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Patrigubinkime narių skaičių 
L. D. 8. iki antrojo seimo.

A. L. R. K. Moterų 8ą junga at
siekė troflriamojo narių — 

1.000 — skaičiaus iki antrojo 
Seimo. Turi kupiną tūk

stantį.
šuoliais tesi didina Moterų 

Sąjunga!

veMūšiai nuo Vilniaus
Jau praėjo 

tie Lietuvių
diena.

Suv. Valstiją atstovą rū
mas priėmė rezoliuciją, kurio
je prez. Wilson prašomas pas
kirti Lietuvią Dieną, kurioje 
Amerikos piliečiai galėtą dėti 
aukas sušlpimui nukentėjusių 
lietuvią dėl karės. Rezoliuci
joj sakoma, jog 4.000.000 .lie
tuvią nukentėjo dėl karės.

Šitąją rezoliuciją atstovas 
Casey iš Scranton, Pa. buvo 
perstatęs užsienio reikalą ko
mitetui. Tasai komitetas lie
pos 20 d. patarė atstovą rūmui 
priimti tą rezoliuciją, o ant 
rytojaus rūmas ją priėmė.

Nauja 
lietuvią 
nubudo, 
priekyje

TAI BENT PASNIN
KAUJA.

Rusijos 
užsakymai

t Gabęs per 
Kanadą.

Kaizeris
nusigandęs

Rusijos agentai New Yorke 
daro naujus užsakymus. Daro 
užsakymus statomosio s me
džiagos. Daro užsakymus 
elektrikos dirbtuvėms, javų 
sandėliams, uostą statymui- ir 
kitokios statomosios medžia
gos.

Tą užsakymą būsią'ūž $300.- 
000.000.

DAR DAUGIAU UŽSAKĖ.
Talkininkai -vis daugiau už

sako šioje šalyje karinių reik
menų. Užsako šovinių, plie
no ir alkolio. United Statės 
Steel korporacija gavo užsa
kymą plieno — 150.000 toną.

Distillers’ Security korpo
racija gavo labai didelį alkolio 
užsakymą. Francija duoda 
daugiausia užsakymą.

VAŽIUOS PER KANADĄ.
Sužinota, jog esą pienai pa

daryti gabenti Rusijos karei
vius į Franciją per Kanądą. 
Kareiviai būtą pimti iš Siheri- 
jos, gabenami per Kanadą, 
per Atlantiką irų Franciją. 
Ketinama tuo keliu pergaben
ti 85.000 kareivią.

POTVINIAI SUTRUKDĖ 
VEIKIMĄ.

Didelės upės Dniestro išsi
liejimas sutrukdė rusą veiki
mą prieš austrus. Tuomi teu
tonai džiaugiasi ir gabenasi 
sustiprinimą. Tai paskui pra
sidės labai smarkūs mūšiai. 
Bet kol kas tai ten nėra Mū
šių. Vasarą Dniestras papra
stai labai ištvinsta ir per kokį 
mėnesį nenuslūgsta.

Praėjo tie laikai kuomet lie-
■ tuviai seimuodavo, darydavo 

nutarimus, rinkdavo komisi-
EĄ^jas, valdybas nutarimą vyki- 

nimui, o po seimą komisijos 
ir valdybos užsnūsdavo, nei 
kiek nesirūpindavo kūnijimu 

W nutarimą ir jei kas iš šalies 
bandydavo pajudinti tas val
dybas, komisijas, tai ją pri
sišaukti jokiuo būdu nebuvo

■ galima ir komisijos pribūdavo 
su tuščiomis rankomis, daž
nai be nuraudimo išduodavo

K veikimo raportą, jog nieko 
neveikė.

Sakoma, jog toji snūduria
vimo gadynė jau praėjo. Ir a- 

I čiū Dievui.
Dabar kiti laikai.

■ banga ūžtelėjo ant 
gyvenimo. Atgijo, 
sujudo ir atsidūrė 
lietuviai katalikai.

Siūbuokime, banguokime
nuo krašto iki krašto. Sei-

I muojamės, svarstome, taria-
■ rnės. Testojasi žodžiai, svar

stymai, nutarimai kūnu.
Pirmuoju mūsą dalyku yra 

kuotinkamiausiai, kuogeriau- 
siai prisiruošti prie Kataliką 
Spaudos Savaitės, kuri per 
idėjinių organizaciją seimą 
nutarimus atsibus nuo spalių 
22 iki 29 d.

Kiekviena idėjinių organi
zaciją .kuopa kiekviename 
mieste išrenka agentus-platin- 
tojus katalikiškos spaudos.

Šin darban turi įsikinkyti 
veiklesnieji, budresnieji, uoles
nieji organizaciją nariai. Ga
besnieji koloniją veikėjai pri
valo sekti, suprasti organiza
vimo darbą ir vadovauti ki
tiems.

Supraskime, jog tautos 
veikiman, visuomenės gyve- 

E, miman privalome įtraukti pla- 
;■ čiąsias minias, reikia įsiūbuo 

J ti minias. Įsiūbavimui ga- 
| ; lingas ir veik vienintelis įran

kis yra katalikiškoji spauda. 
Tai brukime tą ginklą minims 

E ir jos ims banguoti.
Organizavimas spaudos sa

vaitės bus smulkmeniškai 
rašomas ‘ ‘ Darbininke. ’ ’ 
mykite tai ir darbuokitės

■ . gal šiuos nurodymus.
Šiūrėkime, ką sako du šlo

vingu popiežių apie katalikiš
kos spaudos svarbą:

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

Popiežius Pijus X.
Išrodo mums, jog nėra la

biau pageidaujamo, kaip to, 
kad daugintus skaičius tų, ku
rie gali ant gero sunaudoti sa
vo raštiškus gabumus ir kad 
geri laikraščiai kuodidžiausia 
išsiplatintą, taip kad kiekvie- 

K^.nas kasdieną turėtą gero skai- 
p tym& kuriame pamokinama,

sustiprinama ir pakeliama 
į krikščioniškos dorybės. ' -1
I Popiežius Benediktas XV.

Geneva, Ohio. — Trys me
tai atgal dentistai Hoffman 
daktarai pasakė, jog jam 
jan artinasi paskutinė valan
da dėl vidurių ligos. Tai jis 
pasiryžo nublokšti nuo savęs 
giltinės dalgį. Pasiryžo nie
ko nevalgyti ir pasninkauti. 
Pasninkavo, nieko nevalgė, 
o tik čystą vandenį gėrė per 
47 dienas. Atsitaisė. Per
nai pasninkavo 31 dieną. Šie
met ir-gi užsidavė pasninką ir 
jau pasninkavo 19 dienų.

------------- •>

TYRINĖS KODĖL NE
PAVYKO.

Anglijos parlamente pre
mjeras Asąuith apreiškė, jog 
bus padarytas pilnas tyrinėji
mas kodėl nepasisekė kariniai 
veikimai Dardaneliuose ir Me
sopotamijoj ir kas tam kaltas. 
Prmieras sako, jog jis neno
rįs teisinti kaltininką. Visi 
turį atsakyti už savo klaidas.

BADAUJA.

t

ap- 
Tė- 
pa-

f 
a

DRĄSINA SAVUOSIUS.
Visi Vokietijos laikraščiai 

juodomis raidėmis paskelbė 
kaizerio atsišaukimą. Atsi
šaukimas drąsina civilius gy
ventojus, kad nepultą dvasio
je. Sakoma:

“Pusė svieto siunčia prieš 
mus savo armijas, o kita pu
sė lieja ginklus pirmąjai. Mū
šiai eina tokie, kurią vaiden
tuvė negali suimti. Rusijos 
armijos, atsijauninusios ir 
gausiai aprūpintos visokiomis 
reikmenėmis, ūžtelėjo prieš 
mūsą gyvą sieną ir užplūdo 
mūsą vietoves.

Francija per šią karę atsi
gimė ir stojo tokia, kokia ne
sitikėjo pati būti.”

Toliau atsišaukime sakoma, 
jog anglai nors mažai reiškia, 
bet tą atpildo ją artilerijos 
gausumas.

Rusai taip-gi varosi gilyn į 
Vengriją. Nuo Delatin rusai 
varosi Maramamoros - Sziget 
link. Tame žengime pirmyn 
rusai paėmė 5 oficierius ir 483 
kareivius nelaisvėn, tris anuo
tas ir keturis kulkosvaidžius.

Karpatų kalnuose dabar lį- 
ją ir sninga.

Apgulė šventą 
miestą.

Atėjo žinia iš Petrogrado, 
būk iš Vladimir Volynsko.nuo 
teutoną pabėgo vienas valdi
ninkas. _ Tasai 
praneša, jog tame mieste be
liko moters, vaikai ir seneliai. 
Visi vyrai pristatyti kasti 
drūtvietes arba išgabenti Aus
trijos

Prasčiausios duonos svaras 
kaštuoja 1 rublius. Didžiu
ma žmonių badauja. Viso-

ATKAKLIAI IMASI.

PADVĖSĖ 250 ARKLIŲ.

Garlaivis Missourian gabe
no į Franciją 250 arklių. Jis 
buvo išplaukęs iš Bostono. 
Kelionėje per jurę arkliai ėmė 
dvėsti. Nugaišusius arklius 
nulupdavo ir mesdavo jurėn. 
Tas priviliodavo didžias dau
gybes jūrės didžią žuvią.

Dvėsimo priežastis visaip 
aiškinama. Sako, kad avi
žos buvo užnuodytos. Kiti sa
ko, jog arkliai jau ant kran
to buvo ypatingu būdu užnuo
dyti. Patylomis daroma ty
rinėjimai.

VYRAS NUŠOVĖ OFICIE-

RIŲ IR PAČIĄ.
Alpine, Tez. — J. H. Span- 

ner, kotelio savininkas, pa
matė, jog jo pati su Suvie
nytą Valstiją kavalerijos ofi- 
cieriu važiuoja automobiliuje. 
Tai vyras išsitraukė revolverį 
ir nušovė oficierių ir pačią, o 
pats nuėjo ir atsidavė į polici
jos rankas.

JAPONUA PASKOLINO 
PINIGŲ CARRANZAI.
Japonija pripildė Carranzos

skrynias auksu — paskolino 
jam $100.000. Už tą Carran- 
za pasižadėjo pavergti savo 
valdžiai žemesniąją Californi- 
ją. Dabar ten valdo Estaban 
Canto ir jis yra prielankus Su
vienytoms Valstijos, o ir su
rado būdą prašalinti tą jai ne
patogumą. Už tą paskolą 
japonai gauna privilegiją žve
joti Žemesnėsės Californijos 
pakraščiuose ir taip-gi įsistei
gti ten savo kolonijas.

Toks Carranzos pasielgi
mas žinoma labai nepatiks Dė
dei Šamui.

IŠRADO NEKALTU.
Kanados milicijos ministe- kios ligos labai prasiplatinę, 

ris buvo intartas apgavystėje 
darant Suvienytose Valstijose 
karinius užsakymus. Tam 
tikra komisija tyrinėjo dalyką 
ir rado jį nekaltu.

NUTEISĖ JĖZUITĄ.
Vokiečių valdžia Belgijoj 

buvo nuteigus miriop vieną 
jėzuitą kunigą. Bet tą nuo
sprendį pakeitė ant 12 metą 
prie sunkią darbą. Tasai jė
zuitas buvo vienas redaktorių 
laikraščio Libre Belgiąue. Tas 
laikraštis išeina slapta ir vo
kiečiai negali surasti nei kas 
jin rašo, kas išleidžia ir kur 
spausdinamas.

PERMAINOS RUSUOS MI
NISTERIJOJ.

Sergei Sozanov, Rusijos už- 
sienią ministeris rezignavo. Jo 
vietą užėmė premieras Star- 
mer. Užimdamas tą vietą jis 
pasiliko premieru. Sazanov 
atsistatė dėl nesveikatos. Iš
važiavo į Finlandiję. atsilsėti.

NUSKENDO TRYS 
GARLAIVIAI.

Nuskendo du Anglijos gar
laiviu Karma ir Wolf ir Fran- 
cijos garlaivis Cettois. Juri
ninkai išsigelbėjo.

DARO PASTANGAS PA
BAIGTI STREIKĄ.

New York. — Prasidėjo de
rybos tarp streikuojančių rūb- 
siuvią ir kompanijos. Strei
kininkų atstovai ir kompani
jos atstovai turėjo konferenci
ją, kurį tęsėsi nuo popiečio iki 
pusiaunakčio. Streikuojančių 
rubsiuvių yra 60.000.

Prieš šiuos streikininkus 
kompanija buvo paskelbusi lo
kautą, t. y. atstačiusi visus 
darbinįnkus nuo darbo ir už
dariusi dirbtuvę.

smarką užpuolimą 
Bet austrai buvo 
Tos vietos yra 
Italams reikėjo 

Kai

UOLŲ GABALAIS ATMU
ŠĖ ITALUS.

Italai Barcolos fronte buvo 
bepradedą 
ant austrą, 
prisirengę, 
kalnuotos,
vyti austrus nuo kalno, 
italai padarė ataką, tai aus
trai ėmė versti į pakalnę uolų 
gabalus, kurią turėjo krūvas 
ant kalno.

fAMALDOS UŽ TALKININ-
KUS.

Londonas. — Kardinolas Bo- 
urne, Westminsterio arei vys
kupas, išleido laišką, kuria
me primenama dviejų metų ka
rės sukaktuvės. Tuo laišku 
paliepiama, kad rugpiuČio 4 ar 
6 d. būtą pamaldos su įstaty
mu Švenčiausio Sakramento 
ir melsties, idant Dievas su
teiktą talkininkams pergalę ir 
kuoveikiausiai įvyktą taika.

kai pradėjo savo žengimą pir
myn. Šiuo kartu svarbiau
sieji mūšiai eina tarp Pozieres 
ir Guillemonto. Tai aštuonią 
mylią frontas.

Vokiečiai su didžiausiu at
kaklumu imasi ir bando sutu
rėti talkininką žengimą pir
myn. Jie gavo sustiprinimą 
ir nežiūrint į talkininką smar
kumą negali žymiai pasivaryti 
pirmyn. Apie Pozieres ang
lai darė didžius užpuolimus ir 
kaikurios pozicijos užsiliko ją 
rankose.

Lygiai atkaklūs mūšiai eina, 
dėl Guillemont ir Longueval. 
Per vieną ataką anglai buvo 
jau užėmę tą miestą. Bet vo
kiečiai savo keliu padarė la
bai smarkią ataką ir iš dalies 
tas jiems pavyko, užsiliko 
šiaurinėj miestelio dalyje.

Ties Guillemont pozicijos 
ėją iš ranką į rankas.

Nuo liepos 1 d. anglai ir 
franeūzai vokiečių paėmė 
laisvėn apie 26.000 ir 140 
motą ir kulkosvaidžių.

Francijos laikraštis La Li- 
berte praneša, kaip viena vo
kiečių pozicija buvo paimta.

Somme fronte buvo paliep
ta subombarduoti ir paimti 
vieną poziciją. Per šešias va
landas ant jos buvo numesta 
2.500 didelių bombą. Pozici
ja skendo dūmą ir dulkią de
besyje.

Tuomet franeūzai darė ata
kas ir ant pozicijos griuvėsių 
rado pusgyvį kaizerio kareivų 
Jisai paapsakojo, jog laike 
pragarinio bombardavimo ją 
oficieras publūdo ir ėmė kapo
ti savuosius. Galop visi gy
nėjai ugnyje ir dūmuose ir nuo 
savo oficierio kardo galą ga
vo.

Francijoj, baigiantis mok
slo metams, švietimo minis-

, kuriuose prašo 
vaiką prigelbėti vasarą nuva
lyti laukus, o neleisti vakaci- 
ją laiką dykinėjant. Laiške 
sakoma, kad tokios pagelbos 
reikalas šiemet didesnis, negu 
pereitą dviejų metą.

Arabą sukilimas spieriai di
dinasi. Jau buvo paskelbta, 
jog sukilėliai užėmė mahome
tonams šventą miestą Meką. 
Dabar jau ateina žinios būk a- 
rabai apgulė antrą mahometo
nams šventą miestą — Medi
ną. Arabą jėgos didelės. 
Turkai dreba prieš juos. Ap
gulti turkai bandė prasimušti 
per arabą eiles; nepavyko. Bu
vo sugrūsti atgal. Beta tur
kai neteko 2.500 kareivių. A- 
rabai neteko tik 500.

Sukilėlių vadas tikisi, jog 
turkai turės ūmai pasiduoti.

Medina yra tuo garsus, jog 
ten randasi Mahometo karstas. 
Medina, tai Mahometoną Je- 
ruzolimas.

Sukilusieji arabai paėmė prie 
Raudonąją jūrių Jiddah ir 
Kenfuda.

PRIEŠ VAIKŲ PARALIŽIŲ.
^uvt Valstiją kongresas 

perleido bilią, kuriuo' paski
riama $135.000 kovai prieš vai
ką paraližią. Tie valdžios pi
nigai bus pavesti sveikatos de
partamentui tą vietą, kur 
siaučia tas vaiką paraližius.

RAŠYKITE LAIŠKUS Į LIETUVĄ.
Į užimtąją Lietuvą laiškai eina tik vokiškoj kalboj rašyti?.

Bile kas negali vokiškai parašyti laišką. Tai? “Darbi
ninkas” siuntinėjime į užimtąją Lietuvą laišką patarpnėsi-- 
kaus —įsteigė

VERTIMO IR IŠSIUNTINĖJIMO LAIŠKŲ BIURĄ.
Tai-gi norintieji siųsti į Lietuvą laiškus, gali siąsti juos 

į “Darbininką.” ’ čia jie bus išversti vokiškon kalbon ir be 
jokio atidėliojimo išsiunčiami Lietuvon per Lietuvią biurą 
Stockholme, Švedijoj. Stockholme tie laiškai bus užregis
truoti ir pasiusti Lietuvon. Jei adresatą neatsiras, tai laiš
kas sugrįš. Vertimo ir siuntimo visi iškaščiai bus 40c. T. y. 
už tuos 40c. bus atlyginta vertikui, išmokėta už popierą, kon- 
vertus ir apmokėta krasos iškaščiai.

ne-
ar-

RUSŲ FRONTE.
Dėl potvinią Dniestro fron

te nėra karinių veikimą. Šiaip 
visame rytiniame fronte mū
šiai verda. Rygos fronte, kur 
rusams vadovauja gen. Kuro- 
patkin, o vokiečiams von 
Hindenburg eina smarkūs su
sirėmimai. Rusai giriasi per 
silaužę keliose vietose per vo
kiečių liniją, bet negalima ti
kėtis, kad čia rusai išgalėtų 
smarkiai grūsti vokiečius at
gal, nes Kurše ir Lietuvoj vo
kiečių pozicijos yra tvirČiau- 
sios viso rytinio fronto.

BOMBARDAVO “PREPA- 
REDNESS” PARODĄ.
San Francisco, CoL — Lie

pos 22 d. atsibuvo prepared- 
ness paradas. Netikėtai tirš
toj minioj, kuri žiūrėjo į mar- 
šuojančius, ištiko baisi eks- 
pliozija. Tirštoj minioj pa
sidarė tarpas — užmuštieji ir 
sužeistieji sukrito ant žemės. 
Užmuštą buvo apie 6 ir sužei
stą antra tiek.

Tas nesustabdė maršavimo. 
O griežimas 50 beną, ūžimas 
barabaną perviršijo šauksmus- 
ir vaitojimus sužeistąją. Ke
letas žmonių buvo į šmotus su
draskyti ir tie šmotai sukrito 
ant šalygatvio. x

Buvo suareštuota keletas jo atgauti netektas vietas, bet 
intartų asmenų. Spėjama, jog visos ją atakos nuėjo niekais, 
tai kokio pusgalvio anarchisto visos vokiečių bangos sudužo 
darbelis. - prieš rusą artilerijos ugnį.

VILNIAUS ARTIMIESE.
Pagal rusą pranešimus la

bai smarkių susirėmimų buvo 
Smurgainės apylinkėse. Tas 
mūšio laukas yra 50 mylių į 
rytus nuo Vilniaus. Susirė
mimo viduriu buvo Martišių 
sodžius. Čia rusai bnvo pasi
varę pirmyn ir vokiečiai norė-

Negirdėta Naujiena.
Nuo rugpinčio 1 d. pradės išeidinėti tokie leidinėliai, 

kokią dar nebuvo tarp Amerikos lietuvią, o kokie nuo se
nai jau buvo reikalingi. Pradės išeidinėti

Laisvamanių žiedai.
T redaktorius pakviestas visur pagarsėjęs, visiems 

žinomas Dėdė Jackus.
Tai jau niekas negali nei krislelio abejoti apie bu

siančią leidinėlią gerumą.
“laisvamanių Žiedai” privalo pasiekti visas lietuvią 

kolonijas, privalo ją būti visose grinčiose.
Skaitymėlią bus visokiausią, įvairiausią, smagiau

sią.
Atskiro numerio kaina lc. Užsisakant po daugiau 

daromas didelis papiginimas. Užsisakant 100 ekz. -70c.; 
imant 200, 300, 400 ekz. po 60c. už šimtą. Imant nema
žiau 500 ekz. po 50c. už šimtą.

Agentą, raštą platintoją prašome išanksto užsisa
kyti po kiek ekz. ims platinimui.

Leidinėliai bus keturią puslapių didumo.
Reidinės daug maž reguliariai kiekvieno mėnesio 1 d. 

ir 15 d.
Visus kviečiame skaityti ir platinti “Laisvamanių 

Žiedus;” žinokite, jog tai didžiai geri leidinėliai. . Nei 
vienas laikraštis neturi tinkamesnio redaktoriaus kaip 
“Laisvamanią Žiedai.”

Kas norės gauti “ Laisvamanių Žiedą numerį iš ki
tur, tas turės atsiųsti krasaženklį už 2c. '

Užsakymus siųskite į “Darbininką.”

242 W. Broadway, So. Boston, Mass
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Utaminko ir ketvergo atskiri numeriai po ------2c.
Subatiniai numeriai po------------------ ----- -------- 3c.

Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu: 
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 80. Boston, Mass.

“D A' R B I N I N K A 8”
(The Worfcer)

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by 

8L Joeeph’s Lithuanian R.-C. Assodation of Labor.
Subscription Bate s:

Yearly------------------------------------------------------------ $3.00
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F DARBININKAS,
242 W. Broadway, So. Boston, Masa

Dėl patogumo ir pa rankamo visokius čekius 
ir money orderius prašom e išrašinėti ant “Darbi
ninko” vardo kokiam ne būk reikalui tie pinigai 
būtų skiriama ar tai bū tą prenumerata, ar kny
gą užsakymai, ar mokesti s i L. D. S.

Kam taip piktai?

“Draugo” 97-ame numery
je rašoma:

“ Jau kelintame numeryje 
‘‘Darbininkas” pradeda vie
šą agitaciją, ir savotišką 
nešvarą veikimą prieš 
* ‘ Draugą. ’ ’ Mes sakome ne
švarą dėlto, kad tas laikraš
tis tyčiomis maišo du atskiru 
laikraščiu “Draugą” ir Sa
vaitinį“ Draugą” ir taip mai- 

z šydamas dienraščiui priki
ša, kad jis talpindamas ku
nigo Struckaus straipsnius, 
veikiąs prieš susivienijimą, 
ir t.t. Mes reikalaujame 
“Darbininko” nurodyti, ko- 
kiame “Draugo” numeryje 
yra tilpęs kun. Struckaus 
straipsnis?

- i Mes “Darbininką” per- 
eergstame ir kviečiame jį 
pagalvoti, ką jis daro. Mes 
labai nemėgstame ir ven
giame polemikų su savai-

1 siais. Bet jei “Darbinin
kas*’ nesiliaus taip nešva
riai elgęsis prieš “Draugą,” 
tenerugoja paskiaus ant mū
sų, jei jis susilauks panašių 
pasekmių, kokių susilaukė 
“Naujienos.” Mes “Darbi
ninko” ar kokio kito katali
kiško laikraščio nekliudome, 
nebent patardami jį. Bet sa
vo teisių nemanome leisti 
mindžioti nei vienam.”

“Drangas” teisingai reika
lauja, kad visuomenė ir spau
da nemaišytą į krūvą, bet 
skirtą “Draugą” nuo “Savai
tinio Draugo”. Bet “Drau
gas” perdeda, kuomet priki
ša net nešvarumą tiems, ku
rie abudu “Draugu” sumaišo. 
Tas sumaišymas gal atsitikti 
visai be blogo noro, taip sa
kant iš netyčių, kaip štai at
sitiko ir su “Darbininku:” 
Juk taip lengva sumaišyti: tie 
patys leidėjai, tie patys re
daktoriai, ta pati dvasia, ta 
pati popiera, tos pačios rai
dės, pagaliaus tas pats “Drau
gas” tik vienas — paprastas 
“Drangas,” kitas — “Savai
tinis Draugas.”

Mes nemanome, kad vien 
toji menkutė klaida taip būtų 
galėjusi “Draugo” redakciją 
inpykinti, kad net priėjo prie 
persergėjimų ir__ _ labai keis
tų bauginimų. • Tikroji prie
žastis supykimo bene bus ta. 
jog “ Darbininkas” kritiškai 
atsinešė į tą agitaciją prieš 
Seimo nutarimų pildymą, kur 
pastaraisiais laikais “Drau 

ge”.... atsiprašome “Savai
tiniame Drauge” pasirodė.

Bet čia mes turime pasaky
ti, kad šitas bauginimas yra 
ne vietoje. Visuomenės laik
raštis privalo svarstyti ir stu
mti pirmyn visuomenės reika
lus. Tą privalumą turi “Sa
vaitinis Draugas” turi jį ir 
“Darbininkas.” L keista 
būtų pretensija kuriam nors 
laikraščiui užčiaupti burną. 
Kritika yra reikalinga, by tik 
ta kritika būtų rimta, padori 
ir turėtų prakilnius tikslus. 
Jei “Darbininkas” padarys 
kreivai žingsnį, lai tai nuro
do “Draugas,” ar “Savaitinis 
Draugas,” o mes nepyksime. 
Ex discussione — lux. Iš 
svarstymų, ginčų — šviesa. 
Visa svarba tame, kad mūsų 
redaktoriai ir publicistai išlai
kytų gerą širdį, kuomet jie 
rašo. Mes neturėjome geros 
širdies, kuomet kun. Struckui 
daveme demagogo vardą. Bet 
netrukus tie negeri jausmai 
išdilo ir dabar mes galime tai 
atsiimti atgal, nes gal tai, kas 
mums pasirodė demagogija, 
kun. Struckui išsiveržė iš ne
tyčių, be blogos valios.

“Draugui” mes neturime 
nei blogų jausmų, nei blogų 
velijimų. Priešingai linkime 
jam kuogeriausios kloties, nes 
tai visų katalikų “Draugas.” 
Mes manome, kad ir “Drau
go” redakcijai greitai pereis 
tie blogi jausmai, kurie taip 
netikėtai ištryško ir kad jai 
bus..... truputį gėda, kad 
katalikišką laikraštį norėjo 
pastatyti ant vienos papėdės 
su cicilikiškomis “Naujieno
mis.’ Juk mes esame tik
ri, kad “Draugas” to nie
kuomet nei nemėgintų daryti. 
Sąžinė neleistų. Pagaliaus jei
gu tai ir imtų daryti^ tai pats 
sau pakenktų labiau, negu 
kam kitam.

Pagaliaus reikėtų juk atsi
minti dar ir tai, kad jeigu 
“Draugas” negali leisti nie
kam savo teisių mindžioti, tai 
lygiai tą-patį mes turime pa
sakyti ir apie “Darbininką.” 
Ir “Darbininkas” žiūrės savo 
teisių, kaipo katalikų visuo
menės laikraštis ir reikale nau
dosis tomis teisėmis. Bet į 
bereikalingą polemiką su sa 
viskiais mes nemanome eiti ir 
laisvamanių tuomi džiuginti. 
Visokius ginčus su “Draugo” 
redakcija šiuomi pertraukia
me. Klausimui gi Susivieniji
mo barnų pirkimo ir savo laik
raščio steigimo duosime vietos, 
nes tie dalykai labai arti pa
liečia mūsų visuomenės reika
lus.

“DAttBININKAS”

nesusipratimas.

lių, kuriuos turėtų gal pa
kelti, nebetekusi organavimo 
Susivienijimui

Žinoma, apie tai gal kom- 
petentiškiau galėtų prabilti 
patys bendrovės vedėjai. 
Mums tečiaus iš šalies žiūrint, 
tas pavojus neatrodo taip bai
sus. “Draugo” bendrovė, jei 
tik tinkamai pavarytų savo 
laikraščių platinimą, vien iš 
vakarinių valstijų galėtų pui
kiai biznį užlaikyti Be to, 
juk daugelis ir rytiečių vis 
viena skaitys ir “Savaitinį 
Draugą” ir ypač dienrašti 
“Draugą.”

Visų mūsų kolonijų “Drau
gas” vis viena nebegalėtų ap
rūpinti. Didesnieji lietuvių 
centrai, didžiosios mūsų or
ganizacijos steigiasi savo laik
raščius ir čia juk neblogas ap- 

Katalikų Špan
tai pirmiau- 
džiuginantis 
visuomenės

Pas klerikalus revoliuci
ja!. .. taip nesenai nulėmė lai
svamanių laikraščiai ir iš 
džiaugsmo tik rankas trynė. 
Revoliuciją jie pamatė tame, 
kad “Savaitiniame Drauge” 
pradėjo rodyties straipsniai, 
agituojantieji prieš mūsų su
sivienijimo Seimo nutarimą — 
pirkti savo namus ir steigti 
laikraštį.

Laisvamaniams buvo ko 
džiaugties. Viena, katali
kai tarp savęs pešasi, tad kur 
čia nesidžiaugsi, antra šypte
lėjo viltis, kad Chicagiečiai 
gal ir ištikrųjų sugriaus sei
mo nutarimą, kurs jiems, lai
svamaniams, tiek kraujo pri- 
gadino.

Susivienijimo nutarimas 
pirkti savo namus ir steigti sa
vo laikraštį, ir dargi tokiame 
svarbiame centre kaip Brook- 
lynas, (ar apielinkėse) mū
sų laisvamaniams nelemia nie
ko gero. Jie išaugino į mil
žiną savo susivienijimą ypatin
gai ačiū tam, kad turėjo pa
stovų centrą savo veikimui ir 
agitacijai, ir turėjo prie cent
ro savo spaustuvę ir laikraštį. 
Katalikų gi susivienijimas, 
nors pastaraisiais laikais ir ė- 
mė tvarkyties, bet ligšiol vis 
nebuvo apčiuopęs tvirto pa
mato po kojų, negalėjo pla
čiau varyti agitacijos ir už tad 
kai-kuriais žvilgsniais buvo 
atsilikęs. Savi namai, savas 
laikraštis duos progą geriau 
sutvarkyti ir pavesti savą vei
kimą ir agitaciją. Su savais 
namais įsikurs lyg saulutė, ku
ri švies ir šildys visus tuos 
brolius ir seseris, kurie savo 
širdyje užlaikė meilę Dievo ir 
Lietuvos.

Maža to. Katalikai lig
šiol neturėjo Brooklyne ir a- 
pielinkėse jokios žymesnės po
zicijoj, neskaitant, žinoma, 
keleto parapijų. Kuomet lais
vamaniai turi Brooklyne net 
tris laikraščius, turi savo 
rankose didžiumą jaunimo, ka
talikai neturėjo nei vienos sa
vo spaustuvės. Tik nesenai 
p. M. Milukas įsitaisė savo ne 
didelę spaustuvę. O juk Brook- 
lynas su New Yorku tai did
žiausias pasaulio centras, tai 
vieta pravažiavimo milžiniš
kos didžiumos ateivių, tai ti
krasis centras mūsų rytinių 
kolonijų, kuriose gyvena dau
giau kaip du trečdaliu visų 
Amerikos lietuvių.

Brooklynas su New Yorku 
ir apielinkėmis — tai pirmoji 
po Chicagai lietuvių kolonija 
Amerikoje savo skaitlingumu.

Ligšiol visi mūsų brangieji 
svečiai iš Lietuvos atvažiuoda
vo ne pro kitur, kaip tik pro 
New Yorką. Iš laivo išlipę 
jie kreipdavosi į vietinius kul
tūros centrus, į redakcijas 
“Tėvynės,” “Vienybės Lie
tuvninkų.” Ten būdavo sten
giamasi savotiškai juos pain
formuoti, savus akinius uždė
ti. Pro tuos akinius žiūrėda
mi jie kartais nebegalėdavo be
šališkai spręsti apie mūsų san
tykius. Taip atsitiko sU ku
nigais Tumu ir ’Olšauskiu, su 
Dr. Basanavičių ir M. Yču, su 
St. Šimkum ir k.

Važiuodavo ir mažiukai 
žmoneliai ir tie, kurie susto
davo dienai-kitai New Yorke 
ar Brooklyne, gaudavo iš pir
mų žingsnių pasišildyti prie 
laisvamaniškos ugnelės ir in
gyti bent vieną-kitą iš laisva
maniškų gudrybių.

Jeigu katalikai sukurs sa
vo šviesą ir šilimą, jeigu ka
talikų ingaliotinis pasitiks a- 
teivį prieplaukoje, žiūrėk, 
kiek tų ateivių galės paspruk
ti nuo pat pradžių iš po lais
vamanių intekmės. Ciagi 
jiems didžiausias nuostolis. 
Juk ateityje Katalikų Susivie
nijimo namų adresą žinos Lie
tuvoje iš atminties kiekvienas 
kunigas, kiekvienas katalikas 
veikėjas ir inteiks kiekvienam 
doram išeiviui ir pasakys: štai 
čia, brolan, ar sesuo, išli
pęs iš laivo kreipk pirmus tavo

žingsnius, nes ten Tavę lau- . 
Ida Tavo broliai, tokie patys 
lietuviai katalikai, kaip ir Tu. 

Agitacija, prasidėjusi “Sa
vaitiniame Drauge” prieš pil
dymą seimo nutarimo, veda 
prie to,kad toje mūsų didžiojo
je kolonijoje ir toliau pasilik- ■ 
tų šeimininkais vieni laisva
maniai; kad ir toliau nei vie
nas mūsų inteligentas svečias j 
negalėtų prasprūsti pro lais
vamanių kvarantiną ir pro lai- 
svanamiškų akinių dirbtuves j 
ir sankrovas; kad ir toliaus 
mūsų vargšus ateivius globo- ' 
tų vieni laisvamaniai (Šiemet 
savo seime tam tikslui pasky
rė pradžiai $500.00).

Tad kur čia tau nesidžiaugs 
laisvamaniai iš tos agitacijos, 
taip gausiai pasipylusios “Sa
vaitinio Draugo” skiltyse.

Bet man rodos, kad tas jų 
džiaugsmas yra perankstyvas, ; 
nepamatuotas. Seimo nutari- 1 
mas turės būti išpildytas. To ; 
rgikalauja gerovė Susivieniji
mo, gerovė visos katalikų vi
suomenės. To reikalauja tvar
ka. Katalikai išpalengvo sta- j 
to, tai tiesa, bet savo stato- i 
mų darbų negriauna. Kata- ; 
likai ne revoliucijonieriai. Re
voliucijų darymo “džiabą” jie 
palieka tikriems revoliucijo- 
nieriams. Visa toji agitacija, 1 
prieš seimo nutarimų pildymą 
mano nuomone, kilo svarbiau
sia dėl šių priežasčių: 1

1) Bijoma, kad Susi vieni- 1 
jimas, atsistojęs ant savo ko
jų, nepradėtų krypti į laisva- < 
manybės vėžes, kas galėtų at- ; 
sitikti, jeigu kartais nusam- 1 
dytų į redaktorius neaiškiu ' 
pažiūrų žmones. 1

Man rodos, kad ta baimė 
yra nepamatuota. Nuo to- 1 
kios nelaimės gins susivieniji- ; 
mą dabartinė jau tvirtai nusi
stovėjusi jame katalikiška' 
dvasia. Susivienijimas visuo
met karštai atsiliepia į visus 
gyvuosius reikalus katalikų 
visuomenės ir be pasigailėji- i 
ino baudžia narius ir kuopas, 
kurie mėgina išsilenkti su rei- ■ 
kalavimais Katalikų Bažny- į 
čios. Gins nuo tos nelaimės i 
konstitucija, kuri suteikia 
dvasiškam vadovui savo sri- 
,tyje dideles teises. Gins ir nu
sistovėjusi praktika, kuri pa- ; 
rodo, jog dvasiško vadovo 
Įnešimai seimui visuomet esti ' 
priimami. Rašantis Suos žo- : 
džius yra dalyvavęs trijuose 
paskutiniuose seimuose ir gali 
paliudyti, jog ir buvusio dva
siško vadovo kun. Dumčiaus ir , 
dabartinio kun. Jakaičio įne
šimai buvo priimami ir pildo- 
mi. Gins nuo iškrypimo ir 
tas ryšys, kuriuo susivieniji
mas yra susirišęs su visa kata
likiška visuomene. Susivie
nijimas priguli prie L. R. K. 
Federacijos ir prie Tautos Iž 
do, jau ir dabar į tą Iždą mo
kėdamas kas met po kelis šim
tus dolerių. Jei susivieniji
mo organo redaktoriai pamė
gintų kreipti laikraštį ir orga
nizaciją į laisvamanybės vė
žes, .tai be abejo tuojau su
krustų ir dvasiškas vadovas, 
kuris kokiame atsitikime galė
tų juk pareikalauti extra val
dybos susirinkimo. Juk val
dyba kaip pasamdo redakto-

! rių, taip lengvai gali jį atsta
tyti. Sukrustų mūsų Fede- 

1 racija, kuri artimiausiame sa
vo kongrese iškeltų aikštėn ir 
pasmerktų pasirodžiusį pavo
jų. Sukrustų kunigų Sąjun
ga, kurios nutarimai turi di
džiausią svarbą ir intekmę mū
sų visuomenėje.

Tai-gi yra įvairių būdų ap
sisaugoti nuo to pavojaus. Bet 
kol kas jokio panašaus pavo
jaus nei nematyti, nes dabar
tinėje ir valdyboje ir literatiš
koje komisijoje matom žmonės 
(kaip kunigus, taip svietiš- 
kius), kurių išmintis, atsida
vimas Bažnyčiai ir tautai, ne
gali sukelti jokių abejojimų.

2) Agitacija bene dar ir 
dėlto kilo, kad bijomasi 
‘ ‘ Draugo * ’ bendrovės nuosto- 
H 

sireiškimas. 
dos išsiplėtimas, 
sis ir labiausiai 
ženklas katalikų 
pribrendimo.

Susivienijimo organas la
biau galėtų pakenkti “Darbi
ninkui, nes atsirastų taip sa
kant pačioje jo pašonėje. Bet 
“Darbininkas” ir-gi lai neliū
sta, nes užteks skaitytojų vi
siems, tik mokėkime tuos 
skaitytojus surasti. Tiesa, 
ligšiol tas ieškojimas katali
kams ne perdaug sekėsi, bet 
negi esame užkerėti, o cicili- 
kams apsukrumo monopolio 
niekas nedavė, tik patys pasi
savino- Išsijudinę, pasipur- 
tę, pradėsime ir mes nors sy
kį kratyties nuo šlamštų ir 
platinti dorą spaudą. 22-29 
spalių šių metų — bus pirmie
ji mūsų kvotimai.

Chicagoje ir aplinkinėse val
stijose ir kolonijose randasi 
suviršum 100 tūkstončių lietu
vių. Nejaugi tai per siaura 
dirva “Draugo” bendrovei. O 
ar ji jau tinkamai išdirbta, į- 
sėta ir išnaudota. Ar nerei
kėtų tenai bevely kreipti ben
drovei pirmąją savo energiją. 
Bet “Draugą” skaitysime vi
si ir rytiečiai, ir gerėsimės jo 
gyvumu, indomumu, kompe
tencija ir tt.

Tai tos, mano nuomone, y- 
ra svarbiausios priežastys agi
tacijos.

Kitos priežastys,, iškelia
mos pačių agitatorių, bene y- 
ra tik priedanga tikrosioms 
priežastims. Tas “neva prie
žastis” puikiai nurodė ir su
mušė p_ K. Strumskis “Savai
tinio Draugo” 29-ame nume
ryje.

Ir ištikrųjų. Gailimasi su
sivienijimo pinigų. Bet ne
jaugi Siamas norėjo, ar da
bartinė valdyba norės Susivie
nijimo skriaudos. Juk ne 
kam kitam ir nutarta namus 
pirkti, tik tam, kad Susivie
nijimo turtas ateityje galėtų 
greičiau augti, kas ir atsitiks, 
kai pasiseks geriau sutvarky
ti ir plačiau varyti agitaciją, 
kai bus tikras pastovus cent
ras. Ar-gi mums malonu, 
kad laisvamanių Susiv. turtas 
beveik du kart tiek išneša, 
kiek mūsiškio, kad progresi
ja augimo narių ir turto pas 
juos vis dar žymiai yra dides
nė, negu pas mus. Nejaugi 
“Draugo” bendrovei tas nei 
kiek ir neapeina, nejaugi ji 
nenori, ar negali toliau pa
žvelgti į ateitį.

Pirko laisvamaniai namus 
neparankioj, atskirtoj nuo lie
tuvių vietoj, ir tai nenudege. 
bet laimėjo savo Susivieniji- 1 
mui. Dar daugiau laimėsime 
mes savo Susivienijimui, kada 
įsteigsime namus pačiame lie
tuvių skruzdėlyne.

O apie busimojo laikraščio 
gerumą ar naudingumą,' kam 
čia iš anksto dejuoti, ar nu
gąstauti. Mes iš “Tėvynės” 
pavyzdžio neimsime. Lengvai 
dar gali atsitikti, kad mūsų 
Susivienijimo laikraštis bus 
vienas iš rimčiausių ir geriau
sių mūsų laikraščių.

Tuščias yra bauginimas, 
kad, girdi, išleis pinigus na
mams ir spaustuvei, ir nebe
bus iš. ko išmokėti pašelpų ir 
pomirtinių. Tikras esu, kad 
į tą bauginimą netiki net tie, 
kurie jį vartoja. Namams nu
tarta išleisti nedaugiau, kaip 
$30.000. Spaustuvę galima 
bus įsitaisyti už keletą tūks
tančių. Tad didesnė pinigų 
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suma paliks gatavais. Be to 
pasakytume tiems bauginto- 
jams vieną sekretą. Kai bus 
nupirkti namai ir intaisyta 
spaustuvė, reiškia kai bus 
išleista tiems dalykams apie 
$30.000 po to mūsų Susivie
nijimas turės ne tik išmokėji
mus ir išlaidas, bet taip-pat ir 
ineigas. Juk nariai mokės 
savo mokesnius ir sumokės jų 
be abejo daugiau, negu rei
kės išmokėti pašalpų ir pomir
tinių. Nebent visi sustreikuo
tų ir nebemokėtų savo mokes
nių? Bet tada kas atsitiktų? 
Gi netrukus niekam nereikėtų 
mokėti nei pašelpų, nei po
mirtinių, nes po trijų mėnesių 
visi nariai jau būtų suspen
duoti.

Viską apsvarsčius, nėra 
jokių rimtų priežasčių bijoti 
pirkti Susivienijimui namus ir 
steigti laikraštį. Pagaliaus 
tai dalykas nebe naujas. Jau 
treti metai mūsų visuomenė šį 
klausimą svarsto, jau du sei
mu nutarė pirkti Susivieniji
mui namus, o atsiranda dar 
žmonių, kurie tvirtina, kad 
tas reikalas dar nepribrendęs. 
Gaila, kad jie nepasakė kaip 
ilgai dar reikėtų jį brandin
ti? Ir kol mes tik brandin
sime, o nedirbsime, tuo tar
pu kiti, gudresni, užims mū
sų dirvas ir savotiškai jas 
dirbs ir užsės savo kūkaliais.

Ne, vyručiai Reikalas jau 
senai pribrendęs, tik mes ne 
visi apie jį gerai pagalvojome, 
užtat ir keliame “revoliuci
jas,” iš kurių tiek juoko ir 
džiaugsmo turi mūsų laisva
maniai.

Pagaliaus nenuostabu, kad 
prieš kiekvieną svarbesnį nau
ją įvedimą visuomet iškyla o- 
pozicija, vien gaila, kad ta 
opozicija pas mus iškįla daž
niausiai po laikui. Anava 
pernai ir užpernai kuopos ir 
net kai-kurie apskričiai pro
testavo prieš seimo nutarimą 
sulyginti mokesnius, įvesti 
lėšų fondą ir tt. Bet iš to 
protesto nieko neišėjo, nes 
negi gali apskričiai mainyti 
seimų nutarimus. Tas pats 
bus ir dabar.

Būkime rimti ir nuoseklūs; 
ir parodykime visiems, kad 
čia būta ne revoliucijos Kata
likų visuomenėje, bet tik... 
mažo nesusipratimo.

Uosis.

Husų rašytojams 
ypač moterims

Pagal antrojo Lietuvių Mo
terų Sąjungos seimo nutarimo, 
pirmasis lietuvių katalikių mo
terų žurnalas pasirodys apie 
15 d. spalio šių metų.

Senai jau aiškus buvo gy
vas reikalas moterims (draug 
ir vaikams) turėti laikraštį — 
žurnalą pašvęstą jų specijališ- 
kiems reikalams;.

Ir todėl suprasdama tą rei
kalą Moterų Sąjunga nutarė 
užkimšti spragą, leisdama mė
nesinį žurnalą “Moterų Dir-

Rengianties prie leidimo 
“Moterų Dirvos” šiuomi krei
piamės į mūsų gerbiamus ra
šytojus — moteris ir vyrus, 
kviesdamos paremti “Moterų 
Dirvą” savo raštais.

Pageidaujami raštai yra į 
šiuos skyrius:

1) Abelni straipsniai moterų 
reikaluose.

2) Namų ruoša — jų užlai
kymas ir puošimas.

3) Literatūros skyrius.
4) Maisto gaminimas — į- 

vairių valgių sudarymas.
5) Sveikata — jos užlaiky

mas.
6) Vaikų auklėjimas — tiky

bos, doros, tautos ir visuo
menės žvilgsniu.

7) Politiškos moterų teisės.
8) Įžymių moterų (lietuvių 

ir svetimtaučių) gyvenimų ap
rašymai.

9) Etikos klausimai.

Vaikų skyrius.

Įvairios pasakaitės, eilės, 
vaikams pritaikinti pamoki
nanti straipsniai, veikalėliai 
lošimams, uždaviniai ir tt.

Dar kartą kviečiame mū
J.

*

sų rašytojus — veikėjus pi 
remi “Moterų Dirvą” sav 
raštais, kad jau pirmasis ni 
meris išeitų indomus, gyva 
užimantis ir įvairus.

Nes juo labiau mūsų rašyti 
jos ir skaitytojos parems “M< 
terų Dirvą” savo raštais i 
prenumerata, juo įvairesni 
ir naudingesnių galėsime pi 
daryti savo žurnalą.

Į vaikų skyrių kviečiam 
netik suaugusius, bet ir pi 
čius vaikus rašinėti.

Visus raštus, užklausimu 
ir t.t. meldžiame siųsti šių 
adresu:

U. T. Jokubauskaite,
14 Commonwealth Avė. 

Worcester, Mass.

Gurkliutės eiles.■ ■ .

Viena iš knygelių, kuri 
buvo linksmu ir malonu pei 
skaityt nuo pradžios iki pabai 
gos, yra ką tik iš spaudos iši 
jusi, 31 pusi, knygutė “Guri 
liūtės Eilės.” Ypatingai gri 
žiu eilučių apie Lietuvą, jai 
trios ir pilno atjautimo eilutė 
apie dabartinį Lietuvos padi 
jimą, eilutės su patarimais 
kuriose daug sveiko proto - 
žodžiu knygutėje atspind, 
kaip tik p-nios Uršulės Gurt 
liutės-Gudienės siela ir ypatų 
meilė Tėvynės, prakilni šii 
dis ir sveikas protas.

Tai bene pirmosios eilutei 
parašytos Amerikoje gyvenai 
čios lietuvaitės — galima tuoi 
didžiuotis ir džiaugtis, ypa 
mes sąjungietės turinčios sav 
tarpe tokią talentingą narį 
nes p-lė U. G.-Gudienė buvo i 
yra, viena iš pirmutiniųjų i 
darbščiausių sąjungiečių, da 
bartinė gi mūsų Sąjungos pii 
mininkė.

Patartina tą knygutę įsigj 
ti kiekvienam lietuviui ir Iii 
tuvaitei, eilutės gražios, la 
bai tinkančios deklemacija 
kalba švelni ir prieinama i 
suprantama kiekvienam. Kai 
na gi tik 10c_, graži vinjetei 
puošia knygutės viršų, taip-g 
autorės paveikslas.

Be abejonės ši knygutė tap 
taip mėgiama ir populiariškt 
kaip ir jos pirmesnis leidini 
“Gurkliutės Komedijėlės. ”

Mes-gf Sąjungietės, galim 
palinkėti p. Gudienei kuodai 
giausiai parašyt ir atspauzdir 
tž jos puikių raštelių, kiekvie 
na gi stengsimės platinti ir pa 
čios skaityti — “Gurkliutė 
Eiles.”

Nina.

L. D. S. CENTRO VALDY
BOS ANTRASAI.

Dvasiškas Direktorius:
Kun. F. Kemėšis, 

50 W. Sixth St., 
So. Boston, Mass.

Pirmininkas:
Motiejus Žioba, 

29 Webster St., * 
Molden, Mass.

Vice-Pirmininkas:
J. B. Šaliunas, 

866 Bank St., 
Waterbury, Conn.

Sekretorius:
J. E. Karosas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Finansų Sekretorius:
A. F. Kneižis,

242 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Iždininkas:
'Mikolas Venis,

28 Story St., 
So. Boston, Mass. 

Globėjai:
Jonas Petrauskas,

66 W. Fifth St, 
So. Boston, Mass.

Vincas Kudirka, 
37 Franklin St, 

Norwood, Mass.
M. Abračinskas, 

187 Ames St., 
Mostelio, Mass.

Literatiška Komisija:
Kun. F. Kemėšis, 

242 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Pranas Gudas,
242 W. Broadvay, 

So. Boston, Mass.
J. E. Karosas,

242 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass./ •



“DARBININKAiS.”

MONTELLO, MASS.
Susiv. L. R. K. A. 141 kuopos 

prakalbos.
Atėjus vasarai, iš priežas

ties šilumos, ■ proto srityje 
veikimas, kaip visur, buvo 
truputi apsistojęs. Ale jau 
ir vėl pradedama judėti Štai 
praėjusio sekmadienio vakare, 
liepos 16, Susiv. 141 kuopa 
buvo parengusi prakalbas. 
Kalbėjo vietos klebonas kun. 
K. Urbanavičius ragindamas 
tvirtai laikytis nariams prie 
susiv. “Gaila,” esą, 

: pakėlimas mokesčių
riuos nubaidė; bet dabar, 
girdi, susiv. yra pilnai pagal 
gal reikalavimus valstijų ir 
jis niekad nebankrutys.” Jam 
užbaigus biskį ilgiau apie su
siv. tikslą ir trejopą naudą iš 
prigulėjimo kalbėjo kl. Pr. 
Juškaitis. Baigdamas ragi
no neprigulinčius prisirašytu 
Po tam panelė, kurios pavar
dę pamiršau, deklemavo ei
lutes. Kaip prakalbos taip ir 
eilutės publikai labai patiko, 
tik gaila, kad jos neperdaug 
buvo atsilankę.

Daug dar ims laiko, pa
kol mūsų žmoneliai pripras 
prie lankimosi į prakalbas — 
geras ir naudingas. Geriau 
jie sau bevelija leisti valan
das prie stalelio apkrauto bal- 
takėle ir rudeliu. Nors tiesa 
Brocktonas pagal “leistrus” 
neva yra vadinamas “dry 
city” — sausas miestas; bet 
netikiu, kad daugiau svaigalų 
išgertų jei ir būtų “wet city.” 
Oficialių valdžios užtvirtintų 
saliunų neva nėra, ale slaptų 
po kelis randasi vienam name. 
Tiabai gaila, kad mūsų bro
liai ir sesers čion taip yra įp- 
Tatę į girtybę. Labdaringiems 
darbams pinigų neturi, o 
vienok save kvailais pasidary
ti ir neturtingiausis užtenka 
įvalias. O kuomet mes visi 
pažinsime tą didžiausią blog- 
.darį, priešą apšvietos, Bacc- 
hą ir prašalinsime iš savo tar
po! Bandykime o bus gali
ma.

Po prakalbų prie susiv. pri
sirašė keletas naujų sąnarių.

Montello Skrusdė.

“kad 
neku-

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

į bažnytinę svetainę, kur ir 
praleido visą dieną su daino
mis, žaidimais, deklemaci- 
jomis ir įvairiais pamargini- 
mais.

Liepos 4-tą, 7-tą valandą 
vakare visi svečiai atsisveiki
nę išvažiavo namon.

Rugiagėle.

ATHOL, MASS.
16 d. liepos L. D. Sąjungos 

4 kp. atsibuvo piknikas ant ty
ro oro, netoli lietuvių bažny
čios. Žmonių buvo daug. Kiek
vienas skubiai bėgo į tą vietą, 
kad greičiau atvėsus ir pakvė
pavus tyru oru ir atsigavus. 
Jaunimas gražiai ir padoriai 
žaidė visokius tautiškus žais
lus; malonu buvo pasižiūrėti. 
Gryno pelno kuopai liko 
$15.65.

WORCESTER, MASS.
“Maironio Liet. Ratelis” gerai 

sukasi.
Nors dar gana jaunas, bet 

štai ką jau jis nuveikė. Iš 
skaičiaus dvylikos narių kiek
vienas parašė kokią nors ži
nutę į laikraščius, kiti net 
straipsnius ir feljetonus. Tu
rėjo jau dvejus debatus. Pir
mų debatų tema: “Rūkymas 
yra blėdingas.” Afirmativę 
pusę laikė p. Aleksas, p-lė O. 
Vasiliauskiutė. Negativę — 
p. Bacevičius, p. P. Jakaitis.

Afirmativei pusei pripažin
tas laimėjimas.

Antrų debatų tema: “Alko- 
lis yra blėdingas.” Afirmati
vę — p. S. Mingilas, p. Ja
kaitis. Negativę — p. J. Dab- 
rila, p-lė E. Šalteniutė, irgi 
afirmativė pusė laimėjo.

Taip-pat ratelis turėjo vie
ną prakalbą, kurią p. Bacevi
čius gana gražiai pasakė kas 
link retorikos.

Prie progos priminsiu, kad 
minėto ratelio susirinkimai y- 
ra rimti ir indomūs. Rodosi 
nesinori jų greit užbaigt, nes 
vis kas nors indomaus atsi
randa.

Gailiūnas.

čių yra prašalint viską, kas 
yra blogo mūsų tarpe o platin
ti dorą, na ir su džiaugsmu 
susilaukėm šitų pirmųjų vai
sių, iš mūsų da taip jaunučių 
abiejų draugysčių.

Tne buvęs.

WORCESTER, MASS.

Marijos Vaikelių dr-jos 
piknikas.

Nedėlioj liepos 16 dieną ant 
City Farm privažiavo daugy
bė žmonių ir per visą laiką žai
dė, dainavo. Pelnas nuo pik
niko buvo skiriamas dėl nau
jos Šv. Kazimiero bažnyčios.

Šiomis dienomis darbas prie 
bažnyčios sparčiai eina, bažny
čios viduryje yra jau daugelis 
paveikslų išmalevota. Nežino
me kokiu būdu mes worceste- 
riečiai galėsime atdžiaugti su 
nauja bažnyčia ir kada mes ga
lėsime savo darbščiam klebo
nui kun. J. J. Jakaičiui atmo
kėti už jo tokį uolų pasidarba
vimą.

Vaikų kursai prasidėjo.

. Panedėlio rytą Šv. Kazi
miero parapijinėj svetainė, 
prasidėjo vasariniai vaikų 
kursai. Vaikų atėjo apie 500. 
Gerb. klerikas J. Čaplikas mo
kina trečią klesą, F. Strakaus- 
kas antrą, F. J. Jakaitis pir
mą. Matyti kad vaikučiai no
ri išmokti savo tėvelių kalbą. 
Lai jiems sekasi.

Pas mus per vieną savaitę 
lijo ir lijo kad buvo menkai 
galima išeiti ant gatvės pasi
vaikščioti, bet šiomis dieno
mis taip 'atšilo, kad žmogus 
nežinai kur pasidėti.

Sakilpač.
•

Piknikai.
Liepos 16-tą d. palei miesto 

farmą buvo “Marijos Vaike
lių*’ piknikas ant kurio atsi
lankė didelis būrys žmonių.

Pelnas ėjo ant naudos nau
jos šv. Kazimiero bažnyčios.

Tankus lietus šymet trukdo 
pasilinksminimus ant piknikų. 
— Štai liepos 4-tą d. buvo su
rengtas Vyčių didelis piknikas 
ant “Green Hill Park.” Wor- 
cesterio jaunimas laukė ir ren
gėsi prie tos dienos iš anksto.

Buvo užkviesti rodosi du 
trukiu iš Rrocktono ir Norwo- 
odo. Manyta lošti “base- 
ball,” bet lietus nedaleido. Iš 
tos priežasties visi Vyčiai sve- 

ir vietiniai turėjo rinktis

GRAŽI PRADŽIA.
Minersville, Pa. 12 ir 18 d. 

liepos atsibuvo du šliubai Ve
ronikos Ambrozevičiutės su 
Juozu Petravičių iš St. dai
rės, ir Magdelenos Jurkiutės 
su Vincu Dapšiu iš Philadel- 
phios. Tos abi vestuvės Mi- 
nersvillėje buvo nepaprastos. 
Čionai žmonės per viselijas v- 
pač atsišymi girtuokliavimu. 
Ant šių dviejų nebuvo jokių 
svaigalų, nes abi nuotakos pri
gulėjo prie kuopos P. Blaivi
ninkų ir Lietuvos Vyčių. Ne- 
kuriems lietuviams atrodė nei 
šis-nei-tas — kokios ten gal 
būti vestuvės be įsigėrimo ir 
kokis gal ten būti smagumas ir 
pasilinksminimas. Taigi ši- 
tuodvi veselijos parodė, kad 
lietuviai gali apseiti ir ant ves
tuvių be svaigalų. Per abi 
vestuves visi buvo linksmi jau
nuomenė gražiai dainavo ir 
linksminos. Apsėjimas visų 
buvo kogražiausis, negirdėti 
buvo nemandagių kalbų, ne
mandagių apsiejimų, be ku
rių niekados neapseidavo gir
tųjų tarpe.

Tartum visai ne lietuvių 
vestuvės, nes mes atsimenam 
vestuves, kur įsigėrę susis- 
kaldydavo vieni antriems gal
vas ir susipiaustydavo nosis ir 
net kaip nekuriems kalėjime 
reikėdavo užbagti vestuves. O 
ką kalbėti apie burnojimus ne
švarius ir begėdiškus apsėji- 
mus, prie kurių taip linkę ir 
pripratę mūsų girti broliai.

Graži pradžia jau padaryta 
ir, Dieve duok, kad tokių 
šviesių ir gražių pavyzdžių bū
tų kodaugiausia.

Nuopelnas tame yra did- 
žiausis P. Blaivininkų ir Vy
čių, nes užduotis tų draugys-

HARTFORD, CONN.

Draugijų vienybė.

Liepos 16 d. š. m. šv. Jono 
Evangelisto dr-ja parengė pik
niką, užkviesdama dalyvauti 
Lietuvos Vyčių 6 kuopą ir U-. 
Kliubą ir kitus pavienius sve
čius. Virš minėti svečiai at
silankė net ir iš apielinkės mie
stelių. Žmonių buvo pilnos 
pievos, net malonu pažiūrėt. 
Paskiaus prasidėjo žaislai, 
žeidė L. Vyčių 6 kuopos na
riai: Simas mano dėdė, A- 
guonėlė, trečias bėgk. Publi
kai labai patiko, nes veik vi
si ir kurie nežaidė, tik žiūrė
dami gėrėjosi lietuvių žaislais. 
4 vai. buvo maršavimas minė
tų draugijų. Nariai dr-jos šv. 
J. Evang., L. V. 6 kp. ir U. 
Kliubo. Ir čia L. Vyčiai ne
mažai atsižymėjo maršavime, 
nes tai jaunimas susidedąs iš 
abiejų lyčių. Po apvaikščio- 
iimo dr-jos šv. J. Evangelisto 
pirm, sveikina svečius, pas
kiaus pirm. U. Kliubo ir L. 
Vyčių pirm. Lietuvos Vyčių 
dainininkai dainavo Vyčių 
himną. Iš publikos pasipylė 
delnų plojimas. Varg. O. Ros- 
manskas aiškino Lietuvos Vy
čių organizacijos naudingumą 
ir kokią naudą neša tarpe pri
augančios gentkartės. Publi
ka pritaria delnų plojimais. 
Minėtiems dainininkams dai
nuojant Tautos himną buvo 
pakviesti visi dainuot, net mi
škai skambėjo. Paskiaus vėl 
žaislai. Žaidžiant vadovavo 
Vyčių 6 kp. nariai, žaidė: 
Gražus mūsų jaunimėlis, Mai
šas pakulinis, Karvelis, Žy
das degė degutą ir daug čia ne
paminėsiu, kad publiką žavė
to žavėjo. Neatsigėrėjo žiū
rint į tuos žaislus, bet kas 
labiausia darė įspūdį dėl visų, 
tai santaika, nors buvo viso
kių pažiūrų, bet vieni kitų 
neužgavo nei vienu žodžiu. 
Linkėtina būtų, kad tarpe 
Hartfordo lietuvių tokie ižva- 
žiavimai tankiaus atsikartotų, 
o tokiu būdu greičiaus susivie
nijusios visos draugijos galėtų 
milžiniškus darbus nuveikti. 
Hartfordo lietuviai nenori pra
leisti laiko kambariuose o nau
dojasi tyru oru. Taigi Lietu
vos Vyčių 6 kp. rengia tokį jau 
išvažiavimą liepos 30 d. š. m. 
Taipgi kviesdami draugijas 
dalyvauti ir svečius ir tokiuo 
būdu turėti brolišką pasilinks
minimą, kuris be abejonės na- 
mažą naudą atneša Hartfordie- 
čiams.

Svečias.

N0RW00D, MASS.

Vyčių susirinkimas.

Nedėlioję 16 d. liepos L. Vy 
Čių 27 kuopa turėjo pusmeti
nį susirinkimą pobažnytinėj 
svetainėj. Šiame susirinki
me daug dalykų buvo svarsty
ta ir apkalbėta. Pirmučiau
sia pirmininkas atidarydamas 
susirinkimą paaiškino kuopos 
stovį ir jos veikimą. Paskui 
dvasiškas vadovas aiškino 
ir išrodinėjo gana aiškiai, kad 
ligišiol Norwood’o Vyčiai dar 
nieko gero nenuveikė, tik vie
ną antrą veikaliuką perstatė 
ir viskas, bet, sakė, to dar 
neužtenka. Labai gerus davė 
patarimus, sakė, kad būti
nai reikia tverti Vyčiams kny
gyną, kad vyčiukai, kurie 
neturi 16 metų, būtų vyres
niųjų pamokinami lietuviškų 
žaislų ir lavinti juos iš mažens 
prie gabumo ir darbštumo. 
Tas, žinoma labai geras pata
rimas. Aš sakyčiau, kad ir 
iš mūsų suaugusių vyrų nėra 
labai mokintų, kad ir mums 
patiems dar reikėtų pasimo- 
kint. Žinoma, kad mse jau 
vieną antrą knygą perskaitėm, 
tai dar nesam mokinti. Ne bro
liai, dar reikia mums daug 
knygų perskaityti ir laikraš
čių, gerai žinoti Lietuvos Is
toriją ir t.t. tai tada mes ga
lėsim ir kitiems paaiškinti ir 
mes patys žinosim kas yra

mūsų Lietuva ir mūsų tauta 
Taigi šiame misirinkime ir nu
tarėm tverti'knygyną ir šiol 
šio knygyno sutvarkymui iš- i 
rinkta komisija: St. Versec
kas ir Konstancija Stašaitienė. 
Knygynas bus įsaisytas pobaž
nytinėj svetainėj, taigi Nor- 
wood’o lietuviams ir lietuvai
tėms bus gera proga pasiskai
tyti visokių knygelių, kurios 
tiktai rasis katalikiškoje spau
doje. Antras mūsų nutari
mas, tai yra lavinti mažus vy- 
čiukus prie dailės. Tai prie 
Byinimo mažų vyčiukų yra iš
rinkta komisija: Petras Ku
činskas. Toliaus da nutarta 
balius surengti dėl parapijos 
naudos rugpiučio 12 d. Taigi 
mes meldžiame ant tos dienos 
visų draugijų nieko nerengti, 
nes tas pelnas bus skiriamas 
parapijos naudai.

L. V. 27 kp. Rašt.
■ —“■ ' '

BROOKLYN, N. Y.

Piešėjas “Šakės” paveik
slų nusižudė.

Liepos 13 d. piešėjas Stir-i 
bis nusižudė įšaudamas revol
veriu į pilvą. Po keturių die
nų keiksmo ir vaitojimo, pa-| 
simirė.

Kurie buvo nuėję aplankyti 
Stirbio esant ligonbutyje, pa
sakoja, jog keikęs šį pasaulį, 
jo surėdymą, šventuosius ir 
labiausia P-lę šv., kad būk 
Ji jam skausmus priduodanti.

Stirbiui dar prieš žudimąsi 
jau protas nebuvo kaip reikia, Į 
nes galima buvo spręsti iš jo Į 
paveikslą tilpusių “Šakėje.” 
Matyt, ką sveikas mislydavo, 
tai pakvaišęs keikia.

Nusižudėlis Stirbis, buvo 
karštas socijalistas; piešdavo 
tiktai į socijalistu laikraščius 
nešvariausius, paveikslus. J o 
paveiksią! tilpdavo “Dilgėlė
se,” “Keleivyje,” “Kovoje,” 
“Laisvėje” ir daugiausia tai] 
jojo numylėtam purvyne “Ša
kėje.”

Kuomet dar nebuvo “Ša
kės ’ ’, Stirbis piešdavo į “ Dil
gėles,” o dar ankščiau į senai 
mirusį “.Progresą.”

“Progresui” einant (rodos 
išėjo apie tris numerius) Stir
bis pasirodė neblogas piešėjas 
satiriškų paveikslų, bet vėles- 
niai, pradėjęs piešti “Dilgė
lėms” ir kitiems socijalistu 
laikraščiams, Stirbis pasirodė 
jau nebe satiriku, bet šmeižė- 
ju. Pagaliaus pasirodžius 
“Šakei” Stirbis nustojo lygs
varos ir pradeda savo paveiks
luose rodyt it kokį kerštą ir 
nesveikumą savo proto. Stir
biui vaidindavosi galvoje, kad 
lietuvių kunigai ir tautiečiai 
kalti, kad nėra šiame pasau
lyje socijalizmo. Jam rodėsi, 
jojo silpname prote, kad ji-1 
sai piešdamas tuos šlykščius 
paveikslus, sukels žmones 
prieš kunigus ir tautininkus ir 
tuomet, žinoma, įvyks soci- 
jalizmas ant žemės. Kuo to
lyn, tuo labiau jojo protas ė- 
jo silpnyn ir paveikslus kas
kart biauresnius piešdavo. Pa
galiaus priėjo prie to, kad 
pasiėmęs revolverį užbaigė gy
venimą, savo tikslo nepasie
kęs.

“Šakė,” matyt už jojo 
“darbą” neapmokėdavo kaip 
reikia, kad skolino nuo visų 
ir niekam neatidavė. Tai yra I 
antra auka socijalizmo bėgy
je vienų metų Brooklyne.

Nenorėčia būti pranašu, 
bet dasileidžiu manyti, kad 
dar tiktai pradžia tų aukų; jų 
bus daugiau, nes tie socijalis 
tų vadovai, laikraštininkai, 
brošiūrų leidėjai, spėjo jau 
priruošti desperatų, kuriems 
šiandieną nemalonus gyveni
mas ir tiktai laukia patys ne
žino kr.

Teko s a keliais socijalistai s 
brooklyne susitikti nedirban
čiais ir užklausus: “Delkol 
Tamista nedirbi?” Atsako; 
“O kam aš dirbsiu, ar dėlto, 
kad kapitalistą paremti? Ge
riau badu mirsiu, o nedirbsiu 
kapitalistui. ” Ne vienas jau 
taip manantis nuvėjo į aną] 
pasaulį ir dar jų eis, jeigu ne
atsiras jėga, kuri pajėgs ati
traukti nuo tų socijalistu laik
raščių ir brošiūrų, skelbėjų 
socijalizmo lygybės, o tuom 
tarpu darančius sau biznį iš 
tamsių žmonių ir varančių juos

iš proto ir iš šio pasaulio.
Tas pats su Stirbiu, jeigu 

jį kas būtų išgelbėjęs iš išnau
dotojų nagų, gal šiandieną 
laimingai gyventų ir būtų nau
dingu visuomenei. Tie, ku
rie Stirbį išnaudojo ir priver
tė prie savižudystės, skelbda
mi neva socijalizmą, turtus 
pragyveno, o tą žmogelį į ka
pus nuvarė siūlydami jam so
cijalizmą ir sulaikydami jį nuo 
darbo, kad nedirbtų kapita- 
litams.

Brooklynietis.

ŠIS $2.50 ŽIEDAS UŽ $100.

Turime ant 
rankos apie 500 
šių žiedų ir ka
dangi daugiau 
jų nemanome 
daryti, tai vi

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

Šis žiedas yra padarytas gry
no Sterling sidabro.
NERIS MANUFACTURING CO.,

Box 76 d., Montello, Mass.

įvairiau- 
smagių 
yra vi- 

pamoki-

Nevėlu dar įgyti

METRAŠTI.
Pradėjime jau antrą metų pu

sę, bet dar nevėlu įsigyti šių me
tų METRAŠTĮ, nes jisai reika
lingas iki pat metų pabaigos. 
Bet šiuometinio METRAŠČIO ver
tė ne kiek tenupuls ir šiems me
tams pasibaigus. Jis yra, kaip 
knyga, kurios vertė laikosi per 
metų metus.

Ar visi žinot, jog šių metų 
METRAŠTIS yra didžiausia, gra
žiausia išleista lietuvių kalboje 
knyga. Malonu jį paimti į ran
kas, miela jį pasklaidyti, sma
gu paskaityti, linksma pasigro
žėti puošniais paveikslais.

Straipsnių visokių, 
šių. Yra gražių eilių, 

I apysakaičių, vaizdelių; 
Isuomeniškų straipsnių,
nančių raštų; yra rimtų raštų a- 
pie dr-jas, apie didžiąsias lietu
vių katalikų organizacijas; yra 

i gerų moksliškų straipsnių. Daug 
i yra žinių apie Katalikų Bažnyčios 
stovį Amerikoje ir apie Bažnyčios 

į surėdymą.
Yra daug visokių skaitlinių, 

Į išvardyti visi Suv. Valstijų prezi
dentai, visi popiežiai, išrodyta 

Į kiek kokioj Lietuvos gubernijoje 
ir mieste lietuvių, rusų, lenkų, 
bajorų. Po šios karės viskas ki
taip stosis mūsų tėvynėje. Lie- 

I tuvoje bus padarytos naujos sta
tistikos ir todėl bus indomu suly
ginti. O tie, kurie turės ME
TRAŠTĮ, tą galės padaryti.

Šiuometinis METRAŠTIS tar
naus ne vieniems šiems metams, 
bet jo svarba ir vertė bus didelė 

I per desetkus metų.
“DARBININKO” knygyne 

dar yra Metraščių ir galima iš
sirašyti. Kaina be apdarų 75c. 
su apdarais $1 JO.

Tie, kurie jau turite MET
RAŠTĮ, patarkite, paraginkite 
išsirašyti tiems, kurie jo dar 
turi.

Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas,” 

242 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

ne-

Gerai perskaityk!!!

kokia ns 
dol., o m

$24.50

APSVARSTYK IR PAGALVOK, o kada peri 
k* tikrinsi, kad pas mumis viskas pigiau, kaip jū 
U* miesto krautuvėse, tada pasiskubink parsitraukti ne 
S* vieną sau reikalingą daiktą iš mūsų. Mes nupirk 
C* me didelę daugybę visokių tavorų už labai pigią ki 

ną. Dtlto ir jums galime pigiai parduoti. Pan 
gink, ir kuomet jums patiks, apie tai pasakyk ir 8 
vo pažįstamiems ir draugams. Tegul ir jie nuo m 

* sų nusipirks, o jums už pasakymą visuomet padėk 
X vos.
X ŠTAI MŪSŲ TAVORAI IR PREKES.

1. Drukupjama mašinėlė, labai aiškiai drukuo; 
X lė, galima ją ir į švarko kišenių įsidėti. Labai i 
X kiekvienam tinkama, labai stipriai padaryta, nedid 
X siems naudinga ir paranki. Jos kaina buvo 30 doleri 
i O mes parduodame už $7.50.
t Kita didesnė drukuojama mašinėlė, 
X dbjama visuose ofisuose. Jos vertė 100 
š* parduodame už $16.50.
i 

►I* Ir dar viena vardu Number - one
X Auksinis atramentas. Atrodo labai gražus la 
X kas tuo atramentų parašytas. Kiekvienas gavęs t 
X atramentų parašytą gromatą negali atsidžiaugti, te 
X kaip jam šimtą dolerių dovanotume!. Bonkutės k 
X na $1.00.T y Sidabriniai milteliai užpilti ant

ga, atrodo labai gražiai. Tinkami 
V kams rašyti — 50c.
X 
A 3. Geriausios britvos skusties.
X ralius Jurgis neturi geresnių už šitas.
X per saldų pieną plaukia. 
X $2.50, $3.50 ir $4.00.
X jama.
X tos vietą duosime kitą.
X mainyti.

4. Grynos skaros pustai (diržai). Kaip ant 
X britvą papustai, tai ji ima barzdą, kaip dalgis žc 
X Kaina $1.00, $2.00 ir $3.00.

♦♦♦ 5. Geriausi galąstuvai britvoms ir peiliams |
❖ ląsti $1.00, $2.00.
X 6. Ar girdėjai kuomet apie žiūroną Tai lai 
X puikus daiktas. Nuėjęs teatran, į pikniką arba ku 
X laukus, prisidėk žiūroną prie akių ir visus toli es; 
X čius daiktus pamatysi, nors daiktas, mergina, ar 
X kinas būtų už 10 mylių tolumoj. Atrodys, kad 
X matai prieš save tik už kelių žingsnių. Ir viskas k 
X aiškiausiai matoma. Daug džiaugsmo turėsi, kuor 
X tavęs ištoli niekas nemato, o tu viską matai. G 
X žiūroną įsigyti dar ir turiųtiems silpnas akis. 1 
X mėgink nusipirkti. Kaina labai pigi, tik $4.00, $6 
X ir $8.00. Paauksuoti, su šilkiniais pasaitėliais, t 
X vadinami inžinieriški $18.50 ir $23.50.
X Kas pirks šiomis dienomis ir prisius šį apga
X nimą podraug su pinigais, tam duosime geras do
X nas: porą šilkinių pančekų ir šilkinę skepetaitę. ' 
X reikia paminėti, kokių pančekų nori — ar vyriškų 
X dėl merginų.
X Pinigus ir laiškus siųskite tokiuo adresu:

atramento, bl 
meilingiems la

Nei Anglijos 1 
Atrodo kt 

Labai aštrios. Kaina $1J 
Kiekviena britva gvaranti 

Jei nebus gera, atsiųsk mums atgal, o mes 
Nors dešimtį kartų g

Perskaitytus ‘‘Darbininko’* 
numerius nenaikinkite, bet per
duokite tiems, kurie jo neužsi
sakę.

Jack Mailing Order Co
General Delivery. 
Terre Haute,Ind.

1) Ar reikia gerų baiseklių (dviračių), kr 
nereiktų nuolat taisyti, kuriais būtų lengva važii

ir būtų nebrangūs? Jei tokių nori, pirk iš mi 
Savo mieste tokių negausi nei už 40 dolerių. O pas i 
mis su dubeltavais roberiais kaina $12.00. Vadin; 
pirmo gatunko $18.75.

Prie kiekvieno baiseklio duodame dovanai 
triūbą dėl signalo vertės $3.00. Pasiskubinkite n 
pirkti, nes nedaug teturime.

2) Ar žinai svieto mandrybę, kad į penkias 
nutes galima nuvažiuoti 10 mylių štyminiu baisek 
Ryto metu į darbą nereikia anksti keltįes ir vai 
suvargus po dienos darbo ilgai eiti namo, 
štyminį baiseklį, tas nejaučia nuovargio, 
rai galima pasivažinėti, juo važiuoti nereikia j< 
mokslo. Su kiekvienu tokiuo baiseklių mes duod 
aiškius nurodymus, ką greitai galima suprasti, 
sų kaina labai pigi — $75.00, $85.00 ir $125.00.

3) Auksinis laikrodėlis gryno aukso, 14 kai 
17 akmenų, kaina tik $32.50. Lenciūgėlis auks 
$13.25 ir $15.50.

4) Auksinė plunksna, pati atramentą pritrav 
14 karato aukso — $1.00, $2.00, $3.00, $4.00 ir $1

Turime daug visokių armonikų, koncertinų ir 1 
Pinigus ir laiškus siųsdami adresuokite:

Kas 
Labai

Jack Mailing Order Co. 
Gen. Del.Terre Haute, ln

PLATINKIT
“Darbininko”



I

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

I

Reikale kreipkitės pas vienatini lietuvį išdirbėję faų 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ec- 
luloidu. Išdirbu tarpas, vėliavas, kartinas ir tam pana
šius 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.

I

GERIAUSIOS 
PARMOS.

Norintieji pirkti gerų farmų 
budinkais, Sodais, apsėtais

sto- 
stalioryB-

M. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST : MONTELLO, 14488

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imą.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

DR. W. T. REULY
469 Brotdway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos NedėBoni*
nuo 9 vaL ryta nuo 10 vai. ryta
iki 8, vai. vakare. iki 4 vaL vakare.

Kauno gub., Ukmergės pav., roje vietoje, geras biznis. PAR-
Deltuvos miestelio.. 12 m. DUODAME PIGIAI. Savininkas 

turi du bizniu ir negali apdirbti. 
Kreipkitės:
128 B St., So. Boston, Mass.

T--------------------- =----------- =--------

po 75c., didumas 16x24 I Agentai uždirba 
COLIŲ.

Bv. Antanas. Tamsiai spalvuo
tas.

Nekalto Prasidėjimo Panelės Bv.
Spalvuotas.

Po 75c., DIDUMAS 22X28 
COLIŲ.

Malda Darže. Spalvuotas.
Panelė Bv. Ražancava..

Spalvuotas.
Paskutinė Vakarienė.

Spalvuotas.
šeimyna šventoji. Spalvuotas. 
Panelė Šv. Bkapliernos.

Spalvuotas.
Nekalto Prasidėjimo P. Bv.
Kristus beldžia duris.

Spalvuotas.
Bėgimas į Egiptą. Spalvuotas.
__________________ ;_________ ;

Paieškau brolio P. Čereškos,

Reikalauja merginos prieT 
namų darbo. f

Nereikia dirbti nedėliomis. 
2823 Washington St., 

Roxbury, Mass.
TAUTOS FONDO SKYR. 

SUSIRINKIMAS.
T. Fondo vietinis skyr. 
is savo susirinkimą 27 d.

iepos 8-tą vai. vak. parapiji- 
5 Šv. Petro salėje, 5-ta gt., 
Bostone.

Į šį susirinkimą kviečiami 
* T. Fondo nariai ateiti, 

gi ir visi tie, kurie dar ne
dėjo prie mūsų skyr., tei

kis ateiti ir pastoti T. Fondo 
užsimokant $1.00.

|. Atsiminkime broliai ir se- 
, kad ten už Okeano, mū- 
Tėvynėje, broliai ir sesers 
čia didžiausį vargą ba- 

. Tad mūsų yra šven- 
husia priedermė juosiuos 

Mes čia gerą gyve- 
turėdami, neprivalome 
ti ir savo brolių, kurie 
jurėj skęsta...

[ Todėl, kuris save lietuviu 
to, lai kiekvienas ateina 
susirinkimą ir lai darbuo- 
iš vien savo vargstančių 
ą labui.

Atsiminkime taip-pat broliai 
sers, kad: “Vienybėje ga- 
99

| Taip-pat prašomi visi ko
riai sunešti blankas su pi- 

igais'ir paimti naujas. Jei- 
kurie dar neišrinko blanką, 
teiksis tą padaryti.

Visi pasižadėjusieji pai- 
vinėti tikietus dėl išlaimėji- 
, galės ją gauti susirinkime. 

Skyr. prot. raštininkas.

ja rakandų krautuvės steigiu 
mui pranešė, kad ant sekan
čio susirinkimo paduosianti 
visišką pieną kas link tolimes
nio veikimo.

Visi nariai didžiai nudžiu
gę iš pagerinimų, kuriuos in- 
vedė mūsų organizacijon bu- 
vusis Seimas. Visų narių li
pas pakilęs ir visi yra pasiry
žę stoti petys į petį ir dirbti 
organizacijos labui, labui sa
vo brolių darbininkų.

Kp. Raštininkas.

IŠVAŽIAVO.
P-lė Ona Pratošiutė L. Vy- 
117-os kp. ir Pil. BĮ. Sus-mo 
. raštininkė, žymi veikėja 

Bostono lietuvių, 22 d. 
iepos išvažiavo ant vakacijų Į 
ontello, Mass. ir žada ten 
abūti ligi 29 d. liepos, t. y. 
i sekančiai subatai. Linkė- 

ina jai ten kuolinksmiausiai 
eisti laiką ir kad sugrįžusi 

vakacijų, dar smarkiau im
tą darbuoties mūsų tarpe.

Draugė.

Buvusieji delegatai L. D. S. 
ime nuo mūsų kuopos išda- 

ė raportą. Iš raporto paaiš- 
ejo, kad L. D. S. 1-asis Sei- 

yra padaręs gana daug 
bių nutarimų ir kad tie 

i palyti ir kuopas, tad 
eta roošties tuosiuos nu- 
us vykinti gyvenimam 

į Visupirma išrinkta 3 na- 
ai iš mūsų kuopos į Spaudos 
omisiją, kurią sudarys visų 
jinių organizacijų kuopų iš- 

ieji atstovai. Sp. Ko- 
isijos užduotim būsią kuotin- 

ausiai prisiruošti prie 
atalikų Spaudos Savaitės, 

i atsibus 22-29 dd. spalio š.
. ir aplamai imant prie kiek- 

s progos stengsis išpla- 
iti katalikišką spaudą
Nutarta ant 26 d. rūgs., 

bmet So. Bostone atsibus L. 
Į-K. Federacijos Kongresas, 

ngti vakarėlį su įvairių 
u ir visą būsiantį nuo 

vakarėlio pelną skirti de
lsto kelionės lėšų padengi- 
į, kurį L. D. S. 1-as Sei- 
yra nutaręs siųsti viso pa- 

lio darbininkų Kongresam 
Vakarėlio surengimui, is- 

komisija iš penkių na- 
Be abejonės, kad va

flis bus vienas iš puikiau- 
nes į komisiją išrinkta 

liaunieji kuopos nariai.
likšta pageidavimas, kad 

iau išrinktoji komisija dis- 
aijų rengimui, kuri dabarti- 

laiku perstojo veikusi, pra- 
šį-tą veikti. Komisija 

įžadėjo surengti diskusijas 
letyfereis vasaros karščiai 

tvės oras. Be to, dar į 
išrinkta vienas nan-

ip-pat išrinktoji komiai-

po $45.00 į 
savaitę, pardavinėdami mūsų pa-1 
tentuotą be šilumos kelinių pro- 
są. iKekvienam vyrui reikalin
gas. 150 nuoš. pelno.

Reikalauk platesnių informa
ciją

Neris Mfg Co.,
Box 76, 

Montello, Mass.

Dr. Pašei J. Jakmauh
(Jakimavičius) 

P^J«>2adŠ poptet. ■aoTm«vakM» 

BOS BEOADWAY C*. G ST. 80. BOSTON.
TalHBS. B.

ATSAKYMAS “ATEITIES’’ 
JUOZUI.

“Žydas muša, žydas rėkia.”
(Pradžioj liepos L. D. S. 1-ma 

kp. buvo surengusi prakalbas. 
Tarpe atsilankiusios publikos 
buvo ir nekoksai p. Juozas, 
blogos valios žmogus, kursai 
“Ateityje” (veik po dviejų sa
vaičių, po prakalbą), aprašė a- 
pie minėtas prakalbas. Jojo 
žinutėje, netrūko pavardžia- 
vimą, šmeižimų ir melagys
čių. Aš tai patėmijęs ir kai
po kp. rašt., laikiau sau qž 

priedermę, tą viską atitaisy
ti, ką ir padariau 82 num. 
“Darb.” Nurodžiau,' kad p. 
Juozas, ne taip suprato kal
bėtoją kalbas (žinoma jam pir
moje vietoje rūpėjo šmeižti) ir 
nurodžiau, kad nors p. Juo
zas nieko nematė rašanties, bet 
prie kp. prisirašė 10 narių.

Atitaisymas matomai p. Juo
zui nepatiko ir “Ateities” 88 
num. vėl rašo: “Už aprašymą 
prakalbų išvoliojo. ” Matyt 
p. J. nepatiko, kad aš atitai
siau jojo šmeižtus ir nurodžiau 
melagystes. Tad “Ateityje” 
p. Juozas vadina tuos atitaisy
mus kolionemis, mat pasiro
do, kad jis ant tiek teišmano, 
kad jei jo klaidas nurodai, tai 
reiškia “kolionės.” Neužten
ka pasakyti, kad iškoliojo, 
bet reikia pasakyti, kaip iš
koliojo.

Antru sykiu berašydamas 
ir-gi dar antru kartu nesigėdi
jo meluoti. Prikiša visokius 
ten klebono “prašymus” ir 
verkią kad nedaug teprisira- 
šė, tik 10 narių. Mums už
tenka ir tiek, ir mes negali
me reikalauti, kad visi susi
rinkusieji į prakalbas prisira
šytų prie kp. Kas link “pra
šymų,” tai aš 82 ’‘Darb.’ num. 
nurodžiau, kad tai buvo ne 
“prašymas,” bet paraginimas, 
patarimas.

Ant galo, jeigu žmogus ne
atskiria prašymo nuo paragi
nimo, patarimo, kad aš abe
joju, ar su tokiu galėtum susi
kalbėti. Užteks...

Kp. Raštininkas.

PARDAVIMUI
Barber Shop (Baradasku- 

tykĮė) geroje vietoje. Biznio 
padaroma 60 dol. į asvaitę.

Parsiduoda pigiai.
J. JASIONIS,

116 Dorchester Avė., 
So. Boston, Mass.

D. L. K. v. B.
MUZIKALISKA MOKYKLA. 
Mokinama ant smuiko Piccolo 

Klarneto 
Piano 
Korneto 
Trombono 
Būgnelio.

339 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Deltuvos miestelio..
kaip gyvena Amerikoje. Pir-l 
miaus gyveno St. Louis, Mo. 
Meldžiu jo paties atsišaukti, 
ar kas kitas šiuo adresu:

Antanas čereška,
75 Broadway, 

So. Boston, Mass.

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

Adresuokite,
A. KIEDIS A CO. 

Peoples Stato Bank Bldg.
Scotville, Mich.

LIETUVIAI PAS SAVUS.

Gydo viaokiaa ligai 
PriikiriKAJciniui.KRAUTUVE PARSIDUODA

4 kampas nuo mokyklos, ge-

DR. F. MATULAITIS
Ofiaaudynoe
1-3P.M. 7-9 P.M.

419 Boylstoa St, Bostoa, Mus.

TEL. BACK BAY 4200

1.00
1.00

75c.
50b.

1.00

ATMINK.
Kiekvienas rakandas pir

ktas mūsų kratuvėj ženklina 
taupumą jums visiems

IR
Už kiekvieno daikto rasi mū
sų gerą vardą, įgytą per 38 
metus teisingo pirkliavimo.

Paveikslai.
Papuoškite savo namus gra

žiais paveikslais. “Darbinin
ko’ ’ knygyne galima gauti 
dailių, įvairių, visokių, di
džių ir mažų, pigių ir bran
gių paveikslų.

Vietinius ir apielinkes lie
tuvius kviečiame atsilankyti ir 
išsiskirti sau tinkamų paveik
slų. Kitų miestų lietuviai ga
li išsirašyti

Štai paveikslų surašąs:
PO 15c. DIDUMAS 11Z14 

COLIŲ.
Bv. Rita. Spalvuotas.
Bv. Juozapas. Juodas ant balto. 
Bv. Cecilija. Juodas ant balto. 
V. J. Kristus ra erškėčių vai

niku. Juodas ant balto.
Širdis V. J. Kristaus. Juodas 

ant balto.
Nekalto Pras. Panelės Bv.

Juodas ant balto.

PO 25c., DIDUMAS 16X20 
COLIŲ.

Bv. Teresa. Juodas ant šviesiai 
geltono.

Bv. Juozapas. Juodas ant balto. 
Jėzaus paveikslas. Juodas ant 

balto.
Panelė Bv. ra Kūdikėliu. Juo

das ant balto.
Apreiškimas Aniolo Gabrieliaus.

Spalvuotas.
Užgimimas V. Jėzaus. Spal

vuotas.
Bėgimas į Egiptą Spalvuotas.

PO 50c., DIDUMAS 18X24 
COLIŲ.

Šventoji Šeimyna. Spalvuotas. 
Panelė Bv. Bkapliernos.

Spalvuotas.
Bv. Juozapas. Spalvuotas.

♦

Aisbaksis lygiai toks, 
kaip - - -

B _ „ ‘ Sanita
riškas. Geriausio išdirbimo. 
Taupina ledą.

James
Kampas B ir B’way,

Lietuviai pardavėjai vi
suomet randasi krautuvėj.

Atdara panedejio ir suka
tos vakarais.

M Co.

Telepbone So. Boston 605. 
ANTANAS BAR ALIS 

meistras 
indeda telephonus, dengia 
gus, ir atlieka visus 

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

315 W. Broadvray, 133 Bowen St. 
SO. BOSTON, MASS.

__Skaitykite ir platinkite 
‘‘Darbininką.’’ Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grinčioje.

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaižuodamaa atnaujyk.

Vienatine Lietuviška
A P T I E KA

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

ros sekančios gyduolės.

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų - 
Nuo prakaitavimo kojų
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

1.00
1.00 
50c.
1.00 
UJO 
45c.
25c.

50c.

25c.

50c. 
25c.

1.00

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro.

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

(Castle Sųuare’s Block’e.)

DR. SPRINGER
DENTISTAS
49 Chabers St.,
364 Harison Avė

Weat End
S. I. Ecfkū

LIETUVIS KRIAUŠIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

pagal naujausią madą, vyrižkus 
ir moteriškus. Darbą atlieku 
gerai, teisingai ir pigiai. Taip 
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir 
kvarbuoju.
PETRAS MAKAREVI0IUS,

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

Wilkes-Barre, Pa.

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

Gyduolės nuo vištakių
(corn’s) 15, 20 ir 25c. 

Pilės dėl Kepenų r
ir Inkstų 75e.

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.
Visokie kvepianti

muilai 10, 15 ir 25c.
Perfumos visokių gėlių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

TeL Oxford 4900.

J. P. TUINYLA

Tcukfmons So. Boston 605

Lie
ADVOKATAS

WiHiam F. J. Hoįvard 
Lietuviška pavardė buvo 
Vincai F. J. Kavaliauskas 

315 Broadway, So. Boston.

h
II

Vienatinė Lietuviška J*

Krautuvė t
Kuri užlaiko visokio ta* 

voro, reikalingo maine- 
nieriams.

V. LUKOSEVICIA,

TAUTOS FONDO 
ŽENKLELIAI — 

geriausiai nusisekė pada
ryti Bostono firmai 

BOSTON BADGE CO.
Lietuvių tautiškos spal

vos, žirgvaikis ir parašai 
anglų ir lietuvių kalbomis. 
Puikiausiai tinka platinti 
tarp amerikonų per Tag 
Day.
UŽ 1 TŪKSTANTĮ — 

TIK 17.00.
Adr.

294 Washington Str., 
Tel. Rom. 629

BOSTON BADGE CO. 
Boston, Mass.

; t
hH 
Ht

Užlaikotn didžia utna krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių, 
int lengvų išlygų. Reikalauja- 
ne agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup 
čiams, didelį, naują katalogą 
dunčiame ant pareikalavimo už 
25 centus štampų

J. P. TUINILA
322 Washington 8t^ Boston. Mass

Akių Specijalistas 
Prirenka akinius

M. So. BoMoo 270
DR. JOHN NacDONNELL, M. D. I 

rusikalketi ir Urtuvisskai.
Ofiso valandos:

Rytais iki 9 vai. |
Po piety 1 iki 3 |
vakarais 6 iki 9

536 Broadvray, So. Boston.

i

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

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

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarą Gy
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums 

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

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

A
■v

Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje.
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam 

Ramybė!
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios 

organizacijos ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
jų narių Bet gal da pats gerbiamas nepamąstei^ 
kas ji yra ir delko pats neprisirašai.

Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: —
1) Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės 

1150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00.
2) Moka pašelpą nariams-ligoniams kas savaite 

po $3.50, $7.00, $10.50„ ir $14.0 0.
3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4) Skleidžia apšvietę, ifieidinėja gerus raštus ir 

dalina nariams dovanai.
5) Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurody

mus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluose.
6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pi

ni gižiai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas 
įstaigas ir tt

Instojimas į Susivienijimą pigus, mėnesinė mo
kestis lengva. Norėdami gauti platesnes informs- 
eijas kreipkitės į vietines kuopas, kurių randasi ko
ne visur po vigą Ameriką, kur tik lietuviai apsigy
venę, arba stačiai pas Centro Raštininką, Šiuo ad
resu: —

• •




