Kaip protas, taip ir patyli
mas neleidžia mums tikėtis,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atmes*
— W a s h i n g t on.

•‘DARBININKO” KAINA:
tris kartus savaitėje.. .$3.00
vieną sykį saavitėje... $1.50
Bostono apielinkėje .. .$4.00
Užrubežyje metams.... $4.25
Vienas numeris................ 3c.

TeL 620 so. Borton.
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Reikalingas sujungtas Skilimas vokiečių tautoj. Aidoblistai kelia maištą
veikimas.
Daugelis manė, jog sujung
AIDOBLISTŲ DŪKIMAS.
tos Vokietijos jokios pasaulio
Aidoblistai (I. W. W.) pra
galybės negali įveikti, arba
dėjo siausti vakarinėse valsti
galės tik po neišpasakytų nuo
jose taip, jog vietos policija
Kas valanda iš Vokietijos stolių ir po ilgo laikų. Dauge
ir milicija sū jais jau negali
laukiama žinių apie didžias lis manė, jog kaizefizmas tik
apsidirbti. Jau šaukiasi paperversmes valdžioj.
Spren iš vidaus' tegali būt '• įveiktas.
gelboš iš Washingtono. Karės
džiant pagal ateinančių žinių, Bet visi žinome, jog jei ne kai
sekretoriui pranešta, jog val
tai išrodo, jog perversmes ne- zerio valdžios norai užkariauti
stijose Idaho, Montana, Washišvtvigtmos.
Įvyko Vokieti žemių, tai taikos įvykinimas
ington, Arizona, California ir
joj galų gale skilimas tarp val- būtų greitas. Todėl visas pa
Oregon paraližuoja pramonę ir
Ižios ir žmonių.
saulis dabar laukią patvirtiterorizuoja darbininkus. Kaijnančių žinių iš Vokietijos apie
Visos tos perversmes eina
kurios kasyklos turėjo užsida
valdžios.
dėlto,
kad Vokietijos katali IĮ nuvertimą junkerių
ryti, kaikur medžio darbai
kai. kurie sudaro Reichstage Ten neatsikartos Rusijos re turėjo dėl tų padaužų sustoti;
(parlamente) galingą partiją voliucija, Vokietija yra daug daugelyje vietų netrukus dar
tvarkesnė tau
(centrą) pasistatė prieš kaize- kultūringesnė,
bai turės sustoti. Savo veiki
ta
ir
netvarkos
ten
nekils. Ga
io ministerius ir visą valdžią,
mą plečia ir tarpe ūkininkų.
ministekurią dabar remia tik
dvari li ten tik persikeisti
Ūkio darbininkus verčia prie
ninkai,
(junkeriai) ir milita- riai, kuriems labiau rūpės tai jų prisidėti,
o atsisakantiems
ka, o ne užkariavimas. Tuo
■istai.
grūmoja, baugina. Agitatoriai
met Vokietijos valdžios kripssako sudegysią suvalytus ja
Katalikų Centras
susitarė
nis persimainytų ir taika ūmu
vus, šieną Kur tik pasisuka
•u -ocijalistais ir atsisakė bal laiku įvyktų.
tie pabaldos, ten žmones įvasuoti už karrię paskolą.
Vokietijos autokratai yra
ro į baimę,
Netvarka visur
Jie išgalėjo pasikin
Vokietijos katalikų
vadai gudrūs.
platinasi.
pastaruoju laiku važinėjo
po kyti savo vežiman ir socijalis
. Tuo tarpu karės sekretorius
Šveicariją ir Austriją,
o su- tus. Gali atsitikti, kad jie ir
laukia žodžio iš gubernatorių
! grįžę, šoko prieš kaizerio val- dabar numalšįs savo oponen
tų valstijų, kur aidoblistai
Kaikurie Amerikos lai- tus.
Ii ižią.
pradėjo
siausti.
I

KATALIKAI PRISPYRĖ
PRIE SIENOS KAIZE
RIO VALDŽIĄ.

LIET. INF. BIURO WASP. S. Tolimesniam susižino
HINGTONE, PRANEŠIMAS. jimui meldžiame adresuoti į
Labai svarbus reikalas.
Tik ką gavome visą pluoštą
dokumentų nuo
Viršiausios
Lietuvių Tautos Tarybos nuo
latinės delegacijos Šveicarijo
je.
Dokumentai begalo svar
būs ir reikalauja greitos Ame
rikos lietuvių akcijos.
Neku
rie iš jų adresuoti į Amerikos
Lietuviu
Tarvba,
tikimės,
kad A. L. T. apsvarsčiusi ir
matydama reikalingu,
pas
kelbs spaudoje jai prisiųstus
dokumentus.

L. I. B. žemiaus nurodytu ant
rašu, arba p. Miliauskui, A.
L. T. raštininkui.
Šį prane
šimą siunčiame tiems laikraš
čiams, kurių antrašus turėjom e, nes ne visi laikraščiai
mums ateina,
Iki šiam laikui
ateidinėjo tik “Darbininkas,”
“Vytis,”
“Garsas.”
Mel
džiame visų leidėjų siuntinėti
mums savo laikraščius. Iš an
ksto tariame širdingą ačiū.
Meldžiame tėmyti mūsų naują
antrašą:

L. I. B., 3613 Fourteenth St:
šiuo tarpu mes paminėsime N. W. Washingtcn, D. C

tik tiek, kad tuose dokumen
tuose pakeltieji klausimai lie
čia visus Amerikos lietuvius,
ir reikalauja nuo jų sutartino
ir neatidėliotino veikimo. Pirm
paskelbiant spaudoje prisiųs
tus dokumentus, Lietuvių In
formacijos Biuras mato reika
lingu, kad visų Amerikos lie
tuvių faktiškų srovių atstovai

Rusams sekasi.
NAUJAS RUSU LAIMĖ
JIMAS.

krašč'ai spėlioja,

būk

žius patarė Vokietijos

popie-

katali

Rusai nesulaikoipai žengia
sueitų -pasitarti ir visapusiškai •linkui Lvovo.
Rusų pulkai kų va<Iams pradėti spausti vai
apkalbėti paduotus klausimus. persikėle per Lomnicos upę irzdžią ir reikalauti paskelbimo
taikos išlygų ir vidurinių reTo reikalo atlikimui, mes paėmė Kalusz, kur buvo teu [formų. Tie laikraščiai spėja
patartume, kad Amerikos Lie tonų generalio štabo buveinė. ir džiaugiasi, kad Katalikų
tuvių Taryba būtų dapildyta, Rusams vadovauja gen. Kor- Bažnyčios galva savo galinga
Per penkias dienas ru
t. y. kad srovės dar neturim j nilov.
intekme remia talkininkus.
sai
pasivarė
20 mylių.
čios Taryboje savo atstovų, j
Dabar Berlinas ūžia, kaip bi

tuoj juos išrinktų.
Bet jei Į
tas pasirodytų negalimu atlik-]
ti trumpame laike, tai pakol
RUSAI IR VARYSIS
kas mes netik, kad patariame,
PIRMYN.
bet vardan Lietuvos laisvės
grieštai reikalaujame, kad vi
Į New Yorką atvyko Rusijos
sos Amerikos lietuvių politiš
princas Galicin su kitais dviem
kos srovės kuogreičiausiai iš
laivyno oficieriais. Galicin pa
rinktų atstovus sudarymui be sakė:
ndrų pasitarimų laikiną komi
tetą.
Patartume rinkti po
“Tas, ką Rusija dabar da
tris atstovus nuo kiekvienos ro Galicijoj yra užtikrinimu,
srovės.
Pirmas to komiteto kad ji ir ateityje tęs savo vei
pasitarimas turėtų įvykti New- kimą. Rusijos armija išsiren
Yorke, ne vėliaus kaip 24 d. gė kelionėn į Berliną ir dabar
liepos, š. m.
Yra geistina nebus pertrūkio. 1915 m. ji ėjo tuo pat keliu, bet buvo pa
kaip galima greičiausiai.
Mes tikimės, kad gerb. vi pildytos judošystės ir turėjo
suomenės veikėjai supras mo-1 apsistoti. Bet dabar Rusija vmento svarbą ir kuoveikiau- ra suvienyta ir grįžimo nebus.
siai imsis už virš nurodyto Rusija banguos pirmyn masomis iki pergalė bus užtikrinta.
darbo.

Pavelykite mums pasakyti,
kad iš visų pranešimų iš Švei
carijos matosi, kad Lietuvos
laisvės klausimas stovi ant
prapulties krašto, kad jau vo
kiečiai baigia siurbti paskuti
nį gyvybės lašą iš Lietuvos kū
no, tas gandas apie Lietuvos
neprigulmybę buvo tik gud
riai apgalvoto, bet tuščio šū
kavimo aidu; kad iki šiam
laikui mūsų —‘ Amerikos lie
tuvių veikimas sulyginus su
reikalu mažai ką tereiškė, kad
milžiniškas darbas dar prieš
mus, ir kad didesnę dalį to
darbo privalo padaryti Ameri
kos lietuviai.
Kad atsakan
čiai atlikti mums paskirtą dar
bą, privalome tinkamai pasi
dalyti tuo darbu, dirbti sutar
tinai ir intensjviai.
Kitaip,
mūsų darbas nieko nereiškia.
Akivaizdoje to visko, kas aukščiaus pasakyti, mes ir krei
piamės į lietuvių visuomenės
veikėjus ir. reikalaujame neatdėl iotinos akcijos nurodytose
srityse.

EX CARO PASIULIJIMAS.
Rusijos buvusis caras Nikalojus atsišaukė į dabartinę Ru
sijos valdžią, siūlydamas sa
vo turtą valdžios paskolai. Jis
sutiktų savo pinigus skolinti,
jei valdžia sutiks jam ir jo šei
mynai mokėti pensiją. Dabar
jis pats turįs 900.000 rublių, jo
pati 1.000.000 rub., sūnus Alek
siejus 1.500.000 rublių, duktė
Olga 3.000.000, o kitos dukters
nuo vieno milijono ir dviejų
milijonų rublių. Tai-gi tai excaro šeimynos asmeninis tur
tas siekia netoli 9.400.000 rub
lių.

NUSKANDINO AMERIKOS
GARLAIVĮ.

Vokietijos submarinas nu
skandino Suv. Valstijų garlai
vį. Kansan. Nuskendo keturi
žmonės. Pats garlaivis buvo
Už Liet. Infor Biurą, vertas ■ trijų milijonų. Krovi
Bielsks.
nio vežė už du milijonu.

čių avilis.

Atpyškėjo didžiau

karvedžiai, kaizerio

įpė

dinis ir kitokie galiūnai.

Po

sieji

sėdžiai laikomi ilgiausi,

Tar-

po kito ko susidarė didelė opo

zicija prieš kaizerio įpėdinį.

Du
vokiečių
laikraščiai
Vossische Zeitung ir Lokal An
zeiger rašo, jog kanclierius
Bethman-Holhveg rezignuoja.
Taip daro dėlto, kad to griež
tai raštu pareikalavo Katalikų
Centras.
Katalikai apreiškė
jog taikos įvykinimas užsitęs,
jei kanclierius liks savo vietoj.
Viena telegrama skelbia, būk
ir kaizerio įpėdinis įsikišo, kad
kanclierius rezignuotų.

Aidoblistai, kaip ir socija
listai
priešingi stojimui į ka
VOKIETIJOJ UŽDERĖJIrę prieš Vokietiją. Negalėda
MAI MENKI. .
mi tiėsiog varyti agitaciją
Reichstage Vokietijos mais prieš karę, jie griebėsi kito
to diktatorius Batocki apreiš kio būdo — kelti netvarką,
kė, jog šiemet dėl stokos lie kur tik gali. Jie skelbia nai
taus vaisių ir daržovių užde- kinimą visokios pramonės iki
rėjimai menki, menkesni, ne kapitalistai nusibankrūtys, iki
gu
vidutiniški
užderėjimai. žmonės daeis iki tokio stovio,
Bet apskritai imant šiemet už- kuriame dabar randasi Afrikos
derėjimai geresni, negu pernai, negrai.
kuomet buvo labai blogi.
Ellensburge, IVash. suareš
tuota apie 60 aidoblistų, kurie
NEDARYSIĄ UŽPUOLIMO. gaišino javų valymą.
Nėra abejonės, jog AVashVokietijos karinių reikah]
i
ingtono
valdžia griebsis aštrių
žinovas
Moraht laikraštyje
Deutsche Tageszeitung rašo, priemonių suvaldyti tuos ne
jog Vokietija jau negalinti nuoramas. jei jie tęs savo
niekur padaryti ofensyvo. Iš- niekingą darbą.

rodinėja. jog Vokietija neiš
gali sutraukti Į vieną vietą
tiek kariuomenės, kad būtų
galima pavaryti pasekmingą
ofensyvą. Menki pasivarymai
brangiai kainuoja, o naudos
iš to nėra. Rašo, kad girdi
visa Vokietija laukia žinių aDanijos laikraštis Politiken pie pradėjimą nauji} žygių, bet
skelbia, jog ketvergo rytą laukimas bus veltas.
kaizerio įpėdinis turėjo ilgas
konferencijas su visų partijų
vadais.

Jou anksčiau buvo pranešta,
jog du Vokietijos ministeriu
— vidurinių ir užsienio reika
lų rezignavo. Dabar Holandijos laikraščiai skelbia, jog vi
si ministeriai su kanclieriu
priešakyje rezignuos.
Dabartiniai kaizerio minis
teriai yra tai konservatyvai,
stovintieji už praplatinimą Vo
kietijos rubežių.
Dabar Washingtono diplo
matai spėja, jog kanclieriu
gali
būt
paskirtas grafas
Bernstorff, buvęs ambasado
rius Amerike. Jis yra prie
šingas pan-germanistams.

Ligšiol Vokietijoj buvo be
galinis sutarimas. Visi rėmė
valdžią, visi sekė kaizerį, Vi
si klausė karvedžių. Dabar
kaip išrodo vokiečių tauta at
sidūrė ant kryžkelio. Valdžia
su- dvarininkais ir militaristais
žengia sau, o žmonės veržiasi
sau. Teisybė, liaudis darbinin
kai tyli, bet jų vadai parlamen
te prabilo.

SUBMARINŲ VEIKIMAS
MAŽĖJA.
Pereitą savaitę Vokietijos
submarinai nuskandino 17 gar
laivių. Palyginant su ankstes
niais rezultatais pasirodo, jog
tai labai nedaug tenuskandinta. Būdavo tokių savaičių,
kuomet buvo nuskandinta 55,
46, 32, 31, 28 garlaivių. Nuo
birželio pradžios submarinai
vis po mažiau tenuskandina.

Kaikuriose vietose, kur ai
doblistai labai inkirėjo ir kur
jie pasižymėjo savo veikimu,
pradėjo juos vaikyti patys
žmonės. Civiliai žmonės stojo
policijai talkon ir veikia prieš
nelabėlius. Iš miesto Bisbee,
Ariz. išvyta 1.100. aidoblistų.
Jie buvo sugrūsti į galvijų va
gonus ir išgabenti.. Laike vai
kymo buvo susirėmimas ir du
policmonai buvo užmušti.

NUSTATYS KAINAS.
Prez. "VVilson išleido proklemaciją, kurioj apreiškia, jog
netrukus valdžia nustatys kai
nas ant įvairių dalykų. Kai
nos turės būti visiems lygios.
Valdžia pasistengsianti nusta
tyti teisingas kainas. © teisin
gos kainos, pasak prezidentą,
yra tokios kainos, kurios pa
laikytų pramonę augštame lai
psnyje,
duotų pragyvenimą
vedėjams, kad jie galėtų mo
kėti darbininkams geras al
gas ir kad pramoninkai galėtų
plėtoti savo įstaigas.

_________
•
MAŽIAU MIRĖ. _

PEKINAS RESPUBLI
KONŲ APSUPTAS.
■ Chinijos sostinė Pekinas te
bėra respublikonų armijos ap
suptas.
Republikonų yra 60.
000 su 70 armotų.
Apie pa
sidavimą tebeina derybos. Im
peratoriaus kariuomenė nenori
pasiduoti be užtikrinimo jų
gyvybės.
Kitų viešpatysčių
diplomatai imperatoriaus ka
riuomenės vadui patarė pasi
duoti.
Vadas atsakė, kad republikonai gali juos išskersti.
Todėl pirma turi būti gyvy
bės užtikrinimas.

VIETOJ SVAIGALŲ
SALDAINIAI.
Atlantic City, N. J. — Čia
laiko suvažiavimą saldainių
pramonininkai. Vienas dele
gatas iš Chicagos nurodė, jog
prohibicija daug prisidėjo prie
padidinimo saldainių pramo
nės. “Sausose” valstijose dau
giau, kaip pasidvigubino sal
dainių
suvartojimas.
Labai
daug saldainių užsako Suv.
•Valstijų valdžia ir Europos
valstybių valdžios armijoms.
Europos valstybės užsako čia
tonų tonas saldainių armi
joms.

Pereiti 1916 metei buvo svei
kiausi New Yorko mieste. Tais
BAIGIA STATYTI
metais mirimų- . buvo .14. a«jt
LAIVUS. . .
f
1.000. Vaikų mirimas ir-gi
Suv. Valstijų laivų dirbtuvėje
žymiai buvo mažesnis, negu se baigiama statyti 300 laivi^
kitais metais Pernai iš 1.000 gaudymui submarinų. šį juvaikų mirė 93. o 1910 m. iš denį bus visi gatavi.
>
1.000 mirė 125.
I

L. D. S. REIKALAIS
\ : v

ĮNEŠIMAI
L. D. S. II. KONGRESUI
NUO L. D. S. 5-tos kp.
WATERBURY, CONN.

Darbin nkų Kalendorius” bū
tų leidžiamas kas metai.

7.) LDS. 5-tcs kp. susirinku
sieji nariai pripažino, kad L.
D. S. organas “Darb.” yra
1) Streikierių fondas palik vedamas geroje dvasioje ir
ti taip, kaip dabar, t. y. po vienbalsiai viri užgyrė, kad
25c. nuo nario.
ir toliau “Darb ” redaguotų
2.) Kad LDS. kp. remtų ne-1 tie patys asmens, t. y. Kun. F.
tik moraliai, bet
1_____ir _medžią_____ Kemėšis,, pp. Pr. Gudas, J.
EDISON TURI DIDI IŠ
giškai, Tautos Fondą ir visas •E. Karosas.
RADIMĄ.
kitas tautiškai katalikiškas įs
8 ) “Spaudos Sąv.” paskirti
taigas.
Tam
tikslui
rengda

tarp
18 — 24 d. Lapkričio.
Naujosios gadynės raganius Į
mos
vakarėlius
ir
t.
t.
Thomas Aiva Edison turi nau-1
Delegatais nuo LDS. 5 kp.
ją išradimą,
Išrado baisų į3.) LDS. 5-tos kp. nariai išrinkti p.p. Juozas V. Kovas,
nagį karei,
Išradimas yra svarstė apie didelį trūkumą ra Stasys Danaitis.
didelėje
slaptybėje,
Dabar štų paliečiančių socijologiją, ir
I
LDS. 5-tos kp. Valdyba.
mobilizuojama 1.000 gabiausių I t. t.
Atrado už reikalingą at
I
amatininkų, ištikimų šiai ša kreipti domą LDS., kad pasi
liai darbininkų išdirbinėti tą rūpintų išleist'. A. A. kun. A.
naują amuniciją.
Algos bus Kaupo rinktinius raštus, kaipo
CHICAGO, ILL.
mokamos dvigubos,
didelės vienintelio lietuvio socijologo.
dovanos už gerą darbą, viso
Naudingos prakalbos.
4)
LDS.
turi
rūpinties
leidi

kie pasilinksminimai dykai.
Liepos 2 d. Apveizdos Dievo
Bet visi darbininkai ant 10 mu vadovėlių, rankvedžių asalėj kalbėjo p. Sčesnlevičius.
mėnesių turi atsižadėti šio pa matams prasimokinti.

Išradimai

saulio.
Nebus valia'"nei su
kuo sueiti, laiškai bus cen
zūruojami.
Toks atsargumas
dėlto, kad jokiuo būdu niekas
nedažinotų apie naują išradi
mą.
Pitsburgo, Be. WestingPRADĖJO KALĖTI.
house kompanija mobilizuoja
Anarchistai Berkman ir Goltuos darbininkus.

dman jau pradėjo kalėti. Berk
man sėdi kalėjime mieste At
lanta, Ga- o Goldman Jefferson City, Mo. Abu pildys vi
sas kalėjimo taisykles.
Be to jie buvo nubausti po
$10.000. Tai valdžia užlaikė
$20.000 iš kaucijos, kurią jų
prieteliai buvo sudėję po sua
reštavimo New Yorke. Dabar
valdžia rūpinasi sužinoti as
menis, kurie dėjo .kauciją už
anarchistus.

VAIKO AIDOBLISTUŠ.

14 d. 1917 m.

5. ) Kad LDS. C. Valdyba
praneštų apie mokėtus mokes
čius, kuriuos nariai mokėjo
ekstra 90c. už “Darb.”
6. ) Kad LDS. II. Kongresas
užtvirtintų tą, kad “Lietuvių

Žmonių buvo pilnutė salė. La
bai daug naudingi} darbinin
kams dalykų pasakė. Prie L.
D. S. 25 kuopos keletas naujų
narių prisirašė. Visi buvo la
bai užganėdinti iš prakalbą.

Koresp.

Žinokite savo teises.
NAUJAS IŠRADIMAS.
Vienas Danijos išradėjas pa
skelbė, susekęs būdą dirbti
popierą iš jūrės augmenų. Popiera iš tų augmenų galės bū-,
ti perpus pigesnė, negu iš me
džio. Bet iš jūrės augmenų tik
laikraštinę popierą tegalės dir
bti.

Visokiais teismiškais 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,
350 Broadvay,
*
So. Boston, Mass.
Tel. South Boston 50212 arba S. B. 600.
Jeigu viena linija užimta šauk prie kitos.

%

DARBININKAS.
Mass. keletas mėnesių atgai
vieno banko kasininkas pa
skelbė laikraštyje “Brockton
Enterprise,” jog reikalingas
darbininkas, alga būsianti ge
ra, būsianti proga išsidirbti,
bet aplikantas turįs būt protestonas.
Katalikai, išvydę tokį pagarsinimą, pasibiaurėjo ir it
susitarę puolė atsiiminėti iš te
banko savo depozituk arba da
ryti išmetinėjimus banko ve

Nuotrupos
-4*

,r

gino juos jungties dr-josna, ei

Darbininkai viso pasaulio Amsterdamo lietuvę klebonas.
ti išvien. Žinojo, kad jauni
pradėjo vienyties, o socijalis
mas myli dainas ir muziką —
tai pjaunasi tarp savęs, kaip
parašė dėl jų užtektinai arti
šunes su katėmis.

poros šimtų įvairių eilių, kurių
į dalį išleidoParašė daug dai
Rusijos meška vokiečius ' ir
nų, šventų giesmių, atsižvminaustrijiečius savo glėbin kai
jčių gražiu turiniu. Nepamiršo
suspaudė, nabagų net kelinės
Prenumeratos kaina:
dr kitoje srityje darbuoties, t.
subraškėjo.
$3.00
Metams tris kartus savaitėje..........................
iv. muzikos, kurios gabumu vdėjams.
$4.25
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ra apdovanojęs Viešpats. Tu
Ponas šalčius labai lengvai,
Banko
vedėjai
tuoj
pamatė,
ri parašęs įvairių švelnios me“DARBININKAS”
visus katalikus į ledinį kalną
jog jų kasininkas pasielgė
(The Worker)
liodijos šmotelių. Dalį jis iš
paverstų, jei pastarieji šilto
prieš biznišką etiką. Ir banko
leido po vardu: “Muzikos Ai
The Lithuanian tri-weekly paper.
tautiško kraujo neturėtų.
das II dalyse.” Ne mažą skai
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St. direktorių susirinkime nutarta
paskelbti atšaukimą. Atšaukė
tlių turi parašęs įvairių pasa
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Juliaus Baniulio ir Jono Sekų, mvslių, įvairių sceniškų
tame pačiame laikraštyje, apSubscription Rates:
kevičiaus žodžiu į liberalų san
reikšdami, jog kasininkas pa
raštelių, kas savo laiku bus iš
darą, visą Europos kariškąjį
Yearly ....................................................
$3.00
sielgė be jų ingaliojimo ir jog
leista.
frontą užtiesti galėtum.
6 months..........................................................
$1.50
banko vedėjai nemano įvesti
Viena iš žyimausių ypaty
Foreign countries yearly............................
$4.25
jokio prieškataTikiško kryps
bių
gerb.
jubiliato yra tai di
Amerikos lietuvių darbinin
“DARBININKAS”
nio.
•
dis užjautimas jaunuomenei,
kų taryba, kurią su dideliu
KUN. J. ŽIDANAVIČIUS
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.
einančiai mokslus. Daug šel
Antras atsitikimas. Tame skausmu pagimdė
‘ ‘ Naujie
pė jaunuolių.
pat mieste viena didelė krau nų” redaktorius Grigaitis, iš
Pagerbimui jubilfeto buvo
PRASTA POLITIKA.
AMSTERDAM, N. Y.
dirbdavo kiekvienas atskirai, tuvė paskelbė laikraštyje, jog pilkų ir labai trumpų dvasioje
labai
gražiai papuošta bažny
bet medžiagą savo darbui, reikalingas darbininkas, bet socijalistų susidėjo.
‘ ‘ Nau j ienos ’ ’ besiginėydamos
Jubiliejus
didžio
veikėjo.
čia
žaliumynais.
Prieš prasi
kaip tai įvairių rūšių odos pir pastebėta, jog katalikas tegu
su “Kova” dėl Amerkos lie
dėjimą pamaldų didis būrys
Keptą vištą ir bonką alaus
kdavo visi bendrai didesnėmis nesikriepia — nebus priimtas.
Liepos 1 d. gerb. lietuvių
tuvių darbininkų tarybos, suTokiu paskelbimu katalikai liberališki sandariečiai už gy klebonas kun. J. Židanavičius žmonių, vaikų ir baltai aprė
partijomis. Prie to žinoma juos
organizuotos “Naujienų” redytų mergelių iškilmingai pa
labai pasibiaurėjo ir sakė, kad venimo tikslą sau apsirinko.
sulaukė 25 metų kunigavimo
daktoriaus prestižo pakėlimui, privertė pabrangimas odos. O
sitiko kun. J. Židanavičių prie
I
jei jūs skirstote pagal tikybą
sukaktuvių. Garbus jubiliatas
taip inirto, kad baisias ne.’Si- tie, kurie dirbdavo atskirai
darbininkus, tai turbūt neno
“Ateities” redakcija socija- yra vienas stambesniųjų lietu klebonijos iš kur nulydėjo ba
mones pradėjo skelbti ne tik neprisidėdami prie bendrovių,
pritariant muzikai
rite nei katalikų kostumerių. listams besikloniodama, “Vie vių veikėjų ir nebus pro šalį žnyčion,
ant “Kovos” ir jos šalininkų, tai buvo arba gerai pasiturin
vietinio lietuvių beno. Po pa
Ir užboikotavo katalikai tą
e c I nybei Lietuvninkų ’ ’ skvernus viengenčiams plačiau išgirsti
bet jau ir Lietuvių Darbininkų tieji meistrai, kurie turėdami
maldų vėl visi kuoiškilminkrautuvę.
Krautuvės
savi apspardė.
apie jį.
Sąjungą savo globon pasiėmė., užtektinai kapitalo patys vieni
giausiai
atlydėjo iš bažnyčios
Gimė kun. J. Židanavičius
“Naujienos” sako, kad jos galėdavo pirktis odos didelė ninkai buvo priversti per lai
Socijalistų Šelpimo Fondas Seirijuose, Seinų p., Suvalkų į kleboniją.
esą pasiryžę, ir tai labai kar mis partijomis ant sykio. Ar kraštį atsiprašyti ir atšaukti.
Lietuviai
katalikai ar-gi gal revoliucijų kelti iškeliavo, gub. rugsėjo 25 d., 1865 m. Pra Laike iškilmingi] mišių, gra
štai, L. I). S. atimti nuo kun. ba kartais ir tokie, kurių pro
kad nieko apie jį nebegirdėti. dinį mokslą ėjo Suvalkuose. žų pamokslą pasakė kun. B.
Kemėšio ir patraukti savo pu telis buvo liki šių laikų reika mes negalime panašiai pašanMoleikaitis iš Albany, N. Y.
lavimų nepriaugęs. Ir žinoma kyti savo biznierius, kurie ei
Kuomet tėveliai persikėlė į Ūsėn.
Buvo
atvykęs taip-gi ant mišių
Vokietijos kaizerio
sostas dri.ją, tuomet leido moksluosna
tokie visados skurdo naštą ant na prieš katalikų visuomenę,
monsignoras kun. Brown. čia
Gal L. Socijalistų Sąjungą savo pečių vilko ir aimanavo kurie kandžioja katalikiškas drugio liga susirgo.
į Starapolės gimnaziją.
pat iš Amsterdam. Atsilankė
ir jos organą “Kovą” “Nau ant blogų laikų.
įstaigas, dr-jas,
ougainzaciDvasiškus mokslus pabaigė
jienos” ir įstengs prie “paka
jas, laikraščius arba kitaip ro
Katalikų organizacijas šven Plocko mieste, Lenkijoje. Lai ir lietuvių parapijos iš Albany,
Įvairiems avalinių išdirbėros” privesti, nes tam mobi
do savo laisvamaniškus ra tieji globoja, o liberalų susi ke mokinimosi atsižymėdavo N. Y. klebonas kun. K. Sutkus.
jams
po
karės
Lietuvoje
bus
lizuoja f&vo pulkus Chicagoje.
gus.
Pas tokius tokius nieko vienijimui juodukai kipšai pa- pavyzdingu darbštumu, prie Vakare buvo daugiau svečių
tikra
rugiapjūtė.
O
kur
bus
atvykę pagerbti jubiliatą.
Bostone ir kitur ir smarkiai
nepirkime.
tronauja.
lankumu. atvirumu, širdingu
Nepamiršta ir kitonišku bū
“Kovą” ir LSS- atakuoja, bet daug darbo, ten bus ir uždar
Bet*čia turiu padaryti pas
mu ir draugiškumu, taip kad
du
pagerbti savo klebono. Tam
kad tos atakos būtų pavojin bis.
Jei kaizeris nuo sosto nu- buvo didžiai mvlimas ne tik
tabėlę.
gos L. D. Sąjungai, tai mes Būtų pageidaujama, kad bat
grius, bus striuka tuomet ir visi] mokslo draugų, bet ir tikslui buvo surengtas vakaMes lietuviai katalikai pri
šiandieną labai abejojame ir siuviai pargrįždami parsivežtų
rėlis, kurs buvo 7 vai. vaka“Ateities” Paprūsiams.
visų profesorių.
re bažnyčios svetainėje.
galime nuo širdies “Naujie Į iš Amerikos pagerintus savo pažįstame teisę gyvuoti žmo
Po įsišventinimo taj>o paVakaras buvo labai įvairus
noms” patarti bereikalo ne amato įrankius, tas jiems pa nėms ir kitokių įsitikinimų.
Balutis, Sirvydas, Šimkus įr skirtas į
Plonską,
Plocko
Be
abejonės
randasi
tarpe
biz

gaišinti laiko nei savo socijali- lengvintų Lietuvoje darbą ir
kiti liberalų vadai taip smar gub. kamendoriumi, kur buvo ir gražus. Buvo jame išreiš
nierių laisvamanių ir socija
stiškų smegenų, nes L. D. S. padidintų uždarbį.
Taip-pat
kiai “Laisvei” patiko, kad ji ištisus metus. Po metų perkė kiami linkėjimai gerb. kun. J.
Židanavičiui nuo vaikučių mo
nariai nėra tokiais mulkiais, būtų labai pageidaujama, kad listų, kurie prisilaiko bizniš- gatava liberališkiems tautinin
lė į miestią Skempe, Plocko
kos
etikos,
nėra
fanatiški
pa

kad save socijalistų lietuvių keletas pasiturinčų čeverykų
choro, Draugystės
kams visus 120 savo šėrininkų gub. Čia išbuvo 11 metų ir kslai nės,
boso išnaudojimams paaukotų. šapų darbninkų sudarę ben sekėjai savo išpažinimo ir pa- paaukoti.
Dukterų Marijos. Ponas M.
darbavosi visą laiką kaip dva
LDS. programas visiems drovę su tam tikru kapitalu į- goduoja katalikų tikybą, ne
Karbolis išreiškė linkėjimus
siškai, taip ir norėdamas pa
bando
kenkti
nei
katalikiš

nuo
dr-jos šv. Antano ir Pilie
aiškus.
Mūsų organizacijai Į steigtų bile kuriame Lietuvos
Socijalistai tik todėl Lietu gerinti darbininkų medžiaginį
koms
įstaigoms,
nei
organi

vadovauja ne kapitalistai ir ne j didmiestyje čeverykų šapą ant
vai laisvės reikalauja,
kad būvį uždėjo fabriką nuo kurio čių Kliubo.
kunigai, kaip tūli liberalai ir Amerikos mados. Tokiems ge zacijoms, o jeį savo krautuvėj Mockaus velniams ten būtų pa
Varde Dr-jos Dukterų Maripelnas ėjo labdaringiems tiks
socijalistai skelbia, bet gry ras pelnas būtų užtikrintas ir laiko laikraščių, tai laiko ir ranku gyventi.
jos p-lė Vosyliauskytė labai
lams ir darbininkams mokėjos
Tai tokių lais
niausios rūšes demokratai kri jie žymiai prisidėtų prie pakė katalikiškų.
puikų linkėjimą pasakė inteididesnė
alga. Nepamiršo ir
kščionys, kurie savo progra limo visos šalies pramonės iš vamanių arba socijalistų biz
kdama
dovaną už $100.00.
Už du svaru liberališko py vargšų našlaičių, uždėjo dėl
šalintis,
mą viešai “Darbininke” pa vienos pusės, o iš antros pusės nierių neprivalome
Vaikučiai
mokslainės ir drrago, visus Amerikos lietuviš jų prieglaudos namą, kur gaverčiau
eiti
pas
tokį
saviškį,
skelbė ir kurio sukritikuoti ne tai duotų darbą ir uždarbį dau
kus “tautininkus’ galėtum nu lėtų sau ramiai gyventi ir ne- ja giedorių taip-gi gražiai
Iš to išeina,
įstengė liberalų, ir socijalistų geliui lietuvių, kurie Ameriko- negu pas žydą.
puikias
sveikindami inteikė
pirkti.
būtų skriausti.
spauda. Sensacijų LDS ne iie būdami išmoko čeverykų kad mes neprivalome perdaug
dovanas.
Rūpinosi ir apšvietos daly
gaudo, nesąmonių neskelbia, (šapų darbus. Būtų ir vieniems mėsinėti žmonių sąžinės.
Vėliaus po linkėjimų tapo
Socijalistų Perkūnas Bosto kais. troško, kad žmoneliai
Atsižvelgkime ne tiek į įsi
todėl ir tvirtumo jai netrūksta. j gerai ir kitiems ir visai -Lietuno Kolegijos lietuvį moksleivį naudotųsi mokslo spinduliais; sulošta komedija “Aukso Die
Savo
organizacijoje nariais j vai nauda iš savo vaikų, kurie tikinimus, kiek į veikimus. pastebėjęs, iš “strioko” net
vaičiai.” Visi puikiai lošė, —
daug išleido naudingų knyge
Kitas biznierius nuduoda ka
turime ne vėjavaikius, bet rim i svetimuose
kaip tikri artistai. Pertrauko
griausti pamiršo.
pasviečiuose belių, taip-gi parašė 12 šv. gies
tus darbininkus, su kuriais ne vargdami prisirinko gudrybių taliką ir net purtosi, jei jam
se gražiai pagraidavo vietinis
mių apie Švenčiausią Mariją
priminsi laisvamanybę, o žiū
baisu ir smarkesnias už “Nau ir susitaupė skatiko.
lietuvių
benas.
“Keleivio” Maikis su tėvu Skempe. Jos yra labai popurėk savo veikimu bando kenkti
jienų” atakas atremti.
Gerb. jubiliato noru buvo
nuvažiavo ant vakacijų pas leriškos visoj Lenkijoje.
F. V.
katalikų veikimui,
laikraš
Šmeižia mūsų Sąjungą “Nau
kolekta
nukentėjusioms dėl
“Amerikos Lietuvį.”
Auklėjo ir lavino sielas jau
čiams, įstaigai, arba organi
jienos,” šmeižia “Ateitis,” jos
karės. Tapo surinkta $33.20.
nikaičių per 11 metų kaipo
zacijai.
Tokiems tai mes ka
lekaieiukai biznieriai ir nieko
PAS ŽYDĄ AR PAS
Naujienų Pabraiža viską a- prefektas mokytoji! seminari Ilgiausių metelių gerbiamam j
talikai privalome tuoj parody
neišmeižia. Augome su AugSAVIŠKĮ.
pibraižo, bet liumbugiškų dak jos Skempe, ant kuriij pada jubiliatui ir geros kloties dar
ti, ką mes manome apie juos.
ščiausio pagelba ir toliaus ma
buose dėl Tėvynės.
tarų paliesti ištolo bijosi.
Nesenai “Draugas” buvo Aplenkime- tokių krautuves.
rė labai didį įspūdį ir savo
nome neapsileisti, nes mūsų
Erškiečių (žėlė.
indėjęs labai įtikinantį straip
darbavimosi daugelį iš jų pa
Galų gale tad tokią išvadą
pusėje teisybė ir demokratiš
Liberalų sandara, netekus darė pavyzdingais žmonėmis ir
I
snį apie tai, kad lietuviai pri galima padaryti: verčiau pas
kumas. O kas nori, lai pra
Šliupo
“
apiekos,
”
bobišku
anEASTON,
PA.
naudingais visuomenei.
valo auklėti, kelti savo pramo barzduotą žydą,
negu pas
simano, mums tie melai ma
nę ir biznį ir kad lietuviai su raguotą saviškį biznierių lais daroku mėgina savo plikumus
Bet jis ten Lenkijoje nerimo.
žai pakenkia.
savo pirkiniais turi kreiptis vamanį, bei uodeguotą soci pridengti./_____________
Žinojo,
kad esąs lietuviu, o jo Darbų daug, pragyvenimas
Gal socijalistai iš Grigaičio
pigus.
pas savuosius.
viengenčiai yra paskendę var
jalistų.
abazo ir liberalai iš “Ateities”

Kiną, iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomis.
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
Darbininkų Sąjunga.

I

I

štabo dėlto taip ant “Darbi
ninko” ir LDS. inirto, kad
jiems patiems vargas ir bėdos
ant užkulnių lipa.
Norėtų nabagai svetimomis
plunksnomis savo biedną kūną
papuošti, bet ant nelaimės šio
je gadynėje mažai randasi to
kių neišmanėlių, kurie šmeiži
kams leistų savę nuplėšti.
Prastas “Naujienų” padėji
mas, bet jų politika dar pras
tesnė. Prasimanymas ir šmeiž
tais lietuivų katalikų darbinin
kų į savo bučį nepagaus.

AP AVALINES AMATAS.

•

Batsiuviai pastaraisiais lai
kais Lietuvoje neblogiausia
gyveno. Ypač miesteliuose, ir
didmiesčiuose.
Bet tarpe jų buvo naujas apsireiškmas. Daugelis iš jų bu
vo sudarę, kaip ir kompanijas
iš dviejų, trijų o. kaip kur net
iš keletos ypatų ir dirbdavo visi viename bute, o kaip kurie

Tik nutautę cicilikėlis, žydbemėlis gali sakyti, kad nerei
kia kelti lietuvių pramonę ir
biznį.

Prie ‘ ‘ Draugo ’ ’ išvedžioji
mų, kad lietuviams reikia kib
ti ir remti savo pramonę ir biz
nius, “Darbininkas” pridėjo
pastabą, jog lietuvių biznie
rių, kurie eina prieš katalikų
visuomenę
nereikia
remti.
“Darbininkas” nurodė, kad
kaikurie biznieriai organizuo
ja neprigulmingas parapijas,
organizuoja parapijinius strei
kus ir kitaip kenkia katalikų
visuomenei. Aš nemanau, kad
atsirastų susipratęs lietuvis
katalikas, kurs sakytų, kad ir
tokius nelabus žmones-biznierius reikėtų remti, tai yra
kreipties su savo pirkiniais.
Prie progos aš čia priminsiu
porą pavyzdžių iš atsitikimų
tarpe amerikonų, kur ir-gi
kartais iškįla panašūs klausi
mai.

Štai pas mus

Brocktone,

Lietuviškų tarybų, kaip po
Lietuvių biznierių rėmėjas. lietaus grybų, pilni užkam ge ir tamsoje. Suprato tą ge Tarp kalnų kalnelių bėga
rai. Ir atvyko Amerikon. Ap plati, smarki upė. Ant upės
—— piai pridygo.
sistojo pas a.a. kun. V. Varna- kranto stovi gražus miestelis.
girį Brooklyne, N. Y.
“MOTINĖLES” SEIMAS.
Kada užsimeni apie PennsylGrigaitis, lietuvių darbinin
Siūlė jam vietas Chicagoje, vanijos miestus tai žmogus
“Motinėlės,”
mokslus ei kų tarybos prezidentu tapęs,
Bostone, Philadelphijoj, — bu tuojau įsivaizdini kasyklas,
nančios ^jaunuomenės šelpimo Lietuvių Socijalistų Sąjungos
vo tai puikios vietos, bet ger apdulkėjusius namus ir dulkių
dr-jos seimas šiemet bus At- šulus žada į “ožio ragą” su
biamas jubiliatas tuomet pa pilną orą. Bet šis miestelis ylantic City, N. J. rugpjūčio 7 varyti.
sakė: “Aš noriu išsirinkti kuo- ra kitokis. Čia kasyklų visai
d. Scklitz hotelvj.
“Motinė
menkiausią vietelę.” — Ištik nėra. Čia vien tik įvairios rū
lės” raštininkas serga ir jos
Jei New-Yorko liberalai sa rųjų, — išsirinko vietelę Am šies fabrikai, kur žmonės ge
reikalais reikia kreiptis į pirm,
vo “tautinę” tarybą į tokias sterdame, N. Y.; buvo jame ras algas uždirba. Miestas vadresu: Rev. J. J. Kaulakis,
pat vėžes įstatys, į kokias įsta tuomet L y. 13 metų atgal tik ra švarus ir jame linksma gy
824 Wharton St. Philadelphia,
tė savo “centralinį” komitetą, kelios dešimtys lietuviškų šei venti.
Pa.
arba ižd. Rev. A. Kodis,
lietuviai katalikai vargiai pa mynų.
Lietuvių čia randasi apie 400,
207 York st, Brooklyn N. Y.
norės su tokiomis tarybomis
Štai jo begalinio pasidarba turi savo bažnyčią ir puikią
Nariai, kurie negalės at
tarties.
vimo po 13 metų stovi puiki susirinkimams svetainę gra
vykti seiman, malonės atsių
mūro bažnyčia, kuria gėrisi žiausioje dalyje miesto. Dar
sti duokles krasa.
net
svetimtaučiai.
Vidurys bai eina labai gerai. Darbinin
Europos karė labai lengvai
Kandidatų ant stipendijų
bažnyčios
puikiai
papuoštas
kų iki valiai negalima gauti.
socijalizmą gali užkariauti. Soyra daug.
Ypač daug atsi
Prie to ten pragyvenimas pi
cijal-patrijotų vis daugiau at gražiais altoriais.
šaukė iš Europos universitetų.
Suprato
/
vieną
iš
svarbiau

gus, nes iš apielinkių ūkių ūsiranda.
Tai vis geri katalikai tėvynai
sių reikalų: tautos: tai apšvieta. kininkai atveža savo produk
niai studentai, kurie ateityje
“Lietuvos” Jurgis Spurgis Ir kaip greit galėdamas pasi tus į miestą ir parduoda už
atgimusioj, - neprignlmingoje
prie naujų bosų ne tik kunigui *rūpino, kad būtų ir mokslainė, žemas kainas.
Lietuvoje bus mūsų didžiau
Iš visų miestelių, kuriuos
Kemešiui, bet jau ir kardino kur yra gražiai lavinami tėvų
si veikėjai.
vaikeliai prigimtoje kalboje.
man teko aplankyti tai Eastolams į akis lįsti pradėjo.
Kun. J. J. Kaulakis, X
Suprato taip-gi jis ir jauni- nas geriausiai patiko. Čia ir
“Motinėlės” pirm.
Švilpukas. mo sielą ir jo uždavinius. Ra- žmonės malonesni. Jų širdys
i
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geresnės, jų mintys švaresnės
ir jų būdas prieinamesnis. Ypač pereitais metais ūpas žmo
nių po vadovyste klebono kun.
J. Raštučio pakilo.
Lietuviams geresnės vietos
apsigyventi nesu radęs. Ten
yra mokyklų įvairių rūšių nuo
pat pradinių iki kolegijų ir universiteto. New Yorkas, pats
centras visos Amerikos pasie
kiamas už dviejų valandų ke
lionės ant traukinio.
Jonas Keras.

ATHOL, MASS.
Tarp mūsų miestelio lietu
vių naujienų nestinga. Bet
tik šiuo tarpu apie juos visai
mažai tesimato laikraščiuose.
Matyti kad korespondentus ši
luma slegia. O kiti sujudo pa
čiuotis.
T. F. 12 skyriaus buvo pik
nikas ties Athol Machinesliop
1 d. liepos, ta diena buvo biskį debesiuota ir kiek lynojo,
bet greitai nustojo ir tas nebekenkė. Žmonių buvo didelis
skaitlius ir visi gražiai bovijosi, kad tik daugiau surinku*
pagelbos. Lenktynių bėgo 20
vyrų, kas pirmutinis išbėgo,
mokėjo 5c., kas buvo antras,
mokėjo po 10c., o kas trečias
ir paskiaus mokėjo po 15 c. Vi
so $2.30. Ratą šokdami kas
tik neišpildė priderančių pa
reigų, tas mokėjo po 5c., o kas
neturėjo, tai turėjo maldauti
kitų, kad išvaduotų iš tos ne
laimės. Surinkta viso $2-18.
Pėsčių lenktynių ėjo 8 vyrai ir
sumokėjo bausmės 60c. Mai
šų lenktynės buvo labai juo
kingos, kurie kaip svirpliai
šokinėjo, jeigu davė tik 40c.
Per įvairius žaislus surinkta
$5.48. Nuo pikniko gryno pel
no liko $20.85. Viso labo per
tą dieną padidėjo iždas $26.33.
Atholio kooperacijos krau
tuvė bus atidaryta bėgyje tri
jų menesių. Yra įkorporuota
pagal valstijos tiesas ant $3.000, ir kiekvienas narys gali
imti šeri] už $300. Tai yra de
šimtas procentas nuo inkorpo
ravimo sumos. Taų> vienas šėras tik $10.00.
Taip-gi 1 d. liepos buvo susi
rinkimas pobažnytinėj svetai
nėj. Nariai atsilankė bemažko
visi ir keletas buvo naujų. Vi
si geidė, kad būtų kaip galint
greičiaus atidaryta. Pinigų yra jau sumokėta apie $800. Iš
rinkta kolektoriai, kurie vaik
ščios po stubas ir rinks naujus
šėrininkus. Pradžia jau ge
rai sutvarkyta ir viskas eina
kopuikiausia.
Girdėti,
kad ir Orenge,
Mass. lietuviai žada prisidėti
prie tos krautuvės.
4 d. liepos atsilankė su pra
kalbomis p. A. Račkus. Kalbė
jo apie krikščioniją ir jos nuo
pelnus. Be jokio pasigailėjimo
kritikavo socijalistus, nurodė
netaktingumą ir užsipuldinėji
mą ant katalikų ir dvasiški jos.

*

M

24 kp. koresp.
GARDNER, MASS.
Biičuolių muštynės.
Liepos 4 mūsų bedieviai bu
vo parengę pikniką Pine Par
ke.
Prisivežė kodaugiausiai
svaigalų ir gėrė kol pragėrė
protą. Tuomet žinoma kas bu
vo? O-gi laisvamaniai su soci
jalistai pradėjo kariauti dėl
principų. Pasekmės pasibaisė
tinai liūdnos. Daugelis taip
sužeista, kad pasiekė net ligonhutį, kiti areštuoti. Taip
gi tame piknike ir moterys
traukė gerai, matyties buvo vi
sai girtų. Alasas gaudė per
dieną.
Kaip gėdą darė lietu
viams.
Vietinis laikraštis “The Gar

*

dner News” daug rašė apie tą,
kruviną muštynę tame pikni
ke. Pikniką surengė principalai TMD. 30 kp., o alų išgėrė
su LSS 89 kuopa bendrai.

Ten buvęs.

CHICAGO, ILL.
Liet. Kat Šv. Kazimiero Br.
ir Seserų dr-ja turėjo susirin
kimą 24 d. birželio Šv. Myko
lo bažnytinėj salėj.
Nutarė
užsimokėti į Federaciją.
Pa
siųsta $7.30 Federacijos rašti
ninkui.
X

A. Janušauskas,
Prot Rašt
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DARBININKAS.

WATERBURY, CONN.
1 d. liepos į^'ko prakalbos
tarp p.
Ramanausko ir p. Perkūno.
Dėl nežinomų priežasčių, (ar
kaip nekurie savo iš baimės)
p. J. Perkūnas neatvyko.

vietoj rengtų debatų

Šie debatai buvo rengiami

L. D- S. 5-tos kp. ir Liet. Soc.
Są-gos 34-tos kp.
Jų istori
ja tokia: Vietinės Soc. Są-gos
nariai sakydavo, kad jie bū
tinai norėtų surengti debatus
tarp kataliko ir socijalisto.
Štai 20 d. gegužės kalbėjo p.
J. R. LDS. parengtam vakare.
P. T. Matas kvietė stoti į de
batus su socijalistais.
P. J.
B. sutiko ir prižadėjo atvykti
su bile vienu iš socijalistų de
batuoti.
T. Matas susirašė su
‘‘žvaigždėmis” socijalizmo ir
p. J. Perkūnas ant galo apsi
ėmė
debatuoti.
Užsitikrinę
■“debatoriais” kibome prie iš
dirbinio visos tvarkos, temos
ir t.t.

taksę” tad paduodu jo paties
rašytą “klausimą:”
“Perkūnas, nestojo i de
batus todėl: kad jūsiškis komi
tetas, sumainė tema. Bet
jeigu tamista sakot: kad ga
lėt debatuoti visokiose temose
Tai štai viena: Šitoji pati
tema kurioje kalbate. Bet
turetute prižadėt kad, jūsų
gizeliai nesumainvs temos, ta
da eponentą turėsit”....
A. V. Mirijadas.
Kas p. A. V. M. sakė, kad
mes sumainėm temą tai turė
jo būti labai didelis žioplis.
Nes abidvi kuopos turi jų ko
pijas.

šąs. Vyras buvo nubaustas ant
$50. Neturėjo ką mokėti, tai
buvo uždarytas kalėjimam Bet
bene tik per draugus vyras bu
vo paleistas ir sugrįžo namo.
Tuomet pati norėjo persiskyri APIE MAŽYČIUS
gauti kraujo užnuodijimą.
mą paimti. Teismas buvo bir
GYVŪNĖLIUS. Mieste pavojingų mikrobų
želio 12 d. Teisme vyras išsi
aiškino savo gyvenimą Tuo Savo akimis mes daug ką kur kas yra daugiau, negu so
Liepos 16 d. 9 valandą ryte bus iškilmingos šv. mišios ir
met teisėjas nelabai moterei matome, bet toli gražu nema džiuje. Mieste yra visokių li pamoksls Šv. Trejybės Lietuvių Bažnyčioj. Po pamaldų šv.
pasakė, kad pasitaisytų, o jei tome viską Padidinantis sti gotų žmonią pūva visokios Jurgio dr-jos salėje 180-2 New York Avė. prasidės sesijos,
klas susekė dyvų-dyvus. Yra atmatos, dveselienos. Nuo tų
ne tai bus nubaustavisokių nešvarumų mikrobai nėj.
milijonai gyvūnėlių ir grybe

Sveikata

Lakštutė.

ST. LOUIS, MO.

lių, kurių be mikroskopo ne
galime įžiūrėti.
Ant žemės yra daug daugiau
gyvūnų, kurių mes negalime
įžiūrėti, negu tokių, kuriuos
galime matyti.
Mažiausieji gyvūnėliai vadi
nasi mikrobai. Jie yra taip
maži, jog ant cento vieną sa
le kito sudėjus 20.000, tai ei
lė nepasiektų nuo krašto -iki
krašto.

“Darbininko” No. 76 mano
korespondencijoj yra klaida.
L. D. S. 5 kp. Narys.
Ten parašytą kad Šv. Juoz.
parapijos pasilinksminimo va
karas arba gegužinės įvyks
CLEVELAND, OHIO.
19 d. liepos o turėjo būti 29
Pridarė nesmagumų.
d. liepos. Gerbiamieji “Darb”
skait., kurie norėsite atsilan
Nuo tūlo laiko Elena ir
kyti nepamirškite 29 d. liepos.
Baranauskas užvedė įvairiuose
Gegužinė bus prie pat bažny
Mikrobai dauginasi neišpa
laikraščiuose ginčus, Įvelda
čios sode.
sakytai. Jie dauginasi skilda
mi dr-jas bei kuopas.
Dėl tų
Kadugėlis. mi perpus. Iš vieno mikrobo
ginčų
kįla
dideli
nesmagumai.
Ir štai birželio 25 š. m. sugerose sąlygose prirista per
sirinkome p. A. Namuros ofise
atstovas Cleveland,
vieną valandą daugiau, negu
po No. 860 Bank St. Nutarė Ob io Centro norėčau, kad Ba
BROOKLYN, N. Y.
yra žmonių pasaulyje.
me kalbėtojams atmokėti ]>o ranauskas ir Elena per“ Darbi
Mikrobų yra begalinės aibės
Gerai sekasi veikti.
$15.00 ir lėšas kelionės.
Nuo ninką” ginčų užbaigimui pasi
visur.
Vieni jų yra mums nau
ir padėtumėte
stolis, ar jielnas pusiau bus aiškintumėte
Karalienės Aniolų parapijos dingi, kiti baisesni, negu pa
padengtas LDS 5-tos kp. ir L. tikrus savo vardus ir pavar vyčiams sekasi veikti, nes tu
siutę šunes. Kaikurie mikro
Buvo labai
negražu,
S. S. 34-tos kp.
Tema: ‘’Ar des.
ri gerą vadą vargonininką p. bai daugiau blėdies gali prida
darbininkai gali sau pagerinti kad piaunatės po katalikiškus B. Lauraitį, kurs nesenai at ryti, negu kaizerio armija.
būvį j>er unijas, ir draugijas, ir laisvamaniškus laikraščius. vyko iš Chicagos. Ir klebonas
Mikrobų gausybės yra ore.
remdami privatišką nuosavy Ar esate nuo savo organizaci kun. Remeika remia vyčius. Iš j vandenyje, mūsų kūne.
bę.
Ar dėdainies į Politiškas jų, t.y. Vyčių kuopos ir Te narių vyčių 44 ir 41 kuopi] su
Mūsų sveikata priguli nuo
Partijas?” Vedėjas debatų p. atrališko choro ingalioti, kad sidarė gražus choras ir p. Lau to, kokių mikrobų mūsų kūK. B. Razmantas.
Debato- judu keltumėte ermyderius. raičio puikiai lavinamas
ne daugiau. Mūsų kūnas yra
riai negali vartoti jokių kolio- Užgavote ir pašalpnes dr-jas
Parapijonas. it karalija, kur nematomos bi
jimo žodžių, turi bįiti džen- ir jos savo susirinkimuose tu
lijoninės armijos kaujasi už
telmonais.
Debatai trauksis ri svarstyti, kaip su šitokiais
mus ir prieš mus.
pusketvirtos valandos.
Nu- nariais reikia elgties ir ką
BROOKLYN, N. Y.
Didžiuma mikrobų mums nei
daryti.
Matote jūs
tarimą kopijas pasiėmė abiejų jiems
kenkia,
nei gero daro. Tūks
B’klyn’o, New York’o ir
užimate laikraš
kp. įgaliotiniai.
Socijalistai piaunatės,
tančiai
jų
yra mūsų prieteliai,
New Jersey’s Vyčių išvažiavi
džiaugėsi turėsią didžiausi pa čiams brangią vietą ir dr-jos
mas, kurs buvo 4 d. liepos ant tūkstančiai, vienok, yra mūsų
sisekimą.
Girdi Perkūnas su- apie jus turi svarstyti, laiką
Van Cortlandt Park, labai ge- baisūs priešininkai.
pyškis į šmotus Ramanauską. leisti, visus savo narius trukDidžiuma ligų yra tai mik
Idvti,'
, apie tokius brudus svar-•- Į rai nusisekė ir gražiai padroBet koks socijalistams nusis
robų darbas.
dė Vyčiai.
tebėjimas ir
i išsigandimas bu-|stytiMikrobai gadina mums mė
vo, kada 29 birželio p. Perkū
Antrą valandą po pietų bu są mikrobai raugina pieną,
Laikraščiai vietos reikalų,
nas trenkė ir atsisakė... Gan bei santikių nežinodami, pasi vo lošiama s vaidiny s (Base- mikrobai pelija duoną.
Jie
dą* pasklido kad p. Perkūnas tiki korespondentais, o tie Ball- tarp B’klyn’o 44-tos kuo pūdo vaisius, iš saldžių vy
bijosi ir nekompetentiškas yra kartais užveda piovines.
pos ir N. Yorko 12-tos kuopos. nuogių padaro vyną ir uksusą.
debatuoti darbininkų klausi
44-ta
kuopa labai gražai grojo
Jei savo vardų ir pavardžių
Šmotas sugedusios mėsos yme ir t.t. ir t.t. LDS. 5-ta kp. nepaskelbsite, tai visvien tas ir išlošė, scoras buvo toks: 11 ra it mikrobų miestas, kur jų
tada surengė prakalbas, ku vėliau paaiškės, nes dr-joms prieš 1. Pasisekimas 44-os kuo milijonai darbuojasi. Jie parios mūsų socijalistams įvarė nusibodo tokios užsipuolančios pos svaidinio priguli prie pa gatavi keliauti į kitą miestą ir
kinkų drebėjimą... P. J. R. i- vienų ant kitų korespondenci- sidarbavimo šių draugų — Mi sudaryti naują koloniją.
šėjęs kalbėti kvietė bile kurį Įjos.
kolo Adukevičiaus, manadžieSupuvęs obuolis- yra pilna*
R socijalistų stoti ir apginti’
Esame katalikai, tai ir el riaus ir Juozo Kazlauskio pit- mikrobų. Paimkime sveiką oTyli... Nei ne- gkimės katalikiškai, o ne kaip cher’io.
savo pusę,
buolį ir pragrendę jo skūrą
kukžtelėjo.
Vakare buvo sudainuota Lie pridekime prie supuvėlio. Po
Bet... kada pa- kokie bedieviai, cicilikai. ŽiTu? baigėsi kėlėtos dienų pamatysime, jog
baigė p. J. R. savo kalbą, taijuoine jau, jog cicilikai mėgs- tuvos himnas.
tada jau kitas klausimas...JĮ ta šmeižtus, niekinti katali- linksmas Lietuvos Vyčių Aps sveikasis pradėjęs pūti. Tai yVisuose kampuose socijalistai
O mums kričio išvažiavimas.
socijalistai |kus
ku? per
per laikraščius
laikraščius
ra iš supuvėlio perėjo būrys
suriko balso, balso... Kad iš-i katalikams tas neišpuola. ToReporteris. mikrobų į sveikąjį ir pradėjo
vengus trukšmo pareikalautą dėl Elena ir Baranauski, liausavo darbą. Bet jei pratūpsi
1
1
1 1
•
11
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I
.
,
—,
- .
kad klausimus paduotų raštu. kitės piovęsis.
Sunaudokite
me obuolį ir šiaip paliksime jį
Socijalistai giriasi mokyti esą. savo laiką ir gabumus naudin
ant oro, tai ir iš oro įsimes
MC-KEES ROCKS, PA
Pažiūrėkime ar išlaiko kvoti goms korespondencijoms, bus
mikrobų ir obuolis pradės pū
Vyčių vakaras.
mus.
štai jų klausimai:
džiaugsmas ir jums ir dr-joms.
ti.
1) “Kaip Tamista išaiškini
Kasperas.
Birželio 3 ir 10 tapo sureng Mikrobai metasi ant visko
skirtumus t. y. Kokeis faktota': vakaras iš gražių pamargi- kas tik gali pūti.
reis atskiri kapitalista nog
nimų. Pirmiausia Vyčių cho Mikrobai smarkiausia vei
darbininko jaigu Tamsta su
S. S. PITTSBURG, PA.
ras, vedamas p. Sabono, su kia vasarą, arba šiltose vie
pranti socijalizmo teorija. Fadainavo
keletą dainelių, ku- tose. Dėlto vasarą mėsa labai
Daili pramoga.
tarčeu kad Tamista daugeu
ros puikiai nusisekė. Po tam greitai gendą pienas greitai
Soc pastidijuotumetia o rasite
8 d. liepos Šv. Kazimiero p. Sabonienė pasmuikavo. P. rūgsta. Šaltos vietos jų veiki
kad ne vien darbo rankų žmo parap. bažnytinis choras turė
Sabonienė yra labai gabi smui mui nepatogios sąlygos. Dėl
nes skaitomi darbininkais ra jo išvažiavimą ant lietuvškos
kininkė. Po to buvo lošta to prie ledo mėsa negenda,
site kad Darbininkai yra skir farmos.
Nebuvo jokių svai“Lizdas naminio liūto.” Vei pienas tik palengva terūgsta
stomi teippat in Ju grupas ginančių
gėrimų.
Valgiai
kalas puikiai išėjo.
Artistai Sušaldyta mėsa arba žuvis il
kaip intelektuališki darb. agri- puikiausi, Lietuviški sūriai, savo roles atliko pusėtinai ge gai, ilgai negendą o vasarą
kulturinei ir t.t. J. K.
sviestas, pienas ir 1.1. Far- riausia atliko Nikodemas ir jo mėsa arba žuvis padrėbta kur
2) Taigi prirodikite nors ma neperdidelė, bet labai pui žmona N. žmonos rolę lošė virtuvėj į keletą valandų su
viena katalika kapitalista ku ki, visas jaunimas linksmino p. Sabonienė. Po to buvo genda.

ris neplėš!a nog savo darbiniku Nejaugi Rackfeleris kuris
net Bažničia stato nebutu ka-.
talikas taigi ir tamsta pripa
žįstat kad tas neivigdoma.
J. K.

Buvo ir daugiau “klausi
mų,” bet ir iš tų, matome,
jog “mokytieji” nemoka nei
taisyklingai rašyti, nei žmoniš
ko sakinio sulipvti.
Kai p. J. R. pabaigė atsaki
nėti į “klausimus” ir pranešė,
kad viskas užbaigtą tai ne
kurie
socijalistai
pradėjo
briautis link estrados ir tūlas
p. A. V. Mirijadas pripuola
prie p. J. R. ir sako: “Kodėl
Tamista neskaitei mano pa
duoto klausimo t” P. J. Ra
manauskas atsakė, kad tai
buvo ne klausimas.
Tada p.
A V. Mirijadas suriko ‘«Ma“tytis, kad Tamsta nepažisti
lietuviškos gramatikos — sin
takses ir t.t. ir tt
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Kaip p. A. V.
ra matęs “granu

si visokiais žaislais. Lietu
viškos dainelės tai be paliovos
ištisą laiką skambėjo. O va
kare apie 9-tą vai. prieš grįž
tant į namus gerb. vargoninin
kas p. J. Jankevičius su visu
choru padainavo apie desetką
dainelių. Dalyvavo į 40 ypa
tų.
Ir kaip šiais 1917 metais,
tai Šv Kazimiero parap. baž
nytinis choras visoj Pittsbur
gh ’o apielinkėj augščiausiam
ląipsnyj stovi. Tegyvuoja
šaunus choras!
Pašalietis

PATERSON, N. J.
Nenusisekė apsivesti.
f

Vienas vyras A Z. apsivedė.
Jo moteriškė buvo vėjavaikė,
o vyras lengvo būdo. Vyras
pavesdavo jai visą algą. Bet
jai ir to negana buvo, Galop
gegužio 25 d. juodu ėjo gatve
ir sutikę policmoną pati jam
s y- sako, kad norinti savo vyrą
sin- suareštydinti, sakė jis ją mu-
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perstatytas dar vienas viekalas
“Daktaro Kabinete,” kuris
labai publikai patiko. Čia
geriausia atliko daktaro rolę
p. Aleksandra Sadauskas čia
gimęs ir augęs.
Visi atliko
savo roles pusėtinai. Pagei
daujama daugiau tokių vaka
rų.

Bet šaltis mikrobų neužmušą tik jie nesiveisia. Suši
lę jie veikią kaip kad nieko
jiems nebūtų buvę atsitikę.
Užtad karščio mikrobai ne
pakelia: Verdančiame vande
nyje jie žūsta. Todėl tai atvirintas vanduo sveikiau gerti.
Pienas esti kaitinamas iki vi
rimo laipsnio ir jame užmuša
ma mikrobai.

L.D. S. Kongresas.
Liepos 16 ir 17 d.
Newark, N.J.

kįla oran. Žmogaus, džiova ser
gančio, yra pilnos seilės džio
vos perų. Jis eidamas gatve
nusispjauja, seilės išdžiūsta ir
perai su dulkėmis kįla oran.
Žinoa^ alsuoją įtraukia oru džiovos perus ir silpnesnie
ji užsikrečia ta liga. Tvirtesnieji,
sveikesnieji
atsilaiko
prieš įvairius ligų perus. Mies
to dulkėse yra čielos armijos
visokių ligų perų. Be to va
žiuodami strytkariais, eidami
Į krautuves čiupinėjame daik
tus, kuriuos čiupinėjo gal tu
rintieji kokias odos ligas, ar
ba kitokias.

Delegatams atkeliavusiems iš kitų miestų apsistoti viešbu
čiai: Bober Treat Hotel, prie Military Park. Rūmas nuo $1.50
ir augščiau, antras Jefferson Hotel, prie pat Penn. Stoties Mar
kei St. ir N. J. R. S- Avė. Ruimas 50c., 75c. ir $1.00
KELRODYS ATVAŽIAVUSIEMS: Pennsylvania gelžkeliu išsėst ant Market St Stoties, paimt Kinny gatvekarį, davažiavus iki Adams St. išsėst ir vieną bloką paeit po tiesei iki
New York Avė. kur tuoj matosi ir svetainė. Atvažiavus Cent
rai R. R. of N. J. išsėst ant Ferry St. Stoties ir eiti iki Adams
St., pasukt po tiesei iki New York Avė. Atvažiavus Lakavania arba D. L. and W. gelžkeliu išsėat ant Broad St. Stoties,
paimti Broad gatvekarį davažiuoti iki Market St, paimt Kinny
gatvekarį, kuris daveš iki Adams St., išsėst ir vienas blokas
po tiesei iki New York Avė.

Todėl tai mieste reikalingas
didelis švarumas. Ypač prieš
valgį reikia rankas nusiplauti,
nevartoti abrūsų, kuriuos kiti
vartoja. Dėl atsargumo viešo
se vietose uždraudžiama spjau
ti ant aslos.
Karėje paprastai pirma už
puolama ant silpnesniųjų prie
šininkų arba taikoma Į prieši
ninko silpnesniųjų vietą. Da
bartinėje karėje teutonai pir
miausia pasirūpino pasmaugti
Belgiją. Serbiją, Cemogoriją,
Rumuniją ir pankui taikosi už
duoti smūgius stambiesiems
priešininkams per jų silpnesniąsias vietas. Panašiai esti
žmonių gyvenime kovoje su
neprioteliais-mikrobais.
Mik
robai pasmaugia pirmiausia
tuos, kurie yra silpniausi. Svei
kųjų. drūtąjį] jie neįveikia.

1590.

Visais kongreso reikalais, įnešimais iš kuopų ar kitais pa
liečiančiais kongresą malonėkite uždėti sekantį antrašą: L. D.

S. Kongresui, 180-2 New York Avė., Newark, N. J. Tel. Market

kenksmingi. Kaikurie, vienok,
esti naudingi, kiti yra ligos
perai. Vieni gali susargyti
mums plaučius, kiti šnerves
uždegti, treti akis užkrėsti,
ketvirti mūsų odą užteršti ir
tt
Viršuje minėtą kaip supu
vęs obuolis gali užkrėsti svei
ką obuolį. Panašiai ir sveikas
žmogus susidūrę^
Ii užsikrėsti. 0
ir be susidūrimo
*■4

. PRIRENGIMŲ KOMISIJA.

Reikia žinoti,kad
“Darbininko” knygyne galima gauti labai puikių maldų
knygelių nuo 40c. ir augščiau.
“MALDŲ KNYGELĖ” labai paranki ir tinka jauni
mui. Su gražiais drobės viršeliais, aukso kryželiu............ 40c.
Tokia pat grasios skūros viršeliais, auksiniais kraštais 75c.
Balta skūros viršeliais, auksiniais kraštais....................... $1.00
PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A. L. R. K. Kunigų Sąjunga. Čia tilpsta giesmės, stacijos, graudūs verksmai, apaštalystės pamaldos, rožančius, tretininkų Įstatai,
Įvairios maldos ir tt. Drūtais drobės apdarais, aukso kraš
teliais ................................................................................................................ 40cPAMALDŲ VADOVĖLIS. Tas pats kaip viršuje mi
nėtas, skūrelės apdarais......................................................................... 60c.
MAŽAS AUKSO ALTORIUS. Francūziškos juodos
slidžios skūrelės minkštais apdarais, apvaliais kampeliais,
aukso kvietka, kryžutis ir parašai, auksinti krašteliai. .. .$1.50
“DARBININKAS”

242 W. Broadway,

PERKŪNIJOS NEREIKIA
BIJOTI.

Žaibams pradėjus pliskinti
ir perkūnijai užgriovus dauge
lis gatavi po lova lįsti arba
sklepan bėgti. 0 visai berei
kalinga baimė. Pavojus nuo
perkūnijos visai mažas. Kur
kas daugiau žmonių nusilaužia
sprandų trepais lipdami, negu
esti perkūnijos užgauti.
vra
Perkūnijai
griaujant
šioks toks pavojus stovėti po
medžiu, būti ant atviro lau
ko, arba stovėti prie bokšto.
Šiaip trioboj būti nėra jokio
pavojaus.
Pietuose nigeriai
baisiai bijo perkūnijos. Tuo
met jie užgesina visas šviesas
ir kiurkso kampuose, palo
viuose, kol audra nuslenka.
Ištikro-gi šviesa nei kiek ne
padidina pavojaus.
Iš prigimimo vaikai retai bi
jo griaustinio. Jie dažniausia
nuo didžiųjų išmoksta bijoti.
Todėl tėvai ir abelnai suaugu
sieji prie vaikų neprivalo ro
dyti savo nepamatuotos bai
mės bei nusiminimo. Jei griau
stinis ištinka naktį, tai dėl
drąsos galima žiburį užsižieb
ti. Tuomet žaibų pliskinimas
neduos tiek baimės. Drąsuolis,
vienok, tame tik gražumą ma
tys.

jau buvo rašyta, tai dėl vie
tos stokos Tamstos raštelio nesunuaduosime. Nepalaikykite
tai blogu.

n

“Lietuvių Balsas”
“Lietuvių Balsas” rūpinasi žadinti lietuvių

l
»

Blaivininkei. — Nesunaudo
sime Tamstelės raštelio dėl
to, kad gavome apie tą pat
nuo kito korespondento.
Dzūkui. — Apie Lietuvių
Dieną aprašymas jau buvo.
Todėl Tamistėlės rašto nepa
naudosime.

South Boston, Mass.

t
T
“DARBININKO” T
Ttt
Spaustuvėje
tt
tt
atlieka
T
Visokius Spaudos Darbus
T
Nuo mažiausio iki didžiausiam
Tt
Kainos prieinamos
Tt
Apskaitliavimą už darbą prisiunčiam pareikalavus. T
tt
Reikale visuomet kreipkitės
T
TT
“DARBININKAS”
tt

Audrai užeinant reikia su
varyti vaikus vidun ne tiek dėl
atsargumo nuo perkūnijos,
kiek nuo permerkimo lietum.
Viduje, jei jie bugštinasi, tai
jiems reikia duoti užsiėmimą
— liepti uždarinėti langus, už
leisti uždangas, tvarkyti žais
lus ir tt.
Vargšas.
Todėl užėjus perkūnėliui, gė
rėkitės
juomi, grožėkitės žaibų
Alsuodami čielas aibes mik
robų įtraukiame į plaučius, pliskinimais ir nusikratvkite
LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.
valgydami daugybes gauname nepamatuotos baimės.
‘ ‘ Darbininke ’ ’ yra laiškai jų su valgiu, viską ką palie
iš užimtos Lietuves šiems as čiame, nuo to prilimpa mik REDAKCIJOS ATSAKYMAI
menims:
robų. Žinoma didžiuma jų ne
Katalikei. — Apie tą ’pat 1

J. Mačiui aitis, Antanas Vaisiauskas, Jokūbas Šlikas, Po
vilas Kateivą
Kotrina Gričiūnaite, Aleksandra Vinčiunas, Mikolas Jankūnas,
J.
Skeižinskis, Anelė Paškauskienė, Kaz. Ramanauskas, Juo
zas Dailydą Ignas Balčiūnas,
Antanas Keršis.
Atsišauksiančių šių laiškų
prašome indėti po 5c. stampomis persiuntimo lėšų padengimui.

1917

i:
i!
;
i

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 grį
žtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautą.
“Lietuvių Balso” didžiausias troškimas sujungti tau
tiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruošti
kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję gink
lai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavir
tusi per karę dirvonais, prirausta duobių ir griovių, lau
kia ariama ir valomą o nugriauti tėvų kapai aptveriami.
“Lietuvių Balsas,” dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams vai
kus, 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 (da
linant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą — 60 kap.;
po teksto — 30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems giminių
arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeikų. Ame
rikoje prieš tekstą 50 centą po teksto 25 cent. petito ei
lutė, giminių ieškantiems po teksto 10 centų petito ei
lutė.

i ^^£-

Adresas:

' “LIETUVIŲ BALSAS,”

Petrograd, Baskov 29.

i
i
i
. i

DARBININKAS

Paieškai Onos Skurdaitės
Kauno gub., Telšių pav. Pir
Vienatinis lietuvis išdirbėjas akmeninių
Jeigu nori surasti savo gi miaus gyveno Chicagoje pas
paminklų dėl visų kapinių.
savo švogerį Ruiką, bet dabar
Šiuomi turiu už garbę pranešti ger mines ar pažįstamus prisiųsk
nežinau
kur. Ji pati, ar kas
biamiems “Darbininko” skaitytojams, kad aš paieškojimą į “Darbininką.
kitas
praneškite
šiuo adresu:
So. Boston, Mass.
padirbu puikiausius akmeninius paminklus ant
Už vieną sykį 50c.
Jieva Stripaitė,
kapinių ir pristatau juos į bile miestelį Suv.
du
”
75c.
7S
Market
St., Brighton, Mass.
Valstijose be jokių extra primokėjimų. Kreip
tris
” $1.00
kitės ypatiškai arba rašykite, o aš suteiksiu at

Paieškojimai

ANTANAS 6ERESKA

Geriausias laikas pasivažinėjimui.
Važiuokite “Darbininko” automobiliumi
tai puikiausias “Overland” 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 šhio adresu:

242 W. Broadway,

99

sakymą.
A. ČEREŠKA,
75 BROAD\VAY,

Už paieškojimus pinigas
siųskite iš kalno.
“DARBININKAS,”
SO. BOSTON, MASS.

242 W. Broadway,

REIKALINGAS tuojau tik
rai gerai mokąs vesti didelį
bažnytinį chorą į šv. Juozapo
lietuviij parapiją Mahanoy Ci
ty, Pa. Algos 60 dol. ir įeigos.
Zakristijonauti nereikia. Krei
pties:

LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.

Geriausias Lietuvis siuvėjas.

Į gerą pasekmę,

Vietines žinios
Sužeistas lietuvis.

Liepos 13
d. Walworth’o dirbtuvėje tajx>
sužeistas lietuvis M. K. Dir
bant jam ant mašinos, nors ir
su akiniais buvo, geležies dvi
skeveldos įšoko į ak*
Nelai
mingas greitai kreipėsi prie
gydytojo, tai geležies šmotai
iš akies tapo išimti ir tikisi pa
sveikti, bet sunkiai nukentėjo.

Žinąs.

tai geras gra-

I žus balsas, kas choro vedėjui
labai yra reikalinga. Pono I).
Antanavičiaus choristai taip
gi yra gabūs, mylinti dainas.
Jaunimas matyt prijaučia ir
noriai spiečiasi į chorą.
Linkėtina jaunam chorui, ly
giai ir choro vedėjui kogeriausių pasekmių ir artimoje atei
tyje pirmą vietą užimti tarpe
kitu choru.
' Laimingos kloties dainos ir
muzikos srytvje.

J
i

I

Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios
mados. Taisau, prosinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuni
gams siuvu SIUTONUS ir esu gerai įsipraktikavęs tame dar
be, kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje. Darbą atlieku
greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pri
statau tiesiog į namus.

X

Marianna, Pa.

T
V. LUKOSEVICIa,
A
AMinersvilIe.
JUOZAPAS TAMULEVIČIUS V

Diejstvujuščaja armija, pol.
počt. kontora No. 4, 26 park art.
divisii, vzvod, Iosifu Tamulevičių.

MES GVARANTUOJAME
KIEKVIENĄ PARDUOTĄ
KANDĄ.

Kampas B ir B’way,
SOUTH BOSTON.

HENRY J. B0WEN

PINIGAIS ARBA ANT
IŠMOKĖJIMO.

RealEstate Insurance

Pirkdami pas mus nejudi
JUOZAS ŽYLIUS iš Kybartų,
namą
turtą turėsite prielanku
Suvalkų gub., ieškau seserų, gy
ir
teisingą
patarnavimą.
venančių Amerikoje, Marijonos
Rastauskienės ir Ievos Žemaitie
2
SOUTH BOSTON, MASS.
>1
nės ir VINCAS BYLEVČIUS iš
TEISINGIAUSIA LR GE- £
Vištyčių, Suv. gub., ieško švoRIAUSIA LIETUVIŠKA
|
gerų ir seserį) gyvenančių Ameri
APTIEKA.
t
koje Philadelphijoj. Adresas:

ATDARA: Panedėlio ir Subatos vakarais.

PIRMO

Gor. Luga, Petrograd gub.,
Litovski Komitet.

LIUDVIKAS
BALČIŪNAS
Kauno gub., Šiaulių aps., Pašų- j
švio par., Mikiališkių vienkie-1
inio ieškau Onos Biiznikos gimi- ’
nių ir pažįstamų.

Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik
tų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers),
stogų dengėjų, gas’o pritaisytojų, mūrininkų,
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontraktorių.
Spinintnkai, piuklų aštrintojai ir raktų pririnkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.
Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

(

Diestuvujuščaja armija 18 pieh.
nestroevaja rota.

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais,
su
naujų išra imu.
Visų darbą gvarantuojair.e.

I

So. Boston, Mass.

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

Valandom
nuo 9 vai. ryta
ik: 8 vai vakare.

Tel So. Bo«ton2 7O

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

'

536 Broadwėy, So. Boston.

Mokykis amato

REIKAITĖS, Kauno gub., Šiau
The Benn Pitman School of
lių aps., Šiaduvos par., KaulaShorthand.
liškių kaimo, ieškau brolio Jono Katherine Evans Walsh valdytoja
ir Antano PETRAVIČIŲ gyve
Duoda dienines ir vakarines
nančių Amerikoj, taip-pat gimi lekcijas Shorthand, Typewriting
nių ir pažįstamų.
Adr.:
ir Stenotypy. Mokina po vieną.
Petrograd, Moika 60, Gostinni- Darbas užtikrintas.
ca Possia Elionore Noreiko.

Sankrovos:
471 E. Fourth St., -:- -:- So. Boston, Mass.

šy

941—943 Washington, St., -:- Boston, Mass.
Pearl St., -:- -:- -:- -:- Boston, Mass.
366 Washington St., -:- Dorchester, Mass.

Telephone: 350 So. Boston.
975-W

1”
*

INSURANCE

; Edward L. Hopkins

savo pusbrolių: Sta
nislovo ir Pranciško Dembiskių
gyveno \Vaukegan, III. Jono Dembinskio ir Povilo Vasilio keturi
metai atarai gyveno Roekford, III.
Turiu svarbi) reikalą užtaigi jei
kas£žino kur dabar jie gyvena,
meldžiu man pranešti jų adresą
arba patįs atsišaukite. Mano ad
resas :

g

Stanislovas Linkevičia,
247 Park St.,
Reading, Pa.

GAISRI,
SVEIKATOS,

SUŽEIDIMO,
APVILKTUS
STIKLUS,

(Plate glass)

kambari
ai parendavojami.
GERIAUSIAS
KRIAUČIUS

BOSTONE.

Siuvu Visokius drabužius pa
gal naujausios mados arba pa
gal kiekvieno noro.
KAINA LABAI
PRIEINAMA.
Darbą gvarantuoju.

Meldžiu atsilankyti ir persi
tikrinti.

JONAS BERZEZELIONIS & po.,
4 Haymarket Sq., — 28 Chandler Str Boston, Mass.
TeL Richmiond 1753, or Bec
-R.

centas Liutkevičius Suvalkų
gub., Kalvarijos pav., ir valsč.,
Naujenėlės kaimo gyvenu mie
ste Ūtos Didžioji Uspinskaja

TEL BACKBAY42OO

DR. F. MATULAITIS
Ofito.idyno«
1-3 P M 7-9 P.M

G do vi nokina ligma
Prlnkina Akinto

419 Boylston St, Boston, Mass.

Telephone eonneetion.
51 M. St., SO. BOSTON, MASS.

Paieškau

362 Broadway So. Boston, Mass.]
Pranešu visiems, kad aš Vin
Namai parsiduoda,

UI utfJJt I

**■ :■

g

ANELIJA ir LIAVUSĖ NO

~

Nedaliom*
10 vai. ryta
«ki 4 vai. vakare.

duo

K. ŠIDLAUSKAS

>*<

ti. Dar pakniaukė SmelstoApie trįs mėnesiai atgal čia rius. Ką jis kniaukė, tai tur
buvo apsigyvenę įvairūs atė
būt nei jis pats nežino, o
jūnai, taip sakant dvasios “au
klausytojai, žinoma, nei to
klėtojai,” kurie buvo suklaidi tiek. Tik galop jis pasakė,
nę nemažai jaunimo. Rodos, jog tie, kurie turės raudonus
kad ten nebeliko gero ir pra bilietus, tai tų neims karėn.
kilnaus jaunimo, bet pasirodė
socijalistai ir jų pasekėjai
kad ten nekurį laiką gyvavo Tai
taisosi kuodidžiausius raudo
Vyčių 18-ta kuopa, bet buvo nus bilietus, kad net raudonos
nusilpus veikime, Atsiradus popieros čia pritruko.
vienam, antram gabesniam
Reporteris.
vietos vyčių nariui, sumanyta
atgaivinti vyčių kuopą. Kele
Lietuviai katalikai nori
tas savaičių atgal čia Cambrid Lietuvos demokratiškos, laisge vyčiai sutvėrė chorą iš kele- vamaniai — liberališkos, so■ tos narių — gabaus jaunimo. cijalistai skersai - išilgai paO dabar vis auga, taip kad jau goniškos — o Lietuva vis dar
siekiA. skaičiumi 30 narių. Mi tebėra7 kaizerio ir nesulaukia
nėto choro vedėju yra gabūs lietuviškos pagelbos.
p. M. Petrausko kompozito
,
riaus mokinys p. D. AntanaviSnmanvti
“
Vienvbė
Lietuvčia. Iš pirmų jo žingsnių ma
1
tyt, kad yra geras choro ve ninku” moka, tik bėda, kad
dėja, o kas labiausia daro jam 'išpildyti nieko nepataiko-

DR. W. T. REILLY

PETRAS ČIGAS Kauno gub.,
] Panev. aps., Biržų valse., Seme- ” Aptiekorius ir Savininkas ®
niškių kaimo ieškau brolių gyve- ( Tel So. Boston 21014 ir 21013. ?
I nančių Amerikoje taip-pat gimi i 226 Broadway, kampas C St., |
nių ir pažįstamų.
Petrograd, Saperni per. No. 9.
AR NORI GAUTI GERA
fiS kvr. 9.
DARBĄ.

J.J. McGowan Co.

265 Broadtvay, -:-

Sutaisau receptus su di
džiausia atida, nežiūrint, ar
tie receptai Lietuvos ar Ame
rikos daktarų. Tai vienati
nė lietuviška aptieka Bostone i
ir Massachusetts valstijoj. 1
Gyduolių galit gaut, kokios
tik pasaulyj yra vartojamos. 2
Galit reikalaut per laiškus, o
aš prisiųsiu per expresą.

KLESOS

DANTISTAS

I

Skaityk Čia

UŽ
RA-

James Ellis Co

Uždėta 1871

469 Broadway, So Boston

Reikalaujame agentų kiekviename mieste,
mokestį agentams duodame gerą.

v

I •

Kuri užlaiko visokio tamaine-

Petrograd, Liteini pr. No. 15.

Vilu, g., Trakų aps., Marcinko
nių par., Zarvinų kaimo ieško bro
lių Domininko ir Miko gyvenan
čių Amerikoje.

Turime šimtais visokių rakandų
nupiginta kaina, kuriuos mes
kiekvienam išrodysime ir taip-gi
jų kainas.

Krautuvė

no gub., Skapiškiu miestelio ieško T voro, reikalingo
sesers Uršulės Drutaikienės, gimi T nieriams.
nių ir pažįstamų.
T

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

J. K. N. Vytis.

*

Ei Raulai, palauk aš tau pa
mėliai (Carriages)
$16.50
sakysiu apie savo nelaimes! Ką $ 6.50 Geležinės lovos............. 4.75
kokio? O gi išvažiavau su Ona 20.00 Bresinės lovos.............. 13.85
grybaut ir nespėjau nei vienos1
15.00 šaldytuvai (Refrigerlepšės surast, kaip užeis lietus,
ators) .................................... 10.50
I
kad net visos siūlės išsileido.
5.00 Minkštais viriais ir aTai Mikai apsisaugok ir va
pačia šieninkai (matžiuodamas į laukus pasiimk reinresses) ..................................... 3.75
kotą.
Jeigu neturi, tai nieko
13.00 Ąžuolinės kamodos... 8.85
nelaukdamas nusipirk arba užsi
24.00 Aks. karpetos 9X12...17.50
sakyk, tada drąsiai galėsi va
14.00 Vilnonės ar valaknižiuoti gribauti.
nės ...........................................10.95
Geriausius ir puikiausius rein- i
7.50 Sulenkiami vežimėliai
kotus vyrams ir moterims daro

f
T
T
VERONIKA MĖLINAITĖ Kau t

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 parankumų, 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
suteiksime sąžinišką patarimą.

Malonu yra skaityti laikraš
čiuose apie lietuvių veikimą,
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kad dėl parapijinių ermyderių
neturime prideramos vietos.
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Kaip su Rautu atsitiko!

75c. Linolėja (linoleum)
35c. mastas.
$24.00 Geriausi vaikų veži

Vargonininkas atsakantis
vaikams ............................. 5.95
STASYS PUTA
ir turintis gerą balsą paieš
35.00 Ketvirtainės ąžuolinės
So. Boston Raincoat Co.
kau tuojaus vietos. Meldžiu
šėpos....................................... 26.75
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atsišaukti:
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A -A
Box 292
Vienatine Lietuviška

Farmos! Farmos!

Sujuskime.
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da ateinantį rudenį išvažiuoti
į Rusiją. Bostoną apleisiąs už Račkaus prakalbos neduoda
ramybės.
dviejų mėnesių. Lietuvių Kon
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Račkaus
atsilankymo
servatorijos mokiniui labai nu
siminę, kad neteks savo moky vietos socijalistai nei užmigti
negali. Račkus taip sumalė sotojaus.
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Bostono socijalistai skundžia] jo. Tai atsidūręs šin miestan,
miesto valdžią už nuostolius mulkina nežinėlius ir nesusi
padarytus jiems taikos parodo pratėlius. Jisai tai norėjo at
je liepos 1 dieną. Rodos, rei sakyti ant Račkaus užmetimų.
kalaujama $2000 atlyginimo Račkus buvo prirodęs, jog Pa
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galima pirktis m o n e y or kų ir kunigų. Žiurinskas sa
derių, siųsti pakietus kė, būk jam Bagočius sakęs,
ir tt. Viskas atliekama, kaip kad ten buvę pranciškonai ir
kunigai, o ne socijalistai Į
ir pačtoj.
kitus užmetimus tai nei kvai
lo atsakymo negalėjo sumislyCAMBRIDGE, MASS.

HARTFORD, CONN.

Tel. Chart er 4235-4.
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Kompozitorius Mikas Pet
rauskas, kaip teko patirti, ža

Kun. Pr. Augustaitis,
614 W. Mahanoy Avė.,
Mahanoy City, Pa.

A. K. MAZALAS,

94 JEFFERSON STR,

Svečias.

Užpuolė peštukai. Liepos 7 d.,
11 valandą vakare ant D gatv.
vieną dorą, blaivų vaikiną
užpuolė gauja peštukų. Lai
mė, kad užpuolimas netoli nuo
Broadway įvyko, tai policmonai greitai pribuvo nelaimin
gam į pagelbą. Vaikinas sun
kiai nenukentėjo, bet vis-gi
nusigando. Žmonės, saugoki
tės tų -nakties paukščių. Nors
tiesa, jie So. Bostone ir dieną
pasirodo.

Niekur kainos negali būti
sulygintos Bostone su
mūsų kainomis.
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So. Boston, Mass.
I

Didžiausia Rakandų
Verte!

Centrai Spa.
Broadway, So. Boston, Mass.

Kampas Dorchester Street.
Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rožių SAL

I

ELLIS McCLEARY CO
Prirengiam pilnai $150.00
laidotuves už

CQ 50. Joki’
QJJ|

taus mokea-

DAINIŲ, ŠALTAKOŠSS (ice
-cream), SODA ir CIGARŲ.

Taipgi įvairių
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas.
Tel. So. Boston 21032

Nusipirk mosties.

Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
gatvė, No. 64-4 Vincetas P.
ba
Mentholatum Co. Prieš eisiant
Liutkevičius.
gult ištepk veidą mosčia per kelia
Paieškau savo draugės Ka vakaras, o padarys veidą tyro ix
tarinos Gailaitės, paeina iš skaisčiu teitu. Toji mostis išimą
Kauno gub.. Telšių pav., Bla plėmus raudonus, juodus arba
kių par. Girdėjau, kad ji gy šlakus ir prašalina visokius spuo
vena New York’e. Ji pati ar gus nuo veido. Kaina dėžptėa
kas kitas praneškite šiuo adre 50e. ir $1. Pinigus galit siųst ir
stampoms.
su:
Jieva Stripinaitė, /,
X RIMKUS
Holbrook, Masa
«78 Markei St., Brighton, Mass. P. O. Box 86,
-

Užtikrinan- P n 50
rirti gvaranti-Dvi
<aua mokeaa arba
vin6ra'
Dr. Paul
J. Jakmauh

sai(Jakimavičius)
nemokėkite.
Priėmimo valandoe:
Back Nne
Bay
Nuo2 Tel.
iki 3 popiet.
7 iki6722
8 rakere
509 BROADWAY Cot G ST. SO. BOSTON.
1666 Washington
St.
Boston.
Tel 602 8. B.
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Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., PhilaMpba, Pa J
Physicjan and Snrgeon (lietuvi* gydy
toja*
chirurgą* pabaigė* Indiaaoa)
Universitetą) Gydo i*okia«Hga*vy.
ru, moterių ir vaiku. Daro operacija*.
OHao valandoe: >tl rito 8-4 po piet 7-9
vakaro. wedeliom»?>n rito 1-4popiet

