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Vokietijos valdžia tuomet ne
tikėjo, kad kas gero išeitų iš
pašiūfijimo, ty. kad pasiūliji
mas būtų priimtas, o tik no
rėjo padaryti didesnę vienybę
namie, o savo priešininkuose
pasėti nesandarų.
Tuomet
valdžią spaudė iš dviejų pusių
— socijalistai ir submarinų
karės šalininkai
Kuomet tal
kininkai taikos pasiūlijimą at
metė, tai Vokietijos valdžia
pasiryžo užvesti submarinų ka
rę ir iš teisybės vienybė pasi
darė. X •
Dabar kaizerio valdžia pa
kartos tą savo “triksą” ir jei
taikos pasiūlijamas dabar buatmestas, tai turbūt užsičiaups
ir socijalistai ir tie, kurie pei
kė valdžią už tai, kad prileido
Ameriką prie karės.
O tokių yra nemažai.
♦

Vokietijos laikraštis Berliner Tegeblatt paskelbė, jog
Vokietijos kanclierius Bethmann von Hollweg ketverge
gegužio 3 d. Reichstage (parla
mente). paskelbsiąs taiką. Šiuo
kartu paskelbsiąs ir išlygas,
ant kurių Vokietija sutiktų
taikintis.
Per visą pastarąjį mėnesį
išeidinėjo įvairių žinių apie
taiką iš centralių valstybių.
Kaizeris tarėsi su Austro-Ven
grijos valdovu, ėjo gandai apie Bulgarijos, Turkijos, Au
stro-Vengrijos pastangas susi
taikinti su savo priešininkais
skyrium. Beto Vokietijoj iš
tiko visokių streikų, neramu
mų, judėjimų, siuntė kaize
rio valdžia savo baltuosius so
čijalistus užvesti su Rusija tai
kos derybas per Rusijos raudo
nuosius sočijalistus. . Tai vi
NORI PASILAIKYTI
LIETUVĄ.
si tie judėjimai baigiasi tuo,
jog Vokietijos kanclierius nuo
Vokietijos liberalų partijos
elbs
■p;;'- vadas / Fuhrman f Potsdame,
mas mitinge ^pasakė, jog Vo
Šitas dabartinis taikos pasiukietija karę baigdama turi
lijimas būsiąs nepanašus į aną
gauti Belgiją, Lietuvą ir Kur
pasiūlijimą, padarytą gruo
šą. z
džio 12 d.
Spėjama, jog

Dabar kįla klausimas ar ga
li būti bent kiek vilties, kad
šis Vokietijos taikos pasiūliji
mas atneštų pageidaujamų vai
sių.
Šiek tiek yra vilties.
Juk po teisybei abi pusi yra
baisiai nuvargintos kare. An
gliją labai smaugia submarinai.
Rusijoj valdžia negali
nusistovėti
ir nenusistovės.
Rusija dabar nesutvirtės, kad
stoti galinga Vokietijos prieši
ninke. Armijoj disciplina kaip
ir panaikinta, kareiviai
muojasi, politikuoja, socijalis
tai jiems vadovauja. Nors da
bartinė Rusijos valdžia vis ra
minančias žinias praneša, vie
nok ten dar galės kilti baisi
naminė karė,' baisi netvarka,
negirdėtas kraujo praliejimas.
Tą pramato talkininkai, apie
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pavasari.

Francijos komisija labai
ragina Suv..Valstijų valdžią
siųsti savo kariuomenę Francijon.
Prašo, kad be ilgo ati
dėliojimo būtų pasiusta.
No
ri, kad už šešių savaičių būtų
armija pasiūsta.
Sako, kad
galima būtų ir nemuštruotą ka
riuomenę sįiūsti.
O Francijoj
prie mūšio lauko jie būtų išmuštruoti.
Ten Anglijos ofi
cieriai nuo fronto atėję „ grei
čiausia išmuštruotų. Tikriau
sius nurodymus kareiviai tu
rėtų nuo ofieierių, atvykusių
iš ugnies.

ANGLIJA DEJUOJA.

Pavasaris Europoje šiemet
BOMBOS SPROGO PETRO
buvo vėlybas. Bet dabar Fran
GRADE.

Balandžio 30 d. Petrogrado
gatvėse
buvo ištikę baisių
riaušių.
Kuomet kilo sumiši
mas, tai bombos sprogdinėjo.
Sumišime tarpe kitų žuvo gen.
Kaštalinski.
Darbininkų ir kareivių de
legatai po to išleido plakatus,
kur sako, jog ištiko apgailė
tinų dalykų.. Sako,' 'jog tik
bepročiai ir laisvės priešai ga
li tokius darbus atlikti.
Nors Rusijos kalendorius te
bėra atsilikęs dviem savaitėm,
bet gegužinė buvo apvaikščio
jama pagal naujo styliaus. Tą
dieną demonstracijos buvę ra
mios.
Visos valdiškos įstai
gos buvo uždarytos.

Vis labiau Anglija ima de
juoti dėl submarinų veikimo.
Anglijos lordas Perėy atsiun- EKSPLIOZIJOS KALTININ
‘e Suv. Valstijų valdžiai nusi KAI ESĄ SOCIJALISTAI.
skundimą. jo? padėjimas la
Balandžio 25 d. Chester’yje,
bai blogas.
Sako, kad iš viPa. prasidėjo nagrinėjimas liu
-ų pajėgų tnri statyti laivus
dininkų baisios ekspliozijos,
Amerika, Kanada ir Ispanija, Eddystone Ammunition korpo
ei norima pasekmingai vesti
racijos balandžio 10 d., kur
karę.
Dabar lordas praneša,
žuvo 136 žmonės. Apie tai apvokiečiai daug daugiąu np'Laikrnž
jratovMto&jj
^ktedinalaivų,- negu TūHrinintis, kurio
mums prikai pabudavoja.
siųsta.
Po. tokių žinių talkininkų
Buvo kamantinėjami pabė
konferencija Washingtone pri
gusieji laike ekspliozijos dar
pažino, jog laivų statymas da
bininkai, kompanijos viršinin
bar svarbiausias dalykas, svar
kai ir valstijos viršininkai, ku
besnis, negu Amerikos armi
rie apžiūrėjo griuvėsių vietą.
jos siuntimas Francijon.
Paaiškėjo, jog jau keletą kar
tų buvo tartasi apie padary
PATARIA SKELBTI APIE
mą ekspliozijos pirm negu Ru
SUBMARINUS.
tai spėlioja Amerikos laikraš
sijos užsakyta amunicija bus
čiai.
Merginos, dirbu
Anglijos parlamente admi pagaminta.
Tai dabar viskas bus Suv. rolas lordas Beresford pripaži sios toje dirbtuvėje gaudavo
Valstijų valdžios rankose. Jei no, jog submarinai baisius persergėjimų ir net po eksplio
Vokietijos valdžia
išstatys daiktus atlieka. Sako, jog val zijos kompanijos prez. S. M.
daug maž sukalbamas išlygas, džia neturėtų bijoti paskelbti Vauelainui buvo grumojama.
patinkamas Suv. Valstijoms, apie vokiečių submarinų veiki
Prie dirbtuvės buvo Rusi
tai derybos galės įvykti.
mą, nes Anglijos gyventojai jos komisija prižiūrėti kon
Bet ar įvyks dabar derybos tuomet įsitikintų į reikalingu trakto išpildymą. Po perverar ne, visvien jau matome, mą taupiai gyventi.
smių Rusijoj komisija buvo pa
jog Lietuvos likimas bus išri
keista.
Atsiųsta nauja komi
štas taikos konferencijos salėj,
sija
Iš
raudonųjų
socijalistų.
NUSKANDINO DIDELĮ
o ne ant karės lauko.
Mato
Tie
komisijonieriai
laikydavo
LAIVĄ.
me, jog Rusija nesuštiprės,
slaptas konferencijas ir tarda
Vokietijos submarinas su- vosi ar jiems išpuola dirbti
kad pavaryti prieš vokiečius
ofensyvą ir atgauti Lietuvą. torpedavo balandžio 28 d. An prie tokio darbo. Į jų konferen
Rusija neįstengs Lietuvos at glijos transportą Ballaret, 11. cijas buvo įsibriovęs net šeri
gauti.
Tas jau aišku.
Iš to 120 tonų įtalpos.
Juomi bu fas ir du iš jų buvo suareštuo
žinoma neišeina, kąd tikrai vo gabenama kareiviai iš Aus ti ir paleisti po didele kaucija.
liksime po vokiečiu.
Perga tralijos į Angliją. Visi karei Po ekspliozijos abu dingo, pa
lėtojas ne visuomet pasilieka viai tapo išgelbėti.
likę kaucijas.
Transportas buvo 500 pėdų
užkariautas žemes.
Ypatingas buvo liudijimas
ilgio ir 62 p. pločio.
senosios valdžios komisijos.
NUGĄZDINO.
*
Jos viršininku buvo Klekner.
KALBĖJO
SENATE.
Jis prisipažino buvęs socijalisWorcester, Mass. — Iš Wastu iki kovo mėnesio, prigulėjęs
hingtono sugrįžęs prof. A. G.
Francijos komisija atsilankė
prie
rusų socijalistų kuopos
Webster sako, jog karė dar į Suv. Valstijų senatą. Komi
Philadelphijoj. Sakė, jog se
tęsis tris metus.
Sako, Vo sijos viršininkas Vivi&ni kalbė
kietijos karinė mašina tebėra jo ir daug saldžių žodžių pasa noji valdžia žinojus, jog jis ir
kaikurie kiti komisijos nariai
dar čiela ir jei bėgyje sekan kė Amerikai. •
yra
socijalistai, o viš-gų siun
•
/
čių 10 ar 12 mėnesių nekils
Kamantinėtojas pa
Vokietijoj netvarka, tai šim
SUTORPEDAVO AMERI tė juos.
rodė
Klekneriui
rusišką laiktų tūkstančių amerikonų rei
KOS LAIVĄ.
faŠtį “Novii Mirt” kur buvų
kės Francijoj.
Jisai išreiškė
Vokietijos submarinas ba žinutė: “Ištiko ekspliozija.
abejonę begu Rusija susitvar
landžio 28 d. sutorpėdavo A- Mūsiškiai gyvi.”
Pasirašytą
kys šiuo tarpu.
merikos, garlaivį Vacuum. Tas Woskoffo. Paklaustas ką tas
Prof. Webster buvo prie
garlaivis gabeno žibalą ir buvo reiškia, atsakė jog Woskof£
Navai Gonsulting Board.
apginkluotas.
10' Suv. Vals turėjęs pažįstamų New Yorke
tijų artileristų prigėrė, 3 buvb ir tuomi tik pranešęs, jog Ru
CHICAGO BE DUONOS.
išgelbėti.
Iš viso su kitais ju sijos komisijos nariai išliko po
Chicagoj streikuoja duon
rininkais to laivo išgelbėta 17 ekspliozijos.
kepiai. Reikalauja algų pa
’ ypatųkėlimo, teisės prašalinti bosus
Kaikurios merginos liudijo,
ir darbo valandų sutrumpini
jog
prieš eksplioziją buvo ga
ATSISAKYSIĄS NUO
mo.
Užsidarė apie 100 duo
vę
persergėjimų
neiti dirbtuSOSTd.
nos kepyklų.
vėn, nes busianti ekspliozija.
*
Iš Rymo paleista žinia, jog Kompanai išpasakojo ir išrodė,
Naujoji Rusijos valdžia la Graikijos karalius ūmu laiku iog dirbtuvėje viskas buvo su
bai prielanki Bulgarijai. Ban atsisakysiąs nuo sosto. Kara taisyta kuosaugiausia ir tvirtidoma Bulgariją pavilioti nuo liūs su savo žmona per Italiją na. iog eksplioziją padarė
kaizerio.
važiuos Danijon.
suokalbininkai.

Lietuvos likimas.
Dabartinis Vokietijos taikos
pasiūlijimas visvien bus in
domus.
Jis turės būti dabar
pilnesnis, negu anas gruodžio
12 d.
Anuokart tik buvo pa
skelbta, jog Vokietija sutin
ka taikintis, ir kvietė talki
ninkus į konferenciją užvedi
mui derybų.
Dabar tai rei
kia tikėtis, jog bus paskelbta
ir abelnos taikos išlygos. Ga
lima tikėtis Lietuvos paminė
jimo.
Pastaromis dienomis Vokie
tijos augštesnėse sferose, kaip
atėjo žinios, tai po keletą kar
tų minėta Lietuva.
Junkerių
vadas Kahn Berline pasakė,
jog Vokietijai reikia žemių emigracijai rytuose, o Libera
lų partijos vadas Tubrman
Pottsdame pasakė tiesiog, jog
' Vokietija turi pasilaikyti Lie
tuvą ir Kuršą.
Tokie pasa
kymai tokių vadų išreiškia
valdžios norą.
Tai galima
spėti, jog Vokietijos valdžia
tarpe taikos sąlygų pareika
laus Lietuvos ir Kuršo.

“

K

NORI AMERIKOS
PAGELBOS.

PASIULĮS TAIKĄ.

No. 52 1234|

šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos.

________________________

*

e

»

.

y

•

cijoj jau visai atšilo ir karės
laukai visai išdžiuvo.
Dabar
kariniai korespondentai prane
ša, kaip tie karės laukai išro
do orui atšilus ir visai gamtai
atgijant.
Vienas korespondentas Gibbs
šitaip rašo:

“Mūsų frontas atsimainė
per pastarąisas dienas.
Tas
atsitiko dėlto, kad atėjo ga
lop pavasaris ir saulutė sušil
dė žemę. Metų laiko permai
na padarė milžinišką atmainą
visais atžvilgiais.
Savaitė at
gal kareiviai ėjo per lietų ir
darganą,
per neišpasakytas
klampynes senojo mūšio lauko,
kuris dabar yra toli nuo nau
jos mūšio linijos.
Mylių my
liomis tęsiasi senojo mūšio lau
kai, pilni baisių duobių, iš
degintų miškų, išgriautų so
džių. Vakar po keletos dienų
šilumos kareiviai jau buvo dul
kini ir įkaitę ir ištroškę jie
narsiai kovojo.
Sužeistieji
šaukė vandens suvilgyti jų degančias gerkles. Kareivių me-

s.

Naujosios Anglijos Jauni
mo,
Lietuvos Vyčių išvažiavi
NEBUVO APVAIKŠ
mas rengiamas 30 dieną gegu
ČIOTA.
žio Caledonian Grove, West
Vokietijoj socijalistai ren Roxbury bus gražiausias, žy
gėsi streikuoti gegužio 1 d., miausias ir naudingiausias.

bet nepranešama apie jokius
Išvažiavimo visas pelnas eis
streikus.
Ta diena praėjo pa
nuo
karės nukentėjusiai Lietu
prastai. Nebuvo jokių demonvai.
strancijų.
Anglijoj taip-gi jokių deIšvažiavime dalyvaus ge
monstrancijų nebuvo.
riausios Naujosios Anglijos lie

tuvių pajėgos.
Vokietijos visuomenė nuola
tai laukia žinių apie naujas
pergales.
Todėl kaizeris da
bar leidžia pasveikinimus savo
giminiečiams apie išsvajotas
pergales Francijoj.
Tuo tar
pu Anglijos visuomenė vis rei
kalauja valdžios pilnų žinių
apie submarinų veikimą ir sa
ko, jog esanti prisirengus iš
girsti apie jų baisij veikimą.

SOCIJALISTAI SUSIKUM
ŠČIAVO.
Argentinos socijalistai į
Buenos Aires suvažiavo ap
svarstyti politiškuosius reika
lus. Pildomoji socijalistų Par
tijos Taryba buvo padavus re-

Už kalbėtojus jau pasižadė
jo gerb. Tautos Fondo pirmi
ninkas, kunigas J. J. Jakai
tis; Lietuvos Vyčių Sekreto
rius, p. J. B. galiūnas, Blaivi
ninkų Susivienijimo pirm.,
kun. F. Kemėšis. Laukiama
dar pasižadėjimų nuo kitų žy
mių mūsų visuomenės veikėjų.
Worcester’io šv. Kazimiero
lietuvių parapijos choras, ku
rio išlavinimu džiaugiasi ne
tik lietuviai, bet ir kitataučiai,
pažadėjo išvažiavime dalyvau
ti ir papuošti jį gražiomis dai
nomis. šauniam chorui už pasi
žadėjimą Išvažiavimo Rengimo
Komisija taria nuoširdų ačiū,
o choro vedėjui p. J. Čižauskui linki ilgiausių metelių.

nai plovė lietus dabar apdulkė
jos solistai p.p. J. čižauskas
ję, kaip malūnininko, kepurė. kad Vokietijos submarinų ka
ir M. čižauskienė išpildys kele
__- Kelias į frontą dabar dar rė laužo tarptautines teises ir
tą gražių dainelių Ponai Ol
patariama
laikytis
ginkluoto
baisesnis, negu žiemą.
An
šauskai yra ant tiek geri dai
neutraliteto.
Besvarstant
tas
glijos armija grusdama vokie
nininkai,
kad jų pasiklausyti
čius paliko už savęs laukus, rezoliucijas, kaikurie nurodė,
♦
jog ginkluotą neutralitetą se verta visiems atvažiuoti.
kur buvo duobių duobės.
O
ka
karė,
todėl
toji
rezoliucija
tos duobės buvo pilnos krau
Pakviestas ir šaunusis Mon
netinka.
Bet diskusijose taip
juoto vandens, dvokiančio ža
tvilos lietuvių choras ir yra
lio vandens.
Dabar tas van įsikarščiavo, jog po keletą viltis, kad neatsisakys, ir pa
kartų delegatai susikumščiavo.
duo išdžiuvo ir dugnas sukie
puoš išvažiavimą savo dainelė
Kadangi gerai apsidaužė vei
tėjo. Gi aplinkui tai tik dul
mis. Visuomenė jau išanksto
dus vieni antrų, pamatė, jog
kės- Atėjo visą gamtą gai
džiaugiasi tikėdama išgirsti vi
vinantis pavasarėlis, o mūšio ištikro karė yra baisus daiktas, siems žinomų solistų p. Raipaikaip prakeiktoje tai ir nubalsavo, kad Argenti tės ir p. Juškos.
laukuose,
j
nai geriausia būtų laikytis pil
žemėje,
neapsireiškė jokios
So.
Bostono šv. Petro para
no neutraliteto.
gyvybės. Jokios žolelės neau
pijos choras šauniai prie išva
ga.
Maniau, jog nors apde
žiavimo rengiasi.
Ponas M.
gusiuose miškuose rasiu atgi
Karbauskas žada publikai iš
mimo ženklus. Tėmijau į bom NUSTATĖ, KIEK GALI TU tikro gražaus smagumėlio, So.
RĖTI DRABUŽIŲ.
bų apdaužytus apskaldytus
Bostono geriausi solistai ir so
medžius, nesimatė nei vieno
Vokietijos valdžia įvedė re- listės žada didelę išvažiavimui
sprogstančio medelio, nei vie guleeiją drabužių, išleido smul paramą.
nos atgijančios šakelės.
Ap kmeniškus nurodymus po kiek
Lawrencas su visomis pajė
daužyti liemenys, su nudžiūvu gali drabužių turėti.
gomis atvažiuoja. Tikimės tu
siomis šakelėmis it medžių
Vyrams :✓ Vienas kasdieni rėti ir gerb. Lawrenco lietu
skeletai styro nusidriekę į pa
nis siutas, vienas šventadienis, vių kleboną kun. F. Virmauzdanges.
Visuose pašaliuose
vienas burnusas, dvi bliuzas, kj savo svečių tarpe.
viešpatauja baisi mirtis. Žemė
du bruslotai, dvi poros darbi
apdengta baltomis dulkėmis
Nonvoodo, Cambridge, Brig
nių kelnių, dvi poros valkų,
it mirties pala. Skaisčios sau
hton’o, Lowellio, o net ir Athoviena pora pirštinių, šešios
lutės nušviesti pašaliai pada
lio lietuviai praneša komisijai,
nosinės skepetaitės, trys vir
ro baisią regyklą.”
kad ir jiems pagaminti vietos
šutinių, trys apatinių ir dvi
Milijonų bombų sprogimai
išvažiavime. Visiems, drauguporos naktinių marškinių ir ke
išriausė visus laukus, nepa
čiai, užteks, tik atvažiuokite.
turios poros pančekų.
liekant nei sprindžio nepalies
Orkestrą bus iš Worcesterio.
Moterims: Dvi kasdieninės
tos žemės.
Tą liuosą išriausSkambi kaip lyros styga. Prie
dresės,
viena šventadieninė
tą, sumaišytą žemę persunkė
Jos mnz&otf šokti galės ne tik
dresė, vienas ekstra andarojaunimas, bet ir senukai.
parako smarvė, nuodai viso
kas, dvi bliuzos, vienas bur
kios sprogstančios medžiagos,
Montello lietuviai bruzda.
nusas, viena šalka, vienas tu
bombų skeveldrais, kulkomis.
Sako, milžinišką armiją į ge
aletinis siautalas, trys žiurstai,
gužinę
Taip kad ilgai truks, kol toji
šešios nosinės skepetaites, trys
žemė pradės vaisių išduoti. '
jau kojas raito,
apatinių marškinių poros, vie
base bąli svaidymus gamina,
na pora pirštinių, keturios
HOLANDIJOJ MAISTAS poros pančekų, trys petikotai. merginos drilių mokina-i ir
viskas kitas, kaip blynas ant
REGULIUOJAMAS.
Toliaus vyrams ir moterims
petelnės taukuose kočiojasi.
leista turėti po tris čevervkų
Holandijoj duonos kortelės
Specialius valgius ir gari
noras, po vieną porą pantapjau buvo įvestos nuo vasario
mus
išvažiavimui gamins Lie
lių, po tris užvalkalus, dvi
mėnesio.
Bet dabar, kuomet
tuviu Kooperatyviška Krautu
paklodes, dvi antklodes, tris
veik visai nei iš niekur neat
vė iš So. Bostono.
abrusus iritris abrusus dulkes
Storu moterų jau penktos
gabenamą maisto, tai imtą re
šluostyti.
Kelinių galai ne
guliuoti ir kiti valgomieji
užsiregistravo: mažiukiu trys,
gali būti paraityti, o burnudaiktai. Dabar Amerikos mil
0 kitokiu net keli tuzinai.
sai turi būti be kvoldų ir he
tai maišomi su bulvėmis ir ru
Base-ball suloš So. Bostonas
diržų.
su Brocktonu.
’*
giais.
Tokiu būdu sugėdija
Kaizerio žemėje jau nuo se
ma kvietiniai miltai.' Įvesta
Bus naudos, bus smagumo,
dienos, kuriose nevalia bul- nai kiekvienas maisto trupinė bus ir juokų tiek, kiek kas no
viq vartoti
y: - . .
Pupų ir žirnių lis buvo su rokundu, o dabar rės.
Visi rengkitės važiuoti, kas
valia tik po svarą ant mėnesio tai kiekviena skiautelė yral
kontroliuojama.
nevažiuos, gailėsis visą amžių.
ant žmogaus.
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DARBININKAR

Eina iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomis.
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:
Metams tris kartus savaitėje...........................
Užrubežyje metams...............................................
f

$3.00
$4.25

“DARBININKĄ S”
(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St.
Joseph’s Lithuanian R.-C. Associatioa of Labor.
Stfbscription Ra t e s:

mažiausia 99 (tarpe šitų mažne
visi kunigiški “daktarai” ir “pro
fesoriai”) nėra toliau ketvirtos
gimnazijos klesos nusiritę. Aš ypatiškai esu kad ir ne augštų mok
slų žmogus, bet nors tų pačių gim
nazijos klesų dvigubai daugiau
išėjęs, negu kad diduma ir pačių
garsiųjų jūsų “daktarų.”
, Tokia kova, kokią Jūs vedate
su savo “priešais,” kenkia., tik
tai jums patiems. Nes kitiems ne
teisybes užmesdami, kitus “tam
sindami,” kitus žemindami, patįs
pasirodote ir neteisingesniais, ir
tamsesniais, ir žemesniais.

ten davęs patarimą, kad ji
Leniną suareštuotų, bet ta pa
tarimo nepaklausė ir toliaus
leidžia Leninui akrobatiškais
gabumais pasirodyti.
Sako,
laisvoje Rusijoje ir komedijantams bus pilna liuosybė.
Kai nuvažiuos Kapsukas į
Petrogradą, Rusija susilauks
antro komedijanto. Kapsukas
su Leninu sumuš ir “Velnio
Išradėjo” Belzebubui garbei
paskirtus šokikus.

SENIEJI IR NAUJIEJI
LAIKAI.
Yra nemažai tokių, kuriei
labai garbina praeitį. Seniau,,
girdi, žmonės gyveno arčiaui
gamtos, mažiau sirgo; senovėjj
mūsų prabočiai labiau mylėję:
savo tėvynę ir nors buvę žmo
nės mažiau moktyi, užtad bu
• *
vę doresni, nebuvę tokių su
♦
•
siskaldymų.
Yra tokių, kuriei
KLAIDINGIAU
mano, jog apskritai žmonijosi
SIĄ ĮSTAIGA
doriškas
ir minių medžiaginisi
Lietuivų Socijalistų Sąjun
stovis
laikui
einant vis blogė
Pono Paderewskio išsireiš ga yra klaidingiausią iš visų
kimai:
lietuviškų organizacijų draugi jas.

riau. Kuomet aš įstojau į dar
bą, tai buvau sveikas ir drutas. Mano ofisas buvo paprastas. Jame buvo karšta ir buvo
mažas. Jau po metų apsireiškė intekmė nuo sėdėjimo ir stokos pasimankštinimo.
Pradėjau būti opus, greit
prasišalc^davau ir lipdavo
prie manęs panašios negalės.’
Po darbo jaučiaus labai nuvargusiu. Draugai sakė, jog aš
išrodau suvargęs ir patarė
mankštytis.

Augštis gali būti nuo 5 pcL
4c. i£i 6 pėdų.
Sverti turi
nuo 120 iki 190 svarų.
Nutukėliai bus brokijami.
Labai žiūrima bus, kad
kojos būtų sveikos.
Tie, ku
rie turi naujikaulius arba
biaurius kernus, išsikišusį di
dįjį pirštą, arba šiaip kokį
skaudulį, tai tokie vis bus
brokijami.
Kareiviams prisieina daug
maršuoti, stovėti, todėl jų«kojos turi būti sveikos.
Tie, kurie turi patinusias
kojų kraujo gyslas ir-gi yra
brokijami. Pilvuotieji taip-gi
nebus priimami. Krūtinė pri
valo būti plati, plokščia. As
menys siauros įdubusios kruti
nės yra menkos sveikatos ir
nebus imami.
Reikalaujama,
kad raumenys būtų šiek tiek
pralavinti.

•Aš tik juokiaus iš jų patari
Ištikro
taip
nėra.
Ir
akymo.
Galop man suskaudėjo
ja. Apie jos klaidas patys so
veizdoje
šios
baisios
karės
gali

gerklę
ir gavau nuolatinį kosu
Yearly ........................................................
$3.00
cijalistai baisius dalykus papa
ma išrodyti, jog žmonijos są lį. Kreipiaus pire daktarų,
6 months..............................................................
$1.50
sakoja.
žinė
dabar grynesnė, jautres ėmiau vaistų, bet nieko gero
Foreign countries yearly.............................
$4.25
Vienas socijalistų popierga
nė,
jog
sveikata žmonijos da neturėjau. Paskui man išpjo
lių rašo:
“DARBININKAS”
Reikalaujama, kad pusėti
Bet nėjau geryn..
lis, bet išliuosuota, kaip karinis
Daūg, daug klaidų padarė bar geriau stovi, negu praei vė tonsilus.
242 W. Broadvay,
South Boston, Mass.
nai
matyti) ir vidutiniškai gir
Tuomet tai ėmiau galvoti.
nelaisvis.
Lietuvių Socijalistų Sąjun ties amžiuose.
------------ ----y---------.dėtų.
Atkreipiama atyda ir
Ėmiau skaityti apie sveika
Civilizacija teisybė daugelį
Lenkų tauta gali tik išeiti iš
ga... Tiktai mūsų draugai so
į abelną vyro išvaizdą, nepri
rengti nuo balandžio 29 dienos nelaisvės, kaipo karžygis su kar
LIETUVIŲ DARBININ
cijalistai neturi aiškaus dide išlepino, daugelis žAonių su- tos užlaikymą ir pasiryžau
bobėjo, bet jei pažvelgsime į mankštytis. Atsimink pirežo- imama tokių, kurie uniformoj
iki gegužio 6 tai dienai, ten du rankoje, su kryžium ant kru
KŲ SAVAITĖ.
lio pieno.
išrodvtų ištižėliais.
rengkite. vėliai. Bet tik paKad socijalistų sąjunga yra Europos tranšėjas, tai pamaty dį: niekuomet nevėlu lopyti —
Nuo balandžio 29 dienos sistengkite, kad ir jūsų dar tinės, su ženklu erelio ir vyčio.
Nepriimami bus ir tie, iš
Šios šalies mūsų tautiečiai da didelė lietuvių klaida — visi sime, jog abelno žmonijos su jis pritaikintinas ir prie svei
daugelis Amerikos lietuviškų bo vaisių netruktų darbininkų
bobėjimo nebuvo. Europos ka katos! Pagalvok apie tai, o kurių burnos bianriai atsiduo
jų kolonijų pradėjo apvaikš pasišventimo ir energijos ats linasi ligšiol į dvi nelygias, bet žino; supranta taip-gi kiekvie reiviai gyvena tokiose aplinky nusistebėsi, kuomet išpažinsi da, kurių kojos smirdi, nes
aiškiai priešginingas puses.
nas, kad socijalistai ne tik aiš
čioti Lietuvių Darbininkų Są kaitoje.
tokie draugams-kareiviams da
Milžiniškoji didžiuma aiškiai lai kaus savo veikimui pieno netu bėse, jog jie pagal fizijologi- jo vertę.
jungos savaitę.
Pirmiausia aš kas rytas ė- rytų didelį priklumą. Rekru
Pasitikime, kad visi supras kosi Anglijos ir Francijos.
ri, bet net .nežino iš kur jie jos ir patologijos įstatymus
Sujudo lietuviai darbinin to darbo svarbą ir parems jį.
jau senai turėjo išmirti ir su miau'maudytis šaltame vande tas turi turėti bent 20 sveikų
Mažuma-gi plakasi prie prūsų atsirado.
dantų.
kai ir lietuvės darbininkės iš
O pasekmių laukiame iš L. ir austrų su tokiuo atkaklumu ir
Paduočiau sumanymą, kad pūti. Tai-gi jei po civilizaci nyje, ir po nusimaudymo ahŽiūrima, kad širdis ir plau
mėginti savo pajėgas ir paro D. S. savaitės labai didelių.
užsispyrimu, koks apsireiškia vi “draugus” socijalistus su vi jos intekme subobėjo žmonių, rusu trindavau kūną iki jis įčiai
būtų sveiki, žiūrima, kad
kaisdavo. Prieš pusryčius tru
dyti kitiems, kad jie yra vei
sokioj mažumoj.
somis makalienėmis pavadinti: tai tokių nedaug tebuvo.
nebūtų
alkolikas, arba varto
klūs, sumanūs ir gabūs savo
Dabar pažiūrėkime į šiaip putį pasivaikščiodavau. Ofise
Esu įsitikinęs, jog kas nori, kad “Lietuviškas apsirikimas ir
jantis
kokius
vaistpalaikiuš.
ŠIMKUS
idėjų ir reikalų apaštalai.
gyvenimą. Kaikurių senovės rūpinaus ant kiek galima tu
kiti pagodotų tavo nuomonę, tai pakrikimas.”
Kandidatai į laivyną labiau
IR
*
Keli metai atgal apie dar
baisių ligų veik nei pėdsako rėti tyrą orą, o per pietus kiek
privalai pagodoti nuomonę savo
esti
tyrinėjami.
P A D E R E W S K I. priešininko.
*
•
bininkų savaitės niekas gal ir
neliko. Seniau Europoje laiks tik turėdavau liuoso laiko vis
nesapnavo, nes nebuvo kam
nuo laiko siausdavo marai, epi -praleizdavau lauke. .
Su širdperša, vienok, turiu
ŠIMKUS ŠLIU
Žemiau paduodame sulygi
Po darbo ir po vakarienės
darbininkų pajėgų sumobili nimui keletą sakinių mūsų pripažinti mūsų numylėta tauta,
demijos, piktosios rauplės, pa
PO PĖDOMIS.
zuoti ir jas naudingai išnaudo gerb. kompozitoriaus pono St. turinti augštų dorybių ir didelių
prastos rauplės. Dabar apie ilgai vaikščiodavau, giliai al
LAISVAI MERGELEI.
Šliupas drąsiai apleido Atu
Šimkaus ir garsaus lenkų pia prakilnybių, turi ir ydų, viena meriką. Turbūt žinojo, kad tai negirdėti. Karė tai dirva suodavau, taip kad išmankšvisokioms ligoms,
cholerai. tyti visus plaučius. Mat plau Mergužėle jau tu klysti,
Buvo “draugų,” kurie dar nisto Paderewskio. Kiekvie kurių labai išsiduoda.
paliko
čia
sau
gerus
pavaduo

Bet nedaug tegirdėjome apie čiai susitraukia, jei į visus ne Ar dorybės nepažįsti.
O tai ta, jog lenkai vieni ant
bininkams stengėsi vadovau nas savo tautoje yra kartu žy
tojus,
pasekėjus.
Kaip
gy

Kamgi galvą tu nešioji,
ti, bet jų parama darbininki) mus veikėjas. Daug maž vie- rų labiau nekenčia, negu bi koks venimas rodo, Šliupo neapsi choleros apsireiškimą laike įtraukiama oro. Tai svarbu Kad vainiko nedaboji.
alsuoti giliai.
šios karės.
luomui buvo nenauda.
Soci nuodų profesijų vyrai. Paly priešininkas juos nekentė.
rikta. Stasys Šimkus, dailės
Prieš gulsiant dar prie atda
Kaikuriose
Amerikos
daly

Daugybes
energijos
išeikvoja
Jeigu nori gauti vyrą
jalistai vargų nesumažino, bet ginkime, kaip vienas kalba ir
dovanas
padėjęs
į
krepšį,
sten

ro
lango
po
keletą
kartų
įtrau

se
baisiai
siautė
malarija.
Da

naminėms peštynėms ir kivirkaip
kitas
tautos
bei
visuome

Gali rast vaikiną <ščyrą.
juos dar labiau paaštrino ir iš
čiams, o kuomet priseina stoti giasi dabar liberalams apašta bar ji išnyko, dėlto, kad ta kdavau palengva tyro oro į
nės
reikaluose.
Ko tu bėgi paskui Miką
judino.
lauti ir būdą pasekė tikrai šliu- po išnaikinti uodai, kurie tą plaučius tiek, kiek į juos tilp
prieš
priešininką,
tai
mums
stoIšvadas tegu padaro patys
Kam pristoji ciciliką.
pišką. Prasivardžiuoti ir šmei ligą skleidė. Panamos kana davo.
Kiekvienas “vadas” dirbo skaitytojai.
kuoja dvasiškų spėkų.
žti pradėjo.’ Katalikus vadi lą buvo pradėję francūzai kas
savo ir savo partijos naudai, o
Gi šventas dienas tai vis O kam reikia man vainiko,
Tos tai priežasties delei laike
Pono
St.
Šimkaus
išsireiški

ną
Rasputinais*
.
tamsūnais
ir
- darbini ūko tik-doleriai buvo
šios kares ėjo- pas' mus naminės
ti.
To darbo negalėjo vary stengiaus lauke būti kuoilgiau- Aš tik laukiu storo Miko.
mai-:
kitokių
epitetų
jiems
nesigai

imami, gi už tai jis gaudavo
peštynės ir apkaltinimai už pikta
ti dėlto, kad daugybės darbi sia ir vaikščiodavau kuodau- Mikas dailus nepasenęs,
li.
Socijalistus,
kaip
tūli
lai

— savo švenčiausių įsitikini Tamstai, kun. Augustaiti, pra dariškus sumanymus, darbus, vei
ninkų mirė nuo malarijos. Kuo giausia. Susitaisiau sau eilę Tiktai biskį laisvamanis.
kraščiai
rašo,
Šimkus
arklia

mų pajuokimą
eitą rudenį Philadelphijoje Tau kimus, apie kuriuos nei nesimet tą darbą paėmė Suv. pasimankštinimų, kuriuos išAš nežiūriu jo dorumo,
vagiais vaišina.
Nesimažino skurdas, rei- tos Fondo seimas pavedė ir pla sapnavo.
Valstijos, tai pirmiausia iš pildydavau iš ryto ir vakare.
Bile gaunu šmotą gurno,
Didžiuokies, daktare Šliupe, sausino pelkes, kur veisėsi tie Po trijų mėnesių pajutau nau
kalai-gi darbininkų luomo au- 4čiai Tamistą įgaliojo katalikų srioIš vienos ir kitos pusės pylėsi
Bile
tiktai vaikinukas
gerą mokinį sugavęs, o drau uodai, tokiu būdu apsveikino jas žmogus besąs, ofiso darbas
go, didėjo.
vės šelpimo darbą suvienyti su ki pravardžiavimai: prusofilai, masAplink mane meiliai sukas.
Reikėjo ieškoti būdų ir ke tų sriovių šelpimo darbu. O da koliofilai, austrofilai ir tt. Tai gai socijalistai linksminkitės, kraštą ir be baimės buvo tę pastojo mažmožiu. Senas, nuo
lių tų reikalų apsvarstymui ir bar, mat, kaip Tamista vieniji! žodžiai nepritinkanti civilizuo nes jūs labai Šimkų gvrėte už siamas darbas.
vargio jausmas išnyko. Gyve Perka kendžių šokti veda
viso lietuvių darbininkų judė- 1Tamistą įgaliojusiems gal ir pa tiems žmonėms, o labiausia žemi lietuviškus Rasputinus!
Todėl tai žmonės išmoko nimas visai kitaip atrodė. Din Laisvą rojų suteikt žada.
Atsidėkojo
p.
St.
Šimkus
vi

jimo pakreipimui tinkamon vyks apdumti akis visokiomis nanti tuos, kurie juos vartojo.
kovoti, apsisaugoti nuo ligų, go kosulis, prasišaldymai ta Tada tai laimę turėsiu,
siems.
Katras patiks tą mylėsiu.
vežėn. Būdas atsirado.
<“kliūtimis,” bet nuo žmonių pla
Teko visiems, neištikau nepa
pažino sveikatos taisykles ir po užmiršti.
Įsisteigė Lietuvių Darbinin- 4čiau žiūrinčių Tamista savo veid- liestu ir aš, bet aš nei prieš vie
Tas, ką aš pergyvenau,
pradėjo jų laikyties. Todėl
Mergužėle, apsistoki,
kų Sąjunga, tikra varguolių jmainingumo nepaslėpsi...
žinoma pergyvena šimtai. Dau
ną neturiu blogo jausmo.
mažiau
serga,
ilgiau
gyvena,
o
Ką
tu darai pagalvoki.
BOMBEČKA
draugė ir rėmėja. Iškėlė auggelis gyvena taip, iki kol ims
Visiems, kurie apie mane pa
Tamista, kun. Bartuška, buvai
kaikurias
baisias
ligas
tai
visai
Jis
tau
suteiks tokį rojų
“NAUJIENOMS.”
štin darbininkų vėliavą ir vi- <siųstas nuterioton Lietuvon, kad melavo, atleidžiu iš širdies, nes
tą daryti, ką aš dariau. Ži
panaikino.
Pamins vainiką po kojų.
sus į kuopą pradėjo kviesti dir- žinių
;
ir patarimų iš ten parnešti, žinau, jog jie Lenkiją myli.
Laikraštis “Physical Cultu- / Ateis laikai, kuomet džio nau, jog šimtai yra tokių
bti rimtą naudingą ir krikš- Tamista
1
ŽEMAITIS. re” gegužiniame numeryje š. va bus tokia retenybė, kaip kuriems reikia pasimankštini Paskui paliks tave vieną
daug savo akimis matei
čionišką darbą
jir daug ko patyrei...
m. editorialiame skyriuje rašo: kad dabar yra rauplės. Dabar mo ir tyro oro, kaip ir man Verksi naktį, verksi dieną
Nežadėjo jinai rojaus ant
Ironiško likimo vedamas, Ta“Mes sakome, jog laikraš tai iš septynių mirčių viena kad reikėjo. Jei tau, skaity Anie gurno nenorėsi
žemės; nesakė, kad vargai jmista, lyg užmiršęs ką matei ir
tis'jokios teisės negali turėti esti nuo džiovos šioje šalyje. tojau to reikia, tai neatidėliok. Kaip duonelės neturėsi.
užsibaigs, bet jinai parodė, patyrei, vėl savo senąją birbynėlę
skelbti augštus principus ediPraeitis turi savo gražumų, Mankštykis, vaikščiok, kuoilDabar daugel tokių matos, ’
kad vargai ir nelaimės sumažės papūtei:
3
pats pirmuoju užprotes
torialėse špaltose ir kartu plė bet sakyti, jog praeityje žmo giausia būk ore ir gal būt ki
Kad neturi nei sarmatos.
jei visi darbo žmonės susispies, ,tavai prieš kaukiamą sriovių or
PIRMOJI
šti savo skaitytojų pinigus ir nėms buvo geriau, negu da taip imsi jausti. Jei skaityto
. Bile gauna kokį Miką
susiorganizuos ir vienybėje ganizacijų
(
GEGUŽIO.
jas išbandys mankštinimą ir
susivažiavimą:
pats
sveikatą savo pagarsinimų in bar, būtų apsirikimas.
Min’ po kojų jos vainiką.
kels darbininkų milžiną prie ]Pittsburgh’e, karingas rezoliuci
Amerikos socijalistai šimet tekme.”
Mūsų laikų žmonėms dar naudosis tyru oru, tai ūmai
darbo.
jas ' pravedant, .pirmininkavai; gegužio 1-mą dieną apvaikščio
Paskui laužo rankas savo,
Po teisybės -“Naujienos” daug reikia padėti pastangų, supras jų vertę.
Atsirado tuojaus pritarėjų pats telegramomis daugelio orga jo daugiausia ant popieros. neskelbia augštų principų, bet kad pakelti savo sveikatingu
Kad su kita išvažiavo.
prakilniai idėjai.
Geriausios jnizacijų atstovus nuo susivažiavi Suv. Valstijų valdžia gatvių sakosi, kad joms rūpi darbi mą, nes daugybės žmonių da
Laisva meilė greit atšalo —
‘ lietuvių darbininkų pajėgos mo, kur galima buvo aptarti ben parodas uždraudė, kaipo visai ninkų gerovė. Tai visvien pri bar skiriasi be laiko su šiuo
Ašarėlėms nėra galo.
stojo po L. D. S. vėliava ir dir drą Lietuvos šelpimo darbą, su netinkamus šiuo momentu ir imdami mierą ano prakilnaus svietu. O kad tai# nebūtų,
A. P.
bo visų lietuvių naudai.
laikei. Dabar čion, Amerikoje, socijalistai visas savo iškilmes laikraščio “Physical Culture,” tai daugeliui trūksta pažinimo
Jų darbo vaisiai šiandieną ,savo “misiją” atlikęs,“vienybės” nuo gatvių turėjo perkalti į pamatome, jog “Naujienos” apie sveikatos taisykles, bet
IŠVIJO SOCLTALISTĄ
žymūs.
L. D. S. susilaukė po ,darytų į Šveicariją nuvažiavai.
svetaines ir laikraščių špaltas, su savo humbugiškų daktarų taip-gi daugeliui to pažinimo KOKIE VYRAI BUS IMAMI
SENATORIŲ.
ARMUON.
vienų metų gyvavimo tūks
Juk jūsų tarpe, kaip augščiau kur begalinių šauksmų ir “vi- pagarsinimais nugrimzdę biau- fietruksta stiprumo valios gy
Madison, Wis.
Wsconsino
tančio suvirs narių, savo or minėjau, yra žmonių, ką apie Lie votų” obalsiams nei pradžios, riame šliukyne. f
venti pagal sveikatos taisyk
Mobilizacija Suv. Valstijo valstijos senate laike debatų
• •
ganą įsteigė ir varo uoliai to tuvos liuosybę visai kitaip kal nei galo nesimato.
les.
se ūmai prasidės. Bus imami apie atspauzdinimą 50.000 ko
(Iš prakalbos sokolams).
Mes lenkai privalome atminti,
jog Lenkija nebus išleista liųosybėn, kaipo kalinys, neigi paliuosuota, kaipo politiškas prasikaltė

%

Trupiniai.

Kokius ims

liaus lietuvio darbininko švie
timo darbą
Tad su džiaugsmu turime
sutikti L. D. S. savaitę, kuri
mūsų darbo naudingumui yra
paliudijimu ir žibintuvu.
Šią savaitę visi lietuviai tu
ri paremti ir kuodaugiausia L.
D. S. pasidarbuoti, nes L. D.
S. svarba mūsų lietuvių gyve
nime labai didelė ir labai žymi.
Intempkime visas- savo pa
jėgas.
Naujų narių jai suieš
kokime.
Organui naujų rė
mėjų
gaukime.
Streikierių
Fondą tos savaitės laike au
ginkime.
Pasisekimas šios savaitės
bus visiems darodymu, kad
lietuviai darbininkai katalikai
yra jau rimta ir organizuota
pajėga.
Kiekviena kolonija privalo
šią savaitę apvaikščioti iškil
mingai.
Kur nesuspės jos su-

ba.
Ir kas-žin, gal tie žmonės
valstybių ambasadoriams įteikė
kitą dekleraciją, už kurią ponas
Baehmietjev’as jau nebevadina
mus “mietežninkais.’
Kadangi esate kunigai, Tamis
tą esą, negalima smerkti.
Ko
dėl? Garsų rusų monarchą Rasputiną, kurs visą Rusiją “už no
sies vadžiojo,” smerkė visi švie
sesni Rusijos žmonės. Rusų tiky
bai, pravoslavijai, tas smerkimas,
manau, neužkenkė. Kodel-gi tad
negalima pasmerkti, mūsų lietu
viškų Rasputinų?-

Jeigu “Draugas” su pavadini
mu “vargonininkas” sujungia po
draug apibudinimą mažai ką su
prantančio ir mažai ko mokinusio
žmogaus, tai atsakyčiau: visupirmiausia tą prasmę reikia priduoti
žodžiui “kunigas,” nes, kaip žinome, iš 100 lietuviškų kunigų

Jei socijalistai rimčiau ir
nuosekliau savas ir kitų idėjas
NE BEDA
rištų ir nebūtniekių neskelbtų,
Kadangi dr. Šliupas išvadaugiau sau ir pritarėjų suras
žiuoja užjurin, tai S. L. A.
tų.
Dabar-gi, ypač mūsų lie
lieka be daktaro-kvotėjo. Bet
tuviškiems “draugams” bur
iš to didelės bėdos nebus. Rei
nas paleidus, socijalizmas pa
kia tikėtis “Naujienos” iš ei
virto į plevonių maišą kurio
lės savo “specijalistų” išstakiekvienas padoresnis žmogus
tys keletą geriausiųjų “prof.
saugosi ir jį ištolo aplenkia.
specijalistų” į kandidatus ant
•
\S. L. A daktaro-kvotėjo. Biz
•
•
nieriškos “Naujienos” pama
SMARKUS
tys, jog čia iš abiejų pusių
VYRAI.
“komišino” galės gauti. (Už
Lietuvių Kapsukas, o rusų
šitas mintis redakcija neatsa
Leninas begalo drąsūs ir smar
ko.)
kūs vyrai. ~ Pirmasis Ameri
kos lietuviškus socijalistus į
kapsukinę piestą sugrudo ir
gerokai apmalė Miehelsono ir
mokslas
Grigaičio kapitalistiškas kiše yra suglaustas int 16 puslapių
nes, o antras ant Petrogrado
gatvių Vokietijos kaizerio pa
gerbimui “džiką” šoka.
Rusijos valdžiai buvo kas
K

Šių laikų žmonėms yra svar
biausia suprasti tyro oro svar
bą, nuo musių pavojų, svaiga
lų ir tabokos kenksmą
Ateinančioji gentkartė dyvisis iš mūsų, kad šių laikų
žmonės nevėdino kambarių,
miegojo prie uždarytų langų,
pakentė muses, vartojo pikt
žolę taboką ir lankė paškudniausią įstaigą — karčiamas.
KATP SUNEGALEJO IR
KAIP ATSITAISĖ.
(Vertimas)
Yra vienas dalykas, kurį žmo
nės turi žinoti. O tai tas, jog
stveikata yra pirmutinis ir
paskutinis dalykas. Sėdinčio
darbo žmogus turi žinoti, jog
pasimankštinimas yra jo svei
katos sąlyga.
Pasimankštyti viduje yra
geras daiktas, bet ore dar ge-

tik tinkamiausi vyrai.
Bus
iš ko pasirinkti, nes iš pra
džios ims tik 500.000 vyrų. Tik
ligšiol dar nežinia iki kokio
amžiaus ims; senatas ir atsto
vų rūmas sutinką kad rei
kia imti vyrus nuo 21 metų
amžiaus, bet nenutarė ligšiol
iki kokio amžiaus, gal ims iki
35 metų amžiaus.
Garsus daktaras W. A. Evans nurodo kokie vyrai bus
brokijami ir neimami armijon.
Rašo:
Pirm negu rekrutas bus pa
imtas armijon arba laivynan,
jis bus gerai apžiūrėtas. Taip
bus daroma dėlto, kad nepri
imti tokių, kurie nepajėgtų
nešti kareiviavimo naštą Taip
gi bus vengiama tokių asme
nų, kurie būtų priklūs virši
ninkams arba kurie neišrodytų
kareiviškai, arba išrodytų juo
kingais uniformoj.

pijų prezidento karinės dekleracijos,
soeijalistas Raguse
padarė netaktingą spėjimą. Ji
sai išsitarė, jog laike ispanų-amerikonų karės Suv. Valsti
jų laivas Maine savųjų buvo
susprogdintas,
kad sukelti
patrijotizmą
Kiti senatoriai
tokį išsitarimą pavadino judošišku ir sumanė išvyti socijalistą. Tai 30 balsavo už išviji
mą, o prieš 3 socijalistai.

NELAIME BEVALANT
REVOLVERĮ.
Lynu, Mass. — Henry Casson,
20 metų amžiaus vaikinas, namie valė revolverį. Netikėtai
revolveris išsišovė ir kulipka
pataikė nabagui.
Pribėgęs
prie telefono sušuko, kas atsi
tiko ir nugriuvo.
Telefonistė
davė žinią policijai. Atlėkė po
licija į namus ir rado vos gyvą
Vargu pasveiks.

fJ)
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DARBININKAS.

£ D. S. REIKALAI
SVARSTYKIME APIE SAVO

PHILADELPHIA, PA

REIKALUS.

Cukernių sreikas.

garsiausią toj apielinkėj. Tai
gi L. D. Kliubas rengia statyti
pabaigoj gegužio mėn. Kanta
tą, tai galima spręsti iš anksto,
kad jau bus kas nors nepaprasto.
Tai-gi būtą geistina, idant
Našlaitis.
Pittstono katalikiška jaunuo
menė daugiausia pratintųsi
WILKES-BARRE, PA
nors šį bei tą parašyti į katali
Vaidino “Katriutę.”
kiškus laikraščius. Taip-gi mū
Balandžio 22 d. vietinė vy są cicilikai labai nusiminę, kad
čia nieko negeliuioja.
čią kuopa vaidino veikalą jie
'
Vargdienis.

Tas našlys nuo senai turė
jo čia žemės sklypą.
Tai da
bar norėjo pusdykiai parduo
ti, kad daugiaus galėtą gerti.
Bet vietos klebonas prie to nedaleido.

Pereitame raštelyje aš nu
Visai nenoromis įtraukė
rodžiau, jog turime pavesti
mus į streiką.
Aidoblistų ir
smarkesnę agitaciją tarpe A- socijalistų vadai mokėjo gązmerikos lietuvią kataliką. Sa
dinimu ir kurstymu sukelti ne
kiau, kad tame veikime turė-1 apykantą
prieš darbdavius,
tų mūsą organizacijos susidė draugus, kaimynus
krauti. Visą organizacijų seimai tuvninkus, liepdami irmums
ir kongresai artinasi, tai bus nemokėti už išimtus iš krautu
“Katriutė.*’
galima tą klausimą pasvarsty
vės daiktus. /
Diena buvo graži,
ti.

laikas

HARTFORD,

OONN.

Nusipirk mosties

Įsisteigs girtavę.
Čia yra Ukėsą kliubas, kurs
Jigžįol nepasižymėjo nAnHin.
gaiš darbais. Bet dabar kaip
girdėjau, tai žada “veikti.”
Nuo dviejų kliubiečią girdė
jau, jog susirinkime nubal
suota pasirūpinti laisnius šven
tadieniams.
Tai-gi tai tie
klubiečiai įsteigs nedėlinę gir
tavę.
Mes visi padoresnieji
lietuviai ypač moterys, turi
me smarkiai protestuoti prieš
tokį paškudną, biaurą kliubo
sumanymą.
Tokia
girtuvė
bąs nepakenčiamas piktas, bus
pripeklis, jei ne tikra pekla.
M. T.

Tai BUSI GRASUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
Vienatine Lietuviika
gult ištepk veidą įuosčia per kelis ..
vakarus, o padarys veidą tyra ir
skaisčiu baltu. Toji mostis išima
plėmus raudonus, juodus arba
Kuri užlaiko visokio ta- Y
voro, reikalingo maine- *|* šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės
nieriams.
z
• Ti
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir
štampoms.

J
Krautuve |

CLEVELAND, OHIO.
Dėkui ją kurstymui vienas patogus ir užtektinai pagarMūsų teatrališkiai, norėda
Dabar ąš noriu dar nurody net gyvastį iš darbininką pra siutas vakarėlis, bet žmonią
ti, jog mūsą Liet. Darbininką rado, o kiek nuostolių turėjo tik maža saujalė tesusirinko. mi Vyčius apšmeižti ir paže
Sąjungoje reikia palengvinti me panešti: 10 savaičių be Čionai matyt žmonės dar nesu minti, o savo nuogumą pri
moterą prigulėjimą. Man ro darbo (kur parokuok po $20.- pranta teatro reikšmės.
Dar dengti, imas visokių priemo
dos, jog tos moterys, kurią 00 savaitei ką gaudavome be to juos reikia mokinti kas tai y- nių ypač per laisvamanių spau
vyrai jau priguli prie L. D. S., kiek praleisti reikėjo) ir dar ra drama ir kokią ji naudą at dą ir dar nori sakyti, ka^konVisi pasinaudokite jums teikiamomis dovanomis Lietu
leisti joms prigulėti už mažes patys aidoblistai mus apiplė neša atsilankiusiems ir abelnai stitucijos laikos. Mum? vy
ATHOL,
MASS.
vių
Darbininkų
Savaitėje nuo balandžio 29 iki gegužio 6 d.
nį mokesnį. Tokia moteris šė, nuo kiekvieno iškolekta- visai tautai. Betgi lošiant čiams labai aiškus jūsą vei
'
Toje
savaitėje
visi mūsų agentai, L. D. S. kuopos ir vi
pilnateise nare galėtų būti, į- vo po $1.50. Garsina, kad veikalus, reikia lošikams bei das tai nėra ko ir ginčytis. O
Uoliai veikia.
si knygų platintojai yra ingalioti duoti dovanoms mūsų pui
mokėdama įstojimo $1.00, ly mes būsime sušelpti ir kad jau lošikėms, tuos (nors ir ją ma jeigu jums rūpi taip žeminti
kų
Kalendorių tiems, kurie pirks knygų už $1.00.
Čionykščiai
lietuviai
veikia
giai su vyru mokėtą į Strei- aukos mums plaukia. Bet tą žai būna) susipratusius klau mus tai geriausiai parsikvięsSkyrium Kalendorius toje savaitėje bus par
fcierią fonką dar mokėtą į me auką mes neragavome ir nei sytojus nemigdinti ir neatšal- kite vfelnią kupčių Mockų. Tas ir darbuojasi nemažai. Ypač
tus 50 ir 25c. į agitacijos fon vieno iš mūsą nesušelpė, tik dinti nuo scenos dailos savo ne- savo plepame galės vyčius kad turi uolą ir darbštų jauną duodamas nupiginta kaina — vietoj 25c. bus po 15c.
Visi užsirašantieji ‘ ‘Darbininką’ ’ ir ant pusmečio gaus nuo
nujuodint nuo padą lig viršu kleboną kun. A. Petraitį. Ži
dą. Už tai ji nieko negautą, jie sau “biznį” pasidarė, al dabaigtu išsimokinimu.
agentą
Kalendorių.
o tik dalyvautą organizacijoj. gas atsirokavo su visokiais sa
“Katriutė” yra veikalas galvio. Tada ir jums bus ra noma daugiausia veikia jauni
Toje
savaitėje mūsą agentai, knygą platintojai ir L. D.
mas — vyčiai. Jie tuoj po
Jai juk nereikėtų gauti “Dar vo ‘ ‘ činovninkais, ’ ’ o kaip pa geras, bet Wilkes-Bariečiai miau ant širdies.
Buvęs jūsų teatrališkis. Velykų balandžio 14 d. buvo S.kuopos turės naują, šviežią, tinkamą vasarai knygelių.
bininko” arba kitų leidinių, matė, kad žmonės nebesilanko toli gražu jį neišpildė pride
A ■■ ■
- -atvaidinę didelį veikalą ‘(Val
kuriuos Sąjungos valdyba ski ant ją klyksmingą prakalbą, iš rančiai. Pirmoj veikalo daly
katą.” Be to buvo dar ir ki
CICERO, ILL.
viso “biznio” surinko kelius je dar nors žodžius buvo gerai
ria dovanomis.
tokių pamarginimų. Žmonią
tūkstančius dolerių įeigos. Ati išmokę, ale antroj, tai ir
Socijalistų žemumas.
i
Man išrodo, jog tai išeitą traukus gi agitavimo lėšas pa
99
buvo daug — į 300. Gryno
“
Lietuvių
Balsas
tuos
švakai
mintyje
turėjo.
ant gero ir visiems. Juk svar siliko gryno pelno apie $800.00
Nors mūsą socijalistai gi pelno liko $50 su centais. Pas
bu, kad moterys dalyvautą ir tuos į centrą aidoblistų -iš Taipgi per ištisą lošimą ma riasi, kad jie stovi ant aug- kirti parapinjos naudai.
“Lietuvią Balsas” rūpinasi žadinti lietuvių tautos
darbininkiškame judėjime ir siuntė. Taigi geriau aidobli- tyt buvo, kad lošėjams bei što laipsnio, bet pasirodo ki
L. D. S. kuopa mokinasi
lošėjoms
permaža
buvo
nuro

sąmonę
ir stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų karės
kad prigulėjimas prie darbi- stams — socijalistams nusisekė
taip.
Nesenai du socijalistų veikalą “Medicinos Daktadyta
kaip
lošti,
todėl-gi
ir
įs

pabaigos.
bininku Sąjungos joms būtų negu Lietuvią Dieną. O mes,
apsirengė kunigiškais drabu ras. ” Vaidys gegužio pabai
pūdžio taip kaip ir nebuvo.
“Lietuvią Balsas” padeda šviesties ir tobulinties;
palengvintas.
ką dirbtuvėj’ manėm esą
Tai-gi, aš manau, kad tie žiais, nusifotografavo, vis kad goje. Pelnas eis “Streikierių
M. Mažeika.
jis
ragina
tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokinti iš
skriaudžiami, nūn dar labiau du dalykai atsako už šio lošimo pajuokti tikėjimą ir kunigys fondan.” Girdėjau, jog ir
svetimtaučiij kas tik dora ir naudinga, o nesigabenti grį
nuskriausti. O išgirdome nuo nepasisekimą Pageidaujama tės stoną. Tas parodo, kad šv. Onos dr-ja tjirės pramogą, It žtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautą.
streikierių vadų, kad jie pi tad yra vardan lietuvių scenos mūsą socijalistai serga protiš o pelną skirs parapijai.
“Lietuvią Balso” didžiausias troškimas sujungti tau
NAUJA L. D. S. KUOPA.
P. K.
nigus susiėmę liepė mums eit dailos, kad Wilkes-Barr’ią vy kai. Kas-žin ar jų visų toks
tiečius
viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruošti
COLLINSVILLE, ILL.
į cukernę dirbti nieko nelaimė čių dailininkai atkreiptų atv- yra žemas išmanymas?
kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję gink
S. Dainius.
dą į viršminėtą patėmijimą.
lai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavir
Nekuriems pasidarbavus su jusiems.
Cukerninkas.
Nekurie savo roles gerai iš
tusi per karę dirvonais, prirausta duobių ir griovių, lau
sibarė nauja kuopa iš 5 narių.
(Šita žinia paimta iš leidi- pildė. A. Volugevičius žydo
Tik ką išleidome nepaprasto indomumo knygelę vardu —
kia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai aptveriami.
‘Galvočius.” Tas lei- rolę puikiai sulošė; O. BurogiuTie nariai daug žada pa
“Lietuvią Balsas,” dėdamas savo skiltyse kuopi9! ’
būsiąs “mėnesinis Phi tė, J. Burogas ir F. Černiaus
sidarbuoti gerovei savo brolių
giausia kaina skelbimus-leškojimus, grąžina tėvams vai
darbininką ir darbininkių ir ladelphijos kataliką laikraš kas ir-gi pusėtinai sulošė Dara
kus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius brolius,
sutraukti visus prie taip pra tis.” Turi 4 pusi., nedide tos, Jokūbo ir Prano roles.
Tai naujovių ošia “Darbininko” išleista knygelė, kuri U seseris, gimines ir pažįstamus.
kilnios organizacijos L. D. S. lio formato. “Galvočiaus” ad Katriutė pasirodė be gyvumo; tinka ir katalik
socijalistams. Ddšiol dar niekas nebu
“Lietuvią Balso” kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9
resas: Ign. Valančiunas, St. Rožytė šiek-tiek daugiau tu vo išleidęs tokis, y knygelės apie socijalizmą, kuri tiktų ir kata
mėnesiams
3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb.
Mes linkime jums geriausią Charles Seminary, Overbrook,
likams ir socijalistams.
rėjo
gyvumo
negu
Katriutė;
60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45
pasekmių.
Pa.)
Dailiai išleista, ant brangios popieros ir kaštuoja tik 10c.
Stasys, paviršiui išrodė ant
kap. Skyrium numeris 5 kap.
L. D. S. Valdyba.
suaugusio vyro, o kalboje vai
Skelbimą kaina. Petito (smulkaus rašto) eilutė (da
CICERO, ILL.
ko balsu (režisieriaus klaida);
linant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą — 60 kap.;
Pranas suvis be drąsos lošė,
po teksto — 30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems giminių
Darbininkai veikia.
CHICAGO, ILL.
lyg ko bijodamas. Potam vėl
arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeikų. AmeNori smagiai ir naudi aBalandžio 22 d. ivetinė dar patėmvta, kad pasirodė ant
Nuo Town of Lake.
'
rikoje
prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. petito eigai laika praleisti? Išsi
bininkų kuopa turėjo susirin scenos vienas muzikantas be
rašyk “DRAUGĄ”, O Ji
' lutė, giminių ieškantiems po teksto 10 centų petito eitaip
pamėgsi skaityti,
Balandžio 22 d. vietinė dar- kimą. Nors kuopa jaunutė, atsakančių veikalui drabužių ir
kaip kad šis vyras. Dien
:
lutė.
raštis “DRAUGAS” me
parapijos svetainėj prakalbos, vienok pasibriežus daug veik veidu neteptu. Tas, žinoma,
tams kainuoja 84.50. Chikurias surengė naujai susitvė ti. Žada greitoje ateityje su lyg ir gadino tą visą sceną.
cagoje 86.00.
Adresas:
Adresuokite:
rusi L. D. S. kuopa.
rengti prakalbas su lošimėliu.
Šie patėmijimai, manau,
“LIETUVIŲ BALSAS,
’’ Petrograd, Baskov 29.
*
DRAUGAS PUB. CO.,
Tikimės iš vietinią lietuvių yra Wilkes-Bariečiams reika
Į susirinkusius pirmiausia
1800 W. 4«th Street.,
< ~
lingi, nes gana, tankiai tos
CHICAGO, ILL.
prakalbo vietos gerb. klebonas užuojautos.
S. Dainius.
pačios
viršminėtos
klaidos
at

kun. A. Skrypka, ragindamas
sikartoja jų lošimuose. Prie
visus kas tik išgali rašyties
CHICAGO, ILL.
progos
noriu pagirti Wilkesprie L. D. S.
Paskui kalbėjo
Ateikit visi.
-Barių
jaunimą
už darbštumą.
gerb. kun. A. Briška ir p. K.
LDS.
25
ir
38
kuopos
ren

Nors ir apielinkės miestuose
Pakštas.
Abu kalbėtojai iš
gia
labai
puikią
pramogą.
Mel

kaip
Scrantone, Pittstone, ir
kalbingai ir aiškiai prirodinė
džiame
visą
kuopą
LDS.
Chi

Kingstone
jaunimas lošia vei
jo vertę ir naudą krikščioniš
cagos
ir
apielinkės
ir
kitą
at

kalus, bet Wilkes-Barriuose ii
kos darbininkiškos organizaci
silankyti
ant
šito
gražaus
va
daugiausia.
Maldaknygės.
jos.
karėlio,
nes
jau
senai
iš
anks

Ten
Buvęs.
Po prakalbą buvo padalin
tas laikraštis “Darbininkas.” to pradėta rengti. Įvyks ne
No. 1. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A. L. R. K.
Minėtoji kuopa žada pastoti dėlioj 6 d. gegužės 1917 m. 7
Kunigų Sąjunga.
Čia tilpsta giesmės, stacijos,
BROOKLYN,
N.
Y.
viena iš didžiausią, nes čia vai. vak. bažnytinėj svetainėje
graudūs verksmai, apaštalystės pamaldos, rožanAukos į Tautos Fondą.
*
čius,tretininkų įstatai, įvairios maldos ir tt. Drū
didžiausia lietuvią kolonija A- Union Avė. ir 18 gat.
Kviečiam
visus
širdingai,
Šios
ypatos
aukavo
po
$1.00
tais
drobės apdarais, aukso krašteliais....................... 40
merikoje.
No
J.
PAMALDŲ
VADOVĖLIS. Ta pati kaip No. 1, sku
nes
bus
paskutinė
pramoga.
Viper pp. Aleksandravičių išleis
Linkime labo naujai kuopai.
rdės
apdarais
...................................................................... 60
JUOZAPAS ZUPKAUSKAS
tuves: K. Dobravolskis, F. Ku
Jonas-Svečias. is būsit patenkinti.
\ *

Dovanos, Dovanos.
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“Pažinkime Socijalizmą
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Jta

eec

Draugo” [Knygyne Gaunamos
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_______

P. Va-lis. čas ir p. Jesukonis. Viso auką

ATHOL, MASS.
Našlaičių likimas.
Nesenai čia mirė tūla motėviškė
(kaip ji vadinasi?
Red.)
Mirė ligonbutyj po
mažo.
Paliko vyrą su keturiais mažais vaikeliais — vy
resnioji mergaitė turi 10 metą,
kita 5, trečia 3, ketvirtas da
bar keletos savaičių. Taigi
dideliame skurde ir nubudime
paliko našlaitėliai.
Jei tėvas
būtą ne girtuoklis,’ tai ir tiems
vaikeliams būtą linksmiau au
gti, bet dabar tėvas yra gir
tuoklis ir prasigėręs, negali
patinkamai savo vargšą naš
laitėlių aprūpinti, nes jis ir
pirmiaus kaip buvo dar gyva
jo žmona girtuokliaudavo, bet
vistiek tie maži vaikeliai būda
vo motinos aprūpinti. Taigi
dėl savo nelabo papročio var
gsta jis pats ir savo mažučius

vargina.

Taigi, kurie gyve-

nate kaimynystėj, pasigailė
kite tą našlaitėlių. Jei mato
te kada juos nuliūdusius, vi
sada juos nuraminkit ir palinksminkit ir jiems pslgelbėkit. Rodos pats mažasis jau
yra vienos kaimynkos priglau
stas.
Tėvas rodos pasižadė
jo po kiek primokėti.
Trijų
metą mergaitė yra nesveika.
Dabar ji yra išvežta į ligoninę.
Pasitaikė man su našlaitėmis
kalbėti ir kaip jos savo vargus
pradėjo sakyt, tai aš pats ap
siverkiau. Aš paklausiau vy
resniosios mergaitės ar tėve
lis paperka ko valgyti.
Tai
ji man atsakė, kad ją tėvelis
daugiaus pasiperka gerti, o ne
valgyti.
Dar ir daugiaus to
kią panašią klausimą buvo, bet
aš čia nenoriu daug vietos
laikraštyj užimti.
Užteks ir
tiek, kiekvienas Athole gyve
nantis žino ir mato apie tą ją
skurdą ir liūdną gyvenimą.

$13.00.
P. J. Viršulis pridavė $9.00
auką, kurios buvo surinktos
per pp. Ragelią krikštynas. P.
J. Žerulis pridavė auką $5.00.
Tai likusis pelnas nuo 41 kp.
Vyčią bernaičių ir mergaičių
Velykų vakaro, kurie skiria
mi taip-gi dėl mažučių Lietu
voj.
Viso pribuvo auką šiuo
kartu be mėnesinią mokesčių
$27.

18 skyr. rašt. P. Montvila.
X

PIT8TON, PA
Šiais laikais taurtum čia
visiškai nieko neveikiama arba
visai lietuvią nesiranda, bet
ne, yra lietuvią ir veikiama tik
mažai garsinama ir bene bus
priežastis štai kur. .Dauguma
dabartiniuose laikuose apleidiža kasyklą darbus, o važiuo
ja prie šiaip darbą.
Tuo ir
pasimažina darbininką.
Balandžio 27 d. laikė susi
rinkimą Liettivią Dramatiškas
Kliubas, kur priguli daugiauisa choro nariai. O visi žino,
jog Pittstono choras vienas iš

z

MAŽAS AUKSO ALTORIUS.
No. L. 02. Paprastais, drūtais apdarais,-auksiniais kraš
tais, briaunelės apkaustytos pasidabruotomis blekelėmis, su kabute..............................
60
No. L 04. Franeūziškos juodos slidžios skurdės minkštais
apdarais, apvaliais kampeliais, aukso kvietka, kryžutis ir parašai, auksinti krašteliai.......................... $1.25
No. L 05. Balta, ornamentai aloniaus kaulo ir celuloidos,
,
3 sidabriniai medalikėliai prie šono, metalinės
briaunelės, auksinti kraštai...................
:......... $1.00
No. L. 06. Baltos celuloidos apdarai, ornamentai kaip ant
šio paveikslėlio ir kitoki, aukso parašai ir lapą kra
štai su kabute.............................. .. ......................$1.50
No. L. 07. Baltos celuloidos apdarai, ant vieno šono kvietkuotas kielikas su kauline kabute, auksinti lapą
kraštai. Yra tai viena išgražiausią knygelių... .$1.75
BREVIORELIAI.
No. L. 12. Juodi audimo apdarai išrodo kaip akuriniai,
grąžūs išspausti išmarginimai, lapą kraštai raudoni .35
No. L. 14. Juodos franeūziškos skarelės apdarai, auksi
niai parašai ant šono ir nugaros, lapą kraštai rau
donai auksuoti, apvalūs kampai............................. .'...75
No. L 15. Juodos franeūziškos skarelės minkšti apdarai,
auksiniai parašai, raudoni auksinti kraštai, apva
lūs kampai..... ................................................................ $1.00
No. L. 16. Baltos skarelės kieti drūti apdarai, gražūs iš
spausti išmarginimai, lapą kraštai auksuoti...... .50
No. L. 17. Baltos skūrelės minkšti apdarai, aukso keyžutis ir parašas, auksuoti kraštai, apvalūs kampai .60
ANIOLAB SARGAS.
No. 408. Juodi skarelės minkšti apdarai, auksinti apva, H kraštai. *448 pusL..................................................... $1.25
Mažiaus dolerio pinigus galima siąsti krasos ženkleliais.
Užsakymai veikiai išpildomi.
.
Adresuokite:
DRAUGAS PUB. OO./
CHICAGO, nx.

'

\ f

MUOMI NUOŠIRDŽIAI UŽKVIEČIU SAVO TAUTIEČIUS
IR PRIETELIUS ATSILANKYTI PAS MANE

& Be HARRISON CO.KRADTŪVEN,
662-672 WASHINGTON ST.
su kuria esmi surištas bendrais ryšiais nuo devynių metą.
Esmi pilnai užtikrintas, kad galiu sučėdyt jums pinigą, kada
pirkaite SIŪTA APSIAUTALĄ, DRABUŽIUS AR PASIPUO
ŠIMO DAIKTUS BEI SKRYBĖLĘ AR ČEVERYKUS. Pas
mus yra didžiausias pasirinkimas, ko tik reikia. Mūsą pava
sariniai siūtai ir apsiautalai vyrams ir jaunikaičiams jau gata
vi ir padirbti pagal naujausią madą ir stilių. Mes galime pri
taikyt drapanas kiekvienam, nežiūrint kaip tas būtą sunku,
nes mūsą noru yra užganėdint mūsą rėmėjus, kad juos visuo
met palaikyti. Ateikite ir leiskite mumis jus pertikrint, kaip
daugelis kitą mūsą tautiečių ir prietelią kad persitikrino apie
mūsą sąžiningą patarnavimą. Jeigu katras būna neužganėdin
tas, tam su noru grąžiname pinigus be jokio klausimo.
MŪSŲ KAINOS VYRUKŲ IR VAIKINAMS SIŪTŲ KUO
$12.50 IKI $80.00. ČEVERYKAI NUO $8.50 IKI $8.00.

S. H. HARRISON CO.
662-672 Washington St,
BOSTON, MASS.

———————
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“VELNIAS IŠRADĖJAS.”
28 balandžio Boston Opera
House “Gabija” statė M. Pe
trausko operą “ Velnias Išradejas.”
Jau senai prie to ruoštasi,
ir galima sakyt ruoštasi tin
kamai.
' ' ,
į.

Visu kuom vadovavo patsai
kompozitorius. Ir mes mato
me, kad: nusamdyta vienas
išdideliausių ir gražiausių Bo
stono teatrų, intaisyta kostiu
mai ir kiti reikalingi reikme
nys, artistai lošėjai parinkti
iš įvairių kolonijų, kaip tai
iš Scranton, Pa. p. A. Sodeika,
iš Brooklyn, N. Y. pon. Kriau
čiūnas ir kiti iš apylinkės mie
stelių su geresniais balsais ži
nomi žymesnieji solistai, ne
skaitant jau vietinių So. Bos
tono dainininkų, lošėjų, šoki
kų ir muzikantų.

orchestroj 'apie 30. Viską di
rigavo pats kompozitorius.
Muzika gana puiki. ;
Veikalas . geras, ir priginališkas s mūsų lietuviško
je muzikos srityje — bet jau
iš pirmų akordų net ir nežinodamas autoriaus vardo pažinsi,
kad tai yra veikalas ^, M. Pe
trausko: nes visame kame žy
mi jo technika ir apdirbimas.
Visoje operoje muzika įvai
riomis temomis, variacijomis,
tarpais ir koloroturomis įvai
riai išgražinta.
’
O viskas taip prigimta, taip
priprasta ir tarsi, jau kurten
senai, senai girdėta ir žino
ma. .. Tai tiek apie šio veika
lo muziką.
” z
1

>■ A--.

menei geresnė. ,
Dalykas štąi kame. .
Trečiame akte Belzebubas
apdovanoja artojų velnią me
daliu ir pragaro raštininkas
tąjį medalį jam pririša prie
uodegos palei pat stiiųbirį ,na
ir eina visi velniai per šerengą
bučiuot į tą medalį.
Iš to
liaus žiūrint išrodo, kad bu
čiuoja velniui į pauodegį. Ka
me čia yra estetiškumas daili
ninko žvilgsniu? ir kaip tas
išrodė atsilankiusiems svetim
taučių inteligentams — spėki
te patys...

Bet dar neviskas.
Pabaigus pauodegio adora
ciją velniams, tą patį daro vi
sos raganos — o tos raganos
vis tai mūsų lietuvių tautos
žiedeliai, skaisčiosios gelton
kasės su savo spindančiomis
mėlynomis žiedriomis akelė
mis, visos jaunos, ir taip ma
nau, padorių tėvų dukterys...
Tegul tai scena ir iš praga
ro dugno yra, bet čia jau
peržengiama visos ribos esteti
kos, skonio, ir padorumo —
tai yra begėdiškumo auklėjimo
lekcija!!...
Gal tas įvyko per klaidą
— bet tokia klaida yra nedova
notina, o jeigu tas buvo daro
ma su apskaitliavimu — tai
vra pažeminimas mūsų tautos
svetimtaučių akyse ir pažemi
nimas padorių merginų akyse
visos lietuvių visuomenės.
Jeigu dėl komizmo scenos
reikia, kad medalis būtų ri
šamas prie' velnio uodegos ir
bučiuojamas, tai galima tą me
dalį pririšt prie galo uodegos
ir tąją uodegą padėt, duoki
me sau, ant stalo ar ant kė
dės, arba kad ir paliept ko
kiam kitam iš pragaro virši
ninkų po ja atsitūpus palaikyt
iškėlus rankose, tuomet tai
tasai bučiavimas kad ir mergi
noms neatneštų jokio pažemi
nimo, būtų tik nekaltos juoko
žaislas, dabar taip buvo, tai
visai fę.
Bet dar neviskas.
Užbaigiant viską yra -bale
tas, kur šoka velniai su raga
nomis šokius pagerbimui Bel
zebubo.
Kaipkurie šokikai šoko mū
sų paprasčiausią
lietuvišką
polką.
Jau_ kas, kas,
ale
polka tai mano nuomone yra
vienas iš padoresniųjų šokių ir
jam vieta mūsų svetainėse ir
namuose o ne pragare.
Pragarui šimtą sykių ge
riau tiktų amerikonų “Tan
go.”
Tasai šokis raganų su vel
niais, kur jos išsivilkusios iš
viršutinių apsiaustų šokinėda
mos žargosi taip, kad net apatinės kūno dalys publikai
matosi, tai jau kibą tinka tik
tai.... kam ir kur nesakysiu.
Tai tie dalykai visą gražaus
vakaro malonumą ir skonį su
darkė, o kas tam kaltas, tai
aš nežinau.
Tokį veikalą patartina vi
sose didesniose kolonijose perstatyt, tik žinoma vengiant
viršui minėtų nepadorumų. O
jų prašalinimas veikalo geru
mui nei iš muzikališko, nei iš
estetiško, nei iš męralio at
žvilgio nieko nekens ir lietu
viškai dailiai vien tik garbę at
neš, o kartu ir mūsų gerbia
mam kompozitoriui p. M. Pe
trauskui.

lošimais, deklemacijomis, dai
nomis, driliais ir kitokiais pamarginimais.
Sulošta veikalas ‘ ‘ Pagunda. *’
Lošė p. J. Bendoraitis, p-lė O.
Protašiutė ir p. J. Markelionis.
Visi savo roles atliko labai
puikiai, aplodismentams ne
buvo galo, net salės sienos
drebėjo.
Po to sekė deklemacijos
penelitj Kiburiutės ir Grabijoliutės; deklemavo labai gerai.
Duetą “Onytė” sudainavo
Worcester’io Vytės, panelės E.
Šaltėniutė ir E. Bąltrušaičiutė labai gražiai —net du kart
buvo publikos iššaukiamos at
kartoti.
Toliaus sekė dijalogas “Oficierius ir kareivis” kurį at
liko gerai pp. J. Keršis ir J.
Motiejūnas. Bet pats dijalogas
nelabai tinkamas scenai. Kal
ba labai aštri ir pati mintis
nepergeriausia.

Kviečiame į tuos vakarus
visus darbininkus ir darbinin
kes.
v

Išėjo iš spaudos
dailiausias
“DarbininkoM
Leidinis

■

LDS. Komisija.

Naujosios Anglijos jaunimo
domai. Kas iš jaunimo veikė
jų ar jaunimo organizacijų,
kuopų, draugijų norėtų pri
sidėti prie Lietuvos Vyčių ren
giamo gegužio 30 d. išvažiavi
mo, meldžiama tuojaus apie
savo prisidėjimą ir programą,
kokį norėtų suvažiavime iš
pildyti, praneškite šiuo ant
rašu:
242 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass- Pageidaujama, kad
visos katalikiškos jaunimo‘drjos, o ypač Vyčių kuopos su
savo programais suvažiavime
dalyvautų.
Visas pelnas eis
nuo karės nukentėjusiai Lietu
vai, tai visiems verta uoliai
padirbėti, kad kuodaugiausia
pinigų surinkti.
Išvažiavimo tikietų jau ga
lima gauti “Darbininko” ad
ministracijoje 242 W. Broadwav; pas p. J. P. Markelioni
236 D St. ir kitus Vyčius.

VAIZDELIAI

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATDLAIT1S

Paraše Jonas Kmitas.

Ofiso udy no*
1-3 P. M. 7-# PJL

Kaina 30c.
Turinys*
Įžangos žodis. Uuosis.
Progos belaukiant. .
Indomi vieno laikraščio pradžia.
Iš daugelio vienas.
Raudonas kaklaryšis.
Gyvenimo pasaka.
Literatas.

Dabar paveizėkime į jo per
statymą.
Geriausiai savo ro
les atliko: p. Vitaitis (rolėje
pragaro raštininko ir uošvio)
Imant po daugiaus duodame
ir panelė P. Šarkiutė (močiu
didelius nuošimčius.
tės rolėje).
Gerai atliko pon.
Siųskite užsakymus tuojaus.
A. Sodeika (rolėje Belzebubo),
Kunigas Kemėšis paaiškino
artojų velnias p. K. Kriaučiū
apie L. D. S- Savaitę ir apie
“DARBININKAS”
nas ir piršlio rolę p. A. Višjaunuomenės dalyvavimą loši
242
W. Broadway,
Publika per spaudą visų
niauskas.
muose ir aplamai apie gerbimą
trijų srovių priruošta, ir prie
, So. Boston, Mass.
padorumo, kaipo mūsų tautiš
Pusėtinai atliko J. Velička
atsilankymo paraginta.
Net
kos brangenybės.
frclf-vj-.'it iš bažnyčios ger. kun. kle (artojo rolėj) p. A. Kalinaus
Dainavo
solistai
pp.
D.
Anbono T. Žilinsko patarta žmo kaitė (bobos rolėj)p-lė O. Liuttanavičia, J. Varaitis ir pane
nėms paremt tą gerbiamojo kevičiutė (dukters rolėje), J.
lės St. Motiejūnaitė, E- NarinS. L. R. K. Am. 21 kuopos
mūsų tautiečio kompozitoriaus Palionis (senuko rolėje) p. O.
kevičiutė.
pritariant
pijanu
p;
susirinkimas
bus 6 d. gegužio
Šarkiutė (mergos rolėje). Bissumanymą...
M.
Karbauskui.
Visos
solis

1-mą
valandą
po pietų. Pra Ar nori greit išsigydyti? Ge
Atėjo senai laukiamoji die kį silpniau St. Mockus (ponų
tų
dainos
pavyko
kogeriausia.
šome visų narių ateiti ant šio riausiai padarysi jei vasaros laiku
na, visomis gatvėmis žmonės velnias) p. Varaitis (valdinin
Visi
buvo
po
kelis
syk
iššau

susirinkimo, nes yra daug turėsi sausas ir švarias kojas, kas
tik plaukia į teatrą, kaip van kų velnias) ir kiti.
kiami
atkartoti.
svarbių dalykų nepabaigtų; to tau daugiausia priduos smagumo
Belzebubas antrame akte
duo upėmis į jūres.
Ponas
J.
Strakauskas
pa

dėl malonėkite nepamiršti, kad ir nedvoks tavo kambarys. Jei no
Matosi žmonės veik iš visų buvo silpnokas, bet pirmame
skambino
dailiai
ant
cimbolų.
galėtume
pasekmingiaus veik ri greit sustabdyti, tai vartok
apylinkės lietuviškų kolonijų, ir paskutiniame tai nustebino
Dar
sulošta
“
Tėtė
pakliuLeonarda, geriausias kojų gyduo
ti.
žmonės įvairių įsitikinimų, pa visus savo išsidirbimu.
O. Paulaičiutė, rašt.
”
Tėtės
rolę
lošė
p.
Gri

vo.
les ir proškus, kurie yra užtikrin
Artojų velniuje kaip tik
kraipų, išsilavinimo, skonio,
gas;
Marytės
p-lė
E.
Narinketi kaipo vienintelis kojų gyduolės.
priešingai, iš pradžios jautėsi
lyties, amžiaus...
vičiutė,
jaunikio
studento
p.
Patarimai ir gyduolės prekiuoja
Čionai matome sėdinčius lyg kad stoka drąsos, bet juo
D.
Antanavičia.
Atliko
viską
$1.00;
Bostono visus 3 kunigus, vi tolyn juo labiau publiką užža
gerai.
Ypač
dainelės
gabių
LE0NARDS CO.
Visokius spaudos darbus pa
sus katalikiškų, liberališkų ir vėjo.
Bet už visus geriausia
artistų-solistų
publiką
žavėjo.
21
Barcley
St, Worcester, Mass.
socijalistiškų redakcijų redak tai pasižymėjo p. Vitaitis ir
veskite “Darbininko” spaus
Labai
pūikiai
nusisekė
mer

torius šu jų štabais; matome dar vienas velniūkštis ‘jo patuvei.
gelių gražus drilius “Sniego
visus mūsų stambesniuosius gelbininkas, kurio vardo ne
sparnai,” kurį išpildė 17 kuo
lietuvius biznierius iš visos a- sužinojau.
pos
Vytės vadovaujant p-lei O.
pylinkės, visus vargonininkus,
Gražiausių, naujausių, įvai
Šarkiutės-Močiutės rolė la
Protašiutei.
Laike driliaus
dainininkus, artistus lošėjusbai trumpa, bet panelė Šar
riausių
knygučių galite gauti
Jau 36 metai, kaip gyvuoja
vienas Vytis pasirodė ant sce
-megėjus iš įvairių kolonijų —
kiutė joje spėjo parodyt savo
Prof. Štern Šokių Mokykla, 952
nos kareiviškoje uniformoje “Darbininko” knygyne.
vienu žodžiu visą prakilnesnę
prigimtus gabumus ir tikrai
Broadway, kamp. Myrtle Xve.,
feu
amerikoniška
vėliava
ranko

mūsų visuomenės dalį, kuri
ąrtistišką, scenišką išsilavini
Broooklyn, N. Y.
je, o sale jo jauna Vytė išsklei
šiokiuo ar tokiuo žvilgsniu fmą —- tai yra žvaigždutė Nau
Waltz, Two Step, Fostrot,
dusi lietuvišką vėliavą. Dridomauja mūsų daile.
josios Anglijos lošėjų tarpe.
One Step ir įvairūs naujausios
lių
šokusios
merginos
ir
visa
Kas-gi čia tą visų sluogsnių
P. Višniauskas publikai ge
mados šokiai mokinami, privatišpublika užtraukė Vyčių hympublikos minią sutraukė? Nie
riausia patiko nudavime gir
kai ir kliasoje. Mokestis nuo $5.ną, — tai buvo iškilmingas re
kas kitas, kaip tik lietuvys
tuoklio.
00 iki $10.00 pagal šokių. Mokyk
ginys...
Pirk
farmą
didžiausioje
Am
e

tės jausmai, kaip tik vien no
Apie tai, kad visi artistai
Režisavo p. Pranas Stra rikos lietuvių farmerių kolonijo la atdara nuo 9 ryto iki 11 vai.
ras išvysti ir pagerbt lietuviš
vokalę programo dalį atliko
kauskas, kurio didelis darbš je, kurioje apsigyveno jau 380 vakaro, taip-gi ir nedaliomis.
kosios dailės kūdikėlį — dai
gerai, tai nėra ką nei sakyt,
tumas ir pasišventimas daug lietuvių farmerių. Turi ūkiškas Mokiname balių šokius ir stage lės rūmuose, o tuomi kūdikė
nes buvo parinkti tam tyčia
prisidėjo
prie vakaro pasiseki- draugijas, parapijas ir lietuvį aus. . Klausk atsilankydamas in
liu ir yra mūsų gerbiamojo
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Abelnas viso vakaro įspū
Choras būtų neblogai savo
950-52 Broadvray, Brooklyn, N. Y.
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blikos daljs tų apsirikimų ir
vinėja atskaitas Belzebubui, o
PIRMO* KLESOS
vis skaitlingiaus pradeda apsi
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Viskas nusisekė gerai, bet...
Dantis ištraukiami ir pripil
atsižymėjo, nes nieko nepel
gerų farmų: mažų ir didelių su
bet... medalis tur dvi pusi.
domi visai be skausmo, su
nęs vien tik pavogtą nuo arBažnytinėje Salėje
visais budintais, sodais, dirbamu
Taip ir čia buvo.
geriausiais prietaisais, su
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ūkių
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gužio 6 d. 1917.
ti nekaltybe.
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FKIK DORCBESTER ST.'
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Nekal
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♦
Toliaus velnias eina tarnau tybę kartais pagerbia net ir
bė, sumišimai ir badas.
' «
ramų. .
ti tris metus pas tą patį ūki aršiausi mūsų neprieteliai.
VYČIŲ PRAMOGOS
Miestuose bankos subankrutija.
ninką, nuo kurio buto pavo
Nekartą yra žmonijos istori
Pirmas buvo nedėlioję bai.
NUSISEKS.
gęs tą plutą duonos.
Tenai joje pažymėta; kad nekalty
namai lieka be vertės; milijonai
29 d.
savo išradimą pagamina ir to bės dorvbė sutriuškino krauge
žmonių iš miestų bėgs farmi;
Balandžio 29 d. So. Bosto
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puikybę,
kraugerikgumą
je šeimynoje parodo pirmas
Antras bus ketverge gegužio pirkti, bet jos tuomet bus šimU
ne, pobažnytinėje svetainėje
* •
kartų brangesnės.
Šį pavasari
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3
d.,
1917.
Lie
radimo tam tyč atėjusiam Bel
nusipirk
farmą
mūsų
kolonijoj,
Lietuvių tautiška žymė tai tuvos Vyčių apskričio kuopų
Trečias bus nedėlioję, gegu
Prirengiam pilnai $150.00 ;
zebubui.
kol dar darbai eina ir farmos pi
yra nekaltybės doros meile, tai delegatų suvažiavimas.
Su- žio 6 d., 1917.
laidotuves
už
Belzebubas iš išradimo* už gėdingumas.
gios.
.
.
važiavo dailus prakilnaus ka
Ketverge bus paskaitos, pra
ganėdintas, už ką pakelia vel
Užtikrinau- aq gg Jokių vir
O. šito veikalo išpildyme talikiško jaunimo būrelis ir
Turėti fąrmą, yra geriaus ne
kalbos
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pamargininią išradėją į pragaro viršinin kaip tik porą kartų ir prasižen padaryta daug naudingų nuta
ti gvaranti-Uvi 'aas
gu biznį; juo pragyvenimas bran
ą arba rin8r&- j
kus ir jam liepia pririšt meda gta prieš tą ingimtą visoms rimų, o kas svarbiausia, tai mai. Inėjimas už dyką.
gesnis, tuo farmeris turtingesnis.
lį prie uodegos, o visi velniai lietuvaitėms padorumą,' prieš atgaivinta ir sustiprinta vie
sai nemokykite.
J
Prašome koskaitlingiausia
ir raganos tur, atiduodami gar gėdingumą.
Mesk miesto gyvenimą ir eik
TeL Back Bay 6722
nybės “ryšiai katalikiškojo jau susirinkti.
bę, tą medalį pabučiuot. Ant
ant
farmos,
—
liksi
laimingu.
Ra

Sakau, kad to veikalo iš nimo tarpe.
Apie nutarimus
1666 VaahiagVm St Boston. i
Nedėlioję gegužio 6 d., bus šyk tuoj indėdamas už 4e. krasos
galo viskas užsibaigia velnių pildyme, dėlto, kad -galimai aš nieko nerašysiu, nes ma
su raganomis šokiais — pager-jtą veikalą statyt scenoje prieš nau, kad tai dalykas Vyčių perstatymai, choras, solistai ir ženklelių (štampe) gausi farmų
kitokie pamarginimai.
bimui Belzebubo.
kataliogą ir kolonijos mapą.
padorumą visiškai neprasižen- organo “Vyčio.”
"
'
* THE MAGIC SHOP.
Tas viskas yra marginamai giant ir veikalas netik ką sa
Adresuok:
Tą pat vakarą, toje pačio
Įžanga Misai maža.
Pfa*M Afrikoj
vMefo matfo*
ir vaidinama: duetais, kvar vo vertės estetišką žvilgsniu je svetainėje So. Bostono Vy
dirttoTf. Dirba Tiackii} ito ra daiktaa. JM
■ori
f
aati
Hak*
katalora.
ūilrfaak
Pelnas
t
d
vakaro
bus
paskir

trt»ojJ2aJ AdtSooSu’brip:
tetais, sikstetais ir čielais cho nenustos, bet priešingai dar čių 17 kuopa surengė apskričio
tas
į
L.
d
/S.
Streikierių
Fon

rais.
THIMAOKMOe,
toji jo vertė bus veikalo au suvažiavime atsilankiusių de
Peoples Statė Bank Building,
F. O. FOX *>•.
MOMIftOOK. MAM.
Lošėjų buvo apie 40 ypatų, toriui ir jo vientaučių visuo- legatų pagerbimui vakarėlį su dą,
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

v&aidaa Msaa
PrlaktetaAkMM.

419 Boylrtoi St, Bertu, Misa

So.

Bo«toh

605

Lietuviškas

ADVOKATAS
L

Wil/!am F. i. Houiard
Lietuviika pavardė buvo
Fhmm A J. Itotiituiu

315 Ėroadway, So. Boaton.

t

Ar šlapiuoja tavo
kojos.

Šokių mokykla.

Farmos! Farmos J

*

L.D.S. 1-mos kp.

DANTISTAS

DR. W. T. REILLY

ELLIS McCLEARY CO

i

>•

Anton Kiedis & Co.

I

STEVEN RAINARD SU
JAMES ELLIS CO.
Mes užlaikome tris dideles
krautu ves-namus, užpildytas,
geriausiais rakandais naujau
sios mados.
Kas perka ra
kandus prieš jų pakilimą kai
noje — tas išmintingai daro ir
pinigų daug sučėdina.

Apsidairykit aplink ir pa
matysit, kad mes geriausia ir
pigiausia galime jums rakan
dus parduoti ir jūsų stabas
gražiausia jais apstatyti. Mes
tą galime todėl padaryti, kad
mūsų rakandų krautuvės pa
didėjo ir sustiprėjo.
Vesk reikalus su mumis ir
susiartink su mūsų biznio vedi
mo būdais, o tikrai būsi pa
tenkintas.

James Ellis Co
Kampas BirB’way,
South Boston, Mum
Pinigais arba ant išmokėjimo.
Mūsų biznis sučėdina jūsų pi
nigus.

Uždėta 1878 m.
tomobiliais.

Pristatoma au

