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NORĖJO ATSILAIKYTI.
Vokiečiai darė kontr-atakas, 

norėdami sulaikyti talkininkų 
žengimų pirmyn. Tas jiems vi
sai nepavyko.

Talkininkai spaudžia vokie
čius ant 75 mylių fronto, bū- 

^tent nuo Arras iki Soissons. 
Anglai ir franeūzai pirmy va- 
rydamiesi atgavo daug miestų, 
miestelių ir sodžių. Vokiečiai 
palieka būrius savųjų sutaiki
nėti talkininkus, o didžiųjų ar
mijų vis traukia į saugesnes 
vietas.

Franeūzai paėmė Roye ir 
kartu paėmę nelaisvėn 1.100 
vokiečių.' 
. Vokiečiai traukiasi linkui 
taip vadinamos Hindenburgo 
linijos. O toji linija yra tai 
ta, už kurios vokiečiai slėpėsi 
iki šio pavasario, kuomet jie 
buvo padūrę ofensyvų ir užka
riavo žemių. Dabar tas žemes 
talkininkai baigia atgauti.

japonSta:wir šutvab- 
KYTI RUSIJĄ,

Japonijos minįsterių pirmi
ninkas Terauchi paskelbė, jog 
Japonija pagatava be saumei- 
Iiškų tikslų teikti pašelpų Ru
sijai. Tų nori daryti sutarty
je su'" Amerika, Anglija ir 
Frahcija. Sako, jog Japonija 
iš pradžios nori sutvarkyti Si- 
berijų, o paskui Europinę Ru- 
sijų. Neketina kištis į viduri
nius Siberijos reikalus.

ROKUOJA NEUTRALE.
Vokiečių laikraščiai skelbia, 

jog Siberijoj prasidėjusi mobi
lizacija nepalies ukrainiečių. 
Ukrainos konsulas Omske ap
reiškė, jog Ukraina yra neut
ralu ir todėl mobilizacija Sibe
rijoj' neturi kliudyti ten esan
čių ukrainiečių. Amerikos, 
Danijos ir Švedijos atstovai 
pripažino Ukrainos neutralite
tų, bet Francijos ir Anglijos 
dar nieko neapreiškė.

BIJO ISPANUOS.
r

Vokietijos vyriausybė labai 
nusigandus kad . Ispanija šiau
šias prieš jų. Mat vokiečių sub
marinai yra n^įM^onę kele- 
;ų Ispanijos laivų. Ispanija dėl 
šito netyli ir gali pertraukti 
diplomatinius ryšius. Berlino 
valdžia bijo, kad naujas prie
šininkas neatsirastų prieš jų.

IALIETU^GtWW
A SEIMO.

(Telegrama)
. Delegatų 60. Seimo vedėjas 
Ąl^r iš tforcester, Mass. 
Rašt Juras iš Chicagos. ūpas

: ‘ (Lietdvos Vyčių Seimas pra- 
^dėjoi utąrninke, Clėveland, 
OMo. Tai-gi šitoji organiza
cija delegatų skaičiumi viršija 
visų kitų organizacijų seimus).

aukšienė iŠ 
fjrašt — p-lė 
t riš Cleveland, 
&Abramavičiu-

Ko labai karšto- 
fcortai priimti. 
11569. 
įj200.
jtH.

utarimai: 
Ifc-eentus posmer- 
l o užsidėti mo
ralui nuo; narės. 
Konstitucijų.

■ kaip kurias 
f//
Moterų Savaitę” 
^gegužio mėne-

■ kavusioms draugijoms linkime 
bujojimo ir klestėjimo.
Tegyvuoja Ole- —
velandiečiai!
„ Skaitytojai jau nemažai gir
dėjo apie Clevelandiečių smar
kavimus. Žvilgterėkite kų jie: . ‘. 
ištikro padarė. Štai surašąs 
kareivių dalyvavusių mūšyje 
prieš “Darbininko” morgičių: 
A. S..Kulbičkas...............f
J. EZuzas ..... •••••« ...
V. Runta ..
A. Baneviče
K. Zitinskas .....................
V. Černiauskas.............
M. J. Šimonis -.............
S. Pašaveckis 
J. Januška .
P. Dagilaitis
O. Bekenaitė 
J. Povilaitis . 
M. Palionis ..
A. Kanoverskis.................... 1
J« Montvila .... .. • • ..«• 
J. Aidukeviče .. ..'............
J. Zaums
P, Žemaitis................. ..
M., Palulonis ................. ..
M. Rakauskiutė...................
A. Žaleduonis................ ..
J. šeštokas
M. Ardzikauskas ........
K. Misavicus.......................
P. Brazaitis .........................
M. Dereškeviče ................. ..
J. Stoškus ............................
J. šūkis ............................

1 U. Karpavičiūtė ........ 
i LDS. 51 kp. iš kasos ....

Nusiimkite 
k e p-u r es. .

Apnuokinkite galvas it pa
linguokite Lawrenciečiams. 
Tai smarkiausieji kariaunin
kai prieš “Darbininko” mor- 
gičių. Pereitų nedėlių Lawren- 
ciečiai it perkūnu trenkė į mor- 
gičių. Jie buvo surengę tam 
tikslui piknikų, kuriame buvo 
žmonių ir iš apielinkių. Pikni
ko pelnas buvo skiriamas į 
morgičio .panaikinimo fondų. 
Tai Lavrrenciečių mylimas kle
bonas kun. P. Virmauskis vi
sus nustebino tokiuo šūviu, 
kokio niekas nėra paleidęs į 
morgičių. Jisai paklojo $50!!! 
Dgįausių, laimingiausių metų 
kun. Vinnauskiui ir visiems 
Lawrenciečiams- 
So.Bostoniečiai 
neužmiršta.

Namiškiai nesiliauja smaugę 
‘‘Darbininko” morgičių, Pas
taruoju laiku dėjo po $1 Vin
cas Valatka ir A. Strakauskie- 
nė. K.- Povilaitis 50c. Ačiū. 
Monteliečiai 
dribtelėjo.

• Montelloj “ Darbininkas” 
turi gerų prietelių. Tie prie
deliai davė “black eye” mor- 
gičiui. Žiūrėkite: 
Kun. Urbanavičia 
M. Abračinska s.. 
F. Adomavičia ..
T. Kubilius_____
J. Saladonis .... 
Iš kasos . ............

■ X

- Viso............. . ..$23.50
, Ačiū, ačiū!
Kad kirto, 
tai kirto.

Apie . Rochester’į, N. Y. ži
no visi mūsų skaitytojai. Ko
respondencijų iš ten netrūks
ta. Rochesteriečiai su savo 
gerb. klebonu kun. J. Kasakai- 
čiu priešakyje savo darbais 
džiugina kiekvienų gerų lietu
vį. Puikiai jie supranta kata- 
likišoks spaudos svarbų. To
dėl tik žiūrėkite, kaip šauniai 
jie tvatina “Darbininko” mor
gičio pašones. Rašo: 
“Gerbiamieji:—

Prisiunčiu amunicijos bom
bardavimui “Darbininko” 
morgičių. “Money order” už 
$43.50. Aukotojai:.

LDS. 71 kuopa.
Kun. J. Kasakaitis ....$5.00 
Aloizas Šimkūnas........5.00 
Feliksas Gikis ..................... 2.00

.2.00 

.2.00 

.1.00 
4.00 

... .50 

... .50 

... .50 
..\ .50

PASITRAUKĖ IR Iš 
PETROGRADO.

Vyriausieji bolševikų vadai 
apleido Maskvų. ir Petrogradu. 
Jau pirmiau buvo pranešta, 
jog Lėnin apsibuvo Petrogra
do tvirtovėj Kronštadte. . Da
bar pranešama, jog ten at
plaukė ir Trocki. Jis atplaukė 
ant caro Nikalojaus jachtos. 
Paskui jį į Kronštaditų atplau
kė ir kiti vyriausieji bolševi
kų vadai. Iš tos tvirtovės bol
ševikai leidžia paliepimus ir 
visokius atsišaukimus kariau
ti prieš čeko-slovakus.

IŠ viso bolševikų vadų į 
Kronštadtų suplaukė arti 7.- 
000.

Likusios bolševikų jėgos Pe
trograde daro areštus. O Mas
kvoje išleido atsišaukimų į sa
vo pasekėjus. Atsišaukime ap
reiškiama, jog bile dienų gali 
kilti prieš juos besiorganizuo
janti Baltoji Gvardija.

Maskvoje bolševikai išleido 
dekretų, kuriuo panaikinama 
visos esančios tikybos, tai yra 
pravoslayija, Rymo katalikų 
tikėjimas ir visokios'protestan
tiškos sektos. Apreiškiama, 
jog įvedama nauja tikyba 
“krikščionių , vienybė” (co- 
christianity).

Apie dėsnius naujo tikėjimo 
nieko nepranešama.
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ĮSPŪDŽIAI IŠ SEIMŲ.

(Tųsa)
Moksleivių Seimo nutarimai 

Ar žinios.
Seimo pirmininku Pr. M. Ju

ras, raštininku J. Bakšys.
Ateinantiems metama į val

dybų išrinkta šios ypatos: Pir
mininku — Jonas Navickas, 
rašt—Ignas Valaneiūnas, ižd, 
-r- kun. A. Petraitis, dvas. va
dovu — kum P. Juškaitis, re
daktoriumi— L. Šimutis.

Organų “Moksleivį” spau- 
dinti “Garse.”

P .S. Betpų^kuLp. Simutis. 
iš redaktoriaus vietos rezigna
vo, o išrinkta kun. Juškaitis 
ir turėt bus“ Moksleivis ”ir to- 
liaus spausdinamas “Darbi
ninko” spaustuvėje. .

Kun. Vasiliauskas prisižadė
jo “Moksleivį” remti rimto 
turinio spęcijaliai pritaikintais 
straipsniais.

Taip-pat nutarta, kad “Mo
ksleivį” visuomet leisti atski
rai, nebent būtų sutverta rim
tas žurnalas, prie kurio būtų 
moksleiviams išrokavimas pri
sijungti — tuomet jungtis.

Seimus laikyti atskirai. Vie
ta Chicaga ir . New York’as, 
kur kuopos nubalsuos.

Kuopų išviso yra 19. Narių 
340; per šiuos metus priaugo 
146 nariai. Pažymėtina, kad 
pradeda daugiau svietiškiai 
moksleiviai prisirašinėti.

Ižde $400.00 suviršum. 
Spaudos Draugija.

Į seimų valdyba neatvažia
vo, tiktai prisiuntė knygas.

Iš pasikalbėjimų ir pranešL 
mų paaiškėjo, kad po kuopas 
ūpas buvo labai nupuolęs. Ap
rinkta trys organizatoriai: 
Kun. Urbanavičius, kun. Am- 
bota ir Pov. Mulevičia, kurie 
susižinos su įvairių kolonijų 
organizatoriais. Spaudos Dr- 
jos centras paliekama Chica
go je. Bus išleista knyga “A- 
pįe Dievų”, parašyta kun. Du- 
ricko ir tuojaus bus visiems 
nariams išsiuntinėta.

Bus išleista knyga “Kultū
ros istorija,” parašyta kun. 
Urbanavičiaus.

Nutarta, kad geru daiktu 
būtų išleisti metraštį nebran
gesnį kaip 50c. Išleisti-šįmet 
ar ateinančiais metais.

Moterų Sųjungos reikalai.
Iš kitų visų organizacijų tie

siog gavau informacijas iŠ sei
mo išrinktų komisijų, gi Mot. 
Sų-ga" kaž-kodel į “Darbinin
kų’1’ penorėjo suteikti informa
cijų,’nors kreipiausi į komisi
jų du kartu. Dėlto buvau pri
verstas naudotis nutarimų su
žinojimui pašalinių asmenų in- 
fornjaeijoinis. , \

Rtvvv r'Uisiz.A^ifijYjiucį. Mot. Sų-gos seime delegačių 
Princo pirmoji pati yra mirus buvo 25. Seimo vedėja ~n?-lė 
1912 m. A“. JakaiČiutė iŠ Cicero, DL, jos

?" •

GYRĖ AMERIKONUS.
Maršalas Foch, vyriausias 

talkininkų armijų vadas, buvo 
priėmęs laikraščių korespon
dentus. Sakė, jog talkininkų 
antpuoliai gerai vedami ir jog 
viskas gerai klojasi. Labai 
gyrė amerikonus. Šakė, jog a? 
merikonai vienų ydų turi. O 
tai yra tas, kad jų negalima 
sulaikyti, kuomet jie ima vyti 
vokiečius.

Šlovingam karvedžiui Fran
cijos prez. Poincare' ir pre- 
mieraa Clemenįeauižkilmingai 
inteikė maršalo lazdų.

REIKALAUJA SUMAŽINTI 
POPIEROS NAUDOJIMĄ.
Knygų leidėjai nuo spalių 1, 

1918 m. reikalaujami sumažin
ti popieros naudojimų ant 25 
nuoš.

Nukentėjusieji dėl Lusita- 
nios nuskandanimo reikalavo 
atlyginimo $6.000.000 iš Cu- 
nard kompanijos, kuriai Lusi- 
tania prigulėjo. New Yorke 
teismas pripažino, jog kompa
nija negali atsakyti, o vokie
čių vyriausybė už tai turės už
mokėti.

Samuel Gompers, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
plaukia Europon. Jis veiks 
Europoje prieš visokius radi
kalus ir socijalistus, kurie va
rosi, kad nusileisti vokiečiams 
ir susitaikinti. Gompers. sten
gsis pakreipti juosius visus už- 
girti pyez. Wilsono karės .tiks
lus.,

Vogezų kalnuose vokiečiai 
darė du užpuolimu ir abu sy
kiu buvo atmušti. • Prancūzai 
paėmė keletu nęlaįsvių.

Dvi talkininkų orinės eskad
ros buyo užatakavę Turkijos 
sostinę, Ataka nusisekė.

Hartfordo muzikantai pare • 
kalavo teatrų savininkų pake ■ 
ti algas. ' *

7 X
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Iš Kopenliageno pranešama, 
jog Šiaurinėj jurėj laike aud
ros žuvo du vokiečių zeppeli- 
nu.

SUBMARINAI NYKSTA.
Vokiečių submarinai pradė

jo nykti iš Amerikos pakran
čių. Turbūt išplaukė namo.

Nuo pereitos seredios iki ne
dėlios anglai atakose neteko 
23.502 kareivių. Gi tuo tarpu 
vokiečių vien nelaisvėn paim
ta 20.000.

New Yorke žydų apgyven
tos vietoj buvo iškelta balta 
vėliava su raudonu trikampiu 
vidutyje. Tai žydų Raudono
jo Kryžiaus vėliava. Bet tūli 
palaikė už bolševikų vėliavų ir 
todėl buvo kilę tikros riaušės. 
Vėliava buvo sudraskyta. Ir 
tik vėliau dasižinota, jog apsi
rikta.

Vokietijoj nuo sausio 1,1919 
užsidarys tabako dirbtuvės. 
Taip bus padaryta dėl tabako 
stokos. Tokių dirbtuvių bus 
6.000, jose dirbo 220.000 dar
bininkų.

New Yorke suareštuota šeši 
vyrai ir viena mergina. Jie e- 
sų rusiški anarchistai. Jie 
skleidę lapelius, kur niekina
mas prez. JVilson.

VOKIEČIŲ PRINCAS ŽADA 
VESTI.

Bavarijos sosto' įpėdinis 
princas Ruppręciit susižiedavo 
su Luxemburgo princesa Antu- 
aneta.. Princas Ruppreeht Va
dovavo dešininiam kaizerio ar
mijų sparnui. Dabar jis išva
žiavus' namo į Muenichų, pas
kelbė apie savo susižiedarimų

■-'J

Nęyrark, -
Skripkauskpfl 
phiojkomis^ 
te, 

į . Svarsįymaį 
je formdįe.ij|

Išrisima 
Naujųnmm 
NaujųkJja
Pinigų $O 
Svarbesni j 
PftTĮAikinfij 

tinęs mokera 
kėtipo 5ctra

2. Patamfi
3. Pertaisjl 

blankas; 
Ą4. Ren$
-V antrų-Myd 
sid. ’, Jy J

5. ^Moterd 
varančiai, J 
goję. ; ; J

Redakcijos^ 
rė ~ p-iė CM 
ninkė&^r A.J 
maičiuteį Šia!

6. OrgįS 
Raudonųjų į

jĮMbmiI t___ -
cijatyva. M. Sąjungos kuo
poms. '

7. Seųnų laikyti drauge su 
Federacija.
’ 8. Garbės nario vardas su
teikta kun. P. Jjjškaįčiui.

Nauja valdyba: pirm. — Au
gustina Jakavičiutė iš Cicero, 
III.; vice-pirm. Veronika 
Liutkevičienė iš Worcester, 
Mass.; rašt. B. Skripkauskaitė 
iš Cleveland, Ohio; iždininkė 
Bronė Jankevičienė, dvasiškas 
vad. kun. Urbonas, iždo globė
jos — S. A Liutkaičiutė ir p. 
Medonienė.

Toilaus bus daugiaus.
F. V.

Dirvų” leist sa- 
pausdint Chica-

^tabas: Redakto- 
inskaitė, pagelbi- 
hūgedienė, Abro- 
Įg m Z

ųųjti lietuviškų 
Ėįyžiąus seselių

Bilius perėjo

PATVIRTINO CARUKO 
NUŽUDYMĄ.

Londono laikraštis Daily 
Mail patvirtina, jog carukas 
Aleksejus tapo nužudytas. Bol
ševikų budeliai nužudę Nikalo- 
jų ir atėję pas carukų tarė: 

“Mes užmušėme tavo tėvų 
— šuns mirtis šuniui.” v_i 

Carukas apsipylė ašaromis. 
Tuomet priėjo vienas budelis 
ir nušovė. Carukui buvo 14 
metų.

.5.00 

.5.00 

.2.00 

.1.00 

. .50 
10.00

NAUJAREGISTRACIJA 
NETRUKUSBUS.

Kongresas perleido drafto 
amžiaus praplatinimų. Perlei
do, kad registruoti vyrus nuo 
18 iki 45 metų amžiaus. Bu
vo daroma pastangų kad pa- 
liuosuoti jaunikaičius iki 21 
metų amžiaus, bėt iš to nieko 
neišėjo. Senate vienu balsu 
tas bilius perleista.

Po bilium dar pasirašys 
prez. Wilson ir jis taps įstaty
mu. Tuomet karinė valdžia 
nuskirs registravimo dienų. 
Bilius, kaip Spėjama, taps į- 
statymu šių savaitę.

«SUSIKIRTIMAS SU MEK- 
SIKONAIS.-

Mieste Nogales, kurs guli 
ant pat rubežiaus tarp Meksi
ko ir Suv. Valstijų ištiko susi
kirtimas tarp amerikonų ir 
meksikonų. Susirėmime krito 
vienas Amerikos ofieierius ir 
nuo 10 iki 20 kareivių. Apie 
15 amerikonų sužeista.

Meksikonų užmuštų ir su
žeistų yra arti 100.

Susirėmimas kilo iš to, kad 
Meksiko imigracijos viršinin
kas norėjo nelegališkai1 įleisti 
į Suv. Valstijas žmogų.. Tuo
met amerikonai atstatė šautu
vus, teikalapdupn, elgtis su- 
lyg įstatymų. Tai iŠ meksiko
nų pusės tuoj pasipylė kutas

• I
; ' ; ?!
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SIBERIJA TUŽI VIENĄ 
VADĄ.

Gen. Pleškov, vyriausysis 
Siberijos ir Mandžurijos kari
nių jėgų vadas, veikius vardu 
gen Horvato, užgriebė visų 
kontrolę visų karinių jėgų Si
berijoj. Rusai liuosnoriai pe
rėjo į gen. Horvato pusę.

Ten buvo susitvėrusi vyriau
sybė, bet ji negalėjo daugiau 
ko padaryti. Negalėjo . pasi-Iju^G^s
priešinti gėn. Horvato vadova
vimui. Tokiu būdu gen. Hor- 
vat pastoja pilnu Siberijos va
du. _

SUTINKA SU AMERIKOS 
PLENAIS.

Nikolai Caikovski, preziden
tas provizijonalės Šiaurinės 
Rusijos valdžios, paskelbė ši
taip:

“Amerikos pienai kaip sy
kis sutinka su mūsų. Mes no
rime sudaryti naujų' Rusijos 
frontų ir perorganizuoti šalį 
patys. Mes norime, kad. talki
ninkai siųstų nuolatai pulkus 
kareivių,, už kurių mes gale- 
'tume išsidirbti savo išgelbėji
mų.” \
^Pasakė, jog išleis dekretą,' 

į^iĮantį priverstinų, kateįvia- 
vinių sudarymui naujos nacio- 
nalės armijos. ?
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Viąo .......... . .$29.55
Rašo, kadi tai dar ne viskas, 

nėra nei kalbos. Toliau būsiu 
dauginus.

Linkime geriausių pasek
mių.

Šiame numeryje visi erskai- 
tykite “BAŽNYČIOS SAR
GAS” ant antro pusi.

J

VISI Į PIKNIKĄ.
Rugsėjo 2 d. tai yra Darbo ‘ 

Dienoje Lavrence parapijos 
kempėje bus milžiniškas pik
nikas^ Visi kviečiami iš ap
linkinių kolonijų. Pramoga bus 
smagiausia.

Dainos, žaismes, prakalbos.
Kalbės Worcesterio lietuvių 

klebonas kun. J. J. Jakaitis, t 4 '
Cambridge ’io lietuvių klebo
nas kun. P. Juškaitis, “Darbi- : 
ninko” redaktorius Pranas 
Gudas ir kiti.

Bus didžiausia šių metų pra
moga Naujojoj Anglijoj.

Imkite Methuen Town Farm 
karų nuo Hampshire st ir risi. ' 
važiuokite iki Welch’& Pond. 
Karai eina kiekvienai - valan
dai mušant ir pusėje. »

• • • • 
Petras Liepa............
Adelė Bernatavičiutė 
Juozas Saunoras . 
Mat. Zdanevičius . 
VI. Gricius ....... 
Juozas Sukis.........
Petras Snarskis ..
šv. Pranciškaus Tretinin

kų dr-ja. ..............6.00 
Šv. Petro ir Povilų dr-ja 6.00 
Šv. Jurgio dr-ja ... 
Petras Kaieckis ..... 
Juozus Selinis ........
Andrius Gribauskas . 
Alekas Mastauskas . 
Jokūbas Mastauskas 
Emilija Mociejunienė 
Ona Peredniuke... .....

Vi$^ ..... .$43.50
- Su pagarba Mbf rašytu kas ypač patinka^ -

v Kun. J. Kasąkąiti^”]tas; gerai patarnauja, kad to-
- Lenkiame galvų Roėhesterie*l kip burta užsitarnavusiėji bū* 
čiams musųprietriiams. An4ų pnmįglr

to

NUSISKUNDIMŲ BIURAS.
Suv. Valstijų geležinkelių > ’ 

administracija netrukus Wash- 
ingtone atidalys skundų biu< 
rų; Geležinkelių pasaŽieriai 
bus kviečiami rašyti skundus 
apie netobulybes, apie viso
kius niūrumus,.* atsilaikan
čius važiuojant geležinkeliais. 
Taip-gi bus kviečiami pasažie-

kas gerai patarnauja, kad to-
m užsiti
SliiamL
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IKIKALĖDŲ. į

Kas galima ir kas reikėtų 
padaryti Amerikos lietuviams 
iki Kalėdų! Vienas didžiau
sių daiktų, kokius Amerikos 
lietuviai galėtų ir privalėų at
likti yra tai įvykdinti didžių
jų organizacijų seimų paragi
nimų mokėti nuolatines duok
les Tautos Fondui. Iki Kalė
dų tas reikia padaryti. Visos 
kuopos didžiųjų organizacijų 
privalo tuoj pasirūpinti ir kuo- 
labiausia paraginti narius ant- 
sidėti mėnesinėmis duoklėmis 
Tautos Fondui. Pašalpinės 
draugijos nuo to negali atsilik
ti.

Iki Kalėdų visi organiąuoti 
lietuviai katalikai privalo būti 
kartu mokėtojais duoklių Tau
tos Fondui.
i Patartina rinkti duokles mė
nesiniuose dr-jų bei "kuopų su
sirinkimuose, kur tas būtų pa
togu. Taip surinktas mokestis 
galima perduoti vietos Tautos 
Fondo skyriui arba pasiųsti 
tiesiog eentran.

Visi į darbų gelbėti Lietuvą 
M nuo kaizerio. Tenelieka iki 

Kalėdų nei vieno lietuvio kata
liko neantsidėjusio mėnesinių 
mokesčių Tautos Fondui.

PASTŪMĖ PRIE MONAR- 
CHIZMO.

Finlandija buvo žinoma, kai
po labai demokratiška šalis. 
Finai yra apšviesi žmonės, ge- 
ri savo tėvynės mylėtojai ir ge- 
rai matė ir patyrė cariškų val
dymų. Ir jie eidami prie ne- 
prigulmybės tūrėsi įvesti res
publikoniškų valdžių. Bet kas

šalyje,” .
Aiškiau nereikia. Visų fi

nų nelaimių kaltininkai yra so
cijalistai, kurie buvo sukilę 
prieš žmonių išrinktų .valdžių 
ir kurie parsikvietę bolševikus 
papildė Finlandijoje negirdė
tus razbajus. Finų vyriausy
bė turėjo šauktis vokiečių vy
riausybės, kad apginti nuo 
raudonųjų ir tų darė žinoma ne 
už dykų. Be to mat soeijalis- 
tų baisenybės pakreipė finus 
prie monarchiško surėdymo.

Jei Lietuvoje ir yrą koks 
monarchiškas judėjimas, tai 
jis galėjo kilti tiktai panašiu 
būdu, kaip Finlandijoj.

KAS PARDAVĖ LIETUVĄ.

“Naujienos” No. 200 rašo: 
“Ką reiškia Brest Litovsko 

taika? Ji reiškia, kad Vokie
tija aneksavo (prievarta pri
jungė prie savo žemės) visų eilę 
Rusijos provincijų; ji reiškia, 
toliaus, kad kitas' Rusijos pro
vincijas pastatė po savo kontro
le ir tt.”

Viena iš tų aneksotųjų provin
cijų yra ir Lietuva. Reiškia 
“Naujienos” pripažįsta, kad 
Lietuvą tapo aneksuota prie 
Vokietijos Lietuvių Brastoje. 
Bet juk gerai visi žinome, kiek 
“Naujienos” ir kiti socijalis
tai kėlė riksmo, būk vysk. Ka
revičius pardavė-Lietuvų kai
zeriui.

Tai dabar jūs visi oSeijalis- 
tai prisipažinkite, kad melavo
te ir šmeižėte, sakydami kad 
vysk. Karevičius ar kiti lietu
vių veikėjai pardavę Lietuvį. 
Nuo dabar socijalistų laikraš
čiai ir kalbėtojai tūri nustoti 
tuos melus ir šmeižtus rašę ir 
sakę, nes kitaip pasirodytų 
kuoaiškiausiais melagiais 
šmeižikais.

f.jnątturimeačiū Viei

o pmnttę stengiasi visa* 
gaa išnaudoti Lietuvos •an
dai. .. „■-'

AM Čia asmenų vardais neno- ___w ~ _
numinėti, betpMfcnnėaiuvienlaHrgfmViZiZ^^ 
tuos veikimus ir darbug, kip 
rių naudingumas jau paaiškė
jo- ■
.Prieš Lietuvių Momarijos 

Biurų Paryžiuje pirmiau, o 
dabar Washingtone Įtiektai 
krokodiliauB ašarų išlieta, kiek 
tai išpeikta, išniekinta o dabar 
mes jau jo padarytųjų naudų 
matome. l ■ ;

Prieš svetimtaučių informa
vimų svetimtaučių .spaudoje 
ir-gi kiek tai buvo įvairių įš- 
misliojimų ir pliauškalų prira
šyta, o dabar net patys aršiau
si to dalyko priešai — socija- 
listai ir tie stengiasi svetim
taučių spaudoje apie lietuvius 
reklemuoti (ar gerai jie tekle- 
muoja ar blogai, tai čia jau ki
tas dalykas). "

Prieš Lietuvių Tarybų kiek 
tai visokių nebūtniekių prilo
ta, o dabar visi jau matome tos 
Tarybos naudingumų ir prak
tiškumų, net aršiausi jos prie-. 
Šai iš tautininkų abazo jau ir 
tie pradeda jos veikimui pri
tarti. ir .su ja skaityties kaipo 
su labai praktiška ir pageidau
jama įstaiga.

rta* 

r prie&ų 
< savnp«r 

Ir desėtiads dairių irtiems 

 

panašių dalykį- atraaime mū- 
sųvisttoeM amegy-
vanm^ *0 rą
mineiškįla, juo» M.
mano ir tai
gi tąs kas norštr yratuomi po
litiku, kurs erelio akimi per
mato būsimos politūros 
kombinacijas h prikalus, nega- 
natokųpermatorbetir apčiuo
pia takus ir priemones, kurių 
turime griebtis kovoje už tau
tos būvį, idant pasaulio katas
trofų chaose nežūtume.

Tokių veikėjų mes turime ir 
veik visi jie veikia krikšči onių 
demokratų grupėje ir iŠ to mes 
tik pasidžiaugti- tegalime , ir 
pageidauti, kad jų skaičiui vi
suomet augtųr o kad jų protai 
plėtotus! kas-kart apsklesdami 
platesnius politiškus horizon
tus ir išvestų Lietuvos kaipo 
tautos ir kaipo neprigulmingos 
laisvos valstijos reikalus prie 
kogeriausių pasekmių — prie 
garbingos ateities, kuri būtų 
ir mums lieuviams . ir visai 
žmonijai konaudangiausia.

F. V.

ne vienas tsf 
gaūMir hb«£į

-i*'* ■ x

&*«* 
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| atsitiko! Dabar girdime, jog
Finlandijoj eina smarki agita
cija uš monarchiškos valdžios 
įvedimą. Kodėl tokia permai
na! Iki šiol manyta buvo, jog 
vokiečių vyriausybė verčia fi
nus prie to:

Be abejonės vokiečiai daro 
savo Finlandijoj. Bet paaiški, 
kad ne viskas nuo jų ten prigu
li. Laikraštyje “New York 
Times” rugpj. 24 Herman 
Montagu Donnęr, Amerikos 
finų konstitucijonalės lygos 
prezidentas, rašo, jog monar- 
chiškas judėjimas atsirado ne 
vien po vokiečių intekme. Ji
sai tarp kito ko rašo:

“Ištikro — ir Amerikos vi
suomenė turi tų žinoti, jog mes 
tik keletą savaičių atgal pa
siuntėme delegatų į Finlandi- 
jų, kurs turėtų pabrėžti Svin- 
liufvudo valdžiai ir apreikšti 
jai, og perdidelis vokiečiams 
nusileidimas neišvengtinai pa
darys skaudų įspūdį į Ameri
kos finus. To pasekmes bus ne- 

> tekimas Amerikos finų mažiau
sia morales paramos. Vienok, 

: v. ant nelaimės mes-turime pripa
žinti, jog ten buvo didelis mo- 
narehiško sentimento kilimas 
bėgyje keletos • paskutiniųjų 

■ mėnesių.Tas prigulėjo toli gra
žu ne vien nuo vokiečių veiki
mo ir spaudimo, bet net dau
giau nuo naturales reakcijos 
pas tvarkesnius^ finų tautos 
sluogsnius. Reakcija kilo dėl 

; nesvietiškų baisenybių, kurias 
papildė Raudonoji Gvardiįair 
rusų bolševikų gaujos laike ke-

• tūrių menesių savo viešpatavi-Ings politikos jausmais- negu 
mo. Nei dešimta dalis tųsveiku Šaltu protavimu ir da- 
senybių nebuvo apreikšta šiojelykų apsvarstymu, bet vis-gi

ir

.1
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KAS PERMATĖ.
Politiškas pasaulio judėji

mas nuolatos verda,, kunku
liuoja, keičiasi, mainosi.

Vieni dalykai kįla aikštėn, 
kiti nyksta iš visuomenės vei
kimo regračio pasislinkdami 
ant visados, arba laikinai už
slopinti kitais svarbesniais ar
ba tuomi kartu įdomesniais ar 
opesniais klausimais ir bėgan
čio, pergyvenamojo laiko nuo- 
tikiais ir žaizdomis.

Nieko pasaulyje nėra amži
nai tveriančio, amžinai pasto
vaus išskyrus vien Viešpaties 
mokslo tiesas, 'tai yra —- tei
sybę.

Juo labiau tąjį išsireiškimų 
galima teisingai pritaikinti 
prie politikos, prie visuomenės 
veikimo.

Kas šiandien yra gera, rytoj 
gal būti nieko verta, kas šian
dien yra peikiama, pašiepia
mą, nielpnania, net prieš kų 
kovojamą kaipu prieš dideliai 
piktų dalykų, po nekuria lai
ko gali, pasirodyti, kad tasai 
dalykas ar veikimas buvo ir y- 
ra labai naudingu ir geru.

Taip yra. visas vietinėje poli
tikoje, taip yra ir mūsų lietu
viškoje politikoje ir viešame 
visuomeniniame veikime.

Tiesa pas mus daugel kame 
daugiau vadovaujamasi srovi-

MEILĖ SAUKIA.

I-
k t

Skamb’ gražiai mano dainelė 
Ten mano brangiausia 
Šventa Lietuvos žemele, 
Ten mano mieliausia.

Motinėlė sengalvėlė 
Pro langelį žiūri. 
Kur sūnelis, kur dukrelė,

- Žinelės neturi!..

Nutekės daug vandenėlio 
Prabėgs daug metelių 
Augs žolė ant vieškelėlio ~ 
Kol sulauks vaikelių!

Nutekės daug vandenėlio 
Slinks metų meteliai 
Kol Lietuvon tėviškėlėn 
Parkeliaus vaikeliai...

n.
Skamb’ garsiai mano dainelė 
Ten mano brangiausia 
Šventa Lietuvos žemelė 
Ten mano mieliausia

Motinėlė Sengalvėlė
Pro langelį žiūri.
Kur sūnelis, kur dukrelė — 
Žinelės neturi.

Skamb’ garsiai mano dainelė 
Ten mano brangiausią 
Toj’ šventoje Lietuvoje 
Panelę mieliausia.

Verkia, liūdi, ašaroja 
Pro langelį žiūri 
Kur mieliausis karėj’ žūva 
Žinelės neturi.

m.
Geltonkasė neliūdėki, 
Ašarų nelieki.
Daugel sviete yr’ bernelių . 
Kitų pamylėki.

Veidai—rožės, akys—žvakės 
■Užžavės ne vienų...
Tavei — laimė, o liudėsis — 
Dėl bernelio — vieno!..

Skamb’garsiai mano dainelė 
Ten mano brangiausia 
Šventa Lietuvos žemelė, 
Ten mano mieliausia

Motinėlė ir panelė- 
Verkia..manęs..laukiat. 
Meilė... meilė... begalinė 
Mus ten šaukte šaukia!

F. V.
»

GARBi.
. Ne vienų kartų girdžiame 
sakant jog tai daroma dėl tau
tos garbės, dėl ypatiškos gar
bės, dėl šeimynos ^garbės, dėl 
— garbės, garbės... garbės. 
Kas tai yra toji garbė t Kų tai 
reiškia jei sako jog tas ir tas, 
to ir to. garbę inžeidęs! Kų 
tai reiškia, jei sako jog tas ir 
tas didelę garbę, išgijęs. Bro
lau, kad atsakytį ant to klau
simo reikią, geresnės galvelės 
nėg mūsų; ašy'^ei man būtų 
leista, atsakyčiau, jog nieko 
nereiškia. Nes tas kuris gar
bingas yra, kuris pilnai to ver
tas negali būti nei nuo tos gar
bės atskirtas, nei jo garbė pa
mažinta ar atplėšta, nes ji y- 
ra dalis jo paties, vidujinė da
lis, kurios niekas nei atimti, 
nei pridėti negali. —- Toji-gi 
kuri taip lengvai suteikiama, 
ir kuri taip greit atimama yra 
lygi papuošalui ■■ ■■. išlaukiniui, 
dažnai niekas kitas kaip tik 
“žodis, o žodis, tai tik vėjas.” 
Tie kurie taip puošiasi ja ja, 
dažnai pamato jos apgavingu- 
mų Laimė, jei tai atsitinka lai
ku, jei ne, dažnai nelaiminga
sis pasijunta visoj savo nuogy
bėj prieš tuos, kurie vėjų pa
puošalus ant jo sagioja.

■vr

\ JEITROKŠTI... J

Jeitrokšti išmokt gyvenf dorai, 
Tai tankiai lankyk kapinynus, 
Kur guli galiūnai ir vargšai,. 
Tuos išminties, rimtos' knyg> 

' [nūs.
Tu ten išmoksi, mąstant rimtai 
Pažinti čia savo likimą, 
Ir delei’to gyvenant dorai . 
Danguj sau įgysi buvimų.

K

ANT MISSISSIPPI 
KRANTO.

Sėdžiu vienų vienas ant di
džiausios Amerikos upės kran
to. Plačiai po manimi tyvu
liuoja šviesiai melsvas vanduo, 
kuris prasidėjęs kur tai kal
nuose tingiai išlėto slenka į 
Meksikos užlajų. Arčiau pri
sižiūrėjus, vanduo pasirodo 
juodas, nešvarus, potirštis. 
Netoks kaip mūsų Nemuno ar 
Dubisos tyrusis vandenėlis.

O krantai, atkriaušės! Kiek 
jie atmena, kiek jie galėtų pa
sakyti, jei šnekėti galėtų? 
Jie papasakotų, kaip čia kova 
už būvį buvo vedama ir mažų 
ir didesniųjų gyvūnų, augalų 
net ir pačių žmonių, kurie per 
amžius kovojo už pirmenybę, 
už palaikymų gyvenimo. Jie 
papasakotų apie tuos laikus 
kada medžioto jas indi jonas 
Stumbrius užkariavo su visais 
jų giminaičiais, jie taip-pat 
papasakotų ir apie tai kaip 
indijonus baltieji atėjūnai už
kardavo. Jie papasakotų... 
Bet ne, jie, jei turėtų nors ki
birkštėlę jautrumo, tai papa
sakoti negalėtų, jei tik paro
dytu jog tas vanduo buvo 
Augšciausiojo tyru sutvertas ir 
tik* kartas nuo karto galinges
nės rases purvais, o silpnesnė- 
sės ašaromis" užkiltas, Jei prą* 
šnekėtų, jiepapasakotų.

A
v

Buto pats 
vidurvasaris, Gojuoti Dzū
kijos kalvomis žinksniavo mie
stelėnų b%relį& Buvo tai dau- 
giau pustulinio iš Kauno atoe- 
togiams atvažiavusių dyka
duonių: yyrų ir moterų. Išė
jo jie iš Bmno trumpai pasi
vaikščioti, bet. nenoromis įsi- 
sifibąvo eiti Myfc ir tolyn. Už- 
lips ant kalnelio, mes akia ap
linkui, o čia tau kloniuose įsi
rangę miškeliai, ten giedrioj 
tolumoj spindi ežerėliai, tarsi 
sidabriniai veidrodžiai pui
kiuose krūmų rėmuose. Taip 
ir vilioja jie tave savo vėsion 
prieglobom Nežinia nė kurion 
pusėn trauktu Mūsų poneliai 
buvo nužiūrėję didelį Dusių e- 
žerų ir nusprendė pasiekti jo 
krantus. .

Kelionė buvo tolima ir ne
lengva, bet linksma. Sodžiuje 
miestelėnams patiko viskas:’ 
pradedant skaniais, pigiais 
valgiais, baigiant tyru oru. 
Jie tik-kų buvo suvalgę gausų 
šviežių stintų ir lydekų pusry
tį ir išgėrę galybę alaus bei 
šampano. Tuo būdu žymėta 
sužiedotuvės jaunojo Variako- 
jų Liudo su Riestanosių. Jule. 
Liudo tėvai laikė silkių, dešrų 
ir * kitokių valgomų daiktų 
krautuvę, o Julės tėvai dide
lę kepyklų. Kaip matote jau
nųjų meilė pilnai sutiko su tė
vų piniginiais išskaitliavimais. 
Nebereikalo tat "laistyta šam
panas. Giliūklingas reikalas, 

tfiu, mano liežuvis suklu
po, — laiminga iškilmė nutar
ta užbaigti ties garsiuoju Du- 
sių ežeru. Besirenkant šių 
vietų senių buvo paimta ir tas 
domon, kad ilgas pasivaikščio
jimas privers skilvį priimti po
rų keptų ančių ir butelį veng- 
rino.

— Uch, vaikai, sustokime 
pasilsėti, sušvankštė Riestano
sių tėtė, — sėskime štai ant 
žolės, juk turime laiko į va
lias!

;— Ir uždainuokime kų! pa
siūlė Juliutė.

— Puiku sušuko Riestanosių 
mamelė.

— Kų dainuosime!
— Žinoma, kad apie mus 

pačius! juk mudviem,>Juliute, 
taip malonu šiulėntįs drauge! 
tarė jaunikis Liudas ir italų o- 
žio balsu užimprovizavo arijų:

“Juliutė iš Kauno labai man 
[patiko, 

Ji turi sveikatos, yra prie ska
liko.” 

— Bravo! bravo, sūneli! su
sigraudino senis Variakojis,— 
nežinojau, kad moki eilėmis 
prabilti.

— Na, Juliute, nėapsileisk, 
nepadaryk mudviem gėdos! su
šuko Riestanosiai ir ištiesę ka
klus laukė. Toji uždainavo 
plonutėliu basu šitaip:

“Nors audros perkūnus svaidys, 
Mūs’ meilės jos neišardys, 
Nes ligos, nelaimės, skausmai 
Mūs’ meilę naujais riš jausmais? 
— Kiek širdingo jausmo! 

prabilo Vari akoj iene.
— Ir kiek gilios išminties! 

pritarė Riestanosių mamelė.
Jaunieji rengėsi* sudainuoti 

trečių posmų abudu bendrai, 
bet ūmai visi nutilo ir sužiūro. 
Vieškeliu važiavo Metelių kle
bonas.

— Ilgaskvernis atvažiuoja! 
išsiveržė Juliutei iš burneles.

— Juodvarnis! pridūrė Liu
dukas.

— Kad nors neatsitiktų ko
kios nelaimės! tarė Variakojie- 
nė. ' '

Trumparegis klebonas akis 
primerkęs stebeilijosi, kas čia 
būtų do būrelis. Buvo besie
kiąs prie skrybėlės manyda
mas, kad tai turi būti jo pa- 
japijonai, bet šie sėdėjo vieni 
alus nttiėidę, kiti užsikreipę. 
Taręs tat: —- TegūTbus. pagar
bintas, klebonas nukresneno 
toliau, o mūsų kuopelė 
Patylėję da kiek, prabilo:—

Ir atsirask tuman dar to
kiems mūsų apšviestame dvi- 
diešimtaėšimtmetyje! .

Koks jis jimkingasj mv
čiulbėjo Juliutė. .

: .f.-asaai
— Kur tau juokingas! per

tarė Vadaloju tėtė,'— mane 
net šiurpas pakruti, pamačius 
tokią baidyklę. Na išsigerki- 
me, drangai, kad kartais dW 
gyąnepriBimestų. *

Sveiki! Į sveikatų!-
Vengrino bonka, bematant 

ištuštėjo, o mūsų keliauninkų 
ūpas palinksmėjo. Pintinei ir 
kojoms palengvėjus kelionė li
gi ežero buvo atlikta stebėtinai 
greit Seniai nė kiek neatsi
liko nuog jaunųjų. Čia buvo 
padaryta sužiedotuvių pabaik- 
tuvės tai yra, suvalgyta dvi 
antys ir išgerta paskutinė ven- 
grinobonką< Išvarvino seniai 
jų ligi paskutinio lašo ir susi
raukė. : -

— Kas dabar bus daryta! 
geri norisi, o kaitra pasiutiš
ka. * t r

— Eiva štai antkalnelio pa
sigėrėti ežeru, pasiūlė jaunie
ji- ' ■ ,

— Bepigu judviem jauniem 
būti sočiais ežero reginiu, bet 
mums senimus pravartu būtų 
užsukti į Metelius: ten nors a- 
laus gausime atsigertu patarė 
Riestanosių senis.

Jaunieji protestavo. Jiems 
malonesnės buvo šlaituotos e- 
žero pakrantės, kur juodviejų 
tikėtasi pasimyluoti. Vienok 
prieš senių didžiumos norų jie
du negalėjo atsispirti.

Metelių bažnytkiemis, apgy
ventas daugiausia vargingų 
žūklių išsidriekęs ant smėliuo-j 
tos lygumos, tarp dviejų eže
rų, atrodė labai prastai. Ap
rūkę, sukumpę bakūžės, Be
tvarkiai pastatytos prie mete
lėmis apaugusio kelio, išrodė 
lyg elgetų gauja. Tik balta 
žaliumynais apsupta bažnytėle 
stūksojo ant kalvelės, lyg neti
kėtai užklydusi čia karalaitė, 
Ir stebėjaisi ko ji taip ilgai pa
silieka tokiame elgetyne;

Mūsų keliauninkai pasibastę 
po įvairius užkaborius nuog 
saulės įkaitusiomis smėlimis 
nesurado pageidaujamo skys
timėlio, dar labiau ištroško ir 
įkaito. Atsigėrę raugo pas vie
nų žmogelį, ėmė tartis, kur 
dėtis.

— Eime pasilsėti bažnyčion. 
Ten turi būti tikrai vėsu, pa
siūlė. Riestanosis.

Jo žmona truputį susiraukė 
išgirdus bažnyčios paminėji
mų, bet nesipriešino ir neužil
go visa draugija sumannėjo į 
bažnytėlę.

—Ai, kaip čia smagu, pa
sigirdo-susyk keli, balsai

— Tėvai! nusiimk kepurę, 
perspėjo Variakojienė, — gali 
da kas pamatyti, tai turėsi ne
smagumo.

— Kas čia pamatys, juk ma
tei, kad klebonas išvažiavo. 
Bet tiesų kalbi, be kepurės bus 
vėsiau.

Nusimauja muČių jis; jį pa
seka kiti du. Seniai susėda į 
suolus, kalbasi, dairosi ir juo
kus krečia. Jaunieji nenusėdi 
ir pasileidžia bažnyčios apžiū
rėti. Liudas vedasi Juliutę 
švelniai apsikabinęs altorius 
nuog altoriaus, stabtelėja prieš 
paveikslus, ir stengiasi ant 
kiekvieno žingsnio pasakyti 
kokį nors sąmojingumų. Abu* 
du tik krykščia, tik prunkščia. 
Juliutė kartais užsidengia vei
dų skarele, kartais suduoda su 
ja per petį Liuduku!, tarsi jį 
bardama.

Apėję visų bažnyčių,- jiedu, 
atsiduria šoninėje koplytėlėje 
ties didelė su užleistais uždan
galais klausykla. ‘ Liudukui 
pritrūksta stėnavimų. Abudu 
nutyla. Bažnyčioje užviešpa
tauja gili, paslaptinga tyla. 
Tik per atviras duris girdėti 
devinbalsės d>aina:— Jurgut- 
Jurgut, paplak-paplak, kin- 
kykjtinltyk! Pro medžių ša
kas matyt, kaip tolumoje mir- 
guliuoja melsvasai ežeras*

— Puiku! sušunka Liudu* 
kas,. . ;

Puiku, malonu ir stebėti? 
jau ! priduria Juliutė* 
t' Išgirdęs tuos ' ąikčiojbūaūs, 
prisiartins seniai Ir jie-pasL 
gėrėja rėginiu. Ištarus po ke
lis kartus Žodį Mpuiku,” kaž
kas atkreipia domų į nuodėm-

klausyklų.
— Ar tai ir-gi altorius, kur 

gyvena šventieji! niklansia 
JulĮukė.

— Et ne! pasd&iM MUms, 
tai klausykla, UŽ šitų p^ų sė
di kunigas, o žmonės turi eiti 
janTsavo nuodėmes pasakotis.

— Ki-ki-ki! Juliuke,, *r ne- 
pabandytum! užklausiu Liudu
kas, aš būsiu tau kunigu.

—Atlik išpažintį vely tu, at- ’ 
rikerta toji, aš tavęs pairiau- 
sysim

— Tavo noras, mylimoji Ju
liute, yra man prisakymu, sa
ko Liudukas, žengia užu už
dangalo ir prikiša veidų prie 
langelio. Juliuke įslenka pas
kui jo ir prikiša savo galvelę 
prie pat jojo pakaušio.

Iškaitę nuog vyno senių vei
dai pilni, pasikakinimo iš jau
nųjų (s Žaislo.”

J- -'’*' •* l
Mažiukas šoninis kambarė

lis, kurin numarmėjo mūsų 
kuopelė,. ' buvo mylimiausia 
Metėlių klebono vieta. Ten jis 
klausydavo išpažinties kurčių 
ir paliegėlių, ten vesumnje va
saros kaitromis kalbėdavo bre
vijorių, vartydavo ir rengdavo 
pamokslus. - Šventa tyla, kuri 
dvelkė iš šalimos bažnyičos, ir 
puikus gamtos reginys, kurį 
matei pro atviras koplytėlės 
duris, žadino įkvėpimą. Nie
kas čia jo nekliudė. Tik vie
nas bendras lydėdavo klebonų 
čion. Juo buvo kudlotas šuva 
Sargas, kurs jau keliolika me
tų ištūrimai tarnavo savo po
nui. Šuva turėjo truputį keis
tų teisę ateiti į klausyklų, bet 
koplytėlė buvo tai atskiras 
nuog bažnyčios kambarys. Be- 
to Sargas tų teisę tikrai užsi
tarnavo. Žiemų jis atsigulda
vo savo ponui ant kojų ir šal
toje koplytėlėje ilgomis išpa
žinties klausymo valandomis 
buvo tikra geradarybė. Kadan
gi elgdavosi tyliai ir padoriai, 
tai joks žmogus negalėjo dasi- 
protėti apie Sargo klausykloje 
buvimų.

Ilgainiui Sargas įprato sek
ti paskui savo ponų į ramių 
koplytėlę ir kitais metų lai
kais. Jis gulėdavo ties kojo
mis, kuomet klebonas melzda- 
vosi ir mąstydavo. Vidurva
saryje riebiam, kudlotam Sar
gui koplytėlė buvo labaLmalo- 
nią, vėsia vieta. Jis ten ir vie
nas atbėgdavo pasislėpti nuo 
karščio.

Ir kalbama diena Sargas su- 
lyg savo įpratimo gulėjo klau
sykloje: Dabar galime baigti 
šitų pasakų, kuri,i reikia jums 
žinoti, nėra prasimanymu.

Jaunikis Liudas klūpojo ten, 
kur paprastai klaupia peniten- 
tai, o smalsi Juliuke stovėjo 
pasilenkus užpakalyje jojo ir 
bemažko. siekė savo veidu jo 
pakaušį.

Ponas Liudas pradėjo šnab
ždėti pro langelį:

—Juliutė iš Kauno labai 
man patinka...

Toliau jam nepavyko tęsti 
savo išpažinties, nes tame a- 
kiėmirksnyje viduryj klausyk
los užu langelio šmėkštelėjo 
kas tai juoda ir visame kamba- 

; ryje pasigirdo baisus ausį per- 
veriųs: au, au, au, au!

Kartu ten pasigirdo kiti du 
balsai, tik daug garsesni ir 
baugesni. Vienas buvo pono 
Liudo. Su garsiausiu klyks
mu šoko jisai atgal nuo lange
lio, užu kurio žybtelėjo iš
šiepti Sargo dantys. Čia Liu
do kietas'pakaušis susidūrė su 
Juliutės veidu, o ypatingai no- 
sia, kuri smalsiai kyšojo už
pakalyje Liuduko. Tas susi
dūrimas buvo baisus, kų paliu
dijo nuotakos nesvietiškas 
spiegtriėjimas; tai antrasai 
gfA-sas. ' .

. Pavymu sekė trečiasai riks
mas,. kursai išsiveržė sykiu iš 
pusės tuzino gerklių; Mat .iš 
klausyklos gilumos smarkiai 
diyktėlėjo per dureles. juoda, 
didele baidyklė, ir bematant 
sprūdo pro. duris laukan j ne* 
mandagiai užgaudama \kaiku* 
riųkojasir MaūMdast

VelniasI^Ragana! Aitva
ras! Vilkas! -

v*#

*
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ditia ir.* iicmsnanašibB š&ūks- 
m*i lydėjo drąsąjį Sargą. 

w^Wgrėbįa!
Laukan; laukan! kas ži

no, kas da iŠ ten gali išlysti, 
girdėjai balsus iš įvarią purio j 
ant visą veidą matei išgąstį* 

Kuomet kaikurie išdūmė lau
kan, tai tarp sužiedotinių ir 
ją tėvą vaidinosi tolimesnis re
ginys.

> Mat ponas Liudas pirmuti
niame savo įsikarščiavime ir iš
gąstyje apie atsitikusį pakau
šio su uumylėtinėa nosia susi
dūrimą neišrado^ nieko geres
nio pasakyti kaip:—- Žiopla 
žąsis! • . .

Kuomet po to jisai atsisuko, 
tai pamatė Riestanosią tėtę4 ir 
mamą belaikančius glėbyje sa
vo dukrelę, Mama triūsėjo a- 

'. pie savo Juliutės pažeistą no
selę, šluostydama kraujus, o 
Juliutė mirtinai pabalusi pašli
jusi buvo-tėtės glėbin. Tas vie
na koja traukė da laukan, bet 
jo piktai besivartančios akys 
iškalbingai varstė Liuduką.

— Juk aš negalėjau užuosti, 
kad Juliutė stovi užu manęs, 
tarė ponas Liudas ramiau.

* — Bet tau nebuvo reikalo iš
sigąsti šuns, atkirto Riestano- 
sienė, vis da šluostydama savo 
kūdikio kraujais pasriuvusią 
noselę.

, ; -*-Taip, įkišo savo žodį Rie- 
stanosių tėtė, — ne kiek drą
sumo parodei, ponas Liudai! 
Vyrui.tas nelabai tinka.

. _ — Pažeidi manę, uošvi! at
sikirto Liudas, — nepavelysiu 
savęs šešku vadinti. Ir kas do 
per reikalas buvo Juliutei sto
vėti mano užpakalyje?
.— Ir apskritai ko tu po, po 

velniais ten lindai? suriko 
Riestanosis širzdamas.

— Kad tau į makaulę būtą 
neatėję daryti kvailystes, tai 
nebūtą atsitikę visos nelaimės.

-r- Ne, uošvi, jeigu Juliutė I 
būtą ne*.. „ I

Čia reginį pertraukė naujas 
išgasties riksmas.

— Žiūrėk šen, Jonai, tarė 
Riestanosienė savo vyrui dre
bančia ranka rodydama į Ju
liutės nosį, nuo kurios nuėmė 
valandėlei skarelę.

Noselė buvo pavirtusi į dide
lį, belytį Blyną.

— Jis nulaužė nosies kaulą, 
tas nelabasis! užkeikė mama. 
s —..AŠ nekaltas, teisinosi Liu

das, — kad Juliutė būtą ne.,.
— Meldžiu prasišalinti, po

nas Liudai, tarė mama užgau
tos karalienės balsu, — mano 
duktė panelė Julė ne tau! Su
pratai?

Liudas iškilmingai nusisuko 
eiti. ‘ -

— Kaip sau norite, Riestano- 
šiene, tarė.

Pamaži visi nukentėjusieji 
išsikapielino^ laukan. Nors 
ten buvo smagu ir gražu po se
novei, bet mūsą pažįstamiems 

, tarsi kas vandens kibirą būtų 
užpylęs.

Paniurę nusėlino pas dzūke
lį, kur lapais ir skudurais ban
dyta atitaisyti Juliutės noselę. 
Namon grįžo dviem griežtai at
siskyrusiais būriais. Priešaky
je ėjo ponas Liudas su savo gi
minėmis, o paskui kiūtino Ju
liutė su savaisiais. Simno vieš
butyje, kur jie buvo apsištojęr 
užviešpatavo sloginanti tyla, 
kuri pranašavo audrą, tai yra, 
rytmetinių sutartuvių skilimą. 
Berods reikėjo visiems sėsti 
prie vieno, stalo vakarienės, 
teikėjo bamptelti žodį kitą, 
kad pašaliečiai nesužinotą ne
garbingo visai mūsą kompani
jai atsitikimo. Bet mūsą ne
senų bičiulių tarpe išaugo ski
rianti juos siena. Vieniems 
ausyse da skambėjo “žiopla 
žąsis, o kitiems “šeškas.” Pa
šaliečiai ėmė smalsiai šnairuo- 

: ti į mūsą pažįstamulius. Se
nesnieji giminės bandė da jau- 

i . nuosius sutaikinti, bet didžiau-. 
• • . šia kliūčių buvo, suplota, gal 
4 nulūžusi nosis. Tai-gi devin

tą vakaro dalykas buvo už5 
’baiktas, tai yra, paskelbta su- 
žiedotuvią iširimas.

Kiti viešbučio svečiai tuo 
. tarpu vis labiau įsismagino, o 

kaž-kas užtraukė dagi dainą:
“Nors audros*'perkūnus svaidys. 
Bet nieilčs mūs neišardys 
Nes ligos, helaimSs, skausmai 
^fūs’ meilę naujais riš jausmais?
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• Ponui liudm niežėjo delnus 
supleškinti butelį į dąinininko 
galvą, bet8usil*ikė.
" Ant rytojaus, kuombt mies
telio gydytojassutaisėJuHutės 
nosį, Riestanosienei puolė min
tis apskusti Metelią kleboną už 
Šuns padarytą gėdą,, skausmą 
ir sužiedotuvią iširim. Beį ad- 
vokatas sudraudė. Pelnyti, 
sako, ., nieko nepelnysite, o kai 
Žmonės Būtinos risąątmtikimą 
su šunimi, tai pašiepiami ne
turėsite kur akią dėti.

NemanyMe. vienok, brangus 
skaitytojau, kad Šis atsitiki
mas užsibaigė taip liūdnai. Ne. 
Po kiek laiko sugijo Juliutės 
mosis, atsinaujino meilė tarp 
jaunąją ir jiedu galutinai suė
jo į'porą ' ’

Musą ištikimo Sargo kaulai 
jau vėjo blaškomi, o da labiau 
koneveikiami ' Variakoją ir 
Riestanosią giminės. Šis atsi
tikimas tapo užrašytas ją šei
myninėje knygoje ir visa bėda 
nuversta ant šūnebo ir klebo
no. -

Tokiataipasaulyjeteisybė! 
Sulietuvino Jaras.

„ .... , Pa.

A

*

be jokią svaigalą. JaunimaM 
gražbtiuuborije^iaidlMttu- 
viškūš žaisTus* v Vičiinm Že- 
bonas kun. J. Petravičius iš
reiškė savo linkėjimui ir ant 
pabaigos suteikė jaunąjai auk* 
ainį rožančiuką* Toliaus J. 
Sprainaįtia išreiškė liūkŠjuiaUI 
iįluo Vyčių.* ’ *

Ant - pabaigos jaunavedys 
trumpai keliais žodžiais primi
nė Lietuvos reikalus ir surink
ta auką į T. Fondą $22:00. Su“ 
tupmi ir užsibadė, viskas*

Ten Buvęs*
■........■■nu i ., i...,-.,- • ' A ,

t

K DAYTGN, OHIO.

6 du rugpj* LDS* 69 kp. buvo 
susirinkimas. Priimti šie auta* 
rimai: 1) Daytono kuopa į Ap
skričio iždą įmokės $1.00 ant 
metą. 2) Tapo įsteigtas ‘ ‘Dar
bininkų Biuras” po No. 224 
Altoh avė. J* Gičauskas apsi
ėmė darbuoties kaslink darbi
ninką, kurie pribus iš kitą 
miestą* Taip-gi 6 d. rugpj 69 
kuopos nekurie nariai pagami
no kelias bombas “Darbinin
ko” morgičio sutriuškinimui. 
Toliau žada Daytoniečiai pasi
rūpinti apie amuniciją. Mat 
dauguma dar gerai nežino, nes 
visi beveik nesenai susirašė. 
Tūriu priminti, kad kožną su
sirinkimą prie Daytono kuopos 
vis prisirašo naujų narių. Tai
gi Daytono kuopa pasirodys 
gerai.

P. R.

Av?Jono Ki., H LK Gedimi
no dr- josir pašelpinis kliubas 
rengiaPalace Casinosalėje ba* 
: ių. Pelnas eis padengimui lė
šų padarys laiku apvaikščioji- 
mo liepos ketvirtosios. Įžan
ga 30c. ypatai

lietuvią kdoiiijese.

bocmstmam* Y*
"Visad man maltam yra nu

sitverti už gero' katalikiško 
laikraščio, yp^S u  ̂“Darbinin
ko,” kurio turii0 neapsako
mai puikus- ir kuidame visada 
telpa?riso RocheaterTo lietu- 
tuvią kataliką Judėjimai iŠ 
draugijinio gyvenimo ir šiaip 
visokios vietinės tinutės. 
' RochesterTo lietuviai šiais 
laikais gana daug veikia, bet 
kaip ateis vėsesnis laikas, tai 
čia bhs nesuskaitomai daug 
visokią veikuhą. Nemanau, 
kad man teks matyti bent vie
ną kokį vakarą, kad šv. Jur
gio pobažnytinėje svetainėje 
nebūtą kas veikiama, nes visi 
mūsą vietiniai veikimai ten at- 
sibūna.

Jau dabartiniu laiku L. Vy
čių 93 kp. priaugančią vyčių 
skyrius mokinasi veikalėlį ‘Jo
nukas melagIs.” _Zbdžiu sa
kant, rengiasi prie nepaprasto 
vakarėlio, kokio dar jie Čia nė
ra turėję. Tas ,ateinantis vai
kąmilžiniškas’surengtasvaka
ras, atneš nemažą naudą mūsą 
tautai ir SUkėlU dįdį'ūpą tarpe 
tėvą, kurie dar .su „ didesniu 
pasišventimu Siųs tuos savo pa
kviestus vaikelius del išpildy- 
mo prog£ari|Q- vįsų ^taujiškai 
surengtą vakarų? * Geistina bū
tą, kad vis«^ L& Vyčią kuopos 
turėtą priaugančiųjų ; Vyčių 
skyrius ir pratintą juos prie 
organizatyvio’gyvenimo, kad 
paskui jie užaugę^suprastą or
ganizaciją vėrę ir žinotą kaip 
laikytiesJose* i ’-i

Lietuvos Duktė.
1 * J.'- . 1

šęsLtatuvdš.p

na griebtis uŽ didelią vrikalą. 
Dabar Amerike labiausia pra- 
siplatinus trompa Lietuvos is- 
torija Prano. -Jąyraperspauz- 
dinęs ^Draugas.” Ji labai 
tinka pradedančiam. Paskui 
labai gerą Lietuvos Istorija y- 
ra MSironies. Tik nežinoine 
ar jos .'turi kokie knygynai. 
^‘Darbininko” knygyne šiuo 
tarpu . jos neturime. Tai-gi 
šiaip darbinikui geriausios Lie- 
tuvosTstorijos yra Prano ir 
Maironies.

Klausimas.— l) Kiek Tau
tos Fondan iki šiol išviso jau 
yra įplaukę pmigą? 2) Kiek y- 
ra katalikišką veikėją, dirban
čią dėl išgavimo Lietuvai ne
priklausomybės. 3) Ar jiems 
visiems mokamą algos iš Tau
tos Fondo* 4) Kiek tautinin
ką fondan yra įplaukę pinigą? 
ir ar jie turį atstovą dirbančią 
dėl Lietuvos laisves? Ar Dr. 
Šliupą jie užlaikys Washing- 
tone? -

J. V. Keamey. N. J. 
Paaiškinimas. — Iki rugpj.

1,1918 metą Tautos Fondan į- 
plaukė $146.972.15, o į tauti-K1

amDelis A ninku Neprigulmybės Fondą W--. 413 tn nflf loilrn iiflarrlrS

■ . <

■*
•-

; Klausimas. — 1) Kiek buvo 
.surinkta auką popiežiaus pa
skirtoje dienoje? 2) Kodėl Dr. 
Šliupas taip Žiauriai purvino 
Šveicarijos komitetą, būk tai 
jis visus pinigus suėmė ir lė
bauja, o badu mirštantiems 
lietuviams nesiunčia t 3) Kur 
dingo So. Bostono “Žvirblis.” 

Dagiliuks, 
Cleveland, O.

Paaiškinimas. — 1) Ameri- 
£ I kos lietuvią spaudoje nebuvo 

atskaitos iš auką popiežiaus 
dienoje lietuviams surinktą. 
Nežinome ar i vieną, šaltinį tos 
aukos plaukė. 2) Nereikia ste
bėtis, jei Šliupas bįauriuoja 
katalikus bei kataliką įstaigas. 
Ant to jis Šliupas, kad nie
kinti katalikus, ją vadus ir į- 
staigas. Kad šveicariečiai ne 
lėbauja, tai matome iš ją iš
leistą raštą ir kitą darbą. Juk 
nesenai šveicariečio kun. Vis- 
konto buvo atskaita apie jd 
vienos knygos išleidimą ir pra
šė amęrikiečią pagelbėti apmo- 
keti knygos išleidimo iškas
ėtas* Reiškia ’ šveicariečiams 
trūksta pinigą svarbiems dar
bams.- O ką čia šnekėti apie lė
bavimą. 3) “Žyirbljs” yra vie
nas iš karės nukentėjusiąją. 
Nežinia, kaip su juo bus.

Klausimas. — 1) Ar vysku
pas Karevičius pardavė kaize
riui Lietuvą? Bolševikai sa
ko, kad taip. 2) Kodėl valdžia 
uždarė “Kovą” socijalistą or
ganą?

P. B. K. Duąuesne, Pa.

Paaiškinimas. — Į) Kad ką 
parduoti, tai tą reikia turėti. 
Kad vysk. 'Karevičius galėtą 
parduoti Lietuvą, tai jis ją tu
rėtą turėti. O mes žinome, kad 
vysk. Karevičiui Lietuva ne-, 
prigulėjo, tai reiškia, jog tik 
pusgalviai gali sakyti, kad 
vysk. Karevičius Lietuvą par
davė kaizeriui. Rusijos bolše
vikai darydami taiką su kaize
rio diplomatais Lietuviškoj 
Brastoj atsižadėjo Ukrainos, 
Lenkijoj, Lietuvos, Kurso, Li
vonijos, Estonijos, Finlandi
jos ir kelią guberniją, ant 
Kaukazo. Kadangi minėtos 
žemės prigulėjo Rusijai, tai 
bolševikai turėjo reikalauti jas 
sugrąžinti arba ją atsižadėti. 
Na, o visi žinome, jog bolše
vikai atsižadėjo šią žemių. To
dėl Lietuva liko po vokiečią 
tuo „tarpu. Taikos konferenci
joj Lietuvos likimas bus galu
tinai išrištas. 2) Suv. Valsti
ją valdžia uždarfė socijalistą 
organą “Kovą” dėlto, kad ji 
buvo labai priešvaldiška. Mes 
nežinome už kokius išsireiški
mus arba straipsnius valdžia 
tą padarė.

Klausimas. — Ar Lietuvos 
istorija Simono Daukanto yra 
didžiauisa ir teisingiausia? Jei 
ne, tai kas geriausia yra parą*

i 
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iki to pat laiko įplaukė $12.- 
00.74. Reiškia katalikai veik 
12 kartą surinko daugiau, ne
gu tautininkai. Kataliką vei
kėją skaičiaus negalima. nuro
dyti. Veikėjais už Lietuvos 
neprigulmybę yra ne vien sė
dintieji Washingtone. Juk ir 
Šiaip lietuvią intebgentai turi 
.pažintis su intekmingais ame
rikonais ir informuoja juos a- 
pie Lietuvos reikalus. Todėl 
ir tokius rėįkėtą priskaityti 
prie veikėją. Na, o tokią yra 
daug. Washingtone Informa
cijos Biure veikė adv. Mastau- 
skas, p. Julius B. Kaupas ir 
studentas K. Cesnulis. Dabar 
adv. Mastauskas išvažiavo Eu
ropon ir liko pastaruoju du.

. Informacijos Biuro užlaikymas, 
su algomis nekuriems asme
nims, knygą leidimas ir tt. ir 
tt. atBeina arti $1.000 mėnesy
je. Jei Dr. Šliupas apsibus 
Washingtone, tai be abejonės 
jį užlaikys tautininkai;

* <

Kuomet viduriai sugadyti, 
tai tuomet mes pajaučiame gal
vos skaudėjimą, pametam ape
titą, o su juo ir norą dirbti

Kiekvienas lietuvis žino, kad 
kuomet viduriai nedirba, rei
kia pirm viso ko suvalgė. 3 
saldainius PARTOLA, pirm 
gulsiant.

Ant rytojaus atsikelsite vi
siškai paliuosuotu ir nauju 
žmogum.

PARTOLA prašalina kenks
mingus elementus, nustato 
valgį, išvalo kraują ir vidu
rius.

PARTOLA būna geriausiu 
draūgu vyrą, moterą ir vai
ką. Kiekvienoje lietuvią šei
mynoje turėtą rastis Partola. 

; PARTOLA pasiūloma ir par- 
; duodama dideliose skrynutėse 

už $1.00.
Kiekvienos užtenką palaiky

mui Sveikatos šeimynoje ant 3 
mėnesių.

Užsisakykite šiandiena.

Dykai.
Siunčiame dailią ir naudingą 

dovaną kartu su Partolos už
sakymu. *

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avė., 

New York, N. YZDpt L. 3.

PROHIBICIJOS ĮVEDIMAS 
ATIDĖTA.

Suv. Valstiją kongresan bu
vo. įneštas bifius, reikalaujan
tis nuo sausio 1, 1919 įvesti 
prohibiciją visose’ valstijose. 
Prie to biliauB daroma patab 
sa, kad prohibicijos įvedimą 
nutęsti iki liepoe 1, 1919. 
' ■■ ■ •
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PRO VIDBNCm, B. L 
Lietuviai katalikai sujudo. 
Šičia lietuvią yra apie 300 

šeimyną ir daug pavienią. Be 
to nemažai lietuvią gyvena ą* 
pielinkės rąiesteliuose. Toks 
gražus lietuvią būrys galį 
daug nuveikti. Jei iki šiol jie 
ne ką tenuveikė, tai buvo ta 
priežatsis, kad neturėjo savo 
pątąpijbs, nelbažnyČios, nei-gi 
atsilankydavtrČia lietuvią ku* 
nigas, geras tėvynainis* Per 
tą laiką lietuviai bendravo su* 
lenkais, Na, -o susidedant su 
tokiu gaivalu negi gali tikėtis 
gerąpasekinią. Todėl galąga- 
le lietuviai katalikai sujudo ir 
pasiryžo imto “divorsą” nuo 
lenką ir steigti savo parapiją.

Parapijos.tvėrimo reikalais 
buvo, surengtos prakalbos rug
pjūčio 25 di. Žmonią buvo a- 
pie lOO^ Pįrmiausia-kąlbėja p. 
Adomavičius iš So; Bostono. 
Aiškino, kaip praeityje lenkai 
darė visokias pinkles lietu
viams, jie įved^Lietuvo je bau
džiavą ir kaip lenką bajorija 
heišpasąkytąi. "engė. Jieuvius. 
Po jo prakalbos buvo dainavi
mas choro, p. Valaičio, veda
mas. P. Valaitis yra vietinis 
fotografas (1913 Westminster 
st.)’. Choras dar naujas, bet 
jau daug dainą yra išmokęs.

Po to kalbėjo “Darbininko” 
redaktorius Pranas Gudas. 
Aiškino,, jog parapiją įsteigti, 
bažnyčią įsitaisyti- ir dvasios 
vadovą užlaikyti nėra baikos. 
Bet kartu nurodė naudą ir rei
kalingumą parapijos. Sakė, 
kad reikia skirtis nuo lenką ir 
turėti savo parapiją. Paaiški
no, jog lietuviai labai apsirin
ka, kuomet gėdindamiesi savo 
tautystės,nuduoda lenkus, nes 
lietuviai-Amerike geresnį var
dą turi; o polak, polander yra 
paniekos, keikimu, žodis. Nu
rodė tikybos svarbą žmogaus 
ir tautos gyvenime. Aiškino, 
kad parapiją steigiant reikia 
iškarto darbą pastatyti ant ge
rą pamatą, daryti viską su ap
svarstymu, kad išvengti berei
kalingą klapatą ir išlaidą. Pa
tarė parsikviesti Worcester’ib 
lietuvią kleboną kun. J. Jakai
tį, kurs geriausius patarimus 
ir nurodymus galės duoti pa
rapijos reikaluose.

Reikia pažymėtą jog susi- 
rinkusieji gražiai užsilaikė ir 
godžiai kiauše prakalbą visi 
kantriai laukė paties galo nors 
buvo šilta.

Po to išrinkta parapijinis 
komitetas, kurs rūpinsis visais 
dalykais. Dar Pr, Gūdas aiš
kino; jog dėl didesnio pasise
kimo būtinai reikia padaryti 
kuodidžiausią lietuvišką kata
likišką judėjimą, rengiant ge
ras katalikiškas prakalbas, 
stiprinant-grynai katalikiškas 
dr-jas, .tveriant naują, reikalin
gą dr-ją bei. kuopą ir skaitant 
katalikišką spaudą. Pasakė, 
jog būtinai reikia sutverti Lie
tuviu Darbininką Sąjungos 
kuopą. ,

Bedieviai rengė pinkles.

Lietuviai' išgamos ir bedieviai 
padūko, kuomet dasigirdo a- 
pįe lietuvią kataliką sujudimą; 
Kaip ima aiškėti, tai jie grie
bėsi šlykščiausio būdo, kac, 
pakenkti šitam. lietUviąjudėji- 
mui. Laisvamaniai kaip ma
tyt So." Bostono “Sandaroje” 
padirbdino- daugybes plakatą, 
kur skelbta, jog rugpj, 24 d; t. 
y. prieš pat liet.'kataliką pra
kalbas, būsiąs ‘‘Seno Ryymo 
Katal. kun. Petrošius,” tai yra 
taš Mickaus gižolis. Bet toje 
pat salėje turėjo .turėti lietu
vių choras'repeticija's. Tai lie
tuviai atsivilkusį pabaldą “iš- 
kikino” lauk.-

Buvo- nutėmyta, jog tuos 
biaūrius plakatus su didžiau
siu uolumh platino lietuviai 
lenkbėrniai, komitetninkai len- 
kiį R.-K. parapijos. Lietuviai 
gerai ištirs tą dalyką ir pri
muš Ienkbemius ir sandarie- 
Čius prie gėdos stulpo. -

Suvienytą dr-ją balius.

Darbo ‘

r

gardnėb, mass.
Atsakymairžiopliui.

So. Bo^ąnąJtmnŠte “Kelei
vyje” besanti korespondencija, 
kur aprašytą ąj^JEauįbąFom 
do. sš^ahį?pi^KjW Ropos 
28 d. Rašo, būk kalbėjo. At- 
holio zakristijonas ir Kneižis 
iš So. Bostono. O iš teisybės 
kalbėjo klierikas Bakšys ir 
Pranas Gudas* Tai -mat ant 
tiek žioplas pasirodo, kad ąė* 
žino nei kas kalbėjo.. Priežo
dis sako: Žioplas paukštis 
žioplą giesmę gieda. Prikai- 
ši^arkalbėtojaffi, būk jie kė
lę neapykantą prieš lenkus. 
Mes nesistebime, kad cicilikui 
netinka, jei teisybė pasakoma 
apie' lenkus, rusus, bei žydus. 
Juk. mnsų cieilikai eina prieš 
Lietuvos neprigulmybę ir nori, 
kad b etuyiai bernautų rusams, 
lenką ponijai, žydains ai* vo
kiečią junkeriams. Tai-gi ci- 
cilikai turi iŠ principo priešin
tis tiems betariamą kurie no
ri Lietuvos žmonėms laisvės ir 
kurie veikia dėl. jos neprigul
mybės. , .v -

Neatbokime. -

Mes lietuviai katalikai į ci- 
ciliką zaunas paisykime tiek^ 
kiek keliauninkas paiso į už 
tvoros lojantį-p jį šunį. Dar
buokimės.. Kuodažniausia ren- 
gkime prakalbas- kvieskime 
kataUką vilkėjus* kalbėti, sti
prinkime katalikiškas organi
zacijas, tai, yra dėkimės prie 
ją ir skaitykime kataliką raš
tus.

Atsiminkime; jog karės pra
džioj socijalitsai buvo surengę 
prakalbas ir surinko daug aip 
ką, kurias žadėjo sunaudoti 
nukentėjusią lietuvių nuo ka
rės naudai. Žgdėjo aukotojus 
paskelbti šlamšte ‘‘Keleivyje. ’ ’ 
Bet niekas to paskelbimo ne
matė. Tai turime* ištirti, kas 
atsitiko su tais pinigais, jei 
jie nepasieke fondą, tai paves
kime Dėdei Šamui“? gerai iš
karšti socijalistams kailį. Su- 
juskime. Dovanoti tokią niek* 
šybę negalime. • / ’

NemunoSūnus.

Aukokite j Tautos 
Fondą

■ ..._________ ......................." ■■■■.- - - - ■£.

Netolimoje ateiįrje truputį
‘pabrangs cukrus.

fi
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MONTELLO, MASS. 
Vaiką vakaras.

Rugpj. 25 d. Šv. Roko pa
rapijos svetainėje buvo vaiką 
vakaras, nors ir šilta buvo, 
jet Žmonią atsilankė nemažas 
mrelis. P-as S. Kneižis atida

rė vakarą paaiškindamas Šio 
vakaro tikslą ir trumpai bet 
aiškiai nurodė lietuvišką mo
kyklą svarbą ir reikalingumą.^ 
Taip-gi gerb. klebonas kun. K. 
Urbanavičius pasakė puikią 
prakalbą aiškindamas tėvams, 
taip jie turi mokinti savo vai
kučius nuo pat mažumos. Po 
prakalbos buvo padaryta ko- 
ekta apmokėjimui mokyklos 

lėšų.
Po $2.00 aukojo: P. Baltro- 

šiunas.

Po $1.00: Ona Ramanauskie
nė, J. Juškaitienė, - J. Treina- 
vičius, . P. Šarkas, P. Šarkas, 
J. Kuodis^. F. Adomavičius,
A. Kašėta, M. Abračinskas.

Po 50c.: J. Kraulienė, Ž. Pa- 
tečius, J. Ramanauskas, P. 
Krakauskas, E. Belkienė, K. 
Germanavič, A. Jarmala, P. 
Prudenyčia, M.‘Klimavičienė, 
P. Račiūnaitė, M. Sakalaus
kaitėj O. Kašėtaitėj. P. Pau
lauskienė, V. Bakanauskas,
B. Grigaitis, A. TaUtkevičia, 
S. Kašėta, A. Sadauskienė, J. 
Kašėta, J. Sinkevičia, J. Jets- 
keliavičia.

Su smulkiomis aukomis viso 
labo surinktą $27.55.

Viešai tariu ačiū visiems 
monteliečiąms,

Toliaus sekė programas. Ei
les pasakė : A. Jermala, J. Ka
šėtaitė, A. Kašėtaitė, T. Ma- 
silionis, F. Jarmala, visos pa
sakė labai puikiai ir užsipelnė 
pagyrimo.

Piano "paskambino: A. Ra
manauskaitė, P. Kašėtaitė, S. 
Taulkaitė, P. AbraČinskaitė.

Dialogai nusisekė ir-gi ne
blogiausiai. “Tu man kailio 
nepersi,” atliko A. ir P. Juš
kaitės. “Greita ant naujie
ną,atliko P. Kašėtaitė ir A. 
Ramanauskaitė. Po to dar bu
vo šokią, dainą ir sulošta 
trumpas teatras ‘ ‘ Geresnės 
Draugės.” žodžiu sakant, va
karas buvo puikus. Tai-gi 
Aia priklauso padėka mokyto
jams, kurie pridėjo daug savo 
darbo surengimui šio vakaro.

Pasibaigus programui, mūsą 
buvęs mokytojas, p. S. Kneižis 
dalino vaikams dovanėles ku
rie per visą mokslo laiką atsi
žymėjo savo gabumais. Dova
nas gavo šie: A. Ramanauskai
te, E. Ramanauskaitė, S. Jar
mala,M. Čelitkiute, Š. Baro
nas, M. Sinkevičiūtė, A. Kul- 
biliutė, P. Patelčius, V. Trei- 
navičiutė. , '

Po tam buvo lietuviški, žais
lai, puikiai pasilinksminęs jau
nimas ir sudainavę “Lietuva 
tėvynė mūsą,” išsiskirstė na
mo.

Buvęs.

PATERSON, N. J. 

Pirmutinės tokios vestuvės.

17 d. rugpį tapo surišta jau
na Vyčią pora>*- M. Staniulis 
su p-le Ona Lasickiute. Abu 
yra uolūs vęikejai tarpe Pa- 
tersonieČią, jienis linkėtina ko- 
geriausios kloties. Pažemė t 
reikia, kad p-lė O. Lasickiute 
yra čia gimus it augus, bet y- 
ra gera lietuvaitė. Jau keletas 
mėtą, kaip abu tėveliu palai
dojo. Liko jauna mergaitė ir 
broliukas mažas. Pačiai reikė
jo užsidirbti pragyvenimas sau 
ir broliukui. Nežiūrint '! tai, 
p-lė O. Lksickiutė Uėsigailėjo 
savo- triūšo, dirbo kiek galėjo 

■■ dėl tautos ir dėl visuomenės* 
Prie T. F., prigulėjo ir-mokė jo 
kas mėnesį 50u Sta
niulis M F. 83 skyr, sekr. yra 
geras vyras ; Galima sakyt 
čia puikiausias ir rimčiausius 
vyras. Dėlto ir veriuvšaatsi- 

. buvo tekios kokiu dar nebuvo
fenoje rugsėjo 2 d. Patersone. Buvo btaiviosir

>,."*r^
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WATERĘURY, CONN.

Paaiškinimas.

“Darbininke” tilpo žinute 
apie atrišto Vitkausko veiki
mą. Vietomis aprašyta teisin
gai, tik viena nelaimė kad jau 
bene trečią kartą tas pats ko
respondentas aprašo “Varpo” 
dr-ją “Darbininke” ir vis ne
teisingai. Koresp. rašo, kad 
A. Vitkauskas suglaudė dvį te- - 
atrąįiškas dr-jas: “Varpą” ir 
“Aušrą” ir tos dvi dr-jos pa
sirengę sulošti teatrą dėl Rau
dojo Kryžiaus. Rodos koresp. 
aiškiai turėjo matyti apgarsi
nimą lapelius, kur aiškiai bu
vo pažymėta, kad rengia “ Au
šros” dr-ja su Vitkauskiu, 
taip-gi buvo visuose lietuvią 
laikraščiuose atsišaukimai to 
teatro, tilpo ir “Darbininke” 
ir ten aiškiai buvo pažymėta, 
kad rengia “Aušra”; su Vit
kauskiu. Kas-link ‘ ‘ Aušros ’1 
nekalbėsiu, nes tikro dalyką 
stovio nežinau. Bet noriu trum
pai pabriežti apie “Varpo” dr- 
ją. A. Vitkauskui apsigyve
nus Waterburyje, buvo many
ta suvienyti visas dailos dr-jas, 
bet tas neįvyko. Vitkauskas 
stojo veikti prie “Varpo.” 
Veikimas buvo smarkus. Buvo 
per tą visą sezoną sulošta Wa- 
terburyj astuoni veikalai. Pen
ki veikalai buvo lošti kituose 
miesteliuose, viso įplauką už 
lošimą per visą sezoną padary
ta $1.776.55. TaLgi čion aiš- . 
kiai gali matyti, kad Vitkaus
kas neprastą uždarbį turėjo 
prie “Varpo,” jeigu būtą mo
kėjęs gyventi. Sulošus istoriš
ką veikal^^Keistutį,” dr-ja 
uždarė Tuo sykiu Vit
kauską pasikvietė “ Aušros ’* 
dr-ja. Į trumpą laiką “Auš
ros” dr-ja su Vitkausku sulo
šė dfu veikalu, ir rodosi abu pa
nešė nuostolius, tikrai nežinau, 
bet sprendžiu iš publikos. Šian
dien “ Varpo” dr-ja daro prak
tikus teatro “ Sugrįžo. ” Prak
tikai tūri dainą, kurią mokina 
jaunas chorvedis P. Bružaūs- 
kas. šalę to veikalo, dar turi 
paėmę trijų aktą kom. “Far- 
mažonai,” “Šėtonas” iš rank
raščio, versta P. Norkaus. 
“Varpo” dr-ją mano, šį sezo
ną, nemažiau veikalą sulošti ir 
be Vitkausko. Vardan teisy
bės kviečiu gerb. koresponden
tą atsilankyti ant “ Varpo” su- 
slrinkimo arba lavinimo y aka* 
rą ir patirti dalyką tikrai ir 
tuosyk rašyti teisingai. “Var
po” susirinkimai ir lavinimo, 
vakarai atsibūną prie atdarą 
durą ir valia žėdnarn bū vie
nam ^ateiti į svetainę 883| 
Bankgatv< i

Lietuvią Dramos dr-jos “Var* 
pas” Spaudos Komitetas*

A. Ortaika, 
J.TmČbtauk
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Bar 946, Strnthan, OMa

IlDMINKAg—X VatikOk . 
282 Aliuką St, Palton, Oblo.

I1DO GLORIJAS — P. Protai^. 
22S Sa Maln St, Akft>n, Ohio.
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i Sugrįžo. KAs Andriu* Zaleo- 

, kas, naujasis LDS. centro ižd. 
panedėlio vakare nugrįžo iŠ 
Seimų iš Baltimore, Md. Ten 
jis atstovavo LDS. 1 kuopą, 
T«cutor Fondo skyrių ir Fede
racijos skyrių. Grįždamas 
aplankė‘Motiejų Vilkišių^ sa- 

< sers sūnų, AVaterhury, CL Ten 
susipažino su lietuvių visuome
ne ir be galo nudžiugo radęs 
didelių veikėjų dėl LDS., Tau
tos Fondu ir kitų katalikiškų 
organizacijų. Waterburiečiai 
p. Andriui Zaleckui gyrėsi, jog 
jie varosi prie to, kad jų LDS. 
kuopa subytytų visų kolonijų 
LDS. kuopas. P-as Zaleckas 
linkėjo jiems gerų pasekmių.

Aplankė p. Joną E. Karo
są. Nedėlioj, rugpj. 25 d. ap
lankė Joną E. Karosą p-lės O- 
na Staniuliutė iš Bostono, U; 
T. Jokubatislraitė iš Worees- 
ter7io ir p. Vencius iš Haver- 
hill. Per juos p. Karosas siun
čia daug labų dienų savo pa
žystamiems ir draugams. P-as 
Karosas atrodo —tikras karei
vis ir linksmas kaip visuomet. 
Prašo savo draugų ir pažįsta-

- mų nepamiršti jo nei su laiš
kais nei su atlankymu.
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rię. i iumnm, kad mes šiandie-1 
na negalime kitaip savo btan

L&tuyo* iMiuošubti S-pn 
svetimtaučių vergijos kaip tik 
turime $$sią£ stati. | yi- 
si lietuviai ir kovosime ne u$ 
kitus, bet už savo laisvą Lie
tuvą gimtinę. Šiandien mūsų 
broliu lietuviųjepaį jau stovi 
prie Lietuvos rubežiaus, tik
tai laukia nuo musų Amerikos 
lietuviu pagelbos, o mes tai 
turime eiti įt karianti prieš 
pavergiiną mūsų brangios Lie
tuvos. AŠ esn pasirengęs 
Lietuvą kad. ir šiandie mirti, 
Aš esu tikras lietuvis ir nebi
jau UŽ gimtinę mirti. Tik bro
liai smarkiai darbą varykime 
pirmyn, o aš stosiu po Pinąvi- 
jo antru į lietuvišką kariuome
nę.

VI. Paulaurims 
iš Palangos, 
Birutes Sūnus.

apsukriam vyrui, tairinčiam 
pardavėjo gabumus ir gryną 
rekordą. Atsakanti* Žmogus 
gaM susijungti ant vis^ gyve^ 
irmtrt Sįį augančia MaMachu- 
ietts valstijos korporacija. Pui- 

Ijri ateitis. Kreipkite* asmeniž- 
> kai, arba laišku (angliškai) 
pas MR. L.įBENN,148 Sta
tė st., Room 210 Boston, Mass.

'Papuolė. Nikodemas Klimas, 
gyv. 8 Wiget st., buvo užsi
registravęs, bet nebuvo pripil
dęs, dėl kokių ten priežasčių. 
Questionaire.” Tai subatoj ei
nant iš darbo buvo paimtas ir 
paliuosuotas panedėlį po pietų, 
kuomet bankininkas Kavaliau
skas uždėjo $5.000.00 kauci
jos. Seredoj išgabenamas ka- 
ridiuomenėn.

Prašome sugrąžinti. Pereitą 
sukatų gavome tuzinų nume
rių “Vado” iš Petrogrado. Per 
neapsižiūrėjimų išpardavėme 
iki paskutinio, o jo mums la
bai reikia, Pirkusiųjų mel
džiame atnešti. Jei norėsite, 
tai gausite pinigus atgal.

Žinute iŠ Francjos. So.Bos- 
tonietis Julijonas Azoravičia 
iš Franeijos pranešė savo mo
tinai, jog jis pirmiau buvęs 
kareivis ir tris kartus buvęs 
mūšyje, dabar perkeistas į 
muzikantus. Džiaugias, kad 
dabar jam ten.gerai. Iki pie
tį groja koncertus, po pietų 
bolę grajina ir randasi labai 
toli nuo frono. Galop dar pri
deda: “Neverk mama, turiu 

/viltį, kad dar pasimatysime.

k

*

PIRMOS MILŽINIŠKOS 
PRAKALBOS!

Bengia
S. L. R. K. A. 213 kuopa

Atsibus 
NEDALIOJE, 

RUGSEJO-SEPT. 1 d. 
Lietuvių Kooperacijos 
Didžiojoje Svetainėje 

26 Lincoln St., Brighton, Mass, 
Prasidės 2 vai. po pietų.

Ant šių prakalbų, yra už
kviesti įžymūs kalbėtojai. 
Taip-gi bus tikrai gerb. KUN. 
J. J. JAKAITIS, Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos klebonas, 
iš Worcester, Mass. Beto bus 
Cambridge’iaus lietuvių baž
nytinis choras, po vadovyste p. 
A. Grigoraičio.

Dar bus deklemacijų, mono
logų ir tt.

Todėl, gerbiamieji lietuviai 
ir lietuvaitės, kaip vietiniai 
taip ir iš apielinkų miestų, ‘at
silankykite koskaitlingiausiai. 
Būsit visi patenkinti. Taip-gi 
išgirsit daug naudingų dalykų. 

Širdingai kviečia Valdyba.

REIKALINGA išsilavinusių 
i merginų siuvėjų prie elektros 
jėga varomų mašinų., Užmo- 
kestisūžtikrinta besimokinant 
ir darbas atsakahfis'. Atšišau- 
kite tuojaus. Empire Mfg. Co., 
Kampas Alb&ny ir Wareham 
sts., Boston, Mass.

- • - - o.

’ IĮ - ■■■m..-l. ■ ■      . III,,    ,'l.Į ■■■■■>

LAIKRODŽIŲ, laikrodėlių ir 
visokių auksuotų daiktų užlai
kome. Taip-gi atliekame viso- 
kį auksorišką darbų. Liudvikas 
Žiūkas, 62 Hudson, Ave.^ro- 
oklyn, N. Y.

gatvžB, So. 
Bostoų?*; * į

AdtataąlgmIUi puikią stn- 
bą*n vikrią atrišai* ant F<mrth 
gatv&s, arti Thomas Park’o, 
So. Boston^ t

Koėtan^^įombrowski, 3 Šei- 
rnynų stubąjm. vigais įtaisais 
ant Pleaeemt gatvės, Dorches- 
ter^yjė' ■ - į '' " * ■

T. H. SUuk, 3 Šeimynųų nau- 
jo* mados irtw>% rit visai* įtai
sais ant Ė. Cottage gatvėj 
Dorcester’yje.

. Šokiai.
Rengia Labdarybės dr-ją. 

Bus subatoj, rugpj. (Augusi) 
M d., 1918 Lietuvių salėj, kam
pas E. ir Silyer^t. Pradžia 
7:00 vai. valį Bus geriausia 
muzika. Kviečiame iš oli Ir ar
ti, Labiausia kviečiame jau- 
n^ą^-Tuięrite^smagLųjErian  ̂
dų, gražiai pasižmonėsite, ge
rai kinkas pakratysite bešok- 
im ir kitokiais būdais linksmai 
leisite laiką/

Kviečia-RengimoK—tas.

MG1 TMOBAR-
ZDANĖUTYiMCrirber 
s h o p) su S krėslaiB, ir viską* 
gersį fttitartą šolig tiij dienų. 
Parduosiuuž $100. Atsilank! 

MsMno,
168 ISt.,.: So.'BoBtdnr Mass. 

cranTATTSTAg tpSATinnTTTfl 
bf ‘ »

BAIBAMUOTOJAS. 
KBARASAVIČIUS,

AŠ, patarnauju nė tik S<h Bos
tone, bef lygiai važinėju ir į kitus 
miestukus,

Mano kainos už palaidojimą la
bai prieinamos) suatigutiems nuo 
$5bį00) mažiems nuo $15.00. 

; Tąip-gi parduodu paminklus ir 
žolynus (kvietkas). Jtetiūrfckite, 
jeigu būtų ir iš toliaus.atvažiuoti, 
nes geras patarnavimas daug reti- ’^r'- ’ “

kw ***■•* 
paeina A Kauno gpį., Šiaulių pav,, graĮjOrių( ,a, pirma užeikite pas 
Kurtuv^ uuest^o Tunu sw- del įtantasita taip- 

ir pražyta kad mtiikaI arba tdelora(lti.
^pateMrkaskrtasjrauežtušiuaad-^. So B#s{on' 

 

--^.1.-.-. r “• w®n®vwn’8>
„-ta“*"*-- - - J b OEB*Sf-808-®rortw»y, So.
16 Ford St., flardner, Mass.

—-— GYVENIMOVIi;TA:237D St,
Mes, Jonas Žemaitis ir Veroni- | So. Boston. %

ka Sabašauckiutė paieškome Onos 
Dekeriutės iš Vdkaviškio miesto, 
Suvalkų gub. Girdėjome, kad y- 
ra vedus ir gyveno Baltimore, Md. 
Taip-gi Katarinos Batisįutta Su
valkų gpb., Antanavo valsčiaus. 
Meldžiame atsišaukti Šiuo adresu:

John J. Žemaitis,

REIKALAUJAME bučtrio. 
kuris būtų atsakančiai apripa-* 
tinę* *ū tuo darbu, Atrišautat 
į Cambirdge’io Lietuvių Ko
operaciją, 39 Portland St., 
Cambridge, Mass. \ ...

Ieškau Juozo ir Antanu Lu- 
košeVi&ų, pirmiau gyveno Chi
cago je, dabar nežinau kur; > jie 
yra iŠ Kauno gub., BaSenių pa
vieto,Pajuros sodžiaus. * ’ 

Agota. Kaminskaitė, 
<83 .T)įnwood avė., * .

/ ■ W. Lynn, Mass.. '

Kas nori Karosą aplankyti. 
Ateinančią nedėlią Feliksas 
Zaleskis rengia “gengvę” ap
lankyti p, Joną Karosą kem
pėse. Todėl tie, kurie nori f 
tą “gengvę” prisidėti, tai 
“Darbininko” ofise gali pa
likti vardus. Į “gengvę” pri
imami lygiai vaikinai ir xa©I-. 
ginos,, oi tik juri pinigų.

Susirinkite. Rugpj. 29 d. 
ketverge 7:30 vai. vak. bus 
Tautos Fondo 11-to skyriaus 
susirinkimas. Visi nariai turi 
atsilankyti ir atsivetsi naujų 
narių.

Buvo Lawrence. Pereitą ne
dalią trys So. Bostoniečiai Fe
liksas Zaleskas, Petras Rūta 
ir N. N. kurio nesužinota pa
vardės, buvo Lawrenee ir da
lyvavo milžiniškame. LDS.

> kuopos piknike. Visi šie So. 
Bostoniečiai džiaugėsi is Law- 
renciečių veiklumo ir “Darbi
ninkui” prielankumo. Šiems 
So. Bostoniečiams Lawrence’o 
gerb. klebonas kun. . P. Vir- 
mauskis pafundino piknike ir 
užprašė- daugiau atsilankyti 
So, Bostoniečių Darbo Dienoj 

/ rugsėjo 2 d. Žadėjo kempėje 
užaugusias bulves atsilankiu
siems pavesti nusikasti ir išsi
kepus suvalgyti. Todėl So. 
Bostoniečiai ura į LawTence 
Darbo Dienoj.

„ jra-,
Stoju į legijoną. Gerbiamie

ji broliai Amerikos lietuviai. 
AŠ išgirdęs labai svarbią nau
jieną būtent kad Amerikos lie
tuviai rengia lietuvišką ka
riuomenę, tai aš šitam darbui 
pritariu ir aš esu prisirengęs 
antru po .pasižadėjusio Pinavi* 

t lra'a^tiA'nla-

KĄ BLAIVININKAI 
VEIKIA!

Užbaigimui vasaros sezonui 
laikytame susirinkime nutarė 
surengti išvažiavimą. Išrinkta 
komi^ja, kuri taip smarkiai 
pasidarbavo, kad štai jau ir iš
važiavimo diena prisiartino.

Vieta aprinkta Mattapan, 
Mass. ant gražaus kalnelio a- 
paugusio žaliais medeliai. Jau
nuomenė galės žaisti, dainuoti 
ir tt. .

Įžanga visai dykai.
Turiu pažymėti, kadi visi at

silankiusieji bus maloniai pri
imti, o už skambučius gerai 
pavaišinti skaniais valgiais ir 
gėrimėliais.

P. Gri-nkaitis,
49 kp. ALRKP. Blaiv, Pirm.

TEMYKITE!

Gera proga pradėti biznį su 
mažais pinigais ir nemokan
čiam vesti biznį* Nusipirk bO- 
linę (Pool Room) tai galėsi 
daryti lengvą pragyvenimą ir 
be galvos sukimo. Penki sta
lai, parsiduoda lietuvių apgy
vento j vietoj. Savininkas ei
na į kitą pramonę. Visai pi
giai parsiduoda. Atsišaukite.

248 Vernon Street, 
Worcešter,Mass.1

REIKALINGA
Moterų ar'merginų virš16 

meių prie Tack mašinų. Gali 
uždirbti nuo $12.00 iki $15.00 į 
savaitę. Mokame $11.60 į sa
vaitę pradedant. Galima gyA 
venti su visa šeimyna, nes toji 
kompanija duoda labai pigiai 
namus. Darbas nuolatinis. Ne
reikalauja žinoti skaitymo ar
ba rašymo.
W. W. CROSS & CO. INO. 

Brockton,Mass.

29-TAS METINIS 
BALIUS!

Rengia

S. L. Ev. Kazimiero Dr-ste

2 d. Bugseju (Sėpt.), 1918 

LiborDay.

LIETUVOJ SVETAINĖJ,

Kampas Eir Silver Sts., 

Sauth Boston, Mass.
Prasidės 2^iį‘val. po pietų.
Visi tėvynainiai, ir tėvynai

nės, ateikite minėtą dieną ant 
baliaus, kur i&siter puikių gė
rimų su skąniais- ųžkandžiais. 

Užprašo Komitetas.
. . ' j •.4.

Ctoramsdailios.
Tikką Sėjo!*’iš. po < spaudos 

viena iš gražiausių dainų C. 
Sosnauskįo "Užmigo Eeufe?’

Vienas\exemplioris 35 c. I- 
mant daugesnį skaitlių exemp- 
liorių, nuleidžiama didelis nuo
šimtis. Reikalaudami adresuo
kite:

Xovier Strumskis 
222 DuHield ft„ Brooklya, M. Y.

912 Bank St., WaterLury, Conn. [Ijtatti

Paieškau Agotos NAverevskiu-Įjjį 
tės, Suvalkų gub., Marijampolėn 
pav., Mikališkių vaisė.,. SerginŠs 
kaimo. Ji patį ar kas kitas, atsi
šaukite šiuo adresu: Rūstis, Gor. 
Kostroma, Nižnii Naberežnii Gos- 
pital, No. 18, Silvestras Kaspara
vičius. V

IEŠKAU VIETOS UŽ ZAKRI

STIJONĄ. Esu gerai prityręs 
prie tokio, darbo ir turiu paliudi
jimą. Nuo. kariuomenės liuesas. 
Jeigu kam iš gerb, kleboną reikš
tų, meldžiu rašyti šiuo adresu:

Jonas Leknickas,
797 Bank St., Bok 146, , 

Waterbury, Conn.

DM. MicDOMHI, K D. I

OffoovtltBdoe: I
Rytd* iki 9 va!. I

Popintų 1 iki 8 I
. vjdc*raic6ikį9 |

------ asA.i.1 t.j -i

DANTISTAS

DR.W.T.RHUY
469 Bnaimf,Se. Bestai,Mšn.

PB1KDOKCBSSnŠSr.

•VaJandM NHMemit
iMl val. nta iH ll’nl. ryta
iki S vbL tbIcu*. ih 4t*l vakar*.

Dahti* ištraukiami ir pripil- 
domi viMi be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imų. 
Visą darbą gvirimfuojsme.

sa BOgTON, MAĘ& 
Hrm. — T. AžmenridmiA

Vlos pirm. — R Gįcdrričiutė, 
" KBSfcthm, 
Prot. IBąkr, M. MorkūniutA

12LarkSt.
Fin. Sekr, — A, pukoieričiutė,

Iždininkė M. Mačiūliutė,
" 42 8ilvcr St. ' i

Kum globėjai: K Plevokienė,
M. StukienA. 

Miriklta į Oi MilgirdienA. 
Board direktoriai :’ M. Žilinta

kienė, P. Verdenė, V; Songailie
nė, A. Kąrinakaitim A

; nl. / . '' • ''į
Petro Bažnytinėje Salėjė.A 

. Susirinkimai laikomi kas 
antrą uterininka kiekvieno ms- ; 
nėšio. 7:36 vai. vakare Šv,

iv. JONO EVAmGELISTO 
, PABELPINES DR-JOS 

SO. BOSTON, MASS.
<

PIRMININKAS —M. Žiobs, 
4Levant St., Dorchester, Mase. « 
Telphone: Dorcester 6973—W.

VICE-PIRM. — Jonas Galinta,
20 WlnfleM St, So. Beaton, Maaa. 

I PROT. RAST. — Jonas Gllnsekls,
282 Silver Str., So. Boaton, Matau 

H PROT. RAST. — Marijona Brikaitę
210 Silver Strį So. Boston. 

FIN. RAST. — Povilas Petrauskas, 
280 rtfth St, So. Boston, Mase. 

KASURIUS^Andriejus Nanffltttaaa, 
18 Wlnflaid Sto So* Boaton, Meta 

MARŠALKA — Jonai Urbonaa, 
'iUŠUver St., So. Boeton.

Draugija laiko ittairinkiinua kas 
trečią* nedttdienį klekviėno mėne
sio 3:80 vėLpo pietųBažnytinėje 
Salėje, So. Bostoii, Mato. Sekan
tu susirinkimaa bus rugpjūčio 18 
dieną

D.L. X KEISTUČIO DR-JOS 
. BOBT0N,MASS.

VALDYBOS ADRESAI 
PIRMININKAS—Jonu Adomaviau, 

122 Bchren St, So. Boaton, IfaM. 
VICE-PIR1L — Pranu Totalkta,, 

180 Bowen St, So. Boaton, Hmm. 
PROT. RAST.—JooaapM Vlnkevičlos, 

147 W. e-th St, So. Boaton, Mato.
FINANSŲ RAėT. t St. Noreika, , 

105 Silver st.,S. Boston/Masta 
KASIERIUS — Andriejus Ząlleckaa, 

244 D Str.,. So. BoatonĮ Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tuleikis, 

180 Bowen St, So. Boaton; Mase. 
D^L, K Keistučio Dr-ja Bos

ton, Mass. laiko mėnesinius susi- 
rinkimus kas antrą nedėldienj 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietų, 
164 Hanover St., Boston,. Mass.. 
jtilonėtĮte visi ateiti ir daugiau 
n>^jų narių su.savim atsivesti.

Paieškau savo mamos Onos 
Krailienės, kuri mane paliko 
mažutytę 5 metų. Paliko mor 
ne siratąprių tėvęlio/G.patuį 
važiavo į platų svietą. ••Pa&& Į E H r.*; z-t bm. 
mė su savim ruskį vaikiną, o ji ftilt BeylsUn St, BmImi, MfoA | 
nemoka ruskai šnekėti ir neži- 
nau, kaip jinai susikalba su 
juo, o aš biedna sirata verkiu |i 
kas diena ir prašau savo ma- [ Į 
mytėsL “Sugrįškpas; mane,” 
aš laukiu labai ir esu pasiilgu
si, o gal kas kitas žinot. Duo
kit man žinoti kur mano ma
mytė yra.

Anelija Kirailyte,
87 W. 7-th st.r S. Boston, Mass*

-:Xr-V.
■ / 7 /-f

Paieškau savo brolių Kazio, 
Jono, Petro ir Adomo. Kilę 
iš Vilniaus gub., Trakų pav., 
Onušiškio vai. .Žinančiųjų a- 
pie juos meldžiu pranešti. Gir
dėjau, kad gyvena E. Cam
bridge, Mass. Adresas:

Stanislovas Mikolkevičius, 
223 Wilbur st., Scranton, Pa.

’ ■ \
Z - '

REIKALINGA tuojaus agefi- 
tį pardavinėti “Darbininką“ 
pavieniais egzemplioriais. Duo
dame gerą atlyginimą,.. Atsi
šaukite į

AKINIŲ KRAUTUVE
Prirenka ir sutaiso akinius ge

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

juos.

bR. F, MATULAITIS I

ANusipirk mosties. 
ta BUSI GBATOBI J, Udttrbe 
Mentholata^ Oc. Prieš etaaal 
gult ištepk veMą uioeėta per keik 
vakarus, o padarys vaidą TTEU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji tace- 
tis išima plėtaiųs raudonu, Juta 
dus arba Utim ir . prašalina visa 
Irius spuogus nuo veido. Plnigta 
gali siųsti ir štasppomis,

J. RIMKUS,

P. O. Box3«,Holdbrook, Mass.•

JEIGU TAMSTA SERGI
Tikra medikališka atydą gali pridėti tau metų prie 

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

Ką tamsta reikalauji, tai tei- 
singaus gydymo. Nei vienas ne
turi teisės eikvoti saVo sveika
tos.

Atidėliojimai yra pavojingi 
Tai Šaukis tuojaus.

Ofiso valandos
9 A. M. iki 8 P.M.

Kasdien.
Nedėliomis:

10 A. M. iki2 P. M.

F

*
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•Sla.-Etr

Jefferaon st,
NEWAHK.N,4.
Telefono 9268

BelfPhoM DlcUiMMNK lt B

Dr. IgnotasStankus
1210 S. BroaiSt., PhiUdelphia,Pa.

Liatuvii Duktaraair ChlnirfM. 
OflsoValaMta) f'

Nuo 9 ritalltl 8 popkta -
Valtarala, |

1
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Dr. J.H. Staknevičius
234 Lafayette St., Kamp.

Ofiso valandos: 
•-lt Rtfč 
Mro nery 
IR •-* VAKARE

LIETUVIS TOTOGRAE A8 
Ar tari savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik Ir ntuitravk tarine 
kablntt Ir cmmC rieDą dideli ar> 
tiatlikal padaryt* I*vrik*to riaai 
dovanai.

Taipgi norintis Mokytis to uu- 
to gali ataUaaktl:

J. J. DRfSA, 
^FJMWW^Ma,Pa.

PRANEŠIMAS.
Geriausias.. padavėjas įvairių 

drabužiams materijų, paprastų ir 
vilnonių I. Deitch persikėlė į nau
ją geresnę yietą po No, 40 Harri- 
son avė., Boston. Senas adresas 
buvo: 149 Dover St. Dabar kreip
kitės šiuo adresu: J. DEITCH, 
4O Harrison Avė., (kampas Beach 
augšeiaus ant vienų lubų). Bos- 
ton, Mass. Tel. Beach2954.

Bus Subatoje ir Panedelyje.

Rugp.-Aug. 31, ir Rugs.-Sept.
2 dd., 1918. m. 

Svetainėje
Kampas Dean ir Pleasant Sts., Norwood, Mass. i?

Prasidės ateinančios subatos vakarę nuo 4-tos valandos 
ir trauksis iki vėlai nakties , ir panedelyje nuo 10 vai. ryto ir 
trauksis iki vėtai naktį. Bus virvių traukimas, lenktynės, kas 
greitesnis, tas gaus dovaną. Bus lietuviška muzika iš Kauno 
specijaliai vien tik dėl to užkviesta. Bus ice-cream’o, sal
džių gėrimų ir visokių užkandžių.. . “ .

Užprašome visus, jaunus, senus Įr mažus.

W ĮŽANGA PIGI.
^orwoodiečiaij'East Walpolieeiai ii’ iš apielinkių mieste- 

lių nepamirškite Rugpjūčio 3Įir Rugsėjo 2 d..ir pa^inaudoki-x 
te proga; tjžtikrinain kad mūšų Fėruėse-Piknike viti būrite 
patenkinti. , ; ..... ’ ;

Važiuoantieji -iš Bošton’o, turite važiuoti iki Forest HilI 
o paskui paimkit fc Walpolo karą ir važiuokite iki Dean 
Str. Išlipę paėjekit ir už kokių 5 minutų keliopės, rite gra
žią pievą ant (kurios yra toji svetainė

Kviečia Rtafljri A

Krautuvės adresas : 125 Tre- 
mont St., Jforton, Mass prie Parį 
st, tunnel arba prieš Park et. baž
nyčią. ■'

Ekzaminavimas nieko nekainuos, jei Tamsta gydysies. 
Teisingas ir tikras ekzaminavimas parodys, jūsų, tikrą fi- 

. zišką stovį ir padės jums eiti ant tikro kelio sveikatos, iš- 
vėngk kančių ir netikrumą chirurgijos.

MANOSTEBĖTINASPASISEKIMAS 
gydyme ligų* skaudamų ir chroniškų priguli. nuo , to, 
kad aš pašvenčiau savo gyvenimą ant tyrinėjimo tų ligų. 
Toliaus mano offisas yra aprūpintas naujausiais instruinen- 

. tais ir prietakomis, elektrįkos, drebėjimo ir jokių išlaidų | 
nebijau, kad tik pagelbėtų mano ligoniams.

AB TAMSTA KBNTI- •
Silpnumu nervų, silpnumo užpakali (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
ras 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 kučinet . 
tu atsilankysi dėl gydymo žinok, kad būsi palinksmintaa. 
Mano kainos patartiavimo dėl visų prieinamo^ JbiedniepĮS f 
ir turtingiems* įtikiu, kad tamsta pasinaiidosi y* proga, it.

.. aš pasakysit^ ar gali, ar na atguti savo fiaišką stovjv
AtsUan^k dabat^ nėatidėliėki , ' !V

Dr. KENEALY Specialistas ‘ *’ 
ttS WABHINGTON gTRlIT, B08TOM, MAM.

AMrta tayasiM Ckytiy
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