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Amerikos spauda apie lietuvius.

au-
A-

' ......-......... ----------------------------------------------------------------------------------------------- -----

Trup ttiiusliitlon filed with the posr- 
uuister at Boston, Mass, on ’May 22, 
• 'is rėątiirėd by the aA of October 
?. 1017.

NUOSTOLIAI DĖL KARĖS

TURTU IR ŽMONĖMIS.

Kas parsidavė?

“fcntflrp.ri a<» ra*tt»r Septamber 22 1916 at the poflt ofties at BoatoiL linder theAetof lfareh8,1879.” 242 MO. BOSTON, MASS,. GEGUŽIO MA V) 23, 1918.
_______________________________ ■ ._________________ , — . “ ..---s.   ------------------------------- ;--------------- ----------------------------------------- —  ------- j....................-——s----------— 

»

*
«

True translatlon filed with the post- 
mnster at Boston. Mass. on May 22. 
1918, as required by the act of October 
«, 1917.

VOKIEČIU AIRIŲ SUO
KALBIS.

Paminėti ir lietuviai.
Washington, geg. 21.—-Šian

die paaiškėjo, jog valdžia su
sekė sieję šalyje suokalbį tarp 
airiu Sian Fein vadų ir vokie- 
čių agentų sukelti Airijoj mai
štų. Kartu su tuo skelbiama, 
jog valdžios agentai susekė pa
našias vokieč;ų intrigas ir tar
pe kitų tautiškų a-r ūpų Suvie- 

' nytose Valstijose.
Skelbiama, jog vokiški pini

gai buvo vartojami vesti agita
cijų tarj) nėgių, finų, lietuvių 
ir kitų taip vadinamų “pris
paustu tautų,” kurios per me
tų metus -iš tautiško atžvilgio 
turėjo skundus prieš Rusiją ar
ba kitus pjieš-vokiškus talki
ninkus. šitoji propaganda dau
giausia buvo vedama ameriko- 

. nų, prisidėjusių prie tų gru
pių. Apmokėjimai plaukė *iš 
slaptų šaltinių, bet spėjama, 
kad iš vokiečių valdžios. Vie
nok, išskiirant airius„toji pro
paganda nvpadarė didelių žin
ginių pirmyn.

NESUTARIA.
Londpn, gėg. 21. — Laikraš

tis Dąily Mail iš Ilaagos gau
tų žinių paskelbė būk Vokieti
jos kanclmrius von Hertling ir 
užsienio re’kalu ministeris Ku- 
elūmanii smarkiai pasipriešino 
prieš nesenai padarytų susivie
nijimų Vokietijos ir Austro- 
Vengrijos. Pranešama, jog 
kanclierius ir ministeris nusi
plovė rankas nuo viso dalyko, 
nes ji»» buvę priešingi tam bū
dui. kuriuo Vokietijos, karve
džiai be jų žinios tų Įvykdė..

Gen. Lndendorff būk Stovįs 
už tai, kad sutartis būtų priim
ta ir pasirašyta.

Vienas punktas sutarties 
■ skelbia, jog abi šalys pasiža- 

da išvien veikti visomis spėko
mis prieš visokį priešininkų. 
Tas dabar reiškia, kad Austri
ja turi pavesti savo jėgas Vo
kietijai.'

------o------
Valdost, ’Ga. geg. 20. — Nu- 

linčiuota penki negrai už už
mušimų Jląmpton Sniitli.

Vokietijos valdžia pasimitė 
į Kievų ypatingų pasiuntinį, 
kurs turėtų surasti būdus, ku
riais būtų galima kuogreičiau
si a atgabenti iš Ukrainos į. Vo
kietijų javų. Tuo tarpu Vokie
tijoj sumažinta duonos porci
ja.

S. V. Geležinkelių adminis
tracija atstatė buvusius prezi
dentus įvairių kompanijų gele
žinkeliu. Dabar, pati valdžia 
skiria viršininkus ir mokės 
jiems nedaugiau, kaip $15.000 
metuose algos.

Vokietijos valdžia pareikala
vo sau iš visij krautuvių stal
tieses, kurios bus vartojamos 

4 ligoninės!' apraišioti 
kareivinius.
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kad tautoa dora. bujotų *** 
kur tikybiniai pfindpki
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“DAliprar’ KAINA.

: vienų sykį saavitčje,, 
Bostono ąpielinkčje ;.. |4XT 
UŽrubeŽyje metams,; , H 2; 
Vienas numeris.tu,

AUKOS PLAUKIA.
* 4

Raudohamjam Kryžiui 
kos gausiai plaukia yjsost 
merikos dalyse. Per dvi dieni
surinkta $$27.367.140. O per 
šia savaitę reikia ’ surinkti 
$100.000.00CL
. Aukų rinkimo vedėjai skel
bia. jog- darbininkai gausiai 
aukuoja, o didžturčiai .-šykštau
ju

A %

Pranešama, būk D. K. Nika- 
lojus pabėgęs iš savo dvaro 

’Krime internuota, kaip buvo 
nosi prie tos vietos.

Salina, Kan. — Buvo smar
ki viesulą. Vienos šeimynos 
visi nariai buvo viesulos už
mušti. Šeimyna susidėjo iš 
•penkių.

San Frącisco. — Orlaivių 
dirbtuvėj buvo ištikęs gaisras 
ir-ūft^brlaiviiy sudegė.

Kopenhagene iš Maskvos 
gauta žinia, būk Bolševikų val
džia pripažino Turkestano res
publikų.

Ex-caro šeimyna . nesanti 
Krime intemouta, kaip buvo 
pranešta, bet esanti Kleve.

Vokietijoj eina paskalai a- 
pie tai, .kad fieldmaršalas Hin- 
denburg esųs užmuštas.

—■—u-------
Rumford, Me. —.Oxford Pa

pei- kompanija skelbia, jog sa
vo darbininkams pakelia po 3c; 
valandoj algas. Ji samdo 1.- 
400 darbininkų. Naujų padi
dintų algų pradės mokėti nuo 
birželio 1 d.

Nebraskos valstijoj buvo 
smarki viesulą. Užmušta. 12 
žmonių, sužeista 25. Taip-gi 
žuvo 200 kiaulių, arklių ir kar
vių.

----- o-----
Ties Maskva miestelyje Pa- 

vlpvski buvo riaušės dėl mais
to. Riaušėse žuvo 30' žmonių.

Čekijos sostinėje Pragoj mi
nios darė demonstracijas 
smaukė ‘ ‘Tegyvuoja prez. Wil- 
son. ’ ’ Dabar tame mieste pas
kelbta karės stovis.

Anglijoj dėl stokos javų ir 
pašaro sulyg valdžios paliepi
mo arkliams po mažiau teduo
dama ėsti.

Sulyg Italijos maisto admi
nistracijos aprokavimo Itali
joj maisto iki pjūties yra už
tektinai. Išrodo, jog užderė- 
jiinai bus gūri.

Tlofandijos valdžia uždraudė 
savo prekiniams laivams aplei- 
dinėti uostus.

DOVANOS!!.!.
Kas užsirašys pas mane ant 

j visų metų “Darbininkų,” tas 
j gaus dovanų vertės 50c. Dova- 
| nas duosiu tik vietiniams 

žaizdas Juozas Saunoras, agentas ..
7 Dudley st, Rochėster, N. Y.
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Badas, cholera, bolševikai ir 
vokiečiai baigia smaugti 

Rusiją.:
t w

Tme translatlon nied with the post-, buvo daryta. Išrodo,’ Hjog tal- 
muster at Boston. Jhiss. on May 22, 

y 18; as reųuired l>> the October
5. 1917.

NETVARKA RUSIJOJ
DIDINASI.

Washington, geg. 21. — Daly
kų stovis Rusijoj dabar aršes
nis, negu bile kada pirųiiaus. 
Badas prasidėjo kaikuriose ša
lies dalysi1. Petrograde žmo
nės badmiriauja. Astrahane 
ir apie Kc.špij’aus jurę siaučia 
cholera.

Žinios apie tokius apsireiški
mus atėjo šiandie į valstybės 
departamentų. Amerikos val
džia pagatava teikti pagalbų, 
bet pasirodė, jog ncs’mah) bū
do, kuriuo1 galima ITitų prige,- 
bčti Rusijai, nes visokį-1 nuga
benamieji daiktai gali kliūti 
vokiečiams.
Raudonojo Krvž.atnr pagelta

Buvo vienok nurodyta, jog 
kadangi Archangelsko uostas 
atdaras, tai per jį Raudonasis 
Kryžius įgalėtų užvesti darbų, 
jei iš . Bolševikų valdžios būt 
gauta leidimas Raudonojo Kry
žiaus darbininkams veikti.

\ isa šalis išrodo ant pra- 
pu’ties kranto. Bolševikai nie
ko nepadarė, kad pataisyti da
lykus. . Tuo tarpu vokiečiai 
varo savo darbų išsijuosę, vi
sai nepaisydami! į sutartis pa
darytas su bolševikų agentais 
ir Ukrainos delegatais Lietu
vių Brastoj. Naminė karė ei
na Siberijoj ir kaikuriose Eu
ropinės Rusijos dalyse.

Viskas tas eina geran Vokie-.
tijai. Iki vokiečiai gali sulai
kyti įsisteigimų stiprios Cent- 
ralinės valdžios Rusijoj ir kur
styti vienų partijų .prieš kitų, 
tai jie prives dalykus prie to, 
kad išbadėję ir nusikankinę ru
sai patys vokiečių paprašys į- 
steigti jiems tvarkų ir įvykin
ti įstatymus. Daleldžiama, jog 
galų gale dalykai prie to gali 
prieiti.. Gali tas įvykti nežiū
rint į tai, kad didinasi neapy
kanta prieš vokiečius už tai, 

ir kad jau žinoma,, jog Berlino 
valdžia Lietuviškos Brastos su
tartis jau laiko už popierga
lius. ’

Bolševikų valdžių ir Ukrai
nos valdžia vis laikosi prie tai
kos idėjos. Tas paaiškėjo iš te
legramos, atėjusios geg. 12 d. 
iš Maskvos, skelbiar“. jog 
Rusijos delegącija išvažiavo į 
Kievų užvesti taikos derybas 
su Ukraina. Žiitoma, Įtas kai- 
kuriems gali išrodyt i, jog tas 
ves prie suvięųijimo Rusijos 
provincijų ir prie susitaikini
mo tarp partijų. Bet čia rei
kia tų žinoti, jog be Vokieti
jos pritarimo tos derybos 
būtų buvę užvestos.

TALKININKŲ TRYS 
NUOMONĖS.

Tuo tarpu viskas, kas
Rusijoj dedasi, eina ant gero 
Vokietijai, jei talkininkai ne
iš! ies rankų geresniems Rusijos 
tautos elementams., Ir iki šiol 
nieko panašaus talkininkų ne-

ne

tik

4 to ,
to

to

kininkai pasidalinę į tris gru- 
pas sulyg to, kų Rusijai reikia 
daryti. Anglija ir Francija la
bai geidžia be atidėliojimo įsi
kišti militare spėka. Suvieny
tos Valstijos yra linkę, kaip 
išrodo, visai nesikišti ir leis
ti ten dalykams patiems nusi
stovėti ir nesikišti į tuos-vidu
rinius reikalus.

Japonija buvo linkus prie to, 
kad užimti Vladivostoku ir ki
tus rytinės Siberijos punktus 
tuo tikslu, kad apsaugoti sve- 
timšal iečių reikalus ir pastoti 
kelių platinimui vokiečių-in- 
tekmės. Bet kuomet Suv. Val
stijos tam pasipriešino, tai Ja
ponija dabar nepaiso savo pie
no, Japonija padarė tik tų, 
jog padarė sutartį su Uhinija, 
kad išvien saugoti savo reika- 
.us nuo galimo pasikėsinimo 
vok iečių -su bolševikų-pagelba.

Viskas, kas galima' sužinoti 
anie \Vashingtono valdžios pa7 
įstatymų, yra tas, jeg ji ne- 
palinko prie Anglijos ir Fran
cijos pieno greitu'veikimu gel
bėti Rusijų ir išnaujo jų pasta
tyti talkininkų eilėse. Išrodo, 
jog AVashingtono diplomatai 
laikosi to, kad būtų stambi 
klaida siųsti savo kariuomenės 
Rusijon. Tas, jie sako, supykin
tų rusus. ’ jie nusigręžti) nuo 
talkininkų ir gal būt susijung
tu su vokiečiais.

Tšrodo, jog AVashingtono di
plomatai yra tos nuomonės, jog 
vokiečių veržimąsi Rusijon py
kina rusus, o čia didinasi ba
das ir tas viskas greičiau vers 
rusų partijas vienytis, 
bile koks kitas veikimas.

negu

Valgo šuniena ir arklienų
Saksonijoj biednesnieji žmo

nės valgo mėsų visokių gyvu
lių. Valgo šunienų ir arklie
nų. ' Šunienos svaras kainuo
ja 2 markes ir 75 pfenigai, o 
arklienos 1 markė- ir 80 pfen. 
• Vieno cirkaus savininkas ne
turėdamas kuo maitintis kup
rius pardavė juos mėsai. Iš 
jų buvo po 300 ir pu 400 svarų 
mėsos. Kupriai buvo sunau
doti mėsai. . ‘

Iš Petrogrado’ atėjo žinia a- 
pie tai, kad anarchistų ski
limas prieš bolševikus tapo 
nuslopintas. Pagauta 300 a- 
narchistų.

- o------------------

PRANEŠIMAS.

Iki šiam laikui gaunu laiškų 
njio žmonių; kurie mane kvie
čia su -prakalbomis. Šiuomi 
pranešu, kad aš esu jau ka
riuomenėje ir su prakalbomis 
negaliu niekur važiuoti. Jei 
kas turėtų kokį į mane reika
lą. prašau kreiptis sekančiu ad- 
resiū-K

Sgt. John J. Romanj
2-nd Engineer Training . 

Regiment, . 1
Ganų.) Humplireys, Virgin ia.

.K "

*v

ž* r
* •*

, Sulyg naujausių aprokavimų 
karės laukuose jau. žuvo #50.- 
000.000. Bet didžiuma jų žuvo 
nuo bado ir sunkenybių nuta
ri o tos? šalyse.’ Penki’osdešimt 
milijonų! Juk tai reišika tų, 
!yg kad pusę gyventojų Suvie
nytų Valstijų būtų prarijusi 
si kare. Skolos įvairių valsty-. 
bių 1913 m. išviso sudarė $20.- 
000.000.000. Tos skolos jau tuo
met buvo sunkia našta ant«

žmonių išskiriant Suvienytas’ 
Valstijas. Vienas finansiniii 
reikalų žinovas aprobavo šių 
metų pabaigoje tos skolos bus 
pasiekę $160.000.000.000. 'Vo
kietijos valstybinės išlaidos vi
sokiems, reikalams, eiviliaiųs ir 
kariniams, armijai ir laivy
nui buvo 1913 . metais tarp 
$800.000.000 ir $900.000.000. O 
dabar vien nuošimčiais (ji mo
ka 5 nuoš.) tūri išmokėti $1.- 
600.000.000. Jei prie to pri
dėsime jos dabartines išlaidas 
karei ir civiliams reikalams 
$1.000.000.000, tai jos išlaidos 
bus pakilę nuo $800.000.000 iki 
$2.600.000.000, jei karė- dabar 
•baigtųsi. Reiškia išlaidos veik 
pasitrigubino. Bet ‘toks daly
kų stovis apsireiškė visose'ša
lyse. Belgijoj, šiaurinėj Fran- 
rijoj, Serbijoj, Armėnijoj, Len
kijoj, Lietūvoj Visi' turtai ir 
gėrybės sunaikintos. Naujų 
finansinių santikių nustaty
mas, atlyginimas, šalių atsta
tymas bus tol<< didis, jog tas 
netelpa t lakioje vaidentuvėje.. 
Civilės karės pabaigoje Suv. 
Valstijos buvo inbrįdę į ketu- 
rii] milijardų dolerių skolų.I 
Buvo sakyta, jog ta milžiniškai 
skola tokia bus našta, kuri 
slėgs amerikonus per gentkar- 
tes. Bet amerikonų taupumas, 
energija, darbštumas ir ras- 
mingumas iŠ vienos pusės, o 
dideli gamtiški turtai iš ant
ros,- padare tų, jog visos pra
našystės nuėjo niekais — Ame- . 
rika greit atsigavo.

NEBUS IŠNAUJO 
NAGRINĖJAMA.

San Francisco, geg. 21. — 
Thomas J. Mooney nuteistas 
miriop ir reikalavęs pernagrL- 
nėti jo bilų, neatsiekė savo, t. 
y. jam atsakyta pernagrinėti 
bvl.v

Lietuvos Laikraštinė Savaitė.

Niekad apie lietuvius taip 
plačiai rašyta nebuvo, kaip iš
tisų) /savaitę 8 gegužio diena 
pradedant. Prasidėjo taip.

Iš Paryžiaus oficijaliai gau
ta žinia Wasliingtone, kad lie
tuvių atstovai Prancūzijoj už-į 
reiškė, kad-lietuviai nepriklau
somais nuo Vokietijos būti no
ri. . Tų žinių Associated Press 
paleido Amerikos laikraščiams, 
kurie noriai tų žinių išspauzdi- 
no. Kas ir kokie tie atstovai 
nepasakoma.

Porų, tris dienas praleidus, 
atskrido kablegramo.s iš Am
sterdamo, Holandijoj, taip pat 
Assocįated Press ’ agentūros 
paleistos. Keblegramose, ku
rias, atrodo, visi Amerikos 
laikraščiai .išsispauzdino, buvo 
sakoma, kad Lietuvoje prasi
dėjo smarkūs prieš vokiečius 
bruzdėjimas.

Lietuviai varosi prieš Lietu
vos padarymų “pusiau-fediera- 
le” valstija, be federalės val
stybės teisių. Mat kaizerinė 
Vokietijos valdžia, Lietuvos 
išnaudojimo kelius bedirbda
ma, leido Lietuvoj patiems lie
tuviams tvarkos sau darytis,’ 
bet ekonominiam Lietuvos bu- 
jojimui tokias sąlygas sudary
dama, kad Lietuva liktųsi Vo
kietijos- verge. Kad dar ge
riau Lietuvon įsirioglinus, Vo
kietijos vadai darė v-iskų, kad 
Lietuvai antmesti karalių, grei
čiausia vokiškojo kraujo. Tad 
Benino socijalistų laikraštis 
Worwaerts pažymi, kad Lietu
viuose kilo smarki priešvokiš- 
ka dvasia, visiškos Lietuvai ne- 
prigulmybės reikalavimas. Sy
kių vienok pažymima, kad ei- 

i nųs didelis bruzdėjimas; Lie
tuvai Monarchų rinktis ne iš 
kariaujančiu didikų, bet iš ša
lk ‘ •

Vienok, tikrenybėje, iš kitų, 
šaltinių sužinoma, kad Lietu
vos valdžios formų nustatyti 
norima palikti po karės.' Lie
tuvoj esųs supratimas, kad po 
karės Lietuva liksis respublika 
ir valdžios formų nuspręsti pa
dės sugrįžusieji iš Rusijos 
tremtiniai ir parvažiavusioji 
Amerikos lietuvių civilis.
Kaizeris Paskelbia Lietuvos 

----- ‘Nepriklausomybę. ’ ’
Greitai vienok paaiškėjo, 

delko Lietuvoj bruzdėjimas ei
na. Kaizerio rengtasi pa-

OHIO L. D. S. APSKRITIS
Rengia

1

i>

skelbti Lietuvos “nepriklauso- . 
xnybę,” panašių tau kokių Vo
kietijos kandi eris, grafas von' 
Hertlingas, nesenai užreišk'ė.

Kaizierio apie Lietuyų dek- 
leraeijų atsiuntė Associated 
Press iš Amsterdamo, Holan- 
dijos. Dekleracijoj Kaizieris 

| isskaitliuoja, kadangi Lietuvos 
Seiinas paskelbė Lietuvą nepri
klausoma valstybe, melagingai 
sakydamas, buk Lietuva susi
rišusi su Vokietija “amžinais 
ryšiais” militariai, gelžkeliais, 
muitu ir pinigais ir būk Lietu-.. 
va Vokieti jos paramos pražūsi, 
taigi Kaizeris ir pripažįsta Lie
tuvos “nepriklausomybę,” pa- 

• siketina “pagalbos” duoti, na, 
o Lietuva už. visas tas “gery- 
I ” ros anl savo pečių pa
siimti Vokietijos karės naštos 
dalį.

Kaip tik Associated Press 
biuras VVasliingtone kablegra- 
mų gavo, kreipėsi į Amerikos 
Lietuvių Tarybos ofisų Wash- 

, paaiškinimų prašant, 
“karės naštos dalis” 

A. L. T. davė teisiri- 
paaiškinimų. ; Vokietija, 

Lietuvos turtų išpusti jusi, žmo
nes apiplėšusi, dabar varosi 
kad Lietuva karės skolas mo
kėtų ir savo vyrus vokiečių 
militaristains atiduotų’.

Tas A. L. Tarybos paniški- . 
nima’s, sykiu su Kaizerio prok
lamacija, laikraščiams išgiun-. 
tinėta. Laikraščiai netik tas 
žinias išsispauzdino-, bet dauge
lis redakcijų dar savo pastabo
mis apibudino.

Savo paaiškinimų siuntė ir 
A. P. iš Amsterdamo, tik ne
tikrų. Lietuvos, plotų maž
daug teisingai apibudinus, su
klupta ant lietuvių skaitlinėj. 
Paduodama tik 2,000j)0().

Vokiečių pienai.

Tolime.mes vokiečių pastan
gas Lietuvą pavergti parodė iš 
Londono žinia, kad pastaraja
me Kaizerių suvažiavime (Vo
kietijos, Austrijos, Bavarijos,’ 
Saksonijos) nuskirti karaliai 
Lietuvai, Kuršui, . Estonijai ir 
.Lenkijai.

Iš Paryžiaus paleista žinios -~ 
ajue vokiečių dabar siūlomas 
taikos išlygas. Tarp tų yra 
vienas punktas, kad Lietuva 
Latvija ir Estonija.būt pavesta 
Vokiečių kolion.zacijai. - Tai 
yra, Vokietija norėtų iš alijan- 
tų ’išroikaiiauti, kad jie nieko 
Vokieti jai nesakytų, jei toji ne
tik tas šalis laikys politinėje 
ir ekonominėje vergijoje, bet 
iš gyventojų žemes paverž. Vo
kietija ieško ekspansijai plotų. 
I ekspansijų Vokietijai kelias 
per Lietuvų guli!

Atsižvelgiant į platesnį Lie
tuvos klausimo svarstvma, ne- 
lieka reikale tiek tlaui1, domos i 
1 .karį lietuvių kolonijų veiki
mą kreipti. Tik reikia pažy
mėti, kad pastaruoju-. laiku 

Tmikiai vietos spaudoj figūruo
ja Rochestęr’io, N. Y., lietu
viai, Bostonas atsilikti nenori, 
vienam Bostono lietuviui ka
rės fronte auka tapus.

Philadelphijos laikraščiai ra- . 
še. apie leitenanto Dr. A. Dam
brausko, buvusio Philadvlplue- 
čio, ' sužeidimų. Rochesterio- 
č’pi, -lygiai kitų miostųTietu- 
virė, 1ū':P AVorccster, garsina
si j r.n-.šų y > pratęst u rinkimu.

Liet Informacijos Biuras.
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‘ fKAMINAKRĖTIS IR MALŪNININKAS ’ ’ 
Veikalas gražus ir verta’ vlisems pamatyti.

— ----------------------IftV, 111.

I. .’ _' naudingos ir todėl kviečiamo vi-

Kalbės žymus kalbėtojas! veikėjas, L. D. S. Dvasiškas va
dovas kun. T. Kemėšis iš Chicago, UI. • •

sus ateiti.
Dainuos L.” Vyčių 26 kuopos choras visokias tautiškas dai

neles. .

%

*

»

GRIFŽŠ L. SŪNŲ BENAS.
” Viskns-atsibus:

NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO-JUNE 2 d. 1918, 
GERMANIA ACME SVEAINĖJE,

2416 E. 9-th Street, CR.eveland, Ohio.
* Prasidės 4:30 vai. po pietų. 

Durys atsidarys nuo 2:30 vai. po pietų. 
ĮŽANGA; 55, 45 ir 35 centai ypatai.

Ant šokių įžanga 35 cent.- j’patai.
Iš prngru .m aišk::, ’. r .l tokios pramogos nebuvo, 
č ir liūgai- kviečiame visus ateiti.

L,’D. S. Ohio Apskričio KOMISIJA. 
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kšMvių giobo-pmo arapg^ą, 
pastatydami* ją į pastovias vė- 
^ęg’SŪ rimtais vedėjais.. a 
' - Tad prie.tos progos dar sykį 
pasirodė mūšį plačioje visuo
menėje Rimkaus apatinieji su 
-visa savO'verte.' Nusisuko nuo 
jųjų žmonės nepratę su apati
niais darkytięs, ir šitieji ne» 
sant kam prilaikyti vėl nusmu
ko, leisdami toliauą savo kva
pą, bet jau į kitą Šalį.

J.Žvygas.

Mm it So. Borton’oirtaniinitaiM, k»tveitaiiir*ib<toniii. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų iv. Juoaapo • s 

Darbininkų BlMpu 
“D ARBININKAS” 

(The Worker) 
The Lithnaniantri-irėeklypaper.

iPublighed every Tueeday, Thursday, and Satnrday by St 
Joseph’s Lithnanian R.-C. Aasociation of Labor. • 

. Subscription Kates: , 
Yeąrly •••••••»•• $3.00,.

• Boston and suburbs _2. ______ J __________ __ .$4.00
f monflig   ................    ..$1.50
Foreign countries yearly.....................................$4.25

“DARBININKAS”
- H! W Broadvay, South Boston, IUm.
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KRŪVON!
Šiandien jau kiekvienam aiš

ku, kad* Lietuvos viltis paties 
lietuvių tautos branduolio ran
kose, rankose šaunios kataliki- 
josį kuri moka būti ištikima ir 
Tėvynei ir Kristui.

Laisvamaniškieji tautininkai 
visaip stengėsi iki šioliai ir to
liaus pastangas deda, kad mū
sų Tėvynę nuo Kristaus atskir
ti.

Kiek visokių šmeižtų, kiek
pramanymų, kiek nebūtų da
lykų apie katalikiją pas lais
vamanius prirašyta ir prikal
bėta. Taip toli šioje linkmėje 

. jie siekė, jog smarkesnieji 
Kristaus idealų šmeižėjai pas 
juos'garbės vertais patapo.

Nepaisant to viso Lietuva 
nuo Kristaus nenusisuko ir ne
bėgo. Ir neapsivilo. Paskuti
niųjų laikų atsitikimai parodo, 
kad Lietuvos viltis katalikų 
rankose,- rankose tų, kairėms 
Kristus artimiausias. Ne lais
vamanių tautininkų dėkai jos 
išliuosavimas prasidėjo, bet 
dėkai tautininkų katalikų. Jie 
Lietuvą gynė ir tebegina nuo 
dvasios skurdo, kurį tautoms 
neša iaisvamanija, jie Lietu
vą gynė ir tebegina nuo mate- 
rijalio skurdo.

Kuomet pas laisvamanius, 
kurie Lietuvos mylėtojais sta
tosi, pačiame kritiškame Lie
tuvių tautos momente nėra, 
kaip jie patys sako, nei žmonių' 
nei pinigų, kuomet jie dau
giau susirūpinę šįiuptarnija 
negu- Lietuva, pas .katalikus 
atsirado ir žmonių ir išteklių 
Lietuvą no vien karėje šelpti, 
bet ir jos laisvę ginti, ginti 
nuolat, ištikimai, be atodai-• *
ros iki užtekės laisvos Tėvynes 
saulė.

Ir tas Lietuvos laisvės gyni
mas nuolat .smarkvn eina, vis 

.. didesnio pasiryžimo jausmais 
pripildė, vis į didesnes aukas 
katalikus stumia, nepaisant 
visokių priekaištų jiems daro
mu ir šmeižtu. Tas viskas ka- b L
talikijos nei-nuo Tėvynės nei. 
nuo Kristaus neatbaido. Jos su
sipratimas auga ir pajėgos jos 
bręsta..

Tautos Tarybos veikimas 
plinta. Tautos Fondas visu 
frontu ir visa gale eina pir- 
mvn. Tu kataliku ištaigu dar- 
bai ir nešainoji Tėvynei nau
da, sujudino pačius atsiliku
sius katalikus,' privertė jas 
gerbti pačius laisvamanius. Tų 
įstaigų* darbams talkon ateina- 

‘dar -naujas milžinas, tai po ats
kiras kolionijas visų katalikiš
kų draugijų naujai kuriamos . 
Sąjungos. Jos apima visas ka
talikų draugijai, pašelpiries ir 
idėjines, gina jas <nuo laisva- 
manijos visokių parazitų, su
daro iš jų visų vietos kolonijo
je lietuvių galingą pajėgą, ir 
veda į darbą* už .Tėvynę. Tad 
visi visur krūvon ir prie lais
vos Lietuvos!

“ŽINYNO” REIKALAI.
Perspėjame gerb. liet. Dva

siški ją, kad pasiskubintu nusi
pirkti “Žinyną.” Jį labai 
perka svietiškieji, gi išleista 
“Žinyno” nedaug egzemplio
rių, tad trumpu laiku dvasiš
kiams “Žinyno” gali pritrūk
ti.

“Žinyno” Administracija.
244 W. Broadvray,

' So.. Bostoų, Mass.

RIMKOS APATINIE/I.
Iškeliavus Rimkai į Rusiją 

pasiliko Bostone ištisa eilė jo 
apatiniųjų. Juos kurį laiką dė
vėjo mokytojas Šalčius. Ga
vęs bėgti iš Amerikos, kad 
gelbėti kailį nuo kariuomenės, 
jis sveikas paspruko visus 
tuos nuo Rimkos paveldėtus a- 
patinins palikęs globai pas “ A- 
teitį” šiandien jau persipenti- 
nusiai “Sandara.”

’ Po ūl visų pabėgimų pra
džioje buvo Šiek tiek nesmagu
mų visai “Ateities” bei “San
daros” publikai.

Ne ilgai sukta- galvas, kad 
sužinoti kas tai per Rimkos 
“apatinioji.” Šiandien jau vi
si gerai žino, kad apatinių var
du Bostone eina tie Rimkos 
būrio “veikėjai,” ■ kuriems 
Ritiika ir Šalčius vadovavo, 
ant kurių taip sakant anuodu 
sėdėjo, laikydami ju'os apa
čioj ir neleisdami pasirodyti 
viršun, kad sau ir kitiems ne
padaryti gėdos ir bėdos. Buvo 
tai pulkelis žmonių su “džen- 
teluloniškais’ ovėrkotais ir fei- 
sais, ir, kas blogiausia, ne ko
kių galvų! Vieni jų iš Mickaus 
‘ ‘ vyskupiško ’ ’ mokslo sau ži
nias sėmė, kiti mokinosi pas 
Mickaus vargonininką Petrau
ską, kiti “Keleiviu.” buvo ap
sišvietę, • kiti “Ateitį” slebiza- 
vojo, o kiti su tuščiomis ran
komis ir su tuščiomis galvomis 
savo “partiją” rėmė. Visa ta 
publika “tautininkų” srovėje 
sudarė apatinį sluogsnį. už ku
rio toliau jau prasideda “so
či jalizmas” “Keleivio,” “Nau
jienų” ir kiti lietuviškieji so- 
cijalizmai!.. Ant jų visų ge
dėjo'Rimka ir veikė susidaręs 
sau liaudininkų demokratų 
partiją, pindamas sau pats 
vienas garbės vainiką.

Rimkai .išvažiavus ir Šalčiui 
pabėgus jųjų “demokratiškieji 
liaudininkai” patys ryžosi sau 
garbės ieškoti ir veikti, t. s. 
Rimkos apatinieji ėmė kelties į” 
viršų mūsų visuomenėje.

Sumanė jie savo “partiją” 
sustiprinti, daug naudingo nu
veikti ir kas svarbiausia gar
bėje pagarsės, iš apatinių virs
ti Rimkos viršutiniais. Sulip
dė jie šalčiąus projektą inkur- 
ti kareiviams globoti’draugiją, 
kad jąja pakirtus veikimą to
kios pat draugijos, kuri pla
čiai veikė ir didelį varė darbą 
priežiūroje Liet. Darbininkų 
Sąjungos Valdybos.

Savo't. s. ir-gi “apatiniem- 
siėms” tikslams atsiekti jie 
manė jau pirma veikiančią 
draugiją nuslopinti ir apardy
ti, po visokius susirinkimus 
ir prie'kiekvienos progos tą 
draugiją šmeižė, visokiais “me
lais ją drapstė ir prasimany
mais koneveikė. Po visą Bos
toną svetimtaučiams visokius 
liežuvius nešiojo,, patys savę 
gyrė, katalikais esą veidmai
niavo, kitiems už akių užbėg
ti stengėsi. Visas lietuvių dr- 
jas savosiomis padaryti ir 
taip-gi Rimkos apatinėmis pa
versti norėjo.

To rišo nepaisant dalykai ki
taip virto. Apatinieji kaip ir 
buvo tokiais pat paliko, Rim
kos apatiniais vadinami, gi 
Bostono lietuvių visuomenė, 
visos draugijos pašalpinės ir 
idėjinės, nemėgdamoš kvapo 
Rimkaus apatinių, susitelkė 
vienan būrin ir galutinai su
tvarkė savo Amerikos lietuvių

■ *

KĄ MOKSLAS .AMERIKOJE 
‘ TURĖTŲ“ APIMTI.

Vidaus ^pkretorius, Lane; sa
vo kalboje prie atidarimo *Ame- 
rikonizavimo ' Konferencijos 
tvirtai paibriežė ką mokslas A- 
merikoj privalo apimti ir ko
kias progas Amerika turi; Ji
sai sakė, kad; Laisvės Stovyla, 
apšviesdama šios šalies įeigos 
vartus, symbolizuoja Amerikos 
tautinį atsinešimą. “Mes ti
kėjime ir vis tikime, kad Lais
vė savyje turi magišką gydy
mo spėką, kuri prašalina dau
gybę žmonių nelaimių. Jeigu 
Laisvės spinduliai galėtų pa-’ 
siekti tuos nesmagumus, kurie 
žmonių tarpe pagamino tiek 
'kartumo, tai pasaulis pasiliktų 
saldesnis, saugesnis ir išmin
tingesnis.”

Kalbėdamas apie mokslo rei
kalingumą .Naujiems šios šalies 
ųkėsams, Sekretorius Lane nu
rodinėjo, kad patys Ameriko
nai yra kalti už tai, kad nesi
rūpina pamokinti naujai į čia 
pribuvusius žmonės. Jisai pri
minė, kad neužtenka pasakyti, 
kad “Šitoji yra Laisvės ir Ly- 

pirma, negu - “ - •- v
Toks elgimasis, šiame 
pasirodė labai klaidin- 
Dalyko atitaisymui pir-

gių Tiesų Šalis” 
ateivis supras tų žodžių reikš
mę.
laike, 
gas.
nuj pirmiausiai mes patys tu
rime suprasti laisvės tikslą, 
idant galėtume juos mūsij sve
timtaučių piliečiams išguldinė- 
ti. Aiškindamas svarbumą šio 
klausimo jisai priparodinėjo, 
kad* mylėjimas Amerikos žvai-* 
gždėtos vėliavos yra tiktai ap
sireiškimas, kuriame' slepiasi 
viltis ir baimė, kova ir laimė
jimas, kas nors padaryto ir kad 
ką nors dar reikia padaryti-. 
Jisai atkreipė atydą ir į tą fak
tą, kadi Amerikos ateitis did
žiai remiasi ant Nacijos išsi- 
tobuliniino pasistengimų.

Kcllridamams apie Ameri
kos kosmopolitišką .žmoniją, 
jisai sakė, kad šis kontinentas 
tarptautiniams išbandymams. 
Per daugelį meti} Suvienytos 
Valstijos turėjo progą rankioti 
žmones iš visų pasaulės dalių 
— žmones įvairių rasių grupių,

padėjimų.ir.ągpirarijų, ir žįū- 
rėti ar ne būtų galima Juos su
jungti į vieną tautą. Jeigu 
toks tiksiąs, būtų atsiekiamas, 
tai Ameriką, * kaipo tauta, už? 
imtų naują, vietą tarpe pasau
lės “Mdžiąttsių tautų.

. Amerikonizavimo Konferen
cija buvo šaukiama tam, kad 
suradus būdus įvykinimui *Kar- 
monijos šioje Žalyje/ ' Sekre- 
torius Lahe priminė, kad pir
mesnės Amerikos karės buvo 
vedamos svetimtaučių gimusių 
'amerikoje, kaip Airių, Švedų 
ir Škotų. Ir dabar sąrašuose 
užmuštųjų Francijoje - nuolat 
matome svetimtaučių.vardus. 
“Nėra tokio dalyko, kaip Ame
rikoniška rasa, išskyrius Indi- 
jonus,” tarė Sekr. Lane “Pas 
jmus tveriasi nauja žmonija*. 
Sakydami, kad tokie žmones, 
kaip Slavai, Teutonai, Keltai 
ir kiti gali būti sujungti į vie
ną^ naciją, mes darome tai, ką. 
pasaulis iki šiol hera girdėjęs.” 
Vieną didžiausių praeitės klai
dų buvo, kad mes nesistengėme 
išmokinti tuos penkis ir pusę 
milijonų žmonių, kurie atkelia
vo į šia šalį nemokėdami ra
šyti nei ‘skaityti nė tik Ang
liškai, bet ir savo kalboje. Iš 
to skaičiaus turime milioną ir 
pusę čiongimūsių, kurie nega
li skaityti nei rašyti. Didž- 
ausia blėdis šiame laike yra 
tai, kad pašauktieji į karės tar
nystę negali skaityti ir nesup
ranta jiems kempuose duoda
mus įsakymus.

Baigdamas savo kalbą Sekr. 
Lane priminė, kad dabartinis, 
laikas yra geriausis praeities 
klaidų atitaisymui. Dabar, ka
da Amerikos kareiviai stovi 
petys į petį su Francūząis, An
glais ir kitataučiais, mūsij pri
valumu yra- arčiaus supažin
dinti čion gimusius ir naujai 
pribuvusius kitų, tautų žmones, 
vadovaujantiems simpatijos 
susipratimu ir paprasto kultū
ros būdu. Jeigu mums tas 
darbas nusiseks, tai tas bus 
vienas svarbesniųjų šios karės 
laimikių.

WILKESBARRE, PA.
Kum Šupšinskas tapo visai 

netikėtai perkeltas į Sugar 
^Notch ir Miner’s Mills. Gegu
žio 12 d. gerb. klebonas atsi
sveikino su sav.o mylimais ir jį 
mylinčiais parapi jonais, ku
riems jis tarnavo per 7 metus.

J. B._____ — -3
REIKALINGAS geras var

gonininkas. Apie išlygas kreip
tis šiuo antrašu: .

Rev. J. Olechntnricz,
151 Rogers st., Loįvell,. Mass.

GEROS TVARKOS PAVY2J- 
OŽIAI

•Pirmutinė lekciją, kurią ka
reivis turi" išmokti, yra tai, kad 
jis turi išpūdyti1 įsakymus sa
vo viršininkų be jokio atsišaki- 
nėjimo arba atidėliojimo. Be
veik visa kariuomenės discipli
na pasiremia ant to.

Kaip męą gerai žinome, tai 
kariuomenė. be-Mlįsciplinos ne
guli mūšio laimėti, ji visados 
bus. sumušta jr ųegąlėA išsilai
kyti" prieš priešą.; * Tai-gi kad 
išaitklčjus ^kariuomenę, kuri 
priešą galėtų numalšinti, rei
kia jauniems kareiviams kalte 
įkalti tą faktą, kad jie turi pri
silaikyti disciplinos.

Jeigu viršininkas pasako da
ryk *tą ir tą, * turi tuojaus ir 
padaryti, bet jeigu kareivis 
jaučiasi nuskriaustas arba jis 
mano, kad jam neišpuola tą 
daryti, tai jam yra „nurodyta, 
kad pirma padaryk, kas tau y- 
ra paliepta, o tada kreipkis 
prie augštesnės valdybos su sa-; 
vo skundu.

Pažvelgus į mūsų lietuvhj vi
suomenišką gyvenimą, mes tu
rime pripažinti, kad pas mus 
mažai terandasi -^disciplinos ir 
gal tame yra priežastįs, dėl ku
rios mes nepakilome kaip tau
ta taip sparčiai kaip kiti.

Tarpe lietuvių mes daugel 
atrasime tokių šeimynų, kar 
vaikai neklauso? tėvų, dąug.to- 
kiij draugijų, kur nariai, neiš
pildo ir neklauso* įsakymu savo 
viršininkų ir daugel ’ tokių pa- * 
rapijų, kur parapijonys neklau
so -patarimu savo klebono. 
Tas visas liūdnas apsireiškimas 
atsiliepia skaudžiai ant mūsų. 
Mes neturime sutarties ' tarpe 
savęs, todėl mes negalime nu
veikti bendro darbo. Tarpe 
mūsų nėra vienybės.

Ir jeigu mes kada nors susi- 
prasime ir prądėsime galvoti 
apie savo liūdną padėjimą, mes 
turėsime pripažinti, kad mums 
reikia disciplinos. Dėl tos 
priežasties aš norėčiau matyti! 
kodaugiausia mūsiį lietuvių 1 
jaunimo ’ kariumenėje, kad 
jiems teri nors būtų įkalta svar
ba disciplinos. *

Bet tie, kurie negali stoti' į 
kariumenę, turėtų jei jie nori, 
pasekmingai veikti paimti pa
vyzdį iš kariumenės ir. pradėti 
įvesti ,'kuodaugiaųsia discipli
nos į savo kasdieninį gyveni- . 
mą. Vaikai turėtų pildyti į- 
sakymus savo tėvų be jokio 
murmėjimo. Nariai turėtų be 
jokio pasipriešinimo klausyti 
savo išrinktos valdybos ir jei 
pirmininkas arba koks nors ki
tas viršininkas duoda kokį nors 
įsakymą žiūrėti, kad tas įsaky
mas būtų sąžiningai išpildytas.

Taip pat . ir prapijonys turėtų 
laikytieš patąrimų savo dvasi^ 
kų vadovų. Bet jeigu kada 
nors atsitiktų, k&(l mūsij virši- 
*ninkai muš nuskriaudžia arba 
duoda -mums tokius įsakymus, 
kurie nėra* naudingi ir galį 
mums kenkti,, tai pirma Juos 
įsakymus išpildykime be jokio 
murmėjimo, o tada kreipkimės 
į augŠtėsnę valdžią ar,viršinin
kus .su savo skundais.. •

Tilc tokiu būdu mes tegalė
sime sutvarkyti savo gyveni- 
,mą ij vesti pasekmingą kovą 
dėl pagerinimo savo ir Lietu
vos būvio.

Kareivis J. J. Roman.
It ■' * ■

Pramonijos darbininkai
PATIES SOCIJALIZMO 

VERTĖ.
Socijalistų mokslas su visais 

Markso išvedžiojimais nėra ga
limas įvykdinti žmonijoje. Jis 
pų šiai dienai niekur neišsipil
dė ir neats’istojo ant savo skel
biamųjų pamatų, • nors ir daug 
bandyta jį vykinti. Visi tie 
bandymai, kaip va, kad ir da
bartinėje Rusijoje, baigėsi ga- 

■lųtinu visuomenės suirimu ir 
skaudžiu pamokinimu, kad so- 
cijalizmo daugiau neimties.

.Pačiame socijalizmo moksle 
yra nemažai visokių priešingu
mų, dalykų neaiškių ir tikrai 
neprirodvtų. Jais remianties, 
žinia, nieko tikro negalima 
nustatyti, ir nenustatoma. Tad* 
ir socijalistai niekur nieko tik
ro nenustato, o vien tik priža
da labai daug visokių gėrybių 
ir “rojaus” laikų; gį kad “tie 
laikai greičiau ateitų, visus 
karštai rūginą socijalistanis 
bernauti!

Socijalizmo mokslas neprigi- 
ja kaip reikia žmonėse dar ir 
dėl to, kari yra priešingu-pa
čiai žmogaus sielai, naikina jos* 
prigimties tikybinius jausmus, 
ardo -joje visuomeniškos tvar
kos dėsnius, stoja kovon su vi
sa žmonijos kultūra.

Socijalistai žada užvesti ant 
žemes tūrių “jojų/’ kuomet,

«

bus išnaikintą privatinė pro
dukcijos-turtų nuosavybė, o 
jos vieton įsigalės bendras tur
tų valdymas arba komunizmas. 
Tas'žadamas “rojus” tai pati 
viršūnė žmonijos. pasiekiamos 
kultūros. Toliaus jojo jokių 
gėrybių jau nesą. Tai galuti
ną ir pastovi visatoje žmonių 
laimė.

Gi tuo tarpų tas pats sočija- 
lizmas sako, kad žmonijos 
santikiai amžinai eina tobųlyn, 
amžinai krutant, knibždant ir 
mainantieš visokiems medegos 
elementams, ant kurių žmoni
ja stovi su savo santūriais ir 
su visa savo kultūra. Tą-di ir 
stoja mums priešakyje priešgi- 
nvbės: galutinas pastovus “ro
jus” žmonijai visatoje ir čia 
pat amžinas krutėjimas, mai- 
nymasis-, medegos keitaliavi- 
masis, žmonių santikių verpe
tas, kame nieko nėra pasto
vaus, jokio galo, jokio “to
jaus.” Kur čia teisybė, neži
nia. Vienas dalykas -aiškus: 
socijalistų mokslas pats sau 
prieštarauja, pats sugriauda
mas savo žadamąjį “rojų.”

Žmonija tą socijalistų “ro
jų? ’ arba gal arba negal nusto
ti ir grįžti į pirm to jau teisė
mis nustatvtus santūrius, ne 
taip tobulus kaip ‘‘rojuje.” 
Jei žmonės gal prarasti tą “ro-

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Kūtės Kliubo Susi

rinkimas bus panedėlyj, 27 d. 
gegužio 7:30 vai, vakare “Gar
so” raštinėj, 458 Grand str., 
Brooklyn, N. Y.

Gerbiamieji narįai,‘maloniai 
kviečiami atvykti šin susirin- 
kiman, nes tai yra vienas iš 
svarbiausių. Taip-gi pribūkite 
ir tie, kurie jau trys metai ne
mokėję į kliūbą. Šiame 
rinkime galite dalyvauti.

S. M. Karvelis,

susi-

rast.

. ATHOL, MASS.
L. Vyčių 10 kp. gegužio 

d. laikė susirinkimą, 
važiuoti į Worcester’ 
gegužinę. Nutarta pasiųsti 
laišką į N1 ‘Anglijos vyčių kuo
pų apskričio suvažiavimą. Bus 
paduotas- sumanymas įsteigti 
skrajojančią parodą. Abelnai 
imant kuopa ne kaip gyvavo. 
Gal dabar ims smarkiau veik
ti ir užgyvuos geriau.

Kp. Koresv.

OLĘVELAND, OHIO.

Mickus išvažiavo su ilga 
nosim.

Antru kartu nezaležninkų 
‘ ‘ vysk. ’ ’ Mickus buvo atsiba- 
ladojęs šin miestan. Buvo ge
gužio 11 ir 12 dd. Bepigu to
kiems pliaukšti, jei niekas ne- 
pakamantinėja. Bet šiuo kar
tu Adolfas Kanoverskis tuoj 
paskelbė, jog drąsiai stos į de
batus su tautininkų Sandaros 
“vyskupu.” Tapo atmušti pla
katai, nustatyta temos ir siū-< 
lė $50 Lietuvos Neprigulmy- 
bei, jei Mickus sukritikuos sa
vo priešininką. Mickui buvo 
gera proga prieš didžią minią 
pasirodyti. Bet atsisakė deba
tuoti ir su gėda išsibeldė. De
batai būt ’ įvykę Germani a 
Acme salėj prieš LDS. 51 kuo
pos pramogą.

12
Nutarė 

io Vyčių

Vargšas.

jų” ir grįžti prie senų jau ko
kių santikių, tai nevalia’saky
ti, kaip socijalistai tvirtina, 
kad tas jų “rojus” arba komu
nizmas, vietoje privatinėj nuo
savybės įvyko savaimi, natū
raliai verčiamas visasvietinio
tobulintinos. į i jo išlygos buvę darbininkams

Tuomet jau, grįžtant žmoni- j kibai gero.s, jei ne geriausios 
jai iš “rojaus” atgal, t. s. krin
tant žemyn, pats socijalistų 
mokslas, kadi visatoje žmoni
jos santikiuose viskas eina to- 
bulyn, turėtų žlugti, -kaip da
lykas be vertės, netikras!
.‘Gi jei tas “rojus,” įsigalėjus 

komunizmui ir išnykus priva
tinei nuosavybei, gal likti am
žinu, kaipo tobuliausi žmoni
jos gyvenimo forma, tai kodėl 
toji forma rieužsiliko, juk, pa
sak socijalistų, ji' pasaulyje 
jau yra buvus ir viešpatavus 
dar t. v. priešistorijiniuose lai
kuose.

Sekdami Marksą socijalistai 
sako,’ kad tą jų “rojų” arba 
pakeitimą privątinės nuosavy
bes į komunizmą įvykdins nuo- 
latai auganti koncentracija 
(susitelkimas) kapitalų mažu
mos. rankose; ir skurdas, ku
rį toji koncentracija darbinin
ku masei neša. Tuodu diflyku 
— kalbamoji ' koncentracija 
turtų ir tasai darbininkų skur
das anot . Markso esą du svar
besniu veiksniu stumiančiu 
žmoniją prie tobulesnių formų! 
Tštikrųjų gi kitaip esama. Tą 
jau patėlili jo. ir patys socijalis
tų* vadai, nepratę klupsčioti

fc • * ■ *■ ‘ \

CENTINIAI LEIDINĖLIAI.
“Darbininkas ” nuolatai sten

gėsi išleisti “pigių visiems su
prantamų knygelių ir kartu, vi
siems suprantamoje ir dailioje 
kalboje* parūšytų. Tie leidiniai 
būdavopo5c. ir 10c.

Dabar įsimanėme išleisti bet 
centinių. leidinėliiį-

Šituose leidinėliuose gvilde
nama gyviausieji darbininko 
reikalai. Išgvildenta •Šie klau
simai: ’ .'

1. Darbininko apsaugojimas.
2. Streikas.-
3. Lietuviai darbininkai, vie-

nykimės. •
4. Piiiigas*
Jų išleidome labai daug. Jie 

tm’i pasklisti tarpe visų Ame
rikos lietuvių darbininkų. 
Kiekvienas darbininkas juos 
turi perskaityti, apsvarstyti ti
su kitais savo broliais darbi
ninkais apkalbėti.

Visi jų įsigavę, perskaitę ir 
apsvarstę, privalo pasilaikyti 
ir prie progos išnaujo perskai
tyti. deri, riąiti, raštai rei
kia po keletą kartų perskaity
ti.

Leidinėliai yra po 4 pusla
piukus ir kainuoja tik po lc. 
Tik “Darbininko apsaugoji
mas” yra 8 puslapiukų ir kai
nuoja 2c. Todėl visi keturi 
leidinėliai kainuoja 5c.

Darbininkų prieteliai priva
lomų parsitraukti daug, po ke
letą šimtų ir išplatinti tarpe 
darbininkų. -Bet ypač LDS. 
kuopų nariai privald susipa
žinti su tais leidinėliais ir pri
valo juosius kuolabiausia pa
skleisti.

J.

NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kuopa laikys mėne

sinį susirinkimą gegužio 26 d. 
š. m. 1 vai. po pietų Bažnyti
nėje Svetainėje. Nariai ir na
rės, visi malonėkit pribūti ant 
viršminėto susirinkimo, nes 
bus daug svarbių reikalų ap
tarti. Malonu būtų matyt, 
kad kožnas senas narys? atsi
vestų po naują narį prirašyti 
prie šios naudingos darbinin
kiškos organizacijos. Taip-gi 
dar prašau ir tų narių kurie e- 
sate užvilkę menesin.es mokes
tis už kelis mėnesius, malonė
ki te/ i r jūs ateiti ir užsimokėti 
ir vėl palikti nariais darbinin
kiškos šeimynos, nes kitos to
kios darbininkų organizacijos 
nerasite, kad ir ieškosite, kaip 
LDS. Yra tai ant teisingiau
sių pamatų suorganizuota.

• Rašt. V. A. Zavorskas.

Aukokite į Tautos 
Fondą.

prieš Marksą,, kaip kad tą da-( jokių gėrybių ar „dvasios ar 
ro silpnesnių galvų .“draugu-'materijalių niekam nepateikė,, 
čįai.” Gyvenimas parodė vi- nepaisant to, kad Rusijos pro
sai priešingus Marksui daly
kus. Tose produkcijos šakose, 
kur koncentracija kapitalo to- 
liausiai pažangėjo, dažnai dar-

I. u lyginus su išlygomis kitur?
Tas pats pasirodė ir su darbi

ninkų skurdu, * apie kurį Mar
ksas rašė,, kad tam skurdui dė-

tetarai turėjo savo rankose ir 
visą krašto pinigyną, armiją’, 
mokyklą, komunikaciją ir vi
sas tas priemones, kurios ge
riausia padeda vykinti savo 
siekinius.

Tad kelias, kurį nurodo 
Marksas, l<ad juo einant žmo
nijai progresuoti, aiškiai pasi
rodo klaidingu. Šiandien joJ< — . * 4 J U

kai užtekės geresnieji laikai, laikos, vos svajotojai su kar- 111 1 ’ 1 “ A* v — I 'v ' | * . Jkad; skurdo prislėgti žmonės Tic/uėniis galvomis, panaudo- 
* sukils ir įves pageidaujamą ko

munizmą. Tiesa, darbininku 
išnaudojimai ir skurdas suke
lia juose revoliiicijinius jaus-" 
mus n. pasitenkinimo, sukili
mo ir suardymo viso kas aplink 
dedasi. Bet ir tas' tiesa, jog 
suskurę proletarai, subiedninti 
darbinihkai ir visa tamsi masė, 
kad ir smarkiausiai prie revo
liucijos sukilusi, netinka atlik
ti tų darbą visasvietinį, kurį 
jiems atlikti lemia Marksas, 
manydamas kad* tos žmonių 
masės atgaivins’ visuomenę ir 
visam pasauliui suteiks nepa
prastą gajumą progresuoti.iki 
“rojinis” laimės. ‘Prirodymų 
toms Markso klaidoms. nerei
kia ieškoti faktą kur toli. Akv- 
viausius pavyzdžius turime 
Rusijoje. Markso, karščiausių 
pasekėjų su visokiomis, raudo
nomis gvardijomis sukurstyti 
proletarai viską suardė ii* iš
naikino, bot nieko gero žmo
nėms neįvedė, jokio? laimes,

i

jami kitų laikiniams eksperi
mentams, kaip kad* kaizeris pa
naudojo-Leniną ir Trockį Ru
siją pavergti, ir mūsų lietuviš
kieji monialninkaLž^yocijdlis- 
tais” pasivadinę didesniam 
tamsesiųii darbininkų išnaudo
jimui.

Pati kapitalo koncentracija 
pavienėse rankose ir tai nuo
lat augančios kapitalistų mažu-' 
mos, išnaudojimas darbininkų 
atsirado sviete dėkai įvedimui 
liberalų mokslo. Tas mokslas 
paliuosavo nuo deramos kont
rolės ir pačių žmonių sąžinę, • 
ir kapitalų apyvartą ir darbda
vių šit darbininkais santūrius. 
Todėl visos* klaidos Čia padary
tos būtinai* taisytinos tam tik
ra kontrole, tam tikrais įsta
tais, kurie kaip reikia tvarko . 
ir kapitalus ir darbininkų su 
darbda viais santikius, 
proletarų pogromais.

J

(L b.)'

.o ne

J. D.
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CLEVELAND, OHIO.
* . ’ Prie didžio darbo. ’ •

Čionykščiai LDS., kuopų or
ganizatoriai su didžiu uolumų 
darbuojasi. Dabar prieš, akis 
stovi sudaromas LDS. kuopų 
Ohio ir Miehigano valstijų ap-

f

Ohio ir Miehigano valstijų ap
skričio, Tam dalykui Šaukia
mas didis suvažiavimas birže- 
.lio 1 d. , >

<Taii buvo apie tai rašyta, bet 
; šiuomi išnaujo primename ir 

raginame visas kuopas minėtų 
valstijų rinkti delegatus ir jie 
teatvažiuoja į Clevelandą su- 

• batoj birželio 1 d- Tą dieną 
5:3fc0 vai. iš ryto prasidės sesi
jos ir baigsis 4:3^ vai. po pie
tų. Turėsime apsčiai Jaiko iš
gvildenti visokius, klausimus. 
Tik dabar reikia, kad. tose ko
lonijose, kur kuopų dar nėra, 
kad tuoj susitvertų ir atsiųstų 
delegatus. Iš karto tuomet pra
dėsime milžinišką darbą.

Kalbės kun. Kemėšis.

Birželio 1 di. vakare tai 
po. apskričio sutvėrimo 
prakalbos.' Bus sveęias nebu
vėlis garbingas lietuvių veikė
jas ir organizatorius, budinto
jas Amerikos lietuvių kun. F. 
Kemėšis. Bus pirmu kartu. 
Clevelando lietuviai ir visų a- 
pielinkių -kuoskaitlingiausia 
suplaukite pasiklausyti didžio 
veikėjo. Ant rytojaus birželio 
2 d. bus didelė pramoga. Bus 
vaidinama operete ‘ ‘ Kamina- 
krėtis ir Malūnininkas.” Dai
nuos L. Vyčių 25 kp. choras, 
griež L. S. Benas, bus prakal- 

- bų. Visas pelnas eis LDS. kub- 
• pų apskričio kason.

Delegatai į suvažiavimą iš- 
anksto privalo duoti žinią apie 
savo atvažiavimų, nes reikės 
jiems parūpinti nakvynę. Ad
resas: Rengimo komisija, 7602 
Aberdeen avė., N. E. Cleveland, 
Ohio. Tuo adresu kreipkitės 

. norėdami bile kokių patarimų. 
Jei norite sutverti kuopų, tai 
ir-gi galite kreiptis, ir gausite 
rodą, patarimų, nurodymų ar
ba pats organizatorius atva
žiuos.- Tik veikite, o bus pri- 
gelbėjimas.

Į Miehigano lietuvius.

Miehigano valstijoj yra kele
tas didelių miestų su daug lie
tuvių, kur katalikai jau gerai 
susipratę. O LDS. kuopų dar 
niekur nėra. Šiuomi atsišaukiu 
į Detroito ir Grand .Rapids’o 
Vyčius ir kitus katalikų veikė
jus sutverti LDS. kuopas ir 
prisidėti prie bendro suvažia
vimo.

yra 
bus

A. S. Kulbickas.

SCRANTON, PA.

ŠV. Cecilijos choro vakaras.

Gegužio 14 d. š. m. Lincoln 
' -svetainėje parengė šokius su 

dainomis. Choras sudainavo 
gražiai sekančias dainas: “Ant 
tėvelio dvaro,” “Oi tu jieva,” 

■“Važiavau dienų” ir Lietuvos 
- himnų. Linksma, kad choras 

sparčiai auga. Ant pamokos 
geg. 16 d. prisirašė apie 10 mer
ginų. Choras dalyvaus ant 
“Lietuvių Dienos” apvaikščio- 
jimo liepos 4 3. Taip-gi steng-

t
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‘ NEWARK, K J.
• Gegužio 8 dt buvo jušauktas 
'Newarfco lietuvių mass-mitin- 
gas, sudarymui JKomiteto Pa
rašais Rinkti po protestu 
prieš yokįetijos valdžią. P. A, 
Staknevičius, plačiai aiškino 
apie audijenofją pas Preziden
tą Wilsoną ir apie Liet. Infor
macijos Biurą Washingtone. 
Susirinkimo vedėjas, p. K. Vaš
kevičius ir visi susirinkusieji 
p. Staknevičiui išreiškė padėką 
už taip gražų paaiškinimų, ir 
visi labai džiaugės išgirdę to
kias malonias žinias. Tik’ vie
nas laisvamaniško fanatizmo 
apimtas — V. K. Puodžiūnas, 
atsistojo ir lyg iš'.proto išėjęs 
pradėjo triukšmą kelti, ieško
damas priekabių prie Informa
cijos Biuro, kad net išrodė, kad 
reikės . policmono. lazdos to 
žmogaus nuraminimui^

2-ras susirinkimas.įvyko ge
gužės 12 d. Bet nedaug tesusi- 

uiitko. Matyt, kad Newark’o 
lietuviai dar neatjaučia svar
bos dalyko. . Parašus pradėta 
rinkt rytinėje ir vakarinėje 
dalyje miesto. Pats Newarko 
centras dar nejudinamas. Tre
čias susirinkimas buvo gegužio 
22 d. .

Vos pradėjus .darbų teko už
eiti tokių lietuvių, kurie padėti 
savo vardą atsisakė, susipras
kite.

Geg. 11 d. LDS. 14 kp. buvo 
surengusi gražų balių naudai 
Streikierių Fondo. Balius bu
vo labai gražus, kokį retai kas 
tesurengia. Ant nelaimės tik- 
publikos mažai teatsilankė, ka
žin ar liks pelno, nes daug 
laidų prie tokio baliaus.

Papildymas. .

“Darb.” 48 Nr. tilpo p.
Vilei-kio korespondencija apie 
adv. K. Česnulevičiaus,prakal
bas prisirašė 9 nauji nariai, 
ba' sprisirašę 9 nauji nariai. 
Bet tikrenybėje prisirašė 11 na
rių, nepaminėtųjįj vardai; M. 
Savickas ir E. Lapėniutė.'

Gegužio 12 ir 13 dd. buvo 
Apdraudos Savaitė. Geg, 12 d. 
kalbėjo^ p. K. Krušifiskas iš 
Brooklyn’o. Aiškino apie nau
dą prigulėjimo prie organizaci
jos, ypatingai prie ALEKSA. 
Taip gi suvaidinta juokingas 
veikalas “Dėdė atvažiavo.” 
Buvo dar gražių deklemacijų. 
13 d. geg. kalbėjo L. Šimutis, 
“Garso” redaktorius ir p. Mu
levičius, SLltKA. centro rašti
ninkas. Per abu vakaru publi
kos buvo mažai. Prie kuopos 
prisirašė 6 nauji nariai ir dar 
du ketina prisirašyti.

Kelmiškis.

• v
1S-

F.

* MONTEELO, MASS.. 
' Aukos T. Fondan, surinktos 
K. Pakšto prakalboje,.gegužio- 
5 d? . . - ■ .*

Po $10.00 aukojo: Kun: K 
Urbanavičius ir Jokūbas Sala- 
donis. ’a 'T* V

Po $5.00 aukojo: Stasys-Bal
čiūnas, 'Pranas Kuodis, Miko- 
las AbraČinskas, Petras Juš
kaitis, Kazys Oksas; Kazys 
čjrbelėnas> Juze Kašetiehe ir 
Apolionija ’Račinaite. Petrai 
Balčiūnas $4,00.’

Po $2.00 Aukojo: P, Gaiga- 
laitė, R/ AidaviČiutė, O. Kašė
taite, M. Sakalauskaitė, T. M. 
Kubilius, P. Tūbelis ir F. Ado
mavičius. J. Manstaviče $1.50.

Po $1.00 aukojo: Ig. Kuodis, 
J. Trainavičius, A., Račiūnas, 
J. Česnulevičius, J, Kašėtas, J. 
Baronas, Ig.zVervickas, J. Pė- 

, teisk is, J. Germanavičių, A. 
Nor.kus, J. Tanams. P. Kučie- 
nė, St. Klimaviče, J. Breivis, 
V. Kuodytė, J. Juškelevičius, 
V. Genevičius, A. Jarmalavi- 
če, A. Paulokaitė, A. Kuodžiu- 
tė, J. Sinkeviče, R. Radzevi
čiūtė ir J. Balkis.

Po 50c. aukojo: E. Balkiėnė, 
C. Kuprienė,M. Juškelevičienė, 
B. Sigaitė, K. Germanaviče, J. 
Šiaulytis, M. Kubilius, K. Sa- 
bienė, J. Rutkauskas, M. Sin
kevičiene, A. Jahulaitė, K. Ra
polas, M. Neverauskaitė, K. 
Raceviciutė, K. Daukantaitė, 
P. Gatautis, V. Miliauskas^, R. 
jįėrmalavičius, P. Miliauskas, 
P. Danila, J. Jermalavičienė, 
J. Kašėtas, A. Tautkus, J^ 
Dravinckas, V. Gurckis, J. 
Pigaga, J. Juškauskas, J. Ka- 
ralinckas, K. Vaičiūnas, J. Va
laitis, V. Kodišius, K. Petrukis 
ir J. Daukantas. Smulkių au
kų surinkta $8.65.

Viso labo aukų surinkta 
$112.65.

• NEWARK, N. J.

L. Vyčių 29 kuopos merginos 
•rengia visai originalį balių bū
tent “Obuolių balių.” Bus su- 
batoje, 25 d. gegužio L. Svetai
nėje, 18(1—2 Ne\v York avė. 
Salė bus gražiai išpuošta, bus 
padalytas sodas, kur .bus gali-1 
ma pasivogti obuolių, žinoma 
už vogimų bus areštuotų bet 
tas išeis ant gero; tokiu būdu, 
kad draugiausiai areštuoti t. y. 
vaikinas ir mergina gaus labai

sis veikia] .parengti teatrų sn! gražias dovanas. . Tai-gi nepa- 
dainelėmis. Valio šv. Cecilijos Į mirškite vietiniai ir apielinkės 
-choras! lietuviai šios pramogos.

ILASHUA, N. H.
L. Vyčių 20 kuopa laikė susi

rinkimą gegužio 5 d.' Atsilan
kė misijonierius tėvas Alfon
sas, kurs paaiškino, ką reiš
kia žodis vytis ir išrodunėjo, 
kad Vyčiai turi auklėti savyje 
prakilnumą. Po to skaitytas 
laiškas AVorcesterio Vyčių, ku
rie kvietė į savo gegužinę. Nu
tarta . važiuoti, kaip galint 
skaitlingiau. Toliaus buvo 
rinkta paskolos knygynui. -Ne
kurie nariai ir paskolino, o 
kun. L. Tylia paaukojo $5. Nu
tartu rengti išvažiavimą liepos 
4 d. Bus toks išvažiavimas 
kokio šioje avvlinkėje nėra bu
vę. Pelnas skiriamas knygy
nui. Prie išvažiavimo prisidės 
ir LDS. 65 kp. J au pasižadėjo 
išvąžiavinie dalyvauti šv. Ceci
lijos choras iš Lawrence, Mass.

Smūgis socijalžstams.
Čionykščiai lietuviai vis’ la

biau ima susiprasti ir šalintis 
nuo bedievių ir socijalistų. Kai 
ši valstija virto “dry,” tai so- 
cijalistains buvo tikras smūgis, 
nes neturi nei kur susirinkimu k 
laikyti. Pirmiau smuklėse at
laikydavo. Taip-gi jų šlamštai 
jau beturi čia vietos. Cicilikai 
bruka juosius kaip gali, bet jau 
įsiūlyti negali, tai dabar įsi
manė dykai siuntinėti. Tikis, 
mat, kad įsmilįs. Bet reikia 
labai atbukusio žmogaus, kad 
įsmiltų prie to mėšlo. Todėl 
mes katalikai,’ jauzdami savo 
kilimą, dar labiau imkime dar
buotis ir skleisti ir remti savo 
spaudą.

lūžiaučiutę ir ji dalyvavo, Na 
o TMD, choras ar rinko dele
gatą. . Ne.r Dabar ar birntie- 
čiai buVo pneŠingi dalyvauti 

?seimo koncerte! Visai nej tik 
nenorėjo tokiam laisvamanių 
pakalikui j* V. B* duotis už no
sies vedžioti. JBe to, p. St. 
Šimkus, kurs turėjo pralavin- 
ti 'sujungtus 'chorus, TMD. 
kuopos choro vakarienėje vy
čius išvadino judošiąis. Toks, 
berniškas Šimkaus pasielgimas 
negalėjo .neįžeisti vietos . vyčių 
ir pareikalavo to ponulio at
šaukti savo komplimentą. Iš 
to kilo nesusipratimai <Įel da
lyvavimo abiejų chorų seimo 
koncerte.. Toliau Šimkus, at
važiavęs'sujungti chorus, ėmė 
pliovoti, būk mes choristai 
pešamės. Ar tas teisybė. Juk 
jokio blogo nebuvo buvę tarp 
chorų..

Toliau TMD. choras su sa
vo Baltrukoniu rengė koncer
tą bal. 27. Kvietė Birutės cho
rą ir Nėwarko katalikišką cho
rą. Bet nei vienas nedalyva
vo. Birutės choras pasakė, kad 
ir ant toliaus nekviestų nes iš 
to nieko nebus.

Tai dabar aišk u, kaip daly
kai buvo. Turbūt J.- V. B, 
jau visai gėdos neteko, kad 
tokius dalykus išdarinėja ir 
taip kreivūodamaš rašinėja į 
laisvamaniškus laikraščius.

S. I. M. 
BAŽNYČIOS PAŠVEN

TINIMAS.
Westfield, Mass. lietuvių nau

jos bažnyčios iškilmingas pa
šventinimas atsibus Gegužio 30 
dieną (Decoration day) 1918 
metais, 10:00 valandą ryte. 
Pašventinimo apeigas atliks Jo 
Malonybė Springfield’o Vys
kupas dalyvaujant daugybei 
svečių kunigų. Kad iškilmę 
padidinus pasižadėjo daug dr- 
jų §u muzikomis dalyvauti 
maršavime. Po bažnyčios pa
šventinimo atsibus (3:30 vai. 
po piet) Opera House salėje di
delis koncertas ir • prakalbos. 
Visi lietuviai yra kviečiami at
silankyti į tas iškilmes, taipos- 
gi yra kiveriamos visos lietu- 
viij draugijos dalyvauti paro- 
dąvime.

Kun. K. Vasiliauskas,
< Klebonas.

nelaimingus.’ Dauggerbiamas 
Tautieti, ’labai, geistina yra 
mums lietuviškų laikraščių pa^ 
siskmtytf, bet nežinau, kur 
kreiptis,, nes ųettųSph dabar 
nei jokių redakcijų 'adresų, nes 
iš Vokietijos nei lapelio popie- 
ros . iiegavom pravešti, todėl 
kreipiame^ pyie Tamstos gal 
malofnetumet, jeigu galima, at
siust bent kokių lietuviškų 
laikraščių, arba pranešti Tams
tai žinomų redakcijų adresus 
.ypatingai pageidaujama būtų 
iš "Rusijos ar Amerikos, nes se
niai kaip juos bematęs, už kų 
būtumėm mes labai v dėkingi. 
Labai geistinas būtų Tamstos 
apsilūnkym’as mūsų stovyklose, 
nes smulkiaus galėtumėnfpasi- 
dalyt žingeidžiomis ir įvairio
mis žinutėmis, kaipo laiške 
prisižadėjot, lauksime Tams
tos atvažiavimo. Mano gimti-' 
nė — Šiaulių pavieto, Joniškio 
vai., Buivydžių kaimo. Kaip 
pęibuvom į Daniją, tai vietinė 
publika mus labai širdingais 
linkėjimais sutiko už ką esam 
jai dėkingi, dabar mums čio
nai labai gerai gyvenas, tik 
blogai kad negalim susikalbėti 
su danais. Altdammo lietu
viai maldauja, jei galima neuž
miršti ir jų su pagelba. Sąra
šą jų gal Tamsta turi. Mel
džiame nekritikuoti mano to 
rankraštėlio, nes Vokietijoj ne 
tik kūniškai, bet ir protiškai 
nusilpęs. <

Priimkit mano širdingus lin
kėjimus. e

Malonėkit mums rašyti.
Su pagarba

Jonas Žigulis.
Lager Horserod. Barak 64 

DUa internirovannago Iwan ži
gulis. Lįč. No. 2147.

Pastaba. Liog. Horserod — 
internuotų belaisvių li'ogeris 
Danijoj. Paskirtas tas liogeris 
belaisviams, tarnaujantiems 
ankščiau Rusijos armijoj. Ran
das ten daugiausiai invalidų, 
kuriuos vokiečiai paleido iš ne
laisvės .ir kurie , atlikus Horse
rod’e • kuraciją — paleidžiami 
Rusijon.

• Svirplys.

RUMFORD, ME.

'Jau praėjo keletas savaičių 
kaip čia buvo atsilankę Lewi- 
stono Vyčiai. Jie čia atvaidi
no’ puikų veikalų ir kitokiais 
būdais džiugino čionykščius 
lietuvius. Nieko panašaus rum- 
fordiečiai nebuvo matę. Ti
visa’ pramoga labai gėrėjos. 
Gyrė ir tepgiria Vyčius. Bū
tų gerai, 'kad' levvistoniečiai 
dažniau mus panašiai palinks
mintų. Bet de, , rengėjai ne 
kaip pamylėjo Mgjlankiusius. 

 

Nei pasitikti nenuėjo. Atva
žiavę neturėjo kur dingti. Tai 
negražu, reikia pagoduoti vci-
bėjus.

■ s.

lietuviai šios pramogos.
Rengėja.

ATSILYGINKITE. .

Ne\v Yorko ir New Jersey 
valstijų L. Vyčių apskričio 
kuopoms. Buvo nutarta, kad 
kuopos sudėtų pagal narių 
skaičių apmokėti apskričio 
skola^. Visoms prigulinčioms 

)qijis bilos buvo pasiųstos 
balt’ io 11 d., idant kuogrei- 
čiamįia atsiųstų mokestį vardu 

 

J. M. Navicko ar J. K. Miliau
sko. Tai 41. kuopa užsipelno 
pagyrimo, nes pirmoje savaitė
je atsiuntė reikalautų sumų. 
Kitos visos dar nieko neprida- 
vė, nors jau antras mėnuo ei
na. Todėl pasiskubinkite atsi
lyginti.

*

Ten buvęs.

rc--_*?<**•■. y* Cit-.
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J. K. Miliauskas.
1

Žvirblio Morta.
KEARNEY-HARRISO1/ N. J

Atsakymas laisvamapėliui.

“Vien. L.” ir “.Lietuvos” 16 
numeriuose J. V. Baltrukoriis 
atsako “Darbininko” '.kores
pondentui Šarlak-Holmskiui, 
primetinėdamas jam neteisy
bių rašymų. Pažiūrėkime ko
kia yra Baltrukonio teisybė. 
Jisai rašo, jog huvifr sumany
mas V. S. Seimo pagrąžinimui 
sujungti abu choru .— Birutės 
ir TMD. ir pralavinti, kad 
galėti] dalyvauti seimo koncer
te. Bet girdi iš to nieko neiš
ėję, nes kaikurie choristai 
buvę priešingi seimui. Bet ne
pasako, kurio choro nariai bu
vo priešingi — ar Birutės baž
nytinio ar TMD. Birutės cho
ras išrinko delegatu p-lę A, Ša-

i

■r

. "t
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KĄ RAŠO BELAISVIS.
Lietuvio belaisvio internuoto- 

Danijoj laiškas 17 gruodžio 
1917 m. į p. Jurgį Savickį Lie
tuvių Ingaliotinį Kopengagoj.

Daug gerbiamas Tautieti:—
Aš skaičiau Tamistos rašyta 

laiškų p. Petrauskui. Labai 
malonų, kad Tamsta žingeidau- 
ji žinoti, kiek mūsų lietuvių 
dabar randasi stovykloj Hor- 
serade. Kaip aš paiyriaū, vi
sai mažai mūsų tautiečių teiš- 
kliuvo iš tos nelaisvės. Iš 750 
žmonių tik kokie 5 ar 6 teėsam 
lietuviai, bo^iš kitų stovy kliu 
Vokietijoj' visai neleido ant 
komisijos iš ■užimtų . kraštų. 
Mes ėsam dabar labai linksmi, 
kad iškliuvome iš tos barbariš
kos šalies Vokietijos. . Rodos 
kaip iš pragaro į Rojų, nes kol 
buvom tenai iš vokiečių pusės 
nematės nei jokio žmoniškumo, 
su mumis apseidavo špėtniaus 
kaip su” gyvuliais, labai retai 
teatsitikdavo, jausmingas žmo
gus, Mane pdsekė labai ne
malonus atęitikimas Vokietijoj, 
nes aš ten dirbdamas anglių 
kasyklose praradau 4 pirštus 
su delno dešinioš rankos ir dh- 
bar be jokio, atlyginimo neži
nau kaip prisieis gyventi. Kol 
buvom Vokietijoj, tai padaviau 
bent kelius lagerių administra
toriams prašymus, bet jie din
go be atbalsio, gal būt Tamsta 
malonėtumėt duoti bent kokį 
patarimų kur kreiptis. Dėl 
manės toliaus nors ir kartus 
bus gyvenimas, bet dar malonu 
būt pagyventi bent kiek, ir esu 
dabar linksmas, kad nebegra- 
so bado mirtis, nuo kurios mis- 
lijau, kad. neišsisuksiu.’ Ačiū 
dabar saviesiems taipgi šelpi
mo komitetams kurie gelbėjo 
nuo tos baisioĮ^ųiirties, ir la- 

esam ir būsime dėkingi 
; tautiečiams ir. visiems, 

rilpinosi ir gelbėjo mus
i

JAU GALIMA GAUTI 
GRAŽŲ LEIDINĮ 

“ŽINYNĄ S.”
Jį išleido Amerikos Lietuvių 

Kunigų Sąjunga. Leidinis la
bai turiningas. Apart visokios 
rūšies rimtų, • naudingų ir įdo
mių straipsnių, parašytų ga
besniųjų mūsų rašytojų “ Žiny
nas” duoda daug gražios me
degos lietuvių istorijai Ameri
koje. Labai įvairus informa
cijos skyrius. “Žinynas*’ yra 
naudinga knyga ne vien dva
siškiems, bet ir šiaip jau žmo
nėms. “Žinynas” apima apie 
300 puslapių smuulkios spau
das. Kaina $1.75. “Žinyno” 
išleista egzempliorių' nedau- 
giausia. Meldžiame ypač ku
nigus pasiskubinti su užsaky
mais, Agėntams nuleidžiama 
40 nuoš. Su “Žinyno” reika
lais kreipties reikia šiuo adre
su:

ŽINYNAS,”
242 W. Broadway.

So. Boston, Mass.

bdi i 

tiems 
kurie

PIRMOS MILŽINIŠKOS 
PRAKALBOS!
IR TEATRAS 

Rengia
A. L. R. K. Mot. Są-gos 45 kp. 
G e g u ž i o - M a y 30 d., 1918 

Šv-. Jono Svetainėje,
27 Main St., Hudsop, Mass. 

Prasidės 3 vai. po pietų.
Kalbės žymiausios Naujoje’ 

Anglijoje A. L. R.’ K. Moterų 
Sąjungos Veikėjos: p-nios Ve
ronika Liutkevičįenė iš Wor- 
eester, Mass. ir O. aJnkauskie- 
nė iš So. Boston, Mass. ir taip- 
pat kalbės smarkus So. Bos
tono veikėjas p. M. Venis. Pa- 
marginimui šių prakalbų bus 
teatras, deklėmacijų .ir tt.

Perstatys juokingas komedi- 
jėles: “ Dvi. Sesutės, ” “ iGrtuo- 
klio su Blaivininktf pasikalbė
jimas” ir labai juokingas mo
nologas. Visa tai atliks pačios 
Sąjungietės.

Įžanga 10 centų. ;
Kviečiame vietinius ir apie- 

linkių lietuvius iAietuvaites 
ateiti.

A. L.’R. K. M. Są-gos 45 kp.
Komitetas.

AMERIKOS LIETUVIŲ KAREIVIŲ GLOBOJIMO DSAUGUA.
s ‘ ■> ; t ' ■ ». ... ; . ■

. čia paduodama Šios draugijos įstatu^, kuriuos galutinair 
bo'ir sutvarkė Komisija iš kun.’J, Dobužinsko,,p.p?Jono E. Karosęį 
Jono Galinio, ir Antano F, Knašio.- Prie Amer. LietrKareivių Globom 
jimo Drajigjjbs Šo. Bostone jau prisidėjo bemaž visos lietuvių katą- 
likiŠkos draugijosjr ‘kuopos. Draugijų taip-gi žada remti plačioji Ą* ’ 
merikos lietuvių visuomenė, o lietuviai kareiviai^iai draugijai pri- 
siunča kasdiepų po keliolikų laiškų, išreikšdami jai padėkų už tęi- 
kiamų lietuviams karciyiams morališkų paramų.

Kol kas Am. Liet. Kareivių Globojimo Draugija negalėjo Jei 
labai svarbių kliūčių savo veikimo, plėsti. Patys .lietuviai jai trukdė 
ir net prieš valdžių mtarinėjo, be,t dabar visos kliūtys likosi pašalina 
tos ir Draugija su Dievo palaima ir geros širdies ir Valios žmonių 
parama savo veikimų pradėdama, visus į talkų sau kviečia. • . ’

‘ DRAUGIJOS TIKSLAS. ’
, » *

Draugijos t i k s I u y. r a :
1. 1. Teikti -mąterijalę, moralę ir teisių pagelbą lietuviams,

kareiviams esantiems Amerikos armijoje visose dalyse čionai 
ir anapus vandenyno. . •

2. Teikti materijalę ir moralę paramą kareivių paliktoms ‘ 
šeimynoms, jų našlėms, jų vaikams ir visiems tiems, kurie jų. 
pačių globoje buvo prįeš karę ir tos globos bus reikalingi po 
kares. Taip-gi pridaboti paimtų kariuomenėn turtus, jeigu
to butu reikalas. . •

•3. Tarpininkauti susinešimuose kareiviams su jų šeimyno
mis ir toms šeimynoms su jųjįj karėn išėjusiais nariais. Tai
pogi jų visliose reikaluose su valdžia. .

4. Padėti norintiems kareiviams ir jų šeimynoms grįžti po 
karei tėvynėn, aprūpinus juos visokiomis instrukcijomis ir vi- • 
sakia galima pagelba. •

■ 5. Kamėje sužeistus ir netekusius sveikatos ,aprūpinti tam 
tikra globa prieglaudose ir visokiose sveikatingumo vietose 
Amerikoje ir užsienyje: _

6. Draugija, kad geriau atlikti savo darbą rūpinsis susi
nešti ir užmegsti. ryšius su atstovais visų šalių, kur tik atsi
lieps reikalai.bent vieno lietuvio kareivio.

Draugijosiždas.
II. Draugijos iždą sudaro:
a. Pajamos iš taisomų lietuvių kareivių naudai vakarų, te

atrų, paskaitų ir visokių pramogų.
b. Visokios aukos pavienių .asmenų.
c. Visokios aukos privatinių draugijų ir korporacijų.
d. Pašelpos teikiamos visokių įstaigų esamų valstybinės
# valdžios kontrolėje.

e. Mokesčiai tos draugijos narių.
1. Paprasti draugijos nariai kason į metus sumoka $1.00.
2. Garbės nariais draugijoje tampa tie, kurie dr-jos kason

svkiu ineša $25.00 arba savo veikimu daug naudos dr-jai ne
ša. . • •

3. Draugijos nariais gali būti ištisos draugijos, kurios su
tiks mokėti dr-jos kason nuo kiekvieno savo nario po 12c. į 
metus. Susi rinkiniuose tokios, draugijos gali turėti savo ats- ' 
tovų po 1 nuo 50 savo narių. Draugijos turinčios mažiau 50 
narių, siunčia vieną atstovą. ...

Visi nariai draugijos ribose naudojasi lygiomis teisėmis..
III. Draugija steigs savo skyrius kiekvienoje lietuvių ko

lonijoje Amerikoje. • 'n
Draugijos V a 1 d y b.a.

IV. Draugiją' valdo tam tikras narių komitetas renkamas, 
visuotiname susirinkime vieniems metams ir kareivių dvasiiT 
kas globėjas.”

2. Valdybos priedermes visuotinas susirinkimas paskirsto.
3. Kasininkas būną po tam tikra kaucija sulig nutarimo ■ 

visuotino narių susirinkimo.
V. 1. Visi draugijos reikalai yra svarstomi paprastuose

narių susirinkimuose kas mėnesį, visuotinuose — sykį į me
tus, ir išeilinėse, šaukiamuose tuomet, kuomet valdyba ma
tys to būtiną reikalą. . ,

Susirinkimuose visi dalykai sprendžiami balsų daugumu. 
Balsavimo būdą nusistato susirinkimas.

VI. Draugija turi savo antspaudą lietuvių-anglų-kalboje: 
“Lietuvių-Karžygių globa.”

Visi oficijaliai dr-jos raštai ir dokumentai • privalo būti 
sutvirtinami dr-jos antspauda ir parašu pirmininko ar jo padė
jėjo ir sekretoriaus.

Draugijos likvidacija..
VII. Likviduojant dr-jos. reikalus ir'veikimą visas atlieka

mas jos turtas eina Lietuvos valstybinin iždan arba Lietuvos 
Universiteto fondan.
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“DARBININKO” KRAUTUVĖJE galima gauti geriausio išdir- 
bimo įvairių fontaninių rašomų PLUNKSNŲ. Parsiduoda'po $2.50, 
$3.00, $3.50 ir augščiąus.

“DARBININKAS,”
242—244 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Iškilmingas ' pavasarinis 
PIKNIKAS!

rengiamas
Liet. Giesm. Dram. Dr-jos po globa šv. Cecilijos

* NEDĖLIOJĘ, 26 d. Gegužio-May, 1918

BERGMANS DARŽE, RIVERSIDE, ILL.

Maloniai kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaites atšilau- . 
kyti ant mūsų pikniko, kur ant kranto upės Desplaines gulėsi
te tyru oru pakvėpuoti, gražiai pasilinksminti,' ir pamatyti 
vistis naujus dar^rJuųtąisymus, d»el kurių daržas dabar turi vi
sai kitokią išvadą.* ...

Beto bus i^^^Ė/mzika ir įVairūs lietuviški'šokiai.

Kviečia KOMITETAS.

: 25c. porai..Pradžia: 10 vai. ryto Įža

P a s a r y a: Imkite karus iki 48 avė ir 22^tr,, o ten gau
site La Grange karus, kurie davež iki daržui.
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Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GRAŽUS I J, (įdirba 
Mentholatum- Co. Prieš eisiant 
gult-ištepk veidą mosčia per kelia 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mo^ 
tis išima plėtmus raudonus, juo
dus arba šlakus ir prašalina viso* 
kius spuogus nuo veido. Pinigu* 
gali siųsti ir stampomia.

J. RIMKUS, 
P. O. Box 36, Holdbrook, Mass. *

r*n-v~TwTWTri-irTw—i—■  tm -     *—»■

NlAIpRABU^ '
riausia ir pigiausiatik: pas: ..
\ • LBRRZELIONĮ,

4 Haymarket Sq.,Boston, Maia. 
V.

TaLS#-Bb4t<»i27O - ■
,DR,JOHNMicDONNELL, M.D.| 

GttUtua susiislbtti ir UstHviislsi.
i Ofiąo Valandos i . K

Rytiid iki9 vai. * : .. E
Po pietŲ l iki 3 v E
1 vąkarais 6 iki 9H ~ - E 

536 Brbadway, So’ Boston. E

PUIKI lietuviams dar-
- bininkawm^^^;

CL-ietilvių Darbininkų Sujun
gus 1-ma kuopa , Darbininkų? 
įSavaites įažm&yittmi sųbatoje, ; 
' geguži^ rengia Šv>
Petro -parapijos bažnytinėje 
svetainėje labai indphių vaka- 

* rų, kurio programas susite iš 
teatro, prakalbetių, monologų, 
dekletnacijų. ir kitokių įvairu- 

-mų. ’ '
Šiame vakare bus visai liau

ju dalykų, Jonių pamatyti ir 
. užgirsti kiekvienas lietuvis ir 

lietuvaitė privalo ateiti.
Vakaras prasidės 7:00 va

landų vakare. Įžanga maža. 
Nedaug'iaus 15 centų. ,

. ' Nepraleiskite geros progos 
% .apie ^darbininkų reikalus pja-1. 

čiau patirti.

1^ * -

* .f
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r AMERIKOS LIETUVIŲ KA
REIVIŲ GLOBOJIMO ' 

DRAUGIJOS SUSI- ’ 
RINKIMAS.

Utaminke, gegužio 28 dienų, 
7:30 vai. vakare Šv. Petro pa
rapijos svetainėje bus Ameri
kos Lietuvių Kareivių Globoji
mo Draugijos susirinkimas. 
Įprašome visų draugijų įngalio- 

‘tinius susirinkti, nes šiame Su
sirinkime bus tartasi apie la
bai svarbius dalykus.

Pirm. Jonas Galin-s.

NAUJA VALDYBA.
Iš Amerikos Lietuvių Karei

vių Globojimo Draugijos dėl 
svarbių priežasčių iš pirminin
ko vietos atsisakius p. J. E. Ka
rosui, i jo vietų išrinkta p. Jo
nas Galinis. Pasitraukusio pro
tokolų sekretoriaus p. A. F. 
Kneižio vietų užėmė p-lė Ona 
Protašiutė.

Kiti valdybos nariai pasilie
ka tie patys.

Bilietų į Wprcester*io Di
džiųjų Gegužinę rengiamų ge
gužio 30 dienų galima pasi
pirkti “Darbininko” Redakci- 

. joje ir Administracijoje.
——0-----

ŽINUTĖ Iš PRANCŪZIJOS.
Kareivis Domininkas Anta

navičius rašo p. J. E. Karosui, 
kad laimingai pasiekė Prancū
zijos krašto ir esųs sveikas. 
Nuoširdžiai sveikina visus sa
vo pažįstamus ir-draugus So. 
Bostone ir Cambridge.

Oras Prancūzijoj dabar esųs 
puikus. Galima esu net vytu
rėlio čiulbesių užgirsti.

------Q------
SĄRAŠAS SO. BOSTONO IR 
BOSTONO LIETUVIŲ PIR

KUSIŲ TREČIOSIOS 
LAISVĖS PASKO

LOS. BONDSUS.
(Žiūr. “D.” 51, 52 ir 53 num.) 
240. K. Plevokas...........$50.00
241)'O. Povidis............... 50.00

K. Praneka.............. 50.00
S. Bukevičienė .. . .50.00 
V. Szugzdn.............. 50.00
Juoz. Strakauskas. .50.00 
A. Kabukevičius.. . .50.00 
A. Yohnokas ..... .50.00 
Jon. Burnila ..........50.00
A. Federavičius ... .50.00 
O. Rekėčis ............. 50.00

V. Rekelauskas ... .50.00

242)
243)
244)
245)
ZriV Į

-247)
248)
249)
250)

. 251)
-252)' A. Navickas ...........50.00
253) A: Šliužas .............. 50.00
254) B. Aguliavičius . .50.00
255) Ant. Virginavičius. .50.00
256) P. Valatka ...........   .50.00
257) \. Aliukevičius ... .50.00
258) J. Bukantas ...........50.00
259) V. Juška
260)

. 261)
262)
263)
264)
•265)
266)
267)

i . ..........................................50.00
•P. Zesimavičius . .». .50.00 
S.yZavistauskas ... .50.00 
V. Staniulionis . ... .50.00 
M. Samsonavičius. .50:00 
S. Tenterš ......
P. Kakareka .... 
V. J omškeviče . . 
Mary Nivinski ..

268) .Jonas Milevičius..
269)
270)
271)
272)
273)
274)

.50.00 

.50.00 

.50.00 

.50.00 

.50.00
Vacį. Aleškevičius. .50.00
A d. M aka ra viri us . .50.00
Joną.- Antanavičius 50.00 
VI. Paulauskas .‘...50.00
Barb. Paulauskienė 50.00 
Lirtuvp-s Sūnų .Drau

gija iš Cambridge, 
Mas<. ...........................50.00

275) Lietuvių Jaunuome
nės Dr-ja iš Cambrid-

»ge, Mass......................50.00
V. Zaleckis.............. 50.00
S’iir Vižimiutr ....50.00 
Al. (Iri-'a;.................. 50.00

276)
277)
278)

I

r
* 

■h r-

. I

279) X K$zinkonis\ .T. - v
280) M : .
2§f) J* Jįūblckas r»► »
282) J. Glozauškaš j,, . 50.00
283) X,0ėMviai8 . ,5. .000
284) X Juozuko^...400.00 
235JX Vaitkus A L....10000 
286) J.' Vasilidnis ,,.., .50,00 
2Š7) -X Geiliūnas
288) Balutavičia .
289) A. Kengris .......
290) S. Krimąitis . . .
291) I). Zaremba ......
292) Juoz. šųkis 4....
293) Ver. Šįeldene ...
294) K. .Petraitis .....
295) AJ. Viliais .....
296) Jai. Sinkevičius ...
297) V. Kunickas ....
298) Fr. Baltuos.....
299) Ant. Rezgevičius. .100,00

(Biis daugiau)
_—o__—

L. Vyžių 17 kuopos bus svar
bus mėnesinis susirinkimas ne
dėlioję, gegužio 26 d. 3 vai. po 
pičtų. Tarpe susirinkime .bus 
išduota atskaita iš buvusių va
karų ir kiti svarbūs- reikalai.

Būtinai visi kviečiami ateiti.
Valdyba.

Nedėlioję, gegužio 26, 7 vai. 
vakare bus milžiniškas koncer
tas Šv. Petro Bažnytinio choro. 
Kviečia visus.

------ o-—
Patrijotiškos prakalbos bus 

suimtoj geg. 25 d. Boston Ope
ra House. Kalbės Dr. Anna 
Tloivard Sliaw ir Urs. Carrie 
Cliapman Catt. Rengia Mass. 
valstijos sufragiečių Sąjunga. 
Pradžia 8:00 vai. vak.

c■ . — I
Aukokite per lietuvius. Da

bar renkama aukos Raudonam- 
jam Kryžiui. Aukas renka ir 
lietuviai. Lietuviai turėtų per 
lietuvius rinkėjus aukuoti, So. 
Bostone priima aukas p. M. 
Venys.

METINIS

BALIUS!
Rengia

ŠV. JURGIO DR-JA
GegužioJMay 30 d., 1918 

Lietuvių Svetainėje 
26 Lincoln St.} Brighton, Mass.

Prasidės nuo 2:30 vai. po pie- 
11:30 vai.tų ir trauksis iki 

nakties.
Tai-gi draugai 

kviečiame visus
ir draugės 
atsilankyti, 

nes. yra užkviesti geri muzikan
tai, kurie griežš visokius šo- 

jkius, kaip tai: lietuviškus ir 
! angliškus.
I Muzikantai yra iš garsaus 
miesto Kauno. Kaip girdėjo
me jie paspruko nuo kaizerio.

Tai-gi kviečiame visus, kaip 
vietinius, taip ir iš apielinkių.

Bus skanių gėrimų ir užkan
džių iki sočiai.

Įžanga: porai 50c.; mo
terims 25 centai.

Rengėjai.

PAVOJINGI SIGNALAI.
Ar tu esi taip nuvargęs ke

liantis ryte, kaip po dienos dar
bui? Ar tu jautiesi piktu ir-ne- 
ramiu. Ar tu kenti nuo nemi
gos, nužudymo alkio ir energi
jos, seokos žingeidumo ir di
dėjančios nusidėvėjimo? Nie
kas negali nepaisyti šitų pavo
jingų signalų, kurie esti gam
tos -pasiunčiami. Tu tuojaus 
vrivalai atlikt šį darbi?, tai yra 
— išvalyt vidurius ir atitaisyt 
virškinimo systemos normales 
'funkcijas.' ’
Trinario Amerikoniškojo J\ar- 
taus vyno lūliksiras yra vais
tas, kuris greitai grųžina nor- 
malį stovį. Tai yra atsakAn- 
čiiiusis ir labai gardus gert vai
stas, kuris labiausiai dabar, 
gegužio ir birželio mėnesiuose 
yra geriausia visokių vidurių 
bėdų sutvarkytojas.. Aptiekose 
$1.00.—

Trinerio Linimentas yra pui
kus nuo reumatizmo, neuralgi
jos, strėnų skaudėjimo, išsina
rinimų, sutinimų ir tt. Aptie
kose 35 ir 65c., per kranų 45 ir 
75r.

Joseph 
1333-1343
('h i rago, T I’.

Triner Company,
S. Ashland Avė., 

(Apgars)
r

-*■

►s

>

c. .

3

suaavogi- 
minės ar pažįstamus, prisiųsk l 
paieškojimą į -Darbų&^^Ų I . y *

’ Xėigu kų WSt gieitai ' Rengiamas 2 *
pardWų paskelbk ŠV. CĖCimOS'.CHORO
kė?’ Visus gaVo teikalavintos šv. Pranciškaus parapijos ’ « 
tuojaus paskelbk /‘parbinin- po vadovyste
ke*1’ ' » : P-no Antano Grigoraičio. *■'

Už smulldus apskelbimtis iri ' BB OiUi a j, ' 
paieškojimus kaina: i * ’ • * ;
. W-rienęsyki..,......50c. L - «Birželi# (Jwe> 1918- 

,f ‘ du sykiiK..^ vai, vakare.* .
P tris sykius'....., .$1.00 . , MIEŠTO SVETMNĖJ,
” Šešitfe sykius....$1.75* l . (011 y U a 11) ‘ ,

Pinigus siųskite iš kajno. ; Common and Appleton Str., 
“DARBININKAS/ LATCRENCE, MASS.

' 242. W. Broadway, . Dalyvaus sekanti chorai: t
South Bostdn, Mass. 1. Vietps šv. Cecilijos choras — 

‘ :___  • Lawreiice, Mass.
PARSIDUODA lietuviška dra- 2. šv. Jurgio Choras — Haver- 

bužių krautuvė vyrų, moterų ir hilf, Mass.
vaikų. Lietuvių ir lenkų apgy- 3. Šv. Juozapo choras — Lovzell, 
venta. Parsiduos pigiai. Mass.

JURGIS BIELIAUSKAS, ’ 4. N. P. P. Švč. Choras — Cam-
(Byer) | bridge, Mass. . • '

278 Jackson Aventte, «
, Long Island City, N. Y.

»v. VAKOBUMO 
PABiLpnres dejos 
80. BOSTON, MASS 

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žliba, .

4 Levant St., Dorohester; Mass 
•VICE-PIRM. — Jonas Galinis,.

• -20 Winfield St., So^BoBton, Mass 
r PROT. RAST. — Jonas Glinedas, 

282 gllver Str., So. Boston,. Mass 
II PROT. JUST. — Marijona Brikaitė.

45 Valę St, So. Boston, Mass. 
FIN, RAST, ■** ĘdyilaS Petrauskas,

230 Flftii St, So«įBoštonf ']®i8|i. 
KASIERIUS —Andriejus NtfudŽtanas.

16 Winfleld ^t, So. Boston,.Mass, 
MARŠALKA Jonas Urbonas;

. 145 Silver St.,^o. Boston.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedčldienį kiekvieno mėne 
šio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston,. Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Gegužio 19 dieną 

Viršminėta draugystė, yra .vienu 
,iš didžiausių ir teisingiausia aprū 
pina šavo narius.

*

THE AMERICAN SUGAR RE- 
FINING COMPANY reikalauja 
keletą DARBŠČIŲ VYRŲ prie pa
prasto darbo toje dirbtuvėje. At
sišaukite į Refinerv Employment 
Office pasirengęs prie darbo. • 

47 Granite Street, 
South Boston, Mass:

Aš Marijona Kavalevskiutė
1 pa j ieškau savo pusseserės, Mi- 

kalinos Remeikiutės, paeina iš 
Vilniaus gub. Daugų parap. 
Svirksdenų kaimo.

Taigi melsčiau atsišaukti ar- ’ 
ba kas žinote praneškite, nes 
tutiu svarbų reikalų.

Marijona Kavalevskiutė
44 John St. 

Hartford, Conn.

ANT PARDAVIMO vaistinė
(aptieka). Geroje lietuvių, H 
lenkų ir kitų tautų apgyvento- 
je vietoje. Parsicluos pigiai.1 
Atsišaukite.

M. W. MADDEN
Registruotas aptiėkorius

376 Millbury Str., 
Worcester, Mass.

------ o------
.Aš-ANTANAS APONAVIČIUS 

ieškau savo giminių: motinos Apo- 
nąviičenės, brolio Adomo, seserų; 
Onos, Magdės ir brolienės, miru
sio Stanislovo pačios. Visi iš Su
valkų gub., Marijampolės pav., 
Klevinės kaimo. Seserys ir bro
lienė gyveno Marijampolės mies
te. Prašau ^atsišaukti ant šio ad
reso- :

Antanas Aponavičius,
685 North Riverside Str., 

\Vaterbury, Conn. North Ameriea.

P-lė M. Raipaitė.

P-nas A, Grigoraitis, 
Lavvrence’-o vargonininkas.

APART ŠIŲ CHORŲ BUS ' 
ĮŽYMIŲ SOLISČIŲ,

. Dainuos žymiausi solistė, N 
, Anglijoje pi AI. Raipaitė iš 
Montello, Mass.

DALYVAUS KONCERTE 
VIRŠ 200 GIESMININKŲ

Koncerto programas susi
dės iš dailiausių ir naujausiu 
tautiškų dainų. .

Tiek daug giedorių suvieny
tų Į vienų chorų Lawrence’o ir

pi e linkės . lietuviai dar nėra matę nei girdėję.
Tad visi pasinaudokime šia nepaprasta proga ir pribūkime 

į minėtų koncertų kuoskaitlin ginusiai.
ĮŽANGA: 25, 35, 50 ir 75 centai.

KOMITETAS.

JUOZO K0WALIAUSK0 BANKAS — BENDRAS 

LIETUVIŲ BANKAS.

A. L. VISUOTINO SEIMO
- APRAŠYMUS NUSIPIR- 

KIT VISI.

“Darbininko” Administra
cijoje jau galima gauti Ameri
kos Lietuvių Visuotino Seimo’ 
protokolų ir aprašymus su
trauktus ir išleistus puikioje 
knygutėje “Laisvėn Bežen
giant.” Šių indiomių ir istoriš
kų knygutę turi įsigyti kiek
vienas lietuvis.’ Pasiskubinkit 
jų pasipirkti “Darbininke.” 
Kaina 75 centai.’

Knygutė papuošta paveiks 
lais.

Kreipkitės šiuo adresu: 
“DARBININKAS,” 
242 W. Broadway, ,

SOUTH BOSTON, MASS.

J SIMON r. PAUKTIS
I! Attorney-at-laic
(Lietuvis advokatas

i!
ii

i!

i!

mokslu Pensilvanijoj !f 
untraTistetn. ji

Užsiima varymu provjl 
teismuos? 3

.922 Land Tttto Bulldltfg, Z 
•Broad 4 Cbentirar 8; 4

BKLL PilON®; ■ 4

Offlso — Spruee 22Wi S 
Namų — Tinę:; u42 I jf 

1212 W. ERIE AVR.
.PHILADELPH1A-? PA

Bell’Phono Dlcklnion 309S M. ‘ B 

Dr. Ignotas Stankus B 
1210 S. Broad St., Philadelpbia, Pa. | 

' Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. R
Ofiso'Valandas; |

Nuo.9 rito iki S po pietų g
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M, g

Nedėliomis iki 4 na pilta. H

. ■* *

s3i-. ■■ 1

•i

A

i

v

•i

-r* ■ O-

e*'

*

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTON, MASS.

Pirm. — T. Ašmenskienė,
, 339 Fourtli St.

Vice pirm. — P. Giedraičiutė, 
103 Sixth St.

•5

Prot. Sekr. — M. Morkūniute,
12 Lark St.

Fin. Sekr. — A. Lukoševičiutė, 
377a Broa.dway,

Iždininkė — M. Mačiuliutė,
46 Silver St.

Kasos globėjai: E. Plevokienė,
M. Stukienė.

Maršalka — O. Mizgirdiene. , 
Board direktoriai: — M. Žilins

kienė, P. Venienė, V. Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir A. Čižuvie- 
nė. . >

. Susirinkimai laikomi kas 
antrų utarininka kiekvieno me
nesio. 7:30 vai. vakare 
Petro Bažnytinėje Salėje.

PIRMO KLESOS .

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil-1 
domi visai be skausmo, bu] 

j geriausiais prietaisais, su 
| naujų išra imu.

Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER 8T. |

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

Šv.

N«d>llotal* 
nuo 10 vai, ryta 
Iki 4 vai. vakara?

Dr, Paul J, Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos: 
Nuo2 iki 8 popiet. Nuo7 Iki 8 vakare

IĮB09 BBOADWAY Cor. G ST. SO.BOSTON,
Tel 602 S. B. j ’

LIETUVIS EOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir nusitrauk .pusę tuzino 

-.kabinfit ir gausi vieną dideli ar
tistiškai padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

J. J. DRIZA,
500 So. gnd St., PMlatMfMa, Pa.

 —-------——

V Birželio mėnesyje atidaro Centralę Lietuvių Bankų
V Boston’e Mass. pę Nr. 32—34 Cross Str.
♦Į*
♦♦♦ LIETUVIŲ TROŠKIMAS TURĖKI SAVO 
♦♦♦ ĮSTAIGĄ JAU PASIRODĖ.

Ant pranešimo apie bankos inkorporavimų at- 
siliepė visos lietuvii] kolonijos reikalaudamos plates- 
nių informacijų ir prasidėjo! pardavinėjimas Šerų. 
Bėgije mėnesio parduota 130 serų ant sumos $6.500. 
LIETUVIŲ BANKAS pinigus priima on check 

accaunt ir už padėtus moka 4 nuošimčius. 
LIETUVIŲ BANKAS perka ir parduoda kitų val- 

X stybių pinigus.
X LIETUVIŲ BANKAS perka ir parduoda S. V. Li- 
A berty Bonds.
A LIETUVIŲ BANKAS už dykų suteikia vietų sava- 
A me seife’ lietuvių visokiems dokumentams.
A LIETUVIŲ BANKAS skolina pinigus ant lengvų 
A išlygų.
Q LIETUVIŲ BANKAS persiunčia pinigus į visas pa- 
*£♦ šaulio valstybes, taip-gi ir į . LIETUVĄ.

LIETUVIŲ BANKAS “išbėluoja” prasikaltusius. 
A • Notaras ir Taikos Teisėjas patarimus sutei-
A kia už dykų.

Visus dalykus darykite tiktai su sava įstaiga.

V LIETUVOS LIKIMAS PRIKLAUSO NUO
£ PAČIŲ LIETUVIŲ.

Jeigu nori, kad Tėvyne būtų laisva ir savistovi, 
A tai priišdėk prie Lietuvių Banko — pirk serą dabar! 
A* ‘Visas informacijas suteiks Lietuvių Banko

Prezidentas-
?. BANKIERIVS J. KOWALIAUŠKAS.
J. • 111 SALĖM STBEET, BOSTON, MASS.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
BOSTON, MASS. 

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius

122 Bovven St., So. Boston, Mass. 
VICE-FIRM. — Prdnas Tulelkls,

130 Bowen St., So. Boston, Mass. 
PKOT. RAST. — Juozapas Vlnkevlčius.

147 IV. 6-th St., So. Boston, Mass. 
FINANSŲ RAST. — St. Noreika,

105 Silver st., S. Boston, Mass. 
KASIERIUS’ — Andriejus Zalleckas, 

171 Flfth Str., So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tuleikis, 

130 Bowen St., So. Boston, Mass. 
D. E. K. Keistučio Dr-ja Bos

ton, Mass. laiko mėnesinius susi 
rinkimus kas antrą nedėldienj 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietų 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naujų nariu su savim atsivesti.

r
:

* '
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reta: 702 B. 5-th st. Tel. 1823—M.

I. -

M

)

Naudokis mūsų teisingu ir geru patarnavimu.
Mes atidarėme naujų lietuviškų GRABO- 

B Y S T Ę po Nr, 2S5-Broadway, So. Boston, Mass. 
ir norim patėmyt, kad tai bus prieinamiausią vie
ta, .kuri suteiks mandagų paskutini patarnavimų vi- 
M’'ms, —
Mūsų kainos už palaidojimą prasideda nuo $65 00. 

Reikale, kviečiam ateiti ir persitikrinti.
. P. J. AKUNEVIUH,

258 Broadway, So. Boston, Mass.
yel. So. Boston 381. •

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofieoadynoi G do visokia* Ilgai
1-8 P. M 7-8 P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St Boston, Mass.

tai pirmas daiktas,

Kuomet žmogus serga Mhori y 

“KUR YRA GERAS DAKTARAS?” ,
Jei pasuksi savo žingsnius į ofisą Dr. 

- Kenealy, 673 Washington Str., tai rasi pa- 
sitikėtiną specialistą, kokio tau reikia, be 
eikvojimo laiko ir pinigų. .

Kuomet pas jį nueisi, tai rasi, jog- dak
taras labai rūpestingai stengsis pastatyti 
tavo ligos diagnozą; tai yra tikrai atrasti, 
kur tau kenkia. Jo ofisas aprūpintas mo
demiškais ir moksliškais aparatais, todėl 
jei tau reikia išbandyti kraują arba šlapu
mą, X-spindulių išekzaminavimą, arba jei 
bile ko kito reikėtų, tai jis viską turi, kas 
tik reikėtų. Su pagelba tų bandymų ir su 
saVo apsčiu apsipažin-imu su visokiomis 
žmonių negalėmis, jis išvengia pavojaus

Daktaras tuomet pasakys tau, jog vidutiniškas atlygini- B 
mas bus reikalingas už prideramą gydymą. Nei vienas žino- ■ 
giis neprivalo lūkuriuoti dėl stokos pinigų. Bile darbininkas ■> 

. gali gauti daktaro pagelbą ir atsilyginti jam savaitėmis ar ■ 
mėnesiais, kaip jis išgali ir jo reikalavimai. yra taip pigūs ■ 
dėl apstumo jo praktikos, jog jokis sergąs žmogus neprivalo B 
bugštvtis eiti pas jį. ‘ - B

Jo ofisas turi moderniškus aparatus gydymui visokių Ii- B 
gų: statiškų, galvaniškų, faradiškų ir didelio tankumo elek- B 

' tnkos; ozoną, oz'onatorių, elektriką oscilatorių ir kitokius B 
moderniškus įtaisymus. B

Daktaras vartoja visus naujausius įšvirškimo serumus — B 
phylaeogeną, bakteriną ir Vaksiną. • . B

Jis pasekmingai gydo visas naujas ir chroniškas negales I 
vyrų ir moterų, kaip va: kraujo netvarką, odos ligas> votis, B 
skaudulius, katarą, visokias gerklės ligas, jaknų, pilvo, inkš. B 
tų negales ir nervišką nusilpnėjimą. ' B

Ateik pas jį ir pasvėik Rodą ir patarimai dykai. Jo B 
kainos pigios. ■*

Ofiso valandos
9 A.-M. iki 8 P. M. 

Kasdien.

Dr J. H. KENEALY
673 WASHINGTON ST 

Antro* durys ano Gayety The . atrę, Roiton, Mušt.

J. R. Kenealy, 
M. D.

padaryti klaidas.

Nedėliomis:
10 A. M. iki 2 P, M.

Netoli Boylston Street.
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