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Žinokite savo teises

— tai pamatas mūsų 
Atimk iš Lietuvių 

ir'nebeliko Lietuvos, 
ir nebeliks Lietuvos.

SUVAŽIAVIMAS 
GUBERNATORIŲ

žmones prieš 
Bet tas nepasiseksią.

Lietuvos Žemės Banko”

naujų 
žemės

ATSIDARĖ REICHSTAGAS.
Gegužio 2 d. atsidarė Vokie

tijos Reichstag (parlamentas). 
Reichstago pirm. Kaempf įžan
ginėje prakalboje daugi aujsa 
palietė prez. VTilsoną. Kriti
kavo stojimą Amerikos karėn. 
Sako, jog Vokietija Amerikos 
teisių nevaržė ir paskyrė saugų 
kelią į Europą. Toliau sakė, 
jog prez. IVilson norėjo savo 
karine dekleracija sukurstyti 
Vokietijos žmones prieš val
džią.

NUSKANDINO AMERIKOS
LAIVĄ.

Vokiečių submarinas sutor- 
pėdavo Amerikos garlaivį Ro- 
ckigham. Žuvo 13 žmonių, 
išgelbėta 33. Garlaivis buvo 
apginkluotas, ir gabeno krovi
nio už $3.250.000.

Rusijoj raudonasis socija- 
listas Lenin dabar vadinamas 
kairiųjų Rasputinu ir sako, jog 
jam tą reikią padaryti, kas 
nuvo padaryta anam Rasputi- 
nui. ,

AVashingtonan suvažiavo vi
sų valstijų gubernatoriai pasi
tarimui apie karinius reikalus. 
Vidurinių reikalų sekretorius 
Lane pasakė, jog Suv. Valsti
jos turi ištemti savo jėgas ir 
prisidėti prie nugalėjimo teu
tonų. Pasakė: “ Jei mes neko
vosime anapus vandenyno, tai 
mums prisieis kariauti šiapus 
Atlantiko. ”

Sekretorius pasakė, jog ka
rė galės dar tęstis keletą metų. 
Sakė: “Daugelis manė, kad
viskas, ką mes turėsime dary
ti, tai užtraukti didelę paskolą 
ir tas privers Vokietiją prie 
pasidavimo. Nieko negalėjo 
būti toliau nuo teisybės. Mes 
nežinome, kuomet baigsis ka
rė. Gal nesitrauks ilgiau vie
nų metų. Herbert C. Hoover 
mūsų valdžiai pranešė, jog 
Vokietija dėl maisto gali lai
kytis dar du metu ir net il
giau.”

Vokietijos kanclierius Beth- 
man-Hollweg žadėjo Reichsta
ge kalbėti apie taiką. Tą žadė
jo padaryti ketverge gegužio 
3 d. Apie tai buvo paskelbęs 
Berliner Tageblatt. Skelbta, 
jog kanclierio toji taikos pra
kalba nustebįs visą pasaulį. 
Todėl tai buvo laukta tos pra
kalbos su indomumu. Bet vėl 
atėjo žinia, jog kanclierius at
kaukė tą prakalbą. Kaip pra
nešama, tai Reichstago socija
listai - atstovai pasižadėjo rem
ti valdžią ir todėl kanclierius 
pasiryžo atidėti iki patogesnio 
laiko.

NURODO PAVOJŲ.
Dabar Rusijon grįžta gra

fas D-ja Tolstoj, sūnus gar
saus rašytojo ir mintytojo T/'o- 
no Tolstojaus. Tai jam pulk. 
Rosevelt indavė persergėjimą 
rusų tautai apie pavojus, ku-

Užkaukazvje rusai pradėjo 
trauktis iš Armėnijos. Aplei
do miestą Mush. Tas mies
tas randasi 83 mylios nuo Er
zerumo.

GALI BŪTI VOKIEČIŲ 
VIRŠUS.

Talkininkų valdžios ir Su
vienytų Valstijų valdžia jau 
viešai skelbia, jog milžiniškų 
pajėgų reikia, kad Įveikti Vo
kietiją. Tie dalykai buvo aiš
kiai apreikšti gubernatorių su
važiavime Washingtone. Ten 
buvo išrodyta, koks nesvietiš
kas dabar yra pavojus nuo vo
kiečių.

Vidurinių reikalų sekreto
rius Lane apreiškė, jog per 
pastarąją savaitę vokiečių sub
marinai nuskandino 400.000 to
nų Įtalpos, 80 laivų. Apie pa
vojų skelbia ir kiti Washingto- 
no diplomatai. Gubernato
riai atsilankė pas prez. AVilso- 
ną Baltuose Rūmuose. Tai 
prezidentas sakė jiems, kad su
grįžę į savo valstijas ištemptų 
visas savo pajėgas ir kad vi
sos šios šalies pajėgos būtų su
jungtos.

Visos valdžios pripažįsta, 
jog didžiausias pavojus, tai 
submarinai.

AMERIKOS SOCIJALISTAI 
BERNAUJA KAIZERIUI.

New York. — J. G. Plielps 
Stokes, socijalistų partijos 
narys, paskelbė, jog Ameri
kos socijalistai yra kaizerio 
šalininkai ir todėl kaikurie yra 
susitarę paniekinti prez. Wil- 
sono nuskirtąją komisiją siun
timui Rusijon. Priekabė yra 
tolrfa. Tos komisijos pirminin
ku yra Elihu Root, kurs lai
ke Rusijos revoliucijos 1905 m. 
buvo valstybės sekretorium. 
Tai kuomet iš Rusijos pabėgo 
du latvių revoliucijonieriai Pu- 
ren ir Rudovitz, tai Rusijos’ 
valdžia pareikalavo iš Ameri
kos sugrąžinti, nes jie esą žmo
gžudžiai. Tai sekretorius Elihu 
Root sulaikė ištyrimui. Kai 
buvo paaiškinta, jog jie buvo 
užmušę vaTdininkądš politiško 
atžvilgio, tai tie revoliuciio- 
nieriai buvo paleisti. Tokis 
tai užmetimas Root’ui. Tai 
kaizeriniai socijalistai ir sten
giasi diskredituoti tą komisi- 
k-

Minėtas socijalistas Stokes 
tvirtina, jog Amerikos didžiu

ma socijalistų esąz kaizerber- 
niai. Toks esąs ir Morrjs 
Hillųuit, vienas žymiausių A- 
merikos socijalistų. ' Vokie
čiai čia ir užveisė socijalistus. 
Iš pradžios partijos susirinki
muose tik vokiška kalba tebu - 
vo vartojama.

Ligšiol Amerikos socijalis
tai buvo visai nusmukę, o da- 
į)ar su savo kaizerbernyste jie 
visai nugrius nuo koto.

Šioje šalyje socijalistai tai 
visai svetimas gaivalas, soci
jalizmas čia kaip ir importuo
tas dalykas, čia ta partija 
susideda iš vokiečių, žydelių ir 
kitokių ateivių.

GALI PARKLUPDYTI.
Sekretorius Lane pasakė, 

jog jei vokiečių submarinų vei
kimas tęsis su tokiu pasiseki
mu dar nekurį laiką, tai Ang
lija ir Franci ja galės būti par
klupdytos. Dabar visa pa- 
gelba Amerikoje, Amerika su 
savo laivais, su savo maistu 
turi skubėti pagelbon. Tuo 
tarpu visų gabiausių mechani
kų, šauniausių inžinierių, ge
nialių išradėjų nukreiptos min- 
tįs į suradimą būdo kovai prieš 
submarinus. ’ Anglijos komi
sija apreiškė, jog submarinų 
veikimas iš savaitės į savaitę 
didėja

Sekretorius Lane sako, jog 
vokiečių submarinai tai beveik 
stebuklas ir beveik stebuklo 
reikia, kad juosius įveikti. Ir 
jei to “beveik stebuklo” nebus 
padaryta, tai vokiečiai netruks 
apsidirbti su garlaiviais, nu
šluos juosius nuo jūrių pavir- 
»o.

Dabar bandoma išrasti to
kį būdą, kad garlaivis galė
tų atsiginti nuo torpedos. Ban
doma išrasti tokį prietaisą ar 
spėką, kad padarginti torpėdą^rie gali sekti dabar po perver 
pirm negu ji tvos į garlaivio 
šoną. Tai ji ekspliodavus to-

VĖL LAUŽIA VOKIEČIŲ Tuose antpuoliuose be abe- 
LINIJĄ- Ijonės turi abi pusi didelius

Francijoj prasidėjo falkinin- nuostolius. Talkininkų komi
kų naujas subruzdimas, prasi- sijos AVashingtone prašydamos 
dėjo labai atkaklūs mūšiai. Tai kad Amerika siųstų kuogrei- 
jau ketvirtas šį pavasarį talki- čiausia. savo kariuomenės 
ninku pasispyrimas. Šiuo kar- Francijon sako, jog per dvi 
tu sujudo anglai į rytus nuo savaiti talkininkai netekę 
Vimy ir į pietus nuo Queant. Francijoj 198.0.00 kareivių.

Kaip paprastai anglai pa- J. F- Naunannn. buvęs Rci- 
varė baisią artilerijos ugnį ir chstago narys, išrodinėja, kaip 
paskui pradėjo atakas. Visą karė ątsiliepė į gyventojų skai- 
ketvergo dieną anglai ėjo ata- čių Vokietijoj. Pasakė, jog 
kon. Vakarop užėmė keletą ligšiol karėje užmušta jau 1.- 
vokiečių pozicijų nežiūrint į jų j 300.000 vokiečių kareiviu. Pri- 
neišpasakvtą atkaklumą. An
glai užėmė sodžių Fresnov ir 
drutvietes į šiaurę ir į pietus 
nuo to sodžiaus. Taip-gi paė
mė Bullecourt. Tai dabar jau 
dviejose vietose talkininkai 
prasi laužė per Hindenburgo li
niją.

I

Priversti reikmenų savinin
kus išleisti po tiek, kad užtik
rinta būtų lygi distribucija 
(išdalinimas);

Sutvarkyti pergabenimą ge
ležinkeliais taip, kad žmonės 
gautų reikalingiausius daiktus 
pirmiausia*

Ant įgabenamų iš užsienio 
dalykų uždėti augštus muitus 
ant tų dalykų, kurie nėra bū
tinai reikalingi;

Apriboti išdirbimą svąigalų. 
kad tuomi sučėdyti grudus.

Dar It kitos teisės valdžiai 
būtų pagal šitą bilių suteiktos.

Jei pasisektų viską sutvar
kyti, kaip sumanyta, tai gal 
baisaus pragyvenimo brangu
mo šmėkla išnyktų.

Iš “Žvirblio” respublikos per 
ištisą mėnesį nebuvo jokių ži
nių. Visi žvirbliai, tarsi ko 
išsigandę čirškė sau guštose ir 
nesirodė pasauliui.

Dabar ateina žinios, kad 
‘ ‘ žvirblio ’ ’ respubliką buvo 
apgulę liberalai, socijalistai ir 
“Kardo” Brigita ir kol “Žvir
blio” respublikos gyventojai 
priešo atakas atrėmė, daug 
blusų nukypo, daug revoliuci
joje varnų ir strazdų žuvo, 
daug pelėdų kojas padžiovė, 
bet nei vienas iš žvirblių gimi
nės nežuvo.

Kas nori apie socijalistų 
blusas patirti ir laisvamaniš
kai varnai už uodegos nusitver
ti, tuojaus nusipirk “žvirb
lio” numerį 5-tą už gegužio 
mėnesį, kuris šiomis dieno
mis iš spaudos išskrenda ir 
skaityk apie įvykusią taiką 
tarp socijalistų, liberalų ir 
“Žvirblio.” Puikios medžia
gos netik sau, bet visai savo 
pakalenei kiekvienas suras.

Kaina tokio numerio 10c. 
Metams ..................... $1.00.

smių. Nurodo, jog pavojus 
yra lygtu* nuo caro šalininku ir 

liau nuo garlaivio, nepažeistų t nuo kraštutiniųjų retoliucijo- 
jo. * nierių.

Daugelis jos sūnų dar prieš 
karę buvo pabėgę nuo jos į 
tolimus svetimus kraštus. Dau
gelį k'ar€s ‘audra nušlavė nuo 
jos ir bloškė į tolimus Rusijos 
pasviečius. Bet didžiuma li
ko prie savo žemelės. Jie 
kenčia drauge su žeme, kurią 
išrausė granatai ir bombos, ir 
laukia geresnių laikų.

Tušti laukai laukia 
savininkų. Valdžios 
plotai laukia naujų valdovų. 
Bankrutijančių dvarininkų že
mės laukia geresnių žemės 
prietelių.

Kas bus tie nauji mūsų že
mių savininkai? Kaip jie 
kalbės, kaip jaus, kaip Die
vą garbins? ar mylės jie tą 
Lietuvos žemelę ? Ar bus jiems 
brangūs mūsų bočių kaulai?

Ar bus jie lietuviai, ar gal 
vokiečiai, rusai, lenkai, žy
dai ?

Į tą klausimą tegalės atsa
kyti Amerikos lietuviai. “Lie
tuvos Žemės Bankas” rūpin
sis, kad Lietuvos žemės prigu
lėtų vien tik lietuviams, kaxl 
ant mūsų žemių skambėti; lie
tuviška kalba ir lietuviškos 
dainelės.

Tik sukraukime tam bankui 
milžiniškus kapitalus, kad jais 
galima būtų išpirkti visą Lie
tuvos žemę, kuri ligšiol bu
vo svetimose rankose. Tuomi 
netik pasitarnausime Lietuvai, 
bet ir savo sutaupytiems cen
tams aptiksime saugiausią vie
tą. Vienas šėras $50.00 (172 r. 
50k.) Įsirašant reikia įnešti 
bent o nuoš. Visus pinigus 
reikia įmokėti 6 mėnesių bėgy
je. Kreipties šiuo adresu:

Rev. J. Žilinskas,
50 W. §-th str.,

So. Boston, Mass.
F. S. K.

NUSTATYS GYVENIMO 
REIKMENŲ KAINAS.
Suv. Valstijų valdžia papra

šė kongreso suteikti prez. Wil- 
sonui teisę reguliuoti kainas 
gyvenimo reikmenų. Tame rei
kale jau įneštas bilius. Bi- 
liuje sakoma, kad prezidentui 
turi būti šitokios teisės sutelk
tos gyvenimo reikmenų klausi
me:

Nustatyti maiimum kalnas 
ant maisto, drabužių, kuro ir 
kitų reikmenų surištų su ga
minimu minėtųjų;

Išleisti padavadijimus, ku
riais pramonininkai turėtų va
duotis gaminime šitų dalykų, 
o jei bus reikalas, tai paimti 
valdžios globon ^rekvizuoti) 
dirbtuves, mainas ir kitokia 
įstaigas.

rokavo gimimų sumažėjimą 
laike karės išviso dėl karės 
nuostolių žmonėmis turėjo 3.- 
000.000. Moterų pervišis nuo 
800.000 pakilo iki 2.000.000. t. 
y. Vokietijoj moterų daugini 
negu vyrų ant dviejų miii?'. 
nų.

' LIETUVOS ŽEMĖ.

Galėčiau daug prirašyti a- 
pėe mūsų^ žemės - brangumą, 
gražumą, našumą, derlumą, 
apie Lietuvos gamtos grožę — 
bet ką-gi veiks mūsų poetai Ir 
dainiai? Lai jie apie tąi dai
nuoja.

Čia mums bus pravartu tik 
tai atsiminti, kad Lietuvos 
žemė mums ištikrųjų yra bega
liniai brangi ir meili. Tik pa
mąstykime, kiek ji laiko su
klojusi kaulų mūsų tautos did
vyrių, kurie gyvastį, padėjo 
už Lietuvos žemę. Juk mūsų 
žemė kvėpuoti kvėpuoja Ge
dimino, Vytauto ir kitų kar
žygių dvasia, kurie mums 
kaip testamentu užrašė meilę 
prie savo žemės. Kiek mūsų 
žemelė prisigėrė kraujo mūsų 
brolelių, kurie savo gyvybę 
padėjo, begindami nuo priešų 
Lietuvos žemių člelvbę ir lais
vę. Kiek ta žemelė žmonių 
prakaito sugėrė, kurie ją su 
tikra meile dirbo ir rausė. Ta 
žemelė visus glaudė ir maiti
no. Lietuvos žmonėms, net 
ir visokiems perėjūnams užte
ko duonutės; o mūsų gamtos 
grožybė džiugino ir tebedžiugi- 
na visus mūsų žemės gyvento
jus.

Žemė 
gyvybės. 
Žemę — 
Žeme — 
ir visus ūkio darbininkus: ji 
neša maistą ir amatninkui ir 
pirkliui: ir kunigui ir valdi
ninkui: ir dvarininkui ir pra
monininkui. Visi jie remiasi 
žemės vaisiais. Jei žemė ne
skųs šarvo vaisių, viso krašto 
gerovė kils ir bujos: augs pre
kyba ir pramonė,. kils amatai, 
ir visoje Lietuvoje didės ger
būvis.

Mūsų žemelė rami ir jauki. 
Neaplanko mus žemės drebėji
mai. kaip kitose šalyse; n4ma 
tė lietuviai nei didelių potvy
nių, užliejančių laukus ir tro
bas; neprityrę jie skaudžių 
•vėtrų ir audru, raunančių me
džius. griauiančių namus ir 
naikinančių gyvybe.

Visuomet kantri ir rami, vi
suomet duosni. ji tik prašėsi 
mylėti ją ir neapleisti jos.

Rusijos kareiviai jau nepri
valo atiduoti “čestr> oficie- 
riams. Taip-gi kalbąnt su o- 
fieieriu nesako “vąše blago- 
rodije.”

people.” Tinka siuntinėti ku 

nigams reikale 20 d. geg. rink 

liavos. 100 egz. — $1.00.
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MŪSŲ POLITIKA.

Palengva mes, lietuviai, sa
vo politiką darome, bet visgi 
prie tikslo einame uoliai. Ne
prigulmingos Lietuvos obalsiai 
jau šiandieną kiekvieno lietu
vio jausmus, širdį sukėlė ir vi
sa tauta laukia to svarbaus mo- ] 
mento, kuomet visi jos vaikai; 
pasveikins griaudingu ir griau- Į 
smingu liymnu Lietuvos brėkš- 
tančią laisvę. *

Išpradžių dauguma lietuvių! 
apie Lietuvos neprigulmybę 
dar tarsi abejojo ir nedrįso a- 
pie tai pasauliui sakyti, šiuo 
momentu vargiai surasi bent 
vieną gyvą lietuvį, kurs (Įlįs
tų pasisakyti esąs laisvos Lie
tuvos priešu. Gal tą padarys 
labai raudonas socijalistas ir 
koks nevykęs oportunistas. Vi- 
sa-gi tauta kitokios Lietuvos 
nenori ir nemano turėti, kaip 
neprigulmingos ir laisvos.

Politiškai šiandieną jau e- 
same maždaug subrendę, kad 
galėtume savystoviąi be jokių 
globėjų savo krašto reikalus 
aprūpinti.

Žinoma, kol prieisime prie 
pilnos Lietuvos neprigulmybės, 
turėsime dar nemažai kliūčių 
pergyventi iš savųjų ir sveti
mųjų pusės, nes atsiras viso
kių naujų pakraipų, minčių, 
kurios Lietuvos likimą savotiš
kai norės permatyti ir apibu
dinti, bet galutinai visi turės 
sutikti ant vieno, kad laisvos 
Lietuvos pilietis nebegali nie
kam kitam, kaip tik laisvai 
Lietuvai tarnauti.

Ir ši baisioji karė, kaip skel
bia viešpatijų diplomatai, už 
mažųjų tautų paliuosavimą yra 
vedama, tai Lietuva-gi nega
lės būti iš jų skaičiaus išskirta, 
bet už tiek metų vargo ir 
skriaudų pasaulis privalės mū
sų .tautai atlyginti laisve. Jei 
kitaip atsitiktų — būtų di
džiausia neteisybė.

Priešais prie laisvės mums 
bus lenkai, kurie nuo senai 
Lietuvą po savo skvernu nori 
priglausti. Lenkų intrigos 
diplomatų tarpe gerai visiems 
žinomos. Jie, neva prisimes- 
dami mūsų prieteliais, daug 
mums visokių šposų prikerta, 
bet ir jų nelemtos pastangos 
nebesulaikys lietuvių tautos 
nuo laisvės ir neprigulmybės.

Apie Lietuvą pasaulis jau 
žino ir niekas jos nebepaslėps 
daugiau. Gal kiek neaiškiai 
Lietuvos politišku klausimu 
pasistato Rusijoje susispietu- 
sieji lietuvių veikėjai. Apie 
jų veikimą daug žinių neturė
dami, negalime nieko tikro a- 
pie jų troškimus pasakyti, bet 
galime spėti iš pasiekusių mus 
gandų, kad ir jie eina prie ne
prigulmingos Lietuvos.

Pranešimas apie p. M. Yčo 
paskyrimą apšvietos ministerio 
pagelbininku daugelį amerikie
čių priverčia manyti, kad Ru
sijoj Lietuvos klausimas sten
giamasi į naujas formas invilk- 
ti, būtent, Lietuva palikti au
tonomine Rusijos provincija ir 
tuomi pasitenkinti. Nesame 
ir mes liuosi nuo panašios min
ties, nes p. M. Yčas lietuvių 
tautos gyvenime daug ' reiškia 
ir jo susirišimas su Rusijos val
džia gali lietuvių politikos bė
gį pakreipti naujon vagon. Gal

Rusijos valdžia tyčia mūsų žy
mų tautietį į savo pusę pasi
traukė, kad jis, būdamas Ru
sijos valdžios atstovu, negalė
tų kalbėti apie Lietuvos nuo 
Rusijos paliuosavimą. Gal ki
tus motyvus rusų valdžia tu
rėjo, bet mes pasidžiaugdami 
iš mūsų vienkalbio pažymėji
mo, esame sykiu priversti pa
sakyti, kad p. AL Yčo nuo tei
kiamo urėdo atsisakymą būtu
me daug linksmiau sutikę, nes 
tuomet būtume buvę tikri, kad 
su rusų valdžia mus riša tiktai 
lygybes ir laisvės troškimo 
principai, o ne kokie kiti mo
tyvai. •

Bet kai}) ten nebūtų, linki 
me p. M. Yčui kuopasekmin- 
giausia pasidarbuoti Lietuvoj 
naudai, o jei jo naujos prie-. 
dermės perdaug neleis jam lie
tuvių reikalais pasirūpinti, ti
kimės kiti lietuvių veikėjai su
ras takus ir būdus, kaip mū
sų tautą padaryti liuosa ir ne- 
prigulminga.

Antra vertus, Rusijos lie
tuviams gal šiuo laiku ir sunku 
yra apie Lietuvos laisvę rūpin- 
ties, nes pačioje Rusijoje ne
sant tvarkos, negalima kitų 
tvarkyti. Mūsų nuomone, A- 
merikos lietuviai, eidami iš
vien su Šveicarijos lietuvių 
Augščiausiąja Taryba, dau
giausia bene galės Lietuvos pa- 
liuosavimui iš po Rusijos ir Vo
kietijos jungo, pasidarbuoti.

Atsisakyti nuo laisvos ir 
neprigulmingos Lietuvos lietu
viai neatsisakys, bet uoliai ir 
ištvermingai prie savo galuti
no tikslo eis.

Kalbėti tegalima šiandieną 
apie laisvą ir neprigulmingą 
Lietuvą, kas kitaip prabils, 
bus visos tautos priešu.

Politikos lietuviškos dabar
tinio bėgio keisti nebereikia, 
tik reikia daugiau tarp savęs 
vienybės ir sutarties ir mūsų 
tautos reikalai ant syk į tinka
mą vagą paklius.

*

Sumušė visus rekordus.
Lietuvių socijalistų laikraš

tis “Laisvė” apie lietuvių so
cijalistų laikraštį “Naujie
nas ’’ rašo: .

Aš nemislijau, kad “Nau
jienos” moka taip koliotis. 
Tai ir-gi ypatybė rusų kruž- 
kovikų (ga’l “izvoščikų” ant 
Petrogrado gatvių? “Darb.” 
Red.) Jie kad koliojasi, tai 
sienos rausta.

Ir komentorių čia daug ne
reikia. Jeigu nepraustbumiai 
“Laisvei” pasirodė “Naujie
nų” plepalai baisūs, tai ištik- 
ro tas laikraštis yra be gėdos 
ir sąžinės.

“Naujienos” kolionėmis vi
sus rekordus sumušė. 0 tūli 
žmonės “Naujienas’ skaito ir 
jas platina. Gal nori visą pa
saulį “Naujienų” pliovonėmis 
apdergti.

*

Ir vėl unija!
“Lietuviij Balsas” praneša, 

kad lenkų tūli veikėjai pradė
jo svajoti apie lietuvių-lenkų 
naują uniją. Vienas lenkų 
net pasiulijimus lietuviams da
ręs, kad sueiti į vienybę.

Lietuviai, žinoma, iš tokio 
pasiulijimo tik nusijuokti ga
lėjo. Į naujas lenkiškas kil
pas jie savo galvų, be abejo
nės, • nekis, dar džiaugiasi iš 
senų išsiknarplioję.

Lenkišką “vi erą” 
turą” 
kyti. 
vųjų-

ti. > Pagal “Naujienų” toks 
socijalistų garbės geidimas va
dinasi “kraštutiniųjų kraštuti- 
nybės.” Sulyg mūsų nuomo
nės, i tai bus dolerių, garbės 
ir vadovavimo troškimas, ku
rį teorijoje socijalistai pasmer
kia, o praktikoje jį uoliausia 
seka ir gerbia. z

• •
Dingo, kaip sapnas.

•• 1906 metų revoliucijai 
cijalistų šulai rinko Ameriko
je aukas ne tik nuo socijalis- 
tų, bet ir nuo katalikų. Gi 
kuomet draugų socijalistų pąx 
klausta kokiems tikslams tas 
aukas sunaudoti, jie baisiai 
pasišiaušė ir sako, kad revo
liucijai surinktos aukos buvę 
socijalistų šulams maloniu sa
pnu, kuris jų skurdaus gyve
nimo valandas saldinęs.

Atskaitų, sako, nebuvo ir 
nebus. Dingo sapnas, sykiu 
su juomi į užmaršties bedug
nę numarmės ir revoliucijos 
aukos.

Turbūt ir nauja socijalistų 
revoliucija panašius sapnus tu
rės.

Naujas terminas.

Pas socijalistus pastarai
siais laikais atsirado tokių kei
stų gaivalų, kad jiems vardo 
nebegali sugalvoti net Chica
gos lietuviškų socijalistų orga
nas. “Naujienos” kalbėda
mos apie Rusijos kaikurių so
cijalistų keistumus sako:

Bet ant nelaimės, Leninas 
(Petrogrado kaikurių socija
listų vadas “Darb.” Red.) 
priklauso prie tokių žmonių, 
pas kuriuos frakcijos reika
lai stovi augščiau už viską. r 
“Naujienos” daug, teisin

giau būtų padarę, jei būtų 
pasakę kad pas socijalistus vi
si vadai priklauso prie tokių 
žmonių^ kurie nori visus už 
nosies vedžioti Ir pavyzdžių 
tam randasi. Kuomet Kap
sukas pamėgino nuo Grigaičio 
ir Michelsono vadovystę tarpe 
socijalistų atimti ir jų dole
riams pradėjo karę skelbti, 
tuojaus “Naujienos” su “Ke
leiviu” Kapsukui tokių didelę 
špygą parodė, kad net lietu
viškasis socijalizmas galvatrn-

J KURIE NEATSILAIKO.
“Tai jūsų klerikališkieji 

laikraščiai visai neatsilaiko 
prieš tautiečių laikraščių ar
gumentus, Visuose klausi
muose klerikalų laikraščiai 
gauna gerus atrėmimus nuo 
tautiečių,” pasakė Vinco Ka
mpininkas Bedievinis padė
jęs į šalį “Tėvynę.”

“Jei taip kalbi su įsitikini
mu, tai parodai, jog arba ne
skaitai katalikiškų laikraščių 
arba neįstengi suprasti to, ką 
skaitai,” atrėžė Vincas. “Aš 
tau galiu tuoj pasakyti keletą 
klausimų, katalikų pastaty 
tų, Į kuriuos tie “tautiečiai” 
nei “be” negalėjo pasakyti. 
0 jei imsime sklaidyti abiejip 
pusių laikraščius, tai- veik 
kiekvienos savaitės numeriuo
se aš tau parodysiu, kur ta
vieji “tautiečiai” arba ausis 
suglaudę tylėjo arba tik sumi- 
keno ir 'viskas. Tu pats ka
talikiškus laikraščius pavadi
nai klerikališkaiš. Matyt dėlto, 
kad taip liberalų laikraščiai 
gadina. O ar sveikas žinai, 
kad “Darbininkas” buvo, taip 
sakant, metęs “tautiečiams” 
pirštinę, t.y. buvo pakvietęs] 
apsvarstyti ar yra pas mus ap
sireiškęs klerikalizmas ar ne; 
ar teisinga katalikiškus laik
raščius vadinti klerikališkais 
ar ne. Ir “Darbininkas” il
gais straipsniais išrodė, jog 
pas mus nėra jokio klerika.iz-| 
mo. Tai "tautiečiai” tuomet 
tylėjo, kaip žemė. Vėl dis
kusijose apie tarpsrovinę vie
nybę, ar "tautiečiai” išstatė! 
kokios nors vertės argumen 
tus už savo pasiūlijimą “lygus 
su lygiais.” t.y. kad katali
kų ir laisvamanių atstovybėje 
būtų po lygų atstovų skaičių. 
Juk sveikas protas, teisybė ir 
demokratiškumas reikalauja, 
kad didesnėj srovė būtų atsto
vaujama didesniu atstovų 
skaičių. 0 “tautiečiai” to 
nepripažįsta ir dar sakosi e- 
są demokratais, o katalikai 
nesą tokiais. Dar žvilgterė- 
kim į dalykus, surištus su 
Centraliniu Komitetu. Kiek 
tie “tautietiškieji” laikraščiai 
priplepėjo,- būk katalikai 
griaują tą įstaigą. O juk vi
si geros valios žmonės žino
me. jog jis buvo tik Lietuvių 
Dienai sutvertas. Tai katali
kai nutarimo laikydamiesi, sa
kė reikia išduoti tos dienos vei
kimo atskaitą ir pasibaigs tuo
mi K-to veikimas. “Tautie
čiai” eina prieš hutarimą ir 
kelia “ahlavą” prieš mus už 
laikymąsi nutarimo. Ar be
ne ir čia mūsų neatsilaikymas 
prieš argumentus. Tik čia 
“tautiečių” buvo ne argumen
tai, o riksmai, nes čia jokio 
argumento prieš katalikus ne
pastatysi, jei ir ant liežuvio 
pasikarsi. ’ ’

Kas geriau.
Chicagos lietuviai siųsdami 

laisvai Rusijai pasveikinimus 
apie Lietuvos troškimus nei 
puse žodžio neprisiminė. Ki
tų kolonijų lietuviai sveikinda
mi laisvą Rusiją, pasisakė no
rį būti laisvos Lietuvos pilie
čiais.

Tūlas “Common Sense” Lie
tuvoje stengiasi dabar darodv- 
ti, kad Chicagiečių kablegra- 
ma buvo geresnė, nes Lvovas 
ant jos atsakymą prisiuntė, y 

Mes apie tai abejojame.
Lvovas, kaipo rusų nacijo- 

nalitsas galėjo atsakyti p. Zy- 
montui, dėlto, kad iš kableg- 
ramos turinio suprato, jog lie
tuviai ir toliaus mano pasilik
ti Rusijos pavaldiniais. Jam 
tas turėjo patikti ir nėra ko 
stebėtis, kad pasiskubino su 
atsakymu. Antra, tūli laik
raščiai rašo, kad p. ' Zymon- 
tas atsakymą iš kalno apmokė
jęs. Lvovas, kaipo manda
gus ' žmogus turėjo atsakymą 
pasiųsti, bepigu ir kaštų nebe
reikėjo panešti.

Jei ant kitų lietuvių kableg- 
ramų Rusijos valdžia neatsakė, 
tai dar nereiškia,, kad jos bu
vo nenaudingos.

Ar gerians Lietuvai pasitar
navo kablegramas su apmokė
tu atsakymu, kur nebuvo nei 
puse žodžio apie Lietuvą, ar

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Ten buvusiai, Lewiston, Me. 
— Apie tų pat dalykų gavome 
žinutę bent kiek ankščiau ir ja 
sunaudojome. Tai antros dė
ti neužsimoka. Iš Tamstos 
lauksime žinių apie kitus vei
kimus ir atsitikimus iš lietuvių 
gyvenimo. j v

Detroitiečiui, — Tamsta ne* 
parašei nei savo pavardės nei 
adreso. Tokių laiškų mes ne
skaitome.

A. Bisliui, Chicago, UI. — 
Pranešimas pervėlAi atėjo.

^Apie klau
simus, surištus su Centraliniu 
K-tu, apie kuriuos klausi rasi 
knygelėje vardu “Kur teisy
bė,” kaina 5c. “Darbininko” 
išleista.

Suv. Valstijų valdžia sko- 
lįs bilijonus dolerių talkininkų 
valstybėms. Iš tų pinigų nei 
vienas nikelis neis užjurin, o 
tomis paskolomis talkininkai 
atsimokės tik bilas čia pat už 
užsakymus.

ii
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VYSKUPO KAREVIČIAUS 

LAIŠKAS.
- ‘ - * - *

Jų Jų ekscelencijoms šviesiau
siems broliams katalikų arki
vyskupams ir vyskupams Lie
tuvos vyskupų pasveikinimas.

Neapsakomai baisi šitoji ka
rė. Jis milžiniško sunkumo 
prislėgtas vaitoja visas pasau
lis; kaikurias tautas- ji taip 
ištiko, jog jos beveik negali ne
žūti, jei nesusilauks greitos 
pagelbos. Tai-p tų nelaimin
gųjų tautų Lietuva. nebe pas
kutinė. Ant jos žemės iš pat 
pradžių ėmė kuopikčiausiai ko
voti didžiausios kariuomenės* 
ir iki šiai dienai nepaliovė. 
Nuo pačių vakarinių Lietuvos 
kraštų (Įsrutis, Gumbinė, Klai
pėda) iki pačių rytinių (Ry
ga, I)vinskas,-Aževas, Naro
čius, Krėva, Baranavičiai) 
nesykį traukė per trejus metus 
nesuskaitomos kareivių daugy
bės kosmarkiauisai kovoda
mos. Baisiosios imtynės vir- 
ce virė, o kariuomenės, per
galėjusios arba pergalėtosios, 
nuolat slinko į vieną arba į ki
tą šoną. Todėl daugelis Lie
tuvos miestų: Marijampolė, 
Jurbarkas, Šiauliai, Tauragė 
ir kiti, po keletą kartų perėjo 
iš vienų kariaujančių rankų į 
kitas. Miestai ir sodžiai nu
šluoti nuo žemės; daugelis ba
žnyčių arba smarkiai sugadin
ta arba sugriauta visai.

iVeni žmonės slapstėsi gi
riose. kiti kasėsi į žeme^ ka'd 
išliktų: todėl turėjo gyventi 
lyg laukiniai žvėrys. Kita 
dalis tapo priversta keliauti 
toli į šiaurius ir rytus, net į 
Siberiją ir kitus tolimiausius 
Azijos pakraščius. Kas su
skaitys, kiek žmonių toli nuo 
tėvynės išverkę akis turėjo nu
mirti! Kas liko tėvynėje, tie 
trečius metus slapstosi urvuo
se, tarsi atnaujindami pirmų
jų krikščionių gyvenimą, o ba
das, šaltis ir ligos skubiai juos 
retina, nes trūkstą visako gy
vybei reikalingo: gyvulių, pa
darų. sėklų. Ta nelaimė y-j 
tin skaudi lietuviams dėlto, I 
kad jie beveik visi žemdirbiai.Į 
Fabrikas ir dirbtuves karė su
naikino; darbas apsistojo. Mūs 
tautiečiams gyvenantiems Že- 
maičių-Telšių, Seinų-Augusta
vo ir Varnių vyskupijose rei
kia pagelbos kuoveikiausiai. 
Taip-gi reikia gelbėti lietuvius 
gyvenančius ir Mogilevo arki
vyskupijoje, bei Minsko arki
vyskupijoje, bei Minsko vys
kupijoje.

Mes lietuvių gyventojai se
niai rengėmėsi maldauti Visos 
Krikščionijos Tėvą, kad padė
tų sugelbėti mūsų ganomuo
sius, bet karė nenuorama mus 
blaškė Į visas puses ir negalė
jome pasiekti Šventąjį Tėvą.

Bet gi pagalios Dievuį pa
dedant, mūs vardu už mus, 
kaipo lietuvių pasiuntinys, tą 
reikalą laimingai atliko kuni
gas Katsantinas Alšauskas, Že
maičių Kapitulos Kanaunin
kas, kuris turi daug nuopelnų 
Bažnyčiai ir tėvynei. Jis at
liko ilgą ir pavojingą kelionę 
pergalėdamas daugelį kliūčių, 
tapo priimtas Šventojo Tėvo 
Benedikto XV ir Jam išdėjo 
mūs tautos nelaimes. Šventa
sis Tėvas, nors pats labai ne
turtingas, tečiau patyręs ^ko
kis vargas yra Lietuvoje, tei
kėsi mūs tautiečiams duoti 
gausią dovaną. Prie dovanos 
Jo Šventenybė pridėjo tėviško 
meilingumo laišką, rašytą 
mums, o įteiktą tam pačiam 
kum Alšauskui. Tuomi laiš
ku mums leista kreiptis į viso 
pasaulio Katalikų Bažnyčios 
ganytojus, kad mums suteik
tų pagelbos. Pats Šventasis 
Tėvas tuoiųi laišku užtaria lie
tuvius pas tuos, kurie mažiau 
prityrę karės nelaimių, pažy
mėdamas, kad Lietuvos išnai
kinimas yra tokis, jog nėra 
kuomi gelbėtis, jei visi krik- 
ščionįs —> nepadės.

Tai-gi mes vyskupai, pasi
remdami Tėvišku AugŠčiausio- 
jo Ganytojo autoritetu per Die
vo gailestingumą, per tą mei- 

lės įsakymą, kurį taip tankiai 
atkartojo mūsų Viešpats Jėzus 
Kristus, karščiausiai jūs mel
džiame, sugelbėkite mūs ga
nomų nelaimę, kad nepražū
tų tie, kuriuos dar galima iš
gelbėti. Tai-gi, Gerbiamie
ji Broliai, parodykite pasau
liui, kad mes visi, nors esa
me ne vieno paėjimo, kalbos, 
vietos, nors žemės ir juros mus 
skiria vienus nuo kitų, tečiaus 
esame vienas kūnas ir sąnariai 
to paties asmens: ‘Ir jei vie
nas sąnaris ką kenčia, tai vi
si jam užjaučia,” kaip tai Šv. 
Povvlo pasakyta.

Jūs atsimenate garsiojo Kar
taginos Vyskupo pavyzdį bū
tent šv. Kiprijono Kankintinio, 
kuris siųsdamas savo vyskupi
joje surinktų pašelpą Numidi- 
jos katalikams, rašė šituos mi
nėtinus žodžius: ‘Kadangi mūs 
susivienijimas yra vienas kū
nas, tai netik meilė, bet ir 
tikėjimas mus turi skatinti ir 
stiprinti, kad brolių sąnarių 
neprieteklių atpildytame.”

Didžiai Gerbiamieji Broliai 
teikitės ir tą apsvarstyti, kad 
lietuviij tauta užsipelnė jūs pa
ramą, nes. nors nekatalikų ap
supta, iš visu pusių. t<“čiaus ka
talikų tikėjimą grynai išlaikė, 

o savo ganytojams būdama pa- 
kl.usna, tarp daugelio visokių 
vargų visuomet išbuvo prisiri
šusi prie Apaštalui Sosto, kaip 
tat ir Jo Šventenybė pažymėjo 
savo laiške.

Tai-gi mes esame pilni vil
ties, kad mūs meldimas nepa
siliks tuščias, ir kas .Jūs. Di
džiausios Pagarbos Vertieji 
Broliai, sulyg Šventojo Tėvo

žodžių liepsite surengti Jūsų -į 
Vyskupijose nedėlioję po U- 
žengimo į Dangų pamaldas su 
tam tikslui pritaikytais pamo
kslais ir rinkimu broliškos pa- 
šelpos.

Idant šitas krikščioniškosios 
meilės darbas būtų pasekmin- 
gesnis, meldžiame Jūs, Gar- 
bingiaųsieji Broliai, kad teik
tumėtės išanksto išsiuntinėti 
visiems bažnyčių ir koplyčių 
rektoriams ir Šventojo Tėvo 
laišką ir Pildomojo Lietusių 
Komiteto atsišaukimą, kuriuo
du bus Jums skyrium prisiųs
ti, kad tie rektoriai savaitė v 
prieš rinkimus, būtent penktą 
nedėlią po Velykų iš sakyklos 
jau praneštų klausytojams a- 
pie busiančius rinkimus lietu
viams patekusiems į nelaimę 
dėl karės.

Melsdami gausiausių Dievo 
malonių Jums, Garbingiausie- 
ji Broliai, visa širdimi su gi
liausiais jausmais siunčiame 
Jums brolišką pasveikinimą.

Kadangi kiti Lietuvos vys
kupai dėl karės nelaimių nega
li pasirašyti ant.šito laiško, aš 
pasirašau visų vardu.

Tarnas Kristuje Žemaičių 
Vyskupas

' + Pranciškus Karevičius.

Metais Viešpaties 1917

Kovo 19 diena.
I

P. S. Maldingas dovanas, 
kurios taps surinktos jūsų vys
kupijose, teikitės. Garbingie
ji Broliai, maloningai pasiųs
ti į Lozanną, Šveicarijorf, Lie
tuvių Pildomajam Komitetui, 
kurs šelpia nukentėjusius ka
rėj per Banųue Federale, Lau- 
sanne, Suisse. Jūsų aukos, 
kurias priimame dėkinga širdi
mi, bus garsintos dienraštyje 
“L’Osservatore Romano.”

NEWARK, N. J.
Ateikite i susirinkimą.

LDS. 14-os k p. mėnesinis 
susirinkimas įvyks 11 d. gegu
žio (pėtnyčioj) 7:30 vai. vaka
re. Meldžiame visų narių at
silankyti, nes daug dar yra 
svarbių reikalų neužbaigtų nuo 
praeito susirinkimo, valingai 
komisijos turi atsilankyti, ži
note, kad jau LI)S- seimas ne
toli tai-gi turime tinkamai pri
siruošti prie to seimo. Visiems 
nariams bus duodama veltui 
puikios knygelės pasiskaity
mui.

Vos du mėnesiai iki 2-ojo sei
mo beliko, o mūsų kuopa ne
turi narių pilno šimto. Tai
gi broliai, pasistengkime, nors 
po vienų naujų, narį prikalbin
ti. Visi turime pasidarbuoti. 
Naujiems nariams paaiškinki
me,
kalendorių ir knygelių, 
liai

SVARSTYKIME APIE SAVO 
REIKALUS.

Jau nurodinčjau apie rei
kalingumą gyvesnes agitaci
jos tarpe Amerikos lietuvių ka

talikų. Apie tai turėtų susi
tarti L. D. S., L. Vvčiai, S. 
L. R. K. A„ A. L. ii K. Mo
terų Sąjunga, Pil. BI. Susi
vienijimas ir dar gal kai kurios 
organizacijos. .Jos galėtų ir 
įstengtų pasamdyti labai ge
rą agitatorių, darbininkų ir 
organizacijų aiškintoją, 
knygų platintoją. .Jei
tos organizacijos susidėtų, tai 
jos gal ir ne vieną tokį žmogų 
galėtų paleisti svietan. 
būtų gerai, 
teris tą darbą varytų,
štai su gerb. konferencijų lai
kytoju Dr. kun. Makausku gal 
būtų galima* kokią sutartį pa
daryti- Aš nežinau, ar gerb. 
kunigas žada ilgai ir plačiai i 
važinėties po lietuvių koloni
jas. Todėl tik taip sau min 
tį išreiškiu, kad gerb. kuni- Į 
gas galėtų paskirti vieną kon
ferenciją aiškinimui svarbos ir 
reikalingumo katalikiškų or
ganizacijų.

Toliau man, rodos, kad 
mes turėtume priimti mokslei
vius į L. D. S. dykai. Tik 
turėtų jie įstojimo įmokėti. 
Užtad jie pasidarbuotų kuopo
se, dalyvautų jų rengiamuo
se programūose, laikytų pra 
kalbas paskaitas ir tt. Ži
noma, čia reikia žiūrėti, kad 
moksleiviai būtų uolūs veikė
jai, pritarianti katalikiškam 
judėjimui. Geriems mokslei
viams kuopos galėtų prigelbėti 
moksle, kaip va galėtų suren
gti vakarą jų naudai, • arba 
gal tarp kuopos narių atsiras
tų pasiturinčią, tai tokie ar
timai susipažinę su prakil
niais, dorais moksleiviais gal 
ir paskolą suteiktų-

Aiškiai matome, jog mūsų 
liaudis dar neišjudinta, ją len
gvai dar suklaidina visokie 
socijalistėliai. Todėl tai rū
pindamiesi gelbėti liaudį nuo 
alkolizmo, sočijaii zmo ir kiti/ 
izmų, skurdo ir ištvirkimo, 
o vesti prie tikros apšvietos. 
rūpinkimės pavesti didesnę a- 
gitaciją.

POQUONOCK, CONN.

Ką darysime.

Mes LDS. 44 kuopos nariai 
privalome žiūrėti savo reikalų. 
Darbdaviai pradeda mūs ne
apkęsti. Jie jau išanksto iš
siuntė agentus juodukus mobi
lizuoti. Jau nemažai jų čia 
pasirodė. Jiems žinoma buvo 
daug prižadėta, aukso kalnai, 
bet girdėti, jog jie jau nepa
tenkinti. Mes, broliai, ne
privalome nusiminti, kad far- 
meriai ketina mums kenkti, 
neprivalome su jais bartis, gin
čytis, vaidytis, nes tas gero 
neatneš. Reikia mums ra
miai vesti derybas.

Teko girdėti, jog juodukai 
jau klausia, kodėl juos iš taip 
toli kvietė, kad čia yra žmo
nių be darbo.

Jei kitokios rodos nesurasi
me, tai turėsime į grupeles pa
sidalyti ir tolimesnėse vietose 
ieškoti darbo.

Dabar karės laikas, reikia 
būti ramiems, darbo negalės 
pristigti, nes ant farmų daug 
reikės darbininkų.

M. K. V.
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Kas girdėti lietuvių kolonijose.
CHICAGO, ILL.

Darbo trukdytojai..
Mūsų kolonija ant North Si- 

de yra viena iš mažesniųjų šia
me didmiestyje. Bet veikimo 
<ria nemažai. Ypač veikia L. 
D. S. ir vyčių kuopos. Jos 
turi gerų narių. Tik bėda, 
kad įsiskverbė į jas tikrų ba- 
lamutų. Jei ne tie balamutai, 
tai darbas eitų geriau. Tie 
•darbo trukdytojai ir riaušinin
kai yra tai Antanas Rugenis ir 
J. Zakaičia. Jie nuduoda ka
talikus, bet jų veikimas yra tai 
kad tik trukdyti katalikų dar
bą.

Kai susitvėrė vyčių kuopa, 
tai Zekaičia buvo išrinktas pir
mininku. Jis pamatęs, jog 
vyčių organizacija yra prakil
ni, tai norėjo tą kuopą pakrik- 
dyti ir niekam nesakęs nusto
jo lankytis į susirinkimus. 
Bet kuopa nepakriko, dar-gi iš
rinkus uolu veikėją M. Mažei
ką Į pirmininkus ėmė kilti. 
Tuomet Z. ir B. kitaip griovė 
kuopą, atkalbinėjo narius nuo 
prigulėjimo. Galop Z. buvo 
išmestas už durų. Buvo likęs 
B. Jis, kaip galvijas, kėlė 
netvarką susirinkime. Rodos, 
kad čia nėra nemandagesnio 
Žmogaus už R. Kai jis salėj 
paleidžia savo nasrus, tai žmo
nės gatve pro šalį einantieji 
pamislija. kad čia jaučiai ar 
bepročiai uždaryti. Tai gali
ma suprasti, kai j) yra salėj, 
kuomet toks krioklys ima 
bliauti. Pagaliaus kuomet ba
landžio 17 <1. L. I). S.‘kuopa 
buvo surengus vakarą, tai 
Raugėms darbavos išsijuosęs 
— prie salės durų atkalbinėjo 
žmones nuo ėjimo ir tiems, ku
rie neklausė, žadėjo užfundyti 
tikietus į Crown teatrą.

Nėra su tokiais kitokios ro
dos. kaip išmesti iš idėjinių 
organizacijų ir iš bažnytinio 
choro. Tokiems vieta cicilikų 
eilėse, o ne katalikiškose or
ganizacijose. Cicilikai katali
kų veil rimui mažiau kenkia, ne
gu tokie balvonai.

Sobra.

nai,” “Živilė’ ir daug kitų...
Perstatymui pasibaigus Vy

čių choras sudainavo pasek
mingai keletu dainelių, pas- 
kiaus iš to paties choro narių 
kvartetas maišytų balsų sudai
navo taip pasekmingai, kad 
buvo pirversti atkartoti kele
tą kartų. Žmonės išreiškė pa
dėką ilgu rankų plojirfiu, kvar
tetui taip-pat ir chorui.

Račiūno atsilankymas.
Balandžio 26 ir 27 dd. buvo 

atvykęs p. A. Račiūnas. Rodė 
krutamuosius paveikslus. Pel
nu pasidalijo su šv. Jurgio pa
rapija. Paveikslai buvo gana 
įspūdingi, rodė iš karės ne- 
laisvių gyvenimo; taip-gi ir 
Siberijos nelaisvių, o labiausiai 
įspūdį darė parodymas procesi
jos pašventinimo paminklo pa
minklo a.a. P. Laurinaičiutės 
Vytės Cicero, III. Nes Vyčių 
buvo gana skaitlingai prisirin
kę. Nudžiugo ir užsiganėdinę 
likosi, pamatę taip gražų pa
minklą kur ir jų gausi auka 
parėmė tą/paminklą pastaty
ti.

Programą išpildė abu vaka
ru L. Vyčių 25 kp. Pirmą va
karą padainavo p. V. Bukaus
kienė solo “Lietuvos grožybė” 
ir “Už giružės teko upė.” dai
nuojant buvo rodomi tam pri
taikinti paveikslai. Antrą 
vakarą Vyčių choras dainavo 
ir minėtoji solistė. Dainos 
gana pasekmingai atliktos. Pa
baigė su tautišku himnu.

Mūsų Vyičai gana pasekmin
gai pradėjo lavinties visokiuo
se žaidimuose, tą dagirdęs p. 
A. Račiūnas pasižadėjo atvyk
ti vasarą nutraukti Vyčių žai
dimus. Pasižadėjimas p. A. 
Račiūno sujudino-vycius.

A. Z. Žilvytis.

I

I
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EASTON, PA.

Iškėlė gražu vakarą.

Balandžio 28 d. vyčių 
kp. pirmu sykiu surengė dide
lį vakarą. Labai gerai nusi
sekė, žmonių buvo pilna salė 
ir visi buvo patenkinti.

Pirmiausia buvo vaidinta 
komedijėlė “Dvi Sesutės.” Iš
pildė p-lės Ona Mikalauskiutė 
ir Br. Straukiutė.

Paskui vaidino veikalėlį 
■“Tikrasis Dėdė.” Išpildė J. 
Žąsinas. Veronika Kundraus- 
kiutė. F. Vaikaitė, V. Ginsis, 
A. Masis, A. Lūšis, .T. Lūšis, 
P. Klova, .T. Skipnontas.

Galop vaidinta “Čigonės at
silankymas.” Išpildė M. Ruš- 
kaitė ir A. Alsauckaitė. Dar, 
deklemavo J. Skirmonta, B. 
Urbaitė ir M. Buskaitė.

Koresp.

CLEVELAND, OHIO.
Vakaras nusisekė.

Balandžio 29 d. SLBKA. 142 
kuopa parengė balių ir teatrė- 
lį ant naudos sustiprinimui sa
vo kuopos. Programą išpil
dė L. Vyčių 25 kuopa. . Pir
miausiai buvo atlošta komedi
jėlė “Tarnas įpainiojo.” Žmo
nes prijuokino iki sočiai. Tu
riu paminėti, jog tarpe Vy
čių randasi gana darbščių na
rių ir gabių lošėjų; kaip lai: 
j. .T. šeštokas, kurs “Živilėj” 
turėjo didžiausią rolę. . Dabar 
po kelių dienų pasirodė kitoj 
rolėj. Nesigaili savo gabumų 
ir nuolatinio triūso. P-lė Z. 
Bagdžiuniutė parodė savo ste
bėtinus gabumus. Tarnas p. 
A. Stasei iunas kuris atrodė tik- 

_ro tipo tarnas.
Dabartiniu laiku rezisieriau- 

ja p. M. Šimonis, nes p. M. A. 
Ruseckas pavedė jam savo vie- 
U, kuris suorganizavo L. Vy
čių 25 kp. ir nuo to laiko dar
bavosi nenuilstančiai, ir daug 
yra pastatęs scenoje gerų vei
kalų: “Genovaitę,” “Litvoma-

rodė. Tai Cambridgiečiai pa
klauskite paties W. Mikalaus
ko ar ilgai su merga gyveno 
ant Oakland Avė., Detroit, 
Mich.

Karvelis.
r ----------------

LEWIST0N, ME.
Misijos.

Gerb. kun. A. Daugis iš 
Nonvood, Mass. laikė čia misi
jas balandžio 24, 25 ir 26 dd. 
Žmonių lankės nepaprastai 
daug. Daug turėjo darbo gerb. 
kun. Daugis, kuris pasišven
tęs dirbo nuo ankstybo ryto iki 
vėlybai nakčiai klausydamas 
išpažinties. Taip-gi daug dva
siško maisto suteikė Lewiston- 
iečiams savo jausmingais pa
mokslais. Pasiliks ilgai mū
sų atmintyje jo žodžiai.

Šv. Baltramiejaus Dr-ja ma
nė parengti prakalbas ir atva
žiavus ant misijų gerb. kun. A. 
Daugiui pakviesti kalbėti, bet 
kadangi atvažiavo tik ant 3 
dienų, tai neturėjo laiko, bet 
pasižadėjo atvažiuoti vėliau su 
prakalbomis po kokio mėnesio 
laiko ir pasižadėjo plačiai nu
šviesti gyvenimo ir dr-jų rei 
kalus.

Kaip girdėjau šv. Baltra
miejaus dr-ja rengia labai pui
kų ^programą, kuris įvyks, 
kuomet gerb. kun. A. Daugis 
atvažiuos su prakalbomis.

B. Lelija.

I

rys, kokią ji rodą sau duos.
Tas vyras yra girtuoklėlis, 

tęn nuvažiavęs rado “sausą” 
vietą. O sako, jog girtuok
liui verčiau be pačios būti, ne
gu be degtinės ir alaus. Mat 
jis ir išsidangino, kur svaiga
lų galės gauti, nesirūpindamas 
apie pačią.

M.
k

i

įsva-

MALDEN, MASS.

Baisus daiktas.

Antanas Šopaga buvo 
žiavęs i Colorado aukso kasti.
Prašė, kad ir jo pati atvažiuo
tų. Tai jo pati čia pardavus 
rakandus išvažiavo. Bet ten 
savo vyro nerado. Ir nega
lėjo dasiklausti, kur jis din
go. Ji ten dabar liko baisia
me varge. Turi vieną mergai
tę keturių metų. Be to ji y- 
ra nėščia. Pinigų neturi su
grįžti. Nežinia, ką ji ten da

ST. LOUIS, MO. 
Vestuvės.

Bal. 29 d. š. m. L. šv. Juo
zapo bažnyčioje kleb. kun. kun. 
M. A. Vitkus surišo neatmez- 
gamu moterystės ryšiu p. Ka
zimierą Petrulį su p-le Stefa
nija Bielskiutė.

P-nas K. Petrulis pirmiau 
prigulėjo prie socijalistų kuo? 
pos ir buvo jų rėmėjas, bet vė
liaus, pamatęs jų niekšystes, 
be to perskaitęs keletą gert] 
knygelių “Darbininko’ ’laidos, 
iš kurių pamatė tiesą. Sugrį
žo prie tikėjimo ir apsivedė su 
dora mergaite priimdami šliū
bą bažnyčioje.

Laimingo sugyvenimo jau
nai porelei.

Kadugėlis.

WESTFIELD, MASS.
Malonu girdėti apie lietuvius 

Amerikoje gyvenančius, kada 
jie įvairiuose susirinkimuose 
neužmiršta Lietuvoje vargs
tančių brolių. štai vėl vie
nose krikštynose susispietę su
metė badaujantiems lietuviams 
$6.30. Iš aukavusiųjų po $1.00 
buvo B. Vaičiulis. B. Sabonis. 
Po 50c.: M. Adomaitienė. Po 
30c.: S. Jegelevičius. Po 25c.: 
K. Adomaitis, V. Ambrulevi- 
čius, V. Masinusias, A. Sabo
nis, J. Latauskas. A. Dvarec
kas, A. Labuckas, A. Kalėda, 
J. Ambrulevičius, E. Ruminiu- 
tė, J. Jaruša, J. Sabonis, Pr. 
S. Kazakauskas, M. Kazakaus- 
kienė.

Surinktieji pinigai pasiųsti 
į Tautos Fondą.

DU BOIS, PA.
Pasidarbavo.

Senai jau matėsi “Dafbi- 
ninke” žinutė iš šios padangės. 
Matyt čionykščiai lietuviai ne
nori perdaug garsintis.

Balandžio 22 d. buvo čia 
puikios prakalbos. Surengė jas 
gerb. klebonas kun. M. J. Urbo
nas. Programėlis išsipildė 
sekančiai:

1) “Lietuva Tėvynė Mūsų”
— sudainavo šv. Cecilijos cho
ras.

2) x“Žvėris ar žmogus” — 
padeklemavo p-lė P. Norkuniu- 
tė.

3) Kalbėjo kun. M. J. Ur
bonas apie girtuoklystę ir jos 
pasekmes.

4) “Alus, vynas ir degti
nė” — deklemavp p-lė M. Na- 
vickiutė. N

5) “Girtuoklio Daina” — 
sudainavo Panelės Švč. Marijos 
Dr-jos mergaitės.

6) “Girtuoklių junga” — 
deklemavo vargonininkas 
Vaisieta.

7) Gerbiamas klebonas 
gino prisirašyti pire S mo Pil
nųjų Blaivininkų.

8) “Stokim'nariais pilno
sios blaivybės” — deklemavo 
p-lė M. Mikelioniutė.

9) “Kaip būtų, linksma”
— kun. Urbonas.

10) “Blaivininko Daina”
— dainavo šv. Kazimiero Dr- 
jos bernaičiai.

Išskyrus kelis svaigalų my
lėtojus. programas visiems la- 
:bai patiko. Žmonių buvo pil
nutėle lietuvių svetaine. Aiš
ku. kad tokios prakalbos — 

j toki vakarai veda mūsų bro
lius prie susipratimo, prie švie
sos. Tai ne mūsų aptemusių 
cicilistų “spvčiai,” kurie tik 
mulkina lietuvius.

Buvęs prakalbose.

K.

ra-

DETROIT, MICH.

Cambridgiečiams svarbu.
Skaitant tą brangų laikrašti 

“Darbininką” No. 49 (231)
randu žinutę iš Cambridge, 
Mass., kad nezaležninkas kuni- 
gužis, geriaus sakant socijalis- 
tas, Jos. Strazdas išlėkdamas 
iš .Cambridge, Mass. • palikęs 
savo draugą W. Mikalauską, 
tai ir norėjau pranešti visuo
menei apie tą W. Mikalauską, 
ypač Cambridge lietuviams. IV. 
Mikalauskas yra didelis bedie
vis ir paprastas darbininkas, 
jokio mokslo neturi. 5 mėne
siai atgal jisai gyveno Detroit, 
Mieli., dirbo z Fordo dirbtuvėj. 
Per keletą metų gavo po $5.- 
00 Į dieną, ale jisai su savo ki
tu draugu norėjo laisvą gyve
nimą vesti pagal “Keleivio” 
nurodymą, gyventi kol “mei
lė” yra. Taip ir padarė, par
sitraukė merginą iš kitos vals
tijos ir visi 3 gyveno viename 
kambaryje apie porą savaičių. 
Paskui dažinojo valdžia ir vie
ną vakarą atsilankė pora žvai
gždėtų sargi) (detektyvų), ale 
nerado namie, vienas buvo 
darbe, o kitas su mergina 
buvo mieste, o kadangi Mika
lausko draugas A- W. yra sa
vininkas to namo, tai labai ir 
negaudė, davė žinoti Fordui, 
kad jo darbininkai veda pa
leistu vingų gyvenimų. Tai ir 
atvažiavo (investigator) tam 
tikras žmogus ištirti’ tų paleis
tuvių gyvenimų. Rodos taip 
pasakė: “Tu A. W. turi ženv- 
tis, o kad nesiženysi, būsi iš
valytas iš dirbtuvės.” O kad 
gauna $5.00 į dienų paprastas 
darbininkas, tai labai gerai. 
Tai jis nors bažnyčioje neėmė 
šliūbo, ale vistiek turėjo 1 ari
nį imti ir šliūbų nors pas tei
sėjų, o W. Mikalauskų už tokį 
gyvenimų, nors ir neišvarė iš 
dirbtuvės, tai numažino mo
kestį nuo $5.00 ant $3.50, taip 
kaip naujas darbininkas, kuris 
dar nėra išdirbęs 6 mėnesių. 
Tai W. Mikalauskas padirbo 
apie 4 mėnesius ir “nukviti- 
no,” prieš Kalėdas 191b m. ir 
išvažiavo pas savo drangų 
Strazdų. Tai matote kas tas 
kunigužis yra: Ne tik bedie
vis, ale.it paleistuvis, kurs 
atvirai paleistuvingų gyveni
mų vedė, o tų ir Fordas pri-

K. K. V.

Vietine Didžiausia Lietuviška

KRAUTUVE

Muzikališku Instrumentų
Visokio skyriaus

Pranešu visiems, jog aš užlai
kau lietuvišką krautuvę, kurioj 
galite gauti Laikrodžiu, laikro
dėlių, Žiedų, Špilkų, Kompasų, 
Kryžių, Bronzalietų ir įvairių ki
tokių daiktų. Taipgi rekordų vi
sokiose kalbose su puikiausiomis 
dainomis ir šokiais. Įvairiausio 
išdarbio Armonikų, Smuikų, 
(skripkų), Klarnetų, Triubų ir 
daugybę visokių muzikališku ins
trumentų.

Taipgi taisome visokius auksi
nius daiktus: laikrodėlius, žie
dus, branžalietus ir muzikališkus 
instrumentus; armonikus, smui
kus, klarnetus, triubas, pianus, 
vargonus. Darbą atliekam gerai

greitai į visas dalis Amerikos ir Kanados. Visi daiktai pirkti ma

no krautuvėj yra gvarantuoti. Vieną kartą pirkęs pas mus, pa- 

siliksi ant visados mūsų kostumeriu. Taipgi pirkdami daug tavo

ro ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau. Parduoda

me agentams. Užlaikome įvairus tavoro “in stock.” Padarome 

visokius instrumentus ant užsakymo.

tinės lietuvių bažnyčios salėje i 
lošė veikalą “Šventą Agnietę” 
Šv. Marijos Panos mergaičių •> 
dr-ja iš Scranton, Pa.

t
Diena buvo graži, ale va

karas atslinko su lietumi. Žmo
nių tad-gi neperdaugiausia te
susirinko. Gaila, kad tie ki
ti pasilikdami namuose pralei
do tokį gražų ir pamokinantį 
lošimą.

J9

Žinoma, Pittstoniečiams lie
tus daug reiškia. Tai ne nau
jiena. Kad ir du-trįs lietaus 
lašeliai puls, tai nežiūrint ant 
to, kokis perstatymas yra ren
giamas, arba kiek pasišventi
mo dalyvaujantiems kainuoja, 
o Pittston’o lietuvių didžiuma 
iš namu nei krust. Mergi
nos tada bijodamos savo skry
bėlės subankrutyti sėdi namie 
ir maumoja tą amerikonišką į 
“čiungumą;” o vyrai tai taip 
daužo stalu? su bulvių tūzais, 
kad net ir stiklai apsivožia ant 
stalų, o moterys vėl pasišau- i 
kusios kūmutes toliau traukia 
kalbą, kuri niekados nepysi i 
baigia. Čia labai atsiprašau 
padorių panelių, supratlyvų I 
vyrų ir gerų moterėlių, kurie 

i taip nedaro, kaip viršuje pa
sakiau. Papeikiu tuos, kurie 
taip daro. Bet daugelis taip 
daro ir kada tik tie mūs lietu- 
ivai pradės branginti augštes- 
nius dalykus, kaip tai, 
ką dramą ir tt.?

---*—....
Dabartės'šis-tas apie loši-i 

mą. Veikalas pats yra ūži-j 
mantis. Sulošė ji labai gerai. 
Klausytojai visi buvo užganė
dinti. Svetimtaučių taip-ei 
atsilankė, ir nors nesuprato 
žodžių, bet pagyrė tas mer
gaites. Rolės beveik visos bu
vo išpildytos atsakančiai. 
Klaudijos rolę p-lė E. Ziaukiu- 
tė atliko kopuikiauisai. Ištik
ro ta rolė negalėjo būti geriau 
sulošta, 
gyrirrto.
šė p-lė E. Zimavičiutė.

i

PITTSTON, PA.

Puikus vaidinimas.
Balandžio 29 d. vakare, vie-

9

LIETUVIŠKI REKORDAI.
E 3190. Trįs berneliai.

Vakarinė daina. 
E 3191. Ant marių krantelio.

Saulutė tekėjo. 
E 3192. Giedu dainelę

Gegužinės daina. 
E 3183. Linksmo kraujo. (Polka). 
E 3182. Visų apleista. (Violin solo) 

Annie Laura. (Violin solo) 
E 3188. Ant kalno karklai siūbavo

Pasisėjau žalią rūtą.
E 3189. Oi motule. (M. Pet-kas) 

f Motus, motus. (M. P-kas)

... 'Reikalaudami katalogo indėkit 5c. *
ir pigiai. Užsakymus siunčiam* Adresuokite: *

J. Girdės :
170 Grand Street, :

Kampas Bedford Avė.,

Brooklyn, N. Y.į 

Tel. 4659 Greenpoint.

sas ir veidas labai tiko tai ro
lei, tiktai ką balsą reikėjo 
daugiau moduliuoti, perdaug 
monotoniškai skambėjo. Taip
gi galėjo būti šiek-tiek guves
nė. Rymietes lošė p-lės E. 
Matukaičiutė, M. Močiejaus- 
kiutė ir M. Griškoniutė. Pui
kiai atliko.

Už šio lošimo pasisekimą v- 
ra garbė šv. Kazimiero sese
rims. Josios išmokino tą vei
kalą ir išmokino ne pusiau, 
kaip mūsų apielinkėje tankiai 
atsitinka, ale išmokino taip, 
kaip veikalas reikalavo.

Koks skirtumas kaip seserys 
paima į savo rankas vaikus ir 
mergaites!

Pittstoniečiai, ar ilgai lauk- 
isme lietuvių mokyklos mūsų 
miestelyje?

Ten buvęs.

NEW HAVEN, CONN.
Bal. 22 d. T. Fondo 58 skyr. 

buvo surengęs puikų vakarėlį. 
Vietinis šv. Kaz. par. choras 
sudainavo keletą dainelių. 
Taip-pat maža mergaitė pasakė 
eiles. Toliau griežė puiki or
chestra ir buvo sulošta “Geno-

f vaite,” po vadovyste p. .T. Sau- 

rio vakaras nusisekė labai ge
rai.

M. D., T. F* pirm.

✓

muzi-1

Mergaitė verta pa- 
ftv. Agnietės role lo- 

Bal-

Nusipirk mosties
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis išima 
plėmus raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės 
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
stampoms.

J. RIMKUSI

P. O. Box 36, Holbrook, Mass 
I

X •

LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.

Geriausias Lietuvis siuvėjas. p

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

A. K. MAZALAS, p
94 JEFFERSON STR., HARTFORD, CONN. Ž

Tel. Chart er 4235-4. |

JUOZAPAS ZUPKAUSKAS

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVĖ

t

999999999999

LIETUVIŠKA

CHICAGOJE

UHatkome laikro
džius ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, Al i ūbi 
nius ir deimantinius, 
muzikas. gramofonus 
su lietuviukais rekor
dais, koncertinas, ant 
kurių gali groti Ir ne
mokantis visokius šo
kius. armonikas rusiškas Ir prūsines, importuotas Ir taip Jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome 
laikrodžius, laikrodėlis, visokius muzikališkus Instrumentus 

, Ir revolverius Savo darbą gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už ChicagM orderius ga
lite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

TEEEPHOJTE DROVER 7SO» 
Katalogą TiMsms dykai, kas tik prisius Ui So.

| ŠIUOMI NUOŠIRDŽIAI UŽKVIEČIU SAVO TAUTIEČIUS 

ir prieteLius atsilankyti pas mane

|i S. H. HARRISON CO.KRAUTUVEN,
j Į 662-672 WASHINGTON ST.

, su kuria esmi surištas bendrais ryšiais nuo devynių metų. 
Esmi pilnai užtikrintas, kad galiu sučėdyt jums pinigų, kada 
pirkaite SIŪTĄ, APSIAUTALĄ, DRABUŽIUS AR PASIPUO
ŠIMO DAIKTUS BEI SKRYBĖLĖ AR ČEVERYKUS. Pas 
mus yra didžiausias pasirinkimas, ko tik reikia. Mūsų pava
sariniai siūtai ir apsiautalai vyrams ir jaunikaičiams jau gata
vi ir padirbti pagal naujausią madą ir stilių. Mes galime pri
taikyt drapanas kiekvienam, nežiūrint kaip tas būtų sunku, 
nes mūsų noru yra užganėdint mūsų rėmėjus, kad juos visuo
met palaikyti. Ateikite ir leiskite mumis jus pertikrint, kaip 
daugelis kitų mūsų tautiečių ir prietelių kad persitikrino apie 
nąūsų sąžiningą patarnavimą. Jeigu katras būna neužganėdin
tas, tam su noru grąžiname pinigus be jokio klausimo.

MŪSŲ KAINOS VYRIŠKŲ IR VAIKINAMS SIŪTŲ NUO 
$12.50 IKI $30.00. ČEVERYKAI NUO $3.50 IKI $8.00.

S. H. HARRISON CO.
t

662-672 WashingtoiL St,
' BOSTON, MASS. /
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Komitetas.

J
DIDELIS METINIS

PIKNIKAS.

i

I

Šokių mokyklagegužinės rengėjai, kad jų dar-1 gio 13 dienų šv. Petro parapi-

i

James

INSURANCE
/

f

5.

r:

IX

✓

k 
V

So.
So.

mūsų biznio vedi- 
o tikrai būsi pa-

ano 10 vai. ryta 
iki 4 va L vakare.

197 Broadway, S. Boston, Mass.
Telefonas“S. Boston 1194-uu 

Daktarai dieną ir naktį.

į
I

Lietuviska-Polska 
LIGONINĖ.

cent- 
Žvdų 
skai-

jos salėje bus graži pramoga, 
šv. Kazimiero R. K. Dr-jos pa- 

Kalbės žymūs lietu-

Dantis ištraukiami ir pripil- > ■ 
domi visai 
geriausiais

naujų
Visą daitą

-■ ■ .

Šv. Petro parapijos bažnyti
nio choro repeticijos ir susi
rinkimas buvo gegužio 2 dieną 
pobažnytinėje salėje.

Specijališkas

Two Step, Foxtrot,

PIENO KLESOS

DANTISTAS

Sutaisau receptus su di
džiausia atida, nežiūrint, ar 
tie receptai Lietuvos ar Ame
rikos daktarų. Tai vienati
nė lietuviška aptieka Bostone 
ir Massachuaetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios 
tik pasaulyj yra vartojamos. 
Galit reikalaut per laiškus, o 
aš prisiųsiu per expresą.

K. MDLAUSKAį

Aptiekorius ir Savininkas 
Tel So. Boston 21014 ir 21013.

‘ ‘ Darbininko ’ ’ knygyne galima gauti įvairių naujausių 
atviručių nuo lc. ir augščiau. Taip-gi pasipirkite atminčiai 
atviručių su misijonieriaus Tėvo kun. V. Kulikausko paveik
slu. Kaina 5c.

Bus graži pramoga. Gegu-

DR. W. T. RE1LLY
469Broadway,S®. Ecstca,Mass.

PRIE DORCBESTER ST..

Valendoe
nno 9 vėl. ryta
Iki 8 vai. vakare.

tinis choras, p. M. Karbausko 
•Vedamas. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Kviečiame visus at
silankyti. x

arba vi- či* nĮnL
sai nemokėkite. - 
Tel. Back Bay 6722 

1666 Waahington St Boston.

• »

♦
MtoMNtoMMNMNNNM

ELLIS McCLEAR YČO
* z Prirengiam pilnai $150.00 | 
i laidotuves už 1

< r- yy-T
■ ■ ..i M’

■ ir- '■ 
.2 .

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

Waltz,
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 DANCTNG,

950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Puikus Šokiai
Rengia A L. T. Sandaros 7 

kuopa, gegužio 5 d., 1917, Lie
tuvių Svetainėje. Kampas'E. ir 

Silver St., So. Boston, Mass.
Kviečiame visus ateiti.

Įžanga maža.

Edward L. Hopkins
362 Broadway So. Boston, Mass.

Į Namai parsiduoda, kambariai parendavojami.
GAISRI, 
SVEIKATOS, 
SUŽEIDIMO, 
APVILKTUS

[' STIKLUS,
(Plato glass)

bą remia visi, didžiausi ir ge
riausi chorai.

Taip-gi per tą susirinkimą rengta. F " ’ ” *
nutarta pradėti darbą kas link vių veikėjai ir dainuos bažnv-

I
Dr. Paul J. Jakmauh

{Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 8 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare

4.509 BROADVAY Cor. G ST. SO. BOSTON, 
Tel 502 S. B,

ANTANAS ČEREŠKA
Vienatinis lietuvis išdirbę jas akmeninių 

paminklų dėl visų kapinių.
Šiuomi turiu už garbę pranešti ger

biamiems “Darbininko” skaitytojams, kad aš 
padirbu puikiausius akmeninius paminklus ant 
kapinių ir pristatau juos į bile miestelį Suv. 
Valstijose be jokių estra primokėjimų. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykite, o aš suteiksiu at
sakymą.

A. ČEREŠKA,
S0. BOSTON, MASS.

Užtikrinau- nn 50 Jokių vir
ti gvaranti-ŪOi
' a

I SOUTH BOSTON, MASS. 
: TEISINGIAUSIA IR GB- 

j! RIAUSIA LIETUVIŠKA 
j! aptieka.

Rengia D stė Švento Jurgio 
Kareivio Norivood, Mass. Atsi
bus 4 d. liepos (July) 1917 Oak- 
land Grove East Dedam, Mass.

Prašome visų vietinių Bosto
no ir apielinkių draugijų ir kuo
pų nerengti ant tos dienos tokių 
pramogų. Į

Pikninko Komisija.
(235)

Ar šlapiuoja tav<x 
kojos.

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 
Leopards, geriausias kojų gyduo
les ir proškus, kurie yra užtikrin
ti kaipo vienintelis kojų gyduolės. 
Patarimai ir gyduolės prekiuoja 
$1.00.

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

Dr. Ignotas Stankus
210S.BrM4SL,PHaUpfe,h

Phyaician amt Sargaon (lietuvi* Įfvdv-
toįas ir chirurgei pabaigac Indiaaoe
Un-venitela) Gydo viaotiuligu vy-
ra, moterių ir vaiku. Daro operacijas.

•: an rito. 1-4 po plat
vakaro, aedellItaaa:

4
ami*. Nuvarginta Lietuvai pi

nigų kuodaugiausia reikia su
rinkti, todėl kiekvienas išva
žiavimui parodytas parėmimas 
bus su didžiausia padėka pri
imtas.

V

Naujas laimėjimas. Gegužio 
1 dieną užsiregistravo “Darbi
ninko” Redakcijoje smarkiau
sias Naujosios Anglijos bėgi-

Jis žada dalyvauti Vy-kas.
čių Išvažiavime gegužio 30 die

vyčiųną Caledonian Grove.
išvažiavimu labiau ir smarkiau
pradeda visi indomanti. Iš

busanksto galima spėti, 
turiningas ir pase?

i

•.2
y

*'.'1

kataliogą ir-kolonijos mapą.
Adresuok:

Anton Kiedū & Co
Peoples Stato Bank Buildmg,
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

Boston, Mass.4Pearl St.>4

366 Washington St Dorchester, Mass.•>
686

Telephone: 350 So. Boston.
975-W

Vietines žinios.
A.&. Gegužio 2 d., ligonbu- 

tyj, mirė Valerina Palioniu- 
tė, 23 metų amžiaus mergina. 
Sirgo džiova. Priklaušė prie 
šv. Jono Evangelisto Draugi
jos. Dabar nabašninkės lavo
nas randasi po No. 141 Bowen 
Str., So. Bostone.

Pasilinksmino. Liberalu jau
nimas turėjo pasilinksminimą 
balandžio 29 d., Lietuvių Sve
tainėje “Velnio Išradėjo” ar
tistų pagerbimui. Vakarėly^ 
je atsisveikinimo prakalbą par 
sakė p. S. E. Vitaitis. Pasi
linksminime dalyvavo pp. A. 
Sodeika iš Scranton, Pa. ir J. 
Kriaučiūnas iš Brooklyn, N. Y. 
Be to prakalbas sakė “Atei
ties” štabas ir dainavo “Gabi
jos” choras.

Nušovė savo vyrą. Olive de 
Vitų Sąuillacioti (italijonė) y- 
ra kaltinama nužudyme savo 
vyro, turtingo italų bankie- 
riaus ir viešbučio “Vėnice” 
savininko. Nelaimė įvyko 
Sąuillacioti namuose, 391 Ha- 
nover St., Bostone, italų apgy
ventoje miesto dalyje. Nušau
tasis bankierius, sako, buvęs 
turtingiausiu italu visoje Nau
joje Anglijoje. Žmogžudystė 
įvyko gegužio 1 dieną.

Svarbus vakaras. Nedėlioj, 
gegužio 6 dieną, šv. Petro pa
rapijos salėje bus LDS. 1-mos 
kuopos gražus ir svarbus va
karas. Programas žada būti 
įvairus. So. Bostoniečiai ir 
apielinkių lietuviai nepatingė
kite ant šio vakaro atsilanky
ti. Pradžia nuo 7:30 vai. va
kare. Šis vakaras užbaigs L. 
D. S. Savaitę, kuri tęsiasi nuo 
29 d. balandžio iki f d. gegu
žio.

Pabrango duona. So. Bosto
ne, o ~gal ir visur kitur duona 
labai pabrango. Dabar už duo
nos paprastus bakanėlius bus 
mokama po 10 ir 15 centų.

» ----------------

Svečiai. Į Bostoną ąpie ge
gužio 9 dieną apsilankys fran- 
cūzų delegacijos nariai genero
las Joffre, Viviani ir kiti. Bos
tonas rengiasi juos iškilmingai 
sutikti ir pagerbti. Manoma 
valdiškas ir kaikurias biznio į- 
staigas išpuošti prancūzų {vė
liavos spalvomis.

DARBININKAS
--------- — I

pataisymo vargonų. Buvo įne
šta sumanymas paprašyti gerb. 
kleboną, kun. T. Žilinską, kad 
jis ir pradėtų tą darbą. Tą su
manymą visi mielai priėmė ir
nutarė indučti $200.00, kuriuos4” 
choras buvo surinkęs tam tiks
lui. Girdėti, kad ir kitos dr- 
jos užjaučia tam darbui ir ža
da šiek tiek paremti. Galima 
tikėtis, kad neužilgo turėsime 
gerus vargonus.''

Choristas.

■

Reikalauja Airijai savysto- 
vybės. Faneull Hali salėje, Bos
tone, gegužio 2 dieną buvo di
delis Bostono ir apielinkių an
glų susirinkimas, kuriame iš
nešta rezoliucijos, reikalaujan
čios Airijai savyvaldos. Kal
bėjo majoras Curley, guberna

torius McCall, Kardinolas 
O’Connell ir daugelis kitų žy
mių anjflų veikėjų.

Pasiųsta prezidentui Wilso- 
. nui paraginimas uoliau Airijos 
klausimu pasidarbuoti.

Kun. J. Ambotas, Hartfordo 
lietuvių klebonas ir L. Rymo- 
-Katalikų Federacijos pirmi
ninkas gegužio 3 dieną aplankė 
“Darbininko” Redakciją. ] 
Bostoną buvo atvažiavęs Fede
racijos reikalais.

Gegužio 1 dienai paminėti. 
Lietuvių Salėje gegužio 1-mos 
diehos vakare susirinko nema
žas lietuvių būrelis ir “iškil
mingai” apvaikščiojo “darbi
ninkiškąją” šventę. Kalbėjo 
pp. Michelsonas, Dusevičius ir 
Smelstorius. Bet jie apie ge
gužio 1 dieną bemaž nieko ne
sakė, tik šlovino ir garbino 
Lietuvos Vyčius.

Ateinančiame susirinkime 
L. Vyčių 17 kuopa gali bent 
puskapio naujų narių susilauk
ti, taip puikiai Vyčius socija
listai gegužio 1-mą dieną išrek
lamavo.

Smelstorius buvo mėginęs ir 
Dėdei Šamui už kulnių kibti, 
bet gavęs gerą “pstrvčką” i 
kaktą, nurioglino su Rusijos 
caru pas popus ant arbatos.

------------------------- /

Iš choro veikimo. Gegužio 
2 d., pobažnytinėje lietuvių sve
tainėje buvo mėnesinis susirin
kimas šv. Petro par. bažnytinio 
choro. Į susirinkimą atsilan
kė geras būrys' narių. Perskai
čius protokolą 'pereito susirin
kimo, pasirodė neužbaigtu vie
nas labai svarbus dalykas, bū
tent: išdavimas raporto .komi
sijos dėl sužinojimo “Ateities” 
redakcijoje, ar choro narys tą 
korespondenciją buvo indavęs, 
kurioje inžeista choro nariai. 
Iš komisijos raporto nieko ypa
tingo nesužinota ir palikta ant 
toliau teirauties apie tą dalyką.

Paskiau buvo delegatas iš 
Cambridge nuo Vyčių, kurs 
užkvietė chorą ant gegužio 13 
d. sudainuoti Cambridge kele
tą dainelių. Visas choras su
tiko dalyvauti Cambridge Vy
čiui pramogoje. Toliaus buvo 
kviesliai nuo vietinės Vyčių 17 
kp.: P. Grinkevičius, kuris pa
aiškino, kad rengiama labai 
piliai gegužinė ir pageidauja
ma, kad ji kogeriausia pavyk
tų. Tai-gi užkvietė — vietini 
chorą prie papuošimo, padaili- 
nftno tos pramogos, kuri bus 
30 d. gegužio. Visas choras tą 
inešimą vienbalsiai priėmė.

Tad dabar gali didžiuotis

L*
Pataisymas. Aprašyme (til

po ‘Darb.” 52-234 num.) Vy
čių vakaro, atsibuvusio balan
džio 29 d. įvyko stambi klai
da. Apleista p-no. J. Keršio 
vardas, kuris “Pagundoje” su
lošė advokato tarno rolę ir su
lošė labai gerai, todėl ir klai
dą pataisome su dideliu malo
numu.

Rengia prakalbas. Tautos 
Fondo 11 skyrius rengia pra
kalbas nedėlioj, gegužio 6 d., 
šv. Antano svetainėje, Nortli 
Bennett St., Boston, Mass. Pra
džia 2 vai. po pietų. Kalbės 
geri kalbėtojai. Kas užjaučia 
Lietuvos vargams — atsilanky
kite.

LDS. 1 -mos kuopos vakaras. 
Gegužio 3 d., pobažnytinėje sa
lėje buvo LDS. 1-mos“ kuopos 
prakalbos. Kalbėjo kun. J. 
Ambotas, kun. F. Kemėšis ir 
p. A. F. Kneižis. Visi daug 
naudingų patarimų suteikė ir 
gyvai ragino žmones prisidėti 
prie naudingiausios lietuvių 
darbininku organizacijos L. D. 
s.-

Žmonių buvo pusėtinai. 
Prie kuopos prisirašė keli nau
ji nariai.

Išėjo iš spaudos 
dailiausias 

“Darbininko” 
Leidinis

VAIZDELIAI
Parašė Jonas Rinitas.

, Kaina 30c.

T "u r i n y s‘ 
Įžangos žodis. Uuosis. 
Progos belaukiant. • 
lodomi 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.

MLJOHH MacDONNELL, M. D.
Geime nsiMM ir i

Ofiso valandos: 
Ryt ūs iki 9 vai.

Popietę 1 iki S
vakarais 6 iki 9

536 Broadvray, So. Boston.

DR. F. MATULAITIS
Ofiso Jdynos G -do viaokiaj Hgae

P. M. 7-8 P.M. Prakirta Akintas.

419 Boylston St. Boston, Mass.

TiLiPNONfSo. Boston 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

WilL>am F. J. Ho iv ard 
Lietuviška pavardė buvo 
Vincas F. J. Kavalianskas 

315 Broadway, So. Boston.

Pabūgo uodegos. So. Bosto
no lietuviai, prisižiūrėję Bel
zebubo uodegai, kuomet ją 
“Velniuje Išradėjuje” bučiavo 
ir glostė skaisčios lietuvaitės, 
sako, esąs tai gana paškudnas 
dalykas, labai panašus į ke
turkojų stimburį.

Gabijietės į tą pilnai intikė- 
jo ir pasižada daugiaus “vel
nio” pauodegių nebegarbinti. 
Gerai būtų, kad visa “Gabija” 
mažiau j uodegas, o daugiau Į 
tikrą dailę pralietų žiūrėti.

—♦---------------

“Ateities” redaktorius iš
važiavo. Netikėtai So. Bostoną 
apleido p. A. Rimka “Atei
ties” redaktorius ir adminis
tratorius, rodos,, net ir nau
jos “Ateities” visuomeniškos 
bendrovės koks ten valdinin
kas. Daktarų paragintas va
žiuoja Norvegijon gydytis. Kol 
kas “Ateities” redaktorium 
bus p. J. Strimaitis, buvęs 
“Jaunosios Lietuvos” admi
nistratorius. Paskiaus į “A- 
teities” redaktorius žada “ru- 
nyti,” kuris nors iš liberališkų 
šulų, kaip va, “pagarsėjęs” 
mokytojas šalčius, Chmieliau- 
skas ar net p. St. Šimkus.

Žydai veikia. Bostono žy
dai netrukus pienuoja pradėti 
statyti namus už 300.000 dole
rių. Namai bus miesto 
re ir priklausys Jaunų 

j Sąjungai, kurios narių 
Ičius siekia 4.000 ypatų.

KAIP SU RAULU ATSITIKO!
Ei Rautai, palauk aš tau pa

sakysiu apie savo nelaimes! Ką 
kokio? O gi išvažiavau su Ona 
grybaut ir nespėjau nei vienos 
lepšės surast, kaip užeis lietus, 
kad net visos siūlės išsileido.

Tai Mikai apsisaugok ir va
žiuodamas Į laukus pasiimk rein- 
kotą. Jeigu neturi, tai nieko 
nelaukdamas nusipirk arba užsi
sakyk, tada drąsiai galėsi va
žiuoti gribauti.

Geriausius ir puikiausius rein- 
kotus vyrams ir moterims daro 
STASYS PUTA -

So. Boston Raincoat Co. 
344-278 Broadway,

Tel. S. B. 1165-m. So. Boston.

pranešimas

Šokiai. Gegužio 5 dienj li
beralų Sandaros 7 kuopa ren
gia šokius Lietuvių salėje.
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“Ateitininkai” bėga iš 
Bostono. Šiomis dienomis
Bostoną, apleido ir p. S. E. Vi
taitis, buvęs “Ateities” ad
ministratorius. Važiuoja į “Tė
vynę” New Yorkan. Panas S. 
E. Vitaitis yra gabus artistas. 
‘Gabija’ ypatoje p. S. E. V. ne
teko savo geriausios pajėgos. 
Kaipo kalbėtojas p. S. E. V. 
buvo labai partyviškas.

Agituoja už prohibiciją. 
Tremont Temple svetainėje 
Bostone buvo susirinkę 4.000 
žmonių ir pareikalavo, kad 
laike karės Amerikoje būtų į-"' 
vesta prohibiciją. Šio milži
niško susirinkimo rezoliucija 
pasiųsta Suv. Valstijų prezi
dentui YVilsonui. Saliuninin- 
kai labai dėlto susirūpino ir 
varo priešingą agitaciją.

Lenkai skubinasi į kareivi- 
ją. Bostono lenkų tarpe ne
mažai randasi karininkų. Be
maž kas dienų, kaip praneša 
Kuryer Bostonski, atsiranda 
liuosnorių iš lenkų tarpo ir pri
stoja j Suv. Valstijų armiją ir 
laivyną.

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
JAUNIMO rengiamam išva
žiavimui gegužio 30 d. Caledo 
nian Grove tikietų galima jau 
dabar pasipirkti sekančiose 
vietose:

1. “Darbininkas”
242 W» Broadway,

So. Bcston, Mass.

2. J. P. Markeliotris
236 D. St,

So. Boston, Mass.*
3. D. Galinis, barzdaskutis ‘

224 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

4. A. Pilvinis
233 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
K. Jurgeliunas

377 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Daugelis lietuviškų bisnie- 
rių išstatė languose išvažūAd- 
mo pagarsinimus. Kur tokius 
pagarsinimus pastebėsite, ten 
eikite pirkti sau reikalingų 
reikmenų, nes gerą darbą re

Skaityk Čia
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik

tų, .malėvos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai 
dėl namų statytojų, tepliorių, švfaiorių (plumbers), 
stogų -Rengėjų, gas’o pritaisyto jų, mūrininkų, 
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontrakto- 
rių.

Bpinininkai, pinklų aštrintojai ir raktų pri- 
rinkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai 

Mūsų sankrovos randasi šiose vietose: a

J.J. McGowan Co.' -
265 Broadway, So. Boston, Mass.

i Sankrovos:
471 E. Fourth St., -> So. Boston, Mass. 
941—943 Washington, St, Boston, Mass.

Faunos! Faunos!
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 ant farmų. Aplinkui turga
vietės miesto Scottville, Miehigan. 
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 skaitlingiaus pradeda apsi 
gyventi ėmė kraustyties iš mūsų 
kolonijos, o mes tik ir laukiame, 
nes iš jų paėmėme kelius šimtus 
gerų farmą: 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
to namų, nes gali užeiti bedar
bė, sumišimai ir badas.
' Miestuose bankos subankrutija. 
namai.lieka be vertės; milijoną: 
žmonių iš miestų bėgs farmi 
pirkti, bet jos tuomet bus šimti 
kattų brangesnės. Šį jpavasar, 
nusipirk farmą mūsų kolonijoj, 
kol dar darbai eina ir farmos pi
gios.

Turėti farmą, yra geriaus ne
gu bizni; 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

STEVEN RAINARD SU 
JAMES ELLIS CO.

Mes užlaikome tris dideles 
krautuves-namus, užpildytus 
geriausiais rakandais naujau
sios mados. Kas perka ra
kandus prieš jų pakilimą 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 
tą galime todėl padaryti, kad 
mūsij rakandų krautuvės pa
didėjo ir sustiprėjo.

Vesk reikalus su mumis ir 
susiartink su 
mo būdais, 
tenkintas.

Ellis Co
B ir B’way»

be skausn o, su 
prietaisais, su 
išra inų. 
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Kampas
South Boston, Mass.

Pinigais arba ant išmokėji
mo.

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