
Išrodo mums, jog nėra la
biau pageidaujamo, kaip to, 
kad daugintus skaičius tą, ku
rie gali ant gero sunaudoti sa
vo raštiškus gabumus ir kad 
geri laikraščiai kuodidžiausia 
išsiplatinti;, taip kad kiekvie
nas kasdieną turėtą gero skai
tymo kuriame pamokinama, 
sustiprinama ir pakeliama 
krikščioniškos dorybės.

Popiežius Benediktas XV.

Veltui jūs statysite bažny
čias, veltui remsite misijas, 
veltui steigsite mokyklas — 
visi tie jūsų darbai, visos tos 
j ūsą pastangos nueis niekais, 
jei jūs nesugebėsite vartoti ap
sigynimui ir užpuolimui to tin
kamo ginklo, ketono yra gry
noji ir tikroji katalikiškoji 

' spauda.
Popiežius Pijus X.
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Nesenai Tautos Taryba at
sišaukė į amerikiečius lietu
vius, kviesdama į suvažiavi
mu, kad pasitarus apie Lietu
ves atstatymą.

Reikalas begalinės svarbos, 
nes čia juk Lietuvos gyvybės 
klausimas. Užtat ir kitos sro
vės gana prielankiai sutiko 
Tautos Tarybos sumanymą, 
tik pyko, kam Tautos Taryba 
kviečianti visus (žifir. “Vien. 
Liet.”), juk ji atstovaujanti 
tik katalikus. Bet kadangi 
Tautos Taryba, rodos, čia ne
mato prasikaltimo, tai suva
žiavimas (ir tai, ant kiek bus 
galima, visų srovių) bus vyki
namas.

Organizacijų atstovų suva
žiavimas Wilkes-Barre 17 rug
piučio, įsteigęs Centralį ko
mitetą Lietuvių Dienos reika-

Musų neūžaugoms.
Kaipo tauta dar tiktai brę

stanti, pridarome daug klai
dų. Viena iš didžiausių mū
sų klaidų — tai nemokėjimas 
dirbti sutartiną darbą, nemo
kėjimas pripažinti ir gerbti au
toritetų. Pas mus per daug 
neišauklėtų didvyrių, o per 
maža tvarkių, rimtų darbinin
kų. Kad “didvyriu” palik
ti, užtenka padirbėti naudin
gai kokiai organizacijai, arba 
apskritai ką nors gera visuo
menei padaryti. Pasakė ke
letą neblogų prakalbų — did
vyris! prirašė šiek tiek naujų 
narių — didvyris! įsteigė ke
letą naujų kuopų — didvyris! svarstomas.) 
Ir jau tokiam “didvyriui” ne- namai dar n

gtos kuopos ir visi šimtai pri
rašytų narių. Jie atsiduria 
rolėje ano cigOno, kurs sėdė
damas ant medžio šakos, kir
to ją, neatspėdamas, kad kar
tu su pakirsta šaka, nukris ir 
jisai pats. Tiesa, Sutkus 
mėgina aiškinties, kad, gir
di, jisai negriaunąs Seimų nu
tarimų, jisai tik norįs, kad 
kitų metų Seimas tą nutarimą 
peržiūrėtų išnaujo. Bet Sut
kus ar užmiršta, ar nuduoda 
kad užmiršta, jog Seimas nu
tarė pirkti namus neatidėlio
jant, dar šiemet. (Jau kelinti 
metai, kaip tas klausimas 

iškia, jeigu 
Ir jau tokiam “didvyriui” ne- namai dar nebus\iupirkti šie- 
bėra jokių autoritetų, neberei-. met, tai bus pasi 
kia jokių įstatymų. Jisai Seimo nutarimą, 
aukščiau to visa, jisai “did-! 
vyris,” jisai juk padarė tą, Į 
ir tą, ir tą... Vienas iš tokiij: 
nelaimingųjų mūsų “didvy-' 
rių” yra dabar A. J. Sutkus, 
Chicagos 1 apskričio S. L. R. 
K. A. pirmininkas. Mat, ji
sai įsteigęs 13 naujų Susiv. kp. 
ir (kaip jisai pats giriasi 33 
“Sav. Draugo” num.) prirašęs 
prie senųjų kuopų šimtais nau
jų narių. Nors tame darbe jį 
ir pavedė kiti, nors nevienas 
susivienijimo veikėjas jam ta
me darbe daug padėjo, nors 
ir nedirbo už dyką, bet buvo 
atlyginamas iš Susiv. kasos — 
tečiaus, kadangi ištikrųjų A. 
J. Sutkus jaučiasi padaręs ge
rą Susivienijimui — jisai šian
dien šventai įsitikinęs, kad 
jis augštesnis ir už Susivieni
jimo Seimą. Seimas nutarė 
dar šiemet pirkti namus ir stei
gti savo laikraštį. Tai nie
kis. Sutkus išrodys mūsų vi
suomenei, jog tas nutarimas 
negeras, neišmintingas ir vi
suomenė turės jo paklausyti, ir 
namo pirkimą atidėti, nes ji
sai, Sutkus, juk įsteigė net 
13 naujų kuopų, ir prirašė 
šimtais naujų narių. Tad ar
gi neturi teisės jisai, A. J. Su
tkus griauti Susiv. nutarimą!

Yra ir daugiau po mūsų ko
lonijas panašių “didvyrių”. 
Vienas gal kuopos pirminin
kas, kitas net gal apskričio 
sekretorius, trečias koks nors 
organizatorius — jaučiasi turį 
teisę eiti prieš Seimų nutari
mus, nes juk jie tą ir tą pa
darę; tad Seimo nutarimas ne
turi vertės, jeigu nepereis per 
jų patvirtinimą.

Štai kame mūsų liga, ir 
štai kodėl mes negalime pasek
mingai augti. Tokie Sutkai 
ir jiems panašūs nesupranta 
to, kad naudingi jų darbai tyrė, kad Susivienijimas, nors 
dar neduoda jiems teisės dary- j 
ti blogų darbų, kad, sakysi
me, besiknisdami po orga
nizacijos pamatais, jie griau
na tuos rūmus, kuriuose ir

prieš
Ir Sutkai 

su savo negudria agitacija 
kaip tik ir stengiasi griauti 
Seimų nutarimus.

Mes nenorime mažinti Sut- 
, kų nuopelnų. Nepavydime 
'jiems užpelnytos garbės. Ne
norime jų įžeisti. Ypatiškai 
prieš p. Sutkų nieko neturime. 
Sutkai brangūs ir naudingi 
žmonės. Bet tik patol, pa
kol jie yra tvarkoje. Kada 
einama prie griovimo mūsų 
augščiausių autoritetų, Seimų 
nutarimij, mūsų visos tvar
kos, — mes turime aiškiai pa
sakyti, kad to nevalia dary
ti, net ir.... Sutkams, ar 
kun. Struckams — vis vien, 
kiek jie ten kuopų nebūtų pri
steigę.

Gerbiamasis A. J. Sutkus 
teiksis mums atleisti, kad čia 
apie jo asmenį turėjome šiek 
tiek pakalbėti. Per jį kalbė
jome į daugelį jam panašių. 
Sutkų išrinkome todėl, kad ji
sai pats save visuomenei nuo
lat rodo ir primena, skelbda
mas savo vardu mažne kiek
vienam “Sav. Draugo” nume 
ryje straipsnius, einančius 
prieš Susiv. Seimo nutarimą.

Malonus mums Sutkus, bet 
tiesa mums dar meilesnė.

NAMAI BUS PIRKTI 
BROOKLYNE.

Kaip esame girdėję iš namų 
pirkimo komisijos narių, na
mai netrukus bus jau nupirk
ti. Komisija sudariusi proje
ktą pirkti namus Brooklyne, 
lietuvių apgyventoje vietoje. 
Esą nužiūrėti dveji namai — 
ant kertės dviejų žymių gat
vių. Vieni tiks Susivienijimui, 
kiti imigrantams; kol šių ne
bus, galima bus išnuomuoti.

Komisija nuo advokatų pa-

fkad netru- tams tvarkyti, tarė taip-pat | keletas protestųprieš 30 SolTi

> nutarimus, k. t sulygini- i 
mą mokesnių, mokėjimą kvo- 
terių, priverstiną ėmimą or
gano ir tt

Pasekmės: pirmam po tų 
protestų 36 kuopos susirinki
me, kada buvo pašaukta per
statyti naujus narius, vienas 
iš narių sako: “aš turėjau 
tris narius perstatyti, bet ka
da paskutiniam num. “Drau
go” pamatė tas visas baiseny
bes, rankas pakratė ir pasakė, 
kad bus daug geriau prigulė
ti jiems prie “Prudential,” 
nors į “Prudential” turi išmo
kėti daug daugiau, negu da
bartiniai mokesniai Susivieni- 
•• 9 9jime.

Gal kas suprasti, kad aš 
priešingas visokiai diskusijai. 
Anaiptol, ne! Diskusija yra 
labai naudinga, bet tik savo 
laike, prieš įvedant įstatymus, 
bet ne pradėjus vykdinti pra
ktikoj. Dabar lieka tik kal
bėti, kaip geriausia būtų įvy- 
kdinti praktikoj 31 Seimo nu
tarimai, bet nedaryti pasikė
sinimų kad juos sulaužyti. Ant 
galo pasakysiu: daleiskime, 
kad Struckų, Sutkų, Mulevi
čių protestai pasiekė tikslą. 
Kitas Seimas nutarė namą pir
kti Wilkes-Bariuos. Ar jūs 
užtikrintumėte, kad kur Bos
tone ar Waterburyje neatsiras 
panašių ponų, kad namas 
būtų perkamas tenai, o ne 
Wilkesbariuos. Na ir kasgi, 
kad ne meksikoniška karė? 
Argumentų prieš argumentus 
kun. Struckaus, Sutkaus ir 
Mulevičiaus visai nematau rei
kalo statyti, nes dabar jau ne
laikąs. Jeigu prieitų Susivie
nijimui iki to, kad reikėtų! 
šaukti net “extra” Seimas, 
tada ir mano argumentams bū
tų laikas.

New Yorko — New Jerseys 
Apskričio Pirmininkas

A. J. Staknevičius.

savo nuomonę, kad sumanyta- Į mo 
me Tautos Tarybos suvažiavi
me dėl Lietuvos atbūdavojimo 
turėtų dalyvauti visos srovės. 
Tik tas suvažiavimas išreiškė 
pageidavimą, idant suvažiavi
mas būtų paskirtas tuo pačiu 
laiku, bet ne Bostone, o 
Brooklyne, ar New Yorke, 
kur būsią patogiau didžiumai 
suvažiuoti.

Pagal to naujo įnešimo, — 
kiek mes žinome — jau siun
čiama auklėtos keliu paklausi
mai Tautos Tarybos nariams. 
Galime tikėties, kad Tautos 
Taryba ant tos atmainos su
tiks. Netrukus pranešime 
“Darbininke” Tautos Tarybos 
tame dalyke, nutarimą.

Šičia pranešame gerb. vi
suomenei, kad mūsų žinomas 
veikėjas p. A. J. Staknevičius 
iš Bloomfield, N. J. surado be
ne tikriausį kelią, kaip turė
tume organizuoties dėl Lietu
vos atstatymo. Savo mintis 
jisai išreiškė referate, kurį 
pradėsime spauzdinti ateinan
čiame “Darbininko” numery

je.

S. L R. K. A. namo reikale

POLEMIKA DĖL 31 SEIMO 
S. L. R. K. A. NUTARIMŲ.

Šitą straipsnį p. A. J. Sta
knevičius buvo nusiuntęs į 
“Savaitinį Draugą”. Po 
kurio laiko 103 num. “Drau
ge” (ne “Savaitiniame Drau 
ge”) buvo išspauzdintas ši
toks Redakcijos atsakas.

P-nui A. J. Staknevičiui. 
Tamstos straipsnis, kaipo 
pilnas neteisingų įtarįoji- 
mu, netilps. Redakcija 
praėjusiame 29 “Savaitinio 
Draugo” numeryje buvo 
pranešusi, kad nedės jo
kių lojonių ar įtarlojimų. 
Nes su tokiais lojojimais ar 
įtarlojimais griaunama susi
vienijimo vienybė. Jei 
kas visgi prisiųstų tokių 
straipsnių, kur lojojama 
kitus ar jus įtarlojama, mes 
atgal siųsti tokių raštų ne
manome, jei nebus prisių
sta tam pačtos markės.”

P. Stakrievičius pareika
lavo tą straipsnį jam grąžin
ti ir atsiuntė mums. Mūsų 
nuomone, straipsnis parašy
tas rimtai ir kultūringame 
tone. Jei “Draugo” re
dakcija matė kame neteisin
gą intarimą, tai juk leigvai 
galėjo pridėti savo paaiškini
mą.

Mes tą straipsnį dedame 
ištisai, nieko nemainę, ištai
sę tik kalbos ir rašybos klai
das.

■ si ir perdaug jau buvo įsikar
ščiavę.

Laisvamaniai su socijalis- Į 
tais tik trynė iš džiaugsmo | 
rankas ir būbnijo, kad katali
ką tarpe, girdi, kilusi revo
liucija, kad katalikai pešasi 
ir per laikraščius vieni kitiems 
rodą špigą — o rasi net ir 
kumštį.

Bet pasirodė, kad tas vis
kas yra netiesa, kad pas kata
likus jokios revoliucijos nebu
vo, ir kad katalikai apie ją 
nei manyti nemanė.

Katalikai taip pasielgė, kaip 
visados ir visur yra daroma 
svarbesniuose visuomeniškuo
se reikaluose: išsikalbėjo ką 
kas manė, išreiškė savo nuo
mones, prisiklausė kitų nuo
monių ir išvedžiojimų ir pama
tę kaip bus geriausia tą daly
ką padarius — vieni kitiems 
nusileido ir aprimo.

Rodos, kad jau aprimo, tai 
ir viskas Bet ne, dar ne vi
skas.

Dabar mes užsikarščiavimus 
pasidėję į šalį, turime biskį 
geriaus prisistebėti tam fak
tui, kad iš jo galėtume pasi
naudoti, kad tasai, neva ne
susipratimas uždyką nenueitų, 
kad jisai mums atneštų gerus 
vaisius, kad jisai mums būtų 
ant naudos.

Pirmiausia tie ginčai mums 
parodo, kad mūsų Susiv. at
budo, kad jau jo kūnas pil
nas energijos, kad jo nariai 
“nežiūri ką kiti sakys, patys 
rūpinasi Susiv. reikalais ir sa
vo nuomones išreiškia.” O tas 
tai jau daug ir net labai daug 
ženklina. Tas ženklina, kad 
Susiv. gįslose teka gyvo, svei
ko kraujo srovė, kad jinai gai- 

i vina visas kūno dalis, to mū
sų tautos milžino. O tas gy
vybės kaip tik ligšiol jam ir 
buvo permažai, kaip tik to jam 
ir stokavo.

Sako kaikurie, kad nedai
lu esą katalikams karščiuoties 
ir užsipuldinėti vieni ant kitų. 
Tas tiesa, nedailu, bet būna 
tokie atsitikimai, kada be to 
nėra galima apsieiti, o su sai
ku ir savo vietoje, tai kožnas 
daiktas yra geras ir naudin
gas, o katalikai išsikarščiavę 
juk ne ką teperdėjo. O ant
ra vertus kas tai būtų per gin
čai jeigu jau niekas nei nesi
karščiuotų. Lietuvių patarlė 
sako: “nekoks to žmogaus 
protelis, kurs su kiekvieno 
nuomone sutinka.” Kitaip pa
sakius išeina, jog jisai neturi 
savo nuomonės, arba negali 
jos išsidirbti. O žinoma, kad 
kožnam savo nuomonė yra 
brangi ir jisai ją tada tiktai 
pakeičia kita, kada persitikri
na, kad ana kita yra geres
nę; arba aplinkybėms paran
kesnė. Ir iš to pasirodo taip- 
pat katalikų susipratimas ir 
protas — nes mokėjo karščiuo
ties, mokėjo ir rimtai dalykus 
apsvarstyti, o apsvarstę ir su
sitaikė.

Kur vyrai, tai vis vyrai, 
vyriškai ir padaro. O tas vis
kas dar kartą parodo, kad ka
talikai atbudo, susiprato, iš
sijudino, išsisiūbavo, ir ban
guodami kaip juroje vilnys — 
milžino žingsniais žengia pir
myn, ir jų žengimo apsireiš
kimai kasdieną aiškiau mato7 
si, kas kart labiau atjaučiami 
yra.

L. D. S. kvotimus išlaikė ir 
pasirodė, kad gali gyvuoti ir 
kad yra reikalinga ir naudin
ga-

L. Vyčiai, taip-pat pasiro
dė ką jie gali.

A. L. R.-K. Moterų Są-ga 
žengia šuoliais pirmyn, btfjo- 
ja, tobulinasi, plėtojasi. 
Pii. Blaivininkų Susiv. stiprė
ja, auga

Susivienijimo milžinas at
budo ir savo energiją rado...

Gerėkimės ir džįaugkimės, 
broliai, lietuviai katalikai, nes 
tai yra vis apsireiškimai mūsų 
gyvybės, mūsų jėgos, mūsų 
susipratimo, mūsų vienybės.

Mokslas, susipratimas, or
ganizacijos vienybė, tai yra or- j Vokietijoje, 
ganizacijos ir tautos stiprybė; lanksto.

Kodėl Vokietija 
galinga.

“Na, Juozai, tu skaitai 
įvairius laikraščius ir visokias 
istorijas. Tai paaiškink, mel
džiamasai, kodėl vokiečiai 
pajėgė išperti visiems kailį ir 
išgali atsilaikyti, prieš visas 
didžias tautas. Kodėl jie taip 
galingi. Kibą jie su pragaro 
pagelba veikia,” teiravos bur- 
dingierius Simas pas savo šei
mininką.

“Vokiečiai ištiesų galingi,” 
ėmė pasakoti Juozas, padėjęs 
“Metraštį” į šalį. Nuste
bino jie visą pasaulį. Prieš ' 
karę vargu bau kas manė, 
kad vokiečiai taip šauniai su- 
mušinės didžiųjų tautų armi
jas ir paiminės visuose fron
tuose tokias stiprias tvirtoves. 
Bet tėmijant dalykus, galime 
išvysti šaltinius vokiečių galy
bės. Jų galybės gausiausias 
šaltinis, arba kitaip tariant pa
matas yra vienybė. Nuo am
žių žinoma, jog vienybėje 
galybė. Bet ligšiol tai tik 
vokiečiai buvo persiėmę ta gu
drybe ir ją įgyvendinę. Tarpe 
vokiečių yra uolių katalikų, 
karštų protestantų, atkaklių 
laisvamanių, veiklių socijali
stų ir tt. ir tt. Bet šioje va
landoje jie visi įsikinkė į vieną 
darbą ir kiek kas drūtas varo 
visi išvien tą darbą. Bet ir 
kitos vokiečių ypatybės ir do
vanos jiems prigelbėjo. Jų 
karvedžiai yra didžio išsilavi
nimo, augšto mokslo, plataus 
patyrimo. Šiaip vokiečiai y- 
ra gerai pamokinti, žino vi
sokių amatų, duoda sau rodą 
įvairiose aplinkybėse. Caro 
kareivis paklaustas “iš kur ei
ni!” atsako “nežinau,” “kur 
eini!” atsako “nežinau.” To 
nepasakys kaizerio kareivis. 
Toliau reikia žinoti, jok ką 
vokietis daro, tai jis daro su 
atsidėjimu, su apsvarstymu, 
su aprokavimu visokių maž
možių, smulkmenų. Ir prie 
karės jie rengėsi su nuodugniu 
visoko aprokavimu, viską per
matė. Automobiliai Vokieti
joj buvo daromi taip, kad juos 
būtų galima sunaudoti karės 
reikalams. Nekurie automo- 

liai buvo padaryti su tokiais 
prietaisais, kad ant jų būtų 
galima uždėti kulkosvaidžių ir 
dumti karės laukan. Kuomet 
ši baisioji karė buvo paskelb
ta, tai, paveizdžiui, Franci
joj prasidėjo plati mobilizaci
ja, ėmė visus tvirtus vyrus, 
taip kad veik visos dirbtuvės, 
išskiriant žinoma amunicijos, 
užsidarė, pramonija sustojo. 
Visi vyrai pašaukti armijon. 
Praeina keletas mėnesių ir 
kas atsitiko. Reikia iš armi
jų leisti darbininkus, pasima
tė reikalas mobilizuoti pramo
nę. Mat prireikė neišpasa
kytai daug įvairių dalykų ka
rės lauke. Tai gabiausi ama- 
tninkai buvo sugrąžinti iš ar
mijų į dirbtuves. Tik po il
go laiko francuzai pamatė, jog 
karės šią gadynę laimėjama ne 
vien krauju karės lauke, bet 
ir prakaitu dirbtuvėse. Ir iš 
teisybės dabar Europoje dirb
tuvėse prakaito daug daugiau 
liejama, negu kraujo karės 
lauke. Po laiko prasidėjo 
pramonės mobilizacija ir An
glijoj ir Rusijoj. Visai kitaip 
dėjosi kaizerio valstybėje. Ten 
buvo taip, kaip šitokioje dir
btuvėje. Į minimą dirbtuvę 
karės paskelbimo telegrama a- 
tėjo 2 vai. po pietų. Tai tuoj 
sušvilpė, sustaugė švilpukai. 
Darbininkai sustojo į eiles. 
Vieni gauna korčiukes su pil
nu nurodymu, kur eiti ir ką 
daryti. Tai jiems reikia sto
ti armijon. Negavusieji kor
čiukių grįžta dirbtuvėn, ati- 

'daro vieną kamarą išsineša 
i naujus įrankius, išrengia nau
jai dirbtuvę ir už pusvalan- 

• džio jau tauška mašinos ir dir- 
i barni daiktai, reikalingi ka- 
■ rėš lauke. Taip buvo visoje 

, visos dirbtuvės 
, prieš karę, turėjo

— dėl to tai juos vis auklėki- j atskiroj kamaroj įrankius, ku- 
__ „i; • - ___

bet mes referendumo negalim 
praktikuoti, pakol aukščiau
sia įstatymda vystė (Seimas) 
įves kaipo įstatymą. Dabar 
dėl vedamos polemikos, kas 
link namo pirkimo ir savo or
gano steigimo, kad paliuosuo- 
ti komisiją nuo uždėtos jiems 
priedermės, gali tiktai Seimas. 
Ar mums reikalinga būtų šau
kti nepaprastas Seimas dėl 
kalbamų dalykų, ar ne! Aš 
pasakyčiau, kad ne. Jau tie 
dalykai Susivienijimo nariams 
ne nauji. Jau buvo kalba
ma ir per laikraščius; tai ko
dėl gi kai-kurie dabar pama
tė reikalą išsikalbėti, kada 
jau per vėlu, kada kalbama
sis dalykas eina prie vygdini- 
mo gyvenimam Nėra reikalo 
šaukti Seimas ir dėl to, kad 
daugelis kuopų to reikalavo 
Seime, nes apie 20, pridėjus 
visas kuopas New Yorko, 
New Jerseys Apskričio, bus 
apie 32 kuopos.

Aš čionai taip-pat noriu at
kreipti protestantų domą, ko
kia nauda organizacijai iš tų 
visų protestų, taip-pat ir or
gano redakcijos, kuri šaukia 
narius prie polemikos. Nau
da tokia; kaip kad Meksikos 
ar Kinijos revoliucijos. Ka
da žmonės išrenka valdžią, ne
patekusieji į valdžią, varo 
protestus — agitacijas tarp 
tamsių minių prieš išrinktuo
sius. Nauda aiški: pairutė, 
žmonių skurdas, kultūriškas 
puolimas. Tas pats ir pas 
mus: ir mūs organizacijos 
skursta ne dėl negerų nutari
mų, bet dėl netikusių agita
cijų. Pradedant nuo srovi
nių, baigiant organizacijoms, 
draugijoms ir kuopoms. Ne
mokam dirbti sutartiną darbą, 
nemokam gerbti vieni kitų su
manymų. Kol mano tai ge
ra, bet kaip tik tavo suma
nymas, tai ir meksikoniškas 
karas. Iš pradžių minėjau, 
kad Seimų nutarimai (kol sei
mas bus augščiausia įstatym- 
davystė) turi būti visiems au
toritetu, nežiūrint kieno su
manymas perbalsuotas. Pro
testus keldami prieš Seimų nu
tarimus, tą autoritetą į nie
kus paverčiam, mūsų organi
zacijos, jų valdybos, veikė
jai, nustoja pasitikėjimo pla
čiose miniose ir tame visa prie
žastis, kad mes Susivienijime 
turime tik 10.000 narių, o ne 
kelias dešimtis, — tai vis kal- 

_____________  tė protestų, kurių virtynes 
(kiek paliečia organizaciją) ir zlūs organizacija pergyveno, 
visiems Susivienijimo nariams. Į Mūsų plačios minios prisiklau- 
Atmainyti Seimo nutarimus ivisokių protestų, neįsteng- 
gali tik kitas tokis Seimas, nes darnos konkretiškai tuos pro- 

j kitos augštesnės įstatvmdavy-i testus apvertinti ir traukia į 
Istės mūsų organizacija neturi.' M’5kus “inšiurinsių,” pini- 
Taigi, 31 Seimo nutarimus, sms krauna į saliūnininkų stal- 
gali atmainyti tik Seimas pap- nes tik ten teisinga-ne-
rastas ar nepaprastas (evtra). 
Kai-kur yra Seimu (aukščiau
sios įstatimdavystės) įvestas 

(referendumas, kaipo veiksnys 
atsitikimuos.

nusveriantis tą ar kitą pusę,

“Darb.” Red.

Perskaitęs num. 27-28 “Sav. 
Draugo” kun. Struckaus, Mu
levičiaus “Namo reikale” ir 
Sutkaus 
čio didelį susirinkimą, 
niau, kad tai buvo tų ponų 
tik neapgalvotas išsišokimas. 
Bet kada num. “Sav. Draugo” 
jau netik tąsa traukiama tolyn 
tų pačių ponų, bet ir redak
cija kviečia Susivienijimo na
rius į polemiką, kad sulau
žius 31 Seimo nutarimus (! 
Red.) tai jau aišku, kad da
roma pagal apgalvoto pieno. 
Tokiu būdu ir aš žodį tariu. 
Ar naudinga daryti pastangas 
dėl sulaužymo Seimų nutari
mų! Kokia nauda organiza
cijai iš tų polemikų! ir taip: 

Kas tai yra tie Seimai! Sei
mai yra augščiausis susirinki
mas, kuris leidžia įstatymus 
organizacijai. Dėl pasekmin
go organizacijos plėtojimosi, 
tie įstatymai turi būti auto
ritetu centro valdybai, komisi
joms, organo darbininkams

“ Chicagos Apskri-
” ma-

I

I

dar ir neįregistruotas jo čarte- 
ris New Yorko valstijoje, te
čiau namus savo vardu pirkti 

' gali, kur tik nori. Taigi na- 
Imai bus nupirkti ne ant ats- 
‘ M— žmo”in vardo, bet ant t svarbiausiuos 

žarija, pairs ir jų įstei- vardo paties Susivienijimo.
sėdi: kad jei<*n

i išnauduojama. Patikrinti sa- 
■ vo žodžius paduodu faktelį, tai 
bus tik vienas iš tūkstančių.

‘ Pereitą metą New Jerseys Ap- 
I skritys turėjo susirinkimą.
Tam susirinkime buvo išnešta

DAR KARTĄ PARODĖM.
Kada pavasario laike apsi

niaukia dangus, uždengdamas 
juodais debesiais padangėse 
šviečiančią saulutę, kada pa- 
kįla priešaudrinė vėsula, kada 
žemė su dangumi maišosi, ka
da visa gamta, visoks gyvis 
persigąsta ir skubinasi pasis
lėpti. ... Kada žaibas akis pli
kina, griausmai padangėmis 
beldžiasi, baladojasi; kada 
perkūnai šaudo ir lietus kaip 
iš viedro pildamas lija — ta
da kiekvienam žmogui darosi 
nejauku, o kartais tai net ir 
baugu.

Bet audra neamžinai tęsia
si, ne Dievas žino kaip ilgai 
siaučia. O po audros visados 
atsinaujinusi gamta kiekvieną 
širdelę suramina, kiekvieną 
nudžiugina ir tuomet mes ne
tik ką nepykstame ant buvu
sios audros, bet dar ją laimi
name už sudrebinimą gamtos 
galybių, už sujųdinimą gami
nančios ir gaivinančios pasau
lio jėgos, ir jaučiamės laimin
gais, daug laimingesniais ne
gu prieš audrą kad buvome.

Tai taip yra su pavasario 
audra, taip yra ir su kiekvie
na audra.

Nesenai mes turėjome mū
sų Amerikos lietuvių katalikų 
tarpe taip-pat nemenką audrą, 
kuri kilo iš priežasties S. L. R. 
K. A. Seimo nutarimo apie 
steigimą savo laikraščio ir pir
kimą savo namo New-Yorko a- 
pielinkėse.

Tiesą pasakius, tasai sei
mo nutarimas yra labai prak
tiškas iš daugelio atžvilgių ir, 
duok Dieve, kad koveikiausiai 
būtų įkūnytas, kad mūsų mil
žinas susikrautų lizdą ir pra
biltų savo lūpomis — kaipo 
vyras pilnametis ir pilnapro- 
tis. Tas išeitų lietuviams ant 
naudos.

Įsikarščiavę katalikų veikė
jai tvėrėsi per spaudą ir gyvu 
žodžiu svarstyti Susiv. reika
lus ir seimo nutarimus. Pasi
dalino į būrelius ir kuopeles; 
vieni buvo vienokios nuomo
nės, kiti kitokios ir stengėsi 

I vieni kitiems įkalbėti, kad 
i taip visų manyta, kaip ir jie 
j mano. 0 tai padaryti yra ne
lengva, ypač tokioje didelėje 

į organizacijoje, kokiuo yra Su- 
1 si vienijimas. Kaip kurie ra- tai, kaip Kaunas pateko vo-

me ir gerbkime kiek tik gali
me. F. V.

SUKAKTUVES.
Rugpiučio 18 d. sukako me-

riais pradės išdirbinėti pas
kirtus daiktus karei prasidė
jus. Tai dabar daug maž ma
tome kodėl vokiečiai tokie ga
lingi ir kodėl jie išgalėjo išper-, 
ti kailį didžioms tautoms.
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J. Kra- 
P. Zu- 
A. Ma- 
Zerolis,

O 
koki pramoga, 
tai jau sveiko- 

tik liurbiai te-

saliūnai 
gerai, 
darbi-

kursą Nuotaka yra čia gi- Į 
mus panelė.

Geros kloties jaunai porai. ;

Kas girdėti Lietuvių kolonijose

BOCHEOBD, ILL.
Rockfordo lietuvių kolonija 

lietuviškų laikraščių skaityto
jams yra jau nuo senai žinoma. 
Čia jau nuo senų laikų gyvena 
viršum tūkstančio lietuvių. Į- 
vairių pažvalgų tai žmonės, — 
yra apsišvietusių, mėgstančių 
apšvietą, žiūrinčių į dalykus 
iš visų pusių, bet yra ir tokių, 
kurie į “savo partijos” vadus 
taip įsitikėję, jog gali visus 
metus su jais argumentuoti, 
gali pertikrinėti jų vienpusiš
kumus, viskas eis veltui, nes, 
pasak jų, nieko ant svieto nė
ra, ko jie nežinotų ir tik po 
ilgo pertikrinimo jie prie savo 
vadų prisirišę. Tokiems “ži
novams” primink apie rimtes
nius laikraščius, apie “Darbi
ninką,” tai gausi atsakymą, 
jau jie jau penkti metai kai jo 
neskaito, nes ne jų partijos 
leidžiamas. Pirmiau, kol kvai
lesni buvę, tai skaitę. Ne
bandyk tokiam nei paaiškinti, 
jog tas laikraštis- tik pirmi 
metai teeina, nes tada gausi 
apgaviko vardo, juk kaip jis 
viską žinodamas, o nežinotų 
tokio mažmožio.

Yra čia ir lietuviška para
pija, turi ir lietuvių socijalis- 
tai savo centrą, bet jo stovis 
paėmus lietuvių skaičių gana 
silpnas.

Draugijų yra įvairių įvai
riausių. Pora iš jų pašalpi- 
nių, susivienijimų kuopos ir 
keliatas idėjinių dr-jų: Dar
bininkų Sąjungos, Moterų Są
jungos, ir Spaudos Draugijos 
kuopos. Yra, žinoma, 
laisvųjų draugijų.

Miestas gražus, 
uždaryti, darbai eina 
blaiviam ir darbščiam 
ninkui gyventi galima.

BROOKLYN, N. Y.
Gražiai priėmė jaunavedžius.

Rugpiučio 17 d. L. Vyčių 
41 kuopa surengė priėmimo 
vakarienę pp. A. Aleksandra
vičiui ir P. Nutautaitei-Alek- 
sandravičienei, kuriuodu tik 
ką buvo pribuvę iš Chicagos 
po iškilmingų vestuvių. La
bai riešingai jie buvo priimti. 
Susirinkusieji pasitiko jauna
vedžius atsistojimu ir gausiu 
delnų plojimu. Pasveikini
mo prakalbėlę pasakė klieri
kas Pauliukas. Paskui intei- 
kė dovanas — abiem po auksi
nę lyrą ir po gyvų gėlių bu
kietą. Iš jaunavedžių pir
miausia prabilo ponia P. Nu- 
tautaitė-Aleksandravičienė. Ji 
sveikino susirinkimą ir padė- 
kavojo už dovanas. Paskui 
sekė p. A. A. Jis tarp kitko 
užsiminė apie nukentėjusią 
Lietuvą. Patarė, kad susi
rinkusieji sudėtų po keletą 
centą Dvi merginos rinko 
centus ir pririnko $23.50c.

Paskui sekė dailios dekle- 
macijos, monologai. Viskas 
labai'gražiai dėjosi.

Gražaus ir meilingo sugyve
nimo jaunai, talentingai, pra
kilniai porelei.

Aukotojų vardai.

P. Ručas $2.00., po $1.00: 
Al. Aleksandravičius, J. Ka
raliūnas, P. Bajorinas, 
Paulonis, V. Lenkaitė, 
Sertvitienė, J. Viršulis, 
Lukoševičius, Varkšaitis,
Mažeika, P. Povilonis, J. K. 
Miliauskas, po 50c.: 
snickas, Saurusaitis, 
kas, M. Razanauskas, 
reskvtė, po 25c.: J.
P. Isodžiutė, O. Plaktoniutė, 
A. Malinauskiutė, O. Supie- 
niutė, P. Burdriliutė, K. Sau- 
rusaičiutė, J. Dailidenas, M. 
Litviniutė, A. Jasaičiutė, A. 
Beliutė, A. Sirečiutė, A. Ga- 
breričiutė, A. Zubriutė, A. 
Okuniutė, A. Ilagunas, P. 
Barbšys, V. Jaskiuniutė, S. 
Plaktonis, P. Lenkauskas. 
Dar kurių pavardžių nebuvo 
$2.00. Viso suaukota $23,50.

Nors augščiau minėtą kad 
po centą sumetė, bet nei vie
nas mažiaus nedavė kaip 25c. 

J. K. Mikas.

BELOIT, WIS.
Šiame miestelyje randas 

pie penkiasdešimt lietuviškų 
šeimynų, daugiausiai papras
tų darbininkų. Iš biznierių 
yra tik lietuviškas saliūnas, 
kuris kaip bičių avilys visuo
met pilnas lietuviškų bitelių, j 
ir valgomų daiktų sankrovą1 
kuri dar nesenai teužsidėjus, 
ir tai sunku kompeticiją su žy
dais varyti.

Baisus girtuokliavimas.
Jei kas nėra matęs lietu

vių girtuokliaujant ir norėtų 
pamatyti, tai galėtų drąsiai 
keliauti Į šį miestelį, o kelio
nė tikrai apsimokėtų. Sunku 
būtų surasti kitą tokią vietą 
kur netik vyrai, bet ir mo
ters gertų svaigalus kaip van
denį. Jei kuris vyras į saliū- 
ną nedėldienį ir neina, tai na
mie taip nusisvečiuoją jog 
panedėlyje atsikėlęs nežino ar 
namai ant vietos stovi ar kiton 
pusėn nusisukę. Darbe, ži
noma, išsipagirioja. Tarp 
svetimtaučių lietuvių vardas 
nekaip augštai laikomas, 
jei pasitaiko 
piknikas pav. 
mis galvomis 
parvažiuoja.

Žinoma, yra vienas-kitas 
ir tokių, kurių prie kitų pas
kaityti negalimą bet tai rei
kėtų su balana tokių ieškoti.

Darbai čia eina gerai, dar
bininkai reikalaujami, bet va
žiuoti patartina tik tvirtesnio 
pobūdžio žmonėms, ir jiems 
nelinksma bus gyventi.

P.

“DARBININKAS”

bai gražus, liksmas ir įvairus! Juška vargoninkas ir choro 
vakarėlis, kurs atsibuvo rug-1 vedėjas trumpais žodžiais pra- 
piučio 17 di’ vakare. Pramo
gėlė prasidėjo įvairioms lenk
tynėms ant pievos prie šv. Ro
ko senosios bažnyčios. Pir
miausiai buvo 50 mastų ilgio, 
mergaičių iki 11 metų bėgimo 
lenktynės. Greičiausiai nu
bėgo ir pirmą išlaimėjimą ga
vo Anelė Jarmalavičiutė, ant
rą Rožė Dargiutė, trečią Ami- 
lija Ramanauskaitė. Po tam 
vaikučiai iki 11 metų bėgo. 
Pirmą išlaimėjimą gavo Juo
zas Vervešką antrą Rapolas 
Juškiuks, trečią Jonas Valen- 
tukevičius. Toliaus vėl mer
gaičių virš 11 metų, ale ne
daugiau kaip 16 metų bėgo. 
Greičiausiai nubėgo ir pirmą 
išlaimėjimą gavo Ester Gri
gaitė, antrą Stela Dambraus
kaitė, trečią Agota Jukaičiu- 
kė. Iš vaikų virš 11 metų 
pirmą išlaimėjimą gavo P. 
Kvaroeiejus, antrą Zenonas 
Norkūnas, trečią A. Meškinis.

Bolės mėtymas.

Lenktynėms užsibaigus bu
vo bolės metimas. Iš mergai
čių toliausiai numetė Elz. An
tanavičiūtė, Elz. Dukšiutė ir 
Petronėlė Gaurilaičiutė. Vai
kučių tarpe besą tikrų atletų. 
Toliausiai numetė Rapolas 
Juškiuks, Zenonas Norkūnas 
ir M. Pociūnas. Šie keli mė
ginimai parodė visiems kokių 
gabių ir narsių atletų mes tar
pe jaunųjų turime.

čeverykų susiradimas.

Toliaus ant mikštos ir gra
žios pievos dar buvo daugelis 
ir kitokių lenktynių. įsta
biausia ir linksmiausia žiūrė
tojams buvo tai čeverykų lenk
tynės. Vaikučiai nusiavę če- 
verykus sumetė į didelę bačką 
Bačkoje buvo sumaišyti ir iš
versti laukan. Po tam visi 
vaikai iš lygio tolio bėgo prie 
čeverykų. Kurs pirmiausiai 
nubėgo, pirmiausiai susirado 
ir, pirmiausiai apsiavė gavo 
pirmą išlaimėjimą Rapolas 
Juškiuks buvo tame išlaimėji- 
me skubiausis.

DETBOIT, MICH.
Liep. 14 d. atsibuvo mitin

gas Talkininkų Šv. Andriejaus 
svetainėje, po No. 111, E. Con- 
gress St., kuriame išrinkti 
buvo komitetai. Kožna tauta 
išrinko tarpe savęs komitetus. 
Iš lietuvių komitetan pakliuvo 
M. Čiurlionis, kun K. Skryp- 
ko, B. M. Mosauskas, A. 
A. Salesky, R. 
Šeštokas Iš moterų 
Jagmin, Ida Gagiel, 
na Bajorinas, Anna 
wicz ir Zosia Eidymt.

Ant tų visų talkininkų iš
rinktas vedėjas C. Carnegie 
(amerikonas); vice vedėjas 
Joseph Weddą (lenkas); raš
tininkas B. F. Mostauskis 
(lietuvis). Visi lietuviai da
bar labai užganėdinti, kad 
mūsų vienatinis teisėjas pasili
ko vienbalsiai išrinktas už se
kretorių ant 15 visokių tautų.

Drevė.

Mosauskas,
Wysocki ir 

Sophia 
Antoni- 
Leškie-

Programassalėj.

Kai pradėjo temt, tai visi 
suėjo į šv. Roko svetainę. Čion 
prasidėjo labai margas ir lin
ksmas programas. Pirmiau
siai kl. Pr. Juškaitis, vasari
nės mokyklos mokytojas ir va
karo rengėjas, trumpai pra
kalbėjo į vaikučius ir jų tėvu
čius. Išdėstė kokiu būdu 
mokinimas esti pasekmingas. 
Nurodė svarbą tėvų mokinime 
ir abelnam vaikelių prižūrėji- 
me. ‘Tik tuomet,” sakė, 
“vaikai daug išmoks, jei tė
vai juos namuose prižiūrės, jų 
klausinės apie užduotis” ir t.t. 
Gyrė vaikučius už gerą lanky
mąsi į mokyklą Baigdamas 
savo kalbą perskaitė keletą 
laiškų jo mokinių parašytų a- 
pie vasarinę mokyklą. Po tam 
perstatė vaikučių chorą, kurs 
susidėjo iš suvirš pusantro 
šimto balsų.

Choras pirmiausiai dainavo 
Lietuvos Himną Laike gie
dojimo visi atsistojo.

Toliaus kainavo iš vaikų 
Kantatos “Tegul pasaulis su- 

Po tam sekė: 1, dek- 
“ Dirbkim,” sakė

3

MONTELLO, MASS.

Užbaigimo vakarinės mokyk
los Vaikų Vakarėlis.

Kadangi jau artinasi ruduo, 
o su juomi artinasi ir mokslo 
metai, tai vasarinę mokyklą 

' priseina uždaryti. Tiesa, 
i dar viešos mokyklos neatsida
rys be rugsėjo 6, bet juk vai
kučiai ir-gi reikalauja bent 
kiek pailsio. Taigi sekančias 
dvi savaiti galės liuosai sau 

‘ pasilsėti. Be to, juk moky-

PHILADELPHLA, PA.
Apsivedė toks tu tokia.
Šv. Kazimiero bažnyčioje 

tapo surištas Dr. E. Klimas su 
p-le E. Brazaičiute.

Jaunavedis Dr. Klimas y- tojai irgi reikalauja nors kiek 
ra baigęs Temple universitete : atsikvėpti; todėl atsižvelgiant 
medicinos mokslus. O nuota- į §įas priežastis tapo nuspręsta 
ka p-lė Brazaičiutė tame pat rugpiučio 17 d., užbaigti vai- 
universitete baigė famacijos kūčių vasarinę mokyklą

Lenktynės.
Tos vasarinės mokyklos už- 

Kore3p. baigimui, buvo surengtas la-

W0BCE8TEB, MASS.

Piknikas. •
Rugpiučio 13 d. atsibuvo 

Vardo Marijos moterų ir mer
ginų dr-jos piknikas City Far- 
moj. Kada žmonės pradėjo 
rinkties, tai užėjo didelis ly
tus. Žmonės visi laukė iki 
nustos lytus. Kaip lytus nu
stojo žmonės vėl pradėjo rink
tis. Jaunimo privažiavo dau
gybė. Žmonės linksminosi, 
dainomis, 
tvnėmis.
kare žmonės 
grįžo namo.

pranešė, kad nas nori gali duo
ti užklausimą Vienas iš jų 
užklausė, kodėl kalbėtojas pa
vadinęs juos kraujageriais? 
Kalbėtojas jam taip atsakė, 
kad publika gausiai suplojo 
rankomis. Davė dar ir kitų 
užklausimą visus gražiai iš
aiškino. Kai pirmam nepasi
sekė užklausimai, tai atsisto
jo antras girtas cicilikas su už
klausimais. Kalbėtojas gerai 
atsakė. Tada tas spruko iš 
tarpo žmonių, lydimas ploji
mais rankų. Kalbėtojas kvie
tė trečią “mokslinčių,” bet 
tas nedrįso išsižioti.

Kad p. Al. Račkaus prakal
ba buvo naudinga katalikams, 
nėra abejonės, parodė kaip 
ant delno bedievių darbus ir jų 
mokslo silpnumą Taigi ne
bijokime statomų mums jų ža
bangų, bet visados kovokime 
su jais ir nepasiduokime. Pla
tinkime savo laikraiščius, kad 
neleisti įsigalėti priešingiems.

Genys.

Lietuviai kitur.
kalbėjo ragindamas tėvus leis- 1 
ti savo vaikus giedoti. Esą 
“Čion ne 200 vaikų yra, o kur 
kiti? Labai gailą kad nesu
pranta svarbos ir naudos iš 
prigulėjimo į chorą Pasik
lausyt jums malonu, taigi ir 
liepkite vaikučiams reguleriai 
lankyti repeticijas ir tegul tas 
mūsų choras išauga į kelis kar
tus tiek didesnį.” 16. Piano 
Solo “Aniolo Malda” skam
bino Rapolas Juškiukas. 17. 
Deklamacija “Tokios ramios 
tykios dienos” sakė Rožė 
Zinkevičiūtė. 18. Deklamaci
ja “Į mano jausmus” sakė A- 
gota Juškaičiutė. 19. Daina 
‘Per girią girelę.” 20. Kalba 
kun. Pr. Virmauskis, išdėstė 
reikalą mokinimosi lietuvių 
kalbos. Aiškiais pavyzdžiais 
rėmė savo išvadžiojimus.

Vaikučiams atlikus savo už
duotis einant nuo estrados bu
vo dalinama jiems užkandžių. 
Jie išbėgę lauke ant pievos 
pasilinksmino ir vėl sugrįžo 
tuojau. Po tam didelių Baž
nytinis choras dainavo sekan
čias daneles: 1. “Karvelėli 
mėlynasis,” Šimkaus. 2. “Lie
tuviais mes esame gimę,” — 
Šimkaus. 3. “Kur bėga Šešu
pė,” Sasnausko. 4. “Siuntė 
mane Motinėlė,” Sasnausko
5. “Loja šunes ant kiemo” —
6. Vyčių Himną ir 7. “Lietuva 
Tėvyne mūsų.” Po šių dainų 
trumpai, įspūdžiais šio vaka
ro pasidalindamas, p. M. Nor
kūnas kalbėjo. Išdėstė, kaip 
linksmą smagu ir gražu ma
tyti savo vaikelius puikiai ir 
jausmingai eiles sakančius, 
dainuojančius ir žaidžiančius. 
Išreiškė padėką mokytojui už 
tokį didelį pasidarbavimą Pri
minė išreiškimą padėkos už 
mokinimą parodyti aukomis. 
Dvi merginos perėjo ir surinko 
keletą dolerių.

Toliaus mokytojas gabiau
siems ir geriausiems mokinu
siems vaikučiams dalino dova
nas. Pirmą dovaną gavo iš 
mergaičių Anelė Jarmalaričiu- 
tė. Iš vaikų, Jonas Šokas.

Po tam buvo juokingoji da
lis programų išpildyta. Trys 
vaikai gėrė lenktyn pieną iš 
butelių per guminį čiulptuką. 
Trys mergaitės lenktyn valgė 
mėlynių pajų su rankytėms 
suimtoms užpakalin. Publi
ka atsijuokė daugiau kiek no
rėjo laike šių veikimų.

Abelnai imant visas vaka
ras buvo labai įspūdingas. 
Kaip maži taip ir dideli risi 
buvo daugiau kaip užganėdin
ti. Vaikučiai, kurie nelankė 
mokyklą buvo atskirti nuo tų 
kurie lankė. Lankiusiems bu
vo duodama vaisiai bei užkan
džiai veltui; nelankiusiems 
reikėjo pinigai mokėti. Dau
gelis buvo girdėti sakant “aš 
ryto ateisiu mokintis,” ale 
jau po laiko. Kiti klausė: 
“Kada vėl mes turėsime tokį 
vakarą?” Apie dvyliktą va
landą visi linksmi išsiskirstė 
ilsėtis.

O kad daugiau tokių vaka
rėlių būtų, daugelis paklydu
sių vaikelių tuojau sugrįžtų 
prie katalik ųir daug ukvat- 
niau lankytų vasarines mokyk
las.

kurys.” 
lamacija 
Stasė Urbiutė. 2, Daina iš Vai
kų Kantatos: “Kada į Kny
gas mes, vaikai.” 3, Dėklą 
macija: A. Jakšto “Nemokan
čio Rašyti,” sakė Anelė Jar- 
malavičiutė. 4, Daina iš Vai
kų Kontatos, “Mes keliame 
balsus.” 5, Deklemacija “Nu
vytęs lapelis,” sakė Agota 
Juškaičiukė. 6, Piano Solo 
maršas, skambino Pranė Ka- 
šečiutė. 7. Deklemacija “Man 
linksma”, sakė Pranė Juškai
čiukė. 8. Daina iš Vaikų Kan
tatos “Štai vaikelis tykiai 
snaudžia.” 9. Deklemacija 
“.Lietuvio sapnas” J. K. sakė 
Ogenija Norkunaitė. 10. Dek
lamacija antra dalis “Lietuvio 
sapno,” sakė Rožė Daugiutė. 
11. Daina Maršas — Čiurlio
nio. 12. Deklemacija-pasaka 
“Lietuvos Musės” sakė Ma
rijona Jarmalavičiutė. 13. Dai
na “Šviesi naktis, mėnesiena.” 
14. Deklemacija “Sudiev tau 
mylimi sesele” sakė Molvina 
Sčesnulevičiutė. 15. P. V.

Bitelė - Darbininkė, 
i

BOSELAND, ILL.

Darbuosis Lietuvių Dienoj.

Rugpiučio 13 d. L. R. K. P. 
Blaivininkų 2 kuopa laikė sa
vo mėnesinį susirinkimą. Šia
me susirinkime gyvai svarstė 
kaip daugiau aukų surinkus 
nukentėjusiems nuo karės mū
sų broliams per “Lietuvių 
Dieną?” Pasirodė geriausias 
būdas tai tas, kad daugiau
sia suorganizuoti rinkėjų. To
kiu būdu mes galėsime daug 
ką nuveikti, kada mes turėsi
me daug rinkėjų.

Tai-gi mūsų kuopa ir nuta
rė visi stoti su dėžute ant gat
vės atėjus “Lietuvių Dienai”. 
Šiame susirinkime mažai atsi
lankė narių, bet atsilankiusie
ji veik visi pasižadėjo darbuo- 
ties. Pasižadėjo šios ypatos: 
Iz. Čepulis, A. Kanaverskis, 
A. Peldžius, M. Misiūnas, K. 
Drazdauskas, V. Drazdaus- 
kaitė, B. Levgandaitė, J. Le- 
vgandaitė, M. Bicuminti, ir J. 
Jucikiutė. Tie kurie negalės 
tą dieną rinkti aukų dėl darbo, 
tai pasižadėjo aukoti vienos 
dienos visą uždarbį. Pasiža
dėjo šie N. Urbonas ir Iz. Gu
das.

Būtų pageidautina, kad ir 
kitos organizacijos iš anksto 
pasirūpintų apie “Lietuvių 
Dieną.”

Ateikit į prakalbas.

L. R. K. Spaudos Draugijos 
19 kuopa, kuri gyvuoja vos 
2 savaiti, o jau turi 52 nariu. 
Mes tikimės, kad mūsų kuopa 
savo narių skaitlium pralenks 
visas kitas kuopas. Ši jaunu
tė kuopa jau rengė labai puikų 
vakarą su perstatymu ir pra
kalbomis. Scenoje bus sta
tyta viena iš juokingiausių ko
medijų: “Baisus Sapnas,”
prakalbą sakys gerb. kun. Dr. 
Makauskas dienraščio “Drau
go” redaktorius. Taigi aš 
kiekvienam patarčiau atsilan
kyti ant tų prakalbų, nes la
bai bus įdomios. Atsilankiu
sieji daug ką gero galės išgir
sti pamatyti ir pasimokyti.

Taip-gi per tą vakarą bus 
platinama tautiškai katalikiš
ka spauda, taip-gi prie to pra
kilnaus darbo prisidės ir blai
vininkai. Tas vakars įvyks 
rugpiučio 27 d. Visų Šven
tų parap. svetainėje 10806 
Wabash avė.

Panemunietis.

CHICAGO, ILL.

Išvažiavimas.

šv.

KENOSHA, WIS.
Rugp. 13 d. š. m. Birutės 

Dainos ir Dramos dr-jos atsi
buvo piknikas ir prakalbos 
gražioje vietoje už miesto Has- 
ting’s Woods. Kalbėjo p. Al. 
Raėkus. Skaitlinga publika 
susirinko aplink kalneli.

Kalbėjo Al. Bačkos.
Pirmiausia padainavo

Petro bažnytinis choras, sus
tojęs ant kalnelio. Po to kal
bėjo p. Al. Račkus. Gerb. 
kalbėtojas savo gražia iškalba 
kalbėjo apie dr-jų naudingu
mą ir t.t. Vėl choras sudai
navo. Antru atveju kalbėjo 
apie socijalistus ir jų mokslą 
ar žmogus turi dūšią ir dar 
kitų dalykų. Buvo 3 ar 4 ci
cilikai, beklausydami prakal
bos, Įsikarščiavo ir kątik ne
sprogo. Kalbėtojas matyda
mas. kad negali ilgiau cicili
kai išturėti, užbaigiant kalbą

L. Vyčių 4 kp. 13 d. rugp. 
turėjo išvažiavimą Išvažia
vimas nusisekė puikiai, nes 
diena buvo graži, tik biskį 
vėjuota.

Pažaista daug lietuviškų 
žaislų, padainuota dainą pa
bėgiotą žodžiu sakant taip 
kaip reikia padaryta išsky
rus kelis sportus, kurie mažai 
suprato kas tai yra draugišku
mas ir ką reiškia išvažiavi
mas. Ateityje rengdami ar 
išvažiavimą ar taip šeiminiš- 
ką pramogėlę, tai turit ant 
susirinkimo aptarti gerai ką 
darysit.

»

LONDONAS, ANGLIJA.

Tyrinėja.

Zmonės 
žaidimais ir lenk-
Apie 7 valandą va- 

pasilinksminę

Angelėlis. -

DIDIS LIETUVIŲ SUSIVA
ŽIAVIMAS.

Rugp. 17 d. į Wilkes-Bar- 
re, Pa. susivažiavo delegatai 
nuo visų didžių Amerikos lie
tuvių organizacijų pasitarti 
apie aukų rinkimą Lietuvių 
Dieną Susirinkimą atidarė 
advokatas (Assistant District 
Attorney) Jonas A. Lopatto. 
Jis buvo paskui išrinktas pir
mininku. Vice-pirmininku li- 
.ko Dr. kun. Pr. Augustaitis. 
Pirmuoju raštininku išrinktas 
J. Kaupas, antruoju V. K. Ra
čkauskas.

Prakilnesniems lietuviams 
parūpo, kaip čia kuogeriausia 
išnaudojus ir kuogausiausia 
aukų surinkus Lietuvių Die
ną, kurių tikimasi prez. Wil- 
sųp. nuskirs. Tai suvažiavi
mas išnešė šitokią rezoliuciją:

“Kadangi atstovų rūmas per
leido rezoliuciją kurią gerb.
J. J. Casey inešė, prašydamas 
Suv. Valstijų prezidentą pa
skirti dieną, kurioj būtų gali
ma rinkti aukas nukentėju
siems dėl karės lietuviams.

Dabar, todėl, šiuomi mel
džiame Suvienytų Valstijų 
prezidento lapkričio 1 d. 191V 
m., kaipo dieną nukentėju
siems lietuviams.

Ir kartu meldžiame prezi
dento paskirti tą dieną tik lie
tuviams.

Toliau nutariama kopija 
minėtos rezoliucijos pasiųsti 
Valstijiniam Sekretoriui. ’

Delegatai.

Delegatai atstovavo sekan
čias organizacijas:

T. M. D. — M. Neviadaus- 
kas, A. Galiuckas ir kun. J. 
Valaitis.

Tautos Fondą — kun. J. J. 
Jakaitis, Dr. kun. Pr. Augu
staitis ir J. J. Miliauskas.

L. R. K. Spaudos Dr-ją —
K. Pakštas, kun. J. Inčura.

L. S. S. — V. Kapsukas, J. 
V Stasiulevičius ir A. Valin- 
čius.

S. L. A. — P. Živatkauskas, 
S. Gegužis, J. Kasakevičius.

L. R. K. A. S. — J. Jaroše
vičius, K. Krušinskas, kun. 
S. Struckus.

L. D. S. — kun. J. Miliaus
kas, L. Vasauskas, kun. A. 
Janušas.

L. Varginininkų Sąjungą— 
J. Stulgaitis, A. Sodeiką K. 
Strumskis.

Tautos Tarybą — J. S. Va
siliauskas, V. Lukoševičius, 
kun. J. Kuras.

L. Spaudos Dr-ją — V. K. 
Račkauskas, M. Šalčius, A. 
Šliupiutė.

L. R. K. Federaciją — kun. 
V. Dargis, kun. J. Kasakaitis, 
kun. J. šupšinskas

L. R. K. Moterų Sąjungą — 
P. Rudaičiutė.

L. Vyčių — J. B. Kaupas, 
Tarnas Šeinis, P. A. Černiaus
kas.

L. Gelbėjimo Fondą — J. 
Šalčius, S. Bulota, V. Kama
rauskas.

L. Autonomijos Fondą — 
Dr. J. Šliupas, K. Šliupas, P. 
Ačius. >

A. L. Sandarą — R. Karu
ža, B. Kubilius, Dr. A. Jan
kauskienė.

Sušaukimo ir surengimo 
komitetas buvo advokatas J. 
T opatto ir kun. V. Dargis.

■ J. IMS—M 
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mums jis
X

kįla.

tautiškai

Paskutiniais laikais ir mes 
nerimaujame. Nuolat girdi
me naujų įsakymų. Dabar 
vėl reikia eiti į policiją užsira
šyti. Daug tame reikale 
mums pataria mūsų mylimas 
klebonas kun. Matulaitis. Jis 
visiems išduoda tautystės pa
liudijimą. Net nekurie šiau- 
dadušiai, niekinusieji klebo
ną, dabar kreipiasi pas jį ir 
net parapijonais pastoja. Jau 
vienuolikti metai, kai jis 
mums čia tarnauja ir neišpa
sakytai daug gero 
padarė.

Susipratimas

Tarpe katalikų
katalikiškas susipratimas - vis 
kįla. Iš katalikiškų laikraš
čių labiausia pamėgo londo- 
niečiai “Darbininką”. Jau 
jei kas kartą paskaito atidžiai 
“Darbininką,” tai tas jau 
visuomet laukia agento atei
nant su “Darbininku.”

Čia vienas agentas maišo 
pelus su grūdais — tarp kata
likiškų laikraščių nešiojasi ir 
laisvamaniškų. Tas katali
kams ima nepatikti.

“Birutės” susirinkimas.
Liepos 22 d. atsibuvo “Bi

rutės” keptuvės susirinkimas. 
Iš atskaitos pasimatė, jog nau
jam gaspadoriui nekaip seka
si.

Sudurnavojo.

Vienas lietuvis iš didelio 
girtavimo sudurnavojo ir tapo 
paimtas prieglaudon. Kitas 
girtuoklis užsimokėjo 12 sva
rų bausmės.

Upelis.

Moksleivių Seimas.

■

A. L. R. K. M. S. Seimas 
bus Chicagoj, III., 25 ir 26 d. 
šio mėnesio, būtent pėtnyčioj 
ir subatoj, šv. Jurgio par. sa
lėje, ant Aubum Avė., ir 32 
PI.

Seimas prasidės su mišio- 
mis šventomis, 9:00 vai. iš ry
to šv. Jurgio bažnyčioje. Po 
pamaldų delegatai, svečiai ir 
moksleiviai ir moksleivės su
sirinks seimuotų salėn.

Pageidaujamą kad delega
tai ir kiti moksleiviai, kurie 
atvyksta iš toliaus pribūtų 
Seiman ant laiko.

Vakarais, toje pačioje sa
lėje, bus įvairūs programai. 
Subatos ir nedėlios vakarais 
po programais bus pasilinks
minimai.

Nuoširdžiai moksleiviai kvie
čia visus lietuvius ir lietuves 
atsilankyti ant viršminėtų va
karų. Tikimės, atsilankę 
būsite užganėdinti, prie to pa- 
remsite moksleivius ir jų dva
sią sustiprinsite.

Sus įnešimui ar kitokiems 
Seimo reikalams reikia kreip
tis šiuo antrašu:

A. M. Linkus,
3315 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Pajieškojimas.
Paieškau vyro Juozapo Bu- 

jausko. Jau du metu su vir
šum, kai išvažiavo iš Dani
jos į Ameriką mane palikęs. 
Paskiau sužinojau, kad gyve
no Scrantoą Pa. Bet jau 
pusantrų metų, kai nuo to lai
ko negaunu žinios, 
jau gyvo nėra.

Mieli tautiečiai, praneŠki- 
te man, jei kas žino ar jis gy
vas ar jau miręs. Už tokios 
žinios suteikimą būsiu labai 
dėkinga.

Adresas:

Antanina Bujauskienė,
Boller ved Honens Iijland,

— - —fe # -
M' į’-J'

Gali būt,

-i ■■ -
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RYTINIŲ VALSTIJŲ LIE
TUVIŲ DOMAI.

greičiausiai, nes paskui bus 
vėlu ir vietos neturėsime.

Jau pradėjome statyti ir 
tvarkyti, todėl nesivėluokite.

Apgarsinimus galite pa
duoti mūsų įgaliotiems agen
tams arba siųsti tiesiai

P-nas Kazys Pakštas, Tau
tos Fondo sekretorius, rugpiu- 
čio 15 dieną š. m., apleido Chi- 
cagą ir važiuoja i Rytines 
Valstijas su prakalbomis rei
kale Tautos Fondo, L. D. S., 
Lietuvos Vyčių, L. Kat, Spau
dos Dr-jos ir tt. Iki rugpiu- 
čio 30 d. galima į jį kreipties 
adresu: K. Pakštas 190 So. 
Meade St., Wilkes-Barre. Pa., 
o nuo 1-mo iki 9-to rugsėjo 
adresu: K. Pakštas 259 No. 
5-th St., Brooklyn, N. Y.
. . Katalikų didžiųjų organiza
cijų kuopos ir skyriai tegul pa
sirūpina pakviesti į savo kolo
nijas p. K. Pakštą su prakal
bomis. P-nas K. Pakštas yra 
gabus organizatorius ir puikus 
kalbėtojas.

LAIŠKAS.
B. Sarapas Hartforde, Conn. 

gavo šitokį laišką nuo sesers 
iš Petrapilio.

Dab
nuo 
esu 
Vaiku 
Kas 
Nor: 
pasi 
savo brolių i 
nesibijojo manęs 
mų, nes važiavo 
nienė. Mama 
bijo jus lei? 
jog aš nesu 
l’tl t <11 
labai 
mes visi 
pasauli, 
Dievas 
tą Ii 
SU^1>

Miel 
laišką, 
vo. 
.jau 
b ai 
galėčiau 
vi: 
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anties pranešu, kad aš 
kovo mėnesio. 1916 m. 

IVtrapilyj Lietuviškoj
Prieglaudoj už siuvėją, 

reikia vaikams pasiuvu.
- užmokestis nedidelis, bet 
švenčiau pasidarbuoti dei 

sesučių. Mama 
išleist iš na- 

tetukė Dei- 
ir taip būt ne- 
kadangi : 

i vėjavaikė.
p >u.;ku dirbt, liet 
nuobodu, liūdna, 

išsisklaidę po 
bet ką daryt, 

duos kai]) praleisi!
;dną laiką gal pamažu 
m vėl i vieną vietą.

as broli, labai ačiū už 
labai man malonu bu- 

Kokią tada laimę turė- 
nei aprašyti negaliu. La- 
būtu man malonu, kad aš 

nors po karės su ta- 
suseiti ir apsakyti tą bai- 

’.akii::.'1.

žino.
Ne
tik 

kad 
visą 
gal 
įi-

Šiuomi atsišaukiame į Jus 
gerb. agentai ir kuopų 
organizatoriai pa
gelbėti mums šiame darbe. 
Sulig nutarimo L. D. S. Seimo 
leisti Kalendorių 1917 
metams.

APSIIMKITE PARINKTI ■ 
APGARSINIMŲ.

Apgarsinimai . nėra 
sunku gauti, nes leidžiama į 
daugiaus kaip 16.000 egz. paeinančiam iš Kauno gub., 
formato 6X9 — 128 pusL Kai- Ukmergės pav., 
na bus tik 25c.

Šiomis dienomis buvo iš
siuntinėti laiškai su išlygomis 
visiems agentams ir organiza
toriams, jeigu kurie negavo
te tuojaus atsišaukite; taip-gi 
kurie gavo praneškite ar apsi- 
imate pasidarbuoti.

Gavę atsakymą, pagarsin
sime organe visus tuos kurie 
apsiims rinkti apgarsinimus.

Suskubkite, nes visai ma
žai laiko turime.

Būtinai turime išleisti prieš 
“Kataliku Spaudos Savaitę.”

Jau pradedame statyti ir 
tvarkyti.

Su visais reikalais kreipki
tės šiuo adresu:

“Darbininkas,”
242 W. Broadwav,

South Boston, Mass.

“Darbininką s,”
242 W. Broadway,

South Boston. Mass.

Povilui Jono sūnui Šukiui

Debeikių val
sčiaus, Radiškių viensėdžio 
atėjo laiškas nuo brolio Anta
no Šukio iš Vitebsko guberni
jos. Meldžiu atsišaukti šiuo 
antrašu:

Jonas E. Karosas
242 W. Broadway

So. Boston, Mass..

Paieškau vietos dėl biznio 
atidarymo. Vieta apgyventa 
lietuviais ir lenkais. Maža
me miestelyje, kur tyras oras. 
Kas greičiau praneš gerą vie
ta, gaus 35,00.

M. F. S.
18 Albert St., 

Montello, Mass.

GERI
F A :

Norintieji 
budinkais,

K. VEDIKAUSKAS 
2833 Levingston Street, 

Philadelphia, Pa. 
įgaliotas rinkti prenumeratas 
ir apgarsinimus “Darbinin
kui.”

“Darb.” Admin

LIETUVIAI PAS SAVUS.

f

Pasiuvain drapanas sulig 
jausios mados ir pagal Jūsų noro

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

(Castle Sųuare’s Block’e.)

nau

i
i

ant
500
ka-

Meldžiu platinti anglišką 
pamfletą apie 

Lietuvius.
• A PLEA FOR 

ITHUANIA
Dar galima gauti 

merius; o neužilgo
numeris išeis iš spaudos. Pam- 
pletai yra 
žemlapiu ir 
veikslu.

KUN. J.

L
THE 
N’ S.
visus nu- 
ir šeštas

i t

T

papuošti Lietuvos 
Vytauto pa-

D. L. K. V. B. 
MUZIKALIŠKA MOKYKLA. 
Mokinama ant smuiko Piccolo 

Klarneto
Piano 
Korneto 
Trombono 
Būgnelio.

339 W. Broadwav, 
South Boston, Mass.

Vienatinė Lietuviška

Tei So.Bo.ton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima stuikalhati ir lirtuvisakai.

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston. i1

Tel. Main 2483 E. Boston 799-W
George B. Shields

Advokatas
811-812 01d Sonth BuildiM 

Boston, Mass.

1

<

J. KAULAKIS,

324 Wharton Street, 
Philadelphia, Pa.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius) 

Pnemimo valandom:
Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare

> 509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON 
Tel 502 S. B.

Krautuve
Kuri užlaiko visokio ta

voro, reikalingo maine- 
nieriams.

V. LUKOSEVICIA, 
Minersville. - - Pa.

ttt
T❖
❖
❖tv
❖

Tel. So. Boston 2S4

DR. JOHN P. JONĖS
C ii m aiar.cos 

nuo 2 iki 4. r.uoT iki 9 po piet.
PHYZIKAS ir SURGIJUS

Speiališka: atlieka ■Visokius blogiausius 
gydymus, ypatingai su aleatromis.

392 brcadtic.^, crfel.
SO. BOSTON.

L. D. S. leidžia savo kalen
dorių 1917 m.

Kalendorius bus puikus, i- 
liustruotas, formatas 6X9 — 
128 pusi, leisime mažiausiai 
16.000. Kaina bus tik 25c.

Geriausia proga biznieriams 
pasigarsinti jame.

Pagarsinimų kaina 
maža.

labai

Puslapis S12.00.
Pusė pusi. 36.00.
4 dalis pusL 33.00.
8 dalis pus. SI.50.

Siųskite pagarsinimus ko-

Jau pražydo
„ilaistianiamu Hicbu”

2-ras numeris.

O’

• 5.060 "Laisvamanių Žiedų" l-ojo numerio 
nei vieno: visus išpirko "Laisvamanių 
mylėtojai, garbintojai ir rėmėjai.

alima spėti, kad 2-ras “Laisvamanių Žie- 
mieris. kuris jau išėjo iš spaudos, turės dar 

pnsisekimą. nes savo raštais ir apdirbimu 
ražesnis už pirmąjį numerį Antrą “Lais- 
ių Žiedų” numeri puošia graži, gabaus lie- 
irtisto nupiešta vinjetė ir visai Amerikai ži- 
~)ėdės Jackaus paveikslas, kuri spec-ijaliai 
amonių Žiedams" numaliavojo žymus artis- 
f-šėjas. Kas nori su “Laisvamanių Žiedų" 
m;ojn mdaktorium susipažinti, tegul iš auk
is.iko "Laisvamanių Žiedus." nes vėliaus

❖❖❖ ❖❖ ❖❖❖❖ t T rtT t t❖t T❖t v ♦%

A U S I O S 
R M O S.
pirkti gerų farmų 

su budinkais, Sodais, apsėtais 
S9TU9Z S0J3Š $0}q.UpSI9U JT STESĮnBĮ 

nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždė
to jai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkvstės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija 
randasi ant gerų derlingų laukų 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Seotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokių 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indėdami už 4 cenuts krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių gy
venimo.

Adresuokite,
A. KIEDIS & CO. 

Peoples Statė Bank Bldg.
Seotville, Mich.

ŠIS 32.50 ŽIEDAS UŽ $1.00.
Turime 

rankos apie 
šių žiedų ir
dangi daugiau 
jų nemanome 
daryti, tai vi

sus likusius nutarėme parduoti 
už tiek, kiek jie mums kainavo 
padaryti.

Šis žiedas yra padarytas gry
no Sterling sidabro.

Gvarantuotas. Su 
kaip paveikslas 

popieriaus 
apvesk apie 

kad galai
Pažymėk 

kad būtų
mums

rame 
Paimk 
pločio, 
taip.

■ sitetų. 
norėsi 
siųsk 
tuojau pri 
Jti nebūsi 
sugražisiir. 
syk tuojaus.
NERIS MANUFACTURING CO.,

kokią 
pri
mes

išdirbta 
už $1.00.

apie 4 colio 
piršto narį

porieriaus su- 
raidę, 

išdirbta, 
su $1.00, o

tamstai žiedą,, 
pilnai užganėdintas, 

e pinigus atgal. Ra-

jsime

Bok 76 d., Montello, Mass.

LENKIŠKA LIETUVIŠKA 
APTIEKI

(Gydykla)
Gydome visokias ligas 

duodame vaistus, patarimu: 
dykai.

Hampshire St Pharmacy, 
85 Hampshire Street.

'Prie lietuvių bažnyčios) 
Cambridge. Mass.

r
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•ce =~.

Ofiso adyro*:
1-3 P. M. 7-9 P.M.

419 Boylstcn St147 Sheldon Street, 
Hartford, Conn.
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Lenkiška-Lietuviška

Restaurancija
Pataiso geriausius lie

tuviškus valgius, kaip tai 
barščius, kopūstus ir tt.

St. Blaszczek
DR.F. MATULAITIS

GERIAUSIA LIETU
VIŠKA

Grosernė ir 
bučerne

PIRM C KLESOS

DANTISTAS

Švariai užlaikoma. Lietu
viai pas lietuvius.
B. ir V. ROŠČEVSKIAI 

70 John Street, 
Hartford, Conn.

- ud. -d. JdJ -d- ud.

LIETUVIS KRLAUČIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

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

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

Wilkes-Barre, Pa,

Dantis ištra1 
domi visai 
geriausiais 

naujų 
Visą darbą

kiami ir pripi 
be skausmo, s 
prietaisais, s 
išra imu. 

gvarar.tuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos
r.no 9 va

Laisvamanių žiedų” 
2-ro numerio turinys.

1. Ką laisvamaniai veikia.
2. Kodėl jie falšyvi.
3. Kairėji socijalizmo ranka.
4. Satimks pinklės.
5. Kode! socijaiizmas negalimas.
6. Laisvamaniams nepasisekė
7. Nelaimės, bėdos, klapatai...
8. Tykus kol miega.
9. š i s-Tas.

T’ž vieną centą tokios puikios medžiagos 
surasite net ■•cicilikų" žemiškame rojuje.

Skaitykite, platinkite, remkite “Laisvama-
Ziedus.”

9?

ne

it iii

1-as centas.
Užsisakantiems šimtą egzemp. 70c. Nuo 200 

iki 400 po 60c. šimtas
Imant nemažiau 500 po 50c. šimtas.

Kas norės gauti “Laisvamanių Žiedų” nume- 
i iš kitur, tas turės krasaženklį už 2c.

Užsakvmus siuskite šiuo adresu:
“DARBININKAS”

242 W. Broadway So. Boston, Mass.

ri

C. k P. Telephone St. Paul 5347
GRABININKAS 

IR 
BALZAMUOTOJAS.

Pagrabus atlieku pigiai ir gra
žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
ras graborystės mokslus ir išda
ręs egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.

Tai-gi, vientaučiai, laidojimo 
reikale visuomet kreipkitės pas 
mane.

JONAS GREBLLAUSKA8, 
500 So. Paca Street,

Baltimore, M. D

Nepaprastai pigiai
Keliatas vaikams vežimėliu 

(carriages) mažai krautuvėje 
apsitrynusių, visai pigiai par
siduoda.

Kampas B ir B'way,
South Boston, Mass.

FFių SpecijalistasA
Prirenka akinius

H. S. Stone, Oph. D.
399* BROADWAY

STO--

Telephone Šo. Boston 605.
ANTANAS tAPALIS 

meistras 
indeda telephor.ns, dengia
Zu*. ir atlieka visus staliorys- 

tės darbus prideramai 
KAINOS NEBRANGIOS.

Ofisas < i v-' ęn i mes
"5 W Brnmhv.-v. Uri St

SO. BOSTON, MASS.

Agentai uždirba 
po $45.00 į 

savaitę, pardavinėdami mūsų pa
tentuotą be šilumos kelinių pro
są. iKekvienam vyrui reikalin
gas. Visi perka.

Reikalauk platesnių informa
cijų.

Neris Mfg. Co.,
Bok 76. Montello. Mass.

PARSIDUODA NAMAI.
Mūriniai 24 pėdų pločio, 72 

ilgio ant 4 lubų (floor augščio, 
naujas 3 metai kaip budavotas. 
Gesai ir šiltas vanduo.

Norėdami sužinoti plačiaus, 
kreipkitės šiuo antrašu:

V. Daukšys,
88 Warvick St., 

Newark, N. J.
(98-100)

7tk.e*M©«.c So Ecs’cn 605
Lietuviškas

ADVOKAT AS
Milliam F. J. Houard 
Litluv-ut t j ?_•> tict toio 

» tnres F. J. I. azaiicus 'tas

315 FrcrčvEĄ. Sc. Bcstcn.

A-A.

St. Baracavičius iš
a

■ C

Ui

C’*

ATEIK ANKSČIAU.

James Ellis Co

Lietuviai pardavėjai vi
suomet randasi krautuvėj.

GRYNAIS PINIGAIS 
IR

ANT IŠMOKĖJIMO.

—-_2

Geriausias graborius 
atlieka pigiai, 

miestus,
258 W. BROADV7AY,

Teleuhone:

U

J. P. TUINYLA

South Boston’e. šermenis 
gražiai ir gerai. Važiuoja ir į kitus 

nieko ekstra nerokuodamas.
SOUTH BCSTON. MASS.^, 

839-J. So. Boston.

1 L^!~2<=±r_ rb .n ue—

ridi

Atsiminkite mirusius
Pastatykite 

paminklą ant 
amžinos at
minties.

Lietuviai 
kreipkitės pas 
mane, nes aš 
užlaikau pui
kiausią P A- 
M I N K L Ų 
išdirbystę.

Yra viena iš geriausių.

A. Čereška
75 Broadway,

So. Boston, Mass,

74U>K

**• -
OF
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Bostone ir 
te ffaut kokios

Užlaikom didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus. duo
dam ant baram ir ant išmokesėių. 
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 n/ 
25 ce!'.T’i, įtampu

J P TUINILA
’22 Washington St., Boston. Mass

I

V. P. CINKUS & CO. 
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS 

LIETUVIUS.

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje 
galima gauti visokių vyru, 
moterų ir vaikų drabužių, 
čeverykų, robų, aukso ir 
deimanto.
52 MILLBURY STR.,

WORCESTER, MASS.
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Vienatine Lietuviška
A F T ! £

visoje Massach usetts valstijoje. Gvduolių gali- 
tik pasaulyj vartojamos, 
ros sekas, os gyduolės.

Reumatizmo 
slinkimo plaukų 
pleiskanų 
kosulio, grippo 
slogi s

Nuo
ir

Nuo
ir

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 no 
1 (h i 
50c.
1 00

30 
a5c. 
25c.

50c.

25c

50c.
25c.

Gyduolės dei pataisymo 
apetito

Gyduolės dei suvainuio 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

Gyduolės nuo vištakių 
fcorn’s) 15. 20 ir

Pilės dėl Kepenų 
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c

Gumas nuo dantų gėlimo 10c 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c

1 ’./■

100

25.-

75 c.

Visokie kvepianti 
muilui 10.

Perfumos visokių
50. 75. l.co, 2 oo i

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

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

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI.

nežiūrint, ar iie būtų Amerikos ar Europos daktarą
duobų galite reikalaut ir per laiškus, o męa prisiusime jums 

espresn Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,kertė C St., So. Boston,Mass.
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