— Wash ing ton.
DARBININKO” KAINA:

tris kartus savaitėje.. .$300
—vieną sykį saavitėje.. .$1.50
rĘ Bostono apielinkėje .. .$4.00
f Užrubežyje metams... .$4.25
Vienas numeris............. 3c.
TeL 620 So. Boston.

Organas Am. Lietuvių Rymo-katalikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos.Tel- 620 80 Bo8ton-No. 61 243
242 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS., GEGUŽIO (MAY) 24 d., 1917 m.

“Entered as second-class matter September 22 1915 at the post offiee at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.”

Popiežiaus Diena
Worcester, Mass.
Geg. 20, 1917 m.
Šv. Tėvo Diena mūsų mieste
atneš didelę naudų Lietuvai,
morališkai ir pinigiškų pašalpų.
Mūsų šv. Kazimiero bažny
čioje turėjome pamaldas už
kentančių Lietuvų ir per visas
šv. mišias buvo tai dienai pri
taikyti pamokslai ir aukų rin
kimas sušelpimui nuvargintos
tėvynės. Šv. Tėvo, vyskupo
Karevičiaus ir mano prašy
mai, pasiekė mūs gerų žmo
nių širdis. Aukota gausiai,
net labai gausiai, nors, žinoma,
ne taip gausiai kad Lietuvos
ašaras
visiškai nušluostyti.
Ir vyrai ir moterįs ir mažutė
liai, visi sulig savo išgalės ir
supratimo rėmė šv. Tėvo ir
Vyskupo Karevičiaus fondą
Lietuvos varguolių
sušelpi
mui. Išviso aukų įplaukė (be
biskio) $1.800. Tai didelė su
ma nuo neturtingos tautos, bet
netaip didelė kaip didis yra
Lietuvos vargas.
Svetimtau
čių bažnyčiose daugumoje bu
vo. renkamos aukos. Šiandien
man susiuntė iš aplinkinių ba
žnyčių apie, $1.000.
Žinoma,
tai tik pradžia.

(Gaida kaip “Eina garsas nuo rubežiaus.”)
Eina “Garsas” nuo Atlanto,
Duoda mums žinoti,
Kaip mes turim nuo pavojų.
Gyvastį daboti.

Į Suv. Valstijas atvyko de
legacija iš Italijos. Delegaci
jos pirmininku yra princas
Udine.

Kiek nelaimių atsitinka,
Sunku apsakyti,
Gal nei vienas nenorėtų
Akimis matyti.

ATVYKO DELEGACIJA IŠ
RUSIJOS.
New Yorkan atvyko keturi
delegatai iš Rusijos nuo Nau
josios valdžios.
Atsisakė pa
sakyti, ko jie atvyko.
At
vykusieji yra trys laivyno oficieriai L. Kagemikov, N. Peckov, A. Mizura ir V. Ilasčenko.
J ie jau lankėsi Ang
lijoj ir Francijoj.
Neužilgio
važiuos Washingtonan.

Ein’ į darbų nežinodam’s,
Kas su juo gal stoti.
Bet iš anksto jis nenori
Save apšarvoti.
Pasilik pačiutė sveika
Vaikeliai mieliausi,
Aš parnešiu iš kasyklų
Apdraudę didžiausių.
.Jau

MIRĖ KOMPANIJOS
PREZIDENTAS.

ir saulė nusileido,

Bremene mirė Achelis North
German
Lloyd
Steamship
kompanijos prezidentas. Toji
kompanija turėjo dėl karės
baisius nuostolius ir dėl tų
nuostolių Achelis labai griaužėsi. Tas paskubino jo mirtį.
(Šis atsitikimas bus lietuvių
socijalistams nauju patvirtini
mu, jog karės keliamos dėl ka
pitalistų pasipinigavimo.)

Arti vakarėlis.
Nepagrįžta iš kasyklų

Mvlimas tėvelis.

Sprogo,

plyšo,

ekspliodavo,

Viskas subirėjo.
Mylimasis ten tėvelis

Gyvastį padėjo.

Pati liko su vaikeliais
Vargti ašaroti.
Nėr kuo mylimo tėvelio
Savo pašarvoti.

Kun. Jonas J. Jakaitis.

k

MAIŠTAI PORTUGA
LIJOJ.

Nei duonelės, nei stubelės
Nieko nepaliko.
Nes nebuvo apsidraudęs
Anei ant skatiko.

Visi pravalo registruotis
I
Pagal prez. Wilsono paskel
bimo rekrutų registracija (už
rašymas) bus birželio 5 d. 1917
m.
Registracijai skiriama tik
VIENA diena.
Toje dienoje t. y. birželio 5
d. š- m. kiekvienas vyras, kurs
yra sulaukęs 21 ir kurs dar nė
ra sulaukęs 31 metų, būtinai
turi užsiregistruoti.
Registracija nėra dar ėmi
mas armijom
Registracija yra visuomeniš
ka PAREIGA. Tos pareigos
nepildantieji bus baudžiami
kalėjimu, ne pinigiška baus
me.
Tie, kurie negalės dėl ligos
užsiregistnioti
tam
tikrose
vietose, privalo
per
savo
draugų gauti nuo apskričio ar
miesto klerkos registravimo
kortelę.
Ta kortelė turi būt
induota sergančiam. O tas iš
pildys jų ir pasiųs registravi
mo ofisan. Kartu turi pasiųs
ti konvertų su savo adresu ir
su štampe.
Registracija prasidės 7 vai.
iš ryto, baigsis 9 vai. vak. bir
želio 5 d. 1917.
Tie, kurie neužsiregistruos,
turės sėdėti kalėjime vienus
metus.

Atvyko dele
gacijos.

Eina “Garsas.”

Vien aukojimu ir aukų rin
kimu mes neužsiganėdinome,
bet dar pavakarėje turėjome
didelį viešų susirinkimų pobažnytinėje svetainėje.
Vietinės katalikų draugijos
salę papuošė savo karūnomis
ir tokiu būdu formališkai su
sirinkime dalyvavo, Ant estrados buvo gražus šv. Tėvo
paveikslas,
kurį
mergaitės
gražiai kvietkomis papuošė.
Svetainė buvo išdabinta po
piežiaus spalvomis.
Susirinkimas buvo sušauk
tas išreiškimui padėkavonės
šv. Tėvui už jo rūpestį apie
Lietuvų.
Tam tikslui išnešta
rezoliucija, kuri pasiųsta šv.
Tėvui kablegramų.
Prie tos progos išnešta rezo
liucija padėkavonės vietinės
vyskupijos vysk. T. I). Beaven
už jo gausių aukų Lietuvai.
Taip-pat pasiųsta telegramų
trečia rezoliucija prezidentui
Wilsonui, užginanti jo politi
kų ir primenant Lietuvos lino
sybės reikalų.
Sykiu siunčiu ir tekstų pa
siųstų telegramų popiežiui Be
nediktui XV ir prezidentui
VVilsonui.

U. Gudienė.

REGISTRAVIMO DIENA
BUS IŠKILMINGA.
Rekrutų registravimo diena
ketinama padaryti iškilminga.
Iš ryto 7 vai. turės užstaugti
visi švilpuką?, užgausti gaisri
ninkų ir bažnyčių varpai. Re
gistracijų vietose gausMoenai.
Bus daromi maršavimai.

Tautų balsai už neprigul

PABRANGS PAČTA.

FINAI PAREIKALAVO NE- AIRIAI SVARSTYS SAVO
PRIGULMYBĖS.
REIKALUS.

Suv. Valstijų atstovų rūme
Finlandijos kongresas, su
jau apkalbėtas pakėlimo mo
kesčių bilius ir priimtas bal sidedąs iš įvairių partijų, pri
sais 198 prieš 71. Tarpe nau ėmė šikokių rezoliucijų:
“Finų tauta ant tiek pa
jų
mokesčių
pabranginama
žengė
pirmyn kultūriniame ir
pačta. Nuo liepos 1 d. už laiš
kus reikės mokėti po 3c. Už politikiniame besivystyme, jog
antros klesos siuntinius ir-gi Finlandija turi teisę pareika
po daugiau reikės mokėti ir lauti sau vietos, kaipo neprijuo toliau siuntinis eis juo gulminga valstybė tarpe kitų
sovereniškų (savistovių) tau
daugiau reikės mokėti.

tų.”

SUBMARINAI BUS
NEPAVOJINGI.

Anglijos premjeras Lloyd
George pakvietė airius apsvar
styti savo tautos reikalus.
Dėlto šaukiamas airių seimas
iš visų luomų ir partijų išdirbimui konstitucijos.
Airiai tuomi apsidžiaugė,
nes pirmu kartu istorijoj gavo
progą apsispręsti.

PASIKĖSINIMAS ANT
KERENSKIO.

I

AMUNICIJOS.

:♦

STATYS DAUG ORLAIVIŲ.

REZIGNAVO MINISTBRIAI.^

MĖSOS SVARAS $1.00.

Suv. Valstijos pirmais ka
Paryžiuje mėsos svaras ka
rės metais būtinai nori pasis
Visi Chinijos ministeriai re štuoja $1.00. Dabar ten įves
tatydinti 3500 visokių orlaivių zignavo.
Pasiliko savo
ta dvi dieni pasninko nuo mė
ir išmokinti apie 6.000 lakūnų. toj tik premjeras.
sos.

Nulinčiavo

Nelaimės.
Apginkluotas Amerikos gar
laivis Mongolia buvo išplau
kęs Europon su 265 daktarų ir
slaugotojų. Kuomet jau buvo
100 mylių Amerikos pakrančio, tai artileristai pradėjo
daryti bandymus su anuoto
mis. Buvo iššauti du šūviu.
Su trečiu šūviu ištiko nelai
mė. Anuotos vienas prietai
sas zvimbtelėjo į pasažierius
ir dvi slaugotojas užmušė ir
vienų skaudžiai sužeidė. Gar
laivis po nelaimės sugrįžo New
Yorkan atiduoti lavonus ir su
žeistųjų slaugotojų.
/

BAISUS GAISRAS.

'
jei toji būtų norėjusi ne
Atlantoj, Ga. g<egužio 21 d. Į ^a1’
grų gelbėti.
vakare kilo baisus gaisras.
Prieš dedant negrų ant lau
Gaisras prasidėjo negrų bloke.
žo, jis buvo baisiai kankina
Ugnis nebuvo greit sustabdy
mas.
.Jo ausys ir nosis buvo
ta ir todėl išdegė šimtai negrų
nupjaustytos, pirštai išsuki
bakužių ir keletas blokų gra
nėta.
Norėta pirma sušaudy
žiausi!] miesto namų. Nuosto
ti nabagų negrų ir paskui la
liai siekia keletu milijonų.
vonų sudeginti, bet viena mo
teris užprotestavo.
Ji sušu
KIEK ATKARIAVO.
ko: “Tegu jis kenčia dešimts
milijonų kančių.”
Jai miAprobuojama, jog šį pava
, nia pritarė.
sari talkininkai Francijoj at
kariavo 145 ketv. mylias že
PAKORĖ NEGRĄ.
mės ir paėmė nelaisvėn 60.000
Fulton,
Ky. — Minia paė
vokiečių.
mė iš kalėjimo negrų Dempsey
ir pakorė prie telefono stulpo.
Negras
buvo apkaltintas tame,
SKERSAKIOJA.
būk jis buvo užpuolęs ir sku
stuvu sužeidęs
geležinkelio,
skerŠvedija pradėjo labai
sargą
Dublin.
sakioti ant Vokeitijos.
Taip

Karė Naikintoja.
Šios šalies valdžia šaukia mus prisirengti.
Mes turime daugiaus kaip 1,000,000 ketvir
tainių pėdų geros derlingos žemės, sutiksime iš
dalinti dėl kiekvieno mažomis dalimis, kuris tik
tai ją apdirbs arba mes net pristatysime seklų ir
t.t.
Parodysime ką ir kaip reikia auginti.
Taipgi mes parduodame kiek tik kas norės
geros žemės ant jūsų, pačių išlygų ir be jokių taksų
per du metu.
Tuo padalinimu kiekvienas turėtų interesuo
tis ir nepraleisti tos progos.
Delei platesnių informacijų kreipkitės šiuo
adresu:

John A. Srnith & Co.
RE AL ESTATE EXCHANGE
Room 330 Kimball Building
18 TREMONT STR.,

ĮTUŽUSIOS MINIOS
DARBAI.
Memphis, Tenn. — Šios

apielinkės minios buvo susirin
kę pasižiūrėti sudeginimą ant
laužo negro vardu Ell Person.
Jis buvo intartas išgėdinime
15 metų mergaitės.
Prie to
yra intarti dar du negrai. Iš
naudoję jaunų mergaitę negrai
nupjovė jai galvų.
Tas atsi
tiko balandžio 30 d.
Antras
kaltininkas uždarytas kalėji
me, o trečias dar nepagautas.
Prie laužo, kur minėtas
negras buvo sudegintas, bu
vo susirinkę nesvietiškos dau
gybės žmonių.
Tarpe ji] bu
vo arti 5.000 ginkluotų vyrų,
į kurie būtų priešinensis polici-

Portugalijoj siaučia dideli
sumišimai.
Lisabone, sosti
nėj, užmušta 10 žmonių ir su
žeista 50.
Kariuomenė maišė
sukilėlius. • Riaušininkai api
plėšė keletą krautuvių.
Maištas sklista po visas pro atsitiko po to, kai Vokietijos
vincijas.
Tik aštri cenzūra submarinai sutorpėdavo tris
neleidžia sužinoti smulkmenų. Švedijos garlaivius — Vaterland, Viken ir Aspen. Tie gar
laiviai gabeno javus.
RIAUŠĖS ISPANIJOJ.
Vokietija labai įpykino ir
Saragossoj, Ispanijoj, buvo
surengtos demonstracijos. De Norvegiją su savo submarimonstracijos virto smarkiomis nais. Taip yra ir su Ispanija.
Vokietija dabar Europoje
riaušėmis.
neturi jokio prielankumo nei
vienoj valstybėj. Ligšiol dar
KARĖS LAUKE.
- Nei viename fronte nieko draugavo su Švedija. Dabar
svarbaus nesidaro. Francijoj tai jau tas draugiškumas nyk
tik kaikuriose vietose po bis- sta.
kį veikiama.
Dabar tai dar ilgokai tęsis
LABAI PYKINA.
vien artilerijos veikimas. Po
Vokietijos kariniai laivai
to tai prasidės antpuoliai, ata
pagavo tris Švedijos garlai
kos.
vius ir parsivežė į savo uos
tus.
Tie garlaiviai plaukė iš
STREIKAS EINĄS.
Finlandijos.
Stockholme gauta žinia,
Tas labai pykina Švediją.
būk
Budapešte,
Vengrijos
Nuo
pradžios karės Danija
sostinėj, prasidėjęs streikas
gegužio 1 d. ir ligšiol tebeinųs. dėl submarinų ir minų neteko
Be to nusken
Streikuoja amunicijos darbi 150 garlaivių.
do
210
jurininkų.
ninkai.

Kas pasakys, jog finai ne
pribrendę prie savistovybės.
Žydų laikraštis Forward,
Amerikoniški laikraščiai pri išeinąs iš New Yorko, gavęs
Garsus išradėjas Hudson
pažįsta finams neprigulmybės žinią iš Petrogrado, jog bu
Maxim Brooklyne pasisakė,
vęs pasikėsinimas ant gyvybės
teisę.
jog išradęs bįdų
ūdą apsiginti nuo
Kerenskio Rusijos karės misubmarinų. jei laivan ir paIR KITOS TAUTOS REIKA nisterio.
Kėsinosi, kaip spė
taikys torpėdo, tai ji sprogda
LAUJA NEPRIGULMYBĖS. jama senosios valdžios šali
ma nepadarys blėdies. Jis iš
Jau ir kitos Rusijos tautos ninkai.
*♦*
rado tam tikrų iš kokios ten
kelia balsą ir reikalauja nepri
medžiagos prietaisą, kuriuo
gulmybės. Apie tai jau užsi
SVARSTYS MAISTO
aptrauks garlaivį ir tas apsau
minė
ukrainiečiai,
armėnai,
KONTROLIAVIMĄ.
Tie, kurie melagingai atsa
gos nuo submarinų.
nekalbant jau apie lietuvius,
Suv. Valstijų kongresan jau
kys į kokį nors klausimą, tu
lenkus, apie kurių reikalavi ineštas bilius maisto kontro Y
rės kalėti ir-gi vienus metus
VOKIEČIUS INTER
mus nuo senai girdime.
liavimo.
NUOS BOSTONE.
UŽTIKRINO DRAUGI v
PROTESTUOJA.
Y
ŠKUMĄ.
Rytinių valstijų vokiečius
PERKELIAVO LAI
Y
Suv. Valstij valdžia, smar
♦♦♦
Suv. Valstijų valdžia inter
Dabartinis Rusijos užsienio
MINGAI.
kiai užprotestavo prieš Turki
nuos Bostone. Jų jau čia ant reikalų ministeris Teresčenko
Austrijos
ambasadorius
ją už žydų skerdynes ir persfatsiuntė Amerikos valdžiai ka Tarnovski laimingai perplau
Gallūp salos yra 285.
kiojimus Palestinoj.
Tie vokiečiai yra jurinin blegramą, kurioj užtikrina kė per Atlantikų ir atplaukė į
kai nuo konfiskuotų vokiečių mas draugiškumas ir Rusijos Rotterdamą.
pecialiu trau
NUSKANDINO DAUG « laivų Suv. Valstijų uostuose. pasiryžimas tęsti karę.
kiniu tuoj važiuos į Vienną.

Pasklido daug gandų apie
nuskandinimą garlaivio Calchas.
Jisąi gabeno iŠ Ameri
kos į Angliją 10.000 tonų amu
nicijos ir ginklų

♦

BOSTON, MASS.

Tel. Fort Hill 3568.

PRIEŠINASI KAREIVIA
VIMUI.
Kanados valdžia ketina įves
ti priverstinų kareiviavimų.
Prieš tai pasistatė darbininkų
unijų vadai. Netrukus tas
klausimas būsiąs ineštas Ka
nados parlamentui.

“ŽVIRBLIO” No. 5 TU
RINYS.

I
ų

Už gegužio menesį
lio” 5-tame No. telpa:
1. Mockus ant operacijos.
2. Kas jų protėviai?

3. Socijalistai ir blusos,
4. žaloji.
5. Dvylika prisakymų
moterims.
6. Koks skirtumas.
7. Vėlai susiprato.
8. Keliaujančio agento
pranešimai.
9. Nezaležninko priklodas.
10. Ar žino?
11. žemiškasis rojus.
12. Valparaiso socijalistų

bankrotas.
13. Ką mano apie žvirblius kiti
14. “žvirblis” vyras.

15.
16.
17.
18.

Ką socijalistai mėgsta.
Laisvamanių žiedai.
Laiškas iš Rytų ir Vakarų.
Socijalžstų rojaus bosas.

Reikalaukite šio numerio
tuojaus. Jis yra begalo gražus
ir įvairus. Agentams, imantiems po daug egzempliorių di
delis nuošimtis.

“Žvirblio kaina:
Paiveni numeriai....... 10c.

Metams.................... $1.00
Antrašas:

Žvirblis Pub. Co.
242 W. Broadvav,
South Boston, Mass.

%

4. Reikės vykinti gyveniman principų, kad
už lygų darbų — vyro ar moteries, — turės bū
ti skiriama lygus atlyginimas.
5. Turės būti įstatymais uždraustas sunkus
DARBININKŲ RETKAT.ATS
ŠIS-TAS Iš LDS. DABAR
vaikų darbas, naktinis darbas moterų ir vaikų,
lėtas svietiškių inteligentų, bet
Nors L. K. D. tikslas apima visų tautos sluo- sureguliuotos darbo sąlygos moterų, "merginų
TIES SULYGINANT SU
daugiausia tai vis pūslėtomis gsnių ir luomų pažangų ir gerbūvį, tečiau ypa
PRAEITIMI.
rankomis broliai ir seserys tinga L. K. D. doma bus kreipiama į darbinin ir visų nepilnamečių, sunaudojant toje srityje
patyrimus kitų civilizuotų šalių.
Linksminkimės visi L. D. S. darbininkai, kurie per dienas
kų luomo globojimų ir kėlimų — moraliu ir manariai ir dalinkimės linksmų
dirbtuvėse sunkiai dirbę ka- terijaliu žvilgsniu. Sulig L. K. D. minties dar
6. Turės būti užtikrinta įstatymais darbi
žinia, kad mūsų Sąjungos sto
inavęsi, prakaitų lieję, va bininkų reikalais turės nenuilstančiai darbuo- ninkų darbo sąlygų sveikatingumas. Sukontvis bujoja, kįla kaip moraliu
kare poilsio laiką sunaudoja ties Bažnyčia, Valstija ir visuomenė.
roliavimui tų įstatymų pildymo, turės būti įtaip lyginai ir medžiaginiu
savo, tai yra mūsų visų, idė
Politiška partija neturi nei teisės, nei prie steigta valdiška darbaviečių inspekcija (prie
žvilgsniu.
jos platinimui, savo raštiški) dermės nurodinėti, kų turės veikti Bažnyčia žiūra).
Jau ne tik ką medžiagiškai gabumų lavinimui, kad savo
darbininkų reikalais. Tai pačios Bažnyčios da
7. Turės būti užtikrinta įstatymais privers
į bankrutą nelendame, bet jau mintimis pasidalinus su savo
lykas.
tinas atlyginimas darbininkams arba jų šeimy
permatoma yra net šviesi atei vienminčiais broliais darbinin
Valstija turės įstatymais užtikrinti darbi noms už sužeidimų ar užmušimų.
tis mūsų LDS. spaustuvės biz kais, kad kiek galint sumaninkams jų luomo ramų ir liuosų plėtojimąsi ir
8. Turės būti įvesta valdiška pašelpa darbi
nio.
žint jų ir savo vargo naštą... apginti nuo visokių skriaudų ir neteisybių.
ninkams jų ligoje ir senatvėje, prisidedant prie
Jau pradedama po biskį at

Pažvelgus atgal.

Eina iš So. Boston’o utaminkais, ketvergais ir subatomiz.
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje................................ $3.00
Užrubežyje metams................................................. $4.25
“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St.
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association b f Labor.
Subscription Kates:
■
Yearly ................................................................ $3.00
6 months........................................................... $1.50
Foreign countries yearly................................ $4.25
“DARBININKAS”
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.'
PLUOKŠTAS ŽINIŲ APIE
LIETUVĄ.

ka, laisvamaniškai išsikeikia,
ir suerzintos publikos bara
mas, mauna lauk ir drožia
Lietuvių Infirmacijos Biu
Į kitų kolonijų verkti ir keikti.
ras AVashingtone gavi visų
•
pluoštų laiškų iš įvairių Euro
*
*
pos valstijų. Išvisur šaukia
Apsvaigo.
ma: “Gelbėkite Lietuvą!”
Iš Barcelionos
(Ispanija)
Laisvės spinduliai staiga
praneša, kad tenais suorgani palytėję Rusijos plotus, dau
zuota iš žymių ispanų Lituani- gelį žmonių apsvaigino.
So
jos skyrius; valdybon ineina cijalistai, revoliucijonieriai ir
sekanti asmenys: Joan Garri- anarchistai pradėjo ermydega Masso (senatorius), Llo- rius kelti ir kovoti prieš pačių
renc Reber, Enrico Rafols, A. laisvę.
Rusijoje užviešpata
Rovira, Virgili, Jordi Rubio vo anarchija, kuriai kol kas
Balaguer, Alfons Maseras (žy nei pradžios nei galo nesima
mus žurnalistas). Ispanai (y- to.
pač katalanai) dirba išsijuosę
Kad išgelbėjus Rusiją iš
Lietuvos labui, gal būt dau- pavojaus pradedama net apie
giaus, negu patys lietuviai. geležinę ranką kalbėti, kuri
Lituanijos Komitetas Švei Rusijos laisvus žmones galėtų
carijoje, praneša, kad priėmęs sutvarkyti.
$28.000 nuo Amerikos lietuvių
Rimtas žmogus ramiai ir
ir vardan badaujančios Lietu laisve naudojasi, o jau tie
vos ir belaisvių taria ameri karštakošiai būtinai su revo
kiečiams širdingiausį ačiū.*)
liucijomis išsišoka ir dažnai
Buvo Šveicarijoje, taip vadi gerus dalykus visai sugadina
namas Generalis Komitetas, svaigulio apimti.
susidėjęs iš lenki) dvarininkų
*
♦
ir kelių lietuvių; jo tikslu bu
Makleriai.
vo neva rinkti aukas badau
jančiai Lietuvai, bet vėliaus
Daugeliui katalikiškų drau
pasirodė, kad ne aukų rinki
gijų Naujoje Anglijoje Lawmas jam rūpėjo, o tik vary
rence lietuvių
nezaležninkij
mas lenkiškos politikos. Išėjus
vadas Mickus išsiuntinėjo užtam dalykui aikštėn, lietuviaikvietimus dalyvauti jo šau
nariai išstojo ir stengėsi tų ko
kiamame “katalikų bažnyčios
mitetų sugriauti, bet lenkai (ir
synode.”
vienas kitas lietuvis) dėjo pa
Katalikiškoms lietuvių drstangas, kad jį palaikyti. Bū
joms patartume neapsigauti ir
dami Šveicarijoje mūsų atsto
į jokius “katalikų bažnyčios
vai taip-gi gerokai prisidėjo
synodus” atstovų nesiųsti, nes
prie jo sugriovimo; nežiūrint
katalikai lietuviai jokių synoto, iki šiam laikui nebuvo
dų dabar nelaikys, o tik to
tikrų žinių, kas atsitiko su
kius synodus rengia nezaležtuo komitetu. Dabar praneša
ninkai
kuriems
vadovauja
kad šis, lietuviams negeistinas
Mickus ir “Keleivis” nezalež“Generalis Komitetas” tapo
nos “vieros” maklioriai.
likviduotas 31 d. rugpjūčio
•
1916 m.
•
•
Iš Švedijos tarp kitų dalykų,
Petrograde lietuviai tiek
rašo, kad Švedų-Lietuvių Ko
daug ir taip įvairių partijų
mitetas Stockholme, tankiai
pritvėrė, kad sunku net jų
gauna laiškus nuo Vilniaus
vardus išskaityti.
Turbūt po
Komiteto; iš tenais pranešama
Rusijos revoliucijos intekme ir
kad visi pinigai, kurie siunčia
mūsų viengenčiai susirevoliumi per Švedų-Lietuvių Komi
cijonizavo.
tetų, greitai gaunami; vilnie
• •
čiai prašo ir toliaus siuntinėti
•
•
per Švedų-Lietuvių Komitetų
. S. L. R. K. Amerikoje iš sa
(Post Box 397
Stockholm,
vo galingos krutinės išleido
Sweden.)
gana smarkų “Garsą,” kuris
Taip-gi praneša, kad atsaky
žada drąsiu vyru būti ir ap
mai ant laiškų iš įvairių Lie
valdyti Brooklyn’o kūmutes:
tuvos dalių grįžta visų laikų
“Vien. Liet.”,
“Tėvynę,”
reguliarei.
“Laisvę” ir “Tarką.”

Jei “Garsas” tas lietuviš
Washington, D. C. kas bobutes įstengs sutvarkyti
— kinku-linku jam.
L. I. B.

Juk tai vis pasišventimo
Visuomenė turės padėti darbininkams kilti to daugiausia darbadaviams.
silyginti ir su savo narių pas darbas, tai vis auka švento
apšvietoje, doroje ir turte ir ingyti garbę lai
9. Turės būti įstatymais apribota masimum
kolomis.
tikslo atsiekimo!...
svų ir pilnateisių piliečių.
(daugiausia)
darbo valandų, prisitaikant prie
Tie, kurie pirmiausiai ga
Perskaičiau šimtus tų laiš
1. Mokesniai valstijai turės būti įvesti prog- vietų sąlygų ir darbo rūšių; tečiau abelnai ivome šiek tiek prisidėt prie kų ir raštų būdamas nariu
vykinimo gyveniman vieno iš “Darb.” redakcijos pirmuose resyviški nuo pelno: juo daugiau kas turi pel mant, kad pramonės darbuose darbo valandų
svarbiausių mūsų
Sąjungos mėnesiuose to laikraščio gyva no, juo didesnį moka nuošimtį nuo to pelno. skaičius neviršytų 8 valandų, gi ūkio darbuose
troškimų, prie išleidimo savo vimo, ir nepasitaikė nei vie Darbininkai su vidutiniu uždarbiu turės būti — kad neviršytų 10 valandų. Didesnį valandų
organo “Darbininko,” uždė no tokio, kurio nebūtų buvę liuosi nuo tiesioginių mokesnių, išskyrus jeigu skaičių darbininkai galės dirbti pagal liuosos
dami ir Įkurdami LDS. nuosa galima sunaudot laikraštyje, jie turės nejudomą nuosavybę (žemę, namus), sutarties su darbdaviais, tečiau už tokius virš
vi;?. spaustuvę, ir supirkdami jei ir jau ne ištisai tai bent nuo kurios bus uždėti lygūs visiems mokesniai laikius mokesnis turės būti 2-kart, arba bent
pusantro kart didesnė.
proporcijonaliai tos nuosavybės didumui.
tai spaustuvei naujausias ma pasinaudot tomis
mintimis,
10. Turės būti darbininkams užtikrinta įsta
šinas ir visus reikmenis, labai i kurias tasai laiškas savyje
2. Netiesioginiai mokesniai negalės būti i- tymais visiška laisvė steigti ir vesti įvairias
*
...
.
.
I
daug kuomi rizikavome, ir tikį talpino.
vesti ant daiktų, vartojamų kasdien plačiausių organizacijas, kaip idėjines, taip ir darbo uvienintelė mūs viltis buvo už
Dar to negana, reikėjo su darbininkų sluogsnių: pav. ant maisto, cukraus, nijas, kooperacijas ir t. p.
uojautoje ir susipratime mūsų dėt pinigus, ir nemažus pini arbatos, žibalo, degtukų ir tt. Netiesioginiais
11. Turės būti užtikrinta visiška streikų lais
brolių ir sesučių darbininkų, gus,
Įtaisymui
nuosavios mokesniais reikės apkrauti ištaigų, malonumų vė.
tikėta į lietuvių katalikų tau spaustuvės su visomis reikme- dalykus, vartojamus ypač turtingesnių žmo
12. Nesusipratimams tarp darbo ir kapitalo
tišką susipratimą, atbudimą, nėmis.
Iš karto sumesta šiek nių.
išrišti valstija pripažins inicijatyvą ir kompe
gerus norus ir — neapsirikta. tiek pinigų rankpinigiams ir
3. Turės būti valstijos nustatytas minimalis tenciją mišriųjų komitetų, susidedančių iš ats
Jau darbo žmonelėms lais-1
supirkta už juos reikalingiau (mažiausis) mokesnis už darbą, laikanties to tovų darbininkų ir darbdavių.
vamaniški
ir
socijalistiški ■ si dalykai, bet prisiėjo fir
13. Valstija turės skirti pakankamai lėšų
principo, kad vieno vyro uždarbis būtų pakak
dvasios nuodai buvo įkirėję)
moms mokėt didelius nuošim tinas .padoriam išlaikymui visos darbininko steigimui pramonijos vietose ir po sodžius įliki gyvam kaului. Jau toji mi- į čius, o čia gaila eikvoti sun
šeimynos ir kad be to duotų galimybę šį-tą su vairių apšvietus įstaigų (mokyklų, kursų, kny
nia nerimavo, jau tik laukė; kiai uždirbtus darbininkų cenMainanties pragyvenimo są gynų ir t. p.) pritaikomų darbininkams, ji) są
I sitaupyti ateičiai.
pasirodančio sau tinkamo va į tus. Sugalvota paprašyt bro
lygoms,
tasai
minimalis
uždarbis turės būti lygoms ir laikui — kaip bendruose moksluose,
do, kursai ją pradėtų organi-'
lių darbininkų, kad sudėtu kartkartėmis peržiūrimas ir išnaujo suregu taip ir pažinime įvairių specijališkų amatų.
zuot, kursai ją vestų tikrojo kaipo “Darb.” paskolą apmo
liuojamas. Tuo tikslu turės būti įsteigtos val
14. Visuomenė turės kuoplačiausią dirvą vei
susipratimo pirmyneigos ke kėjimui firmoms skolą, kad
diškos komisijos, susidedančios iš atstovų dar kimui darbininkų naudai, kaip švietimo darbe,
liu, kurs neštų tųjų plačiųjų nereikėtų mokėt nuošimčių. Ir
bininkų. darbdavių ir valstijos — viena centra taip ir organizacijose, literatūros gaminime ir
minių širdin žodį patarimo, tas pasisekė kopuiknausia.
is, sostinėje, ir kitos, pagelbinės po visus Lie skleidime ir t. p.
patarimo teisingo, doro, pra
Apmokėta skola visoms fir- tuvos apskričius.
Uosis.
kilnaus, praktiško; kas būtų ' moms ir pasiliko tiktai savo
centru tų visų veiksnių judė nariams paskola veik visa be
jimų, kas būtų taip judėjimas nuošimčių.
darbus.
Dirbo visi ir redak
centralizuotųsi ir suktūsi.
Antri metai eina kaip už toriai ir administratorius ir
Ir atsiamda toksai žmogus, simezgė mūsų LDS. ir pažiū dvasiškas vadovas — visi vie
ir tasai žmogus suprato žmo rėkime kokią mes medžiaginę nmarškiniai ir suplukę pra
MONTELLO, MASS.
žadinti žmonėse katalikiškų
nių troškimą, suprato minių naudą darbininkams padarė- kaitu.
Tik žinoma taip pri
norus ir pasiryžo jiems tame rne,
Visųpirmu tai įkūrėme sieidavo padirbėt ne kas die Gvildeno svarbius klausimus. susipratimų ir atsikratyti nuo
visame pravest tikrąjį, kelią... nuosavų
biznį — spaustuvę, na, bet retkarčiais; kuomet
Vietos L. D. Sąjungos kuopa laisvamaniško raugo, kuris ne
Tuomi žmogumi buvo dabarti laikraščių išleistuvę, knygų užeidavo stroklivesnis darbas, surengė prakalbas šv. Roko maža blėdies čia yra pridirbęs.
Tai-gi į darbų! Senai jau
nis mūsų LDS. dvasiškasis va krautuvę,
Jau mūsų centais, o dirbta dėl to, kad patenkin svetainėj 20 d. Gegužės. Pir
laikas
katalikams pakilti.
dovas.
ti
savo
pritelius,
rėmėjus
ir
mininkas Tadas Kubilius ati
kokiam reikalui atsitikus, sve
Tasai žmogus savo darbštu timi nepasipelnys, nes viską kostumerius, kad tik geriaus darė prakalbas ir perstatė vie
Naujukas.
mu padarė pradžią LDS., pa atliks mūsų pačių spaustuvė ir biznis įsigyventų...
tos kleboną kun. K. Urbanavy
N0RW00D, MASS.
darė pradžią “Darbininkui.” visas pelnas pasiliks mūsų są
Ir tas viskas jau atsiekta, čių, kuris istoriškai išdėstė
Apie jo pasidarbavimą čionai jungos nuosavybe.
ir jau bankrūto šmėkla išnyko pradžią ir išsivystymą krik Išdirbo visus žemės sklypus.
Apsilankęs tame miestelyj
nerašysiu dėlto, kad LDS. na
demokratijos.
Toliaus, laikraščio “Darb.” kaip ūkas saulutės spindu ščioniškosios
riams jau jie yra žinomi ir biznį pastatėme ant kojų, jau liams užšvietus ir užšildžius. Nurodė, kad socijaliam surė pastebėjau nepaprastus dalyŽmonės valdžios parabent didžiumos mūsų visuome jisai netik ką neduoda nuosto
Tas vis privedžiau ne dėlto, dyme daug kas yra taisytina, kus,
ginti,
suarė visus žemės ganės tinkamai apkainuojami ir lių, bet neša šiokį tokį gryną kad kam nors tarus užuojautos bet anaiptol ne ardyti na, nes
balus,
branginami.
netiktai apie savo naarba
pagarbos
žodį,
visiškai
suardžius viską, ką žmonjia
pelną, nors dabar ir taip la
mus,
bet
ir pasalias.
Už
Nors aš prisirašiau prie L. bai viskas pabrangę yra.
O ne, bet tik dėl parodymo, kad pastatė per kelis tūkstančius
dyką
gavę
žemės
tai
nuo
kom

D. S. vienoje iš pirmųjų jos tas vis eina į LDS. iždą visų geriau suprastų kas ir kaip metų, negalima būtų visko iš
kuopų, bet gyviau Sąjungos darbininkų naudai.
buvo nuveikta, ir prie kokių naujo greitu laiku sutvarkyti, panijų, tai taip kurios nie
Miesto val
gyvavime pradėjau dalyvaut
o kaip draugiją netvarkysi, kas nenauduoja.
Atmenu gerai kaip mes aplinkybių. ..
džia
apžiūrėjo
visus
kampe
su išleidimu 1 No- “Darbinin pradėdami savo veikimą leizDabar kada jau mūsų biz vis joje atsiras netobulumų,
v
ko” ir tuomet keletą mėnesių darni laikraštį drebėjome uz nis stovi neblogai, kada jau nes žmonių darbai be klaidų lius, kur tiktai rado žemės
būdamas Sąjungos centre pri išleidžiamą kiekvieną centą ir ir vardą išsidirbome, kada neapseina.
Nurodė taip-pat savininko apleista, tai pave
siveizėjau į Sąjungos augimo kaip su juomi skaitėmėsi. Kai jau ir darbininkai išsilavino, naudingumą kat. spaudos žmo lijo imti kas nori dykai ir
pirmuosius žingsnius, į Sąjun po faktą privesiu bent kelis kada jau visi reikalai taip sa nių moraliam gyvenime ir naudotis, o savininkas netu
rėjo tiesos nieko sakyti, jei
gos valdybos ir narių pasi tikrus pavyzdžius:
kant į tinkamas vėžes įėjo, tai skatino ją palaikyti.
gu
pats nenauduoja.
Tai nešventimą.
Pirmutinis Centro raštinin mums reikia atkreipt visą sa Toliau p. A. Kneižis “Darbi
Jei aš šiandie tai viską pri
kas p. J. Ramanauskas būda vo domų ir energiją į tai, kad ninko” administratorius, pa kurie lietuviai neturi laiko nei
vaka
simenu ir smulkmeniškai ap mas kartu ir “Darb.” admini išaugint LDS. skaitlingumu sakė gražią ir ilgą prakalbą a- miegoti, nei valgyti,
svarstau kas tuo metu sąjun stratoriumi įtaisė raštinėje e- narių ir kuopų, kad prie jos pie katalikiškų spaudą, katali re eina namo suvargę kaip žą
Klebonas
kun. A.
goje dėjosi, tai,
apibudini lektrikinę lempelę ir ji tenai ne porą — trejetą tūkstančių kiškas organizacijas, netikusį siukai.
mui viso to, kito tinkamesnio būtinai buvo reikalinga, bet prigulėtų narių, bet kad bent socijalistų veikimų, žmonių iš Daugis, pasipirkęs farmerišžodžio nesurandu kaip tik — už tų savo pasiskubinimą to dešimts syk tiek, tuomet lie naudojimą ir tt. Gerokai pa kas drapanas, įrankius reika
Džiaugsmas.
kių turėjo pipirų nuo prezi tuviai pamatytų ką mūsų Są kuteno socijalistus. Esantiems lingus žemę dirbti, suarė vi
Tie darbininkėliai, karštai dento M. Žiobos, kad oj! Tik junga gal.
Tuomet parodytų prakalbose '‘draugams” tas są bažnytkiemį, sukasė ly
tikintis žmoneliai prakilniau visa centro valdyba numalši savo puikiausius,
naudin nepatiko, ir jie prašėsi balso, ses daržovėms, kliombams dėl
Toliaus yra vargo
sių sielų ypatos, pūslėtomis nome senelį prirodinėdaini, giausius vaisius tas LDS. die bet vedėjas p. Kubilius nedavė kvietkų.
bulvynas.
Išrodo,
kruvinomis rankomis rašė pa kad apie tai buvo visų jau gelis, kurį taip nesenai mes jiems atsiliepti, nes iš prityri nininko
Matyti
sveikinimus
ir
linkėjimus pirmiau tartasi ir taip kaip ir sodinome, laistėme ir auklė- mo žinojo, kad si jais disku- kaip Lietuvos ūkis.
norwoodiečiai
bado
nekęs,
kad
“Darbininkui” ir visam jo nutarta tapo lempelę įtaisyt. jome savo darbu, savo cen suoti tai tuščias laiko eikvoji
ir visa Amerika badaus.
štabui, ir tai tokiais jautriais Bet mūsų prezidentas laikosi tais, ir savo pasišventimu.
mas.
26 d. š. m. L. Vyčių 27 kp.
maloniais- žodžiais, kokiuos savo ir gana,
Dabar kuomet pavasario
Išparduota nemaža katali
jisai sako:
stato scenoje puikų veikalų
tiktai yra galima išgirsti iš lu
“Jūs nežinote kokių atsako saulutė skaisčiai šviesdama kiškos literatūros.
pų žmogaus išgelbėto iš did mybę užsitraukėme mes ant šildo, kuomet kiekvienas die
Į kuopų įsirašė keletas na “Genovaitė.”
Nedėlioję 27 geg. atsibus
žiausios nelaimės,
sakančio savęs, mes visa valdyba, eik gelis ir žolelė iš žemės kalasi, rių.
savo išgelbėtojui dėkavonės vodami visų darbininkų sudė lenda, kuomet visa gamta at
Vietiniai katalikai, nors suvažiavimas S. L. R. K. Am.
žodį, širdingiausį ačiū.'
gijo,
atbudo,
prie
gyvenimo
smarkiai pašiepiami laisvama Boston’o Apskričio, kuris bus
tus į mūsų rankas kruvinai

*) Sulig Lituanijos pirmininko
•
•
pranešimo, Šveicarijos lietuviai
turį geriausius būdus pristatyti ir
Amerikos lietuviški socija
Lietuvon pašelpos pinigus.
listai baisiai susiraizgė ir su“Darb.” red. simazgė.
Nebegalima inžiūKoksai tai buvo pasitikėji
rėti kur Grigaičio kojos, Pruseikos galva ir Michelsono kū mas kaip savo vadais iš vienos
nas. Socijailstiška maišatis ir pusės, taip iš antros pusės
savimi, tai yra, katalikiškų
tiek.
•
* darbininkų minių spėkomis.
•
•
Verkia ir... keikia.
Sujudome kas gyvas raši“Vienybė Lietuvninkų” nuo nėt į savo “Darbininkų” kas
Ponas Stasys Šimkus dailės
kas straipsnius,
“
Draugo
” rimtųjų straipsnių galėjome:
smuikų pakišo po liberalų
kas
eilutes,
kas žineles, kas
“centralinio” komiteto veži apie tikėjimą ir visuomeniš
mo ratais ir atsisveikinęs su kus apsireiškimus pradėjo la kokį patarimų; kaip bema
tant prirašėme tiek raštų, kad
muzika ir daina, važinėja da bai katalikiškai jausties. Ant
tik turėk vietos kur juos visus
bar su prakalbomis po lietu užmetimų neatsako, o tik ka
sutalpyt.
Mūsų idėjos prita
viškas kolonijas.
Išpradžių talikiškos doros kitus mokina.
rėjų ir rėmėjų eilėse randasi
atsistojęs ant estrados graudkeletas gabiausių rašytojų iš
žiai apie Lietuvos vargus ver
Į balą kritęs, sausas nekelsi. gerbiamų kunigų tarpo, ke
kia, O\ kuomet pinigus suren

Trupiniai.

Prie L.K.D. Programo

Kas girdėti lietuvių kolonijose

uždirbtus centus, ir jei Die veržte veržiasi, argi mūsų L. nių, vis-gi šį-tų veikia. Vy laikomas šv. Jurgio par. pove mylėk biznis visai žlugtų D. S. snaus, ar gludos ir už- čiai rengia 29 Geg. gražų va bažnytinėje liet, svetainėje.
Šv. Jurgio dr-jos Benas už
kas tuomet būtų, jumis žmo siganėdįs vien tuomi kas jau karėlį su teatru. L. R. K. Mo
vis
geriausia gyvuoja, p. Anes gyvus prakeiktų.”
Ir yra atsiekta!!... ne... ne... ir terų Sąjunga ruošiasi prie iš
dirbinių parodos, kuri bus B ruzgos vedamas.
nors visi pripažinome, kad dar kartą sakau kad — ne.

Ramanauskas pasielgė teisėtai
ir gerai, bet ir prieš p. Žiobos argumentus priešintis nei
vienas neišdrinsome.
Pačių redakcijos ir spaustu
vės darbininkų buvo toksai
uolumas darbe, kad buvo net
ir tokių atsitikimų, kuomet
dirbta ištisai be atvangos per
dienų ir per naktį, kad tik ap
dirbus visus į pasitaikiusius

Dabar patogiausis laikas
pavaryt agitaciją, dabar lai
kas prirašinėt naujus narius,
dabar patogiausisi laikas au
gint LDS., kad taip kaip tie
medeliai apsidengia nesuskai
toma daugybe lapelių ir žiede
lių taip ir mūsų LDS. plėtotūsi ir bujotų kuopų ir narių
skaičiumi.

F. V.

27-28 Birželio šv. Roko svetai
nėje. Moterų Katalikių Drau
gija nuolatinės pagelbos P. Šv.
turės dideles prakalbas, vaka
re 27 Geg., kuriose kalbės
gerb. kun. F. Kemėšis. Kaip
girdėt, programas būsiąs la
bai gražus ir turiningas. Žo
džiu, keletas stropių katali
kų darbininkų ir darbininkių
visokiais būdais stengiasi su

Veversys.

BROOKLYN, N. Y.
4 d. birželio bus susirinki
mas L. D. S. 11 kuopos ir Ka
talikų Spaudos dr-jos 9 kp.
kun. N. Petkaus salėj 8 vai.
vakare. Meldžiame naujų na
rių atsivesti, o seni mokestis
užsimokėti.

P. P.

s

DARBININKAS.

Įvairios žinios

Tik ką išleidome nepaprasto indomumo knygelę vardu —
LAWRENCE, MASS.
streiką ir giriasi jie tą strei
ką taip vedę, jog jis laimėtas. Pranešimas ir užkvietimas.
>.
(Port Richmond.)
------------- t—
Bet paklauskite bile kokio
Labdarybė.
Jeigu nori surasti savo gi
Lietuvos Vyčią 78 kuopa S. L. R. K. Amerikoje organo
kriaučiaus ar jis pripažins, jog
mines
ar pažįstamus prisiąsk
Tai naujoviškiausia “Darbininko” išleista knygelė, kuri
Čia paskutiniais laikais tūlas laimėjo. Pripažintą tik Be praneša savo senesniems bro “Garso” pirmas numeris jau
Ikišiol dar niekas nebu paieškojimą į “Darbininką.”
liams ir sesytėms, kad šioji pasirodė. Laikraštis išeina 8 tinka, ir katalikams ir socijalistams.
lietuvis (vardo, pavardės ne kampio sėbras.
So. Boston, Mase.
vo
išleidęs
tokios
knygelės
apie
socijaiizmą,
kuri tiktą ir kata
minėsiu, kad nepadarius sar Kuomet gruodžio 8 d. 1916 jaunutė L. Vyčią kuopa ren puslapių, labai turiningas ir įUž
vieną sykį 50c.
likams ir socijalistams.
,
matos jo giminėms) pabėgt? m. susirinko kriaučiai visų tri gia didelį Vyčią suvažiavimą vairus.
” du
” 75c.
Dailiai išleista, ant brangios popieros ir kaštuoja tik 10c.
nuo pačios palikdamas ją su jų skyrių, tai buvo perskaity Lawrence, liepos 4, 1917.
”
tris
’
’ $1.00
penkiata mažą vaikučią, ir vi ta firmą pasiūlijimas. Firmos Praneša todėl, kad bijo pasi- Popiežius Benediktas XV nu
Už
paieškojimus
pinigus
siškai be pinigą, o dar sko davė 49 valandas savaitėje ir taikymo dvieją tokią L. Vyčią skyrė Alaskai apaštališką de
siųskite iš kalno.
los jinai rado jo pridaryta ant po $1.00 savaitėje viršaus. U- suvažiavimą artimoje apielin- legatą, kuriuo yra kunigas
kekvieno žingsnio, jei taip iš nijo6 reikalavo 48 valandų ir kėje. Po šiam pranešimui Cremonti.
“DARBININKAS,”
Jeigu norite turėti savo namuose dailiai iš
sitarsiu.
Gi jai ne didžiai $2 viršaus. Nors uniją reika gal dvieją panašią susivažia
242 W. Broadway,
leistą knygelę “Vaizdeliai,” tai nieko nelaukda
užsitarnaująs pagarbos vieti lavimas buvo teisingas, bet dėl vimą neįvyks.
Chicagoj e nuo karščio jau
mas įdėk už 30 centų krasos ženklelių ir po 2-3 die
nis klebonas šv. Jurgio para pilno savo reikalavimo atsiePrie progos šio pranešimo mirė 56 metą amžiaus vyras.
Aš Kazimieras Kupčiūnas Vil
nų
turėsi labai gražių apysakaičių. Norintieji lin
pijos kun. Šedvidis, tai kas- kimo neužsimokėjo eiti strei Liet. Vyčią Lawrenco kuopa Tai pirmoji karščio auka. Ikiniaus gub., Darsiniškių parapijos
ksmai liuosą laiką praleisti būtinai turėtų nusi
žin kaip jai prisieitą gyventi? kam O socijalistai iš visą pa kviečia Vyčius ir Vytės — y- šiol vis buvo šalta, bet dabar
paieškau Onos Kupčiuniukčs Vil
pirkti.
Bet ačiū jo karštam paragini jėgų varėsi bi tik iššaukti dar pač apielinkės dalyvauti šiame oras staiga atšilo ir karštis
niaus gub., Joneliškių kaimo. Tu
Siųskite užsakymus šiuo adresu:
mui iš sakyklos, dr-ja šv. bininkus streikam Na ir iš L. Vyčią šauniame susivažia jau siekia 81 laipsnio.
riu svarbų reikalą. Meldžiu atsi
Juozapato jai davė iš iždo šaukė. Bet streikas nebuvo vime.
“DARBININKAS”
šaukti šiuo adresu:
$10.; o jos nariai dar sudėjo generalis, o tik dalinis. Iš
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Rusijoje, panaikinus svaiga
Rengimo Komisija,
K. KUPČIŪNAS,
tris dolerius; dr-ja šv. Vin 200.000 kriaučių, išėjo tik 40.lus, pradėta slaptu būdu viso
Box 402,
Manchester, Conn.
cento a Paulio — 5 dolerius; 000. Tas streikas tęsės 4 sa
kias
degtines
ir
alus
išdirbi

SCRANTON, PA.
(242)
o dr-ja Marijos Magdalianos vaites ir laimėjo vieną valan
nėti. Sibyre bemaž kiekviena
Pramoga.
priėmė be įstojimo už narę, dą. Kas pasakys, jog dėl vie Mūsą labai gabus ir darbštus me kaime randasi slaptą,
kad kartais ligos užklupta tu- nos vaalndos užsimokėjo strei vargonininkas p. A. Sodeika smuklią ir girtuokliaujama
Y
Tėtu pašalpą. Taip iš žmo- kuoti vieną mėnesį ?
yra jau ne vieną puiką vakarą neprasčiau, kaip pirmiaus. Ne
Y
nią, kurie ją šelpė verti pa Po to unijoj kilo neužsiganė- surengęs. Dabar jis rengia mažai slaptij smukliij ir bragarbos pažymėjimo p- Strel- dinimas ir kaltino valdybą. didžiulį koncertą gegužio 24 d. vorij randasi ir Rusijos gilu
Lietuviai, norėdami pirkti farmas, privalote ge Y
čiunas, kuriam dar pabėgė Valdybos nariai patyrę, jog Kunigauskio salėj.
rai apsižiūrėti kur ir kokią žemę perkate, nes kitaip Y
moje.
lis pasiskolinęs išnešė porų 4e- unijistai nerimauja sušaukė Gegužio 17 d. buvo mergaigalite baisiai apsigauti ir prarasti visus savo sun Y
Y
sėtkii dolerią ir p. Edvardas susirinkimą ir keletas valdy čią ir bernaičių pirmoji komu “Lietuva,” lietuvių liberalų
kiai uždirbtus centus.
Dresiavičia, krautuvės savi bos narių atsisakė. Ten pat nija. Jie buvo gražiai seserų laikraštis rašo, kad ji tokių
Mes Rengiamės kiekvieno lietuvio atkreipti aty- Y
ninkas, nuo kurio priėmęs išrinkta kiti nesocijalistai. Tas prirengti prie tos iškilmės.
dą ir patariam visiems pirkti farmas Wisconsino Y
“tautiškų” bažnyčių, kaip
daiktą ant kokių dešimts do- delegatui Bekampiui nepatiko
valstijoj, Clark paviete, nes čia yra viena iš geriau- Y
I. N. K. Lawrence Mickevičiaus nepri
leriii pabėgėlis išdundėjo savo ir varė savo darbą toliau. Ma
siij ir puikiausių apielinkių dėl apsigyvenimo mū Y
pažįsta ir nieko bendro su jo
keliais... Gi gerb. kun. Šedvi tydamas, jog jis negali unijos
sų lietuviams. Čia žemė yra puiki ir derlinga, juod T
mis neturi. Sykiu atsisako dė
CLEVELAND, OHIO.
Y
dis pinigais jai davė dvide šokinti pagal LSS. 19 kuopos Gegužio 13 d. P. Šv. A. Var ti pagarsinimus (neapmoka
žemis, apačioje su moliu; visokie javai puikiai dera. y
šimts dolerių, norėjo dar duot muzikos atsisakė visai kalbė tą Moterų dr-ja buvo surengus mus) apie “nezaležninką miŠios farmos randasi pačiame viduryje Wiscon- Y
JUOZAS KLIMAS. .
ir daugiau, bet jinai jau per ti su valdybos nariais ir nie pasilinksminimo vakarą. Pro tingus. ’ ’ 'Gi Bostono “Ateisino valstijos, arti miestų, geležinkelių, mokslainių t
daug nenorėjo išnaudoti jo kam nesakęs sušaukė kovo 21 gramą išpildyt buvo kviesta ris ’ ’ tai net ‘ ‘ nezaležninką ’ ’
Aš Ona Klimienė paieškau sair visų parankumų, kas tik žmogui reikalinga Y
gailaširdingumo... Juk ir jam d. susirinkimą New Plaza sa L. Vyčių 25 kuopa. Pirmiausia diskusijas su katalikų kuni
dabartiniame gyvenime. Čia farmas galima pirkti Y vo vyroJuozo Klimo. Pirmiausiai
ne aitvaras pinigus neša (Ma lėj. Tame susirinkime niekas sulošė veikalą “Gudri našlė.” gais už dyką garsina ir uoliai
ant labai lengvų išmokesčių, nors ir biedniausias Y atvažiavo į Philadelphia, Pa. 1915.
no pabrėžta). O jo tarnaitė daugiau balso negavo, kaip Artistai-mėgėjai pusėtinai at “tautišką’ bažnyčių remia.
žmogelis gali įsigyti sklypą puikios žemės ir gyven Y Kurie jį nežino sakosis neženotas,
— šeimininkė taipgi su viršų tik socijalistai. Ir tapo pra liko roles.
ti sau ramiai, nebijodamas bedarbės ir blogų lai Y o.kurie pažįsta tai sakosi našlys.
tris dolerius jai davė. Bet šalinta Augunas, U. Šibanaus- Po perstatymo, programo ve Žinomas lietuvių kalbėtojas
yra tamsaus veido ir juodų
kų.
Y Jis
kuogeriausių mielas irdystės kas, J. Jančauskas ir V. Sima- dėjas netikėtai perstatė kalbė p. A. J. Sutkus važinėja šiuo
Atvažiuokite, o persitikrinsite patįs, nes kitaip Y akių; plaukai juodi ir žili, ant
darbų buvo, tai pasirūpini- navičia. Taip socijalistai nu ti mums gerai žinomą pagarsė laiku po Amerikos lietuvią ko
negalite nuspręsti šių farmų gerumo ir žemės der Y vieno puses veido randas. Aš da
mas gerb. kun. Šedvidžio dėl balsavo. Tie prašalintieji na jusį veikėją gerb. kun. Dr. A. lonijas ir sako prakalbas. Po
lingumo. Dėl platesnių žinių rašykite laišką, mes Y bar nežinau kur jisai dingo nuo
❖ 1915 m. Žmogus parvažiavo iš Ajos trijų vaikų (du jinai pas riai iš valdybos per delegato Maliauską. Jisai ragino kaip nas Sutkus yra ir S. L. R. K.
suteiksime sąžinišką patarimą.
save geidė užlaikyti) vietą, užsivarymą nebuvo kalti ir tik galint pirmiausia stengtis A. gabiu organizatorium.
merikos, tai pranešė man apie jo
LITHUANIAN COLONIZATION CO.
prieglaudą katalikiškame si- reikalavo trečiųjų teismo. Su apsišviesti skaitant gerus ir
Y gyvenimą. Sako kad jis žiūri į
O W E N, W I S.
xatnamyje,kur jos padoriai už sirinkime balandžio 25 d. V. pamokinančius raštus. Jauni Popiežius žada paskirti ir
Y merginas ir kalbina apsivesti.
laikys ir augįs į padorius žmo Šibanauskas norėjo apie tai mą ragino prigulėti prie L.Vy ukrainiečiams dieną, kurioje
Merginos apsisaugokite su to
Reikalaujame agentų kiekviename mieste, Už- Y
nes. Gi jinai dabar dirbdama, kalbėti, bet socijalistai sukei čių organizacijos ir tam pana viso pasaulio katalikiškose ba
kiu
“jaunikiu.” Aš su juo ženomokestį agentams duodame gerą.
Y
❖ ta jau 20 metų. Būdamas Scot
nors vakarais pakol kas, ir-gi kė, sušvilpė, šaukė sėsk tu šiai, kaip tai moterys prie P. žnyčiose bus renkamos aukos
galės maitintis ir auginti tuos rup... ir užstaugė jo balsą.
land’e kaip neturėdavo ką val
Šv. A. V. moterų dr-ja ir taip nuo karės nukentėjusiai Uk
gyti, tai sugrįždavo pas mane ir
du nffitžėsnius savo vaikelius.
Tai matote, kokie tie socija toliaus. Kalba visiems labai rainai. Tokias dienas jau tu
Knap’as. listai yra darbininką gerada patiko.
prižadėdavo
būti, bet dabar aš nie
rėjo lenkai ir lietuviaiko
nežinau
ar
jisai gyvas ar mi
riai. Nelabėliai tik ermyde- Po kalbai mergaitė su švel
ATHOL, MASS.
ręs, o gal greičiausiai ženotas.
rius kelia unijose, alasą suke nučiu balseliu labai gražiai Petrograde susitelkę įvairių
Jeigu
kas žinote apie jį praneškite
lia
susirinkimuose
ir
visokių
Nori smagiai ir naudin
pasakė eilutes “Kur dingo” pažiūrų ir pakraipų lietuviai
LDS. 4-ta kp. laikė savo su
gai laiką, praleisti? Išsi
mah
tuojaus.
Už pranešimą ir
niekų
pridaro
su
streikais.
inteligentai įvairią ir partijų
p-lė Al. Baltrušaičiutė.
sirinkimą geg. 13 d- pobažnyrašyk “DRAUGĄ”, o jį
nurodytą adresą duosiu dovanų.
Tai Mat.
taip
pamėgsi skaityti,
Svečių buvo gana skaitlin pritvėrė. Dabar tenai gyvuo
tinėj svetainėj. Daug apkal
kaip kad šis vyras. Dien
Mano antrašas:
ja sekančios partijos:
raštis “DRAUGAS”
me
gai. Pelno liks dr-jai.
bo apie darbininkų reikalus.
tams kainuoja $4.50. ChiHOMESTEAD, PA.
1. Tautos Pažanga,
Mėnulis.
ONA KLIMIENE,
Nutarė parengti pikniką geg.
cagoje $6.00.
2.
Krikščionių Demokratą,
Adresuokite:
88 Bose St. S. S.
30 d. Birželio 9 d. rengia va
šauniai veikia.
3. Katalikų,
DRAUGAS PUB. CO.,
Glasgow Scotland.
karą Streikierių Fondui. Bus
Šioje
kolonijoje
nedaug
tėra
1800 W. 46th Street.,
4.
Demokratinė
Tautos
Lais

(245)
perstatyta komedija: “Medi
L.D.S. CENTRO VALDYBOS
CHICAGO, TT.T..
vės Santarą,
cinos Daktaras.” Po Velykų lietuvių, bet savo veikimu, tai
ANTRAŠAI.
5. Socijal Demokratą, .
turėjome tris puikius vakarus, sumuša daug didesnių koloni Dvasiškas vadovas:
ją.
Mūsą
didžiausias
veiki

6. Socijailstą liaudininkų.
NUO ADMINISTRACIJOSparengtus vien tik parapijos
mas
nukreiptas
į
Tautos
Fon

Visų
partiją
atstovai
sudaro
Šiuomi pranešame visiems
Kun. F. Kemėšis,
naudai. Tokiu būdu nebuvo
Tautos Tarybą.
savo skaitytojams, kurių pre
50 W. Sixth St.,
galima prisirengti gerai prie dą. Tas darbas čia geęai eina
numerata pasibaigė arba jau
So. Boston, Mass.
Darbininkų Savaitės. Tik bu si, nes nėra trukdytoją, vieši
vienybė,
nėra
fanatikų
lais

Autonomijos
reikalauja
gru

baigiasi, kad pasiskubintumė
vo parengę vienas prakalbas,
Pirmininkas •
zinai, latviai, estai, ukrainie
te atnaujinti, nes mes kaip tik
kur kalbėjo du kalbėtojai kun. vamanių, kurie kitur suardo
vienybę.
NAUJAS
SAVAITINIS
LAIKRAŠTIS.
čiai,
armėnai
ir
kitos
tautos,
išsiuntinėjame pranešimus ir
Motiejus
Žioba,
A. Petraitis ir A. Grigaliūnas.
Pradžioje
vasario
į
centrą
gyvenančios
Rusijos
viešpati

negavę jokio atsakymo, turė
29 Webster St.,
Vienas naujas narys prisirašė
Susivienijimas Liet. R. K. Amerikoje balandžio
jos rybose. Lietuva ir Lenki
sime
sustabdyti siuntinėjimą
Malden, Mass.
J. Pačekajus- Paaukavo $5.00 pasiųsta $182.18, balandžio 28
pabaigoj^, šių metų, pradės išleidinėti savaitinį
d.
pasiųsta
$170.36,
dabar
vėl
ja
eina
prie
neprigulmybės.
“
Darbininko.
”
dėl nukentėjusios Lietuvos.
laikraštį
9
Vice-Pirmininkas:
turi
arti
šimto
dolerią.
Gali
būti,
kad
su
lietuviais
su

Taip reikalauja pačtas, o an
Šv. Kaz. Piln. BĮ. 24 kp tu
Tautos Fondo skyrius turi
sidės ir latviai, tuomet abi tauJ. B. Šaliūnas,
tra pabrangus popierai negali
rėjo susirinkimą geg. 16 d. Bu
ti galėtą įsteigti bendrą res
866 Bank St.,
me siuntinėti ant abejo.
vo plačiai kalbama apie blai išrinkęs kolektorius, kurie pe
reina
stubas
3-4
kartus
per
me

“Garsas” išeis kas ketvergas didelių 8 puslapių
publiką.
Waterbury,
Ct.
Kaip gaunate žinią tuojaus
vybės idėją ir nutarta pareng
tus. Balandžio pabaigoje tas
7 kolumnų formate.
pasirūpinkite
prisiųsti money
ti piknikas ant tyro oro. Kai
Sekretorius:
“Garsas” bus vienu svarbiausių ir geriausių AUkrainiečių dienoje Chicaorder arba čekį.
po auką gegužio 20 d. paskyrė buvo padaryta. Tai V. Kraužlis ir Svetkauškas surinko
merikos lietuvių katalikų laikraščių.
goje surinkta $8.262.68.
Su
J. E. Karosas,
Jeigu to negalite padaryti
kuopa $6.00.
$16.80,
o p-lės Visockiutė ir E.
“Garsui” sandarbininkauti pasižadėję gabiausie
rinktieji
pinigai
eis
nuo
karės
242
W.
Broadway,
parašykite nors kada prisiusi
Dabr ’Atbolyj subruzdo gan
Blažavičiutė surinko $58.55.
ji Amerikos lietuvių rašytojai, publicistai, visuomeSo. Boston, Mass. nukentėjusiems ukrainiečiams.
te pinigus.
dras. Kas nedėldienį pamatysi
Tai mat panytės kur kas dau
ninkai.
Prie
auką
rinkimo
buvo*
prisi

Pasitikime, kad mūsų skaity
po 4 ar po 5 kūmą poras.
giau surinko, negu vaikinai. Finansų Sekretorius:
“Garso” prenumerata metams $2.00, pusmečiui
dėję lietuvaitės ir lenkės.
tojai ir rėmėjai paklausys ir
24 Kp. Koresp. Visi tie kolektoriai yra vyčiai.
$1.00.
’
A F. Kneižis,
nevilkins prisiuntimą.
PHILADELPHIA PA

“Pažinkime Socijaiizmą”

Papuoškyte savo knygyną.

t

Farmos! Farmos!

t

“Garsas”

Geguio 6 d. skyriaus susirin
242 W. Broadway,
kime mėnesinių pasižadėjimą
So. Boston, Mass.
sudėta $21.30. Skyrius turi
Socijalistai unijoj.
Iždininkas: '
80 narių.
Mikolas Venis,
Jau septyniolikti metai kai
Smagu darbuotis, kad tokia
28 Story St,
gyvuoja čia kriaučių unija. Vi čia vienybė ir atjautimas ge
So. Boston, Mass.
są laiką joje nebuvo nesusi ram darbui.
z
pratimų, sutarimas buvo di
Lietuvos Sūnus. Globėjai:
delis. Neužtėmydavai laikraš
Jonas Petrauskas,
čiuose žinių apie kivirčius
WESTFIELD, MASS.
66 W. Fifth St,
kriaučių unijoj. Bet pastarai
So. Boston, Mass.
Laimėjo streiką.
siais laikais, tai pilni laikraš
Pas mus vienas streikas tę Vincas Kudirka,
čiai apie visokius ergelius u37 Franklin St.,
nijoj.
sėsi net tris mėnesius. Dabar
Norwood, Mass.
Visų tų ermyderią unijoje pasibaigė. Pakelta algos ant
kaltininkai yra socijalistai. 75c. dienoj ir pripažinta uni
M. Abračinskas,
Nors socijalistai vadina save ja.
187 Ames St,
Prakalbos.
darbininką geradariais, ge
Montello, Mass.
Nesenai čia Vyčią 30 kuopa
riausiais vadais ir net sakosi
jie vieni tikrai kovoja dėl dar buvo surengus prakalbas. Kal Literatiška Komisija:
Kun. F. Kemėšis,
bininkų gerbūvio, bet gyveni- bėjo p. J. Šaliūnas iš Water• ule pasirodo, jog jie tik nie bury, Ct. Kalbėjo ir vietos kle
Pranas Gudas,
kybes daro darbininką eilėse bonas kun. Vasiliauskas. Vi
J. E. Karosas,
ir ją unijose. Kai Brooklyno są vakarą vedė p. V. Kanclie/
242 W. Broadvay,
kriaučių unijoj įsivyravo so rius.
So. Boston, Mass.
cijalistai, tai jie vedė praeitą

BROOKLYN, N. Y.

f

Korespondencijoms ir prenumeratai siųsti antra
šas:

Prancūzijos armijos generalisimusu paskirtas genero
las Petain, kuris ikišiol buvo
prancūzą kariškojo štabo šefu.

“Darb.” Administracija.

“GARSAS,”
456 GRAND STREET,

Suvienytos Valstijos kasmet
maždaug išdirba 1.000.000.000
svarų tabako. Kaikuriais me
tais tabako išdirbama dau
giaus, kaikuriais mažiaus, bet
jeigu visą metą išdirbtą taba
ką sudėti į krūvą ir paskiaus
paskirstyti lygiomis dalimis,
tai apskritai kiekvieniems me
tams ir išeis vienas bilijonas
svarą tabako.

NEPAPRASTA PROGA.

BROOKLYN, N. Y.

IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGELE

“APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ IR JOS

REIKALINGUMĄ.”
•

<►,*.** • 1

Parai? KUN. J. ŽIDANAVIČIUS.

;

*

■>
»

KATNAt 10 centų.

VISAS PELNAS SKIRIAMAS NUKENTĖJUSIEMS
* DĖL KARĖS.

Visi turėtų nusipirkti, kad geriaus apsipažinus su religi
ja ir sykiu sušelpsite nukentėjusius šuo karės. Labai tinkamos
Lietuvią liberalą Spaudos platinimui. Reikalaukite tuojaus.
Draugija, į kurią priklauso
“DARBININKAS”
“Tėvynė,” “Vienybė Lietuv
242 W. Broadway,
So. Boston, Mae.
ninką,” “Ateitis,” “Lietu
va,” “Katalikas,” “Tarka”
ir “Amerikos Lietuvis” reor'ganizuojasi į knygą leidimo ir
platinimo įstaigą.
'•7 ■

Skaitykite ir Platinkite "Darbininką”
I

a—

•**

Skaityk “Laimę” tris mėnesiūs dykai.
Kiekvienas,
kuris atsiųs mums savo ir 25
savo pažįstamų adresus, gaus
vaizbos žurnalą per tris mė-

]
'
!
!
!

nesiūs dykai.
“Laimė” yra vienatinis vaizbos l&ikraš! tis lietuvią kalboje.
Gvildė1 na vien vaizbos ir pramonijos

i
<
i
<

klausimus.
Talpina daugybę
naudingų pamokinimą
kaip uždirbti ir sutaupyti pinigus.
Tu ją gali įgyti užlabai mažą pasidarbavimą.
Siųsk mums tuos 25 adresus
Šiandien, nes toji proga ii-

<
1
;
;
;
;
;

gai nebus.

' “Laimis” Administracija,
3329 So. Halitad 8t.
Chicago, UL

Iš šv. Jono Evangelisto Blai naudingų draugijų prisidėti.
vininkų Dr-jos vėikūno. ši
Žmonių buvo prisirinkę ne

Vietinės žinios.

Specijališkas
pranešimas

draugija turi jau virš 500 na mažai, iš kurių didžiuma ra
rių, kuriems teikia pašelpą miai klausėsi kalbėtojų pasa
LDS. 1-mos kuopos susirin ligoje, o mirčiai ištikus ati
kojimų, o mažas būrelis (už
kimas bus hedėlioj, gegužio 27 duoda paskutinį patarnavimą.
pakalyj) gyveno svajonėmis adieną šv. Petro parapijos salė Taip-gi stengiasi blaivybės ipie rojiškus “migdolus” ir li
je tuojaus po pamaldų. Visi 'dėją apaštalauti ir podraug
žė, kaip bitės avilyj. Turbūt
narjai yra prašomi būtinai at remia lietuvių
kultūriškus
j nabagams tų saldžių “migdo
J
silankyti, nes reikės pakalbėti darbus.
lų” pritruko.
apie LDS. seimą ir kitus svar
Gegužio 20 dieną šv. Jono
Šiaip publika iš prakalbų li
bius reikalus.
Nepamirškite Evangelisto draugija šv. Pet kosi patenkinta.
naujų narių atsivesti.
4 ro parapijos bažnytinėje salė
Storasis Jonas.

je laikė susirinkimą ir paren
American Sugar Refining gė prakalbas. Kalbėjo p. Pra
Į Norwood’ą gegužio 26 die
kompanija pakėlė savo darbi nas Gudas apie sveikatą ir
ną
rengiasi važiuoti daug So.
ninkams algos vieną centą į daug naudingų patarimų su
"alandą. Į savaitę darbinin teikė, kaip reikia nuo ligų ap Bostono lietuvių jaunimo. Vi
sisaugoti. Paskaitė ir-gi iš' si žingeidauja pamatyti “Ge
kai gaus 54 centus viršaus.
Cukernėje daugiausia dirba Geručio raštų apie sveikatos novaitę” ir pasigerėti noružlaikymą keletą straipsnių. woodiečių artistiškomis pajė
lietuviai ir lenkai.
Darbininkas. Kalba publikai patiko, ypač-gi gomis.
“Genovaitė” bus sulošta 7
tiems, kurie savo sveikatos ge
vai.
vakare, šv. Jurgio parapi
ru stoviu rūpinasi.
Gegužio 20 dieną Bosto
Kun. F. Kemėšis pasakojo jos salėje. Kas mėgia gerus
no lietuviai dar sykį pasirodė
apie lenkų intrigas Lietuvoje veikalus ir nori naudingai lai
esą prakilnios širdies žmonės
ir kaip lietuviai nuo lenkų ne ką praleisti, tegul sykiu su ki
ir mylį savo tėvynę Lietuvą.
dori) užmačių turi apsisaugoti. tais drožia į Norsvood’ą. NorNuo karės nukentėjusiai Lie
Paskiaus priminė apie popie woodiečiai tikrina, kad visus
tuvai tą dieną šv. Petro bažny
žiaus lietuviams paskirtą die įstengs patenkinti.
čioje surinkta $1063.35. Auko
Advokatas.
ną ir paprašė susirinkusios
jo žmonės nebe centus, nike
publikos, kad ji suaukotų kiek
lius, bet kvoterius, pusdoleLietuvai. Kaip bematant suLiet. Vyčių 17 kuopa lai
rius, o daug buvo tokių, kurie
virš 60 dolerių į rinkėjų kepu
kys mėnesinį susirinkimą ge
ant tėvynės aukuro dėjo dole
re s subirėjo.
gužio 27 dieną, 3 vai. po pierius ir desėtkus dolerių.
Paskiausia
trumpai
apie
drtų,
šv. Petro parapijos salėje.
Lai būna garbė Bostono
lietuviams už prakilnų Lietu-jjų svarbą paaiškino p. J. E..;
Visi nariai prašomi atsilanvos naudai darbą.

j Karosas ir paragino visus'prie

kyti.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiao^Tao.
14 P. M. 7-9 P.M.

STEVEN RAINARD SU
JAMES ELLIS CO.
Mes užlaikome tris didelee
krautuves-namus, užpildytus
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 stubas
gražiausia jais apstatyti. Mes
tą galime todėl padaryti, kad
mūsų rakandų krautuvės pa
didėjo ir sustiprėjo.
Vesk reikalus su mumis ir
susiartink su mūsų biznio vedimo būdais, o tikrai būsi patenkintas.

MAUDYKLES.
11 Savoy St., Boston, Mass.

Tarpe Washington Str.
ir Harnson Avė.,
»

“Josiu, josiu jomarkėlin”
Solo:

“Myliu aš ją”
iš operos “Rigaletoo.”
M. Čižauskienė.
choras:
a) “Važiavau dieną,”

•r>)

Marijos Vaikeliai puikiai B
pasirodė. Nedėlioj, gegužio 20

Antrą valandą po pietų bu
vo vaikučių procesija So. Bos
tono gatvėmis. Baltai pasirėdę

mergaitės ir, berniukai, mels
vais kaspinais pasidabinę, pui
kų reginį sudarė.
Visi atsi- džiaugti negalėjo iš vaikų pa
vyzdingo užsilaikymo ir rimto
žingsniavimo gatvėmis. Pro
cesijoje ir-gi dalyvayo kun. T.
Ėlinskas, kun. F. Kemėšis,
p. Pr. Strakauskas, A. Bendoraitis, p-lė K. Zubavičiųtė
ir kiti, kurie tarp vaikučių
tvarką vedė.
r
Ši prakilni vaikų draugija
yra So. Bostono lietuvių pa
puošalu ir puikiai gyvuoja.
Dr-jos pirmininke yra p-lė
Bronė Valentukė.

Matęs.
. i ■

a&SMnMiiiaHH

Duetas:

a) “Varpas,”
b) “Echo.”
*
M. Čižauskienė ir
J. Čižauskas. *

b) “Kudlius.”

dieną Marijos Vaikelių Drau
gija iškilmingai apvaikščiojo
savo vėliavos pašventinitną.
Apie 400 vaikučių narių susi
rinko šv. Petro bažnyčion ant
pamaldų ir gražioje tvarkoje,
atidžiai klausėsi šv. mišių. Po
to įvyko vėliavos pašventini
mas.

“Motulė mano, širdelė
[mano. ’ ’ 7) solo:
“Gimtinė šalis”

V

THE MAGIC SHOP.

Rusiškos ir Turkiškos

6- Maišytas choras:
‘ ‘ Saulelė nusileido. ’ ’

Visur bus naujos iliustruotos
Seredos ir Ketvergo vakarais dainelės,kurias sudainuos p-ni EI.
(Geg.-May 23-24 Apveizdos Die- Račiūnienė. Prasidės 8:15 vaka-

Gvdoviaokia.
Pltakfrta AJnntaa.

Pirmas Amerikoj lietu-rys uidijo mąįijos
dirbtuvę. Dirba visokią štoku daiktus. Jei
nori Jauti ituką katalogą, pnsiąsk štampą
ir tuoj ganai. Adremokite taip:
THI MAGIC SHOP,
P. O. BOX 309.
HOLBROOK. MA9*.

Mūsų biznis sučėdina jūsų pi
nigus.
Uždėta 1878 m. Pristatoma au
tomobiliais.

4) Vyrų choras:

Siberija ir žmonių vargai: iš
Lietuvos pabėgėlių ir jų gyveni
mo; keliai, kuriais bėgo tūkstan
čiai nuo. karės baisenybių. Vo
kiečių gaspadoriavimas Lietuvo
je.

Šaunios

419 Boylston St., Boston, Mass.

South Boston, Mass.
Pinigais arba ant išmokėji-

Maišytas choras :

Ofūo ydaadoa:
Ryt iii iki 9 ▼*!.
Popietę 1 iltis
vakarais 6 iki 9

PAVEIKSLAI.

vo Bažnytinėje Salėje, W.18th St.
Chicago, UI.
Nedėlios vakare Geg.-Mav 27
d. Meldažio Salėje, 2342 W. 23rd
PI., Chicago, UI.
Nedėlios vakare Birželio-June
3 d. Visų Šventų Bažnytinėje Sa
lėje, 10806 Wabash Avė., Kensington, Chicago, UI.

Atsibus: —

Kampas B ir B’way,

Ši šaunu chorą veda p. J. čižauskas, gabus muzikas ir vienas geriausių solistų Naujoje An
glijoje.
šv. Kazimiero choras dalyvaus Naujosios Anglijos Vyčių Išvažiavime, rengiamame ge
gužio 30 dieną Caledonian Grove, West Rozbury, Mass. ir išpildys sekantį dainų programą:

Nl JOHN MacDORNELL, M. D.

536 Broadvay, So. Boston.

James Ellis Co

ŠV. KAZIMIERO LIETUV TU PARAPIJOS CHORAS, W0R CESTER, MASS.

račiuko nauji judanti

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

Atdaros dienomis ir nak

timis dėl vyrų ir moterų. Pnvatiški miegami kambariai.
ĮŽANGA 30 centų.

Bei! Phone, Dickineon 3996 M.

j

Dr. Ignotas Stankus
1210 S.BroadSt, Philadelphia, Pa J
IPhysician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos
Universitetą) Gydo visokias ligas vy ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas.
Ofiso valandos: 9-11 rito. 2-4 po piet. 7-9
vakaro. Nedėliotus; 9-11 rito 1-4popiet.

PRAKALBOS
Rengia Lietuvos Dukterų Draugija
po globa Motinos Švenčiausios

Nedėlioję Gegužio-May 27 d.1917 m

Bažnytinėje Svetainėje
Fifth St.,

So. Boston, Mass

Nusipirk mosties.

Prasidės 7:30 vai. vakare

Tai BUSI GRAŽUS I 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
stampoms.
J. RIMKUS
P. 0. Box 36,
Holbrook, Mass

Kalbės geriausi kalbėtojai ir kalbėtojos apie draugijų nau
dingumą ir apie kitus svarbius reikalus. Dainuos Bažnytinis
Choras ir solistai; taip-gi bus gražių deklemacijų ir kitokių
pamarginimų.
Prakalbose bus priimamos naujos narės už pu
sę įstojimo.
Kviečiame koskaitlingiausiai susirinkti ir išklausyti gerų
kalbėtojų, dainininkų ir tt. Tai pirmos tokios šaunios prakal
bos, ateikite visi ir vyrai.

KOMITETAS.
Visos narės privalo susirinkti į bažnytinę salę 8 vai.
P. S. Tą pačią dieną bus draugijos mišios 9 vai. iš ryto.

1

TEATRAS!
Lietuvos Vyčių 27 kuopa
Stato milžinišką
7-nių aktų veikalą

“GENOVAITE”

Gegužio-May 26 d., 1917 metų
Švento Jurgio parapijos Svetainėje

St. James Street,

Norvvood, Mass.

SALĖ BUS ATDA RA NUO 7 V AL.
VAKARO PROGRAMAS PRASIDĖS 8 V AL.

E. Feleskiutė.

8)

Choras:

“Tekėjo saulelė.”

9)

Choras:

‘1 Bernelio daina. ’ ’

Gegužio 20 dieną Brightono
R I G H T O N O
Lietuvių
Kooperatyviška Ben
K A M P E L I S.

drovė laikė susirinkimą, ku
riame tartasi apie biznio vedi
L. D. S. kuopa gegužio 10 mą. Taip-pat išrinkta krau
dieną surengė Lietuvių Salėje tuvės vedėjas.
tautiškų žaislų ir šokių vaka
rą. Jaunimo susirinko nema
žas būrelis ir visi smagiai prie
Šv. Vincento Vyrų ir Motegeros muzikos pasilinksmino.
Buvo svečių iš So. Bostono, r? pašalpinė draugija birželio
Cambridge ir kitų aplinkinių 18 dieną Lietuvių salėje, 26
Lincoln st., rengia labai dide
miestelių.
L. D. S. kuopai nuo vakaro lius ir labai smarkius šokius,
liko keli doleriai gryno pelno. kurių tarpan bus inpinta ir
tautiškų žaislų.

[Nuo mūsų korespondento]

Ponai Jonušai, 13| Lincoln
St. susilaukė nesenai smar
kaus sūnaus.
Tėvai labai pa
Utarninke, gegužio 22 dieną
tenkinti iš gužučio dovanos ir Brightono Lietuvių Koopera
žada jį išauklėti Lietuvai ant tyviška Bendrovė buvo paren
naudos.
gusi Lietuvių Kooperacijos sa
♦
lėje balių. Nusisekė neblogai
ir
žmonių nemažai atsilankė.
Vyčių išvažiavimo, rengiamo
gegužio 30 d., apgarsinimą
kas-žin kas kooperacijos krau
Cambridge, Masa. Kun. J.
tuvėje sudraskė ir lauk išme
tė. Jei tas padaryta su koope Krasnickas, Cambridge’o lie
tuvių parapijos klebonas at
racijos krautuvės vedėjų ži
siuntė kun. T. Žilinsko vardu
nia, tai būtų* daugiAu, kaip
nuostabu. Išvažiavimo pelnas $11.74 (Vienuolika doL 74c.),
skiriamas Lietuvai, o to išva kuriuos jis sukolektavo 20 d.
žiavimo pagarsinimus Žmonės geg. savo bažnyčioje — nu
kentėjusiai Lietuvai.
drasko

PIRM0S KLESOS

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

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Bestos,Mass.
PRIE DORCBESTER ST.

Valandos
nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakar..

NedSHenrit
nuo 10 vai. ryta
fk! 4vaL vakare.

| ELLIS McCLEARY C(
Prirengtam pilnai $150.00
laidotuves už
Užtikrinau- aa 5Q Jokių vir
ti gvaranti-U vi
moke»

£*.

.

&n nėra.

197 Bntiway, S. Bestai, Mm.
Tetefona9*8. Boston 1T94-u>

Daktarai dieta ir naktį.

Kadangi šis veikalas yra vienaakis gražiausių ir paimtas is se
novės laikų, parodantis dorą gyvenimą GENOVAITĖS, kuri
per nedorą Golių tapo ant smerties pasmerkta. Veikalas pamokinan
tis ir atsilankiusieji turės nemaža naudos.
Tai-gi kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, kaip vietinius,
taip ir iš kitų miestelių atsilankyti ant šio puikaus vakaro.
Mainant sceneriją grajis šv. Jurgio Draugijos Benas po vado
vybe A. Brūzgos; taip-gi bus deklemacijų ir kitokių pamarginimų.
Atsilankiusieji būsite pilnai užgąnėdinti, nes aktoriai rūpinsis atlikt
savo užduotį kogeriausia.
ĮŽANGA: Pirmose sėdynėse 35 centai, Antrose 25 centai, Vai
• t
kams 10c.

