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Alumninum Ore 
darbininkai buvo 
ir reikalavo algų 
■Streikavo 2.000.

Paroda!

■ j

■>£

kirtos 3 rūšių dovanos (prai-l 
sai). Tai-gi kūogTeičiausia vi
sos ruoškitės į parodą.

Parodos Rengėjų Komisija.

■

UŽTRAUKĖ INJUNC- 
TION.

t

E. St. Louis, III. — Balan
džio mėnesį 
kompanijos 
sustreikavę 
pakėlimo.
Dabar kompanija prieš tuos 
darbininkus užbraukė injunc- 
tion. Tuo tarpu kompanija 
mobilizuoja streiklaužius. f v

TeL 620 So. Boston.

“Elitered as second-class matter September 22 1915 at the post office at Boston, Mass., under the Aet of

Neteko sosto
GRAIKUOS KARALIUS 

NUVERSTAS NUO 
SOSTO,

Talkininkų valdžios — An
glijos, Francijos ir Rusijos— 
prašalino Graikijos karalių 
Konstantiną nuo sosto. Mk 
nėtos valdžios ingaliojo Fran
cijos senatorių Jonnart sutvar
kyti Graikijos reikalus. Ta
sai senatorius, atvykęs į Sa
lonikus, tuoj pareikalavo, kad 
karalius Konstantinas ir inpė- 
dinis atsisakytų nuo sosto. 
Karalius nepaklausyti negalė
jo.

Karalius Konstantinas su 
savo inpėdiniu ketina per Ita
liją važiuoti Šveicarijon. Įpė
diniu paliko savo antrą sūnų

ar
ir

Aleksandrą. Dar nežinia 
sutiks talkininkų valdžios 
graikų tauta priimti Aleksan
drą. Daug graikų reikalauja 
prašalinimo visos karališkos 
giminės.

Karalius Konstantinas yra 
vedęs kaizerio seserį. Ir to
dėl jis buvo didelėje kaizerio 
intekmėje. Šioje karėje jis 
nuolatai svyravo, bet dau
giausia krypo vokiečių pusėn. 
Tai talkininkai galop nutarė 
padaryti galą painiavoms ir 
pavojui.

Gal būt dabar Graikija 
formaliai stos talkininkų pu
sėn ir stos karėn prieš vokie
čius ir jos talkininkus.

karališkos

Sukaizereję.
TAUTYSTĖ IR SOCIJA

LIZMAS.

Mums senai žinoma, jog A- 
merikos lietuvių socijalistai 
nėra jokie tėvynės mylėtojai,

NB-PRADĖJO GAUDYTI 
UŽSIREGISTRA

VUSIUS.
Suvienytų Valstijų valdžia 

įsakė visiems gubernatoriams 
ieškoti visų tų, kurie neužsi
registravo ir bausti, kaip įs
tatymai reikalauja.

t

lietuvių soeijalisfų kasi ink 
tautiškumo.

Bet kaip Amerikos gyveni
me socijalistai nieko negeliuo- 
ja, tai ir lietuvių socijalistai

i.net pajuokia, pašiepia taatiš- vis9omene6 utgąlyje.

NE DĖL KAPITALISTŲ 
KARIAUJA.

Anglijos Ambasadorius Bu- 
chanan Petrograde susirinki-! 
me, surengtame rusų-anglų 
dr-jos sakė prakalbą. Sakė, 
jog jis buvusiam Rusijos carui 
išrodinėjęs patvaldystės neti- 
kumą. Baigdamas prakalbą 
pasakė:

“Netikėkite toms paska
loms, kuriomis vokiečių a- 
gentni nori užnuodyti jūsų 
protus ir sukurstyti prieš tal
kininkus. ?rr jūs galite da- 
leisti kad jei mes kariautume 
dėl kapitalistiškų ar imperia- 
.ištiško tikslų, tai bene būtų 
stoję iš iiuoso noro 5.000.000 
anglų karinėn tarnvston; be
ne milijonai darbininkų ir dar
bininkių dirbtų ilgiausias va-

GAVO SU E
New Yorke pol 

dėjo vaikyti ana 
rinkimus. Valdi 
linti pakęsti ana} 
tančių prakalbų ] 

Birželio 11 d. 
atėję anarchistų 
ir ėmė šeimininką 
vo ten esančių vy 
jos kortelių, • neti 
tavo. “Raudono 
Goldman priešir 
jai liepta eiti laū 
paragavo kočėlo, 
išdūmė.

v«

TEBSIVARO 1
Belgijoj anglai 

varosi pirmyn. | 
atakose pasivarė j 
myn ir užėmė du s

Iš viso pastaroj 
anglai paėmė nela 
vokiečių. Vokie 
i 30.000. Anglų] 
000.

Italijos fronte I 
nieko ypatingo ne

Ant Balkanų, 
vokiečiai buvo us

kurną. Jie pripažįsta tarptau
tinę ir būk tarptautinė prieši
nasi tautiškumui. Taip žiūri į 
tautiškumą ir Amerikos Socia- 
list Party. Bet mes. gerai žino- ; 
me, jog dabar visi] kulturin- 1 
gų tautų socijalistai kitaip tą 
supranta ir Intaip elgiasi. Vo
kietijos, Francijos, Belgijos, 
Anglijos, Rusijos socijalistai 
stoja lygiai su kitais tėvynės 
gynime. Tik to nepripažįsta 
Amerikos socijalistų partija, 
kurios uodega yra lietuvių so
cijalistai.

Amerikos Soeialist Party 
gerai apibudina nesenai išsto
jęs iš jos John Spargo. Bos
ton Post reporteriui jis pasa
kė:

“Socijalistų partija Suvie
nytų Valstijų miršta nuo fana
tizmo. Ji visai sukai žėrėjusi.”

Spargo sako, jog socijaliz
mas pripažįsta tautystę. Sako: 
“Ypatinga socijalizmo rūšis, 

kurią skelbia partija yra na- 
vatna — visai nepanaši į prin
cipus bile kokios kitos partijos 
pasaulyje. Tas ką jie skelbia, 
nėra tai tarptautinis socijaliz
mas, bet betautiškas socijaliz
mas. Gi išteisybės tarptautiš- 
kas socijalizmas išanksto pri
pažįsta tautiško jausmo esamą.

Jei mes užgintume socijalis- 
tams teisę kovoti už savo tau
tą, tai mes turėtume užginti 
teisę kovoti už neprigulmybę 
airiams, čekams, lenkams. Pa
gal šitokį pamatą visos karės 
dėl tautiškos laisvės būtų ro- 
kuojamos neteisingomis.

Jei mes nepripažintume tau
tiškumo, tai mes turėtume dė 
tis prie Vokietijos, kuri dabar 
stengiasi visas tautas paimti 
po viena centrale valdžia. Mes 
pripažintume jos pieną suda
ryti tautų trnstą.”

Tatai matome, jog tik Ame
rike socijalizmas yra betautiš
kas. Tik Amerikos Soeialist 
Party nepripažįsta tautišku
mo. O tos partijos uodega yra 
lietuvių socijalistai. Ir žino
ma uodega negali geresnius į- 
sitikinimus turėti, negu galva. 
Tai nėra ko geresnio laukti iš

SUTAISĖ / ŠULINIUS.

Iš Vokietijos pranešama, 
jog Rumunijoj milžiniški ži
balo šuliniai jau atstatomi. 
Kas savaitė vis daugiau žiba
lo padaromą. Jau dabar jo 
turį pakaktinai armijos reika
lams.

REIKIA VOKIEČIUS
ĮVEIKTI.

Rusijos laikinoji valdžia 
pakvietė grįžti iš Anglijos 
garsų Rusijos anarchistą-revo- 
liucijonierių princą Petrą Kro- 
potkiną. Važiuodamas per 
Norvegiją, 'jis per norvegų 
laikraščius persergėjo “visus 
tikrus taikos prietelius,” kad 
niekuom nekliudytų vokiečių 
supliekimą. Jis pasakė:

‘ ‘ Nesvietiškos vokiečių . sva
jonės valdyti žemės ir tautas 
nuo Berlino iki Bagdado turi 
išnykti. Francija turi at
gauti Alzaciją ir Lotaringiją. 
Lenkų neprigulmybe turi būt 
užtikrinta- Kol tas nebus at
siekta Rusija turi kariauti ir 
kariaus.”

Toliau princas sakė, ‘ jog 
Rusijos Vokietija jau buvo pa
baigus taikos derybas su caro 
valdžia ir už poros dienų būt 
buvę po sutartim pasirašyta. 
Bet ant laimės kilo revoliuci
ja.

kluoti Anglijos it Rusijos ar
mijas ir suteikti amunicijos? 
Mes nekariaujame dėl imperia- 
liškų tikslų. Mes kariaujame 
dėl keturių didžių principų — 
laisvės, tautystės, atlygini
mo už skriaudas ir pastovia 
taiką.”

TUŠTINA JERUZOLI-
MĄ.

Iš Jeruzolimo civiliai gy
ventojai jau kraustosi. Nu
jaučia, jog gali būti blogai. 
Anglai gali Šventąjį miestą 
apsupti, o turkai gal bandys 
laikytis.

Visame pasaulyje kaip ap- 
skaitliuojama arklių yra 100.- 
000.000. Iš tų Rusija turi 30.- 
000000, Suvienytos Valstijos 
22.000.000.

Anglija ir Francija, vienok, 
negalėjo gabentis arklių iš 
Rusijos.

1

New Yorko valstijoj darb
davių yra 200.000, darbininkų 
2.000.000. Algomis tiems dar
bininkams per metus išmoka
ma $1.000.000.000. Tarpe tų 
darbininkų sužeidimų atsitin
ka 1.000 dienoje, per metus 
315.000, užmušimų per 
tus atsitinka 1.200.

TIKISI ŠEIMININKAUTI 
VISAME PASAULYJE.

Vokietijos armijoj skleidžia
mos knygutės, kuriose apra
šyta kokios žemės po karės tu
rės pakliūti po kaizerio val
džia. Rašoma, kad Franci
ja, visa Rusija turės būt kai
zerio globoj, o Lenkija, Uk
raina, Lietuva, Kuršas, I- 
gaunija, Finlandija bus Vo
kietijos provincijos.

—
GERIAU UŽDERĖJO. x

'Francija tikisi šiemet gere
snių užderėjimų, negu pernai. 
Oras dabar Francijoj gražus, 
bulvių pasodinta labai daug, 
pupos, vynuogės labai 
auga.

DVINSKAS.

Kovo 12, 19 ir 26 d. Dvinske 
buvo dideli lietuvių susirinki
mai. Buvo kalbėta apie dabar
tinį politikos momentą ir lietu
vių tautos siekinius. Nutarta 
susiorganizuoti. Išrinktas 15 
žmonių organizacinis komite
tas.

Susirinkimai, apsvarstę Lie
tuvos padėjimą, nutarė įteikti 
Lietuvių Tautos Tarybai tokią 
rezoliuciją:

— Kadangi Lietuva geogra
fijos, etnografijos, ekonomijos, 
kultūros žvilgsniais ir gyvomis 
lietuvių" tautoje valstybės tra
dicijomis sudaro atskirą viena- 
tą ir kadangi nuspręsti savo li
kimą teturi teisės tik pati tau
ta — reikalaujame Lietuvai 
savistovios valstybės demo
kratiniais pamatais ir plačio
mis visiems Lietuvos gyvento
jams teisėmis.

Greta to Dvinsko lietuvių su
sirinkimas nutarė kreipties ir 
į Rusijos demokratiją, pasiųs
damas Darbininkų ir Kareivių 
atstovų Tarybai tokio turinio 
telegramą:

— Kovo 26 d. Dvinsko lietu
vių — karo tremtinių ir vieti
nių — didelis susirinkimas 
siunčia širdingą pasveikinimą 
Darbininkų ir Kareivių atsto
vų Tarybai, kovojančiai už vi
sų tautų laisvę ir teisę laisvai 
plėtoties, ir tikisi, kad Darb. 
ir Kareiv. Atstovų Taryba iš
tars savo žodį, jog Lietuvių 
Tautai reikia duoti savistovio 
valstybinio gyvenimo teisė.

Susirinkimo pirmininkas
L. Burba.

Kariuomenės gydytojų ir 
Kariuomenės Medicinos Aka
demijos Studentų Draugijos 

Fraternitas Lithuanica” kov.

30 dieną svarstė dabartinius 
didelės svarbos atsitikimus ir 
priėmė tokią rezoliuciją:
Kariuomenės gydytojų ir Ka

riuomenės Medicinos Akade
mijos Studentų Draugija ‘Fra
ternitas Lithuanica” manyda
ma, kad susidarius dabarti
nėms politikos aplinkybėms, 
reikalingas greitas ir energin
gas veikimas, koncentravimas 
mūsų tautos pajėgų, kurios 
garantuotų tolimesnį Lietuvos 
likimą; manydama, kad tik 
remdamies organizuota pajėga 
galime prieiti prie demokrati
nės Lietuvos respublikos, pri
pažįstame neatidėtiną darbą 
— organizuoti lietuvių legijo
nus.

Laikydami lietuvių legijonus 
tveriamosios laisvos Lietuvos 
tautinės armijos užraazga, ma
nome, kad lietuvių legionuo
se turėtų būti sukoncentruoti 
visi lietuviai kareiviai, tar
naujantieji įvairiose rusų ar
mijos dalyse, lenkų pulkuose 
ir kitų Rusijos tautų kariuo
menės organizacijose.,

“Fraternitas Lithuanica” iš 
anksto sveikina lietuvių legi
jonus ir siūlo Tautos Tarybai 
savo pajėgas agitavimui ir le- 
gijonų organizavimo darbui.

Sykiu tikisi, kad armijos ir 
laivyno kareiviai ir aficieriai 
atsilieps ir karštai pritars 
šiam sumanymui.

Draugijos pirmininkas ir 
Studentų Sekcijoj atstovas 

* L. Janulionis,
Gydytojų Sekcijos įgalioti

nis, jurininkų gydytojas
V. Nagevičius, 

Draugijos sekretorius
* B. Matulionis.

Pastaba, šią rezoliuciją 
balandžio 4 d. Lietuvių Tautos 
Tarybai paskaifė ir įteikė

“Fraternitas Lithuanica” pir
mininkas L. Janulionis.

Per tą patį susirinkimą “F. 
L.” nutarė netrukus suorgani
zuoti Petrapilyje didelį lietu
vių kareivių mitingą, išblašky
tų įvairiose Petrapilio garnizo
no ir jo apylinkių dalyse

Lietuvių kareivių ir aficie- 
rių mitingas. Balandžio 9 d. 
Maskvoje Lietuvių Komiteto 
bute (M. Palaševski No. 7) 4 
vai. vak. bus lietuvių kareivių 
ir aficierių mitingas.

Aficieris Selvestras Leonas. 
(Iš “Lietuvių Balso”)

DAR 10 ATKASĖ.
Butte, Mont. — Iš užgriu

vusios kasyklos išimta dar 10 
sveikų vyri). Nelaimė atsiti
ko pereitą pėtnyčią. Lavonų 
atkasta 76, išviso gyvų rasta 
31. Po žeme dar yra 128.

L. R. K. Moterų Sąjunga lai
kys savo metinę išdirbinių pa
rodą šv. Roko svetainėje, Mon
tello, Mass. d. 27-28 Birželio 
mėnesio. Parodoje dalyvauti 
yra kviečiamos visos gerbia
mos sąjungietės ir siųsti savo 
daiktus kuogreičiausia šiuo 
adresu: Mrs. Liudvika Couble, 
163 Ames Str., Montello, Mass. 
Ant savo daikto malonėkite 
pažymėti savo vardą, pravar
dę, adresą ir koks daiktas y- 
ra siunčiamas. Taip-pat, jei
gu katra nori savo daiktą par
duoti lai parašė porą žodžių 
ingaliojimo, o daiktas bus 
parduotas ir pinigai sugrąžin
ti savininkei, atmetus 10 nuoš. 
iškaščių. Galima siųsti viso
kius Tankų darbus: siuvinius, 
mezginius, piešiniu^ ir tt. Ge- 
riausiems daiktams bus pas-

PAVARĖ DAUG DAR
BININKŲ.

Chattanooga, Tenn. — Vie
tos audiminės dirbtuvės užda
rė ir neteko darbo 3.000 darbi
ninkų. Kompanija uždarė 
dirbtuvę tuomet, kai pajuto, 
jog darbininkai pradeda orga
nizuotis.

Peoria, UI. Karpenterių kon- 
traktoriai norėjo kad karpen- 
teriai pasirašyti} po jiems la
bai netikusiu kontraktu. Kuo
met karpenteriai atsisakė tą 
padaryti, tai jie buvo pavary
ti nuo darbo, o kontraktieriai 
ėmė gabentis streiklaužius.

i 
t
i

Nuo karės pradžios: —
■ Plienas pabrango keturis 

sykius.
Anglys dvigubai pabrango. 
Viela dvigubai pabrango.
Pašaras dvigubai pabran

go-
Popierą pustrečio sykio pa

brango.

Valdžia ketina nustatyti 
kainas ant farmų produktų. 
Farmeriai priešinasi. Sako, 
jei taip, tai tebūnie nustaty
tos kainos ir ant dirbtuvių 
produktų. Farmoms reikalin
gi įrankiai pabrango apskritai 
imant daugiau, kaip dvigu
bai, tai farmeriai turį žiūrėti, 
kad išsiversti.

Kare 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 mažomis dalimis, kuris tik
tai ją apdirbs arba mes net pristatysime sėklų ir 
t.t. Parodysime ką ir kaip reikia auginti.

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

Tuo nadalinimu kiekvienas turėtų interesuo
tis ir nepfaleisti tos progos.

Delei platesnių informacijų kreipkitės šiuo 
adresu:

John A. Smith & Co
REAL ĖST ATE EXCHANGE 
Room 330 Kimball Building

18 TREMONT STR., BOSTON, MASS.
Tel. Fort Hill 3568.
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Švilpukas.

be kanuolių ir 
sau galvas susi- 

draugučius Kap-

tas kad renka, tai 
Vargiai kelionė 

ipsimoka. Bet.. . 
vai ar< naudos.

jataria revoliuci- 
eškoti, kur jų vi-

i į Europą iš
kaitė nebeturi

Rusijos caras, kalėjime bul
ves skusdamas, tikrai ant pra
gyvenimo sau užsidirba.

Stebuklai ir tiek! Seniau ka
talikai su socijalistais Į dispu
tas nedrįsdavo stoti, o dabar 
socijalistai nuo katalikų bėga 
it krapilu pašukuoti.

Lietuviai bėgdami nuo šiau
rės meškos, tiesiog į aro nagus 
pataikė.

upos.

Į

naujų, vierų išpa- 
izmų į krepšį pa
rdėjo nezaležnin-

SUSITVARKYMAS. VIETA TARP KITŲ 
PARTIJŲ. AMERIKIEČIŲ SANTIKIAI

įojaus reikalinga 
ka švilpa, kuri 
is liberališkų ka- 
tinti. ”

Socijalistai Rusijos carų vi
sa burna peikia, bet kuomet 
kaizeris jiems pakinksi, 
pašnabždomis jį keikia.

pranešti visuomenei 
Washingtone išgirdo. Jisai el
gėsi čia, kaip geras lietuvis. 
Bet ne taip pasielgė mūsų lais
vamaniai.

Liberalų kultūriškasis išsi
liejimas šiaip skamba:
IŠ CENTRALINIO KOMITETO.

Iš daugelio vietų užklausiama, 
kodėl ne visos aukos pasiunčiama 
Lietuvon. Ikišiol tylėjome, nes 
paskelbus, gali būti užkenkta rei
kalui. Bet dabar kada jau tas 
klausimas ir be mūs spaudoje pa
keltas, paskelbiame visuomenės 
žiniai, kad yra viskas daroma, 
kad tik išsiųsti aiAas. Kaip dabar 
dalykai stovi, lai paliudija sekan
tis laiškas rašytas iš Raudonojo 
Kryžiaus, kurį paduodame verti
me.

—
ibėralai pirmieji 
prašneko ir tuč- 
ant kaklo gilti-

įokytojaus šal- 
s ir paskaitos — 
liberališka mai-

lės” Redaktorius 
.žiuotų — ir Kip- 
:oje vietos nebe-

Kuonuolankiausiu yra tas, 
Kuris savyje “aš” neras.

Nuo karės nukentėjusių lie
tuvių skaičius Rusijoj žymiai 
padidės. Netrukus ir p. Šim
kus ten išvažlioja.

Čiru-Viru, tai lie- 
r be pipirų.

“Garso” vyriškumas smar
kiai nepatiko liberalų bobišku
mui. Net į krikštatėvius “Gar
sui” liberalai bijosi pasisiūly
ti.

Račkauskas ir-gi į Rusiją 
gal važiuotų, bet bijosi Kipšo 
Pruseikai pavesti. Dar gali 
socijalistas liberališkų ^Vel
niūkštį nukankinti.

Nabašninko “Kataliko” la
vonas dar ir šiandienų Libera
lų Spaudos Draugijoje tebe- 
rūgsta. Sako, trūksta kapi
talo jo palaidojimui.

draugiškumas li
beralams, matyt, labai tinka, 
kad net “Tėvynės” kipšai a- 
pie “draugus” pastabas pra
dėjo pyškinti.

Mirtis, pasak Sokratų — gyvenimas, 
Tai yra, iš laikinio — amžinas buvimas.

“Naujienos” Lietuvą-Tėvy
nę mūsų taip mėgia, kaip šuo 
botagų.

yvenimas yr’ kova už būvį — čia, 
O ir anapus grabo — danguje.

indaros galva ant 
inėrė, kūnas su 
geišomis” flirtuo- 
bckholmo padan- 
o Amerikoje tik 

liko ir tas labai

ta jau gyva, pilnai atbudusi, 
supranta momento svarbų ir 
pasiryžusi juo pasinaudoti už
tikrinimui savo ateities.

Visos tautos dalys susiorga
nizavusios. Tautos Taryba 
Petrograde, Amerikos lietu
vių Taryba, Pildomasis komi
tetas Šveicarijoje, Tautos Ta
ryba Vilniuje, visos tos Aug- 
ščiausios mūsų politiškos Įstai
gos tik laukia karės pabaigos, 
kad ant Vytauto grabo, ties 
Gedimino Pilies Kalnu inkurti 
visiems bendrai suvienytos 
Lietuvos valdžių, garbingų ir 
galingų Lietuvos valstijų, ne
šėjų ir auklėtojų prakilnių — 
doros, laisvės ir pažangos i- 
dealų. Geg. 11 d., 1917. 

Liet. Centr. K-tui šelpimui 
nukentėjusius nuo karės.

320 Fifth Avė, N. Y. C. 
Gerbiamieji:

Gavome jūsų laiškų iš 10 d, ge
gužio, kuriame pranešate, jog po
sėdyje jūsų komiteto, kuris atsi
buvo geg. 7 d, jūs ingaliavote 
gerb. J. S. Lopatto, Pres. ir Poną 
M. Šalčių, Sekr, kad nueitų į 
Raudonąjį Kryžių dėl apsvarsty
mo ir prirengimo siųsti Lietuvių 
Nukentėjusiems aukas į Lietuvą.

P-as Lopatto ir p. Šalčius buvo 
Washingtone vakar ir jums ra
portuos visus atsitikimus. Labai 
gaila dėl mūs ir jūsų Komiteto, 
kad nebuvo galima siųsti šias au
kas į Lietuvą. Karė tarp Suvieny
tų Valstijų ir Vokietijos uždarė 
visas naudingas pertakas dėl per
siuntimo pinigų į Lietuvą. Mes 
klausėme mūsų valdžios, kad 
stengtųsi padaryti kokį nors bū
dą dėl pasiuntimo šitų pinigų ir 
dabar laukiame atsakymo. Jeigu 
nutarimas būt prielankus, kaip 
tikimės, tai pinigai bus nusiųsti 
kaip tik pavelijimas bus gauta.

Su guodone »
Emest P. Bicknell

Vyriausias direktorius.
Amerikos Lietuvių Centralinis 

Komitetas savo posėdyje, 4 d. bir
želio, 1917 m, svarstė paskelbtą 
laikrašėiuose (“Darb.” No. 61 ir 
“Draugo”’ No. 126) tūlo pono J. 
Bielskio pranešimą klausime siun
timo Lietuvon aukų, surinktų 
Lietuvių Dienoje rūpesniu ir prie
žiūra Centralio Komiteto. Po ap
svarstymui priimta sekanti rezo
liucija:

1. — Reikale aukų siuntimo 
Lietuvon Centralis Komitetas rū
pinosi visokiais galimais būdais, 
kad pinigai būtų kuo veikiausia i

LIETUVIŠKI
DESPERATAI.

Mūsų tautoje yra tokių žmo
nių, kurie matydami, kad jų 
pastangos nuveikti kų nors 
sau ar savo partijos naudai 
griūva, griebiasi įvairių įran
kių, kad tik palaikius savo 
egzistencijų ir neretai taip des
peratiškų, jog iš šalies žiū
rint, viso jų darbo nepasek- 
mingumas, kaip ant delno ma
tosi.

Prie tokio desperatiško ele
mento priklauso ir naujas li
beralų “centralinis komite
tas,” kurio nariai pamynę po 
kojų demokratizmo principus 
ir užmiršę teisybės dėsnius, A- 
merikos lietuvių visuomenę 
maitina nesveiku liberalizmu 
ir neleidžia geros valios žmo
nėms tinkamai Lietuvos nau
dai dirbti.

Šiomis dienomis liberalų 
“centralinis komitetas” iš
siuntinėjo lietuvių redakci
joms, o, rods, net ir Rau- 

• donojo Kryžiaus Draugijai 
Washingtone “prikazus,” ku
riais lietuvių katalikų visuo
menės atstovams draudžiama 
teirauties, o net užklausti kur 
ir kaip liberalai mano Lietu
vių Dienoje surinktus pinigus 
sunaudoti. Už paklausimų a- 
pie visuomenės pinigų sunau
dojimą, žada net Tautos gero
vei pakenkti, denuncijuodami ifeiųsti"* Lietuvon, 
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no, tuviai
katalikai turi teisę ir tų teisę 
visuomet panaudos, kad pini
gai surinkti Liet. Dienoje būtų 
ne vfen liberalų globojami, bet 
kontroliuojami katalikų visuo
menės Ir kol tie pinigai ne
bus išsiųsti Lietuvon, tol lie
tuviai katalikai nesiliaus rei
kalavę atskaitų ir parodymų, 
kodėl pinigai nėra siunčiami.

Gi liberalų kampanijos prieš 
katalikų veikėjus nutildymui, 
pasakysime, kad labai gali 
būti, kad lietuviai katalikai 
liberalų nepakenčiamų Dr. J. 
J. Bielskį, paskirs Lietuvių 
Dienoje surinktų pinigų tei
singo pasiuntimo Lietuvon 
pridabotoju.

r,
Dr. J. J. Bielskis yra Ame

rikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninku, gi jam apsigyvenus 
AVasliingtone, tinkamiausia 
ypata jis ir bus.

Bet’jei liberalai, baisios ne
apykantos prieš katalikus ve
dami, pradės griauti laisvo? 
Lietuvos pamatus, tuomet Lie
tuva žinos, kas jai ant rankų 
belaisvio kankinio retežius su- 
drūtino.

Buvome jau vėl pradėję ma
nyti, kad liberalai, pirmieji 
prašnekę naujos vienybės 
klausimu, prie tos vienybės ir 
eis, bet dabar, “ žandarmeriš- 
kus prikazus” aplaikę, aiškiai 
matome, kad liberalų vien tik 
veidmainiaujama ir vienybės 
idėja negražiai provokuojama.

Labai gaila, kad taip mūsų 
tautiečių tarpe pasitaiko, bet 
mes čia nekalti. Su despera- 
tais sunku susitarti.
r

SU L. K. D.

Ne mums, amerikiečiams, spręsti, kokia tu
rėtų būti Lietuvių Krikščionių Demokratų vi
duje Partijos tvarka. Tie, kurie tą partiją or
ganizuos ir ves, nustatys jai ir tinkamą tvarkų. 
Mūsų nuomone, neblogų tvarkų buvo sugalvoję 
pirmieji autoriai L. K. D. programo projekto. 
Pagal jų sumanymo Partijos organizacijoje tu
rėjo būti trys laipsniai: 1) parapijų komitetai, 
2) pavietų komitetai (šie galėjo dar turėti de
kanatų sub-komitetus, jei pavietai būtų dideli) 
ir pagaliaus 3) Centralinis Komitetas.

Parapijų komitetai renkasi šventadieniais 
(1 sykį į mėnesį, arba ir dažniau).

Pavietų susirinkimus sudaro parapijinių' 
komitetų delegatai (bent du kartu į metus). 
Pagaliaus Vilniuje būtų buveinė Centralio Ko
miteto, kurį išrinktų visuotinasis Partijos Su
važiavimas (1 kartų į metus). Visuose susi
rinkimuose, kaip parapijų, pavietų, taip ir vi
suotiname Partijos Suvažiavime gali dalyvauti 
tik L. K. p. nariai arba jų delegatai.

Ūkininkai ir darbininkai, L. K. D. parti
jos nariai, mokėtų po 25 k. į mėnesį, gi pasi
turinčiųjų luomų atstovai — nemažiau, kaip 
10 rublių į metus. Balsai vienų ir kitų lygūs. 
Visi nariai gauna už tuos pinigus partijos or
ganų ir kitokių partijos leidžiamų literatūrą.

* ♦

Jokia kita Lietuvos politiška partija netu
rės tiek pajėgų ir kompetencijos, kad tautos 
gyvenime užimti svarbiausią — vidurio vietą, 
kad sudaryti tikrąjį tautos centrą, ir laikyti 
savo rankose tautos vairą.

L. K. D. organizuos ir ves tautos branduo
lį, jos sveikus ir pažangius gaivalus. Partija 
remsis darbininkais, ūkininkais ir amatninkais, 
bet, išpažindama principą krikščioniško soli
darumo — duos vietos ir pasiturinčiųjų luomų 
atstovams, nors sunku tikėtis, kad bent iš 
pradžių tie luomai skaitlingai pultūsi į L. K. D. 
Juos nuo to sulaikyk L. K. D. užuojauta ir dar
bas, pašvęstas vargingesniųjų luomų naudai. 
Fabrikas, dvaras, stambus biznis iš savo pri
gimties dažniausia neesti dideli prieteliai dar
bininkų ir ūkininkų. Jie visi norėtų naudoties 
darbo žmonių triusu. O reikia atsiminti ir tai, 
kad pirmieji daigai mūsų buržuazijos, biznie
rių, pramonininkų ir dvarininkų — išdygo la
bai nepatogioje dirvoje. Juos visus stipriai 
aptvirkino netikusi Rusijos mokykla, arba troš
ki dvasiai ir dorai Amerikos atmosfera.

Krikščioniška mokykla su laiku galės duo
ti Lietuvai sveikesnės, doresnės ir prakilnesnės 
buržuazijos. Bet iš pradžių mūsų buržuazija 
be abejonės eis Rusijos ir Amerikos buržuazi
jos pėdomis ir, žinoma, negalės labai mylėti 
krikščioniškos demokratijos, kuri jiems nein- 
tiks ir savo pažangumu soči jale je dirvoje (ne
abejoju, kad jie krikščioniškos demokratijos 
veikėjus apšauks socijalistais), ir savo krik
ščioniškais principais, nuo kurių mūsų buržua
zija savo didžiumoje bus nutolusi. Tad, žino
ma, ir ekonominėje Lietuvos politikoje tos bur
žuazijos atstovai ir veikėjai pasijieškos sau vie
tos į dešinę nuo krikščionių demokratų. Vie
ni iš jų, nelabai nutolę nuo krikščionystės, pri
siglaus prie Tautos Pažangos partijos, kiti 
prie “Demokratinės Tautos Laisvės Santaros” 
(p. Leono organizuojama partija). Jeigu ku
ris iš jų prisišlies prie socijal-demokratų, arba 
socijalistų-liaudininkų, tai greičiausiai bus tik 
akių muilinimas, neaiškių tikslų siekimas.

Jeigu mūsų tautos politiškų jėgų pasiskirs
tymas pasiliktų toksai, koksai buvo užbrėžtas 
šį pavasarį Petrograde, tai mes turėtume atei
tyje šitokių partijų kombinacijų,(žiūrint socija- 

pažangumo ir einant nuo kairės į dešinę):
1) Socijal-revoliucijonieriai ir socijal-de- 

mokratai;
2) socijalistai liaudininkai;
3) L. K. D.;
4) Lietuvių Katalikų Tautos Sųjunga;
5) Tautos Pažanga;
6) Demokratinės Tautos Laisvės Santara. 
Tai-gi turėtume net šešias gražiais vardais

mūsų partijas. (Mes visi mažiau ar daugiau pa-, 
žangus ir demokraiai). Taip grupuodami mūsų 
partijas mes žiūrime ne jų tikybinių spalvų, 
bet jų socijalio pažangumo. Petrogrado lietu
viai savo paskirstymui panaudojo tikybos sai
kų: kuo arčiau prie tikybos, tuo dešinesni, kuo 
toliau nuo jos — tuo kairesni. Čia apsireiškė

Tečiaus mes manome, kad ateityje lietu
viams nereikės net 6 politiškų partijų. Užteks 
trijų.

Mes galime numanyti, kodėl Petrograde 
staiga išdygo net 6 mūsų partijos. Kada soci
jalistai parodė net dvi partijas, kada tarsi iš 
kelmo išspirta išdygo p. Leono partija (“Demo
kratinės Tautos Laisvės Santara”), lietuviams 
katalikams nebebuvo kito išėjimo, tik kad at
svaras tas visas jų partijas, patiems išsidaly
ti vėl-gi net į tris partijas. (Mat buvo nutarta 
organizuoti Tautos Tarybą — po tris atstovus 
nuo kiekvienos partijos). Tokiu būdu atsirado 
Tautos Pažangos, Krikščionių Demokratų ir 
katalikų partijos. Visose tose trijose partijo
se matome bedirbančius tarpe kitų ir kunigus. 
Bet ar yra koks pamatinis skirtumas tarp kun., 
Tumo (Tautos Pažangininkas), kun. Vailokai
čio (Krikščionis demokratas) ir kun. Rėklaičio 
(katalikas)? Visi jie politikoje krikščionys 

!ir demokratai. (Kun. Tumas — pirmas L. K. 
D. organizatorius Lietuvoje).

Turime pripažinti nemažų politiškų gudru
mų tai galvai kuri šitų visų pienų išgalvojo ir 
pravedė. Tečiau arčiau įsižiūrėjus į visa tai, 
atrodo, lyg dar neprasidėjo tikrasai gyveni
mas, o dar tebevaidinama komedija. ,

Ateityje panašių komedijų nereikės.
Ateityje bus socijalistai, kurie, sutikdami 

savo Marksizme, galės sutilpti į vienų partijų 
nors ir galės dalyties į frakcijas. Bus Krikščio
nys Demokratai (Lietuvos centras), į kurį pui
kiausiai galės sutilpti visi pažangūs ir veiklūs 
krikščionys, ir nereikės katalikams jokių kitų 
politiškų partijų tverti, nebus nei išrokavimo 
skirstyti savo pajėgas; ir bus, pagaliaus, tau
tiškųjų liberalų partija, vis viena, kaip ji ten 
save nepavadintų. Ta partija susidarys dau
giausia iš buržuazijos gaivalų. Kun. Rėklaičio 
katalikai ir kun. Tumo pažangininkai turės su
silieti su krikščionimis demokratais. “Tautės 
Pažanga” mūsų nuomone turės būtinai suskilti. 
Pažangesnieji ir krikščioniškieji jos gaivalai 
turės prisidėti prie krikščionių demokratų, ki
ti nueis į dešinę pas p. Leoną. Amerikos San
dara paduos rankų Europos Santarai. “Tau
tos Pažangos” tiltų ateityje galėsime kuora- 
miausia sąžine išardyti, nes jisai pasirodys be- 
kibųs ant sausos žemės. Atėję į laisvų Lietu
vą visi pamatysime, kad tarp mūsų nebėra nei 
gilių upių, nei bedugnių, per kurias reikėtų 
tiesti tiltus. Lietuvos parlamentas visus su
vienys. Partijos sieks savo tikslų, tečiau įvai
riais bendrais tautos reikalais bus daromos į- 
vairios partijų sutartys ir kombinacijos. Vie- 
nyti-gi vienon partijon nesutaikomų gaivalų, 
kaip dabar pasiryžo p. L. Noreika ir kun. J. 
Tumas — -tada niekam nei nerūpės.

• ........ - •

• •
Lieka dar tarti keli žodžiai apie rolę ame

rikiečių toje visoje Lietuvos politiškoje kon
junktūroje.

Išeivijos rolė bus nemaža. Ji Lietuvos po 
litiškas partija? turės paremti finansiškai. Ta 
gi parama, ypač iš pradžių, bus reikalingiatt- 
sia ir tiesiog neapkainuojama.

) Rems socijalistai socijalistas, rems Sanda
ra kantarų, tad aišku, kad ir Amerikos lietu
viui katalikai turės paremti Krikščionių Demo
kratų Partijų. Katalikai, (L. K. D. rėmėjai) 
čia ir dabar jau geriau susiorganizavę, negu ki
tos '(srovės. Ateityje pramatomi dar didesni 
lairnėjimai. Mūsų parapijos ir visos didžiosios 
organizacijos vienijasi į Federacijų. Federaci
jos kongresuose, be abejo, bus kartkartėmis 
gvildenami L. K. D. uždaviniai ir veikimas, o 
galima tikėtis, kad prie tos pačios Federacijos 
bus įsteigtas L. K. D. fondą?, rėmimui 
vienaminčių pastangų Tėvynėje.

Be to Amerikos liet, katalikų spauda pla
tins L- K. D. obalsius ir žinias apie jos veikimų, 

1 mūsų gi organizacijos ir veikėjai platins L. K. 
D. leidžiamą literatūrą. Tokiu būdu išeivijoje 
susidarys prielanki L. K. D. partijai opinija ir 
užuojauta ir amerikiečiai galės pridėti savo žy
mią dalį užtikrinimui Lietuvai krikščioniškos 
kultūros. Uosis
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FRAGMENTAI MINTIES.

“Vos tiek tik žinau, kad nieko nežinau.” 
Tarė išminčius Sokratas.
Dapar dažnai sutinki mulkį, kuris sako: 
Ji^ savo protu viskų matus...
Kįid mirs, vien tik žmogus žino tų gerai, 

t vienkart jis žino, kad gyvęs amžinai.

Bostono majoras Curley, lai
kydamas prakalbą Bostono 
Kalegijos studentams, pasakė, 
kad Amerikos kareiviai tik 
tuomet turėtų keliauti į pagel
bą Prancūzijai ir Anglijai, 
kuomet Anglija paliuosuotų 
-Airiją iš po savo letenos, o ki
tos kariaujančios viešpatijos 
daugiau? parodytų karėje vei
klumo. Šiuo laiku Anglija lai
ko virš 100.000 kareivių Airi
joje, kurių užduotimi yra ne
prileisti airių prie sukilimo.

Tautos Fondas zovadais au
kas Lietuvai renka, Lietuvos 
Šelpimo Fondas riščia su savo 
krepšiu po Ame/iką barškina, 
o liberalų Lietuvos Gelbėjimo 
ir Neprigulmybės Fondas nie
kaip iš Lawrenco negali ant 
pilvo pačiuožti.

dar gipnozas, užleistas masonų ir žydų spau
dos ant Rusijos ir kitų šalių. Krikščionybės 
priešihinkams yra didelis išrokavimas taip, o 
ne kitaip partijas skirstyti ir apšaukti krikščio
niškus gaivalus politiškais atsilikėliais, atžaga
reiviais ir kitokiais. Bet mes turime nors sykį 
nusikratyti to gipnozo ir sugrąžinti žmonijai, 
arba bent mūsų tautai tikrąjį pažangumo supra
timą. Pagal teisybės mes politikoje ir socija- 
listus turėtume pastatyti į dešinę nuo savęs 
pusę. Ir jeigu sutinkame juos į kairę statyti, 
tai visai ne dėlto, kad jie neštą į gyvenimą 
daugiau socijalės pažangos, (jie faktiškai yra 
dideli atžagareiviai), bet tik dėlto, kad jie pa
rašo gana pažangius programus ir gana pažan
giai pašūkauja; ir dėlto, kad sakosi rūpinąsis 
vien darbo žmonių reikalais (Kalbame apie di
delę didžiumą socijalistų. Pasitaiko jų tarpe ir 
ščyrų).

Ne tas yra didis, kur’s inveikė daug 
Ir tapo garbingu, garsiu,
Bet tas kur’s kentėdam’s veikė nuolat 
Vien delei labo žmonių visų.

5 . .. 1 ... -

Kam žmogus gyvena 
Kam jis gyvena! 
Ar tu to nežinai!
Ar kad pasinerti į nirvaną!*) 
Ar būti amžinai!

•) Nirvana — nebuvimas.
V.J

f



DARBININKAS.

Įvairios žinios.

savo

ang-

JU O EŽELIAI.
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Sąjungietė.

Vietinė Didžiausia Lietuviška
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Nei viena monarchija neper
sekioja taip katalikų tikėjimo, 
kaip respublikos Meksikos val
džia. Revoliucijų laiku Mek
sikoje sunaikinta katalikų baž
nyčių turtai ir daug katalikų 
kunigų — išžudyta.

Vasarų žmonės valgo ant
30 nuoš. mažiau,. negu žiemų.

ta

>*- *

faktų, 
dienos visų 

tikresnėje

Visokio skyriaus

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

Parduoda-
Padarome
a

dar 
bet 
pa-

Didžiausi rakaliai yra dak
tarai, didžiausi kvailiai yra 
tie, kurie jais pasitiki. (Vol- 
taire).

ŠIS-TAS.
Žvėrynuose liūtams duo

dama po 20 svarų mėsos die
noje.

i

Augustai tis, 

Prezidentas.

Reikalaudami katalogo indėkit 5c. 
Adresuokite:

J. Girdės
170 Grand Street,

Kampas Bedford Avė.,

Brooklyn, N. Y.
Tel 4659 Greenpoint.

Rusijos karės ministeris Ke- 
renskis išdirbo pienus, pagal 
kuriu Lietuva ir kitos rusų 
pavergtosios tautos turės su
daryti savystoves respublikas. 
Apie tai plačiai aprašė The 
Chicago Daily Tribūne, angltj 
laikraštis išeinantis Chicagoje.

Domai Mylinčių 
Muziką.

fiv. Andriejaus Parap. Cho
ras rengia puikų Koncertą, Su
tartoje 16 d. birželio, 1917 m., 
Bažnytinėje Svetainėje, Kamp. 
Church ir Stanley gatv., N»w 
Britam, Conn. Pradžia 8:15 ▼. 
vakare.

JProgramas ilgokas — įvairus

L.D.S. reikalai.
SVARBUS PRANEŠIMAS 

PHILADELPHIJOS IR 
CHESTERIO LIETU

VIAMS KATALI
KAMS.

Pėfnyčios vakarą 7:30 vaL 
Birželio italijonų bažnyti-

“Lietuvos” redaktorius Šer
nas, “Lietuvai” perėjus į ki
tas rankas, paliko be darbo. 
“Naujienos” rašo, kad 01- 
ševskis, ilgus metus išnaudo
jęs Šerno gabumus ir sveikatą, 
nepasirūpino jo aprūpinti se
natvėje ir paliko jį nežinomam 
likimui.

Muzikališku Instrumentų
LIETUVIŠKI REKORDAI.

E 3190. Tris 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 3189. Oi motule. (M. Pet-kas)

Motuš, motuš. (M. P-kas)

VJj
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Organizacijų reikalai
TAUT. FONDO REIKALAI

•
Tautos Fondo Seimas,

bus 21 birželio, tuojau po L. R. 
K. S. Am. seimo. Valanda 
pradžiai dar nepaskirta; ji pri
gulės nuo to, kada pasibaigs 
Susivienijimo seimas.

Tikimasi, kad beveik visi 
Susivienijimo delegatai atsto
vaus ir Tautos Fondo sky
riams.

$10.000.00 Europon!

Tautos Fondo valdyba suma
nė tuojaus siųsti Europon 
(Pildomajam Lietuvių Komi
tetui, Šveicaruose) $10.000.00, 
Šiaip juos paskirstant: SJE.OOO.- 
00 — Lituanijai belaisviams 
Šelpti, $2.000.00 — Liet. In
formacijos Biurui ir $6-000.00 
— Lietuvon dėl karės nuken
tėjusiems šelpti.

Delei šių pinigų siuntimo ir 
paskirstymo turi išreikšti savo 
-nuomonę visi Tautos Fondo 
Komisijos nariai. Jeigu sax^ai- 
tės laike, nuo paskelbimo 
Šios žinios spaudoje, kuris 
naris nieko neatsakytų, jo nuo
monę paskaitysime pritarian
čia čia paduotam sumanymui.

Laiškus reikia siųsti Tautos 
Fondo sekretoriui (917 W. 33 
St., Chicago, III.).

Tautos Fondo Sekretorius,
K. Pakštas.

Skyriams žinotina.

Tautos Fondo sekretorius iš
važiuoja i Tautos Fondo sei
mą. Jeigu kurie skyriai norė
tu surengti prakalbas, tai jis 
apsiimtų važiuoti į rytines val
stija*. Pakvietimus reik siųs
ti nuolatiniu sekretoriaus ad
resu: K. Pakštas, 917 W. 33rd 
St., Chicago, III.

GEGUŽIO 20 DIENAI 
PRAĖJUS.

■i - ‘ 1

Katal. organiz. atstovų su
sirinkimas bal. 11 d., 1917 m. 
Brooklyn, N. Y. sutverdamas 
naują aukoms rinkti nukentė
jusiai Lietuvai Komitetą už
dėjo jam priedermę rūpinties 
ir geg. 20 diena

Mūsų-gi spauda, nelaukda
ma Komiteto pranešimo pra
dėjo skleisti neteisingas žinias 
sulyg geg. 20 dienos, kurių a- 
titaisymo delei štai ką turiu 
pranešti: e

1. Geg. 20 d. reikale du kar
tu buvo pasiųsta delegacija 
pas Apaštališką Delegatą Wa- 
shingtone ir vieną kartą pas 
aKrd. Gibbons’ą su prašymais 
paremti aukų rinkimą Lietu
vai Šv. Tėvo skiriamoje die
noje. Apašt. Delegatas ir 
kard. Gibbons’as pasižadėjo 
padaryti viską, kas tik bus 
jųjų galėję. Kard. Gibbons’
as be to man pranešė laišku, 
kad jisai geg. 20 d. negalėsiąs 
paskelbti kolektos lietuviams, 
bet tai padarysiąs vėliau.

“At the present time, kard. 
Gibbons’ rašo, so many appe- 
als are being made to our pe- 
ople, that tliese collections 
(lietuviams) may be made at 
a later date.”

2. Suvien. Valstijų daugelį 
vyskupų taip-pat atlankė de
legacijos įteikdamos Kard. 
Gasparri ir vyskupo Karevi
čiaus laiškus.

3. Visos Amerikos kaip Pie
tinės, taip ir Šiaurinės, nes
kiriant nei Kanados, visiems 
vyskupams buvo pasiųstos

TVARKA 3 SEIMO A. L. R. 
K. MOTERŲ SĄJUNGOS.

Liepos 9-tą š. m., 10 valan- 
•dą rytmetyj bus iškilmingos 
sv. Mišios ir pamokslas šv. 
Kazimiero bažnyčioje, kam
pas 22-ros ir Sarah St., S. S., 
Pittsburgh, Pa. Laike šv. Mi
šių, giedos Šv. Kazimiero ba
žnytinis choras.

Pirmą valandą po piet pra
sidės sesijos A. L. R. K. Mote
rų Sąjungos, Šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje, kampas 
22-ros ir Jane St.

Aštuntą valandą vakare į- 
vyks perstatymas, koncertas 
ir jei bus galma guspėt, tai 
ir prakalbos, Šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje.

Pirmoje sesijoje nusistatys 
tvarka vedimo seimo.

Atvykusioms delegatėms 
patariama apsistot Hotel Hen- 
rv. 417 Fiftli Avė., Pittsburgh, 
Pa.

Delegatės norinčioj kad 
priruošimo komitetas sutiktų 
jas stotyse, malonėkite iš an
ksto pranešti laišku arba te
legramų.

Priruošimo Komitetas, 
1910 Carson St., 

Pittsburgh, Pa.

SI0UX CITY, I0WA.
Šio miesto lietuviams šiuos- 

met teko susilaukti šv. misijų, 
kurios buvo praeitą savaitę, 27 
geg. — 3 birž. 1917 m. Atlai
kė jas tėvas Kulikauskas iš 
Marijonų Kongregacijos. Žmo
nėms labai patiko jos, nes ge
riausiai liudija tas kad žmo
nės,, nuvargę per dieną prie 
<larbo, sulaukę vakaro, sku
bindavosi maldnamin, idant 
užgirsti pamokslą ir pagarbin
ti savo Sutvertoją- Buvo ir to
kių. kurie pasinaudojo jomis 
ir susivienijo su savo Priete- 
liu, buvo ir tokių, kurie vie
toje ateiti maldnamin važi
nėjo ant kitoniškų misijų 
“velnio sulos” atsigerti, net į 
Jefferson, S. D. Kur prisilakę 
grįždavo namon, nors ir nevi- 
fsada laimingai. Taip ir laike 
šių šv. misijų buvo. Važiuo
dami atgal suvirto grabėn ir 
kaikurie gerai apsidaužę, o

kuopos keletą kartų buvo ati
dėti. Bet tai buvo netikėti at
sitikimai. Tai buvo prieš Ve
lykas ir choras būtinai turėjo 

storžieviškumą, turėti repeticijas. Taip-pat bu
vo ir su vyčių kuopos repeti
cijomis. Tos repeticijos buvo 
neatidėtinos. Tai vis išėmi
mai, netikėti atsitikimai. Bet 
susirinkimas būt galėjęs įvyk
ti ir be tų, kurie nuėjo į vyčių 
repeticijas. O neįvyko per už
sispyrimą vieno nario. Tai mat 
čia bereikalingas šūvis į LDS. 
kuopą. Kuomet gi vienas LDS. 
kp. narys buvo valdyboje ir 
jis susirinkimo vakarą, nepra
nešęs kp. nuėjo į Brolių ir Se
serų dr-jos repeticijas, o toji 
dr-ja yra “raudona” tai toks 
apsireiškimas ištikro nekoks.

Koresp.

žnyčioje. Žmonių lankėsi la
bai daug ir tvarka buvo daili- 
Tik ketverge buvo atėję cici- 
likų Jie ėmė balsiai erzėti ir 
rodyti savo i
Reikėjo juos iškikyti lauk. O 
vienas cicilikas pamatęs, kad 
bus palaiminimas Švenčiau
siu, dūmė per duris, pamir
šęs kepurę. Lauke susitiko 
pažįstamą merginą. Norėjo 
kilstelt kepurę, bet pajuto ne
turįs.

Bėdos cicilikams ir daugiau 
niekas.

Brooklyno Skaptukas.

BENTLEYVILLE, PA.
SLRKA. 92 kuopa talkinin

kaujant kitoms lietuvių ir len
kų dr-joms gegužio 30 d. buvo 
parengus balių parapijos nau
dai. Pramoga buvo blaiva. 
Gryno pelno liko $42. Pirmu 
parapijos rūpesniu yra aptver
ti kapines. O tas atsieis $1.200.

Šiaip čia būtų viskas gerai, 
jei nebūtų nesusipratimų tarp 
klebono ir parapijonų.

“Darbininko” skaitytojas.

CEDAR RAPIDS, I0WA.
Gegužės 14 d. š. m. buvo at

silankęs godotinas klebonas 
kun. Cibulskis iš Sioux City, 
la. Čia buvo dvi dienas. Vi
sų lietuvių katalikų išklausė 
velykinės išpažinties Paskuti
nį vakarą dar pasakė prakal
bą, nurodė darbus socijalistų 
prie ko jie žmoniją veda ir ko
kią blėdį cicilizmas suteikia. 
Po tam norėjo sutverti para
piją, ale atidėjo ant kito sy
kio. Ant galo kalbėjo kaip 
baisiai yra nuteriota mūsų tė
vynė Lietuva ir kokius ten 
žmonės vargus kenčia. Ragino 
žmones, kad gelbėtų savo bro
lius tenai vargstančius. Aiš
kino, kad šv. Tėvas paskyrė 

Kard. Gasparri, Karevi-, dieną aukoms rinkti 20 geg. po
čiaus laiškų kopijos ir mūsų 
Komiteto atsišaukimai. To- 
delei žinios, kad ne visi vysku
pai' gavę minėtus atsišauki
mus yra visiškai neteisingos. 
Sulyg-gi tos dienos pasekmių 
niekas nieko negalime praneš
ti, nes vyskupai savo su
rinktas kolektas siunčia Kard- 
Gasparri laiške nurodytu ad
resu būtent: “Banąue Fede- 
rale” Lau<mne Suisse. Vi- 
sos-gi aukos bus paskelbtos 
L’Osservatore Romano.

5) Kiti-gi vyskupai pagal 
jųjų pranešimus paskelbsian
tieji lietuviams kolektas vė
liau.

Mūsų komiteto manau pa
silieka priedermė ir labiau rū
pintis, kad visos vyskupijos, 
kur da kolektos nebuvo lietu
viams daromos, kad jos kiek 
galint greičiau įvyktų.

Visai nemanvdamos čionai 
išduoti mūsų Komiteto veiki
mo plačios atskaitos, nes tai 
bus padaryta vėliau, vien tik 
nurodydamas keletą 
manau užteks tos 
reikalą nušviesti 
spalvoje.

Kun. Pr.

visų pasaulį katalikiškose baž
nyčiose ir kad pats šv. Tėvas 
paaukavo 20.000 fr. dėl mūsų 
vargstančių brolių. Po tam 
pradėjo aukas rinkti ir buvo 
surinkta $14.50, kurie bus pa
siųsti į T. Fondų. Bėda, kad 
labai šaltai teatjaučia mūsų 
broliai savo tėvynę.

Ten Buvęs.

SO. MANCHESTER, CT.
2 d. birž. A. L. R. K. Moterų 

Sąjungos 28 kuopa parengė 
piknikų. Nors diena buvo ne- 
pergražiausia, bet žmonių pri
sirinko pusėtinai. Taip-gi at
silankė Hartford’o sujungie- 
tės.. So. Manchester’io mote
rėlės pradeda judėti, nors 
nesenai susitvėrė kuopa, 
jau keletą pramogų buvo 
rengus.

ALBANY, N. Y.

Aprašė apie lietuvius.
Vietos laikraštyje ‘1 The 

Knickerbocker Press” buvo 
indėtas ilgokas straipsnis apie 
Lietuvą. tAprašė p. Michael 
J. Louden vietos mokyklos is
torijos profesorius. Platokai 
išdėstyta Lietuvos istorija, su
sirišimą su Lenkija iki papuo- 
limo po Rusijos ir Vokietijos 
valdžiomis.

Albanyj lietuvių yra į 400.
Rep.

LEWIST0N, ME.
Klaidos atitaisymas.

“Darbininke” No. 67 įvyko 
klaida. Vietoje N. P. Šv. Mo
terų Dr-jos turėjo būti: N. P. 
P. Šv. MoterųDr-ja. Vietoje p. 
J. Šliužas, turi būti p. J. Čiu- 
žas.

15
nėję svetainėje prie 308 W. 
3rd. St., Chester, Pa., bus pra
kalbos. Kalbės K. Sčesnule- 
vičius, Yale Universiteto stu
dentas. Jo kalba patiks kož- 
nam bei vienam tiesą mylin
čiam žmogui; nepatiks ne
bent tiesos neapkenčiantiems 
apuokams, jei kurie iš jų atei
tų. Labai verta pasinaudoti, 
daug gero galima pasimokinti. 
Nuoširdžiai kviečia 17-toji L. 
D. S. kuopa.

Subato j 7:30 vai. vakare 16 
birželio, katalikių moterų są
jungos kuopa rengia prakalbas 
su pamarginimais ar net trum
pu teatrėliu, prie 12-tos ir 
Spring Garden gatvių Phila- 
delphijoj, Assumption Hali.

Kalbės tas pats kalbėtojas. 
Labai svarbu, kad moterų ir 
merginų susirinktų kuoskait- 
lingiausiai, nes bus kalbama 
apie moterų apšvietos reika
lingumą ir priemones tą ap- 
švietą įgyt

Nedėlios vakarą 17 birže
lio 7:30 vai. 13 toji LDS. kuo
pa nuoširdžiai kviečia kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti į 
šv. Kazimiero bažnytinę sve
tainę. Čia virš minėtas gar
bus kalbėtojas suteiks mums 
daug naudingų žinių visuome
niškame ir darbininkų klausi
me.

Daugelis So. Bostono lietu
vių birželio 5 dieną užsirašė 
Lietuvos piliečiais. Išpradžių 
registratoriai niekaip negalėjo 
peprasti, kas tai yra Lietuva, 
bet gavę' paaiškinimų, sutiko 
lietuvius užrašinėti Lietuvos, 
o ne Rusijos piliečiais.

Charlie Chaplin, garsusis ju
damųjų paveikslų juokdarys, 
užsiregistruodamas birželio 5 
dienų San Francisco, pasakė, 
kad jis labai noriai eitų į ka
rę ir karės lauke visus 
šposais juokintų.

Ant kiekvienų 385.000 
lies tonų iškasamų Illinois val
stijoje pasitaiko, kaip prane
ša kasyklų administracijos, 
vienas nelaimingas atsitikimas 
su darbininkais. Išviso į me
tus anglies Illinois valstijoje 
iškasama virš 63.000.000 tonų.

Londone gegužio 20 d. įvyko 
skaitlingas Didžiosios Britani
jos lietuvių susirinkimas, ku
riame išnešta rezoliucija rei
kalaujanti Lietuvių Tautai 
liuosybės ir teisybės. Toje re
zoliucijoje Anglijos lietuviai 
patol atsisako stoti anglų ar 
rusų kariuomenėn, pakol šios 
viešpatijos neužtikrins Lietu
vai laisvės. Kariauti už savo 
nelaisvę Anglijos lietuviai at
sisako.

Škotijos lietuvių darbininkų 
padėjimas dabar nekoks. Vi
sokiems produktams labai pa
brangus ir pakilus kainai ant 
reikalingiausių dalykų, sunku 
darosi pragyventi. Ypač tų 
atjaučia Glasgovo lietuviai.

vienam neteko daugiaus pa
matyti šio pasaulio — pragy
venęs ligonbutyje kelioliką va
landų — mirė. Tai buvo An
tanas Mikėnas. Ne už dyką 
priežodis: koks gyvenimas, to
kia ir mirtis; tarnavo degtinei, 
su ja ir mirė.

Nedėldienyje 3 d. birž. ant 
užbaigimo misijų buvo ir vys
kupas, kurs labai myl lietu
vius. Taipo-gi buvo ir sveti
mų kunigų. Ačiū žmonėms, 
kurie lankėsi maldnamin už 
pavyzdingą tvarką; mes minė
sime visą savo gyvenimą šias 
misijas.

Namiškis.

WATERBURY, CONN.
Konferencijos.

Šiomis dienomis pas mus bu
vo konferencijos, kurias laikė 
gerb. kun. Makauskas. Konfe
rencijos buvo šv. Juozapo ba-

MONTREAL, CANADA.
Labai mes džiaugiamės ir dė

kingi esam, kad Tėvai Mari
jonai asmenyje T. V. Kulikau
sko malonėjo ir mūs tolimų 
nuo pasaulio kampelį aplanky
ti. Daugelis žmonių ištaisė 
savo sielas tikra Kristaus dva
sia ir daugelis vietoj kokių 
nuogybių papuošė savo name
lių sienas šventais paveikslais, 
pašvęstais gerb. Misijonie- 
riaus. Čia pasirodo nykumas 
lopinimo žaizdų žmonių kad ir 
gerais raštais, kol jų pati vi
durinė sielos esybė, nebus at
naujinta ir sutvirtinta. Bran
gios mums Misijos Tėvo Vin
cento tuom gilesnės pasidarė, 
kad tame pačiame tarpe nau
dojomės malonėmis 40 valandų 
atlaidų. Teišauga Tėvų Ma
rijonų kongregacijos medis 
ant visos Lietuvos vaikų ir sa
vo šešėliu teikia pasilsį vi
siems suvargusiems nuo darbo 
ir ištroškusiems geresnės atei
ties jos nariams.

S. L. A. PASIULIJIMAS.
Birželio 11 dieną gavome iš 

p. A. B. Strimaičio, S. L. A. 
Sekretoriaus, tekstą pasveiki- 
kinimo kablegramos, jų siun
čiamos Petrograde susitvėru
siai Lietuvių Tautos Tarybai 
ir laišką, kuriame prašoma 
“Darbininko” Redakcijos pa
rašo po ta kablegrama.

Sumanymas S. L. A. siųsti 
pasveikinimus Rusijoje gyve
nantiems ir Tautos labui vei
kiantiems lietuviams geras ir 
lietuvių katalikų visuomenė 
pilnai, mūsų nuomone, tam 
žygiui pritars, tik negalės to 
padaryti sykiu su S. L. Ameri
koje.

Žinia apie pasveikinimo 
siuntimą mums duota labai vė
lai, nes tą pačią dieną, kaip 
pasveikinimas buvo jau siun
čiamas Rusijon. Laišką ga
vome birželio 11 dieną, tą-pat 
dieną ir atsakymo nuo mūs pa
prašyta.

Antra, mes, lietu vai ka
talikai savo tarpe laikomės 
vienybės ir turėdami Amerikos 
Lietuvių Tarybą, į kurią ke
lias atviras visoms srovėms, 
jai paliekame Lietuvių Tautos 
Tarybos pasveikinimo darbą 
atlikti.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavime, kuris įvyks Pitts- 
burgh’e, tikimės bus pada
ryta tam tikros rezoliucijos ir 
vardu visų Amerikos lietuvių, 
kuriuos atstovauja A. L. Ta
ryba, bus pasveikinta ir pa
remta Lietuvių veikėjų dar
bai, varomi nors ir svetimo
je šalyje, bet visų bendros tė
vynės naudai.

Ir toks pasveikinimas ar pri
tarimas bus bene geriausias, 
nes visos katalikų organizuo
tos visuomenės norą išreikš.

S. L. A. už pakvietimą ačiū.

ANSONIA, CONN.
Ateikite į susirinkimą.

L. D. S. 43 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks nedė
lioję birželio 17 d., pobažnyti- 
nėje svetainėje 7:30 vai. vaka
re. Meldžiame visus narius at
silankyti, nes daug yra svar 
bių reikalų neužbaigtų nuo 
praeito susirinkimo, ypatingai 
kad jau LDS. Seimas netoli, 
tai turime tinkamai prisiruoš
ti. Liko tik vienas mėnuo iki 
2-ojo Seimo. Mes hol-kas ne
same prisirengę ir narių neper- 
daugiausia. Tai-gi pasistengki- 
me nors po vieną naują narį 
prikalbinti. Naujiems nariams 
paaiškinkime, kad gaus dova
nai puikų kalendorių ir porą 
knygelių. Broliai ir sesutės 
pasidarbuokime!

43 Kp. Rašt.

Rusijos lietuviai mano pra
dėti organizuoti lietuviškus le- 
gijonus. Tuo reikalu pradė
jo jau rūpinties Kariuomenės 
gydytoju ir kariuomenės Me
dicinos Studentų draugija 
“Fraternitas Lithuanica.”

DRAUGŲ TARPE — SPĖ
LIOJIMAI.

— Mūsij liberalai didesni 
pirmeiviai už socijalistus, bent 
politišku atžvilgiu

— Kuomi tai prirodysi?
— Grynai — gryniausiais 

faktais.
— Na-gi?!
— Jau Šliupas su Rimka 

Europoje bulves kepa ir po ka- 
dugynns dėl sveikatingumo 
vyžas nešioja, o socijalistai 
dar tik dabar revoliucijai pini
gus renka.

— Bet Kapsukas jau išva
žiavo net į pačią Rusiją.

— Rusų priežodis sako: “o- 
din v pole ne voin” — vienas 
karės lauke ne kareivis — reiš
kia: nieko negiliuoja, nieko 
nenuveiks. O liberalai vra 
du.

— Verčiau? vienas geras, 
kaip du netikę.

— Bet jeigu jiems pasakyti: 
“Vy kak ni saditės, vsie ni ku- 
da negoditės — jūs kaip ne
tūpkit©, niekur visi netinka
te, kas būtų tuomet?

• .
— Visgi liberalų butų vir

šus, jie turėtų du niekur ne
tinkamus asmenis, o socijalis
tai tik vieną.

— Neužvydėtina liberalams 
perspektyva.

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.

CHICAGO, ILL.

Kame tikra priežastis.
Darbininko” No. 59 Naris 

rašo apie veikimą LDS. kuo
pos (ant West Side). Nurodo 
kaikurius jos trukdėsius. Bet 
čionykščius dalykus žinant y- 
ra abejonė, begu anas kores
pondentas geros valios varo
mas rašė aną žinutę. Jisai nu-’ ir užimantis. Po Koncerto šo- 
rodo, jog susirinkimai LDS. kiai.

Pranešu visiems, jog aš užlai
kau lietuvišką krautuvę, kurioj 
galite gauti Laikrodžių, laikro
dėlių, žiedų, Špilkų, Kompasų, 
Kryžių, Bronzalietų ir įvairių ki
tokių d&iktų. Taipgi rekordų vi
sokiose kalbose su puikiausiomis 
dainomis ir šokiais. Įvairiausio 
išdarbio Armonikų, . Smuikų, 
(skripkų), Klarnetų, Triubų ir 
daugybę visokių muzikališku ins
trumentų.

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

no krautuvėj yra gvarantuoti. Vieną kartą pirkęs pas mus, pa

siliksi ant visados mūsų kostumeriu. Taipgi pirkdami daug tavo- 

ro ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau.

me agentams. Užlaikome įvairus tavoro “in stock.” 
visokius instrumentus ant užsakymo.
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197 Broadway, S. Boston, Mass.
Telefonas^S. Boston 1194-w 

Daktarai dierą ir r.aktj.

z

Lietuviska-Polska 
LIGONINĖ.

a arba vi-
sai nemokėkite.
Tel. Baek Bay'6722

1 ir 2 Leverett Ave^ 
BOSTON, MASS. 
netoli Leverett St.

Atdaros dienomis ir nak-1 
tirais dėl vyrą ir moterų. Pri
vati šk i miegami kambariai. ] 

ĮŽANGA 30 centą.
♦

REIKALAUJU VARGONI
NINKO VIETOS. Esu atsa
kantis vargonininkas ir turiu 
paliudijimus nuo klebonų. At
sišaukite į “Darbininko” Ad
ministraciją, 242 W- Broad- 
way, So. Boston, Mass.

n

‘ ‘ Žvir-
“Pa-
“Mo-

Sv. Jono Evangelisto Blai
vininkų dr-jos valdyba turėjo 
savo knygų peržiūrėjimą ne
dėlioję birželio 10 dieną.

Jonas.

—

. Išviso............$250.88
20 gegužės savo bažnyčio

je surinkome .............. 1013.00

ELUSMcCLEARY CO
Prirengiam pilnai $150.00 

laidotuves ui

RAČIŪNO NAUJI PAVEIK
SLAI IR ILIUSTRUOTOS 

DAINELES ATSIBUS:
Subatos ir nedėlios vakare, 

Birželio 16-tą ir 17-tą dd. Šv. 
Jurgio parap. Lietuvių Nau
joj Salėje, Westminster ir 
Cardoni gat^ Detroit, Mich.

Seredos ir Ketvergo vaka
rais, Birželio 20-tą ir 29-tą d.d. 
Bažnytinėj Salėje, Rochester. 
N. Y.

James Ellis Co 
Kampas B ir B’way, 

SOUTH BOSTON.
PINIGAIS ARBA ANT 

IŠMOKĖJIMO.

ATDARA: Panedėlio ir Su
batos vakarais.

Jaunimo Ratelis nedėlioj, 
birželio 17 dieną rengiasi va
žiuoti ant farmų. Iš So. Bos
tono išvažiuos nuo E str. ‘ ‘ spe- 
cial” karais 10 vai. iš ryto.

Tel So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susiialbeti ir lietuvisakai.

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po pietŲ 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Į
--------------- -------------------- - ■■ ■ ------ —

Rusiškos ir Turkiškos;
MAUDYKLES. į

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

ir Harrison Avė.,!

' * A'., j/ ‘ ’? •• ■ , •* i

Tai naujoviškiausia “Darbininko” išleista knygelė, kuri 
tinka, ir katalikams ir socijalistams. Drišiol dar niekas nebu
vo išleidęs tokios knygelės apie soči jalianą, kuri tiktų ir kata
likams ir socijalistams.

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

Centrai Spa.
Broadway, So. Boston, Mass. 
Kampas Dorchester Street.

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rusių SAL
DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ice 
-cream), SODA ir CIGARŲ.

Taipgi įvairių
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032

Ką žmones sako

PIRMO ’' KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadwty,So. Boston,Man.

FRU DORCBBTH 81.

V.hnfru
nao* vai ryta aaoltval ryta
iki • vaL vakar*. iki 4 vai vakar*.

Apie P. Mulevičiaus išleistą knygelę

PATARLĖS IR IŠMINTIES GRŪDELIAI.”

Gerai žinomas lietuvių tautos veikėjas profesijo- 
nalas sako: —

“Perskaitęs p. P. Mulevičiaus išleistą knygutę vardu 
“Patarlės ir Išminties grūdeliai,” aš galiu sakyti, kad tai 
puikus rinkinys patarlių. Lietuviai turėtų tą knygelę lai
kyti savo namuose dėl skaitymo, liuosame laike, arba dėl 
pavartojimo prie argumentą. Patarlės yra tankiai ge
riausias ginklas prie argumentų

A A Šlakis, Advokatas.

Pirma toki knygelė lietuvių kalboje. Verta ke
liolikos dolerių, bet kainuoja tik 25c. Siųsk 25c. 
krasos ženkleliais šiandien adresuojant:

“DARBININKAS,”

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Oflao Xyno*
1-1P.M. 7-» P.M.

419 Boylitoi St, Boston, Mass.

Dr. Paul J. Jakmauh
('Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare J

509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.S 
Tel 502 S. B.

>, ! 1666 W&shingtan St Boston.

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRA2US! Ją išdir

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

J. RIMKUS
P. 0. Box 36, Holbrook, Mass

AR NORI GAUTI GERĄ
DARBĄ.

Mokykis amato
The Benu Pitman School of

Shorthand.
Katherine Evans Walsh valdytoja

Duoda dienines ir vakarines 
lekcijas Shorthand, Typewriting 
ir Stenotypy. Mokina po vieną. 
Darbas užtikrintas.

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

į i *"l1 V .'i <* _ Emsmf- I I Į 
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TUOJ REIKALINGAS VAR
GONINKAS. Užmokesties ne
mažiau 70 doL mėn. Kreiptis: 

Kun. J. Valaitis, 
Girardville, Pa.

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.” 

Sa. Boston, Maaa.
Už vieną sykį 50c.. 
” du ” 75b. 
” tris ” $1.00

UŽ paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno. 

“DARBININKAS,” 
242_ W. Broadway,

VISUOMENES ŽINIAI.
Porą savaičių prieš 20 d. ge

gužės buvau išsiuntinėjęs Bos
tono arkivyskupijos kunigams 
laiškus reikale rinkliavos Lie
tuvai 20 geg. d.

Pinigų siuntimui buvau nu
rodęs laiške du adresu: Old 
South Trust Co. banko ir mano 
adresą.

Mano vardu prisiuntė šie 
asmenys:
Petras Čaplikas...............$50.00
Francis Jablonsky............16.70'
Rev. S. Kuczas ........ 16.36 
Rev. Joseph’Krasnickas.,.11.74 
Charles F. Blanchard.... 10.00 
.T. J. Mahoney...................... 10.00
James P. F. Kelly.............10.00
F. X. Nap. Tanguay.............5.00
St. Francis de Sale Church,

James N. Supple Tr... 5.00 
X. Y..................................... . 5.00
Rev. J. Kuras...................111.08

Lietuvis baigė mokslus. Ke
tverge, birželio 7 d., atsibu
vo Bostono Kolegijos studen
tų užbaigimo mokslo paminė
jimas. 92 vaikinai gavo dak
taratą A. B. Tarpe tų buvo 
vienas jaunas lietuvis Antanai 
Mešlis A. B. Linksma mums 
lietuviams susilaukti . tokių, 
kurie- pabaigia augštesnius 
mokslus. Tikimės iš p. Meš- 
lio mūsų tautai nemažai nau
dos.

Sakunarf.
■ _____ x 

Šv. Petro ir Povilo dr-ja 
laikė susirinkimą birželio 10 
d., 2-trą vai. po pietų Šv. Pet
ro parapijos svetainėje dėl 
mirusio nario A. J. Mastaus- 
ko.

Lietuvią darbas. Subatos 
vakare du lietuviu susikivirči- 
no su darbininkais restauraci
joje, kuri randasi ant kampo 
C St- ir Broadvav. Dėl ma
žo ko būtų pradėję kumščiais 
glostytįes. Matyti, buvo ge
rai rudžio prisitraukę.

Tas-pats.

Rakande
Vertei

■ —
IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGELE

“Apie Religijos pradžia ir jos reikalingumą”
Parašė KUN. J. ŽIDANAVIČIUS.

KAINA: 10 centų.
VISAS PELNAS SKIRIAMAS NUKENTĖJUSIEMS

DĖL KARES.
Visi turėtų nusipirkti, kad geriaus apsipažinus su religi

ja ir sykiu sušelpsite nukentėjusius šuo karės. Labai tinkamos 
platinimui. Reikalaukite tuojaus.

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

Viso............$1263.88
Visi šitie pinigai indėti į Old 

South Trust Co. banką, iš kur 
netrukus bus išsiųsti per Tau
tos Fondą į Šveicariją.
a Kun. T. Žilinskas.
> ■ ---------------

Švento Petro parapijos ba
žnyčioje birželio 10 dieną, 9-tą 
valandą iš ryto prie pirmos 
komunijos priėjo apie 80 vai
kučių. Buvo laikoma iškil
mingos pamaldos. Giedojo 
Marijos Vaikelių choras. Mi
šias laikė kun. F. Kemėšis. 
Vaikučiams išduota gražūs pa
liudijimai

Prieš mišparus klebonas, 
kun. Tarnas Žilinskas inrašė 
vaikelius į Šv. Rąžančių. Vai
kučiai bažnyčioje užsilaikė 
gražiai ir tvarkiai. Už tai a- 
čiū reikia pasakyti p-lėms Ma
rijonai Kilmoniutei, Bronei 
Valeųtukei ir p. Pranui Stra- 
kauskui, kurie tvarką tarp vai
kelių vedė.

So. Bostono Lietuvių Koope
ratyviškos Bendrovės pirmi
ninkas, p. Antanas Kupstis, 
atsisakė nuo pirmininkystės ir 
greitu laiku išvažiuoja Rusi
jon. Taip-pat žada ir daugiau 
So. Bostoniečių ir apielinkės 
miestelių lietuvių važiuoti 
Europon.

Lawrence Vyčių kuopos ren
giamo išvažiavimo liepos 4 
dieną tikietų galima gauti 
“Darbininko” Redakcijoje. 
Išvažiavimas bus labai indo
mus, todėl pasiskubinkite visi 
iškalno tikietus nusipirkti.
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Paieškau pusbrolio Vincento 
ešikio Simano sūnaus; paeina 
iš Kauno gub., Ukmergės pav., 
Aluntos parapijos, Makilių so
džiaus. Meldimu atsišaukti šiuo 
antrašu:

M. šeikis,
129 Granite St.,

So. Boston, Mass.

Meterų Sąjungos 13 kuopa 
birželio 24 dieną šv. Petro pa
rapijos salėje rengia milžiniš
kas prakalbas, kuriose gerų 
kalbėtojų bus aiškinama apie 
Moterų Sąjungos naudą. So. 
Bostono lietuviai į šias pra
kalbas būtinai atsilankykite, 
nes daug svarbaus ir žingei- 
daus bus jose pasakyta. Pra
džia bus 7:30 vai. vakare.

Sąjungietė.
■ ■ ----- ■ -- a

Naujosios Anglijos L. D. S. 
Apskričio įsteigiamasis šuva 
žiavimas bus So. Bostone, šv. 
Petro parapijos salėje, birželio 
24 dieną, 1:30 vai. po pietų. 
Laukiama į tą suvažiavimą 
daug delegatų ir naudingi) įne
šimų Ir sumanymų. Suvažia
vimą šaukia LDS. l-mos kuo
pos valdyba.

Darbininkas.

_ South Bostone _>,_įšęinantis 
anglų laikraštis Šo. Boston 
Inąuirer duoda vėjo tiems tė
vams, kurių vaikai ateivius 
lietuvius, lenkus ir kitus pra
vardžiuoja ant gatvių ir ne
retai pagaliais ir akmenukais 
į juos meto. Tas laikraštis 
griežtai nuo visų reikalauja 
pagarbos ateiviams ir prisako 
tėvams savo vaikus mokinti 
gero, o ne blogo. Sako, vai
kų peiktinas pasielgimas su a- 
teiviais nemokančiais anglų 
kalbos ir negalinčiais kur rei
kia užtarties ieškoti, yra di
deliu šios šalies piliečių panie
kinimu.

Nuo savęs patartume visuo
se atsitikimuose, kuomet gat
viniai vaikezai ką iš lietuvių 
inžeidžia, tuojaus kreipties 
į policiją ir reikalauti baus
mės padaužoms, kad kitą syk 
nedrįstų užgaulioti nekaltų 
žmonių.

Dvi savaitės atgal Jonas 
Bern-tavičia pametė $116.00 
ant Boston Common daržo. 
Spėjama, kad pinigus ka» 
nors jam ištraukė iš kišeniaus. 
Patartina lietuviams su savim 
daug pinigų nenešioti, ypač 
kur išvažiuojant, nes nelaimė 
gali greit įvykti. Yra daug 
tokių žmonių, kurie tik ir 
taiko, kad kam pinigus iš ki
šeniaus ištraukti.

Bausmės ir labai smarkios 
bus uždėta, tų vaikų tėvams, 
kurie savo vaiki) neprižiūrės 
ir leis jiems bastyties be jokios 
priežiūros ant gatvių. Jau 
vienas anglas, rods, kelis šim
tus dolerių užsimokėjo už savo 
vaiko karingumą, apsireišku
sią seno žydo galvos sudaužy
me. Apsisaugokit ir lietuviai 
tėvai nuo panašių prajovų.

Gabijos Dr-ja subatoj, birže
lio 9 dieną parengė koncertą 
ir šokius Lietuvių Svetainėje. 
Buvo dainų ir muzikos šmo
telių. .Viskas nusisekė gana 
gerai. Vakarą vedė p. M. 
.Petrauskas. Žmonių ant kon
certo buvo nedaugiausia, bet 
ant šokių gana daug susirin
ka

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Lietuviai, norėdami pirkti farmas, privalote ge
rai apsižiūrėti kur ir kokią žemę perkate, nes kitaip 
galite baisiai apsigauti ir prarasti visus savo sun
kiai uždirbtus centus.

Mes stengiamės kiekvieno lietuvio atkreipti aty- 
dą ir patartam visiems pirkti farmas Wisconsino 
valstijoj, Clark paviete, nes čia yra viena iš geriau
sių ir puikiausių apielinkių dėl apsigyvenimo mū
sų lietuviams. Čia žemė yra puiki ir derlinga, juod
žemis, apačioje su moliu; visokie javai puikiai dera.

Šios farmos randasi pačiame viduryje Wiscon- 
sino valstijos, arti miestų, geležinkelių, mokslainių 
ir visų parankamų, kas tik žmogui reikalinga 
dabartiniame gyvenime. Čia farmas galima pirkti 
ant labai lengvų^ išmokesčių, nors ir biedniausias 
žmogelis gali įsigyti sklypą puikios žemės ir gyven
ti sau ramiai, nebijodamas bedarbės ir blogų lai
kų.

Atvažiuokite, o persitikrinsite patįs, nes kitaip 
negalite nuspręsti šių farmų gerumo ir žemės der
lingumo. Dėl platesnių žinių rašykite laišką, mes 
suteiksime sąžinišką patarimą.

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

Reikalaujame agentų kiekviename mieąte. Už
mokestį agentams duodame gerą. x

PARSIDUODA naujos ma
dos LOVA. Naktį gali būti lo
va, o dieną minkšta sėdynė. 
Parsiduoda labai pigiai, 
ma matyti vakarais.

S. M.
41 Gatės St., So. Boston, Mass. 

(Ant trecii] lubų.)

DR-JOS KURIOS “DAMT.
NINKĄ” TURI PAEMĄ 

UŽ ORGANĄ.
LIETUVIŲ PILIMIŲ DR- 
JA VAKAR. PENNSYL- 

VANUOJ. "
Prez. — J. Petraitis, 

1505 Carson St, 
S. S. Pittsburgh, Pa.

Vice-prez.: — K. Smigelskis, 
1 Eilėn St, 

Carrick Pa., 
Mt. Oliver St.

Prot. Sekr.: ■— J. Packevich, 
2107 "VVharton St., 

S. S. Pittsburgh, Pa.

Fin. Sekr. — Jos. Danksys, 
138 So. 20 St. •

Iždininkas: —B. W. Woshner, 
1514 Carson St.

Direktoriai:
J. Marcinkevicz, 

2106 Carson St.,
J. Janauskas, 

75 So. 19 £ St.,
M. Bražinskas, 

1110 Freyburg St.,

J. Kybartas,
2115 TVriglits St.,

P. Kildušis, 
1811 "VVharton St., 

Pittsburgh, Pa.
K. Vieraitis, 

1717 Arcena St.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

Janitor: — J. Tamkevičia, 
2025 Jane St.,

Marshal: —
C. Patckevich, 

1908 Merriman St.,
M. Bražinskas,

- 1110 Freyburg St., 
Pittsburgh, Pa.

Niekur kainos negali būti 
sulygintos Bostone su 

mūsų kainomis.
75c. Lindėja (linoleum)

35c. mąstąs.
$24.00 Geriausi vaikų veži

mėliai (Cairiages) $1&5O
$ 6.50 Geležinės lovos............. 4.75

20.00 Bresinės lovos.......... .1&85
15.00 šaldytuvai (Refriger- 

ators) ‘r.....................    .lOlfiO
5.00 Minkštais viriais ir a- 

pačia šieninkai (mat- 
resses)........................  3.75

13.00 Ąžuolinės kamodos... &85 
24.00 Aks, karpetos 9X12..J.7J5O 
14.00 Vilnonės ar valakni-

nės . ................................1(195'
7.50 Sulenkiami vežimėliai

vaikams ....................... 5.95
35.00 Ketvirtainės ąžuolinės

šėpos...............................26.75
Mes parodysime daugiausia ir 

pilnai pripildytus namus įvairios 
rūšies rakandais So. Bostone.

Turime šimtais visokią rakandą, 
nupiginta kaina, kuriuos mee- 
kiekvienam išrodysime ir taip-gi 
ją kainas.

MES GVARANTUOJAME U* 
KIEKVIENĄ PARDUOTĄ RA
KANDĄ.

Nusipirkite atminčiai iš 
“Darbininko” knygyno atvi
ručių su Tėvo kun. V. KULI
KAUSKO paveikslu. Labai 
gražiai atspausdintos ir parsi
duoda tik po 5 centus.

7U* •” ■1 —j
„■■* I ........................ - I - *11 !
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Sustok! Skaityk! 
Galvok!

Užlaikau visokios rūšies 
maldaknygių ir įvairių svieti
škų knygų.

Parduodu už pigią kainą.
Užrašinė ju laikraščius:

“Darbininką,” “Draugą, 
“Žvaigždę,” “Vytį,” 
blj,” “Tautos Rytą,” 
žangą,” “Moksleivį,” 
terų Dirvą” i¥ “Garsą.”

Galite gauti ir pavieniais 
egzemplioriais.

Kreipkitės pas:
Andriejų Kulbičką, 
7602 Aberdeen Avė., N. E. 

.Cleveland, Ohio.

< •<

PRASIMANO.
Mūsų idėjos priešai pradėjo 

leisti neteisingas paskalas a- 
pie “Darbininko” darbinin
kus, _ būk jie, L. D. S. nupirk
tais pinigais automobiliuje, 
važinėja ir tuomi skriaudą da
ro L. D. Sąjungai.

Turime čia pažymėti, kad 
L. D. Sąjunga nei vieno cento 
nėra pridėjusi prie automobi- 
liaus nupirkimo, o visus pini
gus patys “Darbininko” dar
bininkai sudėjo ir nusipirko 
automobilių. Ir nusipirko su 
ta išlyga, kad pirkimo lėšoms 
apsimokėjus, automobilius lik
tų L. D. S. savastimi. Vadi
nasi ‘ ‘ Darbininko ’ ’ darbinin
kai automobilių padovanos L 
D. Sąjungai. >

Dalykas aiškus kaip ant del
no. Kvailoms paskaloms nie
kuomet nereikia tikėti.

t ' A "| Muzikos Mylėtojams Naujiena
Detroit’an nesenai atvažiavo muzikas 

a Aleksandravičius, 
baigęs Varšavos nrazikalę konservatoriją, ir atidarė 

LIETUVIŲ MUZIKOS MOKYKLĄ.
Mokinama ant Piano, Smuiko, Choro Giedojimo 

ir Vargonininkavime. Taipo-gi išguldoma Teorija, 
Harmonija, Kontropunktas, Instrumentadja ir Mu
zikos Istorija.

Užsirašyti į bile kurį muzikos skyrių galima 
dienomis ir vakarais. Kaina labaix prieinama, o 
mokslus einančiam jaunimui nemaža nuolaida. Vi
siems, kurie norėtų pasimokyti muzikos, patariame 
imti lekcijas šioje lietuvių muzikos mokykloje. 

Adresas:
Ą. ALEKSANDRAVIČIUS 

Vedėjas •
180 Cardoni Avenue, Detroit, Mich.

I 
i
I
I

NUO ADMINISTRACIJOS-

Šiuomi pranešame visiems 
savo skaitytojams, kurių pre
numerata pasibaigė arba jau 
baigiasi, kad pasiskubintumė
te atnaujinti, nes mes kaip tik 
išsiuntinėjame pranešimus ir 
negavę jokio- atsakymo, turė
sime sustabdyti siuntinėjimu 
“Darbininką”

Taip reikalauja pačias, o an
tra pabrangus popierai negali
me siuntinėti ant abejo.

Kaip gaunate žinią tuojaus 
pasirūpinkite prisiųsti money 
order arba čekį;

Jeigu to negalite padaryti 
parašykite nors kada prisiusi
te pinigus.

Pasitikime, kad mūsų skaity
tojai ir rėmėjai paklausys ir 
nevilkins prisiuntimą.

“Darb.” Administrarija,


