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; 1.000 NARIŲ A. L. R. K. MO
TERŲ SĄJUNGAI IKI 

SEIMO.
Sujuskite, sesers sąjungie- 

• tės,_ kad jūsų garsingoj orga
nizacijoj atsirastų tūkstantinis 
skaičius iki Seimo.

1.000 NARIŲ LIETUVIŲ 
DARBININKŲ 

SĄJUNGAI 
^KI

.0!
Sujusk co 'oliai sujungto- 

ai, kad © organizacija to
- — • į a • J _ I

j

I )

Francuzes veikimas 
Lietuvos reikalams.

NUO MLLE. YVONNE POU- 
VREAU GAVOME ŠTAI 

KOKĮ LAIŠKĄ:

I

Kalbėjo apie 
Lietuvą.

ISPANŲ LAIKRAŠTIS APIE 
LIETUVĄ.

Gavome iš Barcelonos ispa
niško laikraščio La Veu de Ca- 
talunya numerį, kuriame ant 

Į pirmo puslapio besąs straipsne- 
j nelis apie Lietuvą. Štai ver- 
i timas to straipsnio:

APIE LIETUVĄ 
SVARBI KONFERENCIJA.

(Sobre Lihuania
Confeerncia important).
Rytoj 7 vai. vak. garsi fran

cuzų rašytoja Mile Yvonne 
Pouvreau, įgaliota tarptauti
nio komiteto “Pro Litliuania” 
laikys konferenciją salėj Ate- 
neu Barcelones temoj: “Kan
čios lietuvių tautos.”

Lietuvių tauta randasi tarp 
Baltikos, Prūsijos, Rusijos ir 
Lenkijos. Dabar ji pilnai u- 
žimta vokiečių karįuomenių. 
Šioje karėje ne vien Rusija ir 
Vokietija geidžia pasilaikyti 
sau Lietuvą: Lenkija, kovo
dama šiame susirėmime už sa
vo laisves, taip-gi norėtų pa
silaikyti tą tautą, ty. virsti 

| iš prispaustos tautos prispau
dėją.

Mile Pouvreau išaiškys pai
nius faktorius lietuvių klausi- 

į mų, parodys taip, kaip jie 
: dabar yra ir kaip tinkamai ga- 
i Įima juos išrišti dėl gerovės tos
i tautos atėjus taikos dienai. I

Kviečiama atsilankyti. Bus 
Į odoma daug paveikslų.

manau būtu labai gera 
surengti Lisabonoj pas- 
apie lietuviu tautą, ir

I Rusijos skolos.

streikas
Pittsburgh, Pa. — Westing 

bonse Electric and Manufactu- 
ring kompanijos dirbtuvėse, 
kur dirbama karinės reikme- 
nos, prasidėjo darbai. Buvo 
sustreikavę 15.000 darbininkų.

Kompanija griežtai atsisakė 
darbininkų reikalavimus išpil
dyti ir pagrūmojo, jog neteks 
privilegijų prie kompanijos 
compensation ir Pension svste- 
mos, jei tuoj negrįš darban. 
Darbininkai sugrįžo.

NERAMUS STREIKAS.
Bayonne, N. J. — 500 strei

kininkų bandė įsibriauti į Ba- 
bcock and Wilcox dirbtuvę, 
norėdami išvaryti 1.000 darbi
ninkų, dirbančių naktimis. 
Streikininkai sutiko su polici
ja ir po 15 minutų tąsymąsi 
streikininkai nuėjo sau.

DAVĖ PATĖMIJIMĄ.
Suv. Valstijų valdžia kietų

jų anglių kompanijoms davė 
patėmijimą, jog bus daroma 
tyrinėjimai, jei dar kels kai
nas ant anglių. Teisių de
partamentas žiūrės ar mainie- 
riams 
taip, 
ta. .

bus algos išmokamos 
kaip kontrakte parody-

Gerbiamieji:
Dvi dieni atgal aš pasiun

čiau jums atvirutę su iškarpa 
iš žymiausio laikraščio šiame 
mieste apie mano veikimą.

Nuo savo atvažiavimo aš ap
lankiau čia daug žymių asmenų 
ir su džiaugsmu pasakau, jog 
kaikurie jų labai užsiinteresa
vo padėjimu jūsų krašto.

Ateinančią savaitę mes ke
tiname nuvykti pas Barcelonos 
vyskupą ir pas Tarragonos ant- 
vyskupį, idant išgauti prie
lankumą paremti gelbėjimo jū
sų žmonių darbą.

Bet žmonės čia labai užimti 
ir ims tūlą laiką, kol sutversi
me komitetą ir šį tą suorgani
zuosime tikrai.

Mano prieteliai pradėjo su
pažindinti mane su kaikuriais 
garsiais asmenimis Madride ir 
pasistengs išgauti man audien
ciją pas Karalių. Mielu noru 
aiškinsiu jam liūdną padėjimą 
lietuvių moterų ir vaikų, lai
komų Vokietijoj koncentraci
jos punktuose.

Aš turiu keletą jų paveikslų 
ir panaudosiu juosius savo pas
kaitose.

Reikės užsilikti Ispanijoj a- 
pie 8 gal 10 savaičių ir 2 savai- 
ti Portugalijoj.

Dabar aš susirašinėju su bu
vusiu švietimo ministeriu ir su 
buvusiu Portugalijos preziden
tu.

Aš
proga 
kaitas 
karę.

Asmenys, su kuriais aš esu 
geruose santikiuose sutinka su
rengti paskaitas kituose mies
tuose — Bilbaoj, Santander’e, 
Vittorioj, St. Sebastiane ir ki
tur.

Norėčiau žinoti, ką jūs ma
note apie tai.

Jūs suprantate, jog iš su
rinktų aukų aš nei kiek neim
siu padengimui savo asmeniš
kų išlaidų. Surinktas aukas 
dėl karės nukentėjusiems būtų 
laikomos čia banke ar pas sek
retorių ir paskui pasiųstos ar
ba į Kauną arba į Petrogradą. 
Gali būti, kad kokia nors 
ponia iš čia kaip nors išgalės 
nuvažiuoti šią vasarą į jūsų ša
lį ir ištirti apie reikalus užim
tose vietose.

Sugrįžus, didesniuose Fran
ci jos miestuose aš laikyčiau pa
skaitas ir paskui važiuočau į 
Italiją. Aš manau, jog tai 
būtų didelė parama jūsų tautos 
rekalams.

Atėjo nulemianti valanda ir 
abejojimai neleistini.

Vakar aš išverčiau Beth- 
mann Holiwego kalbą ir patė- 
mijau, jog jis vėl užsiminė 
apie Lietuvą, bet ne iš prie
lankios pusės. Jo žvilgsniu 
jūsų kraštas būtų prijungtas 
arba prie Vokietijos arba prie 
Didžiosios Lenkijos. (Great 
Poland).

Todėl aš pasirengus atsi
lankyti pas augštus asmenis 
talkininkų —Portugalijos, Bel
gijos, Francijos ir Italijos ir 
užinteresuoti juos jūsų bū
siančia gerove ir nedaleisti jū
sų tautą išnaujo papulti po 
jungu.

Jums ištikima, ir atsidavusi 
YVONNE POUVREAU.

DRABUŽIAI IŠSIŲSTI.
Siuntinėjimo drabužių nu

kentėjusiems nuo karės komi
tetas praneša apie drabužių iš
siuntimą nukentėjusiems lie
tuviams.

PRANEŠIMAS.
Tautos Fondui, 

geg. 2, 1916.
251 North 5 St., 

Brooklyn, N. Y.
Gerbiamieji: —

Turiu už garbę panešti jums, 
jog skrynia su 25 vyriškų dra
bužių stukiais, atsiųsta į Bush 
Terminai ir skirta lietuviams 
nukentėjusiems dėl karės Ru- 

I sijoje, jau išsiųsta į Rusiją 
su rusišku siuntimu “R” gar
laiviu Car bal. 26 d. vardu kun. 
Juozo Tumo, Petrograde.

Ant to garlaivio tebuvo vie
tos tik 8 skrynioms, bet mes 

i tikimės, jog kitos 300 skrynių, 
kurių čia mes turime arme- 

! nams ir lietuviams urnai bus 
išsiųstos, nes Archangelskas 
dabar atdaras garlaiviams.

Su godone
Supt. Receiving and 

Shipping Station. 
Albert Staub.

STREIKUOJA.
New London, Conn. — A- 

pie 1.000 darbininkų sustreika
vo. Reikalauja 8 vai. darbo 
dienos ir $2.25. Ligšiol dir
bo 9 vai. ir gaudavo po $2.25. 
Darbininkai sutinka dirbti 9 
valandas, bet tuomet nori gau
ti po $2.50.

Streikininkai darė demons
tracijas bet jokios netvarkos 
nebuvo.

Paterborough, N. H. — Kari 
Hodkins, duonkepis, galų ga
vo, kuomet smarkiai atidarė 
pečiaus duris. Durys drožė į e- 
lektrikinę vielą, pragrendė ap- 
vyniojimus, ištekėjo elektrikos 
į pečiaus duris, o nuo durų į 
duonkepio rankų. Elektra 
ant vietos paguldė duonkepį.

PASIUNTĖ ATSAKYMĄ.
Washington. — Prez. Wil- 

son pasiuntė Vokietijos val
džiai atsakymų, paaiškinda
mas, jog patenkintas Vokieti
jos valdžios pažadėjimais ir jei 
ištesės, tai viskas bus gerai.

PADARĖ ŠUNIUI 
OPERACIJĄ.

Pittsburgh, Pa. — Pasitai
kė, jog šuo prarijo špilkų 7 co
lių ilgumo. Sargaliojo keletu 
dienų ir savininkė nuvedė pas 
veterinarų, kurs ir padarė o- 
peracijų. Špilka gulėjo išil
gai šuns pilvo.
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CHESTER, PA.

Bus kunigas.

17 d. gegužio vakare ir
geg. ryte itahorrų bažnyčioje 
bus vienas iš šv. Kazimiero pa
rapijos kunigų. Kas norės 
galės kreiptis.

KUN. ZIMBUS.

IEŠKO PASLĖPTOS MĖSOS.
Vokietijos valdžia paliepė 

policijai ištirti ar Berlino mė
sininkai neturi paslėptos mėsos 
savo krautuvėse.

Sausio 1 d. 1914 m. Rusi
jos valdžios skola buvo 10.473.- 
571.655 rublių, o sausio 1 d. 
1916 m. skolos buvo 18.877.- 
077.335 rublių. Per šiuos 1916 
metus vien procentų už skolas 
turės išmokėti 652.778.600 
rub.

IŠBLAŠKĖ VOKIEČIUS 
PADAUGUVYJE.

Rusijos valdžia praneša, 
jog vokiečiai bombardavo Iks- 
kul pozicijas. Padauguvyje 
ties Jakobstadtu rusų artile
rija išblaškius vokiečių darbi
ninkus, dirbančius drutvietes.

Užkaukazinė armija, kuri 
varosi Bagdado link, išmušė 
turkus iš naujų pozicijų ir nu
grūdo tolyn. Turkų armija, 
bandanti sulaikyti rusus einan
čius Erzingan linkui ir-gi gavo 
didelius smūgius ir turėjo pa
sitraukti atgal.

KIEK ŽUVO REVOLIU
CIJOJ.

Anglijos valdžia paskelbė 
kiek Anglijos kareivių Dubli
ne nukentėjo laike airių sukili
mo. Užmušta 124, sužeista 388 
ir 9 dar nežinia {kur yra. Kiek 
revoliucijonierių* krito, kiek jų 
sužeista ir kiek pašalinių žmo
nių žuvo nežinia. Bet jei tiek 
nukentėjo Anglijos kareivių, 
tai aišku, jog iš kitos pusės 
buvo daug nukentėjusių.

TĄSYNĖS TIES VERDUNU.
Mūšiuose ties Verdunu nei 

viena pusė nieko žymaus neat
liko, nepasivarė pirmyn. Vo
kiečiai bando pasivaryti pir
myn, bet juos sulaiko francū- 
zai. Vienok negali francuzai 
išvyti vokiečių iš netektų pozi
cijų. Labiausiai vokiečiai vei
kė prieš pozicijas į šiaurės-va- 
karus nuo Verduno. Neturė
jo jokio pasisekimo.

Vokiečiai skelbia, jog fran- 
cūzai atakavo Phiaumont far- 
mų, bet nepaėmė jos, o ata
koj 3 oficieriai ir 375 kareiviai 
pateko vokiečiams nelaisvėn.
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SERBAI NEATSIGAVO.
New Yorkan pribuvo Ro- 

bert Maverick, kurs buvo Ser
bijoj nariu Suv. Valstijų amba
sadoj. Jisai sako, jog ser
bai ant tiek nusilpę ir liguisti, 
jog dar reikės čielų metų, kol 
jie atsitaisys ir galės kariauti. 
Nedaug tesą sveikų kareivių.

ITALIJA NETEKO 3.000 
OFICIERIŲ.

Vokietijoj skelbiama, jog 
nuo karės pradžios Italija nete
kus 3.000 oficierių ir kitų aug- 
štesniųjų armijos vadų.

VOKIEČIAI VILIOJO 
AIRIUS.

Kaip tik Airijoj kilo revo
liucija, tai Francijoj ir Belgi
joj vokiečiai prieš anglų drut
vietes, kurias gina airiai, iš
kėlė drobes su įvairiais šauks
mais. 'Tarp šauksmų buvo to
kie:

“Airiai Airijoj sukėlė revo
liuciją. Anglijos anuotos 
šaudo į jūsų pačias ir vaikus. 
Lordas Casement suimtas. 
Meskit ginklus. Mes jus Šir
dingai priimsime.”

Ant kitos drobės buvo šau
ksmas :

“Mes esame saksonai, jei 
jūs nešausite, tai mes nešau
sime.”

Airiai kareiviai nepaisė tų 
kaklaryšį, švarką' Čeverykus šauksmų. Pamatę juos uždai- 
ir skrybėlė. navb himną “Role Britania.”

. NUKRAMTĖ KIALIŲ 
UODEGAS.

Findlay, O. — A. James, far- 
merys, inėjęs į kiaulių gardų 
pamatė? jog jo visos kiaulės 
be uodegų. Pamatė vienų dar 
su uodega ir toji sukinėjosi ir 
gaudė savo uodegų. Mat toji 
visoins nukramtė ir sau norėjo 
nukrimsti. Garde buvo 61 
kiaulė.

Bayonne, N. J. — Wm. Van 
Call užmigo gelŽinkelio stoty
je. Miegojo vos 20 minutų. 
Bet per tų trumpų laikų vagi
liai nuėmė nuo jo kalnierrų,

i
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Sutorpedavo 
garlaivį.

Vokietijos submarinas su- 
torpėdavo didžiulį Anglijos 
White Star kompanijos garlai
vį Cympryc. Tas garlaivis 
plaukė iš New Yorko į Liver- 
pool. Ant jo buvo gabenama 
daugybės karinės amunicijos. 
Pasažierių nebuvo, o buvo 112 
jurininkų. Iš tų jurininkų 5 
žuvo, o 107 išsigelbėjo. Tarp 
išsigelbėjusių daug buvo sužei
stų.

Suvienytų Valstijų valdžia 
tyrinėja ar vokiečiai turėjo tei
sę tų garlaivį torpeduoti.

Rusai Francuzijoj.

bės dėl stokos maisto. Minios 
siautė gatvėse ir apiplėšė dvi 
sviesto krautuves ir išdaužė 
langus kelių kitų krautuvių. 
Apiplėšė vienų mėsinę miesto 
įtaisytų.

VERČIAU GRABAN, NEGU 
PRIEGLAUDON.

Pawtucket, R. I. — W. S. 
Fisher, 78 meti} amžiaus, ne
galėjo dėl savo senumo gauti 
darbo Būt reikėję pasiduoti 
paliegėlių prieglaudom Tai jis 
bevelijo mirti ir nusišovė. Kai 
atėjo vežimas vežti prieglau- 
don, tai jau jis buvo negyvas.

Roslavlis, Smok gub. Rygos 
Orio gelžkelio vagonų dirbtu
vė dėl karo priežasties pernai 
met 20 liepos persikėlė iš Ry
gos Roslavlin, kur atkeliavo 
nemažas skaičius lietuvių dar
bininkų. Pabėgėlių lietuvių

tuvis taipogi suvalkietis; gaila 
tikt, kad neilgai tepabuvo, 
kokį porą savaičių. Tuoj pri
sidėjo prie lietuvių Komiteto, 
pasakė du sykiu gražų lietuviš
ką pamokslą, ramindamas 
pabėgėlius. Mūsų žmonelių 
buvo prisirinkus pilna bažny
tėlė. Visiems buvo rodu pasi
klausyti pamokslo savo pri
gimtoje kalboje. Gaila tikt, 
kad tasai brangus mūsų kuni
gėlis gavo kitą paskirimą ir 
mes palikome našlaičiais. Čio
nai reikėtų vieno lietuvio ku
nigo, apie ką jau buvo rašyta 
ir “Lietuvių Balse” (13 no.) 
Gal Centr. Lietuvių Komitetas 
tuo reikalu pasirūpins.

RYGOS GYVENIMAS.

Į Francijos uostą MarselįĮ Kauno, Suvalkų, Vilniaus gu- 
atplaukė vėl garlaivis su Rusi
jos kareiviais. 
Maskvos 
džiūriją, 
Marselį. 
Marsel. 
myl. Dabar išviso Francijoj y- 
ra rusų apie 25.000. Jei tapo 
apginkluoti francūziškais šau
tuvais jokių savo ginklų neat
sivežė ir atsilsėję bus nugaben
ti frontan.

Nei Rusijoj, nei Francijoj 
visuomenė nežinojo apie rusų 
gabenimą Francijon. Bet vo
kiečių valdžia žinojo. Ir dvie
jose vietose bandė garlaivį nu- 
skandyti. Norėjo tą padaryti 
Chinijos jurėj ties Shanghai ir 
paskui ties Singapore.

Jie atvežti iš 
per Siberiją, Man- 
Dalnij, per jūres į 
Atliko kelionę 17.- 

Atliko kelionę 17.500

MANIFESTAS AIRIAMS.

Londonas. — Anglijos par
lamentas užtvirtino airiams 
manifestų. Jis bus paskelb
tas kartu visoje Airijoj. Dar 
nežinia, apie kų manifeste ei
nasi.

STIPRINA PARUBEŽIUS.

Washington. — Valdžia pa
siuntė Meksikos parubežin 8.- 
000 kareivių. Ta* buvo pa
daryta gen. Funston reikalau
jant. Dabar Meksikoj ir jos 
parubežiuose yra apie 50.000 
Suvienytų Valstijų kareivių. 
Sako, kad gen. Funston reika
lavęs 150.000 kareivių apsau
gojimui rubežių.

bernijų viso labo bus su vir
šum 500. Rugsėjo mėnesį pe
reitais metais atvažiavo Cent- 
ralinio Lietuvių Komiteto in- 
galiotinis P. Cerneckas ir pra
dėjo surašinėti pabėgėlius vi
sais miesto užkampiais ir jo 
apylinkėje. Mūsų vargšų ras
ta viename bute net 64 žmones 
suvalkiečius susimetusius. 
Greitu laiku p-nui Čemeckiui 
pasisekė ir butą surasti mo
kyklai; ten pat ir vaikų prie
glaudai pasamdyta butas. Kaip 
matai prisirinko -'vaikų, ber
niukų ir mergaičių iki 50, ku
rie gražiai prižiūrima ir moki
nama. Mokytojas, suvalkie
tis lietuvis, gana gerai atlie
ka savo pareigas. Gyveni
mas Roslavly lietuviams labai 
nuobodus, labiausiai, kad ne
girdėti savo prigimtos kalbos 
bažnyčioje. Pamokslai sako
ma vien lenkiškai. Mūsų kle
bonas kun. Petriukas pabėgė
lis nuo Marijampolės, patsai 
yra lietuvių kilmės ir labai 
gražiai kalba lietuviškai, bet 
pamokslą vieną syk pasakė lie
tuviškai, daugiaus nesigirdi. 
Lietuvių gi mokykloje dar nei 
sykio nėra buvęs. Žinoma, 
turi daug darbo bažnyčioje, o 
čia dar yra lenkų komitete se
kretorium, tai lietuvystė — 
nė galvoje. Buvo pas mus ap
sistojęs ir antras kunigėlis lie-

Maisto dalykų kainos, įve
dus kortelių sistemą ir panai
kinus priverstinas kainas, bra
ngumas žymiai sumažėjo. Cuk
rus, kuriam seniaus mokėdavo 
50-60 k. svarui, dabar gauna
mas 25-28 k., kvietiniai miltai 
jau gaunama po 14 kp., nese
nai gi jie kaštuodavo 22—24 
kp.; druska 6 kp., žibalo 30—33 
kp. štopas. Gaunama ir pie
no. Abelnai pragyvenimas 
Rygoje dabar visai žmoniškas. 
Butai visai pigūs. Tiktai už
darbių mažai ir žmonėms dar
bininkams ir tarnams — var
gas.

(“Rygos Garsas”)

Pranešimas
LDS. KUOPOMS IR MŪSŲ 

SKAITYTOJAMS.
Sekantis “Darbininko” nu

meris bus žymiai pagražintas 
su daug gražių ir naudingų 
straipsnių. Bus tai mūsų or
ganizacijos šventės numeris: .

To numerio kuopoms išsiun- - 
tinėsime po glėbį pardavinėji
mui, praplatinimui mūsų šven
tėje.

Visų LDS. narių ir “Darbi
ninko” prietelių prašome pasi
darbuoti tą dieną platinant 
“Darbininką”, ...jo leidinius ir 
kitokias geras kyngeles.

Kuopoms siunčiame nyge- 
lių, kurias tai prašome parda
vinėti tos dienos pramogoje po 
stubas ir kur tik galima.
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KEISTU BUDU NORĖJO 
PRATURTĖTI.

Hartford, Conn. — Susekta 
nesvietiškos žmogžudystės. 
Miestelyje IVindsor yra pabė
gėliams prieglauda — Archer 
Home for Aged People. Prie
glauda užlaikoma moteries 
Amv E. Archer Gilligan. Su
sekta, jog ji nuodijo savo bur- 
dingierius. Per penkis metus 
ji palaidojo 48 žmones, tarp jų 
du savo vyru. Ji tapo nužiū
rėta žmogžudystėje keletą la
vonų tapo atkasta ir atrasta 
nuodų juose.

Prieš pat policijos atėjimr 
vienas burdingierių jau buvo 
paėmęs iš daržinės keletą bute
lių su skystimais sudaužyti. 
Bus tyrinėjama kas buteliuose 
randasi.

Šeimininkė su kaikuriais į- 
stojančiais prieglandon dary
davo keistų sutartį — kas įmo
kės $1.000, tas bus aprūpin
tas iki gyvos galvos.

Šeimininkė ginasi, nekalta 
esanti

IŠĖJO Iš KANTRYBĖS.
Vokietros mieste Charlo-. 

ttenbury minios buvo pakėlu- Į 
i sios maištą, išėjo L? kantry- 

1

Ateikit didžion oramogon
X

Nedelioj, Gegužio 14 dieną, 1916 m. 
šv Petro salėj, So. Bostone

7:30 vai. vakare bus

Smagi, naudinga, Įvairi pramoga.
Vietiniai ir apylinkių lietuviai, vyrai ir moters, labai 

kviečiami atsilankyti.
Programa bus marga, kaip Juozapo jupelė.

Gabūs lošėjai vaidys “DEGTINĘ,” šaunūs monologis- 
tai pasakys monologus: “REDAKTORIUS” ir “AR MAN 
VESTI AR PAMESTI,” išlavintas bažnytinis choras, gerb. 
M. Karbausko vedamas, gražiai padainuos, bus prakalbėlė, 
deklamacijų ir tt.

šią dailią pramogą rengia Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos 1 kuopa paminėjimui tos organizacijos šventės.

Įžanga 10c., 15c. ir 25c. Kiekvienam atsilankiu iam bus 
duodama dovanoms knygelė 5c. vertės.

Ateikite ir atsiveskite draugus ir drauges.

Tautos Fondo Skyriai,
Gaukite iš Centro

Rinkite atstovus i T. F. komisiją. 
Šė mas nebetoli.



1.000 NARIŲ A. L. R. K. MO
TERŲ SĄJUNGAI IKI 

SEIMO.
Sujuskite, sesers sąjungie- 

tes,_ kad jūsų garsingoj orga
nizacijoj atsirastų tūkstantinis 
skaičius iki Seimo.

1.000 NARIŲ LIETUVIŲ 
DARBININKŲ 

SĄJUNGAI 
na

.0!
o$ *oliai sąjungie* 
o organizacija to 

ktų iki pirmojo

§

Sujusk 
čiai, kad 
skaičiaus 
seimo.
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Francuzes veikimas
Lietuvos reikalams

NUO MLLE. YVONNE POU- 
VREAU GAVOME ŠTAI 

KOKĮ LAIŠKA:

Gerbiamieji:
Dvi dieni atgal aš pasiun- į 

čiau jums atvirutę su iškarpa 
iš žymiausio laikraščio šiame 
mieste apie mano veikimą.

Nuo savo atvažiavimo aš ap
lankiau čia daug žymių asmenų 
ir su džiaugsmu pasakau, jog 
kaikurie jų labai užsiinteresa
vo padėjimu jūsų krašto.

Ateinančią savaitę mes ke
tiname nuvykti pas Barcelonos 
vyskupą ir pas Tarragonos ant- 
vyskupį, idant išgauti prie
lankumą paremti gelbėjimo jū
sų žmonių darbą.

Bet žmonės čia labai užimti 
ir ims tūlą laiką, kol sutversi
me komitetą ir ši tą suorgani
zuosime tikrai.

Mano prieteliai pradėjo su
pažindinti mane su kaikuriais 
garsiais asmenimis Madride ir 
pasistengs išgauti man audien
ciją pas Karalių. Mielu noru 
aiškinsiu jam liūdną padėjimą 
lietuvių moterų ir vaikų, lai
komų Vokietijoj koncentraci
jos punktuose.

Aš turiu keletą jų paveikslų 
ir panaudosiu juosius savo pas
kaitose.

Reikės užsilikti Ispanijoj a- 
pie 8 gal 10 savaičių ir 2 savai- 
ti Portugalijoj.

Dabar aš susirašinėju su bu
vusiu švietimo ministeriu ir su 
buvusiu Portugalijos preziden
tu.

Aš 
proga 
kaitas 
karę.

Asmenys, su kuriais aš esu 
geruose sentikiuose sutinka su
rengti paskaitas kituose mies
tuose — Bilbaoj, Santander’e, 
Vittorioj, St. Sebastiane ir ki
tur.

Norėčiau žinoti, ką jūs ma
note apie tai.

Jūs suprantate, jog iš su
rinktų aukų aš nei kiek neim
siu padengimui savo asmeniš
kų išlaidų. Surinktas aukas 
dėl karės nukentėjusiems būtų 
laikomos čia banke ar pas sek
retorių ir paskui pasiųstos ar
ba į Kauną arba i Petrogradą. 
Gali būti, kad kokia nors 
ponia iš čia kaip nors išgalės 
nuvažiuoti šią vasarą į jūsų ša
lį ir ištirti apie reikalus užim
tose vietose.

Sugrįžus, didesniuose Fran
ci jos miestuose aš laikyčiau pa
skaitas ir paskui važiuočau į 
Italiją. Aš manau, jog tai 
būtų didelė parama jūsų tautos 
rekalams.

Atėjo nulemianti valanda ir 
abejojimai neleistini.

Vakar aš išverčiau Beth- 
mann Holhvego kalbą ir patė- 
mijau, jog jis vėl užsiminė 
apie Lietuvą, bet ne iš prie
lankios pusės. Jo žvilgsniu 
jūsų kraštas būtų prijungtas 
arba prie Vokietijos arba prie 
Didžiosios Lenkijos. (Great 
Poland).

Todėl aš pasirengus atsi
lankyti pas augštus asmenis 
talkininkų —Portugalijos, Bel
gijos, Franci jos ir Italijos ir 
užinteresuoti juos jūsų bū
siančia gerove ir nedaleisti jū
sų tautą išnaujo papulti po 
jungu.

Jums ištikima, ir atsidavusi 
YVONNE POUVREAU.

I

i

Kalbėjo apie 
Lietuvą.

ISPANŲ LAIKRAŠTIS APIE 
LIETUVĄ.

Gavome iš Barcelonos ispa
niško laikraščio La Veu de Ca- 
talunya numerį, kuriame ant 
pirmo puslapio besąs straipsne- 
nelis apie Lietuvą, štai ver
timas to straipsnio:

manau būtu labai gera 
surengti Lisabonoj pas- 
apie lietuvių tautų ir

APIE LIETUVA 
SVARBI KONFERENCIJA.

(Sobre Lihuania
Confeerncia important).
Rytoj 7 vai. vak. garsi fran- 

cuzų rašytoja Mile Yvoime 
Pouvreau, įgaliota tarptauti
nio komiteto “Pro Lithuania” 
laikys konferenciją salėj Ate- 
neu Barcelones temoj: “Kan
čios lietuvių tautos.”

Lietuvių tauta randasi tarp 
Baltikos, Prūsijos, Rusijos ir 
Lenkijos. Dabar ji pilnai u- 
žinita vokiečių kariuomenių. 
Šioje karėje ne vien Rusija ir 
Vokietija geidžia pasilaikyti 
sau Lietuvą: Lenkija, kovo
dama šiame susirėmime už sa
vo laisves, taip-gi norėtų pa
silaikyti tą tautą ty. virsti 
iš prispaustos tautos prispau
dėją.

Mile Pouvreau išaiškys pai
nius faktorius lietuvių klausi
mų, parodys taip, kaip jie 
dabar yra ir kaip tinkamai ga
lima juos išrišti dėl gerovės tos 
tautos atėjus taikos dienai.

Kviečiama atsilankyti. Bus 
odoma daug paveikslų.
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Pasibaigė 
streikas

Pittsburgh, Pa. — AVesting 
liouse Electric and Manufactu- 
ring kompanijos dirbtuvėse, 
kur dirbama karinės reikme- 
nos, prasidėjo darbai. Buvo 
sustreikavę 15.000 darbininkų.

Kompanija griežtai atsisakė 
darbininkų reikalavimus išpil
dyti ir pagrūmojo, jog neteks 
privilegijų prie kompanijos 
compensation ir Pension svste- 
nios, jei tuoj negrįš darban. 
Darbininkai sugrįžo.

NERAMUS STREIKAS.
Bayonne, N. J. — 500 strei

kininkų bandė įsibriauti į Ba- 
beock and Wilcox dirbtuvę, 
norėdami išvaryti 1.000 darbi
ninkų, dirbančiu naktimis. 
Streikininkai sutiko su polici
ja ir po 15 minutų tąsymosi 
streikininkai nuėjo sau.

Rusijos skolos.
Sausio 1 d. 1914 m. Rusi

jos valdžios skola buvo 10.473.- 
571.655 rublių, o sausio 1 d. 
1916 m. skolos buvo 18.877.- 
077.335 rublių. Per šiuos 1916 
metus vien procentų už skolas 
turės išmokėti 652.778.600 
rub.

Sutorpedavo 
garlaivį.

251

DRABUŽIAI IŠSIŲSTI.
Siuntinėjimo drabužių nu

kentėjusiems nuo karės komi
tetas praneša apie drabužių iš
siuntimą nukentėjusiems lie
tuviams.

PRANEŠIMAS.
Tautos Fondui, 

geg. 2, 1916.
Nortli 5 St.,
Brooklyn, N. Y.

Gerbiamieji: —
Turiu už garbę panešti jums, 

jog skrynia su 25 vyriškų dra
bužių stukiais, atsiųsta į Busli 
Terminai ir skirta lietuviams 
nukentėjusiems dėl karės Ru
sijoje, jau išsiųsta į Rusiją 
su rusišku siuntimu “R” gar
laiviu Car bal. 26 d. vardu kun. 
Juozo Tumo, Petrograde.

Ant to garlaivio tebuvo vie
tos tik 8 skrynioms, bet mes 
tikimės, jog kitos 300 skrynių, 
kurių čia mes turime armė
nams ir lietuviams urnai bus 
išsiųstos, nes Archangelskas 
dabar atdaras garlaiviams.

Su godone
Supt. Receiving and 

Shipping Station. 
Albert Staub.

18

CHESTER, PA.

Bus kunigas.

17 d. gegužio vakare ir
geg. ryte itahonų bažnyčioje 
bus vienas iš Šv. Kazimiero pa
rapijos kunigų. Kas norės 
galės kreiptis. ., t

KUN. ZIMBUS.

IŠBLAŠKĖ VOKIEČIUS 
PADAUGUVYJE.

Rusijos valdžia praneša, 
jog vokiečiai bombardavo Iks- 
kul pozicijas. Padauguvyje 
ties Jakobstadtu rusų artile
rija išblaškius vokiečių darbi
ninkus, dirbančius drutvietes.

Užkaukazinė armija, kuri 
varosi Bagdado link, išmušė 
turkus iš naujų pozicijų ir nu- 

■ grūdo tolyn. Turkų armija, 
bandanti sulaikyti rusus einan
čius Erzingan linkui ir-gi gavo 
didelius smūgius ir turėjo pa
sitraukti atgal.

DAVĖ PATĖMIJIMĄ.
Suv. Valstijų valdžia kietų

jų anglių kompanijoms davė 
patėmijimą, jog bus daroma 
tyrinėjimai 
nas ant 
partament 
riams 
taip, 
ta..

jog bus
jei dar keis kai- 

angdų. Teisių de- 
:as žiūrės ar mainie- 

bus algos išmokamos 
kaip kontrakte parody-

STREIKUOJA.
New London, Conn. — A- 

pie 1.000 darbininkų sustreika
vo. Reikalauja 8 vai. darbo 
dienos ir $2.25. Ligšiol dir
bo 9 vai. ir gaudavo po $2.25. 
Darbininkai sutinka dirbti 9 
valandas, bet tuomet nori gau
ti po $2.50.

Streikininkai darė demons
tracijas bet jokios netvarkos 
nebuvo.

Paterborough, N. H. — Kari 
Hodkins, duonkepis, galų ga
vo, kuomet smarkiai atidarė 
pečiaus duris. Durys drožė į e- 
lektrikinę vielą, pragrendė ap- 
vyniojimus, ištekėjo elektrikos 
i pečiaus duris, o nuo durų j 
duonkepio ranką. Elektra 
ant vietos paguldė duonkepi.

PASIUNTĖ ATSAKYMĄ.
Washington. — Prez. Wil- 

son pasiuntė Vokietijos val
džiai atsakymą, paaiškinda
mas, jog patenkintas Vokieti
jos valdžios pažadėjimais ir jei 
ištesės, tai viskas bus gerai.

PADARĖ ŠUNIUI 
OPERACIJĄ.

Pittsburgh, Pa. — Pasitai
kė, jog šuo prarijo špilką 7 co
lių ilgumo. Sargaliojo keletą 
dienų ir savininkė nuvedė pas 
veterinarą, kurs ir padarė o- 
peraciją Špilka gulėjo išil
gai šuns pilvo.

NUKRAMTĖ KIALIŲ 
UODEGAS.

Findlay, 0. — A. James, far- 
merys, inėjęs į kiaulių gardą 
pamatė, jog jo visos kiaulės 
be uodegų. Pamatė vieną dar 
su uodega ir toji sukinėjosi ir 
gaudė savo uodegą Mat toji 
visoms nukramtė ir sau norėjo 
nukrimsti. Garde buvo 61 
kiaulė.

Vokietijos submarinas su- 
torpėdavo didžiulį Anglijos 
AVliite Star kompanijos garlai- 

! vį Cympryc. Tas garlaivis 
i plaukė iš New Yorko Į Liver- 
pool. Ant jo buvo gabenama 

į daugybės karinės amunicijos. 
I Pasažierių nebuvo, o buvo 112 
i jurininkų. Iš tų jurininkų 5 
I žuvo, o 107 išsigelbėjo. Tarp 
išsigelbėjusių daug buvo sužei
stų.

Suvienytų Valstijų valdžia 
tyrinėja ar vokiečiai turėjo tei- 

| sę tą garlaivį torpeduoti.

bes dėl stokos maisto. Minios 
siautė gatvėse ir apiplėšė dvi 
sviesto krautuves ir išdaužė 
langus kelių kitų krautuvių. 
Apiplėšė vieną mėsinę miesto 
įtaisytą.

VERČIAU GRABAN, NEGU 
PRIEGLAUDON.

Pawtucket, R. I. — W. S. 
Fislier, 78 metų amžiaus, ne
galėjo dėl savo senumo gauti 
darbo Būt reikėję pasiduoti 
paliegėlių prieglaudon. Tai jis 
bevelijo mirti ir nusišovė. Kai 
atėjo vežimas vežti prieglau
don, tai jau jis buvo negyvas.

f

Rusai Francuzijoj

Roslavlis, Sinol. gub. Rygos 
Orio gelžkelio vagonų dirbtu
vė dėl karo priežasties peniai 
met 20 liepos persikėlė iš Ry
gos Roslavlin, kur atkeliavo 

i nemažas skaičius lietuvių dar-

tuvis taipogi suvalkietis; gaila 
tikt, kad neilgai tepabuvo, 
kokį porą savaičių. Tuoj pri
sidėjo prie lietuvių Komiteto, 
pasakė du sykiu gražų lietuviš
ką pamokslą, ramindamas 
pabėgėlius. Mūsų žmonelių 
buvo prisirinkus pilna bažny
tėlė. Visiems buvo rodu pasi
klausyti pamokslo savo pri
gimtoje kalboje. Gaila tikt, 
kad tasai brangus mūsų kuni
gėlis gavo kitą paskirimą ir 
mes palikome našlaičiais. Čio
nai reikėtų vieno lietuvio ku
nigo, apie ką jau buvo rašyta 
ir “Lietuvių Balse” (13 no.) 
Gal Centr. Lietuvių Komitetas 
tuo reikalu pasirūpins.

RYGOS GYVENIMAS.

KIEK ŽUVO REVOLIU
CIJOJ.

Anglijos valdžia paskelbė 
kiek Anglijos kareivių Dubli
ne nukentėjo laike airių sukili
mo. Užmušta 124. sužeista 388 
ir 9 dar nežinia ^<ur yra. Kiek 
revoliucijonierių-krito, kiek jų 
sužeista ir kiek pašalink] žmo
nių žuvo nežinia. Bet jei tiek 
nukentėjo Anglijos kareivių, 
tai aišku, jog iš kitos pusės 
buvo daug nukentėjusių.

TĄSYNĖS TIES VERDUNU.
Mūšiuose ties Verdunu nei 

viena pusė nieko žymaus neat
liko, nepasivarė pirmyn. Vo
kiečiai bando pasivaryti pir
myn, bet juos sulaiko francū- 
zai. Vienok negali francūzai 
išvyti vokiečių iš netekti] pozi
cijų. Labiausiai vokiečiai vei
kė prieš pozicijas į šiaurės-va- 
karus nuo Verduno. 
jo jokio pasisekimo.

Vokiečiai skelbia, jog fran
cūzai atakavo Phiaumont far- 
mą, bet nepaėmė jos, o ata
koj 3 oficieriai ir 375 kareiviai 
pateko vokiečiams nelaisvėn.

per jūres į

Atliko kelionę 17.- 
Atliko kelionę 17.500

Į Francuos uostą Marselį 
atplaukė vėl garlaivis su Rusi
jos kareiviais. Jie atvežti iš 
Maskvos per Siberiją, Man- 
džiūriją, Dalnij, 
Marselį. 
Marsel.
myl. Dabar išviso Francijoj y- 
ra rusų apie 25.000. Jei tapo 
apginkluoti francūziškais šau
tuvais jokių savo ginklų neat
sivežė ir atsilsėję bus nugaben
ti frontan.

Nei Rusijoj, nei Francijoj 
visuomenė nežinojo apie rusų 
gabenimą Francijon. Bet vo
kiečių valdžia žinojo. Ir dvie
jose vietose bandė garlaivį nu- 
skandyti. Norėjo tą padaryti 
Chinijos jurėj ties Shanghai ir 
paskui ties Singapore.

Neturė- j

SERBAI NEATSIGAVO.
New Yorkan pribuvo Ro- 

bert Maverick, kurs buvo Ser
bijoj nariu Suv. Valstijų amba
sadoj. Jisai sako, jog ser
bai ant tiek nusilpę ir liguisti, 
jog dar reikės čielų metų, kol 
jie atsitaisys ir galės kariauti. 
Nedaug tesą sveikų kareivių.

Pabėgėlių lietuvių i 
Suvalkų, Vilniaus gu-! 

vir-

MANIFESTAS AIRIAMS.

Londonas. — Anglijos par
lamentas užtvirtino airiams j 
manifestą. Jis bus paskelb- ■ 
tas kartu visoje Airijoj. Dar 
nežinia, apie ką manifeste ei
nasi.

Maisto dalykų kainos, įve
dus kortelių sistemą ir panai
kinus priverstinas kainas, bra
ngumas žymiai sumažėjo. Cuk
rus, kuriam seniaus mokėdavo 
50-60 k. svarui, dabar gauna
mas 25-28 k., kvietiniai miltai 
jau gaunama po 14 kp., nese
nai gi jie kaštuodavo 22—24 
kp.; druska 6 kp., žibalo 30—33 
kp. štopas. Gaunama ir pie- 

j no. Abelnai pragyvenimas 
Rygoje dabar visai žmoniškas. 
Butai visai pigūs. Tiktai už
darbių mažai ir žmonėms dar- 

• Liniukams ir tarnams — var- 
) gas.

(“Rygos Garsas”)

bininkų. 
Kauno, 
bernijų viso labo bus su 
šunį 500. Rugsėjo mėnesį pe
reitais metais atvažiavo Cent- 
ralinio Lietuvių Komiteto in- 
galiotinis P. Černeckas ir pra
dėjo surašinėti pabėgėlius vi
sais miesto užkampiais ir jo 
apylinkėje. Mūsų vargšų ras
ta viename bute net 64 žmones 
suvalkiečius susimetusius. 
Greitu laiku p-nui Cerneckiui 

Į pasisekė ir butą surasti mo
kyklai; ten pat ir vaikų prie
glaudai pasamdyta butas. Kaip 
matai prisirinko 'vaikų, ber
niukų ir mergaičių iki 50, ku- 

i rie gražiai prižiūrima ir moki
nama. Mokytojas, suvalkie- 

; tis lietuvis, gana gerai atlie
ka savo pareigas. Gyveni
mas Roslavly lietuviams labai 
nuobodus, labiausiai, kad ne-1 
girdėti savo prigimtos kalbos 
bažnyčioje. Pamokslai sako
ma vien lenkiškai. Mūsų kle-j 
bonas kun. Petriukas pabėgėki 
lis nuo Marijampolės, patsai 
yra lietuvių kilmės ir labai 
gražiai kalba lietuviškai, bet 
pamokslą vieną syk pasakė lie
tuviškai, daugiaus nesigirdi. 
Lietuvių gi mokykloje dar nei 
sykio nėra buvęs. Žinoma, 
turi daug darbo bažnyčioje, o 
čia dar yra lenkų komitete se
kretorium, tai lietuvyste — 
nė galvoje. Buvo pas mus ap 
sistojęs ir antras kunigėlis lie

STIPRINA PARUBEŽIUS.

Washington. — Valdžia pa- 
I siuntė Meksikos parubežin 8.- 
000 kareivių. Tas buvo pa
daryta gen. Funston reikalau
jant. Dabar Meksikoj ir jos 

. parubežiuose yra apie 50.000 
Suvienyti] Valstijų kareivių. 
Sako, kad gen. Funston reika- 

i lavęs 150.000 kareivių apsau- 
gojimui rubežių.

—

ITALIJA NETEKO 3.000 
OFICIERIŲ.

Vokietijoj skelbiama, jog 
nuo karės pradžios Italija nete
kus 3.000 oficierių ir kitų aug- 
štesniųjų armijos vadų.

Archer

Pranešimas
LDS. KUOPOMS IR MŪSŲ 

SKAITYTOJAMS.
Sekantis “Darbininko” nu

meris bus žymiai pagražintas 
su daug gražių ir naudingu 
straipsnių. Bus tai mūsų or
ganizacijos šventės numeris:.

To numerio kuopoms išsiun- 
tinėsime po glėbį pardavinėji
mui, praplatinimui mūsų šven
tėje.

Visų LDS. narių ir “Darbi
ninko” prietelių prašome pasi
darbuoti tą dieną platinant 
“Darbininką”, ..jo leidinius ir 
kitokias geras kyngeles.

Kuopoms siunčiame nyge
lių, kurias tai prašome parda
vinėti tos dienos pramogoje po 
stubas ir kur tik galima.

BwjnnnnHlBrtmZ7niD7TnnZI
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Bayonne, N. J. — Wm. Van 
> Call užmigo gelžinkelio stoty
je. Miegojo vos 20 minutų. 

s Bet per tą trumpą laiką vagi- 
i liai nuėmė nuo jo kalnierių,

IEŠKO PASLĖPTOS MĖSOS.
Vokietijos valdžia paliepė 

policijai ištirti ar Berlino mė
sininkai neturi paslėptos mėsos Į kaklaryšį, švarkų, Čeverykus 
savo krautuvėse. ir skrybėlę.

VOKIEČIAI VILIOJO 
AIRIUS.

Kaip tik Airijoj kilo revo
liucija, tai Francijoj ir Belgi
joj vokiečiai prieš anglų drut- 
vietes, kurias gina airiai, iš
kėlė drobes su įvairiais šauks
mais. Tarp šauksmų buvo to
kie:

“Airiai Airijoj sukėlė revo
liuciją. Anglijos anuotos 
šaudo į jūsų pačias ir vaikus. 
Lordas Casement suimtas. 
Meskit ginklus. Mes jus Šir
dingai priimsime.”

Ant kitos drobes buvo šau
ksmas :

“Mes esame saksonai, jei 
jūs nešausite, tai mes nešau
sime.”

Airiai kareiviai nepaisė tų 
šauksmų. Pamatę juos uždai
navo himną “Rw1e Britania.’’

i

KEISTU BUDU NORĖJO 
PRATURTĖTI.

Hartford, Conn. — Susekta 
nesvietiškos žmogžudystės. 
Miestelyje IVindsOr yra pabė
gėliams prieglauda
Home for Aged People. Prie
glauda užlaikoma moteries 
Amy E. Archer Gilligan. Su
sekta, jog ji nuodijo savo bur- 
dingierius. Per penkis metus 
ji palaidojo 48 žmones, tarp jų 
du savo vyru. Ji tapo nužiū
rėta žmogžudystėje keletą la
vonų tapo atkasta ir atrasta 
nuodų juose.

Prieš pat policijos atėjimi* 
vienas burdingierių jau buvo 
paėmęs iš daržinės keletą bute
lių su skystimais sudaužyti. 
Bus tyrinėjama kas buteliuose 
randasi.

Šeimininkė su kaikuriais į- 
stojančiais prieglaudon dary
davo keistą sutartį — kas įmo
kės $1.000, tas bus aprūpin
tas iki gyvos galvos.

Šeimininkė ginasi, nekalta 
esanti.

IŠĖJO Iš KANTRYBĖS.
Vokietijos mieste Charlo- 

ttenbury minios buvo pake! il
sios maištą. Išėjo iš kantry-

ramogon
Nedelioj, Gegužio 14 dieną, 1916 m. 

šv Petro salėj, So. Bostone
7:30 vai. vakare bus

Smagi, naudinga, įvairi pramoga.
Vietiniai ir apylinkių lietuviai, vyrai ir moters, labai 

kviečiami atsilankyti.
Programa bus marga, kaip Juozapo jupelė.

Gabūs lošėjai vaidys “DEGTINĘ,” šaunūs monologia- 
tai pasakys manologus: “REDAKTORIUS” ir “AR MAN 
VESTI AR PAMESTI,” išlavintas bažnytinis choras, gerb. 
M. Karbausko vedamas, gražiai padainuos, bus prakalbėlė, 
deklamacijų ir tt.

Šią dailią pramogą rengia Lietuvių Darbininkų Sąjun
gas 1 kuopa paminėjimui tos organizacijos šventės.

Įžanga 10c., 15c. ir 25c. Kiekvienam atsilankiu iam bus 
duodama dovanoms knygelė 5c. vertės.

Ateikite ir atsiveskite draugus ir drauges.

Tautos Fondo Skyriai,
Gaukite iš Centro Čarterį. 

Rinkite atstovus į T. F. komisiją. 
Seimas nebetoli.
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Svarbiuoju 
reikalu.

Visus savo svarbiuosius rei- į 
kalus mūsų broliai išeiviai Į
stengėsi rimtai aprūpinti. Dva
sios reikalams tarnauja para
pijos bažnyčios, toliau spau- 
-da, knygynėliai, įvairios idė
jinės, apšvietimo ii- meno or- i 
ganizacijos, kūno reikalus ap-1 
rūpina Įvairios pašalpinės 
draugijos ir, susivienijimai.: 
Bet du svarbūs darbininkų rei- j 
kalai taip ir liko ligšiol dar 
neaprūpinti. Ligšiol mes ne-1 
mokėjome apsiginti nuo tų var- i 
gų ir nelaimių, kurias neša j 
bedarbės ir streikai. Bedar
bė yra tai dažnai atsikartojan
ti viso krašto nelaimė; bedar
bes pašalinti negalėti} nei vieni 
'darbininkai, nei vieni kapita
listai, net nei abieji, susidė-| 

. ję, nes bedarbių atsiradimas I
priguli nuo įvairių, kartais 
'dabai painių ekonomiškų veiks
nių, net nuo tarptautinių ir 
tarpvalstijinių santykių. Ko
voti pasekmingai su bedarbė
mis galėtų tik valstijos išvien 
su visa savo visuomene.

Mes, lietuviai darbininkai y- 
pač dabar dar ne ką tegalime 
prisidėti prie bedarbių panai
kinimo. Mes tik turėtume pa- Į 
sisaugoti, kad jos neįveiktų 
mus, kai užeis. Kiekvienas 
darbininkas turėtų taupyti sa
vo uždarbį, kad bedarbės me
tui užėjus, nepristigtų duonos. 
Ypač aiški priedermė taupyti 
dabar, kada darbai visur gė
jai eina.

-Jau daug lengvesnė kova su 
tais vargais, kuriuos iššaukia 
streikas. Darbininkai tuo l 
tikslu steigia savo darbo uni- Į 
jas, kurios, streikams užėjus, | 
šelpia savo narius. Kiekvienas 
tat mąstantis ir rytojun žiū
rintis darbininkas turėtų neati
dėliodamas glausties į savo 
darbo uniją, sekti tos unijos 
gyvenimą ir veikimą, mylėti 
ją ir būti jai ištikimu.

Bet kartais ir tos unijos, 
bekovodamas su kapitalistais, 
pristinga pajėgų. Amerikos 
darbininkų unijos nėra dar 
turtingos; kai-kurios visai 
beveik neturi pinigų; kurios ir 
pasigali duoti pašalpą strei
kuojantiems nariams, tai neį
stengia duoti tiek, kiek už
tektų pragyvenimui.

Tai-gi ir kilo sumanymas, 
da r besteigiant Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungą, kad prie tos 
8ąjungos inkūrus streikininkų 
fondą. Kai kurios L. D. S. 
Įropos savo susirinkimuose ė- 
tnS plačiau svarstyti tą klausi
mu (Rockforde, So. Bostone); 
pagaliaus jau išsidirbo net 
kaip ir tam tikras projektas, 
kuris šių metę seime ir turės 
būti svar--y*a.-

Pagai to pr . v >

Metine L. D. S. 
šventė.

3-ią nedėldienį po Velykę 
(14 geg.) L. D. S. turės savo 
metinę šventę. Tai Šv. Juo
zapo Globos- diena. Gi Šv. 
Juozapas — tai mūsų organi
zacijos užtarytojas ir globėjas. 
Maž-daug tuo laiku pernai ir 
buvo užmegsta mūsų organiza
cija. Tai-gi čia bus kartu kaip 
ir metinės sukaktuvės mūsų 
Sąjungos.

Visos kuopos pasistengkime 
kuoiškilmingiausiai apvaikš-

čioti tą savo šventę. Iš ryto 
visi nariai lai išklauso šv. Mi
šių ir pasimeldžia į savo užta
rytoją, kurio aiškią globą mū
sų organizacija patiria (taip 
trumpu laiku išaugo iki 800 na
rių); vakare gi kuopos turėtų 
padaryti iškilmingą susirinki
mą su tam tikra pritaikinta 
programa, k. a. referatai, pra
kalbos, deklamacijos, giedo
jimai, vaidinimai ir tt. Vaka
ras turėtų būti sunaudotas y- 
patingai pritraukimui naujų 
narių ir išplatinimui laikraščio 
“Darbininko” ir jo išleistų 
knvgučių.

Kame-gi tos gerasios puses.
rimtai ir sąžiningai surankio-

nariai turėtų padidinti savo 
mėnesinį mokesnį nuo 20 cen- į 
tų iki 25 centų. Iš 20 centų i 
jokiu būdu nebegaliam paimti 
pinigų streikininkų reikalams. | 
(Nebent kuopos siųstų į centrą i 
visus 20 centų, o ne 15 centų,! 
kaip dabar. Bet juk ir kuo
poms reikalingi pinigai ir jos 
turi savo veikimą ir reikalus). 
Tai-gi reikia uždėti 5 centus 
viršaus, kurie ir eitų į strei
kininkų fondą. Beto visos 
kuopos turėti) padaryti kasmet 
bent vieną pramogą streikinin
kų fondo naudai (vakarą ar 
išvažiavimą), taip-pat prie 
progos rinkti aukas.

Pašalpa turėtų būti duoda
ma tik L. D. S. nariams ir tai 
ne tuoj prasidėjus streikui, bet 
toliau, praėjus 1 ar 2 mėne
siam nuo streiko pradžios, nes 
daleidžiama, jog kiekvienas 
darbininkas, streikui ištikus, 
pradžiai gali turėti kiek ir sa
vo pinigų.

Tai-gi dabar lieka tik vi
soms L. D. S. kuopoms šitą 
klausimą apsvarstyti ir savo 
nutarimus pagarsinti “Darbi
ninke” ir paskui atsivežti į 
seimą.

Visi, suprantantieji reika
lą, aiškinkime ir agituokime, 
kad broliai darbininkai nepa
būgtų tų naujų 5 centų. Juk 
jeigu socijalistams ne gaila už 
vieną savo “Kovą” kas mėnuo 
mokėti po 36 centus, tai ne
jaugi katalikai darbininkai ne
galėtų išmokėti kas mėnuo 25 
centų, už kuriuos jie gaus laik
raštį, keletą knygučių per me
tus (“Darbininko” leidimo) ir 
naudosis pašalpa streiko metu. 
Atsiminkime juk, kad jeigu 
šių metų seimas įsteigs tą 
streikininkų fondą, tai L. D. 
S. per vieną dieną daugiau nu
veiks dėl lietuvių darbininkų 
gerovės, negu socijalistai per 
20 metų.

Įsteigę streikininkų fon
dą mes ingysime galingą įran
kį savo agitacijai. Idėjiniai 
reikalai, idėjinė kova, laik
raštis, knygos — visa tai svar
bu ir gražu, bet praktiškas 
darbininkų protas reikalauja 
visų-pirma ir praktiškos nau
dos. Tai-gi tas streikininkų 

i fondas ir bus didžiausiu pri
traukimu prie L. D. S. ir or
ganizacijos narių skaičius ims 
žymiai augti.

Mažas mokesnis — 5 centai, 
tečiau iš tų penktukų susidės 
su laiku gal ir tūkstančiai dole
riu ir L. D. S. gal galės atei
tyje savo nariams, streikų var
ginamiems, mokėti po keletą 
dolerių pašalpos kas savaitė. 
(Žinoma, tik Seimas galės nu
statyti ir pašalpos didumą).

Tai-gi darbininkai, žiūrėki
me rytojun ir rimtai svarsty
kime savo reikalus.

Laikraštis “Lietuva” savo 
17-ame numeryje iškirto didelį 
šposą: apgarsino alkolio apo
logiją (pateisinimą), kuris 
baigiasi beveik himnu alkolio 
garbei. Po ilgu straipsniu 
“Gerosios alkoholio vartojimo 
pusės” pasirašė tūlas X; bet 
kadangi tas straipsnis indėtas 
teksto tarpan, kadangi “Lie
tuvos” redakcija nuo savęs 
nieko nepastebėjo, tad ir gali
me daryti išvadą, jog p. X-o 
nuomonė yra drauge ir “Lietu
vos” redakcijos nuomone.

Šitame straipsnelyje paste
bėjau net keliolika stambių- 
stambiausių neteisybių, kurio
mis norima suklaidinti skaity
tojus. Ačiū “Lietuvos” re
dakcijai, kad išdrįso surinkti 
visus girtuoklių, saliūninkų 
ir laisavamnių argumentus ir 
paduoti juos, neva su įtikini
mu kaipo gerą pinigą. Lig
šiol panašūs straipsniai išeida
vo iš po plunksnos tūlo p. L. 
Hammerlingo, bet tilpdavo 
apgarsinimuose; gi su apgar
sinimais negi polemizuoti. Da
bar “Lietuva” padarė svarbią 
pradžią. Alkolio nuodų apgy
nimą pasiėmė ant savo pečių, 
bravarininkų nuomones ir troš
kimus legalizavo savo autori
tetu . Taigi jau dabar galime 
ir turime su tuo skaityties ir 
nutraukti ličyną priešininkui, 
pasipuošusiam padoriausiais 
drabužiais.

1-oji klaida. “Jei degtininis 
velniūkštis būtų bent šimtine 
dalimi to prarijaničo slibino, 
kuriuo jį fanatikai sako e- 
sant, tai galima būtų surasti 
ir būtų surasta būdas, kaip jo 
nusikračius ant visados, saky
siu net, kad jis jau senai bū
tų buvęs surastas.”

Atsakymas. Degtininis sli
binas dar ne senai ėmė uoliai 
ryti žmones. Kol degtinė bu
vo brangi — ji negalėjo nei 
žymiai platinties. Kuomet 
žmonės išmoko ją varyti iš bul
vių, ir k.d. — tuomet ji atpi
go ir girtybė ėmė labiau platin
ties. Bet nors ir neperseniau
siai pamatė žmonės to slibino 
geluonį — tečiaus jau surado ir 
būdą tą slibiną nugalabinti. 
Tas būdas — tai žmonių švieti
mas, ypač apie alkolį ir jo 
vartojimo pasekmes, tai prieš- 
alkolinės pamokos mokyklose, 
tai visuomenės nuomonės pa
linkimas linkui uždraudimo iš
dirbti ir pardavinėti svaigalus. 
Kaip kur (Rusijoj, Francuzi- 
joj, Islandijoj, Norvegijoj, 
kaikuriose Suv. Am. Valstijo
se) tas būdas jau buvo pasek
mingai pritaikintas. Bus su 
laiku pritaikintas ir visur, al
kolio slibinas bus pasodintas į 
aptiekas — nežiūrint visų mi
lijonų dolerių, kuriuos išleid
žia bravarininkai, kad apkvai
linti žmones viliojančiais pa
garsinimais ir kad savo viešpa
tavimą pratęsus.

2-oji klaida. “Jei viena 
šimtinė dalis tų nesuomonių 
ir “statistikos,” kurias drau- 
stininkai skelbia, būtų teisin
ga, tai mes visi, kurie bū
tume galėję išlikti, būtume 
bepročiais, silpnapročiais, iš
sigimėliais ir silpnaviekiais.”

Atsakymas. Jei p. Iksas ir 
“Lietuva” statistikos skaitli
nių žinias vadina nesuomonė- 
mis, ir veton tos statistikos ki
ša savo tuščius niekuo nepa
remtus tvirtinimus, tai tuo tik 
parodo, kad jis bene patapo 
tiktai “silpnapročiu, išsigimė
liu ir silpnaviekiu.” Sveika- 
pročiams gi statistikos žinios ,

tos ir sutvarkytos visuomet bu
vo ir pasiliks svarbiausioji me
džiaga ir visų rimtųjų argu
mentų šaltiniu. P. Iksui ir 
“Lietuvai” dar maža visų tų 
idijotų ir paliegėlių — alkolio 
aukų. Tečiau žmonija jau rini
tai nugąstauja, matydama, kad 
tų alkolio aukų skaičius pasi
baisėtinai auga.

3-oji klaida. “Jei viena de
šimta dalis tojo šlamšto — 
taip vadinamos medikų žino
vų nuomonės, — kuri yra 
skambinama į ausis vaikams 
viešose mokyklose senmergių 
mokytojų, būtų teisinga, tai 
“degtinėje sumirkę” slavai, 
teutonai ir.anglosaksai būti
nai būtų pražuvę dėl fizinio 
ir protinio nupuolimo.”

Atsakymas. Įsitėmykitė, skai
tytojai, pono Ikso toną: 
“Šlamštai,” “senmergės” ir 
tt. P. Iksas pyksta, nervuo- 
jasi. Matyt tie šlamštai ir tos 
senmergės yra didžiausi prieši
ninkai girtojo biznio. Tegul 
sau alkolio apaštalai, platinto
jai ir gynėjai nervuojasi, ske
ryčiojasi, mes vienog dar ne
same netekę sveiko proto ir vi
suomet remsimės mokslo išva
domis, o ne nupirktų agentų . 
tauzijimais. Jeigu mokyti 
medikai, fyzijologai, psicho
logai, pedagogai paduoda 
mums savo tyrinėjimų ir paty
rimų pasekmes, ir jeigu, šim
tais susivažiuodami, jau dau
gelį kartų vienan balsan pat
virtino. jog alkolis yra nuo
dai, naikinantieji gyvą proto
plazmą, ir jog ir mažos alko
lio dozos yra žmogaus organiz
mui kenksmingos — tai lai p. 
Iksas ir “Lietuva” savęs nai- 
viškai neprigaudinėja. Žmo
nija visuomet remsis anais 
mokslo parodymais, o ne tais 
šlamštais, gausiai apmokamais 
bravarininkų kompanijų.

4-oji klaida. Jei, kaip yra 
mokinama, alkoholis pagim
do baisias kūno ir proto ligas, 
kurios pavildu pereina ant 
vaikų; jei girtuoklių vaikai 
būtų silpnapročiais, girtuok
liais ir tam panašiais, tai in- 
do-europinės tautos niekuo
met nebūtų galėję išlaikyti 
tūkstančius metų atsidavimo 
alkoholiui. Jos būtinai tu
rėjo arba liautis jį gerti, ar
ba nuo jo pražūti ir šiandien 
visa Europa ir Amerika būtų 
apgyventos tų kraštutinių 
draustininkų. ’ ’

Atsakymas. Alkolio kirmi
nas jau daug blėdies padarė 
indo-europinėms ir kitoms, jį 
pamėgusioms tautoms. Išsigi
mimo apsireiškimai jau paste- 
biami ir tai gana skaitlingi 
pas francuzus, rusus ir net 
vokiečius (ypač Bavarijoj. 
Žiūrėk “Viestn. Trezvosti,” 
straipsnį prof. Koppe). Daug 
to išsigimimo apsireiškimų ma
tome ir nelaimingose lietuvių 
šeimynose. Atsidavimas alko- 
liui seniau nebuvo toks dide
lis dėl jo brangumo. Bet vi
siems žinomas yra faktas, jog 
žmonija fyziškai labai sumen
kėjo ir jog tas sumenkėjimas 
dar ir toliau progresuoja. Ne 
veltui žmonių išmintis ir juoką 
paleido, kad, girdi, ateisiąs 
tas laikas, kada devyni vyrai 
vieną gaidį pešią. To sumen
kėjimo viena iš svarbiausių 
priežasčių ir yra vartojimas al
kolio. Draustininkų skaičius 
visur auga, visur jie pradeda 
imti viršų, nes žmonija nenori 
aukoti savo sveikatos ir gyvy
bės — girtosios pramonės biz
niui.

5-oji klaida. ‘ ‘ Keli metai at
gal Anglijoje buvo padaryta 
mokslinis ištyrimas nuspren
dimui protinio ir fizinio skir
tumo tarpe vaikų iš girtuok
lių tėvų ir vaikų visai nege
riančių tėvų. Rezultatas bu
vo tokis, kad, paėmus visa 
ką domon, girtuoklių vaikai 
beveik pranešė kitus.”

Atsak. Toks prirodymas ga
li intikinti nebent girtuoklėlį, 
kurs, kad pateisinus savo gir
tavimą, it tas skęstantis, ir 
šiaudelio griebsis. Ne, brol, 
parodyk, kas tuos tyrinėji
mus darė ir kokios iš to buvo 
pasekmės. Parodyk tai skait
linėmis, o ne tuščiais tvirtini
mais. Parodyk, iš kur tu tą 
žinią paėmei. Kol to nepada
rei, mes galime tvirtinti, kad 
tu ją iš piršto išlaužei. Mes 
žinome, kad visi tyrinėjimai, 
ligšiol daryti toje srityje, pa
rodė kaip tik tokias pasekmes, 
kad alkolį turėtų užboikotuoti 
kiekvienas mąstantis žmogus.

6-toji klaida. Alkolis esąs pro
tinės ir medžiaginės pažangos 
tarnu. Juo daugiau kuri 
tauta suvartoja alkolio, juo 
stipresnis esąs tos tautos kū
nas ir protas. Draustinė blai
vybė esanti priešinga žmonių 
pažangai ir gerovei.

Ats. Alkolis geras materi- 
jalinei gerovei, bet tik tada, 
kad jis esti vartojamas ku
rui ir šviesai; piliamas gi į 
žmonių pilvus jisai yra di- j 
džiausis priešas materijaiines 
pažangos, nes sunaikina žmo- j 
gų, kurs tą pažangą ir tveria.

Alkolis negali tverti proti
nės pažangos, nes jisai žmoguj 
sukvailina, atima jam protą.

Gaila dar, kad p. Iksas nie
ko neužsiminė apie dorinę ‘ ‘ pa
žangą.” Gal ir šios pažangos 
alkolis yra rėmėjas ?

Draustinė blaivybė yra prie
šinga pažangai ir gerovei, bet 
tik girtojo biznio, tik brava
rininkų ir saliūnininkų gero
vei. Žmonijai gi kaip tik 
blaivybė neša ir pažangą ir ge
rovę. Lai p. Iksas ir Lietu
vos redakcija, kad tame įsiti
kinus, nuvažiuoja į Rusiją ir 
savo akimis pamato vaisius 
draustinės blaivybės. Laik
raščių pranešimams, taip-pat 
oficijališkiems rusų valdžios 
pranešimams tame dalyke jie, 
matyt, nenori tikėti.

7- oji klaida. Chinai, in- 
dusai, arabai alkolio nevar
to ją ir esą pažangoje atsili
kę, gi Graikija ir Roma, 
paskui visos europėjinės tau
tos mirkusios alkolyje ir toli 
nužengusios pirmyn.

Atsakymas. Chinus, indu- 
sus vargino kitoniški narko- 
tiški nuodai, būtent opiumas. 
Chinai baigia nusikratyti nuo 
opiumo, nusikratys ir indo- 
europinės tautos nuo alkolio.

Mogometoniškos tautos per 
mažai nužengė pirmyn, nes tų 
tautų vadus žudo daugpatystė, 
haremai.

8- oji klaida. Anglai, is
panai, francūzai mirkę alko- 
liūje. Amerikos indi jonai, 
Peruvijos, Meksikos gyven
tojai alkolio nevartoję. Ko
dėl, kada jie susidūrę, eu
ropiečiai paėmę viršų ir iš
stūmę Amerikos aborigenus?

Ats. Visų-pirma todėl, kad 
nuodijo indijonus ir kitus tais 
alkolio nuodais. Alkolį paki
šę, bet nepadavė priemonių 
jam atsispirti, nedavė jokių 
apšvietimo ir civilizacijos įran
kių. Pasielgė nedorai, nesą- 
žiniškai, bet jie gal ir svajoti 
nesvajojo, kad kada nors bra
varininkų agentai jų pavyzdį 
rodys savo biznio apgynimui. 
Gal tuomet ir jų sąžinė būtų 
atbudusi.

9- oji klaida. Visi išradė
jai, užkariautojai, visi mok
slo, dailės, valdymo, žiny
bos galiūnai paėję iš tų šalių, 
kurios mirkę alkoliūje. Tai
gi faktai sumušą visus blai
vininkų tvirtinimus.

Ats. Tos šalys būtų išda- 
vusios dar daugiau žymių žmo
nių, jeigu jų nebūtų varginęs 
alkolis. Indo-europinių tau
tų pažangos didžiausiu veiks
niu buvo krikščionija ir krik
ščioniška civilizacija; alkolis 
gi visuomet buvo didžiausiu

pažangos trukdytoju. Alko
lis ir lėbavimas pražudė seno
vės Romos imperiją, alkolis 
pražudytų ir dabartines Euro
pos tautas, jei šios tautos ne
būtų suskatusios kovoti prieš 
alkolizmą. Mes matome, kad 
juo šviesesnė ir augščiau civi
lizacijoj pakilusi tauta — juo 
ji smarkiau kovoja prieš alko
lio vartojimą ir juo labiau bai
gia prieiti prie galutinės per
galės. Tos kovos ir tos per
galės neįstengs sulaikyti net ir 
milijonai dolerių, kuriuos bra
varininkai išleidžia savo raugo 
išgyrimui ir visuomenės ap- 
mulkinimui.

10-oji klaida. Ne girtuok
lystė pagimdanti skurdą, bet' 
skurdas iššaukiąs girtuoklys
tę.

Atsak. Tai negudrus pasa
kymas, kurio neteisingumą 
gyvenimas prirodo kasdieną. 
Mes nuolatos matome, kaip 
pasiturintieji žmonės prieina 
prie skurdo iš priežasties gir- 

biedniokai gi juo mu
turi.

turėtų koks ekscentrikas rašy
tojas ar dailininkas nebetekti 
savo doros narkotikų. Kada 
jo kūnas pasveiks ir sugrįš į 
normą —tada jisai tvers blai
viame stovyje ir pritvers jei ne 
majadnesnių, tai bent tikres
nių ir naudingesnių dalykų.

Klaida 13-oji “Alkoholis 
yra blogas ponas, bet geras 
tarnas.”

Atsak. Tarnas iš jo ištikrų- 
jų neblogas, bet tik mašinose, 
lempose, rezervuaruose. Bet 
lai nemano ponas X, kad ji
sai bus geras tarnas, inpiltas 
į žmogaus pilvą. Žmogaus vi
duriuose būdamas alkolis ne-
gali tarnauti, jisai turi po- 

j nauti. Pirmiausia jisai įsigau
na į smagenis ir tenai supan
čioja tikrąjį mūsų poną 

i gaspadorių, tv. smagenis. 
Paskui savotiškai ima ponauti, 
taip kad žmogeliui tas ponavi
mas dar į kelintą dieną atsi 
rūgsta.

Klaida 14-oji. Ir meilė 
kartais atneša žmonijai daug 
kančių, ligų ir nelaimių. O 
tečiau niekas jos nesmerkia. 
Taip-pat ir su alkoliu.
Atsak. Netikęs palygini- 

į mas. Meilė pati savyje yra 
dalykas geras. gražus, pra
kilnus ir galingas. Tuo tarpu 
alkolio nuodai, svaigulys yra 
patys per save blogi, priešin
gi Dievo valiai ir žmogaus lai
mei ir prakilnumui, žmogų 

i pažeminantieji. Meilė tveria, 
tobulina ir kelia; alkolis gi 

i naikina, tvirkina ir žemina. 
’ Meilė visuomet viešpataus 
žmonijoje, poną gi alkolį su lai- 

į ku visur tegalima bus gauti tik 
i su daktaro receptu, nežiūrint 
į į visas pastangas girtosios pra
monės atstovų ir šalininkų. 
Taigi kaip matome, tame X-o 
straipsnelyje yra daugiau klai
dų ir melagysčių, negu ko gero, 
tuo tarpu tiesos nei už aguonos 

i grūdą. Nedėjome čia pakel- 
į tuose klausimuose statistikos 
■ žinių. Jų randame tiek ir tiek 
priešalkolinėje literatūroje kad 
ir lietuvių kalboje. (Žiūrėk 
“Blaivybė” mok. J. Gvildžio, 
arba knygutes kun. prof. K. 
Paltaroko) Mano atsakymai 
ponui Iksui ir taip užsitęsė. 
Baigdamas savo straipsnelį iš
reiškiu palinkėjimą “Lietu
vos” redakcijai, kad kitą syk, 
kada turės progą paliesti svar
besnį klausimą, lai traktuoja 
jį rimčiau ir sąžiningiau, negu 
kad šiame atsitikime buvo.

Uosis.

I

tybės, 
žiau geria, juo mažiau 
Nesusipratę darbininkai juo 
daugiau geria, juo daugiau už
dirba. Girtuokliauti moka ne 
tik varguoliai darbininkai, bet. 
gal dar labiau už juos pasitu
rintieji inteligentai ir net kapi
talistai. Kad girtuokliauti—vi- 
sųpirma reikia turėti iš ko. 
Tad ir geriama dažnai pat oi, 
pakol prieinama prie skurdo. 
Žmonės 
skursta, 
skursta.
todėl, kad nesupranta, ką da
ro, kad nebrangina savy
je žmogaus vertybes, kad gy
vena dėl gomurio malonumo, 
kad per silpni ir per žemi yra, 
kad nesigaili nei savęs, nei ki
tų.

ne dėlto geria, kad i 
bet dėlto dažniausiai i 
kad geria. Geria gi•.

Klaida 11-oji. Alkolio ge
rumas yra ne taip matomas, 
psichologinis; jis atgaivina 
žmogaus protą, dvasią.

Atsak. Alkolis nemažesnę 
daro blėdį žmogaus dvasiai, 
kaip kūnui. Jisai negaivina 
proto, bet apmarina tuos sma- 
genų centrus, kuriais jaučia
me nuovargį, šaltį, nuobodu
mą. “Pirmutiniu juk smege
nų veksmu, kuris silpnėja pra
sidėjus marinimui, yra svei
kas protas, kritika. Prasi
dėjus apmarinimui, pradeda 
imti viršų jausmų siela, pa- 
liuosuota iš kritikos ryšių” — 
sako prof. Bunge savo “Alko
lio klausime.”

Alkolis užmigdo sąžinės bal
są, darydamas tuo didžiausią 
nuoskaudą žmogaus dvasiniam 
ir doriniam gyvenimui (skai
tyk L. Tolstojaus. “Kodėl 
žmonės save svaigina”).

Klaida 12-oji. Alkoholis y- 
ra buvęs pagelba ir inkvėpi- 
mu didelei daliai literatūros, 
dailės ir muzikos rašytojų, 
kaipo ir visokiems genijams I 
pasaulio istorijoje.”

Atsak. Gaila, kad alkolis 
neinkvėpė nei vieno išminties 
ir jausmų galiūnų kovai prieš 
svaigalus. Iš tokio inkvėpi- 
mo būtų buvusi daug didesnė 
nauda, kaip iš visų tvarinių, 
inkvėptų alkolio. Muzikas, 
poetas rašytojas ar kitokis tvė
rėjas, jei užpilia smagenis al- 
koliu, netenka kritikos, pasi
neria į jausmų ir svajonių pa
saulį ir ištikrųjų gali kartais 
sutverti gana įstabų ir nepap
rastą dalyką, kuriuo gal gė
rėsis saujai ė panašių jam sva
jotojų. Bet čia reikia atsi
minti tai, kad 1) prastas tvė
rėjas yra tas, kurs savo tvė- 
rybai ieško inkvėpimo ne gam
toje, ne realybėje, ne tikraja
me gyvenime, ne tyrų ir blai
vių jausmų pasaulyje — bet 
svaigulyje; 2) tokiuo momen
tu sutvertas dalykas neturės 
savyje nei reikiamos galybės, 
nei prakilnybės, nei tikrybės, 
taigi ir pozityve nauda iš to
kios tvėrybos bus neperdi- 
džiausia: 3) žmonių džiaugs
mas, kurį jie turi beregėdami 
ar klausydami tvarinių, sut
vertų girtame stovyje — neat- 
svers nei šimtinės dalies tų 
kančių ir ašarų žmonijos, ku
rias iššaukia svaigalai.

Užtad lai verčiau bus nuš
luostytos ašaros, lai ramybė 
grįžta į šeimynas, lai žmogus 
vėl patampa žmogumi ir nebe- 
žemina savęs — nors dėlto ir

GERIAUSIS BUDAS PA- 
DAUGINT SĄJUNGOS 

NARIŲ SKAIČIŲ.____
Geriausis būdas, mano nuo

mone, yra toks, kokį abelnai 
vartoja Vokietijos darbininkiš
kos organizacijos.

Jos daro taip: žinoma, ge
ografišką vietą padalina į rajo
nus. Kiekviename rajone pa
žymi vieną vietą. Tada iš cen
tro apskelbia ir išgarsina laik
raščiais ir proklamacijomis, 
kad toje ir toje vietoje bus pla
čiai aiškinama tokios ir tokios 
darbininkiškos organizacijos 
tikslas, siekiai ir platforma. 
Garsys tokie ir tokie kalbėto
jai ir tt.

Per tokias prakalbas būna 
dalinama tam tyčia pagaminta 
literatūra formoje knygučių 
arba įvairių lapelių. O apart to 
apie katalikiškų organizacijų 
veikimą iš anksto plačiai gar
sina ir reklamuoja vietiniai 
katalikiški laikraščiai ir aps
kelbia kunigai iš sakyklos.

Tai taip daroma Vokietijo
je, o manding, kad Vokieti
joje katalikai savo susiorgani- 
zavimu gal būt visam pasauliui 
bent neblogu, jei jau ne ge
riausiu pavyzdiu. Eilę vietų, 
kokiose kada bus tas veikimas 
arba taip sakant kalbėtojams 
maršrutą surengia centras iš 
anksto ir lig laiko apskelbia 
savo organe ir lokaliams sky
riams duoda informacijas kaip 
jie turi elgties, kad geriaus 
iš savo pusės atlikti išreklama- 
vimo darbą ir kitus dalykus 
prisitaikant prie vietinių aplin
kybių.

Aš manau, kad jeigu mūsų 
Sąjunga tą pavyzdį pasektų, 
tai kiltų kaip ant mielių — tik 
apsvarstę pabandykite, o aš ti
kiuosi, kad pasekmės bus ko- 
geriausios.

F. V
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Kas girdėti Lietuvių kolonijose.
BROOKLYN, N Y.

Nutarimai Susivienijimo rei
kale.

Gegužio 1 d. Apreiškimo P. 
Šv. parapijos salėje įvyko SLR 
KA. Brooklyne apskričio susi
važiavimas.

Susivažiavime dalyvavo 16 
delegatų nuo 14 kuopų. Tar
pe nekuriu mažesnių nutarimų, 
svarbesni buvo šie:

1. Įnešti busiančiam Seimui 
rezoliuciją, kad įvykdytų Wa- 
terburio seimo nutarimą; (Wa- 
terburio seimo nutarimas buvo 
pirkti nuosavą namą Brookly
ne) 2. Kad kuogreičiausia Su- 
siv. įsitaisytų savo raštinę ar 
namas bus perkamas ar ne, 3. 
Įsteigti savo organą ir spaustu
vę. 4. Kad Seimas nustatytų 
algą Sekretoriui ir pagelbinin- 
kams atskirai; 5, Sekretorių 
rinkti 3 metams; 6, kad Su- 
siv. pinigai nebūtų laikomi pas 
kasierių, o padėti visi į banką 
ant Susiv. vardo ir 7. kad pa- 
šelpa ligoniams būtų išmoka
ma be kasos globėjų parašų, 
tuom pagreitintų gavimą pa- 
šelpos ligoniams.

Kalbant delegatams delko 
Susiv. turi įtaisyti sekretoriui 
raštinę, buvo darodyta, kad 
knygos nėra galimu daiktu 
vežioti nuo vienos vietos į ki
tą, jeigu Seimas išrinktų nau
ją sekretorių, nes vežiojant 
gali nekurie dokumentai ding
ti; antra naujas sekretorius 
gali neturėti vietos, kur kny
gų sukrauti, neigi stalų tinka
mų įsitaisyti pagelbininkams. 
Pagalios Susiv. privalo turėti 
“Safe” kur galėtų užlaikyti 
svarbiausius dokumentus nuo 
ugnies. Kad tą užvedus būti
nai reikalinga pastovi raštinė, 
kur sekretorius turėtų gyventi, 
nežiūrint iš kurio miesto ar 
valetijos bus išrinktas.

Tolesniai klausime nuosavio 
organo buvo darodinėjama, 
kad samdytas organas neatsa
ko visiems Susiv. reikalavi
mams ir kad. Susiv. gali užlai
kyti savo organą ir spaustuvę 
be nuostolių, bet su uždarbiu 
Susiv.

Tolesniai nutarė šaukti Ne
tvarko ir New Yorko apskri- 
čius į krūvą ir griežtai reika
lauti nuo busiančio Seimo, kad 
įtaisytų raštinę Centrui, pirk
tų namą ir įtaisytų spaustuvę 
ir nuosavą organą.

Brooklyno koresp.

c'

nenusiminė, bet uoliai griebė
si darbo. Pagelbon jam sto
jo geresni lietuviai-parapijo- 
nįs ir darbštus vargoninkas K. 
Vaisieta. Bažnytėlė tapo ant 
greitųjų apvalyta, išvėdyta ir 
priruošta pamaldoms. 40 v. 
atlaidams buvo net ir gražiai 
išpuošta. Didelė graži krikš- 
telnyčia nemažai dabino bažny
čią. Ačiū miklioms vargonin- 
ko rankoms didvsai altorius ta
po iškeltas ir padirbti nauji 
groteliai; nauja lempa prieš 
didyjį altorių darė abelną įspū
di. Žodžiu, visame matėsi 
gyvybė ir atgvjimas užima 
merdėjimo vietą. Kun. M. 
Urbonui pagelbon atvyko be 
kaimynų kunigų Zubrycko ir 
Ig. Abromaičio, S. J. Cepa- 
nanis, M. J. Kazėnas, J. Pi- 
kutis ir J. Misius. Žmonės 
lankėsi gana skaitlingai pamal
dose Šeimvnu čia vra apie 
250.

155 gaviu East šalyje.).
Programas vakaro, susidės 

iš dainų, deklamacijų, įvai
rių šokių, monologų, muzika- 
liško solo, prakalbos ir viena
veiksmė komedija “Dėdė At
važiavo. ’ ’

Dainelių sudainuos choras 
iš New York’o Aušros Vartų 
parapijos. O kalbėtojumi bū
siąs iš Brooklyn, N. Y.

Įžanga suaugusiems bus po 
Vaikams virš 8-nių metų 

10c.
Laukiantysis Vakaro.

25c. 
po

L. J.

BROOKLYN, N. Y.
ALRK Moterų Sąjungos 24 

kuopa balandžio 30 d. vakare 
Į Karalienės Aniolų parapijos 
Į svetainėj surengė šeimynišką 
; vakarienę. (Pereitame No. 
Į apie tą pat pramogėlę buvo 
' klaidingai pranešta, jog rengė 
130 kuopa bal. 16 d. Red.) 
1 Svečių gana skaitlingai turė
jom, nors buvo linksma, bet 

i vis prisiminė mūs tėveliai, bro- 
j lėliai ir sesutės Lietuvoj. Se
kė auku rinkimas. Aukavo: j e *•
Vietinis klebonas kun. S. P. 

I Remeika $5.00, Antanina Trun- 
. kienė $2.00, po $1.00 P. A. 
■ Kvederas, O. Bendaravičienė, 
; K. Dumblienė, po 50c. J. Iva- 
Į nauskas, A. Milušauskienė,
M. Juškauskienė, P. Klonis, 
V. Dailidis, E. Vaitekunaitė, 
po 25c. J. Mekuckis, M. Švi- 
derskienė, A. Majauskienė, A. 
Mizvilaitė, P Vaitkiutė, O. 
Juodzevičiutė, P. Lencevičie- 
nė, Burgel, A. Strasevičienė, 
P. Ačiauskaitė, K. Dumblis 
P. Dailidenas, O. Butkevičie
nė, K. Petrukutis, Pajaujis,
A. Lukoševičius, P. Navickai
tė, P. Abraitis, A. Šlikytė, K. 
Šlikytė, J. Jakučiunaitė, A. 
Akunevičienė, J. Butkevičius,
B. Buvilis, J. Kirdeikienė, A. 
Milišauskienė.

Viso $19.50, su smulkiom $23. 
50. Aukos pasiųstos Tautos 
Fondo iždininkui.

Kastancija Dumblienė.

I

DU BOIS, PA.
Bal. 30 ir geg. 1 ir 2 d. šv. 

Juozapo lietuvių bažnyčioje at
sibuvo 40 v. atlaidai. Tokių 
iškilmių doboisiečiai senai bu
vo nematę, nes bažnyčia buvo 
uždaryta per porą bent metų. 
Labai buvo nusiminę Du-Bois 
lietuviai. Liūdnai žingsniuo- 

j^davo pro savo uždarytą bažny
tėlę į airių arba lenkų maldna- 
mį ir tenai bandydavo šiaip- 
taip užganėdinti savo dvasios 
reikalus. Kiti-gi pamylo viso
kias lindynes, girtuokliavimo 
įstaigas ir iki šiai dienai krei
va akimi žiuri į bažnyčią. Bet 
yra viltis, kad visi Du Bois 
lietuviai greitai supras, kokią 
milžinišką rolę lošia žmogaus 
gyvenime bažnyčia ir grįž jos 
motiniškon globon. Kur pa
rapijos reikalai stovi gerai,kur 
apsigyvena pasišventęs kuni- 
gas-tėvynainis, tenai lietuvių 
tautiškoji sąmonė auga kaip 
ant mielių. Duboisiečiai prie 
savo bažnyčios gana pripratę, 
nes lankė ją su viršum dvide
šimts metų. Taigi neįstabu, 
kad jos uždarymą dikčiai at
jautė. Prie uždarymo bažny
čios prisidėjo įvairios aplinky
bės, visų jų nei neišrokuosi, 
nes reiktų siekti gana senų lai
kų. Du Bois lietuvių vargai 
pasibaigė tik dienoje praeįtų 
Kalėdų, kuomet kų tik įšvęs
tas kunigas Mikolas Urbonas 
pradėjo su pasišventimu dar
buotis šv. Juozapo lietuvių pa
rapijoj. Darbo buvo ir yra 
sočiai. Jaunam nepritirusiam 
kunigui pakliūti taip apleiston, 
galima net sakyti, sugadinton 
vieton, nėra juoko. Tečiaus 
Jaunas kunigėlis, kurio širdy
je dega savo pašaukimo meilė,

NEW YORK, N. Y.

1.600 streikuoja darbininku.

Jau kas valanda darbinin
kai labiau nebenori dirbti už 
pigią užmokestį. Tai-gi ir 
New York’e ant dokų 4 d. ge
gužio išėjo ant streikų reika
laudami didesnio užmokesčio 
po 40c. į valandą, naktį 50c., šv. 

j dieną 60c. Tai kompanija ne
nori to išpildyti ale dėl nugaz- 
dinimo darbininkų dirba su 
skebais. Kompanija buvo į- 
sakiusi nestreikuoti be metų 
laiko. Bet darbininkai to ne
beiškentė, daro pirma. Tai ne
žinia kaip jie padarys ir kaip 
užsibaigs. Taip-pat turiu pra
nešti, kokie New Yorke lietu
viai. Eina mušti skebų neži
nodami kokie jie yra. Tai ir 
pradeda mušties tarpe savęs ir 
taip vienas guli ligoninėj, o 
antras šaltojoj.

Skadiškis.

MAHANOY CITY, PA? 
“Birutė” ir Vyčiai.

Gegužio 1 d. “Birutės’’ cho
ras turėjo parengtų balių Bač- 
kauskų salėj. Balius kaip ba
lius tegul liekasi savo vietoje, 
bet čia turiu priminti, kad šį 
kartų Birutės choras pasirodė 
su savo balium labai nemanda
giai rengdami jį sumušti Vy
čius, kurie čionai nesenai su
sitvėrė. Vyčiai susitvėrė iš to 
paties choro narių. Susiorga
nizavę mandagiai kvietė visų 
jaunimų susipažinti su Vyčių 
tikslu, bet nekurie nariai ne 
kų tenorėjo suprasti ir sueiti į 
pažintį, dar nemandagiai pra
dėjo “Birutės” choro nariai 
Vyčių būrelį šmeižti. Dar tu
riu priminti, jog “Birutės” 
choro valdyba viešai skelbiasi 
blaivininkais, o balių rengda
mi patys agitavo, kad būtų 
svaiginančių gėrimų.

Vyčiai nenusimena nei kiek, 
žengia drųsiai prie savo tikslo, 
pasisamdė ruimus dėl susirin
kimų ir žaidimų mokinties, pa
sidalino roles sulošti 
Našlė” 
dijėles.
Vyčiams ir toliaus neatboti, 
jei kas bando kenkti ir tegu 
žengia kai pasirodysite gerais 
darbais, 
ims

HARTFORD, CONN.

Kaip dalykas buvo 
pagadintas.

Dabar yra gera proga page
rinti darbininkų būvį, bet per 
darbininkų nesusipratimą, vie
toje kovoti prieš išnaudotojus, 
tai darbininkai kovoja vieni 
prieš kitus. Štai Hartforde 
yra didelė dirbtuvė “The Uni- 
ted Statės Tire Co.” Dirba 
dieną ir naktį. Darbininkų ne
gali sumedžioti. Toji kompa
nija turi 3 ofisus visose dalyse 
miesto gaudymui darbininkų. 
Prie geresnių darbų uždirba
ma 3 iki 6 dolerių į dieną per 
11 valandų. Naktiniai dirba 
13 valandų.

Bet kur sunkiausias darbas, 
tai yra prie kepimo tire’ų, 
dirba vien ateiviai, daugiau
siai italai. Dirba keletas ir lie
tuvių, vos gali uždirbti po 3 
dol. į dieną. Tame skyriuje 
dirba apie 300 darbininkų. 4 d. 
gegužio sutarė streikuoti rei
kalaujant pakelti mokestį ir 
visi vienbalsiai buvo sutarę. 
Bet kaip išėjo, tai katrie buvo 
pirmutiniai, tai tuos bosai iš
vijo per duris. Dar išėjo a- 
pie 20. Likusieji stojo prie 
darbo. Darbininkai taip vesda
mi savo reikalus niekuomet ne
pagerins savo būvio.

Darbininkas.

gerų organizacijų, o ypač vie
tinės dr-jos Lietuvių Brolių ir 
ragino visus vietinius lietuvius 
rašytis pire virš minėtos dr- 
jos ir laikytis prie tikėjimo ir 
doros. Toliaus gerb. kalbėto
jas nurodė galybę spaudos ir 
ragino skaitytie kodaugiausia 
gerų laikraščių ir knygų ypač 
“Darbininką” ir “Draugą”, o 
visokius bedieviškus raštus ar
ba šlamštus atmesti į šalį, 
o vien remti tiktai katalikišką 
spaudą. Kalbėtojas užsiminė 
ir apie vargstančius tėvynėje 
Lietuvoje. Ragino sutverti T. 
Fondo skyrių ir rinkti kiek ga
lint aukas. Buvo renkamos 
aukos. Surinkta $14.50. Iš 
virš minėtos sumos bus apmo
kėta už salę, likusius pinigus 
Lietuvių Brolių dr-ja pasilai
kys pas save, kol susitvers' 
T. F. skyrius. P-lės M. Kaz- 
kauskaitė ir M. Antanavičaitė 
vėl padainavo “Lietuva Tėvy
nė mūsų” ir dar vieną tautišką 
dainele, kurios labai dailiai 
skambėjo Kalbėtojas nepa
miršo nei mūsų didžiausios ir 
geriausios organizacijos SLRK 
A. Išaiškino visą josios geru- Į 
mą ir naudą ir ragino visus 
rašytis prie taip brangios orga- Į 
nizacijos. Kalbėtojo žodžiai ■ 
nenuėjo vėjais, bet atnešė vai-! 
sius. Susitvėrė nauja kuopa 
ir prisirašė 14 narių. Visi 
prisirašė prie apsaugos ir pa
šalpos skyrių. Tikimės, kad 
daugiaus prikalbinsime prisi
rašyti, o tada bus pasiųsta vi
sų narių vardai ir reikalingas 
mokestis į centro valdybą. Va
lio! Branforidečiai! stokim 
visi į darbą, remkim petys į 
petį ir verskime kalnus apsnū
dimo į šalį, o griebkimės už 
gerų darbų už gerų knygų ir 
laikraščių, nauda labai didelė.

Vilniškis.

bėjo p. Pakštas. Kalbėjo a- 
pie spaudą ir apie Lietuvon 
grįžimą. Po tam buvo pert
rauka. 7:30 vai. vak. buvo 
antros prakalbos. Kalbėjo a- 
pie blaivybę ir apie soči jai iz- 
mą. Publikos buvo pilna sve- 

! tainė kaip po piet taip ir va
kare. Buvo kolekta dėl pa
dengimo lėšų. Iš kolektos ne
buvo užtektinai apmokėjimui 
lėšų. Tai vienas vytis p. A. Ba
ronaitis kiek truko primokėjo. 
Paskaus prasidėjo pamokos so
cijalistų ir laisvamanių. Jie 
kreipėsi į kalbėtoją, kad tas iš- 

| rištų jiems klausimus. Pritai
sė kalbėtojui apie pusantro tu
zino klausimų. Daugiausia iš 
Mockaus biblijos. Kalbėtojas 

į viską jiems išekspleinino gana 
i puikiai. Publika patvirtino 
! gausiu delnų plojimu ir 
i kais.

juo-

Dr-jos sukaktuvės.

Šv. Petro ir Povilo
j rengia geg. 30 d. paminėjimą 
į 25 metij sukaktuvių. Kvietė 
visas dr-jas dalyvauti ir kalbė- 

j tojų tikimės gauti Dr. A. K. 
Rutkauską iš Chicagos. Būtų 

j labai malonu, kad pribūti! Dr. 
Rutkauskas ir aplanytų Grand- 

! Rapids’o lietuvius.
J. Išten.

dr-ja

MANCHESTER, N. H.
Lietuvių Jaunimo Ratelis, 

kuris gyvuoja jau dveji metai, 
13 d. geg. rengia prakalbas. 
Yra pakviesti “Darbininko” 
redaktorius p. J. Karosas ir ad
ministratorius A. Kneižis.

Lietuvių Benas “Kareivis” 
turėjo balių 6 d. geg. Tarp 
lietuvių veikimo tuom tarpu 
nėra. Liet. Jaunimo ratelio 
veiklesnieji nariai iš paskuti- 
nios varosi, kad nepalikt be 
svetainės, bet mažai yra prita
riančių. Nekurie rateliečiai 
mano surengti pikninką.

Čia tverės kooperacija dėl 
atidengimo krautuvės, (dve
ji metai atgal) bet ligšiol dar 
neturime savos krautuvės.

Turime Tautos Fondo komi
tetą ir presos komitetą; jie 
miega.

Turime parapiją ir pinigų 
pas vyskupą, bet neturime nei 
savos bažnyčios nei parapiji
nės svetainės. Pas mus veikė
jų ir inteligentų beveik visai 
nėr, jei koks užklysta, tai 
tuoj prasišalina. Dabai* aplei-

BROOKLYN, N. Y.

Ateikite į pramogą.

L. Vyčių 41 kuopa stato 
scenon “Lietuvaitės” 3 veiks
mų komedija. Perstatymas 
atsibus 13 d. gegužio subatos 
vakare.

Tai-gi kviečiame visus ap
linkinius atsilankyti ant minė
to vakarėlio. O ypatingai L. 
Vyčius, nes tikimės, kad bus 
viskas gražiai. Po perstaty
mo bus pasilinksminimo vaka
rėlio dalis dėl jaunimo. Taip- . - - . 2 ,
gi nepamirškit adreso North J mūsų miestą p. Nikodemas 
5-th and Havemeyer St. B’lyn Rastenis, gana darbštus vyras 
N. Y, parapijos svetainėje. ' ant visuomeiuskos dirvos. Jis 

J. K. Miliauskas. | dauS pasidarbavo dėl Tautos 
41 kp. pirm.

“Gudri 
ir Gurkliutės Kome- 
Laimingos pasekmės

tai ir pirešai kitaip 
elgtis.

Antanas Vytis.

BRONX, N. Y.

Rengia vakarą.

13 d. gegužio š. m. bus la
bai gražus pasilinksminimo 
vakaras, kurį rengia Šv. Izi
doriaus Pagalbinė dr-ja, salė
je “Bronx Casino,” po no. 
1994 3rd Avė. (Tarpe 154 ir

SCRANTON, PA.

Jaunavedį pririšo prie lovos 
kojos.

Pirmose dienose gegužio m. 
atsibuvo lietuvių vestuvės, kur 
dalyvavo mažas svečių būrelis. 
Per dienų buvo viskas gerai ir 
linksmai, bet jau vakarui ar
tinantis alkolis užviešpatavo 
viską, daugiausiai mūsų jau
navedės nusigėrė ir muštynes 
pradėjo kelt, už ką. turėjo bū
ti surištu. Bet ir surištas ne
rimavo. Tai reikėjo net ir 
prie lovos kojos pririšti. Gra
žu bus jaunavedžiui atsiminti 
vestuves, nėra ką sakyti.

Pašvilptsparnis.

BRANFORD, CONN.

Prakalbos, kurios pada
rė gero.

Gegužio 7 d. š. m. 2:30 vai. 
po pietų “Music” salėj atsibu
vo prakalbos, kurias parengė 
Lietuvių Brolių dr-ja Kalbė
tojas buvo p. J. B. Šaliunas iš 
Waterbury, Conn. Pirm pra
kalbos panelės Marė Kazlaus
kaitė ir Mikalė Antanavičaitė, 
padainavo dvi dailias daineles, 
iš ko publika buvo užganėdin
ta. Abi p-lės Vytės yra iš 
New Haven, Conn. Po tam se
kė prakalbos. Visupirmiausia 
kalbėtojas nurodė naudingumų

WILKES-BARRE, PA.

Širdingai ačiū.

Vietinė blaivininkų kuopa 
parengė 7 d. gegužio nedėlios 
vakare, pobažnytinėje svetai
nėje margą vakarėlį, kuriame 
daugelis pasidarbavo, o ypač 
gerb. kun. J. Miliauskas iš Pit- 
tston, Pa. Jis teikėsi mus at
lankyti su prakalbomis ir viso
kiais faktais prirodė svaigalų 
blėdį. Už tai mes blaivinin
kai ištariame širdingų ačiū 
gerb. kun. J. Miliauskui už jo 
pasidarbavimų.

Taip-gi išreiškiame padėkos 
žodį mūsų klebonui kun. J. 
Šiupšinskui ir šiaip visiems pa
sidarbavusiems išreiškiame a- 
v* — 
C1U.

Fondo prie surengimo f erų ir 
rinkdamas aukas tarp svetim
taučių, paduodavo žineles į 
laikraščius taipogi į vietinius 
angliškus. Jis buvo pirminin
kas presos komiteto. P. N. 
Rastenis dabar randasi Bosto
ne.

A. Zubkus.

PITTSTON, PA.

Gražus veikimas.

Feliksas A. černiauckas 
pirm.

kp.

CAMBRDGE, MAS.

Rengia pramogų.

Susirinkimas LDS. 8
nutarė atlošti teatrų 31 gegu
žio mėn. Pusė pelno bus naudai 
“Darbininko,” pusė naudai 
Cambridge’io lietuvių bažny
čios. Taip įnešė gerb. klebo
nas kun. Krasnickas ir visi su
tiko. Kasininkas V. Jakavi- 
čia davė atskaitų kiek yra ka
soj pinigų nuo 1915 m. 18 liep. 
lig gegužio 7, 1916 m. Besą 
$6.90.

Nors retai iš šito miesto ko
respondencijų tesimato laik
raščiuose, bet tai nereiškia, 
jig čia neveikiama. Čia daug 
veikiama ir to veikimo gražiu 
pavyzdžiu buvo puikus Velykų 
apvaikščiojimas. Kun. J. Mi
liauskas stropiai darbavosi 
veik per visų gavėnę, kad Ve
lykų bažnytinės apeigos būtų 
gražios, 
jas mišias, 
visi buvo 
gražumu. 
15 ypatų, 
kun. J. Miliauskas.

Įstabu, kad tai tokioj ma
žoj kolonijoj gali susidaryti 
toks choras ir toks benas. Tai 
labiausia kun. J. Miliausko ir 
vargoninko pono L. Vasausko 
dėka. Gali džiaugtis ir did
žiuotis mūsų kolonija tokius 
veikėjus turėdama.

Viską žinąs

Choras išmoko nau- 
Velykoms atėjus 

nustebinti apeigų 
Griežė orkestrą iš
Chorui dirigavo

Raštininkė.

GRAND RAPIDS, MICH.

Vyčių prakalbos.

Balandžio 9 d. L. Vyčių 43 
kuopa buvo parengus prakal
bas. Prakalbos prasidėjo a- 
pie ketvirtą vai. po pietų. Kal-

“Kova,” “Keleivis,” “Lais
vė” ir “Kardas.” Šiuo laiku 
tasai komitetas nepaklausė 
protesto katalikų ir kunigo ir 
jiems atsakė, kad tie žmonės 
yra toki pat katalikai kaip ir 
jie. Aišku, kad tas sucicili
kėjęs komitetas neatskiria juo- 

' do nuo balto.
Pažymėtina, kad tas komi

tetas gal buvo pavelijęs cicili- 
kams dalyti plakatus apie sa
vo prakalbas palei bažnyčią. 
Nedėlioj einant žmonėms iš 
bažnyčios vaikėzai stovėjo be
veik tarp durių bažnyčios ir 
dalijo. Pagal tiesų juos buvo 

j galima atiduoti policijai, bet 
i gal klebonas nepatėmijo.

Uždrausti tiems cicilikams 
su nekatalikiškais lošimais ka- 

j šiuo laiku 
nei su policija nebuvo galima, 

j nes tas komitetas vadindamas 
save katalikais per kortą yra 

i išgavęs tiesas valdyti parapi
jos mokyklą. Bet šituo savo pa
sielgimu jie pasirodė kuo tik
rai jie esą.

Laikas geriems katalikams 
sukrusti ir apsiginti nuo ap
gavikų, kurie vadindami sa
ve katalikais, dasigavę į kata
likų tarpą žeminą lietuvių var
dą ir niekina katalikišką tikė
jimą kas kiekvienam katalikui 
yra brangu.

Abelnai imant žmonės čion 
[ yra dori ir daug sveikesnių 
Į pažiūrų, negu tas sucicilikė- 
i jęs komitetas su keliolika savo 
į šalininkų. Nes nors cicilikai 
j su savo prakalbomis (vakarė- 
iliu) dasigavo į parapijos mo
kyklą ir išdalino plakatus pa
lei bažnyčią, bet ant to vaka
ro žmonių daugiau nepribuvo 
kaip 50, kas liudija, kad žmo
nės nėra tokiais kvailiais, kaip 
cicilikai manė.

J. K. Daržininkas.

iš protiško gan žemai stovi, 
nors ne visi, bet daug. Juodi 
laisvamanybės ir “cicilikiz- 
mo” debesiai, kurie didžiai 
temdo lietuviškus dirvonus A- 
merikos lietuvių, skleidžia sa
vo rukus ir šitoj kolonijoj.

Didžiuma yra geri žmonės 
ir protingi, atskiria gerą nuo 
blogo, bet yra keliolika ser
gančių Šliupo ir “cicilikų” li
goms ir jie nemato skirtumo 
tarp balto ir juodo, Y’patin- 
gai keli iš tų liguistų dasigavo 
į taip vadinamą parapijos ko
mitetą ir jie ardo parapiją sė
dami nesutikimą žmonių tarpe.

Ko jie nori tai gal nei jie 
patys nežino. Jie nori, kad jų 
pusės komitetas valdytų para
piją. Vyskupas sutinka, kad 
komitetas būhj parapijoje, 
reikalauja, kad ir kunigas uri • .. *., • . v ... i-” .nei su policija nebuv<eitų į tą komitetą, bet jie ant j 
to nesutinka. Jie nori patys 
valdyti be kunigo. Iš tos 
priežasties parapija dabar yra 
pasidalinus į dvi dali. Viena 
dalis, kuri yra didesnė sutinka 
su vyskupo reikalavimais ir 
Bažnyčios parėdymais.

Nesenai čia buvo atsibeldęs 
Mockus. Sucicilikėjęs komi
tetas norėjo jį leisti kalbėti ba
žnytinėj salėj. Katalikai, ku
riems tikėjimas yra brangus, I 
pasipriešino tam ir užprotes
tavo, tąsyk vienas iš to ko
miteto nusivedė Mockų į savo 
locną salę, kur jis laikė pra- j
kalbas.

Panedėlyje 1 d. geg. para
pijos mokykloj tas komitetas 
susileido cicilikus su prakalbo
mis, kaip buvo ant plakatų 
garsinta. Bet vietoj prakal
bų buvo sulošta vienveiksmė 
komedija. Paskui sekė bedie
viški monologai ir eilės ir kiek 
vienam ten atsilankiusiam 
buvo suteikta bedieviškieji lie
tuviški laikraščiai kaip tai,

Dėdės Jackaus kampelis.
Jackaus patarimai
Jūsų Mylista Dėdė Jackau: —

Pirmiausia gerbiamasis dė
duk nusilenkiu (tik nesuplišk! 
Dėdė Jackus) prieš Jūsų Aug- 
štybę ir senas dieneles(geriaus 
nusilenktum prieš seną bobą. 
Dėdė Jackus.) nes girdėjau, 
kad kiti tave vadina senu dė
duku, tai gal neužpyksi, kad 
ir aš vadinsiu senu. Tai-gi, 
gerbiamasis senei i-dėde, gal 
būsite malonus ir suteiksite at
sakus su puikiausias patari
mais, tik labai nesibark. (Kai 
Dėdė Jackus bara, tai vistiek 
kaip duoną medum tepa. Dė
dė Jackus).

Worcesterio Politikierka 
su visais vaikais.

Pirma kvestija: Kuomi va
dintus toks gyvulis, kad kar
vė kumeliuką atvestų?

Politikierkos Vyras.
Antra kvestija: Kuomi va

dintųsi tokie sutvėrimai, kurie 
kūno sudėjimu, veido išvaiz
da, akių spalva, raumenų 
kietumu - lietuviški, o liežuvis, 
čort znajet, keno.Penkius me
tus išbuvau Amerikoj ir nesu- 
kur išvažiuoti, tai savo vai- 
žinojau ar jie žydai, ar kitas 
kas?

Politikierkos Vyresni ji 
Duktė.

Trečia kvestija: Kas dary- 
kad mūsų mieste čia augu-ti,

sios merginos ir vaikinai tan
kiai serga galvos ir liežuvio li
ga ir kalboje jiems žodžių trūk
sta?

1 c

Kvestijos tavo labai atrodo 
gyvuliškos. Dėdė Jackus, kai
po miesto obyvatėlius jokių ra
gučių neužlaiko ir su jais jo
kio biznio nevaro. Tą džiabą 
atlieka Dėdės Jackaus kuni
gai: Mockus, Bimba, Mickus, 
Trimba, Kasparas, Vapsa ir 
kiti. Jie su gyvuliais viena
me garde augę, tai ir gyvulių 
praktišką protą geriau pažįsta. 
Tavo kvestijas buvau pasiun
tęs jiems išrišti ir štai kaip jie 
vvtlumočino.

1. Politikierkos Vyrui. Ku
meliukas, kurį atvestų karvė 
vadintųsi “Šakės” “kunigo” 
Bimbos pamokslų klausytoju 
ir jo artimiausiu parapijonu.

Bimba.
2. Politikierkos Vyresnia

jai Dukterei. Tie visi sutvėri
mai, kurie kūno sudėjimu, a- 
kių spalva, raumenų kietumu 
panašūs į lietuvius, o liežuviu 
į “Kataliko” Dutkų, yra tik
riausi Šliupo vaikai, kuriuos 
pagimdė lietuviška močiutė, 
bet išauklėjo “cicilikizmo” pa
motė. Su žydais jie nieko ben
dro neturi, nes žydai viernai 
savo tautai tarnauja ir Jehovą 
iki šiai dienai garbina. Gi 
lietuviški “cicilikai” vien tik 
į pėtnyčioj suvalgytą kiaulės 
kulšį tetiki. Tie sutvėrimai y- 
ra viernais mano mokslo išpa
žintojai.

MAHANOY CITY, PA.
Laikraščiuose labai retai 

tenka užtėmyti žinučių iš šito 
■miestelio. Tas atrodytų, kad 
čia lietuvių yra visai mažai. 
Bet ne, šitas miestelis yra vie
na iš didesnių ir senesnių lie
tuviais apgyventų kolonijų ry
tuose.

Lietuviai šito miestelio iš 
materialio atžvilgio pasituri 
gerai, bet iš dvasiško, o gal ir

Politikierkos Sūnus. 
Atsakymai ir išvirozinimai 
Politikierkai:

Jei kitą sykį įlysi su savo 
seniu ir visais beibiais į mano 
kampelį, tai gausi tokį smar
kų kiką, kad tavo visa poli
tika iš krepšio išbyrės. Nori j 
pas Dėdę apsilankyti tai vai- i 
kus atiduok kokios kūmutės 
globon, o vyrą palik saliūne, j 
tai ir tau bus mažiau baderio į 
ir man bus spakajus. Vis-gi, j 
kaip matyti, boba esi ne dur- j 
na, nors ir ilgą plauką turi. ■ 
Dėdė Jackus labai mėgia lie
tuviškas politikierkas ir sufra- j 
gietes ir savo kampelyj pave- j 
da joms tris kertes, o kipšukui 
ketvirtą, kad kartais jos tarp į 
savęs nesusifaitytų. 
galėtų jas išskirti.

■ i

Kipšas

Mockus.
3. Politikierkos Sūnui. Kad 

čia augęs lietuviškas jaunimas 
dažnai serga galvos ir liežuvio 
liga, tai paprastas mūsų gy
venime apsireiškimas Nuo čiu- 
tabakės ir čiugamo ir jautis vi
durių liga susirgtų. Pamėgin
kit juos gydyti lietuviškais 
barščiais ir kopūstais.

Trimba.

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

LIETUVIUS.

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje 
galima gauti visokių vyrų, 
moterų ir vaikų drabužių, 
čeverykų, robų, aukso ir 
deimanto.

52 MILLBURY STR.,
WORCESTER, MASS.

* *



4 “DARBININKAS”

Vietines žinios.
DARBININKAI RENGIASI 

PRIE VAKARO.
Darbininkų Sąjungos 

kp. Teatrališkas Ratelis 
giasi prie vakaro, kuris

1 os 
ren- 
bus 

laikomas nedėlioj gegužio 14 d.
Pasakojo žmonėms, kad ir ko
kį ten Redaktorių suloš. Pažiū
rėsime.

Rep.

ATSIDARĖ VYČIŲ KURSAI.
Pėtnyčios vakarų, geg. 6 

d. atsidarė po trumpų vakaci- 
jų Vyčių vakarinė mokykla. 
Ant pinuos lekcijos atsilankė 
apie 35 mokiniai. Kur dingo 
kiti?

čius, kuris savo spyčių pradė
jo nuo gumbo. Paskiaus, į bo
butes pasipiršęs, bobiškai pa
sakojo kad jei šeimynoje gims
ta vaikas, tuomet tėvas 2 stik
lu degtinės išgeria, jei mer
gaitė vieną. Apie Smelsto- 
riaus “lašinius” ir rašyti ne
begalima. Ištikrųjų, to va
karo negalima prie kito ko pri
lyginti, kaip tik prie Džian 
Bambos Spyčių. Kalbėtojai 
tarpais ragino kad tėvai kūdi
kius augintų dorai, bet kaip 
galėjo tą kalbėtojų dorą su
prasti tėvai, tai gal ir pats 
gudrasis Salamonas neišaiškin
tų. Prie 
bų laiką 
-“Kardą”

Rodos,
rengtos, ydant padidinti na
rių kliubo skaitlių, bet per 
visų laikų nei vienas kalbėto
jas neparodė kuomi ir kame ta 
organizacija yra naudinga.

Didesnė žmonių pusė išėjo 
lauk, nes nenorėjo klausyti tų 
pliauškalų. Kitos narės gi
riasi: “mes esame katalikės ir 
gal katalikėmis mirsim.” Taip, 
tai taip, bet ar tik ne su kun. 
Bimbos pagelba?

Švilpienė.

Vežimėlis vaikams lygiai 
toks, kaip šis paveiks- tf»Q 25 
las parodo kainuoja

LIETUVIS KRIAU0IUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

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

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

Wilkes-Barre, Pa.

f

F .~-~ T ,
•------------ --- - =====

Rep.

APAŠTALYSTES DR-JOS 
SUSIRINKIMAS.

Gegužio 6 d. 8 vai. vak. Šv. 
Petro par. baž. salėje atsibuvo 
mėnesinis Apaštalystės D-jos 
susirinkimas. Tarpe svarbes
nių dalykų buvo nutarta sušel
pti ponių Trečiokienę, kuri da
bar yra labai vargingame pa
dėjime.

Rep.

APSIVEDĖ p. S. MOCKUS.
Nedėlioj geguž. 6 d. 2:30 vai. 

po pietų Šv. Petro bažnyčioje 
likosi surišti moterystės ryšiu 
p. St. Mockus ir p-lė Ka- 
zmauskaitė. Linkėtina nau
jai porai gero ir laimingo su
gyvenimo.

Jaunavedžiai yra gerai ži
nomi, kaipo scenos veikėjai.

Rep.

to per visų prakal 
agentai “Šakę”- 

platino.
prakalbos buvo su

MIRĖ JAUNA LIETU
VAITĖ.

Nedėlios rytą, 9 vai. su ba
žnytinėmis apeigomis likosi 

: palaidota jauna vos tik 19 me- 
i tų mergina Marijona Žilins- 
į kaitė. Sirgo apie 4 savaites. 
! Gyveno ant Atliens gatvės. Lai 
: jai būna lengva šios šalies že- 
I mele.

Rep.

Regulerė kaina $12.00.

Turime visokių spalvų.
Mūsų krautuvėj kainos ant 
rakandų žemiausios visame 
Bostone.

James Ellis Co.
Kampas B ir B’way,

Krautuvėj nuolatai yra
Lietuvis pardavėjas

GERIAUSIOS 
F A R M O S.

Norintieji pirkti gerų farmų 
budinkais, Sodais, apsėtais

Dr. Paul J. J a kniauk
(Jakimavičius)

L Priėmimo vslAndo*:
Nuo2 iki3 popiet. Nuo 7 iki S vakare 

jį 509 BROADKAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

LIETUVIAI PAS SAVUS.

nau-

LAIMĖJO LAIKRODĮ.
Subatos vakarų, geg. 6 

Šv. Petro parapijos bažnytinė
je salėje buvo loterija laikro
džio, kurį leido Marijos Vai
kelių dr-ja. Laikrodį išlai- 
mėjo panelė Ona Staniuliutė 
190 Kneeland St., Boston.

Rep.

d.

Nedėlioj 2 vai. po pietų Šv 
Petro bažnytinėje salėje atsi 
buvo Šv. Petro ir Povilo drau 
gijos susirinkimas.

Rep.

Panedėlio rytų Boston Ele- 
vated karų kompanija išleido 
pusę vasarinių gatvėkarių.

Rep.

DOVANOS IŠDALINTOS.
Subatoj po pietį] buvo Ma

rijos Vaikelių dr-jos susirinki
mas. Vaikučiai tarėsi apie 
išvažiavimų Į miškus ir laukus. 
Beto, nutarta atspauzdinti 
dr-jai konstitucijų. Toliau 
buvo išdalintos dovanos tiems, 
kurie geresnius dalykus buvo 
parodai pagaminę. Pirmų 
dovaną — $1.50 gavo Ona Do- 
biutė už išsiuvimą paduškos 
(sofa pillow); 2 — $1.00 Domi
ninkas Štreimikis už Lietuvos 
Žemlapio nupiešimą; 3—$1.00 
Marijona ir Ona Dusevičiutės 
už išsiuvimą žiurstukų; 4 — 
50c. Antanas Stravinskas už 
padarymų suoluko iš medžio. 
Pagyrimą gavo Elena Kohans- 
kiutė už staltiesę, Ona Skud- 
riutė — už padarymą andaro- 
ko, Alena Kiburiutė, Alena 
Kazlauskiutė, Kotrina Cuniu- 
tė ir Marijona Radzevičiūtė už 
paduškėles (sofa pillow).

Rep.

KAS, KIEK SURINKO. 
DIVIZIJA XI.

Kapitonas A. Stankevičius?
1. Julijona Staniuliutė $14.43
2. Ona Paroloniutė 13.52
3. M. Ausukaičiutė 11.96
4. J. Steponavičiūtė 10.00
5. Alena Dusevičiutė 5.73
6. K. Čiuniutė 4.60
7. O. Skudriutė 2.72

įsu
i sąraoz sojoS s<uqjipsiau jį sįbsįubį 
| nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždė- 
tojai ir apgyvendintojai didžiau- 

I sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 

j lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 

I ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau- 

Į šioji lietuvių farmerių kolonija 
randasi ant gerų derlingi] laukų 

, puikiausioj apielinkėj miesto 
I Scotville ir portavo miesto Lu- 
j dington, Michigan valstijoje, Ma- 
!son county. Toj puikioj apielin- 
į kėj mes turime daugybę visokių 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indėdami už 4 cenuts krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko-

■ lonijos mapą ir parduodamųjų 
1 puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių 

į venimo.
Adresuokite,

A. KIEDIS & CO. 
Peoples Statė Bank Bldg.

Scotville, Mich.

gy

Pasiuvam drapanas sulig 
jausios mados ir pagal Jūsų noro.

JONAS BERZEL0NIS & CO.
28 Chandler Str., Boston, Mass. 

(Castle Sąuare’s Block’e.)

Vienatine Lietuviška

Krautuve
Kuri užlaiko visokio ta- 

voro, reikalingo maine- 
nieriams.

V. LUKOSEVICIA, 
Minersville, - - Pa.

Ofiso odynoe
1-8 P.M.7-9P.M.

DR. F. MATULAITIS
Gydo* vi tokia*? liga* 

Priskiria^kkinlu*.

419 Boylston St, Boston, Mass.

TEL. BACK BAY 4200

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

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

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

-

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŽAPALIS1 

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

tės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

t 
T 
T f t 
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__Skaitykite ir platinkite 
“Darbininkų.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grinčioje.

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

Tel. Oxford 4900.
J. P. TUINYLA

žąv V o

Mano vienpiliečiams:
Turiu už garbę paskelbti sa

vo skaitlingiems prieteliams ir 
abelnai visuomenei, jog aš esu 
susinešęs su gerai žinoma rūbų 
firma HARRISON COMPANIJA 
ant Washington gatvės, kampas 
Beach. Po daugelio metų mano 
sunkaus darbo mano nuolatinis 
troškimas įsigauti į platų preky
binį lauką išsipildė pilnai. Ka
dangi mano pasisekimas pilnai 
priguli nuo jūsų parėmimo, tai 
aš labai pasitikiu, kad leisite man 
išpildyti jūsų reikalavimus dra
bužiuose.

Todėl aš širdingai kviečiu 
visus savo prietelius ir vienpilie- 
čius atsilankyti pas mane. O aš 
sužinojęs visų pageidavimus iš- 

savo išgalėjimo.
Joseph Zupkowski.
pildysiu pagal geriausio savo išgalėjimo. Kreipdamiesi 
prie manęs su užsakymais, jūs prigelbėsite man kilti vis 
augštyn ir augštyn toje firmoje, kurią aš turiu už garbę 
reprezentuoti. Dėkuodamas savo seniems ir brangiems 
draugams už pereitus prielankumus ir tikėdamasis tolimes
nio rėmimo pasilieku pasiryžęs jums geriausia patarnauti,

JOSEPH ZUPKOWSKI.

Didelė drabužių, aprėda
lų ir apvalų Harrison kom
panija yra gerai žinoma 
Naujojoj Anglijoj už savo 
teisingą biznio vedimą ir že
mas kainas, už gerą tavorą. 
Mes pilnai garantuojame 
kiekvieną dalykėlį, nuo mū
są perkama ir pinigai tuo
jaus sugrąžinti, jei dalykas 
nebus atsakantis. Audimas, 
vartojamas teisingai pagar
sėjusį Harko Brand drabu
žių, yra taip padarytas, jog 
iš jo padaryti drabužiai už-

laiko savo formą ir nesirauk- 
šlėja. Harko siūtai ir over- 
kotai yra visuomet rankų 
darbo ir lygūs kriaučių pa
darytiems.

Harko siūtai vyrams ir vai
kinams nuo $12.50 iki $25.00.

Harko pavasariniai overko- 
tai nuo $9.75 iki $20.00.
Pas mus yra didelės daugy

bės vyriškų aprėdalų ir skry
bėlių ir pagarsėjusių Pac- 
kard čeverykų po $4.00 ir 
$5.00. Kitokie čeverykai nuo 
$2.50 iki $3.00.

The Harrison Company 
662-672 Washington St. 

cor. Beach.

GASPADINIŲ KLIUBO 
PRAKALBOS.

Lietuvių Svetainės mažes
nėje salėje įvyko gegužio 6 d. 
prakalbos, surengtos Lietuvį 
Gaspadinių Kliubo. Pirmiau
sia padainavo keletą dainelių 
“Gabijos” vaikų choras. Pas
kui prasidėjo taip vadinamos 
prakalbos. Pirmiausiai pasi
rodė ant estrados ponas Vitai
tis ir su didžiausiu piktumu 
sušuko: ‘ ‘ Agitacija, agitaci
ja, tai yra tikslas šio vakaro!” 
Toliau užsipuldinėjo ant kun. 
F. Kemėšio. įnirtusiai užreiš- 
kė, kad kun. F. Kemėšis kliu- 
bietes prilyginęs prie paleistu
vių. (Pati buvau ant prakal
bų, kada kun. Kemėšis kalbė
jo, bet jis kliubietėms tokių 
nuodėmių nepriskaitė. Vadi
nasi Vitaitis pamelavo.). Pas
kiau sakė, kad buvęs tikinčiu, 
bet dabar negalįs tikėti, nes 
jo sąžinė jį verčia nebetikėti; 
barėsi ant išpažinties, prisi
minė apie kiaušinius, savo pus
brolio bijografiją nupasakojo 
ir apie baisias apsivedimo pas
laptis tlumočino. Tikrai lais
vai kalbėjo ir iš visos kalbos 
iiėjo kratinis.

Antras kalbėjo J. Du^evi- 
\

DIVIZIJA XII.
Kapitonas J. Landžius.

739

1. H. Gilbert $12.12
2. Ona Zenevičiutė 10.95 1
3. Ona Vaigoniutė 10.30
4. Alena Kiburiutė $11.83
5. Stella Matejunaitė 5.41
6. Jonas Nevulis ?
7. Josaphina Dubinskiutė 4.84
8. Alena Steponavičiūtė 4.00
9. Ona Markuniutė 4.82

DIVIZIJA XIII.
Kapitonas Al. Caspar.

1. Marijona Mačiuliutė $13.95
2. Ona Meškauskiutė 9.01
3. Antanina Staniuliutė 8.01
4. Marijona Račiūnienė 5.61
5. Ona Kazukevičiutė 7.02 [
6. Agota Špokiutė 6.45
7. Marijona Zarenkiutė 5.26
8. Valerija Grinevičiūtė 4.75

PATAISYMAI.
V Divizijos kapitonas turėjo būti

Antanas Buslevičius. ■ ;
Marijona Šauliutė po 1 div . 5.67

i Levose Maleikiutė 16.07
' Katarina Giedraičiutė po 3 div.
1 Petras Grigas $13.05
L. Gedminaitė 17.52
M. Prunskunaitė po V div. 4.81

DIVIZIJA XIV.
Vincas Sarapas

L. J. Logan Co. $5.00
F. W. Strakauskas.

Parsiduoda visai pigiai rakan-
dai (forničiai) dėl trijų kamba-

irių. Priežastis pardavimo, išva-
žruojame į kitą miestą. Norėdami
pirkti atsišaukite:

J. S. (53-4)

DIDŽIAUSIAS IŠPAR
DAVIMAS.

Parduodu laikrodžius vyriš
kus ir moteriškus sulig naujau
sios mados ir už pigiausią pre
kę.

Turėdamas kitą užsiėmimą 
prie bilijardu arba (Poolroom) 
Bolių-kambarį, neturiu laiko 
pardavinėti ir dabar noriu par
duoti visai pigiai.

Tavoro turiu apie porą tūk
stančių vertės.

Jeigu kam būtų reikalinga 
pirkti, tai malonėkite atsi
šaukti arba ateiti ir pažiūrėti.

Dabartinės prekės laikrod
žių tokios:

Motera laikrodžiai 14 k. nuo 
$15.00 iki $50.00.

Vyriški 14 karato nuo $25.00 
iki $50.00.

žiedai moteriški 14 k. nuo 
$2.00 iki $30.00.

Taip-gi daugiausia visokių į 
auksinių daiktų visai pigai.

L. VALIACKAS
230 Broadway

So. Boston, Mass.

C. & P. Phone St. Paul 5947
R AB ĮNINKĄS 

IR 
BALZAMUOTO JAS.

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 miestų.

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

Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS, 

500 So. Paca Street,
Baltimore, M. D.

G

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

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

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

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

si rokundų, su paveik
slais (apdarvta) ........... 35c.

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs 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.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

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

s

1.00
1.00

75c.
50c

1.00

25c

75e

50c.

25c.
r«

1.00

I

w

k

15 ir 25e. 
gėlių 25,

50c. 
25c.

5

Reumatizmo 
slinkimo plaukų 
pleiskanų 
kosulio, grippo 
slogos 1 00 

1.00 
50c.
1 00

90 
<iOC. 
25c.

svei- 
bw?

Visokie kvepianti 
muilai 10,

Perfumos visokių
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

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 25c.

Gumas nuo dantų gėlimo lOe. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

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

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

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų. 
” ’ ’ , o męs prisiusime

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
e C St., So. Boston,Mass.

Z

O F

kis 4^ J

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

J. P. TUINILA.
822 Washington St., Boston. Mass

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku- 
ka’-dų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ce- 
luloidu. Išdirbu šarpas, vėliavas, karūnas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai 
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl 
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie 
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo 
rankom.

b! 
b! 
te k

Vienatine Lietuviška

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

ros sekančios gyduolės.

• • •
Kaip apuokas. Gražus kaip 

apuokas.

lie-j

Nichael Coran
366 Broadvav, 

South Boston, Mass.

Julius Prince Bankierius
Išmaino pinigus, parduoda 

Laivakortes ir geležinkelio ti- 
kietus į visas dalis pasaulio. 
Taip-gi parduoda krautuvėms 
sklado kainomis deimantus, 
laikrodžius ir kitus Juveleri- 
jos daiktus.

ATYDA
Ansonijos ir apylinkių 

tuviams šiuomi pranešu, 
atidariau fotografijoms trauk
ti galeriją ir darbą atlieku ar
tistiškai.

Reikale kreipkitės lietuviai 
pas lietuvius.

Jonas Ealtiumtis
66 Third St., Derby, Conn. 

(42-55)

Knygų ir visokių reli
giškų daiktų.

Kas prisius 10c. krasos 
ženkleliais, gaus katabogą.

Turiu daugybę visokių 
maldaknygių lietuviškų ir 
lenkiškų.

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth Street, 

South Boston, Mass.

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE.

Rear Broadway St., 
South Boston, Mass.

PAIEŠKOJIMAI.

Paieškau Leono ir Prano 
žalių pirm karės gyveno Užsie
nių kaime, Triškių par., Šiau
lių pav. Kauno gub.

Jokios žinios dabar neturi 
me apie juos, tai malonėkite 
ar jie patys ar kas kitas atsi
šaukti. Mūsų adresas: 
Agnieška ir Marijona žilaitės
- -- ~-T---- ----- - - -

Lietuviai apsi
ginkluokite taip

Nusipirkite savo namus 
ir už juos randas išsimo
kės, tai senatvėj turėsite 
dailų gyvenimą. Apdraus- 
kite (inšurinkite) na
mus ir rakandus (fomi 
čius), kad nelaimėj atsi 
tikus galėtumėte kitus nu
sipirkti, apsaugokite dirb
tuves ir darbininkus, ap 
saugokite automobilius, 
arklius ir vežimus nuo vi
sokių nelaimių.

Aš virš minėtus darbus 
atlieku kogeriausiai, turiu 
patsai gerą patyrimą gy 
zendamas čia Amerikoj 
per 30 metų. Esu tikrai 
atsakantis už visokį dar 
bą, turiu Statė Brokei 
nsurance License, esmu 
Notary Public, Justice of 
the Peace, Auctioneer ir 
Agentas, parduodu na 
mus, farmas, lotus. Kvie 
čiu visus lietuvius ir lietu 
ves atsilankyti į mano ofi
są.

* į

Nuo
Nuo

ir
Nuo 

ir
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

nežiūrint, i
duobų galite reikalaut ir per laiškus, 

eipresu.
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