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Siunčia'karuomenę V išugdomai
Skaitykite ir platinkite
knygelę —

Europos
DOKUMENTAI INTEIKTIE- Anglijos užsienio reikalą ministeriui Balfourui: —
JI EUROPOS SVEČIAMS.
Francijos maršalui Joffre; —

Francijos cvilizacijos turtai
įstabūs. Jie buvo ingyti per
meti] metus išmintingos ir dar
bščios tautos dėka. Modemiš
kos Francijos spindėjimas ža
vi visą pasaulį, bet virš visoko tai konstruktvviška dvasia
praeities tos didžios tautos
mus patraukia.
Lietuviai laiko save protin
gais ir darbščiais- Su džiaug
smu jie prisižiūri Francijai idant ją sekti. Jie tikisi įkū
nyti savo troškimus. Jie dar
buojasi, kad naudotis civiliza
cijos vaisiais.
Ant nelaimės ligšiol Lietuva
gyveno aplinkybėse, kurios be
galo trukdė jos veikimo pas
tangas, nes jie buvo po val
džia dviejų valstybų, kurios
nepripažino jai teisės gyvuoti
^tautiškai.
Visų lietuvių širdys nudžiu
go, kuomet 1914 m. talkininkų
vadai apreiškė, jog kariauja
už šventą principą pripažįs
tantį. teisę mažoms tautoms
gyvavimą ir tautinį plėtojimą
si. Nekaltų lietuvių vaikelių
lūpos išsimokino tarti šlovingo
Francijos vyriausiojo vado
vardą. Žemaičių ūkininkai
karštai meldėsi, dėkuodami
Dievui už pergalę prie Mamos
upes.
Baisi našta krito ant mūsą
pečių, bet mes nepuolame į nu
siminimą. Mūsų pastangos nu
kreiptos į ateitį. Mes norime
nžtikrinti sau aplinkybes, ku
riose mes galėtume vystyti
tautišką kultūrą. Mes norime
progos plėtoti savitą kultūrą
savoje žemėje ir palakyti savą
darbo vaisius savo tautie
čiams.
Viskas priguli nuo politiško
stovio, kurin mes pakliūsime.
Mes kreipiamės į Tamstą, Po
ne, savo nuopelnais' įkvėpti
mums pasitikėjimą. Meldžia
me apreikšti mūsą troškimus
Francijos valdžiai. Jos galin
gas balsas nulems kitą mažą
ją tautų likmą Vilimės, jog ji
taip-gi užtikrino mūsą tautai
sąlygas sulyg laisvės ir teisy
bės. Mes tik trokštame teisės
ir progos vesti savo tautos vei
kimą per išrinktus mūsą atsto
vus, išrinktus sulyg demokra
tijos principą.
Mes drįstame priminti nelai
mes, kuria* mes panešėme šio
je karėje, kraują kurį pralie
jo mūsą jauni vyrai, kurie bu
vo ir tebėra talkininką armiją
eilėse. Mūsą nuoveikaliai, nu
veikti dėl talkininką tikslo, iš
traukė paskutines mūsą išga
les.
Mes nieko nereikalaujame,
kaip tik suteikimo mums tei
sės tautiško gyvavimo aplin
kybėse, kuriose tas mums bū
tą užtikrinta. Per Jūsą užta
rymą mes tikimės iš Francijos
parėmimo mūsą troškimą.
Lietuvai yra atimta teisė oficialio atstovą rinkimo, nega
li rinkti atstovus įstatymo ke
liais. Todėl tai per privatišką
piliečių pastangas yra prašo
ma to, ko reikia visai Lietu
vai.

Šios karės skriaudos nebus
atitaisytos, jei dabar nebus
pertaisyti nuo seniau nustaty
ti rubežiai ir jei nebus išdildy
tos neteisybės seniau padary
4. Py v
tos. '
Viennos kongresas įvvkdino
taiką Europai 1815 m Bet
tuomet mažai atsižvelgta į
svarbą mažąjįj tautą. Tautys
tė, kaip ir tėvynės meilė, yra idealas. Bet Tamsta, Pone,
teikeis to idealo reikšmę pagi
linti gyvenime.
*
Kuomet talkininkų vadai,
karės pradžioje, apreiškė ma
žąją tautą laisvės principą, ta:
tos tautos pripažino, jog čia
Anglijos intekmės nuopelnas.
Nes Anglija, globodama daug
ir įvairią tautą, patyrė, kaip
So. Bostono lietuvią parapijinis choras, vedamas vargonininko p. M. Karbausko.
reikia godoti ją tautišką gy
Tasai
choras yra vienas geriausią Naujoje Anglijoje. Turi keletą žymių solisčių ir solis
venimą ir plėtojimosi laisvę.
Tamsta esi t^sai, prie kurio tų. Pačiame paveikslo krašte po dešinei sėdi p-lė Alena Narinkevičiutė, kuri yra gam
lietuvią tauta kreipiasi savo tos apdovanota nepaprastai puikiu balsu. Ji yrą šauniausia So. Bostono dainininkė.
meldimais. Ji kenčia dėl šios Priešakyje sėdi kun. F. Kemėšis, klebonas kun. imamas Žilinskas, toliaus sėdi vargoni
Tasai šaunus choras dalyvaus Vyčių didžiu
karės baisiai. Ji tik nori žino ninkas p. M. Karbauskas su savo žmona.
išvažiavime "F...
gegužio 30 d. ,Caledonian
Gros*. W. Roxbuiy, Mass.
ti ateitį, kuri jai yra skiria ..liame
. . ■ * :
.
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ma viešpatysčių, kurios nule
mia tautą likimą Mes viliPremieras princas Lvov
mės, jog gerbiamas Ponas
apreiškė, jog Rusija tęs karę
teiksis apreikšti mūsą troški
ir laisvoji Rusija negalinti su
mą Anglijos valdžiai.
tikti, kad užkariautosios že
Mes tik meldžiame mūsą tau
mės liktų po kaizerio jungu.
tai tokią sąlygų, kurios užtik
Taip-gi negalinti užmiršti nei
rintą jos gyvavimą. Šių bai
Belgijos, nei Serbijos, nei
sių nelaimių ir rūpesčių metu
Rumunijos.
aiškus tikras ir apribotas iš
Dabartinė Rusjos valdžia
reiškimas Anglijos valdžios aliepė paleisti iš fronto visus
pie Lietuvos ateitį, sulyg pas
neslaviškos kilmės vyrus, ku
kelbtą principą, atlygintą už
rie buvo sumobilizuoti seno
visas Lietuvos nelaimes, kan
sios valdžios.
Ar tai kasžin
PRIGELBĖS RUSIJAI.
čias ir ašaras dėl karės.
ir lietuvius būtą paleidę!
Nuo Lietuvos atimta tikroji
Visi talkininkai skubinasi
reprezentacija ir be to ji ne A. F. Kerenskį, pirmiau bu dabar prigelbėti Rusijai. Agali sulyg įstatymą išrinkti sa vęs teisybės ministeriu, o da merika ir Anglija rūpinasi
vo atstovus. Todėl privatiškos bar karės ir laivyno ministeris paskirti kodaugiausia laivų
ypatos imasi tą pareigą, idant vadinamas Rusijos Lloyd Ge gabenimui amunicijos ir kito
Jums apreikšti mūsą troški orge. Pirmose savo ministeria- kią reikmenų Rusijon iš
mus, kuriais yra prisipildžiu viino dienose pasistatė tvirtu Suv. Valstiją.
Amerike jau
si trijų milijoną lietuvią tauta. vyru.
guli 190.000 tonų amunicijos
Tikimės, jog per Jūsų pastan
Rusijai. Rūpinasi, kad amu
gas Anglijos valdžiai bus ap Jo įsakymai armijai ir laivy nicijos gabenimas nesiliautą.
nui rodo, jog reikalaus pride
reikšti mūsą troškimai.
Dabar pirmas pasisekimas
ramos
kareiviškos disciplinos.
(Šituos laiškus Europos de
Jisai laikė prakalbą ūkinin fronte sukeltų Rusijoj karini
legacijoms inteikė Lietuvių
ūpą ir sugrąžintų pasitikėji
Informacijos Biuras Washing- ką kongresui ir karštai kvie mą vadais.
tone, kurs yra globoje Tautos tė daryti lidvyriškas pastan
Kol kas talkininkai dar vis
Fondo ir Amerikos Lietuvią gas. “Parodykime pasauliui,” abejoja ar Rusijoj viduriniai
sakė jis, “jog mes netik gali
Tarybos-me naikinti, bet galime taip reikalai eis gerais kad gali
ma būtą veikti fronte su pasi
gi tverti.”
Darbininką ir Kareivių dele sekimu.
gatams jis pasakė:
z

. “Aš atsišaukiu į jus padary
ti paskutines pastangas pagel
bėti man parodyti pasauliui,
jog Rusijos armija nėra su
griauta šventykla Disciplinos
sugrąžinimas yra būtinai rei
kalingas daiktas — aš proponuoju ją padaryti tvirtą kaip
geležį. Aš tikras esą jog mes
turėsime pasisekimą.”
Kerenskį yra ppuleriškiausias Rusijos ministeris ir jis yra jauniausias. Ant jo pečių
guli užduotis netik pertvarky
ti armiją, bet taip-gi sutvar
kyti transportaciją.
Jis ketina netrukus vižiuoti į frontą ir ten viską sutvar
kyti.

Vietos angliškas laikraštis
Newark Evening News, New
York American ir Evening
Journal skelbia, jog Ameri
kos Teisybės dr-jos prez. V.
Vaškevičius pasveikino gražiu
Ukrainiečiai pietinėj Rusi
laišku
Francijos
komisiją, joj pradėjo organizuotis ir
kuomet toji lankėsi New Yor veikti dėl neprigulmybės arba
ke.
pasilikimo prie Rusijos ant federativišką pamatą.

Rusijos karės ir laivyno ministeris pasakė, jog dabar jo
kią rezignaciją nuo generolą
nepriims.
Nepildantieji savo
pareigą bus prašalinti. • O
kareiviams pabėgėliams įsa
kyta sugrįžti armijon iki ge
gužio 28 d.
To nepadariusie
ji bus skaudžiai nubausti. Ji
sai sakė:
“Šalis pavojuje.]
Tai kiekvienas kuomi tik gali
turi prisidėti prie pavojaus
atitolinimo.”

RUSIJA TVIRTĖJA.
Rusijos valdžia jau atsisto
jo ant koją ir pradeda veikti.
Darbininką ir Kareivių Tary
bą kuri iškasė duobę pirmu
tiniams po revoliucijai ministeriams, išreiškė pasitikėjimą
dabartiniams ministeriama. ■

Prez. Wilson paskelbė, jog
jau paskirta kariuomenė siun
timui Francijon. Pasiųs gen.
Pershingą su jo armija iš 25.000 kareivių.
Gen. Pershing keturi mėne
siai atgal buvo pasiųstas į
Meksiką gaudyti Vilios. Jo ka
reiviai yra geriausia išmuštruoti iš visos Suv. Valstijos
kariuomenės.
Vėliau bus daugiau siunčia
ma reguleriškos Suv. Valstiją
armijos.
Gen. Pershing yra 57 metų
amžiaus. Laike japonų rusą
karės jis buvo Mandžurijoj su
japoną gen. Kurokio armija.

PAŽINKIME
SOCIJALIZMĄ.

Pažiūrėkite, kų apie jų para
šė* “Draugas”:
Maža yra taip gerų knygu
čių kaip šita.
Norėtųsi jų
stačiai perrašyti.
Kiekvieno
lietuvio namuose ji turėti} bū
ti. Jų reikėtų įteikti ir kiek
vienam socijalistui. P. G. so
cijalistų nekeikia, nepravar
džiuoja, tik iš jų garsiųjų ra
štininkų surenka sakinius, pa
rodančius tikrųjų socializmo
dvasių. Ypatingai daug tą
sakinių pirmame skyriuje
“Kaip socijalistai žiūri i tiky
ba.” Nemaža jų yra ir prieš
paskutiniame skyriuje: ‘ ‘ So
cijalizmas ir darbininkų reika
lai.”
Kalbėdamas apie socijaliz
Prez. AVilson jau nuskyrė
dieną kurioje jauni vyrai mo pažiūros į moterystę p. P.
nuo 21 iki 30 metų amžiaus G. savo tvirtinimus prirodo ir
turės registruotis. Ta regis socijalistų žodžiais ir darbais.
tracija prasidės birželio 5 d. Taip-pat socijalizmo darbais
Tokią vyrų bus į 10.000-000 prirodoma jo kenksmingumas,
Iš ją geriausi bus išrinkti pa kad gauna viršų kokioje šaly
ėmimui armijon.
jeVisa brošiūrėlė parašyta
aiškiai,
suprantamai ir nuose
PASIBAIGĖ STREIKAS.
kliai. Jos jėga nepergalima'Ji*laf^a^»cijalraną 1 ir’sbci-

pasibaigė. Valdžia įsikišo į jalistus vienais jų pačių dar
reikają ir siuvėjoms pakelta bais ir jų pačių lūpomis^
alga ir duota liuosas subatos
Amerikos lietuviai tų kny
popietis.
gutę turėtą išmokti atmintinai
kaip katekizmų.
<
KONTROLIUOS MAIS
TĄ.

Prez. Wilson paskelbė, jog
netrukus bus įvesta Suv. Vals Amerikos Lietuviu Rymo-Katijose maisto kontroliavimą*. taliku Susivienijimo organas.
Kontroliavimo viršininku bus
H. Hoover, kurs darbavosi
VEIKS DĖL TAIKOS.
Belgijoj, organizuodamas ten
Vokietijos katalikiškoji
maitinimo’ punktus.
dvasiškija jungiasi veikimui
dėl taikos. Tas judėjimas jau
NEPRIĖMĖ ROOSEVELTO. prasidėjo.
Pulk. Roosevelt siūlėsi Suv.
Valstiją valdžiai sumobilizuo
ti liuosnorią armiją ir norėjo
su ja važiuoti Francijon. Kon
gresas buvo nubalsavęs priim
ti Roosevelto pasisiūlijimų,
bet prez. Wilson atmetė. Tai
pulk. Roosevelt atsižadėjo sa
vo pieno.

Gegužio 14 d. Danijos pa
krantėj žuvo Vokietijos zeppelinas. Talkininkai nesigiri nu
šovę tą orlaivį. Tai spėjama,
jog į jį trenkė perkūnija. Tai
dabar jau antras zeppelinas
žuvo dėl perkūnijos.

Šios šalies valdžia šaukia mus prisirengti.
Mes turime daugiaus kaip 1,000,000 ketvirtainią pėdų geros derlingos žemės, sutiksime iš-

|
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dalinti dėl kiekvieno mažomis dalimis, kuris tiktai ją apdirbs arba mes net pristatysime sėklą ir
t.t.
Parodysime ką ir kaip reikia auginti.
Taipgi mes parduodame kiek tik kas norės X
geros žemės ant jūsų pačią išlygą ir be jokią taksą X
per du metu.
A
Tuo padalinimu kiekvienas turėtą interesuo-'^B>
tis ir nepraleisti tos progos.
S
Delei platesnią informaciją kreipkitės šiuo A
adresu:
A

DARBININKAS.

------ s

tija labai tinka ūfiamsfPatar-

sSos te

tina laisvamaniams dar par
laukti su važiavimu į Kalifor-

Mažosios Az
Birželio 10 d. tuoj po mi

. ... . ,

t

Darbininkų Sųjunga.
Prenumeratos kaina:
Metams tris kartus savaitėje.......... ..........................
UŽrubeŽyje matAma... .......... ;........................,. .$435

“D A KBIN X N K A 8”
(The Worker)

The Lithuanian lri-weėkly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Subsėription Bates:
Yearly..........................
.$3.00
6 months........................................................ $1.50
Foreign countries yearly........................... ?.. .$4.25
“DARBININKAS”
242 W. Broadvay,
South Boston, Mass.

Tikrai pirmeiviškai pasiel
gė “pirmeivių” neva Centralis komitetas.

Tai-gi mes ir prikišėme ko
mitetui štokų taupumo ir rū
pestingumo, bet vienkart aiš
kiai pažymėjome, kad neintariame jo neteisingume. Per
pus^itro mėnesio tylėjo ir p.
Karuža, ir p. Račkauskas, ir
visas Komitetas. Tik štai da
bar “Vien. Liet.” 20-ame nu
meryje atsiliepia p. Karuža ir
pats * * Centralis Komitetas. ’ ’
P. Karuža neva tik dabar iš
netyčių gavęs tų “Darbinin
ko” numerį, kaž kodėl imasi
ant savęs visus užmetimus, ku
riuos mes padarėme visam ko
mitetui ir prikiša mums šmeiž
tus, melus ir intrigas ir prašo
komiteto, kad apgintų jo gerų
vardų nuo “Darbininko” insi
nuacijų.
Girdi, jo dėžutės
buvę laiku išsiųstos ir pigiaus
jų gauti negalėjęs. (?)
Komiteto pirmininkas J. S.
Lopatto ir sekretorius M. Šal
čius išpildė p. Karužos norų:
jam išreiškė širdingų padėkų,
“Darbininkui” gi paniekini
mų.
♦

Ponuliai! Jūs pusantro mė
nesio galvojote, kų atsakyti į
mūsų užmetimus ir vis tik nie
ko gero nesugalvojote. Užuot
atsakyti tiesiai į mūsų užmeti
mus, jūs per savo agentų iš
kreipėte mūsų žodžius ir pas
kui ant to kreivo pamato sto
vėdami dalinote savo paniek
kas. Juk savęs tuomi nepatei
sinsite. Visuomenė, kurių jūs
užvylėte, laukia iš jūsų ne kolionių, bet rimtų žodžių ir tei
singo faktų parodymo, susi
laukia gi — kreivų išsisukinė
jimų ir pastangų apkaltinti ki
tus.
* > I if

Kad jūsų reiškiama panie
ka turėtų kokią nors intekmę
ir svarbų visuomenėje, reikia,
kad jūs patys būtumėt pagar
bos verti " Tuo tarpu juk vi
siems yra žinoma, kad lietuvių
katalikų visuomenė laiko jus
uzurpatoriais,
samoevancais,
aiškiai, kad visa lietuvių ka
talikų visuomenė laiko jus
užurpatoriais,
samozvancais,
svetimomis plunksnomis apsi
kaišiusiais. Tokių žmonių žo
deliai negali nieko nei paže
minti, nei iškelti. Pirma supadorėkite patys, o paskui mė
ginkite' teisti kitus.

Sako, jog p. Šimkus fanatiz tousivaziavunas. Tad-gi visos
L. Vyčių
Conn. Apskričio
me jau subytinęs Šliupų.
B kuo. ■
•
|pos malonėkite prisiųsti dfelegatus, nes šis begalo svarbus
“Taikų gali įvykinti tiktai suvažiavimas, kur reikės pa
socijalistai,” skelbia humbu- sitarti kaip geriaus prisireng
giŠkų daktarų organas. Laime, ti prie 5-to Kongreso ir tt. x:
Taipos-gi primenu kuo
kad pasaulyje yra socijalistų,
poms,
kurios dar neužsimones jei ne jie, tai šioji karė ne
jot mėnesifię mokestį į Apskri
pasibaigtų.
čio iždų, kaip tai yra nutarta,
kas mėnuo po 2 centusmuo na
Geriau su gudriu pamesti; rio, reikia išanksto užsimokė
ti už tris mėnesius, pinigus
nei su kvailiu rasti.
siųskite iždininkės vardu: U.
'Nėr tos stubos, kurioj dūmų Matuzaitė, 443 So. Paifc Avė.,
Bridgeport, Conn.
nebūtų.
■

•

•

Sveikata

TIKRAI “PIRMEIVIŠKAI.”

Apie pusantro mėnesio at
gal “Darb.” 39-ame numeryje
(3 bal.) mes indejome apys
kaitų buvusio Centralio Komi
teto iždininko p. V. Lukoševi
čiaus ir drauge savo pastabų,
korioje prikišėme ir pp. Karu
žai su Račkausku, ir visam
Centraliam Komitetui, kad sa
vo pasiimtų priedermių — pri
ruošti Liet. Dienų — neišpildė
kaip reikiant: 1) sūriai per
mokėjo už dėžutės, raikščius ir
tagsus, 2- kas svarbiausia ne
pristatė visur ir visa ko ant
laiko, tuomi padarydami di
delį nuostolį Lietuvai. Nuo 17
rugpjūčio iki 1 lapkričio, tai
yra beveik per pustrečio mė
nesio Komitetas galėjo ir gero
mis sųlygomis tų viskų pada
ryti, ir ant laiko.

. 5-tas L. Vjčh} Conn. Apįr.

• •

Lietuvos naudai
Brooklyn’o liberalai sandariečiai, kaip rašo “Tėvynė,”
laike vienos vakarienės gra
žiai pašoko ir pažaidė “ant
naudos lietuviams ir jų tėvy
nei Lietuvai”
Ir tų svarbų darbų atliko pp.
J. O. Sirvydas, V. K. Račkaus
kas, A. B. Strimaitis ir kiti li
beralų šulai.
Turbūt iš džiaugsmo, kad
Šliupas Europon iškeliavo, lie
tuviški sandariečiai Lietuvos
nųudai šokti pradėjo.
♦

•

Klaidinga informacija.
“Žvaigždė” patalpinusi Cen
tralio Komiteto atskaitas, da
ro nuo savęs patėmijimus kas
link parašų patikrinančių ats
kaitos teisingumų ir paminė
dama p. Strumskio vardų sa
ko, kad jis esąs kunigo F. Ke
mėšio dešinioji ranka.
Užklausėme kun. F. Kemė
šio, ar jis turiką riors’bendro
su tomis atskaitomis ir gavo
me atsakymų, kad nei p.
Strumskiui nei kam kitam nė
ra jokių įsakymų ar patarimų
davęs Centralio Komiteto ats
kaitų kontroliavimui. Tų at
likti galįs ir per“Darbininkų”
kurio redaktorių skaičiun ineinųs.
* * Žvaigždės ’ ’ sumaišymas
kun. F. Kemėšio vardo su Centralo Komiteto atskaita ir p.
Strumskio pavadinimas “de
šinioji ranka’” labai nerimtai
atrodo ir klaidingas informa
cijas tarp katalikų skleidžia

•

•
•
Negeria antrašas.
Advokatas Lopatto ir moky
tojas
Šalčius, palindę po
skvernu nelegališko liberalų
* ‘ Centralinio ’ ’
Komiteto,
“Darbininkui*’ paėmė ir iš
reiškė paniekų. Ir už kų? Na
gi kad ponas Karuža, beskai
tydamas “Darbininko” senus
numerius, nemokėjo minčių
sugauti ir niekų liberalams
priplepėjo.

Jei “Darbininkui” paniekų
būtų išreiškę rimti ir gerbtini
mūsų visuomenės veikėjai, gal
tas ir skaudu būtų buvę, bet
ponų Lopattų ir ponų Šalčių,
nepasitenkinimai “Darbinin
ko” negali pasiekti, nes libe
ralų “Centralinis” Komitetas
jau senai mūsų visuomenės pa
garbos ir gero vardo nustojo.
V“ Darbininkas” iki šiai die
nai džiaugiasi visų parama ir
užuojauta.
Aišku, liberalai savo panie
kas ne geru antrašu pasiuntė.
Jos nespėję iš liberalų krepšio
išsmukti atgal į jį su nuošim
čiais sugrįžo.

•
•
“Naujienos” rašo, jog karei
prasidėjus biznis mažėja, žmo
nės imu mažiau pirkti Bet iš
to joms nėra ko nusiminti, nes
humbugiškų daktarų pagarsi_
nimų joms nepritruks.
Šliupas iš Kalifornijos lait
vamaniams rašo, jog toji vals£

vimo šalininkai priparodinėja,
APIE GIMDYMŲ
KONTROLIAVIMĄ, kad reikia žmonėms išrodyti,
-fc

•

kaip prasižengti prieš gamtiš
Pasakymas gimdymų kont kų lyties paskyrimą. Šitokia
roliavimas nenurodo to, ką
agitacija už gimdymo kontro
tuomi pasakymu norima išrei liavimų kursto gašlumų, pa
kšti.
Tas pasakymas reiškia niekina moterystę. Šitokia aapribavimų šeimynoje vaikų gitacija veda prie begalinio
skaičiaus ypatingu būdu, bū gašlumo, prie plačiausios pa
du, kurs yra priešingas viso leistuvystės.
kiam įstatymui. Taip vadina
Todėl tai gimdymo kontro
mo gimdymo kontroliavimo liavimų be nuodėmės ir be pra
šalininkai sako, jog turi būti sižengimo prieš gamtos įstaty
leista daktarams paaiškinti mų ir todėl be prasižengimo
žmonėms, kaip išvengti užsi prieš sveikatų galima prakti
mezgimų laike lytiško susine- kuoti tik kontroliuojant save.
šimo. Dabar tokio “trikso”
mokinimas yra įstatymų už
Antras lytiško ištvirkimo
draustas.
vaisius yra aborcija (t y. už
Gimdymo kontroliavimo ša nuodijusias užsimezgusios gy
lininkai savo agitacijų remia vybės ysčiuose). Tokių aborcituo, jog darbininkų šeimy jų Suv. Valstijose, kaip apronoms sunku išmisti, jei esti kuojama, papildoma 1.000.000
daug vaikų. Daugeliui tėvų
per metus. Per pustrečių me
negalima vaikų tinkamai iš tų tiek vokiečių kareivių žuvo
mokinti ir aprėdyti.
Apie jų karės lauke. Reiškia Suv. Val
gerų išauklėjimų, išleidimą į stijose per humbugiškas opemokslus, tai nei manyti nega T aeijas žwfa per vienus metus,
lima. Todėl tai tėvai turį ap kiek baisiausioje karėje žuvo
riboti savo vaikų skaičių, kad kaizerio kareivių per pustre
permier savęs neapsunkinti ir čių metų.
kad nepaleidus svietan var
Rokuojant, kad Suv. Vals
gingai išmaitintus berniukus tijose papildoma per metus air mergaites, kurie jaunose borcijų 1.000.000, tai per 20
dienose turi pradėti pelnyti metų bus 20 milijonų. Daleisau duonų.
džiant, kad jei jie visi būtų gi
Kad, darbininkams sunku, mę, tai bent 5 milijonai būt
o kaikuriems tiesiog negalima mirę, likę 15 milijonų. Kai
daug-maž žmoniškai išauginti zeris kareivių turi į 8.000.000.
pustuzinį ar apie tiek vaikų, Reiškia per 20 metų kriminatai apie tai nereikia daug gin- lišku būdu tiek Amerikoj su
čyties.
naikinamu gyvybių, kad lygi
Nors pasitaiko tėvų, kurie nasi tai armijai, kuri drebina
per didelį stropumų, taupumą, visų pasailį.

-i.

•

-i.

Etanus

Jau ir pas mus oras kiek
truputį sušilo ir pradeda jau
iųpav^ųrib ženklai
Pačiame ridu- ma datfrti apie
įsi ir mūsų jauni
ir tuomet Anglijos
ki, pasirodžius pava
Laennec išrado stethoskopų, sariui bet nępyksta nei ant
kur laikėsi ligoniai. Hipokra-lkurį dabar kiekvienas dakta praėjusios žiemos, kuri su sa
tas žiūrėjo, kad ligoniai turė ras tori.
r
vo šalčiais ir ilgais tamsiais
tų apščiai tyro oro, saules švie
Po Hipokrato senovėj gar vakaroja privertė mūsų jauni
sos, tyro vandens ir apgyni
mą būti užsidarius stuboje, ar
mų nuo šalto vėjo. Ten ligo- ;siausias sveikatžinis buvo Ga- ba kur nors svetainėje. Nes
niai melsdavosi dievams ir gy Ienas. Jis buvo gimęs Mažojoj Lewistono jaunimas vyčiai
130 m. prieš Kristų. Jis. , .
„
_
dydavosi pagal Hipokrato tai Azijoj.
tobulino gydymo mokslų įr | mokėjo tuos į^us žiemos vasyklių.
pasekmingai tų darbų varė karus sunaudoti sau ant ap
švietos. Vyčiai buvo įsteigę
Tuomet dar žmonės nieko ne Romoj.
sau vakarinius kursus, uoliai
žinojo apie kraujo tekėjimų, aGalenas
susekė,
jog
tie
siū

lankydami sėmė savo protui
pie širdies veikimų, vidurių
lai
kurie
po
visų
kūnų
šako

naudingas' ihokslo žinias, kaip
veikimų, apie plaučius. Žmo
nės tuomet, nežinodami apie jasi yra nervai ir žinojo, jog tai: lietuvių gramatikos, isto
sudėjimų žmogaus kūno, apie be tų nervų žmogus nieko ne rijos, aritmetikos ir kitokių.
jo veikimų, negalėjo nieko iš jaustų. Jis taip-gi žinojo, jog Taip-gi ir dailės srityje mūsų
raumenims atliekama darbas. Vyčiai neatsiliko praėjusių
manyti apie ligų.
Galenas pirmas ėmė čiupinėti žiemų. Nurengė keletu vaka
Hipokratas tyrinėjo ligas,
tėmijo skirtumų, tyrinėjo, kas
ligdniui dedasi. Jis pradėjo
nutėmyti skirtumus ir atskir
davo ligas ir numanydavo kas
kokiam ligoniui atsitiki Tai
rodos nedidelis daiktas, bet tai
buvo didelis tuomet, kuomet
žmonės nieko nežinojo.
Hipokratas turėjo daug mo
kinių, kurie janf mirus tęsė jo
darbų. Hipokratas mirė tarp
377 ir 359 m. prieš Kristų. Jis
yra pavadintas tėvu daktarys
tės.

pulsų ir pagal jį spręsti apie
sveikatos stovį. Bet jis neži
nojo jog pulsas prigulėjo nuo
širdies plakimo.
Galens yra pasakęs, jog iš
visų vaistų kokius tik gydyto
jai yra susekę geriausias vais
tas nuo visų ligų esanti blai
vybė.
Galima pasakyti, kad dar jr
dabar, po tiek visokių atradi
mų apie sveikatą, mokslas nie
ko geresnio sveikatai negali
nurodyti kaip blaivybę.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
NEWARK, k J.

BALTIMORE, MD.

Rezoliucijos ir pasveikinimas.

Pradėjo darbuotis.

Gegužio 13 d. š. m. 2-rų vai.
po pietų šv. Jurgio Dr-jos sve
tainėje įvyko New York ir
New Jerseys valstijų liet. kat.
veikėjų suvažiavimas. Susiva
žiavime dalyvavo apie 21 ypata. Dalyvavo nuo įvairių or
ganizacijų: nuo LDS., Pilnųjų
Blaivininkų Sus-mo, L. Vyčių,
SLRKA. ir nuo k. t.
Minėtas suvažiavimas buvo
sušauktas tuo tikslu, kad pasi
tarti kaip galima būtų surasti
būdų dėl pasekmingesnio vei
kimo liet organizacijose ir
platinime liet. kat. literatūros.
Plačiai apie šitų susivažiavi
mų nerašysiu nes be abejonės
protokolas tilps laikraščiuose.
Aš noriu parašyti čia bent ke
letu svarbesniųjų nutarimų.
Minėtas susivažiavimas var
dan visų N. Y. ir N. J. valsti
jų liėt. kat. priėmė rezoliuci
jų, kurioje patariama ir užgiriama Suv. Valst. gubernato
rių ir kitų įžymių ypatų suma
nymas, įvesti šioje šalyje vi
suotinų blaivybę.
v
Dėl sutaupymo javų ir ati
tolinimo bado šmėklos, prašo
ma Suv. Valst. reprezentantų
perleisti tam tikrų bilių per
kongresų.
Rezoliucijos kopija buvo
pasiųsta į Washingtonų.

T. Fondo viet. skyr., šiais
metais dėl daugelio priežasčių
nieko nepasidarbavo. Bet da
bar jau pradeda judinties ir
reikia tikėties, kad atidirbs ir
už tų laikų, kurį prasnaudė.
T. F. rengįa piknikų, kuris
bus 9 d. birž. Prie to visi na
riai energingai darbuojas, kad
tų pasilinksminimų padarius
koįvairiausiu.
Taip-gi ir teatrų mokinasi.
Jis neužilgo bus suloštas T. F.
naudai.

mokėjimų gerai vesti gaspadorystę, išgali išauklėti gražų
SVEIKATOS MOKSLAS
būrį padorių vaikų. O nema
SENOVĖJ.
žai yra ir tokių, kurie gražias
algas imdami, išeikvoja žy
Ant pailgos salos vadina
mių uždarbio dalį niekams mos Kreta, kuri yra prie Grai
(svaigalams, tabokai ir tt.) ir kijos pakraščio rasta labai
auklėja šeimynų blogiau, ne daug liekanų nuo senovės lai
gu tas jo brolis-darbininkas, kų. Rasta ir instrumentų ir
kurs daug mažiau uždirba. žmonių kaulų, kurie parodo,
Taipos-gi gerb. p. V. Vaške
Bet visvien galima daleisti, jog daug amžių prieš Kristų vičiaus dėka, gegužio 15 d. ajog dabar būvio kova tokia, ten gyveno galinga, karinga pie tai skambėjo dviejuose an
kad didelė šeimyna darbinin gentis ir jog tos genties žmo glų laikraščiuose: “Nevark
kui yra nepakeliama našta ir nės mokėjo jau dideles opera Evening - News” ir" “Star
kalba apie vaikų skaičiaus ap- cijas padaryti. O Egipte ras Eagle.”
ribavimų yra pageidaujama. ta papyrufefts, iš kurio išskai
Šie du laikraščiai yra vie
Tų pripažinę, ar jau ir reikia tyta ir susekta, jog toje šaly ni iš didesniųjų Newarko laik
jungti balsų su tais, kurie rei je jau 3.500 metų prieš Kristų raščių.
kalauja, kad daktarams būtų buvo daroiųos įvairios operaci
Taip-gi minėtas susirinki
pavelyta ir spaudoje aiškinti, jos. Senovės Egipto chirur- mas, varde N. Y. ir N. J. valst.
kaip lytiškame susinešime iš giški instrumentai parodomi liet, kat pasiuntė pasveikinivengti užsimezgimo? Niekuo kaikuriuose muzejuoee.
mų Francijos delegatams, timet. šičia tikrasis patarimas,
Nors senovėj žmonės mokė kėdamies, kad Francijos diptikrasis pamokinimas ne apie jo lopyti praraktų galvų, nu lomatai labiau pradės simpati
gimdymo kontroliavimų, bet pjauti ir išgydyti suaižytų, ko zuoti apie lietuvius ir -Lietuapie savęs kontroliavimų. Vie- jų, arba rankų, bet nemokėjo
▼4nintėlis ir tikriausias gimdy gydyti šiaip ligų. Ligas gy
Taipos-gi reikia paminėti,
mo kontroliavimo būdas yra dydavo visokie raganiai, viso kad šis susivažiavimas, kpart
savęs kontroliavimas.
kiais burtais ir užkalbėjimais. kitų nutarimų dar išnešė rezo
Nesveikata, liga yra taip sa
Pirmas didžiausias žmonijos liucijų, prieš socijalistus ir
kant peržengimas gamtos įsta istorijoj sveikatžinis buvo laisvamanius, už šmeižimų ge
tymų. Bile koks žmogaus vei Mozė (Maižiešius). Jis nedarė ro vardo kun. *F. Kemėšio ir
kimas, kuriuo laužoma gamtos operacijų, nelopė suskaldytų Pr. Augustaičio ir išreiškė pil
įstatymas išeina ant nesveika galvų, nepjaustė suaižytų są nų užsiganėdinimų ir dėkingu
tos. Panaudojimas lyties ne narių; nei-gi jis taisė gyduolių. mų tiems veikėjams.
tam, kam ji yra skirta neiš- Vienok Motė labai daug žinojo
Vadiirima*.
vengtinai atsiliepia ant prasi apie tai, kaip užsilaikyti svei
Gegužio 13 d. vakare Pilnų
žengėlių.
katingai. Jis sustatė taisyk jų Blaiv. 3 kp. surengė teatrų.
, Gimdymo kontroliavimas les užsilaikymo žydams. Tų Publikos atsilankė netoli 200
kaip jo " šalininkai supranta taisyklių dėka žydai galėjo iš žmonių. Vakaras susidėjo iš
maž kuo tesiskiria nuo papras likti sveikais besibastinėdami dviejų veikalų: “AŠ numi
tos paleistuvystės. Lytį gam- 40 metų pūstynėse.
riau” ir “Velnias ne boba.”
™ kam kitam, kaip
Antras Senovės garsus svei Visi aktoriai savo roles atliko
praplatinimui žmonių gent- katžinis buvo tai Hipokratas. labai gerai v
kartės. Gimdymo kontrolia- Jisai buvo; graikas, gimė ant
Visur dalyvavęs.
* *

ĮSTOTOS, ME.

Aidoblistai nyksta.
Turbūt bus kojas užvertęs
I. W. W. organas “Darbininkų Balsas.” Baltimorėj nebegalėjo atsilaikyti, nes naujų
šėrininkų nebegavo, o senieji už savo pinigus nuošimčio
nenorėjo mokėti, nes jau bu
vo perdidelis.
Pereitais metais, kai išda
vė atskaitų, tai pasirodė, kad
kiekvienas šėrininkas, vietoj
gauti nuošimtį, tai dar turėjo
pridėti prie kiekvieno šėro po
•v
$6.66, kad išėjus iš skolų.
Tat
jie atsisakė damokėti
ir kitaip negalėjo toliaus gy
vuoti ir išsikraustė į Chicago
į I. W. W. centrų, girdi ten
užtikrintas bus gyvavimas.Bet
jau antras menuo dar nieko
negirdėti. I. W. W. nariai ap
mirę ir kas karta jie mažinąs.
Tai Baltimorėj dabar dirbam
ramiai.

A. B. C.
PHILADELPHIA, PA

Prakalbos.
Gegužio 13 d. Lietuvių Sa
lėj buvo didelis programas,
___ advokatas
_ Woodrow.
________
Kalbėjo
lietuvis advokatas Šlikas ir dr.
~
—
- Klimas. Choras, pono
Hodelic
vedamas, dainavo “Kur na
mas mūs,” “Gegužinė,” “Eik
dainuok” ir k. P-lė Lucija

rų, kurie visais atžvilgiais ga
na gerai nusisekė ir publika į
juos visada skaitlingai atsilan
kydavo, nes žinojo, jog Vy
čiai atsilankiusiems visad su
teikia smagumėlio daugiaus,
negu kad prižada Taip-gi ir
Vyčių chorai vedami p. I. Čužo nemažai pažengė pirmyn,
nes jau apsčiai moka lietuviš
kų dainelių sudainuoti. Ma
žųjų vyčių choras nesenai tu
rėjo vakarų, kuris gana pui
kiai nusisekė.
Programą, iš-^
pildė vien maži vaikučiai ir
reikia pripažinti, jog stokuoja žodžių, kad būt galima iš
reikšt kaip tai darosi širdžiai
malonu matant tokius mažus
vaikučius, kurie nematę Lie
tuvos, o vienok taip jausmin-,
gai moka apie ją kalbėti. Tai
nuopelnas nekuriu 2-ros Vyčių
kuopos narių, o ypač p-lės V.
Vaičiulytės vyčių pirmininkės,
kuri su dideliu pasišventimu
darbuojasi organizuoja vaiku
čius ir mokina juos.

Taip-gi ir mūsų “socijali®
tai” ir jųjų pastumdėlės “Lie
tuvos Dukterys” kaip kada
surengia vakarus, bet neturi
pasisekimo, nes mažai kas te
silanko ant jųjų vakarų.’ Prie
žastis to gali būit sekančios:
nes niekad neišpildo gerai
programo, antra niekad neparenka vaidinimiu gerų vei
kalų, tik pavaišina publikų
visokiomis cicilikiškomis zau
nomis, Džan Bambos spyčiais
ir tt. todėl publika keletu sy
kių apgauta daugiaus nesilan
ko. Užtad nebereikalo “Atei
ties” 18 num. jųjų korespon
dentas netekęs lygsvaros iš
piktumo, kad Vyčiams sekasi,
o jiems ne, lyg koks piemenu
kas visokiais būdais pravar
džiuoja vyčių veikėjus.
Gir
di: “Vyčiai klauso kokių ten
davatkėlių, vyčiai nepriima jų
teikiamų “moksliškų” knygų
vyčiai neina į jų vakarus” ir
tam panašiai

Žinoma Vyčiai nėra £aip
tamsūs, kad bijotų jų pravar- <
džiavimų, tapi-gi žino kur ieš
koti sveiko savo protui maišto,
ir niekad nesinaudos kokiais
ten cicilikiškais
šlamštais.
Taip-gi išmintingai daro Lewistono jaunimas jog nemėto
bereikalo pinigų ir nesilanko į
tokių dr-jų rengiamus vakarus
kurioms vadovauja panašūs
gaivalai kaip “Ateities” ko
respondentai Taip-gi ateity
je vyčių kuopa tikisi turėti
savo narių tarpe ir daugiaus
dailininkų muzikantų, nes nekurie nariai uoliai prie to ren
giasi. Tai-gi valio Levdstono
jaunimas. Lai kyvuoja Vyčiai!

Mačiunaitė.

Giedorius.

PERU, ILL.
Gegužio 13 d. L R K. M.
S-mo 3 kuopa laikė savo lite
ratiškąjį susirinkimų.
Tarp svarbiųjų reikalų nu
tarta vasarinių vakarijų laike
surengti' vakarų su perstaty
mu. Po svarstymų prasidėjo
programas. Ant programų
dalyvavo šie: J. Klimas kal
bėjo “Nauda iš mokslo,” J.
Čepulis apie epaudų, A Peldžius apie jaunimų. ,
Tuomi baigėsi programėhs.

LDS. 5 kp. laikė mėnesinį
susirinkimų pobažnytinėj sve
tainėj. Tapo išrinkta komisi
ja iŠ trijų ypatų:
Borginas, Vincentas
nauskas ir Juozas Teresevič.
Minėta komisija
darbuotis,
su
platinti
kat.
‘i Darbininką,”
“Draugų,”
“Žvirblį,” “Tikybų ir Dorų,”
Vytį.” Tas darbas pradeda
mas nuo 22 d. gegužio.

J. B.

“Darbininko” No. 53 kores
pondencijoj buvo paminėta
ąpie Antano Rugieniaus ir J.
Žiekaičio veikimus. Ten ko
respondentas Sobra nurodė,
jog minėti asmenys prigulėda
mi prie vyčių kuopos ir prie
choro labai Betvarkiai elgiasi,
veikia prieš katalikiškų idėji
nių organizacijų veikimų ir
primetė jiems neišti^mybę
katalikystei. '
Abu minėtu vyru atrašė,
jog korespondentas Sobra ne
teisingai apie juos aprašęs.
A. Rugienius rašo prigulįs
prie Pilnųjų Blaivininkų Sus- a
mo, prie Labdarybės, prie šv.
Juozapo Apekuno, prie bažny
tinio choro ir prie vyčių. Prie
jokios socijalistiškis organiza
cijos neprigulįs, jokių bedie
viškų raštų neskaitųs. Galį^
pastatyti net 100 liudininkų,
kurie pripažįs, jog korespon
dentas Sobra neteisingai užsi
puolė ant jo.
J. Žiekaitis rašo, jog nie
kuomet nebuvęs iš svetainės
išmestas už netvarkų pasielgi
mų neatkalbinėjęs nuo vyčių
narius, nesąs jokiu laisvama
niu, bedieviu, ciciliku.
Bet A. Raugieniui Sobra
primetė, jog jis atkalbinėjo
choristus balandžio 16 ir 17 dnuo ėjimo dainuoti L. D. S.
kuopos vakaruose. Iš to A.
Raugienius nesiteisina. Todėl
turbūt Sobra ne be pamato da
rė užmetimus.
Labai žemas yra daiktas
kenkti arba trukdyti saviškių
veikimą. Lietuviams katali
kams išpuola remti visų savų
organizacijų veikimus ir nei
vienai nekenkti.

BROOKLYN, N. Y.
L. Vyčių Apskričio vakarie
nė, kuri atsibuvo 28 d. balan
džio, svetainėje Kmapp Mansion, kuri randasi ant Beford
ir Ross gat. ‘ Buvo žaislų, o
10:30 vai. vak. buvo vakarie
nė.
Kalbėjo pp. Kaupas, Strumskis, Krušinskas,
Dimta,
Pavilonis ir kiti.
Ypač gerai
kalbėjo p. Kaupas, “Garso”
Redaktorius.
Po vakarienės buvo sudai
nuota: “Lietuva Tėvyne Mū
sų.”
Tas vakarėlis buvo sureng
tas balandžio 28 d. apielinkės
Vyčių kuopų dėka.
Tautos
Fondui aukų sudėta $42.00.

A. Kivyta.
ATHOL, MASS.

Neliko nei veislei.
“Ateities” No. 18 patėmijau aprašymą apie Martaus
prakalbas. Pasakyta, būk au

kų surinkta $13.83 ir būk jas
sudėję daugiausia socijalistai.
Kasžin ar juokais čia rašoma
ar su įsitikinimu, ar klaidini
mui. Čia gal ir buvo socijalistų, bet neliko dabar nei veis
lei. Yra pirmeivių, kurie čia
'nieko negeliuoja. Bando^platinti savo literatūrų, bet be pa
sisekimo.
Tame pat numeryje rašoma
ir apie prakalbas Orange,
Mass., kur buvo kaikurie Athdiečiai. Rašoma būk žmonės
pas duris triukšmų darė ir kal
bėjosi tarp savęs. Jie ne dėl
kalbėtojo žodžių juokavo, bet
iš Atholio pirmeivio. Ten deklemavo p-lė P. Jakimavičiutė,
gera mergelė. Vargu užsipel
no gerai katalikei deklenauoti
tokiose pirmeivių prakalbose^
Vytis.

ATHOL, MAS&
Atsargiai «u pagarsinimais.

Mūsų visi laikraščiai turi
visokių pagarsinimų.' Vieni
iš tų (pagarsinimų yra aiškiai
melagingi.
Kaip va stebuk
lingų daktarų pagarsinimus,
tai tik be sųžinės laikraščiai
gali dėti, o tų daro socijalistų
laikraščiai.
Bet yra ir kito
kių pagarsinimų, kurie nus
kriaudžia žmones.
Aš iš pa
sigarsintos vienos kompanijos
išsirašiau prosų.
Pasiunčiau
$3.60 ir nesulaukiau nieko.

Siunčiau paskui įgis laiškus ir
negavau atsakymo. Tai ne
taip jau kruvina skriauda, bet
darbininkui žmogui kiekvie
nas centas brangus. 0 aš spė
ju, jog daug žmonių apsigau
na ant labai daug, tik naba
gai tyli.
*
Taigi atsargiai.

Kalbėjo apie Betuvins.

Laikraštis The Evening
News indėjo žinutę apie tai,
jog p. Tarnas Seuriis high schoolos mokiniams-kalbėjo apie
lietuvių istorijų ir apie lieptu_ '_
/yt
vių politiškus troškimus.
Rep'.
'

a_

PATEŽSON, N. J.
, Baisi nelaimė.

(Rąžytas pdei Ų. Motuzai
tei į Bridgeport, Ct)
Gegužio 15 d. lotoji LDS.
1-15 Sausio 1917 m.
kuopa laikė mėnesinį mitingų
Liebiež.
Tarp įvairių vietinių kuopos
Aš nemislijau apleisti Skoreikalų buvo svarstyta Strei
piškio,
bet 18 birželio susir
kierių Fondo reikalai. Dau
gumai narių jis pasirodo lųbai gau ir ^pragulėjau tris nedė
neaiškus, nes kvoterį per įme tos karštiniu, bet labai sunkiu.
tus mokant, negalima bus už Kaip pradėjo mūsų abazai ir
tekti streikan išėjusiems po kariuomenė traukties, tai die
tris dolerius į savaitę; juk nų ir'naktį nebuvo pasilsio,
streikai tankiai atsitaiko, no- nors man jau buvo geriau tru
roms-nenoroms išeina į strei putį, tai visi rodijo važiuoti.
kus^ kurie dažnai tęsiąsi gan Tai 13 liepos išvažiavau pora
ilgai. Tai-gi žadant taip mo arklių su ilgu žemaitišku bri
kėti, reikėtų didesnį mokestį ku kunigo Augučio (nes jis
jau nuo šv. Jurgio buvo pas
prisiimti.
Didesnį mokestį užsidėjus, mane) su Juzia ir furmanu.
reikėtų ir-gi daug vargo pa Kelionė buvo gana varginga,
nešti, nes ir to kvoterio daug nes pusgulintis važiavau Ša
tas,
Kamajus,
Južyntus,
kas nenori mokėti.
Zarasais, BrastaBene būtų geriausiai tų Dusatus,

Apie Streikierių Fondų.

was • ir tėviškėn. Nakvo
davau įr" pasiganydavau klebo
nijose. * /Po trijų dienų nuva
rgau ir pas kun. Kurtančika,
aš išgulėjau čielą nedėlią tė
viškėn atvažiavau prieš šv. Onų. Bet Dievui dėkų ten pagijau ir ant Aniolų Sargų jau
atsidūriau, kur dabar esu. Su
manim kartu važiavo Samulevieienė'savo arkliais.
Samuldvičiai dabar yra gor. Rybinsk, Jaroslavskoi gub., Spasskae N. 42. jų adresas tenai
ir,mano sesuo Naruševičienė.
Būdamas tėviškėj turėjau tris
13-tos kp. narys K. J. gromatas nuo kunigėlio. Ra
šė taip : 22 liepos pirmų kartų
,
vokiečiai įėjo Skopiškin. Ži
WAUKBGAN, ILL.
noma pirma šaudė, bet laimin
Apvaikščiojimas.
gai, kad miestas neužsidegė,
Nedėlioj gegužio 13 d. bu tik pataikė į bažnyčių; buvo
vo apvaikščiojimas dešimties užsidegus, bet apgesino tie
Viena bom
metų sukaktuvių gyvavimo patys vokiečiai.
dr-tės Nekalto Prasidėjimo ba krito mano salione ir spro
go, bet neuždegė.
Visi žmo
Panelės Šv.
Programas tai dienai buvo nės miesto ir kunigėlis sėdėjo
skiepuose kazarmių ir tenai ke
parengtas labai įvairus,
lius
nedėlias tupėjo. . Antrų
I) Vyčių choras vadovau
jant Pr. Bujanauskiui sudai dienų po įėjimo vokiečiai tu
navo “Kur bėga Šešupė.” At rėjo atsitraukti iš Skopiškio ir
išeidami uždegė Jankelio ir
liko labai gerai.
2. Deklemavo p-lė O. Bur- Sroliaus namus ir mano ledauVokiečiai apsikabiutė “Kame mano brangūs nė sudegė.

Streikierių Fondų palikti vi
sai liuosai narių valiai, kas no
ri temoka ir tegauna tam tik
roms sąlygoms pasitaikius pašelpų, o kas nenori mokėti, tenemoka ir nieko bendro su
Streikierių”Fnndu neturi. Tik
tas mokestis iulėtų būti tik
riau nustatytas, taip, kad ištikrųjų galima būtų ištesėti,
kas žadama. Ar šiaip, ar taip,
vis-gi reikėtų, kad po ateinan
čio seimo Streikierių Fondo
neaiškumai ir jo priverstinumas daugiau nebeatkratytų
A. V, A narių- nuo LDS. \
\

Gegužio 11 d. 8 vai.val.- vak.
traukinis suvažinėjo Vlado Sideravičiaus žmonų.
Mirtinai sužeista.
Galva
baisiai apdaužyta. Pasitaikė
daktaras ir jis nudreskęs nuo
savęs marškinius aprišo naba
gei galvų’ Po to nugabenta
ligoninėn.
Vargu bepagys.
Jos vyras girtuoklis, tai na
bagė vargo spaudžiama ėjo
ant geležinkelio anglių pasi
rinkti.
Ir trakinys paliuosavo nuo vargų.

PHILADELPHIA, PA.

Gerai nusisekė. *
Darbininkų savaitė, sureng
ta dėl pasidarbavimo rpūsų pa
čių darbininkų naudai, nusise
kė kopuikiausiai. Mes L. D. S.
13 kp. nariai uoliai tą savaitę
darbavomės.
Tai-gi prie tos progos turė
jome garsų kalbėtoją, studen
tų p. K. česnūtevičių,kuris lai
kė prakalbas ilgas ir įspūdin
gas. Prakalbos buvo balandžio
22 d. bažnytinėj svetainėj. Mi
nėtas svečias, p-. Česnulevi
čius, labai aiškiai išdėstė rei
kalus darbininkų ir reikalų or
ganizavimosi. Žinoma į kokias
organizacijas, tai buvo plačiai
paaiškinta. Kalbėtojas ragino
darbininkus kodaugiausia Tą
sytis į L. D. S., kuri verčiau
sia yra iš visų kitų. Išpasako
jo ir apie Amerikan Federątion of Labor.
Toliaus turėjome labai pui
kų vakarų balandžio 29 d. baž
nytinėj svetainėj. Buvo atlik
tas toks puikus teatras, kokio
Philadelphiečiai dar nebuvo
matę. Ale ir istikrųjų nebuvo
matę velnių su pačiu Liucipieriu. Kaikurie vaikai turėjo
bėgti lauk iš svetainės.
Se
kančios vpatos vaidino :1) Vir
šaitis — Jonas Grigas, 2) Ar
tojų vehiias — Ignacas Imbrasa, 3) šun.-advokatis — Pran
ciškus Sepraviče, 4) Ponų Vel
nias— Baltramiejus Imbrazas,
5) Velnių raštininkas — M. 2irolis,~6) Viršininkas — Petr.
Plungis, 7) Priešakiniai vel
niai: — P. Bandoms ir A. Gri
gaitis, 8) Artbjas — Bolesla
vas Petkevičius/9) Seiminin
kė — Juzefą Šefeltaitė, jos
duktė — Valerija Račkiutė,
Seniuke — O. Gučkiutė, Kai
mynai: M. Zirolis, B. Imbro-

sė 'MŽrabilMėi, S

LAIŠKAS.

taip stovėjo apie 4 savaites
kol mūsiškiai neatsitraukė.
Mūšiai buvo dideli tenai, so
džiai sudeginti: Pusė Kreipšij, Čipeliai, 2ogu, Jokšų,
Tutorai,
Bajorai,
Mikiški,
Šimiški, Kondrenelei, Vibuinei, Gučunai, Jurkupiai
ir daug viensėdžių. Žmonių
daug sužeidė ir užmušė. Vagzalius su žeme sumaišytas.
Bombų užmušta Emiliutė Tumaičia šimiškių. Paskui ra
šė kunigėlis, kad mirė Vireliunas, 0 jo pati mirė džiova.
Čeika Juozapas Klivis taip-gi
mirė." Žinoma gal lig šiol
daug atsisveikino su šiuo svie
tu.
Tavo Steponai pasilko ir iš
skopiškėnų retai kas iš jaunų
išvažiavo, mes patys kalbė
jom, kad neverta važiuoti.’'
Petrapilėj yra Ąncia Gabrienė
su vyra.
Emilija Klenaičiuįė su broliu Longinu. O iš
Žlobino Mogiliavo gub. atsilie
pė pas mane Braškinto Elzbie
ta.
Ji rašė, kad išvažiavo
Daratėnaį 0. Mdfaličia ir Ade
lė Stukaičiai, o daugiųu neži
nau.
Kunigėlis paskutinę
gromatą rašė 16 rugpiučio ir
taip rašė:
Vakare prieš Žo
linę bažnyčioje krikštino vai
ką Veviersio iš miesto — tik
pūkšt bomba ant šventoriaus.
Po krikšto nuėjo po langu za
kristijos pažiūrėti iš katros pu
sės — o štai kita bomba į sie
nų bažnyčios ir visi stiklai iš
byrėjo.
Tai buvo paskutinė
žinia Bažnyčia nesudegė, tik
apgadinta. O kas stojos jau
paskui. Dievas žino,, nes ne
galima turėti nei jokių žinių.

Juzia gaspadinauja pas vie
nų kunigų netoli Dvinsko Kurlandijoj ir netoli tėvynės. Mū
sų tėviškė neužimta vokiečių
ir aš daugiausia čia pas kuni
gą sėdžiu, bet važiuoju aplan
kyti ir anų brolių.
Liebeže
yra lietuvių, bet ne perdaug.
Kaip kada ir pamokslų jiems
sakau.

jaunystės sapnai..
3. M. Rakauskaitė akompa ®®e®
nuojant V. Sarpaliui ant pia
no sudainavo “Kur bakūžė sa
manota” ir “Dievaičiai* iš
“Birutės Operetės.” Dainos
publikai labai patiko.
4. Kalbėjo p-lė M. Gurinskaitė, kuri aiškino kokių nųudų atneša dr-ja ir ragino rašyties prie dr-jos.
5.. Poni M. Šarkauskienė
akamp. Pr. Bujanauškui su
dainavo “Meilė.”
6) Vyčių choras vėl pasi
rodė ir uždainavo “Užmigo
Žemė.”'
7^ Kalbėjo kun. Vaičiūnas
iš Chicagos.

8) M- Šarnauskienė, M. Zelenskaitė ir A. Pūras sudaina
vo Sunku man gyventi.”
9) Deklemavo A. Parelkintė “Motinos Balsas.”

Lietuvių K^egijos Ameri
koje reikalai bręsta. Jau ko
legijos fonde randasi $915.05
ir toliaus aukos nepaliauja
plaukti.

The Ęcranton Times prane
ša, kad šliupas buvo rekomen
duojamas į komisijų, siunčia
mų Suv. Valstijų Rusijon. Apie tai Šiam laikraščiui suteikė
žinių Šliupo šeimyna. Ar Wilsonas Šliupų į komisijos narių
skaičių priėmė ar atmetė The
Scranton Times nieko nesako.
-'iA
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. Paryžiuje gauta žinių iš
Romos, kad Rusijos nauja val
džia paskyrė savo ambasado
rių prie Vatikano. Rusijos am
basadorius tuojaus atvyksiųs į
Romų ir pradėsiąs pildyti sa
vo pareigas prie šv. Tėvo dva
ro.
Lietuvio socijalisto Perkū
no garsiųjų bylų dėl sumušimo
jo Hoosick Falls’e L. S. Sųjunga mano likviduoti, nes
neturi tikrų darodymų, ar jį
kas mušė, ir visai nesitiki tos
bylos laimėti.
Pinigai suau
koti Perkūno bylos vedimui,
anot “Laisvės,” yra atiduoti
Liet. Socijalistų Sąjungos iždan. Kiek tų pinigų atiduota
sąjungai “Laisvė” nepažymi.

Didžiausias

Susivienijimas Liet. R. K; Amerikoje balandžio
pabaigoje, šių metų, pradės išleidinėti savaitinį
laikraštį

JUOZAS KLIMAS.

pasaulyj uni
Aš Ona Klimienė paieškau saversitetas yra Paryžiuje. Ta
me, universitete prieš Europos vo vyrojuozo Klimo. Pirmiausiai
karę mokinosi 17.556 studen atvažiavo į Philadelphia, Pa. 1915.
lurie jį nežino sakosis neženotas,
tai.
o kurie pažįsta tai sakosi našlys.
Išviso žydų pasaulyje ran Jis yra tamsaus veido ir juodų
dasi 13.406.420. Iš to skaičiaus akių; plaukai juodi ir žili, ant
apie 7.000.000 yra Rusijos vieno pusės veido randas. Aš daviešpatijoje sykiu su Lietuva. >ar nežinau kur jisai dingo nuo
Varšavos miestas žydų skai \915 m. Žmogus parvažiavo iš Ačiumi užima pirmą, vietų, Eu merikos, tai pranešė man apie jo
ropoje, nes jame žydų yra gyvenimą. Sako kad jis žiūri į’
208.137. Amerikoje daugiau merginas ir kalbina apsivesti.
v•
Merginos apsisaugokite su to
sia žydų New-Yorke, čia yra
nu
“jaunikiu.” Aš su juo ženojų net virš 975.000.
ta jau 20 metų. Būdamas Scot_ $200.000 vertės čekis induo- and’e kaip neturėdavo ką val
ta p. A. J. Balfour, Anglijos gyti, tai sugrįždavo pas mane įr
kariškosios Komisijos Ameri prižadėdavo būti, bet dabar aš nlekon pirmininkui. Pinigai ski co nežinau ar jisai gyvas ar mi
riama Anglijos ir Škotijos ka ręs, o gal greičiausiai ženotas.
Jeigu kas žinote apie jį praneškite
rės našlėms ir našlaičiams.
man tuojaus. Už pranešimą ir
Suv. Valstijų eks-senatorius nurodytą adresą duosiu dovanų.
J. P. Foraker iŠ Cincinnati, ' Jano antrašas:
mirdamas paliko savo pačiai
ONA KLIMIENĖ,
750.000 dolerių.
88 Bose St. S. S.

Amerikos lietuvių socija
listų laikraščiai praneša, kad

NAUJAS SAVAITINIS LAIKRAŠTIS.

” $L00

Lawrence, Mass., birželio 17
dienų š. m., bus “pirmas lie
tuvių katalikų bažnyčios” synodas. kuris išrinks Amerikos
lietuviams “pirmų katalikų
vyskupų.”
Synodų
šaukia
lietuvių “nezaležninkų” vadas
ponas S. B. Mickevičius, o
vyskupų rinks lietuviai socija
listai, tai aišku kokie “kata
likai” dalyvaus synode ir koks
bus tas jų išrinktas “vysku
pas.”

Glasgow Scotland.
(245)

REIKALINGAS į Lietuvių
; larbininkų
Kooperatyvišką
krautuvę atsakantis gaspadorius, kuris suprastų atsakan
čiai vesti tokį biznį ir galėtų
užsidėti nemažiau $1.000 kau
cijos, už juos gaus 4 nuoš. ir
>us išduota pirmas morgičius.
Jžmokestis pagal sutarties.
Norintis užimt tokių vietų, maonės tuojaus atsišaukti šiuo
adresu:
VINCENT STELMOKAS,

10) Vėl dainavo Vyčių cho
ras.
II) S. Ašmiutė ir B. Rajuniutė paskambino ant piano.
“Garsas” išeis kas ketvergas didelių 8 puslapių
62 Knoz St.,
Lewiston, Me.
12. Deklemavo O. Šimuliu,
7 kolumnų formate.
“Vien. Lietuvninkų,” kaip
tė “Nemunas.”
Garsas” bus vienu svarbiausių ir geriausių Apraneša laikraščiai, atsisako
Jonas Kandrickis pajieškau sa
13. Vyčių choras baigiant
sueiti koalicijon su “Ateiti^
merikos lietuvių katalikų lajkraščių.
vo
uošvio Karolio ir dviejų švogeprogramų dainavo | Lietuvos
“Garsui” sandarbininkauti pasižadėję gabiausie
mi” ir “Amerikos Lietuviu,-” rių Vinco ir Jono Karpauckų.
Hvmną vadovaujant vargoni
ji Amerikos lietuvių rašytojai, publicistai, visuomekad iš šių trijų savaitraščių Paeina iš Suvalkų gub., Marijam
ninkui P?. Bujanauskiui.
ninkai.
padarius vienų dienarštį.
Ir polės pav., Klabiškių vaL, Šarstos
Taip-gi reikia pažymėti,
sas, P. Plungis, P. Sapranavi“Gano” prenumerata metams $2.00, pusmečiui
toliaus “Vienybė Lietuvnin kaimo. Atsišaukite šiuo adresu:
jog visos katalikiškos dr-jos
ce ir Charle Chaplin.
kų” eis savaitraščiu, kaip ėjo
JONAS KANDRICKIS,
šios parapijos buvo pakviestos
ligšiol.
Visų veikėjų pagirtinas
808
Box,
Wilson, Pa.
ant šio apvaikščiojimo. Daly
šas:
daiktas, kurie taip puikiai to
vavo šios dr-jos: Šv. Antano,
“GAUA8,
Amerikos Katalikų Ligonkiu trumpu laiku prisigatavošv. Baltramiejaus, šv. Juoza
456
GRAND
STREET,
'
BROOKLYN,
N.
Y.
bučių
Sąjunga lakys savo su NUO ADMINISTRACIJOS.
jo ir atliko visi savo užduotis
po, Moterų dr-ja ir Lietuvos
Siuomi pranešame visiems
važiavimą,
šiemet Chicagoje
taip puikiai, kad visai nesiti
Vyčiai,savo
skaitytojams, kurių pre
rugpjūčio 29-31 dd.
kėta, kad tokie gabūs tame da
Visosdr-jos iš mokyklos
numerata pasibaigė arba jau
lyke mūsų nariai LDS. kuo
svetainės
maršavo
į
dr-jų
sve

IŠĖJO
IŠ
SPAUDOS
NAUJA
KNYGELE
baigiasi, kad pasiskubintumė
Sūv.
Valstijų
karės
departapos.
tainę. Puikiausia maršavime
mentos garsina, kad šiame te atnaujinti; nes mes kaip tik
Vakaro vedėju buvo apsiė
atrodė Liet Vyčiai, kožnas vy
“
APU
RELIGIJOS
PRADCI4
IR
JOS
krašte yra 10078.900 vyrų tar iŠ8iuntinėjame pranešimus ir
męs pats pirm. J. Pranckunas,
tis turėjo po gėlę prisisegę ir
REIKALINGUMĄ.
”
pe 20 ir 30 metų amžiaus,kurie negavę jokio atsakymo, turė
kuris plačiai aiškino ir ragino
ėjo visi po porų Vytis ir Vy
sulig naujų įstatymų apie pri sime sustabdyti siuntinėjimų
rašyties kodaugiausiai į Darb.
tė.
Paraiė
KUN.
J.
ŽIDANAVIČIUS.
verstinų kareiviavimų gali bū “Darbininko.”
Sąjungų ir taip-gi išdėstė jos
Programų
pabaigus, vakare
KAINA:
10
centų.
Taip reikalauja pačias, o an
ti paimti kariuomenėn. ,
naudingumų
prasidėjo balius, kuris tęsės
VISAS
PELNAS
SKIRIAMAS
NUKENTfiJUSIEMS
tra
pabrangus popierai negali
Jaunos mergaitės puikiai
iki vėlai nakties.
DĖL
KARBS.
Žemes drebėjimas nesenai me siuntinėti ant abejo.
uždainavo keletą tautiškų
Likėtina šiai dr-jai geriau
Visi
turėtų
nusipirkti,
kad
genaus
apsipažinus
su
religi

įvyko
Italijos miestuose Terui ‘ Kaip gaunate Žinių tuojaus
dainelių, palinksmino susirin
sios kloties.
ja
ir
sykiu
sušelpsite
nukentėjusius
šuo
karės.
Labai
tinkamos
ir
Sestri
Penente. Kaip daug pasirūpinkite prisiųsti money
kusių publikų po to viso link
Jnrirbi. platinimui. Reikalaukite tuojaus.
f
nuostolių žemes drebėjimas order arba čekį. .
smai vakaras užsibaigė ir su
“
DARBININKAS
”
Jeigu to negalite padaryti
miestams
padarė, kol kas dar
tuom smagumu užbaigėm ir L
242
W.
Broadway
,
4
So.
Boston,
Mass.
parašykite
nors kada prisiusinežinia.
D. S. savaitę.
—
- — ------- - - —-----—- . ■ ,
te pinigus. z
Reporteris.
Ulevelando “Dirva,” lietu
Pasitikime, kad mūsų skaity
vių liberalų savaitraštis pakė tojai ir rėmėjai paklauBys ir
' Girios paukštis į girių ir žiū-' sis iki
lė kainų iki $2.00. Pirmiaus nevilkins prisiuntimų
z
kaštavo metama $1.50.

“Garsas”

Skaitykite ir Platinkite "Darbininką11
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CHICAGO, ILL.

negavau atsakymo.

Prašo atšaukti.

Tai

ne

J

se Mirabilalei, Kreipšose ir
taip stovėjo apie 4 savaites
kol mūsiškiai neatsitraukė.
Mūšiai buvo dideli tenai, so
džiai sudeginti: Pusė Kreip
čipeliai, Zogu, Jokšų,
Tutorai,
Bajorai,
Mikiški,
Šimiški,
Kondrenelei,
Vibuinei, Gučunai,
Jurkupiai
ir daug viensėdžių
Žmonių
daug- sužeidė ir užmušė. Vagzalius su žeme sumaišytas.
Bombų užmušta Emiliutė Tumaičia Šimiškių.
Paskui ra
šė kunigėlis, kad mirė Vireliunas, o jo pati mirė džiova.
Čeika Juozapas Klivis taip-gi
mirė.
Žinoma gal lig šiol
daug atsisveikino su šiuo svie
tu.

Apie Streikierių Fondą.

(Rašytas p-lei U. Motuzai
tei į Bridgeport, Ct.)
Gegužio 15 d. 13-toji LDS.
1-15 Sausio 1917 m.
kuopa laikė mėnesinį mitingą.
Liebiež.
Tarp įvairių vietinių kuopos
Aš nemislijau apleisti Skoreikalų buvo svarstyta Strei
kierių Fondo reikalai. Dau piškio, bet 18 birželio susir
gumai narių jis pasirodo ląbai gau ir ^pragulėjau tris nedėneaiškus, nes kvoterį per me les karštiniu, bet labai sunkiu.
tus mokant, negalima bus už Kaip pradėjo mūsų abazai ir
tekti streikan išėjusiems po kariuomenė traukties, tai die
tris dolerius į savaitę; juk ną ir naktį nebuvo pasilsio,
streikai tankiai atsitaiko, no- nors man jau buvo geriau tru
roms-nenoroms išeina į strei putį, tai visi rodijo važiuoti.
kus, kurie dažnai tęsiasi gan Tai 13 liepos išvažiavau pora
ilgai. Tai-gi žadant taip mo arklių su ilgu žemaitišku bri
kėti, reikėtų didesnį mokestį ku kunigo Augučio (nes jis
jau nuo šv. Jurgio buvo pas
prisiimti.
Didesnį mokestį užsidėjus, mane) su Juzia ir furmanu.
reikėtų ir-gi daug vargo pa Kelionė buvo gana varginga,
Tavo Steponai pasilko ir iš
nešti, nes ir to kvoterio daug nes pusgulintis važiavau Ša skopiškėnų retai kas iš jaunų
tas,
Kamajus,
Južyntus, išvažiavo, mes patys kalbė
kas nenori mokėti.
Bene būtų geriausiai tą Dusatns, Zarasus, Brasta- jom, kad neverta važiuoti.
Streikierių Fondą palikti vi was ir tėviškėn. Nakvo-

taip jau kruvina skriauda, bet
darbininkui žmogui kiekvie
nas centas brangus. O aš spė
ju, jog daug žmonių apsigau
na ant labai daug,
tik naba
gai tyli.
• *
Taigi atsargiai.

“Darbininko” No. 53 kores
pondencijoj buvo paminėta
apie Antano Rugieniaus ir J.
Žiekaičio veikimus. Ten ko
respondentas Sobra nurodė,
jog minėti asmenys prigulėda
mi prie vyčių kuopos ir prie
AK.
choro labai netvarkiai elgiasi,
veikia prieš katalikiškų idėji
WILKES BARBE, PA.
nių organizacijų veikimą ir
Kalbėjo apie lietuvius.
primetė jiems
neištilynybę
katalikystei.
Laikraštis The Evening
Abu minėtu vyru atrašė, News indėjo žinutę apie tai,
jog korespondentas Sobra ne jog p. Tarnas Šeimis high scteisingai apie juos aprašęs.
hoolos mokiniams kalbėjo apie
A. Rugienius rašo prigulįs lietuvių istoriją ir apie lietu
prie Pilnųjų Blaivininkų Sus vių politiškus troškimus.

■

LAUKAS.

PHILADELPHIA, PA.

Siunčiau paskui tris laiškus ir

>

AS.

si),

Įvairios

Paieškojimai

Jeigu nori surasti savo gi
mines
ar pažįstamus
koje reikalai bręsta.
Jau ko
legijos fonde randasi $915.05 paieškojimą į “Darbininką.”
Lietuvių Kolegijos Ameri

ir toliaus
plaukti.

aukos

nepaliauja

So. Boston, Mass.

Už vieną sykį 50c.
»J
du . ” 75c.
M
tris ” $1.00

The Scranton Times prane
ša, kad Šliupas buvo rekomen
Už paieškojimus pinigui
duojamas į komisiją, siunčia
Įvairit> iž kalno.
mą Suv. Valstijų Rusijon. Apie tai šiam laikraščiui suteikė
“DARBININKAS,”
žinių Šliupo šeimyna. Ar Wil242 W. Broadvvay,
sonas Šliupą į komisijos narių
skaičių priėmė ar atmetė The
Aš Kazimieras Kupčiūnas Vil
Scranton Times nieko nesako. niaus gub., Darsiniškių parapijos
paieškau Onos Kupčiuniukės Vil

. Paryžiuje gauta žinių iš niaus gub., Joneliškių kaimo. Tu
Romos; kad Rusijos nauja val riu svarbų reikalą. Meldžiu atsi
džia paskyrė savo ambasado šaukti šiuo adresu:
rių prie Vatikano. Rusijos am
K. KUPČIŪNAS,
basadorius tuojaus atvyksiąs į Box 402,
Manchester, Conn.
Petrapilėj yra Ančia Gabrienė Romą ir pradėsiąs pildyti sa
(242)
davau ir pasiganydavau klebo su vyru. Emilija Klenaičiu- vo pareigas prie šv. Tėvo dva
nijose. Po trijų dienų nuva kė su broliu Longinu. O iš ro.
rgau ir pas kun. Kurtančika, Žlobino Mogiliavo gub. atsilie
aš išgulėjau čielą nedėlią tė pė pas mane Braškiutė Elzbie
Lietuvio socijalisto Perkū
viškėn atvažiavau prieš šv. Ci ta. Ji rašė, kad išvažiavo no garsiąją bylą dėl sumušimo
ną. Bet Dievui dėkų ten pa- Darutėnai O. Malaličia ir Ade jo Hoosick Falls’e L. S. Są
gijau ir ant Aniolų Sargų jau lė Stukaičiai, o daugiau neži junga mano likviduoti, nes
atsidūriau, kur dabar esu. Su nau.
Kunigėlis paskutinę neturi tikri) darodymų, ar jį
manim kartu važiavo Samule- gromatą rašė 16 rugpiučio ir kas mušė, ir visai nesitiki tos
vičienė savo arkliais. Samu- taip rašė: Vakare prieš Žo bylos laimėti,
Pinigai suauldvičiai dabar yra gor. Ry- linę bažnyčioje krikštino vai koti Perkuno bylos vedimui,
binsk, Jaroslavskoi gub., Spa- ką Veviersio iš miesto — tik anot “Laisvės,” yra atiduoti
sskae N. 42. jų adresas tenai pūkšt bomba ant šventoriaus. Liet, Socijalistų Sąjungos ižir mano sesuo Naruševičienė. Po krikšto nuėjo po langu za dan. Kiek tų pinigų atiduota
Būdamas tėviškėj turėjau tris kristijos pažiūrėti iš katros pu sąjungai “Laisvė ” nepažy m i.
gromatas nuo kunigėlio. Ra
o štai kita bomba į sieJUOZAS KLIMAS.
šė taip: 22 liepos pirmą kartą sės
Didžiausias pasaulyj uni
ną bažnyčios ir visi stiklai iš
.vokiečiai įėjo Skopiškin. Ži
Aš Ona Klimienė paieškau sabyrėjo. Tai buvo paskutinė versitetas yra Paryžiuje. Ta
noma pirma šaudė, bet laimin žinia Bažnyčia nesudegė, tik me, universitete prieš Europos VO vyroJuozo Klimo. Pirmiausiai
gai, kad miestas neužsidegė,
apgadinta. O kas stojos jau karę mokinosi 17.556 studen atvažiavo į Philadelphia, Pa. 1915.
tik pataikė į bažnyčią; buvo
Kurie jį nežino sakosis neženotas,
paskui. Dievas žino, nes ne tai.
užsidegus, bet apgesino tie
o kurie pažįsta tai sakosi našlys.
galima turėti nei jokių žinių.
patys vokiečiai. Viena bom
Išviso žydų pasaulyje ran Jis yra tamsaus veido ir juodų
Juzia gaspadinauja pas vie dasi 13.406-420. Iš to skaičiaus akių; plaukai juodi ir žili, ant
ba krito mano salione ir spro
go, bet neuždegė. Visi žmo ną kunigą netoli Dvinsko Kur- apie 7.000.000 yra Rusijos vieno pusės veido randas. Aš da
nės miesto ir kunigėlis sėdėjo landijoj ir netoli tėvynės. Mū viešpatijoje sykiu su Lietuva. bar nežinau kur jisai dingo nuo
skiepuose kazarmių ir tenai ke sų tėviškė neužimta vokiečių Varšavos miestas žydų skai 1915 m. Žmogus parvažiavo iš Alias nedėlias tupėjo. Antrą ir aš daugiausia čia pas kuni čiumi užima pirmą vietą Eu merikos, tai pranešė man apie jo
dieną po įėjimo vokiečiai tu gą sėdžiu, bet važiuoju aplan ropoje, nes jame žydų yra gyvenimą. Sako kad jis žiūri į’
rėjo atsitraukti iš Skopiškio ir kyti ir anų brolių. Liebeže 208.137. Amerikoje daugiau merginas ir kalbina apsivesti.
išeidami uždegė Jankelio ir yra lietuvių, bet ne perdaug. sia žydų New-Yorke, čia yra
Merginos apsisaugokite su to
Sroliaus namus ir mano ledau- Kaip kada ir pamokslų jiems jų net virš 975.000.
kiu “jaunikiu.” Aš su juo ženonė sudegė. Vokiečiai apsika- sakau.
ta jau 20 metų. Būdamas Scotland
’e kaip neturėdavo ką val
$200.000 vertes čekis induo®ę®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® ta p. A. J. Balfour, Anglijos gyti, tai sugrįždavo pas mane ir
kariškosios Komisijos Ameri prižadėdavo būti, bet dabar aš nie
kon pirmininkui. Pinigai ski ko nežinau ar jisai gyvas ar mi
riama Anglijos ir Škotijos ka ręs, o gal greičiausiai ženotas.
Kori smagiai ir naudin
Jeigu kas žinote apie jį praneškite
gai laika praleisti? Išsi
rės našlėms ir našlaičiams.
rašyk “DRAUGĄ”, o JI

ino, prie Labdarybės, prie šv.
Rep.
Juozapo Apekuno, prie bažny
tinio choro ir prie vyčių. Prie
PATEŽSON, N. J.
jokios socijalistiškis organiza
Baisi nelaimė.
cijos neprigulįs, jokių bedie
viškų raštų neskaitąs. Galį^
Gegužio 11 d. 8 val.- vak. sai liuosai narių valiai, kas no
pastatyti net 100 liudininką, traukinis suvažinėjo Vlado Si- ri temoka ir tegauna tam tik
kurie pripažįs, jog korespon deravičiaus žmoną.
roms sąlygoms pasitaikius pa
dentas Sobra neteisingai užsi
Mirtinai sužeista. Galva šelpą, o kas nenori mokėti, tepuolė ant jo.
baisiai apdaužyta. Pasitaikė nemoka ir nieko bendro su
J. Žiekaatis rašo, jog nie daktaras ir jis nudreskęs nuo Streikierių Fondu neturi. Tik
kuomet nebuvęs iš svetainės savęs marškinius aprišo naba tas mokestis .turėtų būti tik
išmestas už netvarkų pasielgi gei galvą. Po to nugabenta riau nustatytas, taip, kad iš
mą, neatkalbinėjęs nuo vyčių ligoninėn. Vargu bepagys. tikrųjų galima būtų ištesėti,
narius, nesąs jokiu laisvama Jos lyras girtuoklis, tai na kas žadama. Ar šiaip, ar taip,
bagė vargo spaudžiama ėjo vis-gi reikėtų, kad po ateinan
niu, bedieviu, cicilikų.
ant
geležinkelio anglių pasi čio seimo Streikierių Fondo
Bet A. Raugieniui Sobra
rinkti.
Ir trakinys paliuosa- neaiškumai ir jo priverstinuprimetė, jog jis atkalbinėjo
mas daugiau nebeatkratytų
choristus balandžio 16 ir 17 d- vo nuo vargų.
A.
V„
A.
narių
nuo LDS.
nuo ėjimo dainuoti L. D. S.
13-tos kp. narys K. J.
kuopos vakaruose. Iš to A.
PHILADELPHIA,
PA.
Raugienius nesiteisina. Todėl
WAUKEGAN, ILL.
turbūt Sobra ne be pamato da
Gerai nusisekė.
rė užmetimus.
Darbininkų savaitė, sureng
Apvaikščiojimas.
Labai žemas yra daiktas
Nedėlioj gegužio 13 d. bukenkti arba trukdyti saviškių ta dėl pasidarbavimo nųūsų pa
čių
darbininkų
naudai,
nusise

apvaikščiojimas dešimties
vo
veikimą. Lietuviams katali
kė
kopuikiausiai.
Mes
L.
D.
S.
metų
sukaktuvių gyvavimo
kams išpuola remti visų savų
organizacijų veikimus ir nei 13 kp. nariai uoliai tą savaitę dr-tės Nekalto Prasidėjimo
darbavomės.
Panelės Šv.
vienai nekenkti.
Tai-gi prie tos progos turė
Programas tai dienai buvo
jome garsų kalbėtoją, studen parengtas labai įvairus,
BROOKLYN, N. Y.
tą p. K. Česnulevičių,kuris lai
I) Vyčių choras vadovau
L. Vyčių Apskričio vakarie kė prakalbas ilgas ir įspūdin jant Pr. Bujanauskiui sudai
nė, kuri atsibuvo 28 d. balan gas. Prakalbos buvo balandžio navo “Kur bėga Šešupė.” At
džio, svetainėje Kmapp Man- 22 d. bažnytinėj svetainėj. Mi liko labai gerai.
sion, kuri randasi ant Beford nėtas svečias, p. Česnulevi
2. Deklemavo p-lė O. Burir Ross gat. Buvo žaislų, o čius, labai aiškiai išdėstė rei biutė “Kame mano brangūs
10:30 vai. vak. buvo vakarie kalus darbininkų ir reikalą or jaunystės sapnai. ’ ’
nė.
ganizavimosi. Žinoma į kokias 3. M. Rakauskaitė akompa
Kalbėjo pp. Kaupas, Stru- organizacijas, tai buvo plačiai nuojant V. Sarpaliui ant pia
mskis, Krušinskas, Dimta, paaiškinta. Kalbėtojas ragino no sudainavo “Kur bakūžė sa
Pavilonis ir kiti. Ypač gerai darbininkus kodaugiausia ra manota” ir “Dievaičiai” iš
kalbėjo p. Kaupas, “Garso” šytis į L. D. S., kuri verčiau “Birutės Operetės.” Dainos
Redaktorius.
sia yra iš visų kitų. Išpasako publikai labai patiko.
man tuojaus. Už pranešimą ir
taip
pamėgsi skaityti,
Po vakarienės buvo sudai jo ir apie Amerikan Federa
kaip kad šis vyras. Dien
4. Kalbėjo p-lė M. GurinsSuv. Valstijų eks-senatorius nurodytą adresą duosiu dovanų.
raštis “DRAUGAS” me
nuota: “Lietuva Tėvyne Mū tion of Labor.
kaitė, kuri aiškino kokią nau
tams kainuoja
CbiJ. P. Foraker iŠ Cincinnati, Mano antrašas:
sų.”
cagoje 88.00.
Toliaus turėjome labai pui dą atneša dr-ja ir ragino rašy
mirdamas paliko savo pačiai
Adresuokite:
ONA KLIMIENĖ,
Tas vakarėlis buvo sureng kų vakarą balandžio 29 d. baž ties prie dr-jos.
750.000
dolerių.
88
Bose
St. S. S.
DRAUGAS PUB. CO.,
tas balandžio 28 d. apielinkės nytinėj svetainėj. Buvo atlik 5., Poni M. Šarkauskienė
1800 W. Mth Street.,
Glasgow Scotland.
Vyčių kuopų dėka. Tautos tas toks puikus teatras, kokio akamp. Pr. Bujanauškui su
CHICAGO, ILL.
Amerikos lietuvių socija
(245)
Fondui aukų sudėta $42.00.
Philadelphiečiai dar nebuvo dainavo “Meilė.”
listų
laikraščiai
praneša,
kad
A. Kivyta. matę. Ale ir ištikrųjų nebuvo
6) Vyčių choras vėl pasi 9Ą
Lawrence, Mass., birželio 17
REIKALINGAS į Lietuvių
matę velnių su pačiu Liucipie- rodė ir uždainavo “Užmigo
dieną
š.
m.,
bus
“
pirmas
lie

Darbininkų
Kooperatyvišką
ATHOL, MASS.
riu. Kaikurie vaikai turėjo Žemė.”'
tuvių katalikų bažnyčios” sy- krautuvę atsakantis gaspado7^ Kalbėjo kun. Vaičiūnas
bėgti lauk iš svetainės.
Se
Neliko nei veislei.
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®e®®®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® nodas, kuris išrinks Amerikos rius, kuris suprastų atsakan
kančios ypatos vaidino: 1)Vir iš Chicagos.
lietuviams ‘ ‘ pirmą katalikų čiai vesti tokį biznį ir galėtų
“Ateities” No. 18 patėmi- šaitis — Jonas Grigas, 2) Ar
8) M- Šarnauskienė, M. Zevyskupą.”
Svnodą šaukia užsidėti nemažiau $1.000 kau
jau aprašymą apie Martaus toji) velnias — Ignacas Imbra- lenskaitė ir A. Pūras sudaina
NAUJAS SAVAITINIS LAIKRAŠTIS.
lietuvių “nezaležninkų” vadas cijos, už juos gaus 4 nuoš. ir
prakalbas. Pasakyta, būk au sa, 3) šun.-advokatis — Pran vo Sunku man gyventi.”
ponas S. B. Mickevičius, o bus išduota pirmas morgičius.
Susivienijimas Liet. R. K. Amerikoje balandžio
kų surinkta $13.83 ir būk jas ciškus Sepraviče, 4) Ponų Vel
9) Deklemavo A. Parelkiuvyskupą
rinks lietuviai socija Užmokestis pagal sutarties.
pabaigoje, šių metų, pradės išleidinėti savaitinį
sudėję daugiausia socijalistai. nią®— Baltramiejus Imbrazas, tė “Motinos Balsas.”
listai, tai aišku kokie “kata Norintis užimt tokią vietą, ma
laikraštį
z
Kasžin ar juokais čia rašoma 5) Velnių raštininkas — M. Ži10) Vėl dainavo Vyčių cho
likai” dalyvausi synode ir koks lonės tuojaus atsišaukti šiuo
ar su įsitikinimu, ar klaidini rolis, 6) Viršininkas — Petr. ras.
bus tas jų išrinktas “vysku adresu:
mui. Čia gal ir buvo socijalis Plungis, 7) Priešakiniai velII) S. Ašmiutė ir B. Rajupas.”
VINCENT STELMOKAS,
tų, bet neliko dabar nei veis niai
P. Bandoms ir A. Gri- niutė paskambino ant piano.
“Garsas” išeis kas ketvergas didelių 8 puslapių
62
Knox St.,
Lewiston, Me.
lei. Yra pirmeivių, kurie čia gailis, 8) Artbjęs — Bolesla
12. Deklemavo O. Šimuliu,
7 kolumnų formate.
“Vien. Lietuvninku,” kaip
•nieko negeliuoja. Bandoepla- vas Petkevičius, 9) Šeiminin tė “Nemunas.”
“Garsas” bus vienu svarbiausių ir geriausių Apraneša laikraščiai, atsisako
Jonas Kandrickis pajieškau sa
tinti savo literatūrą, bet be pa kė — Juzefą Šefeltaitė, jos
13. Vyčių choras baigiant
merikos lietuvių katalikų laikraščių.
sueiti koalicijon su “Ateiti vo uošvio Karolio ir dviejų švogesisekimo.
duktė — Valerija Račkiutė, programą dainavo Lietuvos
“Garsui” sandarbininkauti pasižadėję gabiausie
mi” ir “Amerikos Lietuviu/’

“Garsas”

Tame pat numeryje rašoma
ir apie prakalbas Orange,
Mass., kur buvo kaikurie Atholiečiai. Rašoma būk žmonės
pas duris triukšmą darė ir kal
bėjosi tarp savęs. Jie ne dėl
kalbėtojo žodžių juokavo, bet
iš Atholio pirmeivio. Ten deklemavo p-lė P. Jakimavičiutė,
gera mergelė. Vargu užsipel
no gerai katalikei deklemuoti
tokiose'pirmeivių prakalbose.

Vytis.

ATHOL, MASS.

Atsargiai su pagarsinimais.

Mūsų visi laikraščiai turi
visokių pagarsinimų. " Vieni
iš tų1 pagarsinimų yra aiškiai
melagingi. Kaip va stebuk
lingų daktarų pagarsinimus,
tai tik be sąžinės laikraščiai
gali dėti, o tą daro socijalistų
laikraščiai. Bet yra ir kito
kių pagarsinimų, kurie nus
kriaudžia žmones, AS iš pasigarsintos vienos kompanijos
išsirašiau prosą
Pasiunčiau
$3.60 ir
nieko.

Seniuke — O. Gučkiutė, Kai Hvmną vadovaujant vargonimynai: M. Zirolis, B. Imbro- ninkui Pr. Bujanauskiui.
sas, P. Plungis, P. SapranaviTaip-gi reikia pažymėti,
jog visos katalikiškos dr-jos
ce ir Charle Chaplin.

i

ji Amerikos lietuvių rašytojai, publicistai, visuomeninkai.
.
,
“Garso” prenumerata metams $2.00, pusmečiui
$L00.
Korespondencijoms ir prenumeratai siųsti antra
šas:
•
' ■

Visų veikėjų pagirtinas šios parapijos buvo pakviestos
daiktas, kurie taip puikiai to ant šio apvaikščiojimo. Daly
“GAUSAS,”
kiu trumpu laiku pririgatavo- vavo šios dr-jos: Šv. Antano,
šv. Baltramiejaus, šv. Juoza
456
GRAND
STREET,
'
BROOKLYN, N. Y.
jo ir atliko visi savo užduotis
po,
Moterų
dr-ja
ir
Lietuvos
taip puikiai, kad visai nesiti Vyčiai.kėta, kad tokie gabūs tame da
Visos dr-jos iš mokyklos
lyke mūsų nariai LDS. kuo
svetainės
maršavo į dr-jų sve
IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGELE
pos.
tainę. Puikiausia maršavime
Vakaro vedėju buvo apsiė
“APIE RELIGU08 PRADŽIĄ IR JOS
męs pats pirm. J. Pranckunas, atrodė Liet Vyčiai, kožnas vy
tis
turėjo
po
gėlę
prisisegę
ir
: REIKALINGUMĄ.”
kuris plačiai aiškino ir ragino
rašyties kodaugiausiai į Darb. ėjo visi po porą Vytis ir Vy
Parašė KUN. J. ŽIDANAVICIUS.
Sąjungą ir taip-gi išdėstė jos tė.
Programą
pabaigus,
vakare
KAINA: 10 centų.
naudingumą
—
f
VISAS PELNAS SKIRIAMAS NUKENTEJUSIEMS
Jaunos mergaitės puikiai prasidėjo balius, kuris tęsės
' DĖL KARĖS.
iki
vėlai
nakties.
uždainavo keletą tautiškų
Likėtina šiai dr-jai geriau
Visi
turėtų
nusipirkti,
kad geriaus apsipažinus su religi
dainelių, palinksmino susirin
ja ir sykiu sušelpsite nukentėjusius šuo karės. Labai tinkamos
kusią publiką po to viso link sios kloties.
Jurgis. platinimui. Reikalaukite tuojaus.
smai vakaras užsibaigė ir su
“DARBININKAS”
tuom smagumu užbaigėm ir L.
CLEVELAND, OHIO.
242
W.
Broadvvay,
So. Bohn, Mms.
D. S. savaitę.
Gegužio
14
d.
čia
prasidėjo
Reporteris.
_______________________ konferencijos, kurias laiko
Tęgerb. kun. Maliauskas.
Girios paukštis į girią ir žiū-* sis iki gegužio 20 d. Žmonnių lankosi apščiai.
f
f
‘
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I Skaitykite ir Platinkite "Darbininką*
v-

kad iš šių trijų savaitraščių
padarius vieną dienarštį.
Ir
toliaus “Vienybė Lietuvnin
kų” eis savaitraščiu, kaip ėjo
ligšioL

Amerikos Katalikų Ligonbučių Sąjunga lakvs savo su

rių Vinco ir Jono Karpauckų.
Paeina iš Suvalkų gub., Marijam
polės pav., Klabiškių vai., Šarstos
kaimo. Atsišaukite šiuo adresu:
JONAS KANDRICKIS,

303 Box,

Wilson, Pa.

NUO ADMINISTRACIJOS.

Šiuomi pranešame visiems
važiavimą. šiemet Chicagoje
savo skaitytojams, kurių pre
rugpjūčio 29-31 dd.
numerata pasibaigė arba jau
baigiasi,
kad pasiskubintumė
Shv. Valstijų karės departamentos garsina, kad šiame te atnaujinti; nes mes kaip tik
krašte yra 10 078.900 vyrų tar išsiuntinėjame pranešimus ir
pe 20 ir 30 metų amžiaus,kurie negavę jokio atsakymo, turė
sulig naujų įstątymų apie pri sime sustabdyti siuntinėjimą
verstiną kareiviavimą gali bū “Darbininko.”
Taip reikalauja pačtas, o an
ti paimti kariuomenėn.
tra pabrangus popierai negali
Žemes drebėjimas nesenai me siuntinėti ant abejo.
įvyko Italijos miestuose Terui Kaip gaunate Žinią tuojaus
ir Sestri Penente. Kaip daug pasirūpinkite prisiųsti money
nuostolių žemės drebėjimas order arba čekį.
Jeigu to negalite padaryti
miestams padarė, kol kas dar
parašykite nors kada prisiusi
nežinia.
__________
/
te pinigus.
Clevelando “Dirva,” lietu- Pasitikime, kad mūsų skaito
vių liberalų savaitraštis pakė-I tojai ir rėmėjai paklausys ir
lė kainą iki $2.00. Pirmiaus nevilkins prisiuntimą
kaštavo metams $1.50.
“Darb.” Administracija.
<■
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DARBININKAS

Vietinės žinios.
Vakarinių kursų užbaigimui
vakarienė. Šv. Petro parapijos
salėje, gegužo 17 dieną, vaka
rinių kursų mokiniai surengė
šaunią vakarienę savo moky
tojų ir viso naudingo darbo
pagerbimui.

LDS. 1-mos kuopos susirin
kimas bus nedėlioj, gegužio 27
dieną šv. Petro parapijos salė
je tuojaus po pamaldų. Visi
nariai yra prašomi būtinai at
silankyti, nes reikės pakalbėti
apie LDS. seimą ir kitus svar
bius reikalus. Nepamirškite
naujų narių atsivesti.

Bostono Universiteto stu
dentai pasiūlė kariškąjai Ma
ssachusetts valstijos valdžiai
savo tarnystą gelžkelių ir til
tų saugojimui.
---------------f
Raudonų vėliavų parodą So.

*

Seredos ir Ketvergo vakarais
(Geg.-May 23-24 Apveizdos Die
vo Bažnytinėje Salėje, W.18th Stl

Chicago, III.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.
Valdybai, Rockford, UI.—
Pranešimas viena diena atėjo
pervėlai.

Pasirodė

s
A

Nedėlios vakare Geg.-May 27
d. Meldažio Salėje, 2342 W. 23rd
PI., Chicago, III.
Nedėlios vakare Birželio-June

Raštininkui, Chicago, III.
Bostone, Lietuvių salėje pa
— Apie kuopbs susirinkimą
rengė lietuviai socijalistai.
rašė kitas korespondentas.
Parodoje nieko ypatingo ne
3 d. Visų šventų Bažnytinėje Sa
P. Paulauskui. — Lietuvos
parodyta,
tik
stengtasi
socija

Bostono Arkidijocezijos Ka
lėje, 10806 Wabash Avė., Kensin- Žemės Banko reikalais galima
talikų Federacijos atstovų su lizmas išreklamuoti.
gton, Chicago, III.
,‘
kreiptis adresu: Rev. J. Živažiavimas buvo nedėlioj, ge
linskis, 50 6-th st., So. Bos
Apaštalystės Maldos Drau
Visur bus naujos iliustruotos
gužio 13 dieną Roxbury,Mass.,
gijos susirinkimas buvo gegu dainelės,kurias sudainuos p-ni EI. ton, Mass. O Lietuvos Ats
šv. Alfonso svetainėje. Dele
tatymo reikalais adresu- 320
žio 18 d. šv. Petro parapijos Račiūnienė. Prasidės 8:15 vakagatų Į suvažiavimą pribuvo
Fifth avė., New York City.
salėje.

Vakarienėje dalyvavo virš
30 ypatų. Bemaž visi vakari
nių kursų lankytojai. Susėdę
aplink ilgą stalą nustatytą
skaniais valgiais ir blaiviais
gėrimais, visi linksmai šneku
čiavosi ir gėrėjosi iš gražaus daugiau 1.300, kurie atstovavo
1800 katalikiškų parapijų ir
svečių būrelio.
NAUJOSIOS ANGLIJOS
Kuomet alkis buvo šiek-tiek draugijų. J. Eminencija Kar- ■
pasotintas, kun. F. Kemėšis, dinolas O’Connell suvažiavi-, JAUNIMO rengiamam išva
vienas iš vakarinių kursų mo me ypatiškai dalyvavo ir pa-1 žiavimui gegužio 30 d. Caledo
kytojų atidarė prakalboms ta sakė turiningą prakalbą. Be j nian Grove tikietų galima jau
ką, pranešdamas apie savo i kardinolo kalbėjo ir kiti žv- dabar pasipirkti sekančiose
įspūdžius iš vakarinių kursų mus Baznvcios ir visuomenes vietose:
ir ragindamas kitiems metams veikėjai. Suvažiavime tartasi 1. “Darbininkas”
242 W. Broadway,
uoliau visiems prie apšvietos kaip apsaugoti katalikų ir ap
So. Boston, Mass.
lamai
visą
visuomenę
nuo
pa

sukrusti ir šių metų mokinių
2.
J.
P.
Markelionis
skaičių
trigubai
padidinti. krikimo doroje ir užlaikymą
236 D. St.,
Savo linkėjimus sudėjęs, pa ją sveika ir gaivinančia pa
So. Bostcn, Mass.
kvietė kleboną kun. T. Žilins saulio jėga.
3.
D.
Galinis,
barzdaskutis
ką savomis mintimis su sve
Suvažiavime dalyvavo ir
224
W.
Broadway,
čiais pasidalinti. Kunigas T.
nuo lietuviškų parapijų atsto- I
So. Boston, Mass.
Žilinskas
papasakojo,
kaip
vai. IŠ So. Bostono nuo šv. 4. A. Pilvinis
svarbiu dalyku yra mokslas
Petro parapijos buvo paskirta
233 W. Broadway,
lietuviams ir kad jo turėtų
net 4 ypatos.
So. Boston, Mass.
griebties lygiai vyrai ir mote
5.
K.
Jurgeliunas
rys.
377 W. Broadway,
Moterų Sąjungos išdirbinių
Po to kalbėjo pp. J. E. Ka
So. Boston, Mass.
rosas. Pr. V. Strakauskas, p-lė paroda bus Montello. Mass. ne
K. Šidlauskas,
K. Zubavičiutė, pp. A.F. Knei- [gegužio 27 ir 28 dd., kaip buvo
226 Broadway,
ankščiau
paskelbta
"Darbinin

žis, J. Vilkišius, J. Glineckis,
So. Boston, Mass.
K. Zubavičiutė, F- Virakas, p- ke.'' bet birželio 27 ir 28 d.
lė Paulaičiutė ir daugelis kitų, Kurios bostonietės dėl laiko
kuogeriausius linkėjimus iš trumpumo nebemanė suspėti RAČIŪNO NAUJI JUDANTI
reikšdami
vakarinių
kursui : parodon savo išdirbinių paga
PAVEIKSLAI.
mokiniams ir skatindami nau minti, dabar gali išnaujo suLiberija -ir žmonių vargai: iš 1
dingą darbą uoliai varyti to-į brusti, nes iki parodos dar lai
Lietuvos
pabėgėlių ir ją gyveni-j
ko yra daugiau mėnesio.
liaus.

«)

JL

jmo; keliai, kuriais bėgo tūkstan
P-ni Griciunienė sudainavo
čiai nuo karės baisenybių. Vo
Vyčių Išvažiavimo Rengimo kiečių gaspadoriavimas Lietuvo-j
gražiai lietuvišką dainelę ir;Ii
toliaus prasidėjo linksmas pa- Komisijos paskutinis ir gene- i je.
šnekėsis apie Įvairius dalyke- rališkas susirinkimas bus u- I
liūs, kurie taip visus užinte-į tarninke, gegužio 22 d. pobaž- i
resavo, kad kalboms ir paša- nytinėje salėje, 7 :30 vai.
kojimam galo nesimatė, bet karę.
vis-gi vėlam laikui kietai po
svetainę pasižvalgius, nors ir
Cambridge Vyčių 18 kuopa,
nenoromis svečiai išsiskirstė
kuri dabar atgijo, jau turi anamo.
pie 25 naujus narius, ir visi
Kiekvienas išeidamas iš sve
žada uoliai darbuoties. Nau
tainės, vieną mintį su savim
jos kuopos pirmininku yra p.
išsinešė, kad kitais metais vėl
Zigmas Tamošiūnas, sekreto
visi Į svetainę susirinktų ir riumi p-lė Ona Rapšaitė, ižd.
jau didesniu būriu pagerbti}
— Petronė Karpinskaitė. Į
apšvietos
besiskleidžiančius
valdybą dar ineina Ona Šimlietuvių tarpe žiburėlius.
balaitė, Izidorius Kairis ir ki
P-nui P. V. Strakauskui, kai
ti Cambridge lietuvių jaunimo
po moksleiviui, vakarinių kur
veiklesni nariai.
sų mokiniai sudėjo $15.00 do
vanų, už kuriuos nuo savo mo-;
kytojaus gavo nuoširdžiausią i
Šv. Petro parapijos bažny
padėką.
tinis choras, p. M. Karbausko
Išviso kursus lankė apie 60 veliamas vėl gerokai padidėjo.
ypatų, kurių skaičiuje buvo Prie choro prisirašė pp. K. Ju
nemažai ir čia augusio jauni nevičius, F. Zaleckas, J. Čer-

mo.

vokas visi iš “Darb ” darbi
Linkėtina, kad kitais me
ninkų skaičiaus ir keletas ki
tais tas skaičius paaugtų iki
tų. Išviso prie choro priklau
200. Tuomet bus aišku, kad
so virš 70 narių.
lietuviai nori šviesties ir pra
dėję naudingą darbą, nesiliau
ja jo varę toliaus.
I
Naujosios Anglijos Lietuvių
Reikia dar pažymėti, kad Kooperacijos Draugijų suva
laike vakarienės buvo inteikta žiavimas bus gegužo 27 d.
“Darbininko” redaktoriams ir Brighton’o Lietuvių Koopera
administratoriui dovanos nuo cijos Salėje. J suvažiavimą
“Darbininko”
skaitytojų. laukiama daug delegatų. Koo
Kun. F. Kemėšis kiek anks peratyviškų draugijų sąryšio
čiau gavo puikią aukso plun sekretorium yra p. M. A. Bal
ksną, dabargi šilko pirštinai čiūnas, So. Bostono Lietuvių
tės padovanota p. Pranui Gu Kooperatyviškos
Krautuvės
dui, gražią “fontain” plunks
vedėjas.
ną p. J. E. Karosui ir aukso
guzikučiai p. A. F. Kneižiui,
Gaisras. Ties High gatve
“Darb.” administratoriui.
Bostone užsidegė kelios dienos

atgal dideli namai po numeriu
Valgiai dvigubai pabrango. 189. Nuostolių padaryta už
Bučernėse ir grosernėse vis $50.000.
kas neišpasakytai brangsta.
Pataisymas. Kiek laiko at
Valgomieji dalykai, kaip va:
mėsa, daržovės, druska nepa gal “Darbininke” buvo pra
liauja kainoje kilti. Du metu nešta vietos žiniose apie trukatgal visko galima buvo už pu šmingas lietuvių krikštynas,
sę dabartinės kainos nusipirk užsibaigusias muštynėmis. Da
bar paaiškėjo, fkad tose krik
ti.
Ir brangumas vis dar eina štynose, išskyrus Barasevičių,
buvo visi lenkai, todėl visa
didyn.
negarbė už triukšmo kėlimą
Kas nori sutaupyti kiek pi puola ne ant lietuvių, bet ant
nigų, turėtų neberūkyti ir lenkų.
plaukų daugiau nekirpti. Ci
garai, papirosai ir tabakas ne
trukus, labai pabrangs, o už
plaukų nukirpimą reikės mo
kėti 35 centus.
Prie taip brangaus pragy
venimo, kap dabar, tai vargiai
bus galima visos bilos apmo
kėti.

—
*•
Atsibus: —

Gegužio 17 dieną mirė So.
Bostone Petras Dusevičius, 24
metų amžiaus jaunikaitis. Ne
dėlioję po pietų, gegužio 20
dieną palaidotas. Benediktinų
kapinėse su bažnytinėmis apeigomis. Velionis Petras gi
mė ir augo Amerikoje.

DR. F. MATULAITIS
Ofivo-idyno*
1-3 P. 9 7-9 P. M

419 Bovlston St., Boston, Mass.

Trečias numeris
ką tik išėjo, Jis kaip ir pir
miau sergsti ui ūsų tikėjimą!
nuo
ištvirkėlių
užpuolikų,
Kiekvienas turėtų ši numeri
skaityti nes jame telpa gana
svarbių ir žingeidžių dokuinentų ir straipsnių. Prisiusk
5c. tai tuojau atlėks pas Ju
mis “Sargas.” Dar gal
gauti ir antro numerio.

Jonas J. Ramanauskas,
144 Ames St.,

Montello, Ma

Nusipirk mosties
Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą niosčia per kelis
vakarus, o padarys veidą tyru 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
štampo ms.
Tai BŪSI GRA2ŪS!

LITHUANIAN COLONIZATION CO.
O W E N, W I S.
Už

Gvdo viioki»» lisae
Priskiria Akiniu*.

5 Specijališkas
pranešimas

Lietuviai, norėdami pirkti farmas, privalote ge
rai apsižiūrėti kur ir kokią žemę perkate, nes kitaip
galite baisiai apsigauti ir prarasti visus savo sun
kiai uždirbtus centus.
Mes stengiamės kiekvieno lietuvio atkreipti atydą ir patariam visiems pirkti farmas AVisconsino
valstijoj. Clark paviete, nes čia yra viena iš geriau
sių ir puikiausių apielinkių dėl apsigyvenimo mū
sų lietuviiuns. Čia žemė yra puiki ir derlinga, juod
žemis, apačioje su moliu; visokie javai puikiai dera.
Šios farmos randasi pačiame viduryje AVisconsino valstijos, arti miestų, geležinkelių, niokslainių
ir visų parankamų, kas tik žmogui reikalingą
dabartiniame gyvenime, čia farmas galima pirkti
ant labai lengvų išmokesčių, nors ir biedniausias
žmogelis gali Įsigyti sklypą puikios žemės ir gyven
ti sau ramiai, nebijodamas bedarbės ir blogų lai
kų.
Atvažiuokite, o persitikrinsite patįs, nes kitaip
negalite nuspręsti šių famni gerumo ir žemės der
lingumo. Dėl platesnių žinių rašykite laišką, mes
suteiksime sąžinišką patarimą.

Reikalaujame agentų kiekviename mieste,
mokesti agentams duodame gera.

Galima ttuiiaUrti ir Uttaviutoi.

Ofiso valandos:
Ryt as iki 9 vai.
Popietę 1 iki 3
vakarais 6 iki 9
536 Broadway, So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

Farmos! Farmos!
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DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

t
T
❖

STEVEN RAINARD SU
JAMES ELLIS CO.
Mes užlaikome tris dideles
krautuves-namus,
užpildytus

geriausiais rakandais naujau
sios mados.
Kas perka ra
kandus prieš jų pakilimą kai
noje — tas išmintingai daro ir
pinigų daug sučėdina.
J. RIMKUS
Apsidairykit aplink ir pa
O. Box 36,
Holbrook, Mass
matysit. kad mes geriausia ir
pigiausia galime jums rakan
dus parduoti ir jūsų stubas
Lietuviška-Polska
gražiausia jais apstatyti. Mes
LIGONINĖ.
tą galime todėl padaryti, kad
197 Broadway, S. Boston, Mass. mūsų rakandų krautuvės pa
didėjo ir sustiprėjo.
Telefonas“S. Boston 1 194-uj
Vesk reikalus su mumis ir
Daktarai dieną ir naktį.
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 išmokėjiMūsų biznis sučėdina jūsų pi
nigus.
Uždėta 1878 m. Pristatoma au
tomobiliais.

Rusiškos ir Turkiškos
MAUDYKLES.
11 Savoy St.,

Boston, Mass.

Tarpe Wasbington Str.
ir Harrison Avė.,
i! SOUTH BOSTON, MASS.
B TEISINGIAUSIA LR GEB RIAUSIA LIETUVIŽKA
netoli Leverett St.
®
B
APTIEKA.
Atdaros dienomis ir nak-'
Sutaisau receptus su di
timis dėl vyrų ir moterų. Pri-; I
džiausia
atida, nežiūrint, ar
vatiški miegami kambariai.
tie receptai Lietuvos ar Ame
ĮŽANGA 30 centų.
rikos daktarų. Tai vienati
nė lietuviška aptieka Bostone
ir Massachusetts valstijoj.
Gyduolių galit gaut, kokios
PIRMOS KLESOS
tik pasaulyj yra vartojamos.
Galit reikalaut per laiškas, o
aš prisiųsiu per expresą.
1 ir 2 Leverett Avė.,
BOSTON, MASS.

®

|
|
|
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DANTISTAS

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

DR. W. T. REILLY

K. ŠIDLAUSKAS
!
Aptiekorius ir Savininkas R
! ! Tel So. Boston 210J4 ir 21013. <

!! 226 Broadway, kampas 0 St., * >

o-

469 Broadway,Se. Boston,Mass.

THE MAGIC SHOP.

PRIE DORCHESTER ST.

Pirmi* Amerikoj lietuvy* uždėjo merijos
dirbtuve. Dirbi vi«okią žtukn daiktui. Jei
nori ginti itukq katalogą, pniiąik įtampą
ir tuoj gausi. Adresuokite taip:

Valiota
nuj 9 vii. ryta
iki ( vit vakari.

Nedalomi,
nuo 10 vai. ryta
iki 4 vai. vakar*.

THE MAGIC SHOP,

P. O. BOX SO«.

G.—

HOLBROOK. MABB.

-- ------------ ---

-

ELLIS McCLEAR YČO
Prirengtam pilnai $150.00 j
laidotuves už

cq
so, Jokh» yfrgjj, šaus mokee-

d gvaranti
čių nėra,
a arba vi- f
sai nemokėkite.
Tel. Back Bay 6722

1666 Vuhington St Boston.

Dr. Ignotas Stankus
0S.BrM4St,P»a4elabh,P
Phyticiin and Snrgeon (lietuvi* gydy

toji* ir chirurgą* pabūgę* Indiaao*
Univertiteta) Gydo visokias hga* vy
ru, moterių ir vaiku. Daro operacija*.

