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Spetimtaučiai 
apie Lietuvius.

RŪPINASI AUTONOMIJA.
Šveicarijos laikraštis, “Ga- 

zette de Lausanne,” kurs jau 
nekartą rašė apie Lietuvą ir 
lietuvių reikalus, vėl praneša 
indomią žinią. Numeryje rug
pjūčio 21 dienos rašo apie Ru
sijos lietuvių rūpinimąsi Lie
tuvos autonomijos reikalais. 
Rašo šitaip:

“M. Yčas, prezidentas lie
tuvių atstovų grupos dūmoje, 
gavo audienciją pas carą. Ca
ras pažadėjęs suteikti Lietu
vai plačią autonomiją.

Projektas Lietuvos autono

mijos buvo išdirbtas M. Leono, 
durnos deputato, šisai pro
jektas buvo peržiūrėtas minis- 
terių tarybos, kuri rengia ma
nifestą.

Visos lietuvių politiškosios 
partijos, taip-gi Suvienytose 
Valstijose, susijungė, kad su
daryti “Augščiausią Tautos, 
Tarybą,” kurios tikslu bus iš
gauti Lietuvai pilną paliuosa- 
vimą. Tos Tarybos nuolati
nė delegacija, susidedanti iš 
10 narių, išrinks savo buvei
nę turbūt Šveicarijoj. ši de
legacija yra įgaliota reprezen
tuoti visokiame atsitikime lie
tuvių tautą ir turi pilną galę 
vesti tarybas ir daryti sutar
tis su kariaujančiomis valsty
bėmis kaslink busiančio Lietu
vos stovio.

Suvienytų Valstijų kongre
sas neužilgo balsuos paskirti 
‘ ‘ Lietuvių Dieną. ’ ’ Aukos tą 
dieną surinktos eis sušelpimui 
dėl karės nukentėjusių Lietu
voje.”

Išrado naują būdą 
atakuoti.

Austrai traukiasi iš Tries
te. Pradėjo bulgarus vary

ti iš Serbijos.
IŠRADO NAUJĄ BŪDĄ 

ATAKUOTI.
*

Anglai džiaugiasi išradę 
Į naujus šarvuotus vagonus, ku
riais labai pasekmingai griau
ja vokiečių drūtvietes ir sker
džia vokiečius, bet nei fran- 
cūzai neatsiliko išradimuose. 
Franeūzai sumanė prieš ataką 
padaryti antpuolį orlaiviais. 
Ir tas sekėsi.

Pirmu kartu franeūzai pa-■ 
vartojo tą atakų būdą paimti: 
sodžių Bouchavesnes į šiaurę 
nuo Somme.

Dvidešimt greitų, apšarvuo
tų aeioplanų, kiekvienas tu-i 
ris po 3 kulkosvaidžius užata- ] 
kavo vokiečių drūtvietes. Ae- j 
roplanų du kulkosvaidžiu pur-j 
škė ugnį žemyn ir teriojo vo-1 
kiečių armotos. Kiti vokiečių 
artileristus ir tuomet nutilo vo
kiečių aromtos. Kiti vokiečių 
artileristai apleido savo bata- 
rejas. , y

Aeroplanai nusileido žemyn 
ir piaujodami keletos šimtų pė
dų augštumoje vėmė ugnį į vo
kiečius. Tuotarpu francūzų 
artilerija kol kas dar kriokė ir 
griovė vokiečių drūtvietes. Po 
to francūzi] pėstininkai aplei
do savo apkasus ir ūžtelėjo ant 

_ _ , _ I vokiečių, kurie kiurksojo sa-LiaisKas iš vo apgriautose drūtvietėse.
j Tai tuomet aeroplanai griebėsi

ambasados eme terioti vokiečių rezervus, 
kurie ėjo talkon savo broliams, 
ant kurių franeūzai užpuolė.

Tai išklojo daug vokiečių 
rezervų, o kitus išblaškė į vi
sas puses.

Franeūzai be stambių nuo
stolių užėmė miestelį ir priešių 
ninko pozicijas.

LAUKIA DIDELIO MŪŠIO.

Berline skelbiama, jog Ru
munijoj neužilgo prasidės la
bai dideli mūšiai. Rumunai ir 
rusai 
50 n r 
rasai 
band\ 
ras,

Miestelio gyventojai pabėgę 
prieš bulgarų atėjimą.

Rusai skelbia, jog Dobru- 
džoj priešininko atakas atmu
šė.

BALKANUOSE.

Plauks atgal. Riaušės.

I
au traukėsi atgal apie 

yi. Dabar jau rumunai ir 
sutraukę didžias jėgas ir ; 

. s atsilaikyti prieš bulga- Į 
turkus ir vokiečius.

•J'

VOKIEČIAI ATKALIAI LAI
KĖSI.

Prieš anglų atakas vokiečiai 
bandė atsilaikyti. Dieną ang
lai bombarduoja, naktį daro 
atakas. Subafos naktį, tai 

; buvo viena didžiausiųjų atakų, 
į Bombos varstė padanges. Iš 
I abiejų pusių bombos lėkė ir li- 
i kftdriužlės liepsnos padangėse. 
’ Bombos lėkė nuolatai iš abie- 
i ji] pusių, nušvietė padanges ir 
taip-gi apačioje ant žemės švie
siau pasidarė. Anglai ir teu
tonai keistoje šviesoje it pra
garo sutvėrimai badė vieni 
antrus. Anglų bangos ūžė 

: viena paskui kitą ir vokiečiai 
i neatsilaikė.

Macedonijoj franeūzai už
davė smūgį bulgarams. Bulga
rus labai sumušė ir išplėšė iš 
jų miestą Floriną. Bulgarai 
netvarkoj bėgo linkui miesto 
Monastir. Tasai, miestas yra 
svarbiausia bulgarų atspirtis 
Makedonijoj. Nuo Florinos iki 
Monastir yra 17 mylių.

Kartu su francūzais gru
miasi serbai. Serbai su įnir
timu grumiasi, nes jiems rū
pi atgauti savo tėvynę. Ser
bai išmušė bulgarus iš dvie
jų pozicijų ir paėmė 32 anuo
tas. Tai visos apielinkės Flo
rinos yra talkiniųkų rankose.

Ofieialės ir neoficialės ži 
nios nurodo, jog vijimas bul- 
garų ir teutonų iš Serbijos 

: prasidėjo. Serbams vadovau
ja sosto Įpėdinis princas Alek
sandra. Bulgarų visas deši
nysis sparnas tapo pastumtas 
atgal .

Utarninke buvo kilę smar
kios strytkarių darbininkų 
riaušės* 
kuomet streiklaužiai bandė 
dirbti, 
pasipylė akmenai, plytgaliai. 
Minios streikininkų ir jų pri
tarėja] šturmavo dvi karų sto-

Dabar, karei einant auk
sas plaukte plaukia iš Europos 
Amerikon. Kasdien amunici
jos išgabenama Europon bent 
už $1.000.000. Bet nurodoma, 
jog karei pasibaigus auksus 
tuoj ims plaukti atgal. Apie 
tai pasakoja garlaivių kompa
nijos. Sako, „ w .
nams begalo indomu bus ap- kiaušius. Stotyse streikininkai 
lankyti karės laukus. 
jog 100,000 amerikonų pirmais j 
metais po karės sustojimo ap- : 
lankys garsių skerdynių vietas. 
O kiekvienas mažiausia išleis 
po $1.000. Tai pirmais me
tais amerikonai paliks Europoj i 
$100,000,000. O paskui did-į 
žias sumas pinigų išeiviai siųs 
saviškiams atstatymui tėviš-j 
kių. ,

Dabar jau garlaivių kompa
nijos rengiasi gabenti Euro
pon daugybes turistų. Prie 
to rengiasi North German 
Llovd, Hamburg American Li
ne, AVhite Star Line, Atlan- 
tic Transpbrt, Red Star line ir

Negrų susiva 
žiavimas.

Riaušės prasidėjo,

Į važiuojančius karus

jog ameriko- tis, išvaikė policmonus ir strei-

Sako,! pridarė daug blėdieš.
Prie 42 ir Broadway minia 

užatakavo karą. Jo pasažie- 
riai išlakstė.

Daug areštavimų padaryta.
Kai minios sulaikė karas 

gatvėse, tai tuomet pradėjo 
atakuoti elevatorius. Nuo sto
gų mėtė į juos butelius ir plyt
galius.

NEGRAI REMIA HUGHES.

Washingtone negrai turėjo 
suvažiavimų. Delegatų buvo 
iš 21 valstijos. Suvažiavimas 
priėmė rezoliucijų, kurioj pa
tariama savo vienparviams 
balsuoti už Hughes. Suva
žiavimas taip-gi patarė savo 
vienparviams iš pietų Važiuoti 
Į šiaurines valstijas užimti vie
tas ateivių, kurie sugrįžo Eu
ropon kariauti.

SUSTREIKAVO VAIKAI.

Philadelphijoj sustreikavo 
pasiunčiamieji vaikai. Sus- ' 
treikavo keletas šimtų. Jie 
reikalauja pakelti algų po lc. 
ant pakieto.

RUSŲ FRONTE.

Berline skelbiama kad 
kiečiai persikėlusius rusus

MAISTO RIAUŠĖS VIEN- 
NOJ.

Austrijos sostinėj, Vien- 
noj, buvo ištikę didelės mais
to riaušės. Apie tai skelbia
ma Genuoj, Italijoj. Jautie
nos svaras Viennoj $4, ryžių 
$2. Darbininkų padėjimas 
sostinėj baisus.

“Darbininko” No. 107 me s i 
indėjome p. Jono Angštuolio į 
laišką, kuriame jis patarė A- 
merikos lietuviams siųsti laiš
kus Į užimtą Lietuvų per Is
panijos ambasadą AVashingto- 
ne. Tuoj mes pasiuntėme pa
siteiravimo laiškų į Ispanijos 
ambasadą. Jau gavome atsa
kymą. štai tas laiškas:
Gerbiamieji: —

“Atsakydamas į jusi] laiš
ką. rašytą rugsėjo 11 d., tu
riu už garbę jums atsakyti, jog 
aš mielu noru perduosiu Ispa
nijos ambasadai Berline viso
kius laiškus, kokius Rusijos 
pavaldiniai norės siųsti savo 
giminiečiams, kurie yra Rusi
jos teritorijoj, Vokietijos už
imtoj.

Tie laiškai privalo man bū
ti siunčiami atdari, ir Ispani
jos ambasadorius Berline da
rys viską, ką jis gali, kad tik 
tie laiškai nueitų Į savo vietas. 
Žinoma jis negalės gvarantuo- 
ti jų gavimą.

Pasitikėkite manimi, 
Jums ištikimas,

Juan Riano.

. Tatai Amerikos lietuvių lai
škams atsidaro naujas kelias 
siuntimo laiškų į užimtų Lie
tuvą. Visi lietuviai galės sių
sti per “Darbininkų.” Plačiau 
apie tai bus vėliau.

f

VOKIEČIAI PRAMATO NE
PASISEKIMUS.

Vokiečiai jau nujaučia, jog 
' Franeijoj jiems reikės iš dau- 
■ gelio vietų umu laiku pasitrau
kti. Ypač vokiečiai susirūpi
no dėl Anglijos naujo išradimo 

į—šarvuotų vagonų. Vokie- 
čiai jau buvo įsitikinę,- kad 

I Somme fronte, Flers-Couree- 
lette linijos anglai neperlauš. 
Bet tą liniją jau sulaužė anglų 
šarvuoti vagonai. Anglai iš
plėšė iš vokiečių taipgi -drnt- 
vietes apie Tliiepval.

Dabar jau vokiečių laikraš- 
! čiai pradėjo rašyti apietrauki- 
mąsi atgal. Ėmė palengva ir 

j taktingai nurodinėti, jog pri- 
seis vokiečiams pasitraukti iš 
Peronna ir Combles. Rašo, 
jog esąs išrokavinras užleisti 
“nesvarbias” vietas bi tik gy- 

’vasčių mažiau žūtų.
I - -

ŽUVO PREMIERO SŪNŪS.
Anglijos premiero Asųuitho 

sūnus žuvo karės lauke.
Buvo tai vyriausias sūnus. 

Premieras turi penkis sūnus. 
Antras sūnus buvo sužeistas 
prie Dardanelių.

PIR-ITALAI PASIVARĖ 
MYN.

Italai prasilaužė pro trečią 
austrų linijų. Tą padarė po 
trijų dienų smarkaus mūšio. 
Dabar italai žymiai pasivarė 
pirmyn linkui didelio miesto 
Trieste. Italai dabar yra 13 
mylių atstu nuo to miesto.

vo- 
per 

Stockhod upę privertė trauktis 
atgal. Ru ai tuiijo atgal kel
tis per tą upę. Vokiečiai tuo 
tarpu paėmė 12.500 nelaisvių 
ir 17 rusų kulkosvaidžių.

Rusai skelbia, jog Vladi- 
mir-Volinsko apygardose prie
šininkai darė smarkias atakas, 
bet buvo atmušti kulkosvai
džiais.

Į vakarus nuo Brody rusai 
užklupo naktį vokiečių būrį ir 
neiššovę nei vieno šūvio išba-' 
dė 20 vokiečių ir nelaisvėn! 
paėmė 12.

Palei upę Naraijuvka eina i 
smarkūs mūšiai. Tuose mū
šiuose krito narsus rasų pul
kininkas Gubin ir leit.-pulk. 
Semicheff.

Karpatų kalnai jau apsiden- 
' gė baltu sniegu. Snieguotuo
se Karpatuose rusai užėmė ke
letą augštumų.

PAREMS STREIKININKUS, 
į Įvairios unijos nubalsavo 
i paremti streikuojančius strvt- 
| karių darbininkus. Žydų u- 
| nija su 200.000 narių nubalsa- i

.. T--. •• i URM amuuivijvo fuiuiru
įvo streikuoti. Kitos ūmios , . • j •-----------r—, ------------------- ■ , . • • f x vo keturi darbininkai. St. North German Llloyd jau nubalsavo taip-gi., Ketverge j buvo gužeista 

turi 107 pasažirius, kurie ! žada išeiti 
plauks Europon kaip tik ten j darbininkų.
kariaujančios valstijos sudės į 
ginklus.

UŽMUŠĖ KETURIS.
Pittsburg, Pa. — Aetna Che- 

mical kompanijos dirbtuvėj iš- 
I tiko amunicijos sprogimas. Žu- 

Daug
streikan 700.000 į

ANT

IUDIJONAI UŽKARIAUS 
CHICAGO.

■ ■ - ------------------- ....... ... . |

Pottavatomie indijonai sa
vinas! Chicago. Jie tvirtina, 

i jog tos vietos, kur guli Chica- 
I go buvo neteisėtai iš jų išplė- į 
I šta. Tos indijonų genties va-1 
dai užves bylą mieste Mayetta, i 
Kansas.

STREIKUOJA GORSETŲ 
DIRBĖJOS.

Springfield, Mass. — Gor- 
setų "250 darbininkių sustrei
kavo. Jos reikalavo, kad 
kompanija verstų darbininkes 
prigulėti prie unijos. Kom
panija atsisakė. Mat darbi
ninkės nori, kad tik unijistės Į 
būtų priimamos darban.

duonos

PAKĖLĖ KAINAS 
DUONOS.

Bostone didžiosios 
kepimo kompanijos pakėlė kai
nas ant duonos. Ims po 6c. 
už bakanėlj

Pienininkai žada pakelti 
kainas ant pieno.

Lietuviškoji duona So. Bos- 
! tone jau seniau pabranginta.

PREZIDENTAS DALYVAVO 
SESERS LAIDOTUVĖSE.

- New Londone, Conn. mirė 
prez. Vilsono sesuo. Miru
sioji buvo pergabenta Į Colum- 
bia, L. C. ir palaidota šalę tė
vų. Laidotuvėse dalyvavo 
prezidentas ir jo žmona.

DELEGATŲ PRAKALBU MARŠRUTAS 
NAUJOJE ANGLIJOJE.

........................................ Rumford,..Me. 

.....................................Manchester, Vt. 

.....................................Brigliton,..Mass. 
.................................. So. Boston, Mass. 
...................................AVorcester,..Mass.

kelių dienų pertrauka. Tolimesnis maršru-
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SUKAKTUVĖS.

Rugsėjo 18 d. sukako metai, 
kai pateko lietuvių sostinė Vil
nius vokiečiams.

PRADĖS AGITACIJĄ.

Prez. AVilson subatoj pra
dės agitacijines prakalbas. 
Pirmą prakalbą pasakys Slia- 
dow Laws, N. J.

LAIŽYBOS.

I

ŪMAI PULS.
Graikijoj ^skelbiama, jog 

Austrijos didis pajūrinis mies-1 
tas Trieste ūmai pateksiąs į j 
italų rankas. Italai be palio-; 

i vos griauja aplinkines tvirto- Į 
ves. Iš Viennos eina gandai, j 
jog austrai jau pradėjo kraus- j 

i tvties iš to miesto. Pradėjo i 
vežti lauk brangenybes, doku- j 
mentus ir tt.

PIRKO CUKRAUS.

New Yorke Greikijos 
džia užsakė daug cukraus. Už 
sakė už $700,000. Dabar cuk 
rus Kuoduojamas į laivą ii 
greitu laiku bus išvežtas.

vai

New Yorke vienas piniguo- 
' čius daro laižybas, jog Hug- 
I lies laimės rinkimus. Sudėjo 
Į $10.000.

RUMUNŲ FRONTE. 
Vokiečiai skelbia, jog ru-

munai ir rusai atakavo Darna- neutraliskumą, 
AVatra liniją ir neturėjo jokio 
pasisekimo. Su dideliais nuo-' 
stoliais buvo atmušti.

Bulgarai skelbia, jog mū
šiai eina tarp sodžių Maralui, 
Arabadzi, Kokardža, Koba- 
lin ir Tuzfa. Giriasi, jog 
viršus krypsta ji] pusėn. Pas
kui bulgarai darė atakas ir 
paėmė sodžius Sotului, Shiol 
ir Vasciul. Tose vietose, pa
ėmė priešininko penkias anuo
tas ir keturis kulkosvaidžius. 
Bulgarai užėmė miestelį Man- 
galia prie Juodųjų jūrių.

NESIROKUOJA.
Valstybės kariaujančios ; 

prieš vokiečius inteikė Švedi
jai notą su patarimu labiau, 
laikytis neutraliteto. Švedi- i 
jos valdžia atsakė, jog nešikai-1 
bės su tomis valstybėmis apie 

, nes ji nuo pat 
karės pradžios laikiusįs tikro 
neutraliteto.

NUBAUDĖ NEGRĄ.

Malden, Mass. — Distrikto 
teismas nubaudė ant $50 negrų 
Stikes už nelegali svaigalų 
pardavinėjimą. Tas negras y- 
ra tėvas 21 vaiko.

ATVEŽĖ ITALŲ IR PORTU
GALŲ.

White Star linijos garlaivis 
Cretic pribuvo Į Bostoną ir at- 

, vežė 1700 italų ir portugalų.

UKRAINIEČIAI VEIKIA.
Bostono ukrainiečiai — a- 

teiviai iš pietinės Rusijos ir 
rytinės Galicijos pasiuntė pre
zidentui Wilsonui atsišaukimą, 
kad Suv. Valstijos rūpintus- 
gauti vietų būsiančioj taikos 
konferencijoj ir paremtų mažų
jų tautų norų pasirinkti sau 
valdžią, po kuria bevelįs lik
ti.

! NELAIMINGŲ ATSITIKI
MŲ SKAIČIUS.

Pennsylvanijos valstijoj per 
pereitus 8 mėnesius nelaimin
gų atsitikimų buvo 166.084. Iš
eina, jog kasdien nelaimingų 
atsitikimų prie darbų buvo 
810. Užmušimų darbuose bu
vo 1.582. Iš visų nukentė
jusių atlyginimą gavo 49.552. 
Pašelpą gavo 418 našlių, 130 
tėvų, 1.055 vaikų, 14 seserų, 

; penki broliai ir viena brolia- 
duktė.

I v ‘ *i
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Po to
tąs bus netrukus paskelbtas. ,

O viršminėtų kolonijų lietuviai su didžiausiu uolumu dar- 
hnokitės, agituokite, skleiskite žinias apie atvykimų pas 
jus delegatų — Kun. Dr. V. Bartuškos ir Dr. J. Bielskio — 
kurie jums papasakos dabattinę Lietuvą.

Delegatų Prakalbų Turinys

Kelionė Lietuvon. 9

Lietuvą po vokiečiu — dabartinė Lietuvos išvaizda.
Administracija: Lietuvos sutvarkymas, valdininkai, 

teismas.
Apšvieta: Bažnyčia, mokyklos, laikraštija.
Ekonomiškas Lietuvos padėjimas: Ūkis, dvarai, 

prekyba, mokesniai.
Žydų klausimas Lietuvoje — jų santikiai su lietu

viais.
Lietuviai pabėgėliai Rusijoj: Kaip jie ten pateko, 

jų padėjimas, kas juos šelpia.
Lietuvos šelp;mas: Kokia pašalpa labiausiai 

reikalinga, kaip ją suteikti.
Lietuvos atstatymas: Lietuvos padėjimas po karei; 

kas ją gali atstatyti.
Lietuvos neprigulmybė: Ar ji yra galima, 

kas yra daroma tame klausime, 
kas privalo būt daroma. %

Lietuviai belaisviai: Kariški ir civiliai, 
jų padėjimas ir su jais susinešimas, 
jų šelpimas, 
kas tame yra daroma, 
kas turi būt padaryta.

Lietuvos jaunimas: Dabartinis jų padėjimas, 
jų klausimas ateityje.

Susižinojimas su L’e tu va: Ar tas galima, 
kokiais keliais, ir kaip tai daryti.

I

•A

i



2

ketvergais ir subatomiscoua iš So. Bostono utarninkais,
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Šv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga, 
numeratos kaina:
kartus savaitėje_________________$3.00

” ” ________________ $L50
Užrubežyje metams...................................................................$4.00
Pusei metų.................................................................................. $2.25

Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:
“DARBININKĄ 8,”

242 W. Broadvay, So. Boston, Mass.

“DARBININKAS.”

P r e 
Metams tris 
Pusmečiai ”

“DARBININKAS”
(The Worker)

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

St. Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor. **?*•*’ 
Subscription Rates:

Y early_________________________________________ $3.00
6 months_____________________________________$1.50

Foreign c ountries:
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Komitete bus užleista socijalis- 
tams 4 vietos ir trečdalis visą 
surinktą “Lietuvią Dienoje” 
pinigą bus pasiųsta L. S. 
Sąjungos nurodytoms draugi
joms Lietuvoje.

Išnešta rezoliucija prieš Eu
ropos karę, užgirta Jaunąją 
Socijalistų Lyga, pasmerkta 
buržuazinės partijos ir draugi
jos, užgirta Moterą Progresi- 
viškas Susivienijimas.

Be to dar nutarta kelti or
ganą “Kovą” į kitą vietą. Pa
duota net 5 miestai, iš kurią 
vienas visuotinu nubalsavimu 
bus paskirta L. S. S. Centro ir 
organo sostinė. Naujoje vie
toje žadama'steigti ir nuosavas 
namas.

L. S. S. ,9-asis Susivažiavi
mas panaikino Veikiantį Komi
tetą.

Socijalistą Susivažiavime 
buvę nemažai karščią ir ginčą, 
bet galą gale visi aprimę ir su
sitaikę.

Socijalistai iš savo susiva
žiavimo nutarimą daug ko 
naudingo tikisi savo Sąjungai 
ateityje.

Nuo savęs galime palinkėti 
socijalistams surimtėti ir su- 
žmonėti, nes be tą dvieją da
lyką ir geriausi nutarimai už- 
niek nueina. Ikišiol mūsų so
cijalistams kaip tik tų dvieją 
dalyką ir trūko.

“Vadas”ir
“Žvaigždelė”

Iš Petrogrado gavome du 
numeriu naujai leidžiamo lie
tuvią kataliką savaitinio laik
raščio “Vado,” kuris forma
tu maždaug panašus į “Šalti
nį,” sustojusį eiti vokiečiams 
įsibrovus į Lietuvą ir užėmus 
Seinus. “Vadą” leidžia kun. 
D-ras J. Narjauskas, redak
torium pasirašo kun. D-ras K. 
Rėklaitis. Sandarbininkauja 
“Vadui” kun. D-ras Totorai
tis, kun. M. Gustaitis, kun. J. 
Tumas — Vaižgantas, G. Tau- 
čius, Mikas Rugys ir visa ei
le kitą žymią rašytoją ir pub
licistą. Apie ‘ ‘ V ado ’ ’ turinio 
Įvairumą ir rimtumą, turint 
tokius bendradarbius, nėra ko 
ir sakyti Dauguma amerikie- 
čią lietuvią gerai pažįsta Tu
mą — Vaižgantą, kun. M. Gu
staitį, skaitė kun. D-ro Toto
raičio raštus, tai patys gali 
numanyti, kad “Vadas” yra 
vienu iš geriausiij ir rimčiausių 
lietuvią kalba einančią laikraš- 
čią.

“Vade” daug vietos pave
dama Lietuvos reikalams ir 
karės nuotikiams.

“Vado” priedas “žvaigž
delė,” skvriama jaunimui ir
gi labai indomus ir įvairus.

Kaikuriuos straipsnius ir ži
nias iš “Vado” perspauzdinsi- 
me “Darbininke.”

“Vadas” eina 8 puslapią. 
Kaina metams 6 rubliai. Ant
rašas:

Petrograd, Lermontovo 
prosp. No. 10, kv. 9.
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Specijalistas nuo 
priekabią.

Toksai specijalistas yra laik
raščio “Lietuvos” redakto
rius. Nesenai mes “Darbinin
ke” raginome kataliką visuo
menę, kad po kolonijas dary
tą gerą pradžią, besteigiant 
Lietuvią Dienos Komitetus, 
kad tam tikslui kviestą kitas 
sroves į bendrą darbą. Ro
dos, kas čia bloga — raginti 
kitus prie gero darbo, prie 
geros incijatyvos? Juk kas 
nors turi daryti pradžią. Kas 
nors turi kviesti. Negi gali 
visi sueiti ant karto į paskir
tą vietą Dvasios Šventos veda
mi.

Tečiau “Lietuvos” redakto
rius pamatė tame ko tik nepra- 
sižengimą prieš tautą, pamatė 
neaiškią politiką ir prie tos 
progos pasirūpino vėl jau kas- 
žin kelintą sykį — įžeisti kun. 
Kemešį, 
dąs visas 
katalikai

kad, girdi, šisai de- 
pastangas, kad tik 

sn tautininkais vie- 
• Mesdamas

nepasistengia
duoti išrodymų. Kun. Kemė
šio vardą “Lietuvos” redak-

torius randa reikalą valkioti 
net po juoką skyrius, prie tos 
progos jo vardą vaikeziškai iš
kreipdamas.

Į tuos užgauliojimus vieno 
iš mūsą redaktorią — mes nie
ko neatsakysime. Nesisteng
sime atmokėti už piktą piktu 
— vien jau dėlto, kad vieny
bės ir mes, tur-būt, nemažiau 
trokštame, kaip ‘ ‘ Lietuvos ’ ’ 
redaktorius. Dabar ne laikas 
liežuvius rodyti, kada reikia 
visiem Lietuvos gelbėjimu rū
pintis. Kam tas amatas pa
tinka, lai juo užsiima.

Mes čia tik pažymėsime, kad 
tokia smulkia ir nerimta kova 
prieš asmenis, kokią pamėgo 
“Lietuvos” redaktorius nie
kam, jokios naudos negali at
nešti. Nei ji tiesos išaiškins, 
nei blogumą iš mūsą gyvenimo 
neprašalįs. Ji tik skleidžia 
bereikalingą įnirtimą, neapy
kantą, na ir patį nuodingos 
plunksnos karžygį pastato la
bai negeistinoj šviesoj.

• v

UDraugo” užsipul
dinėjimai.

“Draugo” redakcija vis dar 
nepaliauja užsipuldinėti ant 
“Darbininko”. 145 numeryj 
straipsnyje “Darbininko” kur
stymai ” “ Draugo ’ ’ redakci
ja atkartotinai tvirtina, būk 
‘ ‘ Darb. ’ ’ šmeižiąs ‘ ‘ Draugą ’ ’ 
ir jam primetąs nebūtus daik
tus. Kelis syk “Darbinin
ke” jau buvo nurodytą kad 
čia jokio šmeižto nėrą tik fak
tų konstantavimas. Todėl ne
matome reikalo toliaus su 
“Draugu” ginčytis, ir kol 
“Draugo” redakcija nepradės 
šalčiau dalykus svarstyti — 
neatsakinėsime į “Draugo” ar 
“Sav. Draugo” užmetimus.

I

L. S. S. 9-asis SUSIVAŽIAVI
MAS.

L. S. S. 9-ojo Susivažiavimo 
Presos Komisija prisiuntė 
“Darbininkui” susivažiavimo 
aprašymą su pažymėjimu svar
besnių nutarimų.

Liet. Socijalistų Sąjungos 
susivažiavimas įvyko rugsėjo 
1, 2, 3, 4 ir 5 d. š. m. Chicagoje. 
Delegatų susirinko 67. Susi
važiavimą atidarė Sąjungos 
sekr. vert. Stilsonąs!

L. S. S. 9-tasis Susivažiavi
mas sulyg prisiųsto aprašymo 
nutarė:

1. įsteigti agitacijos fondą 
varymui propogandos tarp lie
tuvią;

2. inkurti korespondencijinę 
mokyklą;

3. tverti lietuviu socijalistą
pašelpinę draugiją atskirai žydais arba su kitokiais lietu- 
nuo Sąjungos; vią priešais, kurie niekina vis-

nieko neturi. Jie, lietuvį, y- 
paČ išpažįstantį kataliką tikė
jimą gatavi paskandinti van
dens šaukšte. Jie meiliau su 
žydais ir kitokiais %draugauja, 
negu kad su savo tikrais bro
liais lietuviais katalikais. Jiem 
nerūpi tautos gerovė, tik rū
pi, ir to trokšta, kad ją bro- 
lią lietuvių kataliką, būtą iš
griautos bažnyčios, išmušti ku
nigai, išnaikinti katalikiški in
teligentai, ir kiti visuomenės 
veikėjai. Jie drįstų, (jeigu 
nebūtą pasaulinės valdžios) a- 
teiti į savo brolią lietuvią ka
taliką namus, ir viską sunai
kinti kas tik yra brangu lie
tuviui katalikui. Laisvamaniai 
viešai daro agitacijas, kad iš 
lietuvią, savo brolią išnaikin
ti tikėjimo jausmus, kad iš
plėšti iš ją širdžią dorus gyve
nimo principus. Dar drįsta 
teršti, šmeižti savo brolius 
lietuvius katalikus ir visokiais 
būdais juos žeminti. Ją mie- 
ris yra, kad mūsų jaunąją 
gentkartę pavyliuoti pas save 
ir išauklėti bedieviškoje dva
sioje. Broliai, lietuviai ka
talikai, mums reikia, tą vis
ką permatyti ir ją klastų ser
gėtis, su jais nebičiuliauti. 
Užvis labiausia sergėti mūsą 
jaunuomenę, mažutėlius au
gančius kūdikius. Jus, tėvu
čiai ir mamaitės, atkreipkite 
domą į savo vaikučius. Aš 
nemanau, kad jūs norėtumė
te, kad jūsą vaikučiai būtą 
blogi, kad jie būtą ištvirkę. 
Kiekvienas tėvas, kiekviena 
motina, nors jie ir nebūtą tik
rai dori, bet tikrai žinau iš 
dešimts metą praktikos, kad 
kiekvieni tėvai nori, kad ją 
kūdikiai būtą geri, kad būtą 
dori, kad būtą paklusni. At
minkit, kad blogo nereikia 
mokinti, dar ir apsaugojant 
nuo blogo, vaikai išmoksta 
blogą papročią, papiktinan
čią apsiėjimą, ir negražią kal
bą. Persitikrinkit patys, kad 
teisybę sakau. Atsižvelgkit į 
vaikus ciciliką, laisvamanią 
arba bedievią. Kokios ją kal
bos, koki keiksmai, koki 
pliauškimai iš ją burnos išei
na? užaugusiam žmogui to
kias kalbas išgirdus ausys nu
rausta ir gėda klausyti. Nu
gi, ką sakyti, kad kai mūsą 
vaikučiai, kurie su jais drau
gauja, ir viso to išmoksta, 
kas paskui labai sunku iš tą 
vaikučią išvalyti. Kūdikis

Kelionės įspūdžiai

Ir vėl 
liuesas.

nesu šnipas įtikrino Italijos rybų oficierius, 
kurie galutinai leido man važiuoti Ryman. Jie 
baisiai šnairavo, kuomet sužinojo, kad noriu 
matyti šv. Tėvą. Nors šnairavo, bet vis-gi 
paleido. Kelionė Ryman buvo gana nuobodi 
Tik trečioj dienoj atsiradova su pralotu Ryme. 
Ryme atsirado nauji rūpesniai Matyti šv. Tė
vą, ne taip juk lengva lietuviams, kuriems 
lenkai visokiais neleistinais būdais stengiasi 
užkirsti kelią. Darė jie kliūtis p. Yčui Kuo
met rusų pasiuntinio vietininkas (Charge 
d’affaires) prie Vatikano prašė šv. Tėvo se
kretoriaus Pacelles audijencijos p. Yčui, an- 
sai pasižadėjo viską padaryti Pažadėjo — 
neištesėjo, Trys dienos praslinko, o audijen
cijos kaip nėr, taip nėr. Tuomet p. Bock krei
pėsi į kardinolą Gasparį, klausdamas kada lie
tuvių dūmos atstovas gausiąs audijenciją. Pa
sirodė kad jisai nieko nežino. Užklaustas Pa- 
celi teisinosi tuom, kad būk rusų parlementa- 
rai lankė pirma italą sivetiškąją valdžią. Pri
silaikant Vatikano etikos-kodekso toks elgimą
si yra peiktinas, ir panašiems asmenims, pa
prastai, audijencija pas šv. Tėvą atidedama 
vėlybesniam laikui. Tai buvo žinomas Pacellio 
paprastas vinguliavimas. Lenkai atstovai lankė
si pas šv. Tėvą daug anksčiau ir jokią kliūčių 
neturėjo, lietuvių, atstovas turėjo panešti baus
mę už visus. Rusų pasiuntinys, apviltas ke
lis sykius Pacellio mano audijencijos rei
kale kreipėsi stačiai prie vyriausio šv. Tėvo 
sekretoriaus kardinolo Gaspari. Subatoje bū
ta p. Bock’o prie Gaspari, o aš gavau užkvie- 
timą nedėlioję, kuriame buvo pasakyta, kad 
mano privatinei pas šv. Tėvą audijencijai pas
kirta llį valandoj panedėlvje. Stebėtinai greit. 
Pralotas Prapuolenis, sužinojęs apie tai, be
galo džiaugėsi. Jau, sakė jis man, Vatika
nas pradėjo kitaip į lietuvius žiūrėti. Lenkų 
intrygos gal nors sykį galą gaus. Panedėlį 
pralotas Prapuolenis užsidėjo savo žiedą, pa
siėmė auksinį retežį, ant kurio kybojo didelis 
kryžius ir užsidėjo ant krutinės. Manau, kas 
čia bus. U-gi, sako pralotas, aš Tamstą pa
lydėsiu pas šv. Tėvą. Pasiėmėva automobi
lių ir nudundėjome į Vatikaną

Šv. Tėvo kareiviai-sargai 
stojo į frontą kuomet pama
tė vyskupu išrodantį mūsų 
tautietį kun. Prapuolenį. Pra- 

kas per vienas turi būti patsai

, (Tąsa) •

Kuomet aš buvau Kau
no kalėjime, vokiečių užsie
nių ministerija sužinojo apie 
mano suareštavimą. Pakilo

dideliausias triukšmas. Iš ten parėjo įsaky
mas Kaunan, kad mane kuonogreičiausiai pa
leisti. Kauno militarė valdžia paleist mane pa
leido, bet nenorėdama gėdos turėti vis-gi nu
baudė 1000 markių. Atvykus Berlynan suži
nojau visą dalykų stovį. Ponas Trautmanas, 
Betmann-Hblvego sekretorius man pranešė, 
kad valdžia mananti man sugražinti pinigus ir 
prašė manęs palaukti Berlyne iki nepareis pi
nigai. Aš, nuvargintas kalėjimo nebeapsiė- 
miau laukti Berlyne, bet prašiau kuonogrei- 
čiausia duoti man pasportą Šveicarijon. Pas- 
portą gavau ir toj-pat dienoje apleidau Vokie
tiją. Atvažiavęs į Basiliją ir parodęs paspor
tą, sužinojau kad toj vietoj negaliu pervažiuo
ti į Šveicariją. Tas-gi kelias yra kaip tik 
trumpiausias. Joki maldavimai negelbėjo. 
Turėjau važiuoti valandą atgalios, imti kitą 
traukinį į Singėną ir aplinkui per Zurichą va
žiuoti Friburgan, kuriame gyvenau kadaisia 
per ištisus 5 mėtus. Nuvargintam kalėjimu 
tos dešimts pridėtą valandą nelabai patiko. 
Prašiau Dievo, kad Jis man priduoti} kantry
bės, nes jaučiau kad mano dirksniai visai nu
silpnėjo po tų visą pergyvenimą Lietuvoje. 
Laimingai pribuvęs Friburgan ten suradau ma
no draugą, gyvenantį sykiu su p. Karuža ir 
keletą studentą lietuvią. Tarpu pažįstamą ir 
draugą liuosoj nuo visokią suvaržymą šalyje 
pasitaisė mano nusilpnėjus sveikata. Šveica
rijoje teko man sueiti su grįštančiu iš Rymo p. 
Yču, kuris gyrėsi kad matęs popiežią ir šne
kėjęs su juom apie Lietuvos vargus. Jisai 
tvirtino, kad popiežius žadėjęs paskirti lietu
vią dieną kataliką bažnyčiose. Kaip vėliau, 
būdamas Ryme pas popiežią sužinojau, kad 
Šventasai Tėvas žadėjo Yčui šelpti lietuvius 
kiek galėdamas, bet kad dienos dėl nekuriu 
svarbią priežasčią nemanęs paskirti. Nuo p. 
Yčo sužinojome gana svarbią žinią apie vargus 
lietuvią išbėgusią Rusijon. Pasirodo kad ją 
turima pabėgėliams 200 mokyklą, kad įsteig
ta net dvi mokykli technikams, dvi gimnazi
jų vieną progimnaziją, saulės kursai ir dau
gelis prieglaudą su sanatorija. Prieš tą visą 
puikiai suorganizuotą darbą eina ištautėlis p. 
Bulota. Tik džiaugsmas ima kad mūsą pabė
gėliai iš tėvynės turi kur savo vaikelius padė
ti, ir varge kur savo galvą priglausti. To 
visko jiems pavydi p. Bulota.

Laike mūsą viešėjimo Šveicarijoje buvo 
rengiamas tautą suvažiavimas-konferencija. 
Mudu su draugu turėjome atstovauti Amerikos 
lietuvius. Mūsą lamei atvažiavo trys lietu
viai iš Vilniaus. Laike tautą kongreso daug 
guostasi prieš visokius persekiojimus ir pris
paudimus, kuriais vaišina rusai, vokiečiai, an
glai mažesniąsias tautas. Išneštos rezoliucijos 
ir tautą dekleracijos. Lietuviai savo deklara
cijoje nupiešė vargus, kuriuos toji tauta per
gyveno per ištisus šimtmečius, o ypatingai pa- 
puolus po rusą jungu. Apskelbta Lietuvos ne- 
prigulmvbė, kaipo geriausias išgelbėjimo tė
vynės kelias. Po konferencijos atvyko Švei
carijon ir kun. Prapuolenis iš Rymo. Pasku
tinėse dienose buvimo Šveicarijoje gavau iš 
Vokietijos žinią, kad vokiečią ambasadorius 
malonėtą su manim pasimatyti Berne. Nuva
žiavau. Sužinojau, kad dalykas yra sugrą
žinime tą 1000 markią. Vokiečią valdžia no
rėjo atiduoti tuos pinigus Vilniaus Centraliniui 
Komitetui nukentėjusiems nuo karės lietuviams 
šelpti. Aš nesutikau, reikalaudamas kad ma
no pinigai būtą man sugrąžinti. Ambasado
rius nežinojo, ką daryti, 
pie tai savo valdžiai, 
baigs nežinau, 
tymo su 
Šveicariją.
Berne pas Amerikos ambasadorią, 
kad negalįs važiuoti Italijon, 
tijoj, turįs grįžti namon per Vokietiją, 
palikau Šveicarijoje.
konsulį. Čion sutikau naujas kliūtis. Rusą 
konsulis iš syk pasakė, kad neavizuosiąs mano 
pasporto Italijon, nes buvau Vokietijoje. Su 
dideliu vargu pavyko man jį pertikrinti, kad 
nesu vokiečią šnipas, kad mano tikslas buvo 
nuvykti Lietuvon organizuoti lietuviams pagel- 
bą. Galutinai konsulis sutiko išduoti man 
naują pasportą, o mano senąjį persiąsti New 
Yorkan rusą konsulini. Gavęs pasportą, be
galo nudžiugau, nes kas-žin delko nesinorėjo 
gryžti per Vokietiją, nors vokiečią ambasado
rius ir valdžia iš Berlyno man proponavo va
žiuoti pažiūrėti lietuvią nelaisvią Vokietijoje. 
Aš pasiūliau tą smagumą mano draugui Dr. 
Bielskiui. Gavęs pasportą iš rusą konsulio ir 
avižavęs jį pas Italijos konsulį sykiu- su pralotu 
Prapuoleniu leidomės Rymo linkui.

Ant Italijos rybų sužinota 
iš mano kvitaneiją ir nekurią 
vokišką iškarpą iš laikraščių, 

I kad mano būta Vokietijoje. Turėjau prisipa
žinti. Jau buvau manęs, kad reikės grįžti 

■Šveicarijon, arba pasilikti uždarytu Italijoje. 
Policija tirinėjo ištisas 4 valandas. Tasai 
nuolatinis netikrumas ir baimė ir vėl sugadi
no da nevisai pataisytus Šveicarijoje dirksnius. 
Bet kun. Prapuolenio pasakymas, kad mane p»- 

i žįsta, kad esava iš tos pat diecezijos, ir kad aš

CENTRALI0 AMERIKOS 
LIETUVIŲ KOMITETO 

PRANEŠIMAS.

Lietuvią Dienos sutvarky
mo reikale C. A. L. Komitetas 
praneša lietuvių visuomenei se
kančiai:

1, kuriose lietuvią kolonijose 
dar nėra susitvėrusią lietuvią 
Dienos Komitetą, reikia kuo- 
greičiausiai sutverti. Jei neži
noma kaip pradėti darbas, rei
kia kreiptis į C. A. L. K. jo Ra
štinę g. Pirmininko adresu:

2, kur yra susitvėrę Komite
tai, tegu tuojau paduoda savo 
adresus, idant jiems būtą ga
lima išsiuntinėti šie dalykai:

a, Lietuvią Dienos sutvarky
mo rezoliucijos apsipažinimui 
suorganizavimu savo dalyko.

b, oficijalį C. A. L. K-to įga
liojimą auką rinkimui Lietu
vių Dienoje, be kurio visai bus 
negalima rinkti auką.

c, p. Suv. Valst. Prezidento 
proklamacijų padavimui į vie
tos laikraščius ir perstatymui 
visiems asmenims, į kuriuos tampa susimaišęs, nes jo šir-

i — _ i* _ą •______

j džiais, toks kūdikis dar netu-
■ ri tiek jėgų, kad atskirti blo
gą nuo gero, o blogosios pu-

; sės visuomet esti lengvesnės ir 
labiau patraukiančios, negu 
kad pratinimai prie gero, do
ro gyvenimo. Tuomet kūdi
kis, lieka nepaklusnus, tingi
nys, o paaugęs, kuomet jau 
pradeda ieškoti blogų draugi
jų ir blogų sueigų. Ir dažnai 
atsitinka, kad tėvus pameta 
ir jokios paramos senatvėje 
tėvai iš savo vaiką neturi... 

Ar jūs daug galėtumėte su
rasti tokią vaikų, kurie buvo 
neauklėjami dorai, arba ku
rie augdami draugavo su cici- 
likų ir bedievią vaikais, ar 
daug ją paaugusių yra paklus
naus savo tėvams ir, ar parė
mė bent kuom savo tėvus? 
Ne, nedaug. Juk mes pa
žįstame ir ciciliką, laisvama
nių, arba bedievią šeimynas, 
pažįstame ir jų vaikus, gali
me prisistebėti ją apsiėjimams. 
Pažįstame ir paaugusius ją 
vaikus, ir aiškesnį nusprendi
mą sau galime statyti apie ją 
paklusnumą savo tėvams.

Nebeto, atsiranda ir labai 
gerą tėvą blogas vaikinas ar
ba mergina, bet tas tai atsi
tiko iš neatsargumo, gal bu
vo nepastebėta, kad jie drau
gavo su netikusiais arba be
dievią vaikais.

Pasitaiko ir tas, kad bedie
vią tėvą vaikai esti daug ge
resni už pačius tėvus, o tas 
būna iš to, kad ją vaikai aug
dami draugavo su lietuvią ka
taliką dorai auklėjamais vai
ka’s.

Šiuom žygiu tiek. Kitu 
i kartu nurodysiu keletą pavvz-
■ džią, iš mūsą draugiško gy- 
’ venimo, kiek teko pritirti
man per dešimtį metų Water- 
būryje gyvenant tarpe bedie-, 

! vią cicilikų ir laisvamanių.
J. V. Kovas

bus kreiptasi auką rinkimo rei- džiukė pagadinta piktais įspu-

d, dėžučią pinigą rinkimui,
e, ženklelią prisegimui auko

tojams (tags),
g, raikščių ant rankos pinigų 

rinkėjams,
h, atspaustų laiškų anglų 

kalba į biznierius,
i, čekių, kuriuos reikės pri

dėti prie tij laiškų,
k, iškabų ir kitokių dalykų, 

kuriuos pagamins C. A. L. K- 
tas Liet. Dienai.

Rašant reikia nurodinėti ko
kį skaičių tą dalyką prisiąsti. 
C. A. L. K-to Raštinėje galima 
gauti ir visą kitokią informaci
ją Lietuvią Dienos reikale. Ra
štinės adresas:

J. S. Lopatto, Esq.
47 Bennett Bilg.

Wilkes-Barre, Pa
Su tikra pagarba,

C. A. L. K-to Prezidentas,
J. S. Lopatto.

Raštininkas M. Šalčius.

Žadėjo pranešti a- 
Kuom tas viskas pasi- 

Nes ant rytojaus po pasima- 
vokiečią amabsadorium, apleidau 

Mano kelionės draugas nuėjęs 
sužinojo 

nes buvo Vokie- 
JĮ 

Aš-gi nuėjau pas rusą 
Čion sutikau naujas kliūtis.

Pas šventąjį 
Tėvą.

ŠTAI KO MUMS REIKŠTŲ.

Neužtenka mums, kad tik pa
sigirti: — Aš esu lietuvis, aš 
myliu tėvynę, myliu savo žmo
nes. Ne, negana to. 
kia būti ir geru lietuviu, ge
ru ir doru tėvynainiu, 
prasti tėvynės Lietuvos reika
lus; ją šelpti, ją pačią ir jos 
kalbą gaivinti. Nesigėdinti 
prieš pasaulį pasakyti: — Aš 
esu lietuvis! Aš stoju už sa
vuosius!

Nežengti pėdomis tokią, 
kurie be pertraukos alasuoja 
savo nuobodulio dainą, būk esą 
lietuviais, bet jei kas dėl Lie
tuvos daroma, jie bėga su

Rei-

Su-

Italijon.

nuo Sąjungos; ■ | s
4. organizuoti vaiką draugi- ką kas tik lietuviams yra bran- 

' <ru, kas šventa lietuvią tautai. 
: Ta:p paprastai daro mūsą tau- 

, cicilikai, 
Lietuvią Dienoje”,.laisvamaniai ir kitoki bedie- 

r- *—k_: jje su lietuviais bendro

jėles prie L. S. S. kuopą;
5. lueisti knygas.
6. prisidėti prie bendro auką tos netikę vaikai,

rinkimo .................................
jei Am. Liet. Centraliniame viai.

lotas juokavo,
ponas, jeigu jo palydovas daro tiek triukšmo 
ir tiek įspūdžią į kareivius. Galutinai mudu 
atsiskyrėva. Mane nuvedė į kambarį kur 
laukiau pakvietimo. Už dešimts minutą, kuo
met pasibaigė kokios ten kongregacijos atsto
vą audijencija, kareivis-kvieslys pavadino ma
ne į šv. Tėvo kambarį. Šv. Tėvas inėjus man 
pas jį, atsistojo padavė ranką, kurią pabu
čiavau į žiedą ir pasodino mane prie stalo, 
prie kurio jisai pats sėdėjo. Tamsta lietuvis 
iš Amerikos prabilo šv. Tėvas. Taip šventa
sai Tėve esu kunigas iš Harisburgo diecezijos. 
Tos decezijos, ką nesenai mirė vyskupas 
Shancbanas. Stebėjausi iš senelio atminties 
kuomet jisai man priminė, kad gavome kitą 
vyskupą iš Philadelphijos. Nesenai prieš 
Tamstos atsilankymą, buvo pas mane jūsą 
tautos atstovas, tęsė toliau šv. Tėvas, tik aš 
norėčiau žinoti, kaip jisai sugyvena su bažny
čia. Man tuojau atėjo į galvą lenkai. Ar 
tik neapšmeižė p. Yčo pas šv. Tėvą tie mūsą 
amžią bičiuliai. Kam gi būtą tasai klausimas! 
Atsakiau, kad p. Yčas yra tikintis protestonas, 
ir kad nėra katalikij bažnyčios priešas, atpenč 
kad šioje karėje labai daug pasitarnavo katali
ką visuomenei. Atsakęs į šv. Tėvo abejoji
mus indaviau jam mano ingaliojimus, Lietuvos 
kunigą prašymą pagelbos Lietuvai su pasira
šymu Centralinio Komiteto valdybos, ir me
morialą, išaiškinantį dabartinį Lietuvos padė
jimą pašelpos žvilgsniu. Dokumentus-gi in
daviau kardinolui Gaspariui. Inteikęs šv. Tė
vui viršminėtus dokumentus ir, norėdamas 
sužinoti, * ar ištikro šv. Tėvas pažadėjo lietu
viams dieną, kataliką bažnyčiose, pridūriau, 
kad esu skaitęs rusą, franką ir šveicarą laik
raščiuose apie šv. Tėvo pažadėjimus. Šv. Tė
vas nustebo. Taip, sako jisai, teisybė, kad 
žadėjau šelpti lietuvius kiek išgalėdamas, bet 
neteisybė, kad skyriau lietuviams dieną. Na, 
manau sau, te tau kūmute pyragą. Dalykas 
mat tame: Jūsą klausymas, tęsė toliau Jo 
Šventenybė, surištas su lenką klausimu; pa
saulis nemoka jus atskirti nuo lenką. Duo
dami aukas lenkams katalikai manė šelpią ir 
lietuvius. Supratau, kad reikia gelbėti situ
aciją. Išdėsčiau šv. Tėvui visą dalyką stovį. 
Pranešiau Jo Šventenybei lenką elgimąsi su 
lietuviais karės metu. Priminiau, kokią rolę 
sulošė Vilniaus administratorius kun. Michal
kevičius, apversdamas Jo vardu prisiąstus lie
tuviams pinigus mokyklą steigimui Lietuvoje, 
kur lenkinama lietuvią vaikai. Priminiau jo 
neteisingą pasielgimą su lietuviais, kuriuos no
rėjo supiudyti, induodamas 8000 rublią Agro- 
'nomijos ir teisią gynimo draugijai, aplenkda- ■ 
mas tokiu būdu Centralinį Lietuvią Komitetą, 
kuris, galima sakyti, tik vienas neša ant sa
vo pečią visą, šelpimo naštą. Šv. Tėvas bega
lo stebėjosi tuom liūdnu dalyką stoviu Lietu
voje. Supratau, kad reikia naudotis mo
mentu. Paakinau šv. Tėvą apie rusą ortodok
są mil jonus lietuvią pabėgėlią šelpimui paau
kotus. Pasakiau, kad tuose milijonuose tū
no pavojus katalikystei Lietuvos. Lietuviai 
vargo jūrėse besimaudydami, susilaukę pa
geliuos nuo pravoslavą, be abejo užlaikys dė
kingumo jausmus, tuom labiau kad kataliką 
pasaulis juos visai pamiršo.

(Toliaus bus.)
t



Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

NEWARK, N. J.
Kad sujudo, tai sujudo.

Rūgs. 13 d. Spaudos Komi
sija laikė jau 3-čią susirinki
mą. Pirmu sykiu prisiuntė 
šios Draugijos atstovus: Šv. 
Petro ir Povilo 3, Labdarybės 
3, Šv. Rožančiaus 3, ir Šv. 
Uršulės 3. Išviso dalyvauja 
9 dr-jų ir 3 idėjinių organiza
cijų kuopų atstovai. Pirmiau
sia pradėta svarstyti apie va
karų rengimą. Nutarta reng
ti 4 vakarus namie, o penktą 
važiuoti į Perth Amboy. F. 

.Vileikis, LDS. 14 kp. atsto
vas paaiškino, kas link kal- 
bėtojaus. Sakė esąs nuskir
tas p. J. Ramanauskas iš Bos
tono. Nutarta visais vaka
rais rengti po vieną prakalbą. 
Kitais vakarais pasižadėjo kal
bėti vietinis klebonas kun. Do- 
bužinskas, kun. Švagždis, Pa- 
tersono klebonas ir p-lė A. Ja- 
kubaičiutė iš Patersono. Kiek
vieną vakarą įžanga padaryta 
po 10c. Visiems vakarams 
kartu perkant 30c. Litera
tūros platintojams įžanga vel
tui, trims ypatoms, kurios 
daugiausia išplatins, nutarta 
duoti dovanų. Literatiška 
komisija paaiškino, kad par
trauks “Darbininko” leidžia
mo kalendoriaus 500 ekzemp- 
liorių ir keletą šimtų egzemp
liorių įvairios rūšies knygų ir 
laikraščių. Kas užsirašys lai
kraštį ant metų vertės $2.00, 
gaus dovanoms “Darbininko” 
kalendorių.

Gryną pelną nutarta sunau
doti ant Liet. Kat. Spaudos 
reikalų, dalį ant dainų išlei
dimo, o kitą nupirkti knygu
čių, laikraščių ir padalyti to
kiems žmonėms, kurie gailis 
keletą centų išleisti knygelei.

Toliaus tapo nutarta Hari- 
soniečiams pagelbėti surengti 
Spaudos Savaitę. P. Vališius 
ir D. Bareika pranešė, kad 
Spaudos Savaitėje Perth Am- 
boy negalima bus gauti sve
tainės. Tai-gi nutarė trupu
tį vėliau po spaudos savaitės 
važiuoti su katal. literatūra. 
Gerb. mūsų klebonas davė į- 
nešimą,kad reikia suorganizuo
ti gabiausią ir uoliausią jau
nuomenę ir padaryti tam tik
rą draugiją taip kad toji dr-ja 
nuolatos varytų kuoplačiausiai 
agitaciją po visas artimesnes 
lietuvių kolonijas, platindama 
liet, katalikišką spaudą, taip 
kaip yra daroma Vokietijoje ir: 
Belgijoje pas katalikus, . prieš 
kuriuos niekas neatsilaiko. Jo
kie masonai ir cicilikai prieš 
belgų ir vokiečių katalikus 
neatsilaiko.

Tai-gi gerb. klebonas pa
aiškino, kad ir mes lietuviai 
galim taip padaryti o ypač 
Newarke, kur randasi apsčiai 
uolių veikėjų.

turbūt turės būti atmainyta, ir 
komisija viską praneš ant sy
kio, t. y. apie Newarko ir 
Harrisino Spaudos Savaitės 
rengimą. Atstovai labai nu
džiugo, kai paaiškėjo, kad 
mes Spaudos Savaitėj per 4 
vakarus turėsime vis po naują 
ir gabų kalbėtoją.

Vakarai bus sekančiai: spa
lio 23-24-26 ir 27 dd. Be pra
kalbų, kurios bus kiekvieną 
vakarą bus visokių pamargi- 
nimų. 2 vakaru bus lošta te
atrai su kitais pamarginimais. 
Pirmą vakarą didelis koncer
tas, ir tas vakaras susidės vien 
iš įvairių margumynų. Kiek
vieną vakarą bus pardavinėja
ma literatūra ir užrašinėjami 
laikraščiai. Literatiška ko
misija, kaip girdėt, parūpi
no įvairiausių knygų, taip 
kad kiekvienas galės nusipirk
ti tokią kokios jis norės. 
Taip-gi Nevarko dr-jų atsto
vai nusprendė duoti dovanas 
tiems, kurie užsiprenumeruos 
visiems metams kokį didesnių 
laikraščių.

Nevarkiečiai katalikai ir 
visi kiti dori lietuviai turi ren
gtis su didžiausiu stropumu su
tikti katalikų spaudos savaitę, 
nes tai dar pirmą sykį lietu
viams savo gyvenime teko pa
matyti Išrinkta tapos-gi ko
misija, kuri surinks tam tik
rus gabius spaudos platintojus. 
Iškeltas sumanymas, kurį vi
si atstovai mielai sutiko, t. y. 
kad ir po Spaudos Savaitės su
organizuoti tam tikrą būrį 
spaudos platintojų, kurie tą 
darbą be paliovos varytų pir
myn.

Taip-gi reikia paminėti, 
kad newarkiečiai nepamiršta 
ir lietuvių lienos, prie kurios 
visu smarkumu pradeda reng- 
ties.

Galima tikėti, kad newar- 
kiečiai viską surengs atsakan
čiai, nes jau nebepirmas sy
kis, kur pasirodė pirmesniais 
ir veiklesniais.

Dieve, jiems padėk.
Volungėlis.

F. A. V

NEWARK, N. J.

Rengiasi prie Spaudos
Savaitės.

Rugsėjo 13 d. Ne vark o ka
talikiškų dr-jų ir kuopų atsto
vai, turėjo jau antrą susirin
kimą aptarimui pasekminges- 
nio surengimo Katalikų Spau
dos Savaitės. Atstovus kaip 
girdėt beveik visos katalikiš
kos dr-jos ir kuopos yra išrin
kę, bet gal dėl nežinojimo vi
si nepribuvo. Vis-gi susirin
ko nemažas būrelis, kurie rim
tai tarėsi spaudos savaitės rei- i 
kale.

Iš komisijų išduotų rapor
tų paaiškėjo, kad viskas yra 
tvarkoma ir veikiama kuoge- 
riausia. Patėmyta, kad “Dar
bininke” pagarsinta kalbėto- 
jaus maršrute būk lankysis 
Nevarke 23 d. spalio, bet at
stovai nekreipė daug atydos 
į- tą pagarsinimą, tik pasakė, 
kad mes 22 nieko nerengiame. 
Pirmas vakaras Nevarke bus 
panedėlio vakare t. y. spalio 
23 d. ir tame vakare Ramanau 
skas turėtų kalbėti.

Komisijai palikta apie tai 
pranešti apskričio vadui. Bet 
kadangi nenorima užmiršti ir 
savo kaimynų 'Harrisoniečių. muose. 
♦ni.on ton TMuakelhtnii diona !

I

WORCESETER, MASS.

Ruošias prie pašventinimo 
Bažnyčios.

Rūgs. 10 d. klebonas kun. 
J. J. Jakaitis sušaukė kat. dr- 
jų atstovus dėl prisirengimo 
prie naujosios bažnyčios paš
ventinimo dienos.

Bažnyčios pašventinimas bus 
12 d. spalio š. m. (Columbus 
Day). Tai bus iškilmingiau
sia diena IVoreesterio lietuvių 
istorijoj,, apie 9 valandą iš ry
to bus apvaikščiojimas po mie
stą. Dalyvaus visos vietos lie
tuvių kat. dr-jos. Taipogi bus 
užkviestos parodoj dalyvauti 
visos vietos svetimtaučių kat. 
dr-jos. Tikimės ir iš kitų 
miestų lietuvių kat. dr jų. Baž
nyčios pašventinimas bus 10:30 
iš ryto. Po pašventinimo iš
kilmingos šv. mišios, po mi
šių visa paroda eis į “Mecha- 
nies Hali,” Main str. Iš ten 
paroda išsiskirstys pietų. Ku
rie norės gale.-' pietauti ant vie
tos (Mechanics Hali). Ten bus 
visokių valgių ir nesvaigina
mų gėrimu, svečiai galės pa
valgyt atsilsėt ir pasikalbėt. 
Po pietų apie trečią valandą 
Mechanics Hali, bus koncertas 
ir prakalbos. Ant prakalbų 
bus užkviestas ir vietinis mies
to majoras G. M. Wright. 
Taipgi bus ir kitų kalbėtojų 
svetimtaučių ir lietuvių. Ti-

įkimės, kad toji diena sustip- 
rys lietuvių katalikų dvasią ir 
priduos daugiau drąsos kovoji- 

| me už mūsų šventą, tikėjimą
I

Spaudos komisijos susirin
kimas.

[kad tie nariai nesupranta už- 
| duoties, neatjaučia katalikiš
kos spaudos svarbumo. Mes 
turim suprasti broliai ir sese
rys, kad jei mus dr-ja išren
ka kokią nors komisiją tai 
ne dėlto, kad mums suteikti 
pasiuntinio garbę, bet dėlto, 
kad mes josios vardan veiktu- 

■mėm, ir tąją pasiutinystę mes 
turim šventai pildyti. Kitaip 
mes darom patys sau sarmatą 
blėdį ir užsipelnome nuo dr-jos 
papeikimą

Dar aš noriu priminti jums 
broliai ir seserys, kad mes e- 
sam išrinkti ne į bile kokią ko 
misiją ne pikniką arba balių 
surengti. Mes esam išrinkti 
į katalikų spaudos platinimo 
komisiją! Kas tas reiškia? 
Tie visi piknikai ir baliai tai 
yra niekniekis prieš šitą mū
sų pasiuntinystę. Mes esam 
išrinkti vest mūsų tautą prie 
apšvietos, apvalyt mūsų bro
lius lietuvius nuo visokių šlam
štų. Apsaugot juos nuo ne
tikrų pranašų, skleist tarpe 
jųjų dorą sutikimą, ir meilę. 
Tai-gi broliai ir seserys, dėl 
meilės Dievo, dėl gerovės mū
sų tautos ir mūsij pačių, ne 
snauskime, ale darbuokimės, 
nes tas laikas jau artinas, to
jo Katalikų Spaudos Savaitė 
jau nepertoli ir nepajusim, 
kaip mums reiks stot į tą mil 
žinišką darbą u ar būsim mes 
pilnai prisirengę prie to dar
bo? Viskas turi būt apsvars
tyta iš anksto, o laike tos sa
vaitės turėsim tik dirbt ir 
dirbt. Mums reikia dabar pri
sirengt, susimobilizuot, kad 
būtum - visame gatavi, taip 
kaip vokiečiai prieš karę, kad 
mums nestokuotų nei vadą nei 
kareivių, nei amunicijos. Se
kantis susirinkimas bus apgar
sintas bažnyčioj per pamokslą 
ir visi atstovai stengkitės at
silankyti. Negalėdami pribūt, 
praneškit pirmininkui, nes ki
taip visų neatsilankiusių var
dai bus paduoti į laikraščius 
dėl visuomenės papeikimo. 
Per šitą susirinkimą buvo 
svarstoma kokius kalbėtojus 
pakviesti laike Katalikų Spau
dos Savaitės. Kiek ir kokių 
knygų parsitraukti. 1_______
kad komitetas išdirbtų rajonus 
pagal, kuriuos kiekvienas ko
misijos narys vaikščios po sta
bas užrašinėdamas laikraščius 
ir pardavinės knygas. Taip
gi nutarė aplankyt aplinkines 
Woreester’io kolonijas su ka
talikiškais laikraščiais ir kny
gomis kur nebus galima su
tverti katalikų spaudos komisi
jos. Dar vertina yra paminė
ti, kad mūsų komisijoj atsi
randa daug jaunų mergaičių ir 
jos labai interesuojasi katali- 

I ’riškąja spauda. Tas apsirei- 
[škimas tai yra viltis mūsų pa
sisekimo ir džiaugsmas mūsų 
tautai. Ištikrųjų garbės ver
ti tokie tėvai, kurie įkvepia 
savo vaikeliams tokią prakil
nią dvasią

Vincas Vilkauskas.

“DARBININKAS”.

Visos draugijos maršavo link 
klebonijos, kur laukė vysku
pas ir kunigai ir jie praleido 
parodą Prie bažnyčios pasi
girdo varpo balsas. Dr-jos su
stojo prie bažnyčios persisky
rė į abi puses gatvės. Vysku
pas ir kunigai važiavo tarpu. 
Prie bažnyčios patiko juos ma
ži vaikučiai ir mergaitės, bar- 
stydamos kvietkas po koją 
Paskui dr-jos visos sustojo a- 
pie bažnyčią Į bažnyčią ne
galėjo sutilpt, daug turėjo lau
ke stovėt. Mišias laikė kun. 
K. Urbanavičius ir jis sakė lie
tuvišką pamokslą lenkišką 
sakė kun. T. Žilinskas, angliš
kai sakė pats Vyskupas. Po 
pamokslų visos dr-jos maršavo 
gatvėmis ir ėjo pro kleboniją 
kunigai išėjo visi lauk ant oro 
ir kožnai dr-jai paplojo ranko
mis. Toliaus paroda traukė į 
miestuką ir paskui grįžo ant 
pikniko, kur žmonės pailsėjo. 
Ten buvo užkandžių ir saldžių 
gėrimų. Tad nuėjus į tą vietą 
visi žmonės nuvargę puolėsi, 
ką nors gautų šalto įsigert, ži
noma nors norvroodiečiai sten
gėsi kiek galint visus užganė- 
dyt, bet negalėjo visiems sy
kiu patarnaut. Reikėjo kitiems 
ilgai laukt. Tat gal nekurie 
svečiai užpyko, bet gal atleis. 
Paskui daugelis išėjo pas pa
žįstamus į svečius, kiti links
minosi ant pikniko iki vėlai na
kties, labai bnvo malonų žiū
rėt kaip jaunimas linksmai 
žaidė lietuviškus žaislus.

Labai norvvoodiečiai yra dė
kingi visoms dr-jos ir svečiams 
dalyvavusiems toj iškilmėj.

Žmonių buvo iškilmėse apie 
5.000.

Dabar truputis apie parapi
jos istoriją Parapija čionai 
susitvėrė 1912 m. 12 d. kovo. 
Tai buvo inešta Dr-jos šv. Jur
gio Kareivio susirinkime G. 
Glebaus. Kiti jam pritarė. Tą 
dieną pristojo-16 narių. Tais 
pačiais metais nupirko bažny
čiai žemę o jau triliktais me
tais kun. J. Krasniskas iš Cam
bridge gegužio mėnesį pradėjo 
pamaldas laikyt ir jis atvažiuo
davo kožną nedėlią o iki vasa
rio mėnesio 1914 metų. Nuo 

Nutarta! Pr^uvo dabartinis

Roles buvo užėmusios vienos 
merginos sąjungietės. Kadan
gi Baltimorėj dar pirmą kartą 
merginos vaidino vyrų roles, 
tai publika ką galo negavo be
sijuokdama iš puikių vyrukų. 
Paskui buvo sulošta “Čigonės i 
atsilankymas,” kuris žmonėms' 
ir-gi labai patiko. Tarpais 
buvo deklemacijos. Deklema- 
vo p-lės M. Linkiutė ir O Oi- 
čirkiutė.

Šį sąjungiečių vakarą gali
ma pavadinti vienu geriausiai i 
nusisekusių Baltimorėj vaka
rų •

Pageidaujama surengti dau
giau panašių vakarų.

Ten buvęs.

S

klebonas kun. Ar Daugis, o 
1915 m. jau pasistatė norwoo- 
diečiai bažnyčią, kur prieš 
Kalėdas paskutinę nedėlią pra
dėjo pamaldas laikyt. Taipgi 
apačioj turi gražią svetainę mi
tingams ir teatrams laikyt. 
Daug norwoodiečių padėjo 
darbo ir kašto, nes nedidelis 
skaitlius o kaštavo apie $30. 
000, bet dabar savo darbu 
džiaugiasi.

Darbininkas.

N0RW00D, MASS.
Bažnyčios pašventinimas.
Praslinko jau pora savaičių, 

bet nieko nemačiau laikraš
čiuose apie iškilmes mūsų mie , 
stelyj 4 d. rugsėjo. Tai nors 
neturėdamas laiko stengsius 
kiek galint parašyt apie virš- 
minėtą dieną, nes tą dieną at
sibuvo pašventinimas lietuvių 
šv. Jurgio bažnyčios. Taipgi 
buvo labai didelė paroda. Dr- 
jų dalyvavo toj parodoj 13 ir 
šeši benai. Iš vietinių dr-jų 
dalyvavo šv. Jurgio Kareivio, 
šv. Kazimiero Karalaičio, Ne- 
perstojančios Pagelbos P. Šv. 
ir lenkų dr-stė šv. Petro.

Iš Bostono dalyvavo D. L. 
K. Keistučio, iš So. Bosto
no Šv. Petro ir Povilo, Šv. Ka
zimiero R. K., Šv. Jono Evan
gelisto, Saldžiausios Širdies 
ir Moterų dr-stė Lietuvos Duk
terų; iš Cambridge Šv. Juoza
po ir moterų dr. Nekalto Pra- 

, sidėjimo P. Šv. ir Šv. Juozapo 
i iš West Lvnn.
dieną gražus, žmonės jau iš'

NEW HAVEN, CONN.
Rugsėjo 10 d. buvo prakal

bos šv. Kazimiero parapijinėj 
svetainėj. Kalbėjo apie Vy
čius p. K. Pakštas. Buvo 
renkamos aukos nukentėju
siems dėl karės. Aukavusieji 
po $1.00: A. Pranckevičius, 
B. Anulaitė, M. Litvaičiutė, Iz- 
Dambrauskas, R. Brazauskiu- 
tė, J. Nobraitis, K. Bužins- 
kas, M. Karkauskiutė, J. Mic
kevičius, B. Paulauskas, K. 
Džiugiutė. Po 50c. J. Bara- 
sa, V. Zairą S. Dambrauskas, 
J. Žilinskas, A. Petraitienė, F. 
Rumskas D. Gasiunaitė, M. 
T Jackus.

Su smulkiomis aukomis su
rinkta viso $30.21.

Pinigai bus pasiųsti Tautos 
Fondan. Po aukų rinkimo 
kalbėjo kun. P. Saurusaitis. 
Aiškino kaslink blaivaus jau
nimo veikimo. Dar priminsiu, 
kad naujai susitveręs L. Vyčių 
choras sudainavo porą daine
lių po vadovyste mūsų vargo- 
ninko p. J. Saurio. Žmonių 
buvo pilna svetainė. Manau, 
kad visi buvo užganėdinti.

M. Dzikas.

CAMBRIDGE, MASS. 
Ruošiasi prie spaudos savaitės.

Rugsėjo 13 d. atsibuvo susi
rinkimas “Spaudos Komisi
jos.” Visųpirmu buvo skai
tytas protokolas nuo pereito 
susirinkimo buvusio 8 d. rug
piučio. Tolesniai buvo išduo
tas raportas iš pirmesnio veiki
mo. Iš raporto patirta buvo, 
kad komisija šiek tiek jau yra [ 
pasidarbavusi dėl katalikų 
spaudos savaitės agitacijos.

Visųpirmiausia yra surengu
si prakalbas 22 d. spalio, Cam- 
bridgeport ’o dalyje, svetainėj 
“Christian Union,” antros bus 
East Cambridge dalyje. Tik 
dar nepaskirtas laikas antroms 
prakalboms. Taipgi yra ren
giamas per vidurį minėtos sa
vaitės puikus koncertas, gal 
būt dar ir su lošimu.

Ant šio susirinkimo buvo 
išrinkti du agentai platinimui 
katalikiškos literatūros; pir
mas Antanas Vaisiauskas, ant
ras Vladislovas Jakavičius. 
Literatūrą pargabenti įgalio
tas tapo p. A. Vaisiauskas ir 
abelnai ją tvarkyti. Taipgi 
svarstyta buvo kokiu būdu 
tinkamiausia būtų išplatinti 
katalikišką literatūrą Išreik
šta buvo, kad surinkti tinka
mų'berniukų ir mergaičių, ku
rie galėtų nešioti laikraščius 
per stubas pardavinėdami, o 
suaugę tai galės pardavinėti 
po sales per prakalbas ir per 
koncertus. Taip-gi klausimas 
buvo, ar bus koks nuošimtis 
už pardavinėjimą laikraščių ir 
knygų. Tolesniai nutarta bu
vo, kad spaudos komisija turi 
laikyti susirinkimus kiekvieną 
savaitę, ir žėdnas ateidamas į 
susirinkimą kad atsivestų nau
jų narių. Ant šio susirinki
mo prisirašė vienas naujas na
rys, p. St. Chmelevskis, kuris 
pasiketino būti geriausiu agi
tatorium dėl katalikiškos lite
ratūros.

Sekantis susirinkimas atsi
bus , 20 rūgs. 7:30 vai. vaka
re, pas p. S. Chmelevskį, po 
No. 19| Jefferson St., East 
Cambridge, Mass.

Liet. Kat. Sp. Komisijos, 
Korespondentas

Mokyklų dienos

Talbot's Brodwaay

Mes duodame legal štampas — Subatomis dubal- 
tavas. .

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.

395-397 Broadway, So. Boston, Mass.
Telephone.

EB au

PARSIDUODA geroje vie
toje grosernė. Vieta apgyven
ta lietuviais ir lenkais. Kai
na labai maža, dėl visokių in
formacijų kreipkitės šiuo ad
resu:

M. Joną
40 Woodbridge St., 

Hartford, Conn.

Tautos Fondo reikalai
ŠYKŠTUMAS AR TAU

PUMAS.
Daugelis lietuvių atsisaki

nėja aukauti nukentėjusios dėl 
karės savo tėvynės gelbėjimui. 
Nemažai jų savo atsisakinėji- 
mą paremia taupumu. Girdi, 
jie nenorį pinigų mėtyti, ir 
taip perdaug turį išlaidų ir tt. 
Panašių išsikalbinėjimų neiš
mintingumą lai parodo kad ir 
toks pavyzdis: —

Mažam dar esant, teko man 
skaityti panašią vokiečių pa
saką apie šykštumą ir taupu
mą: —

“Gyveno vienas turtingas 
ūkininkas. Žmonėse ėjo kal
bos, jog jis labai šykštus.

Tolimame kaime atsitiko 
didelis gaisras, 
kaimo trobesiai ir turtai, 
to 
po 
ti.

Sudegė viso
Gi 

kaimo gyventojai pasklido 
apielinkes išmaldos prašy-

sipratusių mūsų brolių tos ne
laimės nei atjausti nenori.

Mes čia Amerikoje linksmi
namės, šokame, žaidžiame, 
dainuojame ir tarpe tų links
mybių užmirštame, kad ten 
toli, už jurių-marių, už van
denėlių, yra vargo ir ašarų 
šalelė, kur artimiausi mūsų 
žmonės, vargelio glamonėja
mi, išgąstyje žiūri baisiam 
badui į akis. Vai vargas, ne
laimė tiems, kurių sąžinė mie
ga ir neužgirsta graudžios tė
vynės raudos. Nelaimingi, 

' kurių širdys pavirto į akmenis 
— jie nustojo būti žmonėmis. 
Jie užmiršo priedermes, ku- 

i rias paskyrė Augščiausias Vie
špats! Jei jie žmogaus prie

dermių nepildo, tai nėra rei
kalo jiems ir ant žemės gyven
ti!

K. P.

Rūgs. 11 d. vietinės šv Ka
zimiero parapijos svetainėj į- 
vyko katalikų spaudos savai
tės komisijos susirinkimas. Į 
šitą susirinkimą viet. mokslei- į anksto rinkosi prie bažnyčios, 
vių kuopa prisiuntė atstovus. I vietinės dr-jos susitvarkę baž- 
Labai yra apgailėtiną kad j nytinėj 
tie delegatai, kuriuos dr-jos maršavo 
išrinko į šitą komisiją ne visi 
dalyvauja komisijos susirinki- 

I šitą susirinkimą
4-aLon ton nAskelbtnii diena I nenribuvo 12 nariu. Pasirodo.

DELEGATAMS LAN- 
KANTIES.

Neseniai sugrįžę iš Lietu
vos Tautos Fondo delegatai 
kun. Dr. Bartuška ir Dr. Biel
skis jau pradėjo lankyti lietu- 
vių kolonijas, apsakinėdami 
ką matė ir girdėjo vokiečitj 
užimtoje Lietuvoje. Jų pra
kalbos labai svarbios kiekvie
nam lietuviui. Todėl visi Tau
tos Fondo skyriai privalo už- 
sikviesti delegatus, surengti 
prakalbas, pasirūpinti, kad 
į prakalbas sueitų kuodaugiau- 
siai klausytojų ir surinktos au
kos kuogreičiausia prisiųsti į 
Centrą. Visus-gi lygšiol su
rinktus pinigus Tautos Fondo 
valdyba pasiskubins išsiųsti 
Lietuvon, kur jie tuojaus la
bai reikalingi.

K. Pakštas, T., F. sekr.

ATSIŠAUKIMAS Į SCRAN
TON O IR JO APIELIN- 

KĖS DRAUGIJAS IR 
KUOPAS.

Rugsėjo 13 d. 1916 m. šv. 
Juozapo parap. svetainėje įvy
ko pirmasai susirinkimas dr- 
jų prezidentų ir sekretorių, de
lei apsvarstymo būdo pasek
mingo aukų rinkimo dėl karės 
nukentėjusių laike (Tag day) 
1 lapkričio Scranton’e ir jo a- 
pielinkėje. Atstovų buvo 36 
nuo 17 draugijų — kur kas ne 
visos. Šiam vakarui išrinkti: 
vedėjas Andrius Zaleckas ir 
sekretorius Antanas Sodeika.

Svarstyta kokiu būdu su
šaukti į bendrąjį darbą visas 
draugijas, bei organizacijas. 
Po ilgų svarstymų prieita prie 
nuomonės: vedėjas ir sekreto
rius atsilieps į visas draugijas 

Į bei organizacijas laiškais, ku- 
j rių dėl nežinojimo antrašų ne- 
! sugriebs, tai atsilieps per lai
kraščius.

Ateinantis susirinkimas į- 
| vyks 26 rugsėjo š. m. šv. Juo- 
į zapo liet, parap. 
j 1631 N. Main avė., Scranton. 
' Pa. 8 vai. vakare.
; karna valdyba kas link viso 
reikalo (Tag Day) ir pradėti 
darbą Visos draugystės teik
sitės atsiųsti nuo savęs po 2 
atstovu. Meldžiame sušaukti 
eztra susirinkimus ir išrinkti 
tinkamus atstovus su manda-

!

f

BALTIMORE, MD.
Moterų Sąjungos vakaras.

Rugsėjo 11 d. Moterų Są-
v Oras buvo tą, jungos 8-ta kuopa buvo suren-

ainėj 9 vai. Iš ryto 
it Centrai 

dviejų benų lydimi, 
tikti dr-jų ir
du special traukiniai,

stoties 
Ėjo pasi- 

nrib’ivn J 
kuriais 

pribuvo virš minėtos dr-jos.

vistiek jis nie 
Girdi, jis toks 
jog, kada jo

svetainėje
k

Bus ren-

gusi puikų vakarą, kuris su
sidėjo iš prakalbos, teatrėlių, 
deklemacijų, ir ant galo buvo 
išlaimėjimas. Vakaras prasi
dėjo prakalba Kalbėjo p. Ju
ms. Jo kalbą gana visiems 
patiko. Po prakalbos bir o 
sulošta vienveiksmė komedija
“Numanė” parašyta Vydūno.kitę šito pakvietimo į salį. Iš-

Broliai ir sesers! Nenumes-

Vienas tų padegėlių užva
žiuoja ir Į tą kaimą, kuriame 
ir minėtas šykštuolis gyvena. 
Šykštuolio kaimynai, suteikę 
padegėliui po mažutę išmaldą, 
visi patarė jam nei nevažiuoti 
pas šykštuolį, 
ko neduosiąs, 
šykštus esąs,
bernas palikęs lauke ant lie- • 
taus virves, savo berną kuo-. 
smarkiausiai išbaręs. Nepai- ■ 
sydamas tų kalbų, padegėlis 
vis-gi užsuko pas tą šykštuolį i 
ir tas jo netik nebarė, bet 
visus jo maišus pripylė grūdų 
Padegėlis tik stebėjosi ii 
džiaugėsi. Galop jis suprato, 
jog tai būta ne šykštaus ūki
ninko, bet tik taupaus.”

Kas matė šiuolaikinį vokie
čių tautos gyvenimą, tai pa
sakoja kad jie ir dabar sulyg 
tos jų pasakos gyvena, t. y. vo
kiečiai esą taupūs bet ne šyk
štūs.

Laikraščiai praneša, kad 
vokiečiai noriai skolina pi
nigus savo valdžiai įvai
rius auksinius daiktus pa
maino panašiais plieniniais ar 
geležiniais daiktais, vis, kad 
tik suteikus daugiau paramos 
savo valstijai. Nuo vokiečių 
tautos taupumo ir nešykštumo 

į išdalies ir visa jų galybė pri- 
guli.

Išmintingą ir naudingą pa- 
1 vyzdį kad ir nuo priešo negė- 
1 da skolinties. Bet mes to vo
kiečių pavyzdžio dar nepasis
kolinome.

Kada didis gaisras apėmė 
visą mūsų tėvynę ir visą tautę 
pavertė į nelaimingiausius pa- 

i degėlius, be pastogės, be 
prieglobos, tai daugelis nesu-

TAUTOS FONDO SKYRIŲ 
VEIKIMAS.

Daugelis skyrių per vasarą 
snaudė. Ypač rugpiučio mė
nuo visuotinu snauduliu atsi
žymėjo. Nuo pusės-gi rugsė
jo nekurie skyriai su nauja 
energija pradeda dirbti. Gal 
neužilgo atbus ir kiti skyriai, 
kurie lygšiol snaudžia.

Labai svarbu, kad visi dir
btume ir nuolat dirbtume. Ge
ruose darbuose privalome len- 
ktiniuoti, o šiuo laiku nėra di
desnio ir prakinesnio darbo už 
T aetu vos gelbėjimą Todėl 
šiandien tas naudingesnis Lie
tuvai bus, kurs daugiau jos 
žmonių iš vargo ir bado iš
trauks.

K P.
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Vietines Žinios
PROJEKTAS 

dienotvarkio lietuvių konfe
rencijai, atsibusiančiai rug

sėjo 24 d. 1:30 vai. po 
pietą Lietuvių salėj 

So. Bostone.
Iniciatoriai organizavimo 

aukų rinkėjų ir viso veikimo 
Lietuvių Dienoje, lapkričio 1 
d. sumanė sušaukti atstovus 
nuo visų vietos dr-jų, kuopų ir 
kitokių organizacijų konferen- 
cijon rugsėjo 2L d., o Tautos 
Fondo skyriaus pirm. p. M. 
Venis sušaukė posėdin Tautos 
F. ir L. Gelbėjimo atstovus iš- 
dirbimui dienotvarkio projek
tą minėtai abelnai konferenci
jai-

Posėdis atsibuvo rugsėjo 17 
d. “Darbininko” redakcijos 
kambaryje. Dalyvavo šie as
menys: M. Venis, kun. F. Ke
mėšis, K. Jurgeliunas, Stasys 
Norkūnas, Danielius Šapalis, 
Jurgis Dragašius, A. Kneižis 
St. Mockus ir P. Gudas.

Posėdį atidarė M. Venis, 
paaiškindamas kam posėdis 
sukviestas.

Išrinkta posėdžio vedėju K. 
Jurgeliunas, rašt P. Gudas.

Susirinkusieji vienu balsu 
pritarė sekančiam dienotvar- 
kiui būsiančios konferencijos 
rugsėjo 24 d.:

1. Konferenciją atidarys M. 
Venis, Tautos Fondo skyriaus 
pirm.

2. Mandatus surinks Stasys 
Mockus ir D. Šapalis.

3. Prakalbos paaiškinimui a- 
pie Lietuvių Dieną. (Kalbėto
jus parūpins M. Venis ir S. 
Mockus).

4. Konferencijos vedimui 
valdybos — pirmininko, vice- 
-pirm., dviejų rašt., ir maršal
kos ir rezoliucijų komisijos iš 
trijų — rinkimas.

5. Visame tvirtai laikytis 
Wilkes-Barre, Pa. suvažiavimo 
nutarimų ir laikytis A. L. Cen- 
tralinio komiteto padavadiji- 
mų.

6. a) Rinkimas komisijos iš 
12, kuri organizuotų rinkėjai 
ir vesti) visą prisirengimo dar
bą prie Lietuvių Dienai, b) Pa
skyrimas keturių asmenų su- 
skaitymui balsų.

7. Dr-jų delegatų įnešimai.
P. S. Delegatai prašomi su

sirinkti Lietuvių salėn 1:30 
vai. po pietų rugsėjo 24 d.

Pirm. K. Jurgeliunas, 
Rašt. P. Gudas.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS.
Ketverge, rugsėjo 21 d. 

pobažnytinėj salėj atsibus L. 
Vyčių 17 kuopos susirinkimas. 
Šisai susirinkimas šaukiamas 
todėl kad ateinančią nedėlią ir 
ateinančią savaitę nepatogu 
turėti susirinkimą. Nedėlioj 
konferencija ir praaklbos, o po 
nedėlios Federacijos kongre
sas.

Visi nariai prašomi pribū
ti.

Valdyba.

Artinasi “Spaudos Savaitė,“ 
komisijos iškalno siųskite už
sakymus, nes paskum nebus ga
lima visiems ant syk išpil
dyti.

Pasirūpinkite užsisakyti L. 
D. S. Kalendorių.

PARSIDUODA SPAUSTUVĖ, 
su visais įrankiais.
ssai
kie:

spausdinimui,

1. ) didumo
2. )
3.)

Trys pre- 
didumo to-

10x10. 
6x9.
3x6.

12 stalčių raidžių,. kurių y-
16 skyrių, ir statymui visi

Prakalbos
J.

ra
kitokie įrankiai

Didelė mašina nupiauti kny
goms, kita mašina susiūti kny
goms. Daug visokių klišių, 
vaizdelių pamarginimui spau
dos.

Savininką priverčia parduo
ti jo nesveikata.

Sąlygos labai pigios. Kreip
kitės šiuo adresu:

Vincas Matukaitis.
89 Drayer Avė., . 

Waterbnry, Conn.

RUGSĖJO-SEPTEMBER 24 D. 1916 m.
Municipal salėj, tarp G ir H gatvių prieE. Broadway, 

SOUTH BOSTON, MASS.
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Kalbės delegatai KUN. DR. V. BARTUŠKA ir DR. 
BIELSKIS, sugrįžę iš užimtos Lietuvos.

Delegatai apvažiavo žemaičių žemę ir Suvalkiją. Ap
mate jie vargus ir skurdą lietuvių gyvenimo po vokiečiu.

Ateikite visi ir atsiveskite tuos, kurie neina į jokias pra
kalbas. Ateikite išgirsti apie jūsų tėvelių, brolių, seserį), 
tautiečių vargingą gyvenimą. Atneškite gausias aukas mer
dėjančiai tėvvnei.

Rengia TAUTOS FONDO 11 SKYRIUS.

Pieškongresines Prakalbos
Atsibus šv. Petro bažnytinėj salėj So. Bostone panedėlyj, 

rugsėjo 25 <1. 8 vai. vak. Įžanga dykai. Kalbės delegatai į 
A. L. R.-K. Federacijos kongresą. Bus visokių kitokių pa- 
marginimų. Ateikite visi. °

Bus utarninke rugsėjo-september 26 d. 1916 m.

PARSIDUODA 8 akrai pie
vos galima išdirbti ir ant 
3 akrų daržinės, 3 vištinyčios, 
gasolino vieta, grosernė ir 
(pool-room) bolinė. Šokiams 
salė su visais Įtaisymais. Na
mas su 6 kambariais, gražus 
sodas vertės $1100.00.

Norėdami pirkti, kreipki
tės pas

George Miliauskas, 
EAST GRANBY, CONN.

(jįražiausis Koncertas
LIETUVIŲ SALĖJE, SOUTH BOSTON’E, MASS.

Pradžia 8 vai. vakare.
BUS STATOMA ĮSTABI SOSNAUSKO

Kantata “Broliai”
Išpildys suvienyti bažnytiniai chorai So. Bostono ir 

Montello. Dalyvaus žymiausi vietos ir Montello solistai. 
Taip-gi garsūs IVorcester’io solistai ponai CIŽAUSKAL

Kantata “BROLIAI” yra vienas didžiausių, gražiausių, 
įspūdingiausių muzikalių veikalų lietuvių kalboje. Reikia 
didžio pasidarbavimo, kad tokią kantata pastatyti. Labai 
retai kur kas išgali išpildyti tokį veikalą. Tatai dabar ne
praleiskite progos išgirsti nepaprastą koncertą. Beklausyda
mi būsite sujudinti, užžavėti, nustebinti. Ateikite išgirsti 
to, ko dar nesate girdėję.

Koncertas rengiamas pagerbimui A. L. R.-K. Federaci
jos Kongreso delegatų.

SVARBIOS PRAKALBOS.
Atsibus Subatoj 

Rugsėjo-September 23 d. 1916 m.
RODDY HALL 58 MARKET ST., BRIGHTON, MASS. 

Kalbės delegatai KUN. DR. V. BARTUŠKA IR DR. J. 
BIELSKIS. sugrįžę iš užimtos Lietuvos.

Rengia ŠV. JURGIO IR ŠV. VINCENTO DR-JOS.
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Savas Pas Savą Remkit Savuosius

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį iŠdirbAją šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatinaai ko
kardų. guzikučių, metalinių anameliuotų ir padenv’ij re- 
luloidu. Išdirbu tarpas, vėliavas, karūnas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prider>tuir.i 
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai Dėl 
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie 
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau wv<> 
rankom. '

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

Paieškau pusbrolio Simano 
Percikb. Jis paeina Kauno 
gub., Vilkmergės pav., Žemait
kiemio par. Pirmiau gyveno 
Chester, Pa. Jeigu kas žino
tų kur jis randasi meldžiu pra
nešti sekančiu adresu.

Antanas Kučas,
4į Hungerford St., 

Hartford, Conn.

PIRK NAMUS.
Visokių kainų. Geras na

mas parsiduoda tarpe Broad- 
wav, Metropolitan, avė, Mor- 
gan avė, and Union avė, taip
gi randasi namas ant pardavi
mo tarpe Broadwav, Nostrand 
avė., Mvrtle avė. ir Flushing 
avė. Galiu, norintiems šiose 
vietose pirkime patarnauti. 
Pirkit dabar kol dar žydai ne
apsižiūrėjo geresnių. Kreipkis 
ypatiškai ar laišku nuo 1 iki 
6 vai. po pietų šiap dienomis, 
10 ryto iki 1 po pietų nedėlio
mis.

H. Perfall, 638 Hart St.t 
Myrtle avė.

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS KRIAUŠIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

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

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

Wilkes-Barre, Pa.
Į

LENKIŠKA LIETUVIŠKA 
A P T I E K A 

(Gydykla)
Gydome visokias ligas, 

duodame vaistus, patarimus 
dykai.

Hampshire St. Pharmacy, 
85 Hampshire Street,

I

oo muilysime onrei, 
(Prie lietuviu hAŽnvčinsl
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Nepaprastas 
Pranešimas.

Geriausia užeiga,
švariausioje vietoje, 
kurioje galima gauti 
visokių saldainių, sal
džių gėrimų (soda) ir 
ice cream’o (šaltako- 
šės).

Pristatome ant pa
reikalavimo tiesiog į 
namus. Kainos labai 
prieinamos.

Lietuviai visados 
kreipkitės pas savuo
sius.

Savininkas visiems 
gerai žinomas

Leonas Švagždys,
317 Broadway,

So. Boston, Mass.

Paieškau Petrą Bajoriuną, 
paeina iŠ Kauno gub-, Pane
vėžio pav. iš Lietuvos apie 
tris metus, girdėjau, kad gy
vena apie Chicago, DL

Jeigu kas žinote, malonė
kite pranešti ant šito adreso: 

Antanas Kostečkis, 
285 Clenton St.

/ Binghamton, N. Y.

Parsiduoda kriaučių dirb
tuvė, geroje vietoje lietuvių 
apgyventoj. Parsiduoda la
bai pigiai.

Vieta:
311 W. Fourth St. 

Kampas D St., 
So. Boston, Mass.

Parsiduoda rakandai (forni
čiai) dėl 4 kambarių.

Priežastis pardavimo, mo
teris ligonbutvje (Hospital).

Z. USavičius,
35 Mercer St.,

So. Boston, Mass.

TeL So. Boetoo 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

GaZr'MA nsiialirti ir lietuvisakai. 
Ofiso valandos:

Rytais iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

5c.41.00 KRAUTUVĖ AKT
PARDAVIMO.

I
Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo? iU3 popiet. Nuo7 iki 8 vakare

4į 609 BROADVAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

J-----"---- '

Labai greitai noriu parduo
ti krautuvę. Dėl svarbią šei- 
minišką priežasčių esu priver
stas kuogreičiausiai parduoti 
Pardavimo išlygos labai geros. 
Biznis gerai išdirbta geroj lie- 
tuvią ir lenką apgyventoj vie
toj. Krautuvėj parsiduoda 
daiktai nuo 5c. iki $1.00.

Adresas:
P. Gerulskis,

40 Market Str.,
Brighton, Mass.

Tel. So. Boston 294

DR. JOHN P. JONĖS
Clitr ic<t 

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

Speiališkai atlieka visokius blogiausius 
gydymus, ypatingai su alextromis.

392 Broaiuti, tufe 1. n i itit.t 
10. ICIMF, MA.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS 1APAT.I8 

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

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

£15 W. Broadway, 133 Bowen St. 
, SO BOSTON. MASS.

C. & P. Telephone St Paul 5347
GRABININKAS 

IR 
BALZAMUOTOJAS.

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

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

JONAS GREBLIAUSKAS, 
500 So. Paca Street,

Baltimore, M. D.

Ar nori būt gražus.
Jeigu taip, tai nusipirkite Mos

ties, kurią išdirba Mentholatum 
Co. ir visi daktarai ir aptiekoriai 
pripažįsta geriausia.

Ištepant moste veidą prieš ei
nant gult per kelis vakarus pada
ro veidą tyru ir skaisčiu. Mostis 
išima visokius spuogus ir dėmes- 
plėtmus saulės nuodegimus ir la
šus. Kaina dėžutė 50c. ir $1.00. r

<
J. RIMKUS,

Box 36, Holbrook, Mass. h

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynoc » lo visokias ligas
1-3 P. M. 7-9 P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St Boston, Mass.

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

Advokatas
811-812 01d South Bandini 

Boston, Nass.

PIRMO KLESOS

DANTISTAS

Vienatine Lietuviška

Krautuvė
Kuri užlaiko visokio ta- 

voro, reikalingo maine- 
nieriams.
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V. LUKOSEVICIA,
*

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

Akių Specijalistas. 
Prirenka akinius

lA/iiliam F. J. Houiard
Lietuviška pavarde buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas

315 Broadwąy, So. Boston.

t
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Y
Y
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A Minersville, - - Pa. •V
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Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Tclkfhonk So. Boston 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

Pasiuvani drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro. 

JONAS BERZELONIS & C0.
28 Chandler Str., Boston, Mass. 

(Castle Sųuare’s Block’e.)

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

PRIE DORCHESTER ST.

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

LIETUVIAI PAS SAVUS.

1.00

75c.

at-

50c.

25c
<

3

1.00

M

I

50c. 
25c.

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

LIETUVIAI PAS 
LIETUVIUS.
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Klarneto 
Piano 
Korneto 
Trombono 
Būgnelio.

339 W. Broadwav.

A. Čereška
75 Broadway,

So. Boston, Mass.

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje 
galima gauti visokią vyrą, 
moterų ir vaikjkdrabužių, 
čeverykų, robų, ' aukso ir 
deimanto.
52 MILLBURY STR.,

W0RCESTER, MASS.

H. S. Stone, Oph. D.
399a BROADWAY. »o. boston-

Atsiir>iiikite irimsits
Pastatykite 

paminklą ant 
amžinos 
minties.

Lietuviai 
kreipkitės pas 
mane, nes aš 
užlaikau pui
kiausią P A- 
MINKLŲ 
išdirbystę.

Yra viena iš geriausių.

1 .00 
1.00 
50c.
L00 

X) 
oOC. 
25c.

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

i

Užlaikom didžiausia krautuvę 
'deimantų, laikrodžių ir visokiu 
Į žiedų, siutus ir overkotus, duo 
darn ant bargo ir ant išmokesčių 
ant lengvų išlygų. Reikalauja 
me agentų kiekvienam mieste Su 
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 
delį nuošimtį duodam peakup 
Čiams, didelį, naują kataloge 
siunčiame ant pareikalavimo už 
25 centus štampų.

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

j

Nepaprastai pigiai
Mūši) kainos visados že

mesnės.
Lietuvis pardavėjas vi

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

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

James Ellis Co.
Kampas B ir B’way,

South Boston, Mass.

GRYNAIS PINIGAIS 
IR

ANT IŠMOKĖJIMO.

‘ •

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) .......|

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

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

si rokundų, su paveik
slais (apdarvta) ..............

Viso $1.60 
Kas atsiųs ištirpęs 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.

Tel. Oiford 4900.

J. P. TUINYLA

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

miestus, nieko ekstra nerokuodamas.
258 W. BR0ADWAY, 

Telephone: 839-J. So. Boston.
SOUTH BOSTON, MASS.

Vienatinė Lietuviška

A P T I E KA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. Gyduolių 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

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

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

Pilės dėl Kepenų 
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25e 

Gūnias nuo dantų gėlimo lūc 
Tikra lietuviška Trejar.kf 

25-

J.(X>

50c

1.00

Visokie kvepianti
muilai 10, 15 ir 25c.

Pcrfumos visokių gėbų 25.
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau

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

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

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI

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

ezpresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu-

K. ŠIDLAUSKAS
226 BroadwayAertė C St, So. Bostonjiass. J _ _ ______ 'A

svei
kus




