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TŪKSTANČIAI SUŠAU
DOMI.

PRADĖJO OFENSYVĄ
BALKANUOSE.

Talkininkai atgaivino kari
nius veikimus Balkanuose. Ser
bai ir francūzai pradėjo stum- 

• ti atgal bulgarus ir atiminėti 
jų pozicijas. Atiminėja stip
riausias pozicijas, kurias laikė 
du metu. .

Serbų ir francūzų armija pa
ėmė 3.000 bulgarų nelaisvėn ir 
paėmė daug armotų.

TYLA VAKARUOSE.
Vakariniame fronte. užstojo 

tyla. Atakų nedaroma. Bet 
spėjama, jog toji tyla yra 
prieš audrą. Anglai, francū
zai ir amerikonai rengia nau
ją smūgį.

KAIZERIS ABDIKUOJĄS.

Neutralėse šalyse pasklido 
gandai, būk. Vokietijos .kaize
ris jau abdikavęs arba žadąs 
greit abdikuoti. Gandai ne
aiškūs, bet sako, jog ne vis
kas gerai Hohenzollernų name. 
Kitur gandas eina, būk visa 
Hohenzollermj šeimyna abdi- 
kuojanti.

KAIZERIS NE G ALAU J A.

Londone nuolatai eina gan
dai, jog Vokietijos kaizeris pa
staruoju laiku kenčia didelį 
nervij suirimą. Yra dideliame 
nusiminime.
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ATMETĖ TAIKOS PA
SIŪLIJIMĄ.

Austrijos taikos pasiūlijimą 
Suv. Valstijų vyriausybei in- 
tėikė Švedijos ambasadorius. 
Tai už pusvalandžio prez. Wil- 
son pasiuntė atsakymą Pra
nešė, jog Suv. Valstijų taikos 
išlygos po keletą kartų yra 
paskelbtos ir aiškiai išreikštos. 
Todėl jokios derybų konferen
cijos nereikia ir nesutiks pri
imti.

Anglijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Balfour pasakė, jog 
Austrijos taikos pasiūtijimas 
nėra tikras. Tuomi ji norėją 
tik nesantaiką paskleisti tarpe 

■ talkininkų ir tuomi paskui .pa
sinaudoti -

TALKININKŲ DARBININ
KŲ SUVAŽIAVIMAS.

Londone rugsėjo 17 d. atsi
darė ketvirtas darbininkų kon
gresas nuo karės pradžios. 
Delegatai dalyvauja Anglijos, 
Suv. Valstijų, Francijos, Ita
lijos, Belgijos ir Graikijos. 
Delegatai atstovauja įvairias 
darbininkų judėjimo sroves. 
Bet nuo Amerikos socijalistų 
atstovų nėra. Yra atstovai 
nuo Amerikos Darbo Federaci
jos su prez. Gompersu prieša
kyje. Rusijos darbininkų ats
tovu priimtas Kerenskis, bu
vęs premieras. Nuo kitų Ru
sijos delegatų gauta ilga kab- 
legrama, kurioj prašoma, kad 
kongresas nuskirtų komisiją į 
Rusiją ištirti Rusijos darbinin
kų atsinešimą į soviętų val
džią. Priduriama, jog Rusi
jos proletaras yra bejėgis prieš 
bolševikus ir įsikišimas vaka
rinės Europos proletarų pri-

• gelbėtų atsikratyti nuo bolševi
ku jtingo, .

1 Kadangi Amerikos socijalis
tų atstovų nėra, tai kilo klau
simas .ar Darbo Federacijos de-

• legatui atstovauja visą Ameri
kos darbininkų judėjimą- Gom-

• pers energingai stovėjo už tai, 
kadi atstovauja, visą Amerikos 
darbininkų judėjimą.
- •* . i-

VIENIEMS IR ANTRIEMS 
t PER GALVĄ.

Nuo tūlo laiko Bridgeport’o, 
Ct. amunicijos dirbtuvės darbi
ninkai buvo sustreikavę. Ne
galėdami darbininkai susitai
kinti su darbdaviais vieni bu
vo nuyykus ten valdiška ko
misija ir nustatė išlygas. Bet 
darbininkai nesutiko išlygų 
priimti ir tęsė streiką. Tai 
prezidentas Wilson atsiuntė 
galop pranešimą, jog jei ne
grįš darban* tai neteks teisių 
paliuosavimo nuo kareiviavi
mo ir bus paimti armijon. Tas 
pranešimas buvo perskaitytas 
streikininkų1 susirinkime. Di
delė didžiuma balsų nubalsa
vo nusilenkti ir grįžti darban. 
Bet kompanijos pradėjo skirs
tyti streikininkus ir tulus atsi
sakė priimti. Tai prez. Wil- 
son atsiuntė kompanijai palie
pimą tuoj visus priimtu

*
Iš neutralių šalių ateina ži

nių apie padėjimą Rusijos vi
durinėse gubernijose. Ten bol
ševikai veda masines skerdy
nes su didžiausiu žiaurumu ir 
be jokio teismo galabija žmo
nes. Tūkstančiai žmonių nu
galabinta be teismo, be. tyri
nėjimo. Didžiuma jų turbūt 
buvo visai nekalti savo politiš
komis pažvalgomis, netik vei
kimu. ,

Bolševikai labiausia įdūko 
po sužeidimo Lenino ir po nu
galabijimo bolševikų komisijo- 
nierio. Uricko, kurs buvo nu
skirtas saugoti, kad nekiltų 
kontr-revoliucijos. Už Uricko 
gyvastį jau nugalabinta 500 
žmonių. Daug kitų uždaryta 
kalėjiman ir jie bus nugalabin
ti, jei tik buš koks pasikėsini
mas ant kokio bolševikų vado.

Maskvoje vedamos didžiau
sios kratos. Ieškoma kokių 

• nors pėdsakų. kontr-revoliuci
jos. Kalėjimai grūste prigrū
sti, o galabijamai eina kasdien.

NAUJAS ALAUS IŠDIRBI-
MO APRUBEŽIAVIMAS.^

Prez. Wilson išleido prokle- 
maciją, kuria nuo spalio 1 di 
Uždraudžia vartoti alaus išdir- 
bimui visus javus, išskiriant 
miežius ir apynius. Pirmiau 
jau buvo išleistas paliepimas 
nustoti dirbti visokį alų nuo 
gruodžio 1 š. m.

Taja proklemacija preziden
tas norėjo sučėdyti daugybę 
kąmų ir ryžių, kurių alui la
bai daug iŠvartojama.’

Po gruodžio, 1 d. kuomet 
bravorai užsidarys, tai alaus 
dar liks tiek, kad užteks, dviem 
mėnesiam, o jei taupiai bus 
vartojamas,: tai užteks pusme
čiui. Tą alų parduoti nebus 
uždrausta. . *

PIRMAS SNIEGAS,.
Watertown, S, D. rūgs. 17. — 

Šiandie Čia snigo veik ištisą 
valandą. Bėt’sniegas tirpo ant 
vietos'..?

NUŠOVĖ PAČIĄ.
New Yorko laikraščio Eve- 

ning VTorld redaktorius Cha- 
pin nušovė savo pačią Cum- 
berlando ligoninėj. Jis buvo 
jau silpnos sveikatos,' susi
krimtęs ir norėjo nusižudyti, 
bet rūpėjo jam pati, su kuria 
gyveno 30 metų. Galop nu
tarė pirma pačią nušauti o 
paskui pats nusižudyti. Bet 
nužudęs pačią, nieko nedarė 
sau, o pasivaikščiojęs po mie
stą pasidavė policijai, pasisa
kė esąs prasiskolinęs ir' sakė 
nieko kitaip kito negalėjęs pa
daryti, kaip kad padarė.

LENKAI ORGANIZUOJASI.

Siberįjoj organizuojama len
kų kariuomenė. Išviso toji ka
riuomenė susidės iš 100.000 iš- 
muštruotų kareivių. Jie pri
sijungs prie talkininkų. Tai 
lenkų armija galės susilyginti 
ten su čeko-slovakų armija.

«

NELAMŠ ANT GELEŽIN
KELIO.

Springfield, Mo. — Du trau
kiniu susikūlė — karinis su 
prekiniu. Kariniamb buvo ka
reiviai. Iš jų 25 užmušta, o 
30 sužeista. Apie nelaimės vie
tą tuoj buvo pastatyta sargyba 
ir nieko neprileista.

BAISI NELAIMĖ.*

Newark, N*. J. Rūgs. 17. —
Amęrican. Button kompanijos
dirbtum j buvo ištikus nelaimė. 
Buvo rstikęs gaisras. .Sudegė 
8. merginos,, vienas vaikas ir 
vienas vyras. Viena mergina 
šoko per langą liepsnojančios 
dirbtuvės ir ant vietos užsimu
šė. 9 merginos .tapo sužeis
tos, kaikurios įieišgydomai. 
Ten dirbo 300 mer, pnų. Dirbo 
guzikus. armijų uiųformomą

OSPADANGĖ 
AUKUSI.

pu*

Vokiečiu godumas nemažė

 

ja: juo Takiau vakaruose yra 
mankoma^tuo didžiau jis pa- 
sirodo,rytuose.

Bolševikai pavedė vokie
čiams Vitebsko ir Smolensko 
gubernijas? kad atsilyginus 
jiems už gintą nuo vokiečių 
4‘pagelbą.’! Tai-gi Lietuva ne
bebus sienU nuo Rusijos, Bet 
Prūsai nori Lietuvą padaryti 
savo šoųks ūlim Kunigaikštis 
Vilius Ura i, kurianr Lietuvos 
Taryba bui o pažadėjusi Lietu
vos vainiku, atsisakęs nuo.jo 
sulig kaizep.O' noro. Iš Lietu
vos benelik^ tik padaryta Prū
sų provinejja, taip kad nei 
Lietuvos vįrdo nebeliks. Var
dau visos Vokietijos pažadėta 
Lietuvai nĮprigulmybė prade
da rodytisįtebuvusi tik tuščia 
žodžiu. į

Varžosi/Lietuvą ir kiti kai
mynai* RuSąi nėbolševikai Lie- 
tuvos neišrižada, ir su pagel
ba tąlkiųjjakų nori ją vėl - at
gauti^ kad paskui vėl paver
gus. O mūsų taip vadinamieji 
senovės vardu broliai lenkai 
nori būtinai prisisavinti Vil
nių. Net kaikurie Vilniaus, 
gub. lenkų kunigai (skaičiuje 
11), būk atstovaujantis 100,- 
000 parapijonų, įdavė prašy
mą į Varšuvos arcivyskupą, 
Lenkijos Tarybos narį, mal
daudami nedaleisti, kad jie lik
tų atskirti nuo Lenkijos. Virš 
to kaizeris Kuršo baronams pa
taikaudamas, skiria prie Lat
vijos vieną Lietuvos pavietą. 
Lietuva , mat besanti visiems 
brangi, kaip geras arklys ant 
kurio gera joti ir todėl nori
ma Lietuvos Vytį vėl supan- 
čiuoti.

Vokiečiai išvežė Vilniaus 
vysk, administratorių kun. Mi
chalkevičių į Maria-Leach Vo
kietijon į Benediktinų kliošto- 
rių, būk tai už vartojimą baž
nyčios lenkų politikos tiks
lams.

Spalių mėnesyje šaukiama 
Vilniun visos Lietuvos dvasiš
ki ja ant synodo, kame turįs 
būti išrinktas Lietuvos arcivy- 
skupas. Kandidatu į arcivys- 
kupus esąs kun. Olšauskas, bet 
nujaučiama, kad .popiežius jo 
netvirtins. Nežinia taipogi kas 
šaukia aną synodą. Varšavon 
pribuvo popiežiaus delegatas 
Jo Excelencija Ratti, todėl 
galima bent kiek spėti, kad ra
sit jis ir Lietuvos bažnytinius 
santikius. norės sutvarkyti. 
Kuomi visa tai pasibaigs, lai
kas parodys.

Universitetas Vilniuje tikrai 
būsiąs spalių mėnesyje atida
rytas.

■i

Seinuose paskirtas vyskupas 
padėjėjas (pavyskupis) kun. 
Jablrzykowski, lenkas, kurs 
vienok neblogai moka lietuviš
kai. Bene & tai vienatinis 
lenkų kunigas, kur spramoko 
lietuviškai.1

(‘‘Išeivių Draugas”)
' ‘ 1 — ■ ■ .y — ■ ’.. . 1 ■ ’

Areštuota mokykloje. 15 ge
gužio raudonagvardiečių būrys 
Zamaskvariečės cerkvinėje mo-

Kunigaikštis

TSIRŽ NEW YORKO 
KARDINOLAS.

Utarninko vakare persiskyrė 
su šiuo pasauliu Jo Eminenci
ja New Yorko kardinolas Far- 
ley. Mirė nuo plaučių uždegi
mo. Tą negalę gavo apie 6 sa
vaitės tam atgal. Po keletą 
kartų jo padėjimas buvo kri
tiškas, bet po to vis atsitai
sydavo. Kas kartas vienok at- 
krisdavo. Pereitą nedėlią la
bai buvo nusilpęs ir giminės 
buvo pašauktos. Panedėlio 
ryte 4. vai. vyskupas Hayes 
suteikė paskutinį patepimą.

Prieš pat mirtį dvi kable- 
gramos buvo atėję nuo popie
žiaus. Jų kardinolas dar iš
klausė ir apsidžiaugė.. Vėliau 
atėjo telegrama nuo pulk. Roo- 
sevelto, bet kardinolas jau 
buvo be žado.

Laidotuvės bus ateinantį u- 
tarninką. Ketverge bus nuly
dėtas. į arcivyskupišką, palo- 
cių, o pėtnyeioj bus lydimas į 
šv, Patricko katedrą.

Šlovingasis velionis gimėbal. 
20,1842 Airijoj. Abn tėvu mi
rė palikdami jį 7 metų. Veik 
nuo to laiko reikėjo gyvenimą 
daryti; savomis jėgomis ir pra- 
siskynė kelią į augštą vietą.

A. f A.

<•'

KUN. KRIAUČIŪNAS.
Pereitą subatą, 7 d. rugsėjo 

Chicagoje mirė kun. džiakonas 
Kriaučiūnas. Velionis buvo il
gą laiką didelės Chicagoje Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos kle
bonu. Pastatė gražią bažnyčią 
kainavusią $100.000, mokyklą 
— $65.000 ir kleboniją $25.000.

Apie dvi savaiti atgal, Wil- 
kes-Barre, Pa. ’ persiskyrė su 
šiua pasauliu a. a. Varnagaris 
— ex-kunigas. Jį atrasta ne
gyvą namuose ir palaidota be 
jokių bažnytinių nei pasauli
nių apfeigų, nešventytose kapi
nėse. Nabašnikas, būdamas 
gyvas, kad ir nepildė kunigo 
pareigų, visgi nebuvo katali- 

• — •ngeud są;s£ą

tikybos. Suėmimo priežastis, 
kad jisai nepildė Komiteto įsa
kymo nemokyti tikybos ir at
sisakė atiduoti rajono sovietui 
mokyklos raktus.

TREMTINIAI GRĮSTA.
“Lietuvos Aidas” rašo ba

landžio 16 d., kad pirmoji 
tremtinių partija buvo atvežta 
Vilniun balandžio 9 dieną. Iš
viso buvo atvežta 776 žmones, 
daugiausia lietuviai, didelė 
dauguma iš Kauno gub./ ypač 
daug nuo- Šiaulių. Pasisekė 
jiems išvažiuoti balandžio 4 d. 
iš Pskovo —- ligi to laitai lei
do važiuoti iki Dvinsko. Ve
žė pro Valką, Rygą,/Mintau
ją, Joniškį, Šiaulius, Kašeda- 
rius. . Vilniuje visi buvo nu
vesti į Ignoto kaząrmeš, aut 
rytojaus į - pirtį padaryta 
drabužių dezinfekcija, visi su
rašyti. Norintieji Vilniuj lik
ti nugabenti į Aušros Vartų 
karantino liogerį, o kiti palik
ti kazarmėse 23 dienoms, nės

jos tedaro susirinkimus, tepa* 
sitaria. Kaip dalykus apšvars-" 
tys,'pamatys kad su plėšiku 
ir galvažudžiu-priešu nėra ir 
negali būti kitokios kalbos, 
kaipĮSU ginklu. Kas kitaip 
kalbėtų ir sakytų, kad mums 
reikia rankas sudėjus sėdėti, 
kuomet priešai Tėvynę terioja 
ir vergijos pančius deda, kad 
lietuvių kariuomenės organi
zuoti nereikia, žinokite, kad, 
toks yra geriausias nevidono 
draugas ar per savo žemumą, 
ar per savo nesupratimą. . To
kie yra ir Suvienytų Valstijų 
ir Lietuvos priešai ir tokiems 
ištikimų lietuvių draugijoj vie
tos neturėtu rastis. Visi tik
rieji lietuviai po kolioniįas., po' 
draugijas teišneša tinkamas 
rezoliucijas, jas valdžiai ir Ta
rybų Pildančiajam Komitetui 
Washingtone atsiunčiant.

Broliai! Tik per lietuvių ka-. 
riuomenę inžengs Lietuva į lai
svę kaipo nepriklausoma res
publika. Tik per ją mes pa
jusime ir kiti pajus, kad n)- 
priklausomybei priaūgoĮųe* 
kad prisiruošę esame svarbias 
Lietuvos priedermes pildyiį. 
Kas gyvas ir lietuvis už Lįe^ 
tuvos laisvę ir laimę stokime!

Tarybų 
Pildantysis

Komitetas 
iVashington, D. C.
Rūgs. 12, 1918. ,

LIETUVIŲ KARIUOMENĖ 
LIETUVOS IŠGANYMU 

TĖRA.
Apie lietuvių kariuomenės 

ar legijonų organizavimą kal
bėti pradėjus, pasipylė iš visų 
pusių užgirianti laiškai, įvai
rių paaiškinimų prašymai. 
Nors iš dalies bandysime šį da
lyką per spaudą atsakyti*.

Kad visųpirmiausia autori- 
zavimą lietuvių kariuomenę or
ganizuoti gavus, kad jai lėšų 
suradus ir tolygiais dalykais 
rūpintis pavesta Tarybų Pil
dančiajam Komitetui Wasli- 
ingtone. Taip abi Tarybi nu
tarusios yra. Pifdantysiss Ko
mitetas ir rūpinasi į visas ap
linkybes atsižvelgiant ir sąry
šyje su Suvienytų Valstijų vir
šininkais lietuvių kariuomenei 
pamato surasti,’ jos pienus ir 
struktūrą išdirbti. Kuomet vi
sos detalės, bus išdirbta ir vi
siems su lietuvių kariuomene 
surištiems klausimams bus su
rasta realio atsako, tudmet bus 
einama prie svarbiojo dalyko 

inešti Suvienytų Valstijų 
Kongresan bilių, kuris lietu
vių kariuomenės organizavimą 
užgirių ir tam pinigų sumą 
skirtų.

Nors dabar nieko tikro ir 
galutino pasakyti negalima, 
bet lietuvių kariuomenės pri- 
rengimas maž-daug taip for
muojasi. Lietuvių kariuomenė 
bus 'iš liuosnorių. Svarbiau
siuoju jai šaltiniu būtų lietu
viai, Suvienytų Valstijų pilie
čiais netapę ar tapti noro neiš- 
reiškę, ir tokiu būdu nuskirti 
į penktąją drafto klesą Lietu
vių karininkai būtų ant lygios 
su Suvienytų Valstijų kariuo
menėj tarnaujančiais. Oficie
riai iki majoro rango, ty. leite
nantai ir kapitonai, galėtų bū
ti lietuviai (kad ir ne-pitie- 
čiai), gi vyresnieji būtųmme- 
rikiečiai (tarp tų ir lietuviai 
amerikiečiai, jeigu tarp jų] 
tinkamų rastųsi). Vyriausioji 
organizacija-ir direktyva būtį 
Suvienytų Valstijų Karės De
partamento žinyboje.

Suv. Valstjjų kariuomenėje 
randasi nemažai lietuvių, ku
rie angliškai su vargu ar visiš
kai nesusišneka. Dabar tokie 
organizuojami į taip vadina
mus Lavinimo Batalijomis 
(Development Battalion). Lie
tuvių kariuomenę suorganiza
vus gal ne vienas toks angliš
kai nesusišnekantis galėtų iš
sirūpinti į lietuvių kariuomenę 
kad jį perkeltų.

Kaip ir kur. lietuvių kariuo
menė būtų sunaudota — tai 
jau mititarės žinybos reikalas.

Lietuvių kariuomenė reika
linga. Lietuvos laisvei ir nepri- 
ldausomybei užtikrinti. Kiek- 
vieno lietuvio šventa prieder
mė kuomi galint prie kariuo
menės vykinimo prisidėti. Rei
kia lietuvi ją išjudinti, kad 
kiekvienas lietuvis pajustų 
meilės slcausmą savo skriau
džiamai, blaivaus rytojaus sie
kiančiai Tėvynei. Reikia, kad 
lietuvių Lietuvą nepriklauso
ma ir laisvą padaryti pasiry
žimas Tėvynes meile taip in- 
kaitiųtas būtų* kad kovoje su 
Lietuvos nevidonais užsiarta- 
_ v ir

valia plienu virstu Kolioni-
kyBoje suėmė pravoslavų .ateaštas tarpi4^ šūsįrgęš <fen& vojęs, lietuvių drbŠMmaš

•'

DETROIT, MJCH.
Rugsėjo 8 d. Vincas Stanke

vičius buvo sukvietęs savo my
limus draugus ir drauges. Ap
reiškė, jog turi išeiti į kariuo
menę ir su visais atsisveikino. 
Visi jam išreiškė geriausius 
linkėjimus. Prakilnios šijdies 
draugai ir draugės prie tos pro
gos sudėjo $11 Tautos Fon
dui.

‘ Svogūnas,

Nauja knyga.
TUOJ IŠSIRAŠYK.

Šiomis dienomis išėjo iš spau
dos nauja knyga antgalviu

BAŽNYČIA IR MOKSLAS,
Toje knygelėje išrodoma, 

kad visokie bedieviai baisiai 
meluoja, sakydami, būk Bažny
čią kankinus mokslo vyrus ir 
trukdžius mokslą; išparodyta, 
jog buvo priešingai, jog Kata
likų Bažnyčia yra globėja mok
slo, o bedieviai mokslo truk
dytojai. Išaiškinta sentikiai ■ 
Kat. Bažnyčios su Koperniku 
ir Galilėjų.

Labai naudinga ir indomi 
knygėlė. ’ ,

Indėkite dešimtuką į konven
tą ir su laišku siųskite šiuo ad
resu:

V. STASEVIČIA,
21St Jmes St.,- 

Norwood, Mass.
Ir
“Darbininko” Knygyne,

242AV. Broiubvąy,
So. Boston, Mass.

Užsakymas bus. išpildytas tą 
pat dieną, Agentams, knygų 
platintojams gera nuolaida.

Toji knygelė tuoj turi pa
sklisti po visas Amerikos lie
tuvių kolonijas.

v

vaikus tąjašiltine?
> ' . ' . .

v
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PR0HIB1CIJA IR BLAI
VYBE.

. Prohibicija yra uždraudimas 
ddįbti ir pardavinėti svaigina
mus gėrimus. Suv. Valstijos 
spieriais žingsniais eina prie 
prohibicijos. Nuo ilgos 1 d. 
ateinančią metą turbūt šioje 
Šalyje bus įvesta visiška prohi- 
bicija.

•Yra daug prohibicijos prieši
ninką. Bravorininkai, iarčem-1

įlinkai, svaigalą mėgėjai žiąo-
ma yra priešingi visokiai pro- 
hibicijai. Bet tarpe tikrą blai
vybės šalininkių rasime prohi- 
bicijos priešininkų.

" Sako, kad svaigalą biznį 
padarant betiesiu, uždrau- 
džiant legaliai išdirbinėti ir 
pardavinėti svaigalus, atsi
ras slaptą išdirbysčįą ir svai
galą mėgėjai ją gaus, nors pra
stesnės ir daug kenksmingės- 
nės rūšies^ Girdi prohibicija 
nereiškia blaivybę.

■’ „ .Panašiai .mintijant galima 
logiškai’ išvesti, kad dešimtį 
.Dievo įsakymą galime mesti 

? šalin. Juk uždraudimas ne- 
užmušti, nepaleistauvauti ne- 

■•-'••-vogti ne visus žmones sulaiko 
: ’ nuo užmušimo, nuo paleistuva

vimo, nuo vogimo ir tt. Bet 
‘ ; juk nėra protingo žmogaus, ro-

’-dijančio atsižadėti dešimties 
Dievo įsakymą 'dėlto, kad jie

> ^ęjjaverčia žmonią angelais. 
nPrintsl •narailrSfn •nonialrin+i
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MII W. Brotdvrty, Sotrth BOBtosU MK

driežais blogus laikraiSus reikia gerus pastatyti fr platinil juos, 
kad pątaisius blogų laikrašČią padarytą piktą.

r— Popiežius Leonas-'ZM

kuomet prasidėjo 4 Maskvoje 
ekumeniškas kongresas pirmu 
sykiu po dviejų Šimtmečių; bet 
ji išaugo tik po bolševikiškos 
revoliucijos lapkričio mėnesy
je, kuomet bolševikai užgrobė 
bažnyčias, konfiskavo ją tur
tus ii* pradėjo prievarta “nai
kinti prietarus?’ Pastaruoju 
laiku bol ^eviką organas Izves- 
tija guodėsi ant Samaros ūki
ninkų, kurie sudegino bolševi
kų butvietę už sudeginimą ba
žnyčios. Ūkininkai parodė, 
jog jiems labiau rūpi bažnyčia, 
negu nemokama žemė, ir net 
jiems labiau tiko liuteronai vo
kiečiai, negu bedieviai bolše
vikai.

Kad tas tikybinis atgimimas 
jungiasi su tąutytse aišku iš to 
fakto, kad ūkininkai daugely
je vietą pasipriešino civiliams 
šliūbams ir gimimą registraci
jai, kaipo “bedieviškai Berli- 
no sistemai” ir iš Dielo Naro- 
da matosi, kad civilė gimimą 
registracija buvo priversta 
Lietuvią Brastoje, kad yokie- 
čiams paskui lengviau būtų 
mobilizuoti rusus.

I
^nęjmverčia žmonią angelais. 

Toufe’k, nereikėtą paniekinti 
prohibicijos, nors ji ir neįves

1 blaivybės tarpe visą žmonią.
Vėl Įriti sako, kad iš svai

galą biznio labai pasipelno val
džia, kad panaikinant tą biz
nį valdžią neteks didžio įplau- 

: ką šaltinio, kad reikės pakelti 
mokesčius ir tt.

■ . . AV.

Visi pripažįsime, kad būtą 
durnystė mesti balon dalį savo 

\ uždarbio. Na, o juk verčiau
■ ‘'f- * 'darbininkas uždarbio dalį, ku

rią pragertą numestą balon, 
negu svaigalams ją suvartotą. 
Tokiu, būdu sveikata liktą čie- 
la, protas tyras, būdas nesu
terštas, vienu žodžiu nebūtą 
blogybių, sekančią iš girtybės, 
nors uždarbio dalis ir nueitą 
niekop. ’

Nieką pasaka, būk deį pro
hibicijos įvedimo kokis nubst^- 
lis būtą tautai. Priešingai iš 
to tiek gero būtą, kiek susi- 

F taupys turto, kiek žmonią 
sveikata pagerės, kiek dora pa- 

. kils ii' tt. .

Žinoma prohibicija nepavers 
z tautos tobula, bet tai bus žy

mus žingsnis prie patobulini
mo.

rV
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TIKYBINIS ATGIMIMAS 
RUSIJOJ.

; * Įsigalėjusieji Rusijoj bolše
vikai baisiai persekiojo Bažny
čią ir pasiryžę buvo išnaikinti 
tikybą. Liaudis, darbininkai, 

. nors buvo 'giliai tikinti iš pra
džios nesipriešino bolševikams 
už ją Bažnyčios persekiojimą. 

, nes bolševikus laike už savo 
* gynėjus. Bet kas diena žmo

nės.matė vis aiškiau bolševiką 
niekšybės ir kad darbininką 

‘ reikalai jiėjtis visiškai nerūpi. 
“ Apie, tikybini rusą atgimimą 

šitaip rašo R. C. Long laikraš
tyje Nmv Yorko Evening Post: 

“Reakcija linkui pravosla- 
vjjos prasidėjo jau metai atgal,

.4 K
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•BROLIAI IR SESERYS 
L. D. S., NARIAI:—

Jau baigiasi vasara, bai
giasi išvažiavimą į žaliumynus. 
ir piknikavimo laikai.

Ne vieąam jaunuoliui gal tą 
vasaros laiką labai gaila; ne
vienas rodosi, kad įmanytą, 
tai dievai žino ką duotą, kad 
tik dar vasarėle ilgiaus būtą; 
kęįetą savaicįą tęstųsi ir už to
kiuos jo jausmus nėra galima 
nei vįęnp peikti, nes tai yra 
^prigimtas apsireiškimas, ąes 
tai yra meile dailės, meilė gio- 
žės4 meilė tobulybės, kuri va
saroje visoje savo grbžės galy
bėje apsireiškia^ ant kiekvieno 
žingsnio visoje gamtoje.

Darbo žmogelis, darbininkas 
per savaitę rūgęs dulkėse, 
smarvėje, dūmuose, kur-gi 
nesidžiaugs Šventos dienos su
laukęs ir gėrėdamosi Dievo 
malonėmis — gamtos ■ grožybė
mis, tyro oio kvapsniu, me
džią ir pievų žalumynais, žie
delių .lapelių įvairumais ir 
margumynais, mėlyno skais
čiai giedrio dangafrs skliauto, 
gražumu, saulutės motinėlės 
gaivinančia šilumėle ir šviesa. 
Gerejasi žmogus, džiaugiasi — 
rodos visą amžinastį nenusi
bostų, jei tik taip nuolat būtą, 
jei vis būtą vasara.

Bet'pasaulyje nieko .nėra il
gai • patenkančio,'viskas gam
toje keičiasi, naainosų taip ir 
su vasara esti; kaip Čia senai 
turėjome, pavasarį, o štai j^u 
ant sprando ir ruduo užsiriog
lino, o neilgai trūkus Jr jm- 
matysime. vėl.baltus paukščius: 
leltiojant be sparną ir žiemelę 
močekeię ltiausinėjanū ar turi
te žieminius rūbus, Šiltą ap- 
siavimą ir ar turite kucųni griu
vią pasikūrenti.. t .

Gerai,' jeigu tą viską turėsi
me, bet irigu ne, dai kartais 
gali būti labai blogai 
\gauti tokį dantų baršk 
kąd jokiu būdu dantys į

f i * • A '

nepataikys.
j- Juokas po Juoko, bet riki- 
mė prie dalyko.

Mūsą LDS; yra viena. iŠ i- 
deališkiausią organizaciją, vie
na iš veikliausią .ir kiekvienai 
me gerame kataliką kultūros 
darbe visuomet būdavo pirmu- 
'1IlAš tikiu j kad tąją tiad^iją 

LDS. palaikes ir tolinus atei- 
tyje.-

Mūsą organizacija auga, bu
joja, keroja, tarpsta. - •

Stt augimu organizacijom at
siranda it naujos veikimo dir
vos. ; . ■ ■ ' '

Ateinančiai ■žiemai mes i^- 
kalho turime nusistatyti pieną 
veikimo. Dėlto aš paduosiu 
bent aplamuose bruožuose į ką 
labiausią mes tmętumeriįompS; 
kreipti,už ko smarkiausgrien^ 
tm< x'

Pirmiausiu dalyku tnroią 
būti geros — tai yra katalikiš
kos spaudos platinimas.

Nepraleisti progos niekuo
met, ar tai būtą vakarėliai, te
atrai, ar kitokį koki susirin
kimai, visuomet reikia parda- ■ 
vineti katalikiškos spaudos 
knygeles, laikraščius, lape
lius.

Ar daug parduosi ar mažaį 
vistiek pardavinėk. Jeigu nors 
viena-knygelė pateks į tokias 
rankas, kur jinai atneš gerą 
vaisią ir to užtenka ir tas yra 
dideliu laimėjimu, ir tas stip- 
rįs katalikij eiles, susipratusių 
tėvynainių, supratusią darbi
ninką eiles. >
’ Spaudos platinimu tup už
siimti ir didelės ir mažos kuo
pos, ir pavieniai LDS. nariai.

žinoma labiausia reiktų sten
gtis platinti “Darbininką” ir 
“Darbininko” leidinius, nes 
tas duoda mūsą organizaci
jai ne tik d vasinį, bet ir mede- 
ginį pelną, tas mūsą LDS. 
stiprina finansiškai ir LDS. ga
lės daugiau gero nuveikti dar
bininku labui.

Dabar toki laikai, kad už ko 
tik ^nesitversi, visur reikia 
kapitalo, be kapitalo ir šven
čiausią reikalą neatliksi, pra
kilniausią idealą' gyvenimąn 
neinkunysi.

“Darbininkas,” tai mūsą 
organizacijos pulsas, tai taip 
sakailt mūsą organizacijos gy
vybės kraujas. Juo “Darbinin
kas’-medžiagiškai stipriau sto
vės, juo jis daugiau naudos ga
lės atnešti, o stovės visuomet 
gerai tiktai tada, kada visi L. 
D. S: nariai jį į platinsime ir 
jam prenumeratas rinksime, jo 
leidimus platinsime.

To iš musą reikalauja mūsą 
darbininkiškas, mūsą klesinis, 
ir mūsą krikščioniškas susi- 
pratimas, to iš mūsą reikalau
ja ir 'mūsą sveikas ir praktiš
kas protas.

Jeigu mes-bent vienus me
tus visi LDS. nariai uoliai toje 
srityje padirbėtume — tai mū
są biznis pakiltą dvigubai, ga
lėtume “Darbininkų” išleisti 
padidintą ir patobulintą, o tuo
met visiems būtą naudingiau ir 
maloniau.

Pabandykime prie to pasi
stengti, b pamatysime, kad 
tas nėra sunku padarytų tiktai 
reikia gerą narą ir biskį darb
štumo. ,

Toliaus turime stengtis reng
ti vakarus, prakalbas, teatrus, 
paskaitas, diskusijas, taip kad 
nuolatos vis turėtume šiokį ar 
tokį veikimą ir rodytume savo 
organizacijos gyvumą, energi
ją, darbštumą.

Tokia organizacija kuri nuo- 
įąt veikia —■ nuolat ir auga. 
Velyį tegul mus peikia už per- 
didelį Veiklumą, negu pagiria 
už neveiklumą ir apsileidimą.

Didesnėse kolonijose L. D. S. 
kuopos pačios vienos gali reng
ti vakarus, o mažesnėse lcolio- 
nijose gali bendrai ^usidetųsu 
kitomis katalikiškomis organi
zacijomis-arba net ir su orga
nizacijomis kaimynišką kolio- 
niją — vieną kartą vienoje ko- 
lionijoję, kitą kartą kitoje Šį, 
tą galime surengti sujungtomis 
spėkomis, o pasekmės bus ge
ros, išsidirbs vardas LDŠkpo-- 
pūleritaitią toje apylinkėje it 
daugiau bus galima gauti pre- 
mimeratoriu “Darbininkui” ir 

“Ifcą LD. Sąjungai.
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viešuose^ organmerijS veiki
muose LDS, tu< d&yvantL 
Ta* 'reikalinga $aidirhlmui 
vardo if .geresniam visuome
nišką vietinės kolionijos rem* 
lą sutvarkymui. *

KuomeLvisur veiksime, tai 
mūsą LDS. nariai išsidirbs drą
są, energiją ir reikalingąs jįtL 
bumus, be kurią organizacijos 
vadei yrą tiktai medžiaga ki- 
ti^ns, kitą politiškiems ar as- 
meniški^Įm tikslam* atriekta

LDS. nariai tūri taip išsi- 
dirbti, kad visur jr visuomet 
galėtą, ir < mokėtą kaip vest 
draugiją reikalus krikŠČionią 

i demokratą dvasio je ir kad ją 
iš trisybeStVežią jokS į politi
kierius negalėtą išmušti nei sa- 
vo saldliežuviavimais nei vy- 
liugystėmis, nei taktikos gud
rumu. ■ O tą viską galime at
siekti tik nuolatos dalyvaujant 
organizaciją mitinguose ir 
skaitant geras knygas ir laik
raščiui _ . ,

^‘Darbininke” Iąįks rįuo lai
ko talpinsime žinias iš praktiš
ko organizacijose veikimo, ir 
iš teorijos, nąrodydami kur 
kaip kas galima pritaikinti ir 
panaudoti ir tikimasi, kad'tas 
bus LDS. nariams labai nau
dinga, bet dar kartą pahriežia- 
me, kad teoretiškos žinios at
neš tiktai tuomet pageidauja
mus vaišius, jei jos bus prak
tikoje išmėgintos ir pritaiky-
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tos, o kftd jas tinkamai pritai
kyti,^ tai reikia tam tikro iiį- 
lavinimo, o tą išsiiayinimą ga
lima išsidirbti nuolatos daly
vaujant draugiją mitinguose ir 
dlsiftišijbsį

Deltą patariame Ir reikalau
jame, kad LDS. visi nariai š&- 

■ vo Jsuopofį nei vieną mitingą 
nepraleistą nedalyvaVę. Ta pr- 
ganizabija yra mirus, kurios 
nariai’*mitingą nelanko. Mes 
turime stengtis, kad mūsą L. 
D. .S. to niekuomet nesusilauk
tų. ■ '

Lankykitės ant LDS. mitin
gą visi nariai ir dalyvaukite 
svarstymuose ir ginčuose apie 
ūrganizaęrjoę 'reikalus, tik 
noma visuomet reikia prisilai
kytimandagumo ir padorumo* 
kad. ir karščiausiuose ginčuo
se, o pamatysite, kad po ne- 
kurio laiko patj<s’ pasijusite, 
kaip jums lengva yra suprast 
organizacijos, reikalus ir kaip 
galite drąsiai sukirsti kito ne
tikusią nuomonę 'ir mintį.

Darbuokimės broliai ir. sese
lės ba mūsą organizacija dar 
daug ir didelio darbo turi atei
tyje ir darbininką reikės labai 
daug ir gerų,4 dorą ir gudrią 
išsidirbusią, organizaty viame 
veikime.

Ateina žiema ir mes ja pasi
naudokime, kad ateityje būtu
me gudresniais.

£
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Margumynai
“NAUJOJI LIGA.”

Anais metais , žmones nema
žai gąsdino vaiką paraližius, o 
dabar influenza, arba, “naujo
ji liga;” kaip ji So. Bostone ta
po pavadinta. Vaiką parali
žius kibdavo daugiausia į vai
kus, o šitoji naujoji liga kim
ba daugiau į suaugusius, asme
nis tarp 20 ir 40 metą amžiaus. 

‘ Naujoji’ liga, kaip laikraš
čiuose buvo skelbta, pirmiau
sia apsireiškė ■ Ispanijoj. . iŠ 
ten- ji pasklido ir aplanke vi
sus Europos kraštus. Buvojo 
ji ir armijose^ kariaujančiose 
šalyse, neapleido nei neutra
lią šalių. Persirgo ja Ispani
jos’karalius ir ministeriai. Bet 
daugelį ji nuvarė pas Abrao
mą. ; _ -

Amerikos daktarai sako, jog 
jau atėjo kaleina pasitikti nau
jąją ligą Ąmėrike ir ji čia tu
rėsianti atsiimti savo.

Šios ligos ženklai, kaip dak
tarai ištyrė yra šie: staigus 
šalčio krėtimas, skaudus galvo- 
skaudis, skaudė šiai* strėnose ir 
kitur, ąbelnas nusilpnėjimas, 
skaudėjimas gerklėj, pąkili- 
ma<temperatūros. ? Liga pa
vargina žmpgą dvi -tris dienas 
ir po to ligonis greit afsitaL 
so. Kartais ligonį'vargina sau
sas kosulis. ’*

Drūto" stipraus žmogaus ši
toji liga neįveikia. 
.Jei šitoji liga, ką pagauna, 

tai patariama gulėti, ilsėtis, 
pasirūpinti-turėti liudsus vidu
rius, vartoti lengvius valgius.

Apie naująją ligą daktarai 
dar nėra daug susekę.

k
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tuvią mesijošius.”
Čia “Naujieną” padaryta, 

turėt netycicimis, dviejuose žo-,.
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ką pamatė a. a. kūn. M. Kraiti 
čiuno laidotuvėseT Girdi mi
rusį kunigą pulkai žmonią ly
di, gieda jam kunigą tuzinši, 
draugai kunigai sako ilgus ir 
karštus pamokslus. «Su darbi
ninko, ttLVąggo pelėsy laidoj!- 
iimj visai kas kita* ” 4

Panašios laidotuvės nerodo 
nei įvairumo,_ nei nelemtos nė* 
lygybes. Ot jei kokia Socija- 
listė vagilkatnusinuodija, pa
likdama raščiuką, kad socija-^ 
lisią vadai Jai pamokslus pa
sakytų, ta! Čia jau įvairumas.. 
ToMų dalykų nesidėjo įgšiol. 

patžudžiai, • mizernos ^įoros, 
nėra' niekur opoteoziiojami, 
lęaip tik^pas lietuvius socija- 
Iistus, . 0 toji tariamoji ne
lemtoji nelygybę' nuo amžių 
buvo ir per amžius liks. Te
gu^pliurzės virėjas tirigaitiš 
nusikrausto, pas Abraomą. Tai 
visos Chiėagos irapielinkės so- 
cijalisįai su raudonomis nek- 
taizomis suvažiuos ant “tautiš
ką*’ kapinių ir turbūt socijalis- 
tp dvasiškas vadovas Mockus 
pamokslą išrėžtą. Socijalistą 
■laikraščiai būtą pilni aprašy
mą apie jį ir “Laisvė” jo “fo
tografiją” parašytą. Na, o jei 
paprastas socijaistėlis, kad ir 
koks uolus “Naujieną” agen
tas kokiame nors Du Bois’e ba
loj nuskęsta. Tai ką? Tik 
mažas būrelis keletą bačkučių 
užsifundina, ištuština jas ir 
taip be djdesnią ceremoniją 
palaidoja. Gal kam ir nema
loni toji nelemta nelygybė, bet 
vis-gi ji neišnyks, kol sviets 
svietu bus.

k
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SMULKMENOS. ~
“ Naujieną” -20L No.. rašo

ma: “...tiek daug prie L. S. 
S. naują draugą prisirašė, ku
rie neturi mažiausii supratimo 

fapie socįjalizmą; /tankiausia 
tie socijalistai . karinamose \ ir 
Įdiubuose, įsikabinę i barą ir 
šaukia, kad nėra Dięvo ir pas
kui keikia Dievą. • Ar tai ne
juokinga?' (Tai yra netik juo
kinga bet ir kvaila, ir baisiai 
nedora,). .

Tolinus tame pat rašinėlyje

džiuose apsirikimas, nes tei- 
singiaus būtų tą poną pavadi
nus “Naujieną patriarchas.”

F. V.
i

' , I , ■ I

, “Tėvynė” atitaiso “Darb.” 
paaiškinimą tūlam skaitytojui 
apie surinktas kataliką ir tau
tininką aukas. Nurodo, kad 
“D.” padavė kataliką visas*su
rinktas aukas, o tautininką tik 
aukas Lietuvos laisvės reika
lams. Būtent katalikai laisvės 
reikalams sudėjo $22.540.80, o 
tuo pat laiku tautininkai sudė
jo, $12.000.74. Girdi “Darbi
ninkas” turėjęs dadėti: Kata
liką spauda visur pabriežia, 
kad ji veda bent 90 nuoš. Ame
rikos lietuvią ir ji (kas ji? 
spauda? “D.” Red.) surinko 
Lietuvos laisvei tik 22 tūkstan
čius, o tautininkai, kurių skai
čius yra 9 kartus mąžesųis’ųž 
katalikus; surinku 12 tūkstan
čių, kas parodo, »jog pas tau
tininkus yra daugiau-tautinio 
susipratimo, daugiau pasišven
timo, negu pas katalikus,’ ’.
. Po teisybei kataliką spauda 
visur pabriežia, kad katalikai 
dar nėra supratę svarbos Kata
likiškos spaudos, kad jie skai
to bedieviškus šlamštus ir net 
laiko juos už katalikiškus raš
tus. Kataliką spauda pripažįs
ta, kad daug kataliką aukuoja 
ne į savo fondus ir priguli prie 
ne savą organizaciją. '

Visuotinasis Seimas parodė, 
kuri srovė daugiausia veda 
paskui save žmonią. “Vieny
bė L.” buvo apsidžiaugus, kad 
kataliką ir tautininką stovės 
veik lygios. “Darb.” jai pa
stebėjo, kad tuomi nesigirtą, 
nes pareikalauta darbą, įstai
gą, mokyklą. ‘ Nesenai tūlas 
Naruševičįus “Tėvynėje” pri
pažino, jog seimas parodęs, 
kad katalikai, arba kaip Nar, 
rašo “katalikai,” esanti domi
nuojanti srovė. ; Bet niekas 
turbūt iš tautininką nenorėtą 
pripažinti, kadi katalikai dvi
gubai skaitlingesni už tautinin
kus. Vienok, nežiūrint i tai, 
kad daug nesusipratusią-kata; 
liką yra aukavę, tautininką

> tai vis-gi, katalikai

tą į Centralio komiteto rankas. 
Tada kiekviena lietuvią kolo
nija žinos kiek ji nupirko Laiš^ 
vės Bondsą, ir vietiniai svetim- 
tauęiai tą patėmįs. Podraug 
sužinos tą visi Amerikos lietu
viai, Amerikos Valdžią dr yL 
si kitataučiai.' Komitetą už
duotis turėtą .bttff prižiūrėti, 
kadmetiniai angliški Jaikra- 
ŠČįai paskelbtą kiek* lietuviai 
nupirkoi Bondsą, ir kad tą pa-? 
garsintą lietuviškuose laikraš- 
Čiuose, Tik taip mes gąlė$L 
me atsiekti savo tikslą.. Kitaip 
nebus nieko. Žemiau pasirašęs 
jau žinp kur liętuviaį'taip ren
giasi prie to garbingo darbu ir T - 
tikisi, kad lietuviai visur taip 
prisirengs Jr. uoliai^pasidari 
huos. Tad sukruskime visi ir 
mokėkime naudotis proga!

'M. J. Urbonas. .

! . f

DIDŽIAUSIAS SANDELIS . 
VISOKIŲ* ŽINIŲ 16 LIE- . 
TUVIŠKŲ KOLONIJŲ.

Ar Tomistą nori, kad toks 
sandėlis būtą ir Jūsą namuose.. 
Jeigu taip, tai nusipirk naujai 
išleistą

“ŽINYBĄ” 1918 m.
Žinynas turi suvirs 250 pus- 

Įapią. Atspauzdintas ant ge
ros popieros ir visuomet bus, 
naudingas informacijoms. Ne- • 
lauk ilgiaus, negali netekti ir 
tuosyk tai kaput. Knyga tai 
istoriška ir ko ilgiaus ją laiky
site,_ tuo bus vertesnė.

Atspauzdinta 1000 egz. ir 
jau neperdaugiausia liko. Pa
siskubinkite. , i

Užsakymus siąskite šiuo ad
resui

. “ŽINYNAS,” 
,242 W. Broadwąy, 
South Boston, Mass.

Dabar laikas pirkti naujai 
išleistą maldaknygę “PUL
KIM ANT KELIŲ.”

Skleiskime žmonėse, nuomo
nę, kad katalikams yra didelė 
gėda skaityti laikraščius, re
miančius ir ugdinančius tautos 
^ikt^ite-nezaležni^us.

k

«

LIETUVIAI MOKĖKIME IR 
MES NAUDOTIS PROGA.
Buvo jau trys Liuosybės'Pa

skolos. Prieg tą Paskolą ne
mažai yra prisidėję ir lietuviai 
— dauguma visai Uuosnoriai o 
luti kaip ir iš prievartos. VL 
si sykiu paskolino Dėdei Ša
mui — savo didžiausiam užta
rėjui, gana didelę sumą. ■ Bet, 
deja, beveik niekas nežino apie 
tą mūsą kaipo lietuvią. pąsi- 

; šventimą, pasiaukavimą, gar
bės vertą darbą. Delko? Dėl
to, kad mes permažai suprato
me savo užduotį. -Nemokėjome 
pasinaudoti proga. Nedirbome 
vienybėje ir ^nemokėjome (ar 
nenorėjome) garsintis. Kada 
kitataučiai susiorganizavę išsi- 
juosę'dirbo, tai mes dar snau- 
dėme.^ Mūsą kaimynai lenkai 
šiandien didžiuojasi savo gar
be, kad jie savo sumanumu su
gebėjo paskolinti Dėdei Šamui 
net 37 milijonus dolerių su vir
šum trečioje Liuosybės'Pasko
loje, omes lietuviai pasirodė- 
me vos tik su 4 milijonais do
leriu su viršum, pagal raportą 
suteiktą Iždo Departamentan 
AVashingtone per Federalią Be- 
servų Distriktą Svetimą Kal
bą Divizijas- Nekurįė sakysi
me, kad lenką yra daug dau- 
giaii negu lietuvią ir užtad jie 
daugiau paskolino. Tas tie
sa, kad lenką yra daugiau, vie
nok negalima sakyti kad ją y- 
rą net devynis syk tiek kiek 
lietuvią. Jeigu mes tikrai pa
žvelgsime į tą dalyką, tai be 
abejonės atrasime,, kad čia ne 
lenką skaitlius tą taip didelį 
skirtumą padarė, bet ją gudru
mas, ■ galima sakyti, apsuko 
ne vieną negūdrųTTetuvį. Ga
liu “bečyti,” kad jeigu ne tas 
lenką/apsukrumas, tai lenku 37 
milijonai daifg žemiau stovėtą, 
o lįetuvią 4 milijonai būtą pa
sidauginę du ar tris syk tįek. 
Kas galį užginčyti, kad^lietu- 
viai per savo nesusipratimą ar 
per neapsižiūrėjimą prisidėjo 
ne vienu bet keliais milijonais 
dolerią prie pakėlimo lenką 
garbės.

" Laikas tad jau ir mums at
bukti ir pasirodyti ką mes kai
po lietuviai galime padaryti. 
Išnaudokime kiekvieną progą. 
Gera progų pasitaiką mums 
pasirodyti per Ketvirtą Lino- 
syfe Paskolą. Savo • vardą 
ir garbę pakelti, turime gerai 
sušĮorganizuoti ir vienybėje iš? 
sijuosę pasidarbuoti. ‘ -Kiek
vienoje koiionijpje tini susior
ganizuoti Lietuvią Ketvirtos 
Laisvės Paskolos Komitetas M 
daleidimu viętiruo Centratio L. 
Paskolos komiteto,1 ir Žiūrėti, 
kad visos AtJetuįlą Paskolos 
plauktą per tą lietuvią komite^

/
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War sąvings Stamp ~ 

issuęd by the 
Unįtėd Statės 

Goveramnt. . 
Geriausias tąūpynlo būdas. 

Patartina lietimams pirkti.

STAfi(PS”pariid(Uodapo 25o., 
“WĄR SAVING STAMPS"

BANKOKE,
IMMR4* «S» W 

pas kitus agentus.
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LIEęjmŲ^AĄWVIŲ GLO-

Laikytame susirinkime nu
tarta atsišaukti į visus karei
vius ir jūreivius tarnaujančius ■ 
Suv. Valstiją armijoje ir laidy
ne ir prašyti visą, kad kogrei- 
čiausia^prisiųstą savo vardus ir 
adresus ir kokią vietą užima 
tarnvstoje. Tas reikalinga .už- 
vedimui knygą ir vedimui ~ 
skaitliaus tarnaujančią taip
gi suteikimui reikalaujančios 
pagelbos.
• Dabartiniu laiku daug karei- 
vią skundžiasi, kad negauna 
visai arba labai retai lietuvišką 
knygą ir laikrašČią. Viršminė- 
ta draugija kaip tik pilnai su
sitvarkys ir gaūs pareikalavi- ‘ 
mą siųsti kokią nors knygų ar 
laikraščių, rūpinsis veikiai ap
rūpinti žinoma neapseis be 
pagelbos bitą draugiją bei jja- 
vienią ypatų. Kareiviai bei jū
reiviai savo ayrdus ir adresus . 
ir taip-pat įvairius reikalavi
mus siąskite raštininkės vardu. 
Adresuokite liaiptta ' ■

Misa O. M. Pratašiute,.
287 ThirdSt., Boston, Massi e

* * 
jmi'TEKBlJfcY.ClL

'Tilpusiame num; ;
102 aukotoją sąraše /laike Ku? 
Činską krikštynų, nepaminėta 

kD. Sniečkus, aukavęs $1. •
Tebuvę*

yra parašyta kad: ^LSŠ.' vado-
vai tarčių dra^tms aiškinti a-| tai “vis-į, "katalikai

dvigubai daugiau sudėjo 
auką, negu tautininkai. > -

*' “Tėvynės” redaktorius aną 
pastabą rašydamas metė ne
dailią komplimentą “Darbi
ninko” redaktoriams. Dabar 
/tiė^visi komplimentai grįžta 
jam atgaL / ■, r

“Naujieną” yeporteris sušu
ko, kad sviete daug įvairumo 
irfj»Irinto»nelygyb«K Ą vis-

.elgtis..Bet mūsą^dovaine
turitam laiko. . . ”

Tas tai jau. netiesa, jie riti 
retą, laiko, bet (įs jų didžiuma 
patys neturi supratimo ’, kur 
kaip reilqa užsilaikyti kiti 
ant to visko ir žinodami bet 
spiauja... ;

.“Naujieną” 215 No. pasta* 
Lėlėse randame tokį šposą:

^atiesų; Viem tik daktk* 
lįfel&ė kolionijo^jrieūoBe ras Greičiūnas* tikras lie- 
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Kas girdėti lietuvių kolonijose. ; 
I 
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CAMBRipGE, MASS.
M Rugsėjo 1 d. buvo Pilu. BĮ, 

43o. Bostono 49 kp. ir vietds 7 
kp. išvažiavimas į RugbyPark 
-3 Mattapan’e. Diena pasi- 
take gana graži, dėlto ir pik
nikas nusisekė kopuikiausiai, 
•Jaunimas ant pievos žaidė, dai- 
navp ir visif linksmįnos ' kiek 
.kuris Išėjot Taip-gi buvo už
kandžių ir gėrimų, tik^^noma 
nesvaiginančių. Publikosbu
vo ganh skaitlingai. ’ Taip-pat 

*ntsįlanke vietos-kleb. kun. B.
Juškaitis, kuris dar ir prakal
bą pašėke, ragindamas visus 
Stoti į blaivininkų eiles.

Vakare visi išsiskirstė gerai 
pažaidę ir prikvėpayę tyro 0-
TO. »

Kiek laiko atgal, 'čia* buA> 
skaitomas kaipo soeijalistų di- 
■džiausis lizdas. Bet dabar 
jau. rodosi tas jų lizdas paįro, 
•o socijalistai iš jo visi kaip 
šįršės išbyrėjo ir iškriko. Mat 

'' vienus Dėde Šamas paėmė, o 
/ kurie jūrį neteko, tai tuos gil- 

. tinįė baigia šienauti.. Nes štai 
- bus kokia pora savaičių atgal, 
kaip keli bedieviai ^netikėtai 
mirtį patiko. Kol sveiki, bu
vo, tai ant Bažnyčios plūdo ir 
ją, tamsinimo įstaiga vadino, o 
kaip giltinė pasirodo, tai tada 
ir Bažnyčia jau gera ir kartu 
bedievybė su fanatizmu išga
ruoja. Bet taip yra ne su vie
nu; bet su jais visais. -

Pastaruoju laiku čia iš So. 
Bostono Mickaus agentėliai, 
pradėjo nešioti po krautuves 
visokius apgarsinimus-pakvie- 
timus į to pabaldos “pamal- 

• -das,” 4‘prakalbas” ir tt. Pa
doresnieji krautvninkai tokių 

1 apgarsinimij į savo krautuves 
privalėtų nepriimti, o tie krau
tuvininkai, kurie priima arba 
dar prisideda prie to pragaiš
tingo Lietuves tautai -darbo,tai 
visi katalikai pas tokius biz
nierius privalo nei už centą ne
pirkti. Kurie šarlatanus re
mia, tai tie-laidau iš šarlata
nų ir biznį'tedaro, o mes, kat. 
pirkime pas padorius biznie- 
siįus. Taip-gi paskelbkim 
viešą karę visu frontu, prieš 
nezaležninbas, cicilikus ir prieš 

sjžaudą^ kuri ugdina tą ša- 
. " ‘ šį •

Rugsėjo 10 d. buvo LDS. 8 
kp. susirinkimas. Buvo daug 

, ib svarstyta, ir nųtąrta. Taip- 
įi delegatas kūh. P. Juškaitis 
daug ko paaiškino apie buvu- 
šų Seimą, ir jo nutarimus. Vi
si labai linksmi, kad šį metą 
seimas nutarė steigti nuosavus 
namus, ir paversti įJarbuiin- 
llą^dįonraŠčiu. Ką? / tas vis- 

x kas bus inkūnyta, tai visi 
jĮamštų leidėjai turės “smūtną 
dieną” užgiedoti.

Delegatas — kun. P. J. ats
tovavęs seime šios kuopos už 
savo kelionę nereikalavo jokio 

- atlyginimo, tai visi išreiškė 
užtai širdingą padėką atsisto
jimu. Taip-gi per šį susirin
kimą prisirašė du nauju nariu.

Parapijos bazaras prasidėjo 
Tjigsėjo 8 d. ir einasi gana pa
sekmingai. Žmonių lankosi iš 
visur gana skaitlingai.
“Keleivio” No. 37 baisiai ma- 

tyt nepatiko kam “Darb.” pa
taria darbininkams mokyties 
skaitymo, rašymo ir tt. Gi a- 
-mot “K-vio,” jei tik priguli 
prie soo. kuopos, moki pasi-; 
rišti raudonų raikštį, o jei prie 
'to mold pablevizgoti ant kata
likų, tai jau esi. tu nuo galo 

v lig galo šviesus,— mokytas ir 
dauginus mokslo nereikia nei 
tų žinoma patarimų, mokyties, 

' O dar hhtra mokyties kaip tai 
-Iiiet. Istorijos, gramatikos, tai 
yra priešais pačius soc. princi
pai. 'Nes mokėdamas gebai 
gramatiką ir Liet istoriją grei- 
Wi prisįriši prie tautystės’ir 
virsi pabijotu, o socijalistai 

\ taip tų dviejų dalykų nekenčia, 
- įai žydas kryžiaus. Ot štai 

*‘KeIeivitni,# labai tiktų, kad 
žmonės skaitytų džianbambi- 
nius sjjyčiua įr panašius šlam
ėtus. .

M.

; pus. zNes mokėdamas gerai 
;■ gramatiką ir Liet istoriją grei-
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Į ” WESTFIELD, MASS.

Rugsėjo 12 d kalbėjmLiefu- 
,yių salėj Dr. Bielskis. Žmo
nių buvo daugį gal būt buvę 
daugiau, jei nebūtų pasitaikęs 
liėtus./ Kalbėtojas daugiau
sia kalbėjo apie lietuvių tfegi- 
jonua. Antras kalbėjo klieri
kas Kavaliauskas, aiškino; kad 
tėvai privalo vaikučius mokin
ti lietuvių kalbos. Galop kal
bėjo’’vietos klebonas kun. , K, 
Vasiliauskas, ragindamas tė- 
vus/mokint^ gerai auklėti ir 
tinkamai prižiūrėti vaikučius. 
Be to ̂ ragino prie blaivybės vy
rus it moteris, •

' Ten buvęs.

ROCHESTER, N. Y.

Iš T. Fondo 24 skyriaus / 
veikimo.

T. Fondo 24 skyrius šiais 
laikais gana puikiai veikia, pa- 
sidėkojant kun. J. Kasakaičiui 
ii* skyriaus pirmininkui V. Da
nieliui. - Minėtas skyrius, tu
ri atsispausdinęs tam tikrus 
laiškus, kuriuos išsiuntinėja į 
Rochester’io lietuvių visuome
nę nupiešdamas jais visus tė
vynės vargus ir jos troškimus 
ir ragindamas kiekvieną lietu
vį ir lietuvę užsidėti mėnesi
nėmis duoklėmis ir mokėti jas 
iki karės pabaigai. Vietos sky
rius gana daug turi smarkių 
veikėjų ir karštų tėvynainių, 
kurie nenuilstančiai dirba dėl 
tėvynės labo. Ir jau jie dabar 
subruzdo prie didelio darbo, 
kad pakėlus skyriaus narių 
skaičių, nors in dabar pusėti
nai jų turi, bet iki Naujų Me
tų manoma yra gauti 300 nau
jų narių. ,

Žinoma, tarpe tų smarkių 
veikėjų atsiranda ir niekšų, 
karštuolių, kurie atsilankyda
mi ant susirinkimų į pusę metų 
ar rėčiaus ir nieko kito neveik
dami kitūs kritikuoja. Gali
ma pažymėti vieną iš jų, tai 
p. Juozą Braknį, kuris atsi
lankęs ant viėno susirinkimo 
iškritikavo visus mūsų nuveik
tus darbus ir net pačiai valdy
bai, kad davė vėjo,' tai davė, 
net pats, kaip avinas užduso. 
Rėkė, rėkė kadi reikia išrink
ti organizatorių, kuris su dide
liu pasišventimu prirašinėtų 
naujus narius į minėtą skyrių^ 
bet jis to nėžinojp, kad mes 
visi esame organizatoriais, del- 
togi' nėra reikalo ir rinkti špe- 
cijališko. Sutikome ant jo rei
kalavimų ir išrinkome jį patį 
tuom organizatorium.

Atėjo kitas skyriaus susirin
kimas, J. Braknis neatsilankė, 
nes nei vieno naujo nario ne
turėdamas, sarmatinos pasi
rodyti. Tai mat pasirodo koks 
smarkus veikėjas yra. Ka
dangi ne tik pats nieko nenu
veikia, bet dar ir kitus truk
do. Per jo neatsilankymą ant 
susirinkimo, turėjo būti pasių
sta raštininkė p-lė E. Šulčiutė, 
idant surinkus atgal jam duo
tas korčiukes.

Gedimino Kalnas.

WATERBURY, CONN.

'8 d. rugsėjo buvo iškilmini 
.gos krikštynos pas Ramažaus- 
kus. Susirinkę svečiai nepamir
šo nei Lietuvos. Aukojo Jonąs 
Ramažauskas $2.0Q; po $1.00: 
Vincas Ramažauskas, J. Padai- 
ga, Martinas Ramanauskas, 
Anicentas Rainis, Damicelė 
Baubiate,. M.. Sukminas. Labu 
siirinkta $8.00.

Viis aukotojai užsipelno pa
gyrimo. . ,

Puikus tai pavyzdiš visiems 
AVaterbury’iečiams. Privalėtų 
kiekvienose krikštynose tą pa
daryti/

, Ten dal^vąvęs.

PHILADELPHIA, PA.
Viešėjimas gerb. kun. Kemėšio* 

Pradėjus nuo Id. rugsėjo, 
vieščjo/mūs mieste 4 broliškos 
meilės, rinkadamas aukas nnt 
lieutviškų seserų-vienuoliųKa* 
zimieriečių, rrfijs garsusis delėi 
savo uolumo veikėjas, gerk
kun. Kemėšis. Aukų, kaip gir- 
disis, pririnko apščiaL Iš- 
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pradžių rinko parapijoje šv. 
Kazimiero, kuri'Mebonauja 
gerb/ kun. Kaulaki^ pOtamų 
rinko parapijoje šv, Jurgio, 
kur būna klebonu gerb. kun. 
Šedvydig-. " Dieve Tau gelbėk 
Tu didvyri mūs/ kad mokslu 
trokšt? iškelt lietuvius.

K. V.

PHILADELPHIA,PA.
< - (South) ' ■

Pašventinimas mokyklos.

. Mciū uolįam pasidarbąvimui 
gerb. Irun. Kriulakio, 8 dųrilg* 

; sėjo š. m. tapo pašventinta nau
ja lieturiškai-katalikiška. mo* 
kykla! šv. Kazimiero parapijoj. 
Toj mokykloj mokytojauja 
gerb. seserys-vienuoles Kazi- 
mierietes. O reikąlė uolus p. 
Kvietkus, zakristijbnas/o rei
kale viskas: aktorius, šmutas, 
mokytojas jir tt. prigėlbsti 
joms. * . ,

> Korespondentas.
--- į... ....

PRANEŠIMAS.

Netvarko,- Samsono ir Ke- 
arney, N. J. —. lietuviai gavo 
leidimą* iš Camp Merritt, N. J. 
nuo General’ Seeretary, 
Knights of Columbus d.el iškė
limo Lietuvos vėliavos.

Lietuvos* vėliavos iškėlimo 
iškilmė įvyks vak. 7:30 vai-, 
rugsėjo, 22 d., š. m. Knights 
of Columbus — svetainėje, 
Camp Merritt, N. J.

1 *■ "
Pasižadėjo dalivauti progra

ma išpildyme — šios ypatos: 
Chemistas — kareivis p. Pius 
J. Zuris, iš New Yorko; p-nia. 
Bradunįenė ir p-lė Braduniu- 
tė, z iš Netvarko; p-lės Karu- 
žiutės ir p-lė Tamulioniutė iš 
Jeysey City. Manoma,-kad 
tikrai dalivaus gfUpa giedorių 
—- kvartetas, iš Brooklyno, Šv. 
Cieilijos Choras iš Netvąjko ir 
Tėv. M. Choras iš Harrisono.

Beje, manoma, kad dali
vaus p. W. J. Lutkauskas ir 
Dr. J. Bielskis. Programo ve
dėju bus: Mr. Thomas St. Ne- 
ary, General Seeretary,Knights 
of Columbus.

Pasarga: važiuoti į Camp 
Merritt, gali visi be jokio spe- 
cijališko leidimo. .Negali va
žiuoti vienos moterys arbamer- 
ginos; be vyrų neįfeidžia į kem
pes.

Norintieji savais automobi
liais važiuoti, gaukite leidimą 
nuo kom. iš krilno — šiuomi 
antrašu: A. S. Trečiokas, 310 
Walnut St.,’Newark, N. J. Ki
taip galite turėti daug nesma
gumų, už nedėldienije Varto
jimą automobiliaus.

4. Š. Trečioįms. 

•SAXON^nLįLE, MĄSS. .

Gal būt mažai miestelių 
Amerike terastam, kur lietu
vių nebūtų. Štai apie šį mie
stelį nebuvo iki šiol matyti lie
tuvių laikraščiuose, o čia yra 
trys lietuviškos šeimynos. Vie
ta čia viena puikiausių Bosto-j'privede klausymas^visokių pa- 
•no apylinkėj. Yra čia viso
kių ateivių — airių, francūzų, 
lenkų. Tarpe čionykščių gy
ventojų yra ir Trockio gimi
naičių .

Darbininkai čia uždarbiauja 
Roxbury Carpet Mill kompani
joj dirbtuvėse. Prasčiausias 
darbininkas gauna $18 savaitė
je. Meistrai ima'žinoma po 
daug daugiau. Gyventi čia 
smagu, švaru,, sveika. Lie
tuviams būtų geriau apsigy
venti mažesnėse kolonijose, ne
gu grūstis į didmiesčius.

Čia lankosi. 4 4 Darbininkas ’ ’ 
ir 44Amerikos'Lietuvis,” -kurs 
išgiria Mieloj ir . mickinius, o 
nupeikia katalikus^

Keliauninkas.

- WORCESTER, AaSS.
Išvažiavo mokytis.

Rugsėjo, 10 d. - apleido Wor- 
cester’io miestą moksleiviai V. 

.‘Bacevičius, V. Domeika/ J, 
Barkauskas, J. Dambrauskas 
ir J. Jurgelionis. Išvažiavo 
mokyti^-į Šv. ’Laurento Kole
giją, Kanadoje. Geriausio 
jiems pasisekimo per mokslo 
metus. • ; . : ,

Moksleivių kuopa šią vasa
rą^ truputį apsnūdo, kitais me
tais laike vasaros surengdavo 
pikniką, ir vakafą m vaidini* 
mtų Žinoma kpr& laikas, kiek- iš kaimo Alkįd'

-**

vasaros laiką užsidirbti keletą 
skatikų. Tai it savo .pastan
gas negalėjo padėti ant pana
šių užsiėmimą. Kitą vasarą 
pamėtysime, ką mūsų moks- 
Ieįriai gali nuveikti/

; ’ Pilu. Blairipinkų kuopos ko- 
misija turėjo savo susirinkimą 
nedėlioję po pietų Rūgs. 8 d. 
Nutarta trumpu laiku surengti 
vakarą su vaidinimais, sureng
ti prakalbas ir parkviesti kai* 
betoją iš kito miestuij .
Įstos į žv. Kryžiaus Kolegiją.

Stanislovas VriOmliaričius, 
getai Žinomas vaikinastarpe 
^brceester’io jaunimo1, pabai
goje šio mėnesio (stoją į Šv. 
Kryžiaus Kolegiją, kurią-veda 
tėvai jėzuitai. , • '

Sakuotnugaris.
-i.

joms.

•y

HUDSON, MASS. .
Apie sulenkėjusius lieturius.
Tūlas laikas atgal aš rakiau 

apie šios kolonijos lietuvių pro
gresavimą. l Nurodžiau, kaip 
katalikai žengia pirmyn ir 
kaip cicilikai nuprogresavo. 
Dabar biskį paminėsiu apie 
keistą lietuvių rūšį. Yra to
kių, kurių, laikosi lenkystes. 
Sulyg“jij tai visokis mokslas 
pemieką be lenkiškos kalbos, o 
jei polskai muki, tai kitokio 
mokslo nei nereikia. , Šie veik 
keisčiau apšvietą supranta, ne
gu socijalistai. Sulyg socija- 
listų, tai tik skaityk džian- 
bambos spyČius, užsirišk rau
doną naktaizą ir būsi apšvies
tas. Kaip džianbambinis spy
rius padoriam žmogui priklus, 
taip .darkyta Ienkbernių kalba 
yra biauri. Štai tūlo K. Be
lesino, gyv. po num. 32 Houg- 
hton st., vaikau šitaip šneka: 
4‘mama,' ja keėm na kaina, ja 
kcem na tilta,**’ ir tt. ir tt.

Jų protiškas' išsilavinimas 
menkas, išmanymas labai mi- 
zernafe. Štai sako,/kadi karės 
labai reikalingos tuo, kad 
žmones pamažinti, /girdi jei ne 
karės, tai kuų žmonės pasidė
tų, o, dabar dau^ išmuš, tai 
bus likūsieįįš 'dhūgidų vietos. 
Vargšas nežino, kad visi Ame
rikos gyventojai galėtų' išmis
ti vienoj valstijoj,' kaip Texaš.

Nesenai Hudsone medžiojo 
slackerius. Sugavo porą lie
tuvių — A. Salenską ir F. Mil- 
kdną". Šie vyrukai buvo dide
li gudragalviai. Šnekėdavo a- 
pie kareivių susipratimą, sa
kydavo,. kad durhi yra karei
viai, /' kadi turėdami rankoje 
ginklus ir leidžia save* vesti į 
skerdynes. Dabar juos pačius 
apginklavo ir ligšiol negirdėti 
apie' kareivių streiką.

Jie taip-gi labai juokėsi iš 
tų, kurie pildė' valdžios palie
pimus ir reikalavimus. Abu 
buvo dideli Michelšbūd gerbė
jai, laikydavo jį už didžiausią 
mokslinčių ir už didžiausią ger 
Ii jotą, kad galėdavo prieš val
džią pasakyti ir parašyti" Į)&- 
bar nabagai pamatė prie ko 

šlemėkų ir šlamštų skaitymas.
Dabar čia buvo užėjęs apeti

tas ant ženijimosi. - Ženijosi 
net tokie, kurie, visai nemanė 
to daryti, ištekėjo tokioshner- 
ginos, kurios jau buvo netekę 
vilties vyTą gauti. -Tai tpkios 
naujienos.

\
k

Pakeleivis.

«

BALSAS IŠ RUSIJOS

Garbingas Tomistą 
Redaktoriau!

Perbėgo daugel laiko, daug 
laiko, beieškodamas nuilso. ma
no spėkos ir isškaudėjo mano; 
širdele. Aš manau kad ir 
broliai amerikiečiai gerai jau 
supranta mūs Rusijos pabėgė
lių'ištremtųjų padėjimą. Sa
kau daug laiko prabėgo ir daug 
ieškojau savo brolio amerikie
čio išėjušio 2 metu prieš karę 
į Ameriką, bet sukasti niekaip 
negalėdamas, nes primiršęs e- 
su jojo tikrą antrašą. Tad pu
šku tinO.ibirkš tūlė mano vil
tie, šaukiuosi per Tamstos ger- 
biąmąji laikraštį, o gar iri pa
siseks surasti. . Mano \brolio 
antrąšą pamenu da prieš karę, 
tarsi gyveno Detroit Memenąs 

’Skiragis iš Suvalkų gūb.^Vil* 
kariškio parapijos jr apskrido 

g**;

*

antrašas: Petras ^įragis

Lo^yvskoje uezdnoje pope&- 
tebrtvo. Da kartą meldžiu ap
garsinti per savo laikraštį už 
ką iŠ angŠto tanu a&fc *

• M Skiragis.
' >uT ^T‘" —' ■ 'TF'IįI

L. D.S. reikalai
NAVJI E,.D. S. NARIAI,

r ' " *
kurie prisirašė nuo rugpjūčio 
15 d. iki riigaeja 1$ <L 1918 1A

* 1 kuųpJb So* Boston, Mass:
— M.-Juknevičiūtė, A. Štokas,

Šeikist ’

3 kuopa Norwood, Mass.*-— 
J. Smilgius ir H, Baluleričius. 
■ 5 kuopa ’V/aterbury, Conn.-—• 
J. Kalinauskas,

tįl kuopa AVorČester, Masą. •— 
J. Tėtulis,

8kuopa Cambridge, Mass. —
M. Bartusevičius, j. Šakalis.

14 kuopa Newark, N. J. — T. 
Bumeikis;

— 20 kuopa Chicago, BĮ. — K. 
Aleksiunas, J. Ramoška, .

25 kuopa Chicago, UI. -G B. 
Benevičiutė, Z. Sudeikaitė. ;

33 kuopą Hyde Park, Mass.
— A. Isadas.

49 kuopa Cipero, BĮ. — \r. 
Sranskaitė.

63 kuopa Hąmestead, Pa. — 
P. Miliauskas, •. A. Barzilaus- 
kas.

\
65 kuopa Nashua, N. H. —: J. 

Overka.
69 kuopa Dayton, Ohio — M. 

Ūsas, J. Zubrickas, J. Mįles- 
kevičius..

71 kuopa Rochester, N. Y. —- 
V. Piktina, V. Paliukiutė.

NAUJA LDS- KUOPA.
73 kuopa'Linden, N. J7 — 

V. Maciuliute, J. Tvaskus, J. 
Butkevičia, Persikėlė iš kitų' 
kuopų į šią kuopą — K. Jafiu- 
•lonis, P. Mikšys ir J. Liudri- 
naitis.

Kaįp matome, per mėnesį lai
ko susilaukėme 27 naujus dar
bininkus, kurie beabejo pašvęs, 
savo lįuosą laiką LDS. ir 'mūsų, 
brangios tėvynės Lietuvos la
bui.' Mes linkime geriausių 
pasekmių, visame.

PRANEŠIMAS.

. LDS Conn. Apskričio kuopų 
'maršrutas jau čia pat. . Visos 
kuopos būkite gatavos prie 
maršruto, kad gavę pranešimą 
nuo apskričio raštininkės jau 
būtumėte pagafavos ant pa
skirto laiko. Žinoma, katra 
kuopa neduos greitai atsaky
mo ant atsišaukimo, tai ta kuo- 
p£ turi ijetilpti mūsTį progra- 
mė.

Pasarga. Kurios kuopos dar 
nėra mūsų apskrityje užsire
gistravusios, tai težino, jog 
maršrutas vistięk yra skiria
mas lygiai. Tegu visos kuo
pos stengkitės progos nepra
leisti. Kalbėtojas žymus, “Dar
bininko” Administratorius A. 
F. Kneizis.

LDS. Conn. apskričio suva- 
žiąvimas neįvyks Naug.atukė, 
kaip buvo tarta. Valdyba no
ri surasti kitą tinkamą vietą 
Ansonijpj,' Conn. Tikimės, 
kad ansoniečiai neatsisakys. 
Suvažiavimas įvyks sausio mė-, 
nesyje 1919.

Valdyba.
V_______  ■

J

AKINIŲ KRAUTUVĖ
Prirenka ir sutaiso akinius ge

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

A

Krautuvės adresas t 125 Tre- 
mtat Si, BortoįvMiuui prie Park 
ak tumei arba^riei Park at bai*

/
. > . /
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GBBIAU8IA8 GBABORIOT 
ir ’

BAL8AMU0T0IAS. , 
8. BARA8AVIČIUS. ‘

Ai patarnauju ne tik So. Bos
tone, įet lygiai važinėju ir į kitus 
miestitirtui* ,

/Mano kainos už palaidojimą la
bai prieinamoš rauaugiirienis nW 
ŠŠO.OO; mažiems/nuo $15.00.

t Taipogi parduodu paminklus ir 
Žolynua (kvietkas). Nežiūrėkite, 
jei^u būtų ir i# toliaus atvažiuoti, 
nes geras patarnavimas dapg reii 
Įtik ' f ■* ;• •• . . ..

Jeigu jūs ta siųstų pas kita 
graborių, tai pi'rma. užeikite, pas 
mane dėl persitikrinimo. Kreip- 
kitSs ypatiŠkaLarba telefbūuoki

i

f 11

«: So. Rorton 102—W,
8. KASJUOVIčniS, ,

* OFISAS; 2M Bro«dw*y, ■&. 
BotUiųMaM.

GYVENIMO VEST A: 237 D St7 ~ • 
So. tatom
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• * B«Urk«M DicktaMe We5 ĮC

Dr. įgubtas Stankus

ListuvU J)»kt»rw ir ’ChinirgA ’ 
: Ofiso Valanda?) * ’' .

" Nu»9 rito ikl'Spo platu » 
Vakarai*, Kstvarga nuo61ld 9 P.M. 

■ K«d«Kaakl* Iltį 4 »• »Ut«.
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MĖGINOTE?
I

Jeigu Jūs dar nemėginote 
Partplos, tai neatidėliokite ir 
šiandiena užsisakykite skrynu-

PARTOLA
saldainių, kurios apvalo krau
ją ir vidurius. Geriausioji pa? 
gelba dėl vyrų, . moterų ir vai
kų. 'Visi giria Partola seni, 
jauni ir vaikai.

"PARTOLA apsireišika ge
riausiu draugu vyrų, moterų 
ir vaikų. Kiekvienoj lietuvių 
šeimynoj turėtų ras^&^artola.

PARTOLA pasiūlijama ir 
parduodama dideliose skrynio
se ir kainuoja tik $1.00.

Graži ir tinkama dovana 
kiekvienam . prisiuntusiam už
sakymą ir pinigus sykiu su 
šiuo apgarsinimu.

Siųsdami. laišką Ir pinigus 
adresuokite išaip:

APTEKA PARTOSA 
160 Second Avenue, 

New York, N. Y., Dep. L. 3.
z (96)

X Nauji ir linksmiteatrališki perstatymai J* 
♦į* ' 1) “DAINA BE GALO.“ Labai Juokinga komedija ir '
A lengva sulošti. ' Reikia 4 vyrą ir 2-jų merginų. Preke 20 c.; A v-'

6 knygutės tik $1.00. , A
A 2) “IR AŽ NEPAISAU/’ Graži ir pavyzdinga komedi- A. ‘ 
X ja, lengvai prieinama sulošti. Preke 15c., o 8 knygutės tik Y
Y $100. .Rlikia 3* vyrią ir 5! merginą. Y
♦f 3) “LINKSMOS KOMEDIJĖLfiS.” - Ypatingai skiria- ❖

nias mūsi| jaunimuikcenbs papuošalai: Penkios gražios .pa- x 
A>mdkinaričios.’ farsos. Prek&15ė., d 8 knygutės tik $1.00. ' A 
A - 4) “VAKARO VALANDĖLĖS.” Surinkimas komedi- A 
A jėlią. Dialogą, Farsų, Deklamaciją ir tt. Prekė 20c., o 6 A 
X knygutes' tik ' A •
T • 5) “RBWrOS KOMEDU®MS.” 1) “Neužmokėju Y
Y pŠVėgo;“TŽ) “Mat' ko1 reikš“;'3) .“Mamos nedasupta” ir Ist

‘Šliūbas su. viržiu.” Trumpospr lengvos perstatyti. Jas A
Y .perstatyti reikia 8 vaikinų ir 6 merginą. 14 knygučiądik A
Y 4100 . ' Y
.Y scenos perstatymo vakarus. 
A Pelnas už Šias1 knygutes, < 
A ūžiamas tumus p ai i 
A baigiamos spaudinti.

■■ .i j —— -e gj -ęj -- - — —Y mėjų, maloniai meldžiu paremti, užsisakant šių knygelių.
Šti mliaiicna rtna*!>‘t>Kn

YA CONGRESS AVĖ.,
v' ■. ' '

Yira.

♦♦♦.

šių visų veikalų galima parengti tris linksmus ilgus

Pelnas už Šias1 knygutes, eis apmokėjimui už kitas išlei
džiamas tokios pat rūšies knygeles, nes jau kaikurios yra

Gerbiamojo jaunimo, scenos mylėtojų, artistų ir jų re-

Šu giliausia pagarba, 
z J. V. KOVAS,

WATERBURY, CONN.
- - - - Vi - - -

i

, T
■ -Y♦♦♦

(2) — 1. Ant tėvelio dvaro ir 2 — Tykus buvo vakarėlis 35c,
(3) — i) Motulė mano,, 2) šėriau žirgelį ir 3) Vai kad aš

jojau •**- • •* .» •• *• * • 30c,
— Saulutė tekėjo (su piano pritarimu) ............25c,
— Vienas žodis ne Šneka (su piano pritarimu)..........45c. i

Naujos St. Šimkaus Dainos.

— Paukštužėli Skrajūnėli (su piano pritarimu) ... .30e, I 
Imant didesnį skaitlių egzempliorių, duodame nemažą j 

nuošimtį. Adresuokite:
* XOVIERSTRUMSKIS, ’ Į

222 DUFFIELD STR., BROOKLYN, N. Y. j
, . (^5) ' ■ ' - i
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| Domai Jaunavedžių
f GRAŽIUS-NAUJUSFORNIČIUSPARDUO-

Y tytij kada tiktai užeisite pas mane 26 HOČKfeR 
? STR., ALLSTON, MASS. Naudokitės
& - la^u turiuLparduot, nes įg Šio menesio
Y . tevažiuota ant savo farmos į Vermont steitą.
•X BRe laM su taąuim gftlitp statika Bėaton^ 
X . 32 Cross Str. . ■ '
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U1TUVIS TOTOGRATAS 
Ar t»ri *W *W*4 RVtitalą?

' Jeigu M tai ■
■ ateik Ir ntudirimk poat tauna 
kabln* Ir gaMi riote 
tiltukai padaryta pavalkai* tteal 
dovanai.

Taipgi Mrlntla niokytla ta atea- 
to gaH ataiilattktl:

I DR,JOHN MicDONJiELL, M. D.
I GaliįiiittiUlttliffi irUttuviitM 
I Ofiso valandos:
Į - vst’ 4
I Popietę Ilki 8
I vakarais 6 iki 9
I 536 Broadway- So. Boston,

f v

DANTISTAS
1

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be Bkausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojamė.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boft«B,Maii.

PBM DOKCBB8TKB BT.?

ValSSta MtMitoatfi'
nuofl ViL ryte bm li rai, ryta
iki S vai. raltara. lki 4vaLvakan,

Vietinėsfiaios.

■ į r Hjii. ■Įii<inifl ■ ;iĮi JrfĮi!iP<,,.ixr.i»M-riĮi.,i:ia.-

Nusipirk mosties.
. ,—------—_ .J

Tai BUSI GRAiUBI Ją IMbte 
MenthoUtam Co. Priši eUUnt 
gult ištepk veidą ūMŠte per kelk 
vakaras, o padažys veidą TYRU 
ir SKAISČIU B ALTU. Toji «Ką 
Uit iiinia plėtimui raadoaai, ja* 
dua arba Įteku ir pnšaHna viee 
kimi spuogu nuo veido. Pinigu 
gali Mąati ir įtampomis.

J. RIMKUS,
P. O. Box36, Holdbrook, Mass.

; • ■. pa

i ■ ■ - *

'į kovą prieš n»njąią
Nuo utarninko Bostono Cįty 

* Nospital uždarė duris atsilan- 
kytojams. Naujosios Anglijos 
Raudonojo Kryžiaus, skyrius 

jpradėjo mobitizaciją jėgų kot 
vai ’JjrieŠ ispaniškąją influen- 
>ą Toji liga spjeriai jplat> 
naši tarpe civilių žmonių, ka
reivių ir jūreivių. Sve&atos 
departamentas susirūpinęs kur 
teis padėta susirgusieji — li
gonines jau pilnos. Daugdak
tarų ir nursių globojusių tuos 
ligonius patys užsikrėtė ir tu
rėjo gulti. City Hospitalyje 
susirgo 38 nursėš,. Utarninke 
Bostone nuo inflūeįžos mirė 15 
žmonių. Išviso yra 2449 ser
ganti. civiliai žmonės. jFra- 
minghąme prisirengta priimti 
2.700 jūreivių sunegafejusiu 
naująja liga. •

Privatinė vakarienė. L. Vy
čių 17 kuopos teatralis skyrius 
rengia vakarienę visiems vai
dintojams dalyvavusiems vai
dinime veikalo “Iš Meilės.” 
Vakarienė bus subatoje f rūgs. 
21 d. pobažnytinėj salėj. Pra
džia 7 vai. vak. Visi- Ipšėjai, 

• lošėjos, ubagų choras, muzi
kantai, režisieriai, sufliorius 
ir vakaro vedėjas labai kvie
čiami.

Kviečia

Teatralio skyriaus Valdyba. 
Išsiuntinėja “Questionnaire.” 

Seredioje pradėta išsiuntinėti 
“(Juestionnaire’ai” tiems, ku
rie pereitų ketvergę, yra užsi
registravę. .. Pirmiausia siun
čiama vyrams nuo 19 iki 36 
metų amžiaus.

Pataisysi ūpą. Jei dėl kokių 
nors priežasčių tavo ūpas nu
puolęs arba bijai “naujosios 
ligos,” tai pakentėk biškutį, o 
kai gausi sekantį “Darbinin- 

\ ko” numerį, tai tuoj’ jame ieš
kok “Kibildų Raulą.” Tąsai 
Rautas viską “pafiksįs.”

Nariai raportą priėmė ir 
džiaugėsi kongreso rimtumu ir 
naudingais nutarimais* Tik pa* 
aįškejųs, kad'inešįnraose nuo 
mūsų kuopos apie organizavi
mą legijonų buvo pažymėta jog 
susirinįrimas atmetė tą Nariai 
šiamę susirinkime papeikė val
dybą ųŽ ųeapsižlūiėjnną Jr 
klaidįigą įrašymą įnešimų. 
Prieš ^Kongresą nepaprastame 
susiiiiikiffie didžiuma balsų fru- 
vo nutarta šiaip:iškils 
klausimas apie organizavimą 
iegįjoūųr mūsų kuopa pritaria 
tam prakilniam darbui.” Šia
me susirinkime nutarė, kad 
valdyba parašytų atitaisymą į 
organą “yyiį.”

Nutarta prisidėti prie vai* 
džius; Ketvirtosios Laisvės Pa
skolos ir išrinkta Šios ypatos: 
J. VilkiŠius, P. Strakauskas ir 
A< Kneižis.

Taip-gi nutarė užpirkti ap
garsinimą Ketvirtosios'Laisvės 
Paskolos bondsų “Darbinin
ke.”

’ Salėje įtaisys Vyčių 17 kp. 
kareivių paveikslus. Tarų dar
bui Apsiėmė visos narės kiek 
tik buvo susirinkime liuosno- 
riai.

Buvo ir daugiaus smulkes
nių nutarimų. .
< Beje, nutarta surengti milži
niškas prakalbas ir kviesti Dr. 
J. Bielskį ir kitus už kalbėto
jus.

Laikas prakalbų bus pa
skelbta vėliaus.

Tuomi susirinkimas užsibai
gė.’ Buvęs.
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Susirinkimas. Rugsėjo 12 d. 
buvo susirinkimas Piln. Blai
vininkų 49 kuopos. Susirin
kimas buvo rimtės; per tatai, 
daug nutarimų padarė ir iš
duota raportai.

Raportas buvo išduotas is 
buvusio pikniko (išvažiavimo) 
1 d. rugsėjo mėn. Paaiškėjo, 
jog visais atžvilgiais gerai nu
sisekė piknikas. Lilio • pelno 
$270 dėl Blaivininkų tuščios 
kasos. Tarp ko kito turiu pa
sakyti, jog daugumai patiko 
tokia pramoga, kad net išreiš
kia pageidavimą ir daugiau 
panašių pramogų turėti. Taip
gi išdavė raportus delegatai iš 
buvusio seimo — p-nia A. Stra- 
kauskienė ir p. A. Kneižis. Jų 
raportais apie buvusį seimą 
Piln. Blaivininkų, liko visi pil
nai užganėdinti.

Tolesniai raportas rengimo 
prakalbų. Pasirodė, „ kad lig
šiol negavo salės, o dar nutar
ta surengti prakalbas 22 d. 
rugsėjo mėn.

Taip-gi buvo prisiminta ir 
apie 'surengimą teatro “Palo- 
cius ežero dugne.” Nutarta 
surengti 13 d. spalio mėnesio. 
Taip-gi buvo skaitytas laiškas 
nuo gerb. klebono kun. T. Ži
linsko, kuriame kviečia pasi
darbuoti laike parapijos fėra. 
Išrinkta dvi darbininkės: p-lė 
V. Varžinskaite ir antrą (jos 
pavardę pamiršau.

. Blaivininkas.
? - ■ •■ ■ ........—

Utarninko vakare, rugsėjo 17 
d. įvyko L. Vyčių 17 kp. susi
rinkimas. Narių susirinko ne- 
perdaugiausia.

Pirmiausia išdavė raportą 
komisija rengimo išvažiavimo. 
Raportas priimtas ir išreikšta 
padėka komisijai už gerą su- 
renginiųt

Kitas raportas, atstovų vasa
rinės mokyklos. Atstovai nu* 
Biskundė, kad jiems neduoda 
žinios kuomet susirinkimai bū
na ir jie negali dalyvauti. Nu
tarta parašyti laiškelį Komi- 
tet ui vasarinės mokyklos' pra
šant pa^aiŠMųimb ir .
peikiant uz tokį elgimąsi.

Toliaus sekė raportas atsto- 
f vo sugrįžusio iŠ L. Vyčių kon- 
' u. A. Bendoraičio. \

. Afci..

CAMBRIDGE, MASS. 
Bazaras puikiai sekas.

Praeitoje savaitėje į bazarą 
lankėsi gan skaitlingai iš visų 
apielinkių žmonės. Labai ačiū 
visiems. Kviečiame dar skait- 
lingiau kaip vietinius taip ir 
pielinkinius lankytis į sekan
čius likusius vakarus: seredos, 
ketvergo ir nedėlios (18-19 ir 
22 sept.). Matysite daug pui
kiausių daiktų, kurių dar ne
buvot matę. Bavaro Rengėjai.

BOSTONO LIETUVIŲ 
Draugijų įgaliotinių protestas 

prieš “Darbininką.” 
“Darbininko” 96 numery 

tilpo straipsnis antgalviu “Bę-. 
reikalingas džiaugsmas,” ka
me “Darbininko” redakcija 
polemizuodama su “V. L.” 
lietuviškų mokyklų klausime, 
pasmerkia (1) So. Bostono Lie
tuvių Simano Daukanto Mo
kyklą, rasdama “daug nege
rumų,” kurių vienok nėišparo- 
do.

‘‘Darbininko” redakcija sa
ko, kad “šįmet mokykla diaug 
blogiau* ėjusi kaip pernai, ir 
kad trįs mokytojai rezignavę 
ir kitokių negerumų buvę.” 
Kokie gi tie- negerumai ? Ar 
tie, kad mokykla buvo veda
ma ne kaip parapijinės mokyk
los, bet taip kaip vedamos 
miesto publiškos mokyklos?

Tolesniai “D.” redakcija 
pasakoja, kad tarp lietuvių 
nebuvo, nebūsią ir neuri būti 
vienybės, o tai dėlto, kad lais
vamaniai neįsileidžia ‘ ‘ katali
kų politikos”(?) Ar ir vai
kų mokykloje turi būti politi
ka? Mokykloj neturi būti ne
tik “katalikiškos,” bet ir jo
kios kitos politikos. Elemen- 
tarė mokykla ne politikai vie
ta. • ■ - • . - A.-rv-..,

Turime pasakyti, kad suma
nymą steigti vaikams mokyk
lą padavė tie patys “D.” ra
šytojai,- o . kad vietos lietuvių 
įvairių pakraipų draugijos Su
manymą rado vertu inkūniji- 
me ir įvykdė jį gyveniman, tai 
tas pats “Darbininkas,” pama
tęs, kadi mokyklon neleidžiama 
politika,, diskredituoja mokyk
lą ir ardo pradėtą, bendrą vi
suomenišką darbą* 
/ Akyyaizdoje šito, mes So. 
Bostono-Lietuvių draugijos, į- 
kūrušips Simano Daukanto 
mokyklą, griežtai protestuoja
me prieš “Darbipinko” elgi
mąsi ir draudžiame jam Šito
kiu būdų kištis ne į savo rei
kalus, kad ardžius tą^yienybę, 
Mrį tarp Bostono taetuvių Ii* 
kosi užmegsta tariamu reika-

.. .........JėJBkištiknjjų mokykloje 
būtų tie tariami negerumai, ir 
jeigu iŠtftaųjū “Darbininkui” 
run
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ihitt ir tedfcjM* 
ir atsakančia, tai jia būtų krei
pęsis į tos mokykįoa jungtinį 
draugijų komitetą įr pataręs, 
kas reiluądaryti, kadne&era- 
mug.praWxmsL Jia fėčiaūa te 
nedarė, Jia pasmerkia mokyk
lą, kad atgrasinus „ visuomenę 
nuo steigime pančių mokyklų 
kitur ir kad laikius priaugan
čią mūsų kartą svetima Jietu- 
viii idesdams. . . '

Šitokią. “Darbininko” ten
denciją ir Siekius męs jdngti- 
nas dįaūgijų mokyklos? komi
tetas pasmerkiame ir Vproted- 
tuojame, . . ,

Rezoliucija priimtk So; Bos
tono Draugijų atstovų susirin- 
kime 11 rugsėjo 1918 metais 
pobažnytinėj svetainėj.

Pirm. Jonas ^Adomausze, 
Sekr. M. Pečiulis.
Kasieri Stasy* Norkūnas.

Presos komisija W. Mickevich 
Pranas N. Ramanauskas.

RED. PRIERAŠAS. Numery
je 96 mes savo nuomonę apie 
mokyklas abelnai ir apie So. 
Bostono lietuvių žios vasaros 
mokyklą išreiškėme labai aiš
kiai. Nežinia, ar “protestan
tai” iš blogos valios daro ne
galimus išvedžiojimus iš mūsų 
straipsnelio ir iŠ nepajėgimo 
suprasti aiškiai išreikštos min
ties.
“Vienybei Lietuvninkųį” ku

ri nudžiugus iš nevdi sutartino 
srovių veikimo mokyklos rei
kale, pasakė, kad taip turėtų 
visur būti, atsakėme, -kad taip 
neturi būti ir nebus. Toliau 
paaiškinome šitaip: “Jei. lie
tuviai dar neišmokę išvien 
veikti bendruose, politikos rei
kaluose, tai kaip jie gali tikė- 
,tis pasekmingai išvien veikti 
ypatingame darbe, "tokiame 
kaip auklėjimas, kur katalikai 
iš principo negali bendrai veik
ti.”

Iš šitos pastabos “protestan
tai” padarė amžindi^ęn negali
mus išvedžiojimus.

Tautoje yra bendrų reikalų, 
kurie turi rūpėti visoms sro^ 
vėms lygiai ir kur turi būti vie
nybė. Kiekvienai tautai turi 
rūpėti jos nepriklausomybė, 
jos žemės čielybė, jos .teisės, 
jos apgynimas.. Čia galėtų vi
si veikti išvien ir apšviestos 
tautos veikia išvien. Taip-gi 
tautos ar jos dalies nukentėju
sios dėl karės ar kitos baisios 
nelaimės yra'toks bendras da
lykas, kur visokių pakraipų 
žmonės išvien galėtų veikti. 
Na, o Amerikos lietuviai dar 
nepriėjo prie to. j Politikoje 
katalikai įr laisvamaniai šiaip 
taip veikia išvieh. Socijalis
tai purtosi nuo tos vienybės. 
Šelpimo darbe visos srovės ei
ną skyrium. Todėl teisybę sa
kėme, kad lietuviai dar neiš
moko veikti išvien bendruose, 
politikos reikaluose. Kultūri
niuose, ypatinguose dalykuose 
pas kitas apšviestas tautas nė
ra vienybės ir pas. mus jos ne
gali būti. Auklėjimas yra. toks 
kultūrinis ypatingas dalykas, 
kuriu katalikai savaip žiūri, 
laisvamaniai savaip, o socija
listai vėl savaip. Todėl čia jau 
vienybės negali būti, ’ jos ne
reikia daryti ir ji neįvykdoma.

Dabar prie S. Bostono lietu
vių mokyklos ir smulkiau apie 
viską; 1 r

Kad mokykla šįmet blogiau 
ėjo negu pernai, taį taip gir
dėjome ne nūo vieno So. Bos- 
toniečio ir kaipo faktus gali
ma pridurti štai ką. Kaikuriė 
geri katalikai tėvai, kurie per
nai leido sakę vaikus mokyk
lon, šįmet neleido, kai pama
tė “naujanybes.”

Pernai buvo mokinama lie
tuviškai skaityti ir rašyti, a- 
ritmetikos, gimnastikos, liet, 
istorijos, liet, geografijos ir 
dainavimo, o šįmet nemokyta 
iiei gimnastikos, nei aritmeti
kos nei geografijos. O istorijos 
sii gramtika bene tik buvę mo- 
Vinama tiktai viename skaro
je. Peram mokykla baigėsi su
rengimu gražiausia prograitio, 
o Šįmet to nebuvo.

; Paifaai visi vaikai • tarėjo 
knygas, o šįmet žymi dalis vai
kų gavo knygūs, jau tik užbai- 
Biant mdkyHą, o visą 
laiką buvo »be knygų—tai toks 
ir mokslas tenai/ųjmvę. Vie-
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nitoriui,” <ai mokykla buvo 
uždaryta ir, subrinkę vaikai 
tūrėjo išsiskirstyti namo ir nuo 
to pradėjo vaikai pakrikti ir 
mokyklą lankančių skaičius 
pradėjo mažėti —- taip sakė 
draugiją 4elęgatai, kurie daly 
vauja mokyklos^komiteto mi
tinguose ir tuos dalykus seka 

^‘Protestantai” tą turėtų ži
noti, kad toki’ dalykai^ publįš- 
kose mokyklose niekuomet ne- 
pasitaiko ir kad jų* mokyklai 
iki publiškos toli šaukia, atsi
prašant, kaip žvirbliui iki jau* 
čio. O su parapi jinėmis mokyk
lomis susilyginti,- taį nėrą ką 
nei svajoti. Ką * ‘protestantai” 
rašo būk “Darbininkas” ra- 
Šęį kad negali būti vienybės 

į dėlto, kad laisvamaniai neįsi
leidžia “katalikų politikos. 
tas tai yra gryną^melas. ‘ ‘Dar- 
bininkas” to nerašė. Perskai- 
tykįte, . meldžiaifiieji, dar kar
tą iuūsiį straipsnelį.

O ką “Darbininkas” raŠe, 
kad mokykla neturi būti beti- 
kybinč, , tai tėūt turi pamatą, 
nes kiekvieno kataliko tėvo ir 
motinos yra priedermė savo 
vaikus leisti. į katalikišką mo
kyklą, o ne į kitokią. Į kito
kią galima leisti tiktai iš bė
dos, kuomet katalikiškos mo- 
kykjos arti nėra ir negalima 
įsteigti.

Ką “protestantai” rašo, kad 
‘‘Darbininkas” <ardo mokyklos 
darbą, tai tas taip-pat netie
sa. “Darbininkas” tiktai nu
rodo, ‘kaip ištikrųjų dalykai 
turėtų, būti, o tas tai ir yra 
kiekvieno katalikiško laikraš
čio priedermė — nurodyti da
lyko kaip gerąsias, taip lygiai 
ir blogąsias puses, kad katali
kiškoji visuomenė juos geriaus 
žinotų ir-suprastų.

Jeigu mokykla yra visuome
nės įstaiga ir prie jos įsteigi
mo kaip patys “protestantai” 
savo proteste pripažįsta, kad 
“Darbininkas” taip-pat prisi
dėjo, tai mokyklos komitetas 
neturi teises'užginti apie tai 
rašyti ne' t^ę “Darbininkui,” 
bet nei vienam laikraščiui dėl
to, kad tai yra visuomeniški 
reikalai, o laikraščiai tam ir 
yra, kad gvildenti, aiškinti 
ir'nušviesti, visuomeniškus ir-
politiškus reikalus — tai jų 
‘‘džiabas” ir žinoma “Darbi
ninkas” jokių protestų nežiū
rėdamas savo darbą teisingai 
ir toliaus varys kaip varęs ant 
nieko neatsižvelgdamas ar tas 
kam patinką ar ne. .

Toliaus proteste rašoma, kad 
‘ ‘ Darbininkas ” jei būtų norė
jęs mokyklą 'gerinti*.. būtų 
kreipęsis į mokyklos komitetą 
su nurodymais’'ir taip toliaus. 
Atsiprašome, (i Darbininkasf ’ 
nėra jokiš mokyklų užveizda 
nei kontrolierius, kad eitų ko
mitetams nurodinėti, ko kur 
trūksta, juk jie ir patys turi 
protą, o jeį ko nesupranta, tai 
gali pasiteirauti pas tuos, ku
rie tuos dalykus geriau už juos 
žino, nes tai jų yra tiesioginė 
priedermė ir jie už tai neša at
sakomybę.

“Darbininkas,” tiesa, tai 
mokyklai nepritaria, nes išran
da, kad. grynai katalikiška 
mokykla yrą daug geresnė, bet 
jis taip-pat nei šios nepasmer
kia, prisilaikydamas priežo
džio, kad kur nėra žuvįų, te
nai ir vėžiai žuvys. Tas tai 
tiesa, kad “Darbininkas” tąją 
mintį aname straipsnyje išreiš
kė su tikslu persergėti ir kitų, 
kolionijų katalikus lietuvius, 
kad per neapsižiūrėjimą nepa
darytų klaidos, kaip kuriuose 
dalukuose pergreit vienijantis, 
su katalikystės priešais, ir kad 
taip neišeitų, kaip So. Bosto
niečiams su “Ateities” steigi
mu, kur savo pinigus katali
kai pražudė ir laisvamaniam 
laikraštį įsteigė. It galutinai 
laimėjo, kaip Zablockis ant 
muilo.

žinoma,f‘Darbininkas” dar 
nesalto,, kad su “Daukanto 
mokykla” tas pats .atsitikę 
bej kas-gi užtikrins* kad ątei*. 
tyje būs taip arba kitaip? ?

Visuomet velyk dešimts sy
kių apgalvoti o Vieną* sykį pa- 
daryti ir neprakišti. O kaip 
žiame Icįatuįpue, cąi mums ro^ 
įdosi, kad ir aidas gali matytu 
kokia iš ko gali būti nauda ir
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PUlKlAUMiOKUI.
Rengia

Lietuvių Labdarybė! Dr-jasubatoj; .
RUGSBJO (8BPT) 21, 

tadžią 7:36 vai; vaĮare<

LIETUVIU SALĖJ, - 
Kampas ESilver Sts.,

. So; Boston, Mass.
. Kviečiame visus >vietinius ir 

iŠ apielinkių. koskaitlingiausia 
atsilankyti į tuos linksmius šo
kius. ‘ Bus geriausia- orkestrą, 
kuri, grajis lietuviškus ir ame- 
rikoįuškus ŠoHw Viši būsi
te visiškai užganėdinti,

Kviečia Rengimo Komitetas
1
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REIKALAVIMAI.
i Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina; , 

Už vieną sykį.:.. .50c.
” tris sykius . .$1.00

Pinigus siųskite iŠ kalno.
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway,. 
South Boston, Mass.

Paieškau savo mpterės Pran
ciškos ^Vaitkienės po tėvais 
Zorskikės. 25 metų amžiaus, 
mažo < ūgio, tamsiai geltonį 
plaukai, skubiai kalba. Ap
leido mane rugpjūčio 27 d. pa- 
siimdama su savim du vaiku, 
Broniuką 5 metų ir Juozuką 3. 
Abu su baltais plaukais. Iš
bėgo su vedusiu vyru P. Au
gustinaičiu, 25 m; amžiaus, vi
dutinio ūgio, kalbėdamas juo
kiasi. Kas man praneš apie 
juos, aplaikys-dovaną.

Rapolas Waitkus, ■
115 Monor avė., Harrison, N. J. 

/ —
ANT PARDAVIMO NAMAI.
Ant Broadway 228 iki 240,’ ant 

G st., 195 iki. 197. Mortgičių 
$27,000. Rendos neša $5.000 per 
urėtus. Apkainuota $42,400. Pre
ke $31,500. Kreipkitės pas:

A. p.f.taylor, 
489 Sixth“ St., So. Boston, Mass.

RETKAT.INGA merginų, ir md- 
terųdirbti ant lengvų mažinu. 
Taip-gi prie-pakavimo. 50 valan
dųJ savaitę, $10 pradžioje. Turi 
būt virš 16 metų. Atsišaukite tuo- 
jsnis« ** *
AMERICAN CAN CO. OF MASS? 
U" 31 Binford Si, A Street, 

"South Boston, Mass.
■ ■' ♦

REIKALINGAS vyras ar mergi
na, kuris yra prasilavinęs grajiti, 
kad galėtų vakarais pamokinti L.
Vyčių chorą dainų. Darbą parū- 

; fains dirbtuvėj vyčiai. Darbas ne
sunkus, mokestis iš pradžios apie 
$20 savaitėj; toliau iki $35. Jei 
rastųsi tokia ypata, kreipkitės 
kuopos raštininkės antrašu:

J. Tamašauskaitė, 
310į Prospcfet Str., 
Binghamton, N. Y.

Paieškau dėdžių Petro ir Juozo 
Makstelių Kauno gub., Ukmergės 
pav., Subačiaus par.,. Šaitanų kai
mo. Daug metų kaip gyvena A- 
merkoje. Jie patys ar kas kitas, 
praneškite šiuo adresu:

-Emilija Makstelytė,
124 Ridge Avė., Athol, Mass. 

' . (105)
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TEL. BACKBAY 4200

DR. F. MATULAITIS
I -t

OflM^frDM GMdMriMkiM H«M
I.8P.lf.7.SP,M. PrMdtta Akinto.,

419 Boylstoi St., Boite«, Mate.

SKAITYK IR KITAM PASA
KYK, kad geriausias pardavėjas 
įvairių drabužiams materijų, pa
prastų ir vilnonhį' I. DEITCH. Jis 
parduoda už labai prieinamą kai
ną. Kreipkite s. §iu o adresu:

I. Deitch.
149 Dover St., Boston, Mass.

. -------- _i—
LIETUVIŠKOS 

NOTOS (GAIDOS)
Bažnytinės giesmės su notomis, 

-Išsirašyk tą adresą, gal nebus dau
giaus garsinta arba* išparduota, 
pirk šiandie. Mylėtojams musakOa 
ir dainų lietuviškoj kalboj surink
tos visokios notos, (knyga) iš ku
rios gali išmokti notas $1.50, .pUr* 
.duoda už $1. Gi A. BARONAS, 
P, O. McKees Roaks, Pa. (105) 

; ' • . - ■ '

I

Dr. J. H. Staknevičius
'MUfayatt*  At.,kfmp.

6ftiūy*lanW:‘ *3>įt«Ąioal "̂
►lt »rrt \ NEWARK. N.J>
HNHtTU . Q9Afi
Wt Hl Mariu* *"vv.
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UNTttVOB DUKT**V DUOft 
PO GLOB4 MOTUOS iVi, 

VALDYpOSADRISAL
SQ, BOSTON, MASS. '

Pirm. T. Aimenskienė, 
359 Fourth SM 

Ylos pirm. P. GiedrričiutA. 
103SixthSt, 

Sėta, u- M. Moritūnim 
Tirt V

Jin. Sekr. ~ A. Lukoievičiutė, 
377a Broadviy, / t 

Hdlninkė M. Mačiuliutė, ,
42 Silver St. . ‘

Kmos globėjai4 Ė. Plevoldeu^ 
M. Stukienė. ’

Maršalka—-0. Mizgirdienė. 'y 
Boąrd direktoriai: — M. žilint- 

kienė, P. Venienė, V. Šongrilte-; 
nė, A. Kaainskaitė ir A. ČiŽuriė;

i <1* »
Petro Bažnytinėje Salėję.

Susirinkimai laikomi kaa 
antrą utarįninkakiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakarė Sr»

SV., JONO EVANGELISTO 
PASELPIN48 DR-JOS 
SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA.
PIRMININKAS—M. Žiobs, 

4 Levant St, Dorchester, Masė. 
Telphone: Dorcester 6073—

VICE-PIRM. — Jonas Galinis, 
20 ^infleld St, So. Boston, Mua

I PROT. rast. — Jonas Gllneckls,
282 Silver Str., Sū. Boston, Mase,

II PROT. RAST. — Marijona Brikaite, 
210 Silver Str., So. Boston.

FIN. RAST. — Povilas Petrauskai, 
280 Flfth St, So. Boston, Mase. 

KASIERIUS — Andriejus Naudžiūnai, 
16 VZinfleld St, So. Boston, MaM 

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

Draugija laiko susirinkimus kai 
trečią nedėldienį kiekvieno , mine* 
šio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus rugsėjo 1 
dieną.

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

viLDyBOR Adresai
PIRMININKAS — Jonas A<So®avid 

. . 122 Bowen St, So. BoatiMt M*
VIOE-PIRM. — Pranu Tulailito,

r 1QO Bowan St, So. Boaton, Maaa.
PROT. RAST.—Juozapu

147 W. 8-th StTsABėrton,: 
FINANSŲ RA«T. — St* Noreika, 

. 105 Silver st., S. Boston, Malt. 
KASiERIUS —- Andriejų Zallecku, 

244 D Str., So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Jutinaa Tnleikte,

180 Bowen St, So., Boeton, Mau. 
D. L. K. Keistučio Dr-ja 

ton, Mate, laiko mėnesinius rasi; 
rinkimus kas antrą nedėldie 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po piet 
164 Hanover Sū, Boston, M 
Malonėkite visi ateiti ir daugiai 

■ naujų narių su savim atsivesti

JEIGU TAMSTA SERGI
Tikra medikališką atydą gali pridėti tau metų prie 

' gyvenimo .ir gyveniiną prie metų.
ATEIK TUOJAUS RAS MANE 
Su bile kokia chroniška nervų 
arba supainiotą liga-kuri reika
lauja Specialisto patarnavimo. • 
Ką tamsta reikalauji, tai tei- 

singaus gydymo. Nei Vienas ne
turi teisės eikvoti savo sveika
tas, ' 

Atidėliojimai yra pavojingi.
Tai šaukis tuojaus. . z

Ofiso valandos 
9A.M.ikiSP.M.

Kasdien.
Nedėtomis:

10 A. M. iki h P. M.J
Ekzaminavimas nieko nekainuos, jei Tamsta gydysiesJ 

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

MANO STEBĖTINAS PASISEKIMAS 
gydyme ligų, Skaudamų ir Chronišką priguli nuo. t< 
kad aš pašvenčiau savo gyvetiįnią ant tyrinėjimo tų ligą 
Toliaus mano offisas yra aprūpintas naujausiais instrumen 
tais ir prietaisomis, elektnkos, drebėjimo ir jokių išlaidi 
nebijau, kad tik pagelbėtų mano ligoniams.

AR TAMSTA KENTI
Silpnumu nervą, silpnumo užpakalis (nugaros), Užmū 

Šimo, Drebėjimo Širaiės, Silpnumo plaučių, Nerangumo 
. Sunkiai jaučiąs,, Skausmo galvos, Apsvaidimo, Neaiškaut 

matymo, Silpnumo sąnarių, Votčią, Slogą, Lašėjimo i 
gerklę, Pilvo skausmo, skausmo gerklės, apvilkto liežuvio, 
šios ir daūg kitų jra pirmas. persergėjimas, kad Tamst! 
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 mandagia 
ir ką tik man pasakysi bus giliai paslaptyje. Tikrai Teisiu . 
gas, Gerbiamas ir ištikimas į kiekvieną ypatybę ir kuomet 
tu atsilankysi dėl gydymo žinok, kad būsi palinksmintas 
Mano kainos patarnavimo dėl visų prieinamos,, biednięmi < • 
ir turtingiems. Įtikiu, kad tamsta pasinaudosi šia proga it 
UŠ pasakysiu,, ar gali, ar fae atguti savo tisIŠką Stovį 

Atsilankyk dabar —neatidSHokl ,

'■ 673 WABHINGTON 8TMB1J, MUS ’
Antim dmysnuo Gayity TthtetiA
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