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L000 NARIŲ A L. R. K MO
TERŲ SĄJUNGAI na 

SEIMO.
Sujuskite, sesers sąjungie

tės,- kad jūsų garsingoj orga
nizacijoj atsirastų tūkstantinis 
skaičins iki Seimo.

IKI
SEIMO!

1.000 NARIŲ LIETUVIŲ
DARBININKŲ

SĄJUNGAI

Sujuskite, broliai sąjungio*
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čiai, kad mūsų organizacija to 
skaičiaus sulauktą iki pirm**’ 
seimo. av
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Rusams teko 108,000 austrų ir daug armotų
Lietuviy Dienos reikale

i
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Audiencija pas prezidentą 
'VVilsoną atstovų nuo “Ame
rican Relief Fund for the Lit
huanian "VVar SuffeTers kun. M. 
Pankausko ir A. Miluko įvyko 
8. d. šio mėn., 12, 45 m. p.p.

Visupirmiausia įteikta pre
zidentui rezoliucija priimta su
sirinkime laikytame Brooklyne 
5 d. birž.

Prezidentas atydžiai pers
kaitęs atstovams užtikrino sa
vo užuojautą ir atjautimą tų 
visų vargų, kuriuos kenčia 
lietuviai, bet kuomet pajudino 
klausimą dienos paskirimo 
rinkti aukas po visas Suv Val
stijas, tai pasakė: — aš kaipo 
prezidentas nuo savęs tą palie
pti negaliu. Įeikite, ponai, 
mano padėjiman, jog būdamas 
tokioje vietoje turiu prisilai
kyti neutrališkumo. Jeigu tai 
padaryčiau jums (suprask lie
tuviams), tai tuomet ir su vi
soms kitoms tautoms ir taute
lėms reiktų pasielgti lygiai 
taip-pat. Tuomet kun. Pan- 
kauskas patėmijo, kuom ge
resnės buvo lenkų, žydų, ser
bų ir k. tautos, kurios nau
dojos prezidento vardu; imki
me kad ir Naujų Metų dieną? 
Prezidentas .išgirdęs tai nuste
bo: — “really, gentleman, I am 
taken bv surprise”(jo žodžiai) 
niekad jokio ypatiško paveliji
mo nesąs išdavęs. Pažadėjo 
tą dalyką ištirti: “I shall look 
in to the matter.”

Toliaus kreiptasi prie jo 
laike taikos kongresos nepa
miršti lietuvių ir užtarti už 
juos. Užtikrino, jog jisai tai 
savo omenyje turės tuo labiau, 
kad lietuviai buvo čia neaiškio
je šviesoje reprezentuojami, 
tankiai vadinami kaipo šiauri
nės Lenkijos gyventojai.

Takas tokiu būdu pratrin
tas. Svarba didi tame, kad 
rezoliucija pateko prezidentui 
ir jo atida atkreipta į mūs nu
vargusią tautą .

Kun. M. Pankauskas.

togiausias būdas šelpimui Lie
tuvos tai teikiant pašalpas per 
lietuvių organizacijas; prašyti 
todėl kad Rockefellerio fondas 
savo labdaringumą išplečiant 
ant visos vokiečių užimtos Lie
tuvos ir podraug Kuršo, tąjį 
teiktų per veikiančią -Vilniuje 
lietuvių organizaciją, būtent 
“Draugiją nukentėjusiems nuo 
karės šelpti.”

2) Lietuvos belaisvių reika
lais iki šiol rūpinosi Šveicari
jos lietuvių komitetas “Lithu- 
ania” ir Centralinis Komite
tas. Tečiaus pasekminges- 
niam veikimui pripažinta rei
kalas visą aprūpinimo belais
vių darbą labiau sukoncentruo
ti. Kadangi tame reikale ne
atbūtina parama taip galingos į 
organizacijos kaip Centralinis 
Komitetas, o toji parama de
lei daugybės įvairių svarbių 
priežasčių gali būt teikiama 
patogiausiai per Kopenhageną, 
nuspręsta todėl darbą šelpimo 
Lietuvos belaisvių koncentruo
ti labiausiai Kopenhagene. Tuo 
tikslu Centralis Komitetas pa
kvies “Litiniam’jos” pirmi
ninką, kun. A. Steponaitį, ap
sigyventi Kopenhagene po
draug su kitais Centralio Ko
miteto ingaliotiniais.

3) Kadangi prisirinko dau
gybė svarbių aptartinų daly
kų, paliečiančių visą Lietuvą, 
nuspręsta platesnę konferenci
ją lietuvių ingaliotinių ir vei
kėjų turėti Stockholme, Švedi
joj, apie 20-25 birželio, 1916.

Apart to prisiminta ir A- 
merikos lietuvių savytarpiai 
ginčai, kurie pasekmingam 
veikimui trukdo; išreikšta to
dėl pageidavimai, idant, a- 
kyvaizdoje taip svarbios Lietu
vai valandos, visi lietuviai pri
silaikytų kuodidžiausios vieny
bės, gelbėdami tėvynę iš var
go-

Lietuvių Konferencijas Lon
done memorandumą, pasiųstą 
Rockefellerio fondui Ameri
kon, paduosime sekančiam nu
meryje.

(“Išeivių Draugas.”)

Lietuvių Tarybos Londone Darbinininkų 
iškilmės.

v

19 gegužio Londono lietuvių 
klebonijos rūmuose įvyko tary
bos, dalyvaujant reprezentan
tams nuo Didžiosios Lietuvos, 
Amerikos, Škotijos, Anglijos 
ir Šveicarijos lietuvių. Tary
bų pirmininkas p. M. Yčas, 
Valstijos Durnos narys ir Cent
ravo Komiteto pirmininkas pa
davė svarstymui tarp kitko 
tris svarbiausius klausimus: 
tai Rockefellerio Fondo, lie
tuvių belaisvių šelpimo ir bū
siančios platesnės lietuvių kon
ferencijos.

Gerai aupsvarsčius dalykus 
padaryta sekantieji nutarimai:

1) Kas link Rockefellerio 
fondo, kadangi tasai pasi
rengęs šelpti Lenkiją prie pas
tarosios priskaitė ir Lietuvos 
Kauno bei Vilniaus rėdybas, 
nutarta pasiųsti į tąjį fondą 
lietuvių memorandumą; tame 
memorandume paaiškinti skir- 
tigumą lietuvių tautos nuo len
kų, kaipo pavyzdį nurodant 
skirtingas lietuvių šelpimo or
ganizacijas; pažymėti, jog pa-

STREIKAS TEBSITęSIA

. .Philadelphia, Pa. — John B. 
Stelson kompanijos darbinin
kai, skaičiuje 900, streikuo
ja nuo kovo 1 d. Dabar kom
panija buvo pasiūlius naujas 
išlygas, bet jos nepatenkino 
streikininkų ir buvo atmestos.

I

LAIMĖJO STREIKĄ.

Washington, D. C. — Was- 
hington Terminai kompanija, 
kuri valdo sostinėj Union stotį, 
pakėlė algas savo 400 sustrei
kavusių darbininkų. Kompa
nija priėmė visus streikininkus 
ir sutiko įsteigti komitetą, ku
riam darbininkai galės 
kušti.

pasis-e

PAGERINO.

Whiting, Ind. — Namų sta
tymo darbininkų unija skelbia., 
jog visi to miesto kontraktoriai 
sutiko pakelti algas ant 5c. va- ■ 
landoje.

NELAIMĖS KASYKLO
SE MAŽINASI.

Valdžia paskelbė apie nelai
mingus atsitikimus kasyklose 
per 1915, nj. Rąsirodė, jog 
tokių atsitikimų buvo mažiau, 
negu bile kada pirmiau. Mi
nėtais 1915 m. užmušimų ka
syklose buvo 2.266, o 1914 m. 
užmušimų kasyklose buvo 2. 
454. Pereitais metais ant 1. 
000 mainierių užmuštų buvo 2. 
95. Anglių kasyklose 1915 m. 
dirbo 767.554.

KASDIEN PO GARLAIVĮ.

Suvienyti] Valstijų garlai
vių dirbtuvėse darbai eina la
bai smarkiai. Aprokuota, jog 
apskritai imant Suv. Valstijų 
garlaivių dirbtuvėse kasdien 
padirbama po vieną garlaivį. 
Dabar yra pradėta statyti 368 
garlaiviai. Nuo karės pra
džios Amerikos laivynas pasi- 
dvigubino.

Laiškas iš Madrido

Liepos 4 d. Suvienytų Vals
tijų sostinėje bus didelės darbi
ninkų iškilmės. Tose iškilmė
se dalyvaus ir prez. Wilson.

Amerikos Darbo Federacija 
sostinėje pasistatydino didžius 
ramus, septynių augščių įvai
riems 
sams.

tos organizacijos ofi- 
Tai tų rūmų inkurtu- 

vės atsibus liepos 4 d. Iškilmių 
rengimo komitetas susidėjo iš 
A. F. of L. prez. Gompers ir 
tos organizacijos sekr. Marri- 
son.

Prez. Wilson buvo pakvies- Į 
tas dalyvauti inkurtuvėse ir 
laikyti prakalbą, 
ryti apsiėmė.

Į iškilmes yra 
dalyvauti įvairios 
unijos. Iš artimesnių vietų 
nuo Washingtono unijos suva
žiuos ir dalyvaus maršavime.

Ir tą pada-

pakviestos 
darbininkų

IŠKOVOJO GERESNES 
ALGAS.

Wheeling, W. Va. — Tabo
kos unijos darbininkai išsiko- 

I vojo geresnes algas. Darbda- 
į viai pakėlė algas ant 10 nuoš.

Mile Pouvreau, kuri dar
buojasi Ispanijoj lietuvių rei
kaluose, šitaip mums rašo iš 
Madrido:
Gerbiamieji: —

Vakar vakare turėjau pas
kaitą apie lietuvių reikalus ir 
vargus. Paskaita atsibuvo A- 
teneo salėj. Jaunas Ispanijos 
rašytojas pasakė prakalbą ir 
perstatė mane Madrido publi
kai. Žmonių buvo apie 350 — 
paralmento atstovai, profeso
riai, didikai ir tt. Kaip Mad
ride tai buvo didelis pasiseki
mas. Toj pat salėj dvi savai- 
ti atgal kalbėjo vienas francū- 
zų akademijos narys.

Vienas mano pažįstamas su
pažindino mane su karaliaus 
sekretoriumi. Jisai indomavo 
lietuvių tauta. Sekretoriui bu
vo inteiktas ilgas raportas a- 
pie lietuvių padėjimą. Rapor
tas bus inteiktas Ispanijos ka
raliui.

Mano Barcelonos prieteliai 
kviečia mane į Barceloną, kur 
rengiamas didelis koncertas 
lietuvių naudai. •

Ūmai parašysiu algą prane 
Šimą apie savo veikimą.

Madridas,
gegužio 27 d.

--------------- -------- F 
Rusai nesulaikomi.

AUSTRAI PAKRIKDYTI.
Su negirdėtu smarkumu ru

sai trempia austrus. Kaip | 
baisi viesulą veržiasi pirmyn 
ir šluoja viską ant savo kelio. 
Įsisiūbavo caro armijos ir nie
kas jų neįstengia suturėti. Kas
dien austrams smūgiai di- 1 v- • ‘džiausi.

Rusai ūžia pirmyn visu fron
tu Galicijoj ir Volinijoj. Ru
sų smarkumas toks, kad aus
trai traukiasi visu frontu ir 
traukiasi didžiausioj netvar
koj.

Sujudusiems rusams vado
vauja gen. Brusilov.

Kasdien rusai paima daugy
bes nelaisvių. Tas aišku da
ro tą, .kaip austrai nesitikėjo 
rusų tokio ofensyvo. Austri
jos čieli pulkai pasiduoda ru
sams į nelaisvę. Ypač tie pul
kai, kuriuose randasi daug 
kareivių slaviškos kilmės. Dėl 

. visokių mažmožių tokie pulkai 
ir kelia baltą vėliavą.

iš Petrogrado pranešama, 
jog nuo milžiniškojo ofensyvo 
pradėjimo rusai paėmė nelais
vėn 108.000 nelaisvi^ Q tas 
ofensyvas tęsėsi dar tik vieną 
savaitę. Vien birželio 10 d. 
rusai paėmė nelaisvėn 409 ofi- 
cierius ir 35.000 kareivių.

Rusai dabar aprūpinti ten 
amunicija ir geriausia artileri
ja. Todėl tai kai pradėjo o- 
fensyvą, tai ūmai atvėrė pra
garinę ugnį, apgriovė drūt- 
vietes ir paskui nesulaikomi 
rusų pulkai ūžtelėjo ant aust
rų pozicijų.

Austrai nespėja nei artileri
jos nusikraustyti. Bėga pa
likę viską. Rusams kliuvo 124 
armotos, 180 kulkosvaidžių, 
58 bombų mėtyt o jos ir daugy
bės kitokios karinės medžia
gos.

Su pirmu įsibėgimu rusai 
sulaužė austrų pirmą liniją ir 
paskui paėmė stipriausias aus
trų vietas Luck, Dubno ir Rov- 
no. Dabar rusams jau atvi
ras kelias linkui Lvovo (Lem- 
bergo) Galicijos sostinės.

Rusai savo smarkumu stebi
na visą pasaulį. Dabar rusai 
ūžia su didesniu smarkumu, 

; negu karės pradžioj, kuomet 
jie su tokiuo pasisekimu pliekė 
austrus.

Italų nelaimė.
Adrijatikos jurėj Italijos 

laivą Principe Umberto ištiko 
baisi nelaimė. Užpuolė du 
Austrijos submarinai ir sutor- 
pedavo. Už keletos minutų 
nugarmėjo jūrės dugnan. Tuo 
laivu buvo gabenama 1.000 ka
reivių ir daug visokios karinės 
medžiagos. Kadangi laivas 
greitai skendo, tai tik apie pu
sę kareivių teišsigelbėjo.

DU METU KALĖJIMAN.
Bavarijos farmerys Johanu 

Aclienbach kaizerio valdžios 
tapo uždarytas dviem metam 
kalėjiman. Nuo senai jis bu
vo žinomas kaipo šykštuolis. 
Karės pradžioj kaizeris visiems 
buvo paliepęs nunešti visus 
auksinius pinigus valdžios 
bankon. Bet tas farmerys pa
bijojo ir savo $17.000 paslėpė. 
Netikėtai paskui kaimynui a- 
pie tai prasitarė ir tuoj sekė 
jo suareštavimas.

TURKAI STIPRINASI

Turkijos valdžia ėmė siųsti 
sustiprinimų užkaukazin. Jai 
rūpi apsiginti nuo rusų. Da
bar ten pasiuntė tris naujus 
korpusus. Tarp tų korpusų 
yra keletas vokiečių ir austrų 
artilerijos pulkų.

Armėnijoj turkai turi dabar 
labai dideles jėgas ir nuo čia 
pradės smarkius užpuolimus 
prieš rusus ir stengsis nugrūs
ti juos atgal, atsiimti Erzeru- 
mą, Trebizondą ir įsiveržti 
į rusų žemę.

Turkijos laikraščiai rašo, 
jog Turkijos armija dabar la
bai gerai sutvarkyta, išmus- 
truota ir susideda iš 1.200.000

kareivių vien prieš 
Kaukazo fronte.

rusus,

HARTFORD, CONN.
Birželio 14 d. š. m. L. D. Sa

gos 6 kp. laikys nepaprastą su- 
■sirinkimą vakare pusė po sep
tynių (7:30) svetainėje 41 Ca- 
pitol avė.

Todėl visi nariai būtinai tu
ri atsilankyti ir atsivesti nau
jų narių. Susirinkimas svar
bus tuomi, kad rinksime dele
gatus į būsiantį Liet Darb. 
Sąjungos Kongresą. Taipos-gi 
bus svarstoma daugel svarbių 
klausimų. Nepamirškite visi 
nariai atsilankyti.
.. L. D. S. 6 kp. raštininkas

S. KNEIŽIS.

Vyrai ir Moters

Rengiatės Bostonan!
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VOKIETIJOS NUOSTOLIAI.
Nuo karės pradžios iki ge

gužio mėnesio š. m- pabaigos 
Vokietija neteko išviso sužęį^r ” 
tais ir užmuštais 2.924.586 ka
reivių. Iš tų užmuštų buvo 
734.412, Tame skaičiuje nė
ra paduota nuostoliai laivyno 
ir kolonijose.

FRANCŪZŲ FRONTE.
Francuzų fronte šiuo, tarpu 

žymių veikimij nėra. Vokie
čiai darė vieną ataką prieš kal
ną No. 304. Bet ataka buvo 
francuzų atmušta. Visu Ver
duno f rontu bombardavimai ei
na labai smarkūs.

Ties Ypres vokiečiai ypač 
smarkiai pradėjo bombarduo
ti anglų pozicijas.

ATSISTATĖ MINISTERIAI.
Italijos ministeriai atsis

tatė nuo savo vietų. Privers
ti buvo todėl atsistatyti, kad 
parlamentas nesutiko išreikšti 
jiems pasitikėjimo.

NERADO KALTU.
Vienas Kanados parlamen- 
narys buvo iškėlęs klausi- 

. apie vagystes Kanados ka- 
užsakant amu- 

Buvo paskirti du tei-

Atsiminkite, jog liepos 3 ir 4 dd.
So. Bostone atsibus L. D. S. Seimas, o liepos S ir 6 dd. 

tame pat mieste atsibus A. L. R. K. Moterų Sąjungos Sei
mas.

Darykite kuopos susirinkimus, rinkite delegatus 
siųskite įnešimus.

1.000 narių abiejose sąjungose iki Seimo.

A«'
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10 ir 11 dd. liepos, 1916 m 
WILKES-BARRE, PA.

ŠV. TREJYBES PARAPIJOS BAŽNYTINĖJ 
SVETAINĖJE, 

Meade ir South gatvių kertė.

onsresas

Vyčių kuopos rinkite delegatus | Kong
resą ir rengkite įnešimus L. Vyčių organi
zacijos pagerinimui.

J. E. KAROSAS L. V. Pirmininkas

ĮSIMUŠĖ KYLIU.
Rusai dabar beveik smar

kiau austrus grūdžia, r kaip 
pereitą, pavasarį kad juosius 
grūdo von Mackensen iš Gali
cijos ir paskui iš Lenkijos. 
Rusai prasimušė kyliu tarp 
austrų ir vokiečių armijos ir 
dabar abiem teutonų armijom 
grąso pavojuj iš šonų.

Rusi) veikimais labai susi
rūpino kaizeris. Jis ketina at- 
pyškėti rytinin frontan ir ban
dyti sulaikyti rusus. _

Jau ateina žinios būk'Lvo
vo gubernatoriui esą jau įsa
kyta taisyties prie ištuštinimo 
miesto.

to : 
mą 
rinės valdžios, 
niciją. 
sėjai tą visą dalyką ištirti. 
Paskirtieji jau apreiškė savo 
ištyrimus. Sakė, nieko ap- 
gavingo nesusekė. Tik kalti
na, kam amunicijos buvo už
sakyta Suvienytose Valstijose 
už 27 milijonus dolerių ir kodėl 
tas nebuvo užsakyta Kanadoj.

LAIMINGAI PRIBUVO.
Didelis Anglijos garlaivs 

Clan Bucbanan pribuvo Bosto
nan su kroviniu vertu $2.000.- 
00. Pribuvo iš Indijos du 
kartu savo kelyje buvo didžia
me pavojuje. Vieną sykį bu
vo užpultas submarinų, o an
tru kartu į jį pylėsi bombos iš 
vokiečių aeroplanų.

SUMAŽINO ARMUĄ.
Graikijos valdžia išleido įsa

kymą demobilizuoti armiją.
i Paleis namo apie 150.000 vyrų. 
Gyventojai iš to labai nusi
džiaugė. Tai Graikijos armi
ja perpus sumažėjo. Paleidi
mo kareivių reikalavo talkinin
kai.

- ~Į

IŠGELBĖJO JURININKUS.
Anglijos žvejų garlaivis iš

gelbėjo norvegų garlaivio Er- 
kenial jurininkus. Tas gar
laivis buvo užėjęs ant minos ir 
nuskendo. Jurininkai sulipo 
į valtis ir plaukinėjo jurėj, kol 
žvejai juos pamatė. Tų juri
ninkų buvo 32.

Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje.

—YRA—
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam 

Ramybė!
Tūkstančiai Lietavių-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 savaitė 

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

dalina nariams dovanai.
5) Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurody

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

nigiškai 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 stačiai pas Centro Raštininką, ėiuo ad
resu : —

j. S VASILIAUSKAS.
112 N GREENE ST, BALTIMORR, MD
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Dėl patogumo ir parankumo visokius čekius 
ir money orderius prašome išrašinėti ant “Darbi
ninko” vardo kokiam nebūk reikalui tie pinigai 
būtų skiriama ar tai būtų prenumerata, ar kny
gų užsakymai, ar mokestis į L. D. S.

31-mas Susivienijimo
L. R. K. Am. Seimas.

Jiems bus mokamos premijos 
už prirašymą naujų narių: 50 
centų už pirmojo skyriaus na
rį ir po $1.00 — augštesnių 
skyrių. Tai-gi čia bus svar
bus akstinas moksleiviams to
je dirvoje pasidarbuoti.

Be to ir kuopų sekretoriai 
geriau galės darbuoties, nes 
už savo darbą galės turėti šio
kį tokį atlyginimą. Seimas 
nutarė, kad iš įstojimo mokes
nių kuopos turės siųsti į centrą 
tik po 25 centus nuo kiek
vieno įstojančio nario. Vi
si kiti įstojimo pinigai lie
ka kuopai. Seniau, kuo
met kuopos palaikydavo sau 
tik pusę įstojimo ir kuomet iš 
tos pu^ės reikėdavo ir gydyto
ją apmokėti, tai kuopai nieko 
ir nelikdavo. Dabar bus uk- 
vačiau ir kuopoms darb-^ries

Generališko agento nutarta 
nesamdyti. Užtat nutarta iš 
centro atlyginti išlaidas apsk
ričių organizatorių, kurias jie 
turės besteigdami naujas kuo
pas.

Be to valdybai duota teisė 
labiau reklamuoti Susivieniji
mą spaudoje, leisti reklami
nius lapelius, brošiūrėles ir tt.

Apskritai, kaip matome, 
Susivienijimas jau suprato rei
kalą smarkiau varyti reklamos 
darbą.

Pereiti metai Susivienijimui 
buvo gana laimingi. Nes nors 
dėl sulyginimo mokesnių ir įve
dimo lėšų fondo ir atsimetė a- 
pie vienuolika šimtų narių, bet 
užtat su viršum 17 šimtų įsi
rašė naujų narių, tai-gi narių 
skaičius paaugėjo su viršum 
šešiais šimtais narių, kas tais 
persilaužimo metais reikia 
skaityti labai laimingu apsi
reiškimu. (Dabar narių 10.- 
000 su viršum.) Stipriai paau
gėjo ir Susivienijimo turtas, 
kurs dabar jau siekia 74 tūks
tančių su viršum.

Pinigus nutarta iš mažų ban
kelių išimti ir indėti į dides
nius bankus ant didesnio nuo
šimčio. Valdybai ypač pavesta 
pasirūpinti indėti pinigus į val
džios bondsus. Pernai metais 
kasininkas kartais laikydavo 
palaidų pinigų net $18.000.00. 
Iš to Susivienijimui buvo ne
maža nuostolio. Dabar nu
tarta, kad visi pinigai būtų 
ant Susiv. vardo padėti, visi 

| ant nuoš. ir tik $3.000.00 ant 
čekių. Kasininkui nutarta 
mokėti algos $25.00 į mėnesį.

Kitų metų seimas nutarta 
laikyti Pittsburghe.

Į valdybą pateko: pirminin
ku J. Jaroševičius, viceprezi
dentu Kaz. Krušinskas, sekre
torių J. Vasiliauskas (vienbal
siai, per aklemaciją), kasinin
ku p. Stulgaitis, iždo globė
jais V. Lukoševičius ir A. Nau
sėdienė. Knygius — kun. Stru- 
ckus, dvas. vad. kun. J. Ja
kaitis.

NUTARIMAI.
'šių metų seimas (Philadel- 

’phijoj, 6, 7 ir 8 birž.) buvo ga- 
’na skaitlingas,, nes prisirinko 
-apie 80 delegatų. Pirminin
kavo Ks. Strumskis iš Brook
lyno, jo pagelbininku buvo J. 
Jaroševičius, sekretoriais Ju
lius Kaupas ir Pr. Juras.

Seimas buvo labai vaisingas 
■-‘svarbiais nutarimais, kurie 
susivienijimo gerovę žymiai 
pastūmės pirmyn. Bene svar
biausias nutarimas — tai ingy
ti apie New Yorką savus na
mus, kuriems išleisti nedau
giau kaip $30.000.00. Namai 
taip turi būti parinkti, kad juo
se galima būtų paruošti vietą 
ir ateiviams, paimtiems iš lai
vo. Susivienijimas nutarė a- 
teivių globojimą imti į savo 
rankas. Užtat ir namai nu
tarta ingyti arti uosto, ne Pen- 
sylvanijoj, kur norėjo daryti 
susivienijimo centrą veik visi 

ZRensylvanijos delegatai. Ka- 
<■ dangi dėl vietos varžėsi New 
~ Yorkas, Brooklynas ir New- 
i arkas, tad išrinkta komisija 
riš-B žmonių: po du iš kiekvie
no'anų trijų miestų, 1 iš Pen- 
sylvanijos ir 1 iš Chicagos. 
,9-asis komisijos narys ir drau
ge josios pirmininkas bus su
sivienijimo vice-prezidentas. 
Tai komisijai iki 1 d. rugsėjo 
įsakyta surasti tinkami namai 
geriausioj vietoj ir visas pro
jektas pirkimo induoti Susiv. 
valdybai, kuri netrukus pa- 
.-sistengs namus nupirkti. Tai
gi jau šią žiemą Susivienjimas 

'turės savo lizdą, iš kurio len
gviau bus tvarkyti visą veiki

amą ir stumti pirmyn organiza
cijos reikalus.

Lygiai svarbus nutarimas v- 
ra ir apie leidimą savo laikraš
čio. Manoma jį leisti kaip tik 
bus visiškai intaisyti savi na
mai. Iki tam laikui lieka or
ganu “Draugas.”

Tai-gi mūsų milžinas galės 
■prabilti ir per savo laikraštį 
galės plačiau varyti agitaciją. 
Laikraščio leidimas pavesta su
tvarkyti literatiškai komisijai 
ir valdybai.

Kliudė Susiv. augti ta aplin
kybė, kad kartais ligonys pa-Į 
šalpą negreitai gaudavo. Mat 
kol pasirašydavo pirmininkas, 
sekretorius ir iždo globėjai 
(visi jie buvo išsimėtę), praei
davo nemaža laiko. Dabar 
nutarta, kad pasirašys ant į- 
sakymo išmokėti pašalpą tik 
pirmininkas ir sekretorius. Pa
šalpa turės būti išmokėta nuo 
išsiuntimo iš kuopos dokumen
tu ne vėliau, kaip per 15 die
nų.

Agitacijos reikalams nutar
ta kreipties į moksleivius.
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' Kaz. Krušinskas išrinktas 
garbės nariu.

Tautos Tarybon išrinkti tie 
patys: V. Lukoševičius ir kun. 
F. Kemėšis.

Seimas pasibaigė 8 birželio 
11 vai. naktį.

ĮSPŪDŽIAI.
Seimas buvo veiklus ir vai

singas, bet vienkart ir triukš
mingas, kaip ir visi ligšiol mū
sų Seimai. Kaž kokios tam
sios pajėgos, matyt, girdė ir 
kurstė daugelį delegatų, ku
riuos norėta panaudoti neaiš
kiems tikslams. Ateidavo 
tie žmoneliai raudonais vei
dais, blizgančiomis akimis ir 
vien tik žinodavo, kad rėkti, 
ar reikia, ar nereikia ir kelti 
lermus. Tečiau indomi psi
chologija girtybės velniuko. 
Jisai siaus, maišys dangų su 
žeme, žmones kiršins, kels 
lermus patol, pakol turės nors 
mažiausią, viltį laimėti. Bet 
nuveiktas ir sugėdintas jisai 
palys į pastalę ir taip ramiai 
tupės, tarsi jo ir kvapo nebū
tų.

Siautė, rėkavo ir erzino sei
mą, tas velniukas per ištisas 
tris seimo dienas. Nusirami
no tik ant pat galo, kuomet 
senasis kasininkas-saliūninin- 
kas pralaimėjo kovą dėl kasi- 
ninkystės, kuomet kitam rėks
niui saliūnininkui delegatui 
tapo atimtas balsas. Paskuti 
nė valanda seimo — buvo rim
čiausioji ir ramiausioji iš visų. 
Indomioje kovoje tamsos su 
šviesa, atsilikimo su pažanga, 
saliūno su blaivia mintimi — 
pergalėjo šviesa, pažanga ir 
blaivi mintis.

Pastebėta dar vienas malo
nus apsireiškimas. Seime da
lyvavo nemaža mūsų jaunos 
katalikiškos inteligentijos ir 
šviesių, pažangių darbininkų. 
Tai buvo malonus siurprizas 
visiems tiems, kurie buvo lig
šiol pripratę seimuose matyti 
daugiausiai saliūno aukas, ne
suprantančius organizacijos 
reikalų, tikinčius tik į kakari
nių stiprumą ir į kaustytų ba
tų galybę.

Susivienijimas žymiai atsi
naujina ir su naujomis pajėgo
mis drąsiai žiūri į ateitį.

Dėl X-o straipsnio 
alkolio apgynime.

Nesenai “Lietuvoje” p. X-as 
indėjo straipsnelį alkolio ap
gynimui. P. X-as sakė, kad 
tą straipsnį jisai vertęs, tik 
nesakė iš kur. Mes pareikala
vome, kad pasakytų, iš kur 
vertė, kad parodytų autorių, 
ir vietą, kur buvo spauzdintas 
originale. Dabar “Lietuvos” 
redakcija rašo sužinojusi iš p. 
X-o, jog tas straipsnis jo bu
vęs paimtas iš “The Evening 
Sun,” Baltimore, Md. laikraš- v* cio.

Tai ne rimtas darbas. Tuo 
neatsikarapysi. Reikia nuro
dyti to laikraščio numeris, ar
ba diena, mėnuo ir metai, taip
pat autoriaus pavardė. Ta
da lengva būtų patikrinti, ar 
tas “straipsnis” iš bravoro 
paeina ar iš geros valios ne
gudraus rašytojo. Tai-gi pra
šome p. X-o dapildyti savo nu
rodymus. Reikia viską išves
ti aikštėn. Kam čia slėpti au
torių, ar laikraščio numerį, 
jeigu, anot “Lietuvos” redak
cijos straipsnis buvo tiek rim
tas ir geras, kad rado net vie
tą jos skiltyse.

Uosis.

Fondų peržvalga.

Nelaiminga lietuvių tauta iš 
priežasties vienybės stokos, iš 
priežastis nesugebėjimo vi
siems vienodai veikti pagaliaus 
svarbiausiuose, visą tautą a- 
peinančiuose klausimuose. Mes 
vis esame pasidalinę į partijas 
ir partijėles. Mes tautos kul
tūros vežimą vežame taip, kaip 
ana Krilovo pasakose garsioji 
“troika”: gulbė, lydys, (li- 
deka) ir vėžys, kurie visi sa
votiškai vežimą tampė: gulbė 
norėjo vežimą pakelti į padan
ges, lideka tempė į vandenį, 
o vėžys traukė atgal ir tokiu 
būdu vežimo nei iš vietos pa-

uSsasisissiiLz
judinti negalėjo. Taip lygiai 
ir mes lietuviškos kultūros dar
bą dirbame. Pagaliaus nesu
tinkame taip svarbiame, kaip 
lietuvių nuo karės nukentėju
sių šelpimo ir tam tikslui aukų 
rinkimo klausime: turime lie
tuvių katalikų, tautiečių-lais- 
vamanių ir socijalistų-revoliu- 
cijonistų ir dar keletą mažes
nių ar didesnių fondų. Mūsų 
3 pirmieji fondai yra visi su 
politiškomis spalvomis ir geri 
yra aukoms rinkti tarp lietu
vių, bet negali kitataučiams 
amerikonams užimponuoti ir 
jų prie aukavimo į tuos fondus 
patraukti. Paimkim tokį fon
do pavadinimą kaip “Autono
mijos fondas” arba, kad ir 
mūsų katalikų “Tautos Fon
das,” iš kurio pagal konstitu
cijos 10 proc. eina į geležinį 
kapitalą, kurs nežinia kada 
bus pajudintas, 20 proc. eina 
išgavimo Lietuvai savvvaldos 
reikalams. “Tautos fondus” 
— “National funds” turi visos 
tautos, nežiūrint į tai ar reikia 
kokius nuo karės nukentėju
sius šelpti, ar ne. Iš tautos 
fondo yra steigiamos mokyk
los, universitetai, yra stato
mi karės laivai, karės orlai
viai ir tt. Svetimtaučių šir
dis galima suminkštinti ir ant 
aukavimo paraginti kalbant 
jiems vien tik apie lietuviu nuo 
karės nukentėjusių vargus, 
skurdą, badą, apie reikalą su
šelpti lietuvius iš atžvilgio į 
artimo meilės prisakymą, bet 
kad amerikonai su noru auko
tų abelnai į lietuvių “Tautos 
Fondą” labai reikia abejoti? 
Suprasdami tai visą, mes Nev 
Yorko provincijos kunigai su 
nekuriais svietiškiais inteli
gentais sutvėrėme taip vadina
mą “American Relief Fund for 
Lithuanian War Sufferers.” 
“Amerikiečių Pagelbos Fon
das nuo karės nukentėjusiems 
lietuviams” su tikslu vien tik 
nuo karės nukentėjusius lietu
vius šelpti. Neužtenka vien 
gražaus vardo ir tikslo, bet 
reikia dar, kad to fondo ko
miteto sąstatą, nariai kitiems 
užimponuotų, kad to fondo na
riai būtų žymūs veikėjai, žy
mios, visuomenei žinomos y- 
patos. Aukojanti visuomenė 
nori žinoti, kas jų suaukotus 
pinigus valdys, kas jie per 
vieni, ant ko jų aukas apvers, 
ar galima jiems užsitikėti. To
dėl tarp kitų augštesnių val
dininkų mes užkvietėme į savo 
“fondo” globėjus Nev Yorko 
Kardinolą Farley, Chicagos 
Arcivyskupą Mundelein, Broo
klyno vyskupą McDonnell, Ne- 
varko vyskupą 0,Connor ir 
Hartfordo vyskupą Nilan. Ši
tie visi augšti bažnyčios valdi
ninkai maloniai sutiko būti 
mūsų sutverto “American R. 
Fund for Lith. var sufferers” 
globėjais ir vieni jau paauko
jo po kelis šimtus dolerių, o 
kiti pasižadėjo dar paaukoti. 
Nežiūrint ant to, kad mes sa
vo “Fondo” nariais — globė
jais jau turime daug žymių as
menų, mes ir toliaus dar kvie
sime prie to “Fondo” kuožy- 
miausius Amerikos valdinin
kus. Tų globėjų, kuriuos mes 
jau turime, garsūs vardai 
duoda mums gvaranciją, kad 
šitas “American R. Fund for 
Lith. var sufferers” turės kuo- 
geriausį pasisekimą Amerikos 
visuomenėje ir atneš nukentė
jusiai Lietuvai kuodidžiausią 
naudą.

Jog atsakantis fondo pava
dinimas ir žymių narių vardas 
daug reiškia, suprato tai ir 
mūsų tautiečiai-Iaisvamaniai, 
kurie ir neužsiganėdindami 
pirmiaus sutvertu “Lietuvos 
gelbėjimo ir Autonomijos fon
du, ’ ’ sutvėrė dar šitokį fondą: 
“ Lithuanian - American Relief 
Fund to render aid to the Lit
huanian war sufferers in Rus
sia and Germany.” Šito fondo 
yra šitoks komitetas:

The American committee for 
Lithuanian Relief:

Pierre S. Vilmont, President 
Benedict Schegaus, Vice-pre- 

sident,
Joseph O. Sirvydas, 
Mathias J. Vinik, 
Peter Mikolainis, secretary, 
Michael W. Burk, Treasurer, 
Depository: First National 

Bank of Brooklyn, N. Y.
Contributions vili be for- 

New

varded abroad through the A- 
merican Red Cross.

General Office: 37 — 39 E. 
28th. Street, New York.

Members:
Dr. John Basanavičzius, 

President of the Lithuanian 
Society of Sciences, Vilno, Lid- 
ski 7, Russia.

Dr. John Szliupas, Pres. of 
Lithuanian Autonomy Fund, 
Scranton, Pa.

His Eminence Francis Kare- 
vičzius, Bishou of Rom. Cath. 
Diocese, Kovno, Russia.

Most Rev. A. Dombrauskas, 
Prelate, Editor of “Draugija”, 
Kovno, Russia.

Most Rev. A. Masuleviczius, 
Prelate, Kovno, Russia.

High Rev. K. Olszevski, Dea- 
con of Rom. Cath. Seminary, 
Kovno, Russia.

M. Leonas, Esq. Member of 
the Durna, Vilna, Russia.

Martin Yczas, Esq. Member 
of the Durna, Petrograd, Rus
sia.

A. Zmuidzinaviczius, Pres. 
of the Lithuanian Society of 
Arts, Vilna, Russia.

Dr. K. Draugelis, Secr. of 
the Lithuanian Autonomy 
Fund, Chicago, BĮ.

Dr A. J. Zimantas, Pres. 
of the Lithuanian Sociaty of 
Patriots, Chicago, BĮ.

L. Szemas, Editor of Lie
tuva, Chicago, BĮ.

B. K. Balutis, Esq. Editor 
of “Amerikos Lietuva.”

Dr. A. Mikolaitis, Lawrence, 
Mass.

A. B. Strimaitis, Secr. of the 
Lithuanian National Alliance 
of America, New York, City.

J. Gabrys, Esq. Manager of 
the Lithuanian Bureau of In- 
formation, Paris, France. '

Dr. Aldona Szliupiute-Jan
kauskas, Buffalo, N. Y.

V. P. Jankauskas, Superin- 
tendent in the Immigration 
Service, Buffalo, N. Y.

M. J. Vinick, B. C. 
York, City.

Miss Marie Juszkewicz, New 
York City.

V. K. Raczkauskas, Editor 
of “Tėvynė” New York City.

B. Schegaus, Pres. of Lithu
anian Relief Fund, Brooklyn, 
N. Y.

J. V. Liutkauskas, Pres. of 
Lithuanian American Citizen 
Club. Brooklyn, N. Y .

Tai šitokį naują fondą su 
tokiais nariais sutvėrė mūsų 
tautiečiai - laisvamaniai. Bet 
mums rodosi apie prigulėjimą, 
arba norą prigulėti prie to Ko
miteto Kauno vyskupo, Kare
vičiaus, ir kunigų Pralotų, 
Dambrausko, Maculevičiaus ir 
Olševskio labai reikia paabe
joti. Mums rodosi, kad mū
sų tautiečiai-Iaisvamaniai, no
rėdami Amerikonams parody
ti, jog jie iš vieno darbuojasi 
su vyskupais ir kunigais, o ne
galėdami savo tarpan įrašyti 
Amerikos kunigų, su kuriais 
neina, nesidarbuoja, iš vien, 
o kuriuos, priešingai vis že
mina ir ignoruoja, įrašė anuos 
Europos Pralotus savo tarpan, 
kad jų vardais savo Komitetą 
pagražinti, ir jam priduoti 
autoritetą nesiklausdami Jų, 
ar Jie to norės, ar ne. Čia 
norėta savo nuogumą prideng
ti svetimais neužpelnytais rū
bais. Čia norėta pasidabinti 
svetimomis plunksnomis. Čia 
norėta Amerikonams parodyti, 
kad Amerikos lietuviai Kuni
gai tai niekam netikę, tamsūs, 
nieko neišmano, neveiklūs, už
tat mes juos ir ignoruojame, į 
savo Komitetą ir nepriimame, 
nes jie mums nelygūs, perže- 
mi; mes šviesūs žmones, inte
ligentai, mes “podnimai po 
vyžše:” kas kita mums susi
dėti su tokiais Europos vysku
pais, Pralotais. Ypatingai 
tokiu būdu norėta akis apdum
ti New Yorko Kardinolui Far- 
ley, kurį norėta į savo Fondo 
narius įtraukti. Kad Kardi
nolas nepasakytų: kur jūsų 
lietuviai vyskupai, kunigai? 
Kodėl jie nesidarbuoja, aukų 
nerenka? Užtat ir įrašyta 
viršminėtų Pralotų vardai.

Šit kokį laišką minėtas tau- 
tiečių-laisvamanių Komitetas 
parašė į Kardinolą’Farley: . 
His Eminence Cardinal Farley, 

Madison Avė., — 50th Str., 
New York City.

Your Eminence: —

/ ■

I

Owing to great devastation 
caused by the war in Lithuania 
embracing provinces of Suval
kų Grodno, Vilno, Kovno. 
Courland and East Prussia, a 
committee vas formed to ren- 
der aid to sufferers of said ter- 
ritory. Being a distinctly 
different nation, than Slavs or 
Teutons, the Lithuanians are 
not aided by organizations for 
the relief of other nations, and 
are entirely destitute.

In order to accomplish re
lief work more offieaciuosly 
the Lithuanian-American Re
lief Commiteee is endeavoring 
to secure cooperation of promi- 
nent Americans.

Cognizant of your philant- 
ropv, your influence, the Lit- 
tuanian-American Relief Com
mittee at a meeting held ves- 
terday, elected vou as its ho- 
norary vice president and ho- 
pes hat you vili lionor us by 
accepting the appointment. 
Your name vili add great pres- 
tige to this organization and 
thus would aid the work of 
mercv relieving suffering hu- 
manitv in its most trying hour.

Very respectfullv 
Pierre S. Vilmont, 

President.
Kardinolas tai ne žvirblis; 

nesidavė ant pelų pagauti: ap
turėjęs tokį laišką, Kardinolas 
Farley prisiuntė tą laišką savo 
Arcivyskupijos kunigui šešto
kui, melsdamas paaiškinti Jam 
kas per vienas tas Komitetas, 
kurs Jį išrinko savo vice-presi- 
dentu. Paaiškinus kunigui 
Šeštokui kame dalykas, Kar
dinolas nutarė ant to laiško 
nieko neatsakyti, o prisiųsda- 
mas ant kun. šeštoko čekį ant 
$400.00 į mūsų sutvertą “Ame
rican, Relief Fund for Lithu
anian War Sufferers” pats 
prisižadėjo būti to mūsii fondo 
globėju.

Tautiečiai-Iaisvamaniai pa
rodė prieš Kardinolą Farley 
savo dvasinį nuogumą, savo 
nežinojimą Bažnytinių dalykų 
ypatingai tuomi, kad jie įra
šydami į savo fondo narius vy
skupą Karevičių ir tris pralo
tus, nežinojo pagaliaus, kaip 
juos vadinti (tituluoti). “His 
Eminence” vadinasi tiktai 
Kardinolas, o vyskupas titu
luojasi “Right Reverend.” 
“Most Reverend” tituluojasi 
tiktai Arcivyskupas, o Pralo
tas tituluojasi “Right Reve
rend” (Rt. Rev.) Kanauninkai 
tituluojasi “Very Reverend.” 
Tokio titulo, kaip pavadin
tas Kanauninkas Olševskis 
“High Reverend” visai nėra 
vartojama katalikų Bažnyčio
je. Taip-gi nėra katalikų se
minarijose tokio urėdo, koks 
suteiktas (maloningai) tautie- 
čių-laisvamanių kunigui Olšev- 
skiui: “Deacon of Rom. Cath. 
Seminary.” “Ex ungue leo- 
nem” sako lotinų priežodis, 
lietuviškai tą patį reiškia prie
žodis “pagol plunksnų pažįsta
ma paukštis.” Tai yra: pa
gal tokių mažmožių Kardino
las Farley suprato, ant kiek 
tas Komitetas yra katalikiš
kas. Kad tautiečiai-laisvama- 
niai būtų turėję savo Komite
te nors vieną kunigą, ne būtų 
tokių vaikiškų klaidų padarę. 
Ir tautiečiai-Iaisvamaniai dar 
drįsta girties savo mokslu, sa
vo kultūriškumu ir savo žmo
niškumu! Sapianti sat!

Amerikiečių Pagelbos Fon
do nuo karės nukentėjusiems 
lietuviams.

Globėjai:
Jo Eminencija Kardinolas 

Jonas Farley, New Yorko Ant- 
vyskupis.

Jo Malonybė Jurgis W. 
Mundelein, D. D. Chicagos 
antvyskupis.

Jo Malonybė Karolis E. 
McDonnell, D. D. Brooklyno 
vyskupas.

Jo Malonybė Jonas J. Nilan, 
D. D. Hartford’o vyskupas.

Jo Malonybė Jonas J. 
O’Connor, D. D., Ne vark’o 
vyskupas.

Komitetas:
Kun. B. Žindžius, Pres. 214 

Ripley Place, Elizabeth, N. J.
Kun. J. Šeštokas, Kasierius, 

32 Dominick Street, New York, 
City.

Kun. A. M. Milukas, sekre
torius 94 Hull Avenue, Mas- 
peth, L. L N. Y.

Kun. A. Kodis, fin. sekre
torius, 207 York Street, Brook
lyn, N. Y.

Kun. N. J. Petkus, Vice 
Pres. 259 N. Fifth Street, Bro
oklyn, N. Y.

Kun. M. Pankauskas V. Pres. 
443 Park Avenue, Bridgeport, 
Conn.

Kun. S. P. Remeika, V. Pres. 
213 So. Fourth Street, Brook
lyn, N. Y.

Majoras Generolas Dennis 
F. Collins, Elizabeth, N. J.

Kun. Mikolas Krušas, 717
W. 18-th Street. Chicago, UI.

Kun. Serafinas, 2323 W. 23- 
rd Street, Chicago, BĮ.

Kun. Al. Skrypka, 4557 
Wood Street, Chicago, BĮ.

Kun. J. Dabužinskas, Vice- 
-pres., Ne vark, N. J.

Kun. F. Jakštis, Vice-pres., 
Harrison, N. J.

Kun. E. Budreviče, Bayon- 
ne, N. J.

Kazimieras Brusokas Nota- 
rv Pub. 63 Orient Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Izidorius Nausiedas, Ban- 
ker, 917—33-rd Street, Chi
cago, III.

REDAKCIJOS ŽODIS.
Šiame atsišaukime indo- 

miausia tai išdėstymas fakto, 
kaip Brooklyno “tautiečiai” 
pasalingu būdu norėjo išgauti 
iš kardinolo Farlev pinigų. Nė
ra abejonės, kad p. Vilmontas 
kreipėsi ne vienas į kardinolą, 
kad apie jo žygį žinojo ir kiti 
jo draugai, to paties komite
to nariai. Visi jie, prisiden
gę svetimomis plunksnomis, 
parodė visuomenei, ko jie ver
ti. Gaila, kad tas faktas 
taip vėlai tapo iškeltas aikštėn. 
Būtų buvę naudinga žinoti se
niau, su kuo mes čia turime 
reikalą.

Kai dėl to naujojo fondo 
“ American Relief Fund,” kurį 
Brooklyno ir apielinkių kuni
gai suorganizavo priešais aną 
tautiečių laisvamanių fondą — 
priminsime čia nutarimą Tau
tos Fondo seimo 9 birželio 1916 
m. Seimas išreiškė pageidavi
mą, kad to naujojo fondo ve
dėjai veiktų vien tarp ameri
konų, gi surinktus pinigus 
siųstų Tautos Fondo valdybai; 
Tautos Fondas gi iš savo pusės 
apsiima visus surinktus ano 
fondo pinigus sunaudoti vien 
šelpimui lietuvių nukentėjusių 
nuo karės.

Reika tikėties, kad šis pa
geidavimas bus išpildytas, nes 
ištikrųjų, mums, katalikams, 
visose mūsų veikimo srityse 
reikia jungti pajėgas, o ne 
skaldyti.

¥

ŽADĖJO ROJŲ, — IR NĖRA 
JO.

Liepalotij Striukis, dabar 
gyvenantis Chicagoje, neper- 
senai apsivedė su Ona Avaite, 
gan padoria mergina; vien tik 
galima būtų jai užmesti, kad 
mėgo neišpasakytai puošties. 
Ar į trečią mėnesį po vestuvių 
Onutė pradėjo išmėtinėti Striu
kiui, kad jis neišpildo savo 
prižadų.

— Matai, brangusis, žadėjai 
tesi, — paaiškino Striukis, 
mūsų gyvenimo rojų, o dabar 
nenori nei šilkinės šlebės nu
pirkti.

— Taip, mieloji Onute, ža
dėjau ir kada nors nupirksiu, 
bet tveriant rojų nėra ką mąs
tyti apie šilkines šlebes, — 
teisinosi Striukis.

— Kaip tai? — paklausė O
na.

— Vai tu mano širdelė, 0- 
nyt! Kur tu girdėjai, kad 
rojuje kas būtų nešiojęs šilki
nes drapanas, tik lapais dangs- 
paaiškino Striukis.

— Tegu bus ir taip, bet jau 
aš lapais nesidangstysiu, —? 
atkirto Ona.

— Dar ir tai reiktų pastebė
ti, — nesiliauja Juozas, jei da
bartinės mados drapanose mo
teris būtų įvesta į buvusį rojų, 
tai visus gyvūnus būt iŠbai- 
džiusi iš rojaus.

— O, jau to perdaug, — pa
sakė Ona.

— Žinoma, kad perdaug — 
kalbėjo toliaus Striukis. — Mo
terims dabartinis rojus yra ge- 
riausis tas, kad žiūrėtų namų 
tvarkos, ir būtų savo vyrui iš
tikima.

J. V. K..x



Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

BALTIMORE, MD.

Puikūs lošimai.

*

Streikas.

Buvo pastatyta scenoje ke
letas puikių veikalų. Atlošė 
gerai išsilavinę vyčiai ir sųjun- 
gietės. Pirmas lošimas buvo 
gegužio 22 d. pobažnytinėj sa
lėj. Pelnas ėjo nukentėju- 
siems dėl karės. Kožnas sa
vo roles gerai atliko. Buvo ir 
gražių deklemacijų. Žmonių 
buvo gana daug.

Antras teatras įvyko birže
lio 6 d. toj pačioj salėj. Pel
nas ėjo vyčiams. Lošimu ir 
tvarka visi buvo labai paten
kinti Gražus pulkelis mergi
nų ir vaikinų gražiai sudaina
vo. Buvo ir monologų. Pro
tarpiais griežė muzika. Į va
karą atsilankė ir gerb. klebo
nas kun. J. Lietuvninkas. Jis 
buvo labai užganėdintas ir pa
gyrė rengėjus ir išpildytojus. 
Žmonių buvo daug.

Kai subruzdo katalikai vei
kti, tai tas nepatinka laisva
maniams ir socijalistams. Ban
do kenkti. Sužinoję, jog vy
čiai rengia vakarų tai pasis
kubino tą pat dienų surengti 
prakalbas. Tai norėjo patrau
kti žmonės į savo pusę. Bet 
tas nepasisekė. Žmonės neat- 
bojo nei ant cicilikų prakalbų, 
nei ant blogo oro, o atsilankė 
skaitlingai. Smagu, kad žmo
nės ima išvysti savo priešinin
kus ir ima tolinties nuo jų ir 
remti katalikų rengiamas pra
mogas.

žvilgiu Eastoniečiai taip-gi ne- 
žemai stovi — prie S. L. R. K. 
A prisirašyta virš 60 narių. 
Vyčių 34 kp. užaugo lig 55 na
rių.

Eastoniečiams dar pravartu 
sutverti Spaudos Draugijų, 
Darbininkų Sųjungos kuopų, 
— taip-gi nepamiršti Tautos 
Fondo skyrių įkurti.

Lai gyvuoja Eastoniečiai, 
lai darbuojasi pasekmingai ir 
toliau.

P. Revizorius.

3

V. šv.

Birželio 3 d. nuo pat ryto 
sustreikavo daugiau kaip 4.000 
darbininkų, kurie dirba prie 
statymo mokyklos, daugybė 
streikierių priguli prie unijos, 
ale yra ir tokių, kurie prie u- 
nijos visai nepriguli.

Prieš streikų paprasti dar
bininkai dirbo po 9 vai. į die
nų ir turėjo po 25c. į valandų 
o dabar unija reikalauja iš 
kompanijos, kad paprastas 
darbininkas turėtų į valandų 
po 42c. ir pusę. Kaip girdė
tis būk kompanija sakanti, kad 
to reikalavimo niekuomet neiš- 
pildysianti, o streiko vedėjai 
ragina darbininkus, kad visi 
stipriai ir vienybėje laikytųsi 
ir gali būti, kad tas streikas 
negreitai pasibaigs.

Tyrinėjęs.

į streikų Seredoj 7 birželio 
grįžo visi darban po 4 savaičių 
streiko. Kompanija išpildė 
nekuriuos darbininkų reikala
vimus. Molderiams pagerino 
išlygas. Jei molderis pats su
maišys smėlį, tai kompanija 
mokės 20 centų už florų 
Molderiai dirbanti nuo stukių 
gaus 12į nuoš. pakelti. Die
niniai gaus 3 centus į valandų 
daugiau. Darbo valandos 
permainytos 56 vai. į savaitę. 
6 vai. subatoj. Pinigus mo
kės kas savaitė. Pinigus mo
kės kompanija laiku.

Stasys.

WILKES BARRE, PA.

Blaivininkų pramonė.

Vietinė BĮ. kuopa 7 d. gegu
žio parengė prakalbas ir prog
ramų sekančio turinio. Vado
vavo kun. J. šiupšinskas. Jis 
atidarė vakarų, pirmas pasi
rodė F. Černiauskas su pas
kaita iš “Darbininko” “Svai
galų Blėdis,” antras ant prog- 
ramo, buvo sulošta veikalėlis 
“Nepatiko vištiena.” Lošėjai 
jauni, bet sulošė gana gerai. 
P-lė Rutkauskiutė turėjo Simo 
rolę ir nežiūrint į tai, kad vy
ro rolėje, bet puikiai nudavė 
sergančiu seniu. Toliaus sekė 
prakalba kun. Miliausko, gerb. 
kalbėtojas puikiai nupiešė svai
galų blėdį bei visų jų biznį. Po 
prakalbai buvo sulošta “Čigo
nės Atsilankymas.” Gana pui
kiai nusisekė. Po prakalbų bu
vo laimėjimai. Buvo leidžia
ma pačių blaivininkių mergai
čių siuviniai. Taip ir užsibai
gė programas.

Choro šokis su dainomis.

v •

EASTON, PA
Einant Northampton gatve 

30 d. gegužio, pasitinku vie
nų draugų Jis man greit pa
sisakė, kad skubinus į prakal
bas. Paklausiau, kur jos bus 
ir kas kalbės, o ypač kas jas 
rengia. Minėtas draugas at
sako: svečiai iš Lietuvos A. 
Bulota, Bulotienė ir senelė 
lietuvių rašytoja Žemaitė. Ei
siu ir aš, tariau sau.

Einant gatve draugas pa
duoda man plakatų girdi ren
gia L. S. S. 42 kuopa.

Atėjome į salę. Publikoje 
pasirodo susipratėlių: tūlas J. 
Katinas su savo tavoru pomo- 
grafišku ‘ ‘ Šakės Kardu ’ ’ eina 
per salę ir kiša kožnam po no- 
sia bene pirks kas tų mėšlų

Galop čiela valanda susivė
linę pasirodo svečiai; na dabar 
manau sau jie pripildys mano 
širdį Lietuvos meile, sugrau- 
dvs. Bet pamačiau, jog jam 
rūpi ne Lietuvos vargus ap
sakyti, bet šmeižti tuos, ku
rie daro gerų Yčų kun. Ol
šauskų ir kitus.

Kukiuna.

ų “Živilę.” Visi sutiko loš- 
i. Buvo tartasi susivienyt su 

C. L. Teatrališku choru ir da- 
yvauti parkuose su dainomis. 

Šių vasarų visos tautos susis- 
netę po kelis chorus pasirodo 
kokia tauta ir kų gali. Jei 
Teatrališkas choras atsisakys 
susivienyt, tai Vyčių choras 
vistiek dalyvaus tame progra- 
me jau prie to rengiasi.

Špokas.

Taip-gi buvo renkamos au
kos. Aukavo:

Po. $1.00 A Milukas, K. 
Brusokas, A Brusokienė, J. 
Adomaitis, A Smečkus, V. 
Daubaras, V. Dailydis, S. Po
ciūnas, V. Abromavičius ir K. 
Lazauskienė.

9
Po 50c. S. Karvelis, A Kar- 

velienė, K Dumblis, J. Bra- 
tonis, S. Adomaitis, S. Šim- 
kauckienė, P. Glastis, V. Ben- 
daravičius, M. Pajaujutė, A 
Lukoševičius ir A. Juškevičius.

Po 25c. J. Kivirdis, A. Pa
jaujis, J. Stirinas, M. Var- 
neskis, S. Strumskis, J. Mu- 
raskos, A. Kaunickis.

Nuo pirmiau aukota A. Bin- 
doko 50c. ir pagal T. F. kons
titucijų A Brusokienė $1.00

Su smulkiomis $30.05, nuo 
tiiketų liko $6.90, už obuolius 
ir orendžius $3.50. Viso sy
kiu $40.00. Ką ir pasiunčiam 
į T. Fondų

13 skyr. rašt.

EASTON, PA
Gegužio 31 d. Eastono lie

tuviams paliko minėtina amži
nai. Tų dienų jų įgyta savas- 
tin protestoniška bažnyčia gra
žiausioj miesto dalyj ant Sprin- 
garden gatvės, netoli Colum- 
bus skvero. Grynais pinigais 
įmokėta $6.000.00; paskolos gi 
užtraukta $12.000.00.

Ši lietuvių kolonija savo is
torijoj gana marga: čia įvai
rių srovių imtasi—įvairūs kal
bėtojai laisvamaniij kviečiami 
taip ir piudindavo žmonės. Vi
sas jų veikimas ir buvo krei
piamas, kad lietuviai katali
kai negalėtų sutverti parapi
jos. Laisvamanių širdys taip 
yra pilnos neapykantos link 
katalikų — jog jie ir taiko par- 
kviesti tokius kalbėtojus, kad 
tik kuojuodžiausiai apšmeižti 
katalikus, o jei kalbėtojas ma
žai težemina katalikus tai toks, 
jų skaitomas netikusiu. Iš 
visų kalbėtojų giliausiai jiems 
įkrito širdin X. Mockus, kurį 
regis žada vėl parkviesti. Te
kiau pasekmės to viso nekul- 
tūriško veikimo buvo gausios. 
Katalikai ėmė susiprasti ir vie- 
nyties ir vis geriau rūpinties 
parapijos reikalais. Parapi
jos įkūrėju buvo kun. A. Mi
lukas, paskui rūpinasi iš eilės 
kun. J. Kaulakis, P. Gudaitis. 
Prie kun. A. Kaminsko jau 
perkama žemė bažnyčiai staty
ti. Pagaliaus šį metų nuo 1 d. 
vasario pradėjus rūpinties pa
rapijos reikalais kun. P. Gudai
čiui protestonų bažnyčiai nu
pirkti į trumpų laikų surinkta 
$6.000.00 ir 31 gegužio jau pa- 
kiaryti dytal

Šv. Trejybės choras 25 ge
gužio parengė šokius su daino
mis Concordia salėj. Per
traukose šokių tapo padainuo
tos choro ‘ ‘ Kur giria žaliuoja; 
merginos sudainavo vienų dai
nelę. Visas choras “Kaip-gi 
gražus, gražus” ir p-lė A. Sta- 
naičiutė solo “Pamylėjau va
kar” sudainavo labai puikiai, 
nes publika iššaukė antru kar
tu. Šiaip viskas gana gerai 
nusisekė, taip-gi turiu primin
ti, kad šitas choras labai dar
buojasi. Dabar mano sulošti 
teatrų parapijos naudai ir sta
to Petrausko operetę su pagel- 
ba apielinkių chorų. Opere
tes “Consilium Facultatis ir 
“Lietuviškas Milijonierius” 
perstatys laike L. Vyčių Kon
greso 10 d. liepos. Linkėtina 
gero pasisekimo.

L. Vyčių kp. susirinkimas.

Susirinkimas įvyko 28 d. 
gegužio bažnytinėj salėj. A- 
part visų svarstymų tapo iš
rinkti delegatai į kongresų. De
legatais tapo išrinkti šios ypa- 
tos: J. Jasonis, J. Lietuvnin
kas, p-lės Ona Šergeliutė, M. 
Mačiulioniutė, O. Buragiutė, 
F. A. Černiauskas ir J. Bura- 
gas. Kongreso rengimo ko
mitetas rengiasi surengti pui
kių pramogų laike kongreso. 
Į talkų atėjo Kingstono L. Vy
čių kuopa. Būtų geistina, 
kad kuodaugiausiai suvažiuo
tų delegatų ir svečių, nes 
Wilksberiečiai žada gerai pa
vaišinti visus atsilankiusius.

Taip-gi būtų geistina, kad 
visi svečiai ir delegatai, pra
neštų, iš anksto apie savo at
silankymų, tuojaus bus pra
nešta kur kreipties su visais 
reikalais.

MINERSVILLE, PA.
Cionais gegužio 4, 5, 6 dd. 

šv. Pranciškaus lietuvių baž
nyčioje buvo 40 valandų atlai
dai. Bažnyčių vpatingai-gi 
altorius buvo puikiai žolynais 
papuošti. Gerb. kun. J. Dum
čiui į pagelbą atvyko kun. J. 
Sutkaitis iš Pittsburgh’o, ku
ris nedėlioj per sumų pasakė 
pamokslų vakare per Mišpa
rus pamokslų sakė kun. M. Du- 
rickas iš St. Clair, dar sekan
tieji kungai sakė pamokslus:
kun. J. Valaitis iš Mahanov 
City, Pa., kun. P. K. Cesna iš 
Tamaąua, kun. J. Miliauskas 
iš Pittston’o ir kun. K. Stri
maitis iš Hazleton. Apart virš- 
minėtų kunigų dar sekantieji 
dalyvavo atlaiduose: kun. V. 
Dargis ir kun. J. Šupšinskas iš 
Wilkes-Barre, kun. S. Dobinis 
iš Shamokin, kun. V. Matulai
tis iš New Philadelphių kun. 
P. Gudaitis iš Tamaąua, kun. 
V. Brazys iš Mt. Carmel, kun. 
Dr. P. Augustaitis iš Girardvi-
lle. Per atlaidus apie 1.000 
žmonių atliko išpažintį. Pa
rapijos choras puikiai visų lai
ką giedojo. Ant užbaigimo bu
vo padaryta procesijų kurio
je dalyvavo in corpore mažų 
mergaičių dr-ja ir kareivių 
draugystė. Abelnai tvarko; 
vedama parapija padarė malo
nų įspūdį.

Prutenis.

Abelnas veikimas.

L. D. S. kuopa ir L. Vyčiai, 
sutvėrė kooperacijų ir mano
ma, kad greitu laiku uždės 
valgomų daiktų krautuvę, cici- 
likai taip-gi sutvėrė kooperaci
jų pirmiau negu katalikai, bet 
ši turbūt pakriko, kaip to Gri
go bitės.

L. Vyčių baseball ratelis ga
na puikiai lošia bolę. Yra 
smarkių grojikų ir jau išgrai- 
jino 4 geimius ir nei vieno ne- 
pralošė.

Knarkicitis.

CHICAGO, ILL. 

Laimėjo.

The Western Foundry kom- 
ijos darbininkai laimėjo

CLEVELAND, OHIO.
Birželio 4 d. Šv. Jurgio pa

rapijoj su didele iškilme maži 
vaikeliai priėjo prie pirmos ko
munijos. Parodoje dalyvavo 
Šv. Kazimiero L. S. Kareivių 
Gvardija, D. L. K. Vytauto ir 
naujas benas. Vaikeliai buvo 
gražiai į bažnyčių įleisti. Šv. 
Agnieškos jaunų merginų dr- 
ja baltai pasipuošę giedoda- 
mos vaikelius lydėjo. Laike 
iškilmingų šv. mišių bažnyti
nis choras puikiai pagiedojo 
mišias. P-lė V. Ignatavičiu- 
tė puikių balseliu pagiedojo so
lo. Laike komunijos labai 
puikiai grojo C. D. Tautiškojo 
Beno nariai: Pp. K. Bučius, J. 
Mušinskas, J. Navarskas ir J. 
Vilimaitis, S. Kimutis, su var
gonais pritarė.

Vyčiai veikia.

Birželio 5 d. L. Vyčių 25 kp. 
laikė mėnesinį susirinkimų. 2( 
naujų narių prisirašė prie kuo
pos. Šis susirinkimas buvo 
skaitlingas. Nutarta lig 18 d. 
turėti Vyčių išvažiavimų. P. 
M. Ruseckas sumanė, kad pa
imti didelę teatrų svetainę ir 
pastatyti penkių aktų tragedi-

NEWARK, N. J.

Parapijos fėrai.

Birželio 4 d. š. m. prasidėjo 
jau antri šie metai šv. Trejy- 
>ės parapijos naudai fėrai. Fė

rai traukėsi per tris vakarus— 
nedlios, panedėlio ir utarnin- 
io. Žmonių per visus vaka
rus atsilankė pusėtinai daug. 
Ypatingai nedėlios vakare. Ne
dėlios vakare tapo sulošta 2 
veikalėliai. “Dvi Kūmutės” 
ir “Visi Geri.”

Lošimas kaip pirmas taip 
ir antras nusiskekė gerai. Lo
šė pilnųjų blaivininkų 3-čia 
<uopa.

Pelno iš fėrų galima tikė
kis pusėtino, nes matyti pa- 
rapijonai deda visas pastan
gas, kad tik greičiaus pasista
tyti naujų bažnyčių Užtai 
atsilankiusieji nesigaili nei pi
nigų, nei darbo. Daugiau
sia dirbo merginos ir moterys, 
<aip tai gamindamos tam tik
rus fėrams tinkamus daiktus ir 
pardavinėdamos tikietus ir t.t. 
Reikia pastebėti vienas netikė
tas dalykas, tai taip uoliai dir
bimas per visus fėrų vakarus 
kelių merginų, kurių lig šiol 
katalikų tarpe visai nebuvo 
matyti.

Buvo matomos tik kaipo so
cijalistų tarnaitės, kurios jiems 
ištikimai tarnavo ir taip jas 
daugelis paskaitė. Bet šis: 
faktas parodo, kad ištikrųjų 
jos dar nėra socijalizmo ver
gės ir jau socijalizmui tarnauti 
nenori.

Jos yra katalikės ir drauge 
su visais katalikais jos nori ir 
trokšta dirbti dėl savo tikybos 
kų dabar ir parodė. Socija
listai savo gražiais guodžiais 
žodeliais ir žadėjimais gali pa
traukti tik trumpam laikui, bet 
ne ant visados. Iš visų at
žvilgių galima matyti ir spręs
ti, kad mūsų jaunimui ypač 
lietuvaitėms daug maloniau y- 
ra darbuoties katalikų tarpe, 
negu betikiu socijalistų.

Už tai pilnai galima turėti Į niekuomet Londono lietuviai 
viltį, kad ir tos, tos kelioli- nebuvo taip skaitlingai susi- 
kos lietuvaičių tautos žiedų ii- rinkę, kaip šį kartų kad pasi- 
gai neužsiliks bedievių tarpe, klausyti p. Yčo. Malonu bu- 
kurios tapo per nesusipratimų vo prakalbos klausyti ir džiau- 
įveltos. Kaslink .pačių fėrų gsmas ėmė matant, kad tokios 
surengimo, tai komiteto pa- indomios prakalbos klauso su 
girti negalima ir vien tik už didžiausia atida didžiausias 
tai, kad fėrai buvo girti. lietuvių skaičius. Salė buvo 

Gana keistai atrodė pirmo prikimšta žmonių ir daugelis 
vakaro programas. Progra- netilpo. Ponas Yčas pasakojo 
mas, žinoma, kaip “Dvi Ku- apie pabėgėlių globojimų, a- 
mutes” taip ir “Visi Geri” y- pie Tėvynės reikalus ir karštai 
pač “Dvi Kūmutės”, kurios ragino grįžti po karės Lietu- 
tik ir yra parašytos ir stato- von.
mos scenoje, kad parodžius ai- Šiomis dienomis Londono 
kolio bjaurybes, kaip iš tyro, lietuviai ir daugiau svečių su- 
nekalto žmogaus per alkolį vir- laukė. Iš Amerikos pribuvo 
sta pasibiaurėtinu. O čia p. Romanas Karužų atvyko 
prieš ir po perstatymų komite- kun. Steponavičius ir kun Nor- 
tai bruko atsilankiusiems vis- butas.
kės bonkas ir alaus baksus. Ko- Tai matome, jog mūsų tė- 
dėl 3-čios kuopos blaivininkai | vynainiai važinėju tariasi, 
tokiame vakare dalyvavo, ne- Į veikia Tėvynės labui, 
žinau, bet rodos nepritiko.

Visus Mylintis.

Lietuviai kitur

LONDONAS.

Naujienos tokios.

Darbai paskutiniais laikais 
truputį sumažėjo. Tik odų 
dirbtuvėse darbai eina viduti
niškai.

Pastaraisiais laikais Londo
no lietuviai subruzdo rudį vy
ti iš kliubo. Kaip kiekvienas 
geras darbas sutinka trukdy
tojų taip ir blaivybė čia turi 
priešininkų.

Kartų buvau rašęs “Darb.,’ 
jog pašalpinė dr-ja buvo nuta
rus išsijoti iš savo tarpo cici- 
likus ir tų atlikti buvo išrinkta 
komisija. Ligšiol negirdėti 
apie komisijos darbus, gal ne
suranda cicilikų.

Dabar čia oras nekoks, ne
sveikas. Šiemet gegužis ne
gražus. Gražių dienų dar ne
matėme.

Kainos ant maisto vis kyla. 
Nugastaujame, kas bus toliau.

Čionykščiai lietuviai neri
mauja ar neims juos armijon. 
Ligšiol dar iš valdžios jokio 
pranešimo apie tai neturėjome.

Gegužio 8 d. pribuvo p. M. 
Yčas su kitais 7 durnos atsto
vais. Žinia apie šio garbingo 
tautiečio atsilankymų aplėkė 
lietuvius žaibo smarkumu. Bu
vo surengtos prakalbos. Tai

v«

BROOKLYN, *N. Y.
Vakaras geram tikslui.

Gegužio 29 d. atsibuvo pra
kalbos ir balius parengtos T. 
Fondo 13 skyriaus. Nors pla
čiai buvo išgarsintos ir vaka
ras patogus, bet publikos at
silankė neperdaugiausiai. Va- 
kaars prasidėjo prakalbomis.

Kalbėjo gerb. kalbėtojas K. 
J. Krušinskas, nors kitas kal
bėtojas buvo kviestas ir iš to
liau, bet dėl svarbių priežas
čių nepribuvo.

Daugiausiai jaunimas, žie
das Tautos, dalyvavo, ir ma
lonu žiūrint į taip mandagiai 
užsilaikančius. Linkėtina bū
tų ir tėvučiams atjausti savo 
brolius vargstančius. Gėda 
mums Brooklyniečiams jog 
taip atšalę nuo savo^brolių lie
tuvių. Svetainės savininkas 
A Miler aukavo $3.00 nuleis
damas už svetainę. Taip-gi 
negalima užtylėt ir muzikantų, 
tik už pusę kainos pagrojo.

čio valdybai tos pramogos pro
gramų. i

Kad Baseball Sųjunga turi 
būti po globa apskričio valdy
bos. Taigi apskritys pareika
lavo, kad tas pats apskričio 
kasierius būtų ir Sąjungos ka
sierius, kad rašt. vietų užim
tų Sųjungos apskričio vice-pir- 
mininkas. Pirm. Sųjungos bus 
baseballininkų išrinktas, kad 
manageriai teamų būtų kuopos 
išrinkti o ven tik kapitonas bus 
baseballininkų ratelio išrink
tas.

Nutarta pareikalauti, kad 
kuopos prisiųstų apskričio raš
tininkui paveikslus iš savo vei
kimo kartu su trumpa istorija 
to paveikslo. Iš tų paveikslų 
Garbės Narys M. A„ Norkūnas 
pasižadėjo padaryti stiklelius 
arba (stereopticou slides). Tie 
slides ar paveikslai bus rodomi 
po visas kolonijas, kad paro
džius žmonėms kų Vyčiai vei
dą, tokiu būdu pritraukus 
daugiau narių į organizacijų.

Nutarta laiškais raginti vi
sas kuopas, siųsti delegatus į 
Seimų. Tos kuopos, kurios 
neišgalės vienos siųsti delega
tų, galės susidėti su kitomis.

Tarta užvesti apskričio kny
gynų sekančiu būdu, kiekvie
nas narys L. Vyčių Ap. paduos 
surašų visų knygų, kurios pas 
jį randasi kuopos raštininkui, 
kuris surinkęs visus surašus 
pasiųs knygyno vedėjui A. Če
ginskui, 35 Lafayette St., 
Worcester, Mass. Knygyno 
vedėjas apturėjęs nuo visų 
kuopų raportus sutrauks į vie
nų katalogų Ir kiekvienai kuo
pai atsiųs po vienų tokį katalo
gų. Tada kuopos nariai norė
dami pasiskolinti knygų reika
lauja jos iš apskričio knygų 
vedėjo, kuris tuojau parašo 
atvirutę tam nariui, pas kurį 
randasi minėta knyga, kad 
tas ir tas narys norėtų tų kny
gų paskolinti. Siuntinėjimo 
lėšas apmoka skolintojas.

Išreikštas pageidavimas, kad 
kuopos, kurios mano perstaty
ti kokį nors veikalų pasiklaus
tų savo dvasiško vadovo apie 
tinkamumų to veikalo. Jei 
būtų nepatogu pas dvasiškų 
vadovų, tai Ikuopos turi krei
ptis į apskričio valdybų.

Nutarta, kad apskričio val
dyba vienų kartų ant mėnesio 
praneštų kuopoms apie apskri
čio veikimų, duotų patarimus 
ir skatintų į darbų. Tas ra
portas turės būti skaitomas 
kuopos susirinkimuose ir tenai 
apsvarstytas. Po susirinkimo 
kuopos rašt. praneš apskričio 
valdybai, kų kuopa nutarė a- 
prie raportų.

Toliau buvo kalbama apie 
finansų stovį apskričio ir kitus 
dalykus.

Dabar būtų pageidaujama, 
kad kuopos ir nariai pasisteng
tų padėti apskričio valdybai

veikti. Didesnę naudų iš to 
mes visi turime.

Jonas J. Ramanauskas rašt.

PROFESORIUS NESU
PRATO.

Nei šis, nei tas, bet vis 
vertas pastebėjimo dalykas. 
"VVaterburio mieste jau nuo se
nai, šiaip bei taip gyvuoja šo
kių mokykla. Ar ten kas iš
moksta šokti, ar ne, tai nė
ra svarbu, bet noriu pasakyti 
apie to profesoriaus mandagu
mų.

Aure, pas sliesorių vaiki
nai, šnekučiuoja sau. Štai 
ateina ir vietinės šokių mokyk
los profesorius, kuris net ir 
vardo Vyčių neapkenčia. Pa
matęs Vyčių būrį, dantį grie
ždamas inėjo vidun, kad tuos 
nelabuosius Vyčius pakritikuo
ti. Bet čia, kaip sako, suti
ko kirvis akmenį.

Profesoqįus pradėjo Vyčius 
egzaminuoti. Girdi, na kų 
jus klerikalų gvardija? Kų 
jus tamsūnai? Kuo tolyn, 
daugiaus pagiežos žodžių liejo. 
Vyčiai iš to nieko nedarydami, 
stebėjosi, kodėl tas vyrukas 
neprašytas aušina savo negra
žių bumų. Pagalios vienas 
Vyčių neiškentęs, atsiliepė.

— Ponas profesoriau, moki 
kitus pašiepti, o pats į savę 
nepasižiūri. Žiūrėk kitus mo
kini šokti, o paties kulnys už
pakalyje velkasi...

Profesorius nos giriasi pa
žangus esųs, to sakinio nesu
prato, ir manydamas kad jo 
kulnys kitaip stovi, negu ki
tų žmonių, susigėdęs apleido 
draugijų. Kaip paskiau suži
nojau, tai profesoriaus esama 
cicilikiškų pažiūrų žmogaus, 
dėlto jam ir Vyčiai taip akyse 
dyga. Ir iš teisybės, tie Vy
čiai tai cicilikėliams, laisva
maniams, dar ir keliems svy
ruojantiems, taip kaip pipi
rai akyse. Valio Vyčiai; Pir
myn ! Tokiems krepšelnin- 
kams nęapsimoka užsileisti.

Pipiras.

• v • —

Ilgas, kaip botagas.

Ar ne varpų rugių rinkti. 
(Žiemų duonos trūksta).

Minkštas, kaip vilna.

Balsas, kaip volungės kur 
kumeliukus plauna. •

Užteks ir Grigo vaikams.

Pakako katei vėdaro.

Ne su pagaliu neužmuštum.

Juodas, kaip degutas.

Baltas, kaip tošis.

M

J. s

Lietuvos Vyčių N. A. 
apskričio valdybos 

susirinkimas.
Atsibuvo Worcesteryje bir

želio 7,1916 m. pirm. Pr. Zata- 
vecko namuose.

Ant susirinkimo pribuvo se
kanti valdybos nariai: pirm. 
Pr. Zataveekas, pagelb. Ele- 
nora Šalteniutė, kasierius An
tanas Čiginskas ir raštininkas 
Jonas J. Ramanauskas.

Buvo norėta išdirbti pienus 
dėl įvykdinimo apskričio susi
važiavimo, nutarimų. Tarpe 
svarbiausių nutarimų buvo se
kantįjį

Dar kartų pareikalauti iš 
kuopų pilnų teatrališkų rapor
tų* ir po to kad kiekviena kuo
pa surengtų kokį nors vakarė-

“Lietuvių Balsas
LIETUVIŲ’ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tau

tos sąmonę ir stiprina jų dvasių kad kantriai lauktų ka
ro pabaigos.

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulin- 
ties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimo
kyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesi- 
gabenti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautų

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti 
tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruoš
ti kiekvienų lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję 
ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pa
virtusi per karų dirvonais, prirausta duobių ir griovių, 
laukia ariama ir valomų o nugriauti tėvų kapai — 
aptveriami,
> LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuo- 
pigiausia kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams 
vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius bro
lius, seseris, gimines ir pažįstamus.

’ LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 
9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų)
2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėne
siui 45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams 
6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 60 kap.;
3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
numeris 5 centai.
SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė 

(dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstų — 60 
kap.; po teksto — 30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems gi
minių arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeikų 
Amerikoje prieš tekstų 50 centų po teksto 25 cent. 
petito eilutė, giminių ieškantiems po teksto 10 centų 
petito eilutė. >

etuvių Balso:-:?adresas: 
Petrograd, Baskov 297
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"DARBININKAS”

Vietines žinios.

GRAŽIOS VESTUVES.
Birželio 4 d. atsibuvo vestu

vės Vincento Zalecko su Bro- 
nislava Vižioniutė. Vestuvės 
tai paprastas apsireiškimas. 
Tik malonu, kad mūsų lietu
viai jau supranta kaip reik 
vestuves kelti, kad reikia man
dagiai apseiti, kad nebūtų 
išjuokimo, ale būtų pagerbti. 
O minėtose vestuvėse ir buvo, 
labai gražu ir padoru. Sve
teliai pasisotinę skaniu užkan
džiu, atsiminė ir apie savo 
Tėvynę. Taigi pasitarę visi 
sumetė $13.00 dėl nukentėjusių. 
Aukos paskirtos Tautos Fon
dui.

Taigi visi jaunikaičiai, ku
rie kelsite vestuves, sekite ge
rus pavyzdžius, o turėsite sau 
malonumų ir kitų gerų žmonių 
būsite pagirti.

Aukotoji) vardai:
Po. $2.00 And. Zaleckas, M. 
Versiackas ir Sim. Rekliavi- 
čius, po $1.00- St. Noreika, J. 
Kiaršis, Saleme Vironiutė,, V. 
Zaleckas (jaunavedis), Pet. 
Aliukonis, Mot. Kaziukonis, 
Juozas Zaleckas.

Išviso $13.00.

pranešė kad šį mėnesį mažiau 
žmonės ima blankas. Delko T 
— Nagi, — atsako, — kad ne
žinome kur tie pinigai eina. 
Atminkite, kad ne vienas jū
sų skatikas negali prapulti, 
kadangi jūs ant blankų para
šote visų savo aukų, o paskui 
kolektorius rinkdamas pinigus 
palieka jums gvarancijų.

Rep.

R-rius.

MOTERŲ SĄJUNGOS KUO
POS VEIKIMAS.

Pereitų utarninkų atsibuvo 
Moterį) Sąjungos kuopos susi
rinkimas. Šis susirinkimas 
buvo labai svarbus dėlto, 
kad artinas Moterų Seimas, o 
viską reikia sutvarkyti. Pir
mutinį vakarų, liepos 5, vie
tos Vyčių 17 kuopos lošėjai su
los “Gedimino Sapnų,” o ant 
rytojaus 6 liepos Lietuvių Sve
tainėje bus šokiai, teatras ir 
driliai (vienas iš So. Bostono, 
o kitas iš Montello, Mass.) Iš
rinkta delegatės į Seimų poni 
Agota Strakauskienė, Griciu- 
nienė, Ona Migauskaitė, Uršu
lė Jokubauskaitė, poni U. Gu
dienė. Išrinktos penkios mer
ginos dėl išpuošimo svetainės.

Rep.
Pereitų naktį pribuvo į Bos

tono miestų antras cirkas, 
“Buffalo Bill Wild West 
Show.”

i:ci/.

SUSTREIKAVO.
Pereitų subatą sustreikavo 

daugelis merginų, kurios dir
ba “Walworth Mfg. Co.” ant 
First str. Tikslas streiko bu
vo, kad reikėjo ilgiau dirbti, 
o vis tų pačių algų tegauna.

Rep.

GRAŽUS IR NAUDINGAS 
DARBAS.

Apaštalybės Maldos Draugi
jos mėnesinis susirinkimas at
sibuvo 11 d. birželio bažnytinė
je Šv. Petro svetainėje. Buvo 
svarstoma daug naudingų da
lykų. Paaiškėjo reikalingu
mas šelpimo nelaimingų. Tai
gi iš Apaštalybės Draugijos 
jau buvo sutvertas tam tikras 
komitetas iš 5 ypatų. Dabar 
pasirodė reikalas padidinti tų 
komitetų dėl geresnio aprūpi
nimo to viso darbo. Ir nu
tarta kreipties į visas mūsų 
draugijas, kad prisidėtų prie 
to svarbaus darbo savo auko
mis. Jau kaikurios draugijos 
pritarė tani prakilniam darbui, 
bet galutinai nenutarė po kiek 
jos galės paaukoti. Būtų la
bai pageidaujama, kad visos

Rep.

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ 
SUSIRINKIMAS.

Ketvergo vaakrų Šv. Petro 
bažnytinėje svetainėje atsibu
vo susirinkimas vietos Pilnųjų 
Blaivininkų kuopos. — Buvo 
kalbama kaslink laikraščio, jo 
mokesnį, ir kokiu būdu būtų 
galima su centru susitvarkyti.

2. — Apie surengimų vaka
ro, kurį buvo apsiėmęs suren
gti F. W. Strakauskas, bet 
kadangi pasirodė, kad dėl ko
kių tai kliūčių negalėjo tų va
karų surengti, tai atidėta va
karo surengimas vėl ant jo 
rankų, kad jis toliau kada nors 
surengtų jį.

3. — Apie knygynų, bet, 
kadangi buvo sunku gauti tin
kamų* knygų, tuomet biskį 
knygynas susivėlino.

4. — Išrinkta Antanina Sta- 
niuliutė ir Jonas Vilkišius dėl 
surengimo teatrų. Susirinki
mas tapo uždaryta per pirm, 
ponų J. Kazlauskų.

Rep.

LIETUVIŲ VESTUVĖS^
Pereitų nedėldieni birželio 

i 3 dienų ant C gatvės ir Silver
mūsų draugijos prisidėtų savoj buvo ]jetuvių vestuvės ir ištik- o vi 1.” 1c? ■viTMn cmmimn notoimiU- ! • . • . w* •aukomis prie šelpimo nelaimin- > 
gų, kurių daug randasi tarp 
mūsų.

Komitetas tapo padidintas 
iki 10 ypatų ir nutarta viską 
pavesti komitetui aprūpint): 
šelpti nelaimėje, kiek galint 
aplankyti ligonius ir taip to- 
liaus, tik komitetas turės per 
mėnesinius susirinkimus viską 
paaiškinti arba išduoti rapor
tus. Į komiteto valdybų tapo 
išrinkti: pirmininku — kun. F. 
Kemėšis, raštininku — Domi- j 
ninkas Antanavičius, kasos 
globėja Marijona Veniutė. Jau 
kasoj yra 6 dol., kuriuos pave
dė kun. T. Žilinskas, klebonai 
iš skrynukės, kuri kabo prie 
bažnyčios durių dėl šelpimo na-1 
šlaičių ir viena mergaitė paau
kojo 5 dol. iš viso $11.00. Bū
tų geistina, kad daugiau atsi
rastų tokių mielaširdingų žmo
nių. Komitetas nutarė kas 
antrų mėnesio utarninkų dary
ti savo susirinkimus ir suieško
ti visų narių vardus ir pavar
des, kad galėtų lengviau rei
kalui priėjus surasti.

Narys.

! rųjų, tarpe svetimtaučių pasi
rodė labai nemandagiai. Pri
sivarė pilnų grinčių muzikantų 
ir drožia valsus ir polkas, kad 
žmogus praeidamas pro šalį, 
manytum, kad barbarai gyve
na tenai. Bet toliau, į vaka
rų, kaip pradėjo rudis garuo
ti, tai (Good night!) ir po 
viskam.

Nejaugi ne laikas, broliai, 
mokyties gražiau apsieiti, ir 
nedaryti sarmatos visiems lie- 

i tuviams, ir jeigu mes tokius 
papročius nemėsime šalin, tai 
niekuomet mūsų lietuvių tau
ta negalės pasirodyti prieš ki
tas kultūringesnes tautas.

Rep.

BLANKOS.
Vienas kolektorius, kuris 

eina ant 7, 8 ir 9-tos gatvių,

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

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

White Way Restaurant 
savininkas 

J. Jakubauskas & Co.
204 W. Broadwav, 

South Boston, Mass.

f
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TAUTOS FONDO 
ŽENKLELIAI — 

geriausiai nusisekė pada
ryti Bostono firmai 

BOSTON BADGE CO.
Lietuvių tautiškos spal

vos, žirgvaikis ir parašai 
anglų ir lietuvių kalbomis. 
Puikiausiai tinka platinti 
tarp amerikonų per Tag 
Day.
UŽ 1 TŪKSTANTĮ — 

TIK $7.00.
Adr.

294 Washington Str., 
Tel. Rom. 629

BOSTON BADGE CO.
Boston, Mass

*
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Atsišaukimas

čių'ir Antano Vaskos, Marti
no Vaskos, Juozo Vaskos, Jo
no Vaskos. Visi Kirsnos gmi- 
no, kaimo Barčių. Mateušo 
Krivicko, Juozo Krivicko, V. 
Surdoko, Tamošiaus Žiuraus- 
ko, Antano Žiurausko. Visi 
Simno gmino, kaimo Mieteli- 
cos. Rožės Strankausko, A- 
nielkos Strankausko. Atsiliep
kite visi giminės ir pažįstami. 
Adresas:

Moskovskoj gub., St. Losino- 
ostrovskaja severnaja ž. dor. 
Savelkovskoi proezd, dača B. 
Vasilovno Nasilovo, Petru 
Martinoviču Krivinskomu.

TEL. BACK BAY 4200

i

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

PAIEŠKOJIMŲ SKYRIUS.
Paieškau shvo giminių, Ag- 

nieškos ir Magdės Niekutės, 
girdėjau gyvena Scranton, Pa., 
ir Agotos Niekutės ji atvažia
vo į Ameriką iš Lietuvos, o 
dabar mažu josios visos gyvena 
daikte, ir Magdės Ulevičiukės. 
Ji girdėjau gyvena Mahanoy 
City, Pa. Visos yra ženotos 
ir paeina iš kaimo Morkaviš- 
kio, gminos Gudelių, ir drau
go Vinco Luobikučio. Girdė
jau gyvena Kevvanee ,111. ir 
Jurgio Jankauskučio, abudu 
iš Suvalkų gub., kaimo Skriau
džių, gmino Veiverių. Visi jie 
Marijampolės pav. Prašau jų 
visų ar pažįstamų pranešti ar
ba atsišaukti ant šio adreso:

Kazimieras Kudirka, 
1437 So. 11-th St., 

Sheboygan, Wis.

Paieškau pusbrolio Justino 
Boso, jisai paeina iš Suvalkų 
gub., Naumiesčio pav., Tamoš- 
buzo gmino, kaimo Valių, apie 
8 metai kai Amerike. Jis pir- 
miaus gyveno YVilkes-Barre, 
Pa., o dabar nežinau kur. Jis 
pas ar kas kitas tegu praneša.

Juozas Bosos
1740 Oregon Avė. 

Cleveland, Ohio.

Uršulė Petrulienė ieško sa- 
vyro Ignaco Petrulio išVO

Kauno gub., Novoaleksand- 
rovsko apsk., Rokiškio valš., 
sodž. Pagradzio, brolėno Pra
no Bareišio ir iš ten pat.
Russia, gorod Moskva, Selo 
Bogorodskoje, Teatralnaja ui. 
No 8, kv. 2, Uršuli Petrulis.

Paieškau savo brolio Juo
zapo Gendroliaus, jis paeina 
iš Suvalkų gub., Gelgaudiškio 
parapijos, kaimo Basčių; du 
metai atgal jis gyveno Lewis- 
tone, Me., o dabar nežinau 
kur jis yra. Gal kas žinote, 
meldžiu pranešti ar pačiam at
sišaukti ant šio adreso:

Marcelė Daunienė,
175 Park St.

Lewiston, Me.

Esu iš sodos Tarvidų, Žarė
nų par., mano pati Juzelė U- 
bartatė iš sodos Pupinių, Jana- 
polio par. Šaukias prie savo 
giminių, draugų, pažįstamų. 
Prašome atsiliepti ant šio adre
so:
Gorod Vitebsk, v Komendants- 
koje upravlenije, Telševskuju 
karaulnuju komandų. Ivanu 
Lunkovskomu.

“Račiūno Paveikslai iš kares 
lauko ir iš Lietuvos.” 

ATSIBUS;
Pėtnvčios ir Subatos vak. birželio 16-17-tą dd. Bažnytinėj 

Salėje Spring Walley, m.
Seredcs vak. birželio 21 d. Lietuvių Salėje 19-th & E. 

Falls St., Niagara Pails, N. Y.
Ketvergo ir pėtny&oa vak. birželio 22-23 dd. Bažnytinėje 

Salėje, Rochester, N. Y.
•'V •

Paieškau Amerikoje brolio 
Pranciškaus Slavinsko, švoge- 
rio Juozo Staliuno. Esu Kau
no gub., Ukmergės pav., Že
maitkiemio valsčiaus, iš Bal
ninkų miestelio.

Esu sužeistas kareivis ir pa- 
liuosuotas iš tarnystės ant vi
sados. Esu vienas, apie sa
vo šeimynų nieko nežinau. Kai 
Lietuva buvo užmita, tai bu
vau po Varšava. Nieko ne
žinau nei apie gimines. Ap
sigyvenau Maskvoj. Atsiliep
kite. Adresas:

Augustinas Slavinskas, 
Moskva, Selo Bogorodskoje, 2 
Proganaja uL dom No. 2, kv. 2.

Paieškau genčių ir pažįsta
mų. Esu Kauno gub., Pane
vėžio pav., Linkavos par., A- 
ninnų kaimo. Į kariuomenę 
mane paėmė birželio 16 d. 1915 
m. Kai iš namų išvažiavaus 
tai nei mažiausios žinelės netu
rėjau apie namiškius, tėvus. 
Esu vargingame padėjime, At
siliepkite. Adresas:

Vincentas Dauperas, Salti- 
kovskaja, Nižegorodskaja že- 
leznaja doroga, 20 piechotayj 
zapasni polk., 1 batalion, 2 ro
ta, 2 vzvod.

noriuAš Kazys Baltrūnas, 
sužinoti adresus:

a) Jono Ceikos iš Kauno gub. 
Ukmergės apsk., Kupiškio pa
rapijos ir

b) Petro Vilko -iš ten pat. 
Mano adresas:
Velikije Lūki, Pskov. gub., V. 
kanceleriju Upravliajuščago 
gurtami sijota Jakovleva.
Per. Kazimiru Baltrunasu.

Aš Konstantinas Masulis no
riu sužinoti adresus:

a) Mikolo Baltakio,
b) Antano Baltakio,
c) ir Ciprijono Moliaukos.
Visi paeina iš Kauno gub.,

Mano adresas:
Gor. Velikije Lūki, Pskovsk. 

gub., V. Kanc. UpravL gurta
mi škotą E. V. B. G-na Jakov
leva, per peredači Konstanti
nu Sigiz. Masulišu.

Meldžiu pranešti savo adre
sus:

a) Petro ir Kazio Levuškų,
b) Povilo Remeikos,
c) Juozo Lukštaraupio ir
d) Antano, Vlado ir Juozo 

Abejokų.
Šiuomi adresu:

Gor. Velikie Lūki, Pskov. gub. 
V. kanc. Nabliudajuščago za 
gurtųmi škotą Jakovleva, per 
per. Ivanu Levuška.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo2 iki 3 popiet. Nuo7 iki 8 vakare

509 EROAEVAY Cor. G ST. SO. EOSTCN. 
Tel 502 S. B.

Tel So. Eoftcn 294

DR. JOHN P. JONĖS
Ofisą valandos

nuo 2 iki 4. nuo7 iki 9 po piet.
PHYZIKAS irSURGIJUS 

SpeialiSkai atlieka visokio* blogiautiue 
gydymu*. ypatingai ru aleKtnomia.

392 Brnadtray, tarpe L. ir F gatvių 
SO. BOSTON. 3 /f.

Tel So.'Boaton 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima susiialbeti ir lietuvisekai. 
Ofiso valandos: 

Rytais iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston. 
■■■■■■■■■■m

Akių Specijalistas. 
Prirenka akinius

H. S. Stone, Oph. D.
399* BROADVVAY.•O. BOATOM.

j
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Aš Petras Krivickas, Mar
tino sūnus, Suvalkų gub., pa
vieto Kalvarijos, Simno apsk. 
kaimo Mietielecos. Esu ka
rėje sužeistas, granata rankų
nukirto. Štai neturėdamas! J vo 
pagelbos paieškau šitų žmonių: j n>'

*j’ Vienatinė Lietuviška

i Krautuvė I
■I

DR. F. MATULAITIS
Ofiaojdynoa Gydo viaokiaaf liga*
1-3P.M. 7-9P.M. Pnakiria^kkin'oa.

419 Boylston St, Boston, Mass.

I
Nedėliomia 

nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vakare.

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

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valando* 
nuo 9 vai ryta 
iki 8. vai vakare. M. A. NORKŪNAS,

166 MELROSE ST., :: :: :: MONTELLO, MASS.

8tO-
K

Telephone So. Boston 605. 
ANTANAS ŠAPALIS 

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

tės darbus prideramai. 
KATNOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

_ Skaitykite ir platinkite 
“Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grinžioje.

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

❖ t t
X T
T

Kuri užlaiko visokio ta« f 
voro, reikalingo maine- 

_ nieriams.

A V. LUK0SEV1CIA, 
Minereville.

Prano ir Marės Gardžiulaičių, 
Suvalkų gub., Seinų pav., Mie- 
tielių gmino, kaimo Vaišku- 
niškio, Viktorijos ir Masės, 
Antano Maziečio, kaimo Akuo-

- Pa.

į-
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Vienatinė Lietuviška

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

ros sekančios gyduolės.

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA,

’*
5

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 už 
25 centus štampų.

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

k 
bi 
b!i

e 
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Lietuvis Daktaras

1210 S. Broad St.,
Philadelphia. Pa.

Nuo 9 iki 11 rito.Valandos
7 8 v ak are.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

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

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

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

8i rokundų, su paveik
slais (apdaryta) .............35c

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

garsinimą iš “Darbininko” 
ir $1.00 per money orderį, 
tai gaus visas 4 knygas 60c. 
pigiau.

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

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

LIETUVIUS.

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

W0R0ESTER, MASS.

♦

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 puekų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

1.00

75c.

1.00
1.00 
50c.
1.00
L00 
4OC.
25e.

50c.

25c.

50c.
25c.

1.00

1.00 I

50e. S

1.00

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

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

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų 75e.

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25e. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.
Visokie kvepianti 

muilai 10,
Perfumos visokių

50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

15 ir 25c. 
gėlių 25,

svei- 
bus

Gy-

C. & P. Telephone St. Paul 5347
GRABININKAS 

IR 
BALZAMUOTOJ AS.

Pagrobus atlieku pigiai ir gra
žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik-

SENAI UŽDĖTAS POOL- 
RUIMIS ANT PAR

DAVIMO.
4 stalai ir cigarams pastato-! 

mas So. Bostone, geroje vieto- i________ _____ ___ _______
je 628 arrens St. E. Cambrid- graborystės mokslu ir išda- 
ge, Mass. yę3 egzaminus. Siunčiu numirė-

7 stalai taipgi parsiduoda jy į ^įtus miest-ns ir pargabe- 
347 Green St., Cambridge,! 
Mass. Mes parduosime visus 
ant sykio arba kas norės ir at
skirai. Norėdami pirkti kriep- 
kitės:

Klemensas Macevičius
691 Cambridge St.

E. Cambridge, Mass.

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

reikale visuomet kreipkitės pas 
mane.

Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS,

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

GERIAUSIOS 
F A R M O S.

Norintieji pirkti gerų farmų 
budinkais, Sodais, apsėtais

f

su
sęmez sojaž soiąjįpsrau jį sįusįuci 
nebrangiai ant lengvų išmokėji- 

*mų, kreipkitės prie mūsų, seniau- 
|sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vienintėliai esame uždė
to jai ir apgyvendinto jai 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 visokiu 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indSdami už 4 cenuts krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų 

(puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių gy-1i paveikslų iš lietuvių farmerių 
venimo.

Adresuokite,
A. KIEDIS & CO.

1 Peoples Statė

LIETUVIAI PAS SAVUS.

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro.

JONAS BERZELONI8 & OO.
28 Chandler Str., Boston, Maia 

(Cartle Sųuare’s Block’e.)

LIETUVIS KRIAUČIU8.
Pasiuvu visokius drabufice 

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

■ kvarbuo ju.

PETRAS MAKAREVIČIUS, 
(Arti lietuvių bažnyčios) 
105 So. Meade 8tr^ 

Wilkes-Barre, Pa.
r . ■ -
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