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Kai kaizeris pasitrauks, 
tai bus taika.i

Taip paskelbė Wilson
PREZIDENTO ATSAKY

MAS VOKIETIJAI.
Panedėlio vakare prez. AVil- 

son davė atsakymą Vokietijos 
vyriausybei į jos notą, apreiš
kiančiai, kad ji priima prez. 
Wilsono išlygas ir kad sutinka 
pasitraukti iš užkariauti} že
mių.

Prezidentas apreiškė kuo- 
aiškiausia, jog nei apie taiką', 
nei apie mūšių pertraukimą 
nei apie jokias derybas negali
ma pradėti iki Vokietijos kai
zeris valdys ir iki Vokietijos 
armijos elgsis prieš žmonišku
mą ir civilizuoto pasaulio įsta
tymus. Kuomet eisis prie mū
šių pertraukimo, tai tuomet 
bus tartasi su karvedžiais apie 
pienus.

Svarbiausias prezidento pa
sirems, tai varytis iki kai- 

. įpustos būti Vokietijoj 

. Tai yra prez. AVilsono ulti
matumas.

Dabar reikia laukti svarbių 
dalykų iš Vokietijos^,

kai-

metais imperatorius 
jog jis paaukuotų 18 
kariuomenės ir 42.- 

negu užleisti

Talkininkai daug nuveikė.
Pabėgėlių bangos iš pafruntes

Darbininkų reikalais.
UNIJOS SMARKIAI AUGA.

KARĖ BUS SMARKIAI 
VEDAMA.I

Privatinis prez. AVilsono sek
retorius paskelbė, jog karė 
bas vedama Su paprastu smar
kumu. Kariuomenės bus ga- 
■benama po 250.000 kas mėnuo.

PRAŠO NUŽENGTI NUO 
SOSTO.

Vokietijos laikraštis Leipzi- 
go Volkszeitiuig šitaip rašo:

Vokietijos žmonių mintyse į- 
sibriedžia krisdien vis labiau ir 
labiau ta nuomonė, kad už da
bartinį padėjimą atsako gry
nai pats kaizeris.

Mes matome Vilių II,
po paskutinį Vokietijos karinį 
monarchą. Jis dabar jaučiasi, 
jog negali būti tuo, kuo manė 
būti nuo viešpatavimo pra
džios — Dievo siųstu inagiu ir 
visųpirma vadu šauniausios ir 
geriausia suorganizuotos ar
mijos.

1888 
pasakė, 
korpusų
000.000 žmonių, 
bent vieną akmenį žemės jo 
tėvo užkariautos. Jau žuvo 2.- 
000.000 kareivių ir tas reiškia 
daugiau, negu 18 korpusų.

Imperatorius visuomet rei
kalavo didelio pasiaukojimo iš 
savo pavaldinių. Dabar atėjo 
jam laikas pasiaukuoti ir pasi
traukti. Tokiu būdu jis duotų 
pavyzdį laikų supratimo ir da- 
leistų vokiečių tautai išgauti 
geresnes taikos išlygas.”

Patarimas mandagus ir prie- 
telingas.

KAS ATSITIKO KARĖS 
LAUKE PER 10 DIENŲ.
Per pastarąsias 10 dienų 

Franci joj ir Belgijoj talkinin
kai labai daug nuveikė. Per 
tiek pat dienų turbūt talkinin
kai nėra niekuomet tiek atli
kę.

Per tas dienas talkininkai 
varėsi pirmyn 175 mylių fron- 
te> . .

Pasivarė priekvn 15 mylių.
Atgavo apie 250 miestų, mie

stelių ir sodžių.
Paėmė 35.000 priešininko 

kareivių nelaisvėn.
Užmušta ir sužeista 90.000 

vokiečių.
Nuo priešininko atimta apie 

300 armotų ir apie 5.000 kul
kosvaidžių.

Milijonų dolerių vertės amu
nicijos ir kitokių reikmenų.

Ai’arytasi pirmyn fronte tarp 
Verduno ir Belgijos.

Paimta svarbiausieji punk
tai Ilindenburgo linijoj.

REZIGNAVO.
Atėjo iš Berlino Haagon ne- 

oficialė žinia, kad Vokietijos 
princas Maksimilianas rezig
navęs iš kanclieriaus vietos. 
Tasai kanclierius yra pradėjęs 
taikos notų apsimainymu 
prez. AVilsonu.

su

PORTUGALIJOJ KARĖS 
STOVIS.

Portugalijoj paskelbta ka
rės stovis. Prezidentas, kai
po vadas visų jėgų, paėmė vis
ką į savo rankas.

Ramuma viešpatauja visoje 
salyje.

ATSIŽADĖS TEISĖS PA
SKELBTI KARŲ.

Vokietijos laikraštis Frank- 
fort Zeitung skelbia, jog tarpe 
reformų kaizeris ketina ątsi- 
žadūti teises paskelbti karę.

SAUGOS NUO BOLŠEVIKŲ.
Paryžiuje talkininkų Tary

ba sumanė labai svarbų daly
ką. Taryba, matydama, kad 
Vokietija smuks kas kart la
ikiau ir ims atšaukti savo ka
riuomenės iš Finlandijos, Kur
šo, Lietuvos Lenkijos, Ukrai
nos. Todėl toms žemėms bū
tų neišpasakytas pavojus pa
kliūti bolševikų auka. Todėl 
Talkininkų Taryba tariasi a- 
pie išgelbėjimą tų žemių nuo 
bolševikų, kuomet iš tų žemių 
vokiečiai ims traūktis.

DAUGYBĖS PABĖGĖLIŲ.

PASIDUOS TALKININ
KAMS.

I

Turkijos naujoji vyriausybė 
nutarė skyrium taikintis su 
talkininkais. Apie tai pranešė 
teutonams. Teutonų vyriausy
bės prašė palaukti kol pasi
baigs notų apsimainymai su 
prez. AVilsonu. Į tai iš Turki
jos atsakymo nebuvo. Todėl 
reikia laukti greito Turkijos 
pasidavimo.

SPĖJA, KAD LAIKYSIS.

INFLUENZOS AUKOS.
Nuo influenzos ir plaučių už

degimo Bostone panedėlyje 
mirė 109 žmonės, utarninke 
pire 98.

Sveikatos departamento per- 
dėtiniai sako, jog dabar jau 
mažinsi s epidemija. Visi teat
rai, belinės, mokyklos, smuk
lės, susirinkimai galės eiti se
nomis vėžėmis nuo vidurnak- 
fio iš subatos į nedėlią.

Majoras Peters atšaukda- 
? visus minėtų įstaigų už

darymus labai dėkuoja sese- 
rims-vienuolėms už didį pasi
darbavimą užbėgti kelią epi
demijai.

Influenzos siautimas maži
nami visoje Mass. valstijoje.

Dabar visose valstijose siau
čia toji liga ir einama prieš ją 
į kovą.

Bostone ta liga persirgo a- 
pie 200.000 žmonių.

DIDELI NUOSTOLIAI.
Šiaurinėse dalyse Minneso- 

tos ir Wisconsino valstijų miš
ko gaisrai pridarė baisių nuo
stolių. Sulyg dabartinių apro- 
kavimų žmonių žuvo 1.000 su 

Be namų liko 40.000 
Nuostolių už $100.-

TIK PO DU SVARU.
Maisto administracija išlei

sianti naujus parėdymus apie 
cukru. Bus neleista, kad. nie- 
kam nekliūtų cukraus dau
giau, kaip po du svaru mėne
syje. Tokiu būdu per metus 
būtų surėdyta 200.000.000 sva
rų.

Sulyg naujo parėdymo kiek
vienas kostumeris nuo spalio 
15 bus reikalaujamas kas 
dienų savo dalį nusipirkti.
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Dabar kai prasidėjo vary
mas vokiečių atgal, tai iš pa
frontes pradėjo bėgti žmonės, 
kad išsigelbėti nuo karės bai
senybių. Belgijos vieškeliai 
išnaujo užsigrūdo pabėgėliais, 
kaip kad buvo pradžioj karės.

Labiausia užgijįsti keliai, ve
dantieji į Brusėlį, Gentį ir 
Antverpą. Holandija labai su
sirūpinus, nes netrukus pa
bėgėlių bąngos atsimuš į jos 
rubežių ir it nesulaikoma jure 
ūžtelės į jos žeme nelaimin
giausių žmonių, pusplikių,per- 
alkusių, neišpasakytai nuvar
gusių senelių, moterų ir vaikų. 

Dabar pabėgėlių vieškeliuo
se jau aprobuojama apie 250.- 
000. O jų eilės kasdien didi
nasi.

Antverp jau pavirto baisios 
tragedijos miestu — pilnas pa
bėgėlių, vieškeliai vedantieji į 
tą miestą ir-gi prigrūsti.

Gente ir Bruselyje ta pati 
tragedija.

Tuose miestuose žmonės ne
sutelpa į namus, tai daug tu
ri būti ir gulėti gatvėse.

Tie pabėgėliai tik tuomi su
siramina, kad vokiečiai, jų 
neprieteliai, dabar sumuša
mi.

AVashingtone kariniai per- 
dėtiniai spėja, kad su pasku
tiniuoju prez. AVilsono atsaky
mu nesutiks. Spėja, kad ant 
pastarųjų reikalavimų Vokie
tija nesutiks ir dar labai spir- 
sis.

Skamlinayijoj amat,ninku li
nijos greitai auga.' (Švedijoj 
per tik ką pasibaigusius me
tus unijinių pasidaugino ant 
45.334. Iš viso Švedijoj uni- 
jistų yra 186.146. Tat tiek vy
rų. Moterų, prigulinčių prie 
moterų darbininkių organiza
cijų, yra išviso 14.402. Per 
pereitus metus organizacijos 
laimėjo 8.238 nauju narių.

Norvegijoj organizuotų dar
bininkų yra 93.000. Per perei
tus metus darbininkų organi
zacijos ten laimėjo 14.000 nau
jų narių. Per pereitus metus 
streikų Norvegijoj buvo 44. 
Jie apėmė tik apie 3.000.

Danijoj organizuotų darbi
ninkų yra 179.284, iš jų mote
rų yra 27.776. Per pereitus 
metus naujų narių prie įvairių 
darbininkiškų organizacijų 
prisirašė 28.162.

KAIP GYVENA DARBININ
KAI DUBLINE.

REIKALAUJA KAPE
LIONŲ.

Suv. Valstijų armijoje jau 
tarnduja 250 kataliku kapelo- 
nų. Armijoms didėjant vis 
daugiau jų reikia. Iš viso rei
kės arti 2500.

KĄ PASAKĖ ROOSEVELT.

APIE VEIKIMUS KA
NADOJ.

viršum, 
žmonių.
000.000. Miško išdegęs plotas 
yra 80 mylių pločio ir 100 my
lių ilgio.

SJTATYDYS STOVYLŲ.
Bolševikų švietimo komisi- 

jonierius Lunačarski sumanė 
pastatydinti daug paminklų. 
Vien Maskvoj sumanyta pas
tatyti 63 paminklai. Tarpe 
asmenų, kuriems paminklai 
bus pastatyti yra Tolstoj, Ba- 
kunin, Dostojevski, Puškin, 
Mendelejev, Mečnikov.

GAUS ‘ ‘ QUESTIONAIREUS ’ 
IR KITI.

Netrukus prasidės išsiunti
nėjimai Questionnaire’ų ir 
tiems, kurie jų dar negavo, 
tai yra vyrams 18 metų ir nuo 
37 iki 46 metų amžiaus.

DRAFTO BOARDAI PRA
DĖS VEIKTI.

Nuo spalio 16 d. Mass. vals
tijos drafto boardai pradės sa
vo darbą. Atsidarys ir Legal 
Ad vi šory Boardai.

Turintieji ar gausiantieji 
“Questionnaire’us” tuoj pri
valo išpildyti, kadi neturėti A 
vėliau keblumų. ♦♦♦

SUSILIEJO DU LAIK
RAŠČIU.

Milwaukeej susiliejo du lai
kraščiu Evening AVisconsin ir 
MMwaukee Daily News.
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PAŠAUKĖ NEGRUS.
Nuo spalio 18 iki 24 pašauk

ta 1.000 negrų į laivynų. Pa
šaukti iš 25 valstijų.

Broliai Lietuviai!
Jeigu Jums yra brangi Tėvynė ir jos likimas, 

f 
remkite tą Bankierių, kuris atjaučia tos nelai

mingos Lietuvos skurdą.

tai

Tai-gi visi pirkite Laisves Paskolos Bond’sus

savoj Bankoj, tai yra Centraliniame Bendrame Lie

tuvių Banke.

Šaukia j vienybę Banko Prezidentas

Juozas Kovaliauskas Kowal,
32-34 Cross St., Boston, Mass.
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Oyster Bay, N. Y. spalio 12. 
. Pulk. Roosevelt kalbėjo Lais

vės paskolos reikale. Be kito 
, ko pasakė, kad į tautų lygą 

negalima įsileisti vokiečių, au
strų ir turkų. Sako, jog ėji
mas lygon su tomis tautomis 
būtų lygu tam, kad New Yorko 
policija norėdama panaikinti 
vagystes ir žulikystes pakvies
tų žulikus prisidėti prie polici
jos.

Sakė, kad prieš Vokietiją 
turi būti sudaryti ekonomiški 
barierai sulaikymui jos tavorų 
nuo talkininkų marketų.

Apie tautų reikalus sakė:
“Mes neturime pasitenkinti 

suteikimu vien autonomijos 
Austrijos ir Turkijos tautoms. 
Čeko-slovakams reikalinga vi
siška neprigulmybė. Tą pat 
turi gauti lenkai be jokio še
šėlio vokiškos globos.

Austrijos italai turi būti pri
jungti prie'Italijos, Vengrijos 
rumunai prie Rumunijos. Iš 
jugo-slavų turi būti sutverta 
valstybė. Turkai turi būti iš
vyti iš Europos. Armėnai ir 
syrijonai turi gauti neprigul
mybę. (graikams turi būti su
teiktos jų teisės.

Franci ja turi atgauti Alza- 
ciją ir Lotaringiją, Belgija at- 
steigta ir jai turi būt atlygin
ta; o gal reikėtų prie jos pri
jungti ir Luxemburgą.

Rusija turi būti paliuosuota 
nuo vokiečių smaugimo. Uk
raina, Lietuva, Baltiškos pro
vincijos ir Finlandija turi būt 
visiškai paliuosnotos nuo vo
kiečių intekmės, kaip milita- 
rės ir ekonomiškos. Anglija ir 
Japonija turi pasilaikyti už
kariautas žemes. Šiaurinės 
Schlesvigas turi būti sugrą
žintas Danijai.”

Dublin yra Airijos sostinė. 
Tyrinėjimai biedniausios mie
sto dalies parode, jog nežmo
niškame padėjime gyvena 28.- 
639 asmenys. Gyvena to
kiuose urvuose, kurie ne tik 
negali vadintis triobomis dėl 
žmonių gyvenimo, bet segali 
būti nei pataisytais, kad tiktų, 
gyventi žmonėms. Iš minėtų 
varguolių 4.144 gyvena, valgo 
ir miega po du viename kam
baryje, 3.424 po tris kamba
ryje. 3.472'po keturis kamba
ryje, 2.550 po penkis kamba
ryje, 1.308 po šešis kambary
je, 595 po septynis kambary
je, 248 po aštuonis kambary
je ir 108 po devynis kambary
je. Tai-gi yra triobelių it šuns 
būdų, kur gyvena, valgo ir 
miega net devyni žmonės. Toj 
triobelėj tik vienas kambarys.i

Yra sumanymas ateiti į pa- 
gelbą tiems varguoliams. Ap
rokuota, jog reikės 16.500 nau
jų namų pastatyti. Tas atseis 
$40.000.000.

Tas bus daryta ne vien iš 
žmoniškumo atžvilgio, bet ir 
dėl to, kad darbininkai taip 
gyvenantieji nėra išnašūs dar
be ir negalima tikėtis iš jų iš
tikimybės šaliai. .

NELAIMĖS PASIMAŽINO.
Aprokuota, jog nelaimingi 

atsitikimai mamose šiemet pa
simažino. Pernai per pirmuo
sius šešis mėnesius užmušimų 
mamose buvo 1.298, o šiemet 
per tą pat laiką buvo 1.177.

SUGRĮŽO DARBAN.
Hartford, Ct. Darbininkai, 

kurie sukatoj buvo sustreika
vę Colt Patent Fireanns Co. 
sugrįžo darban. Streikavo a- 
pie 1000 darbininkų. Jiems bu
vo užtikrinta, jog valdžia iš
nagrinės jų reikalavimą.

JOKIŲ VILNONIŲ DRAPA
NŲ CIVILIAMS.

Sulyg valdžios parėdymų 
šiemet Suv. Valstijose nebu.- 
jokių vilnų skriama darymui 
drabužių civiliams gyvento
jams. Visos vilnos bus suvar
totos kareivių drabužiams.

Prie Kanados valdžios yra 
skyrius vadinamas Sokliers’ 
Civil Reestablisliment. Ta or
ganizacija jau pradėjo veikti. 
Ji veiks, kaip jos vardas ro
do, kad prigelbėti sugrįžu- 
siems iš karės kareiviams. Y- 
pač rūpinasi, kad apgyven
dinti kareivius ant ūkių. Rū
pinamasi gauti kareiviams ge
rus ūkius. Iš pradžios buvo 
pienuojama juos gabenti į kel
mynus, tyrlaukius, kur nėra 
išdirbtos žemės. Bet dabar su
siprasta, jog tai būtų baisus 
pasityčiojimas iš vyrų, kurie 
buvo pasiryžę aukuoti savd 
gyvastį už šalies gerovę. To
dėl dabar pienuojama apgy
vendinti kareivius gerose apy
gardose, a.nt išdirbtų ūkių. 
Bet gerosios žemės ir patogios 
ūkiams randasi palti geelžin- 
kelius. Jei turėsi ir gerą ūkį, 
o toli nuo miestų ir geležinke
lių, tai sunku bus verstis. Bet 
Kanadoj žemės palei geelžin- 
kelius priguli geležinkelių 
kompanijoms. Tai dabar Ka
nadoj kįla klausimas, kad su
lyg nustatytų taisyklių tos ge
ros ir patogios žemės būtų pri
einamos kareiviams po karės.

PRIGELBĖS FRANCŪZŲ 
VAIKAMS.

Amerikos komitetas, susi
daręs prigelbėjimui atstatyti 
nuteriotą Franciją, paėmė 
dvarą Boullay-Thierry. Dva
ro savininkas buvo lakūnas ir 
žnvo padangėse. Amerikos 
komitetai įsteigė tame dvare 
francūzų vaikams prieglaudą. 
Francijoj ir kitose kariaujan
čiose valstybėse yra tūkstan
čiai našlaičių, globos reika
laujančių.

TRŪKSTA DARBININKŲ.

Suvienytose Valstijose trūk
sta darbininkų ir jų gabenama 
iš Porto Rico salos. Ant sa
los Kuba'ir-gi trūksta darbi
ninkų. 1917 metais į Kubą 
buvo atplaukę 57.097 darbinin
kų iš Ispanijos, Kanarinių sa
lų ii- iš kitur. Dabar Kuba 
gauna darbininkų iš salos Hai
ti ir Jamaica.

KIEK KAŠTUOJA PRAGY
VENIMAS.

Superior, Wis. Federalis 
darbo biuras vedė tyrinėjimus 
kiek tame mieste atsei.na pra
gyvenimas. Ištyrė išlaidas 109 
šeimynų. Pasirodė, kad vi
dutiniškai išleidžia $1.345.06 
per metus.

LIGOS BRANGIAI AT- 
SEINA.

Elizabeth McShane aproba
vo, jog vien Pennsylvanijos 
valstijoj dėl ligų buvo netek
ta 16.800.000 darbo dienų per 
vienus metus. Laivų darbi
ninkai praleido 600.000 darbo 
dienų Jei ne sunegalėjimai 
tarp mainierių, tai 4.500.000 
tonų anglių būti} buvę dau
giau prikasta.

✓
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BAŽNYČIOS IR VALSTY
BES SANTIKIAI.

DARBININKAS.

Margumynai
Eina iš So. Boston’o utamin- 

kais, ketvertais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
kų šv. Juozapo Darbininkų 
junga.

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly 
per. Published every Tuesday 
Thursday, and Satųrday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-O. Asso- 
ciation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES: 
Yearly...................................$3.00
Boston and suburbs ........4.00 
6 niontlis .............................. 1.50
Foreign countries yearly ... .4.25

“DARBININKAS,”
242 Broadway, So. Boston, Mass.
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KĄ REIŠKIA NOTOS.

Apsimainymas notomis tarp 
Vokietijos vyriausybės ir prez. 
Wilsono sukėlė neišpasakytą 
intempimą. Ypač dėlto, kac 
notos nebuvo griežtos ir jos lyg 
mezgėsi. Su suturėtu kvėpa
vimu buvo laukiama notų iš 
Berlino ir Washingtono.

Vokietijos vyriausybe pa
kvietė prez. Wilsoną grąžinti 
pasauliui taiką ir tuoj pertrau
kti mūšius.

Prezidentas nedavė griežto 
atsakymo, nepasakė, kad ka
rė turi eiti iki “bitter end” 
(kartaus galo). Davė klausi
mus, į kuriuos vokiečių vy
riausybė taip sakant repėčlia 
atsakė. Atsakė, krfd priima 
be jokių kondicijų (sąlygų) 
prezidento taikos punktus, 
kad pagatavi trauktis iš užka
riautų žemių, kad nori, kad 
būtų sudaryta maišyta komisi
ja išdirbimui pienų pasitrauki
mo ir be to pasakyta, kad;

' kanclierius atstovauja vokie
čių tautą ir vyriausybę.

Tie, kurie trokšta didelio 
sumušimo vokiečių tautos, ku
rie stoja už imperialistinius a- 
lijantų tikslus labai nerimavo 
dėl šito apsimainymo notomis.

Bet mes turime tikėti, kad 
prezidentas žino, ką daro. Jis 
apreiškė, kad Amerika stojo 
karėn be jokių užkariavimo 
tikslų, be jokio, noro pasipel
nyti, be jokio saumeiliškumo, 
o stojo karėn tam, kad pąda- 
ryti pasaulį saugiu demokrati
jai. ■

Jei Amerika nekariauja, kad 
ką nors užgrobti sau, tai nei 
to tiek ji nekariaus, kad ki
tiems pagelbėti ką nors užka
riauti.

Prezidentui pirmiausia rūpi 
panaikinti sauvališką galybę, 
kuri iš savo pasirinkimo, galė
tų slapta sugriauti pasaulinę 
taiką. Tokia galybė buvo vo
kiečių kaizeris. Todėl pasku
tinėje savo notoje prez. Wil- 
son aiškiai pasako, ' jog tol, 
kolei kaizeris viešpataus ne
bus taikos. \ Todėl Vokieti
jos tautai lieka nužanginti 
kaizerį nuo sosto ir tuomet du
rys bus atdaros į taiką. Tuo
met vokiečių tauta gaus tei
singą taiką.

Kad taika būtų pastovi, tai 
niekas neturi būti nuskriaus
tas, kad neliktų nei vienoj tau
toj pykčio už nuskriaudimą. 
Tas pyktis nuskriaustos tautos 
negęsta ir priveda prie karės. 
Vokietija buvo Franci ją nu- 
skriaudus 1871 metais, tai to
ji visą pusamžį dantį griežė. 
Jei dabar visos susitelkusios 
tautos panašiai nuskriaustų į- 
veiktą vokiečių tautą, tai ji 
gali ateityje bandyti atsiker
šyti ir daryti intrigas.

Tai prezidęntas Wilson sto
vi už tai, kad visoms tautoms 
būtų padaryta teisybė, kad 
didžiosios negalėtų skriausti 
mažųjų, kad visos tautos tau
tų šeimynoje naudotus lygio
mis teisėmis.

Kądangi Amerika su prez. 
Wilsonu priešakyje yra nule- 
miančioji galybė, tai tie gra
žūs pienai gal bus įvykinti.

Dabar reikia laukti kaizerio 
nužengimo nuo sosto arba jo 
nuvertimo ir taiką turėsime.

Prieš karę išrodė, kad Baž
nyčia ir valstybė turi visai 
skirtingas veikimo dirvas. Iš
rodė, kad tos dvi organizaci
jos kiekviena sau skyrium ga
li ir privalo būti. Būdavo ir 
pašnairavimų vienos ant kitos. 
Taip buvo Amerike. O ką be
sakyti apie Europos nekurias 
valstybes, kur Bažnyčia su 
svietiška vyriausybe kariavo 
ant žūt būt.

Bet štai atėjo baisūs laikai, 
ištiko karė. Kas-gi dedasi A- 
merike? Vyriausybė glaudžia
si prie Bažnyčios. Šaukiasi vi
sokios paramos, visokios pa- 
gelbos. Iš sakyklų pilasi ragi
nimai pirkti Paskolos bond- 
sus, karės taupymo stampes, 
taupyti maistą ir tt. Kunigai 
apverčiami visokiais valdžios 
atsišaukimais, prašymais tal
kon. (Jei laisvamaniai būtų 
liogiški, tai už lokį kunigų pa
sielgimą apšauktų klerikalais, 
nes juk tai kišimąsi politikon).

Žinoma Suv. Valstijų val
džia kreipiasi į visų tikybij 
dvasiškius.

Amerikos divasiškija be jau
timo nuoskaudos gali remti sa
vo vyriausybę. Kitaip dedasi 
Francijoj, Italijoj ir Anglijoj 
katalikų žvilgsniu. Amerike 
visos tikybos turi lygias privi
legijas ir nėra jokio persekio
jimo, nei parėmimo iš augšto. 
Kiekvienos pasėkimas priguli 
nuo darbštumo jos narių. 
Dvasiškiai čia nešaukiami ka
riuomenėn, kaip Francijoj 
kad yra, paliuosuoti ir semi
narijų auklėtiniai, bažnyčios, 
kaip ir mokyklos paliuosuotos 
nuo taksų, valdvietėse nežiū
rima į asmens tikybinius įsiti
kinimus.

Katalikai Amerike tik at
jaučia tą skriaudą, kad turi 
mokėti taksas viešųjų mokyk
lų palaikymui, kuriomis nega
li pasinaudoti, arta naudojasi 
mažai, dėl neturėjimo savo ka
talikiškos. Šiaip Katalikų Ba
žnyčia Amerike niekokių kitų 
privilegijų nenori.

Čia reikia priminti lietuvių 
laisvamaniams, kurie su bai
siu įnirtimu kovoja prieš Baž
nyčią ir pienuoja susiaurinimą 
Bažnyčios teisių būsiančioj 
Lietuvoj. Pienuoja, kad kuni
gų neprileisti nei prie univer
siteto katedrų.

Tie tautįninkai-laisvamaųiai 
spiauja į Šulinį, iš kurio vėliau 
reikia gerti.

t KLAUSIMAI.

LIETUVIŲ ARMUA.
Neužilgo tikimasi, kad Suv. 

Valstijų vyriausybė nutars 
tverti Lietuvių Armiją. Lie
tuvių Armija apsieiti negali 
be letuviškų oficierų. Yra ne 
vienas Amerikoje tautietis,ku
ris tarnavo oficierų Rusų ar
mijoje. Būtų gera, jeigu toki 
vyrai tuojau savo antrašus 
malonėtų paduoti, nesą reika
lui esant galėtume juosna krei- 
ptiesi, kad galėtų susidaryti 
štabas ir kad galėtų organi
zuoti armiją. Be tų, kurie jau 
officierais buvo ir yra, reikė
tų gauti atsiliepimai tų jau
nuolių, kurie norės patekti o- 
fficierų mokyklon; toki vyrai 
turėtų pranešti, kokį mokslą 
yra išėję ir kur ir kada!

Žodžiu sakant, tveriant ar
miją reikia turėti vadus. O 
tokius sudarys arba jau buvę 
officierais arba toki, kurie 
dabar pereis officierų mokyk
lą. Tad ir suskubkite praneš
ti, kas galite ir norite tokias 
viętas užimti Lietuvių Armijo
je.

Tarybų 
Pildantysis 

Komitetas.
Lith. National Council,
703 Fifteenth St., N. W. 
Washington, D. C.

Lietuvis kalbėjo. Lavrence, 
Mass. pėtnyčioje (sp. 11 d.), 
P. V. Strakauskas iš So. Bos
ton,Mass. kalbėjo Wood, Ayer, 
Lower, Pacific ir Everrett fab- 
rikėse apie Ketvirtąją Laisvės 
Paskolą. Iš laikraščių matyt, 
kad Lawrence’o lietuviai ne
pasilieka su pirkimu bondsų.

netinka. Bet kadangi ta min
tis tarp lietuvių skleidžiama ir 
kadangi broliai latviai yra 
protestantai, tai labai vietoje 
ir laiku buvo “Darbininko” 
priminimas, kad tikybiniu 
žvilgsniu lietuviams nėra rei
kalo latvių baugštyties. O 
kad “Darbininkui” ir abelnai 
katalikams rūpi tikyba, tai 
taip ir turi būti.

— Tai-gi jums pirmoje vie
toje Rymas, o paskui tautys
tė, kaip socijalistams pirmiau
sia Marksas, o paskui tauta.

— Jei tu su penkiais tūks
tančiais doleriij ar daugiau ei
tum naktį kokiu užkaboriu ir 
žulikas įrėmęs į krutino revol
verį suriktų: “Pinigai arba 
gyvastis.” Ką tu augščiau 
pastatytum — pinigus ar gy
vastį? Ko atsižadėtum? Taip 
yra katalikui su tikyba. Lietu
vystė jam brangi, bet tikyba 
žinoma brangesnė.

— Bet jums katalikams pro
testantizmas yra labiau pavo
jingesnis, negu laisvamany- 
bė ? ,

— Tai tu priimdamas “Vie
nybės Lietuvninkų” klaidin
gus išvedžiojimus priimi ir jos 
gramatiškas klaidas. Kas sa
ko “labiau pavojingesnis.” 
Čia “labiau” reikia praleisti, 
arba pasakyti“ labiau pavojin
gas.” Dabar ar protestantiz
mas katalikystei pavojinges
nis? Žiūrėk, prieš Yčą, kaipo 
protestantą niekas iš katalikų 
nei žodžio neištarė. Visi mes 
jį godojame, kaipo gerą tėvy
nainį ir branginame, kaipo ap
šviestą vyrą. O koks katalikų 
atsinešimas į laisvamanį, ber
niškai grubi jonišką Šliupą?

— Tai gerai, bet jūs katali
kai viliojate protestonus savo 
abazan ne tikybos žvilgsniu, 
bet grynai politišku. Jūs no
rėsit su protestonų talka per
viršyti demokratines sroves.

— Čia jau išeini iš nuosek
lumo. Pirmiau pripažina,, kad 
mums pirmiausia tikyba rūpi, 
o dabar sakai, kad mes mer
kiam protestoįnams politišku . 
atžvilgiu. Jei sakytum, kad 
mes norime protestonus prie 
katalikystės' atversti, tai bū
tum nuoseklesnis. O kas-link 
demokratizmo, tai dar reikė
tų labai daug svarstyti, kadi 
pamatyti, kurie ęsame demo- 
kratiškesni ar laisvamaniai ar 
katalikai.

— Mes tautininkai esame 
demokratai ir stovime už sąži
nės liuosybę, jei btūume kata
likų priešai, tai būtume prasi
žengėliai prieš sąžinę.

— Taip jus pažįstame iš jū
sų atsinešimo į Rymo-katali- 
kus ir į nezaležniųkus, kuriuos 
veisia tamsūnas Mickus. Tau
tininkų laikraščiai visuomet 
prielankesni Mickui, negu ka
talikų dvasiškijai.

— Prašau balso — tarė Pi- 
lipas, padėjęs “Tėvynę” į ša
lį. — “Darbininkas” turėjo 
pasakyti, kad Lietuvoje bus 
nepageidaujamas viešpatavi- 
mas nei luomo, nei kastos. 
Užpernai katalikai rašė, kad i 
Lietuvoje nebūsią vietos nei 
ne-katalikams, nei laisvama- i 
niams. I

— Atsimink ką jūsų tėtušis 
Šliupas rašė. Girdi reikia ku- 3 
nigus iškarti, — tarė Petras,

— Atsimink jūsų tėtušis ra- ' 
šė. Girdi reikia kunigus iškar- , 
ti, — tarė Petras. j

— Prašau balso — tarė Po- : 
vilas, pametęs “Draugą.” — i 
Jūs šliuptamiai esate, kaip o- 
žiai. Ką Šliupas pasako, tas i 
šventa ir sekate jį.

— Atsiprašau, vyrai — ta
rė šeimininkė. — Ožiai turi vi
sai kitokią ypatybę, negu Po
vilas mini. Jie yra naravistai 
ir neseka bile ką.

Žemaitis.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
BROOKLYN, N. Y.

A. P. Švč. parapijos choras 
yra vienas iš geriausių šioj a- 
pielinkčj. Ne luom jis geras, 
kadi puikiai padainuoja. Tai 
jau tą visa Brooklyno apielin- 
kč gerai žino, bet tuom jis y- 
ra garsus, kad visuose vie
šuose reikaluose jis yra pirmas 
ir jis daug pasidarbavo tautai 
ir bažnyčiai. Tiktai jis negar
sina savo veikimo. Aš tik pa
minėsiu ką gero choras žada 
ateityje - nuveikti. Pirmiausia 
turiu pasakyti, kad choras da
bartiniu laiku turi gabų vedė
ją J. Banį. Jis sumanė čia su
rengti greitu laiku bažnytinį 
koncertą, kokio dar Brookly- 
ne nėra buvę. Ant toliau ma
noma surengti antrą koncertą 
iš tautiški} dainelių. Tai-gi 
matyt, kad choras darbo turės 
į valias, o dar vienas dalykas 
tai gražus ir svarbus. Tai y- 
ra tas, kad choras nepamiršta 
ir tautos reikalų. Tai-gi vi
sas choras nutarė iki Kalėdų 
daryti žėdną nedėlią tarpe sa
vęs kolektą, o tuos visus pini
gus paaukuoti ’į Kalėdinį Tau
tos Fondą. Tai yra gražus 
pavyzdis ir kitiems chorams. 
Aš girdėjau, kad ir Karalie
nės Aniolų parapijos choras 
tariasi nenusileisti ir taip pa
daryti. Tai vyručiai laikyki
tės, nes pas mus yra tokių dar
bininkų, kurie niekad nenuil- 
sta. Vienas iš tų darbininkų, 
tai yra Kazys Pusnikas, kuris 
daug yra dirbęs dėl šio choro 
ir dėl visos katalikiškos visuo
menės ir taip-gi P. Pusnikas 
yra gabus lošėjas. Jis loš žy
do rolę delei Vyčių 41 kuopos 
ateinančio mėnesio 9 di Pa
tartina visiems atsilankyti.

F. R.

toriui labai dėkingas. Čia ir 
pasirašau.

Vincas Dručkis
iš ^ikštuolijij miesto.

Paaiškinimai — 1) Taip. Jo
kie gandai bei nepatikrintos 
žinios, kurios gali kenkti lie
tuvių tautos reikalams arba ti
kybai, netik neprivalo būti 
skleidžiamos, bet dar-gi joms 
kelią reikėtų pastoti. 2) Taip. 
Laisvamaniai net prasimany
mus daro, kad tik pažmeišti 
Apaštališkąjį Sostą arba tiky
bą. 3.) Taip. 4) Taip. 5) Ži
noma. Išsisukinėtojai (o jų v- 
ra daug) kvailiausiais būdais 
teisina save. O šitokia prie
kabė išsisukinėtojų, žvilgsniu 
nemaža. 6) Žinoma. Teisybė 
mes nediktuosime laisvama
niams, vienok, dėl lietuvystės 
labo laisvamaniai-tautininkai 
turėjo rimtesnį vyrą pasiųsti į 
AVashingtoną. Jei Šliupui tik
rai Lietuvos reikalai rūpėtų, 
tai jis pats būtų nevažiavęs 
tVashingtonan, žinodamas sa
vo nepopuleriškumą tarp vi
suomenės didžiumos. 7) Žino
ma.

Senai nebematome “Darbi
ninke” klausimų Kampelio. O 
taip jį visi mėgdavome. Kad 
jis nepranyktų visiškai, siun
čiu čia keletą klausimų ant 
syk. Redaktoriaus nuvargin
ti nenoriu. Klausimus taip 
sustatau, kad į visus juos ga
lėtų atsakyti vienu 
taip, arba ne.

Štai tie mano klausimai.
1) Nesenai Šveicarijos lie

tuvių biuras . atsiuntė mflsij 
biuran, AVashingtonan, žinią, 
kad Lietuvos kunigija esanti 
nuliūdusi ir susirūpinusi dėl 
paskyrimo į Lietuvą dviejų 
lenkų vyskupų ir kad būsima
me dvasiškijos sinode būsiąs 
svarstomas klausimas, kaip 
kunigai į tai turėsią atsinešti. 
Pranešime nebuvo pasakyta, 
kokie vyskupai kur paskirti. 
Jeigu čia kalbama apie Seinų 
pavyskupį — lenką — nieko 
tame nuostabaus ir neteisingo 
nebūtų, nes Seinų vyskupijo
je apie pusė katalikų lenkai. 
Jeigu apie Vilniaus vyskupą 
lenką — tai jau reikštų mūsų 
nelaimę, o Vatikano gal ir 
klaidingą žingsnį, kurs galėtų 
būti padarytas tik dėl stokos 
reikalingų tenai informacijų. 
Ar tiesa, kad mūsų Informa
cijos Biuras Washingtone tą 
dar nepatikrintą žinią,(gal pa
leistą iš Šveicarijos gudrios 
diplomattjos tikslais), pasiųs
damas į katalikiškus ir laisva
maniškus laikraščius — pasi
elgė labai neatsargiai ir netak
tingai, nes tuomi davė progą 
mūsų laisvamaniams vėl pa
kelti dideliausį riksmą prieš 
šv. Tėvą?

2) Ar tiesa, kad mūsų lais
vamaniai, tos žinios susilaukę, 
nudžiugo, kaip geležėlę radę 
ir pradėjo net agituoti už atsi
skyrimą Lietuvos katalikų 
nuo Rymo popiežiaus?

3) Aš spėju, kad mūsų In
formacijos Biuro nariai — ka
talikai paleido į laikraščius tą 
žinią — ir dar-gi be jokių sa
vo paaiškinimų — per neaj^i- 
žiūrėjimą. Ar tiesa, kad ne
gudriai pasielgė mūsų katali
kiškas dienraštis, kada prie 
tos progos ėmė prirodiinėti, 
jog ,tai būtinai Šliupo darbas? 
Juk tiesa, kad perdidelę gar
bę suteikė Šliupui,, kurs juk 
nevedžioja už nosies mūsų vei
kėjų.

4) Ar tiesa, kad dienraščio 
redaktorius visai be reikalo 
susirgo drugio liga, atsira
dusia iš baimės, kad Šliupas 
neapžiotų ir nenurytų visos 
fnūsų Tarybos ir viso mūsų 
Tautos Fondo? Juk tiesa, 
kad net ir milžiniškam Šliupo 
kūnui to būtų perdaug. Ir ar
gi tokiais nugąstavimais nesu
teikiama vėl beerikalingos 
garbės Šliupui, džiaugsmo lai
svamaniams, o kinkų drebėji
mo visiems mažai susipratu- 
siems katalikais?

5) Ar tiesa, kad iš tos re
daktoriaus raudos dėl liūdno 
likimo (Šliupo nasruose)' mū
sų Tarybos ir mūsų Tautos 
Fondo, kad labiausiai džiau
giasi tie, kurie į Tautos Fon
dą nemoka ir nenori mokėti 
mėnesinių mokesnių? Juk čia. 
jiems geras “ekskiuzas?” A- 
nava, sako, Šliupas sėdi Wa- 
shingtone, tai kaip aš galiu 
mokėti į Tautos Fondą?

6) *Ar tiesa, kad laisvama
niai padarė didžiausį netaktą, 
kada siuntė į AVashingtoną 
dirbti drauge su mūsiškiais ne 
ką kitą, o tą žmogų, kurs la
biausia nusidėjo lietuviams 
katalikams visu savo ilgų me
tų darbu? Ir ar negeriaus lai
svamaniai padarytų, kad sa
vo “tėvukui” kitur vietą pa- 
storotų?

7) Ar tiesa, kad mes, lietu
viai katalikai, turime dėti au
ras į Tautos Fondą — vis vien 
rur Šliupas bus, ar Scrantone, 
ar _Washingtone, ar ant mėnu- 
lo ar paties Liucipierio salio- 
nuose.

Už atsakymą į visus tuos 
klausimus būsiu ponui redak- šnekėti ir perdaug vilties dėti

žodžiu:

ir išreiškė savo užuojautą ir' 
padėką už gražią prakalbą 
Gerb. kalbėtojas jiems papa
sakojo įspūdžius apie kitų ko
lonijų vyčius ir ragino nenu
ilstančiai darbuoties. Po to
kio malonaus pasikalbėjimo, 
visi atsisveikino ir išsiskirstė.

Beržo Lapas.

WORCESTER, MASS. 
A. f A.

Mirė jaunas geras tėvynai
nis Jonas Pockevičius, kilęs iš 
Suvalkų gub., Kalvarijos par., 
Smalininkų kaimo. Buvo 28 į 
metų amžiaus. Paliko našlę ir į 
mažą sūnų Vytautą, tris sėse- i 
ris — K. Kriaučiūnienę, 0, 
Žiurinskienę ir M. Šimkienę. 
Lietuvoje liko motina ir du 
broliu. Velionis buvo geros 
širdies vyras, gerąs katalikas. 
Prigulėjo prie šv. Jurgio dr- 
jos.

Vargo Vaikas.

IR ŠIS IR,TAS.
Paduodu naują svarbų su

manymą. Kadangi vištos, žą
sys ir paršiukai tolyn vis la
byn ingija visuomenišką svar
bą, taip kad net laikraščių čie- 
li lapai užimami jų registraci
jai, su nurodymu vardų ir pa
vardžių jų savininkų (žiūrėk 
“Draugo” No. 239) — steigti 
naują laikraštį svarstymui, 
stūmimui pirmyn, kėlimui 
augštyn tų gyvulėlių reikalų.

• •
O jei tas jums nepatinka, 

tai va kitas sumanymas: Lai 
kiekviena parapija įsisteigia 
savo laikraštį Jame tarpe ki
tų reikalų būtų pagarsinami 
visį viščiukai ir žąsiukai, ku
rie tik yra atnašaujami para
pijos bazarams. Tas sumany
mas gal jums atrodys jau daug 
rimtesniu. < Aš visai rimtai čia 
jį ir pasiūlau visuomenei ap
svarstyti.

Bet aš visomis jėgomis prie
šingas tam, ? kad mūsų dien
raštis virsta/visų paršiukų ir 
viščiukų registruotojų. Mes 
turime daug ir paršiukų, ir 
paršų, turime ir didelių, sto
rų' kiaulių, bet mes turime tik 
vieną savo dienraštį.

; •
• ♦

ką-gi. Gyvename
suvisuomelnėjimo ga- 
Tad nėra ko čia labai

Bet 
kiaulių 
dynėje. 
stebėties.

ir

Sp.

PASIKALBĖJIMAS ĮVAI
RIŲ LAIKRAŠČIŲ PA

SISKAIČIUS.
Jonas, padėjęs “Vienybę 

Lietuvninkų” į šalį, šitaip ta
rė Petrui, kurs vartė “Darbi
ninką”:

— Tai “Darbininkas” kom- 
promisuoja.

— Kame kompromisuoja.
— U-gi sako, kad laisvama

nių nemažai būsią būsimoje 
Lietuvių-Latvių respublikoje.

— Tavo ‘■‘Vienybė Lietuv
ninkų” kreivuoja “Darbinin
ko” pasakymą. “Darbinin
kas” pasakė, kad kaip ten ka
talikiška Lietuva nebūtų, o 
laisvamanių gaivalo joj bus.

— Na tai vistiek jis prpažįs- 
ta, kad būsimoje Lietuvoje 
bus protestantų, bet “Darbi
ninkas” visiškai nelaiku pake
lia tą klausimą. Pirmiausia 
reikia ingyti Lietuvą. Toks 
klausimo kėlimas parodo, kad 
“Darbininkui” rūpi tiktai ti
kyba, , o ne Lietuvos neprigul- 
mybė.

— Visi užmetimai be pąma- 
to. Tas yra teisybė, kad tūli 
veikėjai perdaug varosi prie 
jungimo Lietuvos su Latvija, 
nes latviai iki šiol neišreiškė 
noro tą daryti. Todėl perdaug

MIRĖ SESUO.

Samuel Gomperso, Ameri
kos Darbo Federacijos prezi
dento, sesuo 23 metų amžiaus 
Washingtone mirė nuo influ
enzos.

PIRKITE KETVIRTOSIOS 
LAISVES PASKOLOS 

BOND’SUS.

WATERBURY, CT. ,
“Darbininko” No. 114 tilpo 

pereitų fėrų atskaita ir sykiu 
klaida, būk pereitus T.’ F. va
dovavo moters ir merginos. 
Bet kodėl nepažymi, kas bu
vo pirmininku. Pirmininku 
buvo p. Tutoraitis, pagelb. p. 
Zailskienė. Man rodos vado
vauti tik tas gali, kuris yra 
pirmininku. Dabar užbaigimo 
fėrų taip-gi liko vadovauti p. 
Tutoraitis. Teisybė merginos' 
ir moters dirbo išsijuosę, bet 
fėrų valdyba turėjo p. Tuto- 
raitį ir jis liko juosius užbaig
ti. Tai reiškia fėrų vadelės 
buvo p. Tutoraičio rankose ir 
tebėra.

Teisybės Mylėtojas.

ST. LOUIS, MO. 
Al. Račkaus prakalbos.

Rūgs. 23 d. buvo prakalbos, 
kurias parengė L. Vyčių 80 kp. 
Kalbėjo žinomas veikėjas A. 
Račkus. Žmonių prisirinko 
pilna svetainė, pasiklausyti 
naudingos ir įspūdingos pra
kalbos. Kalbėtojas nurodė 
kaip kapitalistai išnaudoja 
darbininkus ir prirodė, kad 
kapitalizmas yra išaugęs iš be
dievybės. Aiškino kaip su 
juomi kovoti. Toliaus pripa- 
rodė, kadi socializmas nepage
rins darbininkų žmonių būvio, 
bet dar pablogins, įvykdins 
pasaulėj betvarkę ir ištvirki
mą. čia mūsų socialistams 
nors labai buvo karšta klausy- 
ties teisingų žodžių apie jų so
cializmo mokslą, bet jie užsi
laikė rhmiai. Ką padarysi, kad 
kalbėtojas prirodė tą visą gry
niausiais faktais.

Antru atveju, kalbėtojas, 
ragino žmones šviesties, mo- 
kinties, negirtuokliauti, ne- 
pakampiauti, ragino leisti sa
vo vaikelius į mokslus, ir jei
gu jie nori, kadi jų vaikai būtų 
geri tėvynainiai, mylėtų savo 
tėvų kalbą, veiktų dėl tėvynės 
ir Bažnyčios, ragino leisti juos 
rašyties prie L. Vyčių organi
zacijos, nurodydamas, kad ši 
organizacija yra viena iš pra
kilniausių, į kurią priguli pra
kilnios dvasios liet, jaunimas 
pasišventęs dirbti dėl tėvynės 
ir bažnyčios.

Ant galo kalbėtojas užklau
sė ar kas norėtų duoti kokiuos' 
klausimus. Vienas draugas so
cialistas išreiškė norįs su kal- 
bėtojum diskusuoti, bet kada ~ ______ __ ______
kalbėtojas pasakė“Na, tai dis-čfų'p“ndariečių neateina. ^Tai 
kusuokime,” tai socialistas ne-vįenas jg jų prabilo, kad girdi 
žinodamas ką pradėti, sakė:g.a| jar foline atdara, tai jie 
“Mes tamstą kviečiame į savo bolc.s tebstumdo. Pasiuntė vie- 
diskusijas. . Mes visi su tam- kad ugjarytų bolinę, kai j 
sta drąsiai stosim į diiskusi- sykis, tuojaus ir pribuvo net 
jas,” Publika negalėjo išsi-čielas “pulkas” sandariečių į 
laikyti nuo juoko, kuomet tas prakalbas. O kaslink vyčių, 
socialistas užklaustas, kas yra taį nemanau, kad jų nors 
tie jūs, kurie kviečiate, jis vienas ten lankytus, o jeį ka- 
negalėjo atsakyt, . o tik kar-ja koks vienas vytis ir būtų 
tojo, “mes, mes ir mes.” IrugajęS) faį tik gai pasižiūrėti,, 
pagaliaus pasakė, kad tai jis kaip “sandariečiams” sekasi 
pats. bolių stumdymas. Dabar, vis*

Pasibaigus prakalboms, 80 kas aišku ir purvai drėbti 1MB 
kuopos vyčiai ir vytės susirin-jj. “Darbininkui”grįžta “Šau
kę į būrelį prie gerb. A. Rac- darai” ir jos korespondentui, 
kaus, širdingai jį pasveikino AltojM.

CAMBRIDGE, MASS.

Jei tik kam nors pasakai tei
sybę į ąkis, tai tam labaiųie- 
patinka.' Štai kiek pirmiaus 
mano buvo aprašyta “Darb.” 
kaip vienoje bolinėje “sandai 
riečiai” boles grajina. Toks 
mano aprašymas suprantama 
jiems negalėjo patikti, ir štai 
nepoilgo trukus, “sandariečią’ 
“vyskupo” Mickaus pusiau 0- 
ficialio organo ‘ ‘ Sandaros ’ ’ 
No. 40, tūlas S. rašo:

“Dabar vėl tas brostvinin- 
kų organas rašo, kad kokioj 
ten bolinėj susirinkę visi san- 
dariečiai tik boles grajina. 
Turbūt norėjo pasakyti, kad 
vyčiai ir “gerieji” katalikai 
tą darbą dirba. Jei taip būt 
parašęs, tai būtų tiesa, 'nes 
sandiariečiai neturi laiko bolių 
stumdyti. Sandariečiai yra 
užimti svarbiais gyvenimo rei
kalais. Vieni su biznio., kiti 
būdami viršininkais pašalpi- 
nių draugijų,, turi prižiūrėti 
sergančius draugus, treti ren
giasi prie žiemos sezono, kad 
užsiimti lavinimosi teatrais ir 
koncertais. ”

Kad toje bolonėje sandarie
čiai boles grajina, tai aš to 
neprasimaniau, bet apię tai 
sužinojau nuo jų pačių —• saų- 
dariečių. Nes štai praeitą Va
sarą palei tą pačią bolinę san
dariečiai buvo surengę “pra
kalbas” kurių kalbėtojas buvo 
“Sandaros” redaktorius Stri
maitis.

Kada jau atėjo prakalbų 
laikas, o dar saliukėje nebu-1 
vo nei vieno žmogaus, tai pra
kalbų rengėjai pradėjo bėda- 
voti kas čia esą, kad nei tų pa-



•į^CLŽVELAND, OHIO. ~

4 , . Vyčiai bujoja,
į t. Vyčių 25 kuopos 7 d. spa
lio laivo mėnesinis susirinki- 
’įjas, kurį pirm. p. . Gudinąs 
vedė tvarkoje. Prisirašė 8 
jaauji nariai, tarpe kurių pri
sirašė p-lė Liudvisė Matulai- 
čiutė iš Seranton, Pa. iš p. A. 
Sodeikos choro dainininkė.Tai

- vis vyčiai kas-kart bujoja, spė
kos didinusi. Daug apkalbėta 
iš pereito .-usirinkimo nepa
baigtų reikalų.

k 5 d. spalio šv. Stanislovo dr- 
jai išpildė puikų programų. 
Ahron, Oliio su dainomis. Pub
liką taip patenkino, kad net 
salė skambėjo nuo rankų plo
jimo. Nemažai prijuokino pub
liką dialogas “Čigonės atsilan
kymas,” kurį sulošė — čigo
nės rolę p-lė' O. Matulaičiutė, 
Rozalijos p-lė N. Zagurskiutė. 
Didelį įspūdį padarė p-lė Alesė 
Baltrušaičiutė su puikiomis ir 
jausmingomis deklemacijomis. 
Už triūsą ir pasišventimą ap
teikė didelę saldainių skrynu
tę. Kaip girdėjau, tai ir ki
toms kolonijoms yra pakvieti
mas vyčiams. Taip mum vy
čiams nėra progos pasilsėti. 
Pradeda rengtis prie milžiniš
kų teatrų, kurie bus po Kalė
dų. Sekančiame mėnesyj, 3 di 

-. tarės išpildyti T. Fondo 22 
skyriui vakarą. Šiam vakare 
p. V. A. Greičius su skaitlin
gu Vyčių choru žada publiką 
SU puikiomis dainomis pavai
šinti. Bus lošta veikalėlis 
“Paskutinį jau kartą.”

L. Vyčiai pageidauja, kad 
kiekvienas, kuris turi gerą 
kakarinę, kadi stengtųsi prie 
choro prigulėti. Dainų repeti
cijos atsibūna pąfl^čiomiš 
7:30 vai. p. Povilaųskto salėje.

Apsivedė.

P.’ J. D. Žitkevičius apsive
dė Mi p-le Bronislava Skrip- 
kčtu&aite 2 d. spalio. Vestu- 
vtehuvo gražios ir blaivios. 
Neteka buvo viejna iš įžy- 
gikjisių scenos žvaigždžių.

Jaunavedžiams linkiu ilgo ir 
malonaus sugyvenimo.

M. J. S.

prirašė, o kol nebuvo dar or
ganizatorium, tai nei minėti 
nėra reikalo apie jo darbavi- 
nius. Čion profesorius nuvil
ko rūbą nuo V. Danielio ir už
dėjo ant p. J. Braknio nuga
ros. Nes V. Danielius galima 
sakyti tiek narių sumobilizavo 
per trumpą laiką. Ypač daug 
narių prirašė per šv. Marijos 
Panos Moterų dr-jos 10 m. su
kaktuvių. apvaikščiojimą rug
sėjo 15 d. 1918 metais. Profe
sorius mini dar, kad jeigu il
gai pasiseks organizatoriui 
tarnauti, tai mūsų skyrius pa- 
sidvigubys. Juokingai skam
ba. Profesoriau, ar nežinai į 
kati p. J. Braknis jau nuo 5 
rugsėjo nebėra tuomi organi
zatoriumi, nes kaipo nieko ne- 
nuveikiantos organizatorius, 
ant' susirinkimo atsibuvusio 5 
d. rugsėjo tapo atmestas. Su 
pirm. V. Danielium ir rašt. E. 
Šulčiutė jokios nelaimės nėra 
atsitikę. Tik dabar šiomis die
nomis V. Danielius susirgo 
turbūt nauja liga, o Elena 
Šulčiute dar sveika tebėra. Tai 
aš jokiu būdu nei jokių atsi
tikusių nelaimių nepripažįstu. 
Ne tik geriausus veikėjus, bet 
ir taip narius nei V. Danielius, 
nei E^ Šulčiutė neišpravar- 
džiuoja, bet dar didelėj godo
nėj laiko vardan meilės arti
mo ir Lietuvos. Tai-gi gerbia
mieji iš kur tas profesorius ga
lėjo tokias žinutes semti, ka<j 
net viso Rochester’io lietuvius 
nustebino.

T. Fondo 24 sk. rašt.
E. Šulčiutė.

gelbėti tikrai biedniems, bet 
duoti tokiems, kurie laidokau- 
ja, tai kitaip jaučiasi širdyje. 
Buvo kreiptasi ir į žydus. Ži
noma, kad jie atsisakė. žy
dai sakė, kad sarmata, kad, gy
veno Amerikoje 10 metų ir ne
užsidirbo nei ant grabo, nei
gi prisirašė prie jokios dr-jos, 
o reikia mirusiam ant pilvo 
karhonka statyti, kad darbi
ninkai sušelptų.

Teestie iš to pamoka laido- 
kaujantiems ir prie dr-jų ne
priklausantiems.

Ten buvęs.

DARBININKAS. / 3

EASTON, PA.
Pas mus jau apsireiškė nau

joji liga. Negelbsti nei raudo
nos naktaizos, nes iš raudonų
jų mirė.

WATERBURY, CT.

Puikios vestuvės kurios at
sibuvo 1 d. lapkričio (spalio?) 
lapo surišta jauna pora, tai y- 
ra p. J. Zujus su p-le Prane 
Butnioriute. Abudu prigulė
jo prie Lietuvos Vyčių 7 kp. ir 
buvo gabūs veikėjai. Taip-gi 
priklausė prie bažnytinio cho
ro. Vestuvės buvo salėj. Buvo 
prašęs visus vyčius’ dalyvauti. 
Vestuvės buvo labai linksmos 
ir svečiai buvo puikiai priima
mi. Abudu jaunavedžiai dir
bo išsijuosę ir visi buvo užga
nėdinti. Tai-gi geistina bū
tų, kad tankiai tokias vestu
ves turėtumėm. Galima tart 
nuoširdžiai ačiū ir linkėt viso 
gero jaukai porai. P. J. Zu
jus buvo prakilnus vaikinas. 
Ale gavo gana puikią moterį. 
Ir p-lė Butnoriutė buvo labai 
rimta mergina. Nemylėjo ko
kius ten ištvirkimus kaip ki
tos kad daro. Vienu žodžiu a- 
budu prakilnaus apsiėjimo. 
Ilgo amžiaus ir linksmo gyve
nimo jaunavedžiams.

Ten Buvęs.

Eastonietis.

ROCHESTER, N. Y.

v“Darbininko” .113 No. tilpo 
žinutė iš Rochester, N. Y. apie, 
T. Fondo skyriaus veikimą, 
paduota kokio ten profeso
riaus. Ir ištikrųjų išrodo, kad 

. ne prasto rašyta. Profesorius 
rašo:1 “Kad per T. Fondo 24 
skyraus organizatorių, p. J. 
Braknį mes turime daug gerų 
laiškų atspausdinę, katruos ji
sai išsiuntinėja visiems vietos 

'lietuviams, nupiešdamas juo
se visus Lietuvos vargus ir 
jos ateitį?’ Toliaus rašo: 
“Ačiū J. Brakniui, skyrius per 
truiripa laikų sumobilizavo 150 
narių.’’ Apart to dar pride
da: “Tik nelaimė atsitikusi 
SU mūsų pirmininku V. Danie
lium ir raštininke Elena Šul
čiutė. Geriausius T. Fondo 
veikėjus išpravardžiavo.”

Tiesa, T. Fondas turi tokius 
gerus laiškus ir išsiuntinėja 
juos į Rochester’io lietuvių vi
suomenę, bet tie laiškai nebu
vo užmanyti p. J. Braknio, bet 

. tik V. Danieliaus, kuris juos 
užmanė, idant gavus daugiaus 
narių. Sustatė ir davė ats
pausdinti kun. J. Kasakaitis. 

.Kadangi profesorius dar mini 
X.kad p. J. Braknis ir išsiunti

nėjęs tuos laiškus, tai tas vi- 
šai netiesa. Nes aš tų pati ga
liu paliudyti tuomi, kad tie 

. laiškai yra pavesti rast. Elenai 
Šhlč iutei, idant ji juos išsiun
tinėtų, bet ne p. J. Braknis ir 
tie laiškai nesiranda niekur ki
tur, kaip tik pas mane. Pro
fesoriau iš kur tas'p. J. Brak
nis galėjo gauti tuos laiškus1? 
Kadangi tamista mini, kad jis 
juoą išsiuntinėja, tai pasakau, 
kadi p. J. Braknis nuo manęs 
tų laiškų nereikalavo ir nerei
kalavęs jis jų negalėjo turėti. 

’ . Dar vienų grąžų, bet melagin
gi skambantį sakinį turiu a- 

būk P- J- Brak- 
Įjer trumpą laiką sumobi- 

150 narių. Tai mala- 
1 turiu tą pasakyti. P.

irtįknig, būdamas organi- 
fttunj, nėi vieno nario ne-

R0XBURY, MASS.

■ Neuždirbo nei ant grabo.

Spalio 12 d. mirė1 Stasys Nau
jokas. Paliko moterį su 3 vai
kais. Bet nepaliko nei vieno 
dolerio. Niekur neprigulėjo ir 
nebuvo už ką palaidoti. Rei
kėjo ubagauti. Lietuviai ne
atsakė, <

CLEVELAND, OHIO. 

Dar truputis.

“Darbininko” No. 107 aš sa
vo korespondencijoj iš šios ko
lonijos nurodžiau, kad vietos 
sulenkėjęs karčemininkas, įsi
steigęs laikraštį “Dirvą,” pa
vedė ją į subedievėjusių gai
valų rankas ir tame laikraštė- 
lyj laikas nuo laiko yra nie
kinami katalikai, dvasiškija 
ir tikėjimas. To nedarę vietosįgaliu. AJAcuaviai iw-iir LiKejuiias. J-u iwatuę vįetus 

davė. Miela yra pri-Į “laikraštininkai” negali iškę-

sti, nors ir norėtų beždžioniau
ti ir rodyti, savo nesantį “be- 
partyviškumą.”

Tas kas buvo mano tame 
“D-ko” numeryje pasakyta, 
yra nei mažiau, nei daugiau 
kaip tiesa. To niekas neįstengs 
užginčyti. Delei tos mano ko
respondencijos ir kitų kores
pondentų rašinėjimų, labai tei
kėsi užsigauti minėtas karčemi
ninkas, “Dirvos” leidėjas. Jis 
privertė jam parsisamdžiusį 
redaktorių, p. Gedminą, net 
dviejų koliumpų straipsnį ir 
Bartoszevicz’iaus pateisinimą 
parašyti.

Mes visai nesistebime, kad, 
“D.” redaktorius tą karčem- 
ninko pateisinimą rašė—kaip
gi kitaip pasielgti galima. Sa
vo bosą reikia ginti!..

Bet mums stebėtina, ’ kad 
tame savo ilgame straipsnyje 
“ D. ” redaktorius nesugebėjo 
priparodyti, kad dalykai ki
taip yra, negu buvo “Darbi
ninke” rašyta. Bartoszewicz, 
reiškia visai silpną gynėją te-, 
turį — reikėtų jam dar keletą 
kartų pamainyti savo laikraš
čio redaktorių, tai gal tada su
rastų, tokį kurs sugebėtų jį 
jo laikraštį ir jo smuklę apgin
ti ir perstatyti visuomenei kai
po svarbiomis lietuviams įstai
gomis. ..

Mano buvo rąšyta kad “Dir
vos” leidėjas yra sulenkėjęs 
karčemninkas p. Bartoszewicz. 
“Dirvos” redaktorius to nei 
nebando užginčyti. Veltas bū
tų darbas. Visi clevelandiečiai 
žino, kad p. Bartoszewicz yra 
sulenkėjęs, silpnai lietuviškai 
kalba. Jo moteris lenkė, 
sai lietuviškai nesukalba.

Buvo pasakyta, kadi 
“D.” leidėjas, puslenkis, 
subedievėjęs. To ir-gi “Dir
va” ir jos redaktorius negali 
užginčyti. Visi vietos lietuviai 
žino, kad to “tautiško” kar- 
čemninko laikraštėlio leidėjas, 
gyvena su savo moterim len
ke, .neėmęs katalikų bažnyčio
je šliūbo. Kas pasakyta apie 
to laikraščio leidėją, tą patį 
galima pasakyti ir apie to lai
kraščio administratorių. Tas 
žmogus, būdama^ vedęs, dar 
nesenai, sako, turėjęs nesma-

o PARTOLA
TURĖTŲ BŪTI KIEKVIENAME NAME.

1) DĖLTO, KAD Partola turi gerą sko
nį r garantuoja svekatą.

2) DĖLTO, KAD Partola skiriama vy
rams, moterims ir vaikams.

DĖLTO, KAD Partola veikia labai 
lengvai ir išvalo kraują.

3)

4)

5)
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DĖLTO, KAD Partola prašalina vi
sas negales paeinančias nuo užkietė- 
jifno vidurių ir nešvaraus kraujo.

DĖLTO, KAD visi vartojanti Parto
la jaučiasi save gerai ir pilnai svei
kais. ~

gumą už meiliškų laiškų raši
nėjimą Svetimoms moterims... 
Na kas-gi tokio štabo žmones 
pavadintų katalikais ? Kata
likai negi bažnyčioj , neėmę 
šliūbo gyvena, neigi užsiima 
rašymais kitų moterims laiš
kų. Tą daro tik subedievėję 
gaivalai.

Parašęs savo straipsnį, kar- 
čemninko Bartoszewicz gynė
jas šiaip ‘.‘mandriai” užbai
gia, girdi:

“Kaslink to, kad p. A. B. 
Bartoševičius, apart kitų įstai-
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DĖLTO, KAD šimtai tūkstančių 
žmonių vartoja Partola, žinodami, 
kad ji pagelbsti ir mes turime džiau- 
gtis.
DĖLTO, KAD Partola kainuoja taip 
pigiai, didžiausia skrynute, užtekti
nai dėl visos šeimynos ant 3 mėne
sių ir kainuoja tik 1 dolerį.

8) į DĖLTO, KAD visi geriausieji gy
dytojai rekomenduoja Partola.

9) DĖLTO, KAD šimtai tūkstančių iš
valo savo kraują ir skilvį, vartoda
mi Partola.

10) DĖLTO, KAD Partola apsireiškia 
geriausiu prieteliu kiekvienoj šei
mynoj. (86)

6)

7)
f

Graži ir tinkama dovana kiek
vienam prisiuntusiam užsaky
mą ir pinigus sykiu su šiuo ap
garsinimu. Pinigus ir laiškus 
adresuokite į

APTEKA PART0SA,
160 Second Avenue, Dept. L. 3. 

New York, N. Y.

f

gų, užlaiko (alkolinų B.) gė
rimų krautuvę, tai tas nieko 
bendro neturi su laikraščio tu
riniu arba jo darbais ir lietu
viškumu. Jei jau kas gali da
ryti panašius užmetimus, tai 
tik pilni blaivininkai, — vie
nok netikiu, kad tie mūsų 
“kritikai” būtų liuasi' nuo 
svaigalų.”

Įsidėmėkite skaitytojai kas 
čia pasakyta. Iki šiol jūs gal 
nesitikėjote, kad bent kuris iš 
redaktorių (kad ir iš vardo, 
nors tokiuo būdamas) būtų 
panašiai išdrįsęs pasakyti. Ap-

l J

sirikote. Dabar žinokite, kad 
yra tokių, kurie vadina save 
redaktoriais ir yra apmoka
mais žmonių pragertais pini
gais gal jau drįsta laikraštį 
sulyginti su salinau. Abu jam 
lygūs!.. Laikraščio leidėjas 
gali užlaikyti laikraštį ir kar
čemą — švietimo įstaigą ir 
nuodų įstaigą. Jeigu žmogus 
nenori mano laikraščio, še jam 
degtinės bonkutę... Pragers 
žmogus viską, galą pasidarys 
begirtuokliaudamas ‘ ‘ laikraš
tininko” gerinto krautuvėje ir 
tas laikraščiui ant sveikatos,
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bus naujų žįnių įdėti laikraš- Ant. Zaveckas 
tin...

Oi jūs žmogeliai, žmogeliai, 
apsisvarstykite kų jūs rašote! 
koki jūs esate!

Kas-link to, kad jei leidė
jas, užlaiko karčemų, tai būk 
"tas nieko bendro neturi su 
laikraščio turiniu," tai netie
sa. Tas labai daug turi su 
“Dirvos" turiniu. Pirmiau 
tame laikraštyje nerasi nieko 
pasakyta apie karčemų ar 
svaigalų blėdingumų. ^.Užtai 
mes esame matę “Dirvoje” 
per eilę numerių agituojančius 
garsinimus, tiesiog prašymus 
balsuoti “už saliūnus” laike 
balsavimų. Tuose laikraščiuo
se, kurių leidėjai nėra karčeni- 
ni-nkai, tokių dalykų nerasi.

Kas-link šiuos žodžius ra
tai jis yra abstinentas 

“Dirvos" redaktorius 
ar “netiki," nesvarbu.

“Dirvų”

šančio, 
ir ar 
“tiki”

"Beje dar “Dirvų” teisin
ti ėmėsi tūlas Pagozelskis. Tas 
žmogelis susipyko su klebonu 
ir nubėgo pas “D.” Tas žmo
gelis nors stengiasi persistaty; 
ti einąs į bažnyčią, bet tas 
nei kiek nepriduoda .jo raši
niui svarbos. Tai šiaudinio ka
taliko darbas, kurį yra suklai
dinę laisvamaniai jam nžpy- 
kus a'nt klebono ir dabar jų i- 
rankiu liko.

50.00 
Juoz. Poeevičius............100.00
Jurgis Petrauskas .. ..100.00 
Jurgis Kanevičius............50.00
Ad. Makarevičius ............50.00
St. Baublis .........................50.00
PJonas Kamila ................ 50.00
St. Stankevičius................ 50.00
Juoz. Bagdonas ...............*50.00
Juoz. Sinovičius ............. 100.00
Pov. Bagdonas.................. 50.00
Monika Vilkas...................50.00
Fr. Lukoševičius.............. 50.00
Anupr. Baltuška ............. 50.00
Ant. Strukas ......................50.00
St. Samuolis .......................50.00
Petras Šimas .....................50.00
Ad. Aleliunas .....................50.00
P. Astrauskas .....................50.00
P. Markevičius ................. 50.00
J. Kavolinas ......................50.00
J. Sabas .............................. 50.00
T. Petriuškiutė............. 100.00
Christoplier Petrauskas 50.00 
J. Serapinas ............ ,. . . .50.00

Harrison, N. J.
... .150.00 
... .100.00 
.........50.00

S V A R BU 
CLEVELANDIEČIAMS.

Norintieji gauti puikių kny
gų ir žinoti plačiaus apie viso
kius šunkunigius ir apie tokius 
kaip kad mūsų kolonijoj Straz
das D. D. ir kiti tam panašūs, 
kreipkitės pas:

A. S. Kulbicką,
7602 Aberdeen Avė. N. E.

Cleveland, Oliio.

PIRKITE KETVIRTOSIOS 
LAISVĖS PASKOLOS 

BOND’SUSk

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVČ. 

VALDYBOS ADRESAI.

Beržas.

Vietinės žinios
PIRKITE KETVIRTOSIOS 

LAISVĖS PASKOLOS 
BOND’SUS.

NEPAPRASTAI SVARBUS 
REIKALAS.

Būtinai praneškite.
Subatoje, 2 vai. po pietų 

Common sode bus nepaprastas 
didelis visų tautų susirinkimas 
rengiamas Naujosios Anglijos 
Laisves Paskolos Komiteto. 

• Ten bus prirengti stalai dėl 
kiekvienos tautos pardavinėji
mui bondsų. Lietuviai ir-gi 
turės stalų. Taip-pat lietuviai 
turės pasirodyti ką yra padarę 
laike 4-tos Laisvės Paskolos. 
Tai-gi būtinas reikalas, kad 
Boston’o ir So. Boston’o drau- 
jų arba kuopų sekretoriai arba 
kas kitas iš valdybos praneštų 
ant kiek prisidėjo draugija ir 
jos nariai. Už kiek išpirko 
bondsų ir ką veikė tame.

Tame susirinkime Bostono 
Lietuvių Laisvės Paskolos Ko
mitetas turės kalbėtojų, kuris 
aiškindamas apie Laisvės pas
kolą turės paminėti tas drau
gi jas,kurios prisidėjo ir jų vei
kimą ir taip-pat tas kurios ne
prisidėjo. Prisidėjimas skai
tysis ir tų draugijų, kurios pri
duos vardus naritj ir už kiek 
pirko 4-tos Laisvės Paskolos 
Bondsų.
Visų raportų priduokite šiuo 
adresu: Bostono Lietuvių Lai
svės Paskolos Komitetas, 244 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass. '

LIETUVIAI PIRKUSIEJI 
KETVIRTOSIOS LAIS

VĖS PASKOLOS 
BOND’SUS.

(Tąsa)
Dr. P. J. Jakimavičius $300.00 
K. Šidlauskas .....................50.00
U. Šidlauskienė................. 50.00
A. Šapai i s ........................... 50.00
Jonas Grubin^kas .....100.00 
I\. Neuronas ......................50.00
J. Dauraitė ... .>.............. 5000
VI. Paulauskas ................. 50.00
J. Antanavičius ................ 50.00
A. Mižis ........................50.00
J. Mulevičius .....................50.00
K. Žukauskas .................... 50.00
S. Povilaitis.........................50.00
P. Žilinskis .........................50.00
J. Mickevičius.....................50.00
A. Pučelis ............................50.00
Jok. Jnozėnas.....................50.00
Pov. Vedluga ..................... 50.00
Ramalda Usevičius .. ..50.00 
Rozalija Lukoševičienė 50.00 
Aleksandr. Grubinskas 50.00 
Juozas Andriuliunas .... 50.00 
Vincas Neviera .................50.00
Pov. Sumas ........................50.00
Ant. Morkūnas................ 50.00
Juoz. Isiūnas .....................50.00
Juoz. Kavaliauskas .... 50.00 
Jonas Overka.................50.00
Roz. Lukoševičiutė . -.. 100.00 
Jonas Vengaras ............. 50.00

PAIEŠKOJIMAI IR 
REIKALAVIMAI.

A. Galinis .........
M. Sabonaitč . .. 
P. Matuzas . ... 
J. Kuprasavičius
P. Aleksandravii

Svarbus susirinkimas ir re
peticija. Šv. Petro bažnytinio 
Choro bus susirinkimas ir re
peticija seredoje, spalio 16, 
7:30 vai. vakare, bažnytinėje 
salėje. Visi nariai būtinai tu
rite susirinkti, nes labai svar
bių reikalų turime apsvarsty
mui.

Valdyba.

Susirinkit. Visi aktoriai i- 
mantieji dalyvumų veikale 
"Prieš vėjų nepapūsi,” malo
nėkite susirinkti ketvergo va
kare 8 vai. į bažnytinę salę, tu
rėsime repeticijų. Komisija.

A. f A.
MIRĖ PIEŠĖJAS

A. J. DULBIS.
Besiaučianti influenza pa

guldė į šaltąjį kapų jaunų ir 
gabų lietuvį — piešėjų A. J. 
Dulbį.

Jis mirė, spalio 9 d. š. m. ša
lę New Yorko, Flusliing, N. Y.

FINAI REIKALAUJA VO
KIEČIŲ PASITRAU

KIMO.

PIRKITE KETVIĘTOSIOS 
LAISVĖS PASKOLOS 

BOND’SUS.

' GERIAUSIAS GRABORIUS 
— ir — 

BALSAMUOTOJAS. 
S. BARASAVIČIUS.

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

Mano kainos už palaidojimą la
bai prieinamos; suaugusiems nuo 
$50.00; mažiems nuo $15.00.

Taip-gi parduodu paminklus ir 
žolynus (kvietkas). Nežiūrėkite, 
jeigu būtų ir iš toliaus atvažiuoti, 
nes geras patarnavimas daug reiš
kia.

Jeigu jūs kas’ siųstų pas kitą 
grabonių, tai pirma užeikite pas 
mane dėl persitikrinimo. Kreip
kitės ypatiškai arba telefonuoki- 
te/ So. Boston 1052—W.

S. BARASEVIČIUS, 
OFISAS: 308 Broadway, So. 

Boston, Mass.

stums

Lietuvių Rakandų Bendrovė, 
268 \V. Broachvay, 
So. Boston, Mass.

DABAR LAIKAS PIRKTI.
Mes užlaikome įvairių rakan

dų (furniture) krautuvę, kur 
galite gauti visokių namuose 
reikalingų daiktų ir už labai 
prieinamų kainų. Parduodam 
užmokant ant sykio ir ant iš
mokėjimo. Ateik ir persitikrin-

SO. BOSTON, MASS. 
Pirm. — T. Ašmenskienė, 

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

103 Sisth St.
Prot. Sekr. — M. Morktaiutė,

12 Lark St.
Fin. Sekr. — A. Lukoševičiutė, 

377a Broadvray, 
Iždininkė — M. Mačiuliutė, 

42 Silver St.
Kasos globėjai: E. Plevokienė, 

M. Stukienė.
Maršalka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. Žilir.e

kienė, P. Venienė, V. Songailie 
nė, A. Kasinskaitė ir A. Čižuvie 
nė.

“DARBININKO” KRAUTUVĖJE galima gauti geriausio iidij. 
bimo įvairių fontaninių rašomų PLUNKSNŲ. Parsiduoda po $2,50* 
$3.00, $3.50 ir augščiaus. ' ‘

“DARBININKAS,”
242—244 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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DARYK PINIGUS— 
TAUPYDAMS 

PINIGUS.

Susirinkimai laikomi kas | 
antrą utarininka kiekvieno mė 
nėšio. 7:30 vai. vakare Šv 
Petro Bažnytinėje Salėje.

Ieškau giminių.
Barboros Petrauskaitės iš Palan
gos. Bus metai kaip atvykau į 
Ameriką. Jos broliai arba žinan
tieji apie jų likimą, malonėsite 
atsiliepti.

Clemens Katella,
203 Mor st., Philadelphia, Pa.

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

VALDYBA,' 
PIRMININKAS — M. Zioba,

4 Levant St., Do&hester, Maso.
Telphone: Dorcester 6973—WPasinaudok mūsų žemomis 

kainomis.
Ateik šiandien. Dabar lai

kas prisirinkti gerus akinius. 
JOSEPH ECKER ir JAMES

CONROY
Registruoti Optometristai

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

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Ir turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai
ateik ir nusitrauk pusę tuzi
no ka žinot ir gausi vieną di
delį artistiškai padarytą pa
veikslą visai dovanai ,

Taip-gi norintis mokytis to 
amato gali atsišaukti:

J. J. DRIZA*,
500 S. 2nd St., Priladelphia, Pa.

■— / ... -------------------------------------------------------------- -

PIRKITE KETVIRTOSIOS 
LAISVĖS PASKOLOS 

BOND’SUS.

TEL. 6ACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynoe Gvdo visokias Ilgas
1-3 P. M. 7-S P. M. Priskiria Akinius.

419 Boylsttn St., Boston, Mass.

Aš Pranas Lukoševičius paieš- 
kau savo kūmo Juozo Kurnėtos ir 
draugo Prano Girineko, pirmiaus 
gyveno Chieagoje, o Juoz s Pen- 
sylvanijos valstijoje. Abu paei
na iš Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pav., Vištyčio parap. ir valšč. 
Meldžiu atsišaukti ant šio antra-

Pranas Lukoševičius,
P. O. Bos 48, Farmington, III.

VICE-PIRM. — Jonas Galinis.
20 Wlnfield St., So. Boston, Mass.

I PROT. RAST. — -Jonas GUnecHa
282 Silver Str., So. Boston, Mas*

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

FIN. RAST. — Povilas Petrauskas.
230 Flfth St., So. Boston, Masa. 

KASIERIUS — Andriejus Naudžiūnas 
16 Wlnfleld St., So. Boston, Mass 

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

Draugija laiko sasirinkimns kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėne 
šio 3:30 vai. po pietų Bažnytinė
je Salėje, So. Boston, Mass. Se
kantis susirinkimas bus spalio 20.

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius 

122 Rovzen St., So. Boston, Mass 
VICE-PIRM, — Pranas Tulelkls,

130 Botven St., So. Boston, Masa 
PROT. BAŠT. — Juozapas Vlnkeviflne

147 W. 6-th St., So. Boston, Mals. 
FINANSŲ RAŠT. — St. Noreika,

105 Silver st„ S. Boston, Mass.
Kaip apsisaugoti nuo viso- Į ~ ^ndlleris zaiieckai,

kių ligų? Tokius ir tam pana
šius klausimus girdžiame kas
diena ir visur.

Geriausias patarėjas ir vado
vas, tai naujai išleista knygelė

^RAKTAS SVEIKATON 
Parašė Dr. J. J. Bielskis.

Kaina 25 centai.

• 244 D Str., So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — .Tustinas Tulelkls, 

130 Bowen St., So. Boston. Maus. 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos

ton, Mass. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietų, 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naujų narių su savim atsivesti.

PIRMOS KLESOs\

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR.W.T. REILLY
469 Broadw/ay,So. Boston,Masa.

PRIE DORCHESTER BT.

Valandos NedBliomls
nuo 9 val.'ry ta nuo 10 vai, ryta
iki 8 vai. vakata. iki 4 vai. vakar*.

MALDAKNYGĖ 
"PULKIM ANT KELIŲ” 
Visiems, kurie užsisakė, bus 

išsiuntinėta spalio 15 d. už tą 
kainą kaip buvo garsinta.

Ant vietbs pardavinėjimui 
jau turėsime subatoje, spalio 
12 d.

Belfphone Dickinson 3995 M. ^g

Dr. Ignotas Stankus I 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. H

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. ■■ 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito iki S po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M,

Nedelioraie iki 4 po pietų. 09 ,

PIRKITE KETVIRTOSIOS 
LAISVĖS PASKOLOS 

BOND’SUS.

SKAITYK IR KITAM PASA
KYK, kad geriausias pardavėjas 
įvairių drabužiams materijų, pa
prastų ir vilnonių I. DEITCH. Jis 
parduoda už labai prieinamą kai
ną. Kreipkitės šiuo adresu:

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

1

Galima gauti “Darbininko” 
knygyne. Adresuokite:

"Darbininkas,”
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

PIRKITE KETVIRTOSIOS 
LAISVĖS PASKOLOS 

BOND’SUS.

Tel. So. Botton 270

DR. JOHN NacDONNELL, N. D.
Galima suiikalbfti ir lietuvisabai

OfiBo valandos:
Ryt lis iki 9 vai. 

Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.
GYVENIMO VIETA: 237 D St., 

So. Boston.

8

Apsidraudusiems nariams išmoka:
PAŠALPOS-

$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00
savaitėje.

POMIRTINĖS:
$150.00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus.

Mėnesinės duoklės sulyg metų laike įsirašymo.
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį "Garsą” ir kitas pbperas nariai gauna dykai.

S. L. R. K, A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose.

Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:

P. MULEVIČIUS
458 GRAND ST., Sta. W, BROOKLYN, N. Y.

/DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Iš^ginimui Plapao ,

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Beverti Trasa
) “B” yra atsakanšisi nutaikinta padulkal-

tė tokihm vartojimui, kad sulaikius Hemial 
crifiee ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neiŠsisvartų į lauko pur' Fa- 
duikaitės yra rezervuaras, šiame r -’-vuo- 
re yra stebėtinas sausinantis ausitra Mintis 
ttedikalu. Kaip greit šis medikalas es ’rvne 

sušildytas, jis ?asl- 
leidža (r išein pro 
mažą skylutf, k y- 
ra pažymėta su ~iiide 
*C” ir yra su. itas 
per mažas odos sky
lutes, kad rudru1iws 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia *”t už
darymo skylu*

“F” yra tai ig-rsls 
PLAPAO-PAD .jalas, 
kuris turi būt orili- 
pintas per hip one- 
nepalieČiant tai; pa
vadinto frame - vcc-fc 
dalies* išrokuo; 'r-t, 
kad davus reikali įgą 
stiprumą ir paramų 
PLAPAO-PAD. 
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais
Ai noriu jums prl- 

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patrū
kimą.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą—

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi iisi- 
/eržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 
energiją, stiprumą—

Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėmijo jūsų pagerė- 
j.mo pasirodymą—

Tuomet ji|s žinosite, kad ju3ų trūkis yra 
pergalėtas ir jus Širdingai dėkavosite man 
už Ftiprų paraginimą priimt DABAR šį Bte- 
bukBngą uždyką išmėginimą.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiškai išmėgink jo vertf. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieke 
jums nekastuoja, apart to, jis jums galį 
pagražint Sveikatą, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis auksas. Priimk šį dykai “Išmėgi
nimą šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą ššendten ir 
grįžtančia krasa jus aplaižysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart’o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medaliam! Ryme ir su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo Šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusį 
draugą, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymą.

5,000 skaitytojų galės gaut šį išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis, Kad netapt apviltu, rašykite 
DABAR.

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 

Block 2920 St. Louis, Mo. 
Dykai IšmeriMimui Plapao ir Mr. Smario 

Knyra apie Patrūkimu. e

Vardas .................................. ............ .. ...............

Adresas ............. ...............................
Grįžtanti krasa atnei dykai iiniėr. Plapao

Sis duosnus pasiūlymas yra padarytas per 
išradėją stebuklingos “visą dieną ir' naktį” 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų.
MOKĖT NEREIKIA

Pirmiems 6000 ken
kiančių, kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progų ge
rai išmėgint juos. Jus , 
nieko nemokėsite ui 

ta išmėginimą Pla
pao nė dabar, ne Vi
liaus.

NEBEVARTOK
TRUSS

Taip, nebevartok jį. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne- 
atsakan č i u rams č iu
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
Kuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt jį 
dėvėt? štai yra ge
riausia kelias, kurį jų9 galite dykai išmėgint

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą taip 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo pnduskai- 
tę, yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Šimtai jaunų ir senų Žmonių padarė pri
sietas prieš oficierius, kad, PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpą 
aiką aplankomos pasekmės*

Tas yra todėl, kad ve’kmS yra nepaliau
janti—naktį ir dieną kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-nunu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
naują gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduotį—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbos truss, bei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD HAISKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikiu Kali būt lengvai išvokuotas, patėmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekantį išdėstymą.
< PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, Iš

sitempiamos materijos "E”, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį devet. Jo viduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduškaitę “B” nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos.

“A” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnejusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
beslslinkimo. 
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SERGANTI ŽMONES ATEIKITE PAS MANĘ
su visokiomis 
'patarnavimo

™a
chroniškomis, nervų arba komplikuotomis negalėmis, kurios reikalauja

SPECIALISTO.
Mano Stebėtinas Pasisekimas
skaudamų ir chroniškų priguli nuo to, kad aš pašvenčiau savo gyvenimągydyme ligų,

ant tyrinėjimo tų ligų. Toliaus mano ofisas yra aprūpintas naujausiais instrumentais 
ir prietaisomis, elektrikos drebėjimo ir jokių išlaidų nepaisau, kad tik pagelbėjus ma
no ligoniams.

Ar Tamsta Kenti
silpnumo užpakalės (nugaros), Užmiršimo, Drebėjimo Širdies, Silp- 
Nerangumo, Sunkiai jaučiąs, Skausmo galvos, Apsvaigimo, Neaiš- 

Lašėjimo į gerklę. Pilvo skausmo, 
Šios ir daug kitų yra pirmas persergėjimas, kad

silmunu nervų, 
nutno plaučių, 
kaus matymo, Silpnumo sąnarių, Votčių, Slogu, 
skausmo gerkles, apvilkto liežuvio. 
Tamsta trotiji savo sveikatą ir pajėgas.
OFISO VALANDOS:— Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakare. Nedėliomis nuo 10 

vai. ryto iki 2 vai. po pietų
DR KPNPAI V Cnooialicfac Antros durys nuo Gayety Theatre1 , opeiltuisias 673 wASHINGTON ST., netoli Boylston st., Boston, Mass.

n
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