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Talkininkų karės reikalai!I

nepagerejo.
Rusijai pavojus nuo raudo 

nujų ir juodųjų.

V

Abelnai imant talkininkų 
karinis padėjimas vis dar blo
gėja. Jei Vokietijoj bus vis
kas gerai per du mėnesiu, tai 
ji pradės valyti javus ir jos 
maisto reikalai pasitaisys. Tai 
didžiausioji jos šmėkla bus pra
šalinta.

Francija jau negali išstaty
ti daugiau kariuomenės, kiek 
ji išstatė. Jos karinės jėgos 
dabar pradės eiti mažyn. Fran- 
cijai pritruks ir plieno, jei ne
bus ūmu laiku pergalėti sub
marinai.

Anglija šią vasarą išstatvs 
tiek kareivių, kiek daugiau ji 
negalės duoti. Jos amunicijos 
ir-gi bus daugiau, negu ligšiol. 
Užtad jos naminiai reikalai vi
sai blogėja. Maistas baigiasi.

Italija vis neįstengia pra
dėti smarkų ofensyvą. Be to 
ji negali gauti pakankamai an
glių. O submarinai gali visai

nizmas, atsiras Vilių, visokių 
banditų, Pugačevų ir tt.

Amerika ir visi talkininkai, 
kiek išgalėdami ramsto Rusi
jos naująją valdžią; bando nu
tildyti raudonuosius. Ir Ame
rikos Darbo Federacijos prez. 
Gompers atsišaukė į Rusijos 
kairiuosius, nurodydamas prie 
ko eina reikalai.

Gal dar pasiseks užlaikyti 
Rusiją prie talkininkų.

Persergejo.
Amerikos Darbo Federaci

jos prez. Gompers pasiuntė Į 
Petrogradą Pildomajam Darbi
ninkų ir Kareivių delegatų ko
mitetui persergėjimą. Fede
racijos prezidento persergėji
mas buvo šitoks:

Didžiausias pasaulio istori-

ĮVES MAISTO KONTROLĘ.
Anglijos karalius nesenai 

išleido atsišaukimą, kuriame 
kvietė žmones prie taupaus gy
venimo.' Tai dabar skelbia
ma, kad jei tas atsišaukimas 
nieko negeliuos, tai valdžia 
paim§ valgomuosius daiktus ir 
duos tik po paskirtą dalį. Tai 
45 milijonų gyventoji] bus val
džios maitinami. Dėl to'pie
nai jau išdirbti.

Kalifornijos valstijoj užre
gistruota 200.000 automobilių. 
Tai išeina po 1 automobilių 
ant kiekvienų 15 gyventojų.

VOKIEČIAI BUVO 
ATSIGRIEBĘ.

Vokiečiai Francijoj buvo at
siėmę sodžių Fresnoy, gulintį 
į pietų rytus nuo Lens. Sa
vaitė atgal tą sodžių buvo užė
mę anglai. Visą tą savaitę ten 
ėjo atkaklūs mūšiai. Utarnin- 
ko rytą vokiečiai po baisaus 
bombardavimo, kuriame var
tojo ir troškinančių gazų darė 
atakas. Nors jie buvo pasitik
ti smarkia ugnim ir kulkosvai
džių, bet pasiekė anglų drut
vietes ir iš ten juos išvijo. Bet 
vokiečiai neilgai tesilaikė. An
glai susitvarkė, padarė ataką 
ir savo keliu išvijo vokiečius.

Nuo balandžio 16 d. francū
zai vokiečių kareivių paėmė į 
30.000.
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KAS DĖJOSI PETROGRADE
IR VISOJ RUSIJOJ REVO

LIUCIJOS LAIKU?

Apie tai praneša “Lietuvių 
Balso” šių metų 18 ir 19-as nu- 
ųieriai, ką tik į Ameriką atė
jusieji. Daug indomių žinių 
perspauzdįsime sekančiuose 
“Darbininko” numeriuose.

Darbininkų ir kareivių Ta
ryba susiorganizavusi pirmą 
revoliucijos dieną. Dūmos at
stovai M. Yčas ir E. Kovalevs-
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ku — iki visuotinojo Liet.
Draugijos susirinkimo.

Nesenai atėjusios žinios pra
nešė mums apie paskyrimą M. 

j Yčo apšvietos vice-ministeriu. 
Tokiu būdu paaiškėjo tikrai, 
kad M. Yčas pirmąją savo e- 
nergiją turės < 
Rusijai. Bet neabejojame, kad 
bus jisai naudingas ir Lietu
vai.

Gerb. Kun. Klebonams

A. A. Juozas Kubilius
'Mirė

4 d. kovo (šen. st.) Petrograde,

vienas iš didžiausių lietuvių veikėjų, galvotojų, pub
licistų, Lietuvių Draugijos Centralio Komiteto iž
dininkas — a. a. Juozas Kubilius mirė nuo kraujo 
sugedimo 4 (17) d. kovo šių metų Petrograde. Prieš 
mirtį buvo aprūpintas šv. Sakramentais. Palaidotas 
Viborgo kapinėse. Su jo mirtimi Lietuva nustojo 
vieno iš gabiausių ir daugiausia žadėjusių savo sū
nų. “Darbininko” redakcija jungia savo liūdesį su 
visos tautos nuliūdimu. Lai jojo mintis-ir jojo idea
lus pasisavina kuodidžiausias lietuvių skaičius. Lai 
būnie jam lengva svečioji žemelė.

(Platesnį aprašymą apie velionį indėsime į sekantį 
“Darbininko” numerį.)

i
’ “Darbininko” redakcijoje 

galima gauti angliškų atsišau

kimų: “An Appeal of the 

Pope” ir “In aid of a martyr 

people.” Tinka siuntinėti ku

nigais reikale 20 d. geg. rink

liavos. 100 egz. — $1.00.

sys^bdjti angli, prtaJKj

BOMBARDAVO VILNIŲ IR 
ODESĄ.

Rusijos valdžios praneša
ma, jog rusų lakūnai buvo 
nulėkę į Vilniaus padanges ir 
metė bombas ant geležinkelio* 
stoties.

Vokietijos valdžia paskelbė, 
jog jos aeroplanas buvo nulė- 

. Ta 
kelionė buvo padaryta pirmu 
kartu.

savu e- ■■ - • . -
dabar atiduoti k?s. 1 _0desos Padanges.

Kas veikiama L. dienos
20 geg. reikalais.

Malonu mums pranešti sa- 
skaitytojams, kad mūsų

Tai Italija veik nieko neišga
lėtų tuomet veikti.

Todėl teutonų padėjimas te
bėra geresnis. Talkininkų pa
dėjimą pataisyti gali tik Suv. 
Valstijos. Jei Suv. Valstijos 
pergalėję submarinus nugabęs 
maisto Anglijai, anglių Itali
jai ir plieno Francijai, be to, jei 
Suv. Valstijos sustiprįs talki
ninkų eiles savo kariuomene, 
tai dalykai pagerės.

Bet lieka dar vienas pavo
jus. Tai Rusija. Rusija gali
ma sakyti ištižo. Ji negalės at
sitaisyti. kad pavaryti ofensy- 
vą prieš vokiečius. Be to jau 
yra žebklų, jog Rusija Įvai
riais būdais tariasi apie taiką 
su Vokietija. Nevv York Tri
būne rašo:

“Rusijos ištižimas yra di
džiausias visoje karėje pavie
nis nuotikis ant Vokietijos la
bo. Persikeitimas Rnšijos val
dovų senovėj išgelbėjo Frede- 
ricką Didįjį. Vokietija bus 
tokiuo pat būdu dabar išgelbė
ta, jei Suv. Valstijos metų bė
gyje neįstengs užimti Rusijos 
vietą karęs lauke ir kartu, jei 
neprašalįs besidinančią bado 
šmėklą nuo Anglijos.”

Dabar Rusija kaip ir nieko 
nereiškia šioje karėje. Tik ka
dangi Vokietija formaliai su 
Rusija nesusitaikė, tai dar vis 
tur laikyti parubežiuose armi
jos. Bet talkininkai jau ne- 
rokuoja Rusijos savo talkinin
ke. Rusija paskendo netvar- turėdami omenyje pavergimą 
koj ir vokiečiai padarę ofensy- 
vą galėtų be didelio pasiprieši
nimo varytis ir į Petrogradą, ir 
į Maskvą, arba Kievą. Bet 
tą vargu jie darys. Jiems rū
pės kuogeriausia ’ atsilaikyti 
vakaruose.

Rusijos naujoji valdžia 
traiškoma dviejų galybių — iš 
vienos pusės ją trioškina “rau
donosios” pajėgos ir antrosios 
pusės “juodosios.” Tai tur- 

p būt neužilgo ten ims siausti 
“raudonosios” ir “juodosios” 
jėgos. Tuomet jei juodieji 
ims viršų, tai grįž caro laikai, 
o jei raudonieji paims viršų, 
tai ten užviešpataus meksiko-

‘ ‘ \ •ĮtS.3^ **
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roj ir Rusijos tolimesnis žy
gis gali nulemti a rdemokra- 
tijos ar autokratijos pusės bus 
viršus. Kad galų gale lai
svės ir demokratijos bus viršus, 
tai negali būti abejonės žmo
nėse, kurie žino dalykus, bet 
dėl stokos sutartino veikimo 
galime turėti neišpasakytus 
nuostolius, reikės daug pasi
šventimo ir ilgai truks. Trokš
damas, kad to visko būtų ga
lima išvengti aš, kreipiuosi į 
jus.

Matydami didelį krizį, per 
kurį Rusijos tauta pereina, 
mes užtikriname, kad jus pil
nai galite pasitikėti mūsų tal
ka ir sąveiksmu Amerikos žmo
nių didėje kovoje prieš mūsų 
abelną priešininką kaizerizmą. 
Šitame darbe Amerikos valdžią 
remia 99 nuoš. gyventojų, ne
išskiriant nei darbininkų, nei 
ūkininkų.

Laisvoje Amerikoj ir lais
voje Rusijoj agitatoriai už pa
togią kaizeriui taiką turėjo 
progos išsireikšti ir pasirodė, 
jog kaizerio įrankiai išrodė in- 
tekmingesni, negu jie ištikro 
yra. Jūs turite gerai perma
tyti dalykų stovį. Amerike 
mažai tėra tokių, kurie sutik
tų leisti kaizeriui ir jo talkinin 
kams poniavoti ant tautų, ku
rios nori gyventi savistoviai.
Ar-gi mes neturime protestuoti kams ir aiškinę jūsų paskelbi- 

Ir A n cA/iiialictnc lrnrin tv-io n inlrni

švietimo ministerijos komiso- 
rais, kurie laikinai, iki atva
žiavimui iš Maskvos prof. Ma- 
nuilovo, vedę tos ministerijos 
reikalus. Manuilovui atvažia
vus, Yčas bu^ęs jo artimiau
siu patarėju, ir, kaip matyt, 
turėjęs nemažą intekmę.

Dėl daugybės darbo prie nau
jos ministerijos M. Yčas pasi
traukęs iš Centralio Lietuvių 
Komiteto ir savo vieton pasky
ręs St. Šilingą — to Centralio 
Komiteto laikinuoju pirminin- 

tinka su Darbininkų ir Karei
vių delegatų nuomone, kad vo
kiečiai gal susilaukti greito ka
rės pabaigimo, sekdami šaunų 
rusų pavyzdį, priverčiant Ho- 
henzollernus ir Habsburgus ab- 
dikuoti ir išgriaujant tironiš
kos ponijos, biurokratijos 
militarės klesos galybę.

Tegu tą žino Vokietijos so
cijalistai, tegu jie liaujasi 
savo klaidingomis pretenzijo
mis ir tegu jie liaujami darę 
slaptas intrigas, kad išgauti 
kaizeriui ir valdaničai klesai 
patogią taiką. Tegu jie liau
jasi šaukę “tarptautines” kon
ferencijas po vadovyste ir pa- 
akstinimais paties kaizerio. 
Tegu jie liaujasi saldliežuvavę 
Rusijos ir Amerikos darbinin-

ir

su

r

prieš kaizerio spcijalistus,kurie 
eina prieš žemių užgrobimų,

mažųjų tautų po kaizerio val
džia ir po jo tarnaitėmis Aus
trija ir Turkija Ar-gi mes ne
turime neužgrobimą taip su
prasti, kad kiekvienai tautai 
duoti progą išsireikšti kokios 
valdžios ji pati nori, kaip tai 
apreiškė Darbininkų ir Karei
vių delegatai.

Kaip ir jūs mes esame prie
šingi visokioms bausmėms ir 
netinkamoms kontribucijoms. 
Mes pasmerkiame bausmes, ku
rias kaizeris uždėjo ant gyven
tojų Serbijos, Belgijos ir Len
kijos.

Tegu nuverčia kaizerį 
Amerikos darbininkai au- 
. J

Velionis a, a. Juozas Kubi
lius prieš pat savo parytį su sa
vo vienaminčiais draugais pa
dėjo pamatus naujai lietuviš
kai partijai vardu: “Tautos 
Pažangos Partija. ’ ’ Josios pa 
matiniai dėsniai buvę paskelb
ti “Lietuvių Balso” 17-ame 
numeryje. Gaila, kad mes to 
numerio nesame gavę. Jei kas 
bus gavęs, prašytum e mums.at- 
siųsti. Savo mintis apie tą par-

Buvo paskelbta, jog išras
tas būdas kovai prieš submari- 
nus. Dabar iš įvairių šalti
nių ateina užgineijimų. Ir E- 
dison apreiškė, jog dar neži
nąs apie jokį išradimą prieš 
submarinus.

NEGALĖS DAUG DUOTI.
Valdiški tyrinėjimai šiuo

metinių užderėjimų nurodo, 
jog kviečių šiemet būsią pri
kulta Suv. Valstijose 616.000-

Lankiau daugiausia laiškais, 
nes Kanada yra labai didelė. 
Aplankiau Apaštališką dele
gatą, Kardinolą, 34 vyskupi
jas, 4 apaštališkus vikarijatus, 
1 apaštališką prefektą. 1385 
klebonijas ir šiaip katalikų so
dybas. Daugelis jų toli šiau- 
rėse, padėjime misijų netur
tingos, vargu duos kokią me- 
degišką paramą. Dar apla
nkiau nors vien delei informa
cijos 98 ministerius, senato
rius, aukštuosius teisėjus, pro-

vo
visuomenė rūpestingai ruošia
si prie 20 gegužio, kurią tai 
dieną turės būti, kaip žinome, 
visose bažnyčiose rinkliava 
Lietuvai.

1 Kunigų Sąjungos preziden
tas nesenai išsiuntinėjo atsilie
pimą į brolius kunigus, kur 
padavė veikimo pieną ir pri
dėjo'daugelį įvairių atsišauki 
mų anglų, francūzų, italų ir 
ispanų kalbomis., .J' 
Kaulakis išgavo iš Philadelphi- 
jos arkivyskupo prižadą, kad 
kreipsis su aplinkraščiu į savo 
arkivyskupijos kunigus reika
le rinkliavos Lietuvai.

Bostono arkivyskupijos ku
nigams išsiuntinėta lietuvių 
kunigų atsišaukimai su prašy
mu ir įvairiais paaiškinimais.

Daug pasidarbavo ir kun. 
Vyšniauskas Kanadoje. 
Malonėtume išgirsti žinių ir 
kitų kolonijų. Ir visi lie-

Gerb-. kun. vincijų gubernatorius, parla 
menti] pirmininkus, taipgi di
džiųjų draugijų pirmininkus ir 
šiaip aukštuosius valdininkus.

Pasiunčiau taip-pąt tokius 
pakvietimus į įvairius Kana
dos laikraščių redaktorius su 
pundeliu informacijų apie Lie
tuvą ypač laike karės. To
kias informacijas kol kas su
teikiau 77 redakcijoms. Ar- 
kokia bus nauda iš to, pats 
nežinau, nes Kanadoj apie lie
tuvius nedaug kas žino. Ti
kiuosi daugelis jų gavę tokį 
laišką labiau nusistebės negu 
kad gavę pirmą žinią apie pa
skelbimą karės. Kokia čia 
vėl nauja Lietuva pasaulyje iš
dygo?

Kun. J. Vyšniauskas, 
720 Parthenais,

Mcnteeal, Canada.
Red . prierašas: Manėme 
naudinga paskelbti šį 

privatinį laišką spaudoje, už 
ką teiksis atleisti gerb. kun. J. 
Vyšniauskas. Lai visuomene 
žino, ka« kur yra daroma Lie
tuvių Dienos reikalais. Ma- 
lonėsime išgirsti iš kun. Vyš
niausko, kokios buvo pasek
mės jo susirašinėjimų.

“Darb.” red.

tiją išreikšime sekančiame nu- bušelių. Ligšiol namie bfi- 
meryje davo suvartota 600.000. O tal-

Rusijos lietuviai organizuo- kjn’n^ai šiemet kviečių tikisi 
I jasi išgavimui politiškos nepri- i Amerikos apie 500.000.000 

\ Į bušelių. Aišku, jog Ameri-
_~<0 _ ~ to ~ io ~ oo ~ n — i ii ka t’k mažą dalelę teišgalės
‘ kia ir kur galės apsireikšti. į .lei namie tiek bus pu-

Pas mus atėjo žinių skel- į naudota, kaip ir pirma. Todėl 
biančių, jog Rusijoj manoma i turbūt bravorai bus uždaryti, 
apie Amerikos komisijos tikslą įka^.^taupyti javus ir gelbėti 
kitaip negu aukščiau pasaky
ta. Mes pasmerkiame tokias 
paskalas. Yra tai kriminališkas 
darbas karštagalvių kaizerio 
propagandistų. Jie tyčia sklei-. 
džia visokias paskalas bi tik 
sukurstyti, Supjudyti dvi di
džiausias demokratijas- pasau
lyje. Rusijos tauta turi žino
ti, jog tie veikimai tai tik 
naujas tamsiųjų jėgų apsireiš
kimas, su kuriomis Rusija 
gerai susipažinus praeityje.

Amerikos valdžia, Amerikos 
gyventojai, Amerikos darbi
ninkai labai užjaučia Rusijos 
darbininkams, Rusijos ma- 
soms jų pastangose užlaikyti 
laisvę, kurios jie pasiekė ir 
išrišti klausimus, kurie ‘dabar 
stovi prieš juos. Mes karštai 
atsišaukiame į jus sutarti iš
vien eiti prieš autokratiją ir 
despotizmą ir įsteigti ir užlai
kyti dėl ateinančių gentkarčių 
neapkainuojamus turtus teisy
bės, laisvės, demokratijos ir 
žmoniškumo.

kia ir kur galės apsireikšti.

mą “jokių užgrobimų, jokių 
kontribucijų” taip, kad tik už
siliktų pilnoje galėję vokiečių 
karinė valdžia.

Dabar, kuomet Rusijos au
tokratija panaikinta, Ameri
kos valdžia ir Amerikos žmo
nės tikisi, jog būsiantis Įstei
giamasis Seimas nustatys tin
kamiausią valdžios formą dėl 
Rusijos. Mes esame tikri, jog 
jokio patarimo, jokio žmogaus 
ir jokios komisijos nebuvo 
siųsta ir nebus siųsta su tokiu 
įgaliojimu, kad duoti nurody
mus, kaip sutvarkyti Rusijos 
vidurinius reikalus. Komisija, 
kuri bus iš Amerikos Rusijon 
siųsta, darbuosis tik tame, kad 
pasekmingiau kovoti prieš kai
zerizmą,

J.

• vįs
tuviai taupykime iš anksto pi
nigus, kad tą dieną bažnyčio
se galėtume stambesniam aukas 
suteikti kenčiančiai Lietuvai.

talkininkus.

KAS VEIKIAMA 20 GEGU
ŽĖS REIKALAIS?

Gerbiamas Redaktoriau!
Sutaisymui pasekmingesnės 

20 gegužės Šv. Tėvo paskirtos 
Lietuvai dienos po truputį dar
buotuos, ir pats neišmanau, 
kada gali būti gana darbuotis, 
kad taip svarbi] momentą su
naudojus. Nieko kito ne nu- 
sistvert nesugebu,- kad nuo sa
vęs ir ką nors parašius.

Iki šiolei išsiunčiau į 1592 
laiškų su įvairiomis 9280 agi
tacijos aukojimui kopijomis.

ANGLIJA NEIŠLAIKYS.
Po 8 mėnesių Anglija bus 

parklupdyta, jei Suv. Valsti
jos to laiko bėgyje nesuteiks 
Anglijai didelės talkos. Iki 
to laiko-Anglijos garlaivių vi
sai mažai beliks. iJe bus jau 
ant jūrių dugno vokiečių. sub
marinų nuskandinti. Todėl 
tai talkininkai turi pasiskubin
ti įveikti vokiečių submarinus, 
jei nenori būtr pergalėtais. Da
bar bus pavesta tūla Atlantiko 
dalis saugoti Amerikos laivy- 
vynui. Taip-gi subruzdo kuo- 
greičiausia stoti prie naujų 
garlaivių statymo.

Vokiečiai pastaruoju laiku 
tiek garlaivių nuskandino, kiek 
pradžioj nei patys nesitikėjo. •

, ŠELPĖ PRIEŠININKUS.
Atlantike tapo suareštuotas 

American Trans-Atlantic kom
panijos garlaivis Manitowoe. 
Tas garlaivis teikęs reikalingų 
daiktų vokiečių .submarinams.

Minėta kompanija susideda 
iš Amerikos vokiečių ir turi 12 
garlaivių. Buvo suorgani
zuotą europinės karės pradžio
je. >

i

Karės pradžioj buvo suma
nyta pabudaVoti keletą tūks
tančių medinių laivų gabeni
mui iš Amerikos reikmenų Eu
ropon. Dabar tas pienas jau 
atmetamam. Gen. Goethals, 
visų tų laivų statymo darbų 
perdėtinis, sako, 
niai laivai geriau 
negu medinai.

New York valstijoj, 
Hempstead Plains, du lakūno 
buvo išlėkę 2000 pėdų augštu- 
mon. Iš tos augštybės krito 
ir užsimušė abu.

ties

*) 
būsią

Karė Naikintoja. |
Šios šalies valdžia šaukia mus prisirengti.
Mes turime daugiaus kaip 1,000,000 ketvir- 

tainių pėdų geros derlingos žemės, sutiksime iš- 
dalinti dėl kiekvieno mažesnis dalimis, kuŲs tik— 
tai ją apdirbs arba mes net pristatysime sėklų ir 

y ' t.t. Parodysime ką ir kaip reikia auginti. A
Taipgi mes parduodame kiek tik kas norės X. 

geros žemės ant jūsų pačių išlygų ir be jokių taksų X 
t per du metu. . • X

Tuo padalinimu kiekvienas turėtų interesu©- 
J* tis ir nepraleisti tos progos. i

Delei platesnių informacijų kreipkitės šiuo X 
X adresu: - • X

Jotui A. Smith & Co.
RE AL ESTATpf EXCHANGE 

Room 323 Kimteli Buildimr18 TREMONT STR., ^BOSTON, MASS.

Tel. Fort Hill 3568.
jog plieni- 
apsimokės,
r fkur tik *jis apsireiš-
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DARBININKAS.

Trupiniai.

i

t

i

Vietinis.

12 kuopos rašt.

ir nei viens

i

Kuopos Rašt.

T. V.

pypkoriams

*

.$3.00

.$1.50 
,$4.25

Amerikos ž/dai gavo iš Ru
sijos pranešimą, būk Rusijos 
valdžia pažadėjus remti įstei
gimą žydą respublikos Palesti
noj.

J- .

, f f 
■ «

• •
Amerikos socijalistai suski

lo į kaizerinius ir amerikoni- 
nius. Lietuvią socijalistai pa-

t - c

UUt0 kaberi0 P"*

“Mirga” atvaidinti sekėsi 
gerai. Ypač “Mirgos” rolę 
gerai atvaidino p-lė P. Kat- 
minskaitė. Prie pastatymo šio 
veikalo daug pasidarbavo pas 
mus uolus nenuilstantis veikė
jas moksleivis Pranas Juras.

Sobra.

CICERO, ILL.

Darbininku susirinkimas.
Nedėlioj 13 d. gegužio pir

mą vai. po piet bažnytinėje 
svetainėje Įvyks LDS. 49 kp. 
susirinkimas, kur būtinai visi 
nariai turi dalyvauti, nes iš 
Centro gauta visi reikalingi 
dalykai ir ant susirinkimo bus 
dalinama kiekvienam nariui. 
Taip-gi yra daug svarbių da
lykų aptarti. Todėl visi daly
vaukime ir dirbkime išvien 
kartu, o mūsų kuopa nepasiliks 
nuo

“Per skausmus į garbę.”
CleVelando liberalą “Dir

va,” pasidžiaugdama iš p. M. 
Yčo pasižymėjimo Rusijos ir 
Lietuvos politikoje labai daug 
tikisi iš M. Yčo naujo 
Rusijos ministerijoje. 
“Lietuva dar gali likti 
jos provincija su savo 
mis,” tai tuomet p. M.

kitų-
S. Daunoras, pirm.

Reikia tikėtis, kad tas pyp- 
korius mes tą biaurią ir pavo
jingą paprotį ir tą pat patars 
daryti visiems pypkoriams 
draugams.

CHICAGO, ILL.

(North Side).
Nedėlioj balandžio 29 d. L. 

Vyčių 5 kuopa statė veikalų 
“Mirgą.” Žmonių buvo prisi
rinkę labai daug, nors tų va
karų ir socijalistai buvo suren
gę vakarų revoliucijos naudai. 
Žmonės mat jau permato tų ci- 
cilikėlių tuščius alasavimus ir 
supranta, kad jie tik Blėdį da
ro.

nei vieno lietuvio kataliko, ku- 
rsai nebūtą insirašęs į LDS. 
narių skaičių ir nekovotą už 
savo ir Į visą darbininką būvio 
pagerinimą. Krikščionių Demo
kratų partijos nurodomais bū
dais ir priemonėmis.

Prie to, aš jus visus dabar 
ir kviečiu krikščionių darbinin
ką obalsio žodžiais: “Visi 
krikščionys darbininkai vie- 
nikimės, organizuokimės, nes 
vienybė tai mūsą galybė, tai 
mūsų ateitis.”

Su< Valstiją vaizbos komi
sija Skelbia, jog šią metą už
derėsimas išrodąs būsiąs geres
nis, pernai, jei tik vė
liau b oras jo

Laisvamanių kalbėtojai ir4 
spauda primeta kataliką . va
dams fanatizmą. Nemato na
bagai, kad lietuvią tauta ne
turėjo baisesnio fanatiko, kaip 
jų vadas Šliupas.

• •

■’ ‘f

BROOKLYN ,N. Y.

Pranešimas.

LDS. 12 kuopos susirinki
mai perkelti i antrų panedūlį 
po pirmam žėdno mėnesio. Ar
timiausias susirinkimas bus pa- 
nedėlį gegužio 14 d. 7:30 vai. 
vakare Kar. Aniolų svetainėj. 
Meldžiame visų narių atvykti 
ir atsiimti dovanas prisiųstas 
iš Centro. Be to kurių užsivil
ko mokesčiai teiksitės užsimo
kėti, nes su šiuo susirinkimu 
neužsimokėjusiems virš trijų 
menesių bus sustabdytas orga
nas.

fina iš So. Boston’o utarainkais, ketvertais ir subatomia. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo KatMiką šv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje........... . . ... .............$3.00
Užrubežyje metams... ....................................... . .  .$4.25

“DARBININKAS”
• • (The Worker) 

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursdają and Saturday by St. 

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

Yearly........... ............ . ............... .............
6 months...................................................
Foreign countries yearly.........................

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

Apie darbininkų savaites 
s tikslą.

Referatas skaitytas So. boston, 
Mass. programe surengtame 

LDS. 1 kuopos vakare 
4-V 1917.

LDS. gyvuoja vos antri me
tai, ir pati jos pradžia yra už
simezgusi šičia So. Bostone, 
šioje pat svetainėje.

Aš prie jos užsimezgimo ne
dalyvavau dėlto kad tuomi lai
ku čia negyvenau.

Apie LDS. veikimą ir au
gimų šiek-tiek žinau dėlto, kad 
buvau ir esu iš dalies įsivėlęs 
į tuos dalykus, rasi ir daugiau, 
negu kas kitas dėlto ir tams
toms šį bei tų stengsiuosi pra
nešti ir paaiškinti, kad ge- 
riaus suprastumėte apie LDS. 
svarbą.

Darbininkiškas susipratimas 
ir judėjimas pasaulėje prasi
dėjo pradžioje praėjusio šimt
mečio. Tas visas judėjimas 
prasidėjo, augo ir plėtojosi 
vakarinės Europos šalyse. O 
Lietuvoje jo taip kaip ir nebu
vo.

Buvo tam tikros ir priežas
tys, kaip tai: 
' V) Vakarų Europoje labiaus 
buvo sukoncentruota į centrus 
išdirbystė ir darbininkai la
biaus sugrūsti į krūvas išdir- 
byseių centruose.

2) Labiau išnaudojami go
džią kapitalistij pramonininkų, 
negu kad Lietuvoje žemvaldžiij 
dvarininkų.

O juo žmogus labiau yra 
spaudžiamas ir išnaudojamas, 
juo jisai greičiau ir geriau at
jaučia savo skriaudą ir juo di
desnį jaučia neužsiganėdimmą 
-savo likimu ir juo labiau įtuž- 
*ta ant savo išnaudotojų, ant 
save Skriaudikų.

Lietuvoje dvarponiai pase
kę Lenkijos didikų papročius 
-suspaudė liaudį ir išnaudojo 
Uuek tik inmanydami.

Spaudė prie darbo, apkrovė 
įvairiomis rinkliavomis, bau
džiavomis, šaravarkomis, čy- 
žemis ir tt. Žmogų darbinin- 
Icą laikė šunies vietoje, bet ta
isai darbininkas žmogus nors ir 
dirbdamas kaipi gyvtilys, ir iš
naudojamas pikčiau gyvulio 
turėjo bent tą gerumą, kad 
šioksai toksai pramitimas jam 
buvo užtikrintas. Jeigu jo au
ginamieji lauke javai neužde
rėjo, tai dvarponis iš savo san
dėlių jį bent kiek maitindavo 
ir bado žmogus nematė..

Pramonės-gi centruose bu
vo visiškai kas kita: tenai tol 
žmogus šiaip taip maitinosi, 
kol turėjo darbą ir uždarbį, 
darbui apsistojus, ar darbo ne
tekus — buvo amžinas badas, 
nes nebuvo už ko tverties.

Pasinaudodami tomis aplin
kybėmis kapitalistai prampnin- 
kai, kaskart vis labiau išnau
dodavo darbininkus — tai nu- 
vnašdami jiems mokestį už dar- 
bą, tai apkraudami nep&ke- 
Tiėmais darbais ir ilgindami 
darbo valandas ir tt.

Darbininkas visiškai tapo 
prigulinčiu nuo kapitalistą ma
lonės, jei taip išsireikšiu, ta
po kaip ir jo nuosavybė. Ir 
«u kiekviena diena darbiniu-

i 

met buvo pramintas “Krik- 
ščionią Demokratų partija.” 
Norą patsai veikimas visados 
rėmėsi ant tu pačią krikščio
niškojo mokslo ir doros pama
tą.

Svarbiausius pamatus tam 
visam, judėjimui padėjo šv. Tė
vas Leonas XIH savo encikli
koje “Rerum Novarum.”

Tenai randame išdėstyta 
visą pamatą: kaip elgtis, ko 
laikyties, nuo ko šalinties, ko 
sergėtis kovojant už savo bū
vio pagerinimų, norint išpil
dyt Viešpaties Dievo įstatymus 
ir pagerinti savo būvį.'

Nuo to laiko tasai krikščio
nių darbininkų judėjimas la
biau pradėjo plėtotis įvairiose 
pasaulio šalyse, ir vis kaskart 
daugiau randa sau pritarėjij ir 
pasekėjų.

Ir lietuvių tarpe jisai buvo 
Lietuvoje. Jau 1905 metą Vil
niaus visuotiname politiškame 
seime net “Krikščionių Demo
kratų Partijos” atstovai daly
vavo.

Dabar Lietuvoje tų partiją 
atstovauja šv. Juozapo Darbi
ninkų Sųjunga ir šv Zitos Dr- 
ja, o čia Amerikoje LDS.

Mums arčiau po šonu yra 
LDS. dėlto apie jos . siekius, 
reikalus ir gyvavimą mums ir 
įdomu būtą šis-tas sužinoti.

Pirmiausia turiu prisipažin
ti tamistoms, kad malonu man 
yra apie tai pranešti, kad L. 
D. S. šiuomi kartu turi jau net 
52 kuopas ir atri 2000 narių.

Tur nųosavę didelę spaus
tuvę knygoms ir laikraščiams 
leisti, turi krautuvę knygų, 
turi gerai prasiplatinusį, ir la
bai žmonią mėgiamų laikraštį 
“Darbininkų.” Tur šiokį tokį 
kapitalų “Streikierių Fonde.” 

O kas už vis svarbiausia tur 
išsidirbusi vardą ‘ ‘.Darbinin
ko” biznį, iš kurio šviesa sklei
džiama į visas Amerikos kolo
idas ir darbininkų katalikiš- 
kai-tautiškas ir darbininkiškais 
susipratimas judinama ir kelia
ma visais dorais ir galimais 
būdais.

Tiesa tas išrodo visai ne kas 
visai menkysta. Bet tuomi kar
tu ir tas bus jau labai daug, 
jei mes apsižvalgysime aplink 
ir pamatysime kokiose aplin
kybėse tas viskas įvyko o iš da
lies ir ką tas viskas jau yn 
padaręs, tai yra ką yra nuvei
kusi LDS. su pagelba savo lei
džiamo laikraščio “Darbinin
ko” ir savo spaustuvės.

Pora metų atgal bedieviš
koji spauda lietuvių tarpe 
taip buvo išsiplatinusi, kad jau 
grėsė pavojus visai lietuvių 
katalikystei. Visokios spau
dos darbus atlikinėjo bedieviš
kos spaustuvės. Visur viskas 
kas katalikiška, buvo' pašie
piama, tik ir girdėjos pagyri
mai bedievybei, socijalizmui 
laisvamanvbei net ir rimtesnį 
žmogelį nebuvo sunku įvest į 
pagundą suklydimo, o apie ko
kį tenai silpnadvasį, tai nėra 
kų nei kalbėti.

O dabar kų mes matome: 
Kataliką susipratimas kįla 
kaip ant mielių, organizacijos 
žymiai auga. Laikraščiai kaip 
grybai dygsta 
katalikiškai laikraštis nenumi
rė o tuomi. tar»ą: bedieviško-,

kų skurdas vis didėjo ir didėjo, 
ir, jų išnaudojimui nebuvo ga
lo.

Manė darbininkai iš to išsi
gelbėt ir pritrukę kantrybės, 
keletą kartų įvairiose vietose 
sukėlė maištus, bet tas nieko 
negelbėjo, nes kapitalistų pu
sę palaikė valdžia ir vargdie
niams teliko vien ašaros ir kan
čios su baisiomis bausmėmis.

Bet kaip darbininkai nelai
mėjo maištais ir sukilimais, 
tai griebėsi organizuotis, spies
tis į tam tikras darbininkų or
ganizacijas. Atsirado įvairūs 
darbininkiški susivienijimai, 
draugovės, unijos, vereinai 
ir tam panašios organizuotų 
darbininką kuopos — ar tai 
vietinės (lokalės), ar tai api
mančios platesnę dirvą ir plo
tą

Bet yra. ištirta it priparodv- 
ta, kad pasaulyje kas galva — 
tai protas, o kiekviens savotiš
kai viską supranta ir dalykus 
išsiaiškina. Taip buvo ir su 
darbininką pagerinimu *būvio, 
darbininką klausimu.

Jau iš pat pradžių pastebi
me du krypsniu. Vienas kryps- 
nvs, kursai rėmėsi ant keršto 
ir atmonijimo. Taip sakant 
dantis už dantį, akis už akį — 
tai socijalizmas. O antras kry
psnys, kurs mokina savo ieš
kok ir atsiimk, bet kito ne
skriausk ir neišnaudok, neat
sižvelgiant į tai ar jisai yra 
turtuolis ar skurdžius jau vien 
dėl to, kad Dievo įsakymas y- 
ra:'“Mylėk artimą savo kaip 
patsai savę.”

Juo tolyn, juo tos dvi pa
kraipos darbininkiškame judė
jime vis darėsi aiškesnės ir la
biau apčiuopiamos.

Bedieviškasis krypsnys, tai 
yra dabar socijalistą atstovau
jamas krypsnys, dalijasi ir iš
sišakoja į komunistus, socija- 
listus, socijaldemokratus, so- 
cijal revoliucijonierius, anar
chistus ir pasaulio pramonie- 
čius. Tos visos pakraipos ir 
grupės daugel kuomi viena nuo 
kitos skiriasi ir įvairuoja, ii; ji spauda pradeda džiovos liga 
daugel kame tarp savęs nesu- ' ‘ '
tinka ir nesusitaiko, bet vie
name dalyke visos yra vieno* 
kios — tai nepripažinime krik
ščioniško mokslo reikalingu
mo ir persekiojime tikėjimo, o 
išdalies ir kapitalizmo. Sa
kau, kad tik iš dalies, dėlto 
kad kaip kurie tą srovią vadai 
Visomis keturiomis kabinasi į 
kapitalą, kad tik greičiau ta
pus kapitalistais, jiems pa
tiems — o žinoma, kad kas pa
čiam miela tai negi persekios 
tokio dalyko — nebent būtą 
paskutinis kvailys.

Antras taip vsAinamas 
krikščioniškas darbininką ju
dėjimo krypsnys yra atstovau
jamas, “Krikščionių Demokra
tų partijos.” Jisai taip-pat per
gyveno įvairius savo išsivysty
mo laipsnius, bet svarbiausi 
tai taip vadinamas laikotarpis, 
kuofnet tasai judėjimas buvo 
vadinamas ‘ ‘ krikščioniškuoju 
soeijaKzmn” ir paskiau, kuo-

sirgti O, tam visam didžiausiu 
akstinu buvo ir yrą musą LDS. 
organas “Darbininkas.” (Y- 
pač čionai rytuose.). Dėl to 
prieš jį ir pasistatė visa lais
vamaniškoji ir socijalistiškoji 
spauda kaip pasaulis prieš kai
zerio kanuoles.

Bet “Darbinirtko” geri dan
tis ir tinkamai ginasi. Ne
gana ką ginasi, bet net lei
džia iš savęs atžalas ir mato
me’tokį “Žvirblį” ir “Moterą 
Dirvą,” kuriems iš dalies kri
kšto tėvu buvo “Darbinin
kas.” 

Žinoma “Darbininkas” į- 
sivėlęs į mūsą abelnai visuome
nišką gyvenimą nevieną svar
bą “darbininkišką” reikalą 
praleido neapsvarstęs, bet ką 
daryti, jug reikia taikintis ir 
prie kitą sluogsnią savo skai
tytoją reikalavimą, reikia vi
sus užganėdinti. Juk darbi
ninkai faktiškai yra svarbiau
si dalis mūsų visuomenės. Tai

kaipo tokia tur žinot ir užjaust 
ir visiems mūsą visuomenės 
reikalams, o iš kurgi apie tai 
sužinos, kad ją organas nera
šys apie tai. Dėl to ir buvo 
organo vedėjai nekartą priver
sti gvildenti tokiuos dalykus, 
kurie iš karto rodėsi darbinin
kams ne perdaug reikalingi.

Bet abelnai imant, tai “Dar
bininkas” labai svarbią rolę 
sulošė kataliką visuomenės at
budime, o keno tai yra nuo
pelnas, jei ne L D. S- kas tą 
galės užginčyti.

L. D. S. išleido keletą kny
gučių populeriško turinio ir jos 
dešimtimis tūkstančių ekzem- 
pliorių pasklydo po lietuvių 
kolonijas.

L. D. S. kuopos įvairiose 
vietose rengia prakalbas, mi
tingus, lošia teatrėlius, daro 
įvairius susirinkimus ir išva
žiavimus. Supažindina jau
nuomenę su apylinkės kitų ko
lonijų jaunuomene. Duoda 
patarimus ir informacijas apie 
darbus per “Darbo informaci- 
jų biurus,” esančius prie vei
klesniųjų kuopų.

Duoda globų atvažiavusiems 
iš kitų miestų savo organizaci
jos nariams. Svarsto kokiais 
būdais galima pakelti darbi
ninkų gerbūvį, apšvietimų, 
blaivybę, dorų, susipratimų, 
sveikatingumą ir t.t.

Tai tų viską daro L. D. S. 
ir visi tai pripažvsta dėlto, kad 
tai yra visiems matoma, ap
čiuopiama ir aišku, kaip ant 
delno, kaip diena.

Kaip matome, tai tosios 
L. D. S. labai daug gero jau 
yra padaryta katalikams darbi
ninkams lietuviams. Bet ga
lėjo toji Sųjunga dar daug 
daugiaus nu veikt ir padaryt, 
jei tik jinai būtų turėjusi dau
giau narių, didesnes materi- 
jales ir morales pajėgas, jei
gu vietoje 2000 narių būtų 
buvę bent apie 10.000.

Tai tnomi tikslu ir yra ren
giama ir apvaikščiojama šiuo- 
mi kartu “Darbininkų Savai
tė.” 4

Tos savaitės tikslas yra toks
1. Supažindinti visuomenę 

su darbininkiško judėjimo nau
dingumu ir jo reikalingumu.

2. Paaiškinimui skirtingumų 
siekių, tikslų, kelią ir prie
monių tarpe Krikščionių De
mokratų ir Soeijalizmo.

3. Sustiprinti L. D. S. kuopų 
if narių skaičiumi, kaip lygiai 
finansišku atžvilgiu, kad to
lesniame laike galėtų labiau 
išplėsti savo veikimą ir atnešt 
lietuviams darbininkams visų- 
didžiausių naudų

4. Prirengti tolesniam dar
biu savo idėjos propogandos 
sėjimui dirvą plačiausioje vi
suomenėje.

Ar toji “Darbininkų Savai
tė” ' susilauks pageidaujamų 
vaisių ar ne, tai tą tuojaus 
parodys ateitis.

Bet aš tikiu, kad visvien 
pasekmės bus labai geros.

O mes, kurie čia tuomi kar
tu esame susirinkę, kiek galė
dami tą L. D. S. remkime kaip 
kas galime ir kaip mokame, 
jeigu kitaip kaip negalėtume, 
tai paremkime bent savo pri
sirašymu į jos narių skaičių. 

urėdo 
Sako, 
Rusi- 
teisė- 
Yčas

galėtą -būti labai naudingas 
mūsą tautai apšvietos žvilgs 
niu.

Taip, tai taip, bet būtų vi
sai kitaip jei mes šiandieną p. 
M. Yčą galėtume matyti ne 
Rusijos, bet laisvos Lietuvos 
apšvietos ministeriu ir neberei
kėtą mums jokią “malonią” 
laukti iš rusą ar prūsą.

Tuomet galėtume su. džiaug
smu pasakyti, kad per skaus
mus.} garbę pakilome sūvo tau
tos naudai ir p. M. Yčui už
trauktume dėkingą hymną. 
Šiandieną, tiesa, linksma, bet 
ašaros nuo Lietuvos blakstienų 
dar nenudžiūvo.

♦ *

Turbūt pamiršo.

“Keleivis” mums žadėjo 
Kanados “katalikij vyskupo” 
Markevičiaus ir paveikslus ir 
bijografijas prisiųsti, bet kuo
met mes nuo “Keleivio” parei
kalavome darodyti, ar minėtas 
“vyskupas” turi ką nors ben
dro su Rymo-Katalikų Bažny
čia — “Keleivis” burną su
čiaupė ir nieko nebesako. Kas
žin ar “Keleivis” pamiršo pa
aiškinti, ar jam tolimesniam 
melo tęsimui pritruko “fak
tų?”

* *
Istorija ir isteriką.

Skambėjimu žodžiai labai 
panašūs, bet prasme taip viens 
nuo kito skiriasi kaip dangus 
nuo žemės. Istorija mums pa
rodo tautą, viešpatiją praeitį; 
isteriką karštakošių, nesuval
domų žmonių blėdingus žygius. 

Lietuvią tauta turi savo isto
rijų, turi ir savo isterikų. Lie
tuvišką istoriją sudaro rimti 
kataliką ir išdalies padoresni 
liberalą veikėjai, gi isteriką 
verda mūsiškiai socijalistai iš 
Kapsuko, Pruseikos, Grigai
čio karštos košės.

Kad tai grynas faktas apie 
tai liudija “Kova” ir “Naujie
nas,” kurios šiandieną plačiai 
ginčus veda dėl isteriškij soci
jalistą veikimo svarbos.

Karštakošių mūsą tautoje 
dar užtektinai yra.

• •
“Vienybė Lietuvninką” ra

šo: “Net socijalistai, ir tie prie 
savo didžiausio materijalizmo 
apeina tą klausimą (tikybą), 
palikdami kiekvienam žmogui 
liuosai tikėti taip kaip jam iš
rodo geriausiai.”

To laikraščio redaktoriams 
patartume perskaityti tik ką 
“Darbininko” išleistą knygelę 
“Pažinkime Socijalizmą.” Tai 
žinos kokią liuosybę tikybai ža
da socijalizmas. “Darbinin- 
kas/r išleizdamas tą knygelę 
skyrė liaudžiai; bet dabar ma
tosi, jog ji sugadna ir kaiku- 
riems redaktoriams.

“Naujienos” rašė, kad Vo
kietijos socijalistai dėlto ne
nuvertė kaizerio, kad jiems tru
ko spėkos, o “Kova” atšovė, 
kad ne; to nepadarę, kad drą
sos trukę. Kasžin kaip ten iš
tikro yra.

Socijalistai skelbia gaminą 
visus turtus kapitalistams ir 
paskui žadą tą viską atimti, 
nors dėlto reikėtų daug krau
jo pralieti. Tai esama durną 
socijalistą. Juk ir dabar tegu' 
neina dirbti kapitalistams, te
gu dirba sau, voliojasi gėrybė
se ir nereikės kraujo lieti ati
mant turtus nuo kapitalistą.

Savo mokslo nesupranta.
Humbugiškųjų daktarą or

ganas “Naujienos” rašė būk 
Poąadenos, Cal. socijalistai 
pasiuntę Suv. Valstijų karės 
sekretoriui, kad jie aukaują 
savo darbdavius karės reika
lams, o patys likę visu jų pa
sigamintuoju turtu pasidalin
sią tarp savęs, sulig atliktojo 
darbo vertės.

Na> o kaikurie skelbia, jog 
socijalizmas neskelbiąs turtų 
pasidalinimo. Žinok tu dabar 
žmogus, kaip ištikro yra.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

“Tėvynė” įvedė skyrių: 
“Laisvos Patrijoto pastabos.” 
Tinkamesnis tam skyriui var
das būtą “ Tušti mockiški ple
palai.” Be to dar turėtą būt 
pridėta: “Už išreikštus čia 
plepalus redakcija neatsako.”

BRIGHTON, MASS. 
Didžiausios prakalbęs.

Šv. Jurgio dr-ja buvo suren
gus šaunias ir naudingas pra
kalbas balandžio 29 d. Lietuviu 
salėj. Kalbėjo p. J. Jaroševi
čius, ALRKS. centro pirm, iš 
Norwood, Mass. gerb. kun. J. 
J. Jakaitis, AVorcesterio lietu
vių klebonas, gerb. kun. J. Ži
linskas ir kun. F. Kemėšis. Tai 
ištikro brightoniečiai nebuvo 
surengę taip gražių ir didžiij 
prakalbų, kaip kad buvo tų 
dienų. Be to dar buvo pasi- 
grožėtinų daimj ir deklemaci- 
jų. Dar griežė Vytauto benas. 
Žmonių buvo 400 su viršum. 
Tokios publikos Brightono lie
tuviai niekuomet nebuvo su
kvietę. Dr-ja laimėjo 27 nau
jus narius.

ANSONIA, CONN.
L. D. Są-gos 43 kuopa gegu

žio 13 d. 7 vai. vak. pobažny- 
tinėj svetainėj turės savo susi
rinkimą. Todėl visi nariai ir 
narės malonėkite susirinkti, 
nes bus visokių gerų svarsty
mą dėl pagerinimo kuopos. 
Būtą labai malonu matyti, kad 
kožnas narys atsivestą po vie
ną naują narį prisirašyti prie 
šios prakilnios organizacijos. 
Broliai ir sesutės darbuokimės 
kiek galėdami dėl LDS. iš ko 
paskui džiaugsimės visi maty
dami savo organizaciją stip
ria.

BROOKLYN, N. Y.

Istoriškas vakaras.

Gegužio 5 d. McCadin di- 
jdžiausioj šioj dalyje miesto sa- 
dėj įvyko vakaras, surengtas S. 
j L. R. K. A. New Yorko ir New 
i.Tersev kuopų apskričio pami- 
jnėjimui inkurtuvių Susivieniji
mo organo “Garso.” Tik reik 
pastebėt, kad “Garsas” dėl 
neįrengimo spaustuvės dar ne
buvo iš spaudos išėjęs. Bet 
vakaras savo tikslų atsiekė. Jis 
Susivienijimo istorijoj bus pa
žymėtas dėl jo gražumo.

Nors oras buvo nemalonus, 
lietingas, bet vien 3 kp. na
riai pripildė žymių dalį salės. 
Jie buvo pasipuošę tai su bal
ta, tai ružava gėle atskyrimui 
nuo kitos publikos. Kiek su
žinojau tikietų buvo parduota 
500 su viršum.

Sus-mo vice-pirm. p. K. Kru- 
šinskas atidarė vakarą, už- 
kviesdamas 41 kp. Vyčių cho
rų sudainuoti “.Tau slavai su
kilo.” Nusisekė gerai. Po to 
perstatė kalbėti gerb. kun. Jo
nų Švagždį, kalbėjo apie spau
dos galybę ir pastebėjo tą, kad 
jau mes katalikai dąugiaus lai
svamaniams laikraščių netver- 
sim. Pažymėjo, kad “Tėvy 
nė,” “V. Lietuvninkų” bu ve 
katalikų įsteigti, kurie dabai 
katalikams nėra prielankūs. 
Tai-gi sako jau “Garsas” bus 
mūs Verdunas, nuo kurio mei 
jau grįšim atgal, bet kultūriš 
kai su apšvieta.

Po to dainavo p. A. K veda 
ras, kurio dainos begalo pub 
likai patiko.

Vakaro vedėjas perstata 
kąlbėtojum svetį kun. Joną iž 
linską . Kaįbeją.apie Susivie 
nijimo pradžią, kada dar a.a 
kun. Burba orgapizavo. Sakė 
tai buvo sunku, prirašyti nariu 
kad aa kun- Burba už kaiku 
riuos užmokėdavo metines 50c 
o už pirmą mirusį narį užmo 
kėjo pusę pomirtinės, nes ka 
soj nebuvo $50.00. Tad taip 
sako, dabar mums sunku išju 
dinti lietuvius, kad mes orga 
nizuotumėmės atgaivinti nepri 
gulmingą tautą, bet sako me 
eisim prie to ir galėsim mes te 
kiais būti, nes mes galim.

Dainuoja šešios mergino 
C. Brooklyno parapijos chor 
narės. Dainos begalo patiki 
Publika atšaukė delną plojim 
antru kartu. Toliau kalbėti pei 
statė gerb. kun. N. J. Petin

BRIGHTON, MASS. 

Atsargiai su pypke.

Naktį iš subatos į nedėlią 
pas P. Rindeikį, 74LincolnSt. 
atsitiko nelaimė. Burdingie- 
riaus ruime kilo gaisras. Tas 
gaisras kilo nuo pypkės. Pats 
pypkorius labai apdegė ir buvo 
nuvežtas į ligoninę. Ten aprū
pintas ir apraišiotas parėjo na
mo. Ruime sudegė rakandai 
ir išdegė grindys, bet atpyškė- Jisai pasiaiškino kaipo spauf 
ję gaisrininkai užslopino ugnį, tuvės “Garso” steigėjas (kč

Reikia tikėtis, kadtaspyp- misijos narys) kad priežasti 
ilgo nepasirodymo “Garso” y 
ra ta, kad reikėjo ilgai lauk 
ti pakol įvedė elektrą.

P-nas Kvedaras antru karti 
dainuoja. Jo daina taip-gi nt
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sisekė kopiiTkiansia. Publika 
jam atsimokėjo gausiu delnų 
plojimu.

Paskutiniu kalbėtoju buvo 
p. J. Kaupas “Garso” redak
torius. Jam užbaigus kalbų, 
sutiko jį ant estrados su gyvų 
gėlių.bukietu mergelė ir ber
naitis Sabaliauskučiai 134 kuo
pos nariai ir da antrų bukietų 
priduoda 42 kuopos mergelė 
Krušinskaitė. Sabaliauskiutė 
laikė gėles, o jos broliukas dek- 
lemavo tam tikrų deklemaci
jų pasveikinimui “Garso.” De- 
klemavo pono A. Dymtos pa
rašytų ir' sumokvta. Užbai
gus deklemacijų įteikė “Gar
so” red. p: Kaupui bukietus ir 
aukso plunksnų. Šisai padėko
jo kuopoms už dovanas.

Ant užbaigos 41 kp. Vyčių 
choras sudainavo vieną dainų 
ir Lietuvos Himnu užbaigė 
programų.

Buvo jaunimo žaislai, šo
kiai.

,■-------------------- ---

atvažiuoja, tai ir socijalistai 
negauna daugiaus draugužių.

Lakštingalas. J

Buvęs.

LAWRENCE, MASS.
Vyčių veikimas.

Čionai nesenai susitvėrusi 
78-ta Vyčių kuopa smarkiai 
veikia. Nutarė kas savaite lai
kyti literatiškus susirinkimus, 
kur bus pora kalbėtojų prisi
rengusių kokių nors mokslo 
šaka paaiškinti. Po to visi 
nariai mokinsis rašyti, skaity
ti ir Lietuvos istorijos.

Pirmutinis toks vakaras į- 
vyko ketverge, gegužio 3 po- 
bažnytinėje svetainėje. Susi
rinkimų atidarė dvasiškas va
dovas gerb. kun. F. A Vir- 
mauskis. Jis aiškiai nustatė 
tvarka vakarų, paaiškino jų 
naudingumų. Pirmas kalbė
tojas buvo perstatytas Antanas 
B. Mėšlis, Bostono Kolegijos 
studentas. Jis skaitė paskaitų 
apie šv. Tomų iš Akvyno. Nu
rodinėjo kokių naudų mes tu
rime iš panašių bažnyčios vei- 

į. Jo kalba buvo aiški, bet 
a filozofiška, kad sunku 
o paprastam žmogui sekti, 
jo kalbėjo kitas Bostono

Kolegijos studentas Jonas J. 
Ramanauskas. Jo kalba buvo 
pašvęsta išaiškinimui Vyčių 
tikslo ir Vyčių peikimo. Po 
prakalbti buvo pranešta apie 
Vyčių veikimų kitose kolonijo
se. Vakarui užbaigiant kiek- 
ivenas Vytis ir Vytė parašė 
straipsnelį apie šį vakarų.

Onytė.

CAMBRIDGE, MASS.
Gegužio 6 d. po pietų Insti

tute salėje atsibuvo LDS. 8 kp. 
prakalbos. Kalbėjo p. A. Knei
žis. Pirmu atveju kalbėjo apie 
darbininktj reikalus, nurody
damas reikalingumų prigulėti 
prie LDS- Taip-gi nušvietė 
kaip darbininkus išnaudoja so
cijalistai su kapitalistais. Ant
ru kartu kalbėjo apie reikalus 
Lietuvos ir apie T, Fondų. Ra
gino gelbėt, kiek galint nu
kentėjusius nuo karės. Prie 
kuopos prisirašė keletas naujų 
narių.

Po prakalbų buvo mitingas 
tos pačios kuopos. Nutarta su
rengti paskaitas vasarą kada 
dangiaus studentų bus paleista 
«rtt vkkacijų. Taip-gi nutarė 
pfadčti mokrnties kokį teatrų. 

’ Dar Buvo svarstyta, kad su
tverti chorų, nes dabar čia nė
ra nei jokio. Buvo pirma Lais
vės ir Jaunuomenės chorai, bet 
dabar abu nusibankrutino. 
Paaiškėjo vienok, kad jau Vy
čiai pradeda veikti ir greitu 
laiku žada sutverti L. Vyčių 
18 kp. milžiniškų chorų.

Tų pat vakarų C. U. salėje 
buvo ir socijalistų prakalbos. 
Kalbėjo Neviackas ir Dnsevi- 
čius. Pirmiausia kalbėjo Ne- 
ivackas. Jis kaip paprastai vi
si socijalistai niekino katali
kus, tai viena moterė paliepė 
jam nusiprausti burną. Tai 
jis ėmė koneveikti tų įboterį. O 
Ši neiškęsdama atsikėlė ir pa
rodė Neviackui amerikoniškų 
Špygų- Publika tiek turėjo 
juoko, kad juokėsi net Šonus 
susiėmus. Dusevičiaus kalba 
maž kuo skyrėsi nuo kalbos 
Neviacko. Ragino rašytis prie

NEDRĮSO.
So. Bostono socijalįstai kvie

tė studentus J. J. Ramanauskąi 
ir A. Mėšlį į diskusijas. Tur
būt tikėjosi juos pabaugintu 
Bet patys pasirodė bailiais. 
Studentai atsakė, jog sutin
ka, o po to jokios žinios nega
vo ar socijalistai rengiasi į de
batus ar ne. Todėl debatų ir 
neįvyko.

Dedame socijalistų pakvie
timų ir studentų atsakymų į jų 
pakvietimų.

Se. Boston, Mass. 
Balandžio 20, 1917. 

TAMSTOS: —
Kadangi jūs, pp. J. Rama

nauskas ir Mėšlius ,viešai pa- 
skelbėt skvo reikalavimų, kad 
socialistai stotų debatuosna su 
katalikais, todėl L SS. 60 kuo
pa tamistų šaukimų priima ir 
paskiria debatams vietų Lietu- 
vių salėj, So. Bostone, laikų 5 
dienų gegužės 7:30 vakare. 
DEBATAMS TEMA:

Ar gali tikėjimas panai
kinti darbininkų išnaudo
jimų ir pagerinti jų mate
riali būvį?

Tamstos turėsite tatai pri- 
rodyt rimtais argumentais ir 
faktais.

Jeigu nesijaučiat užtektinai 
stipriais mūsų reikalavimų iš
pildyti, mes pilnai sutinkame, 
kad tamstos paskirsite savo 
vieton gilesnius bažnyčios mo
kslo ir darbininkiško judėjimo 
žinovus, kaip ve kun. F. Keme
šį ar kitų. *

Susirinkusioji publika turės 
nubalsuoti, katros pusės argu
mentus pripažįsta teisingais.

Atsakymui laikas iki 28 ba
landžio.

Negavę iki tos dienos atsa
kymo skaitysime tamstas atsi
sakiusiais nuo debatų ir tatai 
viešai paskelbsime.

Su priderama pagarba LSS. 
60 kuopos Komisija:

A. Kupstys, 
J. B. Smelstorius.

ATSAKYMAS.
So. Boston, Mass . 

Bai. 26, 1917.
LSS. 60 kuopa,

So. Boston, Mass. 
Gerbiamieji: —

Gavome tamstų laiškų, ra
šytų 20’ balandžio, kuriame 
kviečiate mus stoti į debatus 
rengiamus 60 kuopos LSS. 
Lietuvių Salėje, 5 gegužės, 
1917; 7:30 vakare. Temų tams
tos paskyrėte: —

“Ar gali tikėjimas pa
naikinti darbininkų išnau- 

' dojimų ir pagerinti jų ma- 
terialį būvį.”

Mes pilnai sutinkame stoti 
į minėtu debatus, bet pažinda- 

! mi socijalistų taktikų statome 
šiuos reikalavimus: —

a) Debatų tvarka:
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Pavasario dienos išaušo, prašvito, 
Pabudo gražus prigimimas,
Ir prašė nuo Viešpaties apdaro kito 
Ir laukas ir girių užimąs.

LIETUVOS VYČIAI
rengia milžinišką

IŠVAŽIAVIMĄ
Caledonian

Grove Parke
West Roxbury, Mass

Bilietus galima gauti,
DARBININKE” ir pas
Vyčių kuopų narius.

Darbininkas"

Generalis Ofisas

242 W. Broadvvay
• ___ __

So. Boston, Mass.

Visas pelnas nuo gegužines, skiriamas;

Nukentėjusiai Lietuvai
Programas bus labai įvairus

Bus smagiausi šokiai prie puikios muzikos
Jei lytų visiems svečiams bus užtektinai vietos svetainėje, kurion gali tilpti 
apie 4000 žmonių.

Afirmatyvas .. .. 20 min.
Negatyvas.......... .20 ”
Affirmatvvas .... .40 ”
Negatvvas........... .40 ”

Atsakymai ant užmetimų:
Negatyvas.......... .10 ”
Affirmatyvas .. . .10 ”
Negatyvas ......... .15 ”
Affirimatyvas ... .15 ”

b) Publika nubalsuos, kuri
pusė laimėjo, j: "’• •• *

c) Vedėjas debatų bus pub
likos išrinktas.

d) Jei bus koki kolekta da
roma arba įžanga imta, tai pu
sė surinktų pinigų turi būti au
kota Bostono Kolegijai.

Tikimės, kad tamstos su virš 
minėtomis išlygomis sutiksite.

Su pagarba,
Jonas J. Ramanauskas, 
Antanas B? Mėšlis.

SO. MANCHESTER, CONN.
So. Manchester’io, Conn. S. L.

R. K. A 164 kuopa rengia prakal
bas gegužio 13 d. 1917 m. Prasi
dės 1:30 vai. po pietų Town Hali, 
Center St.

Kalbės vienas iš geriausių kal
bėtojų p. J. B. šaliunas iš Water- 
bury, Conn. Įžanga visiems sidab
rinė. Gerbiamieji ir gerbiamosios 
nepamirškite ateiti ant šių prakal
bų. Išgirsite daug naudingų ži
nių ir patarimų. Netikėta ir ne
girdėta naujiena ir proga visiems 

socijalistų, bet nesirašė nei | kurie dar neprigulite prie 8. L. 
▼ienas. Mat jau grinorių ne- R. K Amerikoje. 164 kuopa sa-

Ir gamtai pravirkus, linksmumo visiems užteks,

įžanga visiems labai pigi.
z

▼o susirinkime nutarė numažinti 
įstojimą,kaip seniems, taįj? ir. jau
niems net iki 1 dolerio. Prie S. L. 
R. K. Am. priimami nuo 18 metų 
iki 50 metą amžiaus } pašalpos ir 
apsaugos skyrių ir kuriuos gydy
tojas pripažįsta sveikais. Š. L. R. 
K. Am. turi 4 skyrius pašelpos ir 
5 skyrius apsaugos. Pašelpos sky
riai yra šie: $3.50, $7.00, $10.50 ir 
14.00 į savaitę- Pomirtinės arba 
apsaugos skyriai yra šie: $150.00, 
$250.00, $500.00, $750.00 ir $1000.- 
00. Mėnesinė mokestis, sulyginus 
su Ritomis draugijomis yra daug 
mažesnė. Kviečiame visus ateiti 
ir apdrausti savo sveikatą ir gy
vybę.

!
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LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.
r s p Geriausias Lietuvis siuvėjas, v <•'
v-/;#*-;'' JL’. d • /.’J-f^4

Siuvu vyriikus 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 šia Amerikoje. Darbą atlieku 
greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pri
statau tiesiog į namus.

A K. MASALAS,
94 JEFFERSON STR., HARTFORD, CONN.

Tel. Chart er 4235-4.

- - - - „
“Darbininko” knygyne galima gauti įvairių naujausių 

atviručių nuo lc. ir augščiau. Taip-gi pasipilkite atminčiai 
atviručių su misijonieriaus Tėvo kun. V. Kulikausko paveik
slu. Kaina 5c. . i . u ch
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L. D. S. Savaitės
PRAKALBOS

I I

Ateikite ir prisirašykite prie šios 
prakilnios ir naudingos organiza
cijos. Nieko nelaukdami pasinau
dokite proga, nes numažinimas 
bus tik per vieną mėnesį nuo ge
gužio 13 d. iki birželio 13 d. 1917. 
Susirinkimai laikomi paskutinį ne- 
dėldienį kiekvieno mėnesio. Pasto
kite nariu tos skaitlingos ir pra
kilnios organizaei jos.

A Balčiūnas. r

PIRKITE RAKANDUS LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KOMPANUOS KRAUTUVĖJE.'

Gausite teisingų ir prielankų patarnavimų. 
Prašome ateiti ir prisižiūrėti mūsų kainoms. 

Pigesnės kainos negu pae kitus.
Jeigu norite, kad jūsų stuba būtų papuošta 

naujausios mado^ rakandais, tai nieko nelaukdami 
nusipirkite iš

LITHUANIAN FURNITURE CO,
268 Broadvvay, ' So. Boston, Mass.

A Ašmenskas ir 
Vedėjai: 

Jonas L. Petrauskas.

i

‘r i

*

Nedėlioję Gegužio-May 13 d., 1917 m.
BENGIA L. D. S. 6-ta KUOPA

CONWAY’Š SALEJE, HARTFORD, CONN.
Kampas Main ir Sheldon St

PRADŽIA 7:30 vai. VAKARE.

Labai indomios ir svarbios prakalbos. Daug viso
kių pamarginimų: deklemacijų, dainų, muzika ir tt 
Kalbės geriausieji lietuvių kalbėtojai apie darbinin- 

. kų organizacijas ir apie darbininkų dabartinį padė
jimų. Dainuos gerai išlavintas choras ir solistai. 
Griež puikiausi orkestrą. Kviečiame visus koskait- 
lingiausia susirinkti.

L. D. S. 6-tos kp. Komitetas.
MNMMiNM*

t
- w ;



DARBININKAS

r

Farmos! Farmos!

Specij ališkas

PRAKALBOS
I

)

I

1.

'f

t

5.

no krautuvėj tyra gvarantuoti. Vieną kartą pirkęs pa§ mus, paT . jJQ Grilld StTCet
• «4« • . • . « * a   AR • • —• 3 . • __ A — —

1210S.BrwJSt. Pbiladel^r

l

i

197 Broadway, S. Boston, Mass.
Telefonas“S. Boston 1194-w 

Daktarai dieną ir naktį.

A. Muraška,
T. F. 11 skyr. rašt.

Lietuviška-Polska 
LIGONINĖ.

Šokių mokykla.

Parduoda*
Padarome

H.
su

atijų Kongresas ir Senatas jį 
užtvirtins. I

Vietines žinios.

Reikalaudami katalogo indėkit 5c. 
Adresuokite f

J. Girdės

Nusipirk mosties
------------------------ -----------------------  l

X ■ \

Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą moą£ia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis išima 
plėmus raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės 
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
stampoms.

LIETUVTŠKT REKORDAI. 
E 3190. Trįs berneliai.

Vakarinė daina. 
E 3191. Ant marių krantelio.

Saulutė tekėjo.
E 3192. Giedu dainelę

♦ Gegužinės daina.
E 3183. Linksmo kraujo. (Polka). 
E 3182. Visų apleista. (Violin Solo)

Annie Laura. (Violin solo)
E 3188. Ant kalno karklai siūbavo 

Pasisėjau žalią rūtą.
E 8189. Oi motule. (M. Pet-kas)

Motuš, motuš. (M. P-kas)

siliksi ant visados mūsų kostumeriu. Taipgi pirkdami daug tavo- 
ra ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau, 
me agentams. Užlaikome įvairus teroro “in stock.” 

visokius instrumentus ant užsakymo.

fi .------------------------- -------

469 Broadway,S«. Eetton,Kasa..
PRIE DORCHESTER STZ -

Valandos Nad«lioc>ia
nuo 9 ryta nuo 10 vnį ryta
iki 8 »al. vakare. iki «vnl. vakaru.

Tclbpmonc So. Boston 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

Miliam F. J. Hoįvard 
Lietuviška pavardė buvo 
Fibcoj F. J. Kavaliauskas

315 Broadway, So. Boston.

i- 0-0 50 Joki’l 
šaus mokės-! 

a arba vi- n6ra-
sai nemokėkite.
Tel. Back Bay 6722

1666 Washington St. Boston.

Ar šlapiuoja tavo 
kojos.

Ar nori greit išsigydyti? Ge
riausiai padarysi jei vasaros laiku 
turėsi sausas ir švarias kojas, 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 prekiuoja 
$1.00.

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

Kampas Bedford Are.,

Brooklyn, N. Y.
♦

RPaI f*---------—^^1—a,TOL MOV UTMnpOUl*.
■ ............................. ......................... ...... .........

So. Boston Raincoat Co.
344-278 Broadway,

Tel. S. B. 1165-m. So. Boston. į

THEMAGICSHOP
Pirm*. Amerikoj Ha 
diiMatf. Dirba aiae .

<•
J. RIMKUS

P. O. Box 36, x Holbrook, Mass

Kaip su Kaulų atsitiko!
Ei Kaulai, 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.

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

Geriausius ir puikiausius rein- 
kotus vyrams ir moterims daro 1 
STASYS PUTA

Geros pasekmės. LDS. 1-ma 
kuopa laike LDS. Savaitės lai
mėjo 20 naujų narių ir krūvų 
pinigų į Streikierių Fondą. Be 
to, išparduota nemažai įvairaus 
turinio knygų ir laikraščių. 
Lietuviai darbininkai So. Bos
tone susipranta ir spiečiasi prie 
naudingų organizacijų.

Geriausių pasekmių!

Taiso vėliavą. Marijos Vai
kelių Draugija netrukus žada 
įsitaisyti puikią vėliavą, kuri 
kaštuos apie 100 dolerių. Ge
ros širdies žmonės jau- nemažai 
tos vėliavos intaisvmui paau
kavo, bet dar iki šimto dolerių 
toli. Kas norėti) prie mūsų vai
kučių prakilnaus darbo prisi
dėti ir paskatinti juos prie dar 
didesnio veiklumo, lai nesigai
li kelių centų Marijos Vaike
lių Draugijos Vėliavos intaisv- 
mui. Aukas priima ir “Dar
bininko” redakcija.

Vėliava turės būti gatava 
iki Marijos Vaikelių Draugijos 
rengiamu iškilmių gegužio 20 
d .
1) Kun. T. Žilinskas.
2) Kun. F. Kemėšis. .
3) A. F. Kneižis............
4) J. E. Karosas....
5) K. Junevičius............
6) P. Vasiliauskas... .
7) J. Červokas..............
8) F. Zaleckas.................
9) Ą. Navikas.................

...$5.00 

... .3.00 

....1.00 

... .1.00 

.... 50c. 

.... 50c. 

.... 50c. 

... ,50c. 

.... 50c.

Prakalbos. T. Fondo 11 sky
rius buvo surengęs prakalbas 
šv. Antano mokyklos svetainė
je, Boston, Mass. Pirmiausia 
kalbėjo p. I’r. Gudas, “Darbi
ninko” redaktorius, kaip yra 
reikalinga šelpti mūsų Tėvynę- 
-Lietuvą. Antras kalbėjo kun. 
T. Žilinskas, apie Lietuvos ne
priklausomybės reikalingumą 
ir jos atstatymą po karės. 
Taip-pat dar kalbėjo apie Lie
tuvos Žemės Banką ir jo nau
dą. Žemės Bankui šėrininkų 
užsirašė 6 ant 12 Šerų. Gauta 
5 pasižadėjimai aukoti nuo ka
rės nukentėjusiems iki karės 
pabaigos. Dar buvo parinkta 
aukų tarpe publikos laike pra
kalbų. urinkta viso $9.73.

Po dolerį aukavo šios ypa
tos: Juozas Gurskis, A. Palai- 
mienė.

Prakalbų vedėju buvo p. 
Venys T. F. 11 skyr. pirminin
kas. Prakalbas atidarydamas ir 
jas uždarydamas p. M. Venys 
pats kalbėjo ape Lietuvos šel
pimo reikalus.

Tuonii prakalbos ir užsibai-

PRANEŠIMAS IR UŽKVHI- 
TTMAS. Vakarinių kursų vi
si mokiniai yra prašomi pėt- 
nyčioj, gegužio 11 dieną po 
gegužinių pamaldų sueiti šv. 
Petro parapijos bažnytinėn sa
lėm Bus pranešta apie labai 
svarbius dalykus. Pageidau
jama, kad visi būtinai atsilan
kytų.

Gegužio 20 dieną visose A- 
merikos katalikiškose bažny
čiose bus rinkliavos nuo karės 
nukentėjusiai .Lietuvai. So. 
Bostoniečiai ir apielinkių lietu
viai nepamirškite tą dieną kiek 
išgalėdami . tėvynės vargams 
paaukoti. Lietuva pasakys 
jums nuoširdų ačiū.

Žada nutraukti gegužinės 
paveikslus. Vyčių organizaci
jos garbės narys p-as M. Nor
kūnas iš Montello, Mass. Vyčių 
Išvažiavime gegužio 30 dieną 
žada dalyvauti su fotografišku 
aparatu ir nuiminėti svarbes
nių gegužinės nuotikių paveik
slus. Paskiaus iš tų fotografi- 
jų jodomiems paveikslams bus 
padaryti “Slides,”

Kas norit ant* istoriškų pa
veiksi!) patekti, nepamirškit 
ant gegužinės atsilankyti.

Bus duodamos dovanos. Ge
riausia pasižymėjuriems Nau
josios Anglijos Jaunimo išva
žiavime bus duodamos gražios 
dovanos.

Prie dovanų teisę galės tu
rėti geriausias bėgikas, risti- 
kas ir t. p.

Varys visus ant farmų. Bos
tono majoras Curley pasiuntė 
prezidentui Wilsonui laišką, 
kuriame labai griežtai prašo, 
kad visi ateįviai, kuije'nėra 
šios šalies piliečiai būtų sumo
bilizuoti farmų darbams.

Majoras siūlo imti ateivius 
nuo 21 iki 40 metų amžiaus ir 
tik tuos, kurie neturi šeimy
nų. V ,

Majoro sumanymas galės 
tik tuomet įvykti, jei Suv. Val-

Nashua, N. H. Jaunimas 
dideliu būriu rengiasi Į Vyčių 
gegužinę, kuri bus gegužio 30 
d. Caledonian Grove. Gauta iš 
ten žinių apie dideli jaunimo 
subruzdimą. Valio, Nashua, N. 

jaunimas! Laukiame jūsų 
atviromis širdimis.

Įveda be mėsos dienas. Bos
tono viešbučių vedėjai ir^savū 
ninkai tariasi vieną dieną į sa
vaitę visai nevartoti mėsos. 
Valgyklose tą dieną bus duo
dama tik pieno ir žuvies val
giai. ’ Kokia diena bus nuskir
ta“ pasninkai ”ir kaip greit tas 
bus padaryta dar nežinia, bet 
spėjama, kad pėtnvčia bus pa
rankiausia diena, nes tą dieną 
ir taip daug žmonių mėsos ne
valgo. Susilaikymą nuo mėoss 
iššaukia valgomųjų produktų 
pabrangimas

Susipešė ant gatvės. Ant 
kampo Fifth ir B Sts. subatos 
naktį, gegužio 5 d., įvyko 
smarkus susirėmimas tarp lie

tuvių ir airių. ,
Du lietuviu iš saliuno išis- 

nešė po gerą gniutą amunicijos 
(po “keisą” alaus) ir ramiai 
pradėjo žingsniuoti namo. Į 
lietuvjų^iįijįjvcųą pradėję la
bai' Refstai žiūrėti gatviniai 
^portųkgj:,3irn (tuojaus įvykfta 
liežuvinė bombar^vka, kurią 
laimi’ li^ihnšti ^didvyriai, bet 
paskiau^ seka butelių h* plytų 
šturmas ir mūsų tautiečiai abu 
keisu amunicijos iššaudę, pa- 
bunga plytų galybės ir slepiasi 
nakties tamsumoje. Airiai pa
siliko ant pozicijos.

Lietuviški didvyriai netekę 
alaus ir dar keletą guzų už sa
vo “chrabrostį” apturėję, 
džiaugiasi šiandieną smarkiai 
savo tautos “naudai” pasidar
bavę.

Atsirado oponentas. P-nas 
Jonas Šarkos, gyvenantis po 
No. 45 W. Newton St., Boston, 
Mass., sutinka Lietuvos Vyčių 
išvažiavime gegužio 30 dieną 
(Caledonian Grove) pasiristi 
■u p. J. Jokubausku ij nuo jo 
atimti ristikų čampijono vardą 
ir garbę Vyčių tarpe. Sveiki
nam jauną drąsuolį, bet prašo
me tuojaus mums pranešti kiek 
sveria, kiek metų turi ir tt. Tas 
reikalinga riatynių tvarkos nu
statymui.

Klaidos pataisymas. “Dar
bininko” num. 54-tame vietos 
žinių skyriuje įvyko klaida. 
Vietoj p-lė R. Firaučiutė turė
jo būti p-lė K. Firaučiutė.

' * ■ '
Patark savo draugams ir 

pažįstamiems užsirašyti “Dar
bininką,” nes jis yra geriau
siu ir artimiausiu lietuvių dar
bininkų prieteliu.

Dr. Paul J. J akinau h ♦
("Jakimavičius)

Nuol iki 3 popiet. Nno 7 ilri K 
BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.

Tai 302 S. &

TOL JOHN NacDONNELU M. D.
GgZiaM nmtoArt fr fra

Ofiso valandos:
Rytiia iki 9 vaL 

Popiety 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Gimnastikos skyrius. So. 
Bostono Vyčių 17 kp. žada ne
trukus įsteigti gimnastikos 
skyrių. Pirmiausia bus moki
nama apie užsilaikymą, o to
liaus elementarės gimnastikos. 
Gimnastikos mokytojai bus iš
rinkti iš kuopos narių ant susi
rinkimo ir pradės savo darbą 
birželio pradžioje.

NAUJOSIO^. ANGLIJOS 
JAUNIMO rengiamam išva
žiavimui gegužio 30 d. Caledo
nian Grove tikietų galima jau 
dabar - pakirkti sekančiose 
vietose: • •

'■A - ‘J* - -

“Darbininkas” ... ...
' 242 W. Broadvyay,’

So. Boston, Mass. .G
2. J. P- Markelionis

236 D. St„
So. Boston, Mass.

3. D. Galinis, barzdaskutis
224 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
4. A. Pilvinis

233 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

K. Jurgeliunas
377 W. Broadway, 

So. Boston, Mass-
Daugelis lietuvišku biznie

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

Ar nori šviežienos?
Knygelė “Pažinkime Socijalizmą” 

tinka visiems.
Joję_Tasite geriausius nurodymus, kaip so

cijalistai žiuri į religiją, į moterystę ir į darbinin
kus. ,

Kiekvienas privalo turėti savo namuose, nes 
labai pigi sulig jos vertės tik K) centų.

Iš jos galėsite aiškiausiai prirodyti delko ka
talikų^ bažnyčia ir visi katalikai priešinasi socija- 
lizinui, nes toje knygelėje aiškiausiai rasįte iš
traukas iš socijalistų raštų ir taip-gi nutarimus.

Knygelę “Pažinkime Socijalizmą” turėtų nu
sipirkti ir mūsiškiai socijalistai, nes ir jie privalo 
žinoti ką sako ir rašo jų vadai.

/ Galite gauti “Darbininko” knygyne.
“DARBININKAS” *

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Papuošk savo knygyną.
Jeigu norite turėti savo namuose dailiai iš

leistą knygelę “Vaizdeliai,” tai nieko-nelaukda
mas įdėk už 30 centų krasos ženklelių ir po 2-3 die
nų turėsi labai gražių apysakaičių. Norintieji lin
ksmai liuosą laiką praleisti būtinai turėtų nusi
pirkti.

Siuskite užsakvmus šiuo adresu:
“DARBININKAS”

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

mr*i iFlilzimskos

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofieo jdyiKH Q alo visokias ligas
14 P. M.7-9 P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St, Boston, Mass.

Rengia Šv. Kazimiero R. K. Draugija

Gegužio-May 13 d., 1917
BAŽNYTINĖJE SALEJE 

South Boston, Mass.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

f Pirmos tokios indomios prakalbos So. Bostone f 
H ir apielinkėje. Kalbės gabiausi kalbėtojai ir taip- 
0 gi tarpais dainuos šv. Petro Bažnytinis Choras, ku- y 
1 ris prisirengęs visokių įvairių lietuviškų dainų.
B Bus daugybė gražių deklemacijų. Šiose prakal H
< | bose bus daugiausia kalbama apie reikalingumą < i 
® organizacijų. Svarbiausia tai tas, kad mūsų tė- <' 
Ivynė tikisi gauti neprjgulmvbę. Ši Draugystė ne- i i 

atsižvelgiant į visokias kliūtis, kaip visados taip < 
ir šiais metais, nutarė Sumažinti įstojimo mokestį ♦ 
net ant pusės, nežiūrint ar senas ar jaunas. Gy- g 
dyto.jo nereikia nes draugija turi savo gydytoji, ku- g 
ris patarnauja be užmokesčio; todėl gerbiama pu- g 
blika nepraleiskite progos, o kas gyvas ateikite, g 

Kviečia Vardan Draugystės

KOMITETAS. I

---------------- .________—i___3___\;_________________________________Vietine Didžiausia Lietuviška .

KRAUTUVE 
^Pfuzikali^ku Instrumentų 

Visokio skyriaus
Pranešu visiems, jog aš užlai

kau lietuvišką krautuvę, kurioj 
galite gauti Laikrodžių, laikro
dėlių, Žiedų, špilkų, Kompasų, 
Kryžių, Bronzalietų ir įvairių ki
tokių daiktų. Taipgi rekordų vi
sokiose kalbose su puikiausiomis 
Maiaomis ir šokiais. Įvairiausio 
išdarbio Armonikų, Smuikų, 
(skripkų), Klarnetų, Triubų ir 
daugybę visokių muzikališkų ins
trumentų.

Taipgi taisome visokius auksi
nius daiktus: laikrodėlius, žie
dus, branzalietus ir muzikališkus 
instrumentus; armonikos, ginui-- 
kus, klarnetus, triubas, pianus,
vargonus. Darbą atliekam gerai ir pigiai. Užsakymus siunčiam 
greitai į visas dalis Amerikos ir Kanados. Visi daiktai pirkti ma-

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 miesto 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 molis 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 šimtus 
gerų farmų: mažų ir didelių su 
visais budinkais, sodais, dirbamu 
lauku ir nedirbamu ir ant kurių 
norime apgyvendinti lietuvius.

Parduodame farmas, gyvulius 
ir ūkių mašinas labai lengvomis 
išlygomis ant išmokėjimo. Nelai
kyk bankoj pinigų, 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 bus šimtt 
kartų brangesnės. Šį pavasari 
nusipirk farmą mūsų kolonijoj, 
kol dar darbai eina ir farmos pi
gios.

Turėti farmą, yra geriaus ne
gu biznį; juo pragyvenimas bran
gesnis, tuo farmeris turtingesnis.

Mesk miesto gyvenimą ir eik 
ant farmos, — liksi laimingu. Ra
šyk tuoj indėdamas už 4c. krasos 
ženklelių (stamps) gausi farmų 
kataliogą ir kolonijos mapą.

Adresuok:

Anton Kiedis & Co
Peoples Statė Bank Building, 

SCOTTVILLE, MICHIGAN.

• Jau 36 metai, kaip gyvuoja 
Prof. Štern Šokių 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 nedėliomis. 
Mokiname balių šokius ir stage - 
aus. Klausk atsilankydamas in
formacijų.

THE STERN SCHOOL 
of DANCING,

950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Visas socijalizmo mokslas 
yra suglaustas ant 16 puslapių 
knygelės “PAŽINKIME- SO- 
CIJALIZMA./

pranešimas

STEVEN RAINARD SU 
JAMES ELLIS CO.

Mes užlaikome tris dideles 
krautuves-namūs, užpild 
geriausiais rakandais nauj 
sios mados. Kas perka 
kandus prieš jų pakilim 
noje — tas išmintingai daro ir 
pinigų daug sučėdina.

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

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

James Ellis Co
Kampas B ir B’way,

South Boston, Mass.
Pinigais arba ant išmokėji

mo.
Mūsų biznis sučėdina jūsų pi

nigus.
Uždėta 1878 m. Pristatoma au
tomobiliais.

į NEPAPRASTA PROGA.

lELUSMcCLEARYCOI
Prirengtam pilnai 8150.00 

laidotuves už
Užtikrinan
ti gvaranti-

DR. W. T. REILLY

PIRMO'' KLESOS

DANTISTAS I
• ' ‘ . į

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be Ekausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojcn e. ;

Skaityk “Laimę” tris mė- ’ 
nesiūs dykai. Kiekvienąs, 
kuris atsiųs mums savo ir 25 
savo pažįstamų adresus, gaus 
vaizbos žurnalą per tris mė
nesius dykai. “Laimė” y- 
ra vienatinis vaizbos laikraš
tis lietuvių kalboje. Gvildę?. 
na vien vaizbos ir pramonijos 
klausimus. Talpina daugy-, 
bę naudingų pamokinimų 
kaip uždirbti ir sutaupyti pi
nigus. Tu ją gali įgyti už- 
labai mažą pasidarbavimą. 

; Siųsk mums tuos 25 adresus 
šiandien, nes toji proga il- 

; gai nebus.

‘‘Yaimės” Administracija, 
3329 So. Halsted St.

Chicago, m.


