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Rooseveltą

Norėjo
«

AUSTRIJIEČIAI LAMDO
PASIKĖSINIMAS ANT
ZEPPELINAI ANGLIJOS
T. F. Skyrius No. 33, —
T. F. 22-as Skyrius CleveVĖLIAVOS DIENA.
ROOSEVELTO.
MIESTAMS BLĖDĮ
.Hartford, Conn.
land, Ohio. J. Sakalauskas.
ITALUS.
Birželio
14
d.
š.
m.,
prezi

DARO.
Pirm.: — Antanas Kučas;
T. F. 31-mas Skyrius Chica
Kansas City.
Buvusiam
Austrų kariuomenė po gana dento AVilsono prisakymu bus
Rast.: — Andrius J. Patec- go, UI: Kazys Pakštas ir A. AVokiečių zeppelinai nuola
Suvienytų Valstijų prezidentui smarkių mūšių užėmė daug Vėliavos Diena. Prezidentas
Ižd.: — kun. J. J. Ambotas; leksandravičius.
T. Rooseveltui važiuojant nuo nauji] ir svarbių italų pozicijų Vilsonas savo prišaukime prie tos atlankydami Anglijos mies
kis;
T. F. 32-as Skyrius Chicago,
Kansas
City stoties į miestą, Asiero ir Asiago apielinkėse. Suv. Valstijų piliečių pataria tus ir bombas mėtydami, inĮ T. F. Komisiją: kun. J. J. HL: A. A. Šlakis, A. NausieDaugiau T. F. Skyrių susit
iš susirinkusios minios žmonių Italų stiprus fortas Camovo visiems tą dieną kuoiškilmin- baugino Anglijos gyventojus,
varkė sulig “Tautos Fondo” Ambotas ir Eleonora Mašiotu- dienė ir M. Žaldokas.
kaž koks piktadaris sviedė į puolė. Taip-pat pasidavė ir giausia apvaikščioti ir išreikšti kad tie Į pajūrių miestus nebe
konstitucijos.
Paduodu sąra kė.
T. F. 33-čias Skyrius Hart
Rooseveltą peiliv. Peilis Ro keletas kitų ita-lų stiprių fortų. patrijotišką meilę prie savo važiuoja. Per tai daugeliuose
šą naujų T. F. skyrių, kurie
ford, Conn.: kun. J. J. Ambo
pajūrio miestuose judėjimas
osevelto nepasiekė, tik atsi
T. F. Skyrius No. 34, —
vėliavos.
išpildė T. F. konstitucijos rei
tas ir Eleonora Mašotukė.
apsistojo. Prieg tam ir tų
mušęs kotu Roosevelto sekre
Mahanoy City, Pa.
kalavimus:—
Gal ir kiti T. F. Skyriai,
miestų gyvetojai persikrausto
Pirm.: — Martynas Geležė kaip tai skyriai 1, 3, 4, 5, 7, toriaus, J. MęGrath peties, KAZOKAI MUŠA KURDUS.
ROOSEVELTAS NEDALY į šalies gilumą, kur zeppelinai
nupuolė
žemėn.
Piktadaris
T. F. skyrius No. 25, — lė;
Kaukazo karės frontuose, VAUS PROGRESISTŲ AR su bombomis nepasiekia. Pa
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
dingo žmonių minioje.
Waukegan, UI.
Rast.: A. F. Leskauckas.
kaip praneša rusi) oficijaliai
18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
REPUBLIKONŲ KON
jūrio miestai mažėja.
Pirm.: — Kazimeras Burba,
T. Rooseveltas visam šitam skelbimai, labai ramu. Di
29, 30, 34, ir 35, yra išrinkę
VENCIJOJ.
T.
F.
Skyrius
No.
35,
—
Pirm, pag.: — AL Jankauskas,
savo ingaliotinius
F. ko- incidentui nepriduoda jokios desnių susirėmimų su turkais
&tį T.
-. *.
I
Cambridge, Mass.
Progresistai ir republikonai
Rašt.: — Steponas Keliotas,
Užtai rusų kazo
misiją, bet dar jų vardų ir svarbos, ir sako, kad tai esąs neįvyksta.
Pirm.
—
B.
Ajauskas;
turės savus susivažiavimus PASKANDINO AUSTRŲ
Ižd.: — Jonas Ašinis,
adresų
neprisiuntė
T.
F.
Centvisai
menkas
dalykas.
kai
neturėdami
ko
veikti
pra

LAIVĄ.
Rast.: — A. Busbniča;
Chicagoj tuo pačiu laiku. Nors
Iždo glob.: — Vincas švitaris
ran.
T. F. Skyriai pasisku
Kansas City gyventojai iš dėjo gnaibyti kurdus. Vieną Nors Roosevelto kandidatūra i
Ižd.:
Vladas
Jakavičia;
Juozas švitaris.
Iš Rymo dabar tik telegra
Iždo globėjai: — J. Degutis I binkite išrinkti narius į T. F. reikšdami savo užuojautą ir dieną 44 kazokai užmušę net Suvienytų Valstijų preziden fuojama, kad italų kariškas
Komisiją, kurie dalyvaus Sei simpatiją buvusiam preziden 150 kurdų.
T. F. skyrius No. 26, — Mi- ir F. Rudakas.
tus labai pučiama, bet pats laivas nuskandino austrų tran
me ir po Seimo bus viršiausia tui, sukėlė jam didžiausias
nersville, Pa.
Dvasiškas vadovas: — kun.
pulkininkas tų partijų suva sportą, t. y. laivą, kuris ka
valdžia Tautos Fondo.
Ir tie ovacijas.
Pirm.: — V. J. Lukoševičius, J. Krasnickas.
žiavimuose
nedalyvaus, tik riuomenę ir ginklus vežioja.
skyriai, kurie negalįs pasiųs
PASIKESINIMAS ANT
Pirm pagelb.:—P. Jankauskas,
siunčia
ten
savo
sekretorių J. Tai atsitiko Triesto prieplau
r\.»
Trisdešimts penki skyriai
ingaliotinius į T. F.
AUSTRIJOS PASIUN
Rast.: — Jok. Milašauskas, jau įsiregistravo T. F. Cenro ti savo
McGrath.
_
.... nors vieną PRANCŪZIJOS KATALIKŲ
koj, naktyj 28 d. gegužio.
Seimą,
lai išrenka
Ižd.: — kun. J. Dumčius.
TINIO.
““i fi. Y Komisiją - iaėkKUNIGŲ DIDVYRIŠ
KUMAS.
Berlinas.
Iš Konstantino IR ANGLAMS RIESTAI SU
T. F. Skyriai No. 27 — She- kiti T. F. Skyriai?.. Visi tie vienas T. F. Skyrius turi turė
skyriai,
kurie
dar
neprisiuntė
NAUJA VOKIETIJOS
polio
pranešama,
kad tūlas
boygan, Wis.
ti savo ingaliotini
Tautos
Prancūzijos ra likalai ir soMĖSA.
PASKOLA.
Tautos Fondui savų valdybų Fondo Centran.
Diemel
Bev,
buvęs
rusų
val

cijalistai nuolatos stengėsi iš
Pirm.: — Juozas Radzevičius, vardus ir adresus, idant gauti
Ne
vien
Vokietijoj
atjaučiaT. F. Skyriai ir pavieniai reikalauti iš valdžios, kad ka- džios tarnystėje, mėgino nu ma mėsos stoka.
Vokiečių valdžia vėl ketina
Rašt. Juozas Austrevičius, “čarterį” ir tt. lai kuo grei
Trumpa su
'J*
siųskite
laiškus,
jJiešimaz, že-Trės» f-rontirosna ^neleistų ka- dėtu Austrijos pasiuntinį Konužtraukti
paskolą. Naujoji’
Ižd.: — Anupras Kucevičius. čiausiai pašlškubina tai pada
Pasikėsinimas ja
<- ir Anglijai.' TUid Numaži paskola būsianti 12 milijardų
legramus, aukas, ir tt. į Tau talikų kunigams nešti pagel- stantinopolyj.
nus mėsos vartojimą, vokie
T. F. Skyrius No. 28, — Curtis ryti. Prisiųskite Tautos Fon tos Fondo Seimą, vardu: — bos kareiviams dvasios reika nepasisekęs ir piktadarys su- čiai įvedė pasninkus, be to markių.
Paskolos apsvarsty
do Centro Valdybai savo val kun. Ignacas Zimblys, 324
imta.
Bay, Md.
mas
greitu
laiku bus pavestas
luose.
Jie
nurodinėjo,
kad
mėsos korteles kiekvienam Vo
dybos ir komisijos narių var Wharton St., Philadelphia, Pa.
Vokietijos
parlamentui-reichskatalikų kunigų draugavimas
Pirm.: — Juozas Gaižutis,
kietijos gyventojui. Panašias
dus bei adresus tuojau “spe- Tautos Fondo Seimas įvyks
su
kareiviais
esąs
visai
pragai

Rast.: — A. B. Radauskas,
“mėsos korteles” manoma da iagui.
PRITRUKO ARKLIŲ
cial delivery” laišku.
Tau Philadelphia, Pa., šv. Kazimie
štingas
prancūzų
armijai.
Ižd.: — St. Padvarskis.
bar įvesti Anglijoj ne tiek dėl
AMERIKOJE.
tos Fondas tuojau, tuo pat ro parap.
Svetainėje, 326
mėsos trukumo, kiek dėl pa
Soči
jai
istų
pastangos
paša

greitumu, paskirs numerį ir iš Whartcn St, birželio 9 d., 1916
T. F. Skyrius No. 29, —
East Louis, III.
Šiame
PRAPLATYS TEISES.
kilusių jos kainų.
—
linti kunigus iš karės laukų ne
Tautos m.
duos “čarterį-”
Lowell, Mass.
mieste
paskelbta,
kad
nuo
pasiekė jokio tikslo, tik dar
“Rieč.” praneša, jog Rusi
i Fondo Seimas įvyks Philadel
Pirm.: — Kaz. Keras,
A. A. Šlakis.
pradžios Europos karės ka
aiškiau
visam
pasauliui
paro

jos
vidurinių reikalų ministePirm. Pagelb.: — Jadviga phia, Pa., birželio 9 d., 1916 m.;
T. F. rast.
riaujančios viešpatijos išpirko PABĖGO IŠ MEKSIKIEČIŲ
dė,
kad
katalikai
ne
mažiau,
riui Štiuineriui buvo įteikta^,
todelgi yra reikalinga, kad
Kvetkauskaitė,
NELAISVĖS.
o gal dar labiau myli savo tė iš “National Stock Yardš”
projektas apie praplatiiiimęi
skyriai greičiau išpildytų T. F.
Suv. Valstijų kareivis Joe
Ižd.: — Juozas Karsokas,
Prancūzams dabar at inarketo 205,492 arkliu ir 5.konstitucijos reikalavimus. Vi GRAIKIJOJ DIDELIS SU vynę.
386 mulus. Dabartiniu laiku Peters pabėgo iš meksikiečių lenkų bei lietuvių teisių. Pro
Ižd. Pagelb.: Juozas Dulkė, I si Skyriai greičiau prie darbo!
budus
ir
pradėjus
uoliai
pildy

jektuojama neatsižveigwh ąi
MIŠIMAS.
Rašt.: — Kun. J. Oleknaviti ir sekti Kristaus mokslą, tame markete pirkėjai nebega nelaisvės. Keisčiausia, kad lenkystę priimant valdininkus
A. A. šlakis
čius,
Bulgarams įsiveržus į Grai galima spėti, kad netrukus vi li nusipirkti reikalingo skai jį nelaisvėn buvo paėmę Car- Į vietas ministerijoj vidurinių
T. F. Rašt.
Rašt. Pagelb.: — Juozas Zukijos teritorijas, graikai bai sa Prancūzija atgims naujoje, čiaus arklių nei mulų, nes jų ranzos kareiviai., kurie esą reikalų. Lenkiškai - lietuviš
ten pritrūko.
Suv. Valstijų prieteliai. Joe
pkauskas.
siai pradėjo nerimauti ir net krikščioniškoje dvasioje.
koms dr-joms pavelyti savo

Tautos Fondo
skyriai.

kelti riaušes. Atėnuose, Grai
kijos sostinėje, gyventojai pa
rengė dideles demonstracijas,
protestuodami prieš bulgarų įsiveržimą į Graikiją.
Pirm. Pagelb.: — Jonas
Kaip skelbia vėlesnės žinios,
Vaitkus ir Teklė UrbanavičiųVisi T. F. Skyriai privalo 40.000 bulgarų šiuomi laiku
te
ve.
išrinkti savo ingaliotinius į T. randasi Graikijoje ir jų tikslu
Prot. Rašt.:— Kasparas Ma Fondo Komisiją.
Jie tą tu yra prasiveržti prie Salonikų.
T. F. Skyrius No. 30, —
Worcester, Mass.
Pirm.: — Kun. J. J. Jakai-

f

žeika;
Finansų Rašt.: — 1) Tamo
šius Migauskas, 2) Pranas Zataveckas;
Ižd.: — Kazimieras Grigaif

Iždo Glob. i — Jurgis Tutila ir Ona Stasevičienė;
Maršalkos: — Juozas šūkis
ir Petras Liubinas.

T. F. Skyrius No. 31,
Chicago, III
Pirm.: — A. Brazys;
Rašt.: — A. Aleksandravi
čius;
Ižd.: — L. Gotautas;
Į T. F. Komisiją: Kazys
Pakštas ir A. Aleksandravi
čius.

i Tautos Fondo
komisija.

rėjo atlikti sausio mėn., bet vis
tiek ir dabar dar galima tą pa
daryti per “extra” susirinki
mus.
Daug laiškų gaunu su pra
nešimu, jog T. F. skyriai ren
ka savo delegatus į T. F. Sei
mą.
Reikia rinkti narius i
į Tautos Fondo Komisiją, o ne
delegatus.
Išrinktoji T. F.
Komisija suvažiuoja ant T. F.
Seimo, o ne delegatai, sulig
13 paragrafo T. F. konstituci
jos, kuri šiaip skamba: —
“Komisija kas met birželio
mėnesį daro savo suvažiavimą,
per kurį apsvarsto visus svar
besnius “Tautos Fondo” rei
kalus ir išrenka “Tautos Fon
do” Valdybą.
T. F. 2-as skyrius Pittsburgh,
Pa.: J. J. Miliauskas ir kun.
J. J. Sutkaitis.
T. F. 6-as Skyrius Baltimore, Md.: Juozas S. Vasiliaus
kas, Juozas Pautienius ir Juo
zas Janulevičius.
T. F. 11-as Skyrius So. Bos
ton, Mass. kun. F. Kemėšis,
Mykolas Venys, kun. T. Žilins
kas ir St. Noreika.

VOKIEČIAI VERŽIASI
PRIE VERDUNO.
Londonas,
čia gauta ži
nių, kad Verduno apielinkėje
ties Cumieres sodžių, gulin
čiu ant dešiniojo Meuse upės
kranto, vokiečiams pasisekė
užimti keletą prancūzų pozici
jų.
Prancūzai gan smarkiai
tas pozicijas gynė, bet paste
bėję, kad negalės atsispirti
prieš daug skaitlingesnę vokie
čių kariuomenę, patys pasi
traukė. Užimtosios vokiečių
pozicijos nėra perdaug svar
bios prancūzams.

KAIZERIS PASIVAŽINĖJO
STRYTKARIU.

T. F. Skyrius No. 32, —
Vokietijos valdovas šios
Chicago, UI.
baisios karės laiku labai sudePirm.:.— A. A. šlakis;
mokratizėjo.
Iš Berlino ra
Pirm. Pagelb.: — M. žaldo
šoma, kad
kaizeris Vilius
kas;
su savo palydovais teikėsi pa
Rašt.: — Antanina Nausiesivažinėti
Elbingo, Prūsijos
dienė;
miesto, gatvekariu ir net už
IŽd.: — Povilas P. Baltutis;
simokėjo 10 pfeningių nž savo
Iždo Glob.: — M Janušaus
kelionę.
Vokiečiai negali at
kienė ir M. Gurinskaitė;
T. F. 21-mas Skyrius Phi sidžiaugti iš tokio kaizerio žin
Į T. F. Komisiją: M. Žaldo
kas, A. Nansiedienė ir A. A ladelphia, Pa.: Jurgis Pranc- gsnio ir lemia sąu naujus lai1 mėjimus.
šlakis.
*

Pradžioje karės prancūzų
katalikų kunigų pasiųsti] karės
laukuosna buvo nedaug, bet
paskiau jų skaičius žymiai pa
augo.
Iš karėn pasiųstų kunigų,
jau dauguma yra užmušta, ki
ti sužeista, likusieij-gi, kaipo
kapelionai, uoliai pildo savo
priedermes —ramina kareivių
nuslopusią dvasią, rengia juos
prie atlikimo savo priedermių.

Tikro skaičiaus žuvusių ka
rėj kunigų negalima šiandieną
nurodyti, bet galima tikrai
pasakyti tūkstančiams kunigų
gresia mirties pavojus. Pran
cūzų spauda dabar nuolat ra
šo apie katalikų kunigų didvy
riškumą, su kokiuo jie sutin
ka mirtį karės laukuose. Kai
po kapelionai jie visuomet ran
dasi ten, kur plačiau siaučia
mirties šmėkla. Patys būda
mi sužeisti ne taip rūpinasi sa
vo žaizdomis, kaip sužeistųjų
kareivių dvasios reikalų aprū
pinimu.
PRANCŪZAI LAIKOSI
TVIRTAI.
Paryžiuj oficialiai paskelb
ta, kad jau prie Meuse upės
Le Mort Homme apielinkėje
vokiečiai šturmu norėjo prasi
mušti per francūzų kariuome
nės eiles, bet sutikę iš pran
cūzų pusės smarkų pasiprieši
nimą, pasitraukė atgal.
Ki-

VOKIEČIAI PAĖMĖ
HOLANDŲ LAIVĄ.

Londonas.
Kopenhagene
gauta žinii] iš Berlino, kad Holandijos laivą “Holland” su
gavo jūrėse vokiečių šarvuotis
ir nuplaukė sykiu su juomi
prie Porkumo salos.
Vokie
čiai sako, būk holandų laivas
šnipinėjęs vokiečių žygius jū
rėse.

Peters į nelaisvę buvo paim
tas jam bemiegant netolies amerikonų kariuomenės stovyk
los. Meksikiečiai jį surišę be
miegant ir su savim nusivežė.
Vienok jis prisitaikė iš meksi
kiečių nagų pasprukti ir su
grįžti prie savųjų.

reikalus atlikinėti lenkiškoj
kalboj. Susinėsime su valdžia
ir kitomis Įstaigomis turi būt
vedama rusiškai.
Štiurmer užgvrė projektą,
bet sugrąžino ministerijai dėl
smulkesnio dalyko apdirbimo.

Philadelphijos ir Apielinkes
Lietuvių Domai.

VOKIEČIAI GIRIASI PAĖ
MĘ 1350 PRANCŪZŲ
BELAISVIŲ.

“ŠIENAPIUTE”

Berline skelbiama, kad vo
DVIEJUOSE AKTUOSE
kiečiams užpuolus prancūzų
IŠ ANGLIŠKO SULIETUVINO S. KVIETKUS
pozicijas Cumieres apielinkėje
Bus vandinama nedėlioj 4 d. birželio, 1916 m. šv. Kazi
ir užėmus Bethincourt’o did- miero bažnytinėje svetainėje.
kelį,
1350 prancūzių karei
Birželio 6 d. utaminko vakare Lietuvių Tautiškoje sve
vių patekę į vokiečių nelaisvę. tainėje, kuri randasi tarpe Christian ir Carpender St. ant
Moyaamensing Avė. Philadelphia, Pa.

ITALAI ATMUŠA AUSTRIJIEČIUS.
Į pietus nuo Posina italams
pasisekė atremti austrijiečių
antpuolius ir nustumti austri
jiečių kariuomenę atgal.

VOKIEČIAI SVAIDO BOM
BAS ANT VILEIKOS.
Petrogradas, čia gauta ži
nių, jog Vileikos apielinkėse
pasirodė keletas vokiškųjų or
laivių ir pradėjo iš oro bom
barduoti Vileikos geležinkelio

ABIEJŲ VAKARŲ PRADŽIA NUO

8:15 P. M.

Tie puikūs vakarai yra surengti dėl pagerbimo DELE
GATŲ ir svečių suvažiavusių 31 SLRKA. SEIMĄ. Sesijos
bus 6-7 ir Š birželio (June) 1916 m. LIETUVIŲ TAUTIŠ
KOJE SVETAINĖJE tarpe Chirstian ir Carpender gaivių
ant Moyaamensing Avė. Philadelphia, Pa.
7 BIRŽELIO SEREDOS VAKARE,
BUS DIDELIS
KONCERTAS IR ĮVAIRŪS ŠOKIAI (DREELS).
Atsibus pobažnytinėj šv. Kazimiero salėj. Taipgi ket
verge 8 birželio Lietuvių Tautiškoj Svetainėje bus sulošta 2
aktuose Operetė “NASTUTE” su gražiomis dainomis tar
pais.
Iš Gerb. Svečių Delegatų bus prakalbos. Malonėkit
nepamiršti, broliai tautiečiai, kad bus gražiausi vakarai,
kokių dar Philadelphijos lietuviai nėra matę. Ant tų vaka
rų bus puiki orkestrą prof. Grigaičio, taip-gi dalyvaus vi•
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Eina iš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis

Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Bv. Juozapo
z
Darbininkų Sąjunga. ‘
Prenumeratos
kaina:
tris kartus savaitėje_________________ $3.00
Pusmečiui ”
”
”
_______________ $1.50
Metams

Utaminko ir ketvergo at skiri numeriai po ----- 2c.
Subatiniai numeriai po____________________ 3c.
Laiškus,

korespondencijas pinigus siųskite adresu:

“DARBININKĄ S,”

242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

“DARBININKAS“
(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by
St Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Subscription Bate s:
>
y early_______________ ___________________________ $3.00
j
t
* <:
į
ž

i •

6 months------------------- __________________ $1.50
Advertising rates on application
Address all communications jo

DARBIN
242 W. Broadway,

INKAS,
So. Boston, Mass.

Dėl patogumo ir parankumo visokius čekius
ir money orderius prašome išrašinėti ant “Darbi
ninko” vardo kokiam nebūk reikalui tie pinigai
būtų skiriama ar tai būtų prenumerata, ar kny
gų užsakymai, ar mokestis į L. D. S.

Bet tuojaus po keletos die
nų apsireiškė ir antroji meda
lio pusė. Prabilo laisvieji
“Šakės,” “Keleivio” “Lais
vės” “Kovos” mokiniai, at
siliepė juodieji koresponden
tai, kurie patalpino savo nu
mylėtuose laikraščiuose kores
pondencijas, šmeižiančias kun.
Kemešį, iškreipiančias begė
diškai jo kalbos turinį. (Bu
vo tarp kitų dalykų prikišta
kun. Kemešiui, kad jisai pas
merkęs visas unijas, o piršęs
tik savo “Juozapinę unijų”.)
Praslinkus po to kuriam lai
kui ir nepasirodžius iš Gardnerio jokių protestų ar atitaisy
mų prieš tas melagingas kores
pondencijas, “Darbininko” re
dakcija tam tikru straipsniu
nurodė blėdį, paeinančių iš
tokių melagių korespondentų
ir šaukė visuomenę kovoti
prieš tuos begėdžius. Nieko
negelbėjo ir tai. “Rimtieji”
Gardnerio socijalistai tylėjo,
kaip žemes pardavę.
Tečiau apie vidurį balan
džio tūlas “William Ivonaitis”
iš Gardnerio vardu L.S.S. 89
kuopos parašė laiškų kun. Ke
mešiui, kviesdamas į diskusi
jas ir paduodamas keletu pun
ktų projekto apie diskusijų są
lygas. Kun. Kemėšis tuojau
atsakė, kad mielai sutinka da
lyvauti diskusijose, tik pirma
Gardnerio socijalistų visuome
nė turėtų išpildyti teisybę: pa
smerkti viešai savo melagius
korespondentus. Rimtų dis
kusijų tikslas, tai suradimas
tiesos. Diskusijos tada at
sieks tikslų, kada abi pusi bus
geros valios ir tik tiesos sura
dimu tesirūpins. Jeigu rim
tos diskusijos yra prakilnus
visuomenės pokylis, tai į tą
pokylį einant reikia nusipraust, kad pasirodžius šva
rioje išvaizdoje. Kadangi Gar
dnerio socijalistai, savo tylė
jimu pataikaudami melagiams
ir šmeižtams, parodė savo
dvasios murzinamų, — tad
jiems ir reikia nusiprausti, pir
ma negu eis į diskusijas. Kun.
Kemėšio laiškas buvo rašytas
mandagioj ir draugiškoj for
moj (net ir apie tų murzinuma
nebuvo priminta) ir užgauti
socijalistų negalėjo. Buvo
prašoma atsakyti. Atsaky
mas atėjo tik 25 gegužio. Ra
šo M. J. Vaitiekus, 89 L. S. S.
cuopos organizatorius. De
dame jo laiškų ištisų, kaipo
savo rūšies curiosum, nei vie
nos raidės nemainydami.

kiais, iš to pasirodo, kad ar
ba pati idėja nėra pakankamai
prakilni, kad galėtų savo pa
sekėjus kelti ir tobulinti, ar
ba, kas greičiausiai, tie neva
pasekėjai nepriaugo prie tos
idėjos supratimo, arba paga
lios negali jos suprasti iš prie
žasties savo menkumo ir žemu
moj tad mes ir patariame:
2) mesti cicilikavus ir užuot gaišinus popierų ir raša
lų juodoms korespondencijoms,
pasistengti geriau pažinti tų
patį socijalizmų ir kitas visuo
meniškas teorijas.
3) Prie prakilnesnių dalykų
supratimo ir prie svarbesnio
veikimo einant, reikia pradėti
nuo A. B. C., išmokti gerai
skaityti ir rašyti, kad galima
būtų bent sakinius žmoniškai
sumegsti, kad, sakysime,
bent LSS. kuopų organizato
riai galėtų nulipdyti žmoniškų
laiškų. Tai bus daug naudin
giau, negu veržties į diskusi
jas ant svarbių temų.
4) Atsiminti užmirštus Die
vo prisakymus, kurių motutė
mokino; tarp kitų ir tų: ne
kalbėk neteisiai prieš savo ar
timų.
MŪSŲ ŠALIS.

Popiežius apie darbininkų
klausimą.
(Tąsa)

Darbdaviai ilgai stovėjo už tai, kad niekas
nesikištų į santikius tarp darbininkų ir darb
davių. Kalbėta apie “laisvę darbo,” apie “su
augusių darbininkų neprigulmybę.” Tai darb
daviai varėsi prie to, kad darbininkai būtų neprigulmingi vieni nuo antrų, kad nesivaržy
tų unijomis, kad nebūtų įstatymų jų reikaluo
se. Suprantama, kad juo palaidesni bus
darbininkai, juo labiau jie prigulės nuo drbdavių malonės. Todėl tai darbininkai ir darb
daviai negali būti palikti jų valiai, reikia ke
no nors įsimaišymo. O tam įsimaišymui ir
priešinosi kapitalistai — girdi santikiai mūsų
su darbininkais yra mūsų reikalas. Bet žino
me, jog tūkstančiai žmonių — vyrų, moterų,
vaikų kenčia dažnai, kuomet darbdaviai nesu
tinka keliais centais pakelti algų, arba suma
žinti darbo valandas. Tai aišku, jog čia neprivatinis reikalas, o visuomeniškas. Toliau
pažvelgiant pamatome, jog darbdavių žiaurus
pasielgimas su streikininkais įpykina juosius,
įpykina ant tiek, kad minios nesusivaldo; o
kai pasirodo prieš juos policija, kareiviai, tai
tuomet eina prie to, kad streikininkai ima dūk
ti, lakstyti gatvėmis, daryti visokią blėdį —
vogti, plėšti, padeginėti, net užmušinėti.
Nesvietiški nuostoliai gali būti padaryti, ne
svietiškos žudynės gali kilti. Tokiame sumi
šime bile valkata, bile girtuoklis gali pridaryti
milžiniškų nuostolių. Tas gali atsitikti tuo
met, jei būtų pripažinta, kad streikas tai
privatinis kapitalistų reikalas su jų darbinin
kais. Tatai aišku, jog keno nors įsimaišy
mas į tarpų darbininkų ir darbdavių yra rei
kalingas. Popiežius Leonas XIII pripažįsta,
jog valdžia čia turi teisę įsimaišyti. Sako:
“Jei dėl streiko ar dėl kitokio darbininkų ju
dėjimo matytus 'mums pavojus viešai ramybei,
arba jei kiltų tokios aplinkybės, kad darbinin
kų šeimyniški ryšiai susilpnėtų, galop jei dar
bininkų sveikatai kenktų perilgas darbas, ar
ba jei darbas nebūtų tinkamas amžiui arba ly
čiai, tai tokiuose atsitikimuose nėra abejonės,
kad iki tūlo laipsnio būti) teisinga šaukties pa
gelbos ir apgynimo autoriteto įstatymu.”
Matome, jog popiežius nepripažįsta darbda
vių absoliutizmo.
Leonas XIII duoda įstatimdavėjams šitokį
patarimų. “Įstatymai turi būti išanksto išlei
sti tokie, kad nedaleisti panašiems atsitiki
mams. Įstatymai privalo savo laiku prašalin
ti tas priežastis, kurios veda prie susirėmimų
tarpe darbininkų ir darbdavių.”
Toliau Enciklikoj kalbama apie moterų ir
vaikų darbus. Apie moteris sako: “Jos netin
ka prie tūlų darbų: nes moterei gamtos yra pa
skirti namų darbai. Ir prie jų ji geriausia tin
ka. kur ji gali užlaikyti savo kuklumų, augin
ti ir auklėti kūdikius ir triūstis apie šeimynos
gerbūvį.”
Moteris, susijungusi su vyru moterystės
ryšiais, prie altoriaus yra pasižadėjusi pildyti
pareigas pačios, motinos ir namų galvos. Tai
ar teisinga yra, kad ir su vyro sutikimu eitų
moteriškė dirbtuvėn ir dirbtų už kelis dolerius
savaitėje. Yra tai laužymas pažadų, padary
tų prie altoriaus. Negali būti namų, šeimy
niško gyvenimo ten, kur motina neaugina,
neprižiūrinėja, neauklėja savo vaikų. Ten,
kur vyras ir jo pati dirbtuvėse uždarbiauja,
šeimyna atsistoja ant smiltinių pamatų.

Mūrai, mūrai ir mūrai —
Mūrų begalybės;
Tuose mūruos puikybės
Ir turtų daugybės.
Turtuoliai juose sėdi,
Malonumais džiaugias;
Leistinais ir užgintais
Gerumais naudojas.
Mūrai mūrai ir mūrai —
Fabrikų baisybės;
Fabrikuose mūs brolių
Varguolių daugybės.
Prakaituoja suodini
Nuo darbo sunkumo,
Vos nealpsta pridusę
Nuo oro tvankumo.
Už tų velniškų darbų
Ir prakaitų lietų —
Vos užsipelno vargšai
Duonos plutų kietų.
Ir taip diena’iš dienos
Šuns laime gyvena,
Po vargų našta klumpa,
Dūsaudami stena.
O turtuoliai vis čiulpia
Kaip dielės jų kraujų;
Ant jų sprando kasdienų
Krauja naštų naujų:
Didesnių dar sunkybių
Vargo dar skaulesnio,
Iš godumo geizdami
Pelno sau didesnio.
Darbininke-varguoli,
Pažink patsai save,.
O pažinęs, susiprask,
Kaip yr’ apie tave;
Po platesni pasvietį —
Prisidėk prie būrio
Tavo brolių milžinų
Nuo kūjų, priekalų.
Kurie pančius jau daužo,
Laimę praded’ kalti;
Ir apšvietų skleizdami
Nor minias prikelti;
Visus vienybėn šaukia
Prie bendro veikimo,
Organizuoto darbo
Ir — susipratimo.
Ne prie keršto jie šaukia,
Prie kraujo liejimo,
Tik prie vienybės brangios,
Prie susipratimo.
Kad vienybę turėsme,
Skriaudėjams paliepsme,
Kad jie mūsų neskriausti;
Kad teisingais būtų,
Kad mūs darbas pusdykiai
Jų gerklėj nežūtų.
Kad tokiais žmonėms, kaip jie
Ir mus Dievs sutvėrė,
Kad mums skriaudų jie darė,
Kad mūs kraujų gėrė...
Kaip vienybę tarp savęs
Vyručiai turėsme,
Tada tiesas išgausme,
Kokias panorėsme.
Pamatys kapitalas
Kad jis darbo bernas...

(Onutės prakalba.)
Mūsų žemė, mūsų šalis, yi
ra tai Lietuva!
Ten malonus mums kiekvie
nas kampelis.
Ten dirvos ir pievos pažen
klintos
ir pamargintos mūsų
daugiau, negu naudingų raš
bočių-tėvukų krauju.
tų. “Lietuva” sako, kad ji
Ten ilsisi kapuose mūsų tėnegalinti dėties su katalikais,
vučiai-bočiai, nevieno gal bro
pakol
jiems vadovaujanti
liai ir sesutės.
klerikalų klika (Makauskai,
Kiekvieno mūsų ten širdį
Kemėšiai ir Rutkauskai). Mes
traukia.
Nesenai p. Sirvydas paskel duotume “Lietuvai” gerų pa
Ten miškai ir girios, mūsų
bė “Vienybėje Liet.”, kad tarimų. Eikite ir išgriaukite
prigimta
kalba šlama, ūžia, de
Sandaros Valdyba nutarusi šitų klikų. Ateikite ir būkite
juoja.
,
pertraukti derybas su katali tikrais katalikais ir tėvynai
Ten vėjas malonus džiovina
kais. Balsai pasidalinę. Pasku- niais, ingykite katalikij visuo
ašarotų žemelę; ten ir vėl gai
tiniame-gi“Vien. Liet.” nume menės pasitikėjimų, nurodyki
vina
derlingą brandą.
ryje pagarsinta, jog ir tarybos te rimtai blėdingumų anos kli
Ten
paukščiai ir paukšty
'su socijalistais suirusios. To kos darbų — 0 tos klikos die
čiai čiulba įvairiais balseliais,
kiu būdu po senovei kiekvie nos bus suskaitytos.
linksmindami nuvargintą Lie
nas lieka savo vagoje: So
O kol jūs mokate tik plūsti,
tuvos šalį.
cijalistai griaus tautos ir lieti tulžį — patol jūs, ponu
Ten žmonės meilingi, gailes
/visuomenės pamatus, kata liai, vis kibosite ore. Lai
tingi,
dori, stiprūs ir narsūs,
likai varys vieni kaip ir mingos kloties tiems, kuriems
o jie, tai mūsų broliai ir sesu
varė beveik visų svarbųjį ir šis sportas patinka.
tės; jie visuomet lietuviškai
rimtųjį tautos darbų, o “tau
kalba
ir savo prigimtų šalį mvtiečiai”? Jie kybos ore po
li.
senovei. Daugelį jų nutemps
O, Lietuva, mano brangi
pas socijalistus Rimka su savo
tėvynė!
liaudininkais.
Šiandienų jau
Mano tėvučiai yra lietuviai,
ai&u, kad tame viduryje, ku
o aš lietuvaitė!
Palaido cicillikizmo aukų
ris apie Sandarų pradėjo spiesNėra nieko meilesnio, kai
/zes, ims viršų kairieji laisva- pas mus yra jau beveik visose Jev F. Kemėšis
sava
šalis, nors aš ten nebu
kolonijose. Socijalistų
^mantai. Jie išvien su socųa- mūsų
.
vau,
bet
mano širdis ten mane
Gegužio 24-16.
šlamštai pasiekė vi
listais mžvaldys galutinai susi- leidžiami
‘
traukia.
"vienijimų, paskui ir Sandarų, sus užkampius ir daugelio lie
Gerbiamasis: —
Kaip brangūs man žmonės
Katras nenori vienybės
^ffi&resnieji tautiečiai k.a. Ba tuvių iškreipė dvasių, atbuki
Nors labai usitesė įlgai savieji!
no
padorumo
jausmus
ir
užmi

Kvailesnis už — varnas.
lutis, Karuža ir kiti pasirodė
kalba apei tas nelaimingos
Kaip maloni ir graži mūsų
gdė
sųžinę.
F. V.
■menkesniais organizatoriais ir
diskusijos, bet manau užbaik- kalba, kurios dar aš pilnai ne
konspiratoriais ir ilgainiui pa
sių su šiomi.
Imkime pavyzdžiui Gardneišmokau ir taip dar sunkiai
liks tur būt visai be pasekėjų. rio (Mass.) kolonijų, kur yra
Perskaičius Tamstų laiš- kalbu, bet aš tą kalbų myliu,
Juos žudo neaiškumas jų sie susispietęs gana didelis lietu
ką LSS. 89 kp. susirinkime nes ji mano tėvučių kalba.
kių ir tuščia viltis pagriebti vių būrelis.
Socijalistai nu
laikitam: 14 d. gegužio šm.
Susivienijimas Lietuvių
Kaip maloni ta šalis Lietu
Šioje gadynėje negali būti būtino reikalo
•vadžias visos išeivijos gyveni mylėjo Gardnerį, apkrovė jį
Kadangi
reikalaujate pir- va, juk ji mano tėvynė!
abiem — vyrui ir jo pačiai — uždarbiauti, kad
mo, suvaldyti Rimkas, Rač savo šlamštais, kalbėtojai iš
miaus atšaukti tos žinutes ku
Tėvyne! Tu šiandien mir išmisti ir išmaitinti savo vaikus. Jei teisin Rymo Katalikų Amerikoje.
kauskus ir k. Su katalikais jie Bostono ir Brooklyno nuolat
rios tilpa apei Tamstų pra ties šmėkla prisloginta! Tu gos algos bus mokamos, tai vyrąs pilnai gali
—YRA—
kalbos, buvusios Gardneryj. apkrapinta našlaičių ašaromis. uždirbti tiek, kad išmaitinti savo šeimyna.
kijo eiti išvien, nes nuošir važiavo ir važiavo šviesti GarGyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam
Kadangi pirmiaus reikėtų Tavo padangės pilnos obalsio
džiai nekenčia šiek tiek labiau dneriečių. Tuotarpu tikinčius
O jei algos bus geros, tai šeimyna galės būti
Ramybė!
pasižymėjusių katalikų veikė lietuvius tik paskutiniais lai
diskusuoti ar tos žinutės bū raudų!
komforte.
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios
va teisingos apei Tamstas ar
jų.
Jie bijo, kad kai susi kais pradėjo organizuoti kun.
Vargše! Dejuoji, šaukies
organizacijos
ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
Tatai teisybė, visuomenės gerovė, krik
dės, kad šie nepasirodytų už Meškauskas, Atholio klebonas.
ne? O ta viską butų daug pagelbos.
Juk mes tavo vai
jų
narių.
Bet
gal da pats gerbiamas nepamąstei,
mandagiaus išrišus ant vietos kai, ar-gi duosime tau pražū ščionybė reikalauja to, kad algos būtų ganė
juos gudresniais, ar geresniais
Šio rūpesniu praeitų žiemų
kas
ji
yra
ir
delko
pats neprisirašai.
butum.
Beja spaudoje kil ti?... Ne!... Anaiptol, ne!... tinos šeimynos pramitimui ir užsilaikymui vi
darbininkais. Štai nesenai
Gardneryje katalikų ren
Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: —
“Darbininke” buvome pasakę, įvyko
tu ginčai neparasti torpė, o
Broliai, sesutės, Ameri dutiniškame komforte ir kad pačioms neprisi
giamos prakalbos. Tarp ki
1) Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės
kad jeigu rimtesnieji tautinin
gal pasekmes butu Vieltu.
kos lietuvių jaunime, ir jūs tė eitų uždarbiauti kartu su vyrais.
tų kalbėjo ir kun. F. Kemė
$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00.
Atmetus viską ir męs no vučiai, sukruskime visi, pul
kai imtų dirbti išvien su kata
Galop Enciklika prieina prie vaikų darbo.
šis apie darbininkų reikalus.
2) Moka pašelpą nariams-ligoniams kas savaitė
likais, tai katalikų visuome
rime kaip sakite kad apsija- kime gelbėt savo tėvynę!
Ji
Štai
Šventojo
Tėvo
žodžiai:
“
Kaslink
vaikų
nėje greitai galėtų ingyti pa- Nurodinėjo darbininkiškų umate ir lai įviksta diskusijos! šaukiasi prie mūsų pagelbos. darbo, tai labai reikia žiūrėti nesuleisti į dirb po $3.50, $7.00, $10.50,, ir $14.00.
nijų svarbų ir reikalingumų,
3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
Atsakimo dokit ar apsija- Atidarykime savo širdyse už
rsitikėjimų ir užimti net ir va
tuves bei kitokias, darbavietes, kol jų subręsta
aiškino
siekius
socijaldemokra4) Skleidžia apšvietą, išleidinčja gerus raštus ir
mat prižadėjimą išpilditi? uojautos duris, ir kuom tik kūnu ir protu.
dovaujamas vietas. Tuojau
Nes
kaip
nemalonus
oras
pa

dalina
nariams dovanai.
tijos ir krikščioniškos demok
lauksiu kaip galent greičiaus. kas galime, gelbėkime savo
"“Vien. Liet.” ir “Lietuva”
vasarį
sunaikina
pumpurėlius,
tai
taip
perankratijos. Jo prakalbos klausė ir
5) Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurody
veidmainiškai ėmė prikaišioti
Draugišką — LSS. 89 kp. tėvynę nuo pražūties!
vietiniai socijalistai. Užsilai
mus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluose.
stybas
vaikų
sunkus
darbas
nustelbia
kūdikio
organizatorius
mums norų papirkimo.
Gird,
Šešupė.
6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pijėgas ir paskui tikras jo išauklėjimas nėra gali
jie ir be papirkimų einu tar kė jie rimtai, ramiai. Kalbai
M. J. Vaitiekus.
mas.” Šito pasakymo nereikia daug aiškinti. nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas
So. Main St.,
sianti tautai. Turime čia pa pasibaigus vienas iš jų manda
gioj
formoj
.
nurodinėjo,
kad
Kas
rėdos
tas
pliuškis,
kas
E. Templinton, Mass.
sakyti, kad katalikai savo vi
’ Čia popiežiaus pasakyta su meile ir išminčia. įstaigas ir tt.
reikėtų
kada nors padaryti
Instojimas į Susivienijimą pigus, mėnesinė mo
nerėdos
tas
suskis.
P. S. Tiesa butu mumis ra
suomenės veikėjų neapmoka, diskusijas, kas darbininkų
Visose valstybėse imta rūpinties vaikų li kestis lengva. Norėdami gauti platesnes informa
šinėti neprevalumas dabar,
už tai ir negali siūlyti niekam
klausimų geriau galėtų išrišti,
Nakties darbai — dienos kimu, imta darbuoties, kad išgelbėti juos iš cijas kreipkitės į vietines kuopas, kurių randasi ko
bet laiškas tokis, kuris rei■**vziatkų.”O kaip tarnavo tau
ar
socijalizmas,
ar
krikščio

juokai.
kapitalizmo nasrų. Yra nustatoma vaikų am ne visur po visą Ameriką, kur tik lietuviai apsigy
kalauna atsakimo ta darome
tai puikybės apjakinti genero
nystė
ir
krikščioniškoji
demo

žius iki kurio jie negali būti darban priimami, venę, arba stačiai pas Centro Raštininką, šiuo ad
todėl tiktai, męs matome is
lai be armijos — tai mes žino
Liga ne sesuo.
resu: —
pat pirmo vakara kad nenome.
Kelti į padanges Šliu- kratija. Girdi, jie esu įsitiki
o privalo lankyti mokyklas.
nę,
kad
darbininkus
išganyrito diskusuoti.
•pų, pravirkti ant temos, kaip
siųs
socijalizmas,
bet
jie
iešNaminė duona nerūpi.
Taip tai priėjome prie Enciklikos galo.
M. V.
Uetuva išnaudoja savo išei
kų
tiesos
ir
dėlto
jie
pageidau

Matome, kaip pasistatė Bažnyčia įvairiuose
vius, leisti ir platinti “velnio
Po to viso lai pavelys, Gar
ju rimtų diskusijų.
Koks stogas, toks lašas.
istorijas,” plūsti ant katali
socialiuose klausimuose, kaip pasistatė kapita
dnerio ( o gal ir kitų kolonijų)
kų veikėjų, klaidinti darbi
Tas socijalistų gražus ir socijalistai duoti jiems keletą
Koksai paukštis, toksai ir Estiškame surėdyme. Bažnyčia, kaip ir se
ninkus iksiškais straipsniais rimtas pasirodymas suklaidino patarimų.
novėj, stojo prispaustųjų apgynimam En
Apie alkolio naudingumų — tai kun. Kemešį. Manydamas, 1) Nei viena prakilni idėja lizdas;
ciklikoj matome tikrą pažangumą — laikymąsi
nėra, mūsų nuomone, nau kad čia turi reikalų su rimtais nebuvo inkunyta nedorais įran
Koks klausimas, toks ir at senų, tvirtų, amžiuose išbandytų pamatų ir
dingas tautai tarnavimas. Pri ir geros valios žmonėmis, kun. kiais.
Tik einant tiesiu ke
sakymas.
drąsų užreiškimą apie prašalinimą, išnaikini
pažįstame, buvo šiek tiek ir K. pakvietimų priėmė ir į dis liu ir padoriais būdais galima
nuopelnų tautai (ypač T. M. kusijas pasižadėjo atvažiuoti. ji įvykinti. Jeigu socijalistai
mą tų blogybių, nuo kurių kenčia darbininkai
Kokia
šalis,
toks
ir
inproDr.), bet blėdies daugiau ma- Sąlygas žadėjo abi pusi aptarti dėl savo idėjos trijumfo nauir visuomenė.
■f v 2 - .
naudos. šlamšta
(Toliaus bus)

Sandariečiai
bevelija kiboti ore

Cicilikizmo aukos

v•

v•

Darbininkai
remkite
“Darbininką”
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“DARBININKAS.”
0

užsimokėjo prigulinčius mo
kesnius, 14 naujų narių. Tai
labai malonus apsireiškimas.
Kas girdėti Lietuvių kolonijose.
Parodo kad katalikai darbinin
kai pradeda susiprasti ir re
mia savo prakilnią organizaci
kurgi žmonės neatjaus lietuvių ją. Kuopos valdyba tikisi
NEWARK, N. J.
vargų, kuomet “Darbininke”
Iš kalno turiu prisipažinti, ir kituose laikraščiuose skaito davaryt savo kuopoje iki 100
iki LDS. Seimui. Padėk Dieve
kad newarkiečiai labai mažai jų graudžius atsišaukimus.
visiems darbuoties!
parašo į laikraščius apie savo
Lietuvė.
veikimą.
Cicilikų negražūs darbeliai.
Newarkiečiai vienok labai
Visi žino, kad cicilikai ne
daug veikia, ir dar daugiau tu
C. BROOKLYN, N. Y.
subrendę
žmonės. Čia jie sa
ri ką veikti. Tik parašyti
49 Vyčių kuopos 20 d. ge
apie savo veikimą mažai kada vo darbais paliudija, kad pas
gužio
buvo vakarėlis.
Buvo
juos
esama
netik
vaikiškumo,
parašo, arba visai ne.
pastatyta
2
veikalu:
“
Vienas
iš
Taigi kad ir apie šį dalyką bet ir blogo noro.
mūsų
turi
apsivesti
”
ir
“
Blai

jau seniau reikėjo pranešti.
Atsitikimas toks.
Tautos vininkas.” Viskas gerai nusi
Prie iškilmių apvaikščiojimo Fondo skyrius išdalino po stuNevarko mieste 250 metų ju- bas blankas rinkimui aukų dėl sekė. Lošime dalyvavo šie
bilejaus, yra rengiamas pers karės nukentėjusių. Išdalino asmenys: J. Vedrinckiutė, A.
tatymas taip vadinamas “Ne- po tas šeimynas, kurios tikrai Makštutė, J. Anumavičia, G.
vark Historic Pageant” pra atjaučia reikalą šelpti nelai Janionis. Savo roles gerai at
sidės nuo geg. iki birž. 2 d. Kas mingus lietuvius. Prie trijų liko. Eiles deklemavo Elena
vakaras bus perstatoma po familijų (2 ant Percy St. 1 Aličiukė ir J. Zajaukauskiutės.
grynu dangum ant estrados ant 9 St.) gyveno abejotinos Gerai pasisekė. Atletiškus
VTiguohic Parke Nevarko isto apšvietos žmonių arba, tiesiog gabumus parodė F. Gerdvairijos atsitikimai, ir kitų tau sakant, cicilikų. Tie tai T. nis, kuris papuošė mūsų va
tų svarbesni jų istorijos pažy F. blankas sudraskė, paliudy karėlį ir atsižymėjo. Taip-gi
mėjimai. Tarpe kitų tautų, dami tuo, kad jie jau tiek rodė ką gali Z. Mickus, kartu
bus ir lietuvių perstatymas “apsišvietė,” jog plėšyti mo vartydamiesi, ir kilnojimu. D.
Paėmimas Kijevo pilies per ka. Nors cicilikai gėdos ne Odin pačiulbėjo imituodamas
visokių paukštukų balsus. Ki
Kunigaikštį Gediminą.
turi, bet, rods, turėtij su tas dar kaip gyvas negirdėjo
Minėtuose vakaruose ant es prasti, kad tokiais pasielgi
taip gražiai čiulbant pauikštutrados bus kas vakarą po 4000 mais sau garbės nedaro.
kų, kaip Odin pataikė. Vi
aktorių. Sėdyniii yra dėl 40.
sas vakaras nusisekė ir publi
Aukos plaukia.
000 asmenų; pusė iš jų bus
kai patiko. Matyt, kad visa
veltu, o kita pusė arčiaus es
jaunuomenė
smarkiai darbuo
Per
susirinkimą
p.
J.
Bačiu

trados, bus parsamdoma nuo
jasi.
lis
pridavė
$16.50
aukų,
ku

-50c. iki $1.00.
49 kp. Vytis.
Taigi, jei suspės ši žinutė rias surinko per T. F. blankas.
dar prieš užsibaigsiant persta- Kun. I. Zimblys — 10.15. Tai
timų į “Darbininką” patilpt, tik iš tos apielinkes, kur ci
CHICAGO ILL.
patartina apielinkes lietuviams cilikai T. F. blankas plėšė.
Į T. F. per susirinkimą au LDS. 20-tos kp. susirinkimas.
iš progos pasinaudoti, ir sa
vuosius pamatyti tarpe ameri kojo: Anelė Kupinlaičiutė
Gerbiamieji viršminėtos
$5.00, Kotrina Valaičiui ė $1.
konų ir kitų lošikų.
kp. nariai atkreipkite atidą į
Tolesnis lietuviij rengimąsi, 00, Jurgis Katei va $1.00, O. šį susirinkimą, nes turime ap
tai paroda, kuri įvyks 17 d. Palionienė 60c., Rozalija Gre- svarstyti žemiau padėtus klau
birželio. Prie jos komitetas bliauskaitė $3.00, Ona Guokiu- simus :
rengiasi sušilęs, ir tikimės, tė nuo blankų pridavė $2.60.
1. Streikininkų Fondas.
Per extra T. F. 21 skyriaus
kad ir toj parodoj visi kaip
2. Apie seimą 3-4 d. liepos.
klebo
vietiniai taip ir apielinkiij lie susirinkimą aukojo:
3.
Apie apskričių sutvėrimą.
tuviai dalyvaus, nes tai bus nas kun. J. J. Kaulakis $1.00,
4.
Išradimas
būdo, kad visi
J. Hodelis 50c., kun. Ig. Zim
tik vienų lietuvių paroda.
blys nuo blankų pridavė $5.25. LDS. nariai galėtų gauti vi
Vijurkas.
Viso sumos pasidaro $52.80. sus tris “Darbininko” nume
Aukos perduotos kasininkui J. rius už tą patį mokesnį. Tai
HARRISON, N. J.
Pranskunui. Pinigai į centrą gi labai svarbių reikalų per šį
Mockaus nepasisekimai/
likos nepersiųsti, nes greitu susirinkimą turėsime aptarti.
laiku bus čia Tautos Fondo Susirinkimas įvyks nedėlioj
Harrisono miestukas yra Seimas, tai-gi tame laike ir birželio 4 d., 1916:
Newarko priemiestis. Moc šios aukos, sykiu su kitomis, 1644 Wabansia Avė. šv. Mikokus, matydamas gerų pinigų bus perduotos.
lo parapijos svetainėj.
Nevrarke, sumanė kokiu nors
Kuopos Valdyba.
Visiems aukotojams ačiū!
būdu juos sumedžioti. Ka
T. F. skyr. rašt.
dangi negavo leidimo laikyti
RED. ATSAKAI:
K. Dr.
* ‘ prakalbas ’ ’ Nevvarke, jis nu
P. B. A. Mat-is, Homestead
samdė salę dviem dienom HaPa. — Tamistos eilučių sunau
rrisone. Čia jam leidimas pa
IŠ CHICAGOS.
doti negalime,. Persilpnos ir
sisekė gauti suklaidinant po
rašytos
eiliavimo taisyklių ne
(Bridgeportas).
liciją apie savo “prakalbų”
prisilaikant.
Meldžiame raši
Pas mus, su pavasariu atturinį. Policija vienok gavo
tikresnių žinių apie Mockų ir gijo ir žmoneliai. Per žiemą nėti žinučių iš jūsų apielinkes.
dar “prakalbų” jam nepradė buvom lyg apmirę — neatsižy
jus, išdavė Mockui “paspor- mėjome beveik jokiu veikimu,
PEIEŠKOJIMŲ SKYRIUS.
tą” išsikraustyti kotoliausia. dabar-gi kitaip jau krutame.
Vienas policmonas labai Susitvėrė Tautos Fondo sky
Paieškau draugo Fabijono
stebėjosi, esą, kas per lietu rius. Du kartu darė susirin Bitkevičiaus,
Cugiškių kaimo,
vių esama, kad jie pavelija kimus, bet vis kaž kodėl ma Vabalninku parap., Panev.
Per
tokiam nepraustburniui kalbė žai žmonių tesusirenka.
ti prie motenj ir merginų? du vakaru, susirinkusieji su pav., Kauno gub. 2 metu kaip
Nieko neliko sakyti, kaip tik aukojo pirmą vakarą $13.85, šioj šalyj. Turiu svarbų rei
Ar jis pats teatsišautam policmonui paaiškinti, kad antrą-gi vaakrą $12.40 — viso kalą.
tai ne lietuvių darbas, tik mū $26.25 į Tautos Fondą, bet nors kia, ar kas tepraneša šiuo ant
siškių cicilikų. Lietuviai-gi ir pamažu, žmonės pradeda in rašu:
Kazimieras Meleika,
Parap. iš
tą nepraustburnį stengias kur teresuotis labiau.
180 Freedom St.,
dalinta jau T. F. blankos ir iš
galint sulaikyti.
ATHOL, MASS.
Gegužio 23 d. Elizabeth, rinkti sekanti kolektoriai: S.
N. J. tik policijos įsimaišymas Kybartas, A. Gilienė, A. Ma
Paieškau Frank’Dargį, iš
Mockų teišgelbėjo. Sako, kad linauskas, J. Garuckas, G. GriKauno
gub., Telšių pav., Ša
ten buvo vėl kiaušinių priren noveckas, B. Sekleckis, Ona
tų
par.,
Rumšaičių dvaro.
gta Mockui. Elizabeth’e Moc JoVaišienė, B. Rašinskienė, R.
Girdėjau
kur
apie Bostoną gy
kus todėl gavo pavelijimą, Benušaitienė, J. Tumasonis,
kad tenykštis majoras socija Ona Karpavičienė, J. Adoma- vena. Kas pažįstat, duokit
vičia, B. Kasparavičiūtė, J. žinią šiuo adresu:
listų partijai prijaučia.
Mr. Leon Lingis,
Duobinė Narva. Stanaitienė, M. Gedvilienė, A.
317 E. 116 th St.,
Sutautienė ir M. Gurinskaitė.
Kensington, HL
PHILADELPHIA, PA.
Per paskutinį T. F. skyriaus
susirinkimą kalbėjo gražiai ir
T. F. 21 skyriaus susirinkimas. nuosekliai kun. Vaičiūnas ir T.
Mus prašo pranešti, kad
Aleksandra
Vaiti^kienė, pabė
Tautos Fondo 21 skyrius tu F. pirm., Dr. A. Rutkauskas.
Sekantis T. F. skyriaus su gėlė Rusijoj, paieško savo
rėjo savo susirinkimą, kaip
sirinkimas
bus birželio 20 d. vyro Antano Vaitiekaus, ku
paprastai, kiekvieno mėnesio
Malonu būt, kad visas Bridge ris esąs Chicago, III. ir paeina
pirmame nedėldienvje.
Kun. Ig. Zimbliui pirminin portas atsilankytų, nes turėsi iš Kuršėnų. Jo moteris da
kaujant, ant to susirinkimo me daug svarbių dalykų ap bar randasi:
Selo Bobrovo,
buvo daug įvairių klausimų tarti.
Stoliamąja ui., dom No. 8.,
pajudinta. Tarp kit-ko buvo L. D. S. 29-tos kuopos susi
St. Golųtvin, Moskov.
užsiminta apie Tag-Day Philarinkimas.
gub.
delphijoj surengimą. To su
manymo apkalbėjimas buvo aGegužio 24 d. L. D. S. 29-ta
tidėtas tolesniam laikui, nes kuopa ant Bridgeporto, turė
Atminsi gimtąją dieną.
šiame susirinkime nedaug na jo savo extra susirinkimą.
rių dalyvavo. Buvo sumany Gerb. kun. H. Vaičiūnas ati
Piešk kada plyšta, kaip pri
ta surengti išvažiavimą ant ty darė susirinkimą, ir puikiai keps negalėsi.
ro oro kokin nors parkan ir išaiškino LDS. tikslą ir naudą,
pelną skirti Lietuvos pagelbai. daug interesingų ir naudingų
Girtuokliui ir lašas brangus.
Philadelpiečių esama gerų dalykų darbininkams papasa
žmonių, tikrai mielaširdingų. kojo. Jo kalba didelį įspūdį
Mažas kupstas didelį vežiMerginų garbei reik pasakyti, ant susirinkusiųjų padarė. En- mą parverčia.
kad tarp jų tokių mielaširdin tuzijastiškai pritaria LDS. ir
Dveigys treigį moko.
gų daugiausia pasitaiko. Ir per šį susirinkimą prisirašė ir
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Dėdes Jackaus kampelis. Tautos Fondo seimas bus
Kunigo Dūdos
aplinkraštis.
Kamendoriams prisakymai.

Dėdė Jackus, paskirdamas
mane cicilistų kunigu, paskyrė
ne paprastu, bet vyresniuoju,
taigi klebonu.
Jei taip, tai aš būdamas ci
cilistų klebonu, įsakau visiems
savo kamendoriams, kad be
savo klebono, kun. Dūdos, ži
nios ar daleidimo nei vienas
nieko svarbesnio nedarytų. Vi
sados, norėdama! pradėti ką
tokį svarbesnio veikti, tuojaus
kreipkitės pas kun. Dūdą rei
kalaudami pavelijimo, nes tas
yra būtinai reikalinga užlaiky
mui čielvbėj mūsų cicilikiško
tikėjimo.
Kurie-gi mano galingo bal
so nepaklausys ir darys ką nors
be savo klebono, kun. Dūdos
žinios, atminkite, kad toks
drąsuolis tuojaus bus smarkiai
nubaustas ir iš mano klebonijos
prašalintas ir nue-kamendoria-;
vimo atstatytas. Toks nepaklusnuolis vėl turės klajoti ir
bastyties po platųjį pasaulį iš
kampo į kampą, kaip ir ligšiol
kad darė. Po mano galinga
globa šiandieną randasi šie ci
cilikiško tikėjimo išpažintojai,
kunigai — kamendoriai:
“Kunigas” Mockus, kun.
Bimba, Bambizas Mickus,
‘ ‘ kun. ’ ’ Jankauskas, ‘ ‘ kun. ’ ’
Gugis.
Kiti dar tik padavė aplika
cijas į cicilistų “kunigus.”
Tiesa, Strazdelis buvo atvažaivęs ir prašė, kad suteik
čiau jam cicilikišką primiciją,
bet neturėjo dar nuo dr. Šliupo
palaiminimo. Taigi nusiun
čiau atgal, kad gauti) ar nuo
dr. Šliupo palaiminimą, arba
dokumentališką prirodymą —
paliudijimą nuo Ožio Mikitono
iš Chicagos, kad tikrai kuni
gystės lekcijas ėmė pas eksklieriką Račkauską. Kada su
grįš, žadėjau jam ir laisvą mer
gą su $300.00 prirodyti, kurios
jis taip senai ieško. .
“Kun.” Delenio “kun.”
Dūda savo parapijon visai ne
priims, kol jis neišaugins il
gos, juodos barzdos ir nepri
sikabins prie kaklo raudonos
naktaizos. Taip-pat, “kun.”
Dūda ir visiems kitiems savo
kamendoriams šiais žodžiais įsako, kad nuo šios dienos,
kurie yra pasišventę skleisti
cicilikišką tikėjimą, ad kiek
vienas prisikabintumėt po kak
lu tamsiai raudoną skarmalą.
Platus, raudonas pakaklėj pa
kabintas skarmalas, tik ir reikš
cicilikizmo stono kunigystę.
“Kun.” Gugiui, kurs ligšiol
pamaldas laikė Chicagos para
pijoje ir iš ten kreipės prie
“kun.” Dūdos laišku, kad pa
skirčiau jam štedavą parapiją,
pranešu, kad parapija dar negatava. Vakar pasiunčiau sa
vo kamindorių Mockų į Wilkes-Barre, Pa. pas kandidatą
prizidento ir cicilikiškos kor
poracijos agitatorių Ramanuką, kad su juo pasitartų apie
laisvos parapijos sutvėrimą.
Bet jis man laišku pranešė,
kad Wilkes-Bariečiai taip esą
“suvergėję,” kad apie jokią
laisvę nei manyti nemaną ir jo,
Mockaus, neileidę nei prie
miesto vartų prieiti! Tik kan
didatas ant S. V. prezidento išėjęs iškišę liežuvį, kaipo žen
klą, kad nieko iš to nebus ir—
grįšk Mockuti atgal, nei lais
ve miesto neužteršęs. Dabar
“kun.” Mockus su mano, t.y.
“kun.” Dūdos pavelijimu lan
kosi po kitas lietuviškas kolo
nijas, pardavinėdamas velnius
ir aiškindamas, kad ne mote
rys turi gimdyti vaikus, bet
vyrai. Bet tik tie vyrai gali
vaikus gimdyti, katrie nuo
“kun.” Mockaus perka velnią.
Reiškia najas išradimas su vel
nio pagelba.
Velnių išplatinimas lietuviš
kose kolonijose labai reikalin
gas greitesniam žemiško rojaus
įvykinimui. Mat, kaip tik
“kun.” Dūda savo kamendorius išskirstys po lietuviškų
kolonijų laisvas parapijas ir

Mockus velnius išpardavinės,
tai tada tie visi Mockaus iš
platinti velniai, su lietuviškų
socijalistų pagelba, pradės dir
bti' plytas ir smalą virti že
miškojo rojaus budavojimui.
Tai-gi “kun.” Dūda ir pra
šo visų lietuviškų gaspadinių,
kad kur tik atsilankys jo kamendorius Mockus su velniais,
nepasigailėkite pavaišinti jį
skabaputre, kiaušiniais, kep
tomis bulvėmis ar šutintomis
pupomis, o jis jums už tai pa
liks po vieną gražiausi ir mandriausį laibakojį velniūkštį.
Bet štai ką ir tau, Mockuti.
turiu pasakyti:
Tu, mano pasiųstas velnių
pardavinėti, negudriai juos
piršdamas, kitiems kalbi:
— Štai, — sakai, — kad tik
tie tiki, kurie nežino, jeigu
jie žinotų, tai jie netikėtų. Ži
noma, mano gerasai, tu tai
sakai tik tiems “kvailiams”
katalikams.
Bet nereikia užmiršti ir to,
kad ir tas “kvailiausias” ka
talikas gali atsigrįžęs tau pasa
kyti:
— Mockau, ar tu skelbi cicilizmą, jei tu skelbi, tai tu
nežinai ką skelbi, o jei žinai
ką skelbi, tai tu ne tik pats
ųetiki tam, ką tu skelbi.
Ir kas iš to išeitų? Ir sau
ir man ir visai cicilikiškai pakalenijai ir gentkartei pada
rytumei gėdą.
Aš pamatęs tave, tokį ne
išmintingą, turėčiau atšaukti
nuo velnių misijos ir paskirti
važiuoti Afrikon beždžionėms
arba būsiančiai cicilistų kartai
biblijos skaityti.
“Kun.” Jankauską, “kun.”
Dūda labai apgailestauja, kad
jis pertoli nusikraustė. Jei
būtų nors kiek arčiau, tai dar
sykį drožtumėm pas mergas
byručio patraukti. Gaila tik,
kad ir Onutės nebėra.
Mickui su Šliupu, patar
čiau apžiūrėti visas savo lais
vosios bažnyčios kertes, kad
nebūtų nurūdiję lankai ir kirka nesugriūtų.
Bimbai per gegužio mėnesį
įsakau visus Worcester’io klazetus apžiūrėti ir kiekviename
po pamokslą pasakyti. Ant
tyro oro Bimbai pamokslus sa
kyti uždraudžiu, nes užterši
mas oro gali pakenkti jauniems
pavasario pražydusiems žiede
liams.
“Kun.” Dūda.
ATSAKYMAS VISIEMS
DRAUGAMS IR PRIE
ŠAMS KARTU:—

Laiškų, užklausimų, pata
rimų, keikimij ir žyčinimų į
mano kampelį priplaukė tiek
daug, kad net išsijuosęs turiu
dirbti ir tai visų negaliu išsyk
apžioti. Būkite visi kantrūs
ir sulauksite savo eilės. Dėdė
Jackus nei vieno neužmirš.
Jūsų visų mylimas
Dėdė Jackus.
APSKELBIMAS.
Skaityk čia.

Ar tamsta nori turėti gerą
draugą šią vasarą? Jeigu taip,
tai užsirašyk gerą laikraštį.
Jei tamsta jau skaitei, tai
gerai žinai, kokią naudą skai
tymas duoda. Patark savo
draugui ar pažistamam, ku
ris apie tai nežino.
Geras laikraštis yra geriausis prietelius visur ir visados,
ypač vasaros laiku. Atėjus
vakacijoms nereikės vaikščioti
po karčiamas ir klausinėti ki
tų kas kur girdėti. Turėda
mas su savim gerą laikraštį,
nuėjęs į daržą ar parkus skai
tydamas sužinosi kas pasauly
je dedasi.
,
Kas per mane užsirašys
“Darbininką” ar “Draugą”—
dienraštį ant metų, tas gaus
dovaną vertės nemažiau 50c.
Užrašinėju ir kitus katalikiš
kus laikraščius. Dovanos bus
duodamos tik iki 4 d. liepos.
Pasinaudokite!
Kreipkitės šiuo antrašu:
A. J. Paleckis
234 Park St.

HARTFORD, CONN.
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9 birželio, Philadelphijoj, Pa.

Visi T. F. Skyriai išsirinkite T. F. ko
misijos narius, kurie galės seime
dalyvauti.

SALIUNAS” antpardavi mo
Jei nori gerą biznį vesti, niekuomet nebankrūtyti, daug
pelno turėti ir juodos dienos nematyti, tai įsitaisyk “Saliūną.”
“Darbininkas” turi ant pardavimo daugybes “Saliūnų.”
Parduodame pigiai. Jį galima laikyti ir “sausose” teritori
jose, ir miestuose, miesteliuose, kur uždaryti saliūnai.
Ne visi galime būti lobininkais, bet visi galime būti pa
siturinčiais.
Įsitaisyk mūsų “Saliūną,” o jei ir nepralobsi, tai bent
juodos dienos nematysi.
Kam tau, brolau darbininke, skursti, jei gali gerai gy
venti.
VISO AMŽIAUS TIK 5c.
Pinigus siųsk adresu:

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,
—South Boston, Mass.
“Darbininko” Knygine gauta šiomis dienomis visokių
maldaknygių, kietais ir minkštais apdarais su kabutėmis ir be

kabučių. Taip-gi visokių rožančių ir škaplierių galima gauti vi
sai pigiai.
Siųskite užsakymus.

“Draugas”
Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų

DIENRAŠTIS
“DRAUGAS” duoda daug žinių iš karės lauko, pa
sakoja, kas dedas nelaimingoje mūsų tėvynėje Lietuvoj,
skelbia įdomiausius atsitikimus iš viso pasaulio, žinios
paduodamos kuogreičiausiai.

“DRAUGAS” remia, stiprina lietuvių katalikų
draugijas, rūpinasi jų reikalais.
“DRAUGAS” kelia tautišką susipratimą, platina
katalikiškai lietuvišką kultūrą.
“DRAUGAS’ ’ rašomas aiškia ir visiems supranta
ma kalba.
“DRAUGAS” metams tekaštuoja tiktai $3.00, pusei
metų $1.75. Čikagoje, siunčiant pačta, metams $4.50.

Nuo vaikų ir nuo agentų perkant atskirais nume
riais po lc.
Užrubežvje “Draugas” dienraštis metams $6.
“SAVAITINIS DRAUGAS”, Metams kaštuoja tik $1.50.

Atskiras numeris po 3c.

Visais reikalais kreipiantis adresuokite:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th St.

CHICAGO, ILL.

"DARBININKE“ GAUNAMOS

T. FONDO BLANKOS
KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA.
agal Sumanymo tos blankos reikės mainyti
Pkas
mėnuo. Todėl atspauzdinome įvairią
_ __ z___ -

-..-J:--—_

varsų ir pardavinėjame tuzinais.

Tuzinas 5 centai.
Imant nemažiaus, kaip 100 tuzinų, atiduodame
po 4 centus.
Kiekvienas skyrius lai parsitraukia iš “Darbininko”
Spaustuves tiek tuzinų, Įdek šeimynų jų kolonijoj
intraukta į aukų rinkimą Lietuvos reikalams.

Tautos Fondo Skyriai,
Sukruskite veikti. Gaukite iš Centro Čarterj.

Rinkite atstovus į T. F. komisiją.
Seimas nebetoli.

Z

4

“DARBININKAS”

Vietinės žinios.

20 NELAIMIŲ PER VIENĄ
DIENĄ.

NELAIME KASYKLOJ
Virginia City, Nev. — Jei

low Jacket kasykloj ištiko gai
Tik vienoj Vainikų dienoj sras ir ligšiol žinoma, jog ke
ir vien tik Bostone atsitiko 20
UŽSIBAIGĖ VAKARINIAI nelaimių su automobiliais ir turi mainieriai žuvo ugnyje.
KURSAI.
motorcikliais.
Keletas žmo
LEIDINIS NO. 3.
nių
labai
sunkiai
tapo sužeistu
Pereitą pėtnyčią, geg. 26 d.,
“Darbininkas” jau išleido
užsibaigė vakariniai kursai šv. Taip dr. B. Burston guli ant
trečią savo leidinį, knygelę
Petro ir Povilo salėje.
Moki mirties patalo.
vardu “Iš Po Darbi
nių,
daugiausia
jaunimas,
ninko Plunksnos.”
ant užbaigtuvių prisirinko ne
NORWOODO LIETUVIŲ
Tai gražių-gražiausių vaiz
mažas būrys.

DOMAI.

Ir'linksma būdavo lankytis
į tuos kursus!
Nors, kurso
mokslas labai paprastas — mo
kinimas skaityti ir rašyti, bet
kun. F. Kemėšis bemokytojaudamas visuomet ką nors pridė
davo,
aiškindamas įvairius
dalykus, pasakodamas tai šį,
tai tą.
Dėkingi mokiniai sa
vo mokytojo, kun. F. Kemė
šio, pagerbimui suteikė dovaną
— 46 dol.
Kun. F. Kemėšis
tą dovaną, 46 dol. pavedė
Tautos Fondui.

Petras Kučinskas yra “Darbininko” ingaliotas rinkti prenumeratas ir apgarsinimus “Darbininkui” Norivoodo lietuviai gali
pas jį užsirašyti “Darbininką,”
taip-gi paduoti “Darbininkui”
pagarsinimus.
Petras Kučins
kas renka prenumeratas dienraš
čiui “Draugui” ir kitiems kata
likiškiems laikraščiams.
Su visais reikalais krepkitės
šiuo antrašu:
PETRAS KUČINSKAS,
61 Sturtevent Avė.,
Norwood, Mass. t

Lauksime vėl panašių kur
sų atsidarymo!

Paieškau savo draugu pusbro
lio Simono Matukonio ir A. Semionio giminaičio Meteliij par.
Aukotojų vardai:
Malonėkite atsišaukti.
A. G. BERNOCKAS,
Mokinė 1 $10.00, mokinė 2
471 E. South St.,
Wilkes-Barre, Pa.
$10.00, Marijona Rašiunienė

delių rinkinis. Visi, nuo pir
mo iki paskutinio, yra iš dar
bininkų gyvenimo. Tuose vai
zdinguose, dailiuose, jausmin
guose vaizdeliuose atsispindi
darbininkų gyvenimas.
Kiekvienas su pasigėrėjimu
juos skaitys po kelis kartus.
Autorius tų vaizdelių yra
“Darbininko”
skaitytojams
gerai pažįstamas F. V.
Vaizdeliai perspausdinti iš
“Darbininko.”
Kaina 5c. Pusi. 32.
Paieškau Pranciškaus Dar-

gio, Kauno gub., Teisių pav.,
Šatą par., Rumšaitą dvaro.
Girdėjau gyvenąs apie Bosto
ną. Jei kas žino apie jį. tai
meldžiu suteikti man jo adresą.
Pereitais metais apleisdamas
$5.00, Marijona Triškevičiutė
Kengsingtoną mane labai nus
$5.00, Marijona Kelmonaitė REIKALINGA kasdiena 25 mer kriaudė. Mano adr.:
valgyklose, hoteliuose, dirb
$3.00, Aleksandra Kasinskai- ginos
tuvėse ir prie namų darbo. Vi
Leonas Lingis
. tė $2.00, po $1.00 Kotrina Zu- sokių daroų vyrams.
317 E. 116-th St.
bavičiutė,
Ona Povilaičiutė,
S. GORALSKY
Kengsington, III.
Petronėlė Puišiutė, Paulina DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS
Giedraičiutė, Antanina Staniu- 153 COURT ST. BOSTON, MASS.
BŪTINAI REIKALINGAS
lytė, Kostancija Žilevičiūtė,
Magdelena Aušikaičiutė, MagGenys margas, žmogaus atsakantis vargonininkas, ge
rai suprantąs savo amatą.
delena Bakunaitė, Juozapas gyvenimas dar margesnis.
KUN. E. GRIKIS,*
Meškauskas; po 50 c. — Valeri
404 Church Street,
ja Varžinskaitė, Ona PrataDievo gėrybe neišmąstoma.
New Britain, Conn.
šiutė, Marcelė Žukauskaitė,
Amilija Zenkauskaitė.
Jis ir vėtytas ir mėtytas.
Iš viso $46.00.
Viena iš Mokinių.
Iš bado ir varškė gardu.
Namas! Namas!

Tik

iš spaudos

Gyvojo Ražančiaus
: Lapeliai :

NAMAS ANT PARDAVIMO.
Labai greitai noriu parduoti,
nes išvažiuoju kitan miestan.
Pardavimui namas randasi po No.
213 Gold str., o savininką galima
matyti 116 Boiven st.
Namai 3 familijų, randos ne
ša $26.00 mėnesyje. Turi 12 rū
mų.
Parsiduoda pigiai.

TEL. BACK BAY 4200

Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)

avasPasSavą Remkit Savuosius

DR. F. MATULAITIS

Priėmimo vaJando»:
Nuo 2 iki 8 popiet. Nuo 7 iki 8 vakare
50» BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
TUMI 8. B.

Ofieo^dynoe
1-8 P. M. 7-9 PJf.

Gydo?Tiaokiae(lig*B
Pri»ldri<Akin!M.

419 Boylston St, Boston, Mass.

PIRMOS KLESOS
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DANTISTAS

D

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

Tel. So. Boston 270

DR. JOBN MacDONNELL, M. D.

DR. W. T. REILLY

Galima susikalbėti ir lieiutnsjkai.

469 Broadway,So. Boston,Mass.

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

PRIE DORCHESTER ST.
Valandos
nuo 9 vai. ryta
ilo 8: vai. vakare.

536 Broadway, So. Boston.

Nedėliomi.
nuo 10 vai, ryta
iki 4 vai. vakare.

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

M. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST., ::

1

:: :: MONTELLO, MASS.

Akių Specijalistas.
Prirenka akinius

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPAMS
meistras
H. S. Stone, Oph. D.
indeda telephonus, dengia sto399* BROADVVAY.
gus, ir atlieka visus staliorys•O. BOSTON.
tės darbus prideramai.
Vienatine Lietuviška
KAINOS NEBRANGIOS.
į
Ofisas
Gyvenimas
PARSIDUODA FORNIČIAI.
315 W. Broadway, 133 Bowen St.
Gyduolių gali- |
b! Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
SO. BOSTON, MASS.
Parsiduoda 6 rūmų forničiai:
ti te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge- B
gražūs pijanai, 6 kamodės, plo
_ Skaitykite ir platinkite
ros sekančios gyduolės.
vos ir kiti reikalingi šeimynai ra
kandai.
Gera proga ingyti ge “Darbininką.” Tegul jis ran
rus rakandus.
Pasiskubinkite dasi kiekvienoje grinčioje.
1.00 Gyduolės dėl pataisymo
k Nuo Reumatizmo
Jei prenumerata baigiasi, ti Nuo slinkimo plaukų
apetito
1.00
atsišaukti, nes forničiii savinin
ir
pleiskanų
ti
75c.
Gyduolės dėl suvalnimo
kai tuojaus apleidžia So. Bostoną. tai negaišuodamas atnaujyk.
Nuo kosulio, grippo
50e.
vidurių
Kreipkitės šiuo antrašu:
ir slogos
1.00 Gyduolės nuo kosulio ir
ti Kraujo Valytojas
Tel. Oiford 4900.
B
JONAS WITRAKIS,
1.00
sunkaus
kvėpavimo
1.00
ti
663 Fourth St., So. Boston, Mass.
Nuo saulės nudegimo
50c. Gyduolės nuo vištakių
ti Bobro
lašai
1.00
(corn’s)
15, 20 ir 25c.
Nuo suirimo Nervų
100 Pilės dėl Kepenų
Vaikų ramintojas
z5c.
ir Inkstų
75c.
Pamoda plaukams
25c.
LIETUVIAI PAS SAVUS.
Proškos
nV>
nerviško
gal

Nuo viduriavimo
vos
skaucrejimo
10
ir
25c.
suaugusiems
50c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10c.
Nuo viduriavimo
mažiems
25c. Tikra lietuviška Trejanka
25c.
Gydanti mostis
Visokie
kvepianti
nuo pučkų
50c.
muilai
10, 15 ir 25c.
Nuo prakaitavimo kojų 25c.
Mostis ir skysčiai
Perfumos visokią gėlių 25,
niežų ir parkų
1.00
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

1

ą

J. P. TUINYLA

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap- į
tingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų 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.
Užlaikom didžiausia krautuvę
JONAS BERZELONIS & CO.
UŽ KUPONUS.
I
deimantų,
laikrodžių ir visokių R
28 Chandler Str., Boston, Mass.
žiedų, siutus ir overkotus, duo č nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų.
Gy- a
Visokios rūšies kuponus nuo
(Castle Sąuare’s Block’e.)
dam ant bargo ir ant išmokesčių, į duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums s
cigaretų ir tabokos tuoj atneški
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
ant lengvų išlygų.
Reikalauja J- expresu.
te. Gerai už juos užmokame.
me agentų kiekvienam mieste Su i
Philip Brown
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di ti
'"f*
delį nuošimtį duodam perkupTabakininkas
Imant nemažiau 1500 lapelių nulei
čiams, didelį, naują katalogą
Vienatine Lietuviška
C. Street,
kertė Broadway.
e C St., So. Boston,Nass
226
siunčiame ant pareikalavimo už
džiame 5-tą nuošimtį.
25 centus štampų.
ANT PARDAVIMO.
J. P. TUINILA.
Norintieji pirkti rašykite:
822
Washington
St., Boston. Mass
6 rumij namas, gerai pabudaC. & P. Telephone St. Paul 5347
Kuri užlaiko visokio taSENAI UŽDĖTAS POOLvotas, iš fronto ir užpakalio piavoro, reikalingo maineGRABININKAS
RUIMIS ANT PAR
zzos, šiltas vanduo, elektriką, vi
nieriams.
IR
DAVIMO.
sokie moderniški įtaisymai. LexinBALZAMUOTOJ
AS.
242 W. Broadway, So. Boston, Mass
gton, 5c. važiavimo.
V. LUKOSEVICIA,
4 stalai ir cigarams pastato
Pagrabus atlieku pigiai ir gra
Kaina $3.200.
mas So. Bostone, geroje vieto žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
Minersville, - - Pa. T
Y
♦
je 628 AVarrens St. E. Cambrid- rus graborystės mokslus ir išda
7 rūmų (stuceo) visokie moge, Mass.
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
derniški pagerinimai, šiltas van
7 stalai taipgi parsiduoda lius ir į kitus miestus ir pargabeduo, elektriką, kieto medžio as- _____________________________
Se? ĮI nu iš kitų miestų.
347 Green St., Cambridge,
la, piazzos, apie 10.000 ketv. pėMass. Mes parduosime visus1 Tai-gi, vientaučiai, laidojimo
ant sykio arba kas norės ir at reikale visuomet kreipkitės pas
3 '• Reikalaujama Merginą
skirai. Norėdami pirkti kriep- mane.
---------------nuo 21 metų iki 30 m. amžiaus
kitės:
GERA PROGA!
Surengtas Vienam Balsui ir Piano
Ofisas:
5 labai geri lotai namams (Ne- mokyties darbo vienoje iš di
Gramatika angliškos
Klemensas
Macevičius
JONAS
GREBLIAUSKAS,
džiausių dirbtuvių Naujoje
ponset tiltas) arti pianų dirbtu
kalbos mokytis be mo
691
Cambridge
St.
500 So. Paca Street,
Anglijoje.
Patogu
vės ir Neponset upės,
kytojo (apdaryta) ..... $1.00
E. Cambridge, Mass.
Baltimore, M. D.
Mūsų dirbtuvė randasi netoli
Vaikų Draugas arba
visais atžvilgiais.
kaip
mokytis
skaityti
ir
Kreipties pas:
Bostono, tik 5c. 20 minutų davarašyti be mokytojo........15c
Janson ir Pumpurin
žiuoti nuo Park St.
Kiekviena
GERIAUSIOS
Naujas Būdas mokytis
718 Washington Str.,
mergina išmoksta darbą per dvi
rašyti be mokytojo........ 10c
F A R M O S.
Dorchester, Mass.
savaiti ir mokame besimokinant.
Aritmetika mokinimuiNorintieji pirkti gerų farmų
si rokundų, su paveik
Po to duodame darbą nuo štu(2)
su budinkais, Sodais, apsėtais
slais (apdaryta) ............ 35c.
somaz soiaS so;qjipsiau ji sįrjįurį
kų (piece work) ir algą gauna
Muzika A. Aleksandravičiaus.
Viso $1.60
nebrangiai ant lengvų išmokėji
LIETUVIS KRIAUČIŲS.
nuo $10.50 iki $15.00.
a
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
Dėl pilnų informacijų kreip
Žodžiai L. Šilelio.
Pasiuvu visokius drabužius
garsinimą iš “Darbininko”
sių teisingiausių farmų pardavė
ir $1.00 per money orderį,
pagal naujausią madą, vyriškus kitės prie Employment Office
jų. Mes vienintėliai esame uždėtai gaus visas 4 knygas 60c.
ZZZZZZ Kaina 40 centų. ZZZZZZZ
ir moteriškus.
Darbą atlieku
tojai ir apgyvendintojai didžiau
pigiau.
sios lietuvių farmerių kolonijos
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
p.
Amerikoje. Apgyvendinome 360
Clima Gauti “Darbininko” knygyne
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir
R.
F.
D.
—
Route
2/
lietuvius farmerius, kurie trum
E. WATERT0WN, MASS.
kvarbuoju.
pu laiku rengiasi išleisti ScottHudson,
N.
Y.
Pinigai galina siusti krasos ženkleliais.
Imkite Watertown karą nuo
ville, Mich. Amerikos lietuviams
PETRAS MAKAREVTČIUS, Harvard Sųuare, Camb., išlipkite
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
(Arti lietuvių bažnyčios)
ant Bigelow avė., dvi minutos ei
sioji lietuvių farmerių kolonija
ti į dirbtuvę.
randasi ant gerų derlingų laukų
105 So. Meade Str.,
V. P. GINKUS & CO.
PLATINKITE TARP SVETIMTAUČIŲ LIETUVIŲ
puikiausioj apielinkėj
miesto
Wilkes-Barre, Pa.
SAVI PAS SAVUS.
Scotville ir portavo miesto LuLAIKRAŠTĮ ANGLIŠKOJE KALBOJE
dington, Michigan valstijoje, MaLIETUVIAI PAS
son county. Toj puikioj apielin
LIETUVIUS.
kėj mes turime daugybę visokių
/ —
farmų parduoti, ant kurių galime
Vienatinė didžiausia lie
10 c. numeris.
kelis tūkstančius lietuvių farme
Išmaino pinigus, parduoda
tuviška krautuvė, kurioje
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
Tasai laikraštis leidžiamas tam, kad supažindinti sve
Laivakortes ir geležinkelio tijaus indėdami už 4 cenuts krasos
galima
gauti
visokių
vyrų,
timtaučius su mūsų tauta, jos istorija, jos vargais-nelaikietus į visas dalis pasaulio.
markių, d mes prisiusime tos ko
moterų ir vaikų drabužių,
mėmis ir jos troškimais.
lonijos mapą ir parduodamųjų
Taip-gi parduoda krautuvėms
čeverykų, robų, aukso ir
Labai mažai svetimtaučiai težino apie lietuvius. Todėl
(puikių farmų katalogą su daug
sklado kainomis deimantus,
deimanto.
paveikslų iš lietuvių farmerių gy
skleiskime žinias apie savo tautą, platindami minėta laik
venimo.
laikrodžius ir kitus Javeleriraštį.
»
52 MILLBURYSTR.,
Adresuokite,
Adr.:
REV. J. J. KAULAKIS,
jos daiktus.
WORCESTER, MASS.

Kaina 15c. už 15 lapelių
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Naujas Veikalas

MEILE

Jau išėjo iš spaudos

Hood Rubber Co.

A Plea for the Lithuanians

324 Whartoa Street,

Philadelphia, Pa.

mikolainis,

Julius Prince Bankierius

3S7 Harrison Avė.,

Boston, Mass.

IS & CO.
Peoples Stote Bank Bldg

4

