
Rusijos tautos varosi prie Laukiama
neprigulmybės

Raudoniesiems Petrapilyje nepasiseke

Pasiskubinkite.

Žinokite savo teises

KIEK KRAUJO PRALIETA.
Yra aprokuojama, kad visa- 

svietinėj istorijoj kas 100-me 
tis karėse kraujo būdavo pra
liejama 1.200.000 galionų. Šio
je karėje, kurioj dalyvauja 18 
valstybių turbūt bus daugiau 
kraujo pralieta negu per kokį 
šimtmetį praeityje.

Visus indomaujančiuą atsi
lankyti kviečia Rengėjai.

ušaukti. Dabar girdi kongre 
sas gali pakenkti taikai ir lai 
svei daugelio tautų.

Sufragietės vis neduoda ra
mumo prez. Wilsonui. Perei
tų savaitę 25 sufragietės buvo 
suareštuotos, o 6 pasodintos 
kalėjiman. Bet jos vis nesi
liauja ir daro demonstarijas 
prie Baltųjų Bumų.

Dabartinis Graikijos vyriau
sia valdovas faktiškai yra Ve- 
nizelos. Jis pasirinks minis- 
terius, ir pats bus jų pirmi
ninku. Venizelos labai remia 
talkininkų pusę.

Karės lauke amerikonams 
vieta paskirta toj vietoj, kur 
susiduria anglai su francūzais. 
Tai amerikonai užims tų tarpa.

SUDEGĖ LAIVAS.
Meksike, Fronteros uoste, 

sudegė Meksiko garlaivis So- 
berano. Sudekė, kuomet ant

SUSIRGO GARSUS 
VOKIETIS.

SUFRAGIETĖS NEDUODA 
RAMUMO.

KAIP DALYKAI VEDAMI 
RUSIJOJ.

Graikijos reikalai pradėjo 
painiotis. Graikijos dabarti
nė valdžia reikalauja iš talki
ninkų, kad jos čielybė ir rei
kalai būtų užtikririti. Žada 
stoti karėn prieš teutonus. Bet 
Italija panorėjo valdyti šiau
rinę Graikijos dalį. Tai prieš 
tai labai smarkiai pasistatė 
Graikija.

^evičius- -krwpkrt$s 1 LiDfet 
Chicagos Apskričio rašt. p-lės 
M. L. Gurvfiskaitės 3347 Au- 
burn Av% Chicago, 111-

Orgąnizuokimės ir stiprin
kime savo pajėgas.

L. D. S. Centro Fin. Rašt. 
A. F. Kneižis.

NELENGVA PRIRENGTI.
Suv. Valstijų valdžia dabar 

rengia stovyklas dėl jaunų vy
rų, kurie bus netrukus sumo
bilizuoti ir muštruojami. Jų 
bus apie 600.000. Kad priren
gti jiems stovyklas reikės į 
80.000 darbininkų, reikės ce
mento į 75.000 statinių, 120- 
000 gaisrinių viedrų. Iš tų ke- 

jo ekspliodavo 12.000 tonų ga-1 lėto skaitlinių paaiškėja milži- 
zolino. niškumas viso to darbo.

Metinis Išvažiavimas-Piknikas
Rengia Draugystė Švento Jurgio Kareivio 

Liepos (July) 4 d., 1917 m.

Bangor, Me. — Popieros dir 
btuvių darbininkai sustreika 
vo reikalaudami trijų atmaini) 
Streikuoja 300 darbininkų.

ninkus eiti gatvėmis su obal- 
siais: ŠalinDuma- Šalin 10 mi- 
nisterių! Šalin anarchija! Ša
lin karė! Mes norime duonos 
ir laisvės.”

Ir tie riksmai liko balsu ty
ruose.

Vokietijos admirolas von. buvo f 
Tirp:tz apsirgo ir atvyko i St. Paryži 
Rlaise. Serga gan - sunkiai, tnetiės.
Jis buvo laivyno ministeriu. 
ir jam ministeriaujant buvo 
pastatytas Vokietijos laivynas

PASARGA: Važiuojant iš Bostono arba iš Cambridge’aus reikia 
imti Elevator į Forest Hill ir iš ten imt karą Grove and Washington 
St. ir važiuoti iki Grove St. Išlipus paimt Oakdale karą ir važiuoti 
iki East Dedam Square, o tenai lauks žmogus ir nurodys pikniko vie
tą. Visai arti prie karo. Jeigu tą dieną būtų lietus, tai piknikas bus 
perkeltas ant 7 d. liepos arba pirmą subatą Liepos mėnesyje.'

MAŽIAU TENUSKANDINO.
Pereitą savaitę Vokietijos 

submarinai nuskandino 28 gar
laivius. Daug mažiau, negu 
pereitose savaitėse. Pradžioj 
gegužio per vienų savaitę nu
skandinta buvo net 62 garvai- 
viai.

ŽINGSNIS Į KARĘ.
T* -

Brazilijos valdžia atšaukė 
savo paskelbtų neutralitetų. 
Reiškia padarė žinksnį linkui 
stojimo karėn.

Dabar Rusijoj, kur socija
listai išsijuosę veikia, viso
kias teorijas, tikybas, sek
tas, visokius klausimus gyve
nimo visi diskusuoja ir viską 
balsuoja. Susirinkimų laiko
ma tūkstančiais. Žmonės pai
kų socijalistėlių, anarchistė- 
lių kvailinami, skaidosi i viso
kias kuopas, susirinkimuose 
kelia menkiausius klausimus ir 
diskusuoja.

Kaip ten vedama dalykai, 
parodys šis pavyzdis. Petrog
rade laike vieno skalbėjų susi
rinkimo buvo šitaip. Viena mo-

P-nas Jonas J. Ramanauskas 
Bostono Kolegijos studentas iš 
Brockton, Mass. su socijalistų 
p. J. Perkūnu iš New York, N. 
Y. debatus: “Ar darbininkai 
gali sau pagerinti būvį per u- 
nijas, draugijas ir remdami 
privatiškų nuosavybę. Ar dė- 
damies į politiškas partijas.”

Rengia Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos 5-ta kuopa ir Lietu
vių Socijalistų Są-gos 34-ta kp. 
Įvyks 1 d. liepos (nedėlios,va
kare) 1917 m. 48 Green Štr., 
Svetainėje Waterbury, Conn.

' v Pradžia 7tą vai. vak.

APŽVALGINĖJO LAIVYNĄ.
Anglijos karalius Jurgis 

per penkias dienas lankė laivy
nų. Pamatė laivyno manieb- 
rus ir naujus laivyne pagerini
mus. Sugrįžo užganėdintas.

“Mums reikia astuonių va 
landų darbo dienos. Mes kas 
dien turime turėti liuoso laiko 
aplankyti savo prietelius ir pa
silinksminti. ”

“Ne, ne, ne!” suriko antra 
kalbėtoja. “Mums reikia kuo- 
daugiausia darbo. Aš noriu 
turėti tiek darbo kiek tik aš 
noriu ir dirbti tiek, kiek man 
patinka. Aš neturiu prietelių, 
kuriuos reikėtų aplankyti.

“Toji moteris klysta,” šau
kia trečia moteris. “Jei kuri 
iš mūs neturi prietelių, tai 
dėlto, kad ji neturėjo laiko 
prietelių ingyti, kaip kiti, kad 
turėjo. ’ ’

Ir taip begalo.
Žodžio laisvė ten yra pil

niausia. Visiems leidžiama 
kalbėti, kų tik ilori. Pavyz
džiui nedėlioj birželio 24 d. 12- 
ji armija diskusavo, kad ca
ras nėra saugojamas gerai. 
Buvo perleista rezoliucija ir 
toj rezoliucijoj buvo nurodyta, 
jog caras duodųs sargams vy
no. Rezoliucija buvo nusiųsta 
karės ministeriui Kerenskiui. 
Kerenskis tuoj nudūmė į Cars- 
koje Selo ir sargai pripažino, 
jog caras jiems duodųs kasdien 
butelį vyno. Bet girdi, jei 12- 
oji armija priešinga tam, tai 
jie nustosiu priiminėti. Sargai 
susirinko ir nubalsavo nepri
iminėti.

Visokių diskusijų, svarsty
mų dabar Rusijoj yra begalo, 
be krašto.

Kaukazo tautos skelbia, jog 
dabartinė Rusijos valdžia ne
gali turėti jokios pretenzijos 
prie jų. Sako senieji ryšiai 
laikiusieji tautas po caro lete
na sutruko ir todėl tos tautos 
turi taip tvarkytis, kaip jos 
nori. Gruzinai paskelbė, jog 
dabartinė Rusijos valdžia ne
gali jų kontroliuoti, neigi ga
li jiems liepti kitaip tvarkytis 
tautos ir šalies reikaluose, ne
gu jie patys nori.

Apie susitvarkymų Rusijos 
armijos ir laivyno dar nėra jo
kios kalbos. Laike revoliuci
jos milijoninė armija virto į 
govėdų ir reikia didžio geni
jaus, kad ūmu laiku jų sutvar
kyti ir pradėti karinį veikimų. 
Todėl Rusijos fronte nėra kari
nių veikimų ir gal jų nebus lai
ke šios karės.
Garsus Finlandijos prof. Hei- 

kel pasakė, jog be taikos Rusi
ja nesusitvarkys.

Raudonieji, vienok, ima ne
tekti intekmės. Kraštutiniai 
Rusijos socijalistai (bolševi
kai) yra priešingi dabartinei 
valdžiai ir reikalauja tuoj tai
kos. Jie buvo išanksto besi
rengią Petrapilyj surengti mil
žiniškas demonstracijas prieš 
valdžių birželio 23 d. ir reika
lauti taikos. Išlipino plaka
tus. Bet valdžia iš savo pusės 
išlipino plakatus, jog piliečiai 
turi ramiai užsilaikyti, o jei 
ne tai ginklu bus nutildyti. 
Tai demonstracijos buvo pil
nas nepasisekimas. Tas paro
dė, jog valdžia turi jau atsis
pyrimo žmonėse ir kad raudo
nieji jau atsipriklijo žmonėms.

Raudonųjų socijalistų plaka
tas šitoks buvo:

“Kapitalistai tebtęsia karę. 
Tokiuo būdu vis didina alka
nųjų skaičių. Sunkūs laikai ir 
nedarbas artina kontr-revoliu- 
cijų. Laikinoji valdžia atvirai 
duoda paspirtį kapitalistams 
ir buržuazijai. Mūsų kantrybė 
greit išseka ir savo norus ir 
troškimus parodysime ramia 
demonstracija. Mes, todėl, 
kviečiame kareivius ir *darbi-

KURSTO PRIEŠ KARALIŲ.
Pastaruoju laiku Ispanijoj 

lyg buvo aprimę. Dabar vėl 
neramumai atsinaujino. Ne
ramumai taip padidėjo, jog 
kaikuriose vietose paskelbta 
karės stovis. Ypač pasididi
no agitacija prieš karalių. A- 
gitacija pavaryta armijoj. Da
bar karalius Alfonsas jau ne
labai tegali pasitikėti armija, 
negali tikėties, kad prasidė
jus kur nors revoliucijai, ga
lės remtis ant kareivių.

Ispanijos karalius ir val
džia daugiau palinkus prie 
talkininkų. Tai daugybės 
vokiečių šnipų veikia visur ar
ui: joj, tarp darbininkų ir vi
sit kur sali, skleizdami maiš

Viena iš gražiausių vietų Bostpno apylinkėje OAKLAND 
GROVE E. DEDAM, MASS. Griežš Švento Jurgio Kareivio 
Lietuvių Benas po vadovyste A. Brūzgos; todėl visi lietuviai 
ir lietuvaitės, kaip vietiniai, taip ir iš apylinkių nepatingė
kite atsilankyti ant šio pikniko, kad paskum nereikėtų graudy- 
tis. Ne visada galima išgirsti ir pamatyti tokį benų ir kito
kių žaislų. Yra užkviestas garsus paveikslų traukėjas A. La
pinskas, kuris nutrauks paveikslus visų atsilankiusiųjų ant 
pikniko. Programas bus labai įvairus.

1) Cambridge base-ballininkų susirėmimas su Norwood’o.
2) Maišuose bėgimas.
3) Virvės traukimas.
4) Bulvių rinkimas.
5) Suaugusių vyri) lenktynės.
6) Mažų mergaičių lenktynės.
7) Įvairių įvairiausių žaislų, už kuriuos atsižymėjusieji

gaus dovanas. ,
ĮŽANGA: vyrams 35c., moterims ir merginoms 15c.

Kviečia PIKNIKO KOMISIJA.

SUGRĮŽO DARBAN.

Schenectady. — General E- 
lectric kompanijos darbininkai 
buvo sustreikavę, dėlto, kad 
kompanija buvo priėmus vie
ną negrą studentą. Kompa
nija užtikrino darbininkams, 
jog visai nemano daug jų 
traukti, kad gali) gale turėtų 
pigesnius darbininkus.

IŠ KARĖS TARP “SAUSŲ
JŲ” IR SLAPIŲJŲ.

Suv. Valstijų senate dabar 
eina smarkiausios diskusijos 
apie uždraudimą vartoti javus 
ir kitokius valgomus produk
tus išdirbimui svaigalų. Da
bar kol kas pridėta, kad prez. 
"VVilson pagal savo nuožiūrų 
galės pavelyti išdirbti vyną iš 
uogų, jei žinos, jog kitaip tos 
uogos nueis niekais. Apskri
tai imant visas senato kryps
nis eina prie uždraudimo iš
dirbti svaigalus laike karės. 
Garsus senatorius Lodge eina 
prieš uždraudimą. Bet jo kal
bos nedaro didelės intekmės į 
senatorius.

NORWOOD, MASS.
PRASIDĖS 10 VAL. RYTE IR TRAUKSIS IKI 

VĖLAI NAKTIES.

KERTA “PELNINGĄ 
PATRUOTIZMĄ.”

Senatorius Johnson, kalbė
damas apie svaigalų išdirbimo 
uždraudimą pasakė, kad jei 
neatsižvelgiama laike karės į 
kraujo praliejimą, tai tuomi 
labiau negalima atsižvelgti, jei 
kokių kapitalistų kišenius nu
kentės. Pasakė, . jog pelnin
go patrijotizmo negalima pa
kęsti. Ir priminė, jog plieno 
išdirbėjai prieš karę imdavo 
už savo tavorą $21-$25 už toną. 
Karei prasidėjus pakėlė iki 
$42.56, o dabar kuomet Suv. 
Valstijų valdžia paklausė po 
kiek pardavinės plieną, atsa
kė, kad po $95.

RUSIJOS PAKRAŠČIAI NO
RI ATSISKIRTI.

Rusijos valdžia namie pra
dėjo tvirtėti. Pradėjo ją 
remti ir ja pasitikėti vis dides
nės žmonių minios. Už tad 
pakraščiuose, kur gyvena sve
timos tautos vis labiau varo
si prie atsiskyrimo nuo Rusi
jos, nes dabartinė Rusijos val
džia nežada joms to, ko tos 
tautos reikalauja.

Finlandija vis labiau varosi 
prie neprigulmybės.

Finlandijos senatas išleido 
naujas st-ampes su tautišku 
liutu ir rožėmis. Pirmiau 
ant štampų buvo Rusijos val
stybės ženklai. Šitas mažmo
žis yra didelė demonstrancija 
prieš Rusiją ir žingsnis prie 
neprigulmybės. Finlandjija, 
matyt, sutartinai ir tvirtai va
rosi prie neprigulmybės.

Malorosija, arba Ukraina 
vis labiau krypsta prie nepri-
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F. V.

ir tie socijalistai, kurie sako-Imas buvo geresnis negu Ame- 
Į si idėjai dirbą. i rikoje. O po karei galima ti

kėtis, kad viskas dar labiau 
pagerės. Dėlto visi ruoškimės 
į Lietuvą.

ut&rninkais, Ketvergau tt sudmohos. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų iv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje........................
į Užrubežyje metams.........................................

“DARBININKAS” 
(The VcgHfc

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

Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Sūbseription Kates:

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

'*D A R B I N I N K A S”
242 W. Broadway, South Boston, Mass.

$3.00
$4.25

Drūčiai abejojame apie to
kios idėjos prakilnumą, kuri 
eina greta su įvairiais nešva
rumais puldančiais žmogaus 
dvasią ir kūną.

Ar-gi jau socijalistų laikraš
čių redaktoriai nepajėgia savo 
ir savo bendradarbių minčių 
išreikšti kultūringoje, etiškoje 
formoje ir nors išdalles pasi
rodyti inteligentais.

Laikas būtų kad ir mūsų so
cijalistams daugiaus laikrašti
nę etiką pagerbti ir apvalyti 
lietuvių kalbą nuo baisaus žar
gono.

A. L.

$3.00
$1.50
$4.25

PRIE NAUJŲ SUMANYMŲ.
Lietuviai socijalistai iš 

“Naujienų” abazo sumanė su
tverti Amerikoje lietuvių dar
bininkų tarybą ir tą savo su
manymą “Naujienų” redakci
ja nesvietiškai pusti pradėjo. 
Tuojaus pradėta naujai suma
nytos tarybos obalsiai kelti ir 
skelbti ilgus projektus naujo 
darbo vvkdinimui. ‘ ‘ Naujie
nų” sumanymą parėmė “Ke
leivis;” “Laisvė” kol kas ne- 
utrališką poziciją užėmė, bet 
užtai “Kova” LSS. organas 
visu smarkumu “Naujienų” 
sumanymą kritikuoti pradėjo 
ir griežtai pasakė, kad nepri
tars “Naujienų” darbui.

“Darbininko” bendradar
biai jau gana plačiai paaiški
no “Naujienų” siekius ir nu
rodė, kad sumanyta “Naujie
nų” taryba yra ne kas kitas, 
kaip katalikų darbininkų gau
dymui meškerė, arba, tie
siau pasakius, stiprinimas 
‘ ‘ Naujienų ’ ’ pozicijos, kuri 
nuo tūlo laiko labai susilpnėjo 

^ ir nukrypo x nuo bendro lietu
vių socijalistų tikslo — Sąjun
gos. Dabar Amerikos lietu
viški socijalistai \skylo į du 
abazu: vienoje prfiėje stovi 
L. S. Sąjūnga su “Kdva” ir 
kartais joms pritariančia 
“Laisve,” kitoje-gi “Naujie
nos,” ‘ 
socijalistai, kurie iš socijaliz- 
mo ne idėjos, bet biznio lau
kia.
:* “Kovos” pozicija naujame 
socijalistų skilime pasirodė 
tvirtesnė. Čia buvo daugiaus 
idėjos, o ir pati LSS. yra vis
gi organizacija su nemažu 
skaičiumi narių ir kiekvienam 
savo sumanymui turi 
pamatą ir paspirtį.

“Naujieniečiai” ir 
viečiai” laikosi vien 
biznio pamatų, 
tvarkosi ir valdosi ir savo dar
bo paspirčiai neturi jokios or
ganizacijos. Kapsuko atvy
kimas Amerikon dar labiau 
lietuviškų kapitalistų padėji
mą apsunkino ir jie pradėjo 
kovai už savo būvį ieškoti į- 
rankių.

Su L. S. Sąjunga nei “Nau
jienos” nei “Keleivis” nega
lėjo sutapti, nes visiems buvo 
aišku, kad idėjos su bizniu 
nesujungsi. '“Kova” stoja už 
socijalizmo grynoje formoje 
vykinimą, o “Naujienos” 
svajoja apie turtų koncentra
vimą. Reikėjo mūsų socija
listams persiskirti, ką jie ir 
padarė ir dabar varo vieni ki
tiems smarkią konkurenciją.

Kad “Kovos” intekmę su
mažinus, “Naujienos” ir pra
dėjo“ Amerikos lietuvių darbi
ninkų tarybos” obalsiu kel
tu Tai organizacijai susida
rius “Naujienos” užimtų va
dovaujančią rol| lietuvių soci
jalistų veikime ir sąjungą vi
sai nustelbtų. Ir dar kaip ku- 
driai “Naujienos” pradėjo 
savo darbą.

Katalikams parodžius “Nau
jienų” tikrąjį tikslą, jos su
šuko, kad katalikai, baisiai 
naujo sumanymo išsigando ir 
tyčia nori “Naujienų” darbui 
užkenkti. Tuomi norėta so
cijalistų mintis nukreipti nuo 
paties sumanymo ant katalikų į

ir tuom pačiu laiku socijalis
tų Sąjungai įvaryti kylį.

Turime dabar pastebėti, 
kad lietuviams katalikams 
“Naujienų,” sumanymas visai 
mažai apeina, nes jame bema
to jokio lietuviams katalikams 
darbininkams pavojaus. Lie
tuviai katalikai turi savo dar
bininkišką organizaciją L. D. 
Sąjungą ir tvirtai jos laikysis- 
“Naujienų” tveriama “darbi
ninkų tarybos” gali būti nau
dingos ar nenaudingos lietu
viškam socijalizmui, bet kitų 
srovių darbininkams jos neuž
imponuos, nes visi aiškiai su
pranta tikslą tokių “tarybų.” 
Socijalistiškos ylos maiše ne
užslėpsi — ji turės išlysti ir 
kaip ant delno pasirodys, kad 
“Naujienos” ir jų pasekėjai 
tarybas tveria palaikymui Gri
gaičių ir Michelsonų autorite
to, o ne skurdžiij darbininkų 
naudai.

Bereikalo “Naujienos” pra
simano ir apie tvėrimą “rymo 
katalikų darbininkų tarybos.” 
Tokios tarybos katalikai - lie
tuviai darbininkai nemano 
tverti ir nėra reikalo, nes jau 
jie turi savo organizaciją L. D. 
S., kurios Amerikos lietuviams 
darbininkams pilnai užtenka 
savo reikalij aprūpinimui.

Gali “Naujienos” tverti ką
“Keleivis” ir visi tie Hįk nori, gali savo pasekėjus 

nizuoti į kokias nori tarv- 
lietuviams darbininkams 

ten vietos nebus, todėl 
nematine nei reikalo į tų ta- 

ius gilinties.
Pažymėjome savo laikrašty

je “Naujienų” sumanymą, 
kaipo naują, apsireiškimą lie
tuvių socijalistų judėjime, o 
kad tas judėjimas yra tiesia
mas “Naujienų” užgrobimo 
sau socijalistiškos intekmės 
tikslais, tai ne mūsų kaltė. 
Už tai “Naujienos” tegul ba
rasi ne ant “klerikalų,” bet 
ant tų nelaimingų dolerių, 
kurie tūlus socijalistų vadus 
verčia net idėjos socijalizmo 
atsižadėti, bile tik būtų jų ka
pitalistiškos užmačios užtik
rintos.

Lietuviai darbininkai katali
kai savo sąjungoje vis labiau 
tarpsta ir vis daugiau rimtų 
pajėgų ingi ja — po socijalistiš- 
kas'“tarybas” nėra jiems rei
kalo dairyties.

m

geresnį

“Kelei- 
tik ant 

Privatiškai

VALYKIME KALBĄ. ,■ *-■ ■ -
Tūli socijalistų laikraščiai 

pastaruoju laiku baisiai susi- 
demoralizavo. Beskaitydami 
juos, surandame ištisus strai
psnius tokia neskania žargo- 
niška kalba parašytų, kad tie
siog nejauku darosi. Varto
jama tokie vulgariški išsitari
mai, kuriems vieta ne spau
doje, bet gatvėje ar bent to
kioje vietoje, kur saulės spin
duliai nepasiekia Jei jau so
cijalizmo skleidėjai vulgariš- 
kumu, pornografija mano sa
vo pasekėjų dvasią stiprinti, 
tai vargingas to socijalizmo

I
į tai vargingas to socijalizmo I 
I padėjimas, kuris ne ant žmo
nių proto, bet ant gyvuliškų 
jausmų veikia. Tamsiems žmo
nėms jis patinka, jie suranda 
jame savo blogųjų geidulių at
spindį, bet kaip gali sau mai- 

jsto tame ur*1 ‘ * * J
■■ f

‘ APIE KALVIUS.

Bent kiek apsipažinę su a- 
jnatninkų abelnu paskirstymu, 
turi mebent trumpai pakalbė
ti apie kiekvieną rūšį, atskirai 
ir taip:

Pirmiausia reikalingi Lietu
voje sodžiaus kalviai. Bet tie 
kalviai turi žinoti ko iš jų Lie
tuvos gyvenimo aplinkybės 
reikalaus. Jeigu jie to nežinos 
ir neprisirengs būti tinka
mais gerai tuos reikalavimus 
atlikti, jų pasisekimas nėra 
užtikrintas. Bet jeigu jie tin
kamai prisiruoš ir savo prie
dermes gerai galės atlikti, jų 
pasisekimas bus kuogeriausis.

Kiekvienas kalvis, kurs se
niau apleido Lietuvą turi su
prasti, kad Lietuva daug kuo
mi nužengė pirmyn. Dabar ū- 
kėse kaip didesnėse taip ir ma
žesnėse veik viskas ariama ge
ležiniais plūgais, akėjama ge
ležinėmis įvairių rūšių akėčio
mis, daugel vietose javai va
loma mašinomis, kuliama veik 
visur mašinomis. Šitą visą 
turint mintyje, jau kalvis pats 
supranta, kad iš jo bus reika
laujama pirmiausia gerai mo
kėti kaustyti arklius, o juo la- 
biaus taisyti ir “nustatyti” 
plūgus ir abelnai pataisyti vi
sas mašinas prie ūkininkvstės 
vartojamas. Tas kalvis, kuris 
tuos dalykus sugebės greitai 
ir gerai atlikti, bus darbais 
apsivertęs iki akių skylės — 
na, žinoma turės ir gerą už
darbį. Lietuvos žmonės ir 
prieš karę važiuodavo pas ge
rą kalvį su reikalu net už ke
lių mylių ir nesigailėdavo, kad 
ir brangiai už darbą užmokėti, 
bile tik tasai darbas būdavo 
gerai ir į laiką padarytas.

Iš dvarų kalvių ir-gi tas pats 
yra reikalaujama ir dar daug 
tokių vietų yra, kur kalviui 
užkraujama priedermė “maši
nisto,” tai yra kalvis turi val
dyt garu varomąją kuliamą 
mašiną ir lokomobilių.

Miestelių kalviai tą patį 
veikia, tik jiems dar dažnai 
prisieina ir įvairūs apkausty
mai daryti prie taisomų ir 
naujai statomų namų, kas ži- 
nęma jau daugel kuomi įeina 
į sritį amato, “šaltkalvystės- 
-sliesorystės.”

Didžiosios pramonės kalviai 
dalijasi į dvi rūši. Kalviai dir
banti iš pripratimo iš prakti
kos ir kalviai specijales kalvy
stės mokyklas užbaigę. Bet 
jiems uždarbys dažniausia y- 
ra pritaikomas pagal jų gabu
mus, tik žinoma, jiems darbai 
vis dideliuose miestuose kur 
randasi didesnės fabrikės.

Šaltkalviai-sliesoriai taip- 
pat daugiausia dirba c&dejjnn- 
se miestuose prie fabrikių, 
prie geležinkelių ir prie namų 
statymo, bendrovių ir žinoma 
geri šaltkalviai visuomet ima 
gerus pinigus.

Paskutiniais prieš karę me
tais Lietuvoje kalviai dvaruo
se imdavo didesnes ordinari- 
jas ir algas už dvaro užveiz- 
das. O miesteliuose laikydavo 
po keletą pagelbininkų ir mo
kinių, nes darbo neaprėpda
vo ir, žinoma, tas jiems ei
davo į sveikatą. Ne naujiena 
būdavo Lietuvoje kalviui į die
ną uždirbti dešimts rublių, o 
tris keturis rublius, tai kaip 
jie patys išsireikšdavo, snaus
damas ir karčemą ganydamas 
ir tai padarydavo.

Bet, abelnai imant, kolviai 
iš Lietuvos į Ameriką tiktai 
nuo kareiviavimo ir važiuoda- 

|vo, o šiaip jiems Lietuvoje 
pastaraisiais laikais gyveni-
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PAS NAUJĄ A. L. T. SEK
RETORIŲ.

Kaip yra žinoma, 
Tarybos suvažiavimas Pitts-
burgh, Pa. 22 birželio išrin
ko savo sekretorium p- J. G. 
Miliauską, buvusį T. Fondo 
iždo globėją. Be to pati Ta
ryba paskyrė jį pirmininku 
pildomojo komiteto d^senai įs
teigto Našlių ir Našlaičių Fon- 
d, atsisakius nuo tos vietos 
kun. Dr. Pr. Augustaičiui.

Tad p. J. G. Miliauskas iš 
Pittsburgh, Pa. tapo dabar 
vienu iš svarbiausių mūsų vi- 
siuomenės žmonių, į kurį dau
gelio akys bus nukreiptos.

Netrukus po Pittsburgh’o 
seimų aplankau p. Miliauską 
Politanijos banke, kad paty
rus naujo A. L. T. sekretoriaus 
mintis, pienus ir sumanymus 
ir kad pranešus apie tai pla
čiajai visuomenei. Rimta, in
teligentiška išvaizda, jau žils- 
tantieji plaukai, geros akys 
ir giliai išmintinga kalba iš
syk užkariauja pasitikėjimą 
to, su kuriuo p. Miliauskas 
kalba.

— Visuomenė uždėjo ant 
manęs sunkias pareigas, pasa
kė p. Miliauskas. Suprantu 
jų svarbumą. Bet, Dievui 
padedant, stengsiuos pagal iš
galių jasias išpildyti.

— Kaip Tamsta žiūri, — už
klausiau jo, — į mūsų srovių 
santikius ir į galimybę sutarti
no veikimo? Ar tikitės ko 
nors gero iš pasitarimų komi
sijos? Juk bene Tamstą in- 
galiojo A. L. T. tarties su kitų 
srovių atstovais, jeigu šie pa
norės tų tarybų? ✓

— Taip, atsakė p. Miliaus
kas. Esu tam ingaliotas. Lie
tuvos laisvės reikalavimais su 
liberalų srove mes juk beveik 
nesiskiriame. X) ir socijalis
tai bene pasidarys sušnekame- 
sni. Jei ne pastovi vienybė, 
(į kurią aš ne labai te tikiu) 
tai bent sutartis atskirais rei
kalais .galėtų lengai įvykti. 
Svarbiausia turėtume susitar
ti, kad vieni kitų prieš kita
taučius nešmeižtume ir nau
dingo veikimo netrukdytume.

— Na, o kaipgi su Lietuvių 
Dienos pinigais ? paklausiau 
p. Miliausko? nejaugi jų glo
bojimas pavesta išimtinai libe
ralų srovės atstovams?

— Anaiptol ne, atšovė p. 
Miliauskas, kiek piktokai su
raukęs savo tirštus antakius. 
Mes jaučiamės turį priedermę 
prieš lietuvių katalikų -visuo
menę, kuri mus į tą komite
tą rinko. Kol pinigai neiš
siųsti ir negauta žinia apie jįj 
gavimą Lietuvoje — mes tebe
same to komiteto nariais. Da
bar ir Tautos Fondo seimas 
mus prispyrė prie sienos, pa
reikalaudamas išpildyti mūsų 
priedermes. Liberalai nesis
kaitė su mūsų reikalavimais ir 
protestais. Reikės griebtis aš
tresnių priemonių, juo labiau, 
kad ir Tautos Fondo seimas 
mus tam ingaliojo. Aš jau 
turiu nužiūrėjęs vieną iš ge
riausių Pittsburgh’o advoka
tų, kuriam pavėsime šitą bi- 
lą, kaip tik gausiu tam tik
rus ingaliojimus iš kitų narių; 
kun., Augustaičio, p. Krušins- 
ko ir p. Lukoševičiaus. Pini
gai turi būti greitai išsiųsti į 
vokiečių užimtą Lietuvą. .

— Kaip Tamsta tikiesi tvar
kyti veikimą Našlių ir Našlai
čių Fondą?

— Aš jau turiu nužiūrėjęs, 
atsakė p. Miliauskas, keletą 
žymiausių amerikonų, kuriuos 
tikiuos inprašti į to fondo, 
komitetą; Mūsų fondo kasi
ninku rodos apsiima būti žino
mas ne tik Pittsburgh’o, bet 
ir visoje Amerikoje milijonie- 
ris p. H. C. McEldavney, pre
zidentas Union Trust Compa- 
ny, kurios kapitalas pernai 
metų pabaigoj siekė $255.977.- 
712.00. Tikimės taip-pat gau
ti keletą senatorių ir kongres- 
monų. Už jų pečių galima 
bus drąsiai veikti. Galime

tikėties nė vien piniginių an- I 
kų, bet ir susilaukti užuojau
tos ir paramos mūsų politiš
kiems siekiams.

— Ar Tamsta girdėjai apie 
Pittsburgh’o apielinkių Vyčių 
subruzdimą, kad “Vyčio” re
dakcija ir spaustuvė būtų įs
teigta Pittsburgh’e? Kokia 
Tamstos nuomonė apie tai!

— Tai būtų begalo pagei
daujama, atsakė p. Miliaus
kas. Čia senai reikia doro 
laikraščio. 20.000 lietuvių ka
talikų mūsų apielinkės ligšiol 
neturėjo katalikiškos spaustu
vės. Su “Vyčiu” atvažiuotų 
bent 2-3 prakilnūs inteligentai, 
kurie imtų gaivinti visą, apie- 
linkę.

Palinkėjęs gerbiamam vei
kėjui viso labo, atsisveikinau 
su juo.

špokas.

Įvairios žinios.
“Draugo” Spaudos Bendro

vės kapitalas bus padidintas 
nuo $25.000.00 iki $50.000.00, 
o kiekvieno šėro vertė bus su
mažinta nuo $25.00 iki $10.00. 
Taip nutarė “Draugo” spau
dos -Bendrovės specijalis susi
rinkimas ir šio nutarimo pra
nešimas induotas jau valstijos 
sekretoriaus ofisan.

Šv. Jurgio parapijoje, Chi
eago, III. birželio 3 dieną su
rinkta nuo karės nukentėju- 
siems lietuviams $632.00. Dėl 
tūlų priežasčių aukos nebuvo 
renkamos šv. Tėvo paskirtoje 
dienoje gegužio 30, bet vė
liaus. Šv. Jurgio parapijos lie
tuviai savo duosnumu visas 
Chicagos lietuvių kolonijas 
pralenkė.

Šv. Kazimiero vienuolyne, 
Chieago, III. užbaigė šįmet 
mokslus sekančios lietuvaitės: 
p-lė Anelė Evaldaitė gavo 
High School diplomą. Kalba
mokslio _ (Grammar Grades) 
diplomus gavo p-lės Ona M. 
Jeverauskaitė, Marijona G. 
Venckiutė, Ona M. Valai- 
čiutė, Ona M. Makštaitė, 
Aleksandra C. Bereskaitė.

Indiana Harbor, Indiana L. 
P. Kliubo ir SLA. kuopos pa
rengtose prakalbose publika 
neleido kalbėti M. Šalčiui. 
Prakalboms salę buvo nusam
dęs pats M. Šalčius.

Rusijos buvusio caro Miko 
numylėtinė Kšesinska apskun
dė Rusijos Laikinąją, valdžią 
ant 2.000.000 rublių už tai, kad 
valdžia leido kairiųjų socija
listų vadui Leninui ir jo drau
gams jos palociuje laike revo
liucijos apsigyventi. Raktus 
nuo savo palociaus Kšesinska 
gavo, bet socijalistai iš jos 
palociaus atsisakė išsikrausty
ti.’

--------- < \
Airijos mieste Cork Sinn 

Feinerių organizacijos nariai 
parengė demonstraciją. Anglų 
kariuomenė į demonstrantus 
pradėjo šaudyti. Vienas už
mušta, o keli sunkiai sužeis
ta.

Britanijos valdžia nenori 
Rusijon leisti lietuvių, rusų ir 
kitų tautų žmonių, nes ten ir 
be to daug anarchistų, sulig 
Britanijos valdžios nuomonės, 
privažiavo.

Vokiečių kalba Kaune lei
džiamas laikraštis “Kovmoer 
Zeitung” išspauzdino vokiečių 
kalboje knygutę: “Lietuvos 
Vaizdeliai,” kurioje išgiriama 
Lietuva, jos žemė ir miškai. 
Vokiečių valdžia jau padariusi 
viską, kas tik buvo galima pa
daryti Lietuvos prigimties tur
tams padauginti. Ir visus tuos 
pagerinimus vokiečiai darą ne 
Lietuvos, bet savo naudai. 
Apie tai plačiai rašo einantis 
Škotijoje lietuvių laikraštis 
“Išeivių Draugas.”

ATSAKANTIS MAISTO 
PASIRINKIMAS.

Mūsų kūnas dažnai yra pri
lyginamas prie mašinos. Ir tei
sybe jis turi daug panašumo. 
O žmogaus skilvis yra tai it 
mašinos-kūųo krosnis, į kurį 
laiks nuo laiko reikia indėti 
kuro-valgio, kad mašina-kū- 
nas neapsistotų. Juo geresnį 
kurą dėsime krosnių tuo ge
riau jis degs, tuo geriau ir 
mašina eis. Taip yra ir su kū
nu, jei/jo krosnin-skilvin ge
rą kurą-valgį dėsim, tai kūno 
organai veiks atsakančiai.

Bet mašinos krosnis, kuren- 
damosi vis genda ir mašina dį- 
la. O kūno kuras-valgis ne
tik suteikia spėkų visam kū
nui, bet dar-gi atitaiso nusi
dėvėjusias kūno dalis, o ma
žųjų tas pat kuras budavoja 
visą kūną. Kaikurie valgiai 
teikia mums spėkų, energijos, 
o kiti teikiaTstatomosios ir at- 
budavojamosios medžiagos. 
Aišku, todėl, jog visiems bū
tų ant naudos šiek tiek pasi
rinkti atsakantesnį maistą, 
prisitaikant prie amžiaus, prie 
darbo ir prie metų laiko. Juk 
kiekvienam aišku, jog vasarą 
reikia prisilaikyti nuo tij val
gių, kurie teikia karščio. Tie, 
kurie vasaros kaitrose silpsta, 
alpsta, gatvėse sudrinmba, ku
riuos saulė užgauna, valgo 
neatsakantį maistą vasarai. O 
karštį teikiantieji valgiai yra 
riebalai, cukrus, krakmolas. 
Vasarą ir reikia prisilaikyti 
nuo valgių, kuriuose yra daug 
riebumo, cukraus ir krakmo
lo.

Tie, kurie sunkiai dirba, 
tai jiems nusidėvi kūnas, tai 
jiems reikia atstatomosios me
džiagos. O jos yra piene, kiau
šiniuose, sūryje, žuvėje, rie
šutuose, pupose, mėsoje. Sun
kaus darbo darbininkas tokių 
valgių turi tris sykius dau
giau gauti, negu ofiso žmogus, 
arba darbininkas, kuris dir
ba prie mašinos be prakaito. 
Lengvo darbo darbininkų val
giai turi būti daržovės — mor-

kai, burokai, cibuliai, kopūs
tai ir tt. Žinoma ir jiems rei
kia atstatomosios medžiagos, 
t. y. ir jie negali atsisakyti nuo 
pieno, kiaušinių, mėsos, o 
tik jie jų turi vartoti daug ma
žiau, negu sunkaus darbo 
žmogus.

Matome, jog labai naudin
ga daug,maž taikinti savo mai
stą prie metų laiko ir prie už
siėmimo.

Mūsų kraujo temperatūra y- 
ra 98-99 laipsniai. Jei kraujo 
temperatūra pakįla arba nu
puola ant dviejų laipsnių, tuo
met tai kūne darosi skanda
las. Toks pakilimas arba nu
puolimas temperatūros yra li
gos ženklu. Jei mes atsimin
sime, jog vasarį oro tempera
tūra pakįla iki 100 laipsnių, tai 
suprantama, kad sunku tuo
met užlaikyti normalę kraujo 
temperatūrą. O jei čia prisi
dės dar neatsakantis maistas, 
tai nedyvai, kad toks žmogus 
turės bėdos. '

Mažesnė žmonių dalis tesu
laukia 40 metų amžiaus, o 100 
metų amžiaus visai nedaugelis 
tesulaukia. Vargu bau koks 
žmogus pragyvena savo amžių 
be ligos. Liga yra paprastas 
apsireiškimas tarpe civilizuotų 
žmonių ir nepaprastas tarp 
laukinių žvėrių, arba laukinių 
žmonių.

I

Miliardierius Rockefeller y- 
ra aukojęs 125 milijonus do
lerių tyrinėjimui ir kovai prieš 
ligas. *

APIE ŠALTAKOŠĘ.
Suvienytose Valstijose per 

metus šaltakošės sunaudojama 
100.000.000 galonų. Tas atsiei
na $150.000.000.

Pasak daktarus šaltakošė y- 
ra neblogas užsigardavimas. 
Bet jos išdirbvstė nėra po val
džios priežiūra. Todėl tai dau-* 
gelyje vietų šaltakošė nešva
riai gaminama. Nurodoma, jog 
daug karštligių, vidurių suge
dimų, užsinuodijimų esti dėl 
nešvarios šaltakošės.

Vakaro valandos.

New-Yorke įvykusiame bir
želio 11 dieną lietuvių susirin
kime išnešta rezoliucijos prieš 
tas tautas, kurios nori lietu
vius pasisavinti.

Iš visos dienos valandų, va
karo valandos galima priskai- 
tyti prie meiliausio ir ramiau
sio žmogui laiko. Kuomet 
viskas nutyla, kuomet saulu
tė slepiasi už miško ir kalnų, 
kuomet prietemio pilkas rūkas 
palengvu kįla augštyn ir die
nos šviesą apgaubia nakties 
tamsa, tuomet sieloje sukį- 
la jausmai ir galima įgauti į- 
vairių bei stebuklingų įspū
džių. Vakaro valandos pri
guli prie poilsio laiko. Jose 
randa poilsį nuo darbo pagrį
žęs darbininkas, jose randa 
poilsį ir tie, kurie protu ir 
mintimis per dienas dirba. 
Vakaro valandos tai meiliau
sias laikas, nes tada galima 
užmigdyti širdies skausmus 
besigėrint ir beklausant vaka
ro tylos šnabždesio. Ir ko
kios tos vakaro valandos yra 
stebuklingos.

Visi dienos linksmumai bei 
liūdnumai slenka dar sykį per 
mūsų galvą ir tuomet tik męs 
galime jais pasigėrėti. Pama
tome visą savo dienos darbą, 
kurį męs esame nuveikę ir ar 
toli nužengėme pirmyn. Va
karo valandos yra meilausios 
mūsų mintims. Nes tuomet 
tik mūsų mintįs gali laisvai 
skrajoti po berybių platybes, 
skrajoti augštomis erdvėmis 
net į pačią padangę ir ten ieš
koti ramumo poilsio...

Tai vėl grįžti į praeities lai
kus, kur kūdikystė, kur ža- 
vėjaučių dienų laikai... Kur 
jaunų dienų draugės ir drau
gai su kuriais tekdavo sykiu 
daug malonumo praleisti. Per
bėgi mintimis visus takelius, 
kur mažam tekdavo bėgioti, 
ir ak, kaip malonu palieka 
tuomet ant širdies.

Vakaro valandos tik ir gali

j sukelti tokius jausmus, už- 
! žavėti žmogaus sielą, bet sy
kiu ir sujudinti gailestį. Tan
kiai kartais vakaro valandose 
ašaros suvilgo akis. Kodėl? 
Todėl, kad jos liuosiau gali 
riedėti per veido skruostus ir 
lieka kartais nepatėmytos ki
tų. Bet sykiu jos atneša ir 
palengvinimą, sieloje tuomet 
pasidaro ramu ir lyg, kad vi
si liūdnumai atslūgsta nuo 
krūtinės... Vakaro valandose 
greičiaus mūsų mintįs nubėga 
ir ten į tą ašarų pakalnių šalį 
į brangią Tėvynę. O ypač 
dabar kuomet ji yra vargin
game padėjime, kuomet pui
kiausi jos miestai ir sodžiai iš
deginti, laukai, miškai nute- 
rioti, karės kardu ir žmonės 
išsisklaidę po visas šalis, ne-r 
turi gal pastogės kur prisi
glausti. Bėgame tenai minti
mis ir klausiame; ar mūsų' 
tėvelis, močiutė, broleliai su- 
sutės dar gyvi?. ..Ir ar mės 
nors vienu savo kąsniu pasi
dalinome su jais, papenėjome 
juos? Ar persistatėme sau 
nors vieną dalį tų vargų ku
riuos jie kenčia? Anaiptol! 
Nors ir nubėgame mintims te
nai su pagelba, bet ta mintis 
ir darbas pas mus lieka kartais 
nejudintas nei iš vietos ir eina 
vėl viskas į užmiršimą.

Malonus prietemis vakaro 
valandų primena mums, kad 
ateis toks laikas, kuriame gai- 
lėsimės to ką dabar neįyykdi- 
nome, bet jau pataisyti bus 
pervėlu.

Mūsų gyvenimo laikas bė
ga grai tai nelyginant upėje 
vanduo. Todėl tai turime iš 
jo naudotis praleisdami jį ge
riems darbams. 0 tie geri 
darbai pasiliks amžinai neiš- 
įdildomi. Mūsų Tėvynė pada-

■1



DARBININKAS.

rys darbą užrašus į savo kny- 
_gas, tą sūnų ir ddkterų, ku
rie ją mylėjo. Vakaro valan
čiose gamta ir ta atrodo stebu
klingai graži ir daug meilesnė. 
Kiek ji tuomet turi patrauki
mo prie savęs, tuomet kada 
viskas nutilsią, kuomet pa
puošia ją paslaptingas mėnulis 
iškįlęs ant dangaus, kuomet 
žvaigždutės mirgėdamos pra
deda rodytis viena po kitai ant 
-dangaus skliauto, kuomet 
žvenlučio vėjalio pučiami me- 
-džią lapeliai juda ir šlama, o 
.gėlių kvapas pripildo pilną o- 
rą. Tuomet tik ir sielą žavė
jo ir migdo jausmus. Tuomet 
lik ir laikai atsidavimui bega
linėms svajonėms, galėtum 
rodosi svajoti ir svajoti be ga
lo. ..

Vakaro valandose poetai ir 
"tie bene tik suranda daugiau- 
-sia įkvėpimą savo jausmams. 
O ką jau bekalbėti apie meilu-

žius? Jiems tik bene bus 
šios valandos meiliausios iš 
visų. Sutemus vakarėliui jie 
ilgisi viens kito ir skubina, 
kad tik sykiu praleisti tas ma
lonias vakaro valandas. Sy
kiu padūmoti, sykiu klausyti 
tyliai šniokščiančio upelio, la
kštučių paslaptingą balsą ir 
sykiu savo sielomis skrajoti po 
berybią erdves, kur ošia ra
mumas, kur naujas pasaulis 
svajonių... Žodžiu sakant va
karo valandos neišskiriant 
mūsų visą, visiems jos yra 
meiliausiu laiku. Galima jas 
priskaityti kaipo prie palai
mintą valandą, nes dieną pra
leidus, vakare greičiaus mū
sų mintįs nubėga ir pas Aug- 
ščiausiąjį. Nešame tuomet min
timis savo maldas pas Jį o Jis 
tada mus išklauso ir palengvi
na nešti mums sunkią gyveni
mo naštą.

Z. Bagdžiuniutė.

v — - ''—
kuopos ir tuomi prisidėtą prie 
į vykinimo svarbaus dalyko. 
Toliau buvo, svarstoma apie 
kasos padidinimą. Pirm. p. 
Ruseckas aukavo “Draugą” 
išlaimėjimui. Ižd. Juozas Šū
kis aukavo puikų laikrodėlį, o 
Jurgis Emužis aukavo kryželį 
savo rankomis padarytą. Visi 
nekantriai laukiame pamatyti, 
kaip išrodys tasai kryželis.

Toliau buvo svarstyta apie 
pramogą. Nutarta būtinai 
prieš Kalėdas surengti teatrą. 
Nariai patys vaidvs kokį vei
kalą, o režisierium bu sp. Ru
seckas.

Kuopa nepaprastai gertu au
ga. Žinoma, galėtą dar ge-ljevė bene bus tik liberalams 
• _______ J* T_ -A 1  •_______ A ' _ —- .

Nuotrupos.
“Keleivis” “Naujienas” 

pabučiavo ir ant kapitalistiš
ką pietą abudu nuvažiavo.

r■ i ■ i ■■

Lietuvių Socijalistą Sąjun
ga visai sumenkęjo. Net patys 
draugai socijalistai jos nebe- 
paiso.

“Moterų Balsas” labai so
čijalistiškai “Moterų Dirvą” 
pradėjo akėti.

Lietuvos Atstatymo Bend-

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
Tik ką atėjo į “Darbininką” 

iŠ užimtos Lietuvos šiems as
menims laiškai.

Juozas Vitkevičius (Girard- 
ville, Pa.)

Petras Šaparnis (Bingham- 
ton, N. Y.)

Jonas Dapkus (Woroester. 
Mass.)

Povilas Žukauskas,
Valerija Šiaulaitė 

\ Juozas Dailida,
Ignacas Balčiūnas, - 
Ignas Valančiunas, 

S. A Daunoras,
Mikalina Teresevičienė 

Omaha, Neb.)

Prašant šią laišką reikia at
siųsti 5c.‘ stampomis padengi
mui siuntimo lėšų.

Piknikas.

(So.

B

Sm

Kas girdėti lietuvių kolonijose

at-

HOMESTEAD, PA.

K. Sčesnulevičius.

Su nekantrumu laukėme 
■važiuojant to naujo darbinin
ką reikalų gynėjo ir apaštalo 
-Gi išklausę jo prakalbos, pilni 
•džiaugsmo ir pasitikėjimo žiū
rime i ateiti. Dievas veda mus 
savo išmintingais keliais. Ji
sai, matyt, gailisi mūsą var
gą ir tiesia mums pagelbos 
ranką. Ilgai mus laikė apglė
busi tamsa. Ėjo pas mus vie
nas paskui kitą melagingi prie- 
teliai, kurie stūmė mus Į pa
žeminimą. Dingo viltis geres
nės ateities.

Bet laikai atsimainė. Atėjo 
nauji] žmonių. Pasigirdo nau
ją balsų. Tie nauji balsai, lyg 
saulutes spinduliai nušviečia 
mums tamsią mūsų buitį, pra- 
bįla Į mūsų prakilniuosius jau
smus, atsiliepia į mus su pa
garba, kelte kelia mus iš 
snaudulio, nesusipratimo ir į 
darbą rimtą žadina.

Toks yra Sčesnulevičius. Tai 
nauja ir skaisti pajėga, tai di
delis darbininkų prietelius, tai 
stambus oratoriškas talentas, 
tai ateities darbininkų vadas. 
Beklausydamas jo prakalbos 
turi tikrą dvasios pokylį. Kal
ba plaukia lengvai ir dailiai. 
Gyvybė, energija virpėte vir
pa. Sčesnulevičius — tikras 
darbininkų prietelius, myli 
juos ir tai žymu iš jo tono ir 
viso kalbos turinio. Sčesnule
vičius gerbia darbininkus. Ne- 
užgaulioja, nežemina ją, nepri- 
kaišioja jiems jų silpnybių. Jis 
tik aiškina blėdingas ir skau
džias gyvenimo aplinkybes ir 
kviečia į kovą su tomis aplin
kybėmis, ir ragina tverti nau
jas geresnes gyvenimo sąlygas. 
Sčesnulevičiaus idealas — tai 
šviesus, doras ir stiprus darbi
ninkas, ne vergas geidulių ir 
aplinkybių, bet valdovas ir ka
ralius savęs ir tų aplinkybių, 
kuriose jis gyvena. Sčesnule
vičius — žmogus giliai tikin
tis. Tad atkartotinai pabrie- 
žia svarbą tikybinių pamatą 
gyvenimui ir darbininkų klau
simo išrišimui. Sčesnulevičius 
— vienytojas, jungėjas, cemen- 
tuotojas darbininką luomo. 
Tad kuoaiškiausiai išdėsto rei
kalingumą organizuoties vi
siems lietuviams katalikams, 
katalikams darbininkams į 
vieną Sąjungą. Sčėsnulevi- 
čius vien kvėpuoja ir gyvuoja 
LDS. dvasia ir jos siekiais, i- 
dealais. Tad į kiekvieno klau
sytojo širdį giliai indeda min
tį ir norą prisidėti prie L. D. S.

Toksai yra Sčesnulevičius.
Duok Dieve mums daugiau 

tokią Sčesnulevičių.
Nepasigailės sugaišto laiko 

tasai, kurs nueis paklausyti 
Sčesnulevičiaus.

Korespondentas.

siųsti reikalavimus preziden
tui Wilsonui, kad tas įstaty
mas būtą atšauktas. Aukos 
buvo renkamos dėl sušelpimo 
socijalisto Mooney. Kalbėjo 
taip-gi ir vietiniai socijalistai: 
Jonas Ustupas, P. M. Balsys, 
B. J. Navickas ir Jonas Sliesa- 
riunas.

Jonas Keras.

riau augti, bet sulyginant su 
kitomis kolonijomis, tai pas 
mus labai gerai einasi.

Laike prakalbą tikimės la
bai daug laimėti narių.

gerovė. Katalikams tik ret
karčiais savo statymą parodo.

Rašt.

NEWARK, N. J.
Į susi rinkimą

L. Vyčių 29 kuopa laikys 
pusmetinį susirinkimą 2 d. lie
pos Lietuvią Svetainėje 180-2 
N. Y. Avė. 7:30 vai. vakare.

Tai-gi nuoširdžiai meldžia
me Vyčius ir Vytės atsilankyti 
nes išpuola rinkimas naujos 
valdybos sekančiam pusme
čiui o mes žinome, kad nuo 
valdybos darbštumo prigulės 
gerovė mūsą ateities ir taip-gi 
rinkimas delekatų į V L. V. 
kongresą.

v*

Koresp.

“Laisvė” “taurininkus” jau 
glosto ir žada jiems socijalis
tą žemiškame rojuje visą pė
dą draugiškos makalienės.

Tautiški šulai są katalikais 
dirbti nenori, o socijalistams 
vergauti žada uždyką.

Amerikos lietuvią peštuki- 
zmas pradės Rusijos lietuvią 
tremtinią tarpe gimdyti nau
jus izmus.

Rusijos karės ministerį Ke
renskį už revoliucijos užbai
gimą socijal-revoliucijonieriai 
iš savo partijos išbraukė. Sa
ko, socijal-patrijotu išvirto.

LIETUVIAI IR LAISVE.

WINDS0R, ONT.

Royal Bank Buildinge buvo 
Lietuvių mitingas pas lietuvį 
daktarą Čapą. Tikslas buvo 
toks: Visi sveikai protaujan- 
vienos geros dr-jos, kuri steng
sis kaip galėdama dirbt, kad 
pastatyt tikrą lietuvišką namą, 
ar tai Kanadoj, ar tai Detroit, 
Mich. Visi pripažino jog tai y- 
ra geras daiktas. Tada dakta
ras Čapas pasakė karštą pra
kalbą, katra visiems patiko. 
Jis darodinėjo, jog lietuviai, 
katrie gyveno Detroite ir ap- 
linkėje sudėję po vieną dolerį 
lengvai gali pastatyt savo na
mą locną ir nebereikėtų mums 
landyti po svetimus kampus. 
Toliau kalbėjo, jog labai daug 
lietuvii] eina pas žydus gydy
tis ir da pas tokius, katrie y- 
ra visiškai ne daktarai, tie 
dažniausia užnuodija ir sunku 
tada išgydyti. Tada sako, a- 
teina pas mane apsiverkdamas 
ir šaukia, jog tie neprieteliai( 
žydai apgavo, ištraukė visus 
pinigus ir sveikatą. Todėl, sa
kė daktaras, darbininkai tu
ri labai saugotis stebuklingą 
daktarą.

Toliau kalbėjo p. M. Čiur
lionis iš Detroit, Mich. Labai 
gražiai papasakojo apie lietu
viškus gabumus ir prekybą. 
Priminė istoriją apie Vytautą, 
Keistutį, Algirdą ir tt.

Paskutinis kalbėtojas p. VI. 
Narkevičius gražiai papasako
jo apie kooperatyvišką dr-ją. 
Galą gale inkurta “Koopera
tyvas.” ■

Drevė.

MONTELLO, MASS.
Vietinė socijalistą kuopt 

buvo surengusi mas-mitingą 
panedėlyje, Tautiškame Name- 
Kalbėjo Martinas Dusevičius 
iš So. Bostono. Vienbalsiai nu
tarė priimti rezoliuciją kurio
je visi prisižada priešinties 
konskripcijos įstatymui ir pa-

CLEVELAND, OHIO.

■šaunus veikimas.
LDS. 51 kuopa laikė savo 

mėnesinį susirinkimą birželio 
24 d. Pirmiausia nariai pradė
jo svarstyti svarbą ir didelį 
sumanymą, būtent įsteigti ko
operatyvišką bučernę. Jau vi
siems begalo inkirėjo brangu
mas ir todėl visi nariai karštai 
pritarė įsteigimui tokios bu- 
černės. Jei žydeliai gali pa
sekmingai biznį varyti, tai 
kodėl mes to negalime daryti, 
jei tik sukrusime, remsime 
savuosius, gerai vesime biznį. 
Jau buvome beeiną prie nuta
rimo apie bučernę, bet atsi
minta jog keleto ąarią nebu
vo, tai apie tokį svarbą nuta
rimą nebalsavo. Todėl pirm. 
A M. Ruseckas paprašė, kad 
kuoplačiausia skleistame apie 
tą sumąnymą žinias, kad visi 
tuo užsiinteresuotų, taip-gi 
kad visi nariai ateitą į sekan
tį susirinkimą galutinai nutar
ti apie kooperaciją. Kartu la
bai pageidautina, kad kuo
daugiausia narių rašytųs prie

CHESTER, PA.
Svarbios konferencijos.

Nuo birželio 17 iki birželio 
24 d. čia buvo laikomos kon
ferencijos šv. Antano bažny
čioj. Jas laikė visiems žino
mas tėvinainis gerb. kun. Dr. 
A. Maliauskas. Žmonią visais 
vakarais buvo labai daug. Ėjo 
ir tokie, kurie jau per metą 
metus nėra buvę bažnyčioje. 
Gerb. konferentas 
mums svarbiausius 
klausimus.

Cieilikai rengėsi 
šunybių daryti, 
begėdžiai.

v •

išgvildeno 
gyvenimo

bažnyčioj 
bet neišdrįso

J. M.

BALTIMORE, MD.

Negirdėtos prakalbos.

Šiuo kartu baltimoriečiai 
turėjo progą išgirsti šaunių 
kalbėtoją prakalbas, kokią dar 
Baltimorėj negirdėjo. 18 d. 
birželio LDS. 30 kp. dėka kal
bėjo p. K. Sčesnulevičius. Jis 
plačiai gvildeno darbininką 
klausimą ir aiškino LDS. tiks
lą, draug ragindamas visus 
prisidėti prie LDS. Taip-gi 
nurodė šunybes socijalistą ir į 
kokią klampynę jie veda dar
bininkus.

Jis savo kalboj nurodė, kad 
Kataliką Bažnyčia visuomet 
rėmė ir kėlė mokslą ir apšvie- 
tą; kad tik per katalikus dau
giausia visokią išradimų ir pa
tobulinimą įvyko ir dabar į- 
vyksta.

Jo kalba gana visiems pati
ko. Delnų plojimui nebuvo 
galo. Tarpais padeklemavo p- 
lės O. Čičirkiutė ir V. Matu- 
kaičiutė. Prie LDS. prisirašė 
apie 12 naują narių. Prakal
bose žmonių buvo pusėtinai.

Antros prakalbos įvyko 24 d. 
birželio. Šiuo kartu kalbėjo 
visiems gerai žinomas garsus 
kalbėtojas Aleksandras Rač- 
kus iš Chicago, UI.

Jis kalbėjo apie socijalistus.
Jis kalbėjo apie socijalistus. 

Čia kalbėtojas kaip ant delno 
nurodė visas jąją paslaptis, 
tikslą ir ką žmonija turėtą, 
jei socijalizmas įvyktą. Čia 
visko negaliu surašyti ką gerb. 
kalbėtojas pasakė, pasakė la
bai daug ir naudingą dalyką. 
Jo kalba visiems labai patiko. 
Nors kalbėtojas ilgai kalbėjo, 
bet nei vienas nesijudino nuo 
sėdynių, visi su didžiausia a- 
tyda klausė iki pabaigos.

Kalbai pabaigus p. Račkus 
kvietė publiką statyti klausi
mus. Bet visiem sbuvo aišku 
tai ir klausinėt nereikėjo daug. 
Kalbėtojas baigė dėkuodamas 
už gražų užsilaikymą.

A. B. C.

Amerikos lietuvią kataliką 
spauda pasidarė labai harmo- 
niška, o socijalistų baisiai 
babiloniška.

Pas liberalus daugiaus nie
ko nebeliko, kaip tik klerika- 
liškos kulnis. Apie jas mū
są'“tautininkai” net eiles ra
šyti pradėjo.

Šliupas stabmeldišką Japo
niją mano paversti laisvamani
ška viešpatija. Net Kalifor
nijos atsižadėjo.

Jei lietuvišką laisvamaniu 
centralinis komitetas virstą 
lietuvišką socijalistą šelpimo 
įstaiga — Bulotos taškas gar
džiai nusijuoktą ir dar smar
kiau pasipūstą.

Perkūne, dievaiti, nemušk 
lietuvišką santaikaitį, 
peštuhaitį trenk kaip šunį 
dą.

bet
ru-

be-

AGLONA, Viteb. gub.
Visur pilna mūsą pabėgėlių. 

Visur jie vargsta. O ypač 
vargsta jie Aglonoje, nes jo
kios medžiaginės pagelbos iš 
niekur negauna. Buvo steng
tasi gauti L. D. Centro K. į- 
galiojimas, bet lig šiol jokio 
atsakymo nėra-

Laimė dar, kad nors dvasi
nis tremtinią padėjimas čia 
geresnis, negu kur kitur. Mat, 
susidarė čia karštą lietuvią 
kuopelė; toji kuopelė sumanė 
nors palinksminti vargšus va
landėlę. Kovo 9 d. buvo su
taisytas jiems vakaras. Vaidi
no J. Tumo dijalogą: “Žemės 
ar moteries.” Vaidino labai 
puikiai. Dar puikiaus dekla
mavo, būtent: M. Vaitkaus 
“Svajonę,” “Pabėgėlio atsi
minimą,” J. Aukštaičio “Ar
to jaus skundą,” Putino “Var
gstantiems broliams” ir 1.1. 
Deklamuotojai taip mokėjo 
pratarti į širdį klausytojams, 
kad net ašaros suvilgė akte.

Visą Eglonos tremtinią var
du širdingai dėkuoju artis
tams mėgėjams ir prašau, kad 
nepamirštą savo brolių ir kitą 
kartą.

A. Kirminaitis.

(Iš “Lietuvią Balso”)

LAWRENCE, MASS.
Lietuvos Vyčių 78-tos kuo

pos Lawrence, Mass. rengia
mas išvažiavimas žada būti di
džiausiu pasisekimu. Ir kodėl 
ne_ Pelnas skiriamas nuo ka
rės nukentėjusiems. * Naujos 
Anglijos lietuviai, atjaučia tė
vą, brolių ir seserų vargams 
Lietuvoje. Vyčių kuopos su
važiuos iš visos Naujos Angli
jos: Worcester’io, Brockton’o, 
So. Bostono, Athol’io, Nashua, 
N. H., Lewiston, Me. ir iš kitą 
miestukų. Draugijos iš Ha- 
erhill, Lowell, Lavrence ža- 

ža atvažiuoti. Programas su
rengtas įvairiausias ir pui
kiausias. Bus:

1. Base-Ball. Los du smar
kiausiu Lietuvią Base-Ball 
“Teamai” visoje Amerikoje, 
So. Bostono ir Brocktono. Ku
rie išlaimės, bus Naujos Angli
jos “championai.”

2. Dainuos Worcester, Brock
ton ir Haverhill chorai.

3. Kalbės geriausi kalbėto
jai.

4. Bėgikai: vyrai, merginos 
ir vaikai.

5. Ant laivuko irstimasis.
6. Plaukimai.
7. šokiai
8. Puikiausia orkestrą.
9. Skaniausi valgiai.
10. Puikiausias piknikas.
Tai-gi Naujos Anglijos lietu

viai nepraleiskite tos progos, 
bet visi atsilankykite koskait- 
lingiausia. Piknikas trauksis 
iki 10-tai valandai nakties.

Jeigu tokia nelaimė atsitik
tų kad lytą, tai piknikas bus 
atidėtas iki subatai, liepos 7-ai 
dienai, 1917 m.

KAIP PRIVAŽIUOTI: Ku
rie važiuos per Bostoną arba iš 
Bostono, lai paima “trainą” 
ant North Station ir važiuoja 
iki North Lawrence. Tenai 
tegul paima ant kampo Essex 
st. ir Hampshire st. “karą” 
Methuen Town Farm, kuris 
privež iki vietos.(Pelham Inn) 
Kurie iš Lavrence arba per 
Lawrence važiuos tegul tą pa
tį karą ima.

Rengimo Komisija.

IDEALŲ VIENODUMAS.
Liberalas. Jeigu katalikai 

labiau susipras, tai mums ga
las. Negana ką turėsime eit į 
Lietuvą kiaulių ganyt bet dar 
badas gal prispirt net sun
kesnius darbus dirbt.

Cicilikas. O kodėl nesideda- 
te prie mūsų? Socijalizmas vi
sagalis išgelbėtų ir jus.

Liberalas. Gana, jau gana su 
savo galybe, nei svieto nejuo
kink. Jūs nei tiek negalite 
kiek mes, viens tik raudonu
mas.

Cicilikas. Žinoma, kad taip, 
bet, kur raudona ten gražu, o 
kur gražu ten gerai, ir kur ge
rai tenai — laimė. Ko dau
giaus trūksta, ar gumbą į kak
tą.

Liberalas. Kad jau taip lai
mingi, tai kuriems paibeliams 
nuolatos burnojate ir keikiate 
netikusį surėdymą?

Cicilikas. Čia tai vėl kas ki
ta. Jokio surėdymo, niekuo
met nebuvo ir nebus pilnai 
gero, bet pati svarba tame kad 
dabartinis surėdymas yra ne 
mūsą darbas tai jisai dėlto ir 
niekai. O kaip mes savotišką 
surėdymą įvesime tai kad ir 
visas svietas raudodamas cyp
tą ir vaitotų mes jį girsime ir 
gana, taip kaip tautiečiai savo 
niekam netikusį tavorą.

Lib. Tai-gi, taigi, jei kaip 
tai mudu dar ir susišnekėtūva. 
Juk tautiškas ar tarptautiškas 
o kvailių išnaudojimas ir ap
gaudinėjimas vis toksai pat 
dalykas. Už dolerį viskas ga
lima ir viskas daroma. Tai 
mūsą toksai obalsis.

Cicilikas. O mūsų šventa 
priedermė ir idealas.

Liberalas. Duokš snukutį pa
sibučiuosi va.

Cicilikas. Urral.. Vienybėj 
galybė!..
Miliauskas, kiek piktokai us-

F. V.

SKAITYKITE IR PLATYKITE 
“DARBININKĄ”

Milžiniškas Conn. Apskričio
Jei Tumas tokiu keliu 

dieviu liko, kokiu Petkevi
čaitė į Ameriką atvažiavo, tai 
“Vienybės Lietuvninką” pra
našystės sulūžusio grašio ne 
vertos.

Lietuvišką, tautišką, soci- 
jalistišką tarybų tiek daug 
prisitvėrė, kad net Švilpu
kas nebežino kurion dudon 
pūsti, v Ar ne laikas būtą “be- 
partyvišką” tarybą sudaryti 
ir Švilpuką jos prezidentu pa
skirti.

“Naujieną” Redaktorius 
Chicagos socijalistams labai 
smarkiu ir dideliu atrodo, gi 
rytiečiai draugai pono Grigai
čio net su mikroskopu neinžin- 
ri. ' ’ -

IŠVAŽIAVIMAS
Rengia dviejų organizacijų kuopos: Susivienijimo 

Lietuvių R. K. A. ir Lietuvos Vyčių

Liepos-July 4-tą d., 1917 m.
Ant jūrių kranto, South End Park, 

New Haven, Conn.
Taigi kviečiame visus Conn. valstijos ir apielinkių 

Lietuvius ir Lietuvaites atvažiuoti. Dalis pelno skiria
ma nuo kares nukentėjusiems Lietuviams.
Širdingai Kviečia S. L. R. K. A. ir L. Vyčių Ingaliotiniai.

Švilpukas.

Viso labo mokytojas šal
čius “centralinį komitetą” vi
su labu tik Bulotos tašku ža
da užlopyti.

SLA. gal nemažai bedieviš
ką dūšių turi, kad net ofici- 
jalį kipšą “Tėvynėje” užlai
ko.

“Lietuvos” Jurgis Spurgis 
turbūt labai advokatūra nemė- 
gia, kad vėl redaktoriškas 
kibirkštis skaldyti pradėjo.

“Lietuvą Tėvynę Mūsą” vi
si lietuviai apdainuoja, o kaip 
reikia gimtinę šalį nuo priešą 
gelbėti — lietuviška gulbė į\ 
padanges skrenda, tautiška 
lydeka tiesiog vandenin mau
na, o kerėpla raudonasis vėžys 
atbulas rapuoja ir vežimas, a- 
nei krust, iš vietos.
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Vietines žinios
T
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PAM0K08 LIETUVIŲ 
KALBO8.

Bostono lietuvių parapijos 
vaikams, šią vasarą, bus su
ruoštos pamokos lietuvių kal
bos: skaitymo, rašymo ir gra
matikos. Pamokos bus miesto 
mokykloje “George Frisble 
Hoar Šchool” prie 5-tos gat
vės, So. Bostone, per Liepos ir 
Rugpjūčio (July. August) mė
nesius, kas dieną, išėmus su- 
batas ir nedėldienius, nuo de
vynių ligi dvylikai ryte. Atei
nantį Panedėlį (2 Liepos) bus 
vaikų užrašinėjimas. Apie tai 
pranešu tėvams.

Bostono lietuvių klebonas, 
Kun. T. Žilinskas.

, ’ • C.'- ' ■«* f- > A. I
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Liepos 7-tą dieną Lietuvių 
Svetainėje rengiama Lietuvių 
Muzikos konservatorijos kon
certas mokslo metų užbaigi
mui. Muzikos mokytojos dip
lomą žada gauti p-lė O. Liut- 
kevičiutė. Koncerte dalyvaus 
dauguma kompozitoriaus Mi
ko Petrausko mokinių.

Storasis Jonas.

Bostono moterys šeiminin- 
kės pradėjo vesti aštrią kovą 
su valgomųjų dalykų pardavė
jais. Šiuo laiku viskas labai 
pabrango, kaikurių dalykų 
prekė toLip pakilo, kad netur
tingiems žmonėms sunku yra 
pragyvent gaunant dirbtuvėse 
senovines algas» Moterys, kol 
Suv. Valstijų valdžia sukon
troliuos valgomųjų daiktų par
davėjų trustą, dabar labai ma
žai arba ir visai neperka pa
brangusio maisto. Stengiamo
ji kol kas pragyventi kuopi- 
giausia- Šeimininkės tikisi, 
kad valdžia sutvarkys valgo
mųjų produktų kainas ir nebus 
darbo žmonėms didelio vargo. 
Jau ir dabar kaikurie produk
tai pradeda atpigti. Pardavė
jai nusigando kontrolės, o gal 
ir moterų šeimininkių kovos ir 
pradeda atsileisti.

Visuose pragyvenimo sutvar
kymo klausimuose ir lietuvės 
moterys turi daboti, kad nau
dingas moterų šeimininkių su
manymas parėmus.

Gaspadinė.

=r=«
DARBININKAS
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k “Darbininko” Redakcijos 
narį kunigą F. Kemešį S. L. R. 
K. A. 32-ras Seimas, įvykęs 
Pittsburghe, išrinko katali
kiško susivienijimo garbės na
riu.

PETER J. AKUNEVICH »*"*■
’ ■

-

Ofisas: 362 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS. Tel. 501 So. Boston.
Gyvenimo vieta: 702 E. 5-th St, SO. BOSTON, MASS. Tel. So. Boston 1525-M. 

PARDUODU AUTOMOBILIUS NAUJUS IR VAŽINĖTUS pigiai ir ant gerų išlygų. 
Išmokinam važinėt ir laisnius išimam dykai tiems, kurie perka pas mus automobilius.

PARSAMDOM AUTOMOBILIUS: Veselijoms, Krikštynoms, pokyliams ir šiaip 
išvažiavimams pigiau negu kur kitur. Mūs automobiliai stovi visada ir gali pribūt 
ant kiekvieno pareikalavimo greitai.

j
Taipki parduodame Namus, Farmas ir Farmukes. Išrandavojam Kambarius vi

sose miesto dalyse. Kiekviename reikale kreipkitės pas mus, o gausit gerą patarnavi
mą. ' ;

PETER J. AKUNEVICH.

K.
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Lietuvių Ūkėsų Dr-jos susi
rinkime, įvykusiame birželio 
21 dieną Lietuvių Svetainėje 
nutarta prie rengiamos liepos 
1-mą dieną taikos parodos 
Bostone neprisidėti. Socijalis
tų lietuvių rengiaman pikni- 
kan liepos 4 dieną Caledonian 
Grove susirinkimas pataria vi
siems važiuoti. Renkant drau
gijai organą, daugiausia bal
sų gavo “Ateitis” antrasis iš 
eilės buvo “Darbininkas,” 
paskutiniu liko “Keleivis.” 
Organu išrinkta “Ateitis.”.

Prie Lietuvių Ūkėsų Dr-jos 
priklauso daugiausia laisva
maniai ir socijalistai, yra ke
letas ir katalikų.
X* X - I Ukėsas.

Mokytojas balso, dainų ir 
giesmių F. Žilinskas paleido 
visus savo mokinius ant trijų 
mėnesių vasoros vakacijoms. 
Pas p. Žilinską mokinosi kele
tas lietuvių ir latvių. Mokyto
jas p. F. Žilinskas išvažiuos iš 
Bostono ant vakacijų 25 d. bir
želio. Jo mokiniai jam velija 
kogeriausia ir linksmiausia 
praleisti tą vakacijos laiką, o 
rudenį su naujomis pajėgomis 
stoti į didelį darbą dailėje.

Vienas iš mokinių.

Tik ką išleidome nepaprasto indomumo knygelę vardu —

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

“ ii 
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IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGELE

Apie Religijos pradžia ir jos reikalingumą”

Uždėta 1871

HENRY J. B0WEN

RealEstate Insurance

| t
K.
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So. Bostono Lietuvių Lab
darybės Draugija, nežiūrint, 
kad tūli lietuviai biznieriai na
riai buvo tam priešingi, soci
jalistų rengiamoje liepos 1-mą 
dieną taikos parodoje, daly
vaus. Dabar kaikurie nariai 
pradeda protestuoti prieš 
draugijos nutarimą ir sako, 
kad socijalistai nariai su Smel- 
storiumi priešakyj neteisėtame 
susirinkime tą nusprendimą 
pravarę. O tūli lietuviai juo
kiasi, kad “tautiečius” labai 
gudriai socijalistai prigavo ir 
taikos parodoje turės net tie 
L. Labdarybės nariai maršuo- 
ti, kurie nėra perdaug karei 
priešingi.

Labdarį etis.

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.

999999999999999999999999999999999999999999999999@9<»»i

p Edward L. Hopkins
362 Broadway So. Boston, Mass;

Namai parsiduoda, kambari ai parendavojami. « j
GAISRI 
SVEIKATOS, 
SUŽEIDIMO, 
APVILKTUS 
STIKLUS,
(Plate glass)

INSURANCE

Barbora.

t
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Į Moterų Katalikių Sąjun
gos seimą, kuris bus Pitts
burgh’e liepos 9 ir 10 dieną 
nuo So. Bostono Moterų Są
jungos 13 kuopos delegatėmis 
išrinkta p-lė Uršulė Jakubaus
kaitė ir p-ni Ona Jankauskie
nė, kurios 8 liepos į seimą ir 
išvažiuos.

* » —

Bostone pastaruoju laiku su
sekta “baltosios vergijos” ver
telgų “šaika.” Jaunųjų mer
ginų viliotojų ofisai, kaip pa
aiškėjo, randasi net greta po
licijos stočių. Ieškoma dabar 
net 27 jaunų merginų, kurios 
trumpu laikotarpiu dingo iš tė
vų namų ir jokios žinios apie 
jas nesą. Sakoma, kad tuo 
biauriu amatu užsiima ir labai 
pasiturinti žmonės. Keletas pa
našios rūšies “paukščių” jau 
suareštuota, jų tarpe yra ir fo- 
tografistų, kurie nemorališ- 
ktis paveikslus traukė. Visos 
Bostono policijos atvados 
smarkiai darbuojasi, kad “bal
tosios vergijos” bizniui Bosto
ne padarti galą. Ar jiems tas 
pasiseks, tai kitas klausimas.

* 5

Karščiai jau ne juokais pra
deda So. Bostoniečius kaitinti. 
Oro permainų spėjikai sako, 
kad dar ir karščiau būsią. Y- 
pač apie Liepos pradžią kar
ščiai Amerikoje įsigali.

“Darbininko” num. 245-tame 
vietiniij žinių skyriuje tilpo 
pranešimas iš Cambridge, 
Mass. apie pinigus surinktus 
neprigulmingai lietuvių baž
nyčiai ir ten buvo pažymėta, 
kad tais pinigais gal pasidali
nę tarp savęs neprigulmingos 
bažnyčios kunigai ir p. Bart- 
vičius. \

Daugelis lietuvių pradėjo 
spėlioti, kad p. Bart-vičius y- 
ra p. Bartkevičius, Cambridge 
lietuvių biznierius ir bereika
lingai jį intarinėti.

Dabar paaiškėjo, kad p. 
Bartkevičius nieko bendro su 
tais pinigais neturi ir intari- 
mai buvo jam daromi visai ne
teisingai. Patartume kores
pondentams neteisingų žinių 
nerašyti ir bereikalingai ant 
žmonių neužsipuldinėti.

• v

JONAS BERZEZELIONIS & CO.,
4 Haymarket Sq., — 28 Chandler Str., Boston, Mass. 

Tel. Richmond 1753, or Bech 6184 - R.

GERIAUSIAS KRIAUČIUS 
BOSTON’E.

Siuvu visokius drabužius pa
gal naujausios mados arba pa
gal kiekvieno noro.

KAINA LABAI 
PRIEINAMA. 

Darbą gvarantuoju.
Meldžiu atsilankyti ir persi

tikrinti.

469 Broadway, So Boston
Pirkdami pas mus nejudi

namą turtą turėsite prielankų 

ir teisingą patarnavimą.

JIEŠKAU VIETOS PRIE BA
ŽNYČIOS UŽ ZAKRISTIJONĄ.

Turiu paliudijimus nuo klebonų, 
jeigu būtų reikalas. Esu gerai pri
tyręs prie tokio darbo. Jeigu ku
riam iš gerb. klebonų būtų reika
linga praneškite šiuo adresu:

J. Š.,
242 Broadway, So. Boston, Mass.

(S. 238-277)

DR-JOS KURIOS “pa™. 

KINKĄ” TURI PAĖMŲ 
UŽ ORGANĄ.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR- 
JA VAKAR. PENNSYL- 

VANU0J.
Pns. — J. Petraitis,

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

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

Carrick Pa., 
Mt. Oliver St.

Prot. Sekr.: — J. Packevich, 
2107 Wharton St.,

S. S. Pittsburgh, Pa.
Fin. Sekr. — Jos. Danksys, 

138 So. 20 St.
Iždininkas: — B. W. Woshner, 

1514 Carson St.
Direktoriai:

J. Marcihkevicz, 
2106 Carson St.,

J. Jahauskas,
75 So. 19-th St.,

M. Bražinskas, 
1110 Freyburg St.,

J. Kybartas,
2115 Wrights St.,

P. Kildušis, 
1811 Wharton St., 

Pittsburgh, Pa.
K. Vieraitis, 

1717 Arcena St.,
N. S. Pit-tsburgh, Pa. 

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

Marškai: —
C. Patckevich, 

1908 Merriman St.,
M. Bražinskas, 

1110 Freyburg St., 
Pittsburgh, Pa.

Didžiausia Rakau lą $ 
Vertė!

Niekur kainos negali būti 
sulygintos Bostone su 

mūsų fraincmis
75c. Linolėja (Hnoleum) 

35c. mąstąs.
$24.00 Geriausi vaikų veži

mėliai (Carriages) $16JM>
$ 6.50 Geležinės lovos............ 4.75

20.00 Bresinės lovos ...........13A5
15.00 Šaldytuvai (Refriger-

ators) ............................10.50
5.00 Minkštais viriais ir a- 

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

13.00 Ąžuolinės kamodos... 8.85 
24.00 Aks. karpetos 9X12..17J5O 
14.00 Vilnonės ar valakni-

nės .... . ....................10.95
7.50 Sulenkiami vežimėliai

va.ika.rna  ...............5.95
35.00 Ketvirtainės ąžuolinės

šėpos............................. 26.75

Mes parodysime daugiausia ir 
pilnai pripildytus namus įvairios 
rūšies rakandais So. Bostone.

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

MES GVARANTUOJAME U* 
KIEKVIENĄ PARDUOTĄ RA
KANDĄ.

So. Bostono lietuviai socija
listai tikisi labai daug publi
kos sutraukti iš So. Bostono ir 
apielinkių į socijalistų ren
giamą pikniką liepos 4 dieną 
Caledonian Grove.

f t 
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SLRKA. 21 kuopos susirin
kimas bus nedėlioj liepos 1 d. 
1 valandą po pietų pobažnyti
nėje svetainėje. Todėl kviečia
me visus narius ateiti, nes de
legatai sugrįžę iš seimo papa
sakos stovį mūsų organizacijos.

Valdyba.

Gabija iš So. Bostono ir Mo
kslo dr-ja iš Montello, Mass. 
rengia išvažiavimą Brockton 
Hights liep6s 1-mą dieną.

Panedėlyj, liepos 2 dieną 7:30 
vakare bus pobažnytinėje salė
je Vyčių išvažiavimo komisijos 
susirinkimas. Atsilankykit vi
si.

Marijos Vaikelių Dr-jos eks
tra susirinkimas atsibus suba- 
toje, birželio 30 d. 1917 m., 2-rą 
vai. po pietų, šv. Petro parap. 
svetainėje, So. Boston, Mass.

Bus svarstoma daug svarbių 
dalykų, tai-gi meldžiame vi
sus narius pribūti.

Br Valentukė 
Pirmininkė.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
Šiems So. , Bostoniečiams 

“Darbininke” yra laiškų iš 
užimtos Lietuvos. Prašome a- 
teiti atsiimti.

Magdelena Bakūniutė, An
drius Adomavičius, Marijona 
Šilelienė-Kazlauskaitė, Alena 
Bagdžiutė, Kasys Venis, Juo
zas Kaziukonis.

Farmos! Farmos!
• M *

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

Mes stengiamės kiekvieno lietuvio: atkreipti aty- 
dą ir patariam 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 biedniaurias 
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 00. 
OW1N, WI8. t • •

Reikalaujame agentų kiekviename mieste. Už-

t T 
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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.

Pasipirkite pavieniais nume
riais “Darbininką,” “Drau
gą” ir kitus katalikiškus laik
raščius pas:

K. V. PETRONĮ,

11 Congress Avė., 
Waterbury, Conn. 

Prie lietuvių bažnyčios.

Kaip su Raulu atsitiko!
Ei Raulai, palauk aš tau pa

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

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

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

So. Boston Raincoat Co. 
344-278 Broadway,

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

{
Vienatini Lietuviška £

Krautuvė t

Kuri užlaiko visokio ta- V 
voro, reikalingo maine- Y 
nieriams.

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
VALDYBA HARTFORD, 

CONN.
Pirm. — Paulina Geležiutė, 

41 Capitol Avė.
Prot. Rašt. — Mare. Pateckaitė.

234 Park St.
Fin. Rašt. Veronika Šmitkiutė,

4-į Hungerford St.
Kas. — Felicija Plikūnienė, 

103 Bond Str.

James Ellis Co
Kampas B ir B’way,

SOUTH BOSTON.
PINIGAIS ARBA ANT 

IŠMOKĖJIMO.

ATDARA: Panedėlio ir Su
batos vakarais.

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

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rūšių SAL-1 
DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ice 
-cream), SODA ir CIGARŲ.

Taipgi įvairių
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

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

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

* į

NUO ADMINISTRACIJOS.
Šiuomi pranešame visiems 

savo skaitytojams, kurių pre
numerata pasibaigė arba jau 
baigiasi, kad pasiskubintume 
te atnaujinti, nes mes kaip tik 
išsiuntinėjame * pranešimus ir 
negavę jokio atsakymo, tarė 
sime sustabdyti siuntinėjimą 
“Darbininko.”

Taip reikalauja pačtas, 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.

PIRMO8 KLESOS

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

naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.l

Valandoi
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakar*.

NedUkann 
nuo 10 vai. ęyta 
iki 4 vai. vakare.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, H. D.
Galima susikalbėti ir lietu&isrkai. 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po pietį? 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS I
Ofiaoodynoa » do visokia* Hgaa Į
1-3 P. M 7-9 P. M Priskiria Akitrim.
419 Boylston St. Boston, Mass. I

9999999999999999999999999 

jELLISMcCLEARYCO 
b Prirengiam pilnai $150.00
■ ? laidotuves už J
i frjžtikrinan- g a 5Q Jokių vir-. 
liti gvaranti-UJi ^aus m0^* 
Ja arba vi- «ių nfca. į

sai nemokėkite.
! > Tel. Back Bay 6722

i 1666 Washington St Boston.

/
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Dr. Paul J. Jakmauh 
t Jakimavičius) 

P^Joo?kU poptot. Noo HM I 

6O» BROADWAT Car.O8T.8O.
TMUM8.&

“Darb.” Administracija.'
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