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LDS. Centro Valdybos po
sėdis .bus seredoje, gegužio
16 dieną, 7:30 vai. vakare.
“Darbininko” redakcijos kam
bariuose, 242 W. Broadway,
So. Boston, Mass. Visi nariai
yra prašomi būtinai atsilanky
ti. ; '
Užkvietimai laiškais ne bus
siunčiama.
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1 būt, jam taip buvo lengviau pa deliais lapeliais nešinas.

Jis tarė:
sakyti visa ligi galo. Jis ir pa
— Štai išsižadėjimo aktas.
sakė visa, baigdamas, kad vie
Rusija virsta Europos Meksika.
Anglijos karaliaus ir Rusi nintelis išėjimas iš dabartinio Skaitykite:
Šiandie, 11 dieną gegužio,
jos ex-caro motinos buvo se padėjimo esąs tik išsižadėjimas
Mudu ėmė va skaityti puse
kun. Kaulakis, kun. Lietuvnisers. Todėl tuodu -vyru yra pus sosto ir . atidavimas jo mažą- balso. Dokumentas buvo pa
kas ir kun. Žilinskas atsilankė
Petrograde dabar atsibūna
Vienas Francijos ministeris
broliai.
jam Aleksiejui, kurio regentu rašytas gražiai, padoriai. Man
me pas Kardinolą Gibbonsą. Albert Thomąs atvyko Petro konferencija delegatų iš armi
Anglijos
karaliaus
tėvas
ir
būtų didysis kunigaikštis My pasidarė net nesmagu, atsimi
Pirmiausia kun. žūinskis pra
gradan prašyti visų Rusijos be- jos iš fronto. Ministeris MiVokietijos kaizerio motina bu kolas. Kai Gučkovas tatai ta nus, kai mes kartą buvome pa
nešė, atvežąs pasveikinimus iš siprovojančių partijų susitai liukov apreiškė Jiems, jog
vo brolis ir sesuo. Todėl juo rė, gen. Ruzskis pasilenkė ir rašę tam tekstą. Tečiau paEuropos nuo lietuviškųjų vys kinti ir susitvarkyti dėl smar- 1trūksta armijai maisto ir amu
du yra ir-gi pusbroliai.
prašėva carą po žodžių “ati
pasakė man:
kupų ir padavė vyskupo Kare
J. E. KAROSAS,
kesnio karės vedimo. Tasai :nicijos.
duodamas
savo broliui valdyti
— Tatai jau nutarta.
vičiaus į jį, Kardinolą Gibbon franzūzas išrodinėja, kaip pa
LDS. Sekretorius.
Kai Gučkovas pabaigė kal valstybės reikalus visiškoje
ATSIMETĖ NUO
są rašytą laišką. Kardinolas
GREIT SIŲS KRIUOsekminga karė išeis ant gero
bėti,
caras visai ramiai tarė: vienybėje su žmonių atstovais
KARALIAUS.
perskaitė ir pasakė, jis turįs ir Rusijai ir iš antros pusės koks
Anglija turi vėl keblumų su
MENĖS.
— Aš vakar ir šiandien visą įstatymų leidžiamosiose įstai
daugiau prašymų nuo lietuvių, Rusijai bus pavojus, jei užsi
amunicijos darbininkais. Jie
Graikijos
Salonikų
miestas
dieną galvojau \ ir sugalvojau gose tais principais, kurie bus
Suv. Vastijų karuomenės streikuoją. Apie tai daug ne
minėtinai, apie popiežiaus pas liks kaizeris.
atsimetė nuo karaliaus Kon išsižadėti sosto. Iš pradžių bu nustatyti” dar įdėti: “prisie
bus
siųsta
Francijon
be
ilgo
akirtąją lietuviams dienąskelbiama, o’ tik sužinota, jog
Gugužio 12 d. Albert Tho- 1
Valdžia tikisi, streikininkams .grasinama pa stantino. Miesto gyventojai vau sumanęs sūnui atiduoti kus visiems žmonėms.” Ca
čia mes išpasakojome var mas kalbėjo rusų vadams ke tidėliojimo.
pirmoji karuomenės dalis statymu iki/gyvos galvos prie buvo sušaukę didžiausią mas- sostą, paskui gi supratau, kad ras tuoj sutiko ir prirašė šituos
gus ir pasakėme, kad lietuviai letą valandų. Bet be naudos. jog
’Francijoj bus prieš liepos mė
jnitingą. Jį vedė pats majo išsiskirti su sūnum negaliu. žodžius, truputį pakeitęs, kad
iš šalies turi labai mažai pašelDabar talkininkų diplomatai nesio pabaigą. Tuo tarpu bus sunkių darbų.
ras. Kuomet jis pasiūlė rezo
Čia caras truputį stabtelė tokiu būdu išėjo “nesulaužomą
Pūjau mato, jog vargu ten įsis pasiųsta 112.000 kareivių. Kas
liuciją, kurioj apreiškiama at jo ir tarė:
prisiekus priesaiką.” Vadinas,
Gerbiamasai senelis mums
teigs šiuo tarpu pastovi val tai armijai vadovaus, tai dar PAŽADĖJO KO NETURI. simetimas nuo karaliaus, tai
— Tamsta, tikiuosi, supra Mykolas turėtų prisiekti kons
pripažino teisybę: ‘ ‘ mes Balti- džia. Jau pripažįsta, jog
minios
sušuko,
jog
turi
būt
Rumunijos
karalius
Ferdi

titucijai ir būtų tikras konstisi
tat.'
morėj, girdi, turėjome sanjun- Rusija virsta Europos Meksika. nepaskelbta.
prašalinta visa jo giminė. Taip
nandas
nesenai
darė
apžvalgas
tutmis monarclia.
Paskui tęsė:
giečių nukentėjusių naudai fėir
buvo
padaryta.
Miestas
savo
kariuomenės.
Kareiviams
Man rodėsi, kad to būtų vi
— Dėl to aš sumaniau išsi
TRŪKSTA KAREIVIŲ.
rus, kurie atnešė apie 30.000
Pereitą ketvergą gegužio 10
pripažino laikiną Venizeloso žadėti sosto savo broliui.
pažadėjo
po
karės
suteikti
že

sai
pakakę, bet atsitikimai to
dolerių. Aną dien aš gavau
Francijai ima trukti karei mės. Jis pats pirmiausia išda valdžią.
d. Rusijoj buvo sukaktuvės pir
liau
nuvedė... Aktas buvo pa
Taręs šituos žodžius, caras
listą, kaip bus pinigai pada
mosios Dūmos atidarymo. Bu vių. Jei Anglija ūmu laiku ne lysiąs savo dvarus bežemiams.
nutilo, lyg laukdamas atsaky rašytas rašomąja mašina ant
linti — belgams, francūzams, vo iškilmės, kur kalbėjo na atsiųs daugiau kareivių ir ne
dviejų ar trijų nedidelio for
serbams, rumunams, lenkams,
KAIP MIKALOJUS n IŠSI mo.
riai visų keturių Dūmų. Ta užims didesnį plotą, tai Fran
SKIRIA
BELGIJAI
mato
lapelių.
Tada aš tariau:
o lietuvių nėra.
Aš, sako,
ŽADĖJO SOSTO.
me išsireiškė Rusijos visuome cijos padėjimas bus visai blo
D
ARDAKELIUS.
Kai parskaitę radome aktą
— Šitas pasiūlimas mums
esu komisijos primsėdžiu, se
Francija ligšiol nešė
nės linkmė. Pasirodė, jog gas.
gerą,
paspaudėme vienas kitam
netikėtas.
Mes
teturėjome
gal
kantį panedėlyj turėsime susi
Po revoliucijos Rusija atsididesnė pusė krypo prie taikos didžiausią karinę naštą. Jos
rankas.
Man rodomi, kad ši
voje
tik
caraitį
Aleksiejų.
Dėl
rinkimą, nors nuo manęs pas
V. Šulginas, kurs drauge su
ant gile kokių išlygų. Ame kareivių krito labai daug ir norėjo Konstantinopolio ir
tas
paspaudmias
buvo širdin
to prašau leisti pasišnekėti su
kirstymas aukų nepriguli, bet
rikos korespondentai praneša, todėl dabar neturi iš kur papil Dardanelių. Talkininkų val A. Gučkovu buvo nuvažiavęs Gučkovu 15 minučių atsaky gas. Gal būt, ir klystu dabar,
aš galėsiu įnešti, kad iš tų pi
Tik džios iš naujo apkalbėjo kam Pskovan pasikalbėti su Mikalo
jog esą galima pasakyti, jog- dyti praretėjusias eiles.
nes tada buvau labai susijau
nigų ir jums koki du, trįs tūk
jum U, pasakoja smulkmenas mui.
visa viltis dingo, kad Rusija vargu Anglija išgalės daug gel- po karės
Caras sutiko bet nebeatme- dinęs. Atsimenu, kai paskuti-a __ - , 1, stančiai būtų paskirti.” Mes W« • 1 • •
apie caro sosto išsižadėjimą.
nį karią, pažiūrėjau į laikrodį,
padėkojome jam už malonų pri
'"Mudu išvažiavome TŠ Petra
ofensyvą. Vokiečiai jau visai misija su didžiu karštumu pra kijnijų
buvo be dvylikos minučių 12
Gučkovas
sakė,
kad
jis
ne

tarimą.
pilio kovo 2 d. 3 vai. Vak. 10
įsitikino į Rusijos karinės ga šė, kad Amerika kuogreičiau- pavesti Belgijai.
vai. Dėl to reikia manyti, kad
galįs
kištis
į
tėvo
jausmus
ir
Kalbant toliaus apie vysku
vai. mudu jau buvova Pskove.
sia organizuotų armiją, ir siųs
lybės iškrikimą.
po Karevičiaus laišką, gerbia
Anglija pasiskolino iš Por Aš tariaus visupirm pasikalbėti negalįs jo veržti. Man pasiro visas šitas istorijos atsitikimas
tų ją Francijon.
masai kardinolas pasakė, jis
tugalijos 60 garlaivių Tie su generolu Ruzskiu, kurs jau dė, kad caro veidas truputį nu buvo tarp 11 ir 12 vai. nakt..
Dabar Rusijoj laukiama su
Atsisveikinome. Man rodo
švito, šituos žodžius išgirdus,
duotų raštelį, kad kun. žilinPASMERKĖ SAVO DRAU garlaiviai buvo vokiečių. Juos buvo praneštas, kad mudu atdarymo
naujos
ministerijos.
si,
kad
nė katra pusė šią va
skis, kaip laiške parašyta, ga
Portugalija buvo sukonfiska- važiavova, bet lig tiktai trau aš pasakiau, jog caro noras
GUS.
Bet visuomenė nedaug tesitiki,
r
kad ir priešingas tam,f< kas nu landėlę neturėjo širdyje nieko'
lėtų kreiptis į jo diecezijos ku
kad naujoji ministerija, ku I Washingtone keletas Ame vus ir iš to kilo karė. Iš viso kinys sustojo, vagonan įėjo spręsta, bet pateisinamas. Ma- pikta. Man greičiau buvo gai
nigus dėl kolektų.
Kitoms rion ineis ir raudonųjų, galė
Portugalija sukonfiskavo 75 vienas caro adjutantas ir pra
rikos socijalistų turėjo susirin garlaivius.
diocezijoms jis neturįs juris
nešė: “Jo Didenybė tamstų žąjam carui, atskirtam nuo la žmogaus, kurs savo paklai
tų sutartinai veikti. Kandi kimą.
Tarp jų buvo Chas.
tėvų, gali atsirasti neapykan das taisė minčių gražumu ir'
dikcijos, bet galėtų duoti re
laukia.”
datai į naują ministeriją yra Russell, Wm. E. Walling, E.
tos
žmonėms, išskyrusiems jį su padorumu, — minčių, kurios,
komendaciją į vyskupus.
Išėjus iš vagono, tebuvo ke
TUOJ STATYS LAIVUS.
šie socijalistai Ceretelli, Tšei- Poole ir k.
Tasai
susirinki

Prašant, ar negalėtų mums dze ir Černov. Šie esą prie
li žingsniai ligi imperatoriaus tėvu motina. Be to didelis apšvietė sosto atsisakymą. Va~
Suv.
Valstijų
kongreso
bus
mas pasmerkė socijalistų “tar
pagelbėti reikale popiežiaus pa
traukinio. Rodosi, nebuvau su klausimas ar gali regentas pri žiūrėti caras buvo visiškai ra
šingi karės tęsimui.
ūmu
laiku
paprašyta
paskirti
ptautinį
”
suvažiavimą
Stocksiekti konstitucijai už mažąjį mus ir greičiau draugingas,
skirtos kolektoms dienos, ar
Tuo tarpu šimtai Vokieti-, holme, atsibusiantį viduryje vieną bilijoną dolerių pabuda- sijaudinęs. Ąš buvau taip nu imperatorių, tuo tarpu tokia nekaip šaltas.
,
negalima būtų kaip norint atsi jos šnipų išsijuosę veikia ir
vargęs ir nervus įtemptas, kad
vojimui
garlaivių,
Garlaiviai
Apreiškė, jog
Susikalbėjome su generolu
šaukti į kitus vyskupus? kar drumsčia, kad tik kuodidesnė gegužio m.
niekas, rodosi, negalėjo manęs priesaika būtinai reikalinga.
bus
statomi
su
didžiausia
pas

tas
apvažiavimas
tai
kaizerio
Mykolas
gi
pats
lipdamas
į
so

Ruzskiu,
kad bus du akto eg
dinolas pamislijo ir sako: “da nevarka Rusijoj būtų.
nustabdvti. Man vis dėlto tru
kuba.
Visos
plieno
liejyklos
sumanymas
ir
kaizerinių
soci

stą,
gali
prisiekti
ir
būti
konstizempliorių,
paties caro pasira
bar nepatogus kolektoms lai
putėlį buvo nesmagu, kad nuė
gaus
užsakymų
dirbti
garlai

jalistų
vedamas.
•
Minėtas
so

kas, ale priminkite man jūsų
jau į carą švarkeliu apsitaisę, tutiniu monarchu. Tokiu bū šytu, nes bijojome, kad audrin
cijalistų būrelis patvirtino, jog vių dalis. Per sekančius po juodas ir nesusišukavęs, ketu du, mudu su Gučkovu sutiko- game Petrapilyje mūsų atvež
kolektą dą sykį mūsų archTtarpe Amerikos socijalistų Mo- rą metų bus pabudavota gar rias dienas nesiskutęs, kator va, kad sostas* bus atiduotas i tas <lokumentas*gali kur leng
diecezijoj, ją galima bus pada
rris Hilląuit ir A. Lee yra laivių į 5.000.000 tonų įtalpos. gininko veidu, tik valandėlė Mykolui.
vai nusimesti. Tokiu būdu,
ryti vėliaus. Aš jums tai iš
kaizeriniai' socijalistai. Tie
Po
to
cara«
paklausė
mudu,
pirmasis
aktas^ parašytas ant
duosiu ant rašto, su rekomen
išleisto iš sudeginto kalėjimo.
KAS VEIKIAMA 20-DIENA kaizeriniai socijalistai suvažia
KALBĖJO
SENATE.
ar
galiva
gvarantuoti,
kad
išsi

nedidelio
formato lapelių, turi
dacijomis, o jus, remdamiesi
Mudu su Gučkovu įėjova į
_______
GEGUŽĖS.
vime
St.
Louise
pravedę
tiesiog
žadėjimo
aktas
tikrai
nuramin

likti pas gener. Ruzskį. Mes gi
mano raštu, galėsite tame rei
Anglijos ministeris Balfour šviesiai nušviestą vagoną. Va
judošiškas
rezoliučijas.
siąs
šalį.
atvežėm
antrą egzempliorių,
kale kreiptis ir į kitus vysku
Iš Worcesterio gauname ži
kalbėjo Suv. Valstijų senate. gone buvo gr. Frederiksas (rū
Į
tai
atsakėva,
kad,
kiek
ga

parašytą
ant
didelio formato
pus.
Keno vardu rašyti re nią, jog gerb. kun. Jakaitis
Pasakė, jog karė pasibaigs mų ministeris) ir dar kažin
NESĄS
KAIZERINIS.
lima
pramatyti,
šalis
tikrai
nu

lapelių, ir įdavėm į tikimas
komendaciją?”
nesenai visiems Springfieldo
tik po sunkios kovos. Sakė, koks generolas, kurio pavar
rims.
rankas. Buvo valandėlė, kad
Mes padavėme vardą kun. (Mass.) vyskupijos kunigams
Socijalistų vadas Morris jog reikės visų Amerikos pi dės nežinau.
Aš
nebeatmenu
gerai,
kada
šiam dokumentui grėsė pavo
Augustaičio, kaipo Tautos išsiuntinėjo:
Hilląuit buvo savo draugų pa liečių pastangų intempimo,
Po valandėlės atėjo caras.
caras
išėjo
į
gretimąjį
vagoną
jus.
Fondo (amerikonų) pirmsėd1) Ėv. Tėvo paraginimą,
vadintas kaizeriniu. Jisai pasa kad įveikti vokiečius. Primi Jis buvo apsitaisęs vieno Kau
“Rus. Vied.”
žio. Kardinolas pasišaukė sa
2) Vyskupo Karevičiaus lai kė tokiuo nesąs, nes jis gimęs nė, jog submarinai tai didelis kazo pulko forma. Jo veidas pasirašyti akto. Maždaug apie
Ui
vai.
caras
vėl
grįžo
nedi“
L.
B.
”
vo sekretorių ir liepė minėtąją šku
.
Rusijoj, esąs Suv. Valst. pilie pavojus, bet, sakė, šioje ka nieko ypatinga nereiškė, buvo
rekomendaciją surašyti.
3) Pildomojo Komiteto pa tis, todėl esąs dvigubas talki- rėje jau buvo pergalėtos dides toks kaip visados. Pasisveiki
čia mes da patėmijome: aiškinimus,
nės kliūtys, negu submarinai. no su mudviem greičiau mei“Ar negalėtų, sakome, Jūsų
4) Savo asmenišką prašymą.
nękaip šaltai, padavė ran
___ >
Ezcellencija šį mūsų labdary- ‘ __
Be_to kun. _ Jakaitis_ varo
ką^ paskui atsisėdo ir papra
Karė Naikintoja
bės reikalą užtarti laike Ame smarkią agitaciją ir tarp drau
šė visus sėstųs, parodęs viet^
rikos vyskupų susivažiavi gų kunigų, kad tą dieną ir pa
Šios šalies valdžia šaukia mns prisirengtu
Gučkovųi savo šalyje, prie ma
mo?”
1
į
tys stambiausias aukas duotų
.
Mes turime daugiaus kaip 1,000,000 ketvir
žo stalelio, o man priešais GučKardinolas atsakė: “Kad ir ragintų žmones, kad tą die
kovą. Frederiksas atsisėdo to
tainių pėdų geros derlingos žemės, sutiksime iš
Vien tik žemės išdirbėjęs nesirūpins nes jis gerai
jūs būtumėte kiek pirmiau at ną aukotų nebe centais ir de
lėliau,nežinomasis
generolas
—
dalinti dėl kiekvieno mažomis dalimis, kuris tik
žino nors ateitų ir blogiausi laikai jis vis turės iš sa
sišaukę, vyskūpų suvažiavi šimtukais, bet čielais dole
prie
stalelio
vagono
gale.
Ro

tai ją apdirbs arba mes net pristatysime sėklų Ir
vo daržo vaisių dėl išmuitinimo savo šeimynos. Mes
mas buvo dar pirm keleto die riais (žinoma, viri, kas gali;
dosi,
šituo
laiku
įėjo
generolas
t.t.
Parodysime ką ir kaip reikia auginti.
lietuviai kurie esame pripratę prie ūkininkavimo tu
nų.
Kitas suvažiavimas bus bet gali didelė lietuvių didžiu
Ruzskis
ir,
atsiprašęs
carą,
pa

Taipgi mes parduodame kiek tik kas norės
štume , ypač šiais laikais sunaudoti savo gabumus.
už šešių mėnesių.
Už trijų ma).
sisveikino
su
mudviem
ir
atsi

geros
žemės ant jūsų pačių išlygų ir be jokių taksų
Mes tikime ant pardavimo daug geros derlingos
mėnesių vienok bus Amerikos
sėdo
Šalia
manęs.
per
du
metu.
žemės apnnk Bostoną. Tą žemę mes parduodame
vyskūpų susirinkimas reika "
APIE LIETUVIUS.
fimė
kalbėti
Gučkovas.
Aš
Tuo padalinimu kiekvienas turėtų interesuo
ant išmokėjimo arba rendavojame ją tiems kurie
luose katalikiškojo universite
Laikraštis Moming Worid
bijojau, kad Gučkovas pasakys
tis ir nepraleisti tos progos.
apsiims ją išdirbti. Ateik ir ištirk šį dalyką. Jei
to, galėtumėt jūsų delegaciją Herald (Omaha, Neb.) indėjo
carui ką pikta, skaudu, bet to
Delei platesnių informacijų' kreipkitės šiuo
atidėsi tai Tamsta ir mes turėsime nuostolį. Už in
atsiųsti.”
straipsnį “Lietuviai ir šveica
neatsitiko.
Gučkovas
kalbėjo
adresu: .
formacijas Tamstai nereiks mokėti.
Klausinėjo ir Šiaip apie Lie rai.” . Paminėta, jog per Lie
gana ilgai ir gražiai. Jis visiš
tuvos ir lietuvių padėjimą ir tuvą perėjo po keletą kartų ka
kai nelietė praeities. Jis išdė
Jonas J. Ramanauskas
reikalus. Padėkoję gražiai už riuomenės, jog tapo baisiai
jo dabartinį padėjimą stengda
širdingą ir malonią mūsų var nuteriota, jog Prūsijos Lietu
masis visa kaip reikiant išaiš18 Treinbnt St, Room 380,
Boston, Ma».
gams užuojautą, męs su ger voj gimė Kant ir jog Mickevi
1 kinti. Jis kalbėjo, nežiūrėijaIki
Telephone. Fort Hill 3568.
biamuoju seneliu atsisveiki čius buvo lietuvis. Po to ap
; mas į carą, padėjęs tiesiąją
nom.
. ____
rašoma truputį apie Šveicari
Esame ofise kiekvieną pėtnyčios vakarą nuo
1 ranką ant stalo ir nuleidęs aki*.
Vienas ii Buvusiųjų ją
,
.
s
*
> Jis nematė caro veido, ir, turMMMMMieMMMc
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Kuomet p. St. Šimkus bereikadangi pravardžiavo lietuvių
katalikų veikėjus, “Tėvynė”
ausis suglaudus tylėjo, bet
kada katalikų spauda faktiš
kai gerb. kompozitoriaus klai
das nurodė, “Tėvynė” sutvė
rė “naują kampaniją” ir “nekaisdama” katalikams prime
ta tą, ko jie visai ir nemanė
papildyti.
Mat, pas liberalus tiktai
tas dora ir prakilnu, kas per
jų liberališką koštuvą persun
kta,
Senu papročiu jie kata
likus vandens šaukšte nuskan
dintų,' jei tik galėtų.

•
NEIŠPASAKYTA DRĄSA.

šian nukrypo, mūs garbingi ir
savę girianti Amerikos Lietu
siai, linksma ir smagaus gyve
nimo apsvaiginti, rengia ir ar
teičiai tos rūšies pramogas. Tik
paimkime į rankas pastarius
numerius mūs laikraščių — ką
ten rasime! Pilna kvietimų į
šokius, koncertus, teatrus; dar,
kaipo priedas prie to viso, vai
dai už atsitikimus įvykusius
atsibuvusiose pramogose. Tik
rai —turinys mūsų laikraščių,
šiame didžio pavojaus momen
te, išrodo lyg koks raportas iš
bepročių namų, o Lietuviai -sulyg
kaipo gyventojai tos
dėl nelaimingiausiųjų instituci
jos.

daug visokių patarimų, įdo
maus veikimo pavyzdžių. Gei
stina, kad ir mūs laikraščiai
atsilieptų panašiai į lietuvių
visuomenę.

Bet kas mums šiuomet yra
reikalingiausia! —'tai ūkė
(farma).
Nieks taip mūs ne
apgins nuo bado šmėklos, nieks
geresnės nesuteiks Lietuvai
pagelbos, kaip Amerikos lie
tuvis ūkininkas.
Dalykas ai
škus.
Kainos viso, be ko ne
galima apsieiti kįla aukštyn;
ilgainiui,
ypač šeimynoms,
neužteks užlaikymui ir geriau
sio pelno. ' Kas turi šiek tiek
sutaupmto grašio ir toji bran
Tas-gi pelnas ar
Mieli broliai! laikas ir didis guma suės.
laikas mums praregėti ir pa ba uždarbis ar ilgai mus šil

dys?
Neabejotina — Harei
Rusijos Tuolaikinę Valdžią
žvelgti į akis šiurkščiai neiš
labiausia niekina ir smarkiau
vengiamai teisybei. Vasara ge prasitęsus (kurios galo nesima
sia šalin varo Lietuvių Socija
rovės jau mus apleido, nesma to) dauguma fabrikų užsida
listų Sąjungos organas “Ko
gus, žnaibantis, nerimastį su rys ir daugelis šeimynų liks
i
va”... Philadelphijoje.
Vi
“DARBININKAS”
keliantis ruduo atėjo; ilgainiui be pelno ir neturės už ką šmo
same pasaulyje turbūt nerasi
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.
Ką
ir žiauri žiema mus nutvers; telio duonos nusipirkti.
tokių “drąsių” vyrų kaip mū
tada
veiks
tūkstančiai
lietuviš

ar tik tada neteks mums liki
sų socijalistai, kurie būdami
kų
šeimyną
susigrudusių
mies

GERBIAMOMS LIETUVIŲ tiek atsakyti, kad “Laisvė” ir ; nuo pavojaus už šimtų tūkstan- mas “Krilovo” žiogelio?
tuose?
Dėlto
patartina
lietu

Ką šiandie senoji amerikie“Keleivis” tų atskaitų ne
DRAUGIJOMS.
; čių mylių ir pačiam biesui špy
■ čių visuomenė veikia ? Kuom viams, nusikračius nerangumo
klaustų dabar kokių ten “kle
Jau visą pasaulį aplėkė ži
gą parodytų.
užsiėmęs jos jaunimas?
ar ir apatijos link priprastų jau
rikalų,” bet jas išsirankiotų iš
nia, kad šv. Tėvo paskirtoje ge
jis rengia šokius, koncertus? nystėje darbų, neatidėliojant
lietuvių .katalikų laikraščių,
RAUDONA VĖLIAVA.
gužės 20 d. visi katalikai au
Tūks
Ne! — tas viskas jo atmesta, kibti į ūkės (farmas).
kur tilpo ir dabar telpa visi pa
taip baisiai kenčiančiai mū
tančiai
farmų
šendie
laukia
Naują trukšmą socijalistai viešai pajuokta.
Jo idėjos
kvitavimai iš Tautos Fondo,
sų tėvynei.
Informacijų Biuro, Chicagos kelia dėl raudonos vėliavos, prakilnios, sumanymai rimti, pirklio, tarp tų daugelis su
Pats Šv. Tėvas gražiausi pa
Lietuvių Vienuolyno ir “Vil nuo kurios, pagal jų pasakos, energija veikli.' Ką sumanė žieminiais pasėliais, su gyvu
vyzdį padarė, aukodamas 20.katalikai su panieka atsimeta. — tuoj vykina.
Vieni, kilę liais ir ūkės padarais. Stoka
čiai” surinktų pinigų.
franką Lietuvos vargams
Aiškiai tose atskaitose pa Ir čia socijalistų padaryta klai nuo mokyklos suolo, bėga Į darbininkų verčia nepajėgian
sumažinti. Taip kaip gi mes
žymėta kokiems tikslams su da. Katalikai nieko netupi ukes tvertis darbo, prie kurio čius dirbti locnininkus už že
patys, lietuviai, privalome gel
I
rinkti pinigai sunaudota ir dar pykto prieš raudoną spalvą,ku nepratę; kiti stoja į kareiviu mą kainą pavesti kitiems savo
bėti savo tautą ir tėvynę! Juk
Nedideliam rajone MicMerginos telkiasi į ūkę.
aiškiau nurodyta kur likusieji rią net patys vartoja ir mėgia, rindas.
kiekvienam geram lietuviui
liigano
valstijoj virš 400 farmą
pinigai bus padėti. Gi iš re tik nenori kad ta spalva būtų kuopas ir lavinas mene globė
rūpi savo tėvų žemelė, KiekFarmeriai ne
voliucijai 1906 metų surinktų naikinimo ir trukšmo simbolu, jų sužeistųjų ir ligonių, jeigu visai apleista.
lietuvis žino, kad Liesurasdami
darbininkų
patys
pinigų nei “Laisvė” nei “Ke kas dabar pas socijalistus yra. to nuo jų bus reikalaujama.
tuvoje:
išsidangino
į
miestus.
leivis” atskaitų neišdavė. Mes Lietuvių tautiškoje vėliavoje Ar privalėtų ir mūs jaunimui,
“Tarp tyru plačiu
apie tas atskaitas ir pasiteira yra ir-gi raudona juosta, o Dr. užmetus niekus ir (tūliems) j
Lietuviams
atsakančiauNe staugimas žvėrių;
vome. Jei socijalistai jų nega Basanavyčius net visą vėliavą tuščius ginčus (neva debatus) sios, žvilgsniu oro jir rūšies
Oi-ne! tai našlaitės Lietu- li pagaminti, tai čia kalti ne patarė padaryti raudona, nes su supuvusia ištvirkusių cici
auginamo javo, ūkės> šiauri[Vės
“Viltis,” Gabrys” ar kas ki ta spalva lietuviams esanti ma likų gauja, tvertis rimtesnio, niu valstiją.
New
Maine,
Ar verkia sūnaus,
tas, bet tik patys socijalistai, loniausia. Tai kur-gi čia rau mūs tautą pakeliančio akyse Hampshire,
nemaV
ermont
Ar bernužio brangaus,
kurie pinigus renkant ir juos donos vėliavos paniekinimas? kitų,
darbo.
Takas jau pra ža turi geros žemės,
Šiaur-vay,
Kurs jų nebegins, gal pra
Bet
kuomet
socijalistai
ar
kokiems
nors
tikslams
lei

mintas, tik reikia jo praminė- karinės
■
valstijos nors kitu
buvęs.”
džiant nėpasistengė surašyti kas kitas po raudona vėliava jus pasekti.
Nemaža nusidėt žvilgsniu būtų labai geros, teJeigu visos pasaulio tautos
kam, kur ir kiek revoliucijai mėgina įnešti betvarkę ir sumi čia ir teisingai pelnyčia vardą čiaus, dėl tolumos nuo dide
gelbės Lietuvą., tai mums kele
šimą, tuomet beabejonės visi šmeižiko savo brolių, jagu čia, lių pramonės centrų, neduoda
surinktų pinigų kliuvo.
yra priedermė šelpti sa
ramūs bile kokios šalies gyven nepažymėčia fakto, iš dalies tiek progos geram pasisekimui,
brolius, savo šalį, kurią ap
tojai tam priešinasi ir socija prieštaraujančio mano ant jų kaip valstijos Wisconsin ir
vargai ir mirtis.
listų raudoną vėliavą priskiria užsipuolimu^
Tuom-gi yra Michigan suartintos vande
Šiuomi kreipiamės į visas
prie
visuomeniško ramumo lietuvių pasižadėjimas Suvie nimis didžiųjų ažerų su tos rū
lietuvią draugijas, kad jos, patrukdytojų.
nyti? Valstiją prezidentui pa šies miestais.
Jūjų žemė der
minėdamos Šv. Tėvo paskirtą
Jei “Keleivis,” “Laisvė” rūpinti apštą būrį kareivių, li, ypatingai gera dėl bulvių
Socijalistai stebisi, kad p.
Lietuvai dieną aukotą stambes
Yčas mokėjo sugyventi su se ant savo namų iškeltą raudo jam tojo pareikalavus.
Die ir dobilų.
Patarčiau lietu
dovanų ir sumažintą Lie
nąja valdžia ir dabar naujosios nas vėliavas, kaipo ramybės ve duok tai ištesėti!
Aš sta viams norintiems pirkti ūkės
tuvos vargus.
valdžios atsirado pirmose eilė ženklą, o ne kruvinos revoliu tau save kandidatu į kapelio atsižvelgti į tąsias valstijas.
Į draugijas priguli daugiau
se.
Ištikro p. Yčas įstabus cijos simholą, ir jų vėliavas pa nus tos Liet u vii? Armijos, ir Ūkės darbas tose valstijose dar
sia susipratusių lietuvią, todėl
vyras, nes nors Amerikos so gerbtume, nes visuomet palai jausčiaus laimingiausiu tąją ka tik prasidėjo; kas tuoj ap
ją ir Lietuva daugiausia pacijalistai jį dergia apsivarty- kysime ramumo ir tvarkos, o garbę gavęs.
sipirktų daug dar galėtų nu
laukia. Tai prakilnias
dami, o kaip tik jis įkelia ko ne trukšmo pusę.
Bet grįžtu prie viršiausiojo veikti ir šiam metui.
Tik pa
lietuviu draugijas kviečiame
ją Amerikon, tai socijalistai
tikslo šio piešinėlio.
Kas bu tarčiau nesikreipti prie agen
prie didžio tautos gelbėjimo
tuoj gerb. Yčas, p. Yčas.
vo pradžioj paliesta apie bal tų, kurių rankos pilnos netiku
-darbo ir pasitikime, kad jos sa
sę šmėklą gresiančią Amerikai sių sklypų.
Michigan valsti
vo uždavinį gerai supras ir gra
Socijalistai eina prieš Lietu
— yra tai bado šmėkla, kuri ja kad apsaugojus žmones nuo
ibiai
vos neprigulmybę.
Kasžin ar Nubuskime, lietuviai, pažiūrė išplėtė savo naikinančią galy išnaudotojų, brukančių jiems
PASTABA: visas aukas, ne
jie turės tiek pilietiškos drąsos,
bę ant žmonijos Europoj ir jau į rankas smėlynus ir pelkes, su
kime, ką darome, kas mus
bažnyčiose surinktas, reikia
kad grįžti į Lietuvą, jei ji
pradeda veikti Amerikoj. Kai darė ' komisiją,
apžiūrėjimui
laukia.
siųsti per Tautos Fondą (ant
gaus neprigulmybę.
Bet jei
nos visoko išpūstos ir dar die parsiduodančios žemės.
Man
Skaudus
vėjas
žiaurios
ka

čekio rašyti ižd. B. Vaišnoro
Lietuva ir negaus neprigulmv- rės užpūtė visas pasaulio tau na po dienai kįla aukštyn; ir lengva gauti iš žemdirbystės
vardą ir pasiųsti sekr. K.’ Pak
bės po šios karės, tai visvien tas, pakeitė derlingus Euro tam dar negalas.
Jagu karė skyriaus pilnų apie farmas ži
štui, 917 W. 33-rd St., Chicago,
ant Amerikos lietuvių socija pos laukus karės aukų kapais tęsis dar nors vienus metus nių, kurią dalį jau apturėjau.
Dl.), nes Pildomasis Lietuvių
listų ant amžių pasiliks juoda ir duobėtais tyrais, suėdė žmo duona už auksą bus brangesnė. Tad, jagu kas klaustus manęs,
Komitetas iš Šveicarijos forvergiškumo dėmė.
Ameri mielai tam patarčiau.
nių lobį ir pastūmė juos į be Priežastis tojo aiški.
mališkai įgaliojo Tautos Fondą
ka stojus sykį į karę, turi
Dar apie tai, ką aukščiau
viltį
skurdą.
Kurie
buvo
viso
rinkti ir siųsti jam (Pild. Liet.
KAIP IŠTIKRO BUVO.
drauge
su
savo
talkininkais
ar

pasakiau, kad “nieks geres
ko pilni ir sotūs, šiandie džiau
Kom.) aukas.
ba išlošti, arba, pralošus, lik nės nesuteiks Lietuvai pagel
gtus
gavę
meitėlių
jovalo
nu

Tautos Fondo Valdyba:
‘ ‘ Ateitis ’ ’ atsakydama i
malšinimui bado, kurie šilkais ti verge vokiško despotizmo. bos, kaip Amerikos lietuvis ūPirm. Kun. J. Jakaitis, “Lietuvos” spėliojimus apie
Talkininkai ne taip smarkiai kininkas.”
Ši baisioji karė
Sekretorius K. Pakštas. priežastis privertusias Rimką ir brangiomis dengės materijo
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APIE ATSKAITAS.
Lietuviški socijalistai, pri
spirti prie sienos Amerikos lie
tuvių spaudos užklausimu apie
atskaitas iš surinktų revoliuci
jai pinigų, negalėdami tų ats
kaitų išduoti, kitus pradėjo apie atskaitas klausti. “Kelei
vis,” “Laisvė,” “Naujienos”
ir kiti socijalistų laikraščiai
triukšmingai kelia z didelį ermyderį dėl surinktų pinigų
“Vilčiai” Informacijų Biurui
ir nuošimčių paliekamų nuo
Tautos Fondo Lietuvai laisvės
išgavimui.
“Laisvė” klausia:
“O kur aukos surinktos
«
klerikalų “Vilčiai!” O kur
aukos surinktos Gabrio biuJ
rui! Kur aukos surinktos Chi
cagos klioštoriui!”

išvažiuoti iš Amerikos, aiški
na, kad Rimka iš “Ateities”
pasitraukė ne kieno neverstas,
džiova nesirgo, bet tik dakta
rų patarimų paklausęs, nuva
žiavo Europon savo suįrusios
sveikatos taisyti.

PAAIŠKĖJO DALYKAS.

Lietuvių katalikų spaudai
prikišės liberalų “Centraliniam Komitetui,” kad jis po
Lietuvos vargų priedanga sti
prina savo pozicijas, tverda
mas Sandaros kuopas, libera
lai katalikus išvadino prasimaneliais, ardančiais krikščioni
škąjį liberalų darbą.
Šiandieną patys
(žiūrėk
“Ateities” No. 19) pripažįsta,
kad jų tikslas — Sandara ir li
beralizmas.
P-nui
Martai,
kuris skelbėsi be
•‘Keleivis” paskui “Lais renkąs Lietuvai
garbės
vę” sekdamas jau didžiu bal vainiką pyna ne už surinktas
au kaukia:
aukas, bet už Sandaros kuopų
“Klerikalai, iiduokit nors pristeigimą.
Sako,
Martus
sykį atskaitą ir parodykit, ką apsaugojęs liberalus nuo bankjūs darot sę visuomehSs pini* rato.

Dabar visiems bus aišku ko
Į abu nors ir labai grubijo- kį “krikščioniškąjį” darbą va
nišku užklausimu, galime tik ro mūsų liberalai.

reikalauja nuo savo jaunos se
sutės Vyrų, kaip aukso ir duo
nos.
Jūjų atstovai (delega
tai) vos atvykę į Washington’ą viešai apreiškė, kad Eu
ropa badauja ir pareikalavo
nuo Amerikos valdžios kogreičiausia siųsti ten duonos. Tai
bus pirmasai šūvis, nuo ka
rio sudrebės Vokietija, o jos
priešai nudžiugs.
Tujų šūvių
turės būt daug. Ir Amerikos
valdžia negailės jiems maisto,
kad tik karę išlaimėti; ir išeis
jiems tai neatsižvelgiant ant
nedatekliaus savo šalyje, nes
laisvė šios šalies brangesnė, ne
gu visi, drauge suimti, jos
gyventojai. Valdžia nekartą,
jau perspėjo
savo žmones
kaslink gresiančio jiems pavo
jaus ir ragino visus savaimi ateičiai gaminti maistą. ' Ame
rikiečiai paklausė patarimo ir
imasi darbo.
Kas turi skly
pelį žemės apie savo namus —
kasa, sėja, sodina vis kastik
ten gali sutilpti, net turtuo
liai ėmė i ardyti puošnius žoly
nūs ir g nių kliombus, keisdami juos naisto produktais daržais.
. kįglų laikraščiai pilni
kada baudžianti.Dievo rykštė. straipsnių
srityje.
Ten

mis,
šiandie mėgtų ubago
skarmaluose vaikščioti, bet ir
to nieks jiems neduoda. Taip
yra visoj Europoj, taip — ir
dar baisiau neg’ kitur — mū
sų Tėvynėje Lietuvoj. — Pa
galios toji baisi šmėkla, naikin
toja gyvybės ir viso lobio, ištiesė savo žiaurias rankas ir
link šiojo laisvės ir gerovės
krašto. Jos šaltas ir dvokian
tis kvapas jau mus pasiekė —
negirdėta brangenybė. Ilgai
niui pasijusime jos troškinan
čiam glėbyje. Tada negelbės
ašaros, dejavimai, malda, nes
karė neturi širdies; ji tik nai
kina, atima, o neduoda; sun
kia ašaras, o jų nešluosto. Kaip tai akyveizdoje šios
grėsenčioe baisenybės išrodo
Lietuvių lengvamaniškas elgi
masis! Lietuva senai skundės,
šaukė pagelbos, mes-gi pagauti
sūkurio pasaulinio pašėlimo
vieni — rengėme, linksmųjų
žaislų pramogas ir jose visa
siela skendome, kiti — pasku
tinį grašį į nasrus svaigalų die
vaičio kimšome, o badaujan
čiai Lietuvai vos apgraužtą
kaulą numėtėme. Ir šiandie,

nuplikins Lietuvą, po jos liks
tik tušti laukai ir skeletai ba
daujančių žmogysčių; ypač ja
gu vokiečiams reikės kraustyties iš Lietuvos, išnaikinimas
bus baisus. Reikės ūkės aprū
pinti gyvuliais^ sėkla ir pada
rais.
Iš kur imti gyvulius ir
sėklą, kad to nebus visoj Eu
ropoj, o ir Amerikoj nebus
galima nusipirkti, jagu pats
neturėsi.
Čia aišku kiek iš
mintingas lietuviškas farmeris
galėtų gero padaryti savo tėvy
nei.
Šendien dar atsitinka
proga nupirkti veršį, kumelį.
Galima to ir daug nupirkti ir
ant savo farmos auginti, >z o atėjus laikui siųsti į Lietuvą.
Taip-pat ir ra duona ir sėkla.
Su karvute ir grūdo maišu la
biau nudžiuginsim tada savo
brolį negu tūkstančiai Ameri
kos dolerių, kuriais nebus ko
pirkti. Tame tai, ką čia pa
sakiau, tame visa viltis išsi
gelbėjimo lietuvių čia — Ame
rikoj ir atstatymo Tėvynės
Lietuvos. Joks bankas nenu
veiks tiek gero Lietuvai, kiek
gera farma, tiksliai vedama.

Kun. J. Jakžtys,
Painesdale,Jfich.

Sveikata
-

t

’ SVEIKATOS MOKSLAS
SENOVĖJ.

ALSAVIMAS.

Dabar maisto brangumo lai
kais galime džiaugtis, kad oras
Tarp naudingiausiųjų pasau
dar gaunamas už dyką. Tai liui žmonių buvo tai sveikatžilaimė, nes oras yra svarbiau niai, daktarai, chirurgai. Be jų
sias žmogui daiktas. Ir žmonės žmonijos gyvenimas būtų labai
abelnai imant, būtų sveikes liūdnas, visokios ligos skerstų
ni, jei jie po mažiau valgytą, žmones, kaip • meitėlius.
Ir
o po daugiau alsuotų. Bėda, šiais laikais, kuomet taip daug
vienok kad žmonės vis nesu žinoma apie sveikatoj užlaiky
pranta tyro oro svarbą, arba mą, apie gydymą visokių li
yra nerangūs jo parūpinti sau. gų, dar vis-gi labai daug žmo
Žmonės rūpinasi, kad prikim nią be laiko žengia į kapus.
šti skilvį gerais valgiais, nors Teisybė čia ne tiek sveikatžiuž juos reikia brangiai mokėti, niai, daktarai kalti, arba mo
o nesirūpina traukti į savo kslo negalė, kiek patys žmo
plaučius tyro oro, nors jis .vi nės, kad nesilaiko pagal nuro
siems yra už dyką. Kad žmo domas sveikatos taisykles, kad
nėms visi valgiai būtų taip pri vartoja visokių kenksmingų
einami kaip tyras oras, tai gal sveikatai dalykų. Bet vietose,
jie rinktus bloguosius, nesvei kur nėra mokslas prasiplatinęs,
kuosius, arba prieš valgysiantI kur nėra daktarų, tai ten mirkaip nors suterštų, kaip kad tingumas yra baisiai didelis.
dabar pypkoriai prisiteršia ir Ve Indijoj. Ten yra baisus mir
kitiems užteršia orą kamba tingumas. Jei toks mirtingu
riuose arba salėse paškudnais mas užsiaustą šiose SuvienytoĮse Valstijose, kaip Indijoj, tai
tabako dūmais.
I

'čia neliktų žmonių per keletą
Jei koks kūno organas ne-j
1 metų. Tenai siaučia nuolatai
veikia, kai}) reikiant, tai tas.
baisūs marai ir žmones ten neatsiliepia ant viso kūno. Ypač i
bloga yra, jei alsavimo orga-i! išnyksta todėl, kad ten gema
nas — plaučiai neveikia pride-Į1 labai daug, daug daugiau, ne
gu šioje šalyje.
ramai. Tuomet kenčia ir patys.
Sveikatžinių nuopelnas yra
plaučiai ir visas kūnas, silpsta
protiškos pajėgos. Alsavimas j ne tiek tame, kad jie gydo li
akstiną arba trukdo smegenų I gas, kiek tame, kad jie suse
ka ir nurodo taisykles, pagal
veikimą.
kurių gyvendami būtume svei
Mokslo vyrai nurodo, jog
ki.
Dabar jau mokslas ant
smegenys ir nervai labai daug
tiek susekė sveikatos taisyklių,
reikalauja tyro oro.
J ie sako,
kad jei žmonės jų laikytus, tai
jog pusė viso mūsų įtraukiamo
ligonių ir mirčių be laiko vi
oro sunaudoja smegenys. Jie
sai mažai tebūtų.
sako, jog nervo celė keturis
Dabar užsiduojdme klausi
kartus daugiau oro (o.vygeno)
mą,
kaip senovėj žmonės ga
reikalauja, negu raumenų celė.
Todėl jei žmogus negauna už lėjo be daktarų apsieiti ? Rei
tektinai tyro oro, jei į jo krau kia į tai atsakyti, jog ištikro
ją nepatenka užtektinai oxyge- nebuvo laikų, kuomet nebuvo
no, tai jis savo raumenimis daktarų. Jų buvo ir tais lai
negali tinkamai veikti, o tuo kais, kuomet žmonės buvo lau
labiau negali veikti savo protu, kiniai, kuomet jie neturėjo
galvoti Beto nervai erzinasi. dar jokios istorijos. Liekanos
Kas keturios minutos mūsų mokslo vyrams parodo, jog
kraujas pereina per plaučius. žmonės, gyvendami daug tūks
Juose jis turi rasti sau užtek tančių metų atgal gaudavo bai
tinai tyro oro. Per plaučių sie sias žaizdas ir būdavo sugydoneles oro dalis vadinamoji oxy- mi tų laikų daktarų. Šių laikų
genas persikošia kraujau ir ji mokytas daktaras paėmęs už
atgaivina. Jei-gi į plaučius į- silikusią nuo senovės laikų kau
traukiame netyrą,
suterštą, kuolę iš pirmo žvilgsnio aiškiai
pritvinkusi visokiais dvokalais mato ar ant jos daryta operaci
orą, tai kraujas neatsišvieži ja ar ne ir ar ta operacija nu
na ir grįžta į smegenis ir kitas sisekė, ar dėl jos žmogus mi
rė. Šių laikų chirurgas (ope
kūno dalis mažai pagerėjęs.
Kraujas yra budavotojas, racijų darytojas) iš karto ma
atnaujintojas viso kūno. Nety tys tokioj kaukuolėj darytą oBet randama, jog
ras kraujas yra priežastim peraeiją.
būdavo
susiuvamos
ir pagydo
veik visų ligų ir protiško atbu
kimo. Tatai kiekvieno rūpes mos ir suskaldytos kaukuotis turi būti turėti gryną krau lės, ir kiti kūno sąnariai. Ran
ją, o jį tokį turėsime alsuo dama blauzdvkauliai ir rankų
kaulai parodanti, jog jie bu
dami gryną orą.
Alsuoti reikia visuomet per vo nupjauti titnaginiais įran- nosį.
Nosis yra tam skirta ir kiais ir būdavo pagydomi.
Žiloj senovėj žmonės turė
todėl gamtos pritaikinta. Ore
pasitaiko dulkių, nešvarumų, davo ginties nuo miško žvėrių
tai nosis yra taip pritaikinta, ir dargi baisiai kariaudavo
kad tuos nešvarumus sulaiky tarp savęs. Jų gyvenimas bu
Mokyti
ti. Šaltame laike šaltas oras, vo sunkus ir baisus
daktarai
iš
likusių
nuo
žilos
eidamas per šnerves apšyla
Reikia pratintis alsuoti gi senovės laikų mato, jog bai
I

liai. Tie, kurie po mažą ka
muolį oro teįtraukia į plaučius
negali būti pilnoje sveikatoje,
nes jie neįtraukia užtektinai oro. Gilus alsavimas netik kil
noja krūtinį, bet minko, ma
sažuoja skilvį, jaknas ir vidu
rius. Be to minkymo tie orga
nai neatlieka gerai savo darbo.
Štai moterys, kurios susivar
žo savo nevidoniškais gorsetais, negali pilnai alsuoti, tik
po mažą oro kamuolį teįtrau
kia į plaučius.
To vaisiai yra — nusilpnėjimas plaučių, vi
sokios vidurių negalės, susier
zinimai, susikrimtimai ir kito
kie paibeliai.
Dabar, orai atšilus, tai ir
subobėjusieji neprivalo bijoti
atsidaryti langų, kad turėtų
nuolatai tyro oro, kurs, kaip
matome yra taip mums svarbus
ir reikalingas. Laikykime juos
atdarus dieną ir naktį Jei mie
gosi prie uždarytų langų, tai
atsikelsi surūgęs, sustingęs,
piktas, m sunkia galva. Gi jei
miegosi prie atdarų langų, tai
atsikelsi linksmas, sustiprėjęs,
budrus, pilnas skaisčių vilčių
į gražesnę ateitį.

siose tuolaikinėse karėse daly
vaudavo ir moterys, nes iš
kaulą daktarai lengvai pažįsta
ar tai būta moters ar vyro. Ir
randame moteriškų kaulų, ant
kurių daryta takios pat ope
racijos, kaip ir ant vyrų. IŠ
to tai aišku, jog tuomet ir
moterg mūšiuose dalyvaudavo.
Gentys tuomet kariaudavo tarp
savęs už galvijus, už geresnes
ganyklas, už brastas, už lin
dynes, kuriose gyvendavo ir
t.t.
Tuose mūšiuose savo vilvčiomis, akmeniniais įnagiais
ir basliais vieni antriems bai
sias žaizdas pasidarydavo, susiskaldydavo makaules, kaip
kad dabar atsitinka girtose
vestuvėse.
Bet mat ir, tų laikų lauki
niai žmonės turėjo pasigailėji
mo, gelbėdavo sužeistuosius
savo brolius ir seseris.
Raiščiojo jų žaizdas, lipindavo
suskaldytus sąnarius arba ne
pataisomai sužeistus nupjianstydavo ir slaugodavo juos per
mėnesius.
Žiaurūs buvo tie
žmonės, bet mat vis-gi turėjo
ir jie jautrumo ir pasigailėji
mo kibirkštėlę.
t
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DARBININKAS.

Krikščionys demokratai ir ‘Tautos Pažanga’

1) Visos buvusios valdiškos žemės, girios, ežerai turės
pereiti į Lietuvos valdžios nuosavybę.
2) Bažnyčių, vienuolijų žemės (palikus kiekvienai po ke
letu dešimtinių) — bent mūsų nuomone — galės pereiti Lie
tuvos valdžiai — už tam tikrų atlyginimų vyskupijoms.
Tas tai valdiškas ir bažnyčių žemes galima bus prieina
momis sąlygomis bežemiams ir mažažemiams perleisti. Be to —
3) Labai daugelis dvarininkų patys siūlytų siūlys savo
žemes pardavimui. Vieni bankrutys, kiti jaunis laisvoje Lie
tuvoje esu svetimais ir trauks Varšavos linkui. Tik suspėkime visas tas siūlomas žemes apipirkti. (Čia ir bus plati dir
va veikimui Lietuvos Žemės Bankui) Tomis žemėmis bent iš
pradžių lengvai galima bus^aprūpinti žeme visus, kurie no
rės
turėti ir dirbti. Tečiau iš pradžių baidyti dvarininkus
priverstinu atėmimu jų žemių — kasžin ar būtų reikalas.
Verčiau lai miršta naturališka- mirtimi visi tie, kurie turi mir
ti.

------------------------- ,--------------------------------------------litikų — yra pageidaujamas ir išganingas, ant
a
tiek antras — vergavimas Bažnyčios valstijai
Kalbant apie sumanytos partijos “Tautos
— yra griežtai smerktinas ir atmestinas. Pa
Pažanga” — pamatinius dėsnius, gerb. Vaišvergimų bažnyčios svietiškos valdžios politikai
ganto paskelbtus “Liet. Balso” 17-ame N-yje,
mes matėme Rusijoj, matome Vokietijoj, Tur
— reikia visųpirma pasakyti, kad krikščionys
kijoj ir kitur, ir aiškios mums to pavergimo
demokratai turi tų patį tikslų — laisvos Lie
liūdnos pasekmės. Kad toksai pavergimas ne
tuvos — (tik jį gal pilniau ir aiškiau išreikš),
galėtų įvykti, reikia, kad šalies įstatymai užtik
kad jie reikalaus tų pačių ir visų laisvių, kaip
rintų Bažnyčiai visiškų veikimo laisvę tikėji
asmeninių, taip ir tautinių, kad jie teiks kitų
mo ir žmonių doros auklėjimo srityje.
tautų Lietuvos gyventojams tokių-pat kultūri
Bet iš antros pusės mes matome taip-pat
nę autonomijų, kaip kad žada ir “Tautos Pa
pavyzdį katalikiškos Belgijos, kur intekmė Ba
žanga. ’ ’
žnyčios į šalies politikų išganingiausias vaisius
Bet visa tai — tai visų gyvųjų lietuvių ben atnešė. Tai-gi mes priešingi esame pavergimui
Tečiau iš to, kad projekto pradžioje pažymima atskvridri reikalavimai, tai vaisius tautos kentėjimų, tikybos — valstijos politikai; bet mes laikomės
gai
ves
ūkį, neskriaus darbininkų ir bus geras krašto pilie
tai formula, išraiška mūsų visuomeniško priau tos minties, kad tikėjimo intekmė į politikų ytis
—
bus
Lietuvai naudingas gaivalas. Ir tik ateityje, jei
gimo. Būdami visi gražūs ir prakilnūs, virtę ra labai išganinga ir sveika.
(Žiūrėk “Darb.” 56-ų No.)

visos tautos obalsiais, — tie reikalavimai, deja,
turi vieną silpną pusę: tai tą, kad jie dažnai
esti tik teoriškais šauksmais, gi praktikoje jų
išpažintojai labai dažnai su jais prasilenkia.
Viskas priguli nuo dorinės vertės, nuo širdies
ir sąžinės tų žmonių, kurie tuos obalsiųs skel
bia. Štai didėji Francijos revoliucija pabaigo
je 18-ojo amžiaus tuos pačius gražius obalsiųs
paskelbė, bet mes žinome, kokiomis laisvėmis
pavaišino paskui tikinčius žmones bedieviai,
dasigavę valdžios.
Nesigailėjo šūkauti apie
laisvę ir Ispanijos revoliucijonieriai, ir Meksi
kos banditai, o tečiau su pamėgimu korė kuni
gus, vienuolius ir degino bažnyčias.
Kad laisvės obalsis netaptų didele melagys
te, reikia kad žmones ne tik savo privatiniuose
darbuose, liet nei viešame gyvenime, politikoje,
kad nepamirštų įsakymų To, Kurs yra visokios
gėrybės ir tikrosios laisvės Davėjas. Ir’ dėlto
žiūrintie.ii Į dalykus giliai ir permalantieji tau
tos ateitį, negali lengva širdžia pašalinti Baž
nyčios intekmės į viešąjį gyvenimą, į politiką.

Nję Bažnyčios intekmė į valstijų galės paska
tinti valstijos norų pavergti Bažnyčių savo tiks
lams, bet kaip tik atbulai: nusikratymas nuo
Bažnyčios intekmės ves prie nuolatinių varžy
mų ir persekiojimą} tikėjimo ir tikinčiųjų. Tai
tiesai patvirtinti gyvenimas rodo tiek ir tiek
faktų. Francūzų masonai ir socijalistai, Meksi
kos Carranza — kada ėmė persekioti kataliky
bę, Bažnyčios intekmė jų nevaržė ir šaliai blėdies nenešė. Bet persekiojimus jie pradėjo, vy
kindami gy veniman savo antikrikščioniškus sie
kius.
Tai-gi ir lietuviams pavergimo ji} Bažnyčios
politikos tikslams reikėtų bijoti iš pusės bedie
viškos valdžios, o ne iš intekmės tos Bažny
čios i šalies politikų. Ta intekmė kaip tik ir
galės padaryti tai, kad valstija nesikėsins ant
doros kodekso, paties Dievo palikto, ir kad ne
norės varžyti, nei persekioti tikėjimo ir tikin-

Kas girdėti lietuvių kolonijose

jos ir Suv. Valstijų, tų pažangiausiųjų pasau
lyje šalių, parodo, kad privatinių bendrovių
rankose, ačiū konkurencijai, šitos įstaigos ge
riau patarnauja žmonėms ir sparčiau šalies kul
tūrų kelia, negu tose šalyse, kur tas laikoma
valdžios nuosavybėje. Valdžiai bene geriausia
būtų uždėti priedermę kontrolės tokių kompa
nijų veikimo, jų santikių su darbininkais, apribavimo jų dividendų, skirstant perviršį vi
sos tautos, ir ypač darbo žmonių reikalams ir
t. p.
..
Sočijaiės tvarkos pamatau būsimaijai ^Lietu
vai, mūsų nuoihone, reikėtų dėti privatinės
nuosavybės pripažinimų ir gerbimų, o ne skys
tų socijalistų idealų.

“TAUTOS PAŽANGĄ” IR ŪKIO KLAUSIMAS.

' *♦.

111 Naujų narių.

Amerikos Darbo Federaci

Nauji nariai prisirašė prie jos • (American Federation of
L. D. S. nuo Balandžio 1 d. iki Labor) pirmininkas S. GomGegužio 6 d. 1917 prie šių kp.: pen? rusų Darbininkų ir Karei
L kp. So. Boston, Mass. P. vių Atstovų Tarybai PetrograPuišys, U. Venskaitė, A. Ma dę pasiuntė kablegramų, ku
tulevičiūtė, O. Jankauskienė, rioje pasmerkia tuos rusų kraš
A. Baraniutė, K. Petraiči^te, tutinius rųvoliucijonierius, ku
A. Majauskiutė, F. Galinis, rie nori atskiros taikos su Vo
U. Stalingaitė, U. Paulinskųi- kietija. ,
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tė, K. Baranauskas, F. Bal
Petrograde susiorganizavo
čiūnaitė, M. Gudaitė, J. Dikomitetas
“Revoliucijos Muzeringaitė, "M. Sundokienė, Juo
jaus
”
įsteigimui.
Sumanyto
zas Dilys, J. Mockevičius, O.
Bagočiutė, M. Andriulaitė, J. jais naujo muzėjaus esu pagar
Kazlauskienė, V. Ivanauskas, sėję rusų rašytojai M. Gorki
V. Tamošiūnas, A. Katkus, A. ir L. Andriejevas.
gu pasirodytų,’ kad iš viršminėtų šaltinių nepakaks žemių,
Bučaitė, J. Skudris, A. Narinkad aprūpinus visus žemės norinčius — galima būtų griebsies
Socijalistų
tarptautinėje
kevičiutė ir J. Motiejūnas .
radikališkesnės priemonės — eksproprijacijos.
konferencijoje
rengiamoje
ge
4. kp. Athol, Mass.
A. Juš
gužio
15
d.
Stockholme,
Pran

kaitė, V. Šimonaitė, ir P. Ja“TAUTOS PAŽANGA” IR MOKYKLOS.
cūzijos ir Anglijos socijalistai
Kokios bus Lietuvos mokyklos, ar su mokslu apie Dievų, kimavičiutė.
6 kp. Hartford, Conn.
K. nedalyvausiu.
ar be to mokslo, ar net priešingos tikėjimui “Tautos Pažan
gos” tvėrėjai nepasako. Tik pažymi, kad mokslas bus visiems Paulauskas.
Brooklyn, N. Y.
Lietuviu
7 kp. Worcester, Mass.
A.
priverstinas (tas gerai), kad mokyklos bus laikomos valsty
Dr. Dailės Draugija sulošė Mcbės lėšomis (ir tai gerai) ir kad galima būsiu steigti priva Rusiackas, ir J. Valinčius.
Cadin
svetainėje gegužio 2 d.
8 kp. Cambridge, Mass. A.
tines mokyklas (taip ir turi būti).
Šilerio
veikalą “Veidmainystė
Mikšys.
Tečiau iš to, kad projekto pradžioje pažymime atskyri
14 kp. Newark, N. J.
M. ir Meilė,” kuris gerai nusise
mas tikėjimo intekmės iš viešojo gyvenimo, kad pirmieji nau
Trusko, V. Grebliauskas, A. kęs ir didelį įspūdį ant žmonių
•tijos pij<~
pijonieriai gyvena Rusijoje ir yra aiškiai po injos partijos
Lošime dalyvavo ir
Višniauskas, J. Šereika, A. į padaręs.
tėkmė 1Rusijos ■lonių ir atsitikimų — iš to visa galime da Kazlauskas,
A. Ciparis,
A. p. Z. Vitkauskas^ žinomas lie
J valdžios mokyklos manoma Lietuvoje tvar
ryti išvadų, jog
tuvis artistas.
Bernotas ir K. Goluckis.
kvti taip, kai]} Amerikoje.
20 kp. Chicago, III. B. Kar
Čia tai bene ir bus ta kryžkelė, kur griežtai turėsime per pavičiūtė, A. Mureika. A. Ba
Lietuvių revoliucijonierių
I
siskirti su “Tautos Pažangos” organizatoriais.
vadas ir “Kovos” buvęs reda
cevičius ir J. Girdžiunas.
Pavyzdžiu Amerikos, Francijos ir kitų šalių pamokinti,
22 kp. Brighton, Mass.
F. ktorius Kapsukas tebėra dar Ames, ■ krikščionys demokratai griežtai reikalaujame, kad vi Varžinskas,
Negalėjo paskirtu
A. Kleinauskis, merikoje.
sose valdiškose mokyklose tikėjimo mokslas būtų išguldinė- M. Jurgaičiutė, F. Pocius ir laiku išplaukti į Rusiją dėl
jamas, kad to išguldinėjimo programas ir sutvarkymas bū J. Grigas.
vietos stokos ant laivo.
Da
tų pavesta Bažnyčiai (susitarus su valstija); kad be to visuo
bar
lauks
gerovės
progos.
24 kp. W. Lynu, Mass. .T.
menei būtų leista steigti dar ir savas tikybines mokyklas prie Kalinskas, V. Uždavinis, S.
parapijų, vienuolynų ir t.t.
J. E. Chicagos Antvyskupis
Valkevičius, J. Krugelis ir O.

Be to mums rodosi, kad tie, kurie bijo Ba
žnyčios intekmės Į valstijos politikų, tuo pat
pripažįsta, kad ta politika kaip daugelyje ki
“<TAUTOS PAŽANGA” IR TIKĖJIMAS.
tų šalių, taip ir Lietuvoje neišvengtinai turės
“Tautos Pažangos” tvėrėjai, tiesa, pripažįs būti nešvari, nedora, žema. Tuo tarpu mums
ta. kad “religija žmonijos gyvenime -— pozity rodos, kad kaip tik mūsų tautos ambicija tu
vus veiksnys” (tą pripažįsta ir daugelis bedie rėtų būti tame, kad parodžius pasauliui, jog
Kokia bus mokykla — tokia bus ir visuomenė, tokia bus
vių) : kad “krikščionybės etikos principai — vi ir viešas veikimas ir politika gali ir turi būti
krašto ateitis, tokia bus lietuvių ir Lietuvos politika ir jos
sų darbų doros mastas.” Bet kada tuojau po švarūs ir dori. Tam ir bus naudinga Bažny
vieta pasaulyje.
to pažymi, jog politikoje jie nesivaduos nei vie čios intekmė.
Visi tikintieji lietuviai laiko tų savo reikalavimų svar
no tikėjimo įsakymais, o vaduosis “apskritai vi
biausiu, pačiu pamatiniu, ir čia jie nei per nago juodimų ne
sais krašto reikalais,” tai iš to aišku, kad “TAUTOS PAŽANGA” IR SOČIJALĖ TVARKA.
nusileis, ir nesiduos suklaidinti nei brangiausiems savo žmo
jie krikščionišką mokslą pripažįsta doros
“Tautos Pažangos "sumanytojai sakosi, “ne nėms, nei gražiausiems “Tautos Pažangos” obalsiams. Lie
mastu tik privatiniems žmonių darbams. Gi teikiu iš anksto galutinai nustatytos tam tikros
tuvių Krikščionių Demokratų Partijos programe bus aiškiai
viešajam veikime valia bus pasiieškoti kitokių visuomenės tvarkos, paliekant tai nuolatinei
tas reikalavimas įrašytas ir čia mums nepakeliui su visais ki
mastų. Tuos kitokius mastus jiems ’ nurodys visuomenės pažangos evoliucijai, bet žengiant
tokiais pažangin inkais.
■“apskritai visi krašto reikalai.” Vadinasi ne prie turtų visuomeninimo. ” Teikti neteikia,
Iš viso, kas augščiau pasakyta, matome, jog “Tautos Pa
reikės ateityje stebėties, jei tie “krašto reika bet mandagiai palinguoja Į pusę socijalizmo, ka
žangos” sumanytojai ne tokia , iškėlė vėliavų po kokia galė
lai” pareikalaus smaugti silpnesniuosius luo da kalba apie turtų visuomeninimų. Apie tų-patų spiesties visa tikinčioji Lietuva.
mus, vesti užgrobimo kares, persekioti bažny tį turtų visuomeninimų nuo senai kalba pirmei
Tiek apie “Tautos Pažangų.” Sekančiuose numeriuose
čią ir tam panašiai.*) Juk tada etikos princi viai liaudininkai A. Rimkos lūpomis. Apie tų
pus Lietuvos politikai teiks ne Dievas, kurs bus patį turtų visuomeninimų šiandien skamba vi grįšime prie pertrauktų straipsnių: “Prie L. K. D. Prograpašalintas iš įstatymdavystės — bet žmonės — soje Rusijoje, kur liaudyje nesama tokio prisi mo.”
Uosis.
atstovai. “Tautos-gi Pažangai” nesvarbu, ko rišimo prie privatinės nuosavybės (iš priežas
kių tikėjimo ir doros principų tie atstojai lai ties kvailos žemės ūko tvarkos) — kokį mato
kysis. Jai visviena bus, ar tie atstovai Die me visose kitose apšviestose šalyse; toje Rusi
vo valią ar šėtono pienų vykins, nes, mat, ti joje, kur socijalistai visuomenininkai pradeda
kėjimo intekmė bus prašalinta Su tokiais pie viešame gyvenime imti viršų. Matyt, kad sonais niekuomet nesutiks krikščionys demokra cijalistiškas trukšmas daro savo intekmę ir į
Dauguma tuoj sulenkėją. Tai
BROOKLYN, N. Y.
tai, kurie visuomet reikalaus, kad krikščio- j lietuvius veikėjus, jeigu jie taip lengvai ir skususipratusiems lietuviams ne
niškos etikos principai, kuriuos nuosekliausiai
lavinasi socijalistiškus terminus.
Lietuvių rezoliucija.
malonus čia gyvenimas.
Tie
Z
vykina gyveniman Katalikų Bažnyčia, — kad
get turtų visuomeninimas negali būti sociLaike “Garso” inkurtuvių lietuviai, kuriems rūpi mūsų
jie vadovautų uetik privatiniems lietuvių dar- > jaĮįu. idealu Lietuvai. Lietuvos valstietis —
bams, bet ir viešajame gyvenime, ir politiko
tams,
politiko- faį ne rusų “mužikas,” kurs ligšiol neturėjo vakaro, buvusio gegužio 5 d. tauta, ilgai čia nebūva, o va
je. Ir tik tokių principų prisilaikančius žmo savo pastovaus žemės sklipo. Lietuvis darbi McCaddin salėj buvo priimta žiuoja, kur lietuvių daugiau.
Korespondentas.
nes krikščionys demokratai siųs į Lietuvos par ninkas taip-pat moka branginti savo namus ir rezoliucija, kurio’j užgiriama
įvedimas Suv. Valstijose pri
lamentų.
kitokį turtų, kurį jisai savo prakaitu uždirbo
NEWARK, N. J.
verstino kareiviavimo. Taip-gi
“Tautos Pažangos” tvėrėjai mėgina nuro ir nei mūsų ūkininkas, nei darbininkas neno
Protestas.
primenama, kad lietuviai pa
dyti ir priežastis, kodėl jie nusprendė Bažny rės savo nuosavybės pavesti visuomenei.
Kačtangi p. St. Šimkus, vie
Galima pageidauti visuomeninimo kaikurių sitiki, jog po karės mažųjų tau šai per laikraščius biauriai iščios intekmę iš politikos prašalinti; girdi: 1)
tų teisės bus pripažintos ir pra
kad partijos darbai ir paklaidos nebūtų prime turtų, skiriamų viešam naudojimui: geležinke
šoma, kad Amerikos delegatai pravardžiojo lietuvių katalikų
tamos pačioms Bažnyčioms. Labai silpnutė lių, telegrafų, telefonų ir tt. Bet ir čia reikė
taikos kongrese paremtų Lie visuomenės veikėjus, išvadin
priežastis. Katalikų Bažnyčioje yra dogmatas tų gana atsargiai pasielgti. Pavyzdžiui Angli
tuvos neprigulmybės klausimų. damas juos Rasputinais ir tt.

popiežiaus neklaidingumo tikėjimo ir doros
klausimuose, kada jisai kalba, kaipo visų kata
likų mokytojas. Bet dar niekas nemėgino iš
kelti klausimo apie neklaidingumų šiokios ar
tokios katalikų politiškos partijos. Nei kata
likai. nei doresnieji katalikybės priešininkai iš
tų partijų klaidų nemėgins nukalti apkaltini
mų Bažnyčiai. Tų beabejonės darytų tik pik
tos valios priešininkai. Bet šie progų užsipul
dinėti ras visur ir visada. Jie ir aniolų. suge
bėtų apkaltinti įvairiose nedorybėse. Į krik
ščionių Demokratų Partijų, be abejonės, turės
intekmę Bažnyčia, bet ta intekmė kaip tik ir
bus išganinga, nes ji apsaugos partijų bent nuo
didesnių, principijalių paklaidų.
Antra priežastis atmetimo tikybos intekmės
iš politikos nurodoma štai kokia: “Kad pati
tikyba nebūtų naudojama politikos tikslams.”
išitas sakinys reikalingas platesnio paaiškinimo.
Mūsų laisvamaniai tautininkai nuolat aklai
kartoja, kad nereiklų maišyti tikėjimo su po
litika, kad tai būtų klerikalizmas, kad jie tam
-esu priešingi ir tt
Bet čia reikia atskirti du dalyku, kuriuos
jie, tyčia ar netyčia, sumaišo, t. y. tikėjiipo in
tekmę į politikų ir valstijos intekmę į tikėjimų,
arba, kitaip sakant, norų politikierių pavergti
tikėjimų ir Bažnyčių savo politikos tikslams.
Reikia tuodu du dalyku griežtai skirti. Ant
kiek pirmas dalykas — tikėjimo intekmė į po-

Įvairios žinios

L.D.S. Reikalai

Maįauskienė.

25 kp. Chicago, III.

J. W. Mundelein įsirašė į Rau
J. N au- donojo Kryžiaus narius.

jalis, M. Ruikaitė, V. JodeAlaskoje krikščioniškojo molis ir P. Bemadišaitė.
26 kp. Rumford, Me. J. Glo-jkslo idėjas pinu 100 metų paskleidė rusai, išplatindami ten
denis.
’
Katalikų
28 kp. New Haven, Conn. M. stačiatikių tikybų,
tikėjimo
dogmas
ten
nesenai
Stanevičius, J. Tiškus, ir J.
pradeda apaštalauti, bet jau
Jozukevičius.
29 kp. Chicago, III. V. Ba katalikių tikėjimų priėmusių Alanda, J. Baubkus, ir A. Ja- laskoje šiandienų yra dau
giau 11.500, kuriems vadovau
sinskis.
30 kp. Baltimore, Md. V. ja misijonieriai iš Tėvų Jėzui
tų ordeno.
Matukaičiutė ir J. Jakšas.

31 kp. Wilkes-Barre, Pa.

P.

Santa Clara, Cal.
uždėta
Dvilinckaitė ir O. Buragiutė.
pamatas
naujam
seserį}
karme34 kp. Scranton, Pa. K. Naličių vienuolynui. Pinigus virš
ceckas.
intaisymui vienuo
39 kp. Bridgeport, Conn. A. $200.000
Veleckis,
V. Mekionis,
E. lyno paaukojo Alice Phelan SuBaltušytė, P. Pleskas ir J. Sa- llivan Suv. Valstijų senato
riaus J. D. Phelan sesuo. Vie
nvaitis.
42 kp. Painesdale, Mich. S. na iš senat. J. D. Phelan duk
terį} yra karmeličių ordeno se
Ivanauskas.
43 kp. Ansonia, Conn. p. serim.
Lūšis, K. Lodą, A. Dilius, M.
Liberija, juodukų respubli
Jankauskiutė ir V. l&auklis.
44 kp. Poquonock, Conn. S. ka Vakarinėje Afrikoje sut
Stankevičia, A. Kupčiūnas, J. raukė ryšius su Vokietija. Ma
Dablauskas, S. Markauskas ir noma, kad Liberijos valdžia
paskelbs karę Vokietijai.
P. Gailius.

47 kp. Pittsburgh, Pa. S. Jo-

200.000 Philadelphijos gy
A- Šefleris ir V. Las
ventojų
entuzijastiskai ties Ne.
48 kp. Chicago, UI. A. Vai- prigulmybės Sale sveikino ge
čiulaitė, A. Žvirblvs, A. Pa nerolų Joffre, Viviani ir kitus
nara*?, Z. Martinkaitė, M. Mi prancūzų delegacijos narius,
kštaitė, J. Klimas, V. Stan kurie šiomis dienomis lankėsi
pasiųsta ir tuomi paniekino visų kata čikas, J. Purtokas ir Pov. Philadelphijoje.

Rezoliucija buvo
Washingtonan.
Pono p. V. Vaškevičiaus dė
ka apie tai buvo paskelbta gar
siame laikraštyje Brooklyn
Daily Eagle ir Newark Sunday
Call. Abu laikraščiai skaitomi
augštos inteligencijos, nes pir
masis kainuoja 3c., o antrasis
5c. numeris.

Rep.
I

BUFFALO, N. Y.
Darbai , eina gerai.

likiškų visuomenę, kurios tarpe
randasi ir L. Vyčiai;
Kadangi T. M. D. 41 kuopa,
rengdama p. St. Šimkui pra
kalbas, gegužio 17 d. 1917 m.
dėl sutraukimo skaitlingesnės
į tas prakalbas publikos, L. Vy
čių 29-tos kuopos nesiklausę,
indėjo tų prakalbų išgarsini
muose, būk minėtame vakare
dalyvaus ir L. Vyčių benas;
Kadangi joks L. Vyčių be
nas tame vakare tedalyvaus;
Tųi L. Vyčių 29-ta kuopa lai
kytame savo mėnesiniame sūsirinkime gegūžio 7 d. 1917 m.
visapusiškai apsbarsčiusi nuta
rė užprotestuoti prieš tokį T.
M. Dr-jos 41 kuopos pasielgi
mų, vartojant L. Vyčių beno
vardų savo prakalbų išgarsini
mui.
Protesto komisija:

dzevičia,
bunaitis.

Gudžiūnas.
49 kp. Cicero, HL V. Poškiutė, A. Jakavičiutė, P. Mileikiutė, J. Mozeris, J. Šlegaitis, J. Šliogeris, ir J. Adoma
vičius.

Ispanijoj netrukus bus popieros badas. Valdžia prisa
ko laikraščių išleistuvėms eko
nomiškai popierų vartoti. 0
jei kaip, tai pati valdžia tuo
reikalu pasirūpins, nes sulig
NAUA L. D. S. KUOPA.
dabartinio popieros išeikvoji
50 kp. Collinsvilte, UI. B.
mo, jos užteksiu tik iki liepos
Stumbras, K. Kavaliūnas, M.
mėnesio pabaigos.
Judeliauskas, J. Ramutis ir K.
Žiūkas.
Prieš spaudos suvaržymų AMes visiems linkime geriau
merikoje laike karės kįla dide
sių pasekmių.
li protestai. Anglų spauda ir
Darbuokitės ir rūpinkitės,
visuomenė nurodo, kad įvedi
kad pagerinus darbininkų bū
mas aštrios cenzūros būtų lais
vį.
vės idealų paniekinimas.
Tik per vienybę ir susipras
■ ■—
♦
timų sulauksite geresnės atei
Suv. Valstijų valdžia nelei
ties.
džia Rusijon važiuoti Borisui
Reinsteinui žymiam New YorNors per Balandį mėnesį ne
ko socijalistų veikėjui.
Prisimažas būrelis susipratusių dar
bijoma, kad jis nuvykęs Ru
3. Brazauskas,
bininkų prisidėjo prie L. Dl.S.,
3. Pelutis,
bet’ reikėtų tik dar smarkiau sijon gali darbininkus ir karei
B. Vaškevičiutė. išsijudinti ir pamatysime, kad vius suorganizuoti prieš Elihu
Root, kurį Amerka mano sių
per visų mėnesį ne 110 naujų
Visų agentų reikalaukite narių gausime, bet mažinusia sti Rusijon atstovu.
knygelės “Pažinkime Socija- 500..

Darbai čia eina gerai. Yra
visokių čia darbų. Uždarbiai
nemaži, po 30, po 35c. valan
doje i raugėčiau gauna papras
tas darbininkas.
Dirbti tai
prisieina ilgas valandas — po
10 ir 12 valandų dienoj.
Lietuvių čia visai nedaug
tėra ir tie patys labai pakrikę.
Yra tik keletas šeimynų, kur
lietuvystė laikosi. Kiti labai
sulenkėję. Todėl čia nemalonu
gyventi. Šį pavasarį nemažai
lietuvių iškeliavo kitur, kur
lietuviai stipriau laikosi.
1<
'
-< *7
Lenkų Čia yra labai daug. lizmų.”
Chicagos Vyčių Apskričio
Sako esu apie 80.
, turį apie
Chicagos apskritys veikia Choras pradeda mokinties gar
18 bažnyčių. Ir
ena vieSkubėkite išsirašyti knygų, ir jau trys naujos L. D. S. kuo- sių kantatų “Broliai.” Choro
narna miesto
■ Lie- nes gal pačta pakels kainas, tai pos išdygo III. valstijoje. ’
pirmininku vieton atsisakiusio
tuviai, pakliu
įeji i tokias gal paskui prisieta mokėti už
A F v
A.
Kneihs,
p. J. Kazanausko išrinktas p.

Žemę valdo tas, kurs iš jos gyvena, sako
“Tautos Pažangos” tvėrėjai. Gera taisyklė.
Mes jai pirtariam. Bet klausykime toliau: “Be
žemiams ir mažažemiams žeme aprūpinti ir ki
tokiems reikalams tenkinti pripažįstama priva
lomasis latifundijų (dvarų) išpirkimas.”
Dar 1905 metais daug kalbėta apie įvairias
eiproprijacijas. Dabar Rusijoje dar garsiau
šitas obalsis skamba. Pateko jisai ‘ir į “Tau
tos Pažangos” dėsnius. Tiesa, visuomenė —
valstija turi teisę svarbiausiame krašto reikale
priversti turto savininkų parduoti tų turtų val
stijai. Bet mums rašyti tai išanksto į progra
mas gal ir nebus reikalo, nors ir dėlto, kad be
•) Gink Dieve, nemanau primetinėti gerb. Vaiž» reikalo nesuerzinus ir neatstūmus vieno-kito
gantui, kad jisai panašius užmanymus turėtų; tik stambaus savininko, kurs savo turtus gal ir
esu tikras, kad tarpe “Tautos Pažangos” adeptų ga dorai valdo.
.
lės rasties ir nemaža žmonių su panašiomis aspiraci
Neišrado, kad bent ii pradžių reikėtų Lietujomis.
..
voje tos griežtos priemonės griebties.
aplinkybes,
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Vietinės žinios.'
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Blaivininkai Ketverge, ge

gužio 10 dieną šv. Petro para
pijos salėje buvo Pilnųjų Blai
vininkų Sus-mo vietinės kuo
pos susirinkimas, kuriame padaryta keletas svarbių nutari
mų pasekmingesniaii blaivy
bės išplatinimui So. Boston
lietuvių tarpe.
,x
«
Gegužinės pamaldos šv. Pet
ro bažnyčioje atsibūva nuo 7:30
iki 8:30 vai. vakare. Žmonių
į pamaldas lankosi daug.
------------- **._
Platins tiltą. Broadway til
tą palei Dorchester gatvę pla
tins ant 25 pėdų. Dabar jis yra labai nepatogus ir sutrukdo
komunikaciją.

Brightono LDS. 22 kuopa
gegužio 19 dieną Tautiškame
Name rengia milžiniškus šo
kius. Daugiausia bus šokta
tautiški šokiai, kurie lietuvių
jaunimui Brightone labai pa
tinka ir jis ant tokių šokių mie
lai lankosi. Patartina visiems
ant šaunių lietuviškų šokių at
silankyti.

P-n&s K Junevi&uz, “Dar
bininko” “linotypistas” jau
sugrįžo prie darbo.
Tris mė
nesius atgal p. Junevičiui buvo
padaryta rankos operacija ir
gana skaudžiai tas buvo atsi
liepę ant jo sveikatos.
Bet
dabar jau baigia visai pasveikį=ti.
So. Bostono blaivininkai ža

dą netolimoje ateityje sulošti
puikų veikalą “Palocius ant
ežero dugno.”
Tautono lietuviams buvo la

Cambridge visos katalikiš restorante (Hanover St.) Bos

20 dieną Institute Hali milži
niškas prakalbas Suv. Valsti
jų vėliavos pagerbimui. Taippat tose prakalbose bus renka
ma aukos nuo karės nukentėju
siai Lietuvai. Italbės Cambrid
ge miesto majoras, kiti valdi
ninkai ir lietuvių žymesni vei
kėjai.
«

Keistas biznierius. Vienas
So. Bostono lietuviškų biznie
rių uoliai savo kostumieriams
aiškina, kad neapsimoka pas
kitus lietuvius biznierius tavorą pirkti, nes jis patyręs, kad
lietuviai netikusias prekes par
duoda. Bet tas biznierius pats
nieko nėra pirkęs pas peikia
mus žmones, todėl apie par
duodamus tavorus nieko neži
no.
Kitą-svk to ponulio ir pavar
dę paskelbsime, kad žmonės
suprastų, su kuomi reikalą tu
ri.
4

• Tautos Fondo 11-ojo skyr:
So. Boston, Mass. pasižadėju
sių aukoti iki karės pabaigos
vardų surašąs, ir po kiek pasi
žadėjo aukoti.
Mateušas Nnrįutas $10.00, kun.
Tarnas Žilinskas $5.00, kun. F.
Kemėšis $3.00.
Po 1.00: Aleksandra Brazas,
Antanas Rudzianskas, Aleksandra
Muraška, Petras Puišis, J. Beleskis, Vincentas Tamulaitis, Juoza
pas Motiejūnas, Valerija Varžinskaitė, Juozapas Andriuliunas, Ona
Staniuliutė ir Marijona Sleikienė.
Po 50c.: Agota Špokiutė, Anta
nas Venskus, Andriejus Zimnic_ ______ Šilelis, Stanislovas
____
kas, Antanas

bai nesmagu pergyventi gegu
žio 1 dieną. Tą dieną lietus
lijo smarkiai, o kad Tautono
smuklių durys užsidarė ant il
go laiko, tai “rojiško” skysti Danijelius, Stanislovas Suvaigodmo mėgėjams nebuvo net kur lis, Paulina Giedraitaitė, Marijona
blakstienų suvilginti ir gamtai Račiūnienė, Vincentas Kališius,
padėti verkšlenti. Vyrai iš tos Morta Latvinskienė, Kazimiera-;
priežasties labai nuliūdo ir la Junevičius, Leonas Brasišniausbai pyksta ant tokių įstatymų, kas, Franciškus Toleikis, Ona Bagkurie leidžia smukles užndari- rius, Ona Senunienė, Stasė Anėti. Blaivūs lietuviai iš ta domaitaitė, Morta Andriulytė,
džiaugiasi, bet girtuokliams Morta Baradinskaitė, Kristijoną
Dilienė, Stanislovas Švagždis, 0baisus nuliūdimas.
Vis-gi, kaip ten nebūtų, na Baranienė, Antanas Sydaras,
Tauntonas šiandien sausas ir Jonas Valentas, Petras Kyburis,
Juzefą Pečiukoniutė, Elzbieta Ta
lietuviams prisieis išdžiūti.
Iš juokų ašaros. Marstono

kos draugijos rengia gegužio

LIETUVOS GELBĖTOJAI.

tone, gegužio 11 dieną,8 vai. ry
to du lietuviu vaikinu pradėjo
juokais imties. Vienas stipres
nis silpnesnįjį permetė per pe
čius ir paguldė ant grindų,
bet taip nelaimingai, kad anam
koja iš riešo ‘išsinėrė. Naba
gas net 15 minutų negalėjo nuo
aslos pasikelti. Paskiaus jis
nuvežta ligoninėn.
Šposus ir juokus krečiant
reikia daugiau atsargumo, nes
nelaimė, kaip yla iš maišo, kaip
bežiūrint ir išlenda.
Bostono lietuviai apšvietos

torija Vilkišiutė, Alvyra Pilkaus
kienė, Grasilda Pilypienė, Mari
jona Staniuliutė, Martynas Kurknlionis, Jonas Diksa, Ona Švenčioninkė, Po m minkys Jasiulevičius, Jieva Pranisia ?, Juozas Ker
šis, Zofija Mankovska, Elzbieta
Ųrbaičiukė, Marijona Urbaičiukė,
Teklė Žukaičiukė, Marijona Dailydžiutė, Juozapas Stadalninkas,
Antanina

Staniuliutė,

Rozalija

Pociuniutė, Konstancija Česnulevftiutė,Valerija Šmigelskiutė, Pet
ronė Nakoniutė, Antanina Rhišiutė, Stanislovas Šmigelskis, Levosė Bučiuniutė, Elzbieta Vabanienė, Gertrūda Grabijolienė, Jonas
Bangalis, Jonas Gniaulekis, Jonas
Vaiginas, J. Selvikis, J. Jakimavičius, J. Šulčiu^ Jonas PetrausZofija Mačiuliutė, Juozapas
Petrauskas, Ignas Styga, Petras
Sakiūnas, Petras Tamošiūnas, Ur-

šulė Grabinskaitė, Juozapas Jankunevičius, Juozapas Matulevi
čius,, Petrą s Apšiega, Adomas
Martusevičius Antanas Pivoriū
nas, Kazimieras Mickevičius, Juli
jonas Mačiulis, Ona Stašiutė, An
tanina Petronaitė, Mikas Pelkauskas, Petras Malevičia, Juozapas
Kucevičia, Aleksandra Kasinskas,
Juozapas Pešinis, Jonas Jagminas,
Kazimieras
rų taitė, Juozapas Meškauskas, Jo Augustinas TAda,
Augštikalnis, "ozas Valaitis,Ant.
nas Klimaitis, Domininkas Anta
navičius, Juozapas Šūkis, Jurgis Žėkus, P. Valentas, P. Petrauskas.
Po 20c.: Rozalija Stanftiliutė,
Lažauckas, Franciška Balčiūnai
Pažinskaitė ir Franciškus
Anelė
tė, Justinas Tuleikis, Marijona

Asiulienė, Marijona Kilmoniutė, Dalis.
Marijona Kvekšienė, Ona PaulauA. Muraška,
čikė, Franciškus Bacevičius, Po
T. F. 11-ojo skyr. fin. rašt.
vilas Klemka, Marijona Sundukienė,
Aleksandra Kasinskaitė,
Joana Pašakarkaitė, BašmauckieSUVAŽIAVIMAS.
nė, Morta Būdvytienė ir Petro
nė Žiuraitė, Jul. Sinkevičius.
Trečias Naujosios Anglijos Lie

Po 40c.: Marijona Mačiuliutė, tuvių Kooperacijos Dr-jų suva
Julius Mačiulis ir Leonora Mačiu žiavimas įvyks 27 d. gegužio
lienė.
1917 m. Brighton, Mass.
__ Jonas Baškauskis 35c., Veroni
ka Belunienė 30c.
Tas suvažiavimas yra šau
Po 25c.: Agota Bebravičiutė, kiamas pagal nutarimą antroAntanas Norbutas, Antanas Skrip-^I jo suvažiavimo. Tai-gi visos
kus, Antanas Ašmenskas, Antanas kooperaeijos Dr-jos, katros ga
Šapalis, Antanas Kairys, Anta vote paraginimus ir katros dar

20 GEGUŽĖS REIKALAIS.
Gerb. “Darb.” Redakcija
Chicago’s provincijos Lie
tuvių kunigų sąjungos ingalioti pereitoje pėtnyčioje mu
du asmeniškai atsilankėme pas
Milwaukee’s
arkivyskupą,
prašydami JoyMalonybės, kad
nuo savęs teiktųsi išleist į vi
sus archidiecezijos kunigus ap
linkraštį su paraginimu rinkt
20 d. šio mėnesio visose bažny
čiose aukas nuteriotos mūsų tė
vynės labui, kaip to geidžia
garbingoji visų mūsų Tėvo —
Popiežiaus širdis.

Pasirodė, kad arkivysku
pas ne tik nieko nežinojo apie
kard. Gaspari į vysk. Karevi
čių laišką, bet ir jokio tame
reikale laiško nuo vysk. Kare
vičiaus nėra gavęs. Gerasai
Milwaukee’s arkivyskupas iš
klausęs mudviejų ųjaldavimo
mūsų troškimui noriai apsiėmė
užganapadaryti.
Kad pasekmingiau sureda
gavus tam tikslui pritaikintą
aplinkraštį, arkivyskupas pa
prašė mūs palikti pas jį po eg
zempliorių visų trijų prisiųstų
mums iš Centro kopijų.
Nuo vakar dienos esame
Green Bay Wis. nekantriai
laukdami sugrįžimo namon tos
dijeeezijos vyskupo P. Rhode.
Tikimės gerų pasisekimų ir
čionai. Vyskupo kanceliarijos
vedėjas maloniai mus priėmė,
ir, pažymėjęs, -kad jo vysku
pas ir-gi jokios žinios apie Lie-tuvių Dieną po bažnyčias nėra
gavęs, užtikrino mus kad Jo
Malonybė vyskupas Rhode
taipo-gi neatsisakys išduot sa
vo kunigams paraginimą, kad
20 dienoj Gegužio po visas jo
diecezijos bažnyčias dėl nuken
tėjusių nuo karės mūsų brolių
aukos būtų renkamos.
Labai negerai kad nesame
gavę daugiau egzempliorių viršminėtų kopijų. Į La Crosse
Marąuele, Superior ir Duluth
siųskite patįs kogreičiausia
bent po vieną egzempliorių: 1)
kard. Gaspari laišką, 2) vys
kupo Karevičiaus laišką ir 3)
Lozannos Lietuvių veikėjų at
sišaukimą. Periculum in mora.
(Tuo reikalu reikia užraginti
mūsų fondus “Darb.” red.)
Su didžia pagarba

Nusipirk mosties
Tai BUSI GRASUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per kelis
vakarus, o padarys veidą tyra ir
skaisčiu baltu. Toji mostis išima
plėmus raudonus, juodus arba
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir
štampoms.
J. RIMKUS
P. O. Bos 36,
Holbrook, Mass

TEL BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiao^dyno*
1-3 P. M. 7-# P.M.

419 Boylstoa St.. Boston, Mass.
»

t

Paieškau pusbrolio Vincento Šeikio Sima^o sūnaus; paeina iš
Kauno gub. Ukmergės pav., Alun
tos parapijos, \ Makilių sodžiaus.
Meldžiu atsišaukti šiuo antrašu:

;

N

Specijališkas
pranešimas

STASYS PUTA
So. Boston Raincoat Co.
344-278 Broadway,
Tel. S. B. 1165-m.

So. Boston.

Ar šlapiuoja tavo
kojos.
Ar nori greit išsigydyti? Ge
riausiai padarysi jei vasaros laiku
turėsi sausas ir švarias kojas, kas
tau daugiausia priduos smagumo
ir nedvoks tavo kambarys. Jei no
ri greit sustabdyti, tai vartok
Leonards, geriausias kojų gyduo
les ir proškus, kurie yra užtikrin
ti kaipo vienintelis koją gyduolės.
Patarimai ir gyduolės prėkiuoja
$1.00.
LEONARDS C0.
21 Barcley St, Worcester, Mass.

STEVEN RAINARD SU
JAMES ELLIS COf

Mes užlaikome tris didele®
krautuves-namus, užpildytu®
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 Me®
tą galime todėl padalyti, 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 B ir B’way,
South Boston, Mass.

Pinigais arba ant išmokėji
mo.
Mūsų biznis sučėdina jųsų pi
nigus.
Uždėta 1878 m. Pristatoma au
tomobiliais.

Per 3 savaites išparduota,
knygelės “Pažinkime Socijaliz
mą” 5.000. Dar liko tiek pat.
Per vasarą jos neturi likti nei
vieno ekzempliorio “Darbinin
ko” knygyne.

Rusiškos if Turkiškos
maudykles. .
11 Savoy Stn Boston, Mass.
Tarpe Washington Str.
<
ir Harrison Av<■eJ

DANTISTAS

Nusipirkite atminčiai iš
“Darbininko” knygyno atvi
ručių su Tėvo kun. V. KULI
KAUSKO paveikslu. Labai
gražiai atspausdintos ir parsi
duoda tik po 5 centus.

.

Ei Raulai, palauk aš tau pa
sakysiu apie savo nelaimes! Ką
kokio*?
O gi išvažiavau su Ona
grybaut ir nespėjau nei vienos
lepšės surast, kaip užeis lietus,
kad net visos siūlės išsileido.
Tai Mikai apsisaugok ir va
žiuodamas į laukus pasiimk reinkotą.
Jeigu jieturi, tai nieko
nelaukdamas nusipirk arba užsi
sakyk, tada drąsiai galėsi va
žiuoti gribauti.
Geriausius ir puikiausius reinkotus vyrams ir moterims daro

Paieškojimai

Sąryšio sekr.
P. S. Važiuojant į Brighton
nuo South Station reikia imt
Tunel Train ir išlipt ant Cent
rai Sąuare, iš ten imt karai
Brighton West Market St, ku
ris davež iki Lincoln St.

-V

Kaip su Raidų atsitiko!

žvilgsniu labai apsileidę. Laik
raščių ir knygų nemėgsta skai
tyti, bet visą liuosą laiką pra nas Petravičia, Anelė Pečina, A- nesate gavę malonėkite sušauk
leidžia ant niekų.
domas Ząnevieius, Antanas Mor ti susirinkimus ir išrinkti dele
Tiesa, atsiranda ir pas juos kūnas, Adomas Antanavičius, A- gatus į N. A. L. K. D. suva
veiklesnių ir gabesnių, bet dar nastazija Matuleikiutė, Agnieška žiavimą. _ Delegatai renkasi
nedaug. -Laikui bėgant, gal ir Žilaitė, Anupras Bartuška, Anta nuo pirmojo 100 narių du kai
bostoniėčiai pasivys So.JBosto- nas Želvis, Marijona Žilaitė, Ona po nuo dr-jos ir po vieną nuo
no lietuvius ir pasižymės kul Kulponiutė, Ona Kulponienė, Ka kiekvieno sekančio šimto. De
tūros darbe.
zimieras
Westfield, Franciškus legatai turi turėt paliudijimą
Šokių mokykla.
Lietuviškų draugijų Bosto- Lukoševičius, Paulina Braniušiu- kokią kooperacijos dr-ją atsto
Kun. V. Slavynas,
randasi dvi: Gedimino Ukė- tė, Liudvika! Navickaitė, Petronė vauja. Taip-gi turės būt iš
Kun. A. Balinskas.
Jau 36 metai, kaip gyvuoja
sų Kliubas ir Liet. Didžiojo Puišiutė, Uršulė Sterlinaitė, An duodami raportai iš dr-jų bizRed.
prierašas:
šiandien jau Prof. Štern Šokių Mokykla, 952
IŠ DARBININKŲ JUDĖKunigaikščio Keistučio, ku tanas Beleskas, Kotrina Petravi niško bei agitatvviško veikimo.
JIMO.
rios sulig išgalės rengia pra čiūtė, Franciškus Duoba, Karoli Todėl dr-jos malonėkite pri- aišku kad daugelyje vietų ne Broadway, kamp. Myrtle avė.,
begalima bus suspėti tinkamai
Kiek laiko atgal tarptauti kalbas ir kitokias pramogas. na Protašienė, Ona Protašiutč, rengt raportus-ir įnešimus bei prisiruušti iki 20 gegužės. Mū Broooklyn, N. Y.
Waltz, Two Step, Foxtrot,
nė arba (International) Unija,
Stanislovas Jakus, Vincentas Ku- sumanyųius ir įteikite dele sų nuomone tose vietose reikė
One
Step ir įvairūs naujausios
L.
L.
Dr-jos
fėrai
gryno
pel

turėdama suorganizavus kelių
bauskas,
Kostantas Barauskas, gatams. Suvažiavimas bus ne tų prašyti vyskupų, kad paskir
mados
šokiai mokinami, privatiškompanijų ir daug privatiškų no Lietusių svetainei davė Vytautas Šarkus, Veronika Šu dėlioj 27 d. gegužio 1917 9:30 tų kurį kitą nedėldienį, kad ir
kai ir kliasoje. Mokestis nuo $5.duonkepy kliu, dar laimėjo $528.34. Daugelį įvairių daik kienė, Steponas Navickas, Vla vai- ryte Brighton’o Lietuvių birželio mėnesį.
00 iki $10.00 pagal šokių. Mokyk
tų
fėrams
buvo
su
aukavę
pa

kone didžiausią duokepykdislovas Jakštas, Kazimieras Len- Kooperacijos salėje 24 Lincoln
la atdara nuo 9 ryto iki 11 vai.
los kompaniją CWards Baking vienės ypatos ir draugijos.
činskas, Konstancija Jasinskienė, St., Brighton, Mass.
vakaro, taip-gi ir nedėliom>s.
Co.) Bostone-ir kituose dide
Ona Lesinskaitė, Domininkas Kar
Brightono
L.
Kooperacija
Mokiname balių šokius ir stage Liepos 4-tą dieną, arba čiauskas, Magdelena Bakuniutė,
liuose miestuose. Balandžio
aus.
Klausk atsilankydamas in
nutarė
suteikt
salę
suvažiavi

m. minėtos komp.įkaip paprastai ją vadina “For- Juozapas Bakūnas, Vladislovas
5 d., 1917,
:
mui
veltui.
Taip-gi
parūpins
formacijų.
savininkas G. S. Wards pripa džiulajuje” jokių triukšmų ir Gadvilas, Antanas Kneižis, Alena
delegatams
pietus
už
kaštuoja

THE STERN SCHOOL
žink Uniją ir pasirašė po kon trenksmų šiemet iš priežasties Narinkevičiutė, Antanas Kali
mą
atlyginimą.
Vakare
toj
pa

of DANCING,
traktu, kad tiktai Unijos dar karės nebus. Iš Washingtono nauskas, Juozapas Sausenis, G.
čioj
salėj
bus
prakalbos,
ant
bininkai gali dirbti jo duonke- didesniems miestams, kaip Baniulis, Grasilda Mazalyče, Ona
950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.
pyklose. Tarptautinė Unija, New-Yorkas, Philalelphia ir Mazalyče, Ona Buižiutė, Petras kurių delegatai ir svečiai tu
7 skyrius laimėjus pradėjo or Bostonas, prisiųsta oficijalė Shnoras, Jonas Zmajauckas, Fran rės progą pasakyti po trumpą
Lietuviška-Polska
ganizuoti visus duonkepius persarga, kad jokių šaudymų ciškus Tamošiūnas, Jonas Jakštas, prakalbėlę.
Dar
sykį
primenu,
kad
visi
LIGONINĖ.
Kazimieras Balčiūnas, Jonas Ba
Bostone ir jau darbas ne blo liepos 4-tą dieną nebūtų.
Prisakymas labai išmintin rauskas, Motiejus Juozėnas, Jokū delegatai pasistengtumėt at
gai einasi, bet turiu tą paste
197 Broadvvay, S. Boston, Mass.
bėti, kad svetimtaučiai daug gas ir gal ne vienam apsaugos bas Juozėnas, Antanas Meškaus vykt laiku ir visos KooperaeiTelefonas*^. Boston. 1 194-uj
geriau rašosi į Uniją, negu pakaušį nuo pavojaus. Bosto kas, Ona Kinčuvienė, Juozapast jos Dr-jos būtinai pasistengkit
dalyvaut
šistme
svarbiame
su

[Daktarai dieną ir naktį.
paliokai ir lietuviai, ar dėlto, niečiams išanksto pravartu bus Darasevičius, Domininkas Pūras,
važiavime,
nuo
kurio
žinomas
kad jie atlieka sunkesnius dar žinoti, kad liepos 4 d. ramiai Jokūbas Kudrevičius, Jurgis Ka
JUOZAS KLIMAS.
daiktas priklausys mūs spar
Guonliukis,
bus ir už mažesnę užmokestį, turės sėdėti namie ir jokių nevičius, • Jonas
PIRMOS KLESOS
Aš Ona Klimienė paieškau satesnis kooperatyviškas judėji
ar kad nesupranta užtektinai šposų nekrėsti.
Franciškus Lukoševičius, Juoza
vo vyrojuozo Klimo. Pirmiausiai
mas.
v * '
Unijos reikalingumo. Laikas,
pas Račkauskas, Jonas Vanagalis,
atvažiavo į Philadelphia, Pa. 1915.
M. A. Balčiūnas,
Subankrutijo. . Cambridge Juozas Merkelionis, \Anastazija
draugai, susiprasti ir pagerinti
Kuriė jį nežino sakosis neženotas,
savosbūvį prigulint prie Uni lietuviški nezaležninkai, kaip Maleikiutė, .Fabijonas Našlėnas,
jos. Unijistai dirba 8 vai. į praneša tūli to miesto gyvento Elzbieta Vilbonas, Paulina Bandieną ir gauna prasčiausias jai, subankrutijo. Žydas už džiutė, Jurgis Kingis, Zigmantas
darbininkas 18 dol. į savaitę, skolas išvežęs iš nezaležninkų Bartuška, Liudvisė Navickaitė, Oo duonkepiai gauni mažiausia kirkužės visus rakandus ir na Navickienė, Morta Ališauskie
25 dol. į savaitę.
Neprigu- “dievus.” Gegužio 10 dieną nė, Juozapas Sttikas, T. Zalaitė,
lintiėji prie Unijos dirba 12-1 o buvęs general iškas nezaležnin A. Lilinskaitė, Marijona Brikai
vai. į dieną ir gauna 12 dol. kų kirkužės turto “išmufini- tė, Paulina Jatuzaičiutė, Jokū
ir mažiau į savaitę. Duonke mas.” Dabar pamaldų lietu bas Varaitis, Marijona Česnekepiai gauna 18-20 dol. į sav. viški nezaležninkai nebeturės vičiutė, Magdalena Ausikaitė, CiMatote, koks skirtumas tarp ir visą biznį turės uždaryti. cilija Aleksiutė, Magdalena Pavieno ir kito ir daug daugiau Nezaležninkų parapiją, kaip jaujutė, Mikalina Danauckienė,
Cambridžio lietuviai, Elzbieta Verseckiutė, Juozapas
tokių skirtumų yra, kuriuos sako,
Čia uei nemėginsiu aiškinti. daugiausia rėmę vietinės T-nės Sinkevičius,Tarnas Jakavonis, Zig
Tai gi, draugai, neatidėlioda Mylėtojų Dr-jos kp. nariai, ku- mantas Strasinskas, Jonas Kli
mi ir ne laukdami kolei kitas riezaukavę nezaležnų pastorių maitis, J. Leščinskienė, Kazimiera
______________
___
kas padarys, viąi prisirašyki užlaikymui po, 4, 6, 10 ir dau- Baliuniutė, Ona
StanaiČiutė,rOna
giaus
dolerių.
Nemažai
neza!
Kairaitė,
Liudvisė
Stankaiti,
Zote prie International Unijos,
ležninkus
palaikė
ir
draugai
šo-i
f,Melvidaitė,
Andriejus
J.
Zakuri vienijasi su American Felieekas, Izidorius Valiūnas, Benederation of Labor, kuri daug cijalistai.
—
------------------------------------7
'
diktas Pabiržis, Simonas Rašvaidarbininkų labui yra pasidar
Vizas socijahzmo mokslą* dsuskas, Jurgis fcrifraMauskaa, Abavus ; Visi į Uniją!
Rusų, Lenkų ir Lietuvių
’.cna Jasįuniutš, Jonas Dilys,
“
P
soJurgi Papkmkaš, Juozapas R»
organizatorius
J. Jakubauskas. CUALIZMĄ.”
džius, Salomėja Vyžiniutė, Vik-

Svd* visokia* lica*
Priskiri* Akinio*.

o kurie-pažįsta tai sakosi našlys.
Jis yra tamsaus veido ir juodų
akių; plaukai juodi ir žili, ant
vieno pusės veido randas. Aš da
bar nežinau kur jisai dingo nuo
1915 m. Žmogus parvažiavo iš A■merikos, tai pranešė man apie jo
gyvenimą. Sako kad jis žiūri į
merginas ir kalbina apsivesti.
Merginos apsisaugokite su to
kiu “jaunikiu.” Aš su juo ženota jau 20 metų. Būdamas Scot
land ’e kaip neturėdavo ką val
gyti, tai sugrįždavo pas mane ir
prižadėdavo būti, bet dabar aš nie
ko nežinau ar jisai gyvas ar mi
ręs, o gal greičiausiai žettotas.
Jeigu kas žinote apie jį praneškite
man tuojaus. Už pranešimą ir
nurodytą adresą duosiu dovanų.
;
Mano antrašas:
ONA KLIMIENĖ,
88 Rote 8L S. g.
!
GMr«w Seotiaad.
,
(245)

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

1 ir 2 Leverett Avė.,
BOSTON, MASS.
netoli Leverett St.

*
►
i:

Atdaros dienomis ir nak-<
timis dėl vyrų ir moterų. Pri-vatiški miegami kambariai. ;
ĮŽANGA 30 centų.

DR. W.T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.
PUIK DOBCBISTIK STJ
Valaado*
■aetvaLryta

NiflBooli
no M vai ryta

Iki S vaL vakar*.

<H 4vaL vakar*.

ELLIS McCLEARY CO

1

THE MAGIC SHOP.

Pin»»

jut**

I F. O. »OX »O«.

HOtJ^OOK. MA—■

Prirengiami pilnai $150.00
laidotuves už

Užtikrinan- ,
ti gvaranti-l
čią nėra.
arba ri- T
'
sai nemokėkite. z
Tel. Back Bay 6722
1666 WaiHngton St Boston.

JtUlrt

