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TITANICO” ATBALSIAI,

NUŠVIETĖ AUKŠTUOSIUS 
NAMUS.

Mirusiojo Chinijos prezi
dento Yuan Shi Kaio šeimyna 
kraustosi į varsnamį iš Peki
no į Changtehfu. Kad perga
benti tą šeimyną reikėjo 30 va
gonų. Ta šeimyna susideda’ 
iš 27 pačių ir 31 vaiko.

BANDĖ NUŽUDYTI

NUBAUD EATSTOVĄ.
Airių atstovas Anglijos par

lamente L. Ginnell papuolė 
bėdon. Jam pasiūlyta arba 
užsimokėti 100 svarų baus
mės arba atsėdėti šešis mėne
sius kalėjime. Jis neteisėtu 
būdu gavo leidimą į Knuford 
kazermes.

Antanas Tamulaitis rašo 
broliui į Boston, Mass.
“Aš su seserim Teofile netu- 

rime didelės bėdos. Tik ne
žinia, kaip yra su tėveliais, 
kurie liko po vokiečiu. Da
bar gyvenu Smolenske, dirbu 
prie Lietuvių Komiteto už pa- 
čtorių. Gaunu 40 rub. į mė
nesį ir iš jų turime ir apsirė
dyti ir pavalgyti. Gegužio 
18 d. bus metai kaip apleido
me namelius.”

IŠGELBĖJO SKĘSTANČIĄ.
Wilkes-Barre, Pa. — Aš- 

tuonių metų mergelė Wanin į- 
krito į didelį griovį, pilną 
vandens. Kai ji suriko, tai 
atbėgo du vaiku Walter Bart 
9 metų amžiaus ir John Bart 
7 m. amžiaus gelbėti. Vienas 
vaikas užsikabino kojomis už 
tvoros ir nusileido į griovį. 
Paėmė mergaitei už plaukų ir 
laikė, kad neprigertų. Antras 
vaikas nubėgo pašaukti vyrų. 
Po 20 minutų subėgo vyrų ir 
abu išgelbėjo.

Užderėjimai Indijoj šiemet 
mažesni, negu pernai. Kvie
čių užderėjimas šiemet ant 16 
nuoš. mažesnis, negu pernai.

The Menace Pub. kompa
nijos spaustuvėj, kuri yra Au
roroj, III. ištiko bombos spro
gimas. Namai apgriuvo ir 
užsidegė. Ta kompanija lei
do prieškatalikišką laikraštį 
“The Menace.” Tasai laik-į 
raštis baisiai šmeižė katalikų. 
tikėjimą, dvasiškiją, katali
kiškas įstaigas ir organizaci
jas. Tvirtino būk Amerikos Į 
katalikiškose bažnyčiose esą' 
paslaptingi skiepai, kur ran
dasi šautuvai, o katalikiškoji Į 
jaunuomenė lavinama karinia
me muštre; progai pasitaikius, 
katalikai sukilsią ir pavergsią 
šią šalį popiežiui.

ATAKAVO ANGLIJĄ.
Vokietijos orlaiviai lankėsi 

Anglijos pakraščiuose ir metė 
bombų, bet pranešama, jog 
blėdies nepadarė. "Buvo at
lėkę trys orlaiviai. Orlai
viams pakenkė migla.

Danijos karalius užsimanė 
paplaukinėti valtyje. Valtis 
turėjo buotes. Kai karalius 
buvo jau tolokai nuo kranto, 
tai jo valtis apsivožė. Kara
lius panėrė. Bet iškilęs pri
plaukė prie apsivožusios val
ties ir ant jos užsilipė ir atsi
sėdo. Nuo kranto patėmi- 
jo nelaimę ir pasiskubino pa- 
gelbon.

Ekspliozija ištiko apie 2 
vai. išryto. Sprogimo baisu
mu gyventojai buvo nubudin- 
ti ir baisiame išgąstyje bėgo į 
gatves. Užsikimšo gatvės. 
Policija norėjo daryti tvarką, 
.davinėjo signalus, bet pati 
policija veikė nesąmoningai, 
nes nežinojo kas iš kur atsiti
ko. Daugybės moterų ėmė alp
ti.

Brooklyno gaisrininkai su 
visais savo įrankiais buvo pa
šaukta, nes buvo manyta, jog 
kur nors baisus gaisras kilo. 
Bet to nebuvo susekta.

2:48 vai. iš ryto telefono 
kompanija pranešė, jog tele
fonas neveikia tarp New Yor- 
ko ir aplinkinių miestelių. Pa
sirodė, jog telefono vielos 
trūko.

Tuo tarpu liepsnos ant Biack 
Tom salos didžiais stulpais ki
lo augštyn ir nušvietė padan
ges.

Kai ištiko antroji ekspliozi
ja, tai dar daugiau žmonių 
subėgo į gatves ir dar didesnė 
baimė apėmė žmones. Daug

New York. — Po nusken
dimo “Titanico,” su kuriuo 
žuvo 1.600 žmonių, nukentė
jusieji ir giminės nuskendu
siųjų reikalavo atlyginimų. 
Išviso atlyginimo reikalavimų 
buvo $18000.000. Teismas 
pripažino atlyginimų išmokėti 
tik $665.000.

Meksikas ir Suvienytos 
Valstijos sutiko išrinkti tam 
tikrą komisiją, kuri išris vi
sus nesusipratimus ir kivir- 
čius kilusius tarp abiejų šalių. 
Į tą komisiją ineis atstovai a- 
biejų šalių.

Tokiuo būdu bus viskas su
taikinta ir ir visas karės pavo
jus dings.

BANDĖ IŠKEPTI KIAUŠI
NIŲ.

Chicagoj besimaudantieji 
Mich i gan ežere bandė iškepti 
pakrantėj smiltyse kiaušinių. 
Nors buvo labai karšta ir 
smiltys įkaitusios, bet kiauši
nių nebuvo galima iškepti.

SUGRAŽINO PELNĄ.

Canadian Cortridge kompa
nija turėjo karinių užsakymų 
nuo Anglijos valdžios. Pel
no turėjo $750.000. Tai vi
są tą pelną sugrąžino valdžiai.

Nesenai Vokietijos genera- 
lis štabas buvo išleidęs karštą 
atsišaukimą į vokiečius, kad 
būtų ramūs ir nepultų dvasio
je. Dabar dar karščiau pra
bilo į savo pavaldinius pats 
kaizeris. Tas atsišaukimas 
buvo atspaustas visuose Vokie
tijos laikraščiuose. Kaizeris 
šitaip sušuko:

“Mušis verda ir jis yra 
baisesnis, negu vaidentuvė 
galėjo įsivaizdinti. Atsijau
ninusios, viskuo aprūpintos 
Rusijos armijos vėl pralaužė 
mūsų drutvietes rytuose. Tas 
palegvino darbą Italijai. Fran
cija atsigimė per karę ir sto
jo vikresnė, negu pati tikėjos. 
Ji įgundino savo nerengę tal
kininkę Angliją prie žengimo 
pirmyn Somme apskrityje. 
Anglijos armija, nebūdama 
didelės vertės, turi vienok ga
lingą artileriją. Geležinė au
dra siaučia prieš mūsų narsius 
kareivius Somme apskrityje. 
Negrai ir baltieji bangomis 
ūžia prieš mus, vis su atnau
jintu smarkumu.”

Atsišaukime toliaus sako-

Vakaruose francūzai ir an
glai varo smarkias atakas ant 
vokiečių ir turi pasisekimų.

Neišpasakytai baisios arti
lerijos ir baisiai sprogstančios 
medžiagos anglai prisivežė. Be 
jokio sustojimo eina neapsako
mi bombardavimai. Anglų 
anuotų kriokimai girdimi net 
Anglijoj. Anglai klausosi na
mie, kaip jų armotos krio
kia Francijoj. O Francijoj, 
tai visur iki 25 mylių nuo mū
šio linijos visi langai išpyškė
jo. Taip baisus yra armotų 
dundėjimas. To trenksmo 
paukščiai negali išlaikyti. 
Daug rasta jų negyvų netoli 
mūšio linijos. Jų ausyse trū
kus pienelė nuo armotų trenk
smo.

Tatai iierangūs anglai įsi
siūbavo ir su nepaprastu at
kaklumu veikia prieš vokie
čius. Anglai apvaldė Lon- 
gueval ir Delvill miškus.

Rusai taip-pat užduoda vo
kiečiams didžius smūgius. Di
džiausias rusų nuveikalis bu
vo tai užėmimas svarbaus mie
sto Brodv, kur subėga daug 
geležinkelių. Paėmė tą miestą 
rusai pasidarė sau lengvesnį 
kelią į Lvovą.

Volinijoj ir Galicijoj rusai 
paėmė dabar 20.000 austrų ir 
vokiečių į nelaisvę.

Vokiečiai skelbia, jog jų 
aeroplanai bombardavo rusų 
įstaigas palei Vileiką-Molo- 
dechno-Minsk geležinkelį.

Rusai skelbia, jog daugiau, 
kaip tuzinas vokiečių aeropla
nų bombardavo Dvinską ir nu
metė 70 bombų. Paskui ar
motų šūviais buvo aeroplanai 
nuvyti.

PAKELE KAINĄ.

Laikraštis Milewaukee Tree 
Press pakėlė kainą iki dviejų 
centų. Tai padaryta todėl, 
kad baisiai pabrango popiera 
ir kitokie spaustuvės daiktai.

PABĖGĖLIŲ LAIŠKAI.

Ona Varžinskaitė rašo iš 
Tverės savo seserei Valerijai į 
Boston, Mass.

“Ačiū už laišką, kurį £5- 
vome balandžio 23 d. Jūs kvie
čiate mus į Ameriką. Bet da
bar maišosi mūsų galvose- Tu
rime apkainuotą savo turtą —' 
gyvulius javus — ir starastos 
ir staršinos paliudyta. Tai 
kai pasibaigs karė, tai mažu 
už tai atlygins. Ar-gi taip 
jau ir apleisti savo gimtąją ša
lį. Gal po karės bus galima 
sugrįžti, mažu dar pažinsime 
savo šalį.

Nors sunku gyventi sveti
mame krašte, bet ačiū Die
vui esame sotūs ir apsirėdę. 
Mamunia gauna pietų iš komi
teto. Aš einu siūti kazionų 
drapanų dėl kareivių. Siuvu 
ant mašinos, kuri garu varo
ma ir smarkiai darbas eina, 
dirbu ant stukių. Petras taip
gi eina dirbti.

Klausiat keno priežiūroj 
namus palikome. U-gi gra
natų priežiūroj. Kai ėjome 
iš namų, tai matėsi tik ugnis 
ir dūmai. Pabėgėliais ir ka
reiviais laukai buvo nutvinę. 
Visi išsklidome. Kiti pasili
ko po vokiečiu. Dar kiti žu
vo nuo ugnies. Kaip ugnis 
užėjo ir kazokai ėmė varyti, tai 
tik tada teišvažiavome. Ir 
tik tamsioj naktyje pasilsėjo
me. Ėjome ir ėjome du šim
tu viorstų pėsti. Ale visko 
nesurašysi. Nei sūdna diena 
nebus baisesnė, kaip buvo tuo 
laiku.”

TY” STOVYLĄ.

Nuo Black Tom salos neto
li dungso Bedloe sala, ant 
kurios guli garsioji “Liberty” 
stovyla. Ant stovylos krito 
didelės daugybės šrapnelių ir 
kitokių skeveldų- Nuo eks- 
pliozijos sprogo visi langai 
stovylos pedestalo. Pedesta- 
lo geležinės durys sveriančios 
vieną toną išmuštos iš savo 
vietos.

Namai ant Ellis salos tapo 
pagadyti. Pataisymas jų at
sieisiąs $50.000. Pagadyta 
buvo imigracijos stotis. Ten 
buvo 450 imigrantų ir jie iš 
ten buvo perkelti į Battery.

Žinoma kaltė verčiama ant 
vokiečių. Sako, jog prade
dant trečius metus karės vo
kiečiai daro demonstracijas. 
Vieni sako, kad ir jiems šioje 
šalyje reikėtų padaryti de
monstraciją ir nulinčfuoti ke
letą vokiečių pradedant nuo 
Bemstorffo, Vokietijos amba
sadoriaus.

UŽSAKĖ GUZIKELIŲ SU 
PAVEIKSLAIS.

Milford, N, H. — Ehrman 
dirbtuvės gavo didelius užsa
kymus. Darbai padidėjo. 
Tarp kitų dalykų užsakyta 1. 
000,000 ženklelių su prez. Wil- 
sono paveikslais. Tie ženkle
liai bus vartojami laike rinki
mu agitacijos.
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ATSIŠAUKIMAS.
Gerbiamieji S. L. R. K. A 

Centro Valdyba, kuopų val
dybos ir garbingi nariai. Ką 
darysim, kad mūs garbingos 
organizacijos S. L. R. K. A or
ganas savaitinis “Draugas” 
netalpina rašytus straipsnius 
apgynimui nuo griovikų kun. 
Stručkaus, Sutkaus ir kitų.

Stačiai grąžina atgalios ir 
per laiškus išvadina “lojoto- 
jais.”

Šiuomi atkreipiu visų domą, 
kad tilpusio “Darbininko” 
No. 84 straipsnio “S.L.R.K.A. 
namo ir laikraščio reikale” 
“Savaitinis Draugas” jo ne
talpino ir kaip girdėjau ir ki
tų netalpina. Reiškia sau 
‘ ‘ Draugas ’ ’ uždėjo vieniems 
cenzūrą. Pagalvokite gerbia
mieji kas bus, juk tai aiškiai 
vieniems užriša burną, o ki
tiems duoda draskyti S. L. R. 
K. A.

S. L. R. K. A. N. Y. ir N. J. 
Apsk. sekr.

P. Montvila.
Brooklyn, N. Y.

AUKOS TAUTOS FONDUI, 
surinktos laike Vyčių IV Kon
greso vakarienės, surengtos 

liep. 11 d. Redingtono 
viešbutyj, Wilkes 

Barre, Pa.

Reikia tikėtis.
Buvusieji šią vasarą seimai 

parodė daug gyvumo, buvo 
vaisingi naudingais nutari
mais. O aiškiai jaučiamas lie
tuvių katalikų dvasios pakili
mas, tai yra vilties, jog tie 
nutarimai bus įvykinti gyve- 
niman.

Dabar štai jau atėjo Pilnų
jų Blaivininkų Susivienijimo 
Seimas. Reikia tikėties, jog 
šios organizacijos seimas, kaip 
ir iktų parodys gyvumo, pri
ims gerų nutarimų, kurie bus 
įvykinti gyvenimam

P. Blaivininkų Susivieniji
mas skina kelią kitoms organi
zacijoms. Ant kiek blaivės 
mūsų visuomenė, ant tiek kils 
gerosios organizacijos, apšvie- 
ta ir kultūra.

-Amerikos lietuvių gyveni
me didžiausia kliūtis, galin
giausias trukdytojas visokio 
naudingo darbo yra girtuok
lystė. Svaigalai atitraukia 
mūsų tautiečių didžiumą nuo! 
dalyvavimo visuomeniškame į 
veikime. Per metus Amrikos 
lietuviai suneša į smukles $40.- ■ 
000.000! O kur pabaudos už-; 
mokamos teismuose dėl muš- i 
tymų, kurios įvyksta tarp pa
sigėrusių. Tai kas mėnuo A.; 
lietuviai dėl svaigalų praran
da apskritai sakant $3.500.000! 
O girdime iš merdėjančios tė
vynės balsą, jog kad atgai-1 
vinti išrodančią lavonu Lietu-; 
vą reikia kas mėnuo sudėti 
$10.000. Ir abejojame begu! 
sudėsime tiek kas mielas mė-' 
nuo. O kokia tai maža suma 
sulyginus su ta, ką lietuviai 
prageria. Matome, jog svai
galai užmnuša žmoniškumo 
jausmus, užmuša tėvynės mei
lę, užmuša viską, kas yra ■ 
gero, prakilnaus, švento. Al- 
kolikas sako: “Težūsta lietu
viai, teprasmenga Lietuva, 
nes man alaus ir degtinės rei
kia. ’

Taip, neišpasakytą blėdį 
mūsų tautai neša svaigalai. O 
kovotojų prieš tą piktą ne
daug. Ir tie nesumobilizuoti, 
nesutvarkyti, mažai veikimo 
teparodė. P. Blaivininkų 
Susivienijimas veikimo lauke 
mažai žymų kampelį teužėmė. 
Bet tikėkimės, jog po šio savo 
seimo, kurs įvyko mgp. 1 d. 
Montelloj, Mass. P. BĮ. Sus
inąs sujus, ims labiau veikti.

gal skyrius, kad galima būtų 
paskelbti, kiek kuris skyrius 
surinko Lietuvos sušelpimui 
pinigų. Kadangi pagal sky
rius ligšiol nebuvo užvestų 
knygų, tai esame priversti 
kreipties į visus Tautos Fon
do skyrius, idant jie teiktųsi 
prisiųsti Centro sekretoriui ži
nių: 1) kiek kuris Tautos Fon
do skyrius nuo pradžios savo 
veikimo surinko aukų, 2) kiek 
aukų prisiuntė Centrui, 3) 
kiek išleido vietiniems savo 
reikalams ir 4) kiek dar savo 
ižde turi.

Visos tos žinios kuogreičiau- 
sia turi būti prisiųstos šiuo ad
resu:

Kazys Pakštas, 
T. Fondo Sekretorius,

917 W. 33-rd St., Chicago, III.

S.LR.K.A. Reikalai

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

BRIDGEPORT, CONN.
Šv. Jurgio parapijos susi

rinkimas atsibuvo nedėlioj 23 
d. liepos 1916 m. tuojaus po 
mišių bažnytinėje svetainėje. 
Gerb. kleb. kun. M. A. Pan- 
kauskas atidarė susirinkimą ir 
tarė keletą žodžių j susirinku
sius. Nurodė, jog dabar 
naudingas laikas pradėti sta- 

Su tuom 
atsi
turi 

400. 
apie

tuvos sūnus ir dukteris, o mū
sų brolius ir sesutes nuo alkio 
ir pražūties. Įžanga visiems 
dykai.

V. A. Zavorskas, rašt.

nius narius išbaido draugy~ 
tės. Iš draugijos išstojo J. Ki- 
zis, S. Mažėtis, B. Matuko- 
nis, nes nenorėjo priverstinai 
lankyties ant girtų pasilinks
minimų. Išstos ir daugiau, 
jei draugystė neatmainys savo 
kvailo ir negražaus nutarimo. 
Dar yra laiko atmainyti. Gal 
“Darbininko” skaitytojai žin- 
geidaus sužinoti, kaip tie gar
sūs baliai su alučiu yra ren
giami. Labai paprastai. Kiek
vienas vyriškis einąs į balių 
užsimoka vieną dolerį už ti- 
kietą ir gauna alučio kiek tik 
pilvas pakelia už dyką. Mote
rėlės, merginos ir maži kū- • 
dikiai gali eiti į balių už dy
ką ir gerti iki sudrimbant ir 
už dyką. Ar bereikia geriau. 
Gerk, kiek tik nori! Na ir 
geriama. Kitas kaip atsisto
ja prie baro nuog dešimtos iš 
ryto, tai atsitraukia tik dvy
liktą nakties. Paprastii pa
imamas yra policmonas su ko
čėlu, kad saugotų besilinks
minančius lietuvius- Kam ten 
eiti į Afrikos tyrus, kad pa
matyti laukinius žmonės, už
tenka atsilankyti ant lietuviš
ko baliaus su svaigalais ir po- 
licmonu. Supurtąs reginys! 
Broliai lietuviai, veltui mes 
ieškome pagarbos pas kitus. 
Nieks mūs negerbs, jei mes 
patys Savęs negodosime. Lie
tuvoj ašaros ir mirtis, o čia 
girtuokliavimas. Negražu, vy
rai!

MINERSVILLE, PA.

Pažaidė ir pasilinksmino.

Liepos 23 d. Pil. Blaivinin
kų 15 kuopa turėjo pikniką, 
girioj už lietuviškų kapinių. 
Žmonių prisirinko nedaug, bet 
vis-gi buvo keliolika šeimynų 
su visais vaikeliais. Taip-gi 
mažų mergaičių draugijėlė N. 
P. P. Šven. Buvo užkandžių, 
saldžių gėrimu ir šaltos košės. 
Visi linksmai žaidė, dainavo, 
lenktynes ėjo mergaitės ir vai
kai. Didieji bežiūrėdami į 
mažesniuosius kaip bėgioja, 
sumanė ir jie lenktynes bėgti. 
Moterys su vyrais tai daugiau
siai juokų pridarė. Apie 6 
valandą vakare visi išsiskirstė 
į savo namelius pilnai užganė
dinti.

Vyčių piknikas.

Subatoj liepos 15 d. L. Vy- 
čjų 22 kuopos baseballininkų 
skyrius buvo parengęs puikų 
pikniką ant Dean pievos ir bu
vo užkviesti Bostono baseba- 
llininkai lošti Baseball, bet ne
žinia iš kokios priežasties ne
atsilankė. Mūsų baseballinin- 
kai susirinko visi ir laukė So. 
Bostono atvažiuojant. Ant 
pikniko žmonių nedaug tebu
vo. Žinoma, 
rintieji tai apie daržus dar
buojasi vasaros laiku, 
vedėliai, tai turi vėl savo 
darbo. Žinoma pas mus nėra 
saliūnų, tai negali iškentėti 
be alaus ir degtinės. Tuojaus 
iš darbo parėję važiuoja, kur 
gauna savo smegenis apsvai
ginti. Iš tokios priežasties 
nebuvo daug ant pikniko. Va
kare tai buvo daug prisirinkę 
ant šokių. Nes tada jau dau
gumas buvo sugrįžę su apsvai
gusiom galvom.

Ne vien tik lietuviai taip 
daro, bet daugiausiai lenkai. 
Toliaus viskas gerai, buvo la
bai graži diena, buvo dailiai 
pavaikščiota po pievą, buvo 
dar lietuviškų žaislų ir tt. Vis
kas pasekmingai ėjosi, šokiai 
traukės iki vėlai nakties. Vi
si mylintieji šokti buvo užga
nėdinti.

tyti naują bažnyčią, 
sutiko visi, kurie buvo 
lankę. Mūsų parapija 
gyventojų lietuvių apie 
Iš to skaitliaus buvo tik 
pusantro šimto ir daug ko nu
veikė.

Sumanymui steigti bažny
čią labai pritarė ir adug ypatų 
užsirašė po $100 ir po $50.00 
tame trumpame laike suauka- 
vo $1,700. Nedėlioj gerb. 
kleb. pakolektavo po stabas 
ant bažnyčios, čia irgi pasi
rodė gana gerų žmonių, kurie 
suaukavo apie $400. Taipgi 
paskyrė mūsų gerb. kleb. $500. 
Kad tik Dievas duos gerus lai
kus, tai nebus sunku sukolek- 
tuoti $20.000 per metus. Čia 
per tokį trumpą laiką jau daug 
yra nuveikta ir iš to matyt di
delė nauda. Galima tikėtis 
geresnės ateities.

Blaivininkų susirinkimas.

Po tam atsibuvo susirinki
mas Pil. Blaivininkų 18-tos kp. 
Šis susirinkimas buvo labai 
svarbus dėlto, kad artinasi 
Seimas L. R. K. P. Blaivinin
kų. Be visų svarstymų kuo
pos reikalų tapo išrinktas vie
nas delegatas J. Blažis į Seimą.

Gerbiamieji nariai ir narės 
18-tos kuopos malonėsite susi
rinkti visi, kurie tik priklau
sot į ateinantį susirinkimą, 
kuris atsibus rugpiučio 6 d. 
1916 m. parapijos, svetainėje, 
nes jau bus po seimo. Dele
gatas pasakys daug ko naudin
go apie blaivybės įstatus ir 
svarbesnius nutarimus, 
veskite ir naujų narių, 
kas norės prisirašyti.

Lietuvaitė.

šeimynas tu-

o ne-

Ten buvęs.

ATHOL, MASS.

Naujienos tokios.

Šiomis dienomis atsisveiki- 
gerb. vargonininkas Povi- 

Išvažiavo 
Buvo tai

no
las Vyšniauskas, 
į Hartford, Conn. 
gabus vargonininkas ir geras 
choro vedėjas. Čia jis per 
trumpą laiką pasidarbavimo 
buvo puikiai sutvarkęs chorą 
ir gerai jį pralavinęs. Atsi
žymėjo, kaip bažnyčioje taip 
ir rengiamuose vakaruose. 
Užtat jam priguli padėka 
nuo atholiečių. Gerb. vargo
nininkui kuogeriausio 
kimo naujoj kolonijoj.

Šis-tas.

v •

Kun. V. Dargis $2.00,
Kun. J. Miliauskas 1.00,
Kun. A. Janusas 2.00,
Kun. J. V. Kudirka 1.00,
Kun. F. Kemėšis 2.00,
Kun. H. Vaičiūnas 2.00,
Kun. P. K. Cesna 1.00,
Kun. J. Kasakaitis 1.00,
Kun. J. šupšinskas 1.00,
Kun. B. Paukštis 1.00,
Kun. D. Matulaitis 1.00,
Kun. Ig. Kelmelis 1.00,
J. Kaupas 1.00,
J. Stulgaitienė 1.00,
J. Stulgaitis 1.00,
A. Grazevičius 1.00,
J. Jasionis 1.00.
F. Cernauskas 1.00.
J. Rice 1.00,
J. E. Karosas 1.00,
F. Cernauskas 1.00,
J. šupšinskas 1.00,
V. Kvietkauskas 1.00,
P. Mikalauskas 1.00,
M. Mažeika 1.00,
O. Rosmanskas 1.00,
A. Vileckis 1.00.
L. Vasauskas 1.00,
S. Benešiunas 1.00,
A- Sodeika 1.00,
S. Kvietkus 1.00,
P. Sabaliauskas 50c.,
A. Varnagiris 50.
J. Dumčius 50,
K. Gibavičius 50,
V. Navikas 50,
V. Gudaitis 50,
J. Ševic .50,
P. Pivauskas 50,
M. Norkūnas 50,
L. Tirunaitė .50,
K. Paulionis 50,
M. Milerkas 1.00,
P. Mulevičius 1.00,

•A. Aleksandravičius 1.00,
J. Miliauskas 50,
P. Zataveckas 1.00,
M. Raudonaičiutė 50,
J. Simanavičius 50,
J. V. Kovas 1.00,
J. B. Šaliunas 1.00,
B. Višniauskas 1.00.

Genelis.

I
Liet:

Atsi- 
Gal

WATERBURY, CONN.

Kodėl nerašo.
NEW HAVEN, CONN.

Šauni prakalba.

Liepos 16 d. š. m. 7 vai. 
vakare buvo prakalbos pobaž- 
nytinėj svetainėj. Publikos 
buvo neperdaugiausiai nes šil
tas oras buvo. Tai neatsilan
kė daug. Kalbėtojas buvo už
kviestas iš Bostono universi
teto studentas, kuris eina tei
sių mokslus p. Kazys Česnule
vičius. Daug pirma girdėjo
me visokių kalbėtojų, ir viso
kių pakraipų na o dar tokio iš
kalbaus kalbėtojo tai nebuvom 
girdėję. Ištikro reikia jam 
ištarti didelę padėką už jojo 
tokį pasidarbavimą ir mokslą. 
Per ilgą laiką New Haven’o 
lietuviai paminės jojo atsilan
kymą ir teisingą kalbą. Kal
bėjo vien tik apie darbininkų 
būvio pagerinimą ir kokiu ke
liu eiti prie pagerinimo.

Ragino visus prigulėti prie 
gerų organizacijų. Už vis 
geriausia velijo priklausyti 
prie L. D. Sąjungos ir skaity
ti organą “Darbininką” kuris 
yra darbininkų geriausias ro
dos davėjas, kaip pagerinti 
būvį ir kaip pasiekti lengviau 
užmanyto tikslo.
/ Po prakalbos prie L. D. S. 

kuop. 28 prisirašė 17 narių 
Sekanti nariai prisirašė:
M. Juškauskas , J. Tapa- 

rauskas, V. Biekšė, F. Rukš- 
naitis, M. Dzikas, A. Diržis, J. 
Rukšnaitis, K. Gudas, O. 
Stepulaičiutė, J. Kumžaitė, B. 
Paulauskas, K. Šidlauskas, St. 
Šlyteris, M. Palenka, F. Pa- 
leliunas, J. Barasa, J. Jogas.

Tai-gi dabar su naujai pri
sirašiusiais nariais jau mūsų 
kuopa yra turtinga 38 nariais. 
Turime viltį, kad greitu lai
ku kuopa padidės dar daugiau 

V. A. Zavarskas, rašt.

pasise-
‘ ‘ Aido ” dr-ja apsirinko 

“Draugą” organu ir išrinko 
du korespondentu. Bet štai 
jau trečias mėnuo ir jokių ži
nių apie “Aido” veikimą nesi
matė. Kaž kodėl toks apsi
leidimas. Kas ką apsiima, tai 
privalėtų pildyti.

Skaptuks.

Nekurie mūsų žmoneliai rū- 
goja, kad korespondentai ne
beparašo žinučių, arba visai 
trumpas. Tas tiesa, bet apie 
ką-gi rašysi, kad čia viskas 
ant vietos stovi, trypia, atgal 
grįžti nedrįsta, o pirmyn žen
gti neprisirengia.

Čia nuo senai buvo rengia
mi fėrai nukentėjusiems nuo 
karės ir jau turėjo būti, bet 
nepasirodo. Nekurie sako, 
kad buvę pakabinę ant medžio 
šokos prasausint, bedžiudami 
susitraukę ir pasikavojo tarp 
lapų. Taip kad dabar jokiu 
būdu nebegaliu surast.

Lietuvių kooperacija čia la
bai puikiai gyvuoja; apyvar
tos daro nuo vieno, ant kito 
šono — po lova.

Pas mus tas paprotis tebe
gyvuoja: visuomet daug ap- 
žiot, o mažai nukąst.

A. Grigaliūnas.

BRIGHTON, MASS.

Girtuoklio nelabumas.

Liepos 22 d. Mikalauskas 
gyvenąs po num. 86 Market- st. 
pasielgė šitaip: Apie 10:30 
vai. parėjo įsikaušęs iš smuk
lės. Jam užėjo nelabumas 
pačią pabauginti. Sugriebė 
kur ten buteliuką su vaistais 
nuo komų, apsitepė jais ūsus 
ir lūpas, po vienais marški
niais išbėgo lauk, įbėgo į ap- 

j tieką ir ėmė rėkti, jog jo pati 
I norėjo jį nunuodyti. Aptie- 
1 kininkas telefonu pašaukė arti- 
! balansą iš Šv. Elzbietos ligo- 
i ninės, o iš policijos nuovados 
; atpyškėjo vežimas pačią areš
tuoti. Ji nieko nežinojo apie 
tai, ką jos vyras padarė. Li
goninėj pamatė girtuoklio šu- 

: nybę ir pati nebuvo suareštuo
ta.

Man pačiam teko būti toj 
i ligoninėj, lankiau savo drau- 
igus. Tai tas girtuoklis pra- 
; šė pasakyti jo pačiai, kad ji 
■ atneštų jam siautalą ir kepurę 
; norįs eiti namo.

Tai girtuoklio nelabumas. 
Bet turbūt turėjo daug gėdos 
ir nesmagumo, kad viskas ne
nusisekė.

N0RW00D, MASS.

Pas mus tokios naujienos.

Gaila, kad čionykščių lie- 
tuvių tarpe mažai randasi ra
šytojų, kurie galėti} dažnai 
lietuvių judėjimą aprašyti, o 
to judėjimo čia yra nemažai. 
Nėra tos nedėlios, kad nebū
tų prakalbų, nėra tos suba- 
tos, kad nebūtų pikniko arba 
baliaus, žodžiu sakant nėra 
nei kada pasilsėti.

Gaila, kad tą judėjimą nie
kas neaprašo. Man rodosi, 
kad čia yra Norwoode susit
vėrus korespondentų kuopa 
po vardu Simano Daukanto 
Ratelis. Kaip tik iš sykio 
susitvėrė ta kuoua, tai tuomet 
pilni laikraščiai buvo prikimš
ti iš Nonvood’o koresponden
cijų — po tris, pd keturias 
viename laikraštyje, o dabar 
nematyti nei vienos korespon
dencijos. Aš nežinau ir kur 
jie dingo, tie korespondentai 
Ar jau jie kur išvažinėjo į ki
tus miestus, ar sportais pasi
darė. Nekurie vaikinai pasi
rodė čia sportukais. Bet jie 
nemoka, kaip sportauti, no
ri jie pasirodyti, kad daug ką 
gali nuveikti, kad jie už viso 
Nonvood’o sportus yra didi. 
Bet tas jų sportavimas nela
bai ką gero gali atnešti. Dar 
yra pas mus tokių lietuvaičių 
panašių į tuos sportukus, kad 
nei nenori su lietuviais drau
gauti nei lietuviškai kalbėti. 
Yra ir neatsargių, klystan
čių lietuvaičių, kurios sutin
ka su visokiais čiūtabakiais 
ir cicilikais bendrauti, nes su 
tokiais tai žinoma yra lais
viau gyventi, jie nereikalauja 
kunigo einąnt poron. O jei 
paskui ne 
persiskirti 
to, jei ja 
siima “bj 
kur į kit 
na kitą 
tinė n 
lieka _ :
Tai-gi\ būkit labai atsargios | visi broliai ir sesutės stokime1 Saldž. Širdies V. J. draugystė, stojos.

New-York New Jerseys aps
kričio S. L. R. K. A. ext- 

ra svarbus susivažiavi
mas!

Atsibus 6 d. rugpiučio nė- 
dėlioj 1. vai. po pietų 1916 m. 
Apreiškimo P. šv. parapijos 
mokyklos svetainėje, kampas 
North 5th Str. ir Havemeyar 
Str. Brooklyn, N. Y.

Svarstymai šie į
1) Kaip apsaugojus Seimų 

nutarimus, kaipo augščiausios 
įstatvmdavystės organizacijos.

2) Surengimas maršruto a- 
gitatyviškų prakalbų prikalbi- 
nimui naujų narių.

3) Išradimas geriausių bū
dų įvykdinimui praktikoj 31- 
ojo Seimo nutarimus, kad 
kuopos turi teisę siųsti atsto
vus po 1 nuo kiekvieno 20 na
rių. Kuopos ir neturinčios 
20 narių turi teisę siųsti 1 ats
tovą. Atstovai turi turėti 
mandatą (paliudijimą) nuo 
kp. valdybų su parašais. Kiek
vienas S. L. R. K. A. narys tu
rės patariamą balsą Prašo
ma visų kuopų N. Y., N. J. ap
skričio pasistengti prisiųsti at
stovus. Pageidauama išgirs
ti nuomones ir kitų apskričių 
veikėjų. Rašykit šiuo antra
šu:

Apskričio sekr., 
P. Montvilą

93 Hope St., 
Booklyn, N. Y. 

Apskričio pirm.:
A. J. Staknevičius.

Apskr. sekr.:
P. Montvila.

P. S. Čion prisiunčiam 
atsišaukimo kopiją origina
lą pasiuntėm “Draugui,” bet 
kad “Draugas” mūsų raš
tų nei atsišaukimų netal
pino; tai malonėkite gerb. 
“Darbininko” red. duoti vie
tos nors per du “Darbininko” 
numerius.

C.,

Tautos Fondo raš
tinės pranešimas.

Naujas Tautos Fondo sek
retorius jau grįžo Chieagon ir 
tvarko visus Centro raštinės 
rūkalus.

Sulyg Tautos Fondo Seimo, 
Philadelphijoje, nutarimo,

Viso labo su smulkio
mis aukomis $54.75.

Ko aš pasiilgau.
Pasiilgau aš savo krašto, 
Tėvynės brangios.
Tos šalies, kur esu gimęs, 
Gražios Lietuvos.

Tų gražių laukų ir pievų, 
Kalnų ir miškų.
Ir jaunystėje pramintų 
Takelių visų.

Tų kvietkelių. kurių žiedai 
Kvepia maloniai.
Ir paukštelių, kurie gieda 
Giesmeles gražiai.

Tų tyro vandenio upelių, 
Krantų jų gražių.
Ir tų malonių dainelių, 
Sesučių tikrų.

0 jei 
tinka, tai valia 
Už mėnesio, ki- 

nepatinka, tai pa
są” ir iš važiuoja 
iestą ir ten jis gau- 

erginą o ta pirmu- 
kriausta varginga pa- 
u keliais vaikučiais.

BENTLEYVILLE, PA.
Jau sykį buvo rašyta, kad 

Bentleyville gyvuoja Saldžiau
sios Širdies V. Jėzaus dr-ja su. 
32 nariais ir kad ton draugi- 
jon skverbiasi nekrikščioniška 
dvasia. Nekurie tos draugys-. 
tės nariai veda visai negražų 
gyvenimą, bažnyčios neklauso, Į 
moka net iš jos pasityčioti, pa-: 
siganėdina vien tik velykinės 
atlikimu. Labai keistai atro
do, kuomet nueini į bažnyčios 
rūsį ant draugystės susirinki
mo ir tenai randi tokius na
rius, kurie draugystės susi-! 
rinkimo niekuomet neaplei-. 
džia, o bažnyčią visuomet 
Tai katalikiškos draugystės 
narys. Draugystės reikalus 
stato "daug aUgščiau už bažny
čios. Tokių neva katalikiškų 
draugysčių yra pilna Amerika, 
Nešioja gražiausius šv. vardus, 
o rengia balius su svaigalais, 
kelia buiitus prieš parapijas ir 
kunigus. Štai kad ir Bent- 
leyvillės draugystė, laikytame 
liepos 23 d. susirinkime nuta
rė parengti balių rūgs. 4 d. su 
alum. Reikia rausti iš gėdos 
esant tokios draugystės nariu. 
Kas aršiausia, kad tokie gir
ti baliai yra rengiami ne už
darbio delei, nes tankiausiai 

sas pelnas skiriamas ant gero nieko neuždirbama, bet išsi- 
tikslo. Visokių dailių žaislų gėrimo delei. Gėda. Kuo- 
bus kokių dar New Haven’elmet visi Am. lietuviai pradeda 
nėra buvę. L. Vyčių choras j kovoti su girtuokliavimu, Ben- 

tleyvillės ir Ellsworth’o lietu
viai ją remia, platina ir gėdą 
kitiems daro. Tokie girti ba
liai, kokius moka surengti

NEW HAVEN, CONN.

Piknikas geram tikslui.

Liepos 23 d. š. m. L. D. S., 
L. Vyčių ir S. L. R. K. A. kuo
pos laikė susirinkimų, ant ku
rio nutarė daryti išvažiavimą 
6 d. rugpiučio ant South and 
Grove Parko. Visas pelnas 
kiek bus, skiriamas dėl karės 
nukentėjusių Lietuvoje. Geisti
na būtų, kad kaip New Ha- 
ven’o taip ir aplinkinių kolo
nijų lietuviai dalyvautų virŠ- 
minėtam išvažiavime, nes vi-

nėra buvę. L. Vyčių choras 
žada padainuoti gražių tautiš
kų dainelių. Waterbury’o 
Aušros Dr-jos choras taip-gi 
prižadėjo dalyvauti. Tai-gi

Bartenderis.

FOREST CITY, PA.

Didi permaina.

Gyvenau tame miestelyje 3 
metai atgal. Tuomet jauni
mas taip buvo užmigęs. Atsi
menu ten nieko nebuvo. Ga
lima buvo matyti tik tamsias 
vakaruškas po stubas. Va
karuškose neapseidavo be 
svaigalų. Parsinešdavo po 5 
ar daug maž tiek bačkučių a- 
laus ir “linksmindavosi.” O 
po to kas daugiau išeina, jei 
ne muštynės. Tai toks anuo
met buvo gyvenimai.

Pažiūrėk ie dabar, 
vau jame liepos 13 d. 
venau vieną savaitę,
bai ’daug kas persimainę. Be- 

; turį savo knygyną. Turi ne 
vien knygas, bet supraskite, 

j vyrai, beturį locną namą.
Keno dėka tai viskas čio-> 

nai kitaip stojos. Pasakysiu 
jums, jog tai gerb. klebono 
kun. Yanušo dėka. Jo rūpe
sniu tie namai ir tas knygynas 

. Visas miestelis tuos
■ • ——i - v? _ tr_____ ,

Aš bu- 
Išgy- 

Tai la-



“DARBININKAI” 3

nu.” O kas suorganizavo 
L. Vyčių 46 kuopą! Žinoma 
kleboną*.

Gerb. klebonas yra didis 
blaivininkas. Tai traukia vi-

metų amžiaus.
Daktarai duoda patarimus, 

kad kočvariausia užlaikyti 
kambarius, išlaistyti karbo- 
lium. O mažiems vaikams lie

somis išgalėmis žmones nuo 
smuklių ir žale stato kultū
ringas įstaigas. Laimingas 
šis miestelis, kad turi uolų 
vadovę, pagirtini jaunikaičiai 
ir kiti visi, kurie jo klauso.

Be to sutikau prakilnią pa
nelę Liudviką Slikaitę. Ji 
sakė, kad būtinai reikią čia 
sutverti A. L. R. K. Moterų 
Sąungos kuopą. Be abejonės 
gerb. klebonas jai tame pagel
bės ir geros moterų organizaci
jos kuopa čionai bus įsteigta. 
Minėtoji panytė yra dabar vy
čių kuopos rašt

Sutikau ten daug gerų jau
nikaičių ir mergelių, kurie 
trokšta dirbti ir dirba visokius 
gerus darbus. Bet mačiau ir 
tokių, kurie senomis vėžėmis 
tebvažiuoja, kuriems baltas 
tebėra juodu, kartus tebėra 
saldžiu. Bet gal ir jie bus į- 
traukti naudingo veikimo su
kuriu.

Jonas Brazauskas.

ATHOL, MASS.

Apvaikščiojimas.

Šv. Onos Moterų Pašalpinė 
Dr-ja šventė iškilmingai 27 d. 
liepos, tai yra Šv. Onos die
ną. Iš ryto 5:15 buvo Šv. Mi
šios, kur susirinko beveik vi
sos narės ir taip-gi daug šali
ninkų. Beveik visi susirin
kusieji priėmė Šv. Komuniją. 
Bažnyčioje buvo išstatyta Šv. 
Onos labai graži vėliava, ku
rią Šv. Onos Draugija parsi
traukė iš Kauno.

Aštuntoje valandoje vakare 
buvo prakalbos ir monologas 
* ‘Dvikojis Gaidys.” Prakal
bą labai ilgą ir gražią pasakė 
gerb. kun. J. J. Jakaitis. Aiš
kino Šv. Onos Dr-jos susitvė- 
rimą ir jos pasekmingą gyva
vimą ir darbštumą. Toliaus 
plačiai kalbėjo nurodydamas 
katalikų didelias pasekmes ir 
socijalistų puolimą kas kartą 
žemyn. Nurodė labai aiškiai 
blogus bedievių tikslus, blo
gus jų laikraščius k. t. “Kelei
vį,” “Šakę” ir kitus panašius, 
kad tie bedieviški darbai ir 
laikraščiai traukia į didžiausį 
vargą mūsų mažiau apsišvie
tusius lietuvius. Nurodė, kad 
jau dabar daug lietuvių susi
prato ir nebeduoda cicilikams 
save už nosies vadžioti. Pa
tarė Atholio gyventojams gy
venti ir dirbti vienybėje; pla
tinti katalikiškąją spaudą ir 
tt- Žodžiu sakant suteikė žmo
nėms daug gaivinančio maisto 
jųjų viešame gyvenime. Ga
bus kalbėtojas pataikė tarpais 
įtalpinti gražių eilių, kurios 
žmonėms suteikė daug links
mumo. Šio gerb. kalbėtojaus 
visos prakalbos negaliu Čia su
rašyti, nes imtų daug laiko. 
Manologą sakė p-lė B. Morke
vičiutė. Ji savo užduotį at
liko pasekmingai.

Šv. Onos dr-oje yra arti šim
to narių. Ji jau per kelis me
tus darbuojas tikėjimo ir tau
tos labui. Ji rengia links
mins, blaivius vakarus ir pik
nikus, kur jaunimas turi pro
gą blaiviai žaisti ant tyro oro. 
Šv. Onos dr-ja aukoja Tautos 
Fondui, nuo karės nukentėju- 
siems, ant bažnyčios ir kur 
tik aukos renkamos naudin
giems užmanymams. Šioji 
Dr-ja puošia bažnyčią vaini
kais ir bukietais kvepiančių 
gėlių. Šios dr-jos matosi gra
žus gyvenimas, prie to dar 
pritraukia daug jaunų mergai
čių ir moterėlių.

Tegul ši Draugija gyvuoja 
kopasekmingiausiai.

Ex-Cicilikas

BROOKLYN, N. Y.

Vaikų maras — paraližius.

pia parišti kamparo ir česna
ko po kaklu.

Ūpas tarpu žmonių labai 
liūdnas, tankiai matyti iška
bas ant durų, kad jau toj 
stuboj apsireiškė paraližius.

Peršautą sudegino.

Liepos 17 d. sudegino Juo
zą Stirbį. Kaip visi kalba, 
kad J. Stirbis rastas peršau
tas į pilvą Prosspect Parke, 
veštas į ligonbutį mirė.

Ar jis pats, ar kas kitas jį 
Nuvežtas į ligonbutį numirė.

Brooklyniečiai kalba, kad 
jis buvęs “laisvas” ir “Ša
kės, Kardo” karikatūrų piešė
jas. Mat dėlto gal taip sup
ranta, kad “Laisvės” drau
gai jį iš meilės net sudegino. 
Mat giminės neprisiėmė už sa
vąjį.

“Laisvėj” buvo rašyta, kad 
velionis neturėjęs giminių, bet 
gerai jį pažistami sako, kad 
“Laisvė” meluoja. Sako tu
rįs brolį; pusbrolį ir puseše- 
rių.

Tik jau sako giminės neno
ri prisiimti tokio sueicilikėju- 
sio žmogaus.

Žinantis.

ROSELAND, ILL.

Daro gerą darbą.

Liepos 23 d. L. R .K. P. BĮ. 
Sus-mo 2 kuopa turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą. Seną- 
jai protokolų raštininkei atsi
sakius iš užimamos vietos, iš
rinkta p-lė V. Drazdauskaitė. 
Tą dieną kuopon įstojo du 
nauju nariu.

Nutarta platinti katalikiš
ką - tautišką spaudą viešuose 
susirinkimuose.

Pabaigus svarstyti kuopos 
reikalus, p. A. Peldžius kalbė
jo apie spaudos galybę. Nu
rodė, kad bedieviškų knygų 
ar laikraščių skaitymas kaip 
mums patiems, taip ir mūsų 
tautai atneša didelę pragaištį. 
Jis susirinkusius skatino skai
tyti “Darbininką” ir kitus ka
talikiškus laikraščius. Ska
tino čia sutverti Lietuvių Ry
mo Katalikų Spaudos Dr-jos 
skyrių. Daug susirinkusių 
pasižadėjo minėtos dr-jos sky- 
riun rašyties, kuomet toksai 
bus tveriamas.

Iz. Čepulis turėjo paskaitą 
apie katalikiškų laikraščių 
platinimą.

Kalbėjo A. Kalnaverskis a- 
pie socijalistų nedorus darbus.

Po visoko sutverta Spaudos 
Dr-jos skyrius. Įsirašė 18 
metiniij narių. Visi užsimo
kėjo po $1.00.

Valdvbon išrinkta: A. Pel
džius pirmininku, Iz. Čepulis 
rašt. I. Karačka iždininku, M. 
Misiūnas korespondentu, A. 
Kalnaverskis organizatoriumi, 
0- Janušauskiutė fin. rašt.

Liepos 26 d. Spaudos Drau
gijos skyrius turėjo nepapras
tą susirinkimą.

Nutarė surengti vakarą su 
perstatymu ir su prakalbomis.

Taip-gi išrinkta konjkuajdz 1 
praplatinimo kattflMkos 
spaudos. Iz. Čepulis, M/Wi- 
siūnas, A. Kalnaverskis. Per 
tą susirinkimą prisirašė prie 
Spaudos Dr-jos 5 nauji nariai 
užsimokėdami po $1.00 Išviso 
dabar turime prie Sp. Dr-jos 
23 narius. Jų vardai ir pa
vardės:

M. Misiūnas, E. Žitkienė, 
A. Jucienė, J. Karačka, A. 
Peldžius, J. Motiejūnas, K. 
Gruzdys, V. Drazdauskaitė, I. 
Gudas, N. Urbonas, A. Kalna-

Tautos Fondo 
valdyba.

Pirmininkas:

Kun. J. J. Jakaitis, 
41 Providence St., 

Worcester, Mass.

1- mas vice-pirm.:

Adv. A. A. Šlakis, 
3255 So. Halsted St., 

Chicago, HL

2- ras vice-pirm.:
Kun. P. Serafinas, 

2327 W. 23-rd PI., 
Chicago, III.

Sekretorius:
K. Pakštas,

917 W. 33-rd St., 
Chicago, HL

Iždininkas:
B. Vaišnoras, 

1514 Carson St.,
S. S., Pittsburgh, Pa.

Iždo globėjai:
A Nausiedienė, 

917 W. 33-rd St., 
Chicago, UI.

J. Miliauskas, 
1910 Carson St.,

S. S., Pittsburgr, Pa.

L. D. S. CENTRO VALDY
BOS ANTRAŠAI.

Dvasiškas Direktorius:
Kun. F. Kemėšis, 

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

Pirmininkas:
Motiejus Zioba, 

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., 

Norwood, 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.

KAS TAI YRA 
ESPERANTO?

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

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 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 
svetimas kalbas.

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

Esperanto kalbos gramati
ka neišpasakytai lengva; vi
dutiniškai prasilavinęs žmo
gus ją gali išmokti į valandą 
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 es- 
perantistų.

Esperanto kalboj parašytą 
tekstą galima skaityt su pagel- 
ba žodyno, net nesimokinus 
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 
amžius parašę, ar parašys, nes 
tą viską lengva bus išverst į 
esperanto kalbą.

Esperanto milžiniškais žing
sniais žengia pirmyn; jį tūk
stančiai draugysčių platina, 
turi daug laikraščiij ir suvir- 
šum 5000 tomų literatūros, 
verstos ir originališkos bei 
tūkstančius prakilnių priete- 
lių rėmėjų.

Tat mokinkimės ir platin
kime tarptautišką neutrališka 
kalbą ESPERANTO.

DARBININKAI VIENYKI. 
M2S IR KAS TAI YRA

SOCUAUZMAS?
Parašė F. V.

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.

ŠIS $2.50 ŽIEDAS UŽ $1.00.

rankos apie 500 
šių žiedų ir ka
dangi daugiau 
jų nemanome 
daryti, tai vi

Turime ant

sus likusius nutarėme parduoti
už tiek, kiek jis mums kainavo
padaryti.

Šis žiedas yra padarytas gry
no Sterling sidabro.
NERIS MANUFACTURING CO.,

Box 76 d., Montello, Mass.

Nevelu dar įgyti

METRAŠTI.
Pradėjime jau antrą metų pu

sę, bet dar nevėlu įsigyti šių me
tų METRAŠTĮ, nes jisai reika
lingas iki pat metų pabaigos. 
Bet šiuometinio METRAŠČIO ver
tė ne kiek tenupuls ir šiems me
tams pasibaigus. Jis yra, kaip 
knyga, kurios vertė laikosi per 
metų metus.

įvairiau- 
smagių 
yra vi- 

pamoki-

Jau mėnuo laiko kaip apsi
reiškė New Yorke ir Brooklv- 
ne užsikrečiamoji liga vadina
ma vaikų Paraližius. Kas 24 
vai. suserga maž-daug apie 100 
mažų kūdikių. Iš tų miršta 
apie 35 nuoš. Per šias pasku
tines dienas jau pasirodė ir 
tarpe lietuvių. Sakoma, kad 
jau apie 10 vaikų mirė. Pas
kutiniu kartu mirė 22 liepos J. 
Marcinkevičiaus vaikas apie 1

j verskis, J. Šulskis, O. Janu- 
šauskaitė, J. Čepulis, K. Ru- 

. binas, J. Ramanauskas, J. 
Į Mockus, A. Likša, B. Bagdo
nas, P. Rusteikaitė, R. Bal- 

j siute, M. Uselienė, J. Kanse- 
vičia.

Sekantis Spaulos Dr-jos 
skyriaus susirinkimas įvyks 
liepos 30 d. pirmą vai. po pie
tų, Visų Šventųjų parapijos 
svetainėje.

ADRESAI VALDYBOS 
DR-JOS ŠV. JONO 

KRIKŠTYTOJO 
CAMBRIDGEPORT, MASS.
Pirmininkas- —

A. Vaisiauskas,
14 Moore St.,

Vice-pirm.: —
C. Kavolis,

7 Harrison St., 
Protok. Sekret.: —

K. A. Galinauskas,
719 Main St,

Finansų Sekrete —
J. Smilgis,

65 Portland St., 
Kasierius: —

J. Jasinskas, 
46 Clark St.,

J. Lukšis,
220 Washington St

Kasos globėjai: —
K. Voveris,

A. Sundukas, 
Maršalka. • —

J. Žilis.
— 

PARDAVIMUI
Barber Shop (Bandasku- 

i tyklė) geroje vietoje. Biznio 
! padaroma 60 doL į asvaitę. 
Į Parsiduoda pigiai 

J. JASIONIS, 
116 Dorchester Avė., 

j So. Boston, Mass.

“DARBININKO” AGEN
TAMS IR PLATINTO

JAMS.
Dabar geriausia proga, pa

sirodyti uoliais platintojais ka
talikiškos spaudos.

Utarninko ir ketvergo “Dar
bininko” No. parsiduoda po 2 
centu, subatos 3c. Gabus ir 
apsukrus veikėjas gali gana 
daug išplatinti, jeigu pats ne
dali 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, plaka
tus, tikietus, konstitucijas ir 
tt. ir atlieka darbą geriausiai 
ir pigiausai.

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

Visokiais reikalais kreipki
te:

“Darbininkas,” 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

Kaina lc. Kailis lc.

Jau išėjo iš spaudos I 
“Laisvamanių Žiedai’ į

Nuo rugpiučio 1 d. pradėjo išeidinėti tokie leidinėliai 
kokių dar nebuvo tarp Amerikos lietuvių, o kokie nuo se
nai jau buvo reikalingi Pradėjo išeidinėti

Į redaktorius pakviestas visur pagarsėjęs, visiem! 
žinomas Dėdė Jackus.

Tai jau niekas negali nei krislelio abejoti apie bu
siančių leidinėlių gerumą. 1

“Laisvamanių Žiedai” privalo pasiekti visas lietuvių 
kolonijas, privalo jų būti visose grinčiose.

Skaitymėlių bus visokiausių, įvairiausių, smagiau
siu . 3

Užsisakykite šimtais, nes juos 
labai lengva bus parduoti.

100 egz. 70c. Nuo 200 iki 400 
po 60c. šimtas.

Imant nemažiaus kaip 500 po 50c. šimtas.
Agentų, raštų platintojų prašome išanksto užsisa

kyti po kiek ekz. ims platinimui.

Leidinėliai bus keturių puslapių didumo.

Išeidinės daug maž reguliariai kiekvieno mėnesio 1 d. 
ir 15 d.

Visus kviečiame skaityti ir platinti “Laisvamanių 
Žiedus;” žinokite, jog tai didžiai geri leidinėliai. Nei 
vienas laikraštis neturi tinkamesnio redaktoriaus kaip 
“Laisvamanių Žiedai.”

Kas norės gauti “Laisvamanių Žiedų numerį iš ki
tur, tas turės atsiųsti krasaženklį už 2c.

Užsakymus siųskite į “Darbininką.”

242 W. Broadway, So. Boston, Mass
Ar visi žinot, jog šių metų 

METRAŠTIS yra didžiausia, gra
žiausia išleista lietuvių kalboje 
knyga. Malonu jį paimti į ran
kas, miela jį pasklaidyti, sma
gu paskaityti, linksma pasigro
žėti puošniais paveikslais.

Straipsnių visokių, 
šių. Yra gražių eilių, 
apysakaičių, vaizdelių; 
suomeniškų straipsnių,
nančių raštų; yra rimtų raštų a- 
pie dr-jas, apie didžiąsias lietu
vių katalikų organizacijas; yra 
gerų moksliškų straipsnių. Daug 
yra žinių apie Katalikų Bažnyčios 
stovį Amerikoje ir apie Bažnyčios 
surėdymą.

Yra daug visokių skaitlinių, 
išvardyti visi Suv. Valstijų prezi
dentai, visi popiežiai, išrodyta 
kiek kokioj Lietuvos gubernijoje 
ir mieste lietuvių, rusų, lenkų, 
bajorų. Po šios karės viskas ki
taip stosis mūsų tėvynėje. Lie
tuvoje bus padarytos naujos sta
tistikos ir todėl bus indomu suly
ginti. O tie, kurie turės ME
TRAŠTĮ, tą galės padaryti.

Šiuometinis METRAŠTIS tar
naus ne vieniems šiems metams, 
bet jo svarba ir vertė bus didelė 
per desetkus metų.

“DARBININKO” knygyne 
dar yra Metraščių ir galima iš
sirašyti. Kaina be apdarų 75c. 
su apdarais $1.20.

Tie, kurie jau turite MET
RAŠTĮ, patarkite, paraginkite 
išsirašyti tiems, kurie jo dar ne
turi.

Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas,” 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass..

Perskaitytus “Darbininko
numerius nenaikinkite, bet per
duokite tiems, kurie jo neužsi
sakę.

9 *

Co;
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“Darbininko” Leidiniai.
1. Imk ir skaityk. Parašė F. V., P. G. ir

F. K. Ši knygelė susideda iš gražių ir pamoki- 
nančių straipsnelių apie organizacijų, spaudos \ 
svarbą ir svaigalų pragaištį. Labai naudinga 
perskaityti lietuviui darbininkui. 48 pusi............... 5.

6. Komedijėlės. Parašė Uršulė Gurkliutė. šio
je knygelėje telpa keletas gražių ir labai juokingų 
scenos vaizdelių. Teatrų rengėjams, scenos mylė
tojams patartina šią knygelę ingyti. Tinka pasis
kaityti ir visiems. 36 pusi

4. Teisybės Vardan. Parašė F. V. ir Uosis. Kas 
mėgia teisybę, lai jos paieško šioje knygelėje, o 
tikrai suras. Čia taip-gi sužinos ir apie Jono Hus- 
s’o klaidingą mokslą 32 pusi............... 5.

2. Darbininko Dovanėlė Darbininkams Pa
rašė F. V. Gražesnės dovanėlės mūsų darbinin
kai ir negali susilaukti. Tai tikras darbininkų tur
tas, nes jų gyvenimas šioje knygutėje iš visų atžvil
gių nušviestas. 32 pusi........................ .................... —5.

•

3. Iš po Darbininko Plunksnos. Parašė F. V. 
Jei lietuviai darbininkai nori sužinoti, ką apie Į- 
darbininkų gyvenimą rašo pats darbininkas, 
tai būtinai tegul perskaito šią knygelę. 32 pusi. 5.

5. Darbininkai, Vienykimės ir kas tai yra Soci- 
jalizmas? Parašė F. V. Apie vienybę visas pa
saulis kalba, bet vargiai ją suranda. Kas nori su
žinoti ant ko turi remties tikra darbininkų vienybė, 
tegul šią knygutę perskaito. Čia ir-gi suras daug 
žiniij apie socijalistų mokslą. 32 pusi.......................5

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

j MKMtateiTBYU

“DARBININKO” 
LEIDINIAI.

1. IMK IR SKAITYK. 
Parašė F. V., P. G.

ir
F. K.

Ši knygelė susideda iš gra- 
! žiu ir pamokinančių straipsne
lių apie organizacijas, spaudą 
ir svaigalų pragaištį. Labai 
naudinga perskaityti lietuviui 
darbininkui.

48 pusi.......................5.

Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje, 
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš karės, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir 
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai • Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi
Kaiia actams $1.50, Pašei Beta 75c. JCuadaje ažnbežiaas, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį

AMERIKOS LIETUVIS
15 Millbnry Street,

LIETUVIŠKI 
PHOTOGRAPHAI. 

Valeika, Laurinaitis & Co.

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

Mūsų adresas:
250 W. 4-th St.,

S. Boston, Mass. 
‘ (Arti C St.)

m

Worcester, Mass.

PLATINKITE
Darbininko’ vidinius.



Vietinės Žinios
vėliausio

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PRIETELIAMS

Akių Specijalistas 
Prirenka akinius

Neris Mfg Co.,
Bos 76, 

Montello, Mass.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

Miliam F. ‘J. Houjard 
Lietuviška pavardė buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas 

315 Broadwąy, So. Boston

ainio” knygyne 
Agentams duodame

'ei. Oxford 4900.

' J. P. TUINYLA

Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje.

DENTISTAS
M 49 Chabers St., 

364 Hariaon Avė 
F We*t End

S. E. Ecstcfi 
tBMMMM(M

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

Galima susikalbėti ir tietuvisakai. 
Ofiso valandos:

Rytais iki 9 vai.
Popietę 1 iki 3
vakarai* 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Tklkfmonk So. BorroM 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

NUTRENKĖ GYVULIUS, 
ŽMOGŲ PALIKO.

Livington, N. J. — Casper 
Schultz melžė tvarte karve. 
Netikėtai trenkė perkūnija ir 
nutrenkė karvę ir dar netoli 
buvusį arklį. Jis liko visai 
sveikas.

DR. F. MATULAITIS
Ofiaojdyao* Gy<k£Ti»oki*«IH«a»
l-» P. M. 7-9 P -M. PziddzKAJtinhM.

419 Beylstoa St, Bostoi, Mass.

Paveikslai.
Papuoškite savo namus gra

žiais paveikslais. “Darbinin
ko” knygyne galima gauti 
dailiu, įvairiu visokiu, di
džių ir mažu, pigių ir bran
gių paveikslų.

Vietinius ir apielinkės lie
tuvius kviečiame atsilankyti ir 
išsiskirti sau tinkamų paveik
slų. Kitų miestų lietuviai 
gali išsirašyti.

Štai paveikslų surašąs:
PČ 15c. DIDUMAS 11X14 

COLIŲ.
Šv. Rita. Spalvuotas.
Šv. Juozapas. Juodas ant balto, 
šv. Cecilija. Juodas ant balto.
V. J. Kristus su erškėčių vai

niku. Juodas ant balto.
Širdis V. J. Kristaus. Juodas) 

ant balto.
Nekalto Pras. Panelės šv. 

Juodas ant balto.

PO 25c., DIDUMAS 16X20 
COLIŲ.

šv. Terasa. Juodas ant šviesiai 
geltono.

šv. Juozapas. Juodas ant balto. 
Jėzaus paveikslas. Juodas ant 

balto.
Panelė Šv. su Kūdikėliu. Juo

das ant balto.
Apreiškimas Aniolo Gabrieliaus. 

Spalvuotas.
Užgimimas V. Jėzaus. Spal-

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




