
ATSIEKI!.
A. L. R. K. Moterų Sąjunga at
siekė troškiamojo narių — 

1.000 — skaičiaus iki antrojo 
Seimo. Turi kupiną tūk

stantį.

šuoliais tesididina Moterų 
Sąjunga!
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IŠSIPILDĖ.
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
troškimas — PASUKTI 1.000 
NARIŲ IKI SEIMO — išsipil- ; 
dė. Turi tūkstantį nariT‘ • < 

viršum. -
Patrigubinki^ ;
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Sveikos gerb. delegatės!
Jums linkime pasekmingo 

seimo, turtingo gerais 
nutarimais

A.LR.K. Not. S-gos labui.
Delegatų laiškas.

Kun. Kemešiui “Tautos 
Tarybos Amerikoje” sekreto
riui, So. Boston, Mass.

Gerbiamasis —

Laimingai atvykome į Fri
burgą. .. Išbuvome Lietuvoje 
penkias savaites. Aplanke -

. me Kauną, Vilnių ir daugelį 
vietų Kauno ir Suvalkų guber
nijose.

Žmonės baisiai kenčia nuo 
vokiečių rekvizicijų. Jie yra 
dideliame varge; reikalinga 
kuogreičiausia pagelba. Kad 
apgynus svarbiausius reikalus, 
amerikiečiai pradžiai turėtų 
siųsti bent po $7.000.00 kas mė
nuo į Vilnių ir bent po $1.000. 
00 kas mėnuo į Kauną.

Nesiųskite pinigų šelpimo 
Komitetų vardu, nes vokiečiai 
konfiskuos. Siųskite pavie
niams žmonėms: arba X... ar
ba Y... arba Z. (dėl svarbių 
priežasčių pavardžių čia nepa
minime. Jas pranešime Tau
tos Fondo Valdybai ir kitiems, 
kuriems tai rūpės. Red.) Siųs
kite pinigus per Ost Bank 
Kaune arba Vilniuj. Ruošia
mės važiuoti Ryman su prašy
mu pas šventąjį Tėvą Benedik
tą XV.

Su pagarba
Kun. Dr. V. Bartuška 

Dr. Julius J. Bielskis 
“Tautos Fondo Amerikoje” 
delegatai.

Fiburg, Šveicarija 9 birže
lio 1916.

žonėms. nes gerose prieglau
dose iš laukinių sutvėrimėlių 
greitu laiku padaroma pado
rūs, lipšnūs vaikai. Tai-gi 

•kur tikt galite — steigkit lie
tuvių prieglaudas vaikams ir 
vaikų sodnelius, kur vaikai 
palieka tikt per dieną, nakvo
ti gi grista namo. Reikia tik 
gerti vedėjų ir auklėtojų.

Šalip to 5-se “Žvaigždės’’ 
ir Pašalpos mokyklose moko
ma arti 900 lietuvių vaikų, ir 
iš kurių pusė yra pabėgėliai. 
Ačiū Centralinio Lietuvių Ko
miteto paramai, antrame pu
smetyje vaikus galima buvo 
mokinti dykai ir dar suteikti 
jiems knygas, avalinę ir kai- 
kuriems drabužėlius.

Lietuvių Komiteto valgyk
loje prie Smolensko g-vės val
gydinama arti 300 žmonių, 
kuriems verdama valgyti du 
kart per. dieną. Pastaruoju 
laiku Lietuvių Komitetas Ry
goje gali liuosiau veikti, nes 
“Šiaurės pagelbos” globa pa
sidarė lengvesnė.

(“Rygos Garsas.”)

Lietuvių Komitetas pabėgė
liams ir (lel karo nukentėju- 
siems šelpti Rygoje ketina nuo 
1 gegužės perkelti savo kon
torą. kurioje dalinama korte
lės pašalpai gauti, iš Elzbietos 
g-vės (R. Garso) prie Smolen
sko g-vės No. 7, kur dabar 
yra pabėgėlių bendrabutis ir 
valgykla. Pabėgėliams gy
venti bus pasamdyta tuose pat 
namuose dar keletas kamba
rių, gi didžioje salėje apačio
je, kur dabar gyvena pabėgė
liai, bus intaisyta kontoras. 
Senoje buveinėje pasiliks Ko
miteto raštinė, kurioje bus 
suteikiama paliudijimai, pri
rašoma nauji pabėgėliai ir at
liekama valdybos reikalai. Tai
pogi manoma ilgai netrukus a- 
tidaryti naują siuvyklą, ku
rioj^ bus siuvama drabužiai 
pabėgėliams ir vaikams.

Dabar Lietuvių Komitetas 
šelpia 6000 (5974) žmonių, ne
tekusių savo pastogės arba 
maisto iš karo priežasties. Ko
miteto užlaikoma 2 prieglaudi 
vaikams, viena mergaitėms, 
kita berniuką®, kiekvienoje 
gali būti sutalpinta po šitą su 
viršum vaikų. Abi prieglau 
di, nors nesenai atidaryti, y- 
ra jau apipylnės. Tokios prieg
laudos, kur vaikai yra moki
nami ir auklėjami, yra di
džiausia geradėjystė mūsų

Paleido dūmą
PALEIDO DŪMĄ.

Iš Petrogrado atėjo žinia 
zą, kuriuo paleidžiu Durną iki 
būk Rusijos caras išleidęs uka- 
lapkrčio 14 d.

LAIMĖJO.

Lincoln, Neb. — Karpente- 
riai laimėjo streiką. Streika
vo 10 dienų ir išgavo po 30c. 
už valandą. Pirma tegaudavo 
po 20 ir 25c.

SUSTREIKAVO.

Kolamazoo, Mich. — Mo- 
narch Paper kompanijos darbi
ninkai sustreikavo. Jie per 
porą mėnesių vedė su kompa
nija derybas ir reikalavo su
trumpinimo darbo valandų. 
Kompanija vis nesutiko. Pri
ėjo prie to, jog darbininkai 
sustreikavo.

Gal nubodo jums kelionė 
Kebla, vargi, tolima. 
Vienok traukė ta malonė, 
Siela džiaugsmo kupina.

Sveikos, brangios sąjungietės! 
Tikri žiedai Lietuvos.
Sveikos, mylimos tautietės, 
Tvirtos rėmėjos tautos.

Reikia dirbti, sąjungietės, 
Turim kuopų dar mažai, 
Idant iki trečio seimo, 
Padauginti dvigubai.

PASIDĖKITE PINIGUS 
PAČTOSE.

Pasveikinimas Delegačių

Sveikos, sveikos atsilankę! 
Mes jus geidėm pamatyt, 
Į vienybę susirinkę, 
Mintimis pasidalyt.

Pasišventę atkeliavot, 
Negailėdamos jėgų. 
Idant, prikelti žmoniją, 
Iš paklydimo, vargų

Idant meilė pražydėtų, 
Tarp sesučių Lietuvos. 
Į vienybę prisidėtų, 
Prie pakėlimo tautos

I.ai gyvuoja sąjungietės, 
Lai gyvuoja mūs tauta. 
Malonios, darbščios tautietės, 
Ir moterų Sąjunga.

U. Gurkliutė-Gudienė.

A. L. R. K. MOKSLEIVIŲ 
SEIMAS.

Aplinkybės privertė pakeisti 
Seimo laiką. Tokiu būdu šių 
metų Seimas atsibus 25 ir 26 
rugpiučio 1916 m. Chicago, Dl.

J. M. NAVICKAS, Pirm.

WORCESTĖR, MASS.

L. D. S. 7 kuopa laikys pa
prastą mėnesinį susirinkimą 14 
d. liepos vakare, parapijos 
svetainėj 20 AVaverly st. Ant 
šio susirinkimo kviečami visi 
kuopos nariai atsilankyti, nes 
bus svarbių paaiškinimij iš pe
reito Seimo. Taip-gi pagei
daujama, kad būtų ir naujų 
narių prisirašyti prie mūsų or
ganizacijos.

A. čiginskas kp. pirm.

Talkininkai pasivarė pir
myn, bet francūzai neteko

Thiaumonto.
Kazokai ūžia į Vengriją.

Caranzos atsakymas Amerikai prielankus

Mūšiai baisėja.

SUSIORGANIZAVO 
DUONKEPIAI.

Billings, Mont. — Vietos 
duonkepiai susiorganizavo ir 
sutvėrė uniją.

PABAUGINO IR NUSI
LEIDO.

Amherst, Ohio. — Ohio Qua- 
ries kompanijos darbininkai 
pareikalavo pakėlimo algų 
Kompanija neklausė. Tuomet 
darbininkai pabaugino kompa
niją streiku. To buvo gana. 
Kompanija nusileido ir pakėlė 
algas ant 10 nuoš.

UGNIAKALNIS VEIKIA.
Ant mažos salos ties Sicilija 

ėmė veikti ugniakalnis Strom- 
boli. Ėmė vemti lavą. Gar
laiviai ėmė plaukti prie salos, 

' kad išgelbėti gyventojus, jei 
išsiveržimas pasididys.

*

PRADĖS SUBMARINŲ 
KARĘ.

Vokiečių laikraštyje Berli- 
ner Tageblat rašoma, jog Vo
kietijos valdžia ketinanti at
naujinti submarinų karę. Tą 
darys, kad privertus Angliją 
laikytis tarptautinių teisių.

Vokietija dabar turinti la
bai daug submarinų ir ji galė
sianti žymiai pakenkti Angli
jos pirklybai ir ypač gabeni
mui amunicijos į Franciją.

RADO SUDEGUSIUS 
NAMUS.

Haverhill, Mass. — A. Ci- 
conti su savo šeimyna buvo ke
lioms dienoms išvažiavus į 
Bostoną. Sugrįžęs rado, jog 
jo nameliai sudegę. Nameliai 
buvo locni ir neapdrausti.

DIRBA AMUNICIJĄ.

Anglijoj 3.916 dirbtuvėse 
dirbama amunicija ir karinė 
medžiaga.

APLEIDŽIA LVOVĄ.

Daug žmonių jau kraustosi 
iš Lvovo ir nešinasi į Vengriją 
ir Kriokuvą.

Suvienytų Valstijų pačtos 
taupymo skyrius susilaukia vis 
daugiau parėmimo, susilaukia 
vis daugiau depozitų. Tas pa
rodo, jog visuomenė reikalavo 
tokios įstaigos.

Per gegužio mėnesį š. m. pas 
Dėdę Šamą šios šalies gyven
tojai pasidėjo $2.000.000. Tai 
100 nuoš. daugiau, negu per
nai per tą'-pat mėnesį. To
kių pačtų, kur dabar galima 
pasidėti taupymui pinigų Su
vienytose Valstijose yra 7.702, 
jos turi 600.000 depozitorių ir 
depozitų $82.500.000. Du treč
daliu visų depozitų turi 72 pač
tos, kiekviena kurių turi po 
daugiau, kaip po $100.000. 
Pačtos septynių miestų turi 
daugiau, kaip po milijoną. Šie 
miestai turi po tiek depozitų — 
New York, Chicago, Boston, 
Detroit, Pittsburg, San Fran- 
cisco ir Portland.

Postmaster Murray savo 
globoj turi $2.000.000, kuriuos 
pasidėjo 18.000. Depozitai 
šiemet užaugo ant 61 nuoš.

VOKIEČIAI MEKSIKOS AR
MIJOJ.

Sugrįžusieji iš Meksikos 
žmonės pasakoja, jog Meksiko 
gen. Nafaretes armijoj esą 20 
vokiečių. Kaikurie jų yra pa
bėgėliai iš Suv. Valstijų armi- 
:os. Tie vokiečiai yra prie 
Ringgold forto, iš kurio išsi
veržę Meksikon. Tai čia meK- 
sikonai būtų grumensią, vokie
čių vedami. z

RIAUŠĖS PRIE KAIZE
RIO RŪMŲ.

Pottsdame prie kaizerio rū
mų buvo padaryta demonstran- 
cijos. Demonstravo daugiau
sia socijalistai pagerbimui Lie- 

I bgnechto. Kai karuomenė 
j vaikė demonstrantus, tai 10 
žmonių buvo sužeista ir 50 su
areštuota.

Dabar prie rūmų pastatyta 
didelė sargyba.i

ABI PUSI TURĖJO 
PASISEKIMŲ.

Didis ofensyvas talkininkų 
veijdmas eina toliau. Angli
jos laikraščiai su didžiau
siomis, juodžiausiomis, sieks
ninėmis raidėmis ant pirmų 
puslapių savo laikraščhj pas
kelbė, jog didysis, laukiamas 
talkininkų ofensyvas prasidė
jo. Dabar to ofensyviško 
veikimo frontas ilginasi.

Nežiūrint į tai vokiečiai vis
gi dar labai smarkiai veikia 
ties Verdunu. Bombarduoja 
neišpasakytai smarkiai. Daug 
fra re atakų “Ant Thiaumonto
forto. Galop vis-gi pasisekė 
jiems paimti tą poziciją. Tai 
jau ketvirtu kartu paėmė.

Kitose to fronto vietose tal
kininkai pasivarė pirmyn. Pa
lei Somme upę francūzai paė
mė Barleux, Beloy-en-Sautene 
ir Estrees. Prie Estrees fran
cūzai paimdami priešininko 
pozicijas paėmė nelaisvėn 500 
vokiečių.

Anglų ginamame’ fronte ne 
kiek tebuvo pasivaryta pir
myn. Tik anglai varo smar
kiausią bombardavimą. Jie 
supranta vokiečių pozicijų 
tvirtumą ir jų mokėjimą at
mušti atakas. Todėl jie pir
miausia varosi prie to, kad 
kolabiausiai apgriovus vokie
čių pozicijas ir kodaugiausiai 
išnaikinus vokiečių kareivių, 
kad ataka būtų pasekminges- 
nė. Visi Anglijos kariniai 
vadai patvirtina, jog po tų 
baisių bombardavimų seks 
pragarinio smarkumo atakos. 
Anglų ginamas frontas užima 
90 mylių, tai visu tuo fron
tu veikimai pasididino. An
glai tvirtina turį apsčiai rezer
vų ir amunicijos ir pajėgs va
ryti didį ofensyvą.

Vienok Thiaumonto forto 
netekimas yra smūgiu francū- 
zams. Tas fortas rokuojanms 
raktu į Verduną. Jį vokie 
čiai dabar paėmė po baisiau
sių bombardavimų ir po smar
kiausių atakų. Tūkstančiai 
vokiečių žuvo tuose mūšiuose.

vengrus. Budapešte, Ven
grijos sostinėj didis nusimini
mas ir baimė.

Kitose vietose Rusijos fron
to ir-gi veikimai virte verda. 
Nuo Kolomeos rusai pasivarė 
20 mylių. Tos rusų armijos 
dalys žengia Lvovo link. Jei 
dar kiek rusams čia pasiseks 
pastumti teutonus atgal, tai 
teutonai atsimes iki Lvovo. 
Rusai giriasi paėmę daug ar- 
mohj ir 3.000 nelaisvių.

Vokiečiai skelbia, jog Lie
tuvos pakraščiuose rusai smar
kiai apšaudinė ja. vokiečių pozi
cijas. Po bombardavimų ru
sai atakavo po keletą, kartų 
pozicijas tarp ežero Naručių ir 
Smurgainės ir į rytus nuo Viš- 
nevos. Taip-gi rusai darė a- 
takas iš abiejų pusių Smurgai
nės, ties Bobuče į šiaurės ry
tus nuo Krėvės ir ties Sloikov- 
šina. Ties Novogrodek vokie
čiai pasivarė pirmyn ir persi
kėlė per Nemuną.

RUSŲ IR ITALŲ FRONTE

Italai, kiek drūti, spau
džia austrų frontą. Neatsilie
ka nuo visuotino ofensyvio vei
kimo.

Iš Bucharesto, Rumunijos 
sostinės, ateina žinios apie di
dį rusi} žygį. Tie rusai, kurie 
užėmė Bukoviną, perėjo per 
Karpatų kalnus ir kazokai at
sidūrė jau Vengrijos lygumuo
se. Raiti kazokai dūksta, le
kioja iš vienos vietos į kitą, 
nerpiovinėja telegrafų vielas 
ir naikina maisto sandėlius.

Kazokų pasirodymas Ven
grijoj nesvietiškai pergązdino

ATĖJO NOTA.

Senai laukiamoji nota nuo 
Carranzos atėjo į Washingto- 
ną. Iš šios notos matyti Car
ranzos ir jo šalininkų noras 
taikintis ir vengti karės. ši 
nota dar labiau priartins ramų 
susitaikymą.

Carranza pripažįsta, jog 
Meksikos banditų veikimai ir 
užpuldinėjimai ant Amerikos 
buvo nepakenčiami ir todėl pa
sižada geresnę tvarką įvesti 
parubežyje.

AUSTRIJOS VAGONAI 
RUMUNIJOJ.

Kuomet rusai vijo austrus 
iš Bukovinos, tai kaikuriose 
vietose austrai nespėjo, nega
lėjo išgelbėti traukinius. Tai 
kaikuriuos traukinius, kur bu
vo galima paleido į Rumuniją. 
Išviso į Rumuniją austrai su
grūdo 250 vagonų ir 6 garve
žius.

Rumunija pertraukė viso
kią pirklybą su Bulgarija.

INDIJONAI GATAVI 
KARĖN.

NAUJA L. D. S. VALDYBA.

1-masis L. D. S. Seimas iš
rinko sekančią valdybą:

Dvasišku direktorium 
kun. F. Kemėšis,

pirm.
M. žioba,

pagelb.
J. B. šaliunas,

rašt.
J. E. Karosas,

fin. rašt.
A. F. Kneižis,

ižd.
M. Venys.

Kasos globėjai J. Petrauskas, 
V. Kudirka ir M. Abračinskas,* 
atstovas į Tautos Tarybą p. J. 
E. Karosas.

PABRANGO GYVASIS 
SIDABRAS.

Karė pabrangino ir gyvąjį 
sidabrą. To metalo šiemet dau
giau iškasta, negu bile kada, 
pirma. Šiemet gyvasis sidab
ras dvigubai brangesnis, negu, 
pernai.

Šiemet to metalo iškasta’ 
Suv. Valstijose 21.033 statinu- 
kių po 75 svarų. Pernai te
buvo iškasta tik 2.500 statinu- 
kių. Statinukės kaina pernai 
buvo $86.86.

KIEK UŽMUŠTA IR SU
ŽEISTA.

Liepos 4 d., Neprigulmybės 
dieną Suvienytose Valstijose 
per žaidimus užmušta 8 žmo
nės, sužeista 190. Pernai 
užmušta buvo 19, sužeista 
903.

RADO ŠLIUBINĮ ŽIEDĄ.

Elizabeth, N. J. — Moteriš
kė M. Rosebauv piaustė mor
ką. Netikėtai užsikirto 
petys. Pasirodė, jog tai h«- 
vo šliūbinis žiedas su data 1872 
m.

NUTRENKĖ BASEBALLI- 
NINKĄ.

Bridgeport, Ct. — Būrys 
vaikinukų žaidė basebali. Ne-

So. Dakotoj LoOO indi jonu tikėtai trenkė perkūnija ir r.u- 
pasisiulė Dėdei Šamui į talką, trenkė vieną ^^ją T. McGui- 

kiltų karė su Meksika. re> 13 inetŲ vaikinuką.

RAŠYKITE LAIŠKUS Į ITRTUVA.
Į užimtąją Lietuvą laiškai eina tik vokiškoj kalboj rašyti. 

Bile kas negali vokiškai parašyti laišku. Tai “Darbi
ninkas” siuntinėjime į užimtąją Lietuvą laiškų patarpinin
kaus — įsteigė

VERTIMO IR IŠSIUNTINĖJIMO LAIŠKŲ BIURĄ.

Tai-gi norintieji siųsti į Lietuvą laiškui, gali siųsti juos 
“Darbininką.” čia jie bus išversti vokiškon kalbon ir beII

jokio atidėliojimo išsiunčiami Lietuvon per Lietuvių biurą 
Stockholme, Švedijoj. Stockholme tie laiškai bus užregis- 

; trnotl ir pasiųsti Lietuvon. Jei adresatų neatsiras, tai laiš
kas sugrįš. Vertimo ir siuntimo visi iškaščiai bus 40c. T. y. 

, už tuos 40c. bus atlyginta vertikui, išmokėta už popierą, kon- 
I vertus ir apmokėta krasos iškaščiai.
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Iš L.D.S. 1-ojo Seimo.

Liepos 3 ir 4 dieną So. Bos
tone įvyko didelės darbininkų 
lietuvių iškilmės — L. D. Są- 
gos 1-as Seimas, į kurį suva
žiavo delegatą iš daugelio A- 
merikos lietuviškųjų koloniją, 
kaip artimąją, taip ir tolimų
jų. Suvažiavo mūsų darbinin
kai ir darbininkės pirmą syk 
pasitarti apie savo reikalus, 
pasiskųsti ant savo vargą ir pa
ieškoti būdą kaip pagerinti 
darbininkų luomo būvį ir su
rasti naujus takus prie apšvie- 
tos, prie nustatymo tvirtesnio 
pamato tik-ką bepradedan
čiam augti, jaunučiui Amerikos 
lietuvių darbininkų judėjimui.

Daug bu*o tikėtasi iš L. D. 
S. 1-ojo Seimo, bet niekam ir 
į galvą neatėjo, kad šis pir
mas lietuvių darbininkų pasita
rimas bus taip pasekmingas, 
įtvarkus ir nuoseklus ir kad mū- 

.‘■sų lietuviai darbininkai jau 
■ priaugo prie savo reikalų ve
ldinio ir aprūpinimo.
U. Aiškiai iš visų delegatų kal
bų, tarymosi ir nusprendimu 
buvo matyti, kad mūsų darbi
ninkams visų pirmiausiai rūpi 
sutvarkymas savo reikalų, Tė
vynės likimas ir tikras, pažan
gus veikimas kultūros dirvoje.

Per dvi L. D. S. 1-ojo Seimo 
'dieni apsvarstyta begalės svar
bių reikalų, išreikšta daug 
naujų minčių ir pasistengta 
viską tvarkioje formoje pa
duoti dėl įvykinimo netolimoje 
-ateityje gyvenimam

Kad tie visi gražūs sumany
mai įvyks, pažįstant mūsų lie
tuvių darbininkų pasiryžimus, 
negalima nei abejoti. Už tai 
mums kalba pirmieji Amerikos 
lietuvio darbininko kataliko 
žingsniai, kuriais jis tvirtai 
pradėjo žengti per apžėlusius 
pūdymus, skinant taką nau
jam ir gal už visus kitus svar
besniam judėjimui — lietuvių 
•darbininkų pal mosavimui iš 
vargų, bėdų ir nelaimių t va

rno.
Prisižiūrėkime dabar kas mū- 

®ų lietuviams darbininkams la
biausiai rūpi, prie ko jie pir
miausia siekia, kur krypsta jų 
širdis ir protas.

Ant šio klausimo teatsako 
L. D. S. 1-ojo Seimo tarimai, iš 
"kurių čia pažymėsime svar
biausius ir naudingiausius.

L. D. S. 1-as Seimas kuodi- 
♦čSausią atidą, kreipia į mūsą 
katalikišką spaudą: išneša re
zoliucijas, kad spauda, kaipo 
gvarbiausis kultūriško darbo 
akstinas, būtų uoliai visų ka
talikų platinama, skaitoma 

- r siekiama net prie to, kad 
"kiekvieną gerą lietuvį, tikrą 
'tėvynainį pritraukti prie pa
mylėjimo savo didžiausių prie- 
teTrą: knygos ir laikraščio, ku- 
. io« ikišiol mes lietuviai ka-

pat ne labai skaitlingas delega
tų būrelis sumeta arti 70 dole
rių delegato kelionės lėšų pa
dengimui.

Tai tokie buvo mūsų darbi
ninkų svarbesnieji tarimai ir 
nusprendimai. Ar jie greit į- 
vyks gyvenime — prigulės da
bar nuo pačių darbininkų pas
tangų ir pasišventimo, kurių 
pas mus darbininkus lietuvius, 
kaip jau matėme, yra daug. 
Nuo savęs galime palinkėti, 
kad mūsą broliai darbininkai 
ir seserys darbininkės, atsi
žvelgdami į tų nutarimų svar
bą kuogreičiausiai ir uoliausiai 
juos vykintų. Lai mūsų pa
sistengimai kuogeriausius vai
sius išduoda.

Užbaigiant trumpą L. D. S. 
1-ojo Seimo apžvalgą reikia dar 
pridurti, kad šis Seimas buvo 
ramiausis ir tvarkiausis iš mū
sų visų ligšiol atsibuvusią lie
tuviškų organizacijų seimų.

Eikime prie 
susipratimo.

talikai nemokėjome, ar nega
lėjome tinkamai pagerbti. Kad 
geriaus tą viską, atsiekus dar
bininkai atstovai nutaria reng
ti kataliką Spaudos Savaites. 
Šiemet Katalikų Spaudos Sa
vaitė įvyks nuo 22 iki 29 spalio. 
Nutariama leisti kalendorius, 
lapelius ir jais blaivinti mūsų 
darbininkų mintis ir kelti juos 
prie susipratimo.

Antras svarbus nutarimas 
— įvedimas Streikininkų Fon
do. Tiesa, į tą Fondą mokes
tis paskirta labai maža, nes 
vos tik 25c. nuo nario į metus, 
bet kaip ten nebūtų, galima 
ir iš to pasidžiaugti. Pradžia 
yra, o laikui bėgant, beabe- 
jonės, mūsų darbininkai su
pras, kad streikierių sušelpi- 
mo klausimas — tai mūsų dar
bininkų skaudžiausias reikalas 
ir nesigailės jam savo centų. 
Gal jau L. D. S. 2-as Seimas 
papildys tą spragą, kuri mūsų 
darbininko gyvenime taip daž
nai bado ir vargo Šmėkla pa
virsta.

Neužmiršo mūsų delegatai 
ir ekonomiškų klausimi} pa
gvildenti. Pirmon vieton iš
kėlė kooperacijos reikalus, ku
rie taip arti surišti su lietuvio 
darbininko reikalais. Atsi
žvelgiant į tai, kad lietuvių 
labai mažai iki šiol kooperaci
jos reikalais pasirūpinta, L. 
D. S. 1-as Seimas nutarė arčiau 
su tuo svarbiu klausimu susi
pažinti. Išreikšta pageidavi
mas, kad būtų daugiaus ko
operacijos svarba nušviečiama 
ir tuomi reikalu leidžiama tam 
tinkama literatūra. Išrinktai 
komisijai pavesta pusės metu 
laike net kooperacijos vadovė
lį išleisti. Tai bus pradžia 
sutvarkymo ir pastatymo ant 
tikro pamato kooperacijos rei
kalų. Pasidžiaugkime iš to 
sumanymo ir palinkėkime, kad 
viskas kuogreičiausiai įvyktų.

Prie svarbiųjų sumanymų 
ir nutarimų reikia dar priskir
ti Darbo Informacijos Biurų 
steigimą, kad darbininkai len
gviau galėtų sau darbo, pata
rimų surasti ir nereikėtų jiems, 
kaip dažnai dabar yra būti au
ka visokių suvedžiotojų ir a- 
gentėlių.

O kaip svarbus mums darbi
ninkams susipažinimas su kitų 
tautų darbininkų judėjimu ir 
tikslais, tų visi žino. Tą su
prato ir L. D. S. 1-ojo Seimo 
delegatai ir pasiryžo arčiau su 
kitų tautų darbininkais susipa
žinti. Amerikos Darbo Fede
racijai atsišaukus, kad visos 
darbininkų organizacijos siųs
tų savo atstovus į Darbininkų 
Kongresą, kuris bus tuo pačiu 
laiku kaip ir Europos kariau
jančių viešpatijų Taikos Kon
gresas, L. D. S. 1-as Seimas 
nutarė viso pasaulio Darbinin
kų Kongresan ir nuo L. D. Są
jungos delegatą pasiųsti ir čia

pasidarbuokime labui savo 
tamsesnių brolių.

V. Diemedis.

Kiek liks lietuvių 
po kares?

Prisižiūrėdami į. žmonių gy
venimą, prisižiūrėdami į tai, 
kaip mūsų broliai darbininkai 
praleidžia laiką, tai pamatysi
me, jog daugelis labai nepro
tingai gyvena. Leidžia laiką 
veltui, nesunaudoja liuoso lai
ko naudingai, nežiūri, kad įgi
jus daugiau supratimo apie gy
venimą, savo padėjimą, savo 
pareigas ir teises, nežiūri, kad 
daugiau sužinojus apie pasau
lio veikimus ir didžius dabar
tinių laikų nuotikius.

Dabar pasaulis tiesiog aug
štyn kojomis virsta, atsibūna 
neišpasakytos, pasaulinės per- 
versmės. O daugeliui mūsiš
kių tas tiek teapeina, kiek 
pernykštis sniegas. Mūsų tė
vynė nesvietiškame skurde, o 
kiek mūsų brolių dvasiškai už
migę, po senovei varsto smuk
lės duris, geria, kaziruoja. 
Tai labai blogas apsireiškimas. 
Tai ženklina, jog mūsų tautie
čiai dvasiškai užsnūsta, pro
tiškai atbunka.

Labai neprotingas darbinin
ko pasielgimas pragerti savo 
uždirbtus centus, praleisti lai
ką prirukvtoj smirdančioj boli- 
nėj, prie kazyrių nelabųjų. Ka
da-gi mes prieisime prie savo 
teisių pažinimo taip gyvenda
mi.

Tai-gi broliai darbininkai, 
juk mums jau senai laikas nu
busti, senai laikas pamesti tą 
vangumą, nusikratyti tą neran
gumą, numesti nuo savęs tin
ginystę, apsileidimą liurbystę.

Pasižiūrėkime kiek mes lai
ko pradvkaujame, kiek kartų 
perilgai dribsome lovose, ne
minint jau apie smukles, boli- 
nes. Kiek laiko praleidžiame 
tuščioms, net negražioms kal
boms. Nesakau, kad mums 
reikėtų atsižadėti poilsio, len
gvų, draugiškų pasikalbėjimų, 
sueigų. Anaiptol, žaismės, pa
silinksminimai, draugai yra 
tai tokie dalykai be kurių žmo
gaus gyvenimas būtų juodas, 
liūdnas, kaip kokio pūstelnin- 
ko.

Aš tik noriu parodyti, pa
raginti savo brolius, kad pir
miausia rūpintus apie apsišvie
timą, apie pasidarbavimą drau
gijose, organizacijose, apie 
pažinimą savo pareigų ir tei
sių vienu žodžiu turime pir
miausia pasirūpinti apie savo 
protišką, dorišką, dvasišką 
pasitobulinimą, o paskui grieb- 
ties žaismių, pasilinksminimų. 
Tuomet, tai yra pa pasidarba
vimo bus labai malonu pasi
linksminti, labai smagu pas 
draugus, prietelius pasisve
čiuoti. ant tyro oro išvažiuo
ti

Prisižiūrėkime, broliai, į 
savo darbštesniuosius tautie
čius. Kiek jie atlieka gerų 
darbų, kiek pasidarbuoja. Juk 
ir jie turi sau pelnyti duoną, 
turi dirbti dirbtuvėse, o turi 
laiko pasidarbavimui, pasis
kaitymui O taip yra, kad 
jiems nerūpi smuklės, bolinės 
tušti pasiplepėjimai.

Tai-gi broliai prie laikraš
čių, prie knygelių, prie vei- 
kimo, neleiskime laiko veltui,

jau

tuo 
di-

Su karės baisenybėmis 
apsipratome.

Jau senai apsipratome su 
skaitymais apie pasibaisėtinas 
skerdynes Europoje. Apsipra
tome ir su ta bauginančia min
tim, jog mūsų tauta stovi ant 
bedugnės krašto. Aš su 
esu apsipratęs ir tur-būt
džiuma lietuvių apsiprato su 
tomis tamsiomis mintimis.
Dabar lyg atsišviežina žingei

dumas, atsinaujina mūsų tau
tos žaizdos, lyg dar arčiau be
dugnės krašto pastumta mūsų 
tauta.

Dabar susipešusios tautos 
dar labiau sužvėrėjo, pasimo
kino nuo viens kito per tuos 
karės metus daugiau karinių 
gudrumų, teutonų priešai da- 
siprotėjo užpulti teutonus kar
tu visuose frontuose. Didžio
sios tautos jau deda ant stalo 
paskutines kazyras.

Pasirodo, jog vokiečių 
“mandravimui” ateina galas, 
jog ankščiau ar kiek vėliau jie 
bus grudžiami į savo rubežius.

Galima laukti to, jog teu
tonai bus išvyti ir iš Lietuvos. 
Nuvargintoj, nuniokotoj Lie
tuvoj vėl bus atkakliausi did
žių armijų susirėmimai, mer
dėjanti mūsų tėvynė išnaujo 
apsišlakstys krauju. Mūsų 
tautiečiai neteks paskutinio gy- 
vylėlio, paskutinės grudų sau
jos.
Spėti ir išvedžioti galima, jog 

vejant vokiečius iš Lietuvos, 
ten bus daug mūšių ir daugely
je vietų. Juk iš trumpų pra
nešimų žinome, jog kiekvieną 
veik miestelį vokiečiai pavertė 
į drutvietę.

Kas prikels Lietuvą iš pe
leno

Šokuokime, jog prieš karę 
lietuvių tėvynėje buvo 2.500.- 
000. Pusė milijono išbėgo į 
Rusiją. Iš jų nei pusė negrįš 
į Lietuvą. © kiek tvirčiausių 
Lietuvos vyrų krito bekariau
dami? Galime spėti, jog su 
pabėgėliais ir kritusiais karės 
lauke Lietuva neteks pusę 
milijono žmonių. Iš vargo ir 
bado be abejonės didelės dau
gybės lietuvių žuvo ir žūva 
pirm laiko. Drąsiai galima 
spėti, jog dabar Lietuvoj vai
kų iki 5 metų amžiaus kaip ir 
nėra.

Jei po smarkių mūšių vokie
čiai bus išvyti iš Lietuvos, jei 
karė baigsis pavasariop 1917 
m., tari galima spėti, jog tuo
met Lietuvoj nepriskaitysi lie
tuvių daugiau milijono. Jei 
imsime dalykus pesimistiškai, 
tai tą skaičių turėsime žymiai 
sumažinti.

Tatai mūsų tauta visai arti 
prapulties krašto. Juk liku
sieji lietuviai, kurie turės ly
ginti išraustus laukus, knistis 
pelenų pusnyse, bus išvargę, 
nualinti, išbadėję, be lėšų, be 
priemonių.

Ką mes išeiviai darome to
kio savo tautos likimo akyvei- 
zdoje.

Žemaitis.

Protokolas.
L. Vyčių New York ir New 

Jersey Valstijų Apskričio 
Antro Susivažiavimo.

New York ir New Jersey val
stijų L. Vyčių apskričio susiva
žiavimo 11 d. birželio š. m. Netv
arkė N. J. protokolas kuris tilpo 
No. 72-114 “Darbininko” pasiro
dė nepilnas ir be valdybos para
šų. Tuomi Apskričio Valdyba 
sušaukė susivažiavimą dėl papil
dymo protokolo kuris turi skam
bėti kaip žemiaus skamba.

Birželio 11-tą dieną š. m. įvy
ko antrasis Lietuvos Vy
čių New York ir New Jersey val
stijų Apskričio Susivažiavimas, 
atsibuvo Šv. Jurgio dr-jos svetai
nėje 180 New York Avė., New- 
ark, N. J. Prasidėjo antrą valan
dą po piet.

Apskr. Pirm. J. K Miliauskas 
atidarė posėdį

Pakviesta p-ni BradūnienS dėl : 
ženklelią prisegimo delegatams. 
: ’irm. šaukia vaidais kuopą dele
gatus, mandatus užrašinėja viee- < 
pirm. p. Masandukas. Paakiam 
pirm, užklausta ar nesiranda be 
mandatą arba svečią, atsiradus; 
ir suteiktas lygus įgaliojimas. 
’asitaikS p. K. Pakštas “Vyčio” 

Redaktorius ir-gi suteikta lygios 
tiesos dalyvauti

Delegatai pribuvo iš šią kuo
pą: 
12 kuopos iš New Yorko.

V. Kaminskas.
49 kp. Centr. Brooklyn’o.

J. Sabaliauskas, 
~ J. Vidrmskiutč,

M. Raudonaičiutė, 
J. Banišauskas.

29 kp. Newark, N. J. 1 •
O. Lukošiuniutė,
B. Vaškevičiutė, 
M. Bradūnienė, 

Dobrovalskiutė, 
Podžiunas,

A. Masandukas, 
J. Brazauskas, 
D. Rapainis, 
V. Vaškevičius.

41 kp. Brooklyn, N. Y.
J. K. Miliauskas,
P. Povilionis,
J. Zerulis,
P. Lukoševiče, 
J. Krasnickas, 
V. Abraičiutė, 
A. BieliutA

49 kp. Brooklyn, N. Y.
J. Makauskiutė, 
V. Timenskaitė (neprib.) 
V. Abromavičius, 
J. Lukoševičius, 
M. Varneckis, 
A. Dymta.
V. Bendoravičius.

Rinkimas posėdžio valdybos: 
Pirm. J. K. Miliauskas, Vice-Pirm. 
A. Masandukas, Rašt. nepribu- . 
vus išrinktas A Dymta, raštinin
ku: Reporteriai: J. Brazauskas 
Liet. Spaudai — V. Vaškevičius 
Anglą Spaudai; Rezoliuciją su
tvarkymui p-lė B. Vaškevičiutė ir 
poni Bradūnienė.

Perskaitytas protokolas pirmo 
susivažiavimo ir vienbalsiai priim
tas. Pusė vai. petrauka dėl prie
žasties prakalbą paklausymo p. 
Pakšto ant didesnės salės.

Po pertraukai Organizatorią ir 
kitą raportai. P. Miliauskas ir 
Abramavičia išdavė raportą kas
link vietos surastos dėl apskr. iš
važiavimo. Išvažiavimą rengti 
nutarta 2 liepos š. m. Nutarta 
padaryti 5000 plakatą p. Miliuko 
spaustuvėj. Parašyti plakatus ir 
padaryti visą parėdką išrinkta 
komisija. — J. K. Miliauskas ir 
A. Masandukas. Organizatorių 
raportas parodė kad darbas varo
mas ir krutamą, kuopos visos 
veikia įvairiais būdais, rengda
mos įvairios rūšies vakarėlius.

Paraginta kad visos kuopos 
skirtą ir siųstą penktą nuošimtį į 
Apskr. kasą nuo atlikusio pelno 
iš rengiamų pramogą.

Galutinai užtvirtintas Fondas 
mažesnių moksleivių pagelbai. 
Šio Apskr. Vyčiai, mkosleiviai 
reikalaujant pagelbos ar matant 
reikalingą paramą, turi būti da
lykas ištirtas ir pagal reikalo šel
pti kiek galima. Fondan dėti į- 
vairiais būdais — skirti nuo va
karą, rengti tam tikrus vakarus 
ir tt.

Iš kuop raportą pasirodo, kad 
Newarko kuopa jau užmezgusi 
ryšius įsteigti muzikališką beną- 
-kuopą gerai gyvuoja. Brooklyno 
nekuri kuopa skundėsi kad dvas. 
vadovas trukdo veikimą neku- 
riuose dalykuose. J. K. Miliaus
kas ineša kad dvasiškija labiau 
prisidėtą ir paremtą L. Vyčių or
ganizaciją.

D Kiekvienas Vytis privalo 
imti “Vytį” išskiriant šeimynose 
kuriose randasi keli nariai vy
čiai. Nutarta paduoti kongrese 
kad vieton “Vyčio” gautą tos 
vertės kitą laikraštį R. K. spau
dos.

2. 
čiu.
Apskr. sumanymas šėrininką Ben
drovės. Pasirodė nepraktiškai 
steigti kokį “biznį” vidui organi
zacijos, pasidarytą skyrstymas 
narių ir tam p.

Įsteigimui satos spaustuvės ge
riaus padaryti paskolas panašiai 
kaip “Darbininko.” Paskolas 
priimti nuo 5 dolerių ir augščiau. 
Ant vietos buvo delegatą pasiža
dėta paskolą 175 dol

Įnešta kad Centro Valdyba ar 
tam tikra, išrinkta komisija su
darytą vaiką skyriui konstituciją

L. 
A.

ir sutvarkytą visus kitus skyrius 
pagal vienuodą ir geriausią siste
mą. Priimta kad Kongresui pa
duoti.

3) Kad “Vytis” ir toliaus ven
gtų aštrios polemikos, bei kolio- 
jimosi su bent kuomi.

Taip-gi atsakinėjimuose laiky- 
ties mandagumo.

4) Iš konstitucijos panaikinti 
12 skyriaus pirmo paragrafo se
kančias eilutes: “Dvasiškas vado
vas turi teisę praašlinti iš kuopos 
neištikimus narius-vyčius, kad ir 
be kuopos nutarimo. Priešingai 
— tik pagal kuopos apsvarstymo 
ir nutarimo tegul būt išbrauktas.

5) Kas tris mėnesius garsinti 
organe kuopų Sekr. adresus.

6) Kad Vyčių Centro valdyba 
išduotų nors kartą į metus orga
nizacijos padėjimą.

7) Leisti moksleiviams “Vy
tį” dovanai.

8) Vyčiai rinkime aukų į Tau
tos Fondą turi kuodaugiausia 
prisidėti.

9) Kad administracija sutvar
kytų siuntimą organo. Visos kuo
pos skundėsi kaslink negavimo 
organo.

Rengti kiek galima p. Pakštui 
maršrutą su prakalbomis. Iš
rinkta tam tikslui komitetas iš s 
kiekvienos kuopos.

A. Dymta įnešė kad kiekvie-•
nas turėdamas gimines miestuose 
kuriuose nėra Vyčių kuopos rašy
tų laiškus raginančius prie sutvė
rimo kuopos.

Nutarta šaukti estra mitingus 
delei sutaisvmo programos išva
žiavimui liepos 2 d. ir pranešimo 
Apskr. Valdybai.

Išrinktas p. Brazauskas, komi
tetu dėl sužinojimo laiko laiky
mui prakalbų.

Pagelbinė Fondo valdyba ta 
pati Apskr. valdyba.

Išrinkti į Apskričio valdybą 
kitam susivažiavimui:
Pre. J. K. Miliauskas, 
Vice-Prez.— A. Masandukas, 
Rašt. — M. Raudonaičiutė,

iki

“Vyti” padaryti savaitraš- 
Toliaus svarstyta Chicagos

Ižd. A. Podžiunas,
Kasos Globėjais:

O. Lukošiuniutė,
B. Vaškevičiutė.

Trečią Apskr. Susivažiavimą 
nutarta laikyti Centr. Brooklyn’e 
už trijų mėnesių. Dieną paskirs 
valdyba.

Su pagelbinio Fondo arba ki
tais reikalais kreipkitės į šiuos 
adresus:
Pirmininkas:

J. K. Miliauskas,
120 Grand Str., 

Brooklyn, N. Y. 
Vice-Pirm.

A Masandukas,
197 New York Avė. 

Newark, N. J.
Raštininkė —

P-lė M. Raudonaičiutė,
207 York St., 

Brooklyn, N. Y.
Iždininkas: -—

A. Podžiunas,
179 New York Avė., 

Newark, N. J.
Organizatoriai:

A Masandukas,
197 New York Avė., 

Newark, N. J.
P. Vaškevičius,

71 Warwick St., 
Nevvark, N. J.

P. Abromavičius,
127 Grand St.; 

Brooklyn, N. Y.
J. K. Miliauskas,

120 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Paskyrimui laiko vakarą 
rengimui:

A. Masandukas,
197 New York Avė., 

Newark, N. J.
Nutarta paprašyti “Darbinin

ko” Rėdystės kad malonėtą pa
talpinti mūsų protokolą į savo 
gerbiama laikrašti.
Valdyba:

M. E. Raudonaičiutė rašt.
J. K. Miliauskas pirm.
A. K. Masandukas vice-pirm
A. J. Puodžiūnas.

Jau išėjo iš spaudos

Gurkliutes pilės
KAINA 10 CENTŲ.

Siųskite užsakymus.
Agentai, knygų platintojai uzsisakykit 
šimtais. Lengviausia parduodama knygelė.

“Draugas
Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų

DIENRAŠTIS
“DRAUGAS” duoda daug žinių is karės lauko, pa

sakoja, kas dedas nelaimingoje mūsų tėvynėje Lietuvoj, 
skelbia įdomiausius atsitikimus iš viso pasaulio, žinios 
paduodamos kuogreičiausiai.

"DRAUGAS” remia, stiprina lietuvių katalikų 
draugijas, rūpinasi jų reikalais.

“DRAUGAS” kelia tautišką susipratimą, platina 
katalikiškai lietuvišką kultūrą.

“DRAUGAS” rašomas aiškia ir visiems supranta
ma kalba.

“DRAUGAS” metams tekaštuoja tiktai $3.00, pusei 
metą $1.75. Čikagoje, siunčiant pačta, metams $4.50. 
Nuo vaiką ir nuo agentą perkant atskirais nume
riais po lc.

Užrubežyje “Draugas” dienraštis metams $6. 
“SAVAITINIS DRAUGAS”, Metams kaštuoja tik $1.50.

Atskiras numeris po 3c.

Visais reikalais kreipiantis adresuokite:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th St. - - CHICAGO, ILL.

Skaitykite ir Platinkite 
“Darbininką”

Organizuokite Lietuvių D ar b. Sąjungos kuopas.
■- ■ •ū
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F
Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

CHICAGO, ILL.
(Bridgeportas)

T. T. 32-rojo skyriaus su
sirinkimas.

T. F. 32-rojo skyriaus susi
rinkimas, atsibuvo utarninke, 
birželio 27 d. šv. Jurgio parap. 
svetainėje.

Kolektoriai, kurie buvo pa
ėmę blankas per pereitą susi
rinkimą, atnešė surinktus pi
nigus, kuriuos sukolektavo 
taip nuo savo saviškių kaip ir 
nuo svetimą, per birželio mė
nesį surinko sekantieji kolekto

h
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riai:
Agnieška Gilienė $3.75
A. Malinauskas, 40
B. Rašiunienė, 5.00
O. Jovaišienė, 6.00
R. Benušaitienė, 5.50
G. Grinoveckas, 3.55
J. Adomavičia, 82
B. Kasparavičiūtė, 9.00
O. Karpavičienė, 1.10
Jieva Stanaitienė, 27.00
M. Gedvilienė, 50.

Viso $62.62
Vardai aukavusiųjų po 50c. 

ir augščiau:
Brigita Kasparavičiūtė $2.25, 

Agnieška Kazlauskienė 2.00; 
po $1.50. S. Benušaičiutė, Kot- 
rina Benušaičiutė, Justina Be
nušaičiutė, po 1.00 Jeiva Sta
naitienė, Magdelena Virbickie- 
nė, Adolfas Virbickas, Mag
dalena Virbickaitė, Vincas 
Stanaitis, Andrius Stanaitis, 
Barbora Stanaitienė, Edward 
Clay, Elizabeth Clav, Edvar
das Virbickas, K. Jokūbaitis, 
Izidorius Milius, J. Juknis, M. 
Jurevičius, O. Karpusičienė 
75c. po 50e P. Bumeika, M. 
Rulewicz, K. Benušaitis, O. 
Jokubaitienė, A. Pilkienė, B. 
Račiukienė, A. Račiukis, O. 
Lapienė, Gepienė, Tonsadol- 
skio, Jurgis Sereika, Vero
nika Civinskas.

Smulkių aukų $33,12, iš vi
so tad $62.62, per pirmus du 
savo susirinkimus šis skyrius 
surinko $26.25, su kolektorių 
aukoms, iš viso per birž. mė
nesį $88.87.

Taipgi nutarta surengti di
delį vakarą ir kad grynas pel
nas nuo to, eitų į T. F.

Pirm. Adv. A. A. Šlakis 
nuoširdžiai padėkojo kolekto
riams, taipgi vice-pirminin- 
kas p Saldokas, gražiai pakal
bėjo į susirinkusius, apie Lie
tuvos dabartinį padėjimą, aiš
kino, kad T. F. tikslas yra ne 
vien pagelbėti nuo karės nu
kentėjusiems, bet taipgi padėt 
Lietuvai atsikelti iš griuvėsių 
— po karės.

Sekantis susirinkimas nutar
ta laikyt liepos 25 d. pagei
daujama, kad visi kolekto
riai, kurie ant šio susirinkimo 
nepribuvo, idant malonėti} 
pribūt ant sekančio.

32-rojo skyriaus T. F. rašt. 
Antanina Nausiedienė.
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CLEVELAND, OHIO.

Pavyzdingos varduvės.

Birželio 25 d. pas p. J. D. 
Žitkevičių susirinko gražus 
jaunimo būrelis išskyrus kelius 
buvo kiti Vyčiai, gražiai pa- 
silnksminus, padanavus kele
tą danelių, buvo pakviesti prie 
vakarienės. Po skanios vaka
rienės p. J. Brazauskas pratarė 
keletą žodžių melsdamas su
mesti po keletą centų dėl nu
kentėjusių nuo karės. Visi su
tiko ir pasipylė aukos.

Po $1.00 aukavo J. D. Žit
kevičius, J. Brazauskas, J. 
Varseckas, J. Klimavičius, D. 
V. Mičiulis, K Štaupas, R. 
Žitkevičius, V. K. Jurgilus ir 
M. J. Šimonis, po 50c. M. Kaz
lauskas, O. G. Žvingiliutė, Z. 
Bagdžiuniutė, F. Linnik, J. 
Šeštokas, V. Burkauskas., V. 
Ignatavičiutė, J. Povilonis, K. 
Cemiutė, S. Riklaičutė, po 
25c. J. Sakalauskas A. Oemiu- 
tė, B. Skripkauskaitė, H. 
Neptišauskiutė, M. Bučienė,
K. Bučius, viso labo $15.50.

Pinigai bus perduoti vietos 
Tautos Fondo ižd. kun. J. Hala- 
burdai. Vargei kur rasis ki
tur toks duosnus jaunimas 
kaip Clevelande. Prie mažiau- 
f - - rogos atmena tuos nekal

tus ir badaujančius mūsų bro
lius ir seseris. Garbė jums 
brangus jaunime už tokį atjau
timą. Taipgi p. Žitkevičiui 
už puikų pavaišinimą, nes ke
letą valandų labai linksmai 
praleidome laiką.

M. J. Š.

NEW PHILADELPHIA. PA.
Nedėldienyje 25 d. birželio 

apvaikščiojome vieną iš svar
biausių, prakilniausių ir gra
žiausių švenčių “Dievo Kūno.” 

Ypatingu būdu paminėjo šią 
šventę Saldžiausios Širdies Jė
zaus parapijonai.

Procesija susidedanti iš į- 
vairių dr-jų ir iš mergaičių 
baltai pasirėdžiusių su choru 
lydėjo kunigą su Švenčiausiu 
ant kapų. Pakelyje ir ant 
kapų buvo parėdyti altoriai, 
kur kunigas padėjęs Švenčiau- 
sį atgiedojo ir atkalbėjo mal
das.

Po atlikimui apiegų prie pa
skutinio altoriaus ant kapų su 
riša procesija lydėjo Švenčiau- 
sį į bažnyčią, kur po palai
minimo tapo užbaigtos iškil
mingos pamaldos. Dalyvavo 
šioje iškilmėje keli tūkstančiai 
žmonių. Malonu buvo žiūrėti 
į žmones. Gilūs atsidūsėjimai 
lydėjo žmonelių žingsnius ant 
kapų ir iš ten.

Ši procesija gal daugeliui iš 
mūs priminė mūsų tėvynę Lie
tuvą ir tas iškilmingas proce
sijas, kokios ten būva, bet 
kartu ir tas liūdnas Lietuvos 
vaizdas stojo prieš mus akis. 
Priminė tas sielvartas, kokias 
žmoneliai ten kenčia.

Darbai čia gerai eina. Ka
syklose dirba kasdien, tik dar
bininkų stoka.

J. K. Daržininkas.

GILLBERTVILLE. MASS.
Liepos 2 d. » atsibuvo pas 

mus prakalbos. Kalbėjo kun. 
Aug. Petraitis apie nukentėju
sius nuo karės ir apie naudin
gumą katalikiškų draugijų. 
Ypatingą atydą atkreipė ant
S. L. R. K. Am. Toji diena 
pasiliks Gilbertvillio lietu
viams atmintimi, nes susitvė
rė Sus-mo L. R. K. A. kuopa, 
kurion prisirašė 15 asmenų. 
Apart to žmonės gana duos- 
niai aukavo nukentėjusiems. 
Aukavo sekantieji asmenįs:

Kun. Aug. Petraitis 5 dol. 
Stasė Stankytė, Marijona 
Danaičiutė, Veronika Kves- 
kevičiutė, Ona Šimanckiutė, 
Antanina Naujokytė, Bene
dikta Aniuolienė po 2 dol. Mi
kalina Jurkšytė, ' Rozalija 
Jurkšytė, Antanas Kunkulis, 
Pranciška Kunkulienė, Ona 
Steponavičiūtė, Marijona Kaz
lauskienė, Magdalena Makac- 
kienė, Pranciškus Digris, Zu
zana Šimanskienė, Petras Šim
kus, Benedikta Mačiulaičiu- 
kė, Magdalena Kručkienė, 
Juozas Želgauskas, Petras Ra
manauskas, Stasius Knečkau- 
skas, A. J. Vasiliauskas po 
1 dol. Leonora Bagdonienė, A- 
nielė Kašėtienė, Nastazija Va
siliauskienė, Zofija Masaitie- 
nė, Marijona Adomaitienė, 
Anastazija Bortnikiutė, Ona 
Sprindžiunienė, Kotrina Dig- 
riutė, Uršulė Šimkienė, Pet
ronė Ramanauskienė, Antani
na Ramanauskytė, Bronislava 
Bortnikiutė, Marijona Klam- 
bukė, Augustinas Velyčka, 
Uršulė Velyčkienė, Stanislo
vas Bortnikas, Al. Bulanas, 
Kaz. Lapinskas, Vincas Šim
kus, Pranas Blanavičia, An
tanas Zalieckis, Ona Zaleckie
nė, Vincas Kaušauskas, Ago
ta Brazauskienė, Stasys Spuš- 
kus, Marė Sadauskytė, Kaz. 
Vaitkaitis, Vincas Krušaus- 
kas, Agota Brazauskienė, Sta
sys Spuškus, Marė Sadaus
kytė, Kaz. Vaitkaitis, Tamo
šius Aleksa, Stasys Krietkau- 
skas, Konstantas Grigass, Jo
nas Pečiulis, Antanas Karo
sas, St. Freimonas, Kaz. 
Tervainis, Kaz. Geldauskas, 
Ona Geldauskienė po 50c.

Viso labo $51.50.
Visi pinigai tapo pasiųsti

T. Fondo iždininkui p. B. Vai
šnorai.

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai einasi.

Birželio 29 d. L. Vyčių 41 
kuopa turėjo susirinkimą. 
Tarp kitų gerų svarstymų bu
vo sumanyta sutverti drama
tišką ratelį. Prisirašė 11 y- 
patų. Po to buvo kalbama 
apie įsteigimą vyčių choro. 
Buvo išaiškinta, jog gyvuoja 
vietinis choras ir bereikia tik 
jį pakviesti prisidėti prie mū
sų kuopos. Dvi ypatos buvo 
išrinktos nueiti į choro susi
rinkimą ir paaiškinti vyčių 
kuopos sumanymą. Birželio 
30 d. choras laikė savo susi
rinkimą Apr. P. Šv. parapiji
nėj salėj. Ir ten vyčių pa
siuntiniai atsilankė. Choras 
mielai sutiko prisidėti prie 
vyčių kuopos. Tokiu būdu ta
po sujungtos dvi prakilnios 
organizacijos ir iš to reikia pa
sidžiaugti, o nauda patiems ir 
visuomenei bus didelė.

J. Adomaitis.

CHESTER, PA.

L. D. S. kp. susirinkimas.

Birželio 25 d. L. D. S. 19 
kp. atsibuvo mėnesinis susirin
kimas. Nieko tokio ypatingo 
nebuvo svarstoma, tik nariai 
užsimokėjo mėnesines ir pora 
naujų narių prisirašė.

Tie, kurie šin susirinkiman 
neatėjo ir neužsimokėjo, malo
nės nepamiršti tai padaryti a- 
teinančiame susirinkime. Taip
gi neprigulintieji kviečiami dė
tis prie mūs naudingos kuopos. 
Kai mūs daugiau bus, tai imsi
mės didesnių darbų.

Koresp.

MIDDLEBORO, MASS.

Pamatė ko nebuvo matę.
S. L R. K. A. kuopos 

pasidarbavimas.

Mūsų kuopa jaunutė, nėra 
dar metų, kai įsteigta. Mū
sų kuopos buvo užprašytas Šv.
N. choras iš Montello, Mass. 
po vadovyste vargonininko p. 
V. Juškos. Choras atliko sa
vo darbą kopuikiausiai taip 
kad dar Middlebore nebuvo 
matę nei girdėję to, ką šiame 
vakare mums parodė. Prog
ramas prasidėjo prakalba Kal
bėjo ponas M. A. Norkūnas iš 
Montello, Mass. Kalbėjo a- 
pie vienybę ir susipratimą, po 
prakalbų prasidėjo dainos. 
Dainavo:

1) Choras: “Lietuvias esa
me mes gimę,” 2) solo: “Tem
sta Dienelė,” 3) Choras: Vyčių 
hymnas, ” 4) solo:“ Vai varge 
vargeli” p-lė N. Yarmalaičiu- 
tė, 5) Choras: “Loja šunys,’ 
6) solo: “Jeigu mane myli” 
p-lė Raipiutė, 7) Moterių cho
ras “Plaukė sau laivelis,” 8) 
Lietuvos Hymnas.

Toliau sekė gražus drilius 
iš septyniolikos chorisčių, ku
rios publikai labai patiko. Vis
kas nusisekė kogeriausiai. Ve
dėju vakaro buvo J. A Norkus.

Po koncerto prasidėjo link- 
ąjni šokiai. Per šokius suma
nėme parinkti aukų nukentėju
siems, aukas rinko p-lė P. Ra- 
manauskiutė ir p-lė M. Zelio- 
niutė, surinko 22 dol ir 35c. 
Aukavo šios ypatos: P. Plia- 
ška $2.00, J. Paulauskis 2.00, 
po $1.00 S. Žiedelis, J. A. Nor
kūnas, M. Voropeckis, A. Vo- 
ropeckis, J. Jurgelevičius, K. 
Drevinskis, V. Stulpinas, J. 
Vaitiekūnas, P. Sunskis, V. 
Geniavičius, po 50c. V. Piga- 
ga, V. Kazlauskas, J. Švia- 
das, A. Uždarinis, J. Šimke- 
vičius, V. Vasaris, F. Šimke- 
ričius, Z. Katilis, F. Kin- 
čius, po 25c. R. Švetkiutė, J. 
Sirbikis, V. Drerinskienė, O. 
Znotienė, J. Česnulevičius, O. 
Uždarienienė, M. Matelioniu- 
tė, M. Karosas, E. Karosienė, 
P. Jarušaitis, smulkiomis 85c. 
Viso $22,35.

Šios aukos jau pasiųsta Tau
tos Fondo iždininkui B. Vaiš
norai, Pittsburg, Pa.

J. A N.

MELROSE PRAK, ILL

Nušovė lietuvį streikierį.

Bronį Talmontą piktadaris 
airis skebas nušovė 27 d. birže
lio. Kai išėjo ant streikų 
Northweseern darbininkai sere-

rinko jie ant stoties saugoti, I 
kad nevažiuotų dirbti ekebai. I 
Susirinko prie Jono Satuno 
karčemos po No. 1 ant 19 Avė. 
kame atėjo vienas airis važiuo
ti į darbą. Unijistai puolė 
prie skebų drausdami, kad ne
važiuotų į darbą. Tas atsakė, 
kad jis einąs į karčemą ir išė
jo vienas po antram. Ten no
rėta priverst streiklaužį, kad 
nedirbtų. Buvo susipykta. 
Tas airis išsitraukė pištalietą 
ir norėjo šaut, bet nutvėrė už 
rankos supurtė ir nukrito ant 
grindų. Čia vėl nesusitaiky
ta, ginčas po ginčo, velionis 
nutvėrė airį ir prispaudė prie 
sienos, tas išsitraukė kitą piš
talietą ir paleido tiesiog į šir
dį. Vilonis buvo stipras vy
ras, bet mirė už penkių mi
nutų. Piktadaris suimtas. Vi
sas atsitikimas nelaimės apie 7 
valandą iš ryto. z

Visi lietuviai, kurie esate 
išėję ant streikų, būkite atsar
gūs su tokiais streiklaužiais.

Muzikantas.

Lietuviai kitur.
LONDONAS, ANGLIJA
Kelios savaitės atgal pas 

mus buvo atsilankųs kun. A. 
Steponavičius iš Šveicarijos, 
bet vos pabuvęs kelias dieneles 
išvažiavo atgal Šveicarijon. Be 
to prieš išvažiuosiant vieną 
gražią dienelę mums papasako
jo apie mūs brolius esančius 
belasvėje po vokiečių jungu, 
pasakojo trumpai ir aiškiai su- 
trumpydams savo kalbą dėl 
stokos laiko. Iš jo kalbos pa
tyrėme rodos gana aiškiai mūs 
brolių vargus labiausia dėl sto
kos valgio, drapanų ir t.t. Kal
bėtojas dėkojo vardan belais
vi Londono lietuviams už gau
sų šelpimą pastaram laike jų. 
Pagaliaus kun. A. Steponavi
čius kriepėsi į susirinkusius ar 
neatsiras ir dabartiniam laike 
parodančių savo brolišką gerą 
širdį šiek-tiek paaukodami 
nors po mažą delelę. Tečiaus 
kun. A. Stepanavičiaus šie aiš
kinimai nepasiliko veltu, ir ant 
greitųjų tuo pat laiku daugu
ma sumetė kelioliką svarų be
laisviams. Matoma mūsiš
kiems reikia tik paaiškinimo, o 
daugelis atsiranda ir duosnių, 
nekurie aukojo po 1 svarą po 
10 šilingų ir t.t. Sakysim nė
ra koks pasigirimas, bet ištik
tųjų Londono lietuviai kas-link 
šelpimo savo brolių, tai neat
silieka nuo kitų gyvenančių 
lietuvių, kad ir pas mus už
darbiams skaitoma šilingai.

Tiesa, dabar Londone, už
darbiai padidėjo, tečiau ir vis
kas pabrango.

Kalnavertis.

LONDONAS, ANGLIJA.
Nesenai “Birutės” bendro

vėj duonos kepimo įvyko šio
kios tokios permainos, p-nas 
Petrauskas, kaipo artimiausias 
prie keptuvės gaspadorius, ta
po dėl kokių ten priežasčių pra
šalintas. Dabar jo vieton iš
rinkti kiti. Petrauskas tik da
bar duoną išvežioja ir kaip jis 
tą paskutinį darbą ilgai laikys, 
nežinia. Kas tenais ištikrųjų 
atsitiko, kad Petrauskas, jau 
ilgą laiką darbavosi keptuvėj 
kaipo pirmininkas, o dabar ū 
mu laiku prašalino, tat visą 
dalykų stovį sunku pilnai ir tei
singai susekti. Tečiaus nėra 
dalykas čia apie tai man spręs
ti. Kaip ten nebūtų, bet “Bi
rutė” rodos tvirtai stovi, ir 
lietuvišką duonelę nenustosim 
valgę. 0 apie kitą lietuvių 
duonos dceptuvę badai kuri va
dinasi “Ūkis,” kaip girdėt, tai 
silpnai gyvuoja, sako tik pa
jus (šėrus) renka, renka ir 
tiek o duoną kepa neregulia- 
riškai. Ši pastaroji keptuvė 
daug vėliaus įsteigta už “Bi
rutę.” “Ūkio” bendrovės pa
jininkai krypę prie pirmeivys- 
tės, o ant galo bala juos žino. 
Tik tiek žinau, kad daugelis iš 
jų nemėgsta rimtus katalikiš
kus laikraščius skaityti. Tai 
tokios naujienėlės tuom kartu.

AČIŲ.
Vardan visų šv. Bonaventū

ro lietuvių moksleivių mudu 
žemiau pasirašiusieji tariame 
didį ačiū “Draugo,” “Darbi
ninko,” “Vienybės Lietuv
ninkų,” “Lietuvos,” “Vy
čio,” “Žvirblio,” “Tikybos 
ir Doros” ir “A Plea for the 
Lithuanians” redakcijoms už 
siuntinėjimą dykai, per visą 
metą, mums savo laikraščių. 
Taip-pat tariame širdingą ačiū 
gerb. kun. Ežerskiui, Chicago, 
III., už padovanojimą 26 ap
darytų knygų čionykščiam lie
tuvių moksleivių knygynėliui. 
Už minėtas kyngas netik ką da
bartiniai — čionykščiai lietu
viai yra gerb. kunigui dėkingi 
bet bus ir tie, kurie čia da 
paskui mokysis. Nėra abejo
nės, kad jie neužmirš ir mi
nės gerb. kunigą ilgai-ilgai už 
suteikimą tokios gražios ir 
brangios dovanos jų knygynė
liui.
Vice-pirm. 7-tos kp. L. R. K. M. 

Sus-mo. J. Miliauskas.
Rašt. J. Svirskas.

Asmeniškoji liuosybe.

Straipsnis iš Sacred Heart 
Review.

Svaigalų mylėtojų dažnai 
atkartojama sakmė, būk žmo
gus turįs tiesą gerti alų ir deg
tinę kiek jis nori, o pasis
tengimas jam uždrausti tai iš
plėšimas jam asmeniškos liuo- 
sybės.

Nėra niekur taip vadinamos 
absoliutiškos asmeniškos liuo- 
sybės nei Amerikoje jos nėra, 
nei būti negali. Mums patin
ka kalbėti apie mūsų valdžią 
kaipo demokratų arba valdžią 
žmonių, kuri mums regisi pa
prasčiausia valdžia valdyti 
žmones. Truputį pagalvojus, 
pasirodo žmonių vadžia dau
giausia sukomplikuota arba su
painiota. Paprasčiausia val
džia yra tai valdžia despoto 
(vienvaldžio), kuris turi teisę 
nukirsti galvą tam, kas jam 
prieštarauja arba su jo nuomo
ne nesutinka. Republika yra 
tai valdžios rūšis, ta valdžia 
renkama iš žmonių ir dėl žmo
nių, yra gana supainiota savo 
turinyje, nes jos tikslas yra 
apveizėti reikalus kaipo pavie
nių asmenų taip ir visos drau
gijos. Jos gi yra tokia pasek
mė, kad juo didesnis asmenų 
skaičius, juo painesnis pasida
ro sutvarkymas jei nori visiems 
užganėdinti.

Robinsonas Crusoe savotoly- 
moje saloje galėjo elgtis kaip 
jam pamėgo, bet vieną dieną 
jis atrado pėdsakį kito žmo
gaus ant tos pačios salos, tai 
buvo Pėtnvčia, ir ūmai jo as
meniškoji liuosvbė tapo pada
lyta į dvi dali. Daug leng- 
viaus šešiems žmonėms gyven
ti sutikime, negu šešiem šim
tam. Augant žmonių skai
čiui draugijoje, turi daugintis 
ir kiekvieno reikalai, juo di
desnis skaičius taisyklių yra 
reikalaujamas, kurias risi ir 
kiekvienas privalo pildyti. 
Taip tai paprastose sąlygose 
žmogus kartais galėtų turėti 
pilną liuosybę elgtis kaip jam 
pačiam vienam geriausi patin
ka, bet visuomet randasi ap
linkybės, kurios jį priverčia 
atsižadėti savo užgaidų, kad 
neįžeidus kitų savo artimų. 
Juo didesnis esti mūsų apšvie
timas juo daugiaus privalo su
sitvarkyti mūsų liuosybė.

Ant tiek tik žmogus gali su
naudoti savo liuosybę, ant 
kiek jo sunaudojimas neįžeid
žia kito liuosybės. Kuomet 
kokia įstaiga, paprastai ar 
vaizba tampa pavojumi draugi
jai dėsnys leidžia tai sutvar
kyti arba visai sustabdyti, kad 
daugiaus nebūtų visiems pa
vojaus. Valstija turi tobulą 
teisę nuspręsti ar įstaiga tokia, 
kaipo smuklė gali ant ilgiaus 
veikti arba varyti savo vaizbą 
be jokio sutvarkymo, arba už
mokėdama už licenciją (leidi
mą) pardavinėti svaigalus ar 
užmokėdama už dėsnių peržen
gimus pabaudą arba visai su
naikinti visas smukles....

šis straipsnis aiškiai parodo, 
kad prohibidja yra pilnai tei
sėta. Geresnių argumentų ro
dos nieks negali nei norėti.

AUKOS TAUTOS FONDUI.
Pasidarbavimu gerb. kun. 

J. Lietuvninko Jo Eminencija 
Baltimorės kardinolas Gibbon- 
sas paaukavo T. Fondui $200.- 
00, o German Savings Bank 
$10.00. Pasirodo, kad ir sve
timtaučiai atjaučia lietuvių 
vargus ir aukauja T. Fondui, 
tik reikia, kad atsirastų dau
giau tokių, kaip gerb. kun. 
J. Lietuvninkas, kurie plačiai 
svetimtaučiams nušviestų mū
sų tautos vargelius.

Kazys Pakštas.
T. Fondo Sekretorius.

Per paslą vilkas netunka.

Bėda kojas taiso.

Atnešė pieną, vaiko neirie- 
no, atnešė ledo — vaikai atsi
rado.

Sėsk, būsi svečias.

Molis mūru visų brolis.

C. & P. Telephone St. Paul 5347
GRABININKAS 

IR 
BALZAMUOTOJAS.

Pagrobus atlieku pigiai ir gro
žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
rus groborystės mokslus ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.

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

Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS, 

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

DR. SPRINGER
DENTISTASj
49 Cbabers St., 

We8t End
364 Harison Avė

S. E. Boston

Pranešimas.
Tuojaus reikalingas vargo

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

Rev. Magnus J. Kazėnas, 
318 Fifth St.

Donorą, Pa.

2. DARBININKO DOVANĖ
LĖ DARBININKAMS.

Parašė F. V.
Gražesnės dovanėlės mūsų 

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

32 pusi....................... 5.

Pirma Pirkimo X

Apsižiūrėkite, t
Iš mūsų Pirmutinės ir Didžiausios Lietuviškos “Real Estate”«£* 

Agentūros Boston’e ir visame New England’e.

Dykai visiems dėl apžiūrėjimo X 
10,000 Plecių-Lotų. 5,000 Namų. X 

500 Ukių-Farmų.
Daugiausiai namų turime ant pardavimo So. Boston’e, t 

Dorchester’vje, Cambridge, Brighton’e ir visoj apie link ė j i 
New England’o. Į

Mūsų offise galima pirkti namus pigiau, negu nuo kitųjų 
Agentų ir pigiau, negu nuo paties savininko, nes mūsų 
agentai yra atsakanti ir ŽINO, KAIP NULYGTI PREKES 
NAMŲ nuo paties savininko, kuris nori parduoti namus.

Mes gvarantuojame pirkimą, jog bus atsakančiai ir niekas 
neprisikabihs, ir neatsiras giminių, jokių taksų, arba kito
kių priekabių po pirkimo, taip-gi, visada padarome išlyg
atsakančiai ir surandame bankų paskolas dėl pirkimo namo 
ir jeigu turite $50.00 arba daugiau, visada pas mus galim 
gauti pirkti namą, toj vietoj, kur tamistom patinka, 
pas mus YRA Iš KO PASIRINKTI.

Dabar yra Pigių ir gerų Kambarių 
ant parandavojimo.

Taip-gi apdrandžiame (inšiūriname) Namus, Foraičius, 
Krautuves, Automobilius, Vežimus su Arkliu, Sveikatą ir 
Gyvastį ir nuo Sužeidimo, į Didžiausias Kompanijas Ameri- 
koj. .» I «;q

LITHUANIAN rAGENCY.
A Ivaškevicz, Savininkas.

315 WEST BROADWAY^ SCk BOSTON, MASS.

Svarbus pranešimas.

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

Agentams duodame gerą 
nuošimtį.

Siųskite užsakymus:
“DARBININKAS”

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

AR NORI BŪTI GRAŽUS?

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

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

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

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

Jeigu jūsų kvapas dvokia, 
mazgokite dantis kasdien su mui
lu. Dantįs palieka balti ir kva- 

Pinigus galite siųsti money or
deriu ar 2-centinėmis stampomis. 
pas kvepiančiu. Muilo kaina 25c.

J. RIMKUS,
Bok 36, Holbrook, Mass.

(70-83.)

Julijona Makalauskienė ieš
ko savo vyro Antano. Par
daviau tą saliūną, kurį laikė
me ant 572 Polk st. Dabar 
mano adr.: 1916 New York 
avė., Newark, N. J.

PARSIDUODA lietuviška 
duonos kepykla (Bakery) lie
tuvių, lenkų ir kitų svetimtau
čių apgyventoje vietoje. Vir
šum 300 kostumerių. Viskas 
intaisyta kas reikalinga kepyk
lai. Biznis gerai išdirbtas. 
Parsiduoda pigiai. Platesnių 
žinių reikalaukite iš savininkų 
šiuo adresu:

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

PRANEŠIMAS.
Pabėgėliams jau galima pi

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

kva Areliangelsk ir Voronež.
Pinigai pasiunčiami komer

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

kitų informacijų kreipkitės 
laiškais

G. J. Bartašius
233 Broadvay,

So. Boston, Mass.
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4 “DARBININKAS”

Vietinės žinios.

MOTERIŲ SEIMAS.
Iškilmingos priešseiminės 

šv. mišios atsibuvoo Šv. Petro 
lietuviij bažnyčioje 9:15 vai. iš 
ryto.

Mišias atlaikė kun. F. Ke
mėšis. Diakonu buvo kun. Pr. 
Virmauskis, Subdiakonu kler. 
Pr. J uškaitis, Ceremonietis 
L. Švagždis. Po mišių gražų 
ir gerai pritaikintą pamokslą 
pasakė gerb. kun. J. Ambotas 
iš Hartford, Conn.

Po mišių visos delegatės su
sirinko Į bažnytinę svetainę ir 
pradėjo darbą. Seimo valdy
ba išrinkta: pirm, p-lė U. Ja
kubauskaitė, pagelb. p-nia 
Juškienė iš Montelle, Mass., 
rašt. p-lė Mr L. Gurinskaitė iš 
Chicagos ir p-lė Ona Stalioniu- 
tė iš AVaterbury, Conn., mar
šalka p-nia A. Gričiunienė iš 
So. Boston ’o,

Delegačių pribuvo apie 30 
— iš Chicago, III, AVorcester, 
Mass., Montello,, Mass., Har
tford, Conn., Bridgeport, Conn., 
"YVaterbury, Conn., Baltimore, 
Md., Philadelphia, Pa., Brook- 
*lyn, N. Y.

■■■>

Rep.

KLAIDOS ATITAISYMAS.
Pereitame “Darb.” num. pa

daryta klaida aprašyme apie 
L. D. S. Pasakyta jog Sei
mo pirm, pagelb. išrinktas p. 
J. V. Kovas iš Waterbury, 
Conn., o turi būti p. A. Stak
nevičius iš Newark, N. J.

NUSKENDO LIETUVIS.
Pereitą nedėlią 16 lietuvių 

iš City Point plaukė garlaiviu 
į Boston Light. Tarp tų lie
tuvių buvo Pranas Ramanaus- 
kis, gyv. 180 Bolton st., So. 
Boston, Mass. Niekas nepa
juto kaip kelionėj tasai vyras 
kažkur dingo. Kaip nors nu
krito turbūt į jurę. Jis yra 
vedęs ir turi vaiku.

J. V.

Ona Gvaldo Kauno gub., 
Šiaulių p.. Baisogalos par. ieš
ko brolio Jurgio. Gyveno 
New York City. Adr.: Eka- 
terinoslavskaja gub., Lozovaja 
Pavlovska, Orlovo Elinevskij 
Rudnik J. Zdanoviču, peredat 
Ona Gvaldo. si

jonas Dumšo Kauno gub., 
Šiaulių ap., Radviliškio vals
čiaus, šaduvos p., Pakalniš
kio sodžiaus atsišaukia į savo 
gimines ir pažįstamus. Lietu
voj po vokiečiu liko jo aklas 
tėvas ir motina. Adr.: Jonas 
Dumšo, Moskva, selo Bogo
rodskoje B. Bogorodskaja u’. 
No. 98, kv. 5.

Justinas Varabauskis, Kau
no gub., Panevėžio p. ieškau se
sers Veronikos. Vas. 18 d. 
1915 m. buvau sužeistas kai
rėn rankon. Adr.: Germany, 
Altdamm, Kreigsgefangenen- 
lager Com. Cat.

v

Gerai perskaityk!!!
r

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
NuoŽ iki S popiet. Nuo 7 iki 8 vakare

509 BBOADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
Tel 802 S. B.

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

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

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

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

Ir dar viena vardu Number -
Auksinis atramentas. Atrodo 

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

Sidabriniai milteliai užpilti ant 
ga, atrodo labai gražia! Tinkami 
kams rašyti — 50e.

3. Geriausios britvos skusties. 
ralius Jurgis neturi geresnių už šitas, 
per saldu pieną plaukia. 
$2.50, $3.50 ir $4.00.
jama. 
tos vietą duosime kitą, 
mainyti.

4. Grynos skuros pustai (diržai). Kaip ant jų
britvą papustai, tai ji ima barzdą, kaip dalgis žole. £ 
Kaina $1.00, $2.00 ir $3.00. ‘

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

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

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

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

dėl merginų.
Pinigus ir laiškus siųskite tokiuo adresu:

SIDABRINIS ŽIEDAS
Gvarairtuotas. Su 
išdirbta raidė kaip 
paveikslas už $1.00 I 
Paimk popieriaus 

apie | colio pločio, 
apvesk apie piršto

narį taip, kad galai popieriaus su
eitų. Pažymėk raidę, kokią norė
si kad būtų išdirbta, prisiųsk 
mums su $1.00, o mes tuojau pri
siusime tamstai žiedą. Jei nebūsi 
pilnai užganėdintas, sugrąžįsime 
pinigus atgal. Rašyk tuojaus.
NERIS MANUFACTURING CO., 
Box 76d, Montello, Mass.

Tel So. Boston 294

DR. JOHN P. JONĖS 
Ofisą valandos

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9 po piet.
PHYZIKAS ir SURGIJUS 

S peteliškei atlieka visokius blogiausius 
gydymus, ypatingai su aleatromis. 

392 Brtaducj, įttft L. it f latviu 
SO. LOSIC^. KAS.

100

$24.50one
labai gražus laiš- 

Kiekvienas gavęs tuo

atramento, 
meilingiems

X.

Nei Anglijos ka- 
Atrodo kaip 

Labai aštrios. Kaina $1.50,. 
Kiekviena britva gvarantuo- 

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

kokia nau-♦
dol., o mes

bliz-

ATMINK.
Kiekvienas rakandas pir

ktas mūsų kratuvėj ženklina, 
taupumą jums visiems

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

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Gydo’viaokiaa' ligas 

PriskiriaZAkintat.

419 Boylston St., Boston, Mass.

Ofiso udynos
1-3P.M.7-9P.M.

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.

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

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vakare.
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Aisbaksis lygiai toks, 
kaip paveikslas parodo

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

James Ellis Co.
Kampas B ir B’way,

Lietuviai pardavėjai vi
suomet randasi krautuvėj.

Atdara panedėlio ir suba- 
tos vakarais.

M

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., 
Philadelphia. Pa.

L t 1 j | Nuo 9 iki 11 rito. Valandos .. 2 .. 4 po pietų. 
’ i .. 8 Vakare.

Tkukfmonk So. Bocton 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

Wflliam F. J. Howard 
Li etuviška pavardė buvo 
Fiacoj F. J. Kavaliauskas 

315 Broadway, So. Boston

■

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS IAPALIS

meistras

Rekalauja Merginų.
Mokintis kaliošus ir antkurpius daryti, 
algas mokame besimokinant 

Kada pramoksta gauna algos $11.00 į savaitę
Penki centai nuvažiuoti ka rais, 25 minutos važiuoti nuo 

Park Street.
Atsišaukite prie mūsų Employment Offic’o.

Hood Rubber Company
Bigelow Avė., E. Watertown, Mass.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius.

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

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

ros sekančios gyduolės.
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Vienatine Lietuviška

A P T I E K A

1.00Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito 1.00

Gyduolės dėl suvalnimo • 
vidurių 50e.

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo 1.00

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

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų 75c.

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25t.

4

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

tės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

{4

75c.

1.00
1.00 
50c.
1.00
1.00 
z5c.
25c.XJ 
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Y1) Ar reikia gerų baisekliu (dviračių), kurių 

nereiktų nuolat taisyti, kuriais būtų lengva važiuoti «£♦
ir būtų nebrangūs? Jei tokių nori, pirk iš mūsų. 
Savo mieste tokių negausi nei už 40 dolerių. O pas mu- y 
mis su dubeltavais roberiais kaina $12.00. Vadinami y 
pirmo gatunko $18.75. y

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

2) Ar žinai svieto mandrybę, kad į penkias mi- 
nutes galima nuvažiuoti 10 mylių štyminiu baisekliu? X 
Ryto metu j darbą nereikia anksti kelties ir vakare 
suvargus po dienos darbo ilgai eiti namo, 
štyminį baiseklį, tas nejaučia nuovargio.

Jack Mailing Order Co
General Delivery. 
Terre Haute,lnd.
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TAUTOS FONDO 
ŽENKLELIAI — 

geriausiai nusisekė pada
ryti Bostono firmai 

BOSTON BADGE CO.
Lietuvių tautiškos spal-1 

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.

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

Tel. Oiford 4900.

J. P. TUINYLA, S

50c.

25c.

Visokie kvepianti 
muilai 10,

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

50c.
25c. 15 ir 25e. 

gėlių 25,

PARSIDUODA RĘSTO- A
RACIJA. ♦♦♦

Geriausioje lietuvių apgy- y 
Ventoj vietoj ir ant didžiausios y 
gatvės Broadway. Priežastis y 
pardavimo: partneris turi iš- y 
važiuoti į kareivi ją ir atsisako! y 
nuo biznio. : y

Jeigu kas norėtų atpirkti jo y 
dalį arba ir visą biznį malonė- y 
kit atsišaukti pas y

J. JAKUBAUSKAS & CO. *♦* 
204 Broadwav ♦♦♦

So. Boston, Mass ♦♦♦

tKas turi X 
Labai ge- £ 

rai galima pasivažinėti, juo važiuoti nereikia jokio 
mokslo. Su kiekvienu tokiuo baisekliu mes duodame 
aiškius nurodymus, ką greitai galima suprasti. 1__
sų kaina labai pigi — $75.00, $85.00 ir $125.00.

X
Mū-X

XY
3) Auksinis laikrodėlis gryno aukso, 14 karato, Y

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

Y4) Auksinė plunksna, pati atramentą pritraukia, <£*
14 karato aukso — $1.0Q, $2.00, $3.00, $4.00 ir $5.00.

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

Tel. So. Boeton270
DR. JOHN KacDCNKELL, M. D.

Galima susikalbtti ir lietuvisatai. 
Ofiso valandos:

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

536 Broadway, So. Boston.

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

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

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

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

espresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu •

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

Gy
jama

Bvei- 
bus

Akių Specijalistas. 
Prirenka akinius

H. S. Stone, Oph. D.
399a BROADVVAY. .o

t

l žlaikom didžiausia krautuvę 
leiuiantų, laikrodžių ir visokių 
riedu, siutus ir overkntua, duo- 
lam ant bargo ir ant išmokesčių. 
ant lengvų išlygų. Reikalauja 
ue agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 
dėl j nuošimtį duodam perkup 
narna, didelį, naują katalogą 

I siunčiame ant pareikalavimo nž 
' 25 centus štampu

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

PERSERGĖJIMAS.
Massachusets valstija. 

Sveikatos skyrius.
Šiuomi pranešame, jog do

vanojimas, mainymas arba 
pardavinėjimas vaisto vadina
mo Ijekarstwo na Krwawa 
Biegunke u dorosi ych i dzieci, 
Ulepek Soothing Syrup ir 
Asthma-cure, pagamintos Dr. 
J. Chmielnicki, 14 Medford 
gt., Boston, Mass. šiuomi yra 
užginta.

X Jack Mailing Order Co., X 
|Gen. Del.Terre Haute, lnd. i
X ♦♦♦
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GERIAUSIOS 
F A R M O S.

Norintieji pirkti gerų farmų 
su budinkais, Sodais, apsėtais 
sęmaz sojaS soiąjįpstau jį sįbsįubį 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vienintėliai esame uždė- 
tojai ir apgyvendinjtojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius fermerius, 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- 
i kėj mes turime daugybę visokiu
■ farmų parduoti, ant kurių galime 
! kelis tūkstančius lietuvių farme-
■ rių apvvvendinti. Rašykite tuo-

LIETUVIAI PAS SAVUS.

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro.

JONAS BERZEL0NI8 A CO.
28 Chandler Str., Boston, Masa. 

(Castle Sųuare’s Block’e.)V. P. GINKUS & CO. 
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS 

LIETUVIUS.
LIETUVIS KRIAUMŪS.
Pasiuvu visokius drabužius 

pagal naujausią madą, vyrišku® 
jaus iudMami už 4 cenuts krasos *r moteriškus. Darbą atlieku 
markią, o mes prisiusime tos ko- gerai, teisingai ir pigiai. Taip- 
lonijos mapą ir parduodamųjų gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir 
puikiu farmų katalogą su daug Į kvarbuoju.

[paveikslų iš lietuvių farmerių srv- j 
I venimo.

AtTi-esmMtft*
A. KIEDIS & CO. 

Peoples Statė Bank Bldg.
Scotville. Mich.

•♦♦♦•♦*J**X**e**e**************e**e**e* 
Vienatinė Lietuviška *♦*

I Krautuvė t
*t* Kuri atlaiko visokio ta- y 
1 voro, reikalingo maine- *♦* 
Y nieriams. V

Z, - T
X v. LUK0SEV1CIA, y 
£ Minersville, - - Pa.

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

WORCESTER, MASS.
J O ■ -o,. X..

Aš pabėgėlis noriu sužinoti 
antrašų savo brolio Antano, 
Antano sūnaus Geištoraičio. 
Mano antrašas: Bussia. Gor. 
Voronež, Litovski Komitet, 

(Ui uremčeskoje Obš&ažitie, 
Ivanu Geištoraitisu.

A. J. McLaughlin,
Conunissioner of Health.

Antanas Samnlevičius ieško 
savo brolių Teodoro ir Kastan 
to iš Kauno gub., kas sužinos, 
prašau pranešti:
Vitebsk, 27 Veternaja uL 
No. 18 Antanų Samulevičų.

PETRAS MAKAREVIMUSk, 
(Arti lietuvių bažnyčiom) 
105 So. Meade Str., 

Wilkes-Barre, Pa.
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