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ĮVEDĖ PRIVERSTINĄ 
KAREIVIAVIMĄ.

Italijoj, Toskanos ir Umbri- 
jos provincijose buvo žemės 
drebėjimas. Žuvo 10 žmonių ir 
30 sužeista.

Berline dabar yra Turkijos 
didysis vizeirius, Talaat Pasha. 
Jis pasakė, jog Turkija esanti 
stipri ir jog ilgai galinti laiky
tis.
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VISI SMERKIA RAUDONĄ
JĮ SOCIJALISTĄ.

Vokietija Franci joj 
pasilaikyti anglių ka- 
distriktus Longivv ir 
o rytuose reikia pasi-

KADA PASMAUGS 
ANGLIJĄ.

“Entered as second-class matter September 22 1915 at the post office at Boston, Mass., under the Aetof

UŽ BLAIVYBĘ.
Įvairiose Suv. Valstijų daly

se ir valdiškose sferose kalba
ma apie įvedimų prohibicijos 
laike karės. Kareiviams tai 
bus uždrausta parduoti svaiga
lų.

Vokietijoj ir Austro-Vengri
joj socijalistai rengiasi prie 
streiko gegužio 1 d. Valdžios 
rūpinasi, kad tų dienų darbai 
nesustotų amunicijos dirbtuvė-

CHINIJA PRIEŠ VO- 
z KIETI JĄ.

•Chinijos valdžia rengiasi pa
skelbti Vokietijai karę. Už po
ros savaičių karė būsianti pa
skelbta.

Draugo” knygyne Gaunamos Maldaknygės.

VĖL VAIKŲ PARA- 
LIŽIUS.

Lynn, Mass. — Mirė 
vaikų paraližiaus 14 metų He-
len Kelly, duktė turtingo pra
monininko.

Kaip protas, taip ir patyri-
' . •_ ./ 
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kad tautos dora bujotų ten, 

kur tikybiniai principai atmes-
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Netrukus prasidės 
mobilizacija.

tt x

Suv. Valstijose jaunų vyrų 
ėmimas armijon prasidės po 
kokį 10 dienų.

Senatas ir atstovi) rūmas 
perleido bilių priverstino ka
reiviavimo. Tas bilius tapo 
perleistas subatoj balandžio' 28 
d.

Už privertsino kareiviavimo 
bilių balsavo 81 prieš 8 senato
rius ir 397 prieš 24 atstovus.

Karės departamentas jau 
turi išdirbęs mobilizacijos pie
nus.

.Dabar prez. Wilson turi tei
sę pašaukti armijon 500.000 
vyrų ir antra tiek biskį vėliau.

Dabar kareiviams mokama 
$15 mėnesyje. Alga busianti 
padvigubinta.

Senatas savo biliuj įrašė, jog 
reikia imti vyrus nuo. 21 iki 27 
metų, o atstovų rūmas reika
lauja nuo 21 metų JĄi.40 metų. 
Tai tą skirtumų, turbūt kom
promisuos, gal padarys amžių 
iki 35 metų.

IŠKILMĖS PRIE WASHING- 
TONO KARSTO.

Anglijos ir Francijos dele
gacijos buvo pagerbti Ameri
kos didvyrio Jurgio Washing- 
tono karstų, kurs randasi Mt. 
Vemon, Va.

Prie karsto Viviani, Balfour 
ir Joffre pasakė po trumpų 
prakalbėlę. Po to benui gro
jant “The Star Spangled Ban- 
ner” maršalas Joffre ant kars
to uždėjo bronzinį vainikų, o 
Balfour lilijų ir ųžuolo lapų 
vainikų.

Vokietijos valdžia uždarė 
Šveicarijos rubežių. Neleidžia 
nei žmonių, nei jokių kitokių 
siuntinių. Tų Vokietija vis 
darydavo prieš svarbų karinį 
žygi-

Stockholme buvo rengiamas 
gegužio 15 d. tautinis socijalis
tų suvažiavimas. Amerikos so
cijalistai atsisakė važiuoti dėl 
laiko trumpumo, o Francijos 
socijalistai atsisakė dalyvauti, 
nes iš to nieko gero nesitiki.

Rusijos Baltikos laivyno ju
rininkai visuose laikraščiuose 
Rusijoj paskelbė rezoliuciją, 
kurioj jie apgailestauja, kad 
jie iškilmingai pasitiko raudo- 

• nąjį socijalistų Leninų, grįž
tant jam iš Vokietijos

Frank W. Woaįworth di
džiausias pasaulyje vertelga 
buvo farmerio sūnus, o pame
tęs farmervstę, ir norėdamas 
patapti vertelga iš pradžios 
krautuvėj dirbo už dykų. Sa
vo veiklumu, sumanumu, iš
tverme dasivarė iki milijonie- 
rio.

ŽUVO 120 ŽMONIŲ.
Trinidad, Cal. — Mainoje už 

griuvo 120 žmonių. Gyvasties 
gelbėtojai darbavosi iš visų jė
gų, bet nieko neišgalėjo pa
daryti; negalėjo dasikasti iki 
užgriūtų žmonių.

Buvo pasklidęs gandas, jog 
tai piktadarių darbas, - bet 
kompanija sako, jog ekspliozi- 
ja ištiko be pašalinės priežas
ties, nes ir 1913 m. čia buvus 
panaši ekspliozija.

Tarpe žuvusių buvo 90 mai- 
nierių, o 30 kompanijos 
dėtinių.

Tvarka Rusijoj dabar 
geresne, negu prie caro.

—
. VISKAS EINA GERIAU.

Associated Press korespon
dentas tūrėjo pasikalbėjimą su 
Rusijos Justicijos ministeriu 
Kerenskį. Ministeris pasakė, 
jog dabar ir dirbtuvėse ir armi
joj esanti geresnė tvarka, ne
gu prie senosios valdžios. Sa
kė, jog apie Rusijos valdžios 
stovį nereikia manyti iš to, kas 
rėkauja Petrogrado gatvėse ir 
ką tie rėksniai prirašo savo 
laikraščiuose, j Paskalos apie 
kareivių pabėgimą iš fronto e- 
sančios perdėtos. Ministeris 
pasakė, jog prieš revoliuciją 
pabėgdavo 1.000.000 kareivių 
per metus. Tilt apie tai nebu
vo rašoma. Dabar tai dauge
lis tų pabėgėlių grįžta ir ne
daug tepabėga. Amunicijos iš
dirbamas dirbtuvėse pasididi
no

Londonas. — Vokietijos vy
riausybė su atsidėjimu tėmija- 
si, ar-gi Suv. Valstijų vyriau
sybei pasiseks pravesti savo 
šalyj priverstino kareiviavi
mo įstatymų. Vokiečiai tikisi, 
kad tai neįvyksią. Kitaip vo
kiečiams būtų didelis smūgis. 
Jie žino, kokia didele prieši
ninke pastojo Anglija, kuomet 
pravedė priverstinų savo šalyj 
kareiviavimų.

Nesenai iš Šveicarijos per 
Vokietiją Petrogradan atvykęs 
raudonųjų socijalistų vadas 
Lenin jau visiems pradeda įsi- 
priklinti. Dabar veik visi ti
ki, jog jis kaizeriui bernauja 
ir nuo jo gauna stambią algą. 
Atvykęs Petrogradan apsigy
veno palociuje garsios šokikės 
Kšesinskos, buvusios caro my- 
lėtinės. Nuo to palociaus bal
kono jis dienomis ir vakarais 
uis’rinkusią goveda kursto 
urieš dabartinę valdžią ir agi
tuoja už taika su Vokietija 
skyrium nuo talkininkų.

Dabar, kuomet duota 
svė žodžio ir susirinkimų,
begalės visokių laikraščių pri
viso ir daroma visokių suvažia
vimų. Tai vis dar neatsiplepa. 
neatsišneka. Vienok, visai 
mažai teapsireiškė noro ir agi
tacijos už taiką skyrium nuo 
talkininkų. Tą tik Lenin te- 
agituoja. < Kitų politiškų pa
kraipų žmonės nenori tokios 
taikos.
partija nesutinka su pabalda 
Leninu.

Nesenai įsisteigusi Rabočaja 
Gazeta sako, jog jei Rusija su
sitaikys su Vokietija, tai Fran
cija, Serbija, Belgija liks po 
kaizerio letena.

Russkaja Volia apie Leniną 
rašo: “Ne tik socijalistai, bet 
ir anarchistai jo nepripažįsta. 
Komunizmas ir “Lenizmas” 
turi mažą politišką reikšmę, 
bet jis gali suskaldyti socijalis
tus. Pikta darpsi, kad tokia 
biauri intekmė apsireiškė su
teršti prakilnumą Rusijos re
voliucijose Kšesinskos palo- 
cius, kur pirmiau buvo pilnai 
šokikės skandalų,' dabar stojo 
lizdu politiškų skandalų ir tik 
roles permainė, Lenin dabar iš
pildo savo anarchistišką poli
tišką tancių.”

Keletą Lenino pasekėjų val
džia suareštavo. Jo paties 
neliečia, ne ssuareštavus gal 
jis stoti kankiniu ir raudonie- 
ji dar labiau įduktų. Todėl 
valdžia mano, jog laisvas bū
damas jis mažiau kenkia.

Todėl matome, kad nors 
paškųdnų gaivalų Rusijoj atsi
rado, nors su peklišku gudru
mu veika Rusijoj kaizerio ran
ka ir siunta vokiečių valdžios 
pasamdyta cicilikų šaika, bet 
vis-gi, matant, jog radikališ- 
kieji vadai eina su valdžia ir 
prieš tuos raudonuosius ir juo
duosius revoliucijonierius, tai 
ir yra viltis, jog Rusijoj lais
vė

PASAMDĖ ŽYMIUS 
VYRUS

Rusijos finandį ministerija 
pasamdė gaidrus rašytojus 
Gorkį, Andrejevų ir kitus ves- 
tį propagandų žmonių aprami
nimui ir persergėjimui nuo se
nosios valdžios šalininkų, nuo 
Vokietijos šnipų ir nuo raudo
nųjų socijalistų.

Valdžia atsišaukė į žemval
džius, kad kuodaugiausia ap
dirbtų ši pavasarį žemių ir kad 
apsėtų didžiausius plotus.

SAKO VISKAS GERAI.
Justicijos ministeris Kerens

kį aplankė Baltikos pakraš
čius. Apžvalgė Baltikos lai
vynų. Jis kaip visuomet taip 
ir dabar sako, jog viskas ge
rai. Sako, jog laivynas gera
me stovyje, įgaunių dvasia 
pakili. 0 jūreiviai esą pasi
rengę apginti savo šalį arba 
mirti. Visos paskalos apie 
Baltikos laivyno nusilpnėjimų 
yra be pamato.

Talkininkų vadai prasitarė 
apie neišpasakytą kontribuci
ją, kurią uždėsiu ant Vokieti
jos po trijų metų karės.

Talkininkai aprokuoja, jog 
po trijų metų karės jų pusėje 
užmuštų ir amžinai sužeistų 
bus 7.000.000 žmonių. O pa
gal vokiečių statistikų aproka- 
vimo žmogaus vertė yra $4.000. 
Tai už žmones vokiečiai turėtų 
atlyginti $28.000.000.000. O jei 
būtų norėta, kad atlygintų vo
kiečiai talkininkams už kari
nius nuostolius, tai turėtų už
mokėti $120.000.000.000.

Ši karė brangiausia atseis. 
Štai kiek atsiėjo karės praei
tyje:

Napoleono karės (20 metų 
tęsės) $15.000.000 000.

Krymo karė $2.400.000.000..
Suv. Valstijų naminė karė 

$7.000.000.000.
Francūzų-prusų karė (1870) 

Francijai atsiėjo $2.900.000.- 
000.

Rusu-turkų karė (1877) $1.- 
200.000,000.

Rusų-japonų karė $2.000.- 
000.000.

Šioje karėje Francija, Ang
liji, Italija ir Rusija išleidžia 
mėnesyje $2.000.000.000, nero- 
kuojant nuteriotų šalių.

Karės lauke talkininkai tu
ri 20.000.000 kareivių. O kiek
vienas kareivis valdžiai atsiei
na $4 dienoj. Tai yra su maistu, 
aprėdymu ir amunicija-

Francūzų politikierius M. 
Jean Finot nurodo, jog Vokie
tija įstengs išsimokėti. Jisai 
apie taiką šitaip išvedžioja.

“Pirmutinė taikos sąlyga 
turi būti paremta ant principo, 
kuris matosi visame žmogaus 
gyvenime, jog tas, kurs pa
daro nuostolius, turi ir atly
ginti.” 0 prez. AVilson balan
džio 2 d. apreiškęs, jog šios ka
rės kaltininku yra Prūsijos 
junkeriai. Todėl tai Vokieti
ja turės apmokėti karės bilas.

Minėtas francūzas toliau 
taip išvedžioja:

“Austrija, Turkija ir Bul
garija visai nusibankrutiję ir 
apie jas nereikia kalbėti, bet 
Vokietija, tai gali mokėti. Jos 
turtai prieš karę išnešė $80.- 
000.000.000. Iš tų 20 ar 30 bi
lijonų dolerių ji lengvai galė
tų mums pavesta

is finansinio atžvilgio Vo
kietija nėra tokiame 
padėjime, kaip kitų 
Šioje karėje ji nieko 
iš užisenio, o viską
namie. Užkariavimas Belgi
jos, Francijos dalių, Rusijos 
provincijų, Rumunija sutei
kė jai dar daugiau turto, nes 
vokiečiai plėšė užkariautas ša
lis, grobė jų turtą, ųubied- 
nino gyventojus.

•» ' ' *■
Talkininkai turi išsireika

lauti iš Vokietijos jos metines 
karines išlaidas. Kadangi tiė 
pinigai nebus išleidžiami ar
mijos ir laivyno užlaikymui, 
tai vokiečių pramonė ir vaizba 
sunaudos tūkstančius jaunų 
vvrų. kurie būtų turėję karei
viautu

|

Minske atidaryta darbinin
kų ir kareivių atstovų kongre
sas. Suvažiavę 1.200 atstovų. 
Prie kongreso atidarymo da
lyvavo ir durnos pirmininkas 
Rodzianko. Kongreso pirmi
ninku išrinktas Posener, darbi
ninkų tarybos Petrograde pir
mininkas. Jo padėjėju išrin
ktas paprastas kareivis, Sorok- 
letov. Kongresas išreiškė sa
vo pasitikėjimų dabartine lai
kina Rusijos vyriausybe ir nu
sprendė nesitaikinti su Vokie
tija

PERMAINOS RUSUOS 
ARMIJOJ. ,'

Po karės ministerio Gučko- 
vo atsilankymo kariniame 
fronte, įvyko stambios permai
nos. Tuoj nuo vietų atstatyta 
23 generolai ir 114 augšįų ofi- 
cierių.

Kaikurie meistrai prie caro 
valdžios pasiųsti frontan už 
streikus dabar grąžinami prie 
darbų miestuose, kur jie dau
giau patarnaus, negu fronte.

Prieš karę Vokietijos bankų 
depozitai buvo pasiekę keturių 
bilijonų dolerių, o Francijos 
tebuvo vienas bilijonas ir šim
tas milijonų. Tiek pat tebu
vo Anglijoj. Nuo 1891 m. iki 
1911 m. Vokietijos užsieninė 
pirklvba pakilo ant 143 nuoš., 
jos pirklibinis laivynas pasidi
dino ant 104 nuoš. o jos visas 
turtas pakilo ant 40 nuoš.

Jei Vokietija nebūti) iškė
lus šios karės, tai ji savo tau
tini1 galybe būtų sugrobus pa
saulio turtus ir nustelbus ap
linkines tautas.”

KALBA BALSIAU.
Vokietijos partijos pradeda • 

kelti savo balsus. Socijalistai 
pradeda reikalauti, kad karė 
baigtus be prijungimo svetimų 
žemių ir be reikalavimų kont
ribucijos. Konservativai visai 
pirešingo reikalauja.

Dr. Hahn, junkerių vadas 
ir Reichstago narys vienoj pra
kalboj Berline apreiškė, jog 
Vokietijos monarchija pasek
mingai valdo, reformų nerei
kią ir Vokietijai reikią naujų* 
žemių, 
turinti 
sykių 
Briey, 
laikyti žemes dėl emigracijos.

Vokietijos valdžia paskelbė 
apie submarinų karės pasek
mes. Skelbia, jog per pasta
ruoju du mėnesiu vokiečių sub- 
marinai nuskandino garlaivių 
kurie įtalpintų 1.600.000 tonų. 
Iš tų 1.000-000 tonų buvo Ang
lijos. O pagal vokiečių apskai- 
tliavnho. tai Anglija dar turi 
nuo 7.000.000 iki 10.000.000 to
nų. Pagal valdžios pranešimų, 
tai juo toliau, juo labiau se
kasi submarinų karė. Be pa
šalinės pagelbos, jei vokie
čiams vis taip sektus submari
nų karė, Anglija ilgai neišlai
kytų. B
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Sekančiame ‘ ‘ Darbininko ’ ’ g 

numeryje bus aprašyta kokie § 
vyrai bus priimami armijon ir 
kokie brokijami.

Tik vienas iš šio būrio už
sisakė "DRAUGĄ", bet "drau
gas” taip indomus, kad visi 
užsisakusiojo draugai ir prie
temai jį nori skaityti.

Kam lysti kaimynams { 
akis, prašinėjant "DRAUGO” 
pasiskaityti, kam kitiems nes
magumus daryti, kad gali 
pats sau "DRAUGĄ" išsirašy
ti. Dienraštis "DRAUGAS” me
tams kainuoja $4.50, Chicagoj* 
$6.00. Vienas numeris pamaty
mui siunčiamas dykai.

Adresas: 
“DRAUGAS”

Lithuanian Daily Friend / 
, CHICAGO. ILL.

PARODAVIMAS PETROG
RADE.

Nedėlioj 23 d. balandžio 
Petrogrado gatvėmis ėjo dide
lės daugybės žmonių apreiški
mui prielankumo tęsimui ka
rės. Parodavime dalyvavo ar
ti 1.000 sužeistų kareivių. Mi
nios išreiškė pasitikėjimą nau
ja valdžia Ant kaikurių vė
liavų buvo parašyta, kad rau
donasis socijalistas Lenin su 
savo kompanija gali sau ke
liauti pas kaizerį.

Minios buvo atėję prie Ame
rikos ambasados. Amerikos 
ambasadorius sakė prakalbą. 
Miniose buvo ir Durnos prezi
dentas Rodzianko.

REIKALAUJA DIDELIO 
ATLYGINIMO.

New Yorke Elvira Omazar, 
garsi Rusijos operos daininin
kė, traukia teisman rusą Bak- 
lakovą ir-gi operos daininin
ką. Skundėja sako, jog ko
vo mėn. važiuojant iš San 
Francisco į Portland, Ore. Bak- 
lakov jai taip drožęs veidan, 
jog iš akių ir tiosies kraujas 
prasimušęs. Dabar reikalau
ja atlyginimo $125.000.

No. 1. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A. L. R. K. 
Kunigų Sąjunga. Čia tilpsta giesmės, stacijos, 
graudūs verksmai, apaštalystės pamaldos, rožan
čius,tretininkų įstatai, įvairios maldos ir tt. Drū
tais drobės apdarais, aukso krašteliais................

No.2. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Ta pati kaip No. 1, sku
relės apdarais......................... . ................ ..............

MAŽAS AUKSO ALTORIUS. #
No. L. 02. Paprastais, drūtais apdarais, auksiniais kraš

tais, briaunelės apkaustytos pasidabruotomis ble- 
kelėmis, su kabute................................................

No. L. 04. Francūziškos juodos slidžios skurelės minkštais 
apdarais, apvaliais kampeliais, aukso kvietka, kry- 
žutis ir parašai, auksinti krašteliai......................... $1.25

No. L. 05. Balta, ornamentai sloniaus kaulo ir celuloidos,
3 sidabriniai medalikėliai prie šono, metalinės 
briaunelės, auksinti kraštai.........................................$1.00

No. L. 06. Baltos celuloidos apdarai, ornamentai kaip ant
• šio paveikslėlio ir kitoki, aukso parašai ir lapų kra

štai su kabute.....................;...................................$1.50
No. L. 07. Baltos celuloidos apdarai, ant vieno šono kviet- 

kuotas kielikas su kauline kabute, auksinti lapų 
kraštai. Yra tai viena išgražinusių knygelių... .$1.75

BREVIORĖLIAL
L. 12. Juodi audimo apdarai išrodo kaip skuriniai, 

grąžus išspausti išmarginimaj, lapų kraštai raudoni .35
L. 14. Juodos francūziškos skurelės apdarai, auksi

niai parašai ant šono ir nugaros, lapų kraštai rau
donai auksuoti, apvalūs kampai.................................. 75

L. 15. Juodos francūziškos skurelės minkšti apdarai, 
auksiniai parašai, raudoni auksinti kraštai, apva
lūs kampai. ,......................  $1.00

No. L. 16. Baltos skurelės kieti drūti apdarai, gražūs iš-
, spausti išmarginimai, lapų kraštai auksuoti...............50
No. L. 17. Baltos skūrelės minkšti apdarai, aukso krv-

žutis ir parašas, auksuoti kraštai, apvalūs kampai .60 
ANIOLAS SARGAS.

No. 408. Juodi skurelės 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 West 46-th Street, CHICAGO, ILL.
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pakreipti ton pusėn, iš kur 
geriausių pasekmių Lietuvai 
galima susilaukti. Ar ne lai
kas būtų lietuviams pagalvoti 
rimtai apie j 
tuvišką poli' 
reikalingus ginčus mesti į šalį.

galima susilaukti.

pastovią, rimtą lie- 
itiką, o visus be-

$3.00
$4.25

Eina iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomis. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šy. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:
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Trupiniai.

DAUG KALBA, MAŽAI 
PASAKO.

* ‘Vienybė Lietuvninkų” pa
staruoju laiku pamėgo daug 
kalbėti apie farizejus, muiti
ninkus, demokratizmą, kuni- 

,gus, klerikalus ir... kun. F. 
Kemešį.

Ištisas savo laikraščio špal- 
tas užpildo pasakomis apie 
tuos dalykus, bet nieko nau
jo, svarbesnio ir rimtesnio ne
įstengia pasakyti. Vis tai 
senos, nuvalkiotos mintys vie- 
tomis labiau, vietomis mažiau 
pavilktos liberalizmo dvasia.

“Vienybė Lietuvninkų” 
stengiasi išaiškinti katalikų 
lietuvių politiką Amerikoje, 
bet neturėdama aiškesnio su
pratimo apie krikščioniškosios 
demokratijos principus, tuo
jaus su visomis keturiomis įsi
rioglina į kunigų Dr. Pr. Au- 
gustaičio ir F. Kemėšio sanži- 
nę.

Liberalai, rods, jau turė
jo suprasti, kad lietuvių kata
likų veikimą ir politiką dabar
tiniu laiku sudaro ne dvi ats
kiri ypati, bet visų lietuvių 
katalikij akcija. Atskiros v- 
patos tik pildo visuomenės va
lią ir norą ir jei joms paveda
ma plačiau veikti, tai reiškia, 
kad joms pilnai pasitikima.

Katalikų visuomenė nėra 
bespalvė ir bebalsė minia, kad 
ją, pagal “Vien. Lietuvnin
kų” sanprotavimo, galėtų vie
nas ar kitas veikėjas sulig 
savo noro pakreipti ton ar ki
ton pusėn. Pas katalikus vi
dujiniame gyvenime begalo 
daug judėjimo, naujų suma
nymų ir minčių, kurios ly
giai kelia kaip svietiškiai taip 
ir dvasiškiai ir vykina, bet 
tą viską atlieka ramiu evoliu
cijos būdu. Liberalai su so- 
cijalistais savo sumanymus 
triukšmingai skelbia, mes dir
bame ir jei pas mus daugiaus 
tvarkos, tai aišku, kad lie
tuvių katalikų visuomenė yra 
rimta pajėga, organizuota, ko 
nėra pas mūsų idėjų priešus.

Daug reikėtų silpnų pusių 
nurodyti ir “Vienybės Lietuv
ninkų” privedamiems pavyz
džiams. P-nas Norkus sako, 
kad katalikų veikėjai yra fari- 
zejai, o liberalų šulai muiti
ninkai.

Apie katalikų veikėjų fari- 
zejizmą verčiau nekalbėsime, 
nes tas intarimas p. Norkaus 
iš piršto išlaužtas ir nieko ben
dro neturi su katalikų visuo
menės veikėjais. Labai ap
gailestaujame, kad “Vieny
bės Lietuvninkų” redaktorius 
ligšiol nesugebėjo dalykų taip 
patirti kaip jie yra, bet insi
nuacijomis pats save ir savo 
draugus vaišino. Nesenai to
kios priemonės griebėsi mūsų 
garbus dailininkas p. Šimkus 
Rasputinus norėdamas lietuvių 
kunigams primesti ir tikslo 
nepasiekė. Visuomenė lietu
viškų Rasputinų nenorėjo pa
žinti, nes jų ir nebuvo. Tas 
pat bus ir su p. Norkaus fari- 
zejais.

O apie muitininkus kalbant, 
“Vienybės Lietuvninkų” išve
džiojimai neišeina liberalams 
ant garbės. Šv. Raštas mums 
sako, kad muitininkais buvo 
labai ramios širdies žmonės,

pilni nusižeminimo ir-nuolatos 
į krutinę mušdavos už savo ir 
kitų nuodėmes. Prie to uo
liai klausė kitų patarimų. ‘

Tiek daug dorybių libera
luose nenorėtume matyti. Gy
vename kultūros ir progreso 
laiku ir kiekvienam palinkė
tume būti sau žmogumi. Be- 
reikalo žeminties tegali tik la
bai “prastučiai” ar labai vei
dmainingi žmonės. “Vieny
bė Lietuvninkų” prie antros 
rūšies priklauso, nes devy
nias galybes prišnekėjusi apie 
paklusnumą ir muitininkus, už
žiebė sau ant kaktos demago
go žvaigždę ir visą pasaulį 
laisvamaniškos dvasios moki
na. Ir visi liberalų išvadžio
jimai pasilieka pasaka...

IIMeili bus pati 
Kamai ir vaikai, 
Vienybė graži 
Ramybės laikau 

t

ti, kokį tikėjimą jo “vysku
pas Markevičius išpažįsta. Jei 
“Keleivis” dasodys, kad jis y- 

. ra Rymo-Katalikų vyskupas,

Augščiausis mylės 
Visuomet tave.
Po tavo mirties
Priims pas save.

U. Gudienė.KURUOZAI.
Nesuprantamus jai dalykus 

“Vienybė Lietuvninkų” pra
dėjo kurijozais vadinti. Per
skaitys kur gilesnių minčių 
straipsnį — kurijozas; paste
bės rimtesnį veikimą — kuri
jozas ir tų kurijozų tiek daug 
prisirinko, kad šiandieną jau 
prie “Kardo” kreipiasi ieško
dama svarbių klausimų išriši
mo. Paskutiniame numeryj 
“Kardu” pradėjo “Darbinin
ką’* žegnoti. Tokių “kurijo
zų” tik pas laisvamanius ir ga
lima surasti.

'Kultūriški žmonės grūdus 
nuo pelų atskiria. “Vienybė 
Liet.” ligšiol dar to negali pa
daryti ir kurijozai pas ją, kaip 
grybai po lietaus dygsta.

X • •

tuomet mes “Keleiviui” tiesą 
pripažinsime, bet jeigu “vys
kupas” Markevičius pasirodys 
esąs nezaležninkų bernu', tuo
met lai “Keleivis” dovanoja, 
mes jo negalime kitaip, kaip 
melagiu pavadinti.

“Keleivi,” duok mums 
faktus.

L D. S. REIKALAI
APSIRIKIMŲ 

ISTORIJA.

Dr. J. Šliupas važiuodamas 
į Europą Amerikps lietuviš
kiems liberalams paliko daug 
“palikimų” iš kurių negali at
sidžiaugti liberalų spauda. 
Šliupas statomas didžiausiu di
dvyriu, lietuvių tautos gelbė
toju ir kovotoju už laisvą Lie
tuvą. Nuo Šliupo darbo Euro
poje, pagal liberalų nurody
mų, prigulės Lietuvos ateitis.

Pripažįstame daktarui Jonui 
Šliupui didelį darbštumą, bet 
jokiu būdu nesutiksime, kad 
Šliupas mūsų tautą galėtų prie 
gero privesti.

Dirbo ilgus metus liberalų 
apaštalas ir visas jo darbas 
taip nepasekmingas, nenaudin
gas buvo Lietuvai, kad ir ar
šiausias mūsų priešas nebūtų 
nieko blogesnio išgalvojęs. Jei 
Šliupas ir gero ko yra Lietuvai 
padaręs, tai tas geras dingsta 
tarp jo kitų klaidingų darbų 
ir Šliupas pasilieka tokiu, ko
kiu mes jį jau nesvkį esame 
perstatą.

Paimkime trumpai Šliupo 
veikimą Amerikoje. Begalinė 
apsirikimų istorija. Kiekvie
nas Šliupo sumanytas darbas 
baigiasi baisiausiu jam pačiam 
ir visai tautai nepasisekimu. 
Jau vienas Šliupo laisvamanv- 
bės apaštalavimas kiek gerų 
žmonių, tyrų tėvynainių pa
darė kreivais doros suprati
me, o tautiškas pajautimas 
dingo pas juos po raudona so- 
cijalizmo skraiste. « O kas tą 
viską padarė? Šliupas! Lie
tuviški socijalistai su visais 
savo išdykumais, triušmais ir 
palaidumais yra Dr. J. Šliupo 
tikriausi vaikai. Vargiai jis 
pats dabar pasakys, kad jie y- 
ra naudingi Lietuvai. Paskiaus 
Šliupo kova prieš Katalikų 
Bažnyčią ir-gi daktarui ne 
kiek garbės padarė.

Neįstengė Šliupas sugriauti 
Amžinosios Tiesos, nesugebė
jo idėjos priešui būti džentel- 
monišku oponentu ir purvais 
apdrapstė lietuvius katalikus, 
šmeiždamas ir niekindamas 
viską kas yra krikščioniška. 
Šliupo kova prieš krikščionys
tę yra juoda dėmė mūsų tau
tai.

Gi jei prie to viso pridėsi
me dar Šliupo klaidingas in
formacijas teikiamas kitatau
čiams apie lietuvius, falsifi
kavimą istorijos faktų, tai iš
ties gali pasididžiuoti Šliupo 
palikimais... ne plati lietuvių 
visuomenė, bet liberalų šulai, 
kurie ranka rankon dirbo su 
Šliupu ir skiepina lietuvių gy- 
veniman klaidą, suirutę ir am
žiną kerštą prieš savo-gi bro
lius lietuvius.

Jei Šliupas tokių! pat idėjų 
vedamas važiuoja Europon riš
ti Lietuvos ateities klausimo, 
esame tikri, kad ir ten lietu
vių visuomenė jo motyvus su
pras ir daktaro neprileis per 
arti prie Lietuvos politikos.

Šliupo praeitis mūsų tautai 
buvo per daug skaudi, todėl 
negalime pasitikėti ir juo atei
timi. Palikimas daktaro ga
lės sunaudoti bene tik p.p. A 
Rimka, P. Norkus ir kiti, jų 
srovės žmonės. Plačioji lietu
vių visuomenė ant jų didesnės 
domos nekreips.

■ T *

KAIP ATRODO LIETUVA.
Iš Lietuvos šiuo laiku ma

žai teateina žinių į Ameriką 
ir mes nieko nežinome, kaip 
dabar atrodo mūsų tėvynė ir 
kaip joje mūsų broliai gyvena, 
ir vargsta. Kad vokiečių val
džia su lietuviais elgiasi nege- 
riausia, apie tą galime su
prasti iš pirmesnių žinių, ko
kias gavome iš savo delegatų 
kun. Dr. Bartuškos ir Dr. J. J. 
Bielskio. Vokiečiams nėra iš- 
rokavimo lietuvių gerbūviu 
rūpinties ir jie tik čiulpia iš 
Lietuvos sau naudą, turtus 
mūsų tėvynės sau pasiglemžda- 
mi.

Apie Lietuvos likimą suran
dame šiek tiek žinių “Tėvynė
je,” kuri deda ištraukas iš 
“Dabarties,” Kaune išeinančio 
lietuvių laikraščio. Mes to lai
kraščio negauname. Svarbes- 
nias apie Lietuvą žinias iš 
“Tėvynės” pakartojame:

“Kitokius-gi valdžios dar
bus, kurie skaudžiai paliečia 
Lietuvos gyvenimą “Dabar
tis” tiktai pamini nenušvies- 
dama jų vertės ir prasmės. 
Štai skaitome, kad Lietuva 
paversta yra į “policijinę sri
tį.” Dabar Lietuvos kaimie
tis negali keliauti ir į bažny
čią nueiti be žandaro paso; 
kunigas negali keliauti pas li
gonį be paso; Lietuvos eže
rus vokiečių valdžia persam- 
do, paimdama už tai pinigus, 
kurie, žinoma, nesugrįš į 
Lietuvos žmonių kišenes. 
“Dabartis” nieko nepasako 
apie begalines rekvizicijas, a- 
pie bausmes, apie įrengimą 
prostitucijos namų visuose 
Lietuvos miesteliuose, net ir 
ten, kur pirm karės niekas ir 
nežinojo, kas tai yra prosti
tucija!..”

Europos karė mūsų tėvynę 
skaudžiai nuskriaus. Neteksi
me daugelio savo tautiečių,ku
rie už svetimą šalį galvas pa
guldys ant karės lauko, bet dar 
ir patį Lietuvos kraštą begai- 
lestingi priešai nuterios, iš
naikins. O kiek blogų papro
čių, pavyzdžių paliks mums 
kareivių pulkai, kurie doros 
žvilgsniu kaikada už pačius gy
vulius žemiau atsistoja.

Atsižvelgus į tas skriaudas, 
kurias mums karė teikia, kiek
vieno lietuvio didžiausiu troš
kimu turėtų būti karės kuo- 
greičiausias užbaigimas ir Lie
tuvos laisvė. Amerikiečiai y- gražiai atspausdintos ir parsi- 
pač turėtų savo visą veikimą duoda tik po 5 centus.
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Visas sodjalizmo mokslas 
yra suglaustas ant 16 puslapių 

SO-knygelės “PAŽIN 
CUALIZMĄ.”

«r i

išNusipirkite atminčiai 
“Darbininko’ ’ knygyno atvi
ruką su Tėvo kun. V. KULI
KAUSKO paveiksią Labai

z

NEBUS ANT
ŠLIUBO.

Liberalų spauda praneša, 
kad ponas Albinas Rimka, mi
rusiųjų “Jaunosios Lietuvos,” 
“Pažvalgos,”“Laisvosios Min
ties” ir dabartinės visuome
niškai kvėpuojančios “Atei
ties” redaktorius, išvažiuoja 
Europon. Tokiu būdu prie 
p.p. Norkaus ir Paltanavičiaus 
šliubo svotu p. Rimkai neteks 
būti. Greičiausia“Vien. Liet.,” 
“Ateitį” ir “Amerikos Lietu
vį” suves į kupetą socijalistų 
paniekintas Bagočius, kurį 
paskutiniais laikais pradėjo 
smarkiai liberalai kokietuoti. 
Jei ne verksmo, tai juokų bus 
iki' ausų.

P. S. Tūli sako, kad A. 
Rimka jau išvažiavo, bet kad 
“Ateitis” apie tai nieko nesa
ko, turbūt tas netiesa. Paga
lios kas ten juos gali žinoti.

• ♦

NAUJA REVOLIU *

CIJAI PRIEŽASTIS.

Martinas Yčas Rusijos nau
jos valdžios šąskaiton inėjo su 
švietimo ministerio pagelbinin- 
ko portfeliu. Lietuviškiems so- 
cijalistams dabar atsiras nau
ja proga revoliucijas kelti. 
“Naujienos” pranašavo, kad 
Yčas būsiąs dabar nuplaktas, o 
čia Rusijos revoliucija vietoj 
rykščių jam net švietimo rei
kalus pavedė.

KAPITALO
AUKOS.

“Laisvė” rašo, kad rusų 
laisvas “Žara,” kuriuo iš Lon
dono į Rusiją važiavo daug 
revoliucijonierių, nuskandino 
vokiečių submarina. Ir to
liaus “Laisvė” aiškina, kad 
anglai tyčia taip padarė, kad 
laivą nuskandintų vokiečiai. 
Jei “Laisvės” grevezojimams 
tikėti, išeitų lygiai taip, kad 
Anglija vokiečių submarino- 
mis skandina savo ir savo tal
kininkių laivus. Ir kas tik 
musų socijalistams neprisisap
nuoja. Jie greitu laiku para
šys, kad “Laisvė” todėl lie
tuvius laisvosios meilės moki
na, kad žvirbliai jai taip lie
pia.

Nepasisekė kokiam socija- 
listui kunigo smarkiau pašmei- 
žti, jis kapitalo auka; nepa
vyko kitam laisvai apsivesti 
— kaltas netikęs surėdymas; 
netikėtai mirties užkluptas — 
jis pasilieka kapitalizmui bai
sia dėme. Taip socijalistų lai
kraščiai savo draugų nepasise
kimus aiškina. Ar ne geriau
sia būtų pasakyti: “Kaip pasi
klos, taip ir išsimiegos.”

• •
“KELEIVIS” 

SUSINERVAVO.
“Darbininkas” faktiškai nu

rodė, kad “Keleivio” aprašy
mai apie Kanados “katalikiš
kąjį” vyskupą netinka Rymo- 
-katalikams, nes Rymo Kata
likų tikėjimo vyskupo lenkai 
Kanadoje neturi.

“Keleivis” savo aprašymais 
kaip tik j R 
kė ir kuomet 
nepasisekė 
ir “Darbinin

nusiraminti ir ktvirai pasaky-

Katalikus tai- 
“triksas” 

i susinervavo 
i” ant kulnių 

“Keleiviui”

maži

• - “

• TIK VYRAMS.
/ 

Pirmąsias eiles 
Vyreliams rašau — 
Sudėjau dailias, 
Skaitykit, prašftu.

Atkreipkit akis, 
Jauni ir seni;
Eilės pasakys,
Kaip tu gyvent

Teisybę rasi 
Savųjų darbų. 
Pradžia tu esi
Visokių vargų.

Vaikai dar
Sau viską turi 
Pačiutė graži 
Gyventi gali.

Vedei tu ją sau, 
Sakei visados 
Bus mylima tau 
Lik žilos galvos.

Bet žodžiai savi 
Tau lyg svetimi. 
Prižadai visi 
Tik liglaikini.

Nedaug dar dienų 
Praslinko tiktai, 
Jau ieškai klaidų 
Ir žvelgi piktai.

Netinka ji tau, 
Nenori šnekėt 
Galvoji pats sau, 
Kaip pykti pradėt.

Pačiutė gražiai 
Kalbin ji tave,
Bučiuoja saldžiai, 
Glaudžia prie savęs.

Tu meilę pačios 
Už nieką laikai, 
Ant klausimo jos 
Rūsčiai atsakai.

Nors tavo pati 
Yra apsukri 
Darbuose švari, 
Blaiva ir vikri.

Daboja namus 
Ir mėgsta švariai, 
Tik būkie ramus 
Bus viskas gerai.

Bet-gi nematai 
Tu josios darbų 
Ruoši ir taisai 
Jai naštą ^argų.

Eini karčemon, 
Prisigeri ten. 
Pagrįžęs namon 
Lauk išveji ją.

Gal mintyj turi, 
Kad vyras esi 
Ir po kepure 
Tu galvą neši,

Kad pačią vedei 
Geriesiems laikams, 
Ją sau pasamdė! 
Tarnaite darbams.

Pamislyk tu sau, 
Jei dar nežinai, 
Kad pati yr’ tau 
Skirta amžinai.

Ne vien tik čįarbams 
Ne vargti vargų, 
Ji uola namams, 

" Motina vaikų. 

Užtad-gi visad’ 
Turi ją mylėt. 
Nevargint niekad, 
Nepykt, ne murmėt.

Nuėjęs kitur 
Tu jos nekoliok. 
Namie ir svetur 
Visad pagodok.

Kaimynai matys 
Ir gerbs tav’ visi 

-Pagirs į akis,
Kad vyras esi.

Inpročius senus
• Gali permainyt 

Apsirikimus 
Visus pataisyt.______

Tik reikia skaityt, 
Ir aiškiai suprast 
Klaidą pamatyt 
Teisybę atrast

%
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PAGALVOKIME APIE SAVO 
REIKALUS.

Kas tiktai yra naudingo pa
daryta dėl žmogaus, tai tas vis
kas nebuvo padaryta be gero 
apgalvojimo. Todėl ir mes 
darbininkai, jei norime page
rinti savo būvį, tai privalome 
pagalvoti apie savo reikalus ir 
paskui imtis darbo.

Dabar tai laikas mums dar
bininkams apie tai pagalvoti, 
nes mūsų seimas jau netoli. 
Tai svarstykime apie ką kal
bėsimės suvažiavę.

Nors jau turime senesnių 
organizacijų, kurios jau senai 
eina savo tikromis vėžėmis, tai 
vis-gi mes visi neprivalome to 
pamiršti, jog L. D. S. yra vie
na svarbiųjų, nors šiemet ji 
laikys tik antrą savo seimą. 
Mūsų visas kilimas tautiškas 
ir medžiagiškas priguli nuo 
mūsų gerbūvio ir apšvietimo. 
Na, o L. D. S. juk tuo tik ir 
rūpinasi, kad kelti darbinin
kų gerbūvį, nurodo kokiais 
keliais eidami pagerinsime sa
vo būvį ir šviečia darbininkus.

Todėl tai mums turi rūpėti 
tos organizacijos bujojimas. 
Tai čia reikia pagalvoti užves
ti smarkesnę agitaciją.

Antras daiktas, tai reikėtų 
kad L. D. S. glaustų mokslei
vius, nes jie galėti} daug mums 
prigelbėti.

Trečias daiktas. Man ro
dos, kad vyro, prigulinčio prie 
L. D. S. pati taptų pilnateise 
nare organizacijos už pamažin
tą mokestį.

Ketvirtas — apkalbėti įstei
gimas L. Darbininkų Banko.

Dabar truputį plačiau apie 
agitaciją. Mums reikėtų tu
rėti iškalbingą, mokytą vyrą, 
suprantantį darbininki} ir or
ganizacijų reikalus. Tai toks 
vyras turėtų važinėti iš kolo
nijos į koloniją ir turėtų reng
ti prakalbas ir varyti agitaciją 
ne tik didesniuose miestuose, 
bet ir mažose kolonijose.

Žinoma tokiam vyrui reikė
tų algą mokėti. Reikėti} bent 
$100 mėnesyje. Tai sunku bū
tų ištekti vienai mūsų organi
zacijai. Todėl čia reikia ieš
koti išėjimo. Man rodos ge
riausia būtų susitarti, su kito
mis organizacijomis —SLRKA. 
L. Vyčiais, P. BĮ. Sus-mu. Tai 
toms keturioms organizacijoms 
jau nesunku būtų panešti agi
tatoriams iškaščius. Tas agi
tatorius žinoma turėtų pažinti 
visų organizacijų reikalus ir a- 
pie visas aiškinti, visoms rink
ti narius, užrašinėti jų laik
raščius ir platinti jų literatū
rą.

Mes prie L. D. S. jau turi
me agitacijos fondą. Čia rei
kėtų tik susitarti su minėtomis 
organizacijomis ir pavaryti to
kią agitaciją, kokios nebuvo 
ligšiol Amerike. e

M. Mažeika._____ ; k
CHICAGO, ILL. 

Ateikit visi.
LDS. 25 ir 38 kuopos

gia labai puikią pramogą. Mel
džiame visų kuopų LDS. Chi
cagos ir apielinkės ir kitų at
silankyti ant šito gražaus va
karėlio, nes jau senai iš anks
to' pradėta rengti. Įvyks ne
dėlioj 6 d. gėgužės 1917 m. 7 
vai. vak. bažnytinėj svetainėje 
Union Avė. ir 18 gat.

' Kviečiam visus širdingai, 
nes bus paskutinė pramoga. Vi- 
is būsit patenkinti.

F. Va-lis.

CHICAGO, ILL.
Pasidarbavo.

LDS. 20 kp. pasidarbavo ir 
surengė du vakaru balandžio 
17 d. ir 20 d. šv. Mikolo salėj, 
ant North Side.

Pirmą vakarą programas 
buvo įvairus.' Vaidinta kome- 
dijėlė “Tai politika,” nusise
kė gerai. Po to kalbėjo p. A, 
Sutkus. Jis kalbėjo apie dar
bininkų reikalus. Nurodė, kaip' 
darbininkai esti apgauti, kuo
met paklauso socijalistų. Dar 
buvo deklemacijų ir dialogas.

Antrą vakarą kalbėjo kun. 
N. Pakalnis. Šisai jaunas e- 
nergingas vyras apsakė apie 
popiežiaus Leono XIII.ir kitų 
dvasiškių dėl darbininkų labo. 
Taip-gi nurodė, jog Bažnyčia 
visuomet stovėjo už darbinin
kų ir prispaustųjų reikalus^ o 
tik visokie nelabėliai prasima
nė, būk Bažnyčia remia kapi
talistus.

Antras kalbėjo Jonas Poška. 
Aiškiai išparodė jisai kodėl 
darbininkams neišpuola klau
syti ir tikėti socijalistų priža
dėjimams apie žemišką rojų ir 
nurodė, kaip socijalistai, va
dovaudami darbininkams juos 
prigaudinėja. Prirodė, jog 
socijalistai bežadėdami kitiems 
rojų tik sau įsisteigia rojų iš 
žmonių nesusipratimo.

Prie kuopos prisirašė A. 
Muriekas, A. Bacevičia, B. Ka
sparavičiūtė ir Juozas Girdžiu- 
nas.

Buvęs prakalbose.

Streikierią fondas taip-gi 
kas-kart auga, nors reikėtų 
daugiaus.

Daug kuopą rengdamos va
karus L. D. S. Savaitėje ski
ria visą pelną į tą fondą. Bū
tų gerai, kad visos taip pa
darytų.

LDS. kuopos ir kiti su vi
sokiais spaudos darbais kreip
kitės prie “Darbininko.” Da
bar taip susitvarkėme, kad 
nors ir iš tolimesnių vietų gali 
gauti padarytą darbą į 3-4 pie
nas.

Kodėl kiekvienas lietuvis ir' 
lietuvaitė turi prisidėti prie 
LDS.?

Dėlto, kad būti užtikrintu, 
jog nei kapitalistas nei socija- 
listas negalės pasinaudoti.

LDS. yra tai tokia tvirtovė 
kad nei Hindenburgas su savo 
armija negalėtą nusilpninti.

Įstojimas į LDS. $1.00; mė
nesinė mokestis 25e. Už tai 
gauna laikraštį “Darbininką” 
tris kart savaitėje ir keletą 
knygučių dykai. Įsirašyk į 
stipriausią ir naudingiausią 
darbininką organizaciją- LDS.

/

ren-

Neužsimokėjusiems nariams 
nuo balandžio 1 d. sustabdėme 
organą ir nekurie skundžiasi 
delko taip padarėme. Tai-gi 
pranešam visiems, kad mes 
kitaip negalėjome, nes išlai
dos milžiniškos, o taip-gi ne
turime užtikrinimo kad tas na
rys užsimokės savo skolas vė
liaus.

Visuomet užsimokėkite savo 
duokles ant laiko ir tuomet ne
turėsite nemalonumą.

LDS. augimas šiame mėne
syje nepaprastas. Aišku, kad 
pradeda suprasti naudingumą 
gerų organizacijų.

LDS. Centro Fin. Rašt.

Tik ką išleidome nepaprasto indomumo knygelę vardu

“Pažinkime Socijalizmą”.
Tai naujoviškiautia “Darbininko” išleista knygelė, kuri 

tinka ir katalikams ir socijalistams. Drišiol dar niekas nebu- 
vo išleidęs tokios knygelės apie socijalizmą, kuri tiktų ir kata
likams h* socijalistams.

Dailiai išleista, aut brangios popieros ir kaštuoja tik
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MINERSVILLE, PA.

Labai pasisekė.

Pradžioje 1917 m. susitvėrė 
•čia Moterą Sąjungos 31 kuopa. 
Pradžia gyvenimo tos kuopos 
buvo gana sunki iš tą pačią 
moterų daugelis nesuprasda
mos naudos kokia gali būti iš 
tos organizacijo sutiko su dide- 

. liu neužsitikėjimu. Bet atsi
rado prakilnesnią moterą ir

• merginų. Pradžioje sausio 
užmezgė kuopą ir susirinkimai 
laikomi tankiai, narės susiar
tino. Ta jaunutė kuopa 16 
balandžio laikė balių pridengi
mui savo kuopos išdavimą. Ba
lins buvo be svaigalų, pačios 
moterys sąjungietės darbavosi 
ir vedė tvarką, žmonią buvo 
pilna ir nors nebuvo alučio, 
bet visi buvo linksmi ir užga
nėdinti. Pinigiškai balius už
simokėjo kogeriausiai. Liko 
šimtas su viršum dolerią gry
no pelno. Iš to pelno kuopa 
.a ts imdama apie vargstančius 
Lietuvoje tuo paskyrė $15.68 
nusiųsti į Tautos Fondą. Rei
kia džiaugtis, kad mūs mote
rys pradeda jau susiprasti ir 
organizuotis.

Ten Buvęs A. Z.

ATHOL, MASS.
Susirinkit į paskaitas.

Balandžio 18 d. šv. Kazimie
ro P. Blaivininką 24 kuopa 
turėjo susirinkimą. Nutarta ge
gužio 6 d. turėti paskaitas su 
visokiais pamarginimais.

Paskaitas laikys narys P. 
Nerkiaučius ir klebonas kun. 
A. Petraitis.

Į paskaitas kviečiami visi. 
Mūsą klebonas padarė tokį 

sumanymą. Aukojo $10 ir pa
sakė, jog tie kuopos nariai, 
kurie atsilankys į kiekvieną su
sirinkimą, gaus dykai tikietą 
ir per Naujus Metus bus išlai- 
mėjimks tos sumos.

CHICAGO, ILL
Vyčių vakarėlis.

Kelios dienos atgal L Vy
čių 4 kp. surengė puikų vaka
rėlį dėl naujo beno.

Programas buvo įvairus. VI- 
supirmu atvaidino “Paliepus 
knarkia.” Lošime atsižymėjo 
p. J. Balsis. Toliaus p. K. Pak
štas prabilo apie ukrainiečius, 
jis savo kalba nemenką įspūdį 
padarė į publiką Taip-gi pa
grojo ir benas, stebėtinai atli
ko savo dalį. Niekas tiek iš 
jo nesitikėjo. Bravo vyčių be
nas.

P. K.

CHESTER, PA
Seredos vakarą (2 gegužio) 

nuo 6 iki 8 vai. busiu italijoną 
bažnyčioje.

Kun. L Zimblis.

SPRING VALLEY, ILL.

Išgirdome puikią dalyką.

Nuo balandžio 9 iki 15 d. 
mūs bažnyčioj buvo konferen
cijos, kurias laikė Dr. kun. 
Maliauskas. Gerb. mokslavy- 
ris labai indomiai išgvildeno 
pamatinius tikybos klausimus 
ir nurodė neteisingus antmeti- 
nėjimus ant bažnyčios praei
tuose amžiuose. Kaip va nu
rodė kas buvo ir ką veikė ink
vizicija ir tt. Dar apipasa
kojo raudonųjų socijalistų 
kruvinus darbus.

Tai dabar dar lauksime’ gerb. 
tėvo Kulikausko.

Albinas Pilipaitis.

DODSON, LA
Labai gaila, kad mūsą bro

liai lietuviai rūksta tose dirb
tuvėse, miestuose, mainose.

Čionai štai labai geras oras, 
mažne visą žiemą šilta, nėra 
reikalingos šiltos stubos, tvar
to, mažne visą žiemą žolė ža
liuoja. 15 vasario pradeda 
pasirodyti ir žydinti vaisiniai 
medžiai ir dabar žemė apklota 
visokiomis gėlėmis, visokiomis 
varsomis žydį.

Beto pageidaujama, kad mū
są broliai nesnaustų miestuose 
Čia liuosas gyvenimas ir pigiai 
galima pirkti ūkės.

W. Gaiževski.

HOMESTEAD, PA
Vyčių pramoga.

Balandžio 23 d. vyčiai buvo 
surengę pramogą. Buvo vai
dinta “Audra iGedroje.” Nu
sisekė labai gerai. Buvo ir 
dainų. Prakalbėlę pasakė 
“Darbininko” agentas P. Bra- 
sokas. Sakė apie reikalingumą 
skaityti gerus laikraščius.

Sukolektuota $20.86. Po iš- 
kasčią padengimo likusieji pa
skirti Tautos Fondui.

Ten Buvęs.
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NE W AR K, N. J.

Pašventinimas kampinio 
akmens.»

Balandžio 22 d .buvo iškil
mingas naujai statomos šv. 
Trejybės lietuvių bažnyčios 
kampinio akmens pašventini
mas. Ceremonijas atliko kun. 
Uody. Prieš ceremonijas buvo 
vo išdidus maršavimas. Tose 
iškilmėse dalyvavo į 3.000 žmo
nių.

Pamokslą pasakė kun. Cody 
ir kun. J. Švagždis, Patersono 
lietuvių klebonas. Dar iškil
mėse dalyvavo kun. B.' Žin
džius iš Elizabeth’o, kun. J. 
■Rudravičius iš Bavonne, kun. 
F. Jakštys iš Harrisono ir na
miškis klebonas kun. J. Dobu- 
žinskas. Puikiai giedojo vy
rą choras, pono A. Radzevi
čiaus vedamas. Dalyvavo šv. 
Jurgio, šv. Kazimiero, šv. Juo
zapo ir šv. Petro ir Povilo dr- 
jos.

Maršavimo vedėju buvo Ka
rolis Vaškevičius. Grojo du 
benai.

Nauja bažnyčia atsieis* čio. 
$100.000. Joj sėdynių bus dėl Syti. 
1.000 žmonių. Turės du bokš
tu po 100 pėdą augščio.

Apie iškilmes dailiai apra
šė vietos angliški laikraščiai

Rep.

CLEVELAND, OHIO.

Išvažiavo.

J. P. Vilimas iš Chicagos L. 
Vyčią IV kp. narys atvyko į 
Clevelandą pradžioj 1916 metą 
pasiviešėti pas gimines porą 
savaičių. Bet netrukus susi
pažino su L. Vyčių 25 kp. na-, 
riais ir pradėjo su jais išvien 
veikti. J. Vilimas būdamas 
veikliu nemažai pasidarbavo 
šioj kuopoj kaip tai lošime, 
dainose; jis atspausdinę j o gai
das dėl choro. Taip jam besi
darbuojant žaibo greitumu 
prabėgo ne pora savaičių kaip 
kad manė, bet kone pusantrų 
metą ir štai 20 d. balandžio 
laike dainų repeticiją apreiškė 
kad apleidžia Clevelandą ir 
grįžta į Chicagą

Balandžio 22 d. pas ponus 
Bukauskus tapo surengta pui
ki išleistuvių vakarienė, vytės 
nupirko- puikų bukietą gėlių ir 
dėl atminties p. Vilimui intei- 
kė. Taip-gi šiame vakarėlyj 
buvo įvairių žaidimų bei dainą. 
Buvo išreikšta daug linkėjimą. 
P-as A. Z. Visminas paskambi
no pianu keletą šmotelių. Taip 
vakarėlis visu atžvilgiu buvo 
linksmas tik nekurie liūdėjo, 
kad iš tarpo atsiskiria mylimas 
draugas.

Prieš atsisveikinant p-lė B. 
Skripkauskaitė davė sumany
mą kad kožnas suteiktą kom
plimentus ant rašto dėl -sve

čio, Tuojaus sujudo visi ra- 
P-as Vilimas atsisvei

kindamas linkėjo visiems ne
nuilstančiai darbuotes ir kel
ti jaunimo dvasią *

M. J. i.

PASVEIKINO.

22 d. balandžio Waterbury’o 
Lietuvių Dr-ją Sąryšis buvo 
surengęs prakalbas paminėji
mui Rusijos Revoliucijos. Pra
kalbą tikslas buvo kad,pasiųs
ti Rusijos naujai valdžiai pa
sveikinimą, prisimenant Lie
tuvą.

Kalbėtojai buvo J. B. Šaliū- 
nas ir F. J. Bagočius.

Telegrama buvo pasiųsta ši
tokio turinio:

M. Rodzianko President Du
rna Petrograd, Russia.

Fifteen thousand Waterbu- 
ry, Conn. Lithuanians, salote 
New Free Russia. Anticipate 
upon return with cooperation 
of Russian people Independent 
Free Lithuania.

United Lithuanian Societies.
Joseph B. Shaliunas, 

President. 
Reporteris.
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TAUTOS FONDO SEKRETORIAUS ATSKAITA 
Ut KOVO MENESĮ, 191Y m.

ĮPLAUKOS.
Iki kovą.1, 1917, į Tautos Fondą įplaukė..... .$67.924.47

2, Colinsville, DL — Iš Dr. Bielskio prakalbų
pris. B. Stumbras.................. .. .......... . ....................

3, Waterbury, Conn. — Prisiuntė “Draugas”
3, Chicago, DL — Aukavo šv. Mykolo ark. dr-ja, 

pris. kun. F. Kudirka.......................  '.....
5, Waierbury, Conn. — Nuo T. Fondo 40 skyr. 

pris. S. Kulikauskas....'............ ................... ..
5, Medicine Hat, Altą, Canada. — Aukavo V.

Naviekis............. .................................................... ... ..
6, Tamaųua, Pa. — Nuo T. Fondo 42 skyr. pri

siuntė O. Babarskiutė..............................................
6, Palmertovm, Pa. — Surinkta krikštynose, pri

siuntė O. Babarskiutė................................. ,.........
6, Chicago Heights, UI. — Nuo T. Fondo 70 sk.

pris. J. Legeckis................. ’ 1.............................
7, Philadelphia, Pa. — Nuo T. Fondo 21 skyr.

pris. J. Tamulevičius..................................................125.00
7, Chicago, UI. — Prisiuntė J. Kazanauskas.... 1.00
7, Scranton, Pa. — Surinkta Tautos Šventėje

pris. kun. J. Kuras..............................................  69.00
7, Kewanee, UI. — Nuo T. Fondo 45 skyr. pris.*’

Ig. Dombrauskis......... ............................... ...............
7, Siouz City. Iowa. — Iš Tautos Švestės pris. 

kun. M. Cibulskis................................... ...................
7, Milwaukee, Wis. — Nuo T. Fondo 72 skyr.

pridavė kun. V. Slavynas................................... ..
8, Detroit, Mich. — Surinkta Tautos Šventėje,

pris. “Draugas”........... .............................................
9, St. Louis, Mo. — Iš savo prakalbų pridavė 

Dr. Bielskis..................................................................
9, Westvflle, UI. — Iš savo prakalbų pridavė Dr.

Bielskis..........................................................................
9, Westville, UL — Iš Tautos Šventės pridavė 

Dr. Bielskis.................................................................
9, Elizabeth, N. J. — Nuo T. F. 75 sk. pris.

B. Juozapavičius.......................................................
9, Maspeth, N. Y. — Tautos Šventėje surinko T.

F. 46 sk., pris. M. Milukas......................................
9, Brooklyn, N. Y. — Auka nuo L. BĮ. dr-jos

S.L.R.K. Am. 134 kp., pris. P. Montvila...........
9, Brooklyn, N. Y. — Iš Tautos Šventės pris.

kun. S. Remeika............... ........................................
9, Spring Valley, UL — Nuo T. Fondo 54 sk. 

pris. J. Grudis............................................... .............
9. Rockford, UL — Nuo T. Fondo 44 s& pris.

V. Gremba...................................................................
9, Newark, N. J. — Auka šv. Rožanžiaus Mote

rų dr-jos, pris. S. Pranis............................... ..
9, Girardville, Pa. — Nuo T. F. 3 skyr. pri

siuntė J. Raibikis......................................................... 110.00
9, New Britain, Conn. — Tautos Šventėje surin

ko T. F. 5 sk.. pris. T. Staškevičius.................... 75.75
9, Amsterdam, N. Y. — Nuo T. F. 65 sk. pris.

S. SimųjĮąvičius ..............................................431.25
10, Summerlee, W. Va.

10.50

27.25
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67.05

32.50

27.00

120.00

12.53

21.62

73.00

50.00

46.11
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pris. A Denius..
20, Chicago, UL — Nuo T- Fondo 67 skyr. pri-

........................................... siĮudao -ct ęąunrs
S. ii R. K. Am. 60 kuo-21, Bayonne. N. J___Nuo

pos pris. P. Šedvydis...................... .. ... ............,. ..
23, Westville, Dl. — Surinko T. Fondo skyrius,

prisiuhtė J. Karpavičia............... .......................
24, Niagara Falls, N. Y. — Surinkta J. Genio ves

tuvėse, pris. A. Urbonas.............. . ........
26, Chester, Pa. — Nuo T. Fondo 17 skyr. pri

siuntė J. Mikoliūnas...............................................
26, Kewanee, IH. — Nuo T. Fondo 45 skyr. pris. 

Ig. Dombrauskis........... ................................... ..
26, Racine, Wis. — Iš savo prakalbų pris. Dr.

* Bielskis.......................... ...... ...................................
26, Racine, Wis. — Iš savo prakalbų pris. Dr. 

Bielskis ................................ ........................................
26, Rarine, Wis. — Surinkta Tautos Šventėje

pris. Dr. Bielskis.......................................................
27. Chicago Heights, Dl. — Nuo T. F. 70 sk. pri

siuntė J. Legeckis ..........................................
27, Youngstown, Ohio. — Nuo T. Fondo 57 skyr. 

prisiuntė K. Stupinkevičia....................................
29, Boston, Mass. — Nuo T. Fondo 11 skyr. pri

siuntė F. J. Carens................................................. 500.00

29, Worcester, Mass. — Nuo T. Fondo 30 skyriaus 
pris. Pr. Zataveckas................................................1224.81

29, Cicero. UI. — Nuo T. Fondo. 59 skyr. prisiun
tė Čakanauskas ........................................................

29, Chicago, UL — Nuo šv. Cecilijos Giedorių 
dr-jos iš šv. Kryžiaus parap. pridavė A. Pre- 
činauskas............................ .........................................

29, Sheboygan, Wis. — Iš Dro Bielskio prakal
bų pris. J. Austrevičius............................ •...........

29, Benton, UL — Iš savo prakalbų prisiuntė 
Dr. J. Bielskis...;......................................................

29, E. St. Louis, UL — Iš savo prakalbų pri
siuntė Dr. Bielskis..................................................

30, " St. Charles, UL — Iš Dro Bielskio prakalbų
prisiuntė A. Šilkaitis..............................................

31, Paterson, N. J. — Nuo T. F. 83 sk. prisiun
tė kun. J. Švagždys..................................................

31, Waterbury, Conn. — Nuo T. F. 40 skyriaus
prisiuntė S. Kulikauskas...................................    200.00

31, Manchester. N. H. — Nuo Tr F. 49 skyriaus 
prisiuntė A. Stangas .............................................. 46.25

31.25

79.70

32.50

25.28

23.34.

42.60

35.00

66.25

Kovo
9 9

99

99

99

99

Auką kovo mėn. į T. Fondą įplauką........ $5.971.68
UŽ PARDUOTAS KNYGAS.

7, Milwaukee, Wis. — Pridavė kun. Slavynas...
9, Chicago, III. — Pridavė Dr. Bielskis................
9, Amsterdam, N. Y. — Pris. S. Simonavičius...

13, Chicago, UI. — Prisiuntė P. Varakulis...........
}3, Brooklyn, N. Y. — Pris. P. Montvila................
15, Trenton, N. J. — Pris. K. Veli vis........................

” ' 17, Springfield, III. — Prris. Pr. Krasauskis.... 
99

99

99

CLEVELAND, 01110.

Atitaisymas.

“Darbininko” numeryje 47 
Tesybę Mylintis, aprašyda
mas apie vyčią vaidinimą “Ži
vilės” padarė keletą klaidų. 
Pirmiausia “Živilė” nėra dra
ma, kaip korespondentas rašė, 
bet tragedija. Rašė būk J. 
Šeštokas vaidino Karijoto ro
lę, o ištikro jis atliko Para
gaus rolę, o Karijoto rolę lo
šė V. Gudinąs. Rašė, kad po
niai Greičienei tapo inteiktas 
gėlių bukietas, o nepaminėjo, 
jog mūsą gerbiama ir šauni so
listė V. Barkauskienė ir-gi ga
vo puiką bukietą, nes ir ji y- 
ra puiki dainininkė ir vyčią 
narė.

8HENAND0AH, PA
Balandžio 23 d. šv. Jurgio 

parapijoje, buvo apvaikščio
jama tos bažnyčios globėjo at
laidai. Klebonui kun. S. Pau- 
tieniui Į pagelbą atvyko se
kantieji kunigai-klebonai: kun. 
Dr. P. Augustaitis iš Mahanoy 
City, kuris nedėlios vakare per 
mišparus malonėjo pasakyti 
puiką pamokslą; kun. J. In- 
čiura iš Freelando; kun. K. 
Strimaitis iš Hazleton, kun. S. 
Dobinis iš Shamokin ir kum L. 
Stachovvicz, vįetinis lenką kle
bonas. Atlaidai užsibaigė pa- 
nedėho vakare, iškilmingais 
mišparais, kuriuos atlaikė kun. 
K. Strimaitis, assistuojant kun. 
S.. Dobianti ir kun. P. K. Čes- 
nai. Dauguma žmonią - kata
liką atliko velykinę išpažintį.

Ten Buvęs.
-. J ;■

i

ATSIŠAUKIMAS Į AMAT-
' x NINKU S.

Newark, N. J. Liet. Amat- 
ninką B-vė savo laikytam susi
rinkime 12 d. balandžio po 
daugelio svarstymą pripažino, 
kad būtą labai naudinga susi- 
važiuoti amatninkams dėl ap
tarimo pasekmingesnio susior- 
ganizavimo amatninką ir iš- 
dirbimo tinkamos platformos. 
Nutarta šėrai po $25.00 taupy
mui kapitalo. Toliaus aptar
ta, kad amatninkams ir ją 
B-vėms susivienijus būtą gali
ma išleisti žurnalą, kur būtą 
galima nušviesti savo reikalus. 
Žurnale tilptą raštai musą 
profesijonalą ir paprastą a- 
matninką apie pramonę, ko
mercija ir industriją Atsišau- 
kiam lygiai į visus amatninkus, 
bet žinome, kad tolimą kolo
niją amatninkams neparankus 
būtą susivažiuoti į vieną vietą. 
Tokiu būdu pradiniai susiva
žiavimai galėtą įvykti tinka
mose vietose. Visą amatnin
ką meldžiu atsiliepti, ar rei
kalingas susivažiavimas! Pri
tariant meldžiam patarti ir vie
tą vieną iš trijų: Newark, N. 
J., New York, N. Y., Brooklyn, 
N. Y.

J. Siadis,
92 Warwick Str., 

Newark, N. J.
P. S. Prie šio atsišaukimo 

galima padaryti daug'užmeti
mą ir išvadžiojimą, nes čia 
trumpai apie reikalus tepasa
kyta. Newark’o Amatninką 
B-vė turi omenėj ne bosauti, ne 
maišyti kas nereikia, tik nori 
pasitarti ir rasti vienaminčią.

Susivažiavimui laiką spren
džiame (Decaration Day) 30 d. 
gegužio.

F. M. Petrulionis.
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Jei nori tikrai ko naujo pa
siskaityti, tai skaityk tik ką 
išleistą knygelę nirimo
Socijalizmą” -
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- Auka nuo Jesse Stan- 
ley, pris. “Draugas”..............................................

10, Cicero, UI. — Pris. Zdankus.................................>
12, Kingston, Pa. — Nuo T. Fondo 14 skyr. pri

siuntė B. Žekas...........................................................
12, Bedford, Ohio. — Nuo T. Fondo 58 skyr. pri

siuntė J. Jonuška.......................................................
12, Westfield, Mass. — Nuo T. F. 54 skyriaus pri

siuntė kun. K. Vasiliauskas.................................
13, St. Clair. Pa. — Surinkta Tautos Šventėje

pris. kus. M. Durickas..............................................
13, Chicago, UL — Tautos Šventėje surinko T.

F. 39 skyr., pris. M. Šiaučiuvėnas....................
13, Chicago,Dl. — Nuo T. F. 31 skyr., prisiun

tė P. Varakulis...........................................................
13. Brooklyn, N. Y. — Nuo T. F. 18 sk. prisiun

tė P. Montvila....«....................................................
15, Camden, N. J. — Nuo T. F. 5 skyr. prisiun

tė kun. J. Kutas........... . .......................................... *
15, Chicago, UI. — Nuo T. Fondo 7 skyr. pris. 

M. Stankevičius.......................................................
15, E. Arlington, Vt. — Nuo S. L. R. K. Am. 148 

kuopos pris. Fį Šlapelis............. '.............
15, Reading, Pa. — Nuo T. F. 76 sk. pris. J. 

Pautienius............... .*...................... .................
15, Rochester. N. Y. — Nuo T. F. 24 sk. prisiun

tė K. Andruškevičius................... ...........................
‘ 15, Trenton, N. J. — Nuo T. F. 55 skyr. pri

siuntė K. Velivis........................ ..........................?.

16, Poąuonock, Conn. — Nuo T. Fondo 61 sk. pri
siuntė M. Vilumaitis.............. ................................

17, Chicago, DL — Nuo T. Fondo 32 skyr. pris.
P. Baltutis........... ........................   155.87

17, Chicago Heights, Dl. — Iš savo prakalbų pri
siuntė Dr. Bielskis...... ............................................ 50.20

17, Cleveland, Ohio. — Nuo T. Fondo 22 skyr.
pra. kun. J. Halaburda.......... ........................110.67

■
31.21

1.00
6.80

67.00

10.45

61.89

53.33

91.00

30.00

89.65

5.25

12.75

6.00

36.53

160.00

16.35

3.80

20, Chicago, UI. — Pris. Iz. Čepulis....
26, Chicago, UI. — Pris. S. Augštuolis.. 
26.Kewanee, UI. — Pris. Ig. Dombrauskis

Už knygas kovo mėn. į Tautos Fondą įplaukė

5.25 
21.00 
18.75

4.75
10.35

4.65
12.50
14.50

7.00
2.25

101.00

Viso labo per kovą į Tautos Fondą įplaukė
*

Labu iki balandžio 1, 1917, į Tautos Fondą įplaukė $73.997.15

6.072.68

IŠLAIDOS.

, išleista....................
9, alga T. F. sekretoriui už sausį ir vasarį, 1917
9, už $10.000.00 ižd. kaucijos.....................................

15, “Mildai” už spaudos darbus..................... ..
15, K. Pakštui už skyrių organizavimą....................
15, Dr. Bielskiui už prakalbas ir aukų rinkimą.. 350.00
15, “Draugui” už spaudos-darbą.............................
31, alga T. F. sekretoriūi už kovo mėn.................
31, Dr. Bielskiui kelionės išlaidos šv. Tėvui pe

ticiją rengiant .-.........................................................
31, Dr. Viskontui už išleidimą knygos '“Lietu

va ir karas....................................................................  500.00

Iki kovo 1, 1917. 
Kovo

99

99

99

99

99

99

99

$57.307.60
80.00
25.00
9.00

20.00

60.75
40.00

32.10
99

Viso per kovą, 1917. išleista 1.086.85

Viso labo iki balandžio 1, 1917 m., išleista.....................58.394.45

Viso labo iki balandžio 1, 1917 m. į T. F. įplaukė... .73.997.15
• *

Balandžio 1, 1917 m., Tautos Fonde lieka.................... $15.602.79
Tautos Fondo Sekretorius,

KAZYS PAKŠTAS

17, W. Frankfort, DL — Iš savo prakalbą pri
siuntė Dr. Bielskis...................................................

17, New Bnmswick, N. J. — Surinkta krikštyno
se pas J. Barzdauską pris. J. Gedvylas.'..

17. ifevark, N. J. — Tautos Šventėje surinkta,
$385.00, Draugiją mokestis $9.20, 1916 m. su
rinkta blankomis $38.18, kun. Dt. Bartuškos 
ir Dr. Bielskio prakalbose surinkta $33.50.
Viso labo prisiuntė S^ Pranis.............................515.88

19, Athol, Mass. — Iš Tautos Šventės nuo T. F.
12 skyr. pris. J. Gailiunas...............Z... 51.20

19, Mahanoy City, Pa. — Tautos Šventėje suau-
kavo šv. Juozapo liet parapijonai $71.68, nuo
baliaus ir prakalbą kovo 4 d. $54.36, Gedimi
no kliubas aukavo $5.00. Viso labo prisiun
tė kun. Dr. Pr. Augustaitis..................................

19, Cambridge, Mass. Nuo T. F. 35 sk. pri
siuntė A. Vaisiauskas........ ..................... ............... '32.00

20, Brooklyn, N. Y. — Nuo L. V. 44 kp. prisiun
tė K. Dumblis................. ........................................ 10.05

20, Gary, Ind. — Nuo T. F. 77 sk. pris. A Požėra 23.001 siganėdinimą.
20, New Haven, Conn. — Nuo T. Fondo 58 skyr. -

'. J - '

5.00

131.04

Trys milžiniški vakarai!
SU TEATRAIS, KONCERTAIS PRAKALBOMIS etc.

I Rengia Liet. Darb. Sąjungos 7-ta kuopa
— atsibus —

BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE,
20 YVAVERLY STREET, WONCESTER, MASS.

NEDELIOJ, 29 BALANDŽIO, 6 vai. VAKARE, 
KETVERGE, 3 GEGUŽES, 7:30 vai. VAKARE, 
NEDELIOJ, 6 GEGUŽES, 6 vai. VAKARE.

Broliai ir Sesers, Worcesterie&ai!
Šitas iškilmes rengia LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ

JUNGOS kuopa. Bus pakviesti garsūs kalbėtojai, nuo ku
rią turėsite progą išgirsti naudingą ir reikalingą patarimą 
mūsą darbininką gyvenime. Apart to pasiklausysite Unks
mių dainelių, kurias sudainuos vietinis Bažnytinis Choras. 
Taip-gi bus perstatyti teatrališki veikalai, kuriuos atliks Vy
čių ir Blaivininkų Teatrališki Skyriai. Dar bus įvairių eilių 
ir deklamacijų.

ĮŽANGA TIK 15 CENTŲ.
Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti, o užtikrinam pilną nž-

\
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Specijališkas
pranešimas

James Ellis Coso

Nusipirk mosties

'i ♦

• f
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Šokių mokykla.

Anton Kiedis & Co.
Peoples Statė Bank Building, 

SCOTTVILLE, MICHIGAN.

Tclcfmomc So. Boston 605 *

Lietuviškas
ADVOKATAS

<■: . . į'- ■ ■'

William f. J. ttouard 
Lietuviška pavardė buvo 

Vincas F. J. Kavaliauskas ‘ C
315 Broadway,. So. Boston.

— -Vietines žinios.
Farmos! Farmos!

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimų į “Darbininkų.”

Už vienų sykį 50c.z 
du
tris 

paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

DARBININKAS,”
242 W. Broadwayi

So. Boston, Mass.

IsSjo iš spaudos 
dailiausias 

“Darbininko” 
Leidinis

TEL. BACK BAY *200

Už

” 75c.
” $1.00

SO. BOSTONIEČIŲ IR APIE
LINKIŲ DOMAI.

LDS. Savaitė prasidėjo nuo 
balandžio 29 d. ir tęsis iki ge
gužio 6 d. 191,7.

So. Bostono 1 kp. turės net 
3 vakarus su plačiausiu, prog
ramų.

Pirmas buvo nedėlioję bal. 
29 d.

Antras bus ketverge gegužio 
3 d., 1917.

Trečias bus nedėlioję, gegu
žio 6 d., 1917.

Ketverge bus paskaitos, pra
kalbos ir kitokie pamargini- 
mai. Inėjimas už dykų.

Prašome koekaitlingiausia 
susirinkti.

Nedėlioję gegužio 6 d., bus 
perstatymai, choras, solistai ir 
kitokie pamarginimai.

Įžanga visai maža.
Pelnas to vakaro bus paskir

tas į L. D. S. Streikierių Fon
dų.

Kviečiame j tuos vakarus 
visus darbininkus ir darbinin
kes.

LDS. Komisija.
. • t »

Naujosios Anglijos jaunimo 
domai. Kas iš jaunimo veikė
jų ar jaunimo organizacijų, 
kuopų, draugijų norėtų pri
sidėti prie Lietuvos Vyčių ren
giamo gegužio 30 d. išvažiavi
mo, meldžiama tuojaus apie 
savo prisidėjimų ir programų, 
kokį norėtų suvažiavime iš
pildyti, praneškite šiuo ant
rašu:
; 242 W. Broadwav, So. Bos
ton, Mass. Pageidaujama, kad 
visos katalikiškos jaunimo dr- 
jos, o ypač Vyčių kuopos su 
savo programais- suvažiavime 
dalyvautų. Visas pelnas eis 
nuo karės nukentėjusiai Lietu
vai, tai visiems verta učliai 
padirbėti, kad kuodaugiausia 
pinigų surinkti.

Išvažiavimo tikietų jau ga
lima gauti “Darbininko” ad
ministracijoje 242 W. Broad- 
wav; pas p. J. P. Markelioni 
236 D St. ir kitus Vyčius.

Pirk farmą 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 fint farmų. Aplinkui turga
vietės miesto Scottville, Michigan. 
Laukai gražūs lygūs, daug upe
lių, ežerų, gelžkelių, vaikams 
mokyklų.

Keliai žviriavoti, švarus van
duo,' oras sveikas. Žemė: mo
lis su juodžemiu ir molis su smil
timi. Tinka visokiems javams, 
daržovėms, pievoms ir ganykloms. 
Anglai matydami, kad lietuviai 
vis skaitlingians 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 
norime apgyvendinti lietuvius.

Parduodame farmas, 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 farmt; 
pirkti, bet jos tuomet bus šimte 
kartų brangesnės. Šį pavasarį 
nusipirk farmą mūsų kolonijoj, 
kol dar darbai eina ir farmos pi
gios.

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 (stamps) gausi farmų 
kataliogą ir kolonijos mapą.

Adresuok:

Pažinkime
Socijalizmą

Paraše P, G.

Kaina 10 centą.

Užsisakykite tuojaus, nes tai geriausia kny
gelė, iš kurios pažinsi socijalizmų ir ko jis ver
tas.

Imant šimtais, nuleidžiame didelius nuo
šimčius.

1917 m.
“Darbininko” Spauda

242 M/. Broaduay So. Boston, Mass.

Visokius spaudos darbus pa; 
veskite “Darbihinko” ?Pįelu$- 
tuvei.

Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą moačia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 

aNb® Toji mostis išima 
ęl&fjuodus arba 
pašalink visokius spuo

gus nuo veido, Kaina dėžutės 
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
stamporns.

J. RIMKUS
P. O. Box 36, ' Holbrook, Mass

Gražiausių, naujausių, įvai
riausių knygučių galite gauti 
“Darbininko” knygyne.

Dovanos, Dovanos.
—————

Visi pasinaudokite jums teikiamomis dovanomis Lietu
vių Darbininkų Savaitėje nuo balandžio 29 iki gegužio 6 d.

Toje savaitėje visi mūsų agentai, L. D. S. kuopos ir vi
ri knygų platintojai yra ingalioti duoti dovanoms mūsų pui
kų Kalendorių tiems, kurie pirks knygų už $1.00.

Skyrium Kalendorius toje savaitėje bus par
duodamas nupiginta kaina — vietoj 25c. bus po 15c. 
\ Visi užsirašantieji “Dubininkų 
agentų Kalendorių.

Toje savaitėje mūsų agentai, knygų platintojai it L. D. 
S.kuopos turės naujų, šviežių, tinkamų vasarai knygeihtf - ^

” ir ant pusmečio gaus nuo

ŠIUOMI NUOŠIRDŽIAI UŽKVIEČIU SAVO TAUTIEČIUS

IR PRIETELIUS ATSILANKYTI PAS MANE
....

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

su kuria esmi surištas bendrais ryšiais nuo devynių metų. 
Esmi pilnai užtikrintas, kad galiu sučėdyf jums pinigų, kada 
pirkaite SIŪTĄ, APSIAUT ALĄ, DRABUŽIUS AE PASIPUO
ŠIMO DAIKTUS BEI SKRYBĖLĘ AR ČEVERYKUS. Pas 
mus yra didžiausias pasirinkimas, ko tik reikia. Mūsų pava-

• • • a — . •• • • V • • • i ' • —_ .
i jtfu gata- 

galime pri
būtų sunku,

gariniai siūtai ir apsiautalai vyrams ir jaunikaičiais 
vi ir padirbti pagal naujausią madą ir stilių. Mesi gi 
taikyt drapanas kiekvienam, nežiūrint kaip ta^'bū 
nes mūsų noru yra užganėdint mūsų rėmėjus, kad juos visuo- 
męt palaikyti. Ateikite ir leiskite mumis jus pertikrint, kaip 
daugelis kitų mūsų tautiečių ir prietelių kad ““ * apie 

 

mūsų sąžiningą patarnavimą. Jeigu katras būną neužganėdin

 

tas, tam su noru grąžiname pinigus be jokio klausimo.
MŪSŲ KAINOS VYRIŠKŲ IR VAIKINAMS 

$12.50 IKI $30.00. 0EVERYKAI NUO $3.5C
t ,

NUO 
IKI >8.00.

S. H. HARRISON CO
662-672 Washington StJ '

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 
pats ar kas kitas malonėkite atsi
šaukti šiuo adresu:

GASPARAS VAŠKAS,
715 Caldwill St., Chester, Pa.

VAIZDELIAI
Parašė Jonas KmiteLs.

Kaina 30c.
Turinys*

Įžangos žodis. Uuosis. 
Progos plaukiant. 
Indomi vieno laikraščio 

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.

DR. F. MATULAITIS
Ofiaoedyno* G ’do ytaokia* Mcaa
14P.M.7-8P.M. Pr'.akMa Akinta*.

419 Boylston St. Boston, Misa.

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 ji 
žinantis malonėkit atsišaukti šiuo 
adresu:

JONAS MIKOLIŪNAS,
319 Himkson St., Chester, Pa.

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,
282 Silver St., So. Boston, Mass.

Ar šlapiuoja tavo 
kojas.

Ar nori greit išsigydyti? Ge
riausiai padarysi jei vasaros laiku 
turėsi sausas ir švarias kojas, kas 
tau daugiausia priduos smagumo 
ir nedvoks tavo kambarys. Jei no
ri greit sustabdyti, tai vartok 
Leonarda, geriausias kojų gyduo
les ir proškus, kurie yra užtikrin
ti kaipo vienintelis kojų gyduolės. 
Patarimai ir gyduolės prėkiuoja 
$1.00.

LEONARDS CO.
21 Barcley St., Worcester, Mass.

f

Sužeistas kareivis Antanas Kal
pokas Suvalkų gub., Seinų pav., 
Leipumi valse., Leskavos par., 
Gailiūnų kaimo paieškau brolių. 
Pirmiaus gyveno Lavrrence, Mass. 
Prašau atsišaukti žemiaus paduo
tu adresu: ItUSSIA, Gorod Mos- 
kva, Selo Sesveckoje Aleksandrov- 
skoje ubežice dlia uvečnik woin 
D. No. 7, Antonu Kolpoku.

232)

Paieškau Vinco Petruševičiaus 
Kauno gub., Josvainių par. Pir
miaus gyveno, Chicagoje, dabar 
nežinau kur. Meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu:

ALENA RAINIUTfi,
7 Wolcott St., Hartford, Conn.

(233)

Jau 36 metai, kaip gyvuoja 
Prof. Štern Šokių Mokykla, 952 
Broadtvay, kamp. Myrtle avė., 
Broooklyn, N. Y.

Waltz, Two Step, Foxtrot, 
One Step ir įvairūs naujausios 
mados šokiai mokinami, privatiš- 
kai 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>s. 
Mokiname balių šokius ir stage - 
aus. Klausk atsilankydamas in
formacijų.

THE STERN SCHOOL 
of DANCING,

950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Paieškau pusbrolio Petro Kašiu- 
bos Suvalkti gub., Prienų par., 
Pabališkių kaimo. Apie 15 metų 
kaip gyvena Suv. Valstijose. Taip
gi dėdė Jono Linevičiaus ir Gert
rūdos jo moters tos pačios gub. ir 
parapijos, Pakuprio kaimo. Apie 
7 metai kaip gyvena Suv. Valsti
jose. Malonėkite atsišaukti šiuo 
adresu:

M, KARALIŪTĖ,
41 Capitol avė., Hartford, Conn.

(233)

Paieškotu savo giminių: Banjo- 
nės iš Ašrhitos kaimo, Prienų par., 
Suvalkų gub. ir Agotos Milašauts- 
kiutės kaimo Pakuonio ir par., Su- 
yalkų gub. Prašau atsišaukti:

JUOZAS GRINKEVIČIUS,
13 Divudon Str., Hastings-on-

HUDSON, N. Y.
(232)

Paieškau Adolpo Mizaro gyveno 
Donoroje, Pa. 1909 m. Paeina Suv. 
gub., Seinų pav., Kudrėnų valsč., 
Vilkotinės kaimo. Meldžiu jo pa
ties ar kas kitas pranešti.

MIK ALEKSOMS,
P. O. Box 393, Donorą, Pa.

(234)

PARSIDUODA FORNIČIAI.
Išvažiuoju į kitų miestų. 

Tuojaus parduodu geromis iš
lygomis gerus forničius. Atsi- 
šaukit ar ateikit po šiuo nume
riu:

' Antanas Tupika,
4 SCRAPLLE PLACE.

Galima matyti vakarais nuo 
5 vai.; subatoje nuo 12 vai., o 
nedalioje per visų dienų.

Lietuviska-Polska 
LIGONINĖ.

197 Broadway, S. Boston, Nass.
Telefonas”S. Boston ,-1194-uu

Daktarai dieną ir naktį.

P1BMOC KLESOS

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

naujų išra irrų.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. RE1LLY
469 Broadway,S«. Bestcn.Mass.

PRIE DORCHESTEK ST.'

Valandoe Ned»Bo«ni.
nuo 9 nL ryt. nuo 10 vaL ryt*
iki 8 vaL vakar* iki 4 vaL vakar..

/ ' -

MNtNNNININtMNNM 
iELLISMcCLEARYCO 
®. Prirengiam pilnai $150.00 ; 
£ laidotuves už

©Užtikrinan- n n §0 Jokių vir- 
fti gvaranti U Ji mok<*
| a Arba vi- n5r&-

sai bemokėkite.
TeL Back Bay 6722

11666 Washingt<m St Boston. !

/

STEVEN RAINARD SU 
JAMES ELLIS CO.

♦

Mes užlaikome tris dideles 
krautuves-namus, užpildytas 
geriausiais, rakandais naujau
sios mados. KaS perka ra
kandus prieš jų pakilimų kai
noje — tas išmintingai daro ir 
pinigų daug sučėdina.

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

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

Kampas B ir B’way,
South Boston, Mass.

Pinigais arba ant išmokėji
mo

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

GERA PROGAI
Gramatika angliško* 

kalbos mokytis be mo
kytojo (a ) .......$1.00

Vaikų arba '
kaip mokytis ir
rašyti be mokytojo--------- 15®

Naujas Būdas mokyt* 
rašyti be mokytojo.-------- 10®
Aritmetika mokiu imie

si rokundų, su pav® il
siais (apdaryta) — „-35® 

Vre $1.60 
Kas atsiųs iškirpę® >itą ap

garsinimą iš “Dari\mnko” 
ir $1.00 per mon®' orderi 
tai gaus visas 4 knyB—. W® 
pigiau.

P. MIKOLAINIR 
R. F. D. — Route 2, 

Hudson. N. Y.

B-11 Phone. Diektnaan M6 M. 1

Dr. Ignotas Slankos 
|1210 S.BrM<iSi.,PWWd|ka,PaJ 
Phytician and Sorgcon (lietuviąffvdv-j 
tojas ir chirurgą* pabaigęs lodiaooa 
Utfvertiteta) Gydo visokia* Kga» vy J 
ru, moterių ir vaiku. Daro operacija*.
Utoarralarides: »Urft6. 84 po pfea 
vakaro. nedelloma; >11 rito M popiet.


