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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atmes
ti.

— W a s h ing t o n.

$3-00
$1.50
$4.00

Užrubežyje metams... .$4.25 
Vienas numeris............. 3c.

Rusijos miestuose ir so
džiuose netvarka.

Darbi-

STREIKAI KRIKDO RU
SIJOS PRAMONĘ.

Rusijos pramoninis krizis 
Rusijoj toks didis, jog pasak 
finansų ministerio Šingariovo 
tai tik stebuklas gali išgelbė
ti šalį nuo bankruto.
ninku reikalavimai esą tokie 
•dideli, 
galėtų juos išpildę bent mėne
sį vesti pramonę ir varyti dar
bus.

Buvo valdžios nuskirta ko
misija, kuri tarpininkautų tarp 
darbdavių ir darbininkų ir iš
rištų ginčus. Komisija susi
dėjo iš ministerių finansų, vai
zbos ir darbo. Bet toje komi
sijoje sutarimo nebuvo.

Tyrinėjimai parodė, jog Pet
rograde, jei gerit nebus atras
tas būdas išrišti ginčus tarp 
darbdavių ir darbininkų, tai už 
mėnesio dirbtuvės turės užsi
daryti. Tas pat dedasi Mas
kvoj, Uraluose ir kitur.

Astuonios valandos darbo 
jau visur dabar įvesta.

Suprantama, kad kurstyto
jai prie pramonės netvarkos y- 
ra vokiečių šnipai ir raudonie
ji socijalistai. 
Stojus, nieko 
pradėti fronte, 
tik ir reikia.

Pramonės ir
vienijimo prezidentas Kutler 
buvo ministerių posėdyje ir ai
škino, jog negali susirokuoti 
su sukurstytais darbininkais. 
Pasakė, jog Doneco distrikte 
metalo dirbtuvių darbininkai 
reikalauja 240.000.000 rublių 
pakėlimo algos, o pelno savi
ninkai per metus teturi 75.- 
000.000. Tai darbininkams 
siūlė 64.000.000 rublių, bet tie 
nesutikę.

Pramonininkai visuose mie
stuose rengėsi uždaryti dirb
tuves, bet bijojo, kad su
kurstyti darbininkai neimtų 
deginti dirbtuves ir mušti sa
vininkų ir užvaizdų. Bet val
džiai pasakė, jog visvien, jei 
neprigelbės susitaikinti, tai už 
mėnesio turės uždaryti dirbtu
ves.

jog pramonininkai ne-

Pramonei 
negalima nei 
O kaizeriui to

su-

Vaizbos Susi-

ATKIRS RYTINU 
PRŪSIJĄ.

Iš Washingtono paleista ži
nių apie tai, ką svarstė Angli
jos komisija su Stiv. Valstijų 
valdžia. Tarp kitoko buvo 
svarstyta ir pripažinta reika
lingu atkirsti nuo Vokietijos 
rytinę Prusiją-Mažąją Lietu
vą.

Buvo kalbėta apie tai, kad 
neleisti Vokietijai poniavoti 
vidurinėj Europoj ir laikytis 
savo geležinėj rankoj Turkiją 
ir vidurinės Europos tautas. 
Kalbėta apie atstatymą Len
kijos, Čekijos, Rumunijos, 
Serbijos, Černogorijosl

...NETVARKA KĮLA VISUR-
Rusijos sodžiuose tai kįla jau 

baisi netvarka. Degina dva
rus, naikina gėrybes, terioja 
šalį. Taip dedasi labai dauge- 
lyj gubernijų. Kaikur karei
viai suspėjo sulaikyti papai- 
kusius mužikus, anarchistų, 
raudonųjų socijalistų veda
mus. Bet daugiausia tai neįs
tengė to padaryti.

Siberijoj Jeniseiske buvo pa
degta ir sudegė 30 namų. Cari- 
cine, Saratovo gubernijoj, 
mužikai prašalino valdžią ir 
patys gasapadoriauja. Orei o 
gubernijoj .govėda iš 20.000 
mužikų apipuolė vieną dvarą, 
išplėšė gėrybes, išdegino na
mus,, išgriovė puikų malūną ir 
pridarė blėdies už 750.000 rub
lių. Dvaro rūmuose buvo pui
kių paveikslų galeriją, tai go
vėda visus paveikslus sunaiki
no ir paliko tik tris religiškus 
paveikslus. Minsko gubemi 
joj mužikų yra toks sukurstv-Į 
mas, jog visi ūkio darbai su
trukdyti. Papaikę žmonės dar 
randi kaikur vyno sandėlius, 
tai prisigeria ir tuomet su
prantama nėra jokio susiturė
jimo, o prisiputusi govėda 
piktesnė už žvėrių rują. Ki- 
šinevo gubernijoj varo galvi
jus ganyti ant apsėtų laukų. 
Pskovo gubernijoj konfiskuo
tos visos žemės.

Visuomenės veikėjai ir pa
žangios organizacijos iš visų 
pajėgų darbuojasi, kad nuro
dyti žmonėms, jog teriojimas, 
naikinimas, deginimas, plėši
mas yra pikčiausias darbas, 
jog griebimas žemių be jokio 
valdžios padavadijimo prie 
gero neprives. Bet tokių vei
kėjų pastangos mažai reiškia.

Žinoma čia tai Vokietijos 
• agentų ir visokių raudonųjų 
į socijalistų nuopelnas.

Toliau ima kilti iš kazokų 
■ pusės. Jie yra plačių žemių 

savininkai ir negali pakęsti 
kalbų apie žemių konfiskavi
mą. O tarpe paprastųjų ka
reivių eina kalbos, būk pada
ryta apsirikimas prašalinant 

K. Nikalojų.

PRAŠO AMERIKOS 
PAGELBOS.

D.

at-Anglija prašo Amerikos 
siųsti savo aeroplanų ir lakū
nų apginti Angliją nuo vokie
čių orlaivių. Mat Anglija iš
gabeno savo lakūnus frontan. 
Ir namie mažai beliko. Tai 
vokiečiai pradėjo Angliją ata
kuoti, kad atitrauktų savo la
kūnus iš fronto.

Brazilijos sostinėj, Rio Ja- 
neiro, suareštuota septyni vo
kiečiai. Jie intarti bandyme 
susprogdinti parako sandėlį.

Garsusis Amerikos milijo
nierius Andrev Carnegie, plie
no karalius, protiškai apsir
gęs. Nepažįstąs 'senų draugų.
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MĖGĖJŲ ARTISČIŲ BŪRELIS,
10 os Moterų Sąjungos kuopos, Philadelphia, Pa. šitas būre
lis suvaidino gražų veikalą šv. Agnietė. Philadelphijos kuo
pa yra viena iš veikliausių. Paaukojo $25.00 į “Moterų Dir
vos” fondą, $23.00 parapijos mokyklai; $15.00 Tautos Fon
dui. Lai gyvuoja Philadelphietės ir lai toliau taip pasek

mingai darbuojasi.

Suv. Valstijų valdžia ne-

NUTVĖRĖ UŽ KETEROS.
Detroite, Mich. penkiems so- 

cijalistams detektivai nutvėrė 
už keteros ir suareštavo- Pas 
juos rasta proklemacijų su 
antgalviu “Kili the draft.” 
Toj pat proklemacijoj kviečia
ma į socijalistų susirinkimą 
birželio 3ųj.

Tai mat valdžia dabar nebai- 
kauja.

SUAREŠTAVO 300.
Roanoke, Va. — Suareštuo

ta 300 su viršum kainininkų, 
kurie buvo sutarę nesiregis- 
truoti birželio 5 d.

APIE MAISTO KONTRO
LIAVIMĄ.

Suv. Valstijų kongersas svar
sto maisto klausimą. Atstovų 
rūmas jau perleido bilių, ku
riuo skiriama $14.770.000 išty
rimui ir surašymui visų mais
to produktų šioje šalyje. Tie 
surašymai bus perduoti mais
to diktatoriui Hooveriui.

PRAŠO ATSIŲSTI 
ROOSEVELTĄ.

Francijos buvęs premjeras 
Clemanceau atviru laišku per 
laikraštį L’Home Enchame 
prašo prez. Wilsono, kad ji
sai atsiųstų pulk. Rooseveltą 
Francijon.

j°g 
visi 
am-

REGISTRUOTIS PRIVA
LO VISI.

Dar kartą primename, 
valdžia reikalauja, kad 
vyrai nuo 21 iki 31 metų
žiaus birželio 5 d. privalo re
gistruotis.

Neužsiregistravusieji bus 
baudžiami.

Užsiregistravimas dar nerei
škia, jog būsi armijon paim
tas.

Registruotis turi ir piliečiai 
ir nepiliečiai.

Jei tau sukaks birželio 5 d. 
21 metai, tai tu jau turi regis
truotis.

Jei tau sukaks 31 metai bir
želio 6 d., tai dar turi regis
truotis.

RUSIJOS VIENUOLIAI
SUJUDO.

Rusijos vienuoliai užsidegė 
revoliucijoniškumu. Reikalau
ja, kad ir jiems būtų suteik
ta balsavimo teisė. Jie’tą sa
vo reikalavimą patvirtino tuo. 
kad apvalė savo vienuolynus
nuo vių pėdsakų carizmo. Su-'S^. 

1 • • TV* i • V ■» 1*1 I — JiA.degino juodašimtišką literatū
rą, kuria visi vienuolynai bu
vo senosios valdžios apteikti. 
Ta s padaryta garsiausiuose 
vienuolynuose Troickoj Lav- 
roj ties askva ir Pečerskame 
vienuolyne Kieve.

JAPONIJOS ARMIJA 
RUSIJON.

Eina gandsu;, jog esą nutarta 
siųsti Japonijos armijos Rusi
jon. Mat bijomasi, kad dabar 
visais galais pakrikusi Rusija 
nesusitaikintų. Tuomet Japo
nijos reikalai pablogėtų. To
dėl Japonijos valdžia sutikus 
siųsti pagelbą Rusijai.

IR

klebo- 
Į savo

NUO POPIEŽIAUS
PREZIDENTO.

IVorcesterio lietuvių 
nas kun. J. J. Jakaitis
telegramas gegužio 20 d. Šven 
tamjam Tėvui ir prez. AVilso- 
nui gavo šitokius atsakymus:

Nuo popiežiaus —
Jo Šventenybė iš didžio dė- 
ngumo su tėvišku malonumu 

teikia Jums apaštališką palai
minimą.

Kard. Gasparri.
Nuo prezidento AVilsono —
Prezidentas širdingai Jums 

dėkuoja už gerą valią,, kuri 
paskatino jus atsiųsti malonią 
žinią, kuri prigelbėjo jam už
sitikrinti ir pasidrąsinti.

SIUNČIA KOVOTI PRIEŠ 
DŽIOVĄ.

Rockefellerio fondai siunčia 
Francijon Colorado universi
teto prezidentą Dr. Farrand. 
Tasai mokslavyris ten kartu 
su Amerikos Raudonuoju Kry
žium gelbės francūzus nuo 
džiovos.

JAPONAI BRUZDA 
CHINU0J.

Japonai gabiai gaspadoriau- 
ja Chinijoj. Jie ten pradės 
daug dalykų kontroliuoti ir 
turės sau palankius valdinin
kus. v

Dabar Chinijos ministeriai 
buvo atsistatę. Tai premjeru 
buvo skiriamas buvęs Wash- 
ingtone ambasadorium Wu 
Tung-fang.x Bet dabar pasiro
do, jog premjero vietą užims 

, Japonijos šalininkas Li-Chang 
-Hai.

IŠSISUKTI NEBUS 
GALIMA.

Suv. Valstijų registravimo 
komitetas išdirbo, pieną taip, 
kad visus gyventojus padaro 
policmo'nais. Visų gyventojų 
prašoma pranešti vietinei val
džiai apie tuos, kurie neužsi
registruos birželio 5 d. arba 
atsakys į klausimus melagin
gai. Todėl tai išsisukinėjant 
galima susilaukti visokių bė
dų. Išsisukinėjantiejb arba 
meluojantieji bus baudžiami 
kalėjimu.

Kaikuriose valstijose guber
natoriai įsakė visiems polic- 
monams, kad jie po registra
vimo dienos ant gatvių susiti
kę bile jauną vyruką pareika
lautų registravimo korčiukės.

Valdžia tikisi, jog nebūdama 
piniginės bausmės, o prasižen
gėlius sodindama kalėjimai! 
privers visus pildyti įstatymą.

Bet skaudžiausiai bus bau
džiami tie, kurie agituos prieš 
registravimąsi.

Kuomet Suvienytos Valsti
jos stojo karėn, tai tuoj už
traukė- $7.000.000.000 paskolą. 
Dabar paskolos jau senai pri
iminėjamos ir *įų pagarsinimai 
matosi įvairiose valdiškose ir 
biznio įstaigose.

Bile kokiame banke išaiški
nama, kaip ingyti valdžios 
bondą.

Paskolintieji pinigai eis pa
dengiami karinių lėšų. Pasko
la pavadinta Liberty Loan — 
Laisvės Paskola, nes Suvieny
tos Valstijos stojo karėn už 
laisvę mažųjų tautų, už demo
kratijos ir žmoniškumo teises.

Už paskolintus pinigus Dėdė 
Šamas mokės po pusketvirto 
nuošimčio.

Jei bijai laikyti savo sučėay- 
tus pinigus kokiame banke, tai 
drąsiai pirkis valdžios bondą. 
Pavojingiausia pinigams vie
ta. yra pančeka arba skrynia 
namie. Vietoj laikius pinigus 
namie su gražiu pelnu galimai 
pirktis valdžios bondą.
Bondų yra po $50, $100, $500, 

$1.000.

MELDŽIASI, KAD LYTŲ.
Vokietijoj viešpatauja karš

tas, sausas oras. Dėl vėlusto 
pavasario . susivėlino vasaro
jaus sėja ir žieminių javų pri
brendimas. Tai dabar vokie
čiai, meldžiasi, kad lytų. Jei 
dabar palytų, tai užderėjimai 
būtų gražūs.

f

“Darbininko” Automobilius.
“Darbininko” darbininkai pirko automobilių. 

Ne sau, bet Darbininkų Sąjungai. (Jeigu jie norės 
automobiliumi naudoties', tai turės mokėti nuo va
landos, ar nuo mylios, kaip ir kiti). Suskolino ke
letą šimtų dolerių, kurie turės jiems sugrįžti iš pir
mo pelno- Paskui pelnas iš automobiliaus eis Dar
bininkų Sąjungai, nes jis bus tos Sąjungos nuosa
vybė.

Sukruto ir nupirko dėlto, kad “Darbininkas” 
ligšiol turėdavo daug vargo su išvežiojimu laikraš
čių.

Čia laikraštis iškeptas, suvyniotas, surištas ir į 
maišus sukištas. Tik imk ir vežk į pačtą. Reikia 
vežimo, o čia jo nėra. Ir lauk kartais ilgas va
landas. Ant laiko laikraščio į pačtą nepristatei — 
skaitytojai gauna visa diena vėliau. Kiek paskui 
rugojimų ir nesmagumų. O ir kaštas. Vien už nu
vežimą laikraščių į pačtą “Darbininkas” per me
tus išmokėdavo $210.00.

Dabar tų visų nepatogumų nebus.
Automobilius puikiausios “Overland” firmos, 

septyniems žmonėms važiuoti. Išrodo gražučiukas. 
kaip nulietas. Važiuoja — tartum plaukte plaukia, 
nei dundėjimo, nei tarškėjimo. Prieš didžiausius 
kalnus — kaip paukštis skriste užskrenda. Lekia 
vėjo greitumu.

Į šliūbą važiuodami, imkite “Darbininko” auto
mobilių.

Kam reikia kūdikis prie krikšto vežti — užsisa- 
• kykite “Darbininko” automobilių.

Vaikinai, jeigu norite mergužėles gražiai pave
žioti — neieškokite kito automobiliaus, nes vis tiek 
geresnio nerasite. O užmokėti nei kiek nebrangiau 
reikės, kaip ir kitur, gal dar kiek ir pigiau.

Kreipkitės šiuo adresu:

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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ŽINOJO IŠANKSTO.
Washingtono valdžia skel

bia, jog Vokietijos šnipai A- 
merike dar pasekmingai vei- 
kiaNesenai buvo pasiųsta Eu
ropon torpediniai laivai. Apie 
tai niekur nebuvo skelbta. Bet 
paaiškėjo, jog Vokietijos val
džia apie tai sužinojo ir žino
jo į kokį Anglijos uostą tie 
laivai plauks. Beriine buvo ži
noma keturiomis dienomis įpykino airius.. Mat tie sub- 
anksčiau prieš atplaukimą A- marinai jau daug nuskandino 
merikos laivų.

ĮTUŽINO AIRIUS.
; Vokietijos submarinai labai

ZY
airių žvejotojų garlaivių.
. ’ ■ į

SEKASI ŽVEJOTI.
Vokiečiai negali atsidžiaugti 

iš didelio sekimosi žvejoti Bal- 
tikoj. Taip kad žuvis dabar 
Vokietijoj pigesnė negu val
džios nustatyta.

ŽUVO DAUGIAU.
Vėlesnės žinios apie tornado 

vidurinėse valstijose praneša, 
jog ten žmonių žuvo daugiau, 
negu iš pradžios skelbta. Bū
tent žuvo apie 300, o sužeista 
į 1.200.
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$ tis ir nepraleisti tos progos.
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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-

Delei platesnių informacijų kreipkitės 
r adresu:

šiuo

John A. Smiltį & Go
REAL ESTAtE ENCHANGE 
Room 330 Kimball Bnilding

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

v*

st.

J

Tautos

i

ir

J; E. Karosas,

4
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$3.00
$4.25

Taip nu- 
Lietuvos
L. Tau- 
parinko

$3.00
$1.50
$4.25

sekreto- 
iždinin-

būtų 
Mar- 
savo 
savo

rz-

Jonas E. Karosas, 
Gudas, Antanas F.

M. Abračinskas, V.

i .į, ' / ’A ■#'

L. D. S. REIKALAI.

Išviso............$500.00
500 dolerių .aukų /naujam 

presui, tai puiki pradžia ir y- 
ra viltis, kad ir toliaus auko
tojų skaičius žymiai augs ir

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

Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje..........................
Užrubežyje metams..............................................

“DARBININKAS”
(The Worker) 

The Lithuanian tri-weekly paper. 
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by 

Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Subscription Rate s:-

Yearly...............................................................
6 months...........................................................
Foreign countries yearly............................

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

PRASTAS IŠVEDIMAS.

“Darbininke” buvo išreik
šta keletas minčių p. Uosio 
ir pačios redakcijos dėl nau
jai susitvėrusios Petrograde 
“Tautos Pažangos” partijos, 
kurios tvėrėjų skaičiun ineina 
kunigas Juozas Tumas, L. No
reika ir kiti žymesni Lietuvos 
veikėjai. Buvo kritiškai pa
rodyta, kad nauja partija ga
lės suskaldyti lietuvių katali
kų visuomenę ir susilpninti 
jos pajėgas, nes greta “Tau
tos Pažangos” stovės ir Krik
ščionių Demokratų Partija, 
kuri mažai kuomi skirsis nuo 
Tautos Pažangos ir dar kitos 
katalikų partijos. Apie “Tau
tos Pažangos” tvėrėjus nepa
sakyta nieko pikto, nes to ir 
negalima buvo padaryti. Ku
nigą Juozą Tumą gerbia kata
likų visuomenė, taip-gi gerbia 
ir “Darbininko” redakcija už 
jo svarbius ir didelius darbus 
Lietuvos naudai.

Į “Darbininko” kritiškas 
mintis visai kitaip pažvelgė 
‘ ‘ Vienybė Lietuvninkų. ” Ir 
džiaugiasi, kad “Darbinin
kas” kun. Juozą Tumą pri
skyrė prie “bedievių” ir jau 
gerb. Lietuvos veikėją ima sa
vo globon.

Nemanome, kad kun. J. Tu
mui būti] reikalinga “Vieny
bės Lietuvninkų” globa, nes 
jisai nėra lygus ponams Šim- 
kams ir sykiu “Vienybei Lie
tuvninkų primename, kad ji
nai to neskelbtų, ko nėra pa
darius “Darbininko” redakci
ja ir užsitarnavusių Lietuvos 
veikėjų nesodintų į savotiškas 
rubrikas. Vietoj prastų išve
dimų geriaus nieko nesakytų.

Pastaruoju laiku p. Martus 
pradėjo mokinti katalikus, 
kaip jie turėtų elgties su baž
nyčių statymu Amerikoje. Net 
ašaroti pradeda liberalų vei
kėjas, kuomet pastebi kurio
je net lietuviškų kolonijų nau
jus bažnyčios mūrus. Kam sa
ko to viso čia reikia — juk lie
tuviai tuomi per amžius nega
lės naudoties. Atliks bažnyčios 
kitataučiams ir užbaigtas kriu
kis.

Jei panašias mintis būtų pa
skleidęs tyras katalikas ir ku
riame nors katalikiškų laikra
ščių — tuomet gal ir apie “in
tencijas” tos ypatos kitaip 
spręstume, bet dabar Mar
taus ir “Vienybės Lietuvnin
kų” tendencija mums perdaug 
jau suprantama, kad galėtu
me savo spėjimuose paklysti. 
Parūpo liberalams katalikų 
bažnyčias pašukuoti ir rašo jie 
receptus, kaip galima 
dievnamius panaikinti, 
tus pradeda “veikti” ir 
darbą pradeda ne nuo
partijos valymo nuo įvairių 
šiurkštumų, bet katalikus da
boja, kurie, ačiū Dievui, p. 
Martaus paramos dar nereika
lauja. iKtą syk plačiau apie 
bažnyčių klausimą pakalbėsi
me, o šiuom tarpu palinkėsi
me p. Martui nuoširdžiai dau
giau liberalus mokinti doros 
ir mandagumo, o katalikų vi
suomenę nuo liberališkų re
ceptų paprašytume paliuosuo- 
ti.

VIS TAS MARTUS. s
<

Liberalų nauja “aušrinė” p. ‘ 
Martus, turbūt ščyrai tikisi, 
kad turi nepaprastus gabu
mus ir kasdieną stengiasi ką 
nors naujo išrasti. Tik stebė
tinas vienas dalykas, kad sa
vo išradimus taiko ne libera
lams, oj daugiausia katalikams 
ir socialistams, su kuriais sa
vo įsitikinimais, rods, nieko 
bendro neturi.

Nesenai p. Martus važinėjo 
po lietuvių kolonijas ir skelbė
si bepartyviškai renkąs Lie
tuvai aukas. Paskiaus pasiro
dė, kad p. Martaus beparty- 
viškumas užsibaigė liberalą 
Sandaros kuopų organizavi
mu.

Toliau matome p. Marių fon
dų revizorium. Jis pasiūlė, Į 
kad Amerikos lietuvių fondus 
peržiūrėtų tam tikra nuo visų 
srovių komisija ir praneštų vi
suomenei, kaip tų fondų rei
kalai stovi.

Už liberalų ir socijalistų 
fondus atsakyti negalime, gal 
ten ir nekaip reikalai vedami, 
kad net jų šulas revizijos rei
kalauja, bet su katalikų Tau
tos Fondu viskas gerai. Ats
kaitos išduodama kas mėnuo 
ir jok tų kontrolių iš liberalų ir 
socijalistų pusės nereikalauja
ma. Kiekvienas žmogus iš lai
kraščių gali aiškiausia pama
tyti kur sudėtos aukos plaukia 
ir kaip greit jos yra nuo karės 
nukentėjusioms sunaudojama.

• / k
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Laisvamanių Susivienijimas 
jau senokai turi organą ir jis 
suspėjo apaugti visokiais pikt- 
šašiais, kaip va budveizeris, vi
sokios severos ir visokie pein- 
ekspeleriai. Katalikiškojo Su
sivienijimo organas jaunutis, 
sveikutis, gražuolėlis. Neišro- 
do, kad ant jo kūno bile kada 
atsirastų kokia votis.

*

* •

Kasžin ar greit Amerikos so
cijalistai iškabįs košę, kurios 
Kapsukas čia privirė.

• •
Tuo tarpu kaip gyvenimo 

reikmenų kaina kįla augštyn, 
tai taikos kaina puola žemyn.

• *

Kasžin Philadelphijos, Bro- 
oklyno ir So. Bostono cuker- 
ninkai jau pamiršo apie tuos 
jų ‘geradėjus,” kurie juos or
ganizavo, vedė streikan 
rinko nuo jų pinigus.

• •

“Naujienos” augštindamos 
kaizerį ir smerkdamos Suv. 
Valstijų valdžią, nurodo, jog 
kaizeris davęs pasportus savo 
paklusniems bernams socija- 
listams važiuoti į fetockholmo 
konferenciją, o Amerikos val
džia net pagrūmojo socijalis- 
tams už dalyvavimą toj' kon- 
fereniijoj. “Naujienos” pa
miršta, jog kaizeris specialiu 
traukiniu perpyškino Leniną 
ir kitus .raudonuosius socijalis
tus per savo žemę, kad kuo- 
greičiau jie pasiektų Rusiją. 
Čia kaizeris juk didesniu “lai
svės” šaliųinku pasirodė.

Tautos Taryba
z •

Jau esame rašę (žiūr. “L. 
B.” No. 14), kad maskviečių 
lietuvių inicijatyva įvyko lie
tuvių pasikalbėjimas, kuria
me dalyvavo įvairių srovių at
stovų po 10 žm. ir dar 10 nuo 
vad. palaidųjų ir 10 svečių. 
Tai buvo vasario 11 d. Petra
pilyje. Tai buvo dar tuo me
tu, kada viešpatavo senoji 
tvarka, kada buvo slopina
mas kiekvienas savistovus vi
suomenės žingsnis. Tai rodo, 
kaip jau tada lietuvių politi
kos organizacijos reikalas pri
brendęs. Tas vasario 11 d. lie
tuvių pasikalbėjimas kai ku
rių vadinamas mažuoju lietu
vių seimu. Tada visų vienu 
balsu buvo pripažinta ir nu
tarta, jog reikalinga sudaryti 
Tautos Tarybą srovių lygybės 
pamatais, vadinas kad T- 
T-je būtų po lygų atstovų 
skaičių nuo kiekvienos srovės.

Tai davė akstiną visoms sro
vėms tampriau susiorganizuo
ti, susidėti į tikras partijas su 
tam tikromis programomis ir 
savais centnj komitetais.

Seniau dar prieš karą ir karo 
pradžioje lietuviuose buvo ži
nomos aiškiau pasižymėjusios 
keturios srovės: soc-demokra- 
tai, Lietuvos demokratai, tau
tininkai ir krikščionys demo
kratai. Lietuvos demokratai 
dar prieš karą ėmė vadinties 
liaudininkais, priėmė socijalis
tų programą ir pagaliaus pasi
darė partija aiškiu socijalistų 
liaudininkų vardu ir progra
ma. Kada ėmė ypač politikos 
lietuvių gvenimas tvarkvties 
ir organizuoties partijų pama
tais, jau šiemet pačioje pra
džioje nuo vidurio srovės ats
kilo nauja srovė ir susidarė 
partija, kurios politikos ir so- 
cijalinė programa bemažko 
niekuo nesiskiria nuo likusių
jų vidurio srovės žmonių; tik
tai žymiai juos skiria pažiūra 
į religijos dalykus, daugiausia 
tie principai, iš kurių išeina
ma tais klausimais. Ta naujo
ji partija dabar žinoma Demo
kratinės Tautos Laisvės San
taros vardu. Jos organas -— 
naujai pasirodžiusioji “Santa
ra.” Likusieji vidurio srovės 
žmonės, seniau vadinamieji 
tautininkai taip-pat susiorga- 
vo į Tautos Pažangos partiją. 
To krypsnio žmonės, kurie ir 
politikos partijos programą 
remia religija, taip-pat su
skilo į dvi partiji: Krikščionių 
Demokratų partija ir iLetuvių 
Katalikų Tautos Sąjunga. To
kiu būdu dabar veikia šešios 
partijos.

Dar vasario 11 d. susirinki
me kilo klausimas, ką laikyti 
partija, kokių žymių ieškoti 
partijoje ir kas tas žymes tu
rės perkratyti ir arba pripa
žinti arba nepripažinti parti
jos ir jos atstovybės tautos 
organizacijose. Tuo klausimu 
buvo priimta tokia rezoliuci
ja: “1) vienintelė objektyvi 
kiekvienos partijos buvimo 
žymė yra jos pamatiniai prin
cipai, politikos programa ir 
vedamasai organas (partijos 
centro komitetas); 2) suda
rant partiją pamatais politi
kos ar kitokius lietuvių tautos 
organus privalo būti savo tar
pe legitimacijos momentas, 
kur visos partijos, suėjusios į 
steigamąjį, kurio nors sudaro
mų lietuvių tautos organų su
sirinkimą, pasiekia minėtą
sias savo buvimo objektyvias 
žymias” (balsuojant šią rezo
liuciją krikšč. demokratai su
silaikė, katalikų sąjungai dar 
nebuvo pripažinta teisė bal
suoti, o senųjų tautininkų 
srovė visai nebuvo nė kviesta 
į susirinkimą).

Tokiu tai būdu ir tokiais pa
matais susidarė Tautos Tary
ba. Joje dalyvauja nuo visų 
šešių dabar esamųjų partijų 
po tris žmones.

Pirmieji Tautos Tarybos 
darbai.

Kol buvo senoji tvarka, Tau
tos Taryba viešai savo darbais 
negalėjo rodyties. Dabar, ka
da Rusijoje stojo laisvės me-

tas, kada sutruko pančiai, 
kurie varžė ir atskirus žmones 
ir tautas, Tautos Tarybai at
sidarė plati dirva darbui — 
tvarkyti ir vesti lietuvių ir 
Lietuvos politikos gyvenimą.

Kovos 13 d. buvo pirmasis 
steigiamasis Tautos Tarybos 
posėdis, čia dedame tuos nu
tarimus, kuriuos ji priėmė. Be 
paaiškinimų jie parodys, kaip 
ir kokį darbą pasiėmė Lietu
vių Tautos Taryba Tie nuta
rimai tokie:

I. Pripažįstame pirmąjį Lie
tuvių Tautos Tarybos posėdį 
1917 m. kovo 13 d. steigiamuo
ju ir Liet. Taut. Tarybą darbą 
pradėjusia.

II. Renkame komisiją, ku
riai pavedame ne vėliau, kaip 
lig kovo 25 d. remiantis vasar. 
11 d. susirinkimo nutarimu, 
patikrinti dalyvaujančių L. 
Tautos Taryboje partijų ob
jektyvias žymes — pagrindi
nius principus, programas ir 
vedamuosius organus — ir sa
vo nuomonę tuo klausimu L. 
T. Tarybai pranešti.

III. L. Tautos Tarybą veda 
šešių žmonių prezidijumas, 
kuris skirstosi tarp savęs na
rių pareigas: pirmininkaujan
čio, dviejų pirmininkaujančio 
pavaduotojų, dviejų 
niaujančių, ir vieno 
kaujančio.

IV. Išrinktasis L.
Tarybos prezidijumas taip pa
siskirstė tarp savęs pareigas: 
pi rmininkaujančiu prezidi ju- 
mo nariu St. Šilingas, jo pa
vaduotojais Vacį. Bielskis ir 
kun. Kaz. Rėklaitis; sekreto
riaujančiais Liud- Noreika ir 
Ant. Tumėnas; iždininkaujan- 
čiu Gab. Liutkevičius.

V. L. Tautos Taryba nutarė 
pakviesti į Lietuvių Tautos 
Tarybą keturis lietuvių visuo
menės V. Dūmos atstovus: M. 
Januškevičių, M. Yčą, P. Kei
nį ir kun. J. Laukaitį.

VI. Tautos Taryba pripažin
dama:

1. kad Lietuva yra atskira 
etnografinė, kultūrinė, ekono
minė bei politikinė viena ta;

2. kad lietuvių tauta ir skai
čiaus, ir kultūros, ir ekonomi
jos žvilgsniais yra pamatinis 
Lietuvos gyventojų gaivalas;

3. kad, Lietuvos gyvenimą 
tvarkant visos Lietuvoje gyve
nančios tautos naudotųsi ly
giomis teisėmis ir kad visoms 
joms būtų garantuotas laisvas 
plėtojimasis ir Lietuvos val
dyme dalyvavimas;

4. kad Lietuva turi būti iš
skirta į atskirą administravi
mo vienatą;

5. kad Lietuva privalo turė
ti iš savo gyventojų tarpo sa
vąją valdžią savajam kraštui 
tvarkyti;

6. kad Lietuvos valdymo pa
grindu turi būti padėtos pilie
čio laisvės garantijos: visų pi
liečių lygybė prieš įstatymus, 
tautų, tikybų, sąžinės ir poli
tikos pažiūrų laisvė; žodžio, 
spaudos, draugijų, sąjungų, 
susirinkimų laisvė; asmens, 
buto ir korespondencijos nelie
čiamybė; bausmės skyrimas 
tik teismo keliu; —

nutarė:
L sudaryti Laikiną Lietuvos 

Valdomąjį Komitetą iš dvyli
kos žmonių lietuvių visuome
nės darbininkų, Liet. Tautos 
Tarybos renkamų;

2. pasiūlyti kitų tautų Lietu
vos gyventojams gudams, len
kams, rusams, žydamas — de
leguoti į Laikinąjį Lietuvos 
Komitetą savo atstovų: gu
dams šešis, žydams tris, len
kams du ir rusams vieną;

3. pranešti Laikinajai Rusi
jos Vyriausybei, o lygiai Dar
bininkų ir Kareivių atstovų

į Tarybai Laikinojo Lietuvos 
t valdomojo Komiteto sudary

mo faktą ir jo pasiryžimą pa
imti Lietuvos valdymą bei 
Lietuvos steigiamojo susirin
kimo ruošimą savo žiniai.

4. Laikinajam Lietuvos Val
domajam 
pradėti 
atsižvelgianti į tai, jei kuri

omitetui tuojau 
ir varyti jį, ne

norint arba kurios norint pa
žymėtųjų Lietuvo6 Valdomąjį 
Komitetą deleguoti.

VII. Lietuvių Tautos Tary
ba nutarė:

1. Laikinajam Lietuvos Val
domajam Komitetui paimti sa
vo žiniai visas evakuotas, lai
kinai sustabdytas ir naujai į- 
steigtas Kąuno, Vilniaus ir 
Suvalkų gubernijų teismo, ad
ministracijos, kultūros, ūkio, 
pramonės ir labdarių įstaigas, 
po Rusiją išblaškytas;

2. Laikinajam Lietuvos Val
domajam Komitetui paimti sa
vo žiniai tų Vilniaus ir Kauno 
gubernijų vietų, kurios nėra 
vokiečių užimtos, reorganiza
vimą ir administravimą, Lai
kinosios Rusijos Vyriausybėj 
programa remiantis.

3. Laikinajam Lietuvos VaL 
domajam Komitetui paimti sa
vo žiniai ruošti: a) Lietuvos 
tremtinių pabėgėlių į tėviškes 
grąžinimą, b) Lietuvos ūkio 
bei pramonės atgaivinimą, c) 
Lietuvos trobesių atstatymą, 
d) Lietuvos karo nuostolių at
lyginimą;

4. Laik. Liet. Valdomajam 
Komitetui paimti savo žiniai 
Lietuvos Steigiamojo Susirin
kimo ruošimą, visuotinio be 
lyties skirtumo, lygaus, tie
saus ir slapto balsavimo pa
matais, kuris nustatyti] Lie
tuvos vidaus tvarką, o lygiai 
Lietuvos santykius su kaimy
nėmis tautomis.

Lietuvių Tautos Tarybos 
antras posėdis.

1917 m. kovo 14 d.
Antrajame posėdyje L. Tau

tos Taryba svarstė Lietuvos 
Valdomojo Komiteto rinkimų 
klausimą. Buvo nutarta, kad 
į Komitetą būtų renkama par
tijų pamatais, taip-pat kaip 
yra sudaryta pati Tautos Ta
ryba, nuo kiekvienos partijos 
po du žmogų. Vai. Dūmos 
atstovai kaipo tokie neįeina į 
Vald. Komitetą. Jie gali būti 
tik partijų renkami, 
sistačius, į Laikinąjį 
Valdomąjį Komitetą 
tos' Taryba laikinai 
šiuos žmones:

1) Andrių Dubinskį, 2)Dūm. 
atst. Mikalojų Januškevičių, 
3) Dūm. atst. Martyną Yčą, 4) 
Dūm. atst. kun. Juozą Laukai
tį, 5) adv. P. Leoną, 6) adv. 
pad. Gabrį Liutkevičių, 7) tei
sininką Bol. Pečkauskį, 8) 
adv. pad. VI. Požėlą, 9- tesin. 
Rapolą Skrpaitį, 10) adv. My
kolą Sleževičių, 11) kun. Juo
zą Tumą, 12) adv. Tumėną.

Be to, tame pačiame posėdy
je L. Tautos Taryba nutarė: 
sušaukti platų petrapiliečių 
politikos susirinkimą, kuriam 
programa siūloma: a) L. Tau
tos Tarybos darbai, b) Laiki
nojo Liet. Valdomojo Komite
to darbai, c) Lietuvos politi
kos ateitis (pageidavimai);

2) sušaukti visų po visą Ru
siją išblaškytų lietuvių atsto
vų seimą. Tas • seimo klausi
mas nutartas tik principu kai
po būtinai reikalingas, bet 
kada ir kaip sušaukti, nenu
tarta. Tam reikalinga gerai 
pasiruošti ir sustatyti gerai 
išgvildytą programą. Tai tuo 
tarpu ir nutarta padaryti.

Liet. Delegacija pas Laiki
nąją Rusijos vyriausybę ir 
Darbininkų ir Kareivių Atsto
vų Taryboje.

Liet Tautos Tarybos nutari
mus (kovo 13 ir 14 dieną) tam 
tikra delegacija turėjo įteikti 

1 ir Laikinajai Rusijos Vyriau
sybei ir Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Tarybai.

Kovo 18 d. Liet Tautos Ta
rybos delegacija iš trijų žmo- 

i nių — M. Yčai, M. Januške- 
• vičius ir V. Bielskis — įteikė 

raštu visus VII kovo 13 d. L. 
T. Tarybos nutarimus laikino
sios ministerių tarybos pirmi
ninkui kunigaik. Lvovui.

Įteikiant buvo dar žodžiu pa
žymėta, jog, nors Lietuvos a- 
teities klausimas karo aplin
kybėmis yra tapęs tarptauti
niu, lietuviai tikisi, kad Lai
svos Rusijos Laikinoji Vyriau
sybė pritars lietuvių reikalavi
mams, pripažins Lietuvai tei
sę pačiai spręsti savo likimą ir 
parems jį. Ministerių pirmi
ninkas labai palankiai priėmė

T. Tarybos nutarimus ir prašė 
tuojau nurodyti kandidatus 
Kauno, Vilniaus ir Suvalkų 
gubernatoriais.

Galima pridurti viena smul
kmena. Lvovas paklausė, ar 
L. Tautos Taryba tik dabar po 
revoliucijos tesusidarę, ar jau 
pirmiau. Jam buvo pasakyta, 
kad tuo dalyku jau ir pirmiau 
buvo rūpinamasi, kad buvo 
norima legaliu keliu išgauti 
vyriausybės patvirtinimas pa
našiai organizacijai. “Bet jū
sų reikalavimą, tur būti Pro- 
topopovas atmetė.” “Taip,” 
buvo atsakyta. “Dabar jūsų 
reikalavimai, tur būti, kitoki 
negu tada buvo.” — “Kitoki, 
platesni,” buvo paaiškinta.

Kovo 19 d. T. Tarybos dele
gacija — M. Januškevičius, V. 
Bielskis ir L. Noreika — tuos 
pačius Liet. Tautos Tarybos 
nutarimus įteikė Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tarybai. 
Buvo norima atlikti tai tą pat 
kovo 18 dieną, bet dėl įvairių 
kliūčių to negalima buvo pa
daryti.

Įteikiant nutarimus, M. Ja
nuškevičius taip-pat žodžiu ta
rė pasveikinimą demokratinei 
Rusijai ir pažymėjo jog, nors 
Lietuvos- klausimas dabar yra 
tarptautiniu tapęs, Rusijos
demokratijos žodis daug svers. 
Steklovas, atsakydamas į tai, 
pažymėjo, jog Darb. ir Kar. 
atst. Taryba jau bendrai yra 
nutarusi ir pripažinusi visoms 
tautoms tautos ir politikos ap
sisprendimo teisę. Vyriausybė 
to į savo programą nesutikusi 
įdėti; Rusija tada, galinti su
skilti į kbkią 20 respublikų. 
Darb- ir Kar. Atst. Taryba dėl
to neatsitraukė nuo priimtojo 
nutarimo ir pažada visu savo 
autoritetu paremti tuos teisin
gus tautų, ir lietuvių, apsi
sprendimo reikalavimus. Tai 
jau ji padarė su lenkais, pa
darys ir su lietuviais.

Šalia T. Tarybos nutarimų 
Steklovas prašė dar parašyti 
apie Lietuvą ir lietuvius strai
psnį, kuriame tie nutarimai 
būtų pamatuoti.

(Iš “Lietuvių Balso”)

SMAGI PRADŽIA.

Linksma naujiena šiandieną
L. D. S. centras gali su savo j 
nariais pasidalinti. Netruko 
mūsų organizacijai ir pačiam 
“Darbininkui” prietelių ir se
niau, bet dabar L. D. S. veiki
mui labiau apsibendrinus ir į ' 
tikras vėžės pakliuvus naujų 
pajėgų savo organizacijoje su
silaukiame, gi prietelių skai
čius vis auga ir stiprėja. Į a- 
teitį galime jau žiūrėti su pa
sitikėjimu ir stipria viltimi, 
kad pagalios ir mes lietuviai 
darbininkai, vargo pelės, pra
dedame normalį gyvenimą 
vesti ir darbininkų reikalai 
nėra mums svetimi. Pažangios 
pasaulio darbininkų minios 
skaičiuje lietuviai nebebus už
miršti, nes jie jau prabylo ir 
nebenutils. Demokratų krik
ščionių obalsiais apsišarvoję 
drąsiai žengiame pirmyn ir 
priešingos mūsų idėjoms ban
gos nebesulaikys jauno lietu
vių darbininkų kilimo, nes ga
linga jis srove į lietuvių gyve
nimą įsiplakė.

L. D. S. gimus, ne turčiai 
organo ir spaustuvės reikme
nims tūkstančius dolerių su
dėjo, bet pačių darbininkų pū
slėtų rankų uždirbti pinigai 
subirėjo naudingo darbo įvy- 
kinimui. Lietuvių pajėga su- 
budavojo sau naują tvirtovę 
ir metus suviršum tą tvirtovę 
apsaugojo nuo priešų užpuoli
mų. Ir ateityje įstengs pra
kilnias idėjas apginti.

Štai ir nauju lietuvių dva
sios kiltumo pavyzdžiu galime 
pasidžiaugti. L. D. S. Centras 
pradėjo mąstyti apie naujo 
preso (spausdinamos mašinos) 
pirkimą. Senasis ne visai at
sako ‘ ‘ Darbininko ’ ’ spaustu 
vei ir labai sutrukdo darbą. 
Bet iš kur paimti pinigų? Pra
dėjo klausinėti narių nuomo
nes ir gavo atsakymą, kad lie
tuviai darbininkai, savo orga
nizaciją rems ir toliaus kaip 
ir pirma rėmė ir jau keliolika 
ypatų naujo preso nupirkimui 
savo paskolas dovanoja. Tiki
mės jų eilė neužsibaigs. Atsi
ras ir daugiau tokių žmonių, 
kurie panorės “Darbininko” 
spaustuvės ir aplamai visos 
organizacijos stovį pagerinti.

Pirmųjų aukotojų vardus čia 
paduodame.
M. Abračinskas...........$150.00
Kun. F. Kemėšis...........100.00
M. Žioba ........................... 50.00
Kun. J. Dobužinskas ... .50.00 
P-lė A. Petrauskaitė ... .50.00

.25.00 

.25.00 

.10.00 

.10.00

pagalios susidarys reikalinga 
preso nupirkimui suma pini
gu. Naujas, geras presas kas
tuos virš $3.000.00.

J. E. Karosas,
L. D. S. Sekretorius.

Kun. J. Raštutis............
Kun. A. Janušas.............
M. Kuliavas...................
Kun. J. Valaitis.............
U. Gurkliutė-Gudienė. ...10.00
J. Šokas............................ 10.00
Julius Kaupas.......... .  10.00

L.D.S. CENTRO VALDYBOS 
9 to POSĖDŽIO PROTO

KOLAS.

L. I). S. Centro Valdybos 9- 
tas posėdis įvyko “Darbinin
ko” Redakcijos kambariuose, 
244 W. Broadivay, So. Boston, 
Mass, gegužio 21 dieną.

Į posėdį atsilankė p. M. Žio
ba, pp.
Pranas 
Kneižis, 
Kudirka.

Posėdį atidarė p. M. Žioba. 
išame posėdyj padaryta se

kanti nutarimai:
1) Liepos 8 dieni] revizijos 

komisija 9 vai. iš ryto pada
rys biznio ir centro kasos sto
vio reviziją.

2) Nustatyta keliaujančių a- 
gentų išlygos, kokiomis jie ga
lės vaduoties tverdami naujas 
L. D. S. kuopas ir ieškant nau
jų prenumeratų “Darbinin
kui.”

3) Agentams maršrutą suda
ryti pavesta p. A. F. Kneižiui.

4) Į L. D. S. Seimą delega
tais nuo centro nuskirta p. M. 
Žioba i rp. A. F. Kneižis, ku
riems kelionės lėšos turės bū
ti išmokėta iš centro kasos.

5) L. D. S. Centro Valdybos 
susirinkimai bus laikomi vie
ną sykį į mėnesį visuomet pa
skutinėje kiekvieno mėnesio 
seredoje.

Be to šiame susirinkime šau
niai pasirodė p. M. Abračins
kas, L. I). S. Centro kasos glo
bėjas, kuris naujo preso 
“Darbininko” spaustuvei nu
pirkimui paaukojo visą savo 
paskolą 150 dolerių. Centro 
valdyba už tokią gausią auką 
ir prakilnią širdį ištarė p. M. 
Abračinskui nuoširdžiausią 
padėką ir palinkėjo, kad tokių 
darbininkų reikalų prietelių 
atsirastų kuodaugiausia.

Antrą gausią auką padarė L. 
D. S. Dvasiškas Vadovas, kun. 
F. Kemėšis, paaukodamas 
naujo preso nupirkimui 100 
dolerių. Kun. F. Kemešiui 
Centro valdyba ištarė ačiū už 
auką, o taip-gi už nuolatinį 
uolų pasidarbavimą L. D. S. 
naudai.

Prie preso pirkimo Centro 
Valdyba jau pradėjo rimtai 
ruošties. Kiekviena paaukota 
paskola bus tam svarbiam rei- 

i kalui pavesta Senasis “Dar- 
i bininko” spaustuvės presas, 
i nors dar yra ne visai blogas, 
i bet pirktas ne naujas gali lai- 
i kui bėgant savo vertės nusto- 
i ti, todėl naują būtinai reikės 
. pirkti.
i Streikierių Fonde jau randa- 
. si apie $200.00-

Susirinkimas užbaigta 10 v. 
vakare.

4
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ŪKININKŲ REIKALAIS.

Ūkininkų luomas — tai pamatinis ir skait- 
lingiausis Lietuvos gyventojų sluogsnys. L. 
K. D. nors ir stato pirmoje vietoje darbininkų 
reikalus, tečiau lygiai arti į širdį ims ir ūki
ninkų reikalus, juo labiau, kad mažne visi Lie
tuvos ūkininkai gali priskaityti save prie dar
bininkų luomo.

Iš antros pusės žemė — tai pamatas visos 
tautos gerovės. Kas tą žemę dirbs, turės tu
rėti pakankamai laisvės, pragumų ir visokių 
pagelbų, kad ir ūkio kultūrą kuoaugščiausiai 
pakėlus ir ūkininkų luomą iškėlus ir materija- 
liu žvilgsniu.

Čia ir-gi turės būti bendradarbiavimas tre
jopos pajėgos: Bažnyčios, Valstijos ir visuo
menės-

Ūkininkų reikalais L. K. D. visų-pirma tu
rėtų atsiminti tuos reikalavimus, kuriuos išsta
tė autoriai pirmojo projekto L. K. D. progra- 
mo (1906 m.) Čia mes privesime tuos reika
lavimus, indėdami ir kai-kuriuos naujus daly
kus ar tai iš prityrimo kitų šalių (ypač Belgi
jos), ar tai iš mūsų gyvenimo sąlygų.

1. Visas žemes, priklausiusias rusų valsti
jai, taip-pat didžiumą žemių vienuolijų ir ba
žnyčių (už ką turėti; būti valdžios atlyginta 
vyskupijoms) reikėti} atiduoti išpirkimui — 
kuoprieinamiausiomis sąlygomis — bežemiams 
ūkininkams.

2. Valstija turės taisyti kelius ir statyti til
tus.

3. Turės būti uždrausta naikinti girias; iš
vežimas medžių ir malkų į užrubežį turės bū
ti apribotas idant ir neturtingi žmonės galėtų 
nusipirkti sau užtektinai malkų ir rąstų. Tu
rės būti įvestas ir valdžios prižiūrimas racijo- 
nališkas girių ūkio vedimas.

4. Valstija turės suteikti pašelpą: a) beže
miams arba mažažemiams ūkininkams perkan
tiems žemės nuo nusigyvenusių dvarininkų, b) 
sodiečiams kelianties į viensėdes kolonijas, c) 
ūkininkams, veisiantiems ant savo žemės girai
tes, d) pavyzdingiems ūkiams steigti.

5. Valstija turės nesigailėti pinigų įvai
rioms žemdirbystės mokykloms, kaip tai žem
dirbystės įstitutams ir veterinorių fakultatėms, 
vidurinėms žemdirbystės mokykloms, kaip vai
kinų. taip ir mergaičių, pradinėms žemdir
bystės mokykloms, kilnojamoms namų ūkio

mokykloms, populeriems paaugusiųjų kur- 
sams ir tt.

6. Valstija turės užlaikyti agronomus, in
struktorius, kurie lankytųsi po kaimus, darytų 
paskaitas, paaiškinimus, bandymus, — ir že
mės dirbimo srityje, ir. gyvulių auginime ir 
pienininkystėje.

7. Valstija turės duoti pašelpos ūkiškoms 
draugijoms, paskolos ir savitarpinio apsidrau
dimo, taip-pat gyvulių veisimo ir apdraudimo 
draugijoms.

8. Valstija turėtų remti sodiečių namų pra- 
monęr

’ 9. Valstija turės apsaugoti ūkio produktų 
pirklybą nuo įvairių spekulecijų ir kitų šalių 
išnaudojimų.

10. Valstijos įstatymai turės užtikrinti ū- 
kininkams liuosybę steigti įvairių įvairiausias 
organizacijas pakėlimui materijalio būvio ir 
apš vietos.

11. Valstija turės parūpinti už dyką medi
cinišką (ligonbučius) ir juridišką pagelbą.

12. Visuomenė turės padėti ūkininkams 
steigti ir vesti įvairių rūšių draugijos, k. a. ko
operacijos (ūkio, kredito, vartotojų), prieglau
dos, savitarpinio apsidraudimo, nuo ugnies, 
nuo nelaimių, gyvulių kritimo, susišelpimo, pie
nininkų ir t. p.

PIRKLIŲ IR AMATNINKŲ REIKALAIS.

13. Valstija turės parūpinti tinkamas sąly
gas plėtojimuisi pirklvbos ir amatų, skirdama 
reikalingas sumas pinigų steigimui įvairių ko
mercijos ir amatų mokyklų, vakarinių kursų ir 
t. p., užtikrindama laisvę pirklių ir amatninkų 
organizacijoms (ant kiek tos organizacijos — 
ypač didžiųjų pirklių — nekenks visuomenės 
labui), parūpindama tinkamas sąlygas ekspor
to ir t. p.

PRAMONININKŲ REIKALAI.

Didžiausios pramonės reikalais pasirūpins 
patys pramonininkai, kadangi turės rankose 
reikalingus įrankius: kapitalą ir mokslą. Val
stija galės būti liuosa nuo priedermės didžio
sios pramonės šelpimo, nes ji pati lengvai ga
lės sau praskinti kelią. Valstija, visuomenė ir 
Bažnyčia turės tik žiūrėti, kad atsinešimai ki
tų luomų į pramonininkus ir pramonininkų į ki
tus luomus būtų remiami ant krikščioniškos 
teisybės ir meilės pamatų. Visokie trustai ir 
sindikatai turės būti suvaldomi ir prižiūrimi.

Uosis.

Žilos senovės gyventojai
s -

*

Nesenai teko man girdėti 
interesingą prakalbą apie da
lyką, kurį męs mažai girdime 
ir apie kurį spauda visiškai 
mažai paduoda. Tai-gi sten
gsiuosi pasidalyti su mūsų 
skaitytojais mintis to garsaus 
mokslininko James J. Walsh 
M. I)., Ph. I)., LL. D., kuris 
nupasakojo apie moksliško vy
rų ištyrinėjimą gyvenimo pri
mityvių žmonių pagal atradi
mus žemės urvuose.

Įvairiose vietose šio pasau
lio, kaip tai Prancūzijoj, Bel
gijoj, Ispanijoj, Anglijoj, ir 
beveik visose žemėse, taip-gi 
ir Amerikoj — valstijose Cali- 
fomijos, Arizonos, Nevados, 
-Colorados, ir Kentuckev’s ran
dasi urvai, kuriuos vanduo 
per ilgus amžius išdirbo, pas
kui nusekdamas paliko augš- 
tai ir sausai. Pamatęs juos 
keliauninkas dyvijas iš didu
mo ir gražumo šių uolų, kurias 
upės ir upeliai, smarkiai plau
kdami, išplovė, išnešdami 
molį ir pieskas, ir paliko tik 
grynus urvus vieno akmens. 
Šie urvai nėra maži kaip kas 
nors nematęs gali pamislyti, 
bet ir yra baisiai didžių, net 
lig 18 mylių ilgio>. Amerikoje 
Mammoth Cave ir’Wyandotte 
Cave yra didžios ir gei^i ži
nomos. Kitas urvas arti Flag- 
staff, Colorado, turi 421 pė
das ilgio ir joje randasi 127 
kambariai, kuriuose gali tilp
ti 1.500 ypatų. Tokių urvų y- 
Ta daug. Vieni mažesni, kiti 
didesni, pagal būdą vietos ir 
vandenių.

Tūkstančiai metų atgal, 
dar prieš civilizaciją Grai
kų ir Romėnų, ir kitų tau
tų, gyveno tuose urvuose 
žmonės, apie kuriuos mums is
torija nieko nepaduoda. Dėl
to per pereitus 50 metų, o y- 
patingai per paskutinius 5 me
tus, stengėsi mokslinčiai ištyr 
rinėti šiuos urvus, ir studi
juoti kokis tai buvo gyveni
mas tų primityvių žmonių. Ty- 
rinėd i, randa jie daug daik- 

nurodo gy-

venimą, ir būdą tų priešisto- 
riškų gyventojų. Randa jie 
vietas kur būtų užgyventa 
kaip miestai. Randa jie ant 
sienų numaliavotas figūras, 
skulptoriškus paveikslus, ir 
kitas žymes, kurios nurodo 
darbą jų rankų. Randa mu
mijas suvyniotas skuroms ir 
kailiniais, plunksnoms ir ki
tais papuošalais. Keletą metų 
atgal rado puikiuose kaili
niuose įvyniotą kūdikį su švie
siais šilkiniais plaukeliais, ir 
maloniu veideliu, kad rodos 
kaip gyvas ir miega. Kitur 
randa lavonus ir kaulus suau
gusių žmonių, iš kurių matyt, 
kad jie nebuvo toki, kaip mūs 
dabartiniai indijonai, nes jų 
plaukai nėra toki juodi ir sto
ri, bet šviesūs ir smulkesni, o 
ypač iš tų ką randa Amerikos 
urvuose. Kaip ilgai gyveno to
kiuose urvuose tie senovės 
žmonės, tūi sunku yra pasa
kyti, bet nurodo šie mokslin
čiai, kad jie būk gyvenę per 
ilgus šimtmečius iki upės nu
stojo bėgę, ir upeliai išdžiūvo, 
ir kada neteko daugiau žuvų, 
nei žolynų, ir su tais drauge 
ir žvėrių, tada apleido po bis
kį tas vietas ir pradėjo kito
kius gyvenimus tvertis geres- 
niose vietose iki išsivystė į ci
vilizuotus miestus ir tautas.

JPer tūkstančius metų tie ur
vų gyventojai gyveno ramūs ir 
linksmi. Jie, užsiimdavo me
džione, ir rėdėsi kailiais,, tų 
žvėrių, kuriuos jie užmušda
vo. Tuos žvėris jie pagauda
vo ir užmušdavo ne su saido
kais ir vilyčiomis, nes dar to
kie įnagiai nebuvo išrasti, bet 
vietoj jų, gaudė jie su gudry
be, tai iškasdami ant takų 
duobes, kurias uždagnstydavo 
šakomis ir lapais. Paskui už
sislėpę kur nors šalyje laukda
vo tie medžiotojai įki eidavo 
žvėrys prie vandenio, ir pama
tę su sykiu išgąsdydavo, o tie 
bėgdami įpuldavo į tas duobes 
ir tada gaudytojai pribėgę su 
akmenimis užmušdavo. Tokiu 
būdu medžiodavo po laukus ir 

žuvaudami po upelius buvo tie

20-00

70.00

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.” 

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

99

KOLEGIJOS FONDAS.
P-lė O. Vasiliauskaitė 

iš Worcester, Mass. su
rinko ........... ’...................

Kun. Aug. Petraitis 
prisiuntė moksleivių pir
miau surinktas aukas ir 
ligšiol stovėjusias kun. 
V. Karkausko globoje

Pirmiau buvo .... 1034.99 
Dabar yra .............. 1124.99

Iš prisiųsto p-lės Vasiliaus- 
kiutės aukotojų sąrašo matyti 
pora stambesnių aukų,kaip an
tai: Vaclovas Palevičius au
kavo $5.00, Petras Palevičius 
$2.00, po dolerį aukavo Stasys 
Kulis ir Izidorius Česnulevi
čius, kiti po mažiau. Tariu 
širdingą ačiū aukavusiems. 
P-lė Vasiliauskiutė jau ne pir
mą sykį prisiunčia Kolegijos 
Fondan dikčiai aukų, suran
kiotų savo apielinkėje. Ją tu
rėti) pasekti ir kitos panelės, 
kurių’ širdyse dar neužgeso 
savo Tautos meilė, kurioms 
rūpi ne vien tik jųjų toaletas 
ir šokių salės bet ir išeivių lie
tuvių reikalai. Sukruskite, 
prakilnios lietuvaitės ir pasi
darbuokite savo Kolegijos 
naudai. Vasaros metu daug 
yra progų prisiminti apie lie
tuvių Kolegiją ir aukų parin
kti išnaudokite kiekvieną pro
gą, kuri pasitaiko piknikų, 
prakalbų ir balių metu. Ypač 
daug galėtų padaryti atostogų 
laike mūsų moksleiviai ir mo- 

į ksleivės. Aukas malonėkite 
siųsti šiuo antrašu:

Rev. J. Misius,
E 1 1 s w o r t h, P a.

v •

” 75c.
” $1.00

du
tris

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

Aš Anatalija Zuranckienė 
paieškau savo tikrų brolių 
Povilo, Antano ir Juozo Kirai- 
lių, paeina iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Vabalninku pa
rapijos, Gumbelių kaimo ;taip- 
gi paieškau pusbrolio Justino 
Lundžiaus ir sesers Alenos 
Lundžiukės. Prašau atsišauk
ti šiuo adresu:

Anatalija Zaranckienė
15 Under Hill Avė., 

BELLOWS FALLS, VT.

iŠsiuntinėjame pranešimus ir 
negavę jokio atsakymo, turė
sime sustabdyti siuntinėjimą 
“Darbininko.”

Taip reikalauja pačtas, o an
tra pabrangus popierai negali
me siuntinėti ant abejo.
•

Kaip gaunate žinią tuojaus 
pasirūpinkite prisiųsti money 
order arba čekį.

Jeigu to negalite padaryti 
parašykite nors kada prisiusi
te pinigus.

Pasitikime, kad mūsų skaity
tojai ir rėmėjai paklausys ir 
nevilkins prisiuntimą.

“Darb.-” Administracija.

Paieškau savo brolio Antano 
Palionio Vilniaus gub., Vilniaus 
pav., 10 metų apie j j nieko ligšiol 
nežinau. Kas apie jį žinote arba 
jis pats praneškite šiuo adresu:

Petronė Palananka,
P. O. Box 168, Poųuonock, Conn.

Paieškau savo brolio V. Oželė, 
Kauno gub., Švėkšną par., pir
miau gyveno So. Bostone, o da
bar nežinau kur. Meldžiu paties, 
ar kas žino pranešti man šiuo ad
resu :

B. Savickienė,
9 Laivrence St., Brighton, Mass.

su kuriais jie lupdavo 
piaustė mėsą ir kitus 

Turėjo jie įvairių 
ir uzbonų dėl

%---------- ---------— —————————
žmonės pavalgę ir apsirėdę.

Žiemos laike, kada negalė
jo išeiti medžioti, daugelis iš 
jų praleisdavo laiką piešdami 
patinkančius paveikslus tokių 
žvėrių kokius jie medžiojo ir 
jų būdą gerai žinojo. Šioj 
tėpliorvstėj tie olininkai buvo 
artistai puikiausi. Nubriežda- 
vo tvirtoms ir tobuloms lini
joms paveikslus įvairių žvė
rių, iš kurių vieni dar lig šiai 
dienai užsilikę, o kiti kurie 
jau senai išnyko, kaip tai 
mamutas, dvikojis, ir kelios , 
veisles tigrisų, vilkų, ir meš- 1 
kų. Tokius žvėris jie galėda
vo nuteplioti sulig kiekvienos 
veislės,’ ir kokiame stovyje 
tik galima pamislyti. Net ir 
sunkiausioj pozicijoj galėjo jie ,į 
nubriežti ir nurodyti jų susi
judinimus, tai gulinčius ty
kiai, tai bėgančius, tai sto
vinčius su raumenais ištemp
tais gatavus mestis ant žmo
gaus, ir iš visokių atžiūrų, ku
rios visiškai nėra lengva nu
piešti. Lig mūs laikų neatsi
randa iš tepliorių tokių, kad 
galėtų numaliavoti tokius to
bulus paveikslus žvėrių kaip 
galėjo tie laukiniai žmonės.

Jų paveikslai, žinoma, nebu
vo nupiešti ant drobulės, kaip 
dabartiniai, bet buvo formos 
iškaltos ir numaliavųtos ant 
akmens, ir jiems buvo kaipo 
langai pažiūrėti į gamtą kada 
dėl oro žiaurumo negalėjo išei
ti laukon. Bemaliavodami jie 
išrado juodą angledarį (Car- 
bon), kuriam vanduo nekenkė. 
Sumaišė jį su rūgštimi ir ki
tais daiktais ir sudarė iš jų 
spalvą juodą, bruną, rausvą 
ir pilką. Tos spalvos 'sumai
šytos su žvėrių taukais pasi
darė geriausia tepyla, su kuria 
išdarydavo visokius dryžius į- 
vairių žvėrių per tai mums 
perstatydami puikiausius pa
veikslus tų žvėrių, kurie jiems 
buvo žinomi. Tie paveikslai 
dar ir dabar yra gerai užsilai
kę per tokius ilgus amžius. Iš 
tų paveikslų vieni yra nepaju
dinami ant sienų akmenyje iš- 
briežti, kiti yra perkeliami 
kaip tai tie kurie yra išbriež- 
ti ant kaulų, dramblio kaulo 
(ivory), ir ant bliūdų. Mažus 
kaulus vartoravo kaipo sagu
tes, su kurioms susegdavo kai-

liūs, kuriais jie buvo apsiden
gę. Tos sagutės nors nedidelės, 
yra išdailintos įvairiais vaiz
deliais mamotų, tigrisų ir ne- 
kurios net su visa kaimene 
briedžių. Taip-gi ir didesni 
kaulai, valgomi indai, ir šauk
štai padaryti iš elnių ragų, vi
si yra puikiai išdailinti to
kiais išbraižymais.

Apart šių paveikslų, mylė
davo tie artistai ir nupiešti 
rundiną formą savo pačios. 
Matyt kad ir jiems kaip ir mū
sų žmonėms geriau patinka 
apskričios ir tvirtos moterys, 
dėlto ir taip pagal idealus ir 
numaliavojo. Taip-gi šis daly
kas nurodo, kad jų moterys 
nebuvo vergės, bet gerai už
laikytos ir riebios. Paveikslų 
iš jaunų merginų mažai randa
si, bet yra, ir kada randa, 
tad nedaug skirias nuo tų pa
veikslų, kuriuos matome ant 
šiandieninių magazinų ir žur
nalų.

Didis yra dyvas kaip tie 
žmonės galėjo numaliavoti to
kius puikius paveikslus tuose 
giliuose ir tamsiuose urvuose, 
kur tamsiausia ant oro naktis 
yra kaip niekas prilyginus 
prie to tamsumo, kuris randa
si tuose urvuose. Nėra jokios 
žymės, kad jie būtų vartoję 
ugnį su dūmais nes sienos nie
kur nėra aprūkę. Turėjo jie 
turėti kokią tai šviesą, kurios 
mes dar nežinome ir negalime 
išmanyti.

Tai-gi tie gyventojai kaip ir 
visi žmonės, reikale, galėjo 
išmislyti daiktus jiems reika
lingus. Turėjo gražiai formuo
tus peilius padarytus iš ak
mens, 
kailius,
daiktus.
valgomų indų, 
vandenio.

Paskui kada įgijo žemės ir 
kada ėmė dalytis ir kariauti 
su kaimynais ir kitais, išra
do šaudomus lankus ir vily- 
čias. Kas tik jiems buvo rei
kalinga jų gyvenime jie sau 
išmislino. Jei sulyginsime jų 
išradimus ir jų pažangą su 
mūsų, tai matysime, kad mes 
ne ką augščiau stovime už 
juos- Jie ugnį išrado ir ją 
sutvarkė. Kokia būt mūs ci
vilizacija be ugnies Kur būt 
mūs dirbtuvės, kur būtų mūs 
traukiniai, laivai, tiltai ir 
milijonai įvairių mašinų, ku
rios iš geležies yra padaroma? 
Sulyginkime jų vaikus su mū
sų. Duokim sau, kad jų vai
kai būtų dabar atvesti į mūsų 
mokslaines, kaip jie stovėtų? 

Ar jie prasčiau mokytųsi kaip 
.mūs vaikai? Mokslinčiai iš
pažįsta kad ne. Tame yra 
klausimas ar męs ištikro pada
rėme progresą ar ne. Medžia
giškai - turtu, teisybė, pada
rėme; biskį ir filozofijoj pa
žengėme pirmyn, bet abelnai 
kalbant ne. Taip-gi iš atžvil
gio ant žmogaus protavimo ir 
jausmų. Žinome kas buvo kal
bama ir rašoma trys metai at
gal apie svieto pakilimą civi
lizacijoj. Buvo tariama dau
giau negrįžti prie barbarišku
mo, nekariauti tauta prieš tau
tą, ir net nelaikyti kareivių, 
nedirbti ginklų, bet visoms 
žemėms sutarti gyventi vi
suotiname ir gražiausiame su
tikime. Bet dabar matome 
kas darosi tarp tų pačių taip 
sakant kultūriškų tautų, ku
rios taip nesenai garsino pata
rimą, kad'tai svietas jau yra 
pasirengęs tokią taiką priimti. 
Matome šiandie kaip tos že
mės su žvėriška neapykanta 
kariauja viena prieš kitą ne
žiūrint ant tokio didžio krau
jo praliejimo jaunuomenės, ne
žiūrint ant kruvinų ašarų tų 
šeimynų, kurių sūnūs padėjo 
gyvastį ant karės lauko, ir ne
žiūrint ant to, kad tie patys 
esanti tokioj nelaimėje, dar v- 
ra apsunkinti badu. Dėlto y- 
ra aišku, kad svietas neišsito
bulino, bet taip gyvena kaip 
ir tie urvų gyventojai gyven
tų, jei jie būtų užsilaikę lig 
mūs amžiaus.

L. VYČIŲ PARODA.
L. Vyčių parodos rengimo 

komisijos nutarimai gegužio 
11 d. 1917 m., Ap. P. Šv. sve
tainėj, Brooklyn, N. Y.

Susirinkiman pakviestas 
kun. N. J. Petkus priimtas į 
komisiją. Iš komisijos atsilan
kė sekantieji: kun. N. J. Pet
kus, P. V. Lisauskas, p-lė V. 
Abraičiutė, P. Bendoravičius, 
J. K. Miliauskas.
Nutarimai:

1. Parodos vieta augščiau 
minėtos par. mokyklos kamba
ryj-

2. Lėšų padengimui nutarta 
įžanga į parodos salę 25c. Vai
kams virš 6 metų po 10c.

3. Garsinti parodą ir svetim
taučių laikraščiuose ir leist vi
sus kartu per 3 dienas į paro
dą.

4. Paskirta 5 dovanos atsižy
mėjusiems savo gabumais ar
ba išdirbiniais parodoj. I auk
so medalius, II sidabro meda
lius. Kitos pagal vertę nužiū- 
rėtojų bus suteiktos. Nutarta 
toliaus garbės laiškai suteikti 
pagal teisėjų nužiūrėjimą.

5. Į teisėjų komisiją paskirta 
kun. N. J. Petkus ir,J. B. Kau
pas. Reikalingą skaitlių pa
skirs L. Vyčių apskritys.

6. Nutarta dalyvaujantiems 
parodoje su savo išdirbiniais 
iškaščius apmokėti už persiun
timą pačta ar expresu.

7. Visus siuntinius apsiėmė 
priimti kun. N. J. Petkus į sa
vo ntamus ir apsaugoti. Pa
roda tęsis liepos 23, 24 ir 25 d. 
(Kongreso laike). Kurie ma
note dalyvauti L. Vyčių paro
doj su savo išdirbiniais visus 
dalykėlius, išdirbinius siųski
te sekančiu adresu: L. Vyčių 
Rengimo Komitetas, 259 No. 
5th St., Brooklyn, N. Y.

I
Visokiais parodos reikalais 

kreipkitės augščiau minėtu 
adresu.

8. Siųsdami parašykite aiš
kius antrašus. Parodon bus 
priimami tik L. Vyčių išdirbi
niai. Siųsdami visados gerai 
aptaisykite daiktelį, kad nesu
daužytų, nesusilaužytų ar bent 
nesusiterštų.

Nuoširdžiai kviečiame visas 
Liet. Vyčių kuopas ir pavie
nius narius ir nares joje daly
vauti. ■ ♦'

Rengimo Komisijos Valdyba:

Pirm. J. K. Miliauskas, 
Rašt. P. V. Lišauskas.

Paieškau Jono PaulaieiO Kauno 
gub., Raseinių pav., Jurbarko 
pav., Greičių kaimo. Malonėkite 
atsišaukti šiuo adresu:

A. Vabale,
933 W. Main St., Norristown, Pa.

Paieškau lietuvio barberio. Dar
bas ant visados. Mokestis gera.

T. Balkus,
145 E. Meriinack St.,Lowell,Mass.

NUO ADMINISTRACIJOS.
Šiuomi pranešame visiems 

savo skaitytojams, kurių pre
numerata pasibaigė arba jau 
baigiasi, kad pasiskubintumė
te atnaujinti, nes mes kaip tik

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.: —- K. Smigelskis,
1 Eilėn St.,

Carrick Pa., 
Mt. Oliver St.

Prot. Sekr.: — J. Packevich, 
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 AVrights St.,

P. Kildušis, 
1811 Wharton St., 

Pittsburgh, Pa.

K. Vieraitis, 
1717 Arcena St.,

N. S. Pittsburgh, Pa. f
Janitor: — J. Tamkevičia, 

2025 Jane St., 
Marshal: —

C. Patckevich, 
1908 Merriman St.,

M. Bražinskas, 
1110 Freyburg St., 

Pittsburgh, Pa.

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

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

Mes stengiamės kiekvieno lietuvio atkreipti aty- 
dą 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 žemė yra puiki ir derlinga, juod
žemis, apačioje su moliu; visokie javai puikiai dera.

Šios farmos randasi pačiame viduryje Wiscon- 
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 sklypą 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 der

mes
negalite nuspręsti šių farmų gerumo ir žemės 
lingumo. Dėl platesnių žinių rašykite laišką, 
suteiksime sąžinišką patarimą.

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

Reikalaujame agentų kiekviename mieste, 
mokestį agentams duodame gerą.

Už-

y'

«

J
1

■*’ t

t
Y
Y
Y
Y❖ 
t
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
y
Y
Y
Y
Y
X 
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

i

i

PIRKITE RAKANDUS LIETUVIŲ RAKANDŲ |
KOMPANIJOS KRAUTUVĖJE. j

I (

Gausite teisingą ir prielankų patarnavimą. {
Prašome ateiti ir prisižiūrėti mūsų kainoms. ;

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

naujausios mados rakandais, tai nieko nelaukdami )[ i 
nusipirkite iš

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

A. Ašmenskas ir
. Vedėjai:

Jonas L. Petrauskas.
A Vaškelis. |«0MMe

tų, k
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Vietines žinios.
Svarbūs nutarimai. L. D: S.

1-ma kuopa laikė savo mėnesi
nį susirinkimą gegužio 27 die
ną, šv. Petro parapijos bažny
tinėje salėje. Į susirinkimą 
atsilankė žymus narių būrys 
ir po trumpų pasikalbėjimų 
nutarta birželio 24 dieną šauk
ti Bostone Naujosios Anglijos 
L .D. S. kuopų atstovus ' ir 
tverti apskritį, kuris galėtų 
pasekmingiau sutvarkyti Nau
josios Anglijos lietuvių darbi
ninkų reikalus. Nuo pirmos 
kuopos į Apskričio suvažiavi
mą išrinkta 12 delegatų.

Paskiaus išklausyta raportų 
įvairių komisijų ir dar paskir
ta delegatai į LDS. 2-rą Sei
mą, kuris įvyks Newarke, N. 
J. liepos 16 ir 17 d. Delega- 

* tais bus kun. F. Kemėšis, M- 
Žioba, J. Petrauskas, plė O. 
Meškauskaitė ir J. E. Karosas.

Pasitarus dar apie lietuvių 
darbininkij reikalų geresnį su
tvarkymą susirinkimas užda
ryta.

Matas.

Nei šis-nei tas. So. Bostono 
liberalai Lietuvių Salėje pa
rengė p. St. Šimkui prakalbas 
gegužio 27 dieną. Šiose pra
kalbose Šimkus savę teisino, 
o kitus kaltino, vpačgi užsi
puolė ant vieno laikraščio išva
dindamas jį “dvokiančiu” ir 
tam panašiai. Kad toks p. 
Šimkaus veikimas yra netin
kamas daiiinįnkui ir kultūriš
kam žmogui niekas neabejoja. 
Ir pats Šimkus tą pripažino, 
savo prakalboje pasakydamas 
kad jis (Šimkus) esąs nei šis 
nei tas.

Žmoniij į prakalbas buvo su
ėję apie 200, aukų surinkta 
82 doleriu. Jei p. Šimkus bū
tų buvęs kad ir laisvamaniu, 
bet tikru dailininku ir mylin
čiu savo tautą — be abejonės 
kitaip ir Bostono lietuviai jį 
būtų sutikę. Dabar-gi sulig 
Baltraus ir kepurė.

Stasys.

So. Bostono Vyčių 17 kuopa 
susirinkime laikytame gegužių 
27 dieną bažnytinėje salėje, 
svarstė išimtinai išvažiavimo 
reikalus. Paskirta darbinin
kai ir nustatyta kur kam rei
kės dirbti.

Paskiaus išklausyta visų ko
misijų raportų iš kurių paaiš
kėjo, kad viskas einasi tvar
koje ir galima iš išvažiavimo 
laukti gerų pasekmių.

Narių į susirinkimą atsilan
kė kodaugiausia; gal priežas
timi tam buvo lietus.

Narys.

■4 \ '-■y"’"

------CAMBMBfll, MA8S.
Svarbus susirinkimas.

L. D- S. 8-ta kuopa mėnesinį 
savo susirinkimą laikys nedė
lioję birželio 3 d., Institute sa
lėje 271 Cambridge St Prasi
dėsi 1:30 vaL po pietų.

Visų narių meldžiame atsi
lankyti į šį susirinkimą, nes 
bus svarstoma kas link L. D.
S. Seimo.

Taip-gi bus rinkimas dele
gatų į L. D. S. apskričio suva
žiavimą, kuris įvyks 24 d. bir
želio, So. Boston, Mass.

Kp. Raštininkas.
Pasarga. Viršminėtos kuo

pos susirinkimas buvo šaukia
mas praeitą nedėlią (speciaja- 
liškas, ne mėnesinis.

P-lė Ruth Madeline McShane.

Pirmas metinis karnavalas bu
vo gegužio 25 d. š. m. Munici- 
pal salėje mokinki p-lės R. M. 
McShane.

P-lė R. M. McShane yra jau
na 16 metų, turi daugiaus kaip 
60 mažų mokinių.

Tą vakarą turėjau progą pa
matyti jaunas gabiai išlavin
tas šokėjas.

Vakarą atidarė Edward P. 
Barry buvęs liutenantas-valdi- 
ninkas.

Labai prijuokino publiką 
maža 4 ar 5 metų mergaitė, 
kuri taip gyvai atliko savo už
duotį.

Programas buvo gana ilgas 
nuo A iki Z ir tęsėsi net nuo 
8:30 iki 11:30 vai. nakties.

Mažos mergaitės dalyvau
jančios programe, gavo beveik 
visos, kurios geriaus atliko po 
gėlių bukietą.

Ant užbaigos mažos mergai
tės buvo apsirengusios įvairių 
tautų kostiumais ir vėliavomis 
rankoje šoko kiekivenos tau
tos šokį.

Nebuvo parodoje lietuvių, 
rusų, lenkų, vokiečių ir aus
trų.

Pasibaigus programai nuo 
12 vai. nakties buvo šokiai iki 
1 vai.

Publikos buvo apie 1000.

__________________   ■Jk 'M.i.lK-A. X JtJULOtUCU 1 , .
Grafino ir naudingas prakal

bas gegužio 27 dieną pobaž- 
nytinėje salėje parengė Lietu
vos Dukterų Dr-ja po globa 
Motinos Švenčiausios. Kalbė
jo Woreesterio klebonas, kun. 
J. J. Jakaitis apie Lietuvos 
reikalus ir blaivybės idėją. Sa
vo gilioje ir turiningoje pra
kalboje abu dalyku puikiai iš- 
aiškiho ir skaitlingai susirin
kusiai publikai daug naujų ir 
prakilnių minčių inkvėpė. 
Gerb. kalbėtojo žodžiai vi
siems patiko. Iš merginų šio
se prakalbose šauniai pasirodė 
p-lė O. Paulaičiukė, kuri atsis
tojus pirmą syk ant estrados 
prieš labai skaitlingą publiką, 
pasakė gana ilgą prakalbėlę 
apie draugijų svarbą ir visas 
moteris ragino dėtis prie nau
dingų organizaiijų. P. A. F. 
Kneižis keliais žodžiais išreiš
kė pasitenkinimą iš taip dide
lio publikos susirinkimo ir da
vė keletą patarimų.

Protarpiais prakalbų daina
vo šv. Petro parapijos bažnyti
nis choras p. M. Karbausko 
vedamas. Pirmoji daina kiek 
silpniaus išėjo, užtai sekančias 
buvo labai geros ir publika 
chorą pavaišino gausiais ap
lodismentais.

Prakalbas smagiai paįaviri- 
no p-lė A. Grabijoliutė, kuri 
savo deklemacijomis bostonie
čius vis labiau pradeda žavė
ti ir patraukti. Maža tai mer
gaitė, bet kaip atsistoja ant 
estrados ir pradeda deklemuo- 
ti, tarsi kokia prityrusi akto
rė prieš publiką stovi. Balsas 
ir judėjimai visai geri.

Prakalbas vedė p. M. Aš- 
mianskienė, Lietuvos Dukte
rų Dr-jos pirmininkė ir visuo
met sumaniai pataikė kalbėto
jus ir kitus vakaro programo 
išpildvtojus perstatyti.

Rods .ir narių draugija iš tų 
prakalbų susilauks nemažai. 
Publikos buvo apie kokius 700 
žmonių.

Klausytojas.

Gegužio 26 dieną savo para
pijos salėje Norwoodo lietu
viai (Vyčių kuopa) sulošė 
“Genovaitę.” Lošimasv išėjo, 
nežiūrint daugelio trukumų, 
gerai. Plačiau apie veikalą 
žadėjo parašyti Norvoodo ko
respondentas, aš-gi, kaipo sve
čias turiu tik tiek pažymėti, 
kad visiems buvo smagu žiū
rėti, kaip Norwoodo lietuviai 
rimtai ir naudingai savo tau
tos labui dirba.

Buvo taip-gi deklemacijų, 
dainų ir prakalbėlių. Vakarą 
vedė p. J. Jaroševičius, S. L. 
R. K. A. pirmininkas. Žmonių 
buvo prisirinkę nemažai.

DARBININKAS_______

Petras Kripaitis nesenai iš
važiavęs iš So. Bostono į ka
riuomenę siunčia iš New Bo- 
cnester, N. Y. visiems savo pa
žįstamiems So. Bostone ir ki
tur labų dienų. Netrukus jis 
bus išsiųstas į Panama Canal, 
kur atlikinės karišką tarnys
tę.

BRIGHTONO 
KAMPELIS.

[Nuo mūsų korespondento.]

L- D. S. 22 kuopos svarbus 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
pėtnvčioje, birželio-June) 1 
dieną Lietuvių Svetainėje, 22 
Lincoln St., Brighton, Mass.

Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Šiame susirinkime bus taria
ma daug svarbių dalykų, taip
gi bus renkami delegatai į a- 
teinantį L. D. S. seimą. Bus ir 
kitokių reikalų.

Visi nariai ir narės malonė
kit pribūti ir naujų narių atsi- 
veskit prirašyti prie L. D. S.

Nuoširdžiai visus kviečia
Valdyba.

Lietuvių Kooperacijos šokiai, 
kurie buvo gegužio 22 dieną, 
utarninko vakarą, nenusisekė. 
Publikos visai mažai buvo. 
Vos apie 32 vyru ir 19 mergi
nų tesusirinko- Muzikantai 
buvo labai geri. Griežė p. J. 
Morkūno orkestrą iš So. Bos
tono.

Būtų geistina, kad į tokius 
linksmus šokius kuodaugiau
sia jaunimo atsilankytų. Da
bar kurie nebuvot — gailėsi- 
tės.

Susirinkimas šv. Jurgio dr- 
jos atsibuvo gegužio 25 d. Lie
tuvių Svetainėje, 22 Lincoln 
St. Buvo renkamas naujas 
protokolų raštininkas, nes se
nasis išvažiavo į kitą miestą. 
Rinkimai buvo vieši. Pirmas 
kandidatas J. Malukas gavo 
balsų 49; antras kandidatas p. 
Petronis gavo balsų 9; trečias 
kandidatas J. Grigas gavo 
balsų 2. Protokolų raštininku 
likosi išrinktas J. Malukas. 
Toliau buvo priimami nauji 
nariai, kurie prisirašė per 
prakalbas: išviso 27. Beveik 
visi buvo priimti, kurie tik 
buvo atėjg.

Dar buvo renkami darbinin
kai ant baliaus, kuris bus ge
gužio 3 Od. Išrinkta visi ga
būs, jauni vyrai, kurie, žino
ma, stengsis publikai ir sve
čiams patarnauti kuogeriau- 
sia.

Kviečiama ant baliaus kuo
daugiausia atsilankyti.

\

Garnio pėdsakas. Vargiai 
kas ‘subytis” “Brightono” 
garnį. Šįmet garnys atnešė 
trims Brightono lietuvaitėms 
merginoms po prezentą — gy
vą naštą. Bėda ir vargai mer
ginoms, kad neapsisango nuo 
nelaimių. Su garniais reikia 
būti atsargesniems ir su bile 
kokiais vaikėzais nedraugauti 
nes iš to nieko gero neišeina.

DELEI ŠAUKIAMO AMAT
NINKŲ SUVAŽIAVIMO. 
Newark, N. J. liet, amatnin- 

kų B-vė atsišaukia į amatnin- 
kų kuopas ir pavienias ypatas, 
kad išreikštų savo nuomonę 
ar reikalinga būtų šaukti a- 
matninkų suvažiavimas, laiką 
skyrėm 30 d. gegužio ir iki 16 
d. gegužio, nieks nei per laik
raščius nei per laiškus ligšiol 
nepritarė.

Tad laikytam susirinkime 16 
d. gegužio savo sumanymą ati- 
dėjom iki neapribuoto laiko. 
Tad mes Newarko amatninkų 
B-vė pasiliekame veikti savai- 
mi ant toliau. Jei panašų.su
važiavimą rengs kitos B-vės, 
tai mes pilnai pritarsime ir 
remsime.

Nevarko Amatninkų B-vė 
F. M. Petralionis, 

127 Devon St,, Kearney, N. J.

Centrai Spa. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Kampas Dorchester Street.

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rusių SAL
DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ice 
-cream), SODA ir CIGARŲ.

i Taipgi įvairių
FRUKTŲ-VAISIŲ. 

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032

Dr. Paul J. Jakmauh , 
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
| Nuož iki S po piet. Nuo 7 iki 8 vakare 
|6O9 BR0ADWAY Cor. G ST. SO. B03TON. 

Tel 602 S. B.

Tel So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima susikalbėti ir lietuvisskai. 
Ofiso valandos:

Ryt os iki 9 vai.
Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

PARSIDUODA namai 
su 9 kambariais už $2.500.00. 
Taip-gi dėl dviejų familijų na
mai, 4000 pėdų žemės už 
$3.000.00. Netoli Franklin 
Field. Norintieji pirkti kreip
kitės prie:

U. S. Engraving Co.
333 Washington St., 

Boston, Mass.

Nusipirk mosties.
Tai BU8I GRAŽUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyra 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 
štampo ms?

J. RIMKUS
P. O. Box 36, Holbrook, Man

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofito odynoe Gvdo viaokiaa llgae
1-3 P. M. 7-9 P.M. Priekin* Akiniu*.

419 Boylston St, Boston, Mass.

>rn 50xJokiŲ 
saus mokės- 
čių nėra.

jELLISMcCLEARYCOį
u Prirengiam pilnai $150.00 H 
olaidotuves už f
į jUžtikrinan- 
Hti gvaranti- 
(j a arba vi-
II sai nemokėkite.
i j Tel. Back Bay 6722

J1666 Washington St. Boston. ”
e®©®©®®®®®©©®®®©©®©®®®®©®®

Rusiškos ir Turkiškos
MAUDYKLES.

11 Savoy St., Boston, Mass.
Tarpe YVashington Str.

ir Harrison Avė.,

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

Atdaros dienomis ir nak
timis dėl vyrų ir moterų. Pri- 
vatiški miegami kambariai.

ĮŽANGA 30 centų.

PIRMO' KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuoj ame.

DR. W. T. REILLY į
469 Broadway,So. Boston,Mass.;

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos NediBomi.
nuo 9 vaL ryta nuo 10 vai ryta
iki 8 vaL vakare. iki 4 vaL vakare.

Didžiaasia Rakandą 
Vertė!

Niekur kainos negali būti 
sulygintos Bostone su 

mūsų kainomis.
75c. Linolėja (tinbtami) 

35c. mąstąs.
$24.00 Geriausi vaikų veži

mėliai (Carriages) $16.50
$ 6.50 Geležinės lovos............. 4.7&

20.00 Bresinės lovos ............13.85
15.00 šaldytuvai (Refrfgur-

ators) ............................. 10.50
5.00 Minkštais viriais ir a-

pačia šieninkai (mat- 
resses).............................. 3.75

13.00 Ąžuolinės kamodos... 8.85 
24.00 Aks. karpetos 9K12..JL7.50 
14.00 Vilnonės ar valakni-

nės .................................. 10.95
7.50 Sulenkiami vežimėliai

vaikams ....................... 5.95
35.00 Ketvirtainės ąžuolinės

šėpos................................26.75

Mes parodysime daugiausia ir 
pilnai pripildytus namus įvairios 
rūšies rakandais So. Bostone.

Turime šimtais visokių rakandą 
nupiginta kaina, kuriuos mes 
kiekvienam išrodysime ir taip-gi 
jų kainas.

MES GVARANTUOJAME UŽ 
KIEKVIENĄ PARDUOTĄ RA
KANDĄ.

James Ellis Co
Kampas B ir B\vay„

SOUTH BOSTON.

PINIGAIS ARBA ANT
IŠMOKĖJIMO.

ATDARA: Panedėlio ir Su
batos vakarais.

Lietuviska-Polska 
LIGONINĖ.

197 Broadway, S. Boston. Mass-
Telefonas~S. Boston 1194-ur 

Daktarai dieną,įr naktį-

J THEMAGIC SHOp"
I Pirmas Amerikoj lietuvy* uždijo magijos 
z dirbtuvę. Dirba visokių štoku daiktas. Jei 
I nori gauti itukų katalogų, prisiųsk štampų 

ir tuoj ganai. Adresuokite taip:
THB MAGIC SHOP,

į P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS
O—.—-------------------- — ■- -

Bell Phone. Dfckinson 3996 M. 1

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. BroadSt, Philadelphia, Pa J 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy- 

Įru, moterių ir vaiku. Daro operacijas.
Ofiso valandos: 9-11 rito. 2-4 po piet. 7-9] 
vakaro. xedelioms: 9-11 rito 1-4 popiet. 1

«

» < i

Tel. So. Boston 620
Prieinamiausias ir tinkamiausias darbininkams laikraštis

“DARBININKAS”
EINA UTARNINKAIS, KETVERGAIS IR SUBATOMIS.

’ -------------------------------------- “---------------------------------------------------------------------------- ,

Kiekvienas darbininkas turėtų skaityti ir platinti “Darbininką.”
“Darbininkas” tinka gražiuose namuose, taip-pat ir surukusioje grintelėje 

Jame visuomet rasite gražių, naudingų ir pamokinančių pasiskaitymų. Reikalauk vieno numerio pažiūrėjimui dykai 
'Prenumeratos kainą rasite ant 1 ir 2 puslapio.

Kas prisius mums 10 adresų savo drangą ar pažįstamą, kurie dar neskaito “Darbininko,” gaus 25c vertes gražią knygą. 
Knygų paskirta išdalinti dovanai daugiaus kaip 1000 egz.

Pinigus, money orderius arba čekius, siųskite šiuo adresu.
“DARBININKAS

242 W. Broadway St «


