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Laukiama perversmių

Rusai pradėjo atakas
RUSAI PRADĖJO ATAKAS.

SUVARŽĖ SPAUDĄ.
Vokietijoj valdžia padvigu
bino spaudos suvaržymą. Lai
kraštis Frankfurter Zeitung
parašė, kad dėl aštrios cenzū
ros negali rašyti visko, ką žino
ir kaip supranta dalykus.
Laikraščiai Vokietijoj dabai
arba rašo viską pagal valdžią
arba paduoda tik cenzūruotas
žinias, o nušviesti bėgančiųjų
reikalt] pagal savo išmanymą
nevalia, nei-gi valia skelbti apie blogybes, kurias turi kęsti
vokiečiai.

FRANCIJOJ MŪŠIAI
EINA.
Francijoj anglai tęsia ofen
syvą ties Lens. Apie tą miestą
anglai jau sunaikino vokiečių
drūtvietes ir laukiama jo puo
lant.

Per birželio mėnesį anglai
paėmė į nelaisvę apie 9.000 vo
kiečių.
Francūzai po biskį veikia,
bet didelių atakų nedaro. Vo
kiečiai keletoj vietų darė ata
ka.s, bet buvo atmušti.

Seniau buvo skelbta, jog
popieros laikraščiams perpus
SUSEKĖ ĮSTABIA
pradėta duoti. Sako dabar,
KONTRABANDĄ.
kad valdžia tyčia taip daro,
kad tik laikraščiai po mažiau
Anglijos valdžia labai stebi
terašytų. Ir dabar spėjama,
jog salptomas Vokietijoj ren si, kad Vokietija gauna bovelnos iš Rusijos. Dar labiau ste
giamos perversmės.
bisi, kad bovelna ėjo iš Rusi
jos ne vien prieš revoliuciją
bet ir po revoliucijos.

MAŽINASI AUKSAS.
Vokietijos valstybinis ban
kas paskelbė pirmu kartu nuo
karės pradžios, jog banko au
ksas ima mažėti.
Ligšiol vis
laikėsi gerai, bet pastaruoju
laiku valdžia daug dalykų pir
kosi užsieniuose ir viską turė
jo apmokėti auksu.
Valdžia labai ragina žmones aukauti auksinius daiktus,
kad išvesti valdžią iš keblaus
padėjimo.

Kuomet -Graikijos karalius
buvo numestas nuo sosto, tai
markės kaina tuoj atpigo.

LABAI BAUDŽIA EIKVO
TOJUS.

TURI KEBLUMO.

PILNOS BLAIVYBĖS
NEBUS.
Prez. Wilson nesutiko, kad
laike karės būtų uždaryti visi
bravorai ir saliūnai. Jis iš
reiškė norą, kad maisto biliuje, kurs dabar svarstomas se
nate, būtų išbraukta uždrau
dimas alaus ir lengvaus vyno
išdirbimas. Bet viskė tai bus
uždrausta.

Jau nuo pat karės pradžios
Vokietijos valdžia baisiai ska
udžiai baudė už maisto daiktų
eikvojimą.
Jei policijantas
užeidavo išmestas bulvių žie
ves, arba duonos plutukę, mė
tantis apie namus, tai už tai
Todėl tai dabar jau matosi,
gaspadorių labai pašankyda- jog priverstinos pilnos blaivy
vo.
Dabar tai ir Anglija taip bės nebus.
elgiasi.
Sodžiuj
Highgate
policija užėjo žmogų šeriant
kiaules duona. Už tai užsimo
kėjo 50 svarų.
Mieste Finc- SODINA KALĖJIMAN, JEI
hlev policija užėjo pas dunkeNESKOLINA PINIGŲ.
pį keletą duonos kepalų išmes
v•
tų lauk.
Už tai dunkepį nu
Meksiko- valdžia
verčia
baudė ant 20 svarų.
svetimtaučius, Meksike gyve

PRITRUKO MAISTO.

Pirmu kartu po revoliucijos
Rusijos kariuomenė pradėjo
ofensyvą prieš vokiečius. Pra
dėjo ant 20 mylių fronto Gali
cijoj. Vokiečiai skelbia, jog
rusų atakos buvo atmuštos i f
rusai turėję daug nuostolių.
Bet pripažįsta, jog užpuoli
mas buvo smarkus.

Daugiau kaip 100 Vokieti
jos garlaivių Suv. Valstijos
konfiskavo nuo įstojimo ka
rėn.
14 garlaivių jau “senai
buvo sutaisyti ir vartojami.
Dabar skubiai taisomi kiti.
Prez. Wilson išleido dekretą,
kuriuo paskyrė tuos konfis
kuotus garlaivius Suv. Valsti
jų laivynui.
Tarpe tų konfis
Rusai.turbūt pradėjo šiokį
kuotų yra didžiausi pasaulyje
tokį ofensyvą talkininkų ver
garlaiviai.
čiami tą daryti. Rusijoj ne
trukus bus rinkimai į Steigia
mąjį Seimą ir valdžia tuomi
daugiau rūpinasi, negu karės
UŽDARĖ MOKYKLAS.
frontu. Todėl vargu tas rusi]
ofensyvas tęsis toliau.
Kaikuriose Turkijos dalyse
buvo misijonoriškų mokyklų.
Tokių mokykhi buvo rusų, amerikonų,
francūzų,
anglų.
PAĖMĖ VARPUS.
Visas tas mokyklas Turkijos
Voki ti.ioj iš Erfurto baž- valdžia uždarė.
nyčių jau išimti varpai. Prieš
išėmimą buvo surengtos dide NEKLAUSĖ PAKVIETIMO.
lės iškilmės.
Varpai gaudė
paskutiniu kartu.
Buvo gie
Prez. Wilson buvo paskel
damos giesmės ir pamokslai bęs, į>ad reikia dar 70.000 vy
<akomi.
Kuomet vienoj baž ri] papildymui regulerės armi
nyčioj kunigas pasakė, kad jos, kvietė liuosnorius. Pa
varpai vietoj apreikšti links skyrė tam savaitę. Bet liuos-

nančius skolinti pinigų val
džiai. Reikalauja taip-gi, kad
svetimtautiškos
kompanijos
duotų paskolas. Jei atsisako,
tai kompaniją atstovus sodina
kalėjimam.
Ir pavienius as
menis Meksikos valdžia verčia
duoti paskolą, o jei atsisako,
tai ir juos uždaro kalėjiman.

Švedijoj gerokai pritruko
maisto.
Jau dabar Švedijoj,
kaip ir Vokietijoj miestuose
eilių eilės prie sandėlių laukia
moters pasipirkti maisto. Gothenbergo miesto valdžia par
traukė daug bulvių. . Tai prie
GAL IMS VALDYTI
sandėlio buvo susirinkę 10.000 žmonių pasipirkti bulvių.
MIESTAS.
New Yorko strytkariai gal
Policija turėjo daug darbo
tvarkyti tokią minią vienoj pakliūti miestui. Kompanijos
panorėjo pakelti mokestį už
vietoj.
važiavimą, o miestas nenori
tą pavelyti.
Tai tam tikroji
Aprokuojama, jog Suv. Val-komisija pienuoja, kaip miesstijose karinio amžiaus yra 2O.-tas galėtų apvaldyti strytkarius.
000.000 vyru.
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PAMINĖJO.
AVorcesterio laikraštis The
Evening Gazette paminėjo apie kun. J. J. Jakaičio išrinki
mą Tautos Fondo pirmininku.
Indėjo taip-gi jo paveikslą.
Paminėta, jog AVorcesterio
lietuviai pirmą vietą užima suriknime aukų, antrą vietą u:
žima Boston, trečią Chicago.

Pakrikdė socijalistų
demonstraciją.
IŠVAIKĖ SOCIJALISTŲ
DEMONSTRANTUS.

Kalbėtojai buvo pradėję pra■ kalbas, bet tarpe klyksmų,
! šauksmų nieko nesigirdėjo.
Bostono socijalistai buvo!
Tuo tarpu policija atšaukė
surengę liepos 1 d. prieškari permitą laikyti mas-mitingą ir
nes demonstracijas.
Jose da pradėjo be ceremonijų vaikyti
lyvavo ir lietuviai.
Lietuviai minias.
OPERACIJA NUSISEKĖ. socijalistai išanksto lankėsi po
Po to prasidėjo didžiausias
Atūžė patrolvaSo. Bostono lietuvių susirinki sumišimas.
Viliui Vaškevičiui, žinomam mus ir kvietė dalyvauti marša- gonais poliemonai ir švaistėsi
Nevarko, N. J. lietuvių jau vime. Kaikurios dr-jos ir pri kočėlais.
nam veikėjui, buvo daryta o- sidėjo.
Suareštavimų buvo
daug,
peracija, kuri gerai nusisekė.
bet tik 10 socijalistų teuždarė.
Atėjo štai ir demostracijos
Pilnai pasveikęs ir sutvirtėjęs
Apie 4 vai. minios apipuolė
Jau 2 vai. po pietų
jis stos kariuomenėn. Apie p. diena.
socijalistų ofisą prie
Park
Vaškevičių Nevarko majoras Park skvere prasidėjo iš visų skvero. Ofise nedaug tebuvo
Anderson pasakė: “Būtų labai pusių rinktis raudonieji. Keti žmonių. Čia išvaikė socijalis
sunku įveikti armija, suside no maršuoti gatvėmis, numar- tus, ir pradėjo nešti literatū
dančią iš jaunikaičių, kaip šuoti į Common ir ten laikyti rą ir net rakandus ant gatvės
t prakalbas.
Ten pat prisirin
Vaškevičius.”
ir deginti. Nuo sienų plėšė pa
ko ir pašaliečių.
Pašaliečiai
veikslus ir draskė, mindžiojo.
tuoj ten ėmė protestuoti kanų
■ Bet liko kabant paveikslai Ka
teršiama
Amerikos vėliava
rolio Markso ir Dėbso. Gatvė
statant ją šalę randonųjų vė
KAIKURIE FAKTAI.
je daug literatūros, paveikslų,
liavų.
Apie 3 vai. prasidėjo
vėliavų buvo sudeginta.
maršavimas į Eliot gatvę, o
Dabar prasidėjo tyrinėjimai
iš jos į Tremont gat.
Pasta
Suv. Valstijų laivynas uži
ir
ieškojimai riaušių kaltinin
roje gatvėje prie maršuojanma trečią vietą pagal didumą.
čių raudonąjį] prisideda dide kų.
lis buris kareivių, jurininkų,

Vietos dienraščiai labai smerBirželio 1 d. buvo 1140-ta
policmonų ir kartu maršuoja.
Šociialh*tai
dvviiasi
kad
ir
l^
a ^aU®eS
kaltina policiją
diena
nuo
karės
prasidėjimp.
mų žinių apie taiką turi būt n orinė savaitė pribaigė ir pa
Socijalistai <fyvijąsi,
nesuteikimą apgynimo.
sntirptinti ir nulieti į bombas, sirodė. jog visai mažai tepakareiviai su jais.

Indijoj anglai turi keblumų tai visi žmonės pravirko.
sui vietos gyventojais. Anglai
nuolatai turi susirėmimų su
kalnų gentimis. Kalnėnai visi
gerai apginkluoti ir nelengva
su jais remtis.
Francūzai turi keblumų Algerijoj. Dažnai turi susirėmi
mų su berberais.

BAIGIA TAISYTI.

260 [

stojo,

būtent tik 1313 vyrų.

Chinijoj sugrįžo
monarchija

CHINUA VĖL MONAR
CHU A.

NUSISTEBĖJO.

Švedų Darbo Federacijos
Atėjo iš Chinijos žinios,
prez. Lindųuist, kuriam buvo
skelbiančios, jog ten sugrąžin
pavesta sušaukti Šveicarijoj
ta monarchiška valdžia. Ma
viso
pasaulio
organizuotų
neliu dinastijos imperatorius
' darbininkų kongresą apsvarsHsuan Tung vėl užepiė sostą. Į tymui taikos, labai nusistebė
Gen. Chang Hsun pranešė
jo, kad .Amerikos Darbo Fe
prezidentui Li Yuan Hung,
deracijos prez. Gompers atme
kad jis pasitrauktų.
tė pakvietimą. Lindųuist sakė:

STRYTKARIS NUKRITO
Į UP?.
Niagara Falls, N. Y. — Strytkaris su žmonėmis krito į upę
ir 10 žmonių ant vietos buvo
užmušti. Nelaimė ištikus dėl
to, kad lietus paplovęs tiltą.
Pasažierių strytkaryje buvo
50. Retas išliko su mažomis
žaizdomis.

PRIEŠ NEPILIEČIUS.
Nedėlioj Centrai Labor Uni
jos delegatai turėjo suvažiavi
mą Bostone. Delegatai pa
tvirtino seniau priimtą rezoliu
ciją, kuria užginama unijoms
priimti nepiliečius.

“Man labai gaila, kad Amerikos Darbo Federacija at
sisakė dalyvauti darbininkų
kongrese.
Negaliu suprasti,
kaip darbo žmonės bile kokios
šalies gali atsisakyti dalyvau
ti tokiame naudingame kon
grese. Galiu paaiškinti, kad
mes nebūtume svarstę apie
karę, nebūtume ieškoję jos
kaltininkų.
Mes
norėjome,
kad organizuoti darbininkai
susirinktų ir apkalbėtų tuos
dalykus, kurie kils po karės
ir nustatyti reikalavimus, ku
rie bus naudingi tarptauti
nėms darbininkų organizaci
joms.

Amerika įstojo europinėn
Ties West gat. lyg pagal
karėn paskutinę dieną 154-tos
signalą pašaliečiai šoko ant
karės savaitės.
vėliavų nešėjų ir ėmė draskyti
Šiemet sukanka 19 metų, dideles raudonas vėliavas su
parašais.
Žinoma
kaip Amerika kariavo su Ispa visokiais
vėliavų nešėjai geruoju nepa
nija.
sidavė ir akimirkoj visa gatvė
Kilo klyksmas, šau
Dabar Amerika ir Anglija užvirė.
ksmas. Tarpe maršuotojų bu
pirmu kartu išvien kariauja.
vo daug moterį] su vaikais
Smarkiausias bu
Taip vadinamos septynios ant rankų.
didžiosios valstybės visos ka vo susirėmimas apie didžiulę
raudoną vėliavą su žodžiais:
riauja.
“Darbininkai visų šalių vie
Jūs nieko nepralai
Pagal stiprumą Vokietijos nykitės.
mėsite,
kaip
tik retežius, o
laivynas užima antrą vietą, jei
apvaldysite pasaulį.”
Iš tos
nerokuosime jos submarinų.
Vidutiniškai- imant Amerika vėliavos jurininkai išplėšė po
Bet jos ne
ligšiol kariavo kas dvidešimt didelius šmotus.
šėjas ir apdraskytą nešė vis to
metų.
lyn.

Viename suvažiavime Petra
pilyje vienas kazokų atstovas
pasakė: “Jei bus reikalas, tai
mes palaikysime laikinąją val
džią su kardais ir šautuvais.”

DIDŽIAUSI PASAULYJE
MIESTAI.
Didžiausi pasaulyje miestai
yra New York su 5-602.841 gy
ventojų, toliau Londonas su
4.522.964 gyv., Paryžius 2.888.110 gyv., Chicago su 2.393.325
gvv., Berlinas su 2.071.257 gy
vent., Tokio 2.033.320 gyv.,
Vienna su 2.031.498 gyv.

SUTILPTŲ VISO PASAU
LIO ŽMONĖS.
Jei Suvienytas Valstijas ap
gyvendinti taip tirštai, kaip
kad yra Belgija, tai į jas su
tilptų viso pasaulio žmonės.
Belgija užima žemės 11.373
ketv. mylių, o gyventojų turi
į 7.579.000.
Texas valstija yra beveik 24
kartus didesnė, negu Belgija.
O jei ton valstijon suvaryti vi
sus Suv. Valstijų ir Vokietijos
gyventojus, tai tik tuomet ji
būtų taip tirštai "apgyventa,
kaip Belgija.

Tuo tarpu antpuoliai buvo
daromi ir kitose gatvėse, ku
riomis ėjo demonstrantai. Ju
rininkai buvo apipuolę aidob
listų diviziją.
Jų vėliavą ne
šė merginos.
Jos ėmė klykti,
kuomet nuo jų bandė atimti
vėliavą.
Jos griebėsi skrybė
lių špilkų ir jomis atsigynė.

PAIKAS

NUBALSAVIMAS,

Išmintingesniems lietuviams
juoko buvo, kuomet Norwoodo, Mass. socijalistai nubal
savo, kad Dievo nėra. Dabar
pasirodo, jog jų vienmničiai
draugai iš Amerikos Socijalis
tų partijos ir-gi moka juokin
gais pasirodyti,
Štai Massachusetts valstijos socijalistai
savo suvažiavime
nubalsavo,
kad kiekvienas vaikas ir kiek
viena mergaitė valstijoj priva
lo lankyti publiškas ir tik publiškas mokyklas iki 18 metų!
Ar reikia didesnio paikumo.
Juk daugybė gabių vaikinų ir
mergaičių iki 16 arba 17 m. sa
vo amžiaus pabaigia jau high
schooles ir įstoja į kolegijas.
Pagal socijalistus, tai tie jau
nikaičiai turėti] ilgus metus
sėdėti veik su “beibėmis.” Po
nubalsavimo buvo nurodyta
paikumas tokio pasiųlijimo.
Bet atsakyta, jog jei jau nu
balsuota, tai to ir reikia lai
kytis.

Maršuotojai turėjo ir beną.
Tai
benas buvo priverstas
griežti Amerikos himną.
Nors pakrikę, bet kaiku
KIEK PASKOLINO.
rios
demonstrantų divizijos
Suv. Valstijų valdžia talki
atsidūrė į Common, kur turė
jo būt prakalbos.
Čia prasi ninkams jau paskolino $1.018.000.000.
dėjo areštavimai.

I

■

Geriausias laikas pasivažinėjimui.
Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, nes
tai puikiausias “O verland” firmos, septyniems
žmonėms važiuoti.
Į šliūbą važiuodami, imkite “Darbininko” au
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:

242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

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

vadinti kat. moksleivių lie
tuvių iš Rusijos, kad juos čia
įsodinus į Katalikų Universi
tetus, Kolegijas ar kitas įstai
gas. Amerikos katalikai gerai
supranta tokį reikalą ir pats
jau organizuoja daktarus, mo
kytojus, amatninkus, pirklius
kad laikui atėjus perkėlus į
naująją Lietuvą. Gražus dar
bas.

Nuotrupos.

“Vienybės Lietuvninkų”
Daugumas man gerb. p. var Sąjunga galėtų sugrįžti į L. Suomių tautą, o paskui taippat sveikinti ir geros kloties
feljetonai,
kaip bulvės,
iš gonininkų prikaišiojo, kodel- Tautos Tarybą.
Liet.
Katalikų
T.
Sąjungos
palinkėti visoms mūsų kaimy
kiauro maišo birėti pradėjo.
gi aš neatiduodu pilnos atskai
atstovai
sutiko
su
tais
nurodi

nėms tautoms: lenkų, latvių, įtos iš Varg. Są-gos kngyno
nėjimais,
bet,
būdami
tik
at

gaunių ir gudų. Rezoliucijoms
“Naujienų”
grigaitiška turto.
stovai ir neturėdami tam tik suredaguoti išrinkti: pirm. Na
“darbininkų taryba” maloniai
Todėl: Pernai prieš seimą rų tokiam žingsniui partijos į- gevičius, inžin. Rėklaitis, kun.
prižada draugams visą lietu
atidaviau tik tiek, kiek man galiojimų, jie sakėsi negalį A. Sabaliauskas ir sekr. Pil
višką socijalizmą savo plačia
buvo prisiuntęs p. Hodelis 29 tuojau tokio žingsnio padaryti, kauskas. Iš kalbų paaiškėjo,
me skilvyje suvirškinti.
d. birželio, 1915 m.
Tikiu, nepasitarę su savo partija; to kad būtinai reikia įsteigti
kad tą visi žinojo.
dėl jie turį sušaukti partijos Helsinkuose savo skaityklą ir
Netrukus lietuviški libera
Šiemet 1917 m. 2 vasario, susirinkimą. Tokia tai prasme nutarta, kad tuo darbu užsi
lai tiek turės laisvamaniškų
imtų H-kų Liet. Draugija. Ir
“susaidžių,” kiek jų partijo gavau
turbūt
paskutinius buvo privačiai kalbamasi.
Bet,
prasidėjus
posėdžiui,
L.
čia
susirinkusieji ėmė mesti
siuntinius nuo p. Hodelio, du
je yra žmonių.
Katalikų
T.
Sąjungos
atstovai
aukų
skaityklai, ir drauge įsididelius pundus knygų.
Jos
Kapsukas Rusijon veža lie buvo iš Philadelphijos 15 rug įdavė raštu L. Tautos Tarybai rašinėti minėtojon Draugijom:
tuvišką revoliuciją, Bulota so- sėjo 1915 m.
Ir iš tiesų tos šit kokį savo nutarimą: “Liet. buvo aukų po 100 ir po 50 mar
cijalistišką
tašką,
Šliupas gaidos gal buvo stebėtinos, Kat. T. Sąjungos atstovai nu kių. Viso labo sumesta 133
laisvamanišką gūštą, o Sta nes jas traukinis vežiojo sker tarė nedalyvauti šios dienos rub. 50 kap. ir 384 suomių mar
sys Šimkus “platųjį lietuviš sai ir išilgai Suvienytas Vals (1917 m .kovo 26 d.) Liet. Tau- kės 60 pen. į Draugiją įsira
kos visuomenės vieškelį su tijas.
Ant tų skrynių buvo ’tos Tarybos posėdyje ir ne šė 42 žmonės. Steigiamajame
Draugijos susirinkime išrink
“ rasputinišku grįžkeliu.”
ženklyta šitoki antspaudai: trukdyti jos darbo.
Liet. Kat T. Sąjungos atsto tasis Dr-jos pirmininkas To
Ohio, Chicago, III., St. Fran
vams
buvo duoti keli klausi mas Mandravickis čia pirmi
cis, Col., Oklalioma, Neb.,
“Vienybės Lietuvninkų”
mai,
kaip jie supranta neda ninkauti atsisakė, todėl reikė
vėl Chicago, III., Albanv, N.
Redakcija skaito laikraščius ir
Y., Springfield, Mass., Wa- lyvavimą šios dienos posėdyje jo rinkti kitas: vienu balsu iš
knygas ir suranda juose... tik
terbury, Conn.
O kaltė tik ir ar jie sutinka visuomet pa rinktas H-kų Liet. Dr-jos pir
“klerikališkas” špygas.
tame buvo, kad ant adreso sitraukti ar ne. L. K. T. S. at mininku gyd. VI. Nagevičius,
nebuvo valstijos užrašyta. Ad stovai atsakė: “būdami tik jo padėjėju vietos lietuvis
Liberalų laikraščiai prane resuojąs tas skrynes, buvo pa partijos atstovai, negalime at Stuoka, sekretorium P. Pil
ša, kad “Šliupą” ant laivo miršęs užrašyti, o Ekspreso sakyti visos partijos vardu, kauskas, o iždininkas kun.
japonai muzika vaišina, mas kompanija ir nežinojo ką da bet kadangi soc. liaudininkai Sabaliauskas. Suieškoti skai
koliai raudonomis
dainomis ryti, ir kur su ieškoti, bet ir soc. demokratai pasisakė ne tyklai būtą išrinkta komisija
linksmina, o vienas vaikinas, knygos atėjo visos saugiai, galį darbuoties Tautos Tary trijų vietos lietuvių: Stuokos,
boje, kurioje dalyvauja Kata Mandravickio ir Kri«tapaviŠliupo garbei ant lovos “dži- sveikos.
ką” šokdamas, tik sprando
Dabar knygynas ve kaip likų Sąjunga, šiai dienai pa čiaus.
K. A. S.
nenusisukęs.
stovi: Reiškia kiek aš priė sitraukiant, kad Taryba nenu
stoti]
darbininkų:
kaip
pada

miau nuo Hodelio ir kitų ir
rysime toliau, mes apsvarsty KRYŽBARKAS (Krecburgas)
Prancūzai vokiečiams smar kokias.
kiausia skūrą lūpa Paryžiaus
“Skambančios Stygos'” 625 sime partijos susirinkime ir aVitebsko gub.
spaudoje.
ekz. — “Gamta Graži”’ 588 pie rezultatus pranešime T.
Tarybai.
”
ekz. — Kalėdų giesmė 171
Kryžbarke ir jo apylinkėje
Nuo didelio socijal-patrijo- ekz. — Kur bakūžė 17 ekz.
Soc. liaud. ir soc. demokra gyvena daugiau ne 3 tūkstan
tiško karščio tik Hudsono upė (jau ji pasibaigė knygyne.) — tai, po tokio L. K. T. S. atsto čiai tremtinių lietuvių. Jų gy
je lietuviai socijalistai gali ap Ib i daini 26 ekz. — Lopšinė vų pranešimo, pasiūlė per venimas, ypač tų, kurie ne
sivalyti.
daina 37 ekz. — Barkarolė 39 traukti T .Tarybos posėdžius, gali dirbti, neapsakomai sun
ekz. — Giesmė į Šv. P. Mariją kol katalikų sąjunga duos ga kus, nes nei iš lietuvių komi
Socijalistų privatiški laik 38 ekz. — Giesmynas Partiru- lutinį savo atsakymą, ir pra teto. nei iš kitų vietų jie paraščiai “Naujienos” ir “Ke ra — Naujelio.
43 ekz. — šyti L. K. T. S. atstovų, kad ’ šalpos negauna. Nors tremtileivis” yra tam leidžiami, kad Giesmynėlio tekstas 17 ekz. — greičiau sušauktų partijos su j niai ir nešelpiami, tečiau jų
į savų bosų Grigaičio ir Mic- Kalendorius 1913 m. 20 ekz. — sirinkimą.
Į skaičius čia nemažėja, o prie
helsono kišenius dolerių galėti] Kalendorius 1914 m. 32 ekz.
Pasiūlymą T. T. priėmė dau šingai — didėja (daugelis grį
privaryti.
— Coecilia J. Cižausko komp. guma balsų. Kat. Sąjunga su žta iš tolimesnių Rusijos mies
50 ekz. — Vakaro Valandėlės tiko duoti atsakymą lig kovo tų). Tatai ir suprantama, nes
Į socijalistiško
laikraščio — teatrų knygelė 50' ekz. — 28 d. vakaro. Tada ir kitas T. čia galima gauti gero darbo
redakciją liberalų šulas inlin- Šventoji Naktis prisiųsta (F. Tarybos posėdis nutarta pada prie tiltų statymo ir kelių tai
dęs, pirmiausia redaktoriaus Van Dammusic piling Co. New ryti kovo 28 d.
symo; antra vertus, ir Lietuva
kuntaplį turėjo pabučiuoti.
York. 278 ekz.
iš čia arti, tai karei pasibai
Visas kitas
smulkmenas
gus. tuojau galės grįžti na’
HELSINKAI SUOMIJA.
Rusijos revoliucijonierka ir priduosiu ant busiančio seimo.
mo.
Vokietijos Viliui baigia kaizeŠim. balandžio 1 14 d. Hel
Knygų, tai yra gaidų par
Yra dar Kryžbarke daug
riškus skvernus nudraskyti.
sinki]
Lietuvių Draugija buvo
duota už $49.50c.
kareivių
lietuvių, kurie pade
Knygos sudėtos tam tikroje sušaukusi H-kų ir apylinkės
Žmogus be drąsos, peilis spintoje (šepoje), sausoje ir lietuvių mitingą 6 vai. vakare. da gyventi savo tautiečiams.
be ašmenų ir lietuvis be doros saugioje vietoje.
Latvių Draugijos salė prisirin Kunigo čia nėra, tik retkar
čiais atvažiuoja iš Borkų sto
— panašūs į šunį be uodegos.
Ant jūsų pareikalavimo pa ko pilna įvairiausio užsiėmimo
ties (Viteb. gub.).
--------------------- 4
duodu atvirą
atskaitą.
Ir tautiečių: kareivių, jurininkų,
Yra čia dar prieglauda DriBlogas ūpas Amerikos lie dėlto į laikraštį, kad kiekvie aficierių. darbininku, inžinie
cianu
tuviškus liberalus pradeda ką nas naris matytų savo nuosa rių, tremtinių, senųjų H-kų i
1 dvare. Joje gyvena 98
Į vaikai ir 5 senukai. Jau antsti iš abiejų galų.
vybę.
Kitokių, neijokių kny gyventojų lietuvių ir laikinai1
ri metai, kaip toji prieglauda
gų
Vargonininkų Sąjungos visokių vėjų čia atpūstų vyrų
|
Šiaudinių “katalikų” pa- neturiu savo globoje.
ir moterų, ir miestiečiu ir iš Įsteigta, jos vedėja Avižony! tė. Prie prieglaudos yra mo
prastai surandama tarp libera
artimųjų gelžkelio stočių, net
Varg. Są-gos Knygius,
lų; socijalistų ir draugijose
iš Rrihimiakų atvyko nemažas kykla. kurioje mokosi 80 trem
J. V. Kovas.
su šventųjų vardais.
būrelis.
Kvietusių mitingan tinių vaikų.
21 Congress Avė.,
Waterbury, Conn. vardu prabilo jurin. gydytojas
A. Kubilius.
“Centralinis”
Komitetas
H. Nagevičius ir patarė išrink
(Iš “Lietuvių Balso”)
keikdamas katalikus uždaro aL. TAUTOS TARYBA.
ti mitingo prezidijumą. Vienu
kis, o kuoplačiausia atidaro
balsu pirmininku išrinko tą
6 posėdis kovo 26 d.
L.D.S. CENTRO VALDYBOS
bumą.
patį Nagevičių, padėjėjais —
ANTRAŠAI.
Kovo 24 d. posėdyje soc- kareivį K. Šatą ir darbininką
Vienas velnias peklos dar liaudininkams ir soc. demok Stuoką, o sekretorium P. Pil Dvasiškas vadovas:
nesudaro, bet vienas liberališ ratams pranešus, jog jie, pri kauską, pirmininkas riškiai iš
Kun. F. Kemėšis,
kas lietuvių “smarkus” kalbė pažinus Liet. Katalikų Tautos dėstė dabartinio meto svarbą
50 W. Sixth St.,
tojas visą publiką gali iš sve Sąjungą,
atsisako, iš Liet. Lietuvai ir mitingo
tikslą.
So. Boston, Mass.
tainės išvaikyti..
Valdomojo Komiteto, visų T. Priminus jam laisvės kovoto
Tarybos išrinktųjų komisijų ir jus, jų atminimą pagerbė su Pirmininkas:
Lietuviškas socijalistas tru- Lietuvos administracijos vietų, sirinkusieji tylu atsistojimu.
Motiejus Žioba,
kšmą myli, kaip katė lašinius. susidarė labai keblus padėji Kalbėjo ir kareiviai ir darbi
29 Webster St.,
mas.
Nors Oficijaliaus pra ninkai, ir iš visų tų kalbų jau
Malden, Mass.
Pasaulio karunavoti ir ne- nešimo S. L. ir S. D. dar nebu tei dabartinio meto supratimą Vice-Pirmininkas:
karunavuoti valdonai ir kara vo davę, bet privačiu keliu ir karštą tėvynės meilę. Ne
J. B. Šaliunas,
liai Į Rusijos revoliuciją laižo jau buvo paaiškėję, kad S. paprastą įspūdį padarė jūrin.
866 Bank St.,
si, kaip šuo j čigono botagą. Liaud. ir S. Dem. atsisakys ir kapitono Daukanto, mūsų di
Waterbury, Ct.
iš L. Tautos Tarybos ir praneš džiojo istoriko Daukanto gimi Sekretorius:
Tikėjimas laisvam žmogui, apie tai Darb. ir Kareiv. Atsto niečio, kalba, kur jis rusų
J. E. Karosas,
mėgiančiam palaidai gyventi, vų Tarybai ir Laikinąja; Vy kalba pasisakė esąs tikras lie
242 W. Broadway,
patinka, kaip katei garsvy- riausybei.
Gi dabar, revo tuvis ir trokštąs lietuvių kal
So. Boston, Mass.
čios.
liucijos metu, tai būtų tiek bos pramokti, nors gyvenimo Finansų Sekretorius:
pat, kaip ir suardymas viso apystovos jam tatai neleidę, ir
A. F. Kneižis,

Panaši mintis ir pas mus.
Gerai visi suprantame kaip
reikalingos mums intelektualės pajėgos. To maža. Mums
“DARBININKAS”
reikia gero auklėjimo žmonių,
(The Worker)
tvirtos
valios asmenų! Šis pa
The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tnesday, Thursday, and Saturday by St. starasis akstinas labiausiai
mus spiria tą sumanymą pla
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
tinti. Bet supranti, mes nū
Subscription Kates:
nai tik spekuliantai esame, o
$3.00
Yearly ..............................................................
anie jaunuoliai kurie galėtų
$1.50
6 months..........................................................
prie tokio darbo rengties pus
$4.25
Foreign countries yearly............................
plikiai tėra. Tad ir žiūrime į
aukso Ameriką, mūsų katali
“DARBININKAS”
kus Tautiečius. Ypatingai dva242 W. Broadway,
South Boston, Mass.
siškiją. Aiški, regis, idėja,
prakilnūs norai —šviesi kata
NEUŽMIRŠTINAS
A L. R.-K. KUNIGŲ
likiškos Lietuvos ateitis. Bū
REIKALAS.
SĄJUNGOS SEIMAS.
kle, drauge, jos apaštalas. Pla
A. L. R. K. Kunigų Sąjun tink ją kur ir kaip išmanyda
Ruošdamies prie 2-ojo L. D.
S. seimo turime nepamiršti dar gos Seimas šįmet bus mieste mas. Jaunoji karta tau šim
■vieno svarbių svarbiausio rei Niagara Falls, N. Y. dienomis teriopai atsilygins.
kalo: tai katalikiškos spaudos 21 ir 22 Rugpjūčio (August’o).
Pažymėsiu kas lig šiol pa
platinimo. Tikrai sakant tuo Reikia ūmai sušaukti provin
daryta. Amerikon kun. Vilireikalu privalėtų labiausiai rū cijų susirinkimus išrinkimui
niavičius siuntė tą pat suma
pint ies
Katalikų
Spaudos delegatų. Kiekviena provinci
nymą kun. Kemešiui ir kun.
Draugija, kuri tuo tikslu ir ja gali siųsti visuotinan Sei
Maliauskiui. Aš dar parašy
buvo įsteigta Chicagoje bene man po vieną delegatą nuo
siu mūsiškiems (Tėvams Mari
dar 1915 metais. Mūsų gyve penkių porvincijos narių; kuo
jonams) į Chicagą ir “Drau
nimo ir veikimo aplinkybės pų įnešimus reikia prisiųsti go” Redaktoriui. Susižinok
taip susidėjo, jog ta Spaudos Centro pirmininkui, kad siun
su jais kaip darbo imties.
Draugija ir po šiai dienai ne- čiant pakvietimus seiman gali
Rusijon išsiųsta tuo tikslu
išvvstė kaip reikiant savo vei ma būtų paduoti svarbesnius
kimo. Tuo tarpu reikalas ne dalykus apsvarstymui, apie laiškai kun. Rėklaičiui (Petlaukė. Spaudos platinimo dar kuriuos bus kalbama seime, rograde), kun. Bielskiui (Tambą pasiėmė kitos mūsų idėji Apie posėdžių vietą bus pra- bov) ir kun. Pankauskui —
Voronežo gimn. prefektui. Jo
nės organizacijos, pirmoje gi nešta vėliau.
laiškus,
gavome nusiuntėme Avietoje L. D. S. Pernai L. D.
Kun. T. Žilinskas,
merikon.
S. Seimas pasiėmė ant savęs
Šiomis dienomis darašysiu į
svarbią darbo pradžią, SusiSąjungos Prez.
“Ateities Spind.” Red. Mes
organizavo po kolonijas kelepas save ligšiol netveriame
tas desėtkų spaudos komisijų.
RUSIJOS LIETUVIŲ
formališkos draugijos. Kaip
Bet ir pernykščių metų darbas
SEIMAS.
matome visas mūsų darbas,
nenusisekė kaip reikiant. Nors
pasekmės ir patenkino mūsų
Iš tik ką atėjusio “Lietuvių kurį galėsime atlikti bus —
sų visuomenę, bet nepatenki Balso” sužinome, jog Lietu painformuoti apie čionykščias
no tikrųjų reikalų. Šiaip ar vių Tautos Taryba balandžio įstaigas, priimti ir padėti attaip dar kelios dešimtys tūk 19 d. buvo nutarus sušaukti vykusiems įstoti į vieną ar ki
stančių mūsų brolių lietuvių Petrapilin gegužio 27 d. Rusi tą įstaigą, sulyg reikalo juos
katalikų
tebemaitina
savo jos lietuvių seimą.
globoti. Mūsų-gi noras yra,
dvasią nuodais, remia savo
Nustatyta ką seimas svars kad Rusijoje susitvertų tam
tikra draugija, kuri parinks
centais šlamštus. Kol taip y- tys. Būtent:
žmones, paieškos jiems lėšų.
ra, mes negalime būti ramūs
1. Lietuvių Tautos Tarybos .Tiems ir rašome, kad jie pa
ir mūsų sąžinė neleis mums nu
darbai;
tys kreiptųsi į Amerikos lie
siraminti, pakol ir tie nebus
2.
Laikino
Lietuvos
Valdo

tuvius pašalpos ir su jų žinia
išgelbėti iš po nedoros intekmojo Komiteto darbai;
tą sumanymą vykintų. Mes-gi
mės.
3. Lietuvos politikos atei tuo tarpu tik svaidome kibirk
Jeigu pernai metais katalitis;
štis į vieną ir kitą savo tautie
kų spaudos savaitė ir visas Triū
4. Karės tremtinių medžia čių šalį. Nieko daugiau? ištiksų sukrutimas buvo tai tik
gos bei kultūros reikalai ir tų rųjų ir negalime.
pirmajai bandymas, tik ap
reikalų tenkinimas;
Aš pats judn-krutu kaip vi
šaudymas priešininkų pozicijų,
5. Lietuvių tautos rinklia suomet. Negali dabar ir kal
tai šiemet mes turėsime pava
va.
bėti apie kokią nors nesveika
ryti generalį šturmą, kad vi
6. Nutarimai dėl atskirų tą, kad darbas laukia. Kun.
sus pavergtus brolius paliuouždavinių, kurie bus Seimui Steponaitis regis sveikas. Jis,
suoti iš dvasios vergijos.
Lietuvių Tautos Tarybos ir kun. Purickis, kun. LteimidaviPernykščių metų darbas ne
Laikino Lietuvos Valdomojo čius daugiausia darbuojasi Lo
pilnai nusisekė dėlto, kad tai
Komiteto pasiūlyti;
zanoje prie Liet. Inf. Biuro, o
buvo naujas darbas, — netu
7. Nutarimai dėl atskirų dabar prie Komiteto Lietuvių
rėjome prityrimo, — ir taipuždavinių, kurie bus Seime dienai. Ten yra p. Gabrys,
pat dėlto, kad dėl tūlų prie
Seimo narių duodami;•
kun. Bartuška, kun. kan. Alžasčių ne visa mūsų visuome
ir 8. Lietuvių vietos Tarybos. šauskas.
nė ir spauda tame darbe daly
Sušaukimo Seimo komisi
Laimingas, kad turi daug
vavo
ja buvo:
darbo. Tai mokina žmogų ma
Atstovus į Seimą renka žiaus apie save mąstyti, dau
Gal viena L. D. S. nei nepa
visi
dabar Rusijoj gyvenan giaus kitiems pasišvęsti, o kas
jėgtų kaip reikiant viso to
tieji
lietuviai, neskiriant svarbiausia tinginiui vietos nė
darbo išvaryti. Tas darbas nu
karininkų.
veikiamas tik sujungtomis spė
ra. Gi į Ameriką manęs neva
Atstovas į Seimą renka dink. Ką ten veiksiu. Jūs vi
komis visos visuomenės. Gal
visi lietuviai, vyrai ir mote si po karės grįšit Lietuvon, ten
tuo reikalu bus reikalinga gerys, kuriems yra suėję aš bus darbo ir darbininkų rėineralė mobilizacija visų mūsų
tuoniolika metų.
pajėgų,
kaip
individualių,
kės.
Du šimtu lietuvių papras
taip ir organizuotų. Tečiau
Sveikinu aš ir kun. Stepo
ta balsų dauguma renka vie naitis tave ir brolį Antaną. Gy
viena-yra aišku: kol kitos mū
ną atstovą į Seimą.
sų organizacijos to reikalo ar
vuokit!
Atstovai
rinkti
į
Seimą
čiau į širdį neima. L. D. S. tu
Pasveikink nuo manęs gerb.
mažesnės lietuvių kolonijos kleboną kun. Saurusaitį. Nors
ri teisę, ir priedermę šiais ‘
— nuo penkių dešimtų ilgi jo asmeniškai nepažįstu, bet iŠ
metais savo seime vėl pakelti
dviejų šimtų — turės Seime kaikūrių jo knygučių žinau jį
inicijatyvą ir apsvarstyti vi
irgi vieną balsą.
sus kuogeriausius būdus kata
esant karštu blaivininkų. Va
, Renkant į Seimą atstovus Į kas man duoda drąsos palinkėlikų spaudos platinimo. Juk
balsavimas turi būti tiesus, ti jam sumanumo ir pasiseki
gerų laikraščių ir knygų, aSocijalistai, jei sumanytų,
lygus
ir slaptas.
čiū Dievui, jau turime. Vien
mo ir toliaus toje dirvoje dar visus kunigus šaukšte vandens
Seimo sušaukimo komisija buoties. Dieve padėk blaivią nuskandintų. '
reikia juos tinkamai išplatin
ti.
'
J buvo:
Lietuvą išvystyti. Iš jos mes
1.
V.
Bielskis,
2.
F.
BortTad visos L. D. S kuopos ir
susilauksime Bažnyčiai ištiki
Lietuviai katalikai kad pu
kevičienė, 3. M. Yčas (V. mų mūsų tėvynei atgimimo lai čia, visi laisvamaniai ir soci
visi nariai gerai apsvarstyki-

$3.00
$4.25

me šitą reikalą ir lai delegatai Dūmos narys), 4. M. Januškevi kų!
atvažiuodami atsiveža geras čius (V. Dūmos narys), 5. L. Po
Kun. Ignotas česaitis.
mintis ir gatavus pienus, kaip žėla, 6. kun. J. Tumas, 7. B. Ski
tą visą darbą kuogeriausiai pitis ir 8. St. Šilingas.
P. S- Viršminėtam sumany
I’
’ ————
.
•
|
———■»—
galima būtų atlikti.
mui ir aš su mielu noru prita
Svarbiausia-gi reikės atras LAIŠKAS IŠ ŠVEICARUOS. riu ir pinigiškai remsiu —1 au
ti ir suprasti mūsų pernykščių
Rašoma kun. Valantiejui į
kuodamas šiuo kartu $100.00.
metų darbo klaidas, kad tų Į
Waterbury, Conn.
Kas daugiau!!?

pačių klaidų išvengtume ir
“Gal girdėjai apie sumany
kad jie panorėtų pamainyti mą Fribourgiškių Lietuvių, j
šlamštus ant doros spaudos.
* Jis toks: projektuojama parsi- *

■■■

LIETUVIŲ R. K. AM. VAR kurie jos nepripažįsta, pama kalavimus, toliaus pasveikin
GONININKŲ SĄJUNGOS tytų, jog ji tikrai yra parti ti patvarią laisvės kovotoją ir
REIKALAI.
ja, ir kad paskiau L. K. T. mus meilingai priglaudusią

jalistai savas kinkas krečia

Lietuvių Tautos prakilnaus
tikslo ir siekinių lietuviški
“tautiečiai’’ ikišiol dar nesu
pranta.

“Tėvynės” Kipšo pastabos
vėl baisiai surūgo, bet apie tai
Kun. J. J. Valantiejus. kitą syk.

Švilpukas,

L. T. T. darbo.
Reikėjo ieš
koti būdu, kaip iš to keblaus
padėjimo išėjus.
Esant to
kiam padėjimui, jog arba L.
Kat. T. Sąjunga, arba Soc. L.
ir S. D., buvo imta privačiai
kalbėti, kad L. Kat. Tautos
Sąjunga, matydama, jog ga
li suirti L. T. Tarybos darbas,
pati pasitrauktų iš T. Tary
bos,
nurodydama oficijaliai
minėtuosius motyvus ir tai, jog
ji jau yra pripažinta partija
ir nepaliaus ja buvusi; pasi
traukdama laikinai iš T. Tarybos, ji tuo labiau darbuosis visuomenėje, kad ir tie,

čia pat, ragindamas šviestis
242 W. Broadwav,
sava kalba, steigiant , skaityk
So. Boston, Mass.
lą ir lietuvių kalbos painokas, Iždininkas:
paaukojo šimtą rublių. Kal
Mikolas Venis,
boms pasibaigus, buvo pada
28 Story St.,
rytos šios rezoliucijos: reika
So. Boston, Mass.
lauti Lietuvai nepriklausomy Globėjai:
bės, išreikšti Tautos Tarybai
Jonas Petrauskas,
savo pasitikėjimą jos veikimu
66 W. Fifth St,
tėvynės labui, raginti lietuvių
So. Boston, Mass.
kareivius ir aficierius sudary
Vincas Kudirka,
/, j
ti lietuviu legijonus, pasvei
37 Franklin St.,
kinti Laikinąją Vyriausybę,
Norvood, Mass.
Darbininkų ir Kareivių atsto
vų Sąjungą ir ministerį KerenM. Abračinskas,

skį, kaip teisės gynėją, ir pra
nešti jiems lietuvių tautos rei-

187 Ames St.,
Montello, Mass.
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Kas girdėti lietuvių kolonijose
ATHOL, MASS.
Vietinis choras buvo suren
gęs pikniką ant tyro oro 24 d.
birž. ties Athol Machinshop.
Žmonių buvo daug atsilankę.
Piknikas buvo įvairus. Cho
ras sudainavo tris puikias dai
neles. Lenktynės buvo vyrų,
moterų ir merginų. Pirmuti
nis išlaimėjimas buvo $1.00, o
kiti po mažiaus. Išlaimėjimus
užmokėjo kun. A. Petraitis.
Pelnas paskirtas vietinės para
pijos reikalams.
Gerb. kun. A. Petraitis labai
darbuojasi parapijai. Iždas vis
auga. Žmonių bažnyčion eina
vis daugiau ir tokiu būdu už
sėdynes po daugiaus surenka
ma ir visokie vakarai, teatrai
taip-gi tame dalyke gelbsti.
Vaikus labai spaudžia prie pa
rapijinės mokyklos
dabarti
niam laike yra atvažiavęęs klerikas Jonas Bakšys kuris prigelbsti vaikus mokinti. O su
Amerikos vaikais reikia turėti
daug kantrybės.

25 d. birž. The L. T. Starrett
Co. dirbtuvėj mirtinai sutren
kė Juozapą Šalkauskų. Pasta
rasis dirbo prie elevatorio.
Elevator puolė žemyn nuo tre
čių lubų ir tokiu būdu smar
kiai sutrenkė. Gulėjo be žado.
Tik su gydytoji) pagelba per
20 valandų biskį pradėjo šne
kėti. maža viltis, kad pagys.
Jis yra vedęs, turi vieną kūdi
kį. Buvo apie 27 meti) am
žiaus.

i

24 kp. Korespondentas.

CLEVELAND, OHIO.
“Vien. Liet.” 25 num. til
po iš Cleveland, Ohio. F. Ba
ranausko korespondencija, kur
veik du mėnesiu galvojęs ban
do sukritikuoti mano kores
pondenciją, kuri tilpo “Dar
bininko” 48 num. Nors “D.’?
talpindamas mano paskutinę
porespondenciją
pažymėjo,
kad tai ginčių užbaigimui, bet
kadangi Baranauskas begėdi
škai primelavo, turiu ir vėl
atsiliepti.
Savo raštelyj neišvardysiu
ypatų, teatrališkių, kurie ki
šo peili ir šmeižė Vyčių kuopą,
kaip ir pats Baranauskas, bet
tik parodysiu begėdiškus jo
melus.
Baranauske susiieš
kok tą “Darb.” num. ir dar
sykį perskaityk mano kores
pondenciją. Aš rašiau, kad
agitacija ėjo iš abiejų chorų, o
tamta rašai, kad tik Vyčiai
tą darė ir išvardinai net ypatas. Ar čia ne meluoji?
Neužgini, Baranauske, kad
Teatr. choro mergaitės palai
ko “kendės” ir klausi kas pa
laiko Vyčių mergaites. Kodėl
■neparašai kas palaiko? Faktų
■neturi. Jei Vyčiai atsilankiu
sį teatrališkietį ant dainų re
peticijų traukia dainuoti, tai
gerai daro nes Vyčiai myli dai
lę ir nori, kad kiekvienas joj
lavintųsi, o ne sėdėtų užpaka
lyj, kaip dabar atsilankę slan
kioja pasieniais kaip kokie
špiegai.
Meluoji, Baranaus
ke, kad V. Greičius pasitrau
kė nuo mokinimo teatrališko
choro dėl privisusių sandariečių. Kada Greičius atsitrau
kė nuo Teatr. choro, sandaros
kuopa dar nebuvo užgimus.
Ar ne? Ar čia nemeluoji?

9

Laisvamaniai yra geri žmo
nės kaip ir kiti, bet kadangi
jie nepriklauso prie parapijų
ir neatlieka katalikiškų prie
dermių, ar gali prigulėti prie
Teatrališko choro, kurio kons
titucija remiasi ant katalikų
tikėjimo? Ar čia yra šmeiži
mas? Ponas Baranauske, ra
šai, kad Teatr. choro narių
niekas neverčia atlikti velyki
nės išpažinties, nes tai sųži
nės liuosybė, kam dar pyksti,
kad vadinu Teatrališkų chorų
laisvamanišku. Tamista matyt
nei sykį nesi skaitęs savo kon
stitucijos. Teatrališkame cho
re yra gerų katalikų, kurie
žino konstitucijos paragrafus
ir tamsta, kuris viešai paskel
bei tokių melagystę, > sulyg į-

*A

Labai naudingos knygos

statų vertas prašalinimo iš drjos, nes laužai konstitucijų ir
viešai meluoji apie savo chorų.
Kada pertaisysit savo konsti
tucijų tada nieko nerašysiu,
nes visi žinos, - kad Teatrališ
kas choras nuėjo “Mirtos” ke
liais.
Apie “Lietuvių Dienų” ap
leidžiu, nes senas dalykas.
Prikiši Vyčiams, kad jų cho
ras nežino kiek punktų dainuo
ti, vietoj šešių dainuoja dvy
liką; pasakyk tamista, kiek
Teatr. choras dainuoja punktų
dainos
‘ ‘ Svečių pasveikini
mas.” Suskaityt negalima. Ba
ranauske, kad rašai jog perei
tais metais Vyčių chorui dai
nuojant “Wade Parke,” poli
ei ja nuvarė nuo galerijos- Ma
tyt apsipylęs akis buvai ir nie
ko nematei. Sakai aš melagys
tęs rašau, šmeižiu Teatr. cho
rą ir keliu neapykantą tarpe
Clevelando lietuvių. Baranaus
ke, tamista taip meluodamas
ir šmeiždamas ar vedi lietu
vius į vienybę ir dorai elgie
si?!

Pasakyk! Vardu L. Vyčių
choro ir visų kam apieina tie
sa aš reikalauju, kad Bara
nauskas atšauktum per “V.
L.” tuos melus, nes kitoniš
kai visi Clevelandiečiai pirš
tais rodys kaipo melagį, šmei
žiką ir būsi prikaltas prie gė
dos stulpo.
“V. L.” gal už garbę lai
ko talpinti tokius melus ir
šmeižtus, savo laikraštyj, bet
tamista Baranauske suteršei
savo vardą ir netekai garbės
Rašai
tarpe Clevelandiečių.
apie “Živilės” lošimą ir sakai, kad nųlošė nepergeriau
siai. Ar Vyčiai ar kita drau
gija loš kokį veikalą tamista
negali nieko rašyti ir kritikuo
ti, nes apie teatrališkus vei
kalus neturi mažiausio supra
timo, nes pats lošime nieka
dos nedalyvauji. Teatr. cho
ras yra sena dr-ja ir praeityj
nemažai pasidarbavo Cleve
lando lietuviams ir atlošė daug
veikalų, bet pasakyk ponas
Baranauske ar Teatr. choras
sulošė kada veikalą panašų
“Živilei?” Ne. Kalbi Tamis
ta apie blaivybę ir sakai, kad
Vyčiai visur, net ir “Prospect’
teatre tuštino bonkutes. Ba
ranauske, paliauk pirmas siur
bti svaigalus, tada galėsi apie
kitus ką rašyti. Nemeluosiu
pasakius, kad tamista Teatr.
chore esi vienas iš artimiausių
svaigalų draugų. Ir dar drįs
ti kitiems primesti girtouklystę. Gėda.

Ant galo duodi patarimą,
kad kiekvienas (žinoma Vy
tis) nusipirktų po numeri “V.
L.” kur tilpo tamistos rašte
lis. Vyčiai su “V. L.” netu
ri nieko bendro ir už melus pi
nigų nemoka.
Tamista tą korespondenciją
buvai pasiuntęs pirma į kitus
“tautietiškus” laikraščius, ku
rie gražino atgal, nes suprato,
kad tamista meluoji ir nori ap
šmeižti. Ant galo suradai to
kį, kuris patalpino. Su ta
korespondencija tamsta pasi
rodei tikru melagiu ir “V. L.”
nemažai pakenkei, nes nors jos
mažai
Clevelandan pareina,
bet ir tie rimtesni tautiečiai
mato, kad “V. Lietuvninkų”
gal ir laukia tokių korespon
dencijų, kuriose vien melai ir
šmeižimai rašoma. Toks laik
raštis neranda pasekėjų ir nu
stoja simpatijos žmonėse.

‘APMĄSTYMAI VISIEMS METAMS IR ŠVENTĖMS.

Dvi stambios knygos, po 500 pusk
Drūtai audeklu apdarytos ...-..................$3.00.
Popieros viršeliais.......... . ........................... $2.50
“DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.”

Audeklu apdarytos..................................... $1.00
Popieros viršeliais....................................... $0.75

Galima jas gauti:
“DARBININKO” KNYGYNE
242 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass.

Ir pas:

KUN. A. STANIUKYNĄ,
2634 W. 67-th Street,

Chicago, UI.

Tik kų išleidome nepaprasto indomumo knygelę vardu —

BROSTVININKŲ DR-JA ŠV. ONOS PARAPIJOS SP RING VALLEY, ILL.
SPRING VALLEY, ILL.

Dailiai išleista, ant brangios popieros ir kaštuoja tik 10c.

Su pavelinimu vyskupo, vie
tinio klebono kun. A. Deksnio
ir vieno parapijono dėka susi
tvėrė dr-ja Brostvininkų, jau 4
metai, kaip ji tarnauja baž
nyčioj prie visų iškilmesnių apeigų bažnytinių. Draugystė
tuo verta pagyrimo, kad tar
nauja su pasišventimu ir su
ženklais
tiktai bažnytiniais
taip kaip mūši) mylimoj tėvy
nėje.
Kas šalis, vis nauji papro
čiai. Aš neniekinu Dr-jų ir ši
tos šalies, kurios tarnauja su
kardu, šautuvu, o ne sykį ir su
kepure bažnyčiai. Man geriau
patinka kamža, žvakė, vėliava
ir kryžius prie bažnytinių apeigų. Užtat aš patarčiau ir
kitoms parapijoms katalikiš
koms
primint
patarnavimą
Brostvininkų. Mylimoj tėvy
nėj brostvininkų giesmės vis
pakelia mislį prie Dievo.

“DARBININKO

Spaustuvėje
Visokius Spaudos Darbus Nuo mažiausio iki didžiausiam

Kainos prieinamos

“DARBININKAS”
242 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Lietuvių Balsas
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Vyčių susirinkimas.
Birželio 24 d. buvo vyčių su
sirinkimas. Prisirašė 5 nauji
nariai. Tarpe jų klierikas Jo
nas Bakšys. Jis žadėjo uoliai
tarp mūs veikti. Buvo daug
kalbėta apie žaidimus ir lavi
nimąsi. Buvo išrinkti delega
tai į seimą. Išrinkti Jonas
Bakšys ir klebonas kun. Pet
raitis. Rašt. V. Dregunaitė at
sisakė ir jos vieton išrinktas
Jonas Gailiūnas. Prie mūsų
kuopos vaikinų rašosi dau
giau, negu merginų.

K. G.

Parašė KUN. J. ŽIDANAVIČIUS.

VISAS PELNAS SKIRIAMAS NUKENTĖJUSIEMS
DĖL KARĖS.
Visi turėtų nusipirkti, kad geriaus apsipažinus su religi
ja ir sykiu sušelpsite nukentėjusius šuo karės. Labai tinkamos
platinimui. Reikalaukite tuojaus.

“DARBININKAS”

Apskaitliavimą už darbą prisiunčiam pareikalavus.
Reikale visuomet kreipkitės

Piknikas.

ATHOL, MASS.

Apie Religijos pradžia ir jos reikalingumą”

So. Boston, Mass.

242 W. Broadway,

HOMESTEAD, PA.

K. V. Kr.

IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGELĖ

KAINA: 10 centų.

atlieka

Brostvininkas.

Birželio 19 d. Homestead
parke L. Vyčių 11 kuopa bu
vo surengus pikniką. Žmonių
buvo pilnas parkas, nes jau
nimo buvo privažiavę iš visų
apielinkių.
Toji kuopa turi chorą iš 40
narių. Jo vedėjas yra vargo
nininkas p. J. Sanolis.
Yra čia ALRK. Moterų Są
jungos kuopa, kurioj dirba iš
visos širdies p-lė O. Pikučiukė
ir p-lė A. Aučiutė.

“Pažinkime Socijaiizmą”
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‘‘Lietuvių Balsas” rūpinasi žadinti lietuvių tautos
sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų karės
pabaigos.
‘‘Lietuvių Balsas” padeda šviesties ir tobulinties;
jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokinti iš
svetimtaučių kas tik dora ir naudinga, o nesigabenti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautą.
‘‘Lietuvių Balso” didžiausias troškimas sujungti tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruošti
kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karę dirvonais, prirausta duobių ir griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai aptveriami.
‘‘Lietuvių Balsas,” dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius brolius,
seseris, gimines ir pažįstamus.
‘‘Lietuvių Balso” kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9
mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb.
60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45
kap. Skyrium numeris 5 kap.
Skelbimų kaina. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą — 60 kap.;
po teksto — 30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems giminių
arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. petit* eilutė, giminių ieškantiems po teksto 10 centų petito ei
lutė.

PAVYZDINGAS BLAIVININKŲ
LAIKRAŠTIS

“Tautos Rytas
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‘TAUTOS RYTUI” sandarbininkauja mūsų gabiausieji rašytojai ir mokslavyriai.
‘TAUTOS RYTĄ” skaito visi prakilnesniu
minčių žmonės.
‘TAUTOS RYTĄ” remia visi kurie lietuvii]
tautą gerbia ir jos pakėlimu rūpinasi.
‘TAUTOS RYTĄ” visi-myli, kurie Lietuvą
myli.
‘TAUTOS RYTO” baidosi svaigalų prieteliai.
‘TAUTOS RYTAS” visus myli ir nuo svai
galų dar neatsikračiusiems išrodinėja
jų nelaimingą padėjimą ir apšvietimu
jų proto ir sustiprinimu jų valios su
grąžina juos į eiles ištikimų žmonių
Dievui ir Tėvvnei.
SKAITYK, TAT IR PLATINK
‘‘TAUTOS RYTĄ.”
Metams 75c., paskyras numeris 7c.,
užrubežyje metams $1.00.
‘‘TAUTOS RYTAS”
120 Bowen Str.,
So. Boston, Mass.

Tikyba ir Dora
(Mėnraštis)
laikraštis leidžiamas Kunigu Marijonų Chicagoje
eina du kartu į mėnesį.
Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš kata
likų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymų į visokius
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
Kaina metams: $1.00, vieno numerio — 5c. Agen
tams už metinę prenumeratų duodame 30c., už pavienius
numerius po 2c.
Adresas

1631 W. North Avenue,

Chicago, UI.

Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti le. krasos
ženklelį

Adresas:
LIETUVIŲ BALSAS,”

Petrograd, Baskov 29.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Sobrai. — Meldžiame nepa
laikyti blogu, kad Tamstos
pastarosios korespondencijos
nesunaudosime.
Jau keletu
kartų buvo apie tai rašyta ir
tegu dabar taip praeina. Jei
toliau kas nors naujo tuose
santykiuose atsitiks, tai mel
Ant galo dar pridursiu po
džiame parašyti.
nas Baranauske, kad pasira
P. K. Athol, Mass. — Atsi
šyčiau savo tikrų vardų ir paprašome,
kad nesunaudojame
vardęy jeigu to reikalautų
žmogus doras, apsišvietęs, at tamstos korespondencijos. Ko
sižymėjęs kuomi nors Cleve- respondencijose reikalinga at
lande, apie kurį būtų garbė sitikimai, veikimai, sumany
rašyti, bet tokiam Baranaus mai, o ne išvedžiojimai apie
kui kurį gerai pažįstu, kuris girtybę, apie naudingumų ge
niekados neužsipelnė pagarbos rų organizacijų. Be to kores
žodžio ir niekuo nepasižymėjo pondencijose žinios turi būti
užteks senos slapyvardės. Ra šviežios, naujos.
šai, kad neatsiliepei daugiau.
A. P. — Tamstos “Pasvei
Tikiu, nes gal jau nerasi laik kinimų” būtume indėję, jei
raščio, kuris talpintų tamistos ankstėliau būtume gavę. Ne
melus.
suspėjome indėti laiku. Taip
gi buvo permier ilgas.

Muzikos Mylėtojams Naujiena
NAUJAS SAVAITINIS LAIKRAŠTIS.

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

“Garsas”
“Garsas” išeis kas ketvergas didelių 8 puslapių
7 kolumnų formate.
“Garsas” bus vienu svarbiausių ir geriausių Amerikos lietuvių katalikų laikraščių.
“Garsui” sandarbininkauti pasižadėję gabiausie
ji Amerikos lietuvių rašytojai, publicistai, visuomeninkai.
“Garso” prenumerata metams $2.00, pusmečiui
$1.00.
Korespondencijoms ir prenumeratai siųsti antra
šas:

456 GRANO STREET,

BROOKLYN, N. Y

Detroit’an nesenai atvažiavo muzikas
A. ALEKSANDRAVIČIUS,

baigęs Varšuvos muzikalę konservatoriją, ir atidarė

LIETUVIŲ MUZIKOS MOKYKLĄ.
Mokinama ant Piano, Smuiko, Choro Giedojimo
ir Vargonininkavime. Taipo-gi išguldoma Teorija,
Harmonija, Kontropunktas, Instrumentadja ir Mu
zikos Istorija.
Užsirašyti į bile kurį muzikos skyrių galima
dienomis ir vakarais. Kaina labai prieinama, o
mokslus einančiam jaunimui nemaža nuolaida. Vi
siems, kurie norėtų pasimokyti muzikos, patariame
imti lekcijas šioje lietuvių muzikos mokykloje.
Adresas:

A ALEKSANDRAVIČIUS
Vedėjas

180 Oardoni Avenue,

t

Detroit, Mich.

Vietinės žinios
Marijos Vaikelių Draugija

rengia liepos 5 d. savo nariams
gražų išvažiavimą į Spot Pond.
Dalyvaus išvažiavime, kaip te
ko patirti, visi dr-jos nariai.
Vaikučiai žada ant tyro oro
smarkiai pasilinksminti ir pa
žaisti ir įvairių šposų prikrės
ti.
Užkandžius turės kiekvienas sau, tik šaltakošės bus
duodama veltui.
Išvažiavimo vedėjomis bus
p-lės M. Kilmoniutė vaikų mokytoja ir p-lė Bronė Valentukė Marijos Vaikelių Draugijos
pirmininkė ir keletas kitų.
Vaikas.
Nuo liepos 2-ros dienos “Ge

orge Frisbe Hoar” mokykloje
prie 5-tos gatvės, So. Bosto
ne, ačiū klebono kunigo Ta
rno Žilinsko pasidarbavimui
prasidės pamokos Bostono lie
tuvių parapijos vaikams. Bus
mokinama lietuvių kalboje
skaityti, rašyti ir gramatikos.
Patartina tėvams savo vaikus
į tą mokyklą leisti, kad jie
galėtų tinkamiau savo tėvų
kalboje prasilavinti ir likti ateityje gerais tėvynainiais.
Pamokos bus visą vasarą, nuo
liepos iki rugsėjo pradžios.
Negeistinas

L. S. D. 1-mos kuopos mė liečiu kol kas

nesinis susirinkimas atsibus
liepos 5, 1917, ketverge 7:30
vaL vakare šv. Petro parapi
jos svetainėje. Todėl visi na
riai privalo susirinkti, nes L.
D. S. seimas artinasi, o mūsų
kuopoje yra narių, kurie yra
skolingi LDS. mėnesinių duok
lių. Tai-gi malonės užsimokė
ti, idant nebūtų suspenduotais
seime.
J. L. Petrauskas
Kp. Pirmininkas.

TAUTOS FONDO 11-ojo
skyriaus susirinkimas bus 5 d.
liepos, ketvergo vakare, šv.
Petro parapijos svetainėje 8-tą
vai. vakare. Visi nariai ir ko
lektoriai malonės atsilankyti.
Ypatingai gi kolektoriai, pasistengkite išrinkti mėnesines
mokestis, nes yra tokių kolek
torių, kurie dar už gegužio mė
nesį neišrinko duoklių.
Valdyba.

Al. L. Račkus, studentas Lo

jolos Univertiteto Chicagoje,
pradėjo prakalbas sakyti Nau
josios Anglijos lietuvių kolo
nijose. Birželio 29 dieną, pra
važiuodamas Bostoną buvo
apsilankęs ir “Darbininko”
Redakcijoje. Pirmas prakal
bas pasakė Norvood’e, Mass.
birželio 29 d.

atsitikimas.

Socijalistų taikos

paroda Rrrez. — «i. .retraitis,
Bostone, liepos Imą dieną už
1505 Carson St,
sibaigė nelaimingai.
Karei
S. S. Pittsburgh, Pa.

viai pėstininkai, jurininkai ir Vice-prez.: — K. Smigelskis,
daugelis civilių žmonių sudra
1 Eilėn St,
skė raudonąsias vėliavas paCarrick Pa^
rodaujančių, kuomet tie rin
Mt Oliver St
kosi ant Boston Common dar Prot Sekr.: — J. Packevich,
žo, ir socijalistų ofise prie 14
2107 Wharton St,
Park sq. suadužyta rakandai,
S. S. Pittsburgh, Pa.
sudraskyta literatūra ir dau Fin. Sekr. — Jos. Danksys,
guma jos sudeginta.
138 So. 20 St

Nusipirkite atminčiai iŠ
“Darbininko” knygyno atvi
Jeigu nori surasti savo gi ručių su Tėvo kun. V. KULI
mines ar pažįstamus pasiųsk KAUSKO paveikslu. Labai
paieškojimą į “Darbininką.” gražiai atspausdintos ir parsi
duoda tik po 5 centus.
So. Boston, Mass. '
Už vieną sykį 50c.
” du
” 75c.
” $1.00
” tris
Ui paieškojimus pinigus
aiųginta ij kalno.

Paieškojimai

J. Marcinkevicz,

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

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

Kun. Pr. Augustaitis,

Kuomet prasidėjo piešimas
2106 Carson St.
614 W. Mahanoy Avė.,
vėliavų, kilo tarp minios pa J. Janauskas,
Mahanoy City, Pa.
nika. Buvo susirinkę ant
75 So. 19-th St,
daržo apie 20.000 žmonių. Ka M. Bražinskas,
PARSIDUODA GROSERNĖ
reiviai gerokai daugelį lazdo
1110 Freyburg St.,
IR BUČERNĖ. Priežastis par
mis apdaužė. Dauguma ne
J.
Kybartas,
davimo, savininkas turi eiti į
laukdami galo, tekini pasi
kariuomenę.
Geroje vietoje,
2115 Wrigįhts St.,
leido bėgti namo.
Pagalios
tarpe lietuvių ir tik viena lie
P. Kildušis,
visa paroda suiro ir žmonės iš
tuviška
grosernė. Norintieji
1811
Wharton
St.,
siskirstė.
pirkti kreipkitės šiuo adresu:
Pittsburgh, Pa.
Taikos parodoje socijalistų
236 Pearl St., Malden, Mass.
K. Vieraitis,
dalyvavo keli tūkstančiai.
1717 Arcena St,
N. S. Pittsburgh, Pa.
Kareivių žiaurus pasielgi
KAREIVIS Jonas Povilai
mas su socijalistų parodos Janitor: — J. Tamkevičia,
tis, Kauno gub., Šiaulių pav.,
2025 Jane St.,
maršuotojais, berods, užuo
Radviliškio valš., Veriškių so
Marshal:
—
jautos niekur neras, nes lais
džiaus ieško savo brolio Vin
C. Patckevich,
voje šalyje tokie dalykai nega
cento.
1908 Merriman St.,
li būti leistini.
Pirmiaus gyveno Dayton,
M. Bražinskas,
Galima su socijalistais nesu
Ohio,
o dabar nežinau kur. Jis
1110 Freyburg St.,
tikti ir prieš jų klaidingas ipats
ar
kas kitas atsišaukite
Pittsburgh, Pa.
dejas kovoti, bet tik ne kumšiuo adresu: Russia, Gor. Ekaščia ir lazda.
terinoslav Litovskij Komitet

nesinis susirinkimas atsibus Bowen St., patiko didelė nė
liepos (July) 6 d. 1917 m. Lie laimė, Subatoj po pietų jo
tuvių Kooperacijos svetainėje žmona atsivirino vandens su
22 Lincoln St., Brighton, Mass. sopinu ir bliudą su tuo vande
Prasidės 7:30 vai. vakare. niu pasidėjo ant aslos. Sū
Gerbiamieji kuopos nariai ir nus Antanas apie 4 metų am
narės, būkit malonūs visi atsi žiaus, motinai nematant isėlankyti į šį susirinkimą nes do į tą bliudą ir baisiai nusiturim daug svarbių reikalų plikino. Nedėlios vakare kū
aptarti. Taipo-gi reikės išrink dikis mirė.
ti naują finansų raštininką
Buvusia miesto Bostono ma
nes buvusis išvažiavo į kitą
miestą. Beto bus išduodama joras Fitzgeraldas įvairiais
raportai iš kasos stovio ir de būdais stengėsi Sūv. Valstijų
legatų, kurie buvo apskričio valdžią intikinti, kad būtinai
suvažiavime. Bus visiems svar į kareiviją reikia paimti viąjas
bu pasiklausyti ką gero nuta ateivius. Šiuo reikalu p. Fitz
rė gerbiamieji delegatai Nau geraldas net YVashingtone lan
jos Anglijos’LDS. Apskričio kėsi pas prezidentą ir kitus
suvažiavime. Tad visi ateikit diplomatus, bet kol kas nie
ir naujų narių atsiveskit prisi kas buvusio majoro neparėmė
rašyti prie LDS. Širdingai vi ir jis dabar anglų spaud. skun
džiasi, kad jo nuomonę visi
sus kviečia

paniekino.

Storasis Jonas.

teis
mas su “Ateities” Bendrove
tęsiasi toliaus. Birželio 26
dieną buvo visi] šėrininkų su
sirinkimas, teisine buvo pa
kviestas ir K. Jurgeliūnas,
Bendrovės pirmininkas.
‘ ‘ Ateities ’ ’ šėrininkų

Šėrininkas.

ŠV. ELZBIETOS DRAUGUOS
VALDYBA HARTFORD,
CONN.

Pirm. — Paulina Geležiutė,
41 Capitol Avė.
Prot. Rašt. — Mare. Pateckaitė,
234 Park St.
Fin. Rašt. Veronika Šmitkiutė,
4į Hungerford St.
Kas. — Felicija Plikūnienė,
103 Bond Str.
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Juokų, satyros, pašaipos, mokslo, dailės ir
literatūros mėnesinis laikraštis.

“Žvirblis“ yra geriausias ir linksmiausias laikraštis
visame pasaulyje. “Žvirblio“ žinios taip yra indomios ir
teisingos, kad net visų kariaujančių viešpatijų karaliai
prieš valgį, po valgio, rytą ir vakarą skaito “Žvirblį“
ir juo negali atsigerėti.
“Žvirblio“ juokai ir devyniomis pėtnyeiomis surūgusius žmones pralinksmina; vyrai, moterys, vaikai, merginos ir vaikinai “Žvirblio“ pasiskaitę jaučiasi laimingi
ir visuomet sako, kad už “Žvirblį“ nieko pasaulyj nėra
geresnio.
“Žvirblio“ moksliškumui niekas negali prilygti,
“Žvirblio“ išradimais pasinaudoja net šio pasaulio mokslavyriai. Todėl jei norit būti civilizuoto pasaulio civilizuotais žmonėmis — skaitykit visi “Ž virbi į.”
Kaina metams $1.00. Askiri numeriai po 10 centų.
“Žvirblio“ sostapilio antrašas toks:
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Jonas Povilaitis.

SUŽEISTAS KAREIVIS An
tanas Sielius ieškau giminių,
brolių ir pažįstamų. Kauno
gub., Šiaulių pav., Lūkės vai.,
Usmelgės kaimo. Prašau atsi
šaukti šiuo adresu: Russia,
Gor. Moskva, Selo Sesveckoe,
Aleksandrovskoe ubežišče, D.
No. 5, Antanas Sielius.

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

“Žvirblis”

į|

noslavskoi gub. Poč. Šta. Juzovka-Rudnik, Aleksandrovskaja gora V. Petrikas, Russia.
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Farmos! Farmos!
Lietuviai, norėdami pirkti farmas, privalote ge- <
rai apsižiūrėti kur ir kokią žemę perkate, nes kitaip ■
galite baisiai apsigauti ir prarasti visus savo sun
kiai uždirbtus centus.

Mes stengiamės kiekvieno lietuvio atkreipti atydą ir patariam visiems pirkti farmas YVisconsino
valstijoj, Clark paviete, nes čia yra viena iš geriau
sių ir puikiausių apielinkių dėl apsigyvenimo mū
sų lietuviams. Čia žemė yra puiki ir derlinga, juod
žemis, apačioje su moliu; visokie javai puikiai dera.
Šios farmos randasi pačiame viduryje Wisconsino valstijos, arti miestų, geležinkelių, mokslainių
ir visų parankamų, kas tik žmogui reikalinga
dabartiniame gyvenime. Čia farmas galima pirkti
ant labai lengvų išmokesčių, nors ir biedniausias ♦:
žmogelis gali įsigyti sklypą puikios žemės ir gyven
ti sau ramiai, nebijodamas bedarbės ir blogų lai
kų.
Atvažiuokite, o persitikrinsite patįs, nes kitaip
negalite nuspręsti šių farmų gerumo ir žemės der
lingumo. Dėl platesnių žinių rašykite laišką, mes
T suteiksime sąžinišką patarimą.

i
i
i
it

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

Reikalaujame agentų kiekviename mieste. Už
mokestį agentams duodame gerą. *

Ateivių.— nepi*13

y..
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Niekur kainos negali būti
sulygintos Bostone su
mūsų kainomis.

75c. Lindėja (linoleum)
.
35c. mąstąs.
Užlaikau visokios rūšies $24.00 Geriausi vaikų veži
maldaknygių ir įvairių svieti
mėliai (Carriages)
$16JJ0
škų knygų.
$ 6.50 Geležinis lovos...... 4.75
Parduodu už pigią kainą.
20.00 Bresinės lovos ......... 134®
U žrašinėju laikraščius: 15.00 Šaldytuvai (Refriger‘ ‘ Darbininką, ”
“ Draugą, ’ ’
ators) .......................... 10JO
“Žvaigždę,” “Vytį,” “Žvir 5.00 Minkštais viriais ir ablį,” “Tautos Rytą,” “Pa
pačia šieninkai (matžangą,” “Moksleivį,” “Mo
resses)............................ 3.75
terų Dirvą” ir “Garsą”
13.00 Ąžuolinės kamodos... 8J®
Galite gauti ir pavieniais 24.00 Aks. karpetos 9Z12..A7AG
egzemplioriais.
14.00 Vilnonės ar valakniKreipkitės pas:
nės ................................ 10.95
7.50 Sulenkiami vežimėliai
Andriejų Kulbicką,
vaikams ...................... 5.96
7602 Aberdeen Avė., N. E.
35.00 Ketvirtainės ąžuolinės
Cleveland, Ohio.
šėpos.............................. 26.75

Pasipirkite pavieniais nume Mes parodysime daugiausia ir
riais “Darbininką,” “Drau- pilnai pripildytus namus įvairios
rūšies rakandais So. Bostone.
gą” ir kitus katalikiškus laikraščius pas:
Turime šimtais visokių rakandų
K. V. PETRONĮ,
11 Congress Avė.,
Waterbury, Conn.

Prie lietuvių bažnyčios.
AR NORI GAUTI GERA
DARBA

H
|
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Sutaisau receptus su didžiausią atida, nežiūrint, ar
tie receptai Lietuvos ar Amerikos daktarų. Tai vienatinė lietuviška aptieka Bostone
ir Massachusetts valstijoj.
Gyduolių galit gaut, kokios
tik pasaulyj yra vartojamos,
Galit reikalaut per laiškus, o
aš prisiųsiu per eipresą.
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K. HDLAUSKAS

i Aptiekorius ir Savininkas «
i Tel So. Boston 21014 ir 21013. 2
! 226 Broadway, kampas 0 St, |

LABAI NAUDIN

GOS KNYGOS.

“APMĄSTYMAI VISIEMS ME
TAMS IR KVENTĖMS.“
Dvi stambios knygos, po 500 pusi.
Drūtai audeklu apdarytos $3.00
Popieros viršeliai.................. $2.50
“DVASIŠKOJO GYVENIMO
VADOVĖLIS.”
Audeklą apdarytos .
$1.00
Popieros viršeliais .
$0.75
Galima jas gauti:
“DARBININKO” KNYGYNE
242 Broadvay, So. Boston, Mass.
I Ir pas:
1
KUN. A. STASIUKYNĄ, 2634 W. 67th St.,
Chicago, UI.

James Ellis Co

PIRMO < KLESOS

Lietuviška-Polska
LIGONINĖ.

I

DANTISTAS

:r
■ i

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

197 Broadway, S. Boston, Mass.
Telefonais. Boston 1194-ui

Daktarai dieną ir naktį

DR. W. T. REILLY

Centrai Spa.

469 Broadway,So. Boston,Mass.
PRIE DORCHESTER STZ

j

Broadway, So. Boston, Mass.

Nusipirk mosties.

SOUTH BOSTON, MA8S.
TEISINGIAUSIA IR GEŠIAUŠIA LIETUVIŠKA
APTIEKA.

MES GVARANTUOJAME U*
KIEKVIENA PARDUOTA RA
KANDĄ.

The Benu Pitman School of
Kampas B ir B’way,
Shorthand.
Katherine Evans Walsh valdytoja
SOUTH BOSTON.
Duoda dienines ir vakarines
PINIGAIS ARBA ANT
lekcijas Shorthand, Typewriting
IŠMOKĖJIMO.
ir Stenotypy. Mokina po vieną.
Darbas užtikrintas.
ATDARA: Panedėlio ir Su
Telephone eonneetion.
batos vakarais.
51 M. St., SO. BOSTON, MASS.

Izid. Bernotas,

9 Lawrence St.,
Brighton, Mass.

nupiginta kaina, kuriuos mes
kiekvienam išrodysime ir taip-gi
jų kainas.

Mokykis amato

Kampas Dorchester Street.
Paieškau draugo Kazimiero Mitkaus, paeina Kauno
Geriausia vieta, kur gali
gub., Telšių pav., Tikslių par.. ma gauti įvairių rusių SAL
Geidžių kaimo. Metai atgal DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ice
gyveno Norwood, Mass. pas -cream), SODA ir CIGARŲ.
kui girdėjau, kad išvažiavo į
Taipgi įvairių
New Haven, Conn.
FRUKTŲ-VAISIŲ.
Jis pats ar kas kitas apie
Prielankus patarnavimas.
jį žino praneškite man. TuTel. So. Boston 21032
riu svarbų reikalą:

“Žvirblis”
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
“Žvirbliui“ tuojaus reikalingi agentai.

Rtkan du
Verte!;

Sustok! Skaityk!
Galvok!

REIKALINGAS tuojau tik
rai gerai mpkąs vesti didelį
bažnytinį chorą į šv. Juozapo
lietuvių parapiją Mahanoy Ci
Iždininkas:
—
B.
W.
Woshner,
ty, Pa. Algos 60 dol. ir įeigos.
Parodoje dalyvavo taipgi ir
1514
Carson
St.
Zakristijonauti
nereikia. Krei
lietuviai socijalistai iš So. Bo
Direktoriai:
pties:
stono ir aplinkinių miestelių.

I
---------------Nelaimė. Antaną Andriu
BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kuopos svarbus mė kaitį, gyvenantį po No. 132

Valdyba,

DR-JOS KURIOS “DARBININKĄ” TURI PAĖM?
UŽ ORGANĄ.
LIETUVIŲ PILUSIŲ DRJA VAKAR. PENNSYLVANUOJ.

■

Nedėlioj, liepos 1-mą die
Birželio 26 d., Rapalis pasipirko ledaunę, (Refregerator) ną Hudson, Mass. kalbėjo
iš Lietuviškos Rakandų Krau “Darbininko” administrato
tuvės (Lithuanian Furniture rius, p. A. F. Kneižis.
Co.)
Iš krautuvės 268 W. BroadKetverge birželio 28-tą d.
way pirkinis nusiųsta V. M. apie 4-tą vai. po pietų kaip
Rapaliui 164 Silver St. Tą mums praneša M. Ž. bučemėje
pačią dieną 12 vai. vakare atsitiko nelaimė. Vienas vai
Pranas Žilavičius gyvenantis kas buvo atsiųstas pirkti “stei262 Fourth St. atėjo pas V. ko” ir parsinešė namo labai
M. Rapalį stubon, užlipo ant storai supjaustytą, tai iš tos
antri] lubų, ir radęs naują le priežasties turėjo atgal atneš
daunę (Refregerator) kalido- ti, ir pareikalauti, kad būti]
riuje, nusitraukė trepais že ploniau supjaustyta. Reika
myn ir bandė, užsidėjęs ant lavimą bučeriai išpildė taip,
pečių neštis namon. Bet jie- kad ir šitą sykį buvo “steidaunė pasirodė nešiku’., per kas” supjaustyta, kaip ir
sunki, tai jis ją pavertė ant pirmiaus ir vėl buvo sugrąžin
gatvės. ' Thiom syk vargšą ta ir pareikalauta kaip ir pir
besikankinant pastebėjo poli miaus. Kaip jau buvo trečią
cistas ir pribuvo jam pagelbon kartą atnešta, tai vienas iš dar
ir abudu nugabeno policijos bininkų J. Ž., kuris buvo susi
stotin. Ant rytojaus policijos
atvadoje Pr. Žilavičius, pas rūpinęs uždarymu smuklių tą
tatytas prieš teisėją,
li dieną buvo išsitraukęs. Kitas
kosi pripažintas kaltu, ir nu darbininkas matydamas kad
teistas 3 mėnesiams pataisos jam nekaip sekasi piaustyti
naman.
Taipgi ir užmokėti steikas, paprašė, kad pavelytų
už ledaunę, kurią versdamas jam supjaustyti. Šis pasaky
ant gatvės, sugadino. Ka mas pasirodė J. Ž. įžeidžiančiu.
dangi V. M. Rapalis nepasira Tuomet J. Ž. peiliu kuriuo plo
šė priimdamas nuvežtą pirki vė steiką braukšt tam darbi
nį, tai pirkinis pasirodė, kad ninkui per žandą ir išmušė po
esąs (Lithuanian Furniture rą dantų ir atplėšė dalį veido,
Co.) nuosavybė. Pr. Žilavi kad net dantys buvo matyti.
čius turi užmokėt Rakandų Tuomet tasai darbininkas da
Krautuvei ir pasiimt ledaunę. vė žinią policijai ir tuojaus aip, » •
•t
Žinąs. tėję poliemonai išvedėjo savi
—
_________ -am*— ninką ir J. Ž. kurie buvo nu
Dar sykį primenam So. Bo gabenti į policijos stotį No. 6.
stono ir apielinkių jaunimui, Ant rytojaus buvo teismas ir
kad liepos 4 dieną Lawrence kaip mums praneša, kad J. Ž.
Vyčiai rengia puikų išvažiavi gavo už tai 2 mėnesiu į belan
mą Lawrence apielinkėje vadi gę ir pasirodė kad net regist
namoje Methuen, Mass. Bus ravimosi kortos neturėjo.
tame išvažiavime, kaip žada
Reporteris.
rengėjai, labai smagu ir link
sma, todėl visiems’ patartina
Papildymas. Surašė auko
tenai nuvykti.
Nuo išvažia
vimo visas pelnas skyriamas tojų Popiežiaus dienoje buvo
nuo karės nukentėjusiems lie praleista Teklė Zokaičiutė, au
kavusi $5.00. '
ztuviams.

,

į kariuomenę
dar negalės paimti, bet to
lius apie ėmimą ateivių kongresan jau rodosi yra rengia
mas.

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

Nedaliomis

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

nuo 10 vai. ryta
iki 4 vai. vakare.

Tel So.Bo.ton 270

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

536 Broadway, So. Boston.
TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso
1-3 P.

M

yno*
7-9 P.II

7

do visokias ltoaa
Priskiria Akintos.

419 Boylston St. Boston, Mass.

lLLIS McCLEARY C0

i

Prirengiam pilnai $150.00
ūdotuves už
žtikrinan- n
gvaranti- 0
arba vi

čių nėra.

NUO ADMINISTRACIJOS.
Šiuomi pranešame visiems
savo skaitytojams, kurių pre
numerata pasibaigė arba jau
baigiasi, kad pasiskubintume
te atnaujinti, nes mes kaip tik
išsiuntinėjame pranešimus n
negavę jokio atsakymo, ture
sime sustabdyti siuntinėjimą
“Darbininko.”
Taip reikalauja pačtas, o an
tra pabrangus popierai negali
me siuntinėti ant abejo.
Kaip gaunate žinią tuojaus
pasirūpinkite prisiųsti money
order arba čekį.
Jeigu to negalite padaryti
parašykite nors kada prisiusi
te pinigus.
Pasitikime, kad mūsų skaity
tojai ir rėmėjai paklausys ir
nevilkins prisiuntimą

“Darb.” Administracija.

sai nemokykite.
Tel. Back Bay 6722

566 Wa8hington St Boston.
Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)
Priėmimo vatondo*'
Ntx>2 iki S popl«t. Nuo 7 iki S vakare
509 BROADVAY Cor. G ST. SO . BOSTON
Tai 602 S. B.

Dr. Ignotas Stankus
210 S.BrM4SL,PbilaMsua,F
Physician and Surgeon (lietuvn gydy
tojai ir chirurgas pabaigs* Indi
Universitetą) Gydo visokias liga* vy.
ru, moterių ir vaiku. Daro operacija*.

Ofleo valando*: 9-lt rišo. M po piet, 7-9
loma: 9-11 rito 1-4 po
vakaro

M
»

