
Tel 620 So. Boston.

242 W. BROADWAY, 80. BOSTON, MASS., GEGUŽIO (MAY) 17 d., 1917 m.*

i

f

Leuchtenburgo paloviuose

i

i

f

-

ra galimas daiktas, nes tam 
nepritaria Darbininkų ir Ka
reivių Taryba.

Susitvėrė Raudonoji Gvar
dija, kuri eina savo keliais. 

Permainymas ministerių nė-

Fronte gen. Brusilovo ar
mija sudemoralizuota, nes joj 
pasklido gandas būk jai bus 
pavesta Rusijos valdymas-
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Amunicijos darbininkai 
Schluesselburge socijalistų ve
dami pasiskelbė respublika ir 
nenori nei kiek klausyti laiki
nosios valdžios.

Paryžiuje streikuoja 1.000 
siuvėjų. Reikalauja algų 
pakėlimo.

Neapreiškė taikos išlygų.

Gen. Kornilov, Petrogrado 
garnizono perdėtinis, atsisakė 
nuo vietos dėlto, kad Darbi
ninkų ir Kareivių Taryba pa
reikalavo paklusnumo jai.

Laikraštis “Rieč” rašo, jog 
be diktatoriaus Rusija vargu 
apsieis.

• •

Laikinoji Rusijos valdžia 
' gęsta, o kįla galėn Darbinin
kų ir Kareivių Taryba, kurios 
viršininku yra socijalistas 
Tšeidze.

Francijos pačtinis garlaivis 
Parragona tapo sutorpeduo- 
tas. Ant jo buvo 450 pasa- 

Iš jų tik 17 teišgel-

kelbė neprigulmingais ir varo 
savo darbų prieš valdžių.

6 iki 9. 1 ; žierių.
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Rusija ant prapulties

Rusija 
vergų šalis, 
liečiu ir negali valdytis be bo
tago, pasakė ministeris Keren
skį.

Energingas Francijos amu
nicijos ministeris Thomas iš 
visų pajėgų Petrograde dar
buojasi ir Veikia tarpe besipro- 
vojančių partijų, kad tik su
vesti jas į krūvų veikimui iš
vien tvarkyme šalies ir vedi
me karės.

Francijos visuomenė labai 
susirūpinus Rusijos reikalais. 
Nusiminė, kuomet rezignavo 
ministeris Gučkov ir gen. Kor
nilov. Ir socijalistų laikraš
čiai rašo, jog visi laisvės ša
lininkai su nuogąsčiu tėmija 
Rusijos nuotikius. Petit Jaur- 
nal rašo: “Ar toji tauta 
galvatrūkčiais eidama į pra
pultį atsipeikės ir sustos.”

• Dabar Rusijos revoliucija 
laimingai buvo praėjus, veik 
be kraujo praliejimo nuversta 
senoji valdžia. Įsisteigė nau
ja laikina valdžia ir pažadėta 
sušaukti Įsteigiamąjį Seimų, 
kurs nustatys ir busiančios 
valdžios formų ir konstitucijų 
išdirbs.. Išrodė, jog visi gale-

Lengviausias daiktas viso
se revoliucijose buvo tai nu
versti senų valdžių. Po to viso
se revoliucijose sekdavo sker
dynės už vadovavimų. Taip 
buvo laike Francijos revoliu
cijos. Laike dūkymų ir siuti
mų visokių kraugerių Franci
joj iškilo garsus Napoleonas, 
kurs pavedęs Francijos reika
lus pankui pamuše visų Euro- 
pų.

Jei Rusijoj neatsiras stiprios 
rankos, kuri imtų tvarkyti rei
kalus, tai visa šalis gali su- 
siskaldvti į neprigulmingas 
provincijas ir paskui papulti 
po kaizerio valdžia.

Rusijos gabiausieji karve
džiai gen. Brusilov ir gen. 
Gurko atsisakė nuo savo vie
tų. Jų rezignacija bus svar
stoma, kuomet naujas minis
teris į gen. Gučkovo vietą bus 
paskirtas.

kinosios valdžios. Bet Ihat at
sirado trokštančių kraujo ir 
turės jo gauti atsilakti.

Tai naujas vienas akyviau- 
sių prirodymų kokių ardan
čių galę turi socijalistai ir 
kaip jie yra bejėgiai kų nors 
statyti, kur nors tvarkų ves
ti. Rusijos socijalistai, siau
tę porų mėnesių pakrikdė visų. 
Rusijos tvarkų, pastojo kelių 
visos šalies kilimui.

Dabar kaizeris jau aš Rusi
jos parubežio atgabeno Fran
ci jon pusę milijono kareivių ir 
ten vokiečiai sustiprėję gerai 
galės laikytis. Rusijos nau
jai valdžiai neleido susitvar
kyti socijalistai, Rusija per 
tai neteko karinės jėgos, vo
kiečių padėjimas palengvėjo ir 
jų sumušimas be galo užsitęs. 
Todėl karės užsitęsimo prie
žastis yra Rusijos socijalistai. 
per juos gal užsilikti kaizeris 
ant sosto ir visas militarizmas.

Petrogrado gatvėmis ba
landžio 15 d. lakstė automo
bilius ir iŠ jo buvo mėtomi at
sišaukimai garsaus revoliuci- 
jonierio anarchisto princo 
Kropotkino. Jame sakoma, 
jog vokiečiai Rygos fronte tu
ri stiprias jėgas ir pagatavi 
traukti ant Petrogrado. At
sišaukimai baigiasi žodžiais: 
“Rusai, ginkitės.” Kropo- 
tkinas uoliai agituoja už ka
rės tęsimą ir kaizerio sumuši
mą.

Kurijos kares ir laivyno 
ministeris atsisakydamas nuo 
vietos pasakė: “Aš negalėjau 
būti savo ofise, nes įsigalėjo 

. Rusijoj kita organizacija, ku
ri griebia už valdžios vadžių. 
Dabartinė valdžia turi atsako
mybę, o neturi galės, o kita 
organizacija turi galęr o ne
turi atsakomybės ” Žinoma 
ministeris čia turėjo omenyje 
Darbininkų ir Kareivių Tary- 
bų-

*,r _ , • *

EZ-CARA LAIKYS 
NAMIE.

Dabartinė Rusijos valdžia 
buvo sutikus išleisti ex-carą 
apsigyventi užsienyje. Bet Dar
bininkų ir Kareivių Delegatų 
Taryba tam paripriešino. Rei
kią laikyti uždaryta namie.
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Palestinoj badumi mirė 70. 
000 žmonių.

Vis daugiau ateina žinių a- 
pie besididinančių netvarkų 
Rusijoj ir apie krikimą laiki
nosios valdžios.

Didžiausiu netvarkos pa
tvirtinimu yra žodžiai teisy
bės ministerio Kerenskio. Su
važiavusiems iš fronto delega
tams jis šitaip apreiškė:

“Aš atėjau pas jus dėlto, 
kad mano spėkos jau apleidžia 
mane. Aš jau netekau seno
sios drąsos ir jau netekau įsi
tikinimo, jog mes esame są
žiningi piliečiai, o ne vergai 
sukilimo. Man labai gaila, 
kad aš nenumiriau du mėne
siu atgal, kuomet svajonėmis 
naujo gyvenimo buvo užsidegę 
Rusijos žmonių širdys, kuomet 
aš buvau tikras, jog mūsų ša
lis gali būti valdoma be bota
go-

Jei dalykai ir toliau taip eis, 
kaip dabar tai nebus galima 
išgelbtėi šalies, Turbūt jau 
netoli tas laikas, kuomet mes 
turėsim jums pasakyti, jog ne
išgalime jums suteikti duonos 
ir kitų reikmenų, kurių jūs 
pagal teisę turite gauti. Per
mainos iš vergijos į laisvę nei
na tinkamomis- vėžėmis* -Meej-ir visos ~ 
paragavome laisvės ir truputį 
apsvaigome, bet ko mums rei
kia, tai blaivumo ir discipli
nos.

Jūs galėjote kentėti ir tylė
ti per 10 metų ir pildyti įsa
kymus nekenčiamos valdžios. 
Jūs galėjote net šauti į savo 
žmones, jei taip jums buvo 
liepta. Ar-gi jau ilgiau jūs ne
galite kentėti?”

Jei neapsireikš šviežias ū- 
pas armijoj, jei žmonės ten 
neims blaiviau ir rimčiau žiū
rėti ir suprasti laisvę ir jei te
bebus vedama agitacija už bile 
kokių taikų, tai Rusijos rolė 
Europinėj karėj ir politikoj 
pasibaigs.

Rusijos laikraščiai, išski
riant pačius kairiuoisus, smer
kia broliavimąsi su vokiečiais. 
Laikraštyje Russkaja Volia 
Andriejev parašė:

Mes lankomės pas vokiečius, 
geriame voikečių vyną ir kavų 
ir vaišiname vokiečius savo 
keliu. Me<s bučiuojame vokie
čius ir jie mielu noru tą dary
ti leidžia. Ir mums vienus vo
kiečiui bučiuojant, kiti vo
kiečiai gabenami kariauti 
prieš francūzus ir anglus, ku
rie paskubo daryti ofensyvų, 
kad davus mums laiko susi
tvarkyti. ,-z.

ĮSTOS MINISTERUON-
Darbininkų ir Kareivių Ta

ryba buvo atmetus pasiūlijimą 
įeiti ministerijom Mat toji 
organizacija socijalistų veda
ma ligšiol neturi atsakomy
bės nei prieš ką. O laikino
sios valdžios njinisteriai už 
savo darbus turės atsakyti 
prieš Įsteigiamąjį Seimų. To
dėl Tarybos rėksniams bepigu 
buvo šūkauti ant valdžios. 
Kuomet Taryba buvo pakvies
ta paskirti ministerių, kad iš
nyktų pamatas užsipuldinėji
mų ir trukdymų, tai atsisakė 
įeiti ministerijom Tai po to 
pradėjo atsisakinėti valdinin
kai. Į Tarybos susirinkimą 
buvo atėję keletas ministerių 
ir apreiškė, jog turėsią atsi
sakyti nuo vietų, jei bus jiems 
daromi trukdymai.

Po to Taryba persvarstė 
reikalus ir nubalsavo įstoti 
ministerijom

Dabar gal bus Rusijos val
dyme didesnis sutarimas ir gal 
išnyks pamatas užsipuldinėji
mai ant valdžios.

Bet ligšiol Rusijoj palai
dumas buvo toks didelis, jog

vargu įsteigs geruoju suvaldy
ti išpaikintas minias ir įvesti 
disciplinų armijoj.

Rusijoj minios buvo vaiši
namos atsišaukimais iš visų 
pusių ir visi tempė į įvairias 
puses. Nebuvo vienos vado
vaujančios valdžios, kuri būt 
tvarkiusi reikalus, kaipo aug- 
ščiausia įstaiga •

Laikinosios valdžios nus
telbimo kaltininku yra Darbi
ninkų ir Kareivių Taryba

Pranešama, jog teisybės 
ministeris Kerenskį busiąs ka
rės ministerių.

Rusijoj mieste Rostove ant 
Dono turėjo suvažiavimų raz- 
baininkai, sukčiai ir visokie 
vagys. Buvo kviesti' ir daly
vavo jų suvažiavime Kareivių 
ir Darbininkų Delegatų Tary
bos nariai. Jie apreiškė, jog 
ir jie norį turėti savo atstovų 
valdžioj. Reiškia vagiliai ir 
razbaininkai nori legalizuotis.

Vienam pašaliniui žmogui 
buvo ten ištraukta iš kišeniaus 
6 rubliai. Jisai pasiskundė 
susirinkimui. Valdyba pasa
kė, jog čia ne profesijonalio 
vagies darbas ir buvo, vienok, 
padaryta kolekta dėl apvogto
jo- ____ __

NESKELBIA TAIKOS 
IŠLYGŲ.

Vokietijos kanclierius Bet- 
įmann Hollweg balandžio 15 
d. kalbėjo Reichstage. Jis 
apreiškė, jog dabar apie tai
kos išlygas ne laikas kalbėti, 
visuomenė turinti teisę svars
tyti taikos reikalus, kaip tik 
nori, o valdžia į tuos svars
tymus savo žodžio nedėsianti. 
Karinis Vokietijos padėjimas 
dabar esųs geresnis, negu bile 
kada šioje karėje. Apie Ru- 
sijų užsiminęs pasakė, jog 
galinti dabar taikintis sky
rium nuo kitų talkininkų.

Po to Reichstago partijų 
vadai kalbėjo. Tai tuomet 
socijalistas Lebedour užsimi
nė apie revoliucijų Vokietijoj.

TURĖS KILTI REVOLIUCI
JA VOKIETIJOJ.

Vokietijoj kairiųjų socija
listų vadas Lebedour Reichs
tage apreiškė, jog Vokietija 
negali laimėti šios karės ir pa
sakė, jog Vokietijoj turės kil
ti revoliucija, kaip Rusijoj, 
kad buvo.

PRAŠCįNETlKĖTI. .
Gegužio 15 d. prasidėjo tar

ptautinis socijalistų kongresas 
Stockliolme. Buvo praneši- 
nėjama, jog to suvažiavimo 
sumanytoju ir vykintoju yra 
Vokietijos valdžia. Ir jame 
dalyvauja tik paklusnieji kai
zeriui socijalistai. Tai iš Ber
lino buvo atsiųstas Petrogra- 
dan Tšeidzui laiškas, kuriame 
prašoma rusų netikėti Sto- 
ckholmo konferencijai. Laiškas 
buvo rašytas vardu Liebknech- 
to ir Rosos Luxembergo, kurie 
sėdi pas kaizerį kalėjime.

Darbininkų ir Kareivių De
legatų Taryba Petrograde jau 
gavus nuo Vokietijos socijalis
tų atskiros taikos išlygas.

Kaizeriniai socijalistai be 
paliovos lenda ir maišo reika
lus Rusijoj vis tai ant kaizerio 
naudos.

IŠKELS LAIVUS.
Vokietijos laikraštis Ham- 

burger Fremdeblatt skelbia, 
jog vokiečhj inžinieriai susekę 
būdų, iškelti iš jūrių nuskan- 
distuosius garlaivius.

KARINIAI NUOSTOLIAI

Dabar ian penkios savaitės 
su viršum kaip talkininkai pra
dėjo ofensyvą Francijoj. P«r 
tų laika, kaip aprokuoiama 
talkininkai neteko kareiviu 
493.000, o vokiečiai 410.000.

Vien tik žemės išdirbėjus nesirūpins nes jis gerai 
žino nors ateitų ir blogiausi laikai jis vis turės iš sa
vo daržo vaisių dėl išmaitinimo savo šeimynos. Mes 
lietuviai kurie esame pripratę prie ūkininkavimo tu- 
rėtumė , ypač šiais laikais sunaudoti savo gabumus.

Mes turime ant pardavimo daug geros derlingos 
žemės aplink Bostonų. Tą žemę mes parduodame 
ant išmokėjimo arba rendavojame ją tiems ’ kurie 
apsiims ją išdirbti. Ateik ir ištirk šį dalyką. Jei 
atidėsi tai Tamsta ir mes turėsime nuostolį. Už in
formacijas Tamstai nereiks mokėti.

Jonas J. Ramanauskas
18 Tremont St, Room 330, Boston,

Telephone Fort Hill 3568.
Esame ofise kiekvienų pėtnyčios vakarą nud 6 iki 9.

IŠLEIDO ATSIŠAU
KIMĄ.

Mihvaukee’s Wis. arcivvs- 
kupas Messmer išleido atsišau
kimų į savo diecezijos žmones 
Lietuvių Dienos (gegužio 20 
d.) reikale. Įsakė atlaikyti 
tam tikras pamaldos už ken- 
tančių Lietuvą ir dėti aukas 
sušelpimui merdėjančių* lietu
vių.

PAVASARIS VĖLUS- 
TAS.

Šiemet pavasaris bene tik 
visur vėlustas. Amerike štai 
jau esame antroj gegužio pusė
je, o šiaurinėse valstijose tebė
ra šaltoka, viršutiniai švarkai 
tebėra reikalingi. Europoje 
pavasaris ir-gi labai vėlustas ir 
netikęs sėjai. Vokietijoj, kaip 
pranešama javų nunokimas pa
sivėlus penkiomis savaitėmis. 
Vengrijoj vasarojus blogai at
rodo.

NORI GELBĖTI RUSIJĄ.
Washingtono valdžia gata

va visaip gelbėti Rusiją bi tik 
ji pasiliktų talkininkų eilėse. 
Washingtono valdžia išleido 
Rusijon delegaciją su Elihu 
Root priešakyje. Delegacijai 
įsakyta nesikišti į Rusijos vi
durinius reikalus, vesti reika
lus su valdžia kokia tik ten 
būtų — ar dabartinė laikinoji 
valdžia, ar kareivių komitetas, 
ar sugrįžęs ant sosto caras. 
Viduriniai reikalai, tai rusų 
tautos dalykas, o tik stengtis 
užlaikyti Rusiją talkininkų ei
lėse, kad kuogreičiau įveikus 
kaizerį.

Bet daugelis IVashingtono 
diplomatų spėja, jog pirm ne
gu toji delegacija pasieks Pet
rogradą, Rusija jau bus arba 
visai ištižus arba net padarius 
atskirų taikų su kaizeriu.

Amerikos komisija iš gabių 
inžinierių sutvarkymui Rusi
jos geležinkelių jau seniau v- 
ra išplaukus ir gal jau pyška 
per Siberiją.

PATARIA NUVERSTI KAI
ZERĮ.

Būrelis Amerikos socijalis
tų, tarpe kurių buvo Russell, 
Stokes, Gaylord, Lamonte, 
Simorts, Upton Sinclair ir 
kiti, pasiuntė kablegramą Vo
kietijos socijalistams. Prane
šė, jog viso pasaulio demokra
tijos tol kariaus, kol kaizeris 
bus ant sosto. Taikos nebusiu 
iki kaizeris ir jo giminė vieš
pataus Vokietijoj.

Tas pranešimas buvo pa
siųstas į Stockholmą, Kopen- 
hageną ir Berną perdavimui 
Vokietijos socijalistams.

LENKŲ SUVAŽIAVI
MAS.

Stockholman suvažiavo iš 
visų kraštų lenki] atstovai. Jų 
yra iš Austrijos ir Vokietijos 
užimtos Lenkijos, ir iš Rusi
jos. Jie svarstys Lenkijos 
reikalus. Svarstys ar glaus
tys prie Rusijos ar prie centrą 
lių valstybių, ar steigti respu
blikų ar monarchijų.

DARBININKŲ KOMI
SIJA.

Anglijos organizuotų dar
bininkų komisija pagal pa
kvietimų S. Gomperso, A. D. 
F. prezidento, atvyko Washin- 
gtonan. Tarpe jų yra par
lamento narių ir unijų virši
ninkų. Komisija su Ameri
kos Darbo Federacijos valdy
ba kalba apie darbininkų rei
kalus. Komisija atsivežė 
daug prirodymų, kaip Angli
jos valdžia ir pramonininkai 
klydo versdami juos ilgai dir
bti. Prirodė, jog ilgų va
landų darbas neapsimoka. Il
gas darbas veda prie nuovar
gio, apsirgimo ir darbas yra 
neproduktiviškas. Tai komi
sija nurodė, jog Suv. Valsti
jos turi iš to pasimokyti ir 
neversti darbininkus prie virš- 
laikinio darbo.

MOKSLĄ VYRIO NURO
DYMAI

Vokietijos mokslavyris Wm. 
Ostwald nurodo, jog talkinin
kai greičiau pritruks maisto, 
negu Vokietija. Jisai sako, 
jog trųšalams reikalinga^ pata
šąs. o jo randama beveik tik 
Vokietijoj ir ji turi patašo mo
nopolijų. Tai Vokietijai ge
riausių trųšalų nepristigs ir 
jos užderėjimai bus geri. Ost- 
wald yra vienas garsiausių pa
saulyje chemikų.

NUSKANDINO DIDELĮ 
GARLAIVĮ.

Balandžio 28 d. Vokietijos 
submarinas nuskandino didelį 
Anglijos pasažierinį garlaivį 
Medina. Pasažierių buvo į 
700, visi buvo išgelbėti.

UŽDRAUS SKUSTIS.
Dėl muilo stokos Froncijoj 

ketinama uždrausti barzdas 
skustis.

f t 
tŠios šalies valdžia šaukia mus prisirengti. 

. Mes turime daugiaus kaip 1,000,000 ketvir
tainių pėdų geros derlingos žemės, sutiksime iš
dalinti dėl kiekvieno mažomis dalimis, kuris tik
tai ją apdirbs arba mes net pristatysįne- sėklų ir X 
t.t. Parodysime ką ir kaip reikia auginti. X

Taipgi mes parduodame kiek tik kas norės X 
geros žemės ant jūsų pačių išlygų ir be jokių taksų X 
per du metu. /** X

Tuo padalinimu kiekvienas turėtų interesuo- ♦ 
tis ir nepraleisti tos progos. X

Delei platesnių informacijų kreipkitės šiuo X 
adresu: X

John A. Smith & Co. z
REAL ĖST ATE EXCHANGE Y

Room 323 Kimball Building
18 TREMONT STR., BOSTON, MASS. )*

* Tel. Fort Hill 3568.
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“DARBININKAS”
(The Worker) 

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

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

Yearly.........J......................... ..........................
6 months . :.....................i...
Foreign countries yearly. r.. ....................

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

EIKVOJANT PO BISKĮ.
Europoje nuo pat karės 

pradžios pasigirdo prašymai 
raginimai žmonių prie taupu
mo. Tas pat dabar girdima iš 
visi].pusių Amerikoje.

Suv. Valstijų Agrikultūros 
Departamentas išrokavo ko
kius baisius nuostolius šalis tu
ri eikvojant duoną. Štai to 
Departamento išrodymai.

Šeimynų Suv. Valstijose y- 
ra 20.000.000. Jei kiekvienoje 
šeimynoje bus išmesta tik po 
vieną riekutę dienoje, tai ir tas 
padaro didį nuostolį. Viduti
niškai imant duonos riekutė 
sveria 1 unciją Jei visos šei
mynos išmes po tokią riekutę, 
tai per dioną bus išeikvota 14.- 
000.000 uncijų arba 875.000 sva
rų miltų. Iš tiek miltų būtų 
galima iškepti duonos 1.000.000 
bakanėlių, po 1 svarą sverian
čių.

O iš to kiek per metus taip 
išeikvojamą tai būtų 1.500.000 
statinių miltų. Iš tiek miltų bū
tų galima iškepti duonos ba
kanėlių po 1 svarą sveriančių 
365.000.000. Tiek miltų gali
ma primalti tik iš 7.000.000 bu
šelių kviečių. Reiškia tiek kvie
čių ant niekų nueis per metus 
Suv. Valstijose, jei kieki veno
je šeimynoje bus numesta tik 
po mažą riekutę duonos.

Kad užauginti tiek kviečių 
reikia 470.000 akrų žemės.

Amerika nuo senai yra ži
noma, kaipo beprotiško eikvo
jimo šalis. Būdavo sakoma, 
jog Amerikos šeimynų liku
čiais, kurie lauk išmetami, iš
mistų visa-Francija.

POPIEŽIAI IR TĖVYNĖS 
MEILĖ.

Šlovingos atminties popie
žius Leonas XIII yra parašęs:

“Gamtiškas įstatymas lie
pia mums ištikimai mylėti ir 
ginti šalį, kurioj mes gimėme 
ir kurioj buvome išauklėti. 
Taip kad kiekvienas geras pi
lietis noriai aukoja savo gyvas
tį už savo gimtinę šalelę.”

SOCIJALISTAI, POPIEŽIUS 
IR KARĖ.

Anglijos socijalistų laikraš
tis Labor Leader parašė:

“Kuomet šioji visudidžiau- 
sioji skerdynė pasibaigs, tai 
mažai žmonių beliks tokių, ku
riems nereikės sarmatytis iš sa
vo pasielgimo laike tos karės. 
Tarpe tų bus ir popiežius. Aki- 
veizdoje visų šalių — tėvynių, 
arba šalių, kurios vadinasi tė
vynėmis, popiežius pasirodė 
šiandie esąs žmonijos tėvu... 
Šventasis Tėve, Tu vienas pri
meni žmonių brolystės įstaty
mus. Meldžiu priimk pagarbos 
išreiškimą nuo manęs.”

Tai mat ir tarpe aršiausių
jų Apaštališkojo Sosto prieši
ninkų atsirado tokių, kurie ne
užsimerkia prieš popiežiaus 
nuopelnus.

Kuomet atėjo linksma nau
jiena apie popiežiaus leidimą 
surengti katalikų bažnyčiose 
lietuvių dieną tai lietuvių 
“socijalistai” tą žinią sutiko 
su panieka.

NEPAISO KONFEREN
CIJOS.

Vokietijos valdžia ..dabar 
mažai paiso ar ką laimės sau 
per “tarptautinę” socijalistų 
konferenciją ar ne. Dabar ir 
laikraščiai Vokietijoj mažai te
rašo apie taiką. Pamatė aiš
kiai, jog pasisekė sudrumsti 
Rusiją padaryti ten kuodi- 
džiausią netvarką ir pakrikdy- 
ti jos karinę galybę. Tai ji 
atėmus žymią kariuomenės da
lį nuo Rusijos rubežiaus, su- 
stiprįs vakarinį frontą ir galės 
sau laikytis.

NENORI. PAGERBTI.

Amerikonai, kaip žinoma y- 
ra labai tolerantiški žmones. 
Vargu bau yra kita tauta, ku
ri būtų tolerantiškesnė už ame
rikonus. Bet kraštutiniųjų iš
pažintojų kokio izmo vis-gi ne
mėgsta. Štai dabar viešintieji 
svečiai iš Frakcijos lankėsi 
Bostone. Tarpe tų svečių yra 
katalikas maršalas Joffre ir 
bedievis socijalistas Viviani. 
Tai kuomet paaiškėjo, jog mar
šalas Joffre iš Bostono išva
žiuos subatos vakare gegužio 
12 ir nedalyvaus rengiamose iš
kilmėse nedėlioj, tai redakto
rius laikraščio “The Forester” 
parašė “Boston JournaTe,” 
jog nedėlines iškilmes reikėtų 
panaikinti, nes Viviani, kurs 
keletą metų atgal pasakė, jog 
jis išrausiąs iš širdžių Fran
cijos vaikų tikėjimą ir meilę 
prie Dievo neužsipelnąs pagar
bos. ’ < ■

DARBININKAS.
X,

, ? ----r~----------
ma inteligentija privalo paro
dyti.

Gegužės 20 d- visas katalikų 
pasaulis aukos mūsų mylimai 
tėvynei. Lietuviai gi, ypač 
jų inteligentai ir pasiturinčio- 
ji klesa, prirodymui tvirto 
prisirišimo prie Šventojo Sos
to ir savo gimtosios šalelės, to
je dienoje privalėtų nešti kuo- 
stambiausias aukas ant Lietu
vos aukuro.

Nelaukime, kol begailestin- 
goji mirtis apgalės tautos gy
vybę. Kas tik mūsų galėję, a- 
tiduokime Lietuvai - Matulei. 
Gelbėkime ją kol dar laikas.

Tautos Fondo valdyba: 
Pirm. kun. J. Jakaitis,
Sekrt. K. Pakštas.

Pastaba: Visas aukas, nė 
bažnyčiose surinktas reikia 
siųtsi per Tautos Fondą (ant 
čekio rašyti ižd. B. Vaišnoro 
vardą ir pasiųsti sekrt. K.Pak- 
štui, 917 W. 33rd St, Chieago, 
UL), nes Pildomasis Lietuvių 
Komitetas iš Šveicarijos far- 
mališkai įgaliojo Tautos Fon
dą rinkti ir siųsti jam (Pild. 
Liet. Kom.) aukas. Ir per T. 
Fondą siunčiamos aukos bus 
garsinamos Šv. Tėvo organe 
‘* L ’Osservatore Romano. ’ ’

ė

Muzikali p. St. Šimkaus < 
veikalai rodo jog jo esama dai
lininko, nors apie jo dailinin- ' 
kišką diplomą pakelta abejo- ' 
nė. Bet iš antros pusės jo vie- : 
ši žodžiai ir kitokie “žodžiai” 
laisvamaniškuose laikraščiuo- J 
se rodo, jog jo esama taip-gi . 
nemenko “dailininko.”

Dėl spaustuvės reikmenų 
pabrangimo Chicagos angliški 
dienraščiai pakėlė kainas. Tai 
sočijalistiškos ‘ ‘ N aujienos ’ ’ 
skelbia, jog jos gaudamos 
apščiai. stebuklingųjų daktarų 
pagarsinimų, nesančios • pri
verstos kelti kainą.

“Vien. Lietuvninkų” indė- 
jo straipsnį “Bažnyčios klau
simas Rusijoje.” To straips
nio - absurdiškus (nesąmoniš- 
kus) išvedžiojimus šauniai su- 
pryškino “Draugas.” “V. L.” 
Vėl pasakys turbūt, jog tai ku- 
rijozas. -

Socijalistai jau krykštauja 
ir šokinėja iš džiaugsmo, už- 
uozdami Rusijoj kraują. Ne
bus didelių dyvų, jei ten soci
jalistai kraujo gaus ne tik iki 
soties, bet* gerokai jame pa- 
braidvs.

Rusijos raudonieji iškasė 
duobę naująjai valdžiai, bet 
kasžin ar galų gale ir jie pa
tys nesupuls ton duobėn.

Rusijoj visi norėjo duoti į- 
sakymus, o niekas nenorėjo 
klausyti ir pildyti. Gal prisi
eis visiems vėl kokio caro klau
syti.

Tautos Fondas
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TAUTOS FONDO SEIMAS.
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NUOSTOLIAI DĖL GAISRŲ.
Nuostoliai dėl gaisrų šioje 

šalyje yra milžiniški. 1915 m. 
Suvienytose Valstijose ir Ka
nadoj nuostiliu dėl gaisrų bu
vo $104.959.100.

Nuostoliai dėl gaisrų ir už
laikymas gaisrininkų Suvieny
tose Valstijose vidutiniškai i- 
mant atsieina per metus $450.- 
000.000.

Šioje šalyje nuostolių /dėl 
gaisrų atsieina ant žmogaus 
kasmet po $2.51, o Europoje tik 
po 33c.

Jei Suvienytose Valstijose 
budinkai būtų taip geri, tai 
nuostoliai ir gaisrininkų užlai- 
kvmas atsieitų per metus tik 
$90.000.000.

Kasmet laike gaisrų žūva 
5 000 žmonių, sužeidžiama 50.- 
000. v

KLAIDOS ATITAISYMAS.
Praeitame , ‘‘Darbininko” 

numeryje straipsnyje “Krik
ščionys demokratai ir “Tautos 
Pažanga” įvyko nemaloni ze- 
cerio klaida.

Trečio straipsnio skiltyje 
18-oji eilutė nuo viršaus, prasi
dedanti žodžiais “Tečiau iš to, 
kad projekto... *’ yra visiškai 
nereikalinga, išmeatina. Į jos 
vietą turėjo būti šie žodžiai:

Tečiau ir stambus dvarinin
kas, jeigu jisai pavyzdingai 
ves ūkį ir tt.

Į LIETUVIŲ INTELI
GENTIJĄ.

Labai daug tautoje sveria ] 
jos inteligentija. Tuo labiau, ] 
jei inteligentija yra dora, pra- < 
kilni. j

Kaip laivas be vairo jūrėse , 
nuskęsta ar susidaužo į aštrias 
uolas, taip ir tauta, neturinti 
pasišventusios inteligentijos, 
gali sutikti panašų likimą 
Mes, lietuviai, turime inteli
gentijos, net kalbančios apie 
didelius darbus-reikalus. Bet 
toli gražu ne visi mūsų inteli
gentai savo gražius žodžius 
paremia darbu — pasišventi
mu. O tauta šioje nelaimingo
je kančių valandoje kaip tik ir 
laukia savo apšviestunijos dar
bų — pavyzdžių.

Didi ir prakilnūs žmonės el
giasi sulyg priežodžio “Verba 
docent, esempla trahunt” (žo
džiai mokiną pavyzdžiai trau
kia). Štai Jo Šventenybė Po
piežius Benediktas XV, skir
damas Lietuvai gegužės 20 d. 
ir kviesdamas pasaulį aukoti 
toje dienoje nelaimingai mū
sų tėvynei, Pats pirmas pa
rodė gražiausi pavyzdį; pa
aukavo 20.000 frankų (nors ir 
pirmiau jau buvo aukavęs) 
kankinamai lietuviu tautai. Jo. 
Ekscelencijos Chicagos Arki
vyskupas Jurgis Vilelmas 
Mundelein, išgirdęs apie Šv. 
Tėvo skiriamą lietuviams die
ną paaukavo $700.00. Pa
našių pavyzdžių nemažai sve
timtaučiai parodė ir be abejo
nės dar daugiau parodys.

Grįžtame prie mūsų pasitu
rinčios inteligentijos. Pasi
šventimo buvo ir pas mūs. Ke
letas kunigų šimtinėmis klojo, 
norėdami išgelbėti Lietuvą 
nuo bado. Kiti davė mažiau, 
bet vis-gi davė. Ale dauguma 
dvasiškijos, o dar labiau svie
tiškosios, inteligentijos auka
vo Lietuvai tik mikroskopiš
kus nuo savo stalo trupinėlius. 
Yra dar ir tokių, kurie nieko 
nedavė. Ką sako jų sąžinė — 
nežinome. Kaip į juos žiūri 
nelaiminga tauta daugeliui su
prantama.

Nematant didesnio pasišven
timo iŠ inteligentijos liaudis 
ir-gi apsileidžią netenka noro 

lankoti. Todėl gražiausius pa
sišventimo pavyzdžius visupir-ateilyginti.

Šių metų T. F. seimas bus 
Pittsburge, birželio 8 d. Vi
si skyriai privalo pasiskubinti 
išsirinkti seiman delegatus. 
Išlaidoms sumažinti reiktų tai
kinti, kad Tautos Fondą atsto
vautų tie patys delegatai, ku
rie bus siunčiami SLRKA. ar
ba LRK. Moterų Sąjungos sei- 
muosna.

Nekurtos Reformos.
Ateinančiame seime reiks 

pravesti keletas naujų refor
mų, kurių svarbiausios bus: 
pataisa konstitucijos ir per
mainos raštinėje.

Čia išrodo reikalingu pakal
bėti apie permainas raštinėje. 
Didžiausia mūsų klaida lvgšiol 
buvo rinki: 
miant vien 
dos pasekmės buvo tos, kad 
mes organizavimo darbui išlei
dome mažai, bet' mažai ir su- 
rinkomee. Daugiau atydos ir 
lėšų pačiam organizavimui ir 
reklamai — daugiau aukų su
rinksime. Dėl to nukentės vien 
Lietuvos vargai, nes jie turės 
siąnažėti.

Tautos Fondas turi du tiks
lu: gelbėti Lietuvą nuo bado 
ir išgauti jai politišką nepri- 
gulmvbę. Abiem tikslam reik 
pinigų. Vos spėjame surink
ti, jau ir vėl nėra. Tai iš čia 
ir išdygsta reikalas reformuoti 
aukų rinkimų, kad daugiau 
surinkus. Todėl visupirma 
Tautos Fondui reikia sekreto
riaus, kurs jam dirbtų mažiau
sia 8 valandas kasdien. Ir tai 
dar nepajėgtų viso darbo at
likti, kiek gali būti.

Ligšiol Tautos Fondo sekre
torius savo laiką dalina tarp 
mokyklos ir T. F. sekretoria- 
vimo, žinoma, su skriauda a- 
biem, o gaudamas tik $40 į mė
nesį turi ieškoti dar kokio už
darbio šaltinio.

■ Kuo toliau, tuo aukų rinki
mas darosi sunkesnis. Kaskart 
vis didesnio jreikia įtempimo. 
O T. F. sekretorius tuom pa
čiu lauku'turi rengties prie eg- 
zamenų ir, T. F. seimo. Tai aiš
ki T. Fondui skriauda. Ilgiau 
jos toleruoti nebegalima.

Reikės dar ir daugiau per
mainų įvesti, bet apie jas tik 
seime priderės kalbėti.

Skyriams žinotina.
Visiems skyriams išsiuntinė

ta atsišaukimų dėl Šv. Tėvo 
skirtos lietuviams dienos (ge
gužės 20 d.). Skyriai priva
lo pasirūpinti jų išdalinimu 
tarp lietuvių visuomenės. Y- 
patinga atyda reikia kreipti į 
atsišaukimą lietuvių draugi
joms. Gerai padarytų, kad T- 
Fondo nariai atsilankytų į pa
siturinčių dr-jų susirinkimus 
ir paprašytų Lietuvai aukos.

Atsilyginkite už knygas.
Daugelis užsisakė T. Fondo 

knygų ir lig šiai dienai dar ne- 
prisiuntė prigulinčių už jas pi
nigų. Tad prašome skubiai I a •

timąg aukų besire- 
>n labdarybe. Klai-

SVARBIAUSIEJI L. K. D. REIKALAVIMAI.
55-ame “Darbininko” numeryje esame 

nurodę, jog Lietuviai Krikščionys Demokra
tai reikalauja visiškos politiškos Lietuvai ne- 
prigulmybės josios etnografinėse ribose. Pa
mėginome nurodyti ir tas ribas.

Laisva Lietuva tvarkysis ir valdysis pil
nai demokratiškai: kiekvienas pilnametis pi
lietis be skirtumo lyties, luomo, tikėjimo, tau- 
tos-galės rinkti ir būti renkamas į žmonių ats
tovus ir į įvairias yaldžiavietes.

Valdžios formą nustatys pirmas visuotinas 
suvažiavimas Lietuvos atstovų, išrinktų vi
suotinu lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu.

Trasai įsteigiamasis tautos susirinkimas 
apsvarstys ir priims Lietuvos konstituciją.

Į pamatiniuosius, neatmainomus Lietu
vos įstatymus turės būti įrašyta: 1) jog Lietu
vos valdymas yra konstitucijinis, 2) jog mi- 
nisteriai turi atsakyti už savo veikimą prieš 
žmonių atstovus, 3) jog valstijos finansus 
kontroliuos žmonių atstovai, 4) jog visoms 
Lietuvoje gyvenančioms tautoms teikiama vi
siška kultūrinė aųtonomija,5)jog visiems Lie
tuvos gyventojams bus užtikrinta laisvė sąži
nės, spaudos, žodžio, vpatos, gyvenimo ir 
korespondencijos nepaliečiamybė, įvairių drau
gijų ir susivienijimų liuosybė; 6) jog visi žmo
nės bus lygūs prieš teismą, ir jog teismas bus 
visiškai neprigulmingas nuo administracijos,
7) jog bus duota liuosybė tikėjimo ir jo viešo 
ir privatiško apeigų atlikimo, vienuolijų, 
kongregacijų, draugijų ir brolijų steigimo:
8) jog bus užtikrinta pilna liuosybė ir atski
roms vpatoms ir draugijoms, ypač Bažnyčioms 
steigti visokias liuosas mokyklas nuo žemiausių 
iki augščiausių.

Busiančiame Lietuvos parlamente L. K. 
D. visuomet'stovės už doros, teisybės ir lino- 
svbės reikalus. Ji tenai visuomet kovos prieš 
tikėjimo suvaržymą ir persekiojimą ir prieš 
kiekvieną skriaudą ir išnaudojimą.

Pinigus už knygas siunčiant 
ant čekio rašosi iždininko var
das (B. Vaišnoras) ir siunčia
ma sekretoriaus adresu (917

Apšvietimo reikalai -
1) L. K D. reikalaus visiems priverstino 

pradėdamojo mokslo, kurs turės būti teikia
mas už dyką.

2) Mokyklų kaip pradedamųjų, taip ir 
augštesniųjų programas turės būti sustatytas 
ir kartkartėmis peržiūrimas tam tikros Augš- 
tosios Mokyklų Tarybos, kurion ineitų val
džios, bažnyčios ir visuomenės atstovai Be 
Augštosios Mokyklų Tarybos Vilniuje turės 
būti dar pagelbinės mokyklų Tarybos po kitus 
Lietuvos miestus ir miestelius.

3) Visuomenei turės būti duota pilna liuo
sybė steigti privatines mokyklas, (prisitaikant 
prie programų, nustatytų Mokyklų Tarybos) 
nuo pradedamųjų pradedant ir baigiant aug- 
ščiausiomis. (su internatais ir be jų) Tų liuo- 
sųjų privatinių mokyklų baigimas turės būti 
skaitomas už išpildymą priverstino mokinimos 
priedermės.

4) Valdžia turės duoti lėšų užlaikyti toms 
privatinėms mokykloms, kurių programas iš
pildys minimum reikalavimus Mokyklų Tary
bos.

5) Ten kur visuomenė savo privatinėmis mo
kyklomis neįstengs aprūpinti mokslu visų tos 
apielinkės vaikų, valdžia steigs savo valdiškas 
mokyklas. Įvairių rūšių mokyklų mokslas tu
rės ne tik žinių mokiniams teikti, bet taip-pat 
priruošti juos į praktiškąjį gyvenimą: į ūki
ninkavimą, amatus, prekybą, ir tt.

7) Tarp įvairių mokyklų typų turės būti 
artimi ryšiai, kad galima būtų lengvai įstoti 
iš vienų į kitas.

8) Visose mokyklose kaip valdiškose, taip 
ir privatiškose turės būti išguldomas tikėjimo 
mokslas — to tikėjimo dvasiškių, kurį išpa
žįsta mokiniai.

9) Netikintieji lietuviai turės teisė steigti 
mokyklas ir b® tikėjimo išguldymo.

10) Kitataučiai Lietuvos gyventojai turės 
teisę steigti savo mokyklas, tečiau su privers
tinu išguldymu lietuvių kalbos ir istorijos.

W. 33rd St., Chieago, III.).
T. Fondo sekretorius,

Kazys Pakštas.

Kas girdėti lietuvių kolonijose
EASTON, PA.

Už vėliavos paniekinimą.

Šiais neramumo .laikais įsi- 
griebdino ne vienas socijalistė- 
lis kvailelis.

Dabar veik visose dirbtu
vėse buvo dalinamos Suv. 
Valstijų vėliavos. Vienai lie
tuvei socijalistai įkalbėjo vė
liavą sukarpyti. Ji tą padarė 
ir įpuolė bėdon.

Socijalistas žegnojosi.

Antras buvo toks atsitiki
mas. Šilko dirbtuvėj buvo sa- 
giojamos vėliavos balandžio 
26 d. Tai Stanisloavs Vilkas, 
LSS. 42 kuopos narys, pasipū
tė, nepriėmė Suv. Valstijų vė
liavos ir sakė girdi duokit 
man raudoną vėliavą. Ant ry
tojaus visi darbininkai sustab
dė mašinas ir pareikalavo 
“išpravodyti” socijalistėlį. 
Tas nenorėjo netekti darbo, 
ėmė žegnotis, bažytis, jog jis 
esąs krikščionis, katalikas. Bet 
niekas į tai neatsižvelgė ir pa
ėmė už apykaklės ir išvedė iš 
dirbtuvės su išgamai tinkamu 
maršu.

M. S.

smarkiai veikia. Susirinkimus 
laiko kas dvi savaitės. Čia y- 
ra prie Vyčių 37 kuopos kele
tas smarkių narių, kurie labai 
darbuojasi ir ypač veikia pp.
A. Velečkis, J. J. Šaučiunas, V. 
Mekionis, J. Blažis ir kiti. Net 
malonu lankytis ant susirin
kimų. Gegužio 6 d. 1917 m. lai
kė susirinkimą ir daug svar
bių reikalų apkalbėta ir buvo 
svarstoma apie knygyną. Kny
gynas jau uždėtas. Reikalų ve
dimui išrinkta J. J. Šaučiunas,
B. Vyšniauskas. Knygyno už
dėjimui daug prigelbėjo kle
bonas kpn. M. A. Pankauskas. 
Nutarta surengti linksmas va
karėlis gegužio 19 d.; dar gi 
nutarta surengti gražią pramo
gėlę nedėldienį gegužio 20 d. 
Jau išsimokino veikalėlį “Ka
triutė.” Programas bus labai 
pamargintas, kalbėtojas bus p. 
J. B. Šaliunas iš Wateburio. 
Išvažiavimas nutarta surengti
4d. liepos 1917. Tam išrinkta 

komisija: J. Blažis, p-lė E. 
Baltušytė ir J. Petkevičius. 
Šiame susirinkime įstojo 5 
nauji nariai. A. Balkus, bu
vusi s mūsų uolus narys išva
žiavo į kitą miestą. Geriausių 
kločių naujoj vietoj.

Vytė.

dvoko balsai visai pasigadino 
ir choras pakriko. Tuomet 
tie, matydami, jok bažnyti
nis choras dailiai gyvuoja su
manė “Aido” chorą tverti.

Gegužio 6 d. už pasibaisėti
ną pasigėrimą vienas palaidū
nas užsimokėjo $5.00 o antras 
nubaustas ant $10.00 neturėjo 
kuo atsimokėti, tai buvo iš
vežtas ant farmų atidirbti.

Žvirblio brolis.

HARTFORD, CONN.
Dabar informacijų biuras 

persikėlė po No. 41 Capitol 
avė. Biuro vedėjai yra K. Ta
mošiūnas, A. Mašiotas ir K. 
Povilauskas.

Broliams darbininkams vi
sada pagatavi esame suteikti 
žinių apie čionykščius darbias.

Komisijos narys.

i

NORTHAMPTON, MASS. 
Veikia.

Čia nesenai susiorganizavo 
L. Vyčių kuopa. Iš sykio pri
sirašė 13 narių pilnų ir apie 16 
nepilnų metų. Paskui nekurie 
nariai nesuprasdami vertės tos 
organizacijos atsimetė nuo kp. 
sakydami, kad uždyką pini
gų leidimas, bet likusieji, tai 
puikiai darbuojasi. Gegužio 
5 d. buvo surengus puikų va
karą. Turėjo daug gražių dai
nų išsimokinę, kurios gerai nu
sisekė. Be to, dar daug pa
gelbėjo Westfieldo daininin
kai. Jie sudainavo daug gra
žių dainų ir padeklemavo 2 
deklemacijas. Deklemacijas 
atliko p-lė Jadvyga Kancleriu- 
tė. Po dainų ir kitokių pa- 
marginimų, buvo šokiai. Žmo
nių buvo pilna svetainė, ir vi
si buvo linksmus ir užganėdin
ti. Vakaras nusisekė puikiai. 
Kuopai liko pelno.

Ten Buvęs.

BRIDGEPORT, CONN.
Lietuvos Vyčių 37 kuopa

PATERSON, N. J. 
Šauniai veikia.

Malonu paminėti apie uolų 
čionykščių lietuvių katalikų 
veikimą. Ypatingai uoliai dar
buojasi Tautos Fondo 83 sky
rius. Gegužio 10 d. turėjo su
sirinkimą, kur užsimokėjo virš 
60 narių, kurių dauguma mo
ka po 50c. mėnesyje. Dar įs
tojo 20 naujų narių. Bepigu 
mums darbuoties turint pra
kilnios širdies kleboną kun. J. 
Švagždį. Jis vis atsilanko į T. 
Fondo skyriaus susirinkimus 
ir pasako po gražią prakalbė- 
lę. Gegužio 20 d. bus iškil
mės bažnyčioje ir prakalbos 
vakare. Geistina, kad į tas 
prakalbas didžiausias lietuvių 
skaičius ateitų.

Atskalūnų veikimai.
Visi tie, kurie neina su ka

talikiška visuomene, užsiima 
Žemais darbais. Čia buvo 
laisvas “Birutės” choras. Re
peticijas laikydavo karčiami- 
nėj salėj. Sako nuo svaigalų

NE W ARK, N. J.
L. Vyčių 29 kp. buvo susi

rinkimas gegužio 7 d. Iš ko
misijų pranešimų pasirodė, jog 
darbas eina gerai. Dainų sky
riaus komisija pranešė, jog 
kuouoliausia darbuojasi kon
certui, būsiančiam gegužio 19 
d. Beno skyrius pranešė, jog 
nuo pramogos, buvusios ba
landžio 2| d. likę gražaus pel
no. Beno mokytojui p. K. Ka- 
saičiui išreikšta padėka. Išva
žiavimo komisija parnešė, jog 
pramoga ant tyro oro rengia
ma gegužio 30 d. Kingsland 
Parke, Nutley, N. J. Tai viena 
puikiausių vietų šioje apylin
kėje. Dar tame ■ susirinkime 
apkalbėta daug dalyką* kurie 
lvtisi organizacijos.

Korespondentas.

LDS. KP. PRANEŠIMAS.
New York-New Jersey’s L. 

D. S. Apskr. suvažiavimas į- 
vyks 3 d. birželio vietinėje L. 
Parapijos svetainėje, 147 Mon- 
tgomery St., Paterson, N. J. 
Sesijos prasidės 2 vai. po pie
tų. Visos kuopos esnačios N. 
Y. ir N. J. valstijose pasisten- 
gkite prisiųst savo delegatus į 
minėtą susivažiavimą, nes 
daug yra svarbių reikalų. Ži
note, kad jau LDS. 2-ras sei
mas netoli, todėl uoliau ir nuo
sekliau turim pradėti veikti 
Darb. Są-gos dirvoje, kad iš to 
turėtumėm didesnes pasekmes. 
Kaikurios LDS. kuopos dar nė
ra prisidėjusios prie Apskr. 
Tai į šitą suvažiavimą būtinai 
prisiųskit savo delegatus. Jei 
kas norėtų kokių paaiškinimų, 
kreipkties prie Apskr. rašt. 
šiuo antrašu:

Fr. Vileikis, 
59į BriU St; Nevrark, N. J.
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Rusijoje dabartiniu laiku 
esama virš trijų milijonų pa
bėgėlių. Daugiausia pabėgė
lių susispietė Jekaterinoslavo 
gub.

Ponui Leonui, Maskvos Lie
tuvių Komiteto pabėgėliams 
šelpti pirmininkui nežinia kas 
iš Amerikos 1916 metais pa
siuntė 980 rublių. Dabar p. 
Leonas prašo siuntuisus pini
gus su juomi susinešti.

. "" r

Artinasi L. D. S. antras- 
Seimas. Visi darbininkai ren- 
gkitės prie jo su gerais nau
dingais sumanymais L D. S. la
bui Suskubkite dar prieš sei
mų suorganizuoti savo apie
linkėje keliatų naujų kuopų.

Dirva plati, tik reikia dir
bti.

Klausimui) 
ampelis •

Waterburio lietuviai gegu
žio pradžioje sulošė religiškų 
veikalų “Šventa Agnietė,” ku
ris gerai nusisekė. Lošime da
lyvavo Vyčiui. •

----------------
Chicagos apielinkėse gegu

žio mėnesyj snigo. Žmonės iš 
sniego nebuvo patenkinti, nes 
kiekvienas dabar laukia ne 
žiemos, bet vasaros.

Sustiprinkite senąsias kuo
pas taip, kad laike Seimo ne
reiktų. nei vieno nario iššaukti 
suspenduotu arba išbrauktu.

Pasirūpinkite užsimokėti sa
vo duokles pilnai. *,

■

Dar nevisį nariai užsimokė
jo į Streikierių fondą.

Pasiskubinkite, nes 
seimui būtinai kiekvienas 
retų užsimokėti.

iki 
tu-

Su eks-prezidentu Suvieny
tųjų Valstijų T. Roose veltu su
tinka Prancūzijos karės lau
kan važiuoti arti 500.000 žmo
nių. Vienų juodukų Roosevelto 
armijon užsiregistravo 
20.000.

apie

Anglijos karaliaus lova 
Knole Rūmuose kaštuoja $40.- 
000. Tai brangiausia ir pui
kiausia lova visame pasauly
je.

Charles Chaplin, judamųjų 
paveikslų juokdarys gauna į 
metus algos $550.000, daugiau 
kaip pusė milijono dolerių. 
Antroje eilėje eina Mary Pick- 
ford, kuri gauna lygiai $500.- 
C00. Ji daugiausia lošia dra
mose ir komedijose.

Žydai po šios karės mano 
savo respubliką sutverti Pales
tinoje, kurią žydų piniguočiai 
■žada atpirkti nuo Turkų val
džios.

Pageidaujama, kad visose 
valstijose susidarytų apskri
čiai, tuomet daugiaus gyvu
mo ir pasišventusių darbininkij 
— organizatorių atsirastų.

So. Bostono L. D. S. 1-ma 
kuopa nutarė šaukti Naujosios 
Anglijos L. D. S. kuopų susi
važiavimą sudarymui apskri
čio. Visos kuopos turėtų pri
tarti ir išrinkti atstovus.

Visų t. d: s. narių prašome 
platinti “L. D. Kalendorius”ir 
taip-gi visus “Darbininko” lei- 
linius.

LDS. Savaitė jau praėjo, bet 
apie pasekmes mažai žinome, 
todėl prašome visų kuopų 
mums kogreičiausia pranešti, 
nes labai laukiame.

je išeina 30 lietu
viškų laikr ių, iš kurių 13 
eina katalikiškoje dvasioje.

T" --- -
Preziden Wilsono duktė, 

Margarieta laikys Amerikos 

 

miestus su koncertais Raudo

 

nojo Kryžiaus; naudai. iVeno- 

 

je vietoje, kūr p-lė Wilson 

 

dainavo surinkta daugiau $2.- 

 

000. /

“Merkynės Vaidyla” lietu
vių socijalistų poetas, kurs 
daugiausia savo eilėse prieš 
karę agitavo ir revoliucijas 
garbino, pastojo į Suv. Valsti
jų kariuomenę. Jis daugiau
sia sandarbininkavo “Lais
vei.’

Nežinia kur dingo garsusis 
socijalistų “apaštalas” Moc
kus. Nuo tūlo laiko apie jį 
jokių žinių nepaduoda socija
listų spauda, o jo draugai pa
ieško Mockaus net per “Nau
jienos. ’ ’

Ponas A. A. šlakis, Chica
gos lietuvis advokatas tapo 
paskirtas Arkivyskupo Mun- 
delein’o į Board of Directors 
of the Assoeiafed Catholic 
Charities Chicagos Arkivysku
pijoje.

1

būtu atsitikę ? Žinoma dė~ 
dės” gu vėadaisbūtų išgainio
jusi govėdų, O kurstytojui 
būt buvę dar blogiau. Paleis- 
tuvybės daug praktikuoti ne
gali, nes paleistuviai yra di
delėje paniekoj ir kaikada po
licijos persekiojami.

ku, politišku ir kitais žvilgs- tų, o moteris tiek vyrų gali 
“mylėti,” kiek ji nori. Gyvų, 
viešų pavyzdį tokio gyvenimo 
davė socijalizmo tėvo duktė 
Eleonora ir Anglijos socijalis- 
tas Aveling, kurs turėdamas 
pačių gyveno ra Eleonora. Kai 
Avelingui nusibodo Eleonora, 
tai jis jų pametė. Tai Eleono
ra po to nusižudė. Todėl mū
sų supratimu socijalizmas iš
pažįsta paleistuvystę, jų sklei
džia, jų praktikuoja.

Dabar ar socijalistų partija 
yra vagių šaika? Ar socija
lizmas išpažįsta vogimą, plėši
mų? Liepos 3 d. 1902 m. mies
te Telluride, Colo. buvo ati
dengimas paminklo italui, kurs 
buvo žuvęs mainierių riaušėse. 
Tai prie tos progos socijalis- 
tas T. J. Hagerty susirinkusiai 
govėdai įsirėkavęs sušuko: 
“Tenai ans geležinkelis yra jū
sų; traukiniai yra jūsų; tie di
deli biznio blokai ir ofisų bu- 
dinkai vidurmiestvje, kurie ne
ša dideles randas, yra jūsų; 
vertelgų turtai yra jūsų; ban
kai ir ten sudėti pinigai yra 
jūsų; jei jūs jų norite, tai 
eikite ir pasiimkite. ” Nors tie 
sakiniai panėši į bepročio kle- 
jojimus, bet jie yra socijalis- 
to pasakyti ir yra prirodymui, 
kad socijalistai išteisina ir iš
pažįsta vagystę. Panašių tvir
tinimų galima būtų pacituoti 
ir daugiau. Bet čia pakaks.

Žinoma viso savo “mokslo” 
socijalistai negali praktikuoti. 
Įsivaizdinkim, kad anoji mi
nia Telluride būtų to pusgal
vio paklausiusi ir nuėjusi rei
kalauti iš bankų pinigų. Kas

niais labai nustelbė kitas Ame
rikos respublikas. Todėl Su
vienytos Valstijos su Amerika 
ir Suv. Valstijų piliečiai su a- 
merikonais kaip ir identifikuo
jami

{ įvairius skaitytojų klausimus 
redakcija arba artimi redak

cijai asmenys atsakinės 
ir paaiškįs.

'' ' iAr nemalonėtumet “Klausi- ]______ __
mų Kampelyje” man duot at- jiems primeta. Ar galimA kaip

Aš vienų kalbėtoją girdėjau 
socijalistus vadinant vagimis, 
paleistuviais, bedieviais ir pa
našiai. Ar jis ne perdaug

Šią vasarą gal daug smar- 
kiaus pradėsime augti ir stip
rėti, nes pasižadėjo keletas ga
bių organizatorių apvažiuoti 
nekurias kolonijas.

Chicagos Apskričio organi
zatoriai gana smarkiai veikia, 
taip-gi ir Clevelando p. A. 
Kulbickas pasižadėjo nema
žai pasidarbuoti.

Taip-gi visiem? žinomas 
gabus veikėjas ir kalbėto
jas, Yale universiteto studen
tas, p. K. Ščesnulevičius pasi
žadėjo apvažiuoti nemažai ko
lonijų Vakaruose, pradėdamas 
nuo Baltimore, Md.

Tai-gi visos kuopos tikimės 
pradės smarkiau? veikti ir or
ganizuoties.

Cleveland, Ohio pasidarba
vus p. A. S. Kulbickui jau su
sidarė nauja L. D. S. kuopa.

Toji kuopa žada būti viena 
iš skaitlingiausių. -

Gegužio 27 d. bus pirmas 
susirinkimas į kurį prašomi 
visi ateiti.

Ligšiol Clevelando jauni
mas daug pasižymėjo savo 
darbštumu ir beabejo tas pats 
jaunimas, o gal dar prisidės 
naujų pajėgų dar daugiaus ir 
stmarkiaus padirbės LDS. la
bui.

Mes tikri esame, kad Cleve- 
landiečiai daug prisidės prie 
sustiprinimo L. D. S. ir jiems 
pasiseks sutraukti geriausias 
pajėgas.

Pasirodė du nauju lietuviš
ku laikraščiu Amerikoje.“ Gal
vočius” Philadelphijoje ir 
“Michigano Ūkininkas” Hart 
Michigane.

Chicago, DL L. D. S. 20 kp 
turėjo surengusi vakarų nau
dai Streikierių Fondo. Gryno 
pelno liko $2.60, kuriuos mes 
gavome nuo rašt. p. A- Nau- 
siedos. ' i

Labai smagu, kad mūsų kuo
pos pradėjo rūpintis svarbiau
siais reikalais.

Kas daugiaus?

Kunigaikštienė M. Radvi
lienė “Žiburio” 1917 metų ka
lendoriuje rašo: “visa širdžia 
užjaučiu lietuvių tautai, kuri 
mano išmanymu yra vyriausiu 
<pavyzdžiu ištvermės tikybai ir 
savo tautos palikimams.” Ši 
garbinga poni nuolat šelpia 
lietuviškas. įstaigas ir bene 
pirma iŠ Lietuvos didžponiu 
sugrįžo prie lietuvystės.

Tautos Fondas baigia jau 
iki $80.000 nukentėjusiai Lie
tuvai aukų surinkti. -

žinodami, kad visoms kuo
poms yra reikalingos antspau- 
dos, o ypatingai prieš Seimų; 
teiravomės nekuriose firmose 
ir visoms kuopoms, kurios at
sišauks iki birželio 10 d. š. m. 
rūpinsimės padaryti.

Nenorėdami padaryti daug 
išlaidų kuopoms, lauksime iki 
atsišauks bent 30 kuopų, nes 
dauginus duodant ant sykio 
bus daug pigiaus.

A F. Kneižis,
L.D.S. Centro fin. rašt

sakymų, paaiškinimų į tų ke
letu klausimų, būtent:

1. — Girdėjau iš apšviesto, 
mokyto žmogaus, kad kada 
Anglijos karalius laike refor
macijos negavęs atskirimo nuo 
popiežiaus su savo teisėtąja pa
čia, atpuolė nuo katalikiškos 
Bažnyčios ir per prievartų at
plėšė nuo Bažnyčios Anglija. 
Tapęs protestonu paliepė išžu
dyti 70.000 §u viršum ubagų-el- 
getų, o paskui kiekvienų metų 
buvo nužudyta du, trįs šimtai 
jų. Daug skaičiau “gražių” 
dalykėlių apie tą “kilnų” tvė
rėją anglikonizmo, bet tokio 
“kilnaus” darbelio jo “išmin
ties’ ir “gailaširdingumo” nie
kur neužėjau knygose. Gi ar 
yra istoriški faktai, kad jis 
taip elgėsi? Aš stačiai neno
riu tikėti tam žmogui, nuo ku
rio girdėjau, ir nužiūriu jį 
vienpusiškume.

2. — Ar yra istoriški faktai, 
ar bent nors kokia tradiciją, 
padavimas apie tai, -ar Jėzus 
Kristus buvo Rymo ūkėsu — 
patricijų, taip, kaip kad a- 
paštalas Povilas, ar ne?

3. — Ant kokių pamatų rem
damiesi pirmas geresnis esku- 
lapas-gydytojas drįsta saye ti
tuluoti “daktaru,” neturėda-- 
mas to laipsnio, — juk žodis 
“Doctor” nereiškia “gydyto
jas,” bet “mokytas,” moks
linčius. Ar ne tiesa?!

4. — Ant kokių pamatų rem
damiesi gyventojai Suvienytų 
Valstijų save tik vadina “a- 
merikonais,” o šią šalį “Ame
rika,” juk Amerika tai vardas 
viso kontinente-sausžemio; o 
šios šalies vardas Suvienytos 
Valstijos Šiaurinės Amerikos, 
juk prasmė žodžio “ameriko
nas” man rodos tiek reiškia, 
ką žodis “europietis’ — gyven
tojas Europos byl-kokios nors 
jos valstijos, ar tik ne taip- 
pat jie daro, ką ir eskulapai

titulu “doctor?”
Su pagarba

Žingeidus.

PAAIŠKINIMAI. •
I. a) Svarbiausia priežastis 

atsimetimo Anglijos nuo Rymo 
buvo ta, kad Bažnyčia nelei
do karaliui Henry V111 apleis- 
sti savo tikros pačios ir gyven
ti su kita.

b) Kardinolas Hergenroether 
(K. G. II., pp. 339-40) paduoda 
sekantį skaičių žmonių, kurie 
buvo to karaliaus nugalabinti: 
2 karalienės, 2 kardinolai, 12 
vyresniųjų ponų, 2 arcivysku- 
pu, 18 vyskupų, 164 ponų, 13 
abbatų, 500 minykų, 30 dak
tarų teologijos. Henry ' Viii 
taip-pat uždarė vienuolynus, 
kur daug biednų ir ligotų žmo
nių buvo užlaikoma, bet sta
čiai skerdynės nebuvo. Tas 
mokslinčius, kuris tamstai taip 
pasakojo tur-būt buvo tų skai
tęs iš laikų karalienės Elzbie
tos.

II. Jėzus Kristus niekądos 
nėra buvęs ūkėsu Rymo, kaip 
kad šv. Povilas buvo. Kristus 
buvo po valdžia Rymo, bet ne
turėjo lygių tiesų su rymifr-. 
čiais.

III. Jei gydytojas nėra pa
siekęs to laipsnio vadinamo M. 
D. (Doctor of Medicine), tai 
jis neturi teisės save daktaru 
vadinties- Bet rodos, kad 
visų valstijų įstatai reikalanja, 
kad gydytojai būtų tų laipsnį 
dasiekę,

TV. TeisingaLtamsta sakai, 
kad žodis amerikonas yra var
tojamas toje pat prasmėje, 
kaip žodis europietis. Suvie
nytų Valstijų, Mexikos, Cana- 
dos, Chilee ir tt. gyventojai 
visi gali save amerikonais va
dinti. Jei žmogus, bus ameriko
nas nereiškia, kad jis tuomi 
pat yra S. V. gyventojas. Mat 
Suvienytos Valstijos ekonomiš-

su

nors faktiškai arba jų mokslu 
remiantis nurodyti, kad so
cijalistų partija, tai vagių, pa
leistuvių bedievių, razbainin- 
kų šaika.

Kenoshietis.
Nurodyti apsivogimus, pa

leistuvavimą, apgavystes ats
kirų socijalistų, tai nebūtų dar 
prirodymas, kad socijalistų 
partija yra sukčių arba razbai- 
ninkų šaika. Juk prasižengė
lių visokiuose luomuose, visuo
se amžiuose, visose tautose, 
visokių tikybų išpažintojuose, 
visokiose partijose randame. 
Visą krypsnį ir dvasią socija
lizmo randame jų moksle, ma
tome iš jų prakalbų, laikraščių.

Apie socijalistų bedievišku
mą nereikia daug aiškinti. A- 
pie tai jie nesislepia, aiškiai 
tą pasako jų vadai. Jų di
džiausiu veikimu “dėl darbi
ninkiško labo” yra skleisti be
dievybę, niekinti dvasiškiją.

Ar socijalistai paleistuvys
tės išpažintojai? Socijalizmas 
nepripažįsta moterystės ryšių. 
Pagal jų mokslo vyras pačių 
tiek gali turėti kiek gaidys viš-

i Milžiniškos Prakalbos t
fXXX
TXTXXXX tXXtXtTt
TXXX❖I
Y virš $2.000. _____ .. „ tV ’So. Bostone ir apielinkėje. Norintieji prisirašyti

j_ j__ -x_ii_:x- i ________ i__ n____ ____________ :x_XXXXXI
i-

\

Rengia

ŠV. JONO EVENGELISTO PAŠELPINĖ DR-JA

Gegužio - May 20 d. 1917 m.

Prasidės 7:30 vai. vakare.
• BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE,

"Tv -
West Fifth Street, So. Boston, Mass.

Kalbės garsūs kalbėtojai: p. Pr. GUDAS, “Dar
bininko” redaktorius, p. JONAS J. RAMANAUS
KAS, Bostono Kolegijos studentas, kuris sumušė 
Miehelsoną debatuose ir KUN. F. KEMĖŠIS.

Prakalbose bus priimami nauji nariai į Drau
giją už PUSĘ ĮSTOJIMO. Į viršminėtą Dr-ją pri
imami vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 metų amžiaus. 
Vyrai moka po 50c. į mėnesį ir ligoje gąūna $7.00 
pašelpos savaitėje; moterys-gi moka po 25c.~tnėne- 
sinės ir ligoje gauna $3.50 į savaitę. Taip-gi mote
rys galį gauti tokią pat pašelpą kaip ir vyrai jeigu 
mokės po 50c. mėnesinės.

Pomirtinės visi gauna lygiai $150.00; pridedant 
kvietkas ir karietą išeina $175.00. Šv. Jono Ev. Dr-ja 
turi narių apie 500 suvirs. Pinigų bankoje randasi 

. Ši Dr-ja yra viena iš~skaitlingiausių

prie šios dr-jos, ateikite į šias prakalbas ir išgirsite 
apie draugijos veikimą ir jos naudingumą.

Visus širdingai kviečiame dr-jos valdyba:
PIRM. — Povilas Petrauskas,

141 Bowen Str., So. Boston, Mass.
PROT. SEKR. — Julius Savickas,

251 Gold Str., So. Boston, Mass.

Pa.

CO.

Visas socijalizmo mokslas 
yra suglaustas ant 16 puslapių 
knygelės “PAŽINKIME 80- 
HTTAT.T7MA ”

KAM
LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Netarusi daugiau kal- 
tunuotu, rčsrą, krintan
čią, pleiskanuotą, ap
mirusią, žodžiu—ligui
stą plauką—ko turčtu- 

viauomet gčdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik ūmai pra
dėsi vartot musą iu- 

i plaukams vais- 
ga ’. Geresnią pis 

vaistą ui “Dermafugą” nčral 
“Dermafuga” padarys tą, kad Ta

vo plaukai bus tankąs, ivelnąs ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinka. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydčk kitą puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesniuat 

Reikalaujant prisiusime Tau psčta 
suvis dykai išbandymui “sampilą”. 
Prisiąsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą 
už vardytą: “Paiką 
ARGIL SPEC

Dept
P. O. Box 37, P

Paieškojimai
Paieškau gerą ir atsakantį var

gonininką/mokantį vesti chorą ir 
tt. Atsišaukite tuos:

KUN. J. JONAITIS, ' 
5408 So. 32rd St., Omaha, Neb.

Aš Juozapas Augštikalnis pa
ieškau giminių ir pažįstamų Kau
no gub., Ukmergės pab., Kreivė
nų kaimo. Mano adresas: Bussia 
Gor. Karkov, Ponasovskaja ui. 
D. No. 13 kv. 9 Josifat Aukšti
kalnis.

Aš 'Stefanija Petrauskaitė, po 
vyrų Sukovskienė paieškau bro
lio Domininko Petrolevieiaus ar
ba Petrausko Kauno gub., Telšių 
pav., Vilkaičių kaimo. Mano ad
resas: Bussia. Gor. Karkov, Bez- 
danyja ui. No. 10 kv. 7. Stefani
ja Sukovskaja.

Aš Kazimieras Kupčiūnas Vil
niaus gub., Darsiniškių parapijos 
paieškau Onos Kupeiuniukės Vil
niaus gub., Joneliškių kaimo. Tu
riu svarbų reikalą. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

K. KUPČIŪNAS,
Bos 402, Manchester, Conn.

(242)

I

Aš Ona Klimienė paieškau sa
vo vyroJuozo Klimo. Pirmiausiai 
atvažiavo į Philadelphia, Pa. 1915. 
Kurie jį nežino sakosis neženotas, 
o kurie pažįsta tai sakosi našlys. 
Jis yra tamsaus veido ir juodų 
akių; plaukai juodi ir žili, ant 
vieno pusės veido randas. Aš da
bar nežinau kur jisai dingo nuo 
1915 m. Žmogus parvažiavo iš A- 
merikos, tai pranešė man apie jo 
gyvenimą. Sako kad jis žiūri į 
merginas ir kalbina apsivesti.

Merginos apsisaugokite su to
kiu “jaunikiu.” Aš su juo ženo- 
ta jau 20 metų. Būdamas Scot
land’e kaip neturėdavo ką val
gyti, tai sugrįždavo pas mane ir 
prižadėdavo būti, bet dabar aš nie
ko nežinau ar jisai gyvas ar mi
ręs, o gal greičiausiai ženotas. 
Jeigu kas žinote apie jį praneškite 
man tuojaus. Už pranešimą ir 
nurodytą adresą duosiu dovanų. 
Mano antrašas:

ONA KLIMIENE,
88 Bose St. S. S.

Glasgow Scotland.
(245)

Ar nori šviežienos?
Knygelė “Pažinkime Socijalizmą” 

tinka visiems.
Joje rasite geriausius nurodymus, kaip so

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

Kiekvienas privalo turėti savo namuose, nės 
labai pigi sulig jos vertės tik 10 centų.

Iš jos galėsite aiškiausiai prirodyti delko ka
talikų bažnyčia ir visi katalikai priešinasi socija- 
lizmui, nes toje knygelėje aiškiausiai rasite 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.

PIRKITE RAKANDUS LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KOMPANIJOS KRAUTUVĖJE.

Gausite teisingą ir prielankų patarnavimą. 
Prašome ateiti ir prisižiūrėti mūsų kainoms. 

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

naujausios mados rakandais, tai nieko nelaukdami 
nusipirkite iš

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

A. Ašmenskas ir
Vedėjai:

Jonas L. Petrauskas.

Per 3 savaites išparduota 
knygelės “Pažinkime Socijaliz
mą” 5.000. Dar liko tiek pat. 
Per vasarą jos neturi likti nei 
vieno ekzempliorio “Darbinin
ko” knygyne.

Lietuviska-Polska 
LIGONINE.

197 Broadwty, S. Boston, Mus.
Telefona8”S. Boston 1194-w 

Daktarai dieną ir naktį.
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Vietines žinios.
Iš blaivininkų judėjimo. 

Gegužio 10 d. bažnytinėje salė
je buvo mėnesinis susirinki
mas pilnųjų Blaivininkų Sus- 
mo'49-os kp. Į susirinkimą at
silankė nedaugiausia. narių. 
Perskaičius protokolą, pasiro
dė,' kad daug yra neužbaigtų 
dalykų, kurie buvo seniaus nu- 

» tarta, bet dar neatlikta. Ap
lenkus mažesnės svarbos rei
kalus, pradėta svarstyti, kaip 
padauginti blaivininkų skai
čių. Tuo tikslu nutarta su-> 
rengti keletą pramogų su pra
kalbomis.

Toliaus buvo raportas dvie
jų delegatų nuo Blaivininkų 
draugijos į parapijos komisiją 
pobažnvtinės svetainės rakan- 
dij pataisymui. Delegatai pra
nešė, kad beveik visų idėjinių 
draugysčių po du delegatu 
buvo skirta, kaip tai, LDS. 
kuopos, Vyčių, Mot. Są-gos, 
Pilnųjų Blaivininkų ir Apašta
lystės Maldos Draugijos ir bu
vo aptarta kiekvienai drau
gystei rakandų pataisymui 
duoti po $17.00 (Piln. Blaiv. 
jau užmokėjo tuos 17 dol.).

Paskiaus sekė atskaita iš 
Piln. Blaivininkų nesvaigina
mų gėralų parodos, kuri buvo 
balandžio 26 d. Iš atskaitos 
pasirodė, kad kuopa neuždir
bo ir nepradirbo. Tai ačiū 
kaikurių šeimyninkių gerai 
širdžiai viskas gerai pavyko. 
Išties galima tik pasidžiaugti 
iš buvusios parodos, kuri pali
ko puikų įspūdį ir sukėlė blai
vybės idėjai visuomenės užuo
jautą

Apie 40 rūšių skirtingų be- 
alkolinių gėrimų parodoje iš
statyta. Tarp ko kito, turiu 
pažymėti, kad tos parodos 
pelnas buvo skiriamas “Tau
tos Ryto” naudai. Paaiškėjus, 
jog pelno neliko, mūsų gerbia
mi nariai sumanė kitokiu būdu 
prisukti prie “Tautos Ryto” 
palaikymo. Pirmiausia centro 
pirmininkas, kun. F. Kemėšis, 
paaukojo $2.00, p-lė M. Kilmo- 
niutė kuopos vice-prezidentė 
$2.00, p. F. Bacevičius $1.00, 
toliaus gautas dovanas už ge
riausios rūšies gėrimų padary
mą parodai gerb. narės pasky
rė “Tautos Rytui” sekančiai: 
poni Strakauskienė $2.00, p-lė 
M. Lazdinaitė $2.00, p-lė V. 
Varžinskaitė $2.00. Viso “Tau
tos Rytui” dovanų surinkta 
apie $11.00 ir p-lė O. Paulau- 
čiutė savo uždarbį $2.00 paau
kojo kuopai. Nors susirinki
mas buvo neskaitlingas, bet 
nepaprastai buvo gyvas, nes 
beveik visi nariai užsimokėjo 
už laikraštį iki naujų metų. 
Į’aip-gi daug paėmė-išpirko 
konstitucijų, knygučių, kurios 
kainuoja po keletą centų, o kas 
svarbiausia, kad mūsų kuopa 
laimėjo'du gabius naujus na
rius: p-lę A. Špokiutę ir p. P. 
Puišį. Geras ženklas mūsų 
kuopos žengimo pirmyn. La
bai apgailėtina, kad dauguma 
mūsų kuopos narių nesilanko 
ant susirinkimų. Jų yra di
desnė dalis ir jeigu jie visi bū
tų tokie veiklūs, kaip kad 
šie, tai mūsų kuopa dar la
biau savo veiklumu pakiltų. 
Turbūt kaiknrie nariai pa
miršta naudą iš susirinkimų ir 
nežino, jog susirinkimai yra 
bendras pasitarimas blaivybės 
idėjos praplatinimui visuome
nės tarpan. Mes rodos daug 
galvojam ir veikiam blaivybės 
linkui, bet kelis sykius reikė
tų daugiau galvoti ir visiems 
bendrai veikti, kad išradus bū
dą ineiti — visuomenės tar- 

' pan ir paskleisti blaivybės pui
kiausią gėlę .— idėją visuo
menės labui.

Dainų Mylėtojas.

?
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So. Boston, Mass.

Lietuvių R.-K Moterų Są
jungos 13-ta kuopa laiko savo 
susirinkimus kiekvieno mėne
sio pirmą utarninką šv. Petro 
parapijos bažnytinėje salėje. 
Visos So. Bostono lietuvaitės 
yra maloniai kviečiamos prie 
tos prakilnios organizacijos 
prisidėti.

“Sargo”

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
" '• ' ' I

Ofiso Sodo Ttooidao Hcbo
1-S P. M 1-» P.M. PtiakMa AktahM.

. . r**

419 Boylztoz St.» Bestai, Mmz.

Fifth St.,
. <- /, • ’ yj- 1 ** » - į- . _

Prasidės 7:30 vai. vakare

e,

/ _________
Brightono šv. Vincento Vy

rų ir Moterų pašelpinė drau
gija mėnesinio susirinkimo lai
ke priėmė į draugiją 40 naujų 
narių, kuriuos laimėta pirm 
atsibuvusiose prakalbose.

.11 > I ■

L.D.S. 22 kp. atstovai Šv. 
Vincento draugiją užprašė ant 
rengiamų gegužio 19 dieną 
tautiškų šokių, kurie įvyks 
7:30 vai. vakare Tautiškame 
name. Visi nariai mielai ant 
minėtų šokių sutiko dalyvauti.

Moterų Sąjungos 13-tą kp. 
(So. Bostono) užkvietė daly
vauti rankų išdirbinių parodo
je Montello Moterų Sąjungos 
15 kuopa. Paroda atsibus ge
gužio 27 ir 28 d. Montelloje. 
Bostonietės rengiasi toje paro
doje dalyvauti ir šauniai pasi
rodyti.

Brightono LSS 67 kuopa 
buvo parengusi gegužio 11 die
ną Tautiškame Name lietuviš
kus šokius. Žmonių susirin
ko nedaugiausia. Muzika bu
vo gera.

Rengiasi LDS. Apskritį Su
tverti. - LDS. 1-ma kuopa pie
nuoja neužilgo sušaukti Nau
josios Anglijos LDS. kuopų at
stovų suvažiavimą ir tame su
važiavime sudarys Naujosios 
Anglijos LDS. Apskritį.

Sumanymas labai puikus 
ir linkėtina, kad jis kuogrei- 
čiausiai įvyktų, nes Naujoje 
Anglijoje LDS. Apskritis labai 
reikalingas. Galėtų tuomet 
lietuviai darbininkai geriau 
savo pajėgas suorganizuoti ir 
daugiaus naudingo darbo nu
veikti lietuviu darbininkų luo
mo labui.

Šv. Kazimiero Draugijos 
parengtose prakalbose gegu
žio 13 dieną Šv. Petro parapi
jos svetainėje kalbėjo p. Pra
nas Gudas, “Darbininko” Re
daktorius ir p.p. Adomavičius 
ir Ivaškevičius.

13 naujų narių prie dr-jos 
prisirašė.

Gegužio 6 dieną Norvvoode 
kalbėjo Smelstorius ir Neviac- 
kas apie “raudonrankius.” 
Paskiaus pašmeižė (Smelsto- 
riaus nuopelnas) katalikus ir 
šiurkščiai apibudino srovinius 
santikius. Publika iš prakal
bų likosi labai nepatenkinta. .

Cambridge Vyčių 18 kp. su
rengė puikų vakarą gegužio 
13 dieną Y. M. C. A. salėje. 
Kalbėjo p-lė O.Kašetaitė ir pp. 
Gary, A. F. Kneižis, A. Vai- 
siauskas, J. J. Ramanauskas 
ir J. E. Karosas. Dainavo 
protarpiais So. Bostono Šv. Pe
tro parapijos bažnytinis cho
ras, vedamas pono M. Kar
bausko ir mūsų šaunūs solistai 
p-lė St. Motiejūnaitė, p. J. Va- 
raitis. Sudeklemavo puikiai 
eiles p-lė Šimboliutė. Vaka
ras visais žvilgsniais nusisekė. 
Publikos prisirinko pilna sve
tainė ; kalbėtojai atsakančiai 
apibudino kalbamus dalykus, 
o chorui, solistams ir dekle- 
matorei tiek adug ovacijų te
ko, kad net svetainė nuo del
nų plojimų drebėjo.

Liet. Vyčių 18 ta kuopa 
laimėjo apie 15 naujų narių. 
Vakaro vedėju buvo p. Z. Ta-, 
mošiunas.

Smarki bombardovka tarp 
Norvoodo lietuvių vaikinų į- 
vyko gegužio 10 dieną ant 
Dean St., Nonvood’e. Lietu
viui N. P., važiuojančiam ant 
dvyračio pastojo kelią 3 lietu
viški socijalistai. N. P. nuk
rito nuo dvyračio. Tuojaus 
vyko susikirtimas ir P. N. ge

rokai apmalė kaulus J. B., ku
ris buvo priežastimi N. P. ne- 
aimės. Kiti puolėsi gelbėti 
ir pasidarė tikras kariškas 
šturmas.

Pasekmės: Teismas ir iš
gąsčiai. Kuri kariaujančių 
pusių laimės teisme, dar neži
nia?

PRAKALBOS
Rengia Lietuvos Dukterų Draugi 

po globa Motinos Švenčiausios
Nedėlioję Gegužio-May 27 d., 1917 m.
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M. JOHN NacDONNELL, EB. 

ir
Ofiso valandos:

Byt»» *»*. 
Popietei iki S 
vakarai* 6 iki 9

536 J3road way, So. Boston

pranešimas

Lietuvos Dukterų Draugija 
po globa Motinos Švenčiausios 
paskutiniame savo susirinki
me nutarė prisidėti prie A. L. 
R.- K. Federacijos (po 2 c. nuo 
nario) ir Tautos Iždo (po 10 
centų nuo nario).

Kadangi draugija turi apie 
275 narių, tai Tautos Iždui 
teks apie 27 dol. 50c.

Pavyzdis puikus ir sekti
nas! Ši draugija prisideda
mo prie A. L. R. K. Federaci
jos ir T. Iždo parėmė Lietuvos 
Universitetą, Amerikos Lie
tuvių Kolegiją ir Šv. Kazi
miero Seserų Vienuolyną Chi- 
cagoje.

Vienbalsiai prisidėdamos 
prie A. L. R. K. Federacijos ir 
Tautos Iždo Lietuvos Dukte
rų Draugijos narės užsitarnau
ja kuodidžiausios nuo lietuvių 
visuomenės pagarbos.

1
Norwood’o L.D.S. 3-čia kp. 

laikys mėnesinį susirinkimą 
panedėlyj, gegužio 21 dieną, 
vakare, pobažnytinėje salėje. 
Malonėkite visi ateiti ir nau
jų narių atsivesti.

Marijos Vaikelių Draugijos 
ekstra susirinkimas buvo ge- 
žio 12 3. Šv. Petro parapijos 
salėj. Nutarė, kad visi na
riai ateinantį nedeldienį į Šv. 
Petro parapijos salę susirinktų 
lygiai ant 8 vai. jš ryto. 9 vai. 
bus mišios ir karūnos pašven
tinimas. Ant tų iškilmių vi
si nariai turės dalyvauti.

1 valandą po pietų vėl visi 
nariai susirinks į parapijos sa
lę ir iš ten procesijoje eis gat
vėmis; po to sugrįš į bažny
čią iškilmių užbaigimui.

Marijos Vaikelių Draugijos 
narių išpažintis bus 2 vai. po 
pietų subatoje, gegužio 19 die
ną. Ant rytojaus 9 vai. iš ry
to visi iškilmingai susivienys 
su Dievu.

Brightono Lietuvių Koope
racijos Draugija laikys ekstra 
susirinkimą gegužio 20 dieną, 
3 vai. po pietųįietuvių Salėje,' 
22 Lincoln St. Visi nariai y- 
ra kviečiami atsilankyti, nes 
esama labai svarbių dalykų 
aptarti.

Susirinkimas Apašatalys- 
tės Maldos Draugijos buvo 
13 dieną gegužio. Narių at
silankė daug. Padarė gerų nu
tarimų. Apart kitų nutarė už- 
siprašyt šv. mišias ir eiti prie 
šv. komunijos." Tas nutarta 
pradžioj birželio mėnesio, nes 
tada išpuola Saldžiausios Šir
dies Viešpaties Šventė. Taip- 
pat nutarta lygiai prisidėti 
prie pataisymo svetainės sta
lų, krėslų ir kitų dalykų. Rei
kalingų pinigų dėti lygiai su 
kitom draugystėm. Susirinki
mai nutarta laikyti, kas mėne
sio pirmą šventadienį 7:30 vai. 
vakare.

Draugystė! Narė.

I

Kalbės geriausi kalbėtoją! ir kalbėtojos apie draugijų nau
dingumą ir apie kitus svarbius reikalus. Dainuos Bažnytinis 
Choras ir solistai; taip-gi bus gražių deklemacijų ir kitokių 
pamarginimų. Prakalbose bus priimamos naujos narės už pu
sę Įstojimo.

Kviečiame koskaitlingiausiai susirinkti ir išklausyti gerų 
kalbėtojų, dainininkų ir tt. Tai pirmos tokios šaunios prakal
bos, ateikite visi ir vyrai.

KOMITETAS.

P. S. Tą pačią dieną bus draugijos mišios 9 vai. iš ryto. 
Visos narės privalo susirinkti į bažnytinę salę 8 vai.

numeris
ką tik išėjo. Jis kaip ir pir
miau sergsti mūsų tikėjimą 
nuo ištvirkėlių užpuolikų. 
Kiekvienas turėtų šį numerį 
skaityti nes jame telpa gana 
svarbių ir žingeidžių doku- 
mentų ir straipsnių. Prisiųsk 
5c. tai tuojau atlėks pas Ju
mis “Sargas.” Dar galima 
gauti ir antro numerio.

Jonas J. Ramanauskas, 
144 Ames St., Montello, Mass.

f.

»•

Rengia Lietuvių Darbininkų Sąjungos 22-ra kuopa.
GEGUŽIO - MAY 19 d., 1917

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
26 LINCOLN STREET, BRIGHTON, MASS.

Prasidės 7 vai. vąkare ir trauksis iki vėlumos.
; ‘ " r, ' J i . • / ■ • ■ • - . ’. *

Bus geri muzikantai iš Cambridge, Mass. Buinių orkes
trą ir grajis visokius lietuviškus šokius, kaip tai: Polką, 
Valcą, Mazor-polką, iVngierką, Papilionką, Greičpolką, Kad
rilių, Noriu miego ir kitokių, kurių devynios galybės. Visi 
džiaugsitės atsilankę. Tai-gi gerbiamieji lietuviai ir lietuvai
tės, kaip vietiniai, taip ir iš apielinkių, jauni, suaugusieji, 
seni, didi ir mažiprašomi atsilankyti ir užtikrinam, kad nesi
gailėsite. Įžanga labai pigi. Pelnas nuo šokių bus skiriamas 
dėl intaisymo knygyno.

Širdingai kviečia KOMITETAS.

Teatras ir Koncertas!

Nusipirk mosties
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis išima 
plSmus raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės 
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
stampoms.

J. RIMKUS
P. O. Box 36, Holbrook, Mass
—■■S™—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 
Leonarda, 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.

Alkolio auka. Norwood’o 
lenkai gegužio pradžioje vestu
ves1 kėlė. Vienas lenkas iš tų 
vestuvių ilgą laiką negrįžo 
namo ir susirūpinusi žmona 
kreipėsi į policiją, kad jos .vy
rą suieškotų. Policija už ke
lių dienų surado žuvusį lenką 
upėje, kur jis grįždamas iš 
vestuvių girtas nuo tilto in- 
puolė ir prigėrė.

Naujosios Anglijos Išvažia
vimas bus gegužio 30 d. Cale- 
donian Grove, West Roxbury. 
Pradžia 9 vai.- iš ryto. Įžan
ga labai pigi. Pelnas eis nuo 
karės nukentėjusiai Lietuvai. 
Nepamirškite, broliai ir sese
rys lietuviai, tos šaunios ir 
linksmos pramogos. Gegužio 
30 dieną visi važiuokite į Ca- 
ledonian Grove ant gegužinės. 
Bus šokių, dainų, žaislų — 
bus visa ko su kaupu. Vyčiai 
visus patenkins.

T. Fondo 11-ojo skyr. val
dybos ąusirinkimas bus 16 d. 
geg. šv. Petro parapijos salėje 
7:30 vai. vakare. Visi valdy
bos nariai ir kolektoriai prašo
mi ateiti.

i

STEVEN RAINARD SU 
JAMES ELLIS CO. ,

Mes užlaikome tris didele# 
krautuves-namus, užpildytus 
geriausiais rakandais naujau
sios mados. Kas perka ra
kandus prieš jų pakilimą kai
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.

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.

MILŽINIŠKO ŠV. JUOZAPO CHORO 
(85 YPATŲ- LŠ MAHANOY CITY, PA. 
Po vadovyste p. Juozo čižausko, atsibus

29 DIENĄ GEGUŽIO (MAY) 1917
‘ USKŲ SVETAINĖJE MAHANOY CITY

A Ivaszkevicz, AGENTAS, 
0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

ELLIS McCLEAR Y C0
Prirengiate pilnai $150.00 

'laidotuves ui
Užtikrinau- 50 Jokių vir
ti gvaranti-UUi <AUS m°kes- 
..rb. -rf. i

sai nemokėkite.
TeL Back Bay 6722

1666 VasMagte* St Boston.

BOČKAUSKŲ
Teatras bus suloštas po vardu: 

“GUDRI NAŠLĖ” 
Juokažaislė Dviejose Veikmėse.

Po Teatrui bus Koncertas, įvairių veikalų, kaipo tai: 
Solo, Pijanas, Smuikas, Violoncelo, Duetai, Trios, Kvartetai 
ir Choro Dainavimai.

ĮŽANGA: 25c. ir 35 c.

f’ - 7 O
♦♦♦ i. • • • ira i;’i Ar non eiti ant

Rusiškos ir Turkiškos! 
MAUDYKLES, !

11 Savoy St., Boston, Mass. į 
Tarpe Washington Str. ,

ir Harrison Ave.J

1 ir 2 Leverett Avė., < 
BOSTON, MASS. 
netoli Leverett St.

Atdaros dienomis ir nak
timis dėl vyrų ir moterų. Pri- 
vatiški miegami kambariai. ;

ĮŽANGA 30 centų.

Valdyba.

Ateiviai, miesčionys, seni ir jauni turės neužilgo 
eiti į karę arba dirbti ant farmų dykai ar už mažą 
algą ir turės klausyti farmerio taip kaip seniau Ru- , 
sijos caro. Todėl, kurie nenorite trotyti gyvastį ant 
karės lauko, arba papulti į farmerio rankas, tai ko- 
greičiaasiai pirkite FARMĄ ir kraustyk itės ant 
SAVO FARMOS ir tada nereikės bijoti nei vokie
čių nei farmerio.

Mes turim pigių farmų ant pardavimo, arti ir 
toliau nuo Boston’o ant lengvų išlygų.

Kurie turite mieste NAMUS, norite parduoti ar
ba IŠMAINYTI ANT FARMOS, kreipkitės į mūsų 
ofisą ir juef’ nuvežšim automobiliu aprūdyti farmų 
visas DYKAI.

Gal kas rado? Vienas “Dar
bininko” redakcijos narių pa
metė S. Bostone ar Cambridge 
raktus (apie dešimts). Jei kas 
iŠ lietuvių rastų labai prašoma 
^grąžinti i “Darbininko” ofi

są 242 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass. x

Tel. So. Bostdn 605.

*

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

— 'į-4 » r , V f

DR. W. T.REILLY

NEPAPRASTA PROGA. j Į

Skaityk “Laimę” tris mė- J J 
nesiūs dykai. Kiekvienas, ] I 
kuris atsiųs mums savo ir 25 ' I 
savo pažįstamų adresus, gaus i 
vaizbos žurnalą per tris mė- ' 
nesiūs dykai. “Laime” y- ' 
ra vienatinis vaizbos laikraš- i 
tis lietuvių kalboje. Gvilde- 
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. į 
Siųsk mums tuos 25 adresus J 
šiandien, nes toji proga ii- j 
gai nebus.' _ !

I

*

“Laimės” Administracija, 
3329 So. Halsted St.

Chicago, DL

■■
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