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Gen. Aleksiejev, buvęs vy 

riausiu vadu dabar yra vai 
džiai patarėju karinuose rei
kaluose.

Italijoj Genuos mieste min
kštųjų anglių tonas kaštuoja 
$90.

Tai ten taip sakant pini
gais kūrenama krosniai

Žvirblis, Pub. Co.
242 W. Broadvay, 

So. Boston, Mass.

KIEK ĮSTOJO LIU O EI
NORIŲ.

Petrorado uoste ištiko eks
pliozija ir buvo kilęs gaisras 
Gaisras sunaikino daug amu
nicijos, kuri tik ką buvo at
vežta iš Anglijos.

PRIEŠ NEUŽSIRE 
GISTRAVUSIUS.

Suv. Valstijų atstovų rūme 
atstovas Taylor inešė bilių, ku
riuo būtų uždrausta sugrįžti į 
Suv. Valstijas tiems, kurie 
pabėgo užsienin, kad išvengti 
užsiregistrimimą.

REZIGNAVO.
Išnaujo rezignavo Rusijoj 

gen. Gurko.

Nuo balandžio 1 d. į Suv. 
Valstijų armiją liuosnorių įs
tojo 105-937.

Rusijoj laukiama naujos 
revoliucijos Suv. Valstijos gabena mais

tą ir kitas karines reikmenis 
Francijon. Pirmas garlaivis 
Jupiter su javais jau laimin
gai pasiekė Francijos uostą. 
Amerikos kariuomenei Franci- 
joj jau nuskirtos vietos. Ne
trukus turbūt jau atvyks Fra
ncijon Suv. Valstijų gen. Per- 
shing su savo armija. Pary
žiuje Amerikos kariuomenė 
darys didžiausią parodavimą. 
Gen. Joffre prigelbės Ameri
kos kariuomenei susitvarkyti.

Petrograde amunicijos ir ki
tose karimi) reikmenų dirbtu
vėse darbai pradėjo eiti. Dar 
bininkų reikalavimai išpildyti 
ir įvesta šešių valandų darbo 
diena.

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 
1.1 Parodysime ką ir kaip reikia auginti.

Taipgi mes pardūodame 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.

Delei platesnių informacijų kreipkitės šiuo 
adresu:

NORI SUSKALDYTI 
RUSIJĄ.

ji pradėjo riaušes 
žyti strytkarius. 
plikais kardais kareiviai vaikė 
riaušininkus. Tai daugelis 
raudonųjų su raudonomis gal
vomis sugrįžo, nes kareiviai 
kardais švaistėsi ir daugeliui 
perkirto galvas.

NU S KANDO SUBMARINĄ.
Suv. Valstijų vienas gink

luotas garlaivis susitiko vo
kiečių submariną Abu ėmė 
šaudyti. Tai tas šaudymas 
tęsės net pusantros valandos. 
Vienas šūvis iš Amerikos gar
laivio pataikė ir nuskandino 
submariną-

Reikalaukit ‘ ‘ Žvirblio ’ ’ ir 
skaitykit “Žvirblį” visi.

PROTESTUOJA.
Talkininkų ministeriai — 

Francijos ministeris Thomas, 
.Anglijos Henderson, Belgijos 
Vandervelde esantieji Petro
grade pasiuntė Darbininkų ir 
Kareivių Tarybai prieš jų šau
kimą talkininkų atstovų kon
ferencijos apkalbėjimui taikos 
išlygų.

AMERIKOS SOCIJA
LISTAI SKALDO SI.

Amerikos socijalistų parti
ja baigia suskilti. Išstojo iš 
jos keletas žymiausių socijali- 
stų, keletas žadama išbraukti 
iš partijos už jų aitrias kriti
kas ir dabar Californijos soci
jalistai pasiuntė pildomajai 
partijos Tarybai ultimatumą, 
apreikšdami, jog išstos visi iš 
partijos, jei neatšauks rezoliu
ciją prieš kareiviavimą.

Amerikos socijalistų parti
joj viešpatavo kaizerinė dva
sia ir dėlto dabar kįla suiri-

Anglai Francijoj ir Belgijoj 
pradėjo labai smarkų ofensy- 
vą. Iš pradžios atvėrė praga
rinę ugnį. Pranešama, jog 
ligšiol dar niekuomet nebuvo 
tokios baisios ugnies, kaip 
šiuo kartu. Vien požemėse po 
vokiečių drutvietėmis anglai 
buvo pakasę 1.000.000 tonų 
baisiai eksplioduojančios me
džiagos ir vienu kartu tos mi 
nos buvo susprogdintos.

Ant 9 mylių fronto angai? 
veikė ir darė atakas. Paėmė 
tris sodžius, 5.000 vokiečių ne
laisvėn ir daug armotų.

Artilerijos veikimas ir minų 
sprogimas buvo toks nesvietiš
kas, jog pragarinis trenksmas 
buvo girdimas Anglijoj. Ang
lijos premieras Lloyd George 
klausė to baisaus trenksmo. 
Tas bombardavimas prasidėjo 
3 vai. naktį ir Lloyd George 
reikalavo, kadrprieš-tą valan
dą jį pažadintų. Nuo Londono 
iki mūšio lauko yra 140 my
lių.

Garsus francūzas Andre 
Cheradame, didis žinovas vo
kiečių politikos, apreiškė, jog 
Vokietija veik pasiekė tą, ką 
ji tikėjosi pasiekti jau 1901 
metais- Vokietija jau globo
ja visą centralinę Europą. Cen- 
tralįnės Valstybės — Vokieti
ja, Austro-Vengrija, Bulga
rija ir Turkija kasmet sutei
kia 1.300.000 naujų rekrutų. 
Dabar jau Centralų Valstybių 
nesą galima priversti badumi.

KAS BUS PO REGIS
TRACIJOS.

Dabar po registracijos pra
sidės ėmimas armijon Bus 
nuskirtos tam tikros komisi
jos, kurios tyrinės ir priimi
nės vyrus armijon. Dar ne
paskelbta taisyklės pagal ku
rias bus priimami, kokie bus 
brokuojami ir kokie paliuo- 
suojami. Dar praeis turbūt 
čielas mėnuo, kol “prijomas” 
prasidės. '

Laike registracijos į klau
simą — ar turi kokiuos išsi
kalbėjimus prieš kareiviavimą 
daugelis padavė juokingų ir 
keistų atsakymų. Vienas So. 
Bostone negalįs, nes jam pil
vą skaustą, atnras pasakė, 
kad jis esą vegetarijonas. O 
Sonthbridge vienas pasakė, 
jog turįs užlaikyti pačią ir du 
arkliu. Pati sakė galėtų sau 
rodą duoti, bet arkliai tai vi
sai ne.

Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, nes 
tai puikiausias “O verland” firmos, septyniems 
žmonėms važiuoti.

Į šliūbą važiuodami, imkite “Darbininko” au
tomobilių. . \

Kam reikia kūdikis prie krikšto vežti 
sakykite “Darbininko” automobilių.

NAUDOKIS PROGA — TAUPYK PINIGUS.
Užsisakykite iš anksto, jeigu norite važiuoti 

gražiausiu “Darbininko” automobiliu, kuris lekia 
vėjo greitumu.

Su užsakymais kreipkite^ šiuo adresu:
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Registracija birželio 5 d. pa
rodo, jog 60 nuoš. visų užsi
registravusių nurodo įvairias 
priežastis paliuosavimui. Val
džia apreiškia, jog nesitikėjo 
tokio didelio nuošimčio. Ži
noma didelė daugbė prašė pa- 
liuosuoti dėl menkų priežasčių 
ir į jas nebus atkreipta atyda.

Pirmiausia bus paimta armi
jon 500.000 vyrų, o vėliau an
tra tiek bus paimta, kuomet 
prezidentas pamatys reikalą. 
O užsiregistravusi!) yra 10.- 
000.000 su viršum. Todėl tik 
dešimta dalis iš užsiregistra
vusių dabartiniu laiku tebus 
paimta.

Jei nebūtų imta tų, kurie 
prašė paliuosavimo, tai dar 
liktų 4.000.000. Iš tų bent pu
sė bus išbrokyta. Tai dar lik
tų 2.000.000 vyrų. O šiuo tar
pu težadama imti tik 1.000.- 
000.

APSIRGO NUO DEGTINES.
Vienu sykiu Rusijos fronte 

apsirgo 1.000 kareivių ragavę 
degtinės. .

Švedijos raudonieji socija
listai varė agitaciją tarpe dar
bininkų ir kurstė paadryti u- 
tarninke demonstaciją prie 
parlamento ir reikalauti di
desnių algų ir trumpesnių va
landų. Kaikurie agitatoriai 
kurstė prie riaušių. Minėtą 
dieną minios ėjo linkui parla
mento namų. Bet ten stovėjo 
kariuomenė ir policija. Mi
nios norėjo prasibrukti, bet 
nebuvo leista. Tai raudonie- 

— ėmė lau- 
Tuomet su-

Iš Kopenhageno atėjo ži
nia apie naują Vokietijoj ju
dėjimą dėl taikos. Susidarė 
tam naujas Neprigulmingas 
Komitetas. Tasai komitetas 
turėjo susirinkimą Essene. 
Svarbiausysis kalbėtojas nu
rodė, jog padaryti atskirą 
taiką su Rusija yra tuščios pa
stangos. Bet Vokietija, sa
kė jis, turi pasinaudouti iš 
Rusijoj esančios netvarkos. Sa
kė, kad Vokietija turi kreip
tis prie finų ir prie ukrainie
čių su taikos pasiūlijimu. Sa
kė, jog Finlandija ir Ukraina 
lengvai pasiduotų atkirsti nuo 
Rusijos . 0 Lietuvą ir Kur
šą Vokietija turinti sau pasi
laikyti. Be to Vokietija tu
rinti pasilaikyti sau tas Ru
sijos kolonijas, kur vokiečiai 
gyvena, o vokiečių Rusijoj y- 
ra į 2.000.000.

Antru kalbėtoju buvo Mar- 
burgo universiteto prof. Busch 
J.is sakė, jog Vokietija turės 
išplėšti didelę kontribuciją. 
O visokios sutartys apie nusi
ginklavimą nevertos nei tos 
popieros, ant kurios jos para
šytos.

7. “Žvirblio” kronika.
8. čiučiu-liuliu, pons Mockuti

(piešinis).
9. Baisus atsitikimas.

10. Laiškai iš Rytų ir Vakarų.
11. Kapai, “proščai,” Marsas ir 

talkininkai (piešiniai).
12. Aukso galybė.
13. Specijalė telegrama.
14. Socijalizmo mokslas.

Pavienių numerių kaina
10 centų.

Metams.................$1.00.
Antrašas:

Iš naujo užsiminė apie 
Lietuvos prijungimą

Amerika turės suteiktididžią 
talką ..ĄL......

DEMONSTRACIJOS RA
MIAI PRAĖJO!

Birželio 6 d. visuose Norve
gijos miestuose buvo padary
tos demonstracijos prieš pra
gyvenimo pabrangimą. Sos
tinėj Christianijoj demonstra
ntų buvo į 40.000. Visur ra
miai apseita.

“ŽVIRBLIAI” VĖL 
ČIRŠKA.

“Žvirblio” numeris 6-tas už 
birželio mėnesį jau išėjo iš 
spaudos. Šis numeris yra in- 
domiausias, gražiausias ir tu
riningiausias, nes jame telpa 
pastarųjų zdienų svarbiausi ap
rašymai ir nuotikiai iš Ameri
kos- lietuvių gyvenimo.

Suv. Valstijų karės departa
mentas paskelbė, jog Amerika 
turės talkininkams suteikti 
daug pagelbos. Taip turi būti 
dėl to, kad Rusija ištižo ir 
jau kariniai ekspertai sako, 
jog nėra vilties, kad Rusija 
atsitaisytų ir galėtų bent kiek 
smarkesnį pavojingą vokie
čiams ofensvvą pavaryti. To
dėl vokiečiai galėjo apie 2.- 
000.000 kareivių paliuosuoti 
Rusijos ilgame fronte ir su
stiprėti Francijoj. Tos prie
žasties delei talkininkų ofen- 
svvas Francijoj negalėjo iš
duoti tokius vaisius kokių bu
vo tikėtasi.

Iš Suv. Valstijų ilgainiui rei
kės nugabenti Francijon bent 
2.000.000 kareivių.

Anglija Francijoj turPl.500.- 
000 kareivių, o namie Jar turi 
apie 2.000.000. Namie juos lai
ko, kad bijo vokiečių netikė
to įsiveržimo Anglijon-

Dabar šaukiamasi jau ir Ja 
ponijos didesnės pagelbos,

Rusija ne vien apsunkino tal
kininkus. tuo, kad nieko ne
veikia prieš vokiečius, bet 
jau dabar nužiūrima, jog rusai 
pradeda su vokiečiais bičiuo- 
liautik Mat vokiečiai pradė
jo Rusijoj papirkinėti valdi
ninkus ir jau pradedama ga
benti maistas per frontą. Nu- 
tėmyta, jog iš Besarabijos ka
rinių sandėlių jau leidžiama 
javai teutonams per frontą. 
Rusams čia didelė proga pasi
pelnyti. Tai ir pradeda tuomi 
naudotis tie, kurie gali.

Disciplina Rusijoj dingo su 
panaikinimu senosios valdžios. 
Darbininkų ir Kareivių Tary
ba panaikino viską, kas buvo 
priprasta prie senosios val
džios ir ėmė daryti savotiškai. 
Ęet tos Tarybos visokie atsi
šaukimai buvo balsas tyruos^. 
Dabar ten visi kareiviai eina

ČEKAI SUKĖLĖ MAIŠTĄ.
Chicagos čekai gavo žinią, 

jog jų viengenčiai tėvynėje su
kilo prieš Austrijos valdžią. 
Ta žinia atėjo iš Paryžiaus. 
Pranešama, jog iš pradžios 
čekai darė demonstracijas 
prieš karalių. Tose demons
tracijose dalyvavo ir parlame
nto čekų atstovai. Reikalavo 
Austrijos slavams savivaldų. 
Demonstracijos buvo daromos 
Pragoj, čekų sostinėj.

Čekų socijalistai tame judė
jime už neprigulmingą čekų— 
slavokų valstybę užima pirmą
sias vietas. Deputatas Win- 
ter Pragoi masmitinge apreiš
kė, jog čekų socijalistų par
tija stovi už neprigulmingą če
kų — slavokų valstybę. Če
kų Socijalistų kliubas sveiki
no Rusijos revoliuciją ir did

žią Amerikos demokratiją. Vi
si čekų laikraščiai pilni pas
merkimo Austrijos ir šauksmo 
už neprigulmybę.

Čekija banguoja nuo krašto 
iki krašto. Visi eina išvien.

Austrijos parlamento pirmi- 
nikas Clam-Martinic labai pra
šė čekų atstovų nereikalauti 
parlamente neprigulmybės Če
kijai. Čekai apie tai nei klau
syti nenorėjo.

(Ar nedyvai, kad čekų ir 
kitų civilizuotų tautų socija
listai yra tiesiog priešakyje 
judėjimo už tautos neprigul
mybę, o lietuvių socijalistai 
nubalsavę prieš Lietuvos ne
prigulmybę, linksmai išsis
kirsto. Didžiausią, biauriau- 
sią dėmę lietuvių socijalistai 
užsitraukė ant savęs eidami 
prieš Lietuvos neprigulmybę.)

Iš Petrogrado sugrįžo Sto- 
ckholman keletas Švedijos vai
zbūnų. Jie pasakoja, jog Ru
sijoj pakrikimas didelis. Jie 
sako, jog svarbiausias daly
kas rusams yra suvokti, ko 
jie nori. Mat rusai patys ne
žino, ko jie nori, nežino prie 
ko eiti, visi klaidžioja, visi 
kaip ir be galvų, tik trauko 
pečiais ir klausia vieni antrų 
— kas bus.

Visame netvarka ir niekas 
nesugeba tvarką įvykinti.

Petrogradas apsileidęs, ga
tvių niekas nešluoja, pilnas 
dulkių, o palijus pasidaro pur
vas. Sveikatingumo stovis la
bai pablogėjo.

Kareiviai sauvaliauja, su 
oficieriais elgiasi be jokios pa
garbos, tramvajais važiuoja, 
kur nori ir nemoka, jei jiems 
vietos nėra, tai civilius žmo
nes išvaro. Taip jie elgiasi 
ir ant traukinių. Civilius pa- 
sažierius kareiviai kartais, iš- 
meta iš vagonų laukuose.

Valgiai brangūs nesvietiš
kai. Tie pirkliai mokėdavę 
už pavalgymą po 10 rublių.

Dauguma nesą patenkinti 
valdžia, nepasitenkinimas di
dinasi, laukiama naujos revo
liucijos. Valdžia tą nu jau
čianti ir statanti kulkosvaid
žius ant kaikurių gatvių kam
pų.

Visiems karė nusibodo, į- 
kirėjo iki gyvo kaulo, bet nie
kas nenori taip-gi, kad Vo
kietija pasinaudotų iš Rusijos 
kentėjimų. —



DARBININKAS.

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

Darbininkę Sąjungą 
Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje.....................................$3.00
Užrubežyje metams........................................................ $4.25

"DARBININKAS” 
(The Worker)

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

Joseph’s Lithuanian B.-C. Association of Labor. 
Subscription Kates:

Yearly ......................................................................... $3.00
6 months.....................................................................$1.50
Foreign countries yearly...................................... $4.25

“DARBININKAS”
S42 W. Broadway, South Boston, Mass.

DU SVARBIU REIKALU.
STREIKIERIŲ FONDAS.
Lietuvių Darbininkų Sąjun

gai šiuo laiku'labiausia apeina 
Streikierių Fondo auginimas, 
kas, nors ir išpalengva, seka
si vykinti. Aukos, kuopų na
rių mokesniai pradeda į fondą 
plaukti ir žymiai šią naudingą 
lietuvių darbininkų įstaigą au
gina.

Kaikurios kuopos yra jau 
prisiuntusios aukų po 30, 40 
dolerių, dauguma užsimoka 
savo duokles tam reikalui ir 
tvarkiai viskas linksta gerojon 
pusėn.

Išpradžių dauguma L. D. S. 
narių gana nemaloniai į savo 
fondą pažvelgė. Gal juos kiek 
pabaidė mokesniai, o gal ne
suprato to reikalo svarbos ir 
nematė reikalo į tą gilinties. 
Bet dabar beveik visi nariai 
uoliai pradeda Streikierių 
Fondą remti ir sujudo jo nau
dai dirbti.

Linksma ir malonu tai pa
žymėti. Matydami lietuvių 
darbininkų pritarimą ir para
mą, drąsiai mes patys galėsi
me šiuo svarbiu reikalu kalbė
ti ir kitus raginti prie didžiai 
naudingo darbo.

Mums visiems, lietuviams 
darbininkams, reikėtų prie 
savo sumanymų kibti drūčiai 
ir juos vykinti gyveniman 
tvirčiau. Visi, rods, supran
tame, kad žmonių darbininkų 
klesos stiprybė gludi suorgani
zavime savo pajėgų ir tvirtoje 
agitacijoje už savo naudingas 
draugijas ir įstaigas.
» Ikišio’l lietuviams darbinin
kams tikriausia ir uoliausia 
tarnavo Liet. Darb. Sąjunga, 
naudingai pasidarbuodama 
apšvietos ir darbininko sąmo
nės kėlime. Jinai pirmoji pta- 
bylo ir suorganizavo Streikie
rių Fondą, kuris ateityje lie
tuvių darbininkų judėjime tu
rės svarbią rolę sulošti. *

Todėl visiems lietuviams bū
tų naudinga ineiti į L. D. S. ir 
pasidarbuoti savo naudai. Mes 
žinome, kad lietuvių tarpe ka
pitalistų beveik nėra,- visi e- 
same darbo žmonės ir jei visi 
į vieną krūvą sueitume nau
dingais taptume visai Lietu
vai, krikščioniškos demokra
tijos obalsių mintin pasidar
buodami Lietuvių Tautai.

Rimtas darbas lietuviams 
darbininkams jau senai reikia 
pradėti dirbti, ar bent rimtus 
sumanymus reikėtų paremti. 
Užtektinai lietuviai darbinin
kai ir saviems ir svetimiems 
aukas krovė ir iš jų naudos ne
turėjo, dabar kibkime į lietu
vių darbininkų sutvertą, iš
auklėtą fondą ir prie to fondo 
auginimo eidami sustokime po 
LDS. saugiu sparnu, kuris 
mūsų pasišventimo ir naujos 
energijos dėka gali išaugti į 
lietuvių darbininkų galingą 
tvirtovę, kurios jokie darbi
ninkų priešai nepergalės.

Streikierių Fondas lai būna 
mūsų svarbiausiu dalyku ir 
prie kiekvienos progos berki- 
me į jį savo centus. Kuodau- 
giausia centų į tą fondą pri
dėsime, tuo geriausia lietu
viams darbininkams, sau, pa
sidarbuosime. '

“DARBININKO”
NAUJAS PRESAS.

Nuo spaustuvės tobulumo 
dažniausia priklauso ir biznio 
reikalų išsiplėtojimas. Kuomet 
sumanyta steigti L. D .S. ir 
“Darbininką,” daugiausia do- 
moe kreipta į pigumą, nes 
perdaug pinigų neturėta, o ir 
tie kur buvo, tai vis gerų žmo
nių suskolinti. “Darbininko” 
spaustuvės reikmenys supirk
tą geros ir tvirtos ir daugiau
sia naujos, bet spauzdinamoji 
mašina buvo paimta sena. Ži
noma, jinai nėra kokiu ten ab
soliutišku invalidu, bet prie 
dabartinio padėjimo negali pil
nai savo pareigų išpildyti. 
Niekaip visų darbų nespėja
ma laiku atlikti. Gi kuomet 
nusipirktų naujas presas, grei
čiau, patogiau ir geriau vis
kas būtų atliekama ir šimte
riopai jo ingi j imas apsimokė
tu :

Geros valios ir prakilnios šir
dies L. D. S- narių jau suau
kota naujo preso nupirkimui 
500 dolerių, kurie kiek laiko 
atgal “Darbininke” buvo pa
garsinta. Visi tie nariai savo 
aukoms pavedė paskolas, ku
rias buvo davę L. D. S. orga
no ir spaustuvės inrengimui. 
Tų 500 dolerių toli gražu ne
užteks naujo preso nupirkimui 
ir mes turime viltį, kad ta su
ma penkis, šešius syk pasi
daugins, nes jau ir naujų au
kų pradeda plaukti, tik mes 
norėtume savo prietelius pa
prašyti, kad jie savo pasko
las atiduodami ar naujas au
kas teikdami “Darbininko” 
preso nupirkimui, tą padary
tų tuojąps, nes iki LDS. sei
mui norėtume nors iki $2.000 
prisiirti. Turėtume tuomet 
kuo pasigirti seime ir visiems 
parodyti, kad mes lietuviai 
darbininkai mokame dirbti ir 
veikti.

“LIETUVIŲ BALSAS” 
IR AMERIKONIŠKI

REPORTERIAI.
Nuo tūlo laiko Petrograde ei

nančiame “Lietuvių Balse” 
pradėjo tilpti iš Amerikos pra
nešimai ir žinios, kuriomis 
mėginama nušviesti amerikie
čių lietuvių veikimas ir gyve
nimas.

Tokioms žinioms pilnai pri
tartume, jei jos teisingai, be
šališkai, o podraug ir kultū
riškai praneštų Rusijoje susi- 
spietusiems lietuviams ką vei
kia jų broliai ir seserys užju- 
ryj. ■

Bet dabar “Lietuvių Balso” 
korespondentas, matyt, yra 
didelis akrobatas ar komedi- 
jantas, kad ne tik savę, bet 
ir “Lietuvių Balsą” savo pra
nešimais ant juoko išstato. Iš 
amerikoniško “reporterio” gal 
nei kiek nesistebėtume, nes 
nujaučiame kad jis yra iš tų 
žmonių, kuriems teisybė ma
žai apeina, bet mums nuosta
bu, kad “Lietuvių Balsas,” 
kurio reprezentantai lankėsi 
Amerikoje ir turėjo progą ant 
vietos patirti amerikiečių gy
venimą, be jokio patėmijimo 
ar prierašo iš savo pusės “Lie

tuvių Balse” pagarsino, kad 
“Darbininkas” yra kun. F. 
Kemėšio organas.

“Lietuvių Darbininkų Są
junga,” kurios organu “Dar
bininkas” yra tiesa, narių skai
čiuje, o net redakcijos sąsta- 
toje turi kun. F. Kemėšį, bet 
kad kun. F. Kemėšis būtų sa
vo organus steigęs, apie tai 
sužinojome iš tokių šaltinių, 
kuriems, rods, kunigo F. Ke- 
pnėšio veikimas yra gerai ži
nomas.

Jei panašiai amerikoniškas 
korespondentas ir toliaus ‘Lie
tuvių Balsą” informuos, galė
sime kunigą F. Kemėšį pama
tyti kokiuo ten smaku su de
vyniomis galvomis, “Lietu
vos” redaktorių p. Balutį A- 
merikos lietuvių katalikų vys
kupu, o Grigaitį laisvos Lie
tuvos prezidentu.

Sensacijų rašymas ir spau 
zdinimas, sako, gerokai apsi
moka.

KEISTAS APKALTINIMAS.
“Lietuvių Balsas” darosi di

delių “siurprizų” laikraščiu. 
Negana to, kad “Darbininką” 
padovanojo kun. F. Kemėšiui,' 
bet tam pačiam “Darbinin
kui” primeta tokius dalykus, 
kokių tas ir sapne nesapnavo. 
Tūlas Š-čius Petrogrado“ Liet. 
Balse” rašo, kad “Darbi
ninkas” Amerikos lietuvių 
vienybę suardė.

Aiškinti šiandieną, kas vie
nybę suardė nematome reika
lą nes apie tai žino ne tik a- 
merikiečiai, bet ir p. M. Yčas, 
kurs “Lietuvių Balsą” leidžia. 
P-nas M. Yčas būdamas Ame
rikoje karštai “tautininkus” 
ragino ineiti į Amerikos Lie
tuvių Tarybą ir sudaryti su 
katalikais pastovią vienybę, 
bet pastarieji atsisakė nuo 
bendro darbo. nDarbininkas’ 
pilnoje santarvėje veikia su 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
todėl aišku, kad “Darbinin
kas” vienvbės negalėjo ardv- 
ti.

Tautos Taryba Rusijoj.
3 posėdis, kovo 18 d-

Aptarus, kaip turėtų būti 
pasiskirstytos tautomis svar
biosios Lietuvos valdymo (ad
ministracijos) vietos, toliau 
buvo nusodomi ir svarstomi 
kandidatai toms vietoms ir pa
reigoms, kurios buvo nutarta 
pavesti lietuviams.

Pirm pradedant kandidatū
ras svarstyti L. Tautos Tary
ba priėmė tokį V. Bielskio pa
siūlymą: jeigu prieš kurį kan
didatą, kuri nors srovė pakel
tų griežtą protestą (formaliai 
nukreiptų, padarytų rusiškai 
vadinamą “formalnyj ot- 
vod”), tai jo kandidatūra pri
valo būti nuimta ir pakeista 
kitu kandidatu. Taip-pat tu
ri būti kandidatūra nuimta, 
jeigu kuri Lietuvos tauta for- 
muliai nukreiptų kitos tautas 
pasiūlytą kandidatūrą.

Be to, prieš nurodant ats
kirus kandidatus, iškilo klau
simas, ar visos partijos sutin
ka dalyvauti Lietuvos valdy
me, vadinas ar visų partijų 
nariai gali būti renkami į Lie
tuvos administracijos vietas. 
Socijalistai demokratai prane
šė, kad jie atsisako dalyvau
ti Lietuvos valdyme, kaip yra 
atsisakę rusų socijalistai de
mokratai dalyvauti Rusijos 
naujoje valdžioje, jie pasilie
ka sau teisę kritikuoti valdžios 
darbus, patys už juos neatsa
kydami. Soc. liaudininkai su
tiko dalyvauti ir darbuoties ir 
valdyme ta sąlyga, jeigu val
dininkai vaduosis ir galės va- 
duoties tais demokratiniais 
principais, kuriuos yra priė
musi Tautos Taryba. Kitaip 
jie gausią- pasitraukti. iKtos 
partijos — Demokr. Tautos 
Laisvės Santara, Tautos Pa
žanga, krikšč. demokratai ir 
katal. liet. Tautos sąjunga — 
sutiko darbuoties ir dalyvauti 
Lietuvos valdymo darbuose be 
jokių sąlygų.

Po tų pasiaiškinimų ir nusta
čius kandidatus atskiroms 
svarbiosioms administracijos 
vietoms, Liet. Tautos Taryba 
nutarė:

Tas pats žmogus negali vie
nu kartu būti ir Lietuvos Val
domojo Komiteto nariu ir lai
kyti šiokią ar tokią adminis
tracijos funkciją.

4 posėdis, kovo 20 d.
Delegacija, kuri ėjo įteikti 

Darbininkų ir Kareivių Atsto
vų Tarybai Liet. Tautos Tary
bos nutarimų, pranešė, kad 
ji sau pavestąją pareigą atli
ko, ir paaiškino, kad Darb. 
ir Kareivių Atst Tarybos pre- 
zidijumas prašė parašyti strai
psnį apie Lietuvą ir lietuvius į 
“Izviestija Petrogradskavo 
Sovietą Rabočich i Soldaskich 
Deputatov,” kuriame būtų iš
aiškinti ir paremti Liet Tau
tos Tarybos nutarimai. Tam 
straipsniui parašyti T. T. iš
rinko 3 žmonių komisiją, į ku
rią pateko St. Šilingas, kun. J. 
Tumas ir M. Januškevičius. ;

Išklausius pranešimų 

žydų, lenkų, gudų ir rusų 
santykį su Liet. Valdomuoju 
Komitetu ir tarybas su jais a- 
pie dalyvavimą, gana ilgai 
buvo svarstomas klausimas a- 
pie Suvalkų gubernijos atsky
rimą nuo Lenkijos. M. Sle
ževičius pasiūlė, kad rūpi
nantis Suvalkų gubernijos iš
skyrimu būtų stengiamasi, kad 
būtų išskirtos ir prijungtos 
prie Lietuvos ne visa Suvalkų 
gubernija, o tik lietuvių gy
venamosios apskritys, vadinas 
be Suvalkų ir Augustavo aps
kričių. Į tai įvairių kalbėto
jų buvo nurodyta, jog dabar 
kalbama tik apie bendrą Lie
tuvos teritorijos sudarymą, ne
nurodant jos sienų ir jog pa
kėlus klausimą apie etnografi
nės sienos išvedimą Suvalkų 
gubernijoje reikėtų tuojau tą 
pat padaryti ir kitose guberni
jose —Vilniaus, Gardino, Kur
šo, — gi dabar, karės metu 
to jokiu būdu negalima pada
ryti. Tą klausimą apsvars
čius, Liet. Tautos Taryba nu
tarė:

“Išskirti Suvalkų guberni
ją iš Lenkijos, paliekant sie
ną išvesti dar savarankiškos 
Lenkijos ir Lietuvos ateičiai 
(su šia pataisa:) plebiscito 
keliu abejojamose vietose. 
Kauno, Vilniaus ir Suvalkų 
gubernijas sujungti į vieną 
administracijos vienatą.”

Antru atveju buvo svarsto
mas paskirstymas svarbiųjų 
Lietuvos administracijos vietų 
tarp įvairių tautų ir kandida
tų nustatymas lietuviams ski
riamosioms vietoms.

Liet. Valdomojo Komiteto 
steigiamąjį posėdį atidaryti L. 
T. T. pavedė savo prezidiju- 
mui plenume Liet. Tautos Ta
rybos vardu. Lietuvos Valdo- 
mamjam Komitetui prezidiju- 
mą L. T. Taryba nutarė pa
siūlyti tokia sudėtimi: pirmi
ninkas (lietuvis), 2 jo pava
duotoju (vienas žydas, ant
ras gudas-, sekretorius (lie
tuvis), jo padėjėjas (lietuvis).

L. T. T. nutarė siųsti į Stoc- 
kholmą 2 savo delegatu, ku
riais išrinko V. Bielskį ir St. 
Šilingą.

Tautos Tarybai pradėjus 
darbą, tuojau pasirodė, jog 
jam tuojau reikia lėšų: reikia 
pasamdyti ir laikyti kancelia
rija, reikia pasiųsti vienur 
kitur delegatai ir tt Lėšų 
reikalui apsvarstyti ir parūpi
nti T. T. išrinko komisiją iš 3 
žm.: F. Bartkevičienės, kun. 
Vailokaičio ir K. Šalkauskio..

5 posėdis, kovo 24 d.
Parinktoji žmonės vesti ta

ryboms su kitomis Lietuvos 
tautomis duoda paaiškinimų 
apie pasitarimus su jomis. A- 
pie gudus, žydus ir rusus nie
ko naujai, nepasako, nes ne
buvo naujų aplinkybių, kurios 
būtų daugiau paaiškinusios 
tų tautų santikį su Liet Val
domuoju Komitetu, negu bu-
vo pirmiau. Dėl pasitarimų 
su lenkais tįaug daugiau paai- 

apie škėjo. Lenkų delegatai Ba-

pripažinta. Kitos partijos vi
sos buvo pripažintos be ginčą 
Tik dėl soc. demokratų buvo 
iškeltas klausimas. Prieš jų 
pripažinimą balsavo Liet. Ka
talikų Tautos Sąjunga.

Dėl balsavimų rezultatų soc. 
dem. ir soc. liaudininkai pra
nešė, kad jie tuojau išeina i§ 
Liet. Vald. Komiteto, iš visų 
komisijų ir nuima savųjų kan
didatūras į Lietuvos adminis- 
traciją bet Tautos Taryboje 
kol kas pasilieka. Motyvuotą 
apie tai deklaraciją jie prista
tysią kitam Tautos Tarybos 
posėdžiui.

(Iš “Lietuvių Balso”)

bianskis (jaunasis) ir kun. 
Maciejevičiųs buvo atėję pas 
lietuvius tarties. Jie kalbėjo 
visų Lietuvos lenkų vardu, pa
siųsti jų susirinkimo. Dau
giausia buvo kalbos dėl Suval
kų gubernijos, dėl etnografi
nės sienos, dėl pačios Lietu
vos didumo. Lenkai nepaten
kinti, kam lietuviai ima tik 
etnografinę, o ne istorinę 
Lietuvą Lietuviai išsikerpą 
sau tokią Lietuvą kokia jiems 
patinkanti, norėdami, kad 
jų būtų dauguma ir kad jie 
lenkus galėtų paimti už pakar
pos. Pasikalbėjimas apčiuo
piamų rezultatų nedavė.

Pranešimas apie pasikalbė
jimą su vyriausybės atstovais 
dėl Lietuvių Tautos Tarybos 
dekleracijos. Buvo paaiškin
ta, jog lenkai, naudodamies 
lietuvių lėtumu ir tęsimosi, ei
ną į vyriausybę ir aiškiną, kad 
likusiųjų neužimtųjų Vilniaus 
ir Kauno gubernijų gyvento
jai padarytų susirinkimus ir 
patys išsirinktų sau komisarus 
ir kitus valdininkus. Vyriau
sybė su tais lenkų paiūlvma- 
sis dalimi jau sutinkanti.

Leonas nurodo, jog L. Tau
tos Tarybos įteiktajame vy
riausybės rašte yra priešingu
mų: 8 punktas, kur kalbama 
apie steigiamąjį Lietuvos sei
mą, nesutinka su kitu to raš
to turiniu, kur kalbama tik a- 
pie atskirą Lietuvos valdymą. 
Reikėtų įduoti vyriausybei a- 
pie Lietuvos apsisprendimą ki
tą raštą, kitaip motyvuotą.
Besikalbant tuo klausimu pa

aiškėjo, jog reiktų išrinkti de
legaciją kuri oficijaliai suži
notų, kaip laikinoji vyriausy
bė pažiūrėjo į lietuvių įteiktą
jį raštą. Kad tokia delegacija 
reikia rinkti, visa Tautos Ta
ryba pripažino vienu balsu.

Delegacija iš 3 žmonių turi 
nueiti į kun. Lvovą ir sužino-1 
ti iš jo oficijaliai, kaip laik. 
vyriausybė žiūri į lietuvių 
klausimą.

Dėl naujos lietuvių deklara
cijos iškilo du gretimu suma
nymu: a) įteikti naują moty
vuotą memorandumą apie Lie 
tuvos apsisprendimo teisę ir 
jos steigiamąjį susirinkimą; b) 
parašyti paaiškinimus dėl jau 
įteiktojo rašto ir, jeigu bus 
reikalas, įteikti juos vyriau
sybei raštu. Abudu sumany
mu T. T. priėmė.

Delegacija, kuri sužinotų, 
kaip vyriausybė žiūri į Lietu
vos klausimą palikta ta pati, 
kuri įteikė pirmąjį raštą: M. 
Yčas,- M. Januškevičius, V. 
Bielskis.

Paaiškinimams prie įteiktų
jų L. Tautos Tarybos nutari
mų ir naujui memorandumui 
apie Lietuvos apsisprendimą 
ir jos steigiamąjį seimą para
šyti išrinkta komisija: Leonas, 
Bielskis, Sleževičius, Šilingas, 
Januškevičius. Tai pačiai ko
misijai pavestą kad išdirbtų 
projektą nustatyti santykiams 
tarp Laikinojo Lietuvos Val
domojo Komiteto ir Laikino
sios Rusų Vyriausybės.

Pabaigus tuos klausimus, 
svarstoma partijų, kurios da
lyvauja Tautos Taryboje, pri
pažinimas legitimacija. Prane
šus tai komisijai, kuriai buvo 
pavesta peržiūrėti ir patikrin
ti tos objektyviosios žymės, 
kurios apibudina partiją: par
tijos programą jos centrali- 
nis^komitetas ir darbavimasis 
lietuvių visuomenėje, ir nuro
džius, jog visos partijos tas 
objektyviąsias žymes turi, pa
ti Tautos Taryba ėmė svarsty
ti ir balsuoti tą partijų pripa
žinimo klausimą

Daug kalbų ir ginčų sukelia 
Lietuvių Katalikų Tautos Są
junga. Soc. demokratai ir so
cijalistai liaudininkai katalikų 
partijos nepripažįsta ir nuro
do, jeigu bus ji pripažin
tą tai jie turėsią pasitraukti 
iš Valdomojo Komiteto ir iš 
kitų veikiamųjų komisijų. 
Klausimą balsuoja srovėmis. 
Už katalikų sąjungos pripaži
nimą balsuoja trys partijos: 
Tautos Pažangą Dem. Taptos 
Laisvės Santara ir krikščionys 
demokratai; prieš balsuoja so
cijalistai liaudininkai. Tokiu 
būdu katalikų partija buvo

Pasaulio nuotikiai kunkuliuo
ja, verda: viskas virsta kojomis 
į viršų. Didžiausios viešpatijos 
dreba savo pamatuose. Men
kiausi kibirkštėlė gal sukelt 
gaisrą — gaisrą neužgesinamą. 
Prie kiekvieno gaisro pasike
lia, sukįla vėjai, vėtros, aud
ros. Audros ūždamos, staug- 
damos, kaukdamos verčia iš 
šaknų šimtamečius ąžuolus: 
milžinus-storpilvius; ir jiems 
galas — galas jų didybei. Jau 
jų storos, stiprios galingos ša
kos nestelbs silpnesnių mede
lių jų ilgos šaknys nečiulps iš 
dirvos visas trasas, kitus silp
nesnius skriausdami, jų ka
mienai, pūvanti stori stuob
riai su visomis savo šakomis 
taps mėšlu, trasa jauniems 
medeliams augantiems jų vie
toje, užimantiems jų vietą 
tąja erdve kurią jie per tiek 
laiko laikė užgožę, apglėbę. 
Ir augs tie medeliai, ir bujos, 
ir kerosią ir šakosis, ir lapo- 
sis dabindami pasaulį, suteik
dami pavėsį ir poilsio vietą ir 
girios paukšteliams ir nuvar- 
gusiems keleiviams ir me
dėjams ir darbininkėliams ir 
visi jais gėrėsis, ir juos lai
mins. ..

Stovime prie griuvimo di
džiųjų viešpatijų, o dygimo, 
steigimosi į jų vietą naujų. 
Prie steigimosi viešpatijų tati- 
tų etnografinėse apgyvenimo 
ribose.

Lietuviai nors ir neskaitlin- 
giausią bet vis-gi viena iš gy
vųjų senovės tautų, turinti sa
vo nuo amžių apgyventą geo 
grafišką žemės plotą turinti 
savo etnografines ribas, turin
ti savo senovės kalbą, savo 
papročius, savo kultūrą, net 
savo dailę, savo literatūrą sa
vo politiškąsias svajones ir 
troškimus, savo valstybinius 
kaipo laisva tauta apsispren
dimus. ir padavimus, savo or- 
ganizatyvius gan augštus ga
bumus — kurie pasirodė šiai 
europinei karei užklupus

Juk lietuvius slopino kiek į- 
manydami lenkai, rusai, vo
kiečiai per tiek ir tiek metų, 
per ištisus šimtmečius. Ir jau 
tarytumei buvo ir viltis dingu
si į Lietuvos atgimimo dienos 
atėjimą. Jau mūsų priešai net 
nuo žemlapio mūsų vardą bu
vo prašalinę, jau skaitė mus 
senai mirusia tautą jau svie
tui skelbė, kad mūs pasaulėje 
nesą!..

Bet ne taip Dievo buvo skir
ta. Ne taip likimo likta. “Kas 
bus, kas nebus — Lietuvis ne
žus,” — sako mūsų senovės 
priežodis, ir tas išsipildo mū
sų dienose, tą niekas negal už- 
ginčyt nes tas aišku kaip ant 
delno.

Milžinas atbudo — atgimė 
Lietuva. Tas milžinas dairo
si kur jo vaikai skursta ir kaip 
jie gyvuoja.

Štai jo žodžiai skamba kaip 
perkūno trenksmas, kaip mo
tinos dainelė ant kūdikio lop
šio: .

“Vaikai kur jūs esat, vaikai 
kas jūs esat, vaikai kuom jūs 
esat?..

“Vaikai ką jūs kenčiat, vai
kai kodėl kenčiat?..

‘Vaikai ko jums reikia, kas 
ir ką jums teikia, ką jums da
bar daryt reikia?.. ”

Išgirdo tą skaudų, garsų, ga
lingą jautriai malonų balsą 
Lietuvos sūnūs ir dukterys.

Suprato, kad tai yra bal
sas jų tėvą plataus Nemuno,

PO KIEK PARDUOS.
Custer, Mich. — Gegužio 

28 d. valdžia atsiuntė farme- 
riams klausimus po kiek jie 
pardavinės šiemet javus. Tai 
taimeriai gegužio 31 d. sušau
kė susirinkimą _ Nustatė ši
tokias kainas: pupų bušelis 
$8, bulvės po $1.25, kvie
čiai po $2.50, rugiai po $2.50, 
kornai po $2 00. Šitos kai
nos tai būsią žemiausios, už 
kurias farmeriai galės parduo
ti.

J. B.

Darbininkai Ruoškimės.
kad tai yra balsas jų motinos 
tėvynės Lietuvos, kad tai yra 
balsas tėvynės meilės, kuri 
užliepsnojo jų lietuviškose 
krūtinėse, kuri sujudino jų 
dirksnius, užžavėjo jų jaus
mus, apkerėjo jų smegenis — 
kuri juos pavergė — tėvynės 
meilės vergijon. Tėvynės mei
lės vergija tai yra tobuliausia 
laisvė, tai yra laisvės idealo 
ir siekių pati viršūnė, pats 
vainikas.

Tvėrėsi darbo lietuviai, vi-, 
si lietuviai, didis ir mažas, 
turtuolis ir skurdžius, mokytas 
ir bemokslis: visi pasidavė sau 
rankas ir dirba išsijuosę — tė
vynės labui.

Mes matome: organizuojasi 
Lietuvos lietuviai, organizuo
jasi Rusijos lietuviai, Ameri
kos lietuviai, Škotijos, Angli
jos, Argentinos, Šveicarijos ir 
kitų šalių lietuviai.

Visų veikiama kaip keno iš
manomą kaip suprantamą 
kaip galima, bet visų veikia
ma labui bendros mūsų visų 
tėvynės Lietuvos. Ir veikiama 
labai plačiai, veikiamą kad 
ir ne viskas, bet daugelis da
lykų gana nuosekliai ir siste- 
matiškai, net kartais perdaug 
rodosi karščiuojamasi mūsų 
kaip kurių vadų, bet tas Vra 
neišvengiama tenai, kur uo
liai veikiama daugelio. Tas 
tiktai tą parodo, kad veikia
ma su noru, su atsidavimu. 
Santikiai su laiku sušvelnės, 
susigulės ir bus vėl viskas 
tvarkoje.

Mūsų inteligentai ruošia pro
jektus kaip patogiau būtų lais
voje Lietuvoje, laisviems pi
liečiams gyvent, kaip pakelt 
šalies gerbūvį visais žvilgs
niais, kaip Lietuvą pastatyt 
kultūringųEuropos tautų skai
čiuje. Ir kad nebūtų lietu
viams nuo kitų gėdos už jos 
atsilikimą užpakalyje kultūros 
žvilgsniu.

Labai gerai daro mūsų inte
ligentai tokiuos dalykus svars
tydami, gvildendami, aiškin
dami — linkime jiems geriau
sių pasekmių, bet mes bro
liai darbininkai taip-pat nega
lime nuo jų atsilikti, mes tu
rime pagalvoti apie tai ko lau
kia nuo mūsų laisva Lietuva, 
ir kaip mes turime ir privalo
me prie to ruoštis, praktišku 
žvilgsniu į dalykus veizint, y- 
pač darbininkai profesijonalai. 
Apie tai ir pasiryžau keletą 
straipsnių parašyt.

Manau pakalbėt apie kal
vius, račius, dailydes, batsiu
vius, siuvėjus-kriaučius ir ki
tus, apie kiekvieną šaką bent 
kiek skyrium, ir galiausia a- 
belnai apie visus.

O kas bus mano negerai pa
rašytą tai žinantieji tą dalyką 
geriau už mane, lai savo nuo
mones išreiškia “Darbininke/ 
Ir juo kurs dalykas bus pla
čiau ir visapusiškai išgvilden
tas ir apsvarstytas juo bus 
mums visiems darbininkams 
naudingiau — ateityje. i.v.

WORCESTER, MASS.
Nepraleiskite susirinkimo.
LDS. 7 kuopa birželio 13 d. 

seredoj turės susirinkimą Vi
sų narių prašoma atsilankyti. 
Bus svarbių reikalų apsvars
tyti. Atsiveskite gerų naujų 
narių. > • '

Rašt. A Račkauskas.
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Kas girdėti lietuvių kelonijese.

CAMBRIDGE, MASS.
P. Šimkus eina klaidingais 

keliais.

Birželio 3 d. Y. M. C. A. sa
lėje buvo liberalų prakalbos. 
Kalbėjo p- St. Šimkus.. Kaip 
tik inėjau į svetainę, tai už
girdau, kad p. Šimkus šaukė, 
girdi kada prądėjo plėtotis ka
talikų tikėjimas, tai kunigai 
niekaip negalėję apkrikštyti 
•žmonių, tai paskui kunigai 
sumanę taip, kad kuris tik 
priims krikštą, tai tam duo
davo baltą rūbą, tai tokių bū
du tik kunigai privilioję žmo
nes krikštyties. Nežinau kam 
p. Šimkus taip išvedžiojo, gal 
tam, kad parodyti, kad lietu
viai klastingai apkrikštyti ir 
veikia grįžti prie senovės pra- 
lx)čių tikybos. Buvo renka
mos ir aukos, surinkta $15. 
-su centais. P. Šimkus antru at
veju kalbėjo apie L. D. Komi
tetą, girdi išstoję iš to komi
teto katalikai, tik pasilikę ja
me vieni gerieji (tautiečiai), 
•o kiti visi esą išgamos, niek
šai ir t.t. Kada p. Šimkus 
■čia kalbėjo pirmu kartu, kol 
dar ėjo su katalikais iš vien, 
tai buvo aukų surinkta virš 
300 dol., o dabar tesurinko 
led $15.

Ar reikia aiškesnio parody
mo, kad p. Šimkus nužengė 
klaidingais keliais.

Susirinkimas.

Birželio 3 d. buvo susirinki
mas LDS. 8 kp. Nutarė daug 
naujų dalykų. Taipgi išrin
ko 3 delegatus į šaukiamąjį 
Naujosios Anglijos suvažiavi
mą apskričio. Delegatai iš
rinkti šie: pp. A. Vaisiauskas, 
J. Jakutis ir V. Jakavičius. 
Nekurie tos kuopos nariai jau 
kelintas sykis kaip neateina 
Į susirinkimą. Būtų gerai, 
kad pranešt ųiš kokios prie
žasties taip daroma, o jei ne 
tai turės būti sustabdytas lai
kraštis “Darbininkas.”

NezaležninkaL

Kaip tik nusmuko nezalež- 
ninkų parapija, tai tos para
pijos rėmėjai pradėjo leisti vi
sokius skandalus dėl nusmuki- 
mo tos jų parapijos, 
man teko dažinoti, 
Bartkevičius, nezal. 
zatorius, nepersenai 
kęs “Darbininko” redakcijoj 
ir prašęs, kad “Darb.” red. 
patalpintų kokį tai laišką, ku
rį jis buvęs atsinešęs ir sakęs 
būk tai esąs bambizo Strazdo, 
kurį siuntęs W. Mikalauskui. 
Kol jis tą laišką dagavęs, tai 
kaštavę 10 dol., o Mi-kas jam 
siūlęs už tą laišką net 200 dol., 
kad tik P. B. jo niekam neskel
btų. Kiti vėl sako, jog tas 
laiškas pačių nezaležninkų su
fabrikuotas ir jie norėję, kad 

■“Darbininkas” tą klastingą 
laišką indėtų. Eina visokių 
kalbų

Ir štai 
kad p. 
organi- 

apsilan-

KEWANEE, ILL.
Vietiniams cicilikučiams, 

labai nepatiko, kad lietuviai 
katalikai dalyvavo 20 gegužio 
pagerbime amerikoniškos vė
liavos, kurią iškėlė ant mies
to pleciaus. Dabar jie per 
savo organą “Naujienas,” 
šmeižia vietinį kleboną kun. 
K. Ambrozaitį, Vyčių pirmi
ninką ir kitus perdėtinius, kad 
šie raginę dr-jas prie to ap- 
vaikščiojimo. Jie visus da
lyvavusius vadina nesusipra
tėliais ir kitokiais, pasak jų, 
tai 'buvusi “demonstracija” 
pritarianti karei. Ir jie už
sipuola ant katalikų kunigų, 
kurie dalyvavo su mokyklų 
vaikais, bet jie nematė, kad 
dalyvavo ir visi protestonų 
kunigai. Iš viso maldnamių 
Kewanėje yra 33, ir visi da
lyvavo, bet sorijalistai tematė 
tik katalikų kunigus su savo 
parapijonais, o ypač lietuvius. 
Kadangi visos tautos, kaip 
praneša amerikoniškas laik
raštis, apie 42 dalyvavo, o 
socijalistai nt>ri, kad lietuviai 
nedalyvautų, tai tur būt jie 
nori, kad lietuviai visi palik
tų valdžiai neištikimi, ir kad 
valdžia pradėtų ant lietuvių 
šnairuoti taip, kaip ant soci
jalistų, kad šnairuoja jau, ir 
dar kaži kokių pasekmių jie 
gali susilaukti ir kasžin kokių 
bėdų užtraukti ant neatsargių 
žmonių.

Dabar, gegužio 27 jie (so
cijalistai) turėjo savo susirin
kimą, ir tarės, ar jiems eiti 
registruoties birželio 5 d. ar 
ne; matysime kaip šie “did
vyriai” padarys Stebuklai! 
Puspenkto vyro, nori “paju
dinti žemę,” išgriauti valdžią, 
nuversti Amerikos preziden
tą, Rusijos carą atgal užriog- 
linti, o paskui vėl versti ir už
sodinti ... tur būt kaizerį, pa
sidalyti pasaulio turtais, įvyk- 
dinti socijalistišką rojų; na, 
o tada tik maitinties keptais 
karveliais, ir* džiaugties lais
vąja meile, tai visas jų tiks
las. Bet to belaukdami, grei
čiau nabagučiai sulauksite, 
kad paliaus iš monkių “vysty- 
ties” socijalistai o pradės 
“vystyties” verbliudai, tig
rai, krokodiliai ir kiti baisū
nai, o tada socijalizmui bus 
kaput.

nėliui davė gan gerą šėpą, o 
p. M. Sipavičia nupirko už a- 
pie dešimties dolerių knygu
čių. Čia prie progos, turint 
įgaliojimą nuo kuopos, jos 
vardu paprašau tų, kurie per
skaitę knygas, jau nereika
lauja jų, — atsiųstų kuopos 
knygynėliui, už ką kuopa 
bus labai jiems dėkinga. Ži
nia, ir tiems leidėjams kny
gų, kurie kuopos knygynėliui 
atsiųstų vieną, kitą knygelę, 
kuopa būtų labai dėkinga. Gi 
knygas rėkia siųsti ant šio ad
reso: M. Sipavičius, 2618 E. 
Ontario St., Philadelphia, Pa.

Prie progos, tiesa, nors 
tas jau būtų truputį ir per vė
lai — aplinkybės neleido tą 
ankščiau aprašyti, bet anot 
patarlės: “Geriau vėliau,
kaip niekados,” pranešu, kad 
48-jj kuopa surengė skleidimui 
blaivybės, vakarėlį 25 d. va
sario. Ir vakarėlis gan gerai 
nusisekė. Žmonių buyo pil
na, gan diktoka, svetainė; 
po mažą prakalbėlę aiškinant 
naudingumą blaivybės pasakė 
gerb. kun. Šedvidis, gerb. 
kun. Žimblys ir p-lė Juzė Še- 
feltaitė, o prakalbą, pilnoj 
to žodžio prasmėj, pasakė uo
lus propogatorius blaivybės p. 
Jonas Grigaitis.

Nors 48-oji kuopa yra ir 
mažutė, bet jos tarpe yra ke
letas ypatų labai prakilnis 
dvasios. Pavyzdžiu: P-lė 
Adelė Lukoševičiutė, ji ne tik 
kad yra uoli blaivininke ir 
blaivybės platintoja, bet ji 
vienkart yra uoli, taip vadi
nant, pageibininkė — misi j o- 
nierė ir krikščioniškos civili
zacijos kultumešėja. P-lė A. 
Lukoševičiutė renka aukas ir 
platina raštus tėvų Franciško- 
nų-misijonierių turinčių savo 
misijas Šventoj žemėj Palesti
noj ir sergstančius Grabo 
Viešpaties mūsų Jėzaus Kris
taus.

PHILADELPHIA, PA.

Išgirdome negirdėtų daiktų.
Šv. Kazimiero parapijoj 

ger. kun. Dr. Makauskas laikė 
konferencijas nuo gegužio 21 
d. iki birželio 1 d. Žmonių 
prisirinkdavo kas vakaras ku
pina bažnyčia. Gerbiamo mok- 
slavyrio žodžiai neišdils iš mū
sų protų ir širdžių. Moksliš
kai kalbėjo apie tikybos daly
kus ir paslaptis. Nurodė, 
kaip katalikai kentėjo ir ken
čia ten, kur visokie bedieviai, 
laisvamaniai, socijalistai ima 
viršų. Viską prirodinėjo gry
nais faktais. Sakė, kad duo
siąs bile kam $200, jei priro- 
dys, jog klaidingus faktus pa
duoda Trys cicilikėliai užsi
puolė ant gerb. kunigo ir sakė 
laimėsią pažadėtus $200. Bet 
kai atėjo subatos vakaras ir 
kai pradėjo skaityti socijalis- 
tėlių užmetinėjimus, tai žmo-. 
nėms daug juokų buvo. O 
socijalistėliai iš piktumo gata
vi buvo iš kailio išsinerti.

Tai ir pasirodė socijalistai 
vebliais.

Mes esame labai dėkingi 
gerb. kun. Maliauskui už jo 
puikias konferencijas, linki
me jam daug'sveikatos ir no
ro darbuotis tarpe tautiečių, 
linkime jam kuodidžiausio pa
sisekimo sulaikyme žmoniij 
nuo socijalistų paikysčių ir at
vertime supaikintų žmonelių.

Žvirblio kūmutė.

įvairios žinios

Į Rusiją dabartiniu laiku 
pradėjo lankyties įvairios rū
šies ir plauko veikėjai. Va
žiuoja ten su savo sumanymais 
prancūzai, vyksta italai, ang
lai. Kiekvieni stengiasi sa
vais patarimais Rusiją prie 
tvarkos privesti.

“Laisvė,” lietuvių sodja- 
listų laikraštis šaukiasi drau
gų paramos. “Laisvės” rei
kalai stovi labai silpnai. Y- 
pač jos bizniui pakenkė tūlo 
socijalisto neteisinga žinia, už 
kurią “Laisvė” turėjusi nus
kriaustam jos laikraštyje žmo
gui atlyginti kelis šimtus do
lerių.

Krondštato revoliucijos va
du yra jaunas Petrogrado tec
hnologiško instituto studen 
tas Anatolij Lamanov. Jis 
savo karštomis prakalbomis ir 
smarkiu veikimu taip intiko 
Krondštato gyventojams, kad 
jie Lamanovą aprinko savo 
prezidentu ir atsiskirs nuo Pe
trogrado valdžios. Dabar 
pranešama, kad Rusijos laiky- 
noji valdžia sutartyje su Ka
reivių ir Darbininkų Taryba 
nutarusi boikotuoti Krondšta- 
tą ir reikalui prisėjus pavarto
ti net spėką.

NUO ADMINISTRACIJOS.
Šiuomi pranešame visiems 

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

RAČIŪNO NAUJI PAVEIK
SLAI IR ILIUSTRUOTOS 

DAINELĖS ATSIBUSI
Pėtnyčios vak. Birželio 8-tą 

d. Bažnytinėj Salėj, Kenosha, 
Wis.

Nedėlios ir Panedėlio vaka
rais, Birželio 10 ir 11 dd. Šv. 
Onos Bažnytinėj Salėj Spring 
Valley, Ulinois.

Utaminko vak. Birželio 12 d. 
A. Samolaičio Salėje, Oglesby, 
III.

Ketvergo vak. Birželio 14-tą 
d. Mendelson Hali, N. Main 
gat., Rockford, III.

Subatos ir nedėlios vakare, 
Birželio 16-tą ir 17-tą dd. Šv. 
Jurgio parap. Lietuvių Nau
joj Salėje, Westminster ir 
Cardoni gat., Detroit, Mich.

Seredos ir Ketvergo vaka
rais, Birželio 20-tą ir 29-tą d.d. 
Bažnytinėj Salėje, Rochester, 
N. Y.

Kuopos koresp.

Lakštutė.

PHILADELPHIA, PA.

Iš Blaivybės Dirvos.

27 d. gegužio, šių metų bu
vo susirinkimus 48-tos kuopos 
Blaivininkų šv. Jurgio lietu
vių parapijos salėj. Prie kp. 
prisirašė trys nauji nariai: O- 
na Damulevičienė į aktyvį 
skyrių, Onutė Damulevičiutė, 
į vaikų skyrių ir Marcelė Ma- 
tuzevičienė, į dvasišką skyrių. 
Po užsimokėjimui duoklių, 
tartasi apie šį bei tą dalykuo
se blaivybės. Nutarta prašy
ti ateinančio Blaivininkų Sei
mo, kad apsvarstytų, ir jei 
neužkenktų Susivienijimui, 
nutartų, kad tie nariai, ku
rie nenori sudėti prižadų (o 
tokių net trys yra ir 48-toj 
kuopoj), bil tik jie būtų geri 
tikri blaivininkai, ir mokėtų 
duoklę (kurie aktyvi), tai tie 
lai būna ir be prižadų. Gi, 
daug atsiranda tokių, kurie 
norėtų prigulėti prie Blaivi
ninkų, bet juos atbaugina 
prižadai. Kalbėk — ar ne
gerai būtų, kad kiekviena kp. 
be numerio, turėtų ’ dar var
dą kokio nors šventojo Bet 
čia atsirado keblumai — mat, 
daugelis kuopų turi jau ant
spaudas, tai ir vėl jas mai
nyk. Organizatorė p-lė Juzė 
Šefeltaitė užsiminė, ar ne ge
rai būtų, kad delei labo blai
vybės, atsitikime, pasidar
buoti su kitataučiais, arba 
net ir su nekatalikais, jei ne 
užkenktų tas katalikybei; pa- 
vizdin, parodoje dalyvauti su 
jais ir tuomi panašu. 48-ji 
kuopa gerb. kun. šedvidžio 
dėka ir p. M. Sipavičio, pir
mininko kuopos, turi jau, nors 

- tuotarpu mažutį, knygynėlį:
Raitininkai. Gi gerb. kun. šedvydis knygy-

ATHOL, MASS.
L. D. S. 4 kp. buvo piknikas 

birž. 3 d. pagal Athol Machine 
Shop Co. Kaipo pirmutinin 
piknikan žmonių ir jaunimo 
buvo atsilankę daug ir visi 
gražiai, padoriai linksminosi. 
Ant galo susispietęs jaunimo 
būrelis dainavo daug liaudies 
dainų ir apie jojimą į karužę. 
Tuo tarpu matės ant kiekvieno 
jaunuolio gilus nusiminimas ir 
jų skaisčios akelės šviesa ne
bežibėjo, ir net kaikuriems a- 
šarėlės išriedėjo. Dėlto buvo 
nuliūdę, kad tai buvo prieš 
registracijos dieną.

9 d. bus puikus vakaras po- 
bažnytinėj svetainėj Streikie- 
rių Fondo naudai. Bus atvai
dinta “Medicinos Daktaras” 
ir “Izabelė.” Visus kviečiame 
atsilankyti. Įžanga yra vi
siems prieinama, tik 15c..

24 kp. Koresp.

SužinOjęs.
>

PHILADELPHIA, PA.

Atekit geron pramogom

A. L. R. K Moterų Sąjun
gos 10 kuopa rengia puikų va
karėlį, kurs įvyks birželio 16 
d. 7:30 vai. vak. prie 12-tos 
■Spring Garden St. angliškoje 
parapijinėj salėj. Kalbės gar
sus kalbėtojas, studentas K. 
•Česnulevičius. Pasakos apie į- 
vairius visuomenės reikalus. 
Bus daug kitokių pamargini- 
mų. Ateikit visk

Rengėjos.

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. 13 kuopos susirinki

mas bus nedėlioj birželio 12 d. 
Visi nariai prašomi ateiti į šv. 
Kazimiero salę 7:30 vai. vak. 
Yra svarbių reikalų.

Rašt.

RUMPORD, ME.
L. D. S. 26 kuopos svarbus 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioję, birželio 10 d. pas Z. 
Babaliauską, 93 Maine avė. 
Prasidės 1:30 vai. po pietų. 
Visų narių meldžiame atsilan
kyti į šį susirinkimą, nes bus 
svarstoma kas link L. D. S. sei
mo. Taip-gi bus rinkimas de
legatų į L. D. S. apskričio su
važiavimą, kuris įvyks 24 bir
želio So. Boston, Mass.

DARBO BIURAI.
Bostone, 1151 Washingtou 

st. yra valdiškas darbo biuras 
Tame biure galima sužinoti a- 
pie darbus ant farmų. Duoda 
visokių patarimų, rekomenda
cijų ir tt. Biuras atdaras nuo 
9 vai. iš rvto iki 4:30 vai. vak.

Philadelphia, Pa. — Darbo 
biuras, kurs duoda visokias 
rodąs, nurodymus, patari
mus apie darbus ant farmų 
randasi Bourse Blg prie Mar- 
ket ir Chestnut gatvių. At
daras nuo 9 vai. iš ryto iki 3 
vai. vak.

Tie, kuriems nepatinka 
dirbtuvių darbai, troškus 
miestų gyvenimas, labai ge
rai padarys išvažiavę ant far
mų. Ten prisižiūrės, pasi
mokys pavyzdingo ūkio vedi
mo ir tas žinias galės suvarto
ti Lietuvoj. Vadinas tiesiog 
visi, kurie tik ketina grįžti 
Lietuvon ir užsiimti ten ukiu, 
privalo pabuvoti ant farmų ir 
padirbėti pas Amerikos gerus 
fermerius.

LAWRENCE, MASS.

Lawrenco Vyčiai visas savo 
spėkas deda, idant padaryti 
Liepos 4-tą d. puikiausią išva
žiavimą, kuriame dalyvaus 
viso Naujosios Anglijos aps
kričio kuopos.

Panedėlio vakare, birželio 
4 dieną mėnesinis Vyčių 78 kp. 
susirinkimas, kuriame buvo 
šio išvažiavimo dalykai svars
tomi. Įvairūs komitetai ir 
darbininkai delei tos dienos 
buvo paskirti.

Prie tikietų paskirta p-lė A- 
nastazija Jukųevičiutė, p-lė 
Navickiutė, p-nas Rusilas ir 
ponas Žukas.

Prie pirkimo ir pagaminimo 
valgių paskirta p-lė šešeikiu- 
tė, p-lė Sideravičiutė, p-lė 0- 
na Tarasevičiūtė, p-lė Marijo
na Tarasevičiūtė, p-lė Laz- 
beikiutė ir p-nas Bolis. Prie 
check room ir pardavinėti 
“barlluchius” p-lė Margalie- 
ta Nešeikiutė, p-lė Čebatoriu- 
tė, p-nas Jaura ir p. Raznau- 
skas.

Buvo nutarta, kad Law- 
renco Base-Ball team suloštų 
svaidynį su Worcester Base- 
Ball team’u, jeigu Worceste- 
riečiai apsiims. Jau aplika
cijos plaukia iš kitų kuopų, o 
Lawrenco kuopa jau pastatė 
ant arenos savo geriausius bė
gikus ir plaukikus.

Būtų labai geistina, kad 
bėgikai ir plaukikai iš kitų kp. 
kuogreičiausia prisiųstų savo 
vardus, pavardes ir pasakytų 
ką jis nori lošti, nes laikas y- 
ra trumpas.

Pirmutinė kuopa, kurios 
visi nariai prižadėjo atvažiuo
ti yra Nashua, N. H-

Naujos Anglijos Vyčiai ruo
škitės prie didžiausio ir pui
kiausio pikninko, o dalyvau
dami padėsite savo badaujan
tiems broliams ir seserims tė
vynėje geriaus gyventi, nes 
pelnas yra skiriamas nuo karės 
nukentėjusiems.

78-tos Kp komisijos narys.

Vienuolika Kinijos provin
cijų, tame skaičiuje ir Chi-li, 
kurioje randasi Kinijos sosti
nė Pekinas atsisakė klausyti 
Kinijos valdžios.

Senąją valdžią teremia 
Kwang-Tung, Kwang-si ir 
Yunnan provincijos.

Škotijos lietuviai katalikai 
uoliai darbuojasi, kad Popie
žiaus leidimą rinkti aukas vi
so pasaulio katalikų bažnyčio
se tinkamai išnaudojus. Ško
tijos lietuviai katalikai tam 
tikrą nuo karės nukentėju
siems šelpti komitetą, kuris 
visais Lietuvos šelpimo reika
lais daugiausia ir rūpinasi.

Waterbury, Conn. lietuvių 
bažnyčioje surinkta šv. Kazi
miero seserų vienuolynui Chi
cagoje 130 dolerių, o Phila
delphijos kunigai: J. Kaula- 
kis paaukavo 50 dolerių ir Ig. 
Zimblys 25 dol.

Norwood’e, Mass. vienas lie
tuvis tapo suareštuotas, kaipo 
šios šalies išdavikas Jisai at
kalbinėjo savo draugus nuo 
užsiregistravimo ir kareiviavi
mo. Boston Post, anglų laik
raštis išeinantis Bostone dėl to 
lietuvio suareštavimo parašė 
pastabą, kurioje nurodo, kad 
ateiviai nemoka laisve naudo- 
ties. Šios šalies įstatymą pa
niekinimą dauguma ateivių 
pratę vadinti laisvės apsireiš
kimu.

Lawrence, Mass. suareštuo
ta lietuvis Antanas Kaulionis 
už nesiregistravimą birželio 
5 dieną. Kaulionis aiškinasi, 
kad jam sukako jau 31 metai, 
o policija tvirtina, kad Kau
lionis turįs tik 30 metų.

138 švedai ir lietuviai Roc- 
kforde, UI. atsisakė registruo
tis ir juos visus uždaryta ka
lėjime. Jie vaikštinėjo bir
želio 5 dieną Rockfordo gatvė
mis ir agitavo prieš registraci
ją
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IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGELE

“Apie Religijos pradžia ir jos reikalingumą

Ką žmones sako
Apie P. Mulevičiaus išleistą knygelę

PATARLĖS IR IŠMINTIES GRŪDELIAI.”

Gerai žinomas lietuvių tautos veikėjas profesijo- 
nalas sako: —

“Perskaitęs p. P. Mulevičiaus išleistą knygutę vardu 
“Patarlės ir Išminties grūdeliai,” aš galiu sakyti, kad tai 
puikus rinkinys patarlių. Lietuviai turėtų tą knygelę lai
kyti savo namuose dėl skaitymo, liuosame laike, arba dėl 
pavartojimo prie argumentų. Patarlės yra tankiai ge
riausias ginklas prie argumentų.

I A A. Šlakis, Advokatas.

Pirma toki knygelė lietuvių kalboje. Verta ke
liolikos dolerių, bet kainuoja tik 25c. Siųsk 25c. 
krasos ženkleliais šiandien adresuojant:

“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Farmos! Farmos!
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Lietuviai, norėdami pirkti faunas, 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 hiedniausias 
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 
lingumo. Dėl platesnių žinių rašykite laišką, 
suteiksime sąžinišką patarimą.

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

Reikalaujame agentų kiekviename ųiieste. 
mokestį agentams duodame gerą.

der
mes

Už-

M

X
A

Parašė KUN. J. ŽIDANAVIČIUS. 
KAINA: 10 centų.

VISAS PELNAS SKIRIAMAS NUKENTĖJUSIEMS
DĖL KARES.

Visi turėtų nusipirkti, kad geriaus apsipažinus su religi
ja ir sykiu sušelpsite nukentėjusius šuo karės. Labai tinkamos 
platinimui. Reikalaukite tuojaus.

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

I

1883 m. Japonijoj buvo 125 
modemiškos dirbtuvės. Da
bar tokių yra 20.000. 33 me
tai atgal ten dirbtuvių darbi
ninkų buvo 15.000. Dabar to
kių yra 1.000.000 su viršum.

• •' /

Statistikoj žodo, jog Suv. 
Valstijose.vidutiniškai imant 
kiekvienas žmogus sargaliuoja 
18 dienų. ina, jog žmo
gus sulaukęs metų yra sir
gęs 1.380 di Jei jis už
dirbdavo po savaitėje, tai
algomis jis n yra 4-550.

’ * - • i ' - ' *

PAIEŠKOMS Brightono lie
tuvių Kooperatyviška Bendro
vė knygvedžio, kuris būtų ge
rai apsipažinęs su angliška 
kalba, taip-pat su biznio vedi
mu. Suprantantis tą darbą, 
malonėkite atsišaukti, nes 
greitai reikalingas. Alga ge
ra, darbas užtikrintas. Iš a- 
pielinkės kreipkitės ypatiškai, 
o iŠ toliaus laišku, nurodyda
mi gyvenimo vietą ir prie ko
kio darbo dirbate. Kreipkitės 
šiuo adresu.

Petras Žablackas,
7 Lineoln St, Brighton, Mass.



DARBININKAS

EKSTRA.
LDS. Centro Valdybos eks

tra susirinkimas bus seredoje, 
birželio 13 dieną, 4‘Darbinin
ko” Redakcijos kambariuose 
242 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. Prasidės lygiai 7:30 
vaL vakare. Reikalas labai 
svarbus — visi nariai būtinai 
atsilankykite.

LDS. Sekretorius.

Vyčių Išvažiavimo Rengimo 
Komisijos susirinkimas pa
skirtu laiku neįvyko. Dabar 
bus utarninke, birželio 12 d., 
pobažnytinėje salėje, 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai pasisten- 
gkite sueiti ir užbaigti geguži
nės reikalus.

gos j dieną, o gaus dabar 1-1 
centų daugiaus. Jei sutartis 
ne būtų vykus, į streiką bir
želio 7 dieną būtų išėję virš 
2000 darbininkų.

Pataisymas. Bostono Lietu
vių Dienos atskaitoje, tilpu- 
sioje “Darbininko” 67 num. į- 
siskverbė klaida. Abelnoje 
Bostone surinktų aukų sutrau
koje paskutinėje eilutėje, kur 
kalbama apie ineigas nuo įvai
rių balių, įstaigų ir dirbtuvių 
turi būti ne $444.00, bet $447.- 
36.

Už sumušimą policmono ties 
D. gatve du So. Bostono jau
nuoliu So. Bostono teisme pas
merkta dviem mėnesiams pa
taisos namuose.

M)

Tik ką išleidome nepaprasto indomumo knygelę vardu —

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

tinka ir katalikams ir sočijalistams. Ikišiol dar n***** nebu
vo išleidęs tokios knygelės apie sočijaMzmą, kuri tiktų ir kata
likams ir sodjalistams.

Dailiai išleista, ant brangios popieros ir kaštuoja tik 10c.
 »  '  . V : r J?#-** *

Jeigu nori surasti savo gi
mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.” 

So. Boston, Mass.
Už vieną sykį 50c. 
" du " 75c. 
” tris ” $L00

Už paieškojimus pinigu 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

ATŠAUKIMAS.
“Ateities” 23-iame numery

je to laikraščio redakcija skel
bia, kad tie “Ateities” šėri- 
ninkai, kurie buvo užvedę by
lą prieš “Ateities” direkto
rius už neteisėtą jos pardavi
mą p. Pratapui — kad jie at
siėmę bylą iš teismo. Pagaliaus 
redakcija kviečia rašytis nau
jus šėrininkus, ir šaukia juos 
jau į suvažiavimą. Būrelio ka
taliką “Ateities” šėrininkų e- 
su ingaliotas pranešti visuo
menei, kad “Ateitis” paskel
bė netiesą. Mūsų advokatas 
dar nebuvo bylos inešęs į teis
mą; todėl negalėjo nei panai
kinti. Bet netrukus, jau įne
šime į teismą, ir tęsime bylą 
patol, pakol nesurasime tei
sybės. Negalimas daiktas, kad 
taip lengva būtų nuskriausti 
darbininkus žmones. Dėjome 
į “Ateitį” šimtus dolerių. Da
bar p. Jurgeliūnas ir kiti no
ri mus kruvinai nuskriausti ir 
nei cento nebeduoti. Lai dar 
nesidžiaugia. Tas jų džiaugs
mas perankstyvas. Mes bylą, 
varome tolyn.

“Ateities” šėrininkas.

Kooperatyviškos Bendrovės 
susirinkimas bus birželio 13 d. 
(seredoj) 8 vai. vakare, Lietu
vių Svetainėje (Kamp. E ir 
Silver Sts.). Visi nariai prašo
mi koskaitlingiausiai ateiti į 
šį susirinkimą, nes yra daug 
svarbių dalykų apsvarstymui. 
Be to, sugrįžę delegatai iš Są
ryšio suvažiavimo išduos ra
portą. Daug svarbių nutarimų 
padaryta Sąryšio suvažiavime, 
kuriuos ir mums reikės gerai 
pasvarstyti.

Skaityk Čia
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik

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

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

Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

•«U

IEŠKAU VIETOS VARGO
NININKO, antrašą sužinoti 
“Darb.” Red.

TUOJ REIKALINGAS VAR
GONINKAS. Užmokesties ne
mažiau 70 doL mėn. Kreiptis:

Kun. J. Valaitis, 
Girardville, Pa.

Vaidyba.

Nusipirkite atminčiai iš 
“Darbininko” knygyno atvi
ručių su Tėvo kun. V. KULI
KAUSKO paveikslu. Labai 
gražiai atspausdintos ir parsi
duoda tik po 5 centus.

Sustok! Skaityk! 
Galvok!

Užlaikau visokios 
maldaknygių ir įvairių 
škų knygų.

Parduodu už pigią kainą.
laikraščius: 

Draugą,” 
“Žvir- 
“Pa- 
“Mo-

rūšies 
švieti-

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

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

686
Telephone: 350 So. Boston.

975-W

REIKALAUJU VARGONI
NINKO VIETOS. Esu atsa
kantis vargonininkas ir turiu 
paliudijimus nuo klebonų. At
sišaukite į “Darbininko” Ad
ministraciją, 242 W- Broad- 
way, So. Boston, Mass.

So. Bostono bučeraės vasa
ros laiku, seredomis po pietų 
bus uždarytos. Šeimininkės 
tomis dienomis valgiais turėtų 
pasirūpinti iš anksto,

“Gabijos” draugija rengia 
koncertą ir šokius birželio 9 
dieną, Lietuvių Svetainėje. 
Sako, bus gana gražių mu
zikos ir dainų šmotelių. Va
dovaus p- M. Petrauskas.

ščyras.

Užrašinė ju 
“Darbininką,” 
“Žvaigždę,” “Vytį,” 
blį,” “Tautos Rytą,” 
žangą,” “Moksleivį,”
terų Dirvą” ir “Garsą.”

Galite gauti ir pavieniais 
egzemplioriais.

Kreipkitės pas:
Andriejų Kulbicką, 
7602 Aberdeen Avė., N. E. 

Cleveland, Ohio.

S
U

LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.
Geriausias Lietuvis siuvėjas.

Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios 
mados. Taisau,' prosinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuni
gavus 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. Chart er 4235-4.

\
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JIEŠKAU VIETOS PRIE BA
ŽNYČIOJ UŽ ZAKRISTIJONĄ 
Turiu paliudijimus nuo klebonų, 
jeigu būtų reikalas. Esu gerai pri
tyręs prie tokio darbo. Jeigu ku
riam iš gerb. klebonų būtų reika
linga praneškite šiuo adresu:

J. Š.,
242 Broadway, So. Boston, Mass.

(S. 238-277)

DR-JOS KURIOS “DARBI-
RINKĄ” TURI PAEMĄ 

U2 ORGANĄ 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR- 
JA VAKAR. PENNSYL- 

V ANUO J.
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 Wrighte St.,

P. Kildušis, 
1811 Wharton St., 

Pittsburgh, Pa.
K Vieraitis, 

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

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

Marshal: —
C. Patckevich, 

1908 Merriman St.,
M. Bražinskas, 

1110 Freyburg St., 
Pittsburgh, Pa.

.. 11 _

Didžiausia Rakandą 
Vertė!

X-

sulygintos Bostone su 
mūsų kainomis.

75c. Linolija (linoleum)
35c. mąstąs.

$24.00 Geriausi vaikų veži
mėliai (Carriages) $I&50

$ 6.50 Geležinės lovos...... 4.75 
20.00 Bresinės lovos ...........13.85
15.00 šaldytuvai (Refriger-

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

pačia šieninkai (mat- 
resses) ............ .. .... S.75

13.00 Ąžuolinės kamodos... 8.85 
24.00 Aks. karpetos 9K12...17.5O 
14.00 Vilnonės ar valakni-

nės...................... 10J5
7.50 Sulenkiami vežimėliai 

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

šėpos................................26.75
Mes parodysime daugiausia ir 

pilnai pripildytus namus įvairioB 
rūšies rakandais So. Bostone.

f

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

MES GVARANTUOJAME UŽ 
KIEKVIENĄ PARDUOTĄ RA
KANDĄ.

Birželio 5 dieną Bostone vi
si saliūnai buvo uždaryti ir 
viešbučiuose ne buvo pardavi
nėjama svaigalai. Tą dieną 
labai mažai suareštuota pasi
gėrusių, nežiūrint kad tai bu
vo registracijos diena ir daug 
žmonių buvo palaidų nuo dar
bo.

Bostono ant Maine geležin
kelio tarnautojai atšaukė strei
ką. Su kompanija susitaikin
ta geruoju, abiems pusėms 
nusileidžius. Darbininkai rei
kalavo 25 centų, daugiaus al-

Kaip su Raulu atsitiko!
Ei Rautai, palauk aš tau pa

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

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

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

So. Boston Raincoat Co. 
344-278 Broadvay,

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

James Ellis Co
Kampas B ir B’way,

SOUTH BOSTON.
PINIGAIS ARBA ANT 

IŠMOKĖJIMO.

ATDARA: Panedėlio ir Su- 
batos vakarais.

PARSIDUODA gerai 
išdirbtas biznis. Soda fonta
nas, cigarų, saldainių ir kitokių 
dalykų. Turi būti parduotas iki 
birželio 15 d. Parsiduos labai pi
giai. Norintieji plačiaus sužinoti 
kreipkitės prie:

“DARBININKO” ADM.

242 Broadvay, So. Boston, Mass.

Paieškau pusbrolio Vincento 
ėdikio Simano sūnaus; paeina 
iš Kauno gub-, Ukmergės pav., 
Aluntos parapijos, Makilių so
džiaus. Meldžiu atsišaukti šiuo 
antrašu:

M. šeikis,
129 Granite St.,

So. Boston, Mass.

1®©®®®®®©®®®®®®®e®®®©®®®®

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

Galima msibalbrti ir UatmvūtM. 
Ofiso valandos:

Ryt iis iki 9 vaL 
Po pietą 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

1 ir 2 Leverett Ave^ 
BOSTON, MASS.
netoli Leverett St.

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

ĮŽANGA 30 centų. !

Rusiškos ir Turkiškos ■ •
MAUDYKLES. :

11 Savoy St., Boston, Mass.] J 
Tarpe Washington Str. ] ’ 

ir Harrison Avė.,! ’ 
U
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VISI JAUNI VYRAI, PAVIENIAI AR ŽINOTI £

Neišbėgsite niekur ❖
Turėsite eiti visi į KARĘ. Nemanykite kad vai- A 

džia juokauja ir nemanykite kad tik iki 31-nų me- ♦♦♦ 
tų vyrai reikalingi dėl karės. Vėliaus valdžia iš- ♦♦♦ 
šauks visus vyrus nepaisant, kiek seniūno ir kelius ♦♦♦ 
vaikus turi, bile-tik galės karabiną panešti, tai ir 
turės eiti. ♦♦♦

Bet, mes žinome daug gerų vietų ir visai arti 
Boston’o, kur galima išvengti KARES. Ant farmų ♦♦♦ 
karės nebus ir nereikės1 bijoti jos. Valdžia FARME- ♦♦♦ 
R1Ų NEIMS į karę, nes visai Amerikai gręstų ba- ♦♦♦ 
das.

Tai-gi, kam eiti į karę, jeigu galima apsigy- ♦» 
venti ramiai ant FARMOS ir būti “bosu” pats ant «♦ 
savęs. Mes į kelias savaites jau pardavėm apie 50 «£♦
farmų ir turim dar ant pardavimo apie 500 gražių 
ir puikių farmų arti Boston’o. Todėl, malonėkite V 
užeiti ir pasiimti mūsų KATALOGĄ DYKAI, ir jei- 
gu norėsite pamatyti farmas, mes nuvežšim aufomo- 
biliu dykai visus, nes mes patįs visada važinėjamės y 
ir tuomi pačiu žygiu, mes galim ir Tamstas nuvež- *|* 
ti su visa šeimyna pažiūrėti farmos. Jeigu nepatiks, *|* 
nereikės pirkti ir nebus jokių iškaščių dėl Tamistų. y

Pirkite farmas dabar, nes daug farmerių ne- Y 
gauna darbininkų, tai parduoda farmas labai pigiai, j 
Mes gvarantuojam po karės, tą pačią farmą parduo- *|* 
sime dvigubai brangiau iš *|*

\ LIETUVIŲ AGENTŪROS, X
A Ivaszkevicz, agentas,

315 Broadway, South Boston, Mass.

Uždėta 1871

HENRY J. BOWEN
RealEstate Insurance
469 Broadway, So Boston

Pirkdami pas mus nejudi
namą turtą turėsite prielankų 
ir teisingą patarnavimą.

Lietuviška-Polska 
LIGONINE.

197 Broadway, S. Boston, Mass.
Te/efonas'S. Boston 1194-w 

rsktarai dietą,ir raktj.

I
Dr. Paul J, J akinau h į

(Jakimavičius)
Priemano vaJaadoc

Noo2iki8 popiet. Nuo 7 iki 8 rekare
180 9 BROADWAY Cer. G ST. SO. BOSTON .1

Tol 602 S. B,

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

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

Taipgi įvairių
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Bmriray.Ss. BMtoa,Mass.

PRIB DORCHaSTEB ST.

▼ulaadM N ■MUmls
aaotvuLeyte Molini, ryta
Ud 8 vat vakaru. fkl (vai vakaru.

■kloję.

Edward L. Hopkins
362 Broadway So. Boston, Mass

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

( APVILKTUS
8'1' 1KLUS,
(Plato glass)

Vienatine Uetuvilka

Krautuvė i
XKuri užlaiko visokio ta- V 

voro, reikalingo maine- V 
nieriazns.

V. LUKOSEV1CI*, 
Mineraville. - - Pa.^ 

A A A. A A A A A

GERIAUSIAS KRIAUČIŲ S 
BOSTON ’E.

Siuvu visokius drabužius pa
gal naujausios mados arba pa
gal kiekvieno noro.

KAINA LABAI 
PRIEINAMA.

Darbą gvarantuoju. 
Meldžiu atsilankyti ir persi

tikrinti. <'
JONAS BERZEZELIONIS & CO.,

4 Haymarket Sq., — 28 Chandler Str., Boston, Mass. 
Tel. Richmond 1753, or Bech 6184 - R.

Muzikos Mylėtojams Naujiena
Detroit’an nesenai atvažiavo muzikas

A. ALEKSANDRAVIČIUS,
baigęs Varšavos nruzikalę konservatoriją, ir atidarė

LIETUVIŲ MUZIKOS MOKYKLĄ.
Mokinama ant Piano, Smuiko, Choro Giedojimo 

ir Vargonininkavime. Taipo-gi išguldoma Teorija, 
Harmonija, Kontropunktas, Instrumentacija ir Mu
zikos Istorija. v

Užsirašyti į bile kurį muzikos skyrių galima 
dienomis ir vakarais. Kaina labai prieinama, o 
mokslus einančiam jaunimui nemaža nuolaida. Vi
siems, kurie norėtų pasimokyti muzikos, 
imti lekcijas šioje lietuvių muzikos mol

Adresas:

A ALEKSANDRAVIČIUS
Vedėjas

180 Cardoni Avenue,

Nusipirk mosties
Tai BUSI GRASUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis išima 
plėmus raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės 
50C7 ir $1. Pinigus galit siųst ir 
įtampoms.

J. RIMKUS
Holbrook, ManP. O. Box 36,

LEIDI SLINKTI

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS |
Ofivojdyno* 9?do viaokias Mcaa H
1-1 P. M. 7-9 P.M. Prtaktria Akinta*. I 
419 Boylston St, Boston, Mass. I

NONNMMttttMtoMNM

ELLIS McCLEAR YČO
Prirengiam pilnai $150.00 

laidotuves už
Užtikrinan
ti gvaranti-
• arba vi- 

sai nemokėkite.
TeL Back Bay 6722

1606 Waahington St Boston.

SAVO PLAUKAMS?!
Neturėsi daugiau kal- 
tunuotą, resvą, krintan
čią, pleiskanuotą, ap
mirusią, žodžiu—ligui
stą plauką—ko turėtu
mei visuomet gčdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik ūmai pra
dėsi vartot musą su
taisytus plaukams vais- 

“Dermafuga’’. Geresnių plaukams 
. ‘ ' -T n«a!

"Dermafuga” padarys tą, kad Ta
vo plaukai bus tankąs, ""svelnąs ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinka. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydčk kitų puikiems plaukams, 
nes pats ęali turėti dar dailesnius!

Reikalaujant prisiusime Tau pačt* 
suvis dykai išbandymui “sampilą^ 
Prisiąsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, 
užvardytą: “Puikąs Plaukai".
ARGIL SPECIALTTES CO.,

Dept. D
P. O. Bos 37, Philadefphia, Pa.

tus _
vaistą už “Dermafugą’

69,sV^o£
čių nėra.

Bell Pteom. Dtekinoon KM M.

Dr. Igootas Stankus 
1210 S.BrndSuPHrieiffa,P^ 
PhyridanandSurgeon (lietuvis gydyJ 

toj<s ir chirurgus pabaigęs Iodnaoe 
Universitetą) Gydo visokias ligų* vy- 

Iru, moterių ir vaiku. Daro opesacifm. 

[ Ottae valaudoa: rito. M po piev 7-»j


