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Kaizeris paskelbėNesulipdė. Vėl apie
karę Italijai

KAIZERIS PRIEŠ ITALIJĄ. Viena bomba užmušus kapelio-
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RENGIASI VĖL PLAUKTI.

FRANCIJOJ.
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tomą šitaip: 23.336 latvių. 22J Vokiečiai skelbia, jogam!

PERKRIKŠTIJO.

i

SURADO IR RŪSYJE.

Paliko

Pranešimas
sa-

MARGOS KOJOS.

MIRĖ PIRMININKAS.
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. PATYRIMUS AMERIKE 
SUNAUDOJA KARĖJE.

KUN. A. DAUGIS ir 
IŠKILMIŲ KOMITETAS

paskola.PREZIDENTUI NEPAVYKO 
SUTAIKINTI DARBI

NINKUS SU KOM
PANIJOMIS.

I

prie- 
buvo

Londoną.

KAVOS SANDĖLIS 
SUDEGĖ.

zicijas bombarduoti iš karinių 
laivų. Bulgarai veikianti į 
vakarus nuo ežero Ochrida pa
ėmė miestelį Malsk, kurs yra 
Albanijoj.

RADO SENAI PAMESTUS 
PINIGUS.

Tatjanos Komitetas jau pa
baigęs registruoti pabėgėlius 
Petrograde. Iš viso Petrog-

Kanadoj Ontario valstijoj 
buvo miestas vardu Berlin. 
Dabar jo vardų permainė, pra
minė Kitchener. Tame mies
te gyventojų yra 10.000.

Naujosios Zelandijos parla
mento pirmininkas G. M. 
O*Rorke mirė.

4,452 žydų, 838 i- 
538 vokiečiai, ir 17
Kiti pabėgėliai ne
kokios tautos. A-

Alton, N. H. — Užėjus 
smarkiam lietui su perkūnija, 
Fred Hovrard iš baimės nusi
leido rusin. Bet perkūnija jį 
ten rado ir nutrenkė.

•

Iškilmingąjį šv. Jurgio Nonvood, Mass., bažnyčios pa
šventinimas atsibus 4 d. Sept, arba “LABOR DAY” 1916 m. 
Dr-jos-Svečiai teiksies pribūti ant “N o r w o o d Cent
rai” stoties 9 vaL ryto, čia jas iškilmingai sutiks vie
tos dr-jos. Prieš pašventinimo apeigas dr-jos neina į bažny
čių, bet sustoja iš oro pusės apie bažnyčią. Po apiegų ku
nigija ir dr-jos žengia bažnyčion. Dr-jų vėliavos sustato-

| mos prie altoriaus. Po pamaldų paroda po miestą ir pikni
kas — pramogos ant “Dean Salės ir pievos.” Dr-jų nariai 
dalyvavę parodoje, eidami “in corpore” ant pikniko, nieko 

■ nemoka. Visi kiti 15c. užsimoka. Įžanga į bažnyčia 15c. 
asmeniui. Dr-jų valdybos juos išrenka nuo savo narių ir kal
no ir paduoda juos vietos trustistams.

N. B. Apeigos prasideda 10:30 A. M. Dr-joms, iman
čioms dalivumų iškilmėse, per valdybas jų, prisiunčiami 
programai. Bus kolekta bažnyčios naudai. Kiekvienas 
tepasirodo duosnus.

tai minėta 
nerado juose

Ji suarešty-

SUKAKTUVĖS.
Pernai rugpjūčio 25 d. vo- 

i kiečiai užėmė Lietuviškų Bra- 
I stą, o austrai Kovelį. .
I

taiką, patyrimus.

NUSIŽUDĖ MILIJONIE
RIUS.

Sunaudoja Sunaikysią Paskutinė

Išrodo mums, jog nčra U-: 
buu pageidaujamo, kaip to, 
kad daugintus skaičius tų, ku
rie gali ant gero sunaudoti sa
vo raštiškus gabumus ir kad 
geri laikraščiai kuodidžiausia 
išsiplatintų, taip kad kiekvie
nas kasdieną turėtų gero skai
tymo kuriame pamokinama, 
sustiprinama ir pakeliama 
krikščioniškos dorybės.

Popiežius Benediktas XV.

Veltui jūs statysite bažny
čias, veltui remsite misijas, 
veltui steigsite mokyklas — 
visi tie jūsų darbai, visos tos 
jūsų pastangos nueis niekais, 
jei jūs nesugebėsite vartoti ap- 
ūgynimui ir užpuolimui to tin
gimo ginklo, kokiuo yra gry
noji ir tikroji katalikiškoji 
spauda.

Popiežius Pijus X
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Jau 10 dienų kai prez. Wil- 
son bando sutaikinti geležinke
lių darbininkus su kompanijo
mis. Jo pastangos nuėjo nie
kais. Prezidentas stojo dar
bininkų pusėn, rėmė jų reika
lavimų — 8 vai. darbo dienos 
ir pusantros mokesties už virš
laikį, bet kompanijos griežtai 
pasistatė prieš tuos reikalavi
mus.

Darbininkų delegatai skai
čiuje 640, visų laikų buvo 
Washingtone. Galop ėmė ne
kantrauti ir sakyti jog jiems 
visiems nėra reikalo čia būti. 
Tai tuomet po ilgo svarstymo 
delegatai įgaliojo 24 narius at
stovauti darbininkų reikalus, 
o patys išvažiavo namo rengtis 
prie streiko. Savo įgalioti
niams delegatai įsakė nesitai- 
kinti jei nebus įvesta aštuonių 
valandų darbo diena.

Jau buvo išrodę, jog viskas 
išeis geran, nes prez. Wilson 
pažadėjo kompanijoms leisti 
pakelti mokestį ant pergabena
mųjų prekių. Bet nepagelbė
jo ir pageidaujama santaika 
neįvyksta.

Darbininkų delegatai prieš 
- išsiskvrstymų pasakė" daug 

pagyrimo žodžių už laikymų 
darbininkų pusės, už rėmimų 
jų reikalavimų.

NAUJAS TAIKOS DOKU
MENTAS.

Vokietijoj pradėjo veikti 
Neprigulmingas taikos komi
tetas. Išleido proklemaciją, 
kurioje statoma, kokiomis iš
lygomis Vokietija taikintus.; 
Proklemacijoj užreiškiama. 
jog vokiečiai užkariavę tris 
karalystes ir talkininkų viltis 
įveikti vokiečius esanti tuščia. 
Pasmerkiama Angliją, kuri 
vadovaujanti visiems talkinin
kams ir laikanti juos vienybė
je

Proklemacijoj cituojamas 
Katalikų Centro vadas Dr. 
Spahn, kurs reikalauja, kad 
Belgija privalo būti militarių, 
ekonaminiu ir politikiniu žvil
gsniu vokiečų rankose.

Proklemacijoj toliau sako
ma, kad Vokietija negali tai
kintis be užtikrinimo jai Kur
šo, Lietuvos ir Lenkijos. Tos 
šalys turės būti Vokietijos da 
limis.

Prie šito komiteto priguli 
didžiausieji karės šalininkai. 
Jie išreišika taip sakant ma- 
ximum reikalavimus.

Ateiviai italai šioje šalyje 
dirba daugiausia prie geležin- 
lių. Jie nutiesė geležinkelius 
šioje šalyje, kasė ravus, riau- 
sė, kaip kurmiai, kalnus dir
bdami tunelius, riausė tune
lius miestuose požeminiams 
geležinkeliams. Italai tokiuo
se darbuose gavo patyrimo 
tiek ir tiek. Dabar Italijos 
valdžia tokiais darbininkais 
atsidžiaugti negali, nes ten 
ravų kasimo, dinamito varto
jimo reikia begales. Reikia 

-didelio išnūšumo, kasti, kas
ti, kasti, gyventi purve, dum
blynėse. Geriausiais kareiviais 
»ta!ų fronte yra tie, kurie su- 
grįžo iš. Suvienytų Valstijų.

Italų rašytojas Alighieri 
Castelli nesigaili . pagyrimų 
kareiviams, kurie turėjo didį 
oatyrimą šioje šalyje.

Vienas Vokietijos oficierius 
vienam laikraščio korespon
dentui pasakė, jog rugsėjyje 
ar spalių mėnesyje prasidės 
užpuldinėjimai zeppelinais ant 
Anglijos. Bet tuomet būsią 
tai tik pradžia. Patogiame 
momente pribus Anglijon 100 
ar daugiau zeppelinų ir užpuls 
Londonu. Iš pradžių virs to
nos sprogstančios medžiagos. 
Visos Londono dalys užlieps- 
nuosiančios. \

Vokietijoj padaryta prisi
rengimai užtraukti penktų ka
rinę paskolų^ Valdininkai sa
ko, jog tai būsianti paskutinė 
paskola. Paskolų priėmimai 
prasidėsių rugsėjo 4 d. ir tęsis 
iki spalių 5 d.

Petrograde stingant mėsos, 
ji pabrango nesvietiškai, dar
bininkai jau nebeįstengia pa
valgyti pietų su mėsišku. Dė
lei to Petrograde sumanyta 
steigti darbininkams vegetari- 
jinės valgyklos kooperatyviais 
pamatais.PRADĖJO BOMBARDUOTL

Socijalistai pradėjo leisti 
New Yorke agitacijinius lape
lius. Rašo juos socijalistų 
kandidatas į prezidentus Allen, 
L. Benson. Leis juos kas sa-. 
vaite. Pirmame lapelyje bom
barduojama demokratų* ir re- 
publ ikonų partijos.

Anglija žada gabenti savuo
sius karės imtinius iš Vokieti
jos į neutralėsna šalisna, nes 
Vokietijoj anglai imtiniai ken
čiu badų. Anglai saviemsiems 
iš Vokietijos evakuotiems ka
rės imtiniams patįs duos pini
gų maistui. Gi Vokietija tu
rės pasižadėti laikvties tarp
tautinių įstatų ir mandagiai at
sinešti į imtinių e vakavimų.IŠŠOKO PER LANGĄ.

Chicagoj iš Sherman kotelio 
nuo šešto augščio per langų 
šoko kun. Ignatius Thomazin. 
Jis buvo iš Albanv, Minn. ir 
per keletu mėnesių sargaliavo.

Rusai bandė keltis per 
Dauguvą.

Ligšiol Italija kariavo tik 
prieš Austrijų. Su Vokietija 
Italija nekariavo, nebuvo for- 
malio karės paskelbimo.. Da
bar kuomet Italija atsiuntė sa
vo kariuomenės į Salonikus, ir 
kadan-gi teutonų ir bulgarų 
armijos Balkanuose yra vokie
čių vadovystėje, tai Vokietija 
paskelbė Italijai karę.

ĮŠOKO JURĖN.

Kai garlaivis Canadian bu
vo vandenyno viduryje ir 

i plaukė iš Liverpool į Bostonų, 
tai pečkuris Edvrard Lawe iš
šoko jurėn ir prigėrė. Prie 
krosnio jis baisiai įkaito, nu
silpo ir pamišo. Tai išbėgęs 
ant viršaus, virto ant gortų ir 
plumtelėjo jurėn. Kiti dar 
norėjo jį pagauti, bet nesus
pėjo.

GERIAU STREIKAS.
Samuel Rea, prezidentas ■ 

Pennsylvanijos geležinkelių , 
kompanijos pasakė, jog kom- . 
panijos beveliją streikų, negu 
atsižadėti santaikos teismo. 
Kompanijos labai stovi už tai, 
kad pavesti dalykus santaikos 
teismui.

IMA DALYKĄ KON
GRESAS.

Prez. Wilson, matydamas 
negalįs vienas susigm£i£usių 
pusių sutaikinti šaukiasi kon
greso. Prezidentas jau tarėsi’ 
apie tą reikalą su senatorium; 
Kern, demokratų vadovu. Pre-' 
zidentas ketina išdėstyti daly
kus kongresui — senatui ir at
stovų rūmui.
STREIKAS PO 10 DIENŲ.

Vienas darbininkų delega
tas pasakė, jog jei kompani
jos vis laikysis savo ir reika
laus Santaikos teismo, tai 
streikas būsiąs paskelbtas už 
10 dienų.

Darbininkų atstovai šneka, 
jog streikui kilus, tai vis-gi 
leisią geležinkeliais gabenti 
maistų Meksiko parubežyje 
kareiviams. Taip-gi leisiu ga
benti pieną į didžiuosius mies
tus ir pasažierinių traukinių 
eidinės tiek, kad nesuparali- 
žuoti pilnai visos šalies biz
nius.

Streikas jau būtų besąs pa
skelbtas, jei nebūtų dalykas 
paėmęs į savo rankas pats pre
zidentas. Iš pagarbos prie 
prezidento darbininkų delega
tai kantriai laukė derybų pa
baigos.

Delegatai skelbia, jog strei
ko pienas esąs pilnai išdirbtas, 
visiems darbininkams būsiąs 
išduotas įsakymas, ką turi 
daryti. Rūpinsis, kad strei
kas būtų koramiausias, kotvar- 
kiausias.

NEATSILAIKĖ PRIEŠ 
PAGUNDĄ.

New York. — Fannie Schu- 
sterman pasiuntė savo čevery- 
kus pataisyti ir čeverykuose 
paslėpė už $1.000 visokių bran
genybių. Kai kurpius sugrų- 
žino čeverykus, 
moteris 
vo brangenybių, 
dino kurpių.

Deutschland, Vokietijos pre
kinis submarinas, nesenai 
laimingai sugrįžęs iš Baltimo
re į Bremen rengiasi antron 
kelionėn. Dabar krovini im
sis daugiau.

Vokietijos turtuoliai sume
tė apie 100.000 markių dova
noms Deutschlando kapitonui. 
Kapitonas rengiasi parašyti 
knygų, kurioj aprašys savo 
kelionę į Amerikų ir atgal.

Chicago, UI. — St. Luke li
goninėj nusišovė Henry J. 
Furber, 76 metų amžiaus. Jis 
toj ligoninėj išbuvo tris metus 
ir negalėjo pasveikti, 
du sūnų ir $6.000.000.

Reading, Pa. — George 
Bross, bepjaudamas javus lau
ke rado mašnų su $10.00. Far- 
merys tuos pinigus buvo pa
metęs 1913 m. Tris sykius 
tas laukas buvo ariamas ir ap
dirbamas ir mašna nebuvo pa- 
tėmyta.

: į ‘

PRADĖJO AGITACUTNES 
PRAKALBAS

Socijalistų kandidatas į pre
zidentus Allen L. Benson pra
dėjo priešrinkimines agitaci
jas- 
mą prakalbą pasakė Hagers- 
town, Md. Rugpj. 16 d. kal
bės St. Louis, Mo. Paskui va
rys savo agitacijų vakarinėse 
valstijose. Vienų savaitę ke
tina važinėtis po Oklahomos 
valstija. Toj valstijoj tikisi 
didžiumų balsų turėti.

Savo savaitinių agitaciji- 
nių lapelių jie spausdina po 
20.000.000. Jie rūpinsis jų 
priduoti į kiekvienus namus į 
kiekvieną šeimyną.

BULGARAMS SEKASI.
Bulgarai varosi pirmyn grai

kų žemėje. Jie eina abipusiai 
Strumos upės ir jau netoli 
jos galo. Prancūzai pripažįs- 

! ta, jog bulgarai paėmė visus 
Kavalos fortus išskiriant vie
nų. Kavala guli prie Egejos 
jūrės. Bet talkininkai tikisi

gėliai: 44,443 vyriškiai ir 56, 
261 moteriškė. 60,746 pabėgė
liai yra 17—55 m. amžiaus, 13, 
033 7—14 m. vaikai, 12,878 
vaikai jaunesni 7 m. 7,479 pa
bėgėliai 14—17 m. Likusieji 
pabėgėliai senesni 55 m. Su- 
lyg tautystės pabėgėliai skai-

ną Sedleckį.
Palei Stokhod upę ties mies

tu Tobol vokiečiai buvo pradė
ję smarkų bombardavimų. Tai 
pulk. Mikiov tapo užmuštas.

Karpatuose rusai turėjo 
pasisekimų. Rusai nuvijo au
strus nuo pozicijų No. 1129, 
pavijo priešininkų triš mylias 
ir užėmė Koverla augštumas. 
Prie to rusai paėmė tris austrų 
oficierius ir 175 kareivius.

Kaukazo rusų armija varosi 
pirmyn. Diarbekr fronte ru
sų žengimas pirmyn neapsi
stojo. Rusų kolonos jau pa
siekė Masladarasi upę, kuri 
iteka į Eufratu, ties mieste
liu Nurik.

Rusų aeroplanai bombarda
vo Bulgarijos miestų Varnų. 
Tas miestas guli prie juodųjų 
jūrių. Bombos pateko 
plaukon ir keltas laivų 
padegti.

KARALIUS ŽIURĖJO 
Į BASE-BALL.

Stockholme Švedijos sosti
nėj atsibuvo amerikoniškas 
žaidimas base-ball. Lošė a- 
merikonų ratelis su švedais. 
Tai pasižiūrėti tos žaismės bu
vo suplaukė didžios minios. 
Buvo taip-gi Švedijos kara
lius. Laimėjo amerikonai.

Brooklyn, N. Y. — Prie Jay 
gat. Arbuckle Bros. kavos san
dėlis buvo užsidegęs. Degan
čios kavos pupos darė tirštus 
dūmus ir didelį karštį. Gais
rininkams buvo didis vargas 
daryti savo darbų.

“BALTA” IR “GELTONA” 
KNYGA.

Vokietija išleido “Baltų 
knygų” apie ginkluotus preki
nius laivus.” Toje knygoje iš- 
rodoma, kaip Anglijos val
džia rūpinosi apginkluoti pre
kinius laivus, davė jiems ar- 
motų ir šovinių. Garlaivių 
kompanijos sutikdavo ginkluo
tis. Laivų ginklavimas pra
sidėjo 1913 m.

Tuo pat laiku Francija iš
leido“ Geltonų knygų,” kurioj 
aprašoma apie vokiečių žiau
rumų užimtoje Francijoje. Sa
koma, jog iš miestų Lille, Rou- 
baix ir Tourcoing buvo išga
benta 25.000 francūzų — vyrų 
ir moterų — dirbti ant laukų 
netoli karės lauko. Dukters 
buvo atskirtos nuo tėvų, vyrai 
nuo savo pačių. Versdavo 
dirbti prie valymo javų ir prie 
darbų karės lauke. Žiauru
mas iki to daėjęs, jog žmones 
kinko vietoj arklių ir už tų 
sunkų darbų duoda dienoje tik 
po 6 bulves valgio.

738 lenkui, 20,978 rusai 6,723 
lietuviai, 
gauni ai, 
armėnų.
pasisakę,
pie 20 nuoš. visų pabėgėlių iš
siųsta laukų dirbti, 15 nuoš. 
tarnauja privačiose įstaigose, 
14 nuoš. amatininkai, 9 nuoš. 
darbininkai, 5,956 kunigai, 
valdininkai ir kitų liuosų pro- 
fesijų žmonės.

(“Rygos Garsas.”)

IŠSPIOVĖ KULKĄ.
Poris, III. — Fark Boatman 

71 metų amžiaus, išspiovė kul
kų, kurių gavo į sprandų 
laike mūšio ties Corinth 54 me
tai atgal. Dr. Buchaman sa
ko, kad kulka slinko ir dasi- 
griebė iki gerklės.

Atlantic City, N. J. — Po
licijos yra įsakyta, kad mote
rys ir merginos privalo eiti 
maudytis su pančekomis. Tai 
merginos juodai pamalevoja 
sau kojas ir sargai nesupranta 
jų štukos.

PAIKAS PRIETARAS.
Altoona, Pa. — Buvo iški

lus didelė viesulą, lietus ir 
perkūnija. Perkūnija suskal
dė vienų stulpų. ' _
žmonių subėgo gatvėn ir rinkoj 
skeveldus. Tie žmonės tiki, 
jog tie skeveldai nuo stulpo, 
perkūnija sudraskyto, yra ge
ra medžiaga dantų krapštu
kams. Tokius krapštukus var
tojant dantys neskaudėsių. ‘

glų atakas į pietus nuo Thiep- 
val ir į šiaurės rytus nuo Po- 
zieres pasekmingai atmušę. 
Tas padaryti pasisekę tik po 
smarkaus susirėmimo. Tuose 
susirėmimuose vokiečiams pa
teko 1 oficierius ir 60 kareivių.

Verduno fronte vokiečiai 
padarė tris atakas. Bet su
tikę francūzų ugnį kas kartas 
buvo atmušti.

APDOVANOJO LUSITA- * 
NIOS NUSKANDIN

TO JĄ.
Vienas Danijos laikraštis 

rašo, jog didžio garlaivio 
Lusitania nuskandintojas esųs 
kap. Max Valentiner. Už tai 
jisai gavęs daug ordenų ir 
augščiausių ordenų ir kardų 
nuo paties kaizerio.

BREMEN TURBUT ŽUVO.j
Nuo senai jau laukiamas 

į Vokietijos submarinas Bre- 
’ men. Iš Bostono išplaukė Vo- 
I kieti jos garlaivis lVillehad į 
į New London, Conn. pasitikti 
submarinų Bremen, nes jis ten 
buvo laukiama. Bet nesulau- 
kiamas ir dabar jau daleidžia- 
ma, jis arba žuvo jūrėse, 
arba pateko anglams, kurie 
tyčia negarsina apie tai. Šiuo 
tarpu laukiama atplaukiant

RYTINIAME FRONTE.
Rygos fronte rusai sujudo 

ir bando žengti pirmyn. Vo
kiečiai skelbia rusai bandę 
persikelti per Dauguvą ties 
Friedrichstadtu. Bet tas jų 
pasikėsinimas nuėjo niekais, 
vokiečiai atmušę rusus.

Rusai skelbia, jog prieši
ninko orlaiviai lakioję Drisve- 
tės apilinkėse ir metę bombas. Vokietijos submarino “Ameri-

PASIGĖRĖ IR NEGALĖJO 
SUSIPORUOTI.

Attleboro, Mass. — Nelabo
ji policija čia išardė vestuves. 
Jaunavedis buvo J. Soner, 56 
m. amžiaus, nuotaka F. Riley, 
50 m. amžiaus. Bet perank- 
sti jie pradėjo veseliuotis, pa
sigėrė, pakėlė triukšmų ir bu
vo pašaukta policija. Jauna
vedis tapo uždarytas kalėji-! 
man. Tas atsitiko dar prieš I 
šliubų.

PARALIŽIUS PLATINASI.
Baltimorėj pereitų savaitę 

apsirgimų vaikų paralyžių bu- 
T^i"'daugi™ ™kaL Kad

®1 apsisaugoti nuo platinimo vai
kų paraližiaus, tai tapo užda
rytos nedelines mokyklos.
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Lietuvių Diena
ir musų socijalistai.

Ar susivienys visos 
srovės bent vienai 
“Lietuvių Dienai?” Štai klau
simas, kurs mums visiems da
bar, rodos, bene labiausiai 
rūpi.

Mes nuoširdžiai pageidau
jame, kad ir mūsų socijalis
tai prie to bendro darbo prisi
dėtų. Tiesa, rengiant Wil- 
kes-Barre’ių suvažiavimą 17 
rupjučio nebuvo pakviestos 
net 3 socijalistų organizacijos, 
kurias reikėjo pakviesti: 1) 
Spaudos Sandara, 2) Lietuvių 
Darbininkų Literatūros drau
gija, 3) Progresyvių Moterų 

. Susivienijimas. Be to dar ne
dalyvavo Šelpimo Fondas (sa
ko, negavę laiku pakvieti
mo). Jei visos jų organizaci
jos būtų gavusios laiku pa
kvietimą, būtų atvažiavę nuo 
socijalistų 15 atstovų. Tada 
“Socijalistai būtų parodę suva
žiavime ne kiek mažesnę pa- 
jiegą, kaip ir t. v. tautinin
kai, nes 15 prieš 18. Tada 
gal ir vietas Centraliame ko-’ 
mitete būtų reikėję paskirsty
ti kitoniškai, ne 6:4:2, bet 
6:3:3, juo labiau, kad soci
jalistai į Lietuvos Šelpimo fon
dą beveik du kart tiek surinko, 
kiek t. v. tautininkai į Lietu
vos Gelbėjimo fondą, reiškia 
socijalistai parodė du kart tiek 
gyvumo ir intekmės.

Bet — kas padaryta, tai 
jau padaryta. Antro suva
žiavimo niekas nebešauks; ne
bėra ir laiko. Socijalistams 
daugiau nieko nelieka, kaip 
priimti tas dvi vietas, kurios 
buvo suvažiavusiųjų nužiūrė
tos. Reikia atsiminti tai, kad 
suvažiavusieji socijalistams 
skyrė tas dvi vietas, šventai 
būdami įsitikinę, jog socijalis- 

| tams tiek ir tepriguli pagal jų 
skaičiaus ir intekmės mūsų 
išeivijoje. Nenorėta nei įžei
sti, nei nuskriausti, ir todėl 

; nereikėtų gaivinti už tai blogų 
jausmų į buvusius tenai kata- 

I likus ir t. v. tautininkus.
Kaip parodo paskutinis 

| •‘Kovos” numeris (34), soci- 
I jalistai kalba gana sušneka

mai. Jie žada ineiti į Centra- 
lį komitetą, bet tik su ta są
lyga, jeigu penkta dalis visų 
surinktųjų pinigų eisianti 
“Agronomijos ir teisių pagel- 
bai teikti” draugijai. Jie 
savo reikalavimą motyvuoja 
štai kuo: girdi, į visus tris fon
dus buvę surinkta apie $80.- 
000.000; jie, socijalistai, su
rinkę apie $20.000.00, reiškia 

t ketvirtą dalį visų surinktų pi
nigų; jie gi norį tik penktą 
dalį siųsti pagal savo nužiūrė- 
•jimo.

Mūsų nuomone, su jų rei
kalavimu galima būtų sutikti, 
fik reikėtų pastatyti šitas są-

mūsų 
dienai,

1) visi surinktieji pinigai,

K

V’--v

“DARBININK

KUN. DR. V. BARTU  8 KA

Kelionė Vokietijon.

tai-gi ir ta penktoji dalis turė
tų eiti į Lietuvą per Raudonąjį 
Kryžių;

2) ta penktoji dalis pinigų 
turi būti apversta tik šelpimui 
nukentėjusių, o ne kitokiems 
reikalams; (reikia žinoti, kad 
jau ir dabar po vokiečiu pra
sideda revoliucijinis bruzdėji
mas, pav. spauzdinamos ir me
tamos proklemaeijos, šaukian
čios kelti prieš vokiečius maiš
tą, griebties ginklų ir tt. Ai
šku, jog toks veikimas yra 
dabar begalo pragaištingas 
mūsų kraštui).

3) pinigai (ana pasakytoji 
dalis) turi būti siunčiami to
kiems žmonėms, ant kurių su
tiks mūsų centralis komitetas. 
Reikia žinoti, kad ir toje Ag
ronomijos ir teisių pagelbos 
draugijoje yra žmonių ir gana 
rimtų ir sušnekamų. Tokius 
žmones nužiūrėjus, ir jiems nu
rodymų davus, galima būtų 
pasitikėti, kad jie tuos pini
gus suvartos tik šelpimui. Jei 
socijalistai su tomis sąlygomis 
sutiktų, tai mums rodos, gali
ma būtų išpildyti jų reikalavi
mą.

Ko-operacijos 
reikale.

Vienas iš galingiausių, sti
priausių ir parankiausių įran
kių dėl pagerinimo darbininko 
padėjimo yra tai ko-operacija. 
L. D. S. kaipo tikra darbinin
kiška organizacija ant savo 
pirmojo Seimo pasirūpino iš
rasti būdą sunaudojimui šio 
svarbaus įrankio. Tapo išrink
ta komisija ir buvo įsakyta 
tai komisijai išleisti vadovėlį 
apie ko-operaciją bėgyje šešių 
mėnesių t.y. pirm Naujus Me
tus. Ta komisija dabar ren
ka medžiagą iš įvairių šalti
nių ir neužilgo vaisiai jų dar
bo pasirodys spaudoje. Svar- 
biausis darbas komisijos yra 
sustatyti konstituciją, kuri 
būtų praktiška ir sutiktų su 
įvairių valstijų reikalavimais. 
Nekuriuose miestuose randasi 
ko-operacijos dr-jos ir asme
nys, kurie jau nuo senai rū
pinasi Kooperacijos reikalais. 
Mes būtume labai dėkingi 
toms draugijoms ir ypatoms, 
jei jie padėtų mūsų darbui su 
savo patarimais ir prisiųsdami 
savo ko-operacijos konstituci
ją bei įstatus.

Taipgi ir kiti, kurie norė
tų bent ką sužinoti apie ko-o
peraciją, tai lai kreipiasi prie 
L. D. S. Ko-operacijos Komi
sijos,

242 W. Broadway, 
So, Boston, Mass.

Jonas J. Ramananskas 
Komisijos Pirm.

Jau ketvirtas mėnesis slenka nuo tos va
landos kada apleidau Danijos sostinę-Kopenha- 
geną. Iš vokiečių konsulio Kopenhagene gau
ta pasas Kaunan per Warnemundą Berlyną ir 
atgalios. Patsai pasas nelėmė nieko gero. 
Mudu su draugu manėva galėsią nuvykti Kau- 

■no pažiūrėti, o išten kuonagreičiausia keliaut 
•' atgalios tuom pat keliu. Šiandien galiu ra
miai sakyti, kad mūsų panašus manymas ne
buvo teisingas. Nevien kad nereikėjo grįžti 
tuom pat keliu, bet da galėjova prabūti Lie
tuvoje ištisas mėnuo. Tas karės metu atsilan
kymas Lietuvoje niekuomet neišdils iš mano 
atminties. Visuomet aš laikysiu tą mano gy
venimo prietikį maloniausia valanda. Gaila 
kad negalėjau surašyti krūvon kiekvienos die
nos įspūdžių: ką mačiau ir girdėjau. Daugel 
jų išnyko iš omenies. Daugel išbiro šiandien 
visai kitokioj spalvoje negu anuomet.

Klausant žavinčios muzykės virpi žmogaus 
siela. Nustojus jai gaudžiant tebelieka vien 
smagus jausmas su keliata arba dauguma įžy
mesnių tonų. Tie, pasilikę atmintyje tonai, 
duoda žmogui galę apibrendinti muzykės ver
tę ir autoriaus gabumus. Mano kelionė tai 
praeities muzvkė. Neviskas joje buvo malo
nu, nes girdėta daug tonų, kurie draskyte- 
draskė širdį. Jos aidas da skamba ir po šios 
dienos gelmėse mano sielos. Ten toli-toli už 
plačių jūrių yra bedugnė. Ton bedugnėn pa
puolė daugelis žmonių. Iš jos nėra išėjimo — 
nėra pagelbos. Žmogus žmogų priverstas ės
ti, žmogus žmogų priverstas žudyti. Viens 
ant kito rūgoja kam jį ansai į duobę įstūmė, 
bet niekas nenori likti kaltu. Bet niekam ne
ateina į galvą mintis save kaltinti už neatsar- 
gumą-žiopsojimą per kurį įpuolė į duobę. Kad 
visi pradėtų ir mokėtų save kaltinti jau būtų 

‘ senai išsikraustę iš duobės. Viens ant kito pe
čių būtų užkopęs — iš duobės išlipęs ir kitus iš
traukęs. Bet to Europa nedaro. Duobėje 
pešasi, kraujuose skęsta, įnirtimas didinasi 
Europai gręsia išnykimo pavojus. Jeigu jau 
ir ne visiškas išnykimas, tai bent toks jiegų 
išaikvojimas kad net kelios būsimos kartos ne
įstengs sugrąžinti prarastos galybės. Lankan
tis kariaujančioj Europoj jauti viešpatavimą 
joje kokio tai keršto-dievaičio, kuris iš džiau
gsmo naikina, ką amžiai sutvėrė. To dievai
čio esama rūstaus, jo negali permaldauti nuo
latinės bažnyčios maldos, žmonių metavonės, 
našlaičių ašaros, nei moterų skausmai. Kas 
valanda dievaičio pasiutimas didinasi ir gęsta 
aukurų liepsnotos maldos; džiūsta ašaros naš
laičių ir našlės nesulaukusios suraminimo iš 
proto išeina. Liūdna Europoj. Krūtinėje 
širdis smarkiau plaka kada manai kad greitu 
laiku išvysi Ameriką, kur nebegirdėsi nusto
jusių tikėjimo širdžių prakeikimo, ir neregėsi 
tų pastvrusių, stiklinių akių, kurios spindi 
iš greičiau į žmonės panašių sutvėrimų. Bai
su Europoje. Negaliu suprasti kaip mūsų 
žmonės nevysta iš baimės, ir iš nežinojimo ko
kia ateitis jų laukia. Neilgai kas teisybė pri
sėjo man ten būti, bet mintis, kuri man ne
kartą per galvą perėjo kad gal nebegalėsiu iš 
Lietuvos išvažiuoti, baugino mane ir matomai 
mažino mano sveikatą.

Grįžtu prie aprašymo kelionės. Perva
žiavus Danijos vandenynus atsidurėva su drau
gu Wamemunde. Tai aršiausia kvarantana, 
kurią turėjau išbandyti ant savo kailio. Nie
kados panašaus savo gyvenime neregėjau. Vi
si keliauninkai, įeidami į tam tikrą, tik ka
rės metui pastatytą butelį, gauna po kortelę su 

, paženklintu numeriu. Vienas kareivis dalina 
ženklelius prieš duris ir leidžia į kambarį. Iš 
to kambario keliauninkai į Vokietiją privalo 
eiti į kitą kuriame esama visos komisijos, su
sidedančios iš desėtko žmonių. Prie durų to 
kambario stovi du kareiviu ir šaukia paeiliui 
gilyn. Aš gavau kaip tik paskutinį numerį ir 
maniau, kad policija bus nuvargus peregza- 
minuodama desėtkus žmonių ir perleis mane 
be jokių kliūčių. Bet kur tau. Man teko 
daugiausia. Išvertė visus mano daiktus. Iš
krapštė valizų kampus ir drabužių kišenius. 
Žiūrėjo išplėtę prieš saulę baltinius, manyda
mi ką nors surasią tarpu siūlų. Surasta galu
tinai odėkoliono buteliukas. Pauostyta ir pa
siimta. Tarsi kad būtų jųjų savastis. Man 
užprotestavus, nieko nepešiau. Įstatymai, at
rėžė oficieris, neleidžia įvežti Vokietijon by 
kokius ten likvydus. Jais galima užnuodinti 
žmones, o tas nepageidaujama valstijai. Ta
msta, sako jis, odėkoliono negausi, nei mes 
privalome už jį Tamstai mokėti. Taip ir pasi
liko mano kvepalai vokiečių rankose. Mudu 
su draugu tiek daug girdėję apie badą Vokie
tijoje prisipirkome Danijos sostynėje visokių 
dešrų ir kumpių. Bekratant mus surado vo
kiečiai ir mūsų kumpius. Gardus jug kumpis 
šalyje, kur viešpatauja taip vadinamos mėsos 
korčiukės. Mūsų laimei dešrų su kumpiais 
nekonfiskavo. Vokiečių kareiviams širdis skau
dėjo bededant atgalios gardžius mėsos kąsnius. 
Valizoje surasta sūris, kuris kas-žin kokiu bū
du atsirado pas mane, 
išvažiuojant iš namų, 
kelionėje. Oficieris klausia manęs, 
Atsakiau, sūris, 
žuosi iš Amerikos, 
ožkos pieno. Ne, 
Vokietys pauostęs,
juomi daryti, ir išgirdęs, kad manau jį ke
lionėje suvalgyti, susigėdo, tuom labiau, kad 
jo šalę stovintis draugas, girdėdamas bergž
džius klausimus, mane išvadavo iš painaus 
padėjimo, patėmijęs ironingai “žinoma kad ne

Matyt įdėta jisai man 
kad nenumirčiau badu 

kas ten. 
Kur Tamsta jį gavai? Ve- 

Iš ko jis padarytas, ar iš 
atsakiau, iš karvės pieno, 
užklausė ką aš manau su

uostyti.” Daiktų krata pasibaigė. Prasidė- ; 
jo kišenių krata. Įsivedė mane specialin kam- H 
bariu, išrėdė iki nuogam kūnui, nedovanojo H 
net autuvams. Ir nuogas delegatas turėjo pa- ] 
roduoti prieš vokiečių Žalnierių, nes mat tokių 1 
jau ten esama įstatymų. ,Man pikta buvo, 
kuomet reikėjo iš naujo apsivilkti ir savo daik
tus išvartytus į krūvą dėti. Keliauninkai at- 
sikvošė tik tuomet, kada sužinojo, kad jau 
galima važiuoti toliau — Berlinan. Lengviau 
pasidarė ant širdies. Tą smagumą didino ma
loni Vokietijos laukų išvaizda. Visur ten ma
tyti žmogaus energijos pasekmės, žmogaus 
rankų ir darbo vaisiai. Miškai, kurie Lietu
voje palikti Apveizdai Dievo ir, kurių niekas 
tenai neprižiūri pagal mokslo metodos, čionai 
Vokietijoje turi visai kitą išvaizdą. Pravesti 
gražūs keliai, išvežti parlužę medžiai, nuge
nėtos sausos šakos, išdabintos miškų vėjalės, 
išdžiovintos pelkės. Viskas vokiečių miškuo
se malonu, lyginai kaip ir laukuose, kuriuos 
pasiekė ištobulinta technika. Pas vokiečius 
nesimato pūdymų, nesimato apleistų dirvonų. 
Kiekviena žemės pėda puikiai sunaudota. Nors 
ir karės metas, bet žemė pas vokiečius apdirb
ta. Ją dirba daugiausia rusų nelaisviai, ku
riais negali atsigerėti vokiečiai. Ir paklusnūs 
jie, pasakoja mano kelionės draugas vokietys, 
ir darbštūs ir vargu jie gryžšią po karės Vo
kietijon. Jie turi pas mus viską. Mes jiems 
spausdome rusų kalba laikraščius, duodame 
skaityti knygas, išrodančias rusų valdžios dar- 
bus-darbelius, jų vagystes, persekiojimą tikė
jimų, stabdymą kultūros, trukdymą žmonių 
susipratimo ir tt. Rusai nelaisviai tik pas mu
mis, sako vokietys, praregėjo, ir tikrai su
prato kas tai yra Rusija. Po karės jų nedaug 
grįž tėvynėn, nes pa mumis ir drabužis geres
nis ir darbas lengvesnis. Nors aš ir abejojau 
vokiečio išvadžiojimų tikrumu, bet iš manda
gumo jam ir neprieštaravau. Užklaustas vo
kietys apie karės pabaigą, tvirtino, kad ji
nai nesibaigs šįmet, kad vokiečių armija pasi
rengus žiemavoti apkasuose ir kad Vokietijos 
priešai bereikalo mano badu jų tėvynę priveik
ti. Mūsų moterys, vaikučiai, seneliai visi, 
lyg vienam, krauja ant tėvynės aukuro pasi
šventimo aukas. Dėlto ir mūsų kareiviams 
lengviau ir smagiau kariauti, kuomet mato, 
kad visa tauta lyg vienam sutartiną darbą va
ro. Mūsų daktarai, tęsė toliau vokietys, pa
rodė šitoje karėje stebuklus. Ar tikėsi Tam
sta kad 60 nuoš. sužeistų kareivių išgyja ir vė
la grvžta į mūšių laukus. Mūsų priešai mano, 
kad mums neužteks sprogstančios medegos, 
plieno, vatos. Lai jie nesidžiaugia. Mūsų 
inžinieriai sunaudoja orą, medžius ir suranda 
plienui substitutą. Kuomet vokietys užbaigė 
pasakojęs apie tai iš ko jie daro vatą, aš jo 
užklausiau ar teisybė kad Vokietijai pristato 
Rusijos žydai per Stockholmą visokios rūšies 
javų-maisto. Jisai nei kiek apie tai neabejo
jo ir mane paakino, kad ne tik Rusijos žydai 
gelbsti Vokietijai, bet kad aš gedėsiu atvykęs 
Berlynan, frankų šampaną gerti kiek tik no
rėsiu. Kokiu būdu jūs galite įgauti iš Fran
cuos vyno karės metu nustebęs klausiau vokie
čio. Vokietys užsidegęs kvepiantį cigarą, o 
kitą man padavęs, juokdamasis pasakė: Už 
pinigą nuo frankų galima viską gauti. Ar 
negirdėjai Tamsta, kaip frankų valdžia suka 
ir apgaudinėja savo tautiečius, 
dasi ir su Francijos piliečiais, 
apgaudinėja, jieji gi valdžią 
cijos silpnybė užbaigė vokietys, 
tokiu paslaptingų dalykų žinojimu, 
čiuodami įvažiavome Berlynan, 
nuolikta vakaro valanda.
jokio vežimo, jokio automobiliaus. Atsėjo ilgo
kai laukti; vokietys, norėdamas mums patar
nauti ėjo šian —ėjo ten, kad tik suradus mums 
arklius. Galutinai po pusės valandos jo rūpes
tingo vaikščiojimo, pavyko surasti vežimas, ku- 
riuomi mes visi trys drauge nuvažiavome į Cent
rai Hotel. Čionai vokietys mus apleido, nuė
jęs savais keliais. Daugiau aš jo ir nemačiau. 
Tik kotelyje ilgai galvojau ar-gi tas viskas tei
sybė, ką jis man pripasakojo. Užsirašius var
dus kotelyje, gavome už tai “brod-carte,” 
taip vadinamą duonos ženklelį, su pagelba ku
rio galima gauti 90 gramų duonos per dieną. 
Be to ženklelio jokiame restorante negausi 
duonos. Tas ištikro ir atsitiko. Kada aš 
gryždamas antrusyk iš Lietuvos Berlynan, nu
ėjau stačiai nuo stoties restoranan ir papra
šiau pusryčiams kavos, gavau jos, bet be 
duonos ir sviesto. Tokios mat ten esama 
drausmės-įstatymo.

Ryto metą išėjova su draugu lankyti mies
to. Ir stebėtinas daiktas: miestas pilnas ka
reivių. Trys kareiviai, vienas civilis — to
kioj maž-daug proporcijoj man išrodė Berlyno 
vyriškiai. Tik stebėtis reikia tų kareivių gra
žumu. Kuomet jie sutinka už save vyresnį, 
išrodo kad kas nors per jų kūnus elektriką 
perleidžia. Tuojau atsitiesia, kaip maskolių 
žvakės, akys žyba ir dešinėji ranka prilimpa 
prie kaktos. Kareivis akymirksnyje pavirto 
mašina, kurią stramužina kareivių smarki dis
ciplina. Nieko panašaus nesimato pas italus, 
bei šveicarus. Sakoma kad toji drausmė, ku
ri viešpatauja vokiečių armijoje ramybės ir ka
rės metu turi daug silpnų pusių. Žmogui at
imta liuosybė. Gal būti, bet, man matos, 
kad smarki drausmė lavina žmogų, suteikda
ma jam gyvenime ištvermės, mokydama jį 
tvarkos subordinacijos. Kur jos nėr, kaip 
paveizdan pas lietuvius, ten ir visas gyveni
mas išrodo palaidais barščiais. Kiekvienas 
pienburnis jaučiasi generolu, kiekvienas Kau
las vyskupu. Iš ten kyla nepaklusnybė, aro
gancija su žinomais vaisiais: silpnumu ir pa
gedimu. Daugiau disciplinos — mažiau pa

laidumo. (Toliaus bus)

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.
N0RW00D, MASS.

Jaunimas pradeda subrusti.
Subatoj 19 d. rugpiučio L. 

Vyčių 27 kuopa buvo surengu
si balių dėl parapijos naudos. 
Balius atsibuvo Dean svetai
nėj. Pradžia buvo 6 vai. va
kare, jaunimo buvo prisirinkę 
nemažai, žeidė visi gražiai, 
lietuviški muzikantai griežė, 
taip-gi buvo keletas jaunų vai
kinų ir mergaičių atvažiavu
sių iš kitų miestų, visi links
mai laiką praleido tik vien 
nelaimė buvo atsitikus ant pat 
galo. Apie 10 vai. vakare at
važiavo miesto gaspadorius 
su policmonu ir klausinėti, 
kuris jia yra komitetas čia ba
liaus rengimo. Surado komi
tetą ir reikalavo, kad paro
dytų permitą. Bet niekas a- 
pie tai nežinojo, kad tas rei
kalingas. Daug sykių, reng- 
davom balius arba šokius ir 
niekados nereikėdavo imti 
permitą. Bet dabar nežinia 
iš kokios priežasties mane nu
vedė tą vakarą į policijos nuo
vadą ir tuojaus aš tą vakarą 
buvau išbiluotas. Panedėlio 
rytą 9 vai. buvau pašauktas 
pas teisėją. Policmonas pa
aiškino suareštavimo priežas
tį. Manęs užklausė, ar tu 
kaltas? Aš sakau nežinau. 
Po tam užklausė: ar tu žino
jai, kad reikia permitas. At
sakau, kad nieko aš apie tai 
nežinojau ir sakiau, jei bu
čiau žinojęs, tai bučiau ir iš
siėmęs. Ant to nieko teisė
jas nebeturėjo man daugiau ką 
sakyti. Sakė, kad kai reng- 
sit kokį balių ar bile tiktai ti- 
kietai bus daromi, tai visa
dos kiekvienas turės išsiimti 
permitą.

P. Kučinskas.

C. Brooklyn, N. Y.

Suvažiavimas.
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Tas pats de- 
Valdžia juos 

Čia guli Fran- 
aidžiuodamos 

Bešneku- 
Artinosi vie- 

Prie stoties nebuvo

Rųgp. 20 d. atsibuvo N. Y. 
ir N. J. L. Vyčių Apskričio su
sivažiavimas Centrai Brookly
n’e. Delegatų buvo tik 22, 
(iš 4 kuopų). Nežinia, ko
dėl kitos kuopos nemato reika
lo siųsti delegatų Apskričio 
susivažiavimam Daug sma
giau yra dirbti, kada visi be 
skirtumo imasi už darbo.

Apskritis nutarė ir pradės 
daugelį svarbitj darbų, kurie, 
jei pasekmės bus geros, ati
darys visuomenės akis ir turės 
būti atiduota Vyčiams pride
ranti garbė kaipo Organizaci
jai, kurios nariai pasišventę 
Tėvynės labui.

Delei sutvėrimo Apskričio 
Choro buvo išrinkta komisija, 
kuri pradės dirbti kuogreičiau- 
sia. Nėra abejonės kaslink 
pasekmių šio darbo, neš kuris 
lietuvis, ypatingaLVytis, ne
myli dainą? O visi žino, kad 
mūsų Apskrityje yra spėkų, 
tik reikia pajudinti.

Manome steigti Apskričio 
Banką, kuriame Vyčiai galės 
taupinti pinigus. Banka bus 
toje valstijoje, kurioje įstei
gimas lengvesnis.

Išrinkta komisija parodos 
surengimui irgi nelaukus pra
dės darbuoties, nes, nors iš
rodo anksti, darbas milžiniš
kas ir dauk atsidėjimo reikės 
kad būtų atliktas atsakančiai 
iki VI Kongresui.

Sekantis susirinkimas atsi
bus Elizabeth, N .Y.

Reporteris.

bas verčia sutrų “kibirą” ant 
newarko lietuvių už atsisaky
mą eiti ant prakalbų užsimo- 
aknt po $1.00. Nežinia ar 
korespondentas tą daro iš m^- 
lės Lietuvos, ar iš nesusipra
timo. Jei kas myli Lietuvą 
ir atjaučia josios didžiausius 
vargus, tas daro taip, kad 
kodaugiaus būtų galima Lie
tuvai aukų surinkti; o jei 
padaro taip, kad komažiau- 
sia aukų surinko, tai arba to
kie visai nemyli savo tęėynės 
Lietuvos, arba yra apsirikę 
savo pasielgime nustatant to- 

' kią tvarką
Jei yra apsirikę 

rę klaidą, tai jau reikėjo 
nors tylėti ir neerzinti jau ir 

1 taip įžeistų žmonių.
O čia kaip tyčia, rodos su

sitarė, kaip vienas iš kalbė- 
■ tojų likusius už durų išvadino 
!“bomais” taip p. Korespon- 
i dentas nerado geresnio žodžio 
' išsireiškimo kaip pavadinti 
“gauja”! Bent pirm reikėjo 
apmąstyt o paskui mesti 
“purvų kibirą” ant minios 
nenorinčios pildyti neapgalvo
tų poros ypatų sumanymų var
de T. F. skyriaus, kuris nie
ko nežino.

Nejaugi newarkiečiai taip 
urnai persimainė, pirmiaus 
nebuvo tokių prakalbų T. F. 
reikale, kad nesumestų šim
tinių, o dabar štai ėmė ir 
“štraik!”

Kurgi toji priežastis? Nu
gi tame, kad nieko iš kalno 
nežinotų išanksto ir pareika- 
launa prie durių įžangos $1.00. 
Dar netas, kad doleris, bet 
labiausia prievarta, neabejo
ju, kad daug būtų buvę to
kių ką būtų aukavę ir du dol. 
ir daugiau, ką jau parodo bu
vę pirmiaus prakalbos.

Norint sulaikyt visokius 
“niekšus,” anot p. K. tai męs 
apkraudami aukštomis įžango
mis atstumem didžiumą tikrų
jų aukotojų; o jogei tie “nie- 

niekados dar nėra jo- 
sukėlę delei au-

PHILADELPHIA, PA.
Rugp. 24 d. išėjo į streiką 

dalis Pointbrizo gazaunių dar
bininkų. Reikalauja kvote- 
rio per adyną ir aštuonių va
landų darbo. Likšiol mokė
ta tik 21 c. per valandą. Nori 
sutverti uniją, 
esant lengviau 
laimėti.

Gerai unijai 
būtų streikas

Žvirblis.

NEWARK, N. J.

Dėl buvusių prakalbų 11 d. 
rugpiučio.

P. Korespondentas No. 96 
“Darbininko” aprašydamas 
Tautos Fondo delegatų prakal-

pada-

I

J.
T. F. delegatų 
sumanymas, tai

kšai” 
kio trukšmo 
kų rinkimo.

Taigi jei 
toks buvo
patėmyčiau, jog jie bus padarę 
klaidą tame, ypač Newarke; 
o jei Tamstų poros ypatų tas 
buvo sumanyta, tai jei bent 
su tikslu, kad Newarko lietu
vius provokacijos būdu diskre
dituoti: štai mes sumanėm 
prakilnieji Lietuvos mylėtojai 
kad įžanga bus po $1.00, tai 
ir bus; o jus mokėkit tai dar 
šaip taip; o jei neisit nenorė
sit mokėti įžangos po $1.00, tai 
jūs pasiliksit “gauja” už 
durų “šlamštai.”

Pamatęs apgarsinimus (die
na prieš) tuojaus nupeikiau 
sumanymą, bet pasirižau eiti 
ant prakalbų; bet kad radau 
minią prie salės durių (ką pri
pažįsta ir p. K.) klausiu ko 
neinat į vidų?” Tuoj ant ma
nęs tūli užsipuolė: ką jūs su
manėt dolerius prievarčiai a- 
timti? Kodėl mes matysim rei
kalą aukosim ir daugiau.”

Tuomet turėjau teisinties, 
kad T. F. skyrius nieko tame 
nežino taip kaip ir aš. Su- 
tiku p. A. Masanduką T. F. 
skyriaus rašt. A. Badzevičių, 
T. F. skyriaus vice-pirm. ir 
jie pyksta už tokį sumanymą. 
Sutarę nuėjom prie durių ar 
nebus galima to sumanymo at- 
mainyt, paklausus T. F. pirm. 
K. Vaškevičiaus, “kas su
manė dar T. F. skyriaus var
du?” p. V. atsakė: “niekam 
negalvoj kas sumanė, aš ir 
nieko nežinau, užsimokėjau 
dolerį ir gana; o jei jūs neno
rit mokėt, atsitraukit nuo du
rų.” Buvo paklausta, ar ne
galėtumei nors su delegatais 
pasimatyti tame reikale At
sakė ne!

Matėme, kad Čion aiški 
klaida, tiesiog aukos atstumia
mos šalin — nes apie 200 vyrų 
pastovėję dar apie valandą 
laiko išsiskirstė.

Bet jokių visa gerkle rėki
mų, kaip p. K. rašo, nebuvo, 
nei po palanges landymų. Tas 
žinoma, prikišama man, nes 
aš daugiausia prieštaravau 
tam sumanymui, bet neagita
vau nieko, kad neitų.
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Ant kiek numanau, tai mes 
tuo savo pasipriešinimu dar 
šiek tiek išgelbėjome T. F. 
skyraius autoritetą ant toles
nio laiko, bet tūli iš užgavu
sių (pagal p. K.) Newarko 
“gaujų” gal jau nevisai ir 
teturėtų užuojautos.

Gerbiamieji, darykit taip, 
kad kuodaugiausia sušelpus 
Lietuvą; aukaujant pats, leis
kit ir menkesniems prisidėt, 
dar nurodinkit būtinai mūs 
priedermę link Tėvynės.

Bet jei tik elgsitės, tik 
“Aš!” o jūs tai “O šlamštai, 
bomai, gaujos ant gatvės,” 
tai tuomi darysit klaidą, skan- 
dvsit jau taip žūstančią mus 
brangią Tėvynę Lietuvą.

S. Pranis.
P. S. Dėl fakto, kad ne 

dėl priešingos agitacijos žmo
nės neėjo, bet tik dėl privers
tinos įžangos $1.00. Nes vy
rų teatsirado apie 12, kurie 
mokėjo po $1.00, ir tie išėję 
prieštaravo tam sumanymui, 
(žinau jų vardus).

Moterų buvo keletas desėt- 
kų, bet užmokėję įžangos po 
25c. jau nebegalėjo daugiaus 
beaukaut, anot p-lės Gečaitės: 
“mes kelios merginos jau bu
vome pasiskyrę po $1.00 au- 
kaut, bet kai užsimokėjome 
prie durų po 25c., tai jau nie
kas aukų neberinko; taip esą 
gaila, kad taip buvo padary
ta.”

Įžangos tesurinkta $33.50.
Kas dabar kaltas: Bomai, 

šlamštai, ar gaujos už durų, 
kuri be abejo su savim nusine
šė apie $200, ar mūsų “Išrink
tieji?”

kviečiama šv. Uršulės dr-ja iri 
šv. Rožančiaus dr-ja.

Nevarkiečiai tą darbą atlie
ka ir matyt, kad dirba su pa
sišventimu dėl sušelpimo. Čia 
ir vietiniams reik sukrusti, im
tis už darbo ir kad nesirastų 
tokio, kuris išdrįstų atsisaky
ti nuo aukų rinkimo, nes tai 
būtų prasižengimas. Priren- 
gimu darbavosi mažas skait
lius, bet atlikti reik daug pa
jėgų, nes kitaip prirengimas 
per niek, nes ne kasdien Tag 
Day rengiamas. 26 d. rugpiu
čio surengtas piknikas priruo- 
šimui Tag Day. Čia bus gali
ma geriau susiorganizuoti ant 
ateinančio Tag Day.

Liaudies ir partijų vadovai 
lai derybas varo kas link blo
ko, o mes nesulaukdami blo
ko susivieniję galim veikti iš- 
vieno, čia susivienijo katali
kiškos, tautiškos ir socijalis- 
tiškos organizacijos delei pase- 
kmingesnio veikimo nuo karės 
nukentėjusiems.

Su pagarba Rašt. 
S. M. Petrulionis.

i
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S. P.

“DARBININKAS”
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vakaras turėtų įvyk- 
spalio (ketverge) pra- 
deklemacijos ir kon- 
pardavinėjimas kat. 

užrašinėjimas kat. 
Trečia iškilmin-

I
i toms. .Pritaikintą prie tos tuos vaikučius prie tos laimin- 
Į iškilmės pamokslą pasakė pats giausios jų gyvenimo dienos.
Į klebonas, kuris ir prirengė “Darb.” Skaitytojas.

-
tai ir žmonių buvo daug. Va- Į ji, reikia gelbėti savo bro- 
karo pelnas buvo skiriamas 
dėl karės nukentėsiu, aukų 
surinkta $8.65.

Pirmiausia buvo perstatyta 
“Migla” komedijėlė vieno ak
to. Lošė sekančios ypatos: 
P-lė M. Petrauskaitė, p-lė EI. 
Klingaitė, K. Sadelskas ir J. 
Gailiunas. Nusisekė gerai, 
Geriausia atliko savo roles tai 
merginos, nes jos gerai mo
kėjo roles, būtų sulošę gerai 
ir vaikinai, kad būtų mokėję 
roles. P-lė Bar. Morkievičiu- 
tė pasakė du juokingus mono
logus, P. Paliulis eiles “At- 
siliepkim,” p-lė M. Petraus
kaitė “Persergėjimas mergai
tėms.” Blaivininkų žaidimas, 
“Štai žiūrėkit jus visi;” ge
rai nusisekė. Ant galo kal
bėjo p. K. Bajorinas apie blai
vybę. Abelnai imant visas 
programas buvo atliktas gerai, 
žmonėms patiko. Matyt, kad 
atholiečiai atjaučia blaivybę 
gerai, kad prie to vakaro ren
gimo nemažai prisidėjo.

Aukavo po $1.00: — kun. 
P. Meškauskas, P. Rimša, K. 
Gričiunaitė, K. 
skaitė, po 50c.: 
nė, K. Ainoris, 
kų $3.65.

Šiuomi sykiu 
gerai, darbininkų stokuoja, 
viena tik bėda, kad labai kar
šta.

L. D. S. 4 kuopa išrinko 
komisiją dėl Katalikų Spaudos 
Savaitės iš keturių narių, ko
misija laukia, kad kitos dr- 
jos išrinktų atstovus ir tada 
prasidėtų veikimas.

Gailiunas.

liūs?” ir išėmęs padvė dolerį. 
“Aš aukauju dėl Lietuvos, nes 
aš atjaučiu tautystę ir meilę 
prie vargingos Lietuvos. Nors 
aš esi ne lietuvis, bet aš už
augęs prie lietuvių ir atjaučiu 
jos vargus.” Taigi brolioi im
kim pavyzdin tą svetimtautį ir 
visi kaip galėdami gelbėkim 
vargingą Lietuvą, kad pasi- 
liktumėm Lietuvos sūnumis ir 
toliaus. Aukų surinkta $7.00. 
Aukavo šios ypatos:

Po $1.00: jaunavedis P. J. 
Eiva, jaunoji p-ni V. Eivienė, 
J. Baniunas ir L. Solomonik, 
po 50c.: K. Žeimis ir T. Meš- 
kaitė, po 25c.: A. Rauba, P. 
Dailidenas, A. Pačelionis, M. 
Vielionis, J. Stanikūnas, V. 
Gelažauskas, J. Tvaskas ir J. 
Butkevičius, viso $7.00.

Pinigai tapo pasiųsti Tau
tos Fondo iždininkui B. Vaiš
norui.

Ten buvęs.

l»l

M
t“Lietuvių Balsas

LIETU VIV BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tau- 
= tos sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų ka- 
g ro pabaigos.

LIETUVIŲ BALSAS padeda Šviesties ir tobulin- 
S ties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimo- 

kyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesi- 
g gabenti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautą.

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti 
38 tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruoš- 

ti kiekvieną- lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję 
g ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pa- 
įš virtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir griovių, 
e? laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai — 
S aptveriami,

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuo- 
pigiausia kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams 

■S vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius bro- 
liūs, seseris, gimines ir pažįstamus.

LIETUVIŲ BAISO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 
pą 9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 
S 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėne
si siui 45 kap.
Ir u 
R 3

s 
IŠ

s

DU BOIS, PA.
Gerb. “Darbininko” skai

tytojai turbūt labai mažai ką 
žino apie šį miestą. Rodos 
dar tik viena korespondencija 
tilpo “Darbininke” iš šios pa
dangės.

Šiame nemažame mieste gy
vena nemažai lietuvių. Kiek 
sužinojau, tai čia randasi maž 
daug 250 liet, šeimynų. Pa
vienių bus gal apie 150. Ne- 
kurie lietuviai yra gana pasi
turinti. Darbai tuom tarpu 
eina gana gerai ir visi rodos 
kruta-dirba.

Vietinės lietuvių šv. Juoza
po parapijos stovis pagirtinas, 
geru keliu eina pirmyn. Pri
buvus jaunam darbščiam kle
bonui, kuris čia nenuilstan
čiai darbuojasi nuo pereitų 
Kalėdų, senai jau apleista, 
nuvarginta, apmirusi ir palik
ta be jokios vilties per pus
antrų metų parapija po kelių 
mėnesių uolaus darbo tapo at
gaivinta ir pastatyta ant gero 
pamato. “Vilkų” išbaidy
tos, išsklaidytos avys pamatę 
gerą “piemenį” pažino ir a- 
čiū Dievui, vėl sugrįžo į savo 
avinvčią — Bažnyčią. Kaip 
parapija, taip ir pati bažny
čia nemažai nuekntėjo niekam 
nieko nežiūrint per ilgą laiką. 
Pamatas supuvo, sienos, ne
matę maliavos per 20 metų, 
pajuodo kaip nedėgulis. Iš
rodė aršiau kaip ūkininko ap
svilęs kluonas. Gėda buvo 
lietuviams ir užsiminti apie 
savo bažnyčią.

Tečiaus šiandien ta bažny
čia jau išrodo gražini, malo
niai. Viešpataujant meilei, 
vienybei ir sutikimui tarp kle- 
nono ir parapijonų atsirado 
viskas kas yra reikalinga dėl 
papuošimo savo bažnytėlės. 
Apvilkta gražiu baltu rubu 
muru bažnyčia jau nedaro 
mums gėdos. Išrodo kaip nau
jai pastatyta. Vidus dar nė
ra išpuoštas kaip reikia, vie
nok nekurie gražūs daiktai 
pagražino ir vidaus išvaizdą. 
Nauja graži lempa pakabinta 
prieš altorių
tai dovana parapijos visos jau
nuomenės. Puiki nauja krikš-; 
telnyčia, už $85.00, tai do-, 
vana šv. Katarinos Moterų dr- 
jos. Gražūs lininiai užtiesa
lai ant visų trijų altorių — tai 
darbas vietinio Merginų Kliu
bo. Puikus lininis audeklas 
prie grotelių — tai paaukavi- 
mas vienos pasišventuaios pa- 
rapijonkos. Keturi visad gra
žiai žaliuojantys medeliai prie 
altoriaus — tai dovana p. Si
mono Cerkausko. Prieg tam 
Moterų ir Merginų Kliubas pa
aukavo gražią baltą kapą, o 
mūsų gerb. klebonas neapsilei- 
sdamas padovanojo puikų bal
tą arnotą.

i Idant gerai pagiedoti Die- 
, vui ant garbės bažnyčioje, ir 
i taip ant viešų pasirodymų, su

sispietė jauni vyrai ir mergi
nos į Šv. Cecilijos chorą, 
jis tik auga ir bujoja ir 
nuo laiko parodo savo 
darbo vaisius!

Rugpiučio 6 d šių 
gražus būrelis vaikučių priėjo 
prie pirmos Komunijos. Bu-

_. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams
3 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 60 kap.; 

J mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
numeris 5 centai.
SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė

Aksemautau- 
P. Puščevie- 
smulkių au-

Marijos Vardo dr-ja.

Atstovams susirinkus šv. 
Kaziimero parpijos svetainė
je po No. 20 Waverly str., ta
po išrinkta Kat., Sp. Komisi
jos Valdyba iš sekančių asme
nų: Pirm. Pr. Zataveckas, vi
ce-pirm. p-lė Aniolauskiutė, 
rašt. p-lė Ona Liuterskiutė, 
iždidininku: Antanas Račkau
skas, ir korespondentas Vin
cas Vilkauskas.

Valdybai užėmus vietas se
kė svarstymai apie Kat. Sp. 
Savaitės programą: Kadan
gi šitam reikale buvo pirmas 
susirinkimas ir viso programo 
galuntinai neapmąstėm, bet 
komisijos sumanymai kaslink 
to programo buvo sekanti: 22 
d. spalio (nedėldienyj) suren
gti kuodidžiausias prakalbas 
Katalikų Spaudos reikale, į- 
žanga bus visiems už dyką, 
laike prakalbų bus pardavinė
jama įvairios kat. spaudos 
knygos ir užrašinėjami katali
kiški laikraščiai. Antras iškil
mingas 
ti 26 d. 
kalbos, 
certas,
knygų ir 
laikraščių, 
gas vakaras užbaigiant savai
tę 29 d. spalio (nedėlioję) pra
kalbos su pamarginimais (jei 
bus galima kokie sumanyti). 
Taipgi pardavinėjimas knygų 
ir užrašinėjimas laikraščių. Ki- 
ti-gi vakarai kaip; 23, 24, 25, 
27 ir 28 spalio visi komisijos 
atstovai vaikščios nuo stubos į 
stubą po lietuvių apgyventas 
gatves pardavinėdami katali
kiškas knygas ir užrašinėdami 
katalikiškus laikraščius, kiek
vienas turės sau paskirtą aps
kritį, kurį turės apvaikščiot. 
Antras Spaudos Komisijos su
sirinkimas įvyks rugsėjo 6-tą 
d., visi draugijų atstovai, ku
rie esate tam išrinkti malonė
site atsilankyti, taip-gi yra 
pageidaujama, kad ir kitos 
Worcesterio katalikiškos dr- 
jos, kurios dar nėra prisidėję 
prie šitos komisijos, malonė
tų išrinkti atstovus ir prisių
sti ant sekančio susirinkimo, 
nes šita Katalikų Spaudos Ko
misija turėtų būti kuoskaitlin- 
giausia, kadangi Worcestervj 
yra milžiniškas skaičius lietu
vių ir mums reikia daug darbi
ninkų, idant per tąją savaitę 
visus lietuvius apeiti. O kita 
vėl, kad kuoskaitlingesnė bus 
mūsų komisija, tuo daugiaus 
bus nuomonių ir tuo didesnį 
pasisekimą mes turėsim taip 
svarbiam mūsų darbe.

Tai-gi broliai worcesterie- 
čiai, kas tik iš jūsų atjaučia 
spaudos svarbą, ir kas tik 
branginat katalikišką spaudą, 
— subruskit visi prie to pra
kilnaus darbo, užtenka jau

darbai eina ♦
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ROSELAND, ILL.

Steigs knygyną.

Rugpiučio 21, L. Vyčių 
kuopa laikė savo mėnesinį su
sirinkimą. Buvo atsilankęs 
ir klebonas gun. Lapelis, ska
tino jis L. Vyčius prie uolesnio 
veikimo. Jis ragino Vyčius 
įsteigti bendrą knygyną. Jis 
prabilo į susirikusius šitaip: 
“Jau prabėgo vasaros karštos 
dienos. Mes Vyčiai, puikiai 
praleidome vasaros dienas, 
mes rengėme išvažiavimus, pi
knikus, žaidėme — liksmino- 
mės ir lavinomės fiziškai. 
Bet štai jau atėjo ruduo, mes 
turime pagalvoti apie proto 
lavinimą. Kur mes jį prala- 
vinsime ? O-gi mokykloje, ar
ba knygyne. Tai-gi Vyčiams 
reikia įsteigti geras knygynas 
ir vakarinė mokykla.” Vy
čiai visi vienbalsiai pritarė to
kiam prakilniam įnešimui.

Paskyrė komisiją sutvarky
ti knygyną. Komisija suside
da iš šių ypatų: Kun. P. La
pelis, J. Pivoriūnas ir A. Li- 
kša.

Taip-gi sutvarkymui 
kyklos išrikta komisija: 
Peldžius ir Iz. Čepulis.

Taipgi buvo kalbėta įstei
gti atletikos skyrių. Kun. P. 
Lapelis pažadėjo pagelbėti fi
nansiškai įsteigti reikalingą 

I dalykų dėl lavinimos, jeigu 
nemažai prisirašys narių.

Kun. P. Lapelis labai dar
buojasi ir dėl parapijos labo. 
Štai dabar išmalevojo mokyk
lą, padirbdino privatinį kam
barį daktarui ir manoma gal 
ir įregistruos. Taipgi žada į- 
vesti į bažnyčią elektriką.

Taip-gi mes turime darbštų 
vargoninką p. V. Niekų. Jis 
atvažiavęs į mūsų parapiją

• •
• •

Red. prierašas. Visi turėjo 
geriausius norus, todėl nerei
kėtų čia nieko smerkti. Tik 
vis dėlto anie 200 Newarkie- 
čių, kurie nuo durų pabėgo, 
būtų daug geriau padarę, jei
gu būtų nebėgę namon, o po 
tą dolerį surizikavę užsimokė
ti. iJe negalėjo taip galvoti, 
kad, girdi, kam čia ta prie
varta; jeigu matysime reika
lą, — duosime ir daugiau. A- ■ 
pie reikalą abejoti nebuvo ga
lima. Apie tą reikalą jau 
plačiai visuose laikraščiuose Į 
buvo rašyta, ir delegatų žo- į 
dis per spaudą jau buvo visus 
pasiekęs. Galima buvo nu-' 
jausti, kad atėjo visiems mums 
toks laikas, kada reikės vi
siems užsidėti morališką prie
dermę šelpti Lietuvą ne cen
tais, bet doleriais. Juk tą1 
mokesnį delegatai uždėjo ne 
savo naudai, bet kentančiai 
Lietuvai. Ir dolerius duodan
tieji dabar nedaro malonės, bet 
tik pildo savo priedermę, gi 
po prakalbų ir aukų rinkimo 
galėjo tai pat būti iškeltas ir 
apsvarstytas klausimas apie 
aukų rinkimo budus. Gal bū
ti to dolerio sumanytojai bū
tų atmainę savo nuomonę ir1 daug ką nuveikė: Suorganiza- 
jau kitur pavartoję kitokius v0 vaikų orkestrą ir pasekmin- 
būdus. Paduoti gi ąpsvars-Į gaį jį mokina. ” ” * *
tyti vietiniam T. F.ondo sky-; pusėtinai 
riui — nebebuvo laiko. O a- ‘ iis darbu 
pie tą dolerį — visi galėjo ži
noti, nes plakatai diena ank
ščiau visur buvo išnešioti.

ii

mo- 
A.

BROOKLYN, N. Y.
Pavyzdingos vestuvės.

Rugpiučio 20 d. š. m. tapo 
surišti moterystės mazgu mū
sų tautietis p. J. Eiva su p-le 
V. Raubiute, kuriuos surišo 
mūsų gerb. klebonas kun. N. 
Petkus. Vestuvėse dalyvavo 
seni ir jauni visi labai gražiai 
linksminosi, žaidė visokius 
žaislus. Po ilgam pasilinks
minimui mūsų tautietis, Tau
tos Fondo narys p. J. K. But
kevičius sumanė parinkti au
kų dėl nukentėjusių lietuvių 
nuo karės. Pasakė kelius žo
džius apie mūsų brolius ir se
seris vargstančius. Visi au
kų rinkimui pritaria. Žino
ma visuomet tarpe gerų avių 
randasi tokių nušašusių, kad 
ir kitus nekuriuos užkrečia ži- 
nima nevisus, tik nekuriuos. 
Taip ir čia atsitiko, laike rin
kimo aukų vienas vyrukas 
koks ten J. Dumšukas stoda
mas nuo kėdės prie visų sve
čių, prie jaunavedžių sušuko: 
“o ar tu turi pasviečijimą nuo

CIGARETĘ KUPONAI.
Mes duodame visokios vertės 

dovanas. Atsišaukite ir pamaty
site mūsų visokių įvairių dau
giaus kaip 700 daiktų.

Saugokitės apgavikų, kurie no
ri gauti iš jūsų kuponus, mes e- 
same oficiališkai įgalioti agentai 
visų didžiausių tabokos kompani-

U

mums miegoti ir leisti platintis | miest°» kad tu renki,pinigus!? 
bedieviškiems šlamštams, lai- 0 kad neturi, tai aš, ir kiti.

HARRISON IR KEARNY, 
N. Y.

Gavo pakvitavonę.
Karei prasidėjus šių mies

telių organizacijos susivienijo 
dėl bendro veikimo nuo karės 
nukentėjusių.

Čia bendrai veikiant pavy
ko surinkti $170 ir pasiųsti 
Lietuvių Centraliniam Komi
tetui.

Gautas paliudijimas, kad 
priėmė 515 rublių.

Taipgi surengtose prakalbo
se p. Bulotai ir Žemaitei surin
kta $35.13c. ir pasiųsta Šel
pimo fondan ir $11.50c. “Ži
burėlio” draugijai, kurios Z. 
Bulotienė paėmus sakė pasiųs 
draugijai.

Tag Day.
Suvienytos organizacijos ren

gia Tag Day 3 d. rugsėjo, o ant 
rytojaus vakarą su prakalbo
mis, teatru, dialogais ir daino
mis. Tag Day atskaita bus iš
duota minėtam vakare ir pub
likai. Tag Day įvykinimu pri
sidėjo ir iš Newarko L. Vyčių 
29 kp., Šv. Cecilijos choras at
stovaudami lygiais balsais, ir

Vaikai jau 
i sugroja. Taip-gi 

jis darbuojasi choru, choras 
yra gana gerai vedamas.

Taipgi mūsų miestelyje yra 
daug katalikiškų dr-jų, ir vi
sos darbuojasi ir veikia dėl 
parapijos naudos.

Štai Spaudos Draugija, ku
ri nesenai susitvėrė rengia pui
kų vakarą su prakalbomis. 
Nauda eis mokyklos palaiky
mui, už išmalevojimą. Mes 
tikimės, kad daug publikos 
turėsime. Vakaras įvyks rug
piučio 27 d. Visų Šventų par. 
svetainėje 7-tą vai. vak.

Panemunietis.

I

WORCESTER, MASS.

Ruošias prie Katalikų Spau
dos Savaitės.

Rugp., 22 d. š. m. per pa
sidarbavimą Antano Čiginsko, 
(L. D. S. vietinės kuopos pir
mininko) tapo sušaukti atsto
vai nuo vietinių Katalikiškų 
draugijų, iš kurių susitvėrė 
Katalikų Spaudos Komisija. 
Komisiją atstovauja sekančios 
katal. dr-jos:

L. Darbininkų S-gos kp., 
Kat. Spau. Dr-jos kuopa, 
Piln. Blaivininkų kuopa., 
Lietuvos Vyčių kuopa, 
Moterų Sąjungos kuopa, 
Marijos Vaikelių dr-ja ir

neduosim nieko, o kad nori 
rinkti pinigus, tai tu turi tu
rėti tokią knygą iš miesto, 
kad gali rinkti, tai gal ir 
gausi kelius rublius, o kitaip 
ne.”

Žinoma p. J. K. Butkevičia 
daug nekąlbėjo su tokiu Dum- 
šuku. Kad ne toks riksmas 
tokio Dumšuko, aš tikiuosi, 
kad būtų aukų įplaukę dvigu
bai arba ir daugiau. Ir dar 
ne galas, ir dar randasi pa
našių avių t.y. tokių žmonių, 
kurie užmiršta savo gimtinį 
kaimelį, kurie užmiršo savo 
tėvelius, brolius ir seseris, ka
dangi kreipėmės prie muzikan
tų, tai vienas žinoma galva 
nusigrįžo į kitą šalį, antras 
tiesiai išjuokiančiai susijuokė 
ir nieko nesako. Kreipėsi prie 
trečio, tai tas klausia: “o 
kokiam Fondui tu dabar ren
ki?” Gavęs atsakymą, 'kad 
tai Tautos Fondui, tai galva 
papurtęs sakė, nedusiosąs.

Tai mes jaunimas, kaip 
antai Tautos Fondo nariai, 
Vyčių kuopos ir kiti katalikai 
neimkime tokių muzikantų, 
kurie visai nenori nei kalbėt 
apie Tautos Fondą, kam 
mums tokie, kad mes galime 
gaut tokius, katrie ne tik 
duos o dar patys tą darbą pra
dės, ir dirbs dėl katalikiškos 
visuomenės. L. Solomonik, 
gyvenąs No. 291 Kent avė. da- vo 33 mergaitės ir 27 bernai- 
lyvavo trumpą valandėlę ir čiaL Bažnyčia tą dieną buvo 
pamatė renkant aukas dėl Lie- puikiai išpuošta gyvoms gėlė- 

Visiems buvo veltui. Užjtuvos tai tarė: “O gerbiamie- ms tų pačių vaikelių suneš-

kas jau mums nubusti ir nusi
kratyti nuo visokių mėšlų, ku
rie tiek daug blėdies pridarė 
mūsų tautai, mūsų tikėjimui 
ir mūsų ypatiškam gyvenimui. 
Tas darbas nėra taip sunkus 
jeigu tik mes netingėsim pasi
darbuoti, ir turėsim gerą no
rą. O tuo labiau mums pa
sirodys lengva, jei mes atmin- 
sim, kad tai radom dėl page
rinimo mūsų būvio, dėl labo 
mūsų tautos o visolabiausiai 
dėl meilės V. Dievo, nes nie
kas pasaulyj nėra taip lengva 
ir smagaus, kaip kad daryt 
ką nors dėl Dievo meilės, nors 
tas darbas būtų ir neapsako
mai sunkus, bet kuomet žmo
gus atmena, kad tai yra dėl 
garbės Dievo, tai visai to sun
kumo neatjaučia ir datyria 
kuodidžiausią pasisekimą.

V. Vilkauskas.

. ATHOL, MASS.
Per kiek laiko blaivininkų 

judėjimas buvo kaip ir apmi
ręs. Tiesa, laikydavo savo 
mėnesinius susirinkimus, uo
liai skaitydavo “Tautos Ry
tą” ir dalindavo nariams kny
gutes apie blaivybės naudin
gumą. Bet tuomi veikimu 
blaivininkai neužsiganėdija, 
nori gyvesnio veikimo.

ftv. Kaz. Pil. Blaivininkų 
24 kp. pobažnytinėj svetainėj 
buvo surengtas puikus vaka
ras, su gana įvairiu progra- 

|mu.

už $75.00 —

Atsišaukimas.
šiuomi atsišaukiame į Jus 

gerb. agentai ir kuopų 
organizatoriai pa
gelbėti mums šiame darbe. 
Sulig nutarimo L. D. S. Seimo 
leisti Kalendorių 1917 
metams.

APSIRŪKITE PARINKTI 
APGARSINIMŲ.

Apgarsinimai ..nėra 
sunku gauti, nes leidžiama
daugiaus kaip 16.000 egz. į 
formato 6X9 — 128 pusL Kai
na bus tik 25c.

šiomis dienomis buvo iš
siuntinėti laiškai su išlygomis 
visiems agentams ir organiza
toriams, jeigu kurie negavo
te tuojaus atsišaukite; taip-gi 
kurie gavo praneškite ar apsi- 
imate pasidarbuotu

Gavę atsakymą, pagarsiu- į 
sime organe visus tuos kurie 
apsiims rinkti apgarsinimus.

Suskubkite, nes visai ma
žai laiko turime.

Būtinai turime išleisti prieš 
“Katalikų Spaudos Savaitę.”;

Jau pradedame statyti ir 
tvarkyti.

Su visais reikalais kreipki
tės šiuo adresu:

“Darbininkas,”
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

jų.
BERNSTEN & SON

|40 BEACH ST., 
BOSTON, MASS

f

Nuo Administracijos.
Šiuomi pranešame visiems 

savo skaitytojams, kurių pre
numerata pasibaigė arba jau 
baigiasi, kad pasiskubintu
mėte atnaujinti, nes mes kaip 
tik išsiuntinėjame pranešimus 
ir negavę jokio atsakymo, tu
rėsime sustabdyti siuntinėjimą 
“Darbininko.”

Taip reikalauja pačtas, o 
antra pabrangus popierai ne
galime siuntinėti ant abejo.

Kaip gaunate žinią tuojaus 
rnoney order arba čekį.

Jeigu to negalite padaryti 
parašykite nors kada prisiusi
te pinigus.

Pasitikime, kad mūsų skai
tytojai ir rėmėjai paklausys ir 
nevilkins prisiuntimą.

‘ ‘ Darb. ’ ’ Administracija.

Kaina 1 cL. D. S. leidžia savo kalen
dorių 1917 m.

Kalendorius bus puikus, i- 
liustruotas, formatas 6X9 — 
128 pusi, leisime mažiausiai 
16.000. Kaina bus tik 25c.

Geriausia proga biznieriams 
pasigarsinti jame.

Pagarsinimų kaina
maža.

Puslapis $12.00.
Pusė pusL $6.00.
4 dalis pusL $3.00.
8 dalis pus. $1.50.

Siekite pagarsinimu ko-1 k’uris”ito Rugijo 1 d. ‘1916" 
greičiausiai, nes paskui bus jęo 2 parduodame po keliatą 
vėlu ir vietos neturėsime.

Kas norite turėti smagių pa
siskaitymų ir susipažinti su 
Dėde Jackum ir jo sekretorium 
pasiskubinkite užsisakyti

“Laisvamaniu Ziedy
labai No. 2.

Juose randasi Dėdės Jac
kaus ir jo sekretoriaus foto- 

; grafija.
Užsisakydami No. 2 sykiu 

| prisiųskite užsakymą ir No. 3

Lai 
laiks 
gero

metų

I - - #

šimtų kas diena, todėl nesivė.
Jau pradėjome statyti ir iuoi<ite su užsakymu._ — — —
Apgarsinimus galite pa- 500‘įi Ž'c. Žmtas^Nuo 500 

duoti mūsų įgaliotiems agen- 50c.

tvarkyti, todėl nesivėluokite.

tams arba siųsti tiesiai, bet 
nevėliaus kaip iki Rugsėjo 15 
d. I. m.

“Darbininką s,*'
242 W. Broadvay,

South Boston. Mass.

100 egz. 70c. Nuo 200 iki

Siųsdami užsakymus adre
suokite:

“Daibininkas,”
242 W. Broadvray,

So. Boston, Mass.



A

i

28

i

James Ellis Co

• v

25c.

Rt.O-
1.00

226 Broadw»yjtertė C St, So
X.

X

50c.
25c.

Savininkas turi par
neš jis netikęs jo biz- 
Gera proga norinčiam

Akių Specijalistas. 
Prirenka akinius

William F. J. Howard 
Lieto vilk a pavardė buvo 
Hmi F. J. Kavaliatubat 

315 Broadwav, So. Boston.

Paieškau brolių Konstanti
no ir Tado.
no

Visokie kvepianti
muilai 10, 15 ir 25c.

Periamos visokių gėlių 25.
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

Kampas B ir B’way,
South Boston, Mass.

GRYNAIS PINIGAIS 
IR 

ANT IŠMOKĖJIMO.

A. Čereška
75 Broadway,

So. Boston, Mass.

Paieškau brolių Jono, Juo- 
ir Adomo Palavičių. Esu 

Šaduvos m.

Meldžiu piktinu anghikų 
pamfletą apie 

.Lietuvius.
MA PLEA FOR THE 

LITHUANIAN’ S.”
Dar galima gauti visus nu

merius; o neužilgo ir šeštas 
numeris išeis iš spaudos. Pam- 
pletai yra papuošti Lietuvos 
žemlapiuir V y tau to pa
veikslu.

KUN. 3. 3. KAULAKIS,

324 Wharton Street, 
Philadelphia, Pa.

“Darb.” Admin.

voro, reikalingo maine- 
nieriams.

- jr .*■

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro.

JONAS BERZELONIS & 00.
28 Chandler Str., Boston, Mass. 

(Castle Sųuare’s Block’e.)

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

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

Vienatine Lietuviška

Tel. So. Boston 294

DR. JOHN P. JONĖS
Cfitt alarčcu

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9 po piet.
PHYZIKAS irSURGIJUS

Speialižkni atlieka visokie* t lopiau si u s 
cydymue. ypatinsrai su aleKtrcmis.

392 Breaatioj, tetįe L. it i įt
SO. BOSTON, Ji. A.ĮnEnEnEnsnarjįni;

Lenkiška-Lietuviška

Restaurancija
Pataiso geriausius lie

tuviškus valgius, kaip tai 
barščius, kopūstus ir tt.

St. Blaszczek
147 Sheldon Street, 

Hartford, Conn.

GERIAUSIOS 
PARMOS.

Norintieji pirkti gerų farmų 
budintais, Sodais, apsėtais Tel. Oiford 4900.

J. P. TUINYLA

M. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima ttuibalbeti ir lititviuUi. 

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vaL

Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9 

536 Broadway, So. Boston.

Esu kilęs iš Kau- 
gub. Adresas:
Antanas Samulevičius.

Vetrennaja ui. d. No. 18 
Vitebsk, Russia.

V. LUKOSEVICIA, 
Minersville. - - Pa.

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

LIETUVIUS.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS 

meistru 
indeda teiephonus, dengia
gus, ir atlieka visus staliorys- 

t?s darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 

Ofisas Gyvenimas
315 W. Broadway, 133 Bowen St

SO. BOSTON, MASS.

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvaluimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo 

Gyduolės nuo vištakių
(eorn’s) 15, 20 ir 25e. 

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų 75e.

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c 
Tikra lietuviška Trejanka 

25e

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo vaJando*:
Nuo2 iki3 popiet. Nuo7 Iki 8 vakare 

S09 EKOADKAY Cor. G ST. SO. BOSTON, 
Tai SOS & B.

Tnt«M« £o. BoeroM 605
Lietuviškas

ADVOKATAS

Geriausias graborius South Boston’e. šermenis
atlieka pigiai, gražiai ir gerai. Važiuoja ir į kitus 

miestus, nieko ekstra nerokuodamas.
258 W. BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. 

Telephone: 839-J. So. Boston.
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Atsiminkite mirusius
Pastatykite 

paminklą ant 
amžinos at
minties.

Lietuviai 
kreipkitės pas 
mane, nes aš 
užlaikau pui
kiausią P A- 
MINKLŲ 
išdirbystę.

Yra viena iš geriausių.

GERIAUSIA LIETU
VIŠKA

Groserne ir 
bučerne

Švariai užlaikoma. Lietu
viai pas lietuvius.
B. ir V. ROŠČEVSKIAI 

70 John Street, 
Hartford, Conn.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos Nedaliomis
nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryta
iki 8( vaL vakare. iki 4 vai. vakare.

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. B r o* d St., 
Philadelphia, Pa.

Valandosl Nu°?iki 1*2%* 
’ ... 7 „ 8 Vakare.

C. & P. Telephone St. Paul 5347
GRABININKAS 

IR 
BALZAMUOTOJ AS.

Pagrebiu atlieku pigiai ir gra- 
HaL Era išėjęs mokykloj tam tik
rus graborystės mokslus ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.

Tai-gi, vientaučiai, laidojimo 
reikale visuomet kreipkitės pas 
°>a%NA8 GREBLIAUSKAS, 

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

Agentai uždirba 
po $45.00 į 

savaitę, pardavinėdami mūsų pa
tentuotą be šilumos kelinių pro
są. iKekvienam vyrui reikalin
gas. Visi perka.

Reikalauk platesnių informa
cijų-

Neris Mfg. Co.,
Box 76, Montello, Mass.

8 Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap-
| .tingų ir kitoKų ligų.
į Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums avąi- j
J; katą, kreipkitės pas mane, oaŠ užtikrinu, kad visame bos X 

sąžiniškai patarnauta. X
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

i! nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų. Gy-
S duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums S 
į ezpresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

Vietinės Žinios

SUSIRINKIMAI.
Utarninke rugpj. 29 d. Šv. 

Pero pobažnvtinėje salėje at-1 
sibus L. D. S. 1 kuopos susi 
rinkimas'.

Seredoj, rugpj. 30 d. a*si ; 
bus L. Vyčių 17 kuopos susi
rinkimas.

Ketverge, rugpj. 31 d., at
sibus Tautos Fondo skyriaus 
susirinkimas. Tasai pastara-! 
sai ypač bus svarbus, nes bus j 
kalbama apie sutvarkymų au
kų rinkimų Lietuvių Dienų.' 
Visi nariai prašomi atsilanky-1 
ti.

BAISUS DARBAS.
Aleksandra Bukantis, gyv. 

Žvingilo namuose,’ virš “Ke
leivio,” žiauriai elgėsi su sa
vo žmona, mušdavo ir galop 
rugpjūčio 22 d. 4:30 vai. po 
pietį} kas-žin kur išveždino. 
Tų valandų atvažiavo keletas 
vyrų pagriebė moterį ir ėmė 
nešti žemyn. Nabagė moteris 
klykė “ratavokit, ratavokit.” 
Subėgo tame name gyvenan
čios moterys — Antanina Lei- 
kienė, Stašaitienė, E. Vait
kienė, Simanavičienė ir daug 
kitų ir nustebę mato išnešant 
jų gerų kaiminkų. Nustebo 
ir nesusiprato šokti gelbėti. 
Nežinomi vyrai vilko klykian- 
čių moterį žemyn, ji dar bu
vo įsikibusi į laiškų skrynių 
prie “Keleivio” durų, bet vy
rai atgniaužė jos kumštį ir į- 
sigrūdo į uždengtų automobi
lių ir nudūmė.

Kaimynai dabar deda pas
tangas ir pinigus surasti tų 
moterį. Kreipėsi prie Dr. Ma
tulaičio. Šisai telefonavo į 
visus beprotnamius ir gavo 
atsakymų, jog nesu gavę pa
ciento.

Kaimynai ketina areštydin- 
ti Bukantį ir su policijos pa- 
gelba surasti nelaimingų mo
terį.

pavienių egz. pardavi 
nėtojams.

.. šis numeris “Darbininko” 
parsiduos po 4 centus, užsie
nyje po 5c.

Kadangi ligšiol “Darbinin
kas” buvo parduodamas labai 
pigiai, tai būtinai turėjome pa
kelti kainų, nors ant pavienių 
egzempliorių.

Nuo rugpjūčio 25 d. š. m. 
“Darbininkas” Utarninko ir 
Ketvergo parsiduos po 3 cen
tus, o Subatos po 4 centus. Už
sienyje Utarninko ir Ketvergo 
po 3c., o Subatos po 5 centus.

Prenumeratos kaina ta pa
ti, kaip ir buvo ligšiol, metams 
$3.00, pusei metų $1.50.

Kviečiame visus mūsų rė
mėjus ir agentus užsisakyti po 
daugiaus pavienių egz. “Dar
bininko” ir juos platinti ren
giamuose vakaruose, piknin- 
kuose ir tt.

Pasirūpinkite visur, prie 
kiekvienos progos platinti 
“Darbininkų,” taip-gi neuž
mirškite ir “Darbininko” iš
leistų knygučių.

“Darb.” Admin.

Paieškau savo trijų brolių 
Kazimiero, Jono ir Vincento 
Jongų, Kazimieras ir Jonas 
paeina iš Užpilkių kaimo, Triš
kių parapijos; Vincentas paei
na iš Papilės parapijos Grižių 
kaimo. Jei kas žinote arba 
patys duokite žinoti kur kuris 
gyvena. Kas duos. žinių nu
rodydamas adresus gaus“ Dar
bininkų” pusei metų, aš turiu 
labai svarbių reikalų su jais. 
K. ir J. gyveno Philadelphijoj, 
Vincas Bostone.

Kazimieras J anga, 
Main St. Newton-grange 

SCOTLAND.

GRAŽIOS MOTERS IR 
PINIGAI.

Vienas vokiečių diplomatas 
Berline pasakė, jog milžiniš
kos sumos pinigų eikvojamos 
ir vartojamos gražios moters 
palenkimui Rumunijos talki
ninkų pusėn. Bet nežiūrint į 
tas visas pastangas Rumunija 
dar nenusistačius, kurion pu
sėn linkti. ' :

PRANEŠIMAS. ’
Šiuomi pranešu visiems na

riams dr. D. L. K. Keistučio, 
kad susirinktų 4 d. rugsėjo 7: 
30 vai. rytų papraston svetai
nėn po No. 164 Hanover st., 
Boston, Mass. Ten bus užsi
registravimo draugų važiuo
jančių Norwoodan, o katrie 
būtų arčiau Noorivodo, tai 
turi laukti ant Noonvod Cent
rai stoties. Už neišpildvmų 
įsakymų papuola po bausme.

Komitetas.

K. VIDIKAUSKAS
2833 Levingston Street, 

Philadelphia, Pa. 
įgaliotas rinkti prenumeratas 
ir apgarsinimus “Darbinin
kui.”

PARSIDUODA NAMAI.
Mūriniai 24 pėdų pločio, 72 

ilgio ant 4 lubtj (floor augščio, 
naujas 3 metai kaip budavotas. 
Gesai ir šiltas vanduo.

Norėdami sužinoti plačiaus, 
kreipkitės šiuo antrašu:

V. Daukšys,
88 IVarvick St, 

Newark, N. J.

Paieškau Marijonos, Agnės, 
Magdalenos, Katarinos Gai- 
džiučių Suvalkų gub., Punsko 
par., Mergutrakių kaimo.

Malonėkite tuojaus atsišau
kti, nes turiu svarbių reikalų 
arba kas kitas praneškite šiuo 
adresu:

Rozalija Ališuskiutė,
220 6-th St., So. Boston, Mass.

(101-103)

AUTOMOBILIUS PARSI
DUODA PIGIAI.

Dėl 7 ypatų. Gražus, su vi
sais įtaisymais, kų tik apžiū 
retas ir sutaisytas eina kaip 
naujas, 
duoti, 
niui.
įgyti gerų automobilių pigiai. 
Rašyk! Platesnės informaci
jos bus suteiktos.

K. 5. “Darbininkas,”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Iš Rusijos.
Paieškau savo genčių ir 

draugų. Nuo rugpiučio 31 d. 
1914 metų esu Vokietijoje ne
laisvėj. Jokių žinių iš niekur 
negaunu. Atsikreipiu į bro
lius amerikiečius, melzdamas 
pašalpos. Esu kilęs iš Su
valkų gub., Marijampolės pav., 
Panemunės gmino, Pilionų 
kaimo. Adresas: Juozas Sta- 
nislovaitis, Kriegsgefangenen- 
lager No. Altdamm, Germany.

Paieškau vyro Juozapo Bu- 
jausko. Jau du metu su vir
šum, kai išvažiavo iš Dani
jos į Amerikų mane palikęs. 
Paskiau sužinojau, kad gyve
no Scranton, Pa. Bet jau 
pusantrų meti}, kai nuo to lai
ko negaunu žinios. Gali būt, 
jau gyvo nėra.

Mieli tautiečiai, praneški
te man, jei kas žino ar jis gy
vas ar jau miręs. Už tokios 
žinios suteikimų būsiu labai 
dėkinga.

Adresas:
Antanina Bujauskienė,

Boller ved Horsens Iijland, 
Danmark, Europe.

Paieškau sesers Brigvtos 
Paulauskienės ir kitų giminių. 
Esu Kauno gub., Šiaulių pav., 
Joniškio par. Sesuo gyveno 
Philadelphijoj. Adresas:

Morta Klupšienė, 
Lubanos ui. No. 18 
Riga, Russia.

Paieškau dukters Bališiu- 
tės iš Suvalkų gub., Muriniš- 
kės kaimo. Adresas;

K. Batis, 
Upravlenija S. Zap. 

Žel. Dorog.
Petrograd, Russia.

zo
iš Kauno gub.,
Adresas: Aleksandra F. Bile- 
vičienė, Jaroslavskaja gub., 
Gorod Ravink, Volteskaja na- 
jeležnaja Jvana Jagarova lav- 

ka.

TeL M ai n 2483 E. Bctoo 79$-W 
George H. Shieldz

Advokatas
811-812 OH Soith Bailiiig 

Boston, Mass.

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

Klarneto 
Piano 
Korneto 
Trombono 
Būgnelio.

339 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Paiešaku pusbrolio Domini- 
ko Garbinčiaus, paeina iš 
Kauno gub., Raseinių pavieto, 
kaimo Daugeliu, Veveržėnų 
par. 6 metai atgal gyveno New 
Yorko mieste, dabar būk gy
venęs Chicagoje. Jei kas ži
notų apie jį arba jisai pats, tei
ksis atsišaukti adresu:

Barbė šaulinskienė,
55 Hudson Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

su
: aukais ir neišdirbtos geros žemės 
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 
ietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija 
randasi ant gerų derlingų laukų 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokių 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indėdami už 4 cenuts krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių gy
venimo.

Adresuokite,
A. KIEDIS & CO. 

Peoples Statė Bank Bldg.
Scotville, Mich.

Paieškau pusbrolio Jurgio 
Galsio Kauno gub., Šiaulių 
pav., Radviliškos par., Gind- 
vilų kaimo. Metai atgal gy
veno Chicagoj. Paieškau ir 

seserų Rozalijos ir Barbo- 
Adresas:

Marijona Kasokiutė, 
187 Manhatan avė. 

Brooklyn, N. Y.

ŠIS $2.50 ŽIEDAS UŽ $1.00. -
Turime ant 

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

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

Šis žiedas yra padarytas gry
no Sterling sidabro.

Gvarantuotas. Su išdirbta 
raide kaip paveikslas už $1.00. 
Paimk popieriaus apie 4 colio 
pločio, apvesk apie piršto narį 
taip, kad galai porieriaus su- 
sitetų. Pažymėk raidę, kokią 
norėsi kad būtų išdirbta, pri- 
siųsk mums su $1.00, o mes 
tuojau prisiusime tamstai žiedą, 
Jti nebūsi pilnai užganėdintas, 
sugrąžisime pinigus atgal. Ra
šyk tuojaus.
NERIS MANUFACTURING CO., 

Bos 76 d., Montello, Mass.

LENKIŠKA LIETUVIŠKA 
A P T I E K A 

(Gydykla)
Gydome visokias ligas, 

duodame vaistus, patarimus 
dykai.

Hampshire St. Pharmacy, 
85 Hampshire Street, 

(Prie lietuvių bažnyčios)
Cambridge, Mass.

Nepaprastai pigiai
Keliatas vaikams vežimėlių 

(carriages) mažai krautuvėje 
apsitrynusių, visai pigiai par
siduoda.

ATEIK ANKSČIAU.

i

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adyno*. • 'io visokia* lžg&s
1-3 P.M. 7-9 P.M. ”r.ektria Akinta.

419 Bey'ston St Bustos, Mass.

t

PIRMO- KLESOS

DANTISTAS

LIETUVIS KRIAŪCIUS.
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.

■*. .*^.,<4.^

*♦* Vienatinė Lietuviška *$* 

t Krautuvė f 
Xt
Tft 
T❖

St. Baracevičius

H. S. Stone, Oph. D.
399* BROADWAY.

Lietuviai pardavėjai vi
suomet randasi krautuvėj.

1.00
1.00

75c. •j

50e.
x

1.00

50c.

1.00
1.00 
50c.
■» 00 
.00 
z5c.
25c.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ..... $1.00

Vaikų Draugas arba 
kaip mokytis skaityti ir 
rašyti be mokytojo........ 15c

Naujas Būdas mokytis 
rašyti be mokytojo........ 10c
Aritmetika mokiu imui- 

si rokundų, su paveik
slais (apdalyta) _____ 35c.

Viso $1.60 
Kas atsiųs ištirpęs šitą ap

garsinimą iš “Darbininko” 
ir $1.00 per money orderį, 
tai gaus visas 4 knygas 60c. 
pigiau.

P. MKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson. N. Y.

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

WORCESTER, MASS.

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

ros sekančios gyduolės.

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų




