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; L000 NARIŲ A L. R. K. MO

TERŲ SĄJUNGAI IKI 
SEIMO.

Sujuskite, sesers sąjungie- 
: > tSs,. kad jūsų garsingoj orga- 
:; nisacijoj atsirastų tūkstantinis 

i skaičius iki Seimo.

1.000 NARIŲ LIETUVIŲ 
DARBININKŲ 

SĄJUNGAI 
IKI 

SEIMO!
Sujuskite, broliai sujungia-

čiai, kad mūsų organizacija to 
skaičiaus sulauktų iki pirmojo 
seimo.

Rusai užėmė visą Bukoviną
Prasidėjo smarkus veikimai visu padauguviu. Suv. Vai. ir Meksika dar nekariauja.

Nereikia nerimauti
Kai Suvienytose Valstijose 

prasidėjo mobilizacija ir pasi
matė, jog tarp S. Valstijų ir 
Meksikos vargu karė bus .iš
vengta, tai nemažas lietuvių 
skaičius sunerimavo. Suneri
mavo dėl įvairių priežasčių. 
Vieni bugštosi, kad jų depozi
tai bankuose nežūtų, kiti bijo, 
kad nepaimtų kariuomenėn. 
Tai daugumas dėl šitų priežas
čių nemiega ramiai. Kaiku
rie atsiiminėja depozitus iš 
bankų.

Nereikia nerimauti. Jokio 
mums tikro pavojaus nėra. Te
būnie pinigai bankuose. Kaip 
ten nebūtų, o jie ten bus sau
gesni, negu skryniose arba- 
pančekose. Ne laiku išiminė- 
janti pinigus iš bankų, neten
ka nuošimčių už juos. Jei jau 
kurie visai nepasitiki bankais, 
tai tie negali saugesnės vietos 
rasti taupymui pinigų, , kaip 
Suv. Valstijų pačtos. Pavo
jingiausia vieta taupymui pi
nigų tai skrynia namuose, kiše- 
nius ir pančeka.

Nereikia bijoti paėmimo ar
mijon. Čia armijon imami 
tik liuosnoriai. Čia nėra pri
verstino kareiviavimo. Antai 
Anglija už savo gyvybę kovo
ja ir tai dar vis tebrenka lius- 
norius ir priverstinai neima. 
O Amerikos susirėmimas su 
Meksika bus tai tik mažas šios 
šalies užsimojimas. Galingos 
armijos Meksika negalės išsta
tyti. Svarbiausia tai ji neturi 
daug ginklų ir amunicijos. Tik 
turi tiek kiek iš Suv. Valstijų 
įsigabeno. Tai meksikonai 
šaudys į amerikonus, ameri
konų išdirbtais šoviniais.

Jei kils karė su Meksika, tai 
ji galės ilgokai tęstis. Tuomet 
amerikonams reikės visą šalį 
užimti ir kiekviename mieste
lyje palikti kariuomenės, kad 
visą šalį nuraminti. O nesant 
vienos vienijančios visą Meksi
ką valdžios, tai nebus su kuo 
derybas vesti apie taiką. Dė
dei Šamui bus lengvai įsibriau- 
ti į Meksiką, bet sunku bus 
išeiti.

Ši karė su Meksika tą blo
gumą padarys mums, kad vi
sokie dalykai labai pabrangs. 
Pabrangs avalinė, drabužiai, 
valgomieji daiktai. Avalinė 
tai ypač spieriai pabrangs. Ne 
pro šalį būtų kiekvienam dabar 
įsigyti po porą extra čeverykų.

žeikių prieš Velykas. Paskiaus 
juos’ išvarė prie tranšėjų kasi
mo Mintaujos fronte. Monin- 
giukai paskutiniu laiku dirbo 
Benės apielinkėje, iš kur tre
čią Velykų dieną pabėgę, kad 
jų užveizdėtojas gerokai inkau- 
šęs užmigo. Tranšėjoms vokie
čiai pirma išvarą su garine ma
šina gilų griovį, kurį paskiaus 
reikia aptaisyti ir apkloti medi
niais balkiais, padaryti kiau- 
rines ir tt. Dirbti reikėdavę 
nuo šviesos lig šviesos. Rytą 
ir vakarą visus darbininkus 
suskaitydavę ir sergėdavę, kad 
nepabėgtų ir su aplinkiniais 
gyventojais nesusieitų. To
dėl tuodu pabėgėliu nieko ne
galėjo papasakoti, kas dedas 
Lietuvoje. Tiktai matę, kad 
Lietuvoje ir Kurše žmonės gy
vena, laukus aria. Gyvulių y- 
ra po keletą palikę kiekvienam 
ūkininkui. Per Ventos upę 
prie Tirkšlių tiltas sutaisytas, 
kuriuo eina gelžkeliukas. Ma
žeikių miestas tebėra kaip bu
vęs, nežymu kad būtų perdaug

Bal. 24 d. atidarytas didysis Į MŪŠIAI PADAUGUVIU. 
Vermano parkas. Žmonių bu- 
yo nedaug — daugiausia dar
bininkų. Parke šiemet jau ne
be pernykštis vaizdas: suolai 
nudulkėję, žmonių maža,* mu
zikos nėra. Parko nuomuota- 
jai ėmė rūpinties iš valdžios 
gauti leidimą muzika groti. 
Girdėt — gausią.

Vokiečių užimtosios Vil
niaus gubernijos apsk. (Vil
niaus, Ašmenos. Švenčionių) 
maždaug normaiis -gyvenimas. 
Daug vietos gyventojų sugrįžę 
gyventi senuosna savo gyveni
mo vietosna ir ėmėsi vasaros 
darbų. Dirbti jiems padeda 
pabėgėliai — vyrai ir moteris. 
Višnevo, Volžino, Dolginovo, 
Krasnos, Ilija ir Kraisko, vi
si tie miestai, nežiūrinti į ka
rės fronto artumą plačiai veda 
prekybą. Produktai juosna 
gabenama iš Minsko. Minske 
visas prekybos centras dėl vi
sos Vilniaus gubernijos. Visi 
visuomenės reikalai supainioti

Rusai skelbia, jog vokie
čiai smarkiai bombardavo 
daug rusų pozicijų Rygos 
fronte. Vokiečiai bandė prisi
artinti prie rusų pozicijų prie 
ežero Babil, bet buvo atmuš
ti.

Padauguvyje tarp Dvinsko 
ir Jakobstadto vokiečių artile
rija taip-gi baisiai veikė prieš 
rusų pozicijas. Vokiečių ae
roplanai numetė 20 bombų ant 
stoties Poločany, į pietų vaka
rus nuo Molodečno.

_______________ >

Francūzai 
atsigriebė.

TURI GERAS ARMOTAS.
Kievon pribuvo keletas 

francūzų oficierių iš Rusijos 
fronto. Jie pasakoja, jog da
bar rusai turi geras anuotas ir 
kulkosvaidžius. Tais ginklais 
jie padaro, anot francūzų ofi- 
cierių, tokį pat pragarą, kaip 
francūzai Verduno fronte.

ULTIMATUMAS 
CARRANZAI.

AVashingtono valdžia pa
siuntė Carranzai ultimatumą. 
Pareikalavo užganapadarymo 
už užmuštus kareivius ir palei
dimo suimtųjų nelaisvėn 
reivių. Jei to neišpildys 
turbūt seks formalis karės 
skelbimas.

ka- 
tai 
pa-

NEATSIŽADĖJO.
Kalbama, jog vokiečiai ne

atsižadėjo paimti Verduno. 
Pastaruoju laiku, kuomet jie 
paėmė Thiaumont, tai jų ata
koje dalyvavo 120.000 karei
vių. Ir taip buvo įtempę sa
vo jėgas, kaip ir pirmesnėse di
delėse atakose.

kokas,

nai ant apskričiu skraido prie
šininko aeroplanai, svaidyda
mi bombas ir maža jiems tepa- 
kerikdami. Dažnai matyt ve
dant vokiečių imtinius.

šių lig Mažeikių nematyti bu
vo vokiečių karuomenės. Ro
dėsi, kad jokios atmainos ne- 
invykę apielinkėje. Žmonės 
važinėja į turgus ir su visokiais 
reikalais, kaip ir paprastai. 
Visi vyresnieji vyriški, nuo 30 
metų, pristatyti prie laukų 
darbų. Darbas tranšėjose sun- 

bet pakenčiamas, tik
tai už darbą nieko nemokėję 
per visus metus ir jokio raš
čiuko nedavę. Valgyti duoda
vę tris sykius į dieną: rytą 
arbata su balta duona, cukraus t 
po 3—5 plyteles ant sykio; 
pietums virdavę kopūstų, bul- 
binės, gracijos. Gulėti užim- 
davę aplinkines triobas. Už- 

; veizdos su darbininkais kalbė- 
' davę lietuviškai, savo gi tar
pe — vokiškai. Buvę labai 
ilgu, kaip kalėjime, visus me
tus uždarytiems esant, todėl 
susitaręs ir pabėgęs gerokas 
būrys darbininkų, bet Rygon 
teatvyko į Lietuvių Komitetą 
tiktai augščiaus minėti du Mo- 
ningiuku, kuriuos tuotarpu 
savo globon paėmė policija.

Gubernatorius su visa kan
celiarija grįsta Rygon iš Ven- 
deno. Taipos-gi grįšiąs ilgai 
netrukus ir apsigyvensiąs Ry
goje Vidžemio gubernatorius 
Lavrinovič ir vice-gubernato- 
rius Podolinškis.

ATBĖGO IŠ LIETUVOS.
Bal. 27 du vaikinu broliu

Moningiuku: Konstantinas 18 
metų ir Antanas 22 metų nuo 
Sėdos, Telšių pav. Juodu 
buvo paimtu vokiečių prie 
tranšėjų darbų vokiečiams per
nai pavasarį užpuolus Telšių 
apielinkę. Po sodžius važinė- 

! ję vokiečių oficieriai ir rinkę 
į vaikinus nuo 17 iki 23 metų.

Iš tų vaikinų sutaisė darbinin
kų buriąs po kelias dešimtis 
žmonių ir išvarė prie kelių tai- 

| tymo ir tranšėjų kasimo. Mo- 
► ningiukai darbavosi nuo prad

žios prie geležinkelio, (siaura- 
bėgio) tiesiamo iš Telšių į Ma
žeikius, kurį pravedė prie Ma-1

Sanatoriją džiovininkams 
j netol Aleksandro vartų, pušv- 
Ine, sumanė atidaryti “Šiau- 
i rėš pagelbos” Komitetas. Sa
natorijoje, kuri jau taisoma, 
galės tilpti 40 ligonių.

Dobilų ir pašarinių žolių sė
jimu ragina užsimti Vidžemioi *

I gubernatores čiabuvius guber
nijos gyventojus. Latvių 
Cent. Komitetas yra aprokavęs, 
kad sėjant pašarines žoles de- 
setina duos pelno 180-300 rub

Tukumą vokiečiai nesvietiš
kai sustiprino — nelyginant 
juros pakraštį. Jie taip-pat ir 
visą Rygos juros pakraštį. Jie 
mat jaučia, kad čia gali atsi
tikti baisiausi mūšiai. Vokie
čiai radę tikamiausią sustipri
nimui juostą :Tukumas-Mintau- 
ja-Liepoja. Iš Tukumo jau se
nai iškraustyta žmonės, visuo- 
Likusiai žmonių mažumai mai
sto parūpinama iš intendantū
ros. Iš Tukumo apielinkes. 
Tukuman nieko neinvežama 
delta, kad nė į Tukumą nė 
iš Tukumo niekam nė išvažiuot 
nė invažiuot nebeleidžiama. 
Kai mūsiškiai inėjo į Kemėrus 
— vokiečiai Tukumą paskelbė 
karės stovyj.

(Rygos Garsas.)

FRANCŪZAI ATSIGRIEBĖ.
Ties Verdunu vokiečiai bu

vo hepasivarą pirmyn. Buvo 
užėmę Thiaumont ir keletą ki
tų svarbių pozicijų. Bet da
bar francūzai jau ima atsigrie
bti. Atsiėmė iš vokiečių ke
letą dalįų_Thiaumonto^

ŽUVO AMERIKONAS.
Francijos karės lauke žuvo 

amerikonas lakūnas Victor 
Chapman. Jis darė žvalgy
mus iš padangių ir buvo nušau
tas iš vokiečių kulkosvaidžių.

DAUG PELNIJO.
New York. — Buvo sureng

ti milžiniški fėrai nukentėju
siems dėl karės talkininkų šei
mynoms. Tie fėrai pelno da
vė $1.500.000. Fėrus aplankė 
75.000 žmonių.

NEIMS VEDUSIŲ.
Suvienytų Valstijų kongre

sas įgaliavo prez. AVilsoną 
veikti Meksikos reikaluose pa
gal savo nuožiūrą. Pavedė 
teisę mobilizuoti armiją ir pas
kelbti karę.

Mobilizuojama tiktai milici
ja. Tarp milicijantų yra daug 
vedusių ir su šeimynomis. Pir
ma buvo bepaskiriama šeimy
noms tūla pensija, bet pas
kui buvo sumanyta neimti ve
dusiųjų ir nereikės mokėti pen
sijų.

MOBILIZACIJA EINA 
GERAI.

Suvienyti} Valstijų valdžia 
keletą savaičių atgal pavedė 
tam tikrai komisijai mobilizuo
ti kariniams reikalams pramo
nę. Dabar komisija praneša, 
jog mobilizacija spieriai eina.

Didžiosios dirbtuvės ir firmos 
ištirtos ką ir per kiek laiko ga
lėtų padaryti, jei Suvienytos 
Valstijos įsiveltų karėn.

SIŪLOSI TARNYSTON.
New Yorke daug moterų ei

na į Raudonojo Kryžiaus ofi
sus ir siūlosi tarnyston. No
ri tarnauti ligoninėse ir prižiū- 
rinėti ligonius, jei kiltų karė 
su Meksika.

Rusų laimėjimai
Visa Bukovina jau rusų 

rankose. Įveikti austrai du
mia į Karpatų kalnų praėji
mus.

Rusai užėmė Kimpolung ir 
tai buvo pasuktinis miestas 
Bukovinoj. Ten jie paėmė ne
laisvėn 2.000 kareivių.

Palei upę Prut rusai eina 
linkui Kolomea. Tuo keliu 
eidami užėmė Wilischoff ir To- 
lunov. Austrų nuostoliai di
deli. Daug pakliuvo nelais
vėn ir daug užmušta.

Volinijoj rusai skelbia užė
mę vieną drfltvietę ties Čarto- 
rysk. Vokiečių atakos į šiau- 
rės-vakarus nuo Lucko buvo 
atmuštos. Rusai pasivarė pir
myn į šiaurę nuo Radzivilov. 
Vokiečiai skelbia atmušę rusų 

’ I atakas į rytus nuo Vladimir-

PAĖMĖ DAUG NE- 
LAISVTŲ.

Vokiečiai skelbia, jog jie 
paimdami Thiaumonto drut- 
vietes Verduno fronte paėmė 
nelaisvėn 2.672.

KAIZERIO DENTISTAS 
ATVAŽIAVO AMERI

KON.
Dr. Arthur Newton Davis, 

! kaizerio dentistas, pribuvo 
New Yorkan. Jis yra ameri- 

! konas. Jis atsisakė bile ką 
i papasakoti apie Vokietiją ar
ba apie kaizerį. Nieko nepa
sakė nei apie kaizerio dantis. 
Jo namai yra Piąua, Ohio. Pa- 

| buvęs neilgą laiką grįš į Vo
kietiją.

Važiavo per Norvegiją, gar
laiviu Bergensfjord.

SAKO KARĖ PASKELBTA.
Meksike, parubežiniame Ma- 

tamoros miesto, išmėtyta, pro*
klemacijos, po kuriomis pasi
rašęs gen. E. P. Nafarette. 
Proklemacijoj sakoma, jog A- 
merikos kareivių buvimas 
Meksike yra karės ženklu, o 
paskutinis amerikonų inėji- 
mas yra lygus karės paskelbi
mui. Tai ta proklemacija vi
sos Tomaulipas valstijos gy
ventojams apreiškė, jog karė 
eina tarp Suvienytų Valstijų ir 
Meksikos.

PERKA MULŲ IR AR
KLIŲ.

Washingtono valdžia pirki
nėją mulų ir arklių vartojimui 
Meksiko parubežyje. Nori nu
sipirkti 62.344.

Washington. — Į rekrutavi- 
mo punktą buvo susigrūdę a- 
pie 50 jaunikaičių. Oficieriai 
pasakė jiems: “Eikite namu- 
čiuosna ir augkite.”

Philadelphia. — Vedusiems 
milicijantams duota proga re
zignuoti iš milicijos, jei jie ne
nori apleisti savo pačias ir va
žiuoti Meksikan. ..

ŽUVO GARSUS LAKŪ
NAS.

Vokietija neteko garsaus 
lakūno Immelmano. Žuvo su
sirėmime su Francijos lakunu.

Savaitė atgal buvo pranešta, 
jog žuvo vokiečių lakūnas Bo- 
elke.

Tuodu tai buvo garsiausi vo
kiečių lakūnai. Boelke nušo
vęs iš viso šioje karėje 18 tal
kininkų aeroplanų, o Immel- 
man 15.

Grūmoja Šveicarijai.

i

SUGRIOVĖ ŠVYTURĮ.
Anglijos pakraštyje už kele

tas mylių nuo kranto nugriu
vo Corton švyturis. Nežinia 
ar tai submarinas smogė į jį ar 
mina trenkė. Švyturyje buvo 
penki žmonės prigėrė.

KALBOS APIE PATARPI- 
NINKAVTMĄ.

Pasklido gandai, jog Car- 
ranza pradėjo teirauties pas 
pietines Amerikos respublikas 
ar jos neapsiimtą patarpinin
kauti ir nedaleisti karės su Su
vienytomis Valstijomis.

Washingtono valdžia už
draudė visokį gabenimą amuni
cijos į Meksiką iš S. V. Lig
šiol apsčiai jos buvo gabenama*, 
iš šios šalies. Tai dabar mek- 
sikonai šaus į amerikonus ame
rikoniškais šoviniais.

REIKALAUJA MAISTO.
Vokietijos valdžia pareika

lavo iš Šveicarijos valdžios, 
kad leistų gabenti į Vokietiją 
medvilnę ir maisto dalykus, 
kuriuos Vokietijos pirkliai ten 
supirko. Jei ne, tai Vokieti
ja uždarysianti savo sieną ir 
neleisianti Šveicarijon anglių, 1 
geležies ir kitokių daiktų. Tasį 
padarytų, jog visa veik Švei
carijos pramonė turėtų sustoti. į

BADAS VERS TAIKINTIS.
Švedų laikraštis Affarsva- 

riden, žymiausias Švedijos biz
nio laikraštis, padarė ypatin
gus išvedžiojimus apie karės 
pabaigą. Tasai laikraštis tvir
tina, jog maisto stoka privers 
Vokietiją taikintis. Todėl šio
ji karė neišeis vokiečiams ant 
gero. Tas laikraštis tvirtina, 
jog maisto stoka verčia vokie
čius grūsties ant Verduno ir 
privertė prie laivyno mūšio.

Švedai visuomet buvo vo- 
1 kiečiams prielankūs, nes vi
suomet jie vedė didžią pirkly- 

j bą su Vokietija.

NUSILEIDO.
Grekai nusileido talkinin

kams.
O talkininkai reikalavo pil

nos demobilizacijos armijos, 
paleidimo parlamento. • perkei
timo ministeriu ir prašalinimo I 

Į kaikurių valdininkų. Armija Į

NEGALI SUGRĮSTI.
Amerikos lakūnų kliubas 

paklausė ar Amerikos lakūnai 
galėtų sugrįšti iš Francijos ar 
ne. Atsakė, jog jie pastojo 
į Francijos armiją ir pasižadė
jo tarnauti tol, kol karė tęsis. 
Sako tik galėtų sugrįžti jei pra
šytų to Suvienytos Valstijos 
Francijos valdžios.

tuo tarpu sėjant grūdus deseti- * “T"' liks tokia kokia yra taikos mena teduoda 120-180 rub. Lat- -Volynsk lr * vakarns nu0 tu. ' č

Ivių apgyventieji pavietai Vid
žemėje, kurioje galima būtų 
užsėti 10-12 tūkst. desetinų žo-t. . . , .... ...lėmis, duotų 2-2* nril. pūdų k a0!!trfu ‘i

’ • '- * * x I ernntros trnn antrinti kavm ii
šieno.

I

Visu Galicijos frontu eina 
smarkiausi mūšiai. Vokiečiai

stangas, kad apginti Kovei ir 
Lvovo liniją.

Zaimis parinks naujas mi- 
: nisterius, o pats bus užsienio 
reikalų ministeriu.

Rinkimai į parlamentą bus 
netolimoj ateityje.

I

NESIKIŠ.
Pietinės Amerikos respubli

kos Chile vienas ministeris 
kvietė, kad visos respublikos 
susijungtų ir nedaleistų prie 
karės Suv. Valstijas prieš Mek- 

Įsiką. Argentina atsakė, jog 
į tą reikalą nesikiš.

■į/. » 4 f■'< Jčę, V t * ’ ■«

RENKA PINIGUS.
Kai prasidėjo mobilizacija, 

tai daugelis vedusių milicijan
tų turėjo stoti armijom Adj.- 
Gen. Cole patarė Massacliu- 
setts valstijos gub. Call pasirū
pinti surinkti pinigų prigelbė- 
jimui šeimynoms, kurių duon- 
pelniai įstojo armijon. Suma
nyta surinkti $250.000.

RAGINA GINTIES.
Gen. Funston sužinojo, 

Carranza liepia meksikonams 
ginkluoties. Jei-gi kiltų karė 
su Aemirka, tai visi ginklais 
rankose turėtų stoti prieš Ame
riką. Todėl dalykai Meksike 
visai blogėja ir vis labiau atsi
duoda krauju.

jos

I

ATPIGO.
Prekių pergabenimo iš A- 

merikos į Angliją kainos žy
miai sumažėjo. Vas. m. š. m. 
už pergabenimą bušelio javų iš 
Bostono į Liverpool imta 38c. 
Dabar imama tik 19c.

NELAIMĖ PO ŽEME.
New Yorko Subivay’juj iš 

tiko smarki ekspliozija ties 6 
avė ir 34 g. Buvo daug len
gvai sužeitų, bet niekas nebu
vo užmuštas.

t

GIMĖ MOTINAI MIRUS.
Philadelphia, Pa. — Jeffer- 

son Maternity ligoninėj augi
namas kūdikis, kurs gimė mo
tinai mirus. Daktarai išėmė 
jį iš yščių, jau motinai mirus. 
Dabar kūdikis yra penkių mė
nesių ir sveria 20 svarų.

Jau išėjo iš spaudos

Gurkliutes Eiles
KAINA 10 CENTŲ.

Siųskite užsakymus. 
Agentai, knygų platintojai užsisakykit 
šimtais. Lengviausia parduodama knygelė.
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VARDAI AUKOJUSIŲ Į 
LAIKRAŠČIO FONDĄ.

Ona Migauskaitė (Iš
Bostono)........•................. $10.00

Kun. P. Lapelis (Iš
Chicagos) .......................

Kun. F. Kemėšis (Iš
Boston)................................ 10.00

Kun. T. Žilinskas (Iš

Eina iš So. Bostono utaminkais, ketvergais ir subatomis 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų tv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga. 
Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje_______________$3.00
Pusmečiui ” ” ” __________ $1-50
Utarninko ir ketvergo atskiri numeriai po ------2c.
Subatiniai numeriai po__________ ,_________  3c.

“DARBININKĄ S,”
242 W. Broadvay, So. Boston, Mass.

ALBANY, N. Y.(

Balius nusisekė.

Są-gos iždas užaugo 
ant - $1466.00

. i

“DARBININKAS”
(The Worker)

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

Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu: 
8L Joseph’s Lithuanian B.-C. Association of Labor.

Subscription Rates:
Yeariy_________________________________ ______$3.00
6 months_________________________________ $1.50

Advertising rates on application
Address all communications ūo

DARBININKAS,
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Dėl patogumo ir pa Tankumo visokius čekius 
ir money orderius prašome išrašinėti ant “Darbi
ninko” vardo kokiam nebūk reikalui tie pinigai 
būtų skiriama ar tai būtų prenumerata, ar kny
gų užsakymai, ar mokesti s į L. D. S.

Amerikonų partijos ir 
darbininkai.

Nesenai atsibuvo konvenci
jos dviejų didžiausių politiškų 
partijų Suv. Valstijų: republi- 
konų ir demokratų. Tose 
konvencijose (republikonų 
Chicagoje, demokratų St. 
Louis’e) buvo paskelbtos abie
jų partijų platformos ir nomi
nuota prezidentai. Į abidvi 
konferenciji buvo atsilankę 
darbininkų unijų vadai: Ame
rikos Darbo Federacijos prezi
dentas Gompers ir sekretorius 
ZMorrison. Ir vienos ir kitos 
■partijos atstovams jie padavė 
darbininkų reikalavimus. Rei
kalauta užtikrinimo įstatymais 
tikros laisvės darbininkų uni
jų, išleidimo įstatymų ir tų į- 
statvmų pilno pritaikinimo — 
japie vaikų darbą, apie darbi- 
-ninkų sveikatos ir gyvybės ap- 
- draudimą, darbo sveikatin- 
gumą, tinkamų algų nustaty
mą, paėmimo į valdžios ran
kas telegrafų ir telefonų ir tt. 
•** .Tarp kitų reikalavimų buvo 
'irtas, kad neįleistų į Ameriką 
nemokančių kokioje nors kal
boje skaityti. Mat pasirodė, 
kad iš tų minių beraščių atei
vių traukia naudą tiktai kapi
talistai. Viena, tamsūs dar
bininkai kapitalistams nepa
vojingi, nes negali vesti orga
nizuotos kovos su kapitalu, an
tra kapitalistai naudodavosi ir 
tuo faktu, kad ateivių pri
plaukdavo daugiau negu ame- 
rikai reikėdavo ir jie galėdavo 
numušinėti algas. Kapitalis
tai ir buvo labiausiai priešingi 
IBumetto biliui. Tuotarpu or
ganizuotiems Amerikos darbi
ninkams beraščių ateivių mi
nios darė didelę skriaudą. Jais 
naudodavosi kapitalistai kovo
je su unijomis. Iš jų tarpo 
pasirinkdavo sau skebų streiko 
laiku. Intraukti gi į organi- 
iraotą kovą tokiuos ateivius 
darbininkus būdavo labai sun- 
1*. >.

Ką-gi pasakė į visus darbi
ninkų reikalavimus abiejų par
tijų atstovai? Ir vieni ir kiti 
žada nemaža. Ypač demokra
tai gražiai kalba ir daug ža
da. Bet darbininkai galutinai 
nepasitiki ir neatsiduoda nei 
vienai, nei kitai partijai. Jie 
žino, kad kas kita prižadėti 
nnt popieros, kas kita gi iš
pildyti, įvykinti gyvenimam 
Darbininkų reikalai ir vie
niems ir kitiems ant tiek tik 
parups, ant kiek darbininkai 
"bus stiprūs. Kuo labiau ir ge- 
ciau darbininkai susiorgani- 
2n»s. tuo labiau skaitysis su 
jų reikalavimais ta partija, ku- 
’ri bus prie valdžios, vis viena 

ta bus republikonai, ar de- 
Tnokm .v Dėlto tai Amerikos

da per daug svarbos tam klau
simui, kuri partija rinkimus 
laimės. Ji spiria prie sienos, 
derasi, stato reikalavimus vie
nai ir kitai partijai, bet galu
tinai labiausiai pasitiki tik sa
va pajėgomis.

Į vykusis birželio 9 d., 1916 
metų, Philadelphia, Pa. 
Seimas prasidėjo 10 vai. ry

to, šv. Kazimiero parap. salė
je. Seimo vedėju išrinktas p.
J. Miliauckas, raštininku —
K. Pakštas. Seimas atidarytas 
su malda, kurią atkalbėjo kun. 
Pr. Serafinas.

Priimami delegatų manda
tai. Seime dalyvauja šie dele
gatai:

7. skyrius: Kazys Vaškevi
čius, Barbora Vaškevičiutė, 
Ant. Masandukas, Al. Nova- 
kauskas.

2. skyriaus: Kun. J. Sutkai- 
tis, J. Miliauckas, B. Vaišno- 
nas.

3. skyriaus: Kun. Dr. Pra
nas Augustaitis.

6. skyriaus: J. Vasiliauskas.
10 skyriaus: Kun. M. Pan- 

kauskas.
11 skyriaus: Kun. F. Kemė

šis, M. Venys.
12 skyriaus: Kun. Pr. Meš- 

kauskis.
13 skyriaus: K. Krušinskas.
14 skyraius: J. Jonavičia.
15 skyriaus: Kun. M. Kazė

nas.
18 skyriaus: P. Montvila.

21 skyriaus: J. Pranckunas.
24 skyraius: Vytautas Dani

levičius.
26 skyriaus: V. Lukaševi- 

čius.
30 skyriaus: Kun. J. Jakai

tis.
31 skyriaus: Kazys Pakštas, 

A. Aleksandravičius.
32 skyriaus: A. A. Šlakis, 

A. Nausiedienė.
33 skyrius: Andrius Patec- 

kis..
35 skyrius: Vladas Jakavi- 

čius.
36 skyrius: A. Sodeika.
37 skyrius: M. Abračinskas.
38 skyrius: Kun. V. Matu

laitis.
39 skyrius: Ant. J. Sutkus.
40 skyrius: Vincas Rama

nauskas.
Be tų Seime dalyvauja p. 

St. Šimkus, Lietuvių Draugi
jos atstovas, kuriam seimas 
pripažino pilnų balsų, kun. 
Serafinas, Julius Kaupas ir J. 
Jaroševičius.

Taigi Seime dalyvavo 36 
ypatos.

Seimas gavo telegramas- 
pasveikinimus nuo Lietu vi ų- 
Lenkų “ - ‘ ‘ -

liūno iš Waterbury, Conn. Vi- 1 
sus pasveikinimus seimas pri
ėmė delnų plojimu. ;

T. F. Centralė valdyba iš
duoda raportus iš savo veiki- ; 
mo. Centralis sekretorius 
adv. šlakis išdavė savo rapor
tų, kurį susirinkimas priėmė. 
Finansinio stovio raportas ga
lutinai neprirengtas, taigi pa
reikalauta T. F. Centro val
dybos kad mėnesio laike pas
kelbtų spaudoje smulkmeniškų 
finansinį raportų.

Perskaityta T. F. seimo, 
4 d. birželio 1915 m., Scran- 
ton, Pa., protokolas, kuris ta
po priimtas.

Iždininko knygoms peržiūrė
ti komisijon išrinkti pp. Kau
pas, Vasiliauskas ir Venys.

Kun. F. Kemėšis plačiai 
aiškina priežastis, kokios tru
kdė aukų rinkimų ir siuntimų 
Lietuvon.

Nutarta prašyti p. Šimkaus 
išduoti T. F. Centro valdybai 
sųrašų jo prakalbose surinktų 
pinigų.

Nutarta p. Šimkaus surink
tus pinigus kuogreičiausi pa
siųsti Vilniun (stačiai arba 
per p. Augštuolį, Stockholme) 
p. Smetonai, Lietuvių Draugi
jos pirmininkui.

Nutarta, kad draugijos, T. 
F. skyriai ar pavieniai asmens, 
renkantieji T. Fondui aukas, 
prisiųstų jas T. F. Centrui lai
ke 30 dienų.

Nutarta, kad T. F. valdyba 
parūpintų kvitų nkykutes ir 
aukoms rinkti blankas.

Nutarta garsinti aukas ir 
pavardes aukavusių nemažiu 
50c.

Tautos Fondo Seimas išne
šė rezoliucijų, kad Seimas yra 
nepatenkintas, jog T. Fondo 
valdyba nepasiutė delegatams 
Dr. Bielskiui ir kun. Dr. Bar- 
tuškai $3.000.00, kurių jie rei
kalavo.

Nutarta pasiųsti vokiečių 
užmiton Lietuvon laike vieno 
mėnesio $5.000.00 saugiausiu 
būdu (per p. Augštuolį, Stock
holme), o kitus $5.000.00 pasių
sti gavus žinių nuo delegatų 
(Dr. Bielskio ir kun. Dr. Bar- 
tuškos).

Nutarta pasiųsti delega
tams į Šveicarijų po $400.00, 
viso $800.00.

Nutarta, kad -visos pašaipū
nės ar kitokios draugijos, no
rinčios dalyvauti T. F. skyrių 
veikime, turi mokėti nuo pir
mo 100 savo sąnarių $10.00, o 
nuo kiekvieno kito šimto — po 
$5.00.

Nutarta, kad T. F. valdyba 
paskelbtų visas įplaukusias au
kas kas trys mėnesiai.

Nutarta, kad T. F. valdyba 
vestų knygas pagal skyrius.

Nutarta Tautos Fondo val
dybų padidinti lig 7 sųnarių:

Nutarta, T. F. Centro se
kretoriui mokėti $30.00 į mė
nesį o centro valdybai pripa
žinti teisę tų algų pakelti lyg 
$40.00 mėnesiui.

Nutarta prašyti Centralinį 
Lietuvių Komitetų (Petrogra
de), kad atsiųstų T. F. valdy 
bai kvitas iš gautų nuo T. F. 
pinigų.

Svarstoma apie santikius T. 
Fondo su “American Relief 
Fund for the Lithuanian war 
sufferers.” Perskaityta pasta
rojo “Relief Fund” atsišauki
mas ir išreikšta pageidavimas, 
kad “Relief Fund” darbuotųsi 
vien tarp svetimtaučių ir siųs
tų aukas per Tautos Fondų, o 
T. F. paskirs tas aukas vien 
tik nukentėjusiems dėl karės 
šelpti.

Nutarta, kad geležinis ka
pitalas, esant labai svarbiam 
reikalui, gali būti sunaudotas 
badaujančių sušelpimui, bet 
nuspręsti apie tai galės tik du 
trečdaliu balsų.

Nutarta vyskupus ir intek- 
mingus amerikonus, aukavu
sius į Tautos Fondų, pakvie
sti į T. F. sųnarius globėjus. 

Politikos reikalai.
Nutarta politikos reikalams 

pavestus pinigus (20 nuoŠ. 
pavesti liuosam vartojimui T. 
Fondo valdybos ir Tautos Ta
rybos.

Nutarta išrinkti nuo Tautos 
Fondo į Tautos Tarybų du są
nariu.

tautų.
Nutarta, kad T. F. atstovai 

į Tautos Tarybų ineštų Tautos 
Tarybon vienybės klausimų ir 
pasirūpintų kuogreičiausiu vie
nybės įvykrnimn.

Užbaigus svarstyti visus 
reikalus prieita prie Centro 
valdybos rinkimų. Išrinkta: 

Pirmininku: — Kun. J. —Ja
kaitis, 2-ju vice-pirm.: — adv. 
A. Šlakis, Sekretorium: kun. 
Pr. Serafinas, 2-ju Kazys Pak
štas, Iždininku: — B. Vaišno
ras, Iždo globėjai: — A. Nau
siedienė, J. Miliauckas.

Tautos Tarybon: Kun. 
Augustaitis, J. Kaupas.

Ateinančių metų seimų 
tarta laikyti Pittsburge.

. Aukos įplaukusios laike 
Tautos Fondo II Seimo, New- 
ark N. J.: — T. Fondo 1-mas 
skyrius 
surinktos nuo S. L. R. 
K. A. Seimo delegatų

Brooklyn, N. Y.: — 
T. Fondo 13-tas sky
rius per K. Krušins- 
ką

Viso
B. Vaišnoras, T. F.

kas. T. Fondo Seimo pirmi
ninkas J. G. Miliauckas, Raš
tininkas, Kazys Pakštas.

Trečdalis pelno nuo
1-jo Seimo vakarų (Iš
Chicagos).............................. 11.66

17-ta kuopa iš Hart
ford, Conn......................

Agnieška Gilienė (Iš 
Chicagos)...........................

Stefanija Satkauskaitė
(Iš Chicagos)...................... 5.00

Ona Nausėdaitė (Iš 
Chicago).........................

Pranas Gudas (Iš
Bostono)..:..........................3.00

P-lė T. Andriuševičiu-
tė (Iš Chicagos)...............50.00

Dr. A. S. Šlakienė (Iš

A. L. R. K.Mot. Są-gos 
iždo stovis.

Pinigų inplaukė nuo 
gruodžio 13-14 iki 
gruodžio 31—1915......... 1306 09

Nuo sausio 1-‘16 iki
birž. 15-‘16.......................1018.29

Už išparduotus žen-
delius................................. 125.00

Nuošimtis nuo pini
gų laikomų ant 3 
nuoš. (viršaus $500.-
00)............................................. 14.89

(Nuo gruodžio 13-‘14 iki 
birž. 15-1916) 

Pašalpa ligose 6 na
rėms..................................... $145.00

Sugrąžinti mok. su 
priimtoms narėms.........142.90

Alga ir išlaidos cen
tro rašt................................ 148.55

Centro gydytojai 
už egz. aplikacijų.... 

Už ženklelius..............
Už Sų-gos žiedus ir 

“die” .............................
Už centro ižd. ir 

rašt. “bonds”................
Už telegramus, 1- 

mojo Seimo klišę ir 
smulkias išlaidas.........

Už centro rašt. kny
gas...................... ...............
i kelionės lėšų orga

nizatorėms ......................
Už atspauzdinimų 

konstitucijų, kvitų, 
aplikacijų, mokesčių 
lapelių gydytojo ir li
gonių bliankų ir tt.

Chicagos)
Antanina Nausėdienė 

(Iš Chicagos),................... 10.00
Viso.................... $159.66

Dar yra keletas ypatų pasi
žadėjusių, bet dar neaukavu
sių, mėlonėtumėm idant jie 
prisiųstų savo aukų prieš U-rą- 
jį Seimų, vardu Centro iždi
ninkės, A. Nausėdienės, 917 W. 
33-rd. St., Chicago, UI.

Visiems geradėjams ir au
kotojams vardan Mot. Sų-gos, 
ištariu nuoširdų ačiū!

Antanina Nausėdienė.
Mot. Sų-gos ižd.

Kas girdėti Lietuvių kolonijose

Gegužio 26 d. š. m. vietiniai 
lietuviai parapijonys parengė 
puikų balių, kuris atsibuvo 
vokiečių svetainėje ant Sheri- 
dan avė. Žmonių prisirinko 
pilnutė svetainė. Iš draugijų 
dalyvavo vietinė parapijinė Šv. 
Jurgio, taip-gi ir lenkų kelios 
dr-jos.

Viršminėto baliaus pelnas 
skiriamas parapijos naudai. 
Vakaras pasitaikė labai pui
kus, parapijonys pelnijo arti 
dviejų šimtų dolerių.

Šiame mieste mūsų tautiečių 
randasi kelios dešimtys šeimy
nų, taip-gi nemažai ir pavie
nių. Lietuviųdnteligentų šioj 
apylinkėj suvisai nėra, užtai 
ir veikimo ant tautiškos dirvos 
mažai.

Darbai čionai šiuo sykiu ei
na gerai, taip-gi miestas šva
rus ir gyventi sveika tarp aug- 
štų medžių, ypač vasaros lai
ku. Čionai randasi dailūs par
kai puikiausiomis kvietkomis 
išpuošti. Liuosomis nuo dar
bo valandomis smagu pasivaik
ščioti ir gamtos gražumu pa
sigėrėti.

$998.27

VISAS SĄJUNGOS TURTAS.

Visuose skyriuose pi
nigų .................................... $1451.29

Sų-gos knygos, žen
kleliai ir žiedai................ 188.65

Nuošimtis nuo padė
tų pinigų ant 3 nuoš.

Aukų į laikraščio fon
dų .....................................159.66

Są-gos “bad debts” 
neiškolektuota nota 
nuo Dr. Graičiūno 
ant $50.00....r

WATERBURY, CONN.
Štai kaip čia atsitiko. Išėjo 

apie pora dirbtuvių ant strei
ko ir štai kaip streikieriai nori 
streiką laimėti. Kasdien pil
nos smuklės streikierių, o ant 
gatvių, tai tik bučiuoja stul
pus, vienas priėjęs prie stulpo 
ir atsimušė į jį ir suriko: “Ak 
skiuz me.” Sulaukus subatos, 
tai buvo 17 d. birželio ugi strei- 
kierius kaip pradėjo vežti į šal
tąją, tai vienas palicmonas apie 
šešis ant syk atsivedė pas savo 
stotį. Ugi žiūriu iš kitos smuk
lės, kuri yra ant kampo Leo- 
nard gat., kitas policmonas iš
traukė kitus šešis ir gabena 
pas stulpą. Jiems belaukiant 
to smagaus “raido” u-gi kiti 
du kai duos vienas kitam į val
gomąją. Tai ir tuos du pas tą 
patį stulpą. Atvažiavo jų 
vežti į nuovadą, o žiūriu, kad 
visi netelpa į jo vežimą, tai 
turėjo dvejais vežti!

Tai kaip Waterburv’io strei
kieriai pavyzdingai streikuoja. 

Švirplis.

vovskio svet. įvyko prakalbos. 
Kalbėjo gerb. Dr. A. K. Rut
kauskas ir moksleivis J. Poška. 
Kalbėtojai plačiai išaiškino 
darbininų padėjimų, faktais 
prirodė, kad tiktai vienybė ir 
susiorganizavimas gali page
rinti darbininkų būvį. Žmo
nių atsilankė neperdaugiausiai. 
Po prakalbų susitvėrė nauja 
L. D. Sąjungos kuopa. Susi
rašė 10 naujų energingų vaiki
nų, iš kurių galima tikėtis 
daug pasidarbavimo Lietuvių 
Darbininkų Sąjungai.

Valdybon išrinkta sekan
čios ypatos: Pirm. J. Poška, 
prot. rašt. J. Jurevičius, fin. 
rašt. A. Dūdas, ižd. J. Mika- 
liunas, kasos globėjais S. Ci
bulskas ir M. Stankeviče. 
^Skantį susirinkimų nutartą 

laikyt utaminke 27 birželio 7: 
30 vai. vakare Aušros Vartų 
bažnytinėje svet. Kuogeriau- 
sio pasisekimo naujai kuopai 
darbuoties katalikiškai-darbi- 
ninkiškoje dirvoje!

Žvirblis.

Trūksta gerų organizacijų.

Vieno tik dalyko dar mums 
trūksta, mes neturime gerų 
organizacijų, kaip tai S. L. R. 
K. A. _ Ištikrųjų nors mes tu
rime vienų pašelpinę ant kata
likiškų pamatų Šv. Jurgio dr- 
ją ir antrų laisvamaniškų T. M. 
D. kuopų. Prie abiejų maž
daug tie patys nariai ir prigu- 
lim, bet pagalvokime pirmiau
siai apie pašelpines viršminė- 
tos draugijos mes prigulėdami 
laike ligos mes gauname $5.00 
savaitėje, o pomirtinės sky
riaus, suvisai neturim. Per 
tai priversti esame rašyt ies 
prie lenkų kokio ten Zvionsko. 
Vieton stiprinus savas katali
kiškas organizacijas, tai mes 
svetimtaučiams atiduodam 
tuos savo centus, nes ten daug 
mūsiškių priguli.

Tai-gi gerbiamieji lietuviai, 
broliai katalikai, pagalvoki
me mes apie antrų mūsų drau
gijų tai yra Tėvynės Mylėtojų 
Dr-ją. (Kurių nesenai laisva
maniai iš kur ten atvažiavę 
sutvėrė, o mes kožnas nešio
jame kataliko vardų, pas mus 
Albany dar nematyties silpna
pročių žmonių atšalusių nuo 
Dievo ir Bažnyčios šventos. 
Mes visi išvien darbuojamės, 
renkame pinigus, trokštame 
pasistatyti bažnytėlę. Čia vėl 
tie patys padedame tverti to
kias prieškatalikiškas draugi
jas, dar ir susirinkimus laiko
me sykiu su parapijos. Kaip 
gaila brolių tų, kurie nežino 
prie ko rašosi. Atsiminkime 
jog mes turime katalikiškų ap
švietos organizacijų. Kaip tai: 
‘ ‘ Spaudos Draugija, ’ ’ Lietuvos 
Vyčių ir tt. Dėlto reikia ge
rai, protingai apsvarstyti prie 
ko mes rašomės. Vieton spies- 
ties prie laisvamaniškų drau
gijų, mes katalikai turime or- 
ganizuoties, stiprinti ir prigu
lėti prie tikrai tautiškai-kata- 
likiškų draugijų kaip S. L. R. 
K. A. Ten prigulėdami mes 
būsime tikrai apsiginklavę. Ne
matysime tokio skurdo ligoje, 
nes gausime gerų pašalpų. Ne
bus taip baisi mirtis, nes ži
nosime, jog esame apdraudę 
savo gyvastį.

LEWIST0N, ME.

Cicilikų prakalbos.

Mūsų cicilikučiai turėjo pra
kalbas. Kalbėjo Dusevičius. 
Kaipo korespondentas nuėjau 
pasiklausyti. Truputį pasivė
linau ir visų ceremonijų nema
čiau. Sakau ceremonijų, nes 
įėjęs svetainėn, matau kalbė
tojas ant estrados mušasi į kru
tinę ir sako: “mea culpa, mea 
culpa”... kų jis tuomi norėjo 
pasakyti, tai sunku įspėti. 
Pabaigęs savo “poterius” pra
dėjo prašyt, kad jam sumestų 
už kelių, bet pasirodė, kad 
daugeliui tokios “pamaldos” 
nepatiko, nes pusė publikos iš
bildėjo pro duris, o ir taip ne
daug tebuvo susirinkę. Ma
tyt žmonės nebeindomauja cici
likų žadamuoju rojų. Antru 
sykiu kalbėjo apie reikalų mo
terim lygių teisių. Ant galo 
vietiniai “socialistai” pradė
jo skūsties, jog jie negalį jo
kiu būdu prikalbinti merginų 
prie savo kuopos, tuomet p. 
Dusevičius pradeda barti savo 
mokinius: “kam jus girdi tik 
kendžių merginoms mokate nu
pirkę nunešt, o kodėl joms ne- 
nunešat knygučių, kodėl jų 
nepamokinat “socijalizmo mo
kslo” ir tt. Tuom tarpu vie
na moteris atsistojus pradeda 
aiškinti: ‘ ‘ Mes pirmiau prigu- 
lėjom prie kuopos, bet kaip pa
matėm, kad jūs visi esate dur
ni, tai mes kaipo gudresnės ir 
išėjome.” Keli sako iš jūs 
šioje svetainėj esančių galite 
parašyt korespondencijų į laik
raštį ? Pakelkit rankas! ’ * Tai 
vienas Kaulas iškelia rankų ir 
parodo, kad jis gali parašyt 
korespondencijų. Pasirodo, 
kad iš generaliŠko Kaulų susi
rinkimo tik vienas esti “gra- 
motnas.” Kas liudija, kad 
mūsiškiems raulukams nekaip 
sekasi.

Girdėjau, kad Levristono 
socijalistai žada kreiptis su 
prašymu į garbingąjį Dėdę 
Jackų, kad jis jiems prisiųs
tų nors kokį tuzinų surinkęs 
bezdžionaičių, Franldyn par
ke, nes kitaip mūsų socijalis
tams bus kaput Merginos ra
šosi prie Vyčių, o apie cicilikų 
rojų nenori nei girdėt.

Lewirtono žvirblis.

LEWIST0N, ME.

Susiorganizavo L. D. S. 
kuopa.

18 birželio L. Vyčių 2 kuopa 
buvo surengus prakalbas, kad 
suorganizuot L. D. S. kuopą. 
Kalbėjo p. J. Ramanauskas iš 
So. Bostono, Mass. Prakalbos 
nusisekė gerai. Prie L. D. S. 
kuopos prisirašė 25 nariai, 19 
birželio vakare kuopa laikė pir
mutinį savo susirinkimą, ant 
kurio prisirašė dar 5 nariai, 
tai-gi išviso dabar turime 30 
narių. Išrinkta valdyba iš se
kančių asmenų :pirm. P. Jasiū-1 
nas, vice-pirm., V. Vaičiulytė 
rašt. S. Bugnavičius, ižd. M. 
Dailydaitė, iždo globėjai: Kal- 
bertaitė ir K. Balčiūnas, mar
šalka: Klemensas Jasas. Yra 
viltis, jog kuopa augs ir plė
tosis, 
narių, 
vo draugus, pažįstamus pri
kalbinti, prie taip naudingos 
darbininkams organizacijos. 
Taip-gi ir valdyba susideda iš 
darbščių narių. Velvtina ge
ro pasisekimo darbuoties nau
joj dirvoj.

Taip-gi ir L. Vyčiai sparčiai 
kįla.

Raštininkas.

CHICAGO, ILL. 
(Bridgeportas)

10, 11 ir 12 d. birž. Šv. Jur
gio parapajos mokykloje atsi
buvo mokyklos vaikelių išdir
binių paroda. Parodoje maty
ti, dalyvavo visi beveik ga
besnieji vaikeliai. Matoma, 
ant jų daiktų, kad nesigailėjo 
triūso, negailėjo praleisti lai
ko ant taip puikių išdirbinių, 
ant kurių žiūrint, metasi į gal
vų abejonė, kad tokį darbų ga
lėtų nuvekti mokyklos vaikai, 
ir tai tokios mokyklos, kurių 
bezdžionvaikiai niekino ir iki 
šiol niekina ir ignoruoja. Y- 
patingai metasi į akį piešiniai 
p. A. Augustino: gurbelis su 
gėlėmis, Lietuvos žemlapis ir 
daug kitų: toliaus seka p. V. 
Šapkauskis, kuris turi pusėti
nų skaitlių piešinių artistiško
je formoje. Gražraštis visų 
pagirtinas, ypačiai 8 skyriaus 
mokinių tiesiog pavydėtinas 
nevienam iš mūsų lietuviškų 
redaktorių. IŠsiuvinėjimams 
nepasigailėta laiko ir triūso. 
Buvo net abejojančių laikyto
jų, kurie sakydavo, kad tai 
negalimas daiktas, kad vaikai 
tų nuveiktų. Neviena moterė
lė pakraipius galvų pasakyda
vo, “ot prisipirko iš krautuvės, 
sunešė ir rodo.” Bet su to
kiais sakiniais apsikrovusios 
tik tinginės bobelės, kurios 
darbų sunkesnį pamačiusios, 
bėga ir mąsto, jog jeigu pri- 
seitų tas joms nuveikti, tai' 
smertis būtinai ant nosies už
tūptų. Čia prie tokių darbų 
reikia kantrybės ir pasišventi
mo, reikia laiko ir pergalėji
mo savo nenorų dirbti. Tai
gi tie išsiuvinėjimai ant pa- 
duškučių, ant langų ir daug 
kitų daiktų tiesiog traukia akį 
ir linksma darosi, kad lietu
vių jaunoji karta, lietuviško
se mokyklose veikia su energi-

1 '



“DARBININKAS.”

žiu parodoje nieko netruko, bu
vo net įvairių valgių gamintų 
pačių mokinių ypatingai pati
ko visiem vaikų kepti saldai
niai (keksai) su žemvuogėms. 
Taipgi didi padėka seserims 
mokytojoms už jų pasišventi
mų mokinime ir auklėjime jau
nosios kartos lietuviškoj dva
sioj.

' X

SPRING VALLEY ILL.
Gegužio 28-29 ir 30 d. lietu

vių šv. Onos bažnyčioje buvo 
40 valandų atlaidai, buvo ke
letas svetimų kunigų iš kurių 
kun. Ig. Albavičius ir kun. P. 
Serafinas, labai gražiai pa
mokslus pasakė, daug žmo
nių atliko išpažintį.

P-tis.

BROOKLYN, N. Y.
18 d. birželio buvo išvažia

vimas Vyčių 44 kp. į “Casi- 
no and Park.” Programas su
sidėjo iš kalbėtojų ir deklema
cijų. Pirmiausiai kalbėjo vie
tinis p. K. Krušinskas apie 
naudingumų vyčių organizaci
jos, po tam kalbėjo svetys, p. 
Pakštas iš Chicagos “Vyčio” 
redaktorius. Jis pasveikino 
savo kalba Brooklyno vyčius. 
Persergėjo vyčius nuo svaiga
lų.. Trečias pratarė kelis žo
džius, tai p. Aleksandravičius 
tik kų atvažiavęs iš Chicagos 
pas kun. Petkų už vargoninin
ką. Jis kalbėjo, kad reikia 
Vyčių chorą suorganizuoti, kas 
labai vyčiams patiko, ant galo 
kun. Remeika prakalbėjo.

Toliaus buvo deklamacijos. 
Ant galo žaidimai vadovaujant 
Aleksandravičiui. Aukų su
rinkta dėl karės nukentėjusių 
$7.00 suviršum.

F. Pavilonis.

NEWARK, N. J.

Ne“koks ten lietuvių prietelius 
bravorninkas iš Elizabeth- 

port, N. J.,” bet garbės 
vertas žmogus!

“Darbininke” No. 72 “Bro
oklyno korespondentas,” bera
šydamas apie Newarko lietu
vių parodą; birželio 17 d. nie
kinančiai atkreipia atvdą į vie
ną kalbėtoją, primindamas a- 
pie jį tiek, kad “ kalbėjo koks 
ten dar lietuvių prietelius bra- 
vorninkas iš Elizabethport, N. 
J.”

Tai-gi apie tą kalbėtoją, kad 
parodžius jį tikroje šviesoje, 
reikia pasakyti, kad tai yra 
New Jersev valstijos demokra
tų iždininkas ir politikierius — 
artimas dabartinio Suv. Valst. 
prezidento bičiuolis — kariš
kas generolas Collens. Tasai 
neva “koks ten lietuvių priete
lius bravorninkas” lig šioliai 
kur susidūręs su lietuvių reika
lais jiems užjauzdavo ir prigel- 
bėdavo, ir per pačią parodą 
Nevarke lietuviams užuojautą 
parodė savo kalboje paskleis
damas prieš klausytojus gražų 
žiupsnį prakilnių minčių apie 
tautiškąjį lietuvių susipratimą 
ir tėvynės-Lietuvos meilę. Ne 
mano vieno nuomone, toksai 
žmogus amerikonų visuomenės 
gerbiamas, lietuviams užjau- 
čiąs, pačių lietuvių žvilgsniu 
yra vertas daugiau negu pava
dinimas “koks ten lietuvių 
prietelius - bravorninkas...”

Jei‘ ‘ Brooklyno koresponden
tas” ko geresnio anam kalbė
tojui paminėti nesurado, tai 
tur būt tik to, kad užsigeidė 
čia prie tos progos sumokėti 
savo duonį lietuviškam inteli
gentų chamizumui, arba 
kad priklauso prie tos rūšies 
korespondentų, kurie toliau 
“bravominkų” ir jų bravorų 
nemato.

Reporteris.

BENTLEYVILLE, PA
Birž. 15 d. pusė aštuonių va

kare šv. Luko baž. įvyko var
gonų pašventinimas. Pašven
tinime dalyvavo lietuvių ir len
kų draugijos, tapo pasakyti 
net trys pamokslai. Lietuviš
kai kalbėjo kun. J. Pikutis iš 

J Pittsburgh’o, lenkiškai kun. 
M. Kazėnas iš Donorą, Pa ir 
angliškai kun. J. C. Angel iš 
Warianna, Pa Pašventino 
vargonus kup. S. J. Oepananis. 
Kun. M. J. Vaišnoras iš Pitte-

pildyta sekanti programa:
1. dalis Preliudium, Hosse. 

Išpildė vietinis vargoninkas A. 
Stankevičius. Andantino du
etas ant smuiko ir ant vargo
nų. Išpildė K. ir L. Saboniai, 
Veni Creator. Kvartetas. Sop
ranu giedojo A. Noreikienė ir 
L. Sabonienė, altu O. Sadaus- 
kiutė ir A. Vilkauskiutė, teno
ru K. Sabonis ir bassu A. Stan- 
keviče. Pamokslas. II dalis: 
Medation, Kimbol, A. Stan- 
keviče. Augeli Dream — smui
kas ir vargonai. Išpildė Sa
bonis ir L. Sabonienė. Gloria. 
Choras. Pamokslas, m da
lis:* Veni Jezu. Giedojo visi 
augščiau išvardinti. Cavalle- 
ria Rusticana. Smuikas ir 
vargonai. Sabonis ir Sabonie, 
Avė verum. Visi. Pamoks
las ir palaiminimas Šv. sakra
mentu. Reikia pripažinti, kad 
muzikalė programos dalis tapo 
išpildyta labai gerai. Užkvie- 
timas K. Saboniui šv. Vincento 
par. Pittsburgh’e vargoninkui 
tapo nusiųstas vos tik porą die
nų prieš pašventinimą, nebuvo 
kuomet bepasimankštyti. Pa
ėmęs savo žmoną gabią griežė
ją ant smuiko ir keletą gabių 
savo choro giesmininkių atsi- 
baladojo vos keletą valandų 
prieš vargonų pašventinimą ir 
čia kartu su vietiniu vargoni
ninku A. Stankeviče, geru ba
su, sugebėjo išpildyti *J>uikią 
programėlę. Žmonės yra pa
tenkinti ir dėkingi p. K. Sabo
niui; p-nei Sabonienei, p-nei 
Noreikienei, p-lėms Sadaus- 
kiutei ir Vilkauskiutei, kaip 
lygiai p. A. Stankevičei, vieti
niam vargoninkui. Tuojau 
ant ryto birž. 16 d. prasidėjo 
šv. Luko bažnyčioj 40 vai. at
laidai. Apart dalyvavusių 
vargonų pašventinime kunigų 
dar atvyko kun. A. Šimkeviče 
iš Allegheny, Pa. ir kun. M. 
Urbonas iš Du Bois, Pa. Žmo
nių per atlaidus lankėsi labai 
mažai, tik nedėlios vakarą 
,birž. 18 d. susirinko diktas bū
rys žmonių užbaigti atlaidus.

L. Jonas.

HARTFORD, CONN.

Vartos T. F. blankas.

Birželio 20 d. š. m. buvo su
sirinkimas Tautos Fondo 33 
skyriaus. Nutarta rinkti au
kos su tam tikromis Tautos 
F. blankoms ‘ ’Darbininko” iš
tęstoms. Jau iš sykio užsira
šė 13 kolektorių ir prisižadėjo 
su pasišventimu darbuotis dėl 
nuvargintos savo tėvynės Lie
tuvos. Toliaus matysime ko
kios bus pasekmės. Bus apie 
tai paskelbta laikraščiuose.

Birželio 25 d. yra rengiamos 
prakalbos su daugel kitų pa- 
marginimų. Rengia L. R. K. 
Spaudos dr-jos 17 kuopa. At
sibus svetainėj Cathedral Lv- 
ceum, Lavrence st., prasidės 
7:30 vai. vakare. Įžanga vi
siems dykai.

Taipgi kalbėtojai bus du 
moksleivis p. P. Juškaitis ir p. 
J. Vaitekūnas, yra kviečiami 
hartfordiškiečiai ir iš apielin- 
kių atsilankyti kuoskaitlin- 
giausia.

žirgvaikis.

BINGHAMTON, N. Y.

Persergėjimas.

Oia dirbo vaikinas, paskui 
sucicilikėjo ir dabar sumanė ci- 
cilizmą skleisti. Ketina būti 
Amsterdame, Albany ir Sche- 
nectady. Tų vietų padoriems 
lietuviams reikėtų apsisaugoti, 
neleisti save suvedžioti. Žino
ma geriems katalikams, pado
riems žmonėms neišpultų eiti į 
tokius spyčius, nes ten išgirs 
burnojimus prieš Dievą, nie
kinimą tikybos.

Binghamtonietis.

SO. MANCHESTER, CT.

Naudingos prakalbos.

Birželio 18 d. S. L. R. K. A 
164 kuopa buvo surengus pra
kalbas, kurios labai gerai nu
sisekė. Žmonių buvo viduti
niškai, visi ramiai užsilaikė. 
Tik vienas buvo nenuorama. 
Bet tarp gerų žmonių jam bu
vo karšta, o nabagui dar kar
ščiau pasidarė, kai p-lė Ona

rias pasakė J. Abraitis ir K. 
Kupčiūnas.

Kalbėjo gerb. kun. J. Am
botas, Hartfordo lietuvių kle
bonas. Jo prakalbos buvo ma
lonu klausytis.

Mūsų miestelio lietuviai ka
talikai pusėtinai darbuojas. 
Nubunda ir laisvamaniai ir jie 
ketina surengti prakalbas. Tai 
mums katalikams dar labiau 
reikėtų sujusti, kad neužleisti 
veikimo lauką atskalūnams.

Yra čia vienas toks biaurus 
žmogus, taip doriškai sugedęs, 
kad visos padorios merginos ir 
moters jo vengia, nenori susi
tikti, kaip kokio nevidono.

Darbai.

Darbai šilkų dirbtuvėse ei- 
ne gerai. Šį pavasarį pakėlė 
algas ir sutrumpino darbo va
landas. Pirma dirbome 10 va
landų, o dabar tik 9. Naujij 
darbininkų pageidaujama.

An-Alu.

ti!
m.

NEWARK, N. J.
Parapijos fėrai buvo negir- 

“Darbininko” No. 68 š. 
korespondentas “Visus My

lintis” rašydamas apie mūsų
parapijos fėrų tąsa birželio 4- 
6 d. neteisingai parašė, ir fė
rų rengėjus ir komitetą užga
vo, pranešdamas “Darbinin
ko” skaitytojams, kad tie fe- 
rai “buvo girti” ir kad “ko
mitetai bruko atsilankiusiems 
viskės bonkas ir alaus baksus.”

Taigi prašalinimui melo ir 
šmeižto turiu pranešti, kad 
ferai buvo negirti ir kad komi
tetai nebruko atsilankiusiems 
nei viskės bonkų nei alaus bak- 
sų. “ Visų-gi Mylinčiam ’ ’ ne
vertėtų mylėti melo ir šmeižto- 

Kun. J. Dobužinskas.

BROOKLYN, N. Y.
L. Vyčių 41 kp. turėjo vie

šą susirinkimėlį 22 d. birželio 
kur daug prakilnumo, daug 
naujo pasirodė žadama įvyk- 
dinti ūmu laiku.

Tą visą gyvumą įvykdys P. 
Aleksandravičius kaipo muzi
kas pagarsėjęs po vakarines 
valstijas savo darbais. Da
barties jisai pristojo į L. Vy
čių 41 kp. arba persikėlė ir pa
sižadėjo visur kur padėti dar
buotis visokiais būdais dėl jau
nimo labo. Taip-gi vietinis P. 
Paulinka klerikas dabar vaka- 
cijos laike apsigyvens ant vie
tos ir išreikšdamas savo pri
jautimą pasižadėjo ir kiek kuo
mi galėdamas pasidarbuoti 
dvasios dirvoje dėl minėtos 
kuopos ir būti nariu prie jau
nimo.

Taip-gi čionai pasitaikė 
šiuom laiku p. K. Pakštas. 
Taip-gi išreiškė sayo prielan
kumą ir linkėjo kuodidžiausios 
meilės sutikimo ir vienybės 
tarp jaunimo.

Pasikalbėjus nutarta pra
dėti tautiškus žaislus vykdin- 
ti į madą ir susitarti pasiruoš
ti viešą sau išvažiavimą 4-toj 
liepos ant tyro oro. Viskas 
gana pagirtina ir linkima gerų 
pasekmių toliaus.

J. K. M-kas.

Kingston’o, 
Pittston’o ir

MILŽINIŠKAS KON
CERTAS.

Muzikališkas programas lie
tuviškos dienos, keturių baž
nytinių chorų: 
Wilkes-Barre,
Scranton’o Valley View parke 
4 liepos 1916 m. •

1. “Mes padainuosme” — St. 
Šimkaus, Kingstono choras 
vedamas J. Sarcevičiaus.

2. Suktinis — M. Petrausko 
Wilkes-Barre choras vedamas 
J. Stulgaičio.

3. Maršas “Klausyikte” (su 
orkestrą) Muz. F. Chopino, 
žodžiai kun. J. Miliausko. Pit- 
tstono choras vedamas L. Va- 
sausko.

4. “Karvelėli” (su orkestrą) 
C. Sosnausko — Scranton’o 
choras vedamas A. Sodeikos.

5. “Plaukė sau laivelis,” St. 
Šimkaus. Merginos . keturių 
chorų. Diriguos p. St. Šim
kus (jam neesant L. Vasaus- 
kas, prie piano A Sodeika.)

6. “Vai broli, broli” — St 
Šimkaus. Vyrų keturių chorų. 
Diriguos p. St Šimkus (jam 
nesant A Sodeika).

7. a)'suvienyti chorai “Be-

l-mas Dakaras»
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Rengia So. Bostono 1-ji kuopa.

[)arbminkų Iškilmes
• A »

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 1-jo Seimo vakarai.

— Liepos 3 d., 1916 m.= -
v *

Sv. Petro Lietuvių bažnytinėje svetainėje
W. 5-th Street, So. Boston, Mass.

L. D. S. 1-mos kuopos 
artistai sulos V lol Uvll

TRUŲ AKTŲ SCENIŠKĄ VAIZDELĮ.

Pradžia 7:30 vai. vakare,
įžanga visiems labai pigi, nes tik 50, 25 ir 15c.

šv. Petro parapijos choras palinksmins delegatus ir svečius puikiomis dainomis. 
Be to bus gražių deklemacijų, monblogų ir kitokių įvairumų.

2-ras vakaras. Liepos 4 d., 1916 m.
Švento Petro Liet, bažnytinėje svetainėje

West 5-th Street, South Boston, Mass.

Delegatų ir svečių pagerbimui

Vakariene.

ši

*

Laike vakarienės bus dainų, deklemacijų ir gražių prakalbėlių. Delegatams vakarie
nė veltui, svečiams reikės primokėti 50c.

Vakarienėje dalyvauti kviečiama kuodaugiausiai So. Bostono ir apielinkių lietuvių ir 
lietuvaičių.

Pradžia 8 vai. vakare.
Nuoširdžiai visus kviečia L. D. S. 1-jo Seimo RENGIMO KOMISIJA.

St. Št. Šimkus, c) Lie- 
vičius, J. Stulgaitis, L. Vasau- 
skas ir A. Sodeika.

Generališka repeticija visų 
chorų atsibus Pittston’e bažny
tinėj svetainėje pėtnyčios va
kare 8 vai. 30 birželio, 1916 m. 
Muzikalis komitetas. J. Sarce- 
vičius, J. Stulgaitis, L. Vasau- 
skas ir A. Sodeika.

Tautos Fondo 
valdyba.

Svarbus pranešimas.

PONAS ČESNULEVIČIUS 
KALBĖS.

26 d. Wilkes Barre, Pa.
27 d. Tamaąua, Pa.
28 d. Hazleton, Pa.
29 d. Mt. Carmel, Pa.
30 d. Scranton, Pa.

1 d. Easton, Pa.

Birž.
M
M
M 
n 

Liep.
Ponas K. Česnulevičius da

bar važinėja po Pennsylvaniją 
laiko prakalbas, tyrinėja lie
tuvių gyvenimą, užrašinėja 
“Darbininką.” Yra studen
tas Bostono universiteto, la
bai gabus kalbėtojas. Labai 
patariame kuoskaitlingiausia 
atsilankyti į jo prakalbas.

Kitų miestelių lietuviai tu
rėtų subrusti, surengti jam 
prakalbas. Retai tepasitaiko 
tokie kalbėtojai. Patartina 
surengti prakalbas šių miestų 
lietuviams: Minersvillee, Sha- 
mokin, New Philadelphia, ir 
tt. Tame turėtų pasidarbuoti 
L. D. S. kuopos, vyčiai, blai
vininkai, S. L. R. K A. kuo
pos.

Iš Pennsylvanijos p. Česnu
levičius važiuos į Connecticut 
valstiją, pradės nuo Bridge- 
port, Conn. Po to į New Yorko, 
New Jersey valstijas ir Pitts- 
burgr’ą ir jo apielinkes.

Pirmininkas:-----
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, UI.

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, UI.

J. Miliauskas, 
PITTSBURG, PA

“Darbininko” knygyne šio
mis dienomis gavome daugybę 
įvairių knygų.

Agentams duodame gerą 
nuošimtį.

- Siųskite užsakymus:
“DARBININKAS”

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

PRANEŠIMAS.

lai. Biznis gerai išdirbtas. 
Parsiduoda pigiai. Platesnių 
žinių reikalaukite iš savininkų 
šiuo adresui

Lithuanian Bakery Co 
2413 Q Str.
So. Omaha, Nebraska.

Giriamas geras, skalbia
mas baltas.

2. DARBININKO DOVANE
LE DARBININKAMS.

Parašė F. V.
Gražesnės dovanėlės mūsų 

darbininkai ir negali susilauk
ti. Tai tikras darbininkų tur
tas, nes jų gyvenimas šioje 
knygutėje iš visų atžvilgių nu
šviestas.

32 pusi. .A

Pranešimas.
Tuojaus reikalingas vargo

nininkas, kurs apsiimtų ir pa- 
zakristijonauti. Darbo čia vi
sai nedaug! Apie sąlygas, 
meldžiu kreiptis sekančiu ant
rašu:

Rev. Magnus J. Kazėnas, 
318 Fifth St.

Donorą, Pa.

PRANEŠIMAS.
Pabėgėliams jau galima pi

nigai siųsti į šias vietas:
Petrograd, Moscow — Mos- 

kva Archangelsk ir Voronež.
Pinigai pasiunčiami komer

cijos bankų čekiais (perevod).
Apie prekes, aplikacijų ir 

kitų informacijų kreipkitės 
laiškais

G. J. Bartašius
233 Broadway,

So. Boston, Mass.

PARSIDUODA lietuviška 
duonos kepykla (Bakery) lie
tuvių, lenkų ir kitų svetimtau
čių apgyventoje vietoje. Vir- 

. šum 300 kostumerių. Viskas 
ištaisyta kas reikalinga kepyk-

DR. SPRINGER
DENTISTAS
49 Chabers St,

We«t End
364 Harison Are
S. E. Bostoū

Rekalauja Merginų.
Mokintis darbo prie Robin oių kaliošų ir arktiškai daryti, 

algas mokame besimokinant 
Kada pramoksta gauna algos $11.00 į savaitę

Penki centai nuvažiuoti ka rais, 25 minutos važiuoti nuo 
Park Street. z

Atsišaukite prie mūsų Empoyment Offic’o.

Hood Rubber Comnanv



4 “DARBININKAS”

Vietines žinios

■■■

TEL. BACK BAY 4200

$24.50

Reikale kreipkitės pas vienatini lietuvj įšdirbėją faų 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku- 
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ee- 
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.

nariais ir
Nariti
nema-

DR. F. MATULAITIS
Ofiso jdynov
1-8P.M.7-9P.M.

Gydolvieokiaailisaa
PriBkirūuAJiintaa.

419 Boylston St, Boston, Mass.kokia nau
dok, o mes

Tautos Fondo 11-ojo sky
riaus mėnesinis “Susirinkimas 
atsibus ketvergo vakare 29 d. 
birželio bažnytinėj Šv. Petro 
svetainėj.

Visi 11-ojo skyriaus nariai 
yra nuoširdžiai prašomi atsi
lankyti į šį susirinkimą, nes 
jis bus viens iš svarbesniųjų. 
Yra daug svarbių dalykų ap
kalbėjimui apie tolimesnį vei
kimą.

Geistina, kad ateitų kuo- 
daugiausiai narių, nes tuomet 
ir nuveikti galima daugiau. 
Taip-pat kviečiami ir tie visi 
žmonės, kure dar nėra nariais 
T. F. skyriaus, ateiti į šį susi
rinkimą, patapti
bendrai darbuoties. 
mokestįs labai mažos 
žiau kaip $1.00 ant metų.

Pageidaujama, kad visi 
kolektoriai pasistengtų sunešti 
blankas ir paimti} naujas.

Skyr. prot. rašt.

KUOMI BYLA PASIBAIGĖ.
Esame rašę, jog “keleivi- 

ninkai” turėjo Brocktone, 
Mass. bylą už šmeižiančią ko
respondenciją. Nors apšmeiž
tasis buvo paminėtas tik inici- 
jalais L. V., bet nukentėjęs dėl 
to Lewis Vassel patraukė teis
man J. Gegužį ir S. Micehlsoną. 
“Keleivininkai” parodė, jog 
tais inicijalais įvardino kitą 
asmenį, o ne Lewis Vassel, tai 
taip ir išvengė atsakomybės.

TAIP NEBUVO.
‘Darbininko” No. 70 repor

terio Pranulio buvo pranešta 
apie kriaučių vargus ir gale ko
respondencijos paminėta, jog 
Talbot Co. būk papirkus lietu
vių kriaučių vadovą, kad jis 
sugrąžintij darbininkus prie 
darbo. Dabar mums praneša-, 
ma, jog taip nebuvo, jog Tal
bot Co. nepapirkinėjo kriaučių 
vado.

Reporterio žodis.

Aš netvirtinau, jog ištikrų- 
jų taip buvo, nes mano buvo 
pasakyta: “yra kalbama, kad 
lietuvių kriaučių vadovas buvo 
papirktas Talbot Co.” Nei 
neįvardinau to vadovo.

Apie papirkimą aš taip gir
dėjau. Ties Dover ir Albany 
gatvėmis aš girdėjau keturis 
kriaučius šnekant ir keikiant 
savo “lyderį,” kurs, anot jų, 
parsidavė kompanijai.

NE LAIMĖ.
Edison tunelyje prie L gat. 

ir Summer g. Bostone ištiko 
smarki ekspliozija. Pasidarė 
skylė 85 pėdų gilumo. Eksplio- 
zijoj žuvo keturi žmonės ir ke
letą buvo sužeista.

PRANEŠKITE!
Noriu gauti darbo netoli 

Bostono, mažesniuose mieste
liuose kaip tai, "VVakefield ar
ba ir kitur.

Malonėkite pranešti man 
kur ir kokį darbą, galima gauti 
po šiuo adresu:

Ch. Bielskis
42 Jefferson St.

E. Cambridge, Mass.

• e

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, o 
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. Dantįs palieka balti ir kva
pas kvepiančiu. Muilo kaina 25c.

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

J. RIMKUS,
Box 36, Holbrook, Mass.

(70-83.)
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PARSIDUODA RESTO- 
RACIJA.

Geriausioje lietuvių apgy- 
ventoj vietoj ir ant didžiausios 
gatvės Broadtvay. Priežastis 
pardavimo: partneris turi iš
važiuoti į kareivi ją ir atsisako 
nuo biznio.

Jeigu kas norėtų atpirkti jo 
dalį arbaar visą biznį malonė
kit atsišaukti pas

J. JAKUBAUSKAS & CO.
204 Broadway

So. Boston, Mass

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. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius) 

Prianimo TatatnckM:
Nuo 2 iki 3 po piot. Nuo 7 iki 8 vakar*

509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
Tai 502 S. B.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius.

APSVARSTYK IR PAGALVOK, o kada persi- 
tikrinsi, kad pas mumis viskas pigiau, kaip jūsų 
miesto krautuvėse, tada pasiskubink parsitraukti nors 
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. Pamė- X 
gink, ir kuomet jums patiks, apie tai pasakyk ir sa
vo pažįstamiems ir draugams. Tegul ir jie nuo mū
sų nusipirks, o jums už pasakymą visuomet padėka- 
vos.

ŠTAI MŪSŲ TAVORAI IR PREKĖS.
1. Drukuojama mašinėlė, labai aiškiai drukuoja, 

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

Kita didesnė drukuojama mašinėlė, 
dojama visuose ofisuose. Jos vertė 100 
parduodame už $16.50.

Ir dar viena vardu Number - one
Auksinis atramentas. Atrodo labai gražus laiš

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

Sidabriniai milteliai užpilti ant 
ga, atrodo labai gražiai Tinkami 
kams rašyti — 50c.

3. Geriausios britvos skusties. 
ralius Jurgis neturi geresnių už šitas, 
per saldų pieną plaukia. 
$2.50, $3.50 ir $4.00. 
jama. 
tos vietą duosime kitą, 
mainyti. Y4. Grynos skūros pustai (diržai). Kaip ant jų ♦♦♦ 
britvą papustai, tai ji ima barzdą, kaip dalgis žolę. *-♦ 
Kaina $1.00, $2.00 ir $3.00.

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

6. Ar girdėjai kuomet apie žiūroną Tai labai
puikus daiktas. Nuėjęs teairan, į pikniką arba kur į 
laukus, prisidėk žiūroną prie akių ir visus toli esan- 
čius daiktus pamatysi, nors daiktas, mergina, ar vai- 
kinas būtų už 10 mylių tolumoj. Atrodys, kad tai 
matai prieš save tik už kelių žingsnių. Ir viskas kuo- 
aiškiausiai matoma. Daug džiaugsmo turėsi, kuomet 
tavęs ištoli niekas nemato, o tu viską matai. <____
žiūroną įsigyti dar ir turintiems silpnas akis. Pa- X 
mėgink nusipirkti. Kaina labai pigi, tik $4.00, $6.00 Jį 
ir $8.00. f 
vadinami inžinieriški $18.50 ir $23.50.

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

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

dėl merginų.
Pinigus ir laiškus siųskite tokiuo adresu:

atramento, 
meilingiems laiš-

Nei Anglijos ka- 
Atrodo kaip 

Labai aštrios. Kaina $1.50; 
Kiekviena britva gvarantuo- 

Jei nebus gera, atsiųsk mums atgal, o mes į 
Nors dešimtį kartų gali

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

Nedžliomie 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vakare. ’

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

Vienatine Lietuviška

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

ros sekančios gyduolės.
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Jack MailingjjOrder Co

kuriu

General Delivery. 
Terre HauteJnd.

1) Ar reikia gerų baiseklių (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. XT* 
pirmo gatunko $18.75.

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

2) Ar žinai svieto mandrybę, kad į penkias mi-

Vadinami VX XYX❖L, — —------------B—. &

nutes galima nuvažiuoti 10 mylių štyminiu baiseklių?
Ryto metu į darbą nereikia anksti kelties ir vakare £ 
suvargus po dienos darbo ilgai eiti namo, 
štyminį baiseklį, tas nejaučia nuovargio.
rai galima pasivažinėti, juo važiuoti nereikia jokio X 
mokslo. Su kiekvienu tokiuo baiseklių mes duodame 
aiškius nurodymus, ką greitai galima suprastu 
sų kaina labai pigi — $75.00, $85.00 ir $125.00.

Kas tun
Labai ge- X

YMū-

Y
3) Auksinis laikrodėlis gryno aukso, 14 karato, 

T 17 akmenų, kaina tik $32.50. Lenciūgėlis auksinis
$13.25 ir $15.50.

4) Auksinė plunksna, pati atramentą pritraukia.

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

Jack Mailing Order Co.,

Darbininką”
: Lietuvių Darb.

Aisbaksis lygiai toks, 
kaip paveikslas parodo

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

-James Ellis Co.
Kampas B ir B’way,

Lietuviai pardavėjai vi
suomet randasi krautuvėj.

Atdara panedėlio ir suba- 
tos vakarais.

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Bro*d St., 
Philadelphia, Pa. 
J I Nuo 9 iki 11 rito.V alanaos .. 2 .. 4 po pietų.

1 r 7 „ 8 Vakare.
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Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo 
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų 
Vaikų ramintojas 
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo 

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

1.00

75c.

1.00
1.00
50c.
L00
L00
'z5c.
25c.

50c.

25c.

50c.
25c.

1.00

-
::
G 

h

r c

1.00

50e.

1.00

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

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

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų 75c.

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.
Visokie kvepianti

muilai 10, 15 ir 25c.
Perfumos visokių gėlių 25,

50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

TtLkPMONC So. Boston 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

William F. J. Howard 
Li etuviška pavardė buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas 

315 Broadway, So. Boston.

Telephone So. Boston 605. 
ANTANAS tAPALIS 

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

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

H Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap- 1 
tingų ir kitokių ligų.

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

sąžiniškai patarnauta. 1
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI, į

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

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

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

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.
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TAUTOS FONDO 
ŽENKLELIAI — 

geriausiai nusisekė pada
ryti Bostono firmai 

BOSTON BADGE CO.
Lietuvių tautiškos spal

vos, žirgvaikis ir parašai 
anglų ir lietuvių kalbomis. 
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.

»
TeL Oiford 4900.

J. P. TUINYLA

Akių Specijalistas. 
Prirenka akinius

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.
S22 Washington St., Boston. Mass

H. S. Stone, Oph. D.
399. BROADWAY. m. kuto.

■ .-r. 
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Tel. So. Boaton 270

DR. JOHr.HacDONNELL, M. D.
Galima sasihalbeti ir lietaviitkai. 

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

*t* Vienatine Lietuviška *j*

t Krautuvė i

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

LIETUVIUS.

Skaitykite ir Platinkite
V. LUKOSEVICIA,

Kuri užlaiko visokio ta* 
voro, reikalingo maine- 
nieriams.
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Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje 
galima gauti visokių vyrų, 
moterų ir vaikų drabužių, 
čeverykų, robų, aukso ir 
deimanto.
52 MILLBURY STR.,

W0RCESTER, MASS.

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 (apdaryta) ............ 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,
B. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

GERIAUSIOS 
F A R M O S.

C. & P. Telephone St. Paul 5347 
GR ABININKAS 

IR
BALZAMUOTOJ AS.

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 pargaba- 

. nu iš kitų miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laidojimo 

reikale visuomet kreipkitės paa 
mane.
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Ofisas:
JONAS GREBLLAUSKAS, 

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

r
Norintieji pirkti gerų farmų 
budinkais, Sodais, apsėtaissu

sęmoz soj»3 so;qjipęiau jį 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vienintėliai esame uždė- 
tojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome, 360 
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija 
randasi ant gerų derlingų laukų 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokių 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indėdami už 4 cenuts krasos 

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

Adresuokite.

LIETUVIAI PAS SAVUS.

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro.

JONAS BERZELONIS & CO.
28 Chandler Str., Boston, Ma— 

(Castle Sųuare’s Block’e.)

et .4

UElTlVlS KRIAUŠIUS.
Pasiuvu visokius drabužiu* 

pagal naujausią madą, vyriškus- 
ir moteriškus. Darbą atlieka 
gerai, - teisingai ir pigiai Taip
gi išproeinu, pataisau, skalbiu ir 
kvarbuoju.

PETRAS1 MAKAREVHIUSr 
(Arti lietuvių bažnyčios) 
10S So. Meade Stių, /•

į




