Kaip protas, taip ir patyrima* neleidžia mum* tikėti®,
kad tauto* dora bujotų ten,
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“DARBININKO” KAINA:
tris kartus savaitėje.. .$300
vieną sykį saavitėje.. .$1.50
Bostono apielinkėje .. .$4.00
Užrubežyje metams... .$4.25
Vienas numeris.............. 3c.

TeL 620 So. Boston.

Organas Am. Lietuvių Rymo-katalikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos
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Darbininkai
Šiomis dienomis Washingtoną bombardavo tūkstančiai
telegramų ir laiškų, kuriuose
persergstama,
protestuojama
prašoma nevilkint
perleisti
Kongrese maisto kontroliavi
mo bilių ir tokiuo būdu užbėg
ti maisto spekuliantams kelią.
Visi tie persergėjimai, prote
stai, prašymai ėjo iš darbi
ninkiškų organizacijų, unijų
ir buvo siunčiami Amerikos
Darbo Federacijos prez. S.
Gompersui, kad jis apie tai
praneštų valdžiai.
Tatai turėdama krūvas lai
škų ir telegramų Amerikos
Darbo Federacija pranešė val
džiai, kad maisto ir kuro kai
nos turi būt sumažintos, ar
ba pakeltos
algos.
Jei-gi
kainos ant gyvenimo reikme
nų nesumažės, tai organizuo
ti darbininkai pareikalaus di
desnių algų.
Jei tas reikala
vimas nebus išpildytas,
tai
bus pasigaunama streikų, kad
pasiekti gyvenamosios algos.
Amerikos Darbo Federaci
jos valdyba valdžiai praneša,
jog šie reikalai tai ne baikos.
r-

KAIKURIE KONGRESMONAI PRIEŠINOSI.

maisto nupiginimo
|

S. L. R. K. A. SEIMAS.
Pittsburgh, Pa. 18 birželio

Didis lietuvių pasirodymas
f

1917 m. Iškilmingas Mišias
iš 4 žmonių komitetėli kuris
32-rą Seimą atidarant laikė
Friburgą s,
kun. Petkus, pamokslą sakė
Šveicarijoje. pasirūpintų tuomi dalyku, Iškun. J. Jakaitis. Pirmininku
rinkta Kun. Puryckas, A. ViLietuvių vakaras svetimtau
Anibrozaitis
ir
limavičius,
išrinktas A. J. Sutkus, jo pačiams 21 gegužio šių metų.
gelbininku J. B. Šaliunas, Raš
Žiugžda.
tininku P. Mulevičius, Rašti
Nors didžiausis būtų veikė Komitetėli? usižinojo su Kuninke A- Nausėdienė. Delega- i jas,
veiklus
organizatorius, nigu Viskonti! ir Kunigu Četų susivažiavo 52.
sunku yra nuspėti kiek prade saičiu, kurie jau tuomi labai
tasis darbas pareikalaus spė rūpinos. Per tą trumpą laiką
ATEINANČIA ŽIEMĄ DAR kų ir kaip plačiai pasklis, o a- buvo kunigo Viskonto ir ČesaiI
KARIAUS.
pie visokias kliūtis nėra ką ir čio aplankytos Friburgo mies
Vokiečių laikraščiai prade mąstyti. Tiktai ir tikėkis, kad to 14 bažnyčių ir apylinkės, o
da visuomenę ruošti prie tos i birs viena po kitos, kaip ada kitų Studentų beveik visos di
nuomonės,
kad
ateinančią tos iš maišo- Taip pradėjus džiosios bažnyčios Friburgožiemą dar reikės kariauti. rengties prie Lietuviams šutei-1-Lozanos
dijecezijos.
Tame
Taip-gi rašo, jog taikos su ktos Popiežiaus Dienos 20 ge darbe laimi daug
bažnyčių
Rusija skyrium nuo talkinin gužio, rinkti po bažnyčias vi padėjo aplankyti draugai stu
kų nebus.
Rašo, jog perver- so katalikiškojo pasaulio, su dentai lenkai Kunigai.
smės Rusijoj įvyko per talki vargusiai Lietuvai skatiką, ro
Turint apščiai darbininkų,,
ninkų intekmę ir todėl ten ne dėsi, parašysi atsišaukimus j kilo sumanymas pastatyti Fri
są tikros žmonių valdžios.
Vyskupus, jie atsišauks Į savo burgo mieste lietuvišką vaka
Klebonus ir tikinčius, atjaus rą paminėjimui Lietuvių Die
NEDUODA RAMUMO.
suvargusio lietuvio sielą ir kū nos ir tam tikslui parinkti per
Suv. Valstijų sufragietės na, papenės dvasiškai ir me vakarą aukų 21 gegužio. Nu
prez. "VVilsonui neduoda ramu džiagiškai. Labai lengva savo tarta padaryti vakaras vardu
mo.
Jos vis laiks nuo laiko vargus suprasti ir juos atjaus Friburgo lietuvių kolonijos.
pradeda
pikietanti Baltuosius ti, bet kitam išreikšti ir intik- Kunigas Viskontas tuoj suPalestinon :Į ^atgabenta kaFoji to- -RSmaSr Da.bar.--ku£aneiaXk.,
kitą- y- nmidojo-saVo plačįą pažinti su
riuomenė
talkininkaus
an vyko Washingtonan Rusijos ra labai sunku žodžiu padary Friburgo
diduomene.
Gavo
glams, kurie nori paimti Je- komisija, tai sufragietės tuoj ti. o raštu dar sunkinus.
profesorių Bovet su choru.
ruzolimą. Todėl netrukus ga pasiskubino su vėliavomis prie
Sudaryta Komitetas Lozano Friburgo Universiteto profesoAnt vėliavų je iš 5 žmonių: Pirmininkas■ rius Mandonnet apsiėmė pir
lime išgirsti apie didžius kari Baltųjų Rūmų.
nius veikimus Jeruzolimos a- buvo parašyta, kad Amerika Kanauninkas Olšauskas, Vice mininkauti vakaro rengime, o
nėra demokratiška šalis, nes pirmininkas Kun. Bartuška., profesorius Turmanas apsiėmė
pylinkėse.
neturi balsavimo teisių mote Sekretorius Kun. Puryckas, Iž paskaityti apie lietuvius pasrys ir kad Rusija pažangesnė, dininkas Kun. Dzimidavičius■ kaitą. Lozanos Pildomasis Kones suteikė moterims balsavi ir nariu Kun. Steponavičius.. mitetas, dasižinojęs, kad Stumo teisę.
Po
atsišaukimais
Komiteto> (lentai taip darbuojas su Kun.

jau senai kongrese.
Bet dau
------------’■
gelis kongresmonų, kapitalis
tų šalininkų, trukdė jo..perNuo ankstybo pavasario VoŠNEKA APIE ŽEMIU
leidimą.
Už bilių uoliai sto kietjioj dar nebuvo lietaus. O
PRIJUNGIMĄ.
jo senatorius Kenyon iš Io\va. kaitros tai didžiausios. Tokios
Visos Vokietijos partijos
Jis vadino maisto spekulentus i kokių nebuvo nuo 1848 metų.
dabar šneka apie žemių pri
kaizerio talkininkais ir baise- i Ir kaitros vis tęsiasi, nesima
jungimą.
Socijalistų laikraš
sniais už razbaininkus.
Nes į to joms galo. Jei dar ilgokai
čiai ir-gi pripąžista, kad karė
razbaininkai reikia drąsos, o taip bus tai bus baisiai menki
neturi būt uždyką vesta, se
maisto spekulentui to nerei užderėjimai.
nieji Vokietijos rubežiai turį
kia.
A.ustro-Vengrijoj siaučia to
būt praplatinti.
Senatorius Kenyon nurodė, kios pat kaitros. Vengrija vjog čia pragyvenimas brange ra žemdirbių šalis, turėdavo
Vokiečių Baltiškoji dr-ja
snis, negu Londone arba Bel didžius užderėsimus.
suvažiavimą
Šiemet buvo surengus
gijoj.
Francijoj duona per- . dėl kaitrų labai menko užderė- Berline.
Į suvažiavimą kanc
pus pigesnė, negu Amerikoj j’mo telaukiama.
lierius Von s Betlimann-Holnors Francijos duona iškepta • Visas teutonų išsigelbėjimas weg buvo atsiuntęs savo atsiš Amerikos miltų.
Taip yra į tai Rumunija. Rumunijoj šie tovą Pourtaleš, buvusį amba
todėl, jog Francijoj yra mais- ■ met naikiausi užderėjimai. Bet sadorių Petrograde.
Tai Ku
to kontrolė, o čia vaizbūnam* ar išmaitvs vena Rumunija nigaikštis Johann Albreclit iš
leidžiama susitarti pastatyti CentraFs Valstybes.
Mecklenburgo apreiškė, kad
kainas kokias tik nori.
Turbūt ir Lietuvoje spigina Kuršas ir Lietuva turi būt
Priešininkai maisto b’liaus! saulė ir uždengimai maži.
atimtos iš Rusijos ir prijung
ima mažėti, bet vis-gi dar iš
Švedija ir-gi labai susirūpi i tos prie Vokietijos.
eis dvi ar trys savaitės, kol nus anie nžderėiimą.' Nuo ko
bilius pereis.
vo mėnesio Švedijoj tik vieną
ITALAI PALESTINOJ.
-T.
sykį
telijo.
Švedai
šneka,
jog
PRIRODĖ BAISIUS PLŽ-

jei ūmu

perleis maisto kontroliavimo
biliaus ir jei kainos ant gyve
nimo reikmenų nenupuls iki
liepos 11 d., tai po to prasi
dės streikai po visą šąli, taip
kad kaikuriose pramonės ša
kose dėlto darbai visai sustos.
Savo laiškuose unijų vadai
prisiminė, jog dabar darbi
ninkai negali sudurti galus su
galais, jau algos peržemos dėl
žmoniško pragyvenimo, jog
daugelyje šeimynų jau skur
das apsireiškė.

Garsusis Herbert C. Hooven, skiriamas kandidatu i
maisto diktatorius buvo aprei
škęs apie baisiausius plėšimus
maisto spekulentų.
Pasakė,
jog per pastaruosius 5 mėne
sius lupo be reikalo iš žmonių
po $50.000.000.
Tai senato
rių komitetas ji buvo pasišau
kęs, kad darodvtų savo tvir
tinimus.
Iloover jiems vis
ką išklojo.

PASIDARBAVO LDS.

AUSTRIJOS SLAVAI
KĮLA.

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos Valdyba tėmijo veikimą
Kongreso ir Amerikos Darbo
Federacijos.
LDS. valdyba,
matydama, jog kongresas vil
kina perleiditną maisto kont
roliavimo bilių, pasiuntė šiuos
žodžius Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentui
Samuel
Gompersui Į VVasliingtoną: —

Austrijos slavai susivienijo
ir sujungtomis spėkomis vei
kia prieš Austrijos valdžią ir
reikalaują
neprigulmybės.
Svarbiausios ten tautos yra tai
čekai ir lenkai. Lenkai aprei
škė, jog reikalauja suvieny
tos neprigulmingos. Lenkijos,
o čekai ir-gi reikalauja pilnos
Su didžiausiu nerimasčių neprigulmybės.
mes tėmijome kainų kilimą
Austrijos ministeriai turėjo
ant gyvenimo reikmenų.
Vėl atsisakyti nuo vietų, nes nesu neužsiganėdinimu dabar Į galėjo atsilaikyti prieš slavų
žiūrime į vilkinimą perleisti reikalavimus.
per kongresą maisto kontrolia
Dabar Austrijos slavai kvie
vimo bilių.
Rankpelnių pa čia veikti išvien ir kitas Aus
dėjimas darosi nepakeliamas. trijos tautas dėl neprigulmy
Mes vardu LDS. prašome jū bės.

sų teisybės ir demokratijos
vardan daryti intekmę į kong
resą, kad ma sto kontroliavi
mo bilius kuogreičiausia būtų
perleistas.
M. žioba prez.
J. E. Karosas sekr.

MOTERŲ PULKAS.
Petrograde smarkiai rusės
veikia, kad sudaryti moterų
pulką. Į tą pulką. įstojo ir po
nia Kerenskienė, karės mini
sterio žmona.

Geriausias laikas pasivažinėjimui.
Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, nes
tai puikiausias “Overland” firmos, septyniems
žmonėms važiuoti.
Į šliūbą važiuodami, imkite “Darbininko
tomobilių.
Kam reikia kūdikis prie krikšto vežti — užsi
sakykite “Darbininko” automobilių.
NAUDOKIS PROGA — TAUPYK PINIGUS.
Užsisakykite iš anksto, jeigu norite važiuoti
gražiausiu “Darbininko” automobiliu, kuris lekia
vėjo greitumu.
Su užsakymais kreipkitės šiuo adresu:

_____________

Baisios kaitros Vokietijoj

Maisto kontroliavimo biliusį,

?asakė,~"to’d ■ jei "kortgTesas'ne-'

242 W. Broadway,

242 W. BROADWAY, 80. BOSTON, MASS., BIRŽELIO ( JUNE) 23 d., 1917 m.

Mass., under the Act of March 3, 1879.”

So. Boston, Mass.
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nančią žiemą jie neturėsią ką
valgyti. Švedai ypač tuo susi
rūpinę, kad Amerika neketina jai parduoti javų, Švedai
trauko pečiais ir sako, jog višame pasaulyje užstos hado
metas.

joft *

Užpuls Vokietiją iš oro.
Eina kalbos, jog talkinin
kai pienuoja užpulti kaizerio
žemes iš padangių. Francijos
lakūnas Amaury de la Grande
sako, jog turint daugybes or
laivių galima būtų pralaužti
vokiečių frontą. Tas lakūnas
sako, jog jei talkininkai galė
tų užkariauti padanges, tai
tuomet pati Berliną būtų ga
lima orlaiviais užpulti.. Ame
rika, sakė jis, niekuo kitu
negali taip prigelbėti, kaip su
teikdama tūkstančius orlaivių.
Talkininkai, turėdami milži
nišką oro laivyną, praneštų iš
anksto, kad bus daromos ata
kos ir todėl, kad civiliai žmo
nės kraustytus. Po to orlaivių
eskadros užatakuotų vokiečių
amunicijos dirbtuves, armotų
liejyklas, karinius sandėlius,
mobilizacijos punktus, trauki
nius, karei vii] stovyklas ir jo
ki galybė prieš orlaivius ne
atsilaikytų. Bet idant būtų
galima taip užatakuoti Vokie
tiją, tai reikia, kad talkinin
kai turėtų keturis sykius dau
giau orlaivių, negu vokiečiai.
Todėl talkininkams reikėtų tu
rėti bent 10.000 orlaivių, kad
tą padaryti.

Anglijos garsioji sufragietė
Pankhurst atvyko PetrograNUBALSAVO PRADĖTI
dan. Ji matėsi su Amerikos ko
OFENSYVĄ.
misijos pirmininku Root. Ma
Petrograde buvo visos Rusi tėsi ir su ponia Kerenskiene,
jos darbininkų ir kareivių kon karės ministerio žmona.
gresas. Jie nubalsavo, jog rei
kia nevilkinant pradėti ofensyL. R. K. M. SĄJUNGOS
vą prieš Vokietiją.

vardu nutarta pasirašyti tik:
Kun. Kanauninkui Olšauskiuii
Į vyskupus ir kunigus klebo•
nus ar kitas. Pridėti Popie■
žiaus laišką i J. M. Vyskupąi
Karevičių, Vyskupo Karevi
čiaus laišką Į pasaulio vysku
pus ir išsiuntinėti visam pašauliui.

PARODA.

Viskonti! ir Česaičiu ir, kad
prof. Turmanas skaitys paskaitą, parašė prof. Turmanui laišką, prašydami užtarti lietuvių reikalus ir prisiųsliteratūros, nors turėjo
sorius Turmanas literaužtektinai. Viskas ėjo'
pasekmingai. Tik štai
Turmanas atsisakė passkaifyti, nesakydamas
okios priežasties tai daro,
tik prižadėdamas būti
re kaipo svetys su savo
šeimyna, kaip paskiaus
ir buvo.

Nutarimas tuoj pradėta pil
dyti.
Atsišaukimai visi ti-’, s
Gerbiamos Sąjungietės:—
PRAŠO LIUOSNORIŲ.
;
išsiuntinėti
šimtais
pakietų.
Išdirbinių
parodos dienos
Prez. "VVilson paskyrė savai
jau artinasi. Jau senai garsi Ketinama buvo parašyti nedi
tę nuo birželio 23 iki 30 d. renama, kad šių metų Moterų delė knygutė ir išsiuntinėti
krutavimui liuosnorių tarp 18
Sąjungos paroda bus Montello, kartu su atsišaukimais*, tečiaus i
ir 40 metų. Tokių liuosnorių
Mass., šv. Roko Svetainėje, 27 siuntinėjimas atsišaukimų atė
reikia 70.000. Jei tiek susida
Kunigas Viskontas nenuleiir 28 d. Birželio (June). Iš mė visa laika ir knvgutė iš
rys, tai regulerėj Suv. Valsti
spaudos
pasirodė
tik
17
gegu

do
rankų, Patsai prisėdo ir
daugelio atžvilgių ši paroda
jų armijoj bus 300.000.
mums labai svarbi. Moterų žio, tai yra už tris dienas per kelias dienas puikiausiai
Tiesa kun. prie paskaitos prisirengė. Cho
Sąjunga, kaipo jaunutė orga prieš geg. 20 d.
BAISŪS PLĖŠIKŲ DARBAI.
Viskonto
knyga
francūzų
kal rui tuoj buvo parašytos dainos
i nizacija,
reikalauja gero iš
Tomske paskelbta karės sto
garsinimo po tokias Lieutvių boje buvo parašyta prieš ga ir giesmės, apskelbimai išklevis, nes buvo prasidėję bai
programos atspausdin
kolonijas, kur ji mažai yra vimą Dienos nuo Popiežiaus, joti,
siausi plėšimai ir užmušimai.
bet
perdidelė
(206
puslapiai
tos
ir
laikraščiuose paskelbtažinoma.
Gi tokia kolonija
Revoliucijos laiku piktadariai
kaip tik ir yra Montello, Mass. su dviem žemlapiais) ir per- Atėjo 20 gegužio diena. Visose
buvo paliuosuoti iš katorgos ir
Čia katalikų ir katalikių vei- brangi (3 frankai 50 cen- Friburgo bažnyčiose parinkti
kalėjimų. Tai jie susidėjo su kimą reikia būtinai pastatyti Į timų).
Matvt
nepamatyta, pamokslininkai skelliė Lietu
anarchistais ir pradėjo šėtoniš
laikas
slinko
milži- vos vargus, šaukė nešti pagelant augštesnio laipsnio- Prie kaip
ką darbą. Jie buvo sutarę ap
Apie gegu- bą duosnius šveicarus ir lietu
tos progos Sąjunga galėtų in nišku žingsnin.
vogti visas bankas, krautuves
gyti daugiau narių. Rodos ai žio 7 d. sužinota, kad net čia viai arba šveicarai rinko baž
ir užmušti valdininkus. Da
šku, kad čia reikalas visos Są pat Šveicarijos nevisi vysku nyčiose aukas. Surinkta apie
bar jau 2.300 tokių piktadarių
jungos, o ne vien tik Monte pai įsako savo dvasiškijai da 1000 frankų Friburgo miesto
suimta. Kol jie buvo suareš
llo kuopos. Kaip jau buvo gar ryti Lietuvai rinkliavą. Vie bažnvičose. Užbaigus su baž
tuoti, tai daug milicijantų bu
sinama, galima siųsti visokius ni palieką liuosybę savo kuni nyčiomis, visi lietuviai nekan
vo sužeista, nes razbaininkai
rankų išdirbinius, pažymint gams, kiti visai net nerūpi- triai laukė rytojaus, vakaro
gynėsi.
vardą, pravardę ir adresą nas. Liko vienintelis išėjimas pasisekimo. Vakaras buvo pa
siuntėjos. Be abejonės Lietu patiems aplankyti klebonus as skirtos 8 valandoje ir 15 miliu
i! vaitės turi daug visokių išdir meniškai. Nors Šveicarijoje tų. .Tau prieš 8 valandą ėjo

Žinokite savo teises.

Visokiais teismižkais reikalais kreipkitės prie manęs.
Speciališkas patarnavimas dėl lietuvių.
Visokias bylas vedu Massachusetts valstijos teismuose.
‘"Aš samdau perkalbėtojus dėl Rusų, Lenkų ir Lietuvių.
Ofisas atdaras vakarais. Kreipkitės per telephon’ą arba
rašykite:

JAMES M. KEYES, Advokatas,
360 Broadway,
So. Boston, Mass.
‘
Tel. South Boston 50212 arba S. B. 600.
Jeigu viena linija užimta Sauk prie kitos.

<! binių, tik kasžin kodėl nebe
i! nori jų niekam parodyti. Rei
i! kia daugiau energijos, veiklu
i! mo. Atsikratykime nuo seno
i! viško apsnūdimo, o pasirodyi! kime naujoms, pažangioms
< Lietuvaitėms. Daiktus siųs
i kite kuogreiči ausiai šiuom ad
i resu: Mr*. Liudvlsė Couble,

pilna yra gelžkelių, tečiaus 5
žmonės nepersiplėši į visas pu
ses. Tada Friburgo Lietuvių
Studentų Dr-ja “Lituanija” 7
gegužio padarė savo posėdį,
kur svarstė, kaip padėti ge
riaus ir pasekmingiaus pada
lyti rinkliavą nors pačiame
Friburgo mieste ir jei galima
163 Ames Str., Montello, Mass. bus, tai ir Friburgo-Lozanos
Parodos Rengėjos. aplankyti klebonus.
Išrinko

būreliai šveicarų, lenkų, vo
kiečių, francūzų, belgų ir tt.
8 valandoje su 15 minučių pil
nutėlis buvo Friburgo teatras
Ložuose matytis Friburgo Universiteto rektorus su skait
lingu
skaičiumi profesorių,
Friburgo diduomenė, Kunigai
ir Studentija. Lenkai atsidūrė
labai keblame padėjime. Mat
(Pabaiga ant 3-čio pusi.)

DARBININKAS.

L. D. S. REIKALAI

Nuotrupos

Sveikata

Amerikos lietuviški socija

Nuo birželio 15 d. iki rug-. įteikdamos savo sumanymus. listai kaip pajuto, kad Lietu
ODOS UŽLAIKYMAS.
taip dedasi maudantis šalta
pjūčio 15 d. š. m. p. K. Sčesnu- Taip-gi geistina, kad prisidėtų
va gali likti laisva — visiems
Mūsų,
oda
yra
it
maišas,
ku

me vandenyje.
levičius Yale Universiteto stu ir skambučiais, nes mums intemacijonalizmams špygas
riame laikosi visi organai,
Gerai išprakaituoti reikia
dentas aplankys lietuvių kolo vieniems vis-gi yra skaudu pa parodė.
kraujas,
kaulai,
raumenys
ir
tt.
karts
nuo karto kiekvienam.
nijas
užrašinėdamas
“
Darbi

dengti kelionės lėšas. Po to
Eina iš So. Boston’o utarninkais, ketvertais ir subatonus.
Bet
tas
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prakalbas kalbėtojui K. SčesLietuvių
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Pašalpinis
mėnulio. Baisiai raudoni visi
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šaltkalvius, mūrininkus, bat tai ir skursta ausis suskliaudę!
Odos
apleidimas
veda
pri>
‘
nelaikyk nei vienos musės vi
P-lė M. L. Gurinskaitė, 3347 rengę prakalbas paminėjimui
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laikrodininkus ir kitus įvai merikoje visiškai nebuvo.”
Neleisk musėms burbti val
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D. S. kuopas, užrašinėkite lai- i Michelsonas savo prakalbą pradėjo.
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Rusijos meška iš miego kaip sutrukdo virškinimą ir kelia panėlės būtų čystos.
kp. Darbo Informacijos Biuro jimas atsirado nuo Kristaus,
meisterystę yra
pritaikomi gus Amerikoje būdamas.
Nepavelyk kitiems vaikų
visam pasauliui kitokias negales.
Duokite tam žmogeliui Lie vedėjas ir šv. Jono Ev. Dr-jos tas atsirado nuo lytaus ir išsijudino,
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Po to kalbėjo apie revoliucijų pradėjo landžioti.
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socijalistai.
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gį, didvyrį dviejų pasaulių Amerikos ir Europos. O dal>ar-gi
DETROIT, MICH.
džiu ir lydeka prisiprašiusi įpratęs, kurį gerai jau yra
Rengėjai.
Badaujančių lietuvių dides kaip pagerbia atmintį Kosciuškos lietuviai, susipratusieji lie
Skubėkime j pagelbą.
katino, kad jų nuneštų į klė išmokęs.
nei naudai laisvamanių cent- tuviai, geidžianti vien būti lietuviais — lietuviški tėvynainiai?
Te,
kitaip
nepadarysime,
Pora
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atgal
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tį gaulyt žiurkių. Katinas taip
CHICAGO, ILL.
ralinis komitetas Lietuvos vei Tylėjimu apie jį! Viskas, jei kartais susiginčiję su lenkais,
N. Y. atplaukė Į Detroit, Mich.
ir padaręs. Bet ant ryto ra kaip tik steigdami didesnes,
lietuviai primena, kad Kosciuška buvo lietuvis, tai ir užbaig
kėjus
žada pašmeižti.
(North Side)
Rozalija Damblauckienė su ke
dęs. kad lydekos žiurkės net Amerikos pavyzdžio fabrikas
tas kriukis. Bet juk lenkai išmintingi (čia nekalbėsime apie
uodegos galų nugraužę. Kas ir šapas Lietuvoje, o tam jau
LDS. susirinkimas laikytas turiais vaikeliais. Jos vyras jų
“Laivės” užrubežiniai ko šovinistus, jų visur yra, nestoka jų ir lietuvių tautoje) ir-gi
reiškia, kad lydeka norėjo ir pradžia daroma jau ir kapi 17 d. birž. šv. Mykolo parapi apleido ir ji yra be grašio. To
respondentai gyvena Ameri neužginčija to- Bet koks skirtumas tarpe mūs ir lenkų tame
darbuotis ne tokiose apystovo- talai organizuojami. Bet apie jos svet. tuojaus po pamaldų. dėl ji turės eiti pelnyti sau
atvėjuje, tai kaip pamisliji, tai gėda žmogų apima. Lenkai
kos Brooklvne.
se, kokiose buvo pripratusi, tai kitu kartu parašysiu.
Pirmininkas A. Repšys pradė duona, o vaikelius laukia bai
lietuvį karžygį garbina, juomi gerėjasi, jam stato paminklus,
F. V.
dėlto ir pasekmės buvo ap
jo susirinkimą. Rašt. A. Nau- sus padėjimas. Tų moterį ir
“Naujienos” “Kovų” iš vi jų skulptorių kaltai pašvęsti jam, jų dainių kanklės skamba
verktinos.
sieda perskaitė protokolą, kurs vaikelius laikinai buvo pri sų galų kramto, bet suėsti vis jo garbei, jų kompozitoriai, teplioriai bei visuokeriopos rū
Tas pats dažnai atsitinka ir REDAKCIJOS ATSAKYMAI. tapo priimtas. Toliaus besita glaudus policija.
gi neįstengia.
Vidiko kaulai šies dailininkai ir mokslinčiai pasišvenčia jam berubežiniai.
Jei mes lietuviai neisime pasu meistrais. Mes Amerikoje Juozui Z. — Worcester, Mass. riant apie kuopos reikalus už
Žodžiu, lenkai apoteozuoja, it kokį dievaitį, Tadą Kosciušką
nedaleidžia.
jau turime meistrų abiejų virš- — Bus organizuojami visi dar klausta delegatų iš apskričio, gelbon tai motesrei, tai ji su
— lietuvį. Mes gi niekuomi neprisidedame jo garbei, per ką,
minėtų skyrių ir jis savo vie bininkai, kurie tik mano va ką jie ten nutarė.
Pasirodė, sopančia širdimi turės atiduo
“Naujoji Gadynė” turbūt į žinia, ir vardas lietuvių nukenčia. Amerikonai net daugiau
toje yra, bent dauguma iš jų žiuoti į Lietuvą, o ne vien a- jog nemažai veikimo Chicagos ti prieglaudom Vaikeliai visi
“seną praeitį” išvirto, kad pagerbia Kosciušką, negu mes lietuviai. O Australijoj kuogana gerai išsilavinę ir dirba matninkai, kaip Tamsta ra kuopų apskrityje. Taip-gi pa gražūs, sveiki, skaistūs, mie
daugiaus nepasirodo.
augščiausias kalnas pramintas yra vardu “Kosciuško.” Bet
pasekmingai.
šai. Todėl nereikės tverti L- reikalavo delegatų raporto iš la žiūrėti. Kartu be galo gai
ar jis ant to užsitarnavo? Ar jis užsitarnavo! Ak! apie tą
Dabar kuomet eina kalbos a- R. K. Prastų Darbininkų Ta extra susirinkimo apskričio, la žiūrėti į jų baisų padėjimų.
Carai ir karaliai nuo sostų, nėra ką ir kalbėti! Apie Kosciuškos pasidarbavimą Amerikos
Vyriausias berniukas turi 6
pie mobilizavimų meistrų ats rybos, kaip Tamsta nurodai. kuris buvo šaukiamas 10 d.
kaip “tautiečiai” nuo lietu liuosybei, jo pasišventimą savo tėvynei, jo didį prakilnumą
tatymui mūsų tėvynės, tai mes Tai Tamstos raštelio nedėsime. birželio šv. Jurgio parapijos ir pusę metų, pirma mergai
viško koto, baigia visi nu sielos. Apie kitas tobulybes dvasios galima prirašyti storiau
ir susiduriame su klausimu ko Apie tai bus vis plačiau rašo svet. iš to taip-pat delegatai tė turi penkis metus, antra
smukti.
sias knygas. Bet čia ne vieta ant to, čia tik pažadinimas pra
kie mums meistrai yra reika ma.
linksmų žinių suteikė kuopos mergaitė turi tris ir pusę metų,
kilnesnius sūnus ir dukteris mūs tautos gerbti gerbtiną — pa
lingi ar pirmosios rūšies ar
A. B. Chicago, III. — Prane nariams, kuomet pranešė kad paskutinis berniukas turi tryLiberalų centralinio komite gerbti, kas kaip gali ir moka, atmintį mūs didžio Kosciuš
antrosios. Arba dar aiškiau šimas pervėlai atėjo.
Gaileširdingi
atvažiuoja žymus kalbėtojas p. liką mėnesių.
to nariai ant Daktaro Juliaus kos. — Gi šįmet sukanka šimtas metų kaip jis mirė kūnu —
tėvai,
gerieji
tėvynainiai
su
sakant, katrie iš jų mums yra
Žydinčiai Lelijai — Apie tą K. Česnulevičius.
Bielskio grubijoniškai išsiko- gi dvasia jo čia ant žemės amžinai nemirs, ji bus tarpe pra
TUOJAUS reikalingesni.
pat dalyką rašė kitas. Todėl
Po to prasidėjo kalbos apie šelpkime. Atsišaukite pas: M. liojo, o daktaras jiems vi kilniųjų, jų inkvėpimai. Lenkai visur šįmet rengia susirinki
Atsakymas aiškus, kad mums Tamstos žinutės nesunaudosi šiometinį LDS. seimą. Visi na Čiurlionis, 1006 Chen St., Det siems mandagiai atsakė. Vie
mus, ir tai dar puikiose svetainėse, pavyzdin, kaip kad Phireikalingi abiejų rūšių meis me.
riai išsireiškė ir pasirodė, kad roit, Mich. TeL Ridge 3761-J. nas katalikas dešimts liberalų ladelphijoj, Pa. pagerbimui Kosciuškos; pašvenčia jam ištisus
teriai tuojaus.
Upeliui, Londonas. — Tam būtinai yra reikalas delegatą
džentelmoniškumu praviršina. numerius laikraščių ir tuomi panašiu. Sukruskime ir mes tat
Tiktai grįžtant į Lietuvą tie stos raštelis, išsiųstas balan siųsti. Daugiausia pritarė dv.
ant galo, juk jis mums artimesnis negu lenkams! Toji jo dva
Rusijos komisijos, atvyku
meistrai tur žinot išanksto, džio 21 d., atėjo tik birželio 18 vad. kun. F. Kudirka ir išrin
sios
Vashingtonan,
pirm,
sia ir mums, kaip kad ir lenkams, tebūnie pažadinimu prie liuo“
Smelstoriaus
plonas
balsas
kur jie galės pritaikyt savo d.
ktas vienas narys, kuris atsto prof. Bachmietiev apreiškė, Rusijos carų taip inbaugino, sybės, kad galėtume su tulu lenkų dainių sušukti ligi padan
gabumus ir specijalį išsiaviniLakštingalai. — Nezaležnin- vaus LDS. seime, ir nutarė at jog Rusija pasiryžus kariauti
kad tas be kuntaplių nuo sosto gių

mą kad iš to būtų ir jiems pa kai pabaigė savo gyvenimą ir sišaukti į tas Chicagos kuopas,
iki pergalės.
Be pergalės, numarmėjo.” (Socijalistų pa
tiems ir tėvynei visųdidžiau- neverta daugiau apie juos ra kurios nepajėgė nusiųst atsto
girdi, Rusijos laisvė nebūtų saka).
sia nauda
šyti.
vą kad prisidėtų prie mūsų užtikrinta.
Švilpukas
-LA* f

t

.. .Karė!.. kraujo slėniai... bet iš kruvinos upės
Liuosybė! Kosciuško veda vėl prie garbės!

*
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DARBININKAS.
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(Pradžia ant 1-mo pušį.)

kiaus nurodė, kad lietuvių
DIDIS LIETUVIŲ
PASIRODYMAS, kalba nėra slavų kalba, kaip
visados svetimtaučhj spaudoje daug yra maišoma su lenki}
tauta ir kalba ir', kad ta lie
skelbė lietuvius esančiais iš
tuvių
kalba priguli prie gra
Lenkų provincijos ir kalban
čius lenkų kalbos tarme. Da žiausiųjų kalbų, sakydamas,
bar neiti į lietuviškų vakarų, jei kas norėtų išgirsti' arti
parodytų, kad lietuviai nieko miausių sanskrytų kalbų, tai
bendro su lenkais neturi, o ei gali tų išgirsti nuo Lietuvos
ti, tai pritarti lietuvių no kaimiečio.

K

k

K

A

L

tuvis savo krašte, tarp savų
jų sesučių, broliukų.
Prelegentas toliaus piešė lie
tuvio sielos jausmus prie gar
binimo Sutvertojaus, Išganytojaus ir Panelės Švenčiausios,
paaiškindamas giesmių melo
dijas ir turinį.

Išnaujo lenkai sukosėjo.

Šveicarams ir kitataučiams
rams ir reikalavimams. Galu Pažymėjo lietuvių tautos dai
nų mylėjimų statydamas greta labai indomu buvo išgirsti,
tinai nutarė eiti lietuvių vaka
ran visu savo skaitlingumu. su italų tauta. Tai, sako, dai kaip Lietuvoje valandas, ro
Susirinko beveik visi Friburgo nininkų ir giesmininkų tauta. žančių gieda, nes jie ir supra
Nupiešė Lietuvos galingiau timo neturi, kaip tai galima
lenkai Lenkijos ir Lietuvos —
grafai, Kunigaikščiai, Kuni sius laikus ir santikius su len rožančių — poterius giedoti.
kais, sakydamas, kad lietu Choras pagiedojo 1) Pradėkim
gai studentai ir kiti.
vių karalystė visuomet pasili žodžiais šlovint; 2) Sveika pa
Programa vakaro buvo to
ko savystovi, neprigulminga saulės Peni; 3) Tėve mūsų.
ki:
I. Profesorius Mandonnet’ ir jei buvo su Lenkija pada Tarpais giesmių prelegentas
as atidaro susirinkimų su pra rius kokių vienybę, tai kaip paduodavo turinį ir būdą gie
tauta su lygia — kaip kad Au dojimo tų giesmių ir abelnai
kalba ;
II. Kun. D-ras Antanas Vis strija su Vengrija. Užbaigus lietuvių mėgimą bažnyčioje il
skaityti kunigui Viskontui is gai giedoti. Paprašė pagiedo
kontas skaito paskaitų;
UI. Profesorius Bovet SU torinę dali paskaitos, choras, ti Pulkim ant kelių, nurodyda
vedamas profesoriaus Bovet mas, kad ši giesmė labai yra
•gavo choru padainuoja:
padainavo lietuvių himnų — mylima ir prisirengimas prie
A) 5 lietuviškas dainas:
Lietuva tėvynė mūsų. Profe mišių klausymo.
Paminėjo,
Lietuvių himną — Lietuva
sorius
Mandonnet
’
as
paprašė
kad
ši
giesmė
yra
ir
po Lenki
vyne mūsų: 2) Sunku gyventi: i
visos
publikos
atsistoti,
kad
ją
prasiplatinus
išversta
į len
3) Lietuva brangi mano tėvy
nė; 4) Kaip-gi gražus mano atidavus garbę lietuvių tautai. kų kalbą. Tas prelegento pa
Sukilo nabagai ir lenkai. Tu- sakymas, kad lenkai pasisko
■darželis: 5- Sėjau rūtą.
B) 5-kias giesmes: 1) Pra rėjp čia viešai atiduoti garbę lino ir išvertė į savąją kalbų
Pulkim ant kelių, lenkams bai
dėkim žodžiais šlovinti (dalį lietuvių tautai.
Sunku
yra
apsakyti,
kaip
siai nepatiko. Vieni kosėjo,
valandų); 2) Sveika pasaulės
svetimoje
šalyje
išgirstas
lie

kiti judinos kedėse, o vienas
pone: 3) Tėve mūsų; 4) Pul
kim ant kelių; .7) šventas Die- tuvių dainų balsas sujudino lenkas — profesorius balsiai
ve. Ant keturių mišrių vyri] lietuvio sielų, jausmus, o dar susijuokė, tuomi išreikšdamas
atiduodant visos publikos vi prelegentui protestą. Bet pre
ir moterų balsų.
Vakarą atidarė profesorius sų tautų atstovams pagarba legentas kalbėjo toliaus ir cho
Visa publika at
Mandonnet ’as gražia ir ilga lietuvių tautai. Ašaros sprau ras giedojo.
dės
iš
akių,
lūpos
virpėjo,
kreipė
galvas
į šį lenką, nes
kalba. Jisai ako, kad šianpasaulis širdis daužėsi krutinėję lietu labai gili buvo tyla ir visi
dien beveik visas
yra inklimpę? Į prapulti, tik vio. Po himno kun. Viskontas šios gražios giesmės klausės.
šveicarai pasilieka tarnauti nupiešė dabartinį lietuvių tau Paskutinė programoje giesmė
Kun.
kitoms nelaimingoms tautoms. tos s4ovį ir jos reikalavimus buvo Šventas Dieve.
kad
Šveicarai gausiai sušelpė bel savitos, neprigulmingos vals Viskontas papasakojo,
tybės.
Nupiešus
dabartinį
sun

šios
giesmės
melodija
buvo
gus, francūzus, serbus, lenkus
dievaičiui
o dabar iš eilės eina pagelbon kų lietuvhj padėjimų ir praei giedama lietuvių
lietuviams, kurių vargus ge ties skausmus, choras padaina Perkūnui, kada lietuviai bu
Prele vo stabmeldžiais o paskiaus
rai atjautė Popiežius, kreipės vo — Sunku gventi.
gentas
parodė
keliuose
žo perkeltus, liko bažnytinė gie
visan pasaulin, kad neštų jai
pagelbą. Šita nelaiminga lietu džiuose lietuvio vargingų sie smė.
vių tauta su garsia praeitimi lų. Piešiant gražumų ir meilę
Lenkas pasirodė cicilikas.
yra užmiršta pasaulio ir kentė, lietuvio prie savo krašto, cho
Priminė publikai skaityto
bet dabar tikiuosi, kad jinai ly ras uždainavo — Lietuva bran
gi
mano
tėvynė.
Paskiaus
jas,
kad šita meliodija yra
giai stosis ant savo koji] su ki
skaitė
prelegentas,
kaip
lie

taipgi
po Lenkiją prasiplati
tomis tautomis. Neesu, sako,
Šis pasakymas visai iš
revoliucijonistu, bet instink tuviai mėgsta dainas, kaip dar nusi.
bų
dirbdami
dainuoja
arba
gie

vedė
lenkus
iš kantrybės ir
tyviai tų nujaučiu. Tas vaka
da.
Kaip
mergaitės
lietuvės
vieni
kosėjo,
kiti šnibždėjo,
ras, sako, prisidės prie lietu
vių siekiamojo tikslo ir prašė apgieda savo darželius, geliąs, o tas pats lenkas profesorius
publikos išklausyti trumputės prašydamas choro padainuoti visu balsu du kartu susijuokė.
paskaitos D-ro Viskonto ir pa- — Kaip-gi gražus, gražus rū Toks pasielgimas lenko visos
klausvti lietuviu tautos sielos telių darželis ir Sėjau rūtų. Vi publikos atkreipė domų ir su
£odį išreiškiantį
dainose ir si svečiai taip išsiindomavo gadino ūpą visos publikos, ku
dainomis, kad baigiant dainas ri su didžiausiu malonumu
giesmėse.
Visų delmj plojant Kun. D- ir pradedant ilgiausiai ir stip praleido laiką apie dvi valanras Viskontas pradėjo savo pa riausiai plojo rankomis. Fran- di dikčiausiai plodami prele
skaitą. Trumpai nurodė vietą cūzės choristės ir choristai la gentui kun. Viskontui ir gieSunku yra apsaky
kame lietuviai gyvena: Kauno, bai buvo užganėdinti ir stengė doriams.
ti
kaip
lietuvių
siela buvo už
si
dar
geriaus
ištarti
žodžius,
Vilniaus,
Suvalkų,
Kuršo,
gauta.
Visas
vakaras
teikė
gaidas
ir
atspėti
lietuvaičių
—
Grodno ir Vitebsko gubernijo
se po rusų valdžia ir iki Kara lietuvių sielų. Lietuvis martė tik džiaugsmų, malonumų, o
liaučiui po vokiečių valdžia, ir girdėjo tikrų lietuvių chorų vieno lenko gyvuliškas pasi
perskirta į dvi dali 1795 m. su minkštais, švelnučiais bal elgimas sudraskė visus jaus
Tą pasielgimą šio len
£ia išgirdę lenkai tokių plačių sais mergaičių ir drūtais, tė mus.
Lietuvą pradėjo kosėti. Pas- vais vyrų balsais. Jautėsi lie- ko negalima laikyti visai len-

kų tautai ir nevisi lenkai ta
me vakare buvo jo šalininkais,
bet jis yra vienas iš tų lenkų,
kurie nori mūsų visų tautų
pražudyti, sulenkinti, išplėš
ti visų turtų dvasiškų ir me
džiagiškų,
Mes galime pasakyti, kad su visa lenkų tauta, kaipo tokia galėtumėme
palaikyti draugiškus
santikius, bet su tais mūsų šmeižėjais, ėdikais nedraugausime.
Gabus profesorius Mandon
net’as suprato lenkų šunybes
ir, lyg atkeršindamas,
už
baigai paprašė dar kartų pa
giedoti lietuvių himnų — Lie
tuva tėvynė mūsų,
girdamas
prelegento aiškų išguldymų ir
supažindinimą šveicarų su lie
tuvių tauta ir giesmėmis.
Giedorius girdamas, pasa
kė, kad jie taip giedojo, kaip
tikri lietuviai ir lietuvaitės,
rodės mes visa publika buvo
me Lietuvoje tarpe lietuvių.
Suskambėjo Lietuva tėvynė
mūsų.
Visi svečiai
pakilo
nuo sėdynių ir su didžiausiu
džiaugsmu indomumu išklau
sė lietuvio sielos balsą.
Visi
skirstės linksmi dėkavojo pre
legentui, giedoriams ar ki
tiems lietuviams.
Maloni at
mintis šis pirmas lietuvių va
karas Europai.
Vientik gir
disi geldamas lietuvio sielų iš
tvirkėlio lenko skaudus nuduo
tas juokas.
Tan vakaran bu
vo užkviesti ir latviai.
Ne
galėdami atvažiuot patys, pri
siuntė ilgą telegramą ant var*
do prof. Mandonnet’o:

Bazelis, 21 gegužio 8:20 vai.
Gerbiamam Ponui Profesoriui
Mandonnet’ui Friburgo, teat
ras,
Friburge

Gerbiamasis Profesoriau,
meldžiame Tamstos priimti, o
taipogi pranešti
geriausius
mūsų linkėjimus susirinkimui
ir visas mūsų simpatijas, ypač mūsų broliams lietuviams
ir taipgi prakilniam ir karš
tam Ponui Daktarai Viskon
tui Lietuvos Patrijotui.
Mes
tikimėsi, kad šitas susirinki
mas prisidės prie Lietuvos at
gimimo, su kuria mes dalijamosi praeities likimu, kova ir
skausmais dabarties ir aspi
racijomis ateities.
Latvių Informacijos Biuras
ir Redakcija latvių užsieninio
laikraščio “Latvji Arzemes.”
Austrą Osolin,

Aleksander Peepin.
Gauta keli laiškai iš švei
carų ir francūzų,
kuriuose
sveikina ir dėkoja už tokį su
teiktų malonumų.
Sunkus yra darbas sureng
ti vakaras, bet tikimės kad
Gerbiamas kun. D-ras Viskon
tas ir toliaus darbuosis lietu-

vių tautos labui keldamas lie-Į
tuvių tautų svetimtaučių aky i
se. Vienu žodžiu vakaras la
bai pasisekė, surinkta 353 fr.

•

15-c.

Kun. A. Vilimavičius,
Friburgas, 23-V-17

GERIAUSIAS KRLAUČIUS
•BOSTON’E.

) !

Siuvu visokius drabužius pagal naujausios mados arba pagal kiekviena noro.
KAINA LABAI
PRIEINAMA.
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Darbų gvarantuoju.

CAMBRIDGE, MASS.

Meldžiu atsilankyti ir persi- J
tikrinti.
<I

T. Fondo 35 skyriaus, susi-!
rinkimas įvyks panedėlvje 25
d. birželio po No. 683 Main St.
Prasidės 7:30 vai. vakare.
Meldžiame visų narių, o ypač kolektorių atvykti į šį su
sirinkimą išduoti atskaitų iš
aukotoju blankų.

JONAS BERZEZELIONIS & CO.,

|

4 Haymarket Sq., — 28 Chandler Str., Boston, Mass.

;j

Tel. Rielimond 1753, or Bech 6164 - R.

j|

Rašt. Z. T.

A.
L.
R.
K.
Moterų
Sąjunga
j
i
_
_
_
i
Rengia išdirbinių parodą
Birželio 27 d., 1917 m.

R

£

Šv. Roko Parap. Svetainėje
Montello, Mass.
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Todėl gerbiama publika kviečiama atsilankyti į viršminėtų parodą, o labiausiai moterys, nes turėsite progą pasižiū
rėti savo sesučių visokios rūšies išdirbinių.

d
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Tų patį vakarų vietinę kuopa stato didelį veikalų:

“Genovaite”

Pradžia perstatymo 7:30 vai. vakare
ĮŽANGA: 25c- ir 15c.

Vaikams 10c.

Kviečia RENGĖJOS.

Milžiniškas Conn. Apskričio

1

Rengia dviejų organizacijų kuopos: Susivienijimo Lietuvių R.K.A. ir Lietuvos Vyčių

Liepos-July A -tą d., 1917 metų
Vi

Ant jūrių kranto, South End Park, New Haven, Conn.
c

Taigi kviečiame visos Conn. valstijos irapielinkių Lietuvius ir Lietuvaites atvažiuoti.
Dalis pelno skiriama nuo karės nukentėjusiems Lietuviams.

Širdingai Kviečia S. L R. L A. ir Lietuvos Vyčių ingaliotiniai
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Vietines žinios

P-nui P.

Vainauskui,

So.

Bostono gyventojui brolis An
tanas iš vokiečių nelaisvės ra
Kunigas F. Kemėšis atos šo:
togoms išvažiavo Pensylvani- Mielas brolau: — Pranešu,
jos valstijom Dalyvaus taip kad pinigus 40 markių paė
gi Amerikos Lietuvių Tarybos miau balandžio 5 d. už kuriuos
ir Tautos Fondo seimuose, ku tariu nuoširdų ačiū. Bet, mie
rie bus Pittsburgh’e.
las brolau, daugiaus mano
vardu pinigų nesiųskie, o siųsIlgiausių metelių! Birže- kie juos Šveicarijos ar Danijos
loi 20 dieną So. Bostone mote komitetan, kad jie už tuos pi
rystės ryšiu surišta Dr. P. Ja nigus man galėtų prisiųsti val
kimavičius ir p-lė Mary T. Ma- gomųjų produktų.
hony.
Vestuvių iškilmės at
Sudie!
sibuvo artimųjų gimimų ir
Tavo brolis Antanas.
draugų burelyj.
Tuojaus po
iškilmių jaunieji išvažiavo Į
New-Yorką.
Iš ten aplankys
AVashingtoną
Atlantic City,
ir Philadelpliią.
Liepos 8 dieną grįžta namo
ir Daktaras P. Jakimavičius
vėl pradės priiminėti ligonius.
Jaunavedžiams
linkime laimingo sugyvenimo.

Lietuvos Vyčių 17-tos kuo
pos ekstra susirnkime birželio
19 dieną, Šv. Petro parapijos
salėje, nutarta vienbalsiai važuoti į Laivrence Vyčių ren
giamą liepos 4 dieną išvažia
vimą.
Sutvarkymui važiavi
mo reikalų išrinkta komisija
iš p.p. Kiškio, Kneižio ir plės Pratašiutės.
Delegatais į Vyčių Kongre
są nuskirta p.p. J. Vilkišius,
P. Grinkevičius, p-lė V. Varžinskaitė ir kun. F. Kemėšis.
Iš Vyčių 17-tos kuopos iš
stojo p. A. Muraška.
Vieton
atsisakiusio maršalkos p. J.
Keršio išrinkta vienbalsiai p.
F. Zaleckis.

širšinas.
Ant kampo C ir Fuorth

ga
tvių So. Bostone nuo prava
žiuojančio vežimo du vaikėzu
kašę su kulkomis pavogė. Ve
žikas vagilių nepastebėjo, o
praeiviai kol spėjo vežikui a
pie pavogtas bulkas pranešti,
vaikezai su kaše gatvių-tarpyj
dingo. Tas atsitiko birželio
20 dieną.

Nedėlioj, birželio 24 dieną
Šv. Petro parapijos salėje 2:30
vai. po pietų bus Naujosios
Anglijos LDS. Apskričio Įstei
giamasis susirinkimas. Vaka
re So. Bostono Moterį] Sąjun
gos kuopa laikys agitatyves
prakalbas, Į kurias So. Bosto
no ir apielinkių lietuviai kviečiami kuoskaitlingiausia atsilankyti.
Prakalbos prasidės 7:30
vai. vakare.

Kurna.

Bostono Įvairių tautų socijalistai liepos pirmą dieną
rengia taikos demonstraciją.
Parodoje dalyvausią ir lietu
viai.

Kompozitorius Mikas Pet kimą birželio 21 d. Išrinkta
rauskas, kaip teko patirti, lie du delegatai į Seimą p. Pr. Vi-

pos pradžioje žada išvažiuoti rakas ir p-lė O. Meškauskaitė.
Jeigu nori surasti savo gi
kelioms savaitėms ant vakaciAR MĖGINAI KADA NORS mines ar pažįstamus prisiųsk
jv
>>
VAŽIUOTI “DARBININKO” paieškojimą į “Darbininką.

362 Broadway So. Boston, Mass.

1

Jaunimo Ratelio rengiamas išvažiavimas ant farmų
birželio 17 dieną dėl lietaus
visai nenusisekė. Buvo išva
žiavę tik keliolika vaikinų,
kurie, sako, gerą vakarienę
turėję, o merginos visą die
nelę ties langais So. Bostone
prarymojo.

Namai parsiduoda,
GAISRI,
SVEIKATOS,
SUŽEIDIMO,
APVILKTUS
STIKLUS,
(Plate glass)

INSURANCE

140 Akrų, Pelham, N. H., prie vieškelio tarpe
Nasliua, Laivrence ir Loįvell, tiktai 6 mylios Į
Loįvell’į.
Netoli Laivrence, Haverhill, ir Nas
liua.
Dideli išdirbvsčių miestai.
14 kambarių
grinčia, ir 3 kambarių grinčiukė; didelis kloji
mas (bara) visi budinkai geri; 19 galvijų, 2 ark
liai; visokie ūkio Įrankiai; 5 vištinyčios, apie 40
vištų, didelis sodnas, apie 100 obelių ir daug ki
tokių vaisinių medžių ir uogų. Prie pat streetkarių ir trainų; upė bėga per ūkę su daugybe žil
vių; daug malkų ir ganyklos; prūdas dėl ledu;
70 akrų sėjamos dirvos, labai patinkama tiems,
kurie turi didelę šeimvną arba dviem partneriams.
Prekė $8.000.
130 akrų, Carlisle, Mass., 16 milių nuo Bos
tono, prie Concord upės, 16 kambarių namas ir
visokie kiti budinkai; 3 arkliai, 19 karvių, viso
kie padarai ir ūko įrankiai naujausios mados; di
delis sodnas su daugybe obelių ir visokių kitų vai
sinių medžių; akras mėlinių ir žemuogių.
Prekė
žema ir lengvos išlygos.
208 Akrai, Upton, Mass., tarpe AVorcester’io
ir Boston’o, 18 kambarių grinčia ir visi kiti budin
kai yra dideli ir geri; 15 karvių, 3 arkliai; ke
lios kiaulės ir daug vištų; 130 akrų geros ganyk
los ir girios, likusi yra dirbama žemė. Didelis
sodnas visokių medžių.
Upė teka skersai ūkę.
Puiki vieta dėl didelės šeimynos.
Prekė $9.700.
60 Akrų, Grafton, Mass., netoli IVorcester’io,
10 kambarių namas, ir kiti geri budinkai; 29 gy
vuliai; 10 melžiamų karvių, 2 arkliai ir kiaulės,
taip-gi jauni galvijai. Visokie ūkio įrankiai ir ma
šinos; didelis sodnas.
Puiki vieta.
Prekė $6.500
ir lengvos išlygos.
153 Akrai, Montague, Mass.,
10 kambarių
namas ir kiti budinkai ir vištinyčios, 5 melžiamos
karvės, 3 telyčios, 1 arklys, 4 kiaulės,
daug
vištų ir viščiukų, visokie ūkio Įrankiai, didelis sod
nas. arti prie karų, mokslainių, ir bažnyčių, prekė
$4000 su mažu Įmokėjimu ir lengviu išlygų.
Visos farmos yra išdirbtos ir atneša didelį kas
dieninį pelną’iš pieno ir daržovių ir kitokių produk
tų. Galima gyventi kaip ponui.
Turime ir daugiau didelių ir mažų farmų ir farmukių apie BOSTONĄ ir kitas apielinkes netik
Mass. valstijoj, bet ir visoje NAUJOJE ANGLIJO
JE. Visus norinčius pirkti farmų ar namų vežam
pasižiūrėti dykai iš

Kapsas.

“Ateties”
Kooperacijos
Draugija panedėlyj, birželio
18 dieną surengė Lietuvių Sa
lėje šokius ir draugišką vaka
rienę.
Publikos Į “Ateities”
pramogą susirinko nedaugiausia.

‘ ‘ Darbininko ’ ’
darbinin
kams surengė pikniką nedėlioj
p. p. Bakunai, p-lė O. Bakuniutė ir p. p. Šileliai ant p.p.
Šilelių farmos.
Nors lietus
kaip iš viedro pylė, bet ant
pikniko visi susirinko ir gra
žiai pasilinksmino. Be “Dar
bininko” darbininkų piknike
‘dar dalyvavo p. p- Strakauskai ir p-lė U. Jokubauskaitė,
“Moterų Dirvos” redaktorė.
Buvo ir daugiau svečių iš So.
Bostono.

Po skanių užkandžių pažai
sta ir lietui apsistojus sugrįžta
lamingai namo.
Birželio 24 d., 7:30
vai. vakare šv. Petro parapi
jos salėje ALRK. Moterų Są
jungos 13-ta kuopa turės mil
žiniškas prakalbas.
Naujos
narės bus priimamos už numa
žintą įstojimą.

Nedėlioję,

Nare.
Uždėta 1871

HENRY J. B0WEN

Lithuanian Agency
315 Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.
Antanas Ivaškevičius, Savininkas.

KR A UTU VE
Muzikališku Instrumentų

J. Girdės

Vieną kartą pirkęs pas mus, pa

siliksi ant visados mūsų kostnmeriu.

Taipgi pirkdami daug tavo-

ro ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau,

me agentams.

Užlaikome įvairus tavoro “in stock.“

Skilandys. visokius instrumentus ant užsakymo.

Vincentas Petrikas Kauno
gub., L'kmergės pav., Kovarsko valsčiaus, Piktagoli gatvės
ieškau brolio Konstantino Pet
riko. Mano adresas: Ekateri-

noslavskoi gub. Poč. Sta. Juzovka-Rudnik, Aleksandrovskaja gora V. Petrikas, Russia.

Paeškau draugo Kazimie
ro Mitkaus, paeina Kauno
gub., Telšių pav., Tikslių par..
Geidžių kaimo.
Metai atgal
gyveno Norivood, Mass. pas
kui girdėjau, kad išvažiavo Į
New Haven, Conn.
Jis ’pats ar kas kitas ;apie
jį žino praneškite man.
Turiti svarbų reikalą:

Parduoda-

Padarome

1110 Freyburg St.,

Mes parodysime daugiausia ir

J. Kybartas,
pilnai pripildytus namus įvairios
2115 AVrights St.,
rūšies rakandais So. Bostone.
P. Kildušis,
Turime šimtais visokių rakandų
1811 Wharton St.,
nupiginta kaina, kuriuos mes
Pittsburgh, Pa.
kiekvienam išrodysime ir taip-gi
K. Vieraitis,
jų karnas.
1717 Arcena St.,
N. S. Pit-tsburgh, Pa.
MES GVARANTUOJAME UŽ
Janitor: — J. Tamkevičia,
KIEKVIENĄ PARDUOTĄ RA
2025 Jane St.,
KANDĄ.
Marshal: —
C. Patckevich,
1908 Merriman St.,
I
M. Bražinskas,
1110 Freyburg St.,
Kampas B ir B’way,
Pittsburgh, Pa.
SOUTH BOSTON.

James Ellis Co

170 Grand Street,
Kampas Bedford Avė.,

TeL 4669 Greenpotnt.

ATDARA: Panedėlio ir Subatos vakarais.

Mokykis amato

The Benn Pitman School of
Shorthand.
visai pigiai trims kambariams: Katherine Evans Walsh valdytoja

PARSIDUODA FORNIČIAI I

virtuvei. Forničiai gražūs pusDuoda dienines ir vakarines
nauji, gerai užlaikomi. Prie lekcijas Shorthand, Typewriting
žastis pardavimo išvažiuoju i ir Stenotypy. Mokina po vieną.
kitą miestą. Noriu parduoti Darbas užtikrintas.
Telephone eonneetion.
greit, atsišaukite tuojau. Pa
matyti galima bile kada.
51 M. St., SO. BOSTON, MASS.

St. Grubliauskas,
11 Knoivlton St..
So. Boston, Mass.
Tarpe 8-th ir Telegrapli gatI vių ant antrų lubų.

TtY
T❖Y

a+a

♦♦♦ Vienatinė Lietuviška

Krautuve
Kuri užlaiko visokio tavoro, reikalingo mainenieriams.

Ytt
TYt
Y<♦

Dr. Paul J. Jakmauh
("Jakimavičius)

E

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 3 popiet. Nuo 7 iki 8 vakare
509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON. ;
Tel 502 S. B.

Centrai Spa.
Kampas Dorchester

Nusipirk mosties.

Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia 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
Geriausius ir puikiausius rein- stampoms.
kotus vyrams ir moterims daro
J. RIMKUS
STASYS PUTA
P. 0. Box 36,
Holbrook, Mass

469 Bmdway,So. Bostn,Mass.

nolnliyt*
Iki t vaL vakara.

molini ryta
tUnlnbn.

TEL. BACK BAY 4200

| DR. F. MATULAITIS
IĮ Ofitojdyno.
IĮ 14P.M 7-9 P.M.

I

3 -do visokia* Hr*.
PrtekMa Akinto.

419 Boylston St. Boston, Mass.

lesHaaasaassaai

1

netoli Leverett St.

Atdaros dienomis ir nak
timis dėl vyrų ir moterų. Privatiški miegami kambariai.
ĮŽANGA 30 centų.

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisskai.
Ofiso valandos:
Ryt ds iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

NUO ADMINISTRACIJOSŠiuomi pranešame visiemssavo skaitytojams, kurių pre
numerata pasibaigė arba jaubaigiasi, kad pasiskubintumė
te atnaujinti, nes mes kaip tik
išsiuntinėjame pranešimus ir
negavę jokio atsakymo, turė
sime sustabdyti siuntinėjimą.
“Darbininko.”
Taip reikalauja pačtas, o an
tra pabrangus popierai negali
me siuntinėti ant abejo.
Kaip gaunate žinią tuojauspasirūpinkite prisiųsti money
order arba čekį.
Jeigu to negalite padarytiparašykite nors kada prisiusi
te pinigus.
Pasitikime, kad mūsų skaity
tojai ir rėmėjai paklausys ir
nevilkins prisiuntimą.
“Darb.“ Administracija.
.

ELLIS McCLEARYČO
[
Prirengtam pilnai $150.00 |
Į laidotuves už
|

DR. W. T. REILLY

1 ir 2 Leverett Avė.,
BOSTON, MASS.

Prielankus patarnavimas.
Tel. So. Boston 21032

Kaip su Raulu atsitiko!

I

11 Savoy St., Boston, Mass.

Tarpe YVashington Str.
ir Harrison Avė., I

Tel. So. Boston 270

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rusiu SAL

Taipgi įvairių

geriausiais prietaisais, su
naujų išra imu.
■.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

MAUDYKLES.

Street.

FRUKTŲ-VAISIŲ.

DANTISTAS

Rusiškos ir Turkiškos

Broadway, So. Boston, Mass.

V. LUKOSEVICIa,
DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ice
YMinersville. - - Pa. Y -cream), SODA ir CIGARŲ.
♦
♦♦
V

PRK D0BCH18TKB ST.'

Brooklyn, N. Y.

PINIGAIS ARBA ANT
IŠMOKĖJIMO.

AR NORI GAUTI GERĄ
DARBĄ.

Izid. Bernotas,
9 Lavzrence St.,
Brighton, Mass.

LIETUVIŠKI REKORDAI.
E 3190. Trįs berneliai.
Vakarinė daina.
So. Boston Raincoat Co.
E 3191. Ant marių krantelio.
344-278 Broadway,
Saulutė tekėjo.
E 3192. Giedu dainelę
Tel. S. B. 1165-m.
So. Boston.
Gegužinės daina.
E 3183. Linksmo kraujo. (Polka).
PIRMOS KLESOS
E 3182. Visų apleista. (Violin solo)
Annie Laura. (Violin solo)
E 3188. Ant kalno karklai siūbavo
Pasisėjau žalią rūtą.
E 3189. Oi motule. (M. Pet-kas) J Dantis ištraukiami ir pripil
Motuš, motuš. (M. P-kas)
domi visai be skausmo, su

Pranešu visiems, jog aš užlai
kau lietuvišką krautuvę, kurioj
galite gauti Laikrodžių, laikro
dėlių, Žiedų, Špilkų, Kompasų,
Kryžių, Bronzalietų ir įvairių ki
tokių daiktų.
Taipgi rekordų vi
sokiose kalbose su puikiausiomis
dainomis ir šokiais.
Įvairiausio
išdarbio
Armonikų,
Smuikų,
(skripkų), Klarnetų, Triubų ir
daugybę visokių muzikališku ins
trumentų.
Taipgi taisome visokius auksi
nius daiktus: laikrodėliui, žie
dus, branzalietus ir muzikališkus
Reikalaudami katalogo indSkit 6c.
instrumentus; armonikas, smui
Adresuokite:
kus, klarnetus, triubas, pianus,
vargonus. Darbą atliekam gerai ir pigiaiUžsakymus siunčiam
gręitai į visas dalis Amerikos ir Kanados. Visi daiktai pirkti ma
no krautuvėj yra gvarantuoti.

Liudvika Gedminaitė,,
233 Broadway,
So. Boston, Mass.

75c. Linolėja (linoleum)
35c. mąstąs.
$24.00 Geriausi vaikų veži
mėliai (Carriages)
$16.50
Mt. Oliver St.
$ 6.50 Geležinės lovos............. 4.75
20.00 Bresinės lovos ........... 13.85
Prot. Sekr.: — J. Packevich,
15.00 šaldytuvai (Refriger2107 AVharton St.,
ators) ............................ 10.50
S. S. Pittsburgh, Pa.
5.00 Minkštais viršais ir aFin. Sekr. — Jos. Danksys,
pačia šieninkai (mat138 So. 20 St.
resses)............................. 3.75
Iždininkas: — B. W. Woshner, 13.00 Ąžuolinės kamodos... 8.85
1514 Carson St.
24.00 Aks. karpetos 9X12...17.50
Direktoriai:
14.00 Vilnonės ar valakniJ. Marcinkevicz,
nės ................................. 10.95
2106 Carson St.,
7.50 Sulenkiami vežimėliai
J. Janauskas,
vaikams ....................... 5.95
75 So. 19-įa St.,
35.00 Ketvirtainės ąžuolinės
M. Bražinskas,
šėpos.............................. 26.75

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

Vietine Didžiausia Lietuviška

Visokio skyriaus

Didžiausia Rakandų
Vertė!
Niekur kainos negali būti
sulygintos Bostone su
mūsų kainomis.

1505 Carson St.,

Paieškau brolio Juozapo
RaGedmino, Kmino gub.,
šeinių pav., J urbarko vai.,
Skirsnemunės parapijos.
Jisai gyveno Chicagoje keturi
metai atgal, o dabar nežinau
kur.
Taigi meldžiame atsi
šaukti greitai arba kas žinot
praneškite, nes turiu svaibų
reikalą.

Pirk Farmą

birželio 14 dieną nutarė daly
vauti socijalistų parodoje lie
pos 1 dieną. Prie Labdarybės
priklauso beveik visi So. Bos
tono lietuviai biznieriai-liberalai ir “Ateities” šulai.

JA VAKAR. PENNSYLVANIJOJ.
Prez. — J. Petraitis,

kambariai parendavojami.

H

Lietuvių Labdarybės Drau
gija susirinkime, laikytame

Už vieną sykį 50c.
M
du
“ 75c.
>>
tris “ $1.00

NINKĄ“ TURI PAĖMĘ
UŽ ORGANĄ.
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR- *

Už paieškojimus pinigus
S. S. Pittsburgh, Pa.
siųskite iš kalno.
Vice-prez.: — K. Smigelskis,
1 Eilėn St.,
“DARBININKAS,“
242 W. Broadway,
Carrick Pa.,

Edward L. Hopkins

RealEstate Insurance

Vytis.

So. Boston, Mass.

ALE,KP. Blaivininkų Sus-mo AUTOMOBILIU? JEI NE kuopa turėjo mėnesinį susirin- PABANDYK.

Nedėlioj birželio 24 dieną
pripuola šv. Jono Krikštytojaus šventė. Pas lietuvius Jo
469 Broadway, So Boston
nų bene daugiausia ir yra, to
Pirkdami pas mus nejudi
dėl visiems Jonams gyvenan
tiems So. Bostone ir kitur lin
namą turtą turėsite prielankų
kime kuogeriausių pasekmių.
Lai lietuvių Jonai būna tau ir teisingą patarnavimą.
tos parama ir papuošalu.

So. Bostono Vyčiai su šnipi
nėjimais ir neteisingais užraŠinėjimais registracijos laiku
birželio 5 dieną nieko bendro
neturėjo ir dabar neturi. Bet
“Keleivis” turbūt tyčia ar iš
blogos valios So. Bostono Vy
čių kuopos narius biauroja ir
ant jų kiekviename numeryj
prirašo negražių prasimany
mų. Su idėjos priešais švariais
įrankiais galima kovoti, bet
kuomet pradedama nuolatos
šmeižti, tai tokio darbo ir rim
tesni socijalistai negali pava
dinti kultūrišku. Jei lietuvių
socijalistai panašios taktikos
mano laikytis ir toliaus, var
giai susilauks paramos iš lie
tuvių visuomenės.
Kiekvie
nam bus aišku, kad jųjų vy
riausiu tikslu yra ne rimtas
darbas, bet visa ko šmeižimas.

DR-JOS KURIOS “DARBI

Paieškojimai

Užtikrinan- CQ 50.
i
ti gvaranti- Q j, šaus mokes
čių nėra.
a arba vi
r
sai nemokėkite.
TeL Back Bay 6722

11666 Vaddagton St Boston.

Bell Pbone. Dičkiam WK M. 1

Dr. Ignotas Stankus
12I0S,BraadSL,PWade|pba.Fa
Phy»ici*n and Surgeon (lietuvi* gydyj
toįa* ir chirurgą* pabaigė* Indiano*
Universitetai Gydo vitokia* liga* vy.
Iru, moterių ir vaiku. Daro operacija*.
Ofiso valaodo*: UI rito.»-» po plėk ?-•
I vakaro, nedėliotu*: >11 rito 1-4 po plet-

1

