
Išrodo mums, jog nėra la
biau pageidaujamo, kaip to, 
kad daugintus skaičius tų, ku
rie gali ant gero sunaudoti sa
vo raštiškus gabumus ir kad 
geri laikraščiai kuodidžiausia 
išsiplatintų, taip kad kiekvie
nas kasdieną turėtų gero skai
tymo kuriame pamokinama, 
sustiprinama ir pakeliama 
krikščioniškos dorybės.

Popiežius Benediktas XV.

•k

k.

»

i

Veltai jūs statysite bažny
čias, veltai - remsite misijas, 
veltai steigsite mokyklas — 
visi tie jūsų darbai, visos tos 
'ūsų pastangos nueis niekais, 

. v»)i jūs nesugebėsite vartoti ap- 
ynimui ir užpuolimui to tin- 
\o ginklo, kokiuo yra gry- 
. ir tikroji katalikiškoji 

spauda.
Popiežius Pijus X.
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Delegatai su naujienomis iš Tėvynės grįžta Amerikon
Nepaprasti delegatų pasako
jimai apie Lietuvos stovį 
bus indėti “Darbininke” 

Tėmykite.

Rusai paėmė 5.640 vokie 
čiųir 6 sodžius Galicijoj.

1 Žuvo daugiau.

žinios.

žuvo

Bando sutaikinti.
STRYTKARIŲ DARBININ

KŲ STREIKAS.
Visame New Yorke stryt- 

karių darbininkai sustreikavo. 
O strytkariais milijonai dar
bininkų naudojasi kasdien. 
Toks streikas yra baisus truk- 
dėsis tokio miesto gyvenime.

Tai majoras Mitchel ir Os- 
car S. Straus, Public Service 
komisijos pirmininkas, pra
dėjo tarpininkanti. Jiedu su
šaukė konferencijas nuo abie
jų pusių.

Yra viltis, jog streikas ū- 
mai pasibaigs ir darbininkai 
ši-ta laimės.

GAISRAS SPAUSTUVĖJ.
New Yorke laikraščio Sun 

spaustuvėj kilo gaisras. Už
sidegė aliejus, popiera. gumi
niai volai ir tiršti dūmai ver
žėsi į gatvę. Redaktoriai ir 
kiti darbininkai per tirštus 
dūmus išspruko laukan, nes 
dūmai pasklydo po visą namą.

SUSTREIKAVO.

Rochester, X. H. — X. B. 
Thayer čeverykų kompanijos 
darbininkai sustreikavo. Strei
kuoja tik cutteriai. Jie pa
reikalavo, kad minimum alga 
būtų $18 savaitėje. Kompa
nija atsisakė tą išpildyti ir to
dėl kilo streikas.

PALEIDO JAVU VALYTI.
Anglijos valdžia paleido 27.- 

000 kareivių namo pagelbėti 
javų valyti.

SUSTOJO
Hauson. — 

cijos dirbtuvėj 
na ir naktį,
dirbtuvę uždarė neapribuotam 
laikui.

DARBAI.

Didelėj amuni- 
ėjo darbai die- 
Bet netikėtai

EMIGRUOS Į RUSIJĄ.
Į AVorcester, Mass. atvažia

vo iš Švedijos Fr. Mattson. 
Jisai sako, kad po karės šve
dų ateivybė į Suv. Valstijas 
veik apsistosianti, nes po ak- 
rės Rusijoj būsią švedams au
ksinių progų. Tenai kilsian
ti pramonė ir pirklyba, o šve
dai. kaipo gabūs amatninkai, 
sumanūs biznieriai užims pir
mas vietas.

RUBSIUVIŲ STREIKAS 
PASIBAIGĖ.

New Yorko rubsiuvių strei
kas ir lokautas pasibaigė. 
Streikininkų ir firmų komite
tai padarė sutartį ir paskui 
buvo ta sutartis 
streikininkams, 
rimai ar priimti
tarti, reikalauti eresnių išly
gų ir tęsti streiką toliaus. 
Tai veik 90 nuoš. balsi} buvo 
už padarytą sutartį ir nutarta 
rugpiučio 7 d. grįžti darban.

Streikininku buvo apie 40. 
000.

perstatyta 
Buvo balsa- 
naująją su-

SUSITAIKĖ.
Paunton. Mass. — Car- 

mens’s unija susitaikė su kom
panija. Darbininkai streika
vo ir konferencija iš atstovų 
nuo abiejų pusių išdirbo nau
ją sutartį. Algos tapo pakel
tos.

DAUG MAISTO Į EU
ROPĄ.

Per pereitą birželio 
Suv. Valstijų į Europą 
kių valgomąjį} daiktų 
benta už $108,000,(900.
tą pat mėnesį pernai (1915) 
tų pat dalykų buvo ant $21, 
600,000 mažiau.

2g 
riso- 
išga- 

Per

m.
i

Anglai sumušė 14.000 
turkų.

ŽUVO 400 ŽMONIŲ.
Iš Kanados ateina

' jog Ontario Valstijoj buvu
siame didžiame gaisre
žmonių daugiau, negu pirmiau 
buvo skelbta. Buvo skelbta, 
jog žuvo 200 žmonių. Da
bar apskaitvta, jog žuvę anie 
400.

Slaptai svaiginančių gėri
mų dirbimas ir pardavimas vėl 
ėmė eiti sparčiau. Dvi sa- 
vanti atgal policija rado 25-se 
vietose slaptai bedirbant svai
ginančius gėrimus: įsodinta 
kalėjiman apie 15 silpnos do
ros moterėlių.

RUSAMS PAVYKO. ę- TĘSIS DAR METUS.

BAISIAI DAUG SURUKO.

lai- 
Bet 
lai-

Talkininkai šiuo tarpu 
mėjo visuose frontuose, 
rusai buvo tai stambiausi 
mėtojai. -Jie supliekė teuto
nus šiaurinėj Galicijoj. Pa
lei upes Sereth ir Groberka 
rusai perlaužė teutonų liniją, 
paėmė 6 sodžius, nelaisvėn 
paėmė vieną pulkininką. 140 
oficierių ir 5.500 kareivių. Te
ko rusams keletas 
daug kulkosvaidžių 
mėtytoji}.

Rusų laimėjimai 
be baisių mūšių,
teutonai buvo užsibarikadavę 
visuose namuose iš kiekvieno 
reikėjo juos išmušti.

Kai pateko tos pozicijos 
rusams, tai vokiečiai 

i jas baisiai bombardu-oti.
ap- • Vokiečiai pripažįsta 

laimėjimą ant kairiojo Sereth 
kranto, bet tvirtina, jog pa
lei Stokhod upę jie rusus iš
viję iš pozicijų ir pustūme 
juos atgal. Taip-gi girias, čių aeroplanu Somme fronte, 
jog Karpatų kalnuose teutonai Iš J“ * ~ ’

8

Dvi dieni atgal, ty. rug
piučio 2 d. Vokietijoj buvo 
prakalbos sakomos apie taiką. 
Kalbėtojai sakė, jog karei su
kakę du metu, bet sakė sukak
sią jai ir trys metai.

Amerikos tabokos išdirbė
jai paskelbė, jog per pirmuo
sius penkis mėnesius š. m. jie 
pardavė 8.754,000,000 cigare- 
tų. O pernai tą pat laikotar
pi tepardavę 6,333,000,000.

Tai netikęs paprotys didi
nasi.

SUSIDAUŽĖ VILKLAI- 
VIS.

Iš Xew Bedford į New Yor- 
ką plaukė vilklaivis Stone. U- 
žėjo ant uolos ir susidaužė. 
Jurininkai išsigelbėjo.

Akcizas tabokai padidinta 
nuo 23 geg. visuose tabokos 
fabrikuose ant 644 kp. už ban
derolę.

ŽUVO 25.

armotų. 
ir bombų

neapsejo 
Sodžiuose

RIAUŠĖS ŠVEICARI
JOJ.

NUŽUDĖ 72.000 KAČIŲ.
New Yorke 

nesi nužudyta 
Jas žudė dėlto, 
nyta, būk jos 
kų paraližių.

per liepos mė-
72.000 kačių. 1865 lenkai, 
kad buvo ma- 
skleidžia vai-

KIEK MIRĖ VAIKŲ.
New Yorko mieste nuo pa- 

raližiaus jau mirė 1.000 su vir
šum vaikų. O ta liga apsir
gusių yra apie 5,000.

Paraližius tame mieste 
sireiškė birželio 26 d.

ėmė

rusi}

Šveicarijoj Zuerieho mieste 
būrys jaunų vyrų darė demo- 
nstrancijas gatvėse ir nešė vė
liavas su parašais: “Mes rei
kalaujame pilnos demobiliza
cijos. Tai yra reikalaujama, 
kad sumobilizuotieji karei 
prasidėjus vyrai būti} paleis
ti namo.

Midleboro, Ky. — Dėl dide
lio lietaus patvino upė Blair. 
Daug blėdies paupiais prida
ryta. Be to nuskendo 25 žmo
nės.

TURĮ PAKAKTINAI MAI
STO.

Adolf von Batocki, Vokie
tijos maisto diktatorius pas
kelbė, jog Vokietija turinti 
dviem metam pakaktinai mai
sto. Užderėsimai šiemet bu
vę geri, javai suvalomi ir 
sutvarkomi gerai. Visos pa
skalos apie badą Vokietijoj e- 
sąs grynas išmislas. Jokių 
riaušių su kraujo praliejimu 
dėl maisto niekur Vokietijoj 
nebuvę.

GABUS ORLAIVININ- 
KAS.

Francijos orlaivininkas ser
žantas Chainet nušovė 2 vokie-

pasekmingai veikią prieš ru
sus.

Kuomet rusai grūmėsi 
minėti} šešių sodžių, tai 
rusų oficialio pranešimo, 
nas raitų kazokų pulkas
kavo priešininko batareją. Ir 
tas jam gerai pavyko, nes toj 
atakoj jie paėmė 95 oficierius 
ir

viso tas francuzas nušovė 
vokiečių aeroplanus.

prie 
anot 
vie- 
ata-

3.000 kareivių.

NUSKANDINO ITALI
JOS LAIVĄ.

Viduržeminėj jurėj austrai 
sutorpedavo Italijos pačtinį 
laivą Letimbro. Tam laivui 
skęstant nuskendo 100 ar dau
giau žmonių.

NUSISKANDINO.
So. Casco, Me. — Deser 

Morrill, 63 metų amžiaus, nu
siskandino. Užėjo ant tilto 
ir šoko į sraunią Crooker upę. 
Sako, kad nesveikata ir ne
turtas privertė jį prie patžu- 
dystės.

RYGOS GYVENIMAS.
Miesto maitinimo komisija 

sumanė nupirkti visokius me
dinius balkius, kartis, lentas 
ir tt. ir pardavinėti miesto gy
ventojams kūrenti. Malką 
pardavinės be jokio uždarbio. 
Komisija prašo pasisakyti, 
kam yra daug medžių ai kito
kios malkos medžiagos parda
vimui.

MILUONIERIO TAKSOS.
New York. — Milijonierio 

J. Pierpont Morgano turtai 
pagal apskaitliavimą yra $69.- 
499.732. Tai ant tų turtų mo
kesčių uždėta $2.587.675.

PROGRESISTU SUVA
ŽIAVIMAS.

Progresistų — Roosevelto, 
partija laikė savo suvažiavi
mą Indianopolyje. Suva-

Dauguma Rygos krautuvių _• 
parsisiųzdino įvairių prekių iš latviai. 
Amerikos. Šitos prekės at- 
seina 50—100 nuošimčių bran
giau negu vietinės.

Monų kruopų svarui iki šiol 
mokėta 28-30 kap., tečiau mie
sto maitinimo komisija prane
šė, kad ji supirkus daug mo
nų kruopų ir pardavinėsianti 
po 16 kp. svarą. Tai-gi pir
kliai jau atiduoda monų svarą 
po 20 kap.

UŽDRAUDĖ ĮGABENTI.
Anglijon uždrausta įgaben

ti kokainą ir opiumą. Už
draudimą išleido pats kara
lius. Kokaino vartojimas 
vo gerokai prasiplatinęs. 
:: 10 karės pradžios, tai 
kertas labiau platinosi.

Opiu: a 
k 3.1 
jai

ba

bu-
O 

kas

yra rūkomas, o ko
vas '-įulpiamas. Vartoto- 
tų dalykų pripranta prie 
kai}) kiti prie svaigalų ar- 

tabokos.

GAISRAS VIENUOLYNE.
Quebec. Canada. — šv. O- 

nos vienuolyne buvo kilęs gai
sras. Apėmė visą namą ir 
jau buvo baimė, kad pasklis 
ugnis po visą miestą. Pasi
sekė vienok suvaldyti ugnį.

PASIBAIGĖ STREIKAS.
Chicago, III. — The Wes- 

tern Foundry C-o. streikas pa
sibaigė. Darbininkai grįžta Uį 
darban, bet nevisi priimami. 
11 savaičių streikavo. Matė 
darbininkai, kad sunku per- Ly' 
galėti skebus, grįžo ant pir
mutinio pasiulijimo kompani
jos.

Išbaigėme.
‘‘Laisvamanių Žiedus,’’ 

rių buvome atspausdinę 5.000 
jau išbaigėme, 
ris

■ šio.
j užsisakė ar šiuo tarpu užsisa

kys, gaus jau antrą numerį, 
kurs bus daug įvairesnis, ge
resnis, karingesnis, negu pir
mas.

Stasys Užsisakykite, platinkite.

ku-

Antras nume- 
išeis prieš 15 d. šio mene- 

Tai tie, kurie dabar jų

FRANCIJOJ.
Francūzų fronte francūzai 

anglai užėmė keletą naujų 
Anglai pasivarė pir-

ir
pozicijų.
myn prie Highvood ir Pozie- 
res. Francūzai pavarė vo
kiečius atgal į pietų vakarus 
nuo Estrees.

Verduno fronte francūzai 
susidrūtino Thiaumonto forte 
ir atsilaikė prieš smarkias vo
kiečių atakas. Vokiečiai a- 
takavo taip-gi Fleury. 
buvo atmušti.

UŽKAUKAZYJE.

bet

uz

DŽIAUGIASI.

Vokietijos karinė valdžia 
paskyrė von Hindenburgą vy
riausiu vadu visame rytiniame 
fronte, 
džiugo visi vokiečiai,
raščiai rašo, 
rytinis frontas sustiprės, 
šiol to fronto pietinių dalį 
tvarkė Austrijos karvedžiai.

Tai tuomi labai nu- 
Laik- 

jog dabar visas
Lig-

ATSISAKO MOKĖTI.

Saldus pienas atpigo. Daug 
vietose saldaus pieno štuopui 

žiavimas neskyrė kandidato į reikalaujama tiktai 24 kp. 
prezidentus, bet papeikė tos 
partijos komitetą, kurs 
rė rėmimą republikonų 
didato Hughes. Progresistų 
partija pataria savo šalinin
kams balsuoti taip, kaip jiems 
sąžinė velija.

Balsavimai ant prezidento 
atsibus lapkričio mėnesyje.

az.gy-
Kan-

PARALI-

valstijoj
nuo

Mokiniai, pabaigę mokslą 
sostinės ir kitų Rusijos mie- 
} važiuoja Rygon vasaros 

poilsiui. Jurjeve mokslo me
tas jau užbaigta: ruošiamasi 
prie vasaros gimnastikos ka
reiviavimo reikalu, šitie mo
kiniai bus paliuosuoti 2 birž.. 
kuomet gaus ištikimybės liu- 
dymus.

is
> l

Paskutinis 1913 m. Rygos 
gyventojų suskaitymas rodo: 
Rygos Centre 5216 rus.. 9129, 
lat., 9270 vok.. 1099 lietuviai, 

809 įgauniai, 5.-
199 žydai ir 543 kitokių tautų; 
Peropylio priem.: 17,175 rusai, 
44.717 latvių. 22.650 vokiečių, 
7,882 lietuvių, 10310 lenkų, 
2332 įgaunių. 4883 žydai ir 1,- 
273 įvairių tautų; priemiesčio 
(Prigorodn.) priemiestyj: 8.- 
894 rusai, 19254 latviai, 3005 
vokiečiai. 3065 lietuviai, 5489 
lenkai. 655 įgauniai. 247 žy
dai ir 272 įvairių tautų; Mask
vos priem.: 51,405 rusai, 71,- 
298 latviai. 16,210 vokiečių, 
11,789 lietuviai, 20,651 lenkas, 
2019 įgaunių, 21009 žydai ir 
1690 įvairių tautų; Mintau
jos priem. :13,567 rusai. 47357 
.....15.535- vokiečiai, 9,— 
582 lietuvių, 8345 lenkai. 2795 
Įgauniai. 2196 žydai ir 600 į- 
vairių tautų. Gi išviso 96,257 
rasai 191.175 latviai, 66,6{(a 
vokiečių. 33,417 lietuvių, 45- 
760 lenkų. 8600 įgaunių,. 
33.534 žydai ir 4369 įvairių 
tautų. Gi visų tautų skaitli 
nė 1913 m. sudarė 480.362 nuo
latinių Rygos gyventojų. Iš 
visų gyventoji} beveik pusė la
tvių. vokiečių gangreit tiktai 
aštuonta dalis. Beto. už mie
sto. miesto apylinkėj, gyve
no 2538 rusai. 18.074 latviai. 1,- 
862 vokiečių. 1559 lietuviai. 
1591 lenkas. 147 įgauniai, 57 
žydai ir 208 įvairių tautų. Vi
so labo: 209.729 latviai 98.795 
rusai. 68.522 vokiečių. 47.351 
lenkas. 34976 lietuviai, 33,- 
591 žydas. 8757 įgauniai ir 4.- 
577 įvairių tautų. Viso labo 
nuolatinių gyventojų skaitlinė 
galutinai tepabaigta tiktai 
1914 m. iŠ tų 506.399 žmonių, 
mokančių rašyti ir skaityti, 
368.992: gi mokančių tik skai
tyt. 19.233 žmonės; Nemokan
čių skaityt nė rašyt — 119,145, 
ų tarpe 57.914 vaikų jaunesnių 
7 m. Tai-gi iš 458.484 žmonių 
nemokančių skaityti, kurie sa
lėjo mokėti, o nemokėjo 61,- 
231 asmuo arba antraip — 
daugiau 7-sios dalies visų gy
ventojų.

Lietuvių Pašalpos Draugi
jos naujoji vaidyba savo posė- 

Šitaip pasidalino 
pareigas: pirmi-

para-
Tai'dyje 15 geg. 

savo tarpe 
ninku liko p. A. Simoliunas. jo 
padėjėju .J. Antanavičius, ka- 
sieriuin K. Sumauskas, sekre
torium A. Žviedris. kontrolie
rium A. Vranevskis. sekreto
riaus pagelbininku KI. Narke
vičius, valdybos sanariai: Jo
kūbas Piebalga, J. Šaltis. J. 
Jukonis.

KIEK MIRĖ NUO 
ŽIAUS.

Massachusetts 
per liepos mėnesį
ližiaus mirė 110 vaikų, 
niekuomet ligšiol per 
mėnesį šioje valstijoje nemirė 
tiek vaikų. B^t New Yorko 
valstijoj kur kas baisiau siau
čia ta liga, negu minėtoj 
valstijoj.

vieną
Vokietijos karinė valdžia 

Belgijoj uždėjo ant Bruselio 
miesto 5,000.000 markių baus
mės. Bausmė uždėta todėl, 
kad liepos 21 d., belgų šven
tėje, sostinėje buvo padary
tas apvaikščiojimas.

Bruselio majoras Lemonier 
pasiuntė gen. von Bissing, vo
kiečių gen. — gub. Belgijoj

Rusai Mažojoj Azijoj 
davė turkams naują smūgi. 
Turkai palei Kialkit-Chia upę 
buvo pasidarę penkias 
drutviečių. 
drutvietes 
jas.

Juodose
niai laivai nuskandino 42 tur- laišką, kuriame grieštai pasa
kų buorinius laivus.

eiles
Rusai visas tas 

sulaužė ir užėmė

jūrėse rusų kari-

kyta. kad bausmės nemokės.

i;

PRIE SUEZ KANALO.
14.000 turkų kariuomenės 

buvo užatakavę anglus, ginan
čius Suez Kanalą. Mūšio 
linija pasidarė 7 mylių. Tai 
anglų artilerija privertė tur
kus dumti atgal. Anglai vi
josi turkus ir paėmė 2.500 ne- 

i laisvėn. Tarp turkų besą ke
letas vokiečių. Bėgančius 
turkus vijosi Australijos ir
Naujosios Zelandijos raiteliai.1

1

P AMINĖJ O SUKAK-

TU VES.
Rugpiučio 4 d. sukako du 

metu nuo to, kaip Anglija 
paskelbė Vokietijai karę. Tą 

| dieną visuose Anglijos mies
tuose, dideliuose ir mažuose 
buvo susirinkimai. Buvo 
priimamos rezoliucijos, ku
riose išreiškiama pasiryžimas 
tęsti karę iki pergalės.

PASKYRĖ TĄ PATĮ.
Anglijos valdžia išnaujo pa

skyrė baroną IVimbam Airi
jos vice-karaliumi. Jis buvo 
toj vietoj iki airių sukilimo. 
Paskui jis buvo apkaltintas 
būk per jo neapsižiūrėjimą ki
lo maištas. Tai baronas tuo
met rezignavo. Jo paskyri
mas išnaujo nustebino visus.

Artilerija šaudė labai smar
kiai geg. 21 ir 22 ir 23 d. — Ry
goj net langai barškėjo.

GRĮŽTA AMBASADO
RIUS.

Tš Liverpool garlaiviu Phi- 
ladelphia atplaukia į New- 
Yorką Suv. Vastijų ambasado
rius Page. Vežasi su savim 

i svarbių dokumentų šios šalies 
valdžiai.

Kuršo gubernijoj kaikuriuo- 
se miestuose vokiečiai atidarė 
darbo biurus, kurie rūpįsis 
paieškoti darbo bedarbiams 
vyrams ir moterims.

Daug darbininkų dirba Lie- i 
pojos fabrikuose, kur važiuo
ja darbininkai ne tik iš Kuršo, 
bet ir iš Lietuvos. Sako, ke
liolika darbininkų partijų iš
gabenta .

Lyvžemio gubernatorius ne. 
tvirtino įgaunių blaivybės 
draugijos įstatų išaiškinda
mas. kad šitos draugijos per
daug tautinis veikimo tikslas. 
Draugijos įsteigėjai pasiskun
dė senatui. Senatas išaiški
no, kad draugijos veikimo 
tikslas vien kova su girtuok- 
lybe ir kad vienas žodis “Est- 
landskoje” nereiškiąs, kad 
draugijos tikslas apibendrinti 
Estijos svetimtaučius.

Tai-g lyvžemio gubernato
riaus nusprendimą* liko at
mainytas ir draugija užtvirtin
ta.

I (Iš “Rygos Garso.’’)
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Grista Amerikon
Netikėtai ir nepaprastu 

būdu gavome žinių, jog dele
gatai Lietuvon — kun. Dr. V. 
Baltuška ir Dr. Bielskis par
plaukia Amerikon.

Dr. Bielskis bevieliu teleg
rafu pranešė mums apie savo 
grįžimų laivu Oscar n nuo At- 
lantiko. Bevielis telegrafas 
pasiekė mus petnyčios naktį. 
Teiravomės todėl, kuomet lau
kiamas yra Oscar n. Suži
nojome, jog tas laivas New 
Yorke laukiamas ūtaminko 
rytų. Reiškia Dr. Bielskis 
siuntė mums žinių apie savo 
grįžimų, būdamas viduryje 
Atlantiko.

Iš trumpučio pranešimo, 
vienok, neaišku ar abu dele
gatu grįžta ar tik vienas Dr. 
Bielskis.

Skaitytojai turbūt pamena 
kun. Dr. V. Bartuškos laiškų, 
tilpusį “Darbininke” No. 90. 
Ten sakoma, būk Dr. Bielskis 
su vilniškiais iš Šveicarijos 
važiuos Vokietijon, o kun. Dr. 
V. Bartuška su pralotu Pra
puoleniu vyksiąs Ryman. Ga
li būti, kad Dr. Bielskis, iš
važiavęs su vilniškiais Vokie
tijon aplankęs nelaisvių lage
rius, išvažiavo į Norvegiją ir 
sėdo ant laivo Oscar II, nes 
tas laivas plaukinėja tarp New 
Yorko ir Norvegijos.

Ii
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PETRAPILIO LIETUVIŲ 
DRAUGUOS DĖL KARĖS 

NUKENTĖJUSIEMS 
ŠELPTI NEPAPRA
STAS VISUOTINAS 

SUSIRINKIMAS.
Sekmadienyje, gegužės 

dienų Lesgafto kursų auditori
joje buvo Draugijos d. k. š. 
susirinkimas. Draugijos Ko
mitetas buvo nustatęs tokių 
profanių: 1) Pirmininko
pranešimas apie Draugijos 
reikalų padėjimų. 2) Rinki
mas kandidatų komiteto na
riais. 3) Rinkimai Revizijos 
Komisijos narių į atsisakiusių 
vieta. 4) Einamieji reikalai.

į susirinkimų atvyko gana 
daug žmonių, taip kad erdvi 
(susirinkimo) salė buvo sau
sai prisikišusi. Nors prane
šimuose buvo paskelbta, kad 
susirinkimas prasidės šešioms 
vai. pasibaigus, tečiaus, lietu
višku papročiu, teprasidėjo 
vos 8 vai.

Susirinkimų atidengė komi
teto pirmininkas Valstybės 
Durnos atstovas, kun. Laukai-1 
tis, pastatydamas kandidatu 
į pirmininkus tai dienai baro
nų St. Šilingų, kurį dauguma 
balsų ir išrinko. Kadangi 
buvo daugiau kaip penkta da
lis visų Draugijos narių susi
rinkusių ir visi susirinkimo įs
tatų reikalavimai išpildfti, 
susirinkimas pripažintas teisė
tu ir tuojaus pradėta svars
tyti pirmųji programos punk
tų. Di •augijos pirmininkas 
kun. Laukaitis davė gan pla
čių komiteto darbo ir biudže
to apyskaitų. Svarbiausia
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pažymėsiu tų, kad sulyg pir
mininko pranešimo, komite
te užregistruota ir gavo pašal
pų 17 tūkstančių lietuvių pa
bėgėlių ir spėjama, kad jų 
Petrapilyj esama daugiau, 
kaip 20 tūkstančių: du jų treč
daliu, užsidirba sau duonų ir 
pragyvena. Gi sulyg Tatja
nos Komiteto surašo, lietuvių 
pabėgėlių parodyta tiktai 6.- 
823. Tai-gi iš šio matyt, kad 
lietuviai svetimoj šalyj nenori 
prisipažinti Lietuvos pilie
čiais, arba per savo apsileidi
mų ir neišmintingumų lieka 
kitataučiams medžiaga jų 
skaičiui padaugintu

Komitetas užlaiko: 9 prie
glaudas su 800, vaikų 3 maž. 
draug. — 950 šm., 3 vaikų dir
btuvės — 70 žm. 4 senelių prie
glaudas ligoninę Smolensko 
gat. 25 lovoms, 6 moksleivių 
bendrabučių, kuriuose tilpsta 
apie 200 mokinių einančių į- 
vairius mokslus, o apie 100 
mokinių negyvenančių ben
drabučiuose gauna pašalpų. 
Beto dar Komitetas užlaiko 
keletu kirpyklų, siuvyklų, ke
pyklų, kurpių stuvyklų ir 
Rusijoj keletu savo skyrių. 
Pažymėjus, kiek atsiėjo už
laikymas kiekvienos įstaigos, 
pranešėjas pridūrė, kad Drau
gijos buvo revizuojama rusų 
valdžios ir viskas atrasta 
tvarkoje. Kadangi komiteto 
paruoštoji apyskaita nebuvo 
pertikrinta Revizijos Komisi
jos (ji atsisakė) ir formaliai 
atspausdinta, kaip buvo pa
žadėta komiteto praeitame vi
suotiname susirinkime 31 va
sario, gerai pragarsėjusi sa
vo triukšmingumu pažangiųjų 
kuopelė tuom pasinaudojo, 
nesigailėdama visokių prie
kaištų komitetui. Užsitrau
kus visokiems ginčams ir šmei
žimams vis apie tų patį komi
teto narių “zloupotreblenie,” 
kaip išsireiškė vienas tos kuo
pelės kalbėtojas, o esant vė
lyvam laikui — 10 vai. vak., 
nekurie komiteto nariai įnešė 
sumanymų apribuoti kalbėto
jų skaičių ir laikų lig 10 minu
čių; kilo triukšmas. Kaiku
rie minėtosios kuopelės ėmė 
rėkauti: pusvalandis, sekun
da! davatkų susirinkimas! ir 
tt.
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visi tie rėksniai ir priekaištai 
nuėjo veltui ir iŠ jų triukšmin
gų kalbų nieko naujo nesigir- 
do apart tų pačių niekuo nepa
matuotų priekaištų. Puikiau
siai jiems atsakė kun. Laukai
tis, kurio paskutiniai žodžiai 
taip praskambėjo: išrinkit, 
gerbiamieji Revizijos Komisi
jų ir tada ieškokit kas yra 
blogo. Po šio buvo įnešta 
keletą rezoliucijų, kurių dvi 
tokio turinio: išreikšt pasiti 
kėjimų komitetui ir pereiti 
prie antrojo programos punk
to, 2) kadangi komitetas ne
išpildo savo pareigų ir sukėlė 
nepasitikėjimų tolimesniam 
jo darbavimirisi turi jo vedė
jai atsistatydinti. Balsuojant 
pirmoji priimta 99 balsais 
prieš 38, antroji atmesta 92 
prieš 37, skaitant abu syk po 
keliolikų susilaikiusių. Pra
dėjus antrųjį programos punk
tų svarstyti buvo pertrauka, o 
po jos slaptu balsavimu išrin
ko komiteto kandidatais: pp. 
Būgų — 109 balsų. Valdema
rų — 109 bal. ir kun. Didžiu
lį — 110 balsų. Toliaus vie
šu balsavimu rinko Revizijos 
Komisijų vieton atsisakiusios. 
Kun. prof. Bučys pasiūlė kan
didatais: pp. Žilinskį, Dubin- 
skį, Pečkauskų. o p. Požėla 
— p.p. Bortkevičienę, Biels
ki, Žukauskų. Pastarieji du 
atsisakė motyvuodami, kad 
darbas bus bergždžias. P. 
Bortkevieienė atsisakė delei 
šeimyninių aplinkybių. Dau
giaus kandidatų komitetui ne
pastačius, pirmieji trys ir bu
vo išrinkti į Revizijos Komisi
jų. Pabaigus programų susi
rinkimas dar svarstė du pra
šymu, skundas, kurie po kar
štų ginčų atiduoti Revizijos 
Komisijai ištirti. Tuom ir 
pasibaigė visuotinis- susirinki
mas, išreikšdamas jo pirmi
ninkui p. Šilingui širdingų pa
dėkų už sumaningų susirinki
mo vedimų, o jis (bar. Šilin
gas) iš savo pusės linkėjo ko
mitetui pasekmingai darbuo- 
ties, ir kad kitas susirinkimas 
būtų be bergždžių ginčų. Pa
siliejo triukšmingas rankų 
plojimas. Visi žmonelės -pa
sileido bėgti namo, nes jau 
buvo 2 vai. ryto ir visi jautės 
privargę.

--- -------------------------------
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Panašūs triukšmai tankiai 
! atsitikdavo ir rodos ne žmo- 
Į nių susirinkimas, bet ožių 
| baubimas, kaip vienas komi
teto narys išmetinėjo. Tik a- 
čiū sumaningam ir gabiam 
susirinkimo vedėjui p. Šilin
gui visi tie triukšmai buvo lik
viduojami. Po karštų ginčų, 
dauguma balsų apribavo kal- 

Įbėtojų laikų 3 minutėmis. Po 
Į to užsirašė apie 20 kalbėtojų. 
Vadai pažangiosios kuopelės, 
nesigailėjo nei tulžies nei vi
sokių faktų faktelių, kad tik 
pažeminus komiteto vedėjus ir 

. privertus juos atsistatydinti, 
kaip to visi jie reikalavo; iš 

į visko matės, kad prie to jie 
;buvo gerai prisirengę (prieš 
susirinkimų gausiai visus ap- 

idalijo “N. Lietuva” su garsiu

•v
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P. B-lis.
(Iš “Rygos Garso.”)

Pavydo yda.
“Nei vienam ne- 

pavvdėtum, jei jo 
tikrųjį stovį žino
tum”. —

M. Tupper.
Mes lietuviai,, iš prigim

ties esame dideli pavyduoliai 
vasiemsiems. To patikrini
mui užtenka pažvelgti į mū
sų gyvenimo apsireiškimus, o 

j rasime, kad daugelis lietuvių 
eina pirkti čeverykų keliatų 
varstų pas žydelį, kada tuos 
pačius ir ta pačia kaina gau
na skersai gatvės pas lietuvį: 
Pas mus nuo seno įsivyravus 
tokia nuomonė, kad į biznie
rių žiūrima, kaipo į pragaiš
tingų tautai gaivalų, didžiau
sį priešų. Nesenai atsibuvu
siame 4-tame Lietuvos Vyčių 
Kongreso vakarėlyje, gerb- 
kun. Kudirka pakviestas pra
tarti keliatų žodžių apie lietu
vius biznierius, mūsų liaudį 
perstatė didžiausiais pavyduo
liais esant. Kad tas jo išsi
tarimas buvo gryna teisybė, 
užtenka fakto, nes daugelis 
ten klausančiųjų net “parau
donavo” užgirdę kartų teisy
bės žodį....

Nėra tai man smagu ir ma
lonu paantrinti tų nemalonių 
pavydo ydų mums primetimo. 
Kad jų nebūtų, arba, jei tos 
pavydo ydos nepaliestų visuo
menės, nenorėčiau apie tai 
nei prisiminti. Bet jau pa
tyrus tas ydas realiame gyve
nime ir pastarųjų laikų kilę 
diskusijos link vienos mūsų 
didžiulės organizacijos buvei
nės vietos, noriu pažvelgti į 
priežastis tų negeistinų kata
likams kivirčų.

Tikiu, kad dauguma mes 
pastebėjome ginčus “Savaiti
niame Drauge” ir “Darbinin
ke” už S. L. R. K. A. namų 
žadėjimų pirkti Brooklyne (ar 
jo apielinkėj). Ant laimės ar

sijas. Svarstyti visuomeniš
kų klausinių ir gauti iš šalies 
sveikos kritikos nei vienam, 
regis, daug negalėtų kenkti. 
Ypatiškai, aš visad esu dė
kingas bile kam už mano klai
dų nurodymų. Bet čia’pasi
rodė vienas ypatingas daly
kas, kuris mane nemažai nu
stebino. Keliatas draugi] 
brooklvniečių patėmiję mane 
draug su kitais svarstant Su
siv. namo vietų, įsivaizdino 
mane didžiausiu biznierium e- 
sant ir viešai (“Darbininko” 
84 No.) apšaukė Chieagos 
“biznierium” lyg geizdami 
tuomi sukelti kitų pavydo ir 
neapykantos pagiežų. Kad 
tame būtų nors dalelė tiesos, 
jei būčiau nors ir menku krau- 
tuvninkėliu — jausčiausi ištik
ro esųs biznierium ir už tų 
garbę būčiau pilnai dėkingas. 
Bet tikrybėje neesu ir neturiu 
teisės biznierium vadintiesi. 
Primetama man išsivaizdinti 
“Draugo” reikalai — būtent 
... mes pavadinsime jus “biz
nieriais,” kurie savo (mano 
pabraukta) biznį augščiau už 
visuomenės reikalus stato.” 
Gaila, kad draugai brookly
niečiai turi tokių didelę klai
dų manydami mane esant 
“Draugo” savininku. Aš 
gi juo neesu. Ta galiu vie
šai pasakyti. Gi nebūdamas 
savininku, dirbdamas už sa
vaitinę algų, negailu vadin
tiesi tame reikale jokiu biz
nierium. Ar bendrovė turės 
šimtų ar tūkstantį dolerių a- 
pyvartos mano alga palieka ta 
pati ir todėl iš to pakelto klau
simo aš jokio biznio nemaniau 
ir nesitikėjau daryti. Susiv. 
namo vietų svarsčiau vien 
kaipo tos organizicijos sųna- 
rvs, linkėdamas jai gero, 
kaip kad manau ir manė išva
dinusieji biznierium draugai. 
Priežasties šiems broliškiems 
išsimėtinėjimams kitur nega
liu rasti, kaip tik pas mus 
jau prigimtoje pavydumo y- 
doje. Ant tų draugų įsišoki
mo, kurie vietoje kritikavus 
mane tame klausime išreikštas 
mintis, vietoje nurodžius ma
no klaidas, vietoje išrodžius 
svarbumų savo ginamoje pusė
je argumentų, vietoje manda
gioje formoje išrodymo šaltų 
faktų, išvadino Chieagos “bi
znierium” ir pastatė taškų, 
daugiaus nieko neturiu pasa
kyti kaip tik “Atleisk jiems 
Viešpatie, nes nežino kų da- 
ro.

Bet šis dar nesibaigė su ma
ne išbarusiais draugais brook
lyniečiai. Mes tankiai apim
ti pavydo ydos esame pasiry
žę, kad ir didžiausias nesą
mones padaryti. Kada tau
pos savo likimų remia ant pra
monės ir prekybos arba vadi
namojo “biznio”, kada kiti 
gerbia savo biznierius ir sulyg 
jų skaitliaus ir vertės tautos 
vertę ir stovį plačiame pasau
lyje matuoja, mes išvydę vie 
nų kitų neva biznierių dre
bame, šaukiame, nenorėda
mi jų įsileisti net į viešųjų rei
kalų gvildenimų...

P. Mulevičius.

NEWARK, N J.

tūs, tai ir stovi aptemęs, sar- 
matinas žmonėms pasirodyti.

Kuopos Kor tas.
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Pirmininko rinkimai.

1. liepos Šv. Petro ir Povi
lo dr-jos susirinkimas įvyko ir 
tai nepaprastas, nes buvo 
renkama naujas pirmininkas 
ir tame daug pasidarbavo ru
džio bačkutė, o toji bačkutė 
nuo vasaros karščių buvo la
bai įkaitus, tai-gi kurie ra
gavo to karščio, tai pra
dėjo nepaprastų teatrų lošti ir 
bačkutė parodė savo jėgų, nes 
balsų buvo desėtkas viršaus, 
negu narių. Taigi kaipo ka
talikiškos dr-jos nariams taip 
pasielgti, tai didelė gėda.

Tik paskutinis niekšas gali 
taip padaryt kad už stiklų ga
jai tampa tautų paliuosuoto- 
tavas visų dr-jų parduot.

Senas Jonas.

ATHOL, MASS.

Šv. Kaz. Pil. Blaiv 24 kuo
pos įvyko piknikas 30 liep ne
toli Lietuvių bažnyčios. Žmo
nių buvo nedaug, bet visi lin
ksmus, ypač labai atsižymė
jo jaunimas. Visų, laikų žai
dė, šoko, linksminos, spin
dėjo jų akys. Dainos links
mai audė. Tik klausimas 
kokios dainos dabar skamba 
ten toli, už plačiųjų jūrių mū
sų brangioj tėvynėj.

Gailiunas.

Galima tikėti, kad neužil
go bus vienybė tarp bažnyti
nio choro ir Lietuvos Vyčių. 

Angelėlis.

WATERBURY, CONN.

“Kun.” Mockus kalėjiman.

Rugpiučio 3 d. teisėjas Moc
kui uždarė bumų, kad dau
giaus nebumotų prieš Dievų.

Štai kur kopija teisėjo nu
sprendimo pasmerkime Moc
kaus burnojimų:

“Valstijos Connecticuto už
draudimas burnojimo randasi 
Sekcijoje 1323 Connecticuto 
abelnų dėsnių.

Apskustasis Mikas Mockus, 
pripažintas kaltas Teismo 
Ruime rugpiučio 3 dienų 1916 
m., ir pasmerktas ant dešimts 
dienų kalėjiman. Taip-gi su
varžytas vienu tūkstančiu do
lerių ant šešių mėnesių kad ge
rai pasielgtų.”

Jo apgynėjas apeliavo į au- 
gštesnįjį teismų, ir turėjo už
statyti kaucijos penkis šimtus 
dolerių; tai yra, iki kitam 
teismui ant kurio apskustasis 
turi vėl stoti.

Tuom tarpu užteks šitos ži
nios, kitkart parodysim ir tek
stus Connecticuto Valstijos 
Dėsnio apie burnojimų ir pa- 
leistuvingas kalbas.

Blaivininkas.

HARTFORD, CONN.
• Perskaitęs “Darbininko” 

No. 89 randu naujienas iš At
holio padangės. Būk vargo
nininkas p. Povilas Vyšniaus
kas atsisveikinęs išvažiavo 
naujon vieton, būtent į Hart- 
ford’ų. Tame čia tur būt y- 
ra padaryta klaida ar kores
pondento ar atsisveikinusio, 
nes Hartford’e yra tik viena 
lietuvių bažnyčia kurioj yra 
vargoninkų p. Onupras Ros- 
manskas; o p. Juozas (o ne 
Povilas) Vyšniauskas apie sa
vaitę laiko atgal teko man 
matyti Hartford’e, tiktai su
stojus ant valandėlės, važiuo
jant į Scranton’ų Pa. prie 
šeimynos.

Fis-cis.

ROSELAND, ILL.

Darbuosis.

Red. prierašas. Mes ma
nome, jog Brooklyniečiai, pa
vadinę p. Mulevičių biznieriu
mi, nei kiek dar tuo neužga
vo nei vieno pasaulyje biznie- 
rio, jie tik išreiškė savo spė
jimų, kad pirmoji priežastis 
p.p. Sutkaus ir Mulevičiaus 
straipsnių prieš Susiv. namų 
pirkimų buvo sergėjimas 
“Draugo” biznio (Kitas klau
simas, kiek tie spėjimai bu
vo teisingi). Pagaliaus jei
gu pavadinimas bieznierium ir 
būtų buvęs užgavimas, tai 
juk reikėtų atsiminti, kad 
Brooklyniečiai tik po to p. 
Mulevičių išvadino biznie
rium, kaip p. Mulevičius pava
dino juos politikieriais. Ir 
vienas, ir kitas pavadinimas 
yra lygiai garbingi, arba ly
giai užgaulingi.

HOMESTEAD, PA

Liepos 26 d. L. Vyčių XI 
kuopos atsibuvo piknikas ant 
Homestead parko. Žmonės 
jau senai laukė tos dienos, 
kad pakvėpuoti tyru oru, teip
gi ir pasilinksminti su jaunuo
mene. Pradžių padarė vaikų 
bei mergaičių Sal. Vardo Jė
zaus dr-jos. Nuo ryto 10 vai. 
Atvažiavo “special carai” ir 
pradėjo žaidimus tie mažuliai. 
Vietinis vargoninkas paskam
bino ant piano daug žaidimų 
ir šokių. Vaikai šoko rate
lius linksmai dainavo, žaidė, 
taip-gi šoko suktinį ir klumpa
kojį. Paskiaus lenkt yniavo 
bėgime. Tėvams linksma bu
vo žiūrėti į savo vaikučius 
puikiai žaidžiančius. Taip j 
praleido tėvai linksmai dienų į 
su savo vaikučiais ant tyro o-1 
ro. Vakarui artinanties skirs- 
ties mažieji namo, užleido su
augusiam jaunimui Vyčiams 
vietų pasilinksminti. Tik la
bai gaila mūsų Vyčių šį kartų i 
atliko piknikų be jokio pra
kilnumo dvasios, nei dainų, 
nei žaislų nei lietuviškų šo
kių. Taip sau praleido visų 
vakarų atšalusiai. Užklau
sus kodėl taip šį kartų Vyčiai 
taip prakilnumų paslėpė, kaip 
kitados būdavo puikių žaidi
mų, lietuviškų šokių, dainų, 
o dabar... Atsako “mana- 
ger” nepavelinų, būk muzi
kantams esu nuo vieno “ma- 
nager” pasakyta negro jy t i lie
tuviškų šokių. Labai gaila, 
kad tarpe mūsų Vyčių atsi
randa nesubrendusių, o dar 
blogiaus tokius rinkti už ko
kius ten “Manager”, kurie 
nenor mūsų puikių žaidimų ir 
sarmatinas pasisakyti ar pasi
rodyti svetimtaučių akyse, jog 
jis lietuvis, o dar Vvtis.

A. Z.

mus

READING, PA 

žmogžudystė.

Liepos 15 d. buvo pas
toks nelaimingas atsitikimas: 
lietuviai suėjo į karčemų ant 
kampo gatvių S. 7-th Str ir 
Spuce str., kur visada sueina 
ant pasilinksminimo, ir pra
dėjo ginčyties tarp savęs; bet 
karčemininkas subarė ir nelei
do mušties. Po tų barnių išė
jo iš karčemos, pradėjo kum- 
ščiuoties, po tam vienas iš jų, 
paėmęs plytgalį pasivijo ir už
davė savo priešui į kaktų, taip 
kad pastarasis į dvi savaiti 
persiskyrė su šiuo svietu. Tas 
atsitikimas buvo paduotas 
laikraštin: “The Reading
News Times,” bet žinoma an
gliški laikraščiai mūsų vardus 
ir pravardes perkreipė.

Užmuštas buvo Jonas Mar
kauskas. Buvo muštynėj Juo- 

Pauža, A. Miliauskas ir k. 
“Darb.” skaitytojas.

X ------ ------ ■ —

CHICAGO. ILL.
Liepos 26 d. L. Vyčių ir 

Vyčiukų V kuopa Šv. Mykolo 
j Ark. parapijos svetainėje, 
North Side turėjo extra susi- 

i rinkimų. Nariai beveik visi 
: atsilankė, kaip didi, taip ir 
mažieji Vyčiai. Susirinkime 
daug dalykų buvo svarstyta, 

i P. A. Mažeika, parvažiavęs 
į iš Vyčių Kongreso daug nau
jienų papasakojo. Raginda
mas savo kuopų prie geresnio 
veikimo, išaiškino ir išrodi
nėjo kaip kitur vyčiai veikia. 
Po to buvo naujas įnešimas iš 
vyčiukų; kad vyčiai pavelytų 
padaryti didelį piknikų Tau- 

į tos Fondo naudai. įnešimas vi
siems patiko ir tapo priimtas.

Lietuvis.

Liepos 30 d. L. R. K. Spau
dos Dr-jos 19 kuopa laikė savo 
mėnesinį susirinkimų. Nuta
rė darbuotis visomis spėkomis 
per “Spaudos Savaitę”. Taip
gi buvo atsilankęs p. K. Pak
štas žymus lietuvių veikėjas. 
Jisai pasakė puikių ( prakalbų 
apie spaudos galybę, ir ko
kių didelę naudų atneša skai
tymas gerų knygų ir laikraš
čių. Jis skatino susirinku- - 
sius prie uolaus darbavimosi 
“Spaudos Savaitėj.

Tų dienų prisirašė 8 nauji 
nariai. Petras Pilindis, M. 
Lakašauskaitė, J. Linkšienė, 
K. Butkus, K. Linkus, V. 
Niekus, D. Vaistoras ir S. Pe- 
treikis.

Mūsų kuopa labai žymiai 
auga, per vienų savaitę pri
sirašė 30 narių.

Panemunietis.

VIETOJ PIENO ALUS.

Bayonne, N. J. — Vaikų 
gerovės komisija susekė, jog 
to miesto svetimtaučių apgy
ventose vietose svarbiausiu 
vaikams gėrimu yra alus ne 
pienas.

Tai didelė nešlovė svetim
taučiams.

zas

BROOKLYN, N. Y.

Nesusipratėlės.

Teko matyti gatvėje šitokį 
atsitikimų. Dvi merginos ė- 
jo sau gatve ir pamatė ištolo 
trečia merginų, bet su labai 
suraitytais plaukais. Ėmė gin
čytis apie tai ar anoji su skry
bėle ar ne. Toji, kuri tvirti
no, kad be skrybėlės, tarė: 
“Jei anoji be skrybėlės, tai aš 
tau skelsiu veidan.” Kaip 
sykis anoji mergina buvo be 
skrybėlės. Tai toji savo pa
sikėsinimų ir pildo. Nutrau
kė savo draugei skrybėlę ir ė- 
mė jai draskyti plaukus. O 
žmonės tik žiūri. Nuskriaus
toji įbėgo į krautuvę susitai
syti plaukų.

Tos merginos yra lietuvai
tės. Gaila, kad tarp mūsų 
sesučių yra tokių nesusipra
tusių ir nemandagių, begėd
žių.

Ankščiau aš viena jų kvie
čiau į geras katalikiškas pra
kalbas. Ji pasakė, girdi, tik 
■amsimai eina į prakalbas. O 
jos į socijalistų ir visokių lai
svamanių prakalbas, tai eina.

Subatėnų rūta.

DETROIT, MICH.

Fėrai.

v.

WORCESTER, MASS.
Choro piknikas.

Liepos 30 d. ant Simanono 
Farmos atsibuvo Šv. Kazimie
ro Bažnytinio Choro piknikas. 
Prasidėjo pirmų vai. po pietų. 
Išvažiavo visas choras auto- 
mobilium. Visu keliu links
minosi dainomis. Atvažiavę 
į vietų turėjo pietus. Po pie
tų buvo daug visokių lenkty
nių ir žaidimų. Pribuvo ant 
pikniko kler. J. Čaplikas ir 
moksleivis P. Jakaitis. Apie 
5 vai. turėjo vakarienę. Po 
vakarienės buvo daug dainų ir 
trumpų prakalbų. Kler. Ča
plikas kalbėjo apie susivieni
jimų bažnytinio choro su Lie
tuvos Vyčiais. Apie 7 vai. 
visi grįžo į bažnytinę svetai
nę.

HARTFORD, CONN.
Nedėlioj 30 d. liepos Lie

tuvos Vyčių 6 kuopa turėjo 
puikų išvažiavimų į Longs 
Grove park. Tai yra graži 
vieta ant kalno prie vandens 
ir tarp gražaus miško. Išva
žiavimas atsibuvo su gražiu 
programų, kaip tai, šokiais, 
dainomis, žaislais ir net 
prakalbomis. Nors oras bu
vo apsiniaukęs, saulutės visai 
buvo nematyti, bet svečių ga
na skaitlingai atsilankė. A- 
pie 3 vai. atėjo šv. Jono Evan
gelisto draugija, kuri suside
da ir 300 narių. L. Vyčių 
pirmininkas A. Pateckis, pa
sitiko su maloniu pasveikini
mu. Bus ne prošalį paminėt, 
kad L. Vyčiai nevartojo jokių 
svaigalų surengtose progra
mose vis apseina blaivai, 

kad pas 
iškraipytų mū- 
jei kokis ir ras- 
IBh

Turime dž
mus nesi 
sų brolių.

Detroit Mieli. — Diena 31 
liep. atsibuvo talkininkų mi
tingas St. Andriejaus svetai
nėje po No. 1113 Congress St. 
Kožna tauta turėjo savo ats
tovus. Ruošėsi padaryti di
delį Bazara nukentėjusių dėl 
karės naudai. Buvo airiai, 
škotai, lietuviai, lenkai, bel
gai, francuzai, serbai, armė
nai, italai ir t.t. Svetainė 
buvo aprėdyta visokių tautų 
vėliavomis. Vedėjas buvo 
Camegie. Jis pasakė, kad 
kožna tauta atskirai stoti] ir, 
kad persitikrintų, kiek susi
rinko atstovų iš kožnos tautos. 
Iš kožnos tautos buvo po 100 
ir daugiau ypatų. Lietuvių 
buvo mažiausia. O čia jų y- 
ra daugiau, kaip 4,000 gyven
tojų. Toliaus vedėjas užpra
šė ant estrados atsižymėju
sius kalbėtojus po vienų iš 
kožnos tautos. Iš lietuvių 
kalbėjo p. B. F. Mostauskis ir 
M. Čiurlionis, po tam ka 
konsu
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“DARBININKAS.”

kią prakalbą pasakė kun. Ly-; atbūdavojimą, apie grįžimą po' 
oen, katras porą šimtų belgų j 
savo kaštu į Ameriką atitrau
kė.

Detroit miestas dovanojo 
ant to Bazaro 16 tūkstančių 
dolerių. Taigi jau pradžia v- 
ra dėl pastatymo būdų ir par- 
davinėt savo tautiškus daik
tus. Nes tai yra taip, kad 
kiekviena tauta daugiau iš- 
parduos tai turės daugiau nu- 
siųt savo tautiečiams.

Dabar gerai butų, kad mū
sų Detroitiečiai pasistengtų ir 
pasidarbuotų dėl savo tautos, 
nes dabar mes turim geriausią 
progą padaryti keletą šimtų 
dolerių.

karės į Lietuvą ir tojo grįži
mo sutvarkymą, ir tt

Gerbiamieji inteligentai, 
kaip svietiškiai, taip ir dva
siškiai, nuo Jūs ypač prigu
lės Kongreso pasisekimas. Ne
pasigailėkite laiko nei triūso 
Federacijos naudai. Tegul 
neatsiranda nei vienas kampe
lis, kur nežinotų apie Federa
ciją, jos uždavinius ir VI Kon
gresą rūgs. 26 ir 27 d.

KUft. J. MISIUS. 
Fed. Pirm.

P. S. Kiti laikraščiai malo
nės atkartoti

Šventoji šeimyna. Spalvuotas. 
Panelė šv. Škapliernos.

Spalvuotas.
šv. Juozapas. Spalvuotas.

PO 75c., DIDUMAS 16X24 
COLIŲ.

Šv. Antanas. Tamsiai spalvuo-
tas.

Nekalto Prasidėjimo Panelės šv.
Spalvuotas.

Po 75c. DIDUMAS 22X28 
COLIŲ.

Komitetas.
Kun. J. M.

Lietuviai kitur. $25.00 už tinkamiau
si piešini.

Pranešimas

LONDONAS, ANGLIJA.

Flag Day.

Liepos 4 d. čia buvo Rusi
jos “Flag Day”. Anksti iš ry
to 6 vai. pasirodė gatvėse 8.000 
gėlių nešiotojų, tarpe kurių 
buvo ir lietuvaičių — Kasi- 
kauskiutė ir Brazevičiutė ir 
K. Veik kiekvienas lietuvis 
pasipuošė gėle. Kaip girdėt 
gėlių nešiotojos daug pinigų 

. surinko.
Svečiai.

Dabar turėjome garbingų 
svečių. Vieši čia gerb. kun. 
Steponavičius. Jis daug pri 
pasakojo apie lietuvių nelais- 
vių padėjimą Vokietijoj. Taip
gi buvo čia p. M. Yčas ir p. B. 
Karuža ir laikė prakalbas. La
bai malonu ir naudinga buvo 
tokių vyru paklausyti.

Buvo taip-gi renkamos au
kos. Galima paminėti, jog 
Londono lietuviai yra labai 
dosnūs. Yra čia apie 300 pa- 
rapijonų ir jų sudėta arti 300 
svarų, arba $1.500.

Liepos 9 d. Škotijos lietu
vių įgaliotinis p. J. Širmulis 
kalbėjo apie aukų rinkimą. 
Jisai papasakojo apie įvairių 
miešti} lietuvius. Vienur sa
kė lietuviai tebesą geros šir
dies, o kitur, kaip Liverpool- 
lyje tai paskendę girtybėje, 
kaziriavime ir apie geresnius 
daiktus nesirpina.

Upelis.

F ederacijos 
Kongresas.

Antrasis Moterų Sąjungos 
Seimas, nutarė leisti savo or
ganą “Moterų Dirva,” pasky
rė premiją $25.00 už tinka- 
miausį piešinį “Moterų Dir
vos” viršeliui.

Konkursas baigsis 15 d. rug
sėjo 1916 m.

Tad yra pageidaujama, 
kad iki to laiko piešėjai — da- 
lyvautojai prisiųstų savo ori
ginalius piešinius, kuriuose 
būtų išreikštos idėjos palie
čiančios moteris: 1) kapio mo
teris, 2) kaipo katalikės, 3) 
kaipo lietuvės.

Tiems, kurie nupieštų ori
ginalių piešinių, Redakcija 
nuo savęs paduoda sugestiją, 
— kad pamėgintų atpiešti 
Moterų Sąjungos ženklą. Ženk
lelį pavyzdžiui galima gauti 
pas centro iždininkę p. A. Nau
sėdienę, 917 W. 33rd St., Chi
cago, BĮ.

Konkurse dalyvauti yra 
kviečiami visi lietuviai piešė
jai. '

Piešinius prašome atsiųsti 
nevėliau, kaip iki 15 d. rug
sėjo š. m.

Apie piešinių tinkamumą 
spręs “Moterų Dirvos” redak- 

j cijos komisijos nariai p-ni U. 
i Gudienė, kun. F. S. Kemėšis 
ir p-lė U- T. Jokubąuskaitė.

Kurie apsiims konkurse 
dalyvauti malonės pranešti, 
taip-gi ir piešinius siųsti “Mo
terų Dirvos” redaktorei šiuo 
adresu:

U. T. Jokubauskaitė,
14 Commonwealth Avė., 

Worcester, Mass.

Malda Darže. Spalvuotas. 
Panelė šv. Ražancava.

Spalvuotas.
Paskutinė Vakarienė.

Spalvuotas.
Šeimyna šventoji. Spalvuotas. 
Panelė šv. škapliernos.

Spalvuotas.
Nekalto Prasidėjimo P. Šv. 
Kristus beldžia duris.

Spalvuotas.
Bėgimas į Egiptą. Spalvuotas.

v*

Meldžiu platinti anglišką 
pamfletą apie 

Lietuvius.

“A PLEA FOR THE

LITHUANIAN' S.”

Nevelu dar įgyti

METRAŠTĮ.

IiiST 
a

Šiomis dienomis “Darbininko” knygyne gavome 
auksuotais kraštais, su kabutėmis ir be kabučių. 
Parduodame visai pigiai

MAŽI AUKSO ALTORĖLIAI.
Juodos, minštos, slidžios skūrelės, apvaliais 

kampais, aukso kvietka, auksuotais kraštais, kry
žius ir parašai $1.10

Juodais, minėtais skūros apdarais su kabute, 
auksuotais kraštais, apvaliais kampais 
Juodais, minkštais skūrelėe apdarais su auk

suota kvietka ant viršelio
ANIOLAS SARGAS.

Juodais skūros viršeliais, auksuotais kvietkais 
ir kryželiu, su kabute. Labai paranki knygelė. $1.00

Juodos slidžios skūros viršeliai, auksuotais 
kraštais, kvietka ir kryžius, kabutės. Kaina $1.00. 

GILUS ATSIDUKSEJIMAS.
Graži, paranki knygelė lietuviams katalikams vi

sokio amžiaus. Dailiai išmargintais auksuotomis rai
dėmis, drobės viršeliais raudonais kraštais. Kaina 50c. 

' VIEŠPATIE PASILIK SU MUMIS.
Juodi kieti viršeliai, aukso kryžius ir pamargini- 

mai. Spaudinta didelėms raidėmis tinkanti senes- 
*O06«ureH oąuuuoA oąmueu suraru

Minkštos skūros, juodais apdarais. Spausdinta 
didelėmis raidėmis, auksuotais kraštais ir kryželiu 
Kaina $1.75.

Kiekvienas lietuvis katalikas privalo nusipirkti 
sau dailią maldų knygilę, kad nuėjus į bažnyčią galė
tų garbinti savo Sutvertoją

DABAR GERIAUSIA PROGA.
Jeigu dar neturi nusipirkęs, tai tuojaus rašyk į 

^•Darbininko” knygyną išpirkdamas “money orderį” 
arba trasos ženkleliais.

Taip-gi turime visokių rožančių ir škaplierių No
rėdami nusipirkti, neužmirškte padėti tokį adresą: 

“DARBININKAS,”
’ W. Broadway, South Boston, Mass.

$1.00

.75
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Dar galima gauti visus nu
merius: o neužilgo ir šeštas 
numeris išeis iš spaudos. Pam- 
pletai yra papuošti Lietuvos 
žemlapiu ir Vytauto pa
veikslu.

KUN. J. J. KAULAKIS,

3Ž4-Wharton Street, 
Philadelphia, Pa.

Kaina lc.

ko,

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 
“DARBININKAS” 

“DARBININKAS” eina utąminkais, ketvergais ir su 
batomis. x

“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo Iau- 
apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
‘ * DARBININKAS ’ ’ paduoda daug straipsnių, naudingų

darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų: 
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius' 

visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.

“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių.

< “DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui- svarbu, naudinga, indomu ir 
suprantama.

“DARBININKAS’’ nuolatai išleidinėja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu vir
šija visas išleistuves.

Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi, numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c.

Adresas:

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

ŠEŠTAS (VI) FEDERACI
JOS KONGRESAS.

Rugsėjo 26 ir 27 d- atsibus 
šeštas Federacijos Kongresas 
So. Boston, Mass. Laiko ne
daug teliko. Atlikę įvairių 
organizacijų seimus ir seime
lius ruoškimės milžiniškan 
mūsų Federacijos Kongresam 
Per ištisus metus mažai ką te- 
girdėjome apie Federaciją, 
mažai jos idėjos praplėtimui 
tepasidarbavome, nes mūsų 
mintys, jėgos ir energija bu
vo nukreiptos link žūstančios 
Tėvynės - Lietuvos. Nepaliau
dami šelpti mūs brolių nuken
tėjusių nuo karės, t.y. augin
dami Tautos Fondą,. nepamir
škime ir savo vietinių reikalų, 
kuriais kaip tik rūpinasi mū
sų Federacija, visų draugijų, 
organizacijų rišys ir vainikas. 
Federacijos užduotimi yra 1) 
padaryti mus galingais, suvie-I 
nijus krūvon visas mūsų drau
gijas, sąjungas ir parapijas, 
2) apsaugoti mus amerikiečius 
nuo ištautėjimo, inkarus aug
ėlesnę mokyklą bei kolegiją, 
išrišus žemesnių mokyklų ir 
joms vadovėlių klausimą, kad 
kuoilgiausiai pasitiktumėme 
lietuviais ir kuoilgiausiai bū
tumėme naudingais savo Tėvy
nei, 3) skleisti mūsų tarpe 
sveiką apšvietę, pastačius ant 
kojų katalikiškąją spaudą ir 
jos platinimo planus sutvar
kius. Draugijos tatai, para
pijos ir įvairios sąjungos bū 
tinai dalyvaukite Sintetiniame 
Kongrese, So. Boston, Mass., 
juo labiau, kad Kongresui už
sibaigus bus plačiai tartasi per 
dvi net dieni (rūgs. 28 ir 29 
d.) apie sunaikintos Lietuvos

Paveikslai.
Papuoškite savo namus gra

žiais paveikslais. “Darbinin
ko” knygyne galima gauti 
dailių, įvairių, visokių, di
džių ir mažų, pigių ir bran
gių paveikslų.

Vietinius ir apielinkės lie
tuvius kviečiame atsilankyti ir 
išsiskirti sau tinkamų paveik
slų. Kitų miestų lietuviai 
gali išsirašyti-

štai paveikslų surašąs:

PO 15c. DIDUMAS 11X14 
COLIŲ.

Šv. Rita. Spalvuotas.
Šv. Juozapas. Juodas ant balto, 
šv. Cecilija. Juodas ant balto. 
V. J. Kristus su erškėčių vai

niku. Juodas ant balto.
Širdis V. J. Kristaus. Juodas 

ant balto.
Nekalto Pras. Panelės Šv.

Juodas ant balto.

Pradėjime jau antrą metų pu
sę, bet dar nevėlu įsigyti šių me
tų METRAŠTĮ, nes jisai reika

lingas iki pat metų pabaigos. 
Bet šiuometinio METRAŠČIO ver
tė ne kiek tenupuls ir šiems me
tams pasibaigus. - Jis yra, kaip 
knyga, kurios vertė laikosi per 
metų metus.

Ar visi žinot, jog šių metų 
METRAŠTIS yra didžiausia, gra
žiausia išleista lietuvių kalboje 
knyga. Malonu jį paimti į ran
kas, miela jį pasklaidyti, sma
gu paskaityti, linksma pasigro
žėti puošniais paveikslais.

Straipsnių visokių, įvairiau
sių. Yra gražių eilių, smagių 
apysakaičių, vaizdelių; yra vi
suomeniškų straipsnių, pamoki
nančių raštų; yra rimtų raštų a- 
pie dr-jas, apie didžiąsias lietu
vių katalikų organizacijas; yra 
gerų moksliškų straipsnių. Daug 
yra žinių apie Katalikų Bažnyčios 
stovį Amerikoje ir apie Bažnyčios 
surėdymą.

Yra daug visokių skaitlinių, 
išvardyti visi Suv. Valstijų prezi
dentai, visi popiežiai, išrodyta 
kiek kokioj Lietuvos gubernijoje 
ir mieste lietuvių, rusų, lenku, 
bajorų. Po šios karės viskas ki
taip stosis mūsų tėvynėje. Lie
tuvoje bus padarytos naujos sta
tistikos ir todėl bus indomu suly
ginti. O tie, kurie turės ME
TRAŠTĮ, tą galės padaryti.

šiuometinis METRAŠTIS tar
naus ne vieniems šiems metams, 
bet jo svarba ir vertė bus didelė 
per desetkus metų.

I

PO 25c., DIDUMAS 16X20 
COLIŲ.

šv. Teresa. Juodas ant šviesiai į 
geltono.

Šv. Juozapas. Juodas ant balto. 
Jėzaus paveikslas. Juodas ant 

balto.
Panelė Šv. su Kūdikėliu. Juo

das ant balto.
Apreiškimas Aniolo Gabrieliaus. 

Spalvuotas.
Užgimimas V. Jėzaus. Spal

vuotas.
Bėgimas į Egiptą. Spalvuotas.

PO 50c., DIDUMAS 18X24 
COLIŲ.

laisvamanių Žiedai”
Nuo rugpiučio 1 d. prade jo išeidinėti tokie leidinėliai, 

kokių dar nebuvo tarp Amerikos lietuvių, o kokie nuo se
nai jau buvo' reikalingi Pradėjo išeidinėti

Į redaktorius pakviestas visur pagarsėjęs, visiems 
žinomas Dėdė Jackus.

Tai jau niekas negali nei krislelio abejoti apie bu
siančių leidinėlių gerumą.

“Laisvamanių Žiedai” privalo pasiekti visas lietuvių 
kolonijas, privalo jų būti visose grinčiose.

Skaitymėlių bus visokiausių, įvairiausių, smagiau-
šių.

Užsisakykite šimtais, nes juos 
labai lengva bus parduoti.

100 egz. 70c. Nuo 200 iki 400 
po 60c. šimtas.

Imant nemažiaus kaip S00 po SOc. šimtas

L. 
Iš 
O Q 
Ss 
s t
-=£ tos sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų ka- 
0 ro pabaigos.

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulin- 
IS ties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimo- 

kyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesi- 
jčg gabenti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautą.

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti 
iĖŠ tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruoša 
S ti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję 

ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pa- 
0 virtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir griovių, 
IŠ laukia ariama ir valoma, o nugriauti .tėvų kapai — 
■įS aptveriami, Bj
H LIETU VIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuo- 
0 pigiausia kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams 
jŠ vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius bro- 
S liūs, seseris, gimines ir pažįstamus.

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 
0 9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 
0 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėne
si siui 45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams 
S 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 60 kap.;

3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
0 numeris 5 centai. g
I® SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė g 
S (dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą — 60 B 
g kap. ; po teksto — 30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems gi- § 
0 minių arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeikų, g 
[Š Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. g 
IGĮ petito eilutė, giminių ieškantiems po teksto 10 centų Bj 
jg petito eilutė. g

^Lietuvių Balso adresas: g
i Petrograd, Baskov 29. į

ir

Agentų, raštų platintojų prašome išanksto užsisa
kyti po kiek ekz. ims platinimui.

Leidinėliai bus keturių puslapių didumo.
Išeidinės daug maž reguliariai kiekvieno mėnesio 1 d. 

15 d.
Visus kviečiame skaityti ir platinti “Laisvamanių

Žiedus:” žinokite, jog tai didžiai geri leidinėliai. Nei 
vienas laikraštis neturi tinkamesnio redaktoriaus kaip 
‘ ‘ Laisvaman ių Žiedai. ’ ’

Kas norės gauti “Laisvamanių Žiedų numerį iš ki
tas turės atsiųsti krasaženklį už 2c.

Užsakymus siųskite į “Darbininką.”
242 W. Broadway, .So. Boston, Mass

tur,

J
Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

Bj” ŠJ
■ 9

LIETU VIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tau- §j
. Bj

“Lietuvių Balsas

i

gj
IBI

Bj 
BJ 
B
Š3j 
Bj
B|

“DARBININKO” knygyne 
dar yra Metraščių ir galima iš
sirašyti. Kaina be apdarų 75c. 
su apdarais $1.20.

Tie, kurie jau turite MET
RAŠTĮ, patarkite, paraginkite 
išsirašyti tiems, kurie jo dar ne
turi.

I

Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas,” 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Perskaitytus * ‘ Darbininko ” 
numerius nenaikinkite, bet per-. 
duokite tiems, kurie jo neužsi
sakę.

į

j AMlMEfltMTBVn Į
J ,

t

ir]

Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje, 
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš karės, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir 
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai ♦ Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi
Kaina metams $1.50, Pusei meta 75c. .Kanadoje ižrnbežiau, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Raly k Adresą tokį

“AMERIKOS LIETUVIS
1S Millbory Street,

M

Worcester, Mass.
' r

n

UŽSISAKYKITE, SKAITYKITE IR PLATINKITE B 

“MOTERŲ DIRVĄ.” | 
PIRMĄJĮ IR VIENATINĮ AMERIKOS 

LIETUVIŲ MOTERŲ ŽURNALĄ.
“MOTERŲ DIRVA” išeidinės apie 15 d. kiek-! 

vieno mėnesio, (pradedant nuo Spalio mėn. šių metą)jį 
24 puslapių didumo. t

“MOTERŲ DIRVOJ” rasite įvairių straipsniui 
moterų reikaluose. i

“MOTERŲ DIRVOJ” rasite nurodymų apie na-i 
mų ruošą; maisto gaminimą ir valgių sveikatingu-i 
mą. . {

“MOTERŲ DIRVA” talpins straipsnius apie šei-| 
m ynos sveikatą ir jos užlaikymą.

“MOTERŲ DIRVOJ” tilps straipsniai ir patari ] 
mai apie vaikų auklėjimą, rasite literatūros skyrių] 
pilną gražių apysakų, eilių, lošimų ir tt.

Taip-pat “Moterų Dirvoj” bus gvildenti įvairūs] 
klausimai, paliečiantieji moterų politiškas teises.

“MOTERŲ DIRVOJ” tilps vaikų skyrius, kuris j 
rūpinsis mūsų priaugančios kartos reikalais.

“MOTERŲ DIRVA” privalo lankyti visų lietuviui 
namus. Joje ras sau reikalingiausių žinių ir motyna.j 
ir šeimynos tėvas, ir mergaitė bei jaunikaitis, o vai-i 
kams tai neišsemiamas džiaugsmo šaltinis.

“MOTERŲ DIRVĄ” leidžia A. L. R. K. Moterų! 
Sąjunga.

“MOTERŲ DIRVOS” kaina Suvienytose Valsti
jose $1.00 metams; pusmečiui 50 centų; atskiras nu
meris 10 centų. Užrubežvje metams $1.25; pusme
čiui 75 centai; atskiras numeris 15 centų.

Prenumeratą siųskite ir visais reikalais kreipki- 
įtės

“MOTERŲ DIRVĄ’
14 C0MM0NWEALTH AVENUE, 

WORCESTER, MASS.

y



i

Visokių vėliausioVietines Žinios.

t/

■

L.R.K. Moterų 
Sąjungos kuopų 

atydai.VYČIŲ DIE&A ATIDĖTA.

Lietuvos Vyčių 17 kp. die
na, kuri buvo rengiama Co
lumbus dienų Caledonia Gro- 
ve tapo perkelta ant kitų me
tų gegužio 30 d. 1917 metų 
tam pačiam darže.

Šiemet vietoj pikniko turė
sime balių spalių 14 d. Lietu
vių Svetainėj kampas E ir Sil- 
ver sts. Prasidės 7 vai. vak. 
ir tęsis iki vėlai nakties.

Rengėjai.

DAUG PINIGŲ MOKYK
LOMS.v •

Bostono miestas šiemet išleis 
$1,230,000 statymui naujų bu- 
davonių mokykloms ir $447, 
705.17 pataisymams ir pageri
nimams senųjų mokyklų.

NUŠOVĖ BESIBOVY- 
DAMAS REVOLVE

RIU.

Walthman, Mass. — G. Be- 
atty bovijosi revolveriu, ne
žinodamas, jog jis buvo už- 
provytas. Revolveris iššovė 
ir ant vietos užmušė Nolan, 
14 metų vaikų.

REIKIA PAČIUOTIS.
Tyrinėjimai aiškiai parodo, 

jog nevedėliai dažniau prasi
kalsta, negu pačiuotieji.

Pereitais metais Massachu- 
setts Valstijoj į kalėjimus ir 
pataisos namus buvo pasiųsta 
24,065 vyrų. Iš tų 70 nuoš. 
buvo nevedėliai. Taip yra 
ir kitose valstijose. Visur 
kalėjimuose didžiuma yra ne
vedėliai.

Tai reikia jauniemsiems pa
čiuotis, kad tokiuo būdu su
mažinti sau progas papulti ka
lėjimam

PADARĖ BIZNĮ.
Suvienytos Valstijos 

nupirko nuo Danijos jai prigu
linčias salas vakarinėse Indi- 
jose. Po pardavimo doku
mentų jau pasirašė Suv Vals
tijų sekretorius Lansing ir Da
nijos ambasadorius Brouin.

Už salas užmokėta $25,000, 
000.

Suvienytų Valstijų gyven
tojai pritaria tam pirkimui. 
Bet Danijos tuo bizniu konser- 
vativiškasis sluogsnis labai 
priešingas.

Poplar, Montana — didžiuo 
jasi tuomi, kuomi Rock Re- 
servations N. ir S. Dakotose 
praeityje didžiuodavosi. Šie
met gi šiam mieste įvyko In 
dijonų garsus susivažiavimas- 
-Kongresas. Susivažiavimas 
prasidėjo liepos 7 d., baigėsi 
11 liepos. Jame dalyvavo 
daugybės Raudokų ir jų misi- 
jonierių. Jie parodė didelį re- 
ligijinį gijimų. Abelnai i- 
mant, Kongresas paliko nebe- 
išdilamų šio miesto ir apielin- 
kės gyventojuose įspūdį.

jau

Apie 15 d. spalio šių metų 
tikiuosi, kad pasirodys pir
mas numeris mūsų organo 
“Moterų Dirvos.”

Sulyg antrojo L. M. Sų-gos 
Seimo nutarimo — iš mokes
nio apšvietos skyriun ($1.20 
metams) kuopos turės siųsti į 
centrų ne 00c., kaip ligšiol, 
bet 80 centų į metus. Kas 
mėnuo turės siųsti po 5c., o 
keturis mėnesius — po 10c.

Tai-gi visos kuopos per se
kančius keturius mėnesius bū
tent, rugpiutį, rugsėjį, spa
lį ir lapkritį pasiųs į centro iž
dų po 10 centų nuo kiekvienos 
narės (iš apšvietos skyriaus 
mokesčių), o ne po 5 centus 
kaip iki šioliai buvo daroma.

Toks nutarimas įvyko dėl
to, kad pradėjus leisti savo 
organų būtų lengviaus paden
gti jo iškaščius.

Organų “Moterų Dirvų” 
gaus veltui visos pilnai užsi
mokėjusios narės Moterų Są
jungos.

Todėl tos narės, kurių mo
kesčiai iki šioliai yra užsivilkę 
į kurį-nors skyrių, dabar pa
siskubinkite pilnai atsiteisti, 
kad paskui nerūgotumėte, jog 
negavote žurnalo.

Taip-gi visų L. M. S. kuo
pų raštininkės malonėkite pri
siųsti man savo kuopos užsi
mokėjusių narių sųrašų.

Dėl palengvinimo man dar
bo prašau prisilaikyti šitokios 
tvarkos:

1) Pirmiausiai pažymėkite 
kuopos numerį, kokio miesto 
ir valstijos.

2) Po numeriais ir paeiliui 
rašykite narių vardų, pavar
dę ir numerį bei gatvę, prie 
kurios gyvena.

3) Stengkitės rašyti kuoaiš- 
kiausiai, nesugrūdžiant žodis 
prie žodžio.

Prisilaikant nurodytos tvar
kos netik palengvinsite man 
administracijos darbų, bet 
taip-pat išvengsime visokių 
kliūčių ir nemalonumų. .

Raštininkės teiksitės prisių
sti visus tuos vardus ir adre
sus iki. 30 d. rugsėjo. Nelau
kite paskutinės savaitės, su- 
bruskite dabar, jei reikia su
šaukite extra susirinki mns, 
bet nevilkinkite iki paskutinės 
dienos.

Su tikra pagarba 
“Moterų Dirvos” 

Redaktorė
U. T. Jokubauskaitė,

14 Commonwealth Avė., 
Worcester, Mass.

Paieškaus draugo Kazimiero 
Ukmono; pirmiaus gyveno Chica- 
go, III. apie 20 metų. Paeina iš 
Kauno gub. Taip-pat paieškau 
Adomo Sinkaus Kauno gub.,Šiau
lių pav., Vikšnių miestelio, sykiu 
atvažiavom į Ameriką 1913 m. ir 
apsistojo Chicago, III. o dabar ne
žinau kur jis randasi. Jis pats 
ar kas kitas atsiliepkite ant šio 
antrašo:

St. Pranauskis,
208 Midland Avė.; 

Rockdale, UI.
P. O. Jolet.

leidimo knygų

Galima gauti "Darbi-
-j*- — jęv.y

įlinko” knygyne. 
Agentams duodame

I
I

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

Priėmiau —«—• 
Nno»ild»pepie». Nno 7 iki 8 vakar

JOT BROADVAY Cer. G ST. 80. BOSTON.
T«ints.B;

GBBIAU8IOS 
PARMOS.

dideles nuolaidas.

TeL Main 2483 E. Boaton 799-W
George H. Shields

Advokatas
811-812 01d South Buildiug

ŠIS $2.50 ŽIEDAS UŽ $1.00.
Turime ant

KK rankos apie 500

811-812 01d South Brnldug 
Boston, Nass.

šių žiedų ir ka
dangi daugiau

Boston, Nass. jų nemanome
daryti, tai

i 
Įi

sus likusius nutarėme parduoti

Paieškau dėdės Aleksandro Ži
linsko, Kauno gub., Telšių pav., 
Gintelių kaimo. Malonėkite man 
pranešti apie jį, arba jis pats lai 
atsišaukia šiuo adresu:

Petras Žilinskas,
25 Spruce St., Hartford, Conn.

EKSPLIODAVO GAR- 
VEŽIS.

South Bend, Ind. — Paša- 
žierinio traukinio garvežis ek- 
spliodavo ir užmušė du žmo
nes ir daug sužeidė. Nelai
mė atsitiko septynios mylios 
nuo to miseto.

“Darbininko” agentas 
K. VIDIKAUSKAS 

2833 Levingston Street, 
Philadelphia, Pa. 

įgaliotas rinkti prenumeratas 
ir apgarsinimus “Darbinin
kui.”

“Darb.” Admin.

SUGAUSITE MANO PAČIA 
GAUSITE $25.00.

Pabėgo mano pati nuo manęs 
su 5 vaikais liepos 18 d. 1916 m. 
68 Sheldon St., Hartford, Conn. 
Vaikų vardai: Marė 11 metų, O- 
na 6 metų, Paulina 4 m., Ogota 
3 metų ir Vincas 4 mėnesių. Pa
čios vardas Agota Kanopke po 
vyrui Malinauskienė; pragyveno 
su manim 16 metų, paskutinius 2 
metu gyvenom Hartforde o pirm 
to Wilson Station Hartford, 
Conn. Vidutinio ūgio, sveria a- 
pie 200 svarų, raudono veido, juo
svų plaukų; paeina iš Suvalkų 
gub., Kapčiamiesčio par., Močiū- 
nų kaimo. Jeigu kas patėmysi- 
te kur, praneškite ir gausite 
nuo manęs $25.00.

Domininkas Malinauskas,
68 Sheldon St., Hartford, Conn.

C. & P. Telephone St. Paul 5347 i
G R A B I N IN K A S 

IR 
BALZAMUOTOJAS.

Pagrabus atlieka pigiai ir gra
žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
ras graborystės mokslus ir išda
vęs egzaminus. Siunčia numirė
lius ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.

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

JONAS GREBLIAUSKA8, 
500 So. Paca Street,

Baltimore, M. D.

už tiek, kiek jie mums kainavo

vi-

Norintieji pirkti gerų farmų 
budinkais, Sodais, apsėtais 

aąmo; sojoS soiq«npgpu jį snnpvi 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai 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
lonijos mapą ir parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių gy
venimo.

_ Adresuokite,
A. KIEDIS A CO. 

Peoples Statė Bank Bldg.
Scotville, Mich.

Agentai uždirba 
po $43.00 į 

savaitę, pardavinėdami mūsų pa
tentuotą be šilumos kelinių pro
są. iKekvienam vyrui reikalin
gas. Visi perka.

Reikalauk platesnių informa
cijų.

Neris Mfg. Co.,
Bos 76, Montello, Mass.

LIETUVIAI PAS SAVUS.

padaryti.
Šis žiedas yra padarytas gry

no Sterling sidabro.
Gvarantuotas. Su išdirbta 

raide kaip paveikslas už $1.00. 
Paimk popieriaus apie į colio 
pločio, apvesk apie ‘piršto narį 
taip, kad galai porieriaus su- 
sitetų. Pažymėk raidę, kokią 
norėsi kad būtų išdirbta, pri- 
siųsk mums su $1.00, o mes 
tuojau prisiusime tamstai žiedą. 
Jti nebūsi pilnai užganėdintas, 
sugrąžįsime pinigus atgal. Ra
šyk tuojaus.
NERIS MANUFACTURING CO., 

Box 76 d., Montello, Mass.

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro.

JONAS BERZELONIS A CO.
28 Chandler Str., Boston, Mass 

(Castle Sųuare’s Block’e.)

LIETUVIS KRIAUČIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

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

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

Wilkes-Barre, Pa.

*|* Vienatine Lietuviška *$« 

t Krautuvė | 
x*|* voro, reikalingo maine-
*♦* nieriams.

XX
*t* Minersville, - - Pa. X 
V
♦X*^*^**$^**^********************

Kuri užlaiko visokio ta-

V. LUKOSEVICIA,

GERA PROGA PRALOBTI
Parsiduoda grosernė, viso

kių daiktų krautuvė, parsi
duoda labai pigiai. Priežas
tis pardavimo labai svarbi.

Vincas Tamulaitis,
107 W 6-th St., So. Boston,

Nepaprastai pigiai
Kelintas vaikams vežimėlių 

(carriages) mažai krautuvėje 
apsitrynusių, visai pigiai par
siduoda.

ATEIK ANKSČIAU.

James Ellis Co.
Kampas B ir B’way,

South Boston, Mass.

GRYNAIS PINIGAIS 
IR

ANT IŠMOKĖJIMO.

Lietuviai pardavėjai vi
suomet randasi krautuvėj.

RAŠYKITE LAIŠKUS Į LIETUVĄ.
Į užimtųjų Lietuvų laiškai eina tik vokiškoj kalboj rašyti.

Bile kas negali vokiškai parašyti laiškų. Tai “Darbi
ninkas’’ siuntinėjime į užimtųjų Lietuvų laiškų patarpinin
kaus — įsteigė

VERTIMO IR IŠSIUNTINĖJIMO LAIŠKŲ BIURĄ.
Tai-gi norintieji siųsti į Lietuvų laiškus, gali siųsti juos 

I “Darbininkų.” čia jie bus išversti vokiškon kalbom ir be 
jokio atidėliojimo išsiunčiami Lietuvon per Lietuvių biurų 
Stockholme, Švedijoj. Stockholme tie laiškai bus užregis
truoti ir pasiųsti Lietuvon. Jei adresatų neatsiras, tai laiš
kas sugrįš. Vertimo ir siuntimo visi iškaščiai bus 40c. T. y. 
už tuos 40c. bus atlyginta vertikui, išmokėta už popięrų, keta- 
vertus ir apmokėta krasos iškaščiai.

NedCHcou* 
nuo 10 Tai. ryt. 
iki 4 raL vakare.

T

1.00

Lietuvis Daktaras

1210 S. Broad St.,
rniladelphia, Pa.

Nuo » iki 11 rito.
8 Vakare.

PIRMO” KLESOS -

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
nuo 9 vaL ryta 
iki 8tvaL vakare.

Dr. Ignotas Stankus

alandos 4 PO p

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS

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.

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

TeL Oiford 4900.

! J. P. TUINYLA

Tslkpmonk So. Boston 605

Lietuviškas

ADVOKATAS
Miliam F. J. Houuard 
Lietuviška pavarde buvo 
Vincai F. J. Kavaliamkac 

315 Broadway, So. Boston.

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.

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

J. P. TUINILA
822 Washington 8t., Boston. Mass

St. Baracevicius

-4

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

miestus, nieko ekstra nerokuodamas.
258 W. BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. 

Telephone: 839-J. So. Boston.

Vienatine Lietuviška
IP

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

ros sekančios gyduolės.

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

75c.

1.00
1.00
50c.
LOO
A.00 
^5c.
25c.

50c.

25c.

50c.
25c.

1.00

LOO

50e.

LOO

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 75e.

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25e. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10e. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25e.
Visokie kvepianti

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

50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

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

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

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

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

eipresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadwayjterte C St., So. Boston,Mass.

svei
kus

Gy-

i

o Z

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

Klarneto 
Piano
Korneto ’ 
Trombono 
Būgnelio.

Tel. So. Borton 270
DR. JOHN NtcDONNELL, M. D.

Galima tmiialSrti ir lirttmiihti. 
Ofiso valandos:

Rytais iki 9 vai.
Popiety 1 iki 3 

vakarais 6 iki 9
536 Broadway, So. Boston.

■■■■■■MaaaaKa'

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

LIETUVIUS.

I
Akių Specijalistas. 
Prirenka akinius

H. S. Stone, Oph. D.
390* BROADWAY. m. mm

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje 
galima gauti visokiu vyrų, 
moterų ir vaikų drabužių, 
čeverykų, robų, aukso ir 
deimanto.
52 MILLBURY STR.,

WORCESTER, MASS.

.r. a ąV* aTa ąV* a v A

Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje.
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis 1 Mirštančiam 

Ramybė!
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios 

organizacijos ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
jų narių. Bet gal da pats gerbiamas nepamąstei, 
kas ji yra ir delko pats neprisirašai

Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: —
1) Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės 

$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00.
2) Moka pašelpą nariams-ligoniams kas savaiti 

po $3.50, $7.00, $10.50„ ir $14.00.
3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4) Skleidžia apšvietę, išleidinėja gerus raštus ir 

dilina nariams dovanai
5) Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurody

mus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluose.
. 6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia p»- 

nigišk&i ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas 
įstaigas ir tt

Instojimas į Susivienijimą pigus, mėnesinė mo
kestis lengva. Norėdami gauti platesnes informa
cijas kreipkitės į vietines kuopas, kurių randasi ko
ne visur po visą Ameriką, kur tik lietuviai apsigy
venę, arba (tėčiai pas Centro Raštininką, irao ad-
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