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Nelaimės darbe Austrai

Jau išėjo iš spaudos
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Siųskite užsakymus

Vyrai ir Moters

Rengkitčs Bostonan!

Ispanijos karalius yra kvie
čiamas patarpininkauti tarp 
Meksikos ir Suvienytą Valsti
ją, kad tarp ją nekiltą karė.

■ Rumunijos karai ienė incog- 
nito važiuoja Į Berliną.

Graikijoj prasidėjo kai-kur 
riaušės dėl stokos maisto.
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didžios
80.000

Darykite kuopos susirinldmus. rinkite delegatus 
siųskite įnešimus.

Demokratą Partija sumanė 
surinkti rinkimą agitacijai $1.- 
700.000. Varysis iš visą jėgą, 
kad prez. Wilson vėl liktą pre
zidentu.

STEIGKIME STREIKI 
NINKU FONDĄ.

Meksikos pasienyje valdžia 
turi tik 15 lakūną. Teiravo
si ar negalėtą Amerikos lakū
nai sugrįžti iš Francijos, kurie 
dabar yra karės lauke.

Sumobilizuota milicija Dė
dei Šamui atsieis po $250.000 
dienoj. Meksikos reikalai 
Suvienytoms Valstijoms jau 
prarijo $10.000.000. Dėdė* Ša
mas kareivio pramaitinimbi 
išleidžia po 30c. dienoj.

S. V. valdžiai reikalingi mu- 
zikatai, virėjai ir veiteriai. 
Prasidėjus mobilizacijai tokiu 
vyrą labai prireikė.

SUSIORGANIZAVO.
Baltimore, Md. — 1.000 dar

bininką, dirbusią Dry Dock 
ant Shipbuilding kompanijoj 
buvo sustreikavę, kad išsiko
voti trumpesnes valandas. Su
streikavę susiorganizavo. Kom
panija paskui užvedė derybas. 
Kompanija pasižadėjo nuo rug
sėjo m. š. m. ant 4 nuoš. pakel
ti algas ir paskui nuo sausio 1 
d. vėl pakelti ant 4 nuoš. Sa
vaitėje dirbs 50 valandą.

Kompanija priimdama atgal 
streikininkus nedarys skirtumo 
ar prisidėjo kas prie unijos ar 
ne. Įstegė taip komitetą, ku
riam galima bus pasiguosti.

REIKALAUJA SUSTIPKI 
MIKŲ.Popiežiaus 

palaiminimas

Stetson 
cnipani.os darbininkai 

Jie 
Su-

PASIBAG5 STREIKAS
Philadelphia, Pa. 

hat 
nubalsavo grįžti darban, 
streikavo nuo kove 16 d. 
streikavo dėlto, kad buvo blo
gos darbo sąlygos. Streiki
ninką buvo apie 1.000. Strei
kas pasibaigė pasidarbavus 
valdžios atstovui Robert 
McAVade. Kompanija pasiža
dėjo pagerinti darbo sąlygas.

DARBININKŲ STOKA.
Šiais ' laikais Suvienytose 

Valstijose labai pritruko darbi
ninką. Taip girdisi i įvairią 
šaltinią. Darbo ieškojimo biu
rai daug bėdavoja negalį sume
džioti darbininką. Vieno to
kio biuro vedėjas New*Torke 
pasakė: “Aš galėčiau surasti 
darbo visiems vyrams, kurie 
tik kreiptųsi į mane. Niekuo
met nebuvo tokio darbįninką 
reikalavimo, kaip dabai*. Va
karuose ypač nusiskundžiama 
darbininką stoka. Valstiji- 
niai keliai negali būt būdavo ja- 
mi dėl darbininką stokos. O 
algos mokama geros. Prie to
kio darbo seniau mokėdavo po 
$1.50 dienoj, o dabar doleriu 
brangiau moka. Nesuprantu 
kodėl taip pritruko darbinin
ką. Mums reikia italą, lenką, 
slavoką, o daugybės ją išva
žiavo Europon kariauti. Tai 
viena priežasčią darbininką 
stokos. Antra tai reikalavi
mas darbininką amunicijas dir 
btuvėse. Taip daug prireikė 
ten prastą darbininką,r kad 
dabar visur ją trūksta. Yra 
gerą darbą Ant farmų. Šiose 
dienose bile kas nori darbo, tai 
jo gali gauti. Darbininką tiek 
prireikė, kad aš tokios stokos 
niekuomet savo gyvenime ne
su matęs.”

Tai be ateivybės ir negali ap- 
seiti dar ši Šalis. Atrivybė 
apsistojo ir pritruko darbinin
kų.

STREIKUOJA.
Johnstown, Pa. — Jau mė

nuo atgal kaip streikuoja ma- 
lioriai. Jie turi uniją. Jie 
varosi prie to, kad išsikovoti 
8 vai. dienoje ir seną algą gau
ti. Darbdaviai sutinka duoti 
8 vai., bet nesutinka po seno
vei mokėti. Streikininkai ne
mano nusileisti.

So. Bostone atsibus L. D. S. Seimas, o liepos 5 ir 6 dd. 
tame pat mieste atsibus A. L. R. K. Moterų Sąjungos Sei 
mas.

Austrai trečiu kartu ištuš
tino Černovicus, bet tikisi ū- 
mai atsiimti. Pabėgėliai iš 
Černovicą jau pribuvo Vienon.

iš auką ir pelno nuo vakarą, 
tai man rodos, kad iš to nieko 
negali būti. Aukos — daly
kas netvirtas, nepastovus. 
Plaukia, plaukia ir sustoja. 
Kas kita nuolatiniai mokesniai. 
Jie tai tikras pamatas tokiam 
streikininką fondui. Kai prie 
mokesnią dasidės dar ir aukos 
ir kitokios ineigos, tada mes 
ir galėsime sukrauti didesnes 
sumas. Užtat aš ir balsuoju, 
kad streikininką fondan visi 
mokėtume extra po 5c. į mėne
sį. Tiesa, reikia, kad L. D. 
S. nariams eitą visi trys “Dar
bininko” numeriai. “Darbi
ninko” redakcija aiškina, kad 
ir dėlto jau reikėtą penktuką 
pridėti. Na, tai ir dėkime 
du penktuku, mokėkime kas 
mėnuo po 30 centų, o tada tu
rėsime ir laikraštį visą, ir fon
dą. Atsiminkime-, kiek mes 
galėsime naują narių pritrauk
ti prie mūsų brangios organi
zacijos, kai žinos, kad už 30 
centą yra duodama ir visas 
“Darbininkas,” ir streike pa-

SMULKESNĖS ŽINUTES.
Iš Kopenhageno pranešama, 

jog kaizeris apleido Berliną ir 
išvažiavo Verduno frontam

Vokietija tikisi ir nori, kad 
Suvienytos Valstijos susipeš
tų su -Meksika. Tai tuomet, 
sako, negautą talkininkai iš 
Amerikos nei ginklą, nei amu- 
JHoijos,- -nei pinigų-’ "'

žios knygelės. O dar iš tų mo
kesnią kelios dešimtys centą 
liks kuopai.

Aš taip manau, kad visi L. 
D. S. nariai galėtą su tuo suma
nymu sutikti, nes, tai įvedus 
mūsą organizacija imtą augti, 
kaip ant mielią, o darbinin
kams čia skriaudos nebus.

Dešimtukinis.

Streikierių 
fondas

Senai ruošiuos pasakyti 
broliams darbininkams savo 
nuomonę apie tą svarbią svar 
blausią mūsą darbininką reika
lą — apie streikininką fondą.

Man rodos, kad tą fondą 
mes būtinai turime šiame seime 
įsteigti ir sutvarkyti. Žino
ma, mūsų L. D. S. neatstos 
darbininkišką uniją, kurios 
duoda didesnę pašei pą streiko 
metu. Į unijas mes vis tiek 
turime prigulėt. Bet argi ne
būtą naudinga dar iš savo lie
tuviškos sąjungos šiokią tokią 
pašei pą gauti Ypač žmogui 
su šeimyna tiek daug dabar 
kaštuoja pragyvenimas, o kad 
labai atpigtą visos gyvenimo 
reikmenys — to sunku tikėties.

Pagaliaus, nežiūrint į ragi
nimus, visuomet bus nemaža 
lietuvių darbininkų, kurie dėl 
tūlų priežasčių neprigulės prie 
jokių darbininkiškų unijų. 
Tiems tai L. D. S. ir būtų tik
ra geradarė, jei jie galėtų gtu- 
ti iš jos streiko laiku “bent tre
jetą dolerių savaitėje pašelpos. 
(Reikia eiti prie to, kad visi 
darbininkai prigulėtų prie uni
jų. ‘Darb.” red.) 

’ Tik kai rašo kiti, kad ne- 
reikia uždėti tam naujų mokės- darbo savaitėje.' Algas išsiko 
nių ir kad tas fondas susidėtą vojo nuo $4 iki $4.40 dienoje. ’

Agentai, knygų platintojai užsisakykit 
šimtais. Lengviausia parduodama knygele.

Miliarderio John D. Rocke- 
fellerio darže užauginta -di: 
džiausios žemvuogės. Tarry- 
towno, N. Y. ūkio parodoj pir 
ma dovana teko tam miliarde 
riui.

Nubudęs .po žieminio miego 
šiaurės meškinas, rodo didelę 
galybę ir ištvermę. Su nenu
ilstančia energija tvatina Aus
trijai į pašonę. Labai susirū
pino kaizeris ir siunčia savo 
kareivių talkon.

Su pergalėmis carą sveikina 
ir Anglijos karalius. į

Rusai kas diena skalbia pa
sisekimus, apie austrų sumu
šimą įvairose vietose, apie pa
ėmimą nelaisvėn priešininkų, 
apie užėmimą naujų- pozicijų.

Rusai veikia viesūlos smar
kumu. Kai užėmė Černovi- 
cus, Bukovinoj sostinę, tai 
nei kiek nelaukę ūžtelėjo to
lyn. Austrai nespėjo susi
tvarkyti ir ten jų jėgos liko 
suskaldytos. Viena 
armijos skeveldra 
austrą kareivių — tapo atkirs
ta nuo kitų ir turės arba pasi
duoti arba žus nuo rugn ugnies 
ir kardo. r* Tai pietim^me’inū-' 
šio linijos gale austrai ypač 
iškrikdyti. Tik skeveldai te
liko. Vienas po kitam visi 
tuoj bus sunaikinti. Dabar 
jau ten nėra tvarkos, bėga kur 
kurio akis rodo ir kojos neša.

Pameta šautuvus, palieka 
armotas ir lekia. Daugelis 
smunka per rubežių į Rumuni
ją

Ten austrams vadovauja 
gen. Pflauzer. Jis su savo ar
mijos likučiais dumia linkui 
Seret upės.

Paimtieji austrai nelaisvėn 
papasakojo, jog austruose už
viešpatavo nusiminimas. Sako, 
jog jau prasidėjo kraustymosi 
iš Lvovo. Rusai vis veržiasi 
linkui to miesto. Bet austru 
pasipriešinimas ten didėja, nes 
čia jie grumiasi sale narsių kai
zerio kareivių. Čia austrai 
pradėjo vartoti ugnim spjau- 
jančius įrankius. Tai leidžia 
liepsnas ant atakuojančių ru
sų. Taip-gi čia austrai ir 
vokiečiai įvalias turi amunici
jos/ Toj fronto dalyje paim
tieji austrai pasakoja, jog jie 
tik ką atvežti iš Italijos fron
to.

Tai austrai ir vokiečiai pa
siryžo iš visų spėkų ginti Gali
cijos rubežiųs ir nedaleisti ru
sus paimti Lvovą. Ta fronto 
dalis jiems svarbesnė, negu 
Bukovina. Galicijos fronte 
dabar rusams žymiai pasunkės 
veikimas. Kur austrams su
veikia vokiečiai, tai ten sun
kiai dalykai eina.

Toliau į šiaurę Lietuvos 
fronte smarkių atakų nėra da
roma, bet veikimo netrūksta.

Rusai skelbia, kad padau- 
guvyje jie pradėję bombarduo
ti priešininko' pozicijas. Į 
šiaurę nuo Spiaglos ir į rytus 
nuo ežero Visnevskoje vokie
čiai bandė prisiartinti prie ru
sų pozicijų, bet buvo atmušti.

Vokiečiai skelbia, jog į pie
tus nuo Smurgainės jie paėmę 
nelaisvėn vieną oficierą ir 143 
kareivius, keturis kulkosvai
džius ir keturis minų matyto
jus. Bombos buvo mėtomos . darosi visokius palengvinimus 
Vileikoj į budinką geležinkelio ir daro baisią ekonomišką su- 
stoties. įtartį prieš vokiečius.

NELAIME DĖL STO
KOS SVIESOS.

Pramoninė komisija Wis- 
consin valstijos susekė, jog 
dirbtuvėse daug nelaimingų at-S 
sitikimų esti dėl blogos švie
sos. Dažnai darbininkai ne-I 
mato, ką jie daro.

Viena apsaugos kompanija 
taip-gi susekė, jog daug nelai
mingų atsitikimų esti dėl blo
gos šviesos. Ta kompanija su
sekė, jog 238 nuoš. nelaimin
gų atsitikimų dirbtuvėse atsi
tinka dėl blogos šviesos. Tai 
susekta, jog per metus Wis- 
contin valstijos dirbtuvėse dėl 
blogos šviesos pasitaiko 3.000 
nelaimingų atsitikimų.

UŽMUŠIMAI IR SUŽEI
DIMAI.

Nuo sausio 1 d. iki birželio 
1 d. šių metų Pennsylvanijos 
valstijoj darbuose užmušta 862 
darbininkai. Dėl to liko 537 
našlės ir 1.109 našlaičiai ir 37 
tėvų liko be duonpeinių. Iš 
862 užmuštų 315 buvo nevedę. 
Pomirtini už užmuštuosius iš
mokėta $742.962.75.

NETURĖS REIKALŲ SU 
VOKIEČIAIS.

Talkininkai padarė didelį 
žingsnį prieš vokiečius. Pas
kelbė baisų sutarimą — boiko
tuoti Vokietiją.

Sutarė laike karės nevesti 
jokios pirklybos su Vokietija. 
Jei kokia firma pirkliaus su 
Vokietija, tai jos prekės bus 
konfiskuojamos.

Tuoj po karės talkininkai 
iš visų spėkų stengsis atgai
vinti pas save pramonę ir ūki- 
ninkystę ir prigelbėti tame vie
ni antriems. Stengsis išsibu- 
davoti prekinius laivynus.

Dabar visokios senobinės 
į sutartįs su Vokietija sugrian- 
Į tos. Atnaujinant sutartis, 
Vokietijai bus statomos sun
kiausios išlygos, o talkininkai 
tarp savęs turės lengvias išly
gas. Talkininkai tarp savęs
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būtų skiriama ar tai būtų prenumerata, ar kny
gų užsakymai, ar mokesti s į L. D. S.

miu pasitikėjimu, kad neuž
vils mūsą vilčių ir lūkesčių.
Palinkėkime jiems nuoširdžiai 

invykinti savo prakilnius su
manymus, atatikti tikrus ke
lius Tėvynės Lietuvos gelbėji
mui ir jai geresnės ateities už
tikrinimui

VYČIŲ BALSAI.

Su džiaugsmu žiūrime į mū
sų jaunimo žygius. Lietuvos 
Vyčiai jau į ketvirtąjį savo

- .kongresą ruošiasi.
Jaunimas turi jautriausią 

sielą; jaunimas labiausiai my
li idealą ir karščiausiai prie jo 
-riekia; jaunimas — tai mū
sų tautos viltis ir ateitis. Už
tat ir pažiūrėkime, kas mūsų j 
.jaunimui rūpi šiuo mūsų tau- 

k /tos momentu. Atidengiame 
paskutinį “Vyčio” numerį 
(geg. 31). L. Vyčių pirminin
kas J. E. Karosas rašo:

“Liepos 10 ir 11 d. Ameri
kos jaunimo, Lietuvos Vy- 

‘ čių gyvenime atlos svarbią 
rolę. Turėsime daug svar
bių dalykų aptarti. Gal pri
seis žvilgterėti ateitin: Lietu
vos, mūsų brangios Tėvy
nės, vargstančios šiandieną 
_po karės dievaičio jungu, li
kimu, ant kiek leis mūsų 
-spėkos pasirūpinti. Lietu- 

į. voj mūsų draugai ir draugės 
— jaunimas — šiandieną ne- 

‘rimasties apsupti blaškosi, 
» -vargsta ir laukia paramos

ir paguodos nuo savo brolių 
' amerikiečių. Tylėti negali

me, privalome veikti, o kaip 
Teikia veikti — pasakys su- 
-sivažiavę Kongresan Ameri- 
kos jaunimo atstovai.”

K. Rymūnas rašo apie suma
nymą leisti “Vytį” kas savai
tė ir daryti jį politikos ir vi
suomenės laikraščiu. Vyčiai 
jau pamatę savo pajėgas ir to
dėl iešką platesnės dirvos vei
kimui.

“Toji dirva jau matoma... 
Tai — Lietuvon grįžimas, at
statymas sugriautos Tėvynės, 
tradinimas tautos sąmonės. 
Diduma to darbo ir grius ant 
mūsų, vyčių, pečių. Čia 
tai ir visa svarba tos priežas
ties, dėl kurios mes turėsi
me rūpinties ir platesniais 
Lietuvos reikalais. Tada teks 
susidurti ir su priešingomis 

r srovėmis. Negalėsime visai
išvengti ir ginčų. Bet pas
tarųjų kuomažiausia. Dau- 

• ginusia mūsų tauta reikalau
ja darbų, o ne ginčų. Kad 
mūsų darbai turėtų didesnes 
pasekmes — būtinas reikalas 
-daugiau juos mūsų spaudoje 
atstovauti. Tai padaryti ga
lės tik savaitinis ir visuome- 
snškas laikraštis.”

? O Z. Bagdžiuniutė, jautria-
une vaizdelyje “Ilgėjimas” il- 
gpri tėvynės ir jos siela liūdi 

( Tėvynės nelaimių vienkart
«e. visa nuliūdusia Lietuva.

Tri-gi mes matome, jog mfi- I jaunimas jautriai atsiliepia
j S« momento uždavinius ir 

| sme? galime žiūrėti į jį su ra-

MŪSŲ TROŠKIMAI.

Prie tos progos čia išreiškia
me ir mūsų visuomenės troški
mus, ypač lietuvių katalikų 
darbininkų visuomenės, ku
rios dalimi yra ir patys vyčiai.

Katalikai darbininkai, ro
dos,ylrokštų, kad tarp abie
jų organizacijų Vyčių ir L. D. 
S. įvyktų dar artimesni ryšiai, 
kad vieni kitiems padėtų jų 
darbą varyti ir tikslus siekti. 
Tiesą pasakius ir vieni, ir kiti 
iš pat pradžios pajuto jų tarpe 
esant dvasios giministel Ir 
vienų, ir kitų tie patys pama
tai, tas pats idealas, tos pa
čios brangenybės; tik ką vie
ni (L. D. S.) ypatingą domą 
kreipia į darbininkų klausimą 
ir reikalus, kiti (vyčiai) savo 
užduotimi stato jaunimo reika
lų aprūpinimą. Bet yra daug 
ir bendrų reikalų ir darbų, 
kaip tai, pavyzdžiui, krikščio
niškos ir tautiškos dvasios sa
vyje auklėjimas,, platinimas 
katalikiškos spaudos ir t. p.

Ypač tas pirmasis reikalas 
yra mums begalo svarbus. Nuo
lat susitinkant gyvenime su 
palaidu karščiu mūsų socijalis- 
tų ir laisvamanių, didelis pa
vojus graso mūsų katalikiškam 
jaunimui užsikrėsti tekino pat 
nesveiku karščiu. Idėjinė ko
va be krikščioniškos dvasios 
greitai virsta į paprasčiausį 
peštukizmą į koliojimus, į 
įnirtusį neapsikentimą Krik
ščionišką rimtį, meilę artimo, 
draugiškumą, pakantą mes tu
rėtume visų pirma savo tarpe 
auklėti. Lai vyčiai būna pa
vyzdžiu tikro draugiškumo ir 
meilės artimo. Kaip malonu 
buvo skaityti laikraščiuose a- 
pie prakilnų pasielgimą Cleve- 
lando vyčių, kada jie sergan
čiam draugui nupirko gėlių, 

! lankė jį, guodė ligoj. Tą pat, 
| rodos, darė ir Hartfordo vy- 
čial Kad gi kuodaugiausiai 

(būtų tokių pavyzdžių, užtat 
j lai pranyksta iš vyčių tarpo ko- 
į lionės nuo estradų, peštakizmo 
I dvasia po laikraščius ir susi
rinkimus.

. Reikėtų didžiausią loira 
atkreipti į vyčių dvasios aux 
Įėjimą Vytis turės būti Lie
tuvos išgelbėtojas ir atstatyto- 
jas. Vytis turės būti šviesus, 
tvarkus, tvirtas kūnu, pra
kilnus d vašia; vytis visuomet 
turės būti apgynėjas visų tik
rųjų tautos brangenybių: tikė
jime, doros, savo prigimtos 
kalbos, būdo, tikrosios lais
vės ir tt

Šis Vyčių kongresas būtinai 
turės išrišti klausimą vyčių 
man^štymosi, vyčių milicijos. 
Lai nenubaido nuo to svarbaus 
darbo jokios cicilikų pašaipos. 
Jau net ir pasibodo klausyti a- 
pie pasižadėjimus. Reikia 
nors sykį pradėti tą darbą. Tas 
atsilieps naudingai netik į kū
no spėkas, bet ir į dvasią. Ne
turint gimnastikų, maršavimų, 
mūsų jaunimo energija ima 
krypti vien į žaidimus: base
ball, foot bąli ir tt. Tie žais
lai nors ir geras daiktas ir nau
dingas sveikatai, tečiau drįs
tame išreikšti nuomonę, jog 
tas judėjimas, jo augimas ne
tinka momentui, kurį mūsų 
tauta pergyveną Dabar rei
kia Lietuvą gelbėti pasišventi
mo darbais, o ne žaismėmis. 
Reiika Lietuvą gelbėti nuo ba
do, reikia saugoti, kad jos 
nepasisavintų koks godus kai
mynas; gyvi išlikę, nuo ver
gijos apsigynę turėsime visą 
energiją indėti į Lietuvos at- 
budavojimą. Tuos pirmuosius 
darbus nudirbę, galėsime ir 
apie žaislus atsiminti. Dabar 
gi lai žaidžia tautos stiprios, 
sveikos ir turtingos. Mes gi 
kol kas neindėkime per daug 
širdies į tas boles.

Yra dar vienas svarbus rei
kalas, bendras visiems susi- 
pratusiems katalikams. Tai 
katalikiškos spaudos platini
mas. Tą reikalą senai jau
čiame visi, o prie jo išrisimo 
vis dar neprieiname. Pakal
bame, pasvajojame, pasikars
tome — o kaip reikia dirbti, 
tai ir nėra kam. Dar ir šian
dien uolius, pasišventusiuos 
platintojus katalikiškos spau
dos galėtume ant pirštų su- 
skaityt. O juk jų turėtų bū
ti pilna visose mūsų kolonijo
se. Kaip pereiti nuo žodžių 
prie darbo? JKaip į tą darbą 
įsitraukti? Kaip sumobilizuo
ti armiją katalikiškos spaudos 
platintojų? Šituos klausimus 
būtinai turės išrišti Darbinin
kų ir Vyčių šių metų seimai. 
Seniau buvo manyta, kad tą 
darbą pasiims ir atliks Katali
kų Spaudos Draugija. Lūkes
čiai neišsipildė. Bet toliau 
laukti nebegalimą Ar-gi ne
pastebėjome, jog atbudimas 
mūsų visuomenės, atsiradimas 
naujų katalikiškų laikraščių ir 
organizacijų labai išjudino 
mums priešingąsias sroves. 
Jos dabar dirba su daug dides
niu jėgų intempimu, negu pir
miau, o mes bene tik daugiau 
kalbame, negu dirbame. Mū
sų laikraščiai kovoja su skur
du ir deficitais, o tuo tarpu 
šlamštų leidėjai dideliausius 
rūmus sau didmiesčiuose sta
to. “Šakė-Kardas,” “Kelei
vis” vis dar labiausiai skaito
mi laikraščiai. Pats gyveni
mas verčia Darbininkus ir Vy
čius šitą darbą
katalikiškos spaudos — pasi
imti ant savęs. Tikėkime, kad 
tai ir įvyks.

Įkino; o Kristus mokino, kad! 
yra pomirtinis amžinas gyveni- j 
mas, ir męs turime prie jo pri- j 
sirengti; ir męs į tai tikime. 
“ Katalikas ”-gi, talpina strai
psnius, kur sakoma, kad 
“žmonės išgalvojo” aną pa
saulį (pomirtinį gyvenimą). 
Reiškia, kuomet katalikai tiki 
į pomirtinį gyvenimą (aną pa
saulį), tai jie tiki į nėsamą 
daiktą, o tik “išgalvotą”! 
Taigi, sulyg to straipsnio jei
gu pomirtinis gyvenimas yra 
tik ‘išgalvotas,” tai jo nėra; 
o kad pomirtinio gyvenimo nė
ra, tai žmogus neturi nei sie
los (dūšios). Ir tokiu keliu 
eidami toliaus; prieisime prie 
to, kad turėsime pripažinti, 
kad ir Augščiausios Esybės- 
Dievo nėra, nes viskas tai bus 
tik.“žmonių išgalvota.”

Štai prie ko toki raštai žmo
nes veda. Todelgi, jeigu “Ka
talikas, nori likti teisingu žmo
gumi, lai teiksis išpildyt savo 
prižadus — užmokėti $500.00, 
kuriuos męs paskirsime Tau
tos Fondan dėl nukentėjusių 
nuo karės. Matysime ar jis 
tai padarys. Adresas “Darbi
ninko” redakcija.

Dagiliuks.

A.L.R.K. Moterų 
Są-gos delegatėms.

I

platinimą

“Katalikui” 
privalumas

Chicagos ‘ ‘ Katalikas ’ ’ vi
suomet kalbėdavo, kad jis sto
ja už tikėjimą; ir dabar jis ne
senai paskelbė, kad jis užmo
kės $500.00 tam, kuris jam pri- 
rodys, kad jis kuomet nors y- 
ra rašęs prieš katalikystę, prieš 
tikėjimą. Taigi, jeigu “Ka
talikas” neatsimena arba neno
ri atsiminti, tai čia jam paro
dysiu ištrauką iš straipsnio a- 
pie “Mirtį,” kurį iš “Aušri
nės” jis perspauzdino savo 
špaltaose. “Kataliko” No. 
16, 1914 m. iš to straipsnio iš
trauka šiaip skamba:... “Gali
ma sakyti, kad, begalvojant 
apie mirtį, žmonės išgalvojo 
ir “aną pasaulį,” kurį gyveni
mo instiktas kartu su minties 
■jv.timumu ir palaiko. Nerei
kia nei kalbėti kaip svarbus y- 
ra anas pasacHs šiame gyveni
me.”

Na, ką, “Katalike”, saky
si apie šią ištrauką? Gal tei
sindamas save sakysi, kad šio
je ištraukoje nieko nėra prie
šingo katalikybei ir tikėjimui 
Katalikiškas tikėjimas 
mokina, Kristus

Moterų Sąjungos antrasis 
seimas atsibus 5 ir 6 d. liepos 
1916 m. lietuvių šv. Petro baž
nytinėj svetainėj ant 5-tos gat
vės So. Boston, Mass.

Kadangi kažkurios So. Bos
tono sąjungietės pasižadėjo 
priimti delegates laike seimo 
pas savę, tad visas delegates 
iš kitur atvažiuojančios malo
nėkite pranešti dieną ir valan
dą savo atvažiavimo — nevė
liau kaip 1 d. liepos 1916 m. se
kančiu adresu:

Miss O. Migauskaitė
50 W. 6-th Str. 

So. Boston, Mass.
Delegatėms norinčioms ap

sigyventi viešbutyje patartam 
Essex Hotel, 695 Atlantic Avė. 
Kambario kainos $1.50 į dieną 
ir daugiau. Viešbutis yra vi
sai arti prie South Stoties.

Delegatės pribuvusios Bos
tonan malonės atsilankyti į 
“Darbininko” redakciją 242 
W. Broadway ir ten bus suteik
tos visos žinios bei nurodytos 
vietos apsigyvenimui. Iš North 
ir South Stations reikia paim
ti CITY POINT karą ir išlip
ti antkampo C. ir W. Broad- 
way gatvių. Už kelių žings
nių ant Broadway gatvės yra 
“Darbininko” redakcija. De
legačių ir svečių palinksmini
mui Seimo dienose yra rengia
mos įvairios pramogos į ku
rias kviečiam atsilankyti ger
biamas delegates ir svečius.

Laukdamos kuoskaitlingiau- 
sio atsilankymo delegačių ir 
svečių liekame su pagarba

Moterų Są-gos n Seimo 
Rengimo Komisiją

Protokolas.

pos Newark, N. J. 0. Lukošių-1 reikia nei už kelią, nei už dar-1 
niutė, B. Vaškevičiutė, M. 
Bradūnienė, L. Dobrovalskiu- 
tė, A. Puodžiūnas, A Masan
dukas. J. Brazauskas, D. Ra- 
painis, V. Vaškevičius; 41 kuo
pos J. K. Miliauskas, P. Iso- 
džiutė kas-žin kodėl nebuvo; 
P. Povilonis, J. , Zeriulis, V. 
Abraičiutė, A. 'Beliutė, P. 
Lukoševičia, pribuvo; J. Kras- 
nickas; 44 kuopos Brooklyn, 
N. Y. J. Makauskaitė, V. Ti- 
minskaitė nepribuvo, V. Ab
romavičius, J. Lukoševičius, 
M. Varneckis, A. Dymta, V. 
Bendoravičia. Toliaus išrink
ta reporterium J. Brazauskas 
lietuvių spaudai, o P. Vaške
vičius anglų laikraščiuose 
skelbs kas link lietuvių veiki
mo. Rezoliucijų sutvarkymui 
išrinkta: p-lė Vaškevičiutė ir 
p-ni Bradūnienė. Nepribuvus 
Apskričio raštininkei, buvo 
išrinktas vienbalsiai iš delega
tų tarpo A. Dymta, — ku
ris ir užėmė susivažiavi
mo protokolų raštininko vietą. 
Tuojaus perskaitė pirmojo ap
skričio susivažiavimo protoko
lą Protokolas vienbalsiai pri
imtas. Susivažiavimo pertrau
koje, toje pat svetainėje bu
vo prakalbos; kalbėjo K. Pak
štas. Po pertraukai tęsėsi or
ganizatorių raportai; paaiškė
jo, kad nuo pirmo susivažia
vimo galutinai nesutvėrė jo
kios kuopos. Tarp kuopų žy
mus bruzdėjimas organizacijos 
labui. Lizabetiečiai, nors jau
nučiai, bet jau prakalbas su
rengė. Centrai Brooklyne L. 
Vyčiai parengė gražų teatrą ir 
taip beveik visur judama, kru
tamą. Kol kas apskričio ka
soje pinigų nėra. Nutarta kad 
kuopos skirtų po penktą nuo
šimtį apskričio iždan. Taip
gi nutarta galutinai įvykdinti 
apskričio moksleivių fondą: 
rengti visokias pramogas mok
sleivių labui. Moksleiviai, ei
nanti naudingus mokslus, tu
ri būt paremti, jei tiktai jiems 
tikrai pašelpa bus reikalinga. 
Newarko Vyčiai pasirodė savo 
veiklumu; jau jie įsteigė ir 
vyčių muzikalį skyrių, ko pas 
įeitus kol kas nėra J. K. Mi
liauskas išreiškė pageidavimą, 
kad dvasiškija teiktųsi dau
giaus veikti vyčių dirvoje.

Vyčiams lošėjams, važiuo
jantiems lošti kitur mokėt ne-
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bą tiktai už grimus ir rūbus 
tai reikia mokėti.-Toliaus kal
bėtasi. kas link išvažiavimo 
Paaiškėjo, kad New Yorko ir 
New Jersey valstijų — visų i 
kuopų išvažiavimas įvyksiąs | 
2 d. liepos, 1916 m., su vi
sokiais pamarginimais. Junke
rio Parke. Bus apie iš
važiavimą plakatas dalinamos 
po visas kuopas; ten bus nu
rodyta vieta ir laikas. Nutar
ta spauzdinti penkis tūkstan
čius plakatų Brooklyne p-no 
J. Miliuko, spaustuvėje. Ve
dėju susivažiavimo nuskirta 
p-nas Masandukas. Bizniškus 
reikalus tvarkys tam tikras 
komitetas: Išreikšta pagei
davimas, ka dorganas talpin
damas protokolus teiktas eilės 
prisilaikyti. K. Pakštas inė- 
šė kad keli nariai vienos šei
mynos, gautų tik vieną orga
no numerį, kitiems jo vieton 
kitą tos vertės laikraštį išrašy
ti; nutarta, kad tuomi reika
lu kongresas pasirūpintų. Nu
tarta “Vyčiui” šėrų neimti, o 
geriaus suskolinti centrui rei
kalingus pinigus. Iš delegatų 
nedidelio būrelio pasižadėjo 
paskolinti 175 dol. Parašai 
kongresui bus inteikti. Kol 
kas iš organo melsta geresnės 
tvarkos. Visose kuopose dau
guma negavę organo, kad ir 
užsimokėjo. Išreikšta pagei
davimas, kad organas parū
pintų ir vaikams žaislų. K. 
Pakštas patarė kad ir toliaus 
organe “Vytyje” peštynių ne
būt, — tas paremta. Patar
ta, kad konstitucijos dvylik
tas skyrius būtų pataisytas. 
Kad kuopų raštininkų antrašai 
kas tris mėnesiai būtų garsina
ma organe. Kad centras iš
duotų atskaitą vieną sykį į me
tus. Vyčiams moksleiviams 
organą, siųsti už dyką. Nu
tarta, kad Vyčiai rinkime au
kų terems katališkus-tautiš- 
kus fondus. Nutarė visi 
remti poną K. Pakštą, kai
po moksleivį, prakalbomis. 
A. Dymta meldė visų kad at
kreiptų daugiaus domos į ma
žąsias kolonijas ir tvertų ten 
Vyčių kuopas.

Antrojo apskričio susivažia
vimo raštininkas

A. Dymta.
566 Metropolitan Avė., 

Booklyn, N. Y.
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NEW YORKO IR NEW JER- 
SEY’S VALSTIJŲ L. VYČIŲ 

APSKRIČIO SUSIVA-
ŽIAVIMO.

New Yftrko ir New Jersey’s 
valstijų apskričio antras susi
važiavimas įvyko birželio 11 
d. 1916 m. pirmą valandą po 
pietų, Lietuvių svetainėje 180 
Newark Avė. Apskričio pir
mininkas J. K. Miliauskas ati
darė susivažiavimą su malda. 
Mandatus priiminėjo p-ni Bra- 
dunienė. Toliaus pirmininkas 
užklausė, ar randasi tarpe de
legatų svečių be mandatų. Pa
sirodė būta, ir jiems suteikta 
mandatai ir užkviesta bendrai 
veikti. Pasitaikė ir pats or
gano redaktorius, K. Pakštas. 
Jis taip-gi teikėsi sykiu daly
vauti, ir buvo- priimtas delnų 
plojimu. Delegatai pribuvo 
iš šių kuopų: — 12 kuopos iš 
Nevr-Yorko, N. Y. U. Kamins
kas; — 49 kuopos C. Brook- 
lyn. N. t. f Sabaliauskas, J.

m Raudonavi- 
.1, HitaiKiH.-ac ; 29 kuo-
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MONTELLO, MASS.

Dirbkim-gi visi.

Iš naujienų šiuom tarpu 
prie mūsų nėra nieko taip jau 
svarbaus. Tiek yra galima 
pasakyti, kad abi, vien ant
rai priešingi, sriovi triusiasi 
sau savaip. Katalikai turi sa
vo darbus — net jų ir daug. 
“Laisvieji” gi savo. Katali
kų judėjimui reika priskaity- 
ti: Juškos suruoštus ir per
statytus Koncertus, Moterų su 
įvairiais pamarginimais balius, 
Kun. Virmausko primicijas, 
prakalbas, teatrus ir t.t Da
ro, išimant primicijas, pana
šius dalykus ir “Laisvieji”. Jų 
veikimas skiriasi nuo katalikų 
tuomi, kad jie daro ir diriguo
ja viską prieš katalikus. Jų 
pagarsėjusiu obalsiu yra: 
Griaukime! Ardykime Katali
kų Bažnyčią ir jos pasekėjus!

Mums sekasi.
Bet nelaimė “Laisviesiems”, 

kad šiokis Bažnyčios griovimas 
nekaip sparčiai vykstą Anaip
tol ! Katalikų spėkos ir veiki
mas čia vis didyn auga ir plėto
jasi. Montello katalikai savo 
darbais pasiekia ir gaivina net 
ir kitas lietuvių kolonijas. 
Kaip tai, • Šv. Roko vietinis 
bažnytinis choras nuvažiavo, 
birželio 10, su dailiu dainų pro
gramų net pas Middlebor’o, 
Mass. lietuvius. Kitos mū
sų katalikiškos organizacijos 
ruošiasi prie savo seimų, bū
tent: Kuopos — Darbininkų, 
Moterų, Blaivininkų, Vyčių, 
Moksleivių. ALRK. Moterų 
Sąjungos kuopa surengė prieš 
seimą — birželio septinioliktai 
dienai gražų teatrą: “Gena
vaitę.” Čia randame ir juo
kų.
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ratelio buvo p. P. Jakaitis Šv. 
Kryžiaus Kolegijos studentas.

Laike susirinkimo buvo daug 
sumanymų, tarp kurių buvo 
nutarta skaityti Maironio raš- 

Į tas, lavintis prakalbose, de
batuose, rašyti koresponden
cijas ir abelnai stengtis dau
giausia rašyti į laikraščius.

Tarp susirinkusiųjų buvo 
du svečiu p. J. Kaupas, p. K. 
Česnulevičius, kurie daug ge
rų patarimų davė.

Valdyba buvo iršinkta, į 
kurią pateko pirmininkas p. V. 
Bacevičius Valparaiso Univer
siteto studentas, ir raštininkė 
p-lė U. Jokubauskaitė.

Rugegėlė.

TAMAQUA, PA.

Balius nusisekė.

Subatoje 10 d. birželio vieti
nė L. Vyčių 58 kuopa parengė 
balių su šokiais, į kurį susirin
ko didelis būrys svečių. Bu
vo šokama lietuviški šokiai ir 
žaislai. Iš baliaus kuopa gry
no pelno turėjo netoli 40 
dolerių. Pagaliaus ketverge 
15 d. birželio L. Vyčių 58 kuopa 
laikė extra susirinkimą ant ku
rio buvo išduota atskaita iš ba
liaus, tapo nutarta neužilgo 
sulošti teatrą, paskui buvo iš
rinktas. delegatas į L. Vyčių 
IV kongresą, kuris bus JVil- 
kes-Barre, Pa. Liepos 10 ir 
11, pagaliaus visi nariai užsi
sakė L. V. organizacijos ženk
lelius. Ant susirinkimo atsi
lankė beveik visi vyčiai ir Vy
tės.

Plutonis.

MAHANOY CITY, PA.

Red Men’s convention.

*

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.
Kas ką myli!

Kaip sakiau, sąjungietės lo
šė “Genavaitę.” Tai supran
tama, kad joms priseis užim
ti teatre ir vyriškas roles. Jų, 
paėmusios. vyrų roles, kaiku- 
rios apsirėdė vyriškomis dra
panomis ir, repeticijų laike, 
nusiėmė paveikslą, kaipo to
kios. Tąjį paveikslą jos pa
talpino į teatro apgarsinimą 
su tikslu, kad pritraukus kuo- 
skaitlingiausiai publikos. A- 
le kaikurie “laisvieji” tojo tik
slo nemato. Jie turi savo min
tis apie tąjį paveikslą. Ko
kios jos keistos. Ir kiek jų 
daug. Čia paduosiu tik dvi. 
Vieni džiaugėsi iš šitokio at
žvilgio ir šiaip šneka: “Ir ka
talikės pradeda suprasti prog
resą atsikratyti nuo senojo pa
saulio jungo. Ir jos kaip lais
vųjų moterys pradeda ieškoti 
lygių teisių.” Daugiau-gi:. 
— Jos pačios vyrais tampa, aš 
noriu atsakyti. Kiti gi turi 
džiaugsmo iš kito atžvilgio. 
Mat Katalikų Moterys atrakci
ja Šie tą paveikslą brangina 
delei to, kad jie nors paveiks
le gali katalikę merginą savin
tis. Ir vieni ir kiti, kaip gir
dėtis, tąjį paveikslą brangina. 
Pasideda net kaipo palaiką bei 
relikviją Gandas einą kad 
kaikurie iškerpa iš to paveiks
lo vienos merginos kojas ir ne
šiojasi jas ant kaklo vieton ška
plierių. Mat kas ką myli! — 
Free Country.

v —

Pamatysim.

Panedėlio vakare birželio 12 
d. prasidėjo Red men’s suva
žiavimo paroda. Iš visų dalių 
Pennsvlvanijos valstijų suva
žiavo į mūsų miestelį. Žmo
nių pribuvo arti dešimties 
tūkstančių. Triukšmo buvo 
daug. Utarninko ir seredos 
parodos buvo puikios. Tęsėsi 
po dvi valandi. Didžiai atsi
žymėjo toje parodoje lietuviš
kas benas, kuris apturėjo do
vanas su pripažinimu kaipo 
geriausiai atsižymėję grojikai.

Šis tas iš gyvenimo.
Šiomis dienomis parvažiavo 

ant vakacijų augštesnes mo
kyklas lankantieji moksleiviai. 
Henrikas Rinkevičius ir Anta
nas Danasevičius užbaigė Vil- 
lanova kolegijos kliasas ir ant 
ateinančių metų žada įstoti į 
Pennsvlvanijos Universitetą, 
kaipo medicinos studentai. 
Rinkevičius yra atsižymėjęs at
letas, kas metai jis yra išlošęs 
po kelis medalius įvairiuose 
sporto šakose. Šiais metais 
jis išlošė tris medalius už bėgi
mą lenktynėse. Taiposgi su
grįžo ant vakacijų Jonas Moc- 
kaitis, M. A. mokytojas ‘Vi- 
llanova College,” Villanova, 
Pa., Bronislovas Kaunas iš 
“Pennsylvania Statė College,” 
studentas inžinierių kurso ir 
klierikas Juozas karalius iš Šv. 
Charles Seminarijos, Over- 
brook, Pa.

Malonu, kad lietuviai pra
deda suprasti svarbą mokslo ir 
pradeda leisti vaikus į augštes
nes mokyklas; o da maloniau, 
kad beveik visi jie lanko kata
likiškas mokyklas.

Seredos vakare, Family Te
atre, didžiausioj teatrališkoj 
salėje atsibuvo garsių atletų 
kumštynės, kurių tarpe buvo 
ir lietuvis Černiauskutis iš Wil- 
lam, Penn. Jis pasirodė vi
sai lygiu su atsižymėjusiu Ha- 
zeltono Mahanoy.

Girdėjau, kad mūs veikė
jai rengia “Tautos Dieną” šioj 
apielinkėje, kuri turės įvykti 
apie 15 rugsėjo. Geros klo
ties gerame darbe.

J. K. Daržininkas.

HARTFORD, CONN.

Melo šmotas.

Patėmijau žinutę iš Hart
fordo No. 172 “Ateityj.” Para- 
Syta kokio šmeižiko, melagio 
būk Vyčių baseball ratelis da
lyvavo S. L. Am. 124 kp. ant 
pikniko ir bolę mušant sužei
dė 2 moteris. Nebūtas daik- 

visai neturi• • X * J •
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Choras susidėjo iš šių '•9

A. Užkalnietis.

L. Šimu-

(Vyčiai) pas

■~'š

Temykit, Vyčiai.

Lietuviai kitur.

bolės ten. P.............. _ ' *
tie melagingi ateitiniai kores
pondentai.

AP VAIKŠČIOJIMAS 250 
METŲ NUO ĮKŪRIMO 

NEWARK’O.

Elizabeh’o parapijos 
Harrisono parapijos

1916
8pauda “Darbininko,

•3

Kama 10 centų.
| Galima gauti pas Kun. T. Žilinską, 

S0 JF. Str., S*. Mau.

Katalikų Bažnyčia

tavų, kad leistų rinkti tiek po Į 
kiek jų dr-jos turi.

k

Vyčiai mano, kad hariso
niečiai pilnai su tuom sutiks 
ir aukas rinkti susitvarkys at
sakančiai.

L. V.,27-tos kp. rašt.
P. Kučinskas.

Prie kotik prieis' daras ir su .kardu graso mote
riškei kad sustotų mokinus.

Tolesniai eina, pulkas mažų 
vaikučių, nešdami priešakyje 
kaspinų su užrašu “Amerika 
first” Eidami per miestų 
sudainavo amerikoniškų him
nų, kuris tarpe amerikonų pa
darė didžiausį entuziazmų.

Tolesniai ėjo moterų drau
gija, dainininkų draugija ir 
Šiaip jau visokių grupų.

Parodų užbaigė parke. Čia 
prakalbėlę laikė reprezentan
tas miesto majoro, kuris pasa
kė, kad pats majoras būti ne
galėjęs nes iš priežasties lie
taus, paroda buvo suvėlinta, 
tad jisai negalėjęs būti, nes 
kitur jau turėjęs pasižadėjimų. 
Pagyrė lietuvius už jų prijau
timų ir lojališkumų miestui, o 
ypač džiaugsmų išreiškė, kad 
pulkas mažų vaikų eidami tu
rėjo kaspinų su užrašu “Ame- 
rica first” ir himnų ameriko
niškų dainavo. Priminė ir 
dabartinį padėjimų Lietuvos, 
bet vis-gi pasakė, kad Ameri
kos lietuviai gyvendami šiame 
krašte, privalų jaustis pirmu
čiausiai amerikonais ir ginti 
šios šalies teises, o drauge pri
valų turėti užuojautų ir padėti 
savo broliams lietuviams pasi
tikusiems Lietuvoje ir pakliu- 
vusiems nelaimėn. Tolesniai 
kun. Milukas paprašė susirin
kusius kad išneštų rezoliuciją 
reikalaudami, kad Prezidentas 
Suv. Valst. užstotų lietuvius 
reikale liuosybės Lietuvai ir 
kad paskirtų lietuviams dienų 
aukų rinkimui nukentėjusiems 
nuo karės. Po rezoliucija pa
sirašyti perstata kun. Milukas 
pats save ir kun. žindžių kaipo 
pirmininkų “Lithuanian Relief 
Fund’’ ir dar tris vietinius gy
ventojus. Tolesniai kalbėjo 
koks ten dar lietuvių “priete- 
lius” bravorninkas iš Eliza- 
bethport, N. J. Pagalios lie
tuviškai kalbėjo p. St. Šimkus 
ir užbaigęs savo kalbų, sudai
navo su choru keletu liaudies 
dainų, 
chorų: Newarko Šv. Cecilijos 
choras, 
choras, 
choras ir Šv. Jurgio parapijos 
choras iš Brooklyn, N. Y.

Po dainų choro, dar buvo 
lietuviški šokiai salėj ir tuom 
paroda pasibaigt.

Brooklyno
Korespondentas.

NEW HAVEN, CONN. .
Birželio 4 d. š.'m. atsibuvo 

prakalbos pobažnytinėj svetai
nėj 8 vai. vakare. Jas paren
gė, kuopa 28-ta L. D. S. Kal
bėtojas buvo užkviestas “Dar
bininko” administratorius p. 
Antanas Kneižis iš So. Bosto
no, Mass.

Kalbėtojas pirmiausia savo 
kalboje nurodė naudų gerų or
ganizacijų ir ragino prigulėti 
kožnam prie anų, nes jos čio
nai mums yra labai reikalin
gos. Ypač nurodė į S. L. R. 
K. A., — L. D. S. — L. Vyčių 
ir A. L. R. K. Moterų Sųjungų, 
prie kurių ragino rašyties vi
siems ir naudotis iš anų. Kal
bėtojas nupasakojo gana gra
žiai ir teisingai apie lietuviš
kų darbininkų reikalus, apie ci- 
cilikus, kurie išnaudoja darbi
ninkus savo apgavingais ir 
melagingais tikslais per pra
kalbas ir per savo netikusių 
spaudų. Toliaus nurodė blė- 
•dingumų girtybės, ir kaip gud
riai smuklininkai išnaudoja 
mūsų brolius darbininkus, nu- 
skriauzdami jųjų visų šeimy
nų. Linkėjo visiems susipras
ti ir pamesti lankyt smukles, o 
pratinties prie skaitymo gerų 
knygų ir laikraščių. Už vis 
geriausiai ragino skaityti dar
bininkiškų laikraštį “Darbi
ninkų” ir rašyties visiems prie 
darbininkiškos organizacijos 
t. y. prie L. D. Sųjungos.

Antras kalbėtojas buvo p. 
J. B. Šaliunas iš Waterburv’io, 
Conn. Šis antras kalbėtojas 
labai rimtai ir moksliškai nu
pasakojo apie galybę spaudos 
ir kokių naudų atneša geras 
skaitymas. Linkėjo visiems 
New Haven’o ' gyventojams 
lietuviams susiprasti ir pažin
ti galybę spaudos o pažinus 
atmesti visokius netikusius 
šlamštus, o vien tik remti ge
rų švarių katalikiškų spaudų iš 
ko susilauksime geresnės atei
ties. - —

Klausytojų buvo netoli 200 
ypatų, kurie užsilaikė gana 
ramiai, ir klausės gerų patari
mų. Kaip pirmas taip ir ant
ras kalbėtojas užsipelno visuo
menės dėkingumo už jų uolu
mų.

Newark, N. J.

17 d. birželio vietiniai lietu
viai turėjo surengę parodų pa
minėjimui sukaktuvių 250 me
tų nuo uždėjimo Newarko.

Miestas tapo išpuoštas vė
liavomis, elektrikinėmis lem
putėmis ir skaitlingais ketur- 
kampiniais stulpais su įvai
riausiais užrašais. Kasdiena 
beveik, eina per miestų įvai
rios parodos visokių miesto įs
taigų ir įvairių tautų.

Subatoje 17 d. birželio buvo 
skirta diena lietuviams.

Dar prieš keletu dienų atsi
busiančiai lietuvių parodai, an
gliški laikraščiai aprašinėjo, 
kaip ir koki bus lietuvių paro
da.

Iš pradžių daugelis manė, 
kad lietuviai nemokės, kaip 
reikia prisiruošti prie parodos, 
kad padarytų tinkamų įspūdį 
į svetimtaučius. Pagalios 17 
d. birželio parodė, kad New- 
ark’o lietuviai moka reikalui 
atsitikus, tinkamai pasirody
ti; paroda suruošta pastebėti
nai graži. Parodoje ėjo apie 
5.000 lietuvių. Šioje parodoje 
matyti galima buvo nevien tik
tai, kaipo žmones lietuvius, 
bet drauge galima buvo maty
ti ir praeitį Lietuvos. Čia 
matei Vytautų su kareiviais; 
Birutę su pulku lietuvaičių
tautiškuose rūbuose; o įspū
dingiausiai tai pirmutinė lietu
vių mokykla. Toji mokykla 
tai buvo įspūdingiausias regi
nys visoje parodoje. Ant di- 
delio vežimo pabudavotas lie
tuviškas namelis; viduje sėdi 
moteriškė už ratelio ir prie sa
vęs pasisodinus vaikelį, mo
kina skaityti. Iš lauko pusės 
stovi ties '.ar. r; ~ = Žar-

BRIDGEPORT, CONN.
Atsibuvo susirinkimas A. L. 

R. K. Moterų Sųjungos 18-tos 
kuopos birželio 11 d. šv. Jur
gio parapijos svetainėje. Šis 
susirinkimas buvo labai svar
bus, dėlto kad artinas Moterų 
Sųjungos Seimas. Apart vi
sų svarstymų kuopos reikalų 
tapo išrinkta viena delegatė. 
Po tam prisirašė 4 naujos na
rės. Ši kuopa nors nesenai 
gyvuoja, bet turi narių 17. 
Darbuojas pagal išgalės, su
rengia prakalbas, kurios at
sibuvo 28 gegužio.

Sųjungietė

k

NEWARK, N. J.
Birželio 13 d. š. m. L. Vyčių 

29-ta kuopa laikė savo extra 
susirinkimų. Pirmiausia per
skaityta apskričio Vyčių suva
žiavimo nutarimai ir visi už
tvirtinti — pripažinti gerais. 
Perskaitytas laiškas nuo Harri
sono ir Kevarny, N. J. komite
to rengimo “Tag Day” ku
riame kviečiama Vyčius pagel
bėti aukas rinkti. Kįla dis
kusijos, kaip Vyčiai gali eiti 
rinkti aukas. Mat laiške mi
nima, kad rengia be skirtumo 
visos draugijos socijalistiškos 
ir kitokios.

Vieni laikos tos pačios nuo
monės kaip ir pirmiaus laiky
tame susirinkime, kad buvo 
svarstyta. Tai yra, eiti vi
siems, bet kad surinkti pini
gai būtų siunčiami per Tautos 
Fondų ar nors per tautiečių 
fondų.

Laiške skamba, kad pinigus 
siųs ten kur nutars, būtent 
tiesiog Lietuvon, bet Vyčių 
nei vienas nėra tikras, kur 
harisoniečiai nutars siųsti. Už
tai didžiuma balsų nubalsuo
ta, kad eiti rinkti aukas, bet 
tik tarima dienoj, kur pinigus 
surinktus siųsti, kad būtų 
priimti lygiai

RUMFORD, ME.

Kalbėjo kun. Pakalnis.

Utaminke, birželio 13 
čia buvo atvykęs iš Lewistono
gerb. kun. Pakalnis, kuris da
bar yra už kamendorių airių 
parapijoje Lewiston’e.

Gerb. kunigas atvažiavęs 
apsiėmė pasakyti prakalbų tų 
vakarų. Žmonės nudžiugę ke
liavo į svetainę, kad išgirdus 
lietuvio kunigo, nes čia labai 
retai lietuvis kunigas teatsi- 
lanko;

Prakalbos prasidėjo 8 vai. 
vakare. Žmonių prisirinko 
pilna svetainė. Visi ramiai 
užsilaikė. Kun. Pakalnis pa
aiškinęs apie savo atvykimų į 
šį kraštų, kalbėjo dviem at
vejais apie lietuvių padėjimų 
Lietuvoje karės laikuose. La
bai gražiai papasakojo. Ka
dangi gerb. kun. Pakalnis yra 
nesenai atkeliavęs iš Lietuvos 
ir savo akimis yra matęs visus 
vargus mūsų brolių šiuose lai
kuose, tai ir jo prakalba turė
jo dvigubų vertę.

Kadangi šios kolonijos lie
tuviai norėtų turėti savo kuni
gų, bet aplinkybės neprilei
džiant, tai rengiasi paduoti 
vyskupui prašymų, kad kun. 
Pakalnis būtų leistas atvažiuo
ti į Rumford kas antrų nedėl- 
dienį ir laikyti pamaldas.

Žvalgo Sargas.

29-tos L. Vyčių

CHICAGO, ILL.

Mūsų Jaunimas.

Prasidėjus vakacijų laikui 
mūsų jaunimas pradėjo silp
niau veikti. Sako: kad va
kariuos, tai visiems. Bet vis 
tiek mūsų 4 kp. L. V. turi su
sirinkimus kas savaitė. Per 
savaitinius susirinkimus apta
riama, kaip geriausiai veikti 
ir daug kitų smulkesnių daly
kų t. y. kas tik reikalingiausia 
mūsų jaunimo organiz. Po su
sirinkimų Lietuviški žaislai. 
Per paprastų mėnesinį susirin
kimų išrinkta delegatas į L. 
V. 4-tų kongresų
tis šios kuopos pirmininkas.

Mūsų kuopa nustojo veik
liausio nario. Labai apgailes
tauja A. Aleksandravičių bu
vusį šios kuopos pirmininkų.

Jis apleisdamas Chicagų pa
liko daug širdžių nuliūdusių. 
Sunku jaunimui bus užmiršti 
Jį. Jaunimas 
jį turėjo didžiausių užuojautų 
Kiekviename susirinkime jis 
pasakydavo ko gero. Jauni
mas tų išgirdęs pagauna nau
jos energijos veikime, atsiduo
da labiaus veiklumui.

Mokėjo A. Aleksandravičius 
nurodyt būdų kaip prašalint 
klaidas prilinkimo prie blogo. 
Daug vaikinų šiandie džiaugia? 
si, kad atpratino nuo girtuok
liavimo. Jis mokėjo su to
kiais labai mandagiai apseiti, 
pasakodamas alkolio blėdį. 
Žodžiu sakant labai buvo pasi
šventęs Vyčių organizacijai.

Kaipo garsus muzikos my
lėtojas jos nepavydėjo kitiems, 
bet mokino jos kas tik norėjo 
jos. Išvažiuodamas patarimų 
daug suteikė mokiniams. Grau
du buvo persiskirt. Ar už
miršim mes jį kada? Oi ne! 
Niekad... Jo dainos per am
žių ausyse skambės ir primins 
jo veidų linksmutį, primins jo 
prielankumus, patarimus.

Jo išlestuvėms surengė Vy
čiai pagerbimui vakarienę. Su
važiavo Chicagos vyčiai, kuni
gai t. y. suvažiavo tie visi, ku
rie jįjį žinojo, nes visi jo gai
lėjo. Suvažiavo 600 ypatų 
Akyse tų ypatų įteikė gyvų gė
lių bukietų ir dovanas, kurias 
nupirko atminčiai L. V. 4-ta 
kp. ir Vyčių Choras. Taipgi 
buvo ir programas susidedan- 
- iš dainų,

deklemacijų ir
S E

N0RW00D, MASS.

Vyčių prakalbos.

Nedėlioję 18 d. birželio šv. 
Jurgio bažnytinėj svetainėj į- 
vyko prakalbos, kurias pa
rengė L. Vyčių 27-ta kuo
pa. Kalbėjo pp. Jonas E. 
Karosas L. Vyčių Centro pirm, 
ir p. A. Kneižis “Darbininko” 
administratorius. Jie plačiai 
paaiškino apie Vyičų organiza
cijos stovį.- Pirmučiausia kal
bėjo p. J. Cervokas, kuopos 
pirmininkas, paaiškino kuopos 
stovį ir jos veikimų, potam se
kė deklemacijos, padeklemavo 
Aldona Jaruševičiutė ir F. Vie- 
suliutė. Gana puikiai nusise
kė. Toliaus kalbėjo p. J. E. 
Karosas, L. Vyčių Centro 
pirm., net jau antrų sykį jo 
kalba pasitaiko norwoodie- 
čiams išgirsti. Jis labai pla
čiai išaiškino apie L. Vyčių 
organizacijos stovį ir jos veiki
mų ir delko tokia organizacija 
tarp jaunimo taip išsiplatino ir 
kokių ji naudų žmonėms atne
ša ir ragino visų jaunimų spie
stis į tų organizacijų. Taipo
gi ir senesnius vyrus ir moteris 
ir vaikučius ragino prigulėti. 
Motinos, kurios turi vaikučių, 
sakė, teatveda ir teprirašo prie 
Vyčių, nes Vyčiai apsaugos 
nuo blogos intekmės ir galės 
lavintis ko gero. Antras kal
bėtojas kalbėjo p. A. Kneižis. 
Taipgi aiškino gana plačiai a- 
prie Vyčių organizacijos stovį, 
kad dabar jaunimas subruzdo 
darbuotis ir dar p. A. Kneižis 
prisiminė apie S. L. R. K. A. 
Sakė, kad susipratę lietuviai 
katalikai spiestųsi ir prigulėti^ 
prie jo. Dar ragino visus prie 
L. Vyčių prisirašvt; visus be 
skirtumo, kurie tiktai pildo 
katalikų tikėjimų Potam dar 
padeklemavo mažos mergaitės 
A. Viesuliutė ir A. Štašeitaitė 
ir Birutė Jaruševičiutė. Ga
na puikiai atliko ir tos mergai
tės yra vytės. Tai labai pa- 

. girtinos tokios motinos ir tė
vai, kurie taip labai savo vai
kučius gražiai išmokina ir ne
leidžia, kur po gatves per nak
tis bėgioti, bet mokina juos 
ko gero ir naudingo. Patarti
na ir kitoms motinoms savo 
vaikučius neleisti kur bastytis 
naktimis ir kur po užkampius 
bėgioti ir lakstyti. Daug aš 
tokių motinų žinau, kad neži
no kur jos vaikas per visų nak
tį dinksta. Jeigu motina ar 
tėvas savo vaiko nežiūri prie 
ko jis žengia ar prie žulikavi- 
mo ar prie kitko, tai kiekvie
na motina turi savo vaikų pri
žiūrėti ir mokinti gero ko, o ne 
blogo. Tai-gi aš patarčiau prie 
Vyčių visus vaikus prirašyti.

Per šias prakalbas prisirašė 
keli nauji nariai, žmonių buvo 
pusėtinai. Žinomų vasaros 
laikas nelabai smagu svetainėj 
sėdėti, bet žmonių prisirinko 
užtektinai. Tie, kurie naujai 
prisirašę prie kuopos, tai kiek
vienas malonėkite atsilankyti 
ant susirinkimo, kuris atsibus 
liepos 2 d. tai yra pirmų nedėl- 
dienį atenančio mėnesio, taip
gi ir kurie seniaus prisirašė, vi
si nariai be skirtumo prašomi 
ateiti, nes daug dalykų yra ap
svarstyti.

b

fmata pripažinti, jog į tas pas
kaitas ėjo daug katalikų. Tie
siog įstabu, kaip tie žmonės 
gali ten kęsti, kur jie mul
kiais vadinami. Juk, jei 
šiaip žmogų mulkiu pavadin
tum, tai kartais jis išėjęs iš 
savęs ausin skelbų. ' O tokių 
žmonės eina ten, kur juos nuo 
estrados mulkiais vadina ir dar 
užsimoka po 10c. Iš teisybės 
tai tokie ir yra mulkiai, nesu
sipratėliai,

RUMFORD, ME.

L. D. S. prakalbos.

Ketvergo vakare, Šv. Roko 
svetainėje invyko L. D. S. 26- 
tos kuopos prakalbos. Kalbė
jo Jonas J. Ramanauskas iš 
Bostono apie darbininkų reika
lus.

Kalbėtojas išdėstinėjo tiks
lus ir siekius L. D. S. organi
zacijos ir kaip jie gali pagerin
ti darbininkų būvį, nurodinė
jo, kad šiai kolonijai reikalas 
yra organizuoties ir daugiau 
veikti ant visuomeniškos dir
vos. Kalba visiems patiko. 
Žmonių atsilankė apie 60 ypa
tų. Priežastis tokio mažo 
skaitliaus klausytojų tai buvo 
tame, kad daugumas dirba na
ktimis, o antra, kad šių sa
vaitę jau buvo trečios sureng
tos prakalbos ir žmonėms nepa
ranku buvo kas antras vaka
ras lankyties ant prakalbų.

Naujų narių prisirašvė 6. 
Manome, kad toliau 26-ta kuo
pa daugiau paaugs.

Žvalgas. ..

ir gražiai atsakė ant visų klau-labiau ima suprasti ger 
simų, kad bedieviai akis nu- ’ 
leidę spruko pro duris, kad 
negirdėti kaip žmonės gardžiai 
juokiasi iš jų nepasisekimo.

Prakalboms pasibaigus daug 
klausytojų išreiškė norų sut
verti L. D. S. kuopų Taip ir 
padarė. Prie kuopos tuojaus 
prisirašė 26 nariai tuomi paro
dydami, kad Lewistono lietu
viams daugiausiai rūpi darbi
ninkų reikalai. Tikimės, kad 
ši kuopa greitu laiku pralenks 
visas kitas kuopas savo veik
lumu ir narių skaitliumi.

Taip-gi ir prie L. Vyčių pri
sirašė 9 nauji nariai. Todėl 
galima sakyti, kad prakalbos 
buvo pasekmingos.

Vytė. ..

ti geros spau
dos naudų ir tolintis nuo cici- 
likiškų raštų. Kalbėjo apie 
Britanijos Katalikų Sųjungų.

Prakalbose darbavosi “Dar
bininko” agentai, pardavinė
jo atskirus numerius ir užraši
nėjo ant ilgesnio laiko.

Turiu paminėti, kad pasku
tiniais laikais katalikiškų laik
raščių vis daugiau parduoda
ma. Londone rokuojama a- 
pie 1.500 lietuvių, prie para
pijos prigulinčių 400 vyrų ir 
moterų, o laikraščių parsiduo
da prie bažnyčios kas nedėlių 
po 100 ekz. ‘ ‘ Išeivių Draugo ’ 
40 ekz. “Darbininko,” 6 ekz. 
“Draugo,” 20 ekz. “Žvaigž
dės,” 5 ekz. “Am. Lietuvio,” 
5 ekz. “Santaikos,” 50 ekz. 
“Ežio,” 10 ekz. “Žvirblio.” 
Dar parsiduoda “Vytis,” “Ti
kyba ir Dora.” Vien agentas 
J. Slezninkas parduoda 150 
ekz. įvairių laikraščių.

Upelis.

?■

CAMBRIDGE, MASS.

Cicilikų paskaitos.

Tai jau ir pas mus pasibai
gė, taip sakant mūsų brolių 
socijalistų misijos (paskaitos), 
kurias turėjo visiems žinomas 
patauška Bagočius. Minėtos 
misijos atsibuvo net keturis 
kartus, tai yra gegužio d. 9 ir 
16, birželio 6 ir 13 dd.

Per visus tuos vakarus nie
ko naujo negalima buvo išgirs
ti apart pasenusios cicilistiškos 
kalbos — kunigai, jųjų gaspa- 
dinės, Adomas ir Jieva, reli
gija ir Kristaus išniekinimas 
ir mulkiai katalikai, žodžiu 
sakant, per visus vakarus tas 
pat ir tas pat; turbūt tie soci- 
jalistiški apaštalai, nieko dau
giaus nei nemoka kalbėti, kaip 
tik plušti kunigus ir tuos žmo
nes, kurie laikosi tikybos j 
doros.

LEWISTON, ME.

Pasekmingos prakalbos.

Nedėlioję 18 d. birželio ant
rų valandų po pietų Šv. Balt
ramiejaus Dr-jos svetainėje at
sibuvo L. Vyčių II kuopos su
rengtos “Darbininkų Prakal
bos.”

Diena buvo graži ir žmoniij 
prisirinko pilnutė svetainė, nes 
jau žmonės žino, kad Vyčių 
surengtos prakalbos ar vaka
rai yra gana indomus.

Pirmiausiai kalbėjo kuopos 
pirmininkas Albertas Varnec- 
kis perstatvdamas p. Jonų J. 
Ramanauskų iš Bostono. Kad 
ir pirmų kartų pirmininkas pa
sirodė su prakalba, bet gana 
gerai nusisekė.

Jonas J. Ramanauskas tada 
pradėjo savo kalbų, apie dar
bininkus ir jų padėjimų. Nu
rodinėjo, kad girtuokliavimas 
yra didžiausis darbininko prie
šas. Aiškino apie L. D. S. ir 
jos tikslų būtent, kad darbi
ninkas pirmiausiai turi save 
suvaldyti, tada bus lengviau 
ir su kapitalistais kovoti. Kal
ba aiški ir rimta žmonėms didį 
įspūdį padarė.

P-lė Bronislava Ivaškevičiū
tė deklemavo “Tėvynės Va
karas.” Jauna vytė gerai 
prisirengusi labai gerai savo 
užduotį atliko.

“Fantazija” jausmingai at
kalbėjo p-lė Marijona Dailyi 
daitė, viena iš gabiausių na
rių ir uoliausių veikėjų šios ko
lonijos lietuvių tarpe. Gali
ma daug tikėties iš mūsų jau
nos darbininkės. Ilgas rankų 
plojimas liudijo, kad jos kal
belė labai publikai patiko.

P-lė V. Vaičiuliutė padekle- 
mavo labai juokingų, bet pa
mokinančių deklemacijų “Lie
tuvos Duktė, kur žengi?”

Iš antro karto p. Jonas J. 
Ramanauskas kalbėjo apie vy
čius, ragino visus prisidėti 
prie tos prakilnios organizaci
jos. Nurodinėjo, kad mes 
savo tautų ir patįs save pakei
sime vien tik per vienybę, bet 
prie vienybės turime žengti do
ros ir tikėjimo keliais.

Gerb. kun. Pakalnis tada pa
sakė trumpų, bet gražių pra
kalbėlę, pagirdamas Vyčius 
už tokį gražiai surengtų prog
ramų ir abelnai Vyčių darbštu
mų. Ragino žmonės prisidė
ti prie tokių prakilnių organi
zacijų.

Po prakalbų keeltas vieti
nių bedievių ir socijalistų mė
gino duoti klausimus kalbėto
jui, bet čia jie didžią klaidų

Naujienų visokių.

Dabar pas mus oras labai 
gražus, šilta, lytaus mažai.

Svečių pas mus tai buvo iš 
įvairių kraštų. Buvo p. M. Y- 
čas su kitais Durnos atstovais, 
o gegužio 19 d. dar pribuvo p. 
R. Karuža iš Amerikos, iš 
Šveicarijos kun. Steponavičius 
ir “Išeivių Draugo” redakto
rius kun. J. Norbutas. Minėti 
tėvynainiai pas gerb. kun. K. 
Matulaitį geg. 19 d. atlaikė 
svarbių konferencijų. Apkal
bėta daug dalykų ir pagaliaus 
nutarta laikyti dar konferenci
jų Šveicarijoj.

Prakalbas sakė kun. A. Ste
ponavičius. Jis jau žinomas 
Londono lietuviams ir jis šir
dingai buvo londoniečių sveiki
namas. Jisai kalbėjo apie var
gingų tėvynės padėjimų ir apie 
vargstančius lietuvius vokiečių 
nelaisvėje. Išrodė, jog ne- 
laisvių padėjimas apverktinas. 
Sakė, jog vokiečiai yra išsiva
rę iš Lietuvos apie 20.000 sene
lių, moterų ir vaikelių. Aiš
kino, kaip Anglijos lietuviai 
stengėsi pagelbėti tiems nelais- 
viams.

Po tokios graudžios kalbos 
daugelis geros širdies žmone
lių bėgo prie kalbėtojo ir dėjo 
aukas nukentėjusiems ir varg
stantiems. Sudėjo apie $80.

Minėtos prakalbos atsibuvo 
nedėlios dienų. Ant rytojaus 
panedėlį “Išeivių Draugo” re
daktorius kun. Norbutas kalbė
jo apie svarbų kotalikiškos 
spaudos. Ragino remti ir pla
tinti katalikiškų spaudų. Ra
gino skaityti “Darbininkų” 
‘ ‘ Draugų ’ ’, Išeivių Draugų, ’ ’ 
‘ ‘ Ežį, ” “ Žvirblį, ’ ’ Santaiką, ’ ’ 
“Vytį.” Aiškino, kaip mums 
kenkia bedieviškoji spauda ir 
todėl kaip gerai daro tie, ku
rie jų palaiko. Išreiškė džiaug
smų, kad katalikai jau vis

Tautos Fondo 
valdyba.

Pirmininkai- —

Kun. J. J. Jakaitis, 
Providence & Waverly St., 

Worcester, Mass.
1- mas vice-pirm.: —

Adv. A. Šlakis, 
3255 So. Halsted St. 

Chicago, UI.
2- ras vice-pirm.: — 

Kun. P. Serafinas,
2327 W. 23-rd. PI., 

Chicago, Hl.
Sekretorius: —

K. Pakštas, 
3255 South Halsted Str., 

Chicago, UI.
Iždininkas: —

B. Vaišnoras, 
1514 Carson Str., 

Pittsburgh, Pa.
Iždo globėjai: —

A. Nausiedienė, 
917 W. 33-rd. St.

Chicago, Hl. 
J. Miliauskas.

PITTSBURG, PA.

Klausiu visų kartu Vyčių ar 
nesiranda kur nors prie L. Vy
čių organizacijos priklausantis 
kuris suprastų kinematografo 
amatą, reikia traukti kruta- 
mus paveikslus, daryti fil
mas kratantiems paveikslams. 
Taigi, jei randas kur toksai 
Vytis patsai ar kitas tegul at
siliepia greitu laiku.

Turėtumėm pradėti svarbų 
darbų tuojau, nes kaipo Vy
čiams tas labai svarbu ir labai 
daug darbo.

Kreipkitės sekančiu adresu: 
J. K. Miliauskas

120 Grand Str. 
Brooklyn, N. Y.

■
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“DABBININKAS”

Vietinės žinios. •? tY

L. D. S. I KP. NARIAMS.
Lietuvių Darbininkų Sąjun

gos I-os kuopos mėnesinis susi- 
ribkimas atsibus nedėlioj 25 d. 
birželio 1 vai. po pietų (tuo
jaus po pamaldų), bažnytinėj 
svetainėj 5-ta gt., So. Bostone. 

Visi nariai malonės atsilan
kyti, nes tas susirinkimas y- 
ra vienas svarbiausiųjų. Šia
me susirinkime bus renkami 
delegatai į L. D. S. Seimų, ku
ris atsibus čia pat Bostone. 
Taip-gi galutinai turėsime iš
reikšti savo nuomones kas link 
“Streikininkų fondo’ ’ir orga
no “Darbininko.” Taip-gi vi
si’tie nariai, kurie galės pri
imti pas save Seimo delegatus 
ir duoti jiems kambarį, teik
sis pranešti šiame susirinkime.

Taip-pat yra ir daugiau 
svarbių reikalų apsvarstymui. 
Nepamirškite broliai ir sesers 
sąjungiečiai atsivesti į šį susi
rinkimą ir naujų narių, kad 
mūsų kuopoj iki Seimui rastų
si 100 narių. Tie nariai, ku
rie dar neatsiėmė knygučių, 
kurios buvo nariams duotos iš 
Centro dovanoms, galės šia
me susirinkime atsiimti, o ku- 

/ rios liks nuo šio susirinkimo, 
bus sugrąžintos atgal “Darbi
ninko” knygynam

Kp. prot. rašt.

Gerai perskaityk!!! |
-----------------  i

APSVARSTYK IR PAGALVOK, o kada persi- *$* | 
tikrinsi, kad pas mumis viskas pigiau, kaip jūsų *$* 
miesto krautuvėse, tada pasiskubink parsitraukti nors X 
Vieną sau reikalingą daiktą iš mūsų. Mes nupirko- X 
me didelę daugybę visokių tavorų už labai pigią kai- X 
ną. Dtlto ir jums galime pigiai parduoti. Painė- X 
gink, ir kuomet jums patiks, apie tai pasakyk ir sa- X 
vo pažįstamiems ir draugams. Tegul įr jie nuo mū- X 

X sų nusipirks, o jums už pasakymą visuomet padėka- X 
X vos. X

ŠTAI MŪSŲ TAV0RAI IR PREKES. ❖
♦♦♦1. Drukuojama mašinėlė, labai aiškiai drukuoja, X 

Labai vi- X

Bostono miesto šuliniai (Re- 
servoirs) pilni vandenio. Met
ropolitan vandenio komisija 
praneša, kad niekad tiek daug 
vandenio nebuvo pribėgę į e- 
žerus, kiek šie metai. Iš vi
so yra 80.593.000,000, galionų ir 
Bostono miestui gali priduoti 
vandenio per 15 mėnesių, kad 
ir nelytų. Kituose ežeruose, 
buvo reikalas vandenį išleisti, 
kad ne turkų tvenkiniai.

Iš viso Bostono apylinkėse 
žymesnių ežerų yra 10.
Ten, kur yra vandenpuolis. tai 

yra pritaisyta mašinos, kurios 
per puolimą vandenio gamina 

. elektriką ir yra spėjama, kad 
už elektriką padarys gryno 
pelno tarpe $8.000 ir $10.000.

Panedėlyj daugelis jaunikai
čių paliko Šo. Bostono stotį į 
armiją o paskui į Meksiką ka
riauti.

Visi jaunikaičiai, katrie 
turėjo 21 metus ir buvo pilie
čiai šios šalies buvo pašaukti į 
armiją. Tarpe pašauktų bu
vo ir Bostono majoro sekreto 
rius. Utarninko rytą visi' £ 
visos Mass. valstijos susivienys 
So. Framingham, o paskui va
žiuos mokytis į Plattsburg. Te
nai iš buvę mėnesį laiko, va
žiuos į Meksiką.

Netrukus žada ir antrą pa
šaukimą padaryti. Ištikrųjų 
jeigu karė iškiltų su Meksika, 
tai netektume daugybės jau
nikaičių, kurie turėtų savo 
jaunystės dienas apleisti ant 
karės lauko.

EXTRA SUSIRINKIMAS.
Panedėlio vakare Šv. Petro 

svetainėj atsibuvo pirmiausiai 
susirinkimas Vyčiij dėl mirusio 
nario Br. Kripaičio, o paskiau 
Šv. Jono Evangelisto. Tapo 
išrinkta po šešis vyrus, eiti 
prie grabo Rep.

AR NORI BŪTI GRAŽUS?
Jeigu taip, tai nusipirkite 

Mosties, kurią išdirba Menthola- 
tum Co. ir visi daktarai aptieko- 
riai pripažįsta geriausia.

Ištepant moste veidą prieš ei
nant gult per kelis vakarus pada
ro veidą tyrų ir skaisčių. Mostis 
išima visokius spuogus ir dėmes 
(plėtmus) saulės nuodegimus ir 
lašus. Kaina dėžutės $1.00.

Merginoms, kurios nori būti 
raudonos, mes turime prie tos 
mosties pritaikytą odos pudrą; 
vakare reik ištepti moste veidą, n 
ryte patrint su mūsų pudru, vei
das palieka skaisčiai baltas-raudo- 
nas. Tas pritinka ir vyrams. 50c. 
ir $1.00.

Odos Muilas tikrai išgydo'spuo
gus. jeigu jie nepaeina nuo sun
kios ligos. Kaina 25c.

Jeigu jūsų kvapas dvokia, 
mazgokite dantis kasdien su mui
lu. Dantjs palieka balti ir kva
pas kvepiančiu. Muilo kaina 25c.

Pinigus galite siųsti rnoney or
deriu ar 2-centinėmis stampomis.

J. RIMKUS,
Box 36, Holbrook, Mass.

(70-83.)

T 
i

X lė, galima ją ir į švarko kišenių įsidėti. vi-
X kiekvienam tinkama, labai stipriai padaryta, nedide- X
X siems naudinga ir paranki. Jos kaina buvo 30 dolerių. ♦♦♦
X O mes parduodame už $7.50.
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Skaitykite ir Platinkite 
“Darbininką”

Organizuokite LietuviuDarb. Sąjungos kuopas.

Reikalinga tuojaus, lietuvė 
mergina arba moteris, mokan
ti gerai lietuviškus valgius ga
minti. Turi, mokėti maž-daug 
angliškai.

Taip-gi 2 merginų prie stalų 
(waiter’kų), turi mokėti ge
rai angliškai kalbėti. Dar
bas ir užmokestis geras.

White Way Restaurant
. savininkas

J. Jakubauskas & Co.
204 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

i

Dr. Paul J. Jakmauh

Priėmimo valanda*:
Nno likis popiet. Nuo 7 iki 8 vakare

509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
TelSU&B.

(Jakimavičius)

T«L So. Boaton 294

DR. JOHN P. JONĖS 
Ofiea valaodoe

.nuo2iki4. nuo7iki9popiet.
PHYZIKAS ir SURGIJUS 

Speialiikai atlieka visokius blogiausius 
gydymus, ypatingai su aleKtromis. 

392 Brsctuaj, ict/e L. u / 
SO. BOSTON , A A S.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

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

w ii rS H > a
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ATMINK.
Kiekvienas rakandas pir

ktas mūsų kratuvėj ženklina 
taupumą jums visiems

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

DR. F. MATULAITIS
Ofiso jdynoe Gydo vitokiae Ūsai
1-# P. M. 7-8 P.M. PriikirialAkinlue.

419 Boylston St, Boston, Mass.
• r❖ 

kokia nau- ♦♦♦ 
dol., o mes v i

Kita didesnė drukuojama mašinėlė, 
dojama visuose ofisuose. Jos vertė 
parduodame už $16.50.

Ir dar viena vardu Number -
Auksinis atramentas. Atrodo

kas tuo atrauientu parašytas. Kiekvienas gavęs tuo 
atramentu parašytą gromatą negali atsidžiaugti, taip *<| 
kaip jam šimtą dolerių dovanotume!. Bonkutės kai- 
na $1.00. ♦<

♦< Sidabriniai milteliai užpilti ant atramento, bliz-
ga, atrodo labai gražiai. Tinkami meilingiems laiš- X 
kams rašyti — 50c. X
w A3. Geriausios britvos skusties. Nei Anglijos ka- r
ralius Jurgis neturi geresnių už šitas. Atrodo kaip $ 
per saldų pieną plaukia. Labai aštrios. Kaina $1.50 V 
$2.50, $3.50 ir $4.00. Kiekviena britva gvarantuo- 
jama. Jei nebus gera, atsiųsk mums atgal, o mes į X 
tos vietą duosime kitą. Nors dešimtį . kartų gali X 
mainyti. X

4. Grynos skaros pustai (diržai). Kaip ant ją
britvą papustai, tai ji ima barzdą, kaip dalgis žole, y 
Kaina $1.00, $2.00 ir $3.00. ’ ‘ *f

i

100

one
labai gražus laiš- V

___•_________ ____ _ A________

$24.50 PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

5. Geriausi galąstuvai britvoms ir peiliams ga-
ląsti $1.00, $2.00. ♦♦♦

6. Ar girdėjai kuomet apie žiūroną Tai labai £ 
puikus daiktas. Nuėjęs teatran, * į pikniką arba kur i $ 
laukus, prisidėk žiūroną prie akių ir visus toli esan- *$* 
čius daiktus pamatysi, nors daiktas, mergina, ar vai- i 
kinas būtų už 10 mylių tolumoj. Atrodys, kad tai X 
matai prieš save tik už kelių žingsnių. Ir viskas kuo- X 
aiškiausiai matoma. Daug džiaugsmo turėsi, kuomet X

Aisbaksis lygiai toks, 
kaip paveikslas parodo

Iš gryno ąžuolo. Sanita
riškas. Geriausio išdirbinio. 
Taupina ledą.

James Ellis Co.
Kampas B ir B’way,

Lietuviai pardavėjai vi
suomet randasi krautuvėj.

Atdara panedėlio ir suba- 
tos vakarais.

4

»

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

naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
* i ž

469 Bradiny,S«. Boston,Mass.

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta ! 
iki 4 vai. vakare.

II

I
Kaina labai pigit tik $4.00, $6.00 .X j 
ti, su šilkiniais pasaitėliais, taip X t

♦
mėgink nusipirkti. - 
ir $8.00. Paauksuoti, 
vadinami inžinieriški $18.50 ir $23.50.

Kas pirks šiomis dienomis ir prisius šį apgarsi- 
nimą podraug su pinigais, tam duosime geras dova- X 

nas: porą šilkinių pančekų ir šilkinę skepetaitę. Tik X 
reikia paminėti, kokių pančekų nori — ar vyriškų ar X 
dėl merginų. X

Pinigus ir laiškus siųskite tokiuo adresu: X

t J 

t t 
T t 
Y kuriu

: A.

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

1) Ar reikia gerų baiseklią (dviračių), 
nereiktų nuolat taisyti, kuriais būtų lengva važiuoti

ir būtų nebrangūs! Jei tokių nori, pirk iš mūsų. 
Savo mieste tokių negausi nei už 40 dolerių. O pas mu- 
mis su dubeltavais roberiais kaina $12.00. Vadinami 
pirmo gatunko $18.75. *|*

Prie kiekvieno baiseklio duodame dovanai dar V 
triūbą dėl signalo vertės $3.00. Pasiskubinkite nusi- 
pirkti, nes nedaug teturime.

2) Ar žinai svieto mandrybę, kad į penkias mi- 
nutes galima nuvažiuoti 10 mylių štyminiu baisekliu? X 
Ryto metu į darbą nereikia anksti kelties ir vakare X 
suvargus po dienos darbo ilgai eiti namo. Kas turi X 
štyminį baiseklį, tas nejaučia nuovargio. Labai ge- X 
rai galima pasivažinėti, juo važiuoti nereikia jokio X 
mokslo. Su kiekvienu tokiuo baisekliu mes duodame X 
aiškius nurodymus, ką greitai galima suprasti. Mū-
sų kaina labai pigi — $75.00, $85.00 ir $125.00. X

3) Auksinis laikrodėlis gryno aukso, 14 karato, V
17 akmenų, kaina tik $32.50. Lenciūgėlis auksinis X 
$13.25 ir $1550. Y

4) Auksinė plunksna, pati atramentą pritraukia. ❖ 
14 karato aukso — $1.00, $2.00, $3.00, $4.00 ir $5.0(1

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

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

x

3

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

I

e t . • . * , --

Vienatinė Lietuviška

P
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.» Gyduolių gali- 
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge- 

į ros sekančios gyduolės. '

PRIE DORCHESTEE ST.

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

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS tAPALIS

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St.,

Valandos
Philadelphi*. Pa.

Nuo 9 iki 11 rito.
. 4 po pietų 

7 - 8 Vakare.

■j Nuo Reumatizmo 
ž Nuo slinkimo plaukų 
f! ir pleiskanų 
& Nuo kosulio, grippo 

ir slogos
§ Kraujo Valytojas 
5 Nuo saulės nudegimo 

U Bobro lašai 
jSj Nuo suirimo Nervų 
M Vaikų ramintojas 
M Pamoda plaukams 
ro Nuo viduriavimo 

suaugusiems 
E Nuo viduriavimo 

mažiems 
Gydanti mostis 

nuo pučkų

75c.

1.00
1.00 
50c.

-1 00
90 

aoc. 
25c.

'50c.

25c.

nuo pučkų 50c.
Nuo prakaitavimo kojų 25c. 
Mostis ir skysčiai

niežų ir parkų ‘ 1.00

Visokie kvepianti 
muilai 10,

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

15 ir 25c. 
gėlių 25,

1.00 > Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo 

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

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų 75c.

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

1.00

50c.

1.00

*1

■ !

Tkucpmonk So. Boston 605

Liptuviskas 

ADVOKATAS
William F. J. Houuard 
Lietuviška pavardė buvo 
Fmmmį F. J. Kavaliauskas 

315 Broadway, So. Boston 
MMHfflPl *'■13.2.8 !■■■ " f ■ ■ g. ■.

h

t .

f į

h

meistras 
indeda telepnouus, dengia sto
gus,. ir atlieka visus staliorys- 

tės darbus prideramai. 
kainos nebrangios. 
Ofisas gyvenimas

315 W-. Broadway, 133 Bowen St
SO. BObTuN,

TAUTOS FONDO 
ŽENKLELIAI — 

geriausiai nusisekė padA 
ryti Bostono firmai 

BOSTON BADGE CO.
Lietuvių tautiškos spal 

vos, žirgvaikis ir parašai ; j 
anglų ir lietuvių kalbomis. į 
Puikiausiai tinka platinti ■ 
tarp amerikonų per Tag { 
Day.

UŽ 1 TŪKSTANTĮ 
TIK $7.00.

Adr.
294 Washington Str., 

Tel. Rom. 629
BOSTON BADGE CO.

Boston, Mass 
===F=

i ’
’į

h

H

— Skaitykite ir platinkite 
“Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grinčioje.

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

•' . t

Tel. Oiford 4900.

J. P. TUINYLA

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

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

sąžiniškai patarnauta.

RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

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

Visokiame reikale krėipkitės šituo adresu •

K. ŠIDLAUSKAS |
| 226 Broadway,kertė C St., So. Boston,Mass. S

G

eipresu.

Akių Specijalistas. 
Prirenka akinius

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........
Aritmetika mokiiiiuiui- 

si rokundų, su paveik
slais (apdaryta) .............. <5c

Viso $1 60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

garsinimą iš “Darbininko-’ 
ir $1.00 per rnoney orderį, 
tai gaus visas 4 knygas 60c 
pigiau.

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

.. 10e

C. & P. Telephone St. Paul 5347

GRABININKAS 
IR 

BALZAMUOTOJAS.
Pagrabus atlieku pigiai ir gra

žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
rus graborystės mokslus ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu nnmirš- 
lius ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.

Tai-gi, vientaučiai, laidojime 
reikale visuomet kreipkitės pa* 
mane. x

Ofisas:
JONAS GREBLIAŪ8KAS,

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

1

• 4

Tel So. Boeton 270

DR. J0HKM«D0WELL, N. D
Oaliosa stuiJkaliefi ir lietavisrkai.

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai. 

Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadvay, So. Boston.

LIETUVIAI PAS SAVUS.GERIAUSIOS 
PARMOS.

Norintieji pirkti gerą farmų 
budintais, Sodais, apsėtais

vzlaikom didžiausia krautuvu 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo 
iam ant bargo ir ant išmokesčių 
tat lengvų išlygų. Reikalauja 
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 
dėtį nuošimti duodam perkup 
čiams, didelį, naują kataloge 
siunčiame ant pareikalavimo ui 
25 centus štampų.

j. P. TUINILA.
322 Washington St., Boston. Mut

U

H. S. Stone, Oph. D
399*BROADWAY.

f Vienatine Lietuviška

X Krautuvė
Kuri užlaiko visokio ta- V 

voro, reikalingo 
nteriams.

V. LUKOSEVICIA,

SU
sęrnaz sojaB soiqjipęiau jį šteine] į 
nebrangiai ant lengvų išinokčji-1 
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau- 
šių teisingiausių farmų pardavė- i 
jų. Mes vienintėliai esame uždė-: 
tojai ir apgyvendintojai didžiau-j 
sios lietuvių farmerių kolonijos! 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 į 
lietuvius fermerius, kurie trum-. 
pu laiku rengiasi išleisti Scott-. 
ville, Mich. Amerikos lietuviams į 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija 
randasi ant gerų derlingų laukų! 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir ponavo miesto Lu- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin- 

I kėj mes turime daugybę visokiu 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių ferme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo-! 
jaus indėdami už 4 cenuts iriuos 

.markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių gy
venimo.

Adresuokite. ■.
KIEDIS 4 CO.
- — - Bldg

Mich.I

Pasiuva m drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro.

JONAS BERZELONIS & CO. ,
28 Chandler Str., Boston. Mat*. 

(Castle Sųuare’s Block’e.)

LIETUVIS KRIAUŠIUS.
Pasiuvu visokiu* . drabužiu* 

pagal naujausią madą, vyrišku* 
ir moteriškus. Darbą atlieku 
gerai, teisingai ir pigiai Taip
gi išprosina, pataisau, skalbiu ir 

{kvarbuoju.

PETRAS MAKAREVI0IU8,
(Arti lietuvių bažnyčios)
166 So. Meade 8tr„ 

WHkes-Barre, Pa.
I ' .* - . • ' J




