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Y ra didele viltis su sandariečiais
sižeidimas nesutrukdė jo besi- 
darbavimus ambasadoj.

VOKIEČIAI PRIE VIL
NIAUS VARTŲ.

Paskutinios dienos vo
kiečiu laukiant.

LONDONAS. —Nuskendo 
Anglijos garlaivis Dingle. 
Tik vienas jurininkas teišsigel- 
bėjęs.

AKIU LIETUVIU
DARBININKŲ

’.JNGAI

skandysianti visokius RUSIJOJ NEŠALTA ŽIEMA. 
Pinskas, Rusija. — Associ-

Sulig “Ruskoje Slovo” korespon
dento oficieriaus P.

Piliečių mobilizacija ir miesto 
magistratas.

Organas Am. Lietuvių Rymo-katalikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos.TeL 620 80 Bosu'"

1. rugsėjo iš Vilniaus pas
kutinieji ligonbučiai. Mieste 
likos vien sunkiai sužeistieji 
bei silpnieji ligoniai. Apie tų 

Tuo tarpu iš kito Į laikų traukiniai kaip ir paliovė

■Ht'ond < <as' "er Septe ber 22 1915 at the post office at Boston. Mass..under the Act of March 3, 1879

VIENNA. •— Austrijos or
laiviai darė atakas ant Itali
jos amunicijos dirbtuvių Lom- 

Į bardijoj.

4 |
Sujuskiu

nai a >t ii<u-b organiza^ - 
kaičiau- sulauktu iki pirmojv 
eimo

1.000 NARIŲ A L R K MO 
TERŲ SĄJUNGAI IKI 

SEIMO. t
Sujuskite, sesers sajungi e 

tės, kad jūsų garsingoj orga 
nizacijoj atsirastų tūkstantini' 
skaičius iki Seimo

YRA DIDELĖ VILTIS.

Kun. Kemėšis, išvažiavęs į 
Brooklyną į sandariečių su ka
talikais konferenciją, kuri 
prasidėjo vas. 22 d., atsiuntė 
vas. 23 d. sekančio turinio te
legramą:

YRA DIDELĖ VILTIS SU
SITAIKINIMO SU SANDA- 
RIEČIAIS.

Kun. Kemėšis.

SPROGIMAS ANT 
GARLAIVIO.

New York. — Ant Anglijos 
gralaivio Starmount ištiko 
sprogimas. . Devyni žmonės 
buvo sužeisti.

DRABUŽIU RINKĖJAMS 
ŽINOTINA.

Dėl pabrangimo persiunti
mo Raudonasis Kryžius atsi
sako toliaus priiminėti senus 
drabužius persiuntimui dėl 
karės nukentėjusiems Lietu
viams Rusijoje.

Tai-gi gerb. drabužių rin
kėjai teiksis senų drabužių 
daugiaus nepriiminėti, o tuos, 
kuriuos turi ligi šiol surinkę, 
ūmai pasiųsti Raudonųjam 
Kryžiui, Brooklyne. (Adresas: 
American Red Cross, Bush 
Terminai, Brooklyn, New 
York).

Kaip veik persiutimo kaina 
sumažės, Raudonasai Kryžius 
tikisi vėla priiminėti siunti
mui ir senus drabužius.

Apie tai bus pranešta laik
raščiuose.

Su pagarba
Matas Milukas. 

Brooklyn, N. Y.
416 Hooper St.

tos. Ant tvorų kabo tušti bu- Premieras važiuoja Londo- 
teliai. Prie mažo dasilytėji- nan pasitarti su Anglijos mi
mo tvoros buteliai tuoj sutar- nisteriais karės reikaluose, 
ška.

Tą frontą saugoja šauniau
sioji vokiečių kavalerija.

Rusai nedarė didelių ban
dymų prasilaužti per vokiečių 
liniją. Tik keletą sykių pa
darė silpnas atakas ir viskas 
tuomi pasibaigė. Nežinia ar 
tai dėl stokos artilerijos ar tai 
dėl neužšalimo pelkių rusai ne
veikė.

Kartais prasideda šaudy- 
' maiši iš armotų, bet bombos 
vis plumtelėja į balas.

Vokiečiai užima augštesnes 
vietas, o rusai žemesnes. Tai 
pavasariui atėjus ir tvanams 
prasidėjus rusai turės trauktis 
iš savo vietų.

ITALAMS PASISEKĖ.
Londonan. — Per keletą] 

savaičių italai su didžiu užsis
pyrimu didžiomis armotomis 
daužė austrų pozicijas ant kal
no Callo. Pasisekė gerai jas 
aptrupyti, paskui padarius a- 
taką užimti tas pozicijas. Ita
lai užėmė taip-gi Roncegno ir 
Ronchi.

Po šitų laimėjimų italai at- 
Į sirado visai arti didžio mies
to Trent. Yra tik už 15 mv- 

{lių atstu nuo to miesto. Bet 
I tasai miestas apsuptas didžio- 
i mis drūtvietėmis ir fortais.

GAISRE ŽUVO 6 ŽMONĖS.
New York. — Sudegė Colo- 

nial valgykla ir ugnyje žuvo 
šeši žmonės. Sudegė taip-gi 
šaie stovėjęs namas, ' kur gy
veno artistai. Užsidegus na
mui, jame buvo 20 artistų.

VOKIEČIŲ LAIMĖJIMAS.
Londonas. — Su didžiu 

įnirtimu vokiečiai laužėsi per 
francuzų linijų Artois apskri
tyje ir keliose kitose vietose. 
Į rytus nuo Souchez po bai
siausio bombardavimo vokie
čiai padarė atakų ir paėmė 800 
jardų drutviečių. Paėmė ne
laisvėn 7 oficięrius ir 319 fran
cuzų kareivių. Atakoj daly
vavo septyni vokiečių batalijo- 
nai.

TURKŲ NUOSTOLIAI ER- 
ZERUME.

Petrogradas. — Sųlyg vė
lesnių -valdiškų pranešimų tur
kų nuostoliai Erzerume už
muštais, sužeistai ir nelaisvėn 
patekusiais esu 40.000.

VĖL EINA SMARKŪS 
VEIKIMAI.

Londonas. — Po smarkių 
audrų vakariniame fronte vėl 
atsinaujino dideli kariniai vei
kimai. Audros buvo sustab- 
džiusios baisų kraujo pralieji
mą. Dabar viskas atsinaujino. 

Talkininkams didelis džiau
gsmas iš to, kad fraeuzams 
pasisekė nušauti vokiečių zep- 
peliną. Zeppelinas nukrito 
žemėn degdamas 40 lakūnų žu
vo.

Belgijoj, kaip pranešama 
iš Rotterdamo, prasidėjo di
deli vokiečių susirėmimai su 
anglais. Naujos vokiečių jė- 

į gos iš Belgijos siunčiamos 
į frontam Į Belgijos miestus 
i labai daug atgabenama sužei
stų.

kas Zavadskis, Venclavskio nai “taube” ir vienas Zeppeli- 
artimas pagelbininkas. Milici- nas.
jonieriais pastojo labiausia Ii- į Antro rugsėjo perėjo vokie- 
kusieji mieste jaunesni vyrai, čių belaukiant. Armotų griau- 
daugiausia žydai, bet nemaž smas vis artinosi. Niekas jau 
buvo ir pagyvenusių vyrų. Iš- nemąstė apie valgį bei gėrimą, 

milicijonierių susidarė Išnyko luomu, padėjimų, tur- 
Jie pasiskirstė į aš- tų skirtumai.

, kiekviena pa- nūs sulygino 
po vieną

Ant ko- 
virši- 

išrinkti

NENUSILEIS PRIEŠ 
VOKIEČIUS.

Washington. — Kadangi 
Vokietijos valdžia paskelbė, 
jog nuo kovo 1 d. savo subma- 
rinais 
ginkluotus garlaivius, kad ir 
pasažierinius, by tik jis turės ated Press korespondentui te- 
ginklų, tai prieš tokį Vokie- ko lankytis rytiniame fronte 
tijos pasiryžimą prez. Wil- vokiečių pusėj. Jisai prane- 
son protestavo, nes ant tokių ša, jog šiemet tame fronte taip 
garlaivių važiuoja dažnai ir lengva žiema, jog retai kada 
amerikonų. taip buvo šiose vietose.

Keletas narių senato ir ats-1 Pinsko pelkės todėl neužša- 
tovų rūmo buvo nuėję pas lo, teutonų šalčiai nesuvargi- 
prez. Wilson patarti uždrausti 
amerikonams važiuoti ant ap
ginkluotų laivų. Prez. Wil- 
son atsisakė sekti jų patarimą, 
o statysis prieš Vokietiją.

NEW YORK. — New York 
Times rašo, jog Suv. Valsti
jų karės sekretorium j vietų 
atsistatydinusio L. M. Garriso- 
no būsiąs paskirtas Brand 
Whitlock, dabartinis ambasa
dorius Belgijoj.

NELAIMĖ ANT 
GELEŽINKELIO.

Milford, Conn. — Suikūlė 
du traukiniu. Nelaimėje ant 
vietos žuvo 9 žmonės ir apie 
50 sužeista. Daug iš jų smar
kiai sužeisti.

no ir rusams jau dingo viltis 
išvyti vokiečius iš vietų, ku
rias jie užėmė pereitą rudenį. 
O rusai laukė tuomet žiemos, 
pasitikėdami, kad speigai vo
kiečius. priveiks. Jų lūkes
tis neišsipildė.

Korespondentas apmate vo
kiečių frontą. Jis tvirtai pa
darytas. Nustatytas armoto
mis ir kulkasvaidžiais. Jam 
nepasisekė sužinoti kiek vokie
čių tame frone. bet jam išro
dė, jog tas frontas neperlau- 
žiamas ir tą pat tvirtina vokie
čių karvedžiai. Vokiečiai ga
lį laikytis be galo.

Be kulkosvaidžių ir armotų 
tas frontas sudrutytas milijo
nais pėdų dygliuotų vielų. 
Kiekvienas sodžius yra pavers
tas į mažą tvirtovę.

, Pinsko pelkės šiemet nebu-KONSTANTINOPOLIS. —
Turkijos valdžia paskelbė, jog Į vo užšalę. Tai žiemų čia nebu
jos kariuomenė pasitraukė nuo vo žymių veikimų. 
Erzerumo. Užginčija 
pranešimus būk palikę apie 
1.000 armotų. Ištikro likę tik 
50 senų sudaužytų armotų, o 
ir Erzerumo fortai neturėję 
karinės svarbos.

Vokie- 
rusų čiai apsidrutino ant kiekvie

nos salutės ir tik kada nekada 
rusų žvalgai susišaudo su vo
kiečiais.

Vokiečių frontas Pinsko a- 
pygardoj kyliu įsidaro į rusų 
frontą. Tai čia reikia dabo- 
tis, kad rusai iš šono neuž- 
drožtų. Tai iš abiejų pusių 
vokiečiai turi labai stiprias ar
mijas. Tai visos vietos ne 
vien artnotomis ir kulkosvai
džiais nustatytos, bet taip-gi

EIDĖ AMBARA 
DORIUS.

Bėrimas. — Amerikos am
basadorius James Gerard be- 
čiužinėdamas ant ledo Bavari-I 
joj parvirto ir nusilaužė pet- 
kanlį. Sugrįžo į Bėrimą. Su-, dygliuotomis tvoromis užtver-

tūkstančių žmonių pasijunta 
valdžioj aklo atsitikimo, at
skiriems žmonėms neleistini 
ir net nedovanotai išreiškimai 
savo ypatiškų jausmų, nes 
tas gali privesti prie neatitai
somos pragaišties. Vilniaus 
gyventojai turi užsilaikyti dėl 
vokiečių kariumenės atėjimo 
pilnoj ramybėje prisilaikant 
nuo rodymo jausmų neapykan
tos, pikčio ir neužsiganėdini- 
mo, kad priešas galėtų pama
tyti ir pagerbti mūsų dvasios 
stiprumą. Todėl persergstu, 

i jog visokį betvarkė ir pasi
kėsinimai sukelti peštynes be 
atidėjimo bus slopinama ir 
smarkiausiai baudžiama. Pi
liečiai, užsiiminėkit ramiai 
kiekvienas savo darbu įr paro- 

’ dykit išdidžiam priešui, jog jis 
I čia rado žmones, mokančius 
rimtai priimti nelaimingą sau 
valandą.”—

Miestelėnų tarpe atsišauki
mas daugel ką suramino. Iš- 
gansties gyventojų nesimatė, 

i Tik gyvenantieji ant Vilijos ir 
I Antkainio gatvėj gavo pasit
raukti giliau į miestą, nes 
besiartinant armotų trenksmui 
buvo pavojinga čia pasilikti. 
Čia nepasitiko— 
stikJ©' languose, dauge^RHI^ 
namuose nubyrėjo molinė štu- 
katurka, porą ar trejatą namų 
apgadino pakliuvę čia armotų 
šūviai.

Visos bažnyčios buvo atvi- 
I ros per dieną ir naktį, be pa- 
Į liovos ėjo pamaldos. Apie 
| Aušros Vartus, kur randasi 
. brangiausia Lietuvos švente- 
jnybė—stebuklingas Šv. Pane
lės, klūpojo ant kelių daug- 
tūktsantinė minia ir balsiai 
meldės.

Lygiai ir cerkvės buvo ata- 
daros. Visur bažnyčiose ir 
cerkvėse tūkstančiai maldinin
kų. Netuščios buvo ir žydų 
sinagogos bei maldų namai. 
Ypač prisikimšus buvo •chora- 
liškoji sinagoga ant Zavalnos 
gatvės.

Naktyj pasigirdo smarkūs 
sproginėjimai; tai rusai plai- 
šino karinę duonos keptuvę, 
melnyčią, provijanto sandė
lius ir tt. Visi gyventojai iš 
kaimynystės (taip vadinamos 
Naujų budinkų bei Novoje 
Strojenije) išsikraustė pir
miau, pareikalavus valdžiai. 
Tie plaišinimai rodė, jog atė
jo paskutinios valandos prieš 
vokiečiams įžengiant į miestą.

Iš ryto išplaišyta vokzalas 
(geležinkelio stotis) prie to 
puikus tunelis įgriuvo podraug 
su bėgiais, sudarant vienų 
milžinišką sūrmaišį.

Išsprogimas buvo taip stip
rus, jog daugumas mažų na
melių, prisiglaudusių aplin
kui, labai apgriuvo. Bet ir 
iš čia žmonės savo laiku buvo 
išsikraustę valdžiai įsakius.

(“Išeivių Draugas.”)

viso 
800. 
tuonias dalis, 
siėmė tvarkyti 
policijos apskritį, 
žno apskričio milicijos 
ninkais pastatyta 
tam vyrai, kurie ėmė pildyti 
priedermes pristavų, okolodoč- 
nų ir t.t. Kiekvienam buvo 
duota koki nors valdžia teisė
tai miesto tvarką prižiūrėti.

Miesto magistras įdavė 
milicijonieriams tam tikrus u- 
rėdo ženklelius ir suteikė gin
klus. Tuo pačiu laiku miesto 
valdyba išleido atsišaukimus 
į žmones, kviečiant tuos užsi
laikyti ramiai ir nesipriešinti 
milicijonierių reikalavimams.

Milicij onieriai veikė išmin
tingai ir tvirtai dabojo tvar
kos. Jie stovėjo mieste ant 
sargybos, darbavos policijos 
raštinėse, išrašinėjo ir teikė 

Į įvairius paliudijimus, dabojo 
kad nebūt rubavojama ir plė- 

! šiama gyvenimai pabėgusių iš 
i

\isus mieselė- 
ir sudraugavo 

baimė ir laukimas nežinomo 
rytojaus. Kol kas miestas te
bebuvo liuosybėje, bet kiek
vienas jau jadtė vokiečių ran
kų.

Nepaprastas mierto dū- 
mo3 posėdis.

Naktį ant 2 rugsėjo vado
vaujant mięsto majorui Vens- 
lavskiui susirinko į posėdį du
rna. Tas magistaturos posė
dis užsitęsė iki ryto; ant jo 
pakliuvo ir oficieris P. Į posė
dį buvo kviesta delegatai-ats- 
tovai nuo įvairių miestelėnų
sluogsnių. Pradėjo posėdį p. j 
Venclavskis prakalba.

—“Pieliečiai. jis pasakė,
susirinkome čionai šioj nepap
rastos istorijos svarbos valan
doj išpildymui mūsų pilietiš
ki} priedermių ir kas link mū
sų tėvynės, ir kas link mūsų 
viengenčių. Priešas stovi jau 
prie vartų ir kiekvieną minutę 

miesto žmonių. Milicija su- galim laukti jį pasirodant. At
gavo kelius plėšikus, kurie minkit tamstos, jog kiekvie- 
mėgino išrubavoti paliktus sa- ną mūsų žingsnį vėliau teis 

i vininkų gyvenimus ant Geor- 
I gijavskio prospekto ir Užupyj.
Plėšikai smarkiai nubausta.

PERSERGSTI.
New York-^y- Ketverge tu

rėjo išplaukti Francijos gar
laivis Espagne. Plauks į Bor- 
deaut. Pasažierai ėmė gauti 
anonimiškus laiškus su pers
pėjimu, kad nevažiuotų, nes 
Vokietija paskelbus atakuos 
visokius garlaivius ir neatsi
žvelgs kokie žmonės yra ant 
garlaivio.

žmonija ir istorija. Nepriva
lome pamiršti, jog nepastovi 
karinė laimė tankiai daug kar
tų kokį miestą ar šalį atidavi- 
nėja iš rankų į rankas. To
dėl rimtai ir drąsiai atsižiurė- 
kim į ateitį, pasitikėdami, jog 
karingumas mūsų didvyriškų 
pulkų greitai perlauž priešo at
kaklumą, o kol kas atminkim, 
jog mes buvom, tebesame, ir, 
pasitikiu, paliksim rusi) pilie
čiais, kurių priederme yra pa- 

_ rodyt viegenčiams drąsumo
dėl nesveikatos palei Tigriso upę Mesopota- Jau jieliko abejonės, jog vo- ir pastovumo pavyzdį. Tegul 

” j. Ten gerai apginkluoti kiečiai įžengs į Vilnių neužil- priešas, niekinąs mūsų kultu- 
go, už kelių dienų ar gal net rą, pamato mumyse stiprios 
valandų.

Armotų šaudymas buvo taip 
smarkus, kad negalima buvo 
ant gatvių susikalbėti dėl pek
liško trenksmo. Vilnius išro
dė didele kariumenės stovyk
la. Be palioos, tarsi išsilie
jusi iš krantų upė, smar kiai 
plūdo miesto gatvėmis karei
vių pulkai. Tvarkiai, bet sku
biai ėjo, važiavo jojo raiti vis 
nauji būriai.

Naktis ant 2 rugsėjo pasi
taikė puikiausia. Buvo žino
ma, jog priešas jau pasiekė 
miesto vartus, jog smarkus 
mušis eina jau arti Kalvarijos 
gatvės, bet niekas neskubėjo 
grįžti namon. Dangus išrodė 
milžiniško gaisro atspindžiu. 
Į visas puses lakstė tarsi ugni
niai žaibai, trukšmas gi buvo 
taip didelis, kad rodės jog že
mė prasiverineja aplinkui ir 
viskas griūva.

Oficieris P. lygiai stovėjo 
žmonių minioj, nors dar jau
tės labai silpnu, nepilnai su
gijusių. Jis tiesiai pabėgo 
ant gatvės iš ligonbučio. Ir 
visi, kas tik pajėgė paeiti, 
išsivaikščiojo į visas puses. 
Niekam nurūpėjo užlaikinėti, 
nes viskas sumišę buvo.

Atėjo vidurnaktis. Auto
mobiliai su armbtomis, raite
liai kazokai skubėjo iš miesto 
trauktis, o su jais maišėsi ne
maž bėgančių miestelėnų. Iš- 
viršaus matės skrajojantieji

TARNAVO PRIEŠAMS.
_ Manchester. Anglija. — Bo- 
velnų kompanijos direktorius 
Holt ir D. Cooper užveizėtojas 
firmos tapo nubausti. Vie
nas uždarytas kalėjiman vie
niems, o antras pusei metų.

Buvo prirodyta, jog jie 
per. Šveicariją siuntė bovelni- 
nius siūlus Austrijon.

TOLEDO. — Frank Daly, 
policmonas, ‘ 
pasitraukė nuo savo vietos iš- mijoj. 
tarnavęs 25 metus. Per visą indėnai anglų oficierių vedami 
laiką jis neturėjo su savim re- susilaukę sudrutinimų pradėjo 
veiverio. Jis yra pagavęs ke
letą didelių piktadarių.

TURKAI SPAUDŽIAMI.

Londonas. — Turkai Už- 
kaukazyje visu frontu traukia- 

j si atgal.
] šono pradėjo juos spausti An- vaikštinėję, pabėgėliai iš Vil- 
glijos_ kariumenė. Yra tai niaus gavo jau keliauti pėsti.

DAIKTŲ BRANGUMAS 
RUSIJOJ.

Lewin-Epstein, žydų gel- 
bėjįmo nukentėjusių dėl karės 
komisijos narys, savo prakal
boj Bostone pasakojo apie 
brangumą valgomųjų daiktų 
Rusijoj.

Juodos duonos svaras 22 ar
ba 25 kp., kvietinės duonos 
svaras 55 kp.

Šių dalykų kaina ant svaro: 
miltai 45 kp., sviestas 1 r. 65 
kp., cukrus 70 k., mėsa 1 
rub., suris 1 rub. 50 k., mui
las 75 kp., žuvis tarp 80 k. ir 
1 rub., ryžiai arba pupos 60 
kp. o vienas kiaušinis kainuoja 
15 kp.

Maišas miltų, talpinąs 200 
svarų, pirma kainavęs 12 ar 
13 rub. dabar kainuoja 120.

Dalykai dešimts kartų pa
brango.

smarkiai veikti.
Kol kas turkai teblaiko dar 

apgulę Hut, kur yra Angli
jos kariuomenė po vadovyste 
gen. Townshendo.

Nuo rusų fronto turkai 
traukiasi vis tolyn, o rusai ve
jasi juos ir lipa ant kulnų. Ru
sai užiminėja sodžių paskui 
sodžių.

Vokietijoj nedaug tebuvo 
rašyta apie Erzerumo puolimą. 
Paskelbta tik rusų oficialis 
pranešimas. Vokiečių karve
džiai įsitikinę, kad dideli kal
nai Armėnijoj turės sustabdyti 
rusų žengimą pirmyn.

DAUG KARIUMENĖS 
IŠ AUSTRALUOS.

Boffalo, N. Y. — Pravažiuo
damas per šį miestų Australi
jos premieras Hughes pasakė, 
jog Australija pasiusianti Eu
ropon išmustruotų apginkluo
tų 300,000 kareivių. Premie
ras išreiškė viltį, jog karė pa
sibaigsianti šiemet./ Taip-gi 
pasakė, jog Australija yra 
pasiryžus remti karę iš visų 
savo išgalių.

Rusai belaukdami vokiečių 
pradėjo iškraustinėti Vilnių 
dar liepos mėnesyj. Užsibaigė 
gi prieš vokiečiams įžengiant į 
miestą. Ant galo išvažiavo iš 
Vilniaus gubernatorius ir poli
cija. Nuo to laiko visą vald
žią prisiėmė ant savęs miesto 
galva Venclavskis.

Kaip tik magistratas prisiė
mė tvarkų vesti, tuojau pradė
jo veikti dar pirmiau sudary
ta milicija. Milicijos virši
ninku išrinkta vietos visuome
nės veikėjas, namą savinin- ant miesto vokiečių aeropla-

dvasios žmones: ištikimus 
priedermei, pastovius nelaimė
je. O dabar pradėsim tuo- 
jaus svarstyti būdus, kaip ap
saugojus gyvybę ir turtų mū
sų viengenčių.”

Venslavskio prakalba suju
dino visus. Nutarta iki ga
lui pildyt savo priedermes, el
gtis tarsi gyvenimas tebeitų 
kaip ėjęs. Nutarta miestelė
nams išduoti ant rytojaus dvi
gubų duonos porcijų, paaiški
nus, kad to turės pakakti ant 
dviejų dienų. Milicija nutar
ta laikyti ant sargybos, kad 
miestelėnai neužkabinėtų visai 
vokiečių kareivių ir pisilaiky- 
tų ramiai tvarkoje. Tuo pa
čiu laiku sudaryta sąrašas pa
liktų “upravoj” (miesto magi- 
starto raštinėje) saugoti doku
mentai apie paliktus pabėgėlių 
turtus. Svarbiausieji doku
mentai buvo surinkt ir matant 
visiems deputatams pasirašė 
visi ant susirinkimo buvę.

Pabaigoj gi susirinkimo nu
tarta išleisti į miestelėnus se
kantį magitsrato atsišaukimą, 
kurs ir pasirodė išpildytas vi
sur mieste 2 rugsėjo apie 6 v. 
ryto, su parašais Venslavskio 
ir magistartos narių:

— “Piliečiai! Artinosi svar
bi valanda. Galimas dalykas, 
jog už kelių valandų mūsų 
priešas bus mieste.. Tegul 
nenusimena niekas. Būkite 
ramns ir drąsus. Tegul kiek
vienas prisimena. jog pana
šiose valandose, kada likimas

ATSIŠAUKIMAS Į GERB. 
KLEBONUS ARBA TAIP 

VEIKĖJUS.
Meldžiu man pranešti kokio

je kolonijoje randasi didelė pa
rapija ir joje nėra lietuvio foto
grafo. AŠ norėdamas užsiimti g 
fotografu amatu, bet neturėda
mas pažįstamų nežinau kur būtų 
patogiaus.

Ui suteikimą žinių, būsiu la
bai dėkingas.

L. Kalužiaskts,
255 Lisbon St., Leviston, Ma. d|
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TRIUKŠMINGĄJĮ STREIKĄ 
ATSIMINUS

Labai triukšmingas streikas 
Toungstowne pasibaigė. Pa
žvelgus į jį pasimato kaikurie 
pažymėtini dalykai.

Tasai streikas buvo sujung
tas su riaušėmis, netvarka, 
girtavimu, plėšimu, žmogžu
dyste, padegimu, žodžiu tai 
buvo vienas baisiųjų prajovų 
šiame kapitalistiškame surėdy
me.

Bėda verčiama ant “forei- 
Bierių”. Girdi tai tie riauši
ninkai, kurie degino, laužė ir 
grobė tai ne amerikonai, tai 
bemoksliai ir niekšiški fore- 
nieriai, Europos sąšlavos. '

Aiškus šmeižtas, aiškiai 
matoma neužpelnytai primeti- 
nėjamoji dėmė.

E. Youngstowne, kur tos 
riaušės ištiko, yra 15,000 gy
ventojų. Veik visi svetimtau
čiai. Iš jų piliečių yra tik 
apie -400. Tie visi darbinin
kai buvo sutraukti pačios 
Youngstown Sheet and Tube

“KATALIKAS” IR MŪSŲ 
JAUNIMAS.

Kiek laiko atgal, kuomet 
“Katalikas” dar nebuvo “ke- 
įnėšinės” partijos išsvajojęs 
ir laikėsi arčiau katalikiškos 
visuomenės idealo, Amerikos 
katalikiškas jaunimas “Vy
čiai” surasdavo sau nemažai 
vietos “Kataliko” špaltose. 
Nesykį “Kataliko” lapuose 
užeidavai gražių straipsnelių, 
žinučių iš Vyčių judėjimo.

Bet... iš laisvamanių padan
gių papūtė į “Kataliko” gar
delį šiltas vėjalis ir viskas ū- 
mai pasimainė. “Katalikas” 
kaip ■įmanydaams varo lauk 
iš savo špaltų katąlikiško jau
nimo reikalus, stengiasi už
miršti praeitus laikus ir visa 
širdžia atsidavė “Lietuvos” ir 
d-ro Graieiuno globai, kuri pa
staruoju laiku pilnai ‘Katali
ko” leidėjų ir redaktorių gal
vose įsigalėjo.

Mes, Vyčiai, buvome pap
ratę į “Kataliką” žiūrėti kai
po į savo prietelių ir visomis

raitęs bėga nuo viso to kas tik 
atalikystės dvasia paremta.

Kodėl jis taip daro, tai jo 
dalykas; į “Kataliko” priva- 
tiškus biznius nemanau kištis. 
Ar jis mano tuomi laisvama
niams prisigerinti, ar nuo 
katalikų atsikratyti — tai jam 
žinoti, man šiandieną tik aiš
ku kad Lietuvos Vyčiai nusto
jo savo seiliaus mylimo priete- 
liaus kuris nuo šios dienos ap
sirinko sau visai skirtingus 
kelius.

Katalikiškasis Amerikos 
jaunimas neteko “Kataliko” 
paramos, bet užtai, galima 
tikėties, kad ir “Katalikas” 
pralaimėjo plačios katalikų 
jaunuomenės užuojautą .

Nutrūko prietelystės ryšiai 
— esame viens kitam svetimi. 
Nuo šio laiko niekas Vyčių su 
“Kataliku” neriša. “Katali
kas” su laisvamaniais susi
draugavo, gi Vyčiams naujų 
prietelių atsirado. Vietoj vie
no pabėgusio draugo, susilau
kėme keletas naujų. Atsira
do “Darbininkas,” “Vytis,” 
“Tautos Rytas,” kurie nuo 
Vyčių nesikrato, bet dar juos 
nuoširdžiausiai remia, skati
na prie darbo.

Mūsų, Vyčių, pareiga rem
ti savo tikruosius prietelius, o 
nuo visokių “katalikiškų” 
“Katalikų” laikyties nuoša
liai, pakol jie nesugrįš prie 
mūsų idėjų ir nepradės išnau- 
jo varyti su katalikais bendro 
darbo.

Remsime, platinsime ka
talikišką spaudą ir laikraš
čius. Prie kiekvienos progos 
mes, Vyčiai, agituokime už 
“Darbininką,” “Draugą” ir 
kitus katalikiškus laikraščius, 
nes tai mūsų tikrieji draugai. 
“Katalikę” ir jam panašius 
palikime laisvamanių malonei, 
nes prie katalikų judėjimo jie 
dar nepriaugo.

Vytis.

kompanijos, kad užimti vietas išgalėmis * jį rėmėme, platin- 
omorilrAmi ” L” ori tnlrin kn_ _____ • 1_______________________ •__________ ?______ x___amerikonų”, kad tokių bu- darni katalikiško jaunimo tar- 

Skaudu mums buvo ma- j teitiespigesnius darbiniu
____ ________ ___ _______

Tenai darbininkams buvo kiškos visuomenės, l 
užgyta susiorganizuoti į teisė-1 jaunimo atsitolinimą, betėvis 
tas unijas, buvo užginta jiems buvo manyta, kad “Katali- 

kas” tik laikinai susirgo lais-; 
vamanybės liga ir netrukus 
pradės vėl sykiu su visais ka
talikiškosios visuomenės ir 
jaunimo reikalais sieluotis ir 
sugrįš į senąsias ištikimas vė- ( 
žes. Deja, mūsų pasitikėji- Į 
mas neišlėmė mums nieko ge
ro. “Katalikas” kuo tolyn, 
tuo labyn šliejasi laisvamaniš
kos nugaros ir baigia persisem- 
ti laisvamaniško pasaulio rau-, 
gu, kurį jis ir jo prieteliai 
“Lietuva,” “Ateitis”, d-ras 
Graičiunas ir kiti gražiai pa- 
krikštino “tikrąją katalikiška 
partija.”

Kiek toje naujoje neva ka
talikų partijoje randasi tikro 
katalikiško jausmo geriausia 
mums parodo “Kataliko” už
sipuldinėjimai ant katalikiškų 
veikėjų ir pilnai ignoravimas 
katalikiško jaunimo reikalų.

’ L. Vyčių vardas “Katali- 
ui” daug baisesnis kaip “Lie
tuvai”, ir “Vienybei Lietuv
ninkų,” kurios vis-gi, nors 
ir nepritaria Vyčių judėjimui, 
bet labai džentelmoniškai pa
sielgia su žinutėmis iš Liet. 
Vyčių gyvenimo, jas talpin
damos. Net kelis-syk paste
bėjau tuose laikraščiuose ko
respondencijų Vyčių veikimą 
apibudinančių. Pasitaiko tuo
se laikraščiuose nemažai ir 
užgaunančių žinių, bet, juk 
tai laisvamanių oficijozai! iš i 
jų nieko kito negalima ir ti- 
kėtiea.

Mūsų gi senasis prietelius 
“Katalikas” net laisvamanius 
savo Vyčių ignoravimu sumu- 

Nenori apie Vyčius ne 
tik užsiminti, bet dar pasiųs
tas į redakciją žinias iš Vyčių 
gyvenimo kišo kuogiliauria 
krepšin. Vienas, kitas iš Vy
čių veikėjų nusiskundžia, kad 
“Katalikas” visai nebenori su 
Vyčiais skaitytis, brauko lauk 
viską, kas tik apie Vyčitft ra
šoma.

Ir kodėl taip atsitiko! At
sakymas aiškus: “Katalikas” 
bijosi katalikų ir skvernus pa-

tarties apie savo darbininkiš
kus reikalus. Tyliai dirbo di
džiuose dirbtuvėse, bet kartu 
juose augo ir plėtojosi pasi
priešinimo dvasia. Ta dvasia 
galop ir išsilėjo į tas didžias 
riaušes.

Tatai sociale neteisybė yra 
gausiu didžių riaušių šaltiniu. 
O ten kur darbininkams už- 
drausta, neleista tvertis į u- 
nijas, kur unijos persekioja
mos, nepripažinamos, tai pa
našūs vulkaniški išsiveržimai 
draugijiniame gyvenime, kaip 
Youngstowne, turės atsikarto
ti.

Geros unijos, geros darbi
ninkiškos organizacijos yra au
klėtojos, dorinto jos darbinin
kų. Gerų unijų nariai pasto
vės už savo reikalus, bet nesi- 
griebs riaušininkų priemonių.

Kelias prie geresnės socia
lus tvarkos, pagerinimo santi- 
kių tarp darbdavio ir darbinin
ko yra unijos, darbininkiškos 
organizacijos, kurios veda na
rius prie savo reikalų pažinimo 
kurios auklėja narius protiškai 
ir doriškai.

Pereitais metais New Yorko 
mieste buvo atvesta teisman 
14,000 prasikaltusių vaikų. 
Pustrečias nuošimtis buvo 
mergaitės. Anot teisėjų paša 
kymo pusė prasikaltimų buvo 
dėl tėvų neužtektino vaikų da
bojimo.

Pereitais metais persi skyri
mų Japonijoj buvo 93,949; Suv 
Valstijose 55,502; Vokietijoj
&860; Francijoj 8,884; Vengri- Į šė.

« A 1CA Ta I**—.* 016 A 1" • • *joj 2,130; Italijoj 819; Anglijoj 
ir Valijoj 568; Škotijoj 176; 
Švedijoj 390; Šveicarijoj 1,053; 
Airijoj 1.

fiuv. Valstijų ir Kanados 
“r- tų kolegijose yra 15,873 

<JBokinių, jėzuitų univerrite- 
- - 5,793.

ugščiau pasikelia,
dau-a-- r pa-iremt an 

kitų.

DAR APIE PRAKALBAS, 
LAIKYTAS GARDNER, 

MASS. SAUSIO 31 D. 
ŠIAIS 1916 MET.

Pateko į mano rankas “A- 
” 18 numeris, kuriame

pamokslų neklauso, ir tokius šydamas, _<ad Kemėšis b&lsiai 
pat melagingas korespondenci- išniekino politiką be tikėjimo, • 
jas rašo į laikraščius, kaip ir parodo, kad jis neturi nei su- 
M. Stakėnas.

Ant galo rašo: “Kemėšio apie politiką, 
politika yra sumaišyta su tikė
jimu.
Jung. Amerikos Valstijų kons
tituciją, nes mūsų konstitu
cija atskiria tikėjimą nuo ša
lies politikos bei valdžios. 
Kemėšis baisiai išniekino tą 
politiką, kuri be katalikiško 
tikėjimo.”

pratimo nei apie tikėjimą nei
Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

Tokia savo melaginga ko-
Tokia politika laužo respondencija M. Stakėnas no

ri ųžgiedyti tiktai Gandnerie- 
čius, nes tuomi nori parody
ti, kad štai, nors jūs plojo
te rankomis, dėka vo jote ir 
kvietėte daugiaus atvažiuoti, o 
aš jį atrandu tokiu ir tokiu, 

Jei nei aš, nei kaip šioje korespondencijoje, 
kun. Kemėšis nieko nekalbėjo- patalpintoje “Ateityje,” apra- 
me apie tikėjimą, nei apie po- šiau. 
litiką, todėl M. Stakėnas, ra-

CHICAGOS ĮVAIRUMAI

Lietuvių ūpas.

Kun. Pr. Meškauskis. -------- i-------------------

DIEVO GALYBE.
Išaušo rytas, saulelė šviečia, 
Kruta gyvūnai kiek gali.

Paukšteliai čiulba, bitelės spiečia 
Žadina draugą miegalį.

Kelkis brolyti, atėjo laikas,
Reikia darbuotis pradėti.
Šiandie dar gyvas vikrus ir sveikas, 
Ryt gal reiks lovoj gulėti.

Pakol dar laikas dabar naudokim, 
Kol plasta mūsų krūtinė.
Kad yra Dievas neabejohim, 
Žibės mums viltis auksinė.

Pažvelgk į dangų, kiek ten žvaigždelių, 
Kiekviena mirga ir šviečia.

’ Pažvelgk ant medžių, kiek čia lapelių, 
Kiek vabalėlių čia spiečia.

Pažvelgk ant žemės, kiek čia žolelių 
Puikiais žiedeliais pražydo.
Klausykis girioj kiek ten paukštelių 
Skardžiais balseliais pragydo.

Pažvelgk į dangų, kaip saulė šviečia
Palenkus veidą skaistybės, 
Vienodu karščiu visus paliečia 
Vienodai duoda šviesybės.

Išvysk kaip mėnuo padange rieda, 
Apšviesdam’s nakties tamsybę. 
Žvėreliai ilsis žmoneliai miega, 
Visiems suteikia ramybę.

i

kaip ir gyvavo. Dauguma, 
mūsų lietuvių nelabai noriai 
tomis mokyklomis naudojasi. 
Chicagos L. Vyčių apskričio 
sumanytos ir pradėtos jau lai
kyti paskaitos, neilgai tęsėsi. 
Kaikuriose parapijose paskai
tos geriaus pavyko, kai-kurio- 
se prasčiau. Vis-gi paskai
tos savo svarbą Vyčiams pa
rodė. Dauguma tuomi reika
lu labai interesavosi. Paskai
tų rengimu daugiausiai rūpi
nosi buvęs Chicagos Liet Vy-

Chicagiečiai lietuviai, kaip 
katalikai, taip ir “tautinin
kai” su socijalistais negali šį
met pasigirti ypatingai geru 
ūpu. Jei kas veikiama, tai 
daugiausiai sulig reikalo; en- 
tuzijazmo taip kaip ir nema
tyti. Tūli spėja, kad chica
giečiai pergyvenę įvairių sei
mų, seimelių ir konferencijų 
laikus, vis dar negali pasi- Apskričio pirm., p. M. ZaJ- 
liuosuoti nuo nuovargio ir ilsi- dokas, lietuvis architektas, 
si, laukdami “geresnių” lai- jeį Chicagos Vyčiai smar
kų. Iš šalies žiūrint, galėtų įi&u subrustų dirbti, daug ne
pasirodyti, kad chicagiečiai užbaigtų ir naujų sumanymų 
snūduriavimo pasaulyj graibs- įvykintų, 
tosi, bet atidžiai prisižiūrėjus 
į Chicagos lietuvių bruzdėji
mą, reikia pasakyti, kad ir 
juodam ūpui plačias akis iš
plėtus, chicagiečiai lietuviai

Jei Chicagos Vyčiai sma>-

Liet. Vyčių Paskolos ir 
Taupymo Bendrovė.

Jau keli mėnesiai, kaip
kartas nuo karto praveria akis gįa prie Šv. Jurgio parapijos 
ir maloniai nusišypso. I - - -ir maloniai nusišypso.

S. L. B. K. A. reikalai

pe. Skaudu mums buvo ma- teįneš" numeris, Kuriame 
taht '“Kataliko” nuo ‘ kata!i- J atradau Miko Stakėno kores- 

visuomenės, o ypač pondenciją, apie mano ir kun. 
F. Kemėšio prakalbas. Gir
dėjau ne sykį apie M. Stakėno 
veikimą Gardner’yje ir turė
jau geresnę nuomonę, bet per
skaitęs tokią korespondenciją, 
persitikrinau, kad yra netoks 
kaip įsivaizdinau jį, nes mo
ka labai meluoti.

Visu pirmu, tose prakalbo
se nei minėti neminėjome apie 
politiką nei apie tikėjimą, nei 
užgavome jokių partijų, nes 

' pabaigus prakalbas viens iš 
' Gardneriečią gerb. Klinga pa
dėkojo kalbėtojams, kad ne- 
užgavome srovių. Delko ta- 

| da neatsiliepė M. Stakėnas ir 
i neužprotestavo už tokį padė- 
kavojimą

Antra, aš nekalbėjau apie 
S. L. R. K. A., bet apie blai- 

; vybę ir apie karę, o kun. Ke
mėšis kalbėjo pirmiaus apie 
darbininkų judėjimą, o po per
traukos kalbėjo apie S. L. R. 

I K. A. Ir ant pat galo tiktai 
paraginau, kad rašytąsi ka
talikai prie S L. R. K. A

Negirdėjau, kad kun. Ke
mėšis peiktų Gardneriečius, 
ypač man išsireiškė, kad jam 
patiko ir dar žada atvažiuoti, 
kaip lygiai ir ant manęs pa
darė daug geresnį įspūdį, ne
gu užpraeitais metais, kada 
socijalistai visą tvarką ardė.

Toliaus M. Stakėnas rašo, 
kad Gardner’yje yra apie 6-7 
šimtus lietuvių, ir Athol’yje 
taip-pat tiek, ir kada ten su
areštuota buvo 26 lietuviai, o 
Athol’yje daugiaus kaip 50 ir 
kada ten piliečių yra dau
giaus, kaip 60, o Athol’yje 
vos 4-5. Tai stačiai melagys
tė! Aš su pažįstamais sus
kaičiau areštuotų tiktai 14, o 
piliečių yra 23 ir lietuvių At
hol’yje yra apie 1 tūkstantį, o 
Gardner’yje, kiek klausinėda
mas dasižinojau yra apie 4-5 
šimtai.

Rašo taip-pat apie Athdiš- 
kius, kad visi eina į bažnyčią 
ir pamokslų klauso. Ir čia 
melagystė; nes ir Athol’yje 
yra M. Stakėno draugų šaki- 
ninkų ir keleivininkų apie 30, 
kurie neina nei į bažnyčią^nei

Išvysk ant marių — koks vandenynas,
Kaip supas vilnių verpetas,
Kiek čia žuvelių jose maitinas,’

# Visos sočios papenėtos.’

Kas tų grožybę mums apsakytų, 
Galvok tu jaunas ir seni.
Kiek vr’ smiltelių kas suskaitytų, 
Kas mus užlaiko ir peni.

Kas viršų marią vaikščiot galėtų, 
Sausoms kojom’s žingsniuotų. 
Kas tokias ilgas rankas turėtų, 
Nuo dangaus žvaigždes nušluotų.

Nėra ant svieto kuris galėtų 
Sutvertus daiktus valdyti, 
Tas būt beprotis, kuris norėtų 
Naujų pasaulį statyti.

Tik vienas Dievas tą viską žino, 
Nes Jis pasaulį sutvėrė, 
Visas grožybes Jis pagamino 
Dėl mūsų gero pabėrė.

Nors Dievas daug ko visiems suteikė, 
Peni, apšviečia ir šildo,
Bet pažiūrėkim kaip žmonės veikia, 
Ne visi valią Jo pildo.

Paveikslu Dievo sutverti žmonės 
Nemoka sevęs godoti.
Daugumas nori būti beždžionės 
Ir keturiomis rėplioti.

Girdėtis yra tokie tėveliai, 
Vaikeliams krikšto neduoda 
Tėvų krikščionių vaikai žydeliai 
Bengia ateitį jiems juodą.

Čia nėra garbė, o apiakimas 
Iš gero blogu pastoti, 
Širdį suspaudžia nusiminimas 
Ramiai neleidžia miegoti.

Galvoja naktį, galvoja dieną 
Bet nieko gero nemato
Kur ji pradingo ta rojaus siena, 
Kurią tiek metų, kaip stato

Jūsų vadovai jie nesigėdi, 
Visokias klaidas spauzdina, 
Patys purvuose paskendę sėdi 
Ir jus į puotą vadina.

Sudėtą turtą jūsų eikvoja,
O dar ir protą svaigina,
Ant prapuolimo patįs neatboja 
Ir jūsų sielą skandina.

t

z

*

f

I

g > s

Brangfis broleliai senutės mielos, 
Budėkim naktį ir dieną 
Neprapuldykim tos savo sielos 
Nes mes ją turim tą vieną. _____

V. (tatMBr

Begriūnantis Chicagos S L. 
R. K. A. apskritys baigiama 
išnaujo atstatyti. Pasidarba
vus keletai katalikiško Susi- 
vienijimo organizatoriams, bu
vo sušaukta apskričio susirin
kimai, kuriuose daug naudin
gų sumanymų iškelta. Dele
gatų buvo atvažiavę net ir iš 
kitą miestų. Tarpe kuopų 
apsireiškia didesnis judėjimas 
ir savo reikalais interesavima- 
sis. Dažnai rengiama prakal
bos, vakarai ir baliai, 
medžiagiškai nors ir ne 
nusiseka, bet morališkai 
bai daug naudos atneša.

Laikui bėgant, galima 
kėties, Chicagos S. L. R. 
A. apskritys ir kuopos 
tvarkys ir ingys daugiaus vei- Į 
klumo. S. L. R. K. A. tai 
mūsų naudingiausia organiza
cija, todėl visiems Chicagos 
lietuviams reikėtų prie vieti- Į 
nių šios organizacijos kuopų' 
prisidėti

kurie 
kaip 

la-

ti- 
K. 

susi-

Jaunimas vis labiau bruzda.

gyvuoja Liet Vyčių Taupymo 
ir Paskolos Bendrovė. Ben
drovei gana gerai sekasi; tu
ri apie 70 šėrininkų — Vyčių, 
kurie mokėdami po daugiaus 
ar mažiaus šėrų, taupo pini- 
"—. Kaikurie jau turi susi
taupę po 100—200 dolerių, 

į Reikia pažymėti, kad taupy
me pinigų neatsilieka ir vytės. 
Berods, jau kelios ir paskolos 
suteikta.

Keletas Vyčių turi pasiėmę 
Šerus ant Vyčių namo.

Bendrovės pirmininku yra 
p. Jul. Kaupas; sekretorium 
p. J. Kazanauckas.

Liet. Vyčių Taupymo ir 
Paskolos Bendrovė randasi po 
valdžios priežiūra. Visiems 
Vyčiams vertėtų pasirūpinti 
pinigų taupymu ir tuojaus pri
sidėti prie Bendrovės.

Susirinkimai atsibūna kae 
panedėlis Šv. Jurgio parapi
jos salės kambariuose, kur ga
lima kiekvienam Vyčiui savo 
taupymus sukrauti.

Chicagos moterys — šaunios 
darbininkės.

Mūsų lietuvės sparčiai pro
gresuoja. Metai atgal Chi
cagos lietuvių moterų pasau
lyj didesnę svarbą turėjo mar
ga šlebė ar plati skrybėlė. 
Šiandie viskas pasimainė. Su
sitvėrus Moterų Sąjungai, vi
sos subruzdo apie ją kalbėti. 
Bemaž kiekvienoj parapijoj 

• randasi Moterų Sąjungos kuo- 
kuri ir apie siuvimą, viri- 
vaikų auklėjimą rūpina- 
Nuolatos kuopų rengia- 
agitatyviškos prakalbos, 

baliai.

Turime jaunimo visokio 
plauko; visokių ratų, rate
lių, kuopą, kuopelią vardai 
tik mirga Chicagos lietuviš
kuose laikraščiuose ir neretai 
ją veikimo aidas pasiekia net 
tolymesnias S. Valstijų lietu
viškas kolonijas.

Pradedąs besiorganizuoti 
laisvamanių ir soči jai istų jau
nimas į jaunimo ratelius, iš
važiavus į Bostoną p. A. Rim
kai, nebteko ir tą 15 stipinų, 
iš kurią ant Bridgeporto buvo 
susidaręs garsus “Jaunimo 
Lavinimosi Ratelis.” Socia
listai labai kariškai pasistatė 
ir beveik visus “tautininkus”. 
prarijo. Dabar vargiai visoj 
plačioj Chicagoj surasi bent 
vieną ratelį. Yra įvairios rū
šies laisvamanišką jaunimo 
kliubą, bet tąją veikimas aiš- 
kiaus kiek pasirodo prie “two 
stepso” ir “džinės” buteliu
ko.

Katalikiškas jaunimas gy
vuoja gana puikiai. Jau tu
rime 11 Lietuvos Vyčių kuo
pų, kurios sudarė Chicagos, 
Liet. Vyčių apskritį. Kai ku
rios kuopos, kaip va, 4 kuo- 
pa Dievo Apveizdos parapyo- kusjai Trūksta joms pri. 
je džiaugiasi šimtam narių. darbo ener^jos ir
Kitos, nors milžiniško nanų ......-7 g tI Girdėjau, čia gyvuoja S. L. 

A. moterų kuopa, bet su ja 
ligšiol nebuvau susidūręs.

Iš katalikių moterų veiki
me pasižymi p-ni A. Nausia- 
dienė, Moterų Sąjungos iždi
ninkė; p-lė M. Gurinskait® 
Sąjungos sekretorė ir d-rė 8. 
Šlakiėnė Sąjungos kvotėja jos 
dažniausiai laiko prakalbas ii 
varo šaunią agitaciją lietuvių 
katalikių moterų tarpe.

Iš laisvamanių — retkar
čiais pasirodo p-nios Jurgelio- 
nienė, Zimontienė ir dar ka
lėtas kitų.

pa, 
mą, 
si.
ma 
vakarai,

Esama čia ir Moterų Sąjun
gos Apskričio, kuris šiomis 
dienomis mano laikyti susirin
kimą.

Be Sąjungos kuopų yra dar 
nemažai moterų pašelpinių 
draugijų; kaikurios iš jų ga
rai pasiturinčios. Pernai me
tais Chicagoje susitvėrė vien 
tik iš čia gimusių mergaičių 

i “Gabija Sorosis” draugija. IŠ- 
pradžių ją pašiepta, bet pas- 
kiaus, šios draugijos narėms 
pasirodžius geromis tėvynainū- 

; mis, pašaipai vietą užleido 
pagarba.

Laisvamanės moterys (to
kių čia tik kelios) mėgina kar
tais save pasirodyti, bet vis

skaičiaus neturi, bet veikia ne
prasčiausia. Kuopų suisrin- 
kimai atsibūna kas savaitę, ne
retai su gražiais programais ir 
žaislais. ,

Vyčių apskritis sumanė pa
staruoju laiku sutverti Chi
cagos L. Vyčių Apskričio cho
rą. Sumanymas jau vykina
mas gyveniman ir netrukus 
gal galėsime pasigėrėti Chica
gos Vyčių choro dainomis. 
Choro vedėju pakviesta p. A. 
Aleksandravičius. Prie cho
ro bus organizuojama ir dra
matiškas ratelis, į kurio reži
sierius kandidatuoja p. L. ši
mutis. Naujam sumanymui 
visi pritaria ir žada pinigiškai 
paremti.

L. Vyčių vakarinės mokyk
los, berods, jau užsibaigė. 
Tiesą pasaldus jos šiemet ne-

Kitur daug kalbama apie 
lietuvius darbininkus, organi
zuojama juos į L. D. 8ąj~nrrg 
kuopas. Pas mua, Chioego-



je, Darbininką Sąjunga kol 
kas nepopuliariška; nėra kam 
apie darbininką reikalus pasi
rūpinti ir aiškiau jiems paaiš
kinti naujo darbininkų judėji
mo svarbą. Tiesa susitvėrė 
Čia trys L. D. S. kuopos ir 
randasi keletas susipratusią 
darbininkų, kaip va, p.p. 
Mažeika, Cibulskis, Šimkus, 
kurie nuo širdies dirba, bet 
jų pastangą dar neužtenka, 
kad sujudinus didžiąją Chica- 
gą. Reikėtų vieno kito inteli
gento tam darbui paremti, tik 
bėda, mūsų neskaitlingi inte
ligentai taip apkrauti viso
kiais sumanymais, - sumany- 
mėliais, kad vargiai begali iš 
po jų naštos pasiliuosuotL 
Gal, laikui bėgant, ir Chica
gos lietuviui katalikui darbi
ninkui pasitaikys proga pla
kiau apie savo reikalus pra
bilti, bet kol kas jis dar te- 
beskursta.

Daug galėtų prie darbinin
kų organizavimo prisidėti mū
sų dvasiškija — klebonai, bet, 
matyt, ir jiems savo rūpes
čių užtenka, nėra kada visus 
katalikiškos visuomenės reika
lus apriepti.

Labdarybės stovis.

giją Chicago kaip ir neturi;, nas ir dailus, — sako, o jau 
išskyrus parapiją chorus, ku- pradeda per daug po “ciciliz- 
rie labai gerai išlavinti ir tin-Įmus daužytis. Kitą syk “Vy
ksmai vedami, Chicagoje var
giai rasi dailės įstaigą.

PARAPIJŲ TVARKA

O

kitur Vyčią kuopas tver , ii 
teip žinom kartu judėjimas 
mūsą aplinkėj vu eina spar
čiau. Vyčiai dar pradeda or
ganizuoti apskričio suvažiavi
mą. kuris gal neužilgo įvyks. 
Tuomi mano surengti ką pra
kilnesnio dėl labo Tėvynės Lie
tuvos.

I NORWOOD, MASS.Šv. parapijos salėj, kuri labai 
tinką dėl visokią žaidimą.

Per visą laiką buvo parda
vinėjami minkšti gėrimai ir j 
šaltkošė. Apie 12 vai nak- stojančios Pageltos Panelės 
ties viskas gražiai pasibaigė. Šv. moterų dr-ja buvo suren- 
Tvarką visą vedė vytės, ku- gus prakalbas, kurios atsibu- 
rios su linksmumu pranešė 41 v° pobažnytinėj salėj. Pra- 
kuopai vyčią kad pelno liko kalbos buvo gražiai surengtos

kentėjimai nesumažėjo, didyn 
ir didyn vargino. Išgyto tur
būt, išgys, bet reikės perkąs
ti baisius sopulius.

, Abelnai dideliuose miestuo
se reikia atsargumo su gydy
tojam, yra įvairią šarlataną, 
netikrą gydytojų, o tie kuo- 
labiausiai garsinasi.

Žvirblis.

Kalbėjo panaitė.
Nedėlioję vas. 20 d. Neper-čio” korespondencijos tiesiog 

neskanumu kvepia. Bet tas 
galima pateisinti “Vyčio” 
jaunu ir karštu būdu. Pa
augs — suvyrės.

Be šią laikraščių čia skai
toma visi Amerikoj ir Lietu
voj išeinanti lietuviški laikra
ščiai

Chicagos lietuvią katalikiš
kos parapijos gali pasidžiaug
ti gera tvarka. Išskyrus Šv. 
Jurgio parapiją, kur keletas 
neva kataliką stengiasi sukir
šinti žmones prieš kunigus ir 
iššaukti suirutes, visur kitur 
gana ramu. Kartas nuo kar
to vienur kitur iškįla koks 
“protestonas,” bet po “Nau
jienas” pabraidęs nutilsta ir 
daugiaus nebemėgina pas so- 
cijalistus užuojautos ieškoti. 
Ir pačios “Naujienos” rečiau 
į parapiją reikalus kišasi; pa
matė nabagės, jog pas kata
likus daugiaus vienybės, ne 
kaip ją tikėtasi.

Pasakius teisybę, tai ir Šv. 
Jurgio parapijoj “streikinin
ką” ūpas pradeda pulti Nu
sibodo žmonėms “skebus ”ties 
bažnyčios durimis saugoti ir 
nustoja jie vilties kada nors 
saVo neteisingą užmačią pa
siekti. Streikininką vadai ir
gi labai “nusibostino.” 
/ Ar negeriaus padarytą mū
są parapijonys rimtai dalykus 
svarstydami kaip klausant 
neprašytą vadovą lermus kel
ti

Chicagos Labdaringoji Są
junga šiek-tiek juda. Jau už
pirkta prie šv. Kazimiero vie
nuolyno gražus žemės plotas 
ir rūpinamasi prieglaudos na
mą Btatymu. Aukos iš vaka
rą, lioterijų ir kitokią pramo
gą plaukia. Perkant prieglau
dai žemę, padaryta skolos, 
bet tikimosi ją greit atkištu 
Labdaringosios Sąjungos kuo
pos išsijuosę dirba, kad tik 
savo tikslo pasiekus.

Labdarybės didžiausiu vy
kintojų yra kun. A. Staniuky- 
nas.

Lietuvią teatras ir dailė.

Nelabai senai “Lietuva,” 
4‘Ateitis” ir kiti laikraščiai 
buvo paskelbę, kad Chicago- j 
je atsidaro “Lietuvių Teat
ras:” judamieji paveikslai ir 
vodevilius. Tų laikraščių iš 
to teatro buvo daug ko tikė
tasi ir net buvo nurodoma, jog 
tas teatras pakels lietuvių sko
nį ir dailę. Iš vieno į tą teat- i 
ra apsilankymo, galiu pasa
kyti mano visas optymistiškas 
ūpas dingo. Pigiausios rūšies 
teatrėlis. Judomieji paveiks
lai, iš anglų teatrėlių perkel
ti, neatsižymi jokiu ypatingu
mu; tas pats šablonas, meiliš
kos scenos, sensacija; nieko 
rimto, nieko pamokinančio.

Veikalai lošiami parenka
ma kuoprasčiausi — vodevy- 
•lius tiesiog silpnai pastatytas. 
Tokiais veikalėliais tegalima 
patenkinti gatvės publiką, ku
ri nieko kito neieško, kaip jaus
mų padilginimo; apie dvasios 
auklėjimą nėra ko ir sakyti. 
Publikos į šį teatrėlį susiren
ka nemažai, bet tai daugiau
sia — įvairiausi maišatis.

Daugiaus skonio, dailės at
jautimo gali surasti “Biru
tės” rengiamuose vakaruose, 
kurie nors ir nedažnai įvyksta, 
bet pasižymi neprasčiausiu ap
dirbimu. Statoma operetės 
ir šiaip jau veikalėliai. “Biru
tėje” randasi keletas gerų so
listų, gabių artistų, tai ir ga
li jų balsais, lošimu pasigerė
ti. Prie pilno išsilavinimo 
dar daug ko trūksta, bet su 
laiku gal visas spragas pasis
tengs “Birutė” užkišti.

Šiais laikais “Birutė” į ge
rą vagą pataikė. Mažai do- 
mos kreipia į politiką, bet 
daugiausia daile rūpinasi. Se- 
niaus būdavo kaip tik atbu
lai

“Birutės” pirmininku yra 
d-ras Draugelis, gi choro ve
dėju p-nas A Pocius.

Nesenai atvykę iš Lietuvos 
dailininkas Šileika ir artistas 
J. Vitkauskas daug padeda 
“Birutės” rengiamuose vaka
ruose.

Beetchoveno Konservatori
ja, muziką A Pociąus ir A. 
Aleksandravičiaus įsteigta tu
ri nemažą pasisekimą. Lan
ko ją lietuviai ir, rodosi, ki
tataučiai “Birutės” daini
ninkams konservatorijoj sutei
kiama dainavimo lekcijos mal
tai.

Kitų svarbesnių dailės drau-

BRIGHTON, MASS.

Svarbi chicagiečiams 
naujiena.

Ką vaikas matė 
bažnyčioj.

Neužilgo Chicagoje žada 
pasirodyti ir trečias lietuvių 
dienraštis, 
kai kurių prie “Draugo” arti nos. 
stovinčių ypatų girdėti, tas bėda, 
laikraštis netrukus pasikeis į lietuvystę, 
dienraštį. Gal šiuo kartu ir 
galima pasitikėti, kad “Drau
gas” pasitankys, nes apie tai 
jau ne juokais kalbama.

“Draugui” sujudus į dien
raščio kailį lįsti susirūpino 
“Naujienos” ir “Katalikas.”( 
44* 

talikui” piutclo utLvlvo 
marškinėliais susitikti, “Kata
likas” tvirtina, jog “Naujie
noms” bus keberkšt.

Ar šiaip ar taip matosi la
bai laiminga ateitis.

Tai tokios Cihcagos tokia-

Oia yra nemažai lietuvią.
Yra dailios jaunuomenės. Di- 

Kaip teko nuo desnė lietuvių dalis yra šeimy- 
Yra ir priaugančių. Tik 
kad nežino nieko apie 

apie tikybą, apie 
dvasiškius. Vaikučiai nemo- 
kmami lietuviškai, nevedami 
bažnyčion, nemoka poterių. 
Tai *ia gimdytojų kaltė. Kaip 
mažai išlavyti vaikučiai paro
do šis pavyzdis. Vienas kva- 
terantas nusivedė šeimininko 

Naujienos” sako, kad “Ka- vaiką į bažnyčią. Matė jis ten 
prisieis su mirties kunigą laikant mišias. Bet 

nič nieko jam nebuvo paaiš- 
kvta. Tai namie motina klau
sia, ką matei bažnyčioj. Ugi 
sako vaikas, jog matęs pert
varą bažnyčioj, o už pertva
ros buvęs didelis bučierius, o 

bučieriukai jam tarnavę.
V. Brightonietė.

kuopai $37.00 .
Tai-gi pavyzdis aiškus mū

sų lietuviškoms dr-jom, ku
rios daro girtus balius ir kar
tais dar nuostolių turi ir vardą 
nustoja per netvarką-pėšty- 
nes.

P. M.

ROCKFORD, ILL.

L.D.S. 23 kuopos vakaras.

lės.
“Darbininko” bičiulis.

EASTON, PA.

Šiame mieste lietuvių kolo
nija gana didelė — priskaito- 
ma į 800 žmonių.

Darbai eina gerai. Nau
jai atvažiuojantiems darbas 
lengva gauti.

Vietos lietuviai labai veik
lūs — jų tarpe tankiai vis 

Jau 
paskiaus įregistruota Dievo kelinti metai'eina/ kaip nori- 
Apveizdos ir Aušros tVartų ma čia sutverti parapiją, bet 
Pan. Šv. parapijų mokyklos, prie galutinos tvarkos dar ne- 
Pasirodė, kad laisvamanių prieita. 
aimanavimai, jog parapijinės šaties d 
mokyklos vedamos seserų, o kunigo, 
ypač Kazimieriečių (jos mo- niai 
kytojauja Dievo Apveizdos ir 
Aušros Vartų Pan. šv. parap. 
mokyklose) nėra tobulos, daug 
žemiau stovi už valdiškas, — 
yra tik tušti plepalai. Pasta
rieji apsireiškimai aiškiai nu
rodo, kad lietuviškos parapi
jos mokykla ne tik yra lygi 
valdiškoms mokykloms, bet 
dar jas pralenkia.
Lietuvių parapijinėse mokyk- į kunigužis X. Mockus. Pirmą 
lose be anglų kalbos ir kitų sykį man teko girdėti tokį ne- 
elementorių mokslo pažinimų 
išauklėjama vaikuose lietuviš
ka dvasia ir tikėjimo princi
pai giliai į vaikučių širdis įs
kiepijama.

Kaip girdėti ir kitos lietu
vių parapijinės mokyklos ža
da pasirūpinti įregistravimu.

Iš laikraščių gyvenimo.

Parapijinės mokyklos 
sulyginama teisėse su 

valdiškomis.

Chicagos lietuvių katalikų 
ūpą pakėlė sulyginimas lietu-, 
vių parapijinių mokyklą tei
sėse su valdiškomis. Pirmo
ji į laimingųjų skaičių pateko 
Šv. Jurgio parapijos mokykla, kas nors naujo išgirsi.

Vyti?.gerai pavyko ir buvo nauda at- 
silankusiems ir pačiai dr-jal

Ypatingai buvo tai tas, kad 
norvoodiečiai pirmu kartu iš
girdo pagarsėjusios Naujojoj 
Anglijoj kalbėtojos, nes kal
bėjo panaitė Onaitė Kašėtaitė. 
Susirinkusieji godžiai gaudė 
kiekvieną žodį iškalbingos 
mergelės. Ypač moters iš
girdo sau naudingų dalykų.
Dekliamavo p-lės Gurkluitės 

eiles.
Po panaitės prakalbos gra

žiai padeklamavo maža merg
aitė Birutė Jarosevičiutė. Dek- iausiu sunkumu, 
lamavo p-lės U. Gurkliutės ei- toniečių aukų rinkėjos — rin- 
les “Varginga Tėvynė”.

Vasario 12 d. š. m. L.D.S.
23 kuopos buvo pirmas vakar
as. Tą pat vakara buvo sureng
tas ir kitas šokiai “lietuvišką 
aidobleistą”. Į mūsą vakarąj __ __
suėjo beveik visi katalikai, iš- apie reikalingumą apsidrausti 
skiriant tuos kurie negyvena sveikata ir gyvastį. Išrodi- 

. .. . ' tojo naudą pašalpinią dr-jų.
revoliucijonie- po to deklamavo dar mergelės

NEW BRITAIN, CONN.

“Tag Day” nusisekė.

Vas. 19 d. Nevbritainiečiai 
T. Fondo skyriaus dėka turėjo 
surengę “Tag Day” — vieša 
aukų rinkimą dėl karo nuken
tėjusi ems.

Oras tą dieną lyg atkeršin- 
damas ar nepasigailėdamas tė
vynės vargstančiųjų, buvo 
taip šaltas, kad vieną valandą 
išstovėti ant oro darėsi didž- 

O Newbri-

du

BALTIMORE, MD.

Rado negyvą lietuvį.

savo proto; tokie žinoma, nu
kiūtino pas “i .............. _ _ ________ _________ _
rius”. Vakaro programas su- Į Onelė ir Jadyygutė Vėsuliutės. 
sidėjo iš dainų lošimo dvejų Į r; ~ 
aktų komedijose “Gabus Dak- klebonas gerb.
taras** i i • ?v
riaus pasikalbėjimas su darbi- j0 reikalin^uną apsidrausti ’

Prakalbų vaisiai tokie, kad 
prie dr-jos per prakalbas pri- 

Dabar

. Gal tam daug mai
šaties daro, kad vietoj nėra 

, o podraug laisvama- 
su savo plačiaburniais 

kalbėtojais ta darbą trukdo. 
Bet katalikų susipratimas ima 
jau viršų, smarkiai organizuo
jasi, kaip parapijos taip ir 
kultūros dirvoje.
Eastono laisvamaniai, kad pa

sirodyti, ką jie gali, surengė 
lietuviams keturių dienų reko- 

(lekcijas (10, 11, 11, 12 vasa
rio) kurias vedė jų užkviestas

praustaburnį kalbėtoją, pikta- 
žodžiautoją, žmonių tvirkin- 

■ toją, bemokslį žmogų. Po- 
‘ draug pirmą kartą man teko 
matyti tokius laisviečius, kad 
jie tiku turėjo kantrybės klau- 
syties savo kunigužio plepalų, 
melagysčių — tam visam plo
jo rankomis, trepsėjo kojomis 
ir nepasirodė nei vieno apšvie
sto tarp tų laisviečių žmogaus, 

; kuris būtų supratęs visą biau- 
rumą jo prakalbų ir būtų už
protestavęs tam visam.

Lig 'šiol aš vis gerai neži
nojau, kas tie laisvamaniai, 
bet iš tų prakalbų jau supra
tau, kad tai žmonės visai nu
stoję sveikos sąmonės bei pro
to.

Prakalbose buvo atsilankęs 
ir kun. Gudaitis, kuris papra
šęs balso norėjo kalbėtoją su-

Mūsų mieste daugiausiai 
susimetė lietuviškoj kalboj ei
nančių laikraščių. Čia “Drau
gas” — katalikų tikėjimo i- 
dėjų apgynėjas; “Tikyba ir 
Dora” pilnai religijinis laik
raštukas; “Vytis” jaunimo i- 
dealų išreiškėjas; katalikystę 
pametęs “Katalikas;” laisva
manių oficijozas “Lietuva,” 
ir socijalistų pus-oficijazas 
“Naujienos.” Turint tiek 
daug lietuviškos kultūros ke-{ 
lejų, nežinai žmogus kaip tą bet rengėjai atėmė jam bal-
kultūrą ir suprasti, nes kiek
vienas laikrašti sją labai savo
tiškai aiškina.

Mūsiškiai dienraščiai “Ka
talikas” ir “Naujienos” žmo
nių neįstengia patenkinti, nes 
pirmasis ant savo “katalikiš
ko” veido užmovė laisvama
nišką kaukę, antras per daug 
socijalistiškai dūduoja. Žmo
nės norėtų turėti rimtą lietu
vių dienraštį, o dabar prisi
eina žinias gaudinėti iš labai 
sukiršėjusio maišo.

Savaitraštis “Draugas” vis 
dar neįsigali, kaip reikia Chi
cagoje; trūksta jam agitato
rių. Bet sulyginus su praė
jusią metą padėjimu, “Drau
gas” pradeda būti labai myli
mas ir skaitomas chieagiečią.

“Lietuva,” berods ir-gi tu
ri savo drangą ir priešą. “Ti
kyba ir Dora” gana pasek
mingai platinasi , “Vytį” 
daugiausiai skaito jaunimas, 
tik dauguma nepatenkinta to 
laikraščio tonu. — Toks jau

są — neleido kalbėti. Tai 
tai dėdė laisvi žmonės — sa- 
dinas jie tik sau laisvę tepri
pažįsta, šmeižti tikinčius, o ti
kintiems nevalia tą šmeižtų 
atremti.

Katalikas.

PHILADELPHIA, PA.

Saugokitės stebuklingų 
ria.ktfl.ru

Lietuvaitė, biskį sirgulia
vusi, perskaitė apgarsinimą 
lenkų kalboje, kad ten ir ten 
randasi garsingas gydytojas, 
gelbstąs nuo visokių ligą. Tai 
ir ji nuėjo pas garsingą gydy
toją. . Jis jai davė išgerti vai
stą ten ant vietos, paėmė 3 
dolerius ir liepė ateinant kitą 
dieną atsinešti net $10.00. Bet 
buvo ir tą gana; į pavakarį 
pajuto baisius skaudėjimus, 
šaukėsi kito gydytojo, tas pa
sakė, kad jai užduota negerų 
aistą. įsakė gerti kitus. Bet

kėjai, kurių didžiuma susidė- 
Po to kalbėjo Pr. Gudas jo iš mažų tarp 10 - 15 metą 

vaikučių ir mergaičių, turėjo 
visą dieną stovėti ir bėgioti, 
renkant prašinėjant nuo parei- 
vių centų dėl savo broliukų ir 
sesučių tėvynėje.

Tiesiog gaila buvo žiūrint į 
juos nuo šalčio drebančius ar
ba vakare kai grįžo namo su 
raudonais nušalusiais veiduk
ais ir rankutėmis. Bet jie ne
atrodė nei kiek nuvargusiais 
Visi linksmi, pilni pasitenki
nimo, nešėsi namon kiekvie
nas savo bakselį su surinktais 
centais. Ir prisiminė man į 
juos žiūrint vienas liūdnas at
sitikimas iš mus brolių “soci
alistų” pusės, kurie degdami 
kerštu prieš katalikus, viena
me mieste taippat sušalusioms 
aukų rinkėjoms, grįštant na
mo, išsiprašė nuo rinkėjos bak- 
selio pakiloti ir parodydami 
savo dėkingumą Lietuvai - tė
vynei ir neapykanta išreikšda
mi prieš katalikus, prispiovė 
jį-

Nežiūrint ant tokio nepa
kenčiami šalto oro ir sulygi
nus miesto skaičių gyventojų, 
su kitais miestais kur Nevr 
Britain skaito tik virš 40,000 
tai pasirodo, kad Newbrito- 
niečįams _“ 
nusisekė, 
uose surasta $600.20 suvirš. 
Vakare kur taip mažai publi
kos buvo susirinkę, (daugiau- 
se tos pačios aukų rinkėjos), 
aukų svetainėj surinkta dar 
virš $40.00. Viso“TagDay” 
pelno davė apie $700.00.

Vakare parapijinėj svetain- 
; ėj buvo prakalbos. Kalbėto
jai pribuvo p. Kneižis “Darbi- 
ininko” administratorius iš So. 
Boston, Mass. ir panelė Ana
stazija Petrauskiutė, S. L. R. 
K. A. vice-pirmininkė iš Water 
būry, Conn. Prakalbas ati
darė vietos klebonas gerb. kun. 
Grikis.

Pirmas kalbėjo p. Kneižis, 
apie tėvynės vargus ir abelnai 
apie Amerikos lietuvių darbi
ninkų gyvenimą Tuos klausi
mus kuriuos buvo užsibrežes 
gvildenti išaiškino gana plač
iai ir suprantamai.

Antra kalbėtoja 
A. Petrauskiutė. 
kalbėjo dvejuose 
Pirmu sykiu taippat kalbėjo 
apie mus brolių vargus, nuter- 
iota išnaikinta tėvynę ir t. t 
Abelnai panelės Petrauskiutės 
kalba į klausitojus darė didelį 
įspūdį. Reikia atsiminti, kad 
p-lė A. Petrauskiutė yra čia gi
mus ir augus. Pati savo aki
mis nėra mačiusi nei tų gražių
jų Lietuvos lankų, pievų, gi
rių, upių - upelių, nei Lietuvos 
tyru oru yra kvėpavus ir taip 
dailiai sugebiai moka piešti 
jos vargus, nelaimes, skurdą, 
ašaras. Antru sykiu kalbėjo 
apie Amerikos lietuvią gyveni
mą, sroves - sroveles, parti- 
jėles. Nepamiršo teip-gi nei 
SLRKA. nei L. R. K. Fe
deracijos nei Moterą Sąjungos 
nei Blaivininkų. Kalbėdama 
apie saliunns, ją biznį ir lan
kytojus, pripasakojo nemažai 
gana juokingą atsitikimą, už 
ka publika nuolat plojo ranko
mis. Reikia pripažinti, kad 
p-lė A. P. gana aiškiai pažys
ta Amerikos tautišką visą 
srovią srovelių veikimą.

Tarpuose dar buvo dainą, 
kur dainavo būrelis mergr

Galop dar kalbėjo vietos 
__ '____ o—kun. Daugis, 

ir dialogo: “Redakto- Faktais iš gyvenimo išrodinė-

Vas. 14 d. Vesparto miške 
rado negyvą lietuvį Antaną 
Mikalionį. Nežinia kas do 
priežastis buvo jo mirties: ar 
sušalo, ar kas prismaugė, ar 
netikėta mirtis užklupo. Bu-1 
vo ne biednas vyras. Ilgą 
laiką išbuvęs Amerike.

Tame miške ne vienas lie
tuvis yra nelaimę sutikęs. Tai 
apvagia, tai sumuša, nes ten 
valkatų yra. ’ Yra ten ir vi- ■ išėjo atbulai, 
šokių monininkų, kurie viso- tiek daug, 
kiais išlaimėjimais vilioja iš 
žmonių pinigus. Ypač ■ tai 
yra vasarą. Man pačiam 
vienos vasaros metu išmonino 
apie $8.00. Jie tiesiog per 
akis vagia.

O lietuviai tą miškelį mėg
sta, kad ten rudžio gauna. I 
Šventadieniais važiuoja ten 
pasilinksminti — prie rudžio 
bačkutės. Praleidžia ten sa
vo centus, sveikatą, dorą, ge
rą vardą. Kai prisigeria, tai 
nuo tokių lengva ir pinigus 
atimti ir apveikti ir galvą per
skelti, dantis išdaužyti.

ninku”. Dainas beveik visas 
atliko “Aidiečiai”. Kaip dai- r___
nos teip ir lošimai išėjo pusėti- sįrašė 18 naujų narių. ____
nai, kas mūsų cicilikams labai šitoji dr-ja turi arti 100 nartų 

Jos pirm. yra ponia Agota 
Kurienė.* Ji buvo ir minėtų 
prakalbų vedėja.

Vietinis.

nepatiko.
Kaip skaitytojams gali būti 

žinoma, kad L.D.S. 23 kuopa 
į “Taryba” neprisiėmė ir nu
tarė viešai bokotuoti, tai tas 
darbas buvo aiškiai matyti; J. 
Ulinskas, eidamas per biznie
rius plėšė iiuo langų mūsų pa
garsinimus, teip kad nebuvo 
galima nei spėti prilipinėti. 
Cicilikam buvo didžiausias ne
ramumas ir per ankstus džiaug 
smas, nes manė, kad mes tu
rėsime deficito. Bet viskas 

Žmonių buvo 
kad aš dar nesu 

matęs tiek ant lietuviško vaka
ro. Nors įžanga pigi buvo, o 
vis - gi 24 dolerius pelno liko.

Darbininkai žada ir ant to
liaus nesnausti.

L. D. S. 23 kuopa laikydavo 
susirinkimą kas antra sanvai- 
tė. Dabar susirinkimai liko
si perkelti į trečią nedėldėnį, 
kiekvieno mėnesio ir bus tik 
vienas susirinkimas kas mėnuo 
Susirinkimas atsibus 2tra vai. 
po pietų Šv. Elzbėtos name.

Lietuviai nukentėjo.

CAMBRIDGE, MASS.

Ateikite į prakalbas.

Vas. 27 d. šioj agygardoj 
rengiama prakalbos. Rengia 
Šv. Jono Krikštytojo dr-ja. 
Kalbės studentas K. Česnulevi
čius ir J. J. Ramanauskas. 
Dainuos Jaunuomenės choras, 
bus dailių deklamacijų. Per 
prakalbas įstojimas perpus nu
manytas. Prakalbos atsibus 
Christian Union salėj, 7 Bur- 
leigh St.

. Narys.

MONTELLO, MASS.

Nedorybės apaštalas.

Mūsą miesto atskalūnai bu
vo parsikvietę vas. 14 d. tikė
jimo paškudninką Mocką. 
Pats nei kiek neindomavau 
nueiti į tas parkalbas, bet bu
vusieji sakė jo kalbos bjauru
mas negirdėtas, o laisvama- 
nią neišmanymas negirdėtas, 
kad tokioms kalboms pritaria, 
klauso ir ploja.

Fėrai

Vas. 17, 18 ir 19 d. buvo 
fėrai parapijos naudai. Žmo
nių nevisai mažai atsilankė. 
O paskutinę dieną, tai labai 
daug.

Vas. 22 d. atsibus bažnyti
nėj salėj A. L. R. K. Moterą 
Sąjungos vakaras su lošimu 
komedijos “Lietuvaitės.”

Darbai čia eina neblogai. 
Ir iš kitur pribuvusieji darbo 
gauna.

V. Šventupis.

BROOKLYN, N. Y.

41 Vyčių kuopos blaivas 
balius.

19 d. ras. buvo balius L. 
Vyčią 41 kuopos. Balią su
rengė vytės, nes buvo aps
kelbta, kad nekurtuos šokius 
išves vaikinus šokti merginos. 
Pavyzdis paimtas iš svetim
taučių kaip tai pribuišavuose 
metuose tą daro.

Ir gana gražios . publikos 
prisirinko, ypač jaunimo. Se
nesnių beveik visai nebuvo, o 
vien tik jaunimas kurio susi
rinko į 300.

Balius buvo gražioj Ap. P.

Moksleivių prakalbos.

Nedėlios vakare, Šv. Roko 
salėje atsibuvo vietinių mok
sleivių surengtos prakalbos. 
Žmonių prisirinko gerokas bū
relis. Pirmiausiai kalbėjo va
karo vedėjas ir vietinės mok
sleivių kuopos pirmininkas K. 
Česnulevičius. Savo kalboje 
nurodinėjo dabartinį mokslei
vių padėjimą. Tada buvo per-

Nuo tūlo laiko, o ypač nuo 
susitvėrimo čia L.D.S. kuopos, 
tūli mūsų karštakraujai prade- statytas Bostono Kolegijos stu- 

i jo organizuoti I W. W. unija.
Kas, žinoma, Ii kosi pritraukti jįs kalbėjo apie mokslo šalti
kėli neišmanėliai. Kompani- ‘ - - - —
jos pajutusios kad čia gali būti Kolegijos medikališko 

i nesmagumų pradėjo juos nai- ‘ 
Į kinti ir teip iš Spengler and 
iLoomis likos paleista keli de- 
sėtkai darbininkų. Kaip kom 
panija aiškino dėlto paleido, 
kad ordęris esąs sumažėjo. Bet 
mūsų “aidoblistai’^ tam neno
rėjo tikėti ir pakelė streiką. 
Nuėjo prie dirbtuvės durių ir 
pradėjo einančius darban už
kabinėti ir mušti, o merginoms 
tai su pipirais pylė į akis. Po
licija, žinoma, kaip ir visada 
mušeikas ir tvarkos ardytojus 
suareštavo. Vasario 15 d. š. m 
suareštuotą atsibuvo teismas, 
kurie buvo nubausti nuo 30 
dienų iki 6 mėnesių kalėjimo; 
tarpe kurių matyti ir lietuvią. 
Lietuviai turėtų apsisaugoti 
tokių vadų, kurie tik su liežu
viu moka pamalti, kaip va J. 
Ulinskas, kuris sakos esąs 
pirmininkas, bet kuomet pa
matė nors už aštuoniu bloku 
stovėjo kad policija jau sodina 
į vežimus, jo pasekėjus tai ir 
dūmė į laukus kaip zuikis_

dentas J. J. Ramanauskas.

nius. A. F. Budreskis, Tuft’s 
sky

riaus studentas paaiškino apie 
džiovą; kaip nuo jos apsisau
goti.

Galų gale buvo rodomi spe- 
ciališki paveikslai iš karės 
lauko. Paveikslus aiškino J. 
J. Ramanauskas.

Ergatės.

WATERBURY, CONN.

buvo p-lė
Pastaroji 

atvejuose.

Kalbėjo Chicagos ponios.

Į $10 — $10,000 fondą.
Šiame mieste atsirado pri

tarėjų “Draugo” sumanytam 
$10 — $10,000 fondui prie Tau
tos Fondo. Yra patarėjų ne 
žodžiais, bet darbu.

Štai vienas geraširdis lietu
vis V. J. Stankevičius, dirbęs 
B. and B. S.S. Tube Dpt. per
skaitę “Drauge” apie tą nau
ją sumanymą tuoj kreipėsi prie 
savo brolių darbininkų dirban
čių toje pat kompanijoje ir at
sirado trys, kurie sutiko dėti 
po dešimkę

Reikia tikėtis, kad atsiras 
daugiau čia pritarėją tam su
manymui.

“Darbininko” Skaitytojas.

L. R. K. Moterą Sąjungos 
9 kuopa jau biški gyvesnė. 
Jau buvo surengusi prakalbas 
kuriuose kalbėjo Dr. Šlakienė 
ir ponia A. Nausiedienė. Pra
kalbomis visi buvo patenkinti, 
net ir raudonkakliai ir tie plo
jo. Daugiau tokią prakalbą, 
o neabejoju, kad moterims tas 
pagelbės.

BROOKLYN, N. Y.

Vyčiai sukruto.
44 Vyčių kuopa rengia teat

rą “Brangus Pabučiavimas” 
26 vas. Bus ir šiaip visokią 
pamarginimą bu žaidimais. 
New Yorkiečiai teipgi tą pačią 
dieną rengiu New Yorke vaka
rą. C. Brooklyniečiai teipgi 
juda. P. K. Miliauskas užsiima
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NEWARK, N. J. 
Labdarybės draugijos 

veikimas.
Jau skaitytojams seniau te

ko skaityti, jogei ir Newark’e 
susitvėrė Labdarybės draugija 
po vardu Šv. Vincento a Pau
lio, su tuo pačiu tikslu kaip 
ir Chicagoje.

Vas. 20 d. buvo laikytas 
mėn. susirinkimas, kuriame 
daug kalbėta kaip ir pirmes
ni uose susirinkimuose apie bū
dus tos dr-jos išplatinimo, iš 
padarymo geros agitacijos.

Pagal pirmesnių nutarimų,
mūs gerb. klebonas kun. J. Do- suraskit~ atsakymą.
bužinskas No. 18-tame “Dar
bininko” labai aiškiai apie tai 

. parašė, ir atsiliepė į apielin
kės parapijas kviesdamas ir 
jas tverti tokias pat draugi
jas.

Ant šio susirinkimo vėl ta
po nutarta, kad į kitų liet, pa
rapijų klebonus atsiliepti laiš
kais, kviečiant, kad ir jie 
savo parapijose sutvertų to- choro nariams, kurie prisidė- 
kias jau labdaringas dr-jas, ir jo savo darbu prie surengimo 
kad paskui visoms išvien būtų 
galima lengviau prieit prie 
tikslo: t. y. įsteigti lietuvių 
našlaičių bei paliegusių prieg
laudą

Ant vietos, nutarta atspau- kurie parėmė mus,
zdinti agitatyviškus lapelius, kydami į mūsų buvusį vaka- 
su paaiškinimu dr-jos tikslo, rą kuriuos mes statome kai- 
ir nurodymu svarbiausių pun- po prietelius su neprieteliais 
ktų būsiančių įstatų.

Taip-gi nutarta, kad ga
vėnios laiku parengti prakal
bas, kur bus labdarybės tiks
las aiškinamas gyvu žodžiu ir 
renkamos aukos.

Tautos Fondo skyrius.
Artinantis lietuvių šventei, 

skyrius rūpinasi kaip galint 
geriaus prisirengti, kad kuo- 
daugiausia aukų surinkus nu- 
kentėjusiems dėl karės Lietu
voje.

Varoma agitacija po drau
gijas; katalikiškas idėjinės ir 
pašelpinnt,s kad iškėlus obal- 
sį aukoti ‘T‘ 
vai. ’ ’ Kas link nekatalikiš-:
kų dr-jų tai sunku apie jas ką 
pasakyti, greičiausiai, kad į 
jos neišgirs šio balso; kaipo

_ “.tautišk^ns” tai ir labai pri- i

Tai-gi biznieriai, susitar- dainas mokinasi, 23 d. 4 cho- 
kit, ir pirkit visi išvien; ir rai turės praktika kartu, kur!« 

I pirkit “wholesale,” one“ 
tail.” . . .

Be to neužmirškit ir apie 
švarumą nes pas tulus tiesiog 
nešvaru; čion neišmislas, bet 
ir tiesos yra: štai pas mus 
groserius-bučerius sunku kada 
patėmyt amerikonę “lady,” 
nes tai dėl prekių prastumo, i 
arba nešvarumo.

Žiūrėk šalę lietuvio užsidės 
žydelis, ten pamatysi netik 
lietuves, bet ir amerikones. 
Kodėl taip? Į tai jūs pats

re- bus pats p. St. Šimkus.
T. F. Sąnarys

Ne iš kokio pavydo apie 
tai parašiau, bet norisi biznie
rių atydą atkreipti į jų pačių 
nesusipratimą

Vijurkas.

ROCKFORD, ILL. 
Padėkavonė.

Šiuomi išreiškiame viešų 
padėką Rockford’o “Aido”

programo ir jo išpildymo 
D. S. 23 kuopos vakarėlio, 
sibuvusio 12 d. vasario š. 
Taip-gi tariame ačiū ir 
siems geros valios

TIKT

L. 
at- 
m. 
vi- 

žmonėms, 
atsilan-

atsilyginsime vėliau.
Vardan L. D. S. 23 kuopos 

Pirm. P. P. Petrenas.

MANCHESTER, ANGLIJA.
Vestuvės.

Sausio 30 d. Šv. Kazimie
ro bažnyčioj buv’o duotas šliu- 
bas Petruni Snabaičiui. Ta
sai jaunikaitis buvo pasamdęs 
beną, kurs grojo per visas mi
šias. Tas vaikinas vos 3 me
tai, kaip Anglijoj ir reikia 
pasakyti nemokėjo prisitaiky
ti prie šios šalies papročių ir 
bereikalingai atkreipė svetim- 

ko-
«

Dienos pelną Lietu- į taučių domų į save, kaip
!•—1_ 1 _ 1 _ t ?!_• V J C

chiniečiai.
Vilatas.

8) Urbšaitis G.

YN, N. Y.

Darbai.
Darbų pas mus pilna; y-

k

Ant 4 d. Kovo Brooklynie- 
. _ . čiai stato visas spėkas sureng-

pač amatninkams-mašinistams, Įj gražiausią koncertą kokio 
nes tos rūšies dirbtuvės dir-: 
ba net naktimis.

Merginoms taip-gi čion 
daug darbų, jei ne dirbtuvė
se, tai pas turčius labai šiuo 
syk jų trūkstą tokiu būdu ir 
algas moka geras. Lietuvai-' 

. tės čion labai pageidaujamos 
ponių kaipo darbščios ir tei- j 
singos, tad ir gerai apmoka
mos nes mažiausiai moka 15 Į 
dol. į mėnesį ir net iki 30 dol. i 
su viršum.

Patartina streikuojantiems j 
apsimastyt.

Biznieriai ir bizniai.
Čion yra jau nuo kelių me-1 

tų sutverta taip sakant “Biz- Į 
nierių Dr-ja” kuri rūpintus! 
pagerint bendrai savo biznį, ir 
pakreipt kad lietuviai pirktų 
pas lietuvius biznierių; ir apie 
tai girdėt mūs biznierius tan
kiai kalbant: kad lietuviai ei
na pirkti daugiausiai pas žy
dus.

Dar netaip senai girdėjau 
kaip vienas biznierius tiesiog 
į akis koliojo tūlą lietuvį žyd- 
bemiu, ir sakė, lietuviai esą 
visi žydbemiai. ru....s, nes 
neina pas savuosius pirkti. 
Tiesa, labai negražu, iei lie
tuviai neina pas savuosius (ži
noma ne visi), bet ir pats 
mūs biznieriai turėtų į save 
pasižiūrėti

Kad pati “Biznierių Dr- 
ja” vietoje kad suradus kito
kius būdus patraukimui lietu
vių prie savęs; lai pats susi
taria, ir perka sau į krautu
ves visi išvien, ir lai nesiduo
da žydeliams savę “subytyt” 
pigumu ir prekių gerumu, tuo
met pamatysit, kad ir pats 
lietuviai eis pas savuosius be 
jokių prievartų. Neabejoju, 
kad taip pirkdami galėsit ir 
su žydais konkuruot kainose.

Bet kaip-gi dabar mūs biz
nieriai daro? Pyksta, kad 
lietuviai eina pas žydus, bet 
pats 
tuos 
sale 
mas,

į šitos apilinkės žmonės dar ne- 
;buvo matę. Koncerte dalyvaus 
pats p. St. Šimkus, 4 chorai 
ir daug pavienių solistų ir so 

j liščių, kaip tai p-lės Karužiu- 
j tės iš Piladelphią Pa.

Darbas jau dabar varomas, 
tikietai pardavinėjami kurių 

: jau gerokai išpardota, apskel- 
i bimai visur dalinami, chorai

su

DIDŽIAUSIAS NUPIGINIMAS
KOKĮ KADA KAS YRA 

GIRDĖJĘS.
Ant Deimantą Laikrodžią 
Lenciūgų ir kitokių auksinių 

ir auksuotų daiktų.
Taip-gi parduodu grafofonus 
lietuviškais rekordais? siuva

mas mašinas ir rainkotup ant 
lengvų išmokėjimų. Tai yra viena 
iš geriausių vietą kur jūs galit 
nusipirkt sau reikalingą daiktą 
pigiai ir gerą. Eidamas pro ša
lį užeik persitikrinti. Toliaus nuo 
Bostono, prisiunčiam per pačtą. 
Užsakymus pristatom į namus: 
aš, ar mano agentai. Gvarantuo- 
tus ant 20 metų atmainom, jeigu 
nubluks anksčiau. Visi mane žino 
ir kas sykį pirko, tas nesigaili.

BROOKLYN, N. Y.
Laiškas vaikščiojo

768 dienas.
Tiek dienų vaikščiojo atvi

rutė lietuviškai parašyta, kvie
čiant draugų j susirinkimų ap
kalbėti pikninko reikalus.

Atvirutė rašyta gegužio 31 
d. 1913 m. sugrįžo vas. 7 d. 
1916 m.

Siųsta iš 301 So. First St. 
B’klvn į 289 So. First St. 
B’klvn. Tai tiek dienų ėjo į 
antias duris.

J • K. bl. ..s.
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Krautuve
Kuri užlaiko visokio ta- 

voro, reikalingo maine- 
nienams.

V. LUKOSEVICIA, 
Pa.

Pajieškau darbo skutykloje 
(Barber Shop). Esu dirbęs 2 
metu ir apsipažinęs su tuo ania- 
tu, pilnai suprantu visą darbą. 
Kalbu lietuviškai, lenkiškai, ru- ! 
siškai ir angliškai.

Kam reikalingas toks darbi- 
atsišaukite šiuomi adre-ninkas,

su.

242 W.
K. S., 

Broadway,
So. Boston, Mass.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

kaltins mokytis lie mo
kytojo (apdaryta) .....$1.00

Vaikų Draugas arba 
kaip mokytis skaityti ir 
rašyti be mokytojo.......15c

Naujas Būdas mokytis 
rašyti be mokytojo.......10c
Aritmetika uiokinimui- 

si rokundų, su paveik
slais (apdaryta) ........... 35c

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

garsinimą iš “Darbininko” 
ir $1 (Ki per uionev orderį, 
tai gaus visas 4 knygas 60c 
pigiau.

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, .N. Y.

■— r

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso jdyno* Gydo visokias liga.
1-SP.M Priskiria Akinio..

419 Boylston St, Boston, Mass.

(22-25)

PARSIDUODA stubos rakan
dai (forničiai) dėl trijų kamba
rių. Parsiduos pigiai, 
proga įgyti rakandus. * 

J. Bartusevičia, 
274 C St., So. Boston, Mass. 

(23)

Gera

ATSIŠAUKIMAS.
Pranas Juškevičius, pirimau 

gyvenęs Laivrence, Mass., slapsto
si dabar Rusijoje. Jisai atsišau
kė į vieną iš “Darbininko” san- 
darbininkų. Klausiasi daug ro
dos pasiliuosavimo dalykuose ir 
prašo sužinoti jo Amerikoje gyve
nančio tėvo antrašą. Prano Juš
kevičiaus tėvas gyveno kadaise 
Chicagoje. O kur jis dabar gy
vena, meldžiame kas žino pra
nešti “Darbininko” Redakcijai. 
Redakcija suteiks tą linksmą ži- 
nę vargstančiam jo sūnuo Pranui. 
Juškevičiai iš:- Suokęs parapijos, 
Šiaulių pav., Kauno rėdvbos.

Kiekvienas gaus

U I K I Ų
DOVANŲI

kas per mane užsisakys sau 
lietuvišką Laikraštį.

Dovanų ir laikraščių surašąs išsių
siu kiekvienam, kuris prisius savo 
adresu ir už 2c markę.

MAT. MILUKAS
416 Hooper St.,

Parduodu Gramatonu^ h «- 
risi imi Kekonius su lietu *> 
kotus dailintu* ir tt. Katal<>«r ♦ 
duodam dykai kiekvienam ku* •- 
prisiunčia už 2c k rašo- ženkle*

K. Graneckas.
30 Essex St AthoL Ma»<

t *

SVARBUS PRANEŠIMAS 
NEWARK’O N. J. IR APIE- 

LINKIŲ LIETUVIAMS, 
jog naujai išleistą “Metraštį
L. R. K. Spaudos Draugijos, 
galima gauti klebonijoje po 
No. 207 Aliams St., Newark. 
N. J. Patartina kiekvienam 
ji įgyti, nes sulig jo vertės 
visai nebrangus. Kaina be 
apdarų 75c. Su apdarais $120.

Ant pardavimo forničiai dėl tri
jų kambarių. Priežastis pardavi- 

j mo išvažiuoju į kitą miestą.
P. ŠILEIKA,

8 Heath Place, Roxbury, Mass.

LIETUVIAI REMKITE 
TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 
“DARBININKE.”

LIETUVIAI PAS SAVUS.

Brooklyn, N. Y. !

Pasiuvant drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro. 

JONAS BERZELONIS & CO.
28 Chandler Str., Boston, Mass. 

(Castle Sąuare’s Block’e.)

—Y
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PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
i 

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

naujų išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

SU

<’ & I* l'hntie Si Paul 5947
Grabininkas ir Balzamuotojas

Pagrahus atlieku pjgiai ir 
gražiai. Ksn išėjęs mokyk
loj tam tikrus grahorystės 
mokslus ir išdavęs ekzaminus. 
Siunčiu numirėlius ir į kitus 
miestus ir pargabenu iš kitų 
miestų.

Tai-gi. vientaučiai, laido 
jimo reikale visuomet kreipki
tės pas mane. Ofisas

JONAS GREBLIAUSKAS 
500 S0 PACA ST., 

BALTIMORE, M. D.

BEDARBIAMS 
PROGA

Šiais laikais reikalinga dau< 
merginų ir vyrų ČEVERYKŲ 
dirbtuvėse. Mokanti ir neina, 
kauti gali darbų gauti. Gera, 
proga, -gerų darbų išsimokinti 

Adresuokite

I

MONTELLO EMPLOYMENT 
OFFICE

J. Mickevičius, savininkas
146 Ames St Montello, Mass.

Telefonas Brockton 1562-ra

REIKALINGA kasdiena 25 mer
ginos valgyklose, hoteliuose, dirb
tuvėse ir prie namų darbo, 
šokių darbų vyrams.

S. GORALSKY 
DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS 
153 C0URT ST. BOSTON. MASS.

Siųsk laišką, o mes tuoj pribū- 
sim j jūsų namus.

Taisom laikrodžius, žiedus 
ir kitokius daiktus. 
Darbas gvarantuotas.

P. KETVIRTIS JEWLERY CO.
324 E Street, So. Boston, Mass. 

(Kampas Broadvay)

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Visokius užrubežinius ir 

amerikoniškus šokius moki
na po No.‘ 1140 Columbus 
Avė., Room 44 Roxbury 
Crossing.

Pamokos atsibūna utar- 
ninko ir ketvergo vakarais 
Conon Hali 20 Conont str. 
Mokytojas E BR0WNTNG 

(Iš Rusijos)

Vi-

“ŽVIRBLIS” juokų laikra 
štiš. Kaina metams $1.00.

“ŽVIRBLIS,”
Bos 576, Forest City, Pa

t

50c.

1.00

25c.

Gy-

svei-
bus

15 ir 25c. 
gėlių 25.

Tel. Oxford 4900

J. P. TUINYLA

Nedėtomis 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 va L vakare.

Visokie kvepianti 
muilai 10,

Perfutnos visokių
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

Skaitykite ir platinkite 
“Darbininką.” Tegul jis ran 
dasi kiekvienoje grinčioje.

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

DR. W. T. REILLY
469 Brcadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

75c. 
gal- 
ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka

25c.

Savas Pas Savą Remkit Sa\ v c sius

1.00

75c

50c.

25c

1.00

g

P. 0.

1.00
1.00 
50c
1.00
1.00 
25c 
25c

50c. 
25c.

X 
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MYLĖTOJUI MUZIKĄ IR 
DAINAS.

LIETUVIS KRIAUČIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

pagal naujausią madą, vyriškus 
ir moteriškus. Darbą atlieku 
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir 
kvarbuoju.
PETRAS MAKAREVIČIUS, 

(Arti lietuvių bažnyčios) 
105 So. Meade Str.,

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

Gyduolės nuo vištakių 
(com’s) 15, 20 ir 

Pilės dėl Kepenų 
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško 
vos skaudėjimo 10

Užlaikom didžiausia krautuvu 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo 
dam ant bargo ir ant išmokesčių 
ant lengvų išlygų. Reikalauja 
me agentų kiekvienam mieste Su 
vienytų Valstijų ir 'Kanadoj, di 
delį nuošimtį duodam perkup 
eiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo ui 
25 centus štampų.

J. P. TUINIIA.
822 Washington St., Boston. Mas?

8 lekcijos lietuviškoj kalboj iš
simokinimo (notų) “Gaidų” ant 
visokių instrumentų, kad ir nėši 
matęs gaidų, išmoksi be mokyto
jo, kuriam mokėtum 50c. už 1 
lekciją. Knyga $1.50, parduodu 
už $1.00 tik ant trumpo laiko 3" 
knygos už $2.00. Adresuokit:

G. A. BARONAS,
McKees Rock3, Pa.

Feleplioiit' s<> Hostoo mifj 
ANTANAS Š AP ALIS

meistras
indeda telephonus. dengia si<> 
gus. ir atlieka visus xlall«»r\s 

tės darbus prideramai
KA1 ,\’< >S N EBRĄ \< J K >S

Ofisas Gyvenimas
315 W Broadwa>, 133 Bowen Si 

SO KOSTO V MASS

I 11ii p f f.1;^ »i s

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėję šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku- 
kardų, guzikuėių, metalinių anameliuotų ir padengtų ee- 
luloidu išdirbu sarpas, vėliavas, karūnas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai 
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai Dėl 
prašalininio neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie 
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo 
rankom.

M. A. NORKŪNAS,
166 MELR0SE ST., :: :: :: :: MONTELLO, MASS

Vienatine Lietuviška

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge

ros sekančios gyduolės.

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo 
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų 
Vaikų ramintojas 
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo 

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

1.00

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums 
katą, kreipkitės pas mane, o ai užtikrinu, kad visame 

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų,
duobų galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums* 

eipresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Brcadway,kertė C St, So. Boston,Mass. i

Geriausias Siuvėjas
Wcrcester’io Puikiausias

Teatras1 ir Šokiai
Ketverge, 2 d. Kovo-March, 1916. 

Lietuvių Svetainėje, 20 Waverly gatv.
RENGIA A. L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 5 KUOP. 

labai puikų teatrą ir šokius.
Įdomu tas, kad šis veikalas “N E S I P R I E 8 I N K” 

dar niekuomet Worcester’yje nebuvo lošiamas. Loš puikiau
si Worcester’io artistai.

Grieš puikiausia Worcester’io orchestra po vadovyste p.
A. Dirvelio. Prasidės muzika 7:30 valandą Teatras pr 

asidės 8-tą valandą Po tam ŠOKIAI
Visus Worceeter’io ir apielinkės lietuves ir lietuvius 

nuošridžai kviečiame atsilankyti į viršminėtą vakarą Nes 
atsilankiusiejie turėsite progą linksmai pasišokti ir pasižiū
rėti puikaus teatro.

* Tai-gi visi jauni ir seni — kas gyvas ant Baliau 
Įžanga tiktai 25 c.

X . ■ j

daugumoje perka pas 
pačius retai), o ne wholę- 
žydus ir po tokias mažu- 

kad nei negalima tikė- 
kad galėtų kada nors 

nmnuri nardanti.

MilSŲ kainos žemesnes už kitų.
NUOŠIRDŽIAI UŽPRAŠOME. >

Ateina Žiema
3000000000000000000000000000000000000000001

Reikės visiems nusipirkti žieminių rūbų ir gerų 
čeverykų, tai-gi nepamirškit, kad mano krautuvėj 
yra užlaikomi geriausi tavorai.

CEVERYKAI. Vyrų, Moterų ir vaikučių, ge
riausia padaryti, pagal naujausią madą, kožna 
pora gvarantnojama.

VYRŲ SKRYBĖLĖS VISOKIŲ KAINŲ, 
šiaip jau užlaikome visokius vyrų aprėdai us. 

marškinius, svetelius, pirštines ir t. L

C. P. YURGELUN,
377 W. BR0ADWAY, 80. BOSTON, MA88.

u

Siutus padarau ant užsakinio nuo $20.00 
ir aukščiau.

Darbą atlieku pirmos klesosir už mažiausią 
kainą.

S.«C. LILIENSTERN,
172 Statė St., Boston, Mass

(Priešais Custom House.)

Visi skaitykit ir platinkite
“Darbininką” J




