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 Išrodo mum*, jog nėra la-j 
bian pageidaujamo, kaip to, 
kad daugintus skaičius tų, ku- į 
rie gali ant gero sunaudoti s&-<; 
vo raštiškus gabumus ir kad ; 
geri laikraščiai kuodidžiausia;: 
išsiplatintų, taip kad kiekvieA 
nas kasdieną turėtų gero skai- ■ 
tymo kuriame pamokinama/; 
sustiprinama ir pakeliama; 
krikščioniškos dorybės.

Popiežius Benediktas XV.

Metams $3.00, pusmečiui $1.50.
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Rumunai ima 
atsigriebti.

Rusai paėmė turkų 
transportą.

Atidėjo stojimą karėn.

Kivirčiai dėl 
laiškų.

NEPATENKINO DĖDĖS 
ŠAMO.

RUMUNAI TVARKOSI.
Transilvanijoj rumunai kol 

kas negali dar atsilaikyti prieš 
teutonus. Vis dar turi trauk
tis atgal. Užtad Bulgarijos 
fronte, palei Dunojų, tai jau 
pradėjo atsigriebti. Kaikur 
stojo mūšiu su priešininkais ir 
pastūmė juos atgal.

Apie karės nuotikius rumu
nai taip skelbia:

“Kaliman kalnuose mūsų 
kareiviai traukėsi atgal linkui 
rubežiaus. Į pietus nuo Tul- 
gues, —Gyorgvo-Folges prieši
ninkai buvo išblaškyti mūsų 
artilerijos. Bicasse klonyje 
eina artilerijos mūšiai.”

Vokiečiai skelbia, jog von 
Mackensen armijos fronte at
mainų nesą.

Macedonijos fronte anglų 
žvalgai buvo susidūrę su bul
garais. Dieš Doiran anglai 
bombardavo bulgarų kelių, ku
riuo gabenama kariuomenė ir 
daiktai frontan. Tose vieto
se buvo maži pėstininkų susi
rėmimai.

Serbų ginamame fronte bu
vo smarkesnių susirėmimų. 
Palei Cerna upę bulgarai buvo 
išmušti iš pozicijų. Po to bul
garai bandė atsiimti pozicijas, 
bet tas nepavyko.

RUSŲ FRONTE.
Rusai skelbia, jog vokie

čiai smarkiai bombardavo Sko- 
borovo pozicijas ir paskui da
rė atakas. Atakos buvę at
muštos.

Ties Korynica rusai darė a- 
taką ir paėmė priešininko po
zicijas. Keletą kartų po to 
vokiečiai bandė atsiimti pozi
cijas. bet rusai durtuvais nu- 
gainiojo vokiečius.

Vokiečiai skelbia, jog mū
šiai ties Luck didinasi. Dide
li artilerijos mūšiai eina palei 
Stockbod šuo Siriavkos iki 
Gorochovo. Mūšiai didinasi 
palei geležinkelį tarp Pluhov ir 
Tamopol.
ITALAI VAROSI PIRMYN.

GRAIKIJA TUO TARPU 
NESTOS KARĖN.

Graikijos karalius nežiūrint 
į revoliueijinį judėjimą atidė
lioja stojimą karėn. Karalius 
sako, jog bijąs teutonų. Sa
ko, kad per 15 dienų teutonai 

. užplūstų Graikiją, jei ji stotų 
i karėn. Nurodo Į Rumuniją, 
| kuri negali atsilaikyti prieš 
j teutonus.

Dabar talkininkai pareika-
■ lavo, kad Graikija pavestų 
i jiems visą savo laivyną, visas 
Į tvirtoves, geležinkelius, kra- 
j są, telegrafus ir telefonus.

Tas pareikalauta todėl kad
■ Graikijos karaliaus šalininkai 
darę suokalbį prieč talkinin-

! kus. Sako, kad Graikijos ro- 
i jalistai, karalius su ištikima 
; jam kariuomene atvažiuotų į 
I Tesaliją ir pradėtų karę prieš 
į talkininkus ir graikus, laikan- 
I čius talkininkų pusę. Graiki
jos karaliui Tesalijon tuoj at
vyktų talkon vokiečiai.

FRANCUZŲ FRONTE.
j Į pietus nuo Sonune upės 
j vokiečiai darė atakas ir bandė 
j atsiimti netektas pozicijas. Tie 
bandymai pasibaigė nepasise
kimais.

Į šiaurę nuo Thiepval ang- 
i lai darė atakas. Pavyko jiems 
paimti keletą priešo pozicijų ir 
jose apsidrūtintil -.

Šiaip tai eina visame fronte 
dideli artilerijos šaudymai, o 
didelių mūšių ir atakų, tai nei 
viena pusė nedaro.

UŽTRAUKS NAUJĄ 
PASKOLĄ.

Anglijos premieras parla
mente inešė bilių, kuriuo pra
šo leidimo užtraukti $1.500.- 
000 paskolos. Valdžia sako, 
jog tiek pinigų pakaksią ka
rės pabaigimui.

Tai bus Anglijoj jau 13-ta 
paskola.

TEUTONAI RUMUNIJOJ.
Italai pradėjo smarkiau vei

kti ir pasivarė pirmyn Trieste 
link. Mūšiuose nelaisvėn pa
ėmė arti 8 000.

NORI PASKLEISTI 
CHOLERĄ.

Teutonai sumušę rumunus 
Transilvanijoj jau pradėjo ver
žtis į Rumuniją. Pirmutiniai 
į Rumuniją įsiveržė bavarai, 
kurie užėmė Raudonojo bokšto 
tarpkalnį.

Rusijoj oficialiai paskelbta, 
jog iš vokiečių aeroplanų mes
ta Rumunijon pyragėlių. Tuo
se pyragėliuose besą choleros 
perų.

Teutonai gatavi griebtis vi
sokių priemonių ir nušluoti ru
munus nuo žemės paviršiaus.

RUSIJA IR JAPONIJA 
PRIEŠ CHINIJĄ.

Japonijos ir Rusijos val
džios užprotestavo prieš Chini- 
ją už leidimą amerikonams sta
tyti geležinkelius.

GRIEŽTAI UŽGINČIJA. NORVEGIJA NUKENTĖJO.
Vokietijos valdžia griežtai Nuo karės pradžios Norve- 

užginčijo paskalą, būk jos ae- gijos garlaivių nuskandinta 
roplanai metę pyragėlius su 1171 ir nuskendo kartu 140 juri- 
cboleros perais į Rumuniją, j ninku. Tie garlaiviai buvo 
Vokiečiai tą vadina begėdišku Į arba sutorpėduoti arba nusken- 
prasimanymu. do užėję ant minų.

Anglijos valdžia, pritariant 
jos talkininkėms, jau nuo se
nai ėmė cenzūruoti iš Ameri
kos siunčiamus laiškus Euro
pon. Daug tokių laiškų yra 
konfiskuojama. Todėl Ame
rikos valdžia gegužio 24 d. pa 
siuntė Anglijai tame reikale 
notą. Anglija tik dabar at
siuntė atsakymą. Ir atsisako 
pildyti Suvienyti} Valstijų rei
kalavimus.

Šiuo tarpu, rinkimams ar
tinantis, AVashingtono valdžia 
nežada skubintis’ su kita nota 
Anglijai.

Ą CJTrpjT Ą

Vokietijos 
’ neštas biiius, 
sta valdžiai užtraukti naują pa 
skolą. ■

Tai bus šešta paskola.
Penktoji paskola su dideliu 

pasisekimu nesenai pasibaigė. 
Per pirmąją paskolą surinkta 
4.461 .G'MG'>00 markių, per ant
rąją 9.060.000.000, per trečią
ją 12-161.000.000, per ketvirtą
ja 10.707.000.000, }>er penktąją 
1 d.590.(lOd.OOO markių.

šeštoji paskola bus užtrauk
ta tik pavasarį.

kur

t

SAKO, TALKININKAI 
LABAI NUKENTĖJĘ.

Vokiečiai skelbia, jog tai- < 
kininku ofensvvas labai bran- į 
giai atsieinąs. Dabar jau pus
trečio mėnesio, kai talkininkai 
veržiasi pirmyn Somme fronte. 
Tai. pasak, vokiečių apskai- 
tliavimų per tą laiką i.200.000 
talkininkų kareivių buvo už
mušta.

Tan frontan talkininkai bu
vo sutraukę 3.184.000 kareivių.

Rusų nuostoliai nuo birželio 
1 d. iki spaliu 1 d. užmušta 1.- 
000.000.

MIRĖ SUBLUDĘS 
KARALIUS.

Mirė Bavarijos karalius Otto, 
70 metų amžiaus. Jis buvo 
sublūdęs ir buvo laikomas 
Fuerstenried pilyje.

Jo proto pamišimas apsirei
škė laike francūzų-vokiečių ka
rės 1870 m. Jis tuomet rai
telių eskadronui liepė atakuoti 
akmeninę sieną, manydamas, 
jog siena, tai francūzų armi
ja. Taip-gi siuntė francūzams 
laišką, siūlydamas taiką. Po 
tų jo “triksų” jis buvo užda
rytas pilin.

MATĖ NAPOLEONĄ 
EINANT RUSIJON.

Austrijos laikraštis Zeit Skel
bia žinią korespondento, kurs 
Volinijoj Karpilovkos sodžiuje 
užtiko 113 metų amžiaus vyrą. 
Tasai senelis pasakoja, aiš
kiai atmenąs laiką, kuomet 
Napoleonas vedė savo armijas 
Maskvos link. Senelis tuo
met buvęs 9 metų amžiaus ir 
matęs Napoleoną.

Senelis dar tebesąs sveikas 
ir drūtas.

Gal turės ka
riauti.

SUVIENYTOS VALSTIJOS 
GALI BŪT ĮVELTOS 

KARĖN.
Amerikonas Wm. t. Bullitt 

sugrįžo iš Europos. Jis buvo 
Vokietijoj, Austrijoj ir kitose 
šalyse. Jisai sako, jog gali
mas daiktas, jog Suvienytos 
Valstijos bus karėn įtrauktos 
prieš Vokietiją.

Jei vokiečiai dabar sutiks 
didžių nepasisekimų, jei jiems 
reikės trauktis iš Francijos ir 
Belgijos, tai tuomet vokiečiai 
griebsis visokių ginklų, kokie 
tik yra tarp dangaus ir praga
ro. Tuomet vokiečiai paleis 
savo 200 submarinų į Anglijos 
pakraščius ir ims skandinti be 
jokio persergėjimo visokius 
garlaivius atplaukiančius ir 
išplaukiančius iš Anglijos. Tai 
bus laužymas tarpt; '‘rr-ą tei
sių. Tuomet ■ kihi di
deli kivirčiai ir A u- /. galė- 
' ų būti įtraukta karėn.

Vokietijoj ši! i ninku subma
rinų karės sk; ičius nuolat;/ 
augąs.

IMPORTUOJA NEGRUS.
Anglija pritiko darbininkų 

Tai iš pradžios gabeno negrus 
iš Suvienytų Valstijų. Bet 
kadangi šioje šalyje darbai ir
gi gerai eina ir negrai čia rei
kalingi, tai Anglija ėmė ga
benti dabar negrus iš Afrikos.

Francija išleidus savo darbi
ninkus karėn, gabena chinie- 
čius ir stato juos’ į dirbtuves.

Darbininkų 
laimėjimas.

SUTRUMPINO DARBO 
DIENĄ.

Binghamton, N. Y. — Oe- 
vervkų kompanija, samdanti 
12.000 darbininkų, sutrumpi
no jų darbo valandas. Ligšiol 
darbininkai dirbdavo 60 valan
dų, dabar įvesta 48 valandų 
savaitėje. Alga paliktą ta pa
ti.

PERKŪNIJOS KALTĖ 
TEISME.

Harrisburg, Pa. — Carne- 
gie Steel kompanijos dirbtu
vėj vienas darbininkas buvo 
perkūnijos nutrenktas. Tai iš
kilo klausimas ar našlė turi 
gauti atlyginimą ar ne.

Dalykas atsidūrė teisman. 
Teismas pripažino, jog kom
panija turi atlyginti. Našlė 
gaus po $8.05 per 300 savaičių. 
O po tiek savaičių bus moka
ma $2.69 savaitėje sūnui, kol Į 
jis sulauks 16 metų amžiaus.

. Svetimtaučiai
apie lietuvius.
PROTESTAVO.

Šveicarijos laikraštis “Ga- 
zette de Lausanne” indėjo lie
tuvių dekleraciją, kurią pa
davė lietuvių taryba Šveicari
joj. Dekleracijoj sakoma, kad 
laikraščiuose pasimatė žinios, 
būk Vokietijos valdžia keti
nanti Suvalkiją prijungti prie 
Prūsijos. Tai dekleracijoj pro
testuojama prieš tą prijungi
mą ir nurodoma, jog Suvalki
ja yra Lietuvos dalis, lietuvių 
apgyventa ir neturi būt atskel
ta nuo Lietuvos kamieno.

ATVYKSTA KUN. PROF. 
BUČYS.

Kun. Dr. V. Bartuška gavo 
iš Rymo telegramą nuo kun. 
prof. T. Bučio. Jisai praneša, 
jog atvyksta Amerikon.

ATVYKO INDĖNŲ 
MINTYTOJAS-

Į San Francisco atvyko In
dijos mintyto jas ir poetas Ta- 
gore. Už jo puikius raštus 
jam buvo pripažinta Nobelio 
"dovana $50.000.

Dabar atvyko iš Japonijos. 
Važinės po didesniuosius mies
tus ir sakys prakalbas. Jisai 
tvirtina, jog sekanti didžioji 
karė bus tarp kapitalistų ir 
darbininkų.

BULVIŲ MAŽIAU 
TEUŽDERĖJO.

Šiais metais Suvienytose 
Valstijose bulvių prikasta ma
žiau ant 59 000.00 bušelių, ne
gu pernai.

PAIMS SAVO GLOBON 
TABOKĄ.

Vokietijos Reiclistag pripa
žino reikalingu, kad valdžia 
paimtų savo globon visą tabo 
ką. Taboka bus pardavinėja
ma tik tiems, kurie gaus ti- 
kietą ir po tiek, kiek valdžios 
bus pavelyta.

KALBĖS CHICAGOJ.
Ateinantį ketvergą prez. 

IVilson bus Chicagoj ir ten lai
kys tris prakalbas.

PATARIA NAUDOTIS 
VOKIEČIŲ LAIVAIS.

Anglijos valdžia pataria ne- 
utralėms valstybėms naudotis 
internuotais vokiečių laivais. 
Girdi neutralės valstybės daug 
kenčia dėl karės, daug jų lai 
vų nuskandinama, tai girdi te
gu jos už tai ima ir naudojasi 
vokiečių laivais, kurie stovi 
dyki jų uostuose.

PAĖMĖ TURKŲ TRANS
PORTĄ.

Rusijos submarinas Tulen 
buvo užvedęs mūšį Juodose jū
rėse su turkų transportiniu 
laivu. Šaudymai tęsėsi apie 
valandą. Po to turkai iškė
lė baltą vėliavą ir pasidavė. 
Turkų laivas buvo atvilktas į 
Sevastopolio uostą.

GINČIJOSI DĖL TIKYBOS.

Sprngfield, Mass. — Būre
lis turkų ir sirijiečių buvo už
vedę kalbą apie tikybą. Be
kalbėdami įsikarščiavo, pas
kui susipyko, galop susipešė. 
Du buvo užmušti, vienas sun
kiai sužeistas., Keletas suareš
tuota. ,

SAKO REIKIA TRUMPINTI 
DARBO VALANDAS.

-Būnant Henry Fordui N e v.- 
Yorke, jisai turėjo pasikalbė
jimą su vietos vieno laikraščio 
korespondentu.

Ford pasakė, jog jo dirbtu- į 
vėse įvedimas aštuonių darbo į 
dienos valandų padidino jo pel- į 
na milijonais.

Jisai pasauliui skelbsiąs rei-: 
kalingumą įvesti visur 8 vai. 
darbo dieną. Savo skelbimus 
ir išrodymus remsiąs savo pa-1 
ties patyrimais.

Pasakė, jog tas pramoni
ninkas arba biznierius, kurs 
dėl mažo pelno negali įvesti 8 
vai. darbo dieną, neveda savo 
biznį kaip reikiant.

DOVANOS DARBININ
KAMS.

Havvaiian Sugar Planter’s 
Ass’n paskelbė, jog lapkrity
je ir gruodyje savo darbinin
kams i eikš dovanas. Išdalys 
$4.000.000.

PAKĖLĖ ALGAS PAKAU- 
NIŲ DARBININKAMS.
Chicagoj pakaunių savinin

kai turėjo susirinkimą ir nuta
rė pakelti darbininkams algas 
visose pakaunėse. Dabar pa
kaunių darbininkai gaus $1.50 
savaitėje daugiau, negu ligi- 
šiol. ,

SUSTREIKAVO.'
Nasliua, N. H. — Visi mol- 

deriai sustreikavo ir reikalauja 
pakėlimo algos ant 50c. Da
bar jie gauna po $3.00 dienoje.

STREIKININKŲ RIAUŠĖS.
Bavonne, N. J. — Tarp 

vietos policijos ir Standard Oil 
kompanijos savininkų buvo iš
tikęs smarkus susirėmimas.

Milicijantai tik ką parvežti 
iš Meksiko parubežio buvo pa
naudoti vaikymui įerzintų 
streikininkų.

Riaušėse buvo užmuštas jau
nas advokatas I. Natilski, H. 
Martin 19 metų amžiaus vyras 
buvo pašautas. E. Green, 30 
metų amžiaus, ir-gi buvo pa 
šautas.

Nukentėjusieji buvo pašali
niai ir. nedalyvavę streike.

FRANCUZŲ LAIKRAŠTIS 
APIE LIETUVIUS.

Iš Nancy einąs francūzų 
laikraštis4 4 L ’Est Republican, ’ ’; 
rugpj. 29 d-, indėjo ilgoką 
straipsnį apie p. J. Gabrio vei-j 
kimą ir lietuvių tautos atgiji- j 
mą. Rašoma apie lietuvių su
judimą 1905 m., kuomet lietu- ( 
vių Seimas Vilniuje pareikala-: 
vo Lietuvai autonomijos.

APIE ŽYDUS LIETUVOJE.
Žydų laikraštyje — Jewish 

Daily News. einančiame Bro- 
oklvne bu- o ii dėtas kun. Dr. 
V. Bart’ič^ps. straipsnis apie, 
žydų padėjimą Lietuvoje. 
Gerb. delegatas aprašo, ką 
matė ir sužinojo apie žydusĮ 
Lietuvoje. Pataria šelpti sa- į 
vo vientaučius Lietuvoje arba . 
siųsti pinigų, kad jie galėtų i 
atvažiuoti Amerikon.

W0RCESTERI0 IŠKILMĖS.

Spalių 12 d. (Columbus; 
Day) AVorcesterio lietuviai tu 
rėjo nepaprastą iškilmę. .Jo 
Malonybė vyskupas Beaven 
šventino naują lietuviu bažny- i 
čią. Bažnyčia didelė, graži, j 
turtingai išmalevota. Žmonių 1 
buvo minių-minios.

IVorcesterio lietuvių klebo
nas gerb. kun. J. Jakaitis su sa
vo parapijonimis pralenkė sa
vo veiklumu ir energija visas 
parapijas. T trejetą metų ne
tik išmokėjo $20.000.00 skolos, 
bet dar surinko naujų kelias 
dešimtis tūkstančių ir pabaigė 
taisyti bažnyčią — be vieno 
cento skolos. Todėl ir per pra
kalbas tą dieną (Mechanic 
Hali) visi kalbėtojai pažymėjo 
didelius nuopelnus kaip kun. 
Jakaičio, taip ir visų IVorces- 
teriečių lietuvių katalikų.

P. Čižauskas su savo choru 
padarė furorą. Sumušė re
kordą visų Amerikos lietuviš
kų chorų. Platesnį iškilmių 
aprašymą indėsime sekantin 
numerin.

NEW YORK AUGA.
Per pastaruosius devynis 

mėnesius New Yorke pabuda- 
vota 9.565 namai už $30.000. 
000.

KNYGOS, KURIŲ VERTĖ IR 
SVARBA DIDĖS.

Jau atspausdinta knyga — 
Amerikos lietuvių delegato 
kun. Dr. V. Bartuškos

KELIONĖ
LIETUVON

Didžiosios karės 
metu.

Tai nepaprastos svarbos 
knyga. Jos vertė niekuomet 
nesumažės. Praeis šimtmečiai, 
o ta knyga bus indomi. Ji 
bus taip skaitoma po šimtme
čių, kaip dabar Grovo Kybur
go kelionė Lietuvon 1397 m.

šiuo laiku svarba tos kny
gos todėl, kad joj aprašoma 
mūsų vientaučiai, kurie DA
BAR vargsta. /

Pirkite ją, skaitykite ir lai
kykite ją, nes ji bus svarbi vai
kų vaikams.

Kaina tik 25c. o puslapių 
turi 88. Dailiai išleista, su au
toriaus paveikslu. Pelnas eis 
Tautos Fondui.

Išsirašykite iš “Darbinin
ko.”

Panaši knyga delegato Dr. 
J. J. Bielskio ir-gi tokios pat 
svarbos knyga ūmai bus gata
va.

Bomba prie 
bažnyčios.

Framingham, Mass. — Prie 
šv. Stepono bažnyčios buvo pa
dėta bomba. Kai bomba spro
go, tai sienoj padarė 5 pėdų 
skylę.

Kaltininkų nesurasta. Spė
jama, jog anarchistų darbas.

MIRĖ ANT LAIVO.
Žymiausias Amerikos kelių 

inžinierius Virgil Bogue grižo 
iš Meksikos į New Yorką gar
laiviu Esperanza. Apsirgo ir 
tuoj mirė.
MIRĖ BUVĘS MINISTERIS

Buvęs Rumunijos karės mi- 
nisteris Filpescu netikėtai mi
rė. Jis buvo Rumunijos kon
servatyvų partijos vadas.

Mass.

Mass.

Mass.

spalio ut..........................    Gardner,

spalio ser...................................................................... Athol,

19 spalio ketv............................................................ VVestfield,

20 spalio pėtn........................................................New Haven, Conn.

21 spalio sub........................................................New Britain, Conn.

22 spalio ned............. ..........  Waterbury, Conn.
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Dirbkime visi.
Lietuviški laikraščiai nepa

liauja vedę ginčų dėl Lietuvių 
Dienos. Naujas priežastis iš
randa, kurios, būk, neleidžia 
dirbti išvien katalikams, soci
jalistams ir tautininkams. Ir 
taip tas svarbus dalykas lieka
si gerai neapibūdintas ir nesu
tvarkytas.

Neieškosime čia tij visų ler- 
mų ir peštynių priežasčių, jos 
jau buvo mūsų spaudoje po 
šimtą kartų nurodytos, apkal
bėtos; mes šiandieną turime 
pastebėti, kad laikraščių peš
tynės nesuklaidino mūsų visuo
menės didesnėj dalies. Ne
žiūrint visokių “patarimų,” 
dauguma Amerikos lietuvių 
kolonijų surado pagalios tą ke
lią, kuriuo eidami be skriaudos 
savo partijai ar srovei — gali 
nuveikti milžinišką darbą — 
kuopasekmingiausia bendro
mis pajėgomis padirbėti Lietu
vių Dienoje savo nuvargintos 
tėvynės naudai. Naujosios An- 

."glijos didžiuma kolonijų jau 
^dirba. Bostonas, AVorceste- 
ris, W aterbury-, Montello, 
Cambridge ir visa eilė mažes
nių ir didesnių miestelių jau 
susitaikė. Lietuvių Dienos ko
mitetuose suėjo krūvon visų 
srovių ir.pakraipų žmonės. Ir 
skriaudos nuo to, rods, nie
kam nebus. Naudos-gi begalo. 
Bendras darbas sutrauks dau
giau pajėgų įjudins prie vei
kimo platesnę mūsų visuomenę, 
kurios žymi dalis tik todėl ne
dirbo, kad jai baugu buvo į- 
sivelti partijinių ginčų verpe- 
tan, taip uoliai kai-kurių mū
sų laikraščių drumsčiamų.

Negražų darbą ligšiol varė 
ir dabar tebevaro tie mūsų lai
kraštininkai ir veikėjai, (vis 
vien kurią srovę jie neatstovau
ja) kurie, prisidengę vieny
bės skraiste pjudė tarpų savęs 
žmonės ir neleido jiems sueiti 
krūvon, o kai kada ir suėju
sius skirstė. Nenorime nieko 
intarti bloguose noruose, bet 
faktai patys už savę kalba.

Visgi bendro darbo Lietuvių 
Dienoje pageidavimas paėmė 
viršų ant visokių politikavimų 
ir intrigų. Norintieji dirbti 
surado būdus kaip galima dirb
ti išvien ir, l>eabejonės, jų 
darbas atneš kuodidžiausius 
vaisius. Naujosios Anglijos 
lietuvių paleistas obalsis, pa
sieks, žinoma, ir tolimesnes lie
tuvių kolonija*. Esame tikri, 
kad netrukus visus Amerikos 
lietuvius pamatysime susijun
gusius prie bendro darbo ir, 
Dieve duok, kad tas įvyktų 
kuogreičiausia. Iki Lietuvių 
Dienos beliko vos keliolika die
nų. Reikia intempti visas pa
jėgas, susiorganizuoti, surasi 
ti kuodaugiausia žmonių, ku
rie pašvęstų visą s 
triūsą tam prakilniam darbui, 

tegalime atsiekti 
prie darbo, o ne

..$4.00
.$2.25

N K A S,
So. Boston, Mass.

So. Boston, Mass. 
N K A S,”

po laikraščių špaltas baiduok- 
lius ir šmėklas, kurie su realiu 
gyvenimu nieko bendro neturi, 
Mums šiandieną neapeina par
tijos ir srovės. Lietuvių Die
nos laukiame, kurioje esame 
pasiryžę dirbti išvien su visais 
Amerikos lietuviais, nežiūrint 
ar jis yra laisvamanis ar soci- 
jalistas. Lietuvos vargai, jos 
likimas visiems lygiai apeina, 
todėl visi ir einame jos gelbėti.

Prie darbo šiandieną jau e- 
same, prie to darbo kviečiame 
ir visus kitus Amerikos lietu
vius, kurie ligšiol dar nėra 
prie bendro veikimo prisidėję. 
Įsijudinkime, broliai ir sese
rys, pasipurtinkime ir parody
kime visam pasauliui, kad 
lietuvių tauta dar stipra, ga
linga ir nepergalima savo Tė
vynės meilėje. • '

AMERIKOS LIETUVIŲ TA
RYBOS SUVAŽIAVIMO,ĮVY
KUSIO 28 D. RUGSĖJO 1916 

BROOKLYN, N. Y.,
PROTOKOLAS.

Suvažiavimą atidarė Sekre
torius kun. F. Kemėšis. Mal
dą atkalbėti buvo pakviestas 
kun. Pr. Augustaitis. , 

Suvažiaviman pribuvo se
kanti Tarybos nariai: Kun. F. 
Kemėšis kun. Dr. Augustaitis, 
J. E. Karosas, kun. Dr. Bartuš
ka, Dr. J. Bielskis, p. Lukoševi
čius.

Su patariamuoju balsu da
lyvavo p. K. Pakštas — Tautos 
Fondo sekr. ir kun. Vyšniaus
kas iš Kanados. ,

Suvažiavimo vedėju išrink
tas kun.F. Kemėšis, Dr. J. Biel
skis raštininku. Perskaitytas 
protokolas iš paskutinio Tary
bos suvažiavimo tapo priimtas.

Delegatų iš Lietuvos prane
šimas. Kalba kun. Bartuška.

Delegatai būdami Šveicari
joj turėjo keletą konferencijų 
dėl apkalbėjimo Lietuvos rei
kalų. Pasirodo, kad tų rei
kalų yra taip daug, kad da
bar veikiantis Lietuvių Infor
macijos Biuras neįstengia vis
ko aprėpti. L. I. B. išleidžia 
mėnesinius laikraščius anglų, 
francūzų ir vokiečių kalbomis; 
leidžia knygas, rengia paskai
tas apie lietuvius ir naudojasi 
visokiais būdais informavimui 
svetimtaučių apie Lietuvą. Dėl 
pasekmingesnio veikimo Švei
carijos Konferencija nutarė pa
didinti L. I. B. darbininki] 
skaitini iki penkių, ir tuoj ta
po išrinkta iždininkas ir rašti
ninkas iš tarpo Šveicarijos lie
tuvių, p. Gabrys lieka vedė- 

Iju, o kitus du turi parūpinti 
Amerikos lietuviai. Šveicari
joj buvo taip vadirtamas “Ge- 

| neralis Komitetas,” suside- 
j dantis iš lenkų—Lietuvos dva- 
; rininkų ir keleto lietuvių. Iš
tyrus visapusiškai šį komite

tą'0 laiką ir pasirodė, kad jisai netik 
darbui. vertės, bet ir lietuviams i 
būdami ■ Medingas nes per jį lenkai j 

vaikydami Į ?a}į varyti savo politiką. Tai- į

viduoti. Pasirodo, kad len
kai turi savo komitetas kaip 
Šveicarijos, taip ir Skandinavi
jos šalyse, kurie užsiima aukų 
rinkimu savo vargšų šelpimui; 
surinktus pinigus jie kemša 
Vilniuje esančiam lenkų komi
tetui dėl Lietuvos lenkinimo. 
Lenkų komitetas Šveicarijoj 
mėgino net reprezentuoti ir lie
tuvius.

Taigi pasirodė reikalingu
mas ir lietuviams turėti komi
tetą kuris galėtų reprezentuo
ti Lietuvą.

Štai konferencija organizuo
ja tokį komitetą, į kurį turi 
ineiti atstovai iš Lietuvos, Ru
sijos ir Amerikos. Užduotim 
šio generalio komiteto bus: 
rinkti aukas, prižiūrėti Infor
macijos Biurą; trumpai sakant, 
šis komitetas, turės rūpin
tis visais Lietuvos ir lietuvių 
reikalais ir tan Komitetan ga
li siųsti atstovus visos partijos. 
Siuntusieji atstovus į šį komi
tetą turės juos ir užlaikyti.

Šveicarijoj randas komitetas 
Lituania, kuris užsiima belai
svių šelpimo reikalais. Dele
gatai dalyvavo tautij kongrese 
ir tenais paskelbė Lietuvos ne- 
prigufmybės dekleraciją. Iš
klausius delegatų pranešimo, 
Taryba pripažino didelę svar
bą jų kelionės į Europą ir iš
reiškė delegatams padėką už 
jų atliktą milžinišką darbą.

Pripažinta reikalingumas 
Šveicarijos Generalio Komite
to ir po ilgo apsvarstymo nu
tarta tuoj siųsti atstovą. Šiuo 
atstovu išrinkta kun. Dr. V. 
Dargis. Jei kartais jisai atsi
sakytų, tai ankietos keliu A. 
L. T. išrinks kitą. Šis atsto
vas turės visą savo . laiką pa
švęsti Lietuvos reikalams.

Atsižvelgus į tai, kad Ame
rikos visuomenė permažai yra 
informuojama apie lietuvius, 
tai Taryba nutarė leisti peri- 
jodines brošiūras anglų kalbo
je; pageidaujama, kad pir
miausiai ir kaip galima grei
čiausiai būtų išleista Lietuvos, 
Istorija. Paskui eis lietuvių 
literatūra, lietuvių tautinis at
gijimas ir politiški siekiai. Su
radimui tinkamų literatų išrin
kta komisija iš trijij ypatų: 
Kun. Dr. Augustaitis, kun. 
Dr. Bartuška. ir J. E. Karosas, i

Svarstyta apie atsikvietimą Į 
Amerikon žinomos veikėjos p-, 
lės Pouvreau, kuri galėtų va- į 
žinėti po Ameriką su paskai
tomis apie lietuvius ir taip-pat 
galėtų parinkti aukų nuo sve
timtaučių lietuviams nukentė
jusiems nuo karės; galutinai 
išrišti šį klausimą tapo palik
ta Šveicarijos Komitetui, ku
ris, matydamas reikalą galės 
ją čia atsiųsti.

Svarstyta apie Tarybos se
nąjį vardą: kadangi šioji Ta
ryba nereprezentuoja visos Lie
tuvos, o tik Amerikos lietu
vius, tai jos vardas tapo per
keistas ir nuo šios dienos va
dinsis “Amerikos Lietuvių Ta
ryba.” Delegatai į Europą už
klausė, kodėl neduota jiems 
pinigų nuvežti Lietuvon, nes 
buvo T. Tarybos nutarta induo- 
ti; be to jie siuntę telegramą 
iš Švedijos, kad tenais atsiųs
tų pinigų. T. F. netik ką neat
siuntė pinigų, bet ir atsakymo 
jiems nedavė, taigi delegatai 
turėjo visą mėnesį sėdėti ir 
laukti, o Švedijoj pragyveni
mas neapsakomai brangus, taip 
kad jiems prisėjo išleis
ti bereikalo pusėtinai pi
nigų. Pinigų siuntimą su
laikiusi Tautos Fondo valdy
ba, Dr. Rutkauskas apie tele
gramą nieko nepranešęs, tai
gi nutarta kreipties laišku prie 
buvusio Tarybos pirmininko 
Dr. Rutkausko, kad jisai pa
siaiškintų, kodėl ignoruota 
delegatų telegrama ir kodėl ne- 
induota jiems pinigų nuvežti 
Lietuvon, (telegrama iš Stoc- 
kholmo buvo siųsta Dr. Rut
kauskui). Raštininkas išduo
da atskaitą: laike dviejų metų, 
raštinės išlaidų buvo (84.12). 
Nutarta jam tuos pinigus su
grąžinti; ateityje palei reika
lą raštinės išlaidos gali būti 
padidintos. ,

Valdybos rinkimas. Pir
mininku vienbalsiai išrinkta 
Dr. J. Bielskis, vice-pirm inin- 
ku kun. F- Ka—rtfa: raštiniu.

Kun. F. Kemėšis,
Raštininkas

Dr. J. Bielskis.

Lietuvos Vy
ciams prane

šimas.
•

Sulyg Lietuvos Vyčių Ket
virtojo Seimo nutarimo, dvi
savaitinis organas “Vytis” 
nuo Nuajų Metų turįs virsti sa
vaitinių laikraščiu.

Šiuomi pranešame, kad Sa
vaitinio “Vyčio” įsteigimui 
paskolų blankos jau parengtos. 
Paskolos yra nuo 10 dolerių ir 
augščiau.

Ligi Naujų Metų beliko tik 
pustrečio mėnesio. Užtat, su
manymo inkunijimas yra gali
mas tik prie energiško ir spar
taus pasidarbavimo. Vyčiai, 
stokime prie kvotimo, kuris 
leis spręsti, „ar galima įvylo
dinti, ką užmanome, ir paro
dys, kiek pajėgiame.

Duodami savaitinio organo 
“Vyčio” įsteigimui paskolas, 
pinigus siųskite Iždininko var
du: P- Mulevičius, 6329 So.
Fairfield avė., Chicago, UI. 
Iždininkas pripildęs blanką, 
pasiųs kitų Centro Valdybos 
narių pasirašymui, o tuomet 
bus pasiųsta davusiom pasko
lą.

Vyčiai ir visi “Vyčio” rė
mėjai, subruskime! Ypač 
Seimo ingaliotiems primename 
pareigas. Savaitinio “Vyčio” 
įsteigimas bus stambus pliusas 
prie Amerikos Liet. Katalikų 
Spaudos ir veikimo.

Liet. Vyčių Pirmininkas, 
J. E. Karosas.

Lietuviai kitur
ŠKOTIJA.

Shotts. Rugsėjo 15 d. ta
po surengta Blaivybės Dr-jos 
’__ Programa buvo la-

Publikos nemažai 
prisirinkę. Buvo sta- 

scenoje antru kartu vei- 
“Genavaitė.” Visi ar- 
atliko savo roles neblo- 
Pertraukose buvo sako-

P-lė A. Anužiutė

vakaras, 
bai įvairi, 
buvo 
tomą 
kalas 
tistai 

į gai. 
! mos eilės. 
! labai dailiai pasakė eiles ‘ ‘ Del
ko”. Tos eilės labai publikai 
patiko. Taipgi buvo atvykęs 
iš Bellsliillės choras p. P. Ban- 
dzevičiaus vedamas. Sudai
navo keletą dainelių.

Tvarka visą laiką buvo ge
ra.

Po vaidinimo p. J. Zebelis 
prakalbėjo į publiką apie var
gus Lietuvoje ir patarė paau
koti. Aukos bus garsinamos 
“Išeivių Drauge.”

Blaivybės dr-jos valdyba 17 
d. rugsėjo nedėlioj surengė 
šeiminišką vakarėlį su arbata, 
kad pamylėti artistus - praeito 
vakaro. Buvo sukviesti visi. 
Atsilankė taip-gi ir svečių 
virš dešimties. Visi buvo ma
loniai priimti. Po arbatos p. 
K. Matulaitis ir p. D. Stringis 
kalbėjo apie dr-jų naudingu
mą. Nurodinėjo, kaip yra 
blaivybė naudinga. Paskui 
pakalbino prisidėti prie dr-jos, 
ir prisirašė vienuolika, 7 vy
rai ir 4 moterys.

Geros kloties geriems veikė
jams.

Koresp.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Lietuviui, Manchester, N. H. 

—Mielai būtumėm indėję Tam
stos raštelį, jei būtumėt pada
vę tikrą savo vardą, pavardę 
ir adresą. Po savo korespon
dencija galima dėti slapyvardį, 
bet redakcijai turi būti paduo
tas rašėjo vardas, pavardė ir 
adresas.

Vyčiui, Rumford, Me.
pie tą pat dalyką gavome nuo 
kito korespondento. Todėl tam
stos nesunaudosime.

R. Tėmijusiui, Cleveland, 
Ohio. — Apie tas pat prakal
bas gavome nuo kito korespon
dento ir tamstos raštelio šiuo 
kartu negalime sunaudoti. 
Tamsta gan gerai rašai. : Tai 
prašome rašinėti mums žinu-

A-

V
- \

Extra

“Darbininkui” prisiųsta iš 
Wilkes-Barre sekančio turinio 
telegramos:

W i 1 k e s-B a r r e, P a., 
Spalio 10 d. — “Polish Vie
tinis Relief Fund” iš New 
York pasiūlė mums plačią 
pagelbą Lietuvių Dienoje. 
Floridos, North Carolinos ir 
Wyomingo valstijų guberna
toriai ketina išleisti prokla
macijas ir žada pagelbą. Sil- 
ver Creek, Pa., mainieriai 
paskyrė $100.00 aukų Lietu
vių Dienai.” Užsiregistravo 
ligšiol 154 komitetai iš įvai
rių vietų. Tagsai ir raikš
čiai užsakyta New Yorke, 
dėžės — Philadelphijoj. Vis
kas bus išsiųsta komitetams 
iki 25 d. spalio.

Amerikos Lietuvių
Centro Komitetas.

W i 1 k e s-B a r r e, P a., [ 
s p a 1 i ų 16 d. Yčas ir kun. 
Žilinskas skiria dovaną $100 

- vertės rinkikui daugiausia 
surinkusiam Lietuvių Dieno
je.

Ulinois gubernatorius iš
leido proklamaciją Lietuvių 
Dienai.

J. Eagen New Jersey kon- 
gresmanas apsiėmė padėti 
vietos komitetams organi- 
zuoties Lietuvių Dienoje.

Shenandoah, Pa. Moterų 
Draugija paskyrė $100 Lie
tuvių Dienai.

J. LOPATTO.

AMSTERDAM, N. Y.

Rodo pasišventimą.

Spalių 8 d. pobažnytinėje 
svetainėje atsibuvo susirinki
mas komiteto rinkimui aukų 
Lietuvių Dienoje. Komitetas 
darbuojasi išsijuosęs. Komi
tetas yra sau užsibrėžęs, kad 
Amsterdame turi surinkti 3 
tūkstančius ir tas gali išsipil
dyti, nes pradžia duoda viltį. 
Jau tai dienai suaukavo šios 
dr-jos: Šv. Kazimiero $100-00, 
Piliečių Kliubas $100.00, Šv. 
Jurgio $200.00, Lietuvių bu- 
černės bendrovė $200.00 ir tą 
patį vakarą per susirinkimą 
sumesta $9.75 tai viso labo tu
rim $609.75. Taiposgi dar y- 
ra daug dr-jų, kurios ant pir
mo savo susirinkimo ketino au
koti nepomažiau kaip po $200. 
00. Pasirodo, kad išvien lie
tuvių bus surinkta suviršum 
pusantro tūkstančio gal ir dau
giaus. Čia geras pavyzdis ki
toms kolonijoms ir draugijoms, 
kurios ir pasižymėtų savo au
komis, o tuomi parodysim 
svetimtaučiams, kad mes my
lim savo tėvynę ir norime ją 
liuosą turėti.

S. S.

ATHOL, MASS.
Sujudo, sukruto.

Tokia neskaitlingi kolonija 
(apie tūkstantis dūšių) surin
ko jau daugiaus kaip tūkstantį 
dolerių, ir dabar laukia gerb. 
delegatų kun. Dr. Bartuškos ir 
Dr.‘Bielskio atvažiuojant 18 d. 
spalių su gausiomis aukomis, 
bet dar stropiai rengiasi ir prie 
aukų rinkimo Lietuvių Dieno
je.

Štai vietinis Tautos Fondo 
12 skyrius susirinkime, atlik
tame 10 d. rugsėjo nutarė su
šaukti po du delegatu nuo visų 
AtlTolio pašalpinių ir idėjinių 
dr-jii ant 8 d. spalių delei su
tvarkymo Lietuvių Dienos. 
Vienuolika tokių dr-jų išrinko 
šiuos delegatus: 1) nuo Tau
tos Fondo 12 skyriaus Domi
nika.® Karoblius ir Joną* Ja- 
sinskas, 2) nuo Aušros Vartų 
St. Vidugeris ir VI. Matulis, 
3) šv. Pranciškaus Ant. Lo-

Onos Magd. Klingaitė ir Elz. 
Braškaitė, 5) Sūnų ir Dukte
rų Jon. Kantavičia ir L. Bag
donas, 6) Vyčių 10 kuopos J. 
Očikas ir Mag. Andriliunaitė, 
7) Liet. Darbininkų Są-gos 4- 
tos kp. Barb. Markevičiūtė ir 
Al. Armakevičia, 8) Šv. Kaz. 
Piln. Blaiv. 24 kuopos Jonas 
Gailiunas ir Aug. Sklenis, 9) 
S. L. R. K. A. 110 kuopos K. 
Monstavičia ir kun. Pr. Meš
kauskas, 10) Liet. Piliečių 
Kliubo Jonas Vasiliauskas ir 
S. Kulieša, 11) Liter. Liet. 
Darbininkų dr- Ant. Kaulavi- 
čia ir Jur. Daubara.

Spalių 8 5. pobažnytinėj 
Aušros Vartų svetainėje susi
rinko viršiaus paminėti 22 de
legatu. Susirinkimą atidarė 
Tautos Fondo skyriaus pirm. 
Dom. Karoblius, o raštininkas
J. Gailiunas surašė visus dele
gatus. Visi paminėti delega
tai nutarė laikvties Wilkes-Ba- 
rre seimo nusprendimų.

Paskui išrinkta komitetas iš 
sekančių asmenų: pirm. Jonas 
Vasiliauskas, pagelb. Dom. 
Karoblius ir Sim. Kulieša, 
prot. rašt. Ant. Losius, fin. 
rašt. Magd. Andriliunaitė, iž
dininku J. Gailiunas, iždo 
globėjais St. Vidugeris ir Elz. 
Braškaitė. Korespondentu kun. 
Pr. Mešauskas.

Nutarta: 1) kuogreičiausiai 
pareikalauti iš Centro Komite
to visų informacijų, 2) pasi
rūpinti pagarsinti Lietuvių au
kų rinkimo dieną krutamųjų 
paveikslų teatruose, 3) su
šaukti viešąjį lietuvių susirin
kimą 15 d. spaliij aukų rinkė
jų išrinkimui ir kitų dalykų 
apsvarstymui,4) komiteto susi
rinkimus laikyti sykį į savai
tę, o reikalui prisėjus ir tau
kiaus pas kleboną kun. Meš- 
kauskį. 5) Kreipties į dirbtu
vių savininkus, kad pavelytų 
aukas rinkti dirbtuvėse. 6) 
Komitetui pirmą susirinkimą 
laikyti 14 d. spalių. 7) Pagel
bėti Orange lietuviams susior
ganizuoti komitetą, tą atlikti 
pasižadėjo J. Gailiunas ir D. 
Karoblius. 8) Išgarsinti Lie
tuvių Dieną vietiniuose angliš
kuose laikraščiuose; tą pada
ryti apsiėmė pirm. J. Vasi
liauskas, 9) susižinoti su At- 
holio Board of Trade.

Korespondentas.

SHENANDOAH, PA.

Kad sujudo, tai sujudo.

Čion rengiamasi labai stro
piai prie Lietuvių Dienos. Su- ; 
siorganizavo 150 aukų rinkėjų. ■ 
Organizavimu Lietuvių Dienos 1 
užsiima keletą mėnesiij atgal ■ 
susitvėrusi Lietuvos Atgaivini
mo Dr-ja. Jau gauta C. L.
K. ingaliojimas. Reikia pas
tebėti, jog prie L. A. Dr-jos 
priguli visi prakilnesni She- 
nandorio lietuviai. Ūpas čion 
žymiai kįla. Prieš Lietuvių- 
Dieną, iš vakaro, rengiama 
čionai koncertas — prakalbos, 
kad sukelti žmoniij ūpą. Dai
nuos gražus Malianojaus “Bi
rutės” choras vadovaujant p. 
St. Šimkui. Kalbės St. Šim
kus ir kokis tai žymus ameri
konas.

Verta pažymėti ir tai, jog 
Lietuvių .Dienoje, iš ryto, vi
si aukij rinkėjai su lietuvišku, 
benu pryšakyje padarys mies
te triukšmą — procesiją. Kai
kurios dr-jos nutarė tą dieną Į 
aukoti net po $100.00. She- Į 
nadorio biznieriai nutarė auko- j 
ti mažiausiai po $10.00,

Tikimasi surinkti daug pi
nigu. 1 dieną lapkričio She-j 
nadoris žada atmokėti Lietu-1 
vai didesnę pusę užsilikusios 
skolos.

Lietvninkas.

Sūnų dr-jos, Am. L. Ukėsų 
Kliubo, Jaunuomenės dramos 
dr-ja.

1. Perskaitytas atsišaukimas 
Centralio Komiteto ir preziden
to AVilsono “proclamation.”

2. Kalbėtasi apie sutvarkymą 
kuodaugiausia rinkėjų.

3. Nutarta parandavoti Eag- 
les svetainę.

4. Nutarta turėti kalbėtojų; 
vieną lietuvių kalboje, antrą 
annglų kalboj.

Apkalbėjus svarbesnius rei
kalus rinkta valdyba dėl Lie- 
tuvių Dienos, slaptu balsavi
mu pateko:

Pirm. Petras J. Rimkus, vi
ce-pirm. Jonas Stauckas, rašt. 
Juozas Mickeliunas, pagelb. 
Ona Čižauskiutė, kasierius J. 
Radzevičia, kasos globėjai: 
F. Daugirda, J. Kunigonis, A. 
Mikelaitis, F. Lementanavi- 
čiutė.

Susirinkimas įvyks 23 d. šio 
mėnesio.

J. Mickeliunas rašt.

NEW HAVEN, CONN.

Darbuojasi.
Spalių 8 d. 1916, 6 vai.

vak. bažnytinėj svetainėj buvo 
3 susirinkimas atstovų visų lie
tuviškų dr-jų pasitarti apie L. 
Dieną.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas F. Cibulskas. Dežu- 
čių dėl rinkimo aukų patarta 
padirbdinti 400. Dėl dides
nės agitacijos nutarta laikyti 
prakalbas 15 d. spalių ir kalbė
tojai pakviesti K. Sčesnulevi- 
čius ir p. Vitaitis. Nutarta 
kreipties prie svetimtaučių.

Kun. V. P. Karkauskos ap
siėmė kreiptis prie svetimtau
čių kunigų.

Kožnas atstovas turi kreip
tis prie savo dr-jų ir prašyti 
ankij nuo dr-jij kiek galint. 
Nutarta atspauzdinti 300 ang
liškų didelių atsišaukimų. Pa
tarta kreiptis prie miesto virši
ninkų ar šiaip politikierių, ku
rie galėtų prakalbas pasakyti 
kas link Lietuvos reikalų. Pa
tarta. kad abudu raštininkai 
V. Zavorskas ir J. Noburaitis 
rinktų rinkikus taip-gi į pa
gelbą priduoti sekanti atsto
vai: S. Logerpušienė, S. Rin
kevičius, J. Mačiulaitis, M. 

Į Benevičius. A. Pilvelis, J. 
i Butkus, K. Šidlauskas ir J. T.
Kazlauskas.

Pirm. — F. Cibulskas,

Rašt. — K. A. Saikus.

SREBOYGAN, WIS.
Ned., 1 d. spalių 12:30 V. 

į P. M. įvyko susirinkimas dėl 
Lietuvių Dienos. Iš sekančių 
dr-jų buvo atstovai:

Iš Tauta® Fondo skyr., S. 
Į L. R. K. Am. kp., L. Vyčių 51 
. kp., Moterų Sąjungos 14 kp., 
i T. M. Dr-jos 63 kp., Birutės 
ratelio, Šv. Kazimiero dr-jos,

HARTFORD, CONN.

Lietuvių Dienos reikaluose.
Spalių 4 d. bažnytinėje sve

tainėje komisijos susirinkime 
nutarta sušaukti visuomeniš
kas susirinkimas ir kreiptis į 
Centralį Komitetą, kad kuo- 
greičiaus atsiųstų reikalingus 
daiktus Lietuvių Dienai.
Visuomeniškas susirinkimas.

Spalių 8 d. buvo susirinki
mas su prakalbomis, dainomis 
ir kitais pamarginimais. Va
karą atidarė pirm. T. Špelis. 
Ccoras sudainavo Tautos Him
ną, deki. M. Namaučiutė. 
Prakalba p. A. Mašoto apie 
santikius lietuvių, sakė eiles 
“Musų šalis” V. Mašotukas, 
prakalba gerb. kleb. kun. J. 
Amboto. Svetainė buvo pil
na žmonių ir visokių pakraipų, 
vienok visi ramiai užsilaikė. 
Pasjtiaus kalba svetimtautis F. 
D. Esopo. Vietoje miesto ma
joro. Aiškino, kaip nuvar
gintos mažesnės tautos. Ra
gino pasinauduoti ta diena, 
nes, sako, gal bus kad ir 
negreit tokią dieną besulauksi- 

Įte. Žmones taip užinteresavo, 
pad ir svetimtaučiai žino, jog 
mūsų tėvynė paskendusi var- 

! guose ir ašarose. Pertrauko- 
| je rašt. O. <Rasmanskas skaito 
! sąrašą tų, kurie pasižadėjo 
Į L. Dienoj rinkti aukas. Tuom 
'tarpu iš komisijos 2 nariai pe- 
svetainę su skrybėlėmis. Su
aukavo $26.00. • Paskiaus 
svetimtauti® atėjo su aparatu' 
judančių paveikslų, parodė ke- 
lėtą judančių paveikslų.
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Tautos Fondo reikalai.

Kas girdėti Lietuvią kolonijos e i;
ne per tai, kad jie nemokėtų' 
ar negalėtų panašiai agituoti. 
Visai ne. Yra tik tas, kad jie 
— katalikai ar tautininkai — 
yra labiau apsileidę, sutingę, 
arba perdaug savim pasitiki ir 
tuom savo pasitikėjimu nei ma
tyti nemato kaip priešai uoliai 
besidarbuodami po jų akimis 
rengiasi išmušti iš taip užsiti- 
kėtų pozicijų. Tik pažiūrė
kime.
Kaip saujalė valdo daugybę.

Neivarkiečiai, kurie dau
giaus tėmija į dalykus, gerai 
žino, kad Newarke socijalis
tų yra nedagiaus, kaip 35 
(tiek buvo pirm metų atgal, 
bet dabar yra žinoma, kad jų 
kuopa kas sykis-eina silpnyn), 
kurie priklauso prie L. S. S- 11 
kuopos. ,

Bet prisižiūrėkime į jų ga
bių agitacijų į jų gudrių ir su
maningų įsibriovimų į dr-jas. 
Dr-jų ir kuopų, kurias mūsų 
socijalistai pažaboję priskaito- 
ma apie 10. Žinoma iš tų dr- 
jų dar nėra visos pažabotos. 
Ale “socijalistiški” apinas- 
riai tai jau visoms užmauti.

Tarp tų 10 dr-jų ir kuopų 
vaikščiojančių su “socijalis- 
tiškais” apinasriais abelnai 
narių galima priskaityti apie 
600-800. Nevienas gal paste
bės ir pamanys sau: kokie-gi 
jau tie “socijalistų” apinas- 
riai gali būti su kuriais 
žmonės gali valdyti 800? .

Palyginimas su čigonu.
Reikia neužmiršti ir tai, kad 
čigonas už savo arklį daug 

silpnesnis, bet jį gerai valdo 
Arklys pastebi čigonų besiarti
nant prie jo, už tai jis sukasi 
nuo jo atgrįždamas čigonui vis 
pasturgalį. Bet čigonas savo 
amatų gerai pažindamas moka 
arklį, dailiai primonyti.

Jis nusiima nuo galvos ke
purę ir nors tuščia atkišęs į ar
klį eina artyn sakydamas: 
“kužyte, kužyte.”

Arklys pamislija, kad čigo
no kepurėj'ištikrųjų yra avi
žų. Bet, kada čigonas jį nu
tveria, įspraudžia tarpe dan
tų žąslus, užsėda ant nugaros 
tada jau nebkužytė, bet 
tas arklys turi šokti taip, kaip 
čigonas nori. Tas pats yra ir 
su socijalistais. Mūsų socija- 
jalistai, kaip tas čigonas ge
rai žinojo, kad iš sykio nega
lės koletai dr-jų užmauti savo 
apynasrius ir nors pažaboję iš
laikyti. Kaip menkų čigonėlį 
arklys nešioja, taip ir 800 dr- 
jų narių lengviai tampo į visas 
puses 35 socijalistai. Ir kaip 
tas čigonas su tuščia kepure ė- 
jo savo arklio pagauti, taip 
mūsų socijalistai, norėdami 
pagauti į savo rankas daugelį 
dr-jų ėjo prie kiekvienos atki
šę savo laikraščius ir visokias 
brošurėles siūlydami ir įkalbi
nėdami, kad tai jose jų išga
nymas.

Gyvi pavyzdžiai.

Katalikai ir tautininkai šie
met apvaikščiojo 250 metų 
Nevrarko sukaktuvių. Atsi
metė nuo to apvaikščiojimo 
tik socijalistai. Reiškia, tu
rėjo atsimesti tik 35 žmonės. 
Mes žinome, kad sykiu su tais 
35 socijalistai atsimetė ir virš 
paminėtos dr-jos ir kuopos. 
Tiesa, trukšmų buvo baisiau
sių po dr-jas dėl to atsimetimo, 
ale vis tiek socijalistų viršus 
buvo.

Štai kitas pavyzdis Newar- 
kiečiams tiesiog akys duria.

Rugsėjo 24 š. m. atsibuvo 
Nevarko dr-jų ir kuopų atsto
vų susirinkimas dėl “Lietuvių 
Dienos.” Astovų susirinko 
virš 70. Socijalistų arba nuo 
jų pažabotų dr-jų ir kuopų bu
vo 36.

Čia reikia gerai įsitėminti 
socijalistų darbštumas ir nepa
prastą išanksto sudarytą agita
ciją. Newarke dr-jų ir kuopų 
priskaitonia apie 30 su virš, so
cijalistų valdomų 10. 20 gi
lieka katalikams ir tautinin 
kams, bet atstovų prisiuntė 
beveik tiek katalikai ir tauti
ninkai ir tiek socijalistai. ku
rie tik pusė tiek dr-jų ir kuo
pų valdo.

lA.ir. T-lanou rxaf orr>i iimrk VPV.

Tautos Fondo 21 skyriaus 
susirinkimų atidarė pirm. kun. 
Ig. Zimblys, žmonių nedaug te
buvo susirinkę. Daugiausia 
svarstyta apie Lietuvių Dienų.

Tautos Fondo pirm. kun. Ig. 
Zimblys ir taipgi vietinis kle
bonas kun. J. J. Kaulakis la
bai rimtai svarstė apie suren
gimų Lietuvių Dienos ir taip 
ragino kodaugiausia, kad pri
sidėtų prie to darbo jaunimas 
aukų rinkimui, ir taipgi buvo 
pakeltas klausimas, kad būti
nai būti} išrinkta iš bažnyti
nių dr-jų po du atstovu į komi
sijos narius, kurie turėjo da
lyvauti ekstra susirinkime. Į 
komisijos narius pateko iš 
Blaivininkų Juzefą Šefeltaitė 
ir Ona Unguraitė, iš Moterų 
Sų-gos — Julijona Poškienė ir 
Magdalena Valašiniukė, iš Sp. 
Dr-jos — Kotr. Valaičiutė ir 
Ona Guokiutė, iš Apaštalys
tės Maldos — O- Staniukienė 
ir Agota Pranckunienė, iš Šv. 
Rožančiaus dr-jos — J.- Ka- 
teiva ir Pranas Kateiva. To
liaus kalbėjo vice-pirm. Jonas 
Grigaitis ir kasierius Jurgis 
Pranckunas. Susirinkime bu- 
voi renkamos aukos. Aukojo 
Jieva Briedikienė $10.00, A. 
Zokas $4.00, Juozas Briedis 
$2.00 ir taipgi svetimtautis an
glas Robert Th. Watts. $1.00. 
Su blankomis surinkta per D. 
Baubliutę $2.00 ir Agotų Pran
ckunienė $2.25 ir taipgi vienas 
nežinomas pridavė $1.00. Smul
kių aukų $9.00. Sykiu tų die
nų $31.25. Sykiu pasirodė su
rinktų aukų pas kasierių Jur
gį Pranckunų $131.06 ir tuo
jaus nutarta pasiųsti iš tos 
sumos $100 į Centrų, kurie jau 
tuojaus ir pasiųsta, taigi da li
kos ant rankų pas kasierių J. 
P. $31.06.

lošti Šv. Cecilijos dienoje su 
dainomis.

Reporteris.

su

ir

35

K. Driža, rašt.

GILBERTVILLE, MASS.
Delegato prakalba.

Spalių 6-tą dieną *atsilankė 
pas mus gerb. Dr. Bielskis. 
Žmonių prakalbosna atėjo ne- 
perdaugiausiai; tikėtasi kur 
tai daugiaus. Gerb. delega
tas nupiešė puikiai Lietuvos 
vargingą padėjimą ir vaizdin
gai apsakė savo kelionę po ją. 
Visi atsilankiusieji liko užga
nėdinti gerb. delegato kalba ir 
nors nedaug buvo, bet gana 
gausiai sumetė aukų. Auka
vo sekanti asmenys: Kun. Aug. 
Petraitis $6.50, Rozalija ir Mi
kalina Jurkšvtės $5.00, po 2 
dol.: Stasys Kruškas, Ona Ste
ponavičiūtė, Benedikta Aniuo- 
lienė, And. Staliulionis, M. 
Adomaitienė, po $1.00 Ona Si- 
manskiutė, po 50 c. Agota 
Brazauskienėj Anast. Vasiliau
skienė, Marijona Tervainienė, 
Ant. Naujokytė, Elena Šimku
vienė, Dom. Karosvtė, Pran. 
Kunkulienė. Kotrina Sapas- 
kienė, J. Kašėta, V. Ivanaus
kas, J. Kordusa, K. Grigalai- 
tis, S. Lekavičia, A. Ivanaus
kas, M. Branavičiutė, K. 
Vaitkaitis, A. Dapkevičia, O. 
Grinaitė, Ant. Simanauskis, O. 
Pamanauskiutė, J. Stakauskas, 
K. Digriutė, 
J. Vilkaitė, 
M. Sambukė, 
J. Volskis,
Kvietkauskas,
Kunkulis, M. Lazauskas, Aug. 
Sadauskas, P. Šimkus.

Iš viso $60.00.
Ten buvęs

I

U. Šimkuvienė, 
Pr. Kazlauskas, 
St. Brazauskas, 

Ben. Gerulis, St. 
J. Urbonas.

NE W ARK, N. J.
Imkime pavyzdį iš socijalistų.

Visur ir visų socijalistų pa
vyzdžių. gink Dieve, imti ne
galime. Bet vienų pavyzdį 
mes iš socijalistų galime imti 
ir sekti tai darbštume.

Kad socijalistai yra darhš 
tesni ir gabesni “politikai” 
sumaningesni prie kiekvinos a- 
gitacijos. tai negali užginčy
ti nei katalikai, nei tautinin
kai. Nes ir katalikai ir tauti
ninkai prieš socijalistus agita-

pažabo- 
ir nuo

reikėjo

tas dalykas. Kaip minėjau: 
socijalistų Newarke yra tik 35. 
Konferencijų atstovavo nuo vi
sų jų dr-jų ir kuopų. Atstovų 
prisiuntė 36. Iš jų tarpo iš
skiriant pora visi Newarko so
cijalistai konferencijoje daly
vavo. Kokio tik neapsakomai 
didelio veikimo tų dr-jų tarpe 
reikėjo padėti, kad būtinai 
visi socijalistai į konferencijų 
patektų. Anot “Naujienų” 
korespondento. ‘ ‘ progresyviš- 
kų” dr-jų atstovai didvyriškai 
išmaršavo iš konferencijos. Ge
riaus tiktų pasakymas, kad 
Nevarko L. S. S. 11-ta kuopa 
didvyriškai išmaršavo. Už
taigi negali būti nei abejonės, 
kad tos 4‘socijalistų” 
tosios dr-jos atsimės 
Lietuvių Dienos.

Kam socijalistams
konferencijon suvaryti socija
listus. Reikalas aiškus. Jei
gu nuo “socijalistų” pažabotų 
dr-jų būtų pakliuvę keletas ka
talikų ar tautininkų atstovų, 
tai tie suprantama išgirdę ka
talikų norų bendrai darbuoties 
nebūtų “didvyriškai” marša- 
vę pro duris, ir sugrįžę savo 
dr-jon būtų teisingai papasako
ję kas yra veikiama. O taip 
dalykams einant visi dr-jų na
riai būtų pamatę “socijalistų” 
veidų. Dabar, kad kon
ferencijoj dalyvavo vieni soci
jalistai nuo savo pažabotų dr- 
jų, tai kaip buvo pirm laiko 
nutarę, taip pasielgė konfe
rencijoje ir kaip nutars tai vi
si vienodai papasakos savo dr- 
joms. O juk “profesijona- 
lams” agitatoriam, kokiais v- 
ra mūsų socijalistai, nebus 
sunku viskas perdirbti sulyg 
savo noro.

Dar reikia pastebėti, kad 
socijalistams savo pažaboti} dr- 
jų nariai ir katalikai bus ne
sunku patraukti savon pusėn, 
nes pagelbininkus turi “Kelei
vius” ir “Laisves” kaipo tų 
dr-jų organus. Mat tik pas 
katalikus yra sunku pervaryti, 
paimti kokį dorų katalikiškų 
laikraštį už organų, bet pas 
socijalistus ne. Socijalistų 
valdomose dr-jose ir geriausias 
katalikas turi imti jų laik
raštį ir tiek. Draugijos 
taip nutarta, ne ką padarysi. 
Taigi atsižvelgiant į visa tai, 
ar ir mums katalikams nereikė
tų Sekti socijalistų pavyzdį jų 
darbštume. Kelias prie kurio 
mes pirmiausia turime siekti t. 
y. vieton tų visų socijalistiškų 
laikraščių išplatinkime savus 
katalikiškus. Jeigu tie 35 .so
cijalistai šiandien neturėtų 
nevarkiečių tarpe plačiai- iš
platintos bedieviškos spaudos, 
visos jų dedamos pastangos su
ardyti vienybę nueitų niekais. 
Žmonės, skaitydami dorus lai
kraščius pamatytų, kur tiesa 
ir nusigręžtų nuo 
gudrios agitacijos 
tingo 

i rimtai.
Matom, 
savo laikraščius netik 
hlėdį daro, 
vių tautai.

socijalistų 
ir pragaiš- 

darbo. Pagalvokime 
Mastykim nuolatai. 
kad socijalistai per 

mums 
bet ir visai lietu-

Volungis.

NASHUA, N. H. .
Gera pramoga.

Spalių 28 d. bus balius 
šokiais ir kitokiais įvairumais.
Prie tos pramogos pagerinimo 
labai daug prisidėjo gerb. kle
bonas kun. Tyla.
Veiks Kat. Spaudos Savaitėj.

Čionykščiai lietuviai jau i- 
ma įsismaginti, ima veikti. 
Ima rūpintis pasidarbuoti Sp. 
Savaitėje.

Paskutiniu laiku jaunesnie
ji ėmė svajoti apie sutvėrimų 
Vyčių kuopos.

Aišku, jog sujudome veik-

Petrauskiutė, iš Waterbury, 
Conn. kalbėjo trumpai apie 
Lietuvių Dienų ir Spaudos Sa
vaitę. Ponas Sčesnulevičius, 
moksleivis iš Yale Universite
to buvo antru kalbėtoju. Pas- 
kutįnis kalbėtojas buvo kun. 
Valantiėjus iš Waterbury, 
Conn. Jisai žadino visus prie 
darbo, atkreipdamas visų atidų 
į svetimtaučių darbavimųsi. Po 
prakalbų buvo aukų rinkimas. 
Surinkta šimtas ir keletą dole
rių su centais. Pinigai bus 
priskaitvti prie kitų aukų, ku
rios bus surinktos Lietuvių 
Dienoje. Yra labai gera pra 
džia.

to darbo negalim atsisakyti ir 
turim darbuotis. Visos prita
rė darbuotis Lietuvių Dienoj 
rinkdamos aukas įvairiose vie
tose. Nutarėm parengti ne
paprastų įvairų vakarėlį. Ne
galiu pamiršti nepažymėjus, 
kad mūsų kp. kas kart didėja, 
dar neturėjom nei vieno susi
rinkimo, kad nebūtų prisira
šę naujų narių. Ir per šį susi
rinkimų prisirašė dar 4 naujos 
narės.

vaitės, platins literatūrą. Ap
siėmė platinti laikraščius kny
geles svetainėje. Keturi apsi
ėmė eiti per stubas rinkti skai
tytojus kat. laikraščiams.

V. A.
«

ti.
J. Kryževičius.

su-

ATHOL, MASS.

Rengia fėrus.

Dabar uoliai rengiamasi prie 
fėrų nukentėjusių dėl karės 
naudai. Darbas eina pasek
mingai, taip kad galima pasi
tikėti, jog fėrai bus.

Vyčių kursai.

L. Vyčių kuopa, kad
teikus jaunimui progą prasila
vinti, pasimokyti skaitytų ra
šyti, aritmetikos (skaitliavi- 
mo) etc, rengia kursus. Kur
suose mokitojauja mūsų gerb. 
klebonas kūn. Pr. Meškauskis. 
Kursus iš pradžių laiko tik 
vieną vakarą savaitėje. O to
liau jei matys reikalą ir išga
lės, tai žada laikyt ir tankiau.

Apsireiškė paraližius.

Pradėjo sirgti ir čia maži 
vaikai ta naujai apsireiškusią 
liga paraližium. Iš susirgu
sių jau keli mirė. Gydyto
jams liepiant visi vaikai pa- 
liuosuoti nuo. mokslų, bažny
čių ir taip artimesni susineši- 
mai uždrausti.

Naujas vargonininkas.

Šiomis dienomis atvažiavo 
naujas vargonininkas p. F. Vi- 
rakas ir padėjo darbuotis. Gal 
ir vėl atsinaujįs choras ir pa
sidarys gyvesnė bažnytėlė.

Antanas.

J. S.

ATHOL, MASS.

Kų veikia ir veiks blaivininkai.

Spalių 9 d. Šv. Kaz. Pil. 
BĮ ai v. 24-tos kp. klebonijoj bu
vo susirinkimas. Narių ne
mažas skaitlius, ir visi prie
lankūs blaivybei. Kuopos 
pirm. J. Garbaravičius išvažia
vo. Jo vieton išrinktas Jonas 
Jasinskas.

Blaivininkai s^ttpfcj rengia
si prie darbų katalikiškos sp. 
savaitės. Bus labai indomus 
vakaras. Bus skrajojanti kra- 
sa. Kas gaus daugiausia at
viručių, tai merginom “Mote
rį} Dirvų” ir “Tautos Rytų.” 
Vyrams “Tikyba ir Dora.” 
Bus pardavinėjama knygos ir 
laikraščiai.

RUMFORD, ME.
Rugsėjo Vyčių 59 kuopa pa

rengė gražų vakarėlį. Sulo
šė “Dvi Kūmutės,” “Dvi Se
sutės” ir “Blaivininkas su gir
tuokle.” Taip-gi daug buvo 
pamarginimų ir publikos buvo 
nemažai. Visi buvo užganė
dinti. Pelno buvo $30.00 ir 
nutarė Vyčių kuopa aukoti šv. 
Roko dr-jos namų statymui.

Ta ? pradėjo lietuviai ir Rum
ford’e krutėti. Pradžia, ži
noma sunki. Šv. Roko dr-ja 
pradėjo ieškoti loto namams.

Darbininkas.

HARTFORD, CONN.
Kas nuveikta bėgyje savaitės.

Spalių 2 d. š. m. L. Koope- 
rativiškos Bendrovės susirinki
me dalyvavo veik- visi nariai 
ir svečių buvo 2, jie prisirašė 
iš šėrus nupirko. Dapildyta 
pildomoji taryba inėjo P. Elijo- 
šius ir Jurgis Bernotavičius. 
Tartasi kuogreičiau atidaryti 
krautuvę.

K. Spaudos Savaitė.
Spalių 5 d. š. m. bažnytinėj 

svetainėj susirinko sp. komisi
ja. Kalbėjosi, kad kuodau- 
giausiai išplatinus katalikiškų 
raštų. Visų dr-jų atstovai pri
tarė ir prižadėjo pasidarbuot 
kiek galint.

Susirinkimas.
Spalių 6 d. Šv. Cecilijos 

choras laikė mėnesinį susirin
kimų. Tarpe kitų sumanymų 
ir svarstymų buvo išreikšta pa
geidavimas, kad Lietuvių Die
noje kuodaugiaus aukų surink
ti. Visi choro nariai užsira
šė kolektoriais ir iš iždo paau
kojo $10.00.

Už mirusių narę M. Micke
vičiūtę nutarta mišias užpirk
ti Tnlian nutarta <sn-

WESTFIELD, MASS.

Girtos krikštynos.

Čia buvo lietuvio Okso krik
štynos. Ir ten buvo vartoja
ma svaigalai. Tai tas ir bu
vo priežastis didžio nemalonu
mo. Buvo muštynės. Da
nieliaus Šokio ir Vilio Gailio 
galva ir veidas buvo sukruvin
ti. Buvo daug suareštuotų ir 
tampymų pas teisėjus.

Tai tokios tokialės.
Apie tai buvo rašyta vie

tos angliškuose dienraščiuose.
Blaivininkas.

WESTFIELD, MASS.

Darbuosis Kat Sp. Savaitėje.
Vietinė L. Vyčių 30 kuopa 

turėjo susirinkimų spalių 9 d. 
Nutarė kuogreičiausia subrus- 
ti, sušaukti dr-jų atstovus ir 
organizuotis prie veikimo Kat. 
Spaudos Savaitėje.

Koresp.

NEW HAVEN, CONN.
Spalių S d. įvyko prakalbos 

pobažnytinėj svetainėj. Žmo
nių susirinko pusėtinai. Gerb. 
klebonas kun. Karkauskas bu- 
va nrakalhu vedėiu. P-lė E.

Kp. Rašt.

24-tos kp. Koresp.

CLEVELAND, OHIO.

Svečiu prakalbos.

Spalių 8 d. kalbėjo svečiai 
p. M. Yčas ir kun. J. Žilinskas. 
Gerbiami svečiai jausmingai 
daug dalykėlių papasakojo.

Pirmas prakalbėjo kun. J. 
Žilinskas. Ilgoje savo kalboje 
išaiškino kų yra matęs ir gir
dėjęs Lietuvoje. Podraug 
meldė, kad kodaugiausia au
koti} dėl nukentėjusių.

Antras kalbėjo p. M. Yčas, 
šis apsakė Centralinio Komite
to susitvėrimą ir jo* darbus.

Tarpuose C. L. Teatrališkas 
choras padainavo keletą daine
lių. P-nia S. Greičienė padai
navo pora puikių solių ir Vy
čių kvartetas dainavo. Aukų 
surinkta nemažai $518.35, pub
likos buvo 700, o kokie 300 
turėjo sugrįžti namo, nes ne
buvo vietos.

v*

M. J. Š.

HARTFORD, CONN.
v

Spalių 1 d. buvo čia S. L. R. 
K. A. Conn. Apskričio konfe
rencija bažnytinėj svetainėj.

Vedėjas išrinktas yarg. p. 
O. Rosmanskas, pagelb. p. B. 
Sarapas, rašt. p. Kazlauskas 
iš Hew Haven, Conn., antras 
rašt. p. J. Abraitis iš So. Man- 
chester, Conn. Mandatų pa
žiūrėjimui ir inešimų sutvarky
mui P. Balčiūnas ir maršalka meriais. 
A. Mazalas.

Apskričio valdyba išrinkta 
pirm. O. Rosmanskas, rašt-. 
tas. pats S. Cibulskis, organi
zatorius tas pat J. Šaliunas, an
tras išrinktas B. Sarapas. Iž
dininkė ta pati p-lė E. Petraus
kaitė.

Tų pačių dienų ant Cathe- 
dral Lyceum svetainėj buvo 
puikus vakaras. Sulošta indo
mus veikalas “Valkata.” Bu
vo į 400 žmonių.

Mokintoja to teatro buvo p- 
lė A. Stravinskaitė. Akto
riai: Valkatos rolėj A. Kučas. 
Linenčiaus J. Mončunskas, Si- 
naučienės p-lės P. Skupaitė, Zi
gmanto K. K-ruškas, Liudmi- 
los p-lė O. Monikaitė, Zonės 
p-nia V. Tamošiūnienė, Zode- 
jos A. Pateckis, visi atliko 
prakalba, kalbėjo p-lė E. Pe
trauskaitė iš AVaterbury, Conn. 

i Kalbėjo apie Susivienijimo ir 
abelnai apie lietuvių reikalus, 

j Buvo dar skambinimo pijami 
i kopuikiausia. Taipgi buvo 
ir dainavimų.

v •

A. J. P.

BROOKLYN, N. Y.
Vyčių 44 kp. subruzdo.
Karalienės Aniolų parapijos 

svetainę baigia taisyti, bus kur 
susirinkti, yra viltis kad ši
ta kuopa žengs pirmyn, prisi
dėjo prie Katalikų Spaudos Ša

ST. LOUIS, MO.
“Žiburio” dram. ir daino- 

rių dr-stė, rengia teatrų ir ba
lių kuris įvyks spalių 15 d. š. 
m. Serbų svetainėj 722 Berrv 
St.

Prasidės 2-roj vai. po pie
tų. Bus atvaidinta be galo 
juokinga 1 akto komedija, 
“Knarkė paliepus.” Roles at
liks gabūs ir gerai išsilavinę 
lošėjai, kurie jau daug kar
tų atsižymėjo scenoje. Taip
gi gerai išlavintas choras pa
dainuos keletu, gražių dainų.

Lietuviai ir lietuvaitės — 
vietos ir apielinkių, širdingai 
kviečiami atsilankyti.

Įžanga tik 25 c. ypatai.
Komitetas

BRIGHTON, MASS.
L. D. S. 22 kuopos veikimas.

Spalių 6 d. buvo mėnesinis 
susirinkimas. Šitame susirin
kime buvom priversti išsirink
ti naujų pirm., nes buvęs pirm. 
J. Malukas išvažiavo į Worces- 
ter’į. Buvo geras vyras ir 
velijam jam geriausių pasise
kimų, o taipgi prisidėti prie 
AVorcester’io L. D. S. kuopos 
ir darbuotis toliau.

Mūsų kuopa išrinko pirmi
ninku Vincų Širką. Tų vaka
rų prisirašė naujas narys B. 
Ajauskas ir liko išrinktas L. D. 
S. 22 kuopos agentu. Taip, 
kad pas jį galės gauti laikraš
tį “Darbininkų” atskirais nu- 
luvrials, o taipgi ir užsirašyti. 
Jo adresas:

58 Lincoln Str., 
Brighton, Mass.

Ir dar nutarė kuopa prisidė
ti prie Tautos Fondo skyriaus 
auku rinkimo dienoj.

A. B.

CHICAGO, ILL.

(North Side.)
Veiks Kat, Sp. Savaitėje.

Nedėlioję 8 d. spalių atsibu
vo susirinkimas visų katalikiš
kų dr-jų atstovi}. Nutarta 
kuodaugiausia išplatinti kny
gų ir laikraščių Kat. Spaudos 
Savaitėje. Išrinkta komisi
ja, surengti vakarų su pra
kalbomis. Bus pakviesti kal
bėtojai, kurių dar North Si- 
diečiai negirdėjo. Tikimės, 
kad kiekvienas atsilankys ant 
viršminėtų prakalbų, ir kiek
vienas yra kviečiamas prisidė
ti prie išplatinimo katalikiškų 
knygų ir laikraščių.

Korespondentas.

CHICAGO, ILL.
L. D. S. 38 kuopos bus mė

nesinis susirinkimas spalio 17 
d. 1916 m. 8 vai. vakare, Auš- 

į ros Vartų Šv. M. P. bažnytinė- 
i je svetainėje. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti į susirinki
mą ir atsivesti naujų narių.

A. D-das.
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HARKO

Juozapas Zupkauskas.S

Js

HARKO 
SIUTAI

BROOKLYN, N. Y.

Gerai, veikia. Darbuosis Lie
tuvių Dienoj ir Sp. Savaitėje.

Spalių 2 d. K. A. P. svetai
nėj laikytam susirinkime L. R. 
K. M-rų Sąjungos 24 kuopos 
turėjom daug svarbių nutaria
mų. Pirm. O. Bendoravičienė 
plačiai paaiškino, kaip yra 
naudinga skaityt katalikiški^ 
laikraščiai ir knygos ir kalbino, 
kad kuodaugiausia prisidėtų 
prie Katalikų Spaudos Savai
tės. Taip visos pritarė ir ke
lios narės apsiėmė pasidarbuo
ti K. Sp. Savaitėje. Žadėjo 
eiti per stubas ir pardavinėti 
knygas ir laikraščius ir prenu
meruoti “Moterų Dirvų.” 
Dar ir daugiau turėjom svar
bių pasikalbėjimų apie tai, 
kaip platint katalikų spaudų. 
Taipgi p. O. Bendaravičienė 
kalbino visas nares, kad būti
nai privaTo kožna narė Lietu
vių Dienoj aukas rinkti, nes 
tai mus nriedermė. mes nuo

PAKVIETIMAS
Šiuomi aš Juozas Zupkauskas užkvięčiu savo 

tautiečius ir draugus at.iti pamatyt mane, kuomet 
jums reikės Siuto, Overkoto, Aprėdalų ar Čevery- 
kų. Aš pats jums visuomet patarnausiu koatsa- 
kančiausiai. Aš širdingai dėkavoju Jums už jūsų 
paramų praeityj, kartu tikėdamas paramos ir atei
tyj-

MŪSŲ RUDENINIAI IR ŽIEMINIAI NAUJOS 
MADOS SIUTAI IR OVERKOTAI

jau dabar gatavi didžiausiam įvairume materijų ir 
madų, kuriuos galima pirkti stebėtinai žemomis 
kainomis. Nelaukite iki praeis pusė dėvėjamo se
zono, bet ateikite dabar ir išsirinkite sau Siutų ar 
Overkotą, n »s dideliam įvairume yra iš ko pasirin
kti, ir dėvėkite juos, jų dėvėjimo sezone.

Siutų ir Overkotų kainos nuo $9.75 iki $30.00 
Mes taipgi užlaikome visų eilę vyrų papuošalų,

Skrybėlių ir Čeverykų. 
čeverykų kainos nuo $3.00 iki $7.00.

Mes gvarantuojame, jeigu kuomi nors busite 
neužganėdinti, tai mes apmainysime arba sugrąžin
sime pinigus.

662-672 Washington St.,

I S. H. HARRISON CO.
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Vietines Žinios.
t

!

LIETUVIŲ DIENA BOS
TONE.

Pradedant kalbėti apie Lie
tuvių Dienų Bostone, reikia 
paminėti, jog Bostone įvyko i 
Lietuvių srovių susivienijimas. 
Lietuviai visų trijų partijų 
veiks Lietuvių Dienoje išvien.

Spalio 9 d. So. Bostone bu
vo istoriška diena. Tų dienų 
buvo Lietuvių Dienos Rengi
mo Komiteto 
rinkimas, 
delegatai, 
si priimti, 
partijų vienybė Lietuvių Die
nos Bostone pasekmingumui y- 
ra reikalinga ir stato savo są
lygas. Po didžių apkalbėji
mų surasta pagrindas,ant kurio 
visos trys partijos gali veikt ir 
priimta rezoliucija. (Ji indėta 
“Darb.” Nr. 117).

Srovių susivienijimas yra 
graži pradžia prie surengimo 
didžiausios Lietuvių Dienos 
Bostone; bet tik pradžia. To
ji vienybė padidino Lietuvių 
Dienos Rengiamųjį Komitetų. 
Tuomi atsirado daugiau spėkų, 
informacijų, ir tt. Tas padi
dintas komitetas veikia išsijuo
sęs. Savo savaitiniuose susi
rinkimuose veikia, pienuoja 
iki vidurnakčių. Kreipiasi į 
įtekmingus svetimtaučius. Ren
gia agitatvviškas prakalbas 
lietuvių tarpe, kad surinkus 
tai dienai kuodaugiausiai aukų 
rinkėjų ir priruošus jų dvasių 
į didžiausi savim pasitikėjimą 
ir užsidegimą. Taip komite
tas veikia ir darbas eina pir
myn ir geron pusėn, 
to dar negana.

savaitinis susi- 
ir atėjo socijalistų 
Jų buvo 12. Vi- 
Jie aiškina, kad

I

la-

Bet ir

Idant turėjus labai pasek
mingų Lietuvių Dienų Bostone, 
mums reikia daug daugiau, 
kaip papildyti rengėjii komite
tų keliais socijalistų partijos 
nariais, daug ko daugiau net ir 
už visų srovių susivienijimą. 
Tas reikalingas daiktas yra: 
Didžiausis Skaičius aukų rin
kėjų. Čia tai darbas sunkus, 
bet svarbiausis. Kiek ir kaip 
jis bus atliktas, taip ir tiek 
džiaugsimės ir Tėvynė džiaug
sis. Mums reikia tiek aukų 
rinkėjų, kad mes galėtumėme 
nustatyti kiekvienų Bostono 
kampeli. Tuom tarpu mes tū- 
rime tik šešis šimtus. O rei
kia mums bent trijų tūkstan- 
cių.

Skubink, gerbiamasai ir 
gerbiamoji, paduot savo var
dą kaipo rinkėja-rinkėjas aukų 
tų Lietuvių Dienų. Užsirašyk 
prakalbose, o jei ne ten, tai 
nueik-nunešk savo vardų, pa
vardę ir antrašų ant kortelės 
į bent kurią iš šių registraci
jos vietų: Redakcijas “Darbi
ninko,” Ateities,” “Keleivio” 
ir Šidlausko aptiekų.

Suskubk! Darbas didžiausias 
prieš akis.

Presos Komisija.

BOSTONIEČIAI TARYBOSE 
PAS MONTELLO 

LIETUVIUS.

BOSTONO LIETUVIŲ. 
DIENOS KOMITETAS.
Spalių 13 dienų, š. m., Lie

tuvių Svetainėje buvo Bostono 
Lietuviu Dienos Komiteto ex- 
tra posėdys, kuriame dalyva
vo visų srovių ingaliotiniai. Po 
trumpo pasikalbėjimo į Komi
tetų inėjo socijalistų ir progre- į 
šyvių draugijų atstovai.

Dabar Bostono Lietuvių 
Dienos Komitetas susideda 
šių žmonių:
Pirmininkas:

J. E. Karosas. 
Vice-Pirmininkai:

J. P. Tuinila,
M. Venis,
N. Januška.

Sekretorius:
S. E. Vitaitis.

Sekret. pagelbininkai: 
F. V. Strakauskas, 
S. Mockus, 
A. Kupstvs, 
M. Dusevičius.

Iždininkas:
K. Jurgeliūnas.

Iždo globėjai:
L. Švagždys,
J. Adomavičius, 
F. N. Ramanauskas.

Presos Komisija:.
Kun. Pr. Virmauskas, 
Ona Pratošiutė, 
S. Norkūnas,
K. Šidlauskas, 
S. Michelsonas.

Posėdyje nutarta daug
bai svarbių dalykų, iš kurių 
pažymėtini šie:

1) Į Komiteto narius kvies
ti visus žymius Bostono anglų 
veikėjus.

2) . Pasirūpinti gauti kuo- 
daugiausia aukų rinkėjų.

3) . Garsinti anglų spaudoje 
Lietuvių Dieną.

4) . Rengti kuodaugiausia 
prakalbų, kuriose būtų aiški
nama Lietuvių Dienos svarba 
ir tose prakalbose rinkti aukų 
rinkėjus.

5) . Spaliii 29 dieną pareng
ti Bostone milžiniškas prakal
bas pareklamavimui Lietuvių 
Dienos tarp anglų.

6) . Lapkričio 1 d., vakare, 
parengti koncertų su prakalbo
mis Lietuvių Dienos užbaigi
mui.

Visi Komiteto nariai pasiža
dėjo uoliai dirbti. Kaikurios 
Komisijos jau nemažai ir nu
veikė. Prakalbų rengimo ko
misija buvo surengusi keletą a- 
gitatyviškų prakalbų, per ku
rias gauta arti 600 aukų rin 
kėjų.

Žymių anglų pakvietimui 
paskirta komisija įrašė garbės 
nariais į komitetų Bostono ma
jorų, ex gubernatorių Walsh, 
gubernatorių ir keletą k/tų. 
Šiomis dienomis tikimo^gauti 
Komitetan ir kardinolą O ’Con- 
nell’į.

Pakviesta taip-pat komite
tan kun. Tarnas Žilinskas, Dr. 
Jakimavičius, D-ras Matulai
tis, F. Bagočius ir advokatas 
G. Shields, daug pasidarbavęs 
Bostono lietuvių naudai.

B. L. D. K-tas posėdžius lai
ko kas panedėlis. Matant tiek 
daug pasišventimo pas Komi
teto narius •— galima tikėties, 
kad ir visas darbas gerai pa
siseks.Seredoj, spalių 11 d. Lie

tuvių Dienos reikalais į Mon
tello buvo nuvažiavę pp. K. Ši
dlauskas, J. E. Karosas, F. Ba
gočius ir M. Dusevičius. Da
lyvavo Montello’s lietuvį ta-1 
rybose dėl Lietuvių Dienos. I 
Tarybos buvo pasekmingos — 
Montelliečiai sutiko veikti Lie
tuvių Dienoje išvien, prisilai
kant Bostono lietuvių išneštų 
Lietuvių Dienos reikalais rezo
liucijų. Po tarybų, kurios 
įvyko Y. M. C. A. kambariuose, 
visi atsilankė ant surengtą Lie
tuvių Svetainėje prakalbų, kur 
trumpai pakalbėjo J. E. Karo
sas, K. Šidlauskas ir M. Duse
vičius. P-nas F. Bagočius 
kalbėjo tose prakalbose visų 
laiką, kol ėjo tarybos tarp a- 
biejų komitetą.

LABAI SVARBIOS 
PRAKALBOS.

Paieškau pusseseries Onos Paieškau tėvų Juozo Tan- 
ir Petronės Veniukių Suvalkų kiavičiaus, motinos Magdale-

Renčiamos Lietuviu Siuvė- Naumiesėio pav., Antkal- uos, brolių Vinco ir Jurgio se-j, Skyriaus Si, Die- ^imo, PlokMi, par. sutės vardas Katrina, Vilniaus

nos reikalais spalio (Oct.) 19, 
1916, ketvergo vakare 7:30. 
Kalbės F. J. Bagočius, M. Du- 
siavičia, J. E. Karosas ir S- 
E. Vitaitis.

Kiekvienas lietuvis ir lietu-j 
vaite pasistengkite pribūti į 
šias svarbias prakalbas.

Prakalbos bus Lietuvių Sve-! 
tainėje.

Lietuviška siuvėja.
M. M. ANDRIUŠIUTĖ

(Andrews)

C. & P. Telephone St. Paul 5347
GRABININKA8 

IR
, BALZAMUOTOJAS.

Pagrobus atlieka pigiai ir gro
žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
rus groborystės mokslus ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir į kitus miestus ir pargabe
nu’iš kitų miestų.

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

JONAS GREBLIAUSKAS, 
500 So. Paca Street, -

Baltimore, M. D

Yra ištekėję ir gyvena Water- gub., Trakų pav., Ezno volos- 
I burv, Conn. Malonėčiau, kad ' ties, Loponių kaimo, Nemajū- 
Į atsišauktumėte adresu:

Kaz. Venys,
28 A Story St.,

So. Boston, Mass.
(160-161)

NETIKĖTAI MIRĖ.

Bridgeport, Conn. — F. Bo- 
lande, įsteigėjas laikraščio 
“Bridgeport Post” rastas ne
gyvas iš nakties lovoj. 
53 meti} amžiaus.

Buvo

■P

PAVARĖ DARBININKUS.
Canton, Mass. — Plymouth 

Rubber kompanija, pavarė iš 
darbo 600 darbininkų. Pava
rė už tai, kad rūpinosi sutver
ti unija ir prisidėti prie A. F. 
of L.

MIRĖ BELAUKDAMAS 
TRAUKINIO. 

MASS. VALSTIJOJ.
Syracuse, N. Y. R. J. Litt- 

le, arbatos kompanijos repre
zentantas, belaukdamas trau
kinio ant stoties;—netikėtai su
smuko ir mirė. )

CHICAGO, ILL.
L. Vyčių 24 kuopa atidarė 

vakarinę mokyklų Aušros Var
tų Šv. M. P. parapijos mokyk 
los kambaryje. Painokos duo
damos utarninko, ketverge ir 
subatos vakarais nuo 7:30 iki 
9:30 vai. Angliškai mokinama 
skaityti, rašyti ir aritmetikos. 
Lietuviškai skaityti, gramati
kos ir istorijos. Todėl visi nau
dokitės gera proga.

Mokvklas valdyba
J. M. A. P.

Pranešimas.
Lietuviams ir Lietuvaitėms.

Jog mes atidarom naujų dra
bužių krautuvę vyrų ir moterų. 
Kuri visiems bus paranki. Ati
darysime apie 7 d. spalio. To 
dėl visus širdingai kviečiam 
atsilankyti ir užsisakyti dėl sa
vęs rudeninius ir žieminius 
drabužius.

Tariame ačiū už pereitą 
prielankumų ir pasitikim atei
tyje.

Pasiliekam su pagarba 
Jonas Berzelionis & Co.

4 Washington Str.,
Hay Market Sąuare, 

Boston, Mass .

i
I

PALIEPIMAI VAIKAMS. kad vaikai nedėtų burnon nie- 
Bostono Sveikatos departa- ko kas nevalgoma, 

mento viršininkas Dr. Frau-į 
eis X. Malioney išleido knyge
lę, kur duodama patarimai 
motinoms ir mokytojoms ir pa
liepimai vaikams, lankantiems 
mokyklas.

Motinoms ir mokytojoms į- 
sakoma mokyti ir žiūrėti vai
kus, kad jie nedėtų į bumą 
paišelių, plunksnų, kotelių ir 
taip-gi kad vaikai nefnaumotų 
čiugamų. Įsakoma žiūrėti,

Motinoms įsako žiūrėti, kad 
vaikai prieš išleidžiant mokyk
lon būtų gerai apiprausti ir pa
gal išgalių gerai pavalgydinti. 
Kas rytas reikėtų vaikams 
duoti po čystą nosinį. Moti
noms įsako žiūrėti, kad vaikų 
rankos ir vaikai būtų visuomet 
čvstos. Prieš valgį ir po val
gio vaikai turi nusiplauti ran
kas.

Teatras ir šokiai
Šv. Stepono Jaunuomenės R.-K. Pašalpos Draugija ren

gia Teatrą ir Balių subatoj 21 d. Spalio-Oct. 1916 m.

INSTITUTE SALĖJ,
271 Cambridge Street, Cambridge, Mass.

Prasidės 7 vai. vakare.Prasidės 7 vai. vakare.

Bus sulošta juokinga komedija iš gyvenimo inteligen- 
“ AUKSO DIEVAIČIAI. 9 9 Po to bus šokiai, kurie tęsistų

12 vai. nakties. Įžanga: Pirma vieta 50c;; antra, vyrams 35c, 
moterims 25c.

Tikietus galima gauti pas narius Draugijos.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius.
Report.

BOSTONO LIET. DIENOS 
K-TO PRAKALBOS.

Šv. Petro .parapijos svetai
nėje, nedėlioj, spalių 15 d., 
Bostono Lietuvių Dienos K-tas 
parengė prakalbas.

Kalbėjo kun. D-ras V. Bar- 
tuška — delegatas, p. S. Mi- 
chelsonas, “Keleivio” redakto
rius ir p. M. Dusevičius — siu
vėjų organizatorius. Žmonių 
ant prakalbų prisirinko daug. 
Aukų rinkėjų gauta apie porų 
šimtų. Prakalbos visais žvil
gsniais gerai, nusisekė.

Ateinančią nedėlią, spalių 
22 dieną bus irgi rengiamos 
prakalbos. Apie vietą ir lai
ką bus pranešta vėliaus.

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėję šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ce- 
luloidu. Iždirbu tarpas, vėliavas, karūnas ir tam pane
lius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai 
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl 
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie 
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo 
rankom.

M. A. NORKŪNAS;
166 MELROSE 8T, :: :: MONTELLO, MASS.

Į nų par. Noriu susižinoti, ba 
ir aš nelaimingas 7 m. kaip ser- 

I gu džiova, tai jei dar kas 
' vas tai greitai atsišaukite 
šio antrašo:

Chas Tinkas,
Statė Senatorium, 

Rutland, Mass.

gy- 
ant

Nepaprastai pigiai
Mūsų kainos visados že

mesnės.
Lietuvis pardavėjas vi

sados yra, kuris parodys 
daiktus, kainas ir pasakys, 
kaip galima sutaupyti pi
nigus.

Speciališkai išvėdina
mi minkštais viršais ir a- 
pačia šienikai (mattress) 
su tvirtu audimo užvalka
lu parsiduoda po $3.00 ir 
$3.35 vertės $5.00.

James Ellis Co.
Kampas B ir B’way,

South Boston, Mass.

GRYNAIS PINIGAIS 
IR

ANT IŠMOKĖJIMO.

T ELEFHONK So. Boston 6*05

Lietuviškas
ADVOKATAS

William F. J. Houiard 
Lietuviška pavardė buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas 

315 Broadway, So. Boston.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ...... $1.00

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

Naujas Būdas mokyt a 
rašyti be mokytojo...
Aritmetika mokinime 

si rokundų, 
slais (apdaryta) ......

Vi 
Kas atsiųs iškirpę? 

garsinimą iš “Dar’ 
ir $1.00 per mone 
tai gaus visas 4 knyg 
pigiau.

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

.....ICc
Šr 

su pave V„.35c. *1.60 •t į. ap- jlako”
***zt^y 

:<*— JdC-

D
Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisskai. 

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Tel. So. Boeton 294

DR. JOHN P. JONĖS 
Ofisaakrdcs

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9 po piet.
PHYZIKAS ir SURGIJUS 

Speiališkai atlieka visokius blogiausius 
gydymus, ypatingai su aleatromis. 

392 Broaduoy, įeit* k -ir l 
IC.lCtKF, b/.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Gr -do visokias ligras 

Priskiria Akinius.

419 Boylston St Bastin, Mass.

Ofiso adynoc
1-3 P.M.7-9P.M.

PIRMO KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

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

Tel. Oiford 4900.

J. P. TUINYLA,
I

i

Nedaliomis 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 vai. vakare.

Viso
kiems dai- 

Į ktams pa
brangus, 
tečiaus aš

i nieko ne- 
pabrangi-

■ nau.j
I Visokias 
Dreses ir 
kitus 
bus 
siuvu 
rai ir 
giai iš gerų materijų ir darbą gva- 
rantuoju.

Reikale kreipkitės:
324 E St., kampas Broadway

So. Boston, Mass.

rū- 
pa- 
ge- 
Pi-

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius) 

Priėmimo valandos:
Nuo2 iki 3 popiet. Nuo 7 iki 8 vakare į

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

Į __

Telepnone So. busion uvo.
ANTANAS 1APAUS 

meistras
indeda telephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorys- 

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

315 "W. Broadtvav, 133 Bowen St. 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Main 2483 E. Boston 79g-W
George H. Shields

Advokatas
811-812 01d South Building
— Boston, Flass.

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,

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

Wilkes-Barre, Pa.

♦XwZ*****5**X********X**X**Z**Z>°,Z****
*♦* Vienatine Lietuviška t 
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Krautuve
Kuri užlaiko visokio ta- 

voro, reikalingo maine- 
nieriams.

V. LUKOSEVICIA, 
Minersville, - - Pa.

t 
t T t ❖ > t T t ❖
A.

I
LENKIŠKA LIETUVIŠKA 

A P T I E K A 
(Gydykla)

Gydome visokias ligas, 
duodame vaistus, patarimus 
dykai.

Hampshire St. Pharmacy, 
85 Hampshire Street,

(Prie lietuvių bažnyčios) 
Cambridge, Mass.

-so.,

*

Dr-jos Komitetas.

Užlaikom didžiausia krautuvę 
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- 
čiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo už 
25 centus štampų.

J. P. TUINILA
822 Washington St., Boston. Mass

MILLBURY STR., 
W0R0ESTER, MASS.

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

LIETUVIUS.

Skaitykite ir Platinkite 
“Darbininką”

Vienatinė didžiausia lie- 
viška krautuvė, kurioje 

gauti visokią vyrą, 
oterą ir vaiką drabužių, 

ką, robą, aukso ir

okam laike Mokinimosi!
Gera užmokestis, nuolatinis darbas, nėra bedarbės 
pertrauką. Tik už 5c. per 20 minutą laiko galima 
atvažiuoti karu nuo Park St. Atsišaukite tuojaus į 
mūsą darbo dvHmo biurą (Employment office) 

žinomi adresu:

ood Rubber Co.

Ur.

Reikalinga Merginu
Mokintis dirbti Guminius čeverykus 

ir visokius kaliošus.

Bigelow Avė., Watertown, Mass.




