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I vo triukšmą. Jis pradėjo žmoRusijoj, bet ir visoj Europoj,
Verduną
nelius raginti prie darbo jog
aprūpintas geriausiomis maši
pas juos randasi daug darbų
nomis. Paskutiniu laiku Šiau
tik nesą kam dirbti, Todėl
PAIMTI DIDŽIĄJĄ
liai aprūpinta dar keletą naujų
už savo pasidarbavimą priraTVIRTOVĘ.
gelžkelių.
Vokietijos valdžia užuodžia
Laikraštis “Lietuva” pa jisai bus Londone, Paryžiuje, šydavo prie parapijos, o už
r
jau
pradėta
manyti,
Tokiuo būdu Šiuliai virtę
nepasitenkinimą savo žmonių.
duoda tekstą telegramos, ku Italijoje. Visur galės Lietu prirašymą imdavo $6.00. Tais
iai atkando dantis Rengiasi sutikti nemalonumų,
svarbiausiu karuomenės vežio
rią gavo B. K. Balutis iš Ro vos vardą ir reikalus paskelb laikais labai daug lenkų atsiuno
ir
jog
atsinorėjo
jimo
punktu.
o gal ir triukšmų.
mano Karužos, kuris, kaip ži ti pačiose intekmingiausiose ir rasdinėjo prie ofiso su korte
KIEK ATSIĖJO KARĖ.
.
Vokiečiai
jau
buvo
Šiaulius
aplankė gen. HinŽmonės reikalauja taikos.
noma, buvo deleguotas į Eu augščiausiose sferose. Jei prie lėms. Taip tik tie ir gaudavo
Francijos valdžia paskelbė,
smarkiau
veikti
kiReikalauja dėlto, kad vis dau jog jai ši karė jau prarijo denburgas ir gen. Falkenhairopą kaikurių Amerikos lietu to pridėsime žygius Europoje darbus, o mūsų lietuvėlių jau
idė,
jog
nesivarys
totur
ir
giau kraujo praliejama, dėl $10.500.000.000. O Anglija nas.
J. Gabrio, panelės Iv. Pouv- dikčiai sumažėjo. Kur pir
viškų organizacijų.
Verduno.
to, kad maisto stokuoja ir dėl karei išleido $11.910.000.000.
Telegrama skamba šitaip: reau ir mūsų amerikiečių dele miau dirbdąvo tik vieni lietu
jog
dalykai
einaVoikečių karės taryboje Vil
to, kad vokiečiai ima bijoti,
Konferencija atidėta. gatų — tai randasi didelė vil viai, o dabar jau tik pusė.
Anglijos turtas — jos že
; Korespondentai iš kad giliukis karėje gal persi; mės, javai, dirbtuvės ir tt. niuj, keletą savaičių atgal, su
si
Sutikau Yčą, kuris yra na tis, jog lietuvių tautos klausi
Bosai sumaišė. tautas, kad Vokie
pranešinėja kitaip, mainyti ir gal vokiečių armijos aprobuojama, jog siekia $85.- lyg “Rieč” pranešimo, suski
riu specijalės rusų parla mas bent syki bene pataps pir negailima būtų darbininkams
i
visvien
tikisi paimti būti sumuštos.
mentarės delegacijos, pa mos eilės Europiniu klausimu. susitaikinti.
000.000.0000. Tai reiškia An lo dviejų generolų — HindenVienok ant galo tą
tvirtovę.
Tik
nesitiTodėl kaizeris renka apie glija šiai karei jau išleido sep burgo ir Bielovo pažiūrų vieno
siųstos į Londoną. Sykiu Pajuto tai net ir rusas biuro viskas išeina aikštėn ir kas rei
įnąti ją vienu šuoliu, bet save geležinės valios, patyru
mes važiuosim į Paryžių ir kratas (pav. toks Gurko). Jau kalinga, tai ir reikalaujama. ki
tintą dalį savo turto. Franci dumas. Bielovas laikosi nuo
monės, kad būtinai reikią da
nuolatiniu
jos
gnaibymu.
Taip

Rymą, kur atlankysim po matyt ir tenai skaitomasi su
Tai-gi broliai darbininkai, gi vokiečiai nesitiki to, kad sius vyrus. Daug svarbos pri jos turtas siekia $50.000.000.- bar pradėt brukties, gi Hinduodama ta, jog maitinimo 000. Reiškia Francija išleido
piežių delei Lietuvos rei lietuviais, kad išdrįstama pra dagirdę, jog cukemėj pakilo
Verdunį.
paėmę
pakrikdys
talministeriu paskirtas von Wol- šiai karei penktą dalį savo tur denburgas priešinasi Bielovo
kalų.
Aš reprezentuoju sitarti apie Lietuvos laisvę. mokestis neskubinkit prie dar
nuomonei, nes dabar, esą, perkinink
dow iš Pomeranijos. Tas, a- to.
Centralinį komitetą ir A- Juk dar nesenai tie patys biu bo, nes dar nėra pabaigta ma
maža jie turį spėkų šiame fron
Ka
ir
matome,
jog
vomeriką. Astuoni nariai rokratai 'buvo aršiausi Lietu žu kaikuriems reikės darbas
not Vossische Zeitung, yra
■markiai
gnaibo
drutrusų parlamentarės dele vos smaugėjai.
Dabar jau, palikti. Tai nereiktų jo vietą kiečiai
žmogus su kieta kumštim ir ge NEPERGYVENO SOPULIO. te.
vietes Terduno apylinkėse ir ležine valia. Tas vyras pasi
Hartford, Conn. — Našlės
gacijos oficijaliskai atlan matyt, virsta kita gadynė. Ži užimti.
Taip-gi ir darbinin padarė įžymius laimėjimus.
Liepta pašaukt karuomenėn
kė Londoną.
Yčas laikė noma, tai tik gražūs žodeliai, kai tos dirbtuvės apsimislykit
žymėjęs lenkų persekiojimais. Vormella du vaiku—dukterį 7
oficierius
baltabiliečius, atleis
paskaitą apie Lietuvos kuriuos kažin dar ar imtų vy ką dirbat.
Vokietijos laikraščiai išsijuosę metų ir sūnų 5 metų amžiaus
tus
nuo
tarnystės,
taip-gi gy
m. ėmė atakuoti taip aiškina, jog valdžia norinti suvažinėjo automobilius. Kū
reikalus. Durnos vice-pre- kinti gyveniman tokie Gurkos,
Reporteris.
vadi
Mirusio
Žmogaus taikintis, kad taikos nėra, tai nelius taip sulamdė, jog jau dytojus, veterinorius ir farmazidentas Protopopoff ir jeigu jiems Lietuva vėl patek
Kalną.
Francūzai
labai
lai talkininkų kaltė.
sunku buvo pažinti. Motina sentus lig šiol pasiliekančius
Valstybės Tarybos na tų. Juk nesunku Lietuvai ir
VIS GI NEPATENKINTI. kėsi,
ė
baisią
ugnį,
ke

rys Gurko kalbėjo, išreik daug pažadėti, kada ji iš rusų
išvydo savo vaikų lavonus po pašalinėje tarnystėje.
atmušė, bet vokie- MILITARIZMO LOPŠYJE. licijos nuovadoj ir iš neipasaHiUsgrove, R. I. — Darbi letą
šdami velijimus, kad lie ranki} išslydo.
Tad jei ir ne
ktoks
didis užsispyrininkams
Mallcable
Iron
Works
tuviai sugrįžtų laisvon patektų Lietuva galutinai vo
kyto nusiminimo bandė nusiBuvęs Kauno tvirtovės ko
mas,
ad
jie
dasigavo prie
Lietuvon.
kiečiams, mums dar begalės gegužio 1 d. buvo pakeltos al
Vokietijoj jau kūdikiai lop nuodinti. Gėrė nuodų ir liko mendantas Grigorjevas yra da
^pozicijų ir iš pirmu- šyje pratinami prie bombų me vos gyva.
Dabar sus
KARUŽA. darbo reikės padaryti, kol ru gos aut 20 nuoš.
bar uždarytas Jaroslvlio kator
ų išmušė francū- timo iš aeroplanų. Mažutės
treikavo
reikalaudami,
kad
Kaip žinome, Tautos Ta sų visuomenė ir biurokratija
giniam kalėjime. Jo žmona
vokiečiai paėimė bombos visai panašios į tas,
rybos ingaliotiniai kun. Barki- būtų priversti pripažinti mūsų pakeltų dar ant 10 nuoš.
KAIP SULAUKTI IL
gyvena tame pat mieste.
eivių, 31 ofieierį ir kurios vokiečių metamos iš ae
ška ir Dr. Bielskis išvažiavo iš reikalavimus teisėtais ir juos
GO AMŽIAUS.
RADO MANIERIŲ LA
UStockholmo, nesulaukę nei Y- išpildyti.
roplanų. Ant bombos parašy
New York. — Henrietta PaVONUS.
dvi
savaiti vokie ta: “Gott strafe England.” tterson, sulaukus 99 metų amGenerolas Plėvė, buvęs vir
čo, nei Karužos, nes per ilgai
Šiaip ar taip, vis dėlto tos
_
čiai
__
_
dįnęjo
Mirusio
Žmo

Marathon,
Tesąs.
—
Ties
būtų reikėję lankti. Tai-gi žinios yra labai džiuginančios.
Bomba-turirankenukę ir kūdi- žiaus duoda ttkią jodą lienu> šininkas Rygos-Dvinsko fronto
San Vincente rasta trys negyvi gaus kalną ir kalno No. 304. kis meta ją iš lopšio, kai ko kurie nori ilgo amžiaus: “Būk pasimiręs nesenai dirksnių ligų
ir sumanytoji konferencija tu
mainieriai. Jie buvo prapuolę Po ilgo bombardavimo vis-gi užsimano.
rėjo būti atidėta. Vėlgi iš
vis užimtas, užmiršk praeitį ligonbutvje Petrapily. Dieną
francūzų
drutvietes
mat
apsilnuo
mūšio
ties
Glen
Springs.
prieš mirsiant iš liuterių tikėji
savo delegatų mes turėjome
ir jausis jaunu.”
pnino.
mo perėjo stačiatikių tikėjiman
žinią, jog jie sumanę kviesti
APGAILESTAUJA.
PRITRUKO DARBININKŲ.
tą konferencijų kiek vėliau —
KALĖJIMAN UŠ ŠMEIŽIMĄ ir tapo palaidotas stačiatikių
Vokietijos
valdžia
pasiuntė
RUSUOS
FRONTE.
Massachusets
valstijos
pa

PAKĖLĖ
MOKESTĮ.
kapinuose.
Šveicarijon ar Londonan. Da
ŠLOVINGO MIRUSIO
Rusai praneša, jog vokie Šveicarijos valdžiai apgailesta
American Sugar R. Vo. So. ieškojimo darbo biurai skelbia,
bar mūsų delegatai nuvažiavo
VYRO.
(“Rygos Garsas”)
į Lietuvą (apie 20-22 balan Bostone, Mass. pakėlė mokestį jog šioje valstijoje niekuomet čiai buvo bepradedą ofensyvą vimą, kad su laivu Sussex,
Tacoma, Wash. — Jaunas
džio), tenai viską ištyrę ir vi ant 6 nuoš. Skaitytojai gali pa taip netrūko darbntinkų, kaip Ilukštos apskrityje ir į šiaurę kurį vokiečiai sutorpėdavo, nu vyrukas, Paul H. Haffer pasa
sus reikalus atlikę žadėjo va tys apsvarstyti apie minėtos dabar. Trūksta ypač amat- nuo Ilsen. Bet buvo atmuš skendo du šveicaru. Vokieti kė šmeižiančius žodžius apie PAKVIETIMAS Į II-ĄJĮY
ja pasižadėjo atlyginti nuken
žiuoti į Šveicariją ir paskui į Co. mielaširdystę ir delko ji pa ninkų. Paprastų darbininkų ti su stambiais nuostoliais.
SEIMĄ.
šlovingą vyrą Jurgį WashingKitose fronto dalyse buvo tėjusių šeimynoms.
Rymą pas Šventąjį Tėvą, į ku kėlė. Žmoneliai kentėjo jau kai-kur nei už $3.00 dienoj ne
II-as
LRK
Moterų Sąjungos ’
toną.
smarkių
artilerijos
veikimų.
O
galį
gauti.
ilgą
laiką
ir
jau
daėjo
iki
to,
rį kreipties Lietuvos reikalais
seimas bus So. Boston’e Mass.
tie veikimai ypač buvo smar KARALIUI DARĖ OPE
jie yra ingalioti šių mūsų or kad pradėjo savo reikalui
PAGIMDĖ TRYNUČIUS IR 5 ir 6 liepos šių 1916 metų.
RACIJĄ.
kūs Dvinsko apskrityje ir į pie
KAIP ATPRATINA NUO
ganizacijų: amerikiečių Tautos svarstyti. Tai-gi gegužio 13 d.
Paskirdama II-am seimui
MIRĖ.
tus nuo Smurgainės ir Krėvės.
SVAIGALŲ.
Tarybos; Susi v. L. R. K. Am. pagal savo susitarimą 1:10 vai.
laiką aš kviečiu visas mūsų
Danijos karaliui Christianui
Francijos amunicijos iminisir Rymo—Katalikų Federaci po pietų sustabdė mašinas ir
X padaryta operacija,
Tu- Omaha. Neb. — Anna Ricliter, Sąjungos kuopas dalyvauti
jos. Jie turės tam tyčia pri suėjo visi vienon krūvon. Bo teris Thomas apreiškė, jog bi RUSAI SUSIJUNGĖ SU
rėjo nesveikus vidurius,
Po 23 metų motina, pagimdė try- tame seime, atsiunčiat sava
ANGLAIS.
nučius. Trvnučiai visi vaikai delegates — nuo 20 narių pa
ruoštus nuo tų organizacijų sas biskį numanė apie tai. Grei le koks darbininkas amunicijos
operacijos jaučiasi gerai
Ypatinga atėjo žinia iš Me
ir sveiki. Bet motina turėjo vieną.
prašymus ir platų memorijalą tai davė žinoti į ofisą. Grei dirbtuvės sugautas vartojant
Kuopos,
turinčios
sopotamijos.
Ten
anglai
pa

svaigalus
bus
pasiųstas
karės
persiskirti
su šiuo-pasauliu.
apie dabartinius Lietuvos var tu laiku pribuvo vyresnieji bomažiau, kaip 20 narių taipNEKO NESUSEKĖ.
siekė savo tikslo ir ties Tigro
gus ir jos politiškus siekius. 1 sai ir pradėjo derybas vesti su laukan į apkasas.
pat galės atsiųsti po vieną de
Sako, kad žmonės karės upe susijungė su rusais, atė Ottava, Canada. — Kai vas. PUSĖ VAIKŲ LIGUISTI.
Mes spėjame, jog kun. Bar- darbininkais: apskelbė jiems,
legatę.
Valstijinis švietimo kornisituška, Dr. Bielskis, Martynas j jog sutinka padidinti mokestį lauke nejaučia pagundos varto jusiais iš Užkaukazio. Pas 3 d. sudegė Kanados parlamen
Mūsų S. Bostonietės sesutės
anglus atvyko tik būrys rusų to rūmai, tai valdžia buvo jonierius Thomas B. Finnegan rodo savo svetingumą: pasiža
Yčas ir Romana« Karuža susi ant 6 nuoš. Darbininkai šiuo ti svaigalus.
paskyrus komisiją ištirti gais paskelbė, jog iš 2.000.000 New da per seimo laiką duoti ger
kavalerijos.
tarė susitikti Šveicarijoj arba I laiku sutiko ant to pridėjimo,
Tose vietose dabar turkai ro priežastį. Dabar ta komi Yorko vaikų lankančių mokyk biamosioms delegatėms už dy
Italijoj ir pas Šventąjį Tėvą bet ir pasakė bosui, jog sutin VIENA VALANDA PIR
ėmė trauktis atgal. Apleido sija apreiškė, jog nieko nega las pusė jų turi šiokias to ką butą ir valgį. Tai-gi iškasMYN.
atsilankyti kartu. Juk supran ka šiam laikui, o kaip ateis
Bethaiessa
ir anglai atėmė lėjus susekti ir visas dalykas kias negales arba kūniškai nė čių daug nebus ir visos kuopos
Visi
Anglijos
laikrodžiai
—
tama, kad p. Karuža vienas vasaros karščiai, tai mes reiesanti tikra paslaptis.
taip-gi
Dujailam.
geležinkelių stotyse, viešose Į
ra normaliai.
negalėti} atstovauti visų ameri kalausim daugiau.
lai pasirūpina atsiųsti delega
tei. Per šiuos metus mūsų or
Žinoma darbininkai nebūtų įstaigose, biznio įstaigose pa-i
kiečių, ypač tada kada kata
REVOLIUCIJONIERIAI
ITALUOS FRONTE.
Verduno gynėjas, generolas ganizacija žymiai išaugo, pa
likų visuomenė išsiuntė savus nusileidę, jei nebūtų matę bū Į varyti viena valanda pirmyn
I
Tame
fronte
po
didelių
vei

prisitaikė
viPrie
to
žinoma
Ember štai ką sako apie toli didėjo skaičius narių ir kuopų,
delegatus. Susiėję į krūvą, rį streiklaužių, užpakalyje
NETEKO VADO.
mesnį rubežių gynimą: “Po ka atsirado naujų reikalų ir suma
Nors nematė tik suomenė. Tas padaryta todėl f I kimų truputį apsiramino mū
jie galėtų atstovauti bent tuos stovinčių.
anks- šiai.
Abi pusi panešė dide ' Cliinijos revoliucijonierių rės tvirtovių daugiau nebebus. nymų. Tad ir šis antras seimas
Amerikos lietuvius kurie stovi rai, bet jau buvo girdėti, jog kad bus ekonomiškiau
lius
nuostolius
ir dabar tik vadas Chęu Chi Nei tapo nužu- Nuo Dunkierkos iki Šveicarijos turės būti turiningesnis ir dar
čiau
žmonės
stos
darban,
anks

ant tautiško pamato. Dalyvavi jau kompanija drūtinosi prie
|
tvarkosi.
1 dytas Shaughajuj. Užmušė sienai mes iškasime milžinišką naudingesnis organizacijai, ne
mas Karužos delegacijoj pas streikų. Komapnijai buvo ge čiau vakare užsidarys darba
Bet artilerijos veikimas, tai jai yra Y’uan Shi Kai šalinin kasinį, apginkluotą kulkasvai- gu pernykščių metų seimas.
Šventąjį Tėvą yra tai labai rai derybos vesti, nes ji turėjo vietės. O iš ryto darbe jau
džiais ir elektrinės vielos tink Tarp kitų svarbių reikalų, ku
svarbus ir smagus apsireiški pusėtinai darbininkų streiklau šviesu. Tai vieną valandą die-1 be paliovos eina. Tik atakų kai.
.
nedaroma.
Y
’
pač
austrų
arti

noje
žiburiai
degs
mažiau.
■
lais. Jau dabar galima pože riuos turėsime apsvar.tyti,
mas. Mūsų laisvamaniai, ku žių, o darbininkams, tai sun
TRYS NAUJI CHINŲ miniu ruvu iš Šveicarijos pa- pramatomi yra šie:
rie taip bijo Rymo, be abejo ku buvo. Kompanija, dasi- Truputį anksčiau tas pat Vo lerija didžiai veikia. Turbūt
austrai
rengiasi
prie
didelių
aKUNIGAI.
kietijoj
padaryta.
girdus,
jog
jau
darbininkai
.
sieniu
išlįsti Žieminių jūrių panės pasiskubins sušukti gvolto,
1) Pa gilinimas ir paplatini
takų.
Pekino
katedroj
įšventinta
I
kraštin.
”
bet rimtieji tautininkai, žino pradeda susiprazdinėti kas dėl
mas
apšvietos darbo, kurį taip
Vokįečiai su neišpasakytu
trys
chinai
kunigais.
Jie
yra
SIAUTĖ TORNADO.
ma, nepasmerks to žingsnio. jų reikalinga, tai ji parsikvie
gražiai pradėjo varyti mūsų
atkak
ATAKAVO EGIPTO
Petras Shu, otiejus Yu. ir i
Deuver. — Yuma apskrityKaro imtinis latvis Skadė. Sąjunga;
Čia ir bene bus gera proga ga tė iš New Yorko streikierių ir
SOSTINĮ.
Antanas Che. Jiems tapo pa dirbęs Šiauliuose odų fabrike
lutinai paaiškėti, kas yra tau susivedė visus į šapą ir laikė • je siautė smarkus tornado. Su2)
Galutinas sutvarkymai
Du
teutonų
aeroplanu
ata

skirtos parapijos. .
ir išbėgęs Rusijon, pasakoja: mūs pašalpos skyriaus;
tietis, o kas ne. “Lietuva? juos atskirame kambaryje: lau | žeista 18 žmonių ir daug namų
Kadaisia gyvas ir darbštus
jau pritarė tam žingsniui, lau kė tik nesutarties su darbinin i išgriauta. Visos telefonų ir kavo iš padangių Egipto sosti
3)
PadidininAs agitacijos
nę
Cairo.
Numestos
bombos
NELAIMĖ
BUVO
ATSIVER

j
telegrafų
vielos
nutraukytos.
kais.
Be
to,
kaip
girdėjom
Šiaulių miestas, dabar visai be- 3ąjungos naudai,
ksime, ką pasakys kiti jų lai
TIMO PRIEŽASTIM.
tai dasidėjo dar ir lenkų kuni Tornado sekė ledai ir baisus ly užmušė 2 ir sužeidė 13 civilių
I veik be žmonių. Vokiečiai Šiaukraščiai.
4) Atsiliepimas į tėvynės
I ir 5 kareivius.
M i ss Margaret Teuton bu 1 liuose buvo atidengę odų fab Lietuvos nelaimes ir reikalus
Bet svarbiausia žinia yra ta, gėlis, kuris pereitą nedėldienj tus.
Į
vo sužeista, kuomet Milforde, riko kelioliką skyrių, tečiau ir ypatingai 5) Moterų laikraš
jog Martynas Yčas pakliuvo į per oamoksią pakvietė savo pa
I
DARĖ.
OPERACIJĄ
DIDŽIAUSIAS
JAVŲ
.
Conn. buvo ištikus nelaimė ant delei odų stokos, naujieji sky čio įsteigimo klausimas
rapijoms
prie
cukrinės
darbo.
neskaitlingą Rusijos Dūmos
I
GENEROLUI.
SANDĖLIS.
geležinkelio. Ji buvo protes- Į riai ir vėl užsidarę. Tedirbę
Taip metai atgal buvo dar
delegaciją į Anglijos parla
Linkiu sulaukti didžiausio
Francijos gen. Gailiem, kurs Į tantė ir kai išvydo nelaimės1 min. fabrike vokiečiai ir rusai skaičiaus gerbiamų ų delega
Montreal, Can&da. — Nese
mentą (tik 8 delegatai). Čia ir bininkai pakėlę streiką, net
garbe lietuviams, ir didžiausia jau ir uniją buvo pradėję nai čia pastatyta didžiausias kovo 16 d. atsisakė dėl nesvei vietoj nesvietišką pasišventi karės imtiniai. Meistrai čia čių, kurias trokštu pasveikin
nauda iš to galės būti. M. Y- tverti. Bet nieko nepešė, todėl pasaulyje javų sandėlis. » Jo katos nuo buvimo kariniu mi mą katalikiškų vienuolių, tai •— iš Briuselio belgai ir iš Leip ti seime.
čas be abejonės mokės sunau | kad buvo sunkūs laikai. Be- pastatymas atsiėjo $800.000. nisteriu, turėjo pasiduoti o- j panorėjo būti išpažintoja to cigo — saksai. Visai garais te
Su gilia pagarba
doti tą savo laimikį Lietuvos į darbių buvo užtektinai, o tara Gali sutalpinti 4 milijonus bu peracijai. Operacija nusise-I tikėjimo, kuris įkvepia tokį dirbąs tiktai Frenkelio fabri
’ Marijona (Juškienė
kė.
pasišventimą.
| kas, didžiausias ne tik viso *
naudai. Drauge su delegatais , dar lenkų kunigėlis pridėjo sa- šelių javų.
* Centro pina.
i*
I
i

Linksmios žinios.

išlaidos
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Streikelis cukrinėj.

DARBININKAS7'
48
žnyčioje, tai tuo jis reiškia, jog be Dievo nė
Idealizmas, pasišven-1
*
I nepasisektų suklaidinti nei vie- ]luose.
ra draugijos; be įstatimdavėjo žmonių įstaty
no gero žmogaus, tuojau čia timas neina poroje su gomurio
mai yra bejėgiai suvaldyti saumeiliškas užgai
pat noriu tarti jiems dar kele lepinimu, su girtavimu.
das žmonių; ir be meilės visi įstatymai šalti,
Tamsta, p. X-e, iškreipda
tu žodžių.
neįtikinanti
ir silpni Vienas, teisingumas be
mas
mano
mintį,
prikaišioji
j
Kodėl aš tų visų X-o neva
gailestingumo
yra beširdis ir gailestingumas be
verstinį straipsnį priskaičiau man, jog aš nurodinėjęs, jog
(Tąsa)
meilės priklas. Be Bažnyčios negali rastis to- ’
girtuoklystės
pačiam p. X-ui ir apkaltinau už ‘ ‘ panaikinimui
2-OJI ENCIKLIKOS DALIS.
kio augštesnio moralio įstatymo. Darbininkų
jį ir “Lsetuvos” redakcijų?
daugiau-nieko nereikia, kaip
padėjimas šioj gadynėj yra to pasakymo patvir
Gi todėl, kad X-as, paduo žmones apšviesti.”
Dievas įsteigė Bažnyčių, o Bažnyčia sut
Kiną iš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis damas tų straipsnį, nepažymė
Aš sakiau, kad žmonės ge varkė krikščioniškąjį pasaulį. Per tris šimt tinimu.
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Bv. Juozapo
Toliau Enciklikoj parodomos dvi kitos
jo iš kur jisai jį ėmė: kas jo ria dėlto, kad nežino kų daro, mečius pasaulis veikė prieš Bažnyčią ir nusi
Darbininkų Sąjunga.
buvo autorius, kur jis buvo kad silpni yra, kad peržemi kratė nuo pirmųjų principų, nuo kurių ėmė sa priežastys kodėl Bažnyčios veikimai yra išgaPrenumeratos kaina:
ningiausi draugijai ir ypač milijonams pasau
išspausdintas, iš kokios kal yra, kad gyvena dėl savo go- !vo pradžių; o tie yra:
Metams tris kartus savaitėje----------------- 2------ $3.00
bos vertė.
Kiekvienas vertė mūrio malonum ir tt.
Tikėjimas, neperskiriama lio nuskriaustųjų. Biednieji yra Bažnyčios yPusmečiui ”
”
------------- —--------- $L50
jas tų padaro.
Gi p. X-as tik
Tad ar teisingai Tamsta moterystė, krikščioniškas au patingoje globoje. “Dievas išsirinko sau pa
Utaminko ir ketvergo at skiri numeriai po ------2c.
biednuosius.”
“Klausykit, mielieji
pasakė, kad jisai jį iš kažkur mano mintį perdavei? Ir ko klėjimas, paklusnumas Gal saulio
Subatiniai numeriai po__________________ -— 3c.
išvertė.
Tad mes ir turėjome dėl gi Tamsta mano mintį vai krikščioniško pasaulio. mano broliai, ar-gi Dievas neišsirinko pasau
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:
lio biednuosius,
pilnus tikėjimo ir įpėdinius
kibti ne į nežinomų
autorių, tyčia iškraipei.
Bene tik to
Vaisiai to veikimo prieš Bažnyčių yra atskaralystės,
kurių
jis
pažadėjo tiems, kurie jį
bet
į
patį
p.
X-ų
ir
“
Lietuvą.
”
dėl, kad Tamstos pamėgtieji kalūnystės, persiskyrimai, mokyklos be tikė
“DARBININKAS,”
Kol p. X-as
neparodys svaigalai jau skaudžiai atsilie jimo ir susilpninimas doriškų įstatymų. Žmo mylės. Kiekvienas gyvas žmogus yra Jo glo
242 W. Broadvay,
So. Boston, Mase
boje, kaip biednieji, taip ir turtingieji, bet
mums, iš kur jisai tų straips pė ir į Tamstos sąžinę. (Gerai
nių draugija nutolo nuo savo normalio sto
nį ėmė, tol mes turėsime pilnų L. Tolstojus ir sakė, kad žmo vio ir įklimpo į visokeriopus sugedimus. Pli ypatingoje Jo globoje yra tie, kurie “valgo
“D A B B I N I M K A S”
teisę :manyti, kad su p. X-u at nės tam visupirma geria, kad
duonų savo prakaite veido savo.” Jie yra nuo
ka žmonių draugija pasiekusi didelio išsivys
sitiko viena iš dviejų: arba savo sąžinę užmigdyti).
Gali tymo Graikijoj ir Romoj sugriuvo dėl patžu- latinėje atgailoje, kaip Adomas, ir kaip Ado
(The Worta)
jisai
tų
straipsnį
indėjo
papir

būti
ir
labai
šviesus
žmogus,
The Lithuanian tri-weekly paper.
diškų sugedimų. “Negali būti abejonės, kad mas jie gyvena prakaituodami, skursdami, ken
ktas
bravarininkų
(nes
mes
to

bet
gali
nežinoti
mokslo
paro.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by
civilė draugija visose dalyse buvo atnaujinta tėdami dažnai nepriteklių. Nuolatai jie gyve
kių “straipsnių” daugybę esa dymų apie alkolį.
Yra to krikščionijos mokslu; kad tuo atnaujinimu no ant skurdo krašto, blaškomi smarkių gyve
flt Joseph’s Lithuanian B.-C. Association of Labor.
me
matę
įvairiuose
laikraščiuo

kių,
kurie
ir
žino,
bet
geria, žmonija buvo pakelta prie geresnių daiktų; net nimo bangų. Niekas tiek nereikalauja surami
Subscription Bate s:
se
ir
įvairiose
kalbose,
bet
to

k.
a.
daugelis
daktarų.
Jie galima sakyti ji buvo iš mirusių prikelta.” nimo, kaip jie; ir niekam Bažnyčia neapreiš
Yearly___________________ __ ________________ $3.00
kie
“
straipsniai
”
visuomet
es

geria dėlto, kad silpni yra ar “Jėzus Kristus buvo pirma priežastis ir galuti kia tiek sųjausmo, kaip jiems.
6 months .. ._____________ $1.50
ti dedami kaipo apgarsinimai ba dėlto, kad peržemi yra. Bet
Antra priežastis yra ta.
Bažnyčios prie
Advertising rates on application
nas tikslas šito išganingo atnaujinimo; taip
ir
apačioje
visuomet
esti
para

globoj
visuose
amžiuose
tverdavosi
organizaci
buvo
tiesa
ir
pasiliks,
jog
ap

Address all communications ūo
prie Jo viskas turi grįžti.”
šas bravarininkų kompanijų, skritai imant girtybė eina po
jos, kurios išpildydavo visokeriopus labdary
Šitie popiežiaus užreiškimai turi gilių reikš
DARBININKAS,
kuri, suprask, už tų apgarsi roje su tamsybe.
bės darbus.
Kaip šitokios organizacijos Ba
Kol žmo mę. Būtent ji tvirtina:
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
nimų turinį atsako), — arba gaus dvasia miega, tol jisai
žnyčios globoje kilo, taip jos globoje kilo viso
L Kad į žmonių nupuolusią ir sugedusią
p. X-as. kaipo alkolio mėgėjas nemokės ieškoti ir surasti blai
kios gildijos, brolijos, unijos, kaip tikybinės,
draugijų įvestas buvo naujas gyvenimas ir nau
Dėl patogumo ir parankamo visokius čekius
(prisipažįsta prie to 20-ame vių, prakilnių malonumų gy
taip ir pašalpinės.
Organizacijos, veikimas
ji įstatymai, kurie apvalė žmoniją nuo sugedi
ir money orderius prašome išrašinėti ant “Darbi
“Lietuvos” numeryje), kad venime. Jisai bevelys volioišvien auklėja broliškumo dvasių. O didžiau
mo ir iškėlė ją į viršgamtišką stovį. Arba ki
ninko” vardo kokiam nebūk reikalui tie pinigai
būtų drųsiau jam gerti, sten ties alkolio purvyne, zylioti
sia brolija pasaulyje yra pati Bažnyčia. Todėl
tais žodžiais tariant naturališka draugija ir nabūtų skiriama ar tai būtų prenumerata, ar kny
giasi inpiršti savo pažiūras-ir nusigėręs, kaip tas gyvulėlis
Bažnyčia laimina ir akstiną visokias teisėtas
turališki įstatymai ne vien buvo sugrąžinti prie
gų užsakymai, ar mokestis į L. D. S.
būdų ir visai visuomenei.
ir
krikščioniškas organizacijas bei draugijas.
neraliuotas.
savo pirmutinių principų, bet dar-gi buvo pa
Patsai “straipsnis” nebuvo
Geria daugelis ir šviesių kelta prie augštesnio įstatymo ir stovio. Žmo Ji pasmerkia paslaptingas draugijas, nes jos
pavojingas
visuomenei
ir
aš
jus,”apie kapitalistus, buržu
žmonių, geria daugelis ir ku nių draugija buvo padaryta tobula viršgamtiš- slimpinėja patamsėse; bet ji užtvirtina atvirus
Socijalistų “Naujienos”
nieko
nebūčiau
pasakęs,
jeigu
žmonių besivienijimus atsiekimui teisėtų daly
jus ir tt. Joks ir didžiausis
nigų. P. X-as 4 prirokavo. Ga koje draugijoje, t. y. Bažnyčioje.
Atsitolini
“
Lietuva
”
būtų
jį
indė
jusi
buržujus nekis už doliarį su
ir darbininkų reikalai.
lėtume prirokuoti ir dar dau mas todėl nuo Bažnyčios atitraukė didžių krik kų, kaip va: apsigynimas nuo tų, kurie da
tarpe
pagarsinimų.
Kaip
ji
sirgusio nelaimingo žmogaus
giau nelaimingų kunigų, tu ščioniško svieto dalį nuo jos viršgamtiškos to ro sau didžius pelnus dėl žemų algų, arba iš
garsina
saliūnus,
viskes
ir
agavimui geresnių darbo sųlygų ir tt.
Vienu
į vilkų apgavikų nagus. Gal
rėjusių tą silpnumą.
Bet kas bulybės.
Vienas iš. labiausiai prasi
lus,
taip
galėjo
pagarsinti
ir
žodžiu
Bažnyčia
pripažįsta
laisvę
žmonėms
vei
būt, kad kapitalistai minta
iš to?
Tie silpni ir nelaimin
2. Kad krikščioniškas įstatymas patobuli
platinusių
mūsų socijalistų
bravarininkų
“
straipsnį.
”
Pa

darbininkų prakaitu, bet
gi kunigai žmonių vis dėlto ne no naturalį įstatymą teisybės ir gailestingumo. kti atsiekimui teisėtų tikslų, ar tai būtų vei
laikraščių yra “Naujienos”.
vojinga
buvo
tai,
kad
“
Lietu

laikraščiai, kurie saužiniai
ragino gerti, taip kaip dabar Ir žmonių tribunalai gali priversti pildyti tą kimas individualis ar bendras kelių žmonių. Ir
■“Naujienų” redaktorius skai
vos
”
redakcija
paėmė
tas
gir

Bažnyčia ragina, akstiną žmones panaudoti tų
talpina tokių rakalių apgarsi
daro p. X-as.
įstatymą.
tosi galva visų mūsų ameriko
tas
idėjas
savo
globon,
kad
laisvę apgynimui savęs ir apgynimui bei pagelnimus, minta ne prakaitu,
Jeigu p. X-as norėjo mesti
3. Kad jis papildė įstatymą meilės, tą augniškų cicilikų.
Laikraštis
bet tų nelaimingų aukų krau parėdė padoriais rūbais ir pa ypatingą šešėlį ant kunigų už ščiausią ir tobuliausią įstatymą, kurs nors žmo bai kitų.
“Lietuva” paskutiniais laikais
kaipo
ju, kuone tikroj prasmėj to leido į mūsų išeiviją,
jų atsidavimą gėrimui, tai ne nių tribunalais negali būti priversta pildyti, tu
Vėlgi turime žinoti, jog Bažnyčiai rūpi
ėmė tų laikraštį piauti, prirogerų
pinigą.
Štai
kas
buvo
žodžio.
teisingai.
Gėrėjų yra visuose ri vienok dievišką sankciją įskiepinėti į sąžinės ne vien medžiaginis gyvenimas, bet taip-gi ir
dinėdama, kad “Naujienoms”
Ir “Naujienos” tą supran pavojinga ir štai už kų ir uomuose, yra ir kuniguose. visų žmonių.
dvasinis žmonių gyvenimas. Ir jokie žmonės
nerūpi darbininkų reikalai ir
ta. Tą supranta ir žino taip “Darbininko” redakcija ir aš Bet mūsų tautai atbudus ir
4. Kad be krikščioniško mokslo doriškieji negali būti ramūs ir patenkinti darbo gyveni
jų gerovė, bet rūpi tik išvilio
gi ir kiti socijalistų laikraš užsipuolėme ant p. X-o ir sukrutus blaivinties, mes ma santikiai žmonių draugijoj pasidaro nesimpa mu, jei jie nežino, nesitiki amžino gyvenimo.
ti iš jų kuodaugiausiai dolerių.
čiai, — o visi jie (išskyrus “Lietuvos.”
tome, ačiū Dievui, savo ku tingi, kieti ir saumeiliški.
Todėl Bažnyčia rodo žmonėms biedniems ir tur
Paskutiniame savo (20) nu
P. X-as prikiša, kodėl aš, nigus pirmose blaivininkų ei
tik vieną “Kovą”) tais mėš
Tai
kuomet
Leonas
X±ll
sako,
jog
vienin

tingiems
jų tikrų vertybę.
meryje “Lietuva” vėl rašo:
neužcita- lėse.
lais užkemša savo laikraščius. bepolemizuodamas,
P.
X-as
surado
tarp
gy

telis vaistas nuo socijalių blogybių randasi Ba(Toliau bus)
Mes norime “Naujienų”
Atsakykit, kodėl jus tai vęs statistikos žinių? Gi todėl, vųjų ir mirusiųjų tris kunigus
labai nužemintai paprašyti,
darot! Męs žinome, kad kad ir p. X-as neprivedė jokių amerikiečius, visai negerian
kad jos paaiškintų sekančius
jus tylėsit ir toliaus, kaip skaitlinių savo tvirtinimams čius svaigalų a.a. kun. Zebris, rūmų, aš pasakysiu stačiai: darbininkų.
dalykus:
pelės po šluota, nes žinote paremti. (Quod gratis asseri- kun. Saurusaitis ir kun. Kemė protiškas sustyrimas pas Tam
Jei vienais skriaudikus pa
Ar “Naujienos,” kurios
savo biauraus biznio reikšmę ;ur, gratis negatur) Gi pami šis, (bet apie tą netvirtinama stų atsirado nuo to laiko, kada rodoma, kodėl kitus, dar bai
sakosi yra darbininkų apgiNew Yorko ir New Jersey
ir sarmatysitės, neišdrįsite nėtus X-o faktus aš parodžiau tikrai, tik sakoma “išrodytų Tamsta pradėjai ieškoti džiau sesnius, į savo globų imama,
nėju nuo skriaudėjų, nežino
Apskričio
L. Vyčių kuopų su
tikroje
šviesoje. kad negeria”). Kiek man ži gsmo ir laimės svaigaluose.
prasčiokėliams savo skaityto atokioje,
todėl
leidžiama
tokiems
X-ams
to, kad apgavingi daktarai
sivažiavimas atsibus birželio
Kaipgi Tamsta nematai, jog ■
Dėl skaitlinių aš pasiunčiau p. noma, tai aš prie tų dviejų
jams teisybės parodyti.
daidinti visuomenę?
yra didžiausi
skriaudikai
11 d. 1916 pirmų vai. po pietų
Tamstos
tų
įsišokimų
kaip
tik
Jus ir toliaus koliositės X-ų į specijalę literatūrų, kaip gyvųjų galėčiau dar pridėti
Tpfi&tų ir nelaimingų žmoneLietuviškoj
svetainėj po No.
Uosis.
ir žmonių sveikatą, gyvastį ietuvių kalboje, taip ir kito šiuos negeriančius Amerikos galės sunaudoti savo žemam
180 New York Avė Newarke
UnĮ? Jeigu jos žino ir tokius •
(Ypač galėčiau patarti p. lietuvius kunigus (ne visus ku bizniui ir pasekmingesniam
pardavinėsite už Judos sida se.
N. J.
,
-apgarsinimus talpina, tai kam
žmonių
darbininkų
mulkinimui
X-ui
pasiskaityti
veikalų
prof.
brinius !...
nigus pažįstu): Pr. Augustai^jos tą daro — dėlei idėjos,
Bus daug labai svarbių da
Žiūrėsime,
kų
atsakys ' lellenijuso “ Alkolizmo klausi tis, Ant. Briška, St Oepano- ir skriaudimui — įvairūs vi
lykų
svarstyta.
xar*flėlei dolerių, dėlei darbi- <
suomenės parazitai?
“Naujienos” ir kiti socijalistų mas.” Anglų kalboje panašių nis, A. Dargis,
A. Ežerskis,
N. Y. ir N. J. Apsk. Rašt,
ninku gerovės, ar dėlei savo ■
Iš tikrų šaltinių sužinojau,
laikraščiai.
Greičiausiai nie rimtų veikalų yra daugelis.)
A. Janušas, J. Jakaitis, V.
P. Isodžiutė
biznio?
jog vietomis saliūninkai jau
Įsišokęs,
niekus
padaręs,
p.
ko rimto neatsakys. Tik išsiKarkauskas, J. Kazakas,
V.
436 Metropolitan Avė.
Ar neteisybė, kad “Nau- :
nešiojasi
trijumfališkai
tuos
X-as stengiasi desperatiškai
kolios ir atliktas kriukis.
Kulikauskas, F. Kudirka, P.
Brooklyn, N. Y.
jienos” tokių biaurių apga
kur
gelbėti savo situacijų. Jisai Lapelis, Pr. Meškauskas, Pr. “Lietuvos” numerius,
rsinimų talpina daugiausia už
buvo Tamstos straipsniai al
.siryžęs tvirtina, kad prie šių
Tautos Fondo Seimas įvyks
Serafinas,
J. Švagždys, A.
ANT ŪKIO.
visus lietuviškus laikraščius?
kolio apgynimui ir išgarbini- Philadelphia, Pa..
dienų
sųlygų alkolis žmonėms Staniukynas,
Šv. Kazi
Dar
žodelis
p.
Iksui
I
J. šiupšinskas,
Man
pernai bevažinėjant
Ar neteisybė, kad “Nau
mui, jog kaišioja juos ir rodo miero parapijos svetainėje, 326
gerti betgi reikalingas.
Bet
J. Valaitis, J. Vai antiejus, L
jienos” ne tik talpina tokius
ir “Lietuvai.”
visiems savo kostumeriams.
cada gi, anot jo žodžių, gy
Wharton St., Birželio 9 d., po valstijas Arkansas, OklaZimblys, Taigi išviso jau aš
apgavikų apgarsinimus, bet
homa ir Louisiana labai pati
Mes visi žinome, kad saliū- 1916 m.
venimas
nustos
būti
“
sunkus,
Nepersenai laikraštis “Lie
žinau 22 lietuviu kunigu absti
ir ieško tokių apgarsinimų
ko ūkio malonus oras. Daugel
nai
ir
svaigalai,
tai
didžiausia
žiaurus, šaltas ir vienodas,”
tuva” indėjo straipsnį tūlo p.
nentu čia Amerikoje. Manau,
Pagal
T.
F.
konstitucijos,
lietuvių dabar perka ūkių, nes
per savo agentus?
blėdis mūsų tautos ir ypač mū
kada jau žmonės nebereikalaus
X-o, kuriame ginama ir augškad jų yra ir daugiau.
Tuo
paragrafo
13,
Tautos
Fondo
Ar neteisybė, kad “Nau- •
nėra jos brangios ir lengvai ga
sų išeivijos. Sukruto kas gy
gerti?
Aš esu tikras, jog p.
tinama alkolis. Tokią naujie
tarpu man dar neteko sutikti
Komisija suvažiuoja kas met lima prasigyventi, nes du kar
jienos” pradėjo tokius apgavas,
kovoti
prieš
girtybę
visųną mūsų laikraštijoje pastebė X-as to nesulauks. Nesulauks čia svietiškio inteligento, iš
birželio mėnesį, per kurį su tu augina javus, gerai augin
vingus apgarsinimus talpinti
pirmu savo pavyzdžiu.
Ta
net ir jo vaikai, jeigu jisai
jusi, “Darbininko” redakcija
“tautiečių” ar socijalistų sro
važiavimų
apsvarsto visus ti gyvulius.
net skaitomosios medžiagos
mista ir Tamstos globėja “Lie
atrado reikalingu daiktu užsi iuos pripratins vartoti svaiga vės (katalikų tai yra) kurs vi
Aš manau, kad aš pats va
formoje su visai nežymiu ap
tuva” stojote priešais tas mū svarbesnius “Tautos Fondo”
pulti ir ant p. X-o, ir ant “Lie lus. Ar Tamsta, p. X-e, pa- sai svaigalų nevartotų.
Gal
reikalus ir išrenka “Tautos žiuosiu trumpu laiku ten nusi
garsinimo ženkleliu, kurio
sų
visuomenės
pastangas.
Satuvos,” vėliau gi indėjo p. tėmijai, kad visiems mėgstan yra ir jų.
Aš nesutikau dar
Fondo” valdybų.
Kadangi pirkti šmotuką žemės ir apsi
prastas žmogus suprasti nega
liūnininkai Tamstas gal į pa
tiems save svaiginti, gyveni
Uosio straipsnį, kuriame kriti
geriančio
kunigo,
kurs
saky

lės? Visi padoresni lietuvių
danges kels. Bet mąstančioji SLRKA. 31 seimas įvyks Phila gyventi
kuojamos visos p. X-o tame mas visuomet esti “sunkus, tų žmonėms, kad ir jie gertų,
laikraščiai išmetė tuos mėš
Bet ir tenai darbuosius kiek
visuomenė pasmerks Tamstas. delphia, Pa., birželio mėn. 6, 7,
klausime klaidos.
Į abudu žiaurus, šaltas ir vienodas” ir kurs, taip sakant, didžiuotų
8,
ir
T.
F.
Seimas
birž.
9
d.
tai
lus iš savo skilčių, o “Nau
galėdamas
platinime šviesos,
Jei ieškojote garbės, tai sura
tuodu “Darbininko” rašiniu p. kad svaigalai neikiek nepade si savimi, kaipo gėrimo pa
diduma
T.
F.
komisijos
narių,
jienos” kas savaitė talpina
moksliškų laikraščių, kurie re
dote jų bet tokių, kokių pelnė
X-as atsakė tuojau “Lietuvo da tam jų gyvenimui palengvė vyzdžiu.
Tą dabar matome
jų daugiau ir daugiau.
Herostratas, kurs savo vardų atlikę SLRKA. Seime, galės mia tautos reikalus ir platina
ti.
O
ar Tamsta, p. X-e, paje.”
Girdi, jisai (X) ne sa
su p. X-u, kurs beabejo, yra
Ar dėl darbininkų gero
norėdamas istorijai perduoti, dalyvauti ir Tautos Fondo Sei apšvietę.
tėmijai, kad negeriantieji žmo
vo straipsnį padavęs “Lietu
lietuvis
inteligentas.
W. Gai.
vės? Ar dėl idėjos?
sudegino puikių Epheso Dija- me be speciališkų lėšų kelionės
nės, nors kartais ir sunkiai
voje,” o tik vertęs jį iš kitos
Tamsta,
p.
X-e,
štai
ką
aį
T.
F.
Seimų
Visi
Tautos
Toki apgavingi apgarsini
nos šventyklų. Išstodami alko
dirba ir vargsta, tečiau į gyve
kalbos.
Jis, gird, pažymė
pie savo pavyzdį sakai:
mai yra brangiaus negu koki
lio apgynimui, Tamstos lyg pa Fondo Komisijos nariai atva REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
nimų nežiūri taip juodai, kaip
Taip-pat ir laisvoji blaivy
jęs, kad nesutinka su visais
kiti apgarsinimai apmokami.
rodėte norų pasiimti ant savo žiuokite į T. F. Seimų. — Gerb.
geriantieji? Mat jie į gyvenimų
bė prie dabartinių gyvenimo
autoriaus išvadžiojimais, bū
Ign. Pužauskui, So. Omaha,
Vadinas jie rakaliams-daktapečių ir atsakomybės visas T. F. skyriai kurie dar neišrin
žiūri blaiviomis akimis ir ran
sąlygų yra, mano manymu,
tent,
kad
alkolis
visuomet
ko
savo
įgaliotinių
į
Tautos
rams apsimoka, — vadinas,
Nebr. Su tokiais klausimais
vargdienių ašaras ir kančias,
da jame daug grožės ir prakil
kenksminga
Sakau tą iš
žmonijai būsiąs reikalingas,
Fondo
Komisijų,
sušaukite
tie rakaliai-daktarai uždirba
geriausia kreipties į vietinį
kurias jie kenčia iš priežasties
naus malonumo.
Ar žinai
patyrimo.
Per keturis ar
kaipo galingas akstinas prie
“
eitra
”
susirinkimus
ir
tuojau
kun. klebonų.
nuo žmonių, — vadinas jie
svaigalų. Jūsų pečiai permenTamsta, p. Xe, jog alkolis ydaugiau metų ne tik jokių
progreso.
Jisai-gi
manąs
jog
išpildykite
T.
F.
konstitucijos
nulupa skaitytojus, — vadi
P. Isodžiutei, Brooklyn, N.
ki, kad galėtumėt tų pakelti.
ra vyriausias
užnuodytojas
stiprių gėrimų negėriau — viatsimainius sąlygoms, žmoni
reikalavimus.
nas, “Naujienos”, talpinda
Y.
—
Tamstos pranešime nesą
Bet
p.
X
—
ui
regisi,
kad
tai
žmonių gyvenimo.
Jei dar
no, degtinės, alaus, kavos,
pagelbos
mos tuos biaurius apgarsini ja ir be alkolio
pasakyta
kokio apskričio tasai
bus labai lengva. Mat pas jį
nežinai, tai dasižinosi, jeigu
Siųskite laiškus, įnešimus,
arbatos, bet ir jokios mėsos
galėsianti
žengti
pirmyn.
17mus,
pagelbsti rakaliamsprotas, rodos, jau yra susty telegramos, aukas, ir tt.
tik ir toliau būsi alkolio mėgė
i suvažiavimas. Spėjame, jog
nevalgiau. Pasekmė to bu
daktarams savo skaitytojus ame “Liet” N-yje skaitome jas.
Tų pridėję
rąs ir sąžinė atbukusi.
“Tautos Fondo” Seimų ant tai vyčių kuopų.
vo tokia, kad aš likau be ki
nulupti, ligon įvaryti, o ki štai kokius X-o žodžius:
indedame.
Gyvenimų taiso, pirmyn
“Lietuvos” redakcija tei vardo:
tų draugystės ir aš tarpe
tų ir kapan įvaryti — ne užP. Savickui, Montreal, CaAš nesutinku su tuo, kac varo tik blaivūs protai ir blai
singai
bara “Naujienas” už
žmonių visur buvau vienas.
dyką, bet dėl “darbininkiš
žmonija, be alkoholio pagel vios širdys.
nada. — Tamstos koresponden
Kun. Ignacas Zimblys
humbugiškų daktarų garsini
Gi svaigalų mė
Be to dar mano mintįs nei
kos idėjos,” — už Judos si
bos, negalėtų žengti pirmyn, gėjai, savo gomurio lepintocija suvėlinta ne iš mūsų prie
324 Wharton St.,
mus. Bet ar-gi nemato “Lie
kiek
nebuvo blaivesnės; prie
dabrinius. ..
nors pripažįstu, kad praei jai, nuodytojų užtarytojai, mo
žasties.
Tamstos rašinėlis,
tuvos’ redakcija, kad saliūšingai, aš pradėjau jaustis
Philadelphia, Pa.
Ir “Naujienos” tą žino.
tyj, kaip ir dabar, kur gy kės
matyt keletu savaičių gulėjo
nai, svaigalai mūsų išeivijai
tik pratęsti gyvenimo
sustirusiu protiškai, pama
Tegul jos atsako į tuos viršvenimas yra be galo sunkus, skurdų, tamsybę ir žiaurumų.
Visi T. F. Komisijos nariai Kanados cenzoriaus ofise.
be palyginimo daugiau blėdies
čiau, kad aš, taip sakant,
minėtus klausimus, arba ta
žiaurus, šaltas ir vienodas, Jie neturi pajėgų kovoti su gy
A Dymtai, Brooklyn, N. Y.
neša,
kaip humbugiški dak- atvažiuokite ant “Tautos Fon
smilksta, vegetuoju, kaip
nelę ir pasiliauja giedoti aalkoholis — nuodai yra tikru venimo priešingumais, neturi
— Ačiū labai.
Sunaudosime
I tarai.
Pas tuos daktarus ei
Arijos indusas, o
do” Seimo.
nl gr&z ai uždaro sau barir
pasinaudosime.
Turbūt ana
tik
reti
prigautieji.
Į
saliūir no«—
Dovanokit^ jul

'Popiežius apie darbininkų
klausimą.

4

Pranešimas.

Tautos Fondo
seimas.

na ari

traukia mini na broliu

*

r
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“DARBININKAS.”

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.
KENSINGTON, ILL.

Naujienos tokios.
Darbai gerai eina.
Visur
darbdaviai pakėlė mokesčius,
kurie tik prašė. Bet Dolton,
Dl. nuvėjo niekais prašymas.
Streikavo pora savaičių prieš
Velykas. Kompanija buvo ža
dėjus pridėt po vienų c. į va
landų, bet paskui vėl atsi•ėmė ir nekurie darbininkai su
tinka ir dirba.
Roseland Visų šv. parapija
■žymiai pradėjo augti ir mokėtis senųsias skolas. Visos
bažnytinės dr-jos, kaip vyrų
taip ir moterų aukoja ant nau
do parapijos. Šv. Onos dr-ja
paaukojo 95 dol. surinktus per

balių.
Ačiū darbščiam kun. P. La
peliui.
Vargoninkas taip-gi
neatsilieka.
Mokina
gerai
chorų,
choras didelis, net
linksma klausyties tokio dai
laus choro.

V. Gaiževiski.
MONTREAL, CANADA.

Kanados lietuvių iškilmės
ir džiaugsmai.
Balandžio 9 d. š. m. atsibuvo
čia pašventinimas lietuvių nau
jos bažnyčios. Žmonių buvo
gana daug — pilnutėlė bažny
čia, kad vėlesniems veik vie
tų pritrūko.
Bažnytėlė nors
nelabai didelė, bet savo išvai
zda, puošnumu taip graži, kad
negali atsidžiaugti.
Taip-gi
labai puiki ir pobažnytinė sve
tainė — mokykla.

'

Pašventino Jo Ekselencija
vietinis Montrealo arcivyskupas.
Sakė pamokslų antvyskupis, sakė francūziškai. Mū
sų gerb. klebonas kun. J. Vyš
niauskas atpasakojo lietuviš
kai, nes Montrealo lietuviai
mažkas tesupranta francūziš
kai.
Arcivyskupas
pasakė,
jog Montrealyje prieš 30 me
tų
buvo tik dvi tautos,
Notre Dame katedra, prie
kurios
prigulėjo
katalikai
prancūzų kalba ir Šv. Pat
riko
bažnyčia,
prie
ku
rios prigulėjo katalikai anglų
kalbų vartojantseji.
Šiandie
jau yra arti 60 parapijų, vi
sokių tautų taip-gi Jo malony
bė pagyrė lietuvius,
kad jie
yra karšti darbininkai turinti
užuojautų, jog jie savo sunkiai
užprakaituotus centus moka
tinkamai sunaudoti. Nesuvartoja ant niekų, bet suvartoja
geriems, prakilniems tikslams.
Nors ir nelabai skaitlingi yra
šiame mieste, bet pasirodė, kad
jau pralenkė net ir kitas skaitlingesnes tautas. ‘Geriausia gi
arcivyskupas pagyrė mūsų
gerb. klebonų kun. J. Vyšniau
skų už jo karštų be pertrūkio
darbavimųsi, jog yra išmin
tingas, prielankus ir moka vi
sur tinkamas apseiti. Klebo
nas paskui kvietė visus užsilai
kyti geroj vienybėj, kaip iki
šiol, taip ir toliaus. Priminė
ir apie blaivybę, nes blaivy
bė veda prie gerų darbų; gir
tuoklystė gi paskandina viskų.
Labai malonų įspūdį daro alto
rius ir vargonai nauji tiktai
gaila, kad Montrealyje nėra
lietuvio, kurs galėtų bažnyčio
je vargonuot Todėl tuolaikinai
francūzas pavargonavo. Po pa
maldų gerb. klebonas pakvie
tė visus į pobažnytinę svetainę,
kur gavo visi parapijonai ge
rus pietus.
Iš ko visi parapi
jonai buvo labai užganėdinti,
visi kalbėjosi ir gėrėjosi klebo
no viešingumu. Po pietų gi
tuojaus buvo prakalbos. Kal
bėjo vienas klierikas. Kalbėjo
apie lsetuvių kalbų, kaip lietu
viai savo kalbų turi godot, jos
neužmiršt patys ir savo vaikus
tinkamai
išmokyt
Antras
taip-gi klierikas sakė deklemacijas, kurioms publikų gana
prijuokino. Po tam visi sau
ramiai išsiskirstė namo.

P. Savickas.

cerių kitataučių publikai, uris
įvyks birželio 4 d. 1916 m., vie
tinėj bažnyčioje.
Choras yra
gerai išlavintas ir tikisi vieti
niams kitataučiams nuostebų
pagaminti ir duoti suprasti,
kad lietuviai,
kurie kitatau
čiams mažai pasirodo, darbuo
jasi muzikos dirvoje ir gali
daug joje nuveikti.

Choro mokytojas yra p. L.
Vasauskas Šio koncerto diri
gentas — kun. J. Miliauskas.

Rep.
NEW-PHILADELPHIA, PA.
Čionai gegužio 14 ir 16 d.
buvo 40 valandų atlaidai. Žmo
nių per visų laikų buvo pilna
bažnytėlė.
Nedėlios vakare
mišparus atlaikė kun. J. Gudai
tis iš Tamaųua, pamokslų - gi
pasakė kun. P. K. Čėsna, vika
ras Tamaąua, Coaldale ir Easton lietuviškų parapijų; panedėlio vakare pamokslų pasa
kė kun. Dr. P. Augustaitis iš
Girardville, utarainke per su
mų pamokslų sakė kun. J. Va
laitis iš Mahanoy City, ant užbaigimo-gi kun. M. Durickas iš
St. Clair.
Apart viršminėtų
kunigų dar sekantieji atvyko į
pagelbų kun. V. Matulaičiui
kun. J. Inčiura iš Freeland,
kun. J. Dumčius iš Minersville,
kun. S. Dobinis iš Shamokin,
ir kun. J. Oziminskis iš Landsford.
Parapijos choras taippat buvo puikiai prisirengęs
prie tos iškilmės.
Prutenis.

CLEVELAND, OHIO.
Šiame mieste darbai labai
gerai eina.
Atvažiavusiems
iš kitur nesunku darbas gauti,
uždarbiai pusėtini, katrie dar
bo neturi, tai tiems patarčiau
važiuoti į Clevelandų.
Čia
darbo galės susirasti. Ypatin
gai jei kas iš muzikantų norė
tų važiuoti į Clevelandų, tai
patarčiau kreiptis prie C. L.
Tautiško Beno vadovo p. K.
Bučio.
Užtikrinu, kad su
teiks kiekvienam gerų patari
mų. Norintieji dasižinoti kreip
kitės šiuo adresu:
K. Bučis,
1040 E. 71 St Cleveland, O.
Mūsų Tautiškas Benas yra pui
kiai išsilavinęs muzikoje, tu
ri gerų vardų tarpe vietos lie
tuvių ir svetimtaučių, nes jau
nesykį yra atsižymėjęs savo
puikiu išsilavinimu.
Todėlgi ir patarčiau jei kas iš muzi
kantų norėtų važiuoti, tai lai
be baimės važiuoja į Clevelan
dų, ir čia galės stoti prie C. L.
T. Beno ir darbuotis.

Jaunikaitis.
BROOKLYN, N. Y.
Aukos.
13 d. gegužio 1916 m. per
Jono Mačio krikštysas aš, A.
Petkus, nutariau kad mes,
susirinkę, atmintumėm bent
kiek ir ant sušelpimo Lietuvos.
Visi tam sumanymui pritarė ir
sudėjo $1.00. Pinigus siunčia
me jūs vardu. Malonėkite pa
duoti kur reikia.

A. Petkus.

BRIDGEPORT, CONN.
Pramogėlė.
Nedėlioj geg. 14 d. L. Vyčių
37-ta kuopa parapijos svetainė
je turėjo dar pirmų gegužinį
vakarėlį.
Vakarėlis buvo pa
vyzdingas, nes Vyčiai dainavo
gražias daineles, lietuviškus
žaidimus ir drilius, o taip-gi
turėjo ir gardžių vakarienę ku
rių pagamino vytės.
Laike
vakarienės vienas iš draugų
prabilo keletą žodžių apie tėvy
nės vargus, sakydamas: “Mes
broliai ir sesutės linksmina
mės, o mūsų broliai ir seserys
tėvynėję verkia,” ir paprašė
kiek kas gali, kad aukotų į
T. F. Prašymas priimtas delnų
plojimu.

Aukavusių vardai.

dar pirmu sykiu tokių dainų
sudainao publikoje.
Po to išėjo dar didesnis būrelis mer
gaičių ant scenos ir labai pui
kiai sulošė baletų “Pražydo
Rožes.” Publikai labai patiko
šitas baletas, nes tai galima
sakyti buvo gražiausis ir sunkiausis už visus kitus. Po tam
atižymėjo Vytės savo gabu
mais sulošdamos
komedijų
“Kūmutės.” Tai tikros kūmu
tės jos ir buvo kaip lošė, nes
tik reikėjo juoktis bežiūrint į
jas, kad taip naturališkai iš
pildė savo roles.
Ant užbai
gimo Vyčiai ir choras sudainavo linksmai keletą gražių dai
nelių, kaip tai: Dobilėlis, Ant
kalno liepelė ir Ėjau per laukų.
Visų vakarų vadovavo gerb.
vargoninkas J. V. Kovas, kuris
B. J. J. S. V.
nepaliaudamas darbuojas ir i
lavina mūs jaunimų raginda
HARTFORD, CONN.
mas prie mylėjimo scenos, dai
nų ir tėvynės.
Visas pelnas
Moters veikia.
skiriamas naudai Šv. Juozapo
parapijos
mokyklai.
Gegužio 14 d. atsibuvo pra
Plaktukas.
kalbos ir teatras, kurį buvo
parengus šv. Elzbietos dr-ja.
NEW BRITAIN, CONN.
Programo vedėja buvo pirm,
ponia Teklė Bružienė,
kuri
Gėlių balius.
atsižymėjo savo mandagumu
ir puikiai viskų atliko iki galo.
Lietuvos Vyčių 42 kuopa
Pirmiaus buvo daina “Aš my rengia
liksmų vakarėlį 25 d.
liu Girelę.” Padainavo šv. Elz geg. bažnytinėj
svetainėj.
bietos dr-jos narės. Atliko ko- Vakarėlis vadinsis “Gėlių Ba
puikiaus.
Visų publikų kelte lius,” nes kiekvienas ateinan
kėlė geras dainavimas.
Del tis gaus prie durių po gėlę. Bus
nų plojimai šaukė dainininkes riešutavimai ir dovanos. Pro
grįžti atkartoti
Tai sugrįžę gramas susidės iš dainų, eilių,
ir dainavo antru kartu.
Kal lietuviškų žaislų, nes dar pir
bėtojas buvo p. P. Gudas iš So. mų syk New Britone bus toks
Boston, Mass.
Pirmiaus ra linksmas vakarėlis. Todelgi
gino merginas ir moteris rašy- visus kviečiam koskaitlingiauties prie tos dr-jos ir išrodė jos sia atsilankyti, dar bus šaltanaudingumų.
Po prakalbos košės, saldaus limonado ir bus
buvo teatras “Žydas Statinė proga pamatyt, kaip jaunimas
Taigi Newje”. Veikiančios ypatos: Mar linksmai žaidžia.
tynas, statinių dirbėjas, A. Britono ir iš apylinkės nepaKučas. Marė jo žmona A. Stra- miršikit 25 gegužio vakaro.
J. P.
vinskaitė, Juozas pagelbininkas, K. Tamosiunas, ŠliomMONTELLO, MASS.
ke Moize Levi, žydas, sko
lintojas nuomininkas S. KneiSuteikė dovaną klebonui.
žis, Ickus Laibel, jo draugas,
Jonas Mančunskis. Pašaliniai
Ketvergo vakare gegužės 11,
pirkėjai Aleksandra Pateckis 1916, nariai Šv. Roko bažnyti
ir Andrius Rateckis.
Visas nio choro ir jų draugai sutei
teatras atliktas kopuikiausiai. kė vietiniam klebonui kun. Ur
Antanina Stravinskaitė ir Pau banavičiui dovanų, kaipo žęplina Skupaitė padainavo “Pa- klų branginimo jo pasidarba
sapnuokie kūdikėli”
žmonės vimo tarpe vietinių lietuvių.
atsidžiaugti negalėjo iš jų bal
Po Įteikimo dovanos klebo
selių. Visas vakaras labai ge nas užkvietė visus į parapijinę
rai nusisekė.
svetainę, kur visi žaisdami

J. Vaitkevičius, M. Mileriutė,
P. Blažytė.
Po 25c. J. Geru
laitis, J. Strutinskas, J. Juo
dis, P. Milerius, J. Carnauskas, J. Povilonis, A. Iraška,
P. Damušius, A. Jasinskaitė,
V. Kailiunas,
O. Lieponiutė,
EI. Striupaitė, A. Blažys, M.
Liudžiutė, B. Višniauskas, A.
Tuska, Jonas Blažys.
Smul
kesnių aukų surinkta 90c. Vi
so surinkta laike vakarienės
$13.15, turiu paminėti, kad
pašalinių žmonių nebuvo, tik
vieni vyčiai. Bravo, Bridgeporto Vyčiai, už aukas tėvynei
nuvargintai,
darbuokitės ir
ant toliaus dėl tautos ir savo
tėvynės labo. Tegul meilė Lie
tuvos, dega jūsų širdyse. Va
lio, vyčiai, valio.
Draug su
jumis buvęs

Korespondentė lietuviškus žaislus

linksmai
praleido vakarų
Tarpe žais
PHILADELPHIA, PA.
lų choras sudainavo keletu
Ant 14 d. geg. socijalistai gražių dainelių.
rengė prakalbas su savo Moc
Žvalgo Saigas.
kum Lietuvių salėje prie Moyamensing Avė., bet salės me
HARRISON, N. J.
nedžeriai dasižinoję, kad soci
Nors mažoj kolonijoj gyve
jalistai rengiasi salėn įsivesti
na būrelis jaunuomenės, bet yMockų velnių pardavinėtoji,
ra mylėtojai muzikos.
Suor
atsakė duoti salę.
Tuokart
ganizavęs choras po vardu Bi
samdė svetainę ant South St.,
bet ir ten kaž-kodėl gavo atsa rutės susideda apie iš 36 na
rių ir patarnauja bažnyčioje,
kymų. Tai šiuom kartu Moc
nors nepagiriant perdaug, bet
kaus blevyzgos neįvyko.
veikimų choristų galima prisŽvirblis.
kaityti prie veikliausių tarpe
visų kitų organizacijų apielinWATERBURY, CONN.
kės.
Nors kenkiama nekuriu
Gegužio 14 d. šv. Juozapo
nesusipratėlių, bet gyvuojant
svetainėje L. Vyčių 7 kuopa
per metus laiko jau daug nu
parengė labai linksmų vakarų.
Visųpirmiausiai atidarė vaka veikta ir žinoma ne dėl savo
pelno, bet dėl gerų idėjų.
rų p. J. Šaliunas vietinės Vyčių
13 d. gegužio turėjo suren
kuopos pirm, paaiškindamas
gę
koncertų po vadovyste
kas tai yra Vyčiai, jų tikslas
komp. St. Šimkaus ir p. A.
etc. Po pirmininko kalbai pir
miausiai pasirodė ant scenos Kaminsko.
iMnėtam koncertte dalyva
60 mergaičių nesenesnios kaip
vo
6 chorai ir solistų.
Pir
7 metų ir sulošė baletų, “Ma
mytė mokina.” Čia tai buvo ir miausiai visi dalyvaujanti cho
į kų pažiūrėti, kad tokios ma rai sudainavo Lietuvos Himnų
žos mergaitės, o taip gražiai at dirig. komp. St. Šimkui.
Apart rengėjų Birutės cho
liko savo roles, parodydamos
kaip mamytė migdina savo ro dalyvavo Šv. Cecilijos cho
ras ir Vyčių choras iš Newark,
vaikelį, kaip mamytė mokina
praustis, kaip mamytė moki N. J. po vadovysteA Radzevi
čiaus.
na melstis etc.
Jeigu dabar
Sietyno choras iš Nevark,
jos dar mažos būdamos, o taip
N.
J.
po vad. P. Indano.
gražiai atlieka savo darbų sce
Lietuvių choras iš Paterson;
noje, tai ištikrųjų jos gali bū
N
J.
po vad. J. Banio.
ti geros aktorkos ateityje. Po
Minėti
chorai sudainavo po
tam išėjo ir kitas didesnių bū
relis mergaičių ir atsižymėjo dvi daini ir visi gerai atliko ir
savo gabumais sulošdamos la- p. Butėnasiš Brooklyn, N. Y.
bai gražiai žaislę “Katutės.” Harmonijos choristas gražiai
Čia vėl nėra kų sakyti apie to sudainavo solo: “Temsta die
kį taip gražų ir gabų būrelį. nelė” komp. Maniuškos ir
Tik reikia džiaugtis ir gėrėtis “Ant marių krantelio” St.
Komp. St Šimkus
bežiūrint į jų darbus.
Pas Šimkaus.
kui buvo deklemacijosir dija- okampanavojo ant pijano.
Pasikausia
logai. Toliaus Vyčiai ir šv.
risono
ir Nevark, N. J. i
Juozapo choras linksmai sudai
navo “Lėkė žąselės.” Po cho nis choras. Apie 150
rui sudainavo vyčiai ir vytės ninku dainavo

U. Matuzaitė $1.00, po 50c.
J. Šaučiunas, J. Stamslauskas,
J. Petkevičius, K. GaidimausDidis koncertas bažnyčioje
kas, A. Melinaitė, A. Purvi
Šv. Kagimiem lietuvių bažn. nas, EI. Baltušytė, K. Daugė labai sunkų ir klasiškų veika
choras rengia bažnytin kon- la. J. Sanvaitis K. Navikas, lų “Liūdnos Valandos.” £
PITTSTON, PA.

Čia suteikta bukietas rožių
p. St. Šimkui per p-lę U. Šalaševičiutę nuo “Birutės” cho
ro,
tuom paantrinta daina
“Jievužė.” Komp. St. Šimkus
paskambino solo ant piano sa
vo veikalų ir paskiau sekė pra
kalba.
P. St. Šimkus savo
kalboje nupiešė apie muzikos
ir dainoos estetikų ir dabarti
nius vargus tėvynės.
Minėtam vakare publika
užsiganėdino, nes liūdija del
nų plojimas, tik gaila kad ant
tokių vakarų atsilanko žmone
lių neramių, kad besiskirstant
inamo po gražaus vakaro pradeda vadžiotis už krūtinių.
Čia nekalbama apie visus, nes
tik du tokie radosi iš publikos
apie 500 žmonių.
Šio vakaro pelnas buvo ski
riamas “Muzikos” parėmimui.
Harrisono “Birutės” choristai
yra mylėtojai dainos ir rėmėjai
dailės literatūros. Kad pasa
kyti apie “Muzikų” tai bus
mūsų pirmas laikraštis dailės
muzikos. Neesant rėmėjų, tai
ir pasiliktume be dailės litera
tūros.
Tad Birutės choristai
matyt gero linkėdami ir nori
būti rėmėjais, o kadangi nu
dienose randasi apie 3.000 or
ganizuotų grupų dainos mylė
tojų,
dainininkų,
choristų,
tai jau pasitikėtina, kad jie
“Muzikų” nuo savęs nestums.
Kaimynas.

NORWOOD, MASS.

Socijalistų paskaita ir
koncertas.
Gegužio 14 d. buvo surengus
133 socijalistų kuopa Lietuvių
Labdarybės svetainėj paskai
tas
skaitė kokis tei “inteli
gentas”.

Nelabai aiškiai skaitė, ži
noma ten jo gal labai senai
buvo rašyta, kad per kelis sy
kius buvo suklydęs.
Po pas
kaitos prasidėjo koncertas.
Žinoma, toks ten jų ir kon
certas; buvo visokių nieknie
kių.
Nelabai ten buvo į kų
žiūrėti.
Buvo pradėtos diskucijos, bet mažai publikos
beliko, visi išsiskirtė vos tik
15 ypatų atliko.

Genelis.
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Dėdės Jackaus kampelis.
Istoriški
Dokumentai.

DEDŽ JACKUS — “KUNI
GUI” DŪDUL

“Cidlikų” rabine: —
Mes, Dėdė Jackus,

socija

“KUNIGAS” DŪDA — DĖ listų. patrijarkas, “cicilikų”
pranašas, laisvamanių apašta
DEI JACKUI.
Pirmiausia turiu ištarti Dė
dei Jackui širdingų ačiū užtai,
kad man toki am menkam žmo
geliui Dėdė Jackus nepasigai
lėjai tokio “augšto” titulo ir
paskyrei, arba pripažinai ma
ne lietuviškų socijalistų “ku
nigu.” Labai esu Dėdei Jac
kui dėkingas už tai.
Bet vienas dalykas man yra
nesuprantamas, kad Dėdė Ja
ckus, turėdamas tokį devy
niais jaučiais vežamų protų ir
pripųžindamas mane lietuviš
kų socijalistų “kunigu,” ir
patardamas, kaip pildyti man
savo priedermes,
suklydai.
Štai delko. Dėdė Jackus, pri
pažindamas mane “kunigu”
pripažinai ne kokių kitokių,
bet tik vien lietuviškų socija
listų, arba Raulų ir “cicilis
tų” “kunigu”.
Jeigu Dėdė
Jackus paskyrei mane “cicilis
tų” “kunigu,”
tai kam dar
įsakai man, kad aš būtinai tu
riu parašyti į Dėdės Jackaus
kampelį nors po vienų punktų
“cicilistiško” katekizmo. Pa
rašyti, žinoma, kad galėčiau,
bet Dėdė Jackus su savo razumu gerai žinai, kad nevienas
paprasčiausis “cicilikutis” ki
to nekeno paliepimo nei pata
rimo neklauso, tai kaip-gi jau
“cicilistų” “kunigas” Dūda
galėtų keno nors paliepimų ar
patarimų klausyti ir pildyti.
Antras dalykas,. Dėdė Jac
kus pripažinai mane “kuni
gu,” tai “kunigas” Dūda
tuojaus ir prisipumpavo pilnas
‘ ‘ cicilistiška ’ ’ dvasia ir liko to
kiu pat “cicilistų” pilnos laisvės troškėju, kaip ir kiekvie
nas.
Na, o būdamas “cicilis
tų” ir dar klausyti kito pata
rimo, reikštų tų patį, kaip ir
visų mašinų cicŪistiškos lais
vės suminti po kojų ir likti to
kiu pat vergu, kaip ir visi
katalikai.
To “kun.” Dūda
nedarys.

“Kunigas” Dūda.

las, klerikalų arkaniolas, tau
tininkų advaizorius ir katalikų
rykštė apznaiminam
mūsų
viemam tarnui, “Kunigui”
Dūdai, kad jo padėkas sukro
vę socijalistiškan krepšin, pasiuntėm d-rui Šliupui dėl ištūri
mo; už dviejų savaičių išduo
sime savo dekretų.

Jokių nesuprantamų dalykų
nepripažįstame.
Mūsų pro
tas, kaip pats sakai, veža
mas devynių jaučįų^negali susifulinti.
Jei priėmei nuo Dėdės Jac
kaus šventimus, tai ir turi jam
viernai tarnauti.
Kaipo “ci
cilistų” kunigas galėjai su
prasti, kad mes, Dėdė Jackus,
esame augščiausia ypata ant
visų socijalistų ir laisvamanių
ir kaipo tokiai jie visi: Kau
lai, Raulučiai, Maikiai, Maikeliučiai privalo į kulnį pabu
čiuoti ir jokių maištų prieš
Dėdės Jackaus didybę negali
kelti. Tau kunige Dūda, su
teikiame šiokių tokių autono
mijų. Jei mokėsi gerai kata
likus mulkinti ir iš jų grašius
traukti ir jais pasidalinti su
“cicilikizmo” viršininkais, tai
galėsi būti didesniu ponu, bet
jeigu nuolatos Dėdei Jackui
su patarimais į akis lysi, tai
tavo parapijų suspenduosiu ir
pats joje kunigu apsišauksiu.
Gali mūsų patarimų neklau
syti, gali sau gyventi nors ir
visai laisvai, gali dešras val
gyti kada nori, poterių gali
nekalbėti, bet būk gudrus ir
nesakyk visiems, kad esi išgvėręs, bet kad esi dievotas ka
talikas.
Daryk,
kaip visi
‘/cicilistai” daro ir mums bus
gera ir tau bus naudinga.

Laiminame
tave kunige
Dūda ant sunkaus “cicilizmo”
evangelijos platinimo darbo.

Mes Dėdė Jackus I, Ame
rikos cicilistų karalius.

Lietuviai kitur
LONDONAS, ANGLIJA.

Geri vaikinai.
Pereitų gavėnę buvo subruzdę mūsų blaivininkai. Ėmė
varytis ant to, kad panaikin
ti klube svaigalus.
Klubas
buvo svetaine, bet ten buvo
šinkuojami svaigalai ir neretai
lietuviai ten gerai įsikaušdavo,
pasigerdavo. Tai dabar suma
nė išnaikinti gėrimus.
Senai
taip reikėjo padaryti, bet pa
tarlė sako:
“verčiau vėliau,
negu niekad.” Bal. 30 d. bus
paskutinis nutarimas, tv. kur
bus daugiau balsų,
ten bus
viršus.

Darbai eina gerai.

“SALIUNAS” ant pardavimo
Jei nori gerų biznį vesti, niekuomet nebankrūtyti, daug
pelno turėti ir juodos dienos nematyti, tai įsitaisyk “Saliū
nų.”
“Darbininkas” turi ant pardavimo daugybes “Saliūnų.”
Parduodame pigiai.
Jį galima laikyti ir “sausose” teritori
jose, ir miestuose, miesteliuose, kur uždaryti galiūnai.
Ne visi galime būti lobininkais, bet visi galime būti pa
siturinčiais.
Įsitaisyk mūsų “Saliūnų,” o jei ir nepralobsi, tai bent
juodos dienos nematysi.
Kam tau, brolau darbininke, skursti, jei gali gerai gy
venti.

“SALIUNO” KAINA SU LAISNIU ANT
VISO AMŽIAUS TIK 5c.
Pinigus siųsk adresu:
“ DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

—

—South Boston, Mass.

Darbai pas mus labai gerai
“Darbininko” Knygine gauta šiomis dienomis visokių
eina.
Uždarbiai geri.
Dar
maldaknygių, kietais ir minkštais apdarais su kabutėmis ir be
niekad žmonės po tiek daug ne
kabučių. Taip-gi visokių rožančių ir škaplierių galima gauti vi
uždirbo, kaip dabar. Tik
sai pigiai.
gaila,
kad daugelis nežino,
Siųskite užsakymus.
kaip gerai sunaudoti savo už
%
darbius.

Rašė apie lietuvius.
Šiomis dienomis laikraštis
“Daily
Chronicle”
indėjo
Šveicarijos lietuvių atsišauki
mų.

Atvažiavo misijonierius.

PLATINKITE TARP SVETIMTAUČIŲ LIETUVIŲ
LAIKRAŠTĮ ANGLIŠKOJE KALBOJE

A Plea for the Lithuanians

Bal. 14 d. buvo atvažiavęs
10 c. numeris.
tėvas Benediktas (Andriuška)
Tasai laikraštis leidžiamas tam, kad supažindinti sve
lietuvis iš Hastings vienuolyno. timtaučius su mūsų tauta, jos istorija, jos vargais-nelaiLaiko misijas. Žmonių renkas mėmis ir jos troškimais.
daug.
Labai mažai svetimtaučiai težino apie lietuvius. Todėl

Upelis.

skleiskime žinias apie savo tautų, platindami minėtų laik
raštį.
Adr.:
REV. J. J. KAULAKIS,

PIRKITE
SKAITYKITE

PLATYKITB

CABBiyiSK;

LEIDI XI T S

♦

“DARBININKAS ”
f

Vietinės žinios.
TT

TAUTOS FONDO KONCER
TAS IR PRAKALBOS.

21 geg. gražioje miesto teis
mo salėje įvyko T. Fondo vie
tinio skyriaus surengtas kon
certas ir prakalbos,
Kalbėjo
trys amerikonai: adv. G.
Shields, p. Hagan, Bostono
Miesto Tarybos prezidentas ir
p. Tupper, kurs parodė pavei
kslus (su mag. lempa) apie
Lietuvą ir davė prie tų paveik
slų pritaikintą paskaitą. Iš
lietuvių kalbėjo kun. Urbana
vičius, stud. Česnulevičius ir
kun. Žilinskas.
Amerikonai kalbėtojai, kaip
paprastai ragino ir drąsino lie
tuvius kuogreičiausiai amerikoninties, (Roosevelto mintin),
lietuviai kalbėjo apie tėvynės
Lietuvos vargus, gi pirminin
kas “introdiusino” vis naujus
ir naujus kalbėtojus ir skelbė
vis naujus ir naujus programo
“pysėlius” (cituoju iš jo lū
pų). Bet aukų surinkta labai
mažai, nes vos tik 70 dolerių
suviršum. Turbūt dėlto tiek
maža tesurinkta, kad vedęs
susirinkimą M. Venys, nors ir
kelioliką kartų į publiką pra
bildamas, nei karto nenurodė,
kad vyriausias to vakaro tiks
las — tai aukų parinkimas,
kad net nei karto nepaminėjo
Tautos Fondo vardo, lyg to
vardo bijodamas, kad paga
liaus, pasiųsdasms kolektorius
pereiti per publiką, tik prašė
tos publikos aukoti padengi
mui vakaro lėšų ir apmokėji
mui kelionės delegato į Philadelphijos seimą (kuriuo ir yra
išrinktas jisai pats).
Publikos buvo pilnutėlė sa
lė; galima buvo ir reikėjo su
rinkti mažiausia $300.00.
Per šį vakarą gražiai buvo
pagerbtas p. Shields, kurs tiek
daug gerų norų parodė ir dar
bo padėjo dėl lietu viii labo.
Buvo jam inteikta nuo Bosto
no lietuviij katalikų meilės
taurė (loving cup); buvo pa
rodyta ant drobės jo fotogra
fija. Publika padarė tikras
ovacijas p. Shields’ui.
V.
N. A. KOOPERACIJOS
SĄRYŠIO KONFEREN
CIJA.

10 lietuviškų kooperacijos
draugijų iš Naujosios Anglijos
atsiuntė vakar 26 delegatus,
kurie So. Bostono Lietuvių
Svetainėje tarėsi apie bendrus
savo draugijų reikalus. Sąz ryšys buvo užmegstas jau per
nai. Bet tada baigta tik gra
žiais pasikalbėjimais. Šiemet
prieita arčiau prie dalykų. Su
rasta pamatai, ant kurių vie
nysis kooperacijos, pripažin
ta reikalas vienijančio ir ins
truktuojančio centro, taippat varymo didesnės agitacijos
kooperacijos idėjos naudai.
Plačiau apie tą suvažiavi
mą bus aprašyta kitame “Dar
bininko” numeryje.
V.

%

LIETUVOS VYČIŲ 17 KUO
POS EXTRA SUSIRIN
KIMAS.

'

Seredoj, gegužio 24 d., bus
Lietuvos Vyčių 17 kuopos
extra susirinkimas. Visus narius meldžiame būtinai atsilan
kyti, nes yra labai svarbių da
lykų aptarti. Bus kalbama apie
surengimą “Field Day” ir apie kitus dalykus.
Valdyba.

čius, Liudvika Gedminiutė po
$5.00; Paulina Bronučaitė $3.00;
A Špokas $2.25,
Po $2.00 aukojo:
M. Meškauskiutė, M. Dragū
nas, V. Juzūkonis, P. Miliauskis, Z. Tamošiūnas, M. Veniutė,
Magdalena Užkaitė, Marijona
Sundukienė, Marijona Stasiukienė, V. Gilbert, Franciškus Šimikinas, Antanas Stravinskas, Jo
nas Vilkišius, Juozupas Gurskas.
Po $1.00 aukojo:
A. Algermanavieia, A. Špo-

kiutė, O. M. M.. J. Šveistis, O.
Meškauskiutė, J. Glenckis, V. Čepulionis, K. Šliupžitikas, V. Varžinskaitė, P. Pauža, A. VankeviČius, P. Rauiikevičius, V. Lineiauskienė, S. Kudrevičienė, S. Griliavičius, O. Partaška, J. Konsevieius, B. Motuzas, P. Skančius, K. Šidlauskas, J. Urbonas,
K. Mikelionis, J. Vinskevičius, A.
Šapalis, A. Kairys, J. P. Markelionis, J. Grabinskis, J. Staniu
lis, K. Kaulinskaitė, M. Venis,
J. L. Petrauskas, Magdalena
Pajaujutė, Juzefą Valentienė,
Antanas Natskus, Juozapas Bielečkas, Jonas Varnas, Kazimie
ras Darnusis, Veronika Jakuniavičienė, Vincentas Širkus, Ur
šulė Paulikaitė, Kazimieras Žulonas, Benediktas Galinauskas,
Leonora Mačiulienė, Veronika
Švagždienė, Elzbieta Vereetskiutė, Katarina Zubavičiutė, Ka
tarina Pratašienė, Ona Staniuliutė, Ona Vaitkaitė, Ona Rama
nauskaitė, Paulina Giedraičiutė,
Elena Kartaičiutė, Juozas Dilys,
Marijona Javanauskienė, Stepo
nas Navickas, Anelė Davadaitė,
Ona Jankauskiutė,
Marijona
Bakūniutė, Konstancija Žilyeė,
Marijona Pušiutė, Juzefą Pečiukoniutė, Marijona Staniuliutė,
Elena Bagdžiutė, K Limentas,
M. Riginskaitė, Al. Baksiutė, 0.
Janauskiutė, Elzb. Bajorūnas,
Petras Jetušaitis, Agota Baravičiutė, Uršulė Sabliauskiutė, Ma
rijona Traškevičiutė, Antanas Ivaškevieiuš, Ona Ivaškevičienė,
Uršulė Navitskienė, Paulina Kaziulienė, Antanina Matulevičiū
tė, Jonas Mažeika, Antanas Me
škauskas, Valerija Šamaičiutė,
Valerija Natkiutė, Marijona Verseskiutė, Marijona Zarembiutė,
Jonas Baciunas, Jonas Gerziunas, Ona Ramikaieiutė, Valerija
Jurgelevičiūtė, Katarina šieveškienė, Antanas Vaisiauskas, J.
Malukas, Kaz. Gedminienė, V.
Ivanauskas, J. Sinevičius, Jon.
Stepulionis, Stanislovas Lingevičius, Anelė Lapinskienė, S. Smigelskienė, Simonas Povilonis, Ur
šulė Strilingaitė, Petras Parčauskas, Vincas Pareiauskas, Kotrina Petravičiukė, Jadvyga Šim
kienė, Povylas Lavučko, Juo
zas Buivydas, Jonas Šidlauskas,
Marė Daukšiutė, Kazimiera Steckienė, Paulina Kavoliunaitė,
Franciškus Traškevičius, Domi
cėlė Noreiko, Magdalena BuobuJvčia, Jakimavičienė Ona, Kostancija Česnulevičiūtė, Ona Kairaitė, Zofija Stankaičiutė, Marijona Eidukevičiutė.
Išviso $281.25

BRIGHTONIEČLAMS.

Subatoj, gegužio 27 d. Rod
dy salėj, 58 Market St. atsibus.
LDS. 22 kuopos susirinkimas.
Visų narių prašome atsilanky
ti. Kviečiame ateiti ir neprigulintieji prisirašyti prie tos
naudingos organizacijos. Da
bar atėjo šiltos dienos, .kiek
vienam malonu praleisti laiką
ant tyro oro. Tai kuopos na
riams labai patariame ateiti ir
užsimokėti už kokius tris mė
nesius ar daugiau iš anksto,
taip kad per vasarą nereikėtų
daryti mitingų.- Nereikės nei
už salę mokėti. ••

Dr. Paul J, Jakmauh
TEL. BACK BAY 4200

!

(Jakimavičius)

DR. F. MATULAITIS
Ofiaojdyno.
I-8P.M7-9PJ4.

I, So. Boston 294

DR. JOHN P. JONĖS

PIRMOS KLESOS

OfiM valandos
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9 po piet.

DANTISTAS

PHYZIKAS irSURGIJUS
Speiališkai atlieka visokius blogiausius
gydymus, ypatingai su aleatromis.

392 Brtadvay, tarpt E. ir F gatvia
SO. BOS 1CN, MAS.
■
1

DR. W. T. REILLY

Galima sasikalbtti ir lietuvisrkai.

469 Broadway,So. Boston,Mass.

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

PRIE DORCHESTER ST.

Valando.
nuo 9 Tai. ryta
iki 8.vaL vakare.

536 Broadway, So. Boston.

Valdyba.

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

--- - - 0 70

NL JOHN MtcDONNELL, M. D.

Nedėliotai*
nuo 10 vai, ryta
iki 4 vaL vakare.

įį.
i

KUR GYVENA JONAS
VITKUS.

LIETUVIAI PAVESKITE
DARBUS SAVIEMS.

; Geriausias Lietuvis siuvėjas.
Siuvu vyriškus ir moteriš' kus drabužius, sulig naujaui sios mados.
Į Taisau, prosinu, valau ir
> dažau senus. Taip-gi kuni! gams siuvu SIUTONUS ir
! esu gerai įsipraktikavęs ta[ me darbe, kaip Lietuvoje,
; taip ir čia Amerikoje.
> Darbą atlieku greitai ir pi! giai.
i
Jeigu kas reikalauja, dar; bą pasiimu ir pristatau tie> siog į namus.
! Tel. Charter 23544

Ą. K. MAZALA
[ 94 JEFFERSON STR./
HARTFORD, CONN.

NELAISVIŲ PAIEŠKO
JIMAI.

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

P-lė Valerija Vitkutė, delei
karės apleidusi Lietuvą ir ap
sigyvenusi Voroneže (Rusijoj),
meldžia padėti suieškoti jos
brolį Joną Vitkų, jau nuo ke
lių metų apsigyvenusį Ameri
koje; paeina iš Kauno gub.,
Ukmergės apskričio, Užpalių
miestelio. Sako, tėvai taipo __Skaitykite ir platinkite
gi labai susirūpinę, nesulauk “Darbininką.” Tegul jis ran
dami jokios žinios nuo sūnaus. dasi kiekvienoje grinčioje.
Jei prenumerata baigiasi,
Kas apie jį žino, teiksis pra
nešti žemiaus nurodytu antra tai negaišuodamas atnaujyk.
šu:
—
Mat. Milukas,

416 Hooper St., Brooklyn, N. Y

TeL Oxford 4900.

J. P. TUINYLA

LIETUVIAI PAS SAVUS.

Būdamas Vokietijos nelais
vėj ir turėdamas savųjų Amerike, kreipiuosi į “Darbinin
ką” su prašymu indėti mano
paieškojimus.

Paieškau dėdės Mikolo Bal
čiūno iš kaimo Sekionis, dar
paieškau Martyno Kemešio iš
Vislunos. Visi Vilniaus gub.,
Pasiuvam drapanas sulig nau
Trakų pav.. Aš esu Vilūnų jausios
mados ir pagal Jūsų noro.
kaimo. Jei kiti kas mane pa JONAS BERZELONIS A CO.
žįsta, tai meldžiu labai atsi 28 Chandler Str., Boston, Mass.
šaukti adresu:
(Castle Sųuare’s Block’e.)
Mikolas Kučonis,
Kriegsgefangenenlager
No. I, 22 Compagnie.
Altdamm, Germany.
Vienatine Lietuviška

Paieškau pusbrolus Jurgį ir
Gendrutą Ličauskius, dar Jo
ną, Praną ir Baltramiejų Sta
nevičius ir Limenovą Kaligą.
Aš esu iš Suvalkų gub.. Mari
jampolės pav., Panemunio gmi
nos, Pilėnų kaimo. Atsišau
kti adresu:
Juozas Stanislovaitis,
Kriegsgefangenenlager
No I, 15 Compagnie
Altdamm, Germany.

Krautuvė
Kuri užlaiko visokio tavoro, reikalingo mainenieriams.

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 perkupčiams, didelį, naują katalogą
siunčiame ant pareikalavimo už
25 centus štampų.
J. P. TUINILA.
322 Washington St., Boston. Mass

v. lukosevicia,
inersville.

-

- Pa.

Hood Rubber Co.

- k: BEKAMPIS. .

Gydo'viaokiaallisa*
Pri»kin<Akin‘u*.

419 Boylston St, Boston, Mass.

Nno2 ildS poptot. Nuo 7 iki 8 vakar*
»9 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
T*i soes. B.

LIETUVIS KRIAUCIUS.
Pasiuvu visokius drabužius Reikalaujama Merginų
pagal naujausią madą, vyriškus nuo 21 metų iki 30 m. amžiaus
MONTELLO, MASS?
ir moteriškus.
Darbą atlieku mokyties darbo vienoje iš di
gerai, teisingai ir pigiai Taip
Kun. Urbanavičius $10.00.
džiausių dirbtuvių Naujoje
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir
Po 1 dol.
Anglijoje.
J. Ješkelevicz, L. Šemeta, J. kvarbuoju.
Milsų dirbtuvė randasi netoli
Namonis, J. Kašėta, S. Kašėta, PETRAS MAKAREVIČIUS, Bostono, tik 5c. 20 minutų davaP. Zubelis, F. Kodis, B. Antažiuoti nuo Park St.
Kiekviena
(Arti lietuvių bažnyčios)
vičienė, R. Belkienė, P. Dameimergina išmoksta darbą per dvi
105 So. Meade Str.,
ka, A. Skelmas, F. Manotis, A.
savaiti ir mokame besimokinant.
Wilkes-Barre,
Pa.
Norkus, K. Čiginskis, A. JuraPo to duodame darbą nuo štuvičienė, A. Povilauskis, F. Paukų (piece work) ir algą gauna
likas, A. Dobravaskis,' B. Dum- DYKAI ICE CREAMAS, DY nuo $10.50 iki $15.00.
KAI CIGARAI.
brauskis, Veronika Palevičienė,
Dėl pilnų informacijų kreip
Veronika Kodis, Petronė GaideKas tik pirks ką nors ma kitės prie Employment Office
laitė, Jadvyga Statkaitė, Ago no krautuvėj gaus dykai mer
ta Vismontienė, Juzė Vaitekūnai- ginos ice creamo, vyrai ciga
tė, Kazys Akstinas, Juozas Vai rą. Pasiskubinkit, nes tas
E. WATERTOWN, MASS. .
čiūnas, Ona Rapalienė, Rober bus trumpame laike, turiu ištas Danauskas, Juozas Čiuprins- sikraustyt ant maršo paskum
Imkite Watertown karą nuo'
kas, Silvestras Sirokia, Barbora negausite nei už pinigus ’
Harvard Sųuare, Camb., išlipkite
Sigckartė, Petronėlė Bučinskai.ant Bigelow avė., dvi minutos ei
P. Vareika
tė, Jonas Rankailis, Kotrina Dau- 317 W. Broadway So. Boston,- ti j dirbtuvę.
kantaitė, Pranas Jačiunas, Ju
Mass.
zė Ęašėtienė, Agota. Kddis, My
kolas Norkūnas.

Šv. Jono Blaivininkų dr-jos
susirinkime atsibuvusiame ne
dėlioj geg. 21 d. 3:30 vai. po
pietų Šv. Petro salėje, buvo
įneštas klausimas, kad tie, ku
rie dirba prie svaiginamų gėri
mų negalėtų būti renkami į
valdybą. Buvo tam dalykui
daugelis priešingų. Toliaus įvestas pašalpos skyrius, kuris PARSIDUODA KRAUTUVE.
šelptų žmonės, kurie yra var
gingame padėjime.
Vyriškų ir raoteiįškų brabuRep. žių ir tabako olselis. Yra
skalbinių ofisas ir parduodu ti
AUKOS “VILČIAI” LAIKE
kietus ant geležinkelio tarp
ATSILANKYMO KUN. DR.
Moptello ir Bostono. Krautu
MALIAUSKO 80.
vė randas geriausioj vietoj Šia
B08T0NE.
me mieste. Randa nebrangi.
Kun. T. Žilinskas $67.00; kun.

BŪTINAI REIKALINGAS
atsakantis vargonininkas, ge
rai suprantąs savo amatą.
KUN. E. GRIKIS,
404 Church Street,
New Britain, Conn.

Julius Prince

Bankierius
Išmaino pinigus, parduoda
Laivakortes ir geležinkelio ti
kietus į visas dalis pasaulio.
Taip-gi parduoda krautuvėms
sklado kainomis deimantus,
laikrodžius ir kitus Juveleri- |
jos daiktus.

387 Harrisči Avė.,

Boston, Mass.

GERA PROGA!
Gramatika angliško*
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 mokinimuisi rokundų, su paveik
slais (apdaryta) ............ 35c.
Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap
garsinimą iš “Darbininko”
ir $1.00 per money orderį,
tai gaus visas 4 knygas 60c.
pigiau.
P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Ronte 2,
Hudson, N. Y.

V. F. CINKUS & CO.
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS
LIETUVIUS.

✓

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje
galima gauti-visokių vyrų,
moterų ir vaikų drabužių,
Čeverykų, robų, aukso ir
deimanto.
3
52 MILLBURY STR.,
-r VVORCESTER, MASS.

Vienatine Lietuviška

I

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

1.00

75c.

1.00
1.00
50c.
1 00
.00
a5c.
25c.
50c.
25c.
50c.
25c.

1.00

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

g
ž

s
a

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums sveikatą, kreipiatės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame bus
sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų,
Gy- į
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums S
espresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
į 226 Broadway,kertė C St., So. Boston,Mass.
SENAI UŽDĖTAS POOLRUIMIS ANT PAR
DAVIMO.

4 stalai ir cigarams pastato
mas So. Bostone, geroje vieto
je 628 tVarrens St. E. Cambrid
ge, Mass.
7 stalai taipgi parsiduoda
347 Green St., Cambridge,
Mass. Mes parduosime visus
ant sykio arba kas norės ir at
skirai. Norėdami pirkti kriepkitės :
Klemensas Macevičius
691 Cambridge St.
E. Cambridge, Mass.

C. & P. Phone St. Paul 5947

GRABĮNINKĄS
IR
BALZAMUOTOJAS.
Pagrabus atlieka 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 kreipiatės pas
mane.
Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS,

500 So. Paca Street,
Baltimore,

M. D.

GERIAUSIOS
F A R M O S.
Norintieji pirkti gerų farmų
su budinkais, Sodais, apsėtais
s§maz soj»3 so;qjip§pu jį sįv^ubį
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vienintėliai esame uždė
tojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos
Amerikoje. Apgyvendinome 360
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scottville, Mich. Amerikos lietuviams
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija
randasi ant gerų derlingų laukų
puikiausioj apielinkėj
miesto
Scotville ir portavb miesto Ludington, Michigan valstijoje, Mason 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 eenuts krasos
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų
puikių farmų katalogą su daug
paveikslų iš lietuvių farmerių gy
venimo. ( ■
Adresuokite.

Peoples Stato

I

