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RUSIJOJ BUVO BEKĮLĄS 
MAIŠTAS.

ATSIUNTĖ SUSTIPRINIMŲ.
Vokietijos karinė valdžia 

Franeijon atsiuntė 160.000 ka
reivių sustiprinimui linijos, 
kurią dabar su užsispyrimu 
laužia talkininkai.

Sviesto svaras Švedijoj kas 
tuoja $5.50, o kiaušinių tuzi
nas $3.00.

. Grafas rĘamowski. Austri
jos ambasadorius, jpu išplau
kė namo. Jis yra gerai pažįs
tamas Balfour’ui, Anglijos už
sienio reikalų ministeirui. kurs 
yra dabar Amerika Prieš iš
važiuosiant jiedu matėsi ir kal
bėjosi. ■ 'r

Lynn, Mass. — Uždarytose 
čeverykų dirbtuvėse darbai 
turbūt netrukus prasidės. Da
lykus tyrinėjo delegatas iš' 
Darbo Departamento ir jis pa
liepė kompanijoms turėti su u- 
nijomis konferenciją ir tartis.

NEDARYS ATSKIROS 
TAIKOS.

Meyer London, socijalistų 
kongresmanas iš New Yorko 
sako, jog Rusija nepadarys 
atskiros taikos su Vokietija. 
Meyer London yra gimęs Rusi
joj, sekęs jos politišką plėto
jimosi. Jisai spėja, jog ne
žiūrint į raudonųjų socijalistų 
dūkimą, vis-gi neprieisią prie 
naminės karės, t. y. nauja val
džia nusistovės be kraujo pra
liejimo.

New York. — Tėvams pau- 
listams teko $2.000.000 iš pali
kimo velionės Jessie Giliender. 
Iš jos palikimo graži suma pa
skirta ir Metropolitan Dailės 
Muzejui ir Johns Hopkins uni
versitetui.

Petrograde pamiklas Eka- 
terinos II tapo nugriautas ir iš 
metalo tapo nulietos bombos. 
Tas padaryta pagal prašymą 
kareivių komiteto.

Real Estate Exchange
• ' Roonr323 Kimball Building 

18 Tremont St-
Tel. Fort Hill 3568

NEGRŲ SUKILIMAS.
Kuboj prasidėjo negrų suki

limas prieš baltveidžius. Nexv 
Yorkan atvyko keletas anglų ir 
amerikonų ir jie sako, jog 
juodukai ten išskers baltuosius, 
jei Suv. Valstijos neateis tal
kon. Kubos valdžia neįstengs 
atsilaikyti prieš sukilusius neg
rus.

Švedija uždraudė išgabeni 
mą visokių maisto reikmenų.

Turkai Palestinoj ketina už
vesti žydų skerdynes panašia* 
į armėnų.

Po gegužio 1 dienos Rusijoj 
buvo bepradedą kilti burbulai. 
Juosius pradėjo pusti kareivių 
ir darbininkų delegatai, soci
jalistų vedami. Buvo sukėlę 
milžiniškas demonstracijas, 
šaukė: “Šalin Miliukov.” Go- 
vėda buvo keliama prieš laiki
nąją valdžią, o ypač prieš už
sienio reikalų ministerį Miliu
ko vą. Jau buvo Petrograde 
bekįlanti netvarka.

To viso sumišimo priežastis 
buvo ta, jog užsienio reikalų 
ministeris Miliukov gegužio 1 
d. buvo talkininkams 'apreiš
kęs, jog Rusija pasiryžus lai
kytis su talkininkais ir tęsti ka
rę iki pergalės.

Tai rėksniai pradėjo šauk
ti, jog naujoji valdžia užsima
nė užkariavimų, kontribucijos 
ir ėmė kurstyti minias prieš 
valdžią.

Bet nedėlioj masmitinge, su
šauktame kareivių ir darbinin
kų delegatų, princas Čeretelli 
nuo valdžios davė paaiškinimą, 
jog naujoji valdžia nemano a- 
pie žemių užgrobimą. Tai po 
to visi nurimo.

Tų rėksnių pasielgimais jau 
daugelis ima priklintis. Štai 
kaip laikraštis “Volia” para
šė: *

‘ ‘ Mes turime valdžią ir kar
tu neturime valdžios. Nes val
džia arba reikia pasitikėti ir 
leisti jai savarankiai veikti ar
ba ją prašalinti ir įsteigti to
kią, kuriai būtų galima leisti 
veikti be trukdymų. Ant ne
laimės pirmieji santikiai de
mokratijos arba nekuriu de
mokratijos sluogsnių su laiki
na valdžia persimainė. Tie 
sluogsniai nenori, kad valdžia 
pildytų savo pareigas, o tik 
pildytų jų norus.

Jei jie užsimano kokios nors 
taikos, tai valdžia turi tai 
pildyti. Jei jie užsimano i 
vykinti taiką per dvi savaites, 
tai ir su tuomi valdžia turi su
tikti. Jei jie panori padaryti 
intekmę į talkininkus, tai val
džia tuoj turi jų klausyti. Ki
tais žodžiais tariant tie sluog
sniai nori, kad. valdžia būtų jų 
tarnais.

Toks pasistatymas vertas pa
juokimo ir paniekos. Jie turi 
arba būti valdžiai ištikimi ar
ba imti valdžią į savo rankas.’* 

Išmintingas pasakymas. 
Valdžia klausydama visų norų 
ir norėdama juos pildyti nega
lėtų nei pradėti veikti.

Yra skelbiama būk netrukus 
durna pradės savo sesijas. Tai 
bus jos pirmos sesijos po re
voliucijos.

AMERIKOSSOCIJ AUSTAI 
SKALDOS!

Amerikos socijalistų parti
ja skyla į dvi dali — į kaize
rinę ir amerikoninę. Tarpe 
Amerikos socijalistų yra daug 
kaizerio šalininkų. Kiti-gi to
kiems priešingi. Abiejose pu
sėse yra žymių vadų. Tarpe 
kaizerinių yra Hillųuit Morris. 
O kaip va Walling, Russell, 
Upton Sinclair ir Ghent pa
siuntė telegramą Rusijos Justi
cijos ministeriui Kerenskiui 
prašydami, kad nedarytų atski - 
ros taikos su Vokietija.

Susiskaldymo signalu buvo 
Elihu Root, prez. Wilsono pas
kirtas perdėtiniu komisijos Ru
sijon siunčiamos. Kaizeriniai 
Root’ui yra priešingi, nes jis 
kaipo gabus diplomatas sustip
rintų Rusiją ir tas būtų ant blo
go kaizeriui.

NETRUKUS KALBĖS 
APIE TAIKĄ. -

Iš Kopenbageno pranešama, 
jog Vokietijos kanclierius Bet- 
man Hollweg Reichstage kal
bės apie taiką dviejų savaičių 
bėgyje. Prie to verčia jį iš 
dviejų pusių — iš socijalistų ir 
konservatyvų pusės. Kanclie
rius turės paskelbti daug maž 
taikos išlygas. Konservatyvai 
reikalauja plačių užkariavimii 
ir kontribucijos, o socijalistai 
stovi ant to, kad karė baigtus 
be užkariavimo ir kontribuci
jos.

ATMUŠINĖJA VOKIEČIUS.
Pastaromis dienomis vokie

čiai Francijoj darė labai at
kaklias atakas, norėdami at
siimti netektas pozicijas. Tal
kininkai vistų atsilaikė ir di
delius smūgius uždrožė prieši
ninkui. * '

Vokietijoj jau kįla abejonės 
apie^ vokiečių pasisekimą atsi
laikyti. Mat valdžia vis pra
nešinėjo, jog talkininkų ata
kos buvo atmuštos su tokiais 
nuostoliais po kurių jie nega
lėsią greit atsipeikėti. O pa
sirodo, .jog talkininkai neilgai 
laukę vis griauja Hindenburgo 
liniją. Tai visuomenė ima a- 
bejoti apie teisingumą valdžios 
pranešimų.

PERGALĖS SUBMARINUS.
Suv. Valstijų valdžia džiau

gsmingai skelbia, jog jau su
sektas būdas kovai prieš vokie
čių submarinus. Iš pradžios 
apie tai prasitarė Navai Con- 
sulting komisijos pirm. Saun- 
ders. Iš to paskelbimo diplo
matai labai nustebo, nes manė, 
jog tai buvo neapgalovtas pra- 
sitarimas, manė, jog iš to 
paskelbimo pasinaudos vokie
čiai ir ims būti atsargesni su 
savo submarinais. Bet dabar 
apie tai skelbia ir laivyno sek
retorius Daniels.

Jau nuo senokai Amerikos 
inžinieriai suko galvas apie bū
do išradimą kovai prieš subma
rinus. Tai galų gale atsirado 
20 atskirų išradimų. Ir pasi
rodė, jog visi ant daug maž 
vienodo principo. Tobuliausias 
išradimas buvo Baltimorės in
žinieriaus Gathman.

Apie kovos būdą prieš sub
marinus galvojo ir naujosios mo. 
gadynės raganius Thomas Ai
va Edison. Jis dirba dieną ir 
naktį. Jis buvo kviestas į 
Washingtoną į pokilį, rengia -, 
mą Francijos ir Anglijos komi
sijoms.
“Too bu'sy.” ’

Dabar Edisonui visi išradi
mai pavesti sutvarkyti. Sako, 
jog po trijų ar keturių mėnesių 
kova prieš submarinus pasek
mingai prasidės.

PASIBAIGĖ STREIKAS.

Cleveland, .Ohio. —Otis 
Stėel kompanijos darbininkai 
sugiĮžo darban. Jie streika
vo tūlą laiką ir susitaikyti pri- 
gelbėjo Darbo Departamentas.

Pittsburg, Pa. — Pasibaigt 
streikas Kiskiminetas klonio 
mainierių. Streikavo ištisus 
metus. Laimėjo 8 vai. darbo 
dieną ir padvigubintą mokestį. 
Buvo uždarytos mokyklos, kad 
vaikai su tėvais galėtų daly
vauti laimėjimo demonstraci- • ■ • « • • .
JOJ. -f . r •

------------------ I
Rusijoj Ekaterinogrado žy

dai paskolino Rusijos valdžiai 
$2.500.000.

Vokietijos valdžia išleido 
plakatus, kuriuose prižada do
vanų tiems, kurie nurodys a- 
gjtatorius prieš valdžią arba 
prie streikų. Valdžia sako, 
jog svetimos valdžios turi pa
samdę tam tikrų agitatorių 
kurstyti darbininkus prie strei
ko.
• X.

Yra didelė abejonė begu ten 
galėtų rastis tokių pasamdytų 
agitatorių. Vokietijos polici
ja Savo apielinkėj žino kiekvie-

IMS IKI 30 METŲ AMŽIAUS.

Galutinai dar nenutsatvta 
iki kokio amžiaus Suv. Valsti
jose bus imami vyrai armijon. 
Mat senatas buvo nustatęs imti 
iki 27, o atstovų rūmas iki 40 
metų amžiaus. Tai dabar ei
nant prie kompromiso (abiejų 
pusių nusileidimo) busią nusta
tyta iki 30 metų amžiaus.

GALI BŪTI BLOGAI.

New Yorke Astor kotelyje 
National Security Lyga turėjo 
suvažiavimą. Suvažiavimą kal
bėjo J. B. Walker, redakto
rius laikraščio Scientific Ame- 
rican. Jisai nurodė, jog Ame
rika turi nubusti ir pamatyti 
pavojaus šmėklą. Nurodė, jog 
talkininkai gali pralošti karę. 
Sakė, jog vokiečiai po laivy
nų mūšio ties Jutlandija pe
reitą vasarą visas pajėgas nu
kreipė prie submarinų statv- 

Vokietija savo laivų dir
btuvėse iškarto gali būdavot! 
530 submarinų. O submari- 
ną pabudavoti trunka 6 mėne
siai. Tai dabar Vokietija jau 
gali turėti bent 1.300 submari- 

Tai atsakė"telegramų: nų. O talkininkams nelabai te- 
siseka jų • pagauti Iš viso 
vargu jų pagavo 100.

Todėl, minėtas vyras sakė, 
Vokietija gali priversti Fran
ci ją ir Angliją prie taikos, o po 
to didis Vokietijos laivynas 
atšliaužtų į Amerikos pakran
tes. Ir Amerika turėtų neiš
pasakytą kovą. •

people.” Tinka siuntinėti ku 

nigams reikale 20 d. geg. rink 

liavos. 100 egz. — $1.00.

“Darbininko” redakcijoje 

galima gauti angliškų atsišau

kimų: “An Appeal of the
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BLAIVININKAI, RUOŠKI
MĖS Į SEIMĄ.'

Malonu man pranešti idėjos

tieji dorą, teisybę ir artimo 
gerą vardą. Apie “V. Liet” 2

*

K
Yale universiteto prof. Ir- 

ving Fisher sako, jog iš tų 
grudų, ką suvartoja bravorai 
būtų galima kasdien iškepti 
11.000.000 kepalų duonos.

___________
Italija kaip ir Francija ir • 

Anglija rengia komisiją į Suv. 
Valstijas. j

Eina 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.............................. .. ...............

“DARBININKAS” 
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, ąnd Saturday by 

Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor. 
Subscription Rates:

Yearly ................................/... ............
; 6 months ...'...............................................................

Foreign countries yearly............ ..........................

“DARBININKĄ S” z.
242 W. Broadway, South Boston, Mass.

na nuo visų didžiųjų organiza
cijų atstovai, tegul į tą tary
bą savo atstovus prisiunčia li
beralai ir socijalistai ir susida
rys kompetentiškiausia Ameri
kos lietuvių įstaiga pasirūpinti 
Lietuvos reikalais.

Kuomet prie tos A. L. T. su- 
sispies Amerikos lietuvių atsto
vai, tuomet galės ją patobulin
ti, jos įstatus pataisyti ir ne
reikės daugiaus Amerikoj lie
tuviams klajoti po neapykantų 
ir keršto dausas.

O jei pradėtume išnaujo, 
kaip “Lietuva” nurodo, tverti 
kokias ten komisijas ir tarybas, 
tai ir vėl turėtume lietuviškas 
revoliucijas- ir ginčams nei 
pradžios nei galo nebematvtu- 
me.

Lietuvių visuomenė Ameri
koje rimto darbo, o ne pešty
nių nori ir tą rimtąjį darbą 
mes pradėjome dirbti. Visus 
gerus tėvynainius kviečiame 
talkon.

LIETUVOS LAIS
VĖS KLAUSIMU.

Naujoms kalboms apie A- 
merikos lietuvių vienybę prasi
dėjus, nurodėme “Darbinin
ke,” kad tos vienybės daugiau
sia ir labiausia pageidavo lie
tuviai katalikai, kurie vieny
bės linkui toliausia ir nužengė. 
Pažymėjome ir-gi, kad ir laik
raštis užvedęs naują kalbą a- 
pie seną dalyką, labai neman-' 
dagiai ir užgaunančiai apie i- 
dėjos priešus atsiliepė. Jau 
išsyk buvo galima nujausti, 
kad “Ateitis” tyčia vienybės 
skraiste prisidengė, kad savo 
oponentų sąžinę ir vardus “vi
suomeniškame” laikraštyj pa- 
akėti.

Pasakėme, ką manėme. Tos 
pačios nuomonės ir šiandieną 
laikomės ir mums keista, kad 

■“Lietuva” num. 18-tame gra
žiai apie vienybės svarbą ir 
maudą nurašiusi, viso klausi
mo nelenkia prie realybės, bet 
-vėl ieško naujų vienybei for
mų ir būdų, kurių ačiū Die- 0 

' vui jau mes turime užtektinai,] 
tik reikia į juos lietuvių norus 
pakreipti ir visas dalykas kaip draugams, jog VH-as L. P. 
matant paaiškės.

Lietuvos ateitis, aišku, rei
kalauja nuo mūsų kuodidžiau- 
sių pastangų, bet sykiu reika
lauja, 'kad mūsų darbas būtų 
našus, naudingas ir pasekmin
gas-

Ikišiol bandymai sueiti vie- 
nybėn ir dirbti bendrai tautos 
svarbesniais reikalais pasirodė 
labai nepasekmingi. Kaltinin
kų tam surasime pas visus, bet 
visi, sykiu ir “Lietuva” 
fes pripažinti kad jų srovės pu- j kus: 
sėje didžiausia t, kalčių našta į>astatė

žnjoųijĄL -prieš -bangelį
Pradėjus nuo Chicagos Po- svarbių-svarbiausių klausimų, 

litiškojo Seimo iki šių dienų Į kurie reikalauja greito ir pa- 
pasitarimams visur matome 
griežtą“Lietuvos” srovės žmo
nių nenorą demokratiškai tar
ties busimosios laisvosios Lie-

<

luvos reikalais. Lietuvių ka
talikų pageidavimai ir nurody
mai buvo perdėm niekinami ir mejimą, pergalę ir > gerbūvį, 
su jais nei kiek nesiskaityta. Pasekmingai išrišo alkolizmo 
Teisingumo pas liberalus tru- klausimą Rusija, baigia išriš- 

ir kitos 
mūsų "A< 

Jei ne tos ydos.jau būtume jmerika. Buvo duota preziden- 
šiandien beoadraj tautos reiką- tui Wilsonuį teisė užduoti Dair
iais dirbę ir visą politiką pa- tinę, smūgį girtam bizniui. Tą 
sėkmingiau varę. Dabar kiek- teisę jisai sunaudos taip kaip 
viena srovė sau dirbdama, pa- " ‘ “
daro nemaža naudingo darbo, 
bet trūksta mums kitataučių 
■akyse politiško subrendimo.

- Atsižvelgiant į tai, kad da- 
’bartinis momentas yra mūsų 
tautai gyvybės klausimu ir 
reikalauja visų Lietuvos vaikų 
bendrų pajėgų, mes sutinka
me stoti su kitomis srovėmis į 
bendrą Lietuvos darbo vagą, 
jei kitos dvi srovės pripažins 
demokratizmo principą suda
rant bendras tarybas ir vėl
inant Lietuvos laisvės klausi
mu.

Naujų būdų, takų mūsų 
nuomone ieškoti būtų nenau-į 
dingą ir nereikalinga. Senuo
sius turime gerus. Juos pato
bulinkime ir kuogreičiausia 
prie tikslo prieisime.
; Pas katalikus yra Amerikos 

lietuvių Taryba, į kurią inei-
• ‘ A ‘ * X

• / '

Blaivininkų Susivienijimo sei
mas atsibus 18 ir 19 liepos šių 
1917 metų Newark, N. J. Tad 
turime dar laiko pasidarbuoti, 
kad šių metų seime pasirodytu- 
me su žymiai didesniu skaičiu
mi organizuotų blaivininkų, 
negu pernai metais, ir kad Į 
seimą atvažiuotume ne Su tuš
čiomis rankomis, bet pilni ge
rt] minčių ir sumanymų.

Čia norėjau atkreipti domą 
tu- [brolių bįaiyinin^ų-į šiūbfe daly-

sėkmingo išrišimo. Tarpe tų 
klausimų nepaskutinę vietą 
užima alkolizmo klausimas. 
Tautos viena po kitos ima su
prasti, kad tik visuotinas blai- 

i varnas užtikrina tautoms lai-

tą. Tuo tikslu, kaip parodė 
bostoniečių blaivininkų pavyz
dys, labai naudinga bus dary
ti visur po kolonijas bealko- 
linių gėrimų parodas.

2) Mūsų idėjai sustiprinti ir 
išplatinti daug prisidės priešal- 
kolinė literatūra. Be “Tautos 
Ryto,” kurs dabar eina regu- 
leriai kas mėnuo, Susivieniji
mas išleido dvi knyguti: “Di
desnis, negu Hindenburgas” 
ir ‘^Blaivybė ir tikėjimas.” 
Netrukus išeis dar keletas kny
gučių. Kai-kurias iš jų nariai 
gaus už dyką. Turėsime savo 
literatūrą kuo plačiausiai pa-' 
skleisti, kad ir blaivybės idė
ją išplatinus ir parūpinus lėšų 
naujiems leidiniams.

3 )Nei laikraščio išlaikyti ir 
leisti reguleriai, nei knygučių 
spauzdinti neįstengtume, jeigu 
neturėtume apie tūkstantį na
rių, užsimokančių savo mėne
sines mokesnis. Kuodaugiau 
bus užsimokančių narių, kuo 
mažiau bus narių vien dvasiš
kojo skyriaus, tuo bus plates
nis Susivienijimo, veikimas. 
Reikėtų platinti visur mintį, 
kad negražu yra blaivininkams 
nuduoti didelius pavargėlius, 
ar šykštuolius, kad nei 10 cen
tų į mėnesį savo idėjos plati
nimui neįstengti] ar nenorėtų 
paaukoti. Juk visi žino’, kad 
blaivininkai turi daugiau iš
tekliaus, jau vien dėlto, kad 
jie yra liuosi nuo skaudžių mo
kesnių girtajam bizniui.

4) Vienas iš didesnių mūsų 
nedateklių, tai kaikūrių blai
vininkų nesupratimas to, jog 
norėdami veikti pasekmingai, 
;urime veikti visi 1. k. blaivi
ninkai išvien. Iš didžiausios 
mūsų kolonijos ateina liūdnos 
žinios, kad ten tūlų visuome
niškai nesusipratusių blaivi
ninkų varoma agitacija, kad 
atskirti tos kolonijos blaivinin
kus nuo viso Susivienijimo. 
Nors mažne visi nariai norį 
prigulėti prie Susivienijimo, 
tečiau vis dėlto ta agitacija 
trukdanti veikimą ir pakertan
ti energiją daugelio veikėjų 
blaivybės dirvoje.

Tad būtinas yra reikalas pa
sirūpinti, kad panašūs apsi
reiškimai nebeturėtų vietos 
mūsų draugų eilėje.

5) Labai būtų pageidauja
ma, kad į seimą kai-kurie mū
sų daugiau žinantieji ir galvo- 
jantieji blaivininkai veikėjai 
atvažiuotų su referatais įvai
riais blaivybės ir mūsų Susi
vienijimo klausimais. Refe
ratai padarytų Seimą Indomes- 
niu ir svarbesniu. Jie turėtų 
būti neperilgi ir rūpestingai, 
nuosekliai surašyti. Kas ža
dės dalyvauti su referatu, lai 
bent dviem savaitėm prieš sei
mą atsiunčia savo referatą že
miau pasirašiusiojo vardu.

6) Lai visos mūsų kuopos 
pasirūpina atsiųsti į šį seimą 
savo delegatus. Lai tas sei
mas būnie vienas iš svarbiau
siųjų ir veikliausiųjų.

Kun. F. Kemėšis, 
Blaiv. Susiv. pirm.

50 W. 6-th St.,
So. Boston, Mass

tikrai nežinia; taq» kandida
tą į redaktorius minima J. 
Baniulis, J. Kerdiejus ir J. 
Strimaitis. Tuom tarpu “A- 
teitį” veda px Vitaitis. *

P-aa A Rimka, kaip prane- 
xšama, išvažiavęs pereitą sa
vaitę Europon — eina gan
das, būk sykiu su p. Bulota, 
nors tos žinios patvirtinimo 
nėra. Pranešama taipgi, kad 
jo išvažiavimo priežastimi e- 
santi džiova, kuria p. Rimka 
buk susirgęs. Bet iš kitų šal
tinių žinios nurodinėja, kad 
Europa dabar yra neperge
riausi vieta nuo džiovos gydy
tis, ypač kuomet čia, Ame
rikoj, yra California ir Colo- 
rado — ir genesnės ir artesnės 
vietos. Todėl šitie yra linkę ■ 
manyti, kad p. Rimkos išva
žiavimas bene turi ryšį su 
tuom projektu, kurį neperse
niausiai p. Rimka buvo pa
skelbęs, būtent: kad atsirado 
koks ten mistiškas lietuvis, 
kuris aukavęs $1.200.00 iš
siuntimui lietuvių dviejų ats
tovų j Europą ir kad to me
namo geradėjo noru buvo, 
kad p. Rimka ir dar vienas 
rytietis važiuotų. Jis, anot 
tuometinio pranešimo, pasiža
dėjęs visas išlaidas tokios ke
lionės uždengti.

Šisai p. Rimkos pasiūlymas 
buvo paduotas Sandarai, bet 
Sandaros valdyba bene vien
balsiai jį atmetė, aiškindama 
savo tokį nusprendimą tuomi, 
kad Sandara negali priimti 
nei tokios aukos, nei p. Rim
kos propozicijos, kol ji neži
nos, iš kokių šaltinių tie pi
nigai paeina. P-as Rimka, 
kiek žinoma, visgi tų šaltinių 
iki šiolei neapreiškė. Todėl ir 
spėjama, kad p. Rimka, nors 
ir negavęs įgaliojimo nuo 
tautininkų organizacijos, ga- 
lų-gale minėta propozicija pa
sinaudojo.
Turime vienok patėmyti, kad 

šitiems ’ išvadžiojimams tam 
tikrų patvirtinimų iki šiolei 
nėra. Rasite, p. Rimka pats 
duos (ak gal jau davė) paaiš
kinimą, kuris dalykus geidaus 
nušvies. Tą jis turėtų pada
ryti užkirtimui kelio viso
kiems spėliojimams.

Iš “Lietuvos” pranešimo 
matome, kad p. A. Rimka ir 
liberališkų paslapčių su savim 
nemaža išsivežė. Nesame lin
kę manyti, kad p. A. Rimka 
būtų kame nors prasižengęs 
prieš Amerikos lietuvių visuo
menę, bet platesnių paaiškini
mų apie aukas paskirtas Lietu
vos kultūriškiems reikalams 
lauksime ir mes. Mūsų nuomo
ne tai yra viešas dalykas ir a- 
pie jį visuomenė turėtų žinoti. 
Gal p. A. Rimkos idėjiniai 
draugai, užėmę jo vietą pasis
tengs ilųo kaikūriųpaslapčių 
uždangą nutraukti.

Prie L.K.D Programo.
, ' I

LIETUVOS NEPRIGULMYBĖ IR 
RUBEŽIAI.

1. Lietuviai Krikščionys Demokratai reika
lauja Lietuvai pilnos politiškos neprigulmybės. 
Nės tik nuo nieko neprigulėdami ir liuosai sa
vo krašte tvarkydamies, lietuviai galės tinka
mai išplėtoti savo tautines pajėgas ir išpildyti 
prieš Dievą ir visą žmoniją savo uždavinius.

2. Neprigulmingon Lietuvon ineis tos žemės, 
kurių gyventojai arba dabar dar kalba lietu
viškai, arba jeigu ir pametė savo kalbą, tai 
išlaikė lietuviškąjį typą: būdą, papročius, pa
vardes ir tt.

Žemlapiuose, išleistuose lietuviškai-lenkiš- 
kuose laikuose dar prieš Lenkijos padalinimą, 
— jei ne ant kiekvieno, tai ant daugelio*) — 
yra pažymėta šalę Lenkijos ir Lietuva. Lietu- 
yos gi žemės yra perskirtos; bielorusiškos (gu
diškos) provincijos yra pažymėtos vardu ”Litu- 
ania Rūteniea;” lietuviškos gi “Lituania Pro- 
pria,” (“Tikroji Lietuva” su lietuviškai kai- Į 
bančiais gyventojais). Tik tosios “Tikrosios' 
Lietuvos” mes ir reikalaujame. Jeigu 18-ame 
ir 19-ame šimtmetyje dalis tos Lietuvos nutau
to, tai dar nereiškia, kad ar jiems, nutautil
siems, ar mums, išlaikiusiems savo kalbą — 
būtų išrokavimas skirties. Mus riša tas pats 
būdas, papročiai ir tikėjimas.

“Lituania Propria” susidėjo iš Žemaičių 
kunigaikštijos ir iš dviejų palatinatų (dabar 
sakytume gubernijų): Vilniaus ir Trakų.

Rubežiai tos “Tikrosios Lietuvos” buvo šie. 
1) šiaurių rubežiai: nuo Baltijos jūrių (į šiau
rę nuo Palangos), ribomis šiandieninės Latvijos, 
Dauguvos upe beveik iki miesteliui Dryssa; 
rytų rubežiai: nuo Dryssos prie Vilijos šaltinių; 
nuo Vilijos šaltinių prie upės Beržinės, (Bere- 
zina, inpuola į Nemuną); paskui upe Beržine 
iki Nemunui; pietų rubežiai: upė Nemunas maž
daug iki upei Ross; nuo upės Ross į pietvaka
rius per upę Svisloč prie Narvės; upe Narve.iki 
jos pirmojo susisukimo į šiaurę; vakarų rube
žiai, skiriantieji “tikrą Lietuvą” nuo Podlachi- 
jos (Polesie) ėjo ties upe Narve šiaurės link prie 
Augustavo (pats Augustavo miestas liko prie 
Podlachijos; nuo Augustavo rubežių ėjo dabar 
tinėmis Prūsų ribomis: Širvinta, Šešupė, Ne
munas ir tolesni Prūsijos rubežiai iki Baltiko 
jūrės. (Tarp Klaipėdos ir Palangos.) Reikia at
siminti, kad Prūsų Lietuva (Mažoji) nuo tikro
sios Lietuvos buvo teutonų atskirta jau apie 7 
šimtai metų atgal. Ta Mažoji Lietuva po šios 
karės turi būti vėl prijungta prie visos Lietu
vos.

Į “Lituania Propria,” dabartinėmis guber
nijomis žiūrint, inėjo visa Kauno gub.; beveik 
visa Vilniaus gub., — išėmus tas dalis Vileikos 
ir Disnos pavietų, kurias paskutiniais laikais 
prie Vilniaus gub. prijungė rusų valdžia; veik 
visa Suvalkų gubernija (išskyrus dalį Augusta
vo pavieto) ir dalis dabartinės Gardino guber
nijos su miestais Gardinu, Balstoge ir jų apie- 
linkėmis. Tūli raštai sako, kad prie Tikro
sios Lietuvos seniau prigulėjęs ir Novogrudko 
(Naujapilio) palatinatas, kur apie Slonimą (mi- /

•) Liudija kun. J. Žilinskas, plačiai tą klausi
mą studijavęs.

nėtinai apie Dzięciolą, Molčatę, Novogrudką ir 
kitas vietas, kai-kur dar užsiliko gyva lietuvių 
kalba. Tokiu būdu, pasak tų raštų Lituania 
Propria tęsdavusis net iki Pinsko balų. .

Tečiau šių pastarųjų sryčių, (Balstogės ir 
Novogrudkos) patiems gyventojams nenorint, 
galėtume ir atsižadėti reikalavę.

“Tikrosios Lietuvos” rytų rubežiai kaž ko
kiu stebėtinu būdu ir yra beveik rubežiais da
bartinio vokiečių kariuomenės rytų fronto.

Pažiūrėję į “Tikrosios Lietuvos” gyvento
jus, randame, kad nors rytpiečiuose ir yra 
daug gudiško gaivalo, bet vistiek visose vie
tose kaip Vilniaus palatinato taip ir Trakų — 
(jau nekalbant apie Žemaitiją) — dar kalbama 
lietuviškai, jei ne perdėm, tai daugelyje vie
tų, nebent išskyrus Balstogės apygardą — a- 
pie Narvę — senovės Jatvingių žemę.

Tie rubežiai tai etnografiški rubežiai (pla
tesnėje reikšmėje tą terminą imant). Taip vi
suomet į tuos rubežius buvo - žiūrėta. Pavyz
džiui, kada per antrąjį Lenkijos padalinimą 
(1792 metais) Rusija priskyrė sau visas gudų 
žemes, “Lituapia Propria” liko čiela; rusai 
neturėjo tada prie “Tiktosios Lietuvos” pre- 
tensijos, skaitydama ją etnografiškai sau sve
tima.

Todėl ir mes reikalaujame sau tik to, kas 
per amžius buvo skaitoma “Tikrąja Lietuva.” 
Toje srityje gudiškas gaivalas yra ne kas kita, 
kaip sugudėję lietuviai. Jie ir patys save lie
tuviais vadina ir prie Lietuvos prisiskiria. 1905 
metais į visuotinąjį Vilniaus Seimą siuntė de
legatus ir tų pasviečių gudai.

Tiesa, toje “Tikroje Lietuvoje” bus apie 
milijoną gudiškai kalbančių žmonių. Tečiau 
jiems prigulėti prie Lietuvos ir patiems bus iš
rokavimas. Lietuviai nedarys jokių bandymų 
juos atlietuvinti: turės būti suteikta pilniausia 
laisvė jų kalbai, literatūrai, mokykloms. Ga
lės jie greta bendro parlamento Vilniuje — tu
rėti savo atskirus seimus.

Laikyties tų senosios, “Tikrosios Lietuvos” 
rubežių verčia mus ir ta aplinkybė, kad lenki
ninkų pastangomis ir pati mūsų sostinė Vilnius 
ir jos apielinkės buvo žymiai sulenkinta. Jei
gu laikyties vien tų rubežių, kur dabar dar1 
tebekalba tik lietuviškai — tai pats Vilnius bū
tų nuo Lietuvos atskirtas; jeigu šiandien Vil
niaus gyventojams būtų duota nubalsuoti, kur 
prigulėti, tai jie, endekų pakurstomi, didele 
didžiuma balsų nutartų glausties prie Lenkijos.

Tuo-tarpu Vilnius buvo, yra ir bus mūsų so
stinė. Be Vilniaus lietuvių tauta, tai kaip 
kūnas be širdies.

Pagaliaus, atsižadėję Vilniaus, mes turėta
me atsižadėti ir daugelio Vilniaus ir Gardino, 
gubernijų žemių, kur dabar dar daugelis te
bekalba lietuviškai. Tad mūsų reikalavimas 
“Tikrosios Lietuvos” rubežių ir istoriškai yra 
teisingas ir pilnai pamatuotas ir dabartiniame 
padėjime mūsų tautos gyvybei būtinai reikalin
gas. Kaip Katalikiškoji Airija negali ir ne
nori atsižadėti savo suanglikonėjusio Ulsterio, 
taip ir mes negalime ir nenorime atsižadėti sa
vo sugudėjusių brolių.

Pagaliaus ir vokiečiai, užkariavę Lenkiją ir 
Lietuvą, taip o ne kitaip nustatė rubežius tarp 
vienos ir kitos ir tuomi labai palengvino išriši
mą klausimo būsimame- Taikos Kongrese.

Uosis.

reikalaus žmonių balsas. Čia 
tat ir bus šventa priedermė rf" 
lietuvių blaivininkų pavaryti 
didžiausią agitaciją, kad žmo
nių reikalavimai su parašais 
[verste užverstų Washingtono 
valdžią, kad išdirbimas ir par
davinėjimas svaigalų sykį ant 
visados būtų užbaigtas.

Bet ar šiaip ar taip pakryps 
p. Wilsono mintis, ar mes su
silauksime visiškojo, ar tik 
dalinio uždraudimo, — mes, 
blaivininkai, turėsime prieš 
akis milžinišką darbą: į vietą 
pragaištingojo alaus išplatinti 
tarpe brolių lietuvių vartojimą 
sveikų, skanių ir pigių lietu
viškųjų girų ir įvairių rūgšti
mų iš duonos, vaisių ir uogų. 
Alus jau buvo besiskverbiąs į 
mūsų tautiečių sve
čius. Dabar bū-
tų laikas

‘nimue naikinti

Rimkai is-

Kol p pA.'Runka buvo Amė- 

 

rikoje ir „redagavo vieną Iine- 
rališkųjų ^kĮ^Tlib^
ralų šulai jį _ », nors tik
ros vienybės pas juos ir nebu
vo.

Buvo mėginama sudaryti li
beralų blokas ir nors labai ne- 
pasekmingai, vis-gi sueita li
beralų krūvon ir išvien varyta 
politika prieš katalikus.

Bet kaip menki, nestiprūs 
buvo tarp pačių liberalų ryšiai, 
parodo jau tas faktas,kad Rim
ka netikėtai važiuoja “gydy- 
ties” į Norvegiją, o jį palydint 
liberalų oficijozas “Lietuva” 
sako:

Mums pranešama, kad “A- 
, teities” redaktorius, p. A 

Rimka rezignavęs nuo savo 
• vietos. . Pranešama taip-gi, 
♦kad dauguma “Ateities” ben
drovės narių nebuvo užganė
dinti p. Rimkos gabumais ir 
todėl jo rezignacija buvusi 
priverstina. Kas užims “A- 
toities” redaktorystę, kol kas, 

i

Keistai pasiaiškino.

“Amerikos Lietuvis” į “Dar
bininko” pareikalavimą paro
dyti faktais kur, kada ir kas
iš’Mkramolos^-TBaftkintojųiyrs 
riūntęs'Rūsijos naujai. Valdžiai 
pasveikinimus^' atsako f vulka- 
nišku išsiveržimu. • > t' rr j

Savo pirmesnių pasakymu "fcahy randasi, 
jokiais faktais neparemia, tik 
bereikalo • džentelmeniškumą 
po savo špaltas patampęs ir 
“Darbininką” insinuacijomis 
pavaišinęs, nei vieno “krąmo- 
los” naikintojo negali Ameri
kos lietuvių tarpe surasti ir vi
są bėdą už tai suverčia ant tū
lo darbininko, kurį būk “Dar
bininkas” iš “Amerikos Lietu
vio” pavyliojęs.

Jei jau mūsų “bepartyviš- 
koji” spauda a la “Amerikos 
Lietuvis” tokiais argumentais 
savo intarimus remia, tai drū
čiai reikia apie tokios spaudos 
bepartyviškumą paabejoti. Pa
našiai ligšiol tik socijalistai ir 
liberalai mokėjo aiškinties.

X’ <Klaidingai informuoja.
< 

gindama 
St. 
lieja 

i

‘ ‘ Draugą ” su “ Darbininku ’ ’ 
intaria neteisingai elgianties 
su p. St. Šimkum. “Vienybė 
Lietuvninkų” sako:

...“jei nori būti geru kata
liku, tai gali visai nepildyti 
Kristaus mokslo, gali visai 
būti nekrikščioniu, bet jei ge
rai ir uoliai tarnauji klerika- 
liškai politikai, tai esi geras 
katalikas.”

Katalikai, galime atvirai 
pasakyti “Vien. Liet.,” nie
kuomet iš p. St. Šimkaus ne
reikalavo tarnauti klerikališ- 
kai politikai, nes tokios poli
tikos lietuviai, ^katalikai nepri
pažįsta ir lietuvių. visuomenė 
klerikalų neturi, nebent “Viert- 
Liet/Vredakcij oje. panašių gaL

•Galėjo p. St. Šimkus tikėti/ 
, ar netikėti, bet jis privalėjo, 
• ypač kaipo dailės žmogus, tau

tiškos dailės tvėrėjas, pasilikti 
sąžiningu lietuviu, tyru tėvy
nainiu. Dabargi jo visa poli
tika yra ne kas kitas, kaip lais- 
vamanybės rėmimas ir kri
kščionystės idėjų inžeidimas.

Mielai p- St. Šimkaus dai
lių kompozicijų klausomės ir 
džiaugiamės iš savo Paderevs- 
kio muzikos srytyje, bet, do
vanokite, Rasputinų autoriui 
garbės nepripažįsime, nes jis 
jos neužsitarnauja. Kas kata
likišką visuomenę paniekino, 
apšmeižė, lai iš tos visuome
nės pagarbos sau nelaukia.
Mes savo veikėjus gerbiame ne 

už jų mokėjimą tarnauti “kle
rikalų partijai,” bet kad jie 
yra, pilnoje to žodžio prasmėje,

O akyse — rūstybė žaibuoja,
O krutinės jau vos tik kvėpuo- 

[ja...
Bet socijalistas ir nustojęs 

kvėpuoti^, pasilieka socijalis
tų ir garsiai, kratinei visai ap
mirus, sušunka:

Ei iš kelio tranai!
Pasaulio galiūnai, kad eina...

Panašiai socijalistas “poe- j 
tas” kelioliką posmų raudonų 
eilių ataudžia ir su apmirusia 
krutinę revoliucijas mėgina z 
kelti. Dissonansas baisus, bet I 
mūsų socijalistams dovanoti- 1 
nas. Jiems, ne dailė, bet re- 
volfuclfr'rfipi..

- . . 
- ai ,

TRBMPESNMr ŽINIOS.
■'Jv- trr'u?? :foY
> Anglijos karalius išleido į 
žmones atsišaukimą, kuriame 
visų prašo gyventi kuotaupiau- 
sia, neeikvoti jokio maisto ir 
drabužių. . f

išsvajotus “katalikus” nesame 
savo tarpe girdėję. Greičiau 
jie bus Šliupo, Norkaus, Šal
čiaus ir jiems panašių plauko.

Baniai socijalistų laikraščių 
redaktoriais.

“Naujienos” labai išsigan
do, (pirmiaus džiaugėsi) kad 
“Kovos” ir “Ateities” redak
toriai apleido Ameriką ir savo 
vieton nepaliko gerų inpėdinių. 
Sako, visi dumia Rusijon, tai 
dabar Amerikos lietuvių libe
rališkus ir socijalistiškus laik- 
taščius redaguosią žeceriai.

Bepigu tiems socijalistams? 
Jų mokslas taip menkas, kad 

aprastas Raulas be jokio iŠsi- 
ivfnimb n gali socijalistiską

1 * peiperį ”' redaguoti. PaŠibeiž- 
ti ir niekniekių prirašyti gali 
ir paprastas bernas.

z •
• •

Darbininkų šventė.
“Kovos” No. 17-tame tilpo 

tūlo socijalisto “poeto” eilės, 
kuriose stengiamos apibudinti 
gegužio 1 dienos reikšmę dar
bininkų luomui. Kad parodžius, 
kaip kartais socijalistų karš
tieji poetai gražiai nušneka, 
paduodame tų eilių ištraukas. 
Gamta pasigerėdamas, socija
listas sako:

Banguoja-srovena upeliai tyliai, 
Sučiulbo-pragydo linksmai vy- 

[turiai.
Ir prie tokio gamtos gražu

mo ir meilumo socijalistų sie
loje •

...dega liepsnoja gyvatos...
Ją širdyje pagieža kankinto-

r**'
___ _  _ Suv. ^Valstijos fl 

. [jama matos, dėjo paskolos $1

Chinijos ambasadorius ap
leido Berliną ir išvažiavo į Da
niją. .___ X
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Kodėl kiekvienas
Šimkaus Brolis.

“Lietuvių Socialistų Pertai.”
tilps talų atstojusių

; L 'lietuvių ąoęialistų,račių, rędak-
1 torių ir agitatorių - kalbėtoji
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Surinkta 
Antru kar-

OICERO, ILL.

Prasidėjo atgijimas. 
Balandžio 29 tL Šv.. Griga-

Tai ri
tas tai tik pa.

Taipgi dovanų prisųskite “Lietuvių Darbininkų Kalen
dorių.” ,

WATERBURY, CONN.
Kalbėjo p. Šimkus.

Balandžio 27 d. T. M.
kuopa buvo parengus prakal- 

Kalbėjo p. St. Šimkus, 
lapelių buvo garsinama, 
prasidės 7 vai. vakare, 

žinoma susirinko ant mi- 
laiko.

•-./V

“ LIETUVIU SOCIALISTŲ
PERLAI-”

Šiuomi pranešu gerb. visuo-

ri vieškeliai ir Alpų q Pirene- 
jų kalnuose.

thus musių 
viso- 

, kurių 
įuose. Kl

ojas į skrep-

noms.

Pigesnės kainos negu 

pas kitus.

Jeigu norite, kad ju
sta naujausios mados 

rakandais, tai nieko 

nelaukdami nusipir

kite iš

LITHUANIAN FURNITURE CO.
268 Broadway, So. Boston, Mass.

A. Ašmenskas ir

flenkę buvo patenkinti, 
„e

PIRKITE RAKANDUS LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KOMPANIJOS KRAUTUVĖJE.

Gausite teisingų ir prielankų patarnavimą.

Prašome ateiti ir pri

sižiūrėti mūsų kai-

sirinkusius, skatindamas prie 
vienybės -ir apšvietos. . Pas- 

1410 So. 49th Ct, Cicero, UI. kni p. Aleksandravičius, vaiz-

r b
, ’yp.

•r

BRUD NIAUSIĄS VABALAS, 
a

Vasars metu musė yra žmo
nėms brudniausiu vabalu. Ne
tik brudniausiu, bet ir pavo
jingiausiu. Jos nešioja įvai
rių ligų perus. Tame musė ne
turi sau lygaus. Ant vienos 
musės buvo suskaityta penki 
šimtai milijonų perų. O tarpe 
tų pasitaiko limpančių ligų pe
rų. Daktarai susekė, jog jos 
neša karštligės perus. Dabar 
nužiūri, jog jos nešioja ir vai
kų paralyžiaus perus.

Brudnesnio vabalo už musę 
nėra. Dabar, vėsiose pavasa
rio dienose/ vaikščiodamas ne
labai tepamatysi musių. Bet 
jei užeisi, ats t kokių
dvėselėną, taį 
apgulta. J 
kiose kitose n 
pilnai yra prie 
ša savo snapų ir 
liūs, kurie esti visokių ligotų 
žmonių. Ir paskui tas brudas 
Tanda kelią į virtuves, į val
gyklas. Ten be ceremonijų bė
ginėja ant duonos, mėsos, mak- 
mojasi piene, sėdasi ant veidų, 
rankų, neduoda ramumo kūdi
kiui, kuriam gal atneša baisų 
paralyžių.

Tai musės yra baisus bru
das. Neturime įsileisti jų į na
mus, ypač į virtuves, valgyk
las, kad jos neterštų mūsų 
maisto, neskleistų pavojaus. 
Ir naikinti ja* reikia visu uo
lumu. Užmušimas vienos mu
sės dabar, pavasarį, reiškia 
sumažinimų vasarai musių ant 
bilijono ir net trilijono.

Musės nesilaikys ten, kur 
joms nėra ko ėsti. Todėl sa
vo namuose ir apie namus ne
laikykite anei trupinėlio 
gomojo daikto atvirai.

čias po įvairius pasaulio kraš
tus ne kad rekordų sumušti, 
bet dėl sveiko pasibovijimo. 
Dar-gi laipiojau po augštus 
kalnus. Laipiojau ant vulka- 
niškų kalnų Heklos, Etnos, 
Vezuvijaus, Strombolio. Už
sikabinęs buvau ant vulkaniš- 
kų kalnų Naujosios Zelandijos 
ir salos Javas. >'

Sveikatos ir smagumo ieš
kant nereikia, žinoma, ieškoti 
tokių kalnų. Tolimi pasivaik
ščiojimai ir kelionės, tik ne 
strytkariais arba geležinke
liais, turi labai gerą intekmę 
į kūnų ir protų: Tokie pasi- 
mankštinimai išblaško rūpes
čius, susikrimtimus, o atšvie
žina dvasią ir atnaujina kūną. 
Kuomet žmogus atsiranda 
gamtos prieglobstyje, gėrisi 
puošnia apielinke, puikiu sau
lės tekėjimu arba nusileidimu, 
tai visvien mūsų smegenys 
veikia, veikia laisvai be mū
sų valios pastangų, veikia net 
gal smarkiau, nes neišblaško
mos miestiško gyvenimo smul
kmenomis. Mintįs kįla tuomet 
savaimi, jos sukeliamos amži
nai liuoliuojančia jure ir žyd
riu begaliniu dangaus skliaus- 
mu. Kankinanti būties klau
simai tokiose aplinkybėse ge
ma ir vystosi ir išsiriša natūra
liu būdu.

Išrišimas jų gal ir nebūtų 
pasekęs Trinti j ant tarpe mies
to bildesio. Skaisčios gamtos 
prieglobstyje maloni šviesa 
krinta ant mūsų susipynusių 
minčių, susidaro pienas, kurs 
veda mus prie tikslo.

Todėl aš kiekvienam pata
riu išrasti laiką pasivaikščioji
mui ir pasimankštinimui tyra
me ore. To vaisiai bus gera 
sveikata ir sveikas mintijimas. 
Vietoj imti strytkarį eik pėš
čias į savo darbavietę ir grįžk 
pėščias.
' Pietų laiku netrainiokis dir
btuvėj arba stoviniok ant kam
pų, bet pasivaikščiok. Pasi
taiko matyti žmonių, kurie po 
čvertį arba maždaug tiek luku- 
riuoja strytkario. O paskui 
sulaukę ir pavažiavę dvi ar tris 
minutas, jau rabantuojas lauk.

Nedėlios arba subatos popie
čio negalima geriau sunaudoti, 
kaip pasilakstant miškeliuose, 
ant kalnelių, ant kaukurų. 
Lakstyk iki prakaitas išmuš. 
Tamsios mintys, rūpesčiai dėl 
kovos už duoną - sviestą pa
lengvės.

Nieko gero nesulauksi, jei 
užsileisi tamsiomis inintimis ir 
leisi joms griaužti tave. Daug 
daugiau Jaimėsi, , jei gyvenimo 
kovon stosi sveiku kūnu, blai
viomis mintimis. O iš ištižu
sio kūno tiek blaivių minčių 
gausi, kiek išspausi saldžios 
giros iš rūgščių apipuvusių o- 
buolių.

Dr. J. F. Scheltema.

PASIVAIKŠČIOJIMAS.
(Vertimas)

Sakoma, jog uncija apsisau
gojimo daugiau reiškia, negu 
svaras gydymo. Mes daug 
girdime apie tai, kaip atgau
ti sveikatą. Bet juk pirmiau
sia reikėtų žinoti, kaip, išlik
ti sveikais, kaip apsisaugoti 
nuo ligų ir negalių. Pigiau
sias ir visiems prieinamiausias 
būdas užlaikyti sveikatų, yra 
tai pasivaikščiojimas ir pasi- 
Tnankštinimas tyrame ore.

Aš taip esu nusistatęs, jog 
kas miela diena, visvien ar 
-esti igedra, ar sninga, ar li- 
ja pasivaikščiojo bent vieną 
valandą; vieną ar porų kartų 
■savaitėje išeinu pabimbinėti 
keletą valandų. Dar atsikėlęs 
ir prieš gulsiant pasimankšti
nu 10 ar 15 minutų. Vaiisai 
tokio gyvenimo tokie, jog a- 
•čiū Dievui persiritau jau per 
šeštą desėtkų metelių, o tebe
su budrus ir pilnoje sveikato
je- , 'į

Daktarai iš manęs visai mu
lai pasipelnę, nors aš gyve
nau tokiuose kraštuose, kurie 
yra pagarsėję savo nesveika- ______ ________
-tmgumu. Lejgvm ^ pravmk- menei, kad rengiu spaudoft lae 
ščioju 20, o jei užsimanau, tai f..................... ' - ~ • • -
Ir 30 mylių dienoję- _ Ąš esu 
-daug keliavęs pėščia

New Yorkų; antru sykiu'-j a 
I Bostonų, b iš'^drf j Salėm.

Kitu kartu aš ėjau pėščias 
iš San Francisco į San Jose ir 
ant kalno Hamilton pamatyti 
Liek observatorijų.- Bet dėl 
-stokos gerų užeigų miesteliuo
se nėra taip smagu pėščia at
likinėti ilgas keliones, kaip 
■Europoje; tų kelionę Ameri- 
ke dar pablogina blogi keliai.

Jei keliai ir geri, tai sau-,, 
gokis. kad kiauliški antomo- 
bilninkai nesumaltų tavęs, ar- siųstų dokumentų’būtų pridėta
ha neapdrabstytų purvais, jei 
ne, tai bent apneša dulkėmis. 
Kur kas malonesnę kelionę tu
rėjau, žingsniuodamas iš Vie- 
nnos į Triestą, iš Montreu* į 

“Milaną, iš Tnnsbrucko į Vero
ną ir į Bolagną; ypač smagu 
vaikščioti Francijoj.

Francijos vieškeliais atsi- 
-džiaugti negalima. Dyvnai ge-

Alpą ir Pi
Wfeftėjaus pės-

»•

Kas girdėti lietimų kolonijose.

7YORKCITY.
r

Misi jos.
Prasidėjo misijos nuo 30 d. 

balandžio ir bus iki\6 gegužio. 
Tų visų, savaitę mes LDS. 9 kp. 
nariai nieko negalėsim darbuo
tis. Parengsime prakalbas 13 
gegužio, 4^o misijų tų nedėlių.

L. D. S. 9 kuopos susirinki 
mas bus 6-tų d. gegužio tuoj 
po pamaldų, po msijų, turėsim 
daug svarbių reikalų. Malonė
kite pribūti visi kp. nariai ir 
prikalbinkit naujų.

Kp. Rašt.

CLEVELAND, OHIO.
Išvažiuojant.

Y* •’ t ‘ v '

Atvykęs į šią laisvės šalį, 
apsigyvenau Chicagoj. 
venęs tris metus, sumaniau 
važiuoti į kitą miestą, kad dau
giau susipažinus su lietuviij 
gyvenimu ir jų veikimu ir štai 
pirmučiausia atlankau Cleve- 
landą, kur radau prakilnaus 
jaunimo ir geros širdies lietu
vių.

Čia begyvendamas daug pa
simokinau, daug išgirdau gra
žių prakalbų bei pamokinimų. 
Girdėjau puikių chorų, kur 
grynos lietuviškos dainos 
skambėjo. Clevelando Vyčiai 
gyvuoja vienybėj ir broliškoj 
meilėj. Tie visi tikri Lietu
vos sūnus ir dukterys pilni 
broliškumo ir pasišventimo pa
sidarbuoti dėl tautos ir tėvy
nės labo. Daug darbuojasi p.. 
M. J. Šimonis, J. Žitkevičius ir 
M. Ruseckas, p-lės O. Žvingi- 
liutė, B. Skripkauskaitė ir 
daug kitų jaunikaičių ir pane
lių.

Grįždamas Chicagon, mieli 
broliai ir malonos sesutės, ta
riu jums ačiū už jūsų svetingu
mą, malonumą. Lai jūsų tas 
broliškumas pasilieka ir geri 
veikimai varomi toliau. Lai 
jūsų širdyse liepsnoja 'meilė, 
vienybė, tikyba ir dora,

J. P. Vilimas.

dingai ir visiems suprantamai 
pakalbėjęs apie jaunimo sie
kius ir gyvenimo tikslų, ir 
paaiškinęs Vyčių organizacijos 
mierius ir užduotį ragino vieti
nį jaunimų, prisirašyti prie 
naujai tveriančios kuopos; jau
nimas, ilgai nelaukdamas,-su
bruzdo rašvties ir bematant 
išdygo nauja vyčių kuopa su 
bemažko 100 narių.

Galima tad paabejoti ar 
kur kitur nors ir daug skait- 
lingesniuoj lietuvių kolonijoj, 
susitvėrė vyčių kuopa sū taip 
dideliu narių skaitliumi išsyk, 

vyčių valdybą tapo išrinkti: 
Dvas. vad. Kun. K. Skrypko; 
Pirm. A. Aleksandravičius, 
Pirm. pag. A. Jankauskiutė, 
Rašt. D. Gustaičiutė, 
Kasin. F. Perminienė, 
Fin rašt. JT. Veloniškis, 
Kasos glob. J. Vaitekūnas, 
Maršalka J. Miškinis.
Vyčių susirinkimai bus lai

komi ketvergo vakarais para- 
pijos svetainėj.

Vietinis.

Buvo ir klausimų. Atsa
kinėti jam tiek sekės, kiek 
žvirbliui akmenį kapoti. £ 

A. P. V.
-k - mSS

bas.
Ant 
kad 
Tai 
neto laiko. Susirinkusiems 
nusibodo laukti kalbėtojaus- 
Nesulaukdami pradėjo skirs- 
tyties. Žmonėms besiskirs- 
tant 9 vai. atsirado ir kalbėto
jai. J. Ramanauskas pasakė, 
kad vakaras yra parengtas dėl 
ištobulinimo naujos draugijos 
ir perstatė kalbėti p. St. .Šim
kų. St. Šimkus pasirodė lyg 
piktas ir pradėjo kalbėti ran
kas graižydamas. Iš karto ne
buvo galima suprasti apie ką. 
nori kalbėti, j- Toliaus pradė
jo Tautos Fondų - niekinti, 
šmeižti tol, kol nusibodo. Pra
vardžiavo kaip išmanydamas. 
Šeškais vadino, žiurkėmis ir 
tam panašiai/’ Publikai nu
sibodo klausyti blazgatijimų ir 
pradėjo kalbėti priešais. P. 
Šimkus neliovės pravardžiuoti, 
vadino šiaučiais, kriaučiais ir 
tam panašiai. Tas man nebu
vo baisu klausyti, nes ponas 
St. Šimkus kalvio sūnus- Po 
tų šmeižtų matė, kad pu
blika nesiliauja priešinusi, tai 
jisai šaukė J. Ramanauską: 
“Oi, gelbėk užkvietei mane 
kalbėti, o dabar žiurkėm ap
leidai, nevažiuosiu daugiau į 
Waterbury kalbėti.” Galop 
p. St. Šimkus mato, kad plū
dimais nieko nelaimės, tai pra
dėjo šaukti: “Eikite namo, 
čia tokių nereikia ’ ’ Tai žmo
nės pakilo ir ėjo lauk, o drau
gijai nei kokios naudos neat
nešė.

:V.
ATSKAITA 15-jo TAUTOS FON

DO SKYRIAUS, DONORĄ, 
PA.

Kaip tik- prasidėjo aukų' rin
kimas badaujančiai Lietuvai ir 
Donores Lietuviai neatsiliko nuo 
to prakilnaus darbo. Iš pradžių 
tik taip sau kuopelė prakilnesnių 
tėvynainių darbavosi, o paskui 
t. y. vas. 20 d. 1916 m. legališkai 
pagal konstitucijų susiorganizavo 
15-sis Tautos Fondo skyrius. Nuo 
to laiko bent kiek sparčiau au
kų rinkimo darbas pastūmėta pir
myn. Bet praeitų metų pabai
goje ir šių pradžioje vėl apsisto
jo ant vietos. Mat Lietuvių Die
na, organizavimas Moterų Sąjun
gos kuopos ir kitokie vietos dar
bai lig ir nusilpnino veikėjų jė
gas dėl Tautos Fondo. Bet da
bar vėl žada atgyti veiklumas, 
kuris lig ir apmiręs buvo.

Tad kad paskatinus visus prie 
to švento ir prakilnaus darbo, 
čia paduodame ištisą atskaitą 
kiek Donoros veikėjų pasidar
buota prie Tautos Fondo. To- 
delei čia ištisą atskaitą paduoda
me, nes nekurios aukos, nors ir 
pasiųstos Tautos Fondan, bet i- 
ki šiol dar nebuvo pagarsintos.

Per 1914 ir 1915 m. surinkta 
$116.62.

15-tojo Tautos Fondo sky- 
aukavo šie nariai: Po $3.00. Ru
džius -Mikolas, Kazėnas Petras, 
Rudžius Antanas. Po $1.00 Nai
nys Izidorius, Nainienė Morta, 
Rinderis Antanas, Aleksoms- Mi
kolas, Erčius Petras, Šarkaus- 
kas Jonas, Bubilas Jonas, Nor- 
butas Antanas, Paulauskas An
tanas, Valkauskas Ignas, Jakai
tienė Antanina, Paulauskaitė An
tanina, Aržulaitienė Magdė, Vai- 
čaitienė Apolonija, Mundeikis 
Pranas, Čižauskas Jokūbas, Ri- 
binskienė Ona, Takaraitis Kazys, 
Armonienė Uršulė ir Joknbaus- 
kienė Marijona. Po $1.50: Ste
ponaitis Motiejus, Norbutienė 
Ona ir Šimkonis Juozas. Po 50c.: 
Sadauskas Pranas, Dambrauskas 
Tadas, Launikonienė Magdė, Po- 
lteriutė Marijona, Vanagaitis 
Ignas, Lebeda Jonas, Andriunie- 
nė Izabelė, Stankienė Joanna, 
Vaičaitis Jonas. Po 25c.: And- 
rikas Martinas, Urbonavičia Mi
kolas. Kun. Magnus Kazėnas 
$6.00. Ona Ercienė $2.00. Vil
kas Karolius 10c. Sėlis Jonas 
35c. Iš viso $46.95.

Smulkių aukų ant pirmojo 
susirinkimo suaukauta $2.76. Ge- 
guž. 30 d. per prakalbas po $1.00 
aukavo: Pranas Sadauskas, An
tanas Rudžius, Mikolas Rudžius, 
Petras Razėnas, Jonas Sakalaus
kas, Rąžys Budrys, Mikolas 
Aleksoms ir Petras. Erčius. Smul
kesnių aukų $9.50 iš viso $17.50. 
Per “Tag-Day,” kovo 25 d. su
rinkta $282.72, Bažnyčioje dėžu
tėje 96c., Rev. H. Geibel 1.00, 
Nuo A Račiūno krutamųjų pa
veikslų liko $18.83, Kun. Mag
nus Kazėnas ant Velykų paauka
vo 12.04, Bataitis Domininkas iš 
Whit8ett, Pa. 2.00, Višniauskas 
Juozas iš Whitset, Pa. 2.00, Už 
200 guzikų 10.00, &v. Juoaapo
Dr-ja iš Dęnofo, i£a. paaukavo

Rengia L Vyčių 18-tą kuo- 
Nedėlioje Gegužio-May 13 
1917 m.
DURRELL SALĖJE
Y. M U. A; NAMB.

820 Massachusetts Avė, 
Cambridge Port, Mass.

Prasidės 6:30 vai vakare.
Kalbės net 5 kalbėtojai: p- 

lė 6. KAŠĖTAITĖ, p. J. J. 
RAMANAUSKAS iš Montello, 
Mass., anglas p. Gary ir da du 
svečiai.

Dainuos visokių dainelių 
So. Boston’o šv. Petro parapi
jos Bažnytinis choras.

Išgirsite kalbant 
jaunų lietuvaitę p-lę O. Kašė
taitę. Pasižymėkite ant ka
lendoriaus, kad neužmirštumė- 
te.)

Kviečia L Vyčių 18 kuopos 
KOMITETAS.

mieroR. K. Gegužio-May 13 d., 
1917 m. Bažnytinėje Salėje So. 
Boston’©.* Pradžia 7:30 vaka
re. ;

Kalbės gabiausi kalbėtojai, 
taipi tarpais dainuos šv. Petro 
Bažnytinis choras, kuris pri
sirengęs visokių įvairių lietu
viškų dainelių. Bus daugybė 
gražių deklemacijų.

Neatsižvelgdami į visokias 
kliūtis, kaip visados taip ir 
šiais metais nutarė sumažinti 
įstojimo mokestį, net ant pu
sės, nežiūrint senas ar jaunas. 
Gydytojo nereikia, nes drau
gija turi savo gydytoją, ku
ris patarnauja be užmokesčio. 
Todėl gerbiąmieji nepraleis
kite progos.

Kviečia Draugijos
KOMITETAS.
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DETROIT, MICH.

Bal. 29. š. m. S. L. R-K. A. 
171 ma kp. surengė vakarų. 
Buvo vaidinta ‘ ‘ Degtinė. ’ ’ Ak
toriam nusidavė gerai. Pub
likos buvo atsilankę gan daug 
ir galima sakyti, kad visi bu
vo užganėdinti. Be to, bu
vo daug deklemacijų, kur at
sižymėjo mažos mergaitės. 
Taip-gi, atsižymėjo mergai
tės 6-ame akte, pašokdamos 
“Aguonėlę,” kas labai gražų 
padarė įspūdį į publikų.

Labai yra pagirtinu daigiu, 
kad motinos leidžia savo mer
gaites lavintis tokiuose daly
kuose. Be to, labai yra pa
vyzdinga, kad motinos netik 
leidžia savo mažas mergaites 
dalyvauti, bet ir iš jų pačių 
pasirodė ant estrados, tai-gi 
iš ko galima tikėtis, kad atei
tyje Detroito lietuviai galės sa
vo veiklumu pralenkti Chica- 
giečius, ir kitas kolonijas,, nes

_____ labai1 žymiai?pradeda suąįprar-. _ ______ 
bed įdomių knygų^jo :vaidu- sti tautiškai. ? > ijsišbijKaus 'žioras ttttėję--kcmcertų44ft0$»Klc9ire 25____1917 Ba-

»_ f^įjgi linkėtina Detroito lie-Koncertas i& visų. <atžvilgių
tuviams- geriausių pasekmių.
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Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė

Parduoda savo Šerus, — šėro kaina $10.00, viena 
ypata gali pirkti nuo 5 šėrų augščiau.

Paieško giminių Europoje.
Sfunčia užimtojon Lietuvon pinigus.
Organizuoja manančius grįžti Lietuvon Amerikos 

lietuvius: amatninkus, žemdirbius, vertelgas ir no
rinčius pirkti Lietuvoje žemę.

Užsibaigus karei, Bendrovė pinigais rems Lietuvos 
pramonę ir pirklybą.

Tarpininkauja pav. ypatoms ir draugijoms pirkime 
bonds’ų, kurie yra taip geri, kaip pinigai banke ir 
atneša nuo 4 iki 5 nuoš.

Reikalaukit informacijų:
_ e

Lithianian Development Corporation
320 Fifth Avė., New York, N. Y.

biografijos. Nuoširdžiai mel
džiu visų tų kurie žino apie 
“gražius” darbelius, padary
tas niekšystes bei apgavystes 
Mockaus, Karaliaus, Montvi- 
do, Kalcio, Perkūno, Bago- 
čiaus, 'Šeštoko tr daugel kitų, 
prisiųsti man, už kų būsiu la
bai dėkingas. Prisiųstięji fak
tai turi būti teisingi, su para
šu- ir antrašu dviejų liūdytojų. 
Dar geriau būtų, kad prie pri-

DETROIT, MICH.
Mes Detroito lietuviai, ne

galime iškęsti nepasidalinę su 
visuomene linksma dėl mūsų 
žinele. .

Pirm poros savaičių atva
žiavo pas mus visuomenei ge
rai ^žinomas p. A. Aleksandra
vičius, jisai ant'greitųjų pra
dėjo veikti ir gaivinti vieti
nius lietuvius. Pirmiausiai 
stvėrėsi tvarkyti chorus: suau
gusių ir vaikų. Paskui, pats 
būdamas kūnu ir dūšia Vyčių, 
panorėjo ir pas mus sutverti 
vyčių kuopų-kų ir padarė.

Bal. 29 po pamaldų sukvie
stas buvo jaunimas į Šv. Jur
gio svetainę kame pirmu pp. 
AdV. B. Mostauskas ir Dr. (Ja

notaro antspauda. Prisiųstos 
žinios bus laikomos archive 
kaipo dokumentai. Jau ne
mažai turiu surinkęs faktų, bet 
man da daugiau jų reikia. 
Tai-gi vardan teisybės, nesibi
jokime iškelti aikštėn ir paro
dyti visuomenei tikroje švie
soje panašius socialistų “per- pas jausmingai prakalbo į su-

nusisekė, r kurie tik buvo atsi- 
i - ‘ l 12$* 
koncerto pelnas berods Skiria
mas parapijos naudai. UŽ to
kį šv. Grigaliaus choro pasi
darbavimų nuo parapijos ver
ta pagarbos žodžio.

S. Dainius.

‘ MONTELLO, MASS.
Sandariečių prakalbos.
Balandžio 29 d. įvyko čia 

Sandaros skyriaus prakalbos. 
Kalbėjo M. Martus. Pirmiau
sia norėjo pakalbėti apie Lie
tuvos šelpimų. . Bet įvažiavo 
į katalikų niekinimų, tai ja
me ir nugrimzdo. Po to buvo 
renkamos aukos, f 
$11.00 su centais.
tu norėjo kalbėti apie Lietu
vos ateitį, jos neprigulmybę. 
Bet ir čia ėmė kalbėti, kad 
katalikai niekam neverti, o 
geri tik 
sas to vyro 
blazgatyti. y

1 
I

kaitis Domininkas 2.00. Iš viso 
surinkta $555.38. •

' 191< ir 1916 m. Tautos 

panų'pasiuntimą Freight ir Tag- 
-Day išlaidos 8.91, Balandžio 28 
d. 1917. Tautos Fondan pasiųs
ta $147.13.

IŠ viso pasiųsta $555.38.
Su tikra pagarba 15-jo Tautos 

Fondo skyriaus valdyba: 
Pirm. Ona Erdenė,
Rašt Kun. Magnus Karinas, 
Ižd. Antanina Jakaitienė.

P. S. Reikia pažymėti, kad 
15-me T. F. skyriuje yra 61 na
rys, bet iš tų 20 nei kiek nepa
aukavo -nukentėjusiems lietu
viams nuo karės. Prie progos 
gal reikėtų ir nieko neaukavuaius 
paskelbti laikraščiuose.

r

turi skaityti ir pla
f lĮtO

Todėl, kad “Darbininkas” leidžiamas pačiądarbinmkų 
katalikiškoje dvasioje ir visados paduoda naru jausis®/žinias iš 

, viso pasaulio. j į&i? ri <([.t
$399.34. Už dra-|- ; - “Darbininkė’ rasite daugiausia žiifių išLietmvbs, Rusi

jos ir šios šalies darbininkų gyvėnnno. 1 < '■ " : /
“Darbininkas” plačiai aprašo lietuvių amerikiečių gyve

nimų, jųjų santikius.
Užsirašyk šiandienų, nes dabartiniu laiku rasi daugiau

sia žinių, kurias kiekvienas turėtų žinoti, nes yra labai svar
bios. . . ' - ■ ...

Norėdamas užsirašyti išpildyk šitų blankų ir tuojaus siųsk 
žemiaus paduotu adresu ir po 2-3 dienų Tamstos šluboje ra
sis laikraštis “Darbininkas.”

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

I Gerbiamieji:

Siunčiu $.......................  malonėkite man siuntinėti “Dar
b i ninku” tris sykius į savaitę per..........................šiuo antrašu:

Vardas Pavardė ir adresas................................................ .....

Nusipirkite atminčiai iš 
“Darbininko” knygyno atvi
ručių su Tšvo kun. V. KULI
KAUSKO paveiksiu. Ubai 
grašiai atspausdintos ir purst-Į 
duoda tik po 5 centus.



ži-
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Petras.

■ «

pranešimas

Vietines žinios.

Tai BUSI GRASUS! 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 
štampo ms. <

J. RIMKUS
P. O. Box 36, Holbrook, Mass

•^Paieškau savo pažį&tmo Balt
raus Papląuako. Kilęs iš Savai- 
| , - y- A
Galelių gmino, Rudos par., Gu- 
loniskių kaimo. Labai svarbų, 
turiu reikalą būtinai uorių jį su
rasti. Todėl ja paties ar jį ži
nančių meldžiu rašyti adresu:

Magdalena Jurgeliunienė,
170 Thorndike, 

, Cambridge, Mass.

--"■y—■

(mosties

Šaunus vakaras. /Šv. Petro 
parapijos bažnytinėje salėje, 
gegužio 6 dienų, vakare buvo 
graži LDS. 1-mos kuopos pra
moga, kuria užbaigta LDS. Sa
vaitę. Vakarų atidarė kun. F. 
Kemėšis turininga prakalba a- 
pie darbininkų jeikalus ir pla
čiai paaiškino Krikščionių de
mokratų siekius ir tikslų.

Sulošta juokingas veikalas 
“Gaila ūsų,” kuriame puikiai 
pasižymėjo p-lė 0. Protašiutė 
ir p. K. Junevičius. Neblogi 
buvo p. Z. Geciutė, p. P. Gri
gas, J. Jakubauskas ir J.-Ben- 
doraitis.

“Patarimų sesutėms” p. 
Gurkliutės — gabiai sudekle- 
mavo p-lė A. Grabijoliutė; cho
ras vedamas p. M. Karbausko 
sudainavo keletą skambhj dai
nelių, iš kurių Darbininkų 
Hymnas išėjo labai įspūdingai. 

P-lei E. Narinkevičiutei pub
lika padarė tikrą ovaciją, iš
šaukdama ją padainuoti solo. 
Mūsų gabi dainininkė dainavo 
ir žavėjo visus. Net po kelis 
syk publikos buvo gausiai del
nų plojimais apdovanota.

Programas užsibaigė pra
nešimu apie Vyčių rengiamą 
gegužinę gegužio 30 d.

Iš vakaro pelnas apie 30 do- 
lerii] suvirs paskirta Streikie- 
rių Fondam Publikos buvo 
nemažai ir visi labai džentel- 
moniškai užsilaikė, išskyrus 
keletą vaikų, kurie prie durių 
kampe barbėjo, bet ir juos pa
skiaus sustabdė.

“Gaila ūsų” režisierium bu
vo p. J. Petrauskas, LDS. 1- 
mos kp. pirmininkas.

Vakarą vedė p. J. E. Karo
sas.

Lai gyvuoja Prancūzija! To- tv. Petro ir Povilo draugija 
kiu obalsiu gegužio 4-tų dienų laikė susirinkimų nedėlioj, ge- 
bostoniečiai sutiko prancūzų " - • ' - -- — —
jūreivius nuo laivo Mirabeau, 
kuris į Ameriką atvežė prancū
zų delegacijų.

Kuomet ant Washington 
gatvės pasirodė 14 prancūzų 
jūreivių raudohai-mėlynose u- 
niformose, nešini Amerikoj 
Prancūzijos ir Anglijos vėlia
vų, praeiviai entuzijastiškai 
juos pasveikino šauksmais: 
“Vive la Frančfe.” (Lai gyvuo
ja Prancūzija!). Prancūzų ka
reiviai atsakė šauksmu: “Vive 
l’Ameriąue!” (Lai gyvuoja 
Amerika!). Pasivaikščioję mie
sto gatvėmis prancūzai atgal 
sugrįžo ant savo laivo.

gūžio 6 d. pobažnvtinėje» salė
je. Tarp kitų dalykų apkalbė
ta ir vaikų mokinimo dainų ir 
muzikos klausimas. « Po ilgų 
ginčų, tas klausimas palikta 
apsvarstyti visų draugijų iš
rinktai komisijai. Keletas na
rių stovėjo už tai, kad visų ‘ ‘ su
vienytų srovių” vaikai būtų 
mokinami išvien. Ponas Ado
mavičius tų pusę gynė, bet ki
ti pripažino tai labai neprak
tiška ir, rods, vaikų nebevie- 
nys.

Šiaip šv. Petro ir Povilo 
draugija gyvuoja neblogai ir 
veikia neprastai.

- Z7 f

DARBININKAS
- *•• rttrtrtr ...

NAUJOSIOS ANGLUOS 
JAUNIMO rengiamam išva-

Naujas sumanymas. Eina 
gandas, kad tūlos lietuvaitės 
rengiasi parengti puikių šei
myniškų vakarienę šv. Petro 
parapijos salėje. Vakarienės 
parengime dalyvausiu geriau
sios šeimyninkės ir naujai išga- 
lvotų valgių prigaminsiu. Į 
vakarienę busiu pakviesta tik 
rinktinės ypatos.

Lietuviškas čampijonas. Į 
Jono Jakubausko pakvietimą 
pasirįsti su juomi gegužio 30 
dieną. Caledonian Grove nie
kas ligšiol neatsiliepė. Esa
me priversti manyti, kad p. 
Jakubauskas Naujosios Angli
jos Vyčių tarpe yra ristikų 
čampijonu. Taip mano ir pats 
Jakubauskas. Kas iš Vyčių 
yra priešingos nuomonės ir ge
rai apie ristvnes išmano gali 
p. Jakubauskui čampijono var
do nepripažinti, stojant su 
juomi į ristynes gegužio 30 d. 
Caledonian Grove. Laukia
me skubių pranešimų.
I --------- ------------

Marijos vaikelių susirinki
mas. -Subatoj, (gegužio 5 d., 
antrą valandų po pietų šv. Pet
ro, parapijos bažnytinėje salė
je buvo Marijos Vaikelių drau
gijos susirinkimas,

lidBuvo skaitytas ir priim
tas praeito susirinkimo proto- 
kūlftSk'1” <■ - ; * . „ j

2. Nutarta gegužio 20 dienų 
laikyti Marijos Vaikelių dr- 
jos iškilmes. Iškilmėse daly
vaus tik Marijos Vaikelių 
draugijos nariai.

3. Judamųjų paveikslų ma
šinos nutarta be draugijos ži
nios nepavelyti niekam vartoti. 
Kas norės mašinų gauti, turės 
kreipties prie Jurgio Aukšti- 
kalnio arba B. Valentukės, 
draugijos pirmininkės, kuri 
gyvena po šiuo antrašu: 133 
Bowen St, So.

Jauna pora. Nedėlioj, ge
gužio 6 d., šv. Petro bažnyčio
je neatmezgamu moterystės ry
šiu surišta p. V. Mačiulaitis su 
p-lė R. Firaučiutė. Laimingo 
sugyvenimo jaunai porelei!

J. A. M.

Pakėlė algas. Middlesex & 
Boston Street Railway Kompa
nija pakėlė algas savo tarnau
tojams.

Išveža daug* Žuvies. Angli
jos valdžios agentai užpirko 
Bostone už $500.000 žuvies, ku
rių tuojaus prekybiniai laivai 
išgabens į Angliju. Ant-syk 
manoma išvežti 14.000.000 sva
rų žuvies. Paskiaus darys 
mažesnius transportus sulig 
reikalo.

Žuvies sandėliuose darbinin
kai dabar dirba dienomis ir 
naktimis, kad kuogreičiausia 
anglų užsakymų išpildyti.

Jei anglaijdar ir toliaus ban
dys tokius milžiniškus užsaky
mus ant žuvies duoti, tai ne
trukus susilauksime ir didelio 
žuvies pabrangimo.

Drąsūs vyrai. Bostono lie
tuvių moksleiviai rengiasi vi
sus savo drąsumu nustebinti. 
Jonas Mikalauskas ir Jonas 
Mėšlis Vyčių Išvažiavime ge
gužio 30 dienų mano visus len
ktynėse sumušti. Kiti apie jų 
kojų miklumų abejoja, bet jie 
sako: ‘ ‘ Šiur, visus sumušime’ ’ 
ir užbaigtas kriukis.

Gal jie ir teisybę sako. Ge
gužio 30 dienų galėsime persi
tikrinti.

Bus didelės iškilmės. .. šių 
savaitę Bostonų aplankys žy
miausi Prancūzijos vyrai gene
rolas Joffre ir p. Viviani, ku
rių priėmimui ir pagerbimui 
gubernatorius McCall ir majo
ras Curley rengia milžinTškas 
iškilmes.

Pienuojama padaryti dide
les kareivių parodas, prakal
bas ir gerai pavaišinti svečius 
geriausiame Bostono viešbu
ty! Copley-Plaza.

Kareivių parodoje dalyvaus 
virš 6.000 žmonių. Paskiaus 
Statė House svečius sveikins 
organizacijų ir valdiškų įstai
gų atstovai.

Gen. Joffre ir p. Viviani ap
lankys žymesnes Bostono įs
taigas ir po to vėl grįš Was- 
hingtonan ant tarybų su šios 
šalies valdžia.

Pagerinimai parapijos salė
je. Katalikiškos lietuvių dr- 
jos į .Šv. Petro, parapijos sAlę 
pripirko naujų stalų ir sėdy
nių, kurių jau labai buvo rei-' 
kalinga.

$150.000 prancūzams. Bos
tono ’ anglų turėtai generolo 
Joffre pažymėjimui žada laike 
tik kelių dienų sumesti $150.- 
000 ir tuos pinigus inteiks gen. 
Joffre,x kad jis gausių bosto
niečių aukų sunauduotų pran
cūzų našlaičių sušelpimui.

Trukšmingas susirinkimas.
Lietuvių Svetainėje gegužio 4- 
tą dienų buvę Lietuviškų Gas- 
padinių Kliubo susirinkimas. 
Suėję moterėlės gana smarko
kų ermyderį sukėlę, kad net 
prisibijota ekspliozijos. Bet iš 
Dievo malonės viskas gerai už
sibaigė ir moterys pilnai svei
kos išsiskirstę po namus.

Pasilinksminimo vakarai. 
Liet. Jaunų Vyrų Kliubas ge
gužio mėnesį rengia keletu lin
ksmų pramogų. Gegužio 16 
dienų bus vakaras Kliubo sa
lėje, o 19 ir 20 — šokiai Lie
tuvių svetainėje. Vakarų 
rengimo komisijon ineina Juo
zas Pievotas, St. Navickas ir 
Pr. A. Reynolds.

Vakarienė ir šokiai. Jauni
mo Ratelis (liberalų) gegu
žio 4-tų dienų buvo parengęs 
savo nariams ir jų svečiams 
šeimyniškų vakarėlį Lietuvių 
svetainėje. Žmonių buvo su- 
virš 100. Vakarėlio progra
mas susidėjo iš šokių ir lengvų 
užkandžių.

f'

So. Bostono Lietuvių Koope
racijos susirinkimas bus Sere- 
doj, 9 d. geg. 8 vai. vak. Liet. 
Svetainėje. Visi , nariai prašo
mi ateiti.

Prūsas su kaizeriu nori pa
simušti. .Į vienų, Bostono re- 
krutavimo stotį atėjo vokietis 
Kari Voights ir išreiškė pa- 
geidayimą pašimųšti 'su Vo
kieti jos kaizeriu, iiės labai ne
apkenčia despotiškos Vokieti
jos valdžios. ‘ y. •

Kandidatą priėmė kariško-' 
jon tarnyston prie artilerijos.

Žemės registracija. Bosto
ne, , Šo. Bostone ir apielinkėse 
kiekvienas tuščias žemės ga
balas bus miesto valdžios už
registruotas tr prižiūrėtas, kad 
karės metujjūtų tinkamai su- 
nauduotas. Tas daroma to
dėl, .kad užbėgus už akių ba
dui, kuris gali ištikti Suv. 
Valst. Į karę įsi vėlūs. Mat, 
spėjama, kad Amerika gali 
maišto pritrukti.

Jei žemės savininkai pa
tys nesugebės jos apdirbti, že
mė bus pavedama kitiems ap
dirbti. Lietuviai, kurie turi 
tuščios žemės, tegul tuųjaus 
pasirūpina jų apdirbti, kad 
sau ir kitiems būtų nauda. 
Daugiausia ant tos žemės bus 
auginama daržovės.

Parėdymus apie žemės iš- 
dirbimų ir tinkamų sunaudoji
mų jau išleido Visuomenės 
Saugumo Komitetai.

Valdyba.

Ateikit visi. Utarninke, ge
gužio 8 dienų pobažnytinėje 
salėje bus Vyčių Išvažiavimo 
Rengimo Komisijos susirinki
mas. Visi nariai ateikit į su
sirinkimų lygiai kaip 7 :30 vaL 
vakare. Reikės pasitarti apie 
daug labai svarbių dalykų. Ne
atsilankiusieji bus smarkiai nu
bausti.

Įdavimui gegužio 30 d. Caledo- kų gub., Marijampolės pavieto, 
nian Grove tikietų galima jau 
dabar pasipirkti sekančiose 
vietose:

Į “Darbininką*”
242 W. Braadway,

So. Boston, Mass.

2. J. P. Markelionis
236 D. St.,

So. Boston, Mass.
3. D. Galinis, barzdaskutis

224 W. BreRdway,'
So. Boston, Mass.

4. A. Pilvinis
233 W. Broadway, 

' So. Boston, Mass.

5. K. Jurgeliunas
377 TW. Broadway, 

So. Boston, Mass.

Daugelis lietuviškų biznie
rių išstatė languose išvažiavi
mo pagarsinimus. Kur tokius 
pagarsinimus pastebėsite, ten 
eikite pirkti sau reikalingų 
reikmenų, nes gerų darbų re
mia. Nuvarginta Lietuvai pi
nigų kuodaugiausia reikia su
rinkti, todėl kiekvienas išva
žiavimui parodytas parėmimas 
bus su didžiausia padėka pri
imtas.

Išėjo is spaudos 
dagiausias 

“Darbininko” • 
Leidinis

VAIZDELIAI
■

Parašė Jonas Kmitas.

Kaina 30c. '
T- u r į n y s‘ 

Įžangos žodis. Unosis. 
Progos belaukiant. 
Indpmi vieno laikraščio 

džia.
Iš daugelio vienas. 
Raudonas kaklaryšis. 
Gyvenimo pasaka. 
Literatas.

Imant po daugiaus duodame 
didelius nuošimčius.

Siųskite užsakymus tuojaus.
“DARBININKAS”

242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

v. vii £ <

DR. F. MATULAITIS
Oftoojdram SMirtodM Um
MP.UMPi ftUMUUUM.

419 Betiltu St, Butu, Nu*.

Lietuviškas
ADVOKATAS

Wiliiam KS.'Hbtvard 
Lietuviška pavarde buvo

Boston.

Cambridžio Vyčiai sujudo. 
Gegužio 13 dienų Liet. Vyčių 
18-kp. rengia milžiniškas pra
kalbas Durrell salėje (Y. M. C. 
AL name) 820 Mass. avė., Cam- 
bridgeport, Mass.

Kalbės p-lė O. Kašėtaitė, pp. 
J. J. Ramanauskas, A. F». Knei- 
žis ir daugkitų. Dainuos So- 
Bostono parapijos choras ir "so
listai. Pramoga bus labai pui
ki.

Pradžia 6:30 vai. vakare.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Pinavijas, Westfield, Mass. 

— Tamstos raštelio nedėsime. 
Neverta tokiems atsakinėti. 
Nepaisykite.

Stuobriui, Chicago, UI. — 
Raštelis buvo be vertės. Sunai
kinome. Prašome žinučių ra
šinėti mums iš lietuvių gyveni
mo bei veikimo.

Raštininkei, Chicago, III. — 
Gaila, kad nesuspėjome indė- 
ti, nes pranešimas pervėlai a- 
tėjo.

[
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Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki S po piet. Nuo 7 iki 8 vakare 

|60# BROADVAY Cor. G ST. SO. BOSTON, 
Tai 802 S. B.

KAIP SU KAULU ATSITIKO!
Ei Rautai, palauk aš tau pa

sakysiu apie savo nelaimes! Ką 
kokio? O gi išvažiavau su Ona 
grybaut ir nespėjau nei vienos 
lepšės surast, kaip užeis lietus, 
•kad net visos siūlės išsileido.

Tai Mikai apsisaugok ir va
žiuodamas į laukus pasiimk rein- 
kotų. Jeigu neturi, tai nieko 
nelaukdamas nusipirk arba užsi
sakyk, tada drąsiai galėsi va
žiuoti gribauti.

Geriausius ir puikiausius rein- 
kotus vyrams ir moterims daro 
STASYS PUTA

So. Boston Raincoat Co. 
344-278 Broadway,

Tel. S. B. 1165-m. So. Boston.

Aršlapiuoja tavo 
kojos.

Ar nori greit išsigydyti? Ge
riausiai padarysi jei vasaros laiku 
turėsi sausas ir švarias įtojas, kas 
tau daugiausia priduos smagumo 
ir nedvoks tavo kambarys. Jei no
ri greit sustabdyti, tai vartok 
Leonards, geriausias kojų gyduo
les ir proškus, kurie yra užtikrin
ti kaipo vienintelis kojų gyduolės. 
Patarimai ir gyduolės prekruoja 
$1.00.

LEONARDS CO.
21 Barcley St., Worcester, Mass.

Šokių mokykla.

>>
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Paieškau Adolpo Mizaro gyveno 
Donoroje, Pa. 1909 m. Paeina Suv. 
gub:, Seinų pav., Kudrėnų valse., 
Vilkotinės kaimo. Meldžiu jo pa
ties ar kas kitas pranešti.

MIK ALEKSOMIS,
P. O. Box 393, Donorą, Pa.

(234) ,

Paieškau Izidoriaus Naurušio 
Katino gub., Raseinių par.,. Skir
snemunės par., Jurbarko vals., 
kaimo Pažėrų.

Pirmiau gyveno Chicagoje, o 
dabar girdėjau, kad gyvena Wa- 
terbury, Conn. ,

Jis pats ar kas kitas praneški- 
šiuo adresu:
.Petras Puišys,

233 W. Broadway, -
(. So. -Boston,. Mass.

. (236)

te

•>

I __
Paieškau Juozo Kuzmos Kau

no gnb., Panevėžio pav., Pane
vėžio miesto nuo Fermos.
• Malonėkite atsišaukti šiuo ad- 
resu:

Jokūbas Varaitis,
256 Atliens St,

So. Boston, Mass:

(236)

Farmos!
Pirk farmą didžiausioje Ame

rikos lietuvių farmerių kolonijo
je, kurioje apsigyveno jau 380 
lietuvių farmerių. Turi ūkiškas 
draugijas, parapijas ir lietuvį 
kunigą.

Kolonija randasi gražiausioje 
vietoje dėl lietuvių apsigyveni
mo ant. farmų. Aplinkui turga
vietės miestą Scottville, Michigan. 
Laukai gražūs lygūs, daug upe
lių, ežerų, gelžkelių, vaikams 
mokyklų.

Keliai žviriavoti, švarus van
duo, oras sveikas. Žemė: mo
lis su juodžemiu ir motis' su smil
timi Tinka visokiems javams, 
daržovėms, pievoms ir ganykloms. 
Anglai matydami, kad lietuviai 
vis skaitlingiaus pradeda apsi
gyventi ėmė kraustyties iš mūsų 
kolonijos, o mes tik ir laukiame, 
nes iš jų paėmėme kelius šimtas 
gerų farmn: mažų ir didelių su 
visais budinkais, sodais, dirbamu 
lanku ir nedirbamu ir ant kurių 
norime apgyvendinti lietuvius.

Parduodame farmas, gyvulius 
ir ūkių mašinas labai lengvomis 
išlygomis ant išmokėjimo. Nelai
kyk bukoj įrinigų, nepirk mies
te namų, nes gali užeiti bedar
bė, sumišimai ir badas.

Miestuose bankos subankrutija. 
namai lieka be vertės; milijonai 
Žmonių iŠ miestų bėgs farmi; 
pirkti, bet jos tuomet bui Kimtį 
kartų ^brangesnės. §į pai
nusipirk farmą mūsų kolonijoj, 
kol dar darbai eina ir farmos pi-
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Turėti farmą, yra geriau* ne- < 

su bizni: iuo Drasvvenimas brau- S

Jau 36 metai, kaip gyvuoja 
Prof. Štern Šokią Mokykla, 952 
Broadway, kamp. Myrtle avė., 
Broooklyn, N. Y.

Waltz, Two Step, Foxtrot, 
One Step ir įvairūs naujausios 
mados šokiai mokinami, privatiš- 
kai ir kliasoje. Mokestis nuo $5.- 
00 iki $10.00 pagal šokių. Mokyk
la atdara nuo 9 ryto iki 11 vai. 
vakaro, taip-gi ir nedaliomis. 
Mokiname balių šokius ir stage - 
aus. Klausk atsilankydamas in
formacijų.

THE STEIK SCHOOL 
of DANCING,

950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Lietuviška-Polska
- LIGONINE.

197 Bradiny, S. Bestos, Mus.
Telefonais. Bostonf T194-u> 

Daktarai dieną ir naktį.

STEVEN RAINARD SU 
JAMES ELLIS CO.

Mes užlaikome tris dideles 
krautuves-namus, užpildytus 
geriausiais rakandais naujau
sios mados. Kas perka ra
kandus prieš jų pakilimų kąi- 
noje — tas išmintingai daro .ir 
pinigų daug sučėdina.

Apsidairykit aplink ir pa
matysit, kad mes geriausia ir 
pigiausia galime jums rakan
dus parduoti ir jūsų stabas 
gražiausia jais apstatyti. Mes 
tą galime todėl padaryti, kad 
mūsų rakandų krautuvės pa
didėjo ir sustiprėjo.

Vesk reikalus su mumis ir 
susiartink su mūsų biznio vedi
mo būdais, o tikrai būsi pa
tenkintas.

PIRM(F KLESOS ,

DANTISTAS
' a

Dantis ištraukiami , ir pripil
domi visai beskausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą-dar bągvarantuojame.

DR. W. T.REILLY
'469 Bradiny,Si. Bastos,Mas«.

PfclE D0RCHZ8TER ST.;

Vateta NiilMoMli
ano » VaL ryta ano ievai. ryta
tH » vai vakara. - /ki 4 vaL vakara.

ELLIS McCLEAR  Y C0
Prirengiam pilnai $150.00 

laidotuves ui,,f f ‘ ‘

T*
temokėkite.

James Ellis Co 
Kampas EirB’way, 

South Boston, Mass.
Pinigais arba ant Išmokėji

mo.
Mūsų biznis sučėdina jūsų pi

nigus.
Uždėta 1878 m. Pristatoma au
tomobiliais.

- Bu* graži pramoga. Gegu
žio 13 dienų šv. Petro parapi
jos salėje bus graži pramoga, 
šv, Kazimiero R. K. Dr-jos pa
rengta. Kalbės žymūs lietu
vių veikėjai ir dainuos bažny
tinis choras.

*’* ' r Z r

Paieškau savo-draugų: Petro 
Vaičikohio ir Leono Vėžio. Abu 
Kauno gub., Raguvėlės parapi
jos. Turiu svarbų reikalą, to
dėl meldžiu atsišaukti. Mano*d- 
resas:

Skrfabis V.
; 8Š0 Cherry Way

Braddock, Pa. *

*■
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gu biznį; juo pragyvenimas bran
gesnis, tuo fermeris turtingesnis.

Mesk miesto gyvenimą ir eik 
ant fermos, — liksi laimingu. Ra
šyk tuoj indėdamas už 4e. krasos 
ženklelių (štampe) gausi fermų 
kataliogą ir kolonijos mapą.

Adresuok:

Anton Kiedis & Co.
Peoples Statė Bank Building,scottville, michigan.» p . r f ,
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SOUTH B0ST0K, MASS. < 
TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVliKA 

APTIEKA.
a,/- - ♦ . —f

į , ' ' i. . . z '5
* Sutaisau receptus su di-. 
džiausią atida, nežiūrint, ar 
tie receptai Lietuvos ar Ame
rikos daktarų. Tai vienati- > 
nė lietuviška aptieka Bostone-< 
ir Massachusetts valstijoj- 
Gyduolių galit gaut, kokio* 
tik pasaulyj yra vartojame*- 
Galit reikalaut per laiško*, o 
aš prisiųsiu per ezpresą. -

K. MDLAUgKAB

Aptiekorius ir Savininku 
Tel So. Boston 21014 ir 21013. 
236 BrMdtoy, kampu C St,

THEMAGIC SHQP.
PtrtMiJUaerita“'1 — -
4M>ta««. Dtrta 
-1

TH« MASMeNO*.
p.oeotsos ^ceiaooK. ta AM

r * 1 ►

Dr. Ignotas Stanį


