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Išrodo mums, jog nėr* U- [ 
biau pageidaujamo, kaip to/ 
kad daugintos skaičius tų, ku
rie gali ant gero sunaudoti sa
vo raštiškus gabumus ir kad 
geri laikraščiai kuodidžiausia 
išsiplatintą taip kad kiekvie
nas kasdieną turėtų gero skai
tymo kuriame pamokinama, 
sustiprinama ir pakeliama 
krikščioniškos dorybės.

Popiežius Benediktas XV.
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Didi Tautų Konferencija
Reikalauja Lietuvai neprigulmybės.

Dr. Bielskis lankįs lietuvius Belaisvius 
Vokietijoj. Kun. Baltuškai sugražjs 

1.000 markių.
LIETUVA REIKALAUJA 

VISIŠKOS NEPRIGUL- 
MYBeS.

Lietuvių diena
Mūsų delegatas iš Šveica

rijos mums rašo:
Triukšminga tautų konfe

rencija pasibaigė. Buvo re
prezentuojama 28 tautos. Per
skaičiau lietuvių deklaraciją. 
Reikalaujame visiškos nepri
gulmybės Lietuvai. Dalyva
vo p. Kairys (soc.), p. J. šau
lys Ph. D. ir A. Sargautas iš 
Vilniaus. Lietuvių vardu kal
bėjo baronas Roppas iš Kauno 
gubernijos. Vakar atvažiavo 
kun. Prapuolenis iš Rymo ir 
mes visi lietuviai pradėjome 
naują konferenciją kur apta
rėme daug svarbių Lietuvai 
dalykų. Lietuva susilaukė 
naujos eros. Prasidėjo Lie
tuvai ir lietuviams diplomati
jos keliai, kurie Dievas žino 
kur mus nuves. Einama di
deliais žingsniais ir norima in- 
traukti Amerikos ir Rusijos 
lietuvius tan milžiniškan dar
ban. Bus reikalinga mūsų 
partijų Amerikoje vienybė. 
Lietuvoje visos partijos, susi
telkę krūvon, varo sunkų tau
tos išgelbėjimo darbą Kon
centruokite pinigus, nes nuog 
jūs greitu žygiu reikalaus mil
žiniškų sumų. Nuo mūs pa
čių priklausys Lietuvos išgel
bėjimas, nors lenkai mus sten
giasi parduoti vokiečiams. 
Mane vokiečiai kvieste-kvie- 
čia Vokietijon, kad įspūdžius 
pataisius, 
gvinimus. 
lagerius.
stačiau Dr. Bielskį, kurisai su 
viršminėtais lietuviais iš Vil
niaus vyks kelioms dienoms 
Vokietijon drauge su Stepo
naičiu.

Aš su pralotu Prapuoleniu 
važiuoju Ryman, kur lauksiu 
Bielskio atvažiuojant. Nors 
p. Yčo būta pas popiežių Ry
me, ir anok jo pasakos, pri
žadėta lietuviams diena, bet 
matyt lenkai pakenkė mūsų 
reikalui, pavydėdami Lietu
vos nuvargintai liaudžiai kąs
nelio duonos. Mes gauname 
žinias, kad popiežius mano 
sušelpti lietuvius, bet neskir
ti lietuviams dienos. 
Bandysime da mes.

Delko neišsirengė Ameri
kos kunigai Ryman vyskupo 
klausyme?

Tūkstantį markių, kurio
mis mane vokiečiai pabaudė 
už žingeidavimą, žada sugrą
žinti. Aš juos paskirsiu In
formacijos biurui, nes ten la
bai striuka. Teismu grasina
ma Gabriui, kurs neturi iš ko 
atsiteisti už spauzdinius.

Jūsų Kun. Bartuška.

Siūlo visus palen-
Ragina atlankyti 

Aš į savo vietą pa-

Lietuvių pildomasai Komi
tetas gauti nuo Suv. Valstijų 
Prezidento “Lietuvių Dienos” 
paskyrimų aukų rinkimui nu
kentėjusiai nuo karės Lietuvai 
liepos 25 d. laikė savo nepap
rastą susirinkimų Wilkes-Bar- 
re, Pa., ir padarė sekančius 
nutarimus:

1) Pranešti Amerikos lietu
vių visuomenei per jų organi
zacijas ir spaudą kad p. John 
J. Caseiy, kongresmonas iš 
Wilkes Barre, Pa., atstovau
jantis Luzeme -Co., viršminė- 
toto Komiteto prašomas, ine- 
šė į Kongreso žemesnįjį butą 
(House of Representatives) 
bill’ių, ydant paprašius Suv. 
Valstijų prezidento paskirti 

! dieną kurioje būtų renka
mos visoje šalyje aukos nu
kentėjusiai nuo karės Lietu
vai, ir kad Kongresas vien
balsiai tam sumanymui prita
rė.

Tokiu būdu mes lietuviai 
turėsime savo dieną ir Suv. 
Valst. prezidentas kaip p. J. 
J. Casey pranešė, netrukus ją 
paskirs.

2) Pakviesti Amerikos Lie
tuvių organizacijų valdybas 
atsiųsti delegatus, paskiriant 
po vieną delegatą nuo kiek
vienos organizacijos, į extra 
susirinkimų Centralio A. L. 
Komiteto sudarymui, kuris 
tvarkytų Lietuvių Dienos rin
kliavą. Vietos Komitetas pa
sižada dalyvauti susirinkime, 
atsiųsdamas jin du delegatu.

3) Susirinkimo vietą kai
po centraliausią pasiūlyti 
IVilkes Barre, Pa., o laikų — 
rugpiučio 17 dieną 10 vai. A. 
M.

4) . Idant būsi) didesnis A- 
j merikos visuomenės pasitikė- 
I jimas, patarti susirinkimui
paprašyti Am. Raudonojo 

j Kryžiaus Draugijos, kad ap- 
' siimtų paimti į savo globą 
[amerikiečių surinktus pinigus, 
Į kol Centralis Komitetas, pa- 
Į sibaigus aukų rinkimui, ne-

Gaila.

Mūšiai rytuose padidėjo,Didis streikas- verčiau būt
vakaruose sumažėjo.

7) Žinių paskleidimui apie 
Lietuvių Dienų kreiptis į Suv. 
Laikraštiją Associated Press.

8) Atsižiūrint į tai, kad iki 
laukiamąja! Lietuvių Dienai 
greičiausiai lieka nedaug lai
ko, nutarta paraginti A. Lie
tuvių visuomenę veikti tuo
jaus, išvieno ir nepaisant di
delių formalumų.

Su pagarba,
J. S. Lopatto. 

Pirmininkas.
Kun. V. Dargis, 

Raštininkas.

Prašo dirbti
išvien.

“Lietuviai, susirinkę Stock
holme ir išklausę pranešimo 
apie mirtiną vargą Lietuvoje, 
dar kartą prašo amerikiečius 
mesti naminius ginčus ir eiti 
išvieno savo tėvynės gelbėti. 

Pirmininkas susirinkimo
LEONAS,

Sekretorius
ŽILIUS.”

(Šis Amerikos lietuviams 
paraginimas buvo nutartas ge
gužio 25 d. ir tuomet buvo 
nutarta jis pasiųsti telegra
ma, bet kadangi lietuvių kal
ba telegramos dabar nebepri- 
imamos, o kelius kartus ver
čiant gali nukentėti rezoliuci
jos prasmė, tai buvo pasiųs
tas laiške.)

Svarbi žinia.
Mūsų delegatas Dr. Biels

kis mums rašo iš Šveicarijos 
(18 birž.) “Šiandien gavome 
sekančių telegramų: Leonas. 
Žilius, Savickis Stockholme. 
Tikimės gauti didelę pašalpų 
Lietuvai. Pakvietėme Sme
tonų.”

pareikalaus jų nusiuntimui į 
Lietuvą .

5) Kreiptis į Am. žymes
niųjų miestų Vaizbos Draugi
ją (Chamber of Commeroe) 
paprašant jos, kad priiminė
tų surenkamus vietoje pini
gus ir siuntinėtų juos A. Rau- 
donamjam Kryžiui.

6) . Patarti būsimųmjam 
Centrai. A. L. Komitetui, kad 
atsišauktų į kongresmanus, 
senatorius, Federalio Augs- 

Į čiausiojo Teismo narius ir ki
tus žymesniuosius asmenis, j 
paprašant jų pritarti Lietuvos 
reikalui.
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PADEREWSKIENĖ 
VEIKIA

Helena Paderewskienė, 
žmona garsaus lenkų pianisto 
Paderewskio, sumanė įsteigti 
Varšavoje moterų preglaudų 
ir atsišaukė į Amerikos mote
ris aukoti tam reikalui.

Atsišaukime sakoma, jog 
daugiau kaip pusė- milijono 
esą nelaimingų jaunų moterų. 
Atsišaukime sakoma, jog įs
teigus prieglaudą Varšavoj, 
tai iš jos kaipo centro bus įs
teigtos šakos kitur — “Gali
cijoj, Lietuvoj ir visoje Len
kijoje.”

Mat Lietuvą ji paskaitė 
Lenkijos dalimi.

RUSAI GRUMIASI 200 
MYLIŲ FRONTE.

Šiuo kartu didžiausieji mū
šiai eina rusų fronte. Smar
kūs mūšiai eina fronte nuo 
Pripetės pelkių iki Buczacz 
Galicijoj — frontas 200 mylių 
ilgumo.

Francijoj mūšiai apsimalši
no.

Visi teutonų priešininkai y- 
ra sutarę šitaip: Vieni vienoj 

(vietoj pradės didžiausius ant
puolius ant vokiečių, darys 
tą kad didžiausius smūgius 
uždrožti teutonams ir išplėšti 
iš jų teritorijas. Kai tie pa
ils, tai kiti kitoj vietoj ims 
pliekti teutonus. Pirmieji 
tvarkysis naujose pozicijose, 
drūtys jas ir ilsėsis. Tai taip 
pasikaitaliuodami varo anglai 
farncūzai ir rusai. Paskuti
niuoju kartu vieni paskui ki
tus smarkavo francuzai ir an
glai. Dabar iš eilės rusai vi
somis išgalėmis trenkia į teu
tonus. Taip tai pasikaitaliuo
dami alsina vokiečius.

Rusai pasiekė Stokhood 
upę ties Stolysva ir Smolary. 
Tose vietose vokiečiai bandė 
sustabdyti rusus fc-užatakuoti 
juos. Rusai skelbia, jog at- 
mušę jų irisas atakas su dide
liais nuostoliais, bet vokiečiai 
giriasi, kad ties Smolary at- 
mušę rusus tris kartus. Berli- 
ne skelbiama, jog į šiaurės ry
tus nuo Kovei-Rovno geležin
kelio ir-gi rusams nepavykę.

Galicijoj rusai perėjo per 
Koropeic upę ir susitvarkė 
naujose pozicijose be to rusai 
paėmė 1.000 austrų į nelaisvę.

Rusams nuolatai pribuvo 
sustiprinimų ir amunicijos. 
Jie vis papildo nuostolius ir jų 
žengimas pirmyn neapsistoja. 
Tą mato teutonai ir tik laiki
nai jie gali rusus palaikyti. 
Todėl ir teutonai iš visur grai
bo spėkas. Pasišaukė talkos 
ir turkus. Dabar jau Lvove 
daug turkų prigabenta. Ga
licijos sostinės gatvėse turkų 
oficieriai ir kareiviai, tai pa
prastas reginys. Vokiečiai 
taiso atsispyrimo punktų, iš 
kurio trenks į rusus, kad su
laužyti jų ofensyvų. Bet ne
labai tikisi tą padaryti, nes 
tuštinimas Lvovo jau prasidė
jo. Daug gėrybių jau išga
benta ir daroma prisirengimai 
atitraukti kariuomenę. “Neue 
Freie Presse,” Vienos laikraš
tis skelbia, jog didelė Lvovo 
gyventojų dalis jau apleido 
miestą

Ryme skelbiamą jog gen. 
grafo von Bothmero armija 
Galicijoj veik apsupta. Kai 
jisai pasitraukė iš Brody, tai 
tuo tarpu kazokų būriai užbė
go austrams iš užpakalio ir 

. išardė geležinkelį. Tai jam 
neateina nei sustiprinimų, nei 
reikalingų daiktų, nei jis ga
li su savo armija spieriai trau
ktis atgal.

O Volynijoj Vladimir Vo- 
lynsk, tai jau visai vokiečių 
ištuštintas.

Nesutiko.
NESUTIKO LEISTI MAIS

TĄ LENKAMS.

Prez. Wilson kreipėsi į Vo
kietijos valdžią, kad leistų 
gabenti maisto badaujantiems 
lenkams. Anglija buvo suti
kus praleisti maistą tik su ta 
išlyga, kad tas maistas nebū
tų vokiečių konfiskuotas ir 
kad vokiečiai nerekvizuotų 
maisto Lenkijoj. Vokietija 
sutiko leisti maistą į Lenkiją, 
bet atsisakė nerekvizuoti len
kus. Tai todėl maisto nebus 
galima gabenti.

BALSUOJA STREIKUOTI.
Suvienytų Valstijų geležin

kelių darbininkai balsuoja ar 
streikuoti ar ne. Išviso tokių 
darbininkų yra 400.000 ir vi
si yra organizuoti. Jie dir
ba ant 225 geležinkelių linijų. 
Ketvirta dalis tų darbininkų 
jau balsavo ir pasirodo, jog 
veik vienbalsiai nutaria strei
kuoti.

Tai-gi galima laukti tokio 
streiko, kokio dar Suvienyto
se Valstijose nėra buvę.

Bet jei visi darbininkai nu
balsuos streikuoti, tai tuomet 
dar bus užvestos derybos su 
kompanijomis. Kompanijų ko
mitetas ir unijų komitetas tu
rės konferenciją. Tai jei toj 
konferencijoj nesusitaikys, tai 
po to bus paskelbtas streikas.

DEUTSCHLAND APLEIDO 
BALTIMORE.

STREIKAS.
Salėm, Mass.

ste ir Peabodv apsistojo namų 
statymo darbai, nes sustrei
kavo darbininkai.

Darbininkai gaudavo po 
41c. valandoje, o reikalauja 
po 45c.

Šiame mie-

IŠDALIJO PELNĄ.
Boston Consolidated 

kompanija išdalijo savo 
ninkams - darbininkams 
ną $57.047.93.

nuskendęs
NETIKUSI DOVANA.
Kai Danijos karaliaus val- 
nesenai buvo apsivožus ir 

tai
tis
karalius įpuolė vandenin, 
jį išgelbėjo du jauni mokslei
viai. Karalius jiems davė po 
auksinę cigaretų dėželę.

Tai New Yorko Dr Charles 
Pearse, prezidentas Non-Smo- 
kers’ Protective Lygos, pasa
kė:

“Negalima aprokuoti to vi
so pikto, kurs seks iš to ka
raliaus netikusio būdo apdo
vanoti jo išgelbėtojus.”

Daktaras sako verčiau ka
ralius būtų nuskendęs, negu 
gavęs tokių progų taip apdo
vanoti du jaunikaičiu.

EKSPLIODAVO MIELES.

Kolumbus, Kansas. — Tū
las pasiuntė per pačtą mielių 
dėželę. Pačtoriaus vežime 
mielės ekspliodavo ir sudras
kė 150 pačtos siuntinių. Mie
lės ekspliodavo dėlto, kad 
jos buvo aklinai uždarytos ir 
ėmė rūgti.

Gas! 
šeri-' 
pel- 

Darbinin- 
Tai 

vidutiniškai kiekvienam atsė
jo po $81,73.

Garsusis Vokietios subma
rinas Deutscland apleido Bal
timore. Priliuoduotas gumą 
nikeliu ir auksu plaukia na
mo, laukdamas tūktsančiųjkų -šėrinink?;>*?a462S. 
pavojų savo kelionėj. Dau
gybės priešininko laivų plau
ki nėja Atlantike ir tykoja pa
gauti jį arba nuskandyti.

Jo negal užkabinti tol, kol 
jis bus už trijų mylių nuo Suv. 
Valstijų kranto. Kapitonas 
susirūpinęs. Sako, kad A- 
merikos pakraštis yra negilus 
ir jis negali panėręs plaukti. 
Todėl jam reikia bandyti pra
vesti savo laivą pro priešų lai
vų tarpą.

CASEMENTO PASKUTI
NĖS VALANDOS.

Jei karalius nesusimylės, 
tai airių revoliucijonierius 
Roger Casement ketverge, 
rugpiučio 3 d. 9:00 vai bus 
nugalabintas.

Jo kūno ir proto sveikata 
gerame stovyje ir drąsiai lau
kia savo liūdnos mirties.

GAUS 5 SVARUS.
Prie Casemento nužudymo 

budeliu apsiėmė pabūti tūlas 
Ellis barberis iš Rochdale. Už 
tai jam bus užmokėta 5 sva
rai.

PASKELBĖ NUOSTOLIUS.
Vokietijoj oficialiai paskel

bta, kiek vokiečiai nuskandi
no talkininkų karės laivų ir 
prekinių garlaivių iki birželio 
30 d. Karės laivų nuskandi
nę 49, o prekinių laivų 1.303.

Vokietija ir jos talkininkės 
netekę 30 karės laivų.

ATPLAUKĖ CRETIC.
Į Bostoną pribuvo iš Itali

jos pasažierinis garlaivis Cre- 
tic. Atvežė imigrantų 1,500 
su viršum. Daugiausia ita
lai ir portugalai.

l

GAUS PENSIJAS.
Bostono Swifto kompanija 

įvedė pensijas savo darbinin
kams. Pensijas tie gaus, ku
rie išdirbo kompanijai 25 me
tus arba 15 metų. Pensijos 
gaus nuo $240 iki $5.004 me
tuose.

Vyrai pensijas gaus išdirbę 
25 metus ir sulaukę 65 metų 
amžiaus, moters išdirbę 15 
metų ir sulaukę amžiaus 55 m. 
Jei dėl negalių ar ligos nega
lės kas dirbti, o yra išdirbę 
po 25 ar 15 metų kompanijai, 
tai pensija prasidės anksčiau.

SUMAŽINS LAIKRAŠČIUS.

Nevv Yorko dienraščių lei
dėjai turėjo susirinkimą, ku
riame nutarė sumažinti savo 
laikraščių puslapius; 
vienas dienraštis New 
per savaitę duos 121 
mažiau, negu ligšiol.

— Kiek- 
Yorke 

puslapį

SPAU-ŽYDŲ LAIKRAŠČIO 
STUVĖJ SPROGIMAS.
Chicago, UI. — Žydų dien-. 

raščio spaustuvėj buvo dyiejų; 
bombų sprogimas. Bet nie-.. 
kas nebuvo sužeistas, nei už
muštas, nieko nebuvo paga
dinta. Leidėjas laikraščio, 
turėjo kivirčių su uniją ir tur-. 
būt jam buvo keršinimas.

DAUG MIRŠTA DĖL 
KAITRŲ.

Šiemet Suvienytose Valsti-
Kandidatų gauti pensijas y- jose daug miršta dėl didelių

ra jau apie 30.000 vyrų ir mo
terų.

STREIKAS DIDINASI.
New Yorko strytkarių dar

bininkų streikas nepasibaigė 
ir jis, anot streikininkų plė
tosis, jei nebus nusileidimo iš 
kompanijos pusės.

MIRĖ BADUMI.
Pascagoula, Miss. — Emnia 

Coafloy rasta negyva, o jos 
aštuonių mėnesių kūdikis be- 
sivoliojąs apie ją ir bešaukiąs 
“mama.” Moteris mirė ba- 
dumi. Apie jos mirtį sužino
tą kuomet jos vyresnysis vai
kas nubėgo pas kaimyną ir pa
prašė valgyti.

APDOVANOJO.
Schenectady, N. Y. — Ge- 

Ineral Electric kompanija pas
kyrė $550.000 išdalinimui sa
vo darbininkams, kurių turi 
19.000. Antru kartu ta kom
panija apdovanos vasario m. 
1917 m.

I

karščių. Per paskutines ke
turias dienas liepos mėnesio 
Chicagoj mirė 264 žmonės. 
Daug mirė ir kituose vidurinių 
Valstijų miestuose, nes kait
ros tokios kokių retai kada te
pasitaiko. Milwaukee, Wis< 
termometras rodė 102. Gary, 
Ind. nedėlioj buvo karščiau
sia — 116 laipsnių. Tų die
ną mirė ten 3 žmonės. O San 
Franeiseo, Cal. tų dieną tebu
vo tik 62 laipsniu.

KAM PRIGULI MEKSIKAS. /

S. Valstijų Senatorius La 
Follette išrodė, La F<llette 
laikraštyje, jog Suv. Valstijų 
kapitalistams priguli didesnė 
dalis Meksiko turtų. Suv. 
Valstijų kapitalo Meksike yra 
$1.057.770.000, o pačių meksi- 
konų tėra $793.187.242- To
dėl ir atsirado agitacija šioje 
šalyje už karę su Meksika.

VALDOVAS SUSIRGO.
Persenęs Austrijos valdo

vas Pr. Juozapas apžvalginė- 
damas kariuomenę labai sune- 
galėjo. Prie jo lovos pašauk
tas sosto inpėdinis.

ATSIGYNĖ NUO SUBMARI 
. NŲ.

Iš Genuos plaukė Italijos 
garlaivis Re Italia į New Yor- 
ką. Jį buvo užpuolęs teuto
nų submarinas. Bet jam pa
sisekė atsiginti ir plaukė sau 
ramiai toliau.

SUVARTOJA DAUG 
ANGLIŲ.

Geležinkelių kompanijos 
garvežiuose sukūrena daug 
anglių. Išviso sukūrena 24 
nuoš. visų iškasamų anglių 
Suvienytose Valstijose.

HI 11 <
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ŽUVO ŠALTAKOŠĖS 
ŠALDYTUVE.

St. Cloud, Minu. — Elmer 
Lien, 10 mėnesių vaikas įkri
to į šaltakošės šaldytuvą ir žu
vo. Jis bovijosi ir netikėtai 
dingo iŠ motinos akių. Kai 
motina rado, tai vaikutis jau 
negyvas buvo.

I ■
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t&na iš So. Bostono utarainkais, ketvergais ir subatomis 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga. 
Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje----------------------- $3.00
Pusmečiui ” ” ' ” ________________ $1.50
Utarninko ir ketvergo atskiri numeriai po ----- 2c.
Sn bariniai numeriai po________________ ___  3c.

Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu: 
“DARBININKĄ 8,“

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

“DARBININKAS“
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by 

St Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Subscription Rate s:

Yearly_______________________________________ $3.00
6 months__________________________________ $1.50
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jimo ir tautybės. Čia mes : 
susiduriame su panašia orga
nizacija lietuvių laisvamanių. 
Nesenai viename jų laikrašty
je praskambėjo jau aiškus su
manymas: steigti jų Susivie
nijimui — priruošiamus lietu
vių mokytojų kursus. Girdi, 
katalikiškos parapijinės mo
kyklos lietuvių negalį užganė
dinti. Svietiškųjų gi mokyk
lų dabar negalį steigti, nes 
nesą tinkamų mokytojų. Tad 
reikią juos priruošti ir tuo tu
rėtų užsiimti jų Susivieniji
mas.

Žinoma, lengviau jiems su
manyti, negu išpildyti. Tik 
viena aišku: jeigu laisvama
niai ateityje ką nors ir įvykin
tų, tai tuo tik dar labiau mus 
paskatintų steigti visur para
pijines mokyklas ir pagreitin
ti inkūrimą 
juk ir tokiai 
paramą, be 
kitas, kaip

■

Viskas krypsta gerojon pusėn.

*‘DRAUGO BENDROVĖS” 
VALDYBOS PRANEŠI

MAS.

N-o. 30 “Savaitinio Draugo” 
jau linksmesnių žinių mums 
atnešė. Pasirodo, kad iš or- 
ganavimo Susivienijimui ben- 
xirovė pelno neturėjusi. Tai
gi ir nustojus organauti 
"“Draugui” iš to nuostolio ne
ims. Tai labai smagi žinia, 
nes ligšiol visi, kurie supran
ta ir jaučia “Draugo” bend
rovės svarbą ir naudingumą 
mūsų gyvenime, gyvai buvo 
susirūpinę tuo, kad nebeteka
mas organavimo susivieniji
mui neatsilieptų skaudžiai ant 
“Draugo” bendrovės finansi
nio storio.

Štai ką rašo Bendrovės vai
dyba:

IKai-kurie, 
"“Darbininkui,” 

- -būk “
daranti “biznį”
S. L. R. K. A. 
vienas mūsų leidžiamasis lai- 

į, kraštis.
Nuo Susivienijimo už or

ganą praėjusiais metais mes 
gavome apie 2.000 dolerių. 
Mums netol to kaštavo pati 
redakcija. O kur popierius, 
surinkimas, krasa, adminis
tracija Mums prie to or
gano kas met reikėjo tūk
stančiai dolerių pridėti. Dėl
to ir tas įtarliojimas mums 
perdaug skaudus ir mes pra
nešame, kad mes noriai at
sisakysime nuo organavimo, 
kuomet tik Susivienijimas 
mums praneš kada jis pasi
renka sau kitą organą.

■“Draugo” Bendrovės pirm. . 
Kun. A. Ežerskis.

Sekretorius
Kun. P. Serafinas, arčiau yra jo kūno. 

Tai-gi iš tos pusės nebėra} 
kliūties tam, kad Susivieni- 
junąs. nusipirkęs namus, stei- j 
gtų tuvi savo laikraštį.

LAIKRAŠTIS REIKA
LINGAS.

pradedant 
ėmė įtarlioti, 

Draugo Bendrovė” 
iš to, kad 

organu yra

BROOKLYN, N. Y.

vertės pristeigtųjų laikraštu
kų, ta pati Piusverein įstei
gė vieną dienraštį dėl visos 
Austrijos vokiškai- kalban
čių katalikų, vadinamą 
“Reichspost.”

Nežinome, iš kur “Drau
go” redakcija ėmė. tas žinias 
apie Austrijos katalikų spau
dos stovį. Toksai ištikimas 
šaltinis, kaip “Catholic En- 
cyclopedia” (tomas XI, pusi. 
669-671) paduoda truputį ki
tokias žinias. Pagal to šalti
nio, didžiausia bėda katalikų 
spaudos Austrijoj buvo ne 
daugume jų laikraščių, bet 1) 
apatijoj (atšalime) katalikų 
visuomenės, kuri beveik iki 
paskutiniųjų laikų mažai te- 
rėmė savo katalikišką spaudą, 
o senuoju inpročiu maitinosi 
nesveika pirmeiviškos spaudos 
dvasia; 2) stoka miestiečių 
tarpe — turtingesnių katalikų, 
kurie žymesnėmis aukomis bū
ti) parėmę katalikišką spaudą, 
arba būtų dėję savo kapitalą Į 
katalikiškos spaudos biznį. 
Austrijos miestų turtingesnie
ji gyventojai esą didžiumoje 
ne katalikai, sodiečiai gi spau
dos reikalais mažai tesiintere-. 
suoją.

Piusverein’as rūpinosi ne 
sumažinimu katalikiškų laik
raščių skaičiaus, bet 1) išbu- 
dinimu katalikų sąmonės ir už- 
interesavimu savo spaudos 
reikalais ir 2) surinkimu di
džiulio kapitalo iš mažiau pa
siturinčių katalikų (nes iš tur
čių mažai tegalėjo gauti), kad 
iš to kapitalo- rėmus jau esan
čius katalikiškus laikraščius. 
Nuo mažesnės vertės katalikiš
kų laikraščių Piusverein’as 
katalikų visuomenės visai ne
valė, kaip tai tvirtina “Drau
gas.” Greta “Reichspost” 
(dvi laidos kasdien po 16.000 
k op.,) iki paskutiniųjų laikų ė- 
jo tik vienoje Vienoje dar trys 
katalikiški dienraščiai: “Va- 
terland,” (dvi laidos kas dien 
po 2.500 kop. kiekviena); 
“Neuigkeits - Weltblat”(5000 
kop.); “Neue Zeitung” — 
(50.000 kopijų). Kituose gi 
miestuoset-eina tik vien vokie
čių kalboje dar šie katalikiški 
dienraščiai: ‘ ‘ Linzer Volksb- 
latt,” “Salzburger Kronik,” 
“Grazer Volksblatt,” “Kleine 
Zeitung, ” “Al lgemeiner Ti- 
roler Anzeiger,” “Neue Tiro- 
ler Stimmen,” “Vorarlberger 
Volksblatt.” Be dienraščių 
eina daugybė savaitraščių ir 
mėnraščių. Išviso Austrijoj 
esama 292 katalikiškų laikraš
čių ir žurnalų, iš kurių tik 
vokiečių kalboje esama 79. 
Rodos tai nemaža, o bet-gi ir 
ten katalikai ne tiek nusiminę 
dėl daugybės savo laikraščių, 
kiek susirūpinę jų visų stipri
nimu. Juo labiaus mums nė
ra ko nugąstauti dėl augimo 
skaičiaus savo laikraščių. Juk 
mes teturime tik vieną savo 
dienraštį, apie kitą dar nei 
nesvajojame. Savaitraščių ir 
žurnalų ir-gi, palyginus su 
kitomis srovėmis anaiptol ne
turime perdaug. Jei kokia 
nors organizacija jaučiasi tiek 
turinti pajėgų, kad gali leisti 
savo laikraštį, tai, mums 
rodos, nereikia jų inicijatyvos 
stabdyti. Tokia inicijatvva 
paprastai nenukrinta, kaip 
koksai meteoras iš padangių.: 
ir ne iš šalies kieno esti inkal- 
bėta, bet kilsta iš pačios or
ganizacijos. Organizacijos sei
mas sumanymą apsvarsto ir 
arba atmeta jį, arba vykina. 
Taip antai, mūsų Susivieniji
mas pernai nors ir iškėlė, bet 
dar atidėjo sumanymą steigti 
savo laikraštį. Turėjo daug 
kitokių reikalų. Šiemet, lai
kui priėjus ir reikalui dar la
biaus pribrendus, priėjo jau 
ir prie.nutarimo: pirkti savo 
namus, kurti savo spaustuvę 
ir leisti savo laikraštį.

Nekliudykime, o padėki
me Susivienijimui tuos nutari
mus kuopasekmiiigiausiai įvy
kinti.

• • . •
Iš vėlesniųjų “Draugo” nu

merių patyriame, kad Chica- 
goje esama didelių karščių, 
kurie matyt atsiliepė ir į laik 
raščių redakcijas. Prieinama 
prie kolionių, juokingų baū-

I

'PU Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

bet jis nežinojo, iššovė ir kul
ka inėjo stačiai į veidą. Tuęj 
krito ant žemės ir pribėgę, 
žmonės rado jau negyvą. Ve
lionis buvo airis, bet apsive
dęs buvo su lietuvaite koki 
trys metai atgal. Dabar jo 
pati liko našlė su dviem kūdi
kiais.

Apie 15 d. spalio šių metų 
tikiuosi, kad pasirodys pir
mas numeris mūsų organo 
“Moterų Dirvos.”

Sulyg antrojo L. M. Są-gos 
Seimo nutarimo — iš mokes
nio apšvietos skyriun ($1.20 
metams) kuopos turės siųsti į 
centrą ne 60c., kaip ligšiol, 
bet 80 centų į metus. Kas 
mėnuo turės siųsti po 5c., o 
keturis mėnesius — po 10c.

Tai-gi visos kuopos per se
kančius keturius mėnesius bū
tent, rugpiutį, rugsėjį, spa
lį ir lapkritį pasiųs į centro iž
dą po 10 centų nuo kiekvienos 
narės (iš apšvietos skyriaus 
mokesčių), o ne po 5 centus 
kaip iki šioliai buvo daroma.

Toks nutarimas įvyko dėl
to, kad pradėjus leisti savo 
organą būtų lengviaus paden
gti jo iškaščius.

Organą ‘ ‘ Moterų Dirvą ’ ’ 
gaus veltui visos pilnai užsi
mokėjusios narės Moterų Są
jungos.

Todėl tos narės, kurių mo
kesčiai iki šioliai yra užsivilkę 
į kurį-nors skyrių, dabar pa
siskubinkite pilnai atsiteisti, 
kad paskui nerūgotumėte, jog 
negavote žurnalo.

Taip-gi visų L. M. S- kuo
pų raštininkės malonėkite pri
siųsti man savo kuopos užsi
mokėjusių narių sąrašą.

Dėl palengvinimo man dar
bo prašau prisilaikyti šitokios 
tvarkos:

1) Pirmiausiai pažymėkite 
kuopos numerį, kokio miesto 
ir valstijos.

2) Po numeriais ir paeiliui 
rašykite narių vardą, pavar
dę ir numerį bei gatvę, prie 
kurios gyvena.

3) Stengkitės rašyti kuoaiš- 
kiausiai, nesugrūdžiant 
prie žodžio. •

Prisilaikant nurodytos 
kos netik palengvinsite 
administracijos darbą,
taip-pat išvengsime visokių 
kliūčių ir nemalonumų.

Raštininkės teiksitės prisių
sti visus tuos vardus ir adre
sus iki 30 d. rugsėjo. Nelau
kite paskutinės savaitės, su- 
bruskite dabar, jei reikia su
šaukite extra susirinkimus, 
bet nevilkinkite iki paskutinės 
dienos.

Su tikra pagarba 
“Moterų Dirvos” 

Redaktorė
U. T. Jokubauskaitė,

14 Commonwealth Avė., 
Worcester, Mass.

L. D. S. 12 kuopos susirin
kimas atsibus rugpiučio 7 d. 
7:30 vai. vakare Kar. Aniolų 
salėj. Visi nariai teiksitės 
pribūti ant šio susirinkimo, 
nes yra reikalų neatidėliotinų.

Taip-gi tie, kurie užtęsė 
mokestis, teiksitės atpildyt. 
Be to išgirsime nuo atstovo ką 
labo nuveikė organizacijos rei
kaluose seimas.

Kuopos ras.

žvaigždutė.

HOMESTEAD, PA.

Liepos 26 d. buvo Vyčių 
piknikas. Dienos laike buvo 
išvažiavę Vyčių darbininkai 
ir visi parapijinės mokyklos 
vaikai su savo tėvais. Tie 
jaunieji vyčiukai linksmai 
praleido dieną žaisdami viso
kius žaidimus. Malonu ne 
tik tėvams, bet ir visiems pa
žiūrėt, kaip dailiai jie moka 
praleist laiką ant tyro oro-

Šokiai tęsėsi nuo antros va- 
i landos po piet iki penkių ir 
i nuo septintos valandos vakare 
iki vienuoliktai. Nuo dviejų 
iki penkių daugiausiai grojo 

■ tautiškus šokius. Labai ma- 
I lonu žiūrėt kaip lietuviai ir 
lietuvaitės šoka tuos gražius 
ir padorius tautiškus šokius. 
Tiesą pasakius ir kiti mūs 
jauniei atjaučia ir supranta, 
kad tuose tautiškuose šokiuo
se yra koks nors malonumas ir 
savybė, kurios neatjaučia “žy
diškuose” šokiuose, nes patė- 
mijau, kad beveik visuomet 
grojant lietuviškus, tai šo
kančių yra beveik du kart 
daugiau negu grojant “žydiš
kus.” Veidai mūs lietuvai
čių rodo kokį nors prakilnesnį 
išreiškimą džiaugsmo, nes 
kaip jau sakiau jos atjaučia tą 

; savybę, kurios nėra tuose 
i “žydiškuose” šokiuose. Ne
tik ką lietuvaitės šoka, bet 

\ mačiau kad ir svetimtaučiai 
i mėgina šokti. Nors jie gal 
neprijaučia tą savybę kaip lie
tuvaitės, bet dėl jų yra kas 
nors naujesnio, tai ir priežas
tis jų dalyvavimo.

Manau, kad Vyčiai uždirbs 
nemažai, nes diena buvo la
bai graži ir žmonių buvo daug.

Lietuvaitė.

CAMBRIDGE, MASS.

Liepos 28 d. dr-ja Šv. Jono 
Krikštytojo laikytame savo 
pusmetiniame susirinkime, 
nutarė prisidėti prie “Tautos 
Fondo,” įmokėdama 10 dole
rių. Tai yra nuo žėdno šim
to narii) po 5 dolerius.

Taip-gi prie progos turiu 
paminėti, kad minėta dr-ja 
kas metai rengdavo balius ir 
ant tų metinių balių turėdavo 
mokėti žėdnas po 50c. už ti- 
kietą, bet šiemet draugija y- 
ra netarusi ant metinio susi
rinkimo laikytam sausio mėne
syj, kad šiemet baliaus neren
gti ir vieton baliaus, kad žėd
nas narys turi užsimokėti po 
25c. ir tie pinigai turi būti pa
siųsti dėl nukentėjusiij mūsų 
brolių ir seselių Lietuvoj. Da
bar ant šio susirinkimo tuos 
pinigus nutarė pasiųsti į 
“Tautos Fondą.”

Šitą gražų pavyzdį vertė
tų paimti ir kitoms vietos dr- 
joms, kaip tai draugijai “šv. 
Juozapo,” “Nekalto Prasidė
jimo Šv. Panos Marijos” (mo
terų), “Jaunuomenės pašel- 
pos” (vyrų ir merginų) drau
gijai, Šv. Stepono Jaunuome
nės” (vyrų)'. Visos minytos 
draugijos lig šiol laikos vis 
nuošaliai, neprigulėjo nei prie 
fondo, vien tik darbavos pa
čios, net nekurios dr-jos yra 
suaukavusios po gerą pluoštą 
pinigų ir stačiai siuntė į Lie
tuvą Centrai iniam Komitetui 
šelpimui badaujančių. Bet šie
met apart pasidarbavimų 15 d. 
balandžio per “Tag Day” ga
lima sakyti dr-jos nieko nesi- 
darbuoja šelpimo reikaluose 
badaujančios tėvynės.

Už tokį puikų pasidarbavi
mą lai bus garbė Dr-jai Šv. 
Jono Krikštvtojo.

K. A .G.

Kolegijos. Bet 
Kolegijai duos 
abejonės, ne kas 
mūsų didžiosios 

organizacijos, pirmoje gi vie
toje — mūsų Susivienijimas.

Visa tai, kas buvo pasaky
ta, paėmus omenėn, rodos ne
begalima būtų abejoti, kad 
Susivienijimo savas laikraštis 
jau gyvai pribrendęs reikalas.

LAIKRAŠTIS AR 
LAIKRAŠTUKAS.

Tiesa “Draugas,” matyt, 
abejoja, ar Susivienijimas ga
lės įsteigti gerą laikraštį. Ji
sai mato net ligą mūsų visuo
menėje : laikraštukų steigimo 
maniją: (Žiūrėk ‘ ‘ Savaitinio 
Draugo” ir “Draugo” straips
nį “Laikraštukų steigimo ma
nija”). Išsidalinsią, sako ge
resni rašytojai, nebebūsią kam 
redaguoti laikraščių.” Galų 
gale, sako, ateis laikas, kad 
į redaktorius prisieis statyti 
žmogystes, nepabaigusias nei 
pradinės mokyklos.”

Apsaugok Viešpatie mūsų 
Susivienijimą nuo tokios ne
laimės, kad jo laikraštį reda
guotų nemokša, nepabaigęs 
nei pradinės mokyklos. Bet 
mums rodos, kad tokia nelai
mė niekuomet negalės įvykti. 
Tiesa, mes dar neperdaugiau- 
sia turime žmonių su labai au- 
gštais diplomais. Bet gabių, 
šviesių žmonių, valdančių ge
rai plunksną mes, jau, ačiū 
Dievui, turime ne visai ma
žai; pagaliaus drįstame iš
reikšti nuomonę, kad redak
toriaus kompetentiškumą nu
lemia dažniausiai ne jo diplo
mas, bet jo gabumai. Antai 
a.a. kun. A. Kaupas neturėjo 
augštų diplomų, buvo tik bai
gęs paprastą seminariją. Te
čiau niekas neabejoja, jog sa
vo laiku, kaipo laikraštinin
kas, neturėjo sau lygaus mū
sų tautoje.

Pagaliaus mes manome, kad 
Susivienijimo vedėjai šiame 
klausime — steigimo savo lai
kraščio — nėjo, taip sakant, 
akyplotu. Jeigu galvojo apie 
savo laikraštį, tai tur-būt, 
pagalvojo ir apie redaktorių. 
Nėra pavojaus,, kad Susivie
nijimo laikraščio redaktoriaus 
vietą užimtų bemokslis žmo
gus, ir mes esame tikri, kad 
Susivienijimas įsteigs ne laik
raštuką, bet laikraštį,- kurs 
garbingai ineis į katalikiškų 
laikraščių šeimyną.

“Draugo” redakcija bijo 
padidėjimo skaičiaus kataliki
škų laikraščių. (Jei mūsų vi
suomenėje būtų tokia “mani
ja steigimo laikraštukų” — 
prieš ją ištikrųjų reikėtų ko
voti, kaip ir prieš kiekvieną 
kitą maniją). Bet šiame at
sitikime galės net nepadaugėti 
laikraščių skaičius, jeigu 
“Draugo” bendrovė, paliovu
si organuoti Susivienijimui, 
paliktų tik su dienraščiu, ku
riam, kaip girdėt, labai pui
kiai sekasi, ir kurs turi pui
kią prieš savę’ ateitį.

AUSTRIJOS KATALIKŲ 
LIGA.

“Draugas” pataria* 
vengti klaidų, kurias 
Austrijos katalikai, 
teigę devynias galybes laikraš
čių, visi buvę silpni, katali- 
•Ijų spėkos buvę susiskaldžiu
sios, iki kol nesusitvėrusi 
Spaudos Sąjunga — Piusve
rein. ?

Apvaliusi, sako “Drau
gas,” katalikišką

y 
y

vienas delegatas, 
jį vis kiti kalbėjo, 
jam pačiam prabilti, 
jis pervėlai pradės kalbėti. 
Juk jau nebe kūdikis, jei su- 
viršum 10.000 narių turi.

Kai Susivienijimas turės sa
vo laikraštį, tuomet organiza
cija daug sparčiau ims tvar
kyt ies ir augti. Samdytas 
laikraštis negali skirti vietos 
tiek, kiek reikėtų. Jisai tu
ri pildyti savo programą, ku
ri apima daugybę ir kitokių 
visokių reikafak I pučią at
siunčiamąją medžiagą kartais 
gal kitaip pažiūrės savo laik
raščio redakcija, negu pažiū
ri dabar samdyta organo re
dakcija. Mes esame tikri, kad, 
pavyzdžiui, savas laikraštis 
nepaglostys tokių narių, kurie 
panorėtų griauti Susivieniji-1 
mą, kurie ragintų nepildyti 
jo seimų nutarimų.

Be to begalo svarbu bus 
tai, , kad laikraštis bus leidžia
mas tenai, kur bus Susivieni
jimo Centro raštinė. Centro 
raštinėje yra patsai organiza
cijos gyvybės pulsas. Ir tą 
pulsą nuolat seks ir nariams 
rodys savas laikraštis. Da
bar Centro raštininkas negi 
gali kiekvieną pulso plakimą 
siųsti į laikraštį. Viena — 
toli. Kol nueis, patilps laik
raštyje — jau gal bus ir per- 
vėlu. Antra gali varžyties tuo 
kad bene perdaug vietos reikė
tų užimti. Čia gi, esant prie 
pat savo redakcijos nesunku 
bus kiekvieną reikalingą žinu- 

I tę nariams per laikraštį pra- 
' nešti. Agitacija savo organi
zacijos naudai bus varoma vi
sai kitoniškai, negu ligšiol. 
Kiekvienam savi marškiniai 

Susivie
nijimas savo laikraštyje kaip 
tik daugiausia ir kalbės apie 
savo reikalus. Be to esant 
savo spaustuvei, savo redak
toriams mes greičiau susilauk
sime ir įvairių agitacijinių la
pelių, brošiūrėlių, ir Susivie
nijimo istorijos (kas būtų la
bai reikalinga), ir, gal, kas
metinių kalendorių. Dabar 
mes tik mokame visų tų daly
kų pageidauti, 
ris negalime, nes nėra 
kam, nei kur, nei kaip.

O Susivienijimą ne 
kais —

REIKIA AUGINTI.

TT • v • 1 VLigšiol uz
Laikas
Ir taip

v •

žodis

tvar- 
man 
bet

v •

ar 
steigimas savo laikraščio yra 
susivienijimui jau gyvai pri
brendęs dalykas, ar dar ne. 
“Draugo” Redakcija savo 
straipsnyje “Laikraštukų stei
gimo manija” rašo:

Kada išdygs ir sustiprės y- 
patingi reikalai visuomenėje, 
kuriems atlikti būtinai rei
kalingas bus laikraštis ir jei 
bus tinkamų tam laikraščiui 
vedėjų, tuomet steigk naują 
laikraštį, jis bus visuomenei •' 
naudingas.

Ir mes taip manome ir esą-I 
me tikri, kad toks reikalas 
.mūsų visuomenėje jau išdygo 
ir sustiprėjo. ‘ ‘ Duokime mū- 
^įą milžinui prabilti” — vaiz-

Dabar reikia pažiūrėti, 
steigimas savo

o įvykinti jų
nei

juo-

Nejaugi mes nematome, 
kad ta organizacija yra pama
tinė, svarbiausioji lietuvių 
katalikų organizarija, kad 
ant jos ypatingai turi remtis, 
didžiausioji mūsų išeivijos vil
tis. Aprūpindama svarbiau
sius mūsų buvimo reikalus, ji

I

mums 
darę 

Jie pris-

' '■

$25.00 UŽ TINKAMIAUSI 
PIEŠINĮ.

Antrasis Moterų Sąjungos 
Seimas, nutarė leisti savo or
ganą “Moterų Dirva,” pasky
rė premiją $25.00 už tinka- 
miausį piešinį “Moterų Dir
vos” viršeliui

Konkursas baigsis 15 d. rug
sėjo 1916 m.

Tad yra pageidaujama, 
kad iki to laiko piešėjai — da- 
lvvautojai prisiųstų savo ori
ginalius piešinius, kuriuose 
būtų Išreikštos idėjos palie
čiančios moteris: 1) kapio mo
teris, 2) kaipo katalikės, 3) 
kaipo lietuvės.

Tiems, kurie nupieštų ori
ginalių piešinių, Redakcija 
nuo savęs paduoda sugestiją. 
— kad pamėgintų atpiešti 
Moterų Sąjungos ženklą. Ženk
lelį pavyzdžiui galima gauti 
pas centro iždininkę p. A. Nau
sėdienę, 917 W. 33rd St., Chi- 
cago, III.

Konkurse dalyvauti yra 
kviečiami* vųi lietuviai piešė
jai.

Piešinius prašome atsiųsti 
nevėliau, kaip iki 15 d. rug
sėjo š. m.

Apie piešinių tinkamumą 
spręs “Moterų Dirvos” redak
cijos komisijos nariai p-ni TT. 
Gudienė, kun. F..S. Kemėšis 
ir p-lė U- T. Jokubauskaitė.

Kurie apsiims konkurse 
dalyvauti malonės pranešti, 
taip-gi ir piešinius siųsti “Mo
terų Dirvos” redaktorei šiuo 
adresu:

U. T. Jokubauskaitė,
f

WATERBURY, CONN.

Suareštavo plūdiką.

Liepos 28 d. čia tapo suare
štuotas laisvamanių-cicilikų 
bambizas. Rugpiučio 3 d. bus, 
teismas. “Kun.” išleistas po 
$500 kaucijos. Vienas cicili- 
kų smuklininkas jo pasigailė
jo ir tą sumą uždėjo.

Vargšui čia nepasisekė “mi
sijos.”

DEPUE, ILL.
Saliūnai barguoja.

Šitas miestelis lietuviams 
jau žinomas nuo septynių me
tų. Nedaug jų čia tėra. Iš 
viso galima surasti dešimtis 
šeimynų ir apie 25 pavienių. 
Daugelis turi savo namus, o 
du iš jų laiko saliūnus. Sa- 
liūnuose duoda gerti netik už
mokant tuojau, bet ir ant 
bargo, taip kaip kaikuriuose 
valgomų daiktų krautuvėse — 

Kitokių krau
tuvių lietuviai neturi.

sunkūs.

* ant knygučių.

Darbai

Gurgis.

savo

HOMESTEAD, PA.

Turės pikniką.

Vyčių XI kuopa laikė 
mėnesinį susirinkimą liepos
23 d. pobažnytinėje salėje. 
Daug nesvarstė, nes visi žin- 
geidavo ką pasakys delegatė, 
p-lė O. Visoskiutė, kuri bu
vo Vyčių IV Kongerse. Ji 
perskaitė visus svarbesniuo
sius kongreso klausinius ir sa- 
oppdud ająqĮU5ĮBjd ndumj| oa 

visus energijos ir pasišventi
mo dėl geresnio 
ant toliaus.

Vienas narys 
padaryt V yčių
kur nors ant farmų. 
tiko ir išrinko kun. Čepanonį 
ir p. A. Jennlevičių, kad ap
rinktų vietą. Vieta išriknta 
pas lietuvį farmerį netoli nuo 
Pitsburgb ’o. Išvažiavimas 
atsibus rugpiučio 6 d.

Nelaimė atsitiko.

darbavimosi

inešė, kad 
išvažiavimą 

Visi su-

Liepos 27 d. anksti išryto 
apie trečią valandą p. J, Scuf- 
fle eidamas iš darbo turėjo 
daug pinigų su savim ir dėl 
atsargumo nešėsi revolverį.

Dirbama čia daugiausiai ci
no lejyklose. Darbas sunkus, 
baisiai karšta, valandos trum
pos ir gerai apmokama; ypa
tingai vasaros laiku, nes už 
pigti mokesnį niekas dabar Va
saros karščiuose nenori dirbti. 
Darbininkus čia gaudyte gau
do. Bet nepratę negali dalai- 
kyti.

Iš draugiją čia tėra tik S. 
L. A. kuopa, prie kurios pri
klauso didesnė pusė suaugu
siųjų.

Miestelis daugiausiai sla- 
vais-lenkais ir k. apgyventas. 
Dvasios reikalais lietuviai 
kreipias į lenkų kunigus, o 
svarbesniais reikalais važiuo
ja į Spring Valley lietuvių ba
žnyčion.

v •

P. š.

Y.

miestan
P-

BROOKLYN, N. 
Sujudo.

Kai atvažiavo šin
A. Aleksandravičius ir kai 

prisirašė prie L. Vyčių 41 kuo
pos, tai jo įnešimas buvo lai
kyti susirinkimus kas savaitė 
su mažu programų. Tas vi
siems patiko ir tas jau prakti
kuojama. Liepos 29 d. jau 
buvo susirinkimas su progra
mėlių. Buvo prakalbėlė, de- 
klemacijos ir po tam žaidimai. 
Visiems labai patiko. Gerai 
ten, kur atsiranda gabus ir 

Tai išjudina
■

4



“DARBININKAS.”

MARŲUETTE, ILL.

Mažas tai miestelis, ar ge
riau sakant buvęs miestelis, 
randasi pakelyje tarp Spring 
Valey ir Depue. Čia pirmiau 
buvo anglių kasykla, tai lie
tuvių nemaža buvo apsigyve
nusių, bet dabar kasykloms 
sustojus, ir gyvenimas apsis
tojo- Dar randas kelios šei
mynos, kurios buvo nuo se
niau, apsigyvenusios. Čia gy
venantieji eina dirbtu ar į De
pue arba į Spring Valley. Na
mai priguli anglių kompani
jai, darbams sustojus, randos 
už juos neima. Tai nors ir 
neparanku, tečiau kaip mokė
ti nereikia tai ir gyvena.

Kai-kurie iš lietuvių čia 
jau senai gyvena. Yra poroj 
šeimynų čia gimusios ir augu- 
sios jaunuomenės. Gerai gy
vena, tik gaila, jog tūlas jau 
•lietuviškai mažai temoka. Te
čiau lietuviškas būdas, papro
čiai aiškiai rodo jog tai mūsų 
broliai.

Miesto jokių įstaigų nėra, 
dėl kiekvieno reikalo turi 
kreipties į kaimyniškuosius 
miestelius.

Stasys Urbonas' ir Domininkas 
Valys.

Koresp.

Federacijos 
Kongresas.

L. D. S. CENTRO VALDY
BOS ANTRASAI.

Dvasiškas Direktorius:
Kun. F. Kemėšis, 

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

Pirmininkas:
Motiejus Zioba,

29 Webster St., 
Molden, Mass.

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

J. Miliauskas, 
. 1910 Caram St.,

S. S., Pittsburgr, Pa. METRAŠTĮ
i Nevelu dar įgyti

P. Š.

RUMFORD, ME.

Sujudo veikti.

Liepos 23 mūsų lietuviai 
pradėjo darbuoties. Sutvėrė 
L. Vyčių kuopą. Prisirašė 
pirmame susirinkime 17 narių. 
Valdyba išrinkta: pirminin
kas — A. Sabaliauskienė, pa- 
gerb. — Z. Balakulis, rašti
ninkas — J. Tėvelis, finansų 
rašt. — Z. Sabaliauskas, kasos 
globėjais —J. Boniušas ir J. 
Mažeika, iždininkas — K. Po- 
caitis.

Visi stengias kiek kas ga
li. Jau gal ir Rumforde sau
lelė pradės šviesti, nes jau bu
vo lietuviai įmigę.

Ten Buvęs.

CAMBRIDGE, MASS.

30 d. liepos atsibuvo susi
rinkimas L. D. S. 8 kuopos. 
Buvo atidaryta 1:30 v. po pie
tų labai nemalonu, kad mūsų 
nariai kuopos mažai kas atėjo 
į susirinkimą. Buvo daug da
lykų apsvarstyti gan svarbią, 
bet 5 ar 6 nieko negal. Tai
gi tiek malonumo turėjome, 
kad prisirašė vienas naujas 
narys Izidorius Kairis, vaiki
nas 21 metų. Matos iš karto, 
jog labai darbštus jaunikaitis, 
nes tuoj pradėjo drauge su 
mumis labai išmintingai ir su
maniai svarstyti visus daly
kus ir griebės tuoj už darbo. 
O čia pas mus Cambridge iš- 
tikrųjįi reikalingi yra gabūs 
žmonės, kurių čia trūksta, tai 
nors tolesniam laikui gal su
rasime daugiaus veikėjų, ku
rie pagelbės. Tame susirin
kime nutarta laikyti susirin
kimus mėnesinius kas trečią i 
nedė-ldienį kožno mėnesio pir
moj valandoj po pietų, nes 
neradome patogesnio laiko, 
užimti visi nedėldieniai. Tai 
jau rugpiučio mėnesyje tre
čiam nedėldienyje bus susirin
kimas LDS- 8 kuopos E. Cam
bridge, Mass. Visi jau pra
dėjome mokesnį po 25c. mėne
syj-

ŠESTAS (VI) FEDERACI
JOS KONGRESAS.

Rugsėjo 26 ir 27 d- atsibus 
šeštas Federacijos Kongresas j 
So. Boston, Mass. Laiko ne
daug teliko. Atlikę įvairių 
organizacijų seimus ir seime
lius ruoškimės milžiniškan 
mūsų Federacijos Kongresam 
Per ištisus metus mažai ką te- 
girdėjome apie Federaciją, 
mažai jos idėjos praplėtimui 
lepasidarbavome, nes mūsų 
mintys, jėgos ir energija bu
vo nukreiptos link žūstančios 
Tėvynės - Lietuvos. Nepaliau
dami šelpti, mūs brolių nuken
tėjusių nuo karės, t.y. augin
dami Tautos Fondą,. nepamir
škime ir savo vietinių reikalų, 
kuriais kaip tik rūpinasi mū
sų Federacija, visų draugijų, 
organizacijų rišys ir vainikas. 
Federacijos užduotimi yra 1) 
padaryti mus galingais, suvie
nijus krūvon visas mūsų drau
gijas, sąjungas ir parapijas, 
2) apsaugoti mus amerikiečius 
nuo ištautėjimo, inkurus aug- 
štesnę mokyklą bei kolegiją, 
išrišus žemesnių mokyklų ir 
joms vadovėlių klausimą, kad 
kuoilgiausiai pasitiktumėme 
lietuviais ir kuoilgiausiai bū
tumėme naudingais savo Tėvy
nei, 3) skleisti mūsų tarpe 
sveiką apšvietą, pastačius ant 
kojų katalikiškąją spaudą ir 
jos platinimo planus sutvar
kius. Draugijos tatai, para
pijos ir įvairios sąjungos bū
tinai dalyvaukite šimetiniame 
Kongrese, So. Boston, Mass., 
juo labiau, kad Kongresui už
sibaigus bus plačiai tartasi per 
dvi net dieni (rūgs. 28 ir 29 
d.) apie sunaikintos Lietuvos 
atbudavojimą, apie grįžimą po 
karės į Lietuvą ir tojo grįži
mo sutvarkymą ir tt

Gerbiamieji inteligentai, 
kaip svietiškiai, taip ir dva
siškiai, nuo Jūs ypač prigu
lės Kongreso pasisekimas. Ne
pasigailėkite laiko nei triūso 
Federacijos naudai. Tegul 
neatsiranda nei vienas kampe
lis, kur nežinotų apie Federa
ciją, jos uždavinius ir VI Kon
gresą rūgs. 26 ir 27 d.

KUN. J. MISIUS. 
/Fed. Pirm.

P. S. Kiti laikraščiai malo
nės atkartoti
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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.

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.

įvairiau- 
smagių 
yra vi- 

pamoki-

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.

GERA PROGA PRALOBTI.
Parsiduoda grosemė, viso

kių daiktų krautuvė, parsi
duoda labai pigiai. Priežas
tis pardavimo labai svarbi.

Vincas Tamulaitis,
107 W 6-th St., So. Boston,

DARBININKAI VIENYKI
MĖS IR KAS TAI YRA

SOCIJALIZMAS?
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.

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 
turi.

Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas,”

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Kuopos Raštininkė.

E. CAMBRIDGE, MASS.

d. rugpiučio bus susirin-6
k imas Marijos Magdalenos 
draugijos pirmą valandą po 
pietų. Todėl meldžiame nares 
pribūti. Visos atsineškite 
konstitucijas. Daug reikalų 
yra. Atsibus Lietuvių Baž
nytinėj svetainėj.

P. Staražinskaitė.

E. CAMBRIDGE, MASS.

Papildymas.

Korespondencijoj apie a. a. 
Juozapą Ciperą laidotuves ne
pilnai buvo parašyta. Nepa
minėta, jog jis buvo aprūpin
tas šventais sakramentais, o 
mirus iš namų paėmė kun. 
Krasnickas ir lydėjo į bažny
čių. O paskui iš bažnyčios į 
kapines buvo lydimas be ku
nigo. Vainikai bbvo penki 
aukoti. Puikiausius vaini- 
Icur nuDirko jo geri draugai

inj

'H!

Moterų

“MOTERŲ DIRVĄ”
14 COMMONWEALTH AVENUE, 

WORCESTER, MASS.

privalo lankyti visų lietuvių 
Joje ras sau reikalingiausių žinių ir motyna. 

o vai-

Valsti- 
atskiras nu-

Kun. J. M.

bus daromos žymios nuolaidos. Kuo daugiau kas

I

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PRIETELIAMS.

$4.00
“Draugas,” “žvaigždė,” “Vytis,” “Tikyba ir Dora.”
Visi ___________ .______________________________$4.50
“Darbininkas” ir “Vytis.” Abudu.——-----------------$3.75
“Tikyba ir Dora” ir “Vytis.” Abudu-................ .$1.73
“Draugas.” žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,” “Vytis”

“Darbininkas”________________________________ $6.50

12)
-13)
14) 

ir
15) “Draugas” $2.00, (arba “Žvaigždė”) ir “Žvirblis”

— $1.00. Abudu_ ________________________________ $2.50
16) “Tikyba ir Dora” ir “Žvirblis.” Abudu__________$1.50
17) “Vytis” ir “Žvirblis.” Abudu__________________$2.00

“Darbininkas” ir “Žvirblis.” Abudu..................... $3.25
” “Vytis,” “Žvirblis.” Visi__________$3.50
” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora” ir

” Viri _____*.________________________ $4-25
9f 4<

I

UŽSISAKYKITE, SKAITYKITE IR PLATINKITE g

“MOTERŲ DIRVĄ.” I
PIRMĄJĮ IR VIENATINĮ AMERIKOS 8

LIETUVIŲ MOTERŲ ŽURNALĄ.
“MOTERŲ DIRVA” išeidinės apie 15 d. kiek-O 

vieno mėnesio, (pradedant nuo Spalio mėn. šių metą)ai 
24 puslapiu didumo. , ai

“MOTERŲ DIRVOJ” rasite įvairių straipsnių g 
moterį] reikaluose.

44 MOTERŲ DIRVOJ” rasite nurodymų apie na-gj 
mų ruošą; maisto gaminimą ir valgių sveikatingu-HS 
mą.

“MOTERŲ DIRVA” talpins straipsnius apie šei į 
mynos sveikatą ir jos užlaikymą.

“MOTERŲ DIRVOJ” tilps straipsniai ir patari | 
įpai apie vaikų auklėjimą, rasite literatūros skyriuj 
pilną gražių apysakų, eilių, lošimų ir tt.

Taip-pat “Moterų Dirvoj” bus gvildenti įvairūs j 
klausimai, paliepiantieji moterų politiškas teises.

“MOTERŲ DIRVOJ” tilps vaiką skyrius, kuris, 
rūpinsis mūsų priaugančios kartos reikalais.

“MOTERŲ DIRVA”
namus.
ir šeimynos tėvas, ir mergaitė bei jaunikaitis, 
kailis tai neišsemiamas džiaugsmo šaltinis.

“MOTERŲ DIRVĄ” leidžia A. L. R. K. 
Sąjunga.

“MOTERŲ DIRVOS” kaina Suvienytose 
jose $1.00 metams; pusmečiui 50 centų; 
meris 10 centų. Užrubežyje metams $1.25; pusme: 
čiui 75 centai; atskiras numeris 15 centų.

Prenumeratą siųskite ir visais reikalais kreipki
tės į

Laisvamanių Žiedai”
Nuo rugpiučio 1 d. pradėjo išeidinėti tokie leidmėHai, 

kokių dar nebuvo tarp Amerikos lietuvių, o kokie nuo se
nai jau buvo reikalingi Pradėjo išeidinėti

Į redaktorius pakviestas visur pagarsėjęs, visiems 
žinomas Dėdė Jackus.

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

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

Skaitymėlių bus visokiausių, įvairiausių, smagiau-
šių.

Užsisakykite šimtais, nes juos 
labai lengva bus parduoti.

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

Imant nemaziaus kaip S00 po SOc. šimtas.
v*. Agentų, raštą platintoju prašome išanksto užsisą- .■ 

kyti po kiek ekz. ims platinimui. \
Leidinėliai bus keturių puslapių didumo.
Išeidinės daug maž reguliariai kiekvieno mėnesio 1 d. 

d.
Visus kviečiame skaityti ir platinti

Žiedus:” žinokite, jog tai didžiai geri leidinėliai, 
vienas laikraštis neturi tinkamesnio redaktoriaus 
“Laisvamanių Žiedai.”

Kas norės gauti “Laisvamanių Žiedų numerį 
tas turės atsiųsti krasaženklį už 2c.

Užsakymus siųskite į “Darbininką.”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass

ir 15

tur,

ne-

1. Imk ir skaityk. Parašė F. V., 
F. K. Ši knygelė susideda iš gražių ir 
nančių straipsnelių apie organizacijų, 
svarbą ir svaigalų pragaištį. Labai 
perskaityti lietuviui darbininkui. 48 pusi.

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

Pagal įvykusios sutarties tarp katalikiškų laikraščių 
leidėjų pranešame šit ką: Tiems, kurie užsisakys per 
katalikiškų laikraščių agentūras daugiau, negu vieną laik
raštį 
užsisakys laikraščių, tuo didesnė bus padaroma nuolaida.

1) “Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00.
Užsakant abudu----------- •-------------------------------------- $3.25

2) “Draugas”— $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
3) “žvaigždė” — $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
4) “Draugas,” — “žvaigždė” ir “Darbininkas” —

Visi kartu ______________  ________________________ $5.25
5) “žvaigždė”— $2.00 ir“Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
6) “Draugas”— $2.00 ir “Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
7) “Tikyba ir Dora”—75c. ir“Darbininkas”—$3.00. Abu $3.00
8) “Draugas,” “žvaigždė,” “Darbininkas,” “Tikyba ir

Dora.” — Visi -_ _________ ______________________$5.75
9) “Draugas” — $2.00, “Vytis” $1.50. Abudu _______ .$2.75
10) “Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00, “Vytis” 
• — $1.50. Visi
11)

18)
19) “Drangas,
20) “Draugas, 

“Žvirblis.
21) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”

“Darbininkas,” ir “Žvirblis.” Visi___________ :__ $6.25
22) /“Dranga-’,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”

“Darbininkas,” “Vytis” ir “Žvirblis.” Visi_____ $7.25
Pasarga: Čia dar nepaminėti: “Moksleivis” — $1.00, 

kuris negali duoti nuolaidos, nes ne biznio pa
matais eina; “Tautos Rytas” — 50c., kurs ir 
♦4iin baisiai pigus. »r “Pažen^a.” — $3.00, ku-

“Laisvamanių
Nei 

kaip

• v f • is ki

“Darbininko” Leidiniai.
P. G. ir 

pamoki- 
spaudos 

naudinga 
............ 5.

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

is

r je knygelėje telpa keletas gražių ir labai juokingų 
-* scenos vaizdefių. Teatrų rengėjams, scenos my'ė-

tas, 
gių

Jei 
darbininkų 
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 renities tikra darbininkų vienybė, 
tegul šią knygutę perskaito. Čia ir-gi suras daug 
žinių apie socijalistų mokslą. 32 pusi.......................5

6. Komedijėlės. Parašė Uršulė Gurkliutė. Šio-

3. Iš po Darbininko Plunksnos. Parašė F. V. 
lietuviai darbininkai nori sužinoti, ką apie 

gyvenimą rašo pats darbininkas.

Tai tikras darbininkų tur- F

r

2. Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Pa
rašė F.. V. Gražesnės dovanėlės mūsų darbinin
kai ir negali susilaukti.

nes jų gyvenimas šioje knygutėje iš visų atžvil-
nušviestas. 32 pusi..................................... 5.gių

tojams patartina šią knygelę ingyti. Tinka pasis- 
kaityti ir visiems.

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

į MlMMltetTlTH j
Vienintėlis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje, 

talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš karės, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir 
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai. ♦ Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi.

Kaina metams $1.50, Pusei meta 75c.,Kanadoje užrnbežiaus, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį

99

Worcester, Mass.
4

“AMERIKOS LIETUVIS
I15 Millbury Street,
■ ■ ——

PLATINKITE
UDarbininko” leidinius* 'v
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i Paveikslai.
Papuofldte savo namus gra

žiais paveikslais. “Darbinin
ko” knygyne galima gauti 
dailių, įvairių, visokių, di
džių ir mažų, 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:
PO 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. Teresa. 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

vuotas.
Bėgimas į Egiptą. Spalvuotas.

PO 50c., DIDUMAS 18X24 
COLIŲ.

Šventoji Šeimyna. Spalvuotas. 
Panelė šv. Škapliernos. 

Spalvuotas.
Šv. Juozapas. Spalvuotas.

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 laikraščių ir suvir- 
šum 5000 
verstos ir 
tūkstančius 
lių rėmėjų.

’Tat mokinkimės ir platin
kime tarptautiškų neutrališką 
kalbą ESPERANTO.

Tel. Main 2483 E. Boston 799-W
George B. Shields

Advokatas
Visokių vėliausio

leidimo knygų I

Dr, Paul J, Jakmanh 
(Jakimavičius)

CM BROADWAY Cor. G ST. 80. BOSTON.
Trims. B,

811*812 OM Sovtk Būldiu 
Boston, Mass.

Norintieji pirkti gerų farmų 
budinkais, Sodais, apsėtais

GERIAUSIOS 
PARMOS.

Galima gauti "Darbi*

ninko” knygyne. 
Agentams duodame

tomų literatūros, 
originališkos bei 
prakilnių priete-

D. L. K. V. B.
MUZIKALIŠKA MOKYKLA.
Mokinama ant smuiko Piccolo 

Klarneto 
Piano 
Korneto 
Trombono 
Būgnelio.

339 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

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

Adresuokite,
A KIEDIS & CO. 

Peoples Stale Bank Bldg.
Scotville, Mich.

dideles nuolaidas.

TeL So. Btmtoc 294

DR. JOHN P. JONĖS
OfiM valandos 

nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 po piet.
PHYZIKAS ir SURGLJUS

SpeialiSkai atlieka visokiu, blogiausius 
gydymus, ypatingai su aleatroenis.

392 Braaduej, tarpe L. ir l įattiu
SO. BOSTON, MAS.

Paieškau draugo Kazimie
ro Ukmano, pirmiaus gyveno 
Chicagoje. Apie 20 metų kaip 
gyvena Suv. Valstijose. Taip
gi Adomo Sinkaus Kauno gub., 
Šiaulių pav., Viekšnių mieste
lio. Sykiu atvažiavom Ame
rikon 1913 m.

Kas žinote arba jie patįs 
malonėkite atsišaukti šiuo ad
resu:

Stanislovas Pranauskis, 
208 Midland Avė., 

Rockdale, UI. 
P. O. Joliet.

“7T& P. Telephone St. PauTSftT
GRABININKAS 

IR
BALZAMUOTOJAS.

Pagrėbus atlieku pigiai ir gm» 
šiai. Era išėjęs mokykloj tam tik
rai grabaryztfs mokslus ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir į kitus miestus ir pargabo- 
nu iš kitų miestų.

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

JONAS GREBUAUSKA8, 
500 So. Paca Street,

Baltimore, M. D.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius.!

LIETUVIAI PAS SAVUS.

’ PO 75c., DIDUMAS 16X24 
COLIŲ.

Šv. Antanas. Tamsiai spalvuo
tas.

Nekalto Prasidėjimo Panelės šv. 
Spalvuotas.

“ DARBININKO” AGEN-

TAMS IR PLATINTO-

J

Po 75c., DIDUMAS 22X28 
COLIŲ.

Malda Darže. Spalvuotas. 
Panelė Šv. Ražancava.

Spalvuotas.
Paskutinė Vakarienė.

Spalvuotas.
Šeimyna Šventoji. Spalvuotas. 
Panelė Šv. škapliernos.

Spalvuotas.
Nekalto Prasidėjimo P. Šv. 
Kristus beldžia duris.

Spalvuotas.
Bėgimas į Egiptą. Spalvuotas.

'•J

“Išeivių Draugo” redak
torius mums rašo, kad jisai 
prirašęs ‘ ‘ Išeivių Draugą ’ ’ 
Katalikiškų laikraščių Sąjun
gos ir leidžiąs laikraštį vieto
je $2.00 tik už $1.00 visiems 
tiems, kurie išsirašys jį per 
katalikiški} laikraščių agentū
ras drauge su kitais katali
kiškais laikraščiais.

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-1 
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-1 
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-

JAMS.
Dabar geriausia proga, pa

sirodyti uoliais platintojais ka
talikiškos spaudos.

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

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

“Darbininkas” priima viso
kius spaudos 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- 
tčz

“Darbininkas,” 
242 W. Broadway, 

■ So. Boston, Mass.

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro.

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

(Castle Sąuare’s Block’e,)

“DARBININKO” KNYGY-

NE RANDASI VISOKIŲ 

PAVEIKSLŲ.

Pirkdami paveikslus užsisa
kykite ir rėmus (frames) sy
kiu, 
da.

Labai pigiai parsiduo-

“Darbininko” 
Knygynas.

■

ATMINK

Neris Mfg Co., 
Bos 76,

Montello, Mass.

Agentai uždirba 
po $45.00 į 

savaitę, pardavinėdami mūsų pa
tentuotą be šilumos kelinių pro
są. iKekvienam vyrui reikalin
gas. 150 nuoš. pelno.

Reikalauk platesnių informa
cijų.

DR. F. MATULAITIS
Ofiao jdynot Gydo'vi«okia»r ligai
1-3 P. M. 7-9 P.M. Pri.kinaUkin!u».

419 Boylston St, Boston, Mass

TEL. BACK BAY 4200

1.00
1.00

75c.
50e.

1.00

Lietuvis Daktaras

1210 S. Broaa St.,
Philadelphia. Pa.

Nuo 9 iki 11 rito.
8 Vakare.

Kiekvienas rakandas pir
ktas mūsų kratuvėj ženklina 
taupumą jums visiems

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

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valando. 
nuo 9 vaL ryta 
iki 81 vai. vakare.

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

Dr. Ignotas Stankus
alandos 2 .. 4 po pi

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

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

Vienatine Lietuviška
1

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

ros sekančios gyduolės.

i

Aisbaksis lygiai toks, 
kaip paveikslas parodo

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

James Ellis Co.
Kampas B ir B’way,

Lietuviai pardavėjai vi
suomet randasi krautuvėj.

Atdara panedėlio ir suba- 
tos vakarais.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS

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

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

'Kimbu, kaip smala.

Atitiko kirvis kotą.

X 
Minersville,

LIETUVIS KRIAUCIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

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

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

Wilkes-Barre, Pa.

Kuri užlaiko visokio ta- 
voro, reikalingo maine- 
nieriams.

♦f* Vienatine Lietuviška 
f

X Krautuve

V. LUKOSEVICIA,

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

1.00
1.00 
50c.
1.00
100 
25c. 
25c.

50c.

25c.

50c.
25c.

1.00

n
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Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

Gyduolės nuo vištakių
(eom’s) 15, 20 ir 25c.

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų 75e.

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.

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

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

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

espresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

svei- 
bus

Wiiliam F. J. Houiard 
Lietuviška pavardė buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas 

315 Broadway. So. Boston.

Tclcrhonk So. Boston 605

Lietuviškas

ADVOKATAS
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Sukimšęs, kaip kiaušinius.
------------------------------------ —

RAŠYKITE LAIŠKUS Į LIETUVĄ.
Į užimtąją Lietuvą laiškai eina tik vokiškoj kalboj rašyti.

Bile kas negali vokiškai parašyti laiškų. Tai “Darbi
ninkas” siuntinėjime į užimtąją Lietuvą laiškų patarpinin
kaus — įsteigė

VERTIMO IR IŠSIUNTINĖJIMO LAIŠKŲ BIURĄ.
Tai-gi norintieji siųsti į Lietuvą laiškus, gali siųsti juos 

i “Darbininką.” Čia jie bus išversti vokiškon kalbon ir be 
jokio atidėliojimo išsiunčiami Lietuvop per Lietuvių biurą 
Stockholme, Švedijoj. Stockholme tie laiškai bus užregis
truoti ir pasiųsti Lietuvon. Jei adresatų neatsiras, tai laiš 
kas sugrįš. Vertimo ir siuntimo visi iškaščiai bus 40c. T. y. 
už tuos 40c. bus atlyginta vertikui, išmokėta už popierą, kon 
vertus ir apmokėta krasos iškaščiai.
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TAUTOS FONDO 
ŽENKLELIAI — 

geriausiai nusisekė pada- į 
ryti Bostono firmai 

BOSTON BADGE CO.
Lietuvių tautiškos spal

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

UŽ 1 TŪKSTANTĮ — 
TIK $7.00.

Adr.
294 Washington Str., 

Tel. Rom. 629
BOSTON BADGE CO.

Boston, Mass.

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

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

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

Tel So. Boeton 2 70

DR. JOHN MacDONNELL, H. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisskai. 

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Akių Specijalistas. 
Prirenka akinius

H. S. Stone, Oph. D.
Į

399* BROADWAY. m. Mero. ,

V. P. G INKŲ S & CO. 
SAVI PAS SAVUS. 
LIETUVIAI PAS 

LIETUVIUS.

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

WORCESTER, MASS.

Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje.

—YRA—
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam 

Ramybė!
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šio* 

organizacijos ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau- 
• jų narių. Bet gal da pats gerbiamas nepamąstei^ 

kas ji yra ir delko pats neprisirašai.
Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: —
1) Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės- 

$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00.
2) Moka pašelpą nariams-ligoniams kas savaitė 

po $3.50, $7.00, $10.50„ ir $14.00.
3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4) Skleidžia apšvietę, ifleidinėja gerus raštus ir 

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

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

nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas 
įstaigas ir tt

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