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galvoj visą Amerikos laivyną. .....
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Rusijoj.

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotą ten, 
kur tikybiniai principai atmes-

Lvovo arcivyskupas Szep- 
ticki rengėsi važiuoti pas po
piežių ir jau buvo atvykęs į 
Šveicariją, bet Italijos valdžia 
jo neleido per rubežių.

Mexikos valdžia išleido pa- 
davadijimą, kuriuo uždrau
džiama katalikų kunigams i- 
važiuoti Į Mexiką iš Suv. Vals
tijų ir kitokių šalių.

bet dėlto man nereikia krims
tis.” Jis yra uolus katalikas.

KUN. IGN. ALBAVICIUS, 
šv. Jurgio parapijos vikaras.

.$3-00

.$1.50

.$4.00

.$4.25
3c.

PERSEKIOJA PROFE
SORIUS.

kartą buvo pranešta 
kaip Amerikos uni- 
valdybos atstatinėja

KUN. F. KEMEšIS,
Nesenai apsibuvęs prie 4c. Jurgio parapijos Ckieagoj.
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Chicagos šv. Jurgio lietuvių parapijos 25 metų sukaktuves Įvairios žinios
I

Rusijoj, Turkestane, mieste 
Taškente buvo kilęs maištas 
prieš valdžią. Laikinoji val
džia buvo prašalinta. Bet ki
tas kilo maištas ir prašalino 
maištininkų valdžią ir sugrąži
no laikinąją. Ten veikia ma
hometonai.

Apie tai kas dedasi Petrog
rade, demokratiškame kongre
se, žinių trūksta. Tik žinoma, 
kad vienas delegatas iš Ukrai
nos pareikalavo tam kraštui 
autonomijos ir kuogreičiausio 
sustabdymo karės.

Kerenskį jau seniau buvo 
paskelbęs, jog bolševikams 
nenusileis.

Kieve buvęs koks ten Rusi
jos neslaviškųjų tautų kongre
sas. Tas kongresas priėmė re
zoliuciją. kurioj reikalaujama, 
kad Rusija taptų federatvvė 
respublika.

ATKERŠYS.
Pastaruoju laiku vokiečių la

kūnai keletą kartų užpuldinė
jo Londoną. O pereitą pane- 
dėli, tai keturios vokiečių or
laivių eskadros buvo atlėkę ir 
atakavo Londoną. Buvo tai 
didžiausias iš padangių užpuo
limas. Panedėlio ryte buvo 
skaisti giedra ir patogi užpuo
limui. Tai Londoniečiai laukė 
pasitikti vokiečius. Anglai 
intužo už tokius užpuolimus ir 
reikalavo, kad anglų orlaiviai 
užpultų vokiečių miestus. Lai
kraštis Evening Standard 
skelbia, jog didis užpuolimas 
ant vokiečių miestų iš padan
gių yra rengiamas. O vienas 
tepliorius atvykęs Šveicarijon 
iš Vokietijos sako, jog Vokie
tijos parubežiniai miestai ren
giasi pasitikti anglų orlaivius. 
Policija įsakinėja žmonėms, ką 
daryti laike užpuolimo.

PARAPIJOS JUBILIEJUS.
Rugsėjo 30 d. Chicagoje di

džiulė šv. Jurgio parapija ant 
Bridgeporto apvaikščiojo 25 
metą įkūrimo sukaktuves. Tai 
pirmos panašios iškilmės tar
pe Amerikos lietuvią. Šv. Jur
gio bažnyčią buvo pradėta 
statyti 1896 metais, o pabaigta 
1902 metais. Gale bažnyčios 
stovi daili klebonija, o po kai 
re (ant paveikslo) šalę bažny
čios stovi didelė triją augštą 
mokykla su apščia sale apa
čioj. Parapija valdo 12 lotą. 
Kaip bažnyc a, taip klebonija 
ir mokykla yra mūro. Bažny
čia turi 1.500 sėdynių. Toji lie 
tuvią nuosavybė randasi prie 
33 gat. ir Aubum Avė.

Kl'N. -J. VAIČIŪNAS,
šv. .Jurgio parapijos administratorius.

KARĖS FRONTUOSE.
Anglai nepranešinėja apie 

savo veikimus Francijoj, o vo
kiečiai skelbia, jog anglai teb- 
veda nepaprastą bombardavi
mą. Dar skelbia, jog atsiėmė 
iš anglų Polvgon poziciją, ku
rios buvo netekę.

Rusijos karės fronte nieko 
nesideda. Italai praneša, jog 
rengiasi padaryti naujas ata
kas.

PALEIDO ARMIJĄ.
Danija sumažino savo armi

ją. Prieš karę Danija laike 
kareivią 12.500. Karei prasi
dėjus toji armija tapo padidin
ta iki 45.000 kareivią. Bet tos 
armijos užlaikyntas labai bran
giai valdžiai atseidavo. Todėl 
dabar valdžia su pritarimu 
parlamento nutarė pamažinti 
armiją.

UŽGINČIJO
Popiežiaus kardnolas 

pairi apreiškė, jog jis prez 
IVilsono pieno panaikinti ka
res nepavadino svajone. Sa
kė, jog tas per klaidą paskli
do į pasaulį.

Gas-

ATSISAKO NUO LIBERTY 
LOAN.

Garsi New Yorko sufragistė 
H. Havemeyer pasakė, jog ne
galinti raginti žmones skolin
ti pinigus tokiai valdžiai, kuri 
neduoda balsavimo teisės mo
terims.

. it. KRAUČIUNAS,
Pirmutinis šv. Jurgio parapijom klebonas.

STEIGĖJAI.
Pirmieji lietuviai, kurie pra

dėjo rūpintis lietuvią vieniji
mu ir steigimu šv. Jurgio pa
rapijos buvo J. Liutkevičius, 
M. Kasakauskas, B. Špokevi
čius, P. Zacharevičius, J. As
trauskas, S. Lelešius, L. Ažu- 
kas, J. Matukaitis ir J. Stan
kevičius. Kun. čižauskis buvo 
pirmas lietuvią kunigas, kurs 
ėmė veikti tarpe Chicagos lie
tuvių. O kovo 2, 1892 metais 
buvo paskirtas kun. Kolesins- 
kas, prie kurio galutinai už- 
megsta šv. Jurgio parapija. 
Bet netrukus į jo vietą tapo 
paskirtas kun. M. Kraučunas, 
kuriam besidarbuojant išk.lo 
graži bažnyčia, daili klebonija 
ir didelė mokykla. Toji dalis 
— Bridgeportas ir patapo Chi
cagos lietuvią ir visokią biz
niu šalininkų. Parapija gerai 
stovi, turi gerą chorą, kurį 
puošia žymiausioji Amerikos 
lietuvią dain ninkė ponia M. 
Janušauskienė.

Chicagos Corpus Cliristi pa
rapija yra patrijotiškiausia 
Suv. Valstijose. Toji parapija 
susidėjo iš 700 šeimynų, tarpe 
kurių vyrų karinio amžiaus 
buvo 150. Iš ti] 75 pastojo liuo- 
snoriais į armiją.

New Yorko arcidiecezijoj pa
sisiūlė liuosnoriais Į armiją 83 
kunigai. Kardinolas Farley iš 
jų išrinko 18.

----- o-----
Daktaras Bemard L. Sell- 

meyer, praktikavęs mediciną 
Fl iii adei pili jo j įstojo į jėzuitų 
ordeną.

NEPATENKINTI VADU.
Amerikos Darbo Federacijos 

radikalai nepatenkinti prez. 
Gompersu. Šių metų suvažia
vime jie bandys prašalinti jį iš 
prezidentystės. Radikalai pri
meta Gompersui tą, kad jis 
per lėtai stovi už darbininkų 
reikalus, linkęs prie nusilei
dimų ir vis bando plaukti tarp 
darbdavių ir darbininkų. Ra
dikalai, tai yra smarkesnieji 
veikėjai, turi suplenavę nau
jų sumanymų ateinantiems 
metams. Bet prez. Gompersą 
palaikys valdžia.

----- o-----
Laike rekolekcijų surengtose 

Overbrook seminarijoj daly
vavo ir Suvienytų Valstijų lai
vyno Rear Admirolas Benson. 
Jis pasakė: “Aš turiu savo

VALDŽIA TURI PASTA
TYTI NAMŲ.

Daugelyj pramoninių centrų 
darbininkams labai trūksta ap
sigyvenimui namų. Tai Ame
rikos Darbo Federacijos val
dyba pripažino, kad valdžia 
pasirūpintų pastatymu tam 
tikri] namų. Iš unijų, kongre
so narių ir kitokių veikėjų ta
po sudaryta komisija, kuri eis 
pas prez. Wilsoną išaiškinti 
jam tuos dalykus. Paskui 
prez. IVilson pasirūpintų, kad 
kongresas paskirtų tam reika
lui pinigų.

SKERDŽIA GALVIJUS.
Švedija negaudama iš už

sienio pašaro, turi skersti 
savo galvijus, nes visų nega
lės savo pašaru išmaitinti. 
Tai visų galvijų Švedijoj bus 
išpjauta 15 nuoš. Mėsa su- 
sudinta ir išgabenta užsienin, 
kur su dideliu pelnu galės par
duoti.

Dabar Švedijoj uoliai ker
tamos girios ir malkos gabena
mos į miestus. Sostinėj Stoc- 
kholme bulvarai ir skverai ap
krauti rąstais ir malkomis. 
Mat skubinasi dabar gabenti, 
kol jure gali naudotis.

Kitais metais Švedija įga
bendavo daug anglių, tai ne
reikėjo tiek malką. O dabar 
iš Vokietijos gavo 5.000.000 to
nų anglių ir viskas. Tai tik 
penkta dalis, kiek Švedijai 
reikia.

Gazolinas Švedijoj labai pa
brango. Galonas kainuoja .$3.

Švedą inžinieriai suskubo 
pakinkyti upes ir vandenpuo- 
lius. Upės ir vandenpuoliai 
bus pristatyti varyti mašinas 
ir gaminti elektriką. Kol an
glių gaudavo, tai upės ir van
denpuoliai dyki buvo; dabar 
sunkiuose laikuose ir jie turės 
dirbti.

----- o-----
LIBERTY LOAN SEKASI.
Antroji Suv. Valstiją pasko

la spieriai renkama. Per pir
mąsias dvi dieni Bostone su
rinkta $5.000.000 su viršum. 
New Yorke 50 milijoną 
Cleevlande $7.110.000.

Š'V. JURGIO BAŽNYČIA CHICAGO J.

KAIP CHINIJA GELBSTI 
TALKININKAMS.

Dar Chinija nebuvo stojus 
karėn, o ji jau žymai gelbėjo 
talkininkams. Jau tuomet 
Francjoj, Anglijoj ir Rusijoj 
dirbo arti 100.000 chiniečių. 
Jie dirbo ant farmų, dirbtu
vėse, prie laivų liuodavimo. 
S berijoj daug chiniečių dirba 
kasyklose.

Dabar kuomet Chinja pas
kelbė karę Vokietijai ir Aus
trijai, tai tuomi dar daugiau 
chiniečiai patarnaus talkinin
kams.

Iš 400.000.000 chiniečių vy
rą, tinkančių kariomenei, y- 
ra 40.000.000. Chinijos pre
mjeras Tuan-Chi-Jui pritaria 
siuntimui Chinijos armijos į 
Europą. Jisai sako, kad tal- 
lininkai tuoj galėtą gauti 1.- 
100.000 rinktinių vyrą mušt- 
-avimui. O po šešių mėnesių 
juos būtą galima siusti Euro
pon. Tik talkininkai turėtą 
patys juos išmokinti ir apgink
luoti. Ta;p-gi turėtą patys 
talkininkai juos nusigabenti.

Chinijoj veik nėra jokios 
pramonės, nėra dirbtuvių ir 
negalima trumpu laiku cliiną 
armijos sutaisyti taip, kad ji 
galėtą bent ištolo susilyginti Į 
su europine armija. Chini- 
įoj yra apšcai vilnų, bovelnų. 
kailių, visokių metalą ir ang
lių, tik nėra žmonių - pramo
ninkų, kad visą tai pradėti 
šdirbti moderniškais būdais.

Jau ne 
apie tai, 
versitetų 
profesorius dėl ją pažvalgą Į 
politiškus klausimus. Dabar 
Columbia universitetas New 
York atstatė du profesorių Ja- 
mes McKeen Cattell ir H. W. 
L. Dana. Abu yra pasižymėję 
mokslavyriai. Prof. Cattell 
apkaltintas už tai, kad jis lai
škais ragino keletą kongresma- 
nų remti bilią, kuriuo būtą rei
kalaujama, kad Amerikos ka
reiviai nebūti] siunčiami Euro
pon kariauti prieš ją norą. O 
prof. Dana kaltas tame, kad 
prigulėjo prie People’s Coun- 
cil.

Tas pat universitetas šią va
sarą neįsileido kalbėti grafo 
Tljos Tolstojaus, sūnaus Leono 
Tolstojaus, už tai, kad Uja e- 
sąs perradikališkas.

NELAIMINGI ATSITI
KIMAI.

Per pastaruosius du metu 
Montanos valstijoj nelaimingų 
atsitikimų visokiose dirbtuvė
se ir kasyklose buvo 15.127. Iš 
jų užmuštų buvo 443, amžinai 
sužeistų 13, lengviai sužeistų 
buvo 273.

SIBERIJOS KVIEČIAI Į 
AMERIKĄ.

Siberijos kviečiai pereitą 
vasarą labai gerai užderėjo. 
Bet dėl didelės netvarkos gele
žinkelių tų kviečių negalima 
nugabenti į Europinės Rusijos 
didmiesčiils, kur jie kruvinai 
reikalingi. Dabar kviečių 
maišai suversti į krūvas ir bis- 
kį apdengti pradeda gesti. 
Su pupomis ir kitais javais tas 
pat yra. Tai dabar Amerikos 
agentai pradėjo rupinties, kad 
būtą galima tuos javus gaben
ti į Ameriką, o iš Amerikos 
daugiau javą leisti į Europą. 
Iš kaikurių Siberijos dalių į 
Ameriką kviečią bus lengviau 
gabenti, negu į Europinę Ru
siją-

Tai matome, kaip dedadi 
socijalistiškoj Rusijoj. Soci- 
ialistai padarė tokią tvarką, 
kad žmonės po vandenį brai
džioja ir šaukia, kad trokšta. ‘

y *tįĮ f.

SEKĖSI STREIKAI. _i-
Statinių dirbėjų unija Bal- 

timorėj turėjo suvažavimą. 
Unijos prez. Hughes pasakė, 
jog statinių dirbėjai per pas
taruosius du metu buvo sus
treikavę 17 sykių. Iš tų lai
mėta 10 streikų, kiti tik iš da
lies buvo laimėti. Per streikus 
iš streikininkų fondo buvo iš
mokėta $5.622.00. Streikas St. 
Louise tik todėl buvo laimėtas, 
kad buvo galima duoti pašelpa 
iš streikininkų fondo. »

SUSITAIKYS. '*•
Wasliingtnne laikoma posė

džiai anglių kasyklų kompani
jų ir mainierių atstovi]. Ta
riasi apie algų pakėlimą. Ta
rybos tebeina, bet jau paaiš
kėjo, jog viskas ramiai bus 
pabaigta ir algos pakeltos.

----- o-----
REIKALAUJA ATLY

GINIMO.
Tarney, Neb. — Tūlas Tho- 

mas Bogue dirbo bažnytinėj 
skalbykloj. Darbe jam nu
traukė nykštį. Kadangi skal
bykla kartu su bažnyčia prigu
li Omahos arcivyskupui, tai 
nukentėjusis iš Omahos arci- 
vyskupo Karty reikalauja 10.- 
500 dol. atlyginimo.

NEGALĖS ŽVEJOTI.
Dėl veikimo Vokietijos sub

marinų Danijos ir Norvegijos 
žvejai negali leistis j jūres 
žvejotu O tuo tarpu vokiečių 
didis žveją laivynas gatavas 
leistis j jūres. Tas dar dėlto 
minėtą šalių žvejams pikta, 
kad šiemet labai gausiai yra 
jūrėse žuvies.
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Am. Liet. R.'K. Federacijos 
VII Kongresas, kaip patirs 
patys “Darbininko” skaityto
jai iš žemiau patalpinto to kon
greso darbą aprašymo, pada
rė labai svarbią ir naudingą 
nutarimą, iš kurią mes y- 
pač džiaugsmingai sutinkame 
šiuos: šaukti visą katalikišką 
centralinią organizacijii sei
mus vienu laiku ir toje pačioje 
vietoje; pritraukimą prie Fe
deracijos visą pašelpiniij drau
giją; labdarybės organizavimą 
Rytuose, ir Federacijos sky
rią steigimą po visas Amerikos 
lietuviškas kolonijas.

Mūsą nuomone, tie nutari
mai Federacijos VII kongresui 
ypatingą svarbą pridavė ir pa
rodė suvažiavusią delegatą pa
siryžimą tverti naudingus ir 
reikalingus lietuviams darbus. 
Jei tie visi nutarimai bus įvy
kinti, apie ką mes neabejoja
me, turėsime mes katalikai 
savo veikimui tvirčiausius pa
matus. Dabar-gi pasistengki- 
me visi Federacijos Kongreso 
nutarimus kuouoliausia remti, 
nes nuo ją labai daug priklau
sys kataliką visuomenės stip
rėjimas ir susiorganizavimas.

Nuoširdžiai pritariame ir vi
siems kitiems Federacijos VII 
Kongreso padarytiems suma
nymams ir nutarimams. Lai 
mūsą organizaciją, draugiją, 
parapiją ir visos lietuvią ka
taliką visuomenės vienytoja 
— auga ir bujoja Lietuvos ir 
Bažnyčios didesnei naudai.

Vil tas Am. L. R. K. FEDE
RACIJOS KONGRESAS.

25 ir 26 rūgs. Philadelphia, Pa.
Šią metą Federacijos Kon

gresas skaičiumi delegatą bu
vo bene mažiausis iš visą, bu
vusią kongresą (buvo tik 25 
delegatai). Tečiau savo svar
bumu, rimtumu ir veiklumu 
bene tik pralenkė ir kitus 

• Kongresus. Tai atsitiko dėlto, 
kad jame dalyvavo žymiausios 
pajėgos mūsą inteligentijos.

Tarpe svarbesnią Kongreso 
nutarimą paminėtini yra šie:

1) Kad arčiau surišus į stip
rią jungę visą lietuvią katali
ką akciją Amerikoje, kad su
stiprinus reikšmę ir rolę Fede
racijos, kad sutaupius pinigus 
ir laiką, — nutarta kreipties į 
visas mūsą idėjines organizaci
jas su pasiūlijimu laikyti savo 
seimus toje pačioje vietoje ir 
tuo pačiu laiku kartu su Fede
racijos Kongresu. Federacijos 
Valdyba ingaliota išdirbti 
drauge su valdybomis' tą or
ganizaciją, kurios pasiūlijimą 
priims — smuiką pieną tvar
kos ir programo tokio bendro 
Kataliką Suvažiavimo. Tasai 
suvažiavimas manoma daryti 
rugpjūčio mėnesį. Vieta atei
nančiais metais — Baltimore, 
Md. Truputį toloka daugeliui 
mūsą koloniją. Bet yra ir pa
togumą. Baltimorės. lietuviai 
gavo puikius rūmus su puikio
mis svetainėmis ir daugybe 
kambarią. Be tp svarbi atrak
cija — Washihgžonas, kurį 
kiekvienam pravartu nors sy
kį atlankyti. (Tik 40 minučių 
iš Baltimorės).

kolonijas. Ligšiol tik trijose 
vietose buvo įsteigti katalikų 
komitetai su politiško veikimo 
tikslais, būtent So. Bostone, 
Hartforde ir Nevrarke. Ap
svarsčius ją veikimą buvo pri
pažinta didis jų naudingumas. 
Patarta juos steigti visose ko
lonijose, surišant juos su Fe
deracijos centru. Jie platins 
vietose kataliką spaudą, au
gins viešą kataliką opiniją, 
stums pirmyn ir globos drau
gijinį gyvenimą ir augins Tau
tos Iždą. Lietuvos laisvės rei
kalais jie veiks mintin A.L.Ta- 
rybos.

7) Federacijos kasoje iki 
Kongreso buvo $314.00. Kon
greso laike pribuvo $34.00. 
Tautos Iždas savo išskirsty
mui turėjo tik apie $360.00 
(Kai-kurios centraiinės orga
nizacijos dar neprisiuntė savo 
mokesnio už 1916 metus). Iš 
Federacijos kasos paskirta 
$50.00 Kataliku Spaudos Sa
vaitės Centralinės Komisijos 
reikalams. Už kitus pinigus 
nutarta kuogreičiausiai išleis
ti knygą su Federacijos Kon
gresu protokolais ir referatais 
iš 1914. 1915,1916 ir 1917 
tą.

Gi Tautos Iždo pinigai 
skirstyti šiaip:

Atsargos kapitalan 36
su centais; Kolegijos fondan 
82 dol. su centais; vienuolynui

Musų kareiviai

Bet užvis labiau nusvėrė 
klausimą — tai nuoširdus Bal- 
timoriečiij užkvietimas ir pa
sižadėjimas priimti visus sve
čius kuogražiausiai.

2) Buvo plačiai apsvarstytas 
klausimas prisidėjimo pašelpi- 
nią draugiją prie Federacijos. 
Nutarta draugijoms, prigulin
čioms prie Federacijos teikti 46 dol. su centais: Lietuvos u- 
netik idėjinę naudą, siunčiant 
joms Federacijos leidinią, lan
kant jas dažniau laiškais, — 
bet taip-pat ir labiau apčiuo
piamą naudą, globojant tuos 
narius pašelpinią draugiją,ku
rie bus priversti persikelti į ki
tą gyvenimo vietą. Federaci
jos valdyba ingaliota išdirbti 
formą pasij (persikėlimo lapu) 
ir taip-pat visas sąlygas ir in
strukcijas draugijoms.

3) Apsvarstyta klausimas 
labdarybės organizacijos Ry
tuose. Visą nuomonė buvo, 
kad Chicagos steigiamoji na
ši aičią prieglauda dėl tolumo 
negalės patenkinti reikalą ry
tiečiu lietuvią. Tuo tarpu pa
aiškėjo, kad gerb. daktaras 
Abromaitis Baltimorc-, Md. ža
dąs tam tikromis sąlygomis 
labdarybės reikalams net 150 
akru žemės — labai gražioje 
vietoje, kad taip-pat gerb. kun. 
J. Židanavičius iš Amsterdam, 
N. Y. tam pačiam tikrini esąs 
pažadėjęs savo farnią. Išrink
tas Labdarybės Komitetas iš 
6 asmenų (kun. J. Kaulakis, 
Dr. J. Bielskis, kun. J. Ambo
tas kun. J. Lietuvninkas, A. 
Bajoriutė,, J. GreMiauskas) 
kuris visųpirma susižinos prie- 
giaudos reikale su gerbiamai
siais daktaru Abromaičiu ir 
kun. Židanavičiu ir taip-pat 
varys plačiai visą akciją lab
darybės reikalais Rytuose: 
steigs naujas labdarybės drau
gijas, varys agitaciją spaudo
je, globos Našlaičią prieglau
dos fondą ir tt. Visos Rytą 
labdaringos draugijos prašo
mos yra trečdalį visą savo in- 
eigą skirti našlaičią prieglau
dos įsteigimui ir siąsti Labda
rybės komiteto iždininkui kun. 
J. Ambotui. (Komiteto pirmi
ninkas — kun. J. Kaulakis, 
sekretorė — A. Bajoriutė).

4) Išsiąsta dvi labai svar
bios telegramos: Šv.’Tėvui ir 
prez. Wilsonui; be priprasto 
išreiškimo reikalingą jausmą 
buvo nurodytas visuotinas lie
tuvią reikalavimas pilnos po
litiškos neprigulmvbės Lietu
vai. Telegramoje šv. Tėvui 
buvo pasakyta, kad lietuvią 
tauta laukia tame reikale Šv. 
Tėvo užtariančio žodžio. Jau 
28 rugsėjo iš Baltąją Namą 
atėjo labai malonus ir manda
gus laiškutis, pasirašytas pre
zidento sekretoriaus p. Tumul- 
ty- .

5) Išrinkta Komisija rinki
mui lietuvią vardu laisvės pas
kolą (Liberty Loan.). Komi- 
sijon pateko: Dr. J. Bielskis, 
kun. J. Kaulakis, kun. V. Ma
tulaitis. Jiems duota teisė 
koaptuotf komisijon naujus 
narius. Komisija šiame reika
le susižinos su finansą sekreta- 
rijatu Washington, D. C.

6) Pasekmingai išrištas klau
simas Federacijos komitetą po

me-

pa-

dol.

niversitetui $200.00.
Tautos Iždas šiame Kongre

se gavo net 6 naujus narius 
labdarius: Daktarą J. Biels
ki ir kunigus: J. Kaulakį, V. 
Matulaitį, S. Čepanonį, Fr. 
Jakštį ir J. Valantieją. Visi 
jie (išskyrus kun. Valantieją) 
įmokėjo kongrese po $25.00. 
Tokiu būdu Tautos Iždas da
bar turi jau 9 narius labdarius, 
kurie kasmet mokės po ^$25.00 
(Pernai užsimokėjo 3: kun. P. 
Saurusaitis, kun. Vyšniauskas 
ir kun. F. Kemėšis).

Ateinantiems metams Fede
racijos Valdybon išrinkti: Pir
mininku kun. J. Ambotas, vi- 
ce-pirmininku J. Grebliauskas, 
iždininku kun. V. Matulaitis, 
sekretorium kun. F. Kemėšis, 
Tždo globėjais A. Tumasonis ir 
A. Bajoriutė.

Tautos Iždo valdybon nuo 
Federacijos išrinktas kun. J. 
Kaulakis (vice-pirm.).

A. L. Tarybon išrinktas kun. 
J. Kaulakis.

Tautos Iždo pirmininku iš
rinktas kun. F. Kemėšis. (Jam 
duota teisė išsirinkti Chicago- 
je T. Iždo sekretorių.). Kasi
ninku išrinktas kun. S. J. Če- 
panonis, kasos globėju kun. F. 
Jakštvs.

Seimą vejė kun. S. J. Če- 
panonis, sekretoriavo kun. F. 
Kemėšis ir p. Unguriutė.

Dar pora žodžią Philadel- 
phijos lietuviams. Retai kur 
by Kongresas ar seimas buvo 
taip nuoširdžiai ir svetingai 
sutiktas, kaip mes buvome pri
imti Philadelphijos lietuvią. 
Kongreso pagerbimui jie iškė
lė du vakaru. Pirmame paro
dė savo nepaprastas sceniškas 
ir muzikalines pajėgas. Ant 
scenos nušvito vienas-kitas ir 
tikras talentas, kurio galėtu 
pavydėti ir mūsą sostinės — 
Vilniaus scena. Gi antrą die
ną buvo iškelta svečiams pui
ki vakarienė. Virš 200 parin
ktos publikos dalyvavo vaka
rienėje. Vedant tvarką gerb. 
kun. J. Kaulakini, daug šilu
mos įnešta, daugybė gražią 
minčią išreikšta. Garbė ir pa- 
d£ka Philadelphijos blaivinin
kams (prisidėjo, rodos, ir ki
tos draugijos) ir. ją nenuilstan- 
tiems veikėjams pp. Šefeltaitei 
ir Grigaičiui, kurie visa tai 
suruošė. Pažymėtina, kad iŠ 
delegatą nebuvo imama mo- 
kesnią už inėjimą nei į teatrą, 
nei*į vakarienę.

“Darb.” Kor.

LIETUVIŲ SURAŠĄS.

Veiklesnėsės tautos labai rū
pinasi turėti surašą savo tau- 
tiečią tarnaujančią armijose. 
Apie tai ypač rūpinasi žydai. 
Jie žino savo tautiečius visose 
armijose Europos ir Amerikos. 
Žino apie ją žuvimą bei sužei
dimą.

Amerikos katalikai ir-gi su
manė surinkti vardus visą ka
taliką, pastojusią armijon. 
Bus padarytas pilniausias su
rašąs kataliką sužeistą bei už
muštą fronte. Tai bus didžiau
siu prirodymu kataliką ištiki
mybės šiai šaliai. Katalikams 
to nereikėtij daryti, nes savo 
nuopelnais parodauti juk yra 
nedailu; o gal net žema. Bet 
katalikai čia visaip šmeižiami 
— Bažnyčios priešininkai, be
dieviai, ir fanatiškieji protes
tantai ėmė sakyti, kad katali
kai rengiasi čia nuversti val
džią, todėl slapta pobažnyti- 

' nėse salėse lavinasi kariniame 
muštre. Prieš tokius šmeižtus 
reikia ginties. O geriausias ap- 
sigvnimo būdas vra tai dideli 
darbai ir nuoveikaliai. Tais 
nuoveikaliais remiantis gali
ma jei ne visai užčiaupti šmei
žikams burnas, tai galima dau
gelį geros valios žmoniii sulai
kyti nuo suklaidinimo.

Jau buvo lietuvirj laikraš
čiuose nurodinėjama, kad 
mums lietuviams svarbu turė
ti surašąs lietuvią kareivią. 
Svarbu mums bus žinoti ją li
kimas.

Žinios apie lietuvius karei
vius bus šiaip jau indomios, 
bet taip-gi daug reikš mūsą 
veikime tarpe talkininką už 
Lietuvos neprigulmybę. Todėl 
visos kolonijos privalo žinoti, 
kiek išleidžia lietuvią kareivią 
ir privalo sekt koks ją bus li
kimas.

Lietuviai katalikai pagal rei
kalavimą augiįtesnės dvasiški- 
jos bus surašyti kiekvienoj pa
rapijoj. Bet mums, kaipo lie
tuviams, svarbu žinoti surašąs 
visą lietuvią kareivią. Be to 
juk ne visose lietuvią kolonijo
se yra lietuvią parapijos.

Kviečiame lietuvius karei
vius rašinėti į “Darbininką.” 
Mūsą laikraščio skiltys jums 
atdaros.

3. Kad lietuvią visos srovės 
susijungę, rimtai apsvarstytą 
svarbą tos aukos Lietuvią A- 
merikos JaunJkaičią, kurie 
šiandien tūkstančiais savo kū
nus aukoja ant patrijotizmo 
altoriaus.

4. Kad Amerikos lietuviai 
stengtųsi gauti sprendžiamąjį 
balsą Taikos Kongrese ir

5. Kad Amerikos lietuviai 
šios karės pabaigoje pareika
lautą te singo atlyginimo už 
kraują tą lietuvią, kurie pa
dėjo savo galvas Anglijos ir 
Rusijos kariuomenėse ir už 
tuos tūkstančius Lietuviu Jau- 
nikaičią kurie apsiginklavę 
stovi po Suv. Valstiją Vėliava, 
gatavi saugoti demokratizmo 
principus ir išgauti liuosybę 
dėl Lietuvos.

ALGIRDAS TIMINSKAS. Pirm.
ANTANAS DEGUTIS, Vice-pirm. 
Wm. WAšKEVICIUS, RaSt.
A. RUGSPLIAUKIS, RaSt. pagel.

išreiškia pageidavimą būti 
mūsą sandarbininkais, links
mai ją pageidavimus sutin
kame ir užleisime “Darbinin
ke” tiek vietos, kiek jiems 
bus reikalinga. Prašome ir 
kitą, kurie turi norą rašyti į 
“Mūsą Kareivią” skyrią su 
savais sumanymais čia atsi
lankyti.

Juokai - Juokeliai.

Apleistosioms.

“Ateitis” tikinčią žmonių 
jausmus “pagerbdama,” vi
suomet tuos jausmus pamazgo
mis apteršia. Jei tokį dalyką 
“Ateitis” vadina pagerbimu 
— verčiau kad jo vizai nebū
tu

Juozas B. šaliunas iš Wa- 
terbury, Conn. buvęs Lietu
vos Vyčią Sekretorius ir L. D. 
S. buvęs vice-pirmininkas jau 
pašauktas ir priimtas į Suv. 
Valstiją kariuomenę. Netru
kus jis išvažiuoja iš IVaterbu- 
rv, Conn.’į Ayer, Mass. karei
viškus lagerius. AVaterburio 
lietuviai, o ir visi kiti, kurie 
arčiau pažino Juozą, labai jo 
gailėsi, nes jis savo darbštu
mu daug ką gero nuveikė A- 
merikos lietuviams, o ypač 
mūsti jaunimui. Jaunam lie
tuviui kareiviui veikėjui linki
me gerą pasekmhj naujose gy
venimo aplinkybėse.

Iš Clevelando, Ohio Lietu
vos Vyčią kuopos, kaip mums 
praneša patys clevelandiečiai, 
į Suv. Valstiją kariuomenę jau 
išvažiavo suvirš 18 jaunikai
čiu. Pašauktąją į kariuome
nę clevelandiečhj vardus pas
kelbsime “Darbininke,” kaip 
tik jįj surašus gausime.

Iš Chicagos į kariuomenę 
pašauktas “Draugo” Admini
stracijos darbininkas Alekas 
Prečinauskas, kuris, rods, 
jau į kariuomenę ir išvažiavo. 
Alekas Prečinauskas Chicagos 
jaunimo tarpe buvo vienu iš 
gyviausią veikėją.

ATSIŠAUKIMAS LIETUVIŲ 
KAREIVIŲ IŠ SUVIENYTŲ 

VALSTIJŲ ARMIJOS.

Šiuomi atsišaukimu mes že
miau pasirašę, duodame lietu
vią visuomenei žinoti, kad lie
tuviai kareiviai iš Chikamauga 
Park ir Fort Oglethorpe, Ga. 
laikėme susirinkimą rugpj. 11 
dieną, š. m. 56-to Regimento 
Infanterijos barakuose.

Atsilankė kareiviai iš Field 
Hospital Co. 23, Regt. San. 
Dėt. 3,53 ir 56-to Regt’o In
fanterijos.

Susirinkimas atsidarė 3-čią 
vai. po pietą ir pasibaigė 4:30 
po pietą.

Pirmininku susirinkimo bu
vo išrinktas' Al. Timinckas; 
Raštininku W. Waškevič.

Susirinkime dalyvavo keli 
tautiečiai, o kiti visi buvo 
katalikai ir vmkas sekėsi kuo- 
puikiausia, nes suprasdami Šio 
momento svarbumą ir svarbą 
tos rolės, kurią lošiame, nelei
dome laiko jokiems argumen
tams (tuštiems).

Kuomet šie kareiviai išreiš
kė savo mintis, buvo aiškiai 
matyti, kad jie pasidavė į ka
riuomenę užtai, kad prez. Wil- 
sonas žada Lietuvai duoti ar
ba jai išgauti LAISVĘ.

Tai-gi šio susirinkimo nuta
rimai yra sekanti:

1. Supažindinti Amerikos
lietuvius su tuo faktu, kad 
Suv. Vai. kariuomenėje ir lai
vyne lietuviai lošia didėlę ro
lę, nes ją skaičius paaugės į 
tūkstančius; ,

2. Kad Amerikos lietuvią vi
suomenė suprastą lietuviškos 
literatūros svarbą ir reikalin
gumą lietuviams kareiviams, 
kad jie galėtą pavaišinti ir su

švilpukas. stiprinti savo sielą ir dvasią.

Iš Athol, Mass. kareiviauti 
važiuoja Albinas Armata vi
čius, jaunas lietuvis paeinąs is 
Vabalninku parap. iš Lietuvos.

Devens’o kareiviškuose lage
riuose Ayer, Mass. lietuvią ka
reiviu jau yra privažiavę iš 
Waterburio, Conn, iš Boston, 
Mass. ir iš kitą Naujosios An
glijos
Kaip tik jie visi apsipažins 
tarp savęs, žada “Darbinin
kui” pranešti apie lietuvią ka
reiviu tikrą skaitlinę. Jonas 
L. Petrauskas, LDS. iždinin
kas pasižadėjo ir iš lietuvią 
kareivią gyvenimo šį tą para
šyti.

iš Kitą Ns________
lietuvišką koloniją.

Iš Chattanooga, Tenn. apie 
lietuvius ir aplamai visą ka
reivią gyvenimą žada daug 
žinią “ĮJarbininkui” pranešti 
So. Bostono ir apielinkės lietu
viams žinomas jaunikaitis ka
reivis Antanas Buslevičius, ku
ris buvo Šv. Petro parapijos 
bažnytinio .choro nariu So. 
Bostone.

Vincas Vaškevičius iš Ne- 
wark, N. J-, kurs dabar tar
nauja kariuomenėje Camp; 
Dix. N. J. praneša mums, kad 
labai megia “Darbininką” 
skaityt ir jame kartas nuo kar
to lietuvią kareivią reikalais 
prabils;

Kareivis Antanas Dychus iš 
Fishers Island, N. Y. jau pluo
štą medžiagos “Darbininkui” 
prisiuntė. . Netrukus pradėsi
me ją talpinti.

Tą visą paraginimą ir pa
skatinimą padrąsinti, ypač 
kad. patys lietuviai kareiviai

Liūdna \serksminga, 
Skurdi, griaudinga 
Yra valanda.
Kuomet mieliausį, 
Ištikimiausį
Savo praranda.
Prispausta siela,

.. Niekas nemiela, 
Ašaros krinta.
Tamsa visuomet, 
Giedra niekuomet 
Nebenušvinta.
Prakeikta karė,
Kiek ji padarė 
Skriaudą baisiąją.
Kiek daug mergelią 
Liko našlelią, 
Be mylimąją.
Kiek tos mergelės, 
Miško paukštelės 
Priaimanuoja.
Kuomet bernelį,
Rūtą kvietkelį
Gyvą laidoja.
Ilgai mylėjo,
Vesti žadėjo, 
Ranką paduodams.
Prie savęs glausdams. 
Meilę atjausdams, 
Veidą bučiuodams.
Žodžiai jausmingi 
Švelnūs, protingi 
Visad skambėjo,
Šalę savosios, 
Ištikimosios
Kuomet sėdėjo.
Prakilnus darbas, 
Pasaulio skarbas 
Yra mylėti.
Ko geidžia siela,
Ir širdžiai miela 
Tą sau turėti.

. Meilė nekalta,
Lelija balta, 
Skaisčiausia žydi.
Nekurie žmonės, 
Tuščios svajonės 
Meilės pavydi.
Šiandiena liko
Meilės vainiko
Ryšiai nutraukti.

Kurią vaikinai,
Balti jurginai, 
Karėn iššaukti.
Užgauta širdis, 
Verkimas girdis,
Mėlynos akys
Žemyn nuleistos 
Ašaros laistos 
Gęsta it žvakės.
Dievuli brangus, 
Liudija Dangus, 
Būk maloningas
Ant žūstančiąją 
Ir verkiančiąją 
Mielaširdingas.
Prieš kryžią klaupianti 
Maldaujam, šaukiam, 
Ištiesę rankas.

Nušluostyk tąją,
Nuliūdusiąją,
Ašaras graudžias.
Parodyk ženklus, 
Sutrupink ginklus, 
Išgelbėk vaikus.

Grąžink tuos sūnus, 
Tautos galiūnus, 
Cielybėj, sveikus.

Tegul ne vieną 
Laimingą dieną 
Tuojaus išvysta.

Ją numylėti
Ir apgailėti
Atgal pagrįžta.

Tegnl joms žiedra,
Saulelė giedra, 
Vėliai prašvinta.

Ją ašarėlės, 
Rasotos gėlės, 
Daugiau nekrinta.

Surinko ir surašė

ANTANAS DYČIUS.
Laivo Kapitonas: — Ak! 

mano brangiausia Petroneliut, 
kaip aš jus myliu!

Petronėlė Ššš.. - meldžiu 
nekalbėk taip garsiai!

Laivo Kapitonas: — O del- 
ko ? Juk mudu vieni esą va ant 
pat vidurio jurią.

Petronėlė: — Taip, tas tiesa, 
bet neužmiršk tamsta, kad ma
no tėvelis yra telegrafistu ant 
Markoni bevielio aparato.

------o-----
Kas atsitiko?

Varna: — Ponas Šarka, kas 
jums atsitiko, kad esate rai
šas ir sumušta galva?

Šarka:,— Hm... pamačiau 
vieną orlaivinį paukštį skren
dant augštielninką žemyn, tai 
ir aš tą-pat pamėginau pada
ryti.

v •

------o-----
Ką jie dirba?

Gubernatorius į oficierią: — 
Na, ką tavo kareiviai ten dir
ba su užrištomis akimis? Ar 
jie žaidžia gužynes?

Oficierius: — Ne, tai mes tik 
mokinamės naktinią maniebrą.

------o-----
Kaip vaikas inkrinta į van

denį, ką pirmiausia jis daro?
Sušlampa.

------o-----
Kas yra sunkesnis, ar svaras 

plunksną, ar svaras geležies?
Abu lygūs.

------o-----
Kaip laikrodis išmuša trvli- 

ką, kiek tada laiko?
Reikia laikrodys pataisyti.

------o-----
Žmogus nusipirko dvi žuvis, 

o kaip atėjo namo, tai turėjo 
tris.

Jis turėjo tik dvi, o trečią 
užuodė.

------o-----
Kąs atsitinka su akmeniu 

vandenyj ?
Palieka šlapias.

------o-----
Kodėl ištraukiamas dantis

— užmirštamas daiktas?
Todėl, kad jis atskirtas nuo 

galvos.

Kodėl 
nas?

Todėl, 
už dyką.

------ o------
mes perkame drapa-

kad negalime gauti

------o-----
Kelius šonus turi puodas?
Du: vieną viduryj ir vieną 

iš lauko.
------o-----

Koks daiktas yra mažesnis 
už skruzdėlės gerklę?

O-gi tas, kuris į tą gerklę 
gali intilpti.

------o-----
Kurioje metą dienoje mote

ris mažiausia kalba?
Gruodžio 9 dieną, nes ta die

na trumpiausia.
------o-----

Kokam tikslui Dievas Jievą 
sutvėrė ?

“Adams Expreso” Kompa
niją liežuvio bukštumu pralen
kti.

WORCESTER, MASS.
Piln. BĮ. 25 kuopa rugsėjo 13 

d. turėjo susirinkimą. Atsisa
kė prot. rašt. ir jo vieton išrin
ktas Antanas J. Ruseckas. Pa
skui nutarta apvaikščioti So
pulingos šventę. Tas nutarta 
padaryti pagal konstituciją. 
Toliau nutarta surengti vaka
rą su prakalbomis' ir įvairiu 
programų. Taip-gi nutarta 
paaukuoti $3 Kataliką Spau
dos Savaitės reikalams. Trum
pai pakalbėjo gerb. klebonas 
kun. J. J. Jakaitis, raginda
mas darbuotis blaivybės dir
voje. Kuopos pirm. p. V. Vil- 
kauskas, uolus blaivininkas, 
pažadėjo $10 tam, kurs prikal- 
bys 15 naują narią iki Naują 
Metą.

Vietos Tautos Fondo sky
rius rengia fėrus. Klebonas 
prašė, mūsą kuopos, kad pa
remtume juos. Tai fėrams au
kojo p. V. Vilkauskas laikrodį 
$15 vertės, p-lė A. Masilioniu- 
tė gražią mezginią, pažadėjo 
mezginią p-lė Babliauskaitė.

Korespondentas.
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PRAKTIŠKI AMATŲ i
KURSAI. 1

Bostono ir apielinkią lietu- i 
viai turėtų pasinaudoti iš kur- 1 
sų, kurie atsidarys šįmet Bos- 1 
tono Kolegijos mokykloje spa
lių 8 d. Tai-gi mes ir pašven- 
čiame šį straipsnį Bostono Ko
legijos vakarinių kursą prog- 
ramo aprašymui, kuris yra 
geriausias visame Bostone, nes 
tie kursai yra kontroliuojami 
geriausių mokslinčių pasauly
je, — Jėzuitų.

Jaunimas arba ir tie, kurie 
nori gauti gerą mokslą bent 
kokioje nors šakoje, gali jį at
rasti šioje mokykloje. Į mo
kyklą yra priimami visi be 
skirtumo pažiūrų arba tikėji
mo, bile tik žmogus gali sekti 
su nauda sau kursą, tai jis ir 
yra priimamas.

Čia mes trumpai nurodome 
kursus, kuriuos galima rasti 
šioje mokykloje. Mokykla 
randasi ant James St., Bos
tone. Ji yra po priežiūra ir tu
ri paramą Jo Eminencijos 
Kardinolo O ’Connell. Čia. vy
ras ar moteris, kuris tikrai 
nori mokinties, kuris rūpinasi 
gerove ir stengiasi dirbti, atras 
mokytojus, kurie rūpinasi jų 
gerove ir stengiasi jiems padė
ti, kiek tiktai jie išgali.

Panedėlio ir pėtnyčios vaka
rais nuo 7:30 iki 9:30 yra kle
sa mokinimuisi apie Selasman- 
ship, Advertising and Business 
Methods. ši klesa yra labai 
naudinga tiems, kurie manytų 
užsiimti kokia nors pramone, 
nes mes turime suprasti, kad 
ne vien tik mums reikia tų, 
kurie išdirbs visokį tavorą, 

- bet reikės žmonių, kurie ga
lės tą tavorą parduoti, kurie 
mokės inkalbinti žmones, kad 
pirktų nuo mūsų tą tavorą. Tas 
amatas nevien tik bus naudin
gas Lietuvoje, bet jaunikaitis 
arba mergaitė, gerai suprasda
mi tą amatą, ir čia gali uždirb
ti sau gerą algą.

Tarpe mūsų lietuvių randasi 
keletas biznierių, bet mes ne
galime sakyti, kad mes turi
me daug biznierių, kurie ge
rai supranta savo amatą. Mū
sų visi biznieriai yra žmonės, 
patys per savę prasilavinę 
šiek-tiek, bet ne vienas iš jų, 
kiek man teko matyti, nėra 
ekspertas savo amate. Tai-gi 
čia yra puiki proga mūsų jau
nuomenei tverties už naudin
go ir pelningo amato. Gana 
jau mums leisti žydams'pelny- 
ties iš lietuvių.

Šiame kurse studentai bus 
mokinami kaip rašyti apgarsi
nimus, kaip vartoti piešinius 
ir iliustracijas, kaip surašyti 
ir sustatyti katalogus, brošiū
rėles arba kitokius spauzdin 
tus darbus atlikti. Bus nurodo
ma kaip reikia pasitikėti savi
mi, kaip išsilavinti drąsoje ir 
sustiprinti savo ypatybes, kaip 
rašyti biznio laiškus ir kaip 
kalbėti apie biznį, kaip pienuo
ti argumentus ir kaip juos su
statyti, kad pertikrinus žmo
nes.

Kaina šio kurso yra $20.00. 
Už tą pačią kainą yra duoda
mos knygos ir visos reikalin
gos popieros.

Kitas kursas Accounting 
Auditing and Commercial 
Law, yra skiriamas tiems, ku
rie jau moka khygvedystę ir 
nori pagerinti savo uždarbį. 
Šis kursas yra ištęstas trims 
metams po du vakaru į savai
tę. Jis kainuoja $65. metams, 
bet už tą patį mokesnį yra duo
damos visos reikalingos kny
gos.

Knygvedystės ir-gi yra čia 
mokinama. Klesos tame ama
te yra laikomos utarninko ir 
ketvergo vakarais. Kursas kai
nuoja $12.00 metams. Tie, ku
rie norėtų knygvedystės amato 
išmokti ir turi laiko eiti į die
ninę mokyklą gali čia lengvai 
išmokti to amato, paskiaus už
imti geresnę vietą. Ypač mer
gaitės turėtų šio amato mokin
ties, nes jis yra joms tinka
miausias.

Seredos vakarais yra moki
nama, kaip geriau išmokti

ranka rašyti. Tie kurie norė
tų išmokti gerai ir aiškiai ra
šyti, turėtų lankyti šią klesą. 
Šis kursas kainuoja $5.00 me
tams.

Kurie manytų užimti vietas 
prie valdžios, tai turėtų lan
kyti taip vadinamą Civil Ser- 
vice klesą, kur studentai yra 
išmokinami, kaip gauti dar
bus prie pačtos, muitų, poli
cijos, ugnegesių arba kitoniš
kų valdiškų vietų. Mes turė
tume tuomi rūpinties, nes jei 
kada nors grįšime į Lietuvą, 
beabejonės daug tokių vietų 
bus dėl tų, kurie bus prisiren
gę jas užimti. Darbas prie 
valdžios yra užtikrintas, nes 
žmogus tenai gavęs vietą, ži
nai kad tau ta vieta bus gera 
per visą tavo amžių ir kad al
ga bus gera. Šis kursas kai
nuoja 12-50 metams. Knygos 
ir visi kiti reikalingi raštai y- 
ra studentams duodami dykai, 
šis kursas būtų labai geras 
tiems, kurie neturėjo progos 
gauti gerą pradinį mokslą. Bi
le tik studentas gali skaityti ir 
rašyti jis į šį kursą gali pas
toti.

Commerclal English and Co- 
rrespondence bus mokinama 
vieną vakarą į savaitę. Šiame 
kurse ypač bus mokinama gra
matikos ir rašymo laiškų. Kur
so dalis bus pašvęsta taip-gi ir 
skaitymui. Kaina šio kurso y- 
ra $5.00 metams.

Bus duota šioje mokykloje 
proga ir tiems, kurie negalėjo 
lankyti pradinės mokyklos, nes 
bus taip vadinamas Grammar 
School Ccursc, kur bus moki
nama pradinės aritmetikos, 
rašymo, skaitymo, gramatikos 
ir tt. Šį kursą turėtų imti visi 
tie, kurie neturėdami jokio 
pradinio mokslo, norėtų mo- 
cinties augštesnėse mokslo ša
kose. Praleidus šiame kurse 
vienus metus, studentas gali 
drąsiai bile kokį kitą kursą im
ti. Šis kursas kainuoja $12.50 
metams ir reikia ateiti į klesą 
du vakaru į savaitę.

Taip-gi yra klesos, kur yra 
mokinama Phonography, tai 

, yra būdas greito rašymo, var- 
‘ tojant įvairius ženklelius. Šis 
, kursas tęsiasi per tris metus ir
■ klesos yra laikomos du vakaru 

į savaitę. Kaina šio kurso yra
• $10.00 metams.

Kurie norėtų išsimokinti kai 
i bėti ir rašyti prancūziškai, vo-
■ kiškai, italijoniškai arba ispa

niškai, gali savo norą išpildy
ti, lankydami klesas du kartu 
į savaitę, kur tos įvairios kal
bos yra mokinamos. Kursas 
kainuoja $10.00 metams.

Vienas iš geriausių kursų, 
kurio galima šioje mokykloje 
mokinties yra Concrete Cons- 
truction. šiame kurse yra nu
rodinėjama, kaip statyti su 
cementu, medžiu ir geležim. 
Šiuomi turėtų ypač indomauti 
tie amatninkai, kurie mano 
grįžti į Lietuvą po karės. Mo
kytojas šio kurso yra gerai ži
nomas vyriausis inžinierius 
prie Penn. Tile and Cost. kom
panijos John P. Gallagher, A. 
M., B. S. Ši klesa yra laikoma 
kiekvieną panedėlio vakarą ir 
per metus kainuoja $10.00.

Du vakaru į savaitę yra mo
kinama Typewriting, t. y. ra
šymo ant drukuojamos maši
nėlės. Šis kursas kainuoja 
$10.00 metams. Šis kursas yra 
naudingas, nes rankos raštas 
išeina iš mados ir visur yra ra
šoma ant tam tikrų mašinėlių, 
kurios išdrukuoja laiškus ir vi
sus kitus raštus.

Jonas Keras.

v •

KLAUSIMAS: Kaip Lietu- tam tikri pienininkystės spe- 
voje stovi pienininkystė? Ar cijalistai. 
galima iš pienininkystės turė
ti pelną. Ir ar daug reikėtų 
turėti pinigų manant užsiimti 
Lietuvoje pienininkyste?

ATSAKYMAS: Pienininkv-v 
stė yra labai platus dalykas ir 
sunku j į būtų tinkamai apsvar
styti klausimų kampelyje. A- 
pie pienininkystę yra jau ir 
Lietuvių kalboje keletas kny
gelių išleista, o svetimtaučių 
ūkininkystės literatūroje gali
ma yra net čielas bibliotekas 
pririnkti knygų, kuriose rašo
ma ir aiškinama vien apie pie
nininkystę.

Lietuvoje prieš karę pieni
ninkystė jau žymiai buvo pra
dėjus kilti. Dvaruose veik vi
sur jau buvo intaisvta jei ne 
išdirbystė sūrio, tai sviesto ga
miniuos.

Pas ūkininkus, kurie turė
davo kokį desėtką karvių jau 
labai retai pas kurį — kad ne- 

ibūtų buvę “seperatoriaus,” t. 
y. mašinos atskyrimui pieno 
nuo grietinės (smetonos). Taip 
buvo Didžiojoje Lietuvoje ir 
Žemaitijoje, o Mažojoje arba 
Prūsų Lietuvoje — nėra ko nei 
kalbėti — tenai pienininkys
tė buvo labai ant augšto laips
nio pakilus ir visais galimais 
būdais ja naudotasi. Ypač Prū
suose buvo išsiplėtojusios ūki
ninkų pieno bendrovės, kur vi
sų apielinkės ūkininkų karvių 
pienas būdavo su vežamas į vie
ną dirbtuvę kasdieną du kar
tu, ir Prūsų ūkininkai iš to 
pieno, o svarbiausia iš pieno 
produktų, darydavo sau pra
gyvenimą ir valiodavo išsimo
kėti baisiai didelius Vokietijos 
valdžios apkrautus mokesnius. 
Jeigu ne pienas — tai jiems 
nebūtų buvę galima išsiversti 
ir žinoma buvo kiekvieno ūki
ninko viskas iš ūkio sukemša- 
ma į karves, kad tik padarius 
daugiau ir geresnio pieno — 
kad turėti didesnę iš savo ūkio 

' naudą. Kaip kurie prūseliai 
. buvo net prie to priėję, kad 

net savo mažiems vaikams pa
vydėjo, o rasi ir aplinkybių 
prispirti, negalėdavo duoti la
šelio pieno. Viską veždavo į 

1 dirbtuvę.
Didžiojoje Lietuvoje turtin- 

i gesnieji dvarponiai turėdavo 
i įsitaisę sūrių dirbtuves. Sa

ko, kad iš sūrių dirbimo dau
giau esą pelno, kaip iš svies
to išdirbystės. Bet intaisymas 
išdirbimui sūrių dirbtuvės 
daug daugiau kainuoja ir rei
kia samdyti tam tikrą meistrą 
specijalistą sūrių išdirbėją, o 
prie išdirbystės sviesto labai 
lengvai į trumpą laiką galima 
pačiam viską išmokti ir padir
bti.

Gerų sviesto išdirbėjų Lietu 
voje yra nemaža ir jie randasi 
veik kiekviename didesniame 
dvare, ypač kur tinkamai ū- 
kininkaujama.

Kas metai keletoje vietų bu
vo laikomi mėnesiniai pieni
ninkystės kursai, kuriuose 
mokydavo kaip apsieiti su pie
nu ir kaip didžiausią naudą tu
rėti iš karvių. Mokytojaudavo 
tuose kursuose agronomai ir

Į t •«..

NORWOOD, MASS. 
Svarbus susirinkimas.

LDS. 3-čios kuopos susirin
kimas bus panedėlyje 8 d. spa
lio bažnytinėje šv. Jurgio sa
lėje. Visi nariai yra kviečia
mi, nes yra daug svarbių da
lyku apsvarstymui, kaip tai 
Spaudos Savaitės reikalai. Iž
duos raportą debatų su socija- 
listais komisija, kuriuos buvo 
nutarus rengti LDS. kp.

__ ___ Voveris.

l r*

“Ateities” num. užsipuola ant 
nekuriu ypatų ir prikaišioja 
jiems nebūtus daiktus, bet 
vietos gyventojai visai domos 
nekreipia į tokius Zanavyko 
išmetinėjimus.

Voveris.
Žinoma, tas nemaža Lietu

vai padarė naudos ir lietuvius 
praktišku būdu supažindino su 
pienininkystės teorija ir prak
tika. 1

Taip-pat nemažai lietuvių 
važiuodavo mokintis pieninin
kystės į Karaliaučiaus apygar
das, tenai yra gera pieninin
kystės mokykla ir mokslas ne
brangiai atsieina, tik žinoma 
mokslo metu turi dirbti prie 
karvių liuobimo.

Kurie mokėdavo gerai vo
kiečių kalbos, tiems net mok
sliški laipsniai toje mokykloje 
būdavo suteikiami. Paskui to
kie tos mokyklos mokiniai už
imdavo vietas didesniuose Lie
tuvos dvaruose arba išvažiuo
davo į Maskoliją — ir žinoma 
gaudavo gerą algą.

Lietuvoje dar prieš karę 
svarbiausias pienininkystės 
momentas jau pergyventa ir į 
gyvenimą inkūnyta.

Lietuviai jau žinojo, kad ne 
dauguma laikomi) galvijų duo
da ūkininkui pelną, bet tų gy
vulių kokybė ir tinkamas jų 
prižiūrėjimas ir liuobimas, a 
prie to viso — tinkamas sunau
dojimas pienininkystės pro
duktų. Ūkininkai laikydavo 
po mažiau karvių, bet tos kar
vės buvo geros, gerai liuobia- 
mos ir duodavo daug pieno.

Pienininkystė Lietuvoje ne
šė gana didelį pelną ir spar
čiai kilo.

Prūsų Lietuvoje taip-pat 
daug buvo išdirbama . sūrio, 
taip vadinamo “Tilzit kese,” 
o jisai taip-pat yra nesunku iš
mokti daryti ir labai gerą duo
da pelną, nes jis yra labai 
miestuose pageidaujamas ir 
perkamas.

Nuo sūrio dirbimo atmato
mis ir nuo sviesto — išdaužo
mas liuobdavo kiaules ir jos ge’io, Brightono ir W. Lvnno, 
nuo to labai greitai tukdavo ir padaryta keletas nutarimų, a- 

> 1 iš to buvo geras pelnas.
Užsiimant pienininkyste pi-^ti. 

nigų reikia turėti įsitaisymui 
žemės, gyvulių ir mašinų.

Kartais žemės galima būtų 
gauti pasiimti nuomon kokį 
dvarelį, tuomet nereikėtų tiek 
daug pinigų, bet visviena su 
tuščiu kišeniumi to biznio ne- 

' pradėsi, vis reikia tūkstantį, 
kitą dolerių turėti kišenėje, y- 

■ pač norint didesnį “biznį” už
sivesti.

Geriausia būtų steigti ūki
ninkų pienininkystės bendro
ves. Tuomet viską būtų gali
ma atlikti ir su mažais kapita
lais, tik reiktų vienybės, ener
gijos ir susipratimo.

Bet svarbių svarbiausia, tai 
tas, kad tie žmonės, kurie ma
no tuomi užsiimti, visų pir
miausia patys tą dalyką nuo
dugniai išstudijuotų, išsimo
kintų kaip teoretiškai, taip ly
giai ir praktiškai, o tuomet, 
žinoma, bus ir pasekmės ge
ros, turės ir sau pelną ir Lie
tuvai bus naudingi.

Mokslas ir prityrimas visur 
ir visuomet yra ir bus pagei
daujami. Taip-pat ir pieninin
kystėje.

CLEVELAND, OHIO.
LDS. 51 kuopa auga kaip ant 

mielių. Kožną susirinkimą 
prisirašo po daug naujų narių. 
Tai galima sakyti, kad mūsų 
kuopa greit pataps didžiausia 
už visas, o tuomet mes būda
mi skaitlingi galėsime kibti į 
didelius darbus. Nariai yra vi
si uolūs ir labai myli savo or-. 
ganizaciją, aukauja kuopai 
įvairių daiktų. Todėl mūsų 
kuopa bus labai turtinga. Be 
to mūsų kuopa yra nutarusi 
steigti mėsinę ir to savo su
manymo neužmiršta. Steigsi
me kooperacijos pamatais.

Dabar turiu pranešti, kad 
mūsų kuopa yra nutarusi su
rengti milžinišką vakarą. Ir 
jis įvyks spalio 30 d. Vakaras 
prasidės 6:30 vai. vak. Bus Pa- 
povcaus salėj, 2537 St. Clair 
Avė. Bus vaidinami du veika
lu. Artistai bus net iš Chica
gos. Todėl tai visiems cleve- 
landiečiams bus labai indomu. 
Dalyvaus didžiausias ir ge
riausias Clevelando benas ir 
dar du muzikantu pamuzikuos 
ant žydiškų arpų. TaŲ daly
kai nepaprasti, kiekvienas at
silankęs įspūdžių turės bega
les. Todėl visi į mūsų pramo
gą!

Galop dar priminsiu, kad 
bus gražių deklemacijų, dainų, 

LDS. 51 kp. komitetas.

F. V.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
NORWOOD, MASS.

“Ateities” No. 39 Zanavy
kas aimanuoja, būk katalikai 
desėtkais rąžosi prie socijalis
tų. Turbūt p. Z. negerai nu
žiūrėjo. Žmonės, kurie prisi
rašė prie socijalistų, patikėjo 
kad socijalistų raudonos kor
tos, kurias jie piršo žmonėms, 
paliuosuos nuo kareiviavimo. 
Bet dabar pamatę, kad raudo
nos kortos nieko negelbsti pa
tys pasakoja, kad socijalistai 
begėdžiai moka žmones pri
gaut. Tie, kurie prisirašė prie 
socijalistų, visai nebuvo rėmė
jais katalikų veikimo ir dr-jų, 
o buvo liberališkos Sandaros 
pasekėjais ir jos nariais. *

Ir ta sliūdija, kad šiandien 
turbūt p. Z. tik vienas pasili
kęs Sandaros kuopoj pučia į

Ant plačiosios gatvės veršis baubia graudingai 
Augštinelkas ant ratų grynų;
Žydas veža jį pjauti, ir mąsto naudingai
Jį nupirkęs iš goimų paikų. •
Leidžias saulė už kalno; Garsu ir be vėjo!.. 
Žmonės ramūs sau žengia taku;
Ką jiems veršis? Man širdį giliai susopėjo, 
Ir taip liūdna! ir taip neramu!
Lietuva nelaiminga! ir tavo šaukimas
Be vilties per kalnus sau nueis!
Jau kitiems tavo verksmas — tai veršio baubimas: 
Jie sau ramūs beeina keliais.

Pavasario Balsų”) Maironis.

Prūsų meškininkai.

ATSIŠAUKIMAS.

Naujosios Anglijos LDS. ap
skričio įsteigiamajame suva
žiavime buvusiame birželio 4 
d., 1917, So. Bostone, Mass., 
kur dalyvavo kuopų delegatai 
iš So. Bostono, Montello. Nor- 
wood’o, Wrcesterio, Cambrid-
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j pie kuriuos reikia jau atsimin- 

‘. Buvo nutarta organizuoti 
kuopas tose vietose, kur jų 
dar nėra, lankyti tas kuopas, 
kurios silpnai stovi. Jei orga
nizatoriaus lėšų kitaip negali
ma bus padengti, tai apie tai 
turės pasirūpinti apskričio iž
das. Buvo nubalsuota iš kuo
pų skirti po 5c. nuo nario į 
metus. Nutarta kad visos kuo
pos sumokėtų už 1917 ir 1915 
metus sausio m. arba nevė- 
liaus, kaip iki balandžio 1 d. 
1918 metų. Todėl gerbiamos 
kuopos malonėkite apie tai 
atsiminti. Ir kitais būdais pa
sirūpinkite padidinti apskričio 
iždą. Turėdami pinigų, galė
sime kibti darban. Pinigus 
siųskite adresu: V. Brodis, 71 
Oakville St., W. Lynn, Mass.

CAMBRIDGE, MASS.
Visi susirinkit.

L. Vyčių 18-tos kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
pėtnyčioje 5 d. spalio po No. 
875 Cambridge St. Prasidės 
7:30 vai. vakare.

Susirinkimas bus labai svar
bus, todėl teiksitės būtinai vi
si susirinkti.
Taip-gi meldžiame kviesti sa

vo pažįstamus prisirašyti prie 
šios organizacijos.

Valdyba.

liberališką dūdą, o kiti nariai 
pakriko kaip Grigo bitės. Tai 
gal dabar aišku p. Z-kui kokie 
žmonės bėgioja nuo ■ vienos 
srovės į kitą.

Tam pačiam “Ateities” nu- 
meryj melagingai Zanavykas 
aprašo L. Kooperacijos susi
rinkimą, kuris buvo 12 d. rug
sėjo. Rašo, būk katalikai už- 
metinėja laisviem už nerėmi- 
mą kooperacijos. Tas netiesa, 
meluoja Zanavykas. Katalikai 
užmetinėjo laisvų pažiūrų Dr- 
joms ir LSS. kuopai kurios 
rengdamos viešus vakarus ne
ima iš kooperacijos reikalingų 
daiktų. Mat Zanavikas dėl to 
taip rašė, kad galėtų prisika
bint prie nepatinkamų sau y- 
patų ir galėtų šmeižt per laik
raščius, nes tame pačiame

HARRISON IR KEARNEY, 
N. J.

Nepaprasta pramoga
. jaunimui

Vietinis bažnytinis “Birutės’ 
choras Harrison’o, N. J. rengia 
puikų balių, vadinamą šiurkš
tų ir Kaklaryšių. Bus sudai
nuota keletas dainelių. Toji 
pramoga bus 6-tą d. spalio š. 
m. L. Hantmano salėj, 756 
Harrison Avė., Harrison, N. J. 
Labiausia jaunimui toji pra
moga tiks. Vaikinas ųežinos 
kokią merginą gaus sau už 
draugę, o mergina nežinos ko
kį vaikiną gaus. Vakaras pra
sidės nuo 6 vai. vak. Muzikė 
grieš kuopuikiausiai. Įžanga 
vyrams 35c., moterims 15c.

K. K. M. Birutdetū. 
t

NEGRAŽUS APSIREIŠKIMAS.
Bendziūnų Jonas Prūsuose gyvena jau septinti metai ir 

vedžiojasi jau trečią mešką.
Ir dabar mes jį matome Karaliaučiuje pas poną Stiurme- 

rį smuklėje.
Bet kad geriaus susipažinus su mūsų meškininko gyveni

mu, mes pirmiau turime apsižvalgyti po Stiurmerinę, susipa
žinti su josios nuolatiniais gyventojais ir svečiais. Taip-pat 
su kaikuriomis kitomis aplinkybėmis. Tas viskas užims ne
mažai laiko, bet nebus* sunku padaryti. Visi atsitikimai bus 
teisingai nupiešti, taip, kaip iš tiesi) buvo ir yra. Aplamus 
gi išvedimus galėsit patys padaryti.

Prūsuose tarp darbininkų viešpatauja nemažas ištvirki
mas. Pataisymui to blogo nieko nėra daroma, todėl kaikurių 
atsitikimų aprašymais kreipiariie lietuvių visuomenės atidą į 
tą pavojų, kuris mūsų lietuviams Prūsuose gresia nuo palai
dumo. >

“Meškininku” Prūsuose vadinama vyrą, kuris gyvena su
sidėjęs su moterim ar mergina be šliūbo. O tokią moterį ar 
merginą vadina “meška.” O lenkai Prūsuose tokius vadina 
lenkiškai vyrą “malpiarz,” o moterį “malpa.”

Ir Prūsuose tas taip yra priprasta tarp darbininkų, kad 
net nedaroma skirtumo tarp tikrai vedusių ir tokių “meškinin
kų.” Tiktai dideliems prasikaltimams įvykus ir policijai įsi
maišius, kartais įvyksta “meškininkų” perskirimas, nes Prū
sų valdžios įstatymai tokį gyvenimą draudžia.

Zyplių Lauras.
— Šimtas perkūnų, devynios bačkos velnių!., ar jūs ne

matot ir nesuprantat, kad Zyplių Lauras čia.
Taip smarkiai sušukęs, įsiveržė per duris į Štiurmerinę di

delis, augalotas vyras. Jisai buvo apsivilkęs apdėvėtais rū
bais, apsiavęs prūsiškais batukais su trumpais nuo pusantro 
sprindžio auliukais, kurių galai jau buvo prakiurę ir užkul
niai visiškai nuklypę. Į tuos auliukus buvo sukištos mėlynų 
“velnio skūros” kelinių “kalaskos,” kurių keliai, ir augščiau 
kelių buvo sulopyta devyniomis galybėmis lopų viens ant kito 
prisiūtų baltais, juodais-siūlais, o vietomis net plonu špaga
tu. ;

Iš po viršutinių rūbų matėsi marškiniai, bet tų marškinių 
spalvos įspėti nebuvo galima. Ar jie buvo juodi ar žali, rudi 
ar raudoni, ar taip pageltę ir sujuodę nuo ilgo nuolatinio ne
šiojimo... nieko tikresnio negalima buvo pasakyti, bet ir tij 
marškinių buvo tik apykaklė ir kur nekur dar laikėsi vienas, 
kitas murzinos drobės šmotas, bet nei rankovių, nei stuomens 
neieškok, nes jų senai nėra, jau jie sudilo-susidevėjo.

Kepurę turėjo vasarinę, vokišką “jarmulką,” visiškai pa
našią savo spalva ir savo išvaizda į persenusią ir apsmukusią 
lepšę. Iš po kepurės ant sprando uždribę gulėjo gerai paaugė
ję, susivėlę ir nuo saulės nurudę plaukai.

Veidas nuo girtuokliavimo buvo išpurtęs, ištižęs akys... 
akys... akys tokios, kaip visų padaužų žmonijos padugnėse... 
Akys gyvuliškos.

• *

Smuklė pilna, kaip skruzdėlynas žmonių darbininkų...
Čia mes matome daugelį lietuvių, lietuvaičių, lenkų, len

kių, galicijonų, ir galicijonkų, vokiečių ir vokietaičių—mišinys 
kuobaisiausias. Viskas gaudžia, šneka, klega, kruta, stum
dos, trvpa, — viskas ūžia, kaip bičių avilyj.

Pakraščiais stalai ir staleliai, kuriuos apsėdo smuklės 
lankytojai. Vieni geria degtinę, kur tik vanduo spiritu už- 
smardytas, kiti kerta kozyriomis “einikį.” “zypkę,” “kik
są,” “tūkstantį,” dar kiti kaulelius mėto arba pinigais erelį 
lošia. Įsismaginimas visų kuodidžiausias. Kaikurie myluojąs 
visai nepadoriai ir pliauškia tokius dalykus, kurių ir smuk
lėje nepadoru net klausyties, kad žmogus patekęs į tą sukuri 
savęs klausi:— Ar-gi taip žmonės gali pasielgti?

O yra smuklėje daug ir tokių, kurie pavieniais guli nuo 
nuovargio užmigę, <o greičiau tai nuo girtavimo apsvaigę.

Apie pačią svarbiausią vietą, apie tą stalą, nuo kurio pa
duodama gėrimai ir valgymai, susigrūdo žmonių kupeta. O 
patsai ponas, smuklės valdovas, Štiurmeris su savo dviem pa- 
gelbininkėmis nespėja duot gėrimų ir valgymų reikalaujan
tiems. ..

Oras smuklėje labai tirštas ir įvairus: čia ir cibulių-svo- 
gūnų, ir česnako, ir degtinės, ir alaus, ir silkių, ir uksu- 
so, ir varvelio, ir deguto kvapą ir smarvę užuosi ir pajau- 

’ si...
Ir tame visame skruzdėlyne nuo šiurkštaus Zyplių Lau

ro balso pasidarė taip tyku, kaip žydų baisiojoj naktyj šu
niui į “Skalą” inbėgus. Gi po valandėlės:

— Trenk mane, perkūne, tai senai matytas! — sušuko 
Skradžius ir puolėsi, alkūnėmis kitus stumdydamas, sveikinti 
pribuvusį svečią.

Apspito Zyplių Laurą ir daugiau draugų ir pradėjo bu
čiuoti, myluoti, sveikinti, klausinėti kur buvo, ką veikė ir 
tt. Tuojaus po meilaus pasveikinimo privedė jį prie jo di
dybės pono Štiurmerio ir “užfundino” visą blauzdinę geriau
sio “ruginio” ir pusantro mąsto dešros — kad Zyplių Lau
ras pasidrūtintų prie savųjų būrelio sugrįžęs.

Šnekos buvo kaip vandenio, meilės kaip pieno... bet ar 
bus gana butelio vieno! gėrė iki išvakarių... bet kas to
liaus buvo sekančiame “Darbininko” numeryj mielas skaity
tojau pamatysi.

' ■, v
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4 DARBININKAS

Vietines žinios

MARIJOS VAIKELIŲ 
PRAKALBOS.

Spalių 4 dieną, š. m., Mari
jos Vaikelių Draugija rengia 
Šv. Petro parapijos bažnytinė
je salėje smarkias prakalbas 
su įvairiausiais pagražinimais. 
Kalbės KUN. Pr. JUŠKAITIS, 
p. PRANAS STRAKAUSKAS 
ir kiti kalbėtojai. Aiškins la
bai svarbius dalykus. Dekle- 
macijas, dainas išpildys gabūs 
So. Bostono deklematoriai, de- 
klematorės ir solistai su so
listėmis. Gerbiamieji lietuviai 
ir lietuvaitės iš So. Bostono ir 
apielinkių, ateikit visi į šią 
gražią ir naudingą Marijos 
Vaikelių Draugijos pramogą.

Pradžia 8 vai. vakare. įžan
ga uždyką.

gi būdamas vyru, nenoriu 
moterų vakaro vyrišku apra
šymu gadinti, o lauksiu sykiu 
su kitais, ką apie savę pasa
kys pačios moterys.

Titnagas.

KORESPONDENCIJOS.
CLEVELAND, OHIO.

Nedėlioję, 23 d. rūgs. C. L. 
T. Benas surengė koncertą. 
Programas prasidėjo nuo 5 v. 
vakare. Pirmiausia p. J. Sa
kalauskas pasakė trumpą pra- 
kalbėlę, po kurios tuojaus Be
nas, po vadovyste p. J. Naro- 
vec grojo įvairius šmotelius. 
Mes Clevelando lietuviai turi
me džiaugtis, jog mūsų tarpe 
gyvuoja.toks stiprus ir gana 
gerai išlavintas benas. Minė
tąjį beną veda p. J. Norovec 
(cechas) gabus muzikas, bet 
daugiausia mokina ant repeti- 
cijų p. K. Bučis.

Muzikantams tapo įteikta 
labai didelė iš gyvų gėliij nu
pinta Lyra, su parašu: “Nuo 
Vyčių 25 kuopos.”

Scena buvo papuošta kviet- 
kais, amerikoniška ir lietuvių 
vėliavomis ir medeliais.

Bet didžiausiu papuošimu šio 
koncerto, buvo dainų žvaigž
dutė Vytė poni S. Greičienė.

Taipo-gi dainavo p. J. Šeš
tokas. Jo malonus ir stiprus 
baso balsas taipo-gi nemažą įs
pūdį padarė. Dainavo čigonų 
meilės dainą ir še tau ir gy
vuok.

Po programo buvo šokiai; 
daugiausia mūsų muzikantai 
grojo lietuviškus šokius. Pub
likos buvo arti 500 ypatų.

Aras.

Kunigo Prano Juškaičio pri
micijos Šv. Petro bažnyčioje, 
nedėlioj, rugsėjo 30 dieną bu
vo labai iškilmingos. Šv. Mi
šias laikė pats primicijantas, 
asistavo kl. kun. Tarnas Žilin
skas, kun. Julius Čaplikas iš 
M’orcester. Mass. ir kun. Jonas 
Žilinskas.

Pritaikintą iškilmėms pamo
kslą pasakė kun. Tarnas Žilin
skas. Nurodė kaip atsakantis 
ir sunkus yra kunigo luomas, 
kuriam šiame gyvenime reikia 
daug visa ko pakelti ir nuken
tėti.

Bažnytinis Choras, vedamas 
p. M. Karbausko, sugiedojo 
puikiai “Veni Creatur” ir ki
tas mišių dalis. Reikia paste
bėti, kad Choras giedojime vis 
labiau tobulinasi ir malonu 
klausytiem jo. Solo giedojo 
p-lė S. Motiejūnaite, pp. D. An
tanavičius, Norkūnas ir duetą 
O. Protašiutė ir A. Narinkevi- bas buvusias rugsėjo 16 d..pri- 
čiutė.

Skaitlingai susirinkę į baž
nyčią žmonės išsinešė iš iškil- 
miij labai prakilnių įspūdžių, 
kurie vist) atmintyj ilgai užsi
liks. Tokios iškilmės retai pa
sitaiko, todėl jos ir branginti
nos yra.

• v •
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Dalyvavęs.

s?

LEWIST0N, ME.

Tūlas Letvistono p. Nenuora
ma “Ateities” No. 39 aprašy
damas p. V. Rukštalio prakal-

malė neteisybių ir melų. Tarp 
kito ko pasako: “Ir tiesa jos 
(prakalbos) kam gal naudin
gos, bet ne lietuviams.” Jei 
būtų pasakęs: “bet ne lietu
viams laisvamaniams ir soci
jalistams,” tai būt buvę teisin
ga, nes nurodė tų žmonelių ak
lumą, o žmonės pamatę teisy
bę nustoja jų t. y. laisvamaniš
kas ir sočijalistiškas ’ gūštas 
remti. Kaip žmonės susipras, 
pradės skaityti dorus laikraš
čius, tai žinoma, kad sąšlavos 
eis ten, kur joms vieta.

Toliau p. Nenuorama rašo, 
biik p. V. R. išniekinęs lietu
vių praeitį taip, kad tik išga
ma ta gali atlikti. Čia paduo
du iš “Ateities” p. N. sakinį: 
“Girdi lietuvių tauta buvo 
laukinė ir tokia būt ligšiol bu
vusi, jei ne krikščionybė, jei ne 
kunigija. ’ ’

Į tai turiu pasakyti, kad 
Nenuorama yra be sąžinės ar
ba be ausų arba be atminties, 
o gal girtas. Jis neniekino Lie
tuvos praeities ir nesakė, kad 
lietuvų tauta buvo laukinė.

Jis sakė, kad lietuviai ilgiau 
išpažino stabmeldžiij tikėjimą, 
negu ji] kaimynai. O kas link 
lietuvių dvasiškuos, tai mums 
parodo istoriški faktai, kad 
lietuvių dvasiškijos nuopelnai 
kultūros bei apšvietos platini
me yra dideli.
. Dar užmeta, būk p. V. R. 
neaiškiai išrišo klausimus. Ir
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rijos Draugijos prakalbos įvy
ko nedėlioj, rugsėjo 30 dieną 
Jnstitute Hall’ėje, Cambridge, 
Mass. Kalbėjo moterų klausi
mu p. Garv, vietinis anglas; p. 
p. A. F. Kneižis ir J E. Karo
sas. Prakalbos buvo pamar
gintos dainomis ir deklemaci- 
jomis. Cambridge Vvčh} 18 
kuopos choras, p. D. Antanavi
čiaus sudainavo gražiai kele
tą dainelių, So. Bostono solis
tai p-lės St. Motiejūnaitė, A. 
Narinkevičiutė ir p. A. Varai- 
tis puikiai padainavo solo. 
Akompanavo solistams p. M. 
Karbauskas. Taip-gi pasirodė 
solisčiij ir iš Cambridge lietu- 
vaičių tarpo. Sudainavo jos 
keletą dainelių labai maloniai 
ir gražiai.

Dekiemacijomis pasižymėjo, 
kaip ir visuomet mūsų jauno
sios artistės p-lės A. Grabijo- 
liutė ir E. Zenevičiutė ir p. 
Juozas Antanėlis, tiesą pasa
kius ponas iš mūsų Juozuko 
dar nedidžiausias, bet dekle- 
matorių tarpe jau jaunasis
Juozukas labai garbingą vietą tas neteisybė. Štai čia paduo- 
užima. Iš Cambridge, Mass. siu vieną p. L. klausimą ir ma- 
mergaičių gražiai deklemavo 
p-lė Šimbolaitė.

Publika iš prakalbų ir kon
certo likosi pilnai patenkinta. 
Prie Nekalto Prasidėjimo P. 
M. Draugijos prisirašė keletas 
narių.

Vakarą vedė p. O. Paulai- 
čiukė.

jas tyli. V. R. klausia: “Kada 
vaiką pradeda mokyti, ir jį 
mokina nuo “a” ar nuo “z.”? 
P. L. “Visuomet nuo pat pra
džių.” V. R. “Kada jis pra
deda lankyti High school’ę, 
daleiskime mokinsis algebrą, 
tai ar pradės mokytis I-mą ar 
IV-tą?” Klausėjas sako: “I- 
mą.” V. R.: “Daleiskime jei
gu jį vieton pirmos mokytų 
ketvirtos, ar jis suprastų ir ar 
jam būtų iš to nauda?” Klau
sėjas atsako: “Nieko nesupra- 
stų turi mokytis iš pat pra
džių.” V. R. “Labai gerai aš 
ir su tuomi sutinku, kad viso- 
ko pradeda mokinti nuo pat 
pradžiij ir mokinas augščiau. 
Tamsta klausei koks skirtumas 
tarpe Dievo, aniolo ir velnio ir 
nežinodamas netiki į Dievą. 
Bet, kadangi mes sakėme, kad 
viską pradedame mokinties že
mesnio laipsnio. Tai ir aš 
tamstą pradėsiu mokinti nuo 
pradžių, tai-gi gerbiamasis 
kalbėkie poterius. O toliaus 
mokysiu katekizmo ir prieisi
me prie tamstos klausimo ir 
tada galėsi aiškiai suprasti ir 
tikėsi į Dievą.”

Ponas V. R. spiria būtinai 
poteriauti ir, kad mokintūsi 
katekizmo. Svetainėje garsus 
delnų plojimas. P. L. sako: 
“Aš poterius ir katekizmą mo
ku ir jau suprantu koksai skir
tumas tarpe Dievo, aniolo ir 
velnio.” V. R. klauisa:: “Ar 
nenori, kad aiškinčiau?” — 
“Nenoriu jau aiškiai supran
tu,” atsako. Publika labai 
nudžiugo, pradėjo ploti, kad 
laisvamanis pažino Dievą. 
Taip tai p. V. R. prispirtas 
prie sienos laisvamanis, kuris 
nepažino Dievo, tuoj viešai pa
sakė. kad Dievą pažįsta.

Kadangi klausėjas pasigyrė, 
Ikad Lietuvoje baigęs šešias 
klesas ir esąs lietuvių kalbos 
“žinovas,” nes ir leivistonie- 
čius mokinęs lietuvių kalbos, 
tai V. R. paklausė kodėl kitus 
mokino, pats nemokėdamas. 
Jis sakęs, kad geriau mokąs, 
negu buvęs Levriston’e kun. 
N. P. Kad jis gyrėsi esąs taip 
mokytas, tai paduodu jo klau
simą žodis į žodį su visomis 
klaidomis: “Dėlto aš netikiu į 
Dievą, kad nesuprantu skirtu
mo tarpie: Dievo, Velnio ir A- 
niuolo. Meldžiu paiškit.” Tai 
matot lietuvių kalbos “žino
vas” daro klaidas, kaip “po
nas.” Bet koks sensas tame 
klausime?

Dar rašo p. Nenuorama, kad 
koks tai moksleivis, t. y. V. R. 
rašęs laišką šv. Baltramiejaus 
Dr-jai, prašydamas, kad jam 
surengtų prakalbą. Išteisybės 
jam nereikėjo prašytis, tik už
teko, kad pranešė kada jis 
parvažiuos. Jis minėtai drau
gijai labai gerai žinomas, nes 
jau šešti metai kaip prie jos 
priklauso. Būnant mokykloje 
dr-ja jį pinigiškai rėmė. Tik 
gaila, kad p. Nenuorama apie 
tai nieko nežino. Rašo, dar 
marmalienę pats nežinodamas 
apie dalykus.

Šv. Baltr. Dr-jos Narys.
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Lietuviškas Lietuvos 
Žemlapis

Taisė M. Šalčius. Kaina 60c. 
Reikalaukite ‘ ‘ Drabininko ’ ’ 
knygne, 242 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.”

Už vieną sykį 50c.
99

99

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

du ” 75c. 
tris ” $1.00

REIKALINGA 
DARBININKŲ.

Darbas viduje ir lauke. Užmokestis 
gera ir nuolatinis darbas. Atsišauki
te tuojaus prie:
IIUNT-SPII.LER MANFG. CORP’N.. 

383 Dorchester Are., So. Boston, Mass.

PARSIDUODA
Automoblius 1916 “Overland” 5 

pasažierių su naujais Losorto tires.
Priežastis pardavimo einu iš biznio.
Kuris nusipirks aš apsiimu išmo

kinti važiuoti.
Parsiduos lengvomis išlygomis, ga

lima Įmokėti tik pusė.
L. V ALI AC KAS

238 Broadtray, So. Boston.

M. M. ANDREJUS
(M. M. Andriušiute)

v

MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ 
siuvėja

Atidarė savo Įstaigų naujoj vietoj. 
Nueikite pasižiūrėt.

M. M. ANDREWS
^M. M. Andriušiutė)

Jį.į Boylston St., Boston, Mass.
Room 8.

(Tarpe AVashington ir Tremont)

PIRK RAKANDUS PAS

RICHMOND’S
Sutanpisi pinigų.

Rakandai pirmos rūšies ir kai
nos labai žemos.

Frank R. Richmond,
374-378 Broadway,

Platinkite "Darbininką”

So. Boston.

KNYGOS
Platinimui laike Katalikų 

Spaudos Savaitės

Reikalauk tuojaus
Visiems savo prieteliams patariame skaityti ir platinti mūsų iš

leistas knygas.

Savas.

ždaug paaiškysiu, kaip jis ta
po išrištas, pats paduotojas 
viešai pasisakė, kad jau aiš
kiai supranta. Klausimas: 
“Dėlto aš netikiu į Dievą, kad 
nesuprantu skirtumo tarpe: 
Dievo, velnio ir aniolo.” Ir 
dar prie klausimo pažymėjo, 
kad jam priparodvtų.

Kalbėtojas perskaitęs klau
simą, paprašė kad klausėjas 
atsistotų. V. R. klausia:

— Ar Tamsta ištiesų nesu
pranti koks skirtumas tarpe 
Dievo, aniolo ir velnio?

— Nesuprantu, nematau ir 
netikiu, atsakė pastarasis.

Tada p. V. R. paėmęs popie- 
rą parašė raidę “a” ir klau
sia p. L. kokia čia raidė? — 
“a” atsakė. Tuomet p. R. 
klausia: “Jeigu kas netikėtu, 
kad č’a “a” ar Tamsta galė
tum tam žmogui įtikrint ir 
priparodyti, kad čia yra “a” o 

Klausė-

MIKO PETRAUSKO ATSISVEIKINIMO

KONCERTAS
l , f ./

Centrai Spa.
Broadway, So. Boston, Masa. 
Kampas Dorchester Street

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

Taipgi įvairių 
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032

«

COSMOPOLITAN 
GARMENT CORPORATION.

Didžiausia Lietuvių Korporacija 
BROCKTON, MASS.

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

BROCKTON, MASS.

Gurkliutės Eilės, šioje knygelėje yra daug gražiu, jausmingų, 
vaizdingų, pamokinančią, smagių eilių. Čia yra eilės, ku
rios niekuomet nenusibos skaityti. 32 pusi. Kaina .........

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

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

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

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

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

Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Parašė F. V. 32 pusi. Tal
pina auksinių nurodymų, patarimų, perspėjimų naudingi) 
kiekvienam darbininkui. Kaina .......................................

Netikėjimo Priežastys.” Parašė K. V. K. Labai naudinga 
ir reikalinga knygelė visiems. Joje išrodyta aiš
kiai ir suprantamai neti kėjimo priežastys ir kaip 
žmonės yra klaidinami visokhj netikėlių ir nusto
jusių doros. Nusipirk šiandien, nesigailėsi. Kaina .10 

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

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

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

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

: ’š po Darbininko Plunksnos. Parašė F. V. 32 pusi. Rinkinys 
gražių vaizdelių iš darbininkų gyvenimo; tinka pasiskai
tymui seniems ir jauniems. Kaina..................................

Aiudvikas Windhorst’as Vokiečių katalikiškos visuomenės bu
dintojas. Čia aprašoma vokiečių katalikų persekiojimai, 
susiorganizavimas ir iškilimas. Dabar nubundant Ameri
kos lietuvių katalikiškai visuomenei, labai svarbu ir in
domu pamatyti, kaip vokiečių katalikai iš pradžios buvo 
neveiklūs, o paskui susiprato, susiorganizavo ir pasidarė 
didžiausia galybė. Mums, atgijantiems Amerikos lietuvių 
katalikams labai reikalinga pažvelgti Į šauniai susiorga
nizavusius brolius vokiečių katalikus. Tas bus mums 
padrąsinimu, paakstinimu prie veikimo. Todėl skaityki
te knygelę YVindthorst’ą ir pažinkite veiklius vokiečių 
katalikus. Kaina tiktai....................................................
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Šokių Mokykla.
žinomas per 38 metus 

kaipo yeriausias 
šokių vedėjas 

Profesorius STERN

Elevated Station.
952 Broadtcay

Kamp. Myrtle Avė.
BROOKLYN, N. Y.
NAUJAUSI BALIz-

ROOM ŠOKIAI. Vienas — pėdas, 
Fostrot. IValtzes ir kiti. Atdara nuo 
9 vai. ryto iki 11 vai. vakaro ir neda
liomis. Vyrams ir moterims išlygos 
nuo $5.00. $10.00 ir iki $20.00 pilna® 
kursas. Mokestis iš kalno. Tūkstančiai 
mokinių lanko kasmet. Šokių pamoko® 
tęsiasi vasarų ir žiemų.

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

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

J. RIMKUS
P. O. Box 36, Holbrook, Mast *

PIRMO 8 KLESOS

DANTISTAS

Šv. Petro parapijos bažnyti
nėje salėje nedėlioj rugsėjo 30 
dieną surengė vakarą Am. L. 
R. K. Moterų Sąjungos 13 kuo
pa. Vakaras susidėjo iš ilgo ir 
įvairaus programoj kurian 
inėjo du veikalu, dijalogas ir 
daug dainų dainelių, taip-gi 
deklemacijų. Visą programą 
išpildė pačios moterys. Kaip 
programas nusisekė, kokius į- 
snndž/us paliko ant skaitlin
gai susirinkusios publikos ir 
kokius pelnus davė prisižadėjo 
moterys pačios parašyti. Tai- no h. e ir kitokia?”

— RENGIA —

SO. BOSTONO LIETUVIŲ DRAMOS IR MUZIKOS 
DRAUGIJA “GABIJA.”

Šiame Koncerte dainuos pats g. Komp. Mikas Petrauskas.
Bus visai naujų dalykų: “Vai verčia-laužo žalią girelę” 

ir kitas naujas dainas sudainuos pats kompozitorius. Šį metą 
g. Komp. Mikas Petrauskas parašė keletą naujų dainų ir kele
tą duetų, kuriuos vertėtų paklausyt ir pasigėrėt jų dailum ir 
ypatingu skambėjimu.

KONCERTE DALYVAUS ŠIE ARTISTAI:
O. Liutkevičiutė, V. Putvinskaitė — dainininkės-sopranai; 

J. Varaitis, J. Gutauskas — dainininkai, O. Janulevičiutė — 
smuikininkė, E. Stonkaitė, A. Liutkevičius ir T. Ališauskaitė 
— pianistai. Dalyvaus ir kvartetas — sudainuos “Aras” — 
muz. Miko Petrausko.

ŠIS KONCERTAS BUS NEDELIOJE,
7 D. SPALIO-OCTOBER 1917 M.

Prasidės 8 vai. vakare, 
LIETUVIŲ SVETAINĖJ, 

Kamp. E. ir Silver Streets, ‘ South Boston, Mass.
Šiame koncerte gal paskutinį kartą teks girdėti M. Pet

rauską dainuojant Bostone, nes jis jau tuojaus rengiasi išva
žuoti į Europą ir daugiau gal sugrįžš kada į Ameriką, o gal ir 
nesugrįžš. Ateikite visi.
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SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS

EIKITE PAS MANE!
tų
* Su bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia ilga, kuri reika- 

lauja specialisto patarnavimo.
»♦ IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GALĖSITE JĄ SURASTI. 
.♦ Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos keliu.

. hington st.

f
t A

£ • ■ ■-

Visus kviečia DRAUGIJA “GABIJA.”

arti B< 

ton st. 

antrų 

bų.

lu

Jums lšegzaminavimas nieko nekaštuos, jeigu Jus čia gydy-

^fizišką stovj Ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas išgel- 
J^bės Jus nuo kanditj Ir kitur negero gydymo.
$ Daug metų praktikavęs. Paskiausieji Ir geriausieji gydymai— 

medikališki ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas
V kas geriausia sergantiems.
♦t* AR JUS KENČIATE.A Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor- 
«fl>mallo širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti- Jk mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
$ sąnarių, ulcerlo, žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaus- y mų viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktą liežuvĮ, y konstlpaclja, reumatizmo skausmą arba spaugų? šių ir daug kitų y ligų, nuo knrių matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą ir 
Atvirtumą ant visados.

Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas atsilanky- 
Jkmas pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite, 
$ kad aš pasiekiu tiek gerų pasekmių Į trumpą laiką gydy-eįs y mo. Aš gydau tik tikrą priežastį ligos ir silpnumai pranyks. Atsi- y minkite,. kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.y Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. Užvll- 

klmar ligos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgai be veikimo.

Dr J. H. KENEALY
Y 673 WASHINGTON ST.v -A Antros durys nuo Gayety Theatre, Boston, Mass.

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

naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.:

Valando. Nedėliotai*
nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryta
iki 8 vai. vakare. iki 4 vai. vakare.

Tel. So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima susikalbėti ir lietavistkai. 
Ofiso valandos:

Ryt ns iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boeton.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso jdytKH '3 do visokia* Hcae
l-8P.M7-SP.lt. FrtakMa Akinta*.

419 Boylston St Boston, Mass.

♦ -- ------------------------------------------- ---- ---------------

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

BISTRK0T8* Fll WltlHT M.
42 Vine Street, Montello, Mase.

Bell Pbooe. Dičkiam SWB M. j

Dr. Ignotas Stankus
1210S.BrMdSL,PWadel|bia,?»J
Physician snd Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą* Gydo visokias ligas vy
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: »■ 11 rito. M po pieš 7-» 

I vakaro, nedettoms: >11 rito 14 po p tei
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