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Kiek buvo
Mūšiai eina Neramumai
Delegato
streikų.
Graikijoj.
visur.
laiškas.
Gerbiamieji: —
Ką tik parvažiavau iš Kau
no nelaisvės. Išleidęs p. Biel
ski iš Berhmo, laukiau paso
Šveicarijon, kurį turėjau gaui iš “ Ausvertiges Amt Beryne."
Belaukiant man Beryne paso, vokiečių policija
Berlyne gavo telegramą, kad
suareštuoti kun. Bartušką. Ir
lomet aš pasirengęs buvau
važiuoti, policija pasiemane i savo rūpestingą
gio oą
parvežė Kaunan ir patupdė pestungėn.
Ten prasėdėiau visą savaitę.
ę, ir jau bupasirengęs mirti. Maniau,
žiaurūs karės santikiai
ažudys man da brangią gystį. Bet Apveizda kitaip lė;.
Užsimokėjęs 1.000 mar
kių vokiečių valdžiai ištrukau
iš jų nagų.
Kaip linksma
mai buvo peržengti laisvos
šveicarų žemės rybas, tegali
suprasti tik tas, kuris ištikro kada nors mirčiai akysna
žiūrėjo,
Delko mane suareštavo papasakosiu sugrįžęs Amerikon.
Lietuvių konferenLousannoje
negalėjau
vijose
dalyvauti.
Dalyvavo vienas
dskis ir p. Karuža. P. Ysužinoję:s mano likimą sužo Friburgan ir per jį siuuJums šitą laišką.
Skaitokonferen vijos nutarimus.
Čion yra visi lietuviai ir Gab■ iš Lousannos.
Sutverta
suorganizuota informacijos
iras. Kasierius tuom tarpu
inkta kun. Vlad. Dzimidavicius, o sekret
įesne Inriekus.
Apie
prafor. B. sąstatą
nors
n»-šta vėliau.
$1.500 dolerių.
Jie būtinai
reikalingi
T)rr 1 tuom tarpu skolų
nadengimui.
27 birželio burimui.
i-čioji tautų konferencija, kur
:>‘s būsime legaliais delegaais nuo lietuviii Lietuvos ir
\merikos katalikų. Dalyvaus,
šskyrus mažesniasias tautas:
franmzų. anglų, belgų diploitai.
Po tam važiuosime
opiežių.
Popiežius ža>. Yčui paskirti lietuvių
(Jai la, kad neturime
norialo Amerikos lietuvių
vyskupo.
Gaila, kad niekas
neišsijndino iš Amerikos kuni
gu lietuvių, nors ir buvo ža
dėta atsiųsti 3 atstovus Ry-

ABI PUSI ATKAKLIAI
GRUMIASI.
Europoje mūšiai eina veik
visuose kariniuose frontuose.
Ligšiol nieko nebuvo girdėti
nuo Balkanų.
Dabar ir ten
sujudo. Pranešama, jog bom
bardavimai prasidėjo visu Sa
lonikų frontu.
Talkininkų aeroplanai me
tė bombas Monastirio apielinkėse ir išdegino javus.
Sakes
jog talkininkai rengėsi jau ge
gužio mėnesyje pradėti žengi
mą pirmyn Salonikų fronte.
Tuomet to nepadarė.
Tai da
bar liepos mėnesį, turbūt pa
darys.
Tame fronte serbų esą 130.
000 kareivių, o išviso su francūzais ir anglais ten esą 600.000.
Prieš juos stovi bulga
rai, turkai ir teutonai.
Jų
skaičius nežinomas.

Ryme skelbiama, jog Atė
miose, Graikijos sostinėj, kilo
smarkios riaušės.
Minios kįla prieš karališką valdžią.
Pranešama, jog karaliaus rū
mai tapo padegti.
Jau pereitą savaitę sudegė
imis, o jei dabar sudege
ai sostinėj, tai karalius
zi d
kur gyventi ir bus prive:
kur nors “burdo’’ ieši
KO

Per pastaruosius šešis mė
nesius Suv. Valstijose buvo di
delės daugybės streikų.
Nuo
gruodžio 1 d. 1915 m. iki bir
želio 1 d. š. m. streikų buvo
1432.
Tai tiek buvo streikų
per tuos Šešis mėnesius.
0
per visus 1915 metus streikui
tebuvo 1.405.

I

WILS0N VAŽIUOS I MIŠ
KUS.
Prez. AVilson ketina išva
žiuoti iŠ sostinės ant dviejų sa
vaičių.
Važiuosiąs pasilsėti
į Visconsino miškus.
Pas ilsėjęs, at s igri eb ę . pradės rinkimij agitaciją,
Nežinia ar jo žmona taip-gi su juo
važiuos i miškus.

VĖL UŽPULS.

Per gegužio mėnesį š. m.
Villistai parubežiuose vėl
streikų buvo pradėta 396. ėmė dūkti ir išrodo, jog išStreikavo daugiausiai namų naujo suplenavo užpulti kokį
statymo darbininkai ir dir nors Suvienytų Valstijų mies
bantieji prie metalo.
Dau tą.
giausia streikų buvo New YorVillistai laksto mažais buko ir Pennsylvanijos valstijo-' rjajs
Pasienyje dabar jų esą apie 200.

BIURAS IŠRIŠ STREIKO
KLAUSIMĄ.

delegatas

rašo

lavonu,

MIRĖ MOKSLĄVYRIS.

Ispanijos ministerija nuta
Paryžiuje mirė didis moks
REIKALAUJA TAIKOS rė pavesti geležinke.ių darbi
VENGRIJAI.
ninkų streiką Socijaiinių Re lo vyras Eliją Miečniko\. Tu
.Jis buvo pa
Grafas Karolyi, preziden- formų Institutui.
Kaip tai rėjo 71 metus.
neprigulmingus institutas išris tą 1-1
tas velig rų
Buvo
klausimą saulinės šlovės vyras.
partijos,
atsistatydino
nuo
sadirektorium
Pasteuro
institu

taip valdžia sutiks.
FRANCIJOJ.
to.
Išrodė, jog rūgštūs pie.Jisai tvers naują
šiuo kartu Franci joj eina vo vietos,
PASITRAUKĖ
KAIZERIO i nas yra labai sveikas valgis.
partiją
—
taikos
partiją,
kuri.'
smarkesni mūšiai tik ties LonAKYVEIŽDOJE.
Jis buvo rusiškos kilmės.
gueval ir Biaclies.
šiaip ki reikalaus Vengrijai taiko: rejkalaus
taikos
ar
pritars
tam
Šiomis dienomis kaizeris
tur žymesnių veikimų nėra.
ar
ne.
(
i ra buvo vakariniame fronte. Ta
Vokietija
ir
Austija
Ties Lougueval kruvini mū
NUKRITO METEORITAS.
šiai eina tarp anglų ir vokie fas sako, jog į jo partiją tus rėsi su karvedžiais apie kari
Hot Springs, Ark. — Už 20
nius veikimus.
Kaizeris taip
čių.
Vokiečiai daro atakas, 70 parlamento atstovų.
000
kareiviai.
mylių
nuo šio miesto nukrito
Smarkiai paboinbardave, pragi stengėsi padrąsinti savo ka
iš
padangi
nilžiniškas meteoreivius Somme apskrityje, kur
'įėjo užpuldinėti anglų poziciUŽGRIEBIA
BRAVORUS
ritas,
Pumtelėjo į žemę su
jas.
angiai briovėsi pirmyn.
Tuose mūšiuose vokieIR
SALIUNUS.
didžiu
smarkumu.
Ant žeTen esant kaizeriui, anglai
Č-iai vartojo troškinančius gaAnglijos
valdžia
pradėjo
užmės
pavii
io
kyšojanti
dalis yBet nei viena pusė nepadarė smarkias atakas,
Tuožus.
griebinėti
bravorus
ir
saliūnus.
ra
tokio
didumo,
kaip
penkiii
met anglai prasilaužė per vos i varė pirmyn.
C'arlisle distrikte užgriebė ke kiečių liniją, užėmė Delville kambarių namas,
O be abeturis
didelius
bravarus
ir
vi

jone
s
žymi
jo
dalis
Įsimušė į
ir Bezentiu-Le-Petit miškus ir
RUSŲ FRONTE.
sus saliūnus.
Juos kontra Įsilaužė į trečią vokiečių lini žemę,
Prie jo dar negalima
Pagal rusų pranešimų ties ltuos ir valdys pati valdžia.
ją.
Tuos laimėjimus anglai prieiti , nes nuo jo dar eina
Ryga eina artilerijų mūšiai, Kai karė prasidėjo, tai val
dūmai ir gazai.
Kai skriejo
padarė matant kaizeriui.
Vokiečiai bandė atgauti ne džia paėmė Į savo rankas georu.
tai
jo
šonai
labai
įkaiSusirėmimas buvo be galo
tektas pozicijas, bot tas jiems ležinkelius. telefonus ir tele
to.
kruvinas, žiaurus ir atkaklus.
nesisekė.
grafus. Tai turbūt visoje An Buvo susirėmimų požeminiuo
Volynijoj rusų armijos da glijoje valdžia užgriebs saliū
POLICIJA SUKĖLĖ
se urvuose.
Ten priešininkai
lis gen. Sacharovo vedama lie nus ir bravarus.
Prie to va kol turėjo rankinių bombų, tai
MAIŠTĄ.
pos 16 d. laimėjo mūšį ir paė rėsi Lloyd George. dabartinis
metė vieni į antrus.
Gi bom
mė 13.000 austrų nelaisvėn ir karės ministeris. BravarininBrazilijoj, Matto Grosso
bų netekę, tai ėmėsi Į glėbius,
30 armotų.
Po tos pergalės kams ir saliūnininkams val
valstijoj,
jMj-licija padarė mai
smaugė vieni antrus, kan
rusai vijo austrus per Lipos džia užmoka.
Federalė valdžia pasiun
džiojo. spardė, kad parblokš štą.
upę.
Rusams kliuvo daug
tė
kariuomenės
įvykminmi
ti savo priešininkas- Tai bu
visokios karinės medžiagos ir GENERALIO ŠTABO ATSI
tvarkos.
vo skerdynės, panašios į lau
provizijos.
Iš to aišku, jog
ŠAUKIMAS.
kinių žmonių.
austrai traukėsi skubiai ne
Vokietijos generalis štabas
PERSIGANDĘS ŠOKO
Kaizerio padrąsinimai ne
tvarkoj.
Austrai nesuspėjo išleido į žmones atsišaukimą.
Į ŠULINĮ.
ką tegelbėjo.
sugadyti armotų. Tai ant ry Tame atsišaukime prašo gy
tojaus rusai jau 17 priešininko ventojų pasitikėti jais ir Vo
Norwalk, O. — Dideliu per
RUSIJOS NUOSTOLIAI
armotų vartojo bomuvrdavi- kietijos armijos jėgomis.
kūnijos
trenksmu vienas šuo
At
DIDELI.
mui jo pozicijų.
buvo
taip
persigandęs, jog jis
sišaukime sakoma, jog ligšiol
Berline paskelbta, būk suVokiečiai skelbia, jog ru- pasaulis nieko panašaus nepa iyg gautų iŠ Petrogrado žinių šoko šuliniu ir prigėrė.
sai Rygos fronte daro nuolati tyrė. kad dabartinės skerdy rusų nuostoliai nuo pradžios jų
nes atakas, bet jos neturinčios nės ir nei kokia armija nieko dabartinio ofensyviško veiki
IŠGABENIMAI PASI
jokio pasisekimo.
DIDINO.
panašaus nenuveikus,
kaip mo iki liepos 1 <1. yra 262.000
m. —
dabar vokiečių karuomenė*. kareivių. Tuose mūšiuose kri
Pereitą savaitę iš New YorANT 30 KAIMU VIENAS Prašo netikėti priešininką to 14.900 rusų oficierių. 17 ge
Lietuva išrodo lavonu. Reiko
amunicijos ir kitų prekių iš
ŽMOGUS.
skelbiamoms žinioms apie per nerolų, 29 pulkininkai ir 248.ia jai gyvastį nešti.
Atsi
gabenta
už $89.323.049. UžSomme apskrityje francū gales, apie užėmimus mišką,
lankymas lietuvių delegatų at zai atsiėmė iš vokiečių 30 kai
pereitą savaitę išgabenta tik
sodžių, kaimų.
Tas esą da
BRANGIAI ATSEINA.
gaivino mūsų brolių dvasią, ir
už
$47.645.992.
mų ir miestelių,
Juose rado romą, kad pasėti vokiečių neKarės reikalams Anglija iš
suteikė jiems moralę galybę
tik vieną žmogų,
Mat vokie- pasitikėjimą.
leidžia $30.000.000 kasdien. Tą LAUKĖ 10 METŲ, MIRĖ PO
perkentėti didelius vargus.
čiai nužiūrėdami, jog francūpaskelbė kanclerius McKenna.
Adr.:
TRIJŲ VALANDŲ PO
I
zai darys ataką, tai visiems
REIKIA
ANGLIŲ.
Išlaidos didinasi.
šių metų
Jlotel Terminus,
APSIVEDIMO.
gyventojams paliepė išsikraus
Iš Europos pribuvo Chas. pradžioje Anglija išleisdavo
Fribourg, Switzerland. tyti. eiti tolyn.
Tas vienas Moroe. Jis yra United Statės dienoje $‘2.5.000.000.
Tacoma. Wash. — Al bert
Su tikra pagarba
žmogus pasislėpė rūsyje ir už Steamship kompanijos preziClemente apsivedė su Louise
Kun. Dr. V. Baltuška. siliko.
dentu.
Pasakoja, jog Euroi
IŠRADO KALTAIS.
Harm.
Po trijų valandų po
poje
trūksta
anglių
ir
reikaLawrence,
Mass.
—
Teis

apsivedimo
jaunavedys mirė
LIETUVIŲ DIENA.
PRITARĖ VALDŽIAI.
lauja iš Amerikos.
mas išrado kalta visą Haver- nuo plaučių uždegimo.
Jau
Schuylkill’o Lietuvių Die-i
Anglijos valdžia panorėjo, I
hillo miesto valdžią už tai, kad i prieš 10 metų buvo jiedu suta
na rengiama šiemet rugsėjo 15 kad šiemet rugpiučio mėnesio
PAŠAUKĖ SENUS
Bet atsitiko
: įvyko smarkios riaušės, kuo rę sueiti poron.
<1.
Atsibus Lakewood ir La-I, darbininkiškos šventės būtų
ARMIJON.
met bal. 3 d. ten Leyden norė taip, jog ilgai laukė, o trum
ke Side parkuose.
apleistos, nes kitaip būtų di-:
Francijos valdžia pašaukė jo sakyti
Kai vyras suneprieškatalikiškas pai gyveno.
Kiekviena kolonija lai iš lai-; delis sutrukdymas išdirbime Į armijon vyrus nuo 47 iki 48 prakalbas.
Apkaltino majo- galėjo nuo plaučių uždegimo,
ko pasirūpina Special trauki-' amunicijos.
Tai unijos vien metų amžiaus.
Neima to am rą ir keturis aldermanus, kad tai jo sužieduotinė panorėjo iš
nius į Kast Mahanoy Junction. i balsiai parėmė valdžios pasiū- žiaus tų vyrų, kurie dirba a- nepasirūpino išvaikyti neteisė tekėti pirm negu jos numylėti
Rengėjai.
i lijimą.
municijos dirbtuvėse.
tą susirinkimą.
nis numirs.

sakyti kokioje nors apielinkėje
prakalbas, malonės i sunksta
pranešti žemiau pasirašiusio
antrašu, kur ir kiek sykių jie
Katalikiškų organizacijų ši- apsiima kalbėti; kur jiems bū
metiniai seimai nusprendė nuo tų parankiau nuvažiuoti. Lai
22 iki 29 spalio šių metų lai visi, kas tik gali ir moka mū
kyti
Katalikų
Spau sų žmęniu širdis sujudinti at
dos Savaitę, kurioje bus siliepia. Rengiamės prie mil
agituojama už katalikiškus žiniško darbo, tai tegul tas
laikraščius, renkamos prenu darbas tokiu ir išeina.
Nors
meratos, parduodamos kny syki parodykime, kad mums
gos ir brošiūrėlės, aiškinama visiems gyvai apeina savi rei
kataliku spaudos svarba ir kalai ir dar užvis brangiausi
skatinama žmonės prie dides reikalai — katalikiškos spau
nio savo laikraščio ir knygos dos praplatinimas.
pamylėjimo.
Kaip svarbus
Taipo-gi prašyčiau atsiliep
lietuviams katalikams savosios
ti
ir
tų koloniją lietuvių, kur
spaudos praplatinimas — aiš
ku kiekvienam.
Kuo dau- bus reikalingi kalbėtojai, nu
giaus turėsime laikraščių pla rodant, kiek sykių ten pagei
tintojų ir rėmėjų, tuo grei daujama prakalbas surengti.
čiaus pakilsime apšviet-oje, su- Pasistengkite visi, kad Kata
stiprėsime ir atremsime mū likų Spaudos Savaitė pasiek
sų idėjos priešų antpuolius. tų savo tikslą, kad laike tos
Nėra abejonės, kad plačioji savaitės visi lietuviai turėtų
Amerikos lietuvių visuomenė progą užgirsti apie katalikų
iš visų jėgų parems tą darbą, spaudos svarbą ir naudą.
Pranešimus siųskite tuo
sulig išgalės vykins gerus su
jaus.
Sutverę savo kolonijoma. ymus, bet čia neužteks
■
je
Katalikų
Spaudos Komisiją
vieno darbo, reikės gyvu žo
džiu agituoti, aiškinti katali išanksto pasirūpinkite, kad
kų spaudos svarbą. O tą ga viskas būtų kuogeriausia su
lės atlikti ne kas te. ąs, kaip tvarkyta ir suorganizuota-. L.
mūsų gerbiamieji kalbėtojai, D. S., Vyčių, Moterų, Blaivi
kurių ačiū Dievui turime ne ninkų, Moksleivių ir R. K.
mažai ir pilnai suprantančių Spaudos kuopos pajudinkite
katalikų visuomenės siekius ir žemę iš pat pamatų, parody
kite visiems, kad ne vien šne
idealus.
komis bet ir darbais esame ka
Nuo 29 iki 29 spalio kiek talikais, tikrais lituviais, kad
vienoje lietuviu kolonijoje, kur pirmoje vieloje mums visiems
tik bus surengta Kataliku rūpi katalikų visuomenės au
Spaudos Savaitė, reikės pasa gimas ir stiprėjimas, o tą te
kyti nemažai prakalbu, paga galėsime atsiekti per savo
lios reikės tas prakalbas taip spaudos išplatinimą tarpu A
sutvarkyti, kad visur lietu merikos lietuviu.
U7
vius pasiektu gyvas, iškalbus
Visais reikalais, kurie pa
žodis, šiuomi reikalu ir krei
liečia
Kataliką Spaudos Savai
piuosi pas gerbiamuosius kal
tės
rengimą,
kreipkitės šiuo
bėtojus, prašydamas jų nuo
širdžiai prigelbėti šiam milži antrašu:
niškam darbui. Kurie iš dva
J. E. KAROSAS.
siškių ir svietiškių kalbėtojų
242 W. Broadvay,
galės nuo 22 iki 29 spalio paSo. Boston, Mass.

Atsišaukimas

POPIEŽIUS ĮSITAISĖ LAI
VĄ.
Popiežius Įsitaisė laivą ir
jis randasi uoste miesto Vivita Vecchia. netoli nuo Rymo.
Ant to laivo plevėsuoja popie
žiaus vėliava — baltos ir gel
tonos spalvos.
Prieš karę tas
nebūtų galimas daktas.
Ita
lijos valdžia nebūtų sutikusi
leisti popiežiui įsitaisyti laivą
ir plaukti į bi kokį Italijos
uostą.
Kai 1871) m. popiežius nete
ko svietiškos valdžios, tai ji<
pasidarė Italijos valdžios kaip
ir nėlaisvių.
Iki šios karės
popiežiaus vėliava Italijoj nie
kur nebuvo vartojama, nes ne
buvo valia tai daryti.
Karei
prisadėjus, virsta kitaip.
Austijai ir Vokietijai tapo
pranešta, jog jūrėse plauki
nės popiežiaus laivas su tam '
tikra vėliava ir to laivo neva
lia torpeduoti submarinams.
Popiežiaus laivas pirmą ko-'
lionę darys į pietinę Ameriką,
f Argentiną veš naują popie
žiaus pasiūt i nį Mvr. Bassallo
di Tarregrossa.
Popiežiaus laivo vardas yra
Nuncius.
Dabar visos kariaujančios
valstybės taikosi ir gerinasi
prie popiežiaus, stengiasi įgauti jo prielankumą.
Gerinasi ir Anglija ir Caro
valdžia.
/

Casementą
pakars
Roger Casement, airių revoliueijonierius, turės mirti
ant kartuvių.
.Jis jau seniau
buvo nuteistas miriop, bet ti
kėjosi, jog Court of criminal
appeal atmainys nuosprendį;
taip vienok nebuvo.
Tai da
bar tik karalius gali dar jį iš
gelbėti nuo kartuvių.

Vokietijos valdžia paskelbė,
jog per birželio mėnesį Austri

jos ir Vokietijos submarinai
paskandino 61 priešo garlaivi.

“DARBININKAS”
savo obalsj — “Platinti kata liu būt namie, jeigu ir pasilik vių; 5) išnešta apgailestavimas, <dus sau tarpe savųjų tinkamo už
likiškąją spaudą.”
čiau, tai visą popietį neri kad Amerikos lietuviai dar nepri- isiėmimo, priversti būtų išsiblaš
maučiau, anei vakarienės ne ėjo prie tarp-srovinio susiprati kyti tarpe kitataučių, — gi da
S. L. R. K. A. nariai:
K. Dumblis,
galėčiau padaryt, tiesiog li mo, — papeikta tuos elementus, bartės, dirbant saviškiams, įsi
ga mane apimtų ir vyras parė kurie delei partyvinių tikslų, traukia į visuomeniškąjį gyveni
P. Lukoševičius,
jęs iš darbo rastą sergančią.” kliudė tam susipratimui ir išreik mą ir po karei į Lietuvą sugrį
J. Miliauskas,
P. Montvila,
Aš paklausiau: “O į drau šta pageidavimas, kad tvarka ir žus, bus begalo naudingu ele
visų srovių žmoniškas sugyveni mentu mūsų tautiniame gyveni
gystę ar prigulit kokią?
J. Krasniėkas.
Atsakė: “Kas čia širdele mas kuogreičiausiai pas Ameri me. Minimose veikiančiose orga
Už tuščią nieks nesiginčys.
Šalyj to, nizacijose, — Petrogrado Drau
prigulės, neturiu pinigų po kos lietuvius įvyktų.
Tai žinomas daiktas.
Leidžia Am. Lietuvių Rymo KatoHlrg Sv. Juonapo
draugystes mėtyt.
O antra sugrįžusieji iš Lietuvos katalikij gijoj viešpatauja klerikališkas
S. L. R. K. A. Namo pirki
Darbininkų Sąjunga.
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ten
gero,
suveina
grinor- atstovai — Dr. Bielskis ir kun. elementas, (? “ Darb. ’ ’ red.) Cent
mas ir Laikraščio steigimasPrenumeratos kaina:
Bartuška, suteikė daug svarbių raliniam Komitete — tautiškaikos ir rėkauja.”
tai ne tuščias daiktas, o kaiMetams tris kartus savaitėje----------------------- $3.00
Aš sakau: “Tamista netu žinių apie užimtos Lietuvos da konservatyvis, (? “Darb.” red.).
kam gal net ir skaudus klau
Pusmečiai ”
”
” ------------ —------ —$L50
Maskvos Draugijoj— tautiškai-lirite
pinigų į draugystes prigu- bartinį padėjimą.
simas.
Gi,
žinoma,
kam
Utarninko ir ketvergo atskiri numeriai po ----- 2c.
berališkas. Socialistai-pirmeiviai
lėt, o kiek jus išmokat kas
skauda, tas ir dejuoja.
Konferencijai užsibaigus, nore
Man teko pasikalbėt su diena eidama ant krutančią
Subatiniai numeriai po___________________ — 3c.
laikėsi ligšioliai nuošaliai nuo or
Kuomet 29-tas Seimas nu daugel tokių moterų, kurios
jau tuoj važiuoti Ryman. Italų
Tik per vienus konsulis Šveicarijoj, tečiaus, at ganizuoto visuomeniško darbo ir
“DARBININKĄ S,“
tarė namus pirkti Brooklyne, rodės apsišvietusios. Ant pa paveikslą.
besispiečia apie “Naująją Lie
metus
kasdien
po penktuką,
“Vien. Lietuvninkų” pradėjo žiūros atrodė gana puikiai,
sisakė duoti man savo leidimą, —
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
tuvą,
” stovi kaipo opozicija prieš
Tai man ir turėjau pasilikti Šveicarijoj.
dejuoti. Bet tai buvo tik mink drabužiai visados dailūs, dau tai pasidaro $15.60.
štas širdies užgavimas. Bet giausia pagal naujausią madą. rodosi galite prigulėti prie Audijenciją pas Popiežių turėjo visą organizuotą veikimą. Bandy
“DARBININKAS”
kada prieš šią metą, 31-mą sei Laukiau progos pasipažint. “Moterą Sąjungos” į visus vienas p. Yčas ir, rodos, išėjo pa mai, tečiaus, buvo padaryti su
tris skyrius ir į kitas draugys- sekmingai, nes Šventasis Tėvas traukti visus tuos besitrinančius
mą pradėjo eiti tikras daivką
(The Worker)
Maniau turėsiu su kuom šį-tą
i tęs, kurios jums naudą atneštą vpatiškai prižadėjo lietuviams elementus į bendrą tautinį veiki
The Lithuanian tri-weekly paper.
klausimas per “Darbininką,” svarbesnio pasikalbėt.
ligoje ir nelaimėje.
Po jusą dieną — taip, kaip tai lenkai tu mą ir pasekmėje, kovo m. pra
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by New Yorko ir New Jersev S.
Na,
ir
prie
progos
paklau

mirties
pasiliktą
pašelpa
jū rėjo. Tuo tarpu aš išbuvęs Švei džioje, Rusijos lietuvių suvažiavi
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:
L. R. K. A. apskričią nutari
siau:
“
Ką
tamstos
veikiat,
me Petrograde buvo įsteigta taip
sų šeimynai.”
3t Joseph ’s Lithuanian B.-C. Association of Labor. *••<»»=- mai, tąsyk “V. Liet.” pradė
carijoj porą savaičių, išgavau pa
Daug mūsą moterėlią pana galiaus 'reikalingą leidimą išva vadinama “Jungtinė Taryba” —
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jo net ašarėles braukti, ir sa kuom užsiimat?” Atsakė man.
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6 months__________________________________ $1.50
rė, kam, girdi,
Brooklyne,
valandos
guliu,
atsikėlus
šįžiūri savo brangios šeimynos, tuvių santikius pilnai sužinojau tuvių visuomeninį gyvenimą. Pa
Advertising rates on application
o ne kitur tuos namus pirkti
;
Address all communications »
ir laikraštį steigti, gal mano tą apsižiūriu, tai ir pietūs. O nešvarumo grinčią, nemoka iš sutiktų Vakarinėj Europoj Ru gal paskutinias žinias. į Jungtinę
Tarybą sutiko įstoti ir socialis
Viską perka
ma išblaškyti čia tautininkus? po piet tai neturiu laiko nei namie pasisiąt.
sijos lietuvių.
Kaslink užimtos
DARBININKAS,
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sumazgot;
turiu
skubin

tai-pirmeiviai.
Tarybos
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gatavą.
Kad vietoje ką ge
Bet, tiesą sakant, “V. Liet.”
Lietuvos, — nuodugnus lietuvių
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
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kad
gaučiau
geresnę
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ro nuveikt tai pražiopsi ant katalikų atstovų pasidarbavimas buvo paduoti dėl valdžios užtvir
čia ne už tautininką partiją,
dynę.
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taip?
aš
pa

tinimo ir, pradėjus tai organizaci
“
moving pietures.”
bet už savo biznį raudojo. Ji
suteikė užtektinai žinių, kaip tai
klausiau?
“
Ogi
ant
krutan

Dėl patogumo ir parankumo visokius čekius
jai gyvavimą, visi Rusijos lietu
gerai žinojo, jog S. L. R. K.
Taigi moterėlės žiūrėkime pasirodys iš jų oficialės atskaitos.
čių
paveikslų.
”
ir money orderius prašome išrašinėti ant “Darbi
vių gyvenimo netobulumai, beaA. namas ir laikraštis tauti
daugiaus į savo kasdieninį gy Akyvaizdoje, todėl, visų tų sun
ninko” vardo kokiam nebūk reikalui tie pinigai
ninkams nieko blogo nepada
Aš ir vėl.
“Tik tamista venimą neeikvokime penktuką kenybių, su kuriomis surištas da bejo bus prašalinti, užleidžiant
būtu skiriama ar tai bū tų prenumerata, ar kny
vietą rinktam, vaisingam darbui.
rys, tik jai (“V. Liet.”) pri ne kasdiena ten einat?
po svetimtaučią urvus, nes jie bar keliavimas po Europą abelnai,
gų užsakymai, ar mokesti s į L. D. S.
Pabėgėlių šelpimas ir jų gyve
truks spaudos darbų, kuriais
“O, taip, kasdiena, ne mūs neatjaus ir laike ligos gi į užimtąją Lietuvą ypatingai-—
vietiniai katalikai ligi šiol ją praleidžiu nei vienos dienos, mus nesušelps. Praleiskime nebuvo jau tikslo man tenai ke nimo tvarkymas yra dalykai be
galinės mūsų tautai svarbos ir
savo Seimą — bene taip gausiai rėmė. Taigi aiš gali man lyt, snigt ar labiau laiką skaitydamos geras kny liauti. Taip, kad skaitant savo
Lietuvių Darbininkų pirmąjį
užsipelnė
pilnosios visų lietuvių
•v
tik prieis prie išvados, jog ku, kad veltui ji nerašinėjo. sia šaltas ar šiltas oras vis einu gas ir gerus laikraščius, o iš darbą užbaigtu 1 liepos sėdau
paramos.
Veikiančios Rusijoj or
“Laisvė,” kuri irgi Broo išskiriant šventadienius.” Tę to atrasime nemažą naudą.
tenai tik tuščias pagyrų puo
m. Bordeaus ant francūzų kom
Sąjunga ir jos
ganizacijos, tečiaus, kaip man te
“Aš negadas, čia gi prasideda rimtas klyne randasi, apie tai nieko sia toliau žmona.
panijos laivo La Touraine, ir pa
Vargdienė.
ko
ištirti, pilnai jau apgalėjo pir
priešininkai.
Mat ji ir dabar jo
ir naudingas darbininkų luo nesakė.
sukau Amerikos linkui. Tiek,
mutinius
sunkumus šiandien tu
kio iš kataliką biznio nedaro,
mui darbas.
...
. ,
trumpais, bendrais ruožais, apie
ri jau maž-daug tinkamai su
tai kam už tuščią maišą besi
kelionę.
organizuotą darbą, kuris daleiPo Pirmojo L. D. S. Seimo
’ • • "4 i
• * -Tt
Dabar grįžtu prie to, ką pasise
Imkime kad ir tą patį strei ginčyti ?
džia
pasekmingai varyti kaip šel
suskato rašyti apie mūsų Są
kė man sužirfoti Europoje apie
kininkų fondą.
“Naujienos” Bet kitas dalykas su “Drau
pimo,
taip-pat kultūros plėtojimo
jungų visi tie laikraščiai, ku
lietuvių reikalus.
Rašysiu tuo
ir “Kova” stengiasi tyčioties, gu,” kuris yra S. L. R. K.
veikimą, nereikalaujant jau taip
rie ligšiol arba ignoravo ją,
ATSKAITA.
Jis pradėjo tal
met rusų Parliamentarės Delega tarpu apie tai irgi trumpai, nes
kad, gird, 687 pilnai užsimo A. organu.
labai
pašalinės paramos. Darbas
arba, jeigu ir atsiliepdavo, tai
Pereito balandžio pradžioje, cijos nariu) per Vakarinę Euro tikiu, jog nekartą dar priseis
kėję L. D. S. nariai, galėsią pinti straipsnius priešingus
bus
tuo
pasekmingesnis, kuomet
tik pajuokdami, arba šmeiž
sumokėti į streikininkų fondą Seimo nutarimams ir tai be kaip žinome, Rusijos lietuviai pri- pą ir drauge apsilankyti Ryme man plačiau apie minimus čion
dami.
...
Jungtinė Taryba praktiškai pra
tik 171 doler.
Į tai atsaky jokios nuo Redakcijos pasta-< siuntė amerikiečiams per tele pas Šventąjį Tėvą delei “lietuvių dalykus viešai atsiliepti, todėl,
dės savo veikimą. Yra tai, te
Ateitis”
pyksta, kodėl sime, kad socijalistai nei tiek bos (kitaip, sakyčiau, laiko gramą užkvietimą dalyvauti ren dienos” išgavimo (diena, kurioj bus užtektinai laiko plačiau pasi
čiaus, jau naminis Rusijos lietu
leidžia kiekvie giamoj 1 gegužio Stokcholme lie viso pasaulio katalikų bažnyčiose aiškinti.
seimas neįsileidęs jos reporte nesumokės, nes jie apie pana si bešaliai,
Aprašinėsiu dalykus,
vių dalykas. Galima tiktai pario.
Ji prikiša mūsų sąjun šų fondą dar ir svajoti nesva nam savo nuomonę išreikšti): tuvių konferencijoj. Pasekmėje, būtų padaryta kolekta lietuvių suprantama, taip, kaip man jie
briežti, jog Rusijos lietuviai šia
gai baimę viešumo.
Apsi joja.
Bet mes “Naujienų” Bet mums labai aišku, kad, ALTSį ir Gelbėjimo Fondas in- nuo karės nukentėjusių naudai). atrodė, stengsiuos, tečiaus, būti
v•
me laike jau gali apsieiti be Ame
džiaugė, žinomą, gavusi dar ir “Kovos” redaktoriams pa išėmus kun. Struckaus, visi galiojo mane važiuoti Europon, Taigi, kad tą reikalą atlikus, to tame kiek galint bešališku. De
rikos pagelbos ir tą paskutinę
vieną progą ingelti ir pašmeiž- duosime
truputį tikresnes straipsniai priešingi Seimo ta kad kiek galint ištyrus tenai lie liaus, kad pasimaeius su gyve lei patogumo padalinsiu savo me
yra rašomi “Drau tuvių reikalus, surinkus žinių ir nančiais Vakarinėj Europoj lie džiagą į sekančius skyrius: 1) reikia pakreipti ten, kur jinai
1L
Jeigu “Ateitis” turėtų skaitlines,
L. D. S. narių tu- rimams,
yra daug reikalingesnė.
-daugiau nuoseklumo ir geros ri ne 687, bet jau suviršum go” darbininką arba agentą. atradus tinkamiausius būdus kuo- tuviais-veikėjais ir, pagaliaus, Lietuviai Rusijoj; 2) Lietuviai
nukentėjusią kad dalyvavus atidėtoj ant ne Vakarinėj Europoj; 3) Lietuviai
Lietuviai Vakarinėj Europoj
valios, tai suprastų, kad čia 1.000. Sausio mėnesį turės be Mes žinom, kad pp. Sutkus ir pasekmingiausiai
nuo
karės
Lietuvą
šeplti.
Kad
Mulevičius
yra
“
Draugo
”
kurto laiko konferencijoj, pasiū užimtoj Lietuvoj.
buvo ne viešumo baimė, bet abejo nemažiau, kaip 1300.
\ tai, išskyrus, suprantama, Angli
vengimas nemalonumų ir sau I Jie sumokės į streikininkų spaustuvės darbininkai. Tai tuos tikslus atsiekti, išvažiuojant, lyta man sutikti pp. Yčą ir Na
Rusijos lietuvių veikimas — ją — intelingentai, kurie ten atsi
ir pačiai “Ateičiai.”
Seimi fondą $325.00.
Be to 40 L. gi išrodo, jog pakeltasis klau buvau sau užbrėžęs pieną įsigau ruševičių Londone ir paskui jau pabėgėlių šelpimo ir tautiškai- rado, ar tai kaipo studentai, ar,
ninkams nemalonu būtų buvę D. S. kuopi) suruoš streikinin simas juos apeina ir rašinėja ti į Rusiją bei užimtąją Lietuvą drauge su pirmuoju keliauti. — kulturiško plėtojimosi srityse — vėl, kaipo vienutės gyvenimo ban
ir laiškais apie viską kuoplačiau- Matant visame tame užmanyme spiečiasi specijaliai tam tikslui gomis užmestos į svetimus kraš
^žinant, jog savo tarpe turi kų fondo naudai pramogas. jie nebe tikslo.
Bet mums norėtųsi į tai at siai informuoti ingaliavusią ma geriausią progą tinkamai savo už įsteigtose, ar nuo seniau gyvenan tus, — ir todėl, yra labai neskai
: žmogų, atėjusį su bloga valia, Lai kiekviena kuopa viduti
i (ką tas ir parodė, aprašyda- niškai padaro $20.00 — jau kreipti “Draugo” B-vės do- ne visuomenę, Atvykus į Euro- davinį atlikti, — išvažiavau į čiose organizacijose, būtent Lie tlingi. Šiuo momentu kiekvienas
ynas savo įžengimą į svetainę mes turėsime $800.00. Iš vi mą, jog tokiu savo pasielgi ją, pasirodė, jog nei vieno nei Londoną. Londone turėjome ma tuvių Draugijos Centraliniam Ko jųjų stengiasi kiek galint prisi
ir išsikraustymą iš jos), pa so gi į streikininkų fondą jau mu bene patys sau blogai da eito negalima buvo išpildyti. Eu žą susirinkimą, kuriame apart mitete, Maskvos Draugijoj, Pet dėti prie gelbėjimo tautos nuo
Smolensko pražūties, prie suminkštinimo tos
čiam korespondentui ir jo “A- pirmais metais^ inplauks dau ro. Iš kokio ją veikimo prieš ropoj dabarties taip viskas cen mus, dalyvavo dar atstovai iš rogrado Draugijoj,
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gowo (Scotland) lietuvių koloni k. Iš tų, Centralinis Komitetas, kuri patyrė lietuvius... Einant iš
vęs sužadinimas dar naujų blo žinkite, broliai socijalistai, jog gali kilti klausimas pamainy
Ten nu Maskvos Draugija ir Petrogrado rytų į vakarus,
visupirmiausiai
gų jausmų širdyse ir jų iš vis dėlto tai bus geriau, ne ti dabartinį S-mo organą ant raibose, nieko beveik negalima jos ir iš Šveicarijos.
rašyti,
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raštų
iš
vieno
krašto
kito,
kuris
geriau
ir
ištikisprendėm
platesnę
konferenciją
sutinkame
Skandinavijos
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Draugija, lošia svarbiausią rolę,
liejimas ant popieros.
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S.
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R.
K.
A.
atlikti Šveicarijoj, kur, sužinojo drauge atliekant daugiau 90 nuoš. grupelę, apsigyvenusią dviejose
seimininkai nebijojo viešumo I
Su važiavimu į me, rengiasi pribūti ir Amerikos viso darbo, iš kurio daugiau kaip I vietose — Stockholme ri Kopen
“Kova,” kad pažeminus L. reikalams? (Seimas nutarė or konfiskuojama.
"parodo jų sutikimas priimti
/reporterius visų tų laikraščių, D. S. išrado reikalingu pakar ganą palikti tą patį, iki kol Rusiją ir Lietuvą — dalykai taip lietuvių katalikų atstovai — dr. J. pusė pripuola Centraliniam Komi hagoj. Yra tai, taip sakant, Lie
kurie su L. I). S. elgėsi korek toti net visus senai pramany Susiv. neįsitaisys savo namą ir virto, kad tasai pasirodė bereika Bielskis ir kun. Bartuška, grįž tetui, gi atliekamoji dalis Mas tuvių Draugijos Centralinio Ko
Tai-gi negali bū lingas. Tai-gi pirmieji mano pie tanti iš užimtos Lietuvos.
Stockholme, lie
kvos ir Petrogrado Draugijoms miteto filijos.
tiškai.
Lai “Ateitis” supa- tus ir jau užmirštus “griekus” spaustuvės.
‘dorėja atsinešimuose į katali kun. Olšausko; ji taip-pat, ti nei kalbos apie organo mai nai turėjo suvis persimainyti. Ne
Konferencija įvyko Lozannoj, po lygiai. Pastarosios dvi drau tuvių užmanymu, susidarė iš inkų visuomenę, ypač į L.-D. S. kaip “Naujienos” juokiasi iš nymą. “Darb.” Red.) Juk mes žiūrint, tečiaus, tų visų sunkeny-, 26 gegužio ir tęsės iki 1 birže gijos varo savo darbą daugiau tekmingų švedų komitetas Lietu
— tai lengvai sau išvengs atei streikininkų fondo, bet nebe mokam “Draugui” tuos 70c. bių, pasistengiau atlikti uždėtąjį lio. Apart kitų dalyvavo joje se ant vietos, t. y. šelpia tuos pabė vai šelpti, kuris, tarpe kitų da
tyje panašių nemalonumų. A- tenka lygsvaros, kada prieina ne už tai, kad ardytą mūsą or ant manęs uždavinį ant tiek pil kanti Šveicarijos lietuviai: kuni gėlius, kurie apsistojo Maskvoj lykų, pastatė sau už priedermę
.teitis priguli nuo “Ateities.” prie nutarimo siųsti į pasauli ganizaciją, bet kad padėtą ją nai ir teisingai, ant kiek, sąly gai: V. Dzimidavičius, J. Puric- ar Petrograde.
Gi Centralinis tarpininkauti susinešime su užim
nį darbininkų kongresą L. D. stiprinti. Mes norime pirkti goms ir aplinkybėms daleidžiant, kis, O. Steponaitis ir A Viskan- Komitetas išplėtojo savo veikimą tąja Lietuva, k. a. susirašinėjime,
Dar pikčiau prašneko soci
S. delegatą. “Kova” ku©kar namą ir įsteigti laikraštį di galėjau.
Šalyj to,
tas, ir pp. St. Šalkauskas, J. Tu- labai plačiai — net už Rusijos ru pinigų siuntime ir tt.
jalistai. “Naujienų” ir “Ko
lietuviais apgyventoj
ščiausiai protestuoja prieš tą delėj,
komitetas
stengiasi
skleisti
kuobežių
(Stockholmo
komitetas,
KoProtokolas
Iš New Yorko išvažiavau ba menas ir J. Gabrys.
vos” redakcijos ilgais straips
pasiryžimą vardu visų 3000 kolonijoj, kur nėra katalikiš landžio 19 d. Skandinaviškos Li savo laiku beabejo bus paskelb penhagene ir Fribourge, Šveicari daugiausiai žinių-informacijų tar
niais stengiasi intikinti savo
buvusių L. S. S. narių.
Ji ko laikraščio.
nijos laivu “Frederich VIII, — tas laikraščiuose. Svarbiausius joj ingaliotiniai). Tarpe tų pa pe švedų apie lietuvius ir šiaip,
"skaitytojus, jog L. D. S. tai
Mes žinome,
jog dar ne apie ką bwo pranešta telegrama nutarimus tečiaus čionai primin minėtų organizacijų eina gan- ginti lietuvių reikalus Švedijoj ir
tikisi, kad protestuosią ir lie
nesanti rimta pajėga, jog čia
tuviški unijų skyriai.
Paga turime 500 narią apsidraudu Petrogrado lietuviams.
ginčai — kitur su švedų pagelba. — Drau
Laiko siu. Štai jie: 1) sudaryti ir pa- smarki rivalizacija,
«esąs tik vaidinimas, o ne tik
linus ji ragina šmeižti L. D. S. sią ant $1.000 pomirtinės. Bet buvo užtektinai, kad pribuvus: | laikyti Vakarinėj Europoj ko- daugiausia asmeniškos rūšies. Ne gijos panašus komitetas yra da
ras
darbininkų
judėjimas.
p. Mulevičius neagituoja, kad Stokcholman 1 gegužio, — te l mitetą iš 5 ypatų (išrinktų iš žiūrint, tečiaus to, paviršutinu- bar organizuojamas — Vokieti
į kitataučių akyse.
■“Naujienos” priskaito net de
kuoveikiaus ta skaitlinė įvyk čiaus, Anglijos pakraščiuose mū Europos ir Amerikos lietuvių), mai yra palaikomi ir taip — joj, nesurištas su jokia organiza
vpynis tūkstančius nuostolio,
Štai tau ir laisvė, ir pakan tą, bet graibstosi faktą, kad sų laivas per dvi dieni anglų val kuris rengtūsi prie ateinančios Petrogrado ir Maskvos draugijos cija, savarankiai darbuojasi kun.
kuriuos neva padaręs “Darbi-;
ta.
Juk taip kalba ne bile New Yorko vastijoj dar nėra džios buvo sulaikytas delei smul■ taikos, rinktų taikai reikalingą sutinka priiminėti valdžios teikia J. Žilius.
įlinkas” per pirmus metus,!
kas, bet Lietuvių Socijalistų čarterio, tai negalima nuosa kmeniškos bagažų kratos, — taipi medžiagą apie lietuvius, tvarkytų mą pašalpą per Centralinio Ko
Anglijoj randasi lietuvių apie
stengiasi pajuokti streikinin- į
O mes žinome, kad Stockholman atvykau tiktaii visus lietuviškus reikalus susiri- miteto tarpininkystę (nors be tos 15.000. Yra tai daugiausia netur
Sąjungos organas, “rimtoji” vybės pirkti.
kų fondą ir kitus rimtus žing “Kova.” Tai ko belauksi iš kad S. L. R. K. A. gali įgyti
3 gegužio. Stockholme radau p. šančius su kitataučiais, kontro tarpininkystės ir galėtų apseiti). tingi žmonės-darbininkai. Inteli
snius darbininkų reikalais ir
kitų.
Galime sau įsivaizdin nuosavybę visose valstijose.
p. J. Aukštuolį, J. Savicką ir J. liuotų informavimo darbą ir ša Abelnai, vengiama yra tokių pa gentijos, apart trijų kunigų, su
užbaigia falšyvai išdidžiu sa ti, kokia būtų laisvė socijalis
Ne, ponai čikagiečiai, tei Jurkūną, iš kurių sužinojau, jog lyj to visko, butų, taip sakant sielgimų, kurie galėtų lietuvius vis nėra.
Aurų rinkime, tėčiais
kiniu, kad, girdi,
protau I
tų vedamoje valstijoje.
Ki sybę pasakius, jums rūpi ne šalyj jų, 1 gegužio Stockholme tarpininku tarpe Amerikos ir Eu kompromituoti kitataučių akyse. Anglijos
lietuviai pasirodė gejantieji darbininkai suprasią, j
taip manantieji, negu jie kaip SLRKA. gerovė, bet biznis. buvo dar Dūmos atstovas M. ropos lietuvių; 2) sutvarkyti ki Paminėtos veikiančios organizaci | riau už amerikiečius; surinko jau
kad visa ta L. D. S. tai esąs: bematant atsidurtų pipirų že Jūs tą aiškiai suprantat ir tik
Yčas ir inžinierius T. Naruševi tataučių apie lietuvius informavi jos perleido jau per savo iždus I netoli 1,000 svarų ($5.000), kas,
lik gudriai sutaisytas show.”
■vien už tai termą keliat
mėje.
čius iš Maskvos, — bet jie su mą, paimant po visuomenės kon- kelis milijonus rublių šelpimo i skaitant nuo ypatos, yra 4 kart
Jus, p. Mulevičiau, vadi savo ypatiškais reikalais išvažia i trole dabartinį p. J. Garbio ve reikalams. Galima iš to suprasti, į daugiau, negu amerikiečiai įs
Mes nepatartume “Naujie-!
Mes sveikiname savo soci- nat mus “rytiniais politikie
Troms” šaukties sveiko darbi
vo jau į Londoną. Toliaus paaiš damą Informacijos Biurą; 3) su jog veikimas yra labai platus ir tengė padaryti. Šalyj pinigišjalistus,
atsidūrusius
rolėje riais.” bet mes jus pavadinninkų proto.
kėjo, jog Rusijos lietuviams suži tvarkyti lietuvių kareivių vokie reikalaujantis daug žmonių-dar- į kos pašelpos, tečiaus, Anglijos
aršiausių monopolistų. O juk sim “biznieriais,’1 kurie savo
Kažin kaip ten protauja so į taip rodos, uoliai jie kovoja biznį augščiau už visuomenės nojus iš telegramos, kad aš tik čių beleisvėje šelpimą, remiant bininkų. Vienas Centralinis Ko i lietuviai nieko negali padaryti,
vienas važiuoju iš Amerikos ir tam tikslui užsidėjusią Fribour- mitetas, kad tinkamai varyti savo j viena — delei inteligentijos stocijalistas
darbininkas,
bet Į prieš kiekvieną monopolių. Na, reikalus stato.
Šveicarijoje,
organizaciją darbą, priverstas yra samdyti Į kos, antra — delei anglų valdžios
drauge, atradus kviečiamai kon I ge,
šiaip jau sveikas darbininkų bet tikėkime, kad tai tik pirŠiuomi išreiškiame apgai
protas, kai ims skaityti visus ! mas neramusai karštis, tik iš lestavimą, kad “Draugas”, ferencijai tūlas kliūtis, — nu “Lithuania;” 4) toliaus, — išneš- į apie 800 darbininkų, kurie tam nepaprastai smarkaus vąržymo ki
vnfisą socijalistų darbininkiš gąsčio pasekmė. Ateitis (tik už kurį mes varčm agitaciją spręsta buvo atidėti pastarąją ' tas pageidavimas, kad susidariusi Į darbui visą laiką pašvenčia. To tataučių veikimo šiame momente,
kus “nuopelnus,” padarytus ne Bostono) juos sušvelnys, ir energiją dėjom, klaidingą ant tolesnio laiko, gi mane tuo Rusijoj Lietuvių Jungtinė Tary- kios sąlygos tautiškai-kultflriš- į Apie kokią-nors politišką protarpu, Lietuvių Draugijos Centrą- ba (į kurią ineina visų srovių ka svarba guli tame, kad tarpe Į pagandą Anglijos rybose negali
per kelioliką metų, ir kai paly išmokins pakantos ir privers kelią sau pasirinko.
Ir ištie- linis Komitetas ingaliojo nuo sa- atstovai) kuoplačiausiai išplėstų tų samdytų darbininkų randasi būti nei kalbos.
dus su tuo, ką katalikai darsą “Draugas” eina priešais
rimčmn i dalvkus žiūrėti.
Šveicarijos lietuvių veikimas
savo veikamą tarpe Rusijos lietu- .daug inteligentų, kurie, neatra- I

S.L.R.K.A. namo
ir laikraščio
reikale.

Ką nekurtos mqs
moterys veikia.

Iš keliones į Europą.

“ DARBININKAIS.”
«ali būti padalintas į du skyrių.. tą kuone iš visko.
Nežiūrint kus, reiktą mums turėti bent
Vienas — informavimo darbas, bausmių, žmonės visur stengiasi $12.000 mėnesis į mėnesį, kad
beveik išimtinai varomas p. J. užslėpti maistą ir ant kiek tasai ! bent paviršutiniai aprūpinus mūGabrio vedamo Informacijos Biu- pasiseka užsilaiko gyvastį. Kas ■ są tautiškus šios dienos reikalus.
ro, antras — lietuvių-kareivių be nėra po prievarta išplėšta, vo Didelė suma, ir kuone visa tulaisvių Vokietijoj šelpimas, kurį kiečiai už pusdykį išperka (ver ■ rėš plaukti iš Amerikos, nes Ru
varo draugija ‘Lithuania.” Ne čiant gyventojus prie pardavi sijos lietuviai vargu ar daug gažiūrint to, kad informavimo dar mo), gi paskui parduoda tuos lės prie jos prisidėti,
Ar išga
bas nėra pastatytas ant tinkamų pat produktus už neapsakomai lės Amerika ištiesti tokią gausią
pamatų, nežiūrint to, kad visas augštą kainą. Kaimiečiai, kurie, pašalpos ranką?
Lengvai galė
•dalykas guli vienos ypatos ran kaip pabriežiau — sugeba šiaip- tų, jei mūsų žmonėms daugiau
kose (kitų prisidėjimas labai ne taip pakavoti maistą — kenčia rūpėtų tautos likimas negu sro
žymus), neikia pripažinti, jog at sulyginamai mažesnį vargą, bet vią gerovė. Reikia mums aiškiai
likta ir atliekama labai daug. Vi- miestelėnai, kurie rankų darbu suprasti, jog pergyvename dasupirmiausia, leidžiamas žurna maitinasi ir viską turi pirkti ran
las “Pro Lithuania” franeūzų, dasi neapsakomame varge. Var
;anglų, o dabar ir vokiečių kalbo- gas tuo didesnis, kad daugelis
•se. Toliaus, Šveicarijos laikraš miestų bei miesčiukų • tapo iš
čiuose labai tankiai talpinami griauta ir išdeginta taip, kad
straipsniai ir šiaip žinios, Lietu žmonėms trūksta netik maisto bei
vą bei lietuvius paliečiančios. Į apdaro, bet net ir pastogės.
PHILADELPHIA, PA.
Ispaniją Informacijos Biuro pa
Rusų mokyklos, vokiečiams
siųsta su paskaitomis apie Lietu Lietuvą užėmus, tapo uždarytos.
Liūdna žinutė pas mus pa
vą p-lė Pouvreau ir, kaip matyti Dabar vokiečių valdžia, iki tū sklydo,
jog mylimas tėvas
iš skaitlingų ir
entuziastiškų lam laipsniui,, leidžia mokyklų kun. Ig. Zimblys išvažiavo į listraipsnių ispanų presoje, tasai atidengimą, 1bet lėšų trūkumas gonbutį sveikatos pasitaisitų.
darbas atliekama labai pasek pas lietuvius, nedaleidžia iš to 12 d. liepos, iš ryto dar važia
mingai.
Paryžiuje, ačiū Infor naudotis.
Lenkai, kurie gauna vo pas ligonę ir aprūpino ją
macijos Biurui, lietuvių klausi Lietuvoje iš rusų dideles pinigu dvasiškais reikalais ir surami
mas yra jau aiškiai atskiriamas sumas, naudojasi proga ir po no ją maloniu paprastu būdu.
nuo lenkiškojo. Pagaliaus, In labdarybės priedanga,
steigia Pagrįžęs nuo ligonės atlaikė
formacijos Biure yra surinkta ir prieglaudas ir mokyklas, kurio- šv. mišias, po kurių pasimel
apdirbta medžiaga Lietuvos mo se varo lenkinimo darbą, Iš lie- dęs išvažiavo į ligonbutį. Taip
nografijai franeūzų kalboje, kuri tuviškų įstoigų užsiliko Lietuvoje apie 11 valandą atsibuvo ope
reikalauja tik leidėjo. — Šalyj daugelis tų, kurios buvo Lietu racija.
Prie to privertė didis
"to, neprigulmingai nuo Informa vių Draugijos atidengtos. Yra sopėjimas veido, kuris buvo
cijos Biuro, kiti Šveicarijos lietu tokiu būdu visa eilė maitinimo kasdieniniu jo kankinimu. Da
viai apdirbo dar du veikalu apie punktų, prieglaudų ir pradinių ktarai nūn pripažinę nervos
Lietuvą — kurie turėtų pasiro mokyklų.
Prisidėjo prie to dar priežastį todėl perpiovė trijo
dyti vokiečių ir anglų kalbose — kelios gimnazijos, prie vokiečių se vietose burną ir išiminėjo įjei atsiras leidėjas. Taigi, infor jau atidengtos, — ir tas viskas tartąją nervą.
Dabar myli
mavimo žvilgsniu, Šveicarija at kol-kas dar laikosi pakol dar ne mas tėvelis būna ligonbutvje,
lieka labai daug. Gaila tik, kad išsibaigia pasilikusieji nuo rusų nuo daug varguolių apgailes
visas tas darbas nėra kaip reikia laikų pinigai. Bet tie baigsis už taujamas. Nes būdamas svei
sutvarkytas ir kad nėra užtekti mėnesio-antro — ir tuomet viską kas tėvas Ig. Zimblys apeida
nai lėšų tinkamai pastumti pir išpuls uždengti delei lėšų trūku vo visus ligonbučius ir kalėji
myn visą darbą.
mo. Nukentės, suprantama, di mus ramindamas ir palinks
Lietuvių beleisvių šelpimu už- džiausi varguoliai, nekalbant jau mindamas varguolius ten esan
Nūn tarsi pamėginti jų
sima draugija
“Lithuania.” apie smūgį, kokį apturės visas čius.
tautinis
gyvenimas.
būvio
apleidęs
paprastąjį sa
Draugija yra ištyrusi visą belai

bar gal kritiškiausį mūsų istori
jos momentą, nuo kurio priklau
sys mūsų tautos ateities nulėmimas. Apginsime šiame momente
tautą nuo neapsakomo vargo —
laimėsime ateitį.
Neapginsime
— išsiblaškysime po pasaulį be
ryšių vieni su kitais ir žūsime pa
galiaus. Amerika, todėl,
lai
ko savo rankose mūsų tautos ateitį. Tikėkime, kad jos nepra
žudys!
Romanas Karuža.

Kas girdėti Lietuvių kolonijose

svių padėjimą Vokietijoj ir spė
Vokiečiams užimant Lietuvą
jo jau žymiai praminti takus šel — inteligentų milžiniška didžiu
pimo darbe. Sužinotų lietuvių- ma prasišalino iš krašto, taip,
belaisvių randasi suvirs 20,000. kad dabar visur jų trūksta, gi
Yra jie paskirstyti įvairiose be visuomeninio darbo begalės. Už
laisvių “lageriuose,” parastai tatai,
visi inteligentai, nežiū
vokiečių laikomi už rusus, ir ken rint įsitikinimų ar pakraipos
čia neapsakomą vargą. Nenuils skirtumų, dirba dabar išvien su
tančiu “Lithuanijos” darbu, ku atkaklumu.
Žmonės kaip Janu
riame ypač atsižymėjo kun. A. laitis, Biržiška, Kairys, ŠiauSteponaitis, sužinota ir išskirta iš lys, sutikus drauge su kitų sriobelaisvių minios didelį jau lietu vių inteligentais — Dr. Bielskį ir
vių skaitlių ir daugeliui jųjų kun. Bartušką, su ašaromis mel
buvo pasiųstos atskiruose pake dė pastaruosius intikinti Ameri
liuose, dovanos — duonos, mėsos, kos socijalistus, kad ištiestų Lie
kondensuoto pieno pavydale. Be tuvai pašalpos ranką šioj nelai
laisviai, gavę pašelpą ir laišką mingoj valandoj. — Mes kaip bu
pranešantį apie tai, — viena — vome taip ir esame socijalistais,
tampa vokiečių išskiriami iš kitų bet ne dabar laikas rūpintis parbelaisvių tarpo kaipo lietuviai, — tyviniais reikalais, kuomet visir kaipo tokiems, leidžiama yra kas gal žūti, — žodžiai, su kusuorganizuoti komitetą
dova riais sutiko katalikų srovės atsnų išdalinimui. Yra tai bega tovus.
lo svarbus dalykas, nes visupirŽmonės kenčia neišpasakytą
miausia, tasai tuoj palengvina be vargą Lietuvoje ir laukia, tikisi
laisvio padėjimą pas vokiečius, iš Amerikos pagalbos. — Žmonių
kurie tuoj pradeda su belaisviu ūpas baisiai pakilęs prieš vokie
geriau elgtis, gi antra — lietuvis- čius, bet ir rusus mininepergebelaisvis, pamatęs, kad jo broliai riausiai.
Kalbama apie neprę• apie jį rūpinasi, tuo stipriau su gulmybę...
siriša su tauta — ingija tautinį
Ir štai išvada.
Daugiausiai
susipratimą, taip daug tuo pasku reikalauja dabar pašalpos užimto
tiniu žvilgsniu yra atsiekiama. ji Lietuva. Ten vargas ir skur
Užtenka peržiūrėti krūvas širdin das taip toli jau nuėjo, kad iš
gųjų, jausmų pilnų laiškų, ku čiulpė iš žmonių kuone visą sulrie ateina į “Lithuania” nuo tį. Jei pašelpos nebus greitai su
sušelptąjį! belaisvių. Gaila tik, teikta, turės užsidaryti tos visos
kad lig šiam laikui “Lithuania” įstaigos, kurios bent išdalies mal
turėjo labai mažai lėšų, kad tą šina vargą — visi maitinimo pun
darbą tinkamai varyti, ir kad per ktai, prieglaudos, — visos moky
tai netik kad negalima buvo be klos. ..
Kad tą viską palaikyti,
laisvių reguliariškai šelpti, bet pagal Lietuvos inteligentų apsvisų negalima buvo net vienų kaitliavimą, reikalinga minimum
Dalykas yra $8.000 kas mėnesį. Tasai neati
kartą apdovanoti,
begalinės svarbos, ar tai žiurė- dėliotos svarbos dalykas, nes risim tautišku ar žmoniškunio šasi su tūkstančių žmonių, mažų
žvilgsniais, tečiaus mes taip kaip vaikų, labiausiai sunykusių var
nieko tame nenuveikėm, tuo laiku guolių — gyvasties palaikymui.
kuomet lenkai, francuzai, anglai, Tai viena.
Šalyj to, begalinės
rusai ir italai — milijonus išlei svarbos reikalas yra tinkamai su
džia tam tikslui.
Šveicarijoj tvarkyti belaisvių šelpimą. Rei
pats mačiau visų tų paminėtų kia tam tikslui daug pinigų. Kad
tautų didelius biurus-ofisus iš paviršutiniai tečiaus aprūpinus
kurių belaisviai yra aprūpinami. reikalą, — išpultų turėti, pagal
Mums patiems būtinai reikia su “Lithuanijos” valdybos apskaittvarkyti tą dalyką, nes iš rusų liavimą, bent $2.000 kas mėnesį.
valdžios mums nėra ko laukti ta Pagaliaus, iš abelnai tautiško at
me pagalbos: valdžia skaito be žvilgio, reiktų sutvarkyti infor
laisvius už prasižengėlius ir ne mavimo darbą, reiktų įsteigti
nori jų šelpti. Gi rusų visuome Lozannos konferencijoj nustaty
nė rūpinasi savo belaisviais.'
tąjį komitetą, kuris rinktų bū
Pasilieka — užimtoji Lietuva. siančiai taikai medžiagą apie lie
Trumpame laike pasirodys, bea- tuvius, tvarkytų mūsų politiškus
bejo, aplankiusių Lietuvą katali reikalus, bešališkai tarpininkau
kų sriovės atstovų — Dr. Biels tų kaip tarpe Amerikos bei Eu
kio ir kun. Bartuškos — vieša- ropos lietuvių, taip lygiai ir tar
sai raportas. Man, vienok, su pe srovių, žodžiu, būtų vyriau
grįžusiam kiek angsčiau į Ame siu tautiškai politiškuoju komite
riką, išpuola bent paviršutiniai tu.
Tokio komiteto užlaikymui,
apibriežti dabartinį Lietuvos sto kaip lygiai ir informacijos reika
vį. — Lietuva dabar didžiausia lui, išpultų turėti, rimtai pasta
me prispaudime. Viešos ir po ne- čius dalyką — nemažiau $2.000
r>.;<Jono» knnfk-

L. D. S. 20 kuopa turės sa
vo susirinkimą šv. Mikolo baž
nytinėj salėj liepos 24 d. 7:30
vai. vak.
Visi nariai būtinai
atsilankykite, nes šitame su
sirinkime seimo delegatas pa
pasakos apie mūsą organizaci
»
jos seimo nutarimus.
Nepa Y
Y
APSVARSTYK IR PAGALVOK, o kada persimirškite minėto susirinkimo ir y tikrinsi, kad pas mumis viskas pigiau, kaip jūsų *|*
atsiveskite naują narią.
Tniacfn lmoT14*TT«7’ScA
ori a nociclmkinV
miesto krautuvėse, ftada
pasiskubink parsitraukti nors t
Kuopos rašt.
vieną sau reikalingą daiktą iš mūsą. Mes nupirko- Y

| Gerai perskaityk!!!

HARTFORD, CONN.

Liepos 16 d. L. Vyčią 6 kuo
pa turėjo susirinkimą su pra
kalbomis.
Pirmiausia kalbė
jo delegatas O. Rasmanskas.
Jis pranešė, kad visi mūsą
kuopos pageidavimai pripažin
ti svarbiais ir bus įvykinti.
Antras kalbėjo P. M. Mikalauckas. Plačiai papasakojo apie L. Vyčią IV kongresą. Tre
čias kalbėjo p. J. E. Karosas
L. Vyčią pirm, paauštindamas
Hartfordo Vyčius. Pagyrė,
kad turi didelę kuopą ir gabią
veikėją. Velijo mūsą kuo
pai augti, stiprėti ir ant ki
tą metų turėti dvigubai narių.
Po prakalbų visi svarsty
mai atidėti ant nepaprasto su
sirinkimo dėl stokos laiko, nes
buvom pakviesti ant šv. J. Evangelisto dr-jos pikniko. Vy
čių kuopa gražiausia atsižymė
jo dainomis ir tautiškais žais
lais.
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me didelę daugybę visokią tavorą už labai pigią kai- Y
ną. Dtlto ir jums galime pigiai parduoti. Pamė- Y
gink, ir kuomet jums patiks, apie tai pasakyk ir sa- X
vo pažįstamiems ir draugams. Tegul ir jie nuo mū- X
są nusipirks, o jums už pasakymą visuomet padėka- X
Y.
vos.
1
Y
♦♦♦
v

ŠTAI MŪSŲ TAVORAI IR PREKES.

1. Drukuojama mašinėlė, labai aiškiai drukuoja, X
ir __
į švarko
kišenių
Labai viX
lė, galima ją _
-----------. įsidėti. ------- v
kiekvienam tinkama, labai stipriai padaryta, nedide- X
siems naudinga ir paranki. Jos kaina buvo 30 dolerių.
O mes parduodame už $7.50.
T

savo darbo ir galų gale paliko
bažnyčios priešais: tapo suva
džioti nedorų žmonių.
Bet tie, kurie tvirtai laikė
Y
si tikybos ir doros nenustojo
Kita didesnė drukuojama mašinėlė, kokia nau- V
vilties darbavosi nenuilstan
dojama visuose ofisuose. Jos vertė 100 dol., o mes ♦♦♦
čiai bažnyčios ir tautos labui.
parduodame už $16.50.
X
t
Jau šiandieną turi savo kuni
Ir dar viena vardu Number - one $24.50
X
gą ir bažnyčią. Nes jau an
X
t
tri metai kaip darbuojasi vie
Auksinis atramentas.
Atrodo labai gražus laiš- J
y
t kas tuo atramentu parašytas, Kiekvienas gavęs tuo ♦♦♦
tinėj šv. Juozapo parapijoj
mūsų gerb. kleb. kun. M. A.
X atramentu parašytą gromatą negali atsidžiaugti, taip
Vitkus. Jo pasidarbavimu
X kaip jam šimtą dolerių dovanotumei. Bonkutės kaitapo sutvertos dvi labai nau
X na $1.00.
❖
dingos draugijos “Saldžiau
X
Sidabriniai milteliai užpilti ant unamtuiUj
atramento, bliz
bliz- ot)
sios Širdies Panos Marijos”
Y
Moterų ir mergaičių draugija,
X ga, atrodo labai gražiai. 'Tinkami meilingiems laiš- X
kams rašyti — 50c.
“Žiburio” dramatiška dainoX
?
rių draugija, iš kurios suside
y
Kuopos Koresp.
3. Geriausios britvos skusties. Nei Anglijos ka Y
da choras po vadovyste p. A.
x ralius Jurgis neturi geresnią už šitas. Atrodo kaip ❖
Y
Živaičio.
NAUJOJI A. L. R. K. MOTE X per saldą pieną plaukia. Labai aštrios. Kaina $1.50.
$1.50, j$
Parapija ir gi kaskart didė
x $2.50, $3.50 ir $4.00. Kiekviena britva gvarantuo- t
RŲ SĄJUNGOS VAL
y
ja, o cicilikai nyksta, parapi
DYBA.
jama. Jei nebus gera, atsiųsk mums atgal, o mes į X
y tos vietą duosime kitą, Nors dešimtį kartų gali t
jos turtas paaugo per pusant Pirmininkė:
rų metų iki tūkstančio dole
x mainyti.
U. Gudienė,
T
y
rių, dabar jau ketvirta nedėlia,
242 W. Broadway,
Y
4. Grynos skūros pustai (diržai), Kaip ant jų V
kaip kolektuoja po stubas ant
T
So. Boston, Mass.
bažnyčios, čia irgi pasirodė Pagelbininkė:
Y britvą papustai, tai ji- ima barzdą, kaip dalgis žolę.
gana gerų žmonių, kurie su^
f
J Kaina $1.00, $2.,00 ir $3.00.
M. L. Gurinskaitė.
X
aukojo
apie
septynis
šimtus
3347 Aubum Avė.,
vo darbą, atsigulė pats į li
5. Geriausi galąstuvai britvoms ir peiliams ga X
t
dolerių.
Chicago, III.
X
gonbutį.
ląsti
$1.00,
$2.00.
T
Bažnyčia jau senai aprink n Pagelbininkė:
Kriaučius.
X
❖
6. Ar girdėjai kuomet apie žiūroną Tai labai X
ta labai gražioj vietoj prie
O. Migauskaitė.
i puikus daiktas. Nuėjęs teatran, į pikniką arba kur i Y
gražaus parko, pirma buvusi
50 W. Fifth Str.•?
|
vokiečių bažnyčia, dabar bus
x laukus, prisidėk žiūroną prie akių ir visus toli esan- <♦
BENTLEYVILLE, PA.
So. Boeton, Mass.
X
čius
daiktus
pamatysi,
nors
daiktas,
mergina,
ar
vaij
lietuvių katalikų bažnyčia.
Raštininkė:
<♦
Y
Šitas miestelis su El-lsvorNedėlioję 9 d. liep. š. m.
kinas
būtą
už
10
mylią
tolumoj.
Atrodys,
kad
tai
X
Ona M. Stalionaitė,
thu, Pa. turi gyventoją apie prieš pamokslą gerb. kleb. kun.
T matai prieš save tik už kelių žingsnių. Ir viskas kuo- <♦
X
26 S. Leonard Str.,
*
3.000. Iš to skaitliaus čionai Vitkus pasakė labai linksmą
Y
aiškiausiai
matoma.
Daug
džiaugsmo
turėsi,
kuomet
X
Waterbury, Conn.
t
daugiausia apsigyvenę Austri naujieną, kad augščiau minė
tavęs
ištoli
niekas
nemato,
o
tu
viską
matai.
Gera
X
Iždininkė:
t
c*
jos pavaldinią: vengrą, sla- ta bažnyčia jau nupirkta.
žiūroną
įsigyti
dar
ir
turintiems
silpnas
akis.
PaX
Antanina H Nausiedienė, T
♦>
voką, Galicijos palioką ir če
Toji bažnyčia buvo verta
t mėgink nusipirkti. Kaina labai pigi, tik $4.00, $6.00 X
917-919 W. 33rd Str.,
kų apie 1.200. Rusijos pavaldi geri} pinigų, bet savininkai
t ir $8.00. Paauksuoti, su šilkiniais pasaitėliais, taip X
Cliicago, III.
nią yra apie 1.000. 3-čia dalis norėjo parduoti ir labai daug Iždo> globėjos:
vadinami inžinieriški $18.50 ir $23.50.
X
T
lenką ir lietuvią, 3-čia dalis nuleido, atidavė už 9 tūkstan
Kas pirks šiomis dienomis ir prisius šį apgarsi- X
Marijona Juškienė,
t
susideda iš italijoną, 4-ta an čius, iš karto užmokėjo 2 tūk
nimą
podraug su pinigais, tam duosime geras dova- X
129 Melrose Str.,
X nas: porą šilkinių pančekų ir šilkinę skepetaitę. Tik X
glą,
škotą ir keletas vokie- stančius, o kitus 7 tūkstan
Montello, Mass.
X reikia paminėti, kokių pančekų nori — ar vyriškų ar X
čią. Dirbtuvią čionais nėra, čius pasiliko parapija skolos,
Uršulė
Jokubauskaitė,
X
vien tik anglių kasyklos, ku kurią paskolino vyskupas.
X
41 Commonwealth Avė., T dėl merginą.
rių yra 5 ir viena alaus dirb
Kad tik Dievas duos gerus j
Pinigus
ir
laiškus
siųskite
tokiuo
adresu:
X
IVorcester, Mass.
Y
tuvė, kurioje dirba anglai ir laikus nebus sunku išmokėti i Dakrarė-kvotėja
:
X
vokiečiai. Lietuviškų krautu per kelis metus. Čia per to
Dr.
S.
A.
Šlakienė,
T
vių yra viena uždėta 1908 m. kį trumpų laiką iau daug yra
3255
So.
Halsted
Str.
•?
X
grosemė ir bučemė Jono Kriš nuveikta ir iš to matyt didelė
Chicago,
III.
X
čiūno. Ir jau pusėtinai pra nauda, galima tikėtis geres
Nuo Centro rašt.
Kuopų y
sigyvenęs. Antra Simano Griš- nės ateities. Dar čia turiu
raštininkės, malonėkite siųsti i
Y
kos uždėta pradžioje š. m. gro- pasakyti, kad keli metai atgal
X
mokesčių
lapelius
drauge
su
sernė. Šiam sekas vidutiniš bedieviai tvirtino, kad St.
X
kai. 3-čia krautuvė Aldifono Louis‘e jokiu būdu negali lie pinigais tiesiai centro iždinin £
Y
Y
Sragausko bučernė ir groser- tuviai įgyti savo bažnyčią, bet kei, o jiji man prisius. Drau
ge su pakvitavone. Tas yra
♦
nė, ir sekas pusėtinai. Lin tas tvirtinimas buvo veltui.
1) Ar reikia geni baisekliu (dviračių), kurių
dėl
iškaščių
sumažinimo.
kėtina savo tautiečiams ge Bažnyčios pašventinimas at
nereiktų nuolat taisyti, kuriais būtų lengva važiuoti
riausios kloties biznyje. Čio sibus kaip tik bus viskas pri
ir būtų nebrangūs? Jei tokių nori, pirk iš mūsų, y
nais nuosavių namų iš lietu rengta
Savo mieste tokių negausi nei už 40 dolerių. O pas mu- y
vių yra turinčių apie 50 šei
:
Kadugelis.
mis su dubeltavais roberiais kaina $12.00. Vadinami y
mynų. Viso lietuvių randas
pirmo gatunko $18.75.
y
100 šeimynų ir apie 30 pavie
afTa
Prie kiekvieno baiseklio duodame dovanai dar y
nių.
Draugysčių turim dvi
BROOKLYN, N. Y.
1-rifika
Jai signalo
cinmaln vertės $3.00.
HA
Pasiskubinkite nUSl- V
triūbą dėl
katalikiškas, tai yra šv. Šir
pirkti, nes nedaug teturime.
Atšaukimas.
dies V. Jėzaus su apie 33 narX
❖
ir S. L. R. K. A. kuopa su apie
2) Ar žinai svieto mandrybę, kad į penkias mi
Gal kiekvienas skaitė negei- i
40 narių. Taiposgi ir dvi tau
nutes galima nuvažiuoti 10 mylių štyminiu baisekliu? f
stiną
straipsnį,
tilpusį
“
Dar

tiškos draugystės, Lietuvos
Ryto metu į darbą nereikia anksti kelties ir vakare X
D. K. Vytauto apie 40 na bininko” No. 75 būk L. Vyčių
suvargus po dienos darbo ilgai eiti namo, Kas turi Y
rių turinčių, taip-gi S. L. A. 44 kuopa girtuokliaut buvę iš
štyminį
baiseklį, tas nejaučia nuovargio, Labai ge- Y
kuopa su apie 20 narių. Taip važiavę vietoj pakvėpuot tyru
rai galima pasivažinėti, juo važiuoti nereikia jokio Y
oru.
Tas
buvo
netiesa;
mes
gi savo locną namą tur su svemokslo, Su kiekvienu tokiuo baisekliu mes duodame X
taine ir kliubą skiepe, Kliu- atjautėme tyrę arą, ir gėrėjo
aiškius nurodymus, ką greitai galima suprasti, Mu Y
biniai atskirai veikia, nes di mės juomi. O taip-gi kaip
y są kaina labai pigi — $75.00, $85.00 ir $125.00.
f
x
džiuojasi su nuosaviu namų, minėjo patsai “Darbininkas”
3) Auksinis laikrodėlis gryno aukso, 14 karato, X
ir su keletą “keisų” alaus. apie mūsą išvažiavimą savo
y
17 akmeną, kaina tik $32.50. Lenciūgėlis auksinis Y
Iš tų kliubinių patrijotų vi laikraštyj 74, kad mūsą išva
y
X
si skirias nuo katalikų, nes žiavime buvo ir aukos renka
x $13.25 ir $15.50.
X
mos
ant
nukentėjusią
dėl
kakatalikai beevik visi pasi
♦♦♦
4)
Auksinė
plunksna,
pati
atramentą
pritraukia
Y
turinčiai gyvena. Kliubinial, 1 rėš, o ne ant rudžio. Tai jei I
X
14
karato
aukso
—
$1.00,
$2.00,
$3.00,
$4.00
ir
$5.00.
Y
rudžio mylėtojai tada gyvuo 44 L. Vyčią kuopai rūpi tėvy
Turime daug visokiu armoniką, koncertiną ir tt
i
ja, kol pareina iki kliubo su nė ir ją rėmėme, tai aiškus;
Pinigus ir laiškus siųsdami adresuokite:
faktas,
kad
44
kuopoj
randa-1
C.
&
P.
Telephone
St
Paul
5347
neperpl ėštu ‘ ‘ pėdės ’ ’ konverx
si blaiviausieji nariai: jei no-, GRABININKAS ♦
tu.
Tėjo kas jai priskaityt Brook- i
IR
Bentleywillės
lyno
girtuoklius,
kaipo
na!
BALZAMUOTOJ
AS.
Darbininkas.
rius, tai apsiriko. L. V. 441 Pagrobus atlieku pigiai ir gra
kp. nariai visai nevartojo lai- j šiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
ST. LOUIS, MO.
ke išvažiavimo svaigalą. Kad rus graborystės mokslus ir išda
>:4
tas tiesa, tai mes liudijame vęs egzaminus. Siunčiu numirė X
Nupirko bažnyčią.
žemiaus pasirašiusieji varde lius ir į kitus miestus ir pargabe
Mūsą imeste jau senai buvo visos kuopos:
nu U kitą miestą.
___ 12
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Jack Mailing Order Co
General Delivery.
Terre Haute,Ind.

'■*

Ak

i

, i

Jack Mailing Order Co
i Gen. Dėl.Terre Haute, Ind

pageidaujama, nuo senai dar
bavosi vietiniai lietuviai ka
talikai, kad įgyti savo kuni
gą ir bažnyčią.
, Nekurie uolūs katalikai be-

Ona Makauskiutė,
Augustinas Dimta,
566‘Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.
CHICAGO

ILL

Tai-gi, vientaučiai, laidojimo
reikale visuomet kreipkitės pas
mane.
Ofisas:
JONAS GREBLIAU8KAS,

PLATINKITE
l-s!» •

r>

4

“DARBININKAS”

Ona Jatulevi&utė, (po vy
gramatikos, kas kitose kalbo
BAISŪS POTVINIAI.
ru Raslanienė) paieško tėvo
se
yra
visai
negalimas
daik

Clifton, Tenn. — Daug blėAntano Jatulevičiaus, 27 me
dies pridarė smarkus lietus. tas.
tai,
kaip Amerikoje. PirEsperanto, užkariavęs pa
Upės ištvino ir aptvino išviso
miaus gyveno apie Baltimore,
milijonų akrų apsėtos žemės. saulį, atneš žmonijai tų nan Md. Labai meldžiu atsišauk
dų,
kad
žmonės
galės
skaityt
Didelės bandos galvijų nu
viską, kų tik rašėjai yra per ti šiuo adresu:

skendo, pakrančiais didelių
upių daug namų vanduo apsė
mė ir išgriovė.
Nuostoliai apskaitomi mili
jonais.
Daugelis žmonių palydėjo
visų savo turtų ir liko be pas
togės ir be duonos.
NUBAUDĖ UŽ KATĖS
SUDEGINIMĄ.
Marion, O. — Tūlas Flaher-

ty, 20 metų amžiaus vyras,
apliejo katę žibalu ir padegė.
Už tokį savo daYbą vaikinas
buvo pastatytas prieš teisėją.
Jis teisinosi, jog po keletą
kartų norėjęs atsikratyti nuo
katės ir vis negalėjęs. Teisė
jas nubaudė ant $10 ir kaštus
padengti.
t'

L. D. S. IR MOTERŲ
SĄJUNGOS DELEGATAMS.

Ne visi L. D. S. ir A. L. R.
K. Moterų Sųjungos delegatai
bei delegatės užsisakė šeimi
nius paveikslus. Neužsisa
kiusieji ir norintieji užsisaky
ti tegu kreipiasi šiuo adresu:
Petras Lužeckas, 453 W.
Broadway, So. Boston, Mass.

Paveikslai išėjo labai gra
žiai.
Vieno paveikslo kaina
75c. imant du, atiduodama už
$1.00.
✓
x

VARGONINKAS.

Atsakančiai žinantis amatų
ir priedermes taip-gi ir vedi
mų chorų ir orkestros, turin
tis gražius paliudijimus nuo
gerb. klebonų iš buvusiųjų vie
tų, kaipo ir baigimo mokslo
prie Kauno Katedrališkos baž
nyčios, ieško vietos* prie lietu
viškos ar lenkiškos bažnyčios.
Petras Kamantauskas,

42 So. Prospect St.,
Hartford, Conn.
D. L. K. V. B.
MUZIKALIŠKA MOKYKLA.
Mokinama ant smuiko Piccolo
Klarneto
Piano
Korneto
Trombono
Būgnelio.
339 W. Broadway,
South Boston, Mass.

amžius parašę, ar parašys, nes
tų viskų lengva bus išverst į
esperanto kalbų.
Esperanto milžiniškais žing
sniais žengia pirmyn; jį tūk
stančiai draugysčių platina,
turi daug laikraščių ir snviršum 5000 tomų literatūros,
verstos ir originališkos bei
tūkstančius prakilnių prietelių rėmėjų.
Tat mokinkimės ir platin
kime tarptautiškų neutrališkų
kalbų ESPERANTO.

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 darbus, plakatus, tikietus, konstitucijas ir
tt. ir atlieka darbų geriausiai
ir pigiausai.
Remkite kuo galite, nes ži
note kad “Darbininkas” vie
nintelis darbininkų užtaryto
jas.
Visokiais reikalais kreipki
te:

ESPERANTO?

Esperanto yra tai dirbtinė
kalba, geniališkai išrišanti
nuo amžių tarptautiškos kal
bos klausimų.
Esperanto yra tai gražiai
skambanti kalba, kuri duoda
si neišpasakytai lengvai links
niuoti apie visokeriopų minčių
bei išsireiškimų; nėra tokios
minties, kurios žmogus Espe
ranto kalboje negalėti) išreikš
ti.
Esperanto yra tai neutrališks 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 esperantiškai nereikia nusižeminti prieš
svetimas kalbas.
Esperanto kalba yra didžiausis kultūriškas išradimas
devynioliktam šimtmetyje ir
turi didelę ateitį prieš save.
Esperanto kalbos gramati
ka neišpasakytai lengva; vi
dutiniškai prasilavinęs žmo
gus jų gali išmokti į valandų
laiko.
Esperanto kalbos žodynas
susideda iš kelių tūkstančių
grynai tarptautiškų šakninių
žodžių, beveik visiems ap
šviestiems žmonėms žinomų,
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 esperantistų.

I

I

■

Esperanto kalboj parašytą
tekstų galima skaityt su pagelba žodyno, net nesimokinus

■iJakmauh
Dr. Paul į.

I

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

45 Mechanic Str., *
Newton Upper
Falls, Mass.
GERIAUSIOS
PARMOS.

PETRAS

•
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___ ..
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Savas Pas Savą Remkit Savuosius.

(Jakimavičius)

MAKAREVIČIUS,

(Arti lietuvių bažnyčios)

105 So. Meade Str.,
Wilkes-Barre, Pa.

ATMINK.

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją faą
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai kukardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų eeluloiSu. 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.

\

Kiekvienas rakandas pir
ktas mūsų kratuvėj ženklina
taupumų jums visiems

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS

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

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

Gydo', visokias* ligas
PriskiriaLAkinlus.

419 Boylston St., Boston, Mass.

M. A. NORKŪNAS,
166 MELUOSE ST., ::

MONTELLO, MASS.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi'visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naujų išra imu.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

i

Vienatinė Lietuviška

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

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.
PRIE DORCHESTER ST.
•J

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

Valandos
nuo 9 vai. ryta
iki 8 vaL vakare.

A. KIEDIS & CO.
Peoples Statė Bank Bldg.
Scotville, Mich.

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

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

Lietuvi* Daktaras

Dr. Ignotas Stankus

James Ellis Co.

Jei lietuviai darbininkai no
ri sužinoti, kų apie darbinin
kų gyvenimų rašo darbininkas,
tai būtinai tegul perskaito šią
knygelę.
5.
32 pusi

1210 S. Broad Si.,
Philadelphia, P*.

Kampas B ir B’way,

Nuo 9 iki 11 rito.
2 .. 4 po piet
7
8 Vakare.

Lietuviai pardavėjai vi
suomet randasi krautuvėj.
. Atdara panedėlio ir suba
tos vakarais.

5. DARBININKAI VIENYKI.

MĖS IR KAS TAI YRA
SOCIJALIZMAS?

Parašė F. V.

..........

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki3 popiet. Nuo 7 iki 8 vakar*
609 BROADKAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
Tel 603 S. B.

ONA RASLANIENĖ,

Norintieji pirkti gerų farmų
SU budinkais, Sodais, apsėtais
sąmez sojo3 sojąjįpsiau jį sįb^ubį
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždėtojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos
Amerikoje. Apgyvendinome 360
lietuvius farmerius, kurie trum-i
pu laiku rengiasi išleisti Seott-į
ville, Mich. Amerikos lietuviams i
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija
randasi ant gerų derlingų laukų
puikiausioj
apielinkėj miesto
Scotville ir portavo miesto Ludington, Michigan valstijoje, Mason county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokių
“DARBININKO” AGEN farmų parduoti, ant kurių galime
kelis tūkstančius lietuvių farme
TAMS IR PLATINTOrių apgyvendinti. Rašykite tuojaus indėdami už 4 cenuts krasos
JAMS.
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų
Dabar geriausia proga, pa puikių farmų katalogą su daug
sirodyti uoliais platintojais ka paveikslų iš lietuvių farmerių gy
venimo.
talikiškos spaudos.
Adresuokite,
Utarninko ir ketvergo “Dar

KAS TAI YRA

r

LIETUVIS SKAUGIUS.

Tklkpmonk So. Boston

Lietuviškas

•:

Apie vienybę visas pasau
lis kalba, bet vargiai jų suran Į
“Darbininkas,”
da. Kas nori sužinoti ant ko
242 W. Broadway,
turi remties tikra darbininkii
So. Boston, Mass.
vienybė, tegul šių knygutę
perskaito. Čia ir-gi suras
daug žinių apie socijalistų
SVARBI ŽINIA.
So. Bostono Vyčių 17 kuo mokslą. 32 pusi................... .5. >
pa rengia didelę “Lietuvių LIETUVIAI PAS SAVUS.
Dienų,” kuri atsibus spalio
12 d. (Columbus Day) darže
‘ ‘ Calidonia Grove, ’ ’ Wėst
Rosburv, Mass. Svarbiausia^
yra tas, kad visas pelnas tos
dienos bus skiriamas dėl ka
1
rės nukentėjusiems lietuviams.
Bus Imtynės, “Baseball,”
ii
Lenktynės, Prakalbos, Dai
nos ir daug dar pamarginimų.
Taigi meldžiame visų apiePasiuvam drapanas sulig nau
linkės draugijų ir kuopų ne jausios
mados ir pagal Jūsų noro.
rengti nieko ant tos dienos, o
ruoštis važiuoti į tų Vyčių JONAS BERZELONIS & CO.
28 Chandler Str., Boston, Mass.
rengiamųjų pramogų.
(Castle Sųuare’s Block’e.)
- .

Rengėjai.

Susivienijimas Lietuvių
Rymo Katalikų Amerikoje.

605

ADVOKATAS

Si
v
į;
Li etuviška pavardė buvo
i;
Ptncas F. J. Kavaliauskas
3; i■
315 Broadway, So. Boston. i-:

WiUiam F. J. Houjard

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

I

■

50c.
25c.

50c.
25c.
1.00

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

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

fe nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų,
Gyfe duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums
ezpresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

J. P. TUINYLA

Day.

UŽ 1 TŪKSTANTĮ —
TIK $7.00.

Darbininko’ Leidiniai.

Adr.
294 Washington Str.,
Tel. Rom. 629
BOSTON BADGE CO.
Boston, Mass

Galima susikalbėti ir lietuvisskai.

536 Broadway, So. Boston.

Akių Specijalistas.
Prirenka akinius

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 svarbų ir svaigalų pragaištį. Labai naudin
ga perskaityti lietuviui darbininkui. 48 pusi.. .5.

Užlaikom didžiausia krautuvę
deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių,
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkupeiams. didelį, naują katalogą
siunčiame ant pareik ai arinm ui
25 centus štampu
J. P. TUINILA
822 Washington Si., Boston Mass

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

.o m.,

*;• Vienatine Lietuviška *|*

| Krautuvė i;
Kuri užlaiko visokio ta- V
Y .voro, reikalingo maine- jF
V nieriams.
*♦*

♦
V. LUKOSEVICIA*
£
*t* Ninersville,
- Pa. *t*
I

1.00
1.00
50c.
1.00
3.00
4OC.
25c.

Tel. Osford 4900.

Ofiso vsiandos:
Rytais iki 9 vai.
Popiety 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

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 pinigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas
įstaigas ir tt.
Instojimas į Susivienijimą pigus, mėnesinė mo
kestis Jengva.
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: —-

75c.

E

Gyduolės dėl pataisymo
apetito
1.00
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
50e.
Gyduolės nuo kosulio ir
2
sunkaus kvėpavimo
1.00
Gyduolės nuo vištakių
(corn’s)
15, 20 ir 25c.
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75c.
Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10c.
Tikra lietuviška Trejanka
25c.
Visokie kvepianti
muilai
10, 15 ir 25c.
Perfumos visokių gėlių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

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

DR. JOfiN MacDCNFELL, H. D.

po $3.50, $7.00, $10.50„ ir $14.00.

1.00

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS tAPALIS
meistras
indeda telephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorystės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas
Gyvenimas
315 W. Broadvray, 133 Bowen St.
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Se. Boeton 270

—YRA—
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam
Ramybei
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

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų
ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo
ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų
Vaikų ramintojas
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo
suaugusiems
Nuo viduriavimo
mažiems
Gydanti mostis
nuo puekų
Nuo prakaitavimo kojų
Mostis ir skysčiai
niežų ir parkų

4

*************
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V. P. CINKUS & CO.
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS
LIETUVIUS.
■<*
*
Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje
galima gauti visokių vyrų,
moterų ir vaikų drabužių,
Čeverykų, robų, aukso ir
deimanto.

52 MILLBURY STR.,
W0RCE8TER, 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, kų apie
darbininkų gyvenimų rašo pats darbininkas,
tai būtinai tegul perskaito šių knygelę.
32 pusi
o.

• ••••• “ •• ••“ •••• •“ ••••
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 klaidingų mokslų.
32 pusi.
.5.
••
•• ••
••
5. Darbininkai, Vienykimės ir kas tai yra
Socijalianas? Parašė F. V. Apie vienybę vi
sas pasaulis kalba, bet vargiai jų suranda. Kas
nori sužinoti ant ko turi remties tikra darbi
ninkų vienybė, tegul šių knygutę perskaito.
Čia ir-gi suras daug žinių apie socijalistų
mokslų. 32 pusi....... . ..............
5.
•• • ■

•• • •

•• • m

•• • ■

6. Komedijėlės. Parašė Uršulė Gurkliutė.
Šioje knygelėje telpa keletas gražių ir labaijuokingų scenos vaizdelių. Teatrų rengėjams,,
scenos mylėtojams patartina šių knygelę ingyti.
Tinka pasiskaityti ir visiems. 36 pusi....... 10.
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