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Didžiules jėgos remiasi prie Verduno
.>

gshormen’s ass’n. Sekantis
TAISOSI ATSTATYTI
Šiuo kartu vokiečiai dar tik
LIETUVĄ.
susirinkimas bus ateinančią smarkiai bombarduoja.
nedėlią ir bus valdyba išrink
Kovo 6 d. 11 vai. iš ryto Pet
Francuzai, kaip ir vokie
rograde lietuviški} kursų salėj,
ta. Buvo susirinkę apie 1.200 čiai, labai daug kariuomenės
vyrų.
Baskov per. No. 29, statymo ir
sutraukė prie Verduno. Tai
Pittsfield. Sudegė Hamilton
agronomijos
skyrius Lietuvių tvartai, kur buvo 22 arkliai ir
ten baisiausių mūšių ir neiš
GAL
BŪT
SUSITAIKYS
SU
Winnipeg, Canada. — Leit.
AVells Meimorial salėj, Bos pasakyto kraujo praliejimas
Centralinio Komiteto rengė di du žmonės. Dūmai ėmė trošVOKIETIJA.
Lund
buvo
išvažiavęs
į
s.
tone,
Mass.,
polišeriai
ir
bufdelį pasitarimą. Į tą pasitari
ilgai tęsis.
IŠVENGTINOS LIGOS.
šiaurinius raistus palei HudSuvienyti} Valstijų valdžios mą kvietė lietuvių inžinierius, kyti žmones ir negalėjo nei paferiai padarė sutartį ir nusta
son užlają ieškoti rekrūtų. U- nota, reikalaujanti, kad Vo architektus, dailininkus, ag- i tys išsigelbėti, nei arklių pa
Miško gyvuliai, žvėrys, o- tė algas su Ehrman ManufacArkliai ir žmonės su
žėjo tokių gyventojų, kurie kietija liautųsi vedus submari- ronomhs, girininkus, studen leisti.
ro paukščiai, vesdami natura- turing Co., kuri birželio pra
spirgo
tvarte.
dar
nežinoję,
kad
eina
karė.
nų karę ir kad užgana padary tai techniškų mokyklų, gamti
lišką gyvenimą, nepažįsta li džioj Maldene atidarys didelę
Vienas sakė, kad truputį gir tų už padarytas skriaudas Su ninkai, matematikai, braižy
VOS NEŽUVO CARAS.
gų. Ir žmogus, jei vestų na- dirbtuvę.
dėjęs kilę kokie ten kivirčiai, vienyti} Valstijų pilečiams, jau tojai, technikai, mašinistai, LDS. 1 KUOPOS SUSIRIN
turališką gyvenimą, nepažin
Balandžio 14 d. rusų oficia
KIMAS.
bet
kad eina karė, tai nežino pasirodė Vokietijos laikraš meistrai ir visokie amatninkai!
tų ligi}, negalių ir nemirtų
PAKĖLĖ ALGAS.
liame pranešime apie karę
Seredos
vakare, bal. 26 d.,
jęs.
čiuose. Vokiečiai notos ne- dirbtuvėse dirbantieji.
prieš laiką. Bet darbininkui
trumpai paminėta, jog austrų
atsibus
pobažnytinėj
šv. Petro
Midleboro. — G. E. Keith
j kantriai laukė ir atydžiai ją
prisieina dirbti nesveikose dar
Šie inteligentai svarstė įs salėj So. Bostone LDS. 1 kuo
aeroplanas metė bombas ant IREGULIUOJA MUILO
’ skaitė. Laikraščiai, aiškin- teigimą kursų, kur pabėgėliai
bo sąlygose, prisieina dirbti, Co. darbininkai pareikalavo vantz, kurs guli palei Dniestro
SUNAUDOJIMĄ.
darni tą notą, rašo, jog padė- bus mokinami amatų ir kitokių pos susirinkimas. Dėl Velykų
kur oras tvankus, troškus, kad pakelti} algas, Gaudavo upę Galicijoj. Ir kad tuo lai
šventės tas susirinkimas buvo
dulkėtas, peršaltas arba per po $19.50, reikalavo po $21.- ku caras ten darė kariuomenės
Berlinas. — Vokietijos val Į jimas esąs keblus, bet ne be dalykų bei žinių, kurios bus
nukeltas nuo nedėlios ant sere
karstąs, perdrėgna arba per- 50. Kompanija reikalavimą apžvalgas. Vienam nuo bom džia ėmė kontroliuoti muilo I vilties susitaikyti.
reikalingiausios sugrįžus į nu- dos.
apsvarstymo
išpildė.
Ką Vokietijos valdžia apie teriotą Lietuvą, karei pasibai
sausas ir tt. veda prie visokių po
bos skeveldų sužeistam karei sunaudojimą. Dabar muilas
tai
mano, tai dar nežinia. Kuo- gus.
negalių, ligi} ir galop prie
viui caras suteikęs ketvirto lai bus parduodamas tik pagal
LDS. KUOPOMS.
Dubois.
—
Buvo
pakilęs
di

■
met
nota pasiekė Berliną, tai
pirmlaikinės mirties.
korteles, kaip ir duona.
Tą žinią paduoda “Rieč
psnio šv. Jurgio ordeną.
Šiandien išsiuntinėjom LDS.
kanclierio Bethmann-HolhveNepersunkus darbas, tin dis tornado. Sugriovė keletą
(Tuo tarpu gavome “Rygos kuopų raštininkams “Darbi
Dabar paaiškėja, jog ir ca
GAISRAS BIELGRADE. ; go ten nebuvo. Bet jam duo Garsą, kur besąs aprašymas
kamose sąlygose sustiprina namų ir nuskandino du garlai ras gavo skeveldų tuo laiku.
viu.
Paskui
prakiuro
debe

ta žinia apie notos atėjimą iš antros dienos to susirinkimo ninko” leidinius No. 3 ir No.
žmogų, išlavina jo raumenis,
Anie tai pranešama iš Stock- į
Paryžius.
—
Serbijos
sosti4. Tas knygutes prašome iš
į užjūrio ir jis tuoj parpyškėjo
prailgina gyvenimą. Bet to siai ir papliupo baisus lietus. ho’mo.
> nėj Bielgrade, kaip praneša- i Berlinan. Imsis su kitais val svarstymai Indėsime sekan- dalinti nariams artimiausiame
Mieste
Yaran
gatvėse
kaikur
kių darbų nedaug tėra, žino
tin “D.” No.)
kuopos susirinkime. Už šias
Caras darė apžvalgas lydi ‘ ma iš Bucharesto, ištiko didis dininkais svarstyti notą ir gama išskiriant sodžiaus darbus. buvo 10 pėdų giliai vandens.
gaisras.
Sudegė
keletas
šim

knygutes
nereikės kuopoms
mas gen. Brusilofo. Netikė
myti Dėdei Šamui atsakymą.
Kasyklų, dirbtuvių, skerdyk
LAIŠKAS
IŠ
RYGOS.
mokėti jokio extra mokesčio—
Gardner, Mass. — Sustrei tai padangėse pasirodė Austri tų namų. •
Gal būt kad šios savaitės pa
lų darbai vis turi mažesnius ar
Antanui Černiauskui rašo siunčiamos dykai pagal Centro
jos
aeroplanas
ir
tuoj
ėmė
ver

baigoje Vokietijos atsakymas brolis iš Rygos į Athol, Mass.
didesnius nedateklius sveika kavo 250 darbininkų kėdžių
Atėnai.
Graikijos val-’ .jau bus Washingtone.
valdybos nutarimą.
sti
bombas.
Sumišę
kareiviai
dirbtuvėj,
kuri
priguli
Heytingumo žvilgsiu.
“Esu gyvas ir sveika* Jo
i
džios
iždas
ištuštėjo
ir'nebuvo
Centro Sekretorius.
Iš Vokietijos laikračių tono, nas brolis perkeltas į Orią.
Dr. Havhurst tyrinėjo Ame wood Bros and AVakefield dūmė į visas puses. Caras bu i kuo mokėti šeimynoms sumo
vo
sužeistas
bombų
skeveldais.
kompanijos.
Darbininkai
rei

kuriuo rašė apie notą, mato
rikos dirbtuvių darbo sąlygas.
bilizuotų kareivių. Tai pre- si, jog galės viskas gerai su Jam ten geriau, kaip Rygoj.
ATEIKITE ARBA
Bet
kūno
žaizdos
buvo
ne
kalavo
algos
pakėlimo
ant
25
Jisai išrado, jog kasmet dėl
Du vyresnieji gimnazijoj, abu
mieras
Skouloudis
pavedė
val

RAŠYKITE.
blogų dirbtuvėse darbo sąlygų nuoš., kompanija ketino pakel didelis daiktas sulyginus su džiai milijoną dolerių tam rei- sitaikyti. Bet, jei kaizerio du antroj klesoj. Už mokslą
Tik
ką
gavome du “Rygos
baisiu
išgąsčiu.
Caras
pata

ti
tik
ant
3
nuoš.
valdžia atsisakys pildyti Dė nereikia mokėti. Algą padi
pirm laiko persiskiria su šiuo
i kalui.
Garso
”
numeriu.
Vienas jo
po
visai
nesusivaldąs.
Smar

dės Šamo reikalavimus, tai dino. Brolis Pranys Ekatasvietu 250.000 žmonių.
Dėl
kiai išmetinėjo gen. Brusilovui
STATYS NAUJĄ
visvien visos vokiečių partijos rinoslave per mokytojų, gau puslapis užimtas paieškoji
blogi} sąlygų darbe kasmet įir
atstatė
jį
nuo
vadovavimo
DIRBTUVĘ.
rems savo valdžią. Tai yra jei na gerą algą. Jonas Jurevi mais.. Bostoniečiai ir arti
gauna visokių negalių 3.000.pietinėms
armijoms.
Į
jo
vie
vokiečių valdžia vestų prie čius yra kalviu karės lauke. miausiųjų apylinkių lietuviai
000 darbininkų.
_
New York. — Henry Ford tą buvo pašauktas gen. Ivanov.
karės su Suvienytomis Valsti Ona su vaikais gauna apie 25 gali ateiti “Darbininkan” ir
Štai blogumai, kurie veda nupirko 80 akrų žemės tarp
jomis, tai niekas ten nemur- rubl. mėnesyje. Uršulė su vy peržiūrėti tuos paieškojimus.
prie negalių, apsirgimų ligų New Yorko ir statys ant jos
mėtų ir visos partijos stovėtų ru išvažiavo. Vyras gerai už- Gal ras savuosius.
ir galop mirties: pirmiausiai automobilių dirbtuvę, DirbiKtų miestų lietuviai galii
valdžios pusėj.
dulkės; dulkiną orą alsuojant tuvė atsieis $5.000.000.
dirba dirbtuvėj. Veronika,
Columbus, N. M. — Suvie
parašyti
mums, o mes peržiu- Kaikurie vokiečių laikraš sesuo, gyvena čia pat. Dir
įgauna žmonės džiovą, plau
nytos Valstijos netik nemano
rėję
ir
radę
priduosime adresą. .
čių uždegimą, akių susilpnėji
Washington. — Susekta
atšaukti iš Meksikos savo ka čiui murma, kodėl Dėdė Ša ba, storojas. Aš prigelbstu Dėl sutaupinimo darbo, laife?
mą; netikęs apšvietimas veda būk vokiečiai sukurstė Vilią
Iš Berlino pranešama, jog reivių, bet pradėta jų ten sių mas ne tuo pat mastu mastuo- vienai ir kitai seserei.
išlaidų
neatsakinėsime
prie galvos skaudėjimų, krau užpulti Su v. Valstijų miestą 10 vokiečių aeroplanų atakavo sti dar daugiau. Parubežvje ja Anglijos prasižengimų, koKad turėčiau didelį balsą, ir
tiems,
kurių
paieškojamųjų
as
jo nusilpnėjimo, nuilsimo; Columbus, N. M. ir padaryti subatoj rusų orlaivių stotį ant buvo sutraukta daug kareivių kiuo matuoja Vokietijos sub- tai šaukčiau ant viso svieto:
menų
surašė
nerasime.
Nega

dirbtuvės sketnumas ugdina ten skerdynę, po kurios sekė Oesel salos, Rygos užlajoj. Dabar jie siunčiami per rube- marinų karę.
Melskitės, melskitės, mels
vusieji atsakymo žinos, jog
darbininkuose nevalumą, silp Suv. Valstijų kariuomenės įsi Numetė, gerai pataikydami 45 žių. Taip-gi iš vidurinių val
kitės!
surašė nerado jų ieškojamųjų
BRYAN
VEIKIA
DĖL
nina ūpą, veda prie ištvirki veržimas į Meksiką. Tas da bombas. Rusų aeroplanas buvo stijų traukiniais gabenama
Petras Černiauskas.
asmenų.
TAIKOS.
mo.
lykas dabar tyrinėjamas.
bekiląs augštyn susiremti su daugiau kareivių į parubežį.
Washington, D. C. — SosSusipratusieji, organizuotie
vokiečiais, bet buvo privers
Išrodo, lyg kad Su v. Vals tinėn pribuvo Wm. J. Bryan,
ji darbininkai eina prie prašatas nusileisti ant žemės.
tijų valdžia aštriau, smarkiau buvęs valstybinis sekretorius.
linimo tų blogybių, prie page
pavarys Meksikos reikalus.
Jis veikia tarp kongresmanų ir
rinimo darbo sąlygų. Bet ne
AMERIKONAI TALKOJ
Į
Franci
ją
atgabenta
rusų
ŠV. ROKO PARAPIJOS
agituoja juos, kad iš visų pa
vien reikia rūpinties įgauti ge
PRANCŪZAMS.
kariuomenės.
Buvo
paskelb

CHORO KONCERTAS
jėgų kongrese remtų taikos
resnes darbo sąlygas. Reikia
Paryžius. — Francijoj Ver
ta,
kad
atgabenta
120.000
ka

IR ŠOKIAI
New York. — Hugo, cirko
klausimą ir priešintus Suvie
stengties atpildyti tą nuostolį
duno fronte susidarė maža ori
nytų Valstijų stojimui karėn. milžinas, kurs kaip sakoma bus 29 d. balandžio, subatoje,
dirbtuvėse panešamą. Rei reivių, bet vėliau buvo pas nė eskadra vien iš amerikonų.
buvo augščiausias pasaulyje Lietuvių tautiškame Name,
kia žiūrėti, kad gyvenamuose kelbta, jog tik 20.000. Pas Jų yra apie 30. Jie turi ge
tarasis
skaičius
turbūt
teisin

SUDEGĖ JAVŲ SANDĖLIS. vyras persiskyrė su šiuo svietu Montello, Mass. Programo pra
namuose būtų oras išvėdvtas,
KIEK AMUNICIJOS
riausias mašinas.
džia 7:45 vai. vakare.
Baltimore, Md. — Sudegė nuo plaučių uždegimo.
kad kuodaugiausiai pabūti ty gesnis. Tie kareiviai buvo
ĮGABENTA.
Keletas tų amerikonų pasi
gabenami
iš
Archangelsko
į
Ant šio vakaro choras dai
Jis
buvo
8
pėdų
4
colių
augjavų
sandėlis
C.
A.
Gambrill
rame ore. Iš teisybės juk nie
žymėjo Elliot Cowdin Verdu
EI
Paso,
Texas.
—
Veik
viMarselį.
nuos
daug įdomių ir dar Monščio.
Svėrė
536
svarus.
Tu

Manufacturing Co. Sudegė 15.kur nėra bjauresnio, kenksno fronte nudėjo vieną vokie sa Meksikoj vartojamoji amu
000 bušelių kviečių. Nuosto rėjo 47 metus. Gimė Italijoj. tell ’e negirdėtų dainų, vėliau
mingesnio, pavojingesnio oro,
čių mašiną.
nicija
yra
įgabenta
iš
Suv.
Val

FRANCUZAI
SUBRUZDO.
sių mūsų kompozitorių, o prie
lių $200.000.
kaip smuklėse. O yra tokių
Francuzai giria tuos ameri stijų.
Francuzai
Verduno
fronte
South
Ashburnham,
Mass.
to bus gražus drilius suside
namų taip-gi, kur kambariuo
New Bedford. — Penkiese
konus lakūnus.
Per
aštuonis
mėnesius
iki
lyg
atsigriebė.
Ne
vien
da

dantis iš 17 chorysčių.
se oras taip tvankus, troškus,
Maši — Frank Sherbert, 78 metų
vas. 28 d. į Meksiką įgabenta važiavo automobiliu.
amžiaus, stovėdamas ant augChoras stropiai prie to pri
prirūkytas, kad retoj dirbtu bar jau atsilaiko, bet daro ir
RUSŲ FRONTE.
noj kas ten pasigadino ir auto I štųjų lubų prie laiptų, sučiau sirengė, po koncerto bus links
tiek
amunicijos:
patronų
už
atakas.
Avocourt
miškuose
vėj toks tepasitaiko.
mobilius smogė telefono stul
dėjo, neteko lygsvaros, nu- mi šokiai, Algirdo orkestrai
Vokiečiai skelbia, jog i $1.714.821, parako už $19.313,
Kovokime už pagerinimą vokiečiai užėmė keletą prieši
pam
Visi buvo skaudžiai su
darbo sąlygų dirbtuvėse, bet j ninko pozicijų.
1 riedėjo laiptais žemyn ir užsi- i griežiant. Įžanga vyrams 25c.
pietus nuo Naručių ežero rusų kitokios sprogstančios medžia
gos už $110.369, šautuvų už žeisti.
Ant vokiečių smarkią bom
I mušė.
moterims 15c.

Nežinojo, kad Yra viltis
susitaikyti.
karė eina.

Darbas ir
sveikata

Sudege žmones ir
arkliai.

Sužeidė carą.

—

Daugiaus karuomenes Meksikon.

Atakavo orlaivių
stotį.

I*“

------------------------------------------------

Mirė augščiau
sias vyras.

Rusai Francijoj.

MONTELLIEčIAI

Amunicija
Meksikon.

batalijonas darė atakas, bet ne
pirmiausiai, tai atsižadėkime Į
bardavimų
francuzų
artilerija
turėjo pasisekimo.
Ęusai tu
troškinti
save
smirdančių
rėję didelius nuostolius.
smuklių oru ir nevėdintu oru pasekmingai atsakinėja
Dabar skelbiama, kad Ver
Rusai skelbia, jog vokie
kambariuose.
duno fronte vokiečiai buvo su čių artilerija bombardavo Ikstraukę apie 600.000 kareivių. kull. Priešininko, aeroplanai
Vokiečiai sutraukė savo jėgas lakiojo Dvinsko fronte.
Prie
iš Serbijos, vidurinės Vokie J Oginskio kanalo vokiečiai vartijos, praskydo rusų frontą, I tojo troškinančių gazų bomCharlestovmo, Mass. garlai i kad tik sustipryti Verduno I bas.
vių liuoduotojai buvo susirin i frontą.
. Į šiaurę nuo Vygonovskoje
kę Velykų dieną į Hibernian
Nuo vas. 21 d. t y. nuo bai- i ežero vokiečių žvalgų būrys
salę ir tarėsi sutverti uniją. i šiųjų mūšių pradžios vokiečiai j perėjo per Sčaros upę, numar
Jiems kalbėjo organizatorius Į netekę prie Verduno sužeistąją mėjo miškan, kur jie buvo ru
ipsey ir Thomas Casey ir nelaisvėn patekusiais ir užmu sų apsupti ir išmušti arba ne
nariai International Lon- štais neteko 250.000 kareivių. laisvėn paimti.

Tveria uniją.

$509.047.
Amerikonai, kurie nušau
nami Meksikoj ir jos parubežiuose, nušaunami Suv. Vals
tijose dirbtomis kulkomis.

Bonifay, Fla. — Minia įsibriovė
kalėjiman,
pasiėmė
John Dukes. išsivedė lauk,
pakorė viešoj vietoj ir paskui
paleido jin daug kulipkų. Ne
laimingasis buvo kaitinamas
užmušime savo kaimyno, su
kuriuo dėl biznio dalykų buvo
susiginčiję.

Nubaudė
anarchistą.
“RAUDONOJI KARALIE
NĖ” KALĖJIMAN.
New York. — Anarchiste

PLATINKITE TARP SVETIMTAUČIŲ LIETUVIŲ
LAIKRAŠTĮ ANGLIŠKOJE KALBOJE

A Plea for the Lithuanians.
10 e. numeris.

Emma Goldman nuteista $100
Tasai laikraštis leidžiamas tam, kad supažindinti sve
Bet piniginės bausmės nenore-1
timtaučius su mūsų tauta, jos istorija, jos vargais-nehri*jo mokėti, tai turi atsėdėti 15
mėmis ir jos troškimais.
dienų kalėjime. Ji rasta kal
Labai mažai svetimtaučiai težino apie lietuvius. Todėl*
ta platinime netikusios litera- >
skleiskime žinias apie savo tautą, platindami minėtą laiktūros. kur nurodoma būdai
gimdymo kintroliavimo.

ir °vien. Laet.
ilginančios
D-rą Šliupų ir vadinančios jį
“didvyriu.” (Žiūr. “Ateity
je” koresp. iš Wilkes-Barre)
Šliupas didvyris tik labai ma
žiems žmogiukams. Beje! Naujoji Anglija vėl
netrukus turės tų “didvyrį”
[savo svečiu. (Trumpu laiku
So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis i jau antrų—kartų). Tų svečių
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Sv. Juozapo
kviečia... na, kas-gi daugiau,
Darbininkų Sąjunga.
jeigu ne Sandaros apskritis.
Prenumeratos kaina:
Rimkinių Sandariečių religi
Metams tris kartus savaitėje-------------------------- $3.00
joj Šliupas tai stambiausis die
Pusmečiui ”
”
”
$L50
vukas.
Tai-gi ir vežios jį po
Utarninko ir ketvergo atskiri, numeriai po ----- 2c.
lietuvių kolonijas, ir kloniosis
Subatiniai numeriai po--------------------------------------- 3c.
jam.
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:
Bet vargiai ar užsiims tuo
“DARBININKĄ S,“
Šliupo kultu lietuviai katali
kai.
Šiems Šliupas jau atsi
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
bodo. Juk Šliupas nieko naujo nebepasako.
Vis ta pati
“DARBININKAS”
nuobodulio pasaka apie Rymų,
(The Worker)
popiežių, kunigus ir tt. Ka
The Lithuanian tri-weekly paper.
talikai geriausiai ir padarytų,
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by kad į Šliupo prakalbas visai
3L. Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
neitų.
Kokia nauda iš tų jo
Subscription Rates:
prakalbų?
Pensvlvanijos lie
Yearly___ _______________________________________ $3.00
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Lai eina jo klausyti
DARBININKAS,
tik
tie,
kurie
jį garbina.
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Dėl patogumo ir parankumo visokius čekius
ir money orderius prašome išrašinėti ant “Darbi
ninko” vardo kokiam nebūk reikalui tie pinigai
būtų skiriama ar tai būtų prenumerata, ar kny
gų užsakymai, ar mokestis į L. D. S.

Bravo, musų tau
tiečiai.

Kada nekada tečiau, mūsų
vidurinieji pasirodo tikrais
tautiečiais ( biedni Rimkos ir
kins, bet tęs toliau jau senai Bagočiai...) Štai nesenai bu
užmegstųjį darbų.
vo jų fondų (viet. kom.) kon
ferencija Brooklyn’e.
Proto
kole tarp kita ko skaitome:
—————
“Kalbėtasi apie tai kaip
Nesenai esame rašę “Dar
ir
kokiu
budu butų galima
bininke” apie ateivių globo
išgauti
iš
šios šalies valdžios
jimų.
Nurodinėjome, jog ne
Lietuvos nukentėjusiems nuo
tik ateivių kūno reikalus rei
karės viešą aukų rinkimo
Laisvamanių
Susivienijimo
kia globoti, bet taip-pat ir
dieną.
Iš kalbų pasirodė,
dvasios, ir kad tuo reikalu Sekretorius A. Strimaitis vėl
kad
tokia
diena, katalikų
pasirūpinti turi lietuvių kata prašneko reikale globojimo apastangomis yra gaunama,
teivių. Jisai ragina tuo tiks
likų visuomenė.
todėl nutarta tuojaus su jais
Visi viduri
O kadangi tik Susivieniji lu rinkti aukų.
susinešti
ir, idant tinkamas gali rimtai šitų reikalų niųjų laikraščiai arba pakarto
miaus, su didesne Lietuvai
aprūpinti, nes yra stiprus, rei jo tų sumanymų, arba kaip
nauda tą dieną išnaudoti,
kitaip
į
jį
atsiliepė.
kalauja savo namų, savo cendirbti
su jais, katalikais, išBet pinigų dar reikia ir ki
tralio ofiso, savo spaustuvės
vieno.
Aukas, kiek katro
“Vien. Liet.”
ir redakcijos, — tad prie tų tam reikalui.
fondo rinkėjai surinks tą die
busimųjų susivienijimo namų įsimanė siųsti po karės Dr.
ną, perduos žėdni į savo
ir reikėtų parūpinti vietos ap Šliupų į taikos konferencijų —
fondus.
Susižinojimas šia
sistoti visiems lietuviams atva kaipo delegatų nuo amerikie
me reikale su katalikais pa
žiuojantiems pro New Yorkų į čių. Būsiu daug visokių išlai
vesta
šio fondo pirmininkui
dų.
Tai-gi
“
Vien.
Liet.
”
ir
nu

Ameriką. Pro New Yorkų at
B.
Ščegauskui.
važiuoja didelė didžiuma visų rodinėja, kad į Autonomijos
Ši Lietuvos Gelbėjimo ir
lietuvių ateivių, tad Susivie- Fondų trumpu laiku turėtų su
Autonomijos Fondo konfe
nijimo Centrui vieta ir turi bū- plaukti bent 10 ar 15 tūkstan
rencija (sulyg neabejotinų
tfi ne kur kitur, o tik New- čių dolerių.
žinių apie dabartinį baisų
Yorke ar Brooklyne.
Beje apie Dr. Šliupų. Jo
mūsų tautos žmonių nuken
Išskaičiusi apie tai “Vien. sūnus Keistutis parašė nesenai
tėjusių nuo karės padėjimą,
Liet.” 16-ame numeryje štai savo tėvui entuzijastiškų laiš
kurių iš didesnės dalies, dėl
ką sako:
kų, kuriame prirodinėja, jog jo
silpnų lietuviškų spėkų glo
•Jei jau “Darbininkas” pa- tėvas būtinai turi važiuoti po
boja tik giltinė) apsvarsčiu
*sakė, kad reikia centro na- karės į taikos konferencijų ir
si naujai atvykusių niekeno
įmo, kad reik savo organo, atstovauti visus lietuvius, jog
nesiųstų ir neingaliotų sve
lai tų galime skaityti įvyku tik jisai gali visus lietuvius su
čių, p. A Bųloto su jo rė
siu faktu, nes žinome “Dar- vienyti ir tinkamai juos atsto
mėjomis, p. Bulotiene ir Žebin.” vedėjo kun. Kemėšio vauti. Tų laiškų netrukus išmaite-Žimontiene, ir kadan
spauzdino “Vien. Liet.” atgalybę jų sriovėje.”
gi p. Bulota kaip tik spėjo
krepdama domų savo skaityto
čionai
pasirodyti, stojosi
Nauja taktika “Vien. Liet.” jų į “svarbias” to laiško
skersai kelio dabartiniam lie
reikia pripažinti yra gana gud “mintis.”
tuvių nuo karės nukentėju
ri. Jeigu ji būtų užsipuolusi
Tuomi p. Keistučio entuzisių gelbėjimui būtent kovo 12
ant “Darbininko” už tų suma jazmu užsikrėtė, matyt, ir
d., 1916 m. salėje New Plaza
nymų, būtų tuo paraginusi “Vien. Liet.” Kad tų karštį
Hali, Brooklyn, N. Y. užkatalikus būtinai tų sumany šiek tiek atvėsinus, pasakysi
reikšdamas viešai nuo pag
mų vykinti. Dabar gi ji skai me šit kų: Lietuviai katalikai
rindų, kad aukos dabar
to sumanymų jau įvykusiu niekuomet neingalios daktaro
siųsti lietuviams nukentėju
faktu vien dėlto, kad kun. Ke Šliupo jokiai svarbesniai misi
siems nuo karės esą negali
mėšis taip pasakė. Tuomi aiš jai, ypač gi šiai misijai —
ma ir nereikalinga; tokį sa
kiai norima suerzinti katalikų važiuoti į taikos kongresų (jei
vo užreiškimą p. A Bulota
visuomenę prieš kun. Kemešį ir galima bus važiuoti). Viena
pamatavo tuom, kad dabar
ir prieš visų tų sumanymų. Juk dėlto, kad D-ras šliupas to
tinė Lietuvių Draugija nu
nejaugi visi katalikai taip kiai misijai netinka,'* nes neį
kentėjusiems nuo karės šelp
ims ir klausys tik vieno žmo stengtų bešališkai ir teisingai
ti esanti netikusi. Antra —
gaus pasakymo.
nušviesti Lietuvos padėjimo ir
pasibaigus karei aukos būsią
jos
troškimų.
(Tam
prirody

Ne, gerbiamieji, mes ne
reikalingos grąžinimui lietu
manome, kad jūs taip lengvai mų turime iš jo brošiūros, iš
vių į savo kraštą. Taip-gi
mus pagautumėt ir nuo mūsų jo šmeižtų ant katalikų, ir yapsvarsčiusi be sąžiningą, so
tikslų atitrauktumėt. Mes ži pač iš jo netinkamo atlikimo
cialistų elgimąsi su surinkto
nome, jog to katalikų centro savo uždavinio Washingtone,
mis aukomis Šelpimo Fonde,
Brooklyne bijo visi laisvama apie kų esame “Darbininke”
konferencija išnešė sekančias
niai, it nelabasis kryžiaus, jog rašę.)
rezoliucijas:
Aųtra,
nerinksime
jo
ir
dėl

Delei p. Bulotos atvažiavimo.
jie auklėja savo širdyse sva
Nelabai senai pribuvo iš
jonę ateivių globojimų imti į to, kad mes jau esanTe išrin
kę savo atstovu į tų konferen- j
savo rankas.
Europos aukų rinkėjai, p.
Taigi atepėjome jų gudru cijų p. Juozų Gabrį, kuris, be
Bulota, p. Žemaitė ir p. Bu
mus ir paaiškinam šit kų. Kur abejonės, šimtų sykių geriau
lotienė, kurie yra socialistų
ti Centrų Brooklyne, o ne kur tų uždavinį išpildys, ae^^u
globojamojo L. Šelpimo Fon
kitur nutarė jau 29-as S. L. R. D-ras Šliupas (jeigu tik bus
do kviesti ir tam fondui ren
K. A. Seimas Waterburyje priimami atstovai nuo mažes
ka aukas, bei publiką agi
NU metais Buvo išrinkta niųjų tautų).
tuoja, kad tan fondan au
: ta tan tikra komisija visam
Tai-gi Daktaras Šliupas ne
kautų.
Kadangi socialistai
surinktas nuo žmonių aukas,
j MBMRymui
įvykini.
Dėlei bent galės atstovauti vienų tik'
vieton siųsti velbėjimui badu
Mta ovsrbių reikalų, kuriuos Sandarų, jeigu tai nepasiseks
i Stahtarijimui reikėjo atlikti, I surasti trnfr*m4Mtnin kandida^
mirštančių nuo karės nukiBp
■••••••
- tėjusiu lietuviu, laikom jas

Gudri taktika, nėr
ką ir sakyti.

Vidurinieji nori
pinigų.
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it iai- teities,” “Keleivio” redakto tas skylutes šliaužinėti.
Ži
11 pribuvus į New- riai, Šliupas, Račkauskas su noma, turtuoliams būtų ne-Yorką, prieplaukon ateina žinoję, kad atvyko lietuvių a- prošalį po skyląs pasirangyti,
gi p.
pasitikti vėl iš Brooklyno ku teivių partija, krauja į savo bet ar daug tokių turtuolių su
reiškė per socialistų laikraš
nigas “su visa procesija,” t. baksus laisvosios demokratijos rasi kad ir lietuvių kunigų tar
čius, jovei socialistai gerai
y.
vėlavomis, bubnais ir tt. principus, “sugriautų” bažny pe.
darė tų aukų nesiųsdami, to
iš čia nuveda bažnyčion, pa čių akmenukus, bedieviškos
dėl mes, kurie rūpinamės,
Sveikas sakai, kad kunigai
sako pamokslą, paskui nu spalvos knygas ir laikraščius ir lupa už krikštus, šliūbus ir
kad kuogreičiausiai aukos
veda į namus,
apkrauja pasiėmę strytkarį dunda prie mišias. Jei per daug nori im
būtų išsiunčiamos ir kad
“
Darbininko
”
ir
“Draugo” prieplauoks ir........... dievaiti ti, neduok.
kuodaugiausiai žmonių būtų
Įstatymų bažny
“literatūra” ir tt. >>
nuo mirties išgelbėta, išreiš
Perkūne, gelbėk! nebesuran- čios klausyk.
Jeigu už tams
kiame viešą protestą prieš
Tikra žydų iš namų neva da prieplaukoje nei vieno lie tos špokiškų krikštų buvo per
socialistų elgimąsį ir suvilio- lios kelionė! Pats Moizė ne tuvio išeivio.
Jau juos lietu daug “pačežyta” — pasiųsk
jįmą mūsų visuomenės, kuri būtų geriau savo išrinktajai viai katalikai aprūpino.
Juk rabinui permokėtos sumos bi
juk aukavo savo pašalpą ne tautai kelionės maršruto susta čia ištiko baisus skandalas! lų ir turės nabagui Špokeliui
tam, kad pinigai bankose tęs, kaip tai padaro “Atei Laisvamaniams nepasisekė lie sugrąžinti jo centelius.
sudėti gulėtų; ir podraug ties” redaktorius mūsų lietu tuvio ateivio į savo bučį pa
2. Katalikai kunigai- todėl
Ir kaip gauti, nepasisekė jiems lietu nesiženija,
riešai užreiškiame, jogei mes viškiems išeiviams.
kad bobų alaso
p Bulotos darbų neremsime, pas “Ateities” redaktorių vis vio ateivio tyrų širdį užnuo nenori klausyti.
Jei kunigas
iki jisai ant tokių sąlygų į kas iškilmingai ir nepaprastai dyti laisvamanybe ir iš piktu šeimyna apsivestų, tai kas-gi
socialistų fondą pinigus rinks atsilieka!
Pilviškiuose “bu- mo laisvamanis pradeda “bu- ir Špoko Vaikų dvasios reika
bei Lietuvių Draugiją niekįs bnai dunda,” “klerikališki a- binuoti,” ”klerikališkus anio lus aprūpintų
ir aukų užlaikymui pritars.
niolai sargai” savo sparnais lus sargus” gaudyti ir sukvie
3. Socijalistai, kaip geri
Atvažiavęs aukų rinkti p. išeivius apsupa ir veda juos tęs talkon Bulotus, Mockus,
biznieriai, supranta, kad su
Bulota, nors patsai neturi net iki New-Yorko, kur vėl Vitaičius,
Bagočius sudaro
ponais ir kunigais draugauda
jokių ingaliarimų nuo jokios smarkiai sugaudžia “bubnai,” grandijoziškų “procesijų” ir
mas ne kų pelnys.
O kad jie
beturiu draugijos, vienok užplevėsuoja vėliavos ir visa visi kartu susiniaukia “Atei
patys nori bosauti ir ponauti,
pradėjo riešai prakalbose išeivija stačiai nuvažiuoja pas ties,” “Keleivio,” “Laisvės”
tai ir stengiasi kitus peikdami,
peikti ir kritikuoti Lietuvių Vyčius. Jei tuos “bubnus,” o gal ir “Šakės” laisvama
apmulkinti darbininkus, iš jų
Draugiją nuo karės nukentė klėrikališkus aniolus sargus,” niškose padangėse. Koks skur
paskutinius marškinius atimti.
jusius šelpti, kuri labai pla “procesijas”
būtų
išradęs dus, koks graudus ir nelaimin
Socijalistu užtarimas darbi
čiai dabar tarpe nelaimin koks arabiškų pasakų rašė- gas laisvamanybės likimas!!!
ninkams brangiai atsieina. Sa
gųjų mūs žmonių veikia, jas, tai galima būtų jam
vo centais reikia išmintinti de
ir kurion priguli visa eilė to pripažinti nepaprastus “baivynias kirbines visokių “drau
kių prakilnių ir mūsų visuo kų” rašymo gabumus, bet
gų,” kurie nei sėdami, nei
menei žinomų veikėjų, kaip: kuomet apie nebūtus dalykus
piaudami —. stato sau mūri
Dr. Basanavičius, adv. Janu kalba lietuviško laikraščio re
nius namus, perkasi automo
laitis, Adv. Leonas, Inž. Na daktorius, tai, vyručiai, čia
bilius, geriausiose valgyklose
ruševičius, Prof. Jablonskis ne viskas atrodo tvarkoje. Kad
svarinius steikus valgo.
(Kriaūsaitis), rašytoja Čiur- katalikai rengiasi pasirūpinti DĖDEL JACKUI LAIŠKAS.
Jei Dėde Jackum nepasiti
Uonienė, Durnos atstovas Y- išeivių globojimu, berods, nie
ki,
tai nusipirk tikietą ir at
Dėdė Jackau!
čas, Purenąs, Šliogeris, Ši ko tame blogo nėra ir negali
Perskaitęs jūsų pranešimų, važiuok Bostonan, kur pats
Kitos tautos jau senai
lingas, Voldemaras, poetas būti.
jog
ketini viskų teisingai pa galėsi patirti, kaip “Kelei
Baltrušaitis, Agr. Masiubs, turi įsisteigę išeivių globojimo
vis” brolių darbininkų surin
dail. Žmuidzinavičius, raš. įstaigas, tai kodėl lietuviams tarti ir išaiškinti, todėl krei
ktais pinigais bildina sau pui
Jurkūnas (“Kuprebo” auto katalikams to negalima būtų piuos prie jūsų, kad man šiuos
kiausias auzas ir net savo “adrius), ir daugybe kitų, vei padaryti, ypač, kad niekas dalykus paaiškintumei:
vaizorius
” laiko.
Chicagos
1. Jeigu Kristus sako: “Grei
kusių visuomenėje dėl Lietu kitas ligšiol tuo reikalu ir ne
“
Naujienos
”
už
darbininkų
Tik tų išeivių čiau verbliūdas perlys per avos per dugelį metų. Mes, pasirūpino.
kurie žinome Lietuvos Drau globojimų lietuviai katalikai datos skylutę, negu turčius grašius gamina tų pačių darbininkij pastatytomis bažny
giją ir Lietuvos Centralį Ko ne “bubnais,” “klerikališkais įeis į dangaus karalystę,” tai
čioms ir mokykloms griovimo
mitetą nešantį ant savo pečių aniolais” ir procesijomis ap- kodėl kunigas taip lupa už
įrankius.
Socijalistu “Šakė”
neišpasakytai didelę naštą, statys, bet pasistengs, kad šliūbus, krikštus ir mišias?
savo
dvokiančiu
kvapu darbi
2.
Kodėl
katalikų
kunigai
kad palengvinti kentėjimus išeiviai būtų kuodaugiausia
ninkų
sveikatų
nuodija.
“Lais
nesiženija,
o
kitokių
tikėjimų
arti pusės miliono pabėgusių aprūpinti ir kūno ir dvasios
vė
”
tvirkina
jaunimų
Tai
keturių, ir kad juos prilai reikalais ir jei į jų širdis ženijas?
3. Kodėl socijalistai užtaria vis socijalistai daro darbinin
kyti nežuvus bangose sveti skieps doros ir apšvietos su
darbininkus,
o eina prieš po kų labui, o savo kišenės nau
mų žmonių viešai užreiškia pratimų, tai čia “Ateičiai”
dai.
me protestą prieš tokią p. dar nebuvo reikalo kvatotis ir nus ir kunigus ?
Dėdė Jackus.
Tikiu, jog Dėdė Jackus,
Buloto taktiką, nes ji veda šaipytis, nes ir mažas vai
prie mūsų visuomenės skal- kiūkštis jau šiandien gali su kaipo teisingas, viskų teisin
dynfo, ypač kad p. Bulotos prasti, kad tik krikščioniškas gai man paaiškins.
DĖDĖS JACKAUS
Špoko Vaikas.
užmetimai ant Liet. Dr-jos mokslas ir dora tegali apsau
PATARIMAI.
niekuo svarbum nepamatuo goti lietuvių išeiviją nuo iš
Klausimas. Dėduk, kas tai
špoko Vaike!
jami, vien tik matosi parti- krikimo.
yra
laisvoji meilė?
Būdamas
dar
visai
mažu
ir
Gerai tų žino ir “Ateities”
viškų kivirčių norai. Tokią
Nevedęs.
jo taktiką skaitome blėdinga redaktorius, bet jam skauda gal be plunksnų, kiši savo
Atsakymas. Baigas! Visai
širdį, kad katalikams pradė snapų į tokius svarbius gyve
sunkiai Lietuvos ateičiai.
durnas
esi, kad tokių dalykų
nimo
apsireiškimus,
kurie
te

Turėdami omenyje, kad jus išeivius globoti, laisvama
nežinai.
Laisvoji meilė, tai
šioje rūsčioje mūsų tautos va niams prisieis susidėti visus tinka gerai susitupėjusiems
mūsų
lietuviška
skabaputra,
landoje, Lietuvių nuo karės Markso, Bebelio ir kitų lais špokams gvildenti.
Nors priežodis ir sako: nuo kurios visas lietuvių sonukentėjusių padėjimas eina vamanybės pranašų mokslus į
“
daug
žinosi — greit pasensi” cijalizmas kinkų drebėjimų invis fiūdnyn, ir pašalpa grei krepšius ir padėti juos į archy
— bet kad mandagiai klausi ir gavo. Su tokiais klausimais
ta būtinai reikalinga, mes vus.
nebijai senbernio laimingo sto manės daugiaus nebaderiuok.
šiuomi išreiškiame riešą pro
Kad skaitytojai geriau su no susilaukti, tai savo gelto Geriaus apsivesk ir dacol.
testą prieš “Lietuvos Šelpi prastų ko gali laisvamaniai iš
Dėdė Jackus.
mo Fondą” už laikymąsi ir “Ateities,” “Keleivio” ir t. p. nąjį snapukų pakelk augštyn
nepasiuntimą surinktų visuo nustoti, išsivaizdinkime sau ir klausyk kaip išmintingai
Mažas prekis (dalykas ma
Dėdė Jackus svarbius klausi
menės aukų nukentėjusiems šitokį vaizdų:
žos vertės).
mus
riša.
nuo karės.
Ir tuomi pat
• • •
Iš Vilniaus važiuoja Ameri
1. Pats gali gerai suprasti,
kreipiamės į visuomenę, su kon lietuvių išeivių buris; pa
Ar vienas šuva rudas.
dėjusią tas aukas, idant ji, lydi juos giminės, draugai, pa kad kunigai, kaip ir visi kiti
• • •
žmonės,
turi
valgyti,
drabu

kaipo locninkė tų aukų, pa lydi kunigas klebonas, bet ne
Prižadėjo-patiešijo, — nereikalautų iš “Lietuvos Šel su “bubnais” ir “klerikališ žius nešioti ir daugybę kitų
davė-negriešijo.
pimo Fondo” kad aukos tuo kais aniolais sargais” tik su reikalingų žmogui dalykų at
• • •
likinėti.
•
Šventa
dvasia
šian

jaus būtų pasiųstos gelbėji gerais patarimais, dora kny
Akiys baisininkės, rankos
mui žūstančių iš bado dėl ka ga, laikraščiu ir malda. “Lie dienų niekas negali išmisti, tai
darbininkės.
ir kunigai, už savo patarna
rės nukentėjusių beturiu.”
• • •
tuvos Žinių,” “Lietuvos Ūki vimų žmonėms, gaudami tam
Malonu mums pažymėti čia ninko” atstovai su visais savo
Jei du riejas, trečias nesi
tikrų mokestį, daro sau pra
šitą tautiečių balsą.
Tokie ir
“Ateities” redaktoriaus gyvenimų.
kišk.
Kristus, kalbėda
balsai pripildo širdį viltimi, draugais, prieteliais bėga su
• • •
mas apie verbliūdus ir adatos
kad vis dėlto kada nors dar šilę, laisvamanybės ir bedieviš
Bado dantys aštrūs.
skylutę, nei manyti nemanė,
galės įvykti didesnis susiarti ko maisto kupini ir siūlo išei
• • •
kad per tos adatos skylutę lys
nimas tarp visų tikrųjų Lietu viams savo tavorų.
Bet tie tokie žmones, kurie už savo
Koks piemuo, toks bernas;
vos mylėtojų.
atsisako jį imti, purtosi nuo darbų ima užmokesnį.
Jei kos bernas toks ir gaspadorius.
jo, sėda į vagonus ir važiuoja taip būtų, tai ir Dėdei Jac
Ar ilgam šuniui dešra po
sau.
Vadinasi, laisvasis ta- kui ir Špoko Vaikui reikėtų po kaklu pakabinta.
voras likosi neišnaudotas, be
dievybės sėkla neužsėta.
Iš
eivis sveiku protu savo tėvynę
apleido.
Kaip-gi mūsų lais
LAISVAMANIŲ PASAKA. vamaniams nerėkti, nešūkau
ti, mažų vaikučių
balsais
“Ateitis,” lietuviškų demoneklykti. Juk jiems nepasise
kratų-laisvamanių organas, pakė lietuvio apmulkinti.
siskaičiusi “Darbininke” apie
O čia už okeano kitas dar
išeivių globojimą, 46 numeryj
raiškesnis vaizdas: Į Bostonų
sarkastiškai šaiposi ir, štai,
atplaukė, padėkim, laivas su
kaip “demokratiškai” rimta
lietuviais ateiviais. Prie kran
me laikraštyj išeivių globoji
to savo brolių lietuvių laukia
mą sau persistato:
Į Amerikos didžiulių katalikiš
“ Vabalninkuose ar Pil-i
riškiuoe žmonės tariasi va-j kų organizacijų: SusivienijiĮ mo, Lietuvos Vyčių, Moterų,
žiuoti Amerikon. Klebonas
Darbininkų Sąjungos nariai.
įtaiso jiems išleistuves ir, po
pamaldų ir po pamokslų, su Ištiestomis rankomis sutinka
bažnytnėmia včlavomia, bub- nuvargintų kelionės, įbai gintų
| nežinomo likimo lietuvį ir jį
nais ir kt. alydi I r ^elŽke-

Dėdės Jackaus
kampelis.

Pasižvalgius
Kitur

Naujas Veikalas
Surengtas Vienam Balsui ir Piano
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Gauti "Darbininko” knygyne.
{aliai ritąati irmi feaikuaii
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'Pirm. J. Pautienius, rašt. A. Šatkus, J. Siemens, J. Tamšis,, svos meilės išpažintojui sa- Ant to aš trumpai atsakys .
j Bajoriutė, kas. J. Gincevičius, S. Arlauskas, A Vaišiuras, M. liuninkui, kurs dagi žadėjo kad tarpe septynių susimušu
režisierius P. Juras, knvginin- Bazunienė, P. Šilkus, P. Luk po kurio laiko su ja apsivesti.! sių ypatų buvo vienas Vytis,
' kas* Ona Cicirkiutė, archivis- šas,
J. Stukas, A Jasaitukė, Draugavimo pasekmės liūdnos. ■ kuris visai nesimušė, tiktai
tas A. Mandravickas.
M. Jakalavičius, J. Budutis, J. Dabar toji mergina guli ligon- j sykiu su kitais draugavo. Vi
Pasibaigus bažnyčioje pamaldoms, kiekApeigos švenčių ir papročiai Lietuvoje.
Nuo kaikurių tenka išgirs Dukaitis, O. Sernius, O. Kasiu- būtyje tarp nepažįstamų žmo si, kurie mušėsi, buvo cicili
vienas skubinosi namon prie velykinio sta ti rūgonių, būk jau čia tų dr(Piešiniai iš jaunystės atsiminimų.)
tienč, A S. Keršis, P. Jovis, B. nių, kurių kalbos visai neži kai ir jie tuojaus griebėsi už
Tėvyne, Lietuva!
Kaip miela yra atmi lo pusryčiautų, o šeimininkė padalino velykai jų ir perdaug prisitvėrė.
Bet Ratinis
no, kenčia gėdą ir skurdą. Ne peilių.
nus, kada tu-buvai truputį liuosesnė, kada čius, (margintus kiaušinius). Prasidėjo tuojau nereikia nusiminti, kad dau
geriau bus jei ir pas savus
Kp. raštininkas.
Vyčių susirinkime sumesta ir
nekvėpavai taip suspausta vargų retežiais, ka linksmos žaislės. Pradėjome raičioti velykai giau dr-jų, tai daugiau gyvu
sugrįžus, reikės prieš kožną
priduoti kovo 4-tą dieną kaipo
da nesiprausiai ašaromis, kada netręšei dirvaą čius, ikti muštynių iš atimtynių.
akis spirgint. Laikas būtų
mo, daugiau susipratimo...
Vargu kada galima rasti ramiau kaip kad Ir mūsų priedermė yra jas dienos uždarbis šių: A. Stanke mūsų sesutėms susiprasti ir ap
ir pievas mirusiais lavonais, kada nekrapinai
vičius $4.00, po $3.00 J. Daukkrauju diegus ir atžalas gražiausių žolių ir me per šventes Lietuvoje mūsų brangioje tėvynė remti ir palaikyti.
Žinoma,
gaulingų žadėjimų neklausyti.
šis, A. Masandukas, S. Vanagas,
delių. .. Tik buvo ir ramu Lietuvoje laukti je!
Žvirblis.
remti tik doras — katalikiškas
Bet taip buvo kitados. Šiandien, mūsų, dr-jas, kurios žmogui suteikia po $2.50 S. Pranis, po $2.00 J.
švenčių...
Atmenu kaip šiandien, kai buvo paskuti ne vieno katro, bet kone visų mūsų tėvynė ne tik medžiagišką, bet ir Sereika, D. Rupainis, A. Čialkis, G. Agentas, J. Pačinskas,
nės dienos prieš Velykas.
Oras tykus; mažas je, gentys, tėvai, broliai ir sesutės, neregi to dvasišką pagelbą.
CAMBRIDGE, MASS.
Nes šias
1916. IV. 19.
J.
Kanapka,
L.
Lapieniutė,
K.
kvepiantis pavasario vėjalis, tartum prausda ramumo, ar kurie ant vietos likę, ar išbėgio laikais žmogus priklausydaViešas
aukų
rinkimas.
“
Darbininko
”
redakcija,
Šalis,
S.
Misiūnas,
J.
G.
Daukmas aprūkusį žiemos argais veidą, tankiai ję, iškrikę po svetimus kraštus, vien tik ašaras prie bedieviškų dr-jų ir tamBalandžio 15 d. čia buvo
So. Boston, Mass.
šiltu, maloniu užgavimu klezdeno pro ausis. O mato, vien tik skurdas ir nelaimės visur užvieš pa bedieviu, be tikėjimo, o šis, J. Liudvinaitis, A Puodžiū
surengtas
Tag
Day.
Tą
dieną
G.
T.
nas,
P.
Nemainis,
J.
Agentas,
patavo
—
saulutė, juokdamosi, su savo spinduliais tar
greta tikėjimo eina ir dora.
po $1.50 P. Vilkiškis, L. Dobra- lietuviai katalikai rinko aukas
Meldžiu patalpinti Jūsų lai
Bent tuo mes juos galėtume suraminti,
tum traukte traukė augalėlius iš žemės; o la
nukentėjusiems
tautiečiams
valskiutė,
po
$1.00
A.
Nevarauskraštyje
šiuos mano žodžius:
Didis susirinkimas.
peliai, staiga vystydamiesi iš pumpurėlių, šai turėdami ant jų užuojautą, skirdami bent ma
dėl
karės.
Mes
susirašiusieji
iškaitė, D. Sudžiutė, P. Matulis,
“Darb.” N. 45-me, peržval
pėsi praskėtę žiemos žievę. Bitės skraidė tarp žą auką karės nukentėjusiems ir pasiųstume
Bal.
16
d.
buvo
laikytas
di

anksto
eiti
rinkti
aukų
su
ne

M.
Ginevičaitė,
P.
Lapenaitė,
A.
goje,
yra pasakyta, jog prieš
plikų medžių, rodos, ragindamos greičiau žy “Tautos Fondan,” kuris karės nukentėjusiais
delis
susirinkimas
visų
Balti

kantrumu
laukėme
tos
dienos,
Rėmelis,
B.
Šedienė,
A.
Pempė,
Kalėdas
lietuviai tautininkai
dėti ir atiduoti joms jų turtą, skanųjį medutį mūsų broliais rūpinasi.
morės
lietuvių.
Susirinkimas
nerimavome,
kad
neištiktų
M. Kukiutė,
A. Mikalauskaitė,
įdavė New Yorko kardinolui
J. V. Kovas.
ir vašką.
Vieversis (vyturys) pakilęs į orą
buvo
sušauktas
dėl
geresnio
biauri
diena,
o
kaip
sykis
per
P.
Daužvardis,
F.
Arlauskaitė,
Farley
’ui laišką, ant kurio,
augštai, augštai... dainuodamas ragino savo
sutvarkymo
kas
link
busian

kelias
dienas
prieš
Tag
Dav
M.
Vikiutė,
A.
iparas,
V.
Venc

tarp
kitų,
buvęs ir mano pa
draugą artoją taisyti žagrę ir eiti arti dirvas.
I
čios
“
Tag
Day
”
24
d.
baland

buvo
didelės
nepagados.
Bet
kus,
M.
Steponavičaitė.
rašas. Šiuo pranešu, jog tai
Pempės, išsiilgusios savo prigimto krašto ir
v•
žio.
Į tą susirinkimą buvo
ačiū Dievui bal. 15 d. išaušo yra negražus kun. Kemėšio
Svetainėje buvo su
savo kaimynų, pamačiusios kiekvieną sveiki
pakviesta ir keletas žymesnių rinkta
Didis mūsų prasimanymas: apie tokį laiš
$107.72 graži, saulėta.
no.
Garnys mandravo, radęs sutaisytą jova
amerikonų, kurių buvo atsi
Dieve
Didis,
Visagalis
!
buvo
džiaugsmas
iš to ir už- ką girdžiu pirmu kartu ir, ži
Aukos
Vyčių
$62.50.
re lizdą ir matavo savo platų lauką išskėstais
* '
$170.22. pludome iš pat ryto visur. Kur noma, ant jo nėra mano para
lankę net 4. Visi savo kalbo Viso
Palaiminkie
mūsų
šalį
sparnais. Avys su mažais ėriukais pagrabiais
se išreiškė prielankumą ir už
tik pažvelgei, ten matei rinkė šo.
Suraminkie našlaitėlius,
Sekr. J. V. Daukšys.
žaidė, neraguoti gyviai kniso pernykštes bul
uojautą
lietuviams, prižadė
jų.
Rinko gatvėse, stubose,
Senus,
mažus
kūdikėlius,
Su priderama pagarba
vienas? Piemenėlis susirietęs pas žilvičių krū
dami by kokiam reikale pagelkrautuvėse.
Kurie
liko
be
globėjų
V. K. Račkauskas.
mą taisėsi vamzdį, žvalgydamasis ar jo kaigelbėti.
Taipgi pagyrė lietu
PHILADELPHIA, PA.
Jei čia būt vienybė, tai daug
mienė ant vietos.
Red. prierašas. Reikia stevius už sumanymą rinkti aukų
daugiau būt buvę aukų rinkė
Dieve Didis, Sutvėrėjau,
Žmoneliai,
apsitrūsę darbų didžiumą,
Tinginiavimo
ir
girtuok

bėties,
kaip p. Račkauskas
tarp svetimtaučių. Taipgi kal
jų ir dar daugiau būt buvę su
Viskam gyvatos davėjau
viens kitą pavaduojant bėgo bažnytėlėn pas
liavimo
vaisiai.
bėjo ir apie vargus, ypaj grą
rinkta aukų. Bet klebono kun. nieko apie tą laišką nežinojo,
Nuramink tą baisią karę,
klausyklą nuprausti savo sielą, kad su tyra
jeigu apie jį žinojo kiti svar
žei
kalbėjo
W.
F.
Broening
Gana blėdies ji pridarė —
N. N. lietuvis, \ tingėda Krasnicko ir kitų veikėjų dė
sąžine sulaukti Išganytojaus prisikėlimo.
bieji
jo partijos žmonės. “Dar
valstijos
advokatas,
net
pub

Suteik pasauliui ramybę.
Vakaras prieš Velykas.
Saulė išlėto pra-1
mas dirbti ir girtuokliauda ka buvo suorganizuota geras
bininkas
” skelbė ne kun. Ke
liką sugraudino ne tik moteris,
mas, prasimanė vogti. Paėmė rinkėjij būrelis.
dėjo slinkti vakarop, nutiesdama ilgus me
bet ir vyrų akyse buvo matyt
Tegul valdonai atanka,
Geri lietuvai ir svetimtau mėšio prasimanymą, bet įvy
nuo savo artimo kelius šimtus
džių šešėlius.
ašaros.
Taipgi
kalbėjo
ir
lie

kusį faktą. Galėjome būti su
Kad kariauti jau pakanka,
dolerių; liko susektas,
bet čiai dėjo aukų, kiek pasigalė
Visi, taisos, puošias, rėdos eiti į velykklaidinti kas link parašo vie
tuviai
J.
Čėsna,
P.
Lazaus

Kad trokšta žmonės ramybės,
šimtinę jau buvo praleidęs. Li jo. Buvo ir tokių, kurie neda
naktį.
Netrukus keliais, takais ir takeliais
kas ir p. J. S. Vasiliauskas
no ar kito žmogaus.
Tečiaus
Šaukia: — Dieve iš augštybės;
kusius sugrąžino, o dar tas vė, ir tokių, kurie tyčiojosi
pasipylė marguojanti žmonių būriai.
Ištolo
užbaigė
suteikdamas
rinki

pats
faktas
siuntimo
ano
laiš
Pasigailėk mūs vargstančių.
nuskriaustasis savo pinigais jį iš rinkėjų. Svetimtaučiai klau
girdis būbnų dundėjimas, šaukiantis visus krik
kams
visas
informacijas
tai
ko
yra
žinomas
daugeliui
žy
J. V. Kovas.
iš kalėjimo išpirko.
Parėjęs sinėjo kas tie lietuviai ar ne
ščionis ant nepaprastos Viešpaties iškilmės.
dienai.
mių
anos
apylinkės
lietuvių.
pas savo brolius nužiūrėjo bur- vokiečiai.
Bematant bažnyčia prisipildo žmonių. Už
Lietuvos Sesutė.
Buvo ir lietuvių socijalistų Mes apie tą faktą esame suži
dingierkos žiedą ir nunešė panvalandos, kitos, jau nėra kur nė atsiklaupti.
noję iš rimtų, visai patikėti
Kitasyk
per
Velykas
dainuodavo.
šopėn.
Tuokart jau nesmagu suklaidytų, kurie nieko neda
Giedoriai sutartiniais mišriais balsais, viena
nų šaltinių.
BROOKLYN, N. Y.
pas savus būti, išėjo pas kitą vė.
po kito traukia giedamąsias giesmes.
Pas
Kaip tik Velykos atėjo,
lietuvį. Ten vaikino siūtą pa
Išganytojaus karstą (grabą), maldingi žmone
Naujas darbas prasidėjo:
Kad ir “Keleivis” rašė, jog
REDAKCIJOS ATSAKY
Balandžio
16
d.
Brooklyno
ėmęs panšopėn nugabeno. Bro rinkėjos bus areštuotos, bet tą
liai suklaupę meldžias; kiti vaikščiojo klupšti
Pilną margučių pintinę
MAI
aidoblistai padarė prakalbas. liai tai vis sužinoję išpirko iš
Kryžiaus kelius.
Pagamino gaspadinė
dieną
niekas
iš
rinkėjų
nebuvo
Parsikvietė iš Baltimorės visą panšopės minėtus dalykus ir
Dievo muzikantui, Chicago,
Štai žvakės viena po kitai pradėjo nu
Ir po skaičium padalino.
suareštuotas.
Tai tas laik
“D. Balso” štabą.
sugrąžino kam priguli.
Pa- raštis dar kartą pasirodė mela III. — Ačiū už prielankumo
švisti.
Bažnyčioje pasidarė tyla.
Pas alto
Prakalbas pradėjo vesti ži mątęs, kad čia jau kalėjimu
rių Dievo tarnas atsikreipė į žmones ir iškil
Visi margučius kalena,
žodžius. Ačiū ir už raštelį.
nomas L. Grikštas.
Bet kaip atsiduoda, ėmė persiprašinėti, giu, gero darbo trukdytoju ir
mingu balsu užgiedojo linksmiausią giesmę;
Kurs’ stipresnis, visaip mena;
Antrąją
korespondencijos da
žmonių klaidintoju.
pradėjo bombarduoti “Kelei broliai dovanojo.
Bet kai
Linksma diena jau prašvito,
Eina muštin atimtinių,
lį
praleidome,
nes apie tą
Dabar mes cambridgiečiai
vį,” “Laisvę,” tai vienas iš brolis susirgęs išėjo ligonbutin,
Visi laukėm džiaugsmo šito,
Arba tiktai iš lyginių,
pat rašė kitas koresp. Eiles ra
publikos, kurios buvo apie 50 tai vagilius ir savo brolio siu laukiame paskelbimo' po kiek
Kristus kėlėsi numiręs,
Katras katro įgalėtų.
šyti reikia tam tikrą dovaną
ypatų pradėjo visa gerkle rė tą ir kamašus surinkęs nune ir kiek aukų surinkome.
Alleluja.
turėti.
Tamsta vargu tą turi.
Karvelis.
kti, kad esą “aš esu “Kelei šė panšopėn užstatyti, kad tu
Senas yra papratimas,
Sujudo ošimas tūkstančių balsais, kaip au
Patariame žinias rašyti, pas
vio” pasekėjas, tai nešmeižk rėtų už ką išsigerti. Čia jau
Tasai margučių mušimas
dros ištikta giria. Ir, neišpasakyta harmoni
kui gal galėsi ko geresnio pa
tą laikraštį.”
broliams pritruko kantrybės
HARTFORD, CONN.
Užsilikęs ik’ šiai dienai
ja pritarė klebonui seneliui, o jis, dreban
rašyti.
Na ir prasidėjo visa eilė ir vagilių atidavė teisman,
Pramoga Velykų dienai
čioms rankoms laikė sostą Visagalinčiojo Die
Komitetui, Hartford, Conn.
“sorkių.” Po to kalbėjo Bal- kurs paskyrė 6 mėnesius kalė
“Ateities” No. 44 tilpo tūlo
Vis senųjų palikimas.
vo užsislėpusio Švenčiausiame Sakramente, ir
—
Nesuspėjome
į Velykinį nu
tamoriečiai, bet pasirodė pra jimo.
A. S. korespondencija iš Hart
žengė silpnais žingsniais aplink bažnyčią, o iš
sti kalbėtojai ir vis kaip už
ford’o, kur rašoma, kad Har merį indėti, o į sekantį būtų
Ne Velykos be kiaušinių,
žmonių širdžių veržėsi karšta giesmė, prita
kabina už cicilikų, tai minė Laisvosios meilės pasekmės. tford’o Vyčių nariai susimušė per vėlų, tai nedėsime visai.
riant vargonų gaudimu, ir varpų garsams.
Ne Sekminės be keptinių,
tas “Keleivio” pasekėjas rėkė,
Mergina N. N. intikėjo lai- ir vartojo peilius muštinėse.
Ne Šilinė be piršlybų,
Aleliuja, Jėzus kėlės,
kad “šausiąs,’ jei taip kalbės.
Ne Kalėdos be derybų.
Kančią, mirtį pergalėjęs
Tikra makalienė buvo.
Pas
Ne Užgavėnės be plyskų.
Ir vartus dangaus atvėrė.
kiau ant apgarsinimų buvo iš
J. V. Kovas.
Alleliuja.
garsinta,
kad Grikštas vėl
pradės bombarduoti “Laisvę”
915 Washington St
915 Washington St
lankė puhėtinai.
ties jos spaustuve.
Girdėjęs.
Cor.
Cor.
Matęs.
Garbė Tėvui Sutvertojui!
Ir Jo Sūnui Atpirktojuil
Kuris miręs prisikėlė.
Alleliuja.

Laiškas.

Šiandien Lietuvoj dainuoja

/

Kas girdėti Lietuvių kolonijose

CHICAGO, ILL.
CHICAGO, ILL.

Vyčių 4 kuopos Teatras
Dievo Apveizdos parap.

*

Nedėlioję, t. y. 6 d. bal. L.
Vyčių dramatiškas ratelis su
lošė labai pritaikintą gavė
nios laikui simpatišką veikalė
lį “Karės Metu.”
Artistai
savo užduotis atliko kuopuikiausiai.
Senio Žibinto rolė
je p. P. Baltušis darė įspūdį
tikro ūkininko nuo Pilviškių,
su visokiais prietarais.
Jo
žmonos rolėje p-lė P. Stulpinaitė gerai savo seniui “akomponavo”... Onos rolėje p-lė O.
Kavaliūnaitė išrodė kaip tik
ra Lietuvos deivė.
Jos sce
niški gabumai (o prie tam tau
tiški rūbai, geltoni plaukai,
mėlynos akutės)
stačiai pub
liką žavėja.
Ji yra viena iš
sceniškų žvaigždžių Vyčių 4
kuopos.
Labai gerai atliko
M. Pazaraitė Marytės rol. A.
Jankauskas Jurgučio rol. J.
Balsys — Jono rol. V. Paža
ras. — Saltyšiaus rol.
Kad
artistai savo užduotis atliko
gerai tai nuopelnas gabaus re
žisieriaus p. L. Šimučio.
Vakaras buvo surengtas parap.
naudai.
Laimėta apie 60 dol.
Kuopa gyvuoja j i treti metai, turi 150 pilnų n,arių, apie
du šimtu dol. kasoje, ĮmygyBą
> °fų šimtų dol ’ c
rpn
KB P
žaislų

ir kitas komisijas.
Nuolatai
(išskiriant vakacijos laiką)
užlaiko savo vakarinius kur
sus.
Tvarka visakame yra
labai pavyzdinga.
Pageidau
jama yra, kad vietinis jauni
mas kuoskaitlingiausiai spies
tųsi prie šios kuopos, o neužsivils, nes galės linksmai ir
dorai laiką praleisti ir šį tą ger
ro pamatyti' bei pasimokyti.
Susirinkimai atsibūva kas ketvergas 8-tą valandą vakare.
Dievo Apveizdos parapijos sa
lėje.
Lakštutė.

Balandžio 9 d. prasidėjo 40
valandų Dievo Apveizdos baž
nyčioje. Per visas dienas t.y.
vakarus buvo prisikimšę dau
gybė žmonių.
Daugelis išpa
žintį atliko, mat ir kunigų
daug buvo.
Po atlaidų, ei
nu gatve ir girdžiu, kad du
cicilikų kalbasi tyliai, tik tiek
užgirdau: “Velnias! Nei Mo
ckus negelbsti tiems kvailiams,
prisigrudus pilna bažnyčia.”

Dievo Muzikantas.
BALTIMORE, MD.

Nauja draugija.

Prie K. Spaudos Dr-jos,
sutverta dr-ja, kuri užsivadiBalandžio 16-17 d. šv. Jur no “Varpas.” Dramos, muzi
gio salėje buvo rodoma p. A. kos, dainos dr-ja “Varpas”
J. Račiūno judomieji paveiks užsiims vaidinimais,
daino
lai iš karės lauko. Parodė vi mis, muzika.
Rengs taip-gi
sas baisenybes, dabartinio kon prakalbas, paskaitas ir kito
flikto, ir keletą stovinčių kius dorus pamokinančius pa
vaizdelių iš pabėgėlių gyveni silinksminimo vakarus. Steigs
mo Lietuvoje.
vakarinius kursus. Skleis žmo
Antroje dalyje po pertrau nių tarpe ypač čia augusio
kai buvo matoma daug juo jaunimo tautišką susipratimą
kingų paveikslų, ką šitie la ir platins meilę tėvynės ir kal
bai daug prilinksmino publiką. Į bos. “Varpo” nariai gali bū
Abelnai abiejų vakarų pro ti abiejų lyčių lietuviai katagramas buvo atliktas gerai, ; likai. Mokesties jokios nebus
matyt paveikslai tarpuose la apart įstojimo $1.00, už kurį
bai tamsūs, bet kaip girdėtis kiekvienas nąry* gaus ženkleli
toje svetainėje elektriką bus “Lyrą”, kurį būtinai turi p:
persilpna.
y
»•
°
••
i
w *
Rodos visi lik:08
ti.
SMnių abu O
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GRAND RAPIDS. MICH.

Broadway
&
Pleasant St

ATHOL, MASS.
Bal. 16 d. atsibuvo krikš
tynos pas Kazimierą Ažubalį,
nors mažas būrelis buvo sve
čių, bet puikiai apsėjo, kaip
gavėniai išpuola.
Iš to būre
lio atsirado vienas, kuris pri
minė apie Lietuvos padėjimą,
kaip mūsų tėvai ir broliai var
guose paskendę.
Ir buvo au
kos parinktos.
Aukojo: Damininkas Matulis 50c., po 25c.
Izabelė Matulienė, Vincas Sa
baliauskas, Varonika SimanaČienė, Pov. Navickas, Jonas
Kvederas 30c., Povilas Turtiskas, Jonas Švitikas, Kazis
Ažubalis, Apalionija Ažubalienė, Paulina Pinigaitė, Paulina
Kvederienė 20c.
Viso suau
kota
$3.25.
Ačiū visiems tiem, kurie au
kavo dėl savo tėvų nukentėju
sių nuo karės.
D. K. Mahetis.

BOSTON

CLOTHES SHOP

Broadway
&
Pleasant Sts.

BOSTON

Ateik į mūsų darbštų štorą bile kokią dieną po No. 915 Washington st., kampas
Broadway ir Pleasant gt. ir jame išvysi kostumerių iš visų Bostono dalių. Pamatysi žmo
nių iš čia pat ir iš toli. Jie visi ateina į Broadway drabužių štorą, kaipo rinktinį štorą iš
kitų Storų. Praleisdami kitus Storus ateina čia pirkti. Kodėl? Dėlto, kad ilgi metai
prityrimo ir pirkimas už grynus pinigus ir maži ekspensai leidžia mums parduoti jums
pavasarinius siūtus — vyrams ir vaikinams už žemiausias kainas visame Bostone.
Pavyz
džiui skaityk žemiau.
VYRŲ IR VAIKINŲ SIU-

Vertės
VYKŲ SIUTAI-pilki, raus-

Vertes

TAI. Visokių vilnonių audimų, $15.00
Naujų modelių, gražiausių for- par(iū0<iain
mų, mėlynos saržos, 2 guzikų,
kišeniai su uždangalais, 3 gu-^^
zikų, vėliausios mados ir kon-Jky
ĮJ
servatyviško styliaus.

’į^SO

vai juodi ir mėlyni, tikro sty
liaus.

Nežiūrint į tai, kad kainos pakilo ant vilnų ir kad pritrūko dažų, bet mes visvien
nepakėlėme kainų, nes mes snpirkome dalykus prieš kainų pakėlimą. Mes drąsiai gali
me susilyginti tavoro gerumu bile kokios firmos Bostone ir žmogus 50 mylių ir mažiau
gyvendamas nuo Bostono, jei jis nesinaudoja šia proga ir mūsų pasiūlijimu, tai jis arba
neskaito šio pagarsinimo arba nepaiso, kaip jis išleidžia savo pinigus — moka

$20.00 Vietoj $11.90

NEWARK, N. J.

Aukos surinktos Lietuvių Die
noje.
K. Vaškevičius $5.00, A Ver
ba $3.00, po $2.00 M. Rudzevičaito, S. Venckus, S. Klapatauckas, A Strunsris. M. Juška iskas, J. Lel ;aSius, S. Vi taute po
St&mbu-

BR0ADWAY

Vyrų kelinės dėvėjimui par
vasarį, gražiai dryžuotos, geųj
rai pasiūtos, madnai sukirptos
ir tvirtos materijos vertos’ £ Į Q A
$3.00, atiduodam

Mūsų puikiausia pasiūti rū
bai, ypač sutaisyti vyrams,
kurie mėgsta pasirėdyti pagal
naujausią madą, už tokius i 1 Q A
pat kitur mokės $25.00 o pr ItKvv*
mus gaus
L

...

s$m vyw| Itore ftrfcbnaa tol nėra pabaigiamas, k< 1 pirkej as nėr
ūma nri.VI- '‘'ST’
■■•c-:

ĮVARANTI.’A

THE BR0ADWAY CLOTHES SHOP 915 WASHINGTON STREET

Corner Broadw»y and Pleasant streets. BOSTON.

B.. N L?

i Zuzana Žukauskaitė
Viktorija Tumaitė
Veronika Ambrozienė
Ona Galeckaitė
S 0. BOSTONO LIETUVIŲ ' Ona Keblinskaitė
GASPADINIŲ KLIUBO i Magdalena 0. Kennedy
KOMITETUI.
I Mary D. Kennedy
Jūs, gerbiamosios, “Atei j Ona Lazdinaitė
ties” 49-ame numeryje prisi- Į Jassamine Cowhig

Vietines žinios.

$12.85
10.79
7.59
6.34
3.42
2.29
2.29
1.22
.45

T

J. Burbulis
J. Mačiulis

i

imat ant savęs visas tas mūsų
DIVIZIJA n.
gaspadinių jeibes, apie kurias Kapitonas J. B. Strakauskas.
aš savo prakalboje (bal. 16) Marijona Ašmenskienė
$22.99
minėjau. (Pavertimas namų Bronislava Valentukė
14.03
į karčemas, suteikimas per Adelė Valentukė
10.63
daug didelės laisvės vyrams Petronė Venienė
10.16
svečiams, lankantiems mergi Marijona Kadzevičiutė
4.78
nas ir tt.) Kad šitie blogu Elzbieta Aukštikalniutė
4.53
mai mūsų gyvenime yra — to, Mary Saylor
4.11
rodos, niekas negalėtų užgin Marijona Harty
2.96
čyti. Bet kad tuo ypatingai Marijon Shaughnessy
2.80
kaltos narės So. Bostono Lie Petronė Gečiutė
2.15
tuvių gaspadinių kliubo, apie
DIVIZIJA HI.
tai dasižinojome tik iš to kliu
Kapitonas
Jonas Mėšlis.
bo komiteto atsiliepimo, iš$15.00
spauzdinto “Ateities” 49-ame Bronislavo Urboniųtė
13.22
Marijona
Plevokaitė
numeryje. Aš, žemiau pasi
Leosė
Maleikiutė
13.07
rašęs, tos minties neturėjau ir
16 balandžio jos visai neišreiš Konstancija Kaulinskaitė 10.63
6.68
kiau. Manau, kad tai galė Mary M. Soomey
5.72
Katarina
Zubavičiutė
tų paliudyti daugybė buvusių
Sarah
Motiejūnaitė
5.18
tenai klausytojų.
5.16
Aš žinojau, kad, kritikuo Marijona Račefskaitė
4.11
Jieva
Kajokaitė
damas jūsų kliubo konstituci
3.43
Mary
Kelley
ją, nepatiksiu to kliubo komi
tetui. Žinojau, kad to komi
DIVIZIJA IV.
teto narės yra šalininkės lais
Kapitonas Leonas Švagždys.
vų kliubo pamatų. Aš ir ne Valerija Varžinskaitė
$22.91
norėjau sutikti kalbėti. Ap Aleksandra Kasinskaitė
21.07
siėmiau tik todėl, jog tos, ku Ona Milickaitė
12.89
rios buvo kliubo ingaliotos Julija Jakštis
8.46
mane kviesti — sutiko ant to, Morta Budvietienė
3.41
kad aš išreikščiau savo nuomo Kazimieras Kiškis
2.52
nę apie konstituciją.
Vincas Tropauskas
2.25
Jūs sakote esančios katali Kazimieras Vaitkus
.67
kės ir tokiomis liksiančios.
DIVIZIJA V.
Malonu tai girdėti. Bet jei Bernica Statskiutė
15.32
taip, tai kodėl-gi jūs bijote, Marijona Kilmoniutė
14.36
kad kliubo veikimo pamatan Magdalena Pajaujiutė
10.45
būtij padėti krikčioniškos eti Ona Jankauskienė
8.00
kos principai ? Kodėl nenori Ona Čepulioniutė
5. 88
te reikalauti iš savo narni ne Ona Galiniutė
5.12
tik kūno ir proto sveikatos, bet Marijona Podeliutė
5.04
ir dvasios sveikatos? Ir ko M. Budrevičiutė
.59
dėl jūs išsigandote, kada kas
išdrįso iškelti aikštėn kai-ku- DIVIZIJA VI. S. BOSTON.
Kapitonas Antanas Burbulis.
riuos mūsų gyvenimo blogu
Emilija
Jankauskiutė
$26.59
mus, kuriuos pasmerkia kata
Marijona
Veniutė
22.33
likų tikėjimas? Arba kodėl
21.34
jūs, gerbiamosios, iškreipia Katarina Radzevičiūtė
Ona
Nastauskaitė
18.73
te mano kalbą ir prikergiate
Kostancija
Žilyčė
15.85
man tokias mintis, kurių aš ne14.65
turėau ir neišreiškiau. Vi Stanislava Adomaitienė
13.78
sa tai bene tik todėl yra, kad Paulina Broniušiutė
13.51
gerbiamajam kliubo komite Julijona Virbickaitė
12.14
Ona
Pugždžiutė
tui smarkiai pakvipo “laisvie
11.34
ji” pamatai kliubo, paties Domicėlė Busevičiutė
5.99
Anelė
Eveldaitė
ti jam “laisvųjų” žmonių.
Kun. F. Kemėšis.

VYČIŲ VEIKIMAS.

Teklė Majauskaitė
Julijona Verbickaitė
Alena Lukoševičiutė

3.56
3.33
1.79

DIVIZIJA VII.
Bal. 19 dieną So. Bostono
Kituose
miestuose ir fabrikose.
Vyčių Baseball skyrius lošė su
Worcesterio Vyčiais, bet pra S. Bostone kap. A. Bendoraitis.
Franciška Mikalauskaitė
$6.80
laimėjo 3-2.
Rep.
SUGRĮŽO IŠ LIG0NBUČI0.

Pėtnyčios vakarą sugrįžo iš
ligonbučio Jonas Adomavičius
Jr, kuris nedėlios pradžioj bu
vo sužeistas gatvekario.
Rep.

Ona Šmitkinaitė
Alena Drobak
Morta Sterosiutė
B.
D. J. Jankauskas
C.
Roxbury Mass.
Jackus Norkus
Saturną Piderauskas

5.20
3.79
2.17

$15.83

$7.98
3.39

D.
East Boston.
Kapitonas Jonas Galinėsiąs.
Subatoj ir nedėlioj bus pa Ona Vilkišiutė
3.22
roda visokių išdirbinių, kurią Jieva Maleikiutė
3.12
rengia Marijos Vaikelių Drau Franas Sundukas
2.84
gija.
E.
Rep.
Bostono krautuvėse.
A. Sander
6.62
“VELYKOS.” __
F.
DIRELĖ PARODA
ARTINASI.

GERIAUSIOS
PARMOS.

Statė St.

$2.78
1.20

Norintieji pirkti, gerų farmų
I su budinkais, Sodais, apsėtais
M.
Į sątuoz sojsS so^ųjĮpęidu jį siaubi |
J. Alukonis ir M. Trečiokas .96 į nebrangiai ant lengvų išmokėjimų, kreipkitės prie mūsų, seniau-1
N.
$22.93 i šių teisingiausių farmų pardavėJ. Urbonas
; jų. Mes vienintėliai esame uždėO.
Į tojai ir apgyvendintojai didžiau
P. Markevičius E. Bostone $9.41 sios lietuvių farmerių kolonijos
P.
Amerikoje. Apgyvendinome 360
lietuvius farmerius, kurie trum
So. Bostonas.
$19.35 pu laiku rengiasi išleisti ScottNavikas
14.73 ville, Mich. Amerikos lietuviams
Šapalis
ūkininkvstės laikraštį. Ta didžiau
$3.45 sioji lietuvių farmerių kolonija
Grubioliutė
2.19 randasi ant gerų derlingų laukų
Dusevičiutė
puikiausioj apielinkėj
miesto
Q.
$7.14 Scotville ir portavo miesto LuJ. Sutkevičius
2.57 dington, Michigan valstijoje, MaF. Barase vičiutė
son eounty. Toj puikioj apielin
A. Neveriutė
.85 kėj mes turime daugybę visokių,
R.
farmų parduoti, ant kurių galime i
Maynard, Mass.
kelis tūkstančius lietuvių farme-'
rių
apgyvendinti. Rašykite tuo
$30.94
B. Pauža
jaus
indėdami už 4 cenuts krasos
S.
markhj, o mes prisiusime tos ko
Charlestown, Mass.
lonijos mapą ir parčįuodamųjų
$10.87 puikią farmų katalogą su daug
V. Jakštis
1.80 , pa veiksli} iš lietuvių farmerių gy
O. Markoniutė
.53 venimo.
F. Urbon
Adresuokite,
T.
A. KIEDIS & CO.
Brighton, Mass.
$29.47 Peoples Statė Bank Bldg.
M. Siekis
Scotville, Mich.
.25
L. Stegman
U.
LIETUVIS KRIAUŠIUS.
.59
M. Budrevičiutė
Pasiuvu visokius drabužius
V.
$3.56 pagal naujausią madą, vyriškus
Petraičiutė
W.
ir moteriškus.
Darbą atlieku
$24.99 gerai, teisingai ir pigiai. Taip
V. Čyžius ir V. Šarkus
X.
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir
kvarbuoju.
Everett, Mass.
Kapitonas J. šaparnis.
PETRAS MAKAREVIČIUS,
$1.02
J. Zardeskiutė
(Arti lietuvių bažnyčios)
.59
Jurgis Aukštikalnis
105
So. Meade Str.,
.56
Marijona Raskauskaitė
Wilkes-Barre,
Pa.
.46
Ona Raskauskiutė
.35
Pranė Raskauskaitė
Back Bay.
I
Dr. Paul J. Jakmauh
.62
D. Antanavičius
(Jakimavičius)
F. W. Strakauskas
Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
(rašt.)
509 EEOAEVAY Cor. G ST. SC. EOSTON.
Tel 502 S. B,
(Toliaus bus)

BACK BAY 4200

Mano vienpiiiečiams

DR. F. MATULAITIS
Ofiso udynos
1-8 P. M 7-9 P.M.

Gydo vieokiM^ligM
PriskirialAkinhia.

Turiu už garbę paskelbti sa
vo skaitlingiems prieteliams ir
abelnai visuomenei, jog aš esu
susinešęs su gerai žinoma rūbų
firma HARRISON COMPANIJA
ant Washington gatvės, kampas
Beach. Po daugelio metų mano
sunkaus darbo mano nuolatinis
troškimas įsigauti į platų preky
binį lauką išsipildė pilnai. Ka
dangi mano pasisekimas pilnai
priguli nuo jūsų parėmimo, tai
aš labai pasitikiu, kad leisite man
išpildyti jūsų reikąlavimus dra
bužiuose.
Todėl aš širdingai kviečiu
visus savo prietelius ir vienpiliečius atsilankyti pas mane. O aš
Joseph Zupkowski.
<sužinojęs visų pageidavimus išpildysiu pagal geriausio> isavo išgalėjimo.
Kreipdamiesi
prie manęs su užsakymais, jūs prigelbėsite man kilti vis
augštyn ir augštyn toje firmoje, kurią aš turiu už garbę
reprezentuoti. Dėkuodamas savo seniems ir brangiems
draugams už pereitus prielankumus ir tikėdamasis tolimes
nio rėmimo pasilieku pasiryžęs jums geriausia patarnauti,
JOSEPH ZUPKOWSKI.

419 Boylston St, Boston, Mass.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. RE1LLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.
PRIE DORCHESTER ST.

Nedaliomis
nuo 10 vai, ryta
iki 4vaL vakare.

Valandos
nuo 9 vaL ryta
iki 8įvaL vakare.

Didelė drabužių,, aprėda • laiko savo formą ir nesirauklų ir apvalų Harrison kom sieja.
Š16ja. Harko siūtai ir overpanija yra gerai žinoma kotai yra visuomet rankų
Naujojoj Anglijoj už savo darbo ir lygūs kriaučių pa
teisingą biznio vedimą ir že darytiems.
mas kainas, už gerą tavorą.
Harko siūtai vyrams ir vai
Mes pilnai garantuojame I kinams nuo $12.50 iki $25.00.
kiekvieną dalykėlį, nuo mū
Harko pavasariniai overkosų perkama ir pinigai tuo tai nuo $9.75 iki $20.00.
jaus sugrąžinti, jei dalykas
Pas mus yra didelės daugy
nebus atsakantis. Audimas, bės vyriškų aprėdalų ir skry
vartojamas teisingai pagar bėlių ir pagarsėjusių Pacsėjusių Harko Brand drabu kard čevervkų po $4.00 ir
žių, yra taip padarytas, jog $5.00. Kitokie eeverykai nuo
iš jo padaryti drabužiai už- $2.50 iki $3.00.

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

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

The Harrison Company
662-672 Washington St.
cor. Beach.

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

ATYDA

LIETUVIAI PAS SAVUS.

Ansonijos ir apylinkių lietuviams šiuomi pranešu, jog
atidariau fotografijoms trauk
ti galeriją ir darbą atlieku ar
tistiškai.
Reikale kreipkitės lietuviai
pas lietuvius.

Jonas Baltrušaitis
66 Third St., Derby, Conn.
(42-55)
SVARBUS PRANEŠIMAS
“Darbininko” agentams šio
mis dienomis atspausdinome
labai parankias knygutes rin
kimui apgarsinimų “Darbinin
kui.”
Norėdami pasidarbuoti ta
me, kad parinkus apgarsini
mų savo kolonijoj, kreipkitės
į “Darbininko” Administraci
ją reikalaudami prisiųsti kny
gučių.
242 W. Broadway
So. Boston, Mass.

i
Lzlaikom didžiausia krautuvę
[deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
Pasiuvant drapanas sulig nau- dam ant bargo ir ant išmokesčių.
jausios mados ir pagal Jūsų noro. ant lengvų išlygų.
Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
JONAS BERZELONIS & CO.
28 Chandler Str., Boston, Mass. vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup
(Castle Sųuare’s Block’e.)
čiams, didelį, naują katalogą
siunčiame ant pareikalavimo u#
25 centus štampų.
J. P. TUINILA.
Vienatinė Lietuviška V 822 Washington St., Boston. Mass

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų celuloidu. 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.

Krautuvė

M. A. NORKŪNAS,

Lietuvis Daktaras

Kuri užlaiko visokio tavoro, reikalingo mainenieriams.

166 MELROSE ST., ::
1210 S. Broad St.,
Philadelphia. Pa.

V. LUKOSEVICIA,
Minersville. - - Pa.

Valandos

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

Vienatine Lietuviška

DIDŽIAUSIAS IŠPAR
DAVIMAS.
C. & P. Phone St. Paul 5947

Parduodu laikrodžius vyriš-;
kus ir moteriškus sulig naujau
sios mados ir už pigiausią pre-

G R ABININKAS
IR
BALZAMUOTOJAS.

Pagrabus atlieku pigiai ir gra
žiai. Esu 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
mane.
Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS,
Dabartinės prekės laikrod

Turėdamas kitą užsiėmimą
prie bilijardą arba (Poolroom)
Bolių-kambarį, neturiu laiko
pardavinėti ir dabar noriu par| duoti visai pigiai.
Oras nors buvo gana biauS. Bostono dirbtuvėse.
Tavoro turiu apie porą tūkrus, bet ant abiejų mišių at Kapitonas Juozapas Vinkevičius. j stančią vertės.
silankė gana skaitlingas žmo Į Jonas Zulonas
$5.76
Jeigu kam būtų reikalinga
nių būrys.
5.17 pirkti, tai malonėkite atsiĮ Jonas Kazlauskas
Rep. į Jonas Baltrušaitis
4.93 ; šaukti arba ateiti ir pažiūrėti.

3.26
i Petras Mikalonis
žių tokios:
500 So- Paca Street,
G.
Niekur neteko mtyti ar gir
Moterų
laikrodžiai
14
k.
nuo
Baltimore, M. D.
j
Rokas
Kazukevičins
Field
dėti kad per Velykas būtų
$15.00
iki
$50.00.
$37.23
nors vieną lietuvį paėmę į šal Į Lumber Co.
Vyriški 14 karato nuo $25.00
tąją.
H.
GERA PROGA!
$9.90 iki $50.00.
Rep. Į M. Kavilonis
žiedai
moteriški
14
k.
nuo
Gramatika
angliškos
6.68
j J. Povilaitis
kalbos mokytis be mo
$2.00
iki
$30.00.
.45
Į Jonas Keršis
kytojo (apdalyta) __ $1.00
Taip-gi daugiausia visokių
Vaikų Draugas arba
L
Į auksinių daiktų visai pigai.
kaip
mokytis skaityti ir
E. Bostone.
230 Broadway
rašyti be mokytojo....... 15e
Kapitonas Viktoras Vaitkevičius.
Naujas Būdas mokytis
So. Boston, Mass.
4,73
A. Gendroliutė
rašyti be mokytojo....... 10c
Aritmetika mnkinimni2.85
į J. Komičiutė •
LIETUVIŲ
KATALIKIŠKŲ
si
rokundų, au paveik
1.35
i Ona Jankauskas .
slais (apdarvtal ............35c
LAIKRAŠČIŲ
AGENTAS.
J.
Viso $1.60
uris atsibuvo bal. 16 d. 1916 , V. Tamulaitis Copley Sq.
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap
Kas pas ma.no užsirašys laik
is Bostono mieste. Buvo apylinkėje
6.53 raštį **TDarbininkų,
garsinimą iš “Darbininko”
'1
’* kuris eiir
$1.00 per money orderį,
išdalinta aukų rinkėjai, kad
na tri sykius į savaitę ir užK.
tai
gaus visas 4 knygas 60e
is vyras turėjo prižiūrėti 10
R1IT1O K s $3.00 už visus metus,
s
pigiau.
N.
Station
apielin.
merginas.
.... ,
.
gaus
gražią
knygą
dovanai,
P. MIKOLAINIS,
$4^7
Anupras Bartuška
y
~
Ager
tas
J.
Mozeris
X OTVIZIJA
R. F. D. — Route 2,
‘ 3.37
■ Al. Skirkevičiūtė
1426 So. 48 th
Kapitonas Jonas Raulis
2.30
i Ant Kazlauskiutė
Cicero
U* V.* “fz -t

■2

I Lietuviai apsi| ginkluokite taip

I

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge
ros sekančios gyduolės.
3

į

Atskaita

■

*618

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
75c.

1.00
1.00
50c.
’ 00

X)
25c.

50c.
25c.
50c.
25c.

1.00

Gyduolės dėl pataisymo
1.00
apetito
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
50e.
Gyduolės nuo kosulio ir
sunkaus kvėpavimo
1.00
Gyduolės nuo vištakių
(corn’s)
15, 20 ir 25c
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75e.
Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c.
Gumas nuo dantų gėlimo lOe.
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 svei
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame bus
sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

So. Bostono Tau
tos Fondo 11 skyi\
Tag Day.

į

:: :: MONTELLO, MASS.

J

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų.
Gy
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime ju
eipresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
Nusipirkite savo namus
ir už juos randas išsimo
C
kės, tai
senatvėj turėsite
dailų gyvenimą. Apdrauskite (inšurinkite) na

226 Breadwayjktrtl C St, So. BostonJlaai»J

