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Metams $3.00, pusmečiui $1.50.
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Kaip protas, taip ir patyri-

gu neplėšia namų kitų, bet te

’eidžia mums tikėtis,

gu jis stropiai darbuojasi ir

lutos dora bujotų ten,
Tur tikybiniai principai atmes-

pasistato sau, tokiuo būdu jis
pavyzdžiu užtikrins saugumų
savo namų, kuomet juos pa

sistatys.
— L i n c o 1 n.
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mi aiškiai prie ko ir kur dar
bininkai turi eiti.

Daug kalbama apie Konferencij a

Šiame mėnesyje per tas dvi
savaites beveik tiek prisirašė
: troškimą susilaukti neprigul- j
naujų narių, kaip per pereitus
mingos Lietuvos. Lietuvių Tautris mėnesius.

—

AMERIKOS LIETUVIŲ TA
RYBOS KABLEGRAMA ' tos Taryba Amerikoje. Rašti
RODZIANKAI.
ninkas Pr. Augustaitis.
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Neramumai Rusijoj.

DIDELĖ KONFERENCIJA
WASHINGTONE.

Dovanos visiems LDS. na
(“Draugas”)
Dr. Julius J. Bielskis mums
riams. Kuopų raštininkų vardu
praneša, kad Amerikos Lietu
buvo išsiųsta visiems LDS. na
vių Taryba šiomis dienomis iš
KĄ PADARO PINIGAS.
riams šios knygutės: 1) “Kata
siuntė sekančio turinio kableglikai ir kitos sriovės” ir 2)
Nuo baisių armotų trenks- i
ramą Rusijos Durnos pirminin
“Kur Teisybė.”
mų daug kareivių apkursta ir
kui p-ui M. Rodzianko:
Naujiems nariams “L. Dar
tampa kartu nebyliais.
Tai
President of Durna,
bininkų Kalendorius.”
daugel kareivių, norėdami paPetrograd, Russia.
Congratulations to the new liuosavimo iš fronto nuduoda
Beve k visos kuopos sujudo
Karinėj
Russia. Hoping free Russia will kurčius ir nebylius,
i
co operate with the wishes of valdžia visaip Į’^ndo susekti rengtis prie LDS. Savaitės ir
Nei šūvis, nei net pradeda užsisakyti literatūros
Lithuanians for an indepen- nudavimą.
motinos balsas neišduoda jų. iš “Darbininko” knygyno.
dent Lithuania.
Mūsų veikėjai pranašauja,
Bet
vienas daktaras susekė,
Lithuanian National
I
jog
pinigas
juos
išduoda.
Su

kad
per tą savaitę LDS. susi
Council of .A m e r i c a.
lauks
mažiausia 2000 naujų na
sekta, jog tie, kurie nuduoda
Raštininko parašas
(F. Augustaitis). kurčius ir jokiu būdu negalima rių.

ŽINIŲ ŽINELĖS.

Rusijos ex-caras susirūpi
Suv. Valstijų sostinėje už nęs savo sūnaus sunegalėjimu.
poros savaičių bus didelė kon Nuolatai sėdi prie sergančio
ferencija.
Atvyks diplomatų sūnaus lovos.
■ iš užjūrio.
Atvyks Anglijos
DAUG KALBŲ APIE
KARĖS
LAUKUOSE.
I
Vokietijoj nuo balandžio 15
į
užsienio
reikalų
ministeris BalTAIKĄ.
Francijoj Arras fronte ang four. Anglijos adm'rolas de d. bus Įvesta nauja maitinimo
Šiuo kartu kalbų apie taiką lai tebveda atkaklius mūšius su
Chair, gen. Bridges ir Angli tvarka.
Po mažiau žmonėms
Europoje nestinga.
Tos kal vokiečiais.
Dar pilnai neužė-jijjjos banko gubernatorius.
tebus duodama maisto.
bos žinoma kįla dėlto, kad ka mė augštumas, kur vokiečiai1 Iš Francijos ir-gi atvyks ko
rė visiems jau be galo inkirėjo I buvo apsidrūtinę. Smarkiausia
Dr. Dexter atvykęs New
misija su premjeru Viviani
ir dėlto vėl, kad Suv. Valsti grumiasi ant Vimy augštumų.
■ - priešakyje.
Yorkan, apreiškė, jog Pana
jos stojo karėn ir dar žada ki
Kitose fronto dalyse Fran-' Tie Europos diplomtai tarsis mos mieste reikių.isteigti Pantos Amerikos respublikos sto j cijoj žymių veikimų nėra, ° su \Vashingtono valdžia apie
- Amerikonišką
universitetų.
ti prieš teutonus.
Tai tas y- tik eina artilerijos mūšiai.
nuolatinį amunicijos gabeni Dr. Dexter yra profesorius Pa
O gal ir išsipildys!
susekti apgavimo, tai jiems ne
pač naikina viltį karę laimėti
Palestinoj Jeruzolimo arti- mą. apie paskolą, apie daly namos nacijonalio instituto.
Tat reiškia: P-ui Rodzianko, matant metama pinigas. Tai
vokiečiuose ir jų talkininkuo miese mūšiai buvo ats naujinę.
vavimą mūšiuose Suv. Valsti
Durnos pirminikui Petrograde, ! apsimetėliai veik visuomet tuo
Augimas LDS. prigulės nu
se.
bet be žymių pasekmių.
jų
laivyno
ir
apie
taikos
išly

Cliastai
mieste
Boivie,
Ari

Rusijoje. Sveikiname Naują būdu pagaunami, nes išgirdę visų narių. Jeigu visi kaip vi
I
gas.
zona, nuplėšė nuo savo krau Rusiją ir tikimės, kad laisvoji
Dabar eina šnekos, jog į
■ skimbtelėjimą, tuoj kryptelė- nas stos i darbu, nurodvs ai
DŽIOVA
TARP
FRANCŪZŲ.
Šveicariją atvyko Bulgarijos ir
tuvės
amerikonišką
vėliavų,
su

Rusija
padės
įvykinti
lietuvių
I kiai, kaip darbininkai
i
Buvo i
Austro-Vengrijos atstovai tar
New Yorkan atvykęs iš Eu REVOLIUCIJOS ŠMĖKLA draskė ir mindžiojo.
i skriaudžiami ir kokiu būdu
ISPANIJOJ.
nuteistas užsimokėti $100 ir at
tis su talkininkų diplomatais a- ropos Dr. Briggs sako, jog
u-* ; galės iš tų visų vargų išsili
I
Eina gandas būk Anglijos sėdėti kalėjime 6 mėnesius.
pie taiką.
francūzai labai kenčia dėl džio
šuoli, tai ne 2000 narių tur
i
vos.
Apie 160.000 kareivių ambasadorius išvytas iš Ispanime, bet mažiausia 5.000.
Bulgarija ir Austro-Vengri
Specialiu traukiniu išgaLondono majoras ant sa
serga džiova. Sunegalėjo fron Į jos.
ja veikia dėl taikos ir taip veik
parubežin.
Susekta, vo rezidencijos iškėlė amerikote kai reikėjo sunkiau gyventi. I bentas
Per tų savaitę prašome
dami verčia Vokietijos valdžią
BAŽNYTINIAI CHORAI į
Chicagiečiai smarkiai ren sų gerb. klebonų savo g
Džiova pas tuos apsireiškė, ku-i jog ambasadorius kurstė revo- nišką
galvoti apie nusileidimą ir su
prisideda prie apvaikščiojimo giasi prie L. D. S. Savaitės. Tu
Kur
rie dirbtuvėse dirbo.
Mat jų j liucijinę ugnį Ispanijoj.
patarimais paraginti visus dar
sitaikinimą.
Darbininkų Savaitės.
rės didžiausias iškilmes.
Apie tai kas buvo kaltas
plaučiai buvo nusilpę ir kai kū stė nuversti monarchiją.
bininkus ir darbininkes prisi
Linksma mums’yra praneš
Ispanijos valdžia stropiai Eddystorie, Pa. ekspliozijos dar
Toliau Rusijos revoliucija nas fronte dar labiau apsilpo,
dėti prie L. 1). S.
padarė revoliuciją galvose eu tai džiovos mikrobai ir Įveikė. į rengiasi sutremti revoliucijini nieko nesurasta, nors jau daug ti L. D. S. nariams, kad gauna
LDS. Fin. Raštininkas.
Illinojaus valstijoje L. D. S.
me žinią, jog ir bažnytiniai
Dėlto atšaukė ka i buvo suareštuota.
ropiečių, ypač Centralinių val Dabar Francijoj džiova plati I judėjimą.
kuopos
pradėjo
smarkiai
veik

chorai prisideda prie pagraži
stybių diplomatų galvose.
Parganasi tarp moterų, dirbančių riuomenę iš Afrikos.
MAINIERIAI PRADĖJO
nimo mūsų pramogų.
Laike ti. Susidarius Apskričiui ir iš
,
beno
atgal
29.000
kareivių.
Brazilijos
miestuose
daroma
dirbtuvėse.
DERYBAS.
rinkus organizatorius, atsirado
t
Bulgarijoj vėl atsinaujino
Tai dabar santikiai tarp Is demonstracijos,
užpuldinėja Darbininkų Savaitės Darbinin jau dvi naujos LDS. kuopos:
New Yorke prasidėjo konfe
prisirišimas prie rusų tautos,
panijos valdžios ir Anglijos la ma vokiečiai, atakuojama jų kų himną jau mokinasi šie cho Cliicagoje ir C’iceroje.
rencija, kurioje Ulinois. Oliio,
pajuto giminingumą ir pamatė
bai intemti.
namai ir reikalaujama karės rai :
SENA
DUONA
MADOJ.
Indianos ir Vakarinės
l’ennBravo Chicagiečiai!
apsirikimą, kad prisidėjo prie
1) Vorcester, Mass. veda
Jau nuo senai ateidinėjo ži prieš Vokietiją.
sylvanijos mainieriai reikalau
Nuo 12. kovo nevalia par
teutonų.
mas p. ,J. čižausko.
------- :------------------------duoti duonų šviežesnę-jaunesnę nių iš Ispanijos apie neramy
So. Bostone LDS. 1 kuopa ja algų pakėlimo nuo 20 iki 33
2) Philadelphia, Pa. veda
Brown universiteto 200 stu-1
Bet smarkiausia agitacijai per 12 valandų.
Sena duona bes.
Nuo kompanijų atsto
turėjo mėnesini susirinkimą. nuoš.
už taiką eina Rusijoj.
Ant ne-1 gaus Įeiti Į madą. Prie angliško
dentų pradėjo mokytis karinio į mas p. J. Hodelio.
vų
yra
32,
o nuo mainierių 35.
; Plačiai apkalbėjo apie būsian
3)
S<x
Boston, Mass. veda
laimės ten- prie taikos einama kepimo būdo, sena duona ne
muštro.
'Parpė
mainier
ų yra jų prezi
CIGARAI IŠDAVĖ.
čią LDS. Savaitę. Padarė pie
mas p. M. Karbausko
netikru keliu.
1Už taiką veda bus pergera. mažiau jos žmo
Atsto
Po pertraukimo diplomati
nus, kaip galima būtų padidin- dentas John P. \Vhite.
Tai tie pirmutiniai, o kas
baisią agitacijų radikalai-soci- nės todėl valgys, tam ir nauja nių ryšių tarpe Amerikos ir
Ant salos Javos būdavo au
vai
yra
taip
įgalioti,
jog
jų
i ti LDS. ir išplatinti pati “Dar-;
daugiau?..
jalistai, tikri kaizerio bernai. tvarka.. .
ginama
taboka
ir
gabenama
nutarimus
priims
abi
pusi.
Čia
Vokietijos, atsilankė Šveicariibininką.”
Darbininkų himno gaidų par
Jie varosi prie taikos ant bite
I joj Į vieną Amerikos konsulatą Europon. Dabar ten guli $24.Nariai pasižadėjo gauti ma reikalai eina kietųjų anglių
kokių išlygų, skyrium nuo
Tai titūra galima gaut “Darbinin žiausia po vieną naują narį.
kasyklų.
Nutarimai
palies
GAL BUS MAISTO
įvaikinąs ir pasakė esąs ameri- 000.000 vertės tabokos.
talkininkų. Tame veikime aiš
jkonas studentas pabėgęs iš Vo gyventojai dabar raginami sė ke.”
TIKIETAI.
225.000
darb
ninku.
Susirinkime prisirašė 6 nau
kiai matosi vokiečių valdžios
Maisto tikietai bene tik bus kietijos ir prašė užsiėmimo, ti javus, nes Europai reikės ne
--------------------------------ji nariai ir pasižadėjo uoliai
PAQU0N0CK, CONN.
ranka.
Jei Rusija skyrium Įvesti ir Britanijoj, nes vis la i kad užsidirbti ir pargrįžti A- tabokos, o duonos.
darbuotis LDS. labui.
nuo talkininkų susitaikintų, tai biau ima st’gti visokio maisto: merikon.
Buvo priimtas ir
LDS. 44 kuopos bus svarbus
kaizeris iš to labai nudžiugti} bulbių, miltų, mėsos, cukraus pavestus darbus gabiai atliki
Keliauninkai iš Vokietijos
susirinkimas.
Nauja LDS. kuopa Cicero,
— susitaikintų ant sau gerų iš ir tt. '
nėjo.
Bet konsulas “čiasta- atvykę Į neutrales šalis prane
Balandžio 15 d. ant Town
UI.
Pasidarbavus Cliicagos ap
lygų, atsilaikytų prieš talki
vojo” jį cigarais.
Tas neno ša, jog kaizerio valdžia užuo Hali 2 vai. po pietų kviečiame
ninkus, pasiliktų ant sosto ir
VOKIEČIAI IŠNAUDOJA romis ėmė ir rūkė, mat ne džia sukilimų. Ypač neramu- visus ateiti, nes turėsime daug skričio organizatoriams susida
rė nauja LDS- kuopa iš šių na
būtų pavojum taikai ant toliau.
KRITUSIUS KAREI
Ten svarbių sumanymų.
norėdamas paniekinti konsulo mij jaučiama Hamburge.
Yra iš
VIUS.
malonę.
Bet nuo stiprių ciga iš kampinių namų prie dides centro prisiųsta konstitucijos, rių: V. Poškiutė, A. Jakavičiurų apsirgo ir reikėjo vežti į li nių gatvių gyventojai išvaryti, ženkleliui, kalendoriai ir taip tė, P. Mileikiutė, J. Mozeris, J.
Jau arti metai, kaip teko
o apsigyveno kareiviai su kul daug knygučių, taip-gi ir Dė Šlegaitis, J. Šliogeris, Jonas AKĄ PASAKĖ HINDEN
girdėti sensacijos paskalą Šve goninę. Ten pasirodė, jog bū
domavičius ir S. A. Daunoras
kosvaidžiais prie langų.
ta ne vyro, o merginos.
dės Jackaus margučių. Pasi
BURG.
dijoj, būk vokiečiai pradėję
persikėlė iš 38 kp.
Valdyba
naudokite visi. Taipo-gi atsi
sunaudoti kritusių kareivių
kuopos: pirm. — S. A. Dauno
veskite naujų narių, nes mes
Kaizerio armijų vadas pa taukus, kaip buvo manoma,
ras, prot. rašt. — V. Poškiutė,
turime pralenkti kitas didesnes
sakė:
dirbimui glicerino, reikalingo
fin. rašt. — A. Jakavičiutė, ka
Tik vienas iŠ 5ft> būrio už
kolonijas.
. ’,. bet "drau
sisakė “DRAUGĄ'
“Musų submarinai veikia sprogstantiems daiktams ga
sininkė — P. Mileikiutė.
gas” taip tndomu3,
tndomus, kSd vis!

L. D. S. REIKALAI

vis su didesniu pasisekimu. O
kas link Suv. Valstijų, tai jos
negali nei kiek kariuomenės
atgabenti pirm metų. \ O per
tą laiką Europos valstybės ti
kisi pabaigti karę.

Nuotikiai Rusijoj išėjo ant
gero Vokietijai.
\

Mūsų vakarinis frontas ne
sulaužomas, rytinis taip-gi.
Mes turime Nnesulyginamą re
zervinę armiją sustiprinimui
bile kurio fronto.”

Suv. Valstijų geležinkelius
dabar ves nuskirtoji karinė ko
misija, kurios viršininku yra
Howard Elliott.
Jokių lenk
tynių tarpe geležinkelių įvairių
kompanijų dabar nebus.

minti.
Dabar iš Prancūzijos
atkeliauja panaši žinia, būk
vokiečiai mėsinėja kritusius
kareivius ir-taukus panaudoja
sprogstančiai medžiagai.
Ar
toji paskala teisinga — sunku
žinoti. Aišku, jog vokiečiams
taukų trūksta ir daug reikia.
Bet lig būtų tas nežmoniška,
jog vokiečiai turėtų lauktis ir
džiaugtu kad daugiau karei
vių kristų ir daugiau primėainėti būtų galima.
O, rasit,
tuokart kiti mėsinėjimo šali
ninkai tiesiai lieptų užmušinė
ti kad ir sveikuosius arba su
žeistuosius priešo kareivius-belaisvius. Būtų lig meitėlių
skerdvnė.
Nors šioj karėj
mažai žmoniškumo teparodoma, bet vis-gi nesinori viršminėtai paskalai tikėti.

(“Išeivių Draugas”)

S. Valstijos labai
rems talkininkus
z

PONTONINIS TILTAS PER
Tie laivai bus 3.000 tonų italpos.
ATLANTIKĄPrez. Wilson užgyrė milži
nišką pieną — tuoj pastatyti
3.000 medinių laivų.
Tie lai
vai bus gabenimui Europon
maisto ir amunicijos.
Kongresas tam reikalui iš
pradžios paskyrė $50.000.000,
paskui dar paskirs $300000.000.
Mobilizuojama 150.000 dar
bininkų tų laivų statymui. Amerikos Darbo Federacijos
prez. Gompers mobilizuoja tam
meistrus.
»

Kiekvienas laivas kainuos
$300.000, bus apginkluotas ir
bevieliu telegrafu aprūpintas.
Jei išstatyti visus tuos lai
vus per Atlantiką, tai jie siek
tų Anglijos pakraščius ir tar
pais būtų trys mylios.
Tai bus, kaip ir pontoninis
tiltas per Atlantiką.
B

Eina gandas, jog Califomijos pakraščiais plaukinėja vo
kiečių submarinA

1

f
\

<=— *■

*

M. K. Vilimaitis.

LYNN, MASS.

Mes nuo savęs linkime nau
jai kuopai geriausių pasekmių.
DarbuokitČs, kiek išgalėdami,
kad ištraukus vargšus darbi
ninkus iš skurdo.
Skleiskite
apšvietą ir susipratimą tarpe
visų.
Užstokite kelią visokiems iš-'
naudotojams ir netikriems dar
bininkų vadovams, nušviesda-

White Rat’s Unijos akto
riai streikuojanti New Yorke
norėjo perstatyti veikalą Lynno Teatre, kad padarius pel
nų pragyvenimui.
Panedėlyje, bal. 9 d- apie 300
aktorių buvo jau prisirengę,
bet kada sužinojo šios valsti
jos unijų organizatoriai, tai
jiems neleido čia perstatyti,
nes streikuoja New Yorke, to
dėl ten turėtų ir veikti. Taip-gi
net nepranešė iš anksto, nes
mat progresyviška unija.
Darbininkai bent sykį ant
visados turi suprasti dnijas ir
apsižiūrėti, kad unijoje vado
5
vautų žmonės su protu, o ne s
kokie karštuoliai.
*

užsisakusicjo draugai ir prieteliai jj neri skaityti.
Kam lysti kaimynams
į
akis, prošinėjant
~
"DRAUGO"
pasiskaityt: :;am kitiems nesmagumns
daryti.
kad gali
pats sau
išsirašyti. Dienr. ’.tls "DRAUGAS” me
tams ka'rnmja $4.50, Chicagoj®
$6.00. V«o.ias-numeris pamaty
mui siu:-"amas dykai.
Adresas:
“DRAUGAS”
Lithuanian Daily Friend
CHICAGO. ILL

Žinokite savo teises.
Visokiais teismiškais reikalais kreipkitės prie manęs.
Specialias patarnavimas dėl lietuviu.
Visokias bylas vedu Massachusetts vr'stiios teismuose.
Aš samdau perkalbėtojus dėl Rusų, Lenkų ir Lietuvių.
Ofisas atdaras vakarais. Kreipkitės per tclephon’ą arba
rašykite:

JAMES M. KEYES, Advokatas.
350 Broadvay,
So. Boston, Mass.
Tel. Šouth Boston 50212 arba S. B. 600.
Jeigu viena linija užimta šauk prie kitos.
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DARBININKAS.

2

Rina iš So. Boston’o utaminkais, ketvertais ir subatomis.

Laidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų-šv..Juozapo
Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:
Metams tris kartus savaitėje...................................... $3.00
Užrubežyje metams...................................................... r .$4.25

“DARBININKAS”
(The Worker)

,

x

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St.
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Subscription Rates:

$3.00
$1.50
$4.25

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

“DARBININKAS”

užlaikys mus naujosios ir seno
sios mūsų tėvynių didesnei gar
bei.
O kad mūsų jaunimo veiki
mas ir atbudimas kuoaiškiausia pražydėtų, tuojaus ir subruskime tvarkyties. Visi tie,
kurie yra linkę prie mūsų už
manyto darbo prisidėti, atsi
liepkite
tuojaus.
Valandos
bėga it vanduo upelyj ir daug
mūsų prakilnių sumanymų su
savim nusineša.
Bėgkime ir
mes sykiu, jei norime būti gy
vais ir veikliais.
Tuomet nie
kas nesulaikys lietuvių jauni
mo dvasios kilimo, o Vyčių
vėliava žadins visus spiestis į

krūvų.
Pasirodžius ant plataus
vieškelio kokiai nors pastan
gai, kliudančiai mūsų žengi
mui tik pratarkime: — Duo
kite kelių/ Vyčiai eina! — ir
visi turės pasitraukti į šalį.

Kur jaunimas — tenai galybė;
kur Vyčiai'— tenai mūsų Jau
nosios Lietuvos skaisti ateitis.
Suv. Valstijų žvaigždėta
Vėliava lai papuošia mūsų
Žirgvaikį - Vytį ir pakelia mū
sų dvasių, sužadina širdį ir
nauja energija pripildo jaunas
krutinės.

Jonas E. Karosas,
Liet. Vyčių Pirm.
P. S. Apie Suv. Valstijų mi
licijų ir regulerę kariuomenę
ir kaip jos viena nuo kitos ski
riasi paduos netrukus žinių
Vyčių Komisija, Taip-pat bus
plačiai paaiškinta spaudoje ko
kias priedermes Uždeda įstoji
mas į milicijų ir regulerę ka
riuomenę. Šis atsišaukimas
yra leidžiamas paskatinimui
lietuvių jaunimo ir Vyčių išanksto pasvarstyti, kų jie gal
voja apie tuos klausimus.

J. E. K.

South Boston, Mass.

242 W. Broadway,
Į

Atsišaukimas į jaunimą.

Banko reikalai.
—

LIETUV. VILNIAUS ŽEMĖS> linsko vardu, šiuo adresu: Rev.
BANKAS TAIP KAIP IR
Jonas Žilinskas, c[o Rev. Tho
Geriaus būtų,
SUORGANIZUOTAS.
mas Žilinskas, 50 W. Sixth St,

— Susirinkusieji nutarė
alsišaukti į lietuviškąją Amerikos visoumenę, kad dabar
Liet Vilniaus Žemės Bankui
taip kaip susiorganizavus, lie
tuviai skaitlingai, širdingai ir
su pilnu užsitikėjimu prie jo
prisidėtų.'Amerikoje yra bent
pusė milijono lietuvių, o prie
banko priguli tuom tarpu da
tik apie du šimtai. Su 100.000
dolerių kapitalo galėsime duo
ti paskolas tik kokiam šiiųtui
ar dviem šimtam ūkininkų, o
kur gaus paskolas kiti?
Vienas šėras Liet. Vilniaus
Žemės Banko kainuoja 50 dol.,
du Šerai — 100 dolerių ir tt.

pavesti laisvamaniams ne tik taip gal dėl stokos gerų, su
kiaulių ganymą, bet ir dauge manių vedėjų ir tt. Bet ne tų
aš turiu omenyje.
Aš noriu
lį kitų garbingų amatų.
nurodyti į tai, kad kooperaty
• •
•
x
viškų veikimų reikia labai iš
*
Tai yra nę vien pri
“Naujienos” sveikina savo plėsti.
skaitytojus su
“Pavasario traukti daug narių, daug kosŠventėmis.”
Mūsų užuomar tomerių, , turėti sumanius, są
šoms primename, jog tos šven žiningus vedėjus. Bet koope
tės lietuviškai vadinasi Vely racija savo veikimų turi nuties
komis.
ti iki farmų.
Jei po visas
didesnesias kolonijas užsimegstų kooperacijos ir apylinkėse
KUR IŠĖJIMAS.
susidarytų lietuvių farmerių,
“Tai dabar viskas pašėlusiai kurie savo produktus tiesiog
brangsta. Nors algos rodos be jokių tarpininkų gabentų į

ir nemažos, bet dėl tokio bran
gumo, tai tik ir žiūrėk, kad
galus su galais surištum ir ne
Norintieji užsirašyti šėrus, matau kas ir kaip galės palenprivalo įmokėti čekiu ar money gvintį,” tarė Juozas svečiuose
orderiu penktų nuošimtį prisi pas Jonų.
rašomosios sumos ir išsiųsti pi
“Kad viskas baisiai pabran
nigus šiuo adresu: Rev. Jonas
go
tai tų mes matome visi. O
Žilinskas, c|o Rev. Thomas'Žilinskas, 50 W. Sixth Str., So. dabar, karei prasidėjus galės
dar labiau viskas pabrangti.
Boston, Mass.
•
Tai ne juokais mums darbi
ninkams reikėtų pagalvoti apie
išsigelbėjimų nuo smaugiančios
brangenybės,” ėmė išvedžioti
Jonas. “Demonstracijomis gat
Nesenai “Lietuvos” redak vėse, riksmais, grūmojimais,
torius išreiškė savo baimę, kad protestais, kaip perša socijaLietuvoje “klerikalai” gal net listai, nekiek arba visai nepriir kiaulių ganyti neleisiu lais gelbėsime tam reikalui. Čia
vamaniams. Ta pačia baime reikia ieškoti pamatingesnio
jisai užkrėtė ir kitus laisvama išėjimo. O išėjimas mano
nių laikraščius (“Ateitį,” “V. nuomone yra ir labai geras ir
Liet.”), kurie savo laikraščiuo tikras, Yra tai k o o p er a c i j a. Kooperatyviškų
se tai atkartojo.
krautuvių turime po teisybei
Galėtume nuraminti įsibau nemažai ir vis-gi jos dar toli
ginusius mūsų nacijonal-libera- gražu neteikia tokio gero, ko
lus. Mes manome, kad pik kio galima iš jų laukti. Tai
čiausias “klerikalas” sutiktų

Trupiniai

kooperatyviškas krautuves, tai
jau aiškiai matome, jog mil
žiniški pelnai spekulentų val
gomais daiktais, pasiliktų pa
čių darbininkų kišeniuose. O
juk didžiuma valgomųjų daik
tų farmeriai galėtų pristatyti
kooperatyviškoms krautuvėms.
Jei taip būtų padaryta, tai
būtų griebtasi tikriausios prie
monės papiginti pragyvenimų.
Bet tokius daiktus įvykinti rei
kia gabių, veiklių žmonių.
Jei atsirasti] tokių vyrų, ku
rie tokiam veikimui pravestų
kelių, tai jie ištikro būtų ver
ti garbės ir būtų tikrais darbi
ninkų būvio gerintojais. Kol
tokio veikimo nėra, turime
šiaip jau žiūrėti ir būti tau
piais, nieko neeikvoti, suvar
toti likučius, šeimininkės turi
prisimanvti iš paprastų daiktų
pagaminti gerus valgius. Yra
sakoma: gera virėja ir iš seno
čebato aulo pagamina gardžių
sriubų.”
’

Suvienytoms Valstijoms pa nėję tarnauja.
skelbus karę Vokietijai, šiame kad visi lietuviai liuosnoriai
So. Boston, Mass. Kun. gi
Sušankimas ausi rinkinio.
krašte prasidėjo smarkus ka sueitų į vienų kuopų, tuomet ir
Jonas įgalios kun. Tarną pri
riškas jjruzdėjimas. Organizuo daugiaus dvasios ir daugiaus
Kovo 26 dienų gavau iš imti laiškus, pasirašyti ant
jama armija ir laivynas, kad naudos būtų. Lietuvos Vyčių Stockholmo cablegiamą, ant čekių ir siųsti juos į banką
reikalui priėjus ginti Amerikos komisija paskirta praeitame kurio pasirašę pp. Aukštuolis,
2. — Visi Liet. Žemės Ban
laisvę ir garbę nuo užpuolikų. seime išdirbimui Vyčiams uni Smetona ir Kairys, sekančio ko pinigai — sumokėtasai pen
Visų demokratiškų šalių deda formų ir muštro vadovėlių (J. turinio: “Atvažiuokie tuoj į ktas nuošimtis ir toliau moka
ma didelės pastangos, kad kuo- E. Karosas, J. J. Ramanauskas Stockholmų.”
mosios ratos — privalo tuoj
plačiausia visame pasaulyje ir V. Vaškevičius) dabar uoliai
Šitie visi ponai žino kad aš būt sudėti viename iš saugiau
paskleidus demokratizmo obal- prie savo pareigų išpildymo Amerikoj organizuoju Lietu siųjų New Yorko bankų trijų
t
( sius. Iš vienos pusės stovi rengiasi. Jau baigia nustaty viškąjį Vilniaus Žemės Bankų asmenų, kaip ir komiteto,
. Žemaitis. ■
L .demokratizmo nešėjos Prancū ti Vyčiams uniformas, gamina ir jei mane kviečia Europon a- vardais, minėtinai: kun. Jono
zija, Suvienytos Valstijas, An- tam tikrus vadovėlius. Su belnai lietuviškuose reikaluose, Žilinsko, kun. Tarno Žilinsko
lija ir naujai atgimusi Rusi- komisija galima susinešti šiuo tai, manau, taip-gi ir dalykuo (adresas abiejų: 50 W. 6-th St.,
jų gi profesijų žmones, (k. a. daktarus, advoka
v
, kitoje pusėje riogso mo- antrašu: 242 W. Broadway, So. se banko.
So. Boston, Mass.) ir p. M.
tus ir t. t.), valdininkus, kunigus, pramonin
archizmo ir autokratijos re Boston, Mass. Komisija ne
Nepasiliko nieko kito, kaip W. Bush (Bučinskas), 229
kus, biznierius, net pasiturinčius ūkininkus
gėjos Vokietija ir Austrija su trukus padarys reikalingas su tik, kad bus galima, važiuoti Arlington Avė., Brooklyn, N.
— visus tuos priskiria prie buržuazijos, kuri
vo pritarėjomis.
tartis ir su Suv. Valstijų kari nors tūlam laikui į Europą; Y. Banko knygutės bus visa
esanti kapitalizmo talkininkė ir prieš kurią reiTRYS SRIOVĖS.
I
i■ kią kovoti.
Mums aišku, kad Lietuvai nės valdžios atstovais kas link prieš važiuosiant, reikėjo su dos pas p. Bush. Pinigų iš
Dar
nesenai
atgijusi
tautiškai,
dabar-gi
gavimo
mokytojų
ir
instrukto

tvarkyti
banko
reikalus
Ame

banko
be
visų
trijų
parašų
iš

Socijalistai tad ir perša savo sriovę, kai
esnės ir laimingesnės ateipribręstanti ir politiškai — mūsų tauta veržia po tinkamiausią lietuvių tautai ir pasitiki atei
5 galime tikėties iš demokra- rių. Manoma, kad viskas rikoj. Tuomi tikslu tapo su imti negalima.
3. — Kas lyti tolesnio mokė si į savarankų gyvenimą, pilna idealizmo ir tyje paimti Lietuvos valdžią į savo rankas.
ų šalių, todėl ir mūsų sim- kuogeriausia nusiseks, tik lau šauktas per postkartes šėrikiama
iš
visų
Vyčių
kuopų
ninkų susirinkimas 29 d. kovo, jimo ratų, taip nutarta: kad pajėgų. Kas gyvas ruošiasi į laisvą Lietu
Socijalistų siūlomoji miera yra persiaura
jos yra demokratiškų šalių
vą
su
savo
programais
ir
sumanymais.
Džiau

pranešimų,
kaip
jos
į
tų
daly

Apreiškimo
Panelės
Švenč.
sa

pirmoji pusė prisižadėtosios
net ir patiems darbininkams. Ir rankų darbo
je. Kuomet-gi prie karės
giamės ir iš to, kad esame politiškai tiek jau darbininkas turi netik kūno reikalus, bet ir
kų
žiūri
ir
kiek
norinčių
pasi

lėje,
259
No.
Fifth
Str.,
Brokmokesties,
priskaičius
prie
jos
dėjo Suvienytos Valstijos,
penktą jau įmokėtą nuošimtį, pribrendę, jog turime gana jau aiškiai apsi dvasios. Socijalizmas dvasios reikalus pamir
v
,
kaipo šio krašto gyven mokinti kariškojo muštro ga lyn, N. Y.
Į susirinkimų atvyko kelio būtų įnešta nevėliaus 1 dienos sprendusias tris politiškas srioves, trejopus de šta. Gi atimdamas darbininkams tikėjimą į
tai, ištikimi jam ir jo vėliavai lės pristatyti. Taip-pat ir ne
mokratus: socijalistus demokratus, krikščio
atvirai remiame Wilsono po Vyčiai yra prašomi šios komi lika narių. Daugumas iš ne- Rugpjūčio (August), o antro nis demokratus ir tautiškuosius demokratus. Dievą ir nustumdamas juos nuo doros pamato,
atvykusiųjų prisiuntė savo pa ji pusė mokesnio nevėliau (Nosocijalizmas neša galų gale darbininkams paže
litiką ir geidžiame Suv. Valsti sijos vardu atsišaukti.
(Dėl trumpumo ir lengvumo vadinsime jas čia minimą, -ištvirkimą, o net ir materijai} skur
Sužinoję,
koks
ūpas
mūsų
tarimus
laiškais.
Vedė
susi

vember),
šių
metų.
joms jų žygyje kuogeriausių
4. — Orderį arba orderius inicijalais: L. S. D., L. K. D., ir L. T. D.) Vi dą.
pasekmių. Gal atsiras iš lie jaunimo tarpe randasi, komi rinkimą kun. Petkus, nutari
sų trijų rūšių demokratai — ir socijalistai, ir
Be to tauta susideda ne vien iš rankų dar
tuvių tarpo tokių, kurie mė sija galės tam tikroje linkmėje mus užrašinėjo kun. Jonas Ži mainyti taip sudėtuosius pini krikščionys, ir tautiečiai — stengsis panaudo
ir
pasidarbuoti.
linskas.
gus
į
rublius
ar
į
markes
(į
bo
darbininkų.
Naudingas tautai ir kunigas,
gins mūsų ištikimybę Suv. Val
ti visus demokratijos įrankius, kad inešus j ir mokytojas, ir inžinierius, ir dailininkas;
Svarbiausias
šiandienų
mums
Kiek
narių
ir
kiek
pinigų.
markes
Amerikos
bankai
pi

stijoms smerkti ir įvairiai jų
Pirmiausiai kun. J. Žilins nigų jau daugiau nemaino!) Lietuvos gyvenimą savotišką turinį: socijalis jie ir-gi darbą dirba ir negalima prieš juos ko
aiškinti, tai tiems pasakysime, lietuviams dalykas, kad mūsų
jaunimo
pajėgos
neišsiblašky

kas pranešė, kad iki 29 d. ko duos taip-gi visi trys viršminė- tai dės visas pastangas, kad ant Lietuvos že voti vien dėl to, kad jų rankos nejuodos, nekad mes, lietuviai tėvynainiai,
mės įvykinus Markso karalystę ir įskiepijus lie
►S.
Jeigu jie mažiau įvargina rankų ar
pripažįstame kiekvienos šalies tų, bet į vįenų vietų susitrauk vo į Liet. Vilniaus Žemės Ban tieji nariai, susižinoję su Eu tuviams naują tikėjimą į socijalizmo dievuką, pūslėtos.
Todėl visi jaunuoliai ir kų įsirašė 198 nariai.
ropos banko organizatoriais.
kojų raumenis, tai užtat labiau intempia sme
patrijotizmų, jei tik jis yra tų.
Tie 198 nariai prisižadėjo (Iš prisiųstųjų laiškų buvo kurs yra ne kas kitas, tik senas, o naujomis genis. Gi tautos gyvenime ir raumenys ir sme
demokratizmo ir savo šalies pasistengkime savo pajėgas su
mobilizuoti
šios
šalies
ir
tėvy

sudėti sumą 64.000 doleriais ir matyti, kad daugiausia šėri- plunksnomis apsikaišęs materijalizmas; lietu genys yra naudingi; jai reikalingi yra visokių
garbės palaikymui kreipiamas
nės naudai.
62.000 rubliais, nes jau jie rub ninkų norimą kad pinigai, viai katalikai ir kiti tikintieji krikščionys sten rūšių darbai, by tik jie neštų tautai tikrą bau
ir stengsimės jį paremti.
Lietuviškas
jaunimas
nuo
liais turi išsimainę.
bent jų dalis, tuoj būtų mai gsis Lietuvoje Dievo karalystę vykinti, (ne t. v. dą.
Nėra abejonės, kad Ameri
amžių
turi
prakilnumų,
gra

Įsirašinėjusieji į banką do noma). Taip išmainyti pini teokratiją) prisilaikydami Kristaus mokslo;
Kad luomų kovos principas yra blėdingas
kos lietuvių tarpe atsiras daug
tautiečiai
gi
demokratai
(liberališkieji
laisva

žių
sielų,
tvirtų
kūnų,
bet
kaip
leriais įstojimo mokestį, 5 nuoš. gai pasiliks tame pat New
— tai jau parodė kelių dešimtų metų patyri
jaunuolių norinčių pasinaudoti
maniai), nuo krikščionių Dievo nutolę, prie so mas.
Neapykanta nieko nešildo, nelipdo ir
proga ir pamankštint savę ka mažai mūsų jaunimo tarpe ran nuo, prisirašomosios sumos, Yorko banke, kur buvo sudė
cijalistų dievuko nepriėję, kals savo tautišką nestato, o tik viską šaldo, ardo ir griauja.
dasi
kūniškai
išlavintų
vyrų.
jau
įnešė
(tik
9
nariai
neįneti
doleriais
vėl
visų
tų
trijų
riškame muštre ir stos į Suv.
dievuką ir svyruos tarp senosios lietuvių sab-, Krikščionija dėlto tiek daug nuveikė žmonijos
Valstijų armiją ir laivyną. Jau Kitos tautos daugiausia atidos šė, bet jie turi priėmę kvitas narių vardu.
5. — Europon Liet. Vil- meldžiu tikybos ir visiškos bedievybės.
gerbūviui ir civilizacijai, kad nešė visur mei
daugelį
tokių jaunikaičių į tų jaunimo lavinimosi būdų ir ta skola yra daugiau persoBet
kas
indomu
ir
linksma,
tai
kad
visos
kreipia,
mes-gi
lietuviai
net
nališka
skola
kun.
J.
Žilinsko,
niaus
Žemės
Bankui
čia
Amelę, solidarumą. Vergijos pančius sutrupino,
mums teko pažinti. Jie ren
tos
trys
sriovės
giriasi
ir
yra
įsitikinusios,
jog
nemėginome
ligšiol
to
padary

kurs
už
juos
įsirašymo
mokės
rikoje
surinkti
ir
išmainyti
pi

baudžiavas išnaikino ne neapykanta ir luomų
giasi*} kariuomenę. Nemano
nigai bus nusiųsti tų trijų na esą pažangios, demokratiškos ir nešančios tik* kova, bet meilės ir lygybės mokslas, Kristaus
me jų nuo to žingsnio sulaiky ti, 'nors visi žinojome, kad ta tį kaip ir pats uždėjo).
ti, bet dar paskatintume kitus, tauta yra stipriausia ir galin Užsirašinėjusieji 62.000 rusiš rių tik tadą , kada ten susi rą laisvę. Pavyzdžiui, visos mūsų sriovės pri pasaulin atneštas. Ir darbininkų luomą pa
kurie nesibijo kareiviško gy- giausia, kurios jaunimo kū kais rubliais, netik penktą nuo tvers banko valdyba ir gaus pažįsta visuotiną lygų, tiesų ir slaptą balsavi kels ir paliuosuos nuo kapitalistų priespaudos
gyvenimo ir nori būti išlavin niškos pajėgos geriausia išla šimtį, bet visų sumų inmokė- valdžios arba valdžių leidimą mą, visos yra prielankios moterų teisių lygy ne neapykanta ir kruvina kova prieš kapita
tais kareiviais, jūreiviais, vy vintos. Jei norime kitų tau jo arba padarė raštus, kurie veikti ir faktiškai bus pasiren bei, visos reikalauja laisvės tikėjimo, sąžinės, listus ir buržujus, bet kilimas doroje, sutvir
žodžio, asmens, susirinkimų, susidraugavi tinimas valios, auginimas savo tarpe vienybės
gę pradėti veikti.
rais — pastoti į kareiviją. Jau tų jaunimui prilygti, turime lyginasi inmokėjimui.
dirbti
toje
pačioje
dirvoje.
Da

mų
ir t.t. (Gal tik skiriasi tos laisvės suprati ir susipratimo ir ramus, rimtas veikimas savo
Apart to dar yra,suvirs 20.- i 6. Pradėjus operuoti Liet.
nų vyrų kareiviavimas kuotini
Žemės Bankas, beabe- mu).
luomo naudai. Ir žinoma kilti, reformuotis turės
kamiausia išlavina, išdirba ir bar tam ir proga gera pasitai 000 dolerių tikrų prisižadėji- Vilniaus
ko.
Suorganizuodami
savo
mų,
kurie
dėl
vienos
ar
kitos
jo,
rūpinsis,
kad
nariai
su
pel

ne
tik darbininkai, bet gal dar labiau turčiai;
Ištobulina jo kūniškas pajėgas,
Vįsame tame mes matome ypatingą mūsų
jaunimų
į
didelį
lietuviškų
priežasties į bankų nepradėjo nu galėtų, kada norės, šėrus tautos gyvingumą ir garantiją, jog mes suge krikščionija veikia ir tarpe jų.
tarsi kitas žmogus iš jo pasi
pulkų ir pavesdami jį prityru mokėti, bet raštu ar žodžiu parduoti ir bankas pats, su- bėsime pasivyti kitas tautas kultūroje ir gerbū
Suprantame tad, kodėl krikščionija kovo
daro.
Ypatingai-gi svarbu,
sių anglų kariškų instruktorių prisižadėjo kiek vėliau pažadė lyg kurso, šėrus by kada pa
ja
prieš
socijalizmą.
Socijalizmo mokslas ykad mūsų Vyčiai ne būtų šia
vyje, o kai-kuriais dalykais gal įstengsime net
mokslui,
susilauksime savo tųjų sumų įnešti.
ims, bet nėra geistina, kad ir pralenkti.
me žygyje paskutiniais.
Jų
, ra griežtai priešingas Kristaus dvasiai ir Jo
tautai stiprios ir galingos pa

<

Žvilgsnis į ateitį.

dvasia, veikimas kuogeriausia
Šiam momentui atsako.
Ikišiol Vyčiai negalėjo kaip
reikia kūno mankštinimais už
siimti, nors tai jų buvo vyriau
sia pareiga. Trūko mums ta
me dalyke prityrimo ir laiko.
Bet dabar Suv. Valstijose ka
riškam gyvenimui prasiplėtus
tikimės ir iš valdžios paramos.
Jinai neatsakys mums patyru
sių kareivių darbininkų, kurie
mūsų Vyčius ir aplamai visų
jaunimų išmokins muštro ir
pralavins juos kūniškai.
Tik
reikia pirm patiems susiorgani
zuoti ir sužinoti išanksto, kaip
daug mes turime norinčių pa
stoti išlavintais vyrais.
Tas reikalinga ir todėl, kad
dabar, kurie stos pavieniais į
armijų ar laivynų — sutirps
tarp kitų ir niekas net nežinos,
kad lietuvis kur ten karinome-

jėgos.

Atsišaukiame šiuo žygiu į
tuos lietuvius jaunuolius, ku
rie yra gyvi ir veiklūs.
Ku
rie tvirti pasiryžimuose ir no
ru naudingai pasidarbuoti; ku
rio gįslose bėga jaunas kraujas
ir širdyje dega prakilnumas.
Kuriems Vėliava gali būti did
vyriškumo ženklu.
Į bedva
sius ir bejėgius nekalbame.
Mūsų obalsiu šiandien yra
Suv. Valstijų ir Lietuvos gar
bės palaikymas, o tikslu —
toms šalims kuodangiausia pa
sidarbuoti.
Kas su mumis —
kuopon!
Negalime užtylėti, kad įstojant į Suv. Valstijų milici
jų ir pavojus yra galimas, bet
jo išvengti norint, tai ir iš stubos kojos nereiktų iškelti Dievo apveizda bus su mumis ir

Tokiu būdu, pranešė kun.
J. Žilinskas, reikalaujamasai
banko uždėjimui pirmutinis
pamatinis kapitalas su $100.000
pinigais arba tikaris pasižadė
jimais su įmokėtu penktu nuo
šimčiu yra surinktas ir banko
įkūrimas gali skaitytis kaip įvykęs.

Nutarimai.
Susirinkimas po tūlų svar
stymų nutarė:
1. 2 Jei kun. Jdnas Žilins
kas išvažiuotų keliems mėne
siams į Europą, tuomi tarpu
tolesniems banko organizavi
mo reikalams vesti Amerikoj
paliks savo vietoj kun. Tarnų
Žilinskų,, Boston’e.
Dėl tvarkos nutarta, kad vi
si laiškai banko reikaluose ir
įmokėjimai į bankų čekiais ar
money orderiais bus, kaip iki
šiol, siunčiami kun. Jon. 2i-

prisirašiusieji tuoj dabar savo
pinigus įdėtų ir vėl ištrauktų,
tokiu būdu tik kenktų banko
organizavimui; tai-gi nutarta,
kad įmokėti už šėrus į banką
pinigai, kaip tai yra visose or
ganizacijose, "taip ir pas mus,
nebus grąžinami.
Bet jeigu
kurs narys, pradėjęs,, nenorėtoliau šėrus
tų arba negalėtų tolis
mokėti, tai gali tuos šėrus
parduoti kitam, kurs mokės į
banką toliau jo pradėtą mokes
tį arba, jei turi įmokėjęs nors
50 dolerių, tai gali už tiek pi
nigų vieną pilną Šerą paimti.
Jeigu vienok būtų didelė ir ra
cionais atsimetimo priežastis,
tai banko organizatoriai to
kiems patįs suras arba pagel
bės surasti pirkėj • Mes juk
ne savųjų skriaudai, tik savų
jų naudai
organizuojame.

f

TIKROJO MASTO BEIEŠKANT.
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mokslui.
Kai dėl demokratizmo ir laisvės — tai juos
socijalistai iškiša labiau takto žvilgsniu dėl pa
traukimo žmonių; praktikoje jie visur pasiro
do visai menkais demokratais ir laisvę pripa
žįsta tik sau.
Tam patvirtinti pavyzdžių su
randame visur: ir ten kur, socijalistai yra jau
įsigalėję (pav. Francijoje) ir ten, kur jie dar
tik pradeda galvas kelti (pav. mūsų socijalis
tai paskutiniaisiais laikais Brooklyne, Bostone)
Viską krūvon suimant, reikia pripažinti, kad
socijalistų sriovė negalės patenkinti mūsų tau
tos didžiumos ir kad jie visada turės pasilikti
labai nežymioje mažumoje.

Kiekviena sriovė 'rodo visuomenei savo ma
stą, (saiką) kurį pridėjus galima esą pažinti,
kiek kuri sriovė bus tautai naudinga. (Teisin
giau būtų pripažinus sriovė tik lietuvių katali
kų sriovę; kitos dvi tai dar jaunutės ir nedidu
kės 8riovelėe.
Bet norėdami būti džentelmonais ir tas sriovėlės sriovėmis vadiname).
Norint turėti savo nuomonę apie visus tuos
siūlomu# mastus, reikia gerai į juos įsižiūrė
ti.
Socijalistai iškiša visur ir visada darbinin
kų materijalius reikalus ir luomų kovą.
Ta
sriovė esanti Lietuvai naudingiausia, kuri į vis
•
•
ką žiūrinti darbininkų reikalų žvilgsniu, kuri
Visai kitokį mastų parodo mūsų laisvamagriaunanti iš pamatų visą dabartinį surėdymą
ir kuri tikinti, jog tik darbininkai per luomų niai-liberalai. Jie sako, kad ta sriovė esanti
kovą įvesiu naują idealę tvarką (socijalizmą)., geriausia ir Lietuvai naudingiausia, kuri yra
Jie ir
Prie to visa socijalistai nurodo dar demokra tikrai tautiška ir tikrai demokratiška.
vadina
savę
tikrais
tautiečiais,
ir
tikrais
demo

tizmą, vadindami save nuosekliausiais demo
kratais ir perša savę į Lietuvos valdovus. Įsikratais.
Kada jie kalba apie darbininkus, jie turi žiūrėkime gi ir tam saikui Pati lietuvystė neanaenyje tik rankų darbo darbininkus; liuosų- gali būti tinkamu saiku, kad pažinus ko ver-

•N

3

ta viena ar kita politiška sriovė ar partija.
Ne visa kas tautiška — yra gera. Yra tau
tiškų dorybių ir nedorybių. Yra lietuviškų
bažnyčių ir lietuviškų galiūnų; lietuviškų teat
rų ir lietuviškų burdelių; lietuviškų gerų dak
tarų ir lietuviškų šarlatanų, advokatų ir šun
advokačių. Tas yra geras tautietis, kurs
tautos gyvenimų ant tvirtų pamatų stato, kurs
ineša gyveniman sveikų ir naudingų Varinį, kurs
auklėja tautines dorybes ir naikina nedorybes.
Be to reikia atsiminti ir tai, kad visos mū
sų politiškos sriovės yra lietuviškos.
Mūsų
socijalistai neprasčiau myli lietuvių kalbų, kaip
taip vadinamieji tautiečiai.
Kova socijalistų
prieš patrijotizmų — tai tik aklas ir teoretiškas
išpažinimas vieno iš jų tikėjimo dogmatų.
Praktikoje jie elgiasi dažniausiai visai kitoniš
kai.
Daugelyje vietų mūsų socijalistai tveria
vaikų draugijėles, kur mokina juos lietuviškų
dainų ir žaislų, skaityti, rašyti lietuviškai,
tuomi jie stengiasi apsaugoti vaikus nuo ištautėjimo.
Vilniuje bekovojant su lenkų endekais, tai kovai labiau užjausdavo socijaldemokratai, negu liaudininkai Rimkos typo. Taippat Lietuvių Dailės ir Mokslo draugijose Kai
rys, Biržiška, Janulaitis neblogiau darbavo-!
si, kaip katalikai, arba anie liaudininkai pir
meiviai.
' :
•,

prieš jį opozicijon, buvo galutinai subiznėję ir
ištvirkę, nebetekę prakilnumo. \ Kapsukas gi
rodėsi idėjos žmogumi.
Lietuvoje Kapsukai negalės net savo srio
vėje viešpatauti, nes ten bus rimtesnių ir...
tautiškesnių už jį socijalizmo vadų.
Mūsų liberalai-laisvamaniai giriasi dar sa
vo demokratizmu, skaitydami savę tikriausiais
demokratais, kitus gi visus falsifikuotais de
mokratais.
Bet gyvenime jie nei kiek nepa
rodė, kad būtų geresniais demokratais, kaip
kad ir lietuviai-katalikai. Jų vadas Dr. Šliu
pas štai jau arti 30 metų, kaip kasdien sun
kiai nusideda prieš demokratizmų, įžeisdamas
skaudžiai tautos tikybinius jausmus, spjaudy
damas ant tautos praeities ir ant ateities idea
lų. Tų pat sugeba padaryti ir mažesnieji “tau
tiečių” vadukai.
Vardan demokratizmo, Pe
terburge A. Rimkos sėbrai apvagina doriausį
Tai-gi darbininkai ir darbininkės kaip matote, yra ren
vyrų p. Leonų, o čia vardan to paties demo giamas vakaras dėl darbininkų naudos; malonėkite jį remti
kratizmo P. Norkus per akis savo laikraštyje ir prisidėti prie jo, nes tai yra vienatinis kelias dėl susiorgaatkartotinai meluoja, kad tik parodžius savę nizavimo darbininkų.
tikrais demokratais, kitus gi netikusiais demo
Maloniai kviečiame atsilankyti koskaitlingiausiai.
kratais. (Kelintų sykį jisai užsimerkęs tvirti
Rengimo Komitetas.
na, kad katalikai norį varu versti išpažinti ti
Pirmo vakaro (17 d. balandžio) tikietai 25c.
kėjimų, nors ir buvo katalikų spaudoje jam
vaikams 10c.
ta melagystė pirmiau parodyta).
Antro vakaro (20 d. balandžio) įžanga visiems dykai, nes
Iškišdami tokį neaiškų ir netikrų saikų, tada bus tik prakalbos ir eilės.

Kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje tau (tautybės ir demokratizmo) mūsų laisvamaniai tiniu žvilgsniu geriausia laikosi tikintieji lietu -liberalai tik parodo, kad jie nėra dar apčiuopę
viai, nes jie tikėjime ir bažnyčoje daug ran rimto pamato, ant kurio atsistoję galėtų vežti
Nuslinkę nuo tikro tautos pa
da savo tautiškumui sustiprinimo; gi čia Ame tautos vežimų.
mato,
jie
nesugeba
rasti Tiaujo, tvirto; dėlto
rikoje kaip socijalistai taip ir “tautiečiai” vie
ir
gaudo
vėjus,
maino
veidų ir muilina akis.
nodai greitai nutausta.
Jei saikuoti sriovės pagal tautiškumo, tai Iš visų sriovių jie mažiausia turi šansų ingriebJoks prakil
Teikės pripažinti, kad tautiškiausia sriovė v- ti į savę didesnį lietuvių skaičių.
nesnis
idealas
jiems
nešviečia.
Jiems rūpi
ra lietuvių katalikų.
Prikišama tai sriovei,
kad ji esanti atsidavusi Rymui, kad tikėjimų vien, kad iš Lietuvos padarius menkų kopijų
statanti pirmoje vietoje, negu tautybę.
*Bet kitos valstybės su visomis jeibėmis, nedatekvargiai, ar patys užmetinėtojai tiki į savo tų liais, su nedora politika, su išlepinta, bet valdan
užmetinėjimų rimtumų.
Tai daroma ir-gi la čia buržuazi ja, su tvirkstančiais piliečiais, su vis
biau taktikos žvilgsniu, kad pakenkus idėjos įsigalinčiais revoliucijoniškais gaivalais.
Žmonių, siekiančių giliau ir toliau, pa
priešininkams.
.Jie juk žino, kad Rymąs vi
sai nepritaria tautų nutautinimui, o dar-gi re našus “idealas” negali patenkinti ir dėlto mes,
mia ir stiprina katalikiškų tautų tautines ir po-, kurie tikime į skaisčių Lietuvos' ateitį, negali
litikines aspiracijas, by tik jos nesipriešinti] me pageidauti, kad .ši L. T. D. sriovė ateityje
Jeigu laikinai dėl stokos
teisingumui.
(Ji kad tikintieji labiau bran bent kiek įsigalėtųgina dūšios re kalus, negu kūno, labiau būsi prakilnesnių inteligentų tiems mūsų “genero
ma jį amžiną gyvenimą, negu šį laikinąjį — tai lams be armijos” ir pasisektų įsiskverbti į Lie
galutinai išeina su nauda pačiai tautai, nes jo tuvos valdžiavietes, tai tauta juos kęs kaipo
je per tai daugiau randasi idealizmo, pasi “malum necessarium,” (neišvengiamų piktų)
šventimo, artimo meilės.
Tikintiesiems ir ti bet pirmuoju savo uždaviniu skaitys išauklėti
kėjimas ir tautybė yra lygiai brangūs, vienas naujų, doresnę ir prakilnesnę inteligentijų, prokitam nesipriešinantieji, bet vienas kitų re- fesijonalus, amatninkus ir verteivius, kurie bus
miantieji ir dapildantieji dalykai.
Kražių ištikimesni tautos idealams ir Į tautos gyveni
kankiniai kada gynė savo bažnyčių nuo kazokų, mų sugebės Įnešti rimtesnį turinį.

gynė netik tikybinę, bet ir tautinę savo tvirto
Taip-pat ir Amerikos lietuvių bažnyčios
jo®.
^parapijinės mokyklos yra kartu ir tikybi
nės ir tautinės tvirtovės.
Ir viena bažnyčia
daugiau pasitarnauja lietuviams tautiniu žvil
gsniu, negu 10 tautiškų svetainių, kuriose
<lažnai esti skleidžiamos mintys griežtai prie
šingos tautos sveikatai ir padorumui.

Politiškoms sriovėms mieruoti visai netin
ka tautybės saikas, nes visos mūsų sriovės Lie
tuvoje bus lietuviškos sriovės.
Bus lietuviš
kas savo didžiumoje ir mūsų socijalizmas, ne
žiūrint viso karščio mūsų Kapsukų.
Toksai
fanatiškas anti - patrijotas revoliucijonierius
Kapsukas tik dėlto taip lengvai užvaldė Ame
rikos lietuviškus socijalistus, kad visi buvusie
ji prieš jį socijalistų vadai, kurie dabar stojo

Prieiname iš eilės prie mūsų tautos bran
duolio, prie tų kurie išliko ištikimi tautos
brangenybėms (lietuvystei ir krikščionystei),
ir kurie visa širdimi pasisavino sveikos pažan
gos, laisvės ir demokratizmo obalsius.
Čia
Amerikoje, negalėdami ir nenorėdami steigti
savo politiškas partijos, jie sudaro galingų ir
gana aiškiai apsisprendusių lietuvių katalikų
sriovė.
Ten Lietuvoje jiems lemta tuo
jau po karės sudaryti stiprių krikščionių demo
kratų politiškų partijų, kuri tik viena ir galės
palaikyti tautoje lygsvarų ir vesti jų tikros pa
žangos keliu.
Įsižiūrėkime, kokį saikų jie paduoda.

(Bus toliau)
UOSIS.

turime puikių, rimtų katali
kiškų laikraščių ir juos skaity
dami remkime.
Tikrų šposų
suėję į vienybę ir pridarė krei iškirsime laisvamanių laikraš
vų darbų, tai juk antru kartu čiams jei liausimės juos skaijais sunku bus pasitikėti.
Bet ir “Lietuva” ir “Vie
nybė Lietuvninkų” savo neiš
manymų parodė, kad dėjo tų
kvailų protestų prieš “Darbi
WORCESTER, MASS.
ninkų” už neva griovimų C. Kto. “Juk rodos ir tuose laikraš
Kaip praleidome Velykas.
čiuose buvo Wilkes Barre’inio
Velykų bažnytinės apeigos
suvažiavimo protokolas ir jie
buvo
labai iškilmingos. Vyčiai
turėjo žinoti, kaip ir ar ilgam
kareiviškuose
rūbuose su kar
tas C. K-tas tapo sutvertas.
dais sergėjo Viešpatie^ karstų.
Bet mat čia ėjosi prieš katali
kiškų laikraštį, tai ir deda O merginos su velonais klūpo
Dalyvavo iš
prieš jį protestų, kad ir kvai jo prie karsto.
lų.
Tai dabar pasirodo, jog kilmėse ir Marijos vaikelių
laisvamanių laikraščiai dasilei- dr-ja.
džia ir nešvarių būdų kovoje
Iš ryto per prisikėlimo mi
prieš katalikiškus laikraščius. šias daugybės žmonių priėjo
Taip elgdamiesi jie labai ne prie komunijos.

Kas girdėti lietuvių kolonijose
GRAND RAPIDS, MICH.

Laisvamanių šposas.
Tie, kurie laikraščius skai
to ir ypač tie, kurie sekė Cen
tralinio K-to susitvėrimų ir
veikimų, tai visi iškarto pa
matė, jog laisvamaniai jame
politikauja, tai yra veikia dėl
savo partijos per tų komitetų.
Katalikai Komitete visur pasi
elgė prideramai, veikė vien
kad kuodaugiausia aukų surin
kti.
Kaip skaitome laikraš
čiuose tai laisvamaniai C. Kto nariai ir daugelyje kolonijų
skyriuose laisvamaniai pridarė
nedailių, jei jau prasčiau ne
pasakyti, dalykėlių.

Edward L. Hopkins

Ypatingai mūsų skyriaus
laisvamaniai keistai pasielgė.
Keletas laisvamanių rašo pro nuosekliai šaukia ant katalikų
testų prieš “Darbininkų” už už vienybės ardymų. Tai jie
tai būk “Darbininkas” griauja yra vienybės ardytojai nešva
C. K-tų. Mat tamsunėliai ne riai su mumis katalikais pasi
žinojo nei to, jog tas Komite elgdami. Kaip gali vienybė
tas buyd sutvertas tik Lietuvių būti su tais, kurie nutarimų
Dienai; tas yra užrašyta ir nesilaiko, kurie vienybę pa-jvo krikštynos. Svečiai linksprotokole įsteigiamojo suva naudoja savo politikai, kurie mai besikalbėdami užsiminė ir
žiavimo Wilkes Barre’iuose. kovoje prieš mus katalikus ne- apie nukentėjusius dėl karės,
Be to tie laisvamanėliai nuduo švarių priemonių imasi.
Aukojo: A. Kulys $2.00, P.
da esu katalikai. Teisybė po
Mes lietuviai katalikai my- Piestininkas $1.00, kiti po 50c.:
protestu pasirašyta ir keletos lime savo tautų, bet mylime A. Ragelis, O. Ragelienė, J.
katalikų, bet jie buvo suklai ir branginame savo tikėjimų ir Viršulis, Y. Kliminskiutė, M.
dinti.
savo teises, laikomės nutari- Klinčiauskas, O. KlinčauskieTai matome, kaip čia krei mų.
"
'
nė, P. Didelis, F. Didelienė.
vai pasielgta.
Mūsų koloni
Kadan-gi tautininkų-laisva- B. Bulis, O. Rulienė, Y. Sadau
jos katalikai labai bianrėjoei manių laikraščiai taip nedailiai skas, O. Sadauskienė. Visc
tais laisvamanių pasielgimais. su mumis pasielgė ir be to ei- aukų $9.00, kuriuos pasiunčit
Tokie nedailūs pasielgimai už na prieš katalikiškų veikimų, į T. Fondų.
kerta kelių tarpsrovinei vieny tai jie neužsipelno mūsų lietuJ. Virtulfar.
bei. Juk jei kartų laisvamaniai,. vių katalikų parėmimo. Dabar

Skaityk Čia
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik
tų, malėvos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers),
stogų dengėjų, gas’o pri taisytojų, mūrininkų,
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontraktorių.

Spinininkai, piuklų aštrintojai ir raktų pri
rinkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.
Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

J.J. McGowan Co
Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios
mados. Taisau, prosinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuni
gams siuvu SIUTONUS ir esu gerai įsipraktikavęs tame dar
be, "kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje. Darbą atlieku
greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pri
statau tiesiog Į namus.
A. K. MAZALAS,

94 JEFFERSON STR,
Tel. Chart

HARTFORD, CONN
er 4235-4.

KURIE DAR MIEGATE, PABUSKITE!

ŠIE SERAI EINA BRANCYN

Pasiskubinkite, Kol Dar Pigus
Nuo Balandžio 19tos dienos

ŠIANDIEN

BALANDŽIO 19

MIDLAND OIL & DRILLING KOMPANIJOS ŠERAI

Keletas savaičių atgal mes pabaigėme išpardavinėti Wyoming Apex Šerus.
Tie Šerai išpradžių
parsidavinėjo tiktai po 3c. už Šerą, vėliaus pakilo ir parsidavinėjo po 5c., 6c. ir 8c. Šiandien tų pačių
'
Šerų jau negalima gaut net po 15c. už Šerą. Išmintingi šerininkai džiaugiasi.
Wyomingo Valsti ja yra vieta, kur maži investoriai šiandies milijonus daro. Visos Amerikos akys yra atkreiptos į Wyomingo aliejaus laukus. Niekur dar neužeita tokių gausių aliejaus šulinių kaip Wyomingo Valstijoje. Todėl aliejaus kompanijų Šerai tenai eina galvotrūkčiais augštyn. Midland Oil & Drilling Kompa
nijos nuosavybė eina brangyn kasdien.
Merritt Kompanijos serai dar visai sesenai buvo pardavinėjami už pusdykę, o šiandien tų Šerų kaina yra apie $30.000 už Šerą. Midland Oil & Drilling Kompanija turi 80 akerių aliejaus laukų tiktai 4 sekcijose nuo anos
kompanijos šulinių.
Midland Oil & Driling Kompanija turi išviso 1,120 akerių aliejaus laukų Wyominge. Visi prisiruošimai pla
čiam šulinių kasimui yra varomf
Isvestoriai turi čia keturias dideles progas, nes Kompanija turi sekančius keturis didelius aliejų laukų plotus:
kJ

■Y

720 AKERIŲ
“LOŠT SOLDIER
OIL FIELD

160 AKERIŲ
CARBON PAVIETO
ALIEJAUS LAUKŲ

80 AKERIŲ
BIG MUDDY
OIL FIELD

Wyomrngo valstijoje 1916 metais buvo gauta aliejaus 8,030,000 bačkų. Išskaitliuota to aliejaus kaina yra $40,150.000.
Midland Oil & Lrilling Kompanijos

Sulinių
Pasisekimui reikalisgi trys dalykai:
Žema kapitalizacija.
Dideli lauko plotai. Gabūs reikalų vedėjai.
Visa tai Jūs rasite Šioje kompanijoje.

2 $30 Perka “Cash” arba ant išmokėjimų. 1000 Šerų 1
$75 Perka 2,500 Šeru
$150 Perka 5,000 Šerų

Mūsų kapitalizacija yra tiktai 50.000. Šerai yra “Fully paidnon-assessable.” Vienas šulinys, atnešantis
50
bačkų aliejaus į dieną, reiškia $50,000, tai-gi visą kompanijos kapitalą arba 100 procentų viso jūsų investmento.
Pirkite savo Šerus dabar po 3c. Nuo balandžio 19 d. reikės mokėti po 5c. už Šerą ir vėliaus dar brangiaus. Iš
kirpkite žemiams paduotą aplikaciją dėl Šerų ir drauge su savo orderiu prisiųskite mums ŠiĄDIEN, nieko nelauk
dami. 7 Laiškus, užsakymus ir pinigus siųskite sekančiu adresu:

fl
B

A. M. MATTHEWS & COMPANY
3329 So. Ifatote4 St
m

CHICAGO, ILL.

Mūsų ofisas atdaras seredomis ir subatomis iki 9 vaL vakare. Kitomis
dienomis iki 5 vai. vakare.
Nedėldieniais visą dieną uždarytas.

APUKACUA
Ši aplikacija gera tiktai iki balandžio 19, 1917
_____ ______ d, 1917
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susirinkimo niekas iš choristų
nešmeižtų Vyčių, kaipo vienų
iš geriausių katalikiškų orga
nizacijų. Be to nutarta, kad
be visų narių sutikimo nebūtų
priimami nauji nariai, tai yra
be susirinkmo ir be paliudiji
mo kitų narių.
Tarp ko kito
turiu pabriežti, kad vargoni
ninkas būdavo priešingas vi
suomet katalikiškai pusei, o
būdavo linkęs į liberalų pusę;
bet šį kautu pasirodė katali
kams prielankesnis.
Rodos,
taip ir turėtų būti.

vietines žinios.
■ . _ i

s
*»
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taininis susirinkimas bažnyti
nio choro. Susirinkimas buvo
skaitlingas; mat čia buvo pa
kilęs gandas, kad Vyčiai 17 kp.
nori “pakrikštyti” bažnytinį
chorą.
Tai-gi visiem buvo
žingeidu pamatyti tas krikšty
nas.
Tikjvisi ir laukia, kada
čia prasidės
“krikštynos.”
Tai-gi turiu pabriežti,. kad čia
atsilankė labiausiai tie nariai,
kurie yra priešingi Vyčiams,
Vyčių idėjoms, pagaliaus ir
visam katalikiškam judėjimui;
Bet pasirodė, “kad iš didelio
griausmo mažas lietus tepasi
rodė.”

scenerijų ir ta scenerija liko
tikra parapijos savastis. Tai
gi jei bus reikalas kam vartoti
scenų, t^ai žinokite, kad reikia
kreipties prie gerb. klebono
kun. T. Žilinsko, o ne prie Vy
čių.
Susirinkimas uždarytas
neužbaigtas, dėl vėlumo.

Prasidėjus susirinkimui, raš
Choristas.
tininkė perskaitė protokolą.
Užbaigus apie protokolą, P.
Grinkevičius pirmas pasiprašė
— South Bostono lietuviams
balso.
Pradėjus jam kalbėti, patartina remti SALIUNAI:
kiti buvo
bepradedą
kelti
triukšmą; bet pasiklausę, kad .J. Matlius ir P. Chaplik.
labai teisingos jo pastabos, tai ir G K ABORTUS: W Czižius —
visi aprimo.
Kadangi tai bu
“Ateitis.” No. 4.
vo kvartalinis susirinkimas,
Mums rodos, kad antras “Atai buvo paprašyta perskaity
ti choro konstituciją.
Visi teities” patarimas apie rėmimų
ant to sutiko ir buvo perskai
graboriaus nereikalingas: kas
tyta.
P-as I’. Apšiega tuoj
Įneša, kad girtuokliai būtii “remia” saliūnus — tas ne
Visi priprašalinti iš choro,
truks “paremti” ir graborių.
ėmė tą įnešimą. Tolesniai P.
G. pradėjo svarstyti kritiškai rių.
(“Ežys”)
ar yra pildoma konstitucija?
Konstitucijoj skamba, kad cho
ram būtij priimami tik geri ka
Š omis dienomis “Darbinin
talikai ir dori žmonės,kurie my
li Dievą ir Bažnyčią! Tuo tarpu ko ’ ’ knygynas gavo įvairių
tas punktas nebuvo pildomas, i maldaknygių. Prašome visų aTuoj net keli šoka protestuoti, teiti ir pasirinkti.
kam velka eikštėn tokius klau
“DARB.” KNYGYNAS.
simus; bet nabagai prieš teisy
bę turėjo nusileisti.
Taip-gi
p. M. Karbauskas paaiškino,
RED. ATSAKYMAI.
kad gali gird visi prie choro
K. B. Montello, Mass. —
prigulėti, by tik gerai gieda ir
k, kad žiūrėti by tik sau būtų ge- Tamstos žinutės nesunaudosi
Tį.
Tuoj P. G. paklausia; ar me. Neverta apie tokias “preyra nors vienas žmogus pasau . lekcijas” rašyti.
lyj, kuris būtų negeras sau?..
Clevelandiečiui, Cleveland,
Taip-gi p. D. Antanavičia grie
Ohio.
— Iš Tamstos raštelio
žtai pakelia protestą, kad Į I
nematome, kad Tamsta iš tik
chorą negali prigulėti visi tie,
rų šaltinių žinai, jog “tautie
kurie nėra geri katalikai, tą
čiai” iš suaukuotų pinigu kėlė
patvirtino ir kiti; nors kaikusau puotą. Gal tai tik paskala.
rie ir protestavo, bet be paBe to Tamsta nepraneši, ka
sėkmių.
O taip-gi p. K. Amda tos “tautiškos” prakalbos
brozas nupeikė už kėlima
buvo ir koks “tautietis” ten
triukšmo susirinkime. Taip-gi kalbėjo.
Todėl Tamstos žinu
ant užbaigos P. Gr. pasakė sa
tės ųeftmaudosime.
vo pageidavimą, kad nuo šio
i
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Draugo” Knygyne Gaunamos Maldaknygės.

PRAKALBOS.
Rengia LDS. 22 kuopa Ba
landžio-April 15,1917 Lietuvių
Kooperacijos Svetainėje 26
Lineoln St., Brighton, Mass.
Prasidės 2:30 vai. po pietų.
Kalbėtojai bus: p. JO^AS

J. RAMANAUSKAS, Bostono
Kolegijos studentas ir p. A. F.
KNEIŽIS, “Darbininko” ad
ministratorius. Be to bus vi
sokių pamarginimų, kaip tai
dainų, deklamacijų, žodžiu sa
kant. bus vienos iš gražiausių
Tai-gi gerbiamieji
prakalbų.
lietuviai ir lietuvaitės, kaip
vietiniai, taip ir apielinkių,
šrdingai kviečiami atsilankyti.
Komtetas.

LINKSMUS ŠOKIAI.

Rengia LDS. 22 kuopa ba
landžio-April 14,1917 Lietuvių
Kooperacijos Svetainėje 26
Lineoln St., Brighton, Mass.
Prasidės 7 vai. vakare ir trauk
sis iki vėlai nakties.
Kviečia Komitetas.

PARSIDUODA rakandai dėl
4-rių kambarių. Priežastis par
davimo išvažiuoju Į kitų mies
tų. Parsiduos pigiais. Norė
dami pirkti atsišaukite pas:

PRANĄ INKEVIČIŲ,
120 Silver St., So. Boston,Mass.

I

ELLIS McCLEARY C0|
Prirengiam pilnai $150.00 f
laidotuves už
1

Užtikrinan- O n 50 *^°^’U v’r'f
ti gvaranti- 0 3i *aua mokėk-ž
a arba vinėra- |
sai nemokėkite.
g
Tel. Back Bay 6722
|

DRAUGAS PUB. CO.,
1800 West 46-th Street, v

f
ij
■ĮL*

Mi
CHICAGO, ILL.

DR. JOHN MmDONNELL, M. D.
Gaisma sufiMM ir Uataviutai.
Ofiso valandos:

Nedėlios ir Panedėlio vakarais
BaL (April) 22-23 dd. Bažnytinė
je Salėje, S. S. Pittsburgh, Pa.

Ryt d* iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3
vakarais 6 iki 9
536 Broadway, So. Boston.

-------- H—■——--------------- ------------

FARMA ANT PARDAVIMO.
TEL. BACK BAY 4200

Labai pigiai parduodame
farmą, 80 akrų žemės.
Žemė gera, triobos geros,
65 akerei dirbamos. Pusė žemės
apsėta dobilais, 5 akeriai kvie
čiais, 20 akr. suartos dėl pava- i
sarinių javų. Kaštuoja $4.400.00. . Pusę reikia inmokėti tuo
jaus, kiti ant lengvų išmokesčių.

draugijas, parapijas ir lietuvį
kunigą.
Kolonija randasi. gražiausioje
Mokytojas Juozas DlugausNorime
parduoti labai grei
vietoje dėl lietuvių apsigyveni
kas iš Suvalkų gub. ieško sa tai. ,
mo ant farmų. Aplinkui turga
Priežastis pardavimo, savi
vietės miesto Scottville, Michigan. vo giminių: 1) kunigo Vincen
to Slavyno 2) Antano ir Vae- ninkas turi 2 fanui ir abiejų
Laukai gražūs lygūs, daug upe
lių,' ežerų, gelžkelių, vaikams lavo Niečiurskų 3- Vincento ir negali apdirbti. Norintiems
Zofijos Skurinskų ir kitų gimi platesnių žiniij suteiksime laiš
mokyklų.
Keliai žviriavoti, švarus van nių ir pažįstamų. Meldžiu at- ku. Kreipkitės prie jos savi
sliepti šiuo antrašu:
ninko:
duo, oras sveikas. Žemė: mo
lis su juodžemiu ir molis su smil
RUSSIA.
PETRAS BRAZAUSKAS.
timi. Tinka visokiems javams,
Čiornyj Jar
CUSTER, MICII.
daržovėms, pievoms ir ganykloms.
Astrachanskoi gub.
R. 1-61.
Anglai matydami, kad lietuviai
Biežencu Ucziteliu
NEWARK, N. J.
vis skaitlingiaus pradeda apsi
Josifu Dlugauskas.
gyventi ėmė kraustyties iš mūsų
kolonijos, o mes tik ir laukiame,
nes iš jų paėmėme kelius šimtus
gerų farmu: mažų ir didelių su
Emilija Meškauskienė iš Skavisais budinkais, sodais, dirbamu raitiškio, Šidlavos par., Raseinij
Ar nori greit išsigydyti? Ge
lauku ir nedirbamu ir ant kurių apskr., paieško savo sūnaus Jono riausiai padarysi jei vasaros laiku
norime apgyvendinti lietuvius.
Meškausko. Gyvena Plains or turėsi sausas ir švarias kojas, kas
Parduodame farmas, gyvulius Parsons. Tikrai nepamena.
tau daugiausia priduos smagumo
ir ūkių mašinas labai lengvomis Juozapas Gaupšas paieško Gau- ir nedvoks tavo kambarys. Jei no
išlygomis ant išmokėjimo. Nelai pšo, Šimkij ir Valinčuko. (Vardų ri greit sustabdyti, tai vartok
kyk bankoj pinigų, nepirk mies nėra pažymėta.) Jisai pats paei- Į Leonards, geriausias kojų gyduo
te namų,
nes gali užeiti bedar ■ na iš Zakieliškių kaimo, Lidavėnų les ir proškus, kurie yra užtikrin
4?
bė, sumišimai ir badas.
I par., Raseinų apskr.
ti kaipo vienintelis kojų gyduolės.
Miestuose bankos subankrutija. Zofija Dambrovska paieško bro Patarimai ir gyduolės prekiuoja
namai lieka be vertės; milijoną: lio vaiki} Antano ir Onos ir Anta- i $1.00.
LEONARDS CO.
žmonių iš miestų bėgs farmų no ir Liudviko Paciukų.
21 Barcley St., Worcester, Mass.
pirkti, bet jos tuomet bus šimti
Atsišaukti pas visus galima tuo į
kartų brangesnės. ŠĮ pavasarį pačiu antrašu:
nusipirk farmą mūsų kolonijoj,
RUSSIA
X
kol dar darbai eina ir farmos pi
Gorod Tomsk.
gios.
Malaja Podgornaja ulica,
Turėti farmą, yra geriaus ne
dom No. 18.
Jau 36 metai, kaip gyvuoja
gu biznį; juo pragyvenimas bran
Prof. Štern Šokių Mokykla, 952
gesnis, tuo farmeris turtingesnis.
Broadway, kamp. Myrtle avė.,
Mesk miesto gyvenimą ir eik
Paieškau savo motinos Bene- Broooklyn, N. Y.
ant farmos, — liksi laimingu. Ra
diktos Rusilienės; karei prasidė
W altz, Two Step, Fostrot,
šyk tuoj indėdamas už 4c. krasos
jus ji gyveno Kauno rėd. ir aps One Step ir Įvairūs naujausios
ženklelių (stamps) gausi farmų
krityje, Kėdainių surg., Ginaičiti mados šokiai mokinami, privatiškataliogą ir kolonijos mapą.
kaime. Tame pačiame kaime gy kai ir kliasoje. Mokestis nuo $5.Adresuok:
veno mano dėdė Mikolas Sagatis 00 iki $10.00 pagal šokių. Mokyk
ir teta Barbora Rusilienė. Ma la atdara nuo 9 ryto iki 11 vai.
no motina turėjo prie savęs dvi vakaro, taip-gi ir nedėliomis.
Peoples Statė Bank Building,
dukteri Prancišką ir Stanislovą. Mokiname balių šokius ir stage’SCOTTVILLE, MICHIGAN.
Paieškau jų visų.
aus. Klausk atsilankydamas informacijų.
VLADAS RUSILAS,
THE STERN SCH00L
128 Lawrence St., Lawrence,Mass.
Į----------------------- -of DANCING,

*

DR. F. MATULAITIS
Ofiso jdyno,
1-3 P. M. 7-9 P.M.

‘T do visokias lųcas

Priskiria Akinius.

419 Boylston St. Boston, Mass.

TeuCFHONK So.

Boston

605

Lietuviškas

ADVOKATAS
IViIliam F. J. Houuard

Lietuviška pavarde buvo

Vincas F. J. Kavaliauskas

315 Broadway, So. Boston.

Specijališkas
pranešimas

Ar šlapiuoja tavo
kojas.

Šokių mokykla.

M

Gustavas Frenželis, Suvalkų 950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.
gub., Marijampolės pav.. iš
Plutiškių ieško seserų Adlynos
Marės ir Onos, Aš gyvenu Rusijoj. Adresas: Gor. Viatka, I-

1666 Washington St. Boston. ®

No. L. 12. Juodi audimo apdarai išrodo kaip skuriniai,
grąžūs išspausti išmarginimai, lapų kraštai raudoni .35
*'A
No. L. 14. Juodos francūziškos skūrelės apdarai, auksi
niai parašai ant šono ir nugaros, lapų kraštai rau > donai auksuoti, apvalūs kampai.............. .75 '
No. L. 15. Juodos francūziškos skarelės minkšti apdarai,
auksiniai parašai, raudoni auksinti kraštai, apva
1
lūs kampai......... ..
............... ...- i..... ......................... .$1.00 i t
No. L. 16. Baltos skūrelės kieti drūti apdarai, gražūs iš
f
spausti išmarginimai, lapų kraštai auksuoti.... r. .50 f
No. L. 17. Baltos skūrelės minkšti apdarai, aukso kryžutis ir parašas, auksuoti kraštai, apvalūs kampai .60
ANIOLAS SARGAS.
No. 408. Juodi skūrelės minkšti apdarai, auksinti apva
li kraštai. 448 pusL...................................................... $1.25
Mažens dolerio pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.
Užsakymai veikiai išpildomi.
Adresuokite:

i

Subatos vakare Bal. (April) 21
d.
L Sl&vokų Sokolų Salėje 5-th avė.
\ ir McClurre St. Homestead, Pa.

Anton Kiedis & Co

BREVIORĖLIAI.

‘

Paieškojimai

Farmos! FarmosĮ

No. 1. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A. L. R. K.
Kunigų Sąjunga. Čia tilpsta giesmės, stacijos,
graudūs verksmai, apaštalystės pamaldos, rožan
čius,tretininkų Įstatai, įvairios maldos ir tt,,Drū
tais drobės apdarais, aukso krašteliais.................
No.2. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Ta pati kaip No. 1, sku
rdės apdarais............................................................
MAŽAS AUKSO ALTORIUS.
No. L. 02. Paprastais, drūtais apdarais, auksiniais kraš
tais, briaunelės apkaustytos pasidabruotomis blekelėmis, su kabute.................................................
No. L. 03. Moroko tamsiai rausvos skuFos minkštais ap
darais, apvaliais kampais, auksinti kraštai, parašai
ir auksinta kvietka............................................... $1.00
No. L. 04. Prancūziškos juodos slidžios skurdės minkštais
apdarais, apvaliais kampeliais, aukso kvietka, kryžutis ir parašai, auksinti krašteliai......................... $1.25
No. L. 05. Balta, ornamentai sloniaus kaulo ir celuloidos,
3 sidabriniai medalikėliai prie šono, metalinės
briaunelės, auksinti kraštai...............
$1.00
No. L. 06. Baltos celuloidos apdarai, ornamentai kaip ant
šio paveikslėlio ir kitoki, aukso parašai ir lapų kra
štai su kabute........................ ....
.. ....$1.50
No. L. 07. Baltos celuloidos apdarai, ant vieno šono kvietkuotas kielikas su kauline kabute, auksinti lapų
kraštai. Yra tai viena išgražiausių knygelių... .$1.75
No. 292. Prancūziškos juodos skūros apdarais, auksiniais'
kraštais, su kabute r.................... <««...$L00
.

Pranešimas.
Tūlas* “žvirblių kupČins”

paaukavo naujai statomai baž
nyčiai daugybe 4-to, numerio
Jeigu nori surasti savo gi
“Žvirblių.” Užtai už kiekvienų
parduotų “Žvirblio” 4 nu mines ar pažįstamus prisiųsk
merį visas 10c. eis naujai sta paieškojimų į “Darbininką.”
Kalbės kun. F. KEMĖŠIS, tomai bažnyčiai. Visų prašome
Už vienų sykį 50c.
“Darbininko” redaktorius.Bus nusipirkti po vienų.
k
»>
” 75c.
gražių deklamacijų. Bus kal
du
“Žvirblių” Pardavinėtojai.
bama ir apie LDS. naudingumų
>4
-.N
tris
” $1,00
ir reikalingumų prigulėti prie
1
Už paieškojimus pinigus
jos.
Taip-pat apie streikierių
siųskite iš kalno.
reikalus.
—
«
Atsilankykite koskąitlihgiauPirk farmų didžiausioje Ame
“DARBININKAS.”
sia, užtikrinam, kad visi bū rikos lietuvių farmerių kolonijo
Taip-gi per tų susirinkimų
242 W. Broadwav,
site užganėdinti.
je, kurioje apsigyveno jau 380
užbaigta Vyčiams mokėti už
Kviečia Komitetas. lietuvių farmerių. Turi ūkiškas
So. Boston, Mass.

Šv. Petro parap. bažn. cho
ro susirinkimas. Balandžio 11
d. pobažnytinėj salėj buvo ber-

J

DIDELES SVARBIOS
PRAKALBOS.
Rengia LDS. 33 kuopa Ne
dėlioję Balandžio - April 15,
1917 ,Liberty Hali 1203 West
River St, Hyde Park, Mass.
Prasidės 4 vai. po pietų.

DARBININKAS

vanovskaja ui.
nova No. 47.

Dom Popyva-

LIGONINĖ.

Daktarai dieną ir naktį.

South Boston, Mass.
Pinigais arba ant išmokėji

mo.
Mūsų

S. H. HARRISON CO. KRATUVEN,

Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per kelis
vakarus, o padarys veidą tyru ir
skaisčiu baltu. Toji mostis išima
plėmus raudonus,
juodus arba
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido.
Kaina dėžutės
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir
štampoms.
J. RIMKUS
P. O. Box 36,
Holbrook, Mass

662-672 WASHINGT0N ST.

.‘V/ **’»•«
su kuria esmi surištas bendrais ryšiais nuo- devynių metų.
Esmi pilnai užtikrintas, kad galiu sučėdyt jums-pinigų, kada
pirkaite SIUTĄ APSIAUTALĄ, DRABUŽIUS AR PASIPUO
ŠIMO DAIKTUS BEI SKRYBĖLĘ AR ČEVERYKUSz Pas
mus. yra didžiausias pasirinkimas, ko tik reikia. Mūsų pava
sariniai siūtai ir apsiautalai vyrams ir jaunikaičiams jau gata
vi ir padirbti pagal naujausią madą ir stilių. Mes galime pri
taikyt drapanai kiekvienam, nežiūrint kaip tas būtų sunku,
nes mūsų noru yra užganėdnlt mūsų remėjua^Jcad juos visuomet palaikyti. ' Ateikite ir leiskite mumis-jus pęrtikrint, kaip
daugelja kitų mūsų tautiečių ir prietelių kad persitikrino apie
mūsų sąžiningą patarnavimą. Jeigu katras, būna neužganėdintas, tam su noru grąžiname pinigus be jokio klausimo.
MOŠŲ KAINOS VYRIŠKŲ IR VAIKINAMS SIŪTŲ NUO
$12.50 IKI $30.00. ČEVERYKAI NUO $3.50 IKI $8.00.

RAČIŪNO NAUJI JUDANTI
PAVEIKSLAI, ILIUSTRUO
TOS DAINELES, BUS RO
DOMA ŠIOSE VIETOSE.

S. H. HARRISON CO.
662-672 Washington St J
BOS_?V MA??
|

I

Subatos vakare Bal. (April)
14-tą d. I. O. O. F. Salėje Coal
Centre, Pa.
Nedėlios vakare, Bal. (April)
15 d. Lietuvių Ukėsų salėje Do
norą, Pa.
»_ Seredos vakarė, Bal. (April) 18
d. Russell Theatrė Station St.,
Budgeville, Pa.

biznis sučėdina jūsų pi-

I nigus.

Uždėta 1878 m. Pristatoma au
tomobiliais.

Nusipirk mosties

IR PRIETELIUS ATSILANKYTI PAS MANE

reikalus su mumis ir
susiartink su mūsų biznio vedimo būdais,
o tikrai būsi paVesk

James Ellis Co
Kampas B ir B'way,,

197 Broadway, S. Boston, Mass.

Lock Bos 24,
Poąuonock, Conn.

ŠIUOMI NUOŠIRDŽIAI UŽKVIEČIU SAVO TAUTIEČIUS

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

tenkintas.

Jieva Spudienė,
JUOZAPAS ZUPKAUSKAS

Mes užlaikome tris dideles,
krautuves-namus,
užpildytus
geriausiais rakandais naujau
sios mados.
Kas perka rakandus prieš jų pakilimą kainoje — tas išmintingai daro ir
pinigų daug sučėdina.

Lietuviška-Polska

Telefonas”S. Boston 1194-tv

Paieškau brolio Motiejaus
Bruziko, turiu svarbų reika
lų.
Meldžiu atsišaukti ar kas
kitas praneškite šiuo adresu:

STEVEN RAINARD SU
JAMES ELLIS CO.

GERA PROGAI
Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) .....$1.00
Vaikų Draugas arba

kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo........ 15c

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR'W. T. RHLL Y
469 Breadway,So. Bestoi,Mass.
PRIE DORCHESTER st;
Valandų
nuo* vul ryta
iki 8 vaL T*k»M

THE MAGIC SHOP.
Ptraua Amerikoj
dirbtuve. Dirbę neokiu
■ori kenti
ir tuojfMMi.

daiktu. M

fMNMMMOd,

P. O. BOX ao«.

MOUBROOK. M AM

■

Naujas Būdas mokyt o
rašyti be mokytojo.... —10c
Aritmetika mokinime>
si rokundų, su pave kslais (apdaryta) — _ 35c.
Vi o $1.60
Kas atsiųs ištirpęs otą ap
garsinimą ii “Dari uAnko”
ir $1.00 per mono; irderį,
tai gaus visas 4 kny«<^ 60c.
pigiau.
P. BHK0LAINI8,

R F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y

