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TALKININKAI LAIMĖJO.
Talldninkai daro atakas ant 

fronto nuo Soissons iki Belgi
jos rubežių.. Antpuolius daro 
anglai ir francūzai. Nei vienoj 
vietoj vokiečiai neatsilaikė. 
Vis turėjo mestis atgal.

Talkininkai pastūmėjo vo
kiečius-atgal 3 mylias. Atsiė
mė daug miestelių ir sodžių. 
Paėmė nelaisvėn, apie 8.000 vo
kiečių.

Šitie talkininkų laimėjimai 
yra labai svarbūs. Dabar di
dieji vokiečių punktai atsirado 
pavojuje. ;

VERČIAU BOMBOS, NEGU 
AGITACIJINIAI LA

PELIAI.
Italiojs poetas rašytojas 

D’Annunzio orlaiviu lėkė bom
barduoti Austrijos sostinę Vie- 
nnų. Tai pašauktas^ Rymų 
gauti dovanų, pasakė, jog ant 
Vienuos numesti tris tonas 
bombų daugiau reiškia, negu 
tiek pat agitacijinių lapelių.

LIETUVOJ RENGIAMASI 
PRIE SUKILIMO.

Įvairiuose Amerikos dienraš
čiuose buvo šitokia žinia:

LONDON, rugpjūčio 19. — 
Lietuviai reikalauja teisės pa
siskirti sau karalių ir atsisako 
pripažinti tokį, kokį Voiketija 
nuskirtų. Taip skelbia teleg
rama iš Amsterdamo per Ex- 
change Telegraph Co. Teleg
ramoj dadedama, jog gen. Lu- 
dendorff, pirmas generalės but- 
vietės generolas vokiečių armi
jos, gavo išdidų protestų nuo 
Lietuvos Tarybos prieš visokį 
vokiečių bandymų nuskirti ka
ralių, nepatinkamų Lietuvos 
žmonėms, kurie grūmoja suki
limu, jei Vokietija darys tokį 
žygį.

LENKAI ŠIAUŠIAS PRIEŠ 
VOKIEČIUS.

Varšuvoj suokalbininkai me
tė bombų į vokiečių perdėtinį 
slaptosios policijos. Vokiečių 
patruliai šaudė į suokalbinin
kus ir du užmušė. Po to 
daug areštų buvo padaryta,.

BAISIOS RIAUŠĖS 
PETROGRADE.

Iš Petrogrado pranešama per 
Berlinų, jog buvusioj Rusijos 
sostinėj ištiko baisios riaušės 
dėl stokos maisto. Darbininkai 
darė demonstracijas ir šaukė: 
“Šalin su vokiečiais!” “Šalin 
su Kremlių!” (Kremlyje, Mas
kvoje yra bolševikų butvietė).

Smarkių susirėmimų įvy
ko priešais Smolno instituto 
Petrograde tarp darbininkų ir 
latvių pulkų, kurie yra di- 
džiausiais'bolševikų ramščiais. 
Šimtai buvo užmuštų ir sužeis
tų. Bolševikai paskelbė karės 
stovį. Petrogrado gyventojų 
dalis, kaip pranešama, pra
šius vokiečių apginti nuo bol
ševikų ir nuversti jų valdžių.

DAUGIAU AMERIKOS KA
RIUOMENES VLADI

VOSTOKE.
Iš Manilos. Atplaukė antras 

transportinis laivas su Ameri
kos kariuomene į Vladivosto
ku. Dabar laukiama trečio 
transporto. Iš Manilos iki Vla
divostoko trunka atplaukti pu- 
saštuntos dienos.

Manila yra sostinė Filipinų 
salų, kurias Amerika valdo.

VOKIETIJA UŽSIKLEM- 
KAVO.

Bostono Herald skelbia spe
cialu kablegramų iš karės lau
ko apie tai kada karė baigsis. 
Rašo tarpe kito ko:

“Išrodo, jog bendra nuomo
nė geriausia informuotų armi
jos ratelių yra ta, jog karė 
baigsis ateinančiais metais. 
Kaslink apribavimo laiko spė
jimai skiriasi, bet rugsėjis ki
tų metų dažniausia girdimas, 
kaipo laikas, kuomet vokie
čiams jau bus gana.

“ Niekas rimtai nemano apie 
nulėmimų šiemet. Gen. Mir- 
bach sako,. jog Amerikos ka
riuomenė gali persilaužti peu 
vokiečių linijų kur nori ir kada 
nori. Tai tikra tiesa. Bet kadi 
toks persilaužimas padarytų 
karei galų tai reikia daug dau
giau kareivių. Padarius lini
joj plyšį, reikia diedlių jėgų, 
kad tų plyšį paskui praplėsti, 
užtikrinti ir nulemti laimėji
mų.

“Nors vokietis dar tebėra 
galingas, -bet mūsų armijos di
džiausieji dalykų žinovai sako, 
jog vokietis jau užsiklemka- 
yo.”

Reiškia pasak talkininkų ka
rinių ekspertų vokiečiai ant 
tiek jau nualinti, jog nedarys 
ofensyyo.

Francūzai atsidavė ant to, 
kad dar reikia kariauti ištisus 
metus. Bet jeį dar pęr metus 
nepasiseks įveikti priešininko, 
tai užteks ištvermės ir ilgiau 
kariauti.

VOKIETIJOJ APSIREIŠKIA 
BOLŠEVIZMAS.

Iš Holandijos sostinės pra
nešama, jog Vokietijoj greit 
kįla “nepasitenkinimas. Jau su
sitvėrus sęjunga, panaši į bol
ševikų ir prie jos plakasi dar
bininkai ir kareiviai. Organi
zatorius tos Sąjungos esąs ge
ras draugas bolševikų ambasa
doriaus Joffe Berline.

w.s. s.
War savings Stamp 

issued by the 
United Statės 

Goverment.
, Geriausias taupymo būdas. 

Patartinalietuviamr^irkti 
ženkleliai arba “THRIFT 

STAMPS” parsiduoda po 25c., 
“WAR SAVING STAMPS” 

. LIEPOS mėnesyj parsiduoda 
po $4.18. ■ ’

. Jų galite gauti KRASOJE, 
BANKOJE, , “DARBININ
KO” administracijos ofise ir 
pas kitus agentus.
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VISIEMS VYRAMS KU
RIEMS SUKAKO 21 
METAI NUO BIRŽE

LIO 5,1918.
Kiekvienas vyras (išskiriant 

Suv. Valstijų kareivius ir ju
rininkus), kuriam sukako 21 
metai nuo birželio 5 d., 1918, 
sulyg Selective Service įstaty
mo turės registruotis lokaliame 
boardie, kur turi jurisdikcijų 
nuo jo namo adreso. Toji re
gistracija bus subatoj'Tugpj. 24 
d., 1918 nuo 7 vai. A. M. iki 
9 vai. P. M. ^Paprastai regis
tracijos vietos yra lokalių bo- 
ardų butvietese, bet kiekvie
nas vyras, kurs turi regis
truotis, turi turėti už pareigų 
susirasti registravimo vietų ir 
privalo būtinai užtikrinti savo 
registravimų. Vyrai, kuriems 
pertoli nuo namų ^asmeniškai 
užsiregistruoti, turi eiti į arti- 
miausį lokalį boardų ir užsi
registruoti.
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Suv. Valstijose- niekuomet 

nebuvo tiek pinigų apyvartoje, 
kaip dabar. Iždo raportas ro
do, Jog dabar apyvartoje yra 
$5.559,000.000. Tai, ant žmo
gaus atseiną $52.44. Pernai pi
nigų. buvo mažiau ant $700.- 
000.000.

TYRNĖS PRAGYVENIMO 
BRANGUMĄ.

Po visas Suv. Valstijas bus 
tyrinėjama pragyvenimas. Tų 
tyrinėjimų darys Darbo De- 
partmentas. Valdžios agentai 
lankysis pas gaspadines ir 
klauįsnės apie išlaidas valgiui, 
drabužiams, randai, anglims, 
rakandams. Šitos informaci
jos bus laikomos slaptybėje ir 
sulyg tų informacijų valdžia 
stengsis nustatyti algas.

KIEK PARDUOTA KARĖS 
STAMPIŲ.

Iki rugpj. 1 d. Suv. Valstijo
se karės taupymo stampių par
duota už $572.435.737.81. Vi
dutiniškai ant žmogaus atsei- 
na po $5.43. Alabamos valsti
joj jų mažiausia parduota, nes 
ten ant žmogaus atseina po $2.-

ŽODIS BOLŠE1 PASVIRTO 
KEIKSMO EjODŽIŲ.

. Bostono dienraštis Herald 
ndėjo specialų kablegramų iš 

Murmansko. Pranešama, jog 
Rusijos šiaurinis kraštas virto 
priegloba visų Rusijoj perse- 
žiojamųjų. Tūkstančiai trėm
imų plaukia. į tų šiaurinį 
zo$ kraštų, gelbėdamiesi nuo 
jolševikų baisenybių. Tų pa
bėgėlių dažniausias žodis yra 
bolševikas, arba razbaininkiš- 
kas bolševikas.

Tie pabėgėliai keliavo labai 
ilgai ir Vargingai. Tūli kelia
vo po tris ir daugiau mėnesių. 
Keliauja čielos šeimynos. Jų 
tarpe gema kūdikiai, senieji 
miršta.

Vienoj grupėj tų pabėgėlių 
bėsųs vienas Petrogrado uni
versiteto profesorius. Jis bu
vo blogiau apsirėdęs, negu pas
kučiausias bomas Amerike. Ji
sai kalbėdamas apie dabarti- 
nius-veikimus ir sulygindamas 
dabartinius Rusijoj apsireiški
mus su tais praeityje pasakė, 
jog dabar yra tąmsiausias pe
riodas Rusijos istorijoj- Apie 
bolševikus minėjo su neišpasa
kyta panieka. Sakė, jog jo sū
nus Petrograde kartų gatvėje 
žaidė , su kitu vaiku, kurs bu
vo apsirėdęs su drabužiais pa
našiais į kadetų mokyklos. Pa
sipainiojo keletas kraugeringų 
bolševikų. Jie subadė vaikutį, 
durtuvais. Paskui apdaužė 
galvų ir.pusgyvį inmetė upėn.

Anas korespondentas sako, 
jog nuo pat atvykimo iš Angli
jos veik nieko daugiau negir
dėjo, kaip tik panašius pasa
kojimus.

08,

Vokietijos laikraščiai rami
na visuomenę tuo, kad vokie
čių atgal ėjimas Franci joj ne
reiškia nusilpnėjimų, o tik tas 
daroma tam kad geriau būtų

NEPRIIMA ATGAL 
STREKININKŲ.

Brockton, Mass. — Streika
vusieji šiauČiai — eutteriai, 
lasteriai ir stiteheriai buvo nu
tarę sugrįžti darban. Bet su
grįžę negavo darbo. Streikinin
kai buvo atsimetę nuo Boot 
and Shoe VZorkers unijos ir su
darę naujų unijų Tai, kompa
nija apreiškė, jog turi pada
rius kontraktų su B and Shoe 
Workers’~ unija ir naujos uni
jos nepripažįsta.

Išviso nepriima atgal 3.200 
streikavusių darbininkų,.

100 I. W. W. VADOVŲ PRI
PAŽINTA KALTAIS.

Chicago. — Aidoblistų vadų 
byla dėl karės trukdymo pasi
baigė pereitoj subatoj. Prisai- 
kintųjų suolas į valandų laiko 
nutarė, kad kaltinamieji yra 
kalti.

Didžiausia bausmė nuteis- 
tiemsiems, jų tarpe ir centra- 
liniam 1WW. unijos sekreto
riui Haywoodui? gali būt po 
27 metų kalėjimo ir $10,000. 

" IWW. byla prasidėjo 7 ba
landžio pereitų pavasarį ir tę
sėsi iki 17 rugpj. Tai buvo il
giausia kriminale byla Ameri
koj Jos rekordas užima 30,000 
spausdintų puslapių, kartu 7,- 
500,000 žodžių

Išviso tieson buvo traukia
ma 166IWW. žmonės, bet apie 
40 jų pabėgo iš Amerikos. A- 
reštuota!27. Keturiems iš tų 
buvo paskirtos atskiros bylos, 
o 23 išteisinti, tų tarpe ir lie
tuvis J. Laidus,

Nuteisti buvo kaitinami už 
praktikavimų sabotažo, agita- 
vimų prie darbo tyčia tingi
niauti, gadinimų medžiagos ir 
mašinų, rengimų streikų ir 
trultdymų katės iŠdirbystės.

» *' *
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Suv. Valstijų kareiviai Fran
ci joj gauna užtektinai kvieti
nės duonos. Čia grynos kvie- 
i *■ ■■’ M * ' '

išsitiesti <lel nafljt} užpuol imu.be pastogės ir duonos.

Chinijoj Tung upė buvo la
bai ištvinus ir daug blėdies 
prietare. Liko 250.000 Žmonhj negatlDamtt.

■ ~ /

LIETUVIŠKA KARIUO
MENĖ.

Ne juokais, broliai, atėjo 
laikas kalbėti apie tvėirmų lie
tuviškos kariuomenės.

Laisva Lietuva! mums vi
siems gražus ir suprantamas 
daiktas, bet ar mes jų gausim 
uždykų, tai reikia drūčiai pa
abejoti, ir aš labai abejoju, 
begu bus galima lengvu būdu 
įkalbėti pasaulio valstybėms ir 
diplomatams apie mūsų gražų 
ir tikrų troškimų paliūosuoti 
Lietuvų ir apie mūsų pribren
dimų valdyties.

Mums aiškinimų daugybės 
nereikia, paimkim tik pavyz
džius iš lenkų. Lenkai daug 
stipresni visu kuo už lietuvius, 
arba kadi ir čeko-slovakai. Jie 
galų gale persitikrino, kad be 
aktyvaus darbo, be savo kari
nės jėgos, nesitiki gauti liuosy- 
bės.

Ir ar mes galim tikėtis, kad 
už mūsų gerovę kiti lietų savo 
kraujų, galvas guldytų karės 
lauke. O jeigu taip ir atsitiktų, 
tai būtų mums liuosybė duota 
taip kaip tėvas savo vaikui kų 
nors duoda ir vėl gali atimti. 
Tai taip ir mums iš keno nors 
malonės gauta-liuosybė būtų 
duotas daiktas kurį vėl davė
jas panorėjęs galėtų atsiimti.

Pažiūrėkime į šių Suv. Val
stijų istorijų ir persitikrinsime, 
kad ne su maloniais užtary
mais Jurgis Washingtonas iš
kovojo šiai šaliai laisvę, bet su 
stipria kariuomene. Arba tie 
patys dvokianti bolševikai Ru
sijoj, negi su kuom kitu palai
ko savo bolševikiškai vokiškų 
kaizerio valdžių, tik su kariuo
mene.

Tai-gi jeigu blogas surėdy
mas palaikomas per kariuome
nės spėkų ir dar mūsų socijalis
tai duoda tiems bolševikams 
paspirtį laikytis, tai kodėl 
mes norėdami dorų palaikyti 
žmonijoje negalėtumėm turėti 
moralės paspirties tverti lietu
viškų kariuomenę Čia Suv. A- 
merikos Valstijose.

Mūsų kariuomenė galėtų per
plaukus per jurę stoti rytiniu 
frontan ir susidėjus su alijantų 
kariuomene smogti vokiškam 
gaivalui į sprandų ir išliuosuo- 
ti brangių mūsų Lietuvų iš kai
zerio nagų.

Tik mūsų Amerikos lietuvių 
atstovams reikia išdirbti sutar
ty sbei pienai su Suv. Valstijų 
valdžia ir pradėti darbų orga
nizavimo be atidėliojimo. Da
bar išeis įstatymas praplatini
mo metų imti kariuomenėn t. 
y. nuo 18 iki 45 metų. Tai bus 
daug paliestų ir mūsų brolių 
lietuvių,* kuriems nežiūrint 
reiks kariauti Dėdės Šamo ka
riuomenėj. Tai kogi mums 
snausti.

Dabar bus geriausia proga 
pasinaudoti dėl kovojimo už 
Lietuvos teises.

; Nors Jau Šitas darbas vėlo
kai prasidėtų, bet verčiaus vė
liaus, negu niekad. Stokim vi
si kas galim, petys į $etį už

P. M—L
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mylimų šalį.
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LIETUVOS VYČIŲ 
LEGIJONAI.

Tai vienur tai kitur girdisi 
pakelti klausimai apie mūsų 
legijonų įkūnijimų Šitas klau
simas man rodos, kad nėra be 
vertės ir nereikėtų daug apie 
tai abejoti. Čia jau mums aiš
kiai parodo reikalingumų mū- 
sų^pulkų net iš kelių atžvilgių.

1. Sutvėrimas pulkų skambė
tų visam pasaulyj ir Lietuvos 
vardas aūgštai pakiltų.

2. Mūsų visuomenei kurios 
nemaža dalis yra- svyruojanti 
mintimis apie atgavimų nepri
klausomybės, būtų didžiausias 
sustiprinimas dvasios lietuvių 
pulkai.

3. Reikale apgynimo Lietu
vos garbės ne vien fiziškomis 
jėgomis, bet ir balsas tokių 
pulkų visai kitokiu tonu skam
bėtų negu kad mūsų paprastų 
organizacijų apie tėvynės rei
kalus.

Dabar gali kilti klausimas iš 
ko mes tversim tuos Iegijonus, 
ar iš tautininkų ar iš socijalis- 
tų ar tik vien iš katalikų. Juk 
mes gerai žinom, kadi tautinin
kai yra pasiskelbę didžiausiais 
kovotojais už laisvę Tėvynės. 
O na-gi pakalbink juos stoti į 
eiles legijonų, kų jie atsakys. 
Pakratys rankas ir išsižadės 
visko. Na, o socijalistai! Tai 
jau senai žinomi, kad nenori 
Lietuvai laisvės. O geras ka
talikas ir tikras Lietuvos sū
nus pakalbintas stot į eiles mū
sų legijonų, drąsiai atsakys: 
41 Šiandien esu prisirengęs už 
tėvynę numirt.” Tai-gi ir iš- 
tikrųjų tokis atsakymas kata- 
liko(ir tikro lietuvio šventai 
teisingas būtų. Tai-gi kam ki
tam reikėtų tart šitas žodis jei
gu ne Lietuvos Vyčiams! Tai
gi būtų geistina, kad mūsų 
nenuilstanti veikėjai teiktųsi 
imtis šito prakilnaus darbo. 
Lai suformuoja pradinius pie
nus būsiančiam L. Vyčių seime 
ir greitai pradeda darbų, o pa
sekmės bus puikiausios.

A. B. J—s.

JAPONUOS RIAUŠĖSE 
ŽUVO 200.

Iš Japonijos sostinės prane
šama, jog laike 4 4 ryžių riau
šių” Japonijoj užmušta 200 
žmonių. Daug šiaip blėdies pri
daryta. Valdžia uždraudė apie 
riaušes daug rašyti. Dabar val
džia ketina paimti savo kontro- 
lėn ryžius ir nustatyti kainas, 
kad užbėgti už akių spekulen- 
tams ir perkupčiams.

delis klausimas. Lenkų užsiė
mė ir kunigija ir tuomi smar
kiai rūpinasi.

Tuoj visiems .Amerikos lie
tuviams reikėtų prisidėt labai 
daug. Čia nesenai Camp De
vens’e buvo lenkų kalbėtojas ir 
jie nutarė valdžios Washingto- 
ne užklaust kad išduotų tuos 
visus lenkus iš Suv. Valst. ka
riuomenės kurie neturi pirmų 
pilietiškų popierų. Žinoma ne
mažai ir lietuvių tokių yra.

Jei Vokietija vakaruose ir 
pralaimės, o rytuose gali pasi
laikyt Lietuvų savo globoj. 
Laikas ir lietuviams smarkiau 
pasidarbuot šiuo metu ir atei
tis gali būt geresnė.

Kaz. Steponavičia.

LIETUVIŲ LEGIJONAI.
Nesenai aš patėmijau viena

me “Darbininko” numeryje 
straipsnį kas-link Lietuvos le- 
gijonų. Tai-gi taš būt veik ir 
labai reikalinga. Reik prisidė
ti prie Šios didėsės karės ir lie
tuviams. Kurios tautos supra- 
to kame dalykas, tai jau senai 
kariauja po savo vėliavomis. 
Žinoma ir lietuviams būtų drą
siau ko pareikalaut kas-link 
Lietuvos laisvės, jei lietuviai 
Suv. Valstijose sudarytų kokį 
būrį iš liuosnorių. Randasi lie
tuvių, kurie yra buvę Rusijos 
kariuomenėje ir užėmę svar
bias vietas. Anie galėtų užsi
imti tuo dalyku kas-link lietu
viškų legijonų. Mat tame da
lykai Jeigu "lietuviai tup ne- 
užsiims,; ‘tai yistiėk reikės ka
da stot į pulkus Suv. Valstijų 
kariuomenės.. Jeigu karė dar 
užsitęs kolei paliks tik moterys 
išvaikai, ir tuomet nebus iš 
kur legijonų organizuot, o kas 
link klausimo ar kas; norės stot 
į tokius iegijonus, tai Čia nedi*

DĖL LIETUVIŲ 
LEGIJONŲ.

Patėmijau laikraščiuose kad 
kaizeris reikalauja net 500.000 
iš lietuvių kareivių. Jau jisai 
mato, kad prilipo liepto galo. 
Tai-gi brangūs lietuviai ar mes 
negalėtumėm sudaryti savo 
kiek kariuomenės ir nusiųsti 
gen. Klimaičiui susilieti su Lie
tuvos kariuomene ir drauge at
naujinti rytinį frontų, kad 
kaizeris negalėtų pasinaudoti 
proga ir priverstinai imti ka
reivius iš Lietuvos. Mes tari
me šiandiena darbų pradėti, 
kada mes turime gerų progų 
organizuoties. Stoti nuo 17 
metų iki 48, iš pradžių mes tu
rime stot iš liuoso noro, o vė
liau mes imsime ir priversti
nai, taip kaip lenkai darė. 
Pirmiausia stojo iš geros va
lios. Važinėjo agitatoriai po 
miestus, darė prakalbas, o ka
da iškilo, tai ir priverstinai i- 
ma, net jau ir nekurtuos lietu
vius priversti norėjo. Kaįku- 
rie iš lietuvių ir pats norėjo, 
bet tas tai negerai daryti. 
Mums patiems skriauda. Da
bar mes turime stoti petys į pe
tį ir pamiršti nesutikimus, pa
darytį kiekvienoj lietuvių kolo
nijoj tam tikras komisijas, kad 
pradėtų darbų. Kol dar neper- 
vėlų rengti kariuomenę, sura
šinėti vardus, kurie nori stoti 
patys. Reikia turėt Centra- 
lįnę komisijų. Mes negalime 
tikėtis laisvos Lietuvos, jei pa
tys. neisime kariauti atskirais 
legi jonais.

Pirmiausiai mes turime pra
šyti garbingojo prez. Milsoao 
leidimo organizuoti^kariūoine- ' 
nę irkad suteiktų visokias ka
res leikmenas dėl mūsų ka- 
riuomenės ir gal pavelytų 
mums iš Amerikos kariuome
nės išrinkti lietuvius kareivius 
į lietuviškus Iegijonus. Toliau • 
daugiau parašysiu,Jkaip išgir
siu kokį atsišaukimų nuo ame* 
rikiečių lietuvių visuomenės.

L Pinavijas.
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Priešais blogus laikraščiu* reikia garu? padalyti irplatintijio*, 
kad pataisius blogų laikraščių padarytą piktą.

— Popiežių* Leonas Km.
•<

KETVIRTOJI LAISVES 
PASKOLA.

Kaip AVashingtono valdžia 
paskelbė,. tai ketvirtoji laisvės 
paskola prasidės rugsėjo 28, o i 
baigsis spalio 19. Reiškia tę
sis tik tris savaites, o pirmiau 
tęsdavosi po keturias savaites.

Dabar valdžios paskola yra 
labiau išgarsinta, žmonės apie 
tai jau nemažai žino, todėl 
kampanijai už paskolą .mažiau 
laiko paskirta.

Karinė paskola yra labai 
svarbus daiktas. Be pinigų 
negalima vesti karės. Pinigus 
dėlto valdžia gali gauti už
traukdama paskolas, arba už
kraudama taksas. Žinoma gy
ventojams geriau, kad užtrau
kiamos paskolos. Valdžia taip 
ir daro.

Paskola nereiškia vien pliką 
pinigų surinkimą. Čia einasi 
ir apie žmonių susipratimą. 
Jei žmonės noriai skolina val
džiai, tai tas reiškia, kad) pri
taria valdžios žygiams, remia 
valdžią jos vedime karę už de
mokratiją, tautų paliuosavimą 
ir militarizmo panaikinimą. 
Todėl priešininkas akylai tė- 
mys paskolos pasisekimą. Jei 
paskolą šauniai bus remiama, 
tai priešininko ūpas ir energi
ja puls, o iš antros pusės tal
kininkų ūpas ir energija kils. 
Aišku,' kad tokiame atsitikime 
pasilengvina talkininkų .padė
jimas ir karės laimėjimas.

Pagatavumas skolinti val
džiai pinigus reiškia Dėdei Ša
mui ištiikimybę, o mes priva
lome jam būti ištikimais.

Kareiviai nesigaili padėti sa
vo galvą karės lauke, o mes li
kusieji gailėsime dolerių! Nuo 
mūs dolerių bus reikalauta ne 
atiduoti, bet paskolinti.

Lietuviai, išanksto sutaisy
kime šimtines paskolai ir pir
mi būkime paimti bondsuS. 
Taupykime ir meskime blogus 
papročius — rūkymą ir gėrimą 
— kurie krūvas pinigų mums 
suėda. Taip taupydami aprū
pinsime visus reikalus ir ap
sčiai turėsime pinigų bondsų 
pirkimui.

kun. Kaupas. Kainuoja $1.00.* 
Gaunama “Darbininko” kny- 
gynė.

čią.: Prityrimas parodė, kad j?otų ant rinko* i bažnyčią at- tKlTTO^AIMTlHFY^ME- 
draugijos reformavimą*d*£ - ““ - — - -

' ąianria veda pri* jo*susidMmo, 
vaidų ir piktumų. Teeilai ra
mybėje besančio* puriau katu- 
likjŠoks draugijos, bet naujai 
besitveriančios togu sutveria 

gu girdraukme (disciplina) pri- [ ant aiškiai katalikiškų pama- 
valo vaduoti* vyskupai irku4tų. Tokias draugi jas Bažnyčia 
nigai, tai ir Kaip tikintieji ką4 remia, laimina, taginą vigus 
tulikailuįalibūrinuų joaliuo- prie ju dėti*; ~ ;

Amerikos 
vftah,tanųjį}

“Vyžiai.” M tt;). - HarcikStii vartoti nę- j itnrgfa, bttti
Womo«ioadttKiffli^3asEttm-į. 
si katalikai-Mtu ^įsisunkę 
Kristaus dvasia ir

SZroma™m8l^&Me^d^Ka^Vyž^A fcd 

® ?? j?? .nen?r<?1 savym iliais n(!p;inainegĮQ draugija. ■ šviė. 
HKtoį Įiętom.. 5®°“®" Į timosi-dorinimosi reikale ir sū
nėnus ir toji rinktinoji. įfrąugi-L ng-ej, vaduotis Bažny- 
jos sązm? apsireiškm, visai ne- g.» Adymais, o ypaž nepri- 
katolikilikai^ Tuomet to. aih)rendę jaunuoliai turi būti ar- 
draugijai kaip tikr reikalingae B-g-„įnbofe 
moMuanžios-Bažnyžios draus- ši-a I levrj/yra pirmutine priedermeme. Sakysitegdj kad faekvie-[^rĮjggĮoįjgj.aį iSaūkleti savo 
nas amai o^uo labmu drau-Kol mažas ts.

turi elgris p^al savo sU - atg # moM11 auklgja> 

dingą, bile tik butų ^ypo toWin&nft tevJ paveda Baž- 
gdi?, pamatuotų mioširdzi, ir ?g jstai.
jsitjkimimi Pnešingąs pasi-Lįms. BažnyčiavanegaHra- 
elgimashutę vmdi^inavims. t- įyesti Taif.us to- 
Tas taip, bet tik iSdatoes. Be-g,oms įs^fgoins draugi. 
abejones reikia laikytis savo -0 k„rio°.n6ra katalikiško- 
nuomones ir elgtis sulyg jos, -Tik paskntinėj*e bėdoje 
kol ji. nesipriežma . nuomonei pasir6Bkam^ nekatalikian, į. 
labiau ns mus tame dalyke 15- geriausios. .
manančio. Bet* gedima ir r ei-Į 
kia vaduotis svetima nuomone, Grįžtant prie “Vyčių,” ku- 
kuomet mes stingame savos rie po savo sparnais rengiasi 
nuomonės, arba tikime, kad sutelkti visą mūsų katalikų 
kitas tą dalyką geriau išmano, jaunimą, reikia pasidžiaugti, 
Sakysime keliaudami nežino- kad jie atsistojo ant aiškiai ka
inais keliais-mes pasirenkame talikiško pamato. Bet sykiu 
tą kelią kurs mums atrodo tei- reikia pažymėti nors pavienius, 
siausias, bet sutikę tos apie- bet liūdnus apsireiškimus, kur 
linkės ištikimą žmogų, mes pa- agituojama, kad .būtų susiau- 
tikime jo nurodymais, nors jis rintas pamatinis konstitucijos 
mums parodytų kelią visai punktas, būtent, kad nariai 
priešingą tam, kuriuo ligi šiol vaduotus! Katalikų Bažnyčios 
ėjome. Pavyzdžiui, aš rašyda- mokslu. Kaikurių kuopų nori
mas šį straipsnį vaduojuosi sa- ma atimti dvasiškijai spren- 
vo nuoširdžiais įsitikinimais, džiamą balsą doros ir tikybos 
Bet gal būti, kad viename, kiJ klausimuose. Sakysime kaiku- 
iame dalyke klystu. Bematant rių buvo sumanyta išbraukti 
atmainysiu savo niiomdnę, nei tą konstitucijos punktą, kurs 
tik tuomet, kai kas pamatuo-įduoda teisę klebonui prašalin
tais išvadžiojimais priparodys ti narį už jo prasižengimus 
mano klaidą, bet ir tuomet, prieš dorą, ar tikybą Išrin
kai kas nurtaysšv. Tėvo ištar-Išaus žiūrint tas punktas iŠro- 
mę, ar kito Bažnyčios pripa- do tikrai nedemokratiškas ir 
žinto rašytojo pasakymą prie- siaurinantis draugijos teises, 
šingą mano nuomonei* Berną- Bet, ištikfųjų jis yra nuosekli 
tant laikysiesiu kitos nuomo- l išvada iš pamatinio draugijos 
nėšį nors ji man bus tuom tar- j tikslo.. Juk visi sutiks, kad 
pu nesuprantama. IŠ pritirimoj draugų didžiuma gali prašaHn- 
žinau, kad; žmogus nekartą ti narį už jo nedorą ar priešti- 
nuoširdžiai manai klaidą tiesa [kybinį elgimąsi. Bet arjvisados 
besant. Nors mano dabartinės teisingai stengs jie nuspręsti ar 
nuomonės yra man brangios ir jo pasielgimas doras, ar ne
artimos, bet jas mainydamas doras. Sakysinie patvirkusio- 
dėl virsminėtos priežasties pa- je kolonijoje susitvers “Vy- 
sielgčiįa (pagal Ja gilesnių ir čių” kuopa. Prisidės prakil
niau brangesnių įsitikrinimų, niausiąs tos kolonijos jauni- 
kurie man sako, kad bažnyčia mas. Bet sulyginant su kitų 
yra neklaidinga doros ir tiky- kolonijų jaunimu jis bus vįs^gi 
bos klausimuose. padykęs. Jis per pirštus žiū-

T . . . , .. . rėš į draugo, ar draugės besi-Lyginai ir ferara aeąusi- »wha.
dės pnes demofaatiSkumo a & žaisluose, į girs-
mintingumo dėsnius jogu pa- no.jMVtt Jeigu klebonas 
ves kaiknrmos dalykus ąp- tiegog BūftaMyti to.
spręsh viMaą mogui, kaip kumiyfeiadransme, tai kas 
kad Vienam gydytojui paveda jaog j5s gali
nuspręsti, ar ligonis tikrai ser- ..
»a- , vadinti katalikiška ir raginti

Sakys vėl kas, kad iš Baž4 mergaites ir vaikinus prie jos 
nyčios puses primetimas kam dėtis! Arba, sakysime, šulais- 
savo nuomonės kad ir teisiu- vamanėjusioje kolonijoje “Vy- 
gos, bet jos nariams nesuptam Čių” kuopa parsitrauks bėdie- 
tamos ir nepaigeidaujamos, y7 Į višką knygą Didžiumos drau- 
ra tai asmens- laisves varžy- gų nuomone ji nėra bloga, bet 
mas. Supraskime vienok, kad ąr ji pasidarys geresnė, jeigu 
Visuotinoji Bažnyčią turi savo už jos gerumą balsuos ištisi 
rinktiną sąžinę ir amžiais iš- šimtai! ?
bandytas tiesas, kurių ji ne- uį^danri “Vvčin” 'dramri- 
gali, atsižadėti 
tataip balsuotą* ar sa^tjj, į okratiškųpamatą, taine- 
Bažnyčia varu nieko neverčia Q tikėti nr klunsVti bet gal*Jna 3°je duoti .privilegijų 

' .-1’ v1 sav|? ? T1’ ““ kokiam nors luomui,” t. y. ku- 
ji negah pavadanti nedorą p^ L| an)g skamba Jtaikuriu 
smigimą doru arba klTal^I’g« sumanioją konstimcijos “pa? 
■momonękatalikiška. Jinoga- . e^ntiokį te
h pagirti draugijos kuri yra su- Uolįatijnno pritaikymą, atsi- 
tvertattitnekataliki kiipa.mil- menĮ kaip sočijalis tai viename 
tmarba elgiasi nekatalikiškai. Lsirinkime demokratiSkai bri- 

Tiesa iSia Amerikojeyra 8 didžiuma nubalsavo, kad 
valSnla»ievoirkadaegtin§svėi- 

kat^Hkomi?);nora nemsa’ katal yra nekensm^a. Arba 
Kvonžni hb vs1 Wtas atritikimaB Vokietijo- 

desnro blogo išvengimui, ne- . sknltm-kamplo”- laikais, 
.draudžia joms taip vadinti*dį_, . > į. • i • 
Nors draugija mažai katsliky-l Vieno mie?teho WgminX«inu- 
bei padeda, bet jeigu jai nieko I.tarė, kad kiekvienas pilietis 
nekenkia, Bt^nyži* tyK>. kja* patiltai kas sekmadienis sau- i|tkvieną pasirodymą.

važiavusių vežimus. Kuomet! NA RUGPJ lč-TĄ LAKE 
iškilo khurimas ar ir klebonas 
neturi būti liuesas nuo tos prie- 
čbmnnės, atsakyta:— žinoma, 
kad ne! dabar demokratiški lai
kai. Atėjo klebono eilė. Tikė
tasi, kad jis pasisamdys kitą 
į savo vietą Tas vienok pasiė
mė lazdą ir vaikščioja apie, ve
žimus. Žmonės bažnyčioje lau
kia^ klebono^ nesulaukia A Pa
galinus katkurie klausia:?* 
kaip-gi bus . su pamaldomis! 
Važiuokite parsivežti seminari
jos profesoriaus, atsakė už- 
klaustąsąų tik neužmirškite 
nusiųsti karietos, nes jis poniš- 
kesnis; užu manę, o man rei
kia varnus daboti. Kaip ten 
viską* tą dieną pasibaigė neži
nau, bet daugiau klebonui ve
žimų nereikėjo sergėti.

Demokratizmas, laisvė, ly
gybė, militarizmaš ir kitokie 
izmai turi turėti savo ribas. 
Nevisur ir rievisuomet ir nevis- 
ką galiną matuoti vienu mas
tu. Nereikia apkursti nuo gra
žių gadynės šauksmų. Pernai 
sakysime buvo pasklidęs šauk
smas: šalin militarizmaš! Šį
met skamba: mes kovojame už 
demokratizmą! Kitą metą gal 
skambės: — - padarykime su 
kumščia brolybę, lygybę ir tie
są! Lai gyvuoja kumščiai Ap
sisprendimas vaikams! ir tt.

Aišku, kad perdaug būtų 
‘ * baderio1 r draugijoms maini- 
kauti kohstituciją pagal nau
jausių laikų šauksmus. Tiesą 
nemaža nemalonumų ir ginčų 
atsitiks ir draugijoje kuri lai
kysis savo aiškiai katalikiškos 
konstitucijos. Tūli suvaržy
mai, tūli nesusipratimai beabe
jonės atstums ne vieną nuo 
draugijos. Bet apskritai aiš
kiai katalikiška draugija augs 
jeigu ne narių skaičiumi, tai 
bent gerais privalumais. Pu
siau katalikiškos draugijos nė
ra reikalo steigti. Laisvų bar
ščių galima prisisrėbti pas lai
svamanius ir soeijalistus. Jie 
laukia katalikų glėbį išskėtę.

Baigiant priminsiu vieną sa
vo patyrimą besteigiant nau
jas “Vyčių” kuopas. Į para
piją kur jaunimas iš seno bu
vo pusėtinai suorganizuotas į 
įvairias draugijas, atvažiavo 
karštas vytis.. Vieton organi
zuoti dar nesuorganizuotą jau
nimą mūsų naujas veikėjas su
manė lengvesniu būdu sutver
ti naują ‘ ‘Vyčių” kuopą. Ėmė 
atkalbinėti narius iš kitą drau
gijų. Jei darbas būtų buvęs 
vykdomas lėčiau, išmintingiau 
gal ilgainiui būtų ištisos drau
gijos prisidėję prie “Vyčių.” 
Bet mūsų karštuoliui nesinorė
jo laukti, įtikrinėti apie “Vy
čių ’ ’ naudingumą ir tt. Jis su
ardė vienos draugijos teatrališ
ką kuopą, atitraukdamas kelis 
jos narius. Bena, daug pasi
darbavusi katalikybei draugi
ja įniršo prieš “Vyčius” ir nė 
klausyti apie juos nenorėjo. 
Nežinia, kurių pusę būtų rei
kėję man imti, bet tuoin. tarpu 
išsidangino “Vyčių” organiza
torius, neužilgo teko ir man iš
važiuoti kitur ir naujoji “Vy
čių” kuopa, rodosi, užgeso.

Tą atsitikimą atpasakojau 
tam, kad. pavaiždinti naujų 
kuopų steigimo reikalą Ir ge
ra draugija nevisuomet ir ne* 
visur yra steigtina. Vietinio 
klebono balsas šiame klausime 
neturėtų būti ignoruojamas.

Žodžiu katalikų draugijoms 
nereikėtų šalintis nuo savo dva
sios vadovų, bet kvieste kvies
ti juos į savo draugijas, kaipo 
priętelius, patarėjus ir dvasios 
Vadovus. Klebonas paprastai 
permažai kišasi, į draugijų rei
kalus, nes tai darbas sunkus, 
painus ir nedėkingas*

Kun. J. V.

DAINININKAS ATLY- > 
GINAMAS MILTAIS.

Maskvoje Grand Opera už 
kiekvieną Šeliapino pasirody
mą ant ėstrados vietoj pinigų 
duos 12 svarų sutitą Sriiąpin 
yra vienas iš garriauBių Rusi
jos daininihkų, kum pirmiau 
gaudavo tūkstančius wbW ttž

SEDA FA.
Nepaprastai gndUai šįmet 

ristas susidėjo prie Lietuvių 
dienos apvaikšČiojimo Schuyl- 
kill’e apskričio Lietuviams, 
pati gamta iŠ vakaro gausiu 
lietumi nuplovė dulkės imo ke
lių ir atgaivmą parko orą-- 
medžius, žolynus, apmirusius 
nuo dideliųįkarščių Ir tai ro
dos, tyčiomis viskas skubinosi 
sutvirtinti nuo sunkių darbų 
ąpsilpusį darbininką suramin
ti jojo nuliūdusią sielą liūdnais 
karės mėto įspūdžiais, grau
džiais savo tėvynės Lietuvos 
atsimimmaijk. . ;.
. Lietuvių dienos apVaikjščio- * 
jimas prasidėjo iškilmingomis 
pamaldomis parke, — kurias 
laikę kum Pr, Augustaitis, gie- 
dojant lietuvių giesmes plačiai 
pagarsėjusiam . Mahąnoy’jaus 
lietuviu parapijos chorui; Bį . 
minios širdžių kartu ąu choru 
veržėsi augštyben pilni poezi
jos, minties, širdingos maldos 
balsai “Pulkim ant kelių. ’ ’ Pa
mokslą pasakė kun. I, Raštu- 
tis.. Jauteisi, esąs Lietuvoje 
atlaiduose, kur susirenka iš vi
sų aplinkinių miestelių maldin
gos minios.

Po pietų laikantis programos 
įvyko prakalbos anglų ir lietu
vių kalbose ir koncertas. Tarp 
kitų kalbėjo p. J. Kaupas, A. 
L. Tarybos narys Washingtone. 
Nušvietęs dabartinį Lietuvos 
politikinį padėjimą, nurodęs 
mūsų svarbiausius uždavinius, 
baigė kalbą pažymėdamas lie
tuvių legijonų tvėrimo svarbą 
ir reikalingumą. Padarytos ta
po tam tikros rezoliucijos, ku
rios bus pasiųstos prez* Wil- 
son’ui, ir valstijos kongresmo- 
nui. Koncerte dalyvavo Ma- 
hanoy’jaus ir Hazleton’o lietu
vių chorai. Programa, baigėsi 
žaislais ir .Šokiais.

Dalyvavo Lietuvių dienos 
surengime ir apvaikšeiojime 
Mahanoy City, Tamaąua, Coal 
Dale, New Philadelphia, St. 
Clair, Girardrille lietuviai — 
viso apie 10.000. Užsitarnau
ja nemažos pagarbos ir padė
kos šie nenuilstantieji darbi- 
ninkąi p-lė Sofija Rutkaus- 
kiutė, p. M. Lapinskas, p. J. To- 
šaitis, M. Geležėlė, J. Žamaus- 
kas, A. Lęskauckaš, V. Jusai
tis, P. Kubertavičius, Gedimi
no Kiiubo nariai iš Mahanoy ' 
City ir p. A. Glinškas iš Girard- 
villės ir daugelis kitų, kurie 
dėjo visas pastangas idant die
nos apvaikščiojimas būtų kuo- 
paselnningiausias.

Tikėtasi nuo lietuvaičių di
desnio parėmimo ‘ ‘ Lietuvių 
dienos.” Nedaug atsirado no
rinčių pasidarbuoti savo tėve
lių nuvargintai žemelei. Del- 
ko-gi taip! Garbė juk pasi
darbuoti visuomenės labui!

Tikimasi nemažos naudos 
nukentėjusiai tėvynei. Atskai
tos tilps vėliau.

Korespondentas.

“VYČIU” IB APSKRITAI

KATAUKMKŲ DRAU-
GLHJKLAUSIMU.

Daug turime katalikų drau
gijų, nęg jas sudaro katalikai. 
Maža yra katalikiškų draugi
jų, nes daugelyjeviešpatauja 
ne Katalikų Bažnyčios dvasia. 
Katalikiškadraugija paprastai 
vadinama ta, kuri savo'konsti
tucijoje užsirašiusi punktą, kad 
jos nariai privalo v vadovautis 
Katalikų Bažnyčios mokslu. Tą 
-punktą didžiuma draugijų su
pranta taipy kad jos nariai .tu
ri užsimokėti metinę mokestį 
parapijai ur atlikti velykinę iš
pažinti, kaikurios vieno iš tų 
dviejų dalykų tereikalauja. 
Šiaip į narių ne tik privatinį, 
bet viešą gyvenimą draugijos 
nesikiša. Ziegu jos narys kas 
sekmadienį gatvėje girtas vo
liosi*, tegu skaitys ir platys 
bedievių laikraščius, tegu by
linėsis, tegu artimą skriaus, 
tegu nepadoriai linksmysis, 
draugija neatkreipia į tai nė 
mažiausios domos. Tokios ta
riamai katalikiškos draugijos 
užsimiršta, kad Katalikų Baž
nyčios reikalavimai platesni, 
negu velykinės atlikimas. Ba
žnyčia įima į savo mokslą ir 
pamatinius prigimtos doros 
dėsnius ir Dievo įsakymus ir 
Kristaus įstatymus ir dapildo 
visa tai savo paaiškinimais bei 
reikalavimais. Tiek pavienis 
žmogus, tiek^ draugija, turi 
stengtis atlikti visas katalikų 
tikybos priedermes, jeigu nori 
pelnyti katalikylbės vardą. Bo- 
jantis tik apie mažesnius tiky
bos dalykus pav. viešą maldos 
kalbėjimą, o užmirštantieji 
svarbesnius užsitraukia veid
mainių ar bent neišmanėlių 
dėmę. Žinoma žmogus nekar
tą nusideda iš savo silpnumo. 
Tokiems Bažnyčioje yra atgai
la ir dovanojimas, o draugijo
se 'turėtų būti pirma perspėji
mas, paskui pabauda ir tik ne
pasitaisantiems suspendavi
mas, ar visiškas prašalinimas. 
Kadangi vėl doras, ar nedoras 
žmogaus pasielgimas nevisada 
yra aiškus, _ draugijos turėtų : 
būti atsargios su keno nors pa
smerkimu. Sakysime ne visa
da bus aišku ar žmogus eina į 
teismą su reikalu, ar be veika
lo, ar iš išdykumo valgo pėt- 
nyČioje mėsą, ar dėl kitko. Į 
grynai privatinius narių daly
kus draugija visai neprivalo 
kištis, šnipinėti. Mažiau do
mos privalo atkreipti ekonomi
nės draugijos į narių dorinį ir 
tikybinį gyvenimą daugiau 
pašelpinės, o užvis daugiausia 
apšvietus bei auklėjimo drau
gijos. Dėl tos pačios priežas
ties dvasiškija, kaipo mokinan
čioji Bažnyčia, mažiausia tu 
ri balso grynai ekonominėse ar 
politinėse katalikų draugijose, 
Įdek tiek daugiau pašalpmėse 
ir labdaringose, bet apšvietos 
ir auklėjimo įstaigose dvasiš
kija turi turėti sprendžiamą 
balsą, tikybos ir doros klausi
muose. Jeigu, sakysime, pa
vienis asmuo, ar visa draugija 
prasižengs prieš doros, ar tiky
bos. principus, tai kaltinama- 
sai negali pats savęs teisti, tik 
pašalinis kompetentiškas aš
muo, ar įstaiga ( t. y. Bažny
čia): gali išduoti tam tikrą-iš
tarmę Sakys gal kas: Šitie visi 
dalykai gražiai skamba ant po- 
pieros, bet praktikoje nepritai
komi, nes apsunkina, painio
ja draugijinį gyvenimą. Tegu 
vely kiekviena draugiją siekia 
savo ypatingąjį tikslą, vadUO- 
damosi vien savo rinktine są
žine, o dvasiškija tegu bažny
čiose stengiasi daryti įtekmę į 
pavienių asmenų, sąžinę savo 
pamokslais ir kitomis priemo
nėmis. Tas atrodys daug de- 
mokratikiauir praktiškiau. At
sakysiu. Taip, Mis patarimas 
iš viršaus gražiai atrodo, bei 
katalikybės žvilgsniu yra klai
dingas. Dorinis lavinimas, 
Švietimas tikyboje ir dalykuo
se, arti, su ja surištuose yra. tai 
tiesiogini Bažnyčios uždavi
niai. Kristaus gi įstatymu tie
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“LIETUVOS KARA
LYSTE.”

Šveicarijos laikraštis “Jour- . 
nal de Geneve” liepos 18,1918 
indėjo įžanginį straipsnį “Le 
royaume de Lithuanie,” Lie
tuvos karalystė. Nurodoma 
reikšmė Lietuvos Valstybines 
Tarybos pasiūlijimo Lietuvos 
vainiko Uracho kunigaikščiui 
Viliui. Tas žygis esąs ne be 
politikinės svarbos, esąs lietu
vių gestas prie tikros neprigul- 
mybės. Po to nurodoma, kaip 
Lietuvoje eita prie neprigul- 
mybės.

Vokiečių karinė valdžia nie
kuomet neprisileidus idėjos 
prie Lietuvos neprigulmybės. 
Jos norėta su lietuvių pagelba 
prašalinti iš Lietuvos lenkus, 
kad geriau ją būtų galima ko
lonizuoti vokiečiais. Maršalas 
Hindenburg apgyvendinėjo 
Lietuvoje ir Kurše vokiečių ve
teranus. Toji pat karinė val
džia uždarinėjo lietuvių moky
klas, smaugė lietuvių spaudą 
ir darė kitokius varžymus. Tuo 
taipu Vokietijos katalikų va
das Erzberger išrado kandida
tūrą į Lietuvos valdonus Ura
cho kunigaikštį Vilių. Pan- 
germanistų ir militaristų orga
nai pasipriešino tam sumany
mui. Sakė, kad Lietuvos aris
tokratija esanti sulenkėjus ir 
Lietuvos karalius pasiduosiąs 
lenkų intekmei.

Straipsnis baigiasi užreiški- 
mu, kad lietuvių klausimo iš
rišimas prigulės nuo būdo bai- 
gimosi karės.

Toks tai straipsnio turinys. 
Mes jau senai esame, pasakę, 

jog Lietuvos klausimo išriši
mas prigulės nuo nutarimų vi- 

; suotiname taikos kongrese.
Visokie dabartiniai Vokieti

jos valdžios ar jos politikierių 
pienai yra muilo burbulo pūti
mas.

IŠVAŽIAVIMAS.

Brooklyn’o ir New York’o L. 
Vyčių išvažiavimas buvo rug
pjūčio 4 d. ir apie tą išvažiavi
mą jau buvo “Garse” parašy
tą 32 n-yj. Bet ten yrabiskį 
klaidingai parašyta, kadi dai
navo choras, bet kokis choras, 
tai nėra parašytą, Dainavo 
Apreiškimo B. Švč. parap, cho
ras po vadovyste p. J. Banio. 
Visos dainos buvo puikiai at
liktos. Bet tūlas parapijonas 
labai nusigando, kad nebuvo 
choro vardas parašytas. Tai 
net sumanė parašyti protestą į 
“Vien. Liet.” prieš “Garso” 
reporterį. Ten tarp kitko .ra
šė, buk “Garso” reporteris ne
pažįstąs savųjų, o jisai naba
gas ir-gi jau nepažįsta savųjų, 
nes “Vienybe Lietuvninkų” 
tikrai yrą mums svetima. Tik, 
parapijone, prisižiūrėk, o mes 
savųjų turime užtektinai, kaip 
va “Draugas,” “Darbininkas,4 
“Garsas” ir kiti . Tiktai rėk 
kia juos pažint.

Ir-gi Parapijonas.

DAUGELIS NEŽINOJO APIE 
GERĄ KNYGĄ.

Užpereitame “Darbininko” 
numeryje paminėjome apie tū
lus angliškoje kalboje laikraš
čius ir knygas, kurios yra pa
tartinos lietuviams katalikams 
darbininkams skaityti. Bėto 
priminėm, kad prieš griebsian
tis už panašių raštų reikėtų sa
ve išbandyti lietuvių kalboje- 
knyga šocijalio turinio vardu 
“Patrimpo Laiškai.” Nekū- 
rie jau apsiskaiČiusieji pažįs- 
tantieji lietuvių literatūrą tuoj 
paindomavo apie tą veikalą ir 
pasipirko ją. 'Reiškia daugelis 
nežinojo apie tą knygą .

Paaiškiname, jog “Patrim
po Laiškai” yra vienas geriau
sių veikalų Amerikoje išleistų, 
O socijaliuose klausimuose Ši
tasai veikalas neturi sau ly
gaus.

LDS. nariams ir Šiaip labiau 
; apsiskaičiusiems darbininkams 

labai patariame tą knygą įsi
gyti ir studijuoti. Jos auto 
riumyraWomasaimfišų so 
cijologas ir publicistas velionis 1mažiau ant 3.000. J

LondMe Streikuoja 10*000 
[vežiką? Dėlto gatvėse vežimų 
1 mažiau ant 3.000. J

BINGHAMTON, N. Y. 
Cicilikų šunybes pereina, 

rytas.
Rugpj. 18, kada jie turėjo 

savo gegužinę, ant to paties 
daržogalo, parapijonai ir-gi 
turėjo sava gegužinę. Cicili- 
kams žinoma tas buvo perdaug 
ir kada tą, pačią dieną moterų 
dr-ja Marijos Magdalenos tu
rėjo susirinkimą Lietuvių Salė
je, kuri yra cicilikų rankose, 
tai jie (eicilikai) užrakinėjo 
visas salės duris ir laikė užda
rytas, visas moteris, kad pasta- 
rosiosužbaigusiossusirinkimą, 
nenueitų ant parapijos geguži
nės. Na o jei būtų kartais sa
lė užsidegusi it būtų sudegę 
per 40 moterų su kūdikiais, kas 
tada būtų buvę! O dar jei kas 
tiesą parašo laikraštin, M išsi
žioję rėkia, kad melas, ir kal
tina redaktorius, kad šie “ne- 
ištyrę” deda (taip rašė/^Nau- 
jięnose” tūlas Vargšas). Re
daktoriai taip “Darinninko/ * 
kaip ir *-Naujienų,” negali va
žinėti pokolonijastyrinėdami 
oiųilikų darbelius, bet jei jiems 
ištikima ypatų, kuri žinoma at
sakomybę ima ant savęs, 6d re- 
daktor^ jr talpini ir už tai 
jo nėrauŽ kąkaltinti,

r Tam&teaaladMk
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j Kas girdėti lietuvių kolonijose.
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CHICAGO, ILL.
(NorthSide)

LDS. 20 kuopos .susirinki
mas buvo 11 d. rugpj. Šv. My
kolo parap. svetainėje. Nors 
diena buvo šilta, bet susirin
kimas vidutiniai buvo skaitlin
gas. Mąt šios kuopos nariai 
pradėjo suprasti, kad nevienjų 
vardas organizacijai yra reika
lingas Me ir pats veikimas. - 

Taip vadinama “North gi
dė, ” tai yra beveik mažiausia 
lietuvių kolonija Chicagoj, bet 
vietinė LDS. 20 kuopa nenori 
užsileisti didesnių  jų kolonijų 
kuopoms nei skaitlium narių 
nei su kitokiais reikalais nau
dai LDS.

Ačiū darbštumui 20 kuopos 
valdybos ir dar labiau ačiū vie
tini ems kunigams, kurie yra 
šios kuopos tikri auklėtojai ir 
dideli darbininkų prieteliai, Ši 
kuopa auga kaip ant mielių.

Šiame susirinkime nariai ap
siėmė pasidarbuoti juo labiau 
dėl paauginimo nariais savo 
kuopų. Mat norime padaryti 
gerų rekordų, kurį reikės pa
rodyti savo apskričiui metų ga
le ir tuom kad pralenkus kitas 
kuopas priklausančias prie 
Chicaginio apskričio.

Tarpe daugumo kitų menkes
nių nutarimų čion pažymėsiu 
keletą, kurie man išrodo nau
dingesniais LDS.

1) Išsiuntė į LDS. Seimų su
manymų, kad seimas įsteigtų 
fondų, kurio tikslas būtų pa
statyti nuosavų namų LDS. Į- 
plaukų į tokį fondų patarė ieš-

vkoti sekančiai: kad kuopos 
rengdamos balius, teatrus ir 
taip vakarus, skirtų visų arba 
dalį pelno tan fondan ir kuo
pos įmokėdamas po $100.00 iš 
savo iždo tapdamos garbės na
riais. Taip-gi ir kitokius viso
kius galimus būdus panaudoti 
rinkimui aukų. Pasidarius pro
gai, 20 kp. pirmoji žada tapti 
garbės nariu.

2) Nutarta rengti paskaitas 
atvėsus orui. Paskaitų _tema 
paskirta apie socijalizmų.

Nutarė surengti piknikų a- 
teinantį pavasarį ir prisirengti 
iškalno, kad padarius pelno 
ir kaip žinia, tųjį pelnų skiria 
naudai organizacijos LDS.

Koresp.

CLEVELAND, OHIO.

LDS. 51 kuopos nariams.

Šiuomi pranešu, jog bus su
sirinkimas 26 di rugpj. 7:30 v. 
vak. A. Žitkevičiaus galerijoje, 
2105 Št. Clair Avė. Kviečiami 
visi nariai atsilankyti, nes bus 
daug svarbių dalykėlių aptar
ti, o ypač bus sugrįžęs mūsų 
atstovas, gerb. A S. Kulbickas 
iš-Seimo, tai daug žinių praneš 
kas-link LDS. veikimo.

LDS. 51 kuopos pirmininkas
J. Kužas, 

141p E. 25-th St., 
Cleveland, Ohio.

*Q• • ’
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Rugpj. 11 d. Marijos Vaike
lių Dr-ja-turėjo privatiškų pik- 

Vlri gražiai laikų praleido. Vė
liau po pietų“ pribuvo gerb. t.. _ v
kun. X J. Jakaitis, kler. X W . «?<»£*
viekas ir kareivis P. V. jikai- Įįjvė $2.30. Viso surinktai- 
tis* M

Tų pačių dienų vietinis &v. 
Kazimiero Choras ir Vyčių 
kuopos nariai išvažiavo j 
Athol, Mass., kur buvo sureng
tas piknikas o vakare koncer
tas, dalį kurio išpildė Šv. Ka
zimiero choras. Atholiožmo
nes VTbrcesterio choras sužavė
jo išpildydamas tokį puikų 

buvo lytingas, bet didėlis skai
čius nuvažiavo, iš kurių buvo 
du trokai ir 13automobilių.

Rugpj. 14, Šv. Kazimiero 
parapijos vaikų (bernaičių) 
choras turėjo savo mėtinį išva
žiavimų ant Lake Park. Ber
naičiai beveik visų dienų išbu
vo vandenyje. Išvažiavimas 
buvo po vadovyste vargoninin
ko p, A Vismino.

Ūsius.

yį&aa trimokėt*. O kas-link 
minėtų teatrališkų dr-jų, tai 
jas taip iŠkrikdė, kaip vilkas 
avis- Išsiblaškė po visus kam? 
poA Dabar vieni per naują or- 
gainzuejasi, kiti atsidavė so
cijalistų šulo globai* Gaila Mū- 
rėt į tokį atitikimą* O p. Vit
kausko jau nesimato Waterbu- 
ry’j* . - ■ ~

Pirmiau tūpusios Žinutės 
prieraše gerb. Redakcija pava
dino mano nuomonę bolševikiš
ka, kad aš patariau p, Vitkaus
kui eit į dirbtuvę dirbt, o va? 
karais užsiimti daile* AŠ tų 
patarimų daviau su gera nuo
mone, matydamas, kad sunkų 
pragyvent vien iš dailos. AŠ 
dailos reikalingumų suprantu 
ir dirbu jai ant kiek išgaliu. O 
daUininkuB visuomet gerbiu, a- 
lę drauge ir reikalauju, kad ir 
jie patys mokėtų nešiot vardų 
dailininko ir mokėtų elgties, 
kaip dailininkui pridera.

Gaisras per cigarų.

Štai da viena žinutė apie p. 
Vitkauską. Nors nelabai sma
gi, bet kų-gi darysi, kadi taip 
atsitiko. Tiktai po išvažiavimo 
p^Vitkausko .sužinojau, kur jis 
gyveno. Gyveno ant Vfilson 
gatvės pas M. Jankų; Laikė 
rūmų sau vienas iy štai kas at
sitiko. Sako, vienų mielų nak
telę po tų visų teatrų vėlai pa
rėjo nuvargęs, o da gal kišku
tį ir išsigėręs. Atsigulė į lovų 
rūkydamas cigarų ir užmigo, o 
pabudo, kada jau šonai degt 
pradėjo.“ Mat cigaras išpuolė 
iš dantų į lovų ir pradėjo degt. 
Gal sapnavo, kad pragare, o 
kai nubudo, pajuto, kad jau 
ugnyje guli. Lovos aprengi
mas buvo geriausios rūšies. 
Todel-gi nors ir pats gerai ap
degė, bet ir savininkui stubos 
padarė nuostolio, būtent už 
$60.00. Matrasų degantį išne
šė į karidorių. Pakol užgesi
no, tai karidoriaus grindys 
gerokai apdegė. To namo sa
vininkas kreipėsi į insurance 
Co., kad pataisytų grindis. 

’P-as Vitkauskas užgesinęs gai
srų, . apdegusį blankietų užgrū- 
do už laiptų, paslėpė ir šeimi
ninkė vos surado į kelintų die
nų. O apdegusį matrasų pasi
dėjo į lovų, apdengė popiero- 
mis ir atsigulė. Taip var'go iki 
rytojuj. Rytų atsikėlus, šei
mininkė suuodė, degėsių dvoki
mų. . Ėjo žiūrėt pas p. Vitkaus
kų kas ten atsitiko. Pastarasis 
pripažino nelaimę. Verkdamas 
pasakojo apie atsitikimų. Šei
mininkė pareikalavo užmokėt 
už padarytų nuostolį, o p* Vit
kauskas atsakė, kacLnors gal
vų pjauk neturįs nei cento. 
Po tam apsirengė ir slapta 
prasišalino ir da už du mėne
siu nemokėta už burdų*

Tai tokios tokialės iš pasku
tinių pono Vitkausko Water- 
buryje dienelių.

Vilijos Valtis.

^ąnavykaą; Dabar eikim prib 
rainių gyventojų* Kaip So. 
Norwoodietė sako, tai tų namų 
savininkas yra picilikas dar ne
prastas, kriauMūs, o kriauČiai, 
tai viri mokyti* - Tat-gi ir Šis 
Žmogelis dirba dėl žemiško ro
jaus, važinėja su prakalbomis 
po kitas kęloni jas. O sugrįžęs

K. LdlĮc4inB,K
hm, B. Kalvaiti*, K. Grigata. 
n»8, B. Zubavifia, Jk, Stankau, 

nika ant p. ŠtaaaviiSiatia aka.: Bo J. Maiduii, A. Kriau-

J. Stankūnas. V. Sutic aitia. K*

davė $2.30, Viso sdrinkta M-

»<->*.1

NASHUA,ir.H.
Šitas, miestelis yra sausas 

nuo 1 d. gegužės, bet žmone- 
liai negali gyventi be to skys* 
timėlio. Tai važiuoja vis i Lo- 
vvell’į. NuoYNhshuos kaštuoja 
į ten ir atgal 70c. ant elektri- 
kario^ bet daugiausia važiūo* 

i ja žydo Kuokelio “treku. .Ne
spėja važiuoti žydukas ten ir 
atgal ir visada jo trokas pilnas 
it bačka silkių prigrūstas. Nu 
važiavę į minėtų miesčiukų 
praleidžia savo uždarbius visoa .programų Nors iŠ ryto" oras 
savaites, o nekurieir pusės' ' * *
metų. Štai suareštavo vienų 
lietuvį ir atrado 3 kvortas deg
tinės. Girdėjau kad nuteisė 
pamokėti 1030 dol. Bet pa- 
prašykie pas tuos lietuvius 
nors kelių centų dei suŠelpimo 
Lietuvos arba labdaringiems 
tikslamsy tai užgirsi ko negir
dėjęs. Gėda lietuviams taip 
elgties ir taip girtuokliauti-----

Šv. Kazimiero dr-ja yra pir
kus Laisvės Bondsų-už- $1000 
in šį mėnesį nupirko karės žen
klelių už $500,

Vagy s apkraustė lietuvį.
Kada išėjo į darbų K. Na

dzeika su moterim, tai stabų 
paliko užrakinę. Tai vagys su 
raktu. atidarė duris ir išėmė 
laikrodėlį už $40.00 su rande* 
mis C. N., žiedų su raidėmis K. 
N. už $6.00, moteries branzalie- 
tų už $7.00, laketų už-$15, karės 
ženklelių už $22.50 ir biskį pi
nigų ; viso už $92.00.

Gaila, kad karės ženkleliai 
nebuvo užregistruoti, tai pra
puola pinigai.

K. J. Viltis.

UMuvot Sūnų*.

j

namo, tai daro
Savo pačfg už plaukų parsLj 
trauki ant žemės ir trina kieki 
gedi* žinomą, vaikai darpdU] 
džiausią riksmų, vienas rėkia, j 
kita bėga poliristo šaukit IMI 
reiškęs ramybę, ramūs * aps|» | 
švietę, laisvi Žmonės* *

Išsikraustęs.k- ’ , ■’ 1 •• - ū f
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MONTELLO, MASS. 

Susirinkimas.
Rugpj. 18, buvo Marijos Vai

kelių nepaprastas susirinki
mas. Į susirinkimų atsilankė 
skaitlingas būrys narių. Ap
tarus svarbius reikalus, taip
gi nutarta turėti išvažiavimų. 
Prie šios kuopos priguli apie 
80 vaikučių, kurie darbuojasi 
kaip išgalėdami ir galima tilte
lis ateityje sulaukti gabių vei
kėjų. Nes prie šios kuopos pri
klauso geriausių tėvų vaikai, 
kurie myli savo kalbų ir tautų. 
Malonu yra girdėti, kad tie 
vaikučiai susitikę gatvėje jau 
nesigėdi kalbėti lietuviškai, bet 
turi sau jiet už garbę. Gali
ma tikėties, kad po kelių metų 
Montello’s veikimas pakils, ka
da priaugs naujų veikėjų, nau- 

. jų Vyčių. ' .
Už gerų Šios dr-jos tvarkų ir 

už didelį skaičių narių garbė 
priguli p-niai Juškienei, kuri 
deda visas savo pastangas, kad 
padarius tų draugystę didesne, 

‘ veiklesne.
Bravo! vaikučiai, 

gyvuokite.it.
dirbkite,

M* R,

BINGHAMTON, N .Y.
Rugpj. 16 pas mus kalbėjo 

mūsų garbus veikėjas, Dr. Biel
skis. Apie jo kalbų daug nėra 
kų kalbėti, nes didesnė pusė 
Amerikos lietuvių kolonijų jau 
turėjo laimę išgirsti' šio mūsų 
talentingo tautos veikėjo pra
kalbų, o kurie dar nėra turėję 
jo savo kolonijose, patartina 
nepraleisti progos jo neparsi- 
kvietus. Ištikro, Dr. Bielskis 
nustebino visus atsilankiusius 
į jo prakalbas, su savo tokiu 
gyvu, artistišku aiškiu persta
tymu dalykų. Po šios Dr. Biel
skio prakalbos, vienas apšvies- 
tesniųjų pasakė, kad p. Biels
kis yra vienas iš geriausių šių 
ląikų kalbėtojų, bet ąš pridur
siu, kad ne tik kalbėtojų,’- bet 
ir pasišventėlių Lietuvos gero
vei. '

Prie progos, Dr. Bielskis su
tvėrė T. Fondo skyrių. Iškar
to prisirašė 17 narių ii1 užsimo
kėjo sekančiai: Kun. K. Am
brazaitis ir R. Stanislavičįus po 
$1.00. M. Kazlauskas, A Ga- 
ruckis ir P. Steckis po 50c. A. 
Žukas, St. Cilis, J. Žfkevieia, P. 
Alvba, J. Tamašauskaite, J. A- 
leliūnas, J. Misevičia, V. Če
ponis, P. Šapamis, J. Celis, D. 
Vanagas ir K. Šukis po 25c* Vi
so $6.25.

Valdybon išrinkta: pirm. — 
R. Stanislavičiuš, rast. — Pr. 
Steckis, ižd. —‘ A Guruckis.

Laimingos kloties naujam 
skyriui!

Svaigalų auka.
Rugpj 10, sudegė degtinėj 

lietuvis P. Vareika, apie 30 m. 
amžiaus. Vareika niekur nepri
klausė daugiau,’ kaip tik sa- 
liūnui, už tai kokis gyvenimas, 

: tokia ir mirtis. Kada jis saliū- 
ne begerdamas nugriuvo, tai jį 
“geri” draugai išnešė ant žo
lyno’skersai gatvės, kur jis 
per smarkiausi lietų ir užbaigė 
savo nelaimingų gyvenimą. 
Nors velionis visų savo pelnų 
galiūnuose paliko, bet saliūni- 
ninkai nei nemanė jo palaido
ti, taigi kolektavo, ir Johnson 
fabrikantas, aukavęs $50* Pa
laidojo miesto, kapįriėse. Ar 
tas atsitikimas nugąsdins nors 
vienų girtuoklį. Visai ne, jų 
pilna ten kas vakaras saliunuo- 
se ir rėkia ožių balsais, net bau
gu praeiti vakaro laike, na, bet 
viena viltis, kad rūgs. mėn. už
sidarys ir liks sausas Bingham- 
ton’as, bet lig to laiko, gal ne 
vienas gaus galų besiskubinda
mas atsigerti*

ATHOL, MASS.
Kokie keturi slapukai buvo 

paklausę socijalistų vadų rėks
mų, kad nereikia registruotis, 
o jau dabar vieni jų kariuome
nėje tarnauja, o kiti išbėgo ir 
slapstosi. Padoresnieji katali
kai taip nedarė. Visi ėjo, kur 
tik Dėdė Šamas šaukė.

L. Vyčių gegužinė buvo 11 d. 
rugpj. Buvo atvažiavę daug 
svečių iš Worcester’io, Gard- 
ner’io ir Lawrence’o. Vakare 
buvo koncertas Opera House. 
Programų, išpildė Worcester’io 
Šv. Kazimiero bažnytinis ir L. 
Vyčių choras ir Atholio bažny
tinis choras. Žmonių buvo 
daug ir viisems labai patiko. 
Pelno liko $125.00

Į minėtų piknikų buvo atėję 
du bolševiku — Jurgis ir An
tanas. Juodu susipyko, pasi
vadino viens antrų boihais it 
norėjo susimušti. Bet nebuvo 
daleisti. Jų vienok kailis nie
žėjo ir norėjo muštis. Tai 14*. 
d. š. m. nuėjo ties Silver Lake 
ir įvyko dvikova. Antanas 
Jurgį nugalėjo —jšbadė pašo
nes, panosę,' paakius ir tt. — 
padarė Jurgį Smurgį. Tie at- 
holiečiai, kurie mate tų drakų, 
tai turi supratimų apie socija- 
listiškojo rojaus prajovus.

Lietuvos Šakelė.
-«

E. VANDERGRIFT, PA.

SLRKA. 133 kp. buvo su
rengus prakalbas rugpj. 10 d. 
rakalbos atidarytos su Lietu
vos himnu. Kalbėjo plačiai ži
nomas veikėjas Dr. J. Biels
kis. Aiškino apie neprigulmy- 
bę Lietuvos ir šiandieninį pa
dėjimų. Nurodė, kaip ir kokiu 
būdu ir mes galime prisidėti 
prie iškovojimo liuosybės Lie
tuvai. Tolesniai nurodė cicili- 
kučių darbelius ir kaip jie ken
kia laisvės iškovojimui.

Visuomenė buvo užganėdin
ta kalbėtoju. Baigdamas šitų 
trumpų korespondencijų, noriu 
atsiliepti į savo kolonijos lie
tuvius. Labai smagu, kad vis 
kas kartas mūsų kolonijos ka
talikai daugiaus supratimo ir 
judėjimo parodo. Pažvelgia
me atgal 10 metų, o pamatysi
me kokiuose pasmerkimuose 
buvome o pažiūrėkime šihn-' 
die. Žengiame pirmyn. Bran
gusis lietuvi katalike, tau pla
ti dirva dėl pasidarbavimo. Pa
tarčiau visiems prisirašyti prie 
vietinio T. Fondo 108 skyriaus. 
Prisirašydamas prie T.. Fondo 
attiktum prakilnų darbų.

Aukos*
Laike prakalbų, neužmiršta 

nei apie aukas. Aukotojų vai
dai:

Petras Ragauskas. $5, ir J. 
Bulis $2. z

— g —’
Po $1.00: J, K. Stankus, A. 

Dilkus, L. Meldus, J< Bartuš- 
ka, A* Černiauskas, A. Blažai- 

< tis, A* Balsis, B. Bumelis, J. 
Jakimonis, B. Garuckas, A? 
Aušra, J* Smaliukas, 0. Ke- 
tnėžiene, J. Navašinskas, P. 
Užkumitte, A Visockis,B. čtes-

SLo.

Jei jūs iš ryto atsikėlę jau
čiatės pavargusiais, tai tuoj at
kreipkite atydųant jūsųviriki- 
nimo. Jis yra pasigadinęs ir 
tuoj šiandie prieš gulsiant su* 
valgykite 2 ar 3 saldainius Par- 
tola ir ant rytojaus atsikelsite 
atsišviežinusiu ir atnaujintu, 
nes virškinimas bus nustatytas 
normaliu* • \

. jPartola duos jums sveikatų, 
suteiks normalumų ir apetitų ir 
išvalys visų organizmų nuo 
kenksmingų elementų. ’

: Partola apdovanota ąuksL 
niais medaliais visasvietinėse 
parodose. Didėlė dieze kaštuo
ja tik $1.00.

Dykai.
Siunčiame dailių ir naudingų 

dovanų kartu su Partolos už
sakymu.

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė.,

New York, N. Y. Dpt L. 3.
I
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8ENIAI JAU TIE AMMAI PRAI JO.

Seniai jau tie amžiai laimingi praėjo, 
Kurie supo lopšį jaunos Lietuvos! 
ilr tėkai^ių aušrą garbės jos regėjo .
Su rožių puikiu vainiku ant galvos. .

T* ‘ ’ ■' **

’ Ir buvo graži Lietuvos kūdikystė, 
Linksma kaip pavasario aiški diena. 
Jų prausė rasa, laimės juosta jų vystė

: Prieš .jų galvų lenke gėlė kiekviena.

Jai pasakas sake upeliai sraunieji, 
Jai žaliosios girios dainavo dainas.
Jų proto mokiųo žalčiai jos šventieji... *
Bet-rupesčio greit ji išvydo dienas.

Jauna Lietuva dar užaugti negavo, 
O jau per jos galvų daug lėkė audrų.

. ~ Perkūnijoms lcrutį statydama savo 
Atkirto smūgius iš rytų,.vakarų.

Jauna bet tvirta ji daugybėje karių 
Užpuolančius priešus lengvai apgalėjo, 
Plačiai viešpataujant nuo marių ik’ marių 
Ji'ginklo iš rankų paleist negalėjo.

Kol laikėsi savo senų jų dievų, . 
Kol klausė žinyčių šventos pranašystės, 
Kol būdo neniekino savo tėvų,
IV tol nesulaužė jos nieks viešpatystės.,,

Bet vos šventai ugniai užgesti daleido, 
Ir puolė nuo kirvio šventi aržuolai, 
Garbės Lietuvos tuoj žvaigždė nusileido, 
Kuri visų laikų žibėjo mielai.
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WATERBURY, CONN.
Apie p. Vitkauskų.

Nepersenai buvo tilpus žinu
tė “Darbininke”-antgalviu “iš 
pono Vitkausko veikimo. ” Ten 
buvo pažymėta, kad p* Vit
kauskas jengiasi apleisti Wa- 
terbuiy, bet tpj žinutėj buvo 
pažymėta, kad p* Vitkauskas 
tiek laiko besidarbuodamas 
dąįlos srityj ir nesurengė nie
ko labdarybės naudai.

Vakaras Raudonajam Kryžiui.

Turbūt tas ir sužadino gerus 
jausmus p. Vitkausko. Štai.pa- 
sidarbavus mūsų artistui susi
glaudė į daiktų dvi Teatrališ
kos Dr-stės “Varpas” ir “Auš
ra.” Tos minėtos dr-jos po 
vadovyste p. Vitkausko pasirį- 
žo sulošti milžiniškų teatrų, o 
visų pelnų pažadėjo Raudona
jam Kryžiui. Na ir ėmėsi už 
darbo, kuris- reikia pripažint 
buvo nelengvas. Galų gale star
to teatrų* Paskutinėmis dieno
mis liepos* kada didžiausi kar
učiai, kada visi žmonės išvaži- 
nėją iš mieštų.

Na o. toliau, teatrui reikia ir 
geros salės, o ta gera salė yra 
nepigi, b kur kitos Teikmenos. 
Apie tokius kaštus- tai reikia 
galvų pasikrapstyt. Prisiarti
nus valandai statymo, buvo la
bai šilta, todųl ir svečių labai 
mažai atsilankė. Sena patarlė 
sako: “Ne laiku, rugius pjovęs, 
duonutę valgysi su šaukštu.” 
Taip tai ir mūsų artistui atsi
tiko^ ne tik kų Raudonųjam 
Kryžiui nieko neužpelnė,' bet 
da į skylę giliai giliai įlindo, 
iš kurios išlįst neturi vilties.

Teiraujasi policija.

Vienų dienų bėgrįžtant man 
iš dirbtuvės sutinku pažįstamų 
poliemonų. Jisai Sustabdė ma
ne ir klausia! ar aš nešinus, kur 
gyvena Mr. Vitikašir Mr. Siug- 
ždis.- Aš'atsakiau, kad, tokių 
pavardžių nesu girdėjęs šitam 
mieste. Po to sako: “ Jūs ži
not, jis yra lyderis teatrų*” 
Tai tik tada atsiminiau ir sa
kau, ar Vitkauskas! 4*Yes,” 
sako, PTas pat?^ Sakau aš jį 
pažįstu," bet nežinau, kur jis 
gyvena* Klausiau kas do rei
kalas, bet negavau atsakymo* 
Po kiek laiko sueinu su drau
gais ir išgirstu štai kų: Sako p, 
Vitiauskį ieško policija,, nori 
suareštuoti kad paskirtų pini
gų neatiduoda į; Raudonąjį 
Kryžių, p‘ kitas dijaugaa sako, 
girdi kų jis duos t Raudonąjį tų "gyvena vienas didelis rašy* 
Kryžių, kad da ir už »alę na. tojaa, “Sandaroa” reporterių

Kartus buvo vaisius tikėjimo naujo, 
Kuris reikalavo? aukų didelių.
Daug buvo pralieta nekaltojo kraujo, 
Ir Lietuvą ėmė draskyt ant dalių.
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Liuosos Lietuvos šiandien kapas vos liko, 
(Tas kapas brangus dėl našlaitės tautos) 
Ir laukia, ar kas neuždės jam vainiko, 
Ar kas iš dėkingumo širdies ne’praudos.

Nors numirė kūnas, dvasia mūs tėvynės 
Nemirs, kol gyvuos nors viens lietuvysl.. 
Turėkim dar viltį sulaukt tos gadynės 
Kuri lietuvystę tautos atgaivys.

Ir štai: iš šaknų aržuolo storo 
Išsprogo jauna atžala ir keroja.
Ir stiebias’ augštyn prie šviesos ir prie oro;
O medžiams, kurie nor jų stelbti, grūmoja.

Praeis dar daug , metų, ir jaunas medelis 
Į aržuolų storų ir tvirtų pavirs; 
Tr gal ant viršūnės jo lizdų erelis 
Sukraus, ir jo balsų vėl girios išgirs.

Tuomet neužstos jam nieks saulės šviesos, 
Perkūnijoms drųsiai statys jis krutinę, 
Prieš vėjus, audras nepalenkdamas galvos; 
Ir kalbų jis savo atmins prigimtinę.

Tegul lietuvių .ir žemaičių draugystė, 
Kaip ta atžala, iškeros ir išaugs; 
Tegul-gi per jų pasikels lietuvystė, 
Tegul geresnių dienų savo sulauks!

Justinas iš Turčinų. ■
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* Per ilgus laikus buvom lenkų skriaudžiami visokiais bū
dais. Tai-gi dabar atėjo laikas ir proga susiprasti ir nusikra
tyti šveitimų jungų nuo savo pečių. Tai-gi malonėkit atsilan
kyti vBi liWuMa| ir lietuvaitės nuo mažiausio iki seniausių 
įmūsų rengiamas prakalbas, kur bus daug visokių dalykų 
išaiškinta. Kalbėtojas bus iš So. Boston, Mass. Pr. GOTAS 
(‘Darbininko” Redaktorius.

NORWOOD, MASS.

“Sandaroj” tilpo žinutė iš 
Norwood’o kur sakoma, būk 
tai viena davatka iš So. Bosto
no buvo apsigyvenus prie W 
shington gatvės, bet jai pradė
juspletkuoti tuojau namų sa- 
vininkaš išmūfino, kad neėrzin- 
tų ramiai gyvenančius žmones. 
Išrodo, kad dalykas eina apie 
mane. Todėl dabar pažiūrėki
me kas per tie ramūs žmonės. 
O-gi cicilikai ir laisvamaniai, 
išskyrus vienų šeimynų katali
kų Tai kur tu būsi žmogus ge
ras. Mums persikrausčius iš 
So* Bostono į Norwood’ų netu
rėdami pažįstamų pasiėmėm 
rūmus, kur gavom, o mat ten 
būta “rainių gyventojų” cici- 
likų ir laisvamanių. Vienas 
žmogelis, kuris save, vadina 
laisvamanis, vienų kartų užsi
puolė ant manęs kodėl mano 
kūdikis dar nevaikščioja, girdi 
jam jau laikas vaikščioti, girdi, 
jūs nemokat augyti. O to Žmo
gelio moteris,- tai labai apsi- 
švietus, kad nei skaityt, nei 
rašyt ųemoka, o liežuvį, tai 
dviejų mastų ilgumo turi To- 
luSifttoltaS ' Pra>alb8S laikinasBymo-KatalikųKomiUtaskas- 

gyvena. Tik gaila, kadi nebn-
[}»vo paminėta, kad tarpe tų lais-
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Be to turėsit progų išgirsti daug naujų dainelių, kurias 
jums padainuos “Aušros” oho ras, vedamas p;B.-Valaičio.

VISIEMS ĮŽANGA UŽ DYKĄ. ‘ 1

link tvėĄ
- Tai-g 

bw. 4

ii

o lietuvių R.-K. parapijos mūsų mieste, 
malonėkit visi atsilaikyti į Šias svarbias prabai*
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K. HDLAUBKAB

I Aptiekorius ir Savininkas 
•Tai So. Boston 21014 ir 21013.

(Apgars?)

kestis užtikrinta besimokinant 
ir darbas atsakantis. Atsišau
kite tttojaus. Empirt Mfg, Oo., 
Kampas Albany ir Warehaxn 
ste., Boston, Mass. ’
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VUHtlSc ftlttat I » 8^0- >&D& seimo g*
AiĮllw* Į vome trumpą .pranešimą, jog 

[delegatų daug privažiavo, jog 
- .... >• -> -r v ■ • Ūpas pakilęs. Viskas ge-

SusirinlriTtfas. LD& l-oskp.einasi. ^Darbininko’* biž- 
25, k?™1*fe atskaitos iš&iotos ii

Girtini s-k I . • ’ * • 1 < i

r**

£ BaŽnytil^ję Čfaleje. I tomą apie pageriamus, 
ia* šūsmhkmaasbus svarpiau-1 

iM#Wviwkitus susirinkimus,] . -
kokius kada turėjome, nes mū- NAUJOS DAINOS.

atštovarpasaky^į išėjo iš po spaudos
tarė ant &ojo LDS* .S^mo|naujOš S.Šimkausdainos: 
drauge su kitų kolonijų atsto-| 4 — Ant Tėvelio Dvaro 
vais. žodžiu sakant, išgirsite kr — Tykus Buvo Vakarš-
nuo savo brolių lietuvių išJti- u- . . . 35e
tų kolonijų žinias; kaip Jie dar- 1) — Motule Mano, 2) —
buojasi dėl Lietuvos labo ir ffirgelį ir 3) — Vai
tuviu tautos aplietos. Tai-gi jojauį Varguvėlę (vyrų
gerbiaunėji nariai 1-os kp, ma-Ljhoruįy --
lonėkite atsilankyt ant Šio su- Į "į_____
sirinkimo* koskaitlingiausiąi, pfitarimū) 
nes oras jau ne Šiltas nei Šąl- “ ‘ 
tas, . • ■■

J. Meškauskas, kp. rašt.

JI. - . ■

G1B08 PMMA8TTA jkRS. NAUJOKOS ANGŲ?
> Jeigu kpMs vaistas yra var-| JOS VALDYBOS ADRESAI, 
iojamau pas žmOTeBpejĮtri§.de-LIBMD,rtraAg _ Y. x 
Šimte metų tai turi būti nepa- ffr Franklta M, Norvrood, Mass. 
Araatfti ffeum nriežaRfvM. ~■¥* TūžtamttAprašiai geiMM priežastys, yi- 2& story at, »o. Boston, Maso, 
ner’gAmencan Elrrir of BitterĮbažtininkas — a.
•Wine gali afiangtis

dešimts metų* Kodėl! Todėl į a* Rtiteniuką 14a Amea. st, Mon- 
k® jis niekados neužvylė Žmo-Į teiM Mass.
nių. Jis-gražiai išvalo vidų-
rius, priduoda apetitą, pągy* 1< SOUTH BČWg| MAM. ‘ 
do nuo galvos skaudėjimo nuo] J ’’-ifc. 
žlebčiojimd ir kitų vidurių li-|j RIAUBIA LnffūVIiKA 
gų. Musų pifasiįažodis yra • APTIBKA, \
toks: Kad mes visuomet gali- • m.meti jums į akisJl

smerięan .rjiiięir* 'užtatyjĮS turiĮB w- .uit-v*: mnatmrn-takstaSus a^UO visą- h* !

menta.s yra taip vaistas, puaulyj yra rartoiMao*
neturi sau lygans. Pamėginki- laittua, o
te n dėl reumatizmo; neuralgr- B • L, .2^jos, lumbagu, išsisiimu, £, | •» “P™* i

tinimų ir tt. 35c. ir 65c. vais- l ig 
tinyčiose. Per pačtą 45c. ir 75 f i 
c. Jbseph Triner, Company, | ! 
1333-1343 So. Ąshland Avė. * ■
Chicago, III. 1
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Lietuvis įkliuvo. Kaip ang

liški laikraščiai, rašo, tai John 
F. Griggs, lietuvis, (gal Gri- 

f gas) užsimokėjo panedėlyje So. 
^Bostono courte $5 už* nenusiė- 

. mimą skrybėlės Marine parke 
laike grojinimo tautiškos gies- 

; mės. Jam liepė nusiimti skry
bėlę jurininkas. Kai tas atsi
sakė, tai jurininkas drožė Gri
gui veidan. Po to sekė areš
tas.

.<• •- r f-- « * t- * .< ♦ f • • •

Saulute Tekejo (Sn piano

■ PaukštuŽeli Skrajūnėli (Su 
pritarimu piano) ....... ,30e.

Vienas žodis ne.Šneka (Su 
pritarimu piano) ........45 c. 

Chorams duodama didelis 
nuošimtis, jeigu ima nemažiau 
10degz.kožnosdainos.

Adresuokite:
KAVIER STRUMSKIS, 

222 Duffield Street^ 
Brooklyn,N.Y.

gAgTNŽAPDRATOA 
PRANEŠIMAS GIMINĖMS UŽMUŠTŲJŲ ARBA 

SUŽEISTŲJŲ VYRŲ KARATE. ’ 
PASAUGOJIMAS NUO NETEISINGO IŠNAUDOJIMO.

1

M-

Paieškojimai
■ - • W , “

Reikalavimai.1 * *
'’ r - - -

R1IKALAŪJ AME bučerio, 
kuris būtų atsakančiai apsipa
žinęs su tuo darbu* Atsišaukit 

j į Cambirdge ’io Lietuvių J Ko
operaciją,^ 39 Pprtland St., 
Cambridge Mass. ' „

Ieškau Juoko it Antano Lu- 
koŠevičių, pirmiau gy veno CM* 
eagoje; dabar nežinau kur* Jie 
yra iŠ Kauno gub., Rasenių pa
vieto, Pajurossodžiaus.

Agtrta Kaminskaitė,
• 83 Elmvood ave., 

W. Lynu, Mass. '

Paiežkau Stanislovo Gajausko 
paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kurtuvėnų miestelio. Turiu svar
bų reikalą ir prašyčiau kad jis 
pate ar kaB kitas, praneštų Šiuo ad
resu:. .. _ 1 .

: ' Ona Jaselskiene,
16 Ford St., Gardner, Mass.

Chorams dainos.
~NEMOKĖK PINIGŲ niekam už pagelbėjimą .išieškotiI

Jums prigulinčių apdmudų iš Suvienytų Valstijų valdžios, Sosnauskio “Užmigo žeme.”
Amerikos Suvienytųjų Valstijų valdžia Jums išmokės Vienas exemplioris 35 c. I- 

* - * maut daugesnį skaitlių exemn-
TAMSTAI NEREIKALINGAS JOKIS ADVOKATAS. iiorių> nilieidSama didelis nuo- 
Ateik į šį Biurų ir Jūs gausite be jokio atlyginimo, dykai, šimtis, Reikalaudami adresuo

ju obalsis yra “A Fourth Li- visus patarimus ir reikalingą prigelbejimą, tinkamam išriši-1.kitę;
* . . *_ __ _ I- • Ml*< *•- • • ' I ' -t

! 'W0 g|-_ . U' *

Jeigu Jūs negalite ateiti,- tai parašykite laišku ir reikalin
gas informacijas tuojau suteiksime.

MASSACHUSETTS BUREAU OF IMMIGRATION,
Etate House, Boston.

Rems Laisves Paskolų. Bos-i kiekvienų centų, kuris prigulėk Jums, 
tono žydiai labai rengiasi prie 
ketvirtosios Laisvės paskolos. Į
< v
berty Bond in every Jewisli I mui Jūsų reikalavimo, 
h ome in Massaehusetts.” <

Praleistas. Pereitame nume
ryje surašė delegatų, išvažiavu
siu į Baltimore, Md. iš So. Bos
tono, praleistas p. Andrius Za- 
leskas, atstovas nuo T. Fondo 
skyriaus ir nuo LDS. 1 kuopos.

Milžiniškos prakalbos. Ren- 
,gia Liet. Simano Daukanto 
mokyklos komitetas. Bus 25 d. 

. rugpj. 1918 7:30 vai. vak. Lie
tuvių Svetainėje kamp. E ir 
.Silver St. Bus garsūs kalbė
tojai, kurie išaiškins mokslo 

. vertę. Tarpe kalbėtojų bus ir 
p. Juozas Kavaliauskas, lietu
vių bankierius, iš Bostono. Tai 
patartina visiems lietuviams 
atsilankyti, nes girdžiame, kad 
galėsim išgirst daug naujienų 
iš šio kalbėtojo.

Komitetas.

Per LITHUANIAN AGEN
CY, A. Ivaszkevicz Agentūrų, 
papuko:

Kazimieras Mickiavičius, 2 
vienos šeimynos namus ant Sil
ver Street, So. Boston’e.

OHIO L. D. S. APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRMININKAS — K. Stuplnkevlčla, 
Box 945, Struthers, Ohio.

VICĖ-PIRMININKAS — J. Jonuška, 
2120St Clair avė., N. E. Cleve land, O. 

RAŠTININKAS — M. J. Šimonis, 
1604 E. 81-st St, Cleveland, Ohio. 

IŽDININKAS — A. S. Vaitkus, 
232 Alaska St, Daiton, Ohio. 

IŽDO GLOSŽJAS — P. Pocius, 
229 So. Main St., Akron.^Ohlo.

ORGANIZATORIUS—A. S. Kulblckas,

lul/j

Xovier Strumskis
222 Duffield st, Brooklyn, N. Y.

aušros v. m d. draugys-įusipirk mosties. 
T1S VALDYBOS ABRISAI. “ BOTI 3* «««»

ĮMentholatum Oo. iriai tįstas* 
Pirm. —Jonąs P. Andriulūiu- i^pk wifa per kMb 
nas, 20 Pine St., Athol, Mass.[vakarui, o padažys TT1V 

ir SKAISČIU BALTU. Toji mo* 
tiš iiinm platanu natant, jw 
dus arba žlakuir prašauna visa 
Mus sptaogus įuo vaido. JHMfB 
gali siųsti ir įtampomis."

J. RIMKUS ,
P. O. Box 36, Holdbrook, Man.

< Mes, Jonas Žemaitis ir Veroni- 
ka Sabašauckiutčpaiežkome Onos 
Dekeriutės iš Vilkaviškio 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 KARMA 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. Atsišaukti tuojaus.

ZIGMAS MARTUŠIS,
Box 28, Princeton Depot, Mass.

GERIAUSIAS GRABORIUS
****■--

BALSAMUOTOJAS- 
S. BARASAVIČnjS.

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

Mano kainos už palaidojimą la
baiprieinamose sų&ugurieria nuo 
$50,00; mažiems nuo |15.00.

Taip-gf parduodu paminklus ir 
žolynus (kvietkas). Nežiūrėkite, 
jeigu būtų ir ii 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. B ARABEVIČIUS, 
OFISAS: 808 Broadway, So. 

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

So. Boston. , \

LHTUVO8 DUmBŲ DlnJOl 
PO GLOBA MOTIMOfl iTČ.

VALDYMO* ADBMAI. * 
-3

. SO. BOSTON, MASK 
Pirm. — T. Ažmenskienč, 

359 FoUrth St.
Vloo pirm. — P. GiedraiČiutė, 

103 Sixth St.
Prot. Sekr. ' Morkūnlutė, *
< iSLarkSt. « ■
Fin. 2Wfcr.—. A. Lukoževičiutš, 

877ą.Broadw&y, ' 
Iždininkė — M. MaČiuliutė, /7 

42 Silver St.
Kaeoe globėjai:'E. Plevokienė, 

<Stukieh«.
Maršalka —O. Mirgirdienė. , 
Board direktoriai : M. Žilino-

kienė, P. Verdenė, V. Songailie- 
nė, A Karinškaitė ir A. ČiŽuvĮę* 

: : 1 
Petro Bažnytinėje Salėje.

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

Ttl.Bo. Botiori 270
DRa jOHK MOKHELL,M. B.

GillnuiittlhliiHIrUitiitiiiM. 
O fi«o valandom:

Rytais iki 9 vai. 
Popietę lAi 8 
vakaraia (Tiki 9

686 Broadwiay, So. Boston.

I

GRYNAI VILNONIAI į? 
SVETERIAI X 

padaromi ant užsakymo. x
Leisk man nuimti mierą ir! Į 

Jūs galėsite pasiimti tik tuO- h 
met, kuomet Jums prireiks, k

Mūsų darbo sveteriai ne-į| 
šiojasi ilgai ir visuomet atro- % 
do gerai £
: Paklauskite draugų, kurie £ 
nešioja juos ir kad gauti p 
bent vieną Meerters Charles 
Swe«tėr’s ant išmėginimo. :į

CHARLES EVANS JR u 
jOrideAteųr J

Needham Height, Misą. S

7 Į

Draugystės bor 191..... 
Vice-pirm. Rapalas 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 Paščius, 

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

Antanas Andriliunas, 
92 Tem St., Athol, Mass.

Jonas Stanis,

Paieškau Agotos Naverevskiu- I 
tės, Suvalkų gub., Marijampolės 
pav., Mikališkių vaisė., Serginės 
kaimo, ji pati ar kas kitas, atsi
šaukite Šiuo adresu : Russia, Got.) 
Kostroma, Nižnii/Naberežnii Gos-1 
pital, No. 18, Silvestras-Kaspara-1
vičius. P

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
t. ~

I . i

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

naujų išnuimp.
I Visądarbągvarantuojame.

DR. W. T. RĖKLY
469Breaiway,So.Be<ta,Muf. 

PBU DORCHBSTBB ST.
VafanSM IMUomI*

BBoSvsLryt* nno II vai. ryta
fkf S vai. vakar*. Iki 4 vaJ. vakar*.

ŽV. JONO EVANGELISTO 
PAŽELPINESDR-JOS 
SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA*
PIRMININKAS — M. žioba, 

ALevantSt.,Dorchester, Mmc 
Telphone: Dorcester 6973—"VV*.

VICE-PIRM. — Jonai Galinis, 
20 Wlnfleld St, 80. Boston, 

I PROT. RAST. — Jonaa Gllneckla, 
282 Silver Str., 80. Boaton, M*Mr 

U PROT. RAST. — Marijona Brikaitę 
10 Silver Stj, So. Boston} Mase, 

FIN. RAŽT. — Povilas Petranskas, 
280 Fifth St, So; Boston, Mase, 

KASIERIŪS— Andriejus Naudžiūnai 
16 WInfleld St, So. Boston, Masa, 

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

Draugija laiko smormkimus ka» 
trečią nedėldienj kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje* 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus rugpjūčio 18 
dieną.

I

»

Ekskursija prie altoriaus. 
Ketverge 7:00 vai. vak. p-lė Įį 
Petronėlė Višinskaitė su p. F. I 
Kibildžiu darys ekskursiją prie 
altoriaus šv. Petro bažnyčioje. 
Nuotaka buvo bažnytinio cho
ro narė, tai visas choras tai po
rai pagiedos “Veni Creator.”
> —------------

Bandė atversti. Pereitą sa- 
vaitę Mickus buvo nuėjęs pas 
p. K. Šidlauską, aptiėkinihką, 
ir. baudė jį atversti ant “tau
tiškai katalikiško tikėjimo” ir 
norėjo padaryti savo parapijų-] 
nu. Labai kvietė, kad nedė- 
lioj jis ateitų į jo kirkužę.

Statė gatvė bus perbrukuota.
Utaminke atiduota kontrakto-Į 
riui perbrukuoti Statė gatvę. 
Kontraktoriui bus už tai užmo- Į 
keta $33.666. Lyjančiose die- r ' ’ ,<___ _____
nose ofisų langai būdavo ap- 242—244 W. BR0ADWAY~ "
drabstoma purvais ir kad tą L 
blogą prašalinti reikia dėti 
naują bruką. į

* t. I
Persergėjimas. Publie Safety Į 

komiteto manadžierius perser- 
gsti turinčius valdžios bondsųs. I 
Praneša, jog visokie agentai] 
landžioja ir už bondsus siūlinė
ja kitokias vertybes; kurios] 

‘ kartais yra be jokios vertės, t

ŠV. ELZBIETOS DRAUGUOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

HARTFORD, CONN.
Pirm. — P. Gelažiūtė,

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

57 Hudšon St 
Rast. — H. Valavičiūtė, 

.42 Magnolia St.
Tel. Charter 3466. .

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

Kas.—F. Plikūnienė, 
103 Bond St

[LTETUVISEGTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį patriksią? 

Jeigu, ne,. tai 
ateik ir nuritant post tadao 
kabinot ir ganai viens dideli ar* 
ttatiikal padaryti pateikti! visai 

I dovanai.
Taipgi norintia ankytia-to ama

to gtii atsmaukti:
J. J. DRISA,

\ 909 SodMSt* 'PMtaMfMc,**

a» x
*» ’

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

VALDYBOSADRESAI.
PIRMININKAS— Jonas Adomavičių,

122 Bow«rSt, So. Boston, Mrml 
VICE-PIRM. — Pranu Tulelkls,

180 Bowen St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. r-JooMlpes Vlnkevlflos,

147 W. 8-th St, So. Boston, Mass. 
FINANSŲ RAST. — St Noreika,

105 Silver st., S. Bostonu Mass. 
KASIERIUS — Andriejų Zalieckas, 

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

180 Bewen St, So. Boston, Maaš. 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bo«- 

ton, Mau. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedeldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietų, 
164 Hanover Ši., Boston, Mau. 

Malonėkite visi , ateiti ir daugiau 
naujų narių au savin atsivesti

ANT PARDAVIMO BAR- f" 
ZDASKUTYKLE (B a r b e -r I 
s h o p) su 3 krėslais, ir viskas 
gerai įtaisyta sulig šių dienų.] 
Parduosiu už $100. Atsišauk!

Fistorino,
168 ISt., , So. Boston, Mass. I [419 Boylftsi St, BtštHyNass.

LAIKRODžIŲ,laikrodWir| 
visokių auksuotų daiktųužlai- | 
kome. Taip-gi atliekame viso- 
kį auksoriškųdarbą. Liudvikas] 
Žiūkas, 62 Hudson, Avė., Bro-||- 
oklyn, N. Y.

TEL. BACK BA.Y 42OO ■ B

DR.F. MATULAITIS!
. Ofiso .klyno* N«m ||

MRM.Mp.lf, PHaUffeAHata. II

■

\

t

J. H. Kenealy, M. D.

ir

>• i

V : >
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TOGU TAMSTA ĖEBiGtt 
Tikra medikaližka atydą guli pridėti tau metų prie 

gyvenimo ir gyvenimą prie metų.
ATEIK TUOJAUS PAS MANE K 
Su Dile? kokia chroniška nervų 
arba supainiota liga kori reika
lauja Specialisto patarnavime.
Ką tamsta reikalauji, tai tei- E 

singaus gydymo. Nei vienas ne
turi teisės eikvoti savo sveika
tos.

Atidėliojimai yra pavojingi. 
Tai Šaukis tuojaus.

673 Washlngtoii Street, 
Sėcond Floor. 
OfficeHours: 

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

SUNDAYS 
10 A M. to 2 P. M. 

only.
Ekzariinavimas nieko nekainuos, jei Tamsta gydypies. 

Teisingas ir tikras ekžaminayimas parodys jūsų tikrą fi- 
1 rišką. stovį ir padės jums eiti ant tikro kelio sveikatos, iš- 

, . - « « . a- .*■ a . a a.

EKTRA VISIEMS ROCHES- 
TER’IO VIETINIAMS 

LIETUVIAMS.

K8s užsirašys “Darbininką’ 
į ant visą metų, gaus ųž 60c. 
vertės dovanų knygomis ir tik 

į trumpame laike; todėl pasis
kubinkite. Skaitydami“Dar
bininkų” aptuiūsite didėlę 

! naudą dėl savęs ir paremsite 
katalikišką spaudą ir drauge 
savo parapiją, nes visas pel- 

rr„1T,r<ML11„OT eis ant pySi^įpSt o ne dėl
bimp įvririų7ontaninių rašomų PLUNKSNŲ. Parsic&oda po |2.&0,įmanęs. Vienatinis mano tiks- 
$3.00, |8.50 ir augščiaus. Įlas yra, platinti apšvietę ir do-

“DARBININKAS,” * Į ratarnžmonių.SOUTH BOSTON, MASS. Į gį proga tik vietiniams gy- 

—>■ » ■e.-iiik—vtt ventojams.

7 Dudley st., Rochester, N. Y.

PRAN3OMAŠ.
Geriausias pardavėjas įvairių 

drabužiams materijų, paprastų jr 
vilnonių L Deitęh persikėlė j nau
ją geresnę vietą po No. 40 Harri- 
son avė., Boston. Senas adresas 

1* linn^'a į buvo: 149 Doveę St* Dabar kreig 
Ritės šiuo adresu: J* DEITOH, 
40 Harrison Are., (kampas Beach 

1 augščiaus ant vienų lubų), Bos- 
tnn. Mass Tel. Beach 2954*

|
Dviejų šeimynų namai 12 kambarių, su visais įtaisymais 11350 
pėdų daržo* *' ' ■ J, * .

Klausk MR. FGWLER,
702 Centre Jamalca Plain — Jamaica 500.

' IEŠKAU VIETOS UŽ ZAKRI
STIJONĄ. Esu gerai prityręs 
prie tokio darbo ir turiu paliūdi-l 
jimą. Nuo kariuomenės liuosas. I 
Jeigu kam iš gerb. klebonų reikė-1 
tų, meldžiu rašyti Šiuo adresu:

Jonas Leknickas,
797 Bank St., Bok 146, 

Waterbury, Conn.
r

DOVANAI!
Kas ufalraiys pas mane “Darblnta-1 

ką” ant- metą, tris gaus dovanu pūl-1 
kią knygą su paveikslais, didelio for-|fl 
mato "CIevelando Lietuvių Istorine] 
Pnžvalga.” Siųskite *3.00 ul prenu-Į 
tnoratą, o knyga tuojaus bus jūsų na
muose. ■

Ąd. Pėgazelskis, '
* 8311 Pulaskl Aye,, . CIeveland, Ohio. h |

I t
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BeUHioonDlcktawiW5M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Brtai St., PhUaddpliia, Pa.

Lietuvi* Daktaru ir Chirurgu.
Oflati V

Nuo! riujlHftpaptota 
Vakarti*,

i-

.3“*-

<
.'i

r —■*— 4

Z)n Paul JiJakmauh : 
(Jaidmavičiui) 

H trtehM Y*l«»d6*: __ _■ Mw7IM»wfaw*
ws moadvat c*,, amo. sosto

Paieškau Stepono Narkaus, pa
eina iš Pikielų parap., Telšių pa- Įli 
rieto, aKuno gub. Pirmiaus gy- Įl 
veno Chicago, HL Taip-gi sesers 
Pranciškos Rapalaitė iŠ Kauno 11 
gub.,. Žemalės parap* ir sodos. Įr Į 
brolio Severino ^Gurauskio, 2idi-| - vengk kančių ir netikrumą chirurgijos. • -
kų parap., Telšių pav., Kauno g. MAMO STEB1TINAS PA2I8EKIMAS
Malonėkite jie pat& ar kas kitas L* ?kan^ų ir priguh huo to,
atsišaukti šiuo adresu- ***** pašvenčiau savo gyvenimą ant tyrinėjimo tų ligų
ansisauMti amo a^esu,Toliaus mano oftiteą yra aprūpintas naujausiais inBtrumen-

K. B. Kapelas, i prietaisomte, elektnkos, drebėjimo ir jokių išlaidų R
50 Savtell avė., -Brockton, Mass*II - nebijau, kad tik pagelbėtų mano ligoniams.

—1— AR TAMSTA KENTI. .
i L Silpnumu nervų, silpnumo uŽpakalės (nugaroš), Užmir-

BEIKALLNGA tUOJ&lU &gen- ]■ Simo, Drebėjimo Širdies, Silpnumo plaučių, Nerangumo, 
tų pardavinėti “Darbininką”|| .Sunkiai jaučiąs, Skausmo galvoB, Apsvaidimo, Neaiškaus - 
pavieniais egzemplioriais. Duo- L matymo; Silpnumo sąnarių, Votčių, Slogų, Lašėjimo į g 

 

dame gerą atlyginsią. Atst j| gerklę. Wo skausmo, skausmo
SnnViu i / t Šios ir daug kitų yra pirmas.persergėjimas, kad Tamsta ,g
sapsitaĮ j| trotijisavo sveikatąirpajčgaa
, * 1 Aš tikras esu kad^daugumas abejoja įr bijo pasakyti ■
LAIME TAVęS LAUKIA! nemandagumą arba nerviškumą. Būk tik-
Paimk šitą stubą 6 Šeimynų ras kuomet atsilankysi būsi gydytas padoriai ir mandagiai

ant Bolton st., S. Boston, Mass. ir ką tik man pasakymus gigai pąslaW3«; ®fa*iiJ<Įisin.-
netoli St. Vincento hažn-yžios I

tu atsilankysi dėl gyžymo žinok, kad būm ■' ^ri kitą Mano kainos patarnavimo dėl visų prieinamos, biedniems 
bitui, liepia parduoti ant pir- ir-turtingiems. Įtikiu, kad tamst* pasiftaildottii* proga Ir | 
mo pašiūlymo* Kreipkitės pas: pasakysiu, ar gali,-ar ne atguti savo Miką ątovį

A* J» Kupstys, M] . Atštakįkd^ar-^neatidėliokl
843 W. Broadivay, Žo. BoBtonJ DR. J.H. KENEALY

TeLSo. Boston 2143W. ; ^ SPECIAIdŠTAS _
^..,.,^-4 „ 1 673 VASHINGTON 8TRMT,. BOSTON,MASS* |

Antros durysnuo Gayity Ttheatra.
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