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Ruoškitės Seiman. Teutonai skubiai drutina frontus ir Caras Ferdinandas
neklauso kaizerio
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Kam Dievas duos ir per 
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Ta pati ranka muša, ta pa
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Grūdelis prie grūdelio, štai 
ir pūrelis.

Mažo nevedęs didelio nepri- 
lauži.

PREZIDENTAS BUVO 
DETROITE.
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VEŽA KAREIVIUS 
SERBIJOS.

Iš Šveicarijos atėjo

kad greičiau galėtų sugrįšti į 
savo kraštą.

— K. Stravinskas.
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A. L. R. K. Moterų Sąjunga' at
siekė troškiamojo narių — 

1.000 — skaičiaus iki antrojo 
Seimo. Turi kupiną tūk

stantį.
Šuoliais tesididina Moterų 

Sąjunga!

LIETUVIŲ PILNŲJŲ BLAI
VININKŲ SUSIV. AME

RIKOJE VI SEIMAS.
L. P. B. S. Šernas įvyks šį

met Rugp. 1 d. (utarninke) 
Brockton, Mass. L. PI. B. S.
visos kuopos malonės sušaukti 
susirinkimus delegatų išrinki
mui Į Seimų. Seimas nusiseks 
tik tuomet,- jeigu kuopos pa
sirūpins atsiųsti atsakančius 
delegatus ir su gerai apgalvo
tais įnešimais Seiman, kaip 
sulyg pačios blaivybės idėjos 
praplatinimo, taip lygiai ir 
organizacijos sustiprinimo.

Dažnai per mūsų seimus ten
ka matyti 
delegatus, 
mo darbas 
Mes šiemet
Seime žmones suprantančius 
blaivybės ir mūsų organizaci
jos svarbų, šiemet daug reikė- 
sių vėl pasvarstyti apie mūsų 
organizacijos sutvarkymų, 
konstitucijos patobulinimų ir 
tt... Mūsų organizacija gal 
dėlto netaip labai pasekmin
gai, veikia, kaip ji turėtų veik
ti, kad pati vidurinė jos tvar
ka nėra tobula

Kuopos delto-gi teiksis rin
kdamos delegatus ir pasvars- 
tys kokiuos padaryti pačioj 
organizacijoj potobulinimus.

Per šiuos kelis mūsų orga
nizacijos gyvavimo metus ji
nai ingija vis daugiau prita
rėjų, visuomenė kas kart la
biau atjaučia ir supranta kad 
blaivioms tautoms priguli 
šviesi ateitis, tai-gi pasirū
pinkime visiems atidaryti du
ris į mūsų organzaciją, palen
gvinti įstojimų.

Šitasai Seimas tai-gi ir tu
rės tai padaryti.

Kun. Pr. Augustaitis 
P. BĮ. Susiv. Am.

Pirmininkas.

IŠSIPILDE.
Lietuvių Darbininką Sąjungos 
troškimas — PASIEKTI 1.000 
NARIŲ IKI SEIMO - išsipil

dė. Turi tūkstantį narių su 
viršum.

Patrigubinkime narią skaičių 
L. D. S. iki antrojo seimo.

likai r 
po truputi varosi pirmyn, ii _____

žinių, 
jog vokiečiai suskubo gabenti 
savo kariuomenę iš Serbijos. 
Dabar per Vengriją dunza 100 
karinių traukinių su karei
viais iš Serbijos į rusų frontą. 
Visi vokiečių oficerai esą at
šaukti iš Bulgarijos.

Į Stokhodo frontą vokiečiai 
gavo daug sustiprinimų ir 
smarkios artilerijos. Su di
desniu dabar smarkumu gru
miasi su rusais. Austrai su
silaukė sustiprinimų ir Buko
vinoj. Pradėjo antpuolius 
ant rusų, bet vis buvo atmu
šami.

BAISIAUSI GAISRAI RUSU 
FRONTE.

Rusų armijos ūžia vis pir
myn ir jų keliai nušviesti di
džiausiais gaisrais ir nukloti 
pelenų pusnimis. Spėjama 
jog vokiečiai tyčia viską pa- 
degiriėja savo kelyje, kad tik 
apsunkinti rusų žengimą pir
myn.

Stokhodo ir Galicijos mū
šiuose rusai nuo liepos 4 d. iki 
8 d. paėmė 34.000 nelaisvių. 
Tai aišku, jog vokiečiai neįs
tengia pakaktinai atgabenti 
sustiprinimų, kad sulaikyti 
rusus.

NIEKO NEPEŠ.
Dabar vokiečiai pradeda į- 

sitikinti, jog dabartinis tal
kininkų pirmyn žengimas nie
ku pasibaigs. Tiki, jog ū- 
mai, kaip vakaruose, taip ir 
rytuose jų priešai nusilps ir 
nieko nepešę apsimalšys.

Vokiečiai tiki, jog talki
ninkai dar smarkaus keletą sa
vaičių ir pamatę savo bejėgiš
kumą sutiks taikinties.

Vokiečiai pilnai įsitikinę, 
jog talkininkams nepavyks 
perlaužti jų linijos.

PAĖMĖ DU GARLAIVIU.
Iš Stockholmo atėjo prane

šimas, kad Baltikoj rusai pa
ėmė du vokiečių garlaiviu -- 
uissabon ir Worms.

BAISI VIESULĄ AUSTRI- 
SOS SOSTINĖJ.

Pereitą panedėlį baisus tor
nadas trenkė į Austrijos sosti
nę — Vienną. \ •

Josephstadte, Viennos prie
miestis, ypač nukentėjo. Ant 
vietos buvo užmušta 31 žmo
gus, sužeistų buvo 100 su vir 
šum.

Prez. Wilson buvo Detroite 
ir sakė prakalbų World’s Sa- 
lesmen kongresui. Buvo, labai 
triukšmingai pasitiktas. Klau
sytojų turėjo apie 50.000. Už 
šuninė apie politikinius reika
lus ir sakė, jog karės su Mek
sika vengs iš paskutinųjų.

FORD UŽ PREZIDENTĄ.
Henry Ford, garsus* Detro

ito automobilių dirbtuvių sa
vininkas, yra didis karės prie
šininkas. Labai buvo paten
kintas prezidento kalba už jo 
didį vengimų karės. Prohi- 
bicijonistų partija norėjo, kad 
Ford būtų kandidatu nuo jų 
partijos. Bet Henry Ford pa
sakė, jog prieš prez. Wilso- 
nų neisiųs.

DARYS MANEBRUS.
Suvienytų Valstijų Atlanti- 

kos laivynas išplaukė jurėn ir 
ištisų savaitę darys manebrus. 
Laivynui vadovauja adm. 
Henry Mayo.

Kuršo gubernijoj kaiku- 
riuose miestuose vokiečiai ati
darė darbo biurus, kurie ru
ją sis paieškoti darbo bedar
biams vyrams ir moterims.

Daug darbininkų dirba Lie
pojos fabrikuose, kur važiuo- 

. a darbininkai netik iš Kuršo, 
>et ir iš Lietuvos. Sako, ke- 
iolika darbininkų partijų iš

gabenta Achenan.

Kurše vokiečiai įvedė pri
verstinų vaikų mokymų iki 14 
metų, miestuose ir sodžiuo
se atidarė veltui mokyties pra
dines mokyklas. Rusų kalba 
iš pradedamųjų mokyklų išva
ryta laukan. Mokyklų laiky
mas atiduota miešti) ir vals
čių savyvaldų globai.

Suvalkuose vokiečiai lei
džia “Suvalker Nachrichten” 
— Jaikraštį lenkų? vokiečių ir 
žydų kalbomis.

(“Rygos Garsas.”)

Dyvni pasakojimai subma 
rino kapitono.

ATSISAKĖ EITI TALKON.
Kaizeris ir Austrijos impe

ratorius pasiuntė prašymus 
pas Bulgarijos carą, kad pa
siųstų savo kariuomenes į 
Italijos ir Rusijos frontus. Ca
ras Ferdinandas nesutiko. 
Sakė, jog nežinia girdi, ką 
darys Rumunija, todėl reikią 
turėti kariuomenės Rumunijos 
parubežyje. O toliau, jei nu
silpnės savo jėgas, tai talkinin
kai nuo Salonikų pradės už
puldinėti bulgarus ir prispaus
ti juos prie sienos. Bet caras 
pridėjo, jog jis pristos ant to, 
jei tą generalis Bulgarijos šta
bas sutiks siųsti kariuomenės 
į prašomuosius frontus.

vandeniu. Būdavo taip, kad 
submarinas nutūpdavo ant jū
rės dugno ir sėdėdavo, kaip 
pelė, kol pavojus praeidavo. 
Šiaip tai submarinas dažnai 
pavojui pasimačius nerdavo 50 
pėdų į jurę ir kybodavo ilgas 
valandas tarp dugno ir jūrės 
paviršio.

Mikrofonas submarino juri
ninkams pranešdavo apie pri
siartinančius laivus ir plauki- 
nėjančias minas.

Kapitonas sakė, jog nei 
kiek nebijojo minų ir nei kiek 
keblumo jos jam nepadarė.

Per Anglijos kanalą Deuts
chland plaukė keturias dienas. 
Vieną kartą nusileido ir iš-

PERLAUŽĖ VOKIEČIŲ 
LINIJĄ.

Jau 10 diena, kaip prasi
dėjo atkaklūs mūšiai palei 
Somme upės. Tose vietose 
talkininkai pradėjo savo už
puolimus. Paskutinę dieną tų 
didelių mūšių anglai perlaužė 
vokiečių liniją 8 mylių ilgumo 
ir paėmė 7.500 nelaisvių.

Tai anglai pasivarė pirmyn, 
užėmė keletą sodžių ir miškų, 
pilną apkasų, apvestų dyg
liuotomis vielomis.

Tą anglai atliko tik po 10 
dienų nuolatinio apšaudymo. 
Ir taip apgriovė drūtvietes, 
darė antpuolius ir paėmė jas.

Francūzai, vedami gen. 
Foch, užėmė augštumas ap
link Peronne ir dabar randasi 
už mylios nuo to didžiai vokie
čių apdrūtinto miesto. Į jį 
subėga daug geležinkelių ir 
francūzams labai rūpi tų vietą 
užimti.

Tai apie tų miestą atsibus 
pragariniai mūšiai ir abi pu
si su velnišku užsispyrimu 
grumsis.

PAĖMĖ DAUG NELAISVU?.
Per tas 10 dienų vakarinia

me fronte talkininkai paėmė 
nelaisvėn 22.000 kareivių ir 
104 anuotas.

O tuo tarpu rusai nuo pra
džios savo žengimo pirmyn iki 
liepos 10 d. paėmė nelaisvėn 
271.620 kareivių, 312 armotų 
ir 1866 kulkosvaidžius.

VOKIEČIAI NEIŠLEIDŽIA 
ŽINIŲ APIE LIETUVĄ.
Gavome atvirutę nuo tūlo 

lietuvio, esančio vokiečių be
laisvėj. Buvo jo klausta a- 
pie Lietuvos padėjimų ir gyve
ntojų likimų kauno gub. pa- 
rubežvj, vokiečiams užėjus. 
Atvirutė pusiau su peiliu išs
kusta. Matomai kas nors buvo 
rašyta negero, baisaus, 
rasit ir teisingo.

NUSKANDINO RUSI
JOS LAIVĄ.

Rusijoj oficialiai paskelbta, 
jog Juodose jūrėse nuskendo 
hospitalinis laivas Vperiod. Jį 
sutorpedavo priešo submari
nas. Žuvo septyni žmonės. 
Plaukė iš Batumo paimti su
žeisti) kareivių.

MIRĖ KAIZERIO DAKTA
RAS.

Pereitų nedėlią mirė Dr. 
von Ilbeg. Jisai buvo vienas 
artimiausių kaizerio prietelių 
ir jisai buvo gydytoju kaize
rio gerklės. z

SAVOTIŠKAS ANGLŲ 
PRAKTIŠKUMAS.

Anglų kariška vyriausybė 
kreipėsi į visus pyliečius ir vi
sas Did. Britanijos organiza
cijas, draugijas, prašydama 
sunešti kokias kas turi senas 
britvas, kurios peržiūrėtos ir 
išgaląstos bus išsiųstos karei
viams į frontų ir jurininkams 
laivyne. Britvas priimama 
kiekviename post-office.

NUSKANDINO KETURIS 
LAIVUS.

Austrijos skraiduolis No- 
vara nuskandino keturis An
glijos patrulinius laivus. 
Skraiduolio šūviais laivai bu
vo padegti ir sudegė. Iš ju
rininkų austrai tik devynis te- 
išgelbėjo.

Maskva. Rūpesčiu Lietuvių 
Komiteto, čia Bogrodske yra 
apgyvendinta lietuvių pabėgė
lių apie pusantro tūkstančio 
žmonių. L. Komitetas yra 
čia įrengęs 2 dirbtuvi, 
siuvėjų, antrą kurpių, 
mitetas duoda darbo, 
darbą moka, o padirbtais 
daiktais aprūpina lietuvius pa
bėgėlius. Labai čia būtų rei
kalinga valgomųjų daiktų 
krautuvėlė, nes lietuviams, ne
mokantiems rusų kalbos, kar
tais menko daikto sunku nusi
pirkti.

Nors gudai — krautuvnin- 
kai jau išmoko paklausti: 
“donės, druskis nori!” Bet 
tai dar maža. Šiaip žmonės, 
kurie nori dirbti, darbo viso
kio suranda ir neblogai uždir
ba. Bet, kurie nagali, e»- 
ba nerangus prie darbo, tai 
tokių nekoks padėjimas ir čia.

Ant kiek patėmijau, nei 
vienam nepatinka esą gyventi 
ir visi nekantraudami laukia,

APLEIDO GARLAIVĮ.
Anglijos garlaivis Kara 

žėjo ant minos Pasigadino 
negalėjo toliau plaukti, 
rininkai apleido jį.

LAUKĖ 50 METŲ.
San Francisco, Cal. — Tū

las Wm. Richards per 50 metų 
meilinosi ir laukė progos apsi
vesti su išsirinkta mergina.

Meilintis jis pradėjo Ispani
joj 50 m. atgal. Jis atvyko A- 
merikon ir išvažiuodamas pri
žadėjo prasigyvenęs atsiimti 
jų. Kol vyras mainose dar
bavosi, tai jo mergina du kar
tu ištekėjo. Abu jos vyru 
mirė. Tuomet ji ryžosi va
žiuoti Amerikon. Ištekėjo 
už Richardo. Po mėnesio 
Richardas nuėjo pas teisėjų 
reikalauti persiskyrimo. . Sa
kė, jog tas mėnuo ženybinio 
gyvenimo buvo nelaimingiau
sias jo gyvenime. Persisky
rimų gavo.

SUBMARINO KAPITONO 
PASAKOJIMAI.

Atplaukusio į Baltimore 
vokiečių submarino Deutsch- 
land kapitonas papasakojo lai
kraščių karespondentams apie 
savo kelionę. Tie pasakojimai 
tai tikri dyvų dyvai.

Deutschland išplaukė 
Bremeno uosto birželio 14 
Visi jurininkai buvo drųsūs
nei kokios ypatingos baimės 
dėl savo likimo neturėjo. Sub- 
marinas plaukė tiesiog į Hel- 
goland, didžios vokiečių jūri
nės tvirtovės. Ten pabuvo 
keletu dienų. Tų darė dėl to, 
kad suklaidinti anglus, nes 
anglai daug maž žinojo apie 
tokio submarino išplaukimų ir 
tykojo.

Birželio 23 d. išplaukė Šiau- 
rinėn jurėn ir plaukė tiesiog į 
Anglijos kanalų. Kapitonas 
sakė, jog jokios baimes, jo
kio pavojaus nebuvo plaukti 
per tų kanalų. Tai buvo tie
siog vaiko žaismė.

Kai plaukė per vietas, kur 
yra prisėta minų ir kur raižo 
jurę daugybės Anglijos kari
nių laivų, tai reikėjo būti at
sargiems, reikėjo nusileisti po 
jure. Apie prisiartinantį lai
vų, arba plaukinėjančių minų 
ištolo sužinota su tam tikru 
įrankiu mikrofonu vadinamu. 
Mikrofonas yra tai povande
ninis telefonas. Jis sugriebia 
visokį virpėjimų laivo ar kie
to daikto ant jūrės paviršio ar
ba po vandeniu. Tasai sub
marinas turi du mikrofonu. 
Jei tik koks virpėjimas patė- 
mijamas, tai submarinas slin
ko labai palengva arba nėrė po

valandų. Laiką, sako pralei
dę linksmai, gerdami šampa
ną. Jei būtų reikalas subma
rinas gali ištupėti keletą die
nų jūrės dugne.

Kol atplaukė į Baltimore, 
tai submarinas buvo pasinėręs 
apie 20 kartų. Nėrė 
kartus Šiaurinėj jurėj, 
kartus Anglijos kanale 
šis kartus Atlantike.

Po vandeniu būna vargin
gas buvimas tuo žvilgsniu, kad 
prisieina alsuoti artificialį o- 
rų.

Tą submariną aplankyti 
pribuvo ir Vokietijos ambasa
dorius von Bemstorff iš Wa- 
shingtono. Šiaip jokių vizi- 
torių neleidžiama į jį. ‘Kro
vinius ima iš jo ištikimi vo- 
kiečiai.

Suvienytų Valstijų inspek
torius jau pripažino jį pre
kiniu garlaiviu ir duos jam va
lią.

Anglai ketina atsiųsti į A- 
merikos pakrantes keletą laivu 
su plieniniais tinklais, kad su
žvejoti tą vokiečių drąsų sub
mariną. Submarino kapito 
nas tik juokias iš to.

laiku tarpe vokiečių kariuome
nės Dvinsko fronte nedori žmo
nės, kuriuos aš liepiau pakar
ti, paskleidė žinių, būtent a- 
pie pradėtas derybas. Šitos 
paskalos sujudino kariuomenę, 
ir nupuolė jai ūpas kariauti.

Be to, nedorų paskalų su
kvailinti, mūsų narsieji karei
viai, ir panūdo eiti priešinin
ko nelaisvėn. Imperatoriaus 
vardu pranešu, kad nė kokios 
kalbos negali būti apie taiką, 
kol nepereisim Dauguvą ir kol 
galutinai nesumušim rusų ar
miją. Kol Rusija nesiprašys 
taikos, tol jos nebus. Jeigu 
jūs norite taikos — eikit jos 
ieškoti... už Dauguvos. ’ ’

Prie 'kųlkosFaidžin prira-., 
kinti kareiviai. Maskvos mies
to galva Celnokovas sakosi ži
nąs, kad vokiečiai visose sa
vo pirmaeilėse pozicijose pri
kalę kareivius prie kulkosvai
džių, kad nenustotų šaudę 
anksčiau negu reikia, ir kad 
besibrukantiems pridarytų 
daug nuostolių. Karo prakti
ka parodo, kad vokiečių kul
kosvaidžių kareiviai geležinių.’ 
nervų. Nors ir taip, bet vis-. 
gi, kai ištinkąs mūšio karš
tis, kulkosvaidžių nenustoja
mas tratėjimas — vokiečiai 
pametą kulkosvaidžius ir bėga.-, 
pas savuosius.

Anot Celnokovo pasakos, 
vokiečių kareiviai patys pasi
prašę savo valdžios, kad juos 
prikaltų prie kulkosvaidžių, 
nes jie negalį išturėti praga
riško dundėjimo.

(“Rygos Garsa«.”)

New Yorko milijonierius 
August Heckscher pasiuntė 
$10.000 Deutshlando kapito
nui. Ši milijonierio dovana 
bus išdalinta tarp submarino 
jurininkų.

NUSIŽUDĖ, KAI NUSIBO
DO GYVENTI.

Tunkhannock, Pa. — E. M. 
Phillips nusišovė. Jis turėjo 
81 metus. Buvo liguistas, 
gyvenimas liūdnas ir todėl pa
sidarė sau galų.

CARRANZA PLIEKIASI SU 
VILLA.

Jau aiškiai matosi, jog vi
sos paskalos apie Vilios žuvi
mą buvo tuščios. Nekurį lai
ką jis slapstėsi ir rinko sau 
šalininkus.

Dabar ties miestu Parral to 
sumobilizuoti banditai jau 
pliekiasi.

Reikalingas zeceris
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Labai svarbios žinios iš merdėjan 
čios tėvynės.

s
4* ■

SVARBIOS LIETU
VIAMS ŽINIOS.

Su didžiausiu indomumu 
laukėme žinių iš delegatų, ap- ( 
lankiusių Lietuvą. Jau žino- ] 
me, jog delegatai aplankė Lie- ■ 
tuvą dabar randasi Šveicari
joj ir jau pora trumpų nuo 
delegatų gautų laiškelių bu
vome indėję “Darbininkan.” 
Bet tai vis tik labai aplamos 
žinios, tik silpni blikstelėji- j 

* mai iš Lietuvoj tik silpni j 
riktelėjimoi mūsų merdėjan
čios tėvynės.

Dabar išgalime jau garses
niu mūsų tautiečių dejavimų 
perduoti Amerikos lietuviams.

Tik ką atėjusiame'“Išeivių 
Drauge” pranešama apie atsi
lankymą Londone p. Karužos 

rir p. Yčo, kuriuodu Šveeari- 
joj 'matėsi su atvykusiais iš 
Lietuvos delegatais ir perpa- 

• šakojo Londoniečiams delega
tų pasakojimus. Žemiau tas 
žinias iš “Išeivių Draugo” 
perspauzdiname.

Ir taip matome, jog —
Lietuva nuo prūsų dabar la

biau atskirta, negu pirma.
Iš Lietuvos į Vokietiją vis

ką išgabena, o iš Vokietijos 
į Lietuvą nieko negalima gau
ti

Lietuviška spauda užginta. 
Mokestis moka nuo lauko, 

turto, nuo galvos ir nuo šunų.
Duonos namie nevalia kep

ti. Galima pirktis tik pusę 
svaro ant dienos.

Duonos svaras 16 kap. 
Trys pūdai rugių 11 rub. 
Avalinės, drapanų ir žiba

lo už jokius pinigus negalima 
gauti.

Cukraus svaras 50 kap.; jo 
valia pirktis tik po pusantro 
svaro nuo galvos mėnesyje.

žvakių svaras 150 kap.
Mėsos visai nėra. Padvė

susios kumelienos 50 kap. sva
ras.

“Ko labiausia norite, vai-j 
keliai?” klausė delegatai mo
kyklose.

“Duonos, duonos!” šaukė 
vaikeliai.

Ūkininkams įvesta handžia- 
va.

Bausmes krauna už bile 
menkniekius. Delegatus nu
baudė ant 1.000 markių.

Bažnyčiose vokiečiai elgia
si, kaip laukiniai —* eina su 
kepurėmis ir pypkes rūką

Po miestus ir miestelius pri

BAISUS PADĖJIMAS 
LIETUVOJ.

Lietuvių atstovai p. M. Y- 
čas ir p. R. Karuža Amerikos 
lietuvių įgaliotinis, pargrįžo 
iš kelionės Paryžiun ir Ryman 
16 birželio mėn. P. R. Ka
ruža nebuvo Ryme. Valakų 
valdžia jo neįsileido.

18 birželio sekmadienio va
kare abudu svečiu su p. Naru
ševičium atsilankė Londono 
lietuvių svetainėje pasidalytų 
žiniomis, 
jo p. R. Karuža ant 
kodėl letuviai 
kundžia, 
pnumo? 
tvirtas, 
vien dėl 
liuosybės,

Pirmutinis kalbė- 
temos, 

nuolat nusis- 
dėlei būdo sil- 
lietuvis vra * I

skundžiamės 
kad neturime 

esame betur
čiais ir nerandame užuojautos 
pas svetimus taip kaip kiti, 
pav. belgai, serbai, lenkai.

Mūsų Tėvynė — tai kai
miečių Tėvynė. Neturime 
nei inteligentų, nei miestelė
nų, nei dvarininkų.

Mūsų inteligentams nebuvo 
vietos Lietuvoje. Miestelėnai 
apart rusų valdininkų buvo 
vien tik žydai, o dvarinin
kai,. kad ir kaikurie buvo lie
tuvių kilmės, bet sulenkėję. 
Po japonų karui gavo Lietuva, 
šiek tiek atsikvėpti.

Inteligentai: 
vokatai, 
! sietuvoje apsigyventi, 
teliuose 
pradėjo 
prekėjai, amatninkai, 
jome jau kelis ir pasiturinčius 
saviškius, mokyklos pradėjo, 
kaip grybai, dygti, bet deja, 
neilgai džiaugėmės viltimi 

i gražesnės ateities, neilgai švie
tė mums saulutė. Štai jau 
baigiasi antri metai, kaip nuo 
dūmų aptemusi Lietuvos pa
dangė, dirvonai išarti grana
tomis, ir šrapneliais, sudarky
ti apkasais, kaimai išdeginti, 
miesteliai išgriauti, o gyven
tojai išblaškyti po vsų plačią
ją Rusiją.

Bet nenustokime vilties, po 
audros vėl* giedra užstos. Vi
si vėl rinksimės Lietuvon kaip 
kregždės savo lizdo atstatytu. 
Laike šio karo miestelėnai la
biausiai nukentėjo. Žydai, ku- 

, rių rankose buvo visa mūsų 
prekyba, tai beturčiais liko
si, tai Rusijon išvaryti tapo 
ir vargu jau jie tebegrįž į su
griautus ir sunaikintus savo 
lizdus. Dabar proga pasitai
ko mums išeiviams jų vietas] 
užimti. Jūs, čion kelis ar 
keliolikų metų pragyvenę ir 
pripratę prie miesto sąlygų, 
vargu panorėsite ant I

— VoJr, inms

ar-gi 
Ne, 
Mes 
to, 
kad

1 [ka miesto gyvenimas. Jei ; 
mums, inteligentų nepritruks, i 
su jų pagelba kelsis iŠ kapų ! 
mūsų senovės didvyrių dvasia < 
ir galėsime sau priderančių už
imti vietų tarp kitų tautų.

P. M. Yčas kalbėjo apie 
dabartinius Lietuvos po vokie
čiais vargus. Šveicarijoje bū
damas matėsi su Amerikos de
legatais, atvykusiais iš Lie
tuvos. Vokiečiai žiauriai eL 
giasjjfcNuo žmonių viskų ati- 
ma. Wsiena su prūsais akliau 
užda™a nei prieš karų. Iš 
Lietuvos į Vokietijų viskų iš
gabena, o iš Prūsų nieko ne
galima gauti Laikraščiai, 
knygos lietuviškos uždrausta 
spauzdinti. Kaune išeina tik 
valdiškas laikraštis “Dabar
tis.” Jį žmonės boikotuoja.

Mokestis moka ne vien nuo 
lauko ir turto, bet ir nuo gal
vos. Nuo mokesčių nei šune
liai neliuosi: kaimo šunelis 
moka 6 markes, o miestelėnas 
šunelis 30 mark.

Duonos keptis pas save ne
valia.

Visi turi pirktis, bet ne- 
. duoda daugiaus pirkti kaip 
tik pusę svaro ant dienos. 
Duonos svaras 16 kap., 3 pū
dai rugių 11 rub., avalinės ir 
kerosino už jokius pinigus ne
galima gauti, taip ir drapa
nų. Cukraus svaras 50 kap., 
bet ir jo tik lį svaro ant vi
so mėnesio parduoda ant gal
vos. Žvakių svaras 150 kap. 
Mėsos visai nėra. Pardavinė
ja padvėsusią kumelienų po 50 
kap. svaras. 'Vaikučiai mo
kyklose užklausti delegatų, ko 
iie labiausiai norėtų, visi vie
nu balsu šaukė: duonos! duo
nos! •’

Ūkininkams įvedė baudžia
vą, turi po dvi dieni eiti 
dvaruosna dirbti, o jei kuris 
susivėlina nors pusę valandos, 
tat ta diena jau nesiskaito. 
Bausmes krauna už bile niek
niekius. Bažnyčiosna atėję 
elgiasi kaip laukiniai, su ke
purėmis ir pypkes rūko.

Be to dar kiekviename mie
stelyje įtaisė paleistuvybės na
mus.

Lietuvių Konferencija Švei
carijoje išklausius pranešimo 
delegatų p. Bielskio ir kun. 
Bartuškos kuris, bevažinėda
mas po Lietuvą turėjo 1000 

markių pabaudos užsimokėti, 
nors turėjo Amerikos paspor- 
tą, nutarė pagarsinti tą vi
sam pasauliui ir protestuoti

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

MELROSE PARK, ILL.

Naudingos prakalbos.

Liepos 1 d. čia įvyko L. Vy
čių 22 kuopos surengtos pra
kalbos. Nors prakalbos ne
buvo iš anksto išgarsintos, tik 
tų pačių dienų apie , tai prane
šta, bet susirinko gražus bū
relis žmonių.

Pirmiausia kalbėjo p. Poš
ka. Šis labai gražiai kalbėjo 
apie katalikiškų laikraščių 
skaitymo naudingumų.

Paskui kalbėjo p. Račkus. 
Jis gyvai, suprantamai ir la
bai užimančiai aiškino apie so
cijalistų tamsumų. Prisiminė 
ir tai, kad liepos 2 d. čia so
cijalistai rengia prakalbas Bu
lotai, kurs būk renkųs aukas 
nukentėjusiems dėl karės lie
tuviams. Jis išaiškino, kad 
Bulota jokiuo būdu negali su
rinkti aukų nukentėjusiems, 
jei jis sau už prakalbas imąs 
didelę algą, būtent net 25 do- 
lėrius į dienų. Todėl pasiro
do, kad surinktos aukos jam 
kaipo alga suplauks į jo kiše
nių.

Socijalistams nerūpi nuken
tėjusieji. Bulota stiprina so
cijalistų pozicijų Amerikoje, 
kas socijalistams yra svarbiau 
už nukentėjusius. To dar ne
gana. Bulota savo prakalbo
se šmeižia Lietuvių Draugiją 
nukentėjusiems dėl karės šelp
ti. O šmeižia už tai, kad jis 
nepateko į tos draugijos val
dybų.

P. Račkus davė vėjo socija
listams už jų tamsumą. Jis 
išrodė socijalistų nedorus dar
bus ir niekšystes. Abu kalbė
toju kalbėjo taip įdomiai, jog 
publika jų klasėsi lygu sužavė
ta.

Ant rytojaus po šitų pra
kalbų įvyko Bulotos prakal
bos. Ilgas laikas socijalistai 
apie jas bubnijo. Bet prakal
bos nepavyko. Buvo maža 
žmonių.

Vytis.

MELROSE PARK, ILL.

A Bulotai nesiseka; žmo
nės susipranta.

Liepos 2 d. socijalistai su
rengė prakalbas A. Bulotai, ! T-k 1 A •   • • r-7  • X • T 

jų, kuri esanti tik vagių gau
ja. Girdi, tos L. Dr-jos sų- 
nariai už savo darbus imą 
peraugštas algas. Arba sa
ko, kad šimtas vagių iš kalė
jimo paleistų ir tamsta vienas, 
tai ar tamsta būtum geresnis, 
ar tie šimtas vagių. P. A. 
Jonča paklausė Bulotos, ar 
tamsta neišlaikytum kritikų su 
manim kokį dvidešimts minu
tų, einam į diskusijas, kad 
tikrai prirodyti, kad apkal
bama L. Dr-ja yra vagių gau
ja. Į tų paklausimų, Bulo
ta iškinasi, jog jis nesąs dis- 
kusantas ir neužsiimąs tuomi. 
Jis, girdi, tik renkąs aukas 
nukentėjusiems. Girdi, ap
sirikau, pavadindamas Lietu
vių Draugijų vagimis. Pri- 
sipažįstųs, jog jis nekaltas už 
tai, nes laisvamanių laikraš
tis ‘Ateitis” taip rašo, sako, 
jei kam norisi diskusuoti, tegu 
kreipiasi į “Ateitį,” bet ne į 
jį, Bulotų. Į tai p. Janča. 
“Ar tai tamsta visas žinias i- 
mi iš “Ateities?” Bulota, 
kaip musę, kandęs, nutilo ir 
prasišalino. Taigi dabar ir 
pasirodo, koks iš to A. Bulo
tos yra galvočius ir kokį sau 
parsikvietė Amerikos socija
listai. Kuomet prakalbų ve
dėjas norėjo uždaryti susirin
kimą, pas šitą paklausta pa
aiškinti, kiek Bulota surinko 
aukų ir ar tų surinktų aukų 
užteks apmokėti jam algą bent 
vienai idenai. Čia Bulota no
rėjo ką pasakyti, bet visi 
žmonės sukilo ir išėjo lauk, 
Bulota paliko tik su savo pase
kėjais. Kiek teko sužinoti 
aukų surinkta apie 35 doleriai 
ar daugiau kiek. Taigi, jei 
Bulota ima už aukų rinkimą į 
dienų 25 dolerius, tai čia ne
surinkta nei dviejų dienij alga. 
Šitos prakalbos paliudija, 
kad Bulotai ima nesisekti mul
kinti žmones. Visi ima susi
prasti, kad Bulota Amerikon 
atkeliavęs ne ankas nukentė
jusiems rinkti, bet sustiprinti 
socijalizmą, tą savo amžių at
gyvenusį tamsybės mokslą. 
Ir kad Bulota likos čionai 
Melrose Parke katalikij sukri
tikuotas, ir sukritikavo Vy
čiai, tas Amerikos apsišvietęs 
jaunimas.

Ten buvęs.
prieš tokį žiaurų elgimosi vo-Į Bulotienei ir Žemaitei. Į pra-

daktarai, ad- 
mokvtojai pradėjo 

Mies- 
apart inteligentų 
atsirasti mūsiškiai 

ingi-

kiečių su mūsų žmonėmis. 1
Apsakęs Lietuvos vargas 1 

karštai ragino nesigailėti au
kų ir šelpti, kaip kas išsiga- • 
Ii. Dabar vienas šilingas y- 
ra brangesnis nei paskui sva- ■ 
ras. Kas iš to, kad po karei 
parvažiavę parsivežtūmete pil
nus kišenius, jei neturėsite 
kam duoti, su kuo pasidalin
ti, radę tėvelius, brolius, se
sutes jau kapuose bado palai
dotus.

Skaudžiai nusiskundė ant 
amerikiečių, kurie turi aukų 
surinkę, alkaniems neduoda. 
Ar-gi jie Lietuvos laidotuvėms 
surinktas aukas taupo?

Pagalios papasakojo apie 
savo atsilankymą pas popie
žių. Pergalėjęs visas kliūtis, 
11 birželio gavo audijenciją. 
“Labai man malonu priimti 
man ištikimos ir brangios tau
tos atstovą” — pasveikino 
popiežius. Klausinėjo apie 
santikius su lenkais ir išsireiš
kė, kad jis laikąsis taisyklės, 
kad kiekviena tauta sau liuo- 
sai plėtotūsi.

Padavus p. Yčui prašymą, 
kad paskirtų po visas bažny
čias Lietuvių dienų, — “kodėl 
ne, kodėl ne.” tarė popiežius: 
“Lenkams jau padarėme rin
kliavą, o kuogi jie geresni už 

i jus. Gerai, paskirsiu Jumis 
. dienų.” Atsisveikinant tarė: 
“Laiminu Tamistų, o per Ta- 
mistų ir visų Lietuvių tautų.”

Ant pabaigos p. V. Barui is 
padėkojo gerbiamiems sve
čiams už jų prielankumų ir ne- 
paniekinimų vargdienių darbi
ninkų. Jeigu augštesnieji 
mūsų sluogsniai laikysis Že
mesniųjų savo brolių, tai Lie
tuva nepražus.,

Pagerbimui brangių svečių 
buvo padaryta rinkliavo be- 

' ‘ ‘ "iso labo su,
----------------- 8į d.

kaimo laisvių naudai. Vi 
»thu ribėta.

kalbas žmonių nedaugiausiai 
atsilankė. A Bulota, kaip 
ir kitur, kalbėjo apie karę 
Europoje. Pasakojo visa tai, 
kas Amerikos lietuviams senai 
jau yra žinoma. Aiškino a- 
pie kokį ten socijalistų komi
tetą, kurs rūpinasi šelpimu 
lietuvių. Jam pabaigus kal
bą, buvo neva renkamos au
kos nukentėjusiems dėl karės 
Lietuvoje. Paskui dar kalbė
jo Bulotienė su Žemaite. Pa
galiaus išeina ant pagrindų 
prakalbų vedėjas ir praneša, 
kad A Bulota žadėjęs kalbėti 
dviem atvejais. Bet šiuo 
kartu, girdi, daugiau nekal
bėsiąs. Gi jei kas jo kalbos 
nesupratęs, tegu paduoda 
paklausimus, o Bulota paaiš
kinsiąs. Iš to pranešimo kiek
vienam buvo matoma, kad 
kalbėti jis atsisakė dėl mažo 
žmonių skaičiaus. Negi kal
bėsi tuščioms sienoms. Tečiau 
susirinkusių tarpe atsirado 
žingeidaujančių paklausti Bu
lotos nesuprantamų dalykų. 
Vienas vyras, Antanas Jon
ča, Bulotos paklausė apie jo 
minėtų socijalistų komitetų, 
kuriam mūsų socijalistai žada 
pasiųsti surinktas aukas. Pa
klausė, kokie žmonės ineina 
tan komitetai!, kas jie per vie
ni, kaip jie vadinasi. Bulo
ta atsakė, kad tas komitetas 

i susideda iš trijų žmonių. Bet 
i nepasakė nei kokioj vietoj jie I 
yra. Tada p. Jonča paklau
sė antru kartu. ‘Ar tie trys 
žmonės yra svarbesni už Lie
tuvių Centralį Komitetų 
Petrograde ir už Lietuvių Dr- 
jų nukentėjusiems dėl karės 
šelpti, kuris karės pradžioje 
susitvėrė ir jau senai nukentė
jusius lietuvius šelpia?” f 
tai Bulota atsakė, jog trys 
socijalistų žmonės esą labiausocųausrų žmones esu įamau .

sU' svarbesni už Lietuvių Draugi-Į liūs klebonas

ir škaplierių brolijom Po šv. 
mišių visi vaikeliai po du nu- 
maršavo į bažnytinę svetainę, 
kur ir buvo pavaišinti tyčia, 
tam parengtais valgiais.

Puikus reginys buvo, ma
tant kaip vaikeliai, tai die
nai pritaikintoms drapanėlėms 
maršavo iš svetainės į bažny
čių ir iš bažnyčios į svetainę, 
lydint mūsų gerb. klebonui ir 
moksleiviui J. Čaplikui. Iš
tikrųjų tą reginį matant gal 
ne vienas ir bedievis pamastė, 
kaip tai buvo maloni ta diena, 
kurioje susivienijo su Kristu
mi, o dabar... kas iš manęs.

Ta diena bus atmintina vi
sam vaikelių gyvenimui.

Vasarinė mokykla kas met 
prasidėdavo tuojaus po 4-tos 
liepos, bet šiemet, dėl tūlų 
priežasčių, prasidės kiek vė
liaus būtent 17 liepos ir tęsis 
lig rugsėjo 8 bei 9 dienai. Mo
kytojaus 1) Pranas Jakaitis 
moksleivis, organizatorius 
lVorcesterio Moksleivių kuo
pos Worcester’yje ir veikėjas. 
2) Pranas Strakauskas žymus 
veikėjas So. Boston’o Vyčių 
kuopos ir prie to dar mokslei
vis. 3) J. Čaplikas.

Ten buvęs.

W0RCESTER, MASS.

Naudingos prakalbos.

Liepos 7 d. atsibuvo pra
kalbos, kurias rengė Bilnųjų 
Blaivininkų kuopa ir Tautos 
Fondo 30 skyrius. Apie T. 
Fondų ir Lietuvos šelpimų 
gražiai ir jausmingai pakal
bėjo gabus jaunikaitis- p. Ka
zys Pakštas, T. Fondo rašt. 
Retai tepasitaiko išgirsti to
kių kalbėtojų. Kalbėdamas 
apie lietuvių kilimų, prisimi
nė apie čekų tautinį nubudi
mų. Antru kalbėtoju 
klierikas J. Čeplikas. 
kalbėjo apie blaivybę, 
rai apie tai nukalbėjo, 
ru atveju kalbėjo p. K. Pakš
tas ir šiuo kartu pasakojo a- 
prie girtuoklystės pasekmes.

Susirinkusiųjų veiduose 
matėsi užsiganedinimas pra
kalbomis.

Žmonių buvo gan didelis 
būrelis.

CHICAGO, ILL.

Iš važiavimas.

buvo 
Jisai 
Ir ge-

Ant-

P. Z.

CLEVELAND, OHIO.

Išvažiuoja į svečius.

Liepos 18 d. p-lė O. G. 
Zvingiliutė L. Vyčių 25 kuo
pos pirmininkė apleidžia Cle- 
velandą, važiuoja į Baltimo
re, Md. pas gimines. Galės 
atlankyti Baltimorės Vyčius. 
Velytina kolaimingiausios ke
lionės ir laimingai sugrįsti at
gal.

Liepos 23 d. bus išvažiavi
mas L. Vyčių 24 kuopos į Jef- 
ferson parką. Bus išlaimėji- 
mas. Važiuoti reikia iki Mil- 
waukee avė 
rais važiuoti, 
bus žmogus,
pikninko vietą.

Jei būtų lytinga diena, tai 
išlaimėjimas bus A. V. P. šv. 
salėj 5 vai. vak.

Stasys.

ir tos avė. ka- 
kol sustos. Ten 
kurs nurodvs

Vytis.

LEWIST0N, ME.

Ateikit į susirinkimą.

Liepos 15 <1. subatoje 2 vai. 
po pietų bus L. D. S-gos 37 
tuopos susirinkimas šv. Balt
ramiejaus dr-jos svetainėj. 
Meldžiu nuoširdžiai visus na
rius ateit užsimokėt mėnesines 
dukles ir atsiveskite naujų, no
rinčių prisirašyti.

Tų pačių dienų, bus iš L. 
Vyčių 2-os kuopos susirinki
mas, taipgi malonėkit ateit 
visi nariai, nes turime svar
bių reikalų apsvarstyt.

Rašt.

PLAINS, HANSAS.

Užderėjimas nekoks.

Dabar važinėjuos po vaka
rines valstijas. • Apvažiavau 
didžius žemitj plotus. Kvie
čiai šiemet nekaip teūžderėjo, 
nes per šešis mėnesius nebuvo 
lytaus. Tai bus kviečių šie
met veik tik perpus tiek, kiek 
pernai.

Buvau Louisianos valstijoj. 
Ten žemių yra visokių, 
gerų, yra ir prastų.
sur.

Kartą patėmijau 
ninke” žinutę, būk
valstijoj fermeriai moka po $2 
iki 7. Aš patyriau, jog už 
mažiau darbininko čia negau- 
ni, kaip už $3.00, bet nemo
ka daugiau, kaip $4.00 die
noj.

Yra 
kaip vi-

“Darbi- 
Kansas

WORCESTER, MASS.

.Pirmoji Komunija.

Kiekvienas yra mūsų kata
likų tėvų užaugintas, gauna 
iš jų ir tikėjimo supratimą. 
Tėvas, motina išmokina pote
rių, supažindina su Dievu, 
šventąją Ja valia ir Apveizda. 
Kuomet paaugęs vaikelis ei
na katekizmo mokinties, kuo
met giliau pažįsta Dievą, Jo 
įsakymus, kuomet prieina iš
pažinties, pirmu-kart priima 
Jėzų į savo širdį — tuomet 
jaučiasi esąs laimingas, nes 
Dievas, nekaltumo mylėtojas, 
tarytum jaučiamai paliečia 
vaikelio dūšių, stiprina savo 
malone ir pripildo jį džiaugs
mu.

Neapsakomi laimės jausmai 
apima tada vaikiną, kuris ža- 
dasi tuomet per visų savo gy
venimų tikrai Dievui tarnauti. 
Kiekvienas, be abejo, yra pa
tyręs tas laimingąsias pirmo
sios Komunijos valandas; jas 
atsiminęs ir bedievis susigrau
dina. Bet tai malonės valan
dos!

Liepos 9 d. šv. Kazimiero 
Bažnyčioje kun. J. J. Jakaitis 
suteikė pirmų šv. Komunijų 
šimtas dvidešimts keturiems 
vaikučiams. Prie Komuni
jos juos prirengė patsai klebo
nas.

Tų dienų gražų pamokslų 
pasakė patsai klebonas, pri-j 
taikindamas tos dienos Evan- ( 
gelių prie pirmosios vaikučių 
Komunijos, paaiškindamas 
vaikeliams kokių dilelę veik
mę i IV tolesnį gyvenimų turi 
pirmoji Komunija. Pamokino 
juos, kaip turi jie gyventi, 
būti ištikimais sunais ir dukte
rimis Bažnyčiai ir tėvynei. 
Liepos 8 d. visus tuos vaike- 

i įrašė rožančiau^

LONDONAS, ANGLIJA.
Gegužės 21 d. buvo laiky

tas lietuvių kliubo narių pap
rastas susirinkimas: revizo
riai išdavė atskaitų šiij metų, 
ir nuo pereitų metų. Tečiaus 
pasirodė, kad dar trūksta nuo 
pereitų metų kliuban pinigų 2 
svarų ir 5 šilingų. Žinoma, 
tas puolė į akis Juozui Slez- 
nikui, buvusiam pereitų metų 
kliubo raštininkui. Buvo dau
gumos narių kalbama, kų čia 
padarius su J. Slezniku, te
čiaus taip svarbaus ir galuti
nai nebuvo tuom syk nutarta, 
kas-link to. Be to J. Slezni- 
kas, prie šios kaltės neprisi
pažįsta turėdamas šiokį tokį 
pasiaiškinimų, kam girdi per 
ilgai komitetas nedaręs revizi
jos, net atsisakė ant to sutik
ti. Toliaus Sleznikas aiškino 
būk jis į knygas įrašęs, bet 
pinigų neindavęs, užtad ir 
trūksta augščiaus minėta su
ma t.v. 2 svarų ir 5 šilingų. Te
eitus toks savęs teisinim'asis 
nėra aiškus ir neatsakantis. 
Beje, pagaliaus kaip kurie 
nariai reikalavo, kad J. Slez
nikas pinigus turįs sugražinti, 
dabartiniai kliubo valdybai, 
kiti patarė, kad esu tegu dar 
jis knygas persirašys, ir t.t. 
juokų ir-gi netruko.

Vyturys.

W. Gaiževski.
NEW YORK CITY.

Susirinkimas.

$13.00,
$10.00, 

$1.00,
1.00,
2.00,
1.00,
1.00,
l.O),
1.00,

1.00,
1.00,
1.00. 

$35.00.
$4.50. 

$39.50.

LONDONAS, ANGLIJA.

Ačiū, ačiū.

Apie tris mėnesius atgal 
“Darbininke” buvo rašyta, 
jog mane patiko nelaimė, jog 
piktadariai man buvo rankų 
išlaužę. Atsirado geros šir
dies tautiečių, kurie mane su
šelpė nelaimėje. Prisidėjo ir 
svetimtaučiai. Viso sudėjo 
man 4 svarus ir 10 šilingų. 
Tiems mano geradėjams tariu 
širdingiausių ačiū.

A Seuukaa.
/

Ne per senai atsibuvo S. L. 
R-K. A. 106-tos kp. susirinki
mas. Draugai susirinkę iš
klausė atstovo gerb. kun. Šeš
toko į pastarąjį seimą.

Po tam sekė raportas komi
teto dėl rinkinio pinigų bei au
kų lietuviams, nukentėjn- 
siems. Pasirodė, kad sek. 
pinigiškai šelpė savo tautie- 
čius-brolius bei seseris: 
Ver. Josaitė 
K. Motus 
D. Jocius
A. Mažeika 
M. Šulskienė
B. Montvidaitė 
Ona Milašauskaitė 
M. Paregailė 
I. Lipsčiutė
Apolonija Milašauskiutė 1.00, 
Bar. Snutes 
P. Šarka 
O. Skubi ickienė 
Viso 
Smulkių aukų 
Viso labo

Aukos surinktos per pra
kalbas parengtas S. L. R-K. A. 
106-tos kp.

Viso labo
Vyčiai.

Čia norėčiau pabriežt ir pa- 
tėmyt, kad L. Vyčių N. Y. 
12-ta kp. paskyrė daugiaus 
kaip pusę pelno nuo pastaro
jo jų surengto vakarėlio, lie
tuviams nukentėjusiems nuo 
karės.

Visi pinigai buvo paduoti 
kun. J. šeštokui fondo dėl lie
tuvių nukentėjusių nuo karės, 
(“American Relief Fund for 
the War Sufferers of Lithua- 
nia,” kuris fondas, kaip jau 
žinome, yra paremtas Kardi-

$62.50.
$102.00.
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“DARBININKAS.” 3
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nolo Farly’o ir kitų vyskupų 
bei pralotų, ir garsių svietiš- 
kių.)

Šis ženklina, kad N. Yor- 
ke yra žmonių kiltos dvasios 
Ir atjaučiančių tėvynei. Tu
rime viltį, kad kaip praslinks 
baimė karės su Meksika, jų 
<luosnumas žymiai pasidau
gins.

me ką daryti. Atsiminkime 
savo reikalus ir branginkim 
savo unijos gerą vardą.

Kriaučius.

Žodžiai teisibes.
t

Ašarntis.

BROOKLYN, N. Y.

Suareštavo kriaučių delegatą.

Pastaruoju laiku kriaučių 
unijos delegatas ant tiek įsivy
ravo ir ant tiek įsidrąsino, 
kad jau nežino nei pats ką da
ro ir elgiasi, kaip žmogus 
proto ir susivaldymo netekęs. Į 
Jis ir pirma pasirodydavo 
visokiais darbeliais, bet tie 
visi jo darbiukai dar mažmo
žis. Dabar pasielgė taip, jog 
tapo suareštuotas. Suarštv- 
•dino jo pati. Kas do priežas
tis suareštvdinimo buvo tai 
nežinia, bet kadangi Augu- 
nienė netekus keletos dantų 
ir dar policija rado išmestą 
per langą revolverį, tai jau 
aišku, jog naminė tragedija 
kriaučių vado namuose buvo 
nemaža. Prie tokio nupuoli
mo privedė jį svaigalai.

Ar tai ne sarmata mums 
kriaučiams turėti tokį delega
tą. Susitverėme sau uniją, 
kad apsiginti nuo darbdavių 
išnaudojimo, o savo unijoj 
svarbiausion vieton įleidžiame 
tokį nupuolusį aidoblistą.

Pastaruoju laiku kriaučių 
unija buvo visai apleista.' Jei 
Augunas būs uždarytas kalė- 
jiman ant ilgesnio laiko, tai 
unija liks be delegato.

Tai unijos valdyba turėtų 
dabar sušaukti extra susirin
kimą ir nelaukiant pabaigos 
Auguno tarnystės išrinkti 
naują delegatą, gerą, blaivų, 
teisingą, supratlvvą vyrą, 
nes kitaip kriaučių tarpe į- 
vyks suirutė.

Dabar visi žmonės kalba ir 
sarmatina: “Kriaučiai, tie
kriaučiai! kokį jie delegatą 
turi.”

Ar ne laikas tam visam ga
lą padaryti, ar būsime pajuo
ka kitiems, ar nesurasime 
jau gryno vyro savo tarpe.

Jei ir paliksime Auguną 
tamystoje iki galo, tai jau 
bent rinkimams atėjus, žinoki-

GILBERTVILLE, MASS.
2 d. liepos š. m. atsibuvo 

šiame miestelyje prakalbos šv. 
Aloysiaus svetainėj. Prakal
bos buvo surengtos tam, kad 
parinkti aukų dėl nukentėju
sios Lietuvos nuog karės, ir- 
sutverti kokią katalikišką dr- 
ją. Kalbėtojas buvo kun. Au
gustinas Petraitis, kuris pa
aiškino apie Lietuvos istoriją 
ir jos didvyrius, kurių šian
dieną neturim. Toliaus kal
bėjo apie Lietuvą, kuri yra 
labai nuvarginta nuo šios ka
rės ir kad 
gelbėti. 
$46.

Toliaus minėtas kalbėtojas 
suorganizavo S. L. R. K. A. 
pašelpinę ir apdraudos kuopą, 
į kurią per abu skyrių prisi
rašė 16 narių.

Į valdybą pateko šie: K. 
Gridas pirm., J. Bilinauskiu- 
tė pagelb., K. Vaitkaitis rašt., 
O. Šimonskiutė kasierium. 
Ant prakalbų publikos buvo 
apie 60. Gaila, kad Gilber- 
tvillės lietuviai taip žemai 
stovi nuo apšvietos, o ypač 
vyrai kurie nenori girdėti jo
kių prakalbų, nenori turėti 
jokių draugijų. Jų visa ap- 
švieta yra smuklė ir jos nuo
dai.

Duok Dieve minėtai kuo
pai gyvuoti šiame miestelyje 
nes jinai būtinai reikalinga.

Apšvietos Mylėtojas.

mums išpuola ją 
Aukų surinko apie

Gausi akmenį kaktą prasi
mušti.

Nuobodulio pasaka, 
koks darbas, kalba), 
(visko užteks)

(Ilgai

Darge, 
., Ša-

Paieškau Prano
Kauno gub., Telšių pav. 
tų par., Rumpšaitų dvaro. 
Girdėjau, kad kur tai apie 
Bostoną gyvena.

Malonėkite kas žinote apie 
jį pranešti, nes praeitus me
tus apleisdamas Kensigton’ą, 
III. mane nuskriaudė.
Adresas:

Leon Lingis
317 E. 116 th St.

Kensignton, III.
(81)

Nepamiršiu niekad. Mū
sų mokytojas dažnai šituos žo
džius į mus kalbėdavo:

— Vaikučiai, nei vienas 
žmogus nebus pažangus savo 
ateityje, jei jis nebrangins se
nų dorų patarlių, ir jei jas 
neužlaikys savo mintyse. Pa
tarlės mažne visos yra sutver
tos išmintingų mokytų žmo
nių. Ir, patarles dažnai pro
tingi žmonės vartoja prie 
kiekvieno pavyzdžio. Štai 
jumi keletą privesiu:

Neaimanuok ir negeisk pa- 
ilsio, nes darbui dirbti esi su
tvertas. Kiekvienas žmogus 
turi sau pažymėtą darbą.

Greičiau piktadarys prisi
pažins savo nusidėjimą, negu 
kad statydamasis save moky
tu panorėtų pataisyti savo 
klaidą.

Tiesa visuomet veda į dorą. 
Nustatymas tvarkoje savo 
minčių ruošia laimingą gy
venimą, ateityje.

Bėgantis laikas atidengė 
viską, ir kiekvienam paskirs
to gyvenimus.

Ne tiek žiūrėk apie save 
vieną kas tau patiktų, bet 
taikinkis prie visuomenės, 
kad būt naudinga.

Žmogum geru yra tas, ku
ris prigelbsti tiems, kuriems 
tik gali. O pats sagojasi pa
reiti kitam į kelią, o dova no- 
ja tiems, kurie jį buvo įžeidę.

Kas tur būt kada padary
ta, padaryk jį tuojaus. Pa
silsi visuomet atidėk po dar
bui, niekad prieš darbą.

Nekalbėk apie kitus blogai, 
ypač jų blogus darbus nena- 
grinėk, nes kas mėgsta apie 
kitų blogus darbus kalbėti, 
mažai ką vertesnis yra už ap
kalbamąjį.

Tikėjimas, yra vienatinis 
šaltinis į laimę dabartinę, taip- 
pat ir į amžinatvę.

Tikėjimą pažinti 
šium, yra to maža,

Pirmutine iškilme

s?

Nesigailėk praėjusių laikų, 
nors jie tau buvo ramūs, atei
tyje stengkis iš jų naudotis.

Siūlą prie siūlo dėdamas, 
surigsi plačiam audeklo stu- 
kiui medegą. Pajėdumas kiek
vieną padaro laimingu.

Jaunystė yra prilyginta 
pavasariui; kuom užsėsi savo 
lauko dirvas, tą ir valyti pri- 
seis. Stengkis visuomet ge
rą, tyrą sėklą sėti. —

Baigdamas į mus savo pers
pėjimus, visuomet tarsi para
gindavo, dėti gerą, stiprią 
papėdę ateities gyvenimui, 
sakydavo: — Dievas mus ma
to, ir kiekvienas už savo dar
bą, gausime užmokestį. Kas 
kaip pasiklos, tas taip išsi
miegos. — Stengkitės kiekvie
nas atsakančią savo luomui 
patalinę pasikloti, kad atsi
kėlus nebūtų galva svaigulio 
apimta.

J. V. Kovas.

ADRESAI VALDYBOS 
DR-JOS ŠV. JONO 

KRIKŠTYTOJO 
CAMBRIDGEPORT, MASS.
Pirmininkas: —

A. Vaisiauskas,
14 Moore St., 

Vice-pirm.: —
C. Kavolis,

7 Harrison St., 
Protok. Sekret.: —

K. A. Galinauskas, 
719 Main St.,

Finansų Sekret.:. —
J. Smilgis,

65 Portland St., 
Kasierius: —

J. Jasinskas,
46 Clark St.

J. Lukšis, 
220 Washington St

Kasos globėjai: —
K. Voveris,

A. Sundukas, 
Maršalka: —

J. Žilis.

•9

Svarbus pranešimas.

6. KOMEDIJĖLĖS.
Parašė

“DARBININKO” AGEN
TAMS IR PLATINTO

JAMS.
Dabar geriausia proga, pa 

sirodyti uoliais platintojais ka
talikiškos spaudos.

Utarninko ir ketvergo “Dar
bininko” No. parsiduoda po 2 
centu, subatos 3c. Gabus ir 
apsukrus veikėjas gali gana 
daug išplatinti, jeigu pats ne
gali pardavinėti suorganizuok 
vaikų būrelį, jie geriausiai iš
platins.

Taip-gi neužmirškite parsi
traukti iš “Darbininko” kny
gyno visokių knygelių, labai 
pigiai galite gauti.

“Darbininkas” priima viso
kius spaudos 
tus, tikietus, 
tt. ir atlieka 
ir pigiausai.

Remkite kuo galite, nes ži
note kad “Darbininkas” vie
nintelis darbininkų užtaryto
jas.

Visokiais reikalais kreipki
te:

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

Agentams duodame gerą 
nuošimtį.

Siųskite užsakymus:
“DARBININKAS”

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

bet pa- 
Jis taip 
“Darbi-

kad 
stu- 
“ar 
sa-

darbus, plaka- 
konstitucijas ir 

darbą geriausiai

Uršulė Gurkliutė.
Šioje knygelėje telpa 

tas gražių ir labai juokingų 
scenos vaizdelių. Teatrų ren
gėjams, scenos mylėtojams pa- 
artina šią knygelę ingyti. Tin
ta pasiskaityti ir visiems.

36 pusi........... . .10.

kele-

‘ ‘Darbininkas,”
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

pavir
šiun:, j r <x reikia į
įį įsigilinti, • tik tuomet jausie' 
si laimingu, ir pažinsi Aug- 
ščiausiojo malones.

Ant šaknų medžio vaisių 
nepažinsi, reikia paragauti 
patį vaisių. Dažnai pavir
šium atrodo gražus, dailus, 
l>et savyje turi nuodijantį sko
nį.

L. Vyčių Basebalninkų Sąjungos

Koncertas ir šokiai!
DALYVAUS VYČIŲ KUOPOS IŠ 5 MIESTŲ

ATSIBUS

Subatos vakare, Liepos 22 d. 1916
Institute Hali

271 CAMBRIDGE ST. CAMBRIDGE, .MASS

įžanga Vyrams 35c. Moterims 25 centai.

DAR ŽODELIS.
“Darbininko” No. 71 p. J. 

Kazmauskis rašo, būk aš jo 
vardą žeminąs, bet pagal ma
no nuomonės, tai aš visai jo 
vardo neapšmeižiau, 
reikalavau teisingai, 
man nekalbėjo, kaip 
ninke,” kad rašo.

Tamsta man nesakėte, 
būtų uždaryti saliūnai po 
bas, bet tik sakėte taip; 
nori, kad būtų uždaryti 
liūnai ant ateinančių metų?”
Aš dar užklausiau Tamstos, 
kaip aš galiu balsuot, kad ne
turiu amerikoniškų popierų, 
Tamsta atsakėte man, kad bus 
gerai ir be popierių, bile 
daugiaus balsų. Žinoma, aš 
pritariau, ir savo vardą padė
jau, o apie blanką, ant ku
rios pasirašiau, tai nieko ne
žinau, delko tie parašai buvo 
renkami, nes aš ant jos ne
žiūrėjau, nes aš Tamstą lai
kiau didelėj pagarboj, nes ir 
aš pats pirmiaus prie Tamstos 
dirbau, todėl patikėjau Tam
stos žodžiams, nes ir laiko ne
turėjau, dėlto, kad nuo stu- 
kių dirbau Atėjęs radau 

! blankos kelias kortas atvers- 
' tas taip, kaip sieninio kalen
doriaus. Kokis pora pavar
džių) buvo parašyta. Toliaus 
ir aš pasirašiau, bet kokiems 

i tikslams, tai negaliu pasaky
ti. Nekurie “Ateities” skai
tytojai ištikrųjų man tvirtino 
kalbėdami, būk tie parašai 
buvo renkami dėl vestuvių pa
naikinimo nedėldieniais, jie 
sakė man taip: mes taip pa
darysime, kad nebus vestu
vių nedėlioms, nes suvažiuo
ja girti veselninkai į bažnyčią, 
kaip ant teatrii kokių, ir žmo
nes juokina laike pamaldų. 
Reikalui esant, aš galiu ir pa
vardes pasakyti tų, kurie 
man taip kalbėjo. Tai aš da
bar plačiau viską aprašau, ką 
aš girdėjau, man šito niekas 
neužginčys, nes tikra teisybė.

J. Vinkeričius.

4. TEISYBĖS VARDAN.
Parašė F. V. ir Uosis.

Kas mėgia teisybę, lai jos 
jaieško šioje knygelėje, o tik
rai suras. Čia taip-gi sužinos 
ir apie Jono Huss’o klaidingą 
mokslą..

32 pusi. ..5.

Pajieškau savo tėvą Pajaujų 
paeina iš Suvaiką gub., Suvalkų 
pav., Mockavos valsčiaus, Mer- 
gutrakią kaimo, Punsko par. Pra
eitais metais ' gyveno Mogilevos 
gub. Kas juos žinote arba jie 
patįs malonėkite atsišaukti šiuo 
adresu:

Ona Jankauckienė,
47 Hinekley Street, 

Sommerville, Mass.
(79 82)

Paieškau savo brolių Motie 
jaus, Simono ir Jurgio Pakšią ir 
sesers Uršulės Pakšiutės. Paei
na iš Kauno gub., Ukmergės pav., 
Dvarakinčiu kaimo. Malonėkit 
atsišaukti šiuo adresu:

Julijona Pakšys,
40 Easter Row Dykehead.

Shotts, Scotland. 
(79-81)

Lenda kaip yldegenis.

JĮ siųst tik smertį pakviesti. 
(Negreitai sugrista).

$30.00 Į SAVAITĘ.

Jeigu uždirbate mažiau kaip 
$30.00 į savaitę ir dulkias geriat 
dvokiančioj dirbtuvėj, tai tuojau 
kreipkitės prie manęs, aš reika- 
launu 25 keliaujančių agentų. 
Lengvas darbas, tyras oras ir 
geras užmokestis — tik reika
linga kaucija nuo $150.00 iki 
$300.00.

P. VALUKONIS,
324 E St.,, S. Boston, Mass.

(79-81)

a+a -*.+■*. a+a

LIETUVIŠKI 
PHOTOGRAPHAI.

Valeika, Laurinaitis & Co.

dar-Atliekam artistiškai 
bus ir už pigia prekę. 
Taip-gi padarome didelius 
paveikslus.

Mūsų adresas:
250 W. 4-th St.,

S. Boston, Mass. 
(Arti C St.)

AR NORI BŪTI GRAŽUS?

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

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

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

: ir $1.00.

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

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

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

J. RIMKUS,
Box 36, Holbrook, Mass.

(70-83.)
___________________________________

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

Bus vienas iš gražiausių vakarų, nes gabesni artistai iš visų kolonijų dalyvaus. Vi- 
s u pirm u iš Brockton, Mass. bus Jo Malonybė čali čiaplinas kuris jumis prijuokins begalo. 
Dainuos gabi solistė p-lė Magdalena Raipaitė. Iš lVorcester, Mass. pribus vaikinų Kvartetas. 
Cambridgio Italijonas taipgi bus ten, kartu Kazys su Raulu. Norvoodo kuopa perstatys 
komediją “Penki tulikai iš Vilniaus.” Kaip tie tulikai pabėgo šiuo laiku iš Vilniaus, ne
žinome, bet mes žinome, kad jie pribus tą vakarą ant Institute Hali. Gal pasakys kaip 
jiems pasisekė atkeliauti.

Dar striošniausia dalis programo, tai bus “Dėdė Jackus.” 
šlovins savo parapijoms. Jūs dar neesate matę Dėdę Jackų, 
pamatysite. Merginos , pasiskubinkite, nes Dėdė dar nevedęs.

Bus ir daugiau, bet atėjęs pamatysi kas bus. Po viso ko bus linksmus šokiai iki pat 
vidurnakčio.

Širdingai kviečia visus lietuvius ir lietuvaites Naujos Anglijos atsilankyti

Kuris pasakys ir pabaga- 
Tai ateikite tą vakarą ir

t - *A
Rengimo Komsija

F. Kudirka, V. Degutis.

Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje.

, —YRA—
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam 

Ramybė!
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios 

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

Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: — 
, 1) Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės 
$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00.

2) Moka pašelpą nariams-ligoniams kas savaitė 
po $3.50, $7.00, $10.50,, ir $14.00.

3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4) Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir 

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

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

nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas 
įstaigas ir tt. x

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

C. & P. Telephone St. Paul 5347 
GR ABININKAS 

IR
BALZAMUOTO JAS.

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

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

Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS, 

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

PARSIDUODA lietuviška 
duonos kepykla (Bakery) lie
tuvių, lenkų ir kitų svetimtau
čių apgyventoje vietoje. Vir
šum 300 kostumerių. Viskas 
intaisyta kas reikalinga kepyk- 

. lai. Biznis gerai išdirbtas. 
Parsiduoda pigiai. Platesniu 
žinių reikalaukite iš savininkų 
šiuo adresu:

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

DR. SPRINGERi
DENTISTAS,

m 49 Chabers St., •
West End

Haris* n Avė

S. E. Boston

PRANEŠIMAS.
Pabėgėliams jau galima pi

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

kva Arcliangelsk ir Voronež.
Pinigai pasiunčiami komer

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

kitų informacijų kreipkitės 
laiškais

G. J. Bartašius
233 Broadvay,

So. Boston, Mass.

X Pirma Pirkimo *:*
| Apsižiūrėkite. | 
♦j* Iš mūsų Pirmutinės ir Didžiausios Lietuviškos “Real Estate”«|* 

Agentūros Boston’e ir visame New England’e. y 

Dykai visiems dėl apžiūrėjimo
X 10,000 Plecių-Lotų. 5,000 Namų. X 
*:* 500 Ukių-Farmų.
A Daugiausiai namų turime ant pardavimo So. Boston’e. A 
A Dorchester’vje, Cambridge, Brighton’e ir rišo j apielinkėjA 
A New England’o. X
A • Mūsų offise galima pirkti namus pigiau, negu nuo kitųjų 
A Agentų ir. pigiau, negu nuo paties savininko, nes mūsą A 
A agentai yra atsakanti ir ŽINO, KAIP NULYGTI PREKES  ̂
A NAMŲ nuo paties savininko, kuris nori parduoti namus. A 
A Mes gvarantuojame pirkimą, jog bus atsakančiai ir, niekas A 
A neprisikabins, ir neatsiras giminių, jokių taksų, arba kito-A 
A kių priekabių po pirkimo, taip-gi, visada padarome išlyga s A 

atsakančiai ir surandame bankų paskolas dėl pirkimo namo, A 
A ir jeigu turite $50.00 arba daugiau, visada pas mus galima A 

gauti pirkti namą, toj vietoj, kur tamistom patinka, nes«j» 
pas mūs YRA Iš KO PASIRINKTL A

X Dabar yra Pigių ir gerų Kambarių X 
*:* ant parandavojimo. **♦
A Taip-gi apdraudžiame (inšiūriname) Namus, Forničius.*!* 
A Krautuves, Automobilius, Vežimus su Arkliu, Sveikatą ir A 
A Gyvastį ir nuo Sužeidimo, į Didžiausias Kompanijas Ameri-A 
A X

LITHUANIAN AGENCY.
A Iv&škevicz, Savininkas.

315 WE8T BR0ADWAY, SO. BO8TON. MASS.
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SVARBI ŽINIA. -
So. Bostono Vyčių 17 kuo

pa rengia didelę “Lietuvių 
Dieną,” kuri atsibus spalio 
12 d. (Columbus Day) darže 
“Calidonia Grove,” West 
Roxbury, Mass. Svarbiausia- 
yra tas, kad visas pelnas tos 
dienos bus skiriamas dėl ka
rės nukentėjusiems lietuviams. 
Bus Imtynės, “Baseball, 
Lenktynės, Prakalbos, Dai
nos ir daug dar pamarginimų.

Taigi meldžiame visų apie- 
linkės draugi ji) ir kuopų ne
rengti nieko ant tos dienos, o 
ruoštis važiuoti į tą Vyčių 
rengiamąją pramogą.

Rengėjai.

Vietinės žinios
Gerai perskaityk!!!

? 5

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

ŠTAI MŪSŲ TAV0RAI IR PREKĖS.
1. Drukuojama mašinėlė, labai aiškiai drukuoja, 

galima ją ir į švarko kišenių įsidėti. Labai vi- 
nedide-

IŠVAŽIUOJA.
Seredoj, liepos 12 d., p. P. 

Strakausas išvažiuoja į Wor- 
eesterį mokyti lietuvių vaike
lių. Jisai čia daug pasidar
buoja Marijos vaikelių dr-jai, 
gražiai ir gabiai su mažučiais 
apseina ir be abejo AVorceste- 
ryje ir-gi daug pasidarbuos.

kokia nau
dot, o mes

$24.50

RADO RAMANSKĄ.
Liepos 2 d. buvo nuskendęs 

Pranas Ramanskas. Apie tai 
jau buvo minėta “Darbinin
ke.’

Pereitą nedėlią jo lavonas 
... atrastas.

Jisai prigulėjo prie Sal
džiausios Širdies V. Jėzaus dr- 
jos ir toji dr-ja užsiėmė jo 
laidojimu.

Rep.
LIETUVIAI PAS SAVUS.

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro.

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

(Castle Sųuare’s Block’e.)

lė, 
kiekvienam tinkama, labai stipriai padaryta, 
siems naudinga ir paranki.. Jos kaina buvo 30 dolerių. 
O mes parduodame už $7.50.

Kita didesnė drukuojama mašinėlė, 
dojama visuose ofisuose. Jos vertė 100 
parduodame už $16.50.

Ir dar viena vardu Number - one
Auksinis atramentas. Atrodo labai gražus laiš

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

Sidabriniai milteliai užpilti ant atramento, bliz
ga, atrodo labai gražiai Tinkami meilingiems laiš
kams rašyti — 50c.

3. Geriausios britvos skusties. Nei Anglijos ka
ralius Jurgis neturi geresnių už šitas. Atrodo kaip 
per saldų pieną plaukia. Labai aštrios. Kaina $1.50, 
$2.50, $3.50 ir $4.00. Kiekviena britva gvarantuo- 
jama. Jei nebus gera, atsiųsk mums atgal, o mes į 
tos vietą duosime kitą. Nors dešimtį kartų gali 
mainyti.

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

5. Geriausi galąstuvai britvoms ir peiliams ga
ląsti $1.00, $2.00.

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

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

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

dėl merginų.
Pinigus ir laiškus siųskite tokiuo adresu:

Pa-

LIETUVIS KRIAU0IUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

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

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

Wilkes-Barre, Pa.
Jack Mailing Order Co.,

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

apie Į colio pločio, 
apvesk apie piršto 

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

1 Savas"pasJSavą^emki^SavuosiuslDr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Prilipimo valBndoc
Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 rakai* 

509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.

Gydo'vi tokias' liga®
Pri ekirialAki n Jua.

419 Boylston St., Boston, Mass.

DR. F. MATULAITIS
Ofiso udynos
1-3 P. M. 7-9 P.M.

ATMINK

1.00
1.00

75c. J -

50e.

1.00

25c.

75e.

50c.
į

25c.

1.00

S

50c.
25c.

1.00 
1.00 
50c.
1.00 
1.00 
25c.
25c.

svei- 
bus

Visokie kvepianti
muilai 10. 15 ir 25c.

Perfumos visokiu gėlių 25, 
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau. Ii

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

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

Gyduolės nuo vištakių 
(eom’s) 15, 20 ir

Pilės dėl Kepenų 
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 18 ir 25e.

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

M. A. NORKŪNAS,
166 MELUOSE ST., :: :: :: :: MONTELLO, MASS.

Vienatine Lietuviška

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

ros sekančios gyduolės.

Kiekvienas rakandas pir
ktas mūsų kratuvėj ženklina 
taupumą jums visiems

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

Aisbaksis lygiai toks, 
kaip paveikslas parodo

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

James Ellis Co.
Kampas B ir B’way,

Lietuviai pardavėjai vi
suomet randasi krautuvėj.

Atdara panedėlio ir suba- 
tos vakarais.

-

Tklkfmonk So. Boston 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

William F. J. Houiard 
Li etuviška pavardė buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas 

315 Broadway, So. Boston.

Tel. So. Boston 234

DR. JOHN P. JONĖS
Ofisą valandos

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

Speiališkai atlieka visokius blogiausius 
gydymus, ypatingai su aleatromis.

392 Broadttay, tatįe L. it l lattiu 
SO . BOSI C y, MAS.

TEL. BACK BAY 4200

PIRMOS KLESOS

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

nauju Įsra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

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

Nedėliomis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vakare.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS tAPALIS

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

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plauku 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

Ui i X
M M

Gy-

GERIAUSIOS 
F A R M O S.

Norintieji pirkti gerų farmų 
su budinkais, Sodais, apsėtais 
sątuoz sojoS so;qjipsiau jį siuvusį 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždė- 
tojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija 
randasi ant gerų derlingų laukų 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokių 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo- 
jaus indėdami už 4 cenuts krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių gy
venimo.

Adresuokite,
A KIEDIS & CO. 

Peoples Statė Bank Bldg.
Scotville, Mich.

kuriu

General Delivery. 
Terre Haute,lnd.

1) Ar reikia gerų baiseklių (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 mu
mis su dubeltavais roberiais kaina $12.00. Vadinami 
pirmo gatunko $18.75.

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

2) Ar žinai svieto mandrybę, kad į penkias mi
nutes galima nuvažiuoti 10 mylių štyminiu baiseklių? 
Ryto metu į darbą nereikia anksti kelties ir vakare 
suvargus po dienos darbo ilgai eiti namo. Kas turi 
štyminį baiseklį, tas nejaučia nuovargio. Labai ge
rai galima pasivažinėti, juo važiuoti nereikia jokio 
mokslo. Su kiekvienu tokiuo baiseklių mes duodame 
aiškius nurodymus, ką greitai galima suprasti, 
sų kaina labai pigi — $75.00, $85.00 ir $125.00.

3) Auksinis laikrodėlis gryno aukso, 14 karato, 
17 akmenų, kaina tik $32.50. Lenciūgėlis auksinis 
$13.25 ir $15.50.

4) Auksinė plunksna, pati atramentą pritraukia, 
14 karato aukso — $1.00, $2.00, $3.00, $4.00 ir $5.00.

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

TAUTOS FONDO 
ŽENKLELIAI — 

geriausiai nusisekė pada
ryti Bostono firmai 

BOSTON BADGE CO.
Lietuvių tautiškos spal

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

TIK $7.00.
Adr.

294 Washington Str., 
Tel. Rom. 629

BOSTON BADGE CO.
Boston, Mass.

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

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

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

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

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

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

Mū-

Paieškau Motiejaus Paplaus
ko, paeina iš Suvalkų gub., Su
valkų pav., Andrijevo valsč., 2a- 
gariškių kaimo. Apie 15 metų 
išvažiavo į Chicagą. 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)

Jack Mailing Order Co., 
Gen. Del.Terre Haute, lnd.

Aš pabėgėlis noriu sužinoti 
antrašą savo brolio Antano, 
Antano sūnaus Geištoraičio. 
Mano antrašas: Bussia. Gor. 
Voronež, Litovski Komitet, 
1-oi ureničeakoje Obščiažitie, 
Ivanu Geištoraitisu.

M

Tel. Oiford 4900.

J. P. TUINYLA

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

B

Darbininko ’ Leidiniai.
1. Imk ir skaityk. Parašė F. V., P. G. ir 

F. K. Ši knygelė susideda iš gražių ir pamo
kinančių straipsnelių apie organizacijų, spau
dos svarbą ir svaigalų pragaištį. Labai naudin
ga perskaityti lietuviui darbininkui. 48 pusi.. .5;

Tel. So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D. 

Galima susikalbėti ir lietuviukai. .
Ofiso valandos:

Rytais iki 9 vai.
Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Akių Specijalistas. 
Prirenka akinius

H. S. Stone, Oph. D.
399a BROADWAY. ra.

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

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

Antanas Samulevičius ieško 
savo brolių Teodoro ir Kastan
to iš Kauno gub., kas sužinos, 
prašau pranešti:
Vitebsk, 27 Veternaja uL 
No. 18 Antenų Samulevičų.
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i Krautuvė f 
fi

Vienatine Lietuvižka *|*

Kuri užlaiko visokio ta- Y 
voro, reikalingo maine- V 

| menams. |
I* V. LUKOSEVIOA, 

£ Mineraville,

* ■- ■ '

V. P. GINKUS & CO. 
SAVI PAS SAVUS. 
LIETUVIAI PAS 
•lietuvius.

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

WORCESTER, MASS.

2. Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Pa
rašė F. V. Gražesnės dovanėlės mūsų darbi
ninkai ir negali susilaukti. Tai tikras darbi
ninkų turtas, nes jų gyvenimas šioje knygu
tėje iš visų atžvilgių nušviestas. 32 pusi.........5.

•• •• •• • •• • • • •“ “ • •“ “ • •“
3. Iš po Darbininko Plunksnos. Parašė F. V. 

Jei lietuviai darbininkai nori sužinoti, ką apie 
darbininkų gyvenimą rašo pats darbininkas, 
tai būtinai tegul perskaito šią knygelę.

32 pusi
• • • • • • • • •“ • • • •

4. Teisybės Vardan. Parašė F. V. ir Uosis 
Kas mėgia teisybę, lai jos paieško šioje kny
gelėje, o tikrai suras. Čia taip-gi sužinos ir 
apie Jono Huss’o klaidingą mokslą.

32 pusi.

5.

5.

5. Darbininkai, Vienykimės ir kas tai yra.
Socijalismas? Parašė F. V. Apie vienybę vi
sas pasaulis kalba, bet vargiai ją suranda. Kas 
nori sužinoti ant ko turi remties tikra darbi
ninkų vienybė, tegul šią knygutę perskaito. 
Čia ir-gi suras daug žinių apie socijalistų 
mokslą. 32 pusi....................................................5.

# — •• * *

6. Komediįėlčs. Parašė* Uršulė Gnrklfcrtė.
Šioje knygelėje telpa keletas gražių ir labai 
juokingų scenos vaizdelių. Teatrų rengėjams, 
scenos mylėtojams patartina šią knygelę ingyti. 
Tinka pasiskaityti ir visiems. 36 pusi........ 10..

■ *




