį pat pripaži
nimą yra išleidę Italija ir Fran- 
cija. Amerika kol kas dar ne
padarė tokio žingsnio.

Visus prašome talkon.

TIKISI 500.000 KAREIVIŲ 
IŠ LIETUVOS.

Amerikos didžiuosiuose dien
raščiuose pereitą panedėlį bu- 

šitokia žinia:vo

Lithuania Baited by 
Germans for 

500,000 Troops.

London, Aug. 12. — Lithua
nia is one of those small na- 
tions whieh the Germans are 
extremely eager to “protect”’ 
in their oivn interests. Tlieir 
latest proposal is said to be

SUJUDIMAS VISAME 
FRONTE.

Antpuoliai ant “Darbinin
ko” morgičių didinasi. Ki
taip negali būti. Priešininkui 
reikia padaryti galas. Kartą 
ant to pasiryžta, tai darbas tu
ri būt davarytas iki galui. 
Mes savo pasiryžime turim bū
ti taip stiprūs, kaip Dėdė Ša
mas, kurs per sekretoriaus 
Larisingo lūpas pasakė: “Ame
rika dar nesiėmė tokio darbo, 
kurio nebūtų pabaigus.” Sekr. 
Lansing tą pasakė pabriežda- 
inas Amerikos pasiryžimą ka
riauti prieš Vokietiją,iki per
galės.,

Teeštie ii1 pas nius toks ne
permaldaujamas pasiryžimas.

“DARBININKO” KAINA: 
Tris karius savaite 
Vieną sykį savaitėje 
Bostono apielinkėje. 
Užrubežyje metams. 
Vienas numeris 
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duotų. Šitoks velijimas be a- 
bejonės įvaro kinkų drebėjimą 
mūsų priešininkams. Ačiū ta
riame prieteliui Mačiuliui, bet 
jam primename, jog “vienas 
lauke ne kareivis.” Surask 
Amsterdame daugiau savo 
vienminčių, kurie atlaikytų 
užkariautas pozicijas.

Viso sudėjome $16.00.
Na, tegul kur jie galą gauna 

tie morgičiai.
Su gilia pagarba,

B. O. Morkevičiutė,
LDS. 4 kp. prot. rašt. 

145 Main St., Athol, Mass.
Ne visi jums dėkuotų už ve

lijimą nusisukti sprandą. Bet 
jums atholiečiai už velijimą 
“Darbininko” morgičiams ga
lą gauti, tariame širdingą v • cm. •
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žymių tliat of offering the Lithuanian 
crown to a representatiye of 
the old native nobility in re- 
turn for a military convention 
by which 500,000 Lithuanian 
troops would be called up and. 
eąuipped for national defence. 

Obviously these troops are 
intended as a reinforcement to 
the German army and would. 
be employedį by the Prussian 
general staff for it s own pur- 
poses.

The leaders of the Lithua- 
nian nationalist party do not 
seem likely to be tempted by 
these invitations.

Lietuviškai:
London, rugpj. 12. — Lietu

va yra viena tų mažųjų tautų, 
kuria vokiečiai labai nori 

4.

“globoti” dėl savo gero. Jų 
naujausias pasiūlijimas, kaip 
sakoma, esąs prižadas lietuviš
ko vainiko vienam iš senų vie
tos didikų už militarę sutartį, 
sulyg kurios 500.000 lietuvių 
kareivių turėtų būt sumobili
zuota ir apginkluota šalies gy
nimui.

Aišku, kad tie kareiviai pa
taptų, kaipo sudrūtinimas vo
kiečių armijos ir Prūsijos ge- 
neralis štabas panaudotų juos 
savo tikslams.
- Neišrodo, kad lietuvių tau
tinės partijos vadai būtų pa
gundyti šiais pasiūlijimais.

Cambridgiečiai 
augštai stovi.

Vieną gražų vakarą atva
žiuoja iš Cambridge, Mass. 
Antanas Vaisiauskas visoje a- 
pielinkėje žinomas katalikų 
veikėjas. Ineina mūsų ofisan 
su pasididžiavimu. Išsiima 
maišą ir ima iš jo dešimtines, 
penkdolerines, dolerines ir at
skaito 54. Tai girdi amunici
ja “Darbininko” morgičio su- 
pliekimui. Surašą tų narsių 
kariauninkų žadėjo vėliau pri
duoti kartu su daugiau amuni
cijos.

Iš Brigh- 
ton, Mass.

Brighloniečiai nuo pat “Dar
bininko” užsidėjimo buvo pir
mose eilėse. Dabar jie ir-gi 
neatsilieka.

LDS. 22 kuopos susirinkime 
p-lc P. Lebickaitė, J.. Petraus
kas ir A. Jovaišas paklojo po 
dolerinę.

So. Bostoniečiai nuolatai di
dina savo sandėlį amunicijos. 
Po bombą ($1.00) dabar sutei
kė p-nia O. Adomaitienė ir P. 
Tamošiūnas.

Kovas 
kovon.

Smagią bombą ($2.00) gavo
me iš AVaterbury, Ct. nuo p. J. 
V. Kovo. Visokiame gerame,

Jiei prakilniame darbe p. Ko
vas pirmutinis. Išeina, jog 
nėbereikalo nešioja tokią pa
vardę.

SUTORPĖDUOTA TRYS 
FRANCIJOS LAIVAI.

Francijos valdžia paskelbė, 
jog liepos iš 14 į 15 Tarpžemi- 
nėj jurėj buvo nuskandintas 
transportinis laivas Djemnali. 
Su juo žuvo 442 kareiviu.

Liepos 19 toj pat jurėj buvo 
sutorpėduotas laivas Austrą- 
lian. 17 jurininkų žuvo.

Trečias laivas buvo sutorpe- 
duotas, bet tas nenuskendo.

VOKIEČIAI APIE SAVO 
IR TAĘKININKŲ 

NUOSTOLIUS.

Vokietijos valdžia paskelbė, 
jog liepos mėnesyje jie nudėję 
51S talkininkų orlaivių ir 36 
balionus. Iš nušautųjų vokie
čiai paėmė 239.

Per tą pat mėnesį vokiečiai 
netekę 129 orlaivių ir 63 balio
nų.

Vokietijos mieste Mueniche 
buvo riaušių dėl maisto stokos. 
Riaušes buvo sukėlę moterys.

Iš Lewis- 
ton, Me.

Jonas Zlotkus iš minėto mie
sto siunčia dolerinę ir prime
na, jog mes greitai priešą su
pliektume ir mūsų būtų viršus, 
jei mūsų vadai muštruotų ka
reivius, o nesiduotų pagun- 
doms-merginoms išvesti ji] iš 
kelio. Šisai Leivistonietis be 
ne tik klysta. Mūsų yra tokia 
armija, į kurią mobilizuojami 
lygiai visi — vyrai, 
merginos ir net vaikai, 
ninkais ir-gi gali būti 
vyrai ir merginos.

LAWRENCE, MASS.

»

moters,
Virši- 
lyg'iai

reiškia

Iš Rožių 
žemės.

Roseland) mūsiškiai
Rožių Žemė. Šalę surūkusios
Chicagos tokiu vardu yra gra
žus miestelis, kur yra gerų lie
tuvių. Tai iš tos kolonijos to
kį laišką gavome:
“Gerb. Redakcija:!—

Malonėkite priimti šią amu
niciją bei bombas nuo LDS. 60 
kuopos Roseland, III. sumuši
mui to nelabojo priešo morgi- 
čiaus.

Gerb. mūsų klebonas kun. P. 
Lapelis paragindamas kitus, 
pats pradžią padarė paaukuo
damas labai didelę bombą, $5 
pavydale. Kiti sekdami jo pa
vyzdį štai kokias bombas pri
rengė :
Kun. P. Lapelis ............. $5.00
Jurgis Mockus ............... 5.00

Po $1.00: Juozas Puodžiū
nas, Jonas Makašis, Kaz. Rač
kauskas, Jonas Namapinas, O. 
Janušauskaitė ir St. Kačins- 
kaitė.

Su linkėjimais dėl geriau
sios kloties “Darbininkui” pa
silieka LDS. 60 kp.

O. Janušauskaitė, Rašt.”
RoslandieČiams tariame šim

tą kartų ačiū.

LDS. kuopos susirinkimas.

12 šio mėnesio buvo LDS- 
kuopos susirinkimas. Nutarta 
leisti ir išrinktas seiman dele
gatas Ignas Umpa. Nutarta 
turėti išvažiavimą vieton 18-toj 
o 25-toj.

Pasistengkime 25 d. rugpj. 
1918 padaryti LDS. išvažiavi
mą kuonopasekmingiausi ? Pel
nu bombarduosime “Darbinį- 
ko” mortgagius. Visi valio į 
talką 1

Važiuojant į Darbininkų iš
važiavimą imkite Methuen 
Town Farm karą. Išlipkite 
prie Juozo šešeikos stubų. Ir 
eikite į gražias kempes lietu
vių katalikų parapijos. ' Įžan
ga visiems dovanai.

»

Šv. Elzbietos Moterų Dr-jos 
Išvažiavimas bus 18-toj. Pe
reitą nedėldienį išvažiavimo 
nebuvo, nes lijo. Pasilinksmi
nimų bus begalo o įžanga už 
ačiū.

O. K.

Pastaruosius talkininkų pa
sisekimus vokiečių laikraščiai 
pripažino ir rašo, jog jų ka
riuomenes padėjimas į pietus 
nuo Sonime esąs skaudus.

Po pastarųjų-vokiečių nepa
sisekimų karės lauke trys ge
nerolai tapo atstatyti.
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Iš Archangelsko telegrafuo
jama, jog naujai įsisteigusi 
rusų valdžia prielankiai pasi
tinka talkininkus. Naujai į- 
sisteigusi valdžia pasiryžus 
kariauti prieš bolševikus.

Geras ve
lijimas.

Kam nors velyti sprandą nu
sisukti yra baisus daiktas. Bet 
kartais taip velyti yra labai ge
ru daiktu, o dar geriau prigel- 
bėti nusukti sprandą. Skaityki
te, kas iš Atliolio, Mass. rašo
ma : 
Gerbiamieji:—

Nemanvvkite kad Atholis* * 
tyli, tai jau nieko ir neveikia. Į 
O visai ne! Mes nors tylime, 
vienok veikiame. Tarp kitų 
nuveiktų dalykų nepamiršta
me ir “Darbininko” morgičio 
sub oinbarduo t i. Bonlbarduo j a 
kiti, ir mes nenorime pasilikti.

Amuniciją sudėjo sekantieji: 
LDS. 4 kp. iš iždo paskyrė 5.00 
Kun. Aug. Petraitis •...........5.00

Po $1.00 aukojo: J. Gricių- 
naitė, A. V. Opidonis, V. Se
reika, F. Lapėnas ir Alb. Ai-1 daugelio 
maitis. 1 L „ _ _ ___

Po 50c.: J. A. Gailiūnas iri Dabar padaryta liit galūŪnns >

Kudirkai yra 
geri vyrai.

Nonvood’e, Mass. “Darbi
ninkas” turi šaunių prietelių. 
Tarpe jų pirmoje eilėje yra V. 
ir P: Kudirkai. Jie dabar ge- 
raFstukterėjo į “Darbininko” 
morgičių. Atsiuntė po dinami
to šmotą (po $2). Atsilieps be 
abejonės ir A. Šidlauskas, Ka
valiauskai, Navickas ir kiti. 
Šie ir-gi yi‘a pirmos klesos vy
rai. ' '

-----
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Pranešama, jog Austrijos 
imperatorius išvažiavęs italų 
frontan. Sako, jog austrai ke
tina atnaujinti atakas prieš i- 
talus.

J

'f

B. O. M,

>-
uA

S

apsigy- 
sostinėj

.r

Daugelyje Ispanijos miestų 
buvo ištikę maisto riaušių. 
Guaclolajaroj kuomet policija 
vaikė riaušininkus sužeista 7 
žmonės.

žingsnis.

Vokietijos kaizeris 
verięs dabar Belgijos 
Bruselyje,

Pensacola, Flą. — žuvo trys 
lakūnai, kuomet jų mašinos 
padangėse susikūlė.

Registracija vyrų, kurie su
laukė 21 metų amžiaus nuo 
birželio 5 d. bus rugpj. 21 d. 
Tokių būsią apie 135.000.
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Rugsėjo 17,18 ir 19 Londone 
bus talkininkų darbininkų ats
tovų suvažiavimas. Jame da
lyvaus Amerikos Darbo Fede
racijos prez. Gompers ir daug 
kiti] žymių darbininkų veilče- 
3V-

Tarpžeminėj jurėj buvo su
skilęs nedidelis Anglijos kari
nis laivas. Jį užtiko vokiečių 
submarinas ir pabaigė nuskan
dinti. Prigėrė 2 oficieriu ir 5 
jurininkai.

Teestie toli ne
šančioji armota. •

Iš Amsterdam, N. Y. nekiek 
tegirdima. Bet ir ten turime 
talkininkų. Štai iš to miesto 
Juozas Mačiulis atsiuntė bom
bą ($1) ir velijimą, kad “Dar
bininkas” sudrūtetų ir patap
tų toli nešančia Amerikos lie
tuvių katalikų anuota, . kuri 
visus priešininkus išbombar-

BLAIVYBĖ TRAVKI-

- Suv. Valstijų geležinkelių di
rektorius McAdoo paskelbė, 
jog vartojimas valgomuose 
vagonuose svaigalų yra užgin
tas. Užginta taip-gi stočių val
gyklose vartoti svaigalai. Ant 

_ ” • geležinkelių. linijų, 
blaivybė biivo įvesta jau senai.
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Priešais blogus laikraščius reikia gerus pastatyti ir platinti Juos, 
kad pataisius blogų laikraščių padarytų piktų.

— Popiežius Leonas XIII.

RUSIJOS LIETUVIAI APIE 
NEPRIGULMYBĘ.

Kokiuo tai stebuklingu būdu 
iš Petrogrado atėjo “Vado” 
numeris, balandžio 14, 1918. 
Civilizuotoj šalyje regulerišku- 
mas ir tvarka yra taisyklė, o 
sočijalistiškoj Rusijoj neregu- 
leriškumas ir netvarka yra tai
syklė. Šioje šalyje negauti 
pačtos siuntinio yra išimtinas 
atsitikimas, O iš socijalistiškos 
Rusijos gauti koki pačtos siun
tinį yra išimtinas atsitikimas.

Minėto “Vado” numerio į- 
žanginis straipsnis yra antgal
viu “Lietuvos valstybei at
gimstant.” Yra tai atsiliepi
mas j Vokietijos kanclierio von 
Herdingo paskelbimų Lietuvos 
“nepriklausomybės.” Štai kaip 
jų žiūrima į tai:

“Užėmus vokiečiams Lietu
vą. viena mūsų tautos dalis pa
siliko Tėvynėje, kita atsidūrė 

išblaškyta po Rusiją. Bet ko
va vardan laisvės dar tik aršes
ne virto. Atsirado du kovos 
lauku: Lietuvoje ir už Lietu
vos sienų.

“Ypatingai atkakli kova ėjo 
Lietuvoje. Vokiečiai gniaužte 
užgniaužė mažiausią laisvės še
šėlį. Laikraščius uždarė, susi
rinkimus uždraudė, nebuvo net 
kur balsą pakelti prieš jų ne
teisybes. Negana to. Pirma
me paskelbime, išlipdytame 
Vilniuje, vokiečių komendan- 
dantas Pfeil vadino Vilnių “iš 
senų senovės lenkų miestu,” 
“lenkų miestų vainiku.” Čia 
jau vokiečiai taikė į skaudžiau
sią mūsų žaizdą, žudydami vil
tį kada nors 'atgaivinti Lietu
vos valstybę. Ilgai ir sunkiai 
kovojo lietuviai dėl savo teisių 
Vilniuje. Ilgai kiekvieną kar
tą, kada tik kreipdavosi lietu
viai į vokiečių valdžią, pasta
roji visuomet pasiųsdavo į len
kų komitetą pasiteirauti, kaip 
lenkai mano apie tąjį lietuvių 
žygį. Bet lietuviai nenusileis
davo. Xnrs vokiečių valdžia 
persekiojo, baudė, bet lietuviai 
nepasiduodavo. Jau pakanka 
prisiminti, kad nebuvo Vilniu
je kiek įžymesnio 
darbininko, kuris 
tęs kalėjimo.

“Kiek apsipratę
eiais likusieji lietuviai 
steigti savas mokyklas. Bet vo
kiečiai ir tuo pasinaudoti su
manė. Jie įsteigė mokytojams 
rengti tam tikrus kursus, ka
me manė įpūsę naujiems kul
tūrtregeriams vokiškos dvasios, 
kurią šie skleis žmonėse. Bet 
lietuviai ir-gi nesnaudė: supra
tę pavojų įsteigė savus kursus 

■ mokytojams rengti. Prasidėjo 
varžytinės kultūros dirvoje. 
Vokiečiai kirto vieną paskui 
kitą smūgį, lietuviai visa at
laikydavo ir galų gale patys 

. pradėjo vokiečiams tuo pačiu 
• mokėti. Užgynę spaudą, vokie

čiai neprivertė lietuvių nutil
ti. Priešingai dešimtimis tūks
tančių platinosi atsišaukimai

• ■ ' prieš vokiečių valdžią. Nepra
eidavo tos dienos, kad rekvi
zicijų įerzinti žmonės nenužu
dytų dviejų-trijų vokiečių.

1 ‘ Galų gale vokiečių karo vy
riausybė pamate, kad prie
varta lįetuvių neįveikti, kad 
gal patiems labai striukai bū
tį. Pradėjo švelniau su lietu
viais kalbėti, leisti yadžias, ku- 

visuomenės
nebūtų ma-

su vokie- 
emė

į lomis buvo pažabojusi lietuvių 
visuomenę. Pasirodė “Dabar
tis,” tiesa, vokiečių dvasios 
laikraštis. Paskui ir Seimui 
Vilniuje buvo leista susirinkti 
ir Lietuvos Tarybą išrinkti. 
Pastarajai įsikūrus Lietuva jau 
turėjo įstaigą, kuri, pasirem
dama žmonių valia, drąsiai ga
lėjo ginti Lietuvos reikalus. 
Išdygo “Lietuvos Aidas,” “Tė
vynės Sargas” ir kiti laikra
ščiai. Bet dėl teisės liuosai 
kalbėti tuose laikraščiuose ėjo 
didžiausia kova. Žodis “auto
nomija,” “savaranki” arba 
“nepriklau.-oma” buvo išbrau
kiami. Įžangos straipsnius tek
davo perašinūti kelis kartus. 
Tik nepaprastu atkaklumu nu
veikė vokiečių junkerius ir iš
kovojo laisvės kalbėti dėl Lie
tuvos ateities.

“Apie Kalėdas vokiečiai aiš
kiau pradėjo kalbėti apie Lie
tuvos nepriklausomybę. Ver
čiami susidėjusių gyvenimo a- 
pystovų, jie žadėjo ūmu laiku 
pripažinti Lietuvos valstybės 
savarankumą, kurio lietuviai 
seniai iš vokiečių reikalavo.

“Tečiaų, kaip tUčTpačiu me
tu prasidėjo nesusipratimai pa
čioje Lietuvos Taryboje. Di
desnė dalis buvo tos nuomonės, 
kad Lietuvos Taryba turi tei
sės Lietuvos valstybės vardu 
daryti tam tikrus aktus, ku
riuos patvirtinti] tik Lietuvos 
Seimas, kiti gi Lietuvos Tary
bai tų teisių nepripažino. Lie
tuvos Taryba, suskilo. Vos tik 
vokiečiai tai sužinojo ne tik a- 
pie nepriklausomybę perstojo 
kalbėti, bet ir senąsias Tary
bos teises pradėjo siaurinti. Pa
sklydo gandų apie uniją su 
Prūsija. Suprato lietuviai, kad 
tokiu pavojingu metu be vieny
bės nieko neišeis. Taryba vėl 
susijungė. Tuojau ir Lietuvos 
padėjimas pagerėjo. Galų ga
le kovo 23 d. vokiečių kancle
ris Hertlingas Vilhelmo vardu 
pripažino Lietuvą nepriklauso
ma valstybe. Lietuva toje ko
voje laimėjo.

“Bet nepriklausomybė tai 
tik pirmas laimėjimo žingsnis 
kovoje dėl savo teisių. Nerei
kia migdinti save svajone, kad 
va nepriklausomybė iškovota, 
tai jau ir viskas, daugiau nie
ko nereikia. Priešingai, pati 
atkakliausia kova prišakyje, 
reikia, kad Lietuvos nepri
klausomybė būtų ne vien po- 
pieroje įrašyta, bet įgyvendin
ta. Mums gręšia pavojus iš ra
kai ų, nes žinome, kad vokie
čiai stengsis pavergti mus ka
ro, ūkio ir pramonės reikaluo
se, Reikia tą pavojų atremti, 
reikia ištesėti, 'savo pečiais pa
kelti visą valstybinį darbą, ku
ris laukia Lietuvoje, reikia, 
kad mokėtum susitvarkyti, 
kaip tinka demokratinėms val
stybėms. Iš kiekvieno lietimo 
Tėvynės šiandien ' reikalauja 
daugiausia pasišventimo ir dar
bo bendriems tautos, reikalams. 
Rengkimes prie to, 
kad nepražudytume 
nių ir laisvės.

dabokiine, 
savo žino-

b ■

P. B.”
1 ..................................■» »t

Popiežius atšaukė nuskyri- 
mą Petrellio nuncijų į Cliinijų. 
Vatikanas užginčijo jo pro-vo- 
kiškumų.• V

DĖLEI KOOPERATYVIŠ- 
. KOSKRAUTUVĖS. :

Kadangi LDS. New Yorko ir 
Neiv Jersey apskričio suvažia
vime'liepos 21d. Paterson, N. 
J. protokole^, tapusiame. ^Dąr- 
bininko” 86 nūm. apskr. raš
tininkas nežinia delko įvardi
no mane kaipo padavusį įneši
mą pradėti judinti klausimą 
kooperatyves krautuves klau
simu, tai manau, nebus pw šalį 
kad apie tą dalyką platėliau 
išdėsčius.

Kad LDS. sutverta ne vien 
delei apšvietos krikščionių 
darbininkų, bet ir dėl pageri
nimo materijalio jų būvio, tai 
apie šį paskutinįjį ir aš manau 
čion kalbėti.

Mes LDS. nariai, iki šiol sa
vo sueigose ir tesvarstėme ap- 
šivetos reikalus, ir jos plati
nimą, bet vien į tai bežiūrint, 
tūli iš mūs nors ir neišduoda
mi, vis-gi jautėme, kad, mes 
nedaug ką teturime, ko tokio 
apčiuopiamo, kas mus dar la
biau pritrauktų prie tos mūs 
brangios organizacijos.

Tai-gi, ar nelaikais būtų 
kelti klausimą apie uždėjimą 
kokios krautuves? Aš many
čiau kad pradžioj imtis už vie
nos kokios šakos prekybos, sa
kysim pavyzdžiu, čeverykų. 
Lai pirm uždedam vieną gerą 
tokią krautuvę, kur didesnia
me lietuvių apgyventame mie
ste ir jei gerai sektūs, tuomet 
jau steigti kitoj, trečioj ir tt., 
pagal kapitalo išgalę. Ir jei 
tas pasisektų, tuomet mes ga-, 
lč tumėm eiti prie kitų šakų 
biznio, k. t. valgomų daiktų, 
drapanų ir tt.

Tiesa, norint uždėti čevery- 
kų gerą krautuvę, reikia ne 
šimtų, bet tūkstančių; vienok 
tas biznis ir pradžiai tuom pa
tartinas, kad čeverykas nepa-i 
genda bestovėdamas kaip kad 
kitos prekės, neišeina iš ma
dos, nereiika sverti, nei mas- 
tuoti, o jis neatidėliojamai 
visiems ir visados reikalingas.

Bet kur tas kapitalas? Ka
pitalo pas mus visus tiek yra 
kad galėtumėm didžiausią 
krautuvę uždėti, jei tik mes 
šiek tiek biznį suprastumem. 
ir suprastumem jogei biznis 
duoda pelną, jei tik jis yra ant 
teisingų pamatų ir teisingai 
vedamas.

Kiekvienai neperdidžiausiai 
šeimynai per metus išeina ant 
čeverykų nuo $30 iki $50, tai
gi. ar mes negalėtume tų pini
gų sudėti į biznį ir paskui pirk
ti čeverykus iš savo krautuvės, 
kuri neša pelną pačiam o ne 
kam kitėm. Tiesa, mes visi 
nenueisime pirkti į savo krau
tuvę į tolimą miestą, bet toj 
vietoj ateis kiti lietuviai, sve
timtaučiai ir tt. Tik reikia kad 
krautuvė būtų kaip krautuvė, 
o “tavoras” kaip reikiant ta- 
voras.

Kas galėtų pirkti Šerus? Ma
no nuomone, kad Šerus tegalė
tų pirkti tik nariai LDS. ir vi
sa bizni varvti vardu LDS-, nesU fe « /

ji yra inkorporuota. Jei kuris 
norėtų pirkti Šerą neprigulįs 
prie LDS., tai tokis turėtų ne
atbūtinai tuojaus prisirašyti.

Jau ne sykį teko skaityti, 
joeei mes darbininkai, galį už
sidėt net savo dirbtuves; bet 
man rodos, jei mes pirm krau
tuves išgalėsime įsteigti, tai 
dirbtuvės jau bus mums užtik
rintos, nes išdirbtas prekes 
bus kur parduoti; bet nesant 
savų krautuvių, mes galim 
daug ką išdirbti, bet kam tuos 
išdirbinius parduosi? Žydas 
pirks nuo savojo, amerikonas 
ir-gi taip darys.

Tai-gi, mes mokam daug 
daiktų padaryti, juos reika
laujame vėl nuo kitų pirkti, 
bandykime tad nors sykį pats 
padaryti ir pats parduoti sau 
ir kitiems; eikime sykį iš savo 
tokio nerangumo.

Čion tik išdėjau savo nuomo
nę, ir jei kas pamatęs mano 
klaidas pataisys, ne tik .nepyk
siu, bet būsiu už tai labai dė
kingas. Tai-gi ką kuopos ir 
kiti pavieniai LDS. nariai ma
note apie tai?

S. Pranis, LDS- narys.

J Perskaitęs“No.l81 “Drau
go” antgalviu uIs kelionės į 
Washingtoną/D. C.” temijau, 
jog prie bendro pasikalbėjimo 
su visų tautų atstovais p.Mi- 
liauskis sutiko tris neprielan
kius atgavimui laisvės ir ne- 
prigulmybės Lietuvai, o ypač 
iŠ lenkų.

Pasitaikė man pasidalinti 
mintinus su lenkais apie laisvę 
Lietuvos. Pradedant nuo be
mokslio iki diplomuoto, pasi
rodo, jog žednas vienas len
kas yra užsikrėtęs epidemija 
užgrobimo mūsų brangios gim
tinės. Įskiepytoji gi liga žen
gia prie didelio mums pavo
jaus, nes jų tikslas tvirtas ir 
nenumalšinamas ypačiai Vil
nių ir vandenynus mūsų už
grobti ir tt. Tas yra aiškus ir 
neužginčijamas faktas. Lieka 
klausimas, ar mes esame galė
ję apginti savo šventus reika
lus? Aš tvirtinu,, jog neat- 
remsime vien politikos keliais. 
Pasidairykime į pažangą len
kų; ar tik nekreipia ir mus 
prie militariškos spėkos, nors 
mums yra nepakenčiamu. Len
kų legijonai jau Francijoj da
lyvauja mūšiuose. Ant vietos 
— Amerikoje su didžia pasku
ba ir įnirtimu (net viliodami 
ir lietuvius) mobilizuoja pul
kus savų. Ateis momentas — 
aprims tautos — žengs prie su
tarties.. . Gi tuo pačiu laiku, 
kol sutartis nebus įkūnyta, pa
sienyj Lietuvos, o gal net pa
lei Aušros Vartus — štai lenki] 
legijonai? Ar begelbės viena 
politika be fiziškos spėkos? 
Gal pamanysime, kad ir vėl 
pasaulis lįs kruvinon latakon, 
stos kovon už mus, mūsų tei
ses? Klaida ir tai didele klai
da būtų manyti, jog tapsime 
apginti, nes šis mažas kampe
lis pasaulio nesujudins, kaip 
lygiai ir artimos tautos atidos 
neatkreips ant musų skausmų. 
Gal mūs generolas Klimaitis tą 
supranta, ir dabos rubežius 
Lietuvos? Bet ir mes turėtu
me domą atkreipti. Vyčiai bu
vo sumanę tverti pulkus ir 
lavinti juos. Dabar nei balso 
apie tai. Am. Lietuvių Tary
ba, Informacijos Biuras labai 
svarbią rolę lošia, kelią lais
vėn praskina, bet be karinės 
jėgos neką tepadarysi. . Ar 
nepamastvti rimtai apie lietu
viškus pulkus.

R. N. Baršys.

Redakcijos prierašas. Lenkų 
legionų pasirodymo Lietuvoje 
nereikia perdaug bugštyties. 
Karei tęsiantis to negali atsi
tikti. Gi taikos konferencijoj 
rubežiai bus nustatyti, sutar
tys padarytos ir jei Lietuvai ir 
Lenkijai ten būtų pripažintos 
neprigulmvbės, tai negalima 
daleisti, kad lenkai išdrįstų 
tuoj laužyti sutartis, briautūs į 
Lietuvę. Jei-gi ant tiek že
mais pasirodytų, kad užpul
tų, tai negalima daleisti, kad 
kitos valstybės pro pirštus į 
tai žiūrėtų. Juk Anglija stojo 
prieš Vokietijų dėlto, kad pa
staroji užpuolė Belgiją. Na, 
o kaip užsirekomendavo save 
Vokietija tuo užpuolimu prieš 
pasaulį I Panaišai atsitiktų su 
Lenkija, 
kos Lietuvą, 
išeina, 
pulkų.

jei ji užpulti] po tai- 
Iš to vienok ne- 

kad nereikia lietuvių 
Tai jau kita kalba.

DARBAVOMĖS PIR-

Nuo pradžios europinės ka
rės, žymi dalis lietuvių ameri
kiečių stojo gelbėti savo nu
vargusius brolius Lietuvoje.

Sudarėme taip sakant san
dėlius, į kuriuos plauktų amu
nicija, ir su kuria galėtume 
.nuvyti didį priešą (badą) nuo 
mūsų brolių. Tai-gi turėdami 
užtektinai amunicijos galėtu
me sudaryti ir atlaikyti “fon- 
tą” prieš visus Lietuvos už
puolikus, o juos nubaidė, ga

Tame gali- 
mūsų nepri-

pasišventimo

KAIP
MIAUS IR KAIP REIKIA 

DARBUOTIS DABAR.

lėtume patys būti Lietuvos 
viešpačiais ir tenai ateityje ra
miai prisiglaudę, prie saVo 
Motinos-Lietuvos krutinės gy
venti. .

■ Daugiausia amunicijos sten
gėmės gauti šioje šalyje; gavo* 
me žinoma per didelius vargus, 
prašymus ir įvairius prirody
mus, nes pirmiaus tai tik Žy
miausiose kolonijose, skirdavo 
lietuvius nuo lenkų. • '

Ir aišku, kad tie keliai buvo 
nelengvi, daug turėjome pas
tangų padėti, kadi pridarius 
kiek gero mūsų gimtinei.

^Minėtuose aukų rinkimuose, 
tai rodos smarkiausia “fron- 
tą” pavarė T. F. 30 skyr. AVor- 
cester’io ir 11 skyr. So. Bos
ton ’o, bet ir kitos kolonijos ne
pasiliko, žodžiu šokant Įdek 
galėjo dirbo.

ICitas žymus suraminimas 
mūsų Tėvynes šioje šalyje, tai 
paskyrimas Lietuvių Dienos, 
kuri sutraukė vidutinišką su
mą pinigų į mūsų sandėlius.

Nors žinoma kad) iš to vi
suotino sandėlio mažai ašarų 
nušluostyta, mūsų broliams 
Lietuvoje. Bet kas-gi kaltas? 
Juk daug geriaus būtų, kad 
turėtume vieną gerą sandėlį, 
k. a. T. F. kaip šimtą ar- kiek 
prastų.

Buvome narsūs aukas rink
ti ir jų surinkome taip sakant 
gerą sumą, bet ar tiek priva
lėjome surinkti, 
me vien kaltinti 
augusią politiką.

Daug sakau, 
ir darbo padėta surinkimui pi
nigų mūsų tautiečių arba ge
riau s sakant Tautos vadovų. 
Pirma garbė priklauso katali
kų veikėjams, nes jie visuomet 
inžinieriais buvo o kiti mūsų 
veikėjai, ty. laisvamaniai ir 
socijalistai, tik “gizeilų” dar
bus atliko.

Toliaus didis suraminimas 
buvo, kad šv. Tėvas suteikė 
užuojautą mūsų tautai ir kad 
paskyrė po visą pasaulį kata
likų, aukų rinkimo dieną dėl 
nukentėjusių lietuvių.

Užuojauta šv. Tėvo mums 
lietuviams, o ypač katalikams 
duoda gilų supratimą ty. būti 
tvirtais tikėjime, nes tos aukos 
suteiktos padrąsino mus prie 
didesnio veikimo ir rodos ar ne 
daugiausia išgelbėjo gyvybių 
nuo bado, negu mūsų tikrų 
Lietuvos vaikų gyvenančių A- 
merikoje surinktos aukos per 
keturius metus.

Toliaus pašelpa renkama dėl 
Lietuvos tai visiems žinomomis 
kolektomis. Tas buvo daroma 
įvairiose prakalbose, koncer
tuose etc. Čia garbė priguli 
mūsų tautos veikėjams, k. a. 
Dr. J. Bielskiui, Dr. kun. V. 
Bartuškai, St. Šimkui, bet pa
starasis nedėjo į mūsų sandė
lius o šelpė taip kaip jis supra
to. Ačiū už pasidarbavimą T. 
Fondo sekr. p. K. Pakštui, 
pirm. kun. J. Jakaičiui ir ki
tiems.

Pirmiaus, pakol ši šalis ne
buvo prisidėjus prie pasaulio 
karės, mes daug tikėjomės iš 
amerikiečių ir daug paramos 
gavome, bet dabar jau nėra 
vilties, nes kiekvienas vra už- 
imtas savo reikalais, savo šel
pimais etc. Tai-gi turime dar- 
buoties tik tarpe tautiečių kiek 
išgalėdami. Supraskime, kad 
aukos dabar labai silpnai an
ga, o vargai mūsų brolių ir tė
vynės reikalai didėja. Duoki
me kiek išgalėdami, atminki
me jog Lietuvos ateitis dar 
miglota, tai-gi reikia darbo, o 
žinoma kad darbas be pinigų 
neina. Dirbkime dabar broliai 
ir sesutės, o vaisius savo dar
bo pamatysime vėliaus, kada 
sugrįžę į liuosą Tėvynę galėsi
me džiaugties ir gyventi ra
miai. -

“Dirbkime atminę senovių 
gadynę.”

Ten už plataus okeano mūsų 
broliai ir sesutės Šaukiasi prie 
mūsų, q mės tankiai negirdžia- 
me jų balsų. Nėra sakau tas 
geras tėvynainis kuris\nenori. 
gelbėti savo brolio. TeguJbaU 
sas Lietuvos ir. mūsų brolių at
siliepia ir paragina prie dar
bo.

TT

Į KARUŽĄ IŠEINANT*

Stovi Lietuvos sūnelis
Gatvėje antai 
Ką-gijisai mano ? 
Dairosi liūdnai.

Neliūdėk, tautieti, 
Jau taip turi likt.
Antrąją tėvynę
Negailėk palikt.

Ši tamsioji audra 
Gal tuojaus pranyks, 
Ramybė ir meilė 
Pasaulėj įvyks.
Sveikutis, linksmutis 
Sugrįši vėl čia,
O dabar skubįkis 
Į karę risčia.

R. Račiuniukė.

Surastoji 
Laimė.

O mano mielasis, ar tu esi 
kada ieškojęs savo laimės lai
mužės? Vargsti, darbuojies, 
ieškai per dienas per naktis ne
miegąs, ne vienų vasaružę pra- 
prakaituoji, ne vienų žiemužę 
prašali, savo laimės ieškai. O 
koki ji įstabi, koki puiki. Ko
kiomis spalvomis ją. pieši, ko
kias puikias svajones apie ją 
svajoji. Už augs tų kalnų, už 
gilių marių, už auksinių varte
lių, . ten ji gyvena toji laimužė, 
kurios puikumų, gražumų tik 
tavo paties vaidentuvė supras
ti tegali. Nei aprašyti, nei ap
sakyti jokis liežuvis, joki plun
ksna neįstengs.

Diena po dienai, metai po 
metų tu jos ieškai, vis manai 
ankščiau ar vėliau jų surasi. 
Beieškant nepajunti kaip am
želis prabėgo, metų eilė susi
krovė, pats po jųjų našta pa
vargai, susilenkei, veidas suny
ko, akys indubo, o tu vis dar 
jos, savo laimužės, tebeieškai.

Štai ant galo ir ji- Bet kur 
tas jos visas puikumas, kurį 
savo mintyje auklėjai ir dėl ku
rio tiek kančių, vargelių pakė
lei. O tai visa buvo tik sapnai, 
sapnai, sapnai.

M—

Pinigai.

Pinigai galvažudžiai, saky
davo mūsų tėvučiai. Ir teisy
bę jie sakydavo. Juk iš tikrų
jų pinigas yra ne kas kitas, 
kaip tik pavydalas sutaupyto 
darbo vaisiaus. Jei jo paties 
darbo vaisius, teisingai už
dirbtas, jis turėtų būti pavy- 
dalu tiesos, užmokesnio už 
sunkųjį darbų. Bet deja ne 
visuomet tai yra. Tai-gi nega
lime pinigų už tikrų sutaupy- 
mo darbo vaisiaus paimti, nes 
dažnai asmuo valdantis turtus 
nežino kas tai darbas yra. Iš 
kitos pusės, yra ir tokių, ku
rie dirba, rūpinas, dienas ir 
naktis, bet darbas yra toksai, 
jog visuomenė jam nei nemano 
mokėti. Jis galėti] gyventi, jei 
pinigas nebūtų visukuo materi
ališkame gyvenime^ kas jį pri
verčia vargti, rūpintis, stabdo 
atlikimų tinkamai užduočių, 
kurias jis mano išrišti. Ne tik
tai, bet tas pats pinigas, ver
čia net imties tokio darbo ku
ris turi duoti kaip galima grei
čiau materialų pagalbų, nevei
zint, jog jo visa siela yra lin
kus prie kitų, augštesnių, kll- 
tesnių dalykų. Nemėgstu aš 
kai-kurių mūsų partijų tikslų 
panaikinti visuomeninį turtų, 
nes išrodo, jog ir jų tikslas ne- 
kaž koks, vien tik grynas ma
terializmas, bet gal ir turi jis 
ir tiesos. Gal.

VargoVaikas.

Dairosi į šonus, 
Visut ir-aplink 
Tartum pats nežino, 
Ką jis nor’ matyt.

Oi! širdelė liūsta 
O nėr kam paguost, 
Nėra čia matutes 
Į karę išruošt.

T

Nėra nei tėvelio 
Keliu palydėt,
Nėra nei seselių 
Brolelio gailet

REIKIA ŽIŪRONŲ.
■ . •

Šiaip žmogus negali pasigir
ti, kad jis savo nuogomis aki- 
mig, begalo toli mato. Kadi ir 
geriausiomis akimis,, žmogus, 
palyginamai netoli. tegali ma
tyti. Jei Žmogus nori kiek to
lėliau - matyti, jis priverstas 
vartoti žiūronus. Ir tuomet jis 
dar neviską temato.

Dvasinės akįs ir ne vienaip 
ir ne viską temato.

Vieni dvasiško visai ’ nieko 
nemato. Paimkime pavyzdžiui 
mišias. Kažkurie žiūri į mišias 
ir mato jie altorių, šviesą, ku-: 
nigą. Girdi muziką. Ir dau
giau nieko, nes jie žiūri į tai 
kūno akimis. Ką tas viskas 
reiškia ir kas apart medegos y- 
ra vien kūniškos akįs negali 
matyti.

Kitos akys mato kai ką ir 
dvasiško. Mišiose, paimkime 
sau, kaikurios akys mato labai 
daug religiško. Mato tarpe mi
šių ir Kalvarijos panašumą. 
Mato mišias kaipo ženklą Jė
zaus mirties. Šiokios akys tai • 
yra dvasinės akys krikščionies 
protestono — ypač anglikono.

Trečios yra dar stipresnės a- 
kys. Mišiose, teisybė, jos ma
to žvakes, kunigą. Girdi mu
ziką. Mato tą viską ką ir ma
terialistas mato savo akimis. 
Mato tą viską ką ir protestono 
dvasinės akys mato. Ir prie to 
dar šios trečios akys mišiose 
mato kaipo tikrą Kalvarijos 
auką atsikartojantį ant alto
riaus per kiekvienas mišias. 
Tos akįs yra tai dvasinės akįs 
kataliko pastiprintos Dievo 
malone.

Matyti daug dvasiškuose da
lykuose reikia Dievo malonės 
taip kaip kūno akimis kad rei
kia žiūronų. Ir kas užginčys, 
kad tolesniems tyrinėjimams 
nereikia gerų žiūronų.

Katalikams galime su nauda 
kartoti Jėzaus žodžius tartus 
mokytiniams: ‘‘ Palaimintose, 
akys, kurios mato ką jūs ma
tote.”

Susipratęs Katalikas.

PASTABĖLĖS.

Raudonųjų davatkų organe 
“Moterų Balse” štai ką randa
me:

“ ‘Naujienos’ jau taip nu
smuko teisingume, kad net šly
kštu darosi paimt jas į ran
kas.

Daug daugiau naudos darbi
ninkams skaityt kapitalistiškus 
laikraščius, kurie nesidangsto 
socijalizmo kauke ir žmogus ži
no su kuo turi reikalą, negu to
kias ‘Naujienas,’ kurios lošia 
neva socialistiško laikraščio ro
lę ir suvedžioja nepatyrusius ir 
neganėtinai susipratusius dar
bininkus.”
Tai vienas daugelio kompli

mentų, kuriais mūsų raudonie
ji vieni antrus aukština.

Inž. T. Naruševičius Tėvy
nėje” berašydamas apie “A- 
merikos lietuvius” sakė, kad 
“Darbininkas” esųs savaitraš
tis. Gal kas nors klaidingai 
painformavo jį apie “I)arb.,” 
bet nesuprantama kodėl “Tė
vynės” redaktorius užsimerkė- 
liu pasirodė.

Paskutinioji Tautos Fondo 
atskaita parodo, jog iki rugpj. 
1, 1918 įplaukė $146.972.15. 
Per liepos mėnesį. įplaukė $3.- 
123.99.

F. Aurelio Palmieri, kurs 
pagamino ilgą straipsnį apie 
Lietuvą laikraščiui The Catho- 
lic AVorkl, yra kunigas augus
tinų ordeno. Jis yra garsus 
mokslo vyras, yra buvęs Lie
tuvoje; jis sutvarkė knygynus 
Harvardo universiteto, milži
nišką Suv. Valstijų kongresinį 
knygyną AVashingtone. Toks 
civilizuoto pasaulio gerbiamas 
ir branginamas mokslą vyris 
žinoma nebūtų priimtas prie 
lietuvių universiteto, jei šliu- 
piškieji sumanymai neįsileisti 
kunigų įvyktų. .

e ** •
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(Bus daugiau) 

Pinigas ir visapasaulinė 
spauda.

Augščiau jau pažymėjome, 
kad šių* dienų spauda pastojo 
su obalsiu: “Teisybe pirm vi- 
soko.” . Išliuosavimaš pris- 

’paustų ir apsunkintų luomų, 
išbųdinimas ir atgaivinimas 
apmirusių spėkų, švietimas 
plataus darbininkų luomo 
tai uždavinys kokiu bešališko
ji spauda turėjo užsiimti. 
Taip turėjo būti, bet taip nėra.

. Ir šiandien dar daugelis nai- 
viškai mano, kad laikraščius 
redaguoja vien tik dideli žmo
nijos mylėtojai, kam daugiau 
niekas neguli ant širdies kaip 
tik kitų gerovė, bet yra tai 
žmonės, kurie reikalauja kuo- 
greičiausios apšvietos, idant 
savo naivumą neapmokėtų 
dvasios ir kišeniaus skriauda.
Šių dienų visapasaulinė spau

da, yra tai daugiau niekas, 
kaip tik didelis pramoniškas 
užsiėmimas, kurios svarbiau- 
sis tikslas tai pinigiškas pel
nas. Lygiai kaip šiandien ne- 
kurie agentai perka ir parduo
da žemę, gyvulius, namus, 
medžius ir kitus daiktus vien 
tilt dėl pinigiško pelno taip yra 
•daroma šiandien ir su nuomo
nėmis ir spauda. Spauda šian
dien yra panaudojama dau
giausia vien tik dėl intereso.

Bet kokie tame užsiėmime 
pelno šaltiniai? Svarbiausias 
spaudos i eigų šaltinis tai tal
pinimas už pinigus įvairių ap
garsinimų ir reklemų. Vien
uos “Neue Freie Presse” turi 
savo dideliuose leidiniuose a- 
pielOO puslapių vien tik apgar
sinimų. Aplamai-vidutiniškai, 
galima skaityti, kad didesni 
laikraščiai turi nuo 10-15. pus
lapių vien tik apgarsinimų.

Ineigos iš to yra milžiniškos. 
Be jokio perdėjimo galima 
tvirtinti, kad jos kelioliką kar
tų perviršija įeigas už prenu
meratas. Metais 1875 buvo ap- 
skaitliuota, kad Anglijos laik
raštis “Times” už vienos die
nos apgarsinimus gavo 35.000 
markių.z Metais 1900 buvo ap- 
skaitliuota kiek už apgarsini
mus vokiški laikraščiai paima. 
Dėl aprokavimo buvo paimta 
laikas nuo 1-23 gruodžio. Po 
suvedimui rokundų pasirodė, 
kad įeigos už apgarsinimus per 
tą laiką įvairiuose laikraščiuo
se buvo nuo 20.000 iki 353 000 
markių. Vienos “Neue Freie 

- Presse” nedėldieninis leidinys 
kas kart vien tik už apgarsini
mus atnešdavo apie 60.000 
koronų pelno. Kokia tai iš to 
laikraščiui pinigiška nauda, o 
iš kitos pusės visuomenei 
skriauda? Lengva dasiprotė- 
ti. Svarbiausia laikraščio už
duotis tai dvasiškas ir protiš
kas lavinimas ir švietimas 
skaitytojų, o kartu supažindi
nimas su bėgančiais gyveninio 
reikalais. Bet tas viskas šian 
dien tapo atstumtas į antraei
lę svarbą o į pirmos eilės svar
bą dasigavo apgarsinimai. Juk 
leidiniuose nekuriu didesnių 
laikraščių J viso numerio yra 
apgarsinimai o j yra pašvęsta 
skaitytojui.

Ant ras laikraščio į eigų šal
tinis, tai išsisamdymas, o gal 
geriau pasakius tiesiog parsi
davimas įvairiems privatiš- 
kiems asmeninis ir jų reika
lams, kurie ne tik ką neturi 
nieko bendro bei jokio sąryšio 
su visuomenės gerove, bet yra 
tiesiog kenksmingi, visuome
nės skriaudikai. Keli pavyz
džiai.

Bankas miesto Monte Carlo 
per savo rekliamacijos biurą 
kas metas išmoka nuo 2-3 mili
jonų frankų Francijos spaudai 
už visokius straipsnius pagal 

• tos bankos mintį ir norą para
šytus ir už netalpinimą straip
snių, kurie ją kokiu nors būdu 
kritikuotų. Garsusis Francijos 

, vienuolynų turtų likvidatorius, 
Duez, kuris neteisėtai prisisa
vino 6 milijonus frankų, už
mokėjo 150-20.000 frankų lai
kraščiams idant jie neužvestų 
kovos prieš jį.

<>-
Apie Vengrijos spaudą vie

nas Suomi jos ..bajoras viename 
Viennos laikraštyje pasakė’, 
kad yra tai laikraštija iš viso 
pasaulio lengviausia paperka-, 
ma ir labiausia parsidavus.

Laikraščiai Italijos, kadangi 
iš prenumeratorių pakaktinai 
negali užsilaikytų todėl daug 
iš jų už pinigus atsiduoda tar- 
nystai Valdžioms, politikams, 
bankoms ir įvairioms finansi
nėms organizacijoms. Pats 
per save suprantamas dalykas, 
kad toki laikraščiai yra priver
sti tarnauti, savo rėmėjams, ai
škiai be apytvarų be vynioji
mų į bovelnas jie negali išreik
šti savo nuomonių, bet turi lai- 
kyties prie pažiūrų savo duon
davių.

Lygiai tas pats galima pasa
kyti apie spaudą Vokietijos ir 
kitų šalių. Neva aiškinimai 
apie politiką, bendroves, gas- 
padorystę ir tt. daugiausia yra 
tai apgarsinimais žmonių ta
me interesą turinčių.

Jeigu tad' už pinigus laikra
ščiai gali tarnauti įvairiems 
privatiškiems asmenims ir dr- 
joms, tai kodėl negali tai da
rytį kas-link valdžios? Kada 
Anglija pereitame šimtmetyje 
pavydo akia žiūrėjo ant Nea
polio, tai dėl Polmerstono rei
kalų Anglijos spauda nebūtus 
daiktus rašė apie karalių ir 
Neapolio valdžią. Taip-pat val
džia bažnytinė per spaudą bu
vo juodinama ir purvais drab
stoma, nežiūrint nei tor kad 
Francijos pasiuntinys Rayne- 
val viešai apreiškė, kad val
džia bažnyčios yra daug geres
nę, negu svietiškoji. Tai kas 
buvo garsinama, kad visos val
diškas vietas buvo užėmus 
dvasiški ja, buvo grynas melas, 
nes iš 4.400 valdiškų vietų vien 
tik 92 dvasiški ja turėjo užė
mus, o visos kitos buvo svie- 
tiškių. -

Francija 1870 m. turėjo pri
siųsti 200.000 frankų Viennos 
spaudai, idant ji ten sudarytų 
prieš vokišką nuomonę. Taipos- 
gi pagal tikrų šaltinių yra ži
noma, kad iš Vokietijos ir-gi 
plaukė pinigai į Vienną ir Bu
dapeštą su tokiu pat tikslu. 
Metais 1872 apie 50 didesnių 
ir 150 mažesnių Vokietijos ir 
Austrijos laikraščių buvo par
sidavę Berlino spaudos biuro 
tarnystai, o AVindhorst parla
mente apreiškė, kadi jeigu taip 
ir toliau eis, tai nepoilgo visa 
spauda bus valdžios monopo
liu.

Apie kitus spaudos jeigu šal
tinius plačiau neturime vietos 
rašyti, bet priminsime dar a- 
pie kelis. Prie jų priguli pa
davimai bei aprašymai sensa- 
cijinių doros žvilgsniu neteisė
tų žinių, kurios į laikraščius 
yra talpinamos vien tik dėl to, 
kad laikraštis greičiau ir dau
giau būtų perkamas; prie jų 
priguli sugalvoti f alsavimai ir 
padirbimai telegramų, prie jų 
priguli reklama įvairių firmų, 
kurios visai neužsitarnauja vi
suomenės paramos. Neminint 
čia visai apit anuos stebuklin
gus gydytojus ir gyduoles, ką 
mūsų išgverus spauda garsina. 
Tos 
kaip tikri 
labai 
negelbsti, 
kenkia. _

Bet gal kas pasakyti, kad 
mes perdaug juoda akia ant 
dabartinės spaudos žiūrime? 
Ant to mes atsakome kad ne. 
Nes visados darome skirtumą 
tarp geros spaudos ir blogos, o 
ant galo mūsų nuomonę patvir- 
tina vyrai visai skirtingų pa
žiūrų ir persitikrinimų negu 
mes, kurie su katalikyste nie
ko bendro neturi.

Štai nekuriu nuomonės:
Rousseau: “Jeigu žiūrime į 

ž; aitrius išnaikinimus, kokius 
daro spauda, tai prieiname 
prie persitikrinimo, kad nepo
ilgo karaliai pradės gailėtis, 
kad tam išradimui davė laisvę 
savo šalyse.”

Kantas, kalbėdamas apie į- 
vairius laikraščius, sako: “Ne
galima aprašyti, kas tai per

V —

stebuklingos gyduolės, 
gydytojai aiškina, 

tankiai ne tik kų nieko 
bet a t pene tiesiog

gystės, 47 dalys kreivą prana
šavimų ir spėliojimų, d tik trys 
dalys .teisybės. ”

Goethe:“Jeigu per kelis me
nesius laikraščių neskaitai, o 
paskui ant karto visus perme
ti, peržiūrai, tai tik tuomet 
supranti, kiek veltui laiko 
skaitydafiias laikraščius pra
leidi.” '.

Lassalle: “Jeigu redagavi-

I Kas girdėti lietuvių kolonijose. I

HARTFORD, CONN.

Kas-kart susipratimas kįla.

11 d. rugpj. LDS. 6 kp. tu
rėjo mėnesinį susirinkimą.

me laikraščių neužeis permai
na, jeigu spauda dar per 50 
metų toliau platins tokį pra
gaištingą darbą, . tai dvasia 
mūs žmonių taps Visai užnuo
dyta. “

Bismarkas apie laikraščius 
taip sako: “Gal nepoilgo prie 
tėr dacič, kad pastoj priežodis ž 
“Meluoją kaip ir tęlegrafuo- 
tų.” ,

1 ,

Po 25c. dėjo: J. Adrikis, -K, 
Endrilris, J. Daugirdas, M« 
Endrikiutė, A. Kacenienė, C. 
Oikatauskienė, B. Eselskienė, 
A. Mickūnus, 0/Urbonaitė, M.

Tarp kitko buvo apkalbėta ką Kairiutė, O. Tamašauskaitė, O 
tolesniai turime daryti su ~ “
“Darbininko” priešu, bet kad 
jau vienas šūvis buvo paleistas 
ir dabar kuomet iš visų frontų 
priešui kailis lupamas, tai mū
sų 6 korpusas nutarė, rengtis 
prie smarkaus užpuolimo su 
pergale.

Bet tuom pačiu tarpu nepa
miršta ir “Draugo” tvirtovės. 
LDS. 6 kp. nupirko vieną šėrą 
“Draugo” bendrovės.

Taip-gi išrinktas delegatas į 
LDS. seimą narsus kovotojas 
už darbininkų būvio pagerini
mą ir nenuilstantis veikėjas 
tautiškoje kat. dirvoje p. Anta
nas Mašiotas.

Krisiuniutė, P. Pranarauskas, 
A. Vengrys, L. Ajeikienė, J. 
Apeikis, J. Vinckūnas, P. Gri
gas, J. Raižys.*

Tėmijant atskaitas kitų lie
tuvių kolonijų, tai matosi, jog 
ten po gausiau aukuoja, negu 
čionykščiai. Bet su laiku ir 
mūsiškiai ims po daugiau au
kuoti, kaip tik geriau dalykai 
bus išaiškinti.

J. Stelmokas.

64, Martinas Krikščiūnas,
65. S. Lepinsiąs,

g 66. Povylas Zausa, ,
67- Adomas Leonavičius,
68. Antanas Tvaranaviče,
69. Volteris Savickis,
70. ’ JuozapasVičkačka,
71. Juozapas Čiapreckis.
Tai-gi, iš visą pašaukta 71 

vyras. -Apart tų,’ reikia dar 
priminti, liad 4 ąrba 5 v/rų 
vardų neišgalėjome sužinoti. 
Be to gi keletas įstojo į lenkų- 
armiją. Taipgi reikią nepa
miršti paskelbti, kąd virš 10 
socijalistėlių užsislėpė. Rods 
3 arba 5 jau yrą suimti. Ži
noma, kad ir kitus patiks pa
našus giliukas. ‘Tai didelė gė
da. Bet, ką-gi padarysi? Juk 
mums jie yra žinomi, " kaipo 
mirusieji. Tad vei’Čiaus apie 
juos užtylėti.

A. Tamoliūnąs.

Malonu bus mums išgirsti 
kokius įspūdžius atsiveš iš to
kio milžiniško katalikų, suva
žiavimo. Linkima delegatams 
laimingos kelionės.

; * *•

v -... -• .

' ■' NASHUA, N. H.
/Atitaisymas.

“Darb.” rium. 85 buvo iš
reikštas papeikimas trims vy
lėms M. B., M. S. ir A. S. Vy
čių kuopos susirinkime pripa- 
žijįta, kad neteisingai joms pri
mesta, ir nutarta atšaukti.

F. Maceanis.

Matas.

>

B

TTn n Haven, Conn. 
“'M k Kasinskis, 

930 W. 35-th PI.
Kri BĮ-

P'3O. I. S. tingis, 
859 HollinsSt., 

b . Baltimore, Md.
**’ 31. į> MakareviČius, . 

420 E. South St, 
tčv AVilkes-Barre, Pa. - Kp'32.A. Kižis,

357 Baltimore Avė., 

’ E. Tukaitė,

•»
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Reporteris.

HARTFORD, CT.

Rugpj. 11 d. buvo LDS- 6 kp. 
susirinkimas. Nutarta siųsti 
delegatą į seimą Baltimorėn. 
Delegatu išrinktas žinomas 
veikėjas p. A. J. Mašiotas. Pa
davė keletą inešimų kaip va: 
ar LDS. negalėti} prisidėti prie 
Darbo Federacijos, kad mokes
čius po seno palikti, kad “Dar
bininkas” būtų tobulesnis dar
bininkų reikalais žvilgsniu, 
kad siųsti organą tik užsimo
kėjusiems nariams ir tt. Kiti 
bus seime apreikšta.

Buvęs ten.

HARTFORD, CONN.

Šiluma nesulaiko veikimo.

8 d. rugpj. L. Vyčių 6 kp. 
turėjo susirinkimą, nors ir šil
ta, bet susirinko skaitlingas 
būrelis jaunimo. Apsvarsčius 
kuopos bėgančius reikalus, į- 
steigtas “Teatrališkas Rate
lis. ’ ’ Taip-gi jau Uoliai prade
da rengtis prie vakarinių kur
sų, arba mokyklos, nors ir pra
eitą žiemą buvo įsteigta, bet 
neišlaikyta iki paskirto laiko. 
Šįmet kaip girdėti jau priside
da ir kitos dr-jos ir bus suor
ganizuota ant tvirtų pamatų, 
su apmokamu mokytojum ir tt.

Išrinktas delegatas į L. Vy
čių busimąjį Seimą. Buvo sta
tyti į kandidatus klerikas Jo
nas Navickas ir moksleivis La 
Saletto, Jonas Vaitekūnas. 
Dauguma balsų išrinktas Jo
nas Vaitekūnas. Ant kiek 
jam aplinkybės pavelijo, visa
da drauge su mumis veikė ir 
daug naudingų patarimų sutei
kė.

Žirgvaikis.

GARDNER, MASS.

Aukotojai.

“Darbininke” jau buvo ra
šyta apie Tautos Fondo 113 
skyriaus surengtas liepos 28 d. 
prakalbas. Buvo paduota ten, 
jog aukų surinkta $31.98, tai 
biskį klaidingai turi būt $31.09. 
Dabar čia tik paduosime au
kotojų surašą.

Po $1.00 dėjo: J. Kukaus- 
kas, J. šerkšnas, A. Čelkis, J. 
Stakėnas, J. Linartas, P. As- 
latis, J. Radeckis, P. Vyšniau
skas, P. Vidugiris, M. Pečiu
lius (iš Fitchburg, Mass.), Ta
rasevičių, P. Ricelis, F. Lauže- 
kas, K. Atkočaitis, P. Aukšti
kalnis, A. Dackevičia.

Po 50c. dėjo :i V. Strepekas, 
B. Klimanskiene, C. Pilkaus
kienė, P. Tauteris, B. Klimau- 
skiutė, O. Eselske, J. Pranai
tis,’M. Petrauskas, J. Dogelis, 
J. Glebauskas, A. Glebauskas, 
J. Greižis, J. Vinckūnas; TC.A-

i.

t
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lektūra yra. 50 dalių viltviliu- damonis h* A. Nalivaika po 30o

OMAHA; NEBR.

Lietuvių kareivių statistika.

Labai didelė svarba yra su
žinoti kiek ir iš kokios koloni
jos lietuvių kareivių išėjo Dė
dei Šamui tarnauti. Iš dides
nių, lietuviais apgyventų, ko
lonijų, be abejonės, išėjo po 
gan daug, bet-gi atsižvelgiant 
į mūsiškę mažutę koloniją va
karuose, galima tarti, tiek 
jaunimo (71 vyrą) išleisti, tai 
truputį per skaudu, vienok į- 
spudžiuojame ir jaučiamės iš
didūs, kad mūsų kolonija išsi
galėjo tiek jaunų ir stiprių vy
rų suteikti Dėdei Šamui reika
laujant.

Štai tų narsuolių lietuvių 
kareivių vardai:

1. Kun. Jurgis F. Jonaitis, 
(kapelionas) j

2. Jonas Leonavičius,
3. Juozapas Butkus,
4. Petras Uždavinis,
5. Juozapas Kandrėnas,
6. Valerijonas Salkinis,
7. Petras Marcinskas, 
8- Leopoldas Bazaras, 
9. Jonas Ginaitis,

10. Boleslpvas Biekša,
11. Stanisl. Simonavičius,
12. Jonas Miškinis, 

, 13. Jonas Politika,
14. Stanislovas Bazys,
15. Antanas Pokėnis,
16. Jonas Andrikonis,
17. Pranciškus Rimkus,
18. Juozapas Baluševskis,
19.. Kazimieras Kymontas,
20. Vladislovas Viekšnelis,
21. Vincentas Junevičius,
22. Ignacas Neviadomskis,
23. Motiejus Augštuolis,
24. Jonas Zaleskis,
25. Boleslavas Dmabrauskis,
26. Jonas Vasiliauskis,
27., Juozapas Lukoševičius,
28. Antanas Daukša,
29. Mikolas Augštuolis,
30. Martinas Šimkeviče,
31. Juozapas Biekša,
32. Juozapas Augštuolis,
33. Kazimieras Dundis,
34. Julijonas Jekonskis,
35. urgis Palelonis,
36. Vaclovas Šilkinis,
37. Pranciškus Valuškis^
38. Antanas Šimkus,
39. Bernardas Mileris,
40. Alexander Biekša, 
41 Antanas Vaškeleviče,
42. Petras Rimkus,
43. Motiejus Katinas,
44. -----  1--------- Jankus^
45. Petras Žaliūnas,
46. Volteris Zaunis,
47. Liudvikas Danauskis,
48. Pranciškus Danauskis,
49. Petras Lukauskis,
50. Motiejus Versiackas,
51. William Bepirštis,
52. Karolis Verbickis,
53. Alexander Kaminskas,
54. Mikolas Bartoševičius,

’ 55. Steponas Šimkeviče,
56. Juozapas Poškus,
57. G. Tarbušauskis,
58. Pranciškus Čiapreckis,
59. William Karvelis,
60. Stanislovas Kušleika,
61. S. Matulis,
62. P. Grinius,
63. .

»

l

A. Grinius,

MONTELLO, MASS. 
Nelaimė.

Rugpj. 7 d. 2:15 ryte važiuo
jant automobiliu p. I. Minolgas 
ir poni A. Bašienė tapo užmuš
ti ir p. A. Vinavičius.ir poni 
S. Bužiunė labai sužeisti. P-as 
I. Minolgas savininkas auto- 
mobiliaus smarkiai sukėsi, 
skersai gelžkelio kaip netikėtai 
atsimušė į pamažu einantį ta- 
vorų traukinį. Susimušimas 
buvo baisus. Šoferis buvo į- 
trauktas tarp gelžkelio ir trū
kis nuvažiavo galvą ir sulau
žė kūną, poniai A. Bašienei 
sulaužytas kaklas, kiti nuvežti 
ligonbutin. Keturių metų vai
kas, kuris sykiu buvo auto- 
mobiliuje atrasta ant gatvės vi
sai nesužeistas.

Mažai veikimo.
Sulyg skaičiaus jaunimo vei

kimas šio miesto yra menkas. 
Jaunimo yra daugiaus kaip 
kitose kolonijose — bet darbo 
mažiaus. Abelnai paėmus vi
sas dr-jas, sunku yra surasti jų 
veikimai. Laike susirinkimų 
.vietoje svarstyti draugijos rei
kalus, ir žiūrėti kaip pagerint 
jos būvį pradeda su privatiš- 
kais reikalais na, ir žinoma nie
ko gero nenuveikia. Man ro
dos, kad toks būrys jaunimo 
kaip mūsų, galėtų pralenkti ki
tas kolonijas, tik reikia rimto 
darbo ir pasišventimo. Yra 
sakau jaunimo, kurie dirba 
tautos gerovei, bet mažai. Ir 
tokiu būdu leidžia socijalis- 
tams ir kitiems imti viršų. Tai
gi jaunime, prie darbo.

Suprato.
Praeitą metą Michelsonas 

važinėjo po miestus pardavinė
damas raudonas knygutes ir 
sakinėjo, kad jei pirks šią kny
gutę, tai bus paliuosuotas nuo 
kariuomenės. Tai mūsų soci- 
jalistai net augštyn pašoko iš 
džiaugsmo. Pirko knygutes ir 
nesiregistravo, nes mat taip 
Michelsonas prisakė daryti. 
Bet štai kas dabar dedasi, Mi
chelsonas džiaugiasi su pini
gais o socijalistai Camp De
vens’e keikia jį, nes policija 
sužinojus tokius paukščius ne
žiūrėdama į jų raudonas kny
gutes išvežė į kariuomenę.

Dabar likusieji nabagai sa
ko, kad Michelsonas melavo ir 
kitą sykį jau neklausysią. Tai 
matome kokios lygybės socija
listai ir jų vadai reikalauja, 
kad tik pripildyti savo kišenę. 
Dabar tie patys socijailstai 
juokiasi iš Michelsono, sako, 
senas ir kvailas, kad būtų pra- 
šęs po du šimtu dolerių už kny
gutes, tai nors būtų abi kešenes 
prisipylęs ir gal nevaikščiotų 
persikreipęs.

v •

Jonas.

CLEVELAND, OHIO.

Išleidžiam delegatus.

Nežiūrint kad L. Vyčių Sei
mas atsibus Cleyeland’e, kur 
nemažai darbo reikėjo padėti 
kad tinkamai viską prirengus, 
vienok dar pasišventė ant tiek, 
kad važiuoja į bendrą Katali
kų Kongresą Baltimorėn. Iš 
Moterų Są-gos 26 kuopos va
žiuos p-lė Br. Skripkauskaįtė, 
LDS. 51 kp. p, A. S. Kulbic- 
kas. Taip-gi laikytam ekstra 
T. Forido susirinkime- nutarė 
suteikti paliudijimą p. Kulbic-
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B B SI 
War savings Stamp 

issued by the 
United Statės 

Goverment.
' Geriausias taupymo būdas. 
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.

L. D. S. KUOPŲ RAŠTININ 
KŲ ADRESAI.

1. J. Jakštys,
242 W. Broadivay, 
So. Boston, Mass.

. Kp. 2. F. Adoma vi čia, 
54 Arthur St., 
Montello, Mass.

Kp. 3. J. Pileckas, 
1103 AVashington St., 
Norwood, Mass.

Kp. 4. A. Baronas, 
• 105 South St.,
’ Athol, Mass.

Kp. 5. J. Taųtilas, 
10 Porter St., 
AVaterbury, Conn.

Kp. 6. P. Geležiutė,
41 Capitol Avė. 
Hartford, Conn.

Kp. 7. A. Račkauskas, 
78 Gage St. 
Worcester, Mass.

Kp. 8. O. Šimbalaitė, 
80 School St., 
Cambridge, Mass.

Kp. 9. J. Gudiškis,
548 W. 50-th St., 
New York, N. Y.

Kp. 10. J. Anumavičius,
77 Gold St., 
Brooklyn, N. Y.

Kp. 11. P. Montvila,
419 Rodney St., 
Brooklyn, N. Y.

Kp. 12. K. Dumblis,
30 Power St, 
Brooklyn, N. Y.

Kp. 13. J. Grigaitis,
310 Earp St., 
Philadelphia, Pa.

Kp. 14. A. Kazlauskas,
85 Prospect St., 
Newark, N. J.

Kp. 15. J. Volikas,
106 Devon Ter., 
Kearney, N. J.

Kp. 16. I- Balčiūnas,
240 Clark PI., 
Elizabetli, N. J.

Kp. 18. A. Jokubaviciutė,
389 Madison Avė., 
Paterson, N. J.

Kp. 19. J. Kodis,
238 E. 3-rd St., 
Chester, Pa.

Kp. 20. J. Karasauskas, 
2241 Coblenz St., 
Chieago, III.

Kp. 21. C. Petrauskas, 
Box 592, 
Forest Citv, Pa.

Kp. 22. V. Sirka, ‘
36 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Kp. 22. V. Širka,
842 Lincoln Avė., 
Rockford, III.

Kp. 24. V. Uždavinis,
6 River St., 
W. Lynn, Mass.

Kp. 25. A. Stulginskas,
715 W. 19-th PI., 
Chieago, III.

Kp. 26. Z. Sabaliauskas,
69 Congresš St., 
Rumford, Me.

Kp. 27. K. Rastauskas, 
232A Slocum St, 

’ Kingston,. Pa.

Kp.

kui, kad) T. Fondo posėdyj dą- Kp.28. V/Zavorskis/ n T,* _—v« ?■»*»lyvautą. Jis apsiėmė. 175 Nicoll St.,
» L
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1493 Hyde Park Avė., ' 
Ryi n Hyde Park, Mass.

J. MakŠtutis, 
420 Honesdale St, 
Scranton, Pa.

35. k. Pilkauskas,’ 
Box 143,

K E. Arlington, Vt.
P’3S B. Matulefičiutė,

15 Rhodes St., 
«. ~ Neiv Britain, Conn.
Kp- 37, B. Jakutis,

__ Box 19, Leiviston, Me.Kp'38. A. Dūdas,

2059 W. 22-ndSt 
~ Chieago, III.

■P* 39. u. Matuzaitė, 
460 Park Avė., 
Bridgeport, Conn.

Kp- 42. S. Kapočius,
P. O. Box 272, ■ 

v Painesdale, Mich.
P* ^3. J. Kontautas,

106 Liberty St, 
__ Ansonia, Conn.

44. M.’ B. Juškevičius, 
Box 24, 
Poųuonock, Conn. 
J. Ignotavičius, 
22 Dixon St., 
Duryea, Pa. 
J. Jokūbaitis, 
Box 587 Cliurch St, 
Eynon, Pa,

J. Blažaitis, 
2322 Fifth Avė., 
Pittsburgli, Pa.
Z. Martinkaitė, 
4430 Hermi tage Avė., 
Chieago, III.
A. Valančius, 
1442 So. 49-th Avė.,. 
Cicero, III.
B. Stumbras, 
Box 246, 
Collinsville, III.
A. S. Kulbickas, 
7602 Aberdeen Avė, 
Ceveland, Ohio.

Kp. 52. S. žiedalis,
15 Lowell St., e 
Middleboro, Mass.
J. Grebliūnas, 
315 Fourth Avė., 
Homesteadi, Pa.
O. Alenskiutė, 
25 Knighton Avė., 
So. Manchester, Conn.
K. Vaisieta, 
301 Statė St., 
DuBois, Pa.

Kp. 56. J. Palaima,
30 Houghton St. 
Hudson, Mass.

Kp. 57. S. Žilius, 
4436 S. Fairfield Avė., 
Chieago, III.

Kp. 58. A. Jonča, 
Box 569, 
Melrose Park, III.

Kp. 59. J. Pauža,
Box 497, Steger, III.

Kp. 60. S. Kačinskaitė, 
10626 Elbrooke Avė., 
Pullman Sta., 
Chieago, III.

Kp. 62. J. Austrevičius, 
1414 New York Avė, 
Shebovgan, AVis.

Kp. 63. J. Kesminas, 
735 Center St, 
Racine, AVis.

Kp. 64. P. Pocius, 
Box 261, 
Kenmore, Oliio.

Kp. 65. O. Bugailaitė, 
24 Iloivard St., 
Nashua, N. H.

Kp. 66. A. Jankauskas, 
. 622 Tingel Avė., 

Akron, Ohio.
Kp. 67. M. Marcinkevičius, 

288-290 Sheridąn Avė., 
Albanv, N. Y.

Kp. 68. P. Juška,
117 Curtis St, 
Naugatuck, Conn.

Kp. 69. J. Ambrozaitis, 
1042LeoSt, 
Daytoh, Ohio.

Kp, 70. J. Kriviūtė, 
53 Brbok St, 
La\vrence, Mass.

Kp. 71. Ė. Šulčiutej 
. 298 Joseph Avė., 

Rbchester, KX-

Kp. 45.
I

Kp. 46.

Kp. 47.

Kp. 48.

Kp. 49.

Kp. 50.

Kp. 51.

Kp.53.

Kp. 54.

Kp. 55.
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LIETUVIS FOTOGRAFAS ij 
Ar turi sava didelį 

Jeignne,tai
Ateik It noiftraukpMe tuzino 
kablnSt ir sausi viena dideli ar- 
thrtlfikai padaryta patelksią tImI 
dovanai.

I
 Taipgi norintis Mokytis to ama

to gali ataliauktii

J.J.DRIJU,

.* *

--------~ . i~ 
DOVANAI! .

Kas uŽslražys pas manė “Darbinin
ką” ant metų, tas . gaus dovanu pul- 

: kią knygą su paveikslais didelio for
mato “Clevėlaiido Lietuvių Istorine 
PaŽvalga.” Siuskite S3.00 uM prenu
meratą, o knyga tuojaus bus jūsų na
muose. J

Ad^ogazėlskis,
8311 PulaskL Avė., Cleveland, Olilo.
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* ‘DAUKANTO” MOKYKLOS 
REIKALAI

Kaip Bostoniečiams žinoma 
Bostono lietuvių vasarinė vai
kų mokykla užvardinta yra 
“Daukanto mokykla?*:

Tųjų mokyklų surengę tarp- 
srovinis Bostono dr-jų komite
tas.

Mokykloje mokinasi per va
sarų kasdien apie 200 vaiku
čių keturiuose skyriuose.

Tos mokyklos komitetas tu
rėjo pobažnytinėje svetainėje 
praeitos pėtnyčios. vakare sa
vo. mėnesinį mitingų. Tarp 
kitko, taihe mitinge paaiškė
jo šie dalykai:

Kad dabar mokykloje mo
kytojauja tiktai p-lės Z. Pui- 
šiutė; B. Valentukė ir M. Du- 
sevičiutė.

Buvusieji mokytojai M. Pet
rauskas išvažiavo ant vakaci- 
jų, F. Virak’s ir K. Junevičius 
atsisakė mokytojauti — dėl 
stokos laiko.

Kolektoriai kurių buvo prie
dermė pereiti per biznierius 
parinkti tos mokyklos palaiky
mui aukų paiškino, kad aukų 
niekas duoti nenorėjo dėl to, 
kad jų paliudijimai (įgalioji
mai) buvę negerai parašyti 
(neturėjo antspaudų, ir buvo 
padaryti ant typewriterio visi 
valdybos narių parašai).

Nutarta padaryti paliudiji
mus tokiuos kaip reik.

Nutarta pakviesti į komite
to narių skaičių p. Kavaliaus
kų bankierių.

Buvo St. Mockus i nešęs, kad 
mokyklos komitetas nupirktų 
visiems vaikams po dainų va
dovėlį išleistų AI. Petrausko, 
bet p-lė Puišiutė tam pasiprie
šino aiškindama, kad nėra rei
kalo pirkti, nes esu galima dai
nas parašyti ir mokykloje ant 
sienos — todėlei inešimas at
mestas.

Diskusuota apie vaikų išva
žiavimų, kodėl ne visi vaikai 
dalyvavo, ir paaiškėjo kad bu
vę nuskirti išvažiavimui vien 
didesnieji vaikučiai, bet ir jie 
ne visi susirinko todelei kelio
lika tikietų atliko.

Svarstyta apie mokyklos 
rankvedžius ir ingaliota p-lę 
Puišiutę nupirkti kokių reikės 
ir priduoti bilų.

Nutarta, nuo vaikų už rank
vedžius imti po tiek, po kiek 
ant knygos yra pažymėta, o 
kurie nenorės ar negalės užmo
kėti, tai tie pabaigę mokslo 
metų sezonų knygas atgal pri
duotų mokyklos komitetui.

Mokyklos komiteto sekreto
rius Pečiulis buvo padavęs re
zignaciją, bet nepriimta, pa
likta viskas iki užbaigimo va
saros kurso.

t 
L

selietę. Jei tokie, nariai tik 
mūsų kp. vardą gadina. Ma
lonu būtų, kad toji kp. ant ru
dens įsteigtų liet, kalboje va
karinę mošyklą. ir prieitų prie 
didesnio tautiško susipratimo.

Daug reikia , pipirų kad Jų 
L. Vyčių 93 kuopą, padaryti 
Veiklesne. '

■ v 
Rengia.dęšimts metų sukak

tuvių apvaikščiojimą.

Rugsėjo 15 d, vietinė šv. P. 
Marijos dr-ja rengia dešimts 
metų sukaktuvių apvaikščioji- 
mą, nes jau sukako lygiai de
šimts metų nuo įsteigimo tos 
dr-jos. Manoma surengti vie
ną, iš gražiausių programų tam 
apvaikščiojimui. Komitetas 
išrinktas koveildiausias ir ga
biausias, kadi .pasidarbuotų 
tam tikslui. Taip-gi Švč. P. 
Marijos dr-ja sukvies visas dr- 
jas ir kai-kurias kuopas dėl 
dalyvavimo tame apvaikščioji- 
me. Apvaikšeiojimo žinutė ir
gi bus pagarsinta po laikra- 
v v • scius.

“Aušra” Knygynas.

Dar man nei sykį neteko pa- 
tėmyti laikraščiuose, kad Ro
chester’io lietuviai katalikai 
turi įsisteigę savo lietuvišką 
knygyną po vardu “Aušra.” 
Tai-gi dabar nors trumpai no
riu nupiešti jo gyvenimą.

Minėtasai knygynas šiais lai
kais jau rengiasi prie lošimo 
teatro dėl savo naudos. Kai- 
kurių ypatų mėginama yra į- 
steigti prie to knygyno ir vai- 

. kų skyriaus knygyną, tik ne- 
* 1 žinia kaip pasiseks, tas prigu

lės nuo patarimo žymesnės y- 
patos.

Siųs delegatų.

T. Fondo 24 skyrius nutarė 
siųsti delegatų^ T. Fondo’sei
mą. Apart to, kad dalyvautų 
ir visuose ten atsibūsiančiuose 
seimuose. Delegatu išrinktas 
p. J. Rickis.

širšė.

F. V.

ROCHESTER, N. Y.

Iš L. Vyčių 93 kp gyvenimo.

Liepos mėn. 7 d. L. Vyčių 93 
kp. laikė mėnesinį susirinkimą 
pobažnytinėje svetainėje. Ant 
susirikimo visai mažai narių 
teatsilankė, bet ką jau čia apie 
narius ir bekalbėti, kad mūsų 
protokolų raštininkė ir-gi ant
ras susirinkimas kaip nebeatsi
lanko. Kas do priežastis tai 
nežinia.

Veiklumu visai mažai tepa
sirodo, ^viskas taip kaip numi
ręs. Geistina būtų, kad val
dyba1 smarkiau veiktų. .Apie 
delegato siuntimų į VI L. Vy
čių Seimų visai nesvarstyta, 
turbūt nesiųs. Dar tik vienas 
išvažiavimas tebuvo sureng
tas. Nėra vilties kad daugiau 
surengtų,

Geistina būtų kad teatro ko-> 
mitetai neužmigtų saldžiu mie
gu, bet pradėtų išanksto veik
ti. Kaip girdėjau, vienas iš tų 
komitetų, jau seniai turi per
traukęs teatro- knygutes, bet 
jo draugas vis neturįs laiko 
.peržiūrėti jas, ar bus tinkamos 
dėl lošimų ar ne.. Jeigu netu
rime iki valiai laiko atlikti sa
vo apsiėmimus, tai velytina vi
sai noapsiimti. »

Nemalonu yra girdėti kitų 
dalykų, kad prie mūsų minė-

AR TURITE gražių lietu
višku atvirlaiškių? '

AR PUOŠIA Tamistos kam
barį M. K. čiurlionies paveiks
lai?

AR MATEI, kaip Lietuva 
atrodo.

Kviečiame pirktis ir platin
ti lietuviškus atvirlaiškius, 
naujai išleistus karo imtinių 
lietuvių naudai. Draugijas ir 
atskirus žmones kviečiame tal
kon nelengvo mūsų darbo dir
btų; ypač pasunkėjusio Jabar. 
kada nutrūko santykiai su lie
tuviais, gyvenančias Rusijoje. 
Prašome apsiimti pardavinėti 
mūsų leidinius, kurių kadibe- 
žiūrint bus nusiųsta, pareika
lavus, drauge su sąlygomis.

1. Mūsų belaisviai, Vokieti
joj-

2. Karas Lietuvoje.
3. Senovės mūsų veikėjai.
4. Dabarties mūsų veikėjai.
5. Vilniaus miesto vaizdai, 

Kaunas ir kt.
6. Mažoji Lietuva.
7. M. K. čiurlionies ir kt. 

paveikslai.
Didelio formato ant storo 

popierio fotografuoti M. K.

• •
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Čiurlionies paveikslai.
Adresas: Lietuvių Skyrius 

prie Danų Raudono Kryžiaus 
Kopenhagoj, D ėdi i e s h R e d 
Cross Lithuanian Section Ųo- 
penhegen Denmark.

Arba f Bos 214, Copenhagen, 
Dęnmark. .

Liet. Centro Ingaliotinis
Kopenhagoj.

z . .

Chorams dainos.
Tikką išėjo iš po spaudos 

viena iŠ gražiausių dainų 0. 
Sosnauskio “Užmigo Žemė.”

Vienas esemplioris 35 e. I- 
mant daugesnį skaitlių exemp- 
liorių, nuleidžiama didelis nuo
šimtis. Reikalaudami adresuo
kite:
Xovier Strumskis
222 Dūffield st, Brooklyn, N. Y.

Nusipirk mošties. 
Tai BUSI GRAŽUS I lidlrb. 
Mentholatum Oo. Prieš eisiait 
gult ištepk veidų mosšia per kelk 
vakarus, o padarys veidų TYRT 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mot 
tis išima plėtmus raudonus, juo 
dus arba šlakus ir prašalina viso 
kius spuogus nuo veido. Pinigai 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,

P. O. Box 36, Holdbrook, Mass.

GERIAUSIAS GRABORIUS
— ir —

BALSAMUOTOJAS. 
S. BARASAVIČIUS.

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

Mano kainos už palaidojimų 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 siųstų 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, 

Boston, Mass.
GYVENIMO VIETA: 237 D St., 

So. Boston.

Reikalavimai.
. Jeigu norit? surasti savo gi
mines ar pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimų į.“DatbiiSnką?* 
y Jeigu norite ką nors greitai 
parduoti, paskelbk “Darbinin
ke.” Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk “Darbinin
ke.”

UŽ smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kainai

Už vienų sykį........50c. 
” tris sykius ..... .$įJ)0 

Pinigus siųskite iŠ kalno.
“DARBININKAS,”

242 W.Broadway, 
South Boston, Mass.

AŠMYKOLASKIEDYK paieš
kaupusbrolio Zigmanto Lauruse- 
vičiaus/'Pirmiaus gyveno 27 Core 
St., Norivich, Conn.

Aš Mykolas Kiedyk jau 4-ti 
'metai nelaisvėje Vokietijoje. Ra
šiau ^tankiai jam laiškus, bet ne
gavau jokioatsakymo.

Norėčiau- priduoti jam’savo ad
resą ir sykiu pranešti, kad jo mo
tina ir sesup, Emilija sveikos ir 
gyvena žižmariuose, Trakų pav., 
Vilniaųs/gub. Jis pats arba kas 
Apie jį žinote praneškite man šiuo 
adresu;— Germany Neuhammer 
am Queis 24 gefaugene. kompag- 
nie MichaeL Kiedyk. • ”

. ■

So.

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

' Paieškau moksleivio Fabijono 
Čebatariausko. Pavasaryj 1912 m. 
jis gyveno Waukegane, III., pas
kui išvažiavo į farmas užsidirbti 
pinigų, kad tūrėtų iš ko mokslus 
eiti. Žiemą 1912 m. jis buvo Spo- 
kancį, Wash. Norėdama jį sulyg 
išgalės sušelpti, meldžiu jį, arba 
žinančius, prąnešti kur jis dabar 
yra.

Jo sesuo
Zofija Vizgirdiene, 
(Čebatarauskiutė) 

1011 Eight Str., Waukegan, III.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS iŲč. 

VALDYBOS ADRESAI,

SO. BOSTON, MAS& ;
Pirm* -ĄT, Ašmenskienė,

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

.. 103SixtkSt* ,
Prot. Sekr. —M. Morkūniutč, .

12 LarkSt 
Fin, Sekr. — A. Lukoševičiutė,

377a Broadway, 
Iždininke — M. Mačiuliutė,

42 Silver St.
Kasos globėjai: E. Plevokienė, 

' M.' StukienS.
Maršalką O. MizgirdienA r 
Board direktoriai; — M. Žilins

kienė, P.Venienė, V. Songailie
nė, A. KasinskaitŠ ii A. Čižuvie- 
nč. '

Petro Bažnytinėje Salėje.
Susirinkimai laikomi kas 

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

LAIMĖ TAVUS LAUKIA!

Paimk šitų stabų 6 šeimynų 
ant Bolton st., S. Boston, Mass. 
netoli St. Vincento bažnyčios 
pusdykai. Savininkė turi kitų 
biznį, liepia parduoti ant pir
mo pasiūlymo. Kreipkitės pas:

A. J. Kupstys,

343 W. Broadway, So. Boston.

Tel. So. Boston 2143 W.

DIDESNĖ AMERIKA 
PO KAREI.

Po karei mes išvysime dides
nę Ameriką, negu kuomet nors 
mes sapnavome. Sunkenybė 
pagerins mus’ Bet jeigu mes 
norime panešt savo dalį tautos 
sunkumoje, tai mums reikalin
ga sveikata ir gyvumas. Geri 
viduriai, yra sveikatos pama
tas. Jūs privalote užlaikyt sa
vo pilvų valume, eliminacija 
privalo būt visiškoje veikmėje. 
Trinerio Amerikoniškas Kar
taus Vyno Elisiras išvalo vi
durius ir atstiprina visų virš
kinimo systeiną. Jeigu Jūs 
kenčiate nuo nevirškinimo, už
kietėjimo, nuo išpūtimo vidu
rių, galvos skaudėjimų, migre- 
nio, nerviškumo, vartokite Tri
nerio Amerikoniška Eliksirų. 
Kaina $1.10 aptiekose.

Trinerio Linimentas teikia 
greitų pagelbų niksterė j linuo
se, išsinarinimuose, sutinimuo
se, strėnų diegime, neuralgi
joje, ir raumenų skaudėjime ir 
tt. Po ilgos kelionės nuplauk 
kojas ir po nuplovimui Trine
rio Linimentas teiks malonų 
pailsį. Jo kaina 35 ir 65c. ap
tiekose. Per krasų 45 ir 75c. 
Josepli Triner Companv, Išdir
banti Chemikai, 1333—1343 
Asliland Avė.,-Chicago, III.

(Apgarsinimas)

s.

LABDARINGOS SĄJUNGOS CENTRO IŠVAŽIAVIMAS 
C H I C A G O J E.

PIKNIKĄ.

•tosios kuopos priklauso ir to-j PIKNIKO 
kių narių, kurie priguli prie 
nekatalikiškų lietuviškų chorų

. .ir ten sykiu su jais gieda mar-
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Rengia **
Lietuviu R.-K. Labdaringos Sųjungos Centras, 

NEDĖLIOJĘ, RUGPJŪČIO-AUGUST 18 d., 1918 m.
BERGMANS GROVE-DARŽE

RIVERSIDE, ILL.
Visas pelnas eis NAŠLAIČIŲ1 NAMO REIKALAMS. 

Chicagos ir apielinkiu lietuviai naudokitės proga! 
VISŲ LAUKIA NAŠLAIČIAI!

Pradžia 9 vai. iš ryto. Įžanga 25 centai.
Tai-gi kiekvienam bus proga pasilinksminti, gražiai laiką 

praleisti, o tuomi sušelpti našlaičius. Tie kurie turite pirkę 
ti kietus, malonėkite juos pikniko rengėjams į jų namus, arba 
.pikniko dienoje darže su įžanga priduoti.

RENGĖJAI:

AKINIŲ KRAUTUVĖ
Prirenka ir sutaiso akinius ge

riausia tik pas registruotus opto- 
metristus
James Conroy ir Joseph Ecker
Reikale visuomet kreipkitės pas 

juos.

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

August Peterson,
Carlin St., Athol, Mass.

. Tel. 9—Y.

\

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

Galima susikalbėti ir lietuviukai 
OfiBO valandos:

Ryt lis iki 9 vai. 
Popiety likt 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Krautuvės adresas: 125 Tre- 
mont St., Boston, Mass prie Park 
st., tunnel arba prieš Park st. baž
nyčią.

A ^ri„į- O?'-

Mes, Jonas Žemaitis ir Veroni
ka Sabašauckiute paieškome Onos 
Dekeriutės iš Vdkaviškio miesto, 
Suvalkų gub. Girdėjome, kad y- 
ra vedus ir gyveno Baltimore, Md. 
Taip-gi Katarinos Batisiutės Su
valkų gub., Antanavo valsčiaus. 
Meldžiame atsišaukti šiuo adresu:

John J. Žemaitis,
912 Bank St., Waterbury, Conn.

PARSIDUODA FARMA 45 ake- 
riai žemės, 6 karvių, 1 arklys, 70 
vištų, 10 kiaulių. Didelis plotas 
žemės užsodyta bulvėmis, kornais 
ir kitokiomis daržovėmis. Parsi- 
duos visai pigiai. Visai arti'sto
tis, krautuvė, krasa ir kitos rei
kalingos vietos. Labai patogi vie
ta gyvenimui. Atsišaukit tuojaus.

ZIGMAS MARTUŠIS,
Bok 28, Princeton Depot, Mass.

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. t RE1LLY
469 Broadwif,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

Vatando* 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

N«da!lom!a jn 
nuo 10 vai. ryta M. 
<kt.4val. vakari, m

lt)

SV. JONO EVANGELISTO 
PAŠELPINĖS DR-JOS 
SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA.

PIRMININKAS — M. Žioba,
4 Levant St., Dorchester, Mass.’
Telphone: Dorcester 6973—W. 

VICĘ-PIRM. — Jonas Galinis,
20 IVInfleld St., So. Boston, Mass.

I PROT. RAST. — Jonas Gllneckls,
282 Silver Str., So. Boston, Mass.

II PROT. RAŠT. — Marijona Brikaitę
10 Silver Stj, So. Boston, Mass.

FIN. RAšT. — Povilas Petrauskas, 
230 Flfth St., So. Boston, Maš». 

KASIERIŪS—Andriejus Naudžiūnas, 
16 Winfleld St., So. Boston, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas. 
trecią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus rugpjūčio 18 
dienų.

EXTRA VISIEMS ROCHES- 
TER’IO VIETINIAMS 

LIETUVIAMS. '
Kas užsirašys “Darbininkų’ 

ant visų metų, gaus už 60c. 
vertės dovanų knygomis ir tik 
trumpame laike; todėl pasis
kubinkite. Skaitydami “Dar
bininkų” apturėsite didelę 
naudų dėl savęs ir paremsite 
katalikiškų spaudų ir drauge 
savo parapiją, nes visas pel
nas eis ant parapijos, o ne dėl 
manęs. Vienatinis mano tiks
las yra, platinti apšvietą ir do
rų tarp žmonių.

ši proga tik vietiniams gy
ventojams.

Juozas Sau n orą s, 
7 Dudley st., Rochester, N. Y.

Paieškau Agotos Naverevskiu- 
tčs, Suvalkų gub., Marijampolės 
p^v., Mikališkių valse., Serginės 
kaimo. Ji pati ar kas kitas, atsi
šaukite šiuo adresu: Russia, Gor. 
Kostroma, Nižnii Naberežnii Gos- 
pital, No. 18, Silvestras Kaspara
vičius.

REIKALINGA VIRĖJA restau
racijoje. Taip-gi moteris arba 
mergina išdavimui valgių prie 
stalų. Darbas ant visados. Už
mokestis gera. Atsišaukite ypatiš- 
kai arba laišku.

A. ZUBKUS,
298 Market st., Portsmouth, N. H.

TEL. ĘACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiio adynov G /do vivokiaa ilga*
1-8 P. M. 7-S P.M. ■ Priskiria Akiniai. 

419 Boylston St, Boston, Mass.

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičiui,

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

180 Bowen St, So. Boston, Mase. 
PROT. RAST. — Juozapas Vlnkevlčlui,

147 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 
FINANSŲ RAST. — St Noreika,

105 Silver st., S. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalleckas, 

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

130 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 pietų, 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naujų narių su savim atsivesti.

‘■**'^* ;

REIKALINGA išsilavinusių 
merginų siuvėjij prie elektros 
jėga varomi) mašinų. Užmo
kestis užtikrinta besimokinant 
ir darbas atsakantis. Atsišau
kite tuojaus. Empire Mfg. Co., 
Kampas Albany ir Wareham 
sts., Boston, Mass.

PRANEŠIMAS.
Geriausias pardavėjas įvairių 

drabužiams materijų, paprasti) ir 
vilnonių I. Deitch persikėlė į nau
ją geresnę vietą po No. 40 Harri- 
son avė., Boston. . Senas adresas 
buvo: 149 Dover St. Dabar kreip
kitės šiuo adresu: J. DEITCH, 
40 Harrison Avė., (kampas Beach 
augščiaus ant vienų lubų), Bos
ton, Mass. Tel. Beach 2954.

IEŠKAU VIETOS UŽ ZAKRI
STIJONĄ. Esu gerai prityręs 
prie tokio darbo ir turiu paliudi
jimą. Nuo kariuomenės liuosas. 
Jeigu kam. iš gerb. klebonų reikė
tų, meldžiu rašyti šiuo adresu:

Jonas Leknickas,
797 Bank gt., Boa 146, 

NVaterbury, Conn.

pa- 
pa- 
gy-

Paieškąu Stepono Nąrkaus, 
eina iš Pikielų parap., Telšių 
vieto, aKuno gub. Ph’miaus 
veno Chicago, III. Taip-gi sesers
Pranciškos Rapalaitė 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., Brockeon, Mass.

J. H. Kenealy, M. D.

JEIGU TAMSTA SERGI
Tikra medikališka atydų 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

siu gaus gydymo. Nei vienas ne
turi teisės eikvoti savo sveika
tos.
. Atidėliojimai yra pavojingi. 
Tai šaukis tuojaus.

Washington Street, 
Second Floor.
Office Hours:

DAILY 
A. M. to 8 P. M.

SUNDAYS 
A. M. to 2 P. M.

only.
Ekzaminavimas nieko nekainuos, jei Tamsta gydysies. 

Teisingas ir tikras. ekzaminavimas parodys jūsų tikrų 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 priguli nuo to, 
kad aš pašvenčiau savo gyvenimą ant tyrinėjimo tų ligų. 
Toliaus mano offisas yra aprūpintas naujausiais instrumen
tais ir prietaisomis, elektrikos, drebėjimo ir jokių išlaidų 
nebijau, kad tik pagelbėtų mano ligoniams.

AR TAMSTA KENTI
Silpnumu nervų, silpnumo užpakalis (nugaros), Užmir

šimo, Drebėjimo širdies, Silpnumo plaučių, Nerangumo, 
Sunkiai jaučiąs, Skausmo galvos, Apsvaidimo, Neaiškaus 
matymo, Silpnumo sąnarių, Votčių, Slogų, Lašėjimo į 
gerklę, Pilvo skausmo, skausmo gerklės, apvilkto liežuvio. 
Šios ir daug kitų yra pirmas persergėjimas, kad Tamsta 
trotiji savo sveikatą ir pajėgas.

Aš tikras esu kad daugumas abejoja ir bijo pasakyti 
viską gydytojui per mandagumą arba nerviškumą. Būk tik- 

tyas kuomet atsilankysi būsi gydytas padoriai ir mandagiai 
ir ką tik man pasakysi bus giliai paslaptyje. Tikrai Teisiu-, 
gas, Gerbiamas ir ištikimas į kiekvieną ypatybę, ir kuomet 
tu atsilankysi dėl gydymo žinok, kad būsi palinksmintas* 
Mano kainos patarnavimo dol visų prieinamos, , biedniems 
ir turtingiems. Įtikiu, kad tamsta pasinaudosi Šia proga ir 
aš pasakysiu, ar gali, ar ne atguli savo fizišką stovį.

Atsilankyk dabar -r* neatidėliok!
DR. J.H. KENEALY

SPECIALISTAS ’ _
673 WASHINGTON STREET, BOSTON, MASS.

Antrą? durys nuo Gayity Ttheatre.

*

h ~ *i

REIKALINGA tuojaus agen
tų pardavinėti “Darbininkų” 
pavieniais egzemplioriais. Duo
dame gerų atlyginimų. Atsi
šaukite į

BeU Phone Diokimon 3095 M.

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandas} 

Nilo 9 rita iki S popiete .
Vakarai*, Katvafga nuo S iki 9 P. M, 

N«d«Ka*4»tkl 4v
A. Bruožis, 653 W. 18-th St., Chicago, Ui.
B. Soldeckis, 3427 Auburn Avė., Chicago, UI 
A< Valančius, 1442-So. 49-th Avė., Cicero, III

ANT RENDOS TENEMEN- 
TAS, 3 kambariui su visais į- 
taisymais. Renda pigi ir gero
je vietoje. Atsišaukite ant 121 
Lark st., So. Boston, Mass.
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