$1.50.

KAINA 3c.
Tas, kurs neturi namų, te

gu neplėšia namų kitų, bet te- i
gu jis stropiai darbuojasi ir i
pasistato sau, tokiuo būdu jis ; į

pavyzdžiu užtikrins saugumą ; i

savo namų, kuomet juos pa- |

sistat
— L incoln.
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EINA VISKAS GERAI.
Associated Press korespon
dentui prof. Miliukov, Rusijos
užsienio reikahj ministeris pa
sakė, jog dabartinė Rusijos
valdžia pusėtinai stovi.
Tik
rina, jog raudonieji socijalis
tai ir anarchistai neprivesią
prie netvarkos.

ATSIŠAUKĖ DARBI
NINKUS.
Rusijos premieras Lvof ir
karės ministeris Gučkov atsi
šaukė Į darbininkus. Apreiš
kė:
“Paskutinios dienos nulementis Rusijos bandymas jau
čia pat ir jūs galite padaryti
mus laimingais ir laisvais ant
visados arba sugriauti mūsų
tautinę šlovę ir įstumti į buvu
sią vergiją.
Dabar, jei kada
mes veikiame dėl savo laimės,
ir laisvė, kurią iškovojome yra mūsų rankose.”

GREIT NUSKIRS
KOMISIJĄ.
Prez. Wilson ūmu laiku paskirs komisiją, kuri važiuos į
Rusiją prigelbėti naujai val
džiai surėdyti valstybinius reikolus ant demokratiškų pama
tų.
Komisijoj būsiąs ir Eliliu
Root.
z

\

KUR PAVOJUS.
Grafas Uja Tolstoj, sūnus
garsiojo mintytojo Lvovo Tol
stojaus, sako, jog tikįs, kad
Rusija laimingai pergyvęs da
bartines valandas ir laisvė užsiliksianti.
Bet didžiausias
pavojus laisvei, pasak
Uja
Tolstojaus, yra tai raudonie
ji socijalistai.
Jie berėkaudami galį sukelti netvarką, ku
rioje tamsiosios jėgos gali pa
sinaudoti ir sugrąžinti carišką
valdžią- Jis sakė:
“Vienas daiktas kurs ma
ne baugina, yra tai kraštutinieji socijalistai. Aš visai neužgiriu davimą kareiviams tei
sių, kurios jiems tapo suteik
tos.
Jūs čia savo respubli
koj neduodate-kareiviams to
kių teisių, ir nei jokioj vals
tybėj kareiviams nesuteikta to
kių teisių, kaip dabar Rusi
joj.
Kareivis neturi valdyti,
jį reikia komandavoti.
Tame aš matau pavo/u.
Tai netvarkos ženklas.
Aš ti
kiu, kad netvarka bus praša
linta ir kad naujoji valdžia už
silaikys, bet aš negaliu nepri
pažinti pavojaus ženklo. ____
Buvo tai kraštutinieji soci
jalistai, kurie sugriovė revo
liuciją 1905 m.
Jie iki to ėjo.
jog pagimdė reakciją. Jų vei
kimas priveda prie anarchijos
(netvarkos), o tai anarchijoj įsigali tamsiosios jėgos.”

Vokietija nurimsta
NUMALŠINO DARBI
NINKUS.

RAGINA REMTI VALDŽIĄ.

Vokietijos laikraščiai ragiKuomet Vokietijos valdžia!na darbininkus nurimti, nepo mažiau pradėjo išdavinėti streikuoti,, nes viskas esą paAmerika stojo karėn
maisto tai darbininkai labai su- 'vojuje.
judo ėmė streikuoti ir demon- dėlto, kad matė, jog Anglija
stracijas daryti. Buvo sustrei- bus sumušta ir jo;g jos paskokavą arti 250.000 darbininkų, linti pinigai galį žūti.
Todel"
Tai valdžia pažadėjo priimti į vokiečiai turį pasistengti, kad
maisto komisijas nuo darbinin Amerika negalėtų iš to pasipel
kų atstovus ir tie matys, jog nyti.
daroma tik taip, kaip išgalima
Berline krikščionių amatiir kad niekas po daugiau ne nės unijos išleido manifestą,
kuriame išreiškia savo ištiki
gauna.
mybę ir kviečia kitus kentėti ir
laikytis vienybėj.
JŲ VIRŠUS BŪSIĄS.
Vokiečių laikraštis Koelnische Volks Zeitung dar grūmo
VARYS FARMERIAUTI.
ja visam pasauliui.
Rašo, jog
Nuo Vokietijos ir Austrijos
Suv. Valstijų laivynas esąs
garlaivių' Suv.
menkas.
Vokiečių laivynas jį konfiskuotų
lengvai Įveiktų.
Bet prie to V altsi jų uostuose jurininkai
neprieisią, nes vokiečių sub> buvo uždaryti imigracijos sto
Tokių vokiečių ir aus
marinai padiktuos priešininkui tyse.
taikos išlygas ir kartu Ameri trų jurininkų yra j 3.000.
Dabar valdžia sumanė pris
kai.

STREIKAI BAIGIASI.

Streikai Vokietijoj,, kilu
sieji pereitą savaitę, dabar jau
visose dirbtuvėse baigiasi. Dar
šen ten streikuoja, bet nedė
lioj balandžio 22 d. buvo aprei-,
kšta darbininkams, jog tie, ku
rie nesugrįš dirbtuvėsna' per
porą dienų, tai bus paimti armijon ir pasiųsti kariauti.
Pabaigoje pereitos savaitės
daug buvo rašoma apie strei
kus Vokietijoj ir lyg buvo vil
tis. jog ten dalykai eis, kaip
Rusijoj, bet to nebuvo. Tai
vargu ir bus ten kas panašaus,
kaip Rusijoj.
Austrijoj ir Vengrijoj buvo
pranešta apie sukilimus, Bet
-ir apie tai daugiau žinių neateina.

Delegacija iš užjūrio jau
čia

Apie dvi tautas
i

"V*

_____

DELEGACIJA IŠ ANGLIJOS
ATVYKO.

z

/
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NELEIS STEIGTI NAUJŲ
LAIKRAŠČIŲ.

Anglijos užsienio reikalų
Anglijos valdžia, kad sutau
ministeris Arthur J. Balfour pyti popierą, neleis steigti
su būriu kitų žymių Anglijos naujų laikraščių. <
diplomatų laimingai pasiekė
Italijoj-gi užginta laišką
Amerikos pakraštį.
Slaptoje rašyti daugiau, kaip ant vie
laikyta vieta, kur išsėdo tie no sklypo popieros.
svečiai iš užjūrio.
Nuo laivo
svečiai tiesiog nulydėti į trau
VOKIEČIŲ NEPASISE
kinį ir nudumė tiesiog WaKIMAS.
shingtonan.
Traukinys susi
Vokiečių nedideli kariniai
dėjo iš penkiij vagonų ir per laivai buvo atplaukę į Anglijos
nenkias dienas stovėjo gatavas pakraštį ir atakavo Dover. Jie
kas valanda leistis kelionėn. buvo gerai pasitikti ir du vo
Visas kelias buvo labai saugo kiečių laivai nuskandinti,
lą
damas.
Vagonuose buvo daug jūrės išgriebė anglai 128 vokare h ių lvdėtoių. o pakelyje kiečius.
Anglai nei kiek nepri? visų tiltų buvo didelė sar Į nukentėjo.
gyba.
Kplin^č tvt A.tlantiką buvo
TIK ARTILERIJOS
be +'-ukd"sm.
Dp abejonės vo
ŠAUDYMAI.
kiečių s”bm;>r‘nf i tykojo to
Francijoj karės lauke, ypač
laivo, bet nei vienas iš juri ties Arras ir Lens, eina smar
ninkų jokio submarino pėdsa kūs artilerijos veikimai. Tur
ko T’ematė.
būt neužilgo talkininkai darys
Svečiai atvyko į AVashing- naujus didžius antpuolius.
topa nedėlioj apie 3 vai. po
pietų.
KRŪVOS PLIENO APIE

Šią savaitę prasidės didžios i’-i
svarbos konferencijos.’
Pernai vasario 21 d. vokie
čiai buvo pradėję atakas ant
VISKAS ATLIKTA SLAPTA. Verduno. Atakos -tęsėsi 30
Anglijos delegacijos kelio savaičių, Apskritai imant kas
nė buvo laikoma visą laiką savaitė i Verduno apielinkę
slaptoje iki ji pasiekė Wa- buvo atšauta po 1.000.000 bom
shingtoną.
bų.
Delegacija plaukė per atlanTai per 30 savaičių buvo at
tiką ant greito skraiduolio ir į šauta 30.000.000 bombų.
Halifax atplaukė pereitą pėtTų bombų plienas svertų į
nvčią.
Iš to miesto tuoj va 1.350.000 tonų.
Kad tą viską
žiavo į McAdam, miestelis Ka nugabenti, tai reikėtų 135.000
nadoj.
O tuo tarpi stovėjęs
vagonų.
Apie Verduną ant
Bostone - specialis traukinis,’ kiekvieno
yra
KjrKviriiv akro
iiMU žemės
/,<
via apie
;
gavęs žinią išanksto, satpyskėtonų plieno nuo bombų.
__ 1--11
___ 1-1klausimas
__ ___ sujo į parubežį ir paėmė» delpfradelega-j,
Dabar
keliama
ciją vežti į AV ashingtoną. Ta- rįnkfį tą plieną ir pavartoti
sai traukinys ėjo per IVorces- pramonei.
ter’į ir Springfield’ą.
Balfour pasakoja, jog at
ANGLIJOS KARINIS
vykęs Amerikon, tuoj pajutęsį

OFISAS.

ramumo ir taikos atmosferą.
Anglijos karinis ofisas yra
Pajutęs toli esąs nuo karės bai Londone AVliiteliall namuose.
senybių.
Tie namai turi 1 000 kambarių.
Visuose atliekama skirtingi ka
MOBILIZUOS DAKTARUS. riniai reikalai.
Anglijos valdžia paskelbė
tarų mobilizaciją.
Šako,
daktaru
mobilizaciją.
!____ 7
LAUKS, KA PASAKYS APIE
jog volnečių submarinai nuola. PROHIBICIJĄ.
tai atakuoja hospitalinius lai
Suv. Valstijų valdžia dar
vus, todėl prisieina steigti li
nieko nesumanė apie uždarymą
gonines Francijoj ir ten reikią
bravarų ir galiūnų iki karė tę
daktarų.
sis.
Lauks, ką patars Angli
jos ir Francijos delegacijos ir
ILGAI TRUKS PATAISYTI
ką pa«akvs Herbert C. Hoover,
GARLAIVIUS.
kurs buvo vyriausiu maisto da
Inžinieriai apžiūrėjusieji vo
linimo Belgijoj perdėtiniu.

kiečių konfiskuotus garlaivius
išranda, jog jų sutaisymas už
tatyti juos prie darbų ant farr ims 90 dienų ir vidutiniškai imų.
mant atsieis po $50.000.

VOKIEČIAI TURI PASI
TRAUKTI tolyn:

Iki birželio 1 d. vokiečiai,
APŽIŪRINĖJA PAIMTUS
LAIVUS.

Suv. Valstijų lfivų inžinie
riai apžiūrinėja Vokietijos
ir Austrijos paimtuosius ga
rlaivius ir žiūri, kaip juosius
bus galima pataisyti/ nes vo
kiečiai jų mašinas vra sugadi
nę?
SUSEKĖ SU € KALBI

Pietinės Amerikos respubli
koj Peru susekta jurininkų
suokalbis. SuarfŠTuota daug
jurininką ofieierij ir jurinin
kų. Jie norėjo atkeršyti val
džiai už suareštavimą seniau
kaikurių laivyno riršininkų.

gyvenantieji už pusmylio ir ar
KARĖ ŠEIMYNOJE.
Yonkert, N. Y. — Robert F. čiau nuo forto, karinės stovyk

Berry buvo vedęs vokietę. Pas los, laivų dirbtuvės, amuni
jį gyveno pačios motina ir se cijos dirbtuvės, orlaivių stosuo. Visos trys moterys bu- 'ties turi pasitraukti tolyn. Jei
vo karštos vokietės ir Vedė ne tai bus suareštuoti. Prie to
nuolatinius ginčus su vyru. O kių vietų jiems po to nevalia
vyras buvo kongregacijinės bus prisiartinti.
Kaikurie turės sudėti paža
bažnyčios kunigas.- Berry įsitaisė revolverį. Pereitą sn- dėjimus ištikimai užsilaikyti.
batą jie ilgai ginčijosi, ginči Po to už mažiausią prasižengijosi net iki.nedėlios ryto. Ga
lop visi nuėjo ilsėties. O
PERKŪNIJA PADARE
Berry po keletos valandų pa
EKSPLIOZUĄ.
siėmė revolverį, nušovė pačią,
Point Pleasant, W. Va. —
jos motiną, pašovė svainę ir t’rie Linden mainos perkūnija
pats nusišovė. Paliko korčiu trenkė į parako sandėlį ir pa
kę su žodžiais “Insane Prus- gimdė ekspliozij
5 žmonės
sians.
buvo labai su

Streiką pralaimėjo
n

/

Grafas lija Tolstoj labai
tingi ir visi pasimokinkime iš
žemai stato Ameriką ir jos ci ĮSTŪMĖ Į BAISŲ VARGĄ. dabar buvusių nelaimingų
vilizaciją. Jis sakė:
Philadelphia, Pa. — Cuker- streikų cųkernėse Philadelphi“Aš buvojau veik visose
ninkų streikas pasibaigė. Dar joj, Brooklyne ir So. Bostone.

šalyse.
Aš prisižiūrėjau civilijacijai daugelio tautų ir aš ti
kiu, jog iš visų civilizacijų Amerikos yra žemiausia.
Požeminiai geležinkeliai, ge
ležinkeliai, didieji namai, ir
visas tas, kuo Amerika didžuoi nieko neverti.
Amerike
nerasi rimtos arba gilios min
ties.
Paprašyk amerikono at
sisėsti po medžiu ir galvoti,
paprašyk jo sustoti dirbti ir
mintyti tūlą laiką, paprašyk jo
truputį įsigilinti į save— jis
to negalės padaryti.
Mes rusai turime intuiciją:
mes turime moralę i rdvasinę
didybę, ir kuomet prie to pri
sidės politiška galybė ir apšvieta, tai pamatysite, jog
mes stosime didžiausia tauta
pasaulyje,
Vienas pirmutinių didžiųjų darbų naujosios
valdžios bus tai įsteigti mokyk
lų, gimnazijų ir universitetų.
Mes ir dabar jų turime ir jos
daug geresnės, negu jūsų (Amerikos), bet mes neturime jų
pakankamai.”

bininkai nukentėjo baisų smū
gį.
Tapo apvilti, apgauti, iškrikdyti, nubiedninti.
Dau
gelis nepriimami darban. Dar
bininkai pykstasi, vieni ant
kitų meta kaltę.
Bet dauge
lis jau žino kas buvo tikri jų
nepasisekimo kaltininkai.
Ži
no, jog to viso nelaimingo
streiko buvo kalti jo vadai ai
doblistai (I. W. W.) ir socija
listai. Jie išvedė darbininkus
iš darbo be jokio apsirokavimo.
Prižadėjo iškovoti didžiausiąs laimes. , O kur jie
dabar ! Organizavo darbinin
kus, rinko pinigus, plėšė nuo
darbininkėli!) paskutinius cen
tus ir matydami, jog jau ne
gali nieko iš darbininkų iščiul
pti, paliko darbininkus ir ne
sirodo daugiau.
Čia įstūmę
darbininkus baisun vargan iš
sidangino kitur panašiai veik
ti tarp darbininkų.

Žvirblio kūmutė.

UŽDARĖ DIRBTUVES.
Lynn, Mass. — čia čevery
kų dirbtuvių savininkai pradė
jo uždarinėti dirbtuves.
Ta
me mieste yra 75 čeverykų dir
btuvės ir 24 užsidarė.
Darbininkų unija nesenai
buvo padavus pareikalavimą
pakelti algas ant 10 nuoš. At
sakymo nebuvo gauta.

ŽINUTĖS. /

Lincoln,

•

III. —

Mainierių
unija įsteigė kooperatyvišką
krautuvę. Po 8 mėnesių biznio
vedimo, šėrininkams jau ga
lėjo išmokėti po 3 nuoš. divi
dendų.

Philadelphia, Pa. — Svei
katos departamento direkto
rius Kursen sako, jog vien
dėl nesveikatingo užsilaikymo
Broliai darbininkai, laikas namuose miršta vaikų per memums pažinti kas mūsų prie į tus 6.000.
teliai, o kas yra mūsų apsi

Grafas sakė, jog ameriko metę prieteliai.

Tte apsimetė

Wilkes

Barre,

Pa. — Per

nai yra labai paviršutiniški. liai yra didesni mūsų skriaudi kovo mėnesį iš šios apielinkes
Amerikonai norį, kad viskas kai, negu kapitalistai.
kietųjų anglių išgabenta 7.000
jiems būtų suglausta į keletą
000 tonų, t. y. ant 306.068 to
Aidoblistai ir ' socijalistai nų daugiau, negu pernai per
šimtų žodžių.
Amerikos uni
versitetai, kaipo švietimo įs jau antru kartu šituos darbi į tą pat mėnesį.
Keletas I
taigos, esą labai netikę.
Stu ninkus suklaidino.
,
metų
buvo
jie
atsibeldė
ir paAmerikos Darbo J"ederacidentai iš jų išeiną, kaip auto
I
darė
tą,
ką
jie
padarė
dabar
jos prez. Gompers stovėjo prieš
mobiliai iš Fordo dirbtuvės —
;— čiulpė darbininkus ir. pama priverstiną kareiviavimo įve
daug, bet visi vienodi.
tę. j°g dpugiau negalės pasi dima.
f *■
pelnyti. išvažiavo sau su tuo.
Amerikone Ernesta D. Bul-1 I<ą pasiplėse.
litt, kuri yra gerai pažinusi j
Todėl mūsų darbininkai trevokiečius, šitaip juos apibudi-!
. čiu sykiu turbūt nesiduos su UOLIAI PASIDARBUOKIME
na:
vilioti tiems niekšams.
DARBININKŲ
“Viską abelnai imant, vo
Tai žinokime, jog su kito
SAVAITĖJE.
kiečių tauta, ne vokiečių tau
kiais vadovais turime vesti
Nuo balandžio 29 d. iki ge
tos vadai, parodo tokią vie
kovą prieš kapitalistus.
Su
gužio 6 d. bus Darbininku Sanybę, ir tokį sutarimą, ir to
tokiais, kurie dalykus veda su
! vaite.
kią ištikimybe, ir tokią bega
protu, šaltai, su geru apsvar
Toje savaitėje visų L. D. S.
linę tėvynės meilę, jog stačiai
stymu ir prie geros progos, nenarių, jos prietelių rūpesniu
sunku būtų tame juos pervir
taip, kaip Jie karštagalviai
turi būti —
šyti.
Dar prie to reikia pri
aidoblistai ir socijalistai. Ple
Kucdaugiausia gauti L. D.
durti, jog turi tokį paklusny
pa visokių niekų, žada nega
S. naujų narių ir
bės paprotį, kokio neturi jo
limus daiktus, kalba apie pa
Kuodaugiausia išplatinti ge
kia* tauta.
Įsakymai, kurie
ėmimą cukernių į darbininkų
ros literatūros.
francūzą, anglą arba ameri
rankas, o galų gale darbinin
YpAč patariame visiems įkoną įvestų tiesiog į tikrą pa
kai, besiklausydami apie socisigyti Lietuvių Darbininkų
siutimą, o vokietis išpildo be
jalistišką rojų, besiklausyda
KALENDORIŲ ir dvi naujai
jokio klausinėjimo.
mi kerštingi! zaunų, nulydi į
išleistas
knygeles
Aš spėju, jog tai toji pa
kapus vieną, antrą darbinin
klusnumo ypatybė, ką žmonės
V A I Z I) E L I A I
ką ir nubiedninti grįžta dirbti
vadina “vokiečių militariz— ir —
kartais ant pablogintų išlygų.
mu.” Jei vokiečių armija bū
O daugelis, tai visai nepri PAŽINEI M E
tų panaikinta, tai aš abejoju
imami atgal darban.
SOČI J A L I Z M Ą.
bėgu greit atsimainytų vokie
Pirmosios knygelės kaina
čių prigimtis. Jei jų ypatybės
Mūsų cukeminkai streika 30c. antrosios tik 5c.
ir jų įgimti pobūdžiai nebūtų vo 10 savaičių.
Be ilgų išve
Tie minėti leidiniai —
tokie, kokie jie yra, tai ne džiojimų kiekvienas darbinin
Kalendorius,
būtų buvę galima išmuštruoti kas lengvai gali įsivaizdinti į
"Vaizdeliai
ir
vokiečius į tokią išnašią ir ga kokį baisų skurdą turi įpulti
Pažinkime
lingą jėgą, kokia pasirodė vo darbininkas streikavęs pustre
soči jalizmą *
kiečių armija.’'’
čio mėnesio prie dabartinės

D omai visų

brangenybės. Mūsų darbinin labai tinka platinti Darbinin
kai per ilgus metus neužmirš kų Savaitėje.
•
' ________________
'
J
ESĄS KVAILAS SU
tos skriaudos, kurią padarė
MANYMAS. ‘
Nusipirk knygelę Pažinki
dabar aidoblistai ir socijalistai.
{r
.
* 1 me socijalizmą ir aiškiausia
Londono laikraštis Times in
Mieli broliai darbininkai,
dėjo garbaus Anglijos rašytojo dabar prisikentėję ir išbadėję pamatysi ko vertas socijaliz
H. G. IVells straipsnį, kuria iš aidoblistų ir socijalistų ma- mas.
y
i
me patariama Anglijoj įvesti fonės, atsiminkite tą ant; visa
---------------------------I
*’
Socijalizmo
prieteliai
ir
ne

respubliką vietoj monarchijos, i dos, apsakinėkite apie t;
tai viRedakcija patėmija, f•l°S>siems savo broliams darbinin prieteliai skaitykite ir platinkitę knygelę “Pažinkime Soci
šis Wells4> sumanymas paro kams.
•
A
»
jalizmą.”
dęs, kad kartais ir protingas
*
/.
Žmogus
mokinasi
iš
savo
pa

žmogus kvailai nušnekąs. Sa
Jei nori tikrai ko naujo pa-»
ko, jog Anglijos karališkas tyrimo, tik neišmintingi taip
nedaro,
o
išmintingi,
tai
ir
_____
siskaityti,
tai skaityk tik ką
surėdymas esąs žmonių valia įiš
kitų
pagyrimų
mokinasi.
Tai
išleistą"
knygelę
‘‘Pažinkime
steigtas ir republikoniško kry
mes darbininkai būkime išmin Sočijalizmą. ’ ’ ~
turi 16 pusi.
psnio Anglijoj nesą. \
• •

«
•
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‘‘Entered as second-class matter September 22 1915 at the post offiee at Boston, Mass., nnder the Act of March 3,1819.”

Rusijos reikalai
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,PABBWKA& ,

kurie tuo komiteto vardil prisi
Todėl » šių metų socija
dengę varinėja tarp lietuvių listų rengiamose demonstraci
agitacijas už visokiassandaras jose gegužio 1-mų. dienų nepa
ir t. p.;
x
«
tartume lietuviams darbinin
Kaipo liberalų įstaigų, “Cen- kams dalyvauti. Geyiaus, kas
tralinį” komitetą pripažinsi neri darbininkų luomui * pasi
me ir su ja skaitysimi, bet tarnauti, lai prisideda prie rim
su nelegališka įstaiga neleidžia tos darbininkų unijos ir L. D.
Eina iš So. Boston’o utarrriTikaiM, ketvertais ir znbatomiz. mus nokuotis sveikas sensas ir Sąjungos,kurios visuomet sten
visuomeniško judėjimo supra giasi darbininkų klausimų kuoLeidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo *
timas.
juokinga būtų drau pasekmingiausia išrištu
Darbininkų Sųjunga.
giją, kurią atstovauja vien
Darbininkams kovoje už ge
Prenumeratos kaina:
tik
Šliupai,
Šalčiai,
Rimkos
resnį
būvį reikia daugiaus pas
..$3.00
Metams rtris kartus savaitėje...........................
ir
jiems
panašūs
pavadinti
vi

..$4.25
tovumo ir rimtumo rodytu
Užrubežyje metams................................ i............
sų lietuvių įstaiga ir pripažin Pajėga, kuri kapitalistus pri
“DARBININKĄ S”
ti jai teisę kalbėti visos tautos veis prie nusileidimo yra dar
(The Worker)
vardu.
bininko susipratimas, susior. The Lithuanian tri-weekly paper.
Gal taip padarytų “Vieny ganizavimas ir rimtas darbas,
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St
bė Lietuvninkų,” kurį centra- bet niekuomet trukšmas ir pa
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
linį komitetą begindama, de laidumas, kurie tegali būti
'
Subscription Rates:
magogiškai šaukiasi Dievo irnaudingi
______ o tokiems
_______ ______
>
*
karštagalvisų šventųjų pagelbos. Jinai, viams ir vėjovaikiams, kaip soYearly............ ............... ..,..............................
$3.00
sako, kad katalikai tik todėl cijalistų ir revoliucijonierių
6 months ............A,............................
$L50
“
centralinio” komiteto neken vadams.
Foreign countries yearly.............................
$4.25

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

Trupiniai.

v •

v•

(

• Petrograde, ant kiek galė
jome suprasti iš “Lietuvių
Balso” trumpų pranešimų, ma
skviečių lietuvių rezoliucijos
mintin sudaryta lietuvių Tau
tos Tarybų, į kurių ineina nuo
visų trijų lietuvių srovių po 3
atstovus.
Kokiais motyvais
ta^ Tautos Taryba susidarė ir
kaip plačiai jos veikimas sieks
— dar neturime žinių.
Gal
greit gausime, tuomet pasi
stengsime apie sa^o viengenčių
veikimų Rusijoj plačiau Ame
rikos lietuviams pranešti, nes
mums yra begalo svarbu žino
ti, kų mūsų broliai veikia tau
tos naudai anapus okeano. :
'

:

..y

I

t

pie principus ir normas pakal
buvo, nes prie tų demonstraci
bėti.
jų prisidėdavo nerimtas darbi
ninkų klesos elementas: socijalistai,
revoliucijonieriai, ai
ANT SAVO, KUR
doblistai
ir
kitokie anarchistai.
PALIO NURIEČIA.
Darbininkai krikščionys tose
Lietuviški liberalai su savb demonstracijose ' nedalyvavo.
“Centraliniu” Komitetu nei Tų darė he todėl, kad darbi
sau nei kitiems ramumo ne ninkų judėjimui neužjautė/bet
duoda.
Stengiasi intikrinti nematė visai naudos iš tokių
lietuvių ir anglų visuomenę A- gatvinių “procesijų.” •
merikoje, kad tas komitetas
Kiekvienam aišku, kad dar
yra visų lietuvių visuomeniš bininkų luomas laimės daugiau
ka įstaiga ir visų lietuvių var susiorganizuodamas į tajn tik
du kalba.
ins draugijas, atsakančias uNurodėme -liberalams jų nijas ir spirdamas ramiu, bet
klaidų ir patarėme komitetų tvirtu darbu kapitalistus jų
pavadinti ne visų lietuvių įstai reikalavimus išpildyti. Vie
ga, bet liberališku fondu, ku na organizuota unija darbi
ris veikia daugiausia savo par ninkų klausimo apibudinimui
tijos naudai, sutraukdamas daugiau reiškia, kaip šimtas
prie savęs liberalus veikėjus, trukšmingų demonstracijų.
'f

-•*

ti>P.

dingo,

••Žiburėlis” užgeso, “Ateitis”
visuomeniška įstaiga virto ir
prisieina dabar ant senų laik
raščių ir partijų griuvėsių ves
ti į stonų, moterystės Norkų su
Clevelando lietuvių istori
Paltanavičium, kurie gal p.
joj dar nebuvo tokios pažymė
Rimkai naujo maisto pagamin
tinos dienos, kaip 15 d. balan
tų.
džio,. nes toje dienoje Clevelandiečiai
turėjo progų pasige
•
•
rėti lošimu “Živilės,” kurių
SOCIJALISTAI MELAGIAI.
statė scenoje Lietuvos Vyčių
25 kp. dideliame Prospect te
‘ ‘ Darbininko * ’ pranešimams atre.
apie socijalistų melus ir prasi
Ir ištiesų buvo kuo pasige
manymus, gal ne visi tikt At rėti. Visi ųrtistai-mėgėjai sa
siras tokių,kurie sakys,kad ka vo roles atliko, galima sakyti
talikai tyčia socijalistus šmei labai puikiai. Tūlose vietose
žia ir ant jų užsipuola. Visų buvo silpnumų, kuriuos tik ge
teisybėje neintikrinsi. Bet so rai tėmijus galima buvo pažin
cijalistų paliudijimams apie so ti, "bet reikia dovanoti dėlto,
cijalistų melagius, rodos, visi kad ir nekurie artistai-mėgėjai
turėtų tikėti. Socijalistas ant pirmą syk pasirodė scenoje.
savo draugo niekų neprasima P-as V. Gudinąs, kurs pirmą
čia ir jį persekioja, kad jis au
Antra, nepatogu šįmet į nys.
sykį Clevelande lošė, Karijoto
kas Lietuvai renkąs.
demonstracijas eiti ir todėl,
“Naujienos” rašo:
rolėje buvo labai atsakančiu.

Ir iškur “Vienybė Lietuv kad karės laikas yra labai pa
ninkų” tokių baisių pasakų a- vojingu visokioms antipatrijoLAUKIA GAUSIŲ
Taip-pat mums svarbu pa pie katalikų neapykantas ir tiškoms demonstracijoms. Suv.
PASEKMIŲ.
žymėti, kad lietuvių, susispie persekiojimus išrietė ? Ir kodėl Valstijos yra kųrėje su Vokie
“Naujienos” besidžiaugda- tusių Rusijoj, veikimas stumia ji tokia dievobaiminga pasida tija ir šios šalies valdžia patėmijus, kad lietuviai kelia
mos Rusijos revoliucija prade vėl, Amerikos lietuvius pakal rė?
bėti
apie
čionykščių
lietuvių
kokias ten demonstracijas
da nesąmones kalbėti. Ponas
Atsakome trumpai.
veikimo
subendrinimų.
Grigaitis su savo pasekėjais,
1. Pirmame klausime “Vie prieš kares, gali blogai apie
“
Ateities
”
num.
16-tame
Amerikos baltą duoną ramiai
nybe Lietuvninkų” tyčia ka lietuvius pamanyti, kas būti]
nors
ir
labai
savotiškai,
nes
nuo
bevalgydami gali džiaugties
talikus nebūtuose dalykuose mums visai nepageidaujamaožių
išsipravardžiuodama
iš

ne tik Rusijos, bet Kinijos, Ja
intaria, kad parodžius lietu Suv. Valstijos ikišiol lietu
reiškia
pageidavimų
pasekti
aponijos, mongolų revoliucijo
vių visuomenei, kokie jie yra viams buvo gana prielankios,
ną
'
Petrogrado
lietuvių
pavyz

mis, bile tik tos revoliucijos
baisūs atžagareiviai ir ne- pasistengkime joms ir toliaus
dį
ir
sudaryti
Amerikos
lietu

jų dolerių nepaliestų ir pavo
praustbumiai, ir tokiu būdu pasilikti ištikimais.
vių
vienybę
tolimesniam
Ame
Jei nori, socijalistai vieni
jumi ji] asmenims negręstų.
visus nuo katalikų atstumti.
rikos
lietuvių
darbo
tėvynės
la

Liežuviu galima visą pasaulį
Paklaustume “Vienybės Lie gali gegužio 1-os dienos demon
nukariauti ir savę į didvyrius bui suvienijimui.
tuvninkų” kų ji žino apie ka stracijas kelti ir savę garsinti,
Už
vienybės
ardymų
“
Atei

iškelti, bepigu liežuvis savas
talikų veikimų Lietuvių Dieno gi visi kiti darbininkai pasis
tis
”
kaltina
kun.
Kemėšio
kli

už jį pinigų nereikia mokėti,
je, prez. AVilsono paskirtoje? tengkime visą atidų nukreipti
bet dar kiti už pliauškalus gau kų (“mandagus” kelias prie Ar katalikai nedirbo uoliai sy į darbininkų ltTOmo vidujinį
vienybės) reikalaujančių abso- kiu su liberalais bendrai tėvy gyvenimą.
,
sia? atlygina.
liutės
atstovavimo
didžiumos
Kaipo įvykusį faktą, “Nau
nės naudai, ir kaip prie tos
jienos” pažymi Finlandijos že kaip Centro Komitete, taip A- dienos atsinešė katalikių spau
miškąjį drojų, kuriame visą merikos Lietuvių Taryboje ir da?
tyark4 veda socijalistai ir vis liberalų nenorų eiti bernauti
Gavę paaiškinimų — galėsi
kas pagal socijalistų mokslo (niekas jų prie to neverčia, gal me apie tai plačiau pakalbėti.
BAGOČIUS PAKLYDO.
Finlandijoje tvarkosi ir rėdosi. tik “Ateitis” juos tokiam dar
2. ‘ ‘ Vienybės* Lietuvninkų ’ ’
bui
tinkamais
skaito)
klerika

Apie tai, kad Finlandijos par
dievotumas išplaukia iš to šal
Tūla socijalistė iš New Bri
lamente yra daug socijalistų lams. (Su klerikalais vienybės tinio, kuris vadinasi veidmai- tam, Conn., aukodama “Ko
nesiginčysime su “Naujieno išties liberalai negalėjo suda nybė ir pigus demagogišku- vai” dėl revoliucijos $15.00 ra
mis,” tas gali ir būti, bet kad ryti, nes klerikalų Amerikos mas. Pridengdama savo dar šo, kad tų daranti pasigailė
v Finlandijoj jau yra socijalistiš- lietuvių tarpe nėra.).
Mums rodosi, kad “Atei bus Dievo ir artimo meile, už dama Bagočiaus paklydimo ir
ka tvarka su visais žemiškojo
pačius katalikus mano pasiro naujos Rusijos valdžios juodarojaus smagumais ir gardumy ties” visaii klaidingai ir ne dyti dievotesnė. Lai būna ir šimtiškumo. Jei taip ir toliaus
nais laikome ne kuo kitu kaip kiek ne diplomatiškai pradeda taip. Bet tegul mums “Vie bus, tai greitu laiku Ameri
“Naujienų” gražia pasaka, naujas kalbas apie vienybę. nybė Lietuvninkų” taip-gi aiš kos lietuviški socijalistai pra
kuria jos nori savo pasekėjų li Jei “Ateičiai” išties vienybės kiai nurodo, kur, kada ir kaip dės rinkti aukas Bagočiaus ant
pą sukelti ir parodyti sykiu i- sudarymas rūpi, ji galėjo prie lietuviai katalikai yra prasi tikro kelio atvertimui, o Ru
dėjos priešams, kad socijalis to klausimo rimtesniu keliu žengę prieš Dievo įstatymus ir sijos naujos valdžios atstovų
prieiti, palikdama “ožius, kli
tai pasaulį jau užkariavo.
pakenkę tikrai krikščioniškam socijalistų Kerenskį pakabins
Mūsų nuomone, “Naujie kas, klerikalus ir bernus” už darbui. Tuomet mes parody ant sausos šakos už tai, kad
nų” redaktorius turėtų būti pienuojamos vienybės ribų. To sime į kokius dievus meldžia jis nepasiklausė Kapsuko, ko
suaugusiu vyru ir “baikų” ne- liaus pilnai Rusijos* lietuvių mės mes ir kokius dievus gar kiu būdu Rusijos carų reikia
krėsti, bet socijalistams, ma veikimų dabartiniu laiku var bina liberalų veikėjai, susis nuo sosto nuversti.
tyt žemiškasis rojus taip £a- giai amerikiečiai galės pasek pietę prie liberalų “centrali
’kvipo, kad jie parlamente ar ti. Lietuvių veikėjų pajėgos nio” komiteto.
•
•
'kongrese pamatę socijalistus, ten labai išsiblaškę ir išsiskirs
Atviromis kozyromis palo
KĄ MINIOS SKAITO.
'tuojaus visų šalį padaro soci- tę. Kad kų nors pastovaus sime. Kas laimės — lai spren
“Kovos” num. 16-tame vie
jalistiška ir džiaugiasi pasipū jie galėtų įvvkdinti, reikėti] džia visuomenė. Turime dar
jiems
daugumoje
kokioje
nors
nas
socijalistų rašo, kad mi
tusiai, liežuviu pasaulį užka
priminti, kad nuo bendro dar
patogioje
vietoje
suvažiuoti
ir
nioms
leidžiamas laikraštis bū
riavę.
bo nebėgame, jei tik mūsų li
rimtai
svarbius
klausimus
ap

Sulaukę tos gadynės, kuo
beralai pasirodys esu lietuviais, ti] labai ekonomiškas dalykas
kalbėti.
Toje
konferencijoje
LSS., bet to laikraščio negalė
met Finlandija ar kita kokia
bet ne partizanais.
mūsų
nuomone
turėtų
ir
Ame

siu skaityti socijalistų vadai.
viešpatija virs socijalistų roju
rikos
lietuvių
atstovai
daly

Tokiu būdu L S. Sųjunga, no
mi, nesibijosime to pažymėti ir
GEGUŽIO 1 DIENA.
vauti.
Apie
Taiifos
Tarybų
rėdama
minių ir socijalistų šu
sykiu su “Naujienomis” lauk
kalbant,
amerikiečių
nuomonė
lus
privalgydinti,
turinti leisti
sime iš to rojaus gerų pasek
Pas socijalistus ir visų kai
tame
klausime
ir-gi
turėtų
Vadinasi, L.
mių, bet šiandieną nieko ne
rįjį elementų, pakrypusį re- du laikraščiu.
daug
kų
nusverti.
SSųjunga
minias
pamazgo
galima iš socijalistų rojaus tivoliucijonizmo pusėn inėjo paApie
tai,
pradedant
naujas
mis
maitintų,
o
savo
didvy
kėties, nes jo dar niekur įprotin gegužio 1-mų dienų ren
kalbas
apie
vienybę,
ir
turime
rius
sūriu
sukviestu.
Grynai
vykstant nematėme. Nėra jo
gti gatvines demonstracijas ir
dar ir Finlandijoje. Beerika- rimtai pasvarstyti. Lietuviai plevėsuojant raudonoms vėlia socijalistiškas išrokavimas: mi
lo tik “Naujienos” tiek daug katalikai nuo vienybės niekuo voms, simbolui kraujo ir su nias mulkink ir jos pinigėlius
pajėgų eikvoja skelbimui to met neatsisakė, bet vienybę naikinimo, garsiomis dainomis sau į kišenes dėk.
t • . .
kių dalykų, kurių dar niekas sudarant reikalavo užlaikymo kelti darbininkus prie kovos
• ♦ L
•
•
teisybės,
demokratiškumo
ir
nepagimdė. Prikaišiojimų daprieš skriaudų ir priespaudas.
NAUJAS
ŠLICBAS?
Tomų socijalizmui“Naujienos” padorumo.
Gegužio lmų demonstracijos
c
Ar liberalai tų taisyklių pri
savo sentimentališku paskelbi
ir garsūs šauksmai ikišiol dar
“Ateitis” praneša, kad li
mu apie neįvvkusį rojų neatrė- silaikė? Mums rodosi, kad ne. bininkų luomui ne kiek daug beralų “~
*' is” Komite
mė, dar labiau juos sustipri- Ir senų klaidų atsikartojimo naudos atnešė, tiesiau pasa tas pasiuntė piršlius Gelbėjimo
bijodami turime pirmiausia ano.
kius, jos visai nenaudingos Fondui, prašydamas jį susi
NAUJOS KALBOS
APIE VIENYBĘ.

kaip tilvikas.

penkių šimtų,
Išsiskirstė vi
si linksmi ir patenkinti.
Lai gyvuoja mūsų bažnyti
nis choras ir lai darbuojasi ir
toliaus dailės dirvoj! x

Parapijonas.

%

. CLEVELAND, OHIO.
Ginčų užbaigimui.
“Lietuvos” 15 num. teko
patėmyti korespondencijų iš
Clevelando, kur F. Baranaus
kas aprašo kivirčius tarpe L.
Vyčių ir C. L. T. Ch. Dr-jos
chorų. Kadangi koresponden
cijoj yra nemažai melo, šmeiž
to ir paliesta mano rašyta ko- .
respondencija“Darbininko” 24
num., tai aš kaipo narė L. Vy

čių 25 kp. laikau sau už prie
dermę aiškiau dalykus nušvies
ti.
Kapsukas vėl meluoja... Vi
Baranauskas rašo, kad 1915
Pirmame akte tiktai persilpnai
sa tatai yra ne tiktai grynas
m.
susitvėrė Vyčių kuopa (Vy
kalbėjo, bet vėliau balsą pa
melas, bet ir didžiausias nataisė ir iki galui jo nepagadino. čių kuopa susitvėrė 1914 m. o
chališkumas... Nežinia nė kuo
P-lė O. Žvingiliutė Živilės ro ne 1915.) kuri norėjo iškasti
labiau stebėties ar be galo di
lėje taip-gi lošė ir atliko pui kapą C. L. T. Ch. Dr-jai. Vi
delio jo proto, ar sąžinės at
kiai. P-as J. Šeštokas, ku sai ne, Baranauskas gal žino,
bukimu...
tokid- literatiško
ris visuomet pasižymi lošime kad Vyčiai susitvėrė iš C. L.
banditizmo, tai dar mums
Jei ne
ypač dramatiškose rolėse, šį T. uii, Dr-jos narių.
neteko matyt darbininkiško
sykį taip-gi lošė labai puikiai. p. aminaiįskas ir riti tos drje spaudoje.
Kiti-gi visi, J<aip S. Pašavec- jos “garbės” nariai, tai būtų
“Kova” tokioje pat dva kas Ivano, A. Visminas Bo C. L. T. Ch. Dr-ja persikrikšti
sioje rašo apie “Naujienas,” leslavo, Burkauskas Zbignie- jus į Vvčh] kuopą, nes tas bu
“Keleivį.” Ir tuos visus soci vo, M. Šimonis Terlos, J. Žit vo svarstyta Teatrališko Choro
jalistų šašus iškėlė Rusijos re kevičius Vaidvlos, J. Skliutas susirinkime. Kuomet C. L. T.
voliucija, kurios nuopelnais Rigimunto, O. Muluolis Di- Ch. Dr-ja nepriėmė L. Vyčių
mūsų socijalistai negali pasi mitro, O. Matulaičiutė Aldu vardo, tąsyk dr-ja skilo ir vi
dalinti. Besipešdami savo juo tės ir J. Vėlimas senio tarno sas pažangesnis jaunimas atsi
das, kaip anglis, sųžines paro — atljko gerai ir verti pagyri skyręs nuo C. L. T. Ch. Dr-jos
dė visiems kaip ant delno. mo.
sutvėrė Vyčių kuopą.
Kasti
Mes ligšiol buvome manę, kad
Vaidinimai prasidėjo 6:30 duobę teatrališkiams Vyčiai
socijalistai yra tik melagiai, o pasibaigė lygiai 10 vai. Žmo nemanė, nes Vyčiai yra kata
bet jie patys daugiaus apie sa nių buvo gana daug ir turėjo likai ir jie katalikiškų dr-jų
vę pasako. Socijalistai, pa užėmę geriausia* sėdynes. Bu neardo, o juk C. L. T. Ch- Drgal socijalistų tvirtinimų yra: vo taip-gi ir svetimtaučių. A- jos konstitucija mažai kuo
“melagiai, naehalai, bepro part clevelandiečių svetimtau skiriasi nuo L. ’rvčių. Bara
čiai ir pagalios plunksnos ban čių, buvo atvykę iš vieno mies nauskas neužgins, kad susi
ditai.” Ir tokiems žmonėms telio (vardo neteko sužinoti) tvėrus Vyčių kuopai Teatrališ
daugelis lietuvių darbininkų ti universiteto profesorius su aš kas choras vos gyvavo, o kad
kėjo ir jų nurodymus sekė!
tuoniolika mokinių. Kiek teko vėliau sustiprėjo tai ačiū ne i•
sužinoti svetimtaučiai labai in dėjai kokią skleidžia C. L. T.
•
•
teresavosi ir stebėjosi, kad Ch. Dr-ja, bet automobiliams,
“NAUJIENOS” GALI
lietuviai apie kuriuos mažai ži kendėms ir aiskrimui, ko už
PRATURTĖTI.
noma turi tokius vaidinimui tektinai gaudavo čia gimusios
Lietuvos Vyčių 24 kuopa, veikalus ir taip puikiai atvai mergaitės, kad tik rašytūsi
Chicagoje, siūlo “Naujienoms’ dina. Tūli manydami, kad prie C. L. T. Ch. dr-jos. To
$100.00, jei “Naujienos” da- tai artistų-profesionalų grupa, fakto neužgins Baranauskas.
rodys, kad tos kuopos nariai klausė į kokį miestą dabar ta Kad agitacija iš abiejų pusių
buvo užpuolę B. Ž. kliubo na grupa važiuos, ar į New Yorką, ėjo, tas teisybė, bet Vyčiai
rius ir kp. pirmininkų p. J. San Francisco, Chicagą. Gi nei sykį nebuvo atsilankę ant
Poškų suareštavo policija. Į sa paaiškinus kad tai vietinio jau Teatrališko choro repeticijų at
vaitę laiko Vyčiai žada “Nau nimo triūsas, stebėjosi, kad kalbinėti narių, o tą darė Te
jienoms” ir pinigus išmokėti, paprastas jaunimas turi tokius atrališko choro nariai Vyčių
gabumus. Tikimasi, kad Vy dainų repeticijose. Bet vie
jei tik gaus priparodvmus.
Lauksime ir mes rytiečiai čių kuopa ir pelno turės. Išlai nos agitacijos Teatrališkos dr“Naujienų” pranešimo apie dų abelnai apskaitoma apie 400 jos nariams neužteko. Jie
šmeižė Vyčių narius kiek galėlaimėjimų 100 dolerių. Vis-gi doU
Bėdok yra tik su mūsų lie ! darni. Reikalui priėjus galė
tai bus. svarbus faktas iš soci
tuviška
publika Tiesiog ner sim faktiškai nurodyti kokiais
jalistų pasidarbavimo savo
vus
gadina
kaip nori įsigilinti žodžiais ir kaip buvo Vyčiai
partijos naudai.
į vaidinimą, o čia užpakalyj šmeižiami, jei to Baranauskas
girdi klegesį ir nežmonišką ! norės.
juoką.
Stebėtis tik reikia, ko
Kasi ink p. V. Greičiaus, ku
Kun. Dr. Maliauskas kvieki
tie
žmonės
skonį
turi
iš
žiū

rį Vyčiai privertė mokinti tik
tė socijalistų Grigaitį “Naurėjimo.
Kuomet
pasitaiko
ant
vieną chorą, buvo taip: P-as
jienų” redaktorių į viešiausias
scenos
kad
kardais
išeina
ak

V. Greičius žiemos laike yra
diskusijas — per laikraščius.
toriai
į
dvikovą
ir
vienas
iš
ji]
vakarinių
mokyklų mokytoGrigaitis nesutiko.
Ištikro Grigaičiui socijalis griūva su perverta krutinę, tai jum. Vakarais mokslas tęsia
tų vadui, pritaikintini poetos tūli juokiasi pilvus susiėmę. si iki 9 vai. Vyčiai laikyda
Pamatęs lošiką prieš lošikę vo dainų repeticijas ketvergais,
žodžiai:
klūpanti, meilės išsireiškime, o Teatr. Choras pėtnyčiomis.
Jis galing’s tarp tų kurfe jį
[seka, na, tai jau juoko, juoko. Tas P-as Greičius Vyčių mokinti
Bet silpnutis tarp šviesos sūnų. ir parodo, lietuvius, kad jie ne ateidavo mokinti nuo 9 vai. t.
supranta teatro ir pasirodo pa y. po lekcijų, o Teatrališkų
našiais į kūdikį, kurs pamatęs chorą pradėdavo nuo 7:30 iki
•
•
ant grabo lentos parėdytų sa 10:30 nes pėtnyčiomis vakari
Tai Kapsukas “Kovoje” vo močiutę, džiaugiasi iš to. nės mokyklos ųebūdavo.
Ar
neparašo, kų jis laimėjo cuJ. S. Baranauskui aišku koks čia ykerainkams, jiems vadovau
ra skirtumas? Matydami Vy
damas.
Ištikro jis taip pasi
S. S. PITTSBURGN, PA.
čiai, kad per vienų ir pusę va
tarnavo cukerninkams.
Akli
landos
nieko negali išmokti, su
mato ir durni suprant, jog Gražus koncertas pirmu syk. sirinkime p. Greičiui pastatė
Kapsukas didžiausias darbi Z 15 d. balaidžio, šv. Kazimie sąlygas, kad mokintų tik vie
ninkų prietelius.
ro parapijos bažnytinis choras nų chorų o jei nori mokinti aišpildė gana dailų koncertą, bu, tai Vyčius turi mokinti
•
•
kokio Pittrirtrghe dar nebuvo pėtnyčiomis kada neturi vaka- .
Šliupas išvažiuoja Europon. girdėta.' Programas buvo il rinės mokyklos.
Nuo to sy
Kaip jis ten darbuosis?
Ži gas ir turtingas.
Buvo suloš kio p. Greičius ir paliovė mo
noma taip, kaip čia, nes juk ta “Adomas ir Jieva” operetė kinti C. L. T. Chorų.

tuokti, Linkime liberalų jau
navedžiams gero pasisekimo ir
dar patariame į svočias pasi
kviesti Sandarų. Tuomet vi
sa liberalų šeimyna susispiestų
į krūvų ir nebereikėtų daugiau
ginčyties dėl “centralinio” ko
miteto pakraipos ir veikimo.
‘'‘klimatų, ne sielų maino tie, p. M. Petrausko. Adomo rolėj
kurie per jurę perkeliauja.”
buvo J. Senulis vargonininkas
• '
•
iš Homestead, Pa. Jievos ro
•
•
RIMKA “PALIUOSUOTAS.”
lėj J. Jankevičienė; Grafo rolėj
Commonwealth Hotel’yj Bos
Jei nori lenkus sukiršinti, J. Zinkus. toliaus choras su
tone įvyko istoriškas p.Rimkos tai užsimink, jog Mickevičius, dainavo daug dainų tarpe ku
su pp. Balotais pasikalbėji Kosciuško yra lietuviškos kil rių ypatingai atsižymėjo: “Te
mas. , “ Ateitis” apie tų pasi mės.
Tų padarė ukrainiečių kėk dukrelė 11 bajoro ”ir“ Ber
kalbėjimų rašydama, praneša laikraštis “Swoboda.” “Kur- nužėli nesvolbk.”
ir-gi, kad p. Bulota nuo p. yer Bostonski” iš kailio ner
Pageidaujt i, kad panaRimkos numovęs Lietuvių De iamasi klausia čia kas kaltas, šūs koncertai I kiau Pittsburmokratų Partijos kepurę, o p. Čia niekas nieko nei nekalti giečius palink intų. bes jau
Bulotienė j mosavo p. Rimkų na, o tik faktų konstatuoja. senai žmonės
ė šio choro,
nuo “Žibi ■io” atstovybės. O vien dėlto, lenkai piestu kad
____
a dainomis,
Dabar p. 1 |ka paliko plikas stojasi.
kurios Pittsbutgiečiams
yra
re_
-------—r
tenybė.
Žmonių buvo virš
I

X

' Toliau Baranauskas rašo,
kad p. V. Greičius buvo dide
lis jų priešas ir sakė, kad drja nusvyrąs kiton pusėn.
Jo
pranašavimai ir išsipildė, nes
šiandien C. L. T. Choro dr-joj
galybės narių yra laisvama
niai, bedieviai, Sandaros or
ganizatoriai bei jos rėmėjai.
Ar meluoju?
Apie tai no
rėjau pirmiau parašyti, bet
laukiau progos.
C. L. T. Ch.
Dr-ja priimdama tokius narius
nusvyravo laisvamanių pusėn
ir sulaužė įstatus savo konsti
tucijos.

*
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Čia ištraukiu du paragrafu
Labiausiai vienok užimantis
‘
_._.r spardėsi
___ _
ninku,
” kurie užvirtę
iš C. L. T- Ch. Dr-jos konstitu lošimas buvo tai: “Lietuviškas- kaip žąsiukai prieš stipimą.
cijos.
Trečiame skyriuje pa Cicilikas.” Veikalas parašytas Matyt ir jiems nabagams neto
rašyta:
Rochesteriečio ir dar pirmą li galas.
Tarp tų visų ištvir
10. Kiekvienas narys turi kart buvo statytas scenoje; la kėlių, žiūriu maišosi ir Mari
atlikti velykinę išpažintį kiek bai juokingas; jame išdėsto jona Rudaičiutė, kurią gerai
vieną. metą ir po Šv. Trejybei ma nauja teorija —- evoliucijos pažinojau keletas metų atgal.
pristatyti paliudijimą, jog at budu — apie atsiradimą svie Atvažiavo iš Lietuvos jauna,
liko. '
.
te cicilikų; kaip niekingas y- dora mergaitė.
Dabar žiūriu
11. Narva aiškiai datirtas ra tokių cicilikučių darbas; susenus ir matyt gerai “apsibedieviu ir priešingas šv. R. kaip jie kvailina savo klausy švietus,” kad drįsta pasirody
Katalikiškai bažnyčiai,
ant tojus; kaip iš tų apkvailintų ti publikai tarp ištvirkusių cipirmo susirinkimo bus išbrauk žmonelių jie naudojasi; užsi cilikiškų senų bobų ir dar pa
tas iš dr-jos.
baigia pamokinimu, kad norint dėti pliaukšti visokius niekus.
Tai aiškiai parodo, kad dr- ką veikti rimto ir naudingo vi Pamislijau sau, kad jei čia
ja jau nusvyravo liberalų pu suomenei, reikia atsikratyti pamatytų ją jos seni tėveliai,
sėn, nes sandariečiai netik ne cicilikų ir jų šlamštų, t. y. jų tai negalėtų susilaikyti nuo aatlieka velykinės išpažinties, nedorų raštų, tvirkinančių mūs šarų matydami suklydusią sa
bet net ir bažnyčion neina. visuomenę. Į lošimą įeina trįs vo dukterį!
Ar čia melas? *
ypatos: rimtas tautininką-'> žy
Nors cicilikai manė gerai
O kad aš neparašiau Vyčių das ir cicilikas. Tautininko pasipelnyti o labiausiai pasity
choro pažangumo Lietuvių rolę lošė — J. Kiekis; atlošė vi čioti iš katalikų, bet katalikų
Dienoje, 4 kovo, kada dainuo sai gerai. Ypač pasižymėjo S. nedaug teatsįįankė, nes dau
jant Vyčiai buvo sustoję, tai Platakis —* žydo rolėje; tai gelis suprato, jų gudrybę. Po
dėlto, kad nenorėjau pažymė tikras žydelis; savo kalba ir baliaus girdėjau tyčiojosi iš tų
ti CLT. choro nedoro elgimosi. nudavimais gardžiai prijuoki katalikų, kurie atsilankė, būk
Buvo taip. Salėje, kur buvo no publiką. Ciciliko rolę lo jie apgavę ir padarę gerą “biz
programas išpildytas yra bai šė — Ign. Kairis; nors jisai lo nį,” bet atskaitos neišduoda
giąs pūti pianas. CLT. cho šė gerai, bet dėlei garsaus pub turbūt gerokai įlindo į skylę,
ras pasamdė kitą pianą. Pra likos juokimosi, nebuvo gali nes publikos labai mažai tebu
sidėjus programui ir persitik ma girdėti jo visos kalbos, y- vo ir iš tų pačių kaip kurie pa
rinus, kad salės pianas neti pač gražiausio punkto, t. y. sipiktinę apleido salę, o cicili
kęs Vyčiai prašė, kad C. L. T. kuomet jisai reklamavo viso kai pasilikę tuštino bačkas.
choras duotų aną pasamdytą kias cicilikiškas knygas.
Ex-cicilikas.

pianą ir siūlė 5 dol. atlygini
mo, . bet Teat. choras ant ker
što nedavė piano, ir po kiek
vienam dainavimui, kuomet
reikėjo Vyčiams dainuoti p.
Baranauskas ir kiti traukė nuo
scenos tą pasamdytą pianą. Vy
čiai turėjo pasiganėdinti anuo
supuvusiu. Tad ir nenuosta
bu, kad dainuojant “Karve
lėli mėlynasis,’ kuomet dainuo
ta solo, pianas sustojo ir solis
tė nežinojo kokį imti balsą. L.
Dienoje C. L. T. choras aiškiai
parodė savo neapykantą ir ker
štą ant Vyčių savo tokiu apsėjimu, ką ir visa publika suži
nojo, nes programo vedėjas p.
J. Brazaitis išėjęs pasakė pub
likai, kad kalbėtojai (Liutkauskas ir Chmieliauskas)
kviečia žmones vienybėn, o čia
už uždangos chorai nesutinka,
nes piano Vyčių chorui L. T.
choras ir už pinigus neduoda
Baranauskas apie tai nepara** —
se.
Tai gal jau užteks. Neesu
fanatikė ir į dalykus žiūriu šal
tai. Kas nesielgia žmoniškai
ar Vyčiai ar kiti tiesiai sakau
nieko neslėpdama
Ant galo p. Baranauskui
pasakysiu, kad rašydamas ko
respondenciją būtų truputį
blaivesnis, dabartinėj jo kores
pondencijoj faktai yra netei
singi ir skysti.

Programą didžiai paįvairi
no vaikų choras, kuris dar pir
mą kart pasirodo ir gražiai sudąinavo kelias daineles; ypač
patiko visiems duetas, kurį su
dainavo mažas vaikas ir mer
gaitė: A. Steponaitis ir M. Pikuniutė; publika smarkiu ran
kų plojimu iššaukė juodu net
dm kartu padainuoti. Tarpe
dainų p. A. Žurauskas puikiai
padeklemavo eiles; pasirodė,
jog jis yra vienas iš gabesnių
eilių sakytojas, kuris dar šia
me mieste yra kada nors deklemavęs. Potam L. Dienos
Komiteto raštininkas S. Klimaitis perskaitė jo paties vaiz
džiai, jautriai, stačiai poetiš
kai parašytą visą to komiteto
pasidarbavimą L. Dienoje;
kiek katras rinkėjų surinko au
kų; su kokiu pasišventimu tą
dieną darbavosi visi šio miesto
lietuviai, vieni — rinkdami
aukas, kiti — aukaudami, iš
skyrus tik kelis socialistėlius ir
jų apkvailintas kelias kuope
les, kuriems labiau rūpėjo sa
vo srovės “raudonieji” reika
lai, negu mūsų tautos labas.
Galutinai, programą užbaigė
vaikų choras sudainuodamas:
“Lietuva tėvynė mūsų.” Gra
žu, kad tie mūsų jauni giedorėliai jau iš mažens pratinasi
prie savo lietuviškų dainelių!
Matęs.

Elena.
ROCHESTEK, N. Y.

ST. LOUIS, MO.

Teatras.

Smunkanti dr-ja.

Balandžio 15 d. L. Dienos1
Yra čia Lietuvos Sūnų ir
Komitetas surengė teatrą para Dukterų dr-ja. Pirmiau prie
pijos naudai pobažnytinėje sve jos prigulėjo ir katalikų, nes
tainėje. Vaidino “Užkerėtas! įstatai pripažino visiems ly
Jackus” ir “Lietuviškas Cici gias teises. O kadangi cicili
likas.” Vaidinimas pasisekė kai, nepaisydami įstatų drabspusėtinai. Komedijoje “Už- tė purvais katalikus, tai kata
kerėtas Jackus” pasižymėjo p- likai pradėjo susiprasti ir ša
lė L. Jančaičiutė — Agotos ro lintis nuo jų. Iš tos priežasties
lėje ; josios išvaizda buvo tik ši dr-ja pradėjo smukti žemyn
rai senos lietuviškos šeimynin- ir visai nusmuko, kad dabar
Yės; prie geros išvaizdos bū nevalioja išmokėti ligoniams
ro pritaikintas ir geras nudavi- pašelpos. Cicilikai matydami
mas. s Taip-gi gerokai atliko mirtiną^pavojų savo dr-jai, su
savo užduotį Ign. Kairis — manė apgavingu būdu pasi
Andriūno, kalvio gudragalvio pelnyti. Nutarė surengti te
rolėje; balsas tvirtas, aiškus, atrą ir balių. Sutaisymui to
tik trūko šiek-tiek gyvumo. viso “programo” išrinko J.
Jackaus rolę lošė A. Baranaus Klastai tį. Šitas kaipo ištiki
kas; nudavim;įas, ypač skaus- mas cicilikų tarnas suorgani
mo, buvo silpnas, permaža zavo patvirkusių bobų šaiką
buvo gyvumo ir natūrališku- su ilgais liežuviais ir keletą ci
mo;, bet
uci atsižvelgiant* įt tai.
ta,, C
uiKų, Kurie
cilikų,
kurie jas Kai
kai ianaavoiandavomiv

kad tai buvo viena iš sunkiaušių rolių, galima pasakyti,
kad atliko ją vidutiniškai. Plė M. Baranauskiutė — Barbės
rolėje; jijė dar pirmą kart da
lyvauja lošime; nekurie jos pa
sielgimai yra papeiktini; šaiymasis žiūrint į publiką, vei. jo perkreipimas ir akių varty
mas buvo ne vietoje, bet ne‘ žiūrint į tuok trūkumus, reikia
pripažinti, jog turi gabumą,
balsas aiškus, balso permaina
gera, tik reikalauja daugiaus
lavinimosi ir bus visiškai gera
lošėja.
Valento Burkaus rcš
lę lošė — V. Pikūnas; šaltyšiaus — A. Dominas; trumpos
tai rolės ir juodu atliko jas ge
rai.
•b
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NEW HAVEN, CONN.

“Garso” rengia New Yorko ir
New Jersev S. L. R. K. A- aps
kritys didelį vakarą 5 d. gegu
žio McCaddin salėj.
Bus vai
dinta veikalas “Gerasis Dėdė.’
Po tam yra pasižadėję dalyvau
ti su dainomis 3 chorai: 1 iš
Newark, N. J. Be to bus due
tų, kvartetų, kuriuose daly
vaus gabiausi
dainininkai.
Taip-gi yra pasižadėję su pra
kalboms “Garso” redaktorius,
" Rep.
' r J. B. Kaupas, kun. J. Dobužįnskas, kun. Švagždys ir ki
BROOKLYN, N. Y.
ti.
Pirmu syk taip bus.
Rengėjai sako, kad pirmu
kartu
bus taip įvairus gražus
Sutikimui naujo laikraščio
vakaras.
•X.
/

Balandžio 15 d. vietinis šv.
Kaz. par. choras statė jseenoj
“Valiotą.*’ Veikalas nusise
kė pusėtinai.
Galima priminti, kad mū
sų choras ligšiol nesnaudė, bet
dirba pagal išgalės, dalyvauja
visuose katalikiškuose vakaNarių choras turi 40
ruošė,
suviršum.
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W0RCE8TBR, MASS. < .tinas būrelis ir visi buvo Užga
nėdinti.
Blaivininkai darbuojas.
'

.

'

.............
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Worcesterio blaivininkai yra nutarę 2 syk mėnesyj reng
ti paskaitas. -Tai-gi pastaruo
ju kartu paskaitos buvo su
rengtos nedėlios vakare 15 d.
balandžio. Paskaitų pasiklau
syti galėjo eit kas tik norėjo.
Skaitė bei prakalbėles sakė se
kanti nariai: dvas. vadovas
gerb. kun. J.'J. Jakaitis, pirm.
— V. Vilkauskas, moksleivis —
Pr. Jakaitis ir paskaitų rengi
mo sekretorius Antanas Ruseckas.
Žmonių prisirinko pusė-

Kad duoti Lietuvos ūkinin
kams žmonišką paskolą, mes,
lietuviai, tveriame Lietuvos
Žemės Banką .

Amerikos lietuviai už 100.000 dolerių šėrų jau paėmė;
reikia, kad paimtų da už 900.000. Reikia, kad Amerikoj
mes sudėtume banko pradžiai
nors 1.000.000 dolerių.
Amerikos lietuviai: kurie
norite atnešti tėvynei naudą, o
"sau turėti gerą pelną, rašykitės
į Lietuvos Žemės Banką! Nėr
pasaulyje pelningesnių ir sau
gesnių įvestinimų, kaip įves
ti nimai žemės bankų Šeruose:
apart to, ką bankas už Šerus
moka dividendus arba procen
tus, da, paprastai, Šerai mets
į metą kįla.
Amerikos lietuviams juo pa
togiau yra rašytis prie minėto
jo banko, nes Europos pinigai
yra pigūs. Vienas 50 dolerių

Sąjungiečių balius.

16 d. bal. L. R. K. Moterų
Są-gos 8-ta kp. buvo parengus
nepaprastą balių su daug įvai
rumų, o ypač nepaprasta, kad
buvo be svaigalų. Tai Baltimorėj bene bus pirmas toks ba
lius. Nekurie manė, kad čia
be svaigalų visai nieko negali
ma padaryti. Bet Sąjungietės
neatkreipė daug atydos ant įvairių gąsdinimų ir nepralai
mėjo bet gerai ir uždirbo; pa
rodė visiems, kad pasilinksmi
nimai galima ir Baltimorėj
rengti be svaigalų.
Į tokias pramogas susirenka
daugiausia jaunuomenės, ku
riems gėrimas nerūpi ir nepri
tinka.
Buvo pilna svetainė prisirin
kus ir visi gražiai linksminos.
Sąjungietės yra dėkingos vi
siems, kurie tik buvo atsilan
kę ypač Vyčiams ir atletams.

A

/

Išėjo iš spaudos
dailiausias
“Darbininko”
, Leidinis

VAIZDELIAI

■

—

Parašė Jonas Smitas.

----------

Kaina 30c.

Turinys4

»

Lietuviai neįstengs greit
-atsistatydinti, jei negaus kurnors paskolos.
Dieve gelbėk
lietuvius ateityj nuo skolų žy
dams ir kitiems svetimtau
čiams!

BALTIMORE, MD.

Blaivixūnkas-Darbiuiaka».
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y Lietuvos Žemės Bankas.
*
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vertės Šeras, suly^ dabartinio
kurso, daro apie 172 rubliu 50
kap. Po tiek moka Europos
lietuviai už vieną Šerą. Pui
kiausia proga.
Kurie norite
pelningai išmainyti dolerius į
rublius, rašvkitės prie mūsų
banko.
Vienas šėras kaštuoja 50 dol.
(apie 172 rub. 50 kap.), du Še
rai 100 dol. (apie 345 rub-), ir
tt. Pinigus galite išmokėti Į
šešis mėnesius. Kas nori gali
greičiau Įmokėti. Gavę pini
gus, tuoj mainysime į rublius
ir kiekvienam skaitysime sulyg
kurso. Kas pavėluos, o rub
lis bus pakilęs, tas turės pri
mokėti. kad padaryti nominalę
šėro vertę 172 rub. 50 kap. (150
r. — pamatinė šėro kaina ir 15
nuoš., t. y. 22 r. 50 k. — Į per
viršį — surplus’ą; tai-gi išvi
so 172 r. 50 kap.)
Iki bankas nepradės veikti,
pinigai bus sudėti Guarantv
Trust Co. New York City tri
jų vardais: kun. J. Žilinskis,
kun. T. Žilinskis ir M. W. Bush.
Laiškus, čekius arba monev
orderius siųskite adresu:

Rev.J. Žilinskas
c|o Rev Thomas Žilinskas.

Įžangos žodis. Uuosis.
Progos belaukiant.
Indomi vieno laikraščio pra
džia.
Iš daugelio vienas.
Raudonas kaklaryšis.
Gyvenimo pasaka.
Literatas.
Imant po daugiaus duodame
didelius nuošimčius.
Siųskite užsakymus tuojaus.
“DARBININKAS”

,

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

FOTAGRAFISTUI PROGA.

Geram, veikliam fotografistui
auksinė proga.
Parsiduoda pilnai įtaisyta
paveikslų traukimo studija lie
tuvių apgyventoje- kolonijoje.
Savininkas yra priverstas už
mažą kainą, greitu laiku par
duoti.
Jleikalauk platesnių infor
macijų.

Jonas J. Ramanauskas
(agentas)

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

So. Boston, Mass.

50 W. Six th St

Sąjungietė.
BROOKLYN, N. Y.

Velnias Išradėjas

Nusižudė.

Balandžio 9 d. gazu nusinuo
dijo A. Malinauskas. Jis dir
bo prie kriaučių ir uždirbdavo
po $21 savaitėje. Dar-gi dirba
dvi dukters.
“Laisvė” skelbia būk dėl
susirūpinimo nusižudęs. Pas
socijalistus tai vis kitas kaltas,
o daugiausia tai surėdymas.
Bet jei pažiūrėsime, kad štai
kaikurie uždirba tik po $12 ar
$13 savaitėje, turi didesnes
šeimynas ir tai nei nemano žu
dytis. Jei žmonės dėl skurdo
arba susirūpinimų žudytus, tai
kiek žmonių beliktų. Tai ‘ ‘ Lai
svės” išvedžiojimas jau perkvailas.

3 -jų Aktų Lietuviška Opera
Muziką Parašė Gerbiamas

KOMPOZITORIUS MIKAS PETRAUSKAS

D. K. Siuvėjas.
,

NEWARK, N. J.

- Gal kas jį pažįsta.
RAČIŪNO NAUJI JUDANTI
PAVEIKSLAI, ILIUSTRUO
TOS DAINELES, BUS RO
DOMA ŠIOSE VIETOSE

Afr buvau nurašęs į L. Centralinį K-tą Petrograde klaus
damas saviškių.
Pranešė, jog
Karolina, Jono-duktė, Celkv,
43 m., Kauno gub., Zarasų aps
kričio, Rokiškių vai., Židiškių
kaimo gvvena: Taganrog, Star.
Počtovaja ll. No. 24.
Tai ne
jo. Balandžio 14 d. š. m. įmano giminė. Gal ji kam nors
vyko minėtas “teatras ir ba pažįstama, teparašo jai.
lius.”
Bnvo garsinama, kad
’ A. čialkis. ,
bus gražus teatras “Žingsnis
prie šviesos.” •
Nuėjau pažiūrėti kaipo re
BROOKLYN, N. Y.
porteris.
Žiūriu keletas cici
Balandžio 16 d. Vyčių 44
likų sėdi. Po kelių minučių kuopa turėjo susirinkimą. Pir
atsidarė scena. U-gi žiūriu iš mininkas Lukoševičius atsisa
eina ta cicilikų bobų šaika ir kė nuo vietos, nes išvažiuoja
kaip ims pliaukšt visokius nie į Buffalo, jo pagelb. Adukevikus, mėtyt maldaknyges, rą čius atsisakė užimti jo vietą
žančius, o kitok buvo girdėt dėl stokos lietuyiškos kalbos.
už scenos rėkė tokiu biauriu Todėl išrinktas pirm. Antanas
gyvulišku balsu! Na tai čia Kivita, o vice-pirm. jo brolis
misliu “Žingsnis prie šviesos!” Juozaą.
Abu darbštūs vaiki
Kaip kurias iš tų bobų gerai nai.
pažinojau, nes yra atsižymė
Šita kuopa gegužio mėnesy
jusio® savo ilgais liežuviais. je ketina surengti vakarienę.
Taip-gi buvo ir keletas “šakiA. K.

Subatos vakare Bal. (April) 21
d. Slavokų Sokolų Salėje 5-th avė.
ir McClurre St. Homestead, PA.
*

Nedėlios ir Panedėlio vakarais
Bal. (April) 22-23 dd. Bažnytinė

je Salėje, S. S. Pittsburgh, Pa

“Gabija” pirmu kartu stato Bostono scenoje
Subhtoj, 28 d. Balandžio-April 1917 m.
Prasidės lygiai 8 vai. vakare.

; GRAND OPERA HOUSE,
1174194 WASHINGTON 8T., PRIE PAT DOVER 8TREET0 ELEVATORIAUS STOTIES

BOSTON, MASS.

i-

-

■ ‘

šios Operos muzika neišpas akytai graži. Perstatyme dalyvauja didelė Orchestra 30 mu
zikantų ir skaitlingas “Gabijos? Choras su keliais vietos ir iė kitų miėstų pakviestais

. P*g»

i

iais dainininkais-solistais. Pamatysite kaip velnias išrado degtinę, o žmonės
i kaip nukeliauja pragaran. Ateikite visi! Tikietai nuo 25c. iki $2.00.

T

Nusipiik mosties
't*.
' .
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatųm Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą moečia per kelia

SI vakarus, o padarys veidą tyra ir
skaisčiu baltu. Toji moetis išima
plėmus raudonus,
juodus arba
šlakus ir prašalina visokius spuo

gus nuo veido.
Skina dėžutės
50c. ir $1. Pinigus galit riąst ir

stampoms.

DARBININKAS

Vietines žinios.
/

būtį, kur randasi kritiškame
padėjime.

A

Bostono Lietuvių Dienos
reikalais. Dauguma pradeda
indomauti, kodėl taip ilgai
Bostono Lietuvių Dienos Komitetas neišduoda apyskaitų.
Būtume jau senai apyskaitas
išdavę, jei nebūtų mūsų dar
bą sutrukdę Raudonasis Kry
žius su Centraliniu Komitetu,
tarp kurių buvo kilę delei Bos
tone surinktij pinigų nesusi
pratimų.
Paskiaus atsirado
daugiau kliūčių ir taip prabė
go gana daug laiko, o atskai
tos dar vis nebuvo.
lį)abar vi
si Bostono Lietuvių Dienos rei
kalai užbaigta. Raudonajam
Kryžiui pirmiaus išsiųsti $7.860.00 jau siunčiama Lietuvon
pagal Komiteto nurodymų. Li
kusieji pinigai $3.000.00 su virš
randasi pas Komiteto iždinin
kus pp- Maynardą ir Jurgeliūną.
Šie pinigai šią savaitę
bus išsiųsti Raud.
Kryžiui
AVadiingtone su įsakymu tuo
jaus išsiųsti Lietuvon pagal B.
L. I). K-to nurodymus.
Finansų sekretorius, p. S.
Mockus atskaitas jau prirengė
ir jos šią savaitę bus paskelb
tos spaudoje su komiteto val
dybos parašais.

“Velnias Išradėjas.” Suba-

toj, balandžio 28 d., Grand
Opera House “Gabija” statys
3-jų aktų lietuvišką operą
“Velnias Išradėjas.” Muzika
šiam veikalui parašė kompozi
torius Mikas Petrauskas. Pra
sidės 8 vai. vakare.

Bos
tono Arkidiecezijos Katalikų
^deracijos atstovų suvažiavi
mas bus gegužio 13 d., Bosto
ne.
Į tą suvažiavimą laukia
ma apiė 2.000 delegatų^
Į Fe
deraciją priklauso suvirs 600.000 narių, kurie sudaro Bosto
no arkidiecezijoje katalikiškas
parapijas ir draugijas. Pagal
narių skaičių bus tai didžiau
sia katalikų Federacija Suv.
Valstijose.
Garbės preziden
tu Federacijos yra .T. E. Kar
dinolas O’Connell.

Rašykitės lietuviais. Gir
dėti, kad netrukus pradės su
rašinėti visus ne piliečius, ypač tuos, kurie yra Vokieti
jos, Austrijos ir kitų kariau
jančių su talkininkais viešpati
jų pavaldiniais. Lietuviams
patartina lietuviais užsirašyti,
kad paskiaus' jokių nesusipra
timų nebūtų. doriausia nuo
visokių pavojų išgelbės savo
tautos prisilaikymas ir vengi
mas naujus krikštus priiminė
ti.

Atgal į Rusiją!

Bostono ru
sai, kaip rašo anglų laikraš
čiai, rengiasi tuojaus keliau
ti atgal j Rusiją, kur dabar
yra pilna laisvė ir demokratiš
ka tvarka.
Grįžimo judėji
mas pas rusus prasidėjo tuo
jaus po gavimo žiniij apie nu
vertimą nm> sosto caro ir jo vi
sti ministerių. Rusai grįž sa
vo tėvynėn dideliais būriais.

Kas nori, kad jo stuba at
sakytų pavasario dvasiai ir išrodytų kaip nauja, pasipurki
te rakandus pas Lithuanian
Furniture Company, 268 W.
Broadwav, So. Boston, Mass.
Ten viską galima gauti pigiau,
kaip kitur ir pasirinkti yra iš
ko. Savieji nepamirškite sa
vųjų.

Signor Zelting. Signor
(Zelting) Žilinskas, yra ge
rai žinomas baritonas.
Jis
milžiniškame koncerte Bostone
Municipal Building salėje ateinantį ketvergą Arena salėj
ketvergo vakarą, bal. 20 die atsovaus rusus ir lietuvius. Jis
ną buvo didelis patrijotiškas laike savo trumpo buvimo ASo. Bostono anglų susirinki merike įgijo didelį populerišmas, kuriame dalyvavo virš! kumą. Jis neatsisakydavo pa-J
500 ypatų. Laike susirinkimo tarnauti patrijotiškuose ir lab
Jis tu
250 jaunų vyrų užsirašė į na daringose pramogose.
minę sargybą, kuri laike ka ri nepaprastą balsą. Nors biz
Minė
rės saugos piliečių turtus ir nio iš to retai tedaro.
tame
koncerte
jis
dainuos
ru
ramybę. Sako, užsirašiusių
Kiti dai
jų skaičiuje esama keletas ir siškai ir lietuviškai.
nininkai,
kurie
dalyvaus
kon
lietuvių.
certe yra Mme Evelin Scotney.
Labdarybės Draugijos pra Giovanni Zerga, Howard Whimoga. Balandžio 19 dieną Lie te, Mme Ernestise Gouthier ir ii
tuvių Salėje Labdarybės Dr-ja | kiti žinomi operų dainininkai

buvo parengus balių su šokiais Bus tautiškos ir karinės viso
ir užkandžiais. Jaunimo į ba kių tautų dainos.
Kainos pigios nuo 25c. iki f
lių prisirinko nemažai. Buvo
l
Tikietus išanksto gali t
net atvažiavusių iš aplinkinių $1.00.
miestukų. Rodosi draugijai ir ma gauti pas Jerricks, AVright
ir Ditsons.
pelno liko nemažaii

_______________

Ukrainiečių Diena.' Balan
džio 21 dieną prez. AVilsonas
paskyrė aukų rinkimui nuo ka
rės nukentėjusiai Ukrainai.
Bostone ant gatvių tą dieną ne
mažai buvo matyti aukų rin
kikų ir rinkikių nacijonališkuose ukrainiečių kostiumuo
se. Praeiviai gana gausiai į
rinkikų dėžutės dėjo dešimtu
kus ir kvoterius. Galima tikėties ukrainiečiai nemažai tą
dieną pelnė. * Už aukas buvo
duodami atvirukai su Ukrai
nos žemlapiu. Ukraina kitaip
vadinama Mažrusija.
✓
Suvažinėjo du japbniečiu.
Bostone, balandžio ' 20 di^ną
tarp Essex gatvės ir Huntington avapue automobilius sun
kiai sužeidė diržymiu japoniečiu; vienas iš jų yra japonu
kariškojo laivyno leitenantu.
Sužeistieji nugabenti į ligon
>

Ketvergo vakare-Balandžio
26 d
vai.
Didelis patrijotiškas ir operetiškas^
talkininkų koncertas.
*

no austrijiečių bohemų ir net
vokiečių rašosi j Suv. Valsti
jų armijų ir žada ginti šios ša
lies vėliavą.

Vyčių suvažiavimas. Balan
džio 29 d., šv. Petro parapijos
bažnytinėje salėje bus Naujo
sios Anglijos Vyčių Apskričio
kuopų delegatų suvažiavimas.
Žada tuo laiku į So. Bostoną
atsilankyti nemažai jaunimo
J. E. Karosas, veikėjų. Vietinė kuopa ren
gia gražų svečių pagerbimui
BLD.K-to pirmininkas.
_________
• vakarėlį.

Katalikų suvažiavimas.

J

Austrijiečiai ir bohemai įs
toja į armiją. Daugelis Bosto

l

Susirinkimas. Tautos Fon
do 11 skyr. So. Bostone, Mass.
susirinkimas bus 25 d. bal. 7:30
vai. vakare. Tai-gi’meldžia
me visų narių ateiti ant susi
rinkimo. ^Bus aptarta daug
dalykų.
Ir taip-.pat kolektoriai, ku- i
rie dar nėra atnešę aukotojų!
vardų, tai meldžiame būtinai
atnešti ant susirinkimo, nes
tuojaus po susirinkimo bus
rengiama T. Fondo atskaita,
už 3 mėnesius ir reikės pa
skelbt visų aukotojų vardus į
laikraštį, tai kurie kolėkto-;
riai nebus pridavę aukotojų !
.vardų, ir to distrikto nebus:
paskelbta, tai tie kolektoriai;
pasiliks su gėda už savo ne- Į
rangumą, ir nedarbštumą. Tai
gi meldžiame * visų pasistengti
atnešti vardus aukotojų ir hepasižeminti.
T. F. 11 skyr. Valdyba.

Paieškojimai

arenas •?

------------------ ,—i—

ŠIOS SAVAITES
. KALENDORIUS.
PANEDĖLYJ — Jurgio kauk.,*
Adalberto.
UTARNINKE — Fideliaus kank.,
Egberto.
SEREDOJE — Morkaus evang.,
Pilono, Ermino.
KETVERGE — Marijos Geros Pa
tarties, Kietos kank.
PĖTNYČIOJE — Turibijaus.
Teofiliaus.
SUBATOJ—Povilo nuo Kryžiaus.
Valerijos.
NEDĖLIOJ — Petro Veroniečio.
Paulino. Antonijos.

—

IŠĖJO IŠ SPAUDOS
NAUJA KNYGELE
APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ
. a'
< \
x
IR JOS REIKALINGUMĄ.
Jeigu nori surasti savo gi Parašė kun. J. Židanavičius.
mines ar pažįstamus prisiųsk
KAINA: 10 centų.
paieškojimą į “Darbininką.” • Visas pelnas skiriamas nuken
tėjusiems nuo karės.
Už vieną sykį 50c.
M.

■

•

f

Visi turėtų nusipirkti, kad
du
” 75c.
geriaus apsipažinus su religija
99
ir sykiu sušelpsite nukentėju
tris
” $1.00
sius nuo karės. Labai tinka
Už paieškojimus pinigus mos platinimui. Reikalaukite
siųskite iš kalno.
tuojaus.
“Darbininkas”
“DARBININKAS,”
242 W. Broadwav,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
99

-

H—-SHB——SSH
Tel. back bay

DR. F. MATULAITIS
3 -do visokia* Hga*
Prakirta Akinta*.

Oftao jdyno
1-3 P. M. 7-9 P.M.

419 Boylston St, Boston, Mus.
t

So. Boston, Mass.
TclsphonkSo. Boston

Farmos! FarmosĮ

Paieškau savo

pažįstamo
Baltraus Paplausko. Kilęs iš
.Suvalkų gub., Marijampolės
pavieto, Gudelių gmino, Ru
dos par. Ginkliniškių kaimo.
Labai svarbų turiu reikalą bū
tinai noriu jį surasti. Todėl jo
paties ar jį žinančių meldžiu
rašyti adresu:
Jonas Jurgeliunas,

605

Lietuviškas

.Pirk farmą didžiausioje Ame
ADVOKATAS
rikos lietuvių farmerių kolonijo
Miliam F. J. Houuard
je, kurioje apsigyveno jau 380
Lietuviška pavardė buvo
lietuvių farmerių. Turi ūkiškas
Kittcot F. J. Kavaliauskas
draugijas, parapijas ir lietuvį
315 Broadway, So. Boston.
kunigą.
Kolonija randasi gražiausioje
vietoje dėl lietuvių apsigyveni
mo ant farmų. Aplinkui turga
vietės miesto Scottville, Michigan.
Laukai gražūs lygūs, daug upe
242 W. Broadvay,
lių, ežerų, gelžkelių, vaikams
mokyklų.
So. Boston, Mass.
Keliai žviriavoti, švarus van
duo, oras sveikas. Žemė: moEmilija Meškauskienė iš Ska- | lis su juodžemiu ir molis su smil-,
Tinka visokiems javams, Į
raitiškio, Šidlavos par., Raseinų timi.
daržovėms,
pievoms ir ganykloms.'
apskr., paieško savo sūnaus Jono
Anglai
matydami,
kad lietuviai į
Meškausko. Gyvena Plains or
vis skaitlingiaus pradeda apsi-!
Parsons. Tikrai nepamena.
Juozapas Gaupšas paieško Gau- gyventi ėmė kraustyties iš mūsų
pšo, Šimkų ir Valineuko. (Vardų kolonijos, o mes tik ir laukiame, l
nėra pažymėta.) Jisai pats paei I nes iš jų paėmėme kelius šimtus į
na iš Zakieliškių kaimo, Lidavėnų gerų farmų: mažų ir didelių su
Į visais budinkais, sodais, dirbamu j
par., Raseinų apskr.
: lauku ir nedirbamu ir ant kurių Į
Išpildys gerai žinomi operos dainininkai.
Bus tautiš
Zofija
Dambrovska
paieško
bro1
•norime apgyvendinti lietuvius.
kos, karinės Amerikos ir talkininkų dainos. Punktai iš operų,
lio
vaikų
Antano
ir
Onos
ir
Anta

Parduodame farmas, gyvulius
lietuviškos, lenkiškos ir latviškos liaudies dainos.
Solistai:
no
ir
Liudviko
Paciukų.
ir ūkių mašinas labai lengvomis |
Žilinskas (Zelting), Mine. Evelyn Scotney, Giovani Zerga,
Atsišaukti
pas
visus
galima
tuo
išlygomis
ant išmokėjimo. NelaiMme Ernestine Gauthier-Hovard White ir kiti. Tautiški šo
m
pačiu
antrašu:
kvk
bankoj
pinigų, nepirk mies |
kiai — Miss Inez Hali. Po koncerto patrijotiška pramoga.
RUSSIA
te namų, nes gali užeiti bedar
Kainos pigios — 25-50-75-S1.00.
Gorod Tomsk.
bė,
sumišimai ir badas.
Tikietai pas Herrick’sAVriglit, Ditsons, Boston Arena
Malaja Podgornaja ulica,
STEVEN RAINARD SU
Miestuose
bankos subankrutija.
ofise ir “Darbininko” ofise.
dom No. 18.
JAMES ELLIS CO.
namai lieka be vertės; milijonai
žmonių iš miestų bėgs farmi;
Mes užlaikome tris dideles
IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGELĖ
pirkti,
bet jos tuomet bus šimti krautuves-namus, užpildytus
Paieškau savo motinos Bene“APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ IR JOS
diktos Rusilienės; karei prasidė kartų brangesnės. Šį pavasarį geriausiais rakandais naujau
REIKALINGUMĄ.”
jus ji gyveno Kauno rėd. ir -aps nusipirk farmą mūsų kolonijoj, sios mados.
Kas perka ra
kol dar darbai eina ir farmos pi kandus prieš jų pakilimą kai
krityje,
Kėdainių
surg.,
Ginaičiu
Parašė KUN. J. ŽIDANAVIČIUS.
kaime. Tame pačiame kaime gj’- gios.
noje — tas išmintingai daro ir
KAINA: 10 centų.
Turėti farmą, yra geriaus ne pinigų daug sučėdina.
veno mano dėdė Mikolas Sagatis
VISAS PELNAS SKIRIAMAS NUKENTĖJUSIEMS
ir teta Barbora Rusilienė. Ma- gu biznį; juo pragyvenimas bran- i
Apsidairykit aplink ir pa
DĖL KARĖS.
i no motina turėjo prie savęs dvi gesnis, tuo farmeris turtingesnis.
matysit,
kad mes geriausia ir
Visi turėtų nusipirkti, kad geriaus apsipažinus su religi- dukteri Prancišką ir Stanislovą.
Mesk miesto gyvenimą ir eik
pigiausia
galime jums rakan
ja ir sykiu sušelpsite nukentėjusius šuo karės. Labai tinkamos Paieškau jų visų.
ant farmos, — liksi laimingu. Ra
platinimui. Reikalaukite tuojaus. •
šyk tuoj indėdamas už 4c. krasos dus parduoti ir jūsų stubas
VLADAS
RUSILAS,
,
“DARBININKAS”
ženklelių (stamps) gausi farmų gražiausia jais apstatyti. Mes
128
Lawrence St., Lawrence,Mass.
tą galime todėl padaryti, kad
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
kataliogą ir kolonijos mapą.
mūsų rakandų krautuvės pa
Adresuok:
Paieškau Justino Gužo bei jo
4

Specijališkas
pranešimas

*■» c,.

*

JUOZAPAS ZUPKAUSKAS

. ŠIUOMI NUOŠIRDŽIAI UŽKVIEČIU SAVO TAUTIEČIUS

IR PRIETELIUS ATSILANKYTI PAS MANE > -

S. H. HARRISON CO. KRATUVEN,
. 662-672 WASHINGTON ST.

>

J su kuria esmi surištas bendrais ryšiais nuo devynių metų.
Esmi pilnai užtikrintas, kad galiu sučėdvt jums pinigų, kada
pirkaite SIŪTĄ APSIAUTALĄ DRABUŽIUS AR PASIPUO
ŠIMO DAIKTUS BEI SKRYBĖLĘ AR ČEVERYKUS. Pas
mus yra didžiausias pasirinkimas, ko tik reikia. Mūsų pava
sariniai siūtai ir apsiautalai vyrams ir jaunikaičiams jau gata1 vi ir padirbti pagal naujausią madą ir stilių. Mes galime pri' taikyt drapanas kiekvienam, nežiūrint kaip tas būtų sunku,
; nes mūsų noru yra užganėdint mūsų rėmėjus, kad juos visuo; met palaikyti. Ateikite ir leiskite mumis jus pertik»rntr kaip
j daugelis kitų mūsų tautiečių ir prietelių kad persitikrino apie
[ mūsų sąžiningą patarnavimą. Jeigu katras būna neužganėdin; tas, tam su noru grąžiname pinigus be jokio klausimo.
j. MŪSŲ KAINOS VYRIŠKŲ LR VAIKINAMS SIŪTŲ NUO
$12.50 IKI $30.00. ČEVERYKAI NUO $3.50 IKI $8.00.

662-672 Washington St.t
BOSTON, MASS.
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Anton Kiedis & Co.

Vesk reikalus su mumis ir
susiartink su mūsų biznio vedi
mo būdais, o tikrai būsi pa
tenkintas.

Peoples Statė Bank Building,
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

James Ellis Co

Lietuviška-Polska
LIGONINĖ.

I

Kampas B ir B’way,

197 Broadvvay. S. Boston, Mass.
Telefonas"^. Boston 1194-w

Ar šlapiuoja tavo
kojas.
į^C

•

didėjo ir sustiprėjo.

sesers Gertrūdos, kuri yra ištekė
jusi (jos vyro pavardės nežinau).
Jiedu kilę iš Luodžių kaimo,
Naumiesčio par., Suvalkų rėdybos.
Už pranešimų pasiliksiu labai dėkingas.
J. NAVICKAS,
Mary’s Seminary
Baltimore, Md.

i

I

Daktarai dieną ir naktį.

Ar nori greit išsigydyti? Ge
riausiai padarysi jei vasaros laiku
Akių Specijalistas.
turėsi sausas ir švarias kojas, kas
Prirenka akinius
tau daugiausia priduos smagumo
, ir nedvoks tavo kambarys. Jei no
H. S. Stone, Oph. D.
ri greit sustabdyti, tai vartok
399 a Broadway, So. Boston.
Leonards, geriausias kojų gyduo
les ir proškus, kurie yra užtikrin
ti kaipo vienintelis kojų gyduoles.
-.Hįf...', »r« .•ą.-n, i —»
Patarimai ir gyduolės prekinoja
G
$1.00.PIRMOS KLESOS
•s
LEONARDS CO.
21 Barcley St., Worcester, Mass.

DANTISTAS i

Į'

Dantis ištraukiami ir pripil į ■
domi visai be skausmo, su Ii
geriausiais prietaisais, su
naujų išra imu.
'j
Visą darbą gvarantuojame.

i

Šokių mokykla
Jau 36 metai, kaip gyvuoja
Prof? Štem Šokių Mokykla, 952
| Broadway, kamp. Myrtle avė.,
Broooklyn, N. Y.
Waltz, Two Step, Foztrot,
One Step ir įvairūs naujausias
mados šokiai mokinami, privatiškai ir kliasoje. Mokestis nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokių. Mokyk
la atdara nuo 9 ryto iki 11 vai.
vakaro, taip-gi ir nedėliom’i.
Mokiname balių šdkius ir stage aus.
Klausk atsilankydamas in
formacijų.
•*
THE STERN SCHOOL '
of DANGINO,
950-52 Broadvay, Brooklyn, N. Y.

*

DR. W. T. REILLY
469 Ercadwiy,So. Besta®,Mass.
PąiE DORCHESTER ST.

Vatonde.
nuo 9 e»l. ryta
iki 8 vai. vakar*.

NmMHonis
oco 10 vai ryta
iki 4 vaL vakar*.

South Boston, Mass.
Pinigais arba ant išmokėjimo
Mūsų biznis sučėdina jūsų
nigus.

pi

Uždėta 1878 m. Pristatoma au
tomobiliais.
GERA PROGAI
Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ..... $1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo........ 15e
Naujas Būdas mokytus
rašyti be mokytojo.... __lOe
Aritmetika mokinimaisi rokundų, su pave £slais (apdaryta) ...... ^.35e.
,
- .
Vi o $1.60
Kas atsiųs iškirpę* utą ap
garsinimą iš “Dari minko”
ir $1.00 per monc orderį,
tai gaus visas 4 knyn~~‘60e
pigiau.
P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y.
r

o
Be 11 Ptam*. Dfcktaaon MM M.

THE MAGię SHOP.
I Pirmas A manko] H«tvTy» aidėjo mt]
dirbtuve. Drrbu nsokm toku daikto*.

Dr. Ignotas Stankus
1210S.BrM4SL,nilaMpUa,Pa
Phy»ici«n and Surgeon (Ketnvš
tojas ir chirurgas pabaigė* Indiaaoal
Univmiteta* Gydo viaokiaa liga* v* Iru, nfoteriu ir vaiku Daro operacija*.
I Oftao valaodoa. fr 11 rt*o.4-i po piet 7-g!
vakaro. ncdeUom.; frif rito 1-tpopiet.

1

