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Baisus susikirtimai dviejuose frontuose
X

Kalnai griūva nuo armotų trenksmo

/

Pirmasis LDS. seimas jau
netoli. Beliko apie pusantro
mėnesio.
Kiekvienai organizacijai me
tiniai seimai daug reiškia. Tai
didis sujudimas organizacijoj.
Tą progą reikia tinkamai su
naudoti ant gero, reikia su
naudoti agitacijai už organiza
ciją ir praplatinimui tų gerų
tikslų, kuriuos ta organizaci
ja yra pasistačius.

LDS. kuopas labai kviečia
me išnauduoti tą progą. Sujuskite smarkiai agituoti, svar
stykite, kokius įnešimus pa
daryti šiame seime, kokie pa
gerinimai reikalingi mūsų or■įęanizacijoj; rinkite delegatus,
arba surašinėkite savo nutari
mus prisiuntimui į seimą, kurs
atsibus So. Bostone, Mass. lie
pos 3 ir 4 d.
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tančius iš bado žmones. Jeigu
Svarbiausias francūzų lai ATSIGABENO MILŽINIŠ
už trijų dienų nesulauksim jo
mėjimas buvo tai . atgavimas
KAS ARMOTAS.
kių iš Amerikos žinių tai 12 d.
Douaumont forto.- Tas for
š. m. važiuosim Kopenhagan,
tas buvo vokiečių rankose per
Austrai atsigabeno italų
pasimatysime
su Savickiu, o iš
tris mėnesius. Iš to forto pa frontan didžiausias savo anuo
ten
Lietuvon.
ėmimo francuzai tūrėjo daug tas. Nuėmė jas nuo šarvuo
Su tikra pagarba
džiaugsmo.
Štai kokius laiškus “Dar
čių, kurių dabar nevartoja ir
Kun. Dr. V. Bartuška.
panaudoja jas griovimui italų bininkas” gavo iš delegatų
NORI ATKIRSTI KOMU
pozicijų. Tos armotos kal Lietuvon. Laiškai rašyti ba
NIKACIJĄ,
Gerbiamieji:
nuose daro nesvietišką alasą. landžio 10 d.
y
Tai-gi jau antra savaitė
Kaip francuzai, taip ir vo Nuo baisaus oro virpėjimo trū
kaip
sėdim Stockholme. Bai
kiečiai bando vienį antriems ksta kalnų viršūnės ir didžiau Gerbiamieji: —
siai
nuobodu
be tikslo sėdėti!
si gabalai ir didžios masos že Prisiunčiu Tas-mtoms pluokšatkirsti susinėsimo kelius.
Buvome
pas
Dr.
Seudebergą,
Ligšiol vokiečiai su dideliu mės ūžia įkalniais į klonius, tą žinių iš Stockliolmo padan sužinojome daug dalykų apie
smarkumu varėsi ir dabar va-, ardydamos, naikindamos vis gės. Jas meldžiu patalpinti Lietuvą.
rosi į vakaras nuo Meuse upės, ką ant savo kelio. Nušluoja, kuogreičiausiai Jūsų organe
Beesant mums Stockholme
kad perkirsti francūzų geležin jei pasitaiko, sodžius, mieste (Jau buvo patalpintos. Red.). Švedų Komitetas gavo iš Lie
lius, nušluoja miškus, už Švedų komitetas gavo iš Kau
kelį, vedantį į Paryžių.
tuvos du laišku: vieną iš Vil
Dabar francuzai pasivarė tvenkia kloniuose upes. O krio no ir Vilniaus panašaus turinio niaus, antrą iš Kauno. Juose
pirmyn pastatė į-pavojų vokie kimas ir trenksmas tų baisiųjų laišką-prašymą, jieškodami pa prašoma pinigų, nes esą bai
čių susinešimo kelią su didžią armotų eina dieną ir naktį. geliuos. Iš Kauno skyriaus siame padėjime. Pasirašo ko
Svietas matė, kaip vokie ja tvirtove Metz. - Jei fran- Tos armotos yra veik tokio pat pranešimo matyti, kad pas
čiai pastaruoju laiku spaudė cūzams pasisektų užimti tą ke didumo, kaip vokiečių krapi juos artinasi bado šmėkla. Kei miteto valdyba (beveik visi
Prancūzus ir jau buvo praneši- lią, tai vokiečių milžiniškos nęs armotos, kuriomis jie su sčiausia, kad kauniškiai krei kunigai).
Kauniškį laišką kun. Bar
nėjama, jog Mirusio Žmogaus jėgos, kurios grumiasi ties aižė cemento ir plieno tvirčiau piasi pas švedus, ieškodami
Kalnas galės kliūti vokiečiams. kalnu 304 ir Mirusio žmogaus sius fortus Belgijoj ir Franci- pagelbos nuo bado. Matyti tuška išvertė ir prisiunčia
Bet ateina kita žinia, visai ne kalnu, būtų apsuptos ir pri joj.
nebesama pas Juos vilties, kad Tamstoms. Originalą p. Augtikėta — francuzai netikėtai verstos pasiduoti. <
galėtų štuolis siųs Centralinin Komi
Austrai sukibo į Italiją, kad Amerikos lietuviai
sujudo ir su tokiuo baisumu
Didelės svarboj mūšiai ir privertus ją taikintis skyrium. kuom nors Juos varge sušelpti. tetam
užatakavo vokiečius,-jog‘ėmė didelio atkaklumo* skerdĄ-neš" Kartrastrai gerokai'" Įsivarys-j4""Jie-baisių- vargų -prispausti/ a-Iš paaikalliėjigįjLS^juAųgatsiminėti netektas pozicijas. eina dabar tarp kalno No. 304 Italiją, tai tuomet italai galės gal jau netiki, kad amerikie štuoliu sužinojome, kad jiems
trūksta informacijų apie Ame
šokti prieš savo valdžią už blo čiai turi širdis krūtinėse.
Tuo pat kartu tęsiasi didis ir forto Douaumont. Tas fron gą vedimą reikalij ir tuomet
Kas kita Vilniaus komite rikos lietuvių veikimą. Tai
mušis kitame fronte, Italijos tas yra 15 mylių ilgumo.
valdžia gali sutikti greitai su tas. Jisai kreipiasi ka.® teisy gi malonėkite Tamstos siutinė
fronte. Italų pastangos sus
sitaikinti su priešininkais, kad bė prie švedų komitetų, bet ti savo laikraščius p. Augštuotabdyti austrų veržimąsi nuei
meldžia klibinti amerikiečius liui (Box 397, Stockliolm) ir
raminti namiškius.
na niekais. Utarninke suka
lietuvius, kad jie siųstų Vil jisai pasižadėjo Tamstoms
ko metai, kai prasidėjo karė ( Italai grudžimi
korespondencijas.
RUSŲ FRONTUOSE.
niun piniginę pagelbą. Žino į siuntinėti
tarp Austrijos ir Italijos.
Šiuos
žodžius
berašant, atė
Vokiečiai skelbia, jog rusų mas daiktas, kad švedų komi
Ir tose sukaktuvėse atsitiko
fronte atmainų neįvyko. Rusai tetas Kauno ir Vilniaus lietu jo p. Augštuolis ir praneša,
taip, jog austrai pakratė ita
skelbia, jog visu frontu, kaip vių prašymus atidavė p. J. Au kad mus kviečia pietų p. Lindlus ir pirmu kartu įsigrūdo į
PRISIPAŽĮSTA, KAD
paprastai eina artilerijos veiki kštuoliui, nedarydamas tarpu hagėn’as; Stockliolmo majoras,.,
jų žemę, nes austrai veržda
NESISEKA.
mai. Prie Pripetės upės ru savųjų jokios agitacijos dėl pa- parlamento narys ir švedų-lie—
miesi Artico kloniu, įsibrovė
sai pavarė vienoj vietoj vokie šelpos. Švedai neduosnūs. Jie tuvių komiteto pirmininkas..
į italų žemę.
Italai prisipažįsta, jog ne čius atgal ir sunaikino vienų sako davėme belgams, davėme
Išsiunčiau Tamstai aprašy
Nors Italijos karalius nuo atsilaiko prieš austrus ir jog naujai pastatytą drūtvietę.
lenkams, davėme lietuviams mą mūsų kelionės nuo New
pat karės pradžios randasi atsitraukė prie savo svarbiau
(6000 kv.) daugiau netykauki Yorko iki Norvegijos, manau
fronte, bet mat tas nedaug te siųjų drutviečių. Prisipažįs
PIRKLYBA TEBEINA.
te nuo mūsų. Lietuviai gel kad jau gavote. (Gavome ir
reiškia.
ta, jog pasidavė atgal tarp
pradėsim dėti nuo sekančio No.
Iš Kopenhageno pranešama, bėkite savus lietuvius. Kuo Red.).
Astico ir Brenta upių..
met
p.
Aukštuolis
siunčia
Petjog vokiečių pirklyba tarp
FRANCUZAI PRADĖJO
Norime sušaukti Europos
Austrai
skelbia,
jog
gegu

Švedijos ir Vokietijos eina. rogradan, tai aš amerikiečiams lietuvių konferenciją; nežinia
OFENSYVĄ.
žio 14 d. prasidėjo didis arti Dabar iš Vokietijos pribuvo lietuviam.® prisiunčiu nors ko kaip mums tas pasiseks Ma
Kai netikėtai francuzai ties lerijos veikimas, gegužio 15 d. penki garlaiviai lydimi vokie i piją. Kiek teko mums suži tydami tokius labai svarbius
noti piniginė pašelpa Lietuvai
Verdunu pradėjo antpuolius ir ties Rovereta su mažais nuos čių karinių laivų.
labai reikalinga. Ateina pa reikalus Lietuvoje, baisiai ne
paėmė keletą drutviečių, tai toliais išmušė italus iš pozici
vasaris: reikalinga javų lau rimaujame ir norim kuogreivokiečiai ir-gi subruzdo laiky- jų ir paėmė nelaisvėn 600 ita
GRĮŽTA ATGAL.
kam užsėti, reikalingos lau čiausiai tenais važiuoti, tai-gi
ties ir taip-gi bandyti atgauti lų. O Terragnola klonyje ita
Iš
Meksikos
veik
visi
jau
kam
dirbti mašinos, reikalin gausime ar negausime nuo
francūzų atsiimtas pozicijas.
lai su užsispyrimu laikėsi, bet Suvienytų Valstijų kareiviai
ga gyvulėlių mašinai vežti. | Tautos Tarybos pinigus, bet
galų
gale
austrai
perlaužė
jų
Francuzai pradėjo savo oatšaukti. Dabar Suvienytų Reikalinga kąsnis duonos (ku jau ilgiaus nebelauksim ir už
fensyvą po didžių artilerija® liniją ir tuomet italai turėjo Valstijų karuomenė grįsta iš ris pasirodo galima nusipirkti poros dienų išvažiuosim Koieškoti atsispyrimo punkto ki
veikimų.
toj eilėj savo pozicijų. Tame Meksikos ir ji skirstoma įvai už pinigus Vokietijoje). Netei penhagenan, o iš ten Lietuvon.
sybė tad ką p. Green sekreto (Anksčiau paskelbėme gautą
Vokiečiai iš kailio neriasi, mūšyje austrai paėmė 65 ofi- riose vietose parubežyje.
Dabar,
jei
išnaujo
kokie
rius Rockefelerio man kalbėjo, žinutę, jog delegatai jau Kokad neteko keletos užimtų po- cierius ir 2.500 kareivių nelai
banditai
neužpuls
ant
Ameri

kad pinigai ten nereikalingi, penbagene. Red.)
ziciji) ir žūt-būt užsimanė atsi- svėn. Be to teko austrams
Kun. Bartuška rašo Tams
kos
miestų
parubežyje,
tai
Su

nes jų nevalgysi. Peržiūrėjus
laivti ir atgauti netektas po trys armotos ir du kolkosvaivienytos Valstijos nesikiš į Berlyno Tageblato skiltis pasi toms straipsnį kuriame bus
zicijas. Be jokio paisėjimo džiu.
Meksikos reikalus. Meksiko- rodo kad didžiųjų krautuvių nurodyta kaslink drapanų ir
ant nuostolių su pragariniu
Gegužio
16
d.
austrai
atnau

nai namie ką norės, tą galės paduotosios valgomųjų daiktų pinigų siuntimo Lietuvon.
smarkumu, negirdėtu užsispy
jino
mūšius
visu
frontu.
Au

tarp savęs daryti.
Su pagarba,
kainos nėra pasibaisėtinai pa
rimu grumiasi su franeūzais.
strai
tą
dieną
paėmė
pozicijas
kilusios.
Dr. J. J. Bielskis
Tai dabar kraujo praliejimas
į
rytus
nuo
Folgaria
kalno.
O
NAIKINS
BANDITUS.
Rytoj
eisime
pas
raudoną
ten negirdėtas, didesnis, negu
tos vietos italų buvo rokuojaKai Carranzos valdžia suti švedų kryžių sužinoti ar nebū
Rusų laikraštis ‘Rieč” pra
bile 'kur šioje kruviniauisoje mos
svarbiausiais
atsipyrimo
ko
išnaikinti
savomis
jėgomis
tų
galima
per
jį
siųsti
iš
Ame

neša,
jog fronte, kur vado
karėje. Vokiečiai atakuoja
punktais.
banditus,
tai
Suv.
Valstijų
rikos
Lietuvon
drabužių.
Jie
vauja
gen.
Evert Velykos pra
francūzus, purkšdami ant sa
Gegužio
17
d.
austrai
jau
kariuomenė
tapo
iš
Meksikos
begalo
reikalingi.
Apie
pa

ėjo
ramiai.
Nebuvo šaudymų.
I
vo priešininų liepsnojantį sky
1 sekmes pranešiu koresponden Pulkų popai atlaikė Velykinius
ritosi per rubežių į italų žemę. atšaukta.
stimą. Ties kalnu No. 304
Dabar Carranza pasiuntė į cijoje. Valgomi daiktai už molebnus. Vokiečiai nešaudė.
vokiečiai jau buvo įsigavę į Nedaugelyje vietų persirito,
bet
daugelyje
vietų
daėjo
iki
parubežį
30.000 kareivių gau drausti vežti iš Švedijos Lie Vietose, kur priešininkų po
francūzų pozicijas, bet buvo iš
rubežiaus.
dyti
banditus.
Pačiame para- tuvon bei Lenkijon. Nors žy zicijos arti vienos antrų, tai
krapštyti.
bežyje veiks gen. Trevino su dai iš Švedijos pristato užtek vokiečiai iškėlė didelius plekaVokiečiai daro atakas tir
MŪŠIAI KALNUOSE.
10.000 kareivių.
Tokia buvo tinai vokiečiams javų, kuriuos tus su žodžiais “Cliristos Vosštomis masomis, susiglaudę ir
I sutartis padaryta konferenci- gabena iš Rusijos.1
krese.” Nei rusai tą dieną
todėl panaša nesvietiškus nuo
Svarba ir didumas austrų: joj, laikytoj mieste EI Paso,
Jau net nusibado laukti pi nešaudė.
stolius. '
Į laimėjimų aiškus iš to, kad kur Suv. Valstijų valdžią ats nigų iš Amerikos. Išsivežus
Vienoj vietoj austrai su ru
Kai vokiečiai ėmė spirtis, ] mūšiai eina kalnuose, kur tovavo gen. Scott ir gen. Funs- juos iš Amerikos sykiu, būtu sais apsimainė velykaičiais.
tai francuzai jau negalėjo už j ginties lengva. Dabar tie ton.
me galėję šiandien šimtam Pirma austrai padėjo ant vidu
imti naujų pozicijų ir net kai- I kalnai dar tebėra daugelyje j Suv. Valstijų valdžia užtik žmonių pagelbėti. O dabar? rio tarpe apkasų velykaičius,
kur pasidavė atgal. Bet per , vietų sniegu apkloti Trans- rino Meksikai nepaliečiamybę, Šalę Lietuvos gyvename, ir o paskui rusai eidami pasiimti
tas atakas daug laimėjo.
i portacija sunki.
jei nebus daugiau užpuolimų. dvasios akimis matome mirš- savo keliu padėjo velykaičių.

prie unijos. Prisirašė tuoj po
streiko apie 500 naujų narių.
Streikas, sako, galėsiąs pra
siplatinti ir į kitus miestus.
laimingiau . gyventi. Reikia AVorcester’vje galėsiąs kilti
jiems dar doriško auklėjimo, streikas.
reikia pamokinti, kad žmonės
mokėti) tinkamai sunaudoti sa
vo uždirbtus pinigus. Todėl Nebūtos skerdy
čia reikalingi tokie privalumai
nes tiesVerdunu.
kaip blaivumas, taupumas.
Tatai geros, darbininkiškos
organizacijos yra begalinės BAISUS MŪŠIAI DVIEJUO
SE FROTUOSE.
svarbos lietuviams ir žmonijai.
Viena tokių organizacijų yra
Šiomis dienomis sukako ket
LDS. Tą svarbą pamatę, su- virtas mėnuo, kai prasidėjo
juskime smarkiau dėl jos veik didžiausias, atkakliausias ir
ti.
kruviniausias mušis pasauly
je — Verduno fronte. Dabar
abi pusi vėl baisiai sujudo.

Jau seimas netoli.

s

ono 4.000 rubsiuviu metė darbą.

Rubsiuviu streikas

Utarninke, gegužio 23 d.
Bostone prasidėjo didis rūbsiuvių streikas. Rūbsiuviai išė
jo streikan 10 vai. iš ryto, taip
kaip buvo organizatorių nutar
I ta.
Sunadokinie šį laiką agita
Rūbsiuviai priguli prie
cijai už mūsų organizaciją.
Juk lietuviai Amerikoje Amalgamated Clothing Woryra daugiausia paprasti darbi kers of America.
ninkai, rankpelniai. Yra tai Sustreikavę darbininkai rin
tokie, kurių likimas labai ne- Į kosi tiesiog į salę, 724 IVashužtikrintas, kuriam nuolatai ington Str., kur atsibuvo pa
turi rūpėti jo būvio pagerini aiškinimai apie streiką ir priėmas, įgijimas didesnės nepri- | mimai prie unijos.
Sustreikavo apie 4000 rūbgulmybės. Tas rūpi LDS.
i siuvių — vyrų, moterų ir vai
LDS. imasi vesti lietuvius kų. Iš tų apie tris penktadaprie darbininkiško susiprati les yra moterys.
Tarp streikininkų yra aš
mo, išvydimo savo reikalų,
mokina, kaip kovoti už būvio inėm) visokių tautų — ameri
pagerinimą, už algų pakėlimą, konų, žydų, lenkų, lietuvių
už darbo sąlygų pagerinimą. ir italų.
Sustreikavusieji rūbsiuviai
Pagerinti būvį, prašalinti dirbo 400 šapose. Šapos ran
skurdą — koks tai platus, di dasi įvairiose miesto dalyse ir
dis, svarbus darba®. Paklau II todėl kai sustreikavo ir darbi
sykim, ką rašo vienas augšto ninkai išėjo gatvėsna, tai ne
mokslo vyras, užsitarnavęs buvo didelių minių žmonh) vie
amžinos pagarbos žmogus, su noj vietoj.
vartojęs savo išmanymą tarna
Pikietninkų iš karto nebuvo
vimui žmonijai. Tas vyra® y- pastatyta, nes veik visi darbi
ra Major General William C. ninkai išėjo streikan.
Gorga®. Jis apsveikino Pa
Streikas prasidėjo labai ra
namos kanalo juostą. Jis ra miai, jokių sumišimų, jokių
šo:
triukšmelių nebuvo. Streiko
Išvengtina® mirtingumas vedėjų yra rūpesniu vesti
šioje šalyje yra didesnis, negu streiką kuoramiausiai.
mirtingumą®, kįlą® dėl europi
nės karės. Tūkstančių tūks KODĖL SUSTREIKAVO.
tančiai miršta Amerikoje žmo
Streikininkai turėjo svar
nių, kurie gyventų sveikatin
bias
priežastis mesti darbą ir
gumas būtų toks pasiektas,
sustreikuoti.
Kompanijos nuokoks yra galima®.
Mokslas
latai
spaudė
darbininkus vis
parodė, jog didžiausia ligų
priežastis yra skurdas jog li labiau, numušinėjo algas ir
gos nekuomet negali būti iš ilgino darbo valandas. 1913
naikintos kol žmonės bus pri j m. rūbsiuviai buvo padarę su
versti susikimšę ir biednystėje , kompanija sutartį ir tą sutar
gyventi. Mes visaip stengia tį kompanija sulaužė per tą
mės visaip žmonėms prigelbėti laiką. Pagal aną sutartį darauklėjant ir mokinant žmones. 1 bininkai turėjo dirbti tik 48
Panamoj mes galėjome panai ; valndas savaitėje. Bet per tą
kinti biednystę. Valdžia bu laikotarpį kompanija davarė
vo padvigubinus mums algas. iki to, kd darbininkai dirbo
Biednvstė dingo, o kartu su [jau 60 valandų savaitėje. O
; algos buvo numuštos ant 25
ja ir ligos,”
I nuoš. nuo to kaip buvo padaTatai šis šlovingasis vyras ' rvta sutartis 1913 m.
parodo, jog skurdas biednysTai darbininkai dabar rei
tė yra rykštė žmonijos. LDS. kalavo, kad kompnija laiky
kaip ir kitos gerosios darbi tųsi sutrties; ant to kompanija
ninkiškos organizacijos rūpi nesutiko, tai ir išėjo streikan.
nasi atitolinti tą rykštę. O
PRISIRAŠINĖJO PRIE
tai ris yra žmonių galybė.
UNIJOS.

Bet neužtenka iškovoti ge
Kai prasidėjo streikas, tai
resnes algas, geresnes darbo
sąlygas, kad žmonės imtų pa- neunijistai skubino prisirašyti

Delegatų
laiškai.

•*

I

■■■

4/

MM

‘' DARBININKAS’'

4

jiems panašių apetitus. Kas
ir kada suvaldys tuos visus
trustus? Amerikoje nėra dar
tokios pajėgos, kuri juos galė
tų suvaldyti. Kongresai, Se
natai ligšiol pasirodė bejėgiais.
Galėtų juos tik jų sąžinė ap
malšinti,
bet... perteklius,
siautimas
ir
šėlimas užmigdo
Kas atsilankė į suvažiavi
ir
sąžinę.
mą, galėjo pastebėti dar ir ki

Jeigu tos kooperacijos sutaupo
žmonėms tik 10-tą nuošimtį,
tai jau apie $40.000.00 lieka
kas met darbininkų kišeniūje.
O kur dar nauda idėjinė, pa
einanti iš didesnės vienybės,
draugiškumo, iš supratimo sa
vo pajėgų.

<

-----

Kun. Tarnas Žilinskas. I kupijos galva skaitosi parapijos prezidentu ir

I kasierium
kasierium ir menager’iu,
iu, žodžiu
žodžiu visuo
visuo kuo. Ir
svietiškieji įstatymai ne visur pripažįsta vie
naip komitetus.
Massachusetts valstijoj to
— H- J
'-----kios bylos su vyskupais kaip Pensylvanijoj vi
siškai ne yra galimos.
Čia visai kitoki tame
dalyke įstatymai.
Svietiški įstatymai įvai
(Tasa)
.
riose valstijose toli ne vienodi, bet Katalikų
Bažnyčioje visur tieji pats įstatymai. Ar Lie
AR GALI VALDYTI PARAPIJOS TUR
Eina iš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis
TAIS ŽMONIŲ IŠRINKTI KOMITETAI? tuvoje, ar Italijoj, ar Amerikoje visur ta pati
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Bv. Juozapo
Katalikų Bažnyčia ir visur vienodus turi įsta
tokią naudą iš mūsų kooperaci
KOOPERACIJOS
Darbininkų Sąjunga.
Tegul tad vyskupai skirtų kunigus, sako tymus arba kanonus. Tai-gi, nei Šv. Raštas,
jos draugijų.
Tos draugijosUŽDAVINIAI.
Prenumeratos kaina:
kai kurie katalikai, tegul kunigai valdytų dva nei Bažnyčios kanonai tokių komitetų, kūne
tai
geros
auklėtojos
narių vi
v•
Metams tris kartus savaitėje----------------------- _$3.00
sios dalykuose; bet kodėl męs parapijonys ne rie valdytų Bažnyčioje,
nežino ir nepripa
O
vis
dėlto
rankų
nuleisti
suomenišku
žvilgsniu.
Malo

Pusmečiui ”
”
”
_____ _$L50
Yra pajėga, kuri galėtume sau išsirinkti parapijos komiteto, ku žįsta. Kanonai žino vien popiežius ir vysku
nu buvo matyti, kaip gyvai nereikia.
Utarninko ir ketvergo at skiri numeriai po ------ 2c.
ris valdytų žemiškais parapijos turtais?
Juk pus, kuriuos “Dvasia šventa pastatė valdyti
ir rimtai delegatai svarstė įvai su laiku galės apvaldyti visus
Subatiniai numeriai po___________________ — 3c.
tai
mūsų
suaukotas
skatikas!
Taip
rezonuoja
Dievo Bažnyčią” (Act. XX, 28).
rius klausimus, kokią puikią milijardierius ir milijonierius.
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:
pirmeiviai
ir
kai
kurie
pirmeivių
pakurstyti
parodė orijentaciją, besvars Ta pajėga yra darbininkų ran
Maskolių valdžia, kad sukiršinus katali
Klausimas: kas privalo valdyti
“DARBININKĄ 8,”
Kapitalistai gali šian katalikai.
tant net ir painius klausimus, kose.
Bažnyčios turtais? Manau bus neprošalį šį da kus su jų kunigais, mėgino parapijų komitetus
kokių gerų kalbėtojų išauklė dien iš jos tyčioties, ją niekin
“dozorais” vadinamus Bažnyčiai antmesti.
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
ti, bet tik patol, pakol darbi lyką nuodugniai pagvildenti. Keistas supra Bet tieji “dozorai” liko vien popieriniais dozo
jo.
ninkų minios yra tamsios, pra timas to dalyko padarė nemaža blogo lietuvių rais. Neprielankus Bažnyčiai žmonės nori to
“DARBININKAS”
PRAGUMAI IR KLIŪTYS. sigėrusios, kol tos savo pajė parapijose Amerikoje.
lygius “dozorus” čia komitetais vadinamus
(The Worker)
gos nemato.
Užtat palaimin
Pradėkime
nuo
pirmutinių
krikščionystės
prigydyti ir Amerikos dirvoje.
Bet ir čia ta
Tarp mūsų išeivių koopera
The Lithuanian tri-weekly paper.
tas yra darbas tų, kurie dar amžių.
Katalikų
Bažnyčios
mokslas
buvo
vi

sai
sistemas
(trustee
system)
nieko
apart blėPublished every Tuesday, Thursday, and Saturday by cija galėtų ir turėtų daug ge bininkus traukia nuo bonkos, iš sada vienodas. Sulig to mokslo yra taip. Ba dies Bažnyčiai neatgabeno. Kitos katalikiš
riau plėtoties, kaip Lietuvoje.
St Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
O rei
Tenai didžiumą reikalingų pra saliūno, kurie jiems akis pra- žnyčia kaipo didelė tikinčiųjų draugija dalinasi kos tautos jau senai tą ligą persirgo.
Subscription Rate s:
krapšto, parodo jiems jų ver į Bažnyčią valdančiąją ir Bažnyčią valdomąją. kia žinoti, kad ir jie seniau kovojo su savo
gyvenimui dalykų žmonės tu
Yearly------------------------------------------------------ __$3.00
tybę ir jų pajėgas ir traukia Vadinasi Katalikų Bažnyčioje yra toki ką val vyskupais ir klebonais, neva gindami parapi
ri iš savo ūkių.
Čionai gi
•?
6 months_________________________________ $1.50
juos prie bendro veikimo ir do ir toki ką klauso. Prie Bažnyčios valdan jos turtą.
Dabar jau jie suprato, jog tai bu
darbininkas žmogus viską turi
Advertising rates on application
prie bendro savo reikalų aprū čios priklauso popiežius ir vyskupai. Jie yra vo Don Kichoto kova su malūnais.
Šiądien
pirkti gatavais pinigais (lai
Address all communications ūo
pinimo. Tai kooperatorių dar Bažnyčios valdovais.
<
Dvasia
Šventa,
kaip
jie
vien
su
pasigailėjimu
žiūri
į
keliamas
foreigmingas, kurs nors porą vištų
bas.
Massachusets
valstijos
girdėjome
augščiaus,
pastatė
vyskupus
valdy

DARBININKAS,
nerių riaušes, reikalavime parapijos komite
gali laikyti). Perkamoji pa
lietuvių kooperacijos jau paju ti Dievo Bažnyčią.
Gi žemesnieji kunigai ir tų, kurie neva privalo valdyti bažnyčiomis ir
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
jėga yra nemaža ir pas pa
to savo pajėgas, bet vienkart šiaip žmonės priklauso prie Bažnyčios valdomo jų turtais.
Dieve duok, kad ir mes kuoveivienį darbininką (pradedant
pamatė
savo silpnumus ir ne- sios, t. y. priguli prie tų, kurie klauso. Aiš kiausiai subręstume ir betvarkes kėlę sykį pa
nuo $.200.00 per metus ir dau
Dėl patogumo ir parankumo visokius čekius
dateklius. Blogiausiai, kad ku, kad kunigai (klebonai) neturėjo ir neturi liautume.
Tų betvarkių kėlimui nėra jokių
giau).
Gi jeigu tas pajėgas
ir money orderius prašome išrašinėti ant “Darbi
daugelis draugijų visai nesilai valdymo teisių.
Tikrais
bažnyčios
vadais
yrimtų
priežasčių.
Priešingai, pavyzdžiais ga
sujungus
į
krūvą
—
susidaro
ninko” vardo kokiam nebūk reikalui tie pinigai
ko nustatytų visoms koopera ra vien vyskupai. Jie valdo netik dvasiškuose lima prirodyti, kad kur parapijų komitetai
ir milžiniška galybė. So. Bos
būtų skiriama ar tai būtų prenumerata, ar kny
cijoms pamatinių taisyklių: dalykuose, bet ir pasauliniuose, t. y. bažnyti valdė bažnyčios turtu visur sulaukė labai blo
tono kooperacijoj ant kiekvie
gų užsakymai, ar mokestis į L. D. S.
išduoda daug prekių kreditan, niais turtais.
Suprantama, jie ne yra savi gų rezultatų, štai imkime tokį Shenandoah,
no kostumerio išeina po $122.tuomi save baisiai nusilpnin- ninkais to turto, kaipo žmonės; bet pilnais Pa.
Yra tai viena iš seniausių ir dideliausių
00 parduodamų per metus pre
122 kių. Tur būt panaši proporci damos, netiksliai ir negudriai valdovais kaipo vyskupai.
$10.00)------------- -Taip buvo Katali lietuvių kolonijų Amerikoje.
Parapija ten įs
dalija savo gryną pelną.
Ki kų Bažnyčioje nuo pat pradžių. Pirmieji kri- teigta 1891 m. Dabar priskaitoma ten vienoje
4) Lovel’io draugija.
ja yra ir kitose draugijose. Tai
Krautuvė atida
gi sakysime, ir nedidukėje mū tų atskaitybos šlubuoja ir daug kščionįs, kaip skaitome šventame Rašte, su krūvoje net dvyliką šimtų lietuviškų šeimynų.
kitokių nedateklių pastebima. nešdavo savo turtus ir klodavo po kojų apašta
ryta 22 lapkričio
sų kolonijoje, kur randasi apie
Tečiaus koks apverktinas tos parapijos padė
Kas svarbiausia gi, nariams lų.
1915 m. su $470.Tais turtais valdė ir dalino išmaldas vien jimas. Parapijinės mokyklos kol kas dar nėra,
1000 suaugusių lietuvių, jeigu
00. Šeras — $5.00,
Vėliau jie paėmė sau pagalbon di- katalikiškų draugijų kaip ir nėra, gi sko
tik jie mokėtų ir norėtų su trūksta dar geresnio supratimo apaštalai.
kooperacijos idėjos, ir josios jakonus.
narių
tuomet
bu

Tieji dijakonai prižiūrėdavo aukas, los ant bažnyčios apie $40.000.00. (Žiūr.
KĄ RODO SKAITLINĖS?
jungti savo perkamąją pajėgą,
svarbos, daugelis narių savo bet visados su žinia apaštalų ir apaštalams lie
vo 118.
Dabar
tai savo bendrai krautuvei ga
“Metraštis” 1916 m. lapas 315) Parapiją ten
21 gegužės 1916 m. 10
draugijų nesupranta ir jų ne piant.
narių 151. Krau
Taip buvo katalikų Bažnyčioje per vi nuo senovės valdo komitetai susidedanti dau
lėtų per metus duoti apyvar
Massachusetts valstijos liev•
myli.
tuvė verta
$825.00. tos per šimtą
sus laikus.
Apaštalų įpėdiniai (popiežiai ir giausiai iš saliūninkų.
tūkstančių dole
Neįstabu tad, kad
• tuvių
kooperacijos draugi
Per mėnesį apy
vyskupai)
valdė,
o
kunigai
ir
šiaip
žmonės
rių.
O
ką
jau
bekalbėsime
aten
įsigalėjo
vien
lietuviški
saliūnai, kurių eTai-gi ir prieita prie tos nuo
jų buvo atsiuntusios į So.
vartos daro-------- $1.800.00 pie tokias kolonijas, kurios tu
klausė.
Kunigai,
kuriems
vyskupai
suteikia
sama arti dviejų šimtų.
Maža ką laimėjo ta
monės, jog reikalinga yra gy
Bostoną 26 delegatus, kad
Išėmimas čarterio
dalį valdžios, patys ne valdo, tik vyskupų me miestelyje Mokslo draugijos atstovai. Nes
ri
po
kelis,
po
kelioliką
ir
va
ir
veikli
centralė
įstaiga,
■pasvarsčius apie bendrus ko
atsiėjo----------------- $130.00
net po keliasdešimtis tūkstan kuri varytų darbą agitacijos, prisakus pildo. Jeigu tad net kunigai neturi kam jiem reikalingas mokslas!
Saliūninkai
operacijos reikalus.
5. Brighton’o draugija.
valdymo
teisių,
tai,
suprantama,
negali
tu

čių lietuvių.
pamokino juos, kad iš to mokslo namų darbi
patarimų, švietimo.
Ta įs
1) Iš Lynn’o draugiją atstova
Apyvartos per me
rėti pretenzijų prie valdymo šiaip žmonės. Dėl ninkui naudos nebūsią.
Tiesa tą pačią nuo
taiga
turėtų
leisti
lapelius,
at

vo: V. Petkevičius, J. Benkus
tus --------------------- $85.934.67
Tad kodel-gi kooperacija sišaukimus ir knygutes, turi to, parapijonys negali rūgoti, kad kunigai monę skelbė ir socijalistų laikraščiai (“Kova,”
•«' ir M. Balkus.
Šėrininkų--------------— 250 tarp lietuvių čia Amerikoje siuntinėti kalbėtojus, daryti neduoda jiems parapijos turtų valdyti. Juk “Laisvė”).
Bet štai atvažiavo atstovas Rie
2) JMontello — V. Pundis, V.
Krautuvė verta adaug menkiau ligšiol plėtoja vakarus su paskaitomis, rody aišku: klebonas negali duoti kitiems to, ko tuvių draugijos nukentėjusiem dėl karės šelp
Šarkus, V. Dubendris.
pie
$15.000.00. si,
negu Lietuvoje?
Yra mais paveikslų; turi turėti jis pats neturi. Bažnyčios valdovu yra vysku ti. Ir ką jis laimėjo?
Štai tūkstančiai gerai
3) Cambridge — A. Kunda, D.
Savo namus sta
tam labai svarbių priežasčių. nuolat žinių apie draugijų vei pas, o ne klebonas. Klebonas yra tai vysku uždirbančių žmonių, šimtai saliūninkų - bagoBražas, J. Beliauskas.
to už -------------- $25.000.00. Visų-pirma — tai baisus suma- kimą, davinėti joms patarimų po pastatytas žmogus, kaipo koks ekonomas čių suaukojo badaujantiems broliams net sep
4) įlydė Park — L. Zavistana- 6. Gardner’io draugija.
terijalizėjimas Amerikos gy ir nurodymų, turėtų rūpinties arba jo, agentas, kaip kurie sako.
Kunigai tynis dolerius!!!
Klausimas: kas privedė tą
vičius, V. Kroli, J. Galuti
Inplaukė per me
ventojų abelnai. Visagalis naujų draugijų organizavimu, visados išduoda raportus (apyskaitas) iš pa kolonija prie tokio baisaus nupuolimo?
Ga
nas.
tus
$23.521.71 doleris užvaldė čia visų širdis žodžiu sakant būti centru vie rapijos valdymo prieš savo vyskupus. Klebo
lima
drąsiai
sakyti,
kad
tai
padarė
demokra

5) Norwood — A. Navickas, J.
Gryno pelno bu
ir protus, visi tik daro biznį, nijančiu, tvarkančiu, mokinan nai neprivalo slėpti parapijos apyskaitų ir nuo
tiškoji parapijos valdžia, arba komitetai, suKroliauskas, V. Kudirka.
$ 301.27. kiekvienas žiūri tik savęs, ma čiu, patariančiu, gaivinančiu. žmonių.
vo
Aiškumas tuose dalykuose yra labai sidedantieji iš saliūninkų.
Kunigo autorite
_6) Loveli — J. Steponavičius,
$ 750.00. ža meilės artymo, nebėra pa Ilgainiui gi gal galima bus pri naudingas, nes suteikia kunigui didesnį užsiPrekių yra už
tas
ten
visai
nupuolęs.
..
• <J. Virbickas.
sišventimo, nebėra supratimo eiti ir prie bendro supirkinėji tikėjimą pas žmonės, o iš to būna didesnė nau
Inventoriaus ver
“7) Garduer — V. Vaitiekus.
Kitas liūdnas pavyzdis tai Mahanoy’iaus
$ 677.00 reikalų bendrumo, nebėra ga mo prekių.
tė
Tam visam dar da Bažnyčiai. Juk kunigai tatai ir daro.
J- 8) Hudson — K. Baranauskas,
parapija.
Ten yra pastatyta ir parapijos mo
Skolon išduota už $4.229.01. lingo žvilgsnio į tolimesnę atei bui reikės pinigų.
Užtat su
Klebonai
pagalbon
sau
išsirenka
gerus
pa
F. Kaluzevičius.
kykla, bet joje mokinasi... kitataučių vaikai.
Blogų bilų (?)
$456.00. tį.
Darbininkų luomas dau važiavimas ir padavė savo
JBrighton — J. Gabalis, A.
Nemokėtų bilų — $1031.76. giausiai čia turi pasišventimo; nuomonę, kad visos draugi rapijonus, kaipo patarėjus pasauliniuose para Mat lietuviams užtenka saliūnų, apšvieta jiems
Lakačauskas, L. Adomavi
kitas, dėdamas savo šėrą, gal jos, kurios prigulės prie to pijos dalykuose. Anie priima nuo žmonių au nereikalinga, todėl parapijos komitetas mokyk
Parduota Šerų 110
Vietomis jie vadi lą parsamdė kitataučiams. (Kokia karti ironi
čius.
Dėda sąryšio, turėtų užsimokėti įsto kas bažnyčios užlaikymui.
po
$5.00. deda paskutinį dolerį.
nasi
kolektoriais,
kitur
komitetais
(trustees). ja!)
10) So. Boston — J. Janiūnas,
Krautuvės turtas $3.889.25. mas rizikuoja, nežino tikrai jimo mokesnio $2.00 ir kasinė
M. A. Balčiūnas.
7. Norwood’o draugija.
ar grįš, o betgi deda, nes tas po 50 centų nuo kiekvieno Bet jie visados privalo veikti po priežiūra vys
Neužvydėtinas yra padėjimas klebono,
; Visos tos draugijos jau per
jaučia, jog čia darbininkų luo tūkstančio savo apyvartos. Tą kupų.*) Trustees’ai ne visados norėjo apie tai kur parapijoj viešpatauja komitetas.
Metinė apyskai
Liūd
atminti.
Kilus nesusipratimams su dvasinėm
nai metais suprato reikalą vi
ta —
$30.614.64. mo ateitis ir išsiliuosavimas.
mokesnį turėtų įmokėti per ke valdžioms, dalykai pasiekė Apaštališkąjį sos niems prietikiams klebonų su parapijos komite
soms vienyties, kad bendromis
Gryno pelno —
$325.00.
Tenai
Bet darbininkams čia į pa turis kartus, kas metų bertai- tą.
Popiežius Gregorius XVI išdavė dekretą tais aprašyti jaučio skūros neužtektų.
pajėgomis geriau galėtų savo
turKrautuvės
gelbą būtinai turi ateiti apš- nis.
(12 aug. 1841.) tokį: “mes norime kad visi ži netruktų nei komizmo, nei-gi tragiškumų. A.a.
prakilnius tikslus atsiekti. Bet
tas-------- -------- $1.877.93
kunigas Kaupas, atmenu, rašė apie vieną lie
viestūnai,
inteligentai,
kurie
pirmas suvažiavimas įvykęs
Bus priruoštas visas projek notų, jog urėdas trustees’ų yra visiškai priŠerų parduota —
į tą judėjimą įneštų daugiau tas tokio sąryšio veikimo ir klausimas nuo vyskupo valdžios ir kad jie tuvių parapijos komitetą, kuris uždėdavo ant
pernai metais nedaug pastūmė
III — p.
------- $5.00
šviesos, tvarkos, sistemos, ap tvarkos, paduotas sąryšio val (trustees’ai nieko negali pradėti be vyskupo savo klebono penkis dolerius bausmės už kožną
jo pirmyn vienybės reikalą.
Kitos draugijos skaitlinių
Dar-gi vyskupo nuožiūros pri paminėjimą per pamokslą žodžio “velnias.”
Nors ir buvo išrinkta centro nepadavė, nors kai-kurios ir saugotų tą judėjimą nuo įvai dybai ir pasiųstas apsvarstyti žinios.”*)
Bausmę kožną mėnesį trenkdavo jam iš algos.
rių
bereikalingų
klaidų.
O
valdyba, tečiau ji nieko nega neblogiausiai, rodos, gyvuo
kooperacijos draugijoms. Bal klauso nuspręsti, ar komitetai parapijoj yra
kaip tik to ir nebuvo ligšiol. čiūnui, Kontrimui ir Gabaliui reikalingi, ar ne. Jei vyskupas pripažins už Kitur parapijos kasierius-saliūninkas nemokė
lėjo nuveikti, nes dar nebuvo ja.
T. a. Montello’s draugija
galutinai paaiškėję, ką-gi tas turi savo namus ir apyvartos Visi šviesesnieji žmonės čia ar pavesta tas projektas sudary- reikalingus, tai vėl nuo jo paties priklauso jų davo klebonui algos kitaip, tik saliūne, prie
Dar kitur, komitetas draskė uždanga
centras turės veikti ir kaip vi daro per metus apie $70.000.00. ba savo biznį varo, arba tar ty 1 mėnesio bėgyje.
skaičius ir paskyrimo būdas. Į komitetą gali baro.
nauja
vien
kompanijoms,
ka

lus
nuo
langų klebonijoj, pamatuodamas savo
sos tos draugijos vienysis. Šių
Sąryšio valdybon išrinkti: būti išrinktas tik toks parapijos narys, kuris
Čia paduotos
skaitlinės,
Dėlto ir tarp a- pirmininku — Lakačauskas, sąžiningai pildo kataliko priedermes. Dar-gi, pasielgimą tuomi, kad jie turį teisę visados
metų susivažiavimas jau arčiau kaip matome yra nepilnos ir iš pitalistams.
merikonų
ligšiol
kooperacija vice-pirmininku Gabalis, sek toks komitetas nieko negali nutarti be savo kle matyti, ką klebonas veikia.
Vienoje vietoje,
pažiūrėjo į visus tuos dalykus jų negalima padaryti tikrų iš
gan
menkai
tebuvo
išsiplėtoju

kame
parapijos
nuosavybė
buvo
pilnoje kontro
ir, rods, atsistojo ant tikro ke vadų apie lietuvių kooperaci
retorium Balčiūnas, iždininku bono žinios, kuris susirinkimuose visados pri
si. Tas pats buvo ir pas mus. — Kontrimas.
lio.
valo pirmininkauti. Išrinktieji komiteto nariai lėje parapijonų, parapijos komitetas, klebonui
jos stovį Massechusets valsti
Pirmiausia
įsižiūrėkime joj. Tik trys draugijos pami
privalo būti vyskupo užtvirtinti. Taipjau, neb’ėsant namie, įsiveržė į kleboniją, išme
Kita priežastis, kodėl čia
Delegatai išsiskirstė pilni
skaitlinėms, kurias kai-kurios nėjo, kiek jos turėjo gryno kooperacija taip išpalengvo
sulig nutarimo “Kongregacijos Tarybos”(Con- tė laukan kunigo daiktus ir namą uždarė taip,
geros vilties ir troškimo dirbti
kad klebonas sugrįžęs, visai negalėtų ineiti į sa
draugijos apie savo veikimą pelno.
Kai-kurios nepadavė plėtojasi yra — baisus įsigalė kooperacijos labui, einant tik gregation of the Counsil, 29 July, 1911) komi
vo
būstą.
Kunigas, sugrįžęs namon, rado
padavė.
žinių apie savo apyvartą, apie jimas Amerikoje kapitalizmo. ruoju keliu, kurs jau pradėjo teto forma pripažinta ir geriausią ta, kuri da
savo
daiktus
ant gatvės... Prie jų buvo padė
1) Cambridge’o draugija.
bar vartojama New York’o vyskupijoj. Tasai
Lengva Europos darbinin aiškėti.
išdavimą prekių bargan ir tt.
tas
gelžkelio
tikietas
iki artymiausiam miestui.
Inplaukė per me
komitetas, kurio vardu yra užrašoma bažnyti
Galima spėti, jog neviaose kams svajoti apie aplaužymą
tus — $32.242.41 krautuvėse gerai vedama ats- ragų savo kapitalistams, kada
nė nuosavybė, tenai susideda iš vietinio vys Buvo girdėti net apie peštynes tarp klebonų ir
komitetų, net su kraujo praliejimu. Gi pas len
gryno pelno buvo
$608.56 kaityba. Gal prisidėjo ir tai, jie susivienys suvartojimo ir
Iš Liepojaus Rygon atvažia kupo, jo generalio vikaro, vietos klebono ir kus būta ant tos dirvos net žmogžudysčių. O
šėrų kapitalo (po
Juk kai- vus viena ponia pasakojo, kad dviejų vyskupo užtvirtintų pasaulinių žmonių.
jog ligšiol nebuvo nustatyta išdirbystės dirvoje.
ką apie nesusipratimus pinigiškus, tai nėr ko
$15.40) turi
$1.875.00 pieno, kokias apyskaitas drau kur tos svajonės jau pradeda ir
Liepojoje gyvenimas einąs be Bet toji tvarka nėra priverstinoji, ir toli ne ir kalbėti. Parapijų komitetų sąžinė toli, iš
per savaitę apy
išsipildyti, pav. Anglijoje. Bet veik paprasta vaga. Dirba visur vartojama. Štai Bostono Arcivyskupigija turi išduoti centrui.
vartos daro $800.00-$900.00
Šiaip ar taip iš tų skaitli čia Amerikoje-reikia būti be kaikurie fabrikai, gaminantįs joj pilnu valdovu parapijų turto yra “R. C. Ar- to atžvilgio, nuo grynumo.
Krautuvės vertė $3.500.00. nių mes jau galime daryti kai- veik didvyriu, kad svajoti aIš to visko, kas ikšiol pasakyta yra aišku,
karei reialingus daiktus, bet bishop of Boston, A Corporation Sole.” Vys-

Katalikų bažnyčia ir
Demokratizmas.

i
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Mass. Valstijos
Ko-operacijos
Draugijos.

2) So. Bostono draugija

Metinė apyvarta—$49.044.54
šėrininkų------------------- 200,
Šerų kapitalo — $2.392.31.
Krautuvės ver
tė —
$4.876.73.
Nuolatinių pirkė
jų apie —
400.
3) Hudson’o draugija.
Per savaitę apy
vartos daro apie — $400.00,
Šėrininkų —
65.
Šerų parduota (po
t

kurias išvadas.
Visų-pirma džiuginantis yra faktas, kad lietuvių koope
racijos judėjimas šioje vienoje
tik valstijoje išaugo jau į ne
mažą pajėgą.
Tur būti ne
apsiriksime spėdami, jog tos
10 draugijų daro metinės apy
vartos apie $ 400.000.00, tai yra arti pusės milijono dolerių
(Tik 3 draugijos: Brightono,

pie panašius dalykus. Šian
dieną čia toks padėjimas, kad
kainos ant valgymo produktų
ir ant kitų reikmenų priguli
daugiausiai nuo ūpo vieno-kito
žmogaus, kartais gal nuo to,
kurią koją jis pirma iškėlė iš
savo auksinio ir pūkinio guo
lio. Kokią baisybę darbo
Teikia padėti, kiek laiko turi
praeiti, kol suvienytos darbi• *
apvaldyti
hrift’ų ir

pragyvenimas labai brangus.
Kun. klebonas Vizbaras esąs
sveikas ir darbuojasi po seno
vei, lygiai kaip ir kunigai:
Bakšis ir Gedvilą. Iš Liepo
jaus Rygon minėta ponia ir va
žiavus per Vokietiją ir Švediją
du mėnesių. Gyvenantieji Lie
pojoje prašo savo giminių iš
Rusijos atsiųsti pinigų.
M.

•) The Churchwardens administered the temporalities of the parish under the superevision of
the bishop, to they were reeponsible.
(The Cath Enc. XV. 1. 71)

•) “We wish all to know that the office of
trustees is entirely dependent upon the authority
of the bishop, and trat conseųnently the trustees
can undertake nothing eieept with the approval of
the ordinary.
(The Cath Enc. XV. 71)

kad parapijomis ir jų turtais privalo valdyti ne
parapijonys asmenyje savo išrinktų komitetų,
bet tikrais parapijų nuosavybės valdovais pri
valo būti vyskupai vadovaujanti viršiausios
Bažnyčios galvos — Šv. Tėvo, kurį savo vie
toje paliko Kristus.
Iš ten visokia valdžia
plaukti privalo. “Duota man visokia valdžia
danguje ir ant žemės” pasakė Kristus apašta
lams. “Eidami mokykite visas tautas... ” “Kas
jūs klauso, manęs klauso...” Tokia tvarka yra reikalinga dėl žmonijos labo.
(Toliaus Bus)

J
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“DARBININKAS.”

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.
NEWARK, N. J.

Negavo pikžodžiauti.

jai.
Veikalėlis tikrai puikus pats
per save. O scena dailiai bu
vo prirengta ir lošėjai puikiai
buvo išmokę, tai viskas išėjo
gražiai.
Linkėtina, kad tie
veikėjai kaipo panelės, taip ir
vaikinai, nemrmestų tų knygu
čių ir savo mokslo į šalį, bet
pasilaikytų ant toliaus savo
atmintyje ir atėjus progai su
savo darbu galės pasirodyti ki
tur.
Tokiu būdu tai jauni
mui dar bus daug lengviaus ir
linksmiaus.
Labai pagirtini tie veikėjai
kaipo mergelės taip ir vaiki
nai, kurie nesigaili savo triūso
ir sveikatos tokiems darbams.
Užtai ir sakau, kad reik iš
reikšti pagyrimo ir padėkos
žodį už jų pasidarbavimą.
Svečių buvo gana daug ir
visi rodės užganėdinti.
Va
karėlio pabaiga buvo su dai
lia muzika ir visokiais žaislais.
Be to buvo visokių minkštų
gėrimų ir saldainių.
Viskas
užsibaigė kuopuikiausiai su
muzikos maršu.

dį iš jo vaisiaus, pažinsi žmogų
iš jo žodžių — darbų.” Veik
visi vedėjai valnamaniai, ku
rie tik juodina katalikus viso
kiais būdais.

Brooklyn’o Jurgis.
BINGHAMTON, N. Y.

ligos persiskyrė su šiuo pasau
liu M. Sriderskienė. Didelia
me nuliūdime paliko savo vy
rą, dvi dukteris ir du sūnų.
Geg. 20 d. iškilmingai su baž
nytinėmis apeigomis palaidota
aut Šv. Trejybės kapinyno.
M. Sviderskienė prigulėjo
prie A. L. R. K Moterų Są
jungos ir T. Fondo skyr. pašventė daug triūso, nes nepra
leido nei vieno susirinkimo.
Nors neilgai prie Moterų Są
jungos teprigulėjo ir jokios pa
šalpos negalėjo gauti, bet li
kusios narės pavyzdingai pa
sielgė atiduodamos paguodą
mirusiai narei.
Nupirko gė
lių vainiką su parašu Sąjungos
ir keturios palydėjo ant kapi
nių. Labai įspūdingai pasiro
dė, nes pas mumis Brooklyniečius pirmusyk, kad ir mo
terys taip labai pasirūpino su
savo nare.
Taip matom, taip
pagirtina ir linkėtina visoms
Brooklynietėms prigulėk
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apskričių

Svarbus Vyčių Tautos Fondo
suvažiavimas.
seimas.
•v •

SUSIVAŽIAVIMAS GE
GUŽIO 14, 1916, MIESTE
NEWARK, N. J.

Conn.

L. Vyčių Apskričio

;susivažiavimas bus Bridgepor■;’e, Conn.
nedėlioję, gegu
:
žio
28 d. š. m.
Sesijos prasidės tuojaus po
lietų 2-rą valandą šv. Jurgio
larapijos svetainėje. Delega
tus priims kuopos pirm. p. Jo
nas J. Šaučiunas, gyvenantis
460 So. Park Avė., Bridgeport’e.
Kurie norės, gali eiti
iesiog į salę.
Rinkite atstovus visos kuo
pos, o ypatingai šios: Hart
forde, New Britam’o, Waterbur’io, New Haven’o, Poąuonock’o, Bridgeport’o, Tarifville, So. Manchester’io ir
kitos.
Taipgi, kurios dar nežino
mos apskričiui, irgi yra kvie
čiamos.
Šiame susivažiavime bus
svarstoma svarbiausieji mūsų
organizacijos reikalai, o ypa
tingai organo klausimas ir ap
skričio susitvarkymas.
Kongresas netoli,
laikas
rengties prie jo. Išrinkite kodaugiausia atstovų į šį susiva
žiavimą.
Sukruskite visi į
darbą, nes jo daug mes turi
me, ypatingai dabar, kada
mūsų tėvynė-Lietuva atsirado
tokiame kritiškame padėjime.
Mes Vyčiai turime daugiausia
jąja rūpintis. Kviečiami ir sve
čiai.
Pasargai Delegatai, kurie
dar pirmą syk važiuojate, paė
ję nuo stoties 1 bloką, imkite
gatvėkarį So. Park Avė.
Iš
lipkite ant kertės Johnson str.
ir pamatysite mūrinį skiepą
Šv. Jurgio bažnyčios, o už bažnyičos, ir svetainė, kur bus
laikomos sesijos.
Sustot galite pas Joną Šaučiuną 460 Park Avė., priešai
bažnyčią
A. F. Kneižis
L. Vyčių Conn. Apskr. pirm.

Tautos Fondo Seimas įvyks
Philadelphia, Pa..
Šv. Kazi
miero parapijos svetainėje, 326
Wharton St., Birželio 9 d.,
1916 m.
Pagal T. F. konstitucijos,
paragrafo 13, Tautos Fondo
Komisija suvažiuoja kas met
birželio mėnesį, per kurį su
važiavimą apsvarsto visus
svarbesnius ‘ ‘ Tautos Fondo ’ ’
reikalus ir išrenka “Tautos
Fondo” valdybą.
Kadangi
SLRKA. 31 seimas įvyks Philadelphią Pa., birželio mėn. 6, 7,
8, ir T. F. Seimas birž. 9 d. tai
diduma T. F. komisijos narių,
atlikę SLRKA. Seime, galės
dalyvauti ir Tautos Fondo Sei
me be speciališkų lėšų kelionės
į T. F. Seimą
Visi Tautos
Fondo Komisijos nariai atva
žiuokite į T. F. Seimą — Gerb.
T. F. skyriai kurie dar neišrin
ko savo įgaliotinių į Tautos
Fondo Komisiją
sušaukite
‘ ‘ extra” susirinkimus ir tuojau
išpildykite T. F. konstitucijos
reikalavimus.
Siųskite laiškus, įnešimus,
telegramus, aukas, ir tt.
į
“Tautos Fondo” Seimą ant
vardo: —
Kun. Ignacas Zimblvs
324 Wharton St.,
Philadelphią Pa.
Visi T. F. Komisijos nariai
atvažiuokite ant “Tautos Fon
do” Seimo.
Tautos Fondo Valdyba.

Delegatai pribuvo iš šių
kuopų:
3 kp., Elizabeth, N. J., J.
Ši lietuvių kolonija yra dar
Jakimavičius,
ir Ig. Balčiūnas.
nesena. Nesenai tepradėjo lie
36 kp., Newark, N. J., J.
tuviai čia apsigyventi.
Da
Daukšys, J. Radzevičius, V.
bar jų gerokai čia yra.
Tur
Daubara, P. Bendoraričienė, P.
būt lietuvius viliojo šin mies
Isodžiutė, St. N. Karvelis ir
tan geri uždarbiai.
Ištikro
K. J. Krušinskas.
čia žmonės geras algas . ima.
60 kp., Bayone, N. J., V.
Taupesnieji, vedusieji lietu
Ulazas.
viai labai gražiai užgyveno.
108 kp., Maspeth, N. Y., M.
Turi savo išmokėtus namelius
Milukas.
šu žemės sklypeliais darže
134 kp., Brooklyn, N. Y., J.
liams.
Lietuviai gyvena dai
Butkevičius, P. Montvila, A.
lioje vietoje, kur medžių žaliuAndraitis, K Šeimis, M. Gamynų daug.
Tai smagus,
leckienė.
sveikas, linksmas gyvenimas
135 kp., Brooklyn, N. Y., K.
padoriems, taupiems žmonėms.
Dumblis, T. Lenkauskas, J.
Ar reikia sakyti, jog čio
K. D. Krasnickas, J. K; Miliauskas,
nykščiai lietuviai turi savo
0. Lukoševičienė, P. Lukoševi
tarpe ir girtuoklėlių ir palaičius.
dūnėlių ir socijalistėlių. Kokia
SCRANT0N, PA.
166 p., Harrison, N. J., J.
lietuvių kolonija Amerikoje
Didelis
teatras
ir
balius.
Masinauskis.
liuosa nuo jų.
173 kp., Paulsboro, N. J., K.
Bet galima pasakyti, kad
Gegužio 30 d. 8 vai. vak. Jonušis.
nesikentimas tarp čionykščių
Auditoriume bus vaidinamas ' 174 kp., Brooklyn, N. J., J.
katalikų ir socijalistų yra gan
“Lietuviškas Milijonierius” ir Pečiukaitis ir N. Toluba.
Aštrūs atsinešimai.
J. K. M. -didelis.
“Consilium fakultatis.” Ren
Išviso buvo 30 delegatų, at
Rodos tarpe vienos tautos žmo
SPRINGFIELD, ILL.
gia suvienyti chorai, tai yra: stovaujančių 10 kuopų.
nių kad ir skirtingų pažvalgų
MONTELLO, MASS.
Pittstono, Wilkes-Barre, KinVietinė Vyčių 48 kuopa 9
Susirinkimą atidarė J. Dau
turėtų ir galėtų būti žmoniš
gstono ir Scrantono. Po teatrui kšys, pakviesdamas išsirinkti
balandžio
priėjo velykinės
Gaisras.
kesni santikiai.
Laikykimės
lietuviški-tautiški šokiai ir posėdžių vedimui viršininkus.
išpažinties ir prie komunijos
savo
įsitikinimų,
bet
švelnin
Nedėlios naktį sudegė na
svetim tautiški.
in corpore.
Malonų įspūdį
Pirmininku išrinkta P. Mont
kime santikius tarpe savęs. La
R. K. vila. raštininku S. M. Karve
darė į žiūrėtojus, nes visi tu- mas J. Jokubavičiaus ant No.
gatvės.
Šeimyna biau pagodokime vieni antrus.
Tėjo prisisegę prie krutinės bal Montello
lis.
Blėdies pa Visi tuomet daugiau laimės
tas rožes.
Ėjo visi po porą iš vos tik pabėgo.
Toliaus paaiškintą jog aCAMBRIDGE,
MASS.
jausime
ir
sau
ir
žmonijai
ge

bažnytinės svetainės į bažny darė ant $1500.
biejų
apskričių sušaukimo tiks
riau galėsime patarnauti.
Gegužio 26 dieną, 7 vai. va las yra sulieti tuodu apskričiu
čią, prie didžiųjų durų pasiti
Yra čia lietuvių biznierių ir kare, turės savo mėnesinį su
Moterys Perstatys
ko vietinis klebonas kun. Ouį vieną, su kuo visi delegatai
veiklių vyrukų.
Tafpe lietu
“Genovaitę.”
sirinkimą Draugija Šv. Jono vienbalsiai sutiko.
berkis, paskui visi susėdo į
vių katalikų nemažai pasidar
suolus kurie buvo iš anksto
Vietinė kuopa Moterų Są buoja p. J. Stanislavičius. Jis Krikštytojo, svetainėj po No.
Įnešta sumanymas, kad į789 Main Street, Cambridge- nešimo komisija negali atmesti
priruošti. Per šv. mišias priė jungos rengia vakarą ant bir
New Yorko ir New Jersey
yra siuvėjas ir turi savo šapą. port.
jo prie komunijos po du pirma želio 17, 1916. Tą vakarą bus
Apskričio L. Vyčių kuopų su
paduotų Seimui apskričio nu
mergaitės paskui jaunikaičiai, perstatymas veikalo ‘ ‘ Geno
Teismas.
sivažiavimas atsibus birželio
Ant šio susirinkimo yra už- tarimų. Nutartą kad aps
po mišių vietinis klebonas kun. vaitė.”
11 d. 1.916 pirmą vai. po pietų
kviečiami visi vietos gerbiami kričių nutarimai Seimo priva
Lietuviai čia turi parapiją.
Cuberkis pasakė gražų pamok
Lietuviškoj
svetainėj po No.
lo
būti
svarstomi.
nariai, kadangi yra labai daug
Prideramos tvarkos joj kol
Blaivininkų susirinkimas.
slą pritaikintą vyčiams. Po
180
New
York
Avė Newarke
Nutarta
paduoti
Seimui
se

svarbių reikalų, paliečiančių
kas nebuvo, nes buvo joj žmo
viskam vyčiai po du išėjo iš
N.
’
J.
Nedėlios vakare, gegužio 14, nių, kuriems rūpėjo kas kita, mūsų draugiją; prie to prane kančius nutarimus:
bažnyčios į bažnytinę svetainę,
Bus daug labai svarbių da
1. Kad Susiv. L. R. K. A.
šu visiems gerbiamiems na
Šv. Roko svetainėje įvyko vie o ne parapijos reikalas.
Tai
į kurią atsilankė klebonas ir
lykų
svarstyta.
raštinė
laikytųsi
ant
vietos,
Blogo
neišgirsi,
gero
neiš

tinės Blaivininkų kuopos ne buvo užpirkti 3 lotai bažnyčiai. riams, kad laike susirinkimo
padėkavojo vyčiams už gražų
N.
Y. ir N. J. Apsk. Rašt,
kur
saugiai
būtų
užlaikomi
peiksi.
paprastas susirinkimas. Buvo Bet lotai buvo užrašyti ant nėra priimami laiškai nuo sir
užsilaikymą bažnyčioje. Už
P. Isodžiutė
gusių draugų. - Laiškus pra visi Susiv. dokumentai.
sudaryti pienai dėl priėmimo vardo keturių ypatų.
O taip
tai garbė 48 vyčių kuopai.
436 Metropolitan Avė.
2.
Kad
Seimas
išpildytų
Kas
greitai
valgo,
tai
grei

šau
siųsti
sykiu
su
daktaro
pa

delegatų ant Seimo, kuris šie negali būtu
Reikėjo lotus
Vyčių 48 kuopa 29 d. balan
Brooklyn, N. Y.
Waterbury
’
io
Seimo
nutarimą
tai ir dirba.
liudijimu, nors už dviejų die
metai atsibus Brocktone. Vin užrašyti parapijai.
Tas buvo
džio parengė teatrą su daino
—
pirkti
Susiv.
namą
Brook

centas Juška, prižadėjo suren padaryta tik per teismą, kurs nų prieš mėnesinį susirinkimą.
mis ir šokiais, į kurį atsilankė
gti kokį nors vakarėlį laike buvo gegužio pradžioj. Iš ke Taip-gi laike susirinkimų pra lyn’e.
gan skaitlingai publikos, ir vi
3. Kad Susiv. įsteigtų savo
Seimo.
Iš nekuriu šaltinių turių žmonių, ant vardo ku šau užsiprenumeruoti mūsų
si buvo užganėdintų nes buvo
organą
(pilno formato savaiti
girdėties, kad p. Juška rengia rių buvo užrašyti lotai, vie draugijos organą “Darbinin
gan platus programas.
Kaip
Kadangi nariams duo nį laikraštį).
si perstatyti vieną iš didžiau nas Kokalus nenorėjo pasira ką. ’ ’
artistai, taip ir choras viską
4. Lėšų Fondą sutvarkyti
dama
už
labai pigią kainą.
sių muzikališkų veikalų ant to šyti ant tikrojo “deed.” Jis
atliko gana gerai ir gyvai.
singai manau?
taip,
kaip reikalauja valdžios
vakaro.
tvirtino, lotai buvo pirkti ko
K. A Galinauskas įstatymai, mokant ne daugiau,
Nors jaunutė Vyčių 48 kuopa,
ATSAKYMAI.
kiai ten laisvamanių bažnyčiai Šv. Jono Krikštytojo dr-jos se kaip 10c. į mėnesį nuo asmens.
bet kaip matote iš laikraščių
Vyčiai važiuos Norwoodan.
1.
“
Cicilikiškų
” laikraščių
ar saliūnui.
kretorius, 719 Main St., Cam
pralenkė savo veiklumu ir se
5. Susiv. Sekretorių rinkti
Jo
Mylistai
Dėdei
Jackui
redaktoriai todėl nerašo Die
Nedėlioję atsibuvo Vyčių 1
nas vyčių kuopas. Už tai gar
Teisme Kokalus ir Gama bridge, Mass.
3-jiems metams, bet suradus
242 W. Broadway
vo vardo iš didžiosios raidės,
kuopos
susirinkimas.
Buvo
bė 48 vyčių kuopos nariams,
sakėsi esą katalikai.
O iš tei
svarbią priežastį, kad galima
So. Boston, Mass.
kad jie netiki į vieną Dievą,
tarta
apie
važiavimą
baseballikurie veikia pasišventę.
sybės jie nėra katalikai.
Tai
būtų prašalinti kiekvienu lai
BRIGHTON, MASS.
Buvo su teisėjas sakė, kad girdi jei jūs
Šviesiausias Dėdė Jackau, bet turi pasigaminę keletą tu
Nuo vakaro liko gryno pel ninkų į Norwoodą.
ku, nelaukiant Seimo.
Teatras ir šokiai.
manymas kad visi nariai be esate katalikai, tai jūs negalit
ar
neišvirozitum
šių kelių kve- zinų įvairių dievukų; kurie
no 25 dol. 50 cen.
6. Kad visus pinigus kasi
visi sulvg “cicilikiško” moks
skirtumo
važiuotų
į
Norwoodą
Viešintų Antanas.
priešinties tokiai parapijos
Tą pramogą rengia L. D. S. ninkas padėtų bankan Sus-mo stijų, kai tokia mundria gal
lo turi būti vienodo lai
bet tas sumanymas atmestas. tvarkai, kokios reikalauja Ba
22 kuopa ir L. Vyčių 53 kuopa. vardu, o už savo darbą gautų va turite, nes aš pats ir dau
augštumo,
drūtumo
Nepaisant to, vis dar tiek daug žnyčia, o jei, girdi, jums ne
CHESTER, PA.
gelis kitų įdomauja šiais klau bumo,
Atsibus 29 d. gegužio, 1916 m. Seimo paskirtą algą.
ir
stiprumo.
Kad
atskyrus
išreiškė norą važiuoti, kad rūpi katalikystė, tai atsitrau7. Paskubinimui išmokėji simais.
Roddy Hali 58 Market Str.
Iš bučemės darė bažnyčią,
bus pasamdytas special karas. kit iš parapijos.
1. Kodėl “cicilikiškų” laik savuosius dievukus, nuo ri
Prasidės 7:00 vai. vakare, ir mo pašalpų ligoje išmokėti be
bet padarė bolinę.
Išviso važiuos apie 70 ypatų.
Sutvertojo, jie
Binghamtonietis.
raščių redaktoriai Dievą rašo šu žmonių
iždo globėjų parašų.
trauksis iki 12 vai. nakties.
Išvažiavimas atsibus gegužės
juos
ir
rašo
iš
mažos raidės.
mažaja
raide.
Pamenu
dar
8. Kad pomirtinės būtų iš
Svetainė bus atdara nuo
Čionykščius lenkus aplankė
30 (Memorial Day). Organi
Antra,
“
cicilikų
” redaktoriai,
NO. ABINGTON, MASS.
iš Philadelphijos neprigulmin6:00 vai. vakare.
Bus suloš mokėtos laike 30 dienų po ap- man būnant pirmame skyriuje
zatorius to išvažiavimo yra
kaipo
užbaigę
mokslus
slauniagas kunigas.
Čia jis norėjo
tas vienas iš gražiausių veika laikymui visų reikalingų do Taujėnų “Narodnam VersiteGyvena
sutikime.
Petras Kubilius ir Povilas
te,” kaip mokytojas Trofimov me “Šakės” universitete, nei
kumentų.
lų —
sutverti neprigulmingą parapi
Antanavičia.
Kurie dar no
9. Kad Centro Valdyba bū mums pasakojo, kad ne tik nežino, kaip reikia didžiąją
Čia yra nedidelė lietuvių
ją
“GAILA ŪSŲ.”
rėtų prisidėti prie to išvažia
Apie daiktDievo vardas reikia rašyti di raidę parašyti.
tų renkama referendumu.
Vienas čia lenkas turėjo nu
kolonija.
Yra 16 šeimynų, 4
vimo, tai tegul paduoda savo
Dar
10. Prirašius į Susivieniji džiąja raide, bet ir visi kiti vardžius jų neklausk.
Atloš gerai išsilavinę artis
sipirkęs namus ir laikė bučermerginos ir 6 vaikinai.
Visi
vardus vienam ar kitam iš
gali
kuris
pamanyti,
kad
yra
nepaprasti
daiktvardžiai,
kaip
nę.
Atvykęs bambizas sušau
lietuviai gyvena gražiame su tai Lietuvos Vyčių 17 kuopos mą mažiau negu 5 narius, kad
viršminėtų ypatų.
Tą dieną
koks
kepsnis.
Neduok
Dieve,
upių,
kė lenkus, laikė prakalbą ir
tikime.
Dr-jų nėra. Yra tik iš So. Bostono. Muzikantai visviena už kiekvieną narį bū tai: vardai miestų,
girdėties, kad norwoodiečiai
žmonių
vardai,
pavardės
ir tt suvalgytų daiktvardį vietoj
tų
mokama
po
25
centus
jį
pri

nutarė bučemę paversti į baž
S. L. R. K. A. kuopa. Vienas yra užkviesti geriausi. Griež
rengia žaidimo Dieną. Brockbolionijos, tuomet — gudbai
Ar
gi
tie
ponuliai
nebūt
lankę
nyčią.
Tuoj bambizas pano
lietuvis yra dešimtukų krau lietuviškus ir angliškus šokius. kalbinusiam nariui.
-toniškiai baseballininkai tikisi
lietuviška gramatika.
11. Kad kiekvienas apskri nei ‘ ‘ Narodną Versitetą. ’ ’
rėjo, kad jam sudėtų $20.00
tuvėj.
Yra viena lietuviška Orkestrą bus DLK. Vytauto iš
laimėti susirėmime su Nor2. Baigaš! Tai tu ištikrųjų
Susirinkusieji nenoriai davė ir
bučernė.
Buvo ir kepykla, So. Boston, Mass. žodžiu sa tys po senovei turėtų savo or 2. Tautiečiai-laisvamaniai sa
woodo svaidininkais.
Gi į tas vietas, ko, kad jų L. G. ir A. F. esąs esi razumnas žmogus. Aš tai
kant būsit visi užganėdinti ganizatorius.
sudėjo tik $10.00.
Bambizas
bet sudegė.
Taip-gi buvo trys delegatai
kodėl
sakė, jog sugrįžęs bučemė bus
Prakalbų, balių ir šiaip jo kaip iš teatro, taip ir iš šokių. kur nėra organizatorių, Centro bepartyvis, o “cicilikai” už ligšiol nei nesupratau
išrinkti važiuoti į Naujosios
socijalistų
fondas
nesiunčia
Todėl jei norit gardžiai pasi Valdyba gali pasiųsti agitaci ginčija. Ana, nepamenu ku
“išklynyta.”
Bučernę “iškių pramogų nėra.
Anglijos Lietuvos Vyčių su
juokti ir linksmai pasišokti jos tikslu artimiausio apskri riame numeryje “Laisvės” ap Lietuvai aukų. Dievaž, Ka
klynino,” o bambizo, kaip
važiavimą.
Streikas.
gražiai laiką praleisti, tai a- čio organizatorių, kuris turė žvalgininko buvo rašyta: “Juk talikų Lietuvoj pilna, tauti
nėr, taip nėr. Tai parapijonys
Dėdės Jackaus žentas.
teikite visi, ateikite brangūs tų parinkti aukų ir emigraeijos ir mažas vaikas gali suprasti, ninkų ir vienas, kitas yra, bet
ir nutarė vietoj bažnyčios įsi
Dabar čia eina streikas. Ir
Jo kelionės išlai kad mūsų L. Š. F. yra tik vie bepartyviškų lietuvių ir šven
broliai ir mielos sesutės, lietu reikalams.
taisyti bolinę.
Ir tą jau pa
lietuvių streikuoja 7 moterys
BROOKLYN, N. Y.
viai • ir lietuvaitės kaip iš Brig- dos ir už sugaištą laiką turėtų nas bepartyviškas, o visi kiti tasis Jackus gal negalėjo įžiū
darė.
ir du vaikinai.
Gegužio 12 d.
“
Vien.
Lietuvninkų
”
jau
htono, taip ir iš apylinkių Vi būti atlyginta iš Sus-mo iždo. fondai partyviški, todėl kiek rėti, tai socijalistai ir neturi
Žvirblis.
Aš tik
visai liko laisvamanišku laik viena lenkė buvo labai polic- sus širdingai kviečiam atsilan
12. Emigracijos klausimą vieno šventa priederme siųst ko gelbėti Lietuvoj.
mono
sumušta
už
tai,
kad
ji
raščiu.
P-nui J. O. Sirvydui
Aš ma rai manau, net vieną sykį
kyti.
Tikietų kainos mažiau kad Sus-mas paimtų į savo aukas į tą fondą.”
BROOKLYN, N. Y.
cicilikų
”
teisybė,
nes' sapnavau, kad Amerikos sočiatsitraukus, viskas eis liuosai. norėjo pastoti kelią vienai sios.
nau,
“
<
Vyrams 35c. moterims rankas.
—
—
— ,
A • «• •
•
• 1 •
•
v__ _
•__
streiklaužei.
Dabar
tai
ne

Lošimas.
Tikrai reikia pasakyti, kad
Ant galo nutarta surengti aiškiai parodo, kad ir tas fak jalistai surinktais nuo žmonių
25c.
“V. Lietuvninkų” turėjo lai laimingai moterei tarp vietos
išvažiavimą aplinkinių kuopų. tas: — Katalikai išsiuntė jau pinigais pradės po karės bobiš
Pirmą kartą buvo loštas vei
renkamos aukos.
Visų kitų gerbiamųjų dr-jų
mę ir nuo žmonių prijautimą gyventojų
Vietos
suradimui parinkta ko- kelioliką tūkstančių dolerių ba kas revoliucijas Lietuvoj kelti.
kalėlis 3-jų veiksmų, 4rių pa
vien dėl p. Širvylo.
P. J. O. Kompanija nori, kad darbi ir kuopų kaip vietinių taip ir misijon V. Jurkevičius ir S. daujančiai Lietuvai, tautiečiaiAnt trečio klausimo parašy
veikslų komedijėlė “Lietuvai
Sirvydas vis žiūri į dalyką ninkai grįštų prie darbo, žada apylinkių prašome, kad neren Pranis.
laisvamaniai taip-gi siuntė, o siu tamstai nekst taime.
tės.” Atsibuvo gegužio 13 d.
Dėdė Jackus.
sveikai ir kaip inteligentas. Jis pakelti mokestį, bet darbinin gtų jokių pramogų ir panašių
“
cicilikai” nei cento, ir netur
Sekantis
abiejų
apskričių
parapijos svetainėje, North
dar vis prisilaiko prie žmoniš kai reikalauja unijos pripažini šokių ant tos dienos. Nei mes suvažiavimas nutarta laikyti kam siųsti, nes jie yra bepar5-th gat
jums nelysime už akių.
kumo. Užtai jam linkėtina mo.
DRĄSUS VAJO KAS.
tyviai; juk Lietuvoje bepartyBrooklyn’e, N. Y.
Perstatė L. Vyčių 41 kuopos
No.
Abingtono
Mergina.
Tikietus išanksto galima gau
garbės žodis.
Ofideris*. Per mūšį drąsus
Valdybos išrinkti: Antanas vių nesigirdėt Todėl ir laiko
jaunimas.
Aktoriai arba lo
ti nusipirkti pas viršminėtos
Apie dabartinį p. Norkų “V.
kareivis
turi būti tenai, kur
suaukautus
$12.000
su
virš
pas
Staknevičius
iš
Bloomfield,
N.
šėjai gana gražiai savo roles
BROOKLYN, N. Y.
Sąjungos ir Vyčių kuopos na J., pirmininką Petras Mont mano kolegą p. K. Šidlauską, kulkų ir granatų tirščiau. Na,
L.” redaktotorių nėra ką ra
atliko, nors nekurie ir pirmu
rius.
šyti, kurie skaito laikraščius,
vila iš Brooklyn. N. Y., rašti (malonės nesupykt p. K Šid., Jurgi, kur tu būtum laike mū
Mirė sąjungietė.
kartu scenoj buvo, bet taip
Širdingai visus kviečia
tai tie mato ir žino iš jo raštų
ninku.
kad vadinu kolega, nes abu šio!
savo užduotį puikiai išpildė,
kas per vienas.
“Pažinsi me
Gegužio
17
d.
po
trumpos
Valdybos.
Jurgis: Amunicijos vagone.
Susivažiavimo
raštininkas
kad rodos būt šiauniausi lošė

Buvo pagarsinimai išmėty
ti, jog velnių pardavinėtojas
Mockus laikys savo spyčius
geg. 19 ir 22 d. Bet kai atėjo
spyčiavimo vakaras, tai polici
jos kapitonas Christy prie sa
lės durų pagrūmojo neprausta
burniui su kočėlu, pasakė, jog
jam nevalia čia bus kalbėti.
Tai tuomet Mockus ima iš sa
vo valizo paliudijimą, ir sako
būk jį gavęs nuo kokios ten
•dr-jos iš Lebanon, Ohio. Pa
liudijimas turėjo datų 1905 m.,
bet išrodė šviežiai parašytas.
Kapitonas skaitė ir dar keletu
klausimų Mockui davęs, pa
sakė jam: “You dirty, mean
bum, coming here to take
these peoples’ hard eamed money, eh? Well, you can’t do
it while I am here! We don’t
allow bums or anarchists in
our city, nowbeatit”
Tai tuomi ir pasibaigė “mi
sijos.”Vyčių reporteris.

Gerai gyvuoja.

Pranešimas.

Dėdes Jackaus kampelis.
Dėdės Jackaus
patarimai.

t

i,

Vietinės žinios.
DIDELES IŠKILMES.
Charlestown’e, Navy Yard’e,
geg. 21, atsibuvo militariškos
už mirusius kareivius iškilmin
gos šv. mišios.
Mišias atlai
kė gerb. kunigas Monsignoras
J. B. Paterson’as Šv. Jono dva
siškos seminarijos rektorius.
Jo
Eminencija
kardinolas
O’Connell laike pamaldų sėdė
jo ant sosto.
Prie mišią asis
tavo ir giedojo šv. Jono Semi
narijos, Brighton’o klierikai.
Labai puikiai ir įspūdingai vis
kas atsiliko.

Kadangi didelį įspūdį tos
iškilmės ant manęs paliko, ne
iškenčiu ją neaprašęs sanulkmėniškiau. Pradėsiu nuo al
toriaus. Altorius tam kartui
ant lauko po atviru dangum,
išbudavotas A. P. Nardini stovylą išdirbęją kompanijos, bu
vo labai puikus. Jis buvo
taip augštai iškeltas, kad nuo
kiekvieno erdvaus kiemo kra
što, viskas aiškiai matėsi.
Viršui altoriaus aplinkui buvo
pagražinta raudonais audi
mais; o augščiau jų spindėjo
auksuotas viršus su auksuotu
geltonu kryžium. Šalimais
altoriaus buvo prirengta po ne
mažą pagrindą, taip-gi augš
tai iškeltas, klierikams. Prie
šais altorių buvo prirengta di
vonais išklota graži šventvietė
(sanctuarv). Čia tai sėdėjo Jo
Eminencija Kardinolas, jo ša
lyse du kunigai monsignorai,
du didės garbės vyrai (Esquires) ir keletas kunigą.
Aplinkui-gi altoriaus ir šven
tvietes iš visu pusių buvo pris
toję didelė minia žmonių. Ar
čiausiai stovėjo kareiviai su
muškietomis ir uniformose.
Kareivija susidėjo iš paprastų
pėstininkų kareivių ir jurinin< kų. Toliaus stovėjo valstijos
Massachusetts milicija, Kolum
bo Vyčiai (Kniglits of Columbus) airių draugijos, Šv. Ma
rijos parapijos kadetai ir dau
gybė kitų visokių draugijų.
Kiemo vartai buvo atviri visai
publikai, todėl apart daugelio
draugijų dalyvavusių unifor
mose priėjo dar daugiau pap
rastų žmonių. Buvo atvyku
sių iš kitų miestų k. t. Lowell,
Lynn ir kitų. Publikos neap
sakomai daug buvo, dar tiek
žmonių toji vieta niekad nebu
vo mačiusi. Buvo apie 60.000.
Atėjus paskirtai pamaldoms
valandai, pusei po dešimtos,
klerikai užgiedojo “Hali banner of our holy Faith” ir po
tam “Hail banner of our native land.” Abudu himnai pa
rašyti Jo Eminencijos Kardi
nolo O’Connell. Paskui, tuo
jau pasirodė šv. mišių celeb
rantas ir raudonuose ilguose
rūbuose Jo Emin. Kardinolas.
Įvairūs benai griežė švento
Vardo Himną ir maršus. Pasi
rodžius tai procesijai ant pag
rindų prie altoriaus, klierikai
užtraukė smarkiais balsais
“Ecce sacerdos magnus” ir
prasidėjo šv. mišios. Prieš
pat konsekraciją varpeliui sus
kambinus, kareivis sutriubijo:
davė ženklą visiems, kurie bu
vo su kepurėmis, nusimti ke
pures. Potam laike pakilėjimo šešis kartus būrys kareivių
iš muškietų šovė.
Laike šv. Mišių kun. C. W.
Lyons S. J. Bostono Kolegijos
prezidentas pasakė trumpą, bet
labai puikų tai progai pritai
kintą pamokslą Jis taip gar
siai sakė, jog mažne kiekvie
nas išgirdo aišiai visą pamoks

lūs all, before wego” ir “The
star—Spangled Banner.” Tuo
jau procesija prasidėjo eiti
laukan. Viskas užsibaigė apie
dvyliktą valandą.

Buvęs ir dalyvavęs.

PIRMAS IŠVAŽIAVIMAS.

Kuris atsibuvo. Waverly,
LEWISTON, ME.
Mass po daržu Waverly Oaks.
Žmonią buvo buvo apie du šim
Paiekau draugo Juozapo
tai, oras buvo gražus , visi
prižaidė ir tyro oro prikvėpa- Pavidžio 4 m. kaip Amerikoje.
Kauno gub., Ukmergės pav.,
vo.

Rep. Ušpalią par., Mikėną kaimo.
Malonėkite pranešti šiuo ad
resu:
AUKOS.
B. Masiulis
282 Silver St
Tautos Fondo skyriaus prakalSO.
BOSTON, MASS.
bose ir koncerte aukų surinkta
$74.30.
Vardai tų, kurie aukavo ne- BŪTINAI REIKALINGAS
atsakantis vargonininkas, ge
mažiau, kaip 50c.
1. Kun. F. Kemėšis
$3.00, rai suprantąs savo amatą.
KUN. E. GRIKIS,
2. P. Puščiutė
50,
404 Church Street,
3. J. Dilienė
$1.00,
New Britam, Conn.
4. A. Vaisauskas
50,
5. K. Linčauskas
50,
BRIGHTONIEČIAMS.
6. V. Juzikonis
$1.00,
7. J. Valentas
50,
Subatoj, gegužio 27 d. Rod8. F. Mikalauskas
50,
9. J. Glineskis
50, dy salėj, 58 Market St. atsibus
10. J. Stanulis
50, LDS. 22 kuopos susirinkimas.
11. J. Stanulionis
50, Visą narių prašome atsilanky
Kviečiame ateiti ir nepri12. K. Pratašienė
50, ti.
13. Pecekunaitė
$1.00, gulintieji prisirašyti prie tos
Da
14. J. Vinukas
50, naudingos organizacijos.
bar
atėjo
šiltos
dienos,
kiek

15. J. Šveistis
$1.00,
16. J. Varaitė
$1.00, vienam malonu praleisti laiką
17. O. Kairaitė
50, ant tyro oro. Tai kuopos na
18. J. Rudzinskas
$5.00, riams labai patariame ateiti ir
19. J. Žukauskaitė
$1.00, užsimokėti už kokius tris mė
20. J. Vilkišius
$1.00, nesius ar daugiau iš anksto,
21. J. Batutis
50, taip kad per vasarą nereikėtą
Nereikės nei
22. K. Zajauskienė
50, daryti mitingą.
23. O. Lasavičaitė
50, už salę mokėti.
Valdyba.
24. A. Zaleskis (kas).
$2.00,
25. J. Stukas
50,
NELAISVIŲ PAIEŠKO
26. M. Sundukienė
$1.00,
JIMAI.
27. R. Jankevičius$1.00,
Būdamas
Vokietijos nelais
28. S. Kaminskas
$1.00,
vėj
ir
turėdamas
savąją Ame29. K. Stanulis
50,
30. K. Vasiliauskas
50, rike, kreipiuosi į “Darbinin
31. F. Zaleskas
50, ką” su prašymu indėti mano
32. O. Pratašiute
50, paieškojimus.
33. A. Paplauskas
50,
Paieškau dėdės Mikolo Bal
34. E. Bakšiutė
50,
čiūno
iš kaimo Sekionis, dar
35. A. Vilkišienė
50,
paieškau
Martyno Kemešio iš
36. J. Strakauskas *
$1.50,
37. J. Skeistunas
50, Vislunos. Visi Vilniaus gub.,
Aš esu Vilimą
38. J. Ruzinskas
50, Traką pav..
kaimo.
Jei
kiti
kas mane pa
39. D. Antanavičius
50,
žįsta,
tai
meldžiu
labai atsi
40. S. Maluliauskas
50,
41. M. Norbutas
$1.00, šaukti adresu:
Mikolas Kučonis,
42. J. Migauskas
50,
Kriegsgefangenenlager
43. P. Kiburis
$1.00,
No. I, 22 Compagnie.
44. L. Maleikiute
50,
Altdamm, Germany.
45. J. Petrauskas
50,
Aukas rinko Leonas Švagždis
su panelėm Marcele ir Zuzana Žukauskaitėms ir Ona Ambroziute.
Pranas V. Strakauskas su panelėm Alena Kazlausiutė ir Ona
Zenevičiute, Feleksas Zaleskis, su
Ona Pratašiute, Stella Matajoniute, Jonas Petrauskas, su Ona
Perekšliute, Levose Maleikiute
ir Elzbieta Aukštikalniute.
Pipiras.

Paieškau pusbrolus Jurgį ir

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

■Savas Pas Savą Remkit Savuosius.

Tai So. Boaton 294

DR. JOHN P. JONĖS

PIRMOS KLESOS

Ofiaa valandcM
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9 po piet.

DANTISTAS

PHYZIKAS ir SURGIJUS
SpeaKikai atlieka Tuokiu* bloriautiu*
gydymu*, ypatingai su aleKtromi*.

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

392 Bmadtcay, tarja E. ir F latviu
SO. ICSICb, MAS.

Worcesterio šnipiii, •— Tam-

stos raštelis apeina tik “Drau” ir

todėl “Draugui” pa-

siuntėme.
K. B. Philadelphia, Pa. —

Žinutę gavome. Ačiū. Rašynėkite ir daugiau.
PAIEŠKOJIMAI.

Galima susikalbėti ir lietuvisrkai.

^9*-A&A A^A- A^A

A^A a4a

A^A ą4a

PLATINKITE TARP SVETIMTAUČIŲ LIETUVIŲ
LAIKRAŠTĮ ANGLIŠKOJE KALBOJE

A Plea for the Lithuanians
10 c. numeris.
Tasai laikraštis leidžiamas tam, kad supažindinti sve
timtaučius su mūsą tauta, jos istorija, jos vargais-nelaimėmis ir jos troškimais.
Labai mažai svetimtaučiai težino apie lietuvius. Todėl
skleiskime žinias apie savo tautą, platindami minėtą laik
raštį.

REV. J. J. KAULAKIS,
324 Wharton Street,
::: ::: Philadelphia, Pa.

DR. W. T. REILLY
469 Bro*dway,So. Boston,Mass.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valančio*
nuo 9 vai. ryta
iki 8. vai. vakare.

536 Broadway, So. Boston.

NedžKom*
nuo 10 ral, ryta
iki 4 vaL vakare.

N. A. NORKŪNAS,
:: :: MONTELLO,

166 MELUOSE ST., ::

KUR GYVENA JONAS
VITKUS.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS tAPALIS
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 Vitką, jau nuo ke
lią metą apsigyvenusį Ameri
koje; paeina iš Kauno gub.,
Ukmergės apskričio, Užpalią
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

MASS.

Vienatine Lietuviška

A P T I E K A

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

«

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA,
į
į
r

LIETUVIAI PAS SAVUS.

g

n

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
1.00
z5c.
25c.

50c.

25c.
50c.
25c.

1.00

Gyduolės dėl pataisymo
apetito
1.00
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
50c.
Gyduolės nuo kosulio ir
sunkaus kvėpavimo
1.00
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.

5

(i

S

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintą jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame bus
sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro.
JONAS BERZELONIS & CO.
Užlaikom didžiausia krautuvę
28 Chandler Str., Boston, Mass. deimantų, laikrodžių ir visokių
Gy(Castle Sųuare’s Bloek’e.)
žiedų, siutus ir overkotus, duo (4 nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų,
duolių
galite
reikalaut
ir
per
laiškus,
o
męs
prisiusime
jums
dam ant bargo ir ant išmokesčių,
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
ant lengvų išlygų.
Reikalauja 3 ezpresu.
me
agentų
kiekvienam
mieste
Su

a&m.
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di <
nuošimtį duodam perkup- y
Vienatine Lietuviška *♦* delį
čiams, didelį, naują katalogą v 226 Broadway,kertė C St., So. Boston,Mass.
Y siunčiame ant pareikalavimo už X<1
25 centus štampų.
J. P. TUINILA.
Y
Kuri užlaiko visokio ta- *|* 822 Washington St., Boston. Mass
C. & P. Phone St. Paul 5947

s

K. ŠIDLAUSKAS

a+a a+a

tT
tT
tt
tTt
❖♦>Y

'*'♦*'

Krautuve x

voro, reikalingo
nieriams.

maine- *|*
*♦*

V. LUKOSEVICIA,
Minersville, - - Pa.
.
TAT vąt

*uHr**+*
aTa
tAt T^y T^y y^y yAT

X
f
Y
Y

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St.,
Philadelphia. Pa.

Valandos

LIETUVIS KRIAUČIUS.
Pasiuvu visokius drabužius Reikalaujama Merginų
pagal naujausią madą, vyriškus nuo 21 metą iki 30 m. amžia-na
ir moteriškus.
Darbą atlieku mokyties darbo vienoje iš di
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
džiausią dirbtuvių Naujoje
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir
Anglijoje.
kvarbuoju.
Mūsų dirbtuvė randasi netoli
PETRAS MAKAREVIČIUS, Bostono, tik 5c. 20 minutų davažiuoti nuo Park St.
Kiekviena
(Arti lietuvių bažnyčios)
mergina išmoksta darbą per dvi
105 So. Meade Str.,
savaiti ir mokame besimokinant.
Wilkes-Barre, Pa.
Po to duodame darbą nuo štukų (piece work) ir algą gauna
DYKAI ICE CREAMAS, DY nuo $10.50 iki $15.00.
KAI CIGARAI.
Dėl pilnų informacijų kreip

Kas tik pirks ką nors ma
no krautuvėj gaus dykai mer
ginos ice creamo, vyrai ciga
rą. Pasiskubinkit, nes tas
bus trumpame laike, turiu išsikraustyt ant maršo paskum
negausite nei už pinigus
P. Vareika
317 W. Broadway So. Boston,
Mass.

Reikale kreipkitės pas vienatmi lietuvį išdirbėją šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ėeluloidu. Išdirbu šarpaa, 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.

Tai. So. Boaton 270

DR. JOHNNid>eNNELL, N. D.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Paiškau Andrio Jazukonio
ir Onos Jezukoniutės pirmiaus
gyveno Chicagoje trys metai
atgal. Paeina iš Vilniaus gub.,
Trakų pav., Žaslių par., Cneikią kaimo. Jie patys ar kas
kitas malonėkite pranešti šiuo
adresu: (59)
lu
Vaclovas Jazukonis
Po šv. Mišių Jo Eminencija
66 Fifth St.,
Kardinolas palaimino publiką.
So. Boston. Mass.
Klerikai atgiedojo “Lordbless

Adr.:

Paieškau savo brolio Juoza
po Gendroliaus, jis paeina iš
Gelgaudiškiu parapijos, Baščią kaimo, Suvaiką gub. Pir
ma gyveno Lewiston, Me., o Į
dabar nežinau kur yra.
Kas
žinote meldžiu parašyti ar pats
teatsišaukia ant šito • adreso:
Marcelė Daunienė
175 Park St. ’

kitės prie Employment Office

Hood Rubber Co.
E. WATERTOWN, MASS.
Imkite Watertown karą nuo
Harvard Square, Camb., išlipkite
ant Bigelow avė., dvi minutos ei
ti į dirbtuvę.

Julius Prince

Bankierius
Išmaino pinigus, parduoda

Laivakortes ir geležinkelio ti
kėtus į visas dalis pasaulio.
Taip-gi parduoda krautuvėms
sklado kainomis deimantus,
laikrodžius ir kitus Juvelerijos daiktus.

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

GERA PROGA!
Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ..... $1.00
Vaiką 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. — Route 2,
Hudson, N. Y.

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

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje
galima gauti visokią vyrą,
moterų ir vaiką drabužių,
Čeverykų, robų, aukso ir
deimanto.
52 MILLBURY STR.,
VTORCESTER, MASS.

SENAI UŽDĖTAS POOLRUIMIS ANT PAR
DAVIMO.

4 stalai ir cigarams pastato
mas So. Bostone, geroje vieto
je 628 Warrens St. E. Cambridge, Mass.
7 stalai taipgi parsiduoda
347 Green St., C'ambridge,
Mass. Mes parduosime visus
ant sykio arba kas norės ir at
skirai. Norėdami pirkti kriepkitės:
Klemensas Macevičius
691 Cambridge St.
E. Cambridge, Mass.
GERIAUSIOS
F A R M O S.
Norintieji pirkti gerų farmų;
su budinkais, Sodais, apsėtais
s^tnaz sojaž so;qjipsiau jį sįbjįubį
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau-*
šių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vienintėliai esame uždėtojai 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 mie3to
Scotville ir portavo 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 cenuts krasos
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų
puikių farmų katalogą su daug
paveikslų iš lietuvių farmerių gy
venimo.
Adresuokite.

A. KIEDIS & CO.
PeoplM SUfe Btaik BMf.
SeotvOl*, Mich.

GRABININKAS
IR
BALZAMUOTO JAS.
Pagrobus atlieku pigiai ir gra
žiai Esu išėjęs mokykloj tam tik
rus graborystės mokslūs ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laidojimo
reikale visuomet kreipkitės pa*
mane.
Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS,

500 So. Paca Street,
Baltimore,

M. D.

