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Teutonų atsaky
mas popežiui.

Neapreiškė taikos išlygų.
ATSAKYMAI POPIE

ŽIUI.

Iš Centralių Valstybių jau 
atėjo popiežiui atsakymai į jo 
taikos pasiūlijimus.

Atsakymuose nei žodžio ne
sakoma apie taikos išlygas, 
mažųjų tauto? laisvę bei rube- 
žius tarpe valstybių.

Vokietijos valdžios atsaky
me pradžioj išgirtas kaizeris, 
kaip jis nuo pat savo viešpata
vimo pradžios stojęs už taiką 
ir vis vengęs karės. Per 26 
metus savo kaizeriavimo ne
vedęs karių. Po to prieinama 
prie dabartinių reikalų. Išrei
škiama, jog Vokietija pagata- 
va taikintis ir pagal popie
žiaus nurodymo.sutinka, kad 
ateityje- karinę jėgą turi užva
duoti doriška teisybės gale. Iš
reiškiama pritarimas visuoti
nam nusiginklavimui ir pave
dimu! tarptautinių ginčų tam 
tikram teismui.

Austrijos valdžios atsaky
me ir-gi nieko nesakoma apie 
išlygas. Pasakoma, jog po 
karės jūrės turi būt atdaros 
visoms tautoms ir išreiškiama 
sutikimas ateities ginčus pave
sti arbitracijos teismui ir kad 
karę turi sekti nusiginklavi
mas.

Bulgarija ir Turkija ir-gi 
pasiuntė atsakymus popiežiui.

KAIZERIS ANT BALKANŲ.
Vokietijos kaizeris išvažiavo 

į Bulgariją. Ten jis bandys 
pagerinti santikius tarp Bul
garijos ir teutonų valstybių. 
Sako, kad Vokietija ir Austri
ja buvo pareikalavę iš Bulga
rijos karinės page’bos. Bulga
rija atsakius pagelbą ir dargi 
iš jų sau pagelbos pareikalavo. 
Dėl mažmožio kaizeris vargu 
būt ten važiavęs. Turbūt ten 
santikiai intenipti.

DIDŽIOJI BYLA.
Petrograde tebeina nagrinė

jimas Suchomlinovo buvusio 
karės ministerio laike karės 
pradžios. Išeina eikštėn kai
šus vokiečių įsipiniavojimas 
prie caro. Gen. Suchomlinov, 
teisindamas save sakė, jog ca
ras buvęs priešingas paskelbi
mui mobilizacijos, o jis stovė
jęs už. Liepos 29 d. jis minis- 
terių posėdyje gavęs trijų mi- 
nisterių sutikimą .skelbti mobi
lizaciją ir jis tą pat dieną pa
daręs. O vakare caras telefonu 
klausęs kaip padaryta su mo
bilizacija Suchomlinov atsa
kė, kad įsakymai jau išsiunti
nėti. Tuo tarpu caras gavęs 
iš kaizerio telegramą, kurioj 
skelbiama, buvo, kad Vokie
tija Rusijos nekliudys, jei at
šauks mobilizaciją. Reiškia 
kaizeris sužinojo apie Rusijos 
mobilizaciją pirmiau, negu ca
ras. Suchomlinov toliau sakė 
teisme, jog visados, kuomet 
tik jis kalbėjęs telefonu visuo
met kas tai pašalinis klausęs. 
Jis patėmijęs, jog visos Rusi
jos paslaptys tuoj sužinomos 
Vokietijoj. Vokietijos šnipų 
buvo visur.

Suchomlinov yra kaltinamas 
parsidavime vokiečiams. Jis 
vienu sykiu banke depozitavo 
702.000 rublių O algos imdavo 
40.000 rublių metuose.

NETEKO PUSĖS LAIVŲ.
Prieš karę Francija turėjo 

525 prekinių laivų. Jų įtalpa 
buvo apie 1.000.000 tonų. Da
bar iš tų laivų nei pusės neli
ko.

Įvairios žinios
APIE LIETUVIUS.

Francūzų laikraštis L’Est 
Republicain leidžiamas mieste 
Nancy rugpjūčio 27 d. indėjo 
ilgą, čielos špaltos straipsnį 
apie savitumą lietuvių tautos 
ir jos skirtumą nuo 1 mkų.

Tas pats laikraštis rugpjū
čio 29 d. indėjo ilgoką straips
nį apie p. J. Gabrio veikimą.

Vokietijos, Anglijos ir Ho- 
landijos laikrodžiai tapo pa
varyti viena valanda atgal. 
Nuo balandžio 15 d. tų šalto? 
laikrodžiai viena valanda ėjo 
ankščiau ir žmonės" keldavosi 
viena valanda ankščiau, kad 
pasinaudoti dienos šviesa.

Nauja knygute.
I Tuojaus užsisakykiti
KATALIKŲ SPAUDOS KOMISIJOS
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Kerenskio padėjimas

Balševikai reikalauja kraujo

PRASIDĖJO SEPTINTA 
PASKOLA.

Vokietijoj prasidėjo septin
ta paskola. Ji baigsis spalio 
18 d. Varoma didelė agitaci
ja. Dabar daugiausia tikimasi 
iš dvarininkų ir ūkininkų.

Krupo kompanija dėjo $12.- 
500.000.

NAUJAS TRIKSAS.
Suv. Valstijų valdžia pas

kelbė, jog buvęs Vokietijos 
ambasadorius grafas Berns- 
torff pinigais bandė sulaikyti 
Ameriką nuo stojimo karėn 
prieš Vokietiją. Ambasadorius 
žinojo, jog Vokietija pienavo 
pradėti submarinų karę ir nu
manė, jog dėl to Amerika ga
lės stoti karėn. Todėl ambasa
dorius telegramų sausio 22, 
1917 m. reikalavo iš Berlino 
50.000 dol. vedimui taikos pro
pagandos Amerike.

Bet toji te’egrama kokiu tai 
būdu ir kada tai pakliuvo į 
Suv. Valstijų valdžios rankas 
ir tapo paskelbta.

Tas nedidelis daiktas. Šiais 
laikais politikoj priemonės ne
skirstomos.

TURĖS VALGYTI MAŽIAU 
DUONOS.

Italijos laikraštis Corriere 
Della Serą skelbia, jog šie
met užderėjo javų tik 38.000.- 
000 kvintalų. Todėl reikėsią 
pagal kitus metus įgabenti 30 
milijonuų kvintalų. Bet ga
lės įgabenti tik 20 milijonų 
kvintalų. Todėl italams 
kės labai taupyti javus ir 
mažiau valgyti duonos.

rei- 
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PERSERGSTI NUO 
SOCUALIZMO.

Atlantic City — Amerikos 
didieji biznieriai turėjo čia su
važiavimą. Prakalbą sakė mai
sto administratorius Hoover. 
Jis sakė, kad didžturčiai turi 
labiau remti karę ir abelnai 
prisidėti prie visuomenės rei
kalų. Sakė, jog didžturčiai 
turi pasiimti didesnę naštą 
ant savęs, o ne vien tikėtis, 
kad visą naštą neštų darbinin
kai. Jei to nedarys, tai, sakė 
Hoover. ims platintis socijatoz- 
mas. Čia atsikartosią tas, kas 
pasidarė Rusijoj.

Toliau sakė, jog karės lai
mėjimas labai surištas su mai
stu. Sakė, jog jei talkinin
kai galės laikytis, tai badas 
privers Vokietiją nusileisti.

Italijos laikraštis Messagero 
skelbia jog Petrograde Puti- 
lovo amunicijos d;rbtuvėse bu
vo kilęs gaisras. Nuostolių e- 
są už keletą milijonų’ dolerių.

Argentinos valdžia pavarė 
Vokietijos ambasadorių. Bet 
jam neužtikrino Anglijos val
džia saugų sugrįžimą namo

Havanoj gazolinas iš karto 
pakilo nuo 47c. iki $1.20. Dėl
to daugelis savo automobilius 
pardavė už niekus.

Anglijoj skelbiama, jog iš
rastas pasekmingas būdas ko
vai prieš submarinus.

Anglijos laikraštis Momipg 
Post skelbia žinią iš Petrogra
do būk vokiečiai dar ketina pa
daryti didelį ofensvvą prieš 
Rusiją kad užkariauti daugiau 
Rusijos žemių.

Nuo spalio 2 d. geležinkelių 
valgomuose vagonuose utar
ninkais nebus duodama mėsos. 
Valgomuose vagonuose ant 
stato? yra kortelės, kur sako
ma, kad reikia valgyti taupiai, 
be eikvojimo.

Vokietijos valdžia Skelbia, 
jog paskala būk kaizeris paža
dėjęs už pirmą pagautą nelais
vėn amerikoną 300 markių, e- 
santi neteisinga.

Vokietijoj Koelne buvus ex- 
pliozija. Žuvę 34 žmonės.

Japonijoj Ang’ija statydina
23 garlaivius.

Vokietijos valdžia sustab
džius katalikišką laikraštį 
Gerinama.

Italijos fronte austrams tal
kininkauja turkai, nes italai 
paėmė keletą turką į nelaisvę.

Anglijos valdžia jau pradėjo 
daryti pienus apie apsėjimą a- 
teinantį pavasarį didesnių plo
tų žemės, negu kad buvo šį pa
vasarį. Jau užsakė 9000 pln- 
gų. Tikisi apsėti ant 2.000.000 
akrų daugiau, negu pereitą 
pavasarį. '

Kardinolas Gibbons paauko
jo daug knygų į Amerikos la
gerių knygynus.

Anglijos maisto kontrolie
rius persergėjo gyventojus, 
kad labiau taupytų maistą. Jei 
ne tai turės įvesti viso maisto 
kontrolę, tai yra visokio mai
sto tebus galima gauti tik su 
korte'ėmis.

Parašė F. V.

Kaina 5 centai.
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Didis streikas baigiasi.
Nusileidžia abi pusi.

GREIT PRASIDĖS DAR
BAI.

San Francisco, CaL — Di
dis meistrų streikas jau bai
giasi. Kompanijos pasakė, 
jog darbai galės prasidėtr ket
verge. Tuomet sugrįš prie 
darbo 50.000 streikuojančių 
meistrų.

Prez. Wilson buvo nuskyrę 
Gavin McNab, San Francisco 
attorney, patarpininkauti tarp 
streikuojančių ir kompanijų.

Valdžiai rūpėjo kogreičiau- 
sia pabaigti streiką, nes tie 
darbininkai atlikinėjo valdžios 
užsakymus. Statė laivus, ku
rių valdžia buvo užsakius už 
$150.000.000.

Darbininkai pareikalavo pa- 
dvigubinimo algų. Kompani
jos iš pradžios sutiko pakelti 
ant 5 nuoš., paskui ant 12 ir 
pusę nuoš. Bet darbininkai ne
sutiko ant to, o kompanijos 
nesutiko daugiau kelti, tai mei
strai ir sustreikavo.__

Dabar tai abi pusi nusileido 
ir eina prie pabaigos streiko.

Panašiai bus bandoma baig
ti streiką Seattle ir kitur, kur 
dirbami valdžios užsakymai.

* ■ 4

KANADOS DARBININKAI
KETINA STREIKUOTI.

Kanados- darbininkų unijų 
vadai sako, jog kartu su kon- 
skripcija vyrų turi eiti ir tur
to konskripcija. Jei turto 
konskripcijos nebus, tai bus 
rengiamas milžiniškas nuo At- 
lantiko iki Pacifiko streikas.

Toliau Kanados darbinin
kai griežtai pasistatė prieš ė- 
mimą luošųjų kareivių į dirb
tuves. Sako, jog tuomi dar
bininkų algos bus pakirstos.

Valdžia buvo paskyrus že
mės tiems luošiems karei
viams, kurie norės ūkininkau
ti. Bet darbininkai nurodė, 
jog dabar skiriamoji žemė e- 
santi nederlinga. Pasakė,, kad 
tokiems kareiviams turi 
duodama geriausia žemė.

būt

CENZŪRĄ ĮVEDA.
Suv. Valstijų kongrese įneš

tas bilius, kuriame reikalauja
ma įvesti Amerike svetimtau
čių laikraščių cenzūrą. Jei bi
lius pereis, tai iš kiekvieno 
svetimtauti ško laikraščio bus 
reikalaujama, kad visokias 
žinias, visokius raštus, kur ei
nasi apie šios šalies ar talki
ninkų politiką ir karę, būtų iš
versta angliškon kalbon ir pa
duota vietos pačtos valdžiai. 
To nepildantis laikraštis nebū
tų priimamas pačtori.

NUŽUDĖ KŪDIKĮ.

Mary Ca-Paterson, N. J.
tai i no prigirdė astuonių metų 
dukterį Clias. Rose’o, pas kurį 
ji dirbo, kaipo tarnaitė. Po 
to ji pati norėjo nusiskandinti, 
bet buvo pagauta. • Daktarai 
tėmija ar tik ji nebus pamišus.

KERENSKIS ESĄS ŠUO 
KALBYJ.

Rusijos kairieji ir dešinieji 
ėmė smarkiai akėti Kerenskį 
ir visus Rusijos ministerius. 
Sako, būk Kerenskio valdžia 
buvus suokalbyje su gen. Kor- 
nilovu ir norėję įvesti visoj ša
lyje geležinę valdžią. Bolše
vikų organas “Raboči Put” 
rašo, būk dabartinė valdžia 
su Kornilovu sutarė sutiuškin- 
ti Petrogrado proletariatą ir 
Darbininkų ir Kareivto? Tary
bą. Reikalauja pasiaiškini-
mo.

Paties Kerenskio dabar Pet
rograde nėra. Jis yra karės 
fronte. Taip tai kįla smarki 
opozicija prieš dabartinę val
džią

Gen. Aleksiejev, kurs bu
vo apsėmęs būti vyriausiu Ru
sijos armijų vadu, dabar atsi
sakė. Dabar tą vietą užėmė 
gen. Duchonin.

Rusijos provincijų valdžia 
nutarė mažinti kariuomenę. 
Sako, jog darbininkų pritru
kę.

PASIVARĖ PIRMYN.
Vokiečiai padauguvyje pa

ėmė Jokobštadt. Nebus dv- 
vi?, jei trumpu laiku puls 
Dvinskas.

VĖL PASIRODĖ ŠMĖKLA 
NAMINĖS KARĖS.

Rusijos caras nuo sosto atsi
sakė kovo 15 d. Reiškia dau
giau, negu pusė metų tam at
gal. Iš pradžios susitvėrė mi
ni sterių kabinetas iš rimtų, 
mokytų vyrų, apreiškė, jog 
bus sušauktas Steigiamasis 
Seimas, kurs išdirbs konstitu
ciją ir nustatys valdžios for
mą. Rodėsi, jog visi turėjo 
būt patenkinti tokiu dalykų 
nustatymu ir pasitikėti val
džia, Bet kur tau.

Ramaus ir tvarkingo gyve
nimo pirešininkai — visokio 
plauko socijalistai ėmė duobę 
kasti naujai valdžiai. Ir tas 
jai pavyko. Sugrūdo į savo 
duobę valdžią ir patys ėmė ga- 
spadoriauti. Ir pavedė daly
kus taip, jog visai pakrikdė 
šalį. Visiems pasidarė blogiau 
negu kad buvo prie caro. Nuo
gi žmonės darė demonstraci
jas, kad parodyti savo baisų 
padėjimą. De1 netvarkos ge
ležinkeliuose didesniuose mies
tuose prasidėjo badas, nes 
nebuvo galima atgabenti mais
to.

Taip tai socijalistams šei
mininkaujant padėjimas vis 
blogėjo. Ir juo daugiau socia
listai valios gaudavo, juo da
lykai greičiau blogėjo. Nors 
socialistai kirtosi su kitomis 
partijomis nors jie pešėsi tarp 
savęs, bet labai retai griebėsi 
ginklo. Ėjo tik žodinė kova.

Gi dabar kuomet socialistai 
ingijo va’ios ir intekmės dau
giau, negu kada ligšiol. tai 
ėmė aštriau tarp savęs rietis. 
Bolševikai, t.y. tie socialistai, 
kurie sako, kad jau dabar rei
kia vykinti žemišką rojų,

sikirto su menševikais, t.y. su 
tais savo draugais, kurie sako, 
kad žemiško rojaus vykinimą 
reikia dar atidėti.

Bolševikai užsigeidė kraujo. 
Ėmė reikalauti, kad būtų nu
galabinti P. Miliukovas, buvęs 
užsienio reikato? ministeris, Ro- 
dzianko, Durnos prezidentas 
ir dar kiti 20 Dūmos narių.

Bolševikai yra taikininkai, 
jie reikalauja, kad taika su 
Vokietija tuoj įvyktų. Reika
lauja, kad visame pasaulyj 
būt įvykinta brolystė ir kad 
prie to prieiti reikalauja žmo- 
nių kraujo. Ir nebus dvvų, 
kad jie atsilaks žmonių kraujo 
iki soties.

Prezidentas Kerenskį nėra 
bolševikas Jis yra menševikas. 
Todėl Į jį daromos visokios in
trigos. Buvo pasikėsinimų ant 
jo gyvasties. Buvusio caro 
palociuose Kerenskį turėjo sa
vo ofisus. Netikėtai ten bu- 
■'■o kilęs gaisras ir apatinė pa- 

\ loeių dalis labai apdegė. Tas 
gaisras buvo k^ęs pora savai
čių atgal.

Tai-gi Rusijoj gali prasidėti 
kraujo tvanas. Ir jei prasidės,, 
tai to kaltininkai bus socialis
tai. • •• ■ ' *

Tas bus ant didelės naudos* 
vokiečiams. Juk dar dabar 
Rusijos parubežiuose yra L- 
357.000 vokiečių kareivių. Jei 
rusai ims tarp savęs skerstis, 
tai toji kariuomenė ten nebus 
reikalinga. O ji nugabenta į 
vakarinį frontą būti? milžiniš
ka pagelba prieš talkininkus. 
Todėl vokiečių agentai veiks 
išsijuosę, kad tik didesnės 
skerdynės įvyktų Rusijoj.

DVI DIENOS BE KVIEČIŲ.
Montpelier, Vt. — Valstiji- 

nis maisto komisijonierius pa
skelbė, jog utarninkais ir ket- 
vergais visoje valstijoj neva
lia vartoti kvietinės duonos ir 
šiaip kvietinių produkto? tomis 
dienomis nevalia vartoti.

Dar laikas apsigarsinti 
Lietuvių Darbininkų 

Kalendoriuje.
L. D. Kalendorius 1918 m. 

bus labai įvairus ir žymiai pa
gerintas.

Formatas bus6X9, mažiau
sia 128 pust su įvairiais pa
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KAIP TURI EITI DARBAS.
Po karės visame civhizuo- 

tame pasaulyj psasidės naujas 
gyvenimas. Taip bus ir Lie
tuvoj. Visiems akyliems, dar
bštiems žmonėms po karės pro
gų ir darbų bus įvalias.

Jei j tėvynę grįšime pavie
niais ir ten veiksime pasisklai- 
dę, tai maž kų padarysime sau 
ir nuteriotai tėvynei. .

Prieš važiavimų turime su
siorganizuoti Į tam tikras or
ganizacijas, o susiorganizuo
ti turi amatninkai pagal savo 
amatus.

Amerike veik visose pramo
nės šakose, kurios Lietuvoj 
reikalingos, yra dirbančių lie
tuvių. Ir veik kiekvienoj ra
sime lietuvių atliekančių įvai
rius tos dirbtuvės darbus. Taip 
kad vieni lietuviai galėtų va
ryti visų fabrikų. Reikėti) tik 
vedėjo. Bet ar-gi iš lietuvių 
amžinai neatsiras tokių, kurie 
galėtų manadžieriauti ?

Didesniuose Amerikos mies
tuose po daug yra lietuvių 
rūbsiuvių, Lavrence jura au
dėjų, Montelloj batsiuvių, Fit- 
cliburge popieros dirbėjų, Ke- 
noshoj kailiadirbių, visur yra 
lietuvių dailydžių, daug lietu
vių dirba cukrinėse.

Visi šitie amatai bus Lietu
voj pirmos svarbos. Be jų Lie
tuva neapseis.

Jei Heturi ai amatninkai tų 
išdirbysčių nepaims į savo ran
kas, tai jas paims kitataučiai. 
Tuomet mes liktume vergais iš 
ekonomiško žvilgsnio. Jei taip 
atsitiktų, tai ir neprigulmybė 
nebūtų miela.

Kad nepakliūtume Į ekono
miškų vergijų, tai turime že
mę, pramonę ir pirklybų į sa
vo rankas paimti, 
j? Jei Lietuva taps neprigu1- 
minga arba autonomiška ša
lim bi kurios valstybės, tai 
mūsų žemei nebūtų didelio pa
vojaus pakliūti į atėjūnų ran
kas. Be to žemės reikalams 
jau organizuojama Žemės 
Bankas, kurs prigelbės beže
miams lietuviams įgyti žemės.

Lietuvos pramonė ir pirklv- 
ba greičiausia gali tekti atėjū
nams.

Todėl Amerikos lietuviai 
audėjai, rūbsiuviai, kailiadir
biai. čeverykų siuvėjai, dai- 
lydės, mezgėjai turi susiorga
nizuoti čia ir sutarti Lietuvos 
centruose — Vi'niuj, Kaune, 
Panevėžyj, Šiauliuose, Tilžėj, 
Marijampolėj ir kitur įsteigti 
dirbtuves ir krautuves, bei 
sandėlius.

Be susiorganizavimo išank- 
sto tokio darbo nepadarysi, 
bent nepadarysi, kaip tai su
siorganizavus galima padary
ti.

Kaip jau minėjome organi
zavimosi darbų privalo pradė
ti patys darbininkai. Kaip jūs 
pradėsite ir gerų pradžių pa
darysite, tai atsiras visokių 
jums reikalingų ir mokytų pa- 
gelbininkų.

• Be abejonės ir Rusijos lie
tuviai apie tai tariasi. Buvo 
rašyta laikraščiuose, jog jie 
tveria įvairių amatų mokyklas, 
kviečia mokytus vyrus grįžti į 
Lietuvų. Daug lietuvių intetf- 
gentų atsiliepė, jog važiuos 
tėvynėn po karės. Netrūksta 
profesijonalų ir Amerike. Noųs 
dabar jie neri rodo mums, bet

mums patiems besitvarkant 
jie pasirodys.

To svarbaus didelio darbo 
— organizavimo grįšiančių į 
Lietuvų pagal amatus turi už
siimti LDS. kuopos. Kuopos 
privalo žiūrėti kokius amat- 
ninkus savo kolonijoj gali su
organizuoti

BIURAKRATIZMO 
APSIREIŠKIMAI.

Suvienytų Valstijų valdžia 
ir kitos šios šalies įstaigos pa
rodė ir ketina daugiau parody
ti biurokratiškų veikimų.

Nesenai krasos departamen
tas paskelbė, jog ant laikraš
čių skaitytojai ga’i priklijuoti 
vieno cento stampę ir įmesti 
į krasos dėžutę. Tai tokie 
laikraščiai būsiu, paduoti ka
reiviams. Daugelis taip ir 
padarė. Bet daug laikraščių 
nedėjo nuolatai to krasos pra
nešimo. Tai tokius atsiųstus 
laikraščius be to pranešimo 
krasa konfiskavo. Ar-gi tai 
ne tiščias reikalavimas?

Dabar svarstoma kongrese 
bilius reikalaujantis, kad risi 
svetimtautiški laikraščiai ne
turės teisės skelbti žinių, strai
psnių ir editorialų paliečian
čių šios šalies arba kitų tautų 
karę, podtikų, tarptautinius 
santikius, karės bėgį; jei lai
kraštis norės kų panašaus in- 
dėti, tai turės vertimų paduo
ti vietos krasos viršininkui. Jei 
pasirodytų vertimas netikru 
tai bausmė būtų 500 dol. Jei 
tas įvyktų, tai būtų blogiau, 
negu caro cenzūra. Mat caras 
nuskirdavo cenzorius mokan
čius kalbų cenzūruojamo laik
raščio. o čia laikraščiui reikės 
pačiam daryti vertimus.

T. FONDO REIKALAI.
" Trijų metų sukaktuvės.

Ketvirtus metus karės nelai
mė laiko apglėbusi žemės skri
tulį. Ketvirtus metus mūsų 
šalelė, Lietuva, grumiasi prieš 
išnykimų, mirtį.

Rugsėjo 22 d. sueina lygiai 
trys metai nuo to ’aiko, kada 
Amerikos lietuviai, susirinkę 
nutarė įsteigti Tautos Fondų, 
gelbėti Lietuvų, sugrųžinti 
jai brangių liuosybę.

Trijų metų darbo vaisiai.

Amerikos lietuviai nepratę 
labdarybės darbus dirbti. Tai 
ir Tautos Fondui nelengva bu
vo rinkti aukas, pratinti lie
tuvius prie duosnumo.
» Darbo pasisekimui reikėjo 
organizuoties. Mes fr organi- 
zavomės. Išpradžių sunkiai, iš
lėto. Tolyn — organizavome® 
smarkiau. Ir po trijų metų 
jau turime 96 Tautos Fondo 
skyrius. Tie skyriai surinko a- 
pie $95.000.00. Auka, sulyg 
reikalo didumo, dar permen- 
ka. Reikės jų didinti:

žvilgsnis | ateitį.
Kad ir ne taip daug praei

tyje aukų surinkta, tai dar ne
reiškia, jog ateityje jų nedaug 
tesurinksime. Tiesa, daugeliui 
nusibodo aukoti ir rinkėjams 
įgriso aukas rinkti. Bet-gi at
sirado šimtai lietuvių, kurie 
pasirįžo iki karės galui kas 
mėnuo aukuoti ir kitus dar raJ 

ginti prie prakilnaus pasišven
timo. Nors minios dar snau
džia, bet iš tų minių iššoksta 
didžios širdies patrijotai ir bu
dina snuduriuojančius. Tas ap
sireiškimas priduoda jėgų ir 
tolimesniam darbui, pasišven
timui. Tik ateities darbas ža
da būti daug smarkesnis, tvir
čiau ir nuosekliau suorgani
zuotas.

Darbo pasisekimui, šių me
tų seimas nutarė pertvarkyti 
centro raštinę. Dabar centro 
sekretorius daug daugiau 
dirbs, nei pernai dirbo. Nuo 
šio laiko prasidės smarkesnė 
agitacija spaudoje ir gyvu žo
džiu.

Kaip tik Centro sekretorius 
užbaigs kelionę su prakalbo
mis Tautos Fondo labui, tai 
pirmas jo darbas bus naujais 
pamatais tvarkyti raštinės 
darbus.

Nuo pusės spalio atskaitos ir 
atsišaukimai skyriams bus re
guliariai siuntinėjami.

Iki spalio pirmos dienos se
kretoriaus adresas tas-pats: 
917 W. 33rd St., Chicago, PI.

Nuo spalio pradžios sekreto
rius apsigyvens Brooklyne. 
Kas subatą ir nedėldienį jis 
važinės į artimesnes valstijas 
ir organizuos mėnesinių duok- 
lių mokėtojus, aiškins apie 
Lietuvos neprigulmybę ir šel
pimų.

Pirmąsias prakalbas jis ga
lės sakyti 12, 13 ir 14 spalio. 
Pakvietimus reiks siųsti šiuo 
adresu: 456 Grand St., Brook
lyn, N. Y.

Prakalbi} rengėjams patar
tina turėti 3, viena kitai arti
mas, vietas. Tai sekretorius 
galėtų ka'bėti tokioje tvarko
je: 1-je vietoje — subatoš" va
kare, 2-roje vietoje nedėlioję 
tuojaus po piet ir 3-čioje — ne
dėlios vakare. Tokiu būdu 
daugiau ir pigiau būtų pada
ryta.

Tris metus aukas berinkda
mi kaip kurie jau ir pavargo. 
Bet nesiliaujanti Lietuvos var
gai ir nelaimės lai pastumia 
mus darban, priduoda mums 
naujos energijos ir ketvirtiems 
metams.

Mūsų obalsiu lai lieka: ište
sėti, išlaikyti iki galo! Ir dirb
kime. Kurie dar nepratome 
dirbti, tai pratinkimės, nes vi
sų darbas Lietuvai reikalin
gas. j

Kuodaugiau ir i’giau mūsų 
Tėvynė kentės, tuo smarkiau 
ir ištvermingiau mes mažinki
me jos kančias.

Broliai, parodykime pasau
liui, jog neduosime Lietuvai 
žūti! Į darbų, šventų darbų, 
kurs naudų Lietuvai gal duot!

Kazys Pakštas,

T. F. sekretorius.

KOLEGIJOS FONDAS.
Kun. Ang. Petraitis pri

siuntė p. J. E. Karoso au
kotus ....................................$ 5.00

P-lės Matildos Šukiutės ‘ 
surinktus ............................. 13.00

Ir studento Bakšio su
rankiotus ............................. 18.25

P-lė Zuzana Migauskai- 
tė prisiuntė pelnų nuo va
karo parengto Worcester, 
Mass. SLRKMoks. 14 kp.27.25

Pirmiau buvo .... 1253.24 
Dabar yra............. 1316.74

Gal septintojo Federacijos 
Kongreso delegatams bus žin- 
geidu žinoti, kad Kolegijos 
Fondan per metus įplaukė apie 
tūkstantį dol. Pinigai yra 
sudėti ant ketvirtojo nuošim
čio Polithania Statė Bank, 
Pittsburgh, Pa. Visuomenė vis 
labiau ir labiau pradeda inte- 
resuoties ’savųja Kolegija ir 
rinkimas jai aukų šiandienų 
nėra jau taip sunkus. Septin
tas Federacijos Kongresas ma
žam suras pasekmingesnį bū
dų Kolegijos Fondo auginimo 
ir padarys drąsų žingsnį prie 
pačios Kolegijos įkūrimo. Au
kas priima Kun. J. Misiąs, 
EUsworth, Pa.

Nuotrupos.
Nuo lietuviškos vienybės, 

kaip Brooklynas nuo šnipų, 
kratosi visi liberalai.

------ o——
“Keleivis,” požemiu beuos- 

tydamas pančekas, susirgo pil
vo liga.

------ o------
Clevelando “Dirvų” libera

lų spauda iš visų galų spau
džia, bet ir “Dirva” nesnau
džia. Visiems bando atsakyti.

-------o—
Centralinis liberalų komite

tas labiaus mėgia katalikus' 
pakolioti, kaip Lietuvų iš var
gų gelbėti.

------ o------
Masonai, bedieviai, liberalai 

ten linksta, kur vėjas juos nu
pučia.

------ o------
Šimkus, Dievų į šalį nustū

męs, bijosi dabar iš Amerikos 
išvažiuoti. Gal prisiminė pa
tarlę: — Nevvk Dievo medin 
su botagu — neišprašysi Jo su 
piragu.

------ o------
"“Keleivis” apie katalikus 

kaip rašo ar kalba, tai visvien, 
kaip žaloji pastogėj, nesvietiš
kai maumoja.

------ o------
Ant liberalų Sandaros lauko 

visai striuka pasidarė. '“Atei
tis” baigia čiupras “Vienybei 
Lietuvninkų” nurauti.

------ o------
Lenkai ant Dr. J. J. Biels

kio taip smarikai inpyko, kad 
savo spaudoje jį trilinkai kei
kia. Gal su mūsų liberalais 
buvo susitikę.

-------o------
“Keleivio” Maikį labai tai

kiai “Ateities” 
kai pamėgdžioja.

-------o—
Lietuvių bepartyviški žmo

nės labai panašūs į maslion- 
kas.

-------o—r-
Kunigų Kemešį, mūsų lietu

viški liberalai jei galėtų, su 
kūnu ir dūšia prarytų. Tik vi
sa bėda tame, kad žiotis turi 
permažas.

------ o------
“Lietuvių Balso” ameriko

niškas korespondentas kaip ži
nias rašo, tai meluoja neužsi
merkęs.

------ o------
“Kova” praktikoje išrodo 

kaip tvora. L. S. Sųjungos 
priešų niekaip negali nugalė
ti.

------ o------
“Naujienų” Grigaitis dėl 

biznio ir Lietuvų pradeda my
lėti.

------ o------
Pliotkus, kaip paprastai bū

na, -greičiausia “tautietiški” 
laikraščiai išnešioja.

-o------
Bostono lietuviai socijalistai 

Kupstis su Smelstorium “A- 
teities” naujų redaktorių Šal
čių prie sienos kaip prispaudė, 
tai jis tuojaus į “cicilikiškus” 
batus inšoko ir baubia! dabar 
“Ateityj” raudoniečius.

Švilpukas.

KAIMYNŲ PASTABELES.

Degtinės Amerikoje dau
giau nebedirbs, tai ir blaivi
ninkų Susivienijimas galės 
daugiau narių gauti.

Moksleiviai po savo seimo 
pastojo dar ant tvirtesnių pa
matų. Daug mes galime ti
kėtis naudos iš tokio Susivie
nijimo dėl savo tautos.

Vakariniai kursai neužilgo 
atsidarys. Visi, ura į mo
kyklas. Karčiamo6 ir be mū
sų apseis.

Kolegijosna grįžta šimtais 
lietuvių moksleivių. Steng- 
kimės kiekvienas, kuris tik
tai galime pastoti į kokių nors 
mokyklų.

o------
Amatninkai ir darbininkai 

nepraleiskite progos nuodug
niai išmokti savo amato.

Jonas Keras.

Kova.
Socijalistai ir pramoniečiai 

kovoja su kapitalistais žodžių 
smarkumu, o darbininkų bū
vio pagerinimų atidėlioja 
tiems laikams, kuomet jų nuo
mone, būsiųs įvykintas pasau
lyje socijalizmas. Tai yra ne- 
abribuotai ateičiai.

Jie agituoja prisispyrę, kad 
reikia kritikuoti, griauti ir ar
dyti dabartinį pasaulio surė
dymų, dabartinę pasaulio po- 
litikinę, ekonominę, tikybinę 
tvarkų — vienu žodžiu sakant, 
agituoja, kad viskų griauti 
kas tik yra ir viskų paaukoti 
būsiančiam socijalizmui, neat
sižvelgiant nei į jokias kliūtis. 
Auklėja darbininkų miniose 
kerštų, neužsiganėdinimo, go
dumo, puikybės, saumeilės ir 
egoizmo dvasią, klesų kovą, 
pavydų dvasių. Nors ne visi, 
bet kaikurie iš jų vadų, nesi
drovi piršti kaipo įrankius sa
vo tikslo atsiekimui net žudy
nes, kraujo liejimą, terrorą 
politiškų žudynių arba kruvi
nosios revoliucijos pavvzdvje.

Kad visi į tą tikėtų, kad tas 
priartins soeijalizmo laikų ga
dynę labai reikia abejoti. Kai
kurie gal iš širdies į tai tiki 
ir savo triūsu ir agitacijomis 
stengiasi 'žmonijai, jų nuomo
ne, laisvę priartinti ir gerbū
vį raudonojo soeijalizmo arba 
juodojo anarchizmo paveiksle 
— juk kas galva, tai protas ir 
kas širdis, tai jausmai.

Pasekmės viso jų triūso yra 
tos: pirmiausia iš darbininkų 
širdžių yra išplėšiamas ramu
mas, kurio jie tiek mažai sa
vo gyvenime teturi. Sukiršina
ma ir padilginama jų geiduliai 

apžvalginiu- ir žemesnieji jausmai, kaip tai 
kerštas, pavydas, kraujo pra
liejimo troškimas, ir amžinas 
neužsiganėdinimas savo liki
mu. Toliaus išplėšiama iš šir
dies tikėjimas į Dievą ir viltis 
į amžinųjų laimę — tuomet iš 
žmogaus belieka vien tik gei
dulių apimtas ir valdomas su
tvėrimas — ir daugiaus nieko.

Gerai tėmijant, galima net 
iš veido pažinti soeijalizmo ir 
anarchizmo pasekėjus. Juos iš
duoda jų desperatiškas žvilgs
nis. Jų akys praranda žmoniš
kumo, malonumo išvaizdą ir 
ingauna kokį tai atstumiantį, 
žiaurumu blizgantį atspindį.

Mes esame soeijalizmo pa
sekėjų teisėjais ir į jų širdis 
ir įsitikinimų dalykus mes ne
sigilinsime, — tai yra jų vpa- 
tiški dalykai. Bet mes pažiū
rėkime į viešuosius dalykus, 
ypač kas soeijalizmo pasekėjų 
yra veikiama darbininkų bū
vio pagerinimui, ypatingą do
mų atkreipiant į dabartinį lai
kų.

Nieko, o nieko!
Įsivėlę iki ausų į soeijalizmo 

politikos kovų, į klesų kovą. į 
griovimo darbų, dabartines 
darbininkų būvio pagerinimo 
progas arba visiškai ignoruo
ja, arba jų nemato, arba jas 
aukoja, kaip jie mano, būsi- 
mųjam socijalizmui. Jiems da
bartis neapeina, nerūpi. e Jie 
ir streikus unijų sukeitus ge
resnės mokesnies iškovojimui, 
jei tik gali, tai išnaudoja ne 
darbininkų būvio pagerinimui 
bet soeijalizmo praplatinimui. 
Jiems daugiau niekas nerūpi 
vien tik kova, kova ir kova!..

Jie kovoja su viskuom: su 
valdžia, su kapitalistais, su ba
žnyčia, su kunigais, su tikėji
mu. .. Jie kovoja prieš visokį 
surėdymų ir tvarkų, kuri tik
tai nėra socijalistiška... jie 
net kovoja ir tarp savęs už — 
sobijalizmų.

Mes žinome dar apie vienų 
kovų, prie kurios jie nenoriai 
prisipažįsta, tai kova, kurių 
jie veda su savo sąžine, ir ta 
kova jiems yra sunkiausia ir 
atkakliausia.

Todėl mes neapsiriksime, jei
gu socijalisto gyvenimų pava
dinsime nuolatine “kova.” Ir 
tai tokia kova, kuri prie laimė
jimų niekuomet nepriveda.

F. V.-

PIEMENĖLIO DAINA
Ganau pievoj aveles, 
Suku dirbu dūdeles, 
Botagu mastuoju, 
Dainelę dainuoju.

Ėriukai mažiukai 
Šokinėja drūčiai, 
Avys žolę raunat 
Bliauti nepaliauna;

Graži šviesi yr’ diena, 
Pievoj žydi puriena, 
Gėlelės ge1tonos, 
Baltos ir raudonos.

Girutė žaliuoja 
Skambėt nenustoja, 
Ošia medeliai,
Čiulba paukšteliai.

Vyturiukas tas mažiukas 
Padangėj sukas;
Pempė rėkia-klyve, 
Ganyklos pavydi.

Saulė kaitin, šildo, 
Avių raitos vilna, 
Bus gražūs skrabukai 
Man ir mano sesutei.

Antanas G.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
CICERO, ILL.

Vyčiai ir darbininkai veikia.

Vyčių veikimą gana tankiai 
galime pastebėti laikraščiuose, 
tai čia apie juos nei neminė
siu, bet labai linksma primin
ti ir pasidžiaugti, kad ir dar
bininkai taisosi prie didesnių 
ir svarbesnių darbų. Ir neabe
jotina, kad mes pajėgsime, ka
dangi jau pasisekė mums gau
ti tokius narius, kurie ištikro 
pajėgia kas tik užmanyto yra 
t. y. pastarosioms dienoms pri
sirašė į mūs Darbininkų kuo
pą visi energingiausi Vyčiai, 
būtent: Pranas Zdankis, kuris 
pasižymėjęs Vyčiuose ir rėmė
jas ir bendradarbis kat. laikra
šti jos. Panelė Bronisė Slegai- 
tė gabiausia Cicero artistė ir 
dainininkė; taip-gi p-lė Petro
nėlė Spranaitė gabi Vyčių raš
tininkė ir veikėja. Jau žadama 
tuojaus vakarą surengti su lo
šimu. Žadama įsteigti vakari
niai kursai, ir projektuojama 
apie amatninkų organizavimą 
grįžti Lietuvon po karės.

Visuose darbuose geriausios 
kloties.

Daug norįs, mažai turis.

CLEVELAND, OHIO.

Apsivedė.

Rugsėjo 10 d. apsivedė p. J. 
Povilonis su p-le K Černiute, 
11 d. rūgs, ir p. A. Staseliu- 
nas su p-le Ona Vaivodžiute. 
Šias poreles surišo kun. J. Ha- 
laburda šv. Jurgio bažnyčioje. 
Minėti jaunavedžiai yra L. Vy
čių 25 kuopos nariai, kurie 
nuo pat pradžios kuopos gyva
vimo priklauso. Linkėtina 
šioms porelėms geriausio su
gyvenimo.

Sugrįžo iš vakacijų.

16 d. rūgs, p-lės Ona Matu- 
laičiutė ir Marijona Viktaravi- 
čiutė, kurios buvo išvažiavę 
pas tėvelius į Pittstoną ant 
vakacijų sugrįžo vėl į Cleve- 
landų. Su jomis atvažiavo da 
dvi p-lės: K. Viktaravičiutė ir
M. Paltanavičiutė, giedorkos 
Pittstono bažnytinio choro. 
Čia prigulės prie Vyčių 25-tos 
kuopos ir sykiu veiks su jauni
mu.

Špokas.

ATHOL, MASS.
Šv. Kaz. Piln. Blaiv. 24 kp. 

rūgs. 11 d. š. m. laikė savo mė
nesinį susirinkimų. Pasitaikė 
gerb. svečias kun. J. Jakaitis. 
Jis pasakė prakalbėlę. Savo 
kalboje pagyrė vietinę kuopų 
už veiklumų, pažymėdamas 
kad iš mūsų kuopos išrinkti 
du nariai į Centro valdybų.

Vietinė kuopa savo metinę 
šventę apvaikščios 23 d. rugsė
jo. Rytų pirmutinės šv. mi
šios bus atlaikytos dėl blaivi
ninkų. Vakare pobažnytinėje 
svetainėje bus prakalbos. Kal
bės garsus blaivybės idealis
tas. Todėl yra visi kviečiami

AMEMKČS LHTUVlŲ’k.R. 
VARGONININKŲ SĄ-GOS 

NARIŲ DOMAI.
Amerikos Lietuvių R. K. 

Vargonininkų Sųjungos meti
nis susivažiavimas įvyks 2 d. 
spalio mėn. šių metų, New 
Yorko mieste. Posėdžiai pra
sidės 10 vai. ryto ir turės bai
gtis 6 vai. vakare tų pačių die
ną. Vieta posėdžių — Breslin 
Hotel ant kampo Broadway ir 
29 gatvės. Hotelis Breslin yra 
lengvai pasiekiamas nuo visų 
gelžkelių stočių ir norintiems 
apsistoti ant nakvynės, priei
namos kainos.

Susivažiavimas yra !abai 
svarbus ir būtinas reikalas vi
siems nariams Sųjungos, jame 
dalyvauti. Tat-gi, kam rūpi 
Sąjungos gerovė, šiuomi kvie
čiu visus į susivažiavimų.

K. Strumskis,
ALRKVS. pirm.

P. S. Vargonininkai nepri
klausanti prie Sąjungos, gali 
dalyvauti su patariamuoju 
balsu. Taip-gi norintieji prisi
rašyti prie Sąjungos, galės 
priduoti aplikacijas.

K. S.

, atsilankyti. Kat. Sp. Sav. pa- 
į aukavo $3.00 ir išrinko į ko
misiją du delegatus: P. Kučin
ską ir D. Karoblį.

Koresp.

CHICAGO, ILL.
Chicagoje rugsėjo 13, šv. 

Jurgio parapijos svetainėje į- 
'vyko 'šeimyniškas vakarėlis 
surengtas L. Vyčių 16-os kuo
pos, pagerbimui naujų narių 
ir priėmimui svečio kun. Ke
mėšio. Vakarėlis nusisekė la
bai gražiai, svečių buvo apie 
200. Jaunuomenė smagiai lin
ksminosi. Vakaro vedėjas P. 
Baltutis perstatė naujus na
rius, kurių buvo net 15. Taip- 
pat visiems buvo inteikta po 
gėlę ir visi buvo sodinami pa
eiliui ant scenos. Tuo laiku 
vietiniai kunigai Vaičiūnas ir 
Albavičiuš. įvedė svečių kun. 
Kemešį. O publika priėmė jį 
didžiu delnų plojimu. Tada ir 
programas prasidėjo. Pirmiau
sia “Vyčio” redaktorius P. 
Zujus kalbėjo apie kun. Kemė
šio veikimus. Po to labai gra
žiai deklemavo S. Gedgaudai
tė, tam tikrą pritaikintą de- 
klemaciją “Tautos Veikėjas.” 
Padeklemavus ta pati p-lė in- 
teikė kun. Kemešiui didelį bu
kietą gėlių. Kitas bukietas 
buvo inteiktas L. R. K. Mote
rų Sąjungos. Toliaus šaunioji 
dainininkė p-ni Janušauskienė 
labai gražiai padainavo. To
liaus deklemavo p-lė Petkiutė 
ir P. Nausieda. Po to kalbė
jo kun. Kemėšis. Dar gražiai 
padeklemavo p-lė Dargaitė.

Baigiant programą vietinis 
klebonas kun. Vaičiūnas kal
bėjo. Galop visi sustoję už
dainavo Lietuvos Himną. Tuo
mi programas baigėsi.

P. J. Gedgaudas.

WORCESTER, MASS.
Rugsėjo 18 d. tapo surišti 

moterystės ryšiu p. Juozas 
Pranckevičius. mūsų parapi
jos choristą? ir Vyčių naris, 
su p-le Marijona Zalauskiute.

Pagerbimuni choristo už 
veikimų bei jo gerą pasivedi
mą mūsų vietinis klebonas lei
do gražiai papuošti bažnyčių.

Šliūbas buvo su šv. mišio
lais, kurias atlaikė kun. J. J. 
Jakaitis, šv. Kazimiero choras 
po vadovyste vietinio vargoni
ninko pagiedojo “Veni Crea- 
tor.” Laike mišių solo “Avė 
Maria” giedojo Ona Krupkai- 
tienė. Jaunavedžių pabroliu 
buvo p. K. Kriaučiūnas, pa
mergė p-lė Ona Babrauskaitė 
ir plės Izabelė Pranckevičiutė 
su Marijona Daminaičiute.

Svečių į vestuves atri’ankė 
diktas būrelis. Buvo vietinis 
klebonas kun. J. J. Jakaitis, 
kun. J. Čaplikas ir studentas p. 
P Jakaitis. Šie visi jaunavedį 
nuo senai pažinojo ir linkėjo 
jam su moterim laimingo gy
venimo.

Korespondentas.



DARBININKAS. 3
N0RW00D, MASS.

Iš sųjungiečių veikimo.

Šio miestelio 35-toji Moterų 
Sųjungos kuopa surengė pra
kalbas ir gražų koncertų 9-tų 
šio mėnesio bažnytinėj svetai
nėj.

Susirinkusieji žmonės, (o jų 
buvo pilna svetainė) labai už- 
interesavo klebono kun. Dau
gio ’inksmas ir naudingas nu- 

z pasakojimas apie blėdingumų 
alkoliaus. Susirinkus choris
tams ir kitiems vakaro artis- 
tams^p-lė O. Nevuliutė kuopos 
pirmininkė ir vakaro vedėja 
trumpai prakalbėjo į susirin
kusius ir pakvietė chorų sudai
nuoti.

Dainos, kur tik neisi, lietu
viams geriausiai tiks, taip ir 
šiuo kartu — rankų plojimams 
nebuvo galo ir dainininkus ke
lius kartus atšaukė atgal Ant 
pijano gražiai ir maloniai pa
skambino p-lė Radzevičiūtė iš 
Nevark, N. J.

Po dainų perstatyta kalbė
toja poni O. Jankauskienė iš 
So. Bostono ir-gi sųjungietė. 
Kalbėjo kaip ir visuomet ge
rai ir užimančiai apie Sųjungų 
ir naudų iš prigulėjimo prie 
jos. Kalbėjo iš dviejų atvejų: 
pirmu kartu aiškindama apie 
apšvietos skyrių, antru kartu 
apie pašelpos.

Taip-pat savo maloniu bal
seliu linksmino pub’ikų ir ža
vėjo publikų viena iš geriausiii 
Naujosios Anglijos daininin- 
kių p-lė Raipaitė iš Montello, 
Mass. Žmonės savo džiaugsmų 
ir padėka išreiškė gausiu plo
jimu.

Programa pamargino dar ir 
vietiniai (neteko sužinoti jų* 
vardus) pagrajidami ant muzi- 
kališkų instrumentų.

Vakarų užbaigė choras su
dainuodamas “Lietuva Tėvy
nė mūsų.”

Naujų narių kuopa laimėjo 
devynetų.

Svečių į vakarų atsilankė iš 
So. Bostono ir Montel’o, Mass.

Daugiau tokių vakarų.
—. - Saus Gen.

ir darbuojasi J. Jasinskas.
Komisija išdirbs minėtos sa

vaitės pienų ir stengsis surasti 
būdų atsakančiai prisirengti 
prie veikimo.

Vietos gyventojai visi tam 
prijaučia, tad ir galima tikėtis 
gerų pasisekimų.

Susirinkimai,

Rugsėjo 16 d. buvo Tautos 
Fondo skyriaus susirinkimas. Į 
susirinkimų atėjo tik tie, ku
rie visuomet ateina ir kurie 
moka mėnesinę mokestį, bet 
tokiij nedaug randasi, tad ir 
susirinkimas buvo nekoks. Su
sirinkime aptarta užsimokėji
mas mėnesinių ir išrinkimas 
delegatų į Spaudos Savaitės 
Komisijų. Delegatais išrinkti 
A. Gailiūnas ir B. Morkevičiu- 
tė.

Ro Tautos Fondo skyriaus 
susirinkimo įvyko LDS. kuo
pos susirinkimas, ši kuopa 
taip-gi išrinko du delegatu į 
Spaudos Sav. Komisijų B. Vy
šniauskų ir K. Meleiką. Be to 
nutarė pradėti mokytis šaunų 
dramatiškų veikalų “Salemo- 
no Sapnas” ir jį stengsis per
statyti Spaudos Savaitėje. Dar 
į Spaudos Savaitės reikalams 
centrų paskvrė iš savo kasos 
$4.00.

17-tą d. rugsėjo buvo šv. 
Pranciškaus dr-jas susirinki
mas. Čia ir-gi išrinkta du de
legatai į Spaudos Sav. Komi
siją K. Paliulis ir A. Rožiukė.

Kada visos dr-jos išrinks de
legatus, tada susidarys komisi
ja ir prasidės veikimas.

Antanas G.

C. BROOKLYN, N. Y.

LDS. New Yorko ir New 
Jersey apskričių konferencija 
įvyko 9 d. rugsėjo pobažnyti- 
nėj svetainėj. Susivažiavimas 
buvo gana smagus ir diena pa
sitaikė labai graži. Atstovų į 
konferencija pribuvo apie 20. 
Dar ir svečių atsilankė. Pir
miausia buvo raportas komisi
jų iš pereitos konferencijos. 
Pattersoniečiams per P. Spra- 
naitį susirinkimas išreiškė pa
dėkų atsistojimu už jų pasidar
bavimų ant praeito mitingo, 
kur keletas dolerii] inėjo į ap
skričio iždų. Pattersoniečiai 
mano surengti ’abai puikių va
karienę dėl LDS. Apskričio. 
Po tam daug kalbėta apie Sp. 
Savaites ir atstovai pasižadė- 

«* i uoilai darbuoties. Taip-gi 
rinkta 4 organizatoriai, du iš 

New Yorko ir du iš New Jer
sey valstijos. Organizatorių 
užduotis—silpnas kuopas drū- 
tyt ir naujas tvert kur da nė
ra. Susirinkimas buvo labai 
rimtas ir atstovai išsiskirstė sa 
gerais įspūdžiais.

Ten Buvęs.

• v

EASTON, PA.

Prie Locust ir Pine gatvių 
rastas lavonas italo J. Fritzo. 
Jo šonas besąs peiliu perver
tas. Ten buvo ištikę tikra 
skerdynė ir keletas sužeistų 
nugabenta ligoninėn.

Rep.

HOMESTEAD, PA.

Nesenai apsigyvenau čia 
patiko naujas' lizdelis, 
viai turi gražių bažnyčių, 
duje dideli vargonai, yra mo
kykla. Gerb. klebonas sutarti
nai veikia su parapijonais, y- 
pač daug padeda Vyčiams. Y- 
ra darbščių Vyčių. Taigi gerb. 
Vyčiai be žaislų reikia ir dirb
ti. paremkite savo chorų, lan
kymu repeticijų. Ruoškimės 
prie bendro vakaro Pittsburgo 
Apskričio Vyčių kuopų.

Genys.

ir 
Lietu- v* _•.... V1_

ATHOL, MASS.

Rengiasi prie Spaudos 
Savaitės.

Jau atholiečiai pradeda ren
gtis pire būsimos Spaudos Sa
vaitės. Ir tam tikslui dr-jos 
bei kuopos atlaikydamos susi
rinkimus išrenka po du dele- 
ffatu, kurie sudarys Spaudos 
Savaitės Komisijų.

Incijativą paėmė Vyčių kuo
pa, išrinkdama vienų ypatų, 
kuri kreiptųsi prie visų Atho- 
lyje esančių katalikiškų dr-jų 
bei kuopų su prašymu, kad 
prisidėtų prie sutvėrimo Spau
dos Savaitės Komisijos. Tame

NORWOOD, MASS.

LDS. susirinkimas.

Rūgs. 10 d. pbažnytinėje sa
lėje invyko LDS. 3 kp. susirin
kimas. Tapo iškelta keletas 
svarbių klausimų, kaip tai 
prisirengimas prie Spaudos 
Savaitės. Tam tapo išrinkta 
komisija susi žinot su centru ir 
dagaut platesnių žinių apie Sp. 
Savaitę. Toliaus buvo tartasi 
apie didesnį veikimų ateinantį 
sezonų. Galop tapo nutarta su
rengti praka’bas ir pakviest p. 
Sčesnulevičių.

Vakaras nusisekė.

Rūgs. 15 d. Vyčių 27 kuopa 
buvo surengus balių. Atsilan
kė skaitlingas būrelis jaunuo
menės, kuris žaidė lietuviškus 
ir angliškus žaislus Malonu y- 
ra pažvelgti į tokį būrelį su
sipratusios jaunuomenės, ku
ri padoriai elgiasi. Toliaus 
buvo skrajojanti krasa.

Draugiška vakarienė su 
pamarglnimais.

Rūgs. 16 d. vietos N. P. P. 
Švenčiausios moterų dr-ja bu
vo surengus draugiškų vaka
rienę Pirmiausia vietinis k’e- 
bonas kun. A. Daugis pasakė 
trumpų prakalbėlę. Toliaus 
bažnytinis choras sudainavo 
keletu lietuviškų dainelių, ku
rios nusisekė labai gerai. Bu
vo nutraukta visų paveikslai. 
Po to prasidėjo vakarienė.

Voveris.

Sekmadienyj rugs^l6 d. bu
vo lietuviškas vakarėlis, kurio 
vedėju buvo šv. Petro ir Povy- 
lo parapijos vargonininkas R. 
N. Baršis. Programos būta 
įvairios, žingeidžios ir įdomios. 
‘ ‘ Aido ’ ’ choras sudainavo 
“Lietuvos himnų” visiems at
sistojus, paskui gi “Baublį.” 
Gerb. kun. H. J. Vaičiūnas iš 
Chicagos kalbėjo apie pusan
tros vaalndos apie “Lietuvos 
Vyčių tikslų.” Kalba buvo žin
geidi ir ’abai naudinga. Solo 
“Nemunėlis” puikiai sudaina
vo p-lė J. Misliunaitė, akompa
nuojant pijanu varg. R.N. Bar- 
šiui ir smuiką p-nui Stulgai. 
Duetų “Tykiai” gražiai sudai
navo p-lė A. Krušaitė su p-nu 
Pr. Steponaičiu, akompanuo
jant varg. R. N. Baršiui. Solo 
“Siuntė mane motinėlė” ma
loniai sudainavo p. Pr. Stepo
navičius, akompanuojant varg. 
R. N. Baršiui. Maži vaikai 
švelniais savo balseliais žavin
čiai padainavo dvi daini: “Už 
giružės” ir “Prašom, prašom;’ 
pastaroji daine’ė žmonėms taip 
patiko, kad iššaukė juos net 
per du sykiu ją atkartoti.Kvar- 
tetas “Sugrįžimas” puikiai 
buvo atliktas ir atkartotas 
“Aido” choro. Galop “Lietu
vos himnas” visiems atsistojus 
sudainuota ir tuomi vakaras 
baigėsi.

Žmonės didžiai gėrėjosi“Ai
do” choru ir jo vedėjo veiklu
mu, kad neliaujančiai dar
buojasi dėl saviškių ir kelia jų 
dvasią. Neužilgo žada vaidin
ti “Gudrią Našlę”; repeticijas 
jau uoliai daro.

Man, kaipo svečiui, vietinių 
lietuvių katalikų jaunimo, o y- 
pač “Lietuvos Vyčių” judėji
mas ir veiklumas didžiai pati
ko. Jie tai surengia tautiškus 
vakarus ir pasilinksminimus.

Bet ir cici’ikai nemiega; jie 
atsižymi ne naudingu veikimu, 
bet vien tik tuo, kad visuomet 
taikosi* užkenkti katalikams. 
Jeigu katalikai sumano ką 
nors viešai veikti arba turėti 
kokį perstatymą arba prakal
bas, tai jie tuojau tą patį da
ro. Vienok gi lietuviai kata
likai nubunda ir jiems nesiduo
da save mulkinti. Kuomet ka
talikai parengia ką nors, tuo
met jų svetainėje prisikimšę 
žmonių, o pas cicilikus nei pu
sės tiek, o jei išimtinai atsi- 
taiko, tai dauguma įtraukta 
už rankovių. Iš katalikų va
karų, visi linksmi ir džiaugia
si, iš cici’ikų pramogų, skirs
tosi nusiminę, be jokių įspū
džių ir tuščia galva grįžta na
mo.

Tai-gi, Rockfordiečiai, ma
tydami, kad cicilikai nieko 
naudingo jiems nesuteikia, 
(net gi pradeda jau sarmaty- 
ties raudono kaklaryšio, kurį 
pirmiau nešiodavo), atsimeski- 
te nuo jų, uoliai ir tvirtai dar- 
buokitės ir išplėtokite savo 
veikimą tap, kad kiekvienam 

■ būtų nauda ir garbe nuo sve- 
• timtaučių.

Laimėjo
Parašė J. V. KOVAS.

(Tųsa)
. SCENA 2.

(ineidamas). Tvarkaisi, Barborėle?

Kvaila višta, 
kaip išloši kelis tūkstančius, 
geras. 0 dabar dar nežinai.

Numeris 325. Labai geras.

t

MARMAKLIS
BARBORA. Taip. Reikia apsitvarkyti.
MARMAKLIS. Beje, bilietą loterijos ar pirkai?
BARBORA (į šalį). Reikia pameluoti. Kam aš tą pusrublį mė

tysiu ant kokių ten tikietų. Džiaugiuosi užsidirbus. (Marmakliui.) 
Jau, jau pirkau. Nusipirkau labai gerą.

MARMAKLIS (nusijuokia). Girdi, labai gerą...
Ji žino kad labai geras. (Stipriau.) 
tuomet galėsi sakyti, kad buvo labai 
O kokis numeris?

BARBORA. O, numeris? (mąsto)
MARMAKLIS. Žinoma, geras. 0 kur-gi jį pasidėjai?
BARBORA. Įsukau į skarukę, ir indėjau savo skrynioje ant pat 

dugno.
MARMAKLIS. Ar nepamesi?
BARBORA. O ne! Ten visuomet rasiu.
MARMAKLIS. Koks sakai numeris? Pamiršau.
BARBORA. Sakiau, kad 325. (Marmaklis užsirašo į knygutę.) 
MARMAKLIS. Kiek jau laiko bus, kaip pirkai tą bilietą? 
BARBORA. O jau daugiau kaip du mėnesiu bus.
MARMAKLIS (krūptelėjęs). Ar šitaip? Tai reikia peržiūrėti 

loterijos numerius, gal jau tie išėjo. Einu į agentūros kontorą, ir 
parsinešiu, abu peržiūrėsime. (Išeina.).

SCENA 3.
BARBORA (viena). Tik tas senis ir godus. Su keliais-rubliais 

jį į pragarą nusivestum. Taip tai rodos kojij nepavelka, o apie pi
nigus užsimink, tuoj visas sukruta, kaip elektros traukiamas. Da
bar nors darbo turės, pakol visus loterijos numerius peržiūrės. Reik 
eiti apsiliuobti. (Išeina. Tuo tarpu pareina Marmaklis su pluoštu 
popierą.)

A. T.

VKTEKBVKY, CONN.

Iš LDS. 5-tos kuopos veikimo.

Rugsėjo 16 d. čia buvo ne
paprastas kelių ypatų posėdis, 
kur buvo svarbiausia apkalba
ma apie Katalikų Spaudos Sa
vaitę. Tai-gi matyt iš to, kad 
Acaterburyčiai lietuviai katali
kai ’abai rūpinsis spaudos pra- 
p’atinimu ir rengiasi į tų pra
kilnų darbų. Posėdyje buvo 
išrinkta komisija kuriai yra 
pavestas visas darbas, tai yra 
prirengti atsakančiai K. S. Sa
vaitę ir kad viskas būtų atsa
kančiai sutaisyta kaip tai su 
knygomis, knygelėmis ir laik
raščiais, kurie tik bus reika
lingi Spaudos Savaitėj. Bet 
čia aš turiu sau garbę priminti, 
kad tame darbe labiausia rū
pinasi LDS. 5-ta kuopa.

Ten Buvęs.

ROCKFORD, ILL.

Lietuvių veikimas ir sugy
venimas.

Atsilankęs į Rockford’ą ir jį
pamatęs, turiu pasakyti, kad 
jis man didžiai patiko ne tik- 
tai gražumu, bet kas įdomiau, 

■ tai čia lietuvių dvasia dar ne- 
žuvus, net galima psakyti, 
kad yra labai guvi ir veikli 
ir, kad šis miestas yra sau
sas, tai-gi tur-būt žmonėse 
blaivybė gyvuoja.

Visos Lietuvos

‘ Taisė M. Šalčius. Kaina 60c. 
Reikalaukite “Drabiuinko” 
knygne, 242 W. Broadway, So 
Boston, Mass.

t
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BARBORA. Kurią man dabartinis vyras suteikė, taip.
MARMAKLIS (pasididžiuodamas). Žinoma. Tai mano laimingas 

pusrublis padarė.'
BARBORA. Aš jį jau senai praleidau.
MARMAKLIS. Žinau. Ant loterijos bilieto, kurį prigundžiau 

pirkti.
BARBORA. Ant kokio bilieto?
MARMAKLIS. Ant to, kurį tu pirkai, kada aš tau dovanų da

viau tą pusrublį. .. ....
BARBORA (mąsto). O... dabar atsimenu. Tada, kada tamstą 
gyvą iš duplynyčių ištraukiau.
MARMAKLIS. Tada, BarborSl, tada.
BARBORA. Taip. Už tą pusrublį aš nusipirkau pančekas, o da- 
ir tų nebeliko.
MARMAKLIS (nusigąsta). Barbora, sakyk, ką tas reiškia? Ir

neturi loterijos bilieto?
BARBORA. Kam jis man?
MARMAKLIS. 325 numeris.
BARBORA. Aš tuomet tik taip pasakiau, nes nusibodo klausy

ti tavęs. Tik klausi būdavo: Ar jau pirkai, ar jau pirkai bilietą? Pa- 
sakiau kad pirkau ir tiek. Ką ten su jais laimėsi?.. Va, aš dabar 
tai laimėjau ir be lioterijos bilieto, nes turiu vyrą. Nors pirma bu
vau prasta tarnaitė, -dabar man nieko netrūksta!

MARMAKLIS (mažne apalpęs). Na, tai pasidarė!.. (Atsipeikė
jęs.) Juk jau dabar kitokio išėjimo nėra. Tu išlošei vyrą, o aš išlo
šiau moterį. Dabar sveiki gvvensiva. (Pasisveikina ir lenkiasi pub
likai).

vos

bar

UŽDANGA.

SCENA 4.
MARMAKLIS (lig linksmas, lig sumaišytas). Va, kur bobos lai

mė!.. Na, ką jūs sakot?.. Josios numeris išgrajijo 30 tūkstančių 
rublių. (Į savę.) Būk sveikas) Marmakli! Ta boba turtingesnė už 
tave. (Skaito.) Štai kaip sykis yra: Numeris 325 išlošė 30 tūkstančių 
rublių. (Užsigardžiuodamas.)/A!.. puikus kąsnelis. Kad ją šimts... 
perk... tą bobą. Turi didelį giliuką... (Mąsto.) Kas-gi dabar da
ryt? Tas pusrublis buvo mano, (mąsto) bet jau dabar jos. Ir ji 
turi tą loterijos bilietą. (Mąsto.) Jai vienai ir pinigai priklauso 
(Mąsto.) O gal šitaip būtų galima padaryti... Aš našlys ir ji našlė 
— reikia ją kalbinti apsivesti. Ji mielu noru už manęs eis. Ji varg
šė ilgus laikus tarnavo pas kitus, dabar pas mane jau treti metai 
kaip tarnauja. Vis gaspadinei bus geriau, kaip tarnaitei. Tuomet 
ir tas pusrublis su 30 tūkstančių rublių vėl pas mane sugrįžta. O 

’ man, ar šiaip, ar taip tarnaitės visvien reikia. Dabar aš jai moku
4. I . . . *

algą, o tuomet nereikės ir algos mokėti, o dar gausiu pasogos 30 
tūkstančių. (Mąsto.) Gerai sumaniau, tik reikia tuoj pradėti tas su
manymas vykinti. Apie tą 30 tūkstančių, kad ji išlošė, nieko jai 
dabar nesakysiu kol apsivesiva. Dar gali nosį užriesti ir už manęs 
neiti. Su 30 tūkstančių gali geresnį gauti. Pradėsiu švelniai, ma
loniai, ir prisikalbinsiu. O paskui, kaip apsivesiva, tai vėl kitas da
lykas... Tada pinigai bus pas mane. Reikia pradėti. (Šaukia Bar
borą, bet labai švelniu tonu). Barbora, Barborėle, eik šen. (Barbo
ra ineina ir stovi prie durių.).

SCENA 5.
MARMAKLIS. Eik šen, arčiau. (Sodina.) Sėsk, juk tu dirbi 

ir dirbi, o vis dėl mano gero. Daug tu man padarei visokių gerada
rybių, nuo mirties išgelbėjai. Nors aš tau už tai šimteriopai atsi
lyginau pusrubliu, bet dar nesuvisu. Gal nusistebėsi iš to ką pa
sakysiu.

BARBORA. Jei bus geras ir tinkamas dalykas, tai visai ne.
MARMAKLIS. Dalykas štai kame: Noriu tave padaryti laimin

ga. Ar sutiksi ant to?
BARBORA. Nežinau apie ką šneki? Jūsų visuomet klausiau.
MARMAKLIS. Tai-gi... Aš noriu, kad tu man daugiau nebū

tum tarnaitė, o tikra namų gaspadinė.
BARBORA. Kaip tai? Nesuprantu!..
MARMAKLIS. Noriu, tave už moterį vesti. Sutinki būti mano 

žmona?

BARBORA. Ak, Dieve! Juk aš vargšė nieko neturiu. Gėda tau 
būtų mane paėmus. Gali sau gauti turtingą našlę, arba merginą.

MARMAKLIS. Turtai man niekis, aš jų turiu iki sočiai, bet 
man reikia žmogaus, namų gaspadinės. Tai kaip?

BARBORA (nužemintai). Tegul bus taip. Bet man vis keis
ta, kaip tas viskas atsitiko. /

MARMAKLIS (pasididžiuodamas). Aš padarau tą viską — ne
sirūpink !

BARBORA (nužemintai). Tegul bus taip. Sutinku.
MARMAKLIS (į šalį). Kad aš dabar jos paklausčiau apie bilie

tą. Ar ji dar turi ? Bet gali huprasti ir vėl gali įvykti nesmagumas. 
Tuščia jo ta bilieto dabar. Rasiu jį po vestuvių. (Į Barborą.) Tai 
sutinki — gerai. Duokš ranką, dabar būsi mano.^(Sveikinasi.) Tu 

mano, aš tavo ir bilietas abiejų. Na, tai bus užbaigta. Dabar va
žiuokim pas kleboną. Rengkimės.

UŽDANGA. 
ATIDENGIMAS m.

Į savaitę po vestuvių. Vieta ta pati. 
SCENA 1.

Abudu sėdi prie stalo.
MARMAKLIS. Na, Barborėle. Šiandien lygiai savaitė nuo mud

viejų vestuvių.
BARBORA. Taip, lygiai savaitė.
MARMAKLIS. Dabar jau kitaip pi&dėsiva gyventi. Dabar tu 

mano žmona, moteris, o ne tarnaitė. Esi visų mano turtų valdyto
ja, taip kaip ir aš pats. Padariau tau tiek, kiek galėjau už tai, 
kad man ištikimai tarnavai ir nuo mirties išgelbėjai.

BARBORA Ačiū tau. Būsiu ištikima visuomet ir tavo turtus 
apžiūrėsiu geriau, kaip tarnaite būdama.

MARMAKLIS (į šalį). Kaip čia apie tuos 30 tūkstančių prisimin
ti. Prašyti negražu. Reikia ištolo gudriai išvilioti (Į Barborą.) Ne
sakyk, tavo tuos turtus, bet jau dabar turtai mudviejų abiejų.

BARBORA Taip. Bet jums viskas valdyti priklauso.
MARMAKLIS. Buvo pirma taip, bet ne dabar. Dabar kas ma

no, tai drauge ir tavo. O kas tavo, tai ir mano. O tavo ir mano, 
tai sykiu abiejų. Supranti! Reiškia dabar tu mano, o aš tavo.

BARBORA. Negaliu aš to savinties, ko pirma neturėjau.
MARMAKLIS. Neturėjai?! Juokų nereikia pasakoti.. Tiesa, 

kad pirma neturėjai, bet taip buvo pirma, du mėnesiu atgal, o da
bar turi daug, daugiau kaip aš.

BARBORA Nieko neturiu. Turis dabar vyrą, tai ir viskas.
MARMAKLIS. Prie vyro gali pasogą pridėki

I■
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FITCHBURG, MASS.
Laisva dr-ja prisidengus šv. 

K. Karalaičio vardu turėjo 
prakalbas rugsėjo 16 d. Kal
bėjo Neviackas iš AVorcester. 
Pirmiausia rėkė ant katalikų, 
kad tie nesipriešinu karei. Sa
kė, kad jei jam ir galvų kirs
tų, tai visvien neitij karėn. 
Dar sakė, kad čia socijalistai 
taip padarysiu, kaip Rusijoj.

Tegu važiuoja socijalistai i 
pipirų žemę ir nebando tų da
ryti. kas Rusijoj, kur žmonės 
nuogi darė demonstracijas, 
kad parodyti savo biednystę.

Prakalbose Buvęs.

mavo ir buvo iššaukta tris sy
kius.

P. Sčesnulevičius labai pla
čiai kalbėjo apie darbininkų 
reikalus ir LDS. svarbų ir vei
kimą.

J. F. K.

i
Į

SHEBOYGAN, WIS.
Per vasarų čia buvo klieri

kas L. S. Brigmanas ir mokino 
vaikučius. Prie pirmos komu
nijos pritaisė 44, o prie pa- 
drutinimo sakramento 17. Bu
vo dailiai išmokyti ir nedėlioj 
rugsėjo 9 d., kuomet buvo pir
moji komunija ir padrutini- 
mas, visi vaikučiais gėrėjosi. 
Padrutinimų suteikė J. M. Mil- 
vaukees arcivyskupas. Iškil
mėse dalyvavo šv. Juozapo, 
šv. Kazimiero, šv. Onos drau
gijos, Moterų Sųjungos ir Vy
čių kuopos.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Dainų mylėtojui — Kadan

gi tai jau gerokai suvėlinta ži
nia, be to iš čia pat, tai nesu
naudosime.

P. Kučinskui — Apie tų pat 
dalykų rašė kitas korespon
dentas.

A. Kleveliui — Nesunaudo
sime.

Visų korespondentų, kurių 
raštai bent kiek susivėlino pa
sirodyti laikraštyj, atsiprašo
me, taip atsitiko todėl, kad 
šiuo tarpu labai daug priplau
kė korespondencijų. Turėjome 
atidėdinėti.

Parapijonas.

CAMBRIDGE, MASS.

Naudingos prakalbos.

Rugsėjo 15 d. C. U. salėj 
buvo LDS. 8 kuopos prakalbos. 
Kalbėjo p. Sčesnulevičius. dai
navo vietinis Vyčių choras p. 
D. Antanavičiaus vedamas ir 
deklemavo mažytė mergaitė A. 
Grabijoliutė. Ji gerai dek’e-

Apie pasikoliojimus ir ne- 
praustbumius paprastai tas 
kalba, kas tų amatų geriausia 
moka. “Vienybė Lietuvninkų’ 
ir “Tėvynė” jau senai diplo- 
mij užsitarnavo.

----- o-----
Lietuviai katalikai pirmieji 

Lietuvai neprigulmybės parei
kalavo, Amerikos ir Rusijos 
liberalai dar ir šiandienų apie 
neprigulmybę abejoja, bet sa
vo spaudoje visvien liberalai 
tvirtina, kad katalikai nepri- 
gulmybei priešingi ir tiek. Su 
tokiais žmonėmis ir šventieji 
nesusitartų.

I. NAUSIEDAS
. : SAVININKAS

Dviejų Didžiausių Lietuviškų Krautuvių Chicago'je.

KRAUTUVĖJE ANT BRIDGETORTO, po num. 917-919 W.—33rd. St.

Tel. Tards 2705.

Užlaikome didžiausį išsirinkimą vyriškų siutų, overkočių, skry

bėlių, čeverykų ir pilnų linijų “gents furnishing goods,” taip-gi de- 

partmentų auksinių daiktų (jevvęlry). . -

KRAUTUVĖJE ANT TOWN OF LAKE po num. į505 S! ASHLAND Avė.

Tel. Tardė 1077.

Turime dideli departmentų uolaktlnių tavorų, šilkų, vilnonių; 
taip-gi moteriškų ir vaikų apršdalų.

Ant antrų lubų, yra didelis skyrius vyriikų siutų, čeverykų ir t.t. 

Kviečiame savo tautiečius, norint ko pirkti, pirmiausiai užeit f 
misų krautuves, o užtikriname kad būsite užganėdinti. Kainos pri
einamos — pardavėjai lietuviai, maloniai kiekvienam patarnaus.



4 DARRTNINKAR
■ ■ . -■ 1 L_

Vietines žinios
Kunigas Pranas Juškaitis 

panedėlyj, rugsėjo 24 dieną 
jau pradėjo kunigauti Šv. Pet 
ro parapijoje So. Bostone.

Sveikiname naują kataliku 
visuomenėje ir Dievo avinyčio- 
je darbininką!

P-lė Jedvyga Dimaitė, Nau
josios Anglijos LDS. apskričo 
iždininkė ir LDS. 22-ros kuo
pos vice-pirmininkė išvažiavo 
iš Brighton, Mass. į Brooklyn, 
N. Y., kur apsigyveno prie 188 
John St.

I

Linkime jaunai Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos veikėjai 
kuogeriausių pasekmių.

Brightonietis.
Jonas Petrauskas išvažiavo. 

So. Bostono lietuviams gerai 
žinomas iš uolaus veikimo ka
talikiškose draugijose ir kito
se srytvse p. J. L. Petrauskas, 
nedėlioj rugsėjo 23 dieną išva
žiavo į Ayer, Mass. kareiviš
kus lagerius, kur pradės karei
višką gyvenimą vesti. J. L. 
Petrauskas yra LDS. Centro 
iždininku, LDS. 1-mos kuopos 
pirmininku ir Lietuvių Rakan
dų krautuvės vienu iš vedėjų. 
Be to priklauso bemaž į visas 
kitas dėtuvių katalikų idėjines 
ir pašelpines draugijas. So. 
Bostono lietuviai ypatoje p. J. 
L. Petrausko nustojo smarkaus 
veikėjo ir labai visi jo apgai
lestauja, bet taip-gi tikisi, 
kad p. J. L. Petrauskas greitu 
laiku sugrįž į savo senų drau
gų tarpą ir vėl varys bendrą 
su visais darbą. O dabar kol 
kas palinkėsime p. Jonui kuo- 
geriausiu pasekmių. Lai Die
vas jį apsaugo nuo visų nelai
mių ir greit mums jį atgal su
grąžina.

Tą pačią deną ir į tą pat 
vietą važiuoja ir p. Jonas Ja
kubauskas, kuris irgi yra 
daug kuomi So. Bostono lietu
vių tarpe pasidarbavęs. Gal 
lietuvių randasi ir daugiau. 
Tai-gi visiems sykiu tariame: 
Laimingos ke’ionės ir greito 
pasimatymo vėl So. Bostone.

> 1,1

Kareiviams globoti Komisi
ja. Iš tikri} šaltinių teko pa
tirti, kad prie LDS. Centro 
žada, o jau gal susidarė lietu
viams kareiviams globoti ko
misija, kuri rūpinsis lietučių 
kareivių likimu ir stengsis 
jiems patarnauti įvairiuose 
reikaluose. Taip-gi patarnaus 
ir lietuvių kareivių giminėms 
ir pažįstamiems susinešti su 
pašauktais į kariuomenę.

LDS. nariai ir visi kiti lie
tuviai, kurie esate pašaukti į 
kariuomenę, tuojaus praneški
te “Darbininko” antrašu, ko
kiame pulke, vietoj ir tt. tar
naujate, priduodami savo pil
ną adresą, kad būtų žinoma, 
kur esate ir kas su jumis de
dasi. Komisija turbūt netru
kus savo veikimo srytis pa
skelbs, o" kol ji susitvarkys, 
“Darbininkas” patarnauja.

Nepamirškite ir netingėkite 
apie savę duoti mums kuo- 
daugiausia žinių. .
i lei*

Mason Hamlin Plano Co. 
Cambridge, Mass., darbininkai 
išėjo į streiką. Išviso sustrei
kavo apie 300 darbininkų, jų 
skaičiuje suvirš 30 lietuvių. 
Darbininkai reikalauja 20 nuo
šimčio nuo pelno, už viršlaikį 
pusantros mokesnies, o už 
švenčių ir nedėlių darbą du
syk daugiaus, taip-gi pripaži
nimo unijos.

Streiką tikisi laimėti, jei vi
si streikieriai laikysis vieny
bėje ir bendrai viens kitą pa
rems.

Karės sunkenybių našta vi
sus lygiai spaudžia. Ameri
kos pirmasis “draftas” gana 
sunkiai atsiliepė ant didžiųjų 
dirbtuvių gyvenimo, iš kur į 
karuomenę pašaukta daug jau
nų vyrų, be kurių dirbtuvėms 
negalima savo darbi} atlikti. 
Dirbtuvės iš dalies mėginda
mos savo darbininkų eiles da- 
pildyti, sumanė į vietą pa
šauktų kariuomenėn vyrų, pa
nauduoti moteris.

Aš negaliu pasakyti daug 
apie kitų didelių dirbtuvių mo
teris darbininkes, bet galiu 
duoti paaiškinimų apie Ame- 
rican Sugar Refining Co. pas
tarųjų dienų atsitikimus.

Vieną panedėlio rytą Bos
tono dienraščiuose tilpo dide
lis pagarsinimas, kad Ameri- 
can Sugar Refining Co. reika
lauja prie gana lengvo darbo 
stiprių moterį} Atsišaukė tuo
jau didelis skaičius moterį}, 
norinčių laimikio pamėginti. 
Tarpe atsišaukusių buvo vie
na man pažįstama moteris, ku
ri man visą šį atsitikimą šitaip 
papasakojo:

— Nuėjau į American Sugar 
Refining Co. ofisą ir atsisėdau 
tarpe kitų laukiančių darbo. 
Neužilgo atėjo didelis vyras, 
išsirinko iš viso pulko stores
nes ir stipresnes . moteris, o 
kitoms pasakė eiti namo, nes 
daugiau dabar nereikią.

Išrinktąsias surašė vardais 
ir kiekvienai parodė, ką jinai 
turi dirbti. Man pasitaikė 
būti paskutine ir todėl galėjau 
iš anksto moterų darbui prisi
žiūrėti.

Labai nustebau, kuomet 
pamačiau, kad moterys ang
lius “ševeliuoja” ir kitus sun
kius darbus daro, kurie tik 
vyrų sveikatai yra tinkami ir 
tai ne visi vyrai ten ilgai gali 
išlaikyti.

Po 15 minutų to sunkaus 
darbo 5 airės ir viena ameriko
ne metė darbą ir pasakę bo- 

— “Good-by!” išėjo 
Paskiaus ir visos kitos 

” Pasiliko tik

Tautos Fondo 11-ojo skyr. 
mėnesinis susirinkimas bus ke- 
tvergo vakare, 27 d. rugsėjo, 
8-tą vai. vakare pobažnytinėje 
šv. Petro parapijos svetainėje. 
Į šį susirinkimą kviečiame ko- 
skaitlingiausiai visus narius ir 
kolektorius susirinkti, nes tu- 

* rėsime pasitarti apie tai, kaip 
i pasekmingiau darbuoties. La
bai prašytume visų kolektorių, 
kurie neišrinko mėnesinių duo
klių, kad pasistengtų dabar tą 
padaryti. Vasaros karščiai jau 
praėjo, užstojo vėsesnės dienos 
ir nepajusime, kaip ateis šal
ta žiauri žiema. Ypatingai ji 
bus žiauri mūsų brolianfs gy
venantiems Tėvynėje. Tad mūs 
visų šventa priedermė paduoti 
jiems savo brolišką ranką. 
Tad į darbą broliai ir sesers!

Taip-gi visi T. Fondo nariai 
ir tie, kurie aukavo 20 d. gegu
žės nemažiaus kaip $1.00 galės 
gauti “Lėtuvos Gelbėtojų Dip
lomų” kurie gauti iš centro. 
Nekurie juos gavo praeitą su
sirinkimą. Diplomai labai gra
žūs su šv. Tėvo ir vysk. Kare
vičiaus pav. ir vertėtų kiekvie
na mjį įsigyti.

Nekurie nariai nusiskundžia, 
kad pas juos kolektoriai ne
ateina. Pasistengkit, gerbia
mieji, ateiti į susirinkimą ir 
praneškite savo antrašą, o mes 
kolektorių tuojaus atsiųsime.

Valdyba.

PIRK RAKANDUS PAS

RICHMOND’S
Sutaupįsi pinigų.

Rakandai pirmos rūšies ir kai
nos labai žemos.

Frank R. Richmond, 
347-378 Broadway, So. Boston.

Streikininkas.

Pereito antradienio vakare 
neįvyko Piln. BĮ. 49 kp. ren
giamo teatro repeticija dėl iš
krikimo aktorių, kurie nelaiku 
renkasi. Buvusieji aktoriai 
atsilankę į repeticiją apgailes
tavo ir tiesiog rūgojo ant tų, 
kurie nesilanko į repeticijas ir 
turėdami roles nesimokina. 
Tai-gi visi vienbalsiai sutarė 
daryti repeticiją sekančiame 
antradienyj (25 d. rugsėjo) ly
giai 7:30 vai. vakare. Ir išrei
škė pageidaviuą kad visi tei
ktųsi atsi’ankyti į sekančią re
peticiją paskirtame laike nes 
tuomet bus jau pradėtas dar
bas.

Taip-gi turiu priminti, kad 
sekančią repeticiją dauguma 
pasižadėjo daryti, jau be kny
gutės pagelbos — bet iš atmin
ties.

sams: 
lauk, 
apleido “šapą, 
lietuvaitės ir lenkės, kurios 
visuomet prie darbo ištvermin
gesnės, kaip kitų tautų mote- 
ryS ..n't.. . . •. .*» j

Mes visos dirbome iki pie
tų, gi kuomet dirbtuvė sugau
dė, nuėję pas “supertenden- 
tą” pareikalavome užmokes- 
nio ir pasakėme jam, kad jis 
gal proto neturėdamas davė 
moterims tokį sunkų darbą ir 
sykiu pažymėjome, kad jis 
mūsų daugiau cukernėje nema
tys. -

Buvome darbo taip nuvar
gintos, kad vos parsivilkome 
namo, kur tuojaus pasilsėti 
mėginome. Kuomet mano vy
ras parėjo namo iš darbo ir pa
stebėjo, kad vakarienė negata- 
va, paklausė manės, ar aš 
sergu. Atvirai pasakiau kur 
ir kaip praleidau pusę dienos 
ir prižadėjau daugiau į tokias 
vietas neiti, kur moteris taip 
smarkiai nuvargina. Jis gar
džiai nusijuokė iš viso atsiti
kimo ir visą vakarą mane er
zino.

*■ •

Ant rytojaus nubudus, pa
jutau, kad esu kaip akmeni
nė, negaliu savo sąnarių pa
judinti ir visą dieną turėjau 
išgulėti lovoje. Dabar aškiau 
supratau, kad karės sunkeny
bių naštą lygiai ir moterys ne
ša, kurios dirba vyrų darbus. 

Tai taip man ana moteris 
papasakojo apie moterų darbų 
cukernėje Sako, ir dabar 
moteris ir merginos cukernėje 
mėgina dirbti, bet ilgai nepa
dirba.

Teatro Valdyba. . Antanas Stravinskas.

I ■I

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.”

Už vieną sykį 50c. 
” du ” 75c. 
”• tris ” $1.00

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

PARSIDUODA ČEVERYKŲ 
KRAUTUVĖ.

Lietuviais ir lenkais apgyventa vie
ta. Biznis išdirbta gerai; priežastis 
pardavimo, savininkas išeina į karę. 
Mažai pinigų turint, galima įgyti tų 
biznį. Laiškais atsišaukite šiuo ant
rašu:

.7. T. KIBART.
1G8 — 3-rd Str., So. Boston, Mass.

Paieškau savo draugo PRANCIŠKO 
TAMULIONIO Suvalkų gub., Seinų 
pav., iš miesto Seirijų. Girdėjau kad 
gyveno Sbenandoah, Pa., bet tikrai ne
žinau. Meldžiu jo paties ar ko kito at
sišaukti :

BALTRAMIEJUS AJAUSKAS, 
58 Lincoln Str., Brighton, Mass.
(115)

Paieškau puseserės Anastazijos A- 
domaičiukes, Kauno gub. ir pavieto. 
Sodos Kilbisų. Girdėjau gyvena apie 
Nevv York’ą. Ji pati ar kas kitas mel
džiu pranešti sekančiu adresu: 

ANTANAS RIMKUS, 
131 Spring Str., Botaicia,
(112)

III.

Aš Magde Mockevičienė paieškau se
sers duktės Petronės Ambrozaičiutės, 
Kauno gub., Baseinų pav., Aržvilkų 
valsčiaus, Čepaičių kaimo. Apie 15 me
tų kaip gyvena Amerikoje. Kiek laiko 
atgal gyveno Bostone, o dabar nežinau 
kur.

M. MOCKEVIČIENE.
57 Ten Eyck Str., Brooklyn, N. T. 
(111-114 p.)

Jau laikas užsisakyti naudingų kny
gelių iš “Darbininko” knygyno, plati
nimui laike

Katalikų Spaudos Savaitės.
Visiems savo prieteliams patariame skaityti ir platinti mūsų iš

leistas knygas.

Gurkliutės Eilės, šioje knygelėje yra daug gražių, jausmingų, 
vaizdingi), pamokinančių, smagių eilių. Čia yra eilės, ku
rios niekuomet nenusibos skaityti. 32 pusi. Kaina ............

Lietuvių Darbininkų Kalendorius 1918 m. Išleido L. D. S. Yra 
vienas iš geriausių patarėjų. Jame rasite aprašymą lie
tuvių organizacijų, visokių paveikslų, informacijų, eilių, 
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio grinčioje pri
valo rasties. 128 pusi. Kaina........................................................

Pažinkime Socijalizmą.” Tai naujoviškiausia “Darbininko” 
išleista knygelė, kuri tinka ir katalikams ir socijalistams. 
Ikišiol dar niekas nebuvo išleidęs tokios knygelės apie so
cijalizmą, kuri tiktų ir katalikams ir socijalistams. Dai
liai išleista, ant brangios popieros ir kaštuoja tik............

Svarbūs Klausimai. Ar yra Dievas ? Ar Kristus yra Dievas ? 
Ar žmogus turi dūšią ? Ar kilo žmogus iš beždžionės ? Ar 
apsunkina žmogų Dievo įsakymai? Tą knygelę verta kiek
vienam perskaityti. Parašė F. V. Pusi. 32. Kaina.............10

Vaizdeliai: 1) Progos belaukiant, 2) Indomi vieno laikraščio pra
džia, 3)- Iš daugelio vienas, 4) Raudonas kaklaryšis, 5) 
Gyvenimo pasaka, 6) Literatas. Parašė J. Kmitas. Pus
lapių 48. Kaina.....................................................................................

Žydų Karalius. Drama keturiuose aktuose bei penkiuose pa
veiksluose. Liuosai vertė J. M. Širvintas. Pusi. 62. Dra
ma skiriama lošimui ir šiaip skaitymui. Išdėstomas in- 
domiai, Įspūdingai ir gražiai Kristaus gyvenimas. Kiek
vienam krikščioniui malonu ir naudinga tą dramą turėti 
ir skaityti. O tose kolonijose, kur yra gabių lošėjų, bū
tų jį galima pastatyti scenoj. Kaina.........................................

Visi Geri. Parašė F. V. Sceniškas veikalas. Tinka lošimui ir 
ir pasiskaitymui. Kaina.............................................. .......................

Lietuvių Darbininkų Kalendorius 1917 m. Išleido L. D. S. Yra 
vienas iš geriausių patarėjų. Jame rasite aprašymą lie
tuvių organizacijų, visokių paveikslų, informacijų, ei- 

,lių, dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio girnčio- 
je privalo rasties. 128 pusi. Kaina....................................................25

Lietuviai Katalikai ir kitos srovės. Parašė Uosis. Knygelėje 
išaiškinama kas tai yra mūsų srovės, kaip jos skirstosi ir 
kaip turėtų būti. Patartina visiems ją perskaityti. Pusi. 
32. Kaina................................................................................................    .10

Komedijėlės. Parašė Uršulė Gurkliutė. 36 pusi. Knygelėje yra 
Čigonės atsilankymas, Dvi Kūmutės, Dvi Sesutės ir Gir
tuoklė su Blaivininku. Visi šie veikalėliai pilni gardaus 
juoko. Kiekvienas norįs lengvaus, smagaus pasiskaity
mo, turi įgyti šią knygelę. Veikalėliai labai tinka lo
šimui. Kaina..................,.......................................................................

Teisybė? Sukruskime. Parašė kun. F. K. Kas nori ži
noti kur teisybė, tai lai skaito šią knygelę. Kaina............

Iš po Darbininko Plunksnos. Parašė F. V. 32 pusi. Rinkinys 
gražių vaizdelių iš darbininkų gyvenimo; tinka pasiskai
tymui seniems ir jauiflems. Kaina .L.........................................

Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Parašė *F. V. 32 pusi. Tal
pina auksinių nurodymų, patarimų, perspėjimų naudingų 
kiekvienam darbininkui. -Kaina.....................................................

Liudvikas Windhorst’as Vokiečių katalikiškos visuomenės bu
dintojas. Čia aprašoma vokiečių katalikų persekiojimai, 
susiorganizavimas ir iškilimas. Dabar nubundant Ameri
kos lietuvių katalikiškai visuomenei, labai svarbu ir in- 
domu pamatyti, kaip vokiečių katalikai iš pradžios buvo 
neveiklūs, o paskui susiprato, susiorganizavo ir pasidarė 

, didžiausia galybė. Mums, atgijantiems Amerikos lietuvių 
katalikams labai reikalinga pažvelgti į šauniai susiorga
nizavusius brolius vokiečių katalikus. Tas bus mums 
padrąsinimu, paakstinimu prie veikimo. Todėl skaityki
te knygelę Windthorst’ą ir pažinkite veiklius vokiečių 
katalikus. Kaina tiktai......................................................................

Netikėjimo Priežastys.” Parašė K. V. K. Labai naudinga 
ir reikalinga knygelė visiems. Joje išrodyta aiš
kiai ir suprantamai netikėjimo priežastys ir kaip 
žmonės yra klaidinami visokią netikėlių ir nusto
jusių doros. Nusipirk šiandien, nesigailėsi. Kaina
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| VYRAI IR MOTERIS

Y Su I 
*♦* lauja specialisto patarnavimo.

t
Y
XxY
x♦

bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia liga, kuri reika- A
IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GALĖSITE JĄ SURASTI. t

Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos keliu. j
Ofiso valau-Y 

dos: Y
9 vai. ryte 
4 vai. po pie- $ 

tų- X 
Vakarais.

nuo 6 vai. iki^
8 vai.

Nedaliomis
10 vai. ryte 

iki 2 po pietų. X
XXXX XY
Y
YYY
YY
YY 

’YY
YY
Y
YYY
YY

SERGANTI

EIKITE PAS MANE!

antrų 

bų.

lu-

arti Boyls- 

ton st. ant

Centrai Spa. f
Broadway, So. Boston, Mass. 
Kampas Dorchester Street

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rūšių SAL
DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ice 
-cream), SODA ir CIGARŲ.

Taipgi įvairių
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
TeL So. Boston 21032

.5

tyhington st
Y
YYY T
Y❖

Jums išegzaminavimas nieko nekaštuos, jeigu Jus čia gydy- 
Asitės. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą 
^fizišką stovį ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas išgel- 
J^bės Jus nuo kančių ir kitur negero gydymo.

Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 
medikališki ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas

Y kas geriausia sergantiems.
♦t* • AR JUS KENČIATE.
A Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor- 

malto širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti- 
^mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
$ sąnarių, uleerio, žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaus- 

mų viduriuose arba nugaroj, gerkles skaudėjimo, apvilktą liežuvį, 
♦*>* konstipacija, reumatizmo skausmą arba spaugų? šių ir daug kitų 
♦t* ligi}, nuo kurių matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą ir 
Atvirtumą ant visados.

<♦
$ kad aš pasiekiu tiek gerų pasekmių į trumpą laiką 

mo. Aš gydau tik tikrą priežastį ligos ir silpnumai pranyks.
Y minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.
♦J* Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. 
Atimąs ligos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgai be veikimo, 
f
Y
Y 673 WASHINGTON ST.
*♦*♦♦♦ Antros durys nuo Gayety Theatre, Boston, Mass.
JL v

KALENDORIAI 1918 METAMS!

Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug meti}. Vienas atsilanky
damas pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite, 

gydy-
Atsi-

Dr J. H. KENEALY

TĖVYNĖ Musų
TU DIDVYRIU ŽEME ‘

*

Užvil-

,Ohi *eu«*4. MMMrta jam** M?

Tnrii atspausdinęs du puikiausiu piešiniu dėl sieumni kalendorių, vienas kaip matote, LIETU
VOS VĖLIAVA antras, KARALIUS GEDIMINAS ANT ARKLIO; Abudu paveikslai dviem spalvom 
nikiai atspausti, ir primenanti fiehmn stiprumą senoveje. Didumas 15x20. Spausdinu taipgi ir 

įnenesras-dienas su žuviemis r šventėmis—lietuviškai. Tokia kalendorių dar nieks neturėjo.
Norintieji sampeliu (tatam hleadmu) prisinsklte 50c. vienas 30c., 
Biznieriams nžaisakant daug, daug pigiau. Adresuokite:

Aug. Laukžemis, 196 New York Avė. Newark, N. J«
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- COSM0P0LITAN 
GARMENT CORPORATION.

Didžiausia, Lietuvių Korporacija 
BROCKTON, MASS.

Mūs Korporacijos narys St. Reikau- 
skas Board Direktorių yra įgaliotai 
rinkti reinkotų orderius ir pardavinėti1 
šėrus. šėrų kaina $10.00. Esant rei
kalui kreipkitės: 
COSMOPOLITAN GARMENT CORP. 

BROCKTON, MASS.

Šokių Mokykla.
38 metai kaip uždėta. 
Profesorius STERNS 

šokių vedėjas.

952 Broadicay

Kamp. Myrtle Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 
Elevated Station.
NAUJAUSI BALL-

ROOM ŠOKIAI. Vienas — pėdas,
Fostrot. IValtzes ir kiti. Atdara nuo
9 vai. ryto iki 11 vai. vakaro ir nedė- 
liomis. Vyrams ir moterims išlvgoa 
nuo $5.00. $10.00 ir iki $20.00. Mokes
tis iš kalno. Tūkstančiai mokinių lan
ko kasmet.

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant' 
gult ištepk veidą mosčia per kelia 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis išima 
plėmus raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutė* 
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
stampoms.

J. RIMKUS *

P. O. Bos 36, Holbrook, Mass

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
. • 
į L

• •

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

naują išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.!

NedtHomie 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vakare.

Valandoa 
nuo 9 vai. ryta 

f iki 8 vai. vakare.

Tel. So. Boaton 270

DR. JOHN HacDONNELL, M. D.
Galimn lusiialitti ir lietuviukai. 

Ofiso valandos:
Ryt tis iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.
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“DARBININKO”

Spaustuvėje
atlieka

Visokius Spaudos Darbus
Nuo mažiausio iki didžiausiam

Kainos prieinamos

“DARBININKAS”
242 W. Broadway

♦.♦■❖❖❖❖❖❖❖❖♦i1

So. Boston, Mass.
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TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofieo^dytm Uvdo vleokla* H«a«
1-8 P. M 7-9 P.M. Priskiria Akinta*.

419 Boylston St Bostoi, Mass.

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus, gali pasigražinti sau 
veidą ir įgyti ilgus plaukus. Prisiųsk 
štampą ir gausi visas informacijas.

DltTIINTM FM VILKIT Ct.
42 Vino Street, Montello, Maaa.

.......................................................................

B.11 PhoiM. DickinMatoeSM. |

Dr. Ignotas Slankos 
1210 S. BroadSl, Pbiladeipbn, Pa J 
Phyiician and (lietuvi*gydyJ
tojai ir chirurgu pabaiga* Indiano* 
Universitetai Gydo visokia*liga* vy
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas 
Ofiso valando*: UI rito. »-4 po piei ?-#, 
vakaro. vedeUoma: M1 rito l-<p4pk«v 1


