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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 
išsiplatintų, taip kad kiekvie
nas kasdieną turėtų gero skai
tymo kuriame pamokinama, 
sustiprinama ir pakeliama 
krikščioniškos dorybės.

Popiežius Benediktas XV.
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Laiškų siuntimas į Lietuvą.
—

Po ilgi] rūpesnių “Švedą- 
-Lietuvių Komitetas” buvo pa
galios gavęs leidimą iš vokie
čių valdžios persiuntinėjimui 
trumpų laiškų-pranešimų į už- į 
imtąją Lietuvą. Trumpu lai
ku, per kovo ir balandžio mė- j 
nesiūs buvo išsiųsta Lietuvon, 
virš dviejų tūkstančių laiškų. 
Tik štai gegužio mėn. atėjo ži
nia, kad vokiečiai neleis Ko
mitetui toliau varyti tą dar
bą, ir net didumą iš pasiųs
tųjų laiškų grąžinta atgal.

Šiuo laiku “Šved-Liet. Ko
mitetas” begali daryti tik pa-' 
klausimus apie sveikatą ir me
džiaginį stovį pasilikusiųjų ru
sų pavaldinių užimtose vieto
se. Atsakymai į tuos paklau
simus ateina negreitai, mažiau
siai per pusantro ar du mėne
sius.

Labai Jaug paišymų..pada
ryt i tokiuos paklausimus apie 
pasilikusius Lietuvoje ateina 
Komitetan iš lietuvių ameri
kiečių. Nors prie Komiteto 
tedirba tik du lietuviu,- bet 
tie prašymai kiek galima atlie
kami. Kur kas geriau galėtų 
visa tat organizuoti lietuviai a- 
merikiečiai pas save. Ne tik 
kad čia “Š.-L. Komitetas” ir 
be to turi daug darbo, bet jau 
vien dėl to, kad susižinojimas 
su Lietuva iš Amerikos tiesiog 
dvigubai bus greitesnis. Visi 
laiškai iš Amerikos Švedijon 
eina per anglų cenzūrą, užsi
guli ten kartais begalo ilgai. 
Iš Švedijos Amen kon taip-pat. 
Jeigu gi amerikiečiai č ,

Rusai nori kelio į Konstanti 
nopolį bet bar nepasidarė.

KARALIUS MOTERŲ 
VALDOMAS.

Dėl susižinojimo su išbėgu
siai Rusijon reikia kreiptis In
formacijų Biuran prie Centro 
iKomiteto: Baskov per.^29, 
Petrograd.

J. Augštuolis,
Ig. Jurkūnas.I ' .

Red. prierašas. Pasiteiravi
mo laiškas pasiųstas Ispanijos 
ambasadon į M’ashingtoną ir 

■gavė atsakymą, padirtynsirae 
i tam tikras blankas ir pradėsi;, 
me siuntinėti laiškus į užimtą 

i Lietuvą per Ispanijos ambasa
dą. Apie išlygas~lr tt. pas
kelbsime gavę atsakymą iš am
basados.

I
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SMARKŪS MŪŠIAI 
RUMUNIJOJ.

Šiuo tarpu smarkiausi mū
šiai eina Rumunijoj. Rusams 
ir rumunams rūpi perkirsti su- 
sinešimo kelią tarp Berlino ir 
Konstant nopolio. Tuomet tai 
Bulgarija
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į rimą g 
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RENGIA MILŽINIŠKA 
STREIKĄ NEW 

YORKE.
Jau keturios dienos 

kai buvo paskelbtas 
nių, 
kelių darbininkų streikas. 
Nors iš pradžios tas srreikas 
nevisai sekės,* brt Tariu datfg 
rėmėjų, nes einasi apie svar
bi] reikalą. Sustreikavusieji 
darbininkai reikalauja pripa
žinti teisę organizuotis.

. Tai nedėlioj įvairių unijų 
valdybos turėjo posėdį ir nuta
rė bandyti iškelti milžinišką 
streiką New Yorke ir apielin- 
kė požeminių gatvekarių dar
bininkų parėmimui. Dar da
bar turi pačios unijos tam pri
tarti.

ANGLIJOS GELEŽINKELIU 
DARBININKAI STREI

KUOSIĄ.
Anglijos geležinkelių darbi- 

darys ninkąi reikalauja, kad jų al- 
užklausimus per ispanų pa- g°s būtų pakeltos ant 10 žilin
siant inystę Kasliingtone, tie■ gų savaitėje. 5.000 darbinin- 
užklausimai eis Berlinan ispa-1kų turėjo susirinkimą, kur mi
nų pasiuntinystėn be jokios tarė, kad jei iki rugsėjo 16 d. 
cenzūros, be jokio sutrukdy- j jų reikalavimai nebus išpildy
mo. Atsakymai ir-gi gįžne-'ti, x“ Y— 
liečiami. ^Neutralių šalių gry
nai valstybinių susinėsimų jo
kia iš kariaujančių valstybių 
kontroliuoti negali.

Ispanų gi pasiuntinystė 
IVasliingtone patarnauti lietu
viams, kaipo Rusijos pavaldi
niams, šitam dalyke neatsisa
kys. Ispanai daboja rusų pa
valdinių reikalus ir turi jais 
rūpintis, nes už tat gauna di
delį atlyginimą nuo rusų vals
tybės. Tik būtinai reikia, 
kad lietuviai sutaisytų prie is-i 
panų pasiuntinystės" savo Ko- Į 
mitetą, kuris rūpintus tų j 
užklausimų tvarkymu. Ispa-! 
nai patys to daryti negal, nes 
jie negali orijentuotis nei mū
sų varduose, nei Lietuvos vie
tų pavadinimuose.

Užklausimai daromi sulig 
tam tikros, nustatytos ispanų 
pasiunt nystės Berlyne, tvar
kos ir ta syklių. Yra užtvir
tinta forma blankų, kurioms ir 
tegalima naudotis.

Tuo reikalu tesikreipia A- 
merikęs lietuvių veikėjai į is
panų pasiuntinystę Washing- 
tone. Ten galima bus suorga
nizuoti ne tik žinių, bet ir pi
nigų persiuntinėjimas Lietu
von.

, tai sekančią, naktį 12 vai. 
mes darbą. Tai buvo tik pie
tinės Vali jos darbininku susi
rinkimas. Galimas daiktas, 
jog kiti darbininkai tam nata 
rimui pritars ir jei valdžia ne- 
išpildys rekalavimų, tai visoj 
Anglijoj bus streikas.

PREZ. WILS0N PAS 
SESERĮ.

Prez. AVilson išvažiavo į 
New London, Conn., kur jo se
suo pavojingai susirgo.

GRĮŽTA DARBAN.
Westfield, Mass.

facturing kompanijos 600 ma- į 
išnistų, kurie sustreikavo i 
rugpj. 18 d., nubalsavo grįžti 
darban. I

Veltui jūs statysite bažny
čias, veltai 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

Tyrinės 
pabrangimąNuo talkininkų diplomatų 

lVasliingtone sužinota kokio
mis išlygomis talkininkai tai
kintus su teutonais ir jos tal
kininkėmis. Sako, jog šito
kius padarys reikalavimus:

Užleisti Anglijai Helgoland.
Užleisti Rusijai dalį Sileri- 

jos ir dalį rytinės Prūsijos ir 
Galicijos.

Užleisti Rumunijai Bukovi
ną ir Transylvaniją.

Užleisti Serbijai Bosniją ir 
Herzehoviną.

Užleisti Italijai Trentino, 
Istriją ir Dalmaciją.

Užleisti Franci jai Alzaciją 
ir Lotaringiją.

Vokietijos visos kolonijos i 
bus pasidalintos.

Į Atlyginti Belgijai bent tiek, 
kiek Vokietija išreikalavo iš į 
belgų laike užėmimo.

Sugrąžinti Francijai pini
gų bent tiek, kiek iš jos iš
plėšta 1871 m.

Konstantinopolis eina Rusi-

Suv. Valstijų valdžia ims 
i tyrinėti popieros pabrangimo 
į priežastis. Popiera nesvietiš
kai pabrango. Tyrinės kodėl 
laikraštinė popiera pabrango 
ir kiti dokumentališki popie
riai.

Popiera, kurią valdžia var- 
r toja rašymui savo dokumentų 
pakilo ant 100 nuoš.

Senatorius Fletclier inešė tą 
į sumanymą senate, o senatas 
jį priėmė ir bus nuskirta dam 
tikra komisija.

Graikijos karalius Konstan-; 
tinas I buvo didžioj intekmėj 
dviejų moterų — motinos ir 
pačios. Jo motina buvo ru
sė, duktė didžiojo kunigaikš-: 
čio Konstantino Nikolajevičio.! 

i Jo pati Sofija kaizerio sesuo. 
Karaliaus motina ir pati nuo
latai susidurdavo. Motina 
kreipė karalių prie Rusijos, o 
pati prie Vokietijos. Galop 
pati inveikė ir karalius labiau j 

■ pakrypo prie Vokietijos. Tuo
met motina išvažiavo Rusijon. 

Konstantinas užėmė sostą 
1913 m., po nužudymo kara
liaus Jurgio I. 

Konstantino įpėdinis-sūnus 
Jurgis esąs liberališkas, ir la
biau linkęs taikintis su žmonė
mis, negu jo tėvas. 

Kuomet karalienė Sofija 
buvo sugrįžus į Berliną ir gy
veno nuo 1908 m. iki 1911 m., 
tai sūnų Jurgi buvo atidavus jai. 
i .gvąrdiją ir.jis gavo gerą ka
rui išauklėjimą.

Seniau buvo kilus kalba, 
kad jei Konstantinas ves Sofi
ją, tai jų sūnus užviešpataus 
Konstantinopolyj 

Tai dabar ta šnekta prisi
minė ir graikai v'Iisi. jog Jur
giui užėmus sostą, jis atstatys 

bandė ■ senovės Bizantinę imperiją ir

RUSŲ FRONTE.
Rusų -fronte smarkių 

rėmimų buvo Galicijoj 
Halicz. Rusai buvo užsispy
rę. paimti tą tvirtovę. Buvo 
pradėję didž'ai bombarduoti 
Haliczo fortus ir jau'pats mies
tas buvo užsidegęs. Tą tvir
tovę gina austrai, vokiečiai ir 
turkai. Jau išrodė, jog tvir
tovė, tuč-tuo jau teks rusams. 
Bet pr ešininkai atsilaikė ir 
dabar jau rusai apsistojo bom
bardavę. Austrai skelbia, jog 
rusai panešė didelius nuosto
lius darydami atakas. Aus
trai giria turkus, kurie gerai

1 > t.p

Igariją 
u-amatė tą ir pr - 
m-ti prieš rumu- pas rodė.

Vokiečiai ir austrai pripa- 
pažįsta, jog'Karpatuose į va-į 
karus nuo Shypot susai pasi-i 
varė pirmyn. Kitur tai rusų 
atakos buvę atmuštos. ,

Rusai skelbia, jog septyni 
priešo aeroplanai įyyėjo bom
barduoti Kovelio geležinkelį. 
Bet buvo nuvyti atgal. Kar
patuose rusai paėmė nuorugp. 
31 -d. iki rūgs. 6 d. 15 oficie- 
rių ir 1889 karevius į nelaisvę 
— paėmė be to dar dvi 
tas, 26 kulkosvaidžius, 
šautuvų ir amunicijos.

Vokiečių aeroplanai 
bombarduoti Rygos užlajoj sa- užviešpataus Konstantinopolv- 
lą Runo. bet nieko nepešę gri- je.
žo atgal. Dabar buvo pasklidęs gan-

_________ das, jog karalius Konstanti- 
, nas atsisakęs nuo sosto ir pa
vedęs jį sūnui-įpėdiniūi Jur
giui. Aiškesnių žinių apie tai 
nėra. Bet tas žinoma, jog 
premieras Zaimis yra, kaip ir 
diktatorius. Premieras yra pa
laikomas Venizelos šalininkų, 
kurių yra labai daug. • Veni
zelos yra gabus diplomatas ir 
labai graikų mėgiamas.

Graikijoj talkininkai paėmė 
savo žinybon telegrafus, tele-

bnav/j. i

• ■ atsisd
' nūs. ir rusus, 
■turkai ir vok 
įdėjo veržtis į 
i brudžą palei 
Tai tuo frontu. 70 mylių ilgu
mo eina atkaklūs mūšiai. Tur
kai ir bulgarą; varosi pirmyn Į 
palei Juodųjų jūrių ir paėmė 
Rumunijos plovine jo j Dobrud-f 
ža, Baltžik, Kavarna ir Kali 
Okra. Bazadžik ir Turtukai 
jau seniau buvo paimti. Tai 
dabar prieš tuos užimtus pun
ktus priešininkai imasi su di
džiausiu atkaklumu.

PAĖMĖ SILISTRIJĄ.

Bet rumunams ir rusams 
kol kas dar nepavyko atsispir
ti, visur tame fronte viršus y- 
ra bulgaru, turku ir vokiečiu. 
Naujausia žinia yra ta, jog i 
Rumunijos tvirtovė Silistrija 
pateko į priešininko rankas. 
Ta tvirtovė randasi 25 mvlios i* *■ ‘ 
šiaurės rytus nuo paimtosios Į 
tvirtovės Turtukai ir 60 mylių 
į rytus nuo Budi arešto Rumu-' 
nijos sostinės.

Vokiečiai skelbia, jog ru- Į 
munų ir rusų nuostoliai tuose > 

į mūšiuose yra labai dideli.
Vargas rusams, kad jie ne- 

' gali greit pribūti rumunams į 
talką, nes tik vienas geležin
kelis tenutiestas iš Rusijos 

i į Rumuniją. Mat ligšiol Ru- 
1 sija ir Rumunija skersakiojo ir 
į neužsitikėjo viena antrai. Tai 
j nebudavojo geležinkelių, kad 
' karės laiku bile kuri nepasi
naudotų. Tai dabar rusai pū 

j sti ir raiti bėga per Rumuniją 
■ prigelbėti apginti rubežius nuo 
priešininkų. Rumunų nepa- 

! sisekimai labai puldo jų dva- 
! šią, ypač todėl, kad tie nepa- 
i sisekimai dedasi netoli sosti
nės sienų.

— Manu- RUMUNAI VAROSI PIR
MYN PRIEŠ AUSTRUS.

' Vakaruose rumunai vis dar 
varosi pirmyn prieš austrus. Į 
šiaurę nuo Orsova rumunai pa
stūmė austrus pustrečio^ my
lios atgal. Rumunų atakos 
į vakaru nuo Csik Szereda bu
vo atmuštos.

Austrijos premjeras sako, 
jog Transylvanijoj pačiame 
Rumunijos parubežyje austrai 
nemanę laikytis. Todėl grei
tai atsitraukę į tam paskirtas 
drūtas pozicijas.

Rumunijos laikraščiai rašo, 
jog jų pietinis frontas esąs ap
rūpintas ir nereikia nusiminti, 
kad bulgarai, turkai ir vokie
čiai šiek tiek laimėjo. Visvien 
ūmai jie būs‘ą nustumti atgaL

I 
i

PERSERGĖJO MEDĖJUS. '
Suv. Valstijų valdžia per

sergėjo medėjus, kad būtų at-s 
sargesni. Nes susekta, jog 
dėl medėjų neatsargumo kas 
metai būna užmušimų iki 200, 
o miško gaisrų medėjai padaro 
apie 15 nuoš.

SUMOBILIZAVO DIDELĘ
• ARMUĄ.

Kanada sumobilizavo ir ap
ginklavo nuo karės pradžios 

361.693 vyrus.

Franci jo j buvo didelių susi
rėmimų ore. Tuose susirėmi
muose septyni vokiečių aerop
lanai buvo nušauti.

Anot vokiečių pranešimų 
anglų atakos tarp Tliiepval ir 
Combes buvo atmuštos, o fran- 
cūzai buvę atmušti Baleux- 
-Belloy fronte. Vokiečiai pri
pažįsta, jog ties Tliiaumonth 
franeūzai buvo įsibriovę į vo- ______________
kiečių drūtvietes, bet buvo iš- fonus ir krasą, kad visus su-

Vokietijos laivynas, jei jo 
kiek liks turi tekti Anglijai.

Vokietijos prekinį laivyną 
pasidalys talkininkai.

Kiel Kanalas turi būti ne- 
utralis.

Stipriausios vokiečių tvir- 
. tovės turi būti nugriautos.

Tokie tai daug maž būtų 
talkininku reikalavimai. Ka- 
rei-gi tęsiantis ir talkininkų 
dalykams gerinantis jų reika
lavimai dar didės.

Helgoland yra mažutė sala, 
kurią Vokietija nupirko nuo 
Anglijos nes pastaroji manė, 
jog tas žemės sklypas yra be 
vertės. O vokiečiai čia pada- 

i rė nesugriaunamą tvirtovę ir 
stotį jūrės ir oro laivynui.

vyti atgal.
SALONIKŲ FRONTE.
Tame fronte pasitaiko tik 

žvalgų susirėmimai.

MIRŠTA NUO TRENKS
MO.

Iš Franci jos karės lauko 
Anglijos fronto rašo vienas ko
respondentas apie nepaprastą 
galybę Anglijos armotų. Apie 
Guillemonto bombardavimą ra
šo šitaip:

“Žemė į rytus nuo sodžiaus 
buvo nuklota vokiečių lavo
nais. Kaikurie lavonai buvo 
visai nuogi, nes kiekvienas 
drabužio šmotelis buvo nublo
kštas. Labai daug lavonų bu- 

i vo tokių, ant kurių nebuvo 
jokių žaizdų ženklo ir nėra a- 
bejonės, jog kareiviai krito 
nuo neišpasakyto trenksmo. Ir 
požeminiuose urvuose nedaug 
monių teišliko, ir kurie išli

ko sako, jog jų nervai sudra
skyti baisiausiu bombų sprogi
mu.”

Korespondentas toliau ra
šo, jog ši užimtoji pozicija 
buvo vokiečių ginama tik len
gvomis anuotomis. Tai di
džiąsias anuotas jie išanksto 
tolyn nugabeno, 'nes matė ne
atsilaikysią.

NEBUS RINKIMŲ.
Vokietijos laikraščiai 

kelbė, jog rinkimų į Reichs
tagą nebus, kol karė tęsis. 
Rinkimai turėjo būti šį rudenį. 
Tie patys atstovai ves reikalus 
po senovei

BUVO TURKIJOS SOSTI
NĖJ. .

Gen. Toįvnshendo pati išsi-1 
rūpino iš Turkijos valdžios leR i 
dimą pasimatyti su savo vyru, Į 
kurs yra nelaisviu Turkijos so-! 
stinėj — Konstantinopolyje, j 
Sako, jog sostinėj ramu, duo-1 
na esanti pigesnė, negu An-’ 
glijoj, mėsa nebrangi, cukrus j 
ir kava tai brangus.

MOKYTIS NIEKUOMET 
NEVĖLU.

Danville, UL — Mary Nor- 
j cross, sulaukus 90 metų am
žiaus pradėjo mokintis skaitv- 

• ti. Ji sako, jog nuo jaunys-
j tės norėjus išmokti skaityti.1 
j norėjus visuomet pasiskaityti 
■ laikraščių, bet neturėjus lig
šiol laiko išmokti skaityti. 
Dabar turinti apsčiai laiko ir 
todėl ėmėsi darbo.

Ji sako jaunystėje turėjo 
prigelbėti tėvams ant farmos. 

Į o ištekėjus pirma uždarbiavo 
Į su vyru, o paskui metai po me
tų didinosi šeimyna ir reikėjo 
auklėti vaikus, kurių turėjo 
daug.

Dabar džiaugiasi, kad ant 
Jamžiaus galo pasieks to, ko 
troško jaunystėje.

PERDAUG ADVOKATŲ.
Senatorius Elihu Root sa

ko, jog Suvienytose Valstijo
se yra perdaug advokatų. Jų 
yra 114.000. Sako, kad jei 
teisybė čia aukščiau stovėtų, 
tai tų advokatų skaičius žy
miai sumažėtų.

KANALĄ IŠVALĖ.
Panamos kanalą, į kurį ne

senai buvo įgriuvę daug žemių 
jau :švalytas ir jau juomi ei
na garlaiviai.

I

MIRĖ NUBIEDNĖJĘS 
DIDŽTURTIS.

PASIKALBĖJIMAS SU 
SKAITYTOJAIS, PRIE- 
TELIAIS IR RĖMĖ

JAIS.
Du metai jau kaip siaučia 

baisioji karė Europoje, žmo
nės kenčia badą.

Kiek ten visokių gėrybių 
sunaikina, kiek gyvasčių pa
deda.

Tą atjaučia ne vien tik tie 
žmones, kurie ten gyvena, bet 
turime atjausti ir mes.

Pabrango viskas ir šioje ša
lyje, valgis, drabužiai ir kiti 
daigiai.

Ypatingai tą atjautė laik
raščių išleidėjai, delei pabran
gimo popieros ir visų kitų dai
ktų prie spaustuvės reikalin
gų-
' Ne v’en tik lietuviai išlei

dėjai laikraščių pradėjo kelti 
prenumeratų kainas, mažino 
puslapius, bet taip darė ir an
glų. laikraščiai, nors jie daug 
tvirčiaus stovėjo negu lietuvių. 
, Jų laikraščiai turi kur-kas 
daugiaus skaitytojų, apgarsi
nimų, kurių kainos gana aug- 
štos.

Anglų laikraščius skaito vi
si, visų tautų žmones ir pas 
juos garsinasi, o lietuvių lai
kraščiai daugiausiai laikosi iš 
savųjų, kurių kaip tik dar ne- 
perdaugiausiai turime.

Todėl nėra ko stebėtis, jei
gu kuris nors pakelia kainą 
prenumeratos arba sumažina 
puslapius.

Mes ligšiol “Darbininko” 
"renumeratos karnos nepakė- 
ltme, nei nesumažinome pos
lapių, nors tie patįs vargai, 
kaip ir kitiems, bet turėjome 
pakelti pavienių egz. kainą.
.. Buvusiame L. D. S. Centro 
valdybos posėdyje Rugsėjo 6 
d. apie tai buvo svarstoma ir 
pripažinta reikalingu pakelti 
ant pavienių, bet prenumera
ta palikti po senovei.

Žinoma tą atjaus pavienių 
egz. skaitytojai, bet mūsų a- 
gentai turėtų išaiškint5, kad 
kitaip negalimo buvo padaryti 
ir norėdami sutaupyti keletą 
centų turėtų užsirašyti ant me
tu.

į

Seatle, Wash. — Persiskyrė 
su šiuo pasauliu Skookum 
Jim Madon, indijonas. Jis 
kartu su George Camach 20 
metų atgal surado Klondike 
aukso kasyklas. Kartą tasai 
indijonas turėjo $100.000. Vi
sus išeikvojo. Jisai iš hote- 
lių langų mesdavo gatvėn sau
jas pinigų ir gėrėdavosi, kaip 
žmonės pešdavosi dėl jų. Da
bar tas indijonas mirė be cen
to prie dūšios.

Kaina pavienių egz.:
Utarninko : r Ketvergo po 3 

centus, Subatinis po 4 centus.
Karė visiems lygiai baisi ir 

blėdinga.
L. D. S. nariai turėtų visi 

kaip vienas stoti į darbą rink
ti apgarsinimus, prenumeratas, , 
spaudos darbus 'r tt. “Darbi
ninkui.”

Rinkti apgarsinimų, siųsti 
užsakymų L. D. S. leidžiamam 
kalendoriui.

■
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2 “DARBININKAS“

aan* iš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis 
Laidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Sv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga. 
Prenumeratoa kaina:

Metams tris kartus savaitėje------------------------$3.00
Pusmečiai ” ” ” ------------------------- $1.50

Užrubežyje metams...........................  $4.00
Pusei metų............................................................................. $2.25

Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:
“DARBININKĄ S,*'

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

“DARBININKAS“
(The Worker)

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

Jt Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Subscription Rate s:

'V early__________________________________________ $3.00
6 months____________________________________ $1.50

Foreign c ountries:
Yearly............................................................................................$4.00
6 months...;.......................................-....'...............................$2.25

Advertising rates on application 
Address all communications :o

DARBIN INKAS,
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Mokinkimes iš praeities 
žiūrėkime į ateitį.

TOLYN — BRANGYN.
Tikinčiam ir doram žmo

gui nekartą širdį suspaudžia, 
matant išklydimą tiek dauge
lio mūsų brolių, kuriems ne
bereikia nei Dievo, nei bažny
čios, kurie džiaugiasi, many
dami, kad neturi dūšios, ku
rie nežino, kam jie pasaulyje 
gyvena. Žuvus tikėjimui, pa
irus protui, irsta ir jų dora, ir 
visas jų gyvenimas. Girtybė, 
laisvoji meilė, pairimas šeimy
nų, netekimas žmoniškumo, 
mandagumo, numylėjimas me
lagystės ir veidmainystės, iš- 
tautėjimas — štai ' vaisiai tos 
nelaimingos bedievybės, kuri 
tolyn vis labyn platinasi mū
sų išeivijoje. Paklydę trau
kia į paklydimą ir kitus, kad 
patiems drąsiau būti) be Die
vo gyventi. Tamsumon pak
liuvus juk gera yra kito nors 
skverno nusitverti Kada di
džiuma užmirš Dievą ir amži- 
nastį, o rojaus (molinio, pil
vinio) tik ant žemės ieškos, 
tada ir jie galės nebesislėpti su 
savo sudolerėjusia siela ir ga
lės rodyti ją visame nuogume.

Vis tai matydami, ką gi 
mes veikiame? Vieni padū
saujame, galvas palinguoja
me, atsiminę senesnius geres
nius laikus, kiti parugojame 
ant ištvirkimo platintojų. Bet 
ar stengiamės susekti tikrąsias 
priežastis visų tų doriškų sui
ručių, ir paskui, susekę, ar 
rūpinamės jas prašalinti?

Ve kur pirmoji priežastis.
Kas atnešė tą suirutę mūsų' 

gyveniman? Ne kas kita, kaip 
visų-pirma nedoroji spauda, 
negeri laikraščiai ir knygos. 
Įvairiais viliugingais būdais 
inkalbėk žmogui, -kad jis ne
turi nemirtingos dūšios, kad 
jis tik žemės tvarinys ir, kad 
jis dvės, kaip ir kiekvienas ki
tas gyvulėlis — visa šita išaiš
kink žmogui, ypač linkusiam į 
ištvirkimą — ir jis, žinoma 
nebeis į Bažnyčią, nustos mel
dęsis ir visus savo pasielgimus 
jau ims kitoniškai tvarkyti, 
negu kad jį motutė mokino.

Inkalbėk ženočiams, jog da
bartinis surėdymas to reika
lauja, kad jie vengtų gimdy
mo vaikų — ir, žinoma, šei
myna pavirs į ištvirkimo liz
dų, galutinai gi turės pairti.

Išaiškink, ką turi daryti 
jaunikaitis, atlikęs paleistu
vystės aktą, kad neužsikrėtus 
poniškomis ligomis, — o tuo 
pat supančiosi jo dvasią ir pas
tūmėsi jį į dorišką puvimą ir 
pūdymą daugelio kitų.

Panašią “apšvietę“ ir “su
sipratimą” platina visa virtinė 
Įvairių šlamštų, kuriuos palai
ko labiausiai tamsūs ir nesu

sipratę katalikai. Jau nekal
bant apie purviną “ŠakęKar- 
dą,“ pasižvalgykime po “Ke
leivio“, “Laisvės“ ir kitų 
šlamštų skiltis, mes tenai pil
na rasime straipsnių, rašytų • 
įvairių medicinos studentų, į 
velnio samdytinių, kurie savo : 
peklišką misiją pildo su pagel- 
ba spauzdinto žodžio.

Kas čia kaltas?

Ir rodos tik stebėtis reikė
tų, kaip minios mūsų brolių 
katalikų ligšiol nesuprato, kad 
visas tas nelaimes mūsų tau
tai ne kas kitas mums primetė, 
o tik mes patys nusipirkome 
jas už savo pinigus. Mes, be
gaudydami Maikio blevyzas, 
sukrovėme Gegužiui su Michel- 
sonui keletą desėtkų tūkstan- į 
čių ir mes jiems pastatėme So. 
Bostone ant Broadway’s ketu
rių augštų ruimą, kad iš tos j 
tvirtovės ateityje juo drąsiau j 
galėtų savo nuodus svaidyti, i 
Mes labiausiai remiame visas 
bedievių bendroves šlamštams 
leisti ir skleisti, mes sudeda- Į 
me jiems pinigus, kad jie ga
lėti) savo redaktorėlius užlai
kyti kaip tikrus buržujus, mo
kėdami jiems po $25.00 ir po 
$35.00 į savaitę, tuo pačiu 
laiku, kada katalikiškų spau- j 
stovių darbininkai turi skurdą 
kęsti, o leidėjai su deficitais 
kovoti.

Mes padrąsiname juos jau 
antrus namus sumanyti statyti 
— antrą centrą kurti savo a- 
gitacijai. (Čia, žinoma, tai
kome ne į būrį susipratusių ka
talikų, bet į minias nesusipra
tusių ).

Nuvažiuokime į tokį Law- 
rence’ą į Nashuą, į kitas 
skaitlingesnes mūsų kolonijas, 
mes ten pamatysime beveik 
kiekvieno kataliko namuose 
ant stalo begulintį “Keleivį“, 
“Laisvę“, “Naujienas“ ir ki
tus socijalistų laikraščius. 
Tas pats katalikas tų šlamštų 
rėmėjas, šventadienio sulau
kęs, kiūtins į bažnyčią ir rei
kale šauksis kunigo, jei ne 
katalikų kunigo, tai bent bam- 
bizo (didelio skirtumo jisai 
tarp tų dviejų nemato), bet 
tuo pačiu laiku su gryniausia 
sąžine uždegs ir velniui žvaku
tę — t.y. rems bedievišką 
spaudą

Kas daryti?

Kad tą baisią klaidą ir ne
susipratimą iš mūsų brolių tar
po pašalinus, reikia mums vi
siems, kurie tuos baisumus ma
to ir suprantą reikia susijun
gus taip garsiai šuktelėti, kad 
kiekvienas ir tamsiausias mū
sų brolis, ar sesuo krūptelėtų 
ir apsidairytų, kas čia su juo

atsitiko, kodėl į jį jo broliai 
moja ir šaukia. Kada ateis 
Katalikų Spaudos Sąvaitė, ei
kime visi su gyvu ir spausdin
tu žodžiu į mūsų brolių tarpą 
ir išjudinkime jų smegenis, 
kad pagalvotų, ką jie ligšiol 
darė ir ką toliau privalėtų da
ryti.

Katras gi iš jų nenorėtų 
būti sveikas ir doras, ir links
mas? Katras nenorėtų vaiku
čių gražiai ir dorai išauginti? 
Katras gi norėtų matyti baž
nyčias paverstas į linksmybių 
vietas? Tad išaiškinkime 
jiems, kad visa.tai priguli la
biausia nuo to, koks laikraš
tis ir kokia knyga bus jo na
muose.

Katalikų Spaudos Sąvaitę
— bus plačiausia dirva darbo 
kiekvienam šviesesniam lietu
viui katalikui, ar svietiškiui, 
ar dvasiškiui, ar diplomuotam, 
ar savamoksliui, ar vyrui, ar 
moterei.

Tiesa, ta savaitė — tai pir
masis bandymas. Ar nusiseks 
jisai? Tai priguli nuo mūsų 
visų. Lai kiekvienas gyvas 
ir šviesus lietuvis katalikas -» 
kai ateis ta savaitė — nepra
leis nei vienos dienos, nepada
ręs ką nors naudingą dėl kata
likų spaudos išplatinimo. Ir 
jeigu jisai praleis bent vieną 
dieną iš tos savaitės — nieko 
nepadaręs — lai sąžinė jį grau
žia ir neduoda jam ramiai už
migti ir lai jisai prieš užmie
gant pasiketina ant rytojaus 
dvigubai atidirbti. Jei taip 
bus — tai mūsų pirmoji spau
dos savaitė pasiseks.

Jeigu gi visi žiūrėsime pro 
pirštus ir lauksime, kad kas 
kitas padarytų kas reikalinga
— tai mūsų spaudjos savaitė 
nepasiseks ir mes tik duosime 
progos mūsų paklydusiems 
broliams pasijuokti iš mūsų vi
sų užmanymų. Tai savaitei 
turime prisirinkti daugybę e- 
nergijos. Tad rinkime ją ruo
škimės išanksto prie to didelio 
darbo, kurs mūsų tautai žada 
linksmesnį rytojų.

KUN. DR. Vr?BARTUŠKA.
Kielionės inspudžiai.

(Tąsa)
Lietuviai turėtų suprasti kad Kaune, Lie

tuvos širdyje, jie neprivalo su šalies piliečiais 
kitaip kalbėti kaip lietuviškai. ~ 
stiprinti lietuvių tautinė sąmonė, 
kai patys išsiblaškys.

Iš žmonių, su kuriais teko
durti, sužinojau tikrą dalykų stovį Lietuvoje. 
Supratau ką lietuviai myli, ir ko neapkenčia. 
Sužinojau kiek jų perkentėta karės metu ir ko
kios baimės siūbuoja jų išdžiūvusias krūtines. 
Jie man papasakojo kur dingo jų amžiais su
krauti turtai ir kas dedasi Lietuvos kaimuose 
ir miesteliuose. Po dviejų savaičių buvimo 
Kaune, galėjau drąsiai didžiuotis kad mūsų 
atsilankymas Lietuvoje nebus be pasekmių. Ne 
tik su prastais žmonėmis mums teko sueiti, bet 
ir kunigai iš apielinkių, sužinoję per žmones 
apie delegatų atsilankymą, nesigailėjo vargo 
atkeliauti Kaunan. Ir žmonės, ir kunigai vi
si melste-meldė mūsų gelbėti Lietuvą ir Lietu
vos gyventojus. Jie visi pasitiki Amerikos 
lietuvių duosnumu, širdingumu ir noru gelbė
ti dideliame varge esančią savo šalį. Jų visų 
širdys atkreiptos Amerikon, kur jų broliai ir 
sesutės toli nuo Europos karės, gali ramiai al
suoti ir džiaugties liuosos šalies gerove. Man 
matos kad amerikiečiai-lietuviai neapvils savo 
varge skęstančių brolių. Man rodos, kad da
bar nors supras, kad reikia gelbėti tėvynę. Iki 
šioliai ne kas padaryta Amerikos lietuvių. 
Iki šioliai mes, Amerikos lietuviai, parodėme 
tikrą mūsų kailio storžieviškumą. Mes ieškojo
me pasiteisinimų kad nešelpti tėvynės. Vieni 
iš mūsų tvirtino, kad lietuviams tėvynėje ne
bloga gyventi; kiti teisinosi negalinti šelpti 
dėlto, kad nežino, ar jo giminės gaus ar ne. 
Išrodytų, kad Lietuva susideda iš vienos Balt
raus arba Raulo giminės. Lietuvis nesupran
ta arba suprasti nemoka, kad lietuvių šeimy
nos yra surištos tarpu savęs tampriais ryšiais,' 
kad lietuviai visi giminės, sudarydami vieną 
tautą. Tauta nesusideda iš viens su kitu ne
turinčių jokių ryšių stulpų, bet iš gyvų žmo
nių, tūkstančiais ryšių sumegstų su kitais tos 
pat tautos žmonėmis. Lietuvi suprask, kad ne
si atskiras kelmas didelėje tautos pievoje, bet 
kad esi gyvos mašinos, tauta vadinamos, dale
le. Pages viena mašinos dalis, nesisuks ir vi
sa mašina. Kęs badą viena Lietuvos šeimyna, 
tas atsilieps ir ant kitų. Nes žmogus, netu
rintis ko valgyti, tankiausiai prašo pagelbos 
kaimyno, o jeigu jos nesusilaukia, eina vog
ti. Nešelpdami visos Lietuvos gyventojų, mes 
prasikalstame prieš mūsų tautą-tėvynę, ir gau- 

jname išgamų vardus. Mes, Amerikos lietu- 
P AMINĖ J O APIE ŽEMAI- viai, nepriv^iome užsipelnyti nuo Lietuvos ai

nių tą baisų vardą. Lietuvos inteligentai ir 
žmonės sužinoję iš delegatų kiek mes iki šioliai 
Amerikoje surinkome pinigų Lietuvai šelpti, 

j stverdavosi už galvos. Katino, Vilniaus in
teligentai prašė mūs pranešti Amerikos lietu
viams jųjų didelį nusistebėjimą iš tų desėtkų 
tūkstančių, kuriuos mes surinkome Amerikoje. 

Į Negana to! Rusijos, Lietuvos, Italijos ir 
i Šveicarijos lietuviai, susirinkę Šveicarijos Lau-

Reikalinga 
o lenkų rū-

Kaune susi-
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ČIŲ VYSKUPĄ.
Rusiškas laikraštis “Rieč“ 

paminėjo apie išvažiavimą že
maičių vyskupo Karevičiaus 
Kaunan. Rašė:

“Liepos 26 d. lietuvių pabė
gėlių vaikų prieglaudoje lietu- į 
vių kolonijos inteligentai buvo 
surengę pokilį pagerbimui Sa- Į . . , . . ...... . ,
mogitijos vyskupo Karevi- !ann?’ ^^tydami Amerikos hetuviij surink- 
čiaus, važiuojančio su leidimu:nWtande, išreikšti Ameri- 
Rusijos ir Vokietijos valdžią i f1.08 l'etaviams papeikimą ir stebejimąsi, kad 
Kauną užimti savo dieceziją; Inemhauja pesįn tarpu savęs net siuom bai- 
kurion neina Kauno ir Kuršo !!n kares meta. Istikro geda mums amenkie- 
gubernijos.

Vyskupui Karevičiui Vokie
tija leido pasiimti su savim 
kunigus Paltaroką, šiaulį ir 
Tamašiaučių.

Liepos 27 d. vyskupas išva
žiavo lydimas kunigų Paltaro
ko ir Šiaulio į Tomeo iš kur 
per Švediją važiuoja Kaunan. 
Kun. Tamošiaučius dėl ligos 
turėjo atidėti išvažiavimą.“

KODĖL VADĄ PRAŠALINO. į
Šveicarijos laikraščiai aiški

na kodėl kaizeris atstatė gene- 
ralio štabo vadą von Falken- 
lianyn’ą o jo vieton paskyrė 
von Hindenburgą. Buvę ši
taip: von Falkenhayn pata
rė visai permainyti karės pie
nus, patarė atsižadėti Balka
nų ir pasitraukti iš Francuzi- 
jos. Tai po to priešininkai 
nei per 10 metų jų nesumuštų. 
Jei ne, tai vokiečių armijos 
sulauks katastrofos. Von 
Hindenburg pavadino tą suma
nymą vaikišku. Kaizeris pa
laikė von Hindenrugo pusę ir 
pastatė jį generalio štabo va
du.

Rytiniame fronte kaizeris 
paskyrė vyriausiu vadu Bava
rijos princą Leopoldą. Jis 
dalyvavo didžiausiuose to 
fronto mūšiuose. Jo vedama 
armija paėmė Varšavą Jis 
dažnai būdavo Varšavoj, po- 
litikauja su lenkų didikais ir 
lankosi pas Varšavos arei vys
kupą. Princas yra katalikas.

Sulyg valdžios ištyrimų 221 
firma savo šaldytuose sandė
liuose įvairiuose Suvienytų 
Valstijų miestuose turi sukro
vę kiaušinių 143.000.000 tuzi
nų.

Lietuvon. 3) kad Lietuviams prisiųsti daiktai 
ir pinigai būtų išdalyti vien tik lietuviams, bet 
ne visiems Lietuvos gyventojams. Mat esama 
įstatymo: kad viskas kas siunčiama Lietuvon 
pagelbos pavydale yra dalinama lygiomis dali
mis visiems gyventojams. 4) kad vokiečių val
džia pripažintų Centralinį komitetą nukentėju- 
siems nuo karės šelpti su filijomis legate 
draugija ir sutiktų jos vardu siųsti daiktus ir 
pinigus iš Amerikos. Į tuodu vokiečių val
džiai Lietuvoje inteiktus prašymus gauta atsa
kymas tik tuomet, kada sugrįžo iš Stockholmo 
p. Steputaitis. Jo pribuvimas Kaunan dikto- 
kai palengvino delegatų žingsnius. Per jo 
rankas inteikta delegatams nuo augščiausio ry
tų vado Hindenburgo sekantis valdžios atsaky
mas. Lietuviams belaisviams paskirta penki 
censoriai, žinanti lietuvių kalbą; lietuviai be
laisviai gali skaityti tik tuos laikraščius ir kny
gas, kurie išeina užimtoje teritorijoje. Nors 
ir esama kliūčių paskyrime lietuvių kunigų be
laisviams, tečiaus valdžia žada visas jas pra
šalinti ir lietuviams belaisivams paskirti kuni
gus. Lietuvių delegatai galės atsilankyti 
Vilniuje, Vilkaviškyje ir Naumiestyje. Vo
kiečių valdžia duos dovanai naudojimąsi gele
žinkeliu pristatymui Lietuvai pagelbos. Pri
siųstus lietuviams daiktus ir pinigus apsiima 
pati dalyti vien tik tarpu lietuvių.. Centrali
niam komitetui negali pavesti to darbo, nes 
valdžia nepripažįsta jokios draugijos, kuri 
turi filijas. (Mat, kad nebūtų susirašinėjimo). 
Vokiečių valdžia apsiima dalyti daiktus su 
pagelba kunigų ir sutinka priimti 2 lietuvių 
delegatu ingaliotiniu, kurie prižiūrėti) ir kon
troliuotų prisiųstų daiktų dalinimą. Toks bu
vo vokiečių valdžios atsakymas į mano jiems 
inteikta peticiją. To atsakymo nežinau dėl 
kokių priežasčių neduota delegatams, bet pave
lyta jį ten perskaityti. Beskaitydamas tą at
sakymą, aš nuėmiau jo kopiją, taip kad reika
lui atsitikus bus galima juom naudotis. In- 
galiojome p. A. Smetoną Vilniaus ir Suvalkų 
gubernijoj, o p. Banaitį Kauno gub. Val
džia apsiėmė juos priimti kontrolieriais. Dabar 
reikia tikėtis, kad Amerikos lietuviai pradės 
gausiai šelpti Lietuvą valgomais daiktais, dra
bužiais ir pinigais.

Ištikro gėda mums amerikie
čiams. Gėda buvo Amerikos lietuvių delega
tams pasirodyti su tuščiomis rankomis Lietuvo
je, gėda buvo klausyti iš visų pusių girdėtus 
papeikimus. Tikiu, kad mes Amerikos lie
tuviai mūsų vardą pataisysime ir pasirodysime 
širdingesniais Lietuvos šelpime. Valanda jug 
svarbi; kas šią valandą pražiopsos, gal tėvy
nę prarasti ir apturėti amžiną gėdą. Gelbėki
me, kas gelbėt ina yra.

Pabuvę Kaune dvi savaiti, nežinojome 
kas toliau daryti. Nei atgalios Amerikon va
žiuoti, nei laukti nežinomų atsitikimų Kaune. 
Sumaniau eiti pas kunigaikštį Izenburgą civi
lį Kauno ir Kuršo valdininką, ir prašyti kad 
delegatams pavelytų išvažiuoti iš Kauno Lie
tuvos lankyti. Dešinėji Izenburgo von Birsch- 
tein ranka rotmeisteris Mohe priėmė delegatus 
pas save, kuriam ir pradėjau išguldinėti mūsų 
ir Lietuvos reikalus. Gudrus tai vokietis! 
Prispaustas prie sienos sukinėjasi kaip žaltys 
ir vis aiškių prižadų nenorėjo duoti. Tai cha- 
rakteriškiausia visų vokiečių valdininkų žymė. 
Nieko aiškiai nesakyti. P. Mohl, matydamas 
kad niekais delegatų negalės paleisti, prašė 
manęs surašyti visą mūsų per 1| valandos pa
sikalbėjimą ir oficijaliu būdu įduoti kunigaikš
čio Izenburgo ofisui. Pasitikėdamas gerų re
zultatų surašiau į civilę Lietuvos valdžią du 
prašymu sekančio turinio. Vienas prašymas 
buvo lietuvių belaisvių Vokietijoje reikale. Ki- 
tas-gi delegatų misijos reikale ir organizavimo 
pagelbos Lietuvai. Pirmame prašyme “An 
die deutsche Verwaltung fur Litauen und Kur- 
land,“ reikalavau kad vokiečių valdžia page
rintų lietuvių belaisvių padėjimą suteikdama 
jiems galėjimą susirašinėti su saviškiais lietu
vių kalboje; kad tai išpildyti reikalinga pas
kirti lietuviams censorius.

Antru reikalavau, kad lietuviai nelaisviai 
gautų knygų pasiskaityti ir laikraščią nors tų 
kurie neina prieš vokiečius. Trečia: kad lie
tuvių dvasiniai reikalai būtų geriau aprūpinti, 
paskiriant jiems kunigus lietuvius. Tiek rei
kalauta lietuvių belaisvių reikale. Antram 
prašyme reikalauta nuo vokiečių valdžios 1J 
pavelyti delegatams atsilankyti po didesnius 
Lietuvos miestus, 2) apsiimti pristatyti dova
nas visa tai, ką Amerikos lietuviai prisius

SUVAŽIAVIMAS DĖL UE- 
TUVOS ATSTATYMO.

Siuomi pranešame gerbiamą
ja! visuomenei, kad suvažia
vimas dėl Lietuvos atstatymo 
įvyks 28 ir 29 rugsėjo, tik ne 
Bostone, kaip buvo ankščiau 
garsinta, bet Brooklyn’e, N. Y. 
lietuvių parapijinėje svetainė
je (kampas N. 5-th ir Haveme- 
yer gatvių).

Suvažiavime galės dalyvau
ti su sprendžiamuoju balsu ats
tovai nuo įvairių lietuviškų or
ganizacijų (nedaugiau, kaip 
po 3 atstovus nuo draugijos ar 
kuopos: iki 50 narių — 1 ats
tovas; virš 50 narių galima 2 
atstovu, ir virš 100 narių gali
ma 3 atst.); dėl laiko trumpu
mo atstovus išrinkti galėtų ir 
organizacijų valdybos.

Ingaliojame gerbiamus kun. 
N. Petkų, pp. K. Krušinską ir 
A. Aleksandravičių iš Brook- 
lyn, N. Y., kun. J. Dobužinską 
iš Newark, N. J. ir p. A. Stak- 
nevičių iš Bloomfield, N. J. su
daryti suvažiavimo rengimo 
komitetą, kuriu kviečiame in- 

j eiti patiems ir pakviesti kitų 
srovių veikėjus iš Brooklyno ir 
apielinkių.

Suvažiavimo programo pro
jektą “Tautos Taryba Ameri
koje“ netrukus nusiųs rengi
mo komitetui. Rengimo komi
tetas ingaliojamas programą 
savaip papildyti ar pakeisti ir 
pagarsinti visuomenei.

TAUTOS TARYBA 
AMERIKOJE.

I Į

i I 
I

I
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Žinios iš 
Vilniaus.

VAŽIUOKIME Į 6-ąjį KATA
LIKŲ FEDERACIJOS 

KONGRESĄ.

Vl-tas Federacijos Kongre
sas įvyks 26 ir 27 rugsėjo (So. 
Boston, Mass.) Šis Kongresas 
žada būti vienas iš rimčiausių 
ir naudingiausių. Klausimai, 
kurie bus iškelti ir svarstomi, 
gyvai apeina kiekvieną mąs
tantį lietuvį kataliką. Be re 
feratų kun. Staniukyno, K. Pa
kšto, J. S. Vasiliausko, kun.

Atsakymas į mano peti
ciją gauta tik po 3į savaičių 
mūsų Kaune buvimo. Nesu
laukęs atsakymo iš vokiečių 

valdžios ir nežinodamas ką daryti, pasiunčiau 
paslaptą laišką per vokiečių kareivį Vilniaus 
Centraliniam Komitetui. Jame prašiau pra
nešti man tikrą dalykų stovį Vilniuje, t. y. ko
ir kiek jie ten reikalauja, kad būtų galima se- Vyšniausko — yra dar pasa
kantis metas pragyventi. Į mano laišką Cen- i dėtas referatas “apie Katali- 
tralinis Vilniaus Komitetas davė sekantį atsa- kų Spaudos svarbą;“ jį skai- 
kymą kuris trumpai taip skamba: kad užlai- tys kun. K. Urbanavičius. Lie- 
kyti visas Vilniaus lietuvių prieglaudas, mo- tuviai katalikai, važiuokite į 
kyklas, gimnazijas, kursus reikalinga 40.000 į tą kongresą kuoskaitlingiau- 
markių mėnesiui, arba Amerikos pinigais apie šiai. Parapijos gali siųsti po 
7.000 dolerių. Reikia atsiminti kad Vilniuje 3 atstovus, draugijos po 1. 
lenkai varo baisią agitaciją, steigdami prieg
laudas, kuriosna gaudo lietuvių vaikus, ir a- 
tidarydami mokyklas po visą Vilniaus gubemi- 
ją, kad lenkinti Lietuvą. Neturint lietuviams 
ganėtinai pinigų, lenkai užbėga lietuviams už 
akių ir lenkina baisiu būdu mūsų senovės kraš
tą. Ar-gi mes amerikiečiai ramiai į tai amži
nai žiūrėsime ir pavelysime lenkų susitelkusiai bažnytinėje svetainėje (W. 
Vilniuje gaujai lenkinti mūsų tėvynę. Siųs- 5-th str.) Svečiai galės apsis- 
kime pinigus jeigu nenorim nustoti Lietuvai toti Essex Hotelyje, esančiame 
Vilniaus ir Gardino gubernijų. Siųskime pi- prie pat gelžkelio stoties 
nigų kad išgelbėjus nekaltus kūdikėlius-našlai- (South station.) 
čius nuo bado; siųskime pagelbą kad mūsų jau
nimas ir seneliai 
Atjauskime nors 
didelį vargą.

Draugijos ar kuopos, turinčios 
daugiau, kaip 100 narių, gali 
siųsti du atstovu.

Centralinių organizacjjų val
dybos gali dar ingalioti po 3 
atstovus nuo savo centro.

Sesijos bus So. Bostono po-

neišmirtų i šalkio ir šalčio, 
sykį mūsų brolių ir sesučių

Kongreso Rengimo 
Komisija.

Kaip aukščiau minė
jau, vokiečių valdžia Lie
tuvoje pavėlino delegatams 

atsilankyti Vilniuje, Vilkaviškyje ir Nau
miestyje. 3 savaites palaukę Kaune, užsima- 
nėva iš ten išvažiuoti. Užsimanėva atlanky
ti senus tėvukus. Daug vargo turėjome, pa
kol išgavome leidimą atlankyti tėvus. Išsyk 
pasportų ofisas, kurio galva yra Putkameris, 
nors pažadėjo duoti leidimą galutinai nedavė. 
Apeliavau į augštesnę valdžią Buvau pas 
Princą Isenburgą. Ir ten nieko nepešiau. 
Tik po ilgų meldimų begalinių landžiojimų į 
įvairius ofisus pavyko man išgauti leidimas 
atlankyti tėvukus ir vieną sesutę. Ta pat lei
dimą gavo mano kelionės draugas. 11 gegu
žio apleidau Kauną ir išvažiavau geležinkeliu 
Pilviškiuosna. Ten, nesuradęs pasamdymui 
arklių, turėjau nakvoti. Iš ryto anksti gavau 
vieną padvėsusį arkliuką ir žmogų be vienos 
rankos, kuris apsiėmė mane pristatyti tėviš
kėn. Džiaugiausi nors vieną arklį sugriebęs, 
nes žinojau, kad darbymetės metas, o žmonės 
taip mažai turi arklių. Arkliai nuo žmonių 
atimti. Palikta tik niekam netikusios lūšnos. 
Kas turėjo 10 arklių, dabar turi 2-3 susnas, 
kurias reikia pavasaryje atgaivinti, kad būtų 
galima naudoti darbams. Dešimtą valandą 
ryto buvau tėviškėje. Koks didelis nusistebė
jimas buvo, kuomet išvydau mano tėvyškės 
griuvėsius. Netik ką nebuvo matyti namelių, 
kur augau ir jaunystę praleidau, bet net nera
dau medžių, kuriuos palikau, išvažiuodamas 
paskutinį kartą prieš 6 metus iš Lietuvos. Ne
suradau net tų pamatų, ant kurių stovėjo 
mano tėviškė. Viskas ugnele nuėjo. Ilgai 
žiūrėjau ir netikėjau savo akimis. Toks bai
sus ir graudus reginys. Verkti turėjau. Gai
la man buvo tų brangių mano jaunystės atmi
nimų, gaila daiktų, rakandų, knygų, ku
rias tėviškėje buvau palikęs. Ir aš padegėlis.

Pas tėvelius.

KARĖS NUSTOLIAI.
Danijos sostinėj Kopenha- 

gene yra susitvėrus draugija, 
kuri tyrinėja socijales karės 
pasekmes. Toji dr-ja paskel
bė kiek kuri valstybė neteko 
kareivių pagal jos ap’rokavimų. 
Anglija netekus sužeistais, už
muštais ir nelaisvėn pateku
siais 827.240 kareivių, Franci- 
ja 3.474.000, Italija 405.000. 
Rusijos nustoliai pasibaisėtini 
— 8.500.000.

Užmušinėjimo ir žudymo 
mašinos pasiekė tobulybės.

PRASIDĖJO SPANGUOLIŲ 
RAŠKYMAS.

Jau prasidėjo Naujojoj An
glijoj spanguolių raškymas. 
Užderėjimas buvo gan geras. 
Tik bėda su raškytojais. Šie
met visur darbai gerai einą tai 
sunku darbininkų gauti. Per
nai spanguolių statinė parsida
vė po $6.00. Šiemet gal bus 
brangesnės.

RADO KABANTĮ ŽMOGŲ.
Salėm, Mass. — Du vaikinu 

tankumyne pamatė medyje ka
bantį žmogų. Buvo duota ži
nia policijai ir toji pasirūpino 
jį pergabenti. Daktarai ap
žiūrėjo jį ir pripažino^ jog jau 
bent savaitė, kaip jis negyvas. 
Pripažintą jog jis pats pasi
korė.

NUŽUDĖ PAČIĄ.
Chicago, DL — Policija ieš

ko J. M. Petit, kurs nužudė 
pačią pagyvenęs su ja vieną 
UlCTl^Sį



Kas girdėti Lietuvių kolonijose
užžavėjo, kad kiekvienam 
klausytojui širdis pripildė gra
žiais jausmais.

11) C. L. T. Choras sudaina
vo dvi dainas “Baublis” ir 
“Berneli šiokis, berneli tokis” 
paskutinę privertė publika at
kartoti.

12) Deki. “Oi Grįžčiau” de
klemavo Vytė p-lė Branislava 
Skripkauskaitė, atliko tikrai 
artistiškai.

13) Kalba p. J. Brazaičio, 
kalbėtojas perbėgo pradžią su- 
sutvėrimo gvardijos ir perst- 
tatė jos įsteigėjus. Šie visi 
viešai pasirodė ant estrados ir 
jaunutė mergaitė visiems or
ganizatoriams suteikė po gra
žią kvietką Publika sveiki
no gausiu rankų plojimu. 
Štai jų vardai: p. J. Rakaus- 

i kas, p. Plecida Šarkauskas, p. 
J. Maksimavičius, J. Šalčius, 

j J. Urbšaitis ir p. P. Pečkaitis. 
■ Šie vyrai yra nemažai padėję
i pinigo ir triūso per tą 10 metų.

14) Vyčių kvartetas sudai
navo “Jau sugrįžtu į Tėvynę” 

j ir “Kaip smarkus Ežerėlis”, 
į išėjo gerai.

15) Vyčių duetas p. K. Bag
donas ir p-ia Greičienė puikiai 
sudainavo “Pranukas ir Tek-

i lvtė”.
I ‘

16) Kalba p. M. Šalčius kal
bėjo apie pradžią karės Lietu
voje. Kalba buvo užimanti, 
nekurie net susigraudino. Baig
damas kalbą linkėjo clevelan- 

! diečiams nepaliauti ir ant to- 
i liaus darbuotis. Galop prisi
minė apie aukas, buvo pada-

Surinkta $134. 
Programas užsibaigė su

CLEVELAND, OHIO.

Iškilmingas, apvaikš&ojimas
10 metų sukaktuvių.

Rugsėjo 4 d. šv. Kazimiero 
Kareivių Gvardija apvaikščio
jo 10 metų sukaktuves. Ėmė 
dalyvumą apvaikščiojime Dr- 
jos šv. Kazimiero Kareivių 
Gvardija, C. L. T. Benas, L. 
D. Kunigaikščio Vytauto Dr- 
ja, Šv. Kazimiero jaunų vaikų 
Gvardija, Šv. Kazimiero, šv. 
Jurgio, šv. Juozapo, Aušros 
Vartų, Moterų, ir Naujas Be
nas. 8-tą vai. ryte atsibuvo 
šv. mišios. Dar einant į baž
nyčią Aušros Vartų Moterų 
Dr-ja įteikė šv. K. K. Gvardi
jos kapitonui p. Jonui Rakaus
kui puikų gėlių vainiką. Išė
jus iš bažnyčios, visiems gra
žiai sustojus, šv. K. K. Gvar
dijos Kapitonas p. Rakauskas 
prakalbėjo į susirinkusius, iš
reikšdamas padėką visoms da
lyvavusioms dr-joms. Taipgi 
p. P. Maliulis šv. Kazimiero 
dr-jos pirm, linkėjo Gvardi
jai kogeriausios pasekmės ne
nuilstančiai ir ant toliaus dar
buotis. P. Tablinskis pratarė 
ir-gi keletą žodžių. Po p. Ra
kausko kamanda Vytauto 
Gvardija po tris kartus iššovė 
iš karabinų. C. L. Tautiškas 
Benas smarkiai sugrojo “Lie
tuva Tėvynė Mūsų.” Po D. 
Žitkevičius dar nutraukė pa
veikslus ir, prasidėjo marša- 
vimas. Apsuko kelioliką blo
kų, sugrįžo į svetainę. Pui
ku buvo iš šalies regėti tokį 
didelį būrį maršuojant. Vi-' ryta kolekta. 
są parodą puošė S. L. T. Benas, 14. _
kuris grojo puikiausius mar- dideliu iškilmingumu: °benas|

VlT^C’Tl l’’O vm V’l OI 4"HTn 1O1 • • 1 • • f. vyrami sustojus ir chorams 
k&d i pritariant sugrojo himną “Lie-1 

tuva Tėvyne Mūsų.”
Šis vakaras pasiliks atmin-j 

čiai. Retai pasitaiko tokie. 
programai. Prie išmargini- 
mo programo daugiausia prisi- į 

i dėjo p. V. A. Greičius, p. K. 
Bučius, Vyčių choro mokyto
jas, C. L. Tautiško Beno vado- i 

, vas ir p. L. Krasny, lenkas 
Teatrališko choro mokytojas. 

Publikos buvo 600.
* Savo raštą bagsiu žodžiais: 
“Lai gyvuoja šv. Kazimiero 
Gvardija ilgiausius metus. ’ ’ 

M. J.

“DARBININKAS.” 3
Į kas ką veikia apačioje pne 
Į baro ir dr-jos valdyba apie tai! 
visai nieno nežino. Taigi ma-

I tote, kad korespondentas pa- 
j rašė melagingą koresponden
ciją. Turbūt nežino, kad už 

■tokį apšmeižimą gali papulti 
po bausme. O prie rinki
mų pirmininko, nebuvo nei 
jokio agitavimo. • Rinkimas 
atliktas konogeriausiai, be 
jokių agitavimų. Jonas ko
kiu tai būdu užsikarščiavęs ar 
turėdamas kitą kokią priežas
tį rašė net į porą laikraščių 
“Darbininką” “Kataliką” 
No. 24. Ir dar drįso taip panie
kinti dr-ją sakydamas, kad 
tik paskutiniai niekšai taip 
gali padaryti.

Taigi dr-ja patėmijusi to
kius neteisingus aprašymus 
pereitame 30 d. rugpiučio š. 
m. susirinkime nutarė protes
tuoti prieš tokį korespondentą 
ir už tokį jo pasielgimą.

Patariame,' tegul kitą kar
tą atėjęs į susirinkimą geriau 
dalykus temija ir nešmeižia po 
laikraščius.

Įgaliota dr-jos komisija: 
Jurgis Maluszis, 
Juozas Kuisis, 
Antanas Milinavičius.

SCRANTON ,PA.
Rugsėjo 4 d. vakare “Provi- 

dence Auditorium” buvo per
statyta operetė “Kaminakrė- 
tis ir-Malūninkas,” M. Petrau
sko. Lošė parinkti iš choro ar
tistai. Veikiančios ypatos: 
Piklius—F. Stankevičius, Gra
fas 
(Pikliaus duktė) — F. Valen- 
tinavičiutė, Pranys (Grato sū
nus) — A. Katalinas, Barbo
ra (pikliaus šeimininkė) — V. 
Krutuliutė, Petronėlė (Pik
liaus tarnaitė) — H. Kisliutė, 
Sabukas (Grato bernas) — J. 
Judickas. Šokikai: M. Gali- 
niutė, V. Dilionis, J. Stoli- 

’ niutė, J. Straviskas, O. Pe- 
seckiutė, J. Aimanavičius, H.

; Minkeliutė, M. Beliauskas ir 
Šv. Cecilijos choras. Viskas 
dedasi prie Pikliaus namų. 
Choro derigentas A. Sodeika. 

Artistams kaikuriems trū
ko drąsos ir nudavimo, nes ne
kurie pirmą kartą pasirodė 
scenoj. Pelnas vakaro pas
kirtas naudai naujos šv. Juoza
po lietuvių katalikiškos moks- 
lainės.

Už uolų pasidarbavimą ant 
naudos tokio prakilnaus sie
kio, mūsų gerb. klebonas kun. 
J. Kuras, dėl šv. Cecilijos cho
ro 5 d. rūgs. 7:30 vai. vakare 
iškėlė puikią puotą. Apart 
choristų ant vakarienės daly
vavo ir keletas pašalinių sve
čių. Pasistiprinus buvo žai
sta visokių žaismių ir lietuviš
ki šokiai.

Ant piano skambino p. A. 
Sodeika akompanavo ant 
smuiko S. Žvirblis. Pasilin
ksminę iki 11-tai vai. vakaro 
visi linksmi ir dėkingi savo 
gerb. klebonui ėjo ant pasilsiu. 
Šis vakaras pasiliks ilgai cho
ristų atmintyje.

CAMBRIDGE, MASS.

“Apšviestieji.”

Laisvamaniai bei socijalis- 
tai yra papratę girtis ir paro- 
dauti savo apšvietimu. Žino
ma, jei niekas kitas nepagiriu 
jų, tai prisieina patiems gir
tis. Bet dažniausia tie pasi
gyrimai yra tuščiausi. Dažnai 
nei savo “Šakės” negali gerai 
suslibizavoti. Su panašios rū
šies “apšvietūnu” teko įeiti 
kalbon. Jis norėjo mane pa
juokti, ųes žinojo, kad aš esu 
katalikas ir skaitau “Darbi
ninką.” Tasai socijalistėlis L. 
P. pasakoja prie daug žmonių, 
kad nesą Dievo ir kad pirmąjį 
žmogų pagimdžius beždžionė. 
Tai aš jo paklausiau, o kas 
pagimdė tą beždžionę? At
sakė, jog kita beždžionė. O 
kas pagimdė pirmąją beždžio
nę? Klausiau. Biskį pamąs
tęs tarė: “Jei jūs norite žino
ti kas pagimdė pirmą bezdžio- 

!nę tai paklauskite “Keleivio.” 
i Tai tik jis galės tą išaiškin
ti.” Sakiau jam: kaip drįs
ti todėl šnekėti apie dalykus, 
apie kuriuos visai neišmanai.

Tai matome, kaip apšvies
ti tie socijalistėliai.

Yra čia krautuvininkas, 
kurs prilaiko savo krautuvėje 
ir visokių laikraščių. Bet 
pirmiausia bruka laisvamaniš
kus ir socijalistiškus šlamštus. 
Katalikišką laikraštį parduo
da tik tiems, kuriems žino ne- 
įsiųlys šlamšto. Man esant 
rugsėjo 2 d. krautuvėje, jos sa
vininkas sako, girdi, laikraš
čiai pabrangę,pabrangęs “Am- 
T ”L., 
kas,” tik “Ateitis” nepabran- 
gus.
teitis,” ėjus tris kartus savai
tėje, teina kartą savaitėje. 
Kaslink “Darbininko” tai bis
kį pamelavo, nes jo prenume
rata ta pati. Pakelta tik ant 
pavienių.

I

I I

J. Navickas, Teklytė

Mokyklų dienos
Ar matėte mūsų mokykloms (suits) garniturius 

dėl vaikų?
Dabar geriausias laikas apžiūrėti, didžiausias pa

sirinkimas, kokis dar niekados nebuvo toje krautu
vėje, už tokias numažintas kainas.

Daugiausiai iš tų, dvejos kelinės prie kiekvie
no garniturio. Kainos $3.95, $5.00, $6.50, $7.50 
ir $8.50.

Mes duodame legal štampas — Subatomis dubal- 
tavas.

Talbot’s Broadway Store
395-397 Broadway, So. Boston, Mass.

Telep hone.
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“Laisvė,” “Darbinin-

O nepasako, kad “A-

J. B.

KINGSTONO PARAPIJOS 
AUKOS.

per

šus. Mūsų kareiviai turi įsi- visiems sustojus ir chorams 
taisę puikias uniformas, J ’ 
vargiai kur kitur rasis karei- i 
vių su tokia uniforma. Kiek 
pastebėjau, tai net svetimtau
čiai gėrisi iš tokios lietuvių pa-I 
rodos.

Po pietų German Ver. Tum. 
svetainėje buvo išpildytas il
gas ir įvairus programas, ku-: 
ris susidėjo iš prakalbų dainų, 
solų, duetų, kvartetų dekle- 
macijų ir muzikos šmotelių. 
Kalbėtojum buvo pakviestas 
p. M. Šalčius iš Scranton, Pa. 
Kalbėjo taipgi vietinis klebo
nas kun. J .Halaburda ir p. M. 
A. Ruseckas. Kitus šmote
lius išpildė L. Vyčių 25 kuopa, 
Lietuvių Teatrališkas Choras 
ir C. L. Tautiškas Benas. Pro
gramas susidėjo iš šių šmote
lių:

1) Kalba gerb. kun. J. Hala
burda. Kalbėjo trumpai, bet 
aiškiai. Išpasakojo pradžią 
Gvardijos gyvenimo, pasirodė, 
kad per 10 metų daug gero 
jau yra nuveikus.

2) L. Vyčių Choras puikiai 
sudainavo “Pasisėjau Žalią 
Rūtą” ir “Malda prieš karę.” 
Pirmą dainą publika privertė 
atkartoti.

3) Deklemacija “Tebmyliu.” 
Vytė p-lė J. Skripkauskaitė. 
Maloniai sudeklemavo.

4) C. L. Teatrališkas Choras ; 
gražiai sudainavo . “Svečių 
Giesmę”.

5) Solo p-lė V. Ignatavičiutė 
padainavo “Serenada”.

6) Kalba p. M. Šalčius. Kal
bėtojas gražiai nupiešė svarbu
mą organizacijų ir ragino, kad 
kiekvienas stengtųsi nors į ko
kią dr-ją priklausyti.

7) Solo p-lė V. Ignatavičiu- 
tė “Atsisveikinimas su Al- 
pais”.

8) Kalba p. M. Ruseckas.
P. Ruseckas, aiškiai nupiešė 
naudingumą šv. K. K. Gvardi
jos.

9) Deki. “ O da ji Jaunimo’ ’ 
■deklemavo Vytė p-lė M. Ma- 
čiotutė. Ši panytė labai jaus
mingai su nudavimais pasakė.

10) Solo piano S. Greičienė 
* ‘Myliu o svietas bus mūs.” 
Sudainavus jai solo jaunutė 
mergaitė p-niai Greičienei įtei
kė puikų gėlių bukietą ant 
'kortelės buvo pasirašyta Dr. 
Kemel. (amerikonas). Ga
vus puikų bukietą dar malo
niau sudainavo antrą solo “ Ah 
.skausmai meilės.” Reikia pa
stebėti, kad solistė p-nia Grei- 
.čienė šiuo sykiu publiką taip

Socijalistas.

LEWIST0N, ME.

Rugsėjo 3 d. N. P. Panelės 
išv. moterų dr-ja laikė mėnesi
nį susirinkimą. Susirinkimas 
buvo tikrai pavyzdingas, žo
džiu sakant labai rimtai, tvar
kiai dalykus svarstė. Buvo 
daug visokių nutarimų, įne
šimų ir tt. Nutarta piknikas 
atidėti ir kelti balių su prakal
bomis 16 d. rugsėjo, 
kun. N. Pakalnis laikys prakal
bas ir kviečiamas bus L. Vyčių 
choras.

Vestu- Kaip atėjo mūs gerb. kun. ta£ vįsos nargs 
muzikos, buvo sukviesti tik; pasitiko rankomis plodamos ir 
artimesni giminės ir draugai j labai pradžiugo jį pamatę.

Š.

CLEVELAND, OHIO.
Rugsėjo 4 d. apsivedė vytis 

p. Vincentas Glugodas su p-le 
Paulina Ceriaukaite. 
vės atsibuvo be iškilmių, be ; N. Pakalnis, 

L.—~  1—ronL

daug pajuokauta, pasilinks-: Taip-gi atsilankė daugiaus 
■minta. Vakare buvo atsilan-I svečių. Gerb. kun. N. Pakalnis
kę keletas vyčių narių pasilin-: pasakė puikią prakalbą pagir- 
ksminus buvo pakviesti prie damas draugiją ir jos veiki- 
puikios ir skanios vakarienės.■ m4- Taip-gi ragino kad ir j 
Pavakarieniavus jaunavedžam ant toliaus nenustotume dirb-|

j buvo išreikšta geriausi linkė
jimai iš praeities ir dėl atei
nančio gyvenimo. Reikia pa
žymėti kad p-lė Ceriaukaite 
buvo darbšti veikėja jaunimo 

j tarpe, nemažai savo talentu 
pasirodė scenoje kaipo artistė, 
buvo gera dainorka. Geisti
na, kad ir ant toliaus nepa
liautų prakilnaus darbo, bet 
darbuotūsi sykiu su visais iš
vien pri'e brangios jaunimo or
ganizacijos Lietuvos Vyčių.

Jaunai porelei gražaus ir 
laimingo sugyvenimo.

M. J. Š.

PHILADELPHIA, PA.

Baisus atsitikimas.

Rūgs. 6 dieną prie Wharton 
Philip gatvių namuose vy

ras peršovė merginą ir nušovė 
pats save. Jį policija nuvežė 
į mirusių namą (dead house), 
o ją į artimiausį ligonbutį; ji 
dar gyva, bet maža viltis kad 
pagis.

Tas vyras buvo vedęs Lie
tuvoje. ten paliko savo žmo
ną, o čia gyveno kokį laiką 
susidėjęs su ta pačia mergina: 
buvo persiskyrę, dabar vėl 
norėję ją prisikalbint; jai at
sisakius toliaus su ištvirkėliu 
gyventi, šis ėmęs revolverį šo
vė į ją, o paskui sau, koks 
gyvenimas, tokia ir mirtis, 

žvirblis.

ir

ti dėl draugijos ir tautos labo. ‘ 
Mūsų draugija stovi ant gero 
pamato ir kaip matome laikui Į 
bėgant bus tvirčiausia moterų: 
draugija Lewistone. Galop į 
gerb. kun. N. Pakalnis pasakė; 
apie Lietuvių Tag day ir kad 
tą dieną dirbtumėn su pasi
šventimu. Čia visiems reikia 
sukrusti imtis už darbo ir kad 
nesirastų tokio, kuris išdrįs
tų atsisakyti nuo aukų rinki
mo, nes mes patys nežinom, 
ką galime sulaukti gyvendami 
šiose Suv. Valstijose. Gal a- 
teis toks laikas, kad ir mes 
šauksme rankas ištiesę pagel- 
bos, kaip šiandien jie šaukiasi 
prie mūsų duonos kąsnelio. 
Prakalbai pasibaigus iš veidų 
buvo patėmvtina, kad kas ypa
tingo dedasi širdyse ir mintyje 
narių.

Taip-gi buvo aukų rinkimas 
nukentėjusiems nuokarės. Au
kavo šios ypato: gerb. kun. N. 
Pakalnis $1.00, Petras Konec- 
kis $5.00. Smulkiais surinkta 
$7.57; viso $12.57 kurie bus pa
siųstu Tautos Fondui. Pasakė 
eiles šio ypatos: p-lė A. Sima- 
jauskaitė “Pasveikinimas 
draugijos”; p-lė B. Jevaškevi- 
čiutė — “Gaivinkim tėvynę;” 
p-lė V. Vaičiulaitė — “Į Lie
tuvą;” p-lė M. Dailydžiukė — 
“Vainikėlis.”

Taip tai gražiai ir naudin 
gai pasibaigė šis susirinkimas 

Lietuvaitė.

I

ROSELAND, ILL.
Rugpj. 30 d. L. R. K. Spau

dos Dr-jos 19 kuopa laikė savo 
susirinkimą.

Atsisakius mūsų pirm. p. A. 
Peldžiui iš priežasties, kad 
išvažiuoja į mokyklą, tai į jo 
vietą tapo išrinktas už pirm. 
J. Karečka. Taipgi atsisa- 

į kius protokolų rašt., į jo vie
tą išrinkta V. Drazdauskaitė, 

j kasierium A. Likša Taipgi 
buvo svarstoma apie “Katali
kų Spaudos Savaitę.” Nutar
ta surengti vakarą su persta- 

■ tymu ir prakalbomis. To va- 
p , karo sutvarkymui išrinktas 

er ' J. Kanoverskis. Spaudos Sa- 
i vaitės laiku nariai pasižadėjo 
darbuoties, kad praplatinus 

I katalikišką spaudą. Mūsų dr- 
ja nors nesenai yra susitvėru
si, bet labai darbuojasi, 27 d. 
rugpj. 1916 m. surengė puikų 

■j vakarą su prakalbomis ir pers
tatymu, buvo sulošta “Bai
sus Sapnas.” Tą vakarą bu
vo $35 gryno pelno.

Ant susirinkimo nutarė visi 
duoti ant parapijos $20. Ant 

j to susirinkimo prisirašė 2 nau- 
Į ju nariu:

J. Kanaverskis ir V. Butkus. 
Tėvynės mylėtojas.

Auka nukentėjusiems Lie
tuvoj.

Luzeme’o.

Draugija šv. Jono K.
savo susirinkimą sutarė, idant 
kožnas draugas aukauti) 25 c. j 
Tautos Fondą. O geros šir
dies žmonės šiaip aukojo:

Andrius Vaitulonis $2.00, P. 
Padalskis $1.00, Feliksas Pa- 
dalskis $1.00, po 75. Boleslo
vas Padalskis, Jurgis Stucka, 
po 50c. Juozas Geretauskas, 
Baltrus Zekas, Aleksandra 
Maželis, Motiejus Motiejūnas, 
Petras Baltravičia, Augustas 
Gegužis, Kazys Kalėda, An
tanas Ivoška, Antanas Jenke- 
liunas, Pranas Gegužis, Anta
nas Rameikis, Antanas Lamei- 
kis. Po 25c. dėjusieji sudėjo 
ir atidavė Tautos Fondo 14 
skyraius kasieriui B. Z. $36.00.

Luzern’o dr-ja šv. Jurgio 
per savo susirinkimą paauka
vo iš savo kasos $10.00.

Edwarsvilės Politiškas Kliu- 
bas paaukavo iš savo kasos 
$25.00.

Kingstono parapijos šv. 
Juozapo dr-ja per savo susi
rinkimą suaukavo $6.40.
į.. Jurgis Pečkis Jurgio Gudai- 
! čio krikštynose surinko $3.60.

Tat iš viso surinkta į Tau- 
' tos Fondo 14 skyrių, priėmė 
B. Zekas ir pasiuntė per Luzer- 

!nės National Bank Centrališ- 
kam kasieriui B. Vaišnorai 
Pittsburg, Pa. $81.00.

CAMDEN, N. J.

Biauriai nuskriaudė.

WORCESTER, MASS.

Užbaigimas vasarinės 
mokyklos.

Rugsėjo 7 d. užsibaigė 
tuvių vasarinė mokykla.

Kvotimai.

lie-

Ištvirkimo pasekmės.

Čia viena mergina pristojo 
prie netikusio vaikino ir gyve
no su juomi. Jis-gi žadėjo ją 
vesti. Bet paskui pabėgo pa
likęs ją su vaiku ir dar pavo
gė $50.00. Žinoma, kad pa
leistuviui ne ką ženklina pa
vogti, arba kad ir žmogų už
mušti.

NEWARK, N. J.

Atsišaukimas.

L Z.

Vaikų kvotimai traukės per 
kelias dienas. Kvotimuose da
lyvavo ir pats gerb. klebonas 
kun. J. J. Jakaitis. Kvoti
mai daugeliui iš vaikų pasise
kė puikiai. Kai kurie iš jųjų 
gavo net dovanas už gerą mo
ki nimąsi, kiti-gi pagyrimą

Dovanas gavo šie vaikai: 
Pirmą dovaną gavo Alena Lo- 
zoraičiutė, antrą Alena Čepu- 
liutė, trečią Ona Čiginskaitė, 
Vincas Borisas ir Vincas Ke- 
reišis.

Tilpusioj korespondencijoj 
“Darbininko” No. 92 apie šv. 
Petro ir Povilo dr-ją buvo ne
teisingų faktų rašyta. Būk 
laike - susirinkimo atsiradus 
bačkutė alaus. Tas visai ne
teisybė. Dr-ja neturėjo ir ne
gėrė nei iš jokios bačkutės.

“Senas Jonas” rašė, kad 
prie bačkutės pradėta nepap
rastas teatras lošti. Taigi 
matyt, kad Jonui buvo galvo
je kas negerai. Gal kas iš na
rių ir gėrė kokį stiklą, ale tai 
apačioje po susirinkimo. Tai 
draugijai nieks neapeina, kad

Vakaro programa.

Mokiniai ir mokinės mokin- 
damiesi išsimokino daug dek
lemacijų, dialogų ir naują 
žaidimą taip vadinamą “Dri- 
lių.”

Vakaras buvo pagarsintas 
ant 7:30 v., bet ant 7-jų jau 
vaikų ir tėvučių buvo kupina 
bažnytinė svetainė. Vakaro 
vedimui buvo paskirta dvi 
mergaiti Alena Oriniutė ir A- 
lena čepuliūtė, mokines va
sarinės mokyklos.

Pirmutinė Alena Oriniutė 
prakalbėjo į publiką, patarė 
vaikams ir visiems ramiai už
silaikyti ir perstatė vakaro

programą. Programa pasiro- Į mūsų kartą čia gimusią ir au
dė Įvairi ir turtinga. į gūsių mio ištautėjimo ,nuo a-

1) Deklemacija: ‘ ‘ Svečiu
Pasveikinimas,” sakė M. Šip- 
kauskiutė; 2) Piano solo — Ju
lė Grigaičiutė; 3) Kalbėjo vie
na iš vasarinės mokyklos mo
kinių Ona Čiginskaitė. 4) Ei
lės “Varguolio balsas” M. 
Ginkiutė. 5) “Lietuvaitės Dai-j 
na” A. Čepu liūtė. 6) Ko ver
kia miškas T. Alekšoniutė. 7) 
Sekė kalba vieno iš mokytojų 
P. Strakausko. 8) Piano so- 
solo — Julė Bucvinkiutė. 9) Ei
lės — “Nutilkite Audros” J., 
Našukaičiutė. 10) “Kas dedasi 
Pagaulėj” — Julė Grigaičiutė. 
11) Dialogas: “Žemės drebėji
mas — A. Morkūnas ir V. Ke
re išisl2) Eilės — “Tėvynės; 
Šauksmas” — J. Žukauskiutė. 
13) eilės “Būk lietuvis” — 
Gurkliutės — A. Kazlauskiu- 
tė. 14) Eilės “Atsisveikini
mas” — O. Bunevičiutė. 18) 
“Žmogus ir Laivas — A. Lo- 
zoraičiutė. 16) Kalba vieno 
iš mokytojų P. Jakaičio. 17) 
Piano duetas skamb. Ona Či
ginskaitė ir Julė Grigaičiutė. 
18) Eilės “Ko širdis trokšta
— O. Tamošoniutė. 19) “ 
vakar” 
“Praeitis 
21) “Pavasario Rytas 
Mikutaičiutė. 22)
— M. Mikolaičiutė. 23) Kalba 
vieno iš mokytojų Juliaus Ča
pliko. 24) Eilės: “Plauk dai
nelė — J. Zaveckiutė, 25) 
“Žmogus ir Darbas” — K. 
Bartkus. 26) “Dievo Galybė”
— A. Mikutaitis. 27.) “Mano 
motinėlė” — K. Grigaitis. 28) 
“Jaunime”, — A. Ginkus. 29) 
“Į Jaunimą” — A. Pranckevi
rius.

Po šio programo sekė dri- 
lius susidedantis iš vienų mer
gaičių. Laike kurio žaidė: 
“Mes visos Ii. .tu vaitės” ir 
“Aguonėlė” ir kitokius marš
rutus. Prie to driliaus juos 
priruošė moksleivis P. Stra- 
kauskas.

Matant taip puikiai maršuo
jant ir žaidžiant gal ne viena 
motina-ir tėvas apsiverkė iš 
džiaugsmo, bet tai ne pabaiga 
tik pradžia. Toliaus pamaty
sim daugiaus. Viena te mums 
ivorcesteriečiams palieka tik 
melsti Visagalio kad sunteik- 
tų gražią sveikatą, gerb. mūsų 
klebonui kun. J. J. Jakačiiui o 
IVorcester’io lietuviai pra
lenks visas Amerikos koloni
jas. Vakaro programa sutei
kė daug malonių įspūdžių.

Reik patėmyti, kad visi at
liko atsakančiai savo užduotis, 
nekuriems net atkarčiai buvo 
rankų plojimai, kad grįžtų 
ant estrados. Verti jaunučiai 
pagyrimo.

Tai ne pirmas vakaras Wor- 
cester’yje surengtas užbaigi
mui vasarinės mokyklos ir ne 
pirmą vasarą bet jau ketvirtą 
iš eilės ir nepaskutinis. Už tą 
turime dėkavoti gerb. kun. 
klebonui J. J. Jakaičiui, kad 
jis stengiasi šviesti mūsų jau
nimą taip-gi ir moksleiviams 
kler. J. Čaplikui, P. Srakaus- 
kui ir P. Jakaičiui už pasidar
bavimą.

Lai gerb. kun. Jakaitis švie
čia savo pavyzdžiu visoms lie
tuviais apgyventoms koloni
joms Amerikoje, kas link mo
kyklos sutvarkymo ir pasi
šventimo labui savo tautiečių. 

Tik milžiniškas darbas, pa
našus darbui ir pasišventimui | merikonams. 
kun. Jakaičio sulaikys jaunąją kandidatu esąs prez. Wilson.

lliclcl llLLV lo 1<XIX JL111U 11IXV u* 

i merikonizmo bangu.
Valio lai gyvo ja kun. Ja

kaitis.
Parvulius.

AMERIKOS LIETUVIŲ RYMO
KATALIKŲ SPAUDOS 
DR-JOS ANTRAŠAI:

Pirmininkas:
Kun. A. Ežerskis, 

4943 W. 15-th St., 
Cicero, III.

Raštininkas: —
J. Tumasonis, 

3427 Auburn Avė., 
Chicago, III.

Iždininkas: —
Izid. Nausieda,

917 W. 33 St., 
Chicago, III.

44

99

Tik
— O. Žukiutė. 20) 

O. Kemėžiutė.
” — M.

“Našlaitis” į
!
i

Pažanga” 
papiginta.

Šiuom pranešame “Pažan
gos skaitytojams, rėmėjams, 
platintojams, visai lietuvių vi- 

i suomenei, kad turėdami kas
kart vis didesnį mūsų pažan
gesnės visuomenės pritarimą ir 
pasididinus ėmėjų skaičiui nu
tarėme leisti “Pažangą” tokio 
pat didumo nužeminta kaina 
— tiktai už $2.50.

Mums lieka tiktai pasidžiau
gti, kad mėnesinio, rimto, 
šaltai svarstančio lietuvių gy- 

: gyvenimą žurnalo, taip labai 
reikalingo mūsų visuomenei, 
tolimesnis leidimas yra pilnai 
užtikrintas.

Idant jis būtų Įvairesnis ir 
i gyvesnis kviečiame visus, ku
rie valdo plunksną pasidarbuo
ji “Pažangos” plačioje dirvo- 
■ je.
i. Ypatingai jauniems talen
tams atviros durys išbandyti 
ir lavinti savo jėgas.

“Pažanga” stovėdama grie- 
štai ant krikščioniškų-tautiškų 

Į pamatų, vengdama giučų, 
nors visados drąsiai gindama 
teisybę bus ir toliau literatū
ros, mokslo, politikos ir vi
suomenės visiems suprantamas 
mėnesinis žurnalas.

Kaina metams $2.50; pusei 
metų $1.25. Atskiras nume
ris 25c. Agentams nuleidžia
mas nuošimtis pagal sutartį.

Visuose administracijos ir 
redakcijos reikaluose kreipki
tės šiuo adresu:

“PAŽANGA.”
P. O. Bos 204 

Girardville, Pa.

KAS SUTVARKĖ RUSUS.
Kai pradžioje birželio mė

nesio rusai pradėjo žengti pir
myn, tai tą darė su nepapras
tu pasisekimu. Pasirodo, jog 
tai nuopelnas vienrankio fran
cūzų gen. Paul Pau. Tasai 
generolas sutvarkė Rusijos ar
mijas. Jisai savo kairės ran
kos neteko karėje su vokiečiais 
1870-71 m. ’

EDISON UŽ WILS0NĄ.
Naujosios gadynės raganius, 

garsusis išradėjas Thomas Ai
va Edison apsireiškė, jog sto
ja už prez. Wilsoną ir sako 
tegu jis bus išrinktas vėl pre
zidentu. Edison sako, jog 
šiais baisiais laikais reikią bal
suoti ne kaipo demokratams ar 
republikonams, bet kaipo a- 

O tinkamiausiu



" DARBININKAS"

Vietines Žinios. I nuo lubų, bet niekas nebuvo su-' KLAIDOS PATAISYMAS. 
'zeiSTas* j ‘ ‘ Darbininko ’ ’ No. 104 (146)

- ! aprašyme šv. Petro ir Povilo 
i dr-jos susirinkimo pasakyta, 
■ kad aukų rinkimo Lietuvių 

“A Plea for the Lithuanians.” į Dienoje išrinkta sekančios ypa- 
itos: pp. Šapalis/ Mickevičius 

Nieks taip nesirūpina lie- į ir Adomavičius. O turi būti ši- 
, D. Galinis ir 

svetimtaučiams apie lietuvius J. Adomavičius.
ir mūsų tėvynę Lietuvą, kaip - Vasiliauskas

>“A Plea for the Litliuanians” | . D Vasiliauskas
oi ■ „ •, - , „ • Šv. P. ir P. D-jos sekreto-- Skaitytojau, jeigu nori, kad d

SVARBIAUSI DALYKAI
SO. BOSTONIEČIAMS.
Netolimoje ateityje svar

biausi veikimai ir nuotikiai I 
bus šie: . ....... . .

24 d. š. mėnesio bus didelė reika?ls informavimu i taip: D. Šapalis, 
konferencija Lietuvių salėje 
dėl pasitarimo apie sutvarky
mą aukų rinkimo Lietuvių j 
Dienoje. Konferencija prasi- L < . . ., . »•
dės 1:30 vai. po pietų. tav« draugai amerikonai zino-

Autras didžios svarbos nuo- ^as tie lietuviai ir .kokia 
^ikis bus ir-gi 24 d. š. mėnesio, i Lietuvos istorija, nusipirk 
Tai Ims didžiausios .svarbiau- j Plea f°r the Litliuanians” 
sios ir indomiausios prakalbos n* įteik jiems, tepasiskaito a- j 
kokiu dar nėra buvę So. Bos- lietuvius. Nūn tas labai i 
tone. Kalbės, gerb. delegatai, svarbu*__. S* v* garbus prezi-'

GERIAUSIS LIETUVIŲ UŽ
TARYTOJAS.

K. VIDIKAUSKAS 
2833 Levingston Street, 

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

“Darb.” Admin.

LIETUVIAI PAS SAVUS.

sugrįžę iš užimtos Lietuvos, dentas AVilsonas paskyrė lietu- duodame 
ktm.br. V. Bartuška ir Dr. J. viams (karės nukentėjusiems) dykai.

LENKIŠKA LIETUVIŠKA 
A P T I E K A

(Gydykla)
Gydome visokias ligas, 

vaistus, patarimus Pasiuvam drapanas sulig 
jausies mados ir pagal Jūsų

Meldžiu platinti Angtižtaį 
pamfletą apie 

Lietuvius.
“A PLEA FOR THE 

LITHUANIAN’ S.”

Dar galima gauti visus nu
merius; o neužilgo ir šeštas 
numeris išeis iš spaudos. Pam- 
pletai yra papuošti Lietuvos 
žemlapiu ir Vytauto pa
veikslu.

KUN. J. J. KAULAKIS,

324 Wharton Street,

Philadelphia, Pa.

Tai So. Boston 2 70

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbrti ir lietuvisikai. 

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

i
ii i

'■» Vng. T.

Tel. M ai n 2483 E. Boston 799-W
George H. Shields

Advokatas _
811-812 01d Soath Būlding 

Boston, Mass.

Bielskis. Kalbės vakare mie- aukų rinkimui dieną. Tad 
sto didžioj salėj prie G gt. ir pamyk skaitytojau, jog 
Broadivav. L

Trečias nuotikis tai A. L. kūdikėlio pasirūpinti savo
E. K. Federacijos kongresas su 
jam rengiamais gražiais 
certais ir vakarais.

yra: 
tavo užduotis, kaipo Lietuvos

> a- 
tpielinkės valdžią ir prakilnes- 

kon- nius gyventojus supažindinti, 
kad lietuviai yra atskira tauta, 
turinti jiuo amžių apgyventą 
kraštą, savo tėvynę Lietuvą,

Hampshire St. Pharmacy,
85 Hampshire Street,

(Prie lietuvių bažnyčios)
Cambridge, Mass.

na u 
noro. 

’ JONAS BERZĖLONIS & CO. 
28 Chandler Str., Boston, Mass 

(Castle Sąuare’s Block’e.)

į

DIDIS GAISRAS.
Pereitą subatą sudegė dide- taipgi puikią^ istoriją ir litera- 

li Natasketo vasarnamiai Pa- turą, 
ragon parkt. (Nuostolių už | daryt 
$75.000.

PASIKORĖ DĖL MAŽ
MOŽIO.

New York. — Homer Jos
ima Straus, 26 metų amžiaus 
mašinistas buvo pripažintas 
kaltu vogime dviejij tabokos 
pakelių. Tai iš nerimasčio 
kalėjime pasikorė.

PASIŽEIDĖ BESIS- 
KUSDAMS.

Avcn, Mass. —- F. Coulter 
persipjovė gerklę besiskus- 
dams. Buvo gerokai apžėlęs 
ir sunku buvo skusties. Tai 
ir Įsipjovė Į gerklę. Buvo pa
šauktas gydytojas susiuvo ger
klę. Labai apsilpo dėl krau- j 
jo nutekėjimo.

Tą informaciją gali pa- Į 
dai-vt sekančiai: parsitrauk i 

i už kelius dolerius “A Plea forj 
the Litliuanians” knygučių ir 
išsiuntinėk visiems savo apie- 
linkės valdininkams, tad jie 
apsiskaitvs apie lietuvius. 
Tamstėliai tas daug nekaštuos, 
nes perkant “A Plea for the 
Lithu.” 12 knygučių arba 
daugiau ant sykio — nuleidžia
ma 50 nuoš. t.y. 
po 5c. knygutę. 
6-tas numeris iš spaudos, 
pasiskubinkite, nes dar 
ma gauti iš pradžios visus nu-. 
meritts. O kiekvienas turi y- [ C1J1J* 
patingą aprašymą.

“A Plea for the Lithu.”
324 AVliarton St.

Philadelphia, Pa.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS tAPALIS

meistras
indeda telephonus, dengia sto- 

ir atlieka visus staliorya 
tės darbus prideramai.

KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas Gyvenimas

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

ŠIS $2.50 ŽIEDAS UŽ $1.00.

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

nutarėme parduoti

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

Klarneto
Piano _
Korneto
Trombono 
Būgnelio.

339 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

A

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare 

509 BROACWAY Cor. G ST. SO. BCS1ON. 
Tel 502 S. B. j

i

Tel. So. Boston 294

DR. JOHN P. JONĖS
<1 i; tkrcD

nuo 2 iki 4. nuo“ iki 9 po piet.
PHYZIKAS ir SERGIJUS 

Speiališkai atlieka visokius blogiausius 
gydymus, ypatingai su aleKtromis. 

392 ciĮt 1. .f j ii .z
SO. BOSTONf A J.

i i

TEL. BACK BAY 4200

IŠMETĖ IŠ LOVOS.
Evausvrlle, Ind. — Anglių 

karas iššoko iŠ bėgių, lėkė 30 
pėdų gatve ir smogė i name
lius. kur gulėjo Robert L. L t-; 
ley su pačia. Abu buvo iš
mesti iš lovos. Tinkas krito

Agentai uždirba 
po $45.00 į 

paleidžiame sav^tę, pardavinėdami mūsų pa-
Xun išėjo' tentuot4 be šilumos kelinių pro- 

Tad iKekvienam vyrui veikai in-
o-ali.; gas. Visi perka.

Reikalauk platesnių informa-

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

sus likusius 
už tiek, kiek jie mums kainavo 
padaryti.

Šis žiedas yra padarytas gry
no Sterling sidabro.

Gvarantuotas. Su išdirbta 
raide kaip paveikslas už $1.00. 
Paimk popieriaus apie 4 colio 
pločio, apvesk apie piršto narį 
taip, kad galai porieriaus su- 
sitetų. Pažymėk raidę, kokią 
norėsi kad būtij išdirbta, pri- 
siųsk mums su $1.00, o mes 
tuojau prisiusime tamstai žiedą, 
Jti nebūsi pilnai užganėdintas, 
sugrąžisime pinigus atgal. Ra
šyk tuojaus.
NERIS MANUFACTURING CO.,

Box 76 d., Montello, Mass.
$

i _________
Lenkiška-Lietuviška

Sg Restaurancija
Pataiso geriausius lie

tuviškus valgius, kaip tai 
barščius, kopūstus ir tt.

St. Blaszczek
147 Sheldon Street, 

Hartford, Conn. an

dįĮEl
' -“J

DR. F. MATULAITIS
Ofiso odynoc r !_> visokias tigras
1-3 P. M. 7-9 P.M. skiria Akinius.

419 Boylston St ihstaa, Mass.

I

PIRMO KLESOS

DANTISTAS

Tcut?NON£ So. Boston 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

WilHam F. J. Howard 
Lietuviška pavaice buvo 
Vincas F. "J. Kavaliauskas 

315 Broackvay. So. Boston.

I

Jeigu taip, tai nusipirkite Mos- 
: ties, kurią išdirba Mentholatum 
s Co. ir visi daktarai ir aptiekoriai 
pripažįsta geriausia.

Ištepant moste veidą prieš ei- i 
nant gult per kelis vakarus pada
ro veidą tyru ir skaisčiu. Mostis 

; išima visokius spuogus ir dėmes-1 
plėtmus saulės nuodegimus ir la-1 
šus. Kaina dėžutė 50c. ir $1.00.

J. RIMKUS,
Box 36, Holbrook, Mass.

AR NORI BŪT GRAŽUS.

GERIAUSIA LIETU- 
VIŠKA

Grosern < i p 
S bučerne ‘ , J

švariai užlaikoma. Lietu- 
jūs viai pas lietuvius. aa
Ę B. ir V. ROŠČEVSKIAI ||

70 John Street, Rs

Hartford, Conn.

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėję 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijcms. o ypatingai Jni- 
kardų, gnzikučių, metalinių anarueliuotų ir padengtų ee- 
iuloidu Išdirbu šarpas, vėliavai, karūnas 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.

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

VAŽIUOK KUR NORI

AUTOMOBILIAIS DYKAI.
Xes aš papirkau dar du naujus automobilius su 

minkštomis sėdynėmis ir su “Shock Absorbers;” labai 
gerai veža kur tik nori. Galima važiuoti pažiūrėti 
FARMŲ, NAMŲ. LOTŲ DYKAI.

Lietuviai seniaus tiktai pirko namus prasčiausiose 
vietose South Boston’e, o dabar tiktai pradeda pirkti 
apie Citv Point, vėliaus pradės pirkti Dorchester’e ir 
kitose aplinkinėse geresnėse vietose.

Tai-gi Brangūs Lietuviai, kodėl negalima ant sy
kio padaryti didesnį žingsnį ir pavažiuoti toliaus ir pa
žiūrėti NAUJŲ, PIGIŲ IR SU DAUG ŽEMES NAMŲ. 
Taip-gi pažiūrėti pigių netoli nuo miesto FARMŲ IR 
LOTŲ.

Mes vežam visus už dyką, su visomis šeimynomis 
Nedėliomis ir paprastomis dienomis, tiktai duokite ži
nią Į mūsų ofisą patys, arba per savo draugus, o mes 
atvažiuosim prie Tamstų durų išvežti ir aprodyti gražių 
naujų namų ir Vištų-Farmų arti Boston’o.

Antanas Ivaszkevicz
815 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 605.

GERIAUSIOS 
F A R M O S.

Norintieji pirkti gerų farmų 
budinkais, Sodais, apsėtais 

; laukais ir neišdirbtos geros žemes 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždė- 
tojai ir apgyvendinto  j ai 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 

i randasi ant gerų derlingų laukų 
puikiausioj apielinkėj miesto 

j Scotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 

I son county. Toj puikioj apielin- 
kėj mes turime daugybę visokių 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indėdami už 4 cenuts krasos
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių gy
venimo.

Adresuokite,
A. KIEDIS & CO. 

Peoples Statė Bank Bldg.
Scotville, Mich.

Nepaprastai pigiai
Mūsų kainos visados že

mesnės.
Lietuvis pardavėjas vi

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

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

James Ellis Co
Kampas B ir B’way,

South Boston, Mass.

GRYNAIS PINIGAIS 
IR

ANT IŠMOKĖJIMO.

C. & P. Telephone St. Paul 5347 
GRABININKA8 

IR
BALZAMUOTOJ AB.

Pagrabus atlieku pigiai ir gra- 
žiaL Esu išėjęs mokykloj tam tik
rus graborystės mokslus ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.

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

JONAS GREBLIAU8KA8, 
500 So. Paca Street,

Baltimore, M. IX

PARSIDUODA dvi mašinos 
siuvamos vyriškos, prosas ir 
stalas. Parsiduoda labai pi
giai.

461 Fourth Street,
So. Boston, Mass.
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Pa. X

Vienatine Lietuviška

Krautuve
Kuri užlaiko visokio ta- 

voro, reikalingo maine- 
nieriarųs.

V. LUKOSEVICIA,
Minersville,

LIETUVIŠKI 
PHOTOGRAPHAI. 

Valeika, Laurinaitis & Co.

Atliekam artistiškai dar
bus ir už pigia prekę. 
Taip-gi padarome didelius 
paveikslus.

Mūsų adresas:
250 W. 4-th St.,

S. Boston, Mass. 
(Arti C St.)

Nedėtomis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. \akare.

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

PRIE DORCHESTER ST.

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

su

Akių Specijalistas
Prirenka akinius

H. S. Stone, Oph. D.
399a BROADVVAY. so. boston*

LIETUVIS KRIAUČIŪS.
Pasiuvu visokius drabužius 

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

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

Wilkes-Barre, Pa.

Tel. Oiford 4900.

= J. P. TUINYLA,

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

naujų išra imu. 
Visą darbą gvarantuojsme,

✓

Geriausias graborius South Boston’e. šermenis 
-atlieka pigiai, gražiai ir gerai. Važiuoja ir į kitus „j 

miestus, nieko ekstra nerokuodamas.
■įį 258 W. BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. ga

Telephone: 839-J. So. Boston. šsj

Atsiminkite irimsits

1.00

75c.

50c.zw>zsz>z'>z>z*z>z>z\z\z>.

25c

1.00(«

r«

H

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

LIETUVIUS.

Reumatizmo 
slinkimo plaukų 
pleiskanų 
kosulio, grippo 
slogos

50c.
25c. 15 ir 25c 

gėlių 25.

1.00
1.00
50c.
’ 00

X)
AOC.
25c.

Visokie kvepianti 
muilui 10,

Perfumos visokių
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalniruo 
vidurių •

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

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

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų 

Proškos nuo nerviško 
vos skaudėjimo 10

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

J. P. TUINILA
822 Washington St., Boston. Mas>

75c 
gal- 
ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra fietuviška Trejanka

25c.

Pastatykite 
paminklą ant 
amžinos at
minties.

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

Yra viena iš geriausių.

J—

’Jjgą

A. Čereška
75 Broadway,

So. Boston, Mass.

GERA PROGAI
Gramatika angliškos 

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

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

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

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

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpę* šitą ap

garsinimą iš “Darbininko” 
ir $1.00 per money orderį, 
tai gaus visas 4 knygas 60c 
pigiau.

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, . 

Hudson, N. Y.

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

W0RCESTER, MASS.

Vienatine Lietuviška

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

ros sekančios gyduoles.

Nuo
Nuo 

ir
Nuo 

ir
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo 
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų
Vaikų ramintojas 

r. Pamoda plaukams 
2 Nuo viduriavimo 

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

J mažiems
,į Gydanti mostis 
n nuo pučkų
8 Nuo prakaitavimo kojų 
J Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

1.00

50c.

KM)

/ . z*




