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Baisi audra Ruoškitės Seiman.

de-

sa-

Rusai turkus ir teutonus

DIDI MŪŠIAI TIES 
BARANOVIČIAIS.

kad jis 
o jei ne 

Reika-

AMERIKONAI TALKO
JE FRANCŪZAMS.

Organas Am. Lietuviu Rymo-katalikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos.

PORTUGALAI PRIBUSIĄ 
TALKON.

SUSIŠAUDĖ AMERI
KONAI.

merikos raitelių būriai susi
šaudė. Vienas būrys antrą 
palaikė už banditus. Susi
šaudyme vienas raitelis buvo 
sužeistas.

visai netinkamus 
per tai visas Sei- 
buvo trukdomas, 
norėtume matyti

Baisus gaisras Graikijoj. Sukilusieji arabai užėmė “šventą” miestą Meką.
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A. L. R. K. Moterą Sąjunga at
siekė troflriamojo narių — 

1.000 — skaičiaus iki antrojo 
Seimo. Turi kupiną tūk

stantį.
šuoliais tesididina Moterą 

Sąjunga!

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
troškimas — PASIEKTI 1.000 
NARIŲ IKI SEIMO — išsipil

dė. Turi tūkstantį narių su 
viršum.

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

Bukime 
budresniais

Teutonų priešams 
sekasi.

Serga 
valdovas.

Sudege miškas 
ir rūmai.

Kįla prieš 
Carranzą

Kaip tauta, taip ir orga
nizacija ta gerai gyvuos, ku
rios nariai bus budrūs, veik
lūs, rūpinsis savo tauta arba 
organizacija. Budrioj, gy
voj organizacijoj vadai bus 
tinkami, bus joj gera tvarka. 
Tokioj organizacijoj neįsipirš 
į vadus menkos vertės asme
nys, nekils “revoliucijų,” o 
eis pirmyn, augs, plėtosis ra
miai, evoliucijos keliu.

Kaip dedasi mūsų organi
zacijose? Šiuo kartu paimki
me pavyzdžiui mūsų katalikiš
kąjį Susivienijimą. Po šios 
organizacijos seimo ėmė dėtis 
apgailėtini dalykai. Užvirė 
agitacija prieš Seimo nutari
mą steigti namus ir laikraštį.

Idėja steigimo namo ir laik
raščio juk senai buvo “ore.” 
O Seimui artinantis, tai ta i- 
deja garsiai pasigirdo ant že
mės — nuodugniai, aiškiai ir 
drąsiai buvo rašyta už steigi
mą namo ir organo.

Žinoma ne visi vienodos 
nuomonės buvo tame reikale. 
Bet priešingieji nebuvo ant 
tiek budrūs, kad priešveikti, 
reaguoti tam sumanymui, ne
pastatė intikinančių argumen
tų nei spaudoje, nei Seime 
prieš sumanymą pirkti namus 
ir steigti organą. Po laikč, 
po nutarimo jie prabyla, su
krunta veikti prieš įvykinimą 
sumanymo.

Kaip bus, kaip nebus su 
šiuo sumanymu, bet šis nuoti- 
kis teestie mums pamoka. Šis 
nuotikis tepaakstina mus la
biau gilintis į organizacijų, 
dr-jų reikalus, teparagina mus 
būti budresniais organizacijų 
nariais.

Paimsime dar antrą pavyz
dį, kurs parodo, kaip orga
nizacija nukenčia dėl narių ne
bojimo, dėl stokos budrumo.

Turbūt skaitytojai patėmi- 
jo “Darb.” No. 81 iš Brook- 
lyno, N. Y. koffespondenciją, 
kurioj aprašoma apie kriaučių 
unijos delegatą Auguną. Iš 
tos ir truputį ankščiau tilpu- 
sios korespondencijos matome, 
jog tas žmogus visai netikęs 
tokiai vietai. Panašūs asme
nys unijoj nei kiek gero nega
li padaryti, o gali ją tik nu- 
puldyti. nusilpninti, net pa- 
krikdyti. Tokie asmenys u- 
nijai ir abelnai darbininkiš
kam luomui yra aršesni už pa
čius kapitalistus, darbdavius. 
Panašūs asmenys į organizaci
jas pakliūva per narių neran
gumą, neapsižiūrėjimą.

Pastodami budresniais, uo
lesniais organizacijų nariais, 
išvengsime panašią apsireiški
mą, išvengsime panašią klai
dą ir neįsileisime į savo orga
nizaciją, dr-ją valdybas netin
kamus asmenis.

RUSŲ LAIMĖJIMAI.

Rusai giriasi pasisekimais 
visuose frontuose.

Užkaukazyje rusai paėmė 
turki} drūtvietę Baiburt. Tas 
miestas guli už 60 mylių nuo 
Erzerumo. Tas apdrūtintas 
miestas gynė kelius vedančius 
į Konstantinopolį. Tai buvo 
svarbi turkams vieta ir jie ją 
gynė iš paskutiniųjų. Rusai 
ją paėmė padarę smarkų ant
puolį.

VOLYNUOJ PAMĖ 3.000 
VOKIEČIŲ.

Austrų fronte rusų veiki 
mas nei kiek neapsistojo. Vo- 
lynijoj vokiečiai su didžiu už
sispyrimu ir atkaklumu darė 
atakas, kad tik atmušti atgal 
rusus, kad tik užduoti rusams 
tokį smūgį, po^ kurio jie ne
greit teatsipeikėtų. Bet ru
sai atakuojantiems teutonams 
vis uždavinėjo didelius smū
gius ir nei kiek neatsitraukė 
atgal. Gi teutonai turėjo dar
gi pasiduoti atgal, nes jų šo
nas buvo pavojuje. Tuose 
mūšiuose vokiečiai panešė di
džius nuostolius ir dar-gi jų 
pakliuvo 3.000 rusams į nelai
svę.

PRADĖJO UŽPUOLIMUS 
RYGOS FRONTE.

Rygos fronte rusai pradėjo 
smarkiai veikti. Čia rusams 
pakrantėse prigelbsti jų kari
niai laivai. Laivai apšaudi- 
nėja vokiečių pajūrines drut- 
vietes. Rusai žymiai pasiva
rė pirmyn į vakarus nuo Ku- 
mmern.

FRANCŪZAI IR ANGLAI 
VAROSI PIRMYN.

Verduno fronte vokiečiai 
nieko negalėjo padaryti, nors 
darė atakas su dideliu atkak
lumu. Liovėsi darę atakas. 
Tuomet francūzai pradėjo ant
puolius ir pasivarė pirmyn abi
pusiai upės Meuse.

Į pietą vakarus nuo Thian- 
monto forto francūzai įsigrie- 
bė Į pirmą ir antrą vokiečią 
drutviečią liniją.

Dvi savaiti ėjo smarkūs vei
kimai Somme pakrančiuose. 
Buvo mūšią labai kruviną ir 
didelią. Talkininkai buvo pa
sivarę pirmyn. Dabar ten ap
tilo. Tik anglą ginamame 
fronte eina smarkūs bombar
davimai.

Cliampagne apskrityje fran
cūzai daro smarkią ataką. 
Tame fronte yra rusai, pribu
vę į Franci ją. Rusai prigel- 
bsti francūzams tose atakose.

Sutinka kaip kirvis su ak
meniu.

AUSTRIJOS VALDOVAS 
SERGĄS.

Iš Šveicarijos ateina žinios, 
būk Austrijos imperatorius su- 
negalėjęs. Visa karališkoji 
šeimyna pašaukta į imperato
riaus rūmus.

Keletas augšto mokslo dak
tarų nuolatai sėdi prie nusenu- 
sio valdovo ir stengiasi prilai
kyti jo gęstančią gyvybę.

Jokių žinių apie karės bėgį 
imperatoriui nepranešama.

Talkininkus nudžiugino ži
nia iš Portugalijos. Portuga
lijos valdžia paskelbė, jog ji 
sutvarkius savo armiją, ap
rūpinus visu kuo, ' reikalingu 
karės lauke ir bile dieną gali 
gabenti savo armiją į Franci- 
ją pliekti teutonus.

Jau senai Vokietija yra pas
kelbusi karę Portugalijai. Tik 
ligšiol ji nieku dar nebuvo pri
sidėjus prie šios karės. Nei 
Vokietija, žinoma, negalėje 
niekur Portugalijai įkąsti.

NUSKANDINO LAIVŲ.

Juodose jūrėse rusą vienas 
torpedinis laivas nuskandino 
26 žėglinius laivus.

Rusijos fronte ties Barano
vičiais per keletą dieną ėjo 
labai smarkūs mūšiai. Rusai 
pažengė pirmyn. Tai tuomet 
vokiečiai užsispyrė ne vien at
silaikyti, bet ir atgauti netek
tas pozicijas. Darė tris smar
kias atakas ir vis buvo rusą 
atmušti. O po to rusai ata
kavo vokiečius ir keletą naują 
poziciją užėmė.

IŠKILMINGAI APVAIK
ŠČIOJO.

Francūzai iškilmingai ap
vaikščiojo savo neprigulmy- 
bės dieną — liepos 14 d. 
Yra tai diena puolimo Pa
ryžiaus tvirtovės - kalėjimo 
Bastilijos. Monarchijos lai
kuose joj buvo laikomi politiš
ki prasikaltėliai panašiai, kaip 
dabar Petropavlovskoj tvirto
vėj Rusijoj .

Paryžiuje buvo tokios iškil
mės kokią nebuvo nuo karės 
pradžios. Buvo dideli ka
riuomenės parodavimai, daly
vavo juose Francijos, Angli
jos, Australijos, Belgijos ir 
Rusijos kareiviai.

DAR KARTĄ ATSIŠAUKS.
Eina kalbos būk popiežius 

rašo naują atsišaukimą į ka
riaujančias valstybes, kad ei
tą prie taikos. Tą atsišauki
mą paleis į svietą kai sukaks 
karei du metu. Iki tą sukak
tuvių jau beliko apie 'pusant
ros savaitės.

LABIAU UŽLAIKYS BE- 
MĖSIŠKAS DIENAS.

Austrijos valdžia buvo įve
dus pasninko lienas. Ligšiol 
dar jos nelabai buvo užlaiko
mos. Dabar išleista naujas 
įsakymas, kad tos dienos bū
tinai turi būti užlaikomos ir 
tose dienose nebus parduoda 
ma mėsos.

IŠDEGĖ DIDIS MIŠKAS, SU
DEGĖ KARALIAUS

RŪMAI.
Graikiją aplankė baisi ug

nis. Užsidegė Atėnų, Grai
kijos sostinės, apielinkėse di
deli, puikūs miškai Miškas 
buvo išdžiūvęs, nes senai bu
vo buvę lytaus. Tai gaisro 
besiplėtojimo nebuvo galima 
sustabdyti. Pleškėjo su neiš
pasakytu greitumu.

Tuose miškuose buvo kara
liaus rūmai ir gyveno juose 
karalius. Tai kai gaisras pra
sidėjo, tai karalius sėdo auto
mobilių ir dūmė lauk. Ugnis 
jį buvo apsupus. Tuomet jis 
šoko iš automobiliaus ir leido
si, kur mažesnė buvo liepsna. 
Pavyko išeiti į kitą kelią ir ten 
laukė kitas automobilius ir 
taip buvo išgelbėtas. Gaisras

Šiaurinės Meksikos gyven
tojai ėmė kilti prieš Carranzą. 
Šiaurinių valstiją generolai 
pranešė Carranzai, 
išsineštų iš Meksiko, 
tai būsiąs nušautas,
lauja, kad kartu su Carranza 
išsineštų iš Meksiko ir karės 
ministeris Obregon.

Sukilėliai randa sau daug 
šalininkų.

Sukilėlių centras yra mies
tas Chihuahua. Sukilėliai ti
kisi per mėnesio laiką apsi
dirbti su Carranza. Sukilėliai 
prižada Įvesti tvarką visoje ša
lyje ir duoti balsą gyvento
jams padaryme pilnų reformų 
šalyje.

miške užtiko daug žmonių ir Meksikos parubežyje du A- 
daug jų sudegė, sudegė keletas 
oficierių. Sudegė ir karaliaus 
dailus vasarnamis

Tas miškas buvo didžiau
sias ir gražiausias visoje Grai
kijoje Visas sudegė. Sude
gė ir daug kitokią brangių bu- 
davonių. Karalius regėda
mas į banguojančias liepsnas 
ir debesius dūmų, graudžiai 
verkė.

Nuostolių padarė už daug 
milijonų dolerių. O tuos vi
sus nuostolius ir nelaimę pa
darė valkatos, kurie goglinė- 
jo miške ir vienas ją numetė 
degantį cigaretą į sausas 
manas.

, PATARIA BŪTI 
TAUPIEMS.

Anglijos kanclierius Regi- 
nald McKenna ragina gyven
tojus prie taupumo. Išleido 
manifestą, kuriame sako:

“Dabar pradėjome mūšį, 
kurs tęsis ne vieną ir ne dvi 
dieni. Bet tai yra pradžia il
go, kantraus ir smarkaus o- 
fensyviško veikimo, kurs rei
kalauja iš mūsų kareivių did
vyriškų pasistengimų ir neiš
pasakyto pasišventimo. Ar 
būsime mes namie paprastais 
žiūrėtojais į tas pastangas?

Perteklius ir eikvojimas y- 
ra judošystė karės laikuose o 
nepaisėjimas yra kriminalis 
prasikaltimas.”

PERMAINOS AUSTRUOS 
ARMIJOJ.

Svarbios permainos tapo 
padarytos Austrijos armijoj. 
Vokiečiai varosi prie to, kad 
von Hindenburg gautą pilną 
vadovavimą visame fronte.

Asheville, N. C. — Šiauri
nėj North Carolinos dalyje bu
vo baisi audra ir buvo prakiu
rę debesiai. Ištvino upės. 
Nuostoliai didžiausi. Apro- 
kuojama jog jų bus apie $10.- 
000.000. Be to žuvo pustuzi
nis žmonių.

PRADĖS AGITACIJĄ.
Republikonų kandidatas į 

Suv. Valtijų’ prezidentus pir
ma savo agitacijinę prakalbą 
pasakys Detroite rugpiučio 7 
d. Paskiaus Chicagoj, St. 
Paul, San Francisco, Los An
geles ir paskui atgal per Salt 
Lake City, Denver, Kansas 
City ir St. Louis.

UŽĖMĖ ŠVENTĄ MIESTĄ.
Jau senai arabai nerimavo 

ir priešinosi turkų valdžiai. 
Dabar jų sukilimas matyti 
toks didis, kad jie užėmė Me
ką, šventą mahometonų mies
tą. Tas miestas yra tai taip, 
kaip krikščionims Betlejus, 
nes Mekoj gimė Mahometas.

Sukilėlių galingumas ant 
tiek didis, kad 100 turkų o- 
ficierių, 2.500 kareivių ir 150 
civilių valdininkų sudėjo gink
lus ir pasidavė sukilusiems a- 
rabams.

Meka gyventojų turi apie 
50.000. Į jį suplaukia mel- 
džionią didelės daugybės.

Francijoj kariniame fronte 
yra 150 amerikoną ambulan
są. Jais važinėjama sužeis
tieji kareiviai iš fronto. Jie 
yra amerikoną dovana francu- 
zams ir amerikonai jais važi
nėja. Iš tą ambulansą 125 
tarnauja Verduno fronte. Vis 
naują ambulansą ir naują a- 
merikoną atvažiuoja tarnauti 
francūzams. Iki pabaigos rug- 
piučio ten bus jau 200 ame
rikoną ambulansą.

DAUG KAREIVIŲ 
PARUBEŽYJE.

Pagal vėliausių karės 
partamento pranešimų Suvie
nytos Valstijos turi, dabar 
Meksiko parubežyje IčftOOU 
kareivių. Regulerės armijos 
ten yra 50.000 ir milicijos ant
ras 50.000.

Dar bus nugabenta į paru- 
bežį apie 30.000 kareivių. Bet 
jie nebus greit gabenami, nes 
ten jau esamieji išgalės saugo
ti parubežius.

VOKIETIJA LABAI 
ALKSTA.

Vokietijoj dar nėra bado, 
bet visi gyventojai gyvena 
nuolatai nedavalgę. Vokieti
jos laikraščiai ima labiau kal
bėti, jog karė bus pralošta dėl 
maisto stokos. Ta stoka nuo
latai vis didinasi.

Drąsiausia apie maisto sto
ką kalba garsus laikraštinin
kas M. Harden. Jisai sako, jog 
vokiečiai gali raižyti savo 
priešus į šmotus, bet jie maty
dami, kad vokiečių maistas 
baigiasi, atidėlios susitaiky
mą ir karė būsianti pralošta..

Užderėjimas šiemet Vokie
tijoj nesą geriausias.

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 delegatą išrinki
mui į Seimą. 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 mūši} organizaci
jos svarbą, šiemet daug reikė
sią vėl pasvarstyti apie mūsų 
organizacijos sutvarkymą, 
ROnstitubijoš patobukninią i j 
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 rm-- 
kdamos delegatus ir pasvars— 
tys kokiuos padaryti pačioj > 
organizacijoj potobulinitaus-

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 įstojimą.

Šitasai Seimas tai-gi ir tu-
. rėš tai padaryti.
( Kun. Pr. Augustaitis

P. BĮ. Susi v. Am. 
Pirmininkas.

NEĮSILEIDŽIA GENE
ROLO. _____

Iš Ispanijos pribuvo gen. 
Cipriano Casto, buvusis pir
miau Venezuelos respublikos 
prezidentas. Bet Suvienytų 
Valstijų valdžia jo neįsilei
džia. Sulaikė jį ant Ellis sa
los.

ŽYDŲ KONGRESAS.
New York. — Nuo 26 žydiš

kų organizaciją Amerikoje su
važiavo delegatai. Suvažia
vo daug mokytą žmonią — 
augščiausiojo teismo teisėjas 
Brandeis, teisėjas Pam iš Chi- 
cagos ir 1.1.

Pienuoja sušaukti milžiniš
ką viso pasaulio žydą kongre
są, kur bus apkalbėti žydą 
civilės ir politikinės teisės.

ŠUKELE RIAUŠES.
Cork, Airija. — Airią orga

nizacijos Sinn Fein nariai lau
kė čia atvažiuojant nelaisvią, 
kurie buvo uždaryti Dublino 
kalėjime ir kuriems paskui 
buvo pažadėta laisvė. Nesu
laukdami atvažiuojant Sinn 
Feineriai išėjo iš kantrybės ir 
pradėjo riaušes. Išplėšė rek- 
krūtavimo ofisą ir dainavo re- 
voliucijoniškas dainas.

NUSKENDO SUV. VALSTI
JŲ LAIVAS.

Didelis Suv. Valstijų angli
nis laivas Hecto ' sutiko nelai
mę. • Jurininką ant jo buvo 
142. Tasai karinis laivas di
džios audros daužomas ėmė 
skęsti. Jurininkai siilipo į 
viltis ir neužilgio Hecto mur
ktelėjo jurėn. Jis plaukė iš 
Port Royal į San Domingo.

NUDŽIUGINO TURKUS.
Į Konstantinopolį pribuvc 

Vokietijos didis orlaivis. Tas 
turkus labai nudžiugino.

ALKANI KAREIVIAI 
APTUŠTINO KRAU

TUVES.
Cleveland, Ohio. — Apie 200 

New Yorok milicijos buvo ve
žami traukiniais į Meksiko pa- 
rubežį. Traukinys apsistojo 
Clevelande ir E. 9 gatvė išro
dė, it ten Vilios banditai būt 
buvę. Peralkę kareiviai su
bėgo Į krautuves ir valgyklas 
ir nieko nepaisydami ėmė val
gius, taboką, vaisius, gėri
mus, vyną ir tt Krautuvi
ninkai pasišaukė policiją, bet 
toji nieko nepadarė.

Miesto majoras Moynahan 
pranešė apiplėštiems krautuv- 
ninkams, jog jiems bus užmo
kėta iš karės departamento.

LENKTYNĖS ORU.
Tarp Argentinos respubli

kos sostinės Buenos Aires ir 
Medoza prasidėjo orlaivių 
lenktynės. Lenktynės prasi
dėjo didelėmis iškilmėmis. 
Buvo ir Argentinos preziden
tas Dr. De la Plaza. Tarp 
minėtą miestą yra 645 mylią.

NUŽUDĖ MISIJONIERIŲ.
Japonijos sostinėj, Toki- 

joj, vagiliai įsibriovė į Kana
dos misijonieriaus grintelę ir 
pareikalavo pinigų. Misijo- 
nierius atsisakė tai padaryti. 
Tuomet vienas vagilius smeigė 
durtuvą į misijonierią ir ant 
vietos užmušė.



“DAiiBININKAS”- ■

Dėl patogumo ir parankamo visokius Čekius 
ir money orderius prašome išrašinėti ant “Darbi
ninko” vardo kokiam nebūk reikalui tie pinigai 
būtų skiriama ar tai būtų prenumerata, ar kny
gų užsakymai, ar mokesti s į L. D. S.

Liūdna pastanga.

“Drauge” varoma toliau 
agitacija prieš mūsų Susivie
nijimo nutarimų pirkti New 
Yorko apielinkėje namus ir 
steigti savo laikraštį. Tūlas 
“Šilo Zuikis” savo straipsne
lyje “Pervėlu” (pereitame 

■“Darb.” numeryje) mėgina 
net intarinėti “Draugų,” kad, 
gird, dėlto jisai taip stojęs 
prieš Susiv. nutarimų, kad tas 
nutarimas esąs “baisus šūvis 
visai '“Draugo” tvirtovei.” 
<Cia mes turime aiškiai pažy
mėti, kad mes su tuo p. Zui
kio pasakymų vųsai nesutinka
me. “Draugo” bendrovė, nors 
ir biznio pamatais steigta, te
čiau jai pirmoje vietoje visada 
rūpėjo ne savo biznis, bet 
katalikų visuomenės reikalai. 
Visi žinome, kad dėl tų vi- 

.'sunmenės reikalų atlaikvmo 
‘“Draugo” bendrovė yra pri
ėjėjusi daugybę darbo ir aukų 
ir panešusi nemažai deficitų. 

1D kai dėl smūgio, kuris turėtų 
-neva sutikti “Draugo” ben- 
^ro'vę nustojus organauti susi
vienijimui, — tai, jeigu tas 
smūgis ir būtų, jisai neturėtų 
džiuginti nei vieno kataliko. 
Tas smūgis būtų kartu ir vi
siems mums smūgiu. Bet a- 
čiū Dievui, taip blogai nėra. 
Nustojęs organauti Susivieni
jimui “Draugas,” nors iš pra- 
•*džių šiek tiek gal ir pajustų, 
liet tai be abejonės neilgam, 
nes dabar jau aišku, kad 
‘“Draugas” turi geriausių a- 
teitį, kaipo dienraštis. Gi 
Susivienijimas dienraštį ne- 

*daug tesušildys.

'Tečiaus vis dėlto mes turi
me čia aiškiai pasakyti, jog 
mes griežtai esame priešingi 
tai “Draugo” taktikai, kuri 
apsireiškė Susiv. namų klausi
me.

Savi namai pirkti Brook- 
iyne buvo jau nutarta 1914 m. 
Waterburio Seime, tik dėl 
^svarbių kitų reikalų — refor
mų to nutarimo išpildymas 
nusitęsė iki šių metų. Phila
delphijos seimas šiemet tik 
pakartojo Waterburio Seimo 
nutarimų.

Kada “Draugas,” duoda
mas vietos griovikams mūsų 
Seimų nutarimų, ardytojams 
mūsų vienybės, — nuo savęs 
nei žodelio neprideda nei pa
peikimo, nei paaiškinimo — 
mes turime pasakyti, jog čia 
"“Draugo” pasielgimas yra la
bai neaiškus. “Draugas” y- 
ra jau senai ingijęs vardų va
do ir auklėtojo katalikų vi
suomenės. Tai visuomenei 
begalo brangus yra ir Susiv. 
augimas ir stiprėjimas, ir ka- 
'taRkiškos spaudos plėtojima- 
nns, ir ateivių globojimas, ir 
.•gaivinimas mūsų antro didžio
jo Amerikos Centro, t y. Bro- 

nešti, tai į penkis metus šim
tas dolerių yra gana gerai 
Blaivininkai nesuaukojo tūks
tančių, kad lig pastarojo Sei
nų) nieks nebuvo padaręs įne
šimo, padarius įnešimą pačia
me Seime tapo suaukota atsto
vų daugiau kaip šimtas dole
rių, o kiti buvo prižadėję su
rinkti aukų namieje, ir beabe- 
jo būtų surinkę, kad nebūtų 
taip urnai paliovęs organas ei
ti. Man teko įsikalbėti su 
kaikuriais amerikiečiais blai
vybės platintojais, ir jiems 
pranešti kada mes sutvėrėme 
blaivybę, ir kų nuveikėme, 
tai jie labai pasigėrėjo. Jų 
Pilnoji Blaivybė jau gyvuoja 
daugiau negu 40 metų, o tik 
po vienų dešimtukų moka į 
centrų vyrai, o moterys tik po 
penktukų, jų organas yra iš
leidžiamas ne kitaip kaip liuo- 
somis aukomis ir prenumera
toriais. Irgi nieks negali ti
kėtis, kad išleidus vos tris 
numerius “Tautos Ryto” būtų 
galėjęs paplisti žaibo greitu
mu, kad iš pačių prenumera
tų galėtų užsilaikyti!

Jei klystu, meldžiu aiškiai 
parodyti kame klaida. Žino
ma, neturiu teisės prie nevik- 
lumo. Humanum ėst errare, 
sėd in. errore perseverare dia- 
bolicum ėst. Manau, jei nuo 
pat uždėjimo būtumėm reika
lavę ant mėnesio po 10c. nuo 
kiekvieno nario, tai dar nei 
tiek nebūtų centro ižde.

Kun. P. Saurusaitis.
Rd. prierašas: Gerb. Kun. 

P. Saurusaitis mano, jog įve
dus blaivininkams mėnesini 
mokestį, būtų įvesta prievar
ta. Jisai esųs šalininkas liuo- 
sų aukų. Atsakome į tai: tai 
nebūtų prievarta, bet tvarka. 
Niekas juk neverčia žmogaus 
įstoti blaivybės draugijom 
Kiekvienas rašosi iš savo liuo
sos valios. Prisirašydamas 
iš liuosos valios taip-pat iš 
liuosos valios apsiima pildyti 
draugijos įstatus ir mokėti mo
kesnius. Kaip vytis apsiima 
mokėti kas mėnuo po 10c. ir 
niekam negali skųsties, jog 
su tuo dešimtuku jam daroma 
prievarta, taip lygiai ir blaivi
ninkas. Tokia “prievarta” 
buvo daroma ir ligšiol. Kiek
vienas blaivininkas turėjo mo
kėti į metus seniau 10c., da
bar — 20c. Bet štai prieina
me prie to, kad, mokėdami 
blaivybės reikalams po pusant
ro cento į mėnesį, nedaug te
galime nuveikti. Tad ir sa
kome, kad blaivininkai dau
giau turėtų tam reikalui skirti. 
Aukos niekuomet neatstos nuo
latinių ir tikrų mokesnių. 
Nesame turtingi, o aukų į vi
sas puses ir taip daug išmoka
me. (Kas kita didelės ir 
turtingos tautos). Pas mus 
pamatų visuomenės darbų su
krauna ne aukos, bet nuola
tiniai, kad ir maži mokes- 
nial Ir mokesnius užsidėję 
turime dairyties aukų. Bet 
mokesniai pamatas, gi aukos 
tik priedas.

Pagaliaus mes sutiktume ir 
blaivybės reikaluose išsižadė
ti mokesnių ir pasitikėti au
komis, bet su viena išlyga: 
lai gerb. kun. Saurusaitis ga
rantuoja, kad per metus blai
vybės platinimui mūsų blaivi
ninkų Susivienijimas surinks' 
aukų nemažiau, kaip $1000.00; 
ir kad toliau kas met tų aukų 
suma pasidaugins bent ant 
$500.00 Ko nepriteks — lai 
gerb. kun. Saurusaitis prideda 
iš savo kišenės. Tik su tokia 
sąlyga mes nustotume išrodi
nėti, kad blaivininkai pasek- 
mingesniam blaivybės išplati
nimui turi padidinti savo mo
kesnius iki 10 centų kas mė
nuo.

Moksleivių 
seimas. 

oklyno su apielinkėmis. Duo
damas vietos ir nei kiek nesi
priešindamas negudriai agita
cijai Struckų, Sutkų ir Mule
vičių “Draugas” lyg parodo, 
jog jam nebėra brangūs visi 
aukščiau paminėtieji katalikų 
visuomenės reikalai.

Mes atsišaukiame į visus ge
ros valios žmones, kad su
krustų ginti mūsų Susivieniji
mo čielvbę, mūsų seimų auto
ritetų, mūsų visuomenės vie
nybę. Lai Chieagos Susiv. 
apskričio valdybos pasielgi
mas nesuranda niekur pasekė
jų, bet visur lai sutinka griež
tų pasmerkimų.

Jei klystu, kame 
yra klaida

Širdingai meldžiu gerb.“ Dar
bininko” redakcijos, patal
pinti dar sekančius kelius sa
kinius. Jei klystu, būsiu labai 
dėkingas tam, kas man paro
dys aiškiais argumentais tik 
rųjį mano klaidų jį išsireiški
mų. Manau, kad ši diskusija 
padarys neišpasakytai didelę 
naudų prisirengimui į būsian
tį Seimų. Redakcijos prieraše 
autorius man užduoda šį klau
simų:” Kodėl aš nesigailiu 
paaukoti kelių šimtų dolerių 
metams ‘ ‘ Šviesos ’ ’ leidimui, 
nors iš kalno žinau, kad nie
kas tos “Šviesos” neskai
tys”? Liuosos valios aukoms 
aš niekad nebuvau priešingas, 
kad daug atsirastų iš liuosos 
valios aukotojų platinimui 
blaivybės mokslo, tai žinoma 
nereikėtų nei to inešimo dary
ti, rodos gana aišku, jog aš 
nesipriešinu išleidimui blaivy
bes turinio brošiūrų, tiktai 
priešinuosi uždėjimui blaivi
ninkams priverstinų mokes
čių, kurie bent šiame laike 

1 nepraplatins blaivybės, tiktai 
dikčiai pagadins. Jei dabar 
yra mažai blaivybės raštų 
skaitytojų, tai vis yra viltis 
ateityje nors palengva augs jų 
skaičius: scripta manent —
raštai paliks. Todėl, tikiuo
si, kad ir mano iš liuosos va
lios išleidimas kuomet išduos 
šiokį tokį vaisių. Pilnai su
tinku su autoriumi, kad, 
“reikia vesti blaivininkus prie 
pasiaukojimo, pasišventimo 
darbų,” tiktai ne priverstinai, 
vien intikintinai, nes priver
stojo aukos nekam tinka.

“Kodėl per tiek metų Blai
vybės kasoje vis tik apie $100, 
00 tebuvo? Kodėl blaivinin
kai nesuaukojo bent keleto tū
kstančių dolerių? Kodėl lig
šiol taip maža nuveikta?” Jei 
tik po dešimtukų ant metų bu
vo nutarta nuo kiekvieno na
rio reikalauti į centro iždų į-

Moksleiviai ir moksleivės, 
rengkimės prie Seimo! ŠĮ 
metų A. L. R-K. Moksleivių 
Seimas atsibus Chicagoj, UI., 
šv. Jurgio parap. salėje, Au- 
bum Avė., ir 32 PI., rugpiu- 
čio 25 ir 26 d.

Laikas bėga greitai. Rei
kia gerai pagalvoti, kad lai

ke Seimo galėtume be didelių 
keblumų daug svarbių klausi
mų apsvarstyti ir daug nau
dingo nuveikti.

Visokios rūšies organizaci
jos seimuoja, ir iš visų seima- 
vimų tikimės gerų pasekmių. 
Iš moksleivių, kaipo iš priau
gančios inteligentijos, irgi 
daug ko tikimasi, ypatingai 
idealų. Dėlto, kad atliktu
me šį Seimų vertu Seimo, pri
siruošime prie jo.

Iš artimesnių apielinkių 
reikia tikėtis, kad visi moks
leiviai, moksleivės ir ex mok
sleiviai pasistengs dalyvauti 
Seime. Iš toliaus mokslei
viams bus sunkinus atvykti, 
nes kelionės lėšos sulaikys; a- 
le iš aukšto reikia kaip nors 
pasirūpinti, kad kuodaugiau- 
siai būti ant Seimo.

Kas mano atvykti busiman 
Seiman iš toliaus, ir su kito
kiais Seimo reikalais, kreip
kitės šiuo adresu:

Anicetus M. Linkus, 
3315 So. Halsted Str.,

Judinkime 
kolegijos 

klausimą.

Ne be naujas klausimas. 
Jau apie keturis metus atgal 
Amerikos lietuviai, suprantu 
mokslo ir mokyklų vertę bei 
reikalingumų, pakėlė klausi
mų įsteigti Amerikoje augštes- 
nę lietuvių mokyklų. Šiuo 
klausimu rūpinosi patys moks
leiviai, L. R. K. Federacija 
ir kiti pavieniai asmenys. Pa
tys moksleiviai šiame klausi
me, kad ir labai norėtų, ma
žai kų tegali nuveikti. Gi ki
ti asmenys, intekmingi inte
ligentai, kurie galėtų daug 
ko nuveikti, mažai tesirūpina. 
Dėlto, šis nors taip svarbus 
ir reikalingas kolegijos įstei
gimo klausimas, bet labai 
silpnai tejuda

Tauta tada pakįla kultūriš
kai, kada turi daugiaus mok
slo vyrų bei moterų, ir kada 
turi daugiaus mokslo įstaigų. 
Iš visokių atžvilgių Amerikos 
lietuviams reikalinga augštes
nė mokykla arba kolegija Vis
gi jau nemažas skaitlius lietu
vių jaunimo lanko kolegijas, 
universitetus ir kitokias augš- 
tesnes mokyklas. Minimum 
apskaitliuojant, tokių moks
leivių randasi apie penkis šim
tus. Tegul visi nesuvažiuotų 
laukiamon kolegijon, vis-gi 
diduma būtų savoje įstaigoje. 
Iš to matoma, kad kolegija 
jau galėtų užsilaikyti.

Aimanuojame matydami 
ištautėjimo bangas. O sveti
mose mokyklose lietuviai iš
auklėti žengia didžiausiais 
žingsniais ištautėjimo pakal
nėn. Iš moksleivių laukiame 
tikrų tėvynainių. Kaip-gi 
gali būti tikru tvynainiu, jei 
jis neturėjo progos dažinoti 
apie tėvynę, Lietuvų ir kas 
jos. Svetimose mokyklose į- 
gauna svetimos dvasios ir pas
kum svetimiems tarnauja 
Lietuviška augštesnė mokykla 
be abejo daug atneštų mūsų 
tautai kultūriškų vaisių, taip
gi pakeltų lietuvių vardų Ame
rikoje.

Kų jau bekalbėti apie var
gus ir nesmagumus, kurie 
priseina nukentėti besibastant 
po svetimu stogu. Tas tik 
moksleiviams žinoma

Išvedžiomijai nereikalingi: 
visiems suprantama, kad A- 
merikos lietuviams augštesnė 
mokykla yra reikalinga

Taip, turime ir kitų svar
bių ir labai svarbių tautos 
klausimų; kaip šelpimo bro
lių nuvargintų dėl karės. A- 
merikos lietuviai neužbaigs 
aukų dėjimo. Jei suaukoja- 
me tūkstančius dolerių užju- 
rinėms tautos reikalams, ko
dėl naminiam reikalui ir taip 
svarbiam nepašvęsti nors kiek 
aukų. Pradėjus aktyviškai 
veikti, tikiu nemažai atsiras 
geros valios žmonių, kurie 
dar su didesniu noru aukos na
miniams reikalams, negu už- 
juriniams, nes čia yra daug lie
tuvių apsigyvenusių ant visa
dos.

- I

Nereikėtų, kad karės ryk
štė sulaikytų taip svarbų tau
tos klausimų. Tuo pačiu lai
ku, toms pačioms spėkoms, 
kada kiti griauna, o mes bu- 
davokime. Šiais laikais A 
merikoje geras uždarbiavi
mas, dėlto daugumas galėtų 
vienų kitų centų paaukoti.

Aš projektų jokių nestaty
siu, tų sudarys prityrę asme
nys. Dabar reikėtų išrinkti 
asmenį ar sudaryti komitetų, 
kuris varytų agitacijų ir stum
tų pirmyn darbų.

Gal kas nuodugniau į tai 
teiksis atsiliepti.

Anicetus M. Linkus.

SEIMO ĮSPŪDŽIAI
Turėjau giliukį pabuvoti 

antrame A. L. R. K. Moterų 
Sųjungos Seime So. Bostone, 
Mass.

Gražus dalykas tie suvažia
vimai. Smagu pasitarti, pa- 
smatyt su veikėjoms iš kitų 
miestų. Nuvažiavus į So. 
Bostonų turėjau daug smagių 
valandų. Sugrįžau kupina 
smagių įspūdžių, turėsiu at
minimų ilgam, ilgam laikui. 
Seime taip buvo smagu, kad 
rodos ten susirinko sesers, gi
minės, geriausios nuo senai 
pažįstamos draugės. Visos 
pilnos gyvumo, užsidegimo, 
noro nuveikti kų naudingo, 
gero mūsų brangiai organiza
cijai.

So. Bostoniečių viešingu- 
mas buvo didelis. Sutikau 
malonų priėmimų. Jokio ke
blumo, vargo neturėjau.

Besu So. Bostone darbščių, 
gerų veikėjų, gabių vaikinų 
ir merginų. Man liūdna pa
sidarė, kad taip ilgai aš lin- 
dojau, neturėjau progos pa
matyti vietų, kur smarkiau, 
daugiau veikiama. Liūdna 
pasidarė, kad ligšiol neturėjau 
progos išplėtoti, panaudoti sa
vo jėgas naudingiems dar
bams. Pasiryžau nors nuo 
dabar būti uolesne.

Džiaugsmo turėjau iš So. 
Bostono jaunimo. Aiškiai ma
tėsi, jog jie darbuojasi, lavi
nasi ir turi gabumus. Labai 
gerai atliko “Gedimino Sap
nų.” Gėrėjausi bažnytinio 
choro dainavimu. Ponas M. 
Karbauskas, vietos vargonin
kas beturįs gerų balsų, besąs 
geru dainininku. O jo veda
mas choras tai anioliškais bal
sais uždainavo.

Matyti So. Bostono katali
kai pilnai įsisiūbavo, žengia 
pirmyn ir tarp savęs gyvena 
sutikime. Matėsi, jog pra
kilniųjų organizacijų — L. D. 
S-gos, A. L. K. Moterų S-gos 
ir L. Vyčių kuopos eina ranka 
rankon ir vieni antriems talki
ninkauja

Net gaila buvo skirtis su 
maloniais So. Bostoniečiais.

U. M.
Bridgeport, Conn.

“MOTINĖLĖS” NARIAMS 
PRANEŠIMAS.

Šįmet metinis “Motinėlės” 
narių susivažiavimas įvyks 8 
d. Rugpiučio mėn. 11 v. iš
ryto Mouąuin užeigoje prie 
Ann ar Fulton gatvės New 
York. Teiksitės visi jos vei
kiantieji nariai taipos-gi prie- 
teliai šelpėjai ir tie kurie ka- 
daisia buvo šelpiami netiktai 
suvažiuoti, bet lygiai savo 
duokles ar skolas atsivežti. 
“Motinėlės” bėgamasis kapi
talas kaip ir tuščias neatbūti
nai reikia jį papildyt. Tiesa, 
yra nariai, kurie mėgsta už
vilkti savo mėnesines duokles, 
bet labiausiai peiktini yra tie 
kadaisiai sušelptieji kurie iki- 
šiol savo skolos nesugrąžino. 
Beabejo šis susivažiavimas tu
rės nutarti, kad plačiai visuo
menei pranešti vardus tokių 
kietaširdžių žmonių, kurie iš
naudojo tų vienintelę iš aukų 
gyvenančių “Motinėlę.”

Kun. M Pankauskas.

“Mot” Sekretorius.

Kiti laikraščiai malonės pa
sinaudoti šiuo pranešimu.

WESTPIELD, MASS.

Naujienos tokios.

Gaila kad Westfield’o lie
tuvių tarpe mažai randasi ra
šytojų, kurie galėtų dažnai lie
tuvių judėjimų aprašyti. O 
to judėjimo čia yra nemaža. 
Teisybė, turime čia vienų ko- 
respondentų-melagį, kurį Die
vas apdivanojo ilgu liežuviu, 
bet trumpu protu; turėdamas 
prie to gerų uoslę, užuodė sau 
panašų laikraštį net Boston’e. 
Na tai ir liežuvėlis mala, me
lagystės bįra, o Bostono “A- 
teitis” jas renka. Nors p. 
Daktyvo šmeižtai išėjo aikš
tėn, jo išmisliojimai buvo pri
rodyti, bet jis vis savo darbų 
vara. Turbūt tai gimtoji li
ga. Bet ne tame dalykas, 
mums prisieina tik pageidauti 
teisingų korespondentų, o į to
kius niekus tik ranka mostel
ti.

Fėrų užbaigimas.
Pavasario saulutei užšil- 

džius atgijo visi žolynėliai, 
prie to taip-gi atgijo ir šios 
vietelės lietuviai. Tuoj grieb
tasi prie rengimo įvairių va
karų bei prakalbų. Pirmiau
siai iš eilės išpuolė surengti 
vieno vakaro fėrus. Nebuvo 
tai tikri fėrai, bet tik užbai
gimas seniau buvusiųjų para
pijos naudai fėrų. Žmonių 
buvo neperdaugiausia, bet vis
gi viskas smagiai nusisekė ir 
parapijai pelno buvo kelios de
šimtis dolerių.

Blaivybė.
Įstabi čia miesto valdžia, 

bet dar įstabesni žmonių pasi
elgimai Jokios čia nėra 
tvarkos su svaiginančiais gė
rimais. Tie svaigalai visur 
pardavinėjami, visur naudo
jami ir beveik visų jau akys 
nuo jų paraudonavo. Nėra 
baliaus, nėra pikninko, nė
ra pasilinksminimo be svaiga
lų. Atvykęs čionai kun. K. 
Vasiliauskas pradėjo gana 
šnairiai žiūrėti į tokius keistus 
apsireiškimus, ir išpalengvė- 
lės traukti žmones iš to rau- 
galo. Tuoj susitvėrė blaivi
ninkų draugija tikslu kitiems 
duoti pavyzdį ir prie to pat
raukti. Žmonės pradėjo blai
vėti. Toliaus daugiaus, pra
dėta ir balius rengti be svai
galų. Klebono raginami Vy
čiai surengė sau gražų balių 
be svaigalų. Prie to pajudin
ta ir kiti. Choras rengė kon
certų, apie svaigalus nei žo
delio.

Choro koncertas.
Vietinio choro surengtasai 

koncertas tikrai vertas yra ge
ro pažymėjimo.’ Tokio dile
lio ir gražaus koncerto West- 
fieldo lietuviai dar nebuvo ma
tę. Koncerte dalyvavo ne tik 
vietiniai suaugusiųjų ir vaikų 
chorai, bet taip-gi dalyvavo 
jau senai atsižymėję gabus 
dainininkai pp. Jonas ir Mari
jona Cižauskai iš Worcester, 
Mass.; prie jų dar trįs geri 
dainininkai iš Worcesterio 
choro: du vaikinu ir viena 
mergina. Programas su vi
sokiais įvairumais tikrai siek
sninis buvo. Tu svieteli bran
gus! tų balselių gražumas, 
tų dainelių malonumas, klau
sai, klausai, net ausįs links
ta! Itikrųjų buvo kuomi pa
sigėrėti. Kad taip tankiai 
galima būtų girdėti, tai žmo
gus nei mirti nenorėtumei. 
Toki dalykai lavina ir žmogų 
ir naudų parapijos reikalams 
atneša. Tų didįjį koncertų 
rengė vietinis choras, pasidar
buojant varg. V. Kancleriui 
ir klebonui.

Prakalbos.
Ne tik naudingi pasilinks

minimai šį pavasarį atlankė 
mus, bet taipos-gi pamoki
nančios prakalbos nepraslinko 
pro šalį. Prasidėjo vasara, 
karščiau. Prakalbos vis-gį mū
sų neapleidžia. Pirmiausia 
prakalbas surengė L. R. K. M. 
S. A. kuopa. Moterų kuopa 
rengė, tai moterį ir į kalbėto
jas pakvietė. Atsilankė p-lė 
Kašėtaitė iš Brockton, Mass. 
Pirmiausia kalbėjo vietinis 
klebonas p. L. R. K. A. reika
le ir tuoj \ sutvėrė tojo S-mo

kuopų; šiandien toji kuopa 
gražiai gyvuoja ir turi suvir- 
šum 32 nariu. Kalbėjo p-lė 
Kašėtaitė, Amerikoje augus 
mergina. Reikėjo stebėtis 
kaip tai gražiai, naudingai 
gali kalbėti. O kad mūsų 
visos moterėlės ir mergelės bū
tų gerai į širdį įsidėjusios jo
sios žodžius, kitoks pas mus 
būtų gyvenimas: moterįs ne
laižytų alaus bačkučių kamš
čių, merginos nekalbėtų tarp 
savęs angliškai bei negaudytų 
gatvėse “čiutabakių;” suvis 
šviesesnis gyvenimas būtų..

Kitas prakalbas surengė 
Vyčių 30 kuopa. Kaipo kal
bėtojai atvyko kun. A. Petrai
tis ir Pr. Juškaitis. Pastara
sis kalbėjo dviem atvejais: pir
mame aiškino lietuvių karėje 
nukentėjusių padėjimų, ant- 
rame-gi kalbėjo apie draugiji
nį žmogaus palinkimų ir rei
kalų kokioje nors draugijoje 
nariu būti. Patarė rašytis į 
S. L. R. K. A. ir į Vyčių Orga
nizacijų Kun. A. Petraitis 
kalbėjo apie blaivybę ir abel
nai apšvietos reikalų Abel
nai imant žmonės galėjo iš tų 
prakalbų daug ko gero pasi
mokyti, jeigu tik atidžiai 
klausėsi. Kalbų tarpuose bu
vo daugybė monologų, dialo
gų, eilių, dainų ir visko kas 
tik šiame pasaulyje gali būti 
Teisybę sakant, tai perdaug 
visko buvo ir labai ilgai užsi
tęsė. Žmonės neturėjo laiko 
nei į saliunų nueiti. Išmin
tingesnieji nelaukė užbaigos, 
bet išsiskubino žydo rašalo pa
ragauti. Be to mat persausa. 
nors gerai buvo palyta. Mo
nologų sakyme geriausiai at
sižymėjo p. J. Čiurlionis, jau
nas dar vyrukas. Matyt tu
ri gerus prie to gabumus. Tai
pos-gi vaikų deklemavimai 
visiškai puikiai išėjo. Pra
kalbų tarpe buvo renkamos 
karėje nukentėjusiems lietu
viams aukos. Žymesnias au
kas suteikė šie asmenys:

Po $5.00: Kun. K. Vasiliau
skas ir K. Miglonis, po $2.00: 
Juozas Žekonis, V. M. Mas- 
lauskas ir P. Bartulis. Po 
$1.00: M. Barkauskaitė, M. 
Vilkauskaitė, V. Jegelevičius, 
Pr. Jacikas, J. Kuzavėlis. O. 
Vaznomienė, D. Švilpa, J. 
Bernatonis, J. Žekonis, J. La- 
bakojis, Pr. Juškaitis, XX., J. 
Vaznomis, V. Kancleris, B. 
Pūras, K. V. Masaitis, A. 
Repčvs, A. Kavaliauskas, K. 
Valius. J. Miglevičius, J. Ur- 
baitis, B. Greičius. K. Ado
maitis.

Po 50c. A. Daugelytė, M. 
Vitkauskienė, J. Jaruševičie
nė, J. Balčaitis, V. Simana
vičius, V. Jasionis, O. Bajo
raitė, J. Samulevičiutė, E. 
Rominiutė, L. Sasnauskaitė, 
A. Lenartavičienė, St. Dany- 
la. V. Bartkus, A. Masaitis, 
A. Alkošaitis, J. Vilgevičius, 
A. Ambrasas, T. Masiukevi- 
čius, B. Ramatavski, Z. Aleš
kevičius, B. Grigaliųnas, Z. 
Jegelevičius, P. Vertelga, J. 
Vaivadas, A. Jegelevičius, 
J. Kišunas, S. Jaškunas. Jo
nas Vaznonis, T. Baliukonis, 
S. Melešis, J. Gecevičius, J. 
Bakutis, J. Bartkus.

Iš viso su smulkiais surinkta 
$65.80. Prie prakalbų turėjo 
beabejonės pasidaryti ir lėšos. 
Lėšų apmokėjimui ne iš kur 
kitur imsi kaip tik iš sudėtųjų 
pinigų; tai-gi apmokėjus pra
kalbų lėšas, karėje nukentė
jusiems lietuviams liko $55.80. 
Jeigu tie aukų rinkimai tan- 
kiaus būtų daromi, tai visgi 
susidėtų pinigų šmotelis. Mū
sų tautiečiai turėtų šiais lai
kais neleisti vėjais pinigų, ne
leisti jų gerklės pašmeravimui 
kokiu ten raugalu, bet taupy
ti, kartas nuo karto aukoti 
Lietuvai, mat ten vargas, mū
sų broliai žus, jeigu mes jų 
negelbėsime.

Piknikas.
Paskutiniąja šiame tarpe 

pramogėle buvo Vyčių 30 kp. 
surengtasai pikninkas. Pik- 
ninkas buvo surengtas be svai
galų, o žmonės suvisai apie 
hA "^stebuklai! ^-gT^-



“DARBININKAS.”
galo nėra. Raugalo trokštan- 
tieji, visi žydinių bačkų lai
žytojai pažiopčiojo lyg karosai 
iš vandens išimti ir susisukę 
nuėjo sau raugalo ieškotų. Li
ko tik pats gerieji ir gražiai 
sau linksminosi. Pirmutinį 
kartų čia lietuviai išvydo žai
slus, kaip tai: aguonėlė, rū
telė, žilvitis, jievužė ir kiti.

Atskalūnai neturi kredito.
Prasidėjus gerai darbams 

•eiti, prisirinko daugiau lietu
vių. Atsirado daugiau svieto 
'valkatų, raudonkaklių, bet 
visgi tasai gaivalas čia reikš
mės neturi. Jokis prieštiky- 
^inis veikimas neturi vietos, 
nes čia gyvena lietuviai kata
likai. Negeistinieji gaivalai 
tegali tik pakampėmis basty
tis ir it svirpliai čirškenti. 
Tai visas jų veikimas. Gaila, 
kad visi nemokantieji persi
žegnoti, neinantieji bažnyčion, 
nepildantieji tikėjimo prieder
mių ligi šiolei neatgauna savo 
proto ir gyvena kaip gyvulė
liai. Kas iš to jų gyvenimo, 
iš to jų bedieviavimo, tik gė
rių ant savęs užsitraukia ir vis
kas. O kuomet bėda suspau
džia šaukiasi tada prie bažny
čios, prie kunigo, bet tan
kiai gali būti pervėlu.

Negalima pagirti taip-gi vi
sų katalikų. Yra keletas, ku
rie pildo tikėjimo priedermes, 
Jeigu raugalo bačkutė neguli 
kelyje. Bet parodyk tik nors 
stiklų raugalo, tai jau jis me
ta viskų ir bėga prie to stiklo. 
Paskui tik žiūrėkie, kad jau 
su išpustomis akimis, apsi- 
varvaliavę ir krapinėja kur 
patvoriais. Gėda dirstelti į 
tokius proto netekusius žmo
nes. Gerai, kad jų neper- 
daug yra, o mažu ir tie kada 
nors į protų atvirs.

Ir vėl yra čia keletas sker- 
suoeių, kurie ištikrųjų yra ka
talikai, bet vis mat norisi 
laisvamaniško raugo paragau
ti. Susitvėrė T. M. D.; čia 
vis-gi šiek-tiek to raugo galės 
gauti Surengė pinkninkų. 
Nugabeto ten keletu bačkų a- 
laus, tik reikia gėrikų. Bet 
■daug čia lietuvių yra jau su
sipratusių, tad į laisvamaniš
kus pikninkus nesilanko, nors 
labai gražiais garsinimais juos 
kvietė. Štai jų vienas žodis 
į žodį:

“Gramotni” plakatai. 
“Pikninkas! Pikninkas! 

rengia
T. M. Draugystė, kuris atsi
bus nedėlioj 9 dienų liepos 
1916 m. Už baisikielių dirb
tuves Taigi Glėbiamieji Lie
tuvei ir Lietuvaites. Širdin
gai Kviečiame atsilankiti vi- 
sue ant to puikaus pikniko Se
ni yauni did ir Maži Vra vi
si ant pikniko kas tik givas nes 
bus labai puikus. Kokio dar 
mes turėti neturėjome Teipo- 
gi griez puiki orkiestra kietu- 
rie muzikantu, dar prie to 
bus visokiu kitu pasilinksmi- 
nim ir t.t. Kviečia visus, T. 
M. Draugystė.”

Tai tau apšvietos draugija. 
Tai kuo jie peni lietuvius. To
kio mūsų gražios kalbos išdar
kymo, iškraipymo dar nema
čiau. Gal tik “Saulėje” iš 
Mahanov City galima užtikti 
panašius perlus. Tai mūsų 
kalbos pajuokimas. Apsaugok 
Viešpatie nuo tokių švietėjų.

Didžiausia negarbė ir gėda 
žmogui veidmainiauti, arba 
taip sakant dviveidžiu būti. 

' Mes liėtuviai šiandien ant tiek 
turime būti susipratę, kad 
jeigu esame katalikai tai pri
gulėkime tik į katalikų draugi
jas, skaitykime tik katalikiš
kus laikraščius palikime lais- 
niškas draugijas, laisvamaniš
kus laikraščius ualikime lais
vamaniams. Atsikratykime 
galutinai nuo to raugo, tegul 
tas ten rūgsta, kam pilnos iš
minties trūksta. Katalikams- 
gi dviveidžiauti gėda ir pasi- 
žeminimas. Westfieldo lietu
viai kįla augštyn, eina kas 
kart gerin, tik dar galutinai 
nusikratykime likusias dulkes 
ir būkime katalikais mislimi, 
žodžiais ir darbais.

~Rfl.la.ri dėl ė

BRIGHTON, MASS.

tmė civilį šliubų.

Nesenai čia apsivedė Jonas 
Vvšnianskas su Adolnina Lu-

kaite. Toji mergina buvo vi
sų užmiršta ir nuo senai suci- 
cilikėjusi. Vvras-gi ligšiol 
buvo šiaudinis katalikas. Bet 
veždamas sucicilikėjusių mer
ginų sutiko imti civilį šliubų.

Tai jau čia bus ne pirma 
pora su civiliu šliubu. Anuo
met tekėjo B. Mažrimaitė. Tai 
jos vyras panorėjo civilio šliu- 
bo. O ji vis dar buvo kata
likė. Bet sutiko ant civilio 
šliubo. Tai ji vestuvių die
nų buvo apalpus. Gal jautėsi 
negerai padariusi, paminusi 
po kojų gimdytojų tikėjimų ir 
papročius.

Susipratusi Katalikė.

HARTFORD, CONN.

Moterų susirinkimas.

Liepos 10 d. š. m. A. L. R. 
K. Moterų Sųjungos 17 kuopa 
laikė mėnesinį susirinkimų ba
žnytinėj svetainėj. Pirmiau
sia buvo svarstomi kuopos rei
kalai, r toliaus sekė geri su
manymai kuopos bei organi
zacijos labui. Paduotas suma
nymas parengti šeiminiškų 
vakarėlį su programų parapi
jos naudai. Visos narės su 
tuom sutiko, bet tuo tarpu at
silankė susirinkimą® dvasiš
kas vad. kun. J. Ambotas ir 
ištyręs visų tų dalykų, pata
rė pakol kas dar nerengti, ir 
kvietė pasidarbuoti sųjungie- 
tes kada bus surengti f erai pa
rapijos naudai. Visos pilnai 
sutiko ir prižadėjo pasidarbuo
ti pagal savo išgalės. Dau
giaus inešimų nebuvo, nes 
atsilankiusios susirinkime žin- 
geidavo kų nors išgirsti apie 
2-jį Moterų Sųjungos Seimų

Delegatė p-lė A. Stravins- 
kaitė, kuri buvo pasiųsta į 
Seimų pranešė apie svarbius 
nutariinus.

Bet nežinia kodėl nevisos 
sųjungietės interesuojasi savo 
organizacijos reikalais, nes 
į šį susirinkimų mažai teatsi- 
lankė.

Ištikro pas mus dar tebėra 
toks įpratimas, jei išgirsta, 
kad viena atsisakė nuo kuopos, 
tai jau ir nuleidžia rankas ro
dos, kad jau visa kuopa suiro. 
Rodos nebūtų ko taip nusimin
ti, nes matome, kad neprasi
šalina tos, kurios šiek tiek 
rūpinasi organizacijos reika
lais. O jei viena ar dvi tvar
kos ardytojos prasišalina tai 
kuopai nieko nekenkia. Im
kime tvirtesnį būdų Kad ir 
atsisako vienų nepaisykime, 
varykime smarkesnę agitacijų, 
raginkime hartforidetes rašy
tis prie didžiausios Kat. Mo
terų organizacijos, kvieski- 
me seseris lietuves į vienybę, 
meskime į šalį visokius užsi
puldinėjimus ir nesusiprati
mus, imkimės rimtesnio dar
bo, nes pačios galime supras
ti kuo didesnio skaitliaus su
lauksime narių, tuo labiau 
bus užtikrintas organizacijos 
gyvavimas. Matome šiais lai
kais pradėjo organizuotis ko
kia ten moterų progresyvių 
dr-ja ir kaip girdėt jos su vi
sokiomis lengvomis išlygoms 
(aiškiau sakant su veidmai
nyste) kalbina lietuvaites pri
sirašyti ten, prie to šliuptar- 
naičių būrio. O mūsų sesy
tės nesusipažinusios gerai su 
jomis greit sutinka su jų įkal
binėjimais. O toliaus kada 
apsipras su jomis tankiai ga
li pačios tokioms tapti prie 
kokių pristoja. Todėl išpul
tų būti atsargesnėms. Lie
tuvės, jei jaučiatės esate sa
vo tautos mylėtojos ir doros 
lietuvaitės, rašykitės visos 
prie A. L. R. K. Moterų Sų
jungos. Susirinkimai būna 
kas pirmas panedėlis kiekvie
no mėnesio. O toliaus sup
rasite naudingumų šios orga
nizacijos ir nesigailėsite prie 
jos prisirašę.

Kaimo Mergelė.

ATHOL, MASS.

Teatras.

Liepos 4, 1916 Aušros Var
tų Dr-ja pobažnytinėje salėje 
parengė teatrų Lošė divejų 
veiksmų komedijų “Piršly
bos.” Atlošė Vyčių kp. teatra
liškasis skyrius. Pertraukomis 
buvo sakomos deklemacijos ir 
nrakalbos. Nors Artistai dar

nesenai tepradėjo teatrus loš
ti, bet belnai imant, šį veika
lėlį atlošė gražiai. Eiles pa- 
deklemavo p-lė P. Jakimavi- 
čiutė. Paskiaus kalbėjo moks
leivis K. J. Bajorinas. . Kal
bėtojas ragino tėvus leisti sa
vo vaikus į lietuviškų mokyk
lų ir abelnai, kad stengtus 
apšviesti lietuviškoje dvasioje. 
Aiškino, kad lietuvių jauni
mas privalo gerai žinoti: Lie
tuvos istorijų lietuviškų gra
matikų ir literatūrų Kad 
vien tokiu būdu mes tik ga
lim išgelbėti jaunimų nuo pra
žuvimo svetimtaučių bangose. 
Publikos nedaug tesusirinko;' 
gal dėlto, kad labai lijo. Bet 
kurie buvo, tai tie visi pasiro
dė užganėdinti to vakaro pa-

Prakalbos.

Liepos 10 šių metų vietinė 
Vyčių kuopa parengė agitaty- 
viškas prakalbas. Klbėto- 
jais buvo p. K. Pakštas iš Chi
cagos ir moksleivis K. J. Ba
jorinas. Pirmasis kalbėjo nu
rodydamas, kad Vyčių orga
nizacija trumpu laiku gausiai 
išsiplėtojo, ir kad Vyčiai ga
biai veikia labui Tikėjimo, Tė
vynės ir Tautos. Jo prakal
ba buvo gana įspūdinga. An
trasis kalbėjo apie jaunimų. 
Plačiai nupiešė, kaip tėvai 
privalo auklėti savo jaunimų 
tikėjimo ir tautiškoje dvasioje. 
Nurodė aiškiai kaip ištautėji- 
mas lietuvių padarė didelę 
skriaudų tėvynei ir tautai, ir 
kokius dar vargus gali turėti 
tėvynė ir mūsų tauta jei jauni
mas kryps nuo lietuvystės ir 
tikėjimo. Kalba žmonėms la
bai patiko. Buvo rankų plo
jimai, kad kalbėtojas grįstų 
ant estardos ir kalbėtų toliaus, 
ale nebuvo galima; nes buvo 
jau vėlusta valandų o Vy
čių kuopa turėjo laikyti susi
rinkimų Žmonių buvo pilna 
salė. Visi laike prakalbų už
silaikė didžiausioje ramybėje; 
išimant vienų perdaug laisvos 
meilės vyrukų kuris pasielgė 
pagal senovės lietuvių priežo
džio: — “Vagie, tavo kepurė 
degų vagis čiupt už kepu
rės”. — Taip ir čia atsitiko. 
Kada kalbėtojas priminė, kad 
visi priešai ar niekšai Bažny
čios Tėvynės ir Tautos, bus 
pergalėtais, tada vyrukas at
sistojęs sušuko, kad būk ne
reikia taip blogai kalbėti ir vi
sai norėjo užprotestuoti. Bet 
publika vienbalsiai sušuko: 
“Vagis čiupt už kepurės, va
gis čiupt už kepurės.” Vy
rukas ramiai sėdosi ir daugiau 
nieko nebesakė.

Teisybė, nevisi žmonės te
būtų žinoję, kas jis do vie
nas, kad nebūtų patsai save 
apsigarsinęs.

Susirinkimas.

Po prakalbų Vyčių 10 kuo
pa turėjo savo susirinkimų 
Susirinkime prisirašė dar ke
letas naujų narių. Kuopa 
žada pradėti daugiau kų veik
ti visuomenės labui.

Mokykla.

Vietinės parapijos klebonas 
kun. Pr. Meškauskas pakvietė 
moksleivį K. J. Bajorinų mo
kinti parapijos vaikus lietuviš
kai. Pamokos prasidėjo nuo 
5 d. liepos. Vaikų susirenka 
tik apie 50. Bet tikimasi, 
kad laikui bėgant žmonės su
pras naudų mokyklos ir pradės 
daugiau leisti vaikų. Visi 
mokiniai iš ryto susirenka į 
bažnyčių ant šv. Mišių. Po 
Mišių pats kun. klebonas aiš
kina katekizmų.1 O paskiau 
vaikai eina į pobažnytinę salę 
ir ten pradeda mokytojas aiš
kinti: Lietuvių kalbos grama
tikų Lietuvos Istorijų prie 
to skaitymai ir rašymai. Vė
liau bus mokinama deklemaci-

Jaunutis.

tas.
Pirmų kart šios parapijos 

žmonės matė šios rūšies iškil
mes. Nors kun. Kelmelis ne
buvo apsigyvenęs šioje apie- 
linkėje, bet žmonės jį pažino
jo gerai, nes per tris pasta
ruosius metus, vakacijų laike 
jis atsilankydavo pas gerb. 
kun. V. Matulaitį, kuris jam 
labai daug pagelbėjo pasiekti 
jo pageidautų kunigo stonų 
Laike vakacijų jis padėdavo 
prirengti vaikučius prie pir
mos komunijos.

Kun. Ig. Kelmelis gimė 
Lietuvoje, Suvalkų rėdyboje, 
Kapčemiesčio parapijos, kai
mo Navikų. Lietuvoje ma
žai mokslo teingijo vos tik pra
dinėj mokykloj, kurių nevi
sai dar užbaigė. Penkiolika 
metų atgal atvyko kun. Kel
melis į Ameriką į Nanticoke, 
Pa. kur per keletu metų dir
bo kasyklose ir lankė vakari
nę mokyklų Sutaupinęs ke
lis centus, nuvyko į Valpa- 
raiso, lnd. mokytis.

Ten perleido vienus metus ir 
apturėjęs pašelpų nuo giminių 
ir gerų žmonių nuvyko į len
kų seminarijų Detroit, Mich. 
(kuri dabar yra Orchard Lake, 
Mich). Ten užbaigė kolegijų 
ir seminarijos kursus. 24 d. 
birželio 1916 m. Jo Malonybė 
vysk. M. J. Gallagher D D. 
Grand Rapids, Mich. įšventino 
į kunigus.

Lenkų seminarijoje išbuvo 
9| metų kur jį patiko kono- 
sunkiausios aplinkybės iš įvai
rių pusių Didžiai buvo len
kų persekiojamas už tai, kad 
jis stengėsi žadinti kiekvienų 
naujai pribuvusį lietuvį moks
leivį prie tautiško susipratimo. 
Buvo persekiotas ir nekuriu 
lietuvių už tai, kad jis buvo 
gerbiamas daugelio įtekmin- 
gesnių studentų ir seminarijos 
valdžios, bet didžiausis skur
das buvo tai stoka ištekliaus 
įpatingai pradiniuose metuose. 
Bet nežiūrint jokių keblumų ir 
sunkenybių žengė jis prie savo 
tikslo su didžiausiu pasišven
timu. Gal būtų nepasiekęs, 
kad ne geri žmonės, kurie jam 
padėjo pergalėti sunkenybes. 
Vienas iš tų geradėjų, kuris 
gal daugiausia jį gelbėjo buvo 
tai gerb. kun. V. Matulaitis. 
Mūsų kunigijos tarpe perma- 
žai randasi tokių,kurie ypatiš- 
kai užjaučia ir šelpia mokslei
vius. Vienas iš tų geradėjų ku
ris su ištiestoms rankoms pasi
tinka kiekvienų moksleivį yra 
gerb! kun. V. Matulaitis.

Kun. Ig. Kelmelis apleidžia 
šių apielinkę ir važiuoja į 
Grand Rapids, Mich. kurioje 
tai apielinkėje ir diecezijoje 
dirbs lietuvių tarpe dėl labo 
lietuvių ir bažnyčios.

Linkėtina jaunam kun. Kri
staus vinyne geriausios kloties 
ir Dievo palaimos.

J. K. Daržininkas.

NEW. PHILADELPHIA, PA

Primicijos.

Liepos 9 d. najai įšventin
tas kun. Ignotas Kelmelis lai
kė iškilmingas šv. mišias Sal- 
džiausios Širdies Jėzaus baž
nyčioje New Philadelphia, Pa. 
ir po mišių suteikė žmonėms 
nAlAiminimA kaino nrimioiian-

čia apšvieta žemai ir stovi, 
kad tokie “šviesos” skelbėjai 
kaip “kun.” Mockus jais ir 
naudojas.

Būtų neteisinga visus prie 
tokių lyginti, nes yra ir Šven
to Kazimiero draugija ir S. L. 
A. kuopa. Buvo ir vyčių kuo
pa, kuri dabar silpnai tegy
vuoja, bet vis tik saujalė prieš 
tai, kurie žuvę Lietuvai ir do
rai.

Darbai daugiausiai skerdy
kloje, malūnuose ir prie va
gonų taisymo.
puą hųęuiured srąiau ‘eteg 
miestas beveik išimtinai užgy
ventas čekais. Kaip toli če
kai lietuvius pralenkė kultū
roje!

Lietuvių dvasios reikalus 
aprūpina čekų ir airių kunigai 
Prieš Velykas kviečiamas lie- 
tuvys kunigas. Šį metų, čia 
buvo pakviestas Sioux City 
klebonas kun. M. Cibulskis, 
kuris buvo suorganizavęs ir 
parapijų, bet dabar jau pai
rus.

P. Š.

L D. S. CENTRO VALDY
BOS ANTRAŠAI.

Dvasiškas Direktorius:
Kun. F. Kemėšis, 

50 W. Sixth St., 
So. Boston, Mass.

Pirmininkas:
Motiejus Žioba, 

29 Webster St., 
Molden, Mass.

Vice-Pirmininkas:
J. B. Šaliunas, 

866 Bank St., 
Waterbury, Conn.

Sekretorius:
J. E. Karosas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Finansų Sekretorius:
A. F. Kneižis, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Iždininkas:
Mikolas Venis, 

28 Story St., 
So. Boston, Mass.

Globėjai:
Jonas Petrauskas, 

66 W. Fifth St., 
So. Boston, Mass.

Vincas Kudirka,
37 Franklin St., 

Nonvood, Mass.
M. Abračinskas, 

187 Ames St., 
Montello, Mass.

Literatiška Komisija:
Kun. F. Kemėšis, 

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Pranas Gudas,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
J. E. Karosas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

CEDAR RAPIDS, I0WA
Prasidėjus 1908 metų gar

siai Amerikos panikai keletas 
lietuvių atsidūrė šiame rytų 
Iowos miestelyje. Nuo to lai
ko ir pradėjo čia jie apsigy
venti. Dabar čia esama ke
letas desėtkų šeimynų ir nema
ža pavienių. Tikrų jų skai-' 
čių sunku susekti, nes labai 
išsiblaškę gyvena. Čia ran
das įvairių numonių žmonių, 
bet daugiausiai save vadinas 
soči jai istais, nors ištikrųjįj
paklausus kas tas socijalizmas, 
tai vargiai bei atsirastų nors 
vienas, kurs žinotų. Bet 
paklausk kų nors apie tautys
tę, ar tikėjimų, tai tau tiek 
pribers, jog žmogus nežinai 
ar klausyties ar bėgti. Kaip 
keistai suprantama Lietuvos 
autonomijos dalykai, kaip jie j 
aiškina tautystę, tai nors juo
kis ir voliokis. Girdi jei Lie
tuva gautų autonomijų, tai 
pasidaugintų tik karalių skai-1 
čius, o tie tai karių nesigai
lėtų skelbti. Mokslas taip-pat 
esųs nereikalingas, nes pasak 
p. Urbakį, vienų vietinių soci
jalistų stulpų, jis tik stengias 
darbininkams daugiau vargų i 
suteikti. Daugiau žmogui į 
mokslo nereikia, kaip kadI 
“Keleivis” ir “Kardas” su- 
teikia. Tai-gi neindomu, kad i

C. & P. Telephone St Paul 5347
GRABININKA8

IR
BALZAMUOTOJ AB.

Pagrabus atlieku pigiai ir gra 
žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
rai graboryrtės mokslus ir išda
vęs egzaminu. Siunčiu numirė- 
liūs ir į kitus miestus ir pargabe- 
nu ii kitų miestų.

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

Ofisas:
JONAS GREBUAU8KAA 

600 So. Paca Street,
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Jos vertė 100
kokia nau- «£» 
dol., o mes «£♦ 
■■

i$24.50Number - one
Atrodo labai gražus laiš- 

Kiekvienas gavęs tuo M

l

APSVARSt Y k IR PAGALVOK, o kada persi- Yj 
tikrinsi, kad pas mumis viskas pigiau, kaip jūsų j 
miesto krautuvėse, tada pasiskubink parsitraukti nors J 
vienų sau reikalingų daiktų iš mūsų. Mes nupirko- *$ 
me didelę daugybę visokių’tavorų už labai pigių kai- X 
nų. Dtlto ir jums galime pigiai parduoti Pamė- $* 
gink, ir kuomet jums patiks, apie tai pasakyk ir sa- JT 
vo pažįstamiems ir draugams. Tegul ir jie nuo mū- X 
sų nusipirks, o jums už pasakymų visuomet padėka- X 
vos. X

ŠTAI MŪSŲ T A V ORAI IR PREKES.
1. Drukuųjama mašinėlė, labai aiškiai drukuoja, X 

lė, galima jų ir į švąrko kišenių įsidėti. Labai vi- X 
kiekvienam tinkama, labai stipriai padaryta, nedide- X 
siems naudinga ir paranki Jos kaina buvo 30 dolerių. <£♦ 
O mes parduodame už $7.50.

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

Ir dar viena vardu
Auksinis atramentas.

kas tuo atramentu parašytas, 
atramentu parašytų gTomatų negali atsidžiaugti, taip 
kaip jam šimtų dolerių dovanotumel Bonkutės kai- *♦* 
na $1.00.

Sidabriniai milteliai užpilti ant atramento, bliz- X 
ga, atrodo labai gražiai Tinkami meilingiems laiš- X 
kame rašyti — 50c. ♦♦♦

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

4. Grynos skaros pustai (diržai). Kaip ant jų
britvų papustai, tai ji ima barzdų, kaip dalgis žolę. •J* 
Kaina $1.00, $2.00 ir $3.00. Y

Y5. Geriausi galąstuvai britvoms ir peiliams ga-
lųsti $1.00, $2.00. ♦♦♦

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

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

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

dėl merginų.
Pinigus ir laiškus siųskite tokiuo adresu:

Kaina labai pigi, tik $4.00, $6.-00~X

t❖XY
XY
XI

Jack Mailing Order Co., |

kurių

XXX XX 
X
X Xt
A

General Delivery. 
Terre Haute,lnd.

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 mu
mis su dubeltavais roberiais kaina $12.00. Vadinami «£♦ 
pirmo gatunko $18.75. ♦♦♦

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

❖
žXXtX Y i x t 
X 

__________ I 
$1.00, $2.00, $3.00, $4.00 ir $5.00. Y

2) Ar žinai svieto mandrybę, kad į penkias mi
nutes galima nuvažiuoti 10 mylių štyminiu 
Ryto metu į darbų nereikia anksti kelties 
suvargus po dienos darbo ilgai eiti namo, 
štyminį baiseklį, tas nejaučia nuovargio, 
rai galima pasivažinėti, juo važiuoti nereikia jokio 
mokslo. Su kiekvienu tokiuo baisekliu mes duodame 
aiškius nurodymus, kų greitai galima suprasti Mū
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 
$1X25 ir $15.50.

4) Auksinė plunksna, pati atramentu pritraukia. 
14 karato aukso

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

baisekliu? 
ir vakare 
Kas turi 
Labai ge-

Jack Mailing Order Co.,

A

PLATINKITE
- “Darbininko” leidinius



4 "DARBININKAS”

Vietinės žinios.

L. VYČIŲ 17 KUOPOS

IŠVAŽIAVIMAS.
Liepos 16 d. š, 

važiavimas į visiems 
viairrs gerai žinomą 
Spot-pond.

Į tą vietą suvažiuoja 
giausiai lietuvių, 
dieną buvo gana 
būrelis, i 
Vyčiai.

Žaista visokie lietuviški- 
-tautiški žaislai, dainuota ba
žnytinio choro gražios žave- 
jančios dainelės, nusitraukta 
paveikslai, buvo ir lenktynių, 
vienu žodžiu buvo gražus, pa
dorus išvažiavimas.

Daugiausiai pasidarbavo 
prie surengimo šio išvažiavi
mo pp. L. švagždys, J. Jaku
bauskas ir kiti.

Buvo atsilankę ir neprašyti 
svečiai, taip vadinami mūsų j 
pažangieji (jie tik patįs save i 
taip vadina), kurie bandė su
ardyti, šaukė, stumdėsi, bet 
nieko nepešė, turėjo pasi- ■ 
traukti.

Ar ne laikas jums vyručiai 
turėti daugiaus žmoniškumo ir 
proto, nes ligšiol jums to tik 
ir trūksta.

Bet tai niekis, juk ir žvė
relis apsipranta su žmonėmis, 
tai gal ir jie apsipras ir links
minsis drauge ir daugiaus taip 
nedarys.

Pažymėtina, kad tai darė 
laisvamūnių veikėjai.

Vytis.

m. buvo
lietu- 
vietą

18-

dau- 
tai-gi ir tą 
skaitlingas 

daugiausiai jaunimas

t gramatikos, kas kitose kalbo
se yra visai negalimas daik- 

■ tas.
Esperanto, užkariavęs pa

saulį, atneš žmonijai tą nau 
dą, kad žmonės galės skaityt 
viską, ką tik rašėjai yra per 

į amžius parašę, ar parašys, nes 
• tą viską lengva bus išverst Į 
; esperanto kalbą.

Esperanto milžiniškais žing- 
I sniais žengia pirmyn; jį tūk
stančiai draugysčių platina, 
turi daug laikraščių ir suvir- 

; šunį 5000 tomų literatūros, 
‘ verstos ir originališkos bei 
tūkstančius prakilnių priete- 

, lių rėmėjų.
Tat mokinkimės ir platin

kime tarptautišką neutrališką 
kalbą ESPERANTO.

Ona Jatulevi&utė, (po vy-f 
' ru Raslanienė) paieško tėvo I 
Antano Jatulevičiaus, 27 me
tai, kaip Amerikoje. Pir- 

| miaus gyveno apie Baltimore, 
Md. Labai meldžiu atsišauk-

! ti šiuo adresu:

LIETUVIS KRIAU0IU8.

i DR. SPRINGER
DENTISTAS
49 Chabers St., 

West End
364 Harison Avė

S. E. Bostnb

‘ ‘ DARBININKO ’ ’ AGEN-
TAMS IR PLATINTO

JAMS.

(83-5)

ONA RASLANlffl*
45 Mechanic Str., 

Newton Upper 
Falls, Mass.

Falls, Mass.

GERIAUSIOS 
F A R M O S.

Norintieji pirkti gerą farmų 
budintais, Sodais, apsėtais

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

PETRAS MAKAREVIČIUS,

(Arti lietuvią bažnyčios) '
105 So. Meade Str., 

Wilkes-Barre, Pa.

f MM
Savas Pas Savą Remkit Savuosius

i

SUGRĮŽO.
Kun. F. Kemėšis ir p. J. E. 

Karosas, delegatai nuo L. Vy
čiu, 17 kp. Į Vyčių Kongresą 
jau sugrįžo. Džiaugiasi Kon
gresu. kurs buvęs gyvas ir 
vaisingas gerais nutarimais.

AUKSAS UŽ GELEŽĮ.
Kantrūs ir patrijotiški vo

kiečiai visokiais būdais gelbs
ti valdžią. Atiduoda visokias 
brangenybes — auksinius laik
rodžius. žielus ir tt. už tai 
gauna nuo valdžios geležinius 
žiedus artistiškai išdirbtus. 
Duoda ir Šiaip dalykėlius at
minčiai.

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 gautu

“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:

SU
somaz sojaž soiąjĮpsiau ji sįb5įub[ 
nebrangiai ant lengvą išmokėji
mą, kreipkitės prie mūsą, seniau
sią teisingiausią farmą pardavė
ją. Mes vieninteliai esame uždė- 
tojai ir apgvvendintojai didžiau
sios lietuvią farmerią kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scott- • 

i ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvią farmerią 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 

I 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- 

i lonijos mapą ir parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerią 
venimo.

Adresuokite,
A. KIEDIS & CO.

Pecples Statė Bank Bldg. 
Scotville, Mich.

3. IŠ PO DARBININKO
PLUNKSNOS.
Parašė F. V.

KAS TAI YRA
ESPERANTO?

ATMINK.
Kiekvienas rakandas pir

ktas mūsų kratuvėj ženklina 
taupumą jums visiems

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

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo
Nuo 2 iki S po piet. Nuo 7 iki 8 vakar*

508 BKOADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
Tel 502 S. R

TEL. BACK BAY 42OC

TeL So. Boeton 294

DR. JOHN P. JONĖS
Ofisą valandos

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

Speiališkai atlieka visokius blogiau utie 
gydymus, ypatingai su aleKtromis.

392 BroaG atj, '.erfe L.i
SO. 2C5 7OA,

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynoe Gydo^ visokias? ligas
1-3 P. M. 7-9 P.M. Priskiris^Lkinlus.

419 Boylston St., Boston, Mass.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

darbus, plaka- 
konstitucijas ir 

darbą geriausiai

Jei lietuviai darbininkai no- 
sužinoti. ką apie darbinin

kų gyvenimą rašo darbininkas, 
tai būtinai tegul perskaito šią 
knvgelę.

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

n
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Aisbaksis lygiai toks, 
kaip paveikslas parodo

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

James Ellis Co.
Kampas B ir B’way,

Lietuviai pardavėjai vi
suomet randasi krautuvėj.

Atdara panedėlio ir subar
tos vakarais.

MŠS IR KAS TAI YRA 
SOCIJALIZMAS?

Parašė F. V.

—

“Darbininkas,”
242 W. Broadvray,

So. Boston, Mass.

Esperanto yra tai dirbtinė 
kalba. geniališkai išrišanti 
nuo amžių tarptautiškos kal
bos klausimą.

Esperanto yra tai gražiai yra tas, 
skambanti kalba, kuri duoda- ■ 
si neišpasakytai lengvai links- : 
įduoti apie visokeriopų minčių i 
bei išsireiškimų; nėra tokios 
minties, kurios žmogus Espe
ranto kalboje negalėtų išreikš
ti.

Esperanto yra tai neutra- 
lišks Įrankis komunikacijai. 
tarp intelektuališkos žmonijos.

Esperanto neturi tikslo pa
naikinti tautines kalbas, bet 
šalia tautiškų kalbų tarnauti 
tarptautiškuose reikaluose.

Esperanto atneša Lietu
viams garbę, nes jos autorius 
gimęs Lietuvoj.

Esperanto lygina visų tau
tų žmones ir prašalina neapy
kantą. nes kalbant esperantiš- 
kai nereikia nusižeminti prieš I 
svetimas kalbas.

Esperanto kalba yra di- 
džiausis kultūriškas išradimas i 
devynioliktam šimtmetyje ir 
turi didelę ateitį prieš save.

Esperanto kalbos gramati-1 
ka neišpasakytai lengva: vi-Į 
dutiniškai prasilavinęs žmo-j 
gus ją gali išmokti i valandą! 
laiko.

Esperanto kalbos žodynas 
susideda iš kelių tūkstančių 
grynai tarptautiškų šakninių 
žodžių, beveik visiems ap
šviestiems žmonėms žinomų, Į 
tai-gi daugiau kaip pusę nerei
kia nei mokintis.

Esperanto šiandien ant tiek 
jau yra išplatintas, kad nera
site pasaulyje miesto ir net di
desnio kaimo, kur nebūtų es- 
perantistų.

Esperanto kalboj parašytą 
tekstu galima skaityt su pagel- 
ba žodyno, net nesimokinus

*1 T

SVARBI ŽINIA.
So. Bostono Vyčių 17 kuo

pa rengia didelę “Lietuvių 
Dieną.” kuri atsibus spalio 
12 d. (Columbus Day) darže 
“Calidonia Grove,” TVest 
Rosbury, Mass. Svarbiausia- 

kad visas pelnas tos 
dienos bus skiriamas dėl ka
rės nukentėjusiems lietuviams. 
Bus Imtynės. “Baseball,” 
Lenktynės, Prakalbos. Dai
nos ir daug dar pamarginimu.

Taigi meldžiame visų apie- 
linkės draugijų ir kuopų ne
rengti nieko ant tos dienos, o 
ruoštis važiuoti Į tą Vyčių 
rengiamąją pramogą.

Rengė jat

Apie vienybę visas pasau
lis kalba, bet vargiai ją suran
da. Kas nori sužinoti ant ko 
turi remties tikra darbininkų 
vienybė, tegul Šią knygutę 
perskaito. Čia ir-gi suras 
daug žinių apie socijalistų 
mokslą. 32 pusi.......................5.
LIETUVIAI PAS SAVUS.

nau-Pasiuvam drapanas sulig 
jausios mados ir pagal Jūsą noro.

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

i'Castle Sguare’s Block’e.)
i
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Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje. 

—YRA—
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam 

Ramybė’
Tūkstančiai Lietuvią-Katalikų priguli prie šios 

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

Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: —
1) Apsaugoja narią 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, Mleidinėja gerus raštus ir 

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

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

nigiškai ir morališkai visokias lietuvią kultūriškas 
įstaigas ir tt.

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

J. S. VASILIAUSKAS,
112 If. GREDTE ST., :: :: lALTDfORE, MD

!■
. •
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TtLtFMONt So. Boston 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

William F. J. Houard 
Li etuviška pavarde buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas 

315 Broadway, So. Boston

L 
h

t

TAUTOS FONDO 
ŽENKLELIAI — 

geriausiai nusisekė pada
ryti Bostono firmai 

BOSTON BADGE CO. i 
Lietuvių tautiškos spal- ■ 

vos, žirgvaikis ir parašai 
anglų ir lietuvių kalbomis. ; 
Puikiausiai tinka platinti . 
tarp 
Day.

už

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šią 
dalykėlių: visokią ženklelią draugijoms, o ypatingai ku- 
kardų, guzikučią, metalinių anameliuotą ir padengtą 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.

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

naują išra imą.
Visą darbą gvaran tuojame.

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

PRIE DCRCHESTER ST. .f

V alandos
nuo 9 vaL ryta
iki S. vai. vakare.

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

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS tAPALIS

meistras
indeda telephonus, dengia 
gus,

sto- 
ir atlieka visus staliorys- 

tės darbus prideramai.
KATNOS NEBRANGIOS.
Ofisas Gyvenimas

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

_ Skaitykite ir platinkite 
į “Darbininką.” Tegul jis ran

dasi kiekvienoje grinčioje.
Jei prenumerata baigiasi, 

tai negaišuodamas atnaujyk.

k k k k 
k. k k k k k k k 
k k k k k 
k k k k k k 
k k k 
k k 
k k k k k k k k k k 
k k 
k k k k k k k

M. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST., :: :: :: :: MONTELLO, MASS. 1

Vienatine Lietuviška

1
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 pučkų
Nu6 prakaitavimo kojų
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

1.00

75c.

1.00
1.00
50c.
1.00
L00 
z5c.
25c.

50c.

25c.

50c.
25c.

1.00

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

Gyduolės nuo vištakių 
(corn’s) 15, 20

Pilės dėl Kepeną 
ir Tnkstą

Proškos nuo nervižko 
vos skaudėjimo 10

1.00

50c.

1.00

ir 25c.

75c. 
gal- 
ir 25c.

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Tre janka.

25c.
Visokie kvepianti 

muilai 10,
Periamos visokių

50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

15 ir 25c.
gėlių 25,

te 
te te te te te te te te l 
| 

s 5 g 
s 
i
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Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokią paslap
tingų ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintu jums 
katą, kreipkitės pas mane, o ai 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 

ezpresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

svei- 
bus

s

£

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

Gy
jama

i

t

Tel. Oiford 4900.

J. P. TUINYLA
amerikonų per Tag

•J

2. Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Pa
rakė 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.

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.

1 TŪKSTANTI —
TIK S7.00.

Adr.
294 Washington Str.,

Tel. Rom. 629
BOSTON BADGE CO

Boston, Mass.

T ei. So. Boston 2 70

DR. JOHN MacDCMNELL, M. D.
Galimu susikalbėti ir lieturiszkai. 

Ofiso vnbandos:
Rytais iki 9 vai. 

Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

Akių Specijalistas.

Prirenka akinius '
i

•a*************************************

Vienatine Lietuviška

H. S. Stone, Oph. D.
399* BROADWAv «o »o«yon.

I žlaikom didžiausia krautuvę 
leimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkofus, duo- 
’atH ant bargo ir ant išteokesčią, 

■mt lengvų išlygą, 
aie agentų kiek' iei

v* 
dėl j i 
eiams, 
siunčiame ant pareikalavimo 
25 centus štampų.

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

ų Valst: 
nuošimtį 

didelį

Reikalai! ja- 
kiekvier.am mieste Sa

jų i." Kanadoj, di- 
du<'d?! t>erkup 
nauję katalogą 

už

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 5

te

I
T 
TX tX

Krautuve
Kuri užlaiko visokio ta- 

voro, reikalingo maine- 
nieriams.

❖ 
?!t t t

V. LUKOSEVICIA, 
*t* Minersville,

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

LIETUVIUS.

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

WORCESTER, MASS. i

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

ir

5.

5. Darbininkai, Vienykimės ir kas tai yra 
Socijalizmas0 Parašė F. V. Apie vienybę vi
sas pasaulis kalba, bet vargiai ją suranda. Kas 
nori sužinoti ant ko turi remties tikra darbi
ninku vienybė, tegul šią knygutę perskaito. 
Čia ir-gi suras daug žinių apie socijalistų 
mokslą. 32 pusi....................................................... 5.

6. Komedijėlės. Parašė Uršulė Gurkliutė. 
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..

4




