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A. L. R. K. Moterų Sąjunga at
siekė troškiamojo . narių —
1.000 — skaičiaus iki antrojo
Seimo. Turi kupiną tūk
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Teutonai lupami iš abiejų pusių
Rusai nubengė daugybes austrų ir vokiečių; paėmė 250 armotų
ir 700 kulkasvaidžių
Vo

Austrų pranešime skelbia ATSITRAUKS IŠ MEKSIKO.
ma J>ūk 7 austrai suėmė nelai
Tarp Suv. Valstijų karinių
svėn 266 italų.
vadų Meksiko parubežyje eina
kalbos, jog ūmu laiku visos
VISU FRONTU TRAU
Amerikos jėgos bus atšauktos
Visą šią savaitę turėjome
KIASI ATGAL.
iš Meksiko. Gen. Pershing, So. Bostone puikių puikiausių Kaip teko matyti aukos gerai
ėjo. .
Iš Rymo atėjo pranešimas kurs randasi Meksike su ka pramogų.
Moterų Sąjungos vakarai.
būk visu ilgu Rusijos frontu riuomene pritaria atsitrauki
TEUTONŲ GALYBĖ
Seimo vakarai puikiai nusi
DARBININKŲ RŪMŲ
vokiečiai ėmė trauktis atgal. mui, jei nemanoma įsikišti į
Pirmą Moterų vakaro prog
VYSTA.
sekė.
ĮKURTUVS.
Visu frontu nuo Rygos iki Ru Meksiko reikalus.
ramą
atliko vietos Vyčių 17
Pasitaikė geras oras, neLiepos 4 d., Neprigulmybės
Jei ir bus atšauktos jėgos iš
Šiuom tarpu Francijoj mū munijos parubežių traukiasi
kuopos
artistai, sulošdami
Sakė, reikia palaikyti
dieną, Suvienytų Valstijų so
šiai lyg apsimalšino. Talki atgal.
Meksiko, tai visvien milicija buvo perdaug šilta ir salėj ne “Gedemino Sepną.” Veikalas
prezidentą.
stinėje — Washingtone atsibu
ninkai nori apsidrutinti užim
nekuriam laikui dar pasiliks, buvo perkaršta. Žmonių vi buvo gana sunkus, bet artis
vo darbininkiškos iškilmės, ko
saugos rubežių, kol apsira- sais vakarais buvo gana daug. tai stengėsi savo užduotis at
S. Gompers savo įžanginėj tose vietose, prisigabenti ar
Ypač paskutiniame vakare, už
kios retai kur kada tepasitai ilgoj prakalboj pasakė, jog motų ir amunicijos, kad bom-i
mįs meksikiečiai.
baigimui Moterį) Sąjungos likti gerai ir tas jiems pasise
ko.
darbininkai privalo palaikyti bardavus tolimesnes pozicijas.
kė.
Buvo tai įkurtuvės didžiulių prezidentą taikoje ar karėje.
TĖVAS SŪNŲ PATUPDĖ Seimo.
Rusai tai su atnaujintu
Tarpuose dainavo bažnyti
Pirmu du vakaru — liepos 3
puošnių, darbininkų rūmų, Išeina, jog darbininkų vadas smarkumu drožė į teutonus.
KALĖJIMAN.
nis
choras. Vakaro vedėja
kuriuos išstatė American Fe- tiki, kad prez. Wilson išmin Per vieną parą paėmė nelais
Millville, N. J. — G. Hen- ir 4 dd. buvo tai L. D. S. Sei
deration of Labor.
Rusija ir Japonija padarė ry atvedė savo sūnų Samuel, mo pramogos. Abejų pramo buvo p-lė U. Jakubauskaitė.
tingai veda užsieninę politiką. vėn 10.000 kareivių, tarp ku
Vakaras antras.
Iškilmėse dalyvavo ir prez.
rių 500 buvo vokiečių. Tuos naują sutartį ir po ja pasirašė 14 metų amžiaus, pas teisėją gų vedėju buvo p. J. E. Karo
Atsibuvo
Lietuvių Svetai
Wilson. Buvo ir daug kitų Pasveikinimas nuo lietuvių. vokiečius rusai paėmė besigru- Rusijos užsienio reikalų minis- ir guodėsi, jvg
jog jv
jo negalįs su- sas.
Pirmas vakaras L. D. S. 1- nėj. Pirmaiusiai suosta “Kū
augštų valdžios asmenų ir nuo
teris Sazonov ir Japonijos am valdyti. Papasakojo► teisėmdami Dniestro fronte.
L.
D.
S.
Seimas,
žinodamas,
mos
kuopos surengtas prasidė mutės” ir labai prijuokino
darbininkiškų
organizacijų.
Į vakarus nuo Kolomeos basadorius baronas Ichiro ^fo jui apie sūnaus kaltes ir pra
jog
IVashingtone
atsibūna
to

žmones gyvu lošimu. Toliaus
Master of ceremonies buvo
austrai tapo pagrusti 6 mylias tono. Sutartyje pasižada abi šė, kad teisėjas nubaustų sū jo trumpa gražia prakalbėlė p. prasidėjo drilius. Atliko 13
kios
didžios
darbininkiškos
iš

Darbo departamento sekreto
atgal. Tamopolio fronte ru šalys būti pilnoje taikoje vie nų, pasodindamas kalėjiman. J. B. Šaliuno iš Waterbury, merginų iš Montello, Mass. Bu
kilmės,
nutarė
mušti
telegra

rius Wilson.
Teisėjas nubaudė ir uždarė Conn. Po tam prasidėjo lo
sai darė smarkių atakų ir pas na su antra.
mą,
kurioj
buvo
išreikštas
vo puikus drilius, ir So. Bos
Iš pradžios buvo milžiniš
Matyt J^tsijai nerūpi at nenaudėlį ant 30 dienų kama- šimas veikalo “Visi Geri.”
tūmėjo priešininką atgal.
pasveikinimas,
džiaugsmas
ir
toniečiai
nebuvo tokio matę.
Veikiančios ypatos buvo:
kas maršavimas milžiniškų mi
Kai jaunas kaltinin
Iš Petrogrado ateina žinios, keršyti Japonijai už tai, kad raitėn.
geri
linkėjimai
Darbo
Federa

Pasibaigus driliui visas jauni
nių puošniomis sostinės gatvė
jog per pastarąjį mėnesį, teu pastaroji nepersenai gerai iš kas buvo vedamas kalėjiman, Juozas amerikonas — K. Ju mas išėjo šokti, ir linksminos
cijai.
Telegrama
buvo
pasių

nevičius,
Juozienė,
jo
pati
—
mis. Maršavimą tėmijo nuo
tai labai susigraudino.
tonai besistengdami sulaikyti lupo kaili.
A. Staniuliutė, jų mergaitė—• iki vėlai nakties, to tam visi
tam tikros palapinės prez. Wil- sta ant vardo Samuel Gom rusų žengimą pirmyn, neteko
pers,
Darbo
Federacijos
pre

A. Grabijoliutė, Ona, Juozo išsiskirstė namo.
son su savo žmona ir daug ki
ŽINĄS, KAD VILLA
pusės milijono kareivių. Pu PASKYRĖ KITCHENERIO
zidento.
Abelnai imant, So. Bosto
suvedžiotoja — Z. Žukauskai
tų augštų asmenų.
VIETON.
NEGYVAS.
sė jų pateko nelaisvėn, kiti
niečiai
gerai pasirodė sve
Didžioj, dailioj darbinin
Anglijos valdžia jau pasky
Jau daug laiko praėjo, kai tė, Baltrus, Juozo draugas—
užmušti ir sužeisti. Armotų,
GRŪMĖSI
SU
POLICIJA.
čiams
delegatams
ir viešniom
kų rūmų salėj atsibuvo pradidelių ir mažų, per tą laiką rė į vietą karės ministerio buvo rašoma apie Vilią. Visi X. X., Elzė, Baltraus draugė—
kalbos.
žuvusiojo su nutilo ir joki žinių nebuvo a- K. Zubavičiutė, Varpatas Si delegatėms. Viešingai priė
Baltimore, Md. — 500 strei teko rusams nemažiau, kaip Kitchenerio,
kuojančių rubsiuviu Eutaw 250, o kulkosvaidžių daugiau skraiduoliu Hampshire. Pa pie tą banditą. Dabar Dr. mas, Onos auka — A. Navi mė ir geras pramogas surengė;
Prezidentas perstatė
Svečiai gėrėjosi ir džiaugi
skyrė į tą vietą Lloyd George, Att, redaktorius iš Meksikos kas, Viršaitis — V. Ditkus,
gatvėje buvo susirėmę su poli kaip 700.
prezidentą.
buvusį amunicijos ministerį. sostinės, esąs Washingtone, Vėjavaikienė, Juozo šeiminin si, kad So. Bostono lietuviai
cija. Buvo vartojami pištaPrakalbų buvo daug, Kal- lietai,
vėzdai,
plytgaliai.
pasakoja turįs tikrų žinių apie kė — M. Žukauskaitė, Jonie turi gerų veikėjų, gabių
RYGOS FRONTE.
bėjo pakviesti valdiški asme Niekas nebuvo užmuštas. Vie
tai, jog Vilią negyvas. Apie nė, pinigų skolintoja — O. Ka tistų. Labai džiaugėsi SV6Vokiečiai skelbia, jog į pie
nys ir delegatai nuo unijų, va nas policmonas buvo labai su
tai jam sakę du Vilios pase zakevičiūtė, Agota — O. Pra- • čiai, kad mes So. Bostone tu
dai darbininkiški; organizaci muštas, ir bent pustuzinis tus nuo Rygos ir fronte tarp
kėju. Vilią buvęs sužeistas tašiutė, Girtuoklis — P. Stra- rime gražų bažnytinį chorą,
jų ir viršininkai Darbo Fede žmonių buvo lengvai sužeisti. Postavo ir Wišnevo rusai darė
mūšyje ties Sienas su Carran- kauskas, Stepas — J. Strakau- vedamą uolaus vargoninko po
racijos.
daug atakų ir vis buvę atmuš
no M. Karbausko.
zos kareiviais ir nuo žaizdų skas.
tu
J
pietų
rytus
nuo
Rygos
Svarbiausia prakalba buvo
Džiaugkimės iš to So. Bos-Teatras puikiai nusisekė ir
SUSIKIRTO SU POLI
miręs. Tuodu pasekėju buvę
vokiečiai
paėmė
50
rusų
ne

tai Suvienytų Valstijų prezi
i
tonicčiai
ir dr.rbuokimės to
vietomis
prijuokino
publiką.
CIJA.
prie Vilios palaidojimo.
laisvėn.
dento Wilsono. Jį perstatė
Choras, veliamas p. M. Kar liau.
:
Philadelphia, Pa. — Strei
ŽUVO 17 ŽMONIŲ.
milžiniškai organizuotų darbi
Rep.
bausko
sudainavo
“
Siuntė
ma

ATSISVEIKINO.
KAIZERIUI PRITRUKO
ninkų publikai S. Gompers. kuojanti garlaivių liuodotojai
ne
Motinėlė
”
ir
“
Per
girią
—
Selm, Ala. — Buvo paki
Japonijos ambasadorius
KAREIVIŲ.
Darbo Federacijai preziden buvo susirėmę su policija. Bu
Sekė monologas
PO MOTERŲ SEIMO.
lūs
netikėta
ir
staigi
viesulą.
AVashingtone
atsisveikino su girelę”.
vo susišaudymų. Tas baigė
tas.
Kaizerio kariniai vadai jau Viesulą pridarė daug blėdies prez. Wilsonu ir išplaukė i, “Spartikas ir karžygiai,” kurį
Turbūt svarbiausiu A. L.
Tarp kitko Suv. Valstijų si tuo, kad du žmogų buvo atiminėja pulkus kareivių iš išvartė daug namų, išrovė Londoną, kur užims tenvkščio: £erai pasakė Pr. V. Strakaus- R. K. Moterų Seimo nutarimu
nušautu vienas sužeistas ir tre Verduno fronto ir gabena juos
prezidentas štai ką palakė:
to buvo prakalbėlė yra tai įstrigti savo laikraštį.
rkas. Po
.....................................
daug medžių. Aršiausia tai ambasadoriaus vietą.
“Būdas, kuriuo mes pa čias sumuštas. Keletas buvo į upės Somme pakraščius, kur dėl viesulos žuvo 17 žmonių ir
p. K. Pakšto, Choras daina- Jo pirmas numeris turi pasiro
prastai kovojame dėl ingijimo suareštuota.
francuzai žymiai pasivarė pir daug buvo sužeistų.
vo “Lietuviais mes esam gi- dyti spalyje arba lapkrityje š.
LIKO BE DUONOS.
sau teisių, yra tai sukėlimas
myn.
Francūzų
žengimas
m.
VILLA ESĄS GYVAS.
Columbus, Ohio. — 12.000 mę.”
karingo ūpo ir aš turiu pasa PRISIRENGĖ SUTIKTI
pirmyn eina abipusiai upės
Naujoji M. Sąjungos valdy
Delegatams ir svečiams
EI Paso, Texas. — Atėjo sumobilizuotų milicijantų liko
STREIKĄ.
kyti, jog šitoks kelias prie
Somme.
ba yra sekanti:
vakarienė.
žinių būk Vilią per pastarą be duonos, nes didžiausioji
Pennsylvanijos geležinkelių
tikslo ilga®, ne trumpas. Jei
Dabar palengvėjo francū- sias savaites didino savo armi keptuvė, kuri žadėjo pagaAntrą vakarą buvo delega- Dvasiškas vadovas
tu ateitum pas mane su su kompanija paskelbė, jog jei zams Verduno fronte.
Kun. F. Kemėšis
išleistuvės. Valgiai buvo
ją ir gatavojo ją kovai prieš minti kareiviams po 10.000 kogniaužta kumštim tai aš pasa jos darbininkai sustreikuos,
Mažinimas jėgų Verduno Carranza.
palų dienoje sudegė. O kitos1 Įvairūf! ir skaniai sutaisyti. L Pirmininkė
kyčiau, jog mano kumštis su- tai jau sumobilizavus 50.000 fronte parodo tą, jog kaize
U. Gurkliutė- Gudienė
Supainiotos žinios ateina a- keptuvės negali po tiek iškep- Vištiena su kopūstais, 2. žem
sigiauš lygiai greitai, kaip skebų užimti streikininkų vie riui pritruko kareivių, neturi i pie tą banditą.
Fc^elbinmkės
ti. Tai duonos bus gabena- uogės su pienu, 3. saldūs pitavo. Bet jei tu ateisi tas.
rezervų, kad sustiprinti lau
M. L. Gurinskaitė :'r
ma iš kitur. Gaisre žuvo šim ragai, 4. šaltakošė, 5. arbata,
Geležinkelių darbininkai no žiamąjį frontą. Taip-gi tas KIEK GALI IŠSTATYTI.
pas
mane
ų pasakysi:
0. Migavskaitė,
pienas,
sode.
Tarpuose
«atai maišų miltų. Nuostolių
sėskime, pasitarkime ir jei ri išsikovoti 8 vai. darbo die parodo, jog talkininkų ofenRaštininkė.
kė
trumpas
prakalbėles.
PaĮ
Cenzo biuras skelbia, jog už $150.000.
kame mes skiriamės, tai ną ir pusantros mokesties už syvas pasidarė vokiečiams pa Suvienytose Valstijose sveikų,
sakė kun. T. Žilinskas, p. K.1
Ona Staliorjntė,
supraskime, kame skiriamės viršlaikį.
vojingu.
Pakštas, kun. K. Urbanavi- Iždininkę
tinkamų armijai vyrų tarp 18
ir kodėl mes skiriamės daly
Antanina Naasiedienė,
ir 45 metų amžiaus yra 21.000.- A. L. R. K. MOKSLEIVIŲ čius, p-lė M. Gurinskaitė, J.
KIEK SUVALGO.
kuose, kurie mums rūpi. To
PASKOLINO DAUG
B. Ša liūnas, kun. F. Kemėšis, Iždo globėjos,
000. Tai reikale Dėdė Šamas
SEIMAS.
New Yorko sumobilizuoti
kiame pasikalbėjime pamaty
PINIGŲ.
p. A. Staknevičius. Dainavo
M. Juškienė ir
gali tokią armiją išstatyti.
Aplinkybės privertė pakeisti solo ‘Laivyne” plė EI. Narinsime, jog mes ne taip jau to milicijantai per dieną suvalgo Vokietija savo talkininkėms
U. Jakubauskaitė.
Seimo laiką. Tokiu būdu šių kevičiutė, deklemavo “Keis
li esame viens nuo antro, pa 11.000 svarų jautienos, 10.- nuo karės pradžios labai daug
Kadangi Moterį) Sąjunga
NUKANDO KOJAS.
metų Seimas atsibus 25 ir 26 tučio mirtis” p. K. Junevičius. pasiekė 1.000 narių su viršum,
matysime, jog mes mažai 000 svarų bulvių, 2.500 sva pinigų paskolino. Austrijai
Sp-i^ Lsie, N. J — Be
kame skiriamės, o daug kame rų pupų, 6.000 kiaušinių ir paskolino $450.000.000, Tur simaudant Chas. Bruderiui, rugpiučio 1916 m. Chicago, III. Dainavo “Vievejrsėliai čiulba” tai Seimas turės teisę siųsti
J. M. NAVICKAS, Pirm. p. M. Karbauskas (akompo- atstovę į Tautos Tarybą Ta
sutinkame. Ir jei tik mes tu apie toną sviesto, sūrio, ka kijai $300.000.000 ir Bulgari atplaukė didžiulė žuvis ir nu
rėsime kantrybės ir noro susi vos ir pieno.
jai $;oo.ooo.ooo.
navo p-lė M. Ališauskaitė.). po išrinkta ponia A. Nausietvėrė baisiais žaptais kojas.
PALEIS MILICUANTUS. Pijano solo paskambino p-lė dienė.
taikinti, tai mes susitaikin
Ant jo kliksmo puolė žmonės
PRADĖS AGITACIJĄ.
sime.”
AR GI GALIMAS DAIKTAS. į valtis nuvyti vandens baisū
Karės sekretorius Baker iš- M. Ališauskaitė. Monologas.
Sekantį Seimą nutartą lai
Republikonų kandidatas į
Šiuos žodžius tardama® pre
Kaikurie pranešimai iš ka-! ną; bet kol pagalba pribuvo j leido įsakymą Suv. Valstijų “Cicilikas”, atliko Pr. V. kyti Puttsburge, Pa.
zidentas be abejonės turėjo o- prezidentus Hughes pradės a- rėš lauko rodo apie viršžmo- baisūnas jau buvo nukandęs a- j sumobilizavimas armijos va Strakauskas. Dainavo J. VieLaikraščio redaktore išrin
menyje santikius darbininkų gitaciją už save nuo vidurio giškus nuoveikalius.
raitis.
Ant
kanklių
paskam

kta p-lė U. Jakubauskaitė.
bi koii. Ta tragedija atsiti dams, kad paleistų visus tuos
su darbdaviais. Prezidentas rugpiučio mėnesio. Pradės
Literatiškon komisijon iš
Rusijos pranešime sakoma, ko kelių šimtų žmonių akyse. milicijantus, kurie turi užlai bino p. V. Ditkus. Paskuti
norėjo patvirtinti, jog darbi prakalbas nuo miestų, palei jog 20 kazokų paėmė nelaisvėn Į Nabagas numirė po 10 minutų kyti pačių, vaikus arba tė nis kalbėjo j>. A. F. Kneižis. rinkti dvasiškas vadovas kun.
m
58j 113 austnj ir vien, armotų
ninkai ieškodami sau tesiu ge i Iri PariffM
Prie to buvo padaryta kolekta F. Kemėšis, U. Gurkliutė-Govus.
ant kranto.
- • * ' #
■ • *5* - ~ *'
riau ir greičiau to pasieks per
nukeutėjusiems. fdienė ir U. Jakubauskaitė.
i
.
- I dėl karės
I

Rūmų
įkurtuvės.

j derybas, konferencijas, negu
per streikus, demonstracijas.
Kuomet prezidentas užsimi
nė, jog jis negali atsiduoti
vienam kokiam žmonių luo
mui, tai viena sufragetė kils
telėjo ir pasakė kodėl girdi jis
priešingas sufragizmui.
Bet
neramioji sufragietė buvo iš
vesta lauk.

Pirmyn ir
pirmyn.

Seimų pramogos.

ariauti.

i

Viesulos
baisumas

i

v*

f- ,

'•
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“DARBININKAS.”

L D S. 1-as Seimas
Liepos 3 ir 4 dd., 1916 m.
P. Gudas.
Šv. Petro parapijos bažnytinėje
12:15 vai. nauja Seimo ve
dimo valdyba užima savo vie
svetainėje
West 5 th st. So. Boston, Mass. tas ir daroma pertrauka pie

Protokolas.
I posėdis.
Po iškilmingų šv. mišių šv.
Petro parapijos bažnyčioje, 11
vai. iš ryto Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos 1-ą Seimą atidarė
pirmininkas Motiejus Žioba.
Po trumpos prakalbėlės ir de
legatų pasveikinimo pakvietė
dvasišką vadovą kun. F. Ke
mešį atkalbėti maldą

|

Po maldos priėmama dele
gatų mandatai ir kiekvienam
delegatų suteikiama ženklas,
kuriuos sagsto p-lės Monika
Gurinskaitė ir O. Stalioniutė.
Delegatai pribuvo iš sekančių kuopų:

1-a kuopa — So. Boston, Mass.
J. E. Karosas,
A. F. Kneižis,
Ant. Vaisiauskas,
Pran. Strakauskas,
Vai. Varžinskaitė.

2-ra kuopa — Montello, Mass.
Mik. Abračinskas.

3-ia kuopa

Nonvood, Mass.

Vincas Kudirka,
Vac. Šureika (nepribuvo)

4-ta kuopa — Athol, Mass.
Antanas Losius,
Fel. Lapenas (nepribuvo),
K. Griciunaitė.

5-ta kp. — Waterbury, Conn.
J. B. Šaliunas,
K. Cibirką
Juozas Kovas
O. Stalioniutė,
Morta Zailskienė.

,

tums.

Antras posėdis.
Antrą posėdį 2 vai. po pietų
atidarė pirm. J. B. Šaliunas.
Sekretorius šaukia delegatus
vardais.
Iš iššauktųjų salėje
nesiranda: Vac. Sereikos 3-ios
kp. dėl., Fel. Lapėno 4 kp. —;
Jievos Izidoroniutės — 22 kp.

Dvasiško vadovo raportas ir
kalba.
Kun. F. Kemėšis, L. D. Sągos dvas. vadovas, pakvies
tas pirmininko išduoti raportą,
nurodo, kad L. D. Są-gos na
rių dvasios reikalai randasi ge
riausiame stovyje. Skundų ir
kitokių nesusipratimų tarpu
narių visai nebuvę.
Toliaus,
savo kalboje dv. vadovas pažy
mi, kad L. D. S. lietuvių gy
venime užima labai svarbią
vietą, sklieja lietuvių tarpan
susipratimą apšvietą, tikrą
ją pažangą ir mažina intekmę
neramių ir negeistinų gaivalų.
Užbaigdamas, ragina, kad ir
toliaus L. D. S. vykintų gyveniman naudingus sumanymus.
Raportas ir kalba dvaą. va
dovo, kun. F. Kemėšio priim
ta visų delegatų gausiu delnų
plojimu ir išreikšta už gerą pa
sidarbavimą padėka atsistoji
mu.

Iki seimo L. D. Są-gos Cen
tro valdyba vedė tris atskiras
kasas: administracijos, cent
ro ir paskolų, bet seime nuro
džius delegatams ir patiems
centro valdybos nariams, kad
tai yra labai neparankus biz
nio kontroliavimui būdas nu
tarta visas tris kasas sulieti į
vieną ir tuojaus po seimo tą
įvykdinti.
Administratoriaus raportas
su visais paaiškinimais priim
L. D. Sąjungos pirmininko ra ta — ir patvirtinta.

portas.
Literatiškos

Iš eilės išduoda raportą L.
D. Są-jungos Centro pirminin
kas, Motiejus Žioba.
Trum
pai aiškina, kad viskas, kas
buvo reikalinga organizacijos
6-ta kuopa, Hartford, Conn. geresniam augimui — atsiekta.
Carteris lengvai išgauta; rei
Ant. Mazalas.
kalingi rakandai — mašineri
7-ta kuopa, Worcester, Mass. ja spaustuvei supirkta. Nesu
Antanas Čiginskas.
sipratimai buvo kilę dėl darbi
Jonas Vaitkus (nepribuvo) ninkų nesutvarkymo, bet paskiaus prieita prie geresnės
8-ta kuopa, Cambridge Mass. tvarkos.
*M. Dailydžiutė.
Raportas L. D. S. pirminin
11-ta kp. — Brooklyn, N. Y.
ko priimtas delnų plojimu.
Jonas Miliauskas.
Taip-pat padėkota už tvarkų
. 12-ta kp. — Brooklyn, N. Y. organizacijos vedimą
i-.
Vincas Abromavičius.

14-ta kuopa

Newark, N. J.

Ant Staknevičius.

20-ta kuopa,

Chicago, UI.

Motiejus Mažeika.

22-ta kp., — Brighton, Mass
i

Juozas Malukas.
Jieva Izidoroniutė.

25-ta kp. — Chicago, HL
K. Pakštas.
J. Šimkus.

29-ta kp., — Chicago, HL
M. Gurinskaitė.

Administratoriaus raportas

*

J. Ramanauskas,
J. E. Karosas,

komisijos rapor
tas.

• Seimo vedėjas J. B. Šaliu
nas prašo literatiškos komisi
jos narius: kun. F. Kemešį, p.
p. P. Gudą ir F. Viraką išduoti
raportą iš savo pasidarbavi
mo.
Kun. F. Kemėšis aiški
na, kad Literatiška Komisija
rūpinosi “Darbininko” turinio
tobulinimu ir jos pastangomis
išleista keletas naudingų kny
gučių.
Buvo manyta perspauzdinti kun. kan-ko Paltaro
ko veikalą “Socijalis Klausi
mas,” bet paaiškėjus, kad Lie
tuvoje šv. Kazimiero Dr-ja tu
ri daug tos knygos egzempliorų ir jų iš ten1 galima gauti, nu
Sekretoriaus raportas.
tarta “Socijalio Klausimo” neJonas Ramanauskas, L. D. perspausdinėti.
Literatiškos komisijos ra
S. sekretorius išduoda raportą
portas
priimtas ir užtvirtinta.
iš narių stovio. Iki Seimo L.
D. S. susilaukė 937 narių. Yra Mandatų Komisijos raportas.
dar susitvėrusios kelios naujos
Mandatų peržiūrėjimo ko
kuopos, bet jos nesuspėjo už
misija:
O Stalioniutė, K. Ci
siregistruoti ir jų narių skai
birka
ir
A. Čiginskas praneša,
čius tikrai nežinomas.
Gali
kad
delegatų
mandatai randasi
ma spėti, kad išviso Sąjun
Raportas pri
goje randasi virš 1.000 narių. pilnoj tvarkoj.
imta
ir užtvirtinta.
Sekretorius nurodo, kad vė
liaus susitvėrusios kuopos ge
Pasveikinimai.
riau gyvuoja ir gyviau savo
Sekretorius skaito prisiųstus
reikalus veda, bet ir senosios
L.
D. S. lam Seimui pasveiki
irgi
veikia. Organizacijoje
mažai randasi suspenduotų na nimus.
I.
rių, galima sakyti taip kaip
Telegrama iš AA’aterburv,
ir nėra.
Pilnai užsimokėju Conn. nuo Benedikto Gauronssių narių L. D. S. yra 687; sko kio, Prano Dulkės ir Juozo
lingų nuo 3 iki 6 mėn. Namuros:
—
255.
Sekretorius
aiš
Lai gyvuoja Pirmasai Dar
kina, kad centro valdyba ne bininkų Seimas!
Sveikinam
galėjo visko gerai sutvarkyti, delegatus!
nes visi buvo labai užkrauti
Lietuvos Vyčių pirmininkas,
darbais.
Visgi stengtasi visų J. E. Karosas, sveikina L. D.
prašalinti ydas ir pastatyti or
S. lojo Seimo delegatus nuo
ganizacijos reikalus ant tikros Akyčių ir prašo lietuvius darbi
papėdės.
ninkus paremti Vyčius veikime

Su sprendžiamuoju balsu Ii.
D. Są-gos 1-o Seimo delegatai
priėma dvasišką vadovą kun.
F. Kemešį, pirm — Motiejų
Žiobą sekretorių — Joną Ra
manauską kasos globėjus: Jo
ną Petrauską Vincą Kudirką
ir buvusį Literatiškos Komisi
jos narį F. Viraką
Delegatų mandatus priėmus,
renkama L. D. S. 1-ojo Seimo
vedimui valdybą į kurią pas
kiriama:
pirm.
J. B. Šaliunas
Perskaičius sekretoriaus ra
A Staknevičius — pagel.
J. E. Karosas— 1 raštinin. portą delegatai ineša, kad
M. Gurinskaitė — II rašt. centro valdybos pranešimai bū
tų visų delegatų užtvirtinami
Tvarkos laike Seimo prida- ir priimami, kas ir išpildoma
bojimui išrenkama maršalko nubalsavimu.
mis
✓
Finansinį centro kasos sto
Vincas Abramavičius,
vį,
inplaukas iš narių mokes
Ant. Vaisiauskas.
nių atidedama ant rytojaus iš
Mandatų ir knygų peržiūrė klausyti, nes į pirmus posė
jimo komisiją
džius negalėjo pribūti Centro
iždininkas p. M. Venis, be ku
’x- Ona Stalioniutė,
rio atskaitų negalima patikrin
K. Cibirka,
ti centro kasos padėjimą TaipAnt. Čiginskas.
pat ant rytojaus atidedama iš
Skundų ir įnešimų komisija klausyti ir kasos globėjų rapor
tus.

Presos komisija.

nansiniu stoviu, bet delega
tai išreiškia pageidavimą kad
raportas būtų tuojaus išduotas
kas ir pildoma.
Iš atskaitų
paaiškėjo, kad nuo pradžios
“Darbininko” įsteigimo iki
sausio 1 d. 1916 m. inplaukė
administracijos kason $2789.49, išlaidų buvo $6.969.39.
Administratorius aiškina,
kad išlaidų padaryta kur kas
daugiaus, nes buvo supirktos
mašinos ir pinigai paimti iš
paskolų kasos, kurios buvo su
dėtos ant kun. F. Kemėšio ir
M. Žiobos vardų.
Biznio kasoje ant Sausio
1 d. 1916 m. liko $93.62.
Nuo sausio 1 d. iki liepos
1 d. 1916 m. inplaukė adminis
tracijos kason $6900.82, išlaidų-gi buvo $6807.73.
Gryno pelno liko $93.09;
pridėjus prie tų likusius nuo
pernykščių metų $93.62, ad
ministracijos kasoje liepos 1
d. 1916 m. radosi $186.71.
L. D. S. skolos nuo pradžių
iki birželio 1 d. 1916 m. su pas
kolomis nuo narių, kurių bu
vo net iki $8395.00 ir smulkes
nėmis išviso $9171.18.
Visas turtas siekia net iki
$9263.12.

“Darbininko” administrai torius A F. Kneižis aiškina,
į kad administracijos raportą
| reikia atidėti ant rytojaus, nes
jis ryšasi su organizacijos fi-

ir išvien dirbti bendrai visų
idėjai.
Seimo delegatai išklausę pasvekinimo ir pakvietimo prie
bendro darbo išneša sekančią
rezoliuciją:

mo. Pasvarsčius gerai kalen
doriaus leidimo reikalus, nu
tarta 1917 metams kalendo
rių leisti ir pavesta visą reika
lą sutvarkyti Centro Valdybai
ir Literatiškai Komisijai, ingaliojant juos padengti visas
leidimo lėšas ir užmokėti ka
lendoriaus redaktoriui, kurį
paskirs jie patys, - iki 100 dole
rių.
Kalendoriaus kaina turi bū
ti 25c. L. D. S. nariams prisira
šiusiems iki 31'd. sausio, 1917
metų kalendorius bus duoda
mas uždyką; skaitytojams ne
nariams už" 10c.; visiems ki
tiems 25c.

1-am Seimui Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos po Sv. Juo
zapo globa.
Lai gyvuoja L. D. S. Ame
rikoje. Lai skleidžia apšvie
tą ir susipratimą tarpe lietu
vių katalikų - darbininkų kri
kščioniškoje dvasioje. Lai
Augščiausias palaimina jos
veikimą pasiekime pageidau
jamo tikslo. Lai gyvuoja di
džiai branginamas Sąjungos
organas “Darbininkas” il
giausius metus!
Laiškas iš Worcesterio nuo
Liet. Vyčių Naujosios Angli
jos Apskričio pirmin., Prano
Zatavecko:

Siunčiu Jums, Broliai Dar
Delegatai vienbalsiai sutin
bininkai,
užuojautos ir meilės
ka su tuo sumanymu ir paveda
Linkiu jums vi
tą išpildyti L. D. S. Centro Val žodžius.
siems
pirmame
L. D. S. Seime
dybai ir Literatiškai Komisijai.

meilės, sutikimo ir nuodug
naus apsvarstymo L. D. S.
reikalų. Lai Viešpats Jums
Kuopų įnešimai. 1-a kuopa padeda! Lai Vyčiai ir Darbi
So. Boston, Mass. — mo ninkai santaikoje veikia.
2. Streikierių Fondas.

kėti
į
Streikierių
Fondą
nuo nario 50c. į metus; III kp.
— mokėti į Streikininkų Fondą
2| cento iš tų mokesnių, kurie
likdavo kuopos kasoje; 5 kp.
AA’aterburv, Conn.
rinkti komisiją; 7 kp. AVbrcester — mo
kėti 10c. nuo nario į metus; 9
kp. Baltimore, Md. — steigti
Streikierių Fondą; 14 kuopa
steigti be extra mokesnių; 22
kp. — sutinka su Seimo nutari
mais; 23 kp. Rockford, BĮ. —
Streikininkų Fondas turi susi
daryti iš tų pačių mokesnių;
27 kp. — nereikia; 6 kp. Hart
ford, Conn. — steigti Streikie
rių Fondą.
Gana ilgai Streikierių Fon
do klausimą apsvarsčius ir ap
kalbėjus, nutarta atidėti jo iš
rišimą ant rytojaus, liepos 4
dienai, nes pripažintą kad
Streikierių Fondo klausimas
reikalauja gilesnio apsvarsty
mo.
Streikierių Fondo steigimui
buvo inešta 3 sumanymai.
1. Mokėti į Streikierių Fon
dą po 50c. į metus nuo kiekvie
no nario.
2. Mokėti į Streikierių Fon
dą po 25c. į metus nuo nario.
3. Rinkti aukas iš liuosos
valios.
Kun. T. Žilinskas skaito
Kardinolą O’Connell pasveiki
nantį nuo Seimo laišką kuris
buvo pavesta suredaguoti kun.
T. Žilinskui ir kun. K. Urbana
vičiui. Delegatai laiško turinį
pripažįsta geru ir nutarią kad
laiškas tuojaus būtų išsiųstas.
įnešamą kad knygų per
žiūrėjimo komisija, prigelbstint p. F. Virakui, pertikrintų
visas knygas ir ant rytojaus apie knygų stovį praneštų Sei
mui.
r
Laike 2-ro posėdžio į Seimą
pribuvo delegatas nuo 34 kp.
iš Scranton, Pa. S. Galinis.
7 vai. uždaroma 2-as L. D.
S. 1-ojo Seimo posėdis.

LIET. D. S. l ojo SEIMO
2- ra DIENA
Liepos 4 d. 1916.

3-čias posėdis.
9 vai. iš ryto šv. Petro parapijos bažnytinėje svetainėje
L. D. S. 1-ojo Seimo 3-čią po
sėdį atidaro pirmin. j. B. Ša
liunas.
Sekretorius iššaukia delega
tus vardais.
Neatsilanko se
nasis L. D. S. pirmininkas M.
Žioba, visi kiti randasi sve
tainėje.
Toliaus sekretorius
skaito liepos 3 dienos posėdžių
protokolą kurį delegatai pri
ima su pataisą kad būtų į
protokolą inrašytas vice-pirm.
Ant. Staknevičius, kurį sekre
torius per klaidą praleido.
Pagyri lriTiiTnai.

Nuo Moksleivių Susiv-jimo
L. D. S. 1-ąjį Seimą ypatiškai
sveikina klier. P. Juškaitis ir
linki kuogeriausių pasekmių;
nuo Tautos Fondo skyriaus iš
AVoreesterio išreiškia linkėji
mus p. J. Vaitkus; nuo Worcesterio L. Vyčių ir Darbinin
kų kuopų sveikina Seimo de
legatus A. čiginskas.
Visus
pasveikinimus delegatai pri
ima delnų plojimais.

Streikierių Fondo klausimo iš
rišimas.
Po to grįštama prie Streikierių Fondo klausimo apkal
bėjimo. Trumpai pasvarsčius,
viešu balsavimu 16 balsų prieš
14 nusprendžiama steigti strei
kininkų Fondą ir mokėti į jį
po 25 centus į metus nuo na
rio sausio mėnesyje.
Pastaba: Liet. D. S. 1-as
Seimas dar išreiškė pageidavi
mą, kad visos L. D. S. kuopos
vieną sykį į metus, o kurios
gali ir daugiau, surengtų pra
mogą streikierių Fondo padi
dinimui. Laike tų pramogų
platinti katalikišką spaudą,
laikyti paskaitas, prelekcijas
ir visą nuo to pelną skirti
Streikierių Fondui.

Organo klausimas.

įnešimai: L. D. S. 1, 2, 3,

a) . Pasiskirstyti savo kolo
niją į rajonus, kuriuos turės
kartkartėmis pereiti, neaplen
kdami nei vienų lietuviškų na
mų, siūlydami laikraščius ir
knygas.
b) . Išrinkti iš savo tarpo ko
respondentus, kurie nuolat
praneštų į katalikiškus laik
raščius žinių iš savo kolonijų
(įnešimas p. J. Miliausko).
c) . Komisija neapleis nei
vienų pakalbu, nei vieno va
karėlio (saviškių steigiamo),
kad nesunaudojus tų pramogų
spaudos išplatinimui. Ji prie
inėjimo turės stalelį, apkrau
tą savais laikraščiais ir knygo
mis. Be to pertraukų laiku
vaikščios agituodami tarp su
sirinkusių.

patalpinti protokole ir išleisti
atskirais lapeliais, kad supa
žindinus su gerais katalikų
spaudos platinimo būdais vi
sus Amerikos lietuvius.

Kaikurios kuopos ir pavie
ni delegatai inešą kad būtų
gerinamas ir tobulinamas or
ganas “Darbininkas:” vieni
nurodo, kad reikia daugiaus
karės žinių, kiti
iš darbininku judėjimo straipsnių, bet
visi pripažįsta, kad organas
“Darbininkas” vedamas la
bai gerai ir išreiškia “Darbi
ninko” Redakcijai padėką už
gerą organo sutvarkymą

Pakvietimas kitų organizacijų
į darbą prie Katalikų
Spaudos platinimo.
d) . Komisijos susirinkimuo
se kiekvienas komisijos narys
įnešama, kad reikia ingaišduos raportą, ką yra tuo lai lioti nuo L. D. S. 1-ojo Seimo
ku nuveikęs, komisijos-gi pir delegatus, kurie kreiptūsi į
mininkas, ar sekretorius kas visus katalikiškų organizacijų
mėnuo praneš į laikraščius pa Seimus ir Kongresus, prašy
sekmes pasidarbavimo visos dami juos bendrai ir sutarti
komisijos.
nai veikti Katalikų Spaudos
e) . Ypatingą veikimą komi platinimo reikaluose.
sija turės parodyti laike “Ka
Ingaliojama kreipties:
talikiškos Spaudos Savaitės.”
Ant tos savaitės komisija pasi Į L. Vyčių IV Kongresą:
p. J. B. Šaliunas.
prašys sau talkon daugiau
žmonių, atsikvies gerų kalbė Į Moterų Sąjungos Seimą:
tojų ir praneš visą veikimą pa
p-lė M. Gurinskaitė.
gal iš anksto apgalvoto pieno.
Tą savaitę neturėtų likti nei Į Moksleivių Seimą: —
klier. Pr. Juškaitis.
vienos stubos neaplankytos, ne
vieno žmogaus nepakalbinto Į Blaivininkų Seimą: —
katalikų spaudos reikalais.
Kun. F. Kemėšis.
5. Pavardės išplatinusių
Su Katalikų Spaudos Dr-ja
daugiaus laikraščių ir knygų
pavesta susižinoti p. M. Mažei
bus paskelbiamos laikraščiuo
kai.
Taip-gi nutarta raginti
se dėl pavyzdžio ir pagerbi
prie platinimo Katalikų Spau
mo.
dos ir visas kitas katalikiškas
6. Katalikiško laikraščio išleistuvė duos dovanų knygo organizacijas ir draugijas .
mis: kiekvienam padariusiam
Kat. Spaudos Savaitė.
tam laikraščiui biznio už $10.
įnešamą kad “Kat. Spau
00 — duos dovanų — už $1.00;
padariusiems biznio už $20.00 dos Savaitę” reikia rengti
— duos dovanų už $3.00. Pa nuo 22 iki 29 spalio, kitas ipaduodama,
kad
dariusiems biznio nemažiau nešimas
duos dovanu “Kat. Sp. Savaitė” įvyktų
kaip už $50.00
tarp Kalėdų ir Naujų Metų.
už $10.00 (knygomis.)
Nurodžius, kad tinkamiau
7. Komisija galės darbuotis
ir pamatais paprastos biznio a- sias laikas būtų spalio mėnuo,
genturos. Tada ji gaus nuo nutarta “Kat. Sp. Savaitę“
šimčius, duodamus kiekvie šiais metais rengti nuo 22 iki
nam agentui, bet daugiaus 29 spalio ir jei būtų reikalas
patraukti ją ir ilgiaus.
Iš
nieko.
reikšta
pageidavimas,
kad
Į Seimo posėdžius pribuna

delegatas nuo 3 kuopos iš Nor- “Kat. Sp. Savaitė” būtų iškil
wood, Mass., p. J. Jaroševi mingai apvaikščiojama ir prie
to darbo prisidėtų kunigaičius.
klebonai,
parengdami savo pa
Toliaus svarstoma Katalikų
Spaudos platinimo projektas. rapijose tinkamas tam apvaikBemaž kiekvienas
delegatų ščiojimui bažnytines iškilmes,
nurodo būdus, kaip galima kuriomis turėtų prasidėti ir
būtų geriaus išplatinti spaudą, užsibaigti “Kat. Spaudos Sa
bet kad geriau supratus ko ka vaitės” ap vaikščiojimas.
talikams trūksta prie išplatini
“Laisvamanių žiedai.
mo savo spaudos, prašoma p.
F. Virako perskaityti apie
J. B. Šaliunas ineša, kad
spaudos platinimą referatą,
kurį jis tam tyčia pagamino L. D. S. pasistengtų dėl nuro
dymo lietuviškųjų laisvama
L. D. S. 1-ajam Seimui.
nių
ir socijalistų klaidų išlei
P-nas F. Virakas skaito sa
sti
tam
tikrus lapelius, kurie
vo referatą, kuriame plačiai
išdėstyta visi trukumai ir ne- laiks nuo laiko suteikti; žmo
datekliai katalikų spaudos nėms supratimą: kas yra tie
platinime.
Delegatai paėmę mūsų laisvamaniai ir socijalis
omenin referato svarbą išreiš tai ir prie ko jie eina. Nutar
kia pageidavimą, kad refera ta tam tikslui leisti 4 pusla
tas tilptų organe “Darbinin pių brošiūrėles ir užvardinti
ke,” kas ir nutarta išpildyti. jas “Laisvamanių Žiedai.”
Po to vienbalsiai delegatų Tą visą dalyką sutvarkyti pa
priimama Katalikų Spaudos vesta Literatiškai Komisijai.
platinimo projektas ir išneša Tuomi ir užsibaigia L. D. S.
1-ojo Seimo 3 posėdis.
ma sekanti rezoliucija:
3 posėdžio laiku pribuvo
1-as Am. Liet. Kat. Darbi
ninkų Sąjungos Seimas, lai delegatai: nuo 9 kp. iš Balti
kytas 3 ir 4 liepos 1916 m. So. more, Md. A. Bajoriutė; nuo
Boston, Mass., apsvarstęs nuo 13 kp. iš Philadelphia, Pa. J.
dugniai ir visapusiškai Kata Šefeltaitė, L. D. S. Centro
likų Spaudos didelę svarbą, iždininkas p. Venis ir nuo 7 kp.
Spauda.
atsišaukia į visus brolius dar iš AVorcester, Mass., J. Vait
įnešimas: 1,5 kp. ir visų ki bininkus ir seseris darbinin kus.
tų kuopų delegatai ineša, kad kes, atkreipdamas jų visų doPabaigoje 3 posėdio į sve
būtų surasti šiame Seime bū mą į tai, kad jų visų ir kai tainę atsilanko “Ateities” re
dai ,kaip išplatinti “Darbinin po darbininkų ir kaipo lietu porteriai ir prašo leidimo pa
ką” ir aplamai visą katali vių ir kaipo katalikų ateitis siklausyti Darbininkų tarimokišką spaudą
priguli visųpirma nuo to, kaip si. L. D. S. 1-ojo Seimo dele
Kun. F. Kemėšis paduoda bus išsiplatinusi katalikiška gatai atmeta “Ateities” re
šitokį projektą:
spauda, kad visos mūsų pra porterių prašymą motvvuo-

kilnios idėjos, kaip tai vieni
jimas ir kilimas darbininkų
luomo, organizavimas ir auk
lėjimas dorais pamatais rūūsų
jaunuomenės, blaivinimas tau
tos, budavojimas skaistesnės
ateities mūsų Tėvynei ir k. d.
— priguli ir-gi visų pirma nuo
gero išplatinimo katalikų spau
dos — kad visa tai atmindami
visi darbininkai ir darbinin
kės būtų uoliais katalikiškos
spaudos skaitytojais, rėmėjais
ir platintojais.
Projektas ir rezoliucija
vienbalsiai priimta ir nutarta

I

Organo pagerinimas.

4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 22 ir
27 kuopos ineša, kad nariai
mokėtų mėnesinių mokesnių
po 25c. ir organas “Darbinin
kas” būtų siuntinėjamas na
riams tris-syk savaitėje; 23
kuopa ineša, kad viskas pasi
liktų po senovei.
Leidžiama
nubalsavimui
pirmas įnešimas. Vienbalsiai
nutarta mokėti po 25c. į mėne
sį ir nuo to mokesnio palikus
kuopos kasoje 5 centus, 20 cen
tų siųsti Centro iždan, už ku
riuos bus visiems nariams
siunčiamas organas 3 sykius
savaitėje. Nariams primokėju
siems dabar už organą 90 cen
tų, nemokėti naujo 5 centinio
mokesnio, kol jų prenumera
tos laikas neužsibaigs. Naujus
mokesnius nutarta
vienbal
siai įvesti nuo rugpiučio 1-os
dienos.
Iš liekančių nuo laikraščio
Centro kasoje 40c., nutarta 20
centų paskirti apmokėjimui
knygučių, siunčiamų nariams
dovanai ir 20 centų pavesti Agitacijos Fondan. Tos tvarkos
prisilaikyti jau nuo 1-ojo L.
D. S. Seimo.

L. D. S. lojo Seimo delega
tai pageidauja, kad L. Vy Po to sekretorius skaito Sei
čiai remtų darbininkus, dar- mui prisiųstus pasveikinimus:
bininkai-gi Vyčius ir labiau su
Telegrama iš AVaterbury, 1. Katalikų Spaudos platini
siartintų visame veikime.
Conn. nuo p-nios A. Matusevi- mo darbą pasiima ant savęs
J. E. Karosas ingaliojama čienės:
Katalikų idėjinės organizaci
pasveikinti nuo L. D. S. 1-ojo Sveikinam Pirmąjį Darbinin jos, kaip: Katalikų Spaudos
Seimo Lietuvos Vyčių TV Kon kų Seimą.
Valio! Pasvei Dr-ja, L. D. S., Vyčių,. Blai
gresą.
kinimas delegatams.
vininkų, Moterų Sąjungos ir
Telegrama iš Waterbury, L. R. K. Moksleivių S-mo kuo
NAUJI ĮNEŠIMAI.
Conn. nuo p-lės O. Sakataus- pos.
kaitės ir p-nios S. Sarpinskie2. Kur yra paminėtų organi
1. Kalendoriaus išleidimas.
nės:
zacijų kuopos, jos išrenka po
įnešimų Komisijos naryB, p.
Sveikinu Pirmąjį Darbinin kelis žmones iš savo tarpo į
K. Pakštas, perstato Seimui kų
Gerų bendrą “Katalikų Spaudos
Seimą.
Valio!
L. D. S. Centro Valdybos su pasekmių delegatams.
Komisiją”
manymą — leisti 1917 metams
Laiškas iš Baltimore, Md.
3. Ta komisija daro kas sa
kalendorių. įnešimas paremia nup S. L. R. K Į A sekreto vaitę susirinkimus ir tariasi a1 prie savo veikimą
ma ir leidžiama ant apsvarsty- riaus, J. S. Vasiliausko:
I

4. Komisijos nariai turės:

damies tuomi, kad “Ateitis,”
podraug ir “Keleivis” neko
rektiškai, nemandagiai ir nedžentelmoniškai
atsinešdavo
prie L. D. S. ir nuolatos ją
šmeiždavo.
Čia pat paaiški
namą kad į L.. D. S. 1-ojo
Seimo posėdžius gali lankyties
visų katalikiškų laikraščių re
porteriai ir tų, iš kitų srovią
kurie neperžengė mandagumo
ribų kas link L. D. Sąjungos.

4

POSĖDIS.

Liepos 4 d. 1916 m. 2 vai. po
“į- - . .■' ;
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“DARBININKAS.”
■rykit, kad jisai būtų ko supxantamiausis ir juokų nesigai
lėkit, o apie karę žinias taip
atspauzdinkit, kad ištolo ant
stalo būtų matyt. Tai tokiuos
geriausia žmonės perka.
Šitaip daugiausia šneka agentai, o jie visgi yra biznio
žmonės ir iš biznio pragyveni
mų sau daro, jų patyrimo pas
tabomis vertėtų pasinaudot.
Vietinių grynai katalikiš
kų agentų mes turime labai
mažai, o keliaujančių — nei
vieno.
Tiesa, tų darbų bandė lig
šiol keturi, Brazauskas, Valiukonis, aš ir Ramanauskas,
bet tai vis tik bandėme ir ty
rinėjome, o tikrai tai dar iš
mūsų jo niekas nevalė.
Bet dorai tų darbų varant,
tai nelabai, šiuose laikuose,
užsimoka už panešamų vargų.
■“Draugas” pastaraisiais lai
kais turėjo keliaujantį agentų
po Pennsvlvanijų, bet kaip
jam ėjosi neteko patirt — tai
ir negaliu pasakyt.
Mūsų L. D. S. visvien įsi
taisys keliaujantį agentų “Dar■bininkui”, jei ne kitaip, tai
sujungs su agentvste kitų ko
kį dorų biznį, kad agentas ga
lėtų pelnų turėt.

O laikraščiui iš keliaujam"
čio agento yra žymi nauda.
Dėlto visi laikraščiai juos ir
tur.
Prie visų viršui išskaitliuotų būdų, dar reiktų įvesti
“Spaudos Savaitę,” kurioje
būtų tam tyč visais būdais pla
tinama katalikiškoji spauda.
Jeigu mes visais čionai iš
aiškintais ir nurodytais bū
dais pasinadosime, ir tinka
mai uoliai padirbėsime, tai
trumpu laiku mūsų katalikiš
kieji laikraščiai ne tūkstan
čiais skaitys prenumeratorius,
bet dešimtimis tūkstančių. Ir
visi bedievių šlamštai vienas
po kito užvers kojas ragožium
ir nusistagaruos.

pasiganėdina vaikiškais pra
vardžiavimais ir pajuokimais,
manydami bent tuomi atšaldysių nuo Vyčių bent kuriuos jų
narius.
Tai-gi daug ir labai daug
Vyčiai nuveikė nuo senai dir
vonais virtusioje Brooklyno
kolonijoje. Ir kiekvienas, nors
ir nenorėdamas, tai pripažįs
ta.
Bet anaiptol Vyčiai ne
mano ant to apsistoti.
Jų
veikimo dirva begalo plati, o
jų darbininkai perdaug ener
gingi, kad galėtų pasiganėdinti tuomi, kų nuveikė. Jie
nori dirbti ir dirbti be atodai
ros.

CHICAGO, ILL.
(West Side)

kių vargų naštų karės žygiuo
se.
Paliekam su tikra pagarba
laukdami jūsų atbalsio karei
viai
Adolfas Bieliauskas ir
Antanas Baranauskas.
Abu Kauno gub. ir pav. Ario
galos vol., sod. Juodžių.
Pastaba. Adreso prie to laiš
ko nebesu.
Išrodė lyg laiško
galas nuplėštas.
Gal tai buvo
cenzorių darbas.

“DARBININKO” AGEN
TAMS IR PLATINTO
JAMS.

Svarbus pranešimas.

“Darbininko” knygyne šio
Dabar geriausia proga, pa
mis
dienomis gavome daugybę
sirodyti uoliais platintojais ka
Aušros Vartų parap. neperįvairių knygų.
talikiškos spaudos.
senai susitvėrė L. D. S. kuopa.
Agentams duodame gerų
Utarninko ir ketvergo “Dar
Nors dar yra jaunutė, bet ėnuošimtį.
bininko” No. parsiduoda po 2
mė sparčiai darbuoties.
Štai
Siųskite užsakymus:
centu, subatos 3c.
Gabus ir
29 d. birž. laikytame susirinki
apsukrus veikėjas gali gana
“DARBININKAS”
me,
apsvarsčius bėgančius
daug išplatinti, jeigu pats ne
kuopos reikalus, nutarta ru
242 W. Broadway,
gali pardavinėti suorganizuok
denyj surengti vakarų su pro
vaikų būrelį, jie geriausiai iš
So. Boston, Mass.
gramų.
platins.
Toliaus nutarta ant ateinan
Ipolitas .Kimontas, karei
AK NOKI BŪTI GRAŽUS?
Taip-gi neužmirškite parsi
čio L. D. S. Seimo siųsti dele vis, Kauno gub., Šiaulių aps.,
traukti iš “Darbininko” kny
gatų, kuris paduotų kuopos Papilės m. ieško brolio Liudvi
Jeigu taip, tai nusipirkite
gyno visokių knygelių, labai
nutarimų, kad L. D. S. nariai ko, sesers Antaninos ir toli
Mosties, kurią išdirba Mentholapigiai galite gauti.
mokėtų po 30c. į mėnesį ir to mesnių giminių.
tum Co. ir visi daktarai aptiekoAdr.:PetroLigi šiol, kaip žinoma, Vy
“Darbininkas” priima viso
kiu būdu gautų visus 3 nume grad, Centralnij Litowskij koriai pripažįsta geriausia.
kius spaudos darbus, plaka
Tokia yra mano nuomonė čių pasekmingam veikimui čia rius “Darbininko” ir įsteigti mitet, Baskov per. No. 29.
Ištepant moste veidą prieš ei
tus, tikietus, konstitucijas ir
apie gerinimų ir platinimų ka kenkė neturėjimas savo Vyčių Streikierių Fondų, kad strei?
choro.
Prašyti
svetimų
cho

nant
gult per kelis vakarus pada
A.
Baltrūnas
Kauno
gub.,
tt.
ir
atlieka
darbų
geriausiai
talikiškos spaudos abelnai, o
kuojant L. D. S. nariai gautų
rų
—
neprisiprašysi,
pasisam

ro
veidą
tyrų ir skaisčių. Mostis
Vilkmergės p., Šabliškių kaimo ir pigiausai.
“Darbininko” ypačiai.
pašalpų. Susirinkimus nutar
Ir
ieško Petro Sabulio.
Prašau
Remkite kuo galite, nes ži išima visokius spuogus ir dėmes
Aš spėju ir tikiuosi, kad dyti — nėra ištekliaus.
ta laikyti pirmų utarninkų
tokiu
būdu
Vyčių
pastatyti
atsiliepti
ir
kitų
giminių
ir
pa

note
kad “Darbininkas” vie (plėtmus) saulės nuodegimus ir
liki ateinančių metų mūsų sei
kiekvieno mėnesio, 7:30 vai.
scenon
gražiausi
ir
vaizdžiau

žįstamų
adr.:
Germany,
Altnintelis darbininkų užtaryto lašus. Kaina dėžutės $1.00.
mo, “Darbininkas” mažiausia
vakare Aušros Vartų bažn.
si
vakarai
išėjo
pusiau
mirę,
Merginoms, kurios nori būti
damm, Kriegsgefangenen — jas.
turės dešimtį tūkstančių pre
svet.
Gi publika tų
Visokiais reikalais kreipki raudonos, mes turime prie tos
numeratorių, ir tada netik kų ko tai trūko.
Kp. korsp. lager, Com. Cat.
trūkumų
pastebėjo
ir
nelabai
mosties pritaikytą odos pudrą;
te:
gausiai už save užsimokės, bet
noriai
į
tuos
vakarus
rinkosi.
vakare reik ištepti moste veidą, o
Kaz.
Lousius,
Kurklių
par.
“Darbininkas,”
dar duos ir gerų L. D. S. pelnų.
KAREIVIŲ LAIŠKAS.
ryte patrint su mūsų pudra, vei
ieško brolio Jono ir kitų pažįs
242 W. Broadway,
O iš to tik ir tenoriu ir to Tiesa, Vyčių skardūs balse
3-V 1916 m.
liai
ir
tada
skambėjo,
bet
jie
das palieka skaisčiai baltas-raudotamų.
Adr.:
Dvinsk,
M.
GriSo.
Boston,
Mass.
veliju nuo širdies Sųjungai ir
Būdami sunkiose karės aplin vo kancel., Uutsko-ujezdn. nač.
buvo
sugaubti
kitų
vardu
ir
nas. Tas pritinka ir vyrams. 50c.
“Darbininkui.”
kybėse
kreipiamės
su
prašymu
atskirti
nuo
savo
organizaci

ir $1.00.
F. V.
LIETUVIŠKI
CHICAGO,
ILL.
į
Gerbiamųjų
Redakcijų
ir
pa

jos.
Svajota-mėginta kaip tų
Odos Muilas tikrai išgydo spuo
PHOTOGRAPHAI.
spragų užtaisyti, bet vis vel sitikėdami Tamstų užuojauta,
Pranešimas.
gus.
jeigu jie nepaeina nuo sun
Valeika, Laurinaitis & Co.
tui.
Mat nebuvo nei vieno tikimės neatsakysite vietelės
L. D. S. 29-ta kuopa turės sa
kios ligos.
Kaina 25c.
choro vedėjo, kuris Vyčiams savo laikraštyje patalpinti šį vo susirinkimų seredoj, liepos 12,
Jeigu jūsų kvapas dvokia,
prijaustų, jiems padėtų.
mūsų straipsnelį ieškančių gi 1916, 8-tą vai. vakare, Šv. Jurgio
! mazgokite dantis kasdien su muiBet galų gale geidimai išsi minių, brolių ir draugų.
svetainėje — reikalinga idant VI
I lu. Dantįs palieka balti ir kvapildė.
Pribuvęs Brooklvnan
Ši baisi karės audra apsiau SI NARIAI atsilankytų į šį susi
Pinigus galite siųsti money or
miausiai kilo klausimas kas- gerb. kompozitorius p. A. A- tus! mūsų tėvynę Lietuvą, pri rinkimą, taip-gi atsiveskite drau
RUMFORD, ME.
deriu ar 2-centinėmis stampomis.
link naujų ir naudingų suma leksandravičius, kaipo atsida spyrė ramius gyventojus ap gus ir pažįstamus, idant padidi
Ima veikti.
pas kvepiančiu. Muilo kaina 25e.
nymų, kuriuos delegatė nuvy vęs savo organizacijai vytis, leisti savo gimtinį kraštų, pa nus mūs kuopos narių skaičių.
J. RIMKUS,
Mūsų kolonijoj jau prade kus Seiman įteiks. 11-os kuo gyvai atjautė tų mūsų reikala likti ūkės, persiskirti su savo
Bus svarbių reikalų dėl apsvar
Bos
36,
Holbrook, Mass.
da lietuviai veikti, darbuo pos nariai nutarė būtinai leis vimų ir paskubo pagelbon. A- šeimynomis, vyrai paliko mo
stymo, tad būtinai malonėkit pri(70-83.)
tis, organizuotis. Ima smar ti “Vytį” savaitraščiu o gal čiū jam ir tik jam šiandien Vy teris su mažais vaikučiais, tė
Atliekam artistiškai darbūt ant paskirtos dienos ir valan
kiau rašvties į L. D. S.
Be tada reguliariškiau eitų, nes čių 41 kuopa gali pasidžiaugti vai pasimetė su vaikais, bro
bus ir už pigia prekę.
dos.
to dar tveria L. Vyčių kuopų. nūdien eina visiškai netvar- savo dideliu ir puikiai vedamu liai su sesutėmis, draugai su
Taip-gi padarome didelius
Julijona Makalauskienė ieš
Su pagarba,.
Jau keletas narių susirašė ir kiai.
paveikslus.
Šie
nariai
sutiko
duoti
choru.
Tai-gi
linksma
Vy

draugais
ir
draugėmis,
visi
bė29-tos kp. RAŠT.
ko savo vyro Antano.
Par
•v
visi darbuojas kiek kuįris iš paskolas: J. Švetkauskas, A. čiams, kad sulaukė, ko taip go nuo karės liepsnos, idant iš
Mūsų adresas:
daviau tų saliūnų, kurį laikė
gali.
Šios kolonijos lietuviai Janulevičius,
P. Švetkaus- senai troško, kad galės dabar vengus mirties. Pabėgėlių ai
250 W. 4-th St.,
$30.00 Į SAVAITĘ.
me ant 572 Polk st.
Dabar
atsimena p. J. Ramanausko kas, J. Vilčinskas, B. Juce- pasekmingiau veikti.
Sma manavimo gandas pasklydo po
S.
Boston,
Mass.
mano adr.: 1916 New York
•v
Jeigu uždirbate mažiau kaip
atsilankymų; jis čia paragino V1C,
V. Kraužlis, J. Grėbliu- gu ir visuomenei, kad Vyčių plačiųjų Rusiją, visi pasiju(Arti C St.)
avė., Newark, N. J.
$30.00
į
savaitę
ir
dulkias
geriat
lietuvius prie veikimo.
nas, P. Medonis.
vakarai, į kuriuos ji taip skai tom slegiami vargų našta, o
dvokiančioj dirbtuvėj, tai tuojau
Dabar mes džiaugiamės,
Galop buvo išrinkta komi tlingai lankėsi, ateinantį se priešui užėmus mūsų tėvynę kreipkitės prie manęs, aš reika- C. & P. Telephone St. Paul 5347
PARSIDUODA lietuviška
jog gauname gerų kunigėlį, sija iš 6 narių, kurie susirin zonų bus daug gyvesni, sma galutinai užsidarė kelias susi launu 25 keliaujančių agentų.
GRABININKAS duonos kepykla (Bakery) lie
kurs vienų nedėldienį mėnesy kę apdirbs sumanymus, ku gesni ir linksmesni, nes juose žinojime su pasilikusiais na Lengvas darbas, tyras oras ir
tuvių, lenkų ir kitų svetimtau
IR
galinga, muose.
Mes-gi vargstam kaje mus lankys.
Tas kunigė riuos delegatė nusivež į kon- viešpataus daina,
čių apgyventoje vietoje. Vir
geras užmokestis — tik reika
BALZAMUOTOJAS.
skambi lietuviška daina!
riumenėj, kariaujam už tėvy
lis yra tai N. Pakalnis iš Le- gjresų.
Viskas
linga kaucija nuo $150.00 iki
Pagrobus atlieku pigiai ir gra šum 300 kostumerių.
Tai-gi valio pirmasai Di nę, esame jau sužeisti-pasveiwiston’o, Me.
Ateinantį ne
Jackaus žentas.
intaisyta
kas
reikalinga
kepyk

$300.00.
žiai Esu išėjęs mokykloj tam tik
džiajam New Ycirke Vyčių kę, vėl kaujamės su. priešu ka
dėldienį jis bus pas mus.
lai.
Biznis
gerai
išdirbtas.
P. VALUKONIS,
rus graborystės mokslus ir išda
choras!
Valio darbštūs ir e- rės laukuose, dažnai slegiami
Z. S.
HOMESTEAD, PA.
Platesnių
324 E St.,
S. Boston, Mass. vęs egzaminus. Siunčiu numirė Parsiduoda pigiai
nergingas jo vedėjas!
visokiais trūkumais. Turime
(79-81)
lius ir į kitus miestus ir pargabe žinių reikalaukite iš savininkų
Bus prakalbos.
J. Krasnickas. Amerikoj giminių, brolių ir
BINGHAMTON, N. Y.
šiuo adresu:,
nu iš kitų miestų.
draugų, būtų gera sulaukus
L.
Vyčių
11
kuopa
surengė
Lithuanian Bakery Co
Pajieškau savo tėvų Pajaujų
Prakalbos.
Tai-gi, vientaučiai, laidojimo
WATERBURY, CONN.
nuo jų nors menkų dalelę pa
prakalbas liepos 8 d. pobažnv2413 Q Str.
paeina iš Suvalkų gub., Suvalkų reikale visuomet kreipkitės pas
Turėjo “gutaimų.”
šalpos, kuri mums būtų labai
Birželio 28 d. čia buvo pra tinėj salėj.
Pradžia 7:30 vai.
So. Omaha, Nebraska.
pav., Moekavos valsčiaus, Mer- mane.
Štai man teko susekti, kaip reikalinga, bet karei ištikus
kalbos.
Kalbėjo kun. Janu- vakare. Kalbėtojas bus iš Clegutrakių kaimo, Punsko par. Pra
Ofisas:
šas iš Forest City, Pa. ir p. veland, Ohio 25 kuopos delega keletas jaunų vyrukų, sporte- visai pasimetėm su jais susi eitais metais gyveno Mogilevos
PRANEŠIMAS.
JONAS
GREBLIAUSKA8,
Todel-gi
K. Česnulevičius.
tas.
Taip-pat gal pribus L. lių turėjo gerus laikus “gutai rašinėjimu laiškais.
gub.
Kas juos žinote arba jie 500 So. Paca Street,
Pabėgėliams jau galima pi
Išėjo apie 11 vai. vak. broliai, sesutės ir draugai šir
Kun. Janušas papasakojo Vyčių 29 kuopos delegatas iš mų.”
patįs malonėkite atsišaukti šiuo
Baltimore, M. D. nigai siųsti į šias vietas:
Pradžių padarė pas N., pas dingai prašom jūsų atsiliepki
apie cicilikų neišmanymų apie Newark, N. J.
adresu:
Petrograd, Moscow — Moskui
ėjo
pas
K.,
trečia
vieta
te ir kas galit iš jūsų paduo
dūšios buvimų.
Apie tai pui
Ona Jankauckienė,
Visi kviečiami atsilankyti. buvo pas P. Dar buvo ir ket
kva
Archangelsk ir Voronež.
kit mums savo pagalbos rankų,
kiai papasakojo.
Antras kal
47 Hinckley Street,
11 kuopos Vytis. virta vieta. Jau 1 vai naktį
Pinigai
pasiunčiami komer
nes jūs dar nepaliesti esate šios
bėtojas p. Česnulevičius kalbė
Sommerville, Mass.
cijos bankų čekiais (perevod).
nei su vienu nebuvo galima su karės baisenybių, rašykit apie
jo apie darbininkų reikalus ir
(79 82)
BROOKLYN, N. Y.
DENTISTASi
Apie prekes, aplikacijų ir
sišnekėti. Paskui patėmijau, save nors trumpai, nes malo
L. D. S. naudingumų.
kitų
informacijų
kreipkitės
49
Chabers
Geidimai išsipildė.
jog tie išmaningi vyrai jau dė nu mums būtų išgirdus jūsų žo
Paieškau savo brolių Motie
Binghamtonietis.
West Er.d
s laiškais
Nesenai, dar vos tik pora džių globoje. Pribuvo belan dis nors per laiškus, mūsų gy jaus, Simono ir Jurgio Pakšių ir
364
Harison
Avė
G. J. Bartašius
metų,
mūsų
mieste
susiorga

gės
vežimas,
kaip
aniolėlius
Paei
NEWARK, N. J.
venimas yra pavojingiausiam sesers Uršulės Pakšiutės.
Iv
233 Broadway,
nizavo pirmasai L. Vyčių bū susivarė ir visus nusigabeno. stovyje, kiekvienoj valandoj na iš Kauno gub., Ukmergės pav.,
S. E. Boston
Ateikite į susirinkimų.
I
So.
Boston,
Mass.
relis (41 kp.). Pradžioje savo Kaip ilgai jie ten buvo, neži ir ant kiekvieno žingsnio galim Dvarakineių kaimo. Malonėkit
Tik sužinojau, jog ne- sutikti sau mirtį, ar šiaip atsišaukti šiuo adresu:
L. D. S. 14 kuopos susirin gyvavimo jis buvo visai nepa- nau.
tėmijamas
didžiulėje
Brooklykurie už gutaimų užsimokėjo sunkių nelaimę.
a+a
a+a
Julijona Pakšys,
kimas bus 14 d. liepos pėtnyTai-gi kol
čioj 7:30 vai. vak. lietuviškoj no lietuvių kolonijoje, nes po $20.
40 Easter Row Dykehead.
laikas, ir kol gyvais esame,
Tai ir aš suprantu tokį “gu dar kartų prašom jūsų atsiliep
svetainėj, 180 New York Avė. tai buvo vandens lašas milži
Shotts, Scotland.
niškoje
juroje.
Bet
ačiū
darb

taimų
”
.
Gaila,
kad
manęs
Kviečiami visi nariai pribūti
kit ir padėkit mums nešti sun(79-81)
♦7
susirinkiman ir kiekvienas pa štumui pirmųjų organizatorių, jie nepasiėmė kartu.
Smailius.
sirūpinti nors po vienų naujų tas mažas būrelis dirbo-judėjo
Iš mūsų Pirmutinės ir Didžiausios Lietuviškos “Real Estate”X
narį atsivest.
Kviečiam vi ir tiesė kelių tolimesniam pasekmingesniam
Vyčių
veiki

WORCESTER, MASS.
sus kuoskaitlingiausiai, nes
♦>
Agentūros Boston ’e ir visame New England’e.
Liepos 2 d. atsibuvo Tautos
Aa
_
_
_
mūs kuopos atstovas parvažia mui.
Neturukus Brooklyne išdygo Fondo skyriaus piknikas ant
vęs iš seimo daug svarbių da
lykų papasakos, bus visiems antra ir trečia Vyčių kuopos. City Farm. Atsilankė labai
žingeidu išgirsti.
Tai nepra Jaunuomenė, supažindinta su daug žmonių, neatbojo didelių
Vyčių tikslu, pažadinta jų debesių, kįlančių iš vakarų.
—YRA—
leiskit progos.
J. Daukšys, rašt. darbštumu ir prakilniais idea Tas debesys biskį aplaistė, pa
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam
Daugiausiai namų turime ant pardavimo So. Boston’e,
lais, pradėjo noriau glausties darė rasų, bet neužkenkė
Ramybė!
Dorchester
’yje, Cambridge, Brighton’e ir visoj apielinkėj
prie minėtų Vyčių kuopų. Ir žmonėms linksminties,
HOMESTEAD, PA.
visi
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios
X » New England’o.
greitu laiku, kaip ir reikėjo, buvo gerame ūpe.
A
Vyčių susirinkimas.
Mūsų offise galima pirkti namus pigiau, negu nuo kitų
jų
ūmų.
Bet
gal
da
pats
gerbiamas
nepamąstei,
L. Vyčiai užėmė pirmų vietų
Buvo visoki žaislų ir gra
L. Vyčių 11 kuopa 25 d. bir tarpe Brooklyno jaunimo. Ir žiai padainavo vietinio choro
Agentų
ir pigiau, negu nuo paties savininko, nes mūi
kas ji yra ir delko pats neprisirašai.
A
agentai
yra
atsakanti ir ŽINO, KAIP NULYGTI PREkES
želio š. m. pirmų vai. popietų visi dirba, sutartinai, prakil nariai po vadovyste p. J. CiŠtai kas šioji organizacija yra ir kų ji duoda: —
A NAMŲ nuo paties savininko, kuris nori parduoti namus.
pobažnytinėj svetainėj laikė nų kultūros darbų.
1) Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės
žausko.
mėnesinį susirinkimų. Susi
Mes gvarantuojame pirkimą, jog bus atsakančiai ir nie
Kas šiandien Brooklyne y$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00.
Vietinis klebonas kun. J. J.
rinkimų atidarė pirm. J. Švet ra negirdėjęs Lietuvos Vyčių? Jakaitis taip-gi Tautos Fondo
neprisikabins, ir neatsiras giminių, jokių taksų, arba kito2) Moka pašelpų nariams-ligoniams kas savaitė
kauskas.
Buvo
svarstoma Kas nėra gėrėjęsis skaitlingais pirmininkas nutraukė atsilan
kių priekabių po pirkimo, taip-gi, visada padarome išly
po $3.50, $7.00, $10.50,, ir $14.00.
kasi ink siuntimo delegato į jų surengtais puikiais vaka kiusių paveikslus. Ponas Čer
atsakančiai ir surandame bankų paskolas dėl pirkimo namo,
3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
Kongresų, kuris atsibus 10, rais?
ir jeigu turite $50.00 arba daugiau, visada pas mus galima
Kurio jie nėra paten nius Worcestej-’io lietuvių fo
4) Skleidžia apšvietę, išleidinėja gerus raštus ir
11, dd. liepos š. m. Wilkes- kinę savo gražiomis ir blaivio- tografas nutraukė viso pikni
gauti pirkti namą, toj vietoj, kur tamistom patinka, nes^
dalina nariams dovanai.
Barre, Pa. Tapo išrinkta de mis
i
pas
mus YRA Ii KO PASiRINkTa.
A
pramogėlėmis,
rimto- ko paveikslus ir atskirai nu
5) Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurody
legatu p-lė Petronėlė Visockiu- mis prakalbomis?
mus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluose.
traukė Tautos Fondo 30 sky
tė. Pagaliaus buvo kalbėta
Tik tas gali užmesti Vy- riaus valdybų, delegatus da
6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pikaslink kuopos reikalų.
čiams neveiklumo šešėlį, kurs lyvaujančių draugijų prie T.
. nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas
smuklės kampų parėmęs visų Fondo ir darbininkus, kurie
įstaigas ir tt
Eztra susirinkimas.
laikų atžagariai žiūrėjo į Vy darbavos prie minėto pikniko.
Instojimss į Susivienijimą pigus, mėnesinė mo
Tai-gi kaip viršui minėjau čius ir nesilankė į jų pareng
kestis
lengva. Norėdami gauti platesnes informa
Pelno liko $57.00 su centais.
Taip-gi apdraudžiame (inšiūriname) Namus, Forničius, i
H Vyčių 11 kuopa 25 d. birže tus vakarus.
Nepatinka Vy
cijas kreipkitės į vietines kuopas, kurių randasi ko
Labai pagirtina, kad WorKrautuves, Automobilius, Vežimus su Arkliu, Sveikatą ir A
lio turėjo susirinkimų o dėl čiai ir visokio plauko “pir cester*io lietuviai atjaučia tė
ne visur po visų Ameriką, kur tik lietuviai apsigy
X Gyvastį ir nuo Sužeidimo, į Didžiausias Kompanijas Ameri-A
stokos laiko pasiliko daug da meiviams,” kurie jokiu būdu vynės vargus dėlto taip skait
venę, arba stačiai pas Centro Raštininką, šiuo adX koj.
J.
lykų neatbūtų.
Tai 2 d. lie negali sulygti su Vyčių veik lingai atsilankė.
Temstant
pos 1-mų vaL po pietų atsibu lumu. . Bet ir jie neišranda linksmai visi išsiskirstė.
Darbuojasi.

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

DR. SPRINGER
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Pirma Pirkimo

♦
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! Apsižiūrėkite.
|

Susivienijimas Lietuvių
Rymo Katalikų Amerikoje.

S

vo evirra sus rink mas.

Pir- kų Vyčiams užmesti.

Tai-gi'

T. 7 ondo
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tį.

X e Dykai visiems dėl apžiūrėjimo £
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10,000 Plecių-LotŲ. 5,000 Namų.
500 Ukių-FarmiĮ.

Dabar yra Pigiu ir gerų Kambarių
ant parandavojimo.

v
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LITHUANIAN AGENCY.
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A. In&nioi, SMiafaku.

“DARBININKAS.”
nytų madas.
Nedrįsta vaiki
nas paklausti tokių puošnių
merginų, kų ji mano daryti kai
bus moterė. Na, ir metai po
metų, jau ir po kitų, ir dar ’
(Skiriu Moterų Sąjungai.)
tolyn
ir senyn, ir štai reikia
Kiekvienas tyrai protaujan
tis, kaikuomet pamąsto: — pasilikti suaugusia mergina.

Kodėl aš neištekėjau.

Štai, kų sako dar viena mer
Kodėl taip daug yra merginų,
gina:
— Dažnai atsitinka taip,
kurios liko neištekėjusios, ar
ba suvis nemano tekėti. Juk kad trūksta drųsos išreikšti
tos merginos taip-pat yra gra mylimam vaikinui savo meilę
žios, mandagios, geros; iš ir vien dėlto reikia pasenti.
prigimties turi Dievo dovaną Vienas tik buvo, prie kurio
būti geromis, tobulomis mote mano širdis linko ir už kurio
rimis, geromis šeimynos gas- būčiau tekėjusi. Jis buvo
vargšas, neturtingas; uždar
padinėmis.
Kodėl jos neištekėjo už vyro? biavo nedaug, ir tuom pačiu
Gal jos neturėjo patrauki uždarbiu dalinosi su savo ne
mo prie vyro meilės ? Gal ne turte našle motina ir su keletą
turėjo tiek drąsos persitikrini jaunesniųjų brolių. Gyveno
mui apie savo ateinančio gy labai dorai ir gražiai. Tikrai
venimo laimę? Gal pristygo turėjo nekaltų širdį, neturėjo
drąsos save pasivesti vyro glo nei kokių blogų patraukimų.
bai ? Ar gal nepasitikėjo savo Visas jo gyvenimo tikslas buvo
spėkoms būti šeimynos moti motinų prižiūrėti ir savo jau
niems broliams padėti išaugti
na?
Dauguma nesusipratėlių, ir į gerus vyrus.
Persitikrinau, kad jis mane
siaurai į tai žiūrėdami, suau
gusias ir neištekėjusias mergi myli, taip kaip ir aš jį. Bunas pašiepia visokeriopais bū vova viens kitam gerais drau
das, net drįsta vadinti senmer gais prigelbėtojais, patarėjais.
gėms. Tas bet-gi negražus pa Tai buvo mano gyvenimo lai
protys, ir nei kokios svarbos mingiausios valandos. Bet jis,
neturįs. Jeigu norėtume apie nedrįso manęs klausti, ar aš
tai plačiau sužinoti, turėtume sutikčiau būti jo moterim, nes
užklausti pačių merginų apie jis buvo neturtingas; aš, taippriežastis, kodėl jos liko se pat nedrįsau pasakyti jam,
nomis panomis, — tuosyk pa kad štai turiu turto iki valios,
matysime, jog buvo kas to kurio užtektų mudviem, se
kio, kas sulaikė nuo apsivedi- nai motinai, ir jaunųjų brolių
auklėjimui. Ir visi būtume
mo.
Viena, iš patyrusių mergi laimingi. Mąsčiau ilgus me
tus, kaip tų jam pasakyti, —
nų atsako šitaip:
— Delko aš likausi suaugus ir vis nedrįsau-bijojau. Bijo
mergina? Gal kaikurie pa jau, jei tą jam būčiau pasa
manys, kad pubūgau sunkios kius, gal būčiau netekus pa
vyro vergijos; sunkių motiniš tarėjo, ir prieteliaus. Ir iki
kų pareigų, ar tingėjau būti šiai dienai nedrįstu jam tą pa
šeimynos motina. Ne... bu sakyti. Prie kito neturiu pri
rišimo. Sensta jis, senstu ir
vau neturtinga.
— Kaip jausčiausi laimin aš. Susieinava dažnai, pa
ga, jei šiandien galėčiau būti kalbame apie rimtus, prakil
motina, ar net močiute; savo nius daiktus, kaip tikri bro
anūkais gėrėčiausi, juos gla- liai, kaip geriausi draugai.
monėčiau, su jais žaisčiau, su Aš nedrįstu jam pasakyti, kad
jais būčiau laiminga. Bet... norėčiau būti jo motere, jis
niekas manęs beturtės nenorė bijosi mano turtų. Ir dėlto
jo vesti. Jeigu koks ir pasi esu suaugus mergina!...
J. V. Kovas.
taikydavo, aš permatydama,
kad iš mūsų gyvenimo nieko
gero neišeis, pati atsisakyda KOKIO PASIVEDIMO TU
vau už jo eiti.
RĖTŲ BŪTI MERGINA.
Kita atsako aiškiau:
Mergina turėtų būti šitokia:
— Aš turėjau daug progų
Uanaši, didėsės petnyčios
išeiti už vyro, bet vyro nemo varpui, kuris toj dienoj neiš
kėjau išsirinkti. Kurių aš duoda nė kokio garso. Taip
norėjau, tie i mane nežiūrėjo, ir apie ją, kad niekas niekad
jie už mane augščiau stovėjo, jokio blogo neišgirstų.
ir ieškojo lygivj sau, o aš už
Kaip vargonai, kurie ma
save žemiau stovinčius ir ly žiausio palitėjimo klevišo švil
gius sau, niekinau. Svajo pia. Taip mergina turėtų sa
jau apie žymesnius. Ir taip vo sąžinėje sušukti, jei bent
susenėjau. Tiesa, vienas man mažiausia bloga mintis jos
labai patiko, ir jį aš mylėjau, širdyje sukrutėtų.
bet... jis buvo biednas ir aš jį
Kaip ligonbučio sriuba, ant
atmečiau... Jo moteris da kurios nesimato nei viena aku
bar labai laiminga, taip jiems tė riebumų, taip mergina turė
puikiai gyvenimas vedasi, dai ti] regėtis, kad ant jos ne ko
lių vaikučių susilaukė. O aš kio blogo krislo neikas neužtėsu savo senatve jau susigyve mytų, tuomet niekas ją neap
nau.
kalbėtų, ir neplėštų jai jos
Trečioji pasakojo šitaip; garbės vardo.
— Mano jaunystės dienose
Taip, kaip veidrodis, ant
nesvajojau apie vyrą taip, kad kurio mažiausiu žvilgtelėjimu
jį tikrai iš širdies mylėti; kad visą paviršių savo pamatai,
aš ištekėjus už vyro turėčiau taip ir mergina turėtų visų
būti šeimynos motina ir namų blogą apie savę pati pirmiau
gaspadinė. Aš apsivedimų lai siai pastebėti.
kiau juokų žaisle. Širdies
Mergina turėtų būti panaši
savo vyrui niekados nenorėjau .pelėdai, kad mažiau savę ropavesti. Aš rinkausi sau vy dintis ant kampų gatvių, arba
rų, kaipo žaislą... bet nieka kitokiuose užkaboriuose.
dos, kaipo šeimynos tėvą ar
Mergina turėtų save vesti
ba namų gaspadorių. Ir už taip, panašiai, kaip žvakė
tai likau sena pana. Tie vy likteraoe, kuri šviesą išduoda,
rai, sūkuriais aš draugavau bet yra apsaugota kad vėjas
permatė mano būdą, ir nors neužpūstų. Taip pati mergi
praleisdavome kaikada links na privalėtų apginti savo do
niai valandas, bet tik tam sy rų.
kiui; paskui jie prie manęs
Mergina, kaip pakštelis na
atvėso, ir pamažėl visai atsi rvelyje, (klėtkoje) turėtų taip
šalino... Na, o aš ir sulau daboti savo namus, idant iš jos
kiau seno amželio. Visi tie sielos neišgaruotų dora.
vyrai, mano draugai, jau se
Taip kaip anas Evangelijinai vedė doras ištikimas mer nis ūkininkas, kurio nuberta
ginas, gražiai jiem gyvenimas sėkla puolė ane kelio, ir oro
klojasi. Myli Dievą, užlaiko aukščiai jų užtiko ir sulesė,
dorą. Gailiuosi, kad nelikau taip ir mergina, kuri mėgsta
bent kurio motere.
gatvėsia, ant keliu, arba taTai taip pasakoja apie save I kų dažnai be reikalo kitiems Į
merginos kodėl jos neišėjo už pasirodyti, tamptf naktinių !
vyro. Bet yra dar ir daugiau į jauksiu — pagudų — sulesta, I
priežasčių. Dauguma merginų arba bent apkapota.
mėgsta gražiai pasipuošti, yMerginų dora visuomet esti
pač jaunos būdamos ir tokiu didelėm pavojuje, todėl jos tu
būdu tikisi greičiau vyrų susi rėtų save apsiginkluoti šar
rasti, vaikino širdį pavilioti. vais akntrybės, ir, kovoti, prieš
Vaikinai, nevisuomet žiūri į viską, kas tik norėtų dasilytėparėdus. Nevienas vaikinas ti įžeidimo jos doros.
dažnai sau svarsto, ar jo už
O šiuos, nors trumpus pa
darbio galėtų ištekti pragyve- vyzdžius, skyrių jom kaipo
sargybą.
J. V. Kovsa.
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Tautos Fondo
valdyba.

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE.
Knygų ir visokių reli
giškų daiktų.

Pirmininkas: —
Kun. J. J. Jakaitis,
Providence & Waverly St.,
Worcester, Mass.

Kas prisius 10c. krasos
ženkleliais, gaus kataliogą.
Turiu daugybę visokių
maldaknygių lietuviškų ir
lenkiškų.

1-mas vice-pirm.: —
Adv. A. Šlakis,
3255 So. Halsted St.,
Chicago, UI.

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth Street,
South Boston, Mass.

2- ras vice-pirm.: —
Kun. P. Serafinas,
2327 W. 23-rd. PI.•?
Chicago, UI.

į LIETUVIAI PAVESKITE
DARBUS SAVIEMS.
!’ Geriausias Lietuvis siuvėjas.
Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujauJ sios mados.
> Taisau, prosinu, valau ir
? dažau senus. Taip-gi kunigams siuvu SIUTONUS ir
;! esu gerai įsipraktikavęs tai; me darbe, kaip Lietuvoje,
!> taip ir čia Amerikoje.
;! Darbą atlieku greitai ir pi;! giai.
i;
Jeigu kas reikalauja, dar1; bą pasiimu ir pristatau tie' siog į namus.
TeL Charter 2354-4

![

Sekretorius: —

K. Pakštas,
j!
3255 South Halsted Str.,
<!
Chicago, Dl.
!j
]• Iždininkas: —
]>
B. Vaišnoras,
;!
1514 Carson Str.,
!;
Pittsburgh, Pa.
!;

]•

Iždo globėjai: —
A. Nausiedienė,
917 W. 33-rd. St.
Chicago, UI.
J. Miliauskas.

<[
![
]>
;!

PITTSBURG, PA.

A. K. MAZALAS
94 JEFFERSON STR.,
HARTFORD, CONN. ]•

vasarė

Žiemelė motinėlė,
lė baikininkė.

Nebūk be katalikiško
laikraščio.

•V. ELZBIETOS DRAUGUOS
VALDYBOS ADRESAI
HARTFORD, CONN.

Pirm. — TeUS Blažienė,
1214 Broad St
Vice-pirm.— Paulina Gelažiais,
41 Capitol Avė.
Prot Rašt — Ona ManikaižS,
234 Park St.
Hn. rašt—Veronika Smižkinte,
4J Hungerford St
Ižd. — Felicija PlikunienS,
103 Bond St
Iždo glob. — M. Karaliūte,
24 Woodbridge St
MurfaTIra. __ TEfana ValaviČinte,
23 West St.

Ar esi susipažinęs su visais lietuvių katalikiškais
laikraščiais? Susipažink su visais ir pasirinkęs sau patinkamiausią užsirašyk jį. Jei dar neesi susipažinęs, tai
parašyk laišką ir paprašyk, kad atsiųstų pasižiūrėjimui.
Visi savaitiniai ir tankiau einantieji laikraščiai siunčia
mi pasižiūrėjimui dykai.
Niekas neprivalo būti be katalikiško laikraščio.
Reikia kiekvienam bent vieną katalikišką laikraštį užsi
sakyti ir skaityti. Reikia žinoti, kas katalikų visuo
menėje veikiama, reikia vis temyli gyvenimo bėgį, rei
kia pažinti katalikiškas įstaigas, organizacijas. Tą pa
žinsime sekdami katalikišką spaudą.
Tie, kurie neskaito katalikiškų laikraščių lengvai
esti visokių atskalūnų suklaidinami, tokie įtiki atska
lūnų žodžiams ir kelia netvarką mūsų katalikiškose or
ŠV. MIKOLO ARKANIOLO
ganizacijose, dr-jose, kuopose, parapijose ir visokia
DRAUGIJOS VALDYBOS
ADRESAI
me veikime. Tai tokie pasidaro trukdytojai naudingų,
gerų darbų.
COLUNSVILLE, ILL.
Tokių suklaidintų lietuvių katalikų yra nemažai
.. Pirmininkas:
Sni;ir jie daug blėdies pridaro. O tai taip yra, kad jie neskai
Jonas Kurelaitis.
to katalikiškų laikraščių.
615 Vandalia Str.
m
Prie palaikymo katalikiškos spaudos mus ragina
Vice-pirmininkas:
m
popiežiai,
vyskupai, kunigai ir visi apšviestūnaL šiais
Pranas Stankaitis,
laikais nepakanka geram katalikui pasiganėdinti atliki916 Hig Str.,
nėjimu katalikiškų apeigų.
Reikia prisidėti prie kaProt. raštininkas:
mtalikiško
veikimo,
prie
katalikiškos
spaudos palaiJonas Rudinskas
fie
kymo
ir
platinimo.
600 N. Guernsey St.,
H
Būk skaitytoju bent vieno iš sekančių laikraščių:
Fin. rašt. ..

Kažys Kavoliunas, 419 So. Clinton Str.
Iždininkas:

Mikolas Gudelįauskas,
401 N. Hesperia St.,

Vanduo keleivis.

Lietuviai apsi
ginkluokite taip

Organo sekretorius, Jonas
Stauskas,

“DARBININKAS,”
Metams tris kartus savaitėje $3.00, vienų kartą savai
tėje $1.50.
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.

Iždo globėjai:

Mažaturis dauganoris.

Jonas Norkus, ,
904 Vandalia St.

“DRAUGAS”

(Dienraštis)

Ma.rSa.llra.'

Nusipirkite savo namus
ir už juos randas išsimo
kės, tai senatvėj turėsite!
laitų gyvenimų. Apdraus-1
kitę (inšurinkite) na 'j
mus ir rakandus (forai-;
čius), kad nelaimėj atsi;
tikus galėtumėte kitus nu-i
sipirkti, apsaugokite dirb-'&
tuves ir darbininkus, ap
saugokite
automobilius,
arklius ir vežimus nuo vi
sokių nelaimių.
Aš virš minėtus darbus
atlieku kogeriausiai, turiu I
patsai gerų patyrimų gy-,
sendamas čia Amerikoj
per 30 metų. Esu tikrai j
atsakantis už visokį dar i
bų, turiu Statė Brokei!

KJI

nsurance License, esmu |
Notary Public, Justice of |
the Peace, Auctioneer ii j
Agentas,
parduodu na

mus, farmas, lotus. Kvie |
Siu visus lietuvius ir lietu
ves atsilankyti į mano ofi- j
są.

Draugijos kurios
turi “Darbininką”
už organą.

Lankytojas ligonių:

“SANTAIKA”

Vincas Kimutis,
315 N. Centre Sta.

(Savaitraštis)
Metams $1.00, pusei metų 65c.
2120 St. Clair Avė.,
Cleveland, Ohio.

WIS., KURI PAĖMĖ
“DARBININKĄ”
ORGANU.
Prez. Antanas Skieris,
909 Indiana Avė.
Vice-prez. Juozas Bubnis,
733 IndianaT Avė.
Pin. rašt. Juozas Rutkauskas,
1013 Clera Avė.
'‘rot. rašt. Antanas Brusokas,
1019 Delingbam Avė.
Maršalka Juozas Buivydą,
1436 So. 9-th Str.
Kasierins Tamošius Grigaliūnas,
1437 So. 11-th Str.
Kasos globėjai:
Petras Gelbūda,
tfateušas Kueauskas,
1133 Miehigan Avė.

“VYTIS”

(Du kartu mėnesyje)
Metams $1.50, pusei metų 75c.
731 W. 18 St.
Chicago, I1L

ADRESAI VALDYBOS ŠV.
JONO DRAUGUOS

r

“IŠEIVIŲ DRAUGAS’'

(Savaitraštis)

Cambridge, Mass.
Pirmininkas — A. Vaisiausias,
14 Moore St
Pirm, pagelbininkas — C. Ka
volius, 62 Portland St.
Protokolų raštininkas — K.
Galinauskas, 719 Main St.
Finansų raštininkas — J.
^mulgis, 545 Main St.
Kasierius — J. Jasinskas 218
Washington St.
Maršalka — J. Lukšis, 220
Washington St.
Kasos globėjai — K. Voveris,
A Sundukas, J. Žilis.

Metams $2.00, pusmečiui $1.00.
Mossend, Lanarkshire,
Scotland.
*

“TIKYBA IR DORA”

(Du kartu mėnesyje)
Metams 75c.
1631 W. North Avė.,
Chicago, UI.
•
_______
“MUZIKA,” -

(Mėnraštis)
Metams $3.00, pusmečiui $1.50.
P. O. Box 172,
-::Brooklyn, N. Y.

(Mėnraštis)

366 Broadway,
South Boston, Mass.

ttT
t

M

i

Metams $3.00, pusm. $1.50, atskiras numeris 25c.
P. O. Bos 204,
-::Girardville, Pa.
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Lietuvys Graborius

Adom. Smuikis,
817 High St. ,

Susirinkimai laikomi kas an
trą ketvirtadienį, mokyklos
VALDYBA ŠV. JUOZAPO salėje 225 Vendalia St., CollinsDR-JOS, SHEBOYGAN,
ville. III.

Michael Coran

W. W. Chižius

Metams $3.00, Savaitinis Draugas metams $1.50.
1800 W. 46 St.,
-į:Chicago, HL

LIETUVIŠKA

“ŽVAIGŽDĖ”

i Kriaučka
t

c-mr—:

(Savaitraštis)
Metams $2.00.
3554 Richmond Street, -:>
Philadelphia, Pa.

T

Padaro-1 moteriškus drabu' 7 ♦♦♦ žius, vasarinius ir žieminius
♦♦♦ po naujausiai madai.

“ŽVIRBLIS”

s? ...

■

(Mėnraštis)
Metams $1.00, pusmečiui 75c.
Box 576,
Forest City, Pa.

A. ČZPULIONI

273 Fourth St.,
So. Boston, Mass.

“EŽYS”

(Mėnraštis)
213 Station Road, Dykehead, Shotts, Scottland.

Jonas Klimas

“ŠVIESA”

Kvietky Išdirbėjęs

(Du kartu mėnesyje)
Metams 50c.

Važiucjaire ir į’kilus miestus
nei kiek brangiau nerokuodami

Waterburyr Conn.

46 Congress Avė.,

310 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston. 13S5-R ir I64Ž-R

I

“TAUTOS RYTAS”
(Mėnraštis)
Metams 50c.
314 Mahanoy Avė., -::- Mahanoy City, Pa.
“ MOKSLEIVIS”

(Mėnraštis)
GERA PROGA!
Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ..... $1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo....... 15c
Naujas Būdas mokytis
rašyti be mokytojo....... 10c
Aritmetika mokinimuisi rokundų, su paveik
slai* (audarvta) ............ 35c
Viso $» «O
Kas atsiųs iškirpę* šitų ap
garsinimų iŠ “Darbininko”
ir $1.00 per įuoney orderį,
tai flans vifaš 4 knygas 60c
pigiau.

P. MIKOLAINIS,

R. F. D. — Ronte 2,
Hnd-on. N V

■i

Metams $1.00.
P. O. Box 82,

Westfield, Mass.

Jau išėjo iš spaudos
ATEIK PAS MANE

kada reikės samdyti automobilių ar karietas dėl pasi
važinėjimu. veseliju. krikštynų ir tt. KAM EITI KI
TUR, KAD GALI GAUTI PAS LIETUVĮ? Patarnav
ju visuose reikaluose, DIENĄ ar NAKTĮ.
K. ŠVAGŽDYS,
242| W. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
(Virš “Darbininko” spau«tnv?s)

Telephone So. Boston 620.

Gurkliutės Eiles
KAINA 10 CENTŲ.

Siųskite užsakymus.
Agentai, knygą platintojai užsisakykit
šimtais. Lengviausia parduodama knygelė.

i

“DARBININKAS.”
r

Iš po darbininko
plunksnos.
(Tąsa.)
Nors krikščionija ir iš pirmųjų savo gy
venimo dienų moterų laikė lygia su vyru, bet
visgi turėjo nemaža laiko prabėgti kol išgriovė
visus amžiais įsisenėjusius prietarus kas link
moteries.
Bet visvien faktas pasilieka faktu,
kad krikščionija paliuosavo moterį iš vergijos
ir iškėlė ją ant prigulinčios vietos šeimynoje ir
visuomenėje, o evoliucijos keliu privedė ir iki
šių dienų draugijinio padėjimo.
Tiesa, bedieviai, teisybės faktus mela
gingai iškraipydami, nori prirodyti, kad ne
krikščionija iškėlė moterį, bet bedievybė, ir
kaipo patvirtinančius faktus mums panosėn
kiša: 1. Kad krikščionija nepripažinusi mote
rei dūšios; 2. kad kunigystės pareigų pildyti
moterims neduodanti; 3. Per šliubo prisiekę
moteris turinti prisiekti vyrui paklusnumą iki
mirties....
Bet ištiesų, tai ne taip yra! Krikščionija
pripažįsta moterei teisę, taip-pat kaip ir vy
rui; tą patvirtina faktai: a) krikštas tas pats
vyrui ir moterei, o juk krikštas suteikiama
tiktai žmogui, arba geriaus sakant, jo dūšiai;
b) pripažįsta daugelį moterų šventomis ir pa
laimintomis, kurių kūnai į dulkes pavirto, tai
be abejonės Bažnyčia Šv. garbina ne kūnus, bet
dūšias tų palaimintų moterių.
2. Kunigystės
priedermės moterims nepavedamos vien dėlto,
kad tos priedermės yra gana sunkios, pavo
jingos ir reikalauja didelio pasišventimo ir at
sižadėjimo paties savęs, o teisingai sakant, ge riaus vyrams ir pritinka.
Ant kunigų buvo
■daroma, kaipo ant krikščionijos vadovų, di■džiausi ir baisiausi persekiojimai krikščio
nijos amžiuose, dar ir dabar mes tą
patį persekiojimą, tiktai kitokioje formoje
apsireiškiantį, matome.
Dėlto krikščionys,
gododami ir mylėdami savo moteris,
kaipo
išmintingi žmonės, prašalino pavojus nuo silpnesnėsės žmonijos narės — nuo moteries ke
lio.
Ir labai išmintingai.
3. Teisybė, per
šliubą moteris prisiekia klausyti savo vyro, bet
vyras prisiekia mylėt ir godot savo moterį ir
jeigu tiktai tarpe jųjų meilė viešpatauja, tai
moteris nejaučia jokio sunkumo iš to savo vy
rui klausymo, o po teisybei sakant, šeimyna,
tai jau yra draugija ir tur vienas kas nors
turėt svarbesnį sprendžiamąjį balsą visos drau
gijos reikaluose, nes kitaip būtų betvarkė ir
pačiai draugijai — šeimynai pakenktų. Ir vy
rui, kaipo uždirbančiam šeimynos užlaikymui
ir maistui, ir fiziškai stipriausiam jos nariui
geriausiai ir pritinka vadovaujančioji rolė, o
net ir praktiškas gyvenimas pats parodo, kad
šeimynose, kur geriausia tvarka ir sugyveni
mas yra, tai moterys pačios visados vyro uo
liai klauso, ir tuomi savo paklusnumu nei kiek
nesijaučia pažemintomis,
įžeistomis,
arba
nuskriaustomis, ir dar priešingai, jos tuomi
■didžiuojasi ir gerėjasi ir užsitiki savo vyro jė
gomis, protu, drąsa ir meile.
Tai kaip matome Bažnyčia Šv. tuos žo
džius įdėdama į šliubinę prisieką visai nei nema
nė moterį pažemint, tiktai norėjo, kad būtų
šeimynose kogeriausia tvarka, meilė, sutiki
mas ir gerbuvys o už tai juk nieks Bažnyčios
nei krikščionijos kaltint negal; kibą koksai be
protis, ištvirkėlis arba kvailys.
Taip-pat šliubinė prisieką patvirtinta lvgibę vyro ir moteries krikščionišku žvilgsniu,
nes abu lygiai prisiekia, o prisiekt be prievar
tos gal tiktai lygus su lygiu akiveizdoje savo
teisingiausio ir visagalio Sutvertojaus. O šliubinėje prisiekoje kaip tik taip ir yra.

į dirbtuvę uždarbiaut
O pasisiūlant mote
rims prie darbo kapitalistai pasinaudojo proga
ir atleidžia iš darbo brangiau apmokamus vy 9
rus, o jų vietųn pastato pigiau apmokamas mo
LIETU V1Ų BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tauteris ir tuomi pačiu dar skriaudžia baisiau dar
tos sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų kabininkų luomų.
ro pabaigos.
Dabar pažiūrėkime kokios apverktinos
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulin
pasekmės yra to moteries darbo.
si ties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimo8 kyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesigs gabenti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautą.
LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti
tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruošPirmiausia
kenkia moteries sveikatai
S ti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję
vienodas fabrikės darbas, tų gal aiškiai ko
g ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pažnas matyt
prisiveizėdamas į fabrikės dar
gį virtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir griovių,
bininkes į jų fiziškų
kūno sąnarių neS laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai —
užtektinai pakankamų išsivystimų, į jų išblyš
8 aptveriami,
kimų, į jų išbliškusius veidus, į jų inpuoluLIETU VIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuosias krūtines, į jų nenaturalį akių žybčiojimą
gj pigiausia kaina skelbimus-ieŠkojimus, grąžina tėvams
arba dažnai idijotizmų, į jų proto ir sųprotaS vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius brovimų liguistų vienpusiškumų, ir daugelį kitų
apsireiškimų. Ir tai tik tokių, kurie kožnam S lins, seseris, gimines ir pažįstamus.
-Ę
LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.;
mieste metasi į akis.
O paklauskit gydytojų,
g
9
mėnesiams
3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų)
tai jie jums priskaitys dešimtimis visokeriopų
gj
2
rb.
60
kap.;
3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėne
lig, kurios ryte rija fabrikės darbininkių svei
si siui 45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams
katų ir gyvastį.
S 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 60 kap.;
Jeigu motinai, arba būsiančiai motinai, g 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium
sveikata ardoma tai negalima norėt ir tikėties § numeris 5 centai.
kad tas neatneštų blogų pasekmių ant jos vai ĘŠ SKELBIMŲ KATNA. Petito (smulkaus rašto) eilutė
kų sveikatos ir išsivystimo kaip kūniško taip S (dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą — 60
Pabėgėliams, ieškantiems giprotiško. Ir kasdiena mes susiduriame su ap || kap.; po teksto — 30 kap.
verktinomis pasekmėmis: visa ištvirkusi ir li g| minių arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeikų,
guista jaunuomenė didžiumoje, tai yra auka jo g Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent.
kapitalistiškojo išnaudojimo moteries ir moti 9 petito eilutė, giminių ieškantiems po teksto 10 centų
nos. Auka kuri yra dėme šių laikų augštosios
petito eilutė.
civilizacijos ir kultūros, o kuri šaukia į dangų
keršto taip kaip tas Abliaus nekaltai pralietas
kraujas.

“Lietuvių Balsas
_ ____

aH
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“Darbininko” knygyno
Į

KATALOGAS
Geros knygos talpina savyje prakilnias mintis, patyru
sių žmonių praktiškus nurodymus, persergėjimus. Pra
kilnios minties, gražios sielos, skaisčių jausmų žmonės
išlieja savo protą, išmanymą, patyrimą, jausmus ant
raštų. Jų raštus skaitydami, draugaujame su tais prakil
niais žmonėmis, klausome jų išmintingų pamokinimų, indomių pasakojimų, smagių pajuokavimų.
Taip tai geras knygas skaitydami keliame savo protą,
auklėjame širdį, didiname išmanymą, tobuliname jausmus,
platiname vaidentuvę. O tai kiekvienas privalo daryti. Ta
tai kiekvienas taisykitės rinktinių knygų knygynėlį
Spauda, tai yra knygos ir laikraščiai, yra didžiu įran
kiu pastoti kelią laisvamanybei, girtuoklybei, cicilizmui,
meksikoniszui. Tokiu įrankiu kiekvienas aprišarvuos užsi
sakydamas “Darbininką” ir išsirašinėdamas iš jo knygyno
knygas.

g

Pačiai moterei iš moralio atžvilgio taip-pat
gręsia daugel kartų didelis pavojus nuo visokių
kapitalistų ištvirkėlių ir nuo jų užveizdų bosų,
nuo kurių priklauso darbininkės darbas, už
darbis ir pragyvenimas. Vienam tik Berlyne
Vokietijoje 1897 n}, palei policijos statistikų
buvo moterų prosetonių 50.000 ypatų, o jų tar
pe veik visos buvusios darbininkės šiokioje ar
tokioje pramonės šakoje. Paryžiuje, Francijoje 1889 m. prostitučių skaitlius siekė 120.000
ypatų, o tai tikrai tos tilpo tose skaitlinėse, ku
rios yra policijoje užsiregistravusios, o kiek yra neužregistruotų-antra tiek arba ir daugiaus.
O kas jas visas padarė nelaimingomis, kas jas
pastūmė į prapulties bedugnę, tai daugiausiai
netikusios darbo sąlygos ir ištvirkę kapitalizmo
atstovai.
Tai vis daugiausiai vaisiai moteries
darbo dirbtuvėse.
Ar-gi tai negana apverkti
nos pasekmės.
Jau rodosi kad baisiau ir būt
negali, o iš tiesų tai yra dar daug baisiau ir
biauriau...
Keletą metų atgal tilpo Vokietijos laik
raščiuose šiokia žinutė: į upę Reiną viena vokie
taitė paskandino savo ką tik gimusį vaiką.
Kriminale
valdžia
apskelbė kad,
jeigu
kur vanduo išplaus arba žvejai
su tink
lais ištrauktų iš upės vaiką — duot valdžiai ži
nią. Na spėkit kokios buvo to viso pasekmės?
— Labai puikios.
Laike vienos savaitės buvo
išgriebta iš upės Reino 28 vaikai daug-maž to
paties amžiaus ir jų motinos nesusekta.

Tai yra baisus faktas, bet teisingas.
Kas-gi privedė tas nelaimingąsias motinas
prie tokio baisaus žingsnio? Manykim kaip kam
patinku o aš sakau, kad skurdas ir iš dalies
skurdo išėstas iš širdies motiniškumo šventasis
jausmas, savo išliejimą parodė tragedijoje...
Ne dėl to privedžiau tuos pasibaisėtinus
faktus, kad pažemint arba intart moteris, bet
dėlto kad parodyt kokios yra baisios pasekmės
ir vaisiai tų aplinkybių, kuriose priverstos yra
gyvent ir dirbt moterys ypač dideliuose pramo
nės centruose, ir koksai pavojus gręsia jų ne
F. V.
kaltybės dorybei — tam už vis didžiausiam mo
teries ir mergaitės turtui, tam taip sakant mo
Moteris ir darbas.
teries ir mergaitės turtui, ta, taip sakant, movaldo ir žmonijoje laimę skleidžia — moteries
Iš pat pradžios gyvenimo žmonijos, ly dorybių vainikui — nekaltybės dorai.
giai dirbo ir moterys ir vyrai, nes kiekvienas
sau pasigamindavo maistą.
Taip-pat priešas.
Bet ilgainiui gyvenimo sąlygoms mainanTO
r
X
ties įvairus ir kaslink moteries darbo santikiai
Socijalizmui iškėlus obalsį lygybės, kaip
pasaulyje atsirado.
Tas daug prigulėjo nuo kurios moters manė, kad socijalizmas bus mote
vietinių gyvenimo sąlygų, nuo jautrumo ir do rių užtarytojas ir nieko neapsvarsčiusios prisi
rumo vietinių gyventojų o išdalies ir nuo kli dėjo prie socijalistų srovės ir tuomi labai apsi
mato įvairumo. Bet abelnai visą žmoniją imant riko.
į krūvą, tai daugiausiai rasime taip:
(Toliaus bus)
vyras medžioja ir laukuose dirba, o moteris
apie namus ir vaikus triūsia, bet nei vienas nei
kitas nedykauja, abu tur darbo begales ir tai
sunkaus darbo.
Civilizacijai plėtojanties, visokiems iš
radimams ir dalykams gerinanties, tobulinan
tis; mechanikai, garo mašinoms, elektrai žen
giant milžiniškais žingsniais praktiško pritaiki
nimo keliu visose darbo srityse ir šakose ir dar
bininkų gyvenime įvyko dideliausios pervers
me? ant gero ir ant blogo.
Sakau ant gero, nes daugelį sunkių mote
ries darbų dabar atlieka fabrikės ir mašinos, o
iš to moterims yra didelis palengvinimas ir už
vadas, o nat blogo, nes kįlant pramonės ir išdirbvstės centralizacijai pasidarė daug bran
gesnis pragyvenimas darbo centruose, ir daug
pavojingesnis, nesveikesnis, ir rytojus visai
neaiškus, neužtikrintas. Viena, iš pačios ventralizacijos priežasties, o antra, dar labiau, iš i
visokių išnaudotojų, sukčių, kapitalistų ma
.......... Kaina 40 centų.
lonės.

Naujas Veikalas
Surengtas Vienam Balsui ir Piano

MEILE

s

jįJcį

6 Metraštis 1916 metams. 438 pusi. Pilnas naudin
giausių skaitymų, reikalingiausių informacijų, gra
žiausių straipsnių, puikiausių paveikslų. Jis bus indornus, geras pasiskaitymui metų metams.
Nekuomet nebus vėlu jį skaityti.
Be apdarų___________ 75
Su apdarais___________________________________ $1.20
7 Žinynas.
Žinotini dalykai iš mokslo ir istorijos
392
pusi. ___________________________________ $ 1.50
8 Vaičaičio eilės._______________________________ 75
9 Deklematorius.
Eilių ir monologų rinkinys ___ 50
10 Raistas. Parašė Upton Sinclair. Apd__________$1.50
11 Pažvelgus atgal. Socijališkas romanas ----------- $1.00
12 Pajauta.
Istoriškas rašinys iš lietuvių 14 šimtme
$1.25
čio gyvenimo.
Ąpd.____________
10
13 Degtinė.
Sceniškas veikalėlis___
14 Kas Bailys. Sceniškas veikalėlis
_ 15
15 Katriutė.____
_ 15
16 Šv. Kazimieras.
_ 20
17 Oliveris Tvistas. Parašė Chas. Dickens 520 p._ $1.00
18 Huckleburry Finnes______________________ 75
19 Fabiole. Pasakojimas iš gyvenimo pirmų krikščio
nių ________________ ___________________
$1.00
------20
Braižynėliai.
Smagus skaitymėliai___________ 45
21 Mandagus Vaikelis.
Gera vaikams knygelė___
5
22 Karės metu.
Sceniškas veikalas_____________ 15
23 Blogi kūdikio papročiai_______________________ 20
24 Kokia Autonomija lietuviams reikalinga _______ 10
25 Liet. Vyčių Dovanėlė. Kiekvienas vytis tur ją tu
rėti. ____________________________________ L _ 10
26 Lietuvių Tautos Memorialas. 12 pusi________ _ 10
27 Laiškas iš Kelionės po Palestiną___ __________ _ 50
28 Vilkų Lizdas______________________________ _ 35
29 Dukterys Pilipo Kareivio____________________ __ 25
30 Surinktos Dainos__________________________ _ 35
31 Pradžia ir Išsiplėtojimas Katalikų Tikėjimo___ ...$1.00
32 Iš Kelionės po Europą ir Aziją_____________ ...$2.35
33 Gyvenimas V. Jėzaus_______________________ ...$1.00
34 Anima Vilis. ... ...... ......... ......................... ..... ........ _ 75
35 Jėzaus Kristaus gyvenimas__________________ _ 75
36 Pergyventos Valandos______________________ _ 35
50
37 Pelenių Jurgutis_______ _ __ ___ ___________
38 Perspėjimas apie šv. Tikėjimą ypatingai apie Jė

-A-

f;

e

___ ___

-*n

_ 10
zaus Kristaus Bažnyčią ___
_ 10
39 Naujas Būdas išmokti rašyti
$1.00
40 Teisių Vadovas ir Patarėjas .
41 Klaida. Parašė Lazdynų Pelėda. Apysaka iš lie
tuvių gyvenimo “Laisvės Metu.” 520 pusi._____ $1.00
42 Šatrijos Raganos Apysakėlės__________________
43 Gyvenimo Pamatai. Joj išgvildenta svarbiausieji
gyvenimo klausimai___________________________
44 Antanukas. Parašė B. Prūsas. 46 pusi._________
45 Mylėk savo artimą. Iš karės francuzų su arabais
131 pusi.------------------------ ;------------------------------46 Pirmieji žiedai______________________ :_________
47 Gamtos istorija. Trumpi ir aiškus pasakojimai apie žmones, žvėris, medžius, akmenis 209 pus.
48 Vyrų Vergija. - Komedija 56 pusi.
49 Vienuolio Disputą. „ Komedija___
50 Trumpa Senovės Istorija------ ;___
51 Žvaigždė.
Rytų pasaka 17 pusi—
52 Katekizmas apie alkolį___________
53 Užkrečiamųjų ir limpamųjų ligų būdai ir kova su
joms _____________________________
54 Tiesos žodis socijalistams ___________
55 Lietuvos Istorija. Parašė Pranas___
56 Meilė. Poema. Parašė M. Gustaitis
57 Aureolė.
Parašė M. Gustaitis_______
58 Ar Kristus turėjo brolių ir seserų____
59 Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Sutaisė mo
kytojas J. Damijonaitis.
Labai suprantamai išaiškyta lietuvių kalbos rašyba. Visi rašantieji ko
respondencijas, žinias, straipsnelius privalo pasi
mokyti taisvkliško rašymo.
To lengviausia pasi
mokysite iš šios gramatikos _______ u

Vienintelis Bepartyviskas Laikraštis

j iMiiMltaimn j
Vienintėlis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje,
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš karės, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi.

Kaiu metams $1.50, Pašei metu 75c.,Kanadoje užrubežiaus, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimą

Rašyk Adresą tokį

“AMERIKOS LIETUVIS M
15 Millbury Street,

Worcester, Mass.

Jau išėjo iš spaudos

Muzika A. Aleksandravičiaus.
Žodžiai L Šilelio.

Galiausiai priėjo prie to, kad jau vyras
nebvalioja uždirbt tiek kad išmaityt savo šei
myną ir moteris priversta palikus kūdikius eit
!
'v
1

Glima Gauti “Darbininko” knygyne
Plsigai (alina siusti kratas kakleliais.
9

I

I

1 Imk ir Skaityk. Parašė F. V., P. G. ir F. K. 48 pusi.
Aiškiai, gražiai, suprantamai, vaizdingai išdėta gir
tybės pragaištis, organizacijų nauda ir rekalingumas,
gerai išguldyta apie geriausias organizacijas, įtiki
nančiai aprašyta apie spaudą___________________
5
2 Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Parašė F. V.
32 pusi. Talpina auksinių nurodymų, patarimų, per
spėjimų kiekvienam darbininkui_________________
5.
.3 Iš po Darbininko Plunksnos. Parašė F. V. 32 pusi.
Rinkinys gražių vaizdelių iš darbininkų gyvenimo; tin
ka pasiskaitymui seniems ir jauniems___________
5
4 Komedijėlės.
“
Parašė Uršulė Gurkliutė.
36 pusi.
Knygelėje yra: Čigonės atsilankymas, Dvi Kūmutės,
Dvi Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku, Visi šie veikalėliai pilni gardaus juoko, Kiekvienas norįs lengvaus, smagaus pasiskaitymo, turi įgyti šių knygelę.
Veikalėliai labai tinka lošimui
10
5 Teisybės Vardan. Parašė F. V. ir Uosis. 32 pusi.
Toje knygelėje išrodyta, jog viena tėra teisybė ir iš
dėstyta atskalūno Jono Huss’o herezija___________
5
KNYGOS KITŲ IŠLEISTUVIŲ GAUNAMOS MUSŲ
KNYGYNE.

Pranešimas.

Sj

«

MUSŲ LAIDOS KNYGOS.

pnpnpnc3nlr=.r

šiomis dienomis ‘ ‘Darbininko” knygyne gavome
auksuotais kraštais, su kabutėmis ir be kabučių.
Parduodame visai pigiai.
MAŽI AUKSO ALTORĖLIAI.
Juodos, minštos, slidžios skūrelės, apvaliais
kampais, aukso kvietka, auksuotais kraštais, kry
žius ir parašai
$1.10
Juodais, minštais skūros apdarais su kabute,
auksuotais kraštais, apvaliais kampais
$1.00
Juodais, minkštais skūrelės apdarais su auk
suota kvietka ant viršelio
.75
ANIOLAS SARGAS.
Juodais skūros viršeliais, auksuotais kvietkais
ir kryželiu, su kabute. Labai paranki knygelė. $1.00
Juodos slidžios skūros viršeliai, auksuotais
kraštais, kvietka ir kryžius, kabutės. Kaina $1.00.
GILUS ATSIDUKSĖJIMAS.
Graži, paranki knygelė lietuviams katalikams vi
sokio amžiaus. Dailiai išmargintais auksuotomis rai
dėmis, drobės viršeliais raudonais kraštais. Kaina 50c.
VIEŠPATIE PASILIK SU MUMIS.
Juodi kieti viršeliai, aukso kryžius ir pamarginimai.
Spaudinta didelėms raidėmis tinkanti senes•O06^rre3 ’oųuuuoA orrareu
surara
Minkštos skūros, juodais apdarais.
Spausdinta
didelėmis raidėmis, auksuotais kraštais ir kryželiu
Kaina $1.75.
Kiekvienas lietuvis katalikas privalo nusipirkti
sau dailią maldų knygilę. kad nuėjus į bažnyčią galė
tų garbinti savo Sutveria
DABAR GELIA-’S a PROGA.
Jeigu dar neturi nusipirkę^, tai tuojaus rašyk į
“Darbininko” knygyną išpirkdamas “money orderį”
arba krasos ženkleliais.
Taip-gi turime visokių rožančių ir škaplierių. No
rėdami nusipirkti, neužmirškte padėti tokį adresą:
“DARBININKAS,”
W. Broadway,
South Boston, Mass.

1

“Darbininko” didžiu rūpesniu yra kuodidžiausia pa
skleisti po plačias minias gerą, naudingą, katalikišką
spaudą. “Darbininkas” rūpinasi ne vien spaudos kėlimu,
platinimu, bet ir piginimu. Todėl “Darbininko” išleistos
knygelės pasižymi ne vien geru turiniu, bet ir pigumu.

3
|Lietuvių Balso
adresas:
|
Petrograd, Baskov 29.
nraueruaui
įnpnPnbi

-

“DARBININKAS

PLATINKITE
II

d

242 W. Broadway,

I

F’

DARBININKAS”

Vietines žinios

Gerai perskaityk!!!

PARDAVĖ VALGYKLĄ.

Lietuvių valgykla prie W.
Broadway perėjo į kitas ran
kas. Savininkai — p. J. Ja
kubauskas ir F. Zaleskis —
pereitų seredų jų pardavė.

Y
♦Z*

Y
X
Y

ATVAŽIAVO.
v•
S1O-

Į So. Bostonų pribuvo
mis dienomis iš Mahanoy City, Pa. p-lė M. Zardeckiutė,
apsibuvo pas brolį J. Žardeckų.

X
f

IŠVAŽIAVO.

Ponia P. Adomavičienė su
sūnumi ir dukterimi išvažiavo
į AVestboro, Mass. Ten praleis
keletu savaičių.
APLANKĖ.

L. D. S. ir A. L. R. K. Mo
terų Sųjungos delegatai ir de
legatės aplankė “Darbinin
kų,” apmate visų įstaigų ir pa
matė, kaip išleidžiamas mė
giamiausias Amerikos lietuvių
katalikų laikraštis. Dauge
lis nebuvo matę spaustuvių ir
todėl labai indomavo mašino
mis.
PRANEŠIMAS.

L. U. Kliubo pikninko lie
pos 4 d. 1916 m. neįvyko delei
smarkaus lietaus.
Kurie turėjo pasipirkę tikietus iš kalno pasilaikykite,
po kliubo susirinkimų bus pra
nešta per laikraščius, kų su
jais daryti.
Rast. Ant. Latvinskas.
L. VYČIŲ KONGRESO
IŠKILMĖS.

Wilkes-Barre, Pa. Vyčiai,
laukdami savo organizacijos
kongreso, rengia čielų eilę
puikių vakarų.

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

APSVARSTYK IR PAGALVOK, o kada persi- *|4
tikrinsi,
kad pas mumis viskas pigiau, kaip jūsų $
1miesto krautuvėse,
tada pasiskubink parsitraukti nors
vienų sau reikalingų daiktų iš mūsų. Mes nupirko- <♦
me didelę daugybę visokių tavorų už labai pigių kai- *$<
nų. Dtlto ir jums galime pigiai parduoti. Pamėgink, ir kuomet jums patiks, apie tai pasakyk ir sa- <♦
vo pažįstamiems ir draugams. Tegul ir jie nuo mū
sų nusipirks, o jums už pasakymų visuomet padėkavos.

t

V.

•

W •*W

•

«

• .

Y
Y
Y
t

į

žanga delegatams dykai, ki
tiems reikės užsimokėti.
Į visas pramogas kviečiami
lietuviai atsilankyti kuoskaitlingiausia.

General Delivery.
Terre Haute,Ind.

Kiaulių neganęs juoko ne
pažįst.

xvi

DR.F. MATULAITIS
_ — — • —

Ofiso xdynoe
M P. M. 7-9P.M.

Gydo’vi sokiaa* Ii gas
PriakiriaCAkinlaa.

419 Boylston St, Boston, Mass.

M. A. NORKŪNAS,

4) Anks'ne plunksna, pati atramentų pritraukia.
14 karato aukso — $1.00, $2.00, $3.00, $4.00 ir $5.00.

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.

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 pučių
Nuo prakaitavimo kojų
Mostis ir skysčiai
niežų ir parkų

Nedaliomis
nuo 10 vai, ryta
iki 4 vai. vakare.

Jamės Ellis Co.
Kampas B ir B’way,
Lietuviai pardavėjai vi
suomet randasi krautuvėj.
Atdara panedėlio ir subatos vakarais.

TtLOMONt So.

[

Boston

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS tAPALIS
meistras
indeda telephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorys^
tės darbus prideramai.
KATNOS NEBRANGIOS.
Ofisas
Gyvenimas
315 W. Broadway, 133 Bowen St.

605

lietuviškas

5

4

WiUiam F. J.FONDO
Houiard
TAUTOS

Viacas F. nusisekė
J. Kavaliauskas
geriausiai
pada ■
315ryti.
Broadway,
Boston. i
BostonoSo.firmai
:■
BOSTON BADGE CO.

h
n
i.
b

Lietuvių tautiškos spal
vos, žirgvaikis ir parašai
anglij ir lietuvių kalbomis.
Puikiausiai tinka platinti
tarp amerikonų per Tag

__ Skaitykite ir platinkite
“Darbininkų.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grinčioje.
Jei prenumerata baigiasi,
tai negaišuodamas atnaujyk.

J. P. TUINYLA

Už 1 TŪKSTANTĮ —

TIK $7.00.
Adr.
H
294 Washington Str.,
Tel. Rom. 629 *
BOSTON BADGE CO.
Boston, Mass.
■

Tel. So. Boston 270

DR. JOfflf FrcDAFFFL!. F. D.
I žlsik-Hti iiKtziMuMfe

Galima susikadcti ir Isetuvisskai.

536 Broadtvav, So. Boston.

Akių Specijalistas.
Prirenka akinius

kr>»>i’nrę

ieimantų. laikrodžių ir visokių
'iedų, siutus ir overkotns. duo
tam ant bnrgo ir ant išinvkesčių,
nt lengvų išlygų.
Reikalauja
te agentų kiekvienam mieste Suiehytų Valstijų ir Kanadoj, di
leli nuošimti duodam
perknp'■iams. didelį, naują katalogą
-innėiame pnt pareikatavimo ui
•f» centus
J P TUINILA
22 Washington St., Boston. Mass

H. S. Stone, Oph. D.

Pinigus ir laiškus siųsdami adresuokite:

399a BROADVVAY.

.o

♦♦^♦**5^^^tw*^*^*********»**X'
Vienatinė Lietuviška V
y
t

tT

Aš pabėgėlis noriu sužinoti
Antanas Samulevičius ieško
antrašų savo brolio Antano, savo brolių Teodoro ir Kastan
Antano sūnaus Geištoraičio.
to iš Kauno gub., kas sužinos,
Mano antrašas: Bussia. Gor. prašau pranešti:
Vorooež,
Litovski Komitet, Vitebsk,
27 Veternaja uL
1-oi ureničeskoje
Obščiažitie, No. 18 Antonų Samulevičų.
Ivanu Geižtoraitisu.

X
Y Krautuve
Kuri užlaiko visokio ta- *|* į
t voro,
reikalingo maineY
t nieriam8.
A V. LUKOSEVICIA,
Minersville,

- - Pa.

25c.
50c.
25c.

1.00

K. ŠIDLAUSKAS

PERSERGĖJIMAS.

mtm.

Y
Y

Jack Mailing Order Co., 1
Y
------t
Gen. Del.Terre Haute, Ind. i

50c.

GERIAUSIOS
F A R M O S.
Norintieji pirkti gerų farmų
SU budinkais, Sodais, apsėtais
sąmaz souaS sotąjįpsiau jį sįujįubį
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždėtojai ir apgvvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolouijos
Amerikoje. Apgyvendinome 360
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scottville, Mich. Amerikos lietuviams
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija
randasi ant gerų derlingų laukų
puikiausioj
apielinkėj
miesto
Scotville ir portavo miesto Ludington, Michigan valstijoje, Mason county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokiu
farmų parduoti, ant kurių galime
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuojaus indėdami už 4 cenuts krasos
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų
puikių farmų katalogą su daug
paveikslų iš lietuvių farmerių gyvenimo.
Adresuokite,
A. KIEDIS & CO.
Peoples Statė Bank Bldg.
Scotville, Mich.

Tel. Oiford 4900.

Offeo valandos:
Rytai# iki S vai.
Po pietų 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

1.00
1.00
50c.
LOO
LOO
z5c.
25c.

į 226 Broadway,kerte C St., So. Boston,Mass. į

Day.

H

75c.

Vj

Y

❖

Gyduolės dėl pataisymo
loo
apetito
i
Gyduolės dėl suvalnimo
50e.
vidurių
Gyduolės nuo kosulio ir
1.00
sunkaus kvėpavimo
Gyduolės nuo vištakių
(corn’s)
15, 20 ir 25e.
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75e.
Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c.
Gumas nuo dantų gėlimo lOe.
-1
Tikra lietuviška Trejanka
25c.
Visokie kvepianti
muilai
10, 15 ir 25c.
Perfumos visokių gėlių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

Gynežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų,
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums
espresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
M

ADVOKATAS

1.00

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums svei- d
katą, kreipkitės pas mane, o ai užtikrinu, kad visame bus d
)
sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

SO. BOSTON, MASS.

H

Li
etuviška pavardė —
buvo
ŽENKLELIAI

Turime daug visokių armonikų, koncertinų ir tt.

■

Vienatinė Lietuviška

Aisbaksis lygiai toks,
kaip paveikslas parodo
Iš gryno ąžuolo. Sanita
riškas. Geriausio išdirbimo.
Taupina ledą.

t
karato,
A.<uaiv, *|

❖

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

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėję šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai kukardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų celuloidu. 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.

TEL. BACK BAY 4200

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

los

3) Auksinis laikrodėlis gryno aukso, l-r
14
i • • 43^
17 akmenų, kaina tik $32.50, Lenciūgėlis auksinis
*$*
$13.25 ir $15.50.
*|*

Y
Y

392 Brcaduaj, ictfe L. >t k įaitiu
SO. £CS7CA, AAS.

PRIE DORCHESTER ST.

Y
Y
Y
Y
.
kurių Y

i

i

■■
.

PHYZIKAS ir SURGIJUS

469 Broadway,So. Boston,Mass.

1) Ar reikia gerų baisekliu (dviračių),
nereiktų nuolat taisyti, kuriais būtų lengva važiuoti
ir būtų nebrangūs ? Jei tokių nori, pirk iš mūsų.
Savo mieste tokių negausi nei už 40 dolerių. O --------pas mumis su dubeltavais roberiais kaina $12.00. Vadinami
pirmo gatunko $18.75.
Y
Prie kiekvieno baiseklio duodame dovanai dar A
triūbų dėl signalo vertės $3.00. Pasiskubinkite nusi- *|*
pirkti, nes nedaug teturime.
y
2) Ar žinai svieto mandrybę, kad į penkias minutes galima nuvažiuoti 10 mylių štyminiu baisekliu?
Ryto metu į darbų nereikia anksti kelties ir vakare &
turi
suvargus po dienos darbo ilgai eiti namo. Kas
~
oijruiuiį.
<
^
|,
nejaučia
uuvvcugiv.
Labai
gCštyminį baiseklį, tas
nuovargio.
rai galima pasivažinėti, juo važiuoti nereikia jokio X
mokslo. Su kiekvienu tokiuo baisekliu mes duodame ♦♦♦
aiškius nurodymus, kų greitai galima suprasti, Mū-X
sų kaina labai pigi — $75.00, $85.00 ir $125.00.
m uo

EJ

«•>

Speiališkai atlieka visokius blogiausius
gydymus, ypatingai su aleatromis.

DR. W. T. REILLY

♦♦♦

Y
Y
Y
Y
Rengimo komisija.
Y
Y
Visi velniai, visi muzikan Y
tai.
Y
Y
Trys ant svieto durniausi. Y
Gaidys gieda, kada visi mie Y
ga, žydas, kad ir geriausios Y
kiaulienos nevalgo, bajoras, Y
kad ir menkiems savo švar Y
kams užpakalį skaldo.
Y
Y

.

Ofisą valandos
nuo 2 iki 4. nuo Tiki 9 po piet.

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Jack Mailing Order Co•5 f

i
3- Čias vakaras.
Liepos 11d. bus puikus ban- f
kietas Redington Hotelyje. Į-

Paieškau Motiejaus Paplauspaeina iš Suvalkų gub., Su
valkų pav., Andrijevo valse., Žagariškių kaimo. Apie 15 metų
išvažiavo į Chicagę.
Dabar ne
žinau kur radasi, ar gyvas ar mi
ręs, meldžiu atsišaukti pats ar
kas kitas, būsiu labai dėkingas
Mikolas Paplauskas,
25 Roshall Road,
Dykehead Shotts,
Scotland Lanarksher.
(79-81)
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DANTISTAS

Y

ga- ♦♦♦
♦♦♦
6. Ar girdėjai kuomet apie žiūronų
Tai labai ❖
puikus daiktas. Nuėjęs teatran, į piknikų arba kur Į <♦
Y
laukus, prisidėk žiūronų prie akių ir visus toli esan- <♦
Y
eius 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 kuoaiškiausiai matoma. Daug džiaugsmo turėsi, kuomet
tavęs ištoli niekas nemato, o tu viskų matai. Gera
žiūronų įsigyti dar ir turintiems silpnas akis.
Pamėgink nusipirkti. Kaina labai pigi, tik $4.00, $6.00
ir $8.00. Paauksuoti, !su šilkiniais pasaitėliais, taip X
vadinami inžinieriški $18.50 ir $23.50.
X
Kas pirks šiomis dienomis ir prisius šį apgarsinimų podraug su pinigais, tam duosime geras dova- X
nas: porų, šilkinių pančekų ir šilkinę skepetaitę. Tik
reikia paminėti, kokių pančekų nori — ar vyriškų ar Y
Y
dėl merginų.
Y
Pinigus ir laiškus siųskite tokiuo adresu:

?

&

B

PIRMOS KLESOS

5. Geriausi galąstuvai britvoms ir peiliams
lųsti $1.00, $2.00.

Y

ą

S

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

Auksinis atramentas.
Atrodo labai gražus laiškas tuo atramentu parašytas, Kiekvienas gavęs tuo
atramentu parašytų gromatų negali atsidžiaugti, taip
kaip jam šimtų dolerių dovanotumei.
Bonkutės kai
na $1.00.
Sidabriniai milteliai užpilti ant atramento,
ga, atrodo labai gražiai. Tinkami meilingiems laiškams rašyti — 50c.
3. Geriausios britvos skusties.
Nei Anglijos karalius Jurgis neturi geresnių už šitas, Atrodo kaip
per saldų pienų plaukia. Labai aštrios. Kaina $1.50,
$2.50, $3.50 ir $4.00. Kiekviena britva gvarantuojama. Jei nebus gera, atsiųsk mums atgal, o mes į
Nors dešimtį kartų gali
tos vietų duosime kitų,
mainyti.
4. Grynos skuros pustai (diržai).
Kaip ant jų
britvų papustai, tai ji ima barzdų, kaip dalgis žolę, y
Kaina $1.00, $2.00 ir $3.00.
V

Y

w
**
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DR. JOHN P. JONĖS

Ir dar viena vardu Number - one $24.50

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

I

Tel. So. Boston 294

IR
Už kiekvieno daikto rasi mū
sų gerų vardų, įgytų per 38
metus teisingo pirkliavimo.

Kita didesnė drukuojama mašinėlė, kokia nau
dojama visuose ofisuose. Jos vertė 100 dot, o mes
parduodame už $16.50.

i
t

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

(Jakimavičius)
Priamimo valandos:
NuoŽiidS popiet. Nuo 7 iki 8 vakar*
509 BR0ADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON,
Tai 502 S. B.

Kiekvienas rakandas pir
ktas mūsų kratuvėj ženklina
taupumų jums visiems

1. Drukuojama mašinėlė, labai aiškiai drukuoja,
lė, galima jų ir į švarko kišenių įsidėti. Labai vikiekvienam tinkama, labai stipriai padaryta, nedidesiems naudinga ir paranki. Jos kaina buvo 30 dolerių.
O mes parduodame už $7.50.

XI
Y
Y
Y

Dr. Paul J. Jakmauh

ATMINK

ŠTAI MŪSŲ TAVORAI IR PREKĖS.

Y
Y
1-mas vakaras.
Y
Sutikimui svečių-delegatų Y
liepos 9 d. vakare bus pramo Y
ga su margu programų. Bus Y
statoma scenoj komedija “Bur Y
tai” ir juokai “Jaunikis”. Y
Bus ir dainų. Atsibus bažny Y
Y
tinėj salėj.
Y
2- ras vakaras.
Y
Antrų vakarų, liepos 19 d. Y
bus statomos dvi operetės Y
“Consilium Facultatis” ir Y
“Lietuviškas Milijonierius,” p. Y
Y
Miko Petrausko kompozicijos. f
Perstatymas atsibus St. Ma
ry’s Auditoriume, 169 So.
Washington St. Vaidys apie1 ink ės geriausieji artistai —
Wilkes-Barre’io, Scrantono,
Kingstono ir Pittstono.

SIDABRINIS ŽIEDAS
Gvarantuotas. Su
išdirbta raidė kaip
paveikslas už $1.00
Paimk popieriaus
apie 4 colio pločio,
apvesk apie piršto
narį taip, kad galai popieriaus su
eitų. Pažymėk raidę, kokią norė
si kad būtų išdirbta, prisiusi
mums su $1.00, o mes tuojau pri
siusime tamstai žiedą. Jei nebūsi
pilnai užganėdintas, sugrąžysime
pinigus atgal. Rašyk tuojaus.
NERIS MANUFACTURING CO.,
Box 76d,
Montello, Mass.

Massachusets valstija.

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

Sveikatos skyrius.

Šiuomi pranešame, jog do
vanojimas, mainymas arba
pardavinėjimas vaisto vadina
mo T>ekarstwo na Krwawa
Biegunke u doroslych i dzieci,
Ulepek Soothing Syrup ir
Asthma-cure, pagamintos Dr.
J. Chmielnicki, 14 Medford
st., Boston, Mass. šiuomi yra
užginta.

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

LIETUVIAI PAS SAVUS.

f

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro.
JONAS BERZELONIS & CO.
28 Chandler Str., Boston, Mai*.
(Castle Sųuare’s Block’e.)

LIETUVIS KRIAUČIUS.
Pasiuvu visokius drabužiu*
pagal naujausią madą, vyriškus
ir moteriškus.
Darbą atlieku
gerai, teisingai ir pigiai Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir
kvarbuoju.
PETRAS MAKAREVIČIUS
(Arti lietuvių bažnyčios)
105 So. Meade Str.,
Wilkes-Barre, Pa.

Paieškau savo pusbrolių Motie
jaus ir Petro Zavučių; paeina iš
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav..
kaimo Rūdos, Gižų vai.; jau 9
metai kaip Amerikoje.
Taip-gi
paieškau giminių ir pažįstamų.
Aš pats paeinu iš Suvalkų gub.,
:Vilkaviškio pav., Paežerių vaisė.,
Dumčių kaimo.
Malonėkit atsi
šaukti šiuo adresu:
J. Vencius,
35 Union St., Dykehead Shotts
Scotland Lanarksher.
(79-81)

A. J. McLaughlin.

WORCESTER, MASS.
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Kiaulė lauke
stalo
kvepia.
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Commissioner of Health.
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