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paėmė 18.000 Belaisvių 
IR 120, ARMOTŲ.

Šiuo kartu žymią veikimą 
vakariniame fronte nėra. Už- 
-tad Palestinoj, tai talkininkai 
turėjo /didelius pasisekimus. 
Anglai netikėtai pradėjo ofen- 
syvą pakraštyje Tarpžeminės 
jūrės. Gerokai pasivarė pir
myn ant 20 mylią fronto. Ang
lai, paimdami turką pozici
jas, paėmė kartu 18.000 tur
ką nelaisvėn ir 120 armotą.

Ant Balkaną bulgarai taip
gi stumiami atgal. Tbn smar
kiai veikia serbai ir franciu 
zai. Prie ją dabar prisidėjo 
ir italai.

KIEK KAREIVIŲ UŽJŪ
RIUOSE.

Suv. Valstiją generalis šta
bas paskelbė, jog dabar Ame
rikos kareivią visuose užjūrio 
frontuose jau yra 1.750.000. 
Kareivią transporf acija vis ge- 
rėja.

SLACKERIŲ APSIVEDI-

Karės žinyba paskelbė, jog 
tie, kurie apsivedė po rugpj. 
5 d.'dabar negalės dėlto rei
kalauti paliuosavimo nuo ka
reiviavimo. .

DAUGIAU KALBŲ APIE 
KAIZERIOABDIKA- 

VIM4.#
Iš Vbkietijos pasprunka y- 

patingą žinią apie kaizerio tru- 
belius. Jis esąs bėdoj, ir apie 
jo įr viso Hohenzollemą namo 
abdikavimą nesiliauja gandai. 
Kaizeris kartais gali sulošti, di
delę dramą. Pamatęs, kad jo 
namo viešpatavimui artinasi 
galas, gali sumanyti įstoti 
vienuolynan, kaip jau vienas 
kaizeris, Karolis V, yra pada
ręs 16-t ame amžiuje. Jei kai
zeris dabar tą darytą, tai liu
teroną Bažnyčia atsirasti) keb
liame padėjime, nes neturi vie
nuoliu ordeno. Tai kaizeris 
turėtą tapti kataliku pirm ne
gu galėtą pasislėpti nuo pasau
lio vienuolyne.

UŽMŽ' TOTORIAI.
Turkijos vyriausybė paskel

bė, jog miestą Baku Užkau- 
kazyje užėmė ginkluoti liuos- 
noriaį totoriai. Tą miestą bu- 

•vo atėjusieji
^^efmję’~JielikejdšT'para- 
mos nuo armėną. Negaudami 
laukitos paramos negalėjo vie
ni atsilaikyti ir pasitraukė į 
šiaurinę Persiją.

t '
SKOLINK KIEKVIENĄ 

DOLERĮ;--------
Suv. Valstiją Iždo sekr. 

McAdoo išleido atsišaukimą 
Ketvirtosios paskolos reikale. 
Skelbia: ; t

“Mes esame pagatavi-pra- 
lieti kraujo tiek, kiek tik rei
kia, . idant atlikti tą darbą dėl 
civilizacijos ir žmonijos ir ka
dangi mes pagatavi lieti mū
są kraują, tai mes noriai iš
leisime tą, kas daug, daug sy- 
kią pigesnis, būtent išleisime 
kiekvieną Amerikos iždo dole
rį, kurs dabar yra, arba ku
riuos mes vilimes. turėti nuo 
dabar iki amžinasties.

“Mes pasiryžę paliuosuoti 
Frah'ciją, Belgiją ir kitas pa
saulio prislėgtas tautas.' Mes 
pasiryžę nedaleisti demokrati
jai ir civilizacijai pranykti nuo 
žemės paviršiaus ir kad jokis 
Vokietijos. kaizeris arba kitas 
despotas negalėtą daugiau sta
tyti 
ka arba nemirtinus principus 
teisybės, teisumo, įstatymo ir 
pasaulio tvarkūs.’1

Laisvės paskola atsidarys 
rugsėjo 28, baigsis spalio 19.

■prėz;4 spalio 12 die-
ną nbšį kaipo Liberty
Day. KH^^inoma toji die*
iiayratA^pumbd diena, su-
kaktuveš'įborikos atradimo.

Prez. ŲBfc fcyieČfa šiemet
tą. dieną - i feęOt. idant paaks-
tinti žnĮoi įs Brie,Laisves pas-
kolos- boįfeOfcįimo.

Prezid^ Balįpataria tą dieną
rengti pn apvaikščio-
jimiis, pahę®a,yimus ir kito-
kiais hm Įj^*>aįymėti šita
svarbią iį įaSftpvią dieną.

> ( J
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ĮMkVlES PRIE

.Eina v• • * '
^K^)g .Vokietį-

jos ir 
riausybės jS 
pakvietimą! 
rybą apie JS 
nodipI^M

eis niekais,.kol jiėnešutiks pri
imti. prez, J^ilsonp išdėtą išly
gą. Vokiečią 'vyriausybė ma
tyt kol kas dar to nenori pa
daryti., . \

aEKMSBSMH

UHvengrijois vy- 
fejjd iarįasi apie 
teiftiką priė de- 

. ^ashin^to-. 
e llas&što4 apreiš-

Žmonią būrys buvo apstojęs 
Savininkas viską pamatęs pa^ 
silipęsšitaip''iškalbingai pasa
kė: Mano 'bati yra Raudono
jo Kryžiaus dafbininkeir jai 
pąvelytina nėdėlioj važiuoti 
automobiliuje. Čia yra begė
dystė padaryta ir jūs visi esa
te ieškai;11 v • •

Po to pasirodė policijos Vir
šininkas. Niekas nesijudino 
nei iš vietos. Jisai liepė pa
stumti automobilią Šalin iš ke
lio. Niekas nedarė. Atsirado 
daugiau policijos ir net episko
patą kunigas. Ir tas nieko ne
gelbėjo.

Savininkas patelefonavo na
mo. Sūnus atpyškėjo su kitu 
automobilium. Įsisėdo su pa
čią ir leidosi. O iš minios pa
sileido tomatės riksmai “sla- 
ckers” ir tt. Tuo tarpu jau 
buvo ir fotografas atidūmęs. 
Tai jis ir,užpecetijo šį atsitiki
mą.

Nelaimingasis pilietis guo
dėsi tokiuo miestelėną pasiel- 
bimu. Sakė, jog pereitais me
tais labdarybei jis davęs $13.- 
000. Visi šeimynos nariai tu
rį po valdžios bondsą.

Jiems nuo bažnyčios yra pu- 
'santi?b&’,'ihyiioš^:':- :: A '
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PUIKIAUSIAS.RRANE- 

ŠIMAS.
Jau esame gavę iŠ įvairią 

koloniją pranešimą apie šau
nias atakas prieš- “Darbinin
ko M morgičią. Bet Ansonijos 
pfieteliai, tai turbūt sumušė 
rekordą ir ima pirmutinį pri
zą, ypač atsimenant tą, jog 
'tai nedidelė kolonija! Ansonie- 
čią pranešimas buvo tiesiog 
perkūnija giedroje.

Apie tai, kaip brolįai anso- 
niečiai atliko šauną darbą, aiš
kiai parodė ją trenksmingas 
pranešimas. Štai skaitykite^ 
gėrėkitės brolią ansoniečią 
šauniu nuoveikaliu ir užsikrės- 
kite ją dnosnumu ir veiklumu. 
Rašo:

“Gerbiamieji:—
Vadai, fildmaršalai, gene

rolai ir kareiviai ir visi broliai 
ir sesers kovoje prieš “Darbi
ninko” morgičią ir Lietuvos 
pilną neprigulmybę. Turime 
už garbę Jums pranešti, kad 
mūsą Legijonas (LDS. 43 kp.) 
senai jau rengėsi į; kovą. Galą 
gatėj’nutarė-^iiwg4k.'t/šturibą, 
{pikniką) 25 rugpjūčio., Kaip 
nutarė, taip ir įvyko. Buvo pas 
draugą Klimą. Diena buvo 
graži, dėlto ir kariauninką bu
vo daugį , buvo net Iš apielin- 
kes miesteilą. Buvo virvės 
traukimas, kur Ansoniečią 
niekas nebytino. O ar galėtą 
kas bytihti mus kovoj prieš 
“Darb.” morgičią. Mes ne 
tik stojam į kovą sū “Darbi
ninko” morgičių, bet dar tu
rim drąsos stoti ir prieš lais
vos Lietuvos priešus. Todėl 
skiriam Tautos Fondui amuni
cijos dalį. Prie tos visos mo- 
bilizacijos pasidarbavo kuo
pos nariai ypač prisidėjo dar
bu ir išlaidomis kuopos narys 
•Stasys Puskinėlis. Be to dar 
buvo ir iš šalies, kurie supra
to tą naudingą darbą, prisidė
jo darbu toj dienoj, už ką mes 
visiems darbininkams ir sve
čiams tariame nuoširdą ačiū. 
Nuo minėto pikniko buvo gry
no pelno $116.00. Iš to ski
riame Tautos Fondui $50.00 įr 
prisiunčiam kanuolę, kurios 
vertė $50.00. ,Dar prie to sa
kysite, bud su vienomis ka- 
nuolemis negali kovos laimėti, 
reikią ir kulkosvaidžio ir bom
bą. Tai-gi šitai surašąs, ku
rie nupirko bombas: 
Jonas Baltrušaitis ......10.00 
Petras Kanapeckas 
Viktoras Babonas . 
Vytautas Rauktis 
Jonas Kantautas 
Juozas Čiopas .. 
Kazys Lodą . 
Antanas Siausta . 
Pranas Babonas 
Juozas Kąsinskas 
Andrius Žalnieraitis 
Stasys Puskinėlis .

Iš viso .,
Jonas Kantautas,

LDS. 43 kp. rašt.”.
Ko geresnio reikia ’norėtL.iš- - 

tokios nedidelės kolonijos! 
Kur lietuviai vienu ypu tiek 
daug gero padarė?

Linkime broliams ansonie- / 
čiams gražiausio' ^sutikimo ir 
šauniausio pasisekimo visuose 
ją prakilniuose darbuose.

O kas čia?

Ar daugelis esate girdėję a- : 
pie Middleboro, Mass? Gal 
manėte, kad tokios vietos nei 
aut svieto nėra. O tai mieste
lis nepertoli nUo Bostono ir ten . 
yra susipratusią lietuviu kata
liką, “Darbininko” prietemą. ■ 
Jie savo atliko4 bombardavime /■ 
“Darbininko^ morgičią. Kad 
suprasti dvasią tenykščio ma
žo SkaiČiaj/s lietuvią, tai žiūrė
kite ką jie rašo:

“Mes 52 kp. LDS. nariai ’ 
girdime apie baisią’ kovą už
vestą ant žūt būt prieš %Dar* 

iuvią čia tik saujalė ir mūsą, 
pulkelis mažas, bet pasidrąsi
nome gnybtelėti morgičią^.; 
Simičiamę šiuo kartu biskį a- 
ihunieijos, 'o vėliau manomę ” 
daugiau atsiąsti.

^Kovotoją vardai 
P. Pliaška.............
J. Sventickis.........
J. Daugelevičius .
S. Žiedelis........
K. Dravinskis . 
Ą. Vier’apickis .

Viso

GAVĘ “ŲUESTIONNAIRE” 
TUOJ PRIPILDYKITE.

Užsiregistravusieji vyrai jau 
pradėjo gauti “Questionnaire. ’ 
Jas reikia pripildyti per 7 die
nas. Daugeliu išrodo dideliu 
klapatū pripildyti “Questio- 
nnaire.” Teisybė nemokantie
ji arba mažai temokantieji an
gliškai patys ją nepajėgs iš
pildyti; - - :•

Geriausias ir lengviausias 
pripildymo būdas yra tai krei
ptis į “Legal Advisory Board.’ 
Juose dirba advokatai, jie pa
darys kaip reikiant ir uždyiįą. 
Nemokantieji kalbėti angliš
kai turi pasiimti mokantį. Ge
rai būtą namie perskaityti* 
klausimus, kad susipažinus 
su jais ir kad mažiau būtą 
trukdymo “boarde.”

Reikia gerai žinoti apie sa
ve. Be to kas reikėjo pasaky
ti prie registracijos dabar dar 
reikės pasakyti kiek uždirbai 
per pastaruosius 12 mėnesią, 
kiek pinigą turi sučėdijęs, ko
kias nuosavybės turi, jei ve
dęs, tai kada, kur ir kas ce
remonijas atliko^ kiek pačiai 
su vaikais išeina pragyveni
mui per mėnesį, kiek per me
tus.- Viską reikia išanksto 
aprobuoti.

Dabar visur yra vyrą, kurie 
šitą darbą jau yra atlikim? ję se
niau. Tai jie privalo patarti 
ir prigelbėti pripildyti ‘ fQues- 
ionnaire’us” tiems, kurie da- , 
iar gauna.

Nereikia bijoti kreiptis į 
“Bėgai Advisory Boardus,” 
nereikia manyti, kad kas už 
juos geriau padarytą^ Board* 
lose dirba mokyti advokatai. 
Jie tinlcamai^ums patarnaus. 
Nereikia manyti, kad jie sten
gsis taip pripildyti, kad tik bomjią 
jūs į kariuomenę galėtą paim- Tautos Fondan

r*^ •'* i

. ,$3.00

...1.00

.. .1.00 *

... <50 

... .50 

... .50

o atsišaukimas.
:__ «
amerikoną nuosavybės tapo 
sukonfiskąota.

Bolševiką vadą buvo laiky
tas susirinkimas ir nutarta iš
duoti įsakymus areštuoti visą 
talkininką piliečius.

Bolševikai atvirai susijungė 
ęu vokiečiais veikti prieš tal
kininkus. Murmansko pakran
tėse, šiaurinėj Rusijoj.

Visą talkininką piliečiai yra 
bolševiką galabijami dėl men
kiausią priežasčią.

finų neprigulmybę.
. : I ’ ' ' * :* •

Minėtas brūvaras yra di
džiausias ne tik-Amerike, bet 
ir visame pasaulyje; Elektri- 
kos gaihinimo masinos. tiek per 
metus gardina spėkos, kiek ga
lėtą duoti-; 15.000:000 arkliu. 
Ledaune yra tokia' milžiniška, 
kad ledą gamina 1.000 toną 
dienoje.

Vien namai ten užima 14 ak
rą. Po diihtoEyę" išvedžiotieji 
geležinkeliai yra 7 mylią ilgio.

Tasai bravaras St. Louise y- 
ra viena įstabiausią įstaigą. -

Savininkai dovanoja vyriau-

to, kad nuo gruodžio 1 d. jau 
uždrausta dirfe alą.

Savininkai vyriausybei nu
rodė, jog ją darbininkai yra 
įsitaisę namus ir ant visados 
yra apsigyvenę. Todėl ręikia, 
sakė jie, tuoj perdirbti bravo
rą į kitą dirbtuvę, kad nenu
kentėtą darbininkai.

> • •

• • •

ROOŠEVELT UŽ FINŲ 
NEPRIGULMYBĘ.

New Yorkan atvyko Finlan- 
dijos senato pasiuntinis Valke- 
apaa. Matėsi su savo viengen
čių veikėjais ir su Amerikos 
diplomatais. Pulk. Rooševelt 
jam atsiuntė šitokį laišką:

“Aš tikiu, kad Finlandijai 
reikia suteikti visišką ir abso
liutišką neprigulmybę, taip 
kad ji būtą neprigulminga ne 
vien iš vardo, bet kad ji tokia 
Būtą faktiškai, kad ji būtą ne
prigulminga, kaip nuo Vokie
tijos', taip ir nuo Rąsijos, taip 
neprigulminga, kaip kad Nor
vegija nuo Švedijos. Aš no
riu, kad Amerika galėtą tuoj 
pasiusti savo atstovą į Finlan- 
dijos sostinę, veikti prieš vo
kiečiu propagandą ir parodyti 
finams, jog jei finai sąžiningai 
ir su įsitikinimu stovi už š*avo 
visišką neprigulmybę, tai mes 
juos remsime ir duosime jiems 
maisto ir darysime jiems viską 
kit-ką kas tik bus mūsą galė
ję.”

BRAVARAS VIRS Į AMUNI
CIJOS DIRBTUVĘ.

August A. Busch, prez. An- 
hęuser Biusch Brewiug kompa
nijos St. Louise, Mo. pasiūlė 
Suv. Valstiją vyriausybei,visą 
bravarą su visomis nuosavybė
mis, nurodydamas, kad ten 
galima padaryti amunicijos 
dirbtuvę. , . -

August A. Busch pasakė, 
<ad jei vyriausybė neims, tai 
būsianti sutverta privatinė 

“ 'korporacija,, kuri bravarą pa-

valdžia 
’nvptf ir>: clnvnn UlSaK^ įOg pa-.

nrieul'ttlvhe T 11 P ti i’n °xl<? va,MaiDXKuc> u vąosi v*cvv,j tVKic turi ei ii, u ntiiruua ibiu-
sodina i Daugelio ketina seM J^oapa^dį w

KVIEČIA CIVILIZUOTĄ 
PASAULĮ GELBĖTI 

RUSIJĄ.
Prež. Wilson, be galo pasi

baisėjęs pastarąją dieną pra
nešimais apie nesvietiškas bol
ševiką skerdynes Rusijoj, iš
leido atsišaukimą į talkininką 
ir neutralią salią vyriausybes 
it visuomenes, gelbėti rusą 
tautą nuo tą razbaihinką.

Prez. Wilson apreiškia, jog 
iš pasitikėtiną šaltinią sužino
jo, jog Petrograde, Maskvoj 
ir kituose miestuose ramūs gy
ventojai kenčia nuo ištvirku
sią gaują, kurios kasdien žvė
riškai puotavoja, rengdami 
masines skerdynes.

Prez. Wilson sako, jog trok
šdamas gero rusą tautai, trok
šdamas, kad) Rusijoj užvieš
patautą demokratija, tai ne
gali susilaikyti nuo išreiškimo 
pasibiaurėjimo tuo barbariz
mu. Toliau sako, kad, idant 
suturėti tas kruvinas orgijas, 
tai visos civilizuotos tautos tu
ri išreikšti savo pasibjaurėji
mą.

Keletą metą atgal turkai bu
vo pradėję nesvietiškai skers
ti armėnus. Skerdė be jokio 
teismo, be jokio tyrinėjimo 
vien, kad tik išnaikinti tą tau
tą. Tai tuomet prez. AVilson 
kaip šiuo kartu atsišaukė į vi
są pasauli, kad protestuotą 
prieš tą nekaltą žmonią krau
jo praliejimą. Tuomet Vokie
tija nusigando ir paliepė Tur
kijai ęustabdyti skerdynes.

MIRĖ PRINCAS NUO NAU
JOSIOS LtGOS.

Švedijos karaliaus jauniau- 
sysis sūnus princas Erie, bu
vo pagavęs naująją ligą — is
paniškąją influenzą. Toji li
ga paskui sukėlė plaučią užde
gimą ir princas mirė. Buvo 29 
metą amžiaus.

PASKANDINO BOLŠEVIKŲ 
LAIVUS.

Ant Šiaurinės Dauguvos tal
kininkai nuskandino du gink
luotu bolševiką laivu. Taip 
paskelbė naujoji Šiaurės Rusi
jos valdžia Archangelske. Ki
toj vietoj bolševikai buvo 'į- 
vejkti ir jie turėjo daug nuos- 
tolią.

t
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Mažo pulkelio drąsiems ko
votojams tariame širdingą a- 
čiū. Velijame jums patapti 
pavyzdžiu kitiems mažiems 
pulkeliams, idant, jie nesaky
tą, kad girdi mūs mažai tėra, 
nėra ką gero pradėti.

$6.50

PERSEKIO JAAMERIKO- 
NUS.

Rusijoj bolševikai pradėjo 
skersti' ir amerikonus. Ritus

- ■ - t
VIENIJA SLAVŲ TAUTAS.

Austro-Vengrijos. vyriausy
bė nutarė suvienyti tris slaviš
kas provincijas — Bosniją, 
Herzegoviną ir Kroatiją i vie
ną . guberniją* Gubernatoriumi 
skiriamas buvęs Vengrijos 
premieras Tiszą. s ’•

UŽ LAUŽYMĄ PARĖDYMŲ.

Vyriausybė yra išleidus pa-, 
rėdymą, kad-įedėliomis neva
žiuoti automobiliuose, idant 
sutaupyti gazoliną. Tūli dėl 
įvairią priežasčią vis-gi va
žiuoja. Tai miestelyję Lands- 
downe, Fa, pereitą nedėlią ši
taip -atsitiko.

Tūlas Smith su savo žmona 
atvažiavo dailiame automobi
liuje į (episkopalę) bažnyčią. 
Po pamaldą. išeina ir mato 
popierą ant automofriliaus su 
parašu: “Slaękers; why don’t 
you walk? The air will do you 
good<” ? * » -

•rt.T . i- M1* ■
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KAI PRIIMTŲ WILSONOr 

14 Punktų.
Talkininką darbininką kon- 

feemcijoj, atsibūnančioj Lon
done, įnešta rezoliucija, pata
rianti prašyti talkininką val
džią priimti*prez. Wilsono 14 
punktą, kuriuose jis išdėstė, 
kaip turi nusistatyti tautą ru- 
bežiai ir santikiai po karės,

Talkininką visuomenė ir lai
kraščiai gyrė prez. Wilsono 
tuos punktus, bet ją valdžios 
vis dar neišsireiškė priimąj 
juos.
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War savingsStamp 

issued by the 
United Statės 

Goverment. 
Geriausias taupymo būdas. 

Patartina lietuviams pirkti.
ženkleliai, arba “tsript 

STAMPS” parsiduoda po Ž5c.» 
“WAR SAVING STAMČ8” 
RUGSĖJO mėnesyje parsiduo
da po $4.20. , r r

ją galite gauti KRASOJE, 
BANKO JE, “DARBININ-

H administracijos ofise-ir

• k « ę t J-«W 
O A UHC4*113 ..... 1 < . l<i00 

Vįkt. Babonas (tėvas) .50

Išviso S..... * • 24.55- 
Kanublė nuo pikniko 5Q.OO

Išviso ‘‘Darb.’morgicmi • • 
»..». «.. • . į, « $74.S5

, .... f i. . 50.00 
“Streikas,” 

i'b. vienyki-
, .L50

-J

»

Po automobiliaus apžiūrėji- fe Nę, Katriė snlyg įstatymą lapelius: . “ 
atnvpH įvž 4-1*1” ėintrt-i nn v-j'iicmnjr uu pa- ’ mo pasiTodė-j kad visos gumos reikalai!jami' kariuomenėn, ta i įarii
stovėti visišką tą slavų M- toMots inspektonas ir perpjautas, ------- - • • - . 1—
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oras išėjęs, vietoj tokie turi eiti, o katruos įsta-,.. mesi’ ir ‘Tinigąs”-
....................- mėnesini niokęst. 5.20: KO 

Už tris kalendoriusGrąžus vidurys išteplio- teisę reikalauti paliuosavimo.
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kų ar ^noiyiTmYti-
mo dvasių platina, irinfaiMni- 
joft teises v kovoti , pcunryžĮml 
•HMfcltTtĄj katė* pfeintaj*
ir temdiaa— via tięjineištį- 
kimybės dvasių frpdb. Vįsriėį 
kur tai nebūtų parodoma—ar 
l&kraštyjer ar viešame susirin
kime, ardraugų kompanijoje 

ir kokioj fomloj tai nebūtį 
_ padaryty, tįji dvasia turi būti 

tramdoma ir jos šaltiniai pra
šalinami. v >
.Išdavikai, n<^WtoM vei

kia. Išdavystės irmeiŽtikimy- 
bės notarą fe Jfetical&ujA Kuo
met priečai darbų varo, ištiki-

kur galima 
nio fronl 
miem* po 
siorganizuotį 
bų varine, ,'lįį 
kares Vedim^'-^ruaudingas, 

plM^tūrimybes 
' rgtčduB* ” 

fcį lietuviai 
tasa- 

kimyfyės

'TuotiMa- 
p« MomMtaSį 
vęs susižtyra* ir 
Lygos (Loyalty League) sky
rius sudaryti. Toji Lyga dė

mųjįeilės ta-gFtabo privripi ^ūr organijgfį^^ f 
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ElbHihod rrėry Tū iy, Thur®d*y, juid Srturdąy by St 
ZMLbor. 

SubifiriptroM -

f ' ffoatteAndmlHMriįHĮ »-. •.-J.V’ -
Ą 1‘ month* »J» •' JfcO << $$ .**«'•>* ¥.*** ■*’*-* • -

, Foreign oountrie* yeariy.....

M W. Br<Whray> l

Prieiafci blogus laikraičiuirtlki* gerropMUtytiir platinti jūo«, 
tari pataisius blogų laikraičių padaryty piktų. z

~ - 1 — Popiežių* Leona*XnL
' ’■

AR MYLIME MOKSLĄr 
: Trieš save turime naujų iŠ- 

.. bandymų. Pradėjo labiau į& 
- kilti ir galima sakyti, jog jau 

pilnai iškila prieš Amerikos 
/ lietuviųĄ visuomenę' Lietuvos 

•augštesnesės mokyklos, uni- 
. vęrsiteto klausimas. Lietuva

. be tokios įstaigos nebus ar jos
' Jikimas po*karės išsiriš vie-

J. ; ... naip ar kitaip. - Lietuvos uni-.
■f versitetas bus Lietuvos sme-
|‘. genys. ,

Iš Lietuvoj ir Rusijoj einan- 
« čių lietuvių laikraščių žinome, 

r jog Lietuvos universitetas tik-
■ rai atsidarys Vilniuje šį rucĮe-
<. t nį. Tas paskatino Amerikos 
.' lj^ritti^ū*Vo.ikėjus griebtis už. šį*

to dalyko. -\Pirmi žingsniai 
veikime tame ''reikale parodė, 

\ jog nebus vienybės tarpe sro- 
x vių, teisingiau pasakius jLebus 
vienybės tarp tamininkų-lais- 
vamanių ir katalikų, nes so
či jaįistams nerūpi męrislas, nei 
kokie universitetai, lį

Iš tilpusio pereitame nu
meryje straipsnio antgalviu 
“ Svarbiu reikalu? skaitytojai 
žino, kaip pas katalikus tas 
dalykas ėjo ir kaip eis. Taip
gi buvo pranešta apie laisva
manių inteligentų suvažiavimų 
New Yorke, kad įsteigti tam 
tikrų bendrovę finansuoti Vil
niaus universitetų.

Tai-gi katalikai tų dalykų 
ves ant jau senai nustatytų pa
matų, o laisvamaniai tik da
bar sujudo suorganizuoti tų 
darbų, visiškai ignoruodami, 
kas katalikų tame reikale pa- . 
daryta ir kas dabar daroma.

Vienu žodžiu einame sky- . 
rium. \

Dėl tokio nesutarimo veiki
mo universiteto šelpimo reika
le nereikia daug aimanuoti. 
Palenktyniaukime ir čia kaip 
kad lenktyniavome Lietuvos 
šelpimo ir politikos besidarba- 
rimuose. Parodykime, kat
riems daugiau rūpi ‘Lietuvos 
apšvieta ir mokslai Neieš
kokime nesutarimo kaltininkų., 

Šita? veikimas remsis la
biausia ant apšriestesniųjų, 
susipratusiųjų, . veiklesniųjų 
lietuvių. Sunkioji našta krin
ta ant inteligentų pečių. »

Europinės karės pradžioje, 
kuomet susitvėrė Šelpimo fon
dai, tai, jei neklystame, ‘1Lie-' 
tava” apreiškė, kad, girdi, 
dabųr pažiūrėkime, katriems 
Lietuvos reikalai labiausia rū
pi. “Draugas” panašiai pa
sakė: “gerai, pažiūrėsime, ei
kime lenktynesna.” Tūliems 
katalikų veikėjams tuomet ne
visai patiko, nes buvę perdrų- 
su taip sakyti, girdi katalikiš
koji visuomenė vos atgija, gir
di tautininkai-laisvamaniai tU- 

. rį daug draugijų ir abelnai 
šįiupinių veikėjų intekmė e- 
santi perdidęlė, kad išdrįsti 
lenktyniuoti panašiuose veilti; 
muose.'

* Lenktynių pasekmes dabar 
s matome, • - , . ? -

“‘turime naujas lenktynes, 
Pripažįstame, kadi šelpiino. ir 
politikos’reikalę neturėjo bū- 
tį lenktynių, būtų buvę geriau, 

. jei būtume išvien iŠ įųt pra
džių galėję veikti. . fe dabar 

• būtų geriau buvę, jei muver- 
siteto reikale būtume galėję iš
vien veikti. 1 Jeigi tęųp atši- 
tiko, tai tas blogas teišeinty
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ant gero. Tepaskątina abi pu
si prie smarkesnio darbo.' . ' 

: Lietuviai katalikai^ atmyli
me mokslų^ at mums rupi ka
talikiškos Lietuvos apšvietat 
Žinoma nepasirodysime, kad 
visai nerūpi, bet mums būtų 
gėda, ^jėipasirody tume, kad 
mažai’"terūpi. Mums katali
kams gėda būtų, ♦ jei pasirody- 

: tume,. kad mtims .Lietuvos ap
švieta mažiau rūpi, negu mū
sų viengenčiams^ laisvama
niams. \

, Iki šiol mes teisingai lais
vamaniams prikaišiojome, kad 
jie čia neturi jokių mokyklų, 
jokių įstaigų, panašių į kata
likų^ bažnyčias. Prikaišiojo
me, jog socijalistai ir laisva
maniai tik pašnekėti tegali a- 
pie apšvietų, lietuvystę ir mo
kslų^ Sakėme, kad* mes kata
likai turime mokyklas, turime 
bažnyčias, turime vienuolynų, 
kurie yra mums tvirtovė tiky
bai, dorai, apšvietai ir lietu
vystei. Jie į tai neturėjo, kų 
atsakyti, sugėdinti tylėjo.

Žiūrėkime, kadmepralaimė-, 
tume naujų lenktynių.

IŠTIKIMYBĖ IR NEIŠ
TIKIMYBĖ. *

Ši karė prieš kiekvienų Ame- 
rikos gyventojų paaštrino išti
kimybės klausimų — aiškų, ne- 
dvejotinų, be vidurinio išėjimo.

Du keliu tėra. Vienus—pri
sidėti '.prie žrąonijos milijonų, 
kurie pasaulio tautų laisvės i- 
dealų pasistatė, kurie žmonijos 
teisių šventumu ginti stojo ir 
kurie visu sielos atsidavimu 
pasistatytąjį tikslų atsiekti 
trokšta ir su džiaugsmu išban
dymųlaiku reikalaujamas au
kas atnašauja’; jie tiki, kad; 
pasaulio išganyiūu yra .tautų 
laisvė, tautų sugyvenimas, 
viena kitos ir tarptautinių įsta
tymų pagerbimu pareihtas. An
tras yra — susidėti su tais, ku
riems Prūsijos valdonai vado
vauja, kurie tikrina, kad tik 
tos pasaulio tautos gyventi tei
sės tūri, kurios yra galingos 
ir sau vietos išsikumščiuoja.

Vienų iš tų kelių reikia kiek
vienam pasirinkti.

Karės tikslai aiškūs. Iš vie
nos pusės noras pasaulį saugiu 
demokratijai padaryti ir vietų, 
kur gyventi būt padorią. Iš ki
tos pusės stovi militariai vieš
pačiai, kurie sau ir savoms 
viešpatijoms naudos teieško, 
nežiūrint to, kad tos saumylės 
naudos atsiekti kitų tautų tei
sės mindžioti ir žmonių milijo
nams neteisybės daryti reikia.

Kiekvienas iš mūsų ar vie
nai, ar kitai pusei tarnauti tu
ri. Neutralės poziėijos( nėra. 
Suvienytose Valstijose'tik dvi 
žmonių rusi būti tegali: ištikL. 
mų ar neištikimų. Ištikimi 
piliečiai deda visas pastangas 
valdžiai gelbėti karę laimėti, 
kadi atsiekti tų. idealų, vardan 
kurni Amerika ir taJldninkai 
•kovoja; . Ištikimybė viųnos 
rūšies būti tegali. Neištikimy
bė laipsnįavimūose yra. Aug- 
ščiausiuoju neištiltirnybės laip- 
Sniit išdavyste, yra. “Neutra- 

: lybes papėdės” ieškantieji in
diferentai visuomet'nutūps ant 

‘ vieno įž neištiltiniyb^s laips-

L. D. S. OHIO AP0KRI6IO 
/ Z f ' -

■ . 4- , .

. Sasiorganižavus Ohio vals
tijoj L1)S.^kapsįtriMttį dar iki 
šiol iŠ valdybos nieko spaudo
je nebuvo matyti-jokio' prane
šimo, kad pavarius kokių a- 
gitacijų prie spartesnio narių 
organizavimo bei' įsteigimo 
naujų kuopų* „ TM;tame rei- 
kale reikėjo apskričio raštiniu-* 
kui varyti agitacijų. Kadan
gi' raštininkas būdamas ap
krautas įvairiais vietiniais 
darbais, negalėjo jokio agita- 
tyvisko paraginimo -skleisti, 
užtai turėtų būt dovanotina. 
Kiek teko sužinoti iš kuopų, 

, tai veikimas „eina gana smar
kiai, nekurios kuopos apskri
čio nutarimus vykdo, iš kO ga
lima džiaugtis, kad be ragini
mo pildo savo pareigas. ' 

Turiu pranešti, kad LDS. 
Ohio valstijos antras susiva
žiavimas įvyks Akron’e lapk
ričio mėn. Dar diena nėra 
paskirta, bet sužinojau, kada 
būtų parankiausia, paskelbsiu 
laikraštyje. Būtų labai pagei- 
daujapia, kad sekantis suva
žiavimas būtų skaitlingešnis, 
kaip, delegatais, taip' ir svar
besniais nutarimais. *’ Reikėtų 
kuopoms pradėti rengtis . ąų 
naujais sumanymais, kadi su
važiavimas galėtų nutarti. Ka
dangi iš centro matome paduo
tus pienės kaip LDS. kuopų 
nariai turi imtis už darbo, kad 
prigelbėjūs įvykdint to seimo 
nutarimus. Juk kiti tų suma
nymų neįkūnyš. Mums pa
tiems reikia bendrai susivieni
jus pasidavus broliškos pagel- 
bos rankų, nenuilstančiai dirb
ti, o bus darbo vaisiai. To ti
kimės iš Ohio LDS. kuopų. 
Kad tarpe jų gyvuętų sutiki
mas ir bendras, beikimas, tai 
sutvertas apskritys. Pasirodė 
iš pirmo susivažiavimo daug 
gero, o daugiaus tikimės iš se
kančio suvažiavimo.

Todėl meldžiu visų kuopų 
pasistengti dar iki suvažiavi
mui daugiau narių prirašyti 
ir sugalvoti naujų sumanymų 
į apskričio suvažiavimų įneš
ti*

M. J. Šimonis,
Ohio Apskr. Rast.

.ROCHESTER, N. Y.

Pirma dienraštis paskui 
namas. > \ »

Rugsėjo 9 d. LDS. .71 kuopa 
turėjo mėnesinį susirinkimų, 
šv. Jurgio pob'ažnytinėj salėj.

Vietinė kuopa^- neperdide- 
liausia, bet viri nariai yra pil
ni energijos, pilni prakilnumo.. 
Štai kas taihe susirinkime bu
vo pageidaujama: \ įsteigti 
dienraštį pirmiaus, negu nusi
pirkti namų ir kad'visi LDS. 
kuopų nariai pirktų nema
niau kaip po 1.Šerą.- Mūsų 
vietines -kuopos nariai visi pri
tarė tam. ir net keletas atsira
do tpkių, kurie žadėjo pirkti 
net po keletu dienraščių šėrų. 
Malonėtina būtų, kad ir kitos 
visot LDS.’ kp. -apsvarstytų ta 
71 kp. užmanymų ir paremtų 
jį, nes mums dienraštis^ yra 
reikalingas pirmiau^ negu na
mas. ' . , > ‘

Lietuvos Duktė.

WATERBURY^CONN.

“Darbininko’5 No. 103 patė
mijau Žinutę iŠ LD& 54oS kp/ 
susirinko, 8 d. rugsėjo.
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ę dėmę ant 
buvo

rpasn<jnt»Į 
kitų 
pradėtas o šnipas
rašą, Jyįiagį. lį/ak Wi pasi
rodo. kad $ Įtalpas Mt pra- 
džįo smebuvo. Kadangi aš M- 
nojau, kad yra ypatiškūmų, 
tai aš atidarydamas susirinld- 
ina, prašiau visų narių, ypa- 
tiškumus padėti į šatiAet Šni
pas turbūtdamebuvaatejęs, 
kada buvo prašoma ramybes. 
Susirinkimas ėjo gana rimtai, 
kol šnipo nebuvo. Vėliaus, ka
da Baliaus Komisija išdavė ra
portų, tai Šnipas šoko ir pra
dėjo šaukti; kad konstitucijų 
sulaužė. Aš paklausiau/ kas 
konstitucijų sulaužė. U-gi 
jūs. — AŠ rodos vesdamas su
sirinkimų konstitucijos, nesu
laužiau,’ visi, raportai ėjo iš 
kaleinos. Paklausiau, kur y- 
ra prasižengimas ? Šnipas at
sakė, kad subatoj/baliaus ne
valia rengti. • Man rodps, tik 
žydams galėtų būtr nevalia, o 
mums valia.' Mūsų konstituci
joj nieko apie tai jjėrai., Mūsų 
^konstitucija užginą su svaiga
lais rengti.' Tas-gi balius, bu
vo be. svaigalų. Šnipas sukėlė 
.tokį lermą, kadfeėikėjo . pa
bauginti,’j jog bus išmestas iš 
susirinkimo. .
. Po to Šnipas truputį apsisto
jo, bet vėliaus — ^pakilo, išė
jo ir atvedė klebonų. Klebo
nas pasiprašė .balso ir paklau
sė, kodėl darbininkai prądėjo 
nesutikti. ,. A§ tuoj paaiški- 
nau dalyką, klebonas pasakė, 
kad kas buvo, praėjo/ o atei
tyje vengti to ir vėl/ apleido 
svetainę^ Tai toks čia biskį 
nesmagus jncidentas buvo išti
kęs. " , X (. • •;. > Wjr •

S.M.Dąnaitis,
5-os kiiopos pirm.

PRANEŠIMAS
LDS. Chicagos apskričio 

kuopoms.:

LDS. Chicagos Apskričio su
sirinkimas' atsibus nėdėlioj, 29 
d. rugsėjd 1918 m.. vai. po 
pietų Dievo Apveizdos parap, 
salėj' 18-tos ir Uhion avė.
- Visos; knoįos malonjkite 
prisiųsti savo delegatus.

M.L* Gurinskaitė, > 
. .LDS. Člu Apsr. rašt.
1 ■■ I.. I- Į. - . , .'JI'.....................................

Nacionalizuotuose fabrikuo
se. Šiomis dienomis buvo po
sėdžiai darbininkų įgaliotinių, 
atsiųsti iš nacionalizuotų fab
rikų. Sormovo ir Malcevo 
fabrikų įgaliotiniai nupieš^ 
baisų, paveikslą maitinimo jei- 
kalų šiuose fabrikuose. Kai- 
kuriose rietoše' dalis-nacionali
zuotų fabrikų uždaryta,, dalis 
tuojau bus Uždaryta. Tarnai 
ir darbininkai meta darbų ir iš
bėgioję. Nacionalzuotųjų fab
rikų įgaliotiniai kreipėsi į 
Liaudies Komisarus, kad mai
sto būtų pristatyta pirmon gal
von metaliniams fabrikams,! 
nes kitaip jie turės nustoti dir
bę. ’ •

■ (“Vadas”)

.. Skleiskime žmonėse nuomo
nę, kad'katalikams yra didėle 
gėda skaityti laikraščius,: re- 
mianČius ir tujinančius tautos 
piktašašius-nexaležninkus| 

Aukokite Į Tauįos

Kibildų Lauraų bernavo pas 
Pabalių Linkių Jonuk ir jau 
baigė savo tyrnystos ketvirtus 
metas, bet jo metai baigėsi nei 
šiokiuo nei tokiūo laiku ** pa- 
čiame'darbymetyje per .šventų 
Petyį; i-.. /. . -1 -

Kode! taįp buvo gal mes -pa- 
kalbėsime aį>iex tai kuomet ki
tu kariu o dabar ląl užtenka it 
te kad kaip rytoj bus švento 
Petro diena;o Šiandiena pibil- 
d^laauro tamyitžs • paskutinė 
metų diena, ,

Tokiame metų.ląike metus į- 
sitaišęs bernas tik švilpauk ke- 
pųręant šalies pakreipęs o Šri* 
rmiputkas krapštyk-pakaušį. >■ 
galvok kate Iriausia bęr- 
nui^įtikus kad ant kitų metų 
tiktų ir laika darbymečio pas 
kitus nepersisamdytų- ' f

Takturęt tai aplinkybei pa- 
sidėkojant Kibildų Lauras, ir 
išbuvo Pabaliuose ant vietos 
pas Linkiu Jonus, keletu mėtų.

Pabalių Linkių Jobas buvo 
šėiininihkas uei šio nei to. pik
tas vyrąs, darbštus, netingi 
nys, neišlaidus, veik galima 
būtų /jį greičiaus, pavadinti 
perdaug taupiu arba net ir skū- 
puoliūmi nes rublį nutvėręs į 
sayo rankas nelengvai jį palei
sdavo. Ir nekartų jo žmona 
Agota gerų audrų turėdavo su
kelti kol iškaulydavo keletu 
rublių nusipirkimui šilkinės 
skaros arba kangerinio sijono.

Su bernu jisai' elgdavosi 
mandagiai bet prie darbo spau
sdavo Kibildai tas nelabai pa
tikdavo bet kad kartu su juo- 
mi visuomet dirbdavo ir pats 
šeimininkas tai žinoma rūgoti 
ant priespaudos nebuvo nei 
progos nei pamato.

Šeimyninkė juodu gerai'val
gydindavo, mėsos, kiaušinių, 
sūrio, sviesto valgyk nors dir
žus atsileidęS; duona kaip py
ragas, kaip saulė, sriuba rie
bi, kopūstai per taukus nepra- 
mušapai dar kaip kada sun
kesniam darbui pasitaikius ir 
degtinės bonkutė ant stalo pa
sirodo o šeimininkas sako“ Mo
tin, paieškok stiklelį, matai 
kad mudu su Lauru ^iandien 
nejuokais dirbome reikia nors 
kirminų numąrįt” ir pripilęs 
po vieną kitų stiklelį su savo 
bernu išsitraukdavo ir vėl ei
davo Jmtis prie darbo. '

Iš šalies žiūrint-išrodė kad 
viskas .eina, ‘ kaip pamiuiluota, 
kad tenai risiems gyvenimas 
kaip rojuje bet iš tiesų buyo -vi- 
siškai kas kita.

Šeimyninkų nors nėra reika
lo įtarti bloguose noruose bet 
jis bernų įmylėjo, šėrė ir girdė 
ne tiek is gero noro kiek iš 
praktiško išrokavimo^

Gerai šiariamas bernas ga
lėjo gerai dirbti ir negalėjo 
prieš šeimyninkų niurnėti o iš 
to nauda eidavo Linkiui.

Kibildų Lauras tų riską la- 
bei-gerai žinojo ir suprato kad 
jį išnaudoja, 'kad jo spėkas ir 
sveikatų iščiulpia o. kuomet jis 
dirbt nebegalės pavarys šunims 
šėko piaut arba duos raktus į 
rankas, aruodus ant pečių ir 
leis į svietų šunų lodyt, bet 
kų-gi bedarysi kad visų tarnų 
toks jau likimas!..

Bet Lauras ant Švento Jono 
būdamas Zapiškėje susiėjo su 
vieni? troptįninku kurs -tarėjo 
iš Prūsų parsinešęs kokių te
nai knygrię kurioje buvo jpa- 
'rašyta kad taip neturi būti pa
saulyje kaip kad dabar yra. 
Kad visi žmonės thri būti ly
gūs, kad negali būti nei išnau
dotojų nei išnaudojamųjų, kad 
visį esą vieno Dievų sutverti ir 
vienų tėvų vaikai, khd visi 
žmonės esą tarp savęs bro
liais... -

Taip tie žodžiui Laure galvo
je įsmigo kad'nuo Šv. Jono tiki 
Šv. Petro nedavr jam ramy
bes, ;. - Ar ji s dirbdavo, ar iL 
sedav’osi, nuolatos mane ir mu
što kaip tai galetij būti gerai 
gyventi kad taip'būtų,pasau
lyje kaip ''kad fojė; knygelėje 
buvo parašyta.. • .5 ’ , •

\ Alga jo buvo gerokai išimta 
jau iA aukšto taip kad jam be
liko pas šeimyiteiįty' galui me* 
to vien 10 rublių/tiesa, jis tbs 
algos neperdaugiausia ir gau
davo — į metus vos *50 rublių

į . J*

ir iŠ to įtikėdavo šventadieni
nius rūbus įritafcti, ir kiti vi- 
soki'reikalai ir reikalėliai at
tikti, dar kartais ir su pažįs- 
tymu ar gimine susieiti, žiūrėk 
po kelias kapeikas, po kelias, 
jatf algos ir nėra, ir tuščias ki-

---- .
Prieš Šy, Petrų iš vakaro su

sitaisė vežimų,’ geriau pžšėrė 
arklius,’ išsitepė batus su laši
niais,^ apsiskuto barzdų, inat 
rytoj ketina važiuoti į bažny
čių į atlaidus, o šeimyninkas 
pažadėjo net gerai “ūžfpndy. 

':■&** už tai k&d prisižadėjo jįį. 
ti ir ant kitų metų ’ant vietos.

Džsilipp darbinėje ant šienu, 
pastyotyrU^h atsigulė, o kad 
uodai nekistų tai net, ir galvų 
užsiklojo Su antklode. .

Ilgai netrukus užmigo ar ne, 
bet žiūri tiesiai ties jo galva 
dangus atsivėrė, Šv.. Petras su 
dideliais auksiniais raktais sto
vi prie pat dangaus durių, švie
sybe, neišpasakyta šviečia, a- 
niuolų, aniuoliukų ir aniuolė- 
lių.kąip debesys, visi .gieda, 
Šaukia kad net visas dangus 
gaudžia rodosi žmogus džiaug- 
kis ir linksminkis amžinuosius 
amžius ir .būk laimingu.
>- Staiga praąejd ar tai dangus 
prie žemės artintis ar tni žemė 
prie dangaus kilti vis artyn, ar
tyn, artyn.
. Jau Lauras pasijuto kad ji
sai pačiame dangaus viduryje.

Ox tu mano vyreli kas tame 
danguje per grožybės, gražiau 
kaip paS Griškabūdžio vaito 
bankierių Zapiškio peisakuotį 
Šliomkįy

Ox tų šventųjų — nesuskai
tytos minios visi pasirėdę, vie
ni gražus kiti dar gražesni, vie
ni skaistūs kiti dar skaistesni, 
bet už visus Šventuosius tai 
Laurui kaip jaU subrendusiam 
vaikinui žinoma geriausiai pa
tiko šventų nekaltų panelių- 
mergialių būriai kurios bal
čiausiuos,e rūbuose su baltomis 
lelijomis, rankose Dievo avinė
liui šventas giesmes giedojo.

' Mano sau Lauras; kad bent 
viena tokia būtų kur apie Za- 
piškį tai tuojaus mesčiau trna- 
vęs Pabaliuose o su ja apsives- 
čiau nieko nelaukdamas ir 
marš į Raudondvarį pas grafų 
Tiškų už kumetį, tai būtų lai
mė su jauna pačia būtų kad' ir 
ne danguj bet geriau kaip dan
guj; ; . ‘ •

Kaip tik jis taip®padūmojo 
tuojaus šventųjų panelių bū
riai iš jo akių išnyko ir jam 
danguje pąsidįre lyk kadi kok
tu, lyk kad neramu, pasiju
to lyk kad ko' prasikaltęs.

Bet Lauras buvo nesuiręs 
žiūri koksai tenai šventas sene
lis pakūtninkas ^susikūprinęs 
ant kelmo sėdi ir veizi kaip po 
dangiškas ganyklas baltos ave
lės ganosi, ir žhlių žolelių ska
bo, tuojaus prie senelio priė
jęs, seniui pakšt į rankų pa
bučiavo ir sako: “seneli pasa
kyk man kų reikia daryti kad 
pakliūti į'dangų1?”

- Seneliu į jį- pažiūrėjo labai 
maloniai ir sako : “ Pirmiausia, 
vaikiali, reikia numirti o ant
ra, tai reįkia turėti gerus dar
bus. Kaip tai, meilę Dievo ir 
artimo, taip kaip šv. tikėjimas 
mokina.” Taip jiedu dauge- 
į kų apkalbėję pamate ateinan
tį Šv. Petrų kurs buvo užpykęs 
aut Lauro kad. netikėtai,, nie-, 
jam nieko nesakęs į dangų į- 
smuko.

Pradėjo Šri/Petras baltis & 
rarščiu^s/salty: “Tu tinginy, 
niekam nieko , gero nepadaręs, 
nori sau sėdėt danguje kaip 
coksai ponas, eik namo prisi
rašyk prie (krikščionių darbi
ninkų sųjungos, dirbk dėl labo 
visų^nuskriaustųjų darbo1 žmo
nelių ir kuomet tame darbe ir 

. covoįe savo spėkas ir energijų 
išeikvosi, kuomet kovodamas 
prieš švento tikėjimo teises, ne- 
įprasižengsi, kuomet' visuose 
savo veikimuose vadovausiesi 
meile it tėisingumtų kuomet už 
sayo brolius pats pasiaukausi 
irpo giltinės dalgiu tavo gyvy
bes siūlelių' pertriikSį tumūet 
aš tavę pasitiksiu plačiai dan- 
gauš’duris atidarydamas, o da- 
ha^ tinginy, lauk iŠ dangaust,> 
:' Lauras nuo kelnių Šoko, bet 

kojos UŽ ko tat užkliuvo ir par
virtu, parvirtęs išgirdo balsų:

r

“Laurui, ei! Laurai, kelkis 
jau laikas liuobtis^ apie gyvu* 
liūs, kad nepavėluotūme į baž
nyčią.” . ‘

Lauras Šoko kaip iŠ ugnies, 
griebėsi už darbo, bet nuolatos 
šv. Petro Žodžiai jam iš minties, 
neišeidavo..,

Po kelių mętų/po to atsitiki- 
mdj’Ames matome Laurų Amą-* 
rkoje LD^. vienos kuopos pirs-r 
mininku ir vienu iš uoliausių 
LDS. narių ir veikėjų. Jis or
ganizacijos labui tiek jaukauja 
savo laiko kiek tilt gal, ir-ld- 
tus'prie to pat ragina kaip tik 
galėdamas/ ; '

Duok Dieve; kad, jis dar ilgai 
pagyventų

v

EKPORT, M 1
Vtytos gerir klebonas- kun. 

A. Jurgutis labai darbštus sa
vo užduotis atlil^ti, lygiai ir 
tautos reikalus neužmiršta.. 
Patėmijęs - reikalingumų mok- 
slainės vaikučiams, \ pradėjo 
rūpintis, kad’ įsteigus. t Nors 
ir mažas būrelis lietuvių, bet 
viri^mylį savo tautų pritarė 
sumanymui. Tapoj. įkūnyta 
mokslaurė. Vietos1 vargon- 
ninkas apsiėmė mokytojauti. 
Vaikučių rodos .bus apie 35. 
Rūgs. 2 d. atsidarė pamokos. 
Viename gale kliubruimio vy
ručiai šnekučiuojasi, o antra- 
>me vaikučiai mokinasi. Ne
tikėtai iš. būrio vaikelių su
šunka “Vičienė!” Visi įsi- 
gandę puola, kur kas įmano, 
vieni po stalu, kiti po laiptais, . 
dar kiti kur pakliuvo slepiasi. 
Suirutė baisiausia. Nebetękęs 
mokinių — dairaus... Ineina 
senyva, tamsiais plaukais mo
teris, iš dalies panaši į itali- 
jonkų. Rūščiai sako man, 
“kas tau čia pavėlino su tais 
r—kais vęselijų kelti po. ma
no stuba?' Eikit lauk padau
žos, už neklausymų surešty^ 
Siu.” Supratau, jog atėjo 
savininkė namo;: griebiaus 
maūdagiaurios r fotmoa persi- 
įprašyti,, jog čia manė įgalio
jo kliubo administracija ir' jos 
pačios vyras. Sutikab labai 
šlykštų atsakymų; “Aš š—- 
ant jūs ir višo kliubo narių.” 
Štai ir pirmininkas kliubo, p. 
Mr Matušis. Šis Stengias nu
raminti, bet veltui.

Reikia pasakyti, jog savai-' 
tei sutrukdė mokslainę ir dar 
neužbaigtas kriukis, bet ga
vęs ant savų rankų kontaktų < 
ir ofieiališkų įgaliojimų, pra
dėjau išnaujo mokyt vaiku- 
C1US. • ■

R. N. Baršis. z_____ f

. montel£o, mass.
Vietos- šv. Roko choras tu

rėjo gražų išvažiavimų į ežerų 
Monponsėt, kur labai gražiai 
, laikų, praleido. Buvo patrį-'
jotiškų dainelių, žaislų, lenk
tynių ir tt. Vienas'iš choris
tų, p. J. Treinaričius padarė 
labai gražų įnešimų. Jis at
siminė, kad mums Čia bežai-. 
džiaut, Lietuvoje žmonės ba
dauja, tai-gi sn&anė padary
ti rinkliavų nukentėjusiems 
nuo karo lietuviams. Visi Mon- 
tello choristai tam kuogrei- 
Čiausia' pritarė ir išskyrė p-lę 
E. Roženiutę parinkti aukų. 
Bematant sumetė, 12 .-doL,, ku
riuos ir pasiųsta į Tautos fon
dų. Aūkavo peri dol.:-M. Sa- . 
kalauskaitė, P. Juškaitis, O. 
M. Kašėtaitė, Maksimas Coub- 
le su žmona, J. Trėinavičius. 
po 50c.:. Stasys Klimavičius, 
O. Samšoniutė, M. Juškienė. 
J. Jakavoniutė, M. Jakavųnis, 
P* Jančaųskas, » Magdalena 
Raipaitė. Po 25c.: Zofija Mod- 
AeričiutK- M. ^lokšciutė. E. 
■Roženintė, E. čalitkaitė) A. 
Bačiulis. Po 15c.: Morta'ši- 
lanskaitė ir Jieka šliažuke. 
PoVilas Antanaitis aukavo 85 
centus ir Vaclovas Bakanaus- 
kas 60c. Pinigai’ pasiųsti į 
Tautos Fondų ant p. Vaišnoro 
rankų. Ačiū aukuotojiųns t 
Būtų įremi, kad ųė/viena pi'a- • 
moga nepraeitų neaukavus į 
Tautoa \Fondųi ^Atsiminkime 
pavergtų ir badaujančių Lie*

'. * • i ’
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Viso išlaidą

Balance Liep. 1, 1917.........
Ineigos........................... ...
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*’ siuntinėjimą laikraščio
” krasos ženklelius, atvirutes ir tt.
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” notarijušo parašymą 
” lentas.......... ..

■*’ vinis, nifikla eto- ....

Nuošimčiai už paskolas

valymą langą .,.......................... ..........................................
sustatymą nekurią darbą kitoms spaustuvėms.'.......

” metalą’ ................        *............t.
msxu žlugo •••« •*•• •»• • ♦ • • •••• ««.«» •
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* “DARBININKO””BIZNIO VISŲ MĖ^Ų ATSKAITA^

Nuo Liepos 1 d; 1917 m. iki Rugpjūčio, 15 d. 1918 m.
- Padaryta ir peržiūrėta rugpjūčio 15 5. 1918 m..

v 
....46093M 
...... 622,14 

..Z4346.29 
......2269.47 
.......1476.91 
......3577.82 
...... 150.00 

.»•: • *. * 16.59

> • ■ >, ’ *» •. . ■
' 3JŽ pašalinius spaudos dgrbns^, .*..«..»►

^ž jjavienius c<Datb«” egz. ituo .
' prenuiųėrktas ...t

. > ♦ •- • fe/.,»* < r . > <* >

apgarsinimustilpusius“Darb.” ...A,
^^Cleiitro . v .< fe . *■ •'•*... * •. . ■'fe .■fe »

paskolą ..»• .. fe.. ’ . fe,. . *«- . >
*E&ątos Foųdui ..... . * . < r * <,-«< ... ....,
Įvairios smulkios ineigos: už krasos įejikl.,“ laflį'ašČius

Ar kitus mažmoŠųs '
Už persiuntimą.. .^jų,,

» vertimus '.. .,

• *Višcineigų^...; ... . ..

IŠLAIDOS:

<Už apdarymą lcnygų, mėnesinių žurnalą, Standard Book-
- ()o. . .... *.... .... ....

’L prenumeratas kitiems laikraščiams ...... ..
99 knygas kitoms išleistuvėms..........
”-/apgai’sinimus išmokėta nuošimčių 

pėpierą laikraščiui ir darbams .S.
” algas ... )

. ” euts '(čia prisiskaitoma cUts, kurie buvo daryti ir mė
nesiniams žurnalams ir už juo‘s ,gayome užmokėti ir 

.tie pinigai prirokuota prie pašalinių spaudos darbą). 450.72 
jlž finansines knygas Centrui pagamintas kuopoms ..,, - - ■

.. $ 504.86 
... 39.11 
. .-.295.09
... .56.05 

.. .4676.25 

.. .8956.62'

.124.90 
paskolas .... ..................................   439.00
rendą ................................................................................ '... .560.66
elektriką....................    .416.22
gasą ..............      79.37
telefoną .... .... ...'. .... .... ..«.... ... .89.91

, _Advokalui....................................................     .37.00
TJž nuvežimą “Darb.” ir kitus žurnalus į krasą ir taip-

pat ką kitą.................... ........... ............. z.... . .. ................186.69
” už-certifieatus (popierą) .... |... .......................  ....27.00’
” antspaudą...............................          r. .5.00
” įvairius daiktus prie Intertype...................     .110.68
” kelionę p. K. Češnuliui važinėjant Pa. į* UI. valstijo

se L. D. S. reikalais . ?..............   65.00
” rankšluoščius .... ......................... .16.50
” pataisymą shovcase .... .... .................     7.25
” pataisymą rolių mašinoms.............. ...........     44.00

Ofiso išlaidos: klijai, sagutės, knygos, juodylas, plunk
snos ir ft. ••... .... « .... .... • ^....« 25.20

juodylą laikraščiui ir darbams,.... ..... ...........133.84
*’ visokius* rašomus 'daiktus į krautuvę, atvirutes ir k. 113.59 

žfemlapiūs .... .... «■>.•.»• .... .... «... . .* ..... 2.50
” įvairius Spaustuvėj reikalingus daiktus.......................... 90.36

- - —- - Rono
• •• ••••. • • • • •••• •••• •••• UmevU

.4.50 
33.70 
61.25 
61.65 

?54.05 
. .75.00 
.. .6.24 
. .72.45 
...4.00

” taksasu miestui
99 kelionę į A. L. Visuotiną Seimą 3 atstovams
99 kelionę kasos globėjai iš Hartford, Conn 

Tautos .Fondui....................  ...$
Už statinę pelenams.................
» < '

tą patį darbų).......... ...  • • •
99 sulinavimą įvairių darbu .

- ” du pečiu spaustuvėje . ...
” L. D. S. ženklelius <500) . 

parašus ant lango ir durių
•. • • • « •

WATEEBUKY, OONM.
18 d. rūgs. šv. Juozapo mo

kyklos svetainėje buvo prakal
bos. Kalbėtojas buvo BieL 
skis. Pirmoj'dalyj prakalbos 
buvo nurodyta kaip yra reika
linga lietuviška kariuomene ir 
kad gręitu laiku bus įkūnyta. 
Laike pertraukos buvo kolek- 
tą. ^ukplektuota $43.65. ^Lai
ke* kolektos L.Vyčių* choras 
sudainavo keletą dainelių. An
troj daly j- prakalbos,^ aiškino 
kokios mes turim reikalaut rie- 
prigulmybeS~Lietuvai ir kokio
se ribose. Taip-gi nepamir
šo ir T.Fondo,skatino žmo
nes tapti jo nariais ir toioket 
savo pažadėtą nuolatinę duok? 
lę. -Prakalba tęsėsi 2 valan
das. Laike prakalbu, vienas 
raudonasis taip susinervavo, 
kad atrodė pagavime.dvasios. 
Tik nežinia kokios. Mat varg
šui nepatiko^ kada- kalbėtojaa 
užsiminė apie Kapsuką ir kad 
pasakė, kad bolševikus gau- 
dysim su maišais. O pastara
sis labai pritaria bolševikams. 
Pirmiaus buvo smarkuą Vytis. 
Bet stojus į karę Amerikai, so
či jalistij kalbėtojai . pradėjo 
“gelbėt” lietuvius nuą ka
riuomenės, suteikdami raudo- 
naas knygutes. Tad ir mfisi] 
silpnadvasis vytis pirmas puo
lė prie raudonos knygutės ir 
apsivilko raudonuoju kailiu.

Po prakalbą girdėjau viso
kiu nuomonių. Susipratę žmo
nės pritaria tam. darbui, o ku
rie da tebemiega, tai su to-

*

...x. 9.01 

... 27.50
... . 38.5(1 
.. .150.00

.....10.00
• • • • » 8.001 

. .20.00
.. 4.87 
• 40-00

Užstalę, deską, krėslus ir kabinetą sudėjimui korčiukių 23.30
” parašymą knygutės “Netikėjimo Priežastys”...............21.58

...25.50 

.. ^2.75

X •* V w C?■ V

” fontanines plunksnas....................      ?
19 rašymą į “Darb.” p. F.’ Virakui .. ...\............

? ?’ mažas išlaidas: gatvekarius, degtukus, klijus, įvai- 
’ fią organizacijų tikietusr benziną, kerosiną/ expre- 

są, aliejų ......... ...................  .... ....
2 šėpas spaustuvėje............—...............................
‘ -H “Ddrb?’krušai :....

j

.......... ..  .$21628.24

.. .$165.64 
21349.11

\ -
.. .$21514.75 

.................................. 21628.24
■» --- ------r~’>
.... ...... ......$113.49
(Toliaus bus)

T1

• . ' . . r ’ I
Naujos St. Šimkaus Dainos. Į 
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JŪS žinote, “kuni
gu ” yra “iii įtart,n aŠ 12 
metų tarpi ' ‘Šių iir žL 
nau kaip to ir šitas
“kun.” viską įpį re?’ To- 
Įiauž giria iw^*|mpkų ^‘ vįę- 
rą” ir ragina vim remti. Sa
ko: AŠ pats $500,00
(nekurie ploja Iš
gyręs, atsisėdo* prie ^alto
riaus”^ iuūk su
toriui ‘ Čia vėl pi
las klausimai. P. Yagela per
mato, kad p. Petrošiaus gal
va “apsunkinta- ir neišlaikys; 
stoja pagalbon? ; Tarp kitko 
,L. Ribokąs Mansiai“ Ar prį^ 
nizuojantnaujį^viČrą’’gali- 
ma prie “altoriaus angarus rū
kyti!.” VagčlA pašokęs sako; 
“Čia ‘free’, visų lietuvių salė 
ir galima daryti kas ką nori.” 
Pradeda^žmonės eų lauk. Paj 
si&o. visai MųšąL 'Petrošius 
su savth pęadeda važiūott lyg 
tie ratai be -acają,' taip kad 
sunku /suprasti ką norėtą pa
sakyti, tai. užsipuola ant kun. 
A. Daugio, vadindamas jį be
dieviu, netikėliu, piemeniu ir 
t. p. Tai vėl ant Vyčiąč ?Tai 
pats “parapijos” pirm. p. A. 
Lukoševičius pasiprašo balso 
ir sako: “Jeigu mes esam vy
rai, tai vyriškai ir pasirody- 
Idm — eikim visi namo? ’ Tas 
išeina. Prųdeda eiti ir dau
giau, \pasilieka tik keli. Pet
rošius savo kalbąfręsia toliau: 
“Jeigu as jums netinku, tai 
jūs mane nužudykite, pakarki
te, už koją išmeskite per lan

kiais neverta užvest kalbą. AleJ^ąj>nukryžiavokite’'? ir tt. Mes 
tik žiūrinų kas jam; darosi. 
Juk sveiko proto žmogus, taip 
nekalbės. Vieni sako, kad jis 
girtas, kiti kadi protes susi
maišė. * ,ČĮą dar pagi
ria, kad viską atliko gerai, 
kad geras* “kunigas/’ tik sa
ko: “Neužgauliok ūei '.vieno, 
pamatys, kad esi geras,, tai ir 
pamylės; bet nesakyk, ‘manė 
pjaukite, karkite, muškite? 
Juk mes nemušime ir nekarsi
me, tik kalbėį kas yra reika
linga?’ • čia vėl Petrošius pra
deda: “Manęs nemylėkite, aš 
nevertas mylėti,. bet nukry- 
žiavokitef pakarkite “už koją, 
nušaukite” ir tt. ir tt.

Tai Yagėla pasakė,. “Ar jūs 
nematote,. kad tas žmogus yra 
pamišusio proto? eikim na
mo.” Ir išeina. ° Tai-gi ko
dėl tokia staigi permaina? Ya
gėla gyrė, kad “kun?’ yra 
“all right” ir pažadėjo $500, o 
už keletoš minątą pasakė, kad 
pamišusio proto ir išėjo. Tai
gi pabalda neteko visą ( savo 
prietelių. ' ‘

Visas komitetas dabar vaik
ščioja, kaip akis išsvilinę ą- 

 

ko: “Mes nežinojom,. kj& jis 

 

toks, yra, dabar ištyrem/ tai ir 
lai eina iš kur atėjo.” /

Ar_negėda Lewistoqfr cicili- 
kams kad ją “paraįrja’7 nu
smuko, su visu ‘ Igu. ”

Gėda visiems laisvamaniams.

Iš viso to matomfį kaip nie
kingi, žemi, tie g pamišu
sio proto yra tie ijbzaležninky- 
stės skleidėjai. ?ai tikra' gė

 

da ir pažemiip^nas lietuvią 

 

tautos. Ale k/kia geda vi

 

siems socijaliį.tams -ir laisva
maniams, juos reinia,
palaiko ir stfmgias nesusipra
tusius katą ūkus pritraukti 
prie tų pašlemėkų. Kokie be- 
sarmačihi (rra “Am. Liet.,” 
“Sandaros?1 Vienybės Lie
tuvninką, j6 ‘ ‘ Tėvynės’ ’ redak
toriai, kųde deda L savo laik
raščius korespondencijas, iš- 
giriančiąė . tuos 4 piktašašius. 
Amžiną gėdų tie ' tautininkų 
laikraščiai^ užsitraukia, kad 
užtarau ja, drąsina iif giria že* 

gaivalą, o visuomet iš 
mitros pusėsįnūpeikią: kataliką 
naudingą veųdmą ir veikė jus. 

. Lietimai kalikai, jungia
mės į kovą prieš laisvammrių- 
tautiniūką laikraščiui Jie re*, 
riiia ir ugdina taftos "gėdą. 
kalbinėkime J katalikus nuo 
škąitymo tų IMk Paščių ir ge- 
diukime juos ska .tančius'. Gė
dinkime padorssųĮūs lalsvama* 
nitiSj nurodydami

aš nogėčiau matyt kur tokie 
kiš savo akis, kada įkūnysim 
kariuomenę ir kada pasirodys, 
to geri vaisiai. Aš manau, kad 
ir jie norės tuomi pasididžiuo
ti. ' .

, Vilijos Valtis.

LEWIST0N, ME.

' Sjnugis nezaležninkams.

,Rugsėjo 13 d. Čia buvo gerb/ 
kun. A. Daugis iš Norwood, 
Mass.

Prakąlbbs įvyko, šv. Baltra
miejaus dr-*jos salėje. Žmonių 
prisirinko pilna.

Kun. A. Daugis, aiškiai 
nurodė visas* bambizų niek- 
šystes. Apart aiškinimą, skai
tė iš įvairią laikraščių: “Sar
go,” “Darbininko”.ir “Drau
go” apie tai, kas tie nezalež- 
ninkai. Bet nevisi iš Aykio 
suprato, arba gal nenorėjo 
suprasti. Čia “parapijos” vi- 
ce-pirmininkas reikalauja pa
rodyti, kas tie per laikraščiai. 
Tuomet, gerb. kun. A. Dau
gis parodė, bet vis-gi nepasi
tenkina. Atbėgęs pųle pa
grindų sako: “Norsaš nesu 
kalbėtojas Jr prakalbų nesaky
siu, bet mes negalim laikraš
čiams tikėti. '“Keleivis” vie-. 
naip rašo, ‘‘Laisvė” kitaip ir 
neturim jų žiūrėti, visi susi
rinkite nedėlioj, ant pamaldų.” 
Gerb. kun. Daugis patėmijo: 
“Jeigu leidžia dykai, tai pa
žiūrėti galite ^nueiti, bet jeigu 
mokėti, tai juk beprotnamyje, 
ir-gi nereikia'mokėt?’ Iš an
tro sykio kalbėjo'apie; Tautos 
Fondą, ragindamas aukuoti 
Lietuvos reikalams.

Taip-pat-mums džiaugsmas, 
nes sake, kad ateinantį mėne
sį vėl atvažiups, tvAspalių 25 
ir 26 dd., bus bažnyčioje, ir 
suhatoj po piet sakys prakal- s

t .

l
etrošiaus 1‘parapija” 

nusmuko. ;

/•Nors Petrošius savo bažny-
“altorių”'šventiko per 

du nedėldieniu, bet vis-gi nie
ko, negelbsti. Pirmą^nediėldie- 
nį šventino su “maldūį’.ir. . . (
vandeniu^ Antrą turbūt bnvų' ltuaušltl 
pasikvietęs poną ’’ I. Yagėlą ” " * e'r'
Vapsmilkyti.” Jis nepasigai
lėjo, atsinešti ilgo cigaro, žino* 
ūųa, juo daugiaū dūmų, tuo 
šventesnis “altorius.”

Užsibaigus “pamaldoms?’ 
atsistoja L. Yagė& prieš jmo- 
nes franko: t‘$ita bažnyčią ftė- 
rą šventinta, išskyrus altorių. 

. Todėljvisi gali kalbėti?’ Pra- 
\ dėjo girti Petrošių. Sako: “Ar

Bei išvaiko . viduriu ir 
kraujo ir pianai sugrąž-ini- 

; mo prarastą apetitą aš tu- 
■ riu šiandiena lįžsisą&yti 

H nomus s&ldąinus-Dąrtolos^ 
kainuqjančius'‘$10d arba 6 

||| skrynutės už. 5 dolerius iš

APTEKA PART0SA 

\ J.60 2-nd Aye., •

BINGHAMTON, N. Y.

Cicilikai užpuolė žmegą.

Čionykščiai cicilikai nuo se
ną! pasižymėjo didžiausiomis 
niekšybėmis.* Štai rugsėjo 8 d.1 
ant Glenwood avė. cicilikai 
buvo, užpuolę Joną Adomaitį 
10 vak vak. šie -cicilikai už
puolė minėtą- žmogą: Antanas 
Jurgelevičius, S. - Tvarionas, 
Juozas Savickas. Jei nebūtą 
užmatę tos piktadarybės F. 
Bačkauskas'ir A. Levinskas, 

bar būtą besąs. Bet kaip pa- 
> mačiusieji pradėjo rėkti, tai 
cicilikai pabėgo.

Antras atsitikimas. Vienas 
eicilikas symanė vogti. Išva
žiavo į farmas ir pamatė avią 
būrį. *. Nieko prie ją nebuvo. 
Bet kaimynas pamatė, kad 
svetiihas avis gaudo. Nuėjo 
pažiūrėti kas do šįmsas daro
mas. Žiūri eicilikas jau įsi
grūdęs avį.- Cicilikas pamątė 
neištrūks ir ėmė maldauti, kad 
paleistą, ’jis paleisiąs avį.

Trečias cicilįką darbas buvo 
penkią vištą pavogimas italo 
barberio, kuomet tas buvo ant 
vakaciją išvažiavęs.

' ^Žvirblis.

tinėlės pajuto, kad tapo įžeis
tos ją dukrelės už plaukučius^ 
tai net vardu dr-jos nori prie 
Vincuko prisikabint. Ir be rei
kalo moterėlės ir ją dukrelės į- 
sižeidžia, kad paminėta apie 
plauką garbiniavimą. Juk tai 
neblogas daiktas. O kas-žin 
kad dar prie to pridėčia per- 
šergėjiiną, kad ąale Kliubo da
rant balius, dr-ja uždraustą 
labkyt savo^narėms Kliubą.

Vinco brolis nuo Lolandės, 

' CLEVELĄND, OHIO.

. Bedantės bobelės plėtkos.
. ■ ■ \ ■

Vienas iš sulenkėjusią viė-

••r, ►

■■•r

*».

MONTREAL, CANADA
Patėmijau ‘ ‘ Darbininkę ’ ’ 

No. 101 žinutę is mus miesto, 
kur rašoma apie merginą plau
kelių garbiniavjmą. Aš nei 
kiek iš to nenustebau, tas tan
kiai pasitaiko, tik nustebau iš 
to, kad tas sukėlė daug kalbiu 
Net ant gatvių klausinėja, kat-v 
ras tas Vincas iš Turčiną, ką a- 
pie jas rašo, 'o tas Vincas tik 

juokiasi sale stovėdamas, bet 
da tas vis nieko. 15 d. rugsėjo, 
buvo susirinkimas Šv. Onos dr- 
jos ir pirmininkė rėkė ant vi
so susirinkimo, kad koks ten, 
Vincas iš Turciną jų draugiją 
šmeižia'laikraščiuose, mat pa
ti pirmininkė neskaito “Darbi
ninko,” tik nuo kitą dažinojo, 
būk “Darbininke” esanti ko
respondencija šmeižianti ju dr- 
ją. Patarčiau pirmininkei ne
klausyt kitą, o pačiai pažiūrėt? 
kaip ten ištikro buvo parašy
ta. Dr-ja nutarė išgauti jš 
“Darbininko” redakcijos tik
rą vardą ir. pavardę to Vinco 
iš^TuiČinų ir ką dr-ja darys, 
tai nežinia. Juk ten nebuvo 
jokio šmeižimo: draugijos, o tik 
buvo pasakyta, kad * teatras, 
“Knarkia'paliepus,*’ henusise-- 
kė. Mat balius buvo šaleJuiOc 
tuviąKliubo, tai nekiirie akto
riai yis.bėgo ąnt drąsos išgert 
ir taip įsidrąsino,, kdd nei sa- 
vą„rolią nevaliojo, apijcti. (Tas į 
nereiškia, kad visai nelošė, bet 
neatlikę 'kaip prigulėjo). Taį 
tas nėra joks |meižtasj bet mo-

.“i ■ . -

go visokios spygos,” 
šai” 
kiu būdįu “Dirva” virto lais
vamanių bedantę bobele, lei
džianti pletkas apie katalikus.

Kaip tik katalikai ima ne
remti, o laisvamanių yra tik 
saujaiė,x ,tai'tuoj aišku, kad 
graboriaus atsilankymas neiš- 
vengtinas... Bartoszewicz to 
nelaukė. Nuo “Dirvos” lais- 
vąmaniai — Žemantaitis ir Va
siliauskais tampa pavaryti. Ro
dės, ■ jau 'bus ramiau, bet jų 
vieton; kitas tokis pat gaiva
las nuo “Tėvynės” parkvies- 

/ -■ ” ■ t 
j Iškarto pp tą permainą ro-7 
dos katalikų ir ją draugijų nie
kinimas apsistojo, bet neilgam. 
Pasirodė pagaliaus?i kad nors r 
BartosZęwicz mainikautų dar
bininkais, kaip čigonas ark
liais, tai v-isvien nieką nebus.

Vietos katalikai gerai jau 
pažįsta šlamštelį ir jo štabą, 
buvuę. ir esantį ir todėl šalina
si nuo tos “garbingai” negar
bios įstaigos...

Bėt “Dirva” biznio delei? 
vis lenda ppe katalikų. Sten- v 
giasi gauti spaudos darbų ‘ iš.. 
katalikišką "draugiją, peršasi 
joms organauti. Mat gėda a- 
kią neturi. Ir žinote ką, net 
į “Lietuvės Vyčią” VI seimą 
buvusį Čionais rugpjūčio mėn,, 
pasidrąsino kokią ten laisva- 
mergę prikąsti neva už repor
terį, kad paskui apšmeižus L. 
Vyčią Seimą. Vyčiai žinoda
mi, kad tas šlamštelis iki šiol 
nebuvo korektiviškas kaslink 
vvčin ir kataliku abelnai, tai 
aišku buvo, kad ir dabar ne
bus gėriau. Tai save gerbian
ti organizacija, žinoma, mergos 
neįsileido ,į seimą. Negalėjo 
tokio šlamšto ‘reporterio” pri
imti. ’ . ‘

Ir-ką-gi? ‘Dirvos” rėdais 
torius taip naiviškai prabliuvp' 
deL ueįsilėidimo jo *“ reporte
rio,” kad rodos'ir publišką mo
kyklą, baigęs vaikas būtą rim
čiau parašęs ir. geriau pamata
vęs. . . '

Tai tokios tokiales iš mūsą 
santilrių su laisvamaniška be
dantę bobelCfe ,

Beržas.

ką įsisteigė laikraštį. Bet sa
ko patarle, “boba neturėjo ^bė-. 
dos, tai'nusipirko, pasiuką,” 
nekitaip yra ir sr. musą kar- 
čiaminiTiku p. Bartoszevicž. Į- 
sisteigė laikraštuką ir paskel
bė,'kad jis būsią “bepartyvis
kas ” ir vi si t okiuo būdu galės 
jį skaityti. Bet kur tau. Re
daktoriumi pastatytas bemoks
lis laisvamanis Jokubynas it 
jiš • laikrąštį vedė “ bepartyviš- 
kai.” Bet' netrukus, tampa 
parkviesti prie “Dirvos” spau
stuvės du -darbininku, aitrūs 
laisvamaniai, ■ Rimkos moki
niai. Kaip tik padidėjo toj 
įstaigoj laisvamanių skaičius, 
tai tuoj įgavo Jokubynas dau
giau drąsos ir laikraštis nu
dardėjo toliau į laisvamanių 
vėžes. Pradėjo šmeižti kata
liką įstaigas, kunigus. Ka
talikai liovėsi skaitę tokį šlam
štą, kuris juos šmeižia. Bar- 
toszewicz, pamatęs, kad blo
gai, išvaro Jokubyną ir jo vie
ton pastato vytį Sakalauską ii* 
p-lę O. ’ ŽvingiKutę. Jie vedė 
laikraštį gerai įr tuo. laiku ka
taliką šmeižikai nerado/vietos 
ją redaguojamame laikraštyje.

Bet kur tau vilkas iškęs ne
staugęs, taip ir subedievėjęs 
karčiamnįnkas, negali pakęs
ti pamainymą nedaręs. Nes jei 
vyčiams dirbant laikraštis ki- 
la, tai mano, kad jis. galės kil
ti ir sribedievėjusiems .gaiva
lams dirbant prie to laikraščio. 
Ir vėl pamainyta. Prie “Dir
vos” redaktorium parkviestas 
Gedminas nuo “V. L.” Tas 
žmogelis ne ką teišmano, bet 
juk katalikus, niekinti gali pa.- 
taikytį ir be didelio/4 razumo. ’ ’■ 

Vėl prasideda nidrinimas vy
čiu, kataliką/klebono ir gyni
mai Strazdo ir. nezaježninkų; 
Dirbę prie to laikraščio darbi
ninkai ima veikti prieš katali
kus: draugijose?Juk tik aDir- - 

: vos* ’ darbininkų Vasiliausko 
ir ŽemuntaiČio pastangomis, 
tapo suardyta vietos draugijų 
sąryšis.. Laisvamanių dr-jos, 
tų vyrukų užmačios at« 
sisakę "mokėt lėšas .išleidimo 
“CleveUndo Lintuviskų Drau
gijų Peržvalgos?1 IŠ laisvumu* 
nių pusės, iš ^Ditye^’/iŠdy-1

J)/. J.H. Staknevičius I
m

Jefferaon et, »
newark.n j< / ■I

LU/I. Ulių

234ŪafayetteSt., Karrrp.
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KtBt BOSTONO tOST- 
MA8TMUB.

Pereitą subątą vakare perisi* 
skyrė su šiuo pasauliu Bostono 
postmasteris ‘ YVilbam Į1. Mu- 
rray, 37 mfetų amžiaus. ; Buvo 
gavęs itattjąjįMgę. Pasirgęs 
dvi diepi ir mirė. ” Buvo Žy- 
pins teikėjas/ .Yra 1bw^ ats- 

. tovųkongrese, y •• .•„ i/ •
jis buvo katalikas.

Rengiasi prie milžiniško va
karo. Marijos VaikeliųDrau- 
gįjeles vakaras įvyks spalio 6 
d. nedelioj bažnytinėj, svetur* 
nėj. Bus sulošta puikus vei
kalas, “Girių Karalaite.’’ Da* 

. ' lyvaus choras mažų vaikučių, 
vadovaujant p> M. .Kariaus* 

• kui. Bus visokių drilių, dia- 
, logų, dekliamacijų. Vienu žo? 
^džlu, visokių margumynų. .

Rengėjai.

n ;

;

¥

Pirmos repeticijos veikalo 
“Žmones^ bus utarninke, 8 v. 
vakare. Lietuvos Vyčių teat
rališko skyriaus aktoriai, ku
rie turit roles šiame veikale, 
meldžiami susįrinkti. \t

Valdyba.
■a............-'A - -

Iškirs šposų. Cambridge’ie- 
čiai rengiasi iškirsti spalio 6 
d. tokį šposų, kurs turės gar
bingai praskambėti po visas 
Amerikos lietuvių kolonijas. 
Vietos lietuviai ir apielinkių iŠ- 
anksto prie to turi dengtis, o 
patylomis, slapta daromi dide-

W prisirengimai.. Atminkite 
spalio 6•*< , ;

■_ —; t-.
D4KU0JA ‘‘OAMtonM- ;

•; KUI.” . . ■-'«
* 8uv, Valstijų KarSg.Jbeįar- 
tamentas atsiuntė šitokių ‘ Dar
bininkui’’padėkų: 

:• - “Septemher 19,-®8.
Geheral Manager,

Darbimnkaį - ,,
• Bokton^ Mass.' » * 

DearSir: . . '
I wish to erpress my appre* 

ciationand the appreciatioTL of 
the War Departmeni for your 
splęndid effdrts in assisting to 
make tįp Selective. Service 
Drąft Begistration a success. 
Your response įo the appeal 
fbravride-spreadannoucement 
to the non-English speaking 
peoples^of this country makes 
me confident that 1 may epunt 
on your future cooperation.

į. H. Crowder,
Provost Marškai General.

MIRIMŲ BISKį MAŽIAU.
Pereitų nedčlię nuo naujo

sios ligos Bostone ’nrirū 63, o 
subatoj mirė 69.

Camp Devense kareivių ne- 
dėlioj mirė nuo tos ligos 28.

DAUGIAU ŽINIŲ APIE 
IŠVENGIMĄ NAUJO- • 

SIOS LIGOS.
Naujoji liga, kaip ir kitos li- 

,'gos, yra tūla rūšis mikrobų, 
ligos grybelių arba perų. Nau
josios ligos perai ineina per 
burnų arba per nosį. Tai yra 
perai turi pakliūti į nosį arba

| bumą, kad susarginti žmogų. 
Iš tb paaiškėjo, kaip išvengti 
toe ligos ir kaip ir kur ją ga- 
>^pągauti.:; 7

J kaltūnus, bolines, - ai^ri- 
mineą, minkštų gėrimų karčo- 
maa sueina visokių žmonių ir 
vartoja tuos pačius daiktus, 
bei indus, Jeįantkeno lūpų 
pasitaikytų ligos perų,, tai jų 
Įieka anMHklo arba kito indo
pridedant prie dūpų. Eita 
Vartodamas tą pat indį jei jis 
nebus karštame vandenyje iš
plautas, gali užrikrėštt tą li
ga. Žinoma perų gali pasitai
kinti ir ant kitokių^ daiktų ne 
vien ant valgymo indų. Jei 
juos paČiupinėsi ir paskui no
sį arbumųkrapštinėsi, taigai 
Ii užsikrėsti. . ' , '

Todėl Šalinkis mūri minėtų į- 
staigų, be to nuo belinių įr 
restaurantų. >

Jei namie kag serga jau ta 
liga, tai jo vartotas torielkas, 
stiklus ir taip toliam parplauk 
verdančiame vandenyje. Ser
gančio drabužius čiupinėjęs, y- 
pač nosinę, tuoj gerai nusi
plauk rankas. Nevaikščiok iš
sižiojęs" ant gatvės.

Būdaiųas tarp kitų saugokis, 
kad niekas nekosėtų ir neČiau- 
detų tau veidan. Ypač to sau
gotisreikia, jei jau ta liga ser
gantį liuobi. . ’ .

šitie patarimai geliuoja ap- 
sisaugojimūi nuo visokių lim
pamų ligų. O naujoji liga y^ 
ra labai limpanti.

Saugumo ir švarumo prisi
laikant be baimės galima užsi
imti .sergančių ta liga globoji- 
jmu.
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MIS IBI
gali ..... ,i ar parduoti,
būčiau UM di&agtts. Praneš
kite r ■ . x

Ą,Ramotocot Knygynui, 
*5UW.8wamSt 

Baltunore, Md.
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MAINAU ART KITOS 
. \ BAVAKrlES., 
Namui pb numeriu 235—243 

Xz st, 195—-197 Athens. st Pę- 
lei platesnių informacijų kreip
kitėsipasf.'.-

v P.F.TĄYLOR,
489 6-th st., So. Boaton, Mass. 
f Paieškau savo moterės Pran
ciškos ^Vaitkienės, po dėvais 
ZorskiŠėSĮ. anižiauš,
mažo ūgio, tamsiai geltoni 
plaukai,. skubiai kalba. Ap
leido mane rugpjūčio 27 d. pa- 
siimdama su savim du vata, 
Broniuką 5 metų ir Juozuką 3. 
Abu su baltais plaukais. Iš
bėgo su vedusiu vyru P. Au
gustinaičiu, '25 m. amžiaus, vi7 
dutinio ūgio, kalbėdamas juo
kiasi. Kas man praneš apie 
juos, aplaikys dovaną.

Rapolas VTaitkus,
1115 Monorave., Harrison, N. J.

ta, “po- 
£1” * Jei kas 
i ar parduoti,

x ■.

Mes, Retras ir Pranas Ta
mošiūnai, ieškome savo dėdės 
•Baltro 'Veikšnoro ir pusbrolio 
Juo£ Tamošiūno Suvalkų gub . 
Pakuonio miestelio. . Pirmiau 
įie gyvenoTPittston,’Pa., dabar 
nežinom %ėr.i Taipogi paieš
kom draugo, Simano Balčiūno, 
pihniąu gyveno Ginners, Pa., o 
dabar Pražta jų
pačių atsiškukti, arba kas ki
tas prašom pranešti apie juos 
Šiuoadresu: v * '
Petras ir krana Tamošiūnai, 

282 ^Iver siį & Bįsionį Mass. 

: ■ < ;•...j :

DARYKPINIGŪS-- 
TAUPYDAMS 
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Paieškai savo vyro J. Pektt- IOTūW OTrmŲ MJC*
" PO GLOBA MOTINOS m.

VALDYBOSADMMAL
SO. BOSTON,.MASS.

Pirm. — T. Afcnenskienč,
859 Fourtit St., .. ,

Vloe planai. — & Giėdraičiutė, f 
įoasuthst.

ProL Sete. W Morkūniuti, 
į. 12 Bark St

Fin. Sekr. ~ Ą. Lukoševičiuj 
877a Broadvay?

IždininkŠ Mačiuliu j
.'^42 Silver St‘.

Eaios gtobŠjąU & Plevokieh^ 
M. Stųkienč.

Board direktmM: -- 
MenĄ BVėnięuėk V: Songailį^ 
n5, Ą Karinakaitčir A. čiŽavlįk-.

. * ' • -♦ 4

: nū« t ■'
Petro Bažnytinėje Salėje. 

Susirinkimai., laikomi -'kas* v 
antrą utarimnka kiekvienomė
nesio. 7:30 vai. vakare • Št* 1

‘ ‘ f

no (Penkausko) pavalkų'gub., 
Marijampolės pąv., Jezno pV 
rapijos. . Jis. 57 metų senumo, 
ŠVibsių akių, kūdas, apie 6j 
pėdų aukšČid Ženklą turi ant 
ausies, mažoką kirpimą. Kas 
apie jį .prąūeš, duosįu dideles 
dovanas. Ar jis bus gyvas ar 
ne, Meldžiu pranešti sekančiu 
antrašu^ ’

Lit. Ad. Agent,
613 W. Lee st, Baltimųre, Md.

' v * *
W... ....... . , ' . . ;u •

SKAITYK IR KITAM BASA- 
KYK, kad geriausias pardavėjas 
įvairių drabužiams materijų, pa
prastų ir vilnonių I. bKtTOH. Jis 
parduoda Už labai prieinamą kai
ną. Kreipkitės Šiuo adresu: 
V: I. Deitch. ’

149 Dover Si., Boston, Mass.

b-

»-

Pasinaudok mūsų žemomis 
kainomis. v ' >

Ateik šiandien. Dabar lai
kas prisirinkti gerus akinius. 
JOSEPH ECKER ir JAMES

OONROY
Registruoti Optomętristai

125 Tremont St., Boston, Mass. 
Priešais Park St.

4

LIETUVISroTOGRAFĄS 
Ar turi «avo dldelį paveikiląf 

Jeigu ne, Ui 1 
ateik ir nniitrank pūH tmdno 
kabinBt ir gausi vien* didelį ar-1 

■4htiakaf-padarytą paTelkelą ▼lul 
dovanai.

Taipgi norintis mokytai to ma
to gali atplaukti : 

. J. J. DBtfA 
600 So. Sėd St, ‘

T«I,So.Bo«t<m270 *
DR. JOHNMacDONNEtL, M.D.

Galima itiiikalitti ir littttnitakai 
Ofiso Valandos:

Ryt us iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki 8

< * vakarais 6 iki 9 '

586 Broadway, So. Boston.

SV. JONO evabotlisto 
PAŽELPINea Mitoil 
80. BOSTON, MASS.

VAEtHTBjL

PIRMININKAS — M. žiobs,
4 Levant St., Dorchester, ICaM/ 
Telphone: Dorcęstėr 6973—^ .

VIOE-PIRM. r- Jonas Galinis, 
, ^20 Wlnfleld St. So. Boaton, M»W ‘
I PROT. RAST. — Jonas GllnecklĄ

282 Sllver Str., So. Boston, IfiuM*. *
II PROT. RAST. — Marijona Brikaitę

210 Šilver Str., So. Boston. 
FIN. RAŠT. — Povilas Petrauskas, 

280 Flfth St, So. Boaton, Maso. 
KASIERIŪS —Andriejus Naudžiūnai 

16 Winfleld St, So. Boston, Mum. 
MARŠALKA — Jonas Urbonas, 

145- Silver St., So. Boston.
Draugija laiko susirinkimus kaą 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vaį. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus rugsėjo 15 
dieną. *

u
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Kaip ten nebūtų, ar esi gimęs jos prieglobstyje ar at viliotas*esi į jįos globą iš kraš
tų, kur asmens laisvė ir savivalda nebuvo žinomi, tu ją myli ir ją gerbi.

Niekuomet jos nenešta į neteisingą karę, niekuomet ji nesutremtą sumušime. Dabar

po ja eina Amerikos armijos teisingon karėn prieš autokratišką personątę: galę, kuriai va

dovauja militariai Vokietijos viešpačiai.

Ar Ji bus išskleista prieš vokiečių arą?
NIEKUOMET! Su jūsų pagelba nelabėlis Vokietijos Visų-Augš^aūsis bus išvytas 

iš žemių, kurias jis neteisingai užgrobė, nuvytas iki pat jo p aties ,dubų: sięn|sęiQ Postdame. 

Ir pasaulis bus paliuosuotas nuo galės, kuri valdo,, kad tik griauti, kiįri tik svajoja apie 

naikinimus. '

usijungK prie kariaujančių u: 
Laisvės Paskolą.

Taupyk, kad nusipirkti Laisvės Bondsą ir pirk, kad laikyti jį. '
Pirk su tokiu pasiryžiinu, kaip vyrai Francijoj kad kariauja pirkus visų pajėgų. 

 

Pirk, kaip tik atsidarys — bile banke grynais arba ant išmokesčio.\ Gi atsidarys 

rugsėjo 28, baigsis 19 spalio. ‘
• . \

Naujosios Angluos Mote
rų Laisves Paskolos

lt

uWat
Komitetas.

I
 PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

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

naujų.išra imą. - 
Visą darbą gvarahtuojame 

DR. WjREILLY ’ 
469Bmdwąy,S«.BBftM,NiM.' 

PMnŽuiBMnmtfT.'" ' r
Valandom N«dW«iif*

■Mitai, ryte aaaiival,
iki 8 vaL vakarą. . . IkHvaL vakare.

";g^^WSS3BS

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

VALDYBOS ADRESAI
PIRMININKAS—Jonai AdoMaTlfflM, 

122 Bowen St, So. Boston, Mim; * 
VIOE-PIRM. Pranas Tulelkil, 

180 Botatt Str So. BoSton, Milte - 
PROT. RA»T.—J«MųM VinkSTlftUte 
\ 14T W. Ath 1

: rTNANSŲ’ RAM!.. — St jfetottte, 
105 Silver'st;, S. Boston, Man.

KASIERIUS — Andriejui ZaUecklte > 
244 D- Str., So.,Bo8ton, M&m.

: MARŠALKA **— JUsUnas ToleiMte 
180 Bdwen St. So. Boston, Maste 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos- 

ton, Maas. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vaL po įdėtų, 
164 Hanover St., Boston, lfnss, 
Malonėkite visi ateiti ir daųgta 
naujų narių su savim atsivesti

.* *.A .

SERGI

TEL. BACk ėlY 4200 '

DR.F. MATULAITIS
OfI»OAdyiio« . - įydfttįoįįrt

rridrfrteAkinta..
419 Boylstoi St,, Besta,Mam.

JEIGU TAMSTA SERGI
Tikra med^hška ątydą gali pridėti tau metų prie 

gyvenimo ir gyvenimą prie metų
ATEIK TUOJAUS PAS MANE 
Su bilė kokia chroniška nervų 
arba supainiota liga kuri reika- 
laujaSpeci^topatarnavimo.
_ Ką tamsta reikalauji, tai tei- 

singaus gydymo. Nei vienas ne
turi teises eikvoti savo sveiką- - 
tos- . <

Atidėliojimai yra pavojingi.
Tai šaukis tUojaus. 

Ofiso valandos 
,9A.M.ild8P.M. 

Kasdien.
^4

Nedaliomis:
10 A. M. iki 2 P. M.

■ Ekzaminavimas nieko nekainuos, jei Tamsta gydysies.
Teisingas ir tikras ekzaminaviinas parodys jūsų tikrų fi- 

I . šilką stovį ir padės jums eiti ant tikro kelio sveikatos, iš- 
I vengk kančių ir netikrumą, chirurgijos.
I MANO STEBĖTINASPASISEKIMAS
I gydyme ligų, skaudamų ir chroniškų priguli nuo te 
I kad aš pašvenčiau savo gyvenimą ant tyrinėjimo tų ligų 
I Toliaus'mano offisaa yra aprūpintas naujausiais instrumen 
I , tais ir prietaisomis, elektrikos, drebėjimo ir jokių išlaidi _ 
I . nebijau, kad tik pagelbėtų mano ligoniams,
I ' AR TAMSTA KENTI

B i Silpnumu nervų? silpnumo užpakalis (nugaros), Užmii 
>'* Simo, Drebėjimo Širdies, Silpnumo plaučių, Nerangumo 
I Sunkiai jaučiąs, Skausmo galvos, Apsvaidinny Neaiškaus 
I matymo, Silpnumo sąnarių, Votčių, Slogų, Lašėjimo i 
I gerklę, Pilvo skausmo, skausmo gerklės, apvilkto liežuvio 
I ’ šios 3? daug kitų.'yra pirmas persergėjimas, kad Tamstų 
I 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 padoriąiir mandagia 

- ir ką tikiihan pasakysi bus filiai paslaptyje. Tikrai Teisiu 
, gas, Gerbiamas ir ištikimas. į kiekvieną ypatybę ir kilome! 

tu atsilankysi dėl gydymo Žinok, kad būsi palinksmintas 
Mano įkainos patarnavimo: dėl visų prieinamos, biedhlemi 
ir turtingiėms. ttiW> kad tamstą pasinaudosi iia% proga h 
aš pasakysiu, ar gali, ar ne atguti savo jūsišką stovu 

Atsilankyk dabar *-* neatideliokl ? .

\Dr. KENEALY Specialistas . 
^3 WABHINOTOK feTRBIT, JB08TOK, MASS
. ; Antros durys nuo Gayity Ttheatre.


	1918-09-24-DARBININKAS 0001
	1918-09-24-DARBININKAS 0002
	1918-09-24-DARBININKAS 0003
	1918-09-24-DARBININKAS 0004

