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P*tyri- 
tikėtts,

DARBININKO” KAINA:
tris kartus savaitėje.. .$3.00 
vieną sykį saavitėje.. .$1.50 
Bostono apielinkėje .. .$4.00 
Užrubežyje metams... .$4.25 
Vienas numeris.............. 3c.

Rusijoj maištai namie nuslopinti, bet Vokietijoj vėl vienybė. Statys daug orlaivių
fronte pakrikimas.

KERENSKĮ RUSIJOS 
PREMIERAS.

BAISŪS MŪŠIAI TIES
VILNIUM.

Rusijos ministeriai po nu
slopinimo maišto turėjo ilgą 
posėdį, kur® užsitęsė visą nak
tį. Tame susirinkime karės ir 
laivyno ministeris Kerenskį la
bai kritikavo ministerius už 
paiaidumą, kurs privedė iki 
maišto.

Tame posėdyje Rusijos pre
mieras princas Lvov rezigna
vo. Jo vieton išrinktas Ke
renskį.

Ceretelli nuskirtas ministe- 
riu vidurinių reikalų, bet jis 
laikys savo seną vietą krasos 
ir telegrafo ministeriją.

Vokieftai pradėjo nepapras
tai smarkų veikimą Vilniaus 
gubernijoje Smurgainės - Krė
vos fronte. Keletas šimtų vo
kiečių ir rusų anuotos kriokia. 
Rusai vis atsilaiko. Čia gru
miasi su vokiečiais Siberijos 
pulkai.

PALIEPĖ AREŠTUOTI.

I 
I

Pereitą ketvergą Finlandi-! 
jos atstovų rūmą.® nubalsavo 
visai atsimesti nuo Rusijos.

Visoje Finlandijoje yra di
dis sujudimas. Kaikurių spė
jama, jog Rusijos valdžia grie
bsis ginklo išnaujo apvaldyti 
Finlandiją. Bet socijalistų at
stovai apreiškė, jog Rusijos 
valdžia iki kaklo turi darbu’ 
namie ir negalės rūpintis apie i 
užkariavimą Finlandijos.

NUBALSAVO ATSISKIRTI.

ŠNEKĖJOSI SU PARTIJŲ 
VADAIS.

i ■

Liepos 21 d. vakare Vokie
tijos kaizeris kalbėjęsi per 2 
valandi su Reichstago partijų 
vadais. Buvo vadai partijų ir 
be to buvo atstovai lenkų al- 
zasiečių. Ypatinga tai tas, jog 
pirmu kartu kaizeris kalbėjo 
su socijalistų vadais.

Pranešama, jog pasikalbė
jimai buvo draugiški, bet tam 
pridoduma stambi politiška 
svarba. Tas parodo, jog vi
sos Vokietijos politiškos parti
jos eina išvien ir remia 
džią.

STATO ORLAIVIUS.

Nesenai buvo pranešta, jog 
vokiečiai nestato daugiau zep- 
pelinų. Jų vieton su didžia pa
skuba statoma aeroplanai. 
Taip daro dėlto, kad Ameri
ka renigasi statyti milžinišką 
oro laivyną.

PO MAIŠTO.

Petrograde tvarka jau sugrą
žinta. Maišto pėdsakai din
go-

Kostovski, intartas vokie
čių agentas, suareštuotas.

Leninas, raudonųjų šaikos 
vadas pabėgo į Kronštadtą, 
persirėdęs į jūreivį.

Anarchistai išvaikyti iš palo
ciaus gen. Durnovo, kur jie 
buvo nuo revoliucijos pradžios 
apsibuvę. Dabar palovių sau
goja kareiviai.

Dirbtuvėse ir ofisuose dar
bai prasidėjo.

Ant laivo Orfei suareštuota 
36 raudonieji socijalistai.

Riaušės tęsėsi ari.® dienas.
Užmuštų ligšiol suskaityta 

100, sužeistų 700 su viršum.

SUKILĖLIAI ĮVEIKTI.

Rusijos raudonieji yra Įveik
ti. Pats karės ministeris Ke
renskį vedė ištikimą kariuome
nę prieš maištininkus. Keren
skį vedė kariuomenę paimti 
tvirtovę Petropavloską, kurią 
maištininkai buvo apvaldę. Di
dis buvo kulkosvaidžių arbavi- 
mas, kuomet valdžios kariuo
menė šturmavo tą tvirtovę.

IŠVIJO
Iš

vai-

STATYS DAUG 
ORLAIVIŲ.

FRANCIJA TURĖS 

APGINKLUOTI.

K ’vtet buvo paskelbta a- 
pie atsiuvu nubalsavimą, tai 

I parlamento rūmai sudrebėjo 
auksino: “Tegyvuoja

(Jalas sąryšiui su

Rusijos premieras Kerenskį 
išleido laivynui ir armijai įsa
kymus, kad visi tie, kurie da
lyvavo pastarajame sukilime nuo 
prieš valdžią būtų suareštuoti į Finlandipa- 
ir vadai patraukti teisman. Rusija!

Baltikos laivyne tuoj pada- Buvo dar 
ryta perkratrnėjimai. Prieji<a(] atstovų 
maišto buvo prisidėję šarvuo- Į \-įa paduoti 
čiai Petropavlovsk, Respubli-; nžgyrimui arba vetavimui. Betčiai Petropavlovsk, 
ka ir Slava. Tų laivų vadus 
liepta tuoj suareštuoti ir at
siųsti Petrogradan.

Premieras Kerenskį išleido 
atsišaukimą, kuriame apreiš
kė, jog šitas raudonųjų soci
jalistų maištas buvo tai vokie
čių agentų sukurstyta®. Atsi
šaukė šitaip:

“Tapo tikrai ištirta, jog 
pastarasis Petrograde maištas 
buvo tai vokiečių valdžios a- 
gentų darbas. Maištas dabar 
visai nuslopintas. Eina areš
tavimai maištininkų ir vadų, 
kurie griebėsi ginklo prieš 
valdžią ir praliejo brolišką 
kraują. Areštavimai eina ir 
tarp jūreivių, kurie prasižen
gė prieš karines taisykles.

Aš atsišaukiu į tikruosius 
demokratijos sūnus glaustis ir 
remti laikinąją valdžią ir de
mokratiška® Rusijos įstaigas, 
idant išgelbėti šalį ir revoliuci
ją iš laikinių priešų ir jų tal
kininkų, kurie slapstosi tarpe 
mūs.”

ĖJO IŠVIEN SU SENĄJĄ 
' VALDŽIA.

kilęs sumanymas, 
nubalsavimą rei- 
Rusijos valdžiai

tas sumanymas atmestas.

Visame tame finų judėjime 
ir veikime už neprigulmybę 
vadovavo socijalistai.

(Čia nepro šalį atsiminti 
mums apie lietuvių socijalis- 
tus, kurie eina prieš Lietuvos 
neprigulmybę, prieš tautystę.)

LENINAS IŠDAVIKAS.

I

PRIĖMĖ TAIKOS 
REZOLIUCIJĄ.

Po kalbos naujo Vokietijos 
kanelierio Michaelio Reichsta
gą.® priėmė taikoj rezoliuciją. 
O kanclierius buvo apreiškęs, 
jog Vokietijos politiką ir karė 
bus vedama po senovei. Tai
kos rezoliucija priimta balsais 
124 prieš 116. Už rezoliuciją 
balsavo katalikų centras ir 
kaikurie socijalistai.

Katalikų atstovų Reichstage 
yra 91 o socijalistų 110. Bet 
didžiuma socijalistif^erna su 
kaizeriu. Tik pora® tuzinų so
cijalistų eina su katalikų cen
tru.

VAGIA ČEVERYKUS.

Vokietijoj koteliuose buvo 
toks paprotys, jog svečias sa
vo čeverykus palikdavo iš va
karo karidoriui lekajams nu
valyti. Dabar turbūt tas pa
protys išnyks, nes koteliuose 
atsirado tų čeverykų vagių.

Subatoj Suv. Valstijų sena
tas perleido bilių, kuriuo 
skiriama $640.000.000 staty
mui orlaivių. Bus pastatyta 
arti 22.(MX) orlaivių. Bus su
mobilizuota į 100.000 jaunų 
vikrių vyrų mokintis lakioji- 
mo-^ore. Panedėlį prez. Wil- 
son pasirašė po bilium ir dar
bai tuoj prasidės.

Tai bus didžiausias pasauly
je oro laivynas. Vokiečiai ti
kis laimėti karę po vandeniu, o 
talkininkai padangėse.

Suv. Valstijų valdžia paskel
bė, jog negalės parūpinti gin
klų savo armijai. Francija tu
rėsianti apginkluoti Amerikos 
armiją. Amerike yra šiek tiek 
armotų, bet jos reikalingos 
muštravimui artilerijos ir ma- 
niebrams. O nėra laiko užtek
tinai nulieti armotų. Taip bus 
ir su šautuvais. Amerikos ka
reiviai nuvykę Francijon tu
rės tūlą laiką pratintis varto
ti francūzų šautuvus, kulkos
vaidžius ir anuotas.

IŠVAIKĖ SLAPTA 
SUSIRINKIMĄ.

Barcelonoj, Ispanijoj, poli
cija buvo užėjus 70 senatorių 
ir atstovų slaptą susirinkimą. 
Atvykęs gubernatorius Bates 
paliepė, susirinkusiems 
skirstyti.
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DIDŽIUMA KATALIKAI.

Suvienytų Valstijų laivyne 
labai daug tarnauja katalikų. 
Kun. Thomas S. Regan yra pa
skirtas laivyne kapelionu. Tai 
jis surado, jog ant šarvuočio 
Minnesota yra 1.300 jurininkų. 
Iš jų 800 besą katalikai. Išei
na, jog jurininkai to laivo yra 
61 nuoš. katalikai.

SURIKO APIE PAVOJŲ.

Laike
raudonieji socijalistai buvo 
apsiginklavę Kšešinskos rū
muose. Kšesinska buvo caro 
mėgiamoji šokėja. Kuomet 
valdžios kariuomenė - apsupo 
rūmus, tai raudonieji ėmė šau
ti. Bet kuomet iš kariuomenės 
pasipylė šūviai, tai raudonieji 
dūmė į Petropavlosko tvirto
vę, kurią maištininkai buvo 
apvaldę. Petropavloske buvo 
apsidrūtinę Kronštadto jūrei
viai. Kuomet Kerenskio ve
damoji kariuomenė apsupo 
tvirtovę, tai netrukus raudo
nieji iškėlė baltą vėliavą.

DIDIS BULVIŲ UŽDERĖ
jimas.

Aprokuojama, jog šiemet 
Suv. Valstijose bulvių užderės 
450.000.000 bušelio.

Indomus daiktas paaiškėjo, 
kad tie sukilusieji raudonieji 
socijalistai ėjo išvien su seno
sios valdžios šalininkais. Jie 
gal būt varėsi prie senosios 
valdžios sugrąžinimo. Maišti
ninkai buvo susimetę į Petro
pavlovsko tvirtovę, kur užda
ryti biurokratai. Kuomet val
džios kariuomenė apsupo Pet
ropavlovską ir ėmė tratėti kul
kosvaidžiai, tai tvirtovės bok
šte nuolatai skambėjo varpai. 
Nuo tvirtovės sienų tuoj pra
dėjo nykti maištininkai. Ka
riuomenė per tiltus įsijiriovė į 
tvirtovę ir suėmę maištininkus 
vedė lauk. Tarpe maištininkų 
buvo apžėlę, su žibančiais, 
blizgančiais mundierais biuro
kratai, senosios valdžios stul
pai.

Ligšiol Rusijos valdžia į vi
sokius rėksnius, kurie lojo 
prieš valdžią ir darė visokius 
kurstymus ir agitacijas tarp 
darbininkų ir kareivių, per 
pirštus žiūrėjo. Bet dabar po 
maišto, tai visi agitatoriai ir 
kurstytojai šluojami iš viešo 
gyvenimo į kalėjimus.

Raudonųjų Rusijos socijalis
tų vadas Leninas, buvo jau 
nuo senai intartas, kad jis v- 
ra kaizerio valdžios papirktas 
ir kad dėl kaizerio dirba. Da
bar laike' maišto Petrograde 
tas tapo išvilkta eikštėn ir tas 
faktas prigelbėjo nuslopinti 
maištą, nes daugelis pamatę 
savo vado judošystę, atsime
tė. Leitenantas Ermolenko, 
kurs statė save pabėgėliu iš 
Vokietijos nelaisvės prisipai 
no, jog Vokietijos valdžia ji 
papirko grįžti Į Rusiją ir kelti 
Rusijos armijoj maištą. Jis 
prisiekė, jog Vokietijos val
džia prašė jo agituoti Rusijoj 
už taiką. Vokiečiai pareikala
vo prisiekti klausyti įsakymų 
I>enino, moteries Sumenson ir 
kitų Vokietijos papirktų rusų.

NORI NUVARGINTI. 
FRANCIJA.

Dabar vokiečiai pradėjo vei
kti Francijoj tuo tikslu, kad 
kuolabiausia nualinus ir nusil
pninus Franciją. Jie tą nori 
padaryti prieš Amerikos armi
jos atvykimą.

Francija dabar ypač yra į- 
varginta ir ją vokiečiai išsi
rinko smaugimui. Tai įvairio
se fronto dalyse veda smarkų 
bombardavimą ir daro atkak
lia.® atakas. Tam vokiečiai 
vartoja dideles masas karei
vių. Francūzai vis atsilaiko 
ir vokiečiai po atakų traukiasi 
palikę daug lavonų saviškių.

BUVO UŽPUOLĘ 
ANGLIJĄ.

Vokietijos 20 aeroplanų 
.dėlios rytą buvo pasiekę Ang
liją ir nešinosi Londono linkui. 
Bet buvo pasitikti apsigynimo 
armotomis ir Anglijos orlai
vių. Tuomet jie pasuko atgal, 
metė bomba® ant miestelių ir 
keletą desėtkų žmonių užmu
šė.

TALKININKŲ PAVOJUS 
DIDĖJA.

Visame Rusijos fronte dide
lis suirimas ir pakrikimas. Vo
kiečiai juosius veja. O Fran- 
cijo® armijoj ir-gi pradeda ro
dytis netvarkos. Francijos ar
mijoj ir tarpe darbininkų pra
sidėjo agitacija už kareivių ir 
darbininkų tarybą, panašią j 

valdinin- 
jog su ta

PERLEIDO MAISTO 
BILIŲ.

Suv. Valstijų senatas perlei
do maisto bilių, kuris kongre
se buvo svarstomas per pen
kias savaites.

Dabar tas bilius bus dar 
svarstomas komisijų senato ir 
atstovi] rūmo, nes senatas bu
vo perkeitęs kaikuriuos punk
tus atstovų rūme perleistus.

Tai matome vėl dar gerokai 
užsitrauks. Vis maistas dar 
greit neatpigs ir spekulatoriai 
smaugs darbininkus.

Anglijos valdžios pranešimai 
karts nuo karto apie subinari- 
nų veikimą vis matyt yra ne
pilni. Paprastai pranešama 
kas savaitė, jog nedaug lai
vų nuskandinta. Pranešama, 
jog per savaitę nuskandinta 
pora desėtkų, pora tuzinų ir 
viskas. Bet kartais surinka, 
jog nuo submarinų yra baisus 
pavojus. Jei rokuoti, kiek į- 
talpos submarinai nuskandina, 
tai pasirodo, kad daug. Vo
kiečiai nuskandiną ka® mėnuo 
600.000 tonų įtalpos. Tai ne
mažai. Tris sykius daugiau 
nuskandinama, negu pastato
ma. Vokietijos valdžiai ofici
aliai pripažįsta, jog submari
nų veikimas didėja. Tai karei 
ilgiau tęsiantis, talkiuinkams 
vs mažiau laivų lieka. Be jų-: 
žinoma negali atsigabenti reafc- 
menų iš Amerikos.

PRIDARĖ BLĖDIES 
TABOKAI.

Westfeld, Mass. Buvo užėjęs 
sukatoj didis šturmas su per
kūnija. Apielinkėj nukentėjo 
taboka. Nuostoliu padaryta už 
$50.000.

SUŽINOKITE VISr.

Buvo paskelbta, jog užsi 
registravusieji birželio 5 d. ne- 
piliečiai, nebus armijon ima
mi. Todėl išrodė, jog nepi- 
liečiams ir nereikės niekuo 
daugiau rūpintis. Pasirodo, 
jog ir nepiliečiams ištraukti 
liosai ir jie turės stot į “pri- 
jomą,” — pasirodyti “exemp- 
tion boardui.” Tai jie ten ir 
bus paliuosuoti. Dabar liosai 
jau ištraukti ir kiekvenas užsi
registravęs turi sužinoti ar 
šaukiama.® ar ne. Visi šaukkr-

Pribuvo mieji, turi kreiptis į savo 
distrikto “Exemption Board”

Rusijos. Francijos 
kai jau pripažįsta, 
agitacija toli nueita ir kad dis
ciplina mažėja, kaip ir Rusi
jos armijoj. Agitatoriai už ta=- 
rybą agituoja kartu už taiką 
ir mažina karingumą.

Tokiuo tai būdu talkininkų 
reikalai labai painiojasi ir 
sunkinasi. Talkininkų pusėje 
nuolatai girdisi apie klaidas, 
apsirikimus, nesusipratimus, 
netvarką. O Vokietijoj pilna 
vienybė ir sutarimas.

EKSTRA!!!

Brooklyn, N. Y.
Vyčių penktasis Kongresas 

prasidėjo vienuoliktą valandą. 
Vedėjais išrinkti: pirmsėdžiu 
A. Aleksandravičius, pavaduo
toju K. Pakštas, raštininkais 
Zujus ir Stalionaitė.
aštuonisdešimts delegatų.

P r e s o s Komisija, išekzamenavimui.

BUVUS DIDELĖ EKS- 
PLIOZIJA.

Essenuose, Vokietijos di
džiausioj amunicijos dirbtu
vėj, buvus baisi ekspliozija. 
Traukiniai sustojo ėję tan mie
stan.

Rusijos ūkininkai nepriima 
pinigų už savo produktus. Pi
nigų Rusijoj yra apsčiai, bet 
ūkininkai netiki pinigams. Tai 
valdžia dabar turi rūpintis 
nuo ūkininkų gauti produktų, 
mainant ant jiems reikalingų 
daiktų, mašinų, įrankių.
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RAUDONUOSIUS 
PALOCIAUS.

maišto Petrograde 
socijalistai

RUSIJOS ARMIJOJ 
NETVARKA. UŽDRAUDĖ VARTOTI 

STALTIESES.
TREČIOJI LIETUVIŲ 

DIENA.

LAKE S I D EPetrograde maištas nuslo
pintas, įvyko (tvarka, bet už- 
tad fronte netvarka. Armija 
fronte ir-gi buvo sukurstyta, 
tik žinoma ne visa.

Kuomet maištas kilo Petro
grade, tai teutonai Galicijoj 
pradėjo ofensyvą. Ėmė varytis 
labai smarkiai. Tuo tarpu ru
sų daugelis pulkų atsisakė pil
dyti viršininkų įsakymus. Tai 
rusų frontas neišlaikė ir turė
jo trauktis atgal.____________

Kerenskį, naujasis Kurijos 
premieras tuoj išlėkė frontan, 
tvarkyti ten reikalus.

Rusijos valdžia išleido atsi
šaukimą, kur nurodo, jog 
Rusija dabar dideliame pavo
juje ir jog reikia sujungto vi
sų veikimo.

Vokietijos valdžia uždraudė 
vartoti koteliuose ir valgyklo
se staltieses. Tas padaryta dėl
to, kad sutaupyti audimą.

Geriausias laikas pasivažinėjimui.
Važiuokite “Darbininko” automobilinmi, nes 

tai puikiausias “O v e r 1 a n d” firmos, septyniems 
žmonėms važiuoti. z . .

Į šliūbą važiuodami, imkite “Darbininko” au
tomobilių.

Kam reikia kūdikis prie krikšto vežti — užsi
sakykite “Darbininko” automobilių.

NAUDOKIS PROGA — TAUPYK PINIGUS.
Užsisakykite iš anksto, jeigu norite važiuoti 

gražiausiu “Darbininko” automobiliu, kuris lekia 
vėjo greitumu. - a . -

Su užsakymais kreipkitės šiuo adresu:
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Tik vienas 15 šio burto už- 
stsakė “DRAUGĄ”, bet “drau
gas” taip mdomus, kad visi 
užsisukusiojo draugai ir prie- 
tOliai jj nori skaityti.

Kam lysti kaimynams i 
akis, prašlnėjant "DRAUGO’’ 
pasiskaityti, kam kitiems nes
magumus daryti, kad gali 
pats sau "DRAUGĄ” lšslraiy- 
ti. Dienrattis "DRAUGAS” me
tams kainuoja 84.50, Cbicagoje 
|«.00. Vienas numeris pamaty
mui siunčiamas dykai.

Adresas: 
“DRAUGAS”

Lithuanian Daily Friend 
CHICAGO, ILL.

(E. Mahanoy Junction} 
Rugp. 15 dieną.

Iškilmės prasidės 11 vai. iv. 
mišiomis parke. Parimi seks į- 
vairūs žaislai, koncertas 5 vai. 
po pietų. Dalyvaus Mahanoy’- 
jaus ir aplinkinių kolonijų ty
kesnieji chorai. Kalbės garsūs 
lietuvių ir anglų kalbėtojai. 
Šokiai prasidės tuojau po pie
tų ir tęsis iki vėlam vakarai 
Specijaliai traukiniai parūpin
ti. Artimesnieji ir tolimesme- 
ji kviečiami dalyvauti. Paiki 
gamta! Ežeras! Sveikas ortą!

Visos dienos grynas pelnas 
eis vien tik nukentėjusios Lie
tuvos gelbėjimui nuo bado. -

L. Dienos K-tas.



DARBININKAS.
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ir visados
S. L. R.

III Sei-
Birželio

5 vai. vakare su mal-

giną iš So. Boston’o utarainkais, ketvergais ir subatomis. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje......................
Užrubežyje metams.......................................

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly paper.
Publislied every Tuesdav, Thursday, and Saturday by 

Josepli’s Lithuanian R.-C. Association of Labor. 
Subscription Rates:

Yearly ..................................................... .
6 months..................................................
Foreign countries yearly........................

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

Tautos Fondo Reikalai
PROTOKOLAS

Tautos Fondo III Seimo buvu
sios 21 ir 22 dd. Birželio 

1917 m. Pittsburgh, Pa.
1) 1917 m. Birželio 21 d. 

2:30 vai. vakare Šv. Kazimie
ro salėj Jaine ir 22 gatvių 
Pittsburgh. Pa. gerb. kun. J. J. 
Jakaitis, pirm. Tautos Fondo, 
trumpa prakalba atidarė UI 
iš eilės Tautos E'ondo seimą. [ 
Gerb. kun. K Kemėšis atkalbę-1 
jo maldą.

2) Į seimą atvyko šie dele- ’ 
gatai:
Skyr. 11. Jonas Glineskis ir ku- j 

nigas F. Kemėšis.
Kl. Monstavičius. 
Antanina Jakaitienė 
ir kun. M. Kazėnas. 
Kun. N. Petkus. 
Jonas Grigaitis. 
Juozas Tumasonis

12,
? ? 15,

? • 18,
? 9 21,
J * 23,

30,
? * - 32,

33.
• • 40,

41,
? ’ 52,
? J 57,
* • 58.
? • 72,

79.
» Iš viso

t

t

■,

K-EF‘
I

7

ir 
kun. S. J. Čepanonis. 
Kun. ... ... _______ _
Antanina Nausėdienė 
O. Rosmanskas. 
J. B. ašliūnas. 
V. Stasevičius. 
J. Jaruševičius. 
Juozas Sabaiiausbhs. 
Juozas Kazlauskas. 
Kun. Slavynas. 
Julius Kaupas, 
atsilankė 19 atstovų.

3) Seimo vedėju išrinktas J. 
Šalinnas, rašt. O. Rosmanskas, 
maršalka J. Kazlauskas. Ko
misija knygoms peržiūrėti: 
Kun. N. Petkus įr J. Tumaso
nis, Komisija mandatams ir 
įnešimams peržiūrėti kun. V. 
Slavynas ir V. Stasevičius.

4. Skaitoma pasveikinimai: 
laiškas nuo p. Dr. J. Bielskio 
iš AVashington, D. C. Teleg
ramos nuo kun. Čapliko ir p. 
Vaitkaus iš AVorcester, Mass. 
laiškai: nuo p. SlalTio ir p. 
Adomaičio iš Chicagos, III.

5. Centro pirm. gerb. kun. 
J. J. Jakaitis išduoda raportą 
iš savo veikimo žodžiais. Ra
portas ilgas su plačiu paaiški
nimu apie šv. Tėvo Lietuvių 
dieną 20 d. gegužio. Rapor
tas priimtas ir išreikšta padė
ka gerb. kun. J. J. Jakaičiui 

atsistojimu visų delegatų.
6. Atvyko dar vienas atsto

vas 8-to skyriaus p. Sutkus iš 
Chicagos, III.

7. Raportas Centro Rašt. p. 
Kaz. Pakšto žodžiais. Iš ra
porto paaiškėjo, kad bėgyje 
praėjusių metų susitvėrė 45 
nauji skyriai. Raportas vien
balsiai priimtas.

8. Raportas ižd. p. B. Vaiš
noro ant rašto, kuris skamba: 
Atskaita iš Tautos Fondo sto
vio lygi 21-ai birž. 1917. In- 
plaukos. Raportas Philadel- 
phijos seimui $51,236.04c. Au
kų Fondan $32.180.07c. Su
rinkta Šv. Tėvo dienoj 2.243.- 
09. Nuošimčiai 296.88. La
bu lygi 2-ai birž. 1917. T^abu 
į Tautos Fondą įplaukė $86.- 
456.08c. Išmokesniai prane
šta Philadelphios Seimui $22,- 
890.92c. Išmokėta ligi 21-ai
birž. 1917, Nukentėjuriems 
šelpti $42.507.34c. , politikos 
reikalams 6,628,44c. Tautos 
Fondo reikalais $2.876.43c. Pa
skolinta naujajam fondui $500.' imtas

(X). Labu išmokėta $52.512.- 
21-c. Išmokėta nuo Tautos 
fondo užsidėjinio $75.403.13c. 
Balansas $11.052.95c. Viso 
labo Tautos Fondas surinko 
nuo pradžios užsidėjimo $86. 

j456.08c. Raportas priimtas.
9. Raportai iždo globėjų p. 

Miliausko ir p. A. Nausiedie- 
nės žodžiais. Raportai priim
ti.

i
10. Atsilankė gerb. kun. Dr.

| Pr. Augustaitis iš
Cit v, Pa.

11. Iš raporto 
mandatų iš įnešimų 
ino kilo abejonė apie nekuriu

[mandatų legališkumą. Po 
!trumpam pasikalbėjimui visi 
be skirtumo priimti legališkais 
atstovais.

12. Atėjo antro skyriaus at
stovas p. Miliauskas.

13. įnešta ir paremta palik-

Mahanoy

komisijos 
sutvarky-

22. Skaityta pasveikinimai. 
Telegramas nuo gerb. kun. 
Kuro iš Scranton, Pa. Laiš
kais 1 skyr. Tautos Fondo Ne- 
wark, N. J. ir iš Worcester’io, 
Mass. nuo Maironio Literati
ško ratelio.

23. įnešta, kad atspauzdin- 
ti Tautos Fondo istoriją įr 
pardavinėti, o pelnas turėtų 
eiti į Tautos Fondą. Priimta 
su pataisymu, kad padaryti 
rubriką rinkinio žinių iš Tau
tos Fondo veikimo laike karės 
ir karei pasibaigus, kad tas 
viskas būtų atspauzdinta į bro
šiūrą dėl atminties.

24. Centro Rašt. p. K. Pakš
tas skaito laišką ir kopiją re
zoliucijos Centro komiteto šel
pimo Lietuvos apie suvieniji
mą visų fondų. Vienbalsiai 
nutarta, kad užkvietimą ir 
rezoliuciją skaityti neoficija- 
1 iškaiš ir atmesti, nes tai bu
vo sudaryta keletp liberališkos 
srovės asmenų “Centro Komi
teto” vardu.

25. Atsilankė gerb. kun. J. 
Misius, kun. Vaičiūnas ir Dr. 
J. Bielskis iš M’ashington’o, D. 
C., kuriems suteikta spren
džiamas balsas.

26. Kadangi p. Lukoševičius 
Vilkes Barre, Pa. Seimo bu
vo Įgaliotas dirbti “Lietuvių 
Dienos” komitete pakol tos 
dienos visi reikalai nebus už
baigti jojo atsisakymo Tautos 
Fondo III seimas nepripažįsta 
ir reikalauja dalyvauti “Lie
tuvių Dienos” komitete kol vi
si tos dienos reikalai nebus už
baigti.

27. Kadangi “Lietuvių Die
nos" 1 Lapkričio 1916 m. pini
gai dar neišsiųsti Į Lietuvą, 
Tautas Fondo III Seimas rei
kalauja iš katalikų visuome
nės atstovų “Lietuvių Die
nos” komiteto narių — pasi
rūpinti kuogreičiausia išsiun
timu pinigų Į vokiečių užimtą 
Lietuvą. Jei tuo reikalu jre 
negalės susitarti su kitais “L. 
Dienos” komiteto nariais, T. 
Fondo Seimas įgalioja savo 
visuomenės atstovus teismo 
keliu priversti visą komitetą 
išpildyti visas padarytas su
tartis ir pinigus Į Lietuvą iš
siųsti.

28. TTT Tautos Fondo Seimas 
remdamasi ant inešimo atsto
vų “Liet. Dienos” komiteto,

PUjkad p. Lopatta kviesdamas tos
Įdienos narius, ignoravo 

srovės atstovus, 
viešai protestuoti

J. J. Jakaitis K* v’pnQ punktą dėl svarstymo, 
įkas link našliu ir našlaičiu 
fondo ant rytojaus.

14. Svarstymas naujų įneši
mų: 33 skyr. Hartford, Conn. 
ineša, kad bažnyčiose būtų 
iškabinamos dėžutės dėl aukų 
nukentėjusioms nuo karės f 
tam tikru parašu. įnešimas 
priimtas ir vienbalsiai nutarta. ]i]<iškos 
kad dėžutes turi parūpinti Į far(- , ’ 
Centro Valdyba ir pasiųsti vi-1 p Lopatta. 
siems Tautos Fondo skyriams, j 29. Nutarta įgalioti 
kurie pasirūpįs iškabinti netik į kun. J. J. Jakaitį pasiųsti te- 
liužnyciose, bet ir j kitas tin- leo-rama Tautos Fondo srarbės 
kančias vietas.

15. 33 sk. Hartford, Conn. 
ineša, kad visos katalikiškos 
dr-jos parengtų nors vieną va
karą Tautos Fondo naudai. I- 
nešimas priimtas ir nutarta, 
kad paraginti katalikiškas dr- 
jas prie to darbo, pavesti tą 
atlikti busiančiam Centro rašt. 
per Tautos Fondo skyrius.

16. 33 skyr. Hartford. Conn. 
ineša. kad seimas išrastų bū
dą, kad pritraukus daugians 
žmonių mokančių mėnesinę 
duoklę į T. Fondą. įnešta ir 
paremta, kad mokančiųjų mė
nesines duokles vardai ir pa
vardės būtų reklemuojamos 
ant tam tikrų lapelių, kuriąs 
išgavus leidimą nno gerb. kle
bonų iškabinti tam tikrose vie
tose bažnyčiose.

17. 30 sk. M’orcester, Mass. 
ineša, kad turėti apmokamą 
organizatorių. Nutarta, kad 
Centro Valdyba pagal savo 
nužiūrėjimo ir reikalingumo 
darytų prakalbų maršrutą.

18. 21 skyr. Philadelphia, 
Pa. Skudžiasi kodėl negavo 
komisijos nariai žinios ar buvo 
išsiųsta į vokiečių užimtą Lie
tuvą pinigai sulig praėjusip 
seimo nutarimo. Nutarta, kad 
Centro Valdyba duotų atsaky
mą su paaiškinimu.

19. įnešta ir paremta užda
ryti sesijas. Sesijos baigėsi 
10:30 vai. vakare ir nutarta 
pradėti sekantį rytmetį 9 vai.

22 d. Birželio Sesija n.
20. Sesija prasidėjo 9 vai. 

iš ryto. Delegatų susirinko 
20. ’

21. Perskaityta protokolas iš 
pirmos sesijos, protokolas pri- -

kata- 
nu- 

prieš

gerb.

bet ir j kitas tin-i legramą Tautos Fondo garbūs

'■

tas, jam pasitraukus Centro 
Valdyba samdo tinkamiausį 
tam darbui žmogų. Ižd. p. B. 
Vaišnoras su apmokėjimu visų 
krasos išlaidų. Iždo globėjai: 
gerb. kun. S. Čepanonis ir p. 
J. Tumasonis iš Homestead, 
Pa.

40. Atsisakius kun. Augus- 
taičiui nuo Tautos Fondo na
rio vietos nuo Tautos Fondo, 
vienbalsiai išrinktas p. J. Mi
liauskas.

Našlių ir Našlaičių Fondo 
reikalai.

41. Kun. Pr. Augustaitis 
pirm. Našlių Našlaičių fondo, 
išdavė raportą žodžiais. Ra
portas priimtas. Vice-pirm. 
kun. N. Petkaus raportas žo
džiais priimtas. Rašt. p. J. 
Kaupo raportas žodžiais pri
imtas.

42. Atsitraukus seimo vedė
jui p. Šaliunui, išrinktas I 
vienbalsiai seimo pirm. gerb. j 
kun. S. Čepanianis.

43. įnešta, kad Našlių, Na
šlaičių fondą atskirti nuo T. 
Fondo. Po ilgų kalbų bei dis
kusijų išnešta rezoliucija:

Tautos Fondo III Seimas 
nutarė atskirti “Našlių ir Na
šlaičių fondą” nuo Tautos 
Fondo paliekant pirmąjį visai 
atskira organizacija. Pasi
rodžius reikalui dapildyti pil
domąjį komitetą naujais na
riais tą atlieka Am. Lietuvių 
Taryba. Am. Lietuvių Ta
rybai lietuviai to fondo veikė
jai kart kartomis išduos apy
skaitas iš “Našlių ir Našlai
čių” fondo veikimo.

44. Tautos Fondo Seimas 
bus laikomas kaip 
tik prieš pradėsiant 
K. Am. Seimo.

45. Tautos Fondo 
mas užsibaigė 22 d. 
1917 m.
da, kurią atkalbėjo gerb. kun. 
S. Čepanianis.

Pirm. Kun. S. J. čepananis, 
Rašt. O. P. Rasmanskas.

pripratę. O taboka neša tik 
blėdį, naikindama sveikatą ir 
pinigus. Kasmet šios šalies 
gyventojai išleidžia tabokai 
$1.200.000.000.

Pravartu žmonėms suprasti 
ir nusikratyti to papročio. Kol 
kas tai vis reikia be paliovos 
siaurinti tabakninkų teises. 
Be jokio nusileidimo reikia 
uždrausti rūkymą salėse ir 
privatiškuose namuose. Taba- 
kininkus reikia lauk varyti nu- 
sismardvti.

Seniau Amerikoje tabaknin- 
kai buvo užteršę visokias įstai
gas. Rūkytojų ir “čiutaba- 
kių” nešvarumas buvo pasi- 
biaurėtinas. Spitūnai turėjo 
būti visur, visose viešose įs
taigose ir salėse, ir kongrese, 
ir vagonuose, ir teismo rūmuo- 

ir kalėjime. Jei ne, tai ta- 
skrepliodavosi ant 

Dabar jau matome ki- 
Nevalia bile kur rū- 

Ta- 
teisės žinoma vis

kitas 
kurs 

o va
tai be

dabar tabakininkų 
dar perdidelės.

reikalauja, 
kitiems ne-

Jaučiamės blogame ūpe. 
mes savo nedamiegojimu ne
galime palyginti su kareivių 
karėje nemiegotomis naktimis. 
Vien dėl miego stokos turi jie 
skaudžių kančių. Jie turi iš
miegoti marguodami, arba prie 
pat kriokiančios armotos.

Vienoj karėje praeityje ant 
Anglijos laivo jūreiviai buvo 
baisiai nuvargę ir tuo tarpu 
susitiko su priešininku. Rei
kėjo grumtis, ėmė kriokti ar
motos. Tai tik už šešių pėdų 
nuo armotos susmuko kapito
nas ir miegojo dvi valandi. 
Tuo tarpu vis kriokė anuota ir 
buvo baisas pavojus. Nubudęs 
kapitonas sakė, jog negirdėjo 
armotos ir nei kiek nerūpėjo 
mirtis.

Taip tai svarbus daiktas y- 
Nors kaip matėme žmogus 

ra i įiegas.
net eidamas gali numigti, bet 
geriausia vieta miegojimui y- 
ra lova. Lova turi būti lygi, 
be indubimo. Didelė pagalvė 
netinka. Galvai esant augštai, 
tai širdis turi smarkiau plakti, 
kad kraujas galėtų nutekėti į 
smegenis. O reikia, kad mie
gant ir širdžiai būtų kuoma- 
žiausia darko.

Kūdikiams ir vaikams ilgiau 
reikia miegot;, 
siems. Juo 
miega, juo

Ne vieną 
Tokiam yra 
turi ieškoti 
gelbėtų jam 
noma. 'jog 
nuobodu mas 
vienuodai 
langu, tai 
ra i. T 
šinę dėl ko nor- ar 
Ii užmigti, tai 
nors nuobodulį 
Kaip va skaityt 
vieno iki šimto ir atgal, skai
tyti alfabetą ir tam panašiai.

se, 
bakninkai 
aslos, 
taip yra. 
kyti ir bile kur skreplioti 
bakninkų 
siaurės.

Ištikro 
teises yra

Mandagumas 
kad nedarytume 
malonumo bei priklasčio. 
kam pasitaiko užminti ant 
jos ar kitaip biskį paliesti 
tą. tai jau kiekvienas jau 
si kaltu ir atsiprašo. Dažniau
sia būna tai tik mažmožis. Gi 
pypkininkai be .jokių ceremo
nijų. be jokio atsižvelgimo į 
nerūkančius. į moteris smaili
na ir tiek.

Tai siaurinkime rūkytoji] 
teises, neleiskime niekur vi
duje gadinti oro.

negu suaugu- 
kūdikis daugiau 
jis greičiau auga, 
kankina nemiga, 
tikra bėda. Jis 

būdų, kurie pri- 
vžmigti. Yra ži- 
monotoniškuma 

migdo. Jei lietus
i<kapnoja Į sieną ir 
tuomet miegasi ge

li tie. kurie yra išsiju- 
šiaip nega- 

reikia kuomi
sau užvaryti.

i išlengva nuo

i C L

SVAIGALAI ŠALTAME 
IR ŠILTAME ORE.

Jei daktarai ar kas 
išmislytų tokį gėralą, 
žiemą šalčiuose šildytų, 
sąrą žmogų vėdintų
abejonės tokio gėralo visi savo 
namuose turėtų.

Yra žmonių, kurie sako ir 
tiki, kad tokiuo gėralu esą 
svaigalai. Ir jie geria alų va
saros kaitroje, kad atsivėdin
ti, o žiemą, kad susišildyti.

Pažiūrėkime ar jų pusėje y 
ra teisybė.

Keletas metų atgal vakari
nėse Amerikos valstijose ke
liavo šaltoje žiemoje per lygu
mas 26 vyrai. Pasitaikė bai
siai šaltas vakaras ir nabagai 
negalėjo susikurti ugnies, savo 
stovykloje; Valgio ir degtinės 
jie turėjo apsčiai. Turėjo ir 
antklodžių ir pasitiesti po šonu 
kaldrų. Vakarieniaujant vie
nas iš būrio patarė savo drau
gams negerti degtinės. Sakė 
būsią lengviau perleisti šaltą 
naktį. Sakė, jog apie tai ge
rai suprantąs. Du vyru pati
kėjo ir tie trys negėrė nei la
šo degtinės. iJems naktį buvo 
šalta, bet nelabai. Kiti trys 
gėrė po biskį degtinės; jiems 
buvo kur kas šalčiau, negu 
negėrusiems, bet nieko blogo 
jiems neatsitiko. Septyni vy
rai išsitraukė po gerokai, tai 
jų rankų ir kojų pirštai pašalo, 
šeši vyrai buvo gėrę dar dau
giau; tai jie taip sušalo, jog 
per visą savo amželį neatsitai
sė. Keturi vyrai iš vakaro 
nusigėrė ir po tos nakties su
sirgo ir bėgyje keturių savai
čių mirė. Trys paskutinieji nu
silakė iki deglosios ir atsigulę, 
nekėlė daugiau:

Visi tie vyrai buvo veik ly
giai stiprūs, visi po tiek pat 
turėjo užklodo ir matosi, jog 
nelaimių kaltininkė buvo deg
tinė. Vienas iš to būrio apra
šė apie tą atsitikimą į dakta
rišką laikraštį mieste Cincina- 
ti, Ohio. Ten buvo pasakyta, 
jog juo daugiau kuris gėrė juo 
daugiau kentėjo.

Ar daug gali atsirasti tokių, 
kurie nepatikėtų tokiai svaiga
lų veikmei.
• Pažiūrėikme, kodėl taip de
dasi. Daktarai tą šitaip išaiš
kina. Svaigalai turi tą ypaty
bę, jog praskiedžia kraujo 
gyslelės ir kraujas mušasi kū
no paviršiun. Todėl ir jaučia
si, kaip veidai ir apskritai kū
no paviršis kaista Žiemą-gi 
juo daugiau kraujo ant pavir- 
šio, juo paviršis šiltesnis, juo 
daugiau šilumos eina lauk. 
Tuomet pats vidus tik šąla O 
mūsų sbeikatai geriausia, kad 
kūno temperatūra būtų ta pati 
žiemą ir vasarą, naktį ir die
ną.

Beto svaigalai atbukina ner
vus. Kūnas tuomet nejaučia 
kas jam darosi. Minėti nusi- 
gėrusieji vyrai gal sapnavo, 
jog jiems katėta, gerai, kuo
met ištikro jie baigė stipti.

i

I

.IĮ 
si

lietai vi š- 
laikraš-

toliau s

narini kardinolui Gibbonsui. Į
30. Nutarta, kad įbokantie-Į 
mėnesines duokles skaitytū- 
Tautos Fondo nariais.

31. Kad pinigai Tautos Fon
do skyrių būtų siunčiami be 
pažymėjimo mokančiųjų var
dų, vien tik su valdybos na-; 
riij parašais.

32. Pinigų skirstymo klausi
mas palikta po senovei.

33. Nutarta išmokėti $150.- 
00 išlaidų, išleidimui 
ko vokiškoje kalboje 
čio “Litauen.”

34. Klausimas ar ir
bus aukojama $500.00 metinės 
aukos ant palaikymo laikraš
čio “A Plea for Lithuania” 
išleiždiamo gerb. kun. Kaula- 
kio Philadelphia, Pa, Seimas 
pripažino gerb. kun. Kaulakio 
darbą ir pasišventimą naudin
gu ir garbingu ir skiriama au
ka dėl palaikymo to mėn
raščio palikta nuožiūrai Cent
ro Valdybai.

35. Knygų peržiūrėtojų ra
portas priimtas ir nutarta, kad 
komisija paskelbtų išlaidas ir 
įeigas per spaudą.

36. Nutarta, kad būtų rfuo- 
latinis Tautos Fondo rašt. ir 
raštinė.

37. Apie išlaidas rašt. užlai
kymo ir raštinės, palikta nuo
žiūrai Centro Valdybos.

38. Garsinimą įeigų ir išlai
dų palikta nuožiūrai Centro 
Valdybos ir raštinės ir apys
kaita tokių būtų išsiųsta vi
siem skyriams kas mėnuo.

39. Centro Valdybos rinki-* • 
mas.

Gerb. kun. J. J. Jakaitis 
pirm., p. A. Nausiedienė 1 vi- 
ee-pirm., p. Julius Kaupas 2 
vioe-pirm., rašt. p. K. Pakš-

I

ką mokyti

I

karingi, išnašūs. 
Jis tėmijo kas dedasi 
kurie vartoja svaigalus 

kurie jų nevartoja.

Kuomet nervai užsi nejautri - 
na, tai žmogus taip pasidaro, 
kaip traukinis be mašinisto. 
Juk jokis pasažieras nevažiuo
tų traukiniu be mašinisto. Nes 

i su tokiu traukiniu ir pasažie- 
riais visokių nelaimių atsitik
tų. Taip žmogui atsitinka vi
sokių būdų, kuomet jo nervai 
užnejautrinti svaigalais.

Jei svaigalai žiemą nešildo, 
tai tūlas gali pasakyti, jog jie 
vasarą vėdina.

Pažiūrėkime, 
daktarai ištyrė.

Anglijos garsus Dr. Parkes 
tėmijo kareivių sveikatinugmą 
karštose Afrikos ir Indijos ša
lyse. Jis žiūrėjo tėmijo, ko 
kareiviams reikia, kad jie bū
tų drąsūs, 
drūti, 
tiems,
ir tiems, 
Ir susekė, jog blaivieji karei
viai galėdavo toliau maršuoti 
be pailsimo, galėjo drąsiau 
kovoti ir ilgiau nesirgo.

1898 m. lordas Kitehener tu
rėjo maršuoti Afrikoj per Su
daną. Karštis buvo neišpasa
kytas. Kareiviai negaudavo 
nei lašo svaigalų. Ir jie perė
jo tyrynus. susitiko su prieši
ninkais ir inveikė juos.

Šimtai buvo padaryta pana
šių ištyrimų. Dabar jau tikrai 
nustatyta, jog svaigalai žie
mą nešildo, o vasarą nevėdi
na. Ir tų patyrimų protingie 
ji laikosi. Keliauninkai šiau
rinėse šalyse niekuomet nevar
toja svaigalų. Medėjai karštoj 
Afrikoj, kur reikia susidurti 
su liūtais, tigrais ir kitais žvė
rimis, nekuomet nevartoja 
svaigalų.

Tik paikšiai ir papročio ver
gai neina ištirtais, išbandytais 
keliais.

SIAURINTUM TABAKNIN- 
KŲ TEISES.

Turbūt kiekvienas skaityto
jas yra girdėjęs, jog kaikurie 
laukiniai žmonės yra žmogė- 
dos — ėda užmuštą arba miru
sį žmogų. Apie tai mums kok
tu ir pamislyti. Afrikoj lau
kiniai žmonės, kariaudami vie
ni su kitais, užmušinėja ir su
ėda paimtuosius nelaisvius. 
Bet yra nutėmytas labai indo- 
mus dalykas. Būtent tas, kad 
jie neėda mėsos tų žmonių, ku
rie vartoja taboką. Jie prik- 
linąsi tokių žmonių mėsa, jie 
sako, jog pypkorių mėsa yra 
baisiai šlykšti.

Matome, kaip perima žmo
gaus kūną biaurūs tabako dū
mai ir nuodai. Jei vieno ciga
ro nuodus surinkti ir įleisti 
žmogaus kraujan, tai jam bū
tų kaput

Europiečiii taboką pradėjo 
vartoti nuo 1560 metų. Prieš 
tai civilizuotas pasaulis neži
nojo tabokos ir geriausia be 
jos apseidavo. Kodel-gi šios 
gadynės žmonės negalėtų be 
tos biaurybės apseiti! Gražiai 
galėtų, jei nebūtų prie jos

A -A-.'i. a D.,

MIEGAS.

Turbūt kiekvienam iš 
teko nekartą nedamiegoti. 
nome, jog tuomet neturime nei 
apetito valgyti. nei dirbti.

mūs
Mi

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
ROSELAND, ILL.

Puikiai veikia.

Liepos 17 d. I!DS. naujai su
sitvėrusi kuopa turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą. T minė
tą susirinkimą taip-pat atsi
lankė p. Sčesnulevičius, kuris 
keletas dieni] atgal suorgani
zavo tą kuopą iš 31 nario. 
Pirmiausia pirm. J. Mockus 
perstatė p. Sčesnulevičių. P as 
Sčesnulevičius pasakė puikią 
prakalbėlę pritaikintą darbi
ninkams. Jis nurodė pienus, 
kaip ir ką mes turime veikti.

Kuopa nutarė prisidėti prie 
apskričio ir veikti su juo su
vienytomis spėkomis. Į aps
kritį išrinkta delegatai: p-lė 
St. Kačinskaitė ir J. Ramanau
skas. Toliaus pasižadėjo bū-i 
ti organizatoriais gerb. kun. P. 
Lapelis, p-lė Kačinskaitė 
Peldžius.

Reikia pažymėti, 
turime savo tarpe 
bininkų prietelį ir 
būtent dv. vadovą
Lapefl. Taip-gi tame susirin
kime kun. P. Lapelis pasakė, 
kad mūsų kuopa bus viena iš 
didžiausių kuopų. Jis sakė, 
kad iki Naujų Meti] mes susi
lauksime savo kuopoje dau
giau kaip 300 narių! Taip-gi 
jis pasižadėjo ant rudens turė
ti paskaitas, ir su magiška 
mašina rodyti paveikslus ir ai
škinti apie darbininkų reika
lus tose paskaitose. Tame su
sirinkime prisirašė 4 nauji na
riai. Dabar mūsų kuopa susi
deda iš 35 narių.

Lai gyvuoja nauja kuopa! 
Panemunietis.

I

ir A

kad mes 
dideli dar- 
užtarytoją. 
gerb. kun.

CICERO, ILL.
Darbininku prakalbos

P. K. Česnulevičius laikė 
|pas mus prakalbas. Jis savo 
; puikia iškalba ir faktais kaip 
ant delno parodė, kur darbi
ninkų išganymas ir ką kiti 

į skelbia prisidengę neva darbi
ninkų prieteliais, o ypač gy
venime ir praktikoje kitką pa
rodo. Prakalbos tai]) visiems 
patiko, kad net gana Cicero 
socijalistai smarkūs, bet klau
pėsi ramiai. Tai pirmu kartu 

ipatėinijau socijalistus tvar
kiai.

Po prakalbų socijalistai da
vė klausimus ir-gi rimtai. Kal
bėtojas kopuikiausiai atsakė į 

■ kiekvieną. Tik vienas norėjo 
ką tai svetainėje kalbėti, bet 
vakaro vedėjas liepė viską su- 
rašyt. o kalbėtojas atsakys 
nors būti] sunkiausias. Po vi- 
><>ko publika dar nenorėjo 
skirstytis, bet lyg laukė, kad 

>lar gerb. kalbėtojas kalbėtų. 
Taip buvo nenuol)odu kalusv- 
t is.

Aukų agitacijos fondui su
rinkta trys dol. su centais. 
Stambesnes aukavo šios ypa
tus: Al. Kriaučius $1.00, S. 
Daunoras 50c ir Y. Šliogeris 
50c.

Nekurie paėmė aplikacijas, 
reiškia žada priisrašyti prie 
LDS. 49 kuopos. Norintieji pri
sirašyti. malonėkite, ateiti ne- 
dėlioj, 29 d. liepos 1 vai. po 
piet bažnytinėn salėn.

Dobilas.

i

BINGHAMTON, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.

Vienas “parapijonas” “Dar
bininke” rašė, jog Karalie
nės Aniolų parapijos vy
čiams sekasi todėl kad vado
vauja p. B. Lauraitis. Turiu 
pažymėti, jog 44 kuopoj tvar
ką įvedė jos pirmininkas. Iki 
jo kuopoj nebuvo tvarkos. O 
dabar tai kas kita.

Parapijonas.

Socijalistai godūs ant alaus.

Prie Milės St. gyveno vie
name name soči jai istų būrys. 
Gyveno ten vienas doras žmo
gus. Tai tasai doras žmogus 
sumanė triksą. Anksti rytą 
prikėlė socijalistus ir sako: 
“Ve ten prie saliuno riogso 
statinės alaus.” Socijalistai 
šoko iš lovų ir nubėgę parsiri- 
deno statines. Bet žiūri tuš
čios. ,O saliūnininkas pama
tė juos ir manė, kad statines 
ima malkoms. Tai tuos soci
jalistus suareštydino ir tie už
simokėjo po 410.00.

/ Pempė.
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Laisvamanių “striukas.”

Paskutiniame laike čionykš
čius laisvamanius pagavo toks 
“striokas,” kad jie nebežino 
nei ką daryti, nei ką rašyti į 
laikraščius. Nekuriems laisva
manių korespondentams ar pa
tiems redaktoriams netaip rū
pi visuomeniški reikalai, kaip 
vyčių veikimas ir jie nei vie
no jų žingsnio nepraledžia ne- 
patėmiję. Jei kurį laivamanį 
arba jų pataikūną pagauni me
luojant ir prikali prie gėdos 
stulpo, tai jau tada “gud 
bai,” pamiršta net ką ir apie 
ką rašė. Nėra dyvų, kad so
cialistai vyčių nekenčia kaip 
žydas kryžiaus, nes jie vis-gi 
turi savo globoj sukvailinto 
jaunimo nors neskaitlingą bu
ri, bet kokio-gi paibelio nori 
nuo vyčių laisvamaniai? Pir
miau rodos nebuvo, rašoma iš 
Clevelando korespondencijos a- 
pie vyčius iš laisvamanių pu
sės, bet pora mėnesių atgal 
bala žino iš kur atsirado “pe
lėdos.” “Halaburdos parapijo
nai.” “zakristijonai” ir kiti, 
kurie tik ir kandžioja vyčius 
per “Ateiti” ir “V. Liet.” Ne
suprantu. kodėl tie “kores
pondentai” ir veikėjai nežiūri 
savo dr-jų nei jų veikimo. Ko
dėl taip? Pasirodo, kad jiems 
savi reikalai ne kiek terūpi ir 
vietoj darbuotis, tai jie snau
džia. o kartais net pasididžiuo
dami rašo, kad laikas atsikra
tyti nuo “mažiukų” (suprask 
katalikų). Ne, laisvamaniai, 
jei jūs jau būtumėt tokie di
deli, tai ne vienas rastųsi, ku
ris parašytų apie pasižymėji
mą. Bet dabar netik niekas iš 
Clevelando apie laisvamanių 
veikimą neparašo, bet ir jie 
patys neturi ką rašyti.

choro. Juokinga labai, kad 
Clevelando laisvamaniai savi- 
nasi C. L. T. Ch. Teatrališkas 
choras faktiškai nėra laisva
maniškas. Kadangi jo nariai 
nieko apie savę nerašo, tai 
jiems patarnauja du “Dirvos’ 
redaktoriai. Kad C. T. Ch. ne
sutinka su vyčiais tas tiesa, 
bet teatrališkiai yra visi kata
likai ir priguli prie parapijos, 
išskyrus kelius sandariečius, 
tas ir-gi tiesa. O kad laisva
maniai savinasi ir priskaito 
prie savo partijos, tai labai 
ten jiems galvoj, bile tik už 
juos užstoja. O kita daugumas 
dar nežino kas tie laisvama
niai. Da-gi reikia pažymėti, 
kad iš vyčių ir teat. ch. narių 
gyvuoja bažnytinis choras 
vardu Šv. Jurgio parapijos 
Giedorių Dr-tė. Kodėl jie te
nai sutinka. Buvo rašyta, kad 
Teat.
verčia atlikti velykinės 
žinties. Man besikalbant 
viena teatrališkiete pasakė, 
kad jau buvo surašąs ir paliu
dijimų surinkimas. Sako ve
lykinės neatliko apie dešimts 
narių, kurie bus išbraukti. Gir
dėjau paskalą, kad Teatr. ch. 
mainys konstituciją, bet ta 
mergaitė ir tą užgina. Sako kol 
Ims permainyta konstitucija, 
tai nei vieno laisvamanio ne
liks dr-joj. Tai laisvamanių 
pasigyrimai Teatr. Choru ir 
skyrimas prie savo partijos 
yra

choro narių niekas ne- 
išpa- 

su

;S-

tik kaip siete vanduo.
Elena.

Antros puses žodis
“ ŽODIS Į VISUOMENĘ P. 

ŠERNO REIKALU.”
Po tokiu antgalviu tilpo strai

psnis “Naujienų” No. 154, 
birželio 29 dieną, o vėliau ir 
kituose laikraščiuose. Po strai
psniu yra pasirašę:

M. J. Damijonaitis, 
Dr. Graičiūnas, 
Advokatas Gugis, 
Dr. Jonikaitis.
M. Jurgelionienė, 
A. Lalis,
J. Laukis, 
V. Mišeika,
K. Norkus, 
A. Visbaras.

Nors antgalvis yra

nuo 
šimto

Iš to matyti kokie jie yra 
4‘dideli.” Jau du metai gal 
bus atgal, kaip susitvėrė San
daros kuopa, bet apie jos gy
vavimą apart keleto narių nie
kas daugiaus nežino. Ar ne
geriau ir naudingiau būtų, kad 
Cleveladno laisvamaniai, ku
rie save mėgsta “dideliais” 
vadintis susispiestų prie San
daros kuopos, pasižymėtų nors 
tiek kiek pasižymi vyčiai ir pa
sikviestų visas “pelėdas,” 
“Halaburdos parapijomis” ir 
“zakristijonus,” kad kų nors 
parašytų apie jų nuveiktus 
darbus.

ST. LOUIS, MO.

Girtas piknikas.

Liepos 4 d. čia buvo
Juozapo dr-jos piknikas. Nors 
daržas, 
didelis, 
žaisti, 
doresnio pasilinksminimo 
buvo. Buvo tik šokiai ir 
girtuokliavimas. Svečiai, vie
ton žaisti ir padoriai linksmin- 
ties, susikimšo prie “baro” 
maukė svaigalus, stumdės, 
trynės aplinkui ir taip neku
rie gerai jau įkaušę zurzė 
šokiais balsais, kas labai 
gražiai atrodė.

Svaigalų išgerta net 
$100.00 gėrė daugiausia vyrai 
ir nekurios moterys. Mergi
nos svaiginančių gėrimų nege
ria. Jos daugiausia šoko, 
bet ir to joms buvo permaža. 
Mat pikniko rengėjai nedavė 
tankiai muzikantams griežti, 
mat norėta, kad tik daugiau 
svaigalų išgertų kad tik būtų 
didesnis “biznis.”

Ar-gi pritinka mūsų drau
gijoms rengti tokius girtus 
piknikus arba balius, kuriuos 
rengdami tik girtuokliavimą 
platina.

Ipačiai labai nepritinka 
rengti girtų pramogų katali
kiškoms dr-joms. Yra čia jau 
susipratusio ir veikiančio jau
nimo ir labai lengvai galima 
surengti pramogas be svaigalų 

visokiais žaislais.

Kazio Brolis.

Šv.

kur buvo piknikas, 
gražus gana vietos 

bet jokių žaidimų ir 
ne-

vi- 
ne-

už

pagelbininkus, kuris kitą syk 
seniau p. šernui pagelbininka- 
vo. P-ui Laliui tapus pagel- 
bininku, “Lietuvos” įtalpa 
persikeitė į grynai socialistiš- 
ką. Gal p. Lalis manė tuomi 
patraukti socialistus prie“ Lie
tuvos” skaitymo, bet apsirik
ta. Socialistai “Lietuvos” vis 
tiek neskaitė, o buvusieji skai
tytojai nauja laikraščio pa
kraipa piktinosi ir “Lietuvos’ 
skaitytojai mažėjo, ir suma
žėjo iki 2100. Bet p. Šerno al
ga nemažėjo, vis buvo $22.00 
savaitėje. Tuomet “Lietuvos’ 
leidimas kaštavo per metą ar
ti $11.000.00, o įplaukimai ne
siekė nė $5.000.

Ką daryti? Buvau ant galo 
priverstas pasišaukti p. Šerną 
ir pasakyti: “Dedą turime im
ti geresnį redaktorių, ar “Lie
tuvą” uždaryti. Likome tik 
ant 2100 skaitytojų. Leidimo 
kaštai siekia arti $11,000,000, 
o įplaukimai nesiekia $5.000.- 
00. Reikia pridėti suvirš po 
$5.000.00 per metą. Ir pasa
kiau, kad noriu imti už redak- 
toirų p. Balutį. P. Šernas Ba
lučio nenorėjo, priešinosi. Ne
žinojau ką daryti. Žudyti kas 
met po $5.000.00 ir $6.QOO.OO 
“Lietuvos” nepritekliui, sykį 
reiks galą prieiti. Uždaryti 
“Lietuvą,” žmonės pasakys, 
kad Olszevskis jau bankrutv- 
ja, užpuls ant Banko ir taip 
pat bus galas. Ir ką dabar da
ryti ?

Turėjau p. Šerno maldauti, 
kad leistų imti p. Balutį, ir sa
kiau: “Dėdė, jeigu nekenti 
Balučio, tai gali visai prie 
“Lietuvos” nedirbti. Gali sau 
ant vaakcijos išvažiuoti, aš 
tau vis mokėsiu algą po $22.00 
savaitėje kol “Lietuva” bus 
mano rankose, tik leisk man 
imti Balutį, nes kitaip, turi
me “Lietuvą” uždaryti ir ta
da galėsime eiti kožnas kas 
sau. Tada pasibaigs netik ma
no nepakeliami kaštai, bet ir 
dėdės tarnysta.”

Galų gale p. Šernas leido p. 
Balutį imti, ir tada kiek jis 
dirbo, ar nedirbo, aš vis jam 
mokėjau po $22.00 kas savai
te iki paskutiniai dienai, kol 
trustisas neatėmė “Lietuvą” 
iš mano rankų.

Tai-gi jeigu laikyties sutar
ties, ant kurios rašėjai rėmė
si, kad mokėti p. Šernui po 
$1.00 viršaus nuo kiekvieno 
priaugančio šimto naujų skai
tytojų, tai skaitytojams mažė
jant, reikė ir p. Šerno algą ma- 
mažinti, t. y. kada skaitytojai 
sumažėjo žemiau pusės nuo 
5.090 ant 2100 tai pagal sutar
tį aš turėjau tikrą tiesą suma
žinti ir p. Šerno algą že
miau pusės, nuo $22.00 ant 
$10.00. Bet nemažinau, aš 
jam vis mokėjau po $22.00 kas 
savaitė, ir būčiau visada mo
kėjęs, jeigu nebūčiau likęs iš 
biznio išstumtu. Prie išstūmi
mo manęs iš biznio prisidėjo ir 
p. Šerno gerieji draugai, ma
nydami iš to nutukti. Bet vis- 
tiek dar nenutuko.

Manau iš šito, rašėjai 
pras, kad aš p. Šernui 
“Lietuvos” zedagavimą netik 
pilnai — bet net perpilnai už
mokėjau ir nelikau jam nie- 
kuom skolingu. Ir supratę, 
galbūt jie malonės “to dismiss 
the claim” link “Lietuvos.” 
Bet jie turi da vieną “claim” 
už p. Šerno rašytas kningas.

Gerai. Ištirkime ir kningas 
kiek aš esu p. Šernui už jas 
skolingas. Aš samdžiau p. Šer
ną laikraštį redaguoti, o ne 
kningas rašyti. Ir kada p. 
Šernas, neturėjo pakaktinai 
medegos laikraščio užtalpini- 
mui, tai jis rašė kningas, ne 
kad man lobius sukrauti, bet 
kad užtai pinti tuščią laikraš
čio vietą, už kurio pripildymą 
jis ėmė algą tokią kokią pats 
sau diktavo. Ir todėl tai už 
rašymą šitų knygų aš neesiu 
p. Šernui skolingu.

P-ui Šernui matyt buvo len
gviau parašyti laikraštin po
rą špaltų knygos, negu ton 
vieton surankioti bėgančias ži
nias, taigi jis darė tą, kas jam 
lengviau atsiėjo. Užtai “Lie
tuvoje” ir trūko visada bėgan
čių žinių, užtai ir “Lietuvos’ 
skaitytojai mažėjo, kad “Lie
tuvoje” rasdavo permažai ži-Į nieko neužsičėdijo. Aš pada- 
nių, ir užtai man prisiėjo kas riau didesnę klaidą, kad kišau

met žudyti suvirš $5.000.00 pri
dengimui “Lietuvos” leidimo 
kaštų.

Kad uždengti “Lietuvos” 
deficitus, aš spausdinau p. 
Šerno perleistas per laikraštį 
knygas. Bet geriau būčiau 
padaręs jei nebūčiau jų spaus
dinęs. Į atspausdinimą tų 
knygų sukišau daug tūkstan
čių dolerių ir nei pusės tų kny
gų neišrinkau. Šiandien žmo
nės reikalauja iš manęs pinigų, 
o aš turiu tik knygas, ir knygo
mis negaliu jų reikalavimo už
kišti.

Ir todėl aš likau skolingas 
ne p. Šernui, bet žmonėms, ku
rių pinigus į p. Šerno raštus 
sukišau. P-as Šernas savo mo
kestį gavo kas savaite.

Rašėjai sako: “P-as Šernas 
tarnavo visuomenei per 30 me
tų, sueikvojo savo pajėgas, o 
Olszewskis užtai jam neužmo
kėjo, nei dalies knygų neda
vė ir ant galo gatvėn išmetė.”

Jei p. Šernas visuomenei tar- 
rfhvo, tai nepriderėtų reika
lauti užtai mokesties nuo 01- 
szevskio bet nuo visuomenės, 
kuriai jis tarnavo. Ir nors p. 
Šernas savo raštais visuomenei 
tarnavo, bet mokesties nuo OI- j 
szeivskio reikalavo. Ir Olszew- 
skis mokėjo p. Šernui tiek kiek 
jis jam diktavo, neatsižiūrint 
ant to, kad tie raštai Olszew- j 
skį kas met į skolas varė po 
$5.000.00 ir 6.000.06.

Iš p. Šerno raštų visuomenė 
ir šiandien nebūtų jokios nau
dos turėjus, jeigu prie jų 01- 
szeivskis nebūtų prisidėjęs su 
savo sunkesniu darbu. Para
šytų p. Šerno raštų visuomenė 
negalėjo skaityti pakol jų ats
pausdinimui Olszewskis tūks
tančių nesudėjo. Atspauzdinti 
tuos raštus, Olszewskis turėjo 
apmokėti ne vien p. Šerno al
gą, bet ir zecerių algas, kurie 
tų raštų litaras statė. Turėjo 
apmokėti ir už popierą ir pre
so darbą ir introligatorių ir i- 
liustracijas, turėjo sudėti į 
juos savo visą 25 metų sunkų 
darbą ir uždarbį pakol tuos 
raštus į knygas pavertė, kad 
visuomenė galėtų jais naudo- 
ties. Olszevskis 25 metų už
darbio atspauzdinimui p. Šer
no raštų neužteko, reikėjo į 

• juos kišti dfrt^ir žmonių pini
gus, o iš parduotų knygų 01- 
szevskis nei pusės tų pinigų 
neišrinko, ir ant galo liko iš 
biznio išspaustas.

P-as Šernas tarnavo visuo
menei, kad jai raštus rašė; 01- 
szevskis taippat tarnavo vi
suomenei atiduodamas savo 25 
metų uždarbį tų raštų atspaus
dinimui.

P-as Šernas už patarnavimą 
visuomenei gaudavo po $22.00 
nuo Olszevskio, o ką užtai 01- 
szevskis gavo, kad visuome
nei tarnavo? Gavo užtai nuo 
virš paminėtų rašėjų gražų pa- 
koliojimą lietuvių laikraščiuo
se.

Rašėjai sako: “Olszevskis p. 
Šerną gatvėn išmetė ir nei da
lies knygų nedavė.”

Neteisybė. Devyni metai at
gal Olszevvskis p. Šernui davė 
tiek knygų kiek jis reikaalvo, 
nors nebuvo reikalo duoti. P-as 
Laukis dar ir šiandien turi su
rašą duotų p. Šernui knygų, ir 
kodėl jis sako, kad nei dalies 
knygų neduotą Ir Olszewskis 
p. Šerno neišmetė gatvėn, tik 
pats OIszewskis liko kreditorių 
iš biznio išmestas. P-ąs Šer- 
nąs likosi prie “Lietuvos,” ir 
kodėl jis be Olszewskio negali 
ir toliau visuomenei tarnauti? 
Kodėl be Olszewskio ir toliau 
negali “Lietuvos” rėdyti? 
Juk “Lietuva” yra gyvą toje 
pačioje vietoje. Ar p. Šernas 
nori tik Olszevskį rėdyti?

Per 12 pąskutinių metų 01- 
szewskis mokėjo p. Šernui po 
$22.00 savaitėje. Žmonės už
dirbdami tik po $15.00 savai
tėje pragyvena su šeimynomis 
ir dar šiek tiek užsičėdyją ki
ti net namus nusiperką o p. 
Šernas, būdamąs pavienis ir 
po $22.00 gaudamas savaitėje 
negalėjo nieko sučėdyti. Ar 
užtai Olszewskis kaltas?

Aš nekaltinu p. Šerno, kad 
jis nečėdyjo, jis padarė kliu
dą bet nenorią kad užtai 
mane baltintų, kad p. šernąs

žmonių pinighs į p. Šerno raš
tus, kurie prisidėjo prie iš
stūmimo manęs iš biznio. Bet 
užtai negaliu kaltinti p. Šerną 
— tiktai pats save.

Dar vienoj vietoj rašėjai sa
ko, kad p. Šernas paskolinęs 
man $150.00 apmokėjimui ad
vokato Eilioto kaštų provoje 
su kun. Kraučiunu.

Neteisybė. P-as Šernas nie
kada man neskolino nei $5.00 
ir aš niekada paskolos nuo p. 
Šerno neprašiau. Jeigu p. Šer
nas mokėjo advokatui Elliotui 
$150.00 (nors nežinau ar mokė
jo), tai mokėjo už save, o ne 
už mane, kadangi p. Šernas bu
vo sykiu su manim areštuotas 
ir teistas už “libel,” ir p. 
Eiliotas gynė p. Šerną prieš 
teismą taip kaip ir mane. Aš 
neatmenu ar p. Šernas p. Ellio
tui už tai mokėjo ir kiek mo
kėjo; ir jeigu mokėjo, tai už 
save, o ne už mane.

Aš užmokėjau p. Elliotui už 
vedimą tos provos $400. Kiek 
p. Šernas jam mokėjo ar nemo
kėjo aš to neatmenu.

Kad p. Šernas yra šiandien 
kritiškame padėjime ir reika- 

I lauja pašelpos, tas yra faktas, 
.bet Olszeivskio kol lojimais p. 
Į Šerno nesušelpsime. Iš 01szew- 
skio apkaltinimų p. Šernas ne

ikus sotus. Jeigu .ištiesi] rašė
jai mano p. Šerną sušelpti, tai 
patarčiau jiems užmiršti 01- 
szeivskio nepapildvtas skriau
das. o atsiliepti į visuomenę 
su teisingais faktais nurodan
čiais p. Šerno nuopelnus, vi
suomenei padarytus, o tikiu 
kad visuomenė išgirs ir p. Šer
ną šelps, ir Olszeivskis iš tos 
visuomenės 
simes.

Buvau priverstas pats ieško
ti būdo padidinti skaitytojų, 
kad uždengti leidimo kaštus. 
Tai-gi pradėjau garsinti pre
mijas (dovanas) po 50 ir 75c. 
užsirašantiems “Lietuvą” A- 
gentams siūliau atiduoti pusę 
prenumeratos, už suieškojimą 
naujo skaitytojo, tai yra $1.00 
agentui kitą sau, ir taip da
rant, skaitytojų pradėjo išva- 
lios didėti, ir per porą metų 
pasiekta arti 4.000 skaitytojų. 
P .Šernas patėmijęs skaitytojų 
padidėjimą pasiskaitę tai už 
savo nuopelną ir pareikalavo 
mokesties po $1.00 viršaus sa
vaitėje nuo kiekvieno šimto 
naujų skaitytojų. Mėginau per
tikrinti p. Šerną kad skaity
tojai pasididino ne iš redakto
riaus nuopelnų, bet per pre
mijas ir agentus. Vistiek p. 
Šernas reikalavo mokėti po 
$1.00 viršaus kaip buvo žadė
ta.

Bet kada susėdome rokuoti 
kokį pelną laikraštis atneša 
leidėjui, tai gavome šitokį re
zultatą:

100 naujų skaitytojų po $2.- 
00 atneša leidėjui $200 per 
metus, o turėti] kaštuoti šitiek:

Agentu kom. po $1.00 
kaštuoja..............................$100.00

Redaktoriui po $1.00 
savaitėje, per metus...

Dovanos tik po 50c. 
padaro kaštų ...................

$80.00 savaitėje zece- 
rių ir klerkų algos, ran
da, šviesa ir tt. kas ant 
100 skaitytojų atseina 
po $2.00 savaitėje, o per 
metus....................................

Popiera, presą ir pa- 
čta po 55c. už 100............

Viso kaštai už 100 
skaitytojų per metą at
seina .................................... $334.60

O pernumerata atneša 
tik..........................................$200.00

Nedateklius..........$134.60
Tai reiškią kad leidėjas 

turėtų primokėti po $134.60 
nuo kiekvieno šimto skaitytojų 
užtai, kad jo leidžiamą laik
raštį žmonės skaito.

Nors p. Šernas gerai supra
to, kad “Lietuvos” kaštai yra 
didesni už įplaukimus, bet vis
tiek reikalavo vietoje,, $12.00 
jau $16.00, ir turėjau mokėti 
jam po $16.00.

Nesiliaujant premijas gar
sinti ir agentus platinti skai
tytojai ir toliau augo ir spalių 
mėnsyje, 1903 metuose p. Šer
nas pareikalavo algos jau $19 
savaitėje ir turėjau jam mokė
ti po $19.00. Pradžioje 1905 
metų kada skaitlius skaitytojų 
pasiekė arti 5.000, p. Šernas 
pareikalavo $22.00 savaitėje ir 
mokėjau jam po $22.00.

Vėliau prasidėjo klapatai, 
perskyrų provos su mano pir
mąja pačia, liko man du ma
ži vaikai ant rankų be motinos. 
Prasidėjo ir ant Banko “runs’ 
ir kiti klapatai, ir tada jau ne 
buvo laiko laikraščio žiūrėti. 
“Lietuva” pasiliko ant apvei- 
zdos vieno p. Šerno ir nuo to 
laiko jos skaitytojai pradėjo 
mažėti ir kasmet mažėjo. Bet 
p. Šerno alga nemažėjo, buvo 
vis $22.00 savaitėje.

Vėliau, jau p. Šernas vienas 
neapsidirbo. Gauta jam pa- 
gelbon p. Jurgelionis. P-as 
Jurgelionis, viename “Lietu
vos” numery j gražiai pakolio- 
jo Vilniaus rusišką cenzorių. 
Cenzorius už tai užpyko, ir 
“Lietuvos” Rusijon daugiau 
neįleido. Šitas gražus p. Jur- 
gelionio pakoliojimas atėmė 
laikraščiui 500 skaitytojų, ku
riuos turėta Europos Lietuvo
je. Kitą syk p. Jurgelionis, ra
šydamas Chicagos žinias apra
šė ir Chicagos kriaučių viešin
tį streiką taip gerai, kad strei- 
kieriai, skaitydami tą žinutę, 
suprato būk “Lietuva” sim
patizuoja darbdaviams ir prie
šinasi streikieriams; ir šita 
maža žinutė vėl atėmė “Lietu
vai” kelis šimtus skaitytojų. 
Ir taip sau iš valios “Lietu
vos” skaitytojai mažėjo, bet 
p. Šerno, alga nemažėjo, vis 
buvo $22.00.

P. Šernas pradėjo nesusitai- 
kinti su p. Jurgelioniu, ir už
manė vėl kviesti *p. Lalį sau į

I

užvar
dintas “Žodis į visuomenę,” 
bet pats straipsnis visuomenės 
beveik visai nelyti, o tik per
dėm kaltina vieną Olszewskį 
už padarytas p. Šernui skriau
das. Ir už kokias?

Sako “25 metai atgal 01- 
szewskis parsikvietė iš Euro
pos p. Šerną redaguoti laikra
štį “Lietuvą.” P. Šernas ra
do tik 700 “Lietuvos” skaity
tojų. Olszevskis mokėjo jam 
po $10.00 savaitėje ir sulygo 
mokėti po $1.00 viršaus 
kiekvieno priaugančio
naujų skaitytojų. P. Šernas 
priaugino “Lietuvai” 
000 skaitytojų, o Olszeivskis 
mokėjo jam tik po $10.00, po 
$17 ir po $22 savaitėje. Tokiu 
būdu rašėjai sako, atlikdavo 
Olszewskio kišeniuje kas sa
vaitė po $30.00, p. Šerno už
dirbtų pinigų.

Toliau rašėjai sako, “Keli 
metai atgal Olszeivskis sakė 
p. Šernui ir kitiems: “Nesirū
pink, dėde, būsi pas mane 
visados, tu man daug gero pa
darei. aš tau duosiu užlaiky
mą nors ir jokio darbo nedirh- 
tumei.” o dabar Olszevskis iš
metė p. Šerną gatvėn.”

Šitokius tai kriminališkus 
apkaltinimus metė viršminėti 
rašėjai ant Olszeivskio “Nau
jienų” No. 154. Paskui tą pa
tį mačiau kituose laikraščiuo
se.

Ir kadangi iš tiesų yra tai 
kriminališki apkaltinimai ma
nęs prieš visuomenę, tai aš 
norėjau tose pačiose “Naujie
nose” ir pasiteisinti prieš vi
suomenę, prieš kurią likau ap
kaltintas. 10 d. šio mėnesio pa
siunčiau “Naujienų” redakci
jai šį mano atsiliepimą prašy
damas jį patalpinti. Redakci
ja pažadėjo patalpinti, bet jau 
praėjo gana laiko ir netalpi
na. Todėl esu priverstas pra
šyti kitų laikraščių pasiteisini
mui vietos.

Dalykas su p. šernu yra 
šitokis:

Aš parsikviečiau p. Šerną iš 
Europos gruodžio mėnesyje, 
1895 metuose. Tai sulaukus 
gruodžio mėnesio šių metų bus 
22 metai, o ne 25 kaip rašė
jai sako. Tas nesvarbu kiek 
metų, tik noriu atkreipti ati
dą kad rašėjai ar nežinodami, 
ar tyčia uždėjo p. Šernui 3 ir 
pusę metų daugiau, gal būt, 
kad Olszewskio apkaltinimai 
išrodytų didesniais.

Kviesdamas p. Šerną iš Eu
ropos pasiūliau jam $10 savai
tėje. Ant to p. Šernas sutiko. 
Pasiunčiau šipkortę, jis atva
žiavo ir užėmė prie “Lietuvos’ 
redaktoriaus vietą Tuomet 
“Lietuva” turėjo su virš 2.- 
000 skaitytojų, o ne 700, kaip 
rašėjai sako. Už $10.00 p. Šer
nas neilgai dirbo, bet netru
kus reikalavo $12.00 ir mokė
jau jam po $12.00.

Vėliau reikalavo daugiau, 
bet kad tuomet “Lietuva” tu
rėjo da nepilnai 3.000 skaity
tojų, tai pasakiau p. Šernui, 
kad nėra iš ko daugiau mokė
ti. Ir tada patariau p. Šernui 
kad jis pasirūpintų vesti laik
rašti taip kad jo skaitytojai

net 6.-

Jau kelios savaitės atgal, 
kaip kiekviename “Ateities” 
numeryj telpa iš Clevelando 
korespondencija ir nei vienoje 
nepraleista vyčių. No. 28 koks 
tai “zakristijonas” ir paskui 
“pelėda” matyt užstodami 
garbės netekusį Baranauską 
(nes tas už melų prirąšymą į 
“V. L.,” Dr-tė Šv. Kazimiero 
suspendavo trims mėnesiams, 
bažnytinis choras norėjo visai 
išmesti, bet persiprašė saky
damas, kad jau niekad nieko 
nerašys, tik liko numestas nuo 
pirmininkystės ir iš atstovų į 
C. L. Dr. Sąryšį, kur jis buvo 
pirmininku) rašo ir meluoja 
apie vyčius, kad vyčiai dabar 
pamėgo “Ateitį” su “V. L.,” 
kad vvčiai jau šalinas nuo 
“klerikališkų” laikraščių, kad 
nekenčia Kemėšio ir abu džiau
giasi sakydami “Valio Cleve
lando vyčiai!1’ Juokas ir ga
na. Jei būtų parašyta vietoj 
iš vyčių gyvenimo iš Sandaros 
kp. gyvenimo, tai būtų daug 
žmoniškiau, bet dabar savo 
dirvą apleidę ir usnimis apau- 

• gdinę lenda į kitų kviečius. Ar- 
kit savo lauką bus geriau.

Vyčių prakalbose, kada kal
bėjo p. Česnulevičius buvau. 
Žmonių buvo suvis nedaug ir 
tai veik vieni vyčiai, išskyrus 
du ar tris raudonus, iš kurių 
vienas nerimavo. Visą laiką 
išsėdėjau ir nemačiau, kad Če
snulevičius būtų turėjęs “V. 
L.” ir skaitęs iš jos Baranaus
ko korespondenciją O tas za
kristijonas rašė, kad Česnule
vičius perskaitęs iš “V. L.” 
Baranausko korespondenciją 
liepė vyčiams mankštytis ir.*. 
amen. Sarmata taip meluoti 
ir tokius niekus rašyti.

Tame pat numeryj zakristi-| dabojo uolus tarp lietuvių dar- j met po kelis šimtus dolerių per 
joną.' nepamiršo ir C. L. T. bininkas p. Besasparis. metus didesni už Įplaukimus.

su

MOTREAL, CANADA.
Pasidarbavus kun. Vyš

niauskui ir Onai Norkelionie- 
nei čia susitvėrė jaunų lietu
vaičių draugija po užvardimu 
“Vardo Marijos.”

Bet kad šįmet vėl susidarė 
lietuvių vaikams vasarinė mo
kykla, kurioje darbuojasi se
minaristas J. išmkus ir P. Gu- 
reckas mokinys, tai toji minė
toji lietuvaičių draugija sutai
sė mokyklos jaunuomenei lau
kuose pažaisti ekskursiją 15 
liepos š. m. Lietuvos trispal
viai vėliavai pryšakyj plevė
suojant ir lietuvių orkestrai ly
dint, dalyvaujant taip-gi kle
bonui ir mokytojams apie pu
santro šimto vaikučių ir mer-1 daugintūsi, ir pasiūliau jam 
gaičių įvairiomis vėliavomis po $1.00 viršaus nuo kiekvieno 
nešini su dainomis išsileido priaugančio šimto naujų skai- 
gatvėmis Montreal’io. Graži tytojų. Ant to p. Šernas suti- 
ir atmintina paroda. Daugelis ko, bet perėjo metai ir kiti, o 

j suaugusių sekė ir gėrėjosi. | skaitytojai neaugo. Kaštai 
Gražią tvarką žygiuojant pri- j leidimo “Lietuvos” buvo tuo-

52.00

50.00

104.00

28.60

i

h

i

tarpo taip-gi neiš-

A. Olszewskis.

New York, New Jersey LDS. 
Apskr. Valdybos adresai: 

Pirm. — V. Daubaras,
669 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
Vice-pirm. A. Masandukas, 

197 New York Avė.,
Nebark, N. J.

Rašt. — Pr. Vileikis,
59| Brill St., 

Newark, N. J.
Vald. narys Kun. J. Švagždys,

147 Montgomery St., 
Paterson, N. J.

su- 
už

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR- 
JA VAKAR. PENNSYL- 

VANIJOJ.
Prez. — J. Petraitis, 

1505 Carson St., 
S. S. Pittsburgh, Pa.

Vice-prez.:
1 Eilėn St. 

Carrick Pa.
Mt. Oliver St.

Prot. Sekr.: — J. Packevich, 
2107 Wharton St., 

S. S. Pittsburgh, Pą
Fin. Sekr. — Jos. Danksys, 

138 So. 20 St.
Iždininkas: — B. W. Woshner, 

1514 Carson St.
Direktoriai:

J. Marcinkevicz, 
2106 Carson St..

J. Janauskas,
75 So. 19-th St., 

M. Bražinskas,
1110 Freyburg St.,

J. Kybartas.
2115 Wrights St.,

P. Kildušis, 
1811 Wharton St., 

Pittsburgh, Pą
K. Vieraitis, 

1717 Arcena St.,
N. S. Pittsburgh, Pą 

Janitor: — J. Tamkevičią 
2025 Jane St.,

Marshal: —
C. Patckevich, 

1908 Merriman St.,
M. Bražinskas, 

1110 Freyburg St, 
Pittsburgh, Pą

K. Smigelskis,

f
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Kaizeris badaujančiai Lie
tuvai ne duonos kąsnį, bet 
kaialių siūlo.

į ________
bedės Šamo doleriai kaize

rio militarizmą ant rusiškos 
tvoros gali padžiauti.
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Vietinės žinios
Kunigas prof. Bučys liepos 

21 dieną, aplankė “Darbinin
ko” redakciją. Gerbiamas sve
čias pastebėjo, kad “Darbi
ninko” redakcijos ir spaustu
vės reikalai yra vedami gra
žiai ir pavyzdingai. Kun. prof. 
Bučys apsistojo pas kun. Ta
rną Žilinską.

LDS. 1-mos kuopos delega
tai iš LDS. 2-ro seimo jau su
grįžo. Visi džiaugiasi iš nusi
sekusio seimo. Sako, viskas 
seime buvo svarstoma ramiai, 
nuosekliai ir pavyzdingai. L. 
D. S. Seimas buvo rimčiausiu 
iš visų iki šiol atsibuvusių sei
mų. Didžiumą centro valdy
bos narių sudarė So. Bostonie
čiai.

DARBININKAS
Kunigas F. Kemėšis iš vaka- 

cijų sugrįš į So. Bostonu ket
verge liepos 26 dieną.

P-nas M. Žioba, gerai So. 
Bostono ir apielinkių lietu
viams žinomas darbininktj dir
voje veikėjas, LDS. 2-rame 
seime iškeltas į garbės narius. 
M. Žioba du metu buvo LDS. 
Centro pirmininku ir nuošir
džiai lietuvhj darbininktj orga
nizacija rūpinosi ir jos reika
lus dabojo. Garbingam mūsų 
organizacijos nariui linkime 
geriausių pasekmių.

Kurie užsiregistravo birže
lio 5 dieną ir gavo korčiukes, 
dabar turi surasti savo nume
rius, kokiais jie tapo pažymė
ti Washingtone. Senieji nume
riai nieko nereiškia. Suradus 
naujus numerius vietos komi
tete, reikia pažiūrėti anglų 
spaudoje, kokią vietą jų nu
meris užima. Jei pasirodytų, 
kad numeriai randasi spaudo
je ir jiems prisieina stoti į ka
riuomenę tuomet reikia, no
rint pasiliuosuoti nuo karei
viavimo, kreipties prie Exem- 
ption Board ir nurodyti kokių 
priežasčių delei atsisakoma 
nuo kareiviavimo.

Pirmiausia, žinoma, užsire
gistravusius peržiūrės dakta
rai. Jeigu jie suras, kad už
siregistravęs yra sveikas ir 
tinkamas kareivijai, tai bus 
duota 7 dienos laiko pranešti, 
kad norima pasiliuosuoti. Pas- 
kiaus bus duota 10 dieni] prie
žastims pristatyti.

Kas po daktaro kvotimi] ne
reikalaus paliuosavimo ir ne- 
pristatys priežasčii] bus skai
tomas priimtu į kariuomenę.

Kiekvienas užsiregistravęs 
turi tuojaus sužinoti kokiame 
komitete yra jo registracijos 
kortelė ir kur tas komitetas 
randasi. (So. Bostoniečiai apie 
savę gali patirti Municipal 
Building’e).

Jei kas nori pasiliuosuoti 
nuo kareiviavimo privalo pats 
to prašyti.

Vietos komiteti] ir distriktų 
adresus galima rasti policijo
je. Visiems, kurie nori apie 
kareivijon šaukimo tvarką su- 

', žinoti patartina pasiteirauti 
i pas tuos kurie geriau tuos vi
sus reikalus supranta, kad pa

Vyčių 17 kuopos delegatai 
p-lė V. Varžinskaitė, pp. P. 
Grinkevičius, J. Vilkišius iš
važiavo nedėlioj liepos 22 die
ną Į Vyčių 5-tą kongresą, Bro- 
oklynan. Nusivežė su savimi 
ir kuopos labai daug ir labai 
svarbii] sumanymų.
. . • «■» ■ ~ *~ 1 ■
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Lietuvių Rakandų krautuvė, 
kurios vedėjas yra pp. Aš-j 
mianskas ir J. L. Petrauskas 
vietinių lietuvių tarpe ingija skiaug nebūt apgailestavinuj.
vis dauigau ir daugiau šimpa-, 
tijos. Rakandai krautuvėje 
užlaikomi geri, todėl visiems 
ir patinka. Kas iš lietuvių to
je krautuvėje dar nebuvo, lai 
su ja susipažįsta.

Bostono socijalistų leib-orga- 
nas “Keleivis” labai supatri- 
jotėjo. Jis pritaria Amerikos 
lietuvių darbininki] tarybos 
tvėrimui, kuri nori suskaldyti 
socijalistų lietuvių Sąjungą, 
jis Rusijos karevių išvažiavi
mais rūpinasi, pagalios jis ir 
ant kunigo Tarno. Žilinsko, 
Bostono lietuvių klebono tul
žį lieja už tai, kad kun. T. Ži
linskas lietuvius socijalistus 
angh] spaudoje pavadino in- 
temacijonalais, kokiais jie iš
tikrųjų ir turėti] būti, jei tin
kamai socijalizmo idėjoms tar
nautų.

Būti] labai keista jei kun. T. 
Žilinskas lietuviškus socijalis- 
tus būti] lietuviais pavadinęs. 
Tuomet ir “Keleivis” turėtų 
progos supykti. O dabar nėra 
už ką “Keleiviui” ir kolioties. 
Socijalistų būdamas, socijalis- 
tiškai “Keleivis” lai ir kalba, 
o jei jis socijalizmą į buržujiš
ką terbą padėjo, tegul taip ir 
pakako. Tuomet žinosime, kad 
“Keleivis” nėra socijalistų, 
bet grynu kapitalistu, kuriam 
soeijalizmas yra tik priemonė 
biznį padaryti

Nedėlioj, liepos 22 buvo kar
ščiausia diena Bostone. Dvi 
ypatos nuo karščio mirė, ke
liolika sunkiai susirgo. Miesto 
gyventojai tūkstančiais kelia
vo pajurin ar į girias, kur o- 
ras buvo vėsesnis. Geležinke
lio stotyse, gatvekariuose ir 
prie laivų žmonių begalo daug 
prisigrūdo. Daugelis net tapo 
sužeista, ypač moterų.

I : 
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Didžiausis Išvažiavimas
SUJUNGTOMIS SPĖKOMIS

MONTELLO LIETUVIŲ JAUNUOMENĖS KLIUBO

— ir — ’ '

SO. BOSTONO LIETUVIŲ JAUNUOMENĖS RATELIO 

Subatoj 2-rą valandą po pietų,

Liepos-July 28d., 1917 m.
SCANDIA PARK, BROCKTON, MASS.

Šitas išvažiavimas, bus vienas iš puikiausių jaunuomenės 
pasilinksminimų su įvairiai žaislais, kaip tai galynė tarp Mon
terio ir So. Bostono virvės traukime. Gavusieji viršų, gaus do
vaną. Tap-gi lenktynė bėgimo, kurie bus greičiausiais, gaus do
vaną. Bus šokiai su geriausia orkestrą, bus įvairių gėrimų ir 
užkandžių. Pasilinksminimo laikas trauksis iki vėlumai. Kvie
čiame visus atsilankyti.

PASARGA: Važiuojant iš Montello ar Brocktono, imkite gat- 
vekarį East Bridgewafer and Montello St. kuris davež iki pat SCAN
DIA PARK.

JEIGU LYTŲ, TAI BUS PERKELTA ANT SUBATOS, 11 AUG.

“Darbininko” ofise įvesta 
pačtos skyrius. Dabar pas mus 
galima pirktis m o ne y or
derių, siųsti pakietus 
ir tt. Viskas atliekama, kaip 
ir pačtoj.

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.” 

So. Boston, Mass.
Už vieną sykį 50c. 

du ” 75c. 
tris ” $1.00

>>
99

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

♦

JIEŠKAU VIETOS PRIE BA
ŽNYČIOS UŽ ZAKRISTIJONĄ. 
Turiu paliudijimus nuo klebonų, 
jeigu būtų reikalas. Esu gerai pri
tyręs prie tokio darbo. Jeigu ku
riam iš gerb. klebonų būtų reika
linga praneškite šiuo adresu:

J. Š.,
242 Broadway, So. Boston, Mass.

(S. 238-277)

gQ

Reikia žinoti,kad
“Darbininko” knygyne galima gauti, labai puikių maldų 

knygelių nuo 40c. ir augščiau.
“MALDŲ KNYGELE” labai paranki ir tinka jauni

mui. Su gražiais drobės viršeliais, aukso kryželiu..........40c.
Tokia pat gražios skūros viršeliais, auksiniais kraštais 75c. 
Balta skūros viršeliais, auksiniais kraštais................. $1.00
PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A. L. R. K. Kuni- 

Sąjunga. Čia tilpsta giesmės, stacijos, graudūs verks
mai, apaštalystės pamaldos, rožančius, tretininkų įstatai, 
įvairios maldos ip'tt. Drūtais drobės apdarais, aukso kraš
teliais .......................................................................................... -

PAMALDŲ VADOVĖLIS. Tas pats kaip viršuje mi
nėtas, skūrelės apdarais...........................................................60c.

MAŽAS AUKSO ALTORIUS. Francūziškos juodos 
slidžios skūrelės minkštais apdarais, apvaliais kampeliais, 
aukso kvietka, kryžutis ir parašai, auksinti krašteliai... .$1.50

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

40c.
1

Paieškau savo pusbrolio 
Petro Aidikonio, paeina iš 
Kauno gub., Panevėžio pav., 
Vabalninku par. Pirmiau gy
veno Shenandoah, Pa., o dabar 
nežinau kur. Ar jis gyvas, ar 
miręs. Kas apie jį žinote, ar
ba jis pats, praneškite šiuo ad
resu:

Juozapas Aidikonis, 
20 Pine St., Athol, Mass.

ANELIJA ir LIAVUSĖ NO
REIKAITĖS, Kauno gub., Šiau
lių aps., Šiaduvos par., Kaula- 
liškių kaimo, ieškau brolio Jono 
ir Antano PETRAVIČIŲ gyve
nančių Amerikoj, taip-pat gimi
nių ir /pažįstamų. Adr.:

Petrograd, Moika 60, Gostinni- 
ca Possia Elionore Noreiko.

Paieškau savo pusbrolių: Sta
nislovo ir Pranciško Dembiskių 
gyveno Waukegan, III. Jono Dem- 
binskio ir Povilo Vasilio keturi 
metai atgal gyveno Roekford, III. 
Turiu svarbų reikalą užtaigi jei 
kas žino kur dabar jie gyvena, 
meldžiu man pranešti jų adresą 
arba patįs atsišaukite. Mano ad
resas:

Stanislovas Linkevičia,
247 Pearl St., Reading, Pa.

Reading, Pa.

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

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rūšių SAL
DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ic^ 
-cream), SODA ir CIGARŲ.

. X.
Taipgi įvairių

FRUKTŲ-VAISIŲ.
Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032

Didžiausia Rakandų 
Verte!

Pranešu visiems, kad aš Vin
centas Liutkevičius Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav., ir valse., 
Naujenėlės kaimo gyvenu mie
ste Ūtos Didžioji Uspinskaja 
gatvė, No. 64-4 Vmcetas P. 
Liutkevičius.

Paieškau savo draugės Ka
tarinos Gailaitės, paeina iš 
Kauno gub.. Telšių pav., Illa- 
kių par. Girdėjau, kad ji gy
vena New York’e. Ji pati ar 
kas kitas praneškite šiuo adre
su:

Jieva Stripinaitė,
78 Market St., Brighton, Mass.

Tautos Fondo 11-ojo *skyr. 
mėnesinis susirinkimas bus 
ketverge, 26 d. liepos 8-tą vai. 
vak., šv. Petro parapijos salė
je. Visi nariai ir kolektoriai 
prašomi į šį susirinkimą atsi
lankyti. Ypatinagi gi kolekto
riai, kurie neišrinkote mėnesi
nių duoklių už balandžio, ge
gužio birželio ir liepos mėne
sius pasistengkite iškolektuoti 
ir atnešti. 'Jeigu kurie dėl 
svarbių priežasčių negalėsite 
tą padaryti tai ateikite bent 
pasiaiškinti, tuomet į jūsų 
vietas išrinksime kitus.

Valdyba.

Spot Ponde seniau susirink
davo lietuvių jaunimas pažais
ti, padainuoti ir pakvėpuoti 
tyru oru, gi dabar užgvnus 
Milicijai žaislus ir dainas dau
guma važiuoja ten vien dėlto, 
<ad leidžiama Spot Ponde iki 
vėlumai būti ir niekas jų vei
kimo nekontroliuoja. Galima 
jutų ir dabar lietuviams Spot 
Pondo puikią apielinkę lanky
ti, tik nepatartina mūsų jau
nuomenei naktimis tenai bala- 
doties, nes iš to didelės nau
dos niekam nebus.

Sargas.

$1.00$1.00
Papuoškite savo knygy 
ną “Darbininko” išleis

REIKALAUJA VYRŲ.
Stiprių vyrų dėl sunkaus darbo 

56 vai. į savaitę.
Nuolatinis darbas, geras už

mokestis ir labai arti jūsų na
mų. Nereikia mokėti carfare. 
Atsišaukite:

AMERICAN SUGAR 
REFINING CO., 

49 Granite Street,
South Boston, Mass.

(270)

Paieškau Onos Skurdaitės 
Kauno gub., Telšių pav. Pir
miaus gyveno Chicagoje pas 
savo švogerį Buiką, bet dabar 
nežinau kur. Ji pati, ar kas 
kitas praneškite šiuo adresu:

Jieva Stripaitė,
78 Market St., Brighton, Mass.

Niekur kainos negali būti 
'sulygintos Bostone su 

mūsų kainomis.
75c. Lindėja (linoleum) 

,35c. mąstąs.
$24.00 Geriausi vaikų veži

mėliai (Carriages) $16.50
$ 6.50 Geležinės lovos............. 4.75
20.00 Bresinės lovos........... 13.85
15.00 Šaldytuvai (Refriger-

ators) ............................ 10J5G
5.00 Minkštais viriais ir a- 

pačia šieninkai (mat- 
resses).............................8.75

13.00 Ąžuolinės kamodos... 8.85 
24.00 Aks. karpetos 9X12...17.50 
14.00 Vilnonės ar vw.lw.lmi.

nes..........  ..................... 10.95
7.50 Sulenkiami vežimėliai

vaikams ........................5J5
35.00 Ketvirtainės ąžuolinės

šėpos...............................26.75
Mes parodysime daugiausia ir 

pilnai pripildytus namus įvairiom 
rūšies rakandais So. Bostone.

Turime šimtais visokių rakandų 
nupiginta kaina, kuriuos mee 
kiekvienam išrodysime ir taip-gi 
jų kainas.

MES GVARANTUOJAME U* 
KIEKVIENĄ PARDUOTĄ RA
KANDĄ.

Bostono socijalistų taikos 
susirinkimas laikytas ant Bos
ton Common daržo liepos 22 
dieną buvo ramus. Jokio truk- 
šmo ir nesusipratimų neįvyko. 
Žmonių buvo prisirinkę daug. 
Socijalistų kalbėtojai labai at
sargiai gvildeno įvairius klau
simus. Susirinkusius dabojo 
policija ir milicija. Prieš susi
rinkimą buvo manoma kad bus 
riaušių, bet pasirodė, kad 
žmonės, kuomet socijalistai 
kultūringiau pasielgia, jų ne- 
pa i ;<-■'/3.

Lietuviai moksleiviai A. B. 
Mėšlis, J. Mikalauskas ir F. 
Kalinauskas išvažiavo atosto
goms. Bus New-Yorke ’ir ki
tuose‘miestuose. Žada kaiku- 
riose lietuvių kolonijose pra
kalbas pasakyti.

------------------- -u-

Negražus darbas. Liepos 13 
dieną iš vien*s So. Bostono 
valgyklos išėjo du lietuviu ir 
ramiai sau traukė namų linkui. 
Baigiant eiti namo, juos prisi
vijo kiti lietuviai ir pradėjo 
vienam galvą daužyti, o kitas 
pabėgo. Viena moteris, muš
tynes pastebėjus, ėmė rėkti ir 
išbaidė peštukus. Ant rytojaus 
liepos 14 dieną buvo išpirktas 
“varentas” ir mušeikos tapo 
suareštuoti.

Liepos 18 dielią buvo teis
mas. Mušeikos J. Alasevičia, 
J. Petronis nubausta 25 dole
riais, o V. Binis ir P. Vinciu- 

Įnas 15 dolerių. Nukentėjusio 
j lietuvio vardas A Vėla. Ne
gražu ir nesmagu, kad mūsų 
tautiečiai taip nepad~*: — 

> deda elgties.
ai pra-

Repcrte

:♦

t
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tomis knygomis-.
“VAIZDELIAI” kurioje telpa šios apysakaitės: 

1) Progos belaukiant, 2) Indomi vieno laikraščio pra
džia, 3) Iš daugelio vienas, 4) Raudonas kaklaryšis, 
5) Gyvenimo pasaka, 6) Literatas. Parašė J. Kmitas. 
Pusi. 64. Knygelė dailiai išleista ant geros popieros 
ir kainuoja tik.......................................,............................ 30c.

“PAŽINKIME SOCIJALIZMĄ-” Tai naujoviš- 
kiausia “Darbininko” išleista knygelė, kuri tinka ir 
katalikams ir socijalistams. Ikišiol dar niekas nebuvo 
išleidęs tokios knygelės apie socijalizmą, kuri tiktų ir 
katalikams ir socijalistams. Dailiai išleista, ant bran
gios popieros ir kaštuoja tik............................................ ‘

KUR TEISYBĖ? SUKRUSKIME. Parašė kun. F.
K. Kas nori žinoti kur yra teisybė, tai lai skaito šią 
knygelę. Kaina......... ................................. 5c.

“SVARBŪS KLAUSIMAI.” Joje telpa šie klau
simai ir į kuriuos labai aiškiai atsakoma: Ar yra Die
vas? Ar Kristus yra Dievas? Ar žmogus turi dūšią? 
Ar žmogus kilo iš beždžionės? Ar apsunkina žmogų 
Dievo įsakymai? Tą knygelę verta perskaityti kiek
vienam. Paraš F. V. Pusi. 32. Kaina........................... :

PATARLĖS ir Išminties Grūdeliai. Surinko P.
Mulevičius. Tai yra vienatinė tos rūšies knygelė lie- , <
tuvių kalboje. Joje telpa daugybė trumpių, bet la- <
bai svarbių minčių. Senas, jaunas, mokytas ir bemok- <
slis čia ras sau tinkamiausio dvasiško peno. Knyge- <
lė nemaža ir daili. Kainuoja tik .......... 25c. <

KOMEDIJĖLĖS. Parašė Uršulė Gurkliutė. 36 <
pusi. Knygelėje yra Čigonės atsilankymas, Dvi Kū- 4
motės, Dvi Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku. Vi-' ’
si šie veikalėliai pilni gardaus juoko.Kiekvienas norįs 4 
lengvaus, smagaus pasiskaitymo, turi įgyti šią kny- * 
gėlę. Veikalėliai labai tinka lošimui. Kaina............... 10c. ’

LIETUVIAI KATALIKAI IR-KITOS SROVES.
Parašė Uosis. Knygelėje išaiškinama kas tai yra mū
sų srovės, kaip jos skirstosi ir kaip turėtų būti. Pa
tartina visiems ją perskaityti. Pusi. 32. Kaina...........10c.

LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUS 
1917 M. Išleido L. D. S. Yra vienas iš geriausių pa
tarėjų. Jame rasite aprašymą lietuvių organizacijų, 
visokių paveikslų, informacijų, eilių, dainų, pasakai
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grinčioje privalo rasties. 
128 pusi. Kaina.....................................................................25c.

Perk'ant visas virš pažymėtas knygas, atiduosi
me už $1.00.

Jeigu jau turite tas knygeles, kurios čia įvardy- z 
tos, tai nieko nelaukdami parašykite laiškelį įdėda
mi už 2č. krasos ženklelį ir po kelių dienų gausite 
iš “Darbininko” knygyno katalogą dykai.

Pinigus siųskite iš kalno krasos ženkleliais ar
ba čekiu šiuo adresu: /1

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

REIKALINGAS tuojau tik
rai gerai mokąs vesti didelį 
bažnytinį chorą į šv. Juozapo 
lietuvių parapiją Mahanoy Ci
ty, Pa. Algos 60 dol. ir įeigos. 
Zakristijonauti nereikia. Krei
pties:

Kun. Pr. Augustaitis, 
614 W. Mahanoy Avė.,

Mahanoy City, Pa.

Paieškau savo brolio Jono 
Kriščiūno, paeina iš Suvalkų 
gub., Naumiesčio pav. Sudar
gu parap., kaimo Banaičių.

Ar jis pats, ar kas kitas 
malonėtų pranešti apie jį. Ma
čiau “Darbininke” kad jisai 
yra Betleyville, Pa.

Juozas Kriščiūnas,
P. O. Box 236

Windsor, Conn.

James Ellis Co
Kampas B ir B’way,

SOUTH BOSTON.
PINIGAIS ARBA ANT 

IŠMOKĖJIMO.

ATDARA: Panedėlio ir 8b- 
batos vakarais.

10c.

10c.

Vargonininkas atsakantis 
ir turintis gerą balsą, paieš
kau tuojaus vietos. Meldžiu 
atsišaukti:

Organist of Marys Auna 
Church,

Box 292
Marianna, Pa.

ANT PARDAVIMO 
ŪKĖ - FARMA.

5c. carfare.
akeriai žemės, dviejų fa-4

milijų namai, 4 vištinyčios, o- 
buolių, grūšių, vyšnių ir kito
kių vaisių medžiai; 2 minutos 
iki gatvekarių; 5c. .carfare; 25 
mylios nuo Sullivan Sąuare; 
35 mylios nuo Bostono centro. 
Aplinkui 4 ežerai su žuvimis. 
Prekė $4.300. Namai vieni 
kaštuoja daugiaus ir žemė su 
lotais mažiausia kaštuoja $4.- 
500. Priežastis pardavimo, iš
važiuoja į savo seną šalį.

Norintieji pirkti, paimkite 
Lebanon St. karą nuo Sullivan 
Sųuare.

FRITZ NEEDER,
42 Swains-Pond^Ave., 

MELROSE, MASS.

BIZNIERIAI, NEPRA
LEISKITE PROGOS! 

APSIGARSINKITE “LIETU
VIŲ DARBININKŲ KA
LENDORIUJE 1918 m.”

L. D. S. II Seimas nutarė 
kiekvieną metą išleist L. D. 
Kalendorį, neatsižiūrint į bran
gumą popieros ir kitokių spau
stuvei reikalingų daiktų.

L. D. Kalendorius 1918 m. 
bus labai įvairus ir žymiai pa
gerintas.

Formatas bus6 X 9, mažiau
sia 128 pusi, su įvairiais pa
veikslais ir tt.

Leisime apie 16.000 egz. Ap
garsinimų kainos ant pareika
lavimo.

Nelaukite ilgai, nes jau pra
dėtas rengti į spaudą. Pir
miaus prisiųstus įdėsime pir
moje vietoje.

Apsvarstykite, tai geriausia 
proga išgarsinimui biznio.

Apgarsinimų kopijas siųski
te šiuo adresu:i 

“Darbininkas” 
242 W. Broadway,

South Boston, Mass.

REIKALINGAS mokytojas 
šoferis. Noriu išmokti važinė
ti automobiliam. Kas galėtute 
apsiimti mokinti, atsišaukite 
šiuo adresu:

Onupras Bartuška,
317 — 4th St., So. Boston^fass.

ANT PARDAVIMO dirbtu
vė, arba reikalingas partneris 
taisymui senų čeverykų. Ma
šinos yra visos kokios tik rei
kalingos. Biznis eina gerai.Kalingos. Biznis eina gerai. 

A Tarpe, lietuvių ir lenkų. Atei- 
A šaukite:
♦j* J. Biržims,

24 Ames St.. Montello. Mas=.

•! 
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AR NORI GAUTI GERĄ 
DARBĄ.

Mokykis amato
The Benu Pitman School of 

Shorthand.
Katherine Evana Walah valdytoja

Duoda dienines ir vakarines 
lekcijas Shorthand, Typewriting 
ir Stenotypy. Mokina po vienąJ 
Darbas užtikrintas.

Telephone eonneetion.
51 M. St..’ SO BOSTON MASS

PIRMO KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, bu 

geriausiais prietaisais, su 
naujų išra imu.

Visą darbą gvaran tuoj ame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valando* Nedtlimi*
noo 9 vai. ryta nno 10 vaL ryta
iki 8 vai. vakare. iki 4 vai. vakare.

Tel. So. Beatos 270

DR. JOHN MtcDONNELL, M. D.
Galima tusikalbeti ir UrtavissM. 

Ofiso valandos: 
Ryt ūs iki 9 vai.

Po pietŲ 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofitoadyno* S--do Tlaokiaa Hsm

1-8 P. M. 7.9 P. M. PriakMs AUstos. 

419 Boylstan St, Bastai, Mass.
sassasmasssi

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 

PlN^'t7kUpop*M. Neo 7 *1 • vakare 

SOS BBOADWAY C«r. G KT. 80. BORON, 
TelSOt&B,

11
Bell Phone. DfcHnMa SM M. 1

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. BtmJSl, Philadelphia, FaJ
Phyūcian and Surgeon (li«tuvi» gydy
tojai ir chirurgai pabaigei Indiaaoa 
Univeruteta> Gydoviaokiualigaivy. 
ru, moterių ir vaiku. Daro operacija* 
’ OHao valaodm: ♦11 rito. 9-4 po plėk 7-4, 
~akaro. pedellomi: 9-11 rito 1-4popV-t.


