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Popiežiui ir Prezidentui. Airių reikalai Vėl apie taiką Nelaime Ant jūrės. Rusijoj.

REZOLIUCIJOS POPIEŽIUI 
IR PREZIDENTUI.

Worcesterio lietuviai, di
džiame susirinkime gegužio 20 
d. pasiuntė šitokią kablegramą 
Šventajam Tėvui.

“ Worcesterio, Mass. Suvie
nytose Valstijose, lietuviai sa
vo susirinkime išreiškia savo 
sūnišką prisirišimą prie apaif- 
fališkojo Sosto ir išreiškia gi
lų dėkingumą už suteiktą pa- 
šelpą Lietuvai laike jos di
džiausių bėdų.”

Prez. AVilsonui mušta šitoki 
telegrama:

“ Worcesterio, Mass. gyven
tojai lietuviškos kilmės savo 
susirinkime pritaria ir užgiria 
prezidento Suvienytų Valstijų 
užsieninę politiką ir tiki, 
jog tai išeis ant šlovės, garbės 
ir gerovės mūsų naujos tėvy
nės. Mes tikrai vilimės, jog ši 
karė, kurią veda Suvienytos 
Valstijos baigsis užviešpatavi- 
mu demokratijos principų ir 
jog kartu su kitomis šalimis ir 
Lietuva pasiliuosuos iš auto
kratijos ir priespaudos.”

Airių tautiškoji organizaci
ja Sin Fein apreiškė, jog ji 
nedalyvaus airių kongrese, jei 
jin nebus renkami delegatai 
visuotinu ir lygiu balsavimu ir 
jei Anglija nesutiks pripažin
ti kongreso nutarimų. Mat 
Anglijos valdžia buvo taip ap- 
rubežiavusi airių kongresą, 
jog pasiliko sau teisę pripažin
ti arba atmesti jo nutarimus. 
O Sin Fein reikalauja, kad An
glija pripažintų nutarimus, 
kad ir būtų nutarta visai atsi
mesti nuo Anglijos.

Laimėjo
ITALAI NETOLI TRIESTO.

Italai pastaromis dienomis 
sujudo ir pasivarė pirmyn. 
Dabar jie yra tik už 10 mylių 
nuo didelio miesto Triesto. 
Pateko italams Į nelaisvę 9.000 
austrų.

ATAKAVO IŠ ORO.
Vokietijos zeppelinai ataka

vo Anglijos rytines dalis. Bet 
žymios blėdies nepadarė. Vie
nas žmogus buvo užmuštas.

SUKURSTĘ VOKIEČIAI.
Portugalijoj dėl kilusių riau

šių buvo pridaryta labai daug 
nuostolių. Buvo apiplėšta 
daug valgomųjų daiktų krau
tuvių. Išplėšta daiktų už $2.- 
000.000 su viršum. •

Kareiviai smarkiai pasidar
bavo, kol suvaldė riaušinin
kus.

Valdžia nužiūri, jog kursty
tojai prie riaušių buvo -^kie
čių agentai.

I NEI VIENI NEI ANTRI 
NEPATENKINTI.

Ateina iš Europos žinių apie 
I tai, jog nei Austro-Vengrija 
Į su Vokietija iš vienos pusės 
j nei lenkai iš antros nepaten- 
1 kinti suteiktąją Lenkijai ne- 
prigulmybe.

Vokietija neišpildo savo pri
žadėjimų Lenkijai. Tai lenki] 
laikinoji valdžia pranešė Vo
kietijai, jog išsiskirstys, jei 
nesuteiks pažadėtų teisių.

TVIRTINA, JOG SUSITAI
KYS.

Berlino laikraštis Vossische 
Zeitung rašo, jog netrukus 
Rusija susitaikys su Vokietija 
skyrium nuo talkininkų. Tas 
laikraštis ragina kaizerio val
džią statyti patogias išlygas ir 
paspirtį po karės.

Rusijos karės ir laivyno 
ministeris Kerenskį išvažiavo 
trumpam laikui į Finlandiją. 
Iš ten važiuos į frontą.

Birželio 14 d. būsiąs visos j 
Rusijos darbininkų ir kareivių 
kongresas apsvarstymui “ka
rės, taikos, finansų, žemės, I 
darbo, armijos organizaci
jos ir Įsteigiamojo seimo.”

VĖL KALBA APIE TAIKĄ.
Holandijos laikraštis Tyd 

skelbia, jog pagal paragini
mą popiežiaus Benedikto Au
strija daro naujas pastangas 
prieiti prie taikos.

KUN. PANKAUSKAS LA
BAI SUŽEISTAS.

Gegužio 24 d. 1:30 vai. po 
pietų tapo sunkiai sužeistas 
Bridgeporto lietuvių klebonas 
kus. M. Pankauskas. Jisai su 
kun. Edward Murphy auto
mobiliu važiavo į Hazardville 
pas kun. Thomas J. Pieker. 
Ištiko nelaimė, automobilius 
apsivožė ir kun. Murphy ant 
vietos buvo užmuštas. Gi kun. 
Pankauskas besąs baisiai su
žeistas. Gavo žaizdas vidu
riuose ir pažeistas dešinysis 
petys. Jisai tapo nugabentas 
į Springfield, Mass. St. Mary’s 
ligoninę.

Šitoji nelaimė atsitiko už 
trijų mylių nuo Thomsonville, 
Ct.

NUSKANDINO DIDĮ 
LAIVĄ.

Viduržeminėj jurėj gegužio 
4 d- tapo sutorpėduotas Angli
jos transportas Transylvania 
Kartu nuskendo 413 kareivių 
ir oficierių.

Francijos valdžia dabar pa
skelbė, jog Viduržeminėj ju
rėj tapo sutorpėduotas gar
laivis Sontay. Tas atsitiko ba
landžio 16 d. Prigėrė 45 žmo
nės.

SUTIKO EITI FRONTAN.
Rusijos karės ministerio 

Kerenskio pastangos sukelti 
karinį ūpą pradėjo nešti šio
kius tokius vaisius. Sebasto- 
polio tvirtovės visa įgula suti
ko eiti frontan ir kariauti.

EI Paso. — Highland Par
ke rasta negyvas milijonierius 
Thomas C. Lyons. Spėjama, 
jog jis buvo nugalabintas.

BALSAVIMO TEISĖS 
MOTERIMS.

Anglijos parlamentas balsais 
329 prieš 40 perleido bilių, ku
riuo suteikiama balsavimo tei
sė moterims. Ginčai apie tą bi
lių ėjo per 10 dienų.

SKAITYKITE IK FLATIKKITK

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikraštį

NEDUOS PASPORTŲ.
Trys Suv. Valstijų socijalis

tai buvo nuskirti dalyvauti 
socijalistų suvažiavime Stock- 
holme. Tai Suv. Valstijų at
sisakė išduoti jiems paspor- 
tus. Jei jie važiuos be paspor- 
to ir ten dalyvaus, tai galės 
būti pasodinti kalėjiman trims 
metams ir nubausti po $5.000.

REZIGNAVO VENGRIJOS 
MINISTERIAI.

Iš Amsterdamo pranešama, 
jog Vengrijos ministeriai re
zignavo. Ministerių pirminin
kas grafas Tisza išvažiavo 
Viennon pas karalių Karolį.

“DARBININKĄ”V
EINA UTARNINKAIS. KETVERGAIS IR SUBATOMK

Jame rasite žinių iš viso pasaulio.

“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui 

svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

PATARIA MAITINTIS 
DOBILAIS.

Vokietijoj skelbiama, jog 
valdžia jau negalės leisti pirk
tis bulvių po 5 svarus savaitė
je. Kadangi taip jau matoma, 
kad maisto pristigs, tai prof. 
"VVeldner pataria vartoti dobi
lus ir alfalfa. ’

PRIŽADA LAISVĖS.
Rumunijos premjeras Bra- 

tiano pranešė parlamentui, 
kad įvestų konstitucijon para
grafą suteikiantį visiems ly
gų x ir visuotiną balsavimą, 
taip-gi apdalinimą bežemių 
žemėmis.

Rumunijos parlamentas se
sijas laiko mieste Jassi.

KAIZERIUI BLOGAI.
Iš Berlino Šveicarijon atva

žiavo Kubos pasiuntinis Au- 
guero. Jisai Berline išbuvo 
14 metų. Jisai tvirtina, jog 
kaizerio sostas silpnai stovi, 
jog jo rūmuose jau atsirado 
plyšiai. Pavojus esąs visai kai
zerio valdžiai. Bile dieną ga
li ten atsitikti tas, kas Rusi
joj atsitiko. Jisai sako, jog 
Šiemet dėl darbininkų -stokos 
nesą galima Vokietijoj apdirb
ti laukų.

PRASIDĖJO PJŪTIS.
Texas valstijoj prasidėjo 

pjūtis. Už keletos savaičių 
prasidės Oklahomoj, paskui 
Kansas, Nebraskoj, Dakotose 
ir tt.

Prenumeratos Kaina:

ŽUVO ELEKTRIKINĖJ 
KĖDĖJ.

Ossining, N. Y. — Sing Sing 
kalėjime tapo nugalabintas 
elektrikinėj kėdėj dentistas 
Waite. Jis buvo nugalabijęs 
pačios tėvą.

NUŽIŪRI IŠDAVYSTĖJE.
Vokietijos valdžia pradėjo 

tyrinėti agitatorius prie strei
kų ir kitus radikalus. Nori ap
kaltinti juos judošystėje. Ta
me tarpe yra keletas socijalis
tų vadų.

Tris Kartus savaitėje metams $3 00
Vieną kartą savaitėje $1.50
Bostono apielinkėje $4 00
Užrubežyje $4.25
Vienas numeris 3c.

Reikalaukite pas agentu arba

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

BAUS UŽ EIKVOJIMĄ
Anglijos valdžia paskelbė, 

jog nevalia jokių maisto daly
kų ar likučių eikvoti. Neklau
santieji bus baudžiami.

Dabar Anglijoj prasidės su
naudojimas ir “laukinių val
gių.”. Bus vartojamos valgiui 
kaikurių rūšių varlės, laukinių 
bičių medus, ir daugybės kito
kių gyvūnėlių ir augalų, kurių 
pirmiau nei biedniausieji žmo

nės valgiui nevartodavo.

Atėnuose, Graikijos sostinėj 
pritrūko • visokių valgomųjų 
daiktų. Pirmiausia pristigo 
duonos. Dabar jau stinga mė
sos ir daržovių. Neramumai 
ten vis didinasi.

Netrukus naujoji Rusijos 
valdžia ketina įvesti naujo sty- 
liaus kalendorių. Pravoslavų 
bažnyčia seniau tam buvo 
priešinga. Bet dabar vargu tą 
darys.

KIEK ŽUVO KARĖJE.
Anglijos karinės Tarybos 

narys Arthur Henderson apro- 
kuoja, jog ligšiol šioje karė
je padėjo savo galvas 7.000. 
000 kareivių. O iš viso vi
sos kariaujančios valstybės su 
sužeistais ir nelaisvėn pateku
siais neteko apie 45.000.000. 
Jisai apreiškė, jog per šiuos 
veik tris metus karės tikro pa
sistengimo sustabdyti karę ne
buvo.

LAIMINGAI SUGFĮŽO.
Francijos delegacija laimin

gai perplaukė per Atlantiką 
ir sugrįžo Paryžiun. Juos ten 
labai iškilmingai pasitiko ir 
išreiškė džiaugsmą ir padėką 
už pasekmingą veikimą Suv. 
Valstijose.

si

MEKSIKONAI GRĮŽTA 
PRIE DARBŲ.

Meksikoje gyventojai ima- 
apdirbinėti žemę. Nusibo

do visokios revoliucijos. Kaž
kuriose vietose per penkis me
tus pudymavo žemė ir dabar 
tai jau apdirbama. Po biskį 
aprimsta visa šaljs.

PASIRODĖ JŪRĖS VILKAS
Atplaukusio New Yorkan 

Belgijos garlaivio kapitonas 
pasakoja, jog Atlantike pasi
rodęs naujas jūrės vilkas, ty. 
iš Vokietijos uosto išplaukė 
ginkluotas vokiečių garlaivis 
ir praspruko pro Anglijos gar
laivius saugojančius Šiaurinę 
jure.

Visų domai.

RUSIJOS HIMNAS.
Jau pasiekė Ameriką naujo

sios Rusijos himnas. New 
Yorke gegužio 22 d. jau jį pa
griežk orkestrą Aeolian salėj. 
Himnas sustatytas ir sukom
ponuotas buvo pačiame revo
liucijos užsipliekime. žodžius 
parašė Kostantas Balmontas, 
o sukomponavo Aleksandras 
Gretčaninov. Vadinas “Gimn 
Svobodnoi Rossii.” Liuosa! 
verčiant tokie yra žodžiai: 
“Sveika jaunoji Rusija! Mes 
visi tau giesmę giedame. Tu 
tarp tautų šlovingųjų stovi iš
didi ir laisva. Jokis tvronas 
tavęs nesurakįs, tau saulė te
ka skaisti. Būkit pasveikinti 
visi, kurie davė tau naujos 
laisvės šventą liepsną. Nuo 
krašto iki krašto gaudžia gie
smė, giedama nesuskaitomų 
balsų. Rusijos tauta be palio
vos džiaugiasi iš laisvės.”

OFICIERIŲ SUVAŽIA
VIMAS.

Skaitykite ir Platinkite "Darbininką"
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Kare Naikintoja.
Šios šalies valdžia šaukia mus prisirengti.
Mes turime daugiaus kaip 1,000,000 ketvir

tainių pėdų geros derlingos žemės, sutiksime iš- . 
dalinti dėl kiekvieno mažomis dalimis, kuris tik
tai ją apdirbs arba mes net pristatysime sėklų ir 
t.t. Parodysime ką ir kaip reikia auginti.

Taipgi mes parduodame kiek tik kas norės 
geros žemės ant jūsų pačių išlygų ir be jokių taksų 
per du metu.

Tuo padalinimu kiekvienas turėtų interesuo
tis ir nepraleisti tos progos.

De’ęi platesnių informacijų kreipkitės 
adresu:

John A. Smith & Co
REAL ESTATE EXCHANGE 
Room 330 Kimball Building

18 TREMONT STR., BOSTON, MASS.
Tel. Fort Hill 3568..

UŽGANĖDINS.
Meksike Pachuca kasyklose 

buvo sustreikavę mainieriai. 
Carranza paliepė streikie- 
riams grįžti darban, tikrinda
mas, jog jų reikalavimai bus 
tinkamai apsvorstyti.

NUŠOVĖ MOTINĄ, 
PASKUI SAVE.

Montpeker, Vt. — Angelo 
Biąnchi, 36 metų amžiaus nu
šovė motiną, o paskui pats 
nusišovė. Piktadarys sirgęs ir 
spėjama pamišęs.

z T .

i Žinokite savo teises.
Visokiais teismiškais rei kalcis kreipkitės prie manęs. 
SpeciAliškas patarnavimas dėl lietuvių.
Visokias bylas vedu Massaehusette valstijos teismuose. 
Ai samdau perkalbėtojus dėl Rusų, Lenkų ir Lietuvių. 
Ofisas atdaras vakarais. Kreipkitės per telephon’ą arbš 

rašykite:
JAMES M. KEYES, Advokatas,

350 Broadvay, ,■ So. Boston, Mass.
Tel. South Boston 50212 arba S. B. 600. 
Jeigu viena linija užimta šauk prie kitos.

Skaitykite ir platinkite 
knygelę —

PAŽINKIME 
SOCIJALIZMĄ.

Pažiūrėkite, ką apie ją para
šė “Draugas”:

Maža yra taip gerų knygu
čių kaip šita. Norėtųsi ją 
stačiai perrašyti; Kiekvieno 
lietuvio namuose ji turėtų bū
ti. Ją reikėtų įteikti ir kiek
vienam socijalistui. P. G. so
cijalistų nekeikia, nepravar- 
džinoja, tik iš jų garsiųjų ra
štininkų surenka sakinius, pa
rodančius tikrąją socializmo 
dvasią. Ypatingai daug tų 
sakinių pirmame skyriuje 
“Kaip socijalistai žiūri į tiky
bą.” Nemaža jų yra ir prieš
paskutiniame skyriuje: ‘ ‘ So-
cijalizmas ir darbininkų reika
lai.”

Kalbėdamas apie socijaliz
mo pažiūros į moterystę p. P. 
G. savo tvirtinimus prirodo ir 
socijalistų žodžiais ir darbais. 
Taip-pat socijalizmo darbais 
prirodoma jo kenksmingumas, 
kad gauna viršų kokioje šaly
je.

Visa brošiūrėlė parašyta 
aiškiai, suprantamai ir nuose
kliai. Jos jėga nepergalima 
Ji kaltina socijalizmą ir soci
jalistus vienais jų . pačių dar
bais ir jų pačių lūpomis.

’ Amerikos lietuviai tą kny
gutę turėtų išmokti atmintinai 
kaip katekizmą.

-'T - Z

Petrograde buvo Rusijos o- 
ficierių suvažiavimas. Jų bu
vo suvažiavę 1.600. Vvriau- 
sysis armijų vadas pasakė 
jiems, jog Rusijos armija da
bar bejėgė dėl disciplinos sto
kos. Vadas prašė oficierių, 
kad jie sugrįžę į savo pulkus 
kuogreičiausia stengtųsi pa
baigti visokius kivirčius ir į- 
vesti discipliną.

Su armijos pabėgėliais jau 
pradėta aštriai pasielgti. Pet
rograde jau geležinė ranka 
pradėjo veikti ir pabėgėliai 
jau areštuojami. Areštams pa
bėgėliai nesipriešina, pasiduo
da.

IŠPYŠKĖJO FRONTAN.
Rusijos karės ministeris Ke

renskį specialiu traukiniu iš
pyškėjo frontan.

LIUOSNORIŲ LEGIONAS.
Petrograde prasidėjo organi

zavimas liuosnorių legiono. 
Norima surinkti 60.000 vyrų. 
Legionas bus dalimi regulerės 
armijos. Tasai legionas nori 
būti pavyzdžiu perorganizavi
mui Rusijos armijos ant de
mokratiškų pamatų.

Labai linksma žinia.
S. L. R. K. Amerikoje orga

no "Garso” redaktorius p. Ju
lius Kaupas ir žinomas Brook- 
lyno lietuvių vedėjas p. Matas 
Milukas atvažiuoja į Vyčių iš
važiavimą rengiamą gegužio 
30 dieną Caledonian Grove, 
West Roxbury. žada ir dau
giau žymių Naujosios Angli
jos lietuvių veikėjų atvažiuoti 
į Vyčių gegužinę.

Iš Lewiston, Me. į Vyčių 
gegužinę atvažiuoja 15 šaunių 
lietuvaičių. Jau ir tikietus 
nusipirko.
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Jie viską žada — nieko neduoda, 
Kas kitiems balta dėl jųjų juoda. 
Jiems neapeina žmonių likimas 
Vien tik įkvėpti nesupratimas.

Būkie atsargus nuo žemės dulkių, 
Neklausyk balso tamsybės mulkių, 
Kurie iš giedros į tamsą veda,
Ko sau neranda, to kitiems žada.

Visokios pinklės prieš jįjį statos, 
Pasaulis baltas jam juodas matos. 
Neramus balsas sąžinės girdis, 
Dėlto nuliūdęs veidas ir širdis.

$3.00
$1.50
$4.25

Suprask, jog Dievas reikia mylėti, 
Kuris tiek gero leido turėti: 
Pasaulę gražią, saulelę šiltą 
Miškus ir upę vandens pripiltą.

brolyti, gana miegoti, 
jau kelti į darbą stoti, 
kaip‘greitai saulutė kįla, 
krinta, žemelė šįla.

Skleist bedievybė tarpe žmonijos,
Užsėti usnys, rauti lelijos, 
Piktžoles, dilgės vietoje rūtų 
Sugriaut bažnyčią, kad jos nebūtų.

Nerami siela viduje plakas,
Kur tiktai žengia jam siauras takas. 
Ramiausis žmogus jam vis užkliūna, 
Ką jis tik veikia ir kur jis būna.

Išeik ant lauko ramumą jausi, 
Vėjalis pusdams šnibžda į ausį. 
Glostydama veidą, švelniai ir meiliai, 
Akis ir lūpas bučiuoja dailiai.

Išgirsk jausmingą giesmę paukštelių, 
Pažvelgk į žiedus puikių kvietkelių. 
Išvysk kaip auga lapas prie lapo, 
Ir kaip malonaus išduoda kvapo-

Gana, 
Laikas 
Žiūrėk 
Raselė

Lengva pažinti paklydę žmonės, 
Kurie nustojo Dievo malonės: 
Veidas nuliūdęs, šiurkštus nemeilus, 
Širdis netraukia, nors būt ir dailus.

O jei į savo nagus pagauna 
Visępirmiausia tikybą rauna 
Netur savyje gailestingumo 
Širdis apsėsta baisaus žiaurumo.

Ponas P. Mulevičius surinko 
ir išleido puikių patarlių kny
gutę, kurioje gražioje eilėje 
ir tvarkoje‘tie išminties grū
deliai subarstyti. Tai bus be
ne pirma tokios rūšies knygu
tė. Visiems pravartu su ja su
sipažinti. Kaina 25c. Gauti ga
lima visuose knygynuose.

Saulelė skaisti nutildyk skausmus, 
Perverk krutinę, sužadink jausmus, 
Pabudink žmones, kurie dar miega, 
Vesk į vienybę, sustiprink jėgą.

Ir jie nenori linkėti gero, 
Klaidina žmones piktybes daro. 
Avelės kailyj plėšiantis vilkas 
Nekaltu rodos švelnus, kaip šilkas.

Nors jam tas balsas neramus kįla,
• Bet jojo siela vis nesušyla. ' 

Pilnas didybės, pasiputimo 
Apimtas blogo užsispyrimo.

Žmogeli menkas ir negalingas, 
Būkie atsargus ir išmintingas. 
Klausykie balso sąžinė sako: * 
G-rįškie prie gero laimingo tako.

Tik pabandykie jįjį priliesti — 
Nagai išdygsta ilgi ir riesti.
Taiko už sprando jis nusitverti 
Nekaltą kraują nuodyt ir gerti.

*

Ir mesk tuštybę iš galvos savo 
Bus liuosas protas ir. širdis tavo. 
Būsi ramybei per dienų dienas, 
Nors ir gyvensi be draugų vienas.

Eina iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomis. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 
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KAS RAUDONA, TAS 
SOCUALISTIŠKA. _

Panašiai galvoja ir kitus ta
me intikrinėja “Keleivio” re
daktorius,' kuris pasiskaitęs 
“Darbininke” paaiškinimų dėl 
raudonos spalvos gerbimo, iš
veda, kad ir “Darbininkas” 
jau pradeda gerbti socijalistų 
raudonas vėliavas.

Visai ne! Katalikai gerbia ne 
socijalistų raudonas vėliavas, 
bet rainos ir taikos ženklą, ne
žiūrint kieno ir kokios jis spal
vos būtų- Tą rodosi visi pro
tingi ir nuoseklūs žmonės da- 

Apie tai ‘ ‘ Darbinin- 
ir rašė. Jei “Kelei- 
protavimus pripažinti

Kryžiui tiek“ s veikų ”ir “nau
dingų” informacijų pripasa
kojo, kad pinigai gal ir šian
dieną tebėra neišsiųsti. O kiek 
socijalistai prišmeižė kitus 
fondus, kad tik niekas jiems 
neaukotų, kiek išliejo kroko- 
dvliaus ašarų aukų rinkimo 
darbo pakenkimui — čia visko 
neišpasakosi.

Vyručiai, jei jūs norite ką 
nors prie gėdos stulpo kalti, 
pirmiaus nuo savęs purvus nu- 
krapštykite, o tuomet 
valykite.

\

C~~ *

ro. 
kas” 
vio” 
teisingais, tai tuomet gaidžio 
raudona skiauteris, moteries 
raudonas andarokas ar bent
pančeka turėtų būtinai socija
lizmui prilygti ir tapti socija
listų emblema. Nes, anot “Ke
leivio”,” kas raudona — tas 
socijalistiška.

Katalikai socijalistams tokių 
pagrąžinimų neprimeta, bet, 

-----jei “Keleivis” nori raudonas 
skiauteres ir pančekas gerbti 
— liuosai tą gali atlikti.

Mums su “Keleiviu” nepa
keliui.

SOCIJALISTAMS PARŪPO 
LIETUVA.

Šveicarijos lietuviai prane
ša, kitataučiij spaudoje, kad 
Lietuvoje baisūs dalykai deda
si, apie 150.000 žmonių netu
ri ko valgyti, miršta badu. 
Tą žinią patvirtina ir Švedi
jos lietuivai.

Ta liūdna žinia “Naujienas” 
taip sujudino, kad jos ne Lie
tuvą griebėsi gelbėti, bet su 
visomis keturiomis užsiriogli
no ant katalikų ir liberalų fon
dų ir kala juos prie gėdos stul
po ir už ką? na-gi už pinigų 
nesiuntimą į Lietuvą.

“Draugas” labai teisingai 
‘Naujienoms” pastebi: 

“Amerikos lietuvių visuo
menei yra žinoma, kad lietu
vių katalikų Tautos Fondo 
valdyba savo uoliu pasidar
bavimu daugiausia pinigų su
rinko nukentėjusių dėl karės 
lietuvių reikalams ir daugiau 
tų pinigų pasiuntė kaip lietu
viams pabėgėliams Rusijoje, 
taip ir likusiems lietuviams 
užimtoje vokiečių Lietuvoje. 
Tautos Fondas kaip vienus, 
taip kitus gausiai, kiek išga
lėdamas, sušelpė ir šelpia.

Gi socialistai užuot šelpti 
nukentėjusius, pirmiau mo
kėjo riebią algą Bulotai su jo 
palydovėmis iš surinktų ne
va nukentėjusiems lietu
viams pinigų, o dabar renka 
aukas ne lietuvių sušelpimui, 
bet kažkokiai revoliucijai 
Rusijoje.

Socialistai užuot šelpti ba
daujančius lietuvius, renka 
aukas ir apmoka rusams so
cialistams - “revoliucionie
riams” kelionei iš Amerikos 
į Rusiją.” 

Mes norėtume dar prie to 
pridurti, kad socijalistai net 
trukdė aukų siuntimą į Lietu
vą. Socijalistų Šelpimo Fon
do kasininkas ir kiti jo šulai 
Washingtone Raudonajam

NESUPRANTA.
“Amerikos Lietuvis” 

“Darbininko” daromų 
užmetimų, nebeįstengia
mis pajėgomis atsispirti, bet 
ieško pagelbos’ pas “Naująją 
Lietuvą,” nuo kurios net arti
mieji bendradarbiai atsisako, 
nes tas laikraštis norėjo visai 
nekaltą žmogų apvaginti ir 
daug kitokių niekniekių pri
daryti.

Jf

Jei “Amerikos Lietuvis” tik 
tiek tegali pasakyti dėl “kra- 
molos” naikintųjų ir iš tokių 
“pirmeiviškų” sandelių, kaip 
“Naujoji Lietuva” sau argu
mentus semia — pilnai galime 
padaryti tokią išvadą, kad 
“Amerikos Lietuvio” “bepar- 
tyviškumas” yra lygus socija
listų teisingumui, kokiu jie 
pastaruoju laiku pasižymėjo, 
kad ir “Naujosios Lietuvos” 
špaltose-

Pagalios, mes, rods, kalbėjo- 
jome apie Amerikos lietuvius, 
siuntusius Rusijos naujai val
džiai pasveikinimus. Ar “A- 
merikos Lietuvis” ir to jau ne
besupranta?

“Socijalistai neturi nei tiek 
apšvietos, kad mūsų pažiūras 
suprastų, nei tiek doros, kad 
galėtų mūsų nuomones kriti
kuoti neiškreipę jų.”

“Draugas.”

Nesenai mieste Boulder, Colo. 
buvo kertinio akmens Sal
džiausios Širdies bažnyčios pa
šventinimas. Prie tos progos 
sakė prakalbą Colorados uni
versiteto prez. Dr. Farrand. 
Jis pasakė: “Man smagu čio
nai atsistoti ir nulenkti galvą 
prieš tai, ką katalikų Bažny
čia nuveikė ir ką, aš tikiu, ji 
nuveiks.” Dr. Farrand nėra 
katalikas.

Per 3 savaitei išparduota 
knygelės “Pažinkime Socijahz- 
mą” 5.000. Dar liko tiek pat. 
Per vasarą jos neturi likti nei 
vieno ekzempliorio ‘ 
ko” knygyne.

DARBININKŲ

L. K. D. obalsius ir programą Lietuvoje pir
mas pradėjo vykinti praktiškai — kun. Juozas 
Tumas. Dar 1906 metais, prasidėjus tarp liet, 
katalikų šviesuomenės kalboms apie L. K. D. 
partiją kun. Juozas Tumas tuomet Vadaktų 
klebonas, suorganizavo Vadaktų L. K. D. kuo
pą, kuri savo nutarimus buvo paskelbusi 1907 
metų “Draugijos” 3-iame numeryje. Labai: 
indomi buvo padaryta sutartis tarp Vadaktų 
apielinkės dvarininkų ir jų kumečių apie dar
bo sąlygas. Tą sutartį, kaipo svarbią medžia
gą, perspauzdiname ištisai, nuo savęs pridė
dami kabutėse kai-kurias pastabas.

L. K.-D. Kuopos susirinkime 11 d. gr. 1906 
dalyvaujant dvarponiams: pp. Marijonui Za- 
vadzkiui, savininkui D. Vadaktų dvaro ir ki
tų palivarkų, Antanui Būtrymui, s. Paliesio, 
d. ir k. p., Nikodemui Būtrymui's. Jotkonių d. 
ir k. p., grapaitei Elenai Kassakauskaitei, s. 
Leonardavo d. ir k. p., Konstantinui Puzinui, 
s. Viklaviškės d. ir k. p., Adolfui Tauginui, 
s. Memenčuvkos d. ir k. p., Karoliui Bistramui, 
v. Upytės d v. ir k. p., Vlodislovui Eidrigevi- 
čiui, s. Nevėžninkų d. ir k. p., Juozapui Bitau- 
tui, s. Vadaktų 2-jų ir k. p.; pirmininkaujant 
vienbalsiai išrinktam Vadaktų Bažnytėlės Ku- 
ratui kun. Juozui Tumui, svarstėme santikius 
tarp dvarponių ir jų kumečių, arba ordinar- 
ninkų ir sutarėme, jog viršpaminėtuosiuose 
dvaruose, o geistina, kad . ir tolimesniuose, 
nuo sekančiųjų samdymo metų kumečiai tar
naus šiomis žymiai palengvintomis sąlygomis.

1. Darbas naktinis bus panaikintas. Darbo 
diena skaitysis nuo saulės tekėjimo lig saulės 
užsėdimui.

(Su tuo punktu jokiu būdu negalima su
tikti. Ligšiol Lietuvoje dvarų darbininkai 
vasarą būdavo ant kojų 18 valandų į parą. 
(Nuo 3 ryto iki 9 vai. vakaro). Atmetus 2 va- 
landi valgiui, vis dar likdavo sunkiam darbui 
16 valandų, kas buvo stačiai nepakeliama. 
Kaikuriose Vokietijos provincijose, k. a. Han- 
nover’io, arba ir Amerikoje laukų darbininkai 
dirba nuo 7 vai. ryto iki 6 vakaro. Pietums 
atsimeta 1 valanda- Lieka 10 valandų. Uosis.)

2. Pusryčiams ir pietums bus duodama po 
dvi valandi, per vasaros darbus 19.III—1. X 
nuo skambinimo lig skambinimui skaitant.

3. Darbai bus varomi visų išvieno, bendrai,
ir tikt patiems darbininkams sutinkant po už
daviniu. -M

. ... ' T

4. Visi ūkio padargai, neskiriant nei kirvių, 
nei pjūklų, turės būti dvaro; lygiai ir jų tai
symas. Darbininkai, atsitraukdami, juos pa
lieka.

5. Susirgę darbininkai per du mėnesiu gaus 
pilną algą; per sekančius du mėnesiu — pusę 
algos, toliaus bus priimti į Labdarių globą, kol 
neįvyks visų darbininkų apdraudimas nuo ne
galės ir senatvės.

6. Dvarai užtikrįs savo darbininkams ir jų 
šeimynoms gydytojo pagelbą ir kunigą: savo 
arkliais vežios ligonį pas gydytoją arba gydy
toją į namus, savo lėšomis apmokėdami jį ir 
aptieką.

7. Užlaikymą darbininkams dvarai duos ši
tokį:

a) Pinigais 35—40 rs;
b) grūdais — pirmalakomis: rugių 44 pū

dus, miežių 32 pūdu, žirnių 7 pūdus ir 
kviečių 7 pūdus; išviso 90 pūdu;

ba) vienam javui neužderėjus dvaras ga
lės pakeisti kitu lygios vertybės;

c) žemės: bulbėms pasisodinti — dešimti- 
ną šešiems kumečiams, linams pasisė
ti — dešimtiną 8 kumečiams, daržo
vėms pasisodinti — po gabalą 2-3 pū
rų sodinimo;

d) pašaro dviem karvėm užlaikyti: 4 bir- 
kavus šieno, 4 birkavus vasarinių šiau
dų, o rugienių ir kvietienių, kiek reiks.

da) už kumečių pašaro sudegimą dvarai 
atsakys.

(Pinigų reikėtų mokėti daugiau. Rugių 
bent 50 pūdų. Javus vienus kitais pakeisti 
galima būtų tik sutinkant darbininkams. Be 
karvių darbininkui turi būti leista laikyti bent 
1 avį ir kiaulių tiek kiek iššers. Kiaulėms tu
rėtų būti duota kiek reiks pelų. Uosis.)

• A ,

8. Kumečių žmonos nėjokių dienų nebeeis. 
Kviečiamos į kokį darbą bus apmokamos ats
kirai sulyg laiką ir esamąsias kainas.

9. Šienui pasipjauti, bulbėms nusikasti, grū
dams susimalti bus duodamas užtektinas lai
kas.

10- Šįmet tarnaujantiems algos šiek-tiek iš 
geros valios pridės.

11. Darbininkai nebus skiriami į gerus ir 
negeras ir vienas kitam į priežiūrą atiduodami. 
Prižiūrės patsai ponas arba jo ekonomas.

12. Kalantiems kivirčiams tarp darbininkų 
ir darbą davėjų nuraminti tampa tuojaus įtai
sytas mišras komitetas iš dviejų dvarponių ir 
dviejų kumečių. Jie pasikviečia penktąjį^— 
vietinį kunigą Byloms tarp dvarų ir'gretimų 
sodžių išrišti bus komitetas iš tų pačių dvieju 
dvarponių ir dviejų sodiečių ūkininkų, kurie iš
renka penktąjį — vietinį kunigą

13. Darbininkus be ląiko atstatyti arba pi- 
nigišką bausmę ant jų uždėti už jų vagystę, pa
sileidimą, tyčia pragaiščių darymą, rūkymą 
trobose, beširdį apsiėjimą su gyvuliais ir tt 
dvarai galės tik komitetui nutarus.

14. Jau paduotoms skundoms peržiūrėti pa
skiriamas artimiausis posėdis už savaitės.

15. Komiteto nutarimų neklausančius pri
vers bendru jų boikotu.

Jie tau ant žemės prižada rojų, 
Auksuotą taką po tavo kojų, 
Keptų’ į^alandžių ir sukramtytų, 
Kiaušinių piene gervės mirkytų.

Upę degtinės vyno pripiltą, 
Tik semk ir gerkie, garuoja šilta.
Šilkinį rūbą raudona spalva 
Aukso vainiką papuošti galvą.

Uosis.

Bet tas nueina ant tuščio vėjo 
Piktžolės vysta, kurias pasėjo, 
Bažnyčia stovi nei nesvyruoja, 
Norint bedieviai ją bombarduoja.

t

Manytas rojus mat tik pražuvo, 
Medžiaga, sienos senai supuvo.
Bet neapkanta — piktybės diegas, 
Šaldo jų širdį, kaip šaltas sniegas.

3Ė
Memphis’e Tenn. minia su

degino jųpduką už nužudymą 
baltos mergaitės . Juoduką 
pririšė prie medžio, apipylė 
kerosimi ir akvveizdoje mil
žiniškos minios jį padegė. 
Klyksmai degančio juoduko 
buvo girdimi už kelių mylių 
atstumo.

Rusijos moterims nauja val
džia žada pripažinti lygias tei
ses su vyrais ir jos galės įvai
rius urėdus valdvietėse ir ki
tokiose įstaigose užimti. Ru
sijos moterys sulig naujų įsta
tymų galėsią likti ir ministe- 
riais.

Prancūzų atstovai Amerikon 
generolai Joffre ir p. Viviani 
jau grįžta Prancūzijon.

Atlante, Ga. gegužio 22 die
ną kilo baisus gaisras. . 10.000 
žmonių paliko be pastogės. 
Nuostolių gaisras padarė už 
kelis milijonus dolerių. La
biausia nukentėjo nigeriais 
apgyventa miesto dalis, tur
čių rezidencijos ir krautuvėj

Tautos Fondo sekretorius, p. 
K. Pakštas gavo nuo “Tėvy
nės” redaktoriaus p. Račkau
sko pranešimą, kad pp. Aukš
tuolis,Šeinius ir Rimka atsiun
tę iš Stockohlmo telegramą, 
jog Lietuvoje esąs tikras ba
das. Prašo kuogreičiausios 
lietuviams pagelbos.

Pusę milijono dolerių surin
kta nuo karės nukentėjusiems 
Europos ir Azijos žydams mil
žiniškame žydų susirinkime 
Sinai Temple, Chicagoje.

SLRK. Amerikoje 32-ras sei- 
m^g bus šįmet Pittsburgh’e 
Pa-, birželio 18, 19, 20, 21 dd.

Kunigo A. Petraičio, šv. Juo
zapo lietuvių parapijos Chica- 
goje, III., klebono observatori
jos teleskopas kainuoja $6.000. 
Tas teleskopas yra antro di
dumo Illinois valstijoj. Kun. 
A. Petraitis yra astronomas-a- 
matoriuš.

Katalikiškų universitetų A- 
merikoje yra 15. Kiek-viena
me jų jaunimas auklėjama 
krikščioniškoje katalikii dva
sioje.

100 metų atgal, 1817 metais 
mirė garsus lietuvis Tadas 
Kosciuška, kuris kovojo ir už 
Amerikos laisvę. Šimtmetinės 
to žymaus vyro mirties sukak
tuvės sueis spalių 15 dieną.

Kalifornijos mieste Diablo 
ties miesto kliubu stovi ąžuo
las 700 metų amžiaus. Pasta
ruoju laiku tas senyvas medis 
pradėjo džiūti, bet sumanin
gam daržininkui jį apžiūrėjus, 
ąžuolas vėl atsipeikėjo ir ma
loniai teikia pavėsį žmonėms 
ir Diablo miesto kliubui.

New Britain, Conn. šv. An
driejaus lietuvių bažnyčioje 
surinkta gegužio 20 dieną 
$108.00.

So. Manchester Conn. lietu
viai gegužio 20 dieną nuo ka
rės nukentėjusiai Lietuvai su
rinko $42.15. Šioje kolonijo
je nėra lietuvio kunigo nei ba
žnyčios.

Klausimas. Jei būtų suvi
suomeninti visi turtai (dirb
tuvės, kasyklos ir tt.)vienu žo
džiu, jei būtų įvestas socijalis- 
tiškas surėdymas, tai ar page
rėtų medžiaginis darbininkų 
padėjimas? Tai yra ar reikia 
socijalizmui priešintis iš eko
nominio atžvilgio.

Darbininkas.

Paaišknimas. Apie pagerėji
mą reikia abejotų Greičiau 
pablogėtų. Prie to ir socija
listai prisipažįsta. Vokiečių 
socijalistas Victor Cathrein 
savo veikale Socijalizmas 
(pusi. 304) parašė: “Socijaliz
mas, vietoj pagaminimo su 
mažu darbu gausybes visokių 
gyvenimo reikmenų, dar-gi tu
rėtų pailginti dabartines dar
bo valandas, idant išvengti 
bado.” Mat dabartines darbo 
valandas reikėtų socijalistiš- 
kame surėdyme pailginti vien 
dėlto, kad apsiginti nuo ba
do. Tai kiek reikės dirbti, jei 
žmonės norės visokių’ patogu
mų turėti?! Socijalizmas be 
vertės yra visais žvilgsniais.

Yra 
men- 
daug

Kaip tikrai vadinasi, 
lietuvių srovė, kuri nors 
kai tereiškia, bet turi 
vardų: tautininkai, tautiečiai, 
liberalai, laisvamaniai, sanda- 
riečiai, viduriniai, dešininiai, 
laisvamaniai-tautininkai, tik
rieji demokratai ir gal dar 
kaip kitaip. Kaip ištikro jie 
save vadina. Katalikas.

Jie vadinami ir patys save 
jie vadina įvairiais vardais. 
Jie neturi tikro vardo ir nori 
visaip išrodyti. Daugiausia 
jie savo spaudoje pasivadįna 
tautiečiais ir tąjįtįnjnkąls. Bet 
tai visai netinkami vardai, to
kie pavadinimai nei kiek jų 
neapibudina. Vadintis tautie
čiais yra gramatiškai klaidin
ga, nes tautiečiais esame visi 
lietuviai, ar jis būtų katali
kas, ar bedievis, ar socijalis
tas, ar anarchistas. Lietuvis, 
įstojęs į bile partiją, priėmęs 
bile tikybą arba atmetęs tiky
bą, pasilieka lietuviu tautie
čiu. Tautininkais vadintis jie 
ir-gi negalit Tas žodis ir-gi 
turi plačią reikšmę. Tautinin
kais vadinama tokie tautie
čiai, kurie ypatingai rūpinasi 
tautos reikalais, kurie su di- 
dži uuolumu jos labui dirba. 
Na, o tokių veikėjų tautos la
bui rarime ir tarp katalikų ir 
tarp laisvamanių ir tarp soci
jalistų ir tarp protestonų ir 
tarp kitokių tikybų išpažinto
jų ir partijų pasekėjų. Todėl 
to žodžio srovė negali mono
polizuoti. O iš teisybės tie, 
kurie jį bando monopolizuoti 
yra labai menki tautos labui 
veikėjai. Tie tautiečiai, ku
rie nori vadintis tautininkais 
giriasi veikią tautos labui, sa
kosi, jog jiems ypatingai rūpi 
lietuvystė. O ligšiol neįstengė 
įsteigti jokios lietuviškos į- 
staigos, jokios lietuviškos mo
kyklos. Gi lietuviai katalikai 
turi daug bažnyčių, kurios 
kartu tarnauja tikybai ir yra 
lietuvystės tvirtovėmis. Lie
tuviai katalikai turi parapiji
nių mokyklų, turi vienuolyną, 
kur jaunoji lietuvių karta au
klėjama lietuviškoje dvasioje. 
Lietuviai katalikai- daugiausia 
suaukoja tautos reikalams. To 
teisybei todėl tikrais tautinin
kais yra katalikai.

Tie, kurie dabar vadina sa
ve tautininkais, tautieičais, y- 
ra laisvamaniai. Jie nenori 
prie to prisipažinti. - Ir tai to
dėl, kad į savo pusę patrauk
ti katalikų. Šiek tiek tame tu
ri pasisekimo. Atsiranda to
kių katalikų, kurie lanko baž
nyčią, o vienok visuomeniška
me veikime eina su pasekėjais 
to, kurs pataria iškarti kuni
gus, o bažnyčias teatrais pa
versti.

Nemažai Suvienytų Valstijų 
jaunuolių, kuriems pagal nau
jus įstatymus reikia priversti
nai stoti į kariuomenę, sten
giasi pabėgti į Kanadą ir ap
sisaugoti nuo kareiviavimo. 
Kanados valdžia žada uždary
ti savo sieną prieš ameriko
nus, kol nepasibaigs Suvie
nytose Valstijose priverstinas 
kareiviavimas.

Katalikiškųjų arkivyskupų
Suvienytose Valstijose yra 14, 
vyskupų 95

Katalikiškų bažnyčių yra 
daugiausia Chicagoje, nes 220, 
New Yorke 180, o Brooklyne 
115.



DARBININKAS.

Kas girdėti lietuvių

Rašt.
.1 1 —

Uždėto 1871

HENRY J. BOWEN

MERIDEN, CONN.

Rič-

LIETUVIŠKADIDŽIAUSIA
Rengėjas.

KRAUTUVE CHICAGOJEVietinis. P. M.
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Gerus mūs darbus lai kiti 
parodo, bet jei mes pats juos 
norim viešumon iškelti, tai 
viątiek ką save ant juoko iš- 
sistatyt.

RAČIŪNO NAUJI PAVEIKSLAI
Bus rodomi: nedėlios vak. ge

gužio (May) 27 d. M. Meldažio 
Salėje 2242 W. 23rd PI., Chicago, 
III.

Utarninko vak. geg. (May) 29 
d. šv. Kryžiaus bažnytinėje salė
je, 46-th and Wood Str., Town 
of Lake (Chicago, III.).

tu-
20

Buvo taip-gi dainų.
K. P. B.

Vijurkas.
t

RealEstate Insurance
469 Broadway, So Boston

Pirkdami pas mus nejudi

namą turtą turėsite prielankų 

ir teisingą patarnavimą.

REIKALINGA pora ypatų ku
rios galėtų įdėti po $500 į biznį. 
Biznis jau yra išdirbtas ir neša 
gerą pelną. Kapitalas reikalin
gas dėl pastatymo didesnės dirb
tuvės. Platesnių informacijų rei
kalaukit pas:

Jonas J. Ramanauskas,

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Kaip su Raulu atsitiko!
Ei Raulai, 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

LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS
Geriausias Lietuvis siuvėjas.

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

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

Tel. Charter 4235-4.

pinigus. Atsišaukite tuojaus.
Crown R&incoat Co., 

1125 Washiagton St., 
Boston, Mass!

(244)

So. Boston Raincoat Co.
344-278 Broadway,

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

Vaitkevi-
K. Gudas, J. Zakarau- 

A. Dir-
, p. Po-

ŠOKIAI
Lietuvių Jaunimo Kliubo

— Bus —
Subatoj, Gegužio 26 d. 1917, 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE. 

Prasidės 8 vai. vakare.
Griežš MARKIN’S ORKESTRĄ.

ĮŽANGA:
Vyrams 35c., Moterims 25c.

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.(’S Golin solo) 

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

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

Motai, motuš. (M. P-kas)

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
Vienatinė Lietuviška

t Krautuvė
*♦* Kuri užlaiko visokio ta- 
*|* voro, reikalingo maine- 

nieriams.

V. LUKOSEVICIa, 
YMinersville, - - Pa. X 
v

tV. ELZBIETOS DRAUGUOS 
VALDYBA HARTFORD, 

CONN.
Pirm. — Paulina Geležiutė, 

41 Capitol Avė.
Prot. Rašt. — Mare. Pateckaitė, 

234 Park St
Fin. Rašt Veronika Šmitkiutė, 

4j Hungerford St 
Kai. — Felicija Plikūnienė,

Reikalaudami katalogo indfldt 5c. 
Adresuokite:

J. Girdės 
i 170 Griad Street, 

Kampai Bedf ord Are., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4659 Greenpohit.

LEIDI SLINKTI

rėsvų, krintan-

NEWARK, N. J.

Kalbėjo p. Šimkus.

Geg. 17 d. čia buvo surengę 
vietos “tautiečiai” prakalbas 
kad sustiprinus laisvamanių 
“centrų.” Kalbėjo p. Šimkus. 
Jisai įspūdingai kalba ir mo
ka. ištolo prie’publikos prieiti; 
bet negalėjo paslėpti to, jog 
tarnauja Šliupo dvasiai ir pa
sirodė viešai pasiėmęs vykinti 
tarpe liet, katalikų Šliupo idė
jas.

Persistatęs pats save kaipo 
atstovas nuo Lietuvių dr-jos 
dėl karės nukentėjusiems šel
pti, daug pasakojo apie Lie
tuvos vargus, ir ant kiek ga
lima bandė publikų sugraudin
ti; nes ir pats stengėsi balsų 
leisti gana verksmingai.

Toliaus pradėjo apie “Lie
tuvių Dienų” ir kiek ji nau
dos atnešė, kada visi išvien 
dirbo. Tuomet buvę sumany
ta L. D. komitetų ir ant toliaus 
palaikyti, bet atsiradę ardyto
jų vienybės; bet nepasakė, kas 
tie ardytojai. Išviso paminėjo 
tik vienų sykį kun. Kemėšį.Sa- 
kė, būk vadai norį kad viskas 
eitų taip kaip jie nori, o kad 
taip neina, tai jie viskų norį 
sugriauti. Šimkus žinojo kad 
nevarkiečių didžiuma susipra
tę katalikai, seka lietuvių vi
suomeniškų gyvenimų, žino 
kas, kam rūpi, todėl jis neį- 
vardinėjo veikėjų. Bet aplin
kiniais keliais bandė pastatyti 
blogoje šviesoje kunigus. Pa
sakojo apie nuvertimų caro 
nuo sosto, apie išsiliuosavimų 
Suv. Valstijų iš po Anglijos 
jungo, ir nuėjo ant francūzų 
revoliucijos. Girdi “iškilus 
Prancūzijoj revoliucijai, žmo
nės taip buvo įtūžę ant val
džios, ant kunigijos, kad net 
pradėjo kunigus iškarstyti, o 
vyskupų nukirstas galvas pa
sismeigę ant kuolų po miestų 
nešiojo. Nebereikalo, nes pas 
juos atrado visokių nedory
bių.” Čion jau aišku, kad 
Šimkus pilnai užvaduoja Šliu
pų. kurs parašė: “Broliai! 
Bile gražių dienų, ėmę iškars- 
tykit savo kunigus varpiny- 
čiose o bažnyčias paverskit į 
teatrus.” P. Šimkus tebėra 
jaunas, tai to dar nesako, čia 
tik pasakė: ‘broliai meskit iš 
savo tarpo tokius vadus, nes 
jie yra neprieteliai mūs tau
tos.”

Žinoma čia turėjo p. Šimkus 
©menėje kunigus veikėjus.

Te nemano p. Šimkus, kad 
katalikiškoji liaudis nesiorjen- 
tuoja, neseka gyvenimo. Ir 
pats ir mažai susipratusiems 
išsidavė kaip elgiasi, nes nuė
jęs į šalį estrados pasakė: 
“nors " “Darbininkas” ir 
■“Draugas” labai apie manę 
aiškina, bet man pasisekė juos 
apgaut. ’ ’

Ir neabejojame, kad p. St. 
Šimkus su apgavystėmis tega
li liet. kat. pritraukti; nes jei 
teisybę sakytų, tai žmonės 
matytų kad tas jūsų “Centr. 
Kom.” tik vienų laisvamanių. 
Šimkus Šliupų kėlė į padanges 
ir gyrė jo visus darbus. Dabar 
girdi išvažiavo į Rusiją Lietu
vos reikalais, palikęs pačią 
biednystoje, nes namą turėjęs 
užstatyti kitam kad gaut pi
nigų pačios užlaikymui.

Savęs Šimkus taip-gi nepa
miršo, kaipo pasišventusio su 
dūšia ir kūnu dėl Lietuvos pieš 
vien dėl to pametęs lenkų pa
rapijoj vargonininkavimą, kur 
ėmęs algos 50 dol. į savaitę, 
palikęs pačią su mažu vaikeliu 
pas seserį, o pats vargstąs dėl 
tų nelaimingų Lietuvoje.

Vakaro vedėjas buvo p. Kra- 
likauskas, kurs pirmiau pri
gulėjo prie T. Fondo skyr., 
prie LDS. kp., abelnai daly
vaudavo su katalikais.

Jisai pasibaigus prakalboms 
farizejiškai išėjęs ant estra
dos sako: “Parodykit kur čia 
bedievybė, ar aš netoks geras 
katalikas kaip ir jūs? Ar aš 
neinu į bažnyčią, o ir ten nuė
jęs, visi į manę skersi žiūri
te, ar aš nepavežiojau Vaške
vičių su mašina ir tt ir tt

CICERO, ILL.•
L. D. S. vietinė kuopa 

rėjo mėnesinį susirinkimą 
d. geg., 1917 m.

Tarp daugelio rimtų svars
tymų, neatsižvelgiant į nes- 
kaitlingumą narių, nutarta 
surengt agitatyviškas ir įdo
mias prakalbas trumpame lai
ke. Reikia pažymėti, kad ši 
LDS. vietinė kuopa vos pora 
mėnesių, kaip susitvėrė, nors 
dar negali pasidžiaugti skait- 
lingumu narių, bet joj mato
si rimtų ir veiklių narių.

Julionas Šliogeris.

NEW HAVEN, CONN.

Netikėtos prakalbos.

Gegužio 20 d. pas mus ne
tikėtai apsilankė moksleivis
J. J. Ramanauskas. Jis pa
prašytas sutiko ir pas mus 
nors trumpai pakalbėti. Kal
bėjo pobažnytinėj svetainėj 3 
vai. po pietų. Kalbėtojas pa
sakė gerų dalykų, tarpais pa
juokavo. Toliaus aiškino a- 
pie lietuviams paskirtąją Die
ną bažnyčiose ir ragino visus 
prie meilės tėvynės. Po jo 
kalbėjo dar vietos gerb. klebo
nas kun. V. Karkauskas ir bu
vo rinkta aukų.

Aukavo po $2.00: J. Micke
vičius, Mačiulaitis; po $1.00: 
L. Kelneriutė, B. 
čius,
skas, Ig. Navickas, 
žis, A. Kazokaičiutė. 
vilaičiutė, A. Benevičius, A. 
Dadronovskiutė, O. Šidlaus
kienė, K. Sulčius, M. 
kienė ir Mačiulienė; po 50c.:
K. Skarulis, J. Baranauskas, 
S. Zaromskis, J- Jezukevičius, 
J. Navickas, P. Dobrovolskis, 
B. Paulauskas, J. Kumzaitė, 
O. Stepulavičiutė, M. Litvai- 
čiutė, M. Gedvilas.

Su smulkiomis suaukauta 
$27.50c.

HOMESTEAD, PA.

Gegužio 14 d. Slav. šok. sa
lėj buvo trijų dr-jų pramoga. 
Prakalbų pasakė kun. Cepano- 
nis. Deklemavo p-lė J. Nau- 
jokiutė. Tų vakarų prie vyčių 
kuopos prisirašė 11 naujų na
rių.

HARTFORD, CT.

Šv. Trejybės bažnyčioje geg. 
20 d. buvo atlaikytos šv. mi
šios už lietuvius žuvusius dėl 
karės ir už lietuvius dabar ten 
kentančius.

Vakare 34-as skyr. T. Fondo 
turėjo savo vakarėlį. Kaip ba
žnyčioj taip ir čia žmonės pa
gal išgalės iš šidies dėjo aukas. 
Pakalbėjo Yale Universiteto 
teisių studentas p. K. Česnule
vičius. Kalbėjo labai supran
tančiai apie lietuvius ir dabar 
tinį padėjimą tėvynėj. Taip
gi kalbėjo trumpai, bet su ge
rai parinktais žodžiais dėl tos 
dienos gerb. kun. J. J. Ambo
tas.

Per vakarą puikiai padekle- 
mavo p-lė Z. Gurkliutė ir jau
nutės merginos M. Lubeckiutė 
M. Stansloviutė ir O. Strugiu- 
tė. Šv. Cecilijos chorai ypa
tingai gražiai dainavo “Kar
velėli,” kur p-lė M. Cemiaus- 
kiutė atsižmėjo kaipo soprano, 
solistė. O vietinė L. Vyčių 6 
kp. vaidino vieno akto vaizde
lį “Pagunda.” Vaidintojai bu
vo — A. Pateckis, A Kučas, 
Jonas Juras ir p-lė Morta Bu- 
binaitė. Tas veikalas yra p-lės 
O. Stalionaitės vertimas.

Vakaro vedėju buvo Tautos 
Fondo skyr. pirm. p. Konst. 
Kručkas, kuris su padėjimu 
kiti} daug pasidarbavo.

E. A. M.

CHESTER, PA.
LDS. 19 kp. laikys pusmetinį 

susirinkimą 2 7d. gegužio 5-tą 
vai. vakare, po No. 725 E. 7th 
St., CJhester, Pa.

Prašome visus narius ko- 
skaitlingiausia susirinkti ir 
naujų atsivesti. Turime daug 
svarbių reikalų aptarti ir taip
gi užsimokėti mėnesinius mo
kesnius.

J. Mikaliunas, kp. rašt.

Šv. Elzbietos Draugijos 
ŠOKIAI.
Gegužio 29, 1917.

Prasidės 7 vai. vakare ir
trauksis iki 12 P. M.
HIBERNIAN HALL

Kampas White and Oak St. 
LAWRENCE, MASS. 
Tikietai visi po 25c.

HARTFORD, CONN.
Gegužio 27 d. bus LDS. 6 kp. 

susirinkimas. Prasidės tuoj po 
mišparų. Visi nariai meldžia
mi ateiti ir naujų gerų narių 
atsivesti.

REIKALINGAS AGENTAS su 
geromis rekomendacijomis. Geras 
atsakantis žmogus gali padaryti .

SAVO PLAUKAMS?!

įskanuotų, 
_ žodžiu—

stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalon 
—-jeigu tik ūmai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais- 

'Dermafuga”. Geresnių plaukams • — ' r nėra!
tus 
vaistų už “Dermafugą1

“Dermafuga” padarys tą, kad Ta
vo plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant* visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius 1 

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui “sampilą”. 
Prisiųsk 10c_ stampomis persiuntimo 
lėšų, 'gausi išbandymui dėžutę “Der- 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, 
užvardytą: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO.,

Dept. D
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.

Prakalbos.

Balandžio 29 d. Tautos Fon
do skyrius buvo surengęs pra
kalbas. Kalbėjo p. K. Česnu
levičius. Pirmu atveju kalbė
jo apie Lietuvos reikalus, o 
antru atveju apie darbininkų 
reikalus. Abi kalbos buvo vi
siems suprantamos ir patinka
mos.

Buvo aukų rinkimas. Po $1 
aukojo K. Varnelis, J. Varne
lis, S. Varnelis, D. Skeiveris, 
A. Keršis,P.Kunca,A. Čeponis, 
A. Šilas, P. Medeikis, A. Me- 
deikienė, S. Tamkus, P. Ka
valiauskas, S. Kavaliauskie
nė, M. Cesnavičiutė. Su smul
kiomis surinkta $16.16. Pra
kalbų lėšos $5.60. Tautos Fon
dui liko $11.26.

15 Metinis Balius
Šv. Petro ir Povilo dr-ja rengia 

didelį balių gegužio 30 d., seredo- 
je (Decoration Day). Balius pra
sidės 2-rą valandą po pietų ir tę
sis lig vėlumai naktį. Šitas balius 
bus Lietuvių Svetainėje, Silver ir 
E. gatvių kampo.

Visus lietuvius ir lietuvaites 
kviečiame į minėtą bailų. Baliuje 
bus gardžių užkandžių ir gėrimų, 
o orkestrą tai bus tokia puiki, ko
kios lig šiol nebuvo ir griež lietu
viškus ir amerikoniškus šokius. 
Laike baliaus bus puikių pamar- 
ginimų.

Visas pelnas eina nukentėjusių 
nuo karės lietuvių naudai.

Tai-gi Bostono lietuviai ir apie
linkės pribūkite į balių, o būsite 
užganėdinti.
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TROKŠTANTIEMS
i LAIMĖS.

> Visi, kurie nori įgyti
• “Laimę,” gali gauti ją la-
• bai lengviu būdu. Pasirū-
• pink mums atsiųsti 25 savo
• draugų ar pažįstamų adre- 
•sus, kurie dar “Laimės” 
j neskaido, o mes tau siusime 
•“Laimę” dovanai per 3 mė- 
[ nesiūs. “Laimė” yra vie- 
j natinis vaizbos laikraštis lie- 
j tuvių kalboje. Nurodo bū- 
, dus kaip sutaupyti ir uždirb- 
, ti pinigus lengviu būdu. Tal-
• pina daugybę naudingų pa- 
’ mokinimų iš vaizbos srities, 
j Tą visą gali bile kas įgyti už 
’ menką pasidarbavimą. Siųs- 
I ki mums adresus šiandien, o 
) būsi arčiau prie laimės rytoj, 
j “Laimės” Administracija,

3329 So. Halsted St.,
’ Chicago, UI.

BROOKLYN, N. Y.

Gražus vakaras.

19 geg. Apr. P. šv. par. salėj 
buvo gražus vakaras, pareng
tas L. B. dr-jos ir 134 kp. S. L. 
R. K. A. Buvo vaidinta “Ka
rės Metu.” Pasižymėjo geriau
sia p-lė Mickevičiūtė Onutės 
rolėj. Ir visiems kitiems ne
galima nieko užmesti.

Po tam buvo vaidinta “Dvi 
Sesutės.” Vaidino gerai. .Už
baigoj buvo šokiai ir blaivus 
bufetas. Žmonių buvo pilna 
salė.

Reik pastebėt, kad kartu Bu
vo ir 19 kp. socijalistų lošimas 
“žmogžudžiai,” bet nieko 
mums nepakenkė.

Už tokių gražių vaidinimų 
išmokinimą, reikia padėkoti 
darbščiam vyrui p. A. Dimtai.

Girdėjau, kad šita dr-ja ir 
kuopa mokinasi “Žydų Kara
lių.” Vaidįs rudeniop.

Sužinojęs.

LAWRENCE, MASS.

Šv. Pranciškaus parapija 
iškilmingai apvaikščiojo Lie
tuvių Dieną. Buvo už kentan 
čią Lietuvą iškilmingos mi
šios, kurias atlaikė kleb. kun. 
F. Virmauskis.

Vakare buvo palaiminimas, 
kurį suteikė kun. O’Reily, Au- 
gustinionų rektorius ir klebo
nas Šv. Marijos parapijos. Po 
to vietinis T. Fondo skyr. su
rengė prakalbas. Kalbėjo kle
bonas kun. F. Virmauskis a- 
pie kentėjimus Lietuvoje, kun. 
O’Reiley kalbėjo apie lietu
vius Lawrence, p-lė O. Side- 
ravičiutė perskaitė laišką vys
kupo Karevičiaus, Bostono 
Kolegijos studentas A. Mėšls 
turėjo paskaitą apie šv. Tėvą 
Benediktą XV. Ponas Nor
kūnas iš Brocktono kalbėjo a- 
pie lietuvių priedermę gelbėti 
brolius Lietuvoje. Aukos bu
vo renkamos. Išviso tą dieną 
surinkta $78.70.

Bile Kas.

DR-JOS KURIOS “DARBI
NINKĄ” TURI PAĖMĘ ’ 

UŽ ORGANĄ.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR- 
JA VAKAR. PENNSYL- 

VANIJOJ.
Prez. — J. Petraitis, 

1505 Carson St., 
S. S. Pittsburgh, Pa.

Vice-prez.t — K Smigelskis, 
1 Eilėn St.,

Carrick Pa., ® 
Mt. Oliver St.

J. Packevich,

SPRING VALLEY, ILL.
Gegužio 19 d. 1917 m. 7:30 

vai. vakare ištiko lietus su per
kūnija. Perkūnija trenkė į 
airių bažnyčią ir kleboniją. 
Perkūnija trenkė vidun bažny
čios, km liepsna vienu sykiu 
apėmė visą bažnyčią. Drą
sus vietinis klebonas Walsh 
išgelbėjo išnešė Šv. Sakramen
tą iš degančios bažnyčios. 
Apsvilo iš lauko pusės mūri
nė mokykla. Nuostolių pa
daryta $80.000 su viršum.

ATHOL, MASS.
Pranešu visiems Aušros Var

tų Dr-tės nariams Atholio ir 
Orenge’io, kad gegužio 30 d. 
susirinktumėte visi iš ryto į 
svetainę 7:30 vai., nes mišios 
bažnyičoj prasidės 8:30 vai. 
Neatėjusieji bus po bausme ir 
visi privalo būti formoje kaip 
nutarta

J. P. Andriliunas, pirm.

Taip-gi ir tie nariai, katrie 
gyvena kituose miestuose ir 
dar nėra prisiuntę velykinės 
išpažinties lapelio, tai malonė
kite pirsiųstiriki sekančio susi
rinkimo, tai yra iki 5 birželio, 
o katrie neprimųsite iki tam 
laikui, tai būsite suspenduoti, 
nes tos dr-jos įstatai reikalau
ja. J. P. Andriliunas, pirm. 17 
Hamlet St., Athol, Mass., Dr-

Prot. Sekr.:
2107 Wharton St., 

S. S. Pittsburgh, Pa.
Fin. Sekr. — Jos. Danksys, 

138 So. 20 St.
Iždininkas: — B. W. Woshner, 

1514 Carson St.
Direktoriai:

J. Marcinkevicz, 
2106 Carson St.

J. Janauskas, 
75 So. 19-th St.

M. Bražinskas, 
1110 Freyburg St.,

J. Kybartas,
2115 Wrights St.,

P. Kildušis, 
1811 Wharton St., 

Pittsburgh, Pa.
K. Vieraitis, 

1717 Arcena St,
N. S. Pitteborgh, Pa.

Janitor: — J. Tamkevičia, 
2025 Jane St.,

Marshal: —
C. Patckevich, 

1908 Merriman St.,
M. Bražinskas, 

1110 Freyburg St., 
Pittsburgh, Pa.

Vietine Didžiausia Lietuviška

KRAUTUVE

Muzikališku Instrumentų
Visokio skyriaus

Užlaikome laikro
džius ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, šliubi 
nius ir deimantinius, 
muzikas, gramofonus 
su lietuviškais 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, laikrodėlius, visokius muzikališkus instrumentus 
ir revolverius Savo darbą gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.

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

TEDEPHOVE DROVER 7309
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius už 2c. štampą.

Pranežu visiems, jog ai užlai
kau lietuvišką krautuvę, kurioj 
gaHte gauti Laikrodžių, laikro
dėlių, Žiedų, Špilkų, Kompasų, 
Kryžių, Bronzalietų ir įvairių ki
tokių daiktų. Taipgi rekordų vi
sokiose kalbose su puikiausiomis 
dainomis ir šokiais. Į 
išdarbio Armonikų, 
(skripkų), Klarnetų, Trintų ir 
daugybę visokių muzikališku ins
trumentų.

Taipgi taisome visokius auksi
nius daiktus: laikrodėlius, žie
dus, branzalietus ir muskalittus 
instrumentus; armonikos, smui
kus, klarnetus, triubas, pianus, , . . . -
vargonus. Darbą atliekam gerai ir pigiai. Užsakymus siunčiam 
greitai į visas dalis Amerikos ir Kanados. Visi daiktai pirkti ma
ne krautuvėj yra gvarantuoti. Vieną kartą pirkęs pas mus,1 pa

siliksi ant visados mūsų kostumeriu. Taipgi pirkdami daug tavo- 
• '-** l *

ro ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau. Parduoda
me agentams. Užlaikome įvairus tavoro “in stock.” Padarome

j V. Damažas. jos B<jx 191 P. O. 103 Bond Str.

4 * . . 'i . • 2 į . .jį, ' i '
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4 1 DARBININKAS

Vietines žinios.
l

LDS. 1-mos kuopos susirin
kimas bus nedalioj, gegužio 27 
dienų šv. Petro parapijos salė
je tuojaus po pamaldų. Visi 
nariai yra prašomi būtinai at
silankyti, nes reikės pakalbėti 
apie LDS. seimų ir kitus svar
bius reikalus. Nepamirškite 
naujų narių atsivesti.

Šiomis dienomis iš Bostono 
anglų prekinis laivas išvežė 
kelis milijonus Saldintų žuvų. 
Netrukus bus išvežta dar ir 
daugiau.

Labai svarbus Vyčių 17 kp. 
susirinkimas bus* nedėlioj, ge
gužio 27 dienų, 3 vai. po pietų 
šv. Petro parapijos salėje. Ta
me susirinkime galutinai rei
kės išvažiavimui darbininkai 
nuskirti ir kiti reikalai ap
tvarkyti. Visi nariai būtinai 
turi atsilankyti ir bendrai dar
ban stoti.

Birželio 5 dienų bus regis
truojama visi vyrai, kuriems 
tų dienų sueis 21 metai, ir ku
rie dar neturės pilnų 31 metų. 
Užsiregistravusiems žadama 
dalinti mėlyni ženklai, kad 
juos būtų galima atskirti nuo 
neužsiregistravusių. Ir ne pi
liečiai turės užsiregistruoti.

Norwood’o, Lawrence, Cam
bridge ir kitų aplinkinių mies
telių jaunimas dideliais bū
riais rengiasi gegužio 30 dienų 
važiuoti j Caledonian Grove Į 
didžiausį Naujosios Anglijos 
jaunimo išvažiavimų.

Kaikurie So. Bostono lietu
vių perskaitę “Darbininko” 
vietinėse žiniose pranešimų a- 
pie Vyčių Išvažiavimo plaka
tų sunaikinimų, pamanė, kad 
tai padaryta So. Bostono lie
tuvių Kooperatyviškoje krau
tuvėje. Turime pastebėti, kad 
So. Bostono Lietuvių Koope
ratyviškoje krautuvėje išva
žiavimo pagarsinimų niekas 
nedraskė, bet tas padaryta 
Brightono lietuvių koopera
tyviškoje krautuvėje ir tų aiš
kiai galima buvo suprasti iš 
bendro antgalvio: “Brightono 
Kampelis,” po kokiu ta žinutė 
tilpo.

Prie progos patėmysime, 
kad So. Bostono Kooperaty- ‘ 
viška krautuvė beveik ištisų 
mėnesį laiko lange gegužinės 
pagarsinimų.

Tik ką išleidome nepaprasto indomumo knygelę vardu —

“Pažinkime Socijalizmą“
Tai naujoviškiausia “Darbininko“ išleista knygelė, kuri 

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

Dailiai išleista, ant brangios popieros ir kaštuoja tik 10c.

/
Pasitaikius patogiam laikui, 

kaipo muzikos ir dainų mylė
tojas, apsilankiau į latvių kon
certų, surengtų gegužio 19.die
nų. Buvo Įvairių dainų ir mu
zikos šmotelių ant smuikos, 
pijano ir t. p. Tarpe solistų 
pasižymėjo ir mūsų tautietis 
p. V. .Jankauskas, kuris kele
tu sykių yra dainavęs ir lietu
vių rengiamuose vakaruose. 
Ponas V. Jankauskas šiuo lai
ku yra dainų srytyje gana to
li nužengęs — jau jis šiandien 
tikras solistas.

Šv. Petro ir Povilo draugija 
gegužio 30 dienų rengia Lie
tuvių Svetainėje, So. Bostone 
puiki} balių. Bus liėtuviškų 
ir amerikoniškų šokių, gar
džių ir skanių gėrimų. Tai bus 
jau 15 matinis šv. Petro ir Po
vilo Di’-jos balius.

Nicoletta D’Amici 16 metų 
italijonė pabėgo nuo savo tė
vų iš Bostono į' Hartford, 
Conn. dėlto, kad motina ver
tė jų apsivesti.

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kooperacijos Draugijų suva
žiavimas bus gegužo 27 d. 
Brighton’o Lietuvių Koopera
cijos' Salėje. Į suvažiavimų 
laukiama daug delegatų. Koo
peratyviškų draugijų sųryšio 
sekretorium yra p. M. A. Bal
čiūnas, So. Bostono Lietuvių 
Kooperatyviškos Krautuvės 
vedėjas.

SKAITTKYTE IR PLATINKITE 
“D ARBININK Ą.”

» Svečias

$1.000.oo LIETUVAI!!
Važiuokite visi Į išvažiavimų ir padėkite padaryti iš ti- 

kietų ir bufeto nukentėjusiems nuo karės lietuviams $1.000.00. 
Raginkite draugus, pažįstamus, gimines prie prakilnaus dar
bo. Atmink te, kad Lietuva badų ir šaltį kenčia, tai savais 
kvoteriais, pusdoleriais prisidėkite prie lietuvių gelbėjimo.

Domai Visų
VAŽIUOJANČIŲ Į NAUJOSIOS ANGLIJOS JAUNIMO
IŠVAŽIAVIMĄ" KURIS ĮVYKS GEGUŽIO 30 DIENĄ 

CALEDONIAN GROVE, W. RONBURY, MASS.
Trumpas kelrodis Bostono ir apielinkių lietuviams, pagal 

kuri lengvai galima j išvažiavimo vietų pakliūti ir nepaklys
ti.

PIRKITE RAKANDUS LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KOMPANIJOS KRAUTUVĖJE.

Gausite teisingų ir prielankų patarnavimų.
Prašome ateiti ir prisižiūrėti mūsų kainoms. 

Pigesnės kainos negu pas kitus.
Jeigu norite, kad jūsų stuba būtų papuošta 

naujausios mados rakandais, tai nieko nelaukdami 
nusipirkite iš

LITHUANIAN FURNITURE CO.
268 Broadway, So. Boston, Mass.

A. Ašmenskas ir
Vedėjai:

' - * Jonas L. Petrauskas.
~

Farmos! Farmos!
Lietuviai, norėdami pirkti farmas, privalote ge

rai apsižiūrėti kur ir kokių žemę perkate, nes kitaip 
galite baisiai apsigauti ir prarasti visus savo sun
kiai uždirbtus centus.

Mes stengiamės kiekvieno lietuvio atkreipti aty- 
dų ir patariam visiems pirkti farmas Wisconsino 
valstijoj, Clark paviete, nes čia yra viena iš geriau
sių ir puikiausių apielinkių dėl apsigyvenimo mū
sų lietuviams. Čia žeme yra puiki ir derlinga, juod
žemis, apačioje su moliu; visokie javai puikiai dera.

Šios farmos randasi pačiame viduryje AViscon- 
sino valstijos, arti miestų, geležinkelių, mokslainių 
ir visų parankumų, kas tik žmogui reikalinga 
dabartiniame gyvenime. Čia farmas galima pirkti 
ant labai lengvų išmokesčių, nors ir biedniausias 
žmogelis gali įsigyti sklypų puikios žemės ir gyven
ti sau ramiai, nebijodamas bedarbės ir blogų lai
kų.

Atvažiuokite, o persitikrinsite patįs, nes kitaip 
negalite nuspręsti šių farmų gerumo ir žemės 
lingumo. Dėl platesnių žinių rašykite laiškų, 
suteiksime sųžiniškų patarimų.

LITHUANIAN COLONIZATION CO. 
O W E N, W*I S.

Reikalaujame agentų kiekviename mieste, 
mokestį agentams duodame gerų.

der
mes

Už-

♦ 
I 
♦

Paieškoj imai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.” 

So. Boston, Mass.
Už vieną sykį 50c.
99

99

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

du 
tris

” 75c.
” $1.00

99

TEL. BACK BAY 4200

Aš Kazimieras Kupčiūnas Vil
niaus gub., Darsiniškių parapijos j 
paieškau Onos Kupčiuniukės Vii- j 
niaus gub., Joneliškių kaimo. Tu-j 
riu svarbi} reikalą. Meldžiu atsi- 
šaukti šiuo adresu:

K. KUPČIŪNAS,
Bos 402, Manchester, Conn.

(242)

JUOZAS KLIMAS.
Aš Ona Klimienė paieškau 
vvroJuozo Klimo. Pirmiausiai j* 0

atvažiavo į Philadelphia, Pa. 1915. ;

sa
vo

DR. F. MATULAITIS
Ofiso udyooa Gvdo Tiaoktea Bcm
1-3 P. M 7-9 P.M. Prtakin. Akriate

419 Boylston St„ Boston, Man.

Nusipirk mosties
Tai BUSI GRAŽUS! Jų išdir

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

J. RIMKUS
P. O. Bos 36, Holbrook, Mass

Specijališkas 
pranešimas

PONAS VINCAS JUŠKA, 

žymus Naujosįs Anglijos lietu
vių dainininkas ir Montėllo 

* lietuvių šv. Roko parapijos 
choro vedėjas.

Švf Roko parapijos choras 
dalyvaus Naujosios Anglijos 
Vyčių išvažiavime gegužio 30 
d. Caledonian Grove ir paįvai
rins programų puikiomis dai
nomis. Montėllo choras visuo
met ir visur šauniai pasirodo, 
todėl patartina visiems Nau
josios Anglijos lietuviams į šį 
išvažiavimų atvažiuoti ir pa
siklausyti geriausių daininin-

South Bostono lietuviai malonės paimti Back Bay arba 
Rosbury Crossing kalų ir gavę nuo konduktoriaus “trans- 
fer’a” į South, važiuoti iki Dover St., kur išlipę eis į viršų ir 
paims “eleveiterį“ iki Forest Hill. 
Charles River (West Roxbury) karų, 
Caledonian Grove. Po kairei pasukus 
žas.

Forest Hill’e persės Į 
kuris privež prie pat 
ir bus išvažiavimo dar-

Dorchesteriečiai paims Dudley Str. Station karų ir va
žiuos iki Dudley Str. Station, kur išlipę užeis viršun ir va
žiuos iki Forest Hill. Iš čia paims Charles River karų, ku- 
riuomi tiesiog ir privažiuos iki Caledonian Grove.

Cambridge, Mass. lietuviai ir visi tie iš aplinkinių mies
telių, kurie važiuos per North Station paims “-eleveiterį“ iš 
North Station iki Forest Hill, o iš Charles River karu tiesiog 
privažiuos prie Caledonian Grove daržo.

Skaityk Čia
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik

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

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

Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

j

i

Vorcesterlo lietuviai, kurie važiuos karais, išlipę ant 
Park Sąuare, Bostone, pasuks į Boylston gatvę ir už kelių se
kundų prieis tų vietų, kur eina subway karai. Ten paims 
Dudley Str. Station karų ir važiuos iki Dudley Str. Station, 
kur išėję lauk, užlips viršun ir eleveiteriu važiuos iki Forest 
Hill, iš čia Charles River karu į Caledonian Grove.

Brightono lietuviai Centrai Sąuare karu, paėmę “trans- 
fer’ų” Dudley Station, važiuos iki Centrai Sąuare, čia paims 
Dudley Str. Station karų ir juomi privažiuos iki Dudley Str. 
Station, kur užlips viršun ir eleveiteriu važiuos iki Forest Hill, 
iš čia Charles River karu Į Caledonian Grove.

Norwoodiečiai važiuos iki Forest Hill, ten paims karų at
gal Charles River ir privažiuos prie Caledonian Grove.

PANELĖ M. RAIPAITĖ,

Viena iš žymiausių solisčių 
Naujoje Anglijoje ir Montėllo 
šv. Roko parapijos choro dai
nininkė. P-lė M. Raipaitė da
lyvaus Vyčių išvažiavime ge
gužio 30 dienų ir sudainuos 

keletą dainelių.

Vyčių Išvažiavimo dainų 
programe dalyvaus taip-gi ir 
Bostono šv. Petro parapijos 
choro solistai: publikos numy
lėtinis p. Jokūbas Varaitis, 
lakstutė p-lė 'A. Narinkevičiu- 
tė, skambus p. D. Antanavi
čius ir naujoji bostoniečių 
žvaigžddtė p-lė S. Motiejūnai
tė.

Kurie važiuos per South Station. Išlipę ant South Station 
imkit “eleveiter’į” Į South ir važiuokite iki Forest Hill, iš 
ten paimkite karų-į Charles. River (West Rosbury), kuris pri
vež jus tiesiog -prie Caledonian Grove.

Pasarga. Ištikus kokiam apsirikimui ar nesusipratimui, 
visi klauskite Dudley Str. Station eleveiterį, iš kur virš nu
rodytais takais lengva pakliūti į Caledonian Grove.

Patėmijimas. Jei tą dieną bus ^etus, išvažiavimas visvien 

bus. Caledonian Grove yra milžiniška svetainė, kur gali tilp
ti keli tūkstančiai žmonių. Orkestrą bus puiki, galės visi sma
giai pasišokti, o ir programas bus kuogeriausias ir kuogyviau- 
šias.

» ■ ■■■ Al ■■ ■■ .......... ..

Įvairios rūšies- valgių ir blaivių gėrimų išvažiavimo virė
jai ir virėjos pristatys apščiai, todėl bado nebus ir šeimynin- 
kės perdaug savęs sūriais neapsunkinkite. Pigiai visko gau
site išvažiavime.

t

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

Sankrovos:
471 E. Fourth St., So. Boston, Mass.
941—943 Washington, St., Boston, Mass. 
Pearl St., -:- -:- -:- Boston, Mass.
366 Washington St., Dorchester, Mass.

686
Telephone: 350 So. Boston.

975-W

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

Namai parsiduoda, kambari ai parendavojami. 
GAISRL.
SVEIKATOS, 
SUŽEIDIMO, 
APVILKTUS 
STIKLUS,
(Plate glass)

INSURANCE

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,Se. Boston,Mass.

PRIS DORCHSSTER ST.

V.tamlo. NadBBonU
n no 9 reL ryta nuo 10 Tai ryta
iki 8 ral. vakare. iki 4 vai. vakare.

75 BB^At^AY,

Kurie jį nežino sakosis neženotas, 
o kurie pažįsta tai sakosi našlys. 
Jis yra tamsaus veido ir juodų 
akių; plaukai juodi ir žili, ant j 
vieno pusės veido randas. Aš da- į 
bar nežinau kur jisai dingo nuo i 
1915 m. Žmogus parvažiavo iš A- 
merikos, tai pranešė man apie jo 
gyvenimą. Sako kad jis žiūri į 
merginas ir kalbina apsivesti.

Merginos apsisaugokite su to
kiu “jaunikiu.” Aš su juo ženo- 
ta jau 20 metų. Būdamas Scot- 
land’e kaip neturėdavo ką val
gyti, tai sugrįždavo pas mane ir 
prižadėdavo būti, bet dabar aš nie
ko nežinau ar jisai gyvas ar mi
ręs, o gal greičiausiai ženotas. 
Jeigu kas žinote apie jį praneškite 
man tuojaus. Už pranešimą ir 
nurodytą adresą duosiu dovanų. 
Mano antrašas:

ONA KLIMIENĖ,
88 Rose St. S. S.

Glasgow Scotland. 
(245)

i

Z

Rusiškos ir Turkiškos j 

MAUDYKLES, j 

11 Savoy St., Boston, Mass. | 
Tarpe Washington Str. £ 

ir Harrison Ave.,X

1 ir 2 Leverett Avė., @
BOSTON, MASS.
netoli Leverett St. ©

Atdaros dienomis ir nak-f 

timis dėl vyrų ir moterų. Pri-© 
vatiški miegami kambariai. ©

ĮŽANGA 30 centų. ®
I

PIRMOJ KLESOS

ANTANAS ČERESKA
Vienatinis lietuvis išdirbę jas akmeninių 

paminklą dėl visų kapinių.
Siuomi turiu už garbę pranešti ger

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

A ČEREšKA,
SO. BOSTON, MASS.

DANTISTAS h

prietaisais, su

Prirengiant pilnai $150.00 
laidotuves už 
Užtikrinan

ti 
! a

CQ 50.
gvaranti DOi mokes-
arba vi- &ų nira. ]

sai nemokykite.
Tel. Back Bay 6722

1666 Waahington St Boston.

>kes-(

IŠVAŽIAVIMO PROGRAMAS bus ištisai patalpintas 
“Darbininke“ ir jį bus galima gauti Caledonian Grove. Kai
na programo bus 3 centai

STEVEN RAINARD SU 
JAMES ELLIS CO.

Mes užlaikome tris didele® 
krautuves-namus, užpildytna> 
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 stubaa 
gražiausia jais apstatyti. Me» 
tų galime todėl padaryti, kad 
mūši} rakandų krautuvės pa
didėjo ir sustiprėjo.

V^sfc reikalus su mumis ir 
susiartink su 
mo būdais, 
tenkintas.

mūsų biznio vedi- 
o tikrai būsi pa-

James Ellis Co
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.

Lietuviska-Polska 
LIGONINĖ.

197 Broa<iwair, S. Boston. Mas»_
Telefonas’‘S. Boston 1194-tv 

Esktaiai durą,ir raktj.

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvy* aidėjo matuos 
dirbtuvę. Dirba viaoknj itekn daikte. M 
nori faati ituktj kataloft. pnatek starepą 

ir tuoj tanai. Adresuokite taip:
THC MAOtC »MOP.

P. O. BOX SOS. HOLBROOK. MAM.

B«I1 PhotM. Dfckinaon 1MB M. 1

Dr. Ignotas Stankus 
1210S.BroadSt,PHa«pka,P»j 
Physician and Surgeon (lietuvi* gydv- 
toj»< ir chirurgas pabaigęs Indianoa 
Universitetą) Gydo visokias liga, w- 
ru, moterių ir vaiku. Daro operacija*. 
OHao valandos: 9l1riio.»-* po pt«L 3-» 

I vakaro, nedelloms: >11 rito Upopfes. j

f

-t f /.


