Mėtoma >3.00, pusmečiui UJO.
Kaip protas, taip ir patyrir

mas neleidžia mums

tikėtis,

kad tautos dora bujotų ten,

kur tikybiniai principai atmes-

s h i n g t o n.
į
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Susirėmimai ore

Norėjo, kad kaizeris
abdikuotų.

Balandžio 24 d. Francijoj
ouvo susirėmimų padangėse.
Anglijos lakūnai ėmėsi su vo
kiečiais 15 000 pėdų augštvbėse.
Anglai turėjo didelį-pa
sisekimą.
Nušovė 15 vokiečių
orlaivių, o 25 vokiečių orlai
viai pašauti krito žemėn ir jų
likimas tikrai nežinomas.
T>
anglų pusės žuvo tik du orlai
viai.

V*

Blaivybe.

<

❖

a+a

Blaivininkų Paroda.

Ispanijos valdžia pasiuntė
Vokietijos valdžiai aštrią notą,
kurioje sako, jog jei vokiečių

submarinai nesiliaus skandinę
Ispanijos laivų, tai griebsis
ginklo apsigynimui.
.

*

Kiekvienas, kuris tik per
skaitys mūsų knygelę “PA
ŽINKIME SOCIJALIZMĄ,”
daugiau sužinos apie secijaliz
mą, negu iž visų kitų socija
listiškų knygų, visų jų laikraš
čių ir jų prakalbų.

LOS GOLFĄ SU PREZI
DENTU.

Anglijos užsienio reikalų
ministeris A. Balfour, bešnekė
damas su sekretorium Lansing
Washingtone, pasakė, jog mėgiąs lošti golfą.
Tai Lansing
pasakė, jog prez. Wilson mėTai Bal
Visas socijalizmo mokslas giąs tą pat žaislą.
yra suglaustas ant 16 puslapių four sakė norėtų palošti su pre
knygelės “PAŽIN
SO- zidentu. Turbūt lošimas neuž
CIJALIZMĄ.”
ilgo įvyks

|
X

‘/Ketverge’ balandžio 26 pobaž!♦
nytinėję lietuvių salėje
!•
paroda įvyks.

sekretorius Houston apreiškė
sumanymą nustatyti valgomų
jų daiktų kainas.
Farmeriai
labai pritaria kainų nustaty
mui.

Liepos 16 ir 17 d. Newark’e,
N. J. bus L. D. S. 2-ras Kon
gresas. 2-ram Kongresui vietą
paskyrė L. D. S. 1-as Kongre
sas,-įvykęs So. Bostone, Mass.
laiką — Centro Valdyba savo
susirinkime, laikytame balan
džio 19 d., “Darbininko” re
dakcijos kambariuose So. Bos
tone, Mass.
Kuopos malonės prie 2-ro
Kongreso tinkamai prisirengti,
išrinkdamos į delegatus gerus,
išmintingus vyrus ar moteris ir
parūpindamos savo išrinktie
siems inteikti naudingus įne
šimus, kurie Kongreso apsvar
styti ir priimti mūsų organiza
ciją išjudintu prie spartesnio
veikimo ir augimo.
Turime pažymėti, kad šie
metai nors ir buvo L. D. Sąjun
gai pasekmingi, bet trūko dar
mums agitacijos, organizuotų
darbininkų ir pasišventimo dir
bti L. D. S. naudai. Buvo tam
svarbių priežasčių. Jos 2-rts
Kongresas turės prašalinti ‘ ir
surasti naujas pajėgas, naujus
sumanymus, kurie visą organi
zaciją padarytų ne kokia ten

monotoniška mašina, bet gyva,
veiklia lietuvių darbininkų įs
taiga.
Kongresai mūsų gyvenime
daug ką reiškia, jų nutarimai
yra begalo svarbūs, nes juos iš
neša organizacijos išrinktieji
nariai, todėl padekime visi rim
tai galvoti, kad ir šis L. D. S.
2-ras Kongresas būtu savo nu
tarimais dar svarbesnis, dar
našesnis už pirmiaus atsibuvu
sį.
Lietuvių darbininkų judėji
mas bręsta, plečiasi — padėki
me jam savo širdimis, protu,
veikimu ir energija dar plačiau
į lietuviškas dirvas šaknis leis
ti ir lai tos šaknys iš derlingos
dirvos sučlulpdamos kuogeriausius syvus pagamina vaisių
gausiai visam lietuvių darbi
ninkų luomui.
L. D. S. 2-ras Kongresas, ti
kimės, bus gaivinančia mūsų
organizacijas jėga, kuri visus
išbudins ir išjudins prie milži
niško darbo — brolio lietuvio
apšvietes ir gerbūvio.
Pakelkime galingą ir ste
buklingą lietuvio dvasią.
J. E. Karosas,
LDS. Sekretorius.

Lawrencę, Mass. — Ameri-

SULAUŽĖ SUTARTĮ.
Lynn, Mass. — če ve rykų
dirbtuvių darbininkai savo su
sirinkime apreiškė jog kompa
nijos sulaužė sutartį, pavary
damas juos iš darbo.
Čia už
sidarė 18 čeverykų dirbtuvių ir
paliuosavo 12.000 darbininkų
iš darbo.
REIKALAUJA ALGŲ
PAKĖLIMO.

can Wool kompanija, valdanti
4 dirbtuves ir samdanti 100.000 darbininkų, nutarė pakel
ti algas visiems darbininkams
ant 5 nuoš.
Ne visos dirbtu
vės tos kompanijos yra šiame
mieste.

Washington, D. C. — Wasliington Raihvav and Electric
kompanijos darbininkų vadai
W.
B. Malion ir Edvard
McMorrow
traukia
minėtą
kompaniją teisman reikalauda
mi po $50.000 už jų garbės įžeidimą.
Minėta kompanija
savo Gename paskelbime pava
dino juodu “įstatymų laužyto
jais.” z

New Yorkan suvažiavo ats
tovai kietųjų anglių kasyklų
unijų ir tų kasyklų kompanijų
atstovai.
Mainierių delegatai
apreiškė, jog norį, kad algos
būtų pakeltos ant 20 nuoš.
Kompanai pasakė, jog jei
reikės mainieriams ant tiek pa
Jei nori knygelės, kurią
kelti algas, tai uždėsią po 50c.
perskaitęs galėtum kritikuoti
ant tonos anglies.

sočijaUstus, tai atsiųsk dešim
“darbininkui,” o tuoj
gausi tokią, knygelę.

Kietųjų anglių mainierių y- tuką

ra 175.000.

\
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Vokiečiai galutinai užrūsti
no i rnet įpykino Rusijos socijalistus.
Mat vokiečių submarinšs sutorpėdavo Rusijos
garlaivį Zaria, ant kurio buvo
keletas Rusijos socijalistų, o
tarp jų Karpovičius.
Tai so
cijalistai visai įpyko ant vokie
čių ir dabar kaip siena stovi
prieš taiką su vokiečiais. Iš
leido karštą atsišaukimą, ku
riame išniekina Vokietijos val
džią ir šaukia remti karę.

L D. S. REIKALAI

MŪŠIAI PADANGĖSE. .. L. D. S. KONGRESAS.

Italijos laikraštis Corriere GRAIKIJOS KARALIAUS
PRASIDĖS KONFEREN
ATVYKO IR FRANCUOS
d’Italia skelbia, jog kai Suv.
ULTIMATUMAS.
CIJOS.
DELEGACUA.
Valstijos stojo karėn, tai kaiDabar kai atvyko Ameri
Graikijos karalius Konstan
Balandžio 24 d. atplaukė
zerio šeimyna turėjo konferen
tinas
talkininkų
valdžioms Francijos delegacija į Ameri kon Francijos delegacija, tai
ciją.
Kaikurie šeimynos na
prasidės sujungtos konferenci
pranešė, jog stos prieš juos ką.
Atplaukė ir Hampton
riai norėjo, kad kaizeris atsi
karėn, jei jie jam negvaran- R-oads ir čia jie buvo paimti jos apie karės vedinio reikalus.
sakytų nuo sosto.
tuos sosto.
Reikalauja, kad ant prezidento jachtos MayfloDAUG CHINIEČIŲ FRANFrancijos ąrmija nesiveržti! wer.
KARĖS STOVIS.
CIJOJ IR ANGLIJOJ.
Graikijon ir kad Franci ja ir
Delegacijoj yra Viviani, gen.
Vokietijoj amunicijos dirb Anglija neverstų jo nuo sosto.
Dabar Franci joj ir Anglijoj
Joffre, admirolas Cochpratt ir
tuvės yra po karės stoviu. Pa-, Kitaip jis stos prieš juos ka
jau yra į 20.000 cliiniečių. Jie
kiti.
skelbta, jog bile koks darbinin rėn.
Delegacija tiesiog važiuoja užėmę darbus dirbtuvėse, lau
kas pasipriešinęs dirbtuvėje
kuose, prie vieškelių, o pilie
AVashingtonan.
arba sustreikavęs tuoj bus PRIPAŽINS VENIZELOSO
čiai išvažiavo karėn.
NAUJI PADAVADIJIMAI
Pasikalbėjimuose francūzų
siunčiamas karėn.
VALDŽIĄ.
APIE SVAIGALUS.
delegatai išsitarė, jog FranciSuv. Valstijos ketina priPRIGELBĖS ANGLIJAI.
Rusijos naujoji valdžia iš
ja norinti, kad Amerika atsiųs
LAIVAI IŠPLAUKĖ IŠ
pripažinti laikiną
Graikijos
Argentinos valdžia sutiko leido šitokį padavadijimą apie
tų savo kariuomenės karės lau
LIEPOJAUS.
valdžią Venizeloso senai sada- j
duot
Anglijai 180.000 tonų pardavinėjimą svaigalų.
kan.
Paskui Francija iš Ame
Iš Liepojaus išplaukė vo rytą.
Jei taip padarytų, tai
kviečių ir 20.000 tonų miltų su
Pirmiausia, svaigalai turin
kiečių transportiniai
laivai. karalius Konstantinas būtų ap rikos norinti gauti medžiagos išlyga, kad 200.000 tonų kvie
tieji alkolio virš pusantro lai
Spėjama, jog tai žingsnis prie šauktas nelegališku valdovu, i geležinkeliams, telegrafo ir te čių jai būtų sugrąžinta liepos
psnio užginta visoje Rusijoje.
veikimo prieš Rusiją.
Kur Tai dabar prez. AVilson tyrinę- ‘ lefono įrankių.
mėnesyje iš Kanados.
Išgabenimas užsienin leistinas
Pinigų Franci.ia norinti gau
tie transportai nuplaukė,, tai ja kame karalius Konstantinas
visokio stiprumo svaigalų. Vie
ti
po $100.000.000 kas mėnuo REIKALAUJA APREIKŠTI
ligšiol nežinia.
pasielgė prieš konstituciją ir
tose, kur išdirbama vynas, tai
po ištyrimo turbūt bus pripa | anmokėjimui bilų čia pat AmeTAIKOS
IŠLYGAS.
galima
pardavinėti tokį, kurs
BUVUS BAISI EKSPLIO- žinta Venizeloso laikinoji val i rike.
Vokietijos laikraštis Vossi- turi nedaugiau, kaip 12 laips
i
—
ZIJA.
džia.
che Zeitung reikalauja, kad nių.
Tokio vyno pardavimas
I valdžia apreikštų ant kokių iš
Vokietijoj, AVilhelmsliavene,
NUSKYRĖ KOMISIJĄ.
leistinas ir kituose miestuose,
kaip iš Amsterdamo praneša
NEŠNEKĖKIT APIE
lygų taikintus.
Sako, jog a- bet uždrausti gali vietinė val
Washingtono valdžia jau
ma, buvus smarki ekspliozija.MAISTĄ.
teitvje Vokietijai su 120.000.- džia.
nuskyrė komisiją į Rusiją. Jon
Apielinkėje pridarė daug blėVokietijoj paskleista patėt.
000.000 marki ų skolos bus la
ineina
Elihu
Root,
Oscar
dies.
mijimas:
bai riestai.
Todėl sako už pa
PRITARIA BLAIVYBEI.
Strans ir Morgenthau, buvęs
“Piliečiai, jūsų pareiga yra
sitraukimą iš užimtų vietų Vo
Suv.-Valstijų gubernatoriai
AMERIKONAI KRAUSTOSI. nekalbėti apie maisto reikalus. ambasadorius Turkijoj.
kietija būtinai turi reikalauti pritaria įvedimui visuotinos
Turkija pertraukė diploma Kiekvienas žodis apie tai prikontribucijos.
blaivybės laike karės.
Tas
tinius ryšius su Suv. Valsti gelbsti priešininkui ir yra pa KUROPATKINAS VAŽIOUreikią pagal juos daryti dėl sujomis.
Tai amerikonai iš ten vojingas tėvynei.”
ATSIŲS MOKSLĄVYRIŲ.
JA PETROGRADAN.
taupvmo javų.
skubiai kraustosi.
Ameriko
Iš Berlino norėta pasiųsti Da
Francijos valdžia atsiųs AGen. Kuropatkin, kurs Taš
nai ten turėjo misijinių mokyk nijon 10.000 vaikų.
Jie ten
ĮVEDĖ BLAIVYBĘ.
merikon
komisiją iš mokslikente
buvo
suareštuotas,
dabar
lų ir dabar tos mokyklos tapo būtų maitinami ir auklėjami
Švedijoj įvesta pilna blai
ninkij ir inžinierių. Jie čia
gabenamas Petrogradan.
uždarytos.
kol karė pasibaigs ir dar 6 mė
vybė.
Nebus galima gauti jo
tarsis ir duos amerikonams
Jis yra labai dabojamas.
nesius po karei.
kių
svaigalų
iki gegužio 21 d.
nurodymus apie karinius rei
UŽPULS Iš VISŲ PUSIŲ.
Bet Danija atsisakė juos pri
š. m.
Tas padaryta todėl, kad
kalus.
Atsinaujino žinios apie vo imti.
VAROSI PIRMYN.
socijalistai rengiasi prie gegu
kiečių žygius prieš Rusiją.
žinių demonstracijų, šūkauja aFrancūzai ir anglai nuolatai
SUGRĮŽO.
Baltikoj nutėmyti Vokietijos
IR LIETUVIUS PAMI
pie respublikos įvedimą ir
varosi pirmyn.
Tik po užė
transportai lydimi karinių lai
NĖJO.
Anglijos
premjeras
Lloyd
mimo naujų pozicijų prisieina
šaukia “daugiau duonos.” Tai
Anglijos laikraščio Daįlv padėti daug darbo ir nemažai George buvo išvažiavęs užsie kad laike demonstracijų negau
vųVokiečiai esą prisirengę už Express korespondentas turėjo
trunka iki apsidrūtina. Ypač nin tartis su Franci ja ir Itali tų prisigerti ir riaušes sukelti,
pulti Rusiją nuo žemės, nuo jū pasikalbėjimą su Rusijos jus
Dabar po konferencijų tai dabar uždaryta visos girtutodėl kad vokiečiai apleizdami ja.
rės ir iš oro.
ticijos ministeriu
Kerenskį. vietas paverčia į didžiauisas sugrįžo.
vės.
Rusijos armijų vadas Alek- Ministeris pasakė, jog sausio
pustynes.
sejev rengiasi atmušti užpuo mėnesyje, paskutinėse senosios
Nuo panedėlio iki seredos
limus. .
Socijalistų agentus kviečia
valdžios dienose, Rusijos ar anglai paėmė nelaisvėn 2000
Nesukritikuoįama knygelė
Vokiečiai
bandys išsėst’ mija teturėjo maisto tik 2 die
me
platinti mūsų knveele yra vradu “Pažinkime Socija
vokiečių.
aukščiau Rygos ir perkirsti nom.
“PAŽINKIME SOCIJALIZ lizmą.”
Dabar naujoji valdžia
Mesopotamijoj anglai vėl
geležinkelį vedantį iš Rygos sutvarkius reikalus ir taip kad
MĄ.” Paprastas nuošimtis.
supliekė turkus.
Prie upės
Petrogradan.
net lietuvių, lenkų, ukrainie
Tigris anglai paėmė stotį Sa
čių ir finų pakilęs karinis ūpas
marą ir čia rado 75 garvežius
PALEIDO SOCIJALISTUS. ir jie kovosią iš paskutiniųjų.
or 224 vagonus.
Nuo karės pradžios Vokieti
Paskui ministeris buvo pa
Jeruzolimo fronte
turkai
ja laikė Rusijos socijalistns, klaustas apie socijalistų šūka
PILNŲJŲ BLAIVININKŲ 49-ta kn RENGIASI PRTE ♦♦♦
stropiai drūtinasi ir rūpinsis
kuriuos suėmė Belgijoj po jos vimus apie taiką.
Į tai minis
SENAI VISŲ PAGEIDAUJAMOS NESVAIGINANČIŲ
pastoti anglams kelią Palesti
užkariavimo.
Ligšiol
juos teris atsakė, jog prie senosios
GĖLIMŲ PARODOS.
noj. Pasidarė dideles drutvie- !♦
laikė kalėjime. x Bet dabar pa valdžios dėl taikos buvo dau
tes ir susilaukė naujų sustipri
leido į Rusiją netvarką daryti. giau veikiama, tik tas veiki
«
nimų.
O ten ir taip jau socijalistai mas nebuvęs viešas o dabar,
<
netvarkos yra pridarę.
kuomet viskas viešai apkalba
Dabar pranešama, jog Bul ma, tai taikos klausimas stovi
ŠNEKA APIE MAISTO
KONTROLIAVIMĄ.
garijos socijalistai pradeda su- visai nuošaliai.
siuostyti su Rusijos socijalis
Suv. Valstijų agrikultūros ♦:
Komisija rengimo parodos visus kviečia prisidėti
tai s.
GALUTINAI SUPYKINO.

ISPANIJA GRŪMOJA
KAIZERIUI.

Boston' No.

k
L

prie to šaunaus darbo. Ypač kviečiamos gaspadinės ir
£ merginos
ir aplamai
visi,r kas tik moka padaryti skanų
«
*
A be svaigalų naminį gėrimą-kvasą.. Kviečiame ir tuos,
poryt gali tapti
X kurie šiandien gal
zal da išsigeria, o rytoj,
r
blaiviais. Tai gi visi į darbą, kuriems rūpi blaivybė,
tautos gerovė ir tautos blaivi ateitis...
Taip-gi nepamirškite to, kad kurios pagamins ska
nų be svaigalų gėrimą, gaus dideles dovanas: būtent,
A 5 dol., 3 dol. ir 2 dol. it jų vardai bus pagarsinti. TeiA singam paskirstymui tų dovanų bns pakviestos šios gerb.
A vpafos: kun. J. J. Jakaitis, D-ras P. Jakimavičius ir
vienas vaistininkas. Taip-gi bus parengta ir valgių, kaip
♦♦♦ ir kitur yra daroma. Be parodos bus rodomi judamieji
A paveikslai, laikoma paskaita, o jei bus laiko ir kiti įA vairumai.

X

BLAIVININKAI-RENGEJAI.

ietuvos Vyčių 17
kuopos

TEATRAS!
ŠV. PETRO BAŽNYTINĖJE SALEJE,

SO. BOSTON, MASS.

t
1

Prasidės 7:30 vai. vakare.
ĮŽANGA: 25c. ir 15c.

Bus perstatyta šie veikalėliai:
X
1) “Pagunda.’
' 2) “Tėtė Pakliuvo.”
3) Dialogas “Kareivis ir Oficieris.”
4) “Drilius” merginų.
5) Dainuos gabiausi solistai: P-lės A. Narinkevičiutė, st.
Motiejūniutė, p. D. Antanaičius, J. Varaitis ir kiti. Akom- •
panuos p. M. Karbauskas.
•
Taip-gi dainuos bažnytinis choras po vadovyste p. M.
Karbausko.
Visus prašome ateiti, tuomi paremsite L. Vyčių 17-tą kuopa.

KOMITETAS.

4

DARBININKAS.

2
KARES,
VAISIAI.

Eina iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomis.
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:
Metams tris kartus savaitėje...........................
Užrubežyje metams..............................................

$3.00
$4.25

Kiekviena buvusių didžiųjų
karių atnešė pasaulin daug įvairių radikališkų permainų,
kurios staiga įvykdamos pa
saulio politišką ir visuomeniš
ką išvaizdą iš pat pamatų pa
mainydavo.
Žinoma, su lai
ku staigių permainų šiurkštu
mai ir nedatekliai išsilyginda
vo ir dasipildydavo ir viskas
grįždavo normalėn vėžėn.

tam dienraščiui yra nemažai
sudėta ir jis netrukus žada pa
sirodyti.
Dideli “Darbimnko” prieteliai ir rėmėjai sako,
SEKTINAS
Visi pasinaudokite jums teikiamomis dovanomis Lietu
kad tuo dienraščiu būsiąs
PAVYŽDIS.
‘ ‘ Darbininkas. ” Už šios žinios vių Darbininkų Savaitėje nuo balandžio 29 iki gegužio 6 d.
Toje savaitėje visi mūsų agentai, L. D. S. kuopos ir vi
Rusijos nauja valdžia atsi-, teisingumą neatsakome, bet
si
knygų
platintojai yra ingalioti duoti dovanoms mūsų pui
visako
šiuo
katalikų
atbudimo
sako muo Konstantinopolio ir
kų Kalendorių tiems, kurie pirks knygų už $1.00.
kitų svetimų šalių miestų ir laiku galima tikėties.
Skyrium Kalendorius toje savaitėje bus par
provincijų užgrobimo, nes tai
•
duodamas
nupiginta kaina — vietoj 25c. bus po 15c.
esą nedemokratiška.
Šitą iš
ATSISVEIKI

Visi
užsirašantieji
“Darbininkų” ir ant pusmečio gaus nuo
mintingą Rusijos diplomatų
NIMU
RAUDA.
agentų Kalendorių.
žingsnį turėtų pasekti lietuviš
Toje savaitėje mūsų agentai, knygų platintojai ir L. D.
“Tėvynė” išlydėdama Šliu
ki liberalai, kurie bepaliovos

Trupiniai

Dovanos, Dovanos.

Beabejonės ir ši didžioji ka užgrobimo tikslais landžioja pą iš Amerikos graudingai,
rė, kurios sukuriu visas pasau pas katalikus ir savinasi jų į- balsiai ir iškilmingai rašo, kad
lis pakliuvo, duos begalo daug staigas. Be to mūsų liberalai daktaras per virš trisdešimts
The Lithuanian tri-weekly paper.
ir labai svarbių permainų. Jau
metų kovojęs ir dirbęs Lietu
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St. vienas iš tij permainų matome. būdami tik mažutėje tautos da
lelėje ir demokratizmą po ko vos atbudavojimui, šviesda
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Rusijos carizmas su visu savo jų mindami, visai tautai įsa mas jos sūnus ir dukteris iške
Subscription Rates:
autokratiškumu griuvo ir dau kymus rašo ir nori, kad visa liavusius Amerikon.
giaus jis nebegrįš, nes demok Lietuva liberališkai manytų.
Yearly .................................................................
$3.00
Taip, taip, gerbiamieji. Per
ratizmas jo vietą užėmė. Ko
6 months........... ................................................
$1.50
Būti] labai pageidaujama, trisdešimts metų daktaras Šliu
kioje formoje tas demokratiz kad Rusijos revoliucija ir mū- pas tiek daug socijalistų Lie
Foreign countries yearly.............................
$4.25
mas apsireikš Rusijos politi Sll liberalus išmokinti] protau- tuvai prigamino, kad pats
“DARBININKAS”
koje, ekonomijoje ir visuome ti.
dabar negali išsižioti, tuojaus
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.
nėje, šiandieną dar sunku pa
sūnūs ir dukterys jam į plau
♦
*
sakyti. Dabar ten verda ko
kus kimba. Darbas išties mil
MES IR SO
čių darbininkų. Mūsų Strei- va su išlaukiniais priešais, ei
IEŠKO
žiniškas ir “Tėvynė’ ’nuo šir
CIJALISTAI.
kierių fondas dar mažutis, nes na smarkūs susirėmimai tarp
dies gali juomi pasidžiaugti.
VARDO.
partijų vidujinėje politikoje.
“Lietuva” likosi labai ne Lai gyvuoja triukšmadarių ir
Mūsų idėjos priešai nesnau kuopos šaltai į tą dalyką pažiū Momentas labai intemptas ir
rėjo.
Tuo
tarpu'
socijalistų
patenkinta, kad katalikų laik keršto tėvas!
džia. Kol mes kalbamės ir ta
nenormalis, kad galėtų raiš- raščiai “Lietuvą,” “Vienybę
namo
fondas
jau
siekia
$9.000riamės apie savo vidujinio gy
*
*
naujos tvarkos galutinas i LietuvninkųJ’ ’ ir visus jų pase
venimo tobulinimus, jie, žiū 00, 1kuriuos patys darbininkai^kiai
formas parodyti. Bet vis-gi kėjus vadina: liberalais, laisva
GALANDA
rėk, jau ką nors savo naudai sudėjo. Kur nepažvelgsime,
reikia
tikėties,
kad
Rusija
pavisur
daug
trukumą,
nedatekDANTUKUS.
maniais ir liberališkais tantiišpildė ar bent imasi pildyti.
siliuosavus
nuo
despotizmo,lainį^ai®
lių.
Kad
juos
užpildžius
rei

Rusijos
nauja valdžia, rods,
.
Jų
vardas,
sako,
ePas juos partija — šventenybė,
ku susitvarkys ir naujų šalies sąs “tautininkai.” Ir jei “Dar žada konfiskuoti buvusio ca
kia
būtinai
dvieju
dalyką.
idealas, kuriam jie nesigaili
1. Kad visi katalikai kaip valdymosi kraštutinybių ne pa bininkas” su “Draugu” pa ro, klioštorių ir cerkvių žemes
darbo ir laiko. Pas mus daž
vienas
stotų j darbą,- drąsiai seks.
mirš liberalus pavadinti “tau ir jas atiduoti valstiečiams.
niausia partija papuošalas, kuSu
politiška
valdžios
per

savo
mokslą
ir
idėjas
skleisda

tininkais,” “Lietuva” katali ‘ ‘ Laisvė ’ ’ .išreiškia pageidavi
riuomi mėgiame pasigrožėti,
maina,
mainysis
ekonomiška
mi
lietuvių
tarpan.
kų laikraščins apšauksianti da mą. kad Lietuva būtų vėl prie
bet kartais labai tingime jos
šalies
išvaizda.
Ne
išnyks
dar
2.
Kad
kiekvienas
lietuvis
Rusijos prijungta, nes tuomet
vatkų organais.
naudai padirbėti. Kodėl taip
iš
Rusijos
buržuaziškumas,
ka

savo
katalikiškų
organizacijų,
būsią galima ir lietuviškų ba
Keistas
“
Lietuvos
”
argu

yra ? Esame nerangūs.
pitalų
galybė,
kaip
to
nori
so

laikraščių
ir
prakilnių
sumany

mentavimas. Dėlto, kad ji y- žnyčių žemes konfiskuoti, ku
Socijalistai savo partiją ir*
cijalistai,
bet
daug
svarbių
at

mai
būtų
rėmėju,
skleidėju
ir
ra liberališka, jos tokia vadin rių, tiesa pasakius tiek daug
idėjas platina gana pasekmin
apaštalu.
mainų
galės
būti
žemės
klausi

ti negalima. Išeina visai taip, nei nėra. Vargiai jomis Pruseigai ne dėl to, kad jos būtų tei 
me
padaryta.
Tuomet
mūsų
darbas
bus
kad Agotą pavadintumei Bar ka su savo draugais pasitenkin
singos, bet dėlto, kad kiek
Dideli
plotai
žemės
Rusijoj
pasekmingas.
bora, o Jurgį Petru. Ir kam tų. Bet kas indomu, kad “Lais
vienas socijalistas yra uoliu sa
iki šios karės buvo valdžios čia “Darbininkui” su “Drau vė” Bažnyčią griaudama, ne
vo partijos agentu, rėmėju ir
NERVAIS
kontrolėje arba pilnoj atskirų gu” kaišioti svetimus vardus sidrovėtų visą. Lietuvą už men
gynėju. Atkakliai jis už savo
žmonių nuosavybėje. Po ka jei visi žino kad jie yra kata ką gabalą žemės svetimiems
SUSIRGO.
partiją agituos, nežiūrint, kad
parduoti.
ir didžiausių pasipriešinimij
Rusijos revoliucija daugiau rės, tos žemės platumos, nau likiški.
jai
valdžios
formai
susidarius,
Gal “Lietuva” nori, kad
susilaukia. Ujamas iš vienos sia bene sujudino lietuvius.
♦
*
stubos, neš savo laikraščius, Liberalai džiaugiasi iš Rusijos bus parceliuojamos, skirsto mes atsidėkuodami už davat
knygas į kitą ir pagalios suran liberališkos valdžios, socijalis mos bežiamiams arba mažaže kas, apšauktame ją lietuviška KAS PAGIMDĖ
“MOTERŲ BALSĄ.”
da tiek pasekėjų, kiek yra rei tai laukia žemiškojo rojaus, miams už tam tikrus atlygini pletkininke ir pelų maišu.
mus.
Žmonių
darbininkų
k
le
Vyrai!
Jei netikit, tai klau
kalinga, kad jų partija pati katalikai demokratizmą svei
sa
ingy
s
daugiaus
intekmės
ša

sykit, ką apie tai “Laisvė”
. išsilaikytų ir dai* keletą lai kina. Visi laisvai Rusijai pri-'
rašo:
?
kraščių agitacijai už savo i- taria ir, rods, čia nereikėtų lies valdyme ir arčiau savo rei
PLAČIAI
”1
Kapsukas
pribuvo
Ameri

dėjas užlaikytų.
Energijos nei pykti nei barties. Bet “ A- kalų atsistos. Demokratiška
PRAŠNEKO.
me
surėdyme
kova
tarp
kapita

kon
birželio
mėnesį.
Brookir pasišventimo neprošalį bū merikos Lietuvis” iš didelio
Sus. Liet. Amerikoje lei
lyne, pas J. Šukį susirinko
tų ir mums iš socijalistų pa džiaugsmo labai susinervavo ir lo ir darbo dažnai pasibaigia džiamas moterų ir vaikų laik
darbo
laimėjimu.
Jei
Rusijos
draugų būrelis, tarpe kurių
siskolinti.
num. 16-tame baisių dalyki]
raštis “Tėvynė” kaikada la
darbininkai
susilauks
'iš
naujų
nebuvo nei vienos moteries.
Žinoma, mes socijalistus vi prišnekėjo. Turbūt bepartybai plačiai dalykus aiškina, ne
permainų
sau
palengvinimų
ir
Tenais tai faktiškai ir nutar
sais žvilgsniais prakilnume ir viškoje padangėje kas nors su
lyginant penki šimtai vėjų pro
ta leist “Moterų Balsą.”
padorume sumušame, bet iš gedo arba suįro, kad tokios pagerinimų nuoširdžiai iš to tavo ausis praūžia ir nieko ne
mušti jų galutinai iš pozicijos nepaprastos egzaltacijos ban- pasidžiaugsime. Visuomet dar lieka. Tūla poni Tamsioji
Nėra dabar ko ir stebėtįes,
neįstengiame. Jie moka tran gon šmurktelėjo vienas bepar- bininkų klesos reikalai mums Naktis, kalbėdama apie lietu kad “Moterų Balsas” taip
arti širdies stovi ir jei kur dar vių moterų laikraščius maž socijalistiškai ir kapsukiškai
šėjas kasti, moka organizuo- tyviškų laikraščių.
bininkai
laimi, pažymime tai daug šitaip juos apibudina:
ties.
skambėjo. Tenai moterų bal
“Amerikos Lietuvis” rašo:
su
ypatingu
smagumu.
Mūsų pusėje teisybė. Jei
Tie veikėjai, kurie dar taip :
“Geras laikraštis socijalis- so ir su žiburiu nesuieškosi.
Be Rusijoj įvykusių permai čių “Moterų Balsas,” geras Viską gamino andarokiniai vy
tik daugiau tos teisybės apaš
nesenai šaukė, jogei lietuviai
nų,
galima spėti, kad karė katalikių “Moterų Dirva,” ge rai.
talavimui padėtume darbo,
esą caro įnamiais (kampinin
perblokš
ir Vokietijos milita- ras laikraštis liberalių moterį]
lengvai galėtume socijalistų vi
kais), kurie skelbė amžiną ko- '
ešas pastangas sukreivinti lietu
vą revoliucijonieriams, siun rizmą, kurs amžius slėgė visą organas ir visi lietuviai turi iš
L. VYČIŲ PARODA.
vio darbininko dvasią, protą
dė Lietuvos žmones išdavinė- 1pasaulį, užgniauždamas burną to pasidžiaugti.
Man patekus į L. Vyčių pa
skelbėjams. Ir
ir širdį ant niek paverštį. Mes
ti juos'valdžiai, kurie viešai demokratizmo
*
Norėdamas “Tėv.” patari
rodos
komisiją ir jau esant
daugiau turime ir mokslo vyrų,
it oficijaliai gyrėsi jogei jie kitose viešpatijose turės daug mų klausyti ir juos gyveniman
kurie gali tvirtais darodymais
padėjo malšinti “kramolą,” 1dalykų pasikeisti. Ypač gi ši įvykinti, padaviau katinui ant trumpam laikui iki L. Vyčių
sočijai izmo klaidingumą išaiš
šiandien tie dvasios vergai, karė yra pavojinga karaliams syk pipirų, sviesto ir cibulių. Kongreso, ar bebus galima ką
absoliutizmo prieteliams. Katinas sviestą suvalgė, o į pi pradėti. Tuomi ir atsišaukiu
kinti.
Reikia tik, kad tie
matydami revoliucijonierių ir
:
darodymai pasiektų kiekvieno
pergalę, skubinasi pirmi svei- 'Turbūt jie visi suras sau galą pirus su cibuliais nemalonėjo į visuomenę: ar kas rengiatės
šioje didžioje karėje. Ir iš to nei atsigrįžti. Gal moterys iš- prie L. V. parodos, ar turėsit
lietuvio stubą.
kinti naująją Rusiją.
i
kas ką, L. Vyčių kuopos ir pa
Turime savo krikščioniško
Jei taip būtų parašęs soci bus tik nauda visai žmonijai, riš kodėl taip atsitiko?
vieniai nariai. Malonėkit grei
mokslo, idėjų ir prakilnių su jalistų “Šakės-Kardas,” nebū kuri arčiau prisišlies demokra
tai pranešti man nors mažą ži
manymų skleidėjais tapti, a- tume nei kiek stebėjęsi, bet tizmo tvirtovės.
nelę, kas ką manot turėti dėl
paštalauti juos visados ir vi kuomet bepartyvis laikraštis
NAUJI
\
parodos. Visų lauksiu.
sur tarpu savųjų viengenčių. pradeda iš piršto insinuacijas
APAŠTALAI.
“DARBININKAS ”
(The Worker)

S.kuopos turės naujų, šviežių, tinkamų vasarai knygelių.
Tik ką išleidome nepaprasto indomumo knygelę vardu —

Tai naujoviškiausia “Darbininko” išleista knygelė, kuri
tinka ir katalikams ir socijalistams.
Drišiol dar niekas nebu
vo išleidęs tokios knygelės apie socijalizmą, kuri tiktų ir kata
likams ir socijalistams.
Dailiai išleista, ant brangios popieros ir kaštuoja tik 10c.

Lietuvos Žemės Banko”
reikalais

♦

♦

•

♦

•

Nereikia čia laukti kol koks
apšviestūnas, inteligentas pa
skatins, bet apsiginklavus tuo
mokslo ir idėjų elementarišku
pažinimu,., nešti jį į Įritu širdis
ir šviesti už savę.^rųąžiąu su
prantančius.
Paimkime, kad ir darbinin
kų klausimą.
Kaip senai jis
pradėta pas lietuvius rimčiau
svarstyti?
Nuo poros metų
pradėta tik darbininkų klausi
mą atsakančiai rišti.
Iki tam
laikui darbininkais savo nau
dai pasirūpindavo draugai so
cijalistai.
Paskelbdavo, kad
jie esą darbininkų prieteliais,
.ir darbininkai pas juos patari
mų ir pagelboe ieškodavo, nes
kits niekas apie darbininkus
nesirūpino.
Dar ir šiandieną
trunku lietuvius intikrinti, kad
socijalistai juos prie blogumų
veda, nes socijalistiška prietelystė per giliai jau savo šak
nis į lietuvio sieląsįsileido.

laužti, tai čia yra jau kas ne
paprasto.
Priplepėti bilekašpataikys, bet kaip bus su darodymais. Gal ‘ ‘ Amerikos Lie
tuvis,” socijalistų spaudą fmmušęs “gražiais išsireiškimais*
malonės priparodyti kas tie
“dvasios vergai,” “kramolos”
gaudytojai yra, kurie sveikino
Rusijos valdžią ir sakėsi esą
laisvės ir demokratizmo šali
ninkais.
Padorumas ir pilie
tiška drąsa, jei tokie dalykai
“Amerikos Lietuvio” redakci
jai yra žinomi, mokina ne intarinėti žmonių, kandžiojant
juos pasaliais, bet viešai apie
tas ypatas apreikšti visuome
nei, kad paskiaus nebūtų be
reikalingų spėliojimų.
Ir kuomet “Amerikos Lie
tuvis” aiškiai dalykus išdėstys,
tada tuos baisius “kramolos”
gaudytojus visi pažinsime ir
“ne veltui” bus “Amerikos
Lietuvio dirksnių suį rimas.

L. D. Sąjunga dar negali
Dabar-gi esame linkę ma
pasidžiaugti dideliu narių skai nyti, kad su “Šakės-Kardo”
čiumi.
Jai trūksta pasišven redaktorium Neviacku sykiu
tusių darbininkų, stoka pas _pas “Amerikos Lietuvį” atsikatalikus dar agitacijos iš pa- kraustė ir pate “šakizmas.”
L"

GRAŽUS
.
>
SUMANYMAS.
P. V. Vaškevičius iš Newark,

N, J. prisiuntė mums storą
knygą, kurioje gražioje tvar
koje sulipdyta iš anglų laik
raščių iškarpos, kuriose rašo
ma apie lietuvių veikimą Newarke, N. J. Kaikurios iškarpos
begalo indomios. Laikui bė
gant jos gali ingyti istorišką
svarbą ir rašant Amerikos lie
tuvių veikimo istoriją būtų ge
ra jai medžiaga. P-nas V. Vaš
kevičius ir toliaus iškarpas ža
da rinkti.
Sumanymas labai
gražus. Patartume ir kitų ko
lonijų lietuviams tą pavyzdį
pasekti.

Pakvitavimas. Čekį ant $3.-

J. K. Miliauskas,

.. Tiesą pasakius jie jau seni,
ftes visi gerai SL ASeTaS “'i
' Broo^K^.
~
Šimkų ir M. Šalčių,kurie''«avo laiku daug triukšmo Ame
rikos lietuvių tarpe buvo pri-' NAUJOSIOS ANGLIJOS VYdarę*.
t ^CIŲ APSKRIČIO ŠUVA- "
Dabar pp.įSt Šimkus ir M.
ŽIAVIMAS.
.»
Šalčius naujoje misijoje atsi
Iki mūsų Naujosios Anglijos
dūrė- Liberali] “centralinis”
apskričio
suvažiavimo beliko
koifiitetas pasamdė juos erzin
ti lietuvius prieš lietuvius ir vos keletą dienų, nes jis įvyks
siunčia į lietuviškas kolonijas balandžio 29 d. 2 vai. po pietų
agitacijas už laisvamanybę va šv. Petro bažnytinėj salėj, So.
Bostone.
ryti.
Visų brolių delegatų ir se
Liberališkas apaštalavimas
serų
delegačių maloniai pra
prasidės nuo Rytų ir Vakarų.
Liberalų nauja misija ir jos a- šau laiku atvykti.
Bus, svarstoma milicijos
paštalai senu papročiu bus pa
klausimas,
“Vyčio” reikalai ir
vadinti Lietuvos gelbėtojais,
bet Lietuvą ant tiek gelbės, ant tt
Su pagarba
kiek tas jiems bus reikalinga
P. Zataveckas,
kovai su katalikų tikėjimu ir
Pirm.
N.
Anglijos Vyčių
Bažnyčia.
Abskričio.
į

36, siųstą mano vardu gavau
nuo kun. J. Aleknavičiaus iš
Lowell, Mass. Pinigus indaDAR VIENAS
Jei perskaitysi knygelę
viai kaip buvo laiške pažymėta
DIENRAŠTIS.
“Pažinkime Socijatizmą,” tai
buvusio Bostono Lietuvių Die
Iš gana
įtikėtinų šalti- mesi į žalį vistu kitus socijalisnos K-to iždininkui, K. Jurge- nių sužinojo
kad Rytuose tiškus raštus ir laikraščius, nes
liūnui.
pienuojama ideigti naujas ka

talikiškas

iš tos knygelės viską apie jį su~
‘
Pinigų žinosi.

LINKSMA ŽINIA.

Mūsų kolonijas nesenai aplėkė linksma žinia. Kun. Jonas Žilinskas suorganizavo Lie
tuvos Žemės Bankui pirmus
šimtą tūkstančių dolerių. Tas
faktai yra taip svarbus, Lie
tuvai ir lietuviams, kad jį ly
ginti nebent būtų galima su
vokiečių paskelbimu Lietuvos
neprigulmybės. Vieni vokiečiai
nesuteiks mums neprigulmy
bės. Pagaliaus jeigu ir galė
tų suteikti, tai maža iš jos bū
tų nauda Lietuvai, jeigu pa
tys lietuviai nemokėtų savo
laisve naudoties. Vokiečiai
kaip bematant laisvą Lietuvą
padarytų savo provincija, kur
po keliolikos metų girdėtumei
daugiausiai vokiečių kalbą,
kaip kad dabar Prūsų Lietuvo
je. Tam tikslui užtektų tik
vokiečiams pastūmėti savo mi
lijonus ir išpirkti bent pusę
Lietuvos žemės.

šia, gyva lietuvių meilė prie
savo žemės. Savo pavyzdžiu
jie uždegs šimtus ir tūkstan
čius brolių lietuvių, kurie vi
si šoks gelbėtų Lietuvos žemės
nuo jai grasančio pavojaus.
Antras šimtas tūkstančių plau
kia jau daug greičiau, negu
pirmas. Tiems kitiems dabar
jau bus daug drąsiau pirkti
“Lietuvos Žemės Banko” Še
rus, nes jau yra padaryta ge
ra pradžia ir veikia jau nebe
vienas žmogus, bet organizuo
tas kūnas, visą gi reikalą ve
da visuomenės ingaliotiniai.
Tarpe pirmųjų šėrininkų
mes matome įvairių luomų lie
tuvius.

Bet kaip džiugina tas faktas,
kad didelė didžiuma pirmųjų
šėrininkų — tai ne kapitalis
tai, ne kunigai, ne profesijonalai, ne biznieriai, bet lietu
viai darbininkai ir darbininkės.
Jeigu jie suprato ir atjautė ši- •
to reikalo svarbumą, tai be abejonės Lietuvos ženiė bus iš
Bet dabar to jau nebus. Lie gelbėta ir mūši] tautai šviečia
tuvos žemė liks lietuvių ranko šviesi ateitis.
se. Tiesa, nedidžiausi tai pi
Eilėje straipsnių per laik
nigai — šimtas tūkstančių do
raštį
“Darbininką” pasisteng
lerių. Bet jie — tai tik pir
siu
išrodyti
skaitytojams, kaip
mas kvieslys, pirmas šauks
mas: gelbėkime Lietuvos žemę! brangi yra lietuviams jų gim
Tą pirmą šimtą tūkstančių toji žemelė, kokie jai grasė ir
sudėjo 198 Amerikos lietuviai, tebegraso pavojai, kaip lietu
pasitikėję tik vienu žmogumi: viai stengėsi ir dabar stengiasi
kun. Jonu Žilinsku. Tiesa, tas tuos pavojus prašalinti, kokią
žmogus didelis mūsų tautoje. gerą progą dabar turi lietuviai
Vienu tuo savo žygiu jisai už saugiausiai ir pelningiausiai įrašė savo vardą aukso raidė vestinti savo pinigus į “Lie
tuvos Žemės Banko” serus ir
mis mūsų tautos istorijoje.
tt.
Bet gražus ir girtinas dar
Kadangi dalykai begalo
bas tų pirmųjų “Lietuvos Že
mės Banko” šėrininkų, kurie svarbus, paprašysiu “Darbitadaį kada dar nieko nebuvo, ninko” skaitytojų su atyda
rizikavo ir dėjo pirmus šėrus. sekti visa, kas bus rašyta aJie savo darbu parodė, kad pie “ Lietuvos Žemės Banko”
gyva dar yra mūsų tautos dva- reikalus.
F. S. K.

DARYKIME NAUDĄ SAU mūsų tėvynėje mūsų nedidelę
pramonę užgrobtų atėjūnai ka
IR TĖVYNEI.

Sumanyta ir gera pradžia
jau padaryta dviem labai svarhiem dalykam — uždėta. Lįe-

tuvos Atstatymo Bendrovė ir

pitalistai ir paskui mus smaug
tų, bet sudėkime savo dolerius
į krūvą, padarysime milijoni
nius kapitalus, tai mūsų Ben
drovės, Bankai veiks su milijonierio galybe.
,
, »

jau kaip ir suorganizuotas
Lietuvos Žemės Banka.
L. Atstatymo Bendrovė ir
—L. A. B-vė jau inkorporuota, Lietuvos Žemės 'Bankas ypač
valdžios užtvirtinta. ;
tuomi pasitikėtini, kad ten yDabar tik viefto dalyko rei ra atsakanti, reikalus supran
kia. O tai to, kad kuodidžiau- tanti vyrai.
Užtad nieko nelaukdami imsios žmonių minios suprastų jų
svarbą, kad suprastų, jog pri kime šėrus.
sidėdami prie L. A. B-vės ir
Baigkime organizavimą L.
prie Lietuvos Žemės Banko tu
A- Bendrovės ir L. Ž. B-ko tuo
rės kartu ir sau naudą ir pada
jau, kol karė eina, nes karei
rys didelį tėvynei gerą.
pasibaigus prasidės nauji dar
\ Tie vyrai, kurie sumanė ir
bai, nauji reikalai, naujas
veda reikalus tų įstaigų ištikro
veikimas.
yra pasidžiaugtini ir vieni nau
Visi žinokime, kur kreip
dingiausių veikėjų mūsų vi
tis. Lietuvos Atstatymo B-vės
suomenėje.
adresas:
Mano troškimu yra, kad
Lithuanian Dvlp Corpor.
visi veikėjai remtų, aiškin
*200
5-th Avė. Room 1125a.,
tų gyvu žodžiu ir raštu apie
New York, N. Y.
tas naudingas įstaigas.
Lietuvos žemės Banko ad
Nubuskime lietuviai kon
centruokime savo jėgas. Atė resas:
Rev. J. Žilinskas,
jo demokratiški laikai, minios
50 6-th St,
vis daugiau žiūri į visuomenės
reikalus, vis daugiau griebia
So. Boston, Mass.
si prie veikimo. Mes lietuviai
Jonas Ulickaa,
Benthleyville, Pa.
darbininkai nelaukime,
kad
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DARBININKAS.

Katalikų suvažiavimo
Protokolas.

Kas girdėti lietuvią kolonijose.
-------------------------------

BRIDGEPORT, CONN.
Blaivininkų judėjimas.

AM. LIETUVIŲ KATALIK.
ORGANIZACIJŲ DELEGA
TU SUSIVAŽIAVIMO
PROTOKOLAS.
Susivažiavimą sušaukė Am.
Lietuvių Taryba tikslu suor
ganizuoti tam tikrą komitetą
rinkti aukoms vien tik nuo sve
timtaučių nukentėjusiems dėl
karės lietuviams Europoje.
Susivažiavimas įvyko bal. 11
d. 3 P. M. Šv Pan. Apreiškimo
parapijinėje svetainėje Brook
lyn, N. Y.
Susivažiavimą atidaro kun.
Dr. Pr. Augustaitis Am. Liet.
Tarybos sekretorius. Jame da
lyvauja šie organizaci'ji] atsto
vai:

tik nukentėjusiems dėl karės
Balandžio 15 d. 1917 m. 18
lietuviams, be jokio nuošimčio kuopa laikė susirinkimų šv.
kitiems tikslams.
Jurgio parapijos. svetainėje.
VU. Nukentėjusiems dėl ka Daug svarbių reikalų apkalbė
rės lietuviams aukoms sudėti ta ir nutarta surengti prograC. Valdyba pasirūpins banką mėlis su įvairiais pamarginimais.
Jau išsimokino veika
New-Yorkę.
lėli “Degtinė.” Vaidinama bus
> VHI. Am. - R. F. for etc... bal. 29 d. nedėldienį. Bus pra
centro raštinė steigiama Newkalbos, monologai, deklama
-Yorko apylinkėje.
cijos, solo dainuos p-lė O. MiIX. American Relief Fund liausčiutė, p-lė K. Bezgeliutė.
for war widows and orphans of Pil. BĮ. vietinė kuopa nors lig
Lithuania rūpinsis kuopasek- šiol mažai veikė per nesilanky
mingiausiai pasinaudoti šv. Tė mų narių į susirinkimus, bet
vo skiriamąja geg. 20 d. nu dabar mažas būrelis smarkiai
kentėjusiems dėl karės lietu darbuojas.
viams sušelpti. Tuo tikslu:
Aš čia.

1) atsišauks į visos Ameri
kos episkopatą.
Nuo Am. Liet. Tarybos:
2) Kreipsis į Am. katal. or
1. Kun. Dr. P. Augustaitis ganizacijas:
2. Kun. J. Dobužinskas.
a) Am. katal. draug. fede
Nuo Tautos Fondo:
raciją.
3. Kun. J. J. Jakaitis.
b) Vokiečių katal. draug.
Verein’a;
UI. Nuo Susiv. L. R. K. A.:
c) lenkų draug. susivieniji
Kun. N. Petkus,
mą;
Mat. Milukas,
t
d) žymesnius asmenis.
Ks. Strumskis.
3) Pasiųs delegatus į Apaš
IV. Nuo Liet. Vyčių:
tališką delegatą AVashingtone
Al. Aleksandravičius,
ir į vietos vyskupus.
Jonas E. Karosas,
4) Skyriai padarys tą dieną
Julius Kaupas.
gavę valdžios leidimą “tag
V. Nuo A. L. R. K. Mot. Są-gos: day.”
F. Aleksandravičienė,
Delegatai į AVasliingtoną iš
A. Bendaravičienė,
rinkti: kun. V. Dargis ir kun.
K. Dumblienė.
J. Ambotas.
VI. Nuo A. L. R. K. Spaudos
X. Centro Valdyba.
Draugijos: Pirmininkas:
V. Vaškevičius,
Kun. Dr. Pr. Augustaitis,
B. Vaškevičiutė.
614-W. Mahanov Avė.,
Malianoy City, Pa.
VII. Nuo Am. L. R. K. Kunigų
Sąjungos:

Vice -Pirmininkai:

I. J. Miliauskas,
1910 Carson Str.,
Pittsburgh, Pa.
II. Kun. N. Petkus,
259 N. Fifth Str.,
Brooklyn, N. Y.

Kun. Jon. Ambotas,
Kun. N. Petkus.
■^VII.Nuo L. Darb. Sąjungos:

Jonas J. Ramanauskas,
A. Staknevičius,
^•P. Montvila.

Sekretoriai:

I. Kun. J. Švagždvs,
147 Montgomery Str.•5
Paterson, N. J.
H. P-lė B. Vaškevičiutė,
71 Warwick St.,
Newark, N. J.
III. P. Julius Kaupas,
456 Grand St-,
Brooklyn, N. Y.

IX. Nuo ALRK. Vargonininkų
Sąjungos:

;•*.

P. M. Radzevičius,
J. Kvedaras.

X.

Nuo A.L.R.K. Federacijos:

t

Kum J. Ambotas.
XI Nuo AL.Piln. Blaivininkų:

Kun. J. Švagždys.

LEWIST0N, ME.
šauniai veikia.

Čionykščiai vyčiai, kad pa
ima kokį darbą arba kokį ren
gia vakarą, tai atlieka atsa
kančiai. Balandžio 14 d. sta
tė scenoj 5 veiksmų dramą
“žmogžudžiai.” „Atliko tik
rai gerai. Jau iš darbininkų
negalima geriau norėt. . la
biausiai atsižymėjo Grigas, se
nas kareivis — A. Varoneckis,
taip-gi ir Jurgis, bernas — N.
Mikštas ir jo žmona nastė —
Z. Blažaitė gerai atliko savo
roles nes buvo svarbiausios ro
lės. Galima sakyt atliko gerai
visi. Tarpais deklemavo ma
žos mergaitės eiles, taip-gi ir
vienas vyras deklemavo. Pa
baigoj sudainavo keletą dainų
Vyčių choras, vedamas uolaus
veikėjo p. I. Chuzo. Dainos
gerai nusisekė. Labiausiai Vy
čių imnas. Publika gausiu
delnų plojimu iššaukė antru
kartu dainuoti.
Publikos buvo beveik pilna
svetainė ir visi buvo užganė
dinti. Liks pelno apie $25.00.
Čia yra prie Vyčių 2 kuo
pos keletas mergaičių ir vai
kinų, kurie labai darbuojasi.
Ypač veikia p-lės V. Vaičiulaitė ir M. Dailidaitė, net miela
ir žiūrėti, kaip pašventusios sa
vo spėkas dirba, kad tik būti}
viskas kuogeriausiai.
Naujas Korespondentas.
NEWARK, N. J.

Iždininkas:

Beto dalyvauja susirinkime p. B. V. Vaišnoras,
da šie asmenys:
1514 Carson Str.,
Kun. V. Dargis, kun. V. Ma
S. S. Pittsburgh, Pa.
tulaitis, kun. J. Kasakaitis, Iždo globėjai:
kun. J. šupšinskas, kun. J.
I. Kun. V. Matulaitis,
Miliauskas, p. V. Lukoševičius,
New Philadelphia, Pa.
Kaz. Vaškevičius.
2. A. Staknevičius,
Susirinkimo vedėjai išrink
85 Bay Avė.,
ti p. V. Lukoševičius pirminin
Bloomfield, N. J.
ku, kun. Dr. Pr. Augustaitis ir Komiteto nariai:
p-lė B. Vaškevičiutė sekreto 1. J. E. Karosas,
riais.
242 W. Broadwav,
Nutarimai:
So. Boston, Mass.
I. Katal. organizacijų atsto
2. V. Lukoševičius,
vai susirinkę Brooklvne Bal.
Minersville, Pa.
11 d. 1917 m. pasekmingesniam
Susirin. pirm.:
aukų rinkimai nuo amerikiečių
nukentėjusiai Lietuvai įsteigia
tam tikrą komitetą, kuris dar
buosis ir vien tik amerikiečių
II. Naujoji organizacija va- ;
dinsis: American Relief Frnid ;
for war widows and orphans of
Lithuania. >
v ’* * . /. ■ ,į
III. Am- R. F, for war wi- į
dows and orphans C-tro valdy- |
ba susideda iš 12 narių: 1 pir- |
jnininko, 3 vicepirm., 3 sekre- (
torių, 1 ižd., 2 iždo globėjų ir |
2 kom. narių.
IV. Am. R. F. for etc. veiks
amerikiečių tarpe, tverdamas <
savo skyrius ypatingai didės- ,
niuose miestuose.
1, skyrių suorganizavimui
kreipsis į vietinius T. Fondo
komitetus ir šiaip žymesnius
asmenis.
2) rūpinsis įtraukti į gar
bės narius žymesnius ameri
kiečius.
' .
j
V. Am. R. F. for war wi- (
dows etc... veiks bendrai su ]
Tautos Fondu, bet kiekvienas (
-savo dirvoje, turėdamas ben- j
-drą iždininką ir bendrus sei- ;
mus.

VL Am. R. F. for war widows and orphans of Lithuania
visos surinktos aukos eis vieni

V. Lukoševičius,

Susirinkimo Sekretorius
Pr. Augustaitis.

Graži vakarienė.
Balandžio 15 d. Blaivininkų
3-čia kuopa parengė šeimyniš
ką vakarienę. Žmonių prisirin
ko apie 170. Svetainė gražiai
buvo papuošta.
Programas prasidėjo apie
6:30 vai. vak. ir traukės iki 12
vai. nakties. Programas atsi
darė su muzika kurią atgrojo
pp. Radzevičius ir Sadauskas.
Paskui buvo sulošta juokingas
veikalas “Aš numiriau.” Visi
aktoriai savo roles atliko tik
rai gerai. Po vaidinimo p. A.
Agentas pasakė gražų monolo
gą apie girtuoklystę, paskui
j sekė — įvairios dainos, skambi
nimas ant piano, deklemacijos.
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Taip-gi turiu paminėti, kad
tą vakarą dalyvavo keletas įžymesnių ypatų. Dalyvavo vie
tinis klebonas kun. J.- Dobužin
skas, kun. J. Švagždys ir p. J.
Miliauskas iš Brooklyno. Taip
gi buvo keletas padorių vaiki
nų ir iš Harrisono. *
Žiemą buvo suruošusi tokią
vakarienę LDS. vietinė kuopa,
dabar-gi Piln. Blaivininkų.
Newarkietis.

Lelija.

WATERBURY, CONN. .

Balandžio 15 d. š. m. buvo
susirinkimas šv. Petro ir Povi
lo dr-jos parapijos svetainėj,
kur buvo renkamos aukos nu
kentėjusiems dėl karės. Auka
vo Juozas Buzinskas $1.00, S.
Katinas 25c., S . Danaitis 25c.
Viso su smnlkesnėm aukom $2.13. Pinigai vra paduoti vieti
nio T. Fondo 40 skyr. iždinin
kui.

TREJANKA

z

CHICAGO, ILL. r Z
Blaivininkų susirinkimas.

Balandžio 15 d. šv. Kryžiaus
parapijos salėje L. R. K. Pilnųjvi Blaivininkų Sus-mo 21 kp.
įvyko mėnesinis susirinkimas.
Nariai atsilankė gana skaitlin
gai. "Pirmiausiai išrinko šiems
metams naują valdybą. Dvasiš
kas vadovas — kun. N. Pakal
nis, pirm. — S. Kasmauskis,
vice-pirm. — F. Šemetūlskis,
nuturimi] rašt. — M. Mikšaitė,
finansų rašt. — St. Norvaišai
tė, ižd. — Ona Pocaitė. Ger
biamas kun. N. Pakalnis užim
damas viršminėtą vietą, pasa
kė labai jausmingą prakalbėlę.
baigdamas ragino visus išvien
stoti į kovę prieš svaigalus ir
pats pasižadėjo karštai darbuo
ties blaivybės dirvoje. Nariai
blaivininkai
neišpasakytai
džiaugiasi sulaukę tokio žy
maus veikėjo prakilnioje idėjo
je. Dar prisirašė keletas nau
jų narių prie blaivininkų.
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Išėjo iš spaudos
dailiausias
“Darbininko”
Leidinis

Rengia L. Vyčių 34 kuopa,
.bus Subatoj, 28 d. bal. (April),
1917, Lietuvių Bažnytinėj Sa
lėj, Spring - Garden gatvių,
Easton, Pa. Prasidės 7 vaL va
kare ir trauksis iki vėlai nak
ties. Įžanga 25c.
»

VAIZDELIAI

Bus vaidinimai, deklamaci
> .1 ' v• v .jos ir l^itokių pamarginimų.
Parašė Jonas limitas.
Pasibaigus programui bus pui
Kaina 30c.
kiausi šokiai.
P. P. Raštininkas.
Turinys*

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Brigliton
Park, III. — Tamstos praneŠimas visai vėlai atėjo ir ne
galime sunaudoti. O jei “ Drau
ge” netaip buvo parašyta, kaip
reikėjo apie atsibusiantį vaka
rų ant Town of Lake, tai tą ati
taisyti reikia pačiame “Drau
ge.”
R.

N.

Baršiui,

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

J. Sj Cleveland, O. — Apie
tų pat dalykų jau indėjome ži
nutę ir kadangi Tamsta į kaikuriuos dalykus kritiškiau žiū
ri, negu pirmasai korespon
dentas, tai nekurias vietas iš
Tamstos raštelio išbraukę, indedame jį.
Atholiečiui. — Tamsta nenurodei kas blogoj. B .A. dar
bininko paieškojime, tai per
sergėjimas mums išrodė būtų
ne vietoj.
Tai ir nedėjome.

FOTAGRAFISTUI PROGA.
Geram, veikliam fotografistui
auksinė proga.

242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

SVARBIAS PRAKALBAS
rengia šv, Jurgio Dr-ja Nedė
lioję, Balandžio 29, 1917, Lie
tuvių Salėje, 26 Lincoln St.,
Brighton, Mass. Prasidės 2:30
vai. po pietų.
Kviečiame visus, kaip vieti
nius, tai ir iš apielinkių atei
ti į tas svarbias prakalbas ir
išklausyti gerų, naudingų pa
tarimų.

Parsiduoda pilnai įtaisyta
paveikslų traukimo studija lie
tuvių apgyventoje- kolonijoje.
Savininkas yra priverstas už
mažę, kainų, greitu laiku par
duoti.
Reikalauk platesnių infor
macijų.

Komitetas.

Nusipirk mosties

Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per kelis
vakarus, o padarys veidą tyru ir
Jonas J. Ramanauskas
skaisčiu baltu.
Toji mostis išima
(agentas)
plėmus raudonus,
juodus arba
Lietuvos Pelėda.
242 W. Broadway,
i šlakus ir prašalina visokius spuoSo. Boston, Mass.
Į gus nuo veido.
Kaina dėžutės
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©4© 50e. ir $1. Pinigus galit siųst ir
stampoms.
J. RIMKUS
P. O. Bos 36,
Holbrook, Mass

Didi Naujiena!

K. č.
CAMBRIDGE, MASS.
Pakėlė algas.

Jau apleido spaudą vienas didžių katalikiškos
Literatūros veikalų, vardu:
Jėzus Kristus švenčiausiame Sakramente yra
tikinčiųjų pavyzdžiu ir Mokytoju.

Swift pakėlė darbininkams
algas po $1.50 į savaitę. Pir
Veikalas neišpasakytai brangus, nes kiekvienam tikinčiam, o
miaus nauji darbininkai gau
davo po $13.50 į savaitę o da ypatingai dvasiškiams, moksleiviams, jaunimui ir visai dievobąiminbar gaus po $15 į sav. Tik gai gai visuomenei yra reikalingas. Knyga visai pigi, tik 60 centų po
la, kad nenumažino darbo va pieriniuose apdaruose. Pinigai eina Kolegijos Fondan, nes leidėjas
landas, nes dabar turi dirbt — gerb. kun. Pranciškus Meškauskas visą veikalą paaukavo. Visi,
po 10 vai. kas diena. Darbas kuriems rūpi Amerikos Lietuvių ateitis, privalo ingyti šį brangų
toks: skersti kiaules ir išdirbt veikalą.
Pirkt galima pas:
sviestą. Žmonių dirba apie
KUN. A. PETRAITĮ,
10.000, tarp kuritj nemažas bū
45 SOUTH STREET,
ATHOL, MASS.
relis ir lietuvių. Darbai eina
P. S. Daug perkantiems duodame nuošimtį
.
vidutiniškai, tik pragyvenimas
Kolegijos
Fondo
Komisija.
tai labai brangsta.
©G©®©4@©@©©©©4©©©©©®@®©©®©®4©©©®©©©©©©©©©©©©©©©@©©®®©
Girdėjau, kad Strazdas, nezaležninkų buvęs kunigužis pa Hnroiiflrn^ llfnunrunn PnunamnA MaIJnLnTrrfAn
siėmęs nuo altoriaus kieliką,
neužsimokėjęš už burdą, t^įpNo. 1. PAMALDŲ VADOVfiUS. Surengė A. L. R. K.
gi neatsiteisęs skolos kuriems
Kunigų Sąjunga.
Čia tilpsta giesmės, stacijos,
buvo įsiskolinęs, išbėgęs į
graudūs verksmai, apaštalystės pamaldos, rožanWestville, UI. pas nezaležnin/
čius,tretininkų įstatai, įvairios maldos ir tt. Drū
tais drobės apdarais, aukso krašteliais.......................
kus į Jankausko vietą, o čia
No.2. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Ta pati kaip No. 1, sku
pasiliko kits dar net tamsesnis

3®®®®®®®®®®®®©©®®®®©©©©©®®®©©®®©®©©®®®©©©©®®®©®®©©®®©,,^^^^*^^^^;^^^^

TIKRA

Be reikalo piktinasi

Kartų kaž-kaip iš netyčių
dirbtuvėje man pateko j ran
kas laikraštis'x“ Lietuva, ” tik
nepamenu kelintas numeris.
Bežiūrėdamas užėjau ilgą strai
psnį aprašyta apie socijalištus.
“Lįetuva” labai matytis pikti
nas iš to, kad So. Bostone
Šliupo prakalbose socijalistai
sukėlė triukšmą, jo nekurie so
cijalistai net šaukę, kad reikią
Šliupą
pakarti, ušmušt ir tt. ir
\ WORCESTER, MASS.
“Lietuva” už tai socijalistus
Mirė Pranciškus Pinkus,
priskyrė net pire barbarų. Bet
Pranciškus Pinkus, po de kodėl “Lietuva” Šliupą nepa
vynių dienų sunkios ligos, po vadino barbarų tėvu už tai,
operacijos, persiskyrė su šiuo kad jis yra parašęs, kad reik
kunigus iškart.
pasauliu.
Beržo Šakelė.

A.a. Pranciškus paėjo iš
Suvalkų rėd., Naumiesčio apskričip, Sintautų parapijos,
Skaisgirių kaimo. Paliko dide
liam gailestyj ir nuliūdime sa
vo moterį Marcelę su trimis
vaikeliais, iš kurių vyriau
sias 8 metų, jauniausias 2 me
tų. Taip-pat paliko Lietuvoj
keturis brolius ir dvi seesris.
Mirė balandžio 3 dienų 1917
m., šv. Vincento ligonbutvj. Ji
sai buvo geras ir uolus katali
kas. Gerb. kun. Julius Čapli
kas aprūpino jį visais šv. sak
ramentais ir palaidotas balan
džio 5. Gerb. kun. J. Jakaitis
labai gražų pamokslą pasakė
apie velion.
Nabašninkas Pranciškus bu
vo geras narys šv. Vardo Jė
zaus dr-jos ir “Birutės” drjos.

%

ir už Strazdą kunigužis V- Mi 'LIETUVIŠKAS TEATRAS.
kalauskas.
''
i* ' ..-/t • ’.* * *

pirkėjams
Ne būkit apgauti, pirkdami pigių'

TREJOS DEVYNERIOS
Todėl reikalaukit visur “ Brūzga’s”
vienatinė tikra “trejanka” arba trejos

devynerios.

Su prisiuntimu.
Saugokitės, padirbimų-žmitacijų.

Draugo” (Knygyne Gaunamos Maldaknygės

relės apdarais........... ............ ........................................
MAŽAS AUKSO ALTORIUS.
No. L. 02. Paprastais, 'drūtais apdarais, auksiniais kraš
tais, briaunelės apkaustytos pasidabruotomis blekelėmis, su kabute ..............................................
No. L. 04. Francūziškos juodos slidžios skurelės minkštais
apdarais, apvaliais kampeliais, aukso kvietka, kryžutis ir parašai, auksinti krašteliai........................... $1.25
-■! 7t No. L. 05. Balta, omaiąentai slonisus kaulo ir celuloidos, l:
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 ^ra
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
BREVIORRLIAI.
}
No. L. 12. Juodi audimo apdarai išrodo kaip skuriniai,
grąžūs išspausti išmarginimai, lapų kraštai raudoni .35
No. L. 14. Juodos francūziškos skurelės apdarai, auksi
niai parašai ant šoncflr nugaros, lapų kraštai rau
donai auksuoti, apvalūs kampai..............................
No. L. 15. Juodos francūziškos skurelės minkšti apdarai,
auksiniai parašai, raudoni auksinti kraštai, apva
lūs kampai.......... .................................................... ..,.$1.00
No. L. 16. Baltos skarelės kieti drūti apdarai, gražūs iš
spausti išmarginimai, lapų kraštai auksuoti
.50
No. L. 17. Baltos skūrelės minkšti apdarai, aukso kry- i
žutis ir parašas, auksuoti kraštai, apvalūs kampai .60
, .
ANIOLA8 SARGAS.
No. 408. Juodi skurel$fe minkšti apdarai, auksinti apva-li kraštai. 448 pusi........ . ............................................... $1.25
Mažiaus dolerio pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.
Užsakymai veikiai išpildomi.
\
Adresuokite:
, „
DRAUGAS PUB. CO.. >{ \
1800 W«t 46-th Street,
CHICAGO, KL

Farmos! Farmos!
Pirk farmų didžiausioje Ame
rikos lietuvių farmerių kolonijo
je, kurioje apsigyveno jau 380
lietuvių farmerių. Turi ūkiškas
draugijas, parapijas ir lietuvį
kunigą.
Kolonija randasi gražiausioje
vietoje dėl lietuvių apsigyveni
mo ant farmų. Aplinkui turga
vietės miesto Scottville, Michigan.
Laukai gražūs lygūs, daug upe
lių, ežerų, gelžkelių, vaikams

mokyklų.
Keliai žviriavoti,

duo,

oras sveikas.

švarus van
Žemė: mo

lis su juodžemiu ir molis su smil
timi.
Tinka visokiems javams,
daržovėms, pievoms ir ganykloms.
Anglai matydami, kad lietuviai
vis skaitlingiaus pradeda apsi
gyventi ėmė kraustyties iš mūsų
kolonijos, o mes tik ir laukiame,
nes iš jų paėmėme kelius šimtus

gerų farmų: mažų ir didelių su
visais budinkais, sodais, dirbamu
lauku ir nedirbamu ir ant kurių
ųptime apgyvendinti lietuvius. '
Parduodame fermas, gyvulius
ir ūkių mašinas labai lengvomis
išlygomis ant išmokėjimo. Nelai
kyk bankoj pinigų, nepirk mies
te namų, nes gali užeiti bedar
bė, sumišimai ir badas.
Miestuose bankos subankrutija,
namai lieka be vertės; milijonai
žmonių iš miestų bėgs farmų
pirkti, bet jos tuomet bus šimtą
kartų brangesnės. Šį pavasari
nusipirk farmą mūsų kolonijoj,
kol dar darbai eina ir farmos pigios.
Turėti farmą, yra geriaus ne
gu biznį; juo pragyvenimas bran
gesnis, tuo farmeris turtingesnis.
Mesk miesto gyvenimą ir eik
ant farmos, — liksi laimingu. Ra
šyk tuoj indėdamas už 4c. krasos
ženklelių (štampe) gausi farmų
kataliogą ir kolonijos mapą.
Adresuok:

Anton Kiedis & Co.
Peoples Statė Bank Building,
SCOTTVILLE, MICHIGAN.
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DARBININKAS

Vietines žinios.

Vyčių išvažiavimas gegužio 4:50 vai. po pietų ir vėliausia li

...

Susižeidimo blogos pasek

30 d. Išvažiavimo rengimo ko- gi 7:30 vai. vak. į bažnytinę sa mės. Antanas Palonis LDS. 1mįsija paskutiniame komisijos lę. Jeigu kurios merginos ar mos ir L. Vyčių 17 kuopos na
susirinkime nutarė visą komi moters norės valgio atnešti, rys, bedirbdamas* cukernėje
Lietuvių patrijotiškos iškil
siją išdalinti į skyrius, iš ku taip-gi tuo pat laiku pribūkite.
mės. Nedėlioj, balandžio 22 rių kiekvienas, jam uždėtas Už valgius bus duodama atly-_ susižeidė sau pirštą. Iš to ki
d., Lietuvių Ūkesų Kliubas pa pareigas turės šventai išpildy ginimo kelintas nuošimtis, jei lo kraujo užnuodijamas ir da
bar A. Palonis lanko daktarą,
rengė dideles patrijotiškas iš ti. Nuo komisijos skyrių pa gu busverta.
kuris jam-ranką gydo.
kilmes, laike kurių buvo iš
sidarbavimo prigulęs viso iš
Visas pelnas nuo tos paro
kelta Suv. Valstijų vėliava ant važiavimo pasisekimas, todėl
Lietuvių Svetainės. Iškilmėms visiems reikia išsijuosus padir dos eis B. Sus-md organo“Tau
Nesutiko stoti į diskusijas.
vadovavo Dr. P. J. Jakimavi bėti, kad kuodaugiausia Lietu tos Ryto’’ naudai. Dėl pato Liberalų Sahdaros vietinę kuo
gumo būtų gerai, kad kiekvie
čius.
vai surinkus aukų.
*'
na prie savo bonkutės išstato pą, kaip tūli praneša, buvo
Patrijotiškas prakalbas pa
Komisija pasidalino darbą mo gėralo; pririštų kortelę su pakvietusi į diskusijas LSS. 60sakė pulkininkas E. L. Logan, .sekančių būdu:
pilnu adresu:/vardu ir pavar ta kuopa. Liberalai nuo diskongresmanas James A. Gallide, ir pageidaujama ne mažiau, kusijij su socijalistais atsisakę.
1.
Išvažiavimo
rengimo
iš

van, senatorius E. G. Morris,
kaip 5-6 bonkos kvaso. Do
Dr. George Tupper ir kunigas kaičius padengs p. Jonas Vil- vanos bus kaip minėjome anks L. D- S. Savaitė tuojaus pra
kišius, kuris visų vienbalsiai
Tarnas Žilinskas.
čiau $5.00, $3.00 ir $2.00.
sideda. So. Bostono lietuviams
Žmonių ties Lietuvių svetai pripažinta Vyčių 17 kuopos di Taip-gi turime priminti, kad primename, kad nedėlioj, ba
ne buvo susirinkę arti 2500. džiausiu milijonierium ir jam bus rodomi labai puikūs pa landžio 29 d. prasideda LDS.
Vėliavą iškėlė G. W. Peckham, pavesta finansinis klausimas veikslai apie blaivybę naujau Savaitė. Visi yra nuoširdžiai
Eleonora Norkūnas, 6 metų sutvarkyti.
sio išradimo. Prie to bus pil kviečiami, visas pramogas tos
mergaitė ir kareivis T. Sulli2. Valgius ir gėrimus parū nai pritaikinta ir paskaita. Bus savaitės laiku parengtas, lan
van.
Advokatas George H. pins garsūs So. Bostono gas ir prakalbų ir jeigu bus proga kyti ir kiekvieną gerą sumany
Shields skaitė ištikimybės pri- tronomai ir valgių pristatymo žada būti ir kitų paįvairinimų mą paremti. LDS. 1-ma kuo
sieką vėliavai.
žinovai: p-lė V. Varžinskaitė, ir tt. Tai-gi visus nuoširdžiai pa pasistengs visus patenkinti
Laike iškilmių grajino šv. pp. J. Petrauskas ir J. Jaku kviečiame atsilankyti į tą be- gražiais vakarais, gerais kal
Vincento vaikų benas.
bauskas. Žinoma, jie* patys alkoli’nių gėrimų parodą ir pa bėtojais ir kitais įvairumais.
nei virs nei keps, bet paims ragauti tų gėrimų,’ kurie bus Apie LDS. savaitės programus
duodami tik už pinigus. Ga So. Bostone bus pranešta se
Prancūzų kareiviai Bostone. tą viską, ką bus galima gau
ti
Lietuvių
Kooperatyviškoje
vusių dovanas už gėralų sutai- kančiuose ‘1 Darbininko ’ ’ nu
Keturi prancūzų armijos karei
svmą
pavardės bus paskelbta meriuose. Būkite visi ant
krautuvėje.
viai pilnose kariškose unifor
mose, važiuodami pasilsėti iš
3. Muziką ir dainą, o taip laikraštyje taip-gi bus parašy sargybos ir nepraleiskite para
karės lauko namo, apsistojo gi lietuviškus žaislus, kurie ta, kaip tą gėrimą reikia su ginimo pro ausis.
kelioms dienoms Bostone. A- bus begalo įvairūs, garsūs ir taisyti. Įžanga visai pigi ‘tik
merikonai prancūzų kareivius skambūs, apsiėmė sutvarkyti vienas dešimtukas. Pradžia 8
Kas nori, kad jo stuba at
labai maloniai priėmė ir kur pp. P. Grinkevičius, D. Anta tų vai. vakare.
sakytų pavasario dvasiai ir išNuoširdžiai
visus
kviečia
tik jie pasirodydavo ant gatvės navičius ir p-lė St. Motiejūnai
Rengėjai.
rodytų kaip nauja, pasipirkiar parke, tuojaus būrys žmo tė. Jie pasistengs sukviesti
te rakandus pas Lithuanian
nių juos apstodavo. Gaila tik Naujosios Anglijos chorus ir
Furniture Company, 268 W.
kad negalėjo susikalbėti. Pran orchestras, kurie suvažiavimą
Vaiką vakarėlis. Balandžio
cūzai nemokėjo angliškai, o a- skambiomis melodijomis pa 15 d. šv. Petro salėje buvo dai Broadway, So. Boston, Mass.
Ten viską galima gauti pigiau,
merikonai prancūziškai. Dau puoš.
lus ir smagus vakarėlis, suren kaip kitur ir pasirinkti yra iš
giausia pirštais susirodė.
4. Dvasiškojo peno gaminto gtas Marijos Vaikelių dr-jėlės. ko. Savieji nepamirškite sa
Programas buvo labai ilgas vųjų.
ju
sutiko būti labai kiltos dva
t
Norėjo nušauti. Karolis A. sios jaunikaitis-moksleivis p. susidėjo net iš 21 punkto. To
Johnson apsilankė į savo nu Pranas Strakauskas. Kalbėto dėl viso čia nei neišdėsi.
Buvo dainų, deklemacijų, ”" THE MAGIC SHOR
mylėtinės, Mortos Martin, na jų pakvietimas ir suradimas
monologistų
pavesta
Jo
Malo

solių,
skambinimo pianu, vai
mus prie Dihvorth gatvės ir
Pirmas Amerikoj lietuvy, uždėjo mafijos
dinimų ir tt.
dirbtuvę. Dirba visokių Muku daiktus. Jei
vietoje pasveikinimo paleido į nybei.
itu ką katalogą. prisiiĮsk štampą
Trumpą prakalbėlę pasakė nori gauti
ją keletą šūvių iš revolverio.
ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
5. Merginų Kompanija, va kun. F. Kemėšis.
Laimingai nei vienas šūvis ne dovaujant p-lei Onai ProtašiuKep.
pataikė merginos, o šalę pasi tei, žada labai indomių drilių
THE MAG1C »HOP,
P. O. BOK 309.
HOLBROOK. MASS.
painiojęs policmonas “zabijac- parodyti. Sako, vyrus būti
— — ■— — —
ką” jaunikį nugabeno į tamsią nai “subitinsim,” lai žino, ką
IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGELE
ją.
Nabagas Karolis dabar
reiškia lietuvaičių susiorgani“APIE RELIGIJOS PRADŽIA IR JOS
gailisi, kad savo meilę apreiš zavimas ir gabumai.
REIKALINGUMĄ.”
kė tokiu triukšmingu būdu.
6. Sporto srytvje komisija
Parašė KUN. J. ŽIDANAVIČIUS.
pilną kompetenciją pripažino

I

Bostono žydai daug laimė

jo. Labdaringosios žydų įstai

gos Bostone jau turi . surinkę
$111.151 kapitalo labdarin
giems tikslams. Kaikuriose
dienose žydams pasisekdavo
surinkti apie dešimts, dvide
šimts tūkstančių dolerių.Trumpu laiku žydai tikisi surinkti
iki $200.000. Ypatingai daug
ir uoliai darbuojasi žydų jau
nimas.
Užsibaigė streikas. Bostono

ir apielinkių žuvininkų strei
kas užsibaigė. Darbdavius ir
darbininkus sutaikė buvęs Bos
tono majoras Fitzgerald’as.
Vaikų patrijotiška paroda.

i£uai

p. Jonui J. Ramanauskui ir P.
Strakauskui, kurie pakviesti
prie to svarbaus darbo ir apsi
ėmė jį sutvarkyti. Bėgikai, ristikai,virvių traukikai,base-ball ja ir sykiu sušelpsite nukentėjusius šuo karės. Labai tinkamos
lai išanksto žino, kad jų va platinimui. Reikalaukite tuojaus.
“DARBININKAS” ~
dais yra p. P. Strakauskas ir
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
p. J. Ramanauskas, kuris pa
varde labai panašus į nuverstą
Rusijos carą, bet dvasia tikras
ir
demokratas. :
^0

7. Bilietų ir pagarsinimų glo
bėju aprinktas p. Markelionis,
kurs su kompanija, vyriška ar
moteriška, tai mums nesvar
bu, bilietus globos prieš gegu
žinę ir laike gegužinės.

e<o

8. Pakvietimus Vyčių kuo
poms pasiųsti (Nei vienos kuo
pos antrašo negalima gauti)
pavesta p. J. E. Karosui. Jis
yra generališku išvažiavimo
garsinimo menadžieriu. Taip
gi suvažiavimui vėliavas turės
parūpint.

Paieškau pusseserės Julijonos
Valaikaičios, paeina iš Kauno gu
bernijos, Ukmergės pav., Taujėnų
valsčiaus, Vidiškių parapijos, Pi
Jeigu nori surasti savo gi jorų sodžiaus, 6 metai atgal gyve
mines ar pažįstamus prisiųsk no Moron, Ind. paskiaus išvažia
paieškojimą į “Darbininką.” vo Chieago’n, III., o dabar visai
nežinau kur jis randasi. Gal kas
Už vieną sykį 50c.
žinote apie ją arba ji pati malo
>>
du ” 75c.
nėkite pranešti šiuo antrašu:
99
JONAS MIKOLIŪNAS,
tris ” $1.00
319 Hinkson St.,
Chester, Pa.
Už paieškojimus pinigus
(231)

e*©

siųskite iš kalno.

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

Aš Gasparas Vaškas paieškau
savo parapijono Jono Garsio, pa
eina iš Kauno gub., Pušaloto pa
rapijos, Medikonių sodžiaus; 4 me
tai atgal gyveno Chester, Pa., o
dabar nežinau kur jis randasi. Jis
Rumford, Me.
pats ar kas kitas malonėkite atsi 222 Pine St.,
(231)
šaukti šiuo adresu:
GASPARAS VAŠKAS,
715 Caldwill St.,
(231)

Chester, Pa.

Paieškau Antano Pūro. Jis gy
veno pas mane 4 savaites. Už 1
savaitę užsimokėjo, o už 3 savai
tes nemokėjęs išvažiavo į Woreester, Mass. Pas mane paliko dra
bužių, toflel malonėkite atsiimti
ir man atlyginti už kambarį 3 sa
vaičių. Taip-gi pasiskolino
manęs $5.00 ir padaręs blėdę
bėgo.

Aš Jonas Mikoliūnas paieškau
savo pusbrolio Karolio Prano, pa
eina iš Kauno gub., Ukmergės pa
vieto, Taujėnų valsčiaus, Užjūrių
sodžiaus, 6 metai atgal gyveno
Homestead, Pa. o dabar nežinau
kur. Jis pats ar kas kitas apie jį
žinantis malonėkit atsišaukti šiuo
JONAS VARTAVIČ'IUS,
adresu:
374 Second St., So. Boston, Mass.
JONAS MIKOLIŪNAS,
(231
319 Himkson St.,
(231)

s.. -

*

-rf
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DR. F. MATULAITIS
Ofiso adyno.
14 P. M. 1-9 P.M.

Gvisokias Mgas
Prakirta Akiniua

TlLtPMOHtSo. BoSTON 605

Lietuviškas

ADVOKATAS
William F. J. Houuard
Lietuviška pavarde buvo
Vincas F. J. Kavaliauskas

315 Broadway, So. Boston.

Specijališkas
pranešimas

Chester, Pa.

Ar šlapiuoja tavo
kojas.

Paieškau draugo Jono Bužo,
Suvalkų gub., Marijampolės pav.,
Augštosios Panemunės parapijos,
Rokų kaimo. Du metai atgal gy
veno Worcester, Mass. Jis pats,
arba kas žinote kur jis randasi
malonėkite atrašyti.
JONAS GLINECKiS,

Ar nori greit išsigydyti? Ge
riausiai padarysi jei vasaros laiku
turėsi sausas ir švarias kojas, kas
4311 daugiausia priduos smagumo
nedvoks tavo kambarys. Jei nori greit sustabdyti, tai vartok
Leonarda, geriausias kojų gyduo- ( STEVEN RAINARD SU
JAMES ELLIS CO.
les
ir proškus, kurie yra užtikrin
282 Silver St., So. Boston, Mass.
ti kaipo vienintelis kojų gyduolės.
(231)
Mes užlaikome tris dide
Patarimai ir gyduolės prekiuoja
krautuves-namus, užpil
$1.00.
geriausiais rakandais naflj
Sužeistas kareivis Antanas Kal
LEONARDS C0.
Kas perka ra
pokas Suvalkų gub., Šeini) pav., 21 Baręley St., Worcester, Mass. sios mados.
kandus prieš jų pakilimą kai

kva, Selo Sesveckoje Aleksandrovskoje ubežice dlia uvečnik woin
D. No. 7, Antonu Kolpoku.
232)

noje — tas išmintingai daro ir
pinigų daug sučėdina.
Apsidairykit aplink ir pa
—
! matysit, kad mes geriausia ir
Jau 36 metai, kaip gyvuoja pigiausia galime jums rakan
Prof. Štern Šokių Mokykla, 952 dus parduoti ir jūsų stubas
Broadtvay, kamp. Myrtle avė., gražiausia jais apstatyti. Mes
Broooklyn, N. Y.
tą galime todėl padaryti, kad
Waltz, Two Step, Fostrot, mūsų rakandų krautuvės pa
One Step ir įvairūs naujausios ■ didėjo ir sustiprėjo.
mados šokiai mokinami, privatišVesk reikalus su mumis ir
kai ir kliasoje. Mokestis nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokių. Mokyk susiartink su mūsų biznio vedi
la atdara nuo 9 ryto iki 11 vai. mo būdais, o tikrai būsi pa
vakaro, taip-gi ir nedėliom>s. tenkintas.

Šokių mokykla.

Paieškau Aleksandro Plekavičiaus Kauno gub., Šiaulių pav.,
Luokės par. Pirmiaus gyveno
Summerville, Mass., o dabar ne
žinau kur. Turiu svarbų reikalą,
jis pats ar kas kitas praneškite Mokiname balių šokius ir stage - i
šiuo adresu:
aus. Klausk atsilankydamas in-!
JONAS A. SEBA,
formacijų.
THE STERN SCHOOL
of DANCING,

4

950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

197 Broadway, S. Boston, Mass.

Telefonas‘S. Boston 1194-w

Daktarai dieną ir naktį.

- Belihill Scotland.e
. (231-)

Paieškau savo brolio Adolfo
Bolio. Peina iš Suvalkų gub., Sei
nų pav., Kudrėnų gmino, Liškavos parapijos, Vilkaučiaus kaimo.
Labai svarbų turiu reikalą. Todėl
jo paties ar jį žinančių meldžiu ra
šyti šiuo adresu:
PETRAS BOLIS,
361 Fourth St.,. So. Boston, Mass.
(231)

4B

Akių Specijalistas.
Prirenka akinius

H. S. Stone,

399
V

'

a

Oph. D.

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

*

PIRMOS KLESOS

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naują išra imą. ,
Visą darbą gvarantuojame.
DR. W. T. REILL Y

GERA PROGAt
Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) __ $1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo____ 15e
Naujas Būdas mokyta
rašyti be mokytojo... __JOe
Aritmetika mokinime Asi rokundų, su pave il
siais (apdaryta) __
35e
$L60
Kas atsiųs iškirpę* .ną ap
garsinimą iš “Dari minko”
ir $1.00 per monej orderį,
tai gaus visas 4 knygoj 6Oc.
pigiau.
p.

mikolainis,

R. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y

Dr. Ignotas Slankas

469Brodwsy,Se. Eutujfau.

210S.BraUSt.,Huhšeiphh,P

raia DoscBEsm n.:

Phyiician and Sur^eon (lietuvi*f *4*

Jonas Jurgeliunas,
242 W. Broadway,

Į;

Broadway, So. Boston. |;

DANTISTAS
Paieškau savo

South Boston, Mass.

Pinigais arba ant išmokėji

mo.
Mūsų biznis sučėdina jūsų pi
nigus.
Uždėta 1878 m. Pristatoma au
tomobiliais.

Lietuviska-Polska
LIGONINĖ.

ANT. LEVANAVIČILUS,
17 įTew Orbiston Rows

James Ellis Co
Kampas B ir B’way,

Un;v«niteta> Gydo visokia* ligas va.
naolvaLrvtt
tUnlnhn.

fea.lt vai. ryta
iki 4 vai. vakare.

ru, moterių ir vaiku Daro operacija*,

piet. 74

pint

So. Boston, Mass.

M
■

TEL. BACK BAY 4200

419 Boylstoa St. Bestu, Mass.

Paieškome Felikso Šemkevičiaus, kuris išvežė šv. Roko drjos 40 dol. pinigų Patartina, kad
apsisaugotumėte tokio žmogaus,
nes yra aiškus skriaudėjas. Buvo
dr-jos svetainės prižiūrėtojas. Ap
sisaugokite visi. Jeigu kas suži
nosite kur jis randasi, tuojaus
praneškite šiuo adresu:
ŠV. ROKO DR-JA,

Paieškau savo brolių ir sesers
Juozo, Jurgio ir Marijonos Levanavičių. Jie mane paliko Lietu
voje mažą. Jei kas žinote apie
juos arba jie patys praneškite
šiuo adresu:

'

4

Paieškojimai

242 Broadway, So. Boston, Mass.
(231)

nokite atnešti ketvergo vakare, i įjf
kaip galima ankščiau, nore ir SH

i

—

Leipūnų valse., Leskavos par..
Gailiūnų kaimo paieškau brolių.
Pirmiaus
gyveno Lavvrence, Mass.
VISAS PELNAS SKIRIAMAS NUKENTEJUSIEMS
Prašau
atsišaukti
žemiaus paduo
DĖL KARES.
tu
adresu
:
RUSSIA,
Gorod MosVisi turėtų nusipirkti, kad geriaus apsipažinus su religi

S. H. HARRISON CO.

f

I

KAINA: 10 centų.

Gegužio 29 diena, utaminkas,
yra skiriamas So. Bostono ir
Bostono mokyklų vaiktj paro
dai, kuri yra rengiama, kad
parodžius priaugančios kartos
JUOZAPAS ZUPKAUSKAS
ištikimybę Suv. Valstijų vėlia
vai. Tūkstančiai vaikų tą die
9. Nutarta galop, kad visi
ną maršuos gatvėmis ir pas
ŠIUOMI NUOŠIRDŽIAI UŽKVIEČIU SAVO TAUTIEČIUS
kiaus ant Boston Common dar Naujosios Anglijos lietuviai į
IB PREBTELIUS ATSILANKYTI PAS M£NE
žo turės patrijotiškas iškilmes. rengiamą jaunimo išvažiavimą
gegužio 30 d. Caledonian Gro>
r _______________
ve, Roxbury, Mass. pribūtų
Lietuviai socijalistai ren
S. H. HARRISON CO. KRATUVEN,
ne prisakymais ir nutarimais
giasi prie gegužio 1-mos d. Šių
inbauginti, bet iš liuosos va
662-672 WASHINGTON ST.
metų gegužio 1 dieną So. Bos lios.
tono lietuviai socijalistai ma
su kuria esmi surištas bendrais ryšiais nuo devynių metų.
Bus išvažiavimas gražiu —
no labai iškilmingai pažymėti.
Esmi pilnas užtikrintas, kad galiu sučėdyt jums pinigų, kada
Sakoma, kad net 9 lietuviškos o gražius daiktus visi mėgia.
pirksit* SIŪTĄ APSIAUTALĄ DRABUŽIUS AR PASIPUO
draugijos žada rengiamoje so Susinešti su išvažiavimo ren
ŠIMO DAIKTUS BEI SKRYBĖLĘ AR ČEVERYKUS.
Pas
cijalistų parodoje gatvėmis da gimo komisija galima šiuo ant
mus yra didžiausias pasirinkimas, ko tik reikia. Mūsų pava
lyvauti. Žinoma, tos draugi rašu: 242 W. Broadvay, So.
sariniai siūtai ir apsiautalai vyrams ir jaunikaičiams jau gata
\
jos yra ar labai laisvamaniškos Boston, Mass.
vi ir padirbti pagal naujausią madą ir stilių. Mes galime pri
Plačlažandis Reporteris.
ar linkę prie socijalistų. Tarp
taikyt drapanas kiekvienam, nežiūrint kaip tas būtų sunku,
draugijų yra moteriškų, ku
nes mūsų noru yra užganėdint mūsų rėmėjus, kad juos visuo- ;
rios nuo vyrų nenori atsilikti
'
J 1 met palaikyti. Ateikite ir leiskite mumis jus pertikrint, kaip
Blaivininkų paroda. Balan- , į daugelis kitų mūsų tautiečių ir prietelių kad persitikrino apie
ir sykiu maršuos po raudona
vėliava. Katalikai nuo tokh] džio 26 d. (ketverge) pobažny- i mūsų sąžiningą patarnavimą. Jeigu katras būna neužganėdin- .
“raudonų pramogų” laikysis tinėje salėje bus nesvaiginantas, tam su noru grąžiname pinigus be jokio klausimo.
mų geibių paroda. Čia bus
nuošaliai.
?
MJ8Ų KAUTOS VYRIŠKŲ IR VAIKINAMS SIŪTŲ NUO
parodoma, kaip galima leng
$12.50 IKI $80.00. CEVERYKAI NUO $8.50 IKI $8.00.
“Velnias Išradėjas.” Suba- vai apsieiti be svaiginamų gė
toj, balandžio 28 d., Grand ralų vartojimo ir kaip lengvai j
Opera Housė “Gabija” statys galima pasigaminti skanaus,
3-jų aktų lietuvišką operą sveiko ir nebrangaus gėrimo.
“Velnias Išradėjas.” Mužiką Toliau primename visiems,kn- ;
662-672 Washington St.,
šiam veikalui parašė kompozi rie daro nesvaiginamus nami
Pra nius gėralus arba k vasą, malotorius Mikas Petrauskas. —
; BOSTON, MA8S.
'
gidės 8 vai. vakare. »>..
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