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* ‘ Darbininko ’ ’ Redakcij ai.
Mogilevo Lietuvią Tautinės
Tarybos Informacijinė-Redakcijinč Komisija,
pildydama
Visuotinojo Mogilevo Lietuvią
nutarimą turi garbę Tamstoms
pranešti ir prašo, jei bus ga
lima, tai atspausdinti savo
laikraščio skiltyse.
Mogileve 3 balandžio atsibu
vo skaitlingas lietuvią susirinkimas-mitingas. Po daugelio
kalbą ir diskusiją tapo beveik
vienbalsiai priimtos šios rezo
liucijos :

REZOLIUCIJA I. “Įvairią
srovią lietuviai susirinkę Mo
gileve 3 balandžio 1917 m. ap
svarstyti šią dieną lietuvią
politikos klausimus, žinodami
Amerikos, Petrapilio ir Mas
kvos lietuvią nutarimus apie
tolimesnį Lietuvią Tautos li
kimą, atsižvelgdami į dabarti
nį visos Rusijos ir Lietuvos pa
dėjimą, pasveikinę laisvės su
laukus Rusijos Naująją, Laiki
nąją vyriausybę, nutarė aiš
kiai iškelti savo pamatinį sie-

Suv. Valstiją skraiduolis
Olympia užėjo ant uolą ir apdužo. Veik jokios nėra vilties
gileve lietuviai apsvarstę nutą karės laivą išgelbėti. Užė
taria pavesti susirinkimo išjo ant uolos ties Block Island.
rinktąjai Mogilevo Lietuvią
Nelaimė atsitiko dėl baisiai
Tautinei Tarybai kuogreičiautirštos užėjusios miglos. Nuo
sia organizuoti visą Rusijoje
susitrenkimo laive krito nuo
dabar gyvenančią lietuvią ats
sienos kirvukas, pataikė maši
tovi) (delegatą) suvažiavimą,
nistui Bobb ir ant vietos už
pasiąlant nuo savęs suvažia
mušė. Kiti jūreiviai visi išsi
vimui vietą Mogileve, nes čia
gelbėjo.
be tremtinią visoje gubernijo
Tas laivas tuomi garsus, jog
je daug yra lietuviu kolonistą
dalyvavo mūšyje laike ispair Mogilevas nuo kitu lietuviu
nų-amerikonų karės
Manila
užgyventą centrą randasi vi
užlajoj.
duryje.
Panašių nelaimią Suv. Val
Šias rezoliucijas susirinki-j stiją laivams neretai atsitin
mšs nutaria nusiųsti Petrapi- i ka.
lio Lietuvią Draugijos nuken- ■
tėjusiems dėl karės šelpti iri
MAŽAI LIUOSNORIŲ.

Lietuvių Centralinio Komiteto
Prezidentas AVilsonas išleido
valdyboms, pagaliaus paša r-1 atsišaukimą, kuriuo reikalauį
sinti- laikraščiuose čia ir užsie- |ja 70 OOO liuosnorią Suv. Valsnyje.
į tiją armijai. Iki šiol labai maMogilevo Lietuvių Tautinė žai teatsišaukė ir nėra didelės
Taryba susidaro iš 9 sąnariu ir vilties, kad liuosu noru kas
3 kandidatu.”
norės eiti kariuomenėn. Pre
zidento atsiliepimas paliečia
REZOLIUCIJA n. “Kadan
gi evakuotosios iš Lietuvos se vyrus nuo 18 iki 40 metą am
nosios valdžios Įstaigos netin žiaus.

Lietuva turi būti suvieny kurios veikė Lietuvoje likvi
ta, laisva ir savistovi val duoti (panaikinti), pavedant
tą darbą tam tikrai Lietuvos
stija.
Likvidacijinei

Komisijai, ko

Lietuvos valdymosi būdą kią jau yra davusi Rusijos Vy
nusprendžia abieju lyčią riausybė Lenkijai.”
piliečiu referendumas.
REZOLIUCIJA m. “Rei
Lietuvos kitas pamatines kalausime, kad Centralis Lie
teises nustato Lietuvos tuvių Komitetas būtą sutvar
Steigiamasis Seimas, su kytas rinkimo pamatais nuo
darytas visuotinu, tiesiu, visą tremtiniu ir protestuoja
lygiu ir slaptu abieją ly me prieš Centralinio Lietuviu
čią piliečių balsavimu.
Komiteto neleidimą Mogilevo
Beto Mogileve susirinkusie lietuviams tremtiniams išsi
ji lietuviai be skirtumo luomą rinkti vietinio komiteto valdy
1) Kadangi Lietuvią Tautos
Taryba Petrapilyje tapo suda
ryta tik dvieju _ Petrapilio ir
Maskvos lietuvią koloniją, nepasiklausus kitą Rusijoje esan
čiųjų skaitlingąją lietuvią ko
loniją,
pripažinti ją tiktai
Petrapilio ir Maskvos Lietuvią
Tautos Taryba, niekuomet ne
visą tremtinią lietuvią, o dar
labiau visos Lietuvos;

Meksikos valdovas Carranza
uždėjo labai augštas taksas
ant iškasamojo toje šalyje ži
balo. O žibalo šuliniai valdo
mi Amerikos ir Anglijos kapi
talistą. Tai Suv. Valstiją val
džia pasiuntė aštrų pareikala
vimą, kad numažinti) taksas.
Tą reikalavimą Anglija ir-gi
parėmė.
Sako, jog Carranza kėlė tak
sas dėlto, kad norėjo atsikra
tyti nuo svetimu žemią kapita
listą. Tikėjosi, kad dėl augs
ią taksu svetimi kapitalistai
atsinorės valdyti žibalo šuli
nius, nes dėl augštą taksą ne
turėtu daug pelno.

NELEIDO GABENTI
BULVES.
Rotterdame buvo jau su
krauta Į laivus 11.000 tosu bul
vių gabenimui Į Angliją. Tai
susitelkė būriai moterų, užpro
testavo ir neleido jas vežti.
Be to moters konfiskavo vieną
toną.

ka lietuviams ir negalės grįžti

kaip yra jau padarę Ame- Į laisvą Lietuvą, dabar jau vTikos lietuviai, būtent:
ra geistina visas tas įstaigas

kj<

ir srovią nutarė:

REIKALAUJA NUMAŽINTI
TAKSAS.

bą, kadangi Mogilevo Lietu
viu
Komitetas (Įgaliotinis)
tremtiniams yra nepakenčia
mas, o to vietiniai lietuviai
negali pašalinti, nes L. C. K.
to neleidžia.
Į Mogilevo Lietuvių Tautine
Tarybą susirinkimo išrinkti:

prof. kun. P. Kraujalis 214 bal
sais, daktaras Rugis 206, kun.
Grajauskas 212, K. Varkala
183, J. Plečkaitis 200, Gylys
205, Skirpatunas 169, Dauno
2) Kadangi lietuviai dabar ras 162, Beinoravičia 188; kan
esame Rusijoje tremtiniais ir
didatais pp. Rinkevičius, d-ras
kolonistais (emigrantais) tai Ganusevičius ir Stebulytė.
visas čia susidarančias lietu
Nuo Mogilevo kareivią gar
vią įstaigas pripažįstame tik
nizono
Tarybon inėjo lakiototai lietuvią tremtinią ir kolo
nistą įstaigomis ir protestuo jas kareivis Petras Kisneris.
Taryba pirmininku išrinko
sime prieš kokios nors čia su
daktarą
Rugį, vice-pirmininku
sidariusios lietuvią
įstaigos
kun.
Grajauską,
sekretoriumi
pasikėsinimus savo valdžią už
mesti visiems lietuviams trem Kaz. Gylį. Sudaryta tuotarpu
tiniams, ją neišklausius, dar dvi komisiji: Pildančioji Ko
misija — daktaras Ganusavilabiau visai Lietuvai.
— Dar konstatuojame, kad čius, kun. Grajauskas ir Beiiš pagarsintą Petrapilio Lietu naravičia; Informacijinė*- Revią Tautos Tarybos nutarimą, dakcijiūė Komisija — prof.
jau paaiškėjo jos užgrobimo ir kun. P. Kraujalis pirmininku,
imperializmo politika, būtent p. Plečkaitis sekretorium dar
pasisavinime dar vokiečių ne mokytojai pp. Gylys ir žebrauužimtosios Vilniaus gub. da skaitė.
lies, kurioje vietinių gyvento
Mogilevo Lietuvią Tautinės
jų lietuvių nėra. Susirinki
Tarybos ir josios Informacijimas dar pabriežia, kad Petra
nės - Redakcijinės Komisijos
pilio ir Maskvos Lietuvių Tau adresas: (Mogilev počt.'jaščik
tos Taryba priskirdama prie
17 arba Dniepro prosp. No. 49)
Lietuvos kitų tautų užgyven
Kitus Amerikos laikraščius
tas vietas be vietos gyventoją
prašome tai perspauzdinti.
sutikimo, / užgauna kitas tau
M. L. T. T. Informacijitas, o lietuvių teises Lietuvo
nės-Redakcijinės Komisijos
je mažina.
Pirminin. Kun. P. Kraujalis.
Tai visa susirinkusieji. MoX
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Slapieji ir sausieji
baisiai kertasi.
PASIDUOTI.
, biciją (uždraudimą) lengvąją
Kaip tik pereitą subatą že-I vynu ir alaus ir aš esu tos
mesnysis Suv. Valstiją kongre nuomonės, jog toks įstatymas
so rūmas perleido maisto bilią nebūtą įvykintas.
su uždraudimu javą vartoti
Aš esu priešingas visokiai
išdirbimui
svaigalams,
tai visoje valstybėje prohibicijai.
girtojo biznio šalininkai paju Tokios rūšies įstatymas trukdo
to smūgį ir sujudo šaukti į ko asmeninę laisvę ir teises žmo
vą savo šalininkus. Tuoj pra nių ir kelia veidmainystę vidėjo ūžti girtos jėgos į Was- suomenėje.
hingtoną ir su kiekvienu trau
Jei gyventojai kokio apskiniu ją vis atvažiuojaTo krivio sumano, kad būti) gedėl “Slapieji” rengiasi baision riau uždarius saliūnus, tai lai
kovon su “sausaisiais.” Ko jie taip padaro,
Bet kuomet
va kadir bus neišpasakytai di tai daroma dideliuose miestuo
delė, bet nebus ilga — tęsis se, tai tas yra blogu daiktu.
kokį pusantros savaitės.
Prohibicija bile kokiame dide
Bravorininkai suvažiavę į liame mieste nepasiekia savo
AVasliingtoną
sušilę veikia tikslo.
/
tarp senatorh) ir valdininką
Pasaulio istorija iki šią die
gindami savo biznį,
Ir žino- ną parodo, jog žmonės visBet y- vien nežiūrint į visokius var
ma ras sau užtarėją,
ra didelė viltis, jog “sausą- žymus veržiasi prie kokii) nors
ją” bus viršus ir bravarininkai svaigalą ir gana.”
turės uždaryti savo biznius lai
Vienu žodžiu kardinolas
ke karės.
mano, jog žmonės visvien ieš
Prez. AVilson iš pradžios ne kos būdą išdirbti svaigalus,
manė apie blaivybės įvedimą. jei bravorai bus uždaryti. To
Bet kuomet žemesnysis kong kiu būdu blaivybė praktikoje
reso rūmas maisto biliuje pri nebus įvykinta.
NENORI

kergė priedą, kad javą neva
lia vartoti svaigalą dirbimui,
tai prezidentas ir-gi
palinko
prie priverstinos blaivybės. Ypač prez. Wilsonui rūpi, kad
kuogreičiau tas bilius pereitą
ir kad maistas būtą kontro
liuojamas.
Kova, vienok, bus didelė.
Mat girto biznio
šalininkai
nurodys, jog iš taksą ant
svaigalą bus daug įplauką. To
kią įplauką būtą iki $500.000.000.

KARDINOLAS PRIEŠIN
GAS PRIVERSTINAI
BLAIVYBEI.
Kardinola Gibbons išsireiš
kė jau nekartu, jog jis prie
šingas priverstinai blaivybei.
Dabar jis pasakė:
“Aš netikiu į visišką prohi-

$114.000.000 RAUDONAJAM
KRYŽIUI.
Iš 'Washingtono pranešama,
kad Raudonajam Kryžiui mez
liava Amerikoje puikiai nusi
sekė. Surinkta išviso vienos
savaitės laiku $114.000.000.
Buvo manyta surinkti tik šim
tą milijoną dolerią, bet pava
rius smarkią agitaciją spaudo
je ir kitais įvairiais būdais pa
sidarbavus, $14.000.000 surin
kta viršaus.

RENGIA MILŽINIŠKA
ORO LAIVYNĄ.
Suv. Valstijų Apgynimo Ta
ryba pradėjo svarstyti apie
sudarymą milžiniško oro laivy
no. Tariasi, kad reikia suda
ryti 35.000 orlaivių.
Tai tam
reikės paskirti $600.000.000.

X -sfe' ' ■**

giausia veiklumo parodė arti
lerija Mertlin de Lafaus apielinkėje ir prie Reimso, kur vo
kiečiams
užduota ‘ nemažas
smūgis.
Austrijos kariuomenė įnirtu
siai kariauja, kad atėmus nuo
italą
pralaimėtas
pozicijas
Monte Ortogara provincijoje,
bet .ligšiol nieko negali atsiek
ti. Italai visus austrijiečią už
puolimus pasekmingai atmuša.
Anglą orlaiviai buvo susi
kirtę su vokiečiu zeppelinais
Flanders padangėje. Mūšyje
dalyvavo trys anglą orlaiviai
ir 10 vokiečiu lakstytuvą. Su
lig Londono pranešimu anglai
mūšį laimėjo. Trys vokiečiu
lakstvtuvai pašauta.
Vokiečiu kariuomenė gana
pasekmingai prancūzą atakas
atmušė šiauryj nuo Hurtebise.
Aisne kariškame fronte. Berlino oficijalės telegramos skel
bia, kad anglai išvyti iš dau
gelio svarbią poziciją.

>

Rusijos vagilius linčuoja.
IMA ĮSTATYMĄ Į SAVO
RANKAS-

ANARCHISTAI TRUKDO
RUSIJAI.

15 Amerike gyvenusią anar
Rusijoj baisiai platinasi va
gystės ir plėšimai miestuse, chistą dabar yra Rusijoj anar
bet tas pat darosi ir sodžiuo chistą vadai. Jie gyvena gen.
se. Tai ūkininkai baisiai i»tu- Durnovo rūmuose. Ant rūmą
žo ant visokiu arkliavagiu ir ! stogo plevėsuoja juoda vėliava
plėšiką, kad dabar susitarė su žodžiais: “Mirtis kapitalis
gaudyti vagius ir juos ne poli tams.” Ginkluoti anarchistai
cijai atiduoti, o čia pat ant ! sergsti savo lizdą. Visai ne
vietos padalyti savo teismą ir klauso valdžios. Jie Amerike
pasmaugti, Vienu žodžiu ru- neturėjo progos veikti, tai Rusą sodiečiai ima Įstatymą į sa : sijoj jiems dabar atsiradus dirvo rankas ir lynčiuoja latrus, į va. Išviso gyvena ten į 90 ataip, kaip čia Amerike negrai nareliistu. Jie ten geria degvra minki galabijami.
i tinę ir latrauja.

Lietuvos tremtiniai.

I kurie pirmą kartą išgirdo gie' dant lietuvią kalbą. Bet jie ją
| pamilo.
Iš tolo žiūrintiems rodosi,!
Kovo 4 d. buvo savybės va
MILŽINIŠKOS PASKOLOS
kad čionykščiai lietuviai nie karėlis dalyvaujant Chorui ir
TALKININKAMS.
ko nedirba ar bent visai ma Solistui.
Amerikos paskola talkinin ža, bet arčiau prisikišęs pa
Kaip dabar matome, Odesos
kams jau pasiekė virš bilijono junti smarkiai pulsą mušant. lietuviai dirba, nors ir tyli.
dolerią. Pastaruoju laiku An Tiesa, nesiskelbia, nesiafišuoglijai Suvienytą Valstiją val ja, bet dirba. Kas sutaisė di
džia paskolino $15.000 000 ir delį vakarą koncertą, kuriuo
OMSKAS.
Prancūzijai $10.000j000. Išviso supažino su mirmir šimtus sveOmsko lietuviai balandžio 9
talkininkams Suvienytos Vals timtaučią ?
Odesos lietuviai dieną padarė didelį susirinki
tijos karės reikalams paskoli šim. sausio 28 d. Bene pirmą
mą, kuriame svarstė dabarti
no $1.008.000.000, iš kurią vie kartą buvo vieša paskaita gar
nį padėjimą ir Lietuvos laisvės
nai Anglijai teko bemaž 550 saus pedagogo, Kingi, įgaunio,
klausimą ir nutarę pasiuntė to
milijoną dolerią.
apie Lietuvą ir jos tautinę kias telegramas:
svarbą. Padainavo žymiausią
CHINUOJ GRĮŽTA TAIKA. ją kompozitorių dainą, kaikip 1) Petrapilis, Lietuvių Tautos
Tarybai.
.
. . ..
Chinijoj bekilantieji maištai rias orkestrai pritariant. Juk
pradėjo slūgti- Keletas pro tai naujiena.
Didelis Omsko lietuvią susi
vinciją buvo paskelbę nepri
Vasario 15-21, šalia kitą tau rinkimas balandžio 9 d. nuta
gulmybę ir buvo bepradedą tą, matome Tatjanos skyriaus rė pasveikinti Lietuvių Tautos
daryti karinius prisirengimus. parodoje ir turiningą lietuviij
Tarybą, lietuvių tautos teisių
Bet dabar visa šalis aprimsta. skyrių, kuris, be lenką, visu
gynėją šiuo metu, ir išreikš
akis patraukė.
ti pageidavimą, jog visiems
TURĖS SUSTOTI
Gaila, kad mūsą laikraščiai lietuviams reikia sutartinai ir
LAIKRAŠČIAI.
'tokie mažučiai: negalima vis ankštai susiglausti Lietuvos
Vokietijoj turės sustoti daug kas plačiau aprašyti.
federatyvios respublikos pa
laikraščių dėl stokos popieros.
Dabar, kovo 4 dieną, vieti matams sustiprinti.
A
B t
Valdžia paskelbė, jog popieris niu lietuvią veikėją rūpesčiu
Susirinkimo pirmininkas
išdirbimas turės būt sumažin buvo sušauktas Voroncevo rū
Škirpa.
tas 44 nuoš.
muose vietinės kolonijos dide
Sekretorius
Šipaila.
lis mitingas.
VOKIETIJOS VARGAI.
Daug klausimą svarstė, ne 2) Petrapilis, Ministerių Tary
bos Pirmininkui kunigaikVokietiją dabar labiausia maža tarėsi, paskui išrinko
čiui
Lvovui.
vargina kaitros. Javai džiūs nuo visą draugiją ir nuo lietu
Omsko
lietuviai, kurių šir
ta, bet ir ganyklos nupliko. vią, nesančią jokiose draugi
Karvės suvargo ir labai pri jose, atstovus, kad kartu vi dys kupinos didelio džiaugs
trūko pieno.
si susiėję apsvarstytą momen mo, jog netolimoje ateityje iš
Bulvių laiškai dėl karščio to svarbą ir reikalui esant, jei vys savo tėvynę Lietuvą lais
pradėjo vysti.
gu reikės, nusiąstą atstovą į vą ir pačią sprendžiančią savo
Gyvuliai neišpasakytai bran bendrą Lietuvos Tarybą ar su likimą, balandžio 9 d. dideliu
gūs. Vidutiniškas arklys kai šauktą reikalui esant visos ko susirinkimu susirinkę visi vie
nuoja 5.000 markią. Tai yra lonijos susirinkimą ar šiaip nu balsu nutarė per Tamstą
ant 1.000 markią brangiau, ne kur, kas reikės, dirbtą. Iš sveikinti Laikinąją Vyriausy
gu pernai.
rinktieji (apie 40 žm.) įgalioti bę ir įtikinamai pasakyti, jog
kalbėti visos Odesos lietuvią lietuviai vra pasiryžę ją palai
kyti.
PAKORĖ NEGRĄ.
kolonijos vardu.

Golveston, Tesąs. — Chester
Lawyer, negras, kurs tapo
apkaltintas suteršime baltos
moters buvo uždarytas kalėji
mam Susirinko prie kalėjimo
minia, atėmė negrą ir pakorė.

ŽADA NUMAŽINTI
KAINAS. .
Washingtonan suvažiavę kie
tąją ir minkštąją anglią ka
syklą savininkai valdžiai pa
žadėjo, jog jie pardavinės an
glis už vidutiniškas kainas. Jie
pažadėjo pardavinėti tokiomis
kainomis, kokias nustatys Ap
gynimo Tarybos komitetas.
Anglią kasyklą savininkai
turbūt išsigando, kuomet val
džia buvo pradėjus daryti pie
nus paimti anglią kasyklas į
savo rankas, todėl ir nusilei
do.

ODESOS LIETUVIŲ
KOLONIJA.

Žmonią ūpfes buvo pakilęs,
nes įžengiamoji prakalba ir
Gimnas, kurį didelis choras
pagiedojo, nevienam išspau
dė ašarą. Nemaža buvo tokių,
t
i
♦
♦
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Susirinkimo pirmininkas
Škirpa.
Sekretorius

Šipaila.

(“Lietuvių Balsas”)

Geriausias laikas pasivažinėjimui.
Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, nes
tai puikiausias “O verland” firmos, septyniems
žmonėms važiuoti.
Į šliūbą važiuodami, imkite “Darbininko” automobilią.
Kam reikia kūdikis prie krikšto vežti — užsi
sakykite “Darbininko” automobilią.
NAUDOKIS PROGA — TAUPYK PINIGUS.
Užsisakykite iš anksto, jeigu norite važiuoti
gražiausiu “Darbininko” automobiliu, kuria lekia
vėjo greitumu.
Su užsakymais kreipkitės šiuo adresu:

242 W. Broadway,
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242 W. BROADVAY, 80. BOSTON, MASS., BIRŽELIO ( JUNE) 28 d., 1917
IŠ KARĖS LAUKO.
Prancūzą karės fronte dau

Lietuvių tremti-

Boston,

Šik’ ’ -’

So. Boston, Mass.
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DARBININKAS.

Kiną 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.............................................

$3.00
$4.25
>

“D AR B IN INK A S”
(The Worker)

x

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St.
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Sub«s criptien Rates:

Dabar Dairene tehko tik ke
lios europiečių šeimynos. Ja
ponai taip uoliai remia savo
pramonę, kad daugelis jų ap
sigyvenę Rusijoj neperka ru
sų išdirbinių, bet viską išsi
rašo iš Japonijos. Sakoma,
kad ir rusiškų papirosų japo
nai nei į lūpas nenori imti,
nes tuomi, girdi, palaikoma
svetima pramonė.
Reikėtų ir lietuviams sek
ti jų pavyzdį pramonininkų
rėmime. Kol mes bijokimės
pramdtaės ir pavydėsime saviemsiems turtų, tol mūsų
tauta skurs ir mums reikės
bastyties po svetimus užkam
pius.”

Jie pergreit išsišoko pasa
kydami tikslus savo tveriamos
tarybos ir už tai jiems galima
tart širdingą ačiū.
Jie nurodo, kad tveria tą
savo tarybą, kad pakenkus
“Lietuvos Atstatymo Bendro
vei” ir “klerikalų” (suprask
katalikų) Tautos Tarybai.
Na, vyručiai, ko-ko, o tų
dviejų tikslų, tai neatsieksi
te savo socijal-buržuine tary
ba, tai per siauros keilinaitės
ir per mažos tamstų barzdos.

■—

i

Aidoblistai
«

“Naujienų” Amerikos lie
tuvių
darbininkų
tarybą
“humbugiškų” daktarų “susaidė” baigia
patentuotais
vaistais numarinti.
Grigaitis “Kovai” kalda
mas kylį,’ pats ant tokio stam
baus baslio užsirioglino, kad
ir ožys mikitonas su Bagočiaus
pagelba jo negali nukabinti.

Kapsukas
socijalistams
yra sidabru,
pelijusį varį

Parašė KADUGYS.

I. W. W.
(Tąsa)

Unijos laikosi teisybės ir ant teisybės pamatų tariasi su
darbdaviais.
I. W. W-istai visai atmeta tarybas su darbda
viais ir stačiai revoliucijos keliu yra pasiryžę atimti visą ka

pitalą t. y. uždarbio įrankius.
Unigos neatmeta tikėjimo I. W.*W-istai nereikalauja
Dievo. Štai kokie žodžiai pasirodė ant vėliavos I. W. W-istų parodoje, Lavrence, Mass.

Arise Slaves Of the World! No God, No Master! One For
buvo Amerikos
auksu, Vidikas Ali & Ali For One.
(Kelkitės Pasaulio Vergai
o Grigaitis į su
Be Dievo Be Pono
«
pavirto.

Mums rodos, jog kiekvie
Vienas už visus ir visi už vieną).
nas lietuvis tikras biznierius
Unijos
yra
patrijotizmo
rėmėjos. Jos tėvynės meilę lavi
Lietuviškų socijalistų bro
turėjo to “Draugo” numerio
$3.00
Yearly..............................................................
lybė, teisybė ir lygybė taip na. I. W. W-istai pasmerkia patrijotizmą, o jų tėvynė, tai soparsitraukti po keletą šimtų ir
$1.50
6 months............................................... .
praskydo,
kad “draugų” pe- cijalizmo rojus.
išdalinti savo kostumeriamsForeign countries yearly............................
$4.25
Galutinai, unijos stato, o I. W. W-istai griauna.
štukizmo visas stimburis paF. V.
Tas kiekvienam biznieriui gau
sirodė.
“DARBININKAS”
I. W. 5V-IZMAS KLAIDINGAS.
siai būtų apsimokėję padaryti. .... ■ ■
■
"
-■
■
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.
Prie to, ką “Draugas” pa
Atimti visą pramonę nuo kapitalistų ir pavesti patiems
Chicagos “Naujienos” Liesakė mes norėtume pridėti vie Iš LIETUVIŲ TREMTINIŲ tuvių
Socijalistų Sąjungą ant darbininkams gražiai skamba vargdieniui darbininkui. Jam
VEIKIMO.
Dabar, jei įvyks priverstino ną dalykėlį. Kaikurie biznie
BAISUS SUMANYMAS.
žūf - ar būt nutarė panaikin staiga pasirodo jo vaidentuvėje tie dolerių milijonai, kuriuos
ji blaivybė, reikės kviesti riai suteršia save netikusiu po
krauna dirbtuvių savininkai ir persistato save iš skurdo iš
ti.
Didžiame angliškame laik
litikavimu ir netaktingu veiki
smukles
lankiusias
minias
į
trauktu
ir skambinančių savo kišenėje tų dolerių dalelę. Bet
raštyje New York Times Suv.
mu visuomenėje. Juk tąrpe REZOLIUCIJOS PRIIMTOS
tikras
pasilinksminimo
vietas,
“Lietuvos”
Redaktorius giliai mąstančiam darbininkui toji vaidentuvė greit pranyksta
Valstijų Rear admirolas A. C.
biznierių randame organizato LIETUVIŲ IR OFICIERIŲ
F. Goodrich rašo apie tai, ko reikės rengti daugiau pramo rių neprigulmingų parapijų, MASKVOS GARNIZONO SU Jurgio Spurgio valgomąją tu ir jo protas susiduria su klausimu — ar darbininkai patys
dėl ateiviai šioje šalyje nesu- gų, prakalbų, paskaitų ir organizatorių “streikų” prieš SIRINKIMO 1917 METŲ BA rėtų “tautiškai” apvalyti. galėtų vesti tą visą pramonę. Atmetus dabartinius pramonės
vedėjus — ar jie dabar gali vadovauti tai milžiniškai pramo
Baisiai išgvero, nelaboji!
amerikonėja, o vis laiko ry traukti minias į visuomenišką kleboną, uolių platintojų bei
LANDŽIO 6 DIENĄ.
nei? O ar protas, išsilavinimas nieko pramonėje nereiškia?
šius su savo vientaučiais tė gyvenimą, traukti prie orga rėmėjų socijalistiškų ir bedie
nizacijų,
šelpimo
tėvynės,
ra

Dėl
lietuvių
legijonų.
vynėse. Minėtas amerikonas
Liberalai “klerikališkais” Ar tiktai paprastų darbininkų rankos atlieka visą darbą? Su
viškų laikraščių.' Tokiais tai
ginti
prie
apšvietos.
Milijonai
Lenki]
legijonuose
ir
latvių
lig I. W. W-izmo tai taip, bet ne sulig sveiko protavimo.
grobais baigia paspringti.
nurodo, jog didžiausios atei
veikimais biznieriai ypač ter
Jeigu mokslas nebūtų vadovavęs pramonėj, tai šiandien
vių tvirtovės esą tai jų kalbo lietuvių dolerių, kurie kasmet šia savo amatą ir gadina sau batalijonuose yra daugybė lie
tuvių kareivių. Pastaruoju
“Tėvynės” Kipšas negalė mašinų nerastumėme dirbtuvėse, traukiniais nekeliautumėme
se laikraščiai. Jis pasako, jog nueidavo į smukles, dabar tu biznį.
tie laikraščiai leidžiami dau rės likti pagerinimui gyveni Lietuviai katalikai privalo laiku iš daugumos rusų pulkų damas katalikų liberališkoje iš miesto į miestą, telefonu šimtais, tūkstančiais mylių nesi
renkami į lenkų legijonus ka smaloje sušutinti iš didelio kalbėtumėme, vienu žodžiu, gyventumėme dar senovės lai
giausia tik leidėjų * dėl savo mo, apsidraudimui gyvasties
ant tiek susiprasti, kad visus reiviai katalikai, tarp kurių pykčio nesvietiškai susiraukė. kuose. Mokslas žinoma, kainuoja, ir reikalauja atlyginimo
pelno. Tie laikraščiai sulaiką ir sveikatos ant didelių sumų,
biznierius, kurie eina prieš
tiems, kurie pašvenčia jam savo laiką ir turtą. Tai tokie
ateivius nuo mokinimąsl an užsisakymui gerų laikraščių, katalikišką veikimą, organi atsiranda nemaža lietuvių. To
nusipirkimui
gerų
knygų,
su

ki lenkų elgimąsi ateityje su
Katalikiškų
organizacijų šiandieninę pramonę veda ir už savo išlavintą darbą nori ge
gliškos kalbos. Jau tuo sve
zuoja neprigulmingas parapi
timose kalbose laikraščiai esą rengimui moksliškų paskaitų- jas, uoliai remia bedievišką sirinkimas laiko neleistinu ir seimų aprašymai tik tuomet į rą uždarbį, na ir jų didžiuma tampa kapitalistais. Gal yTatai blaivininkų ir kitokių
nusprendė:
laikraščius pataiko, kada a- ra tų kapitalistų, sakysite nemokytų. Jei yra, (ai jie laiko
priešamerikoniški. Esą jau
spaudą,
taip
užboikotuotų,
veikėjų
dirva
nesumažės,
o
a)
prašyti
Petrapilio
Lietu

pie seimus žmonės jau pradeda mokytus vedėjus, kurie jiems brangiai kainuoja. Antra ver
blogas tas, kad svetimieji laik
kaip japonai boikotuoja sveti vių Tautos Tarybos užsiimti pamiršti.
tus, apart mokslo dar yra kitas dalykas, kuris didelį pini
raščiai palaiką spragą tarp a- žymiai padidės, prasiplatys.
mų tautų biznierius. Tai tuo I lietuvų legijonų organizavimu,
------ v
gą atneša, tai yra, rizika. Mokyti kapitalistai ingija tar
merikonų ir ateivių, bet kai
met biznierių etika greit pakil (prieš steigimą legijonų buvo
“Moterų Balsas,” kaip vel tus mokslu ir rizika, paskui taip-gi ir kitų moksliška pa
kurie neangliškieji laikraščfei KIBKIME Į PREKYBĄ IR
tik 10 balsų), b) atkreipti nias švęsto vandenio, bijosi gelba. Juk niekas nerizikuos, jei nematys jokio pelno. Pras
esą priešvaldiško krypsnio. PRAMONIJĄ IR REMKI tų.
Būtų gerai, kad biznieriai I lietuvių kareivių^omą, kad bažnytinio šliubo.
tas darbininkas neturėdamas turto, neturi kuo rizikuoti. Ka
Tas piktas esąs paplitęs po vi
ME
SAVUOSIUS.
perspėtų
savo
'draugus-biznie■
i
jų
moralė
priedermė
neboti
į
pitalistai, kad ir nemokyti, turėdami daug turto, daug ri
sas valstijas, ir jam reikią
’
rius
nuo
tokio
darbo,
kurs
ne

lenkų legijonus ir latvių bata“Vienybė Lietuvninkų” zikuoja ir tankiausiai išlošia. Tas vėl turto rizikavimas duo
pastoti kelią.
“Draugas” No. 141 nuosek
sutinka su bizniška etika.
1
i
jonus
ir
kad
tų
lietuvių
ka

“
Draugo
” kovos įrankius be da pramonei progą vystytis. Gal būti klausimas kur kiti
liai
pagvildeno
prekybos
ir
Tasai autorius pripažįsta,
reivių,
kurie
yra
jau
įstoję,
skaitydama,
‘ ‘ klerikališkai ’ ’ . gauna pradžią, arba iš kur gauna tą pirmutinį turtą kuriuo
pramonijos
klausimą
tarpe
lie

jog tokius laikraščius uždary
SOCIJAL
KAPITALISTŲ
priedermė
išstoti
iš
jų,
pa

logiką pravėpsojo.
pradeda rizikuoti. Aiškus dalykas. Jei ne gabumu, tai laime
Nurodė stambesnias
ti būtų laisvės varžymas. Bet tuvių.
UŽMAČIOS.
reikalavus, lig lietuvių legi
priežastis,
delei
kurių
pramošiame gyvenime, ar tai iš vienos pusės ar tai iš kitos.
A
nurodo būdą, kuriuo galima
Chicagiečiai socijal-kapita- jonus suruošiant paskirtų į
“
Tarka
”
patvoriais
pradė

Nenoriu šiuomi ginti kapitalistus. Nevisi jie teisingi, ir
nija
ir
prekyba
neįleido
šaknis
būtų pasmaugti neangliškoje
listai
arba
kaip
kiti
juos
vadi

bendruosius
rusų
pulkus.
Re

jo
šokti
kaip
tikra
šarka.
nemažas jų skaitlius darbininkus skriaudžia. Niekas neuž
kalboje einančius laikraščius. į lietuvius. Pasak “Draugą” na, socijal-buržujai, jau va
zoliucija
apie išstojimą lietu
tos
priežastys
buvo:
neteisin

gins,
kad daugelis kapitalistų išnaudoja darbininkus ir kad
Girdi tie laikraščiai esą, kaip
landa laiko, kaip kivirčijasi, vių kareivių iš lenkų legijonų
Šveicarijos
lietuviai
kita

ga
lietuvių
nuomonė,
būk
kup

daugelis
darbininkų yra jų skriaudžiami. Pagerinti tokį ne
ir pertekliaus dalykai. Todėl
ir net riejasi su LSS. valdy ir latvių batalijonų priimta taučiams koncertus regti pra teisingą stovį yra aiškus reikalas, ale ne I. W. W-izmo ke
rius.
tai
sukčius,
o
Amerike
į
juosius reikia apkrauti mokes
ba, taip vadinama “kairių vienbalsiai.
dėjo, o amerikiečiai išnaujo liu, kuris neieško teisybės tarp kapitalisto ir darbininko, kaip
čiais. Dienraščiai kiekvienos vertelgas-biznierius ir-gi netei jų partija arba frakcija” arba
tarp savęs pešties pradėjo. Ir tai unijos daro, bet nori stačiai subankrūtinti kapitalistus t.y.,
singai
žiūrima,
kaipo
į
kokius
kopijos turėtų, mokėti po lc.,
karštaisiais revoliucijos šali
Petrapilyje Šv. Kotrynos ba kaltas čia ne kas kitas kaip atimti nuo jų tą, kas jiems iš teisybės priguli.*)
vagilius,
plėšikus
ir
kitokius
dvi-savaitiniai, arba tris sy
ninkais.
žnyčios gimnazijoje įstojamie dainius Stasys.
Galutinis I. W. W-izmo tikslas, kaip augščiaus minėjau,
kius savaitėje einantieji nuo negarbingo amato atstovus.
Jau kiek jie vieni kitiems ji egzaminai bus balandžio 24
Suprantama
tarpe
biznierių
yra
socijalizmas.
Tai-gi tikslas blogas — tuščias. Socijaliz
kopijos turėtų mokėti po 5c. o
visokių šmeižti], išmetinėji ir 25 d. į visas klasesLietuvių
katalikų
baisiau

rasime
suktų
žmonių.
Todėl
mas
kaip
žinoma,
yra
sumanymas pagerinti soeijalį pasaulio
mėnraščiai po 10c.
mų,
užsipuolimų
prirašė,
kiek
sia
liga
tautiškas
apsnūdimas.
Šiemet
po
revoliucijos
gim

kaip sako “Draugas” nesąži
stovį iš pat pamatų. Sumanymas šis yra paremtas ant be
Jei tas sumanymas būtų įvy ningi] pramonininkų nereikia popieros ir juodylo tam tiks nazija gavo visas teises. ’
Šiuo laiku nuo jos baigiama dievystės, nes ieško rojaus ant šios žemės, ir yra tiktai sva
kintas, tai pavyzdžiui “Dar remti, bet nereikia jų ir nai- lui sudarkė, o vieni antrų neGimnazijoje moko lietuvių pasiliuosuoti.'
jonė, nes nėra įvvkdinimas. Jau buvo socijalizmas gerai iš
bininko” metinė prenumerata kinti, Kas negera reikia pa- intikrino ir ne perkalbėjo; kaip kalbos ir literatūros.
mėgintas, ir dar ant mažos skalės, o ką jau sakyti apie vi
pešėsi taip ir tebesipeša rau
“Kovos” biskį sveikas mai suotinį įvykdinimą.**)
turėtų pakilti iki $12.00.
taisyti, bet ne ardyti.
LIETUVIŲ TAUTOS
stas labai liguistas atrodo.
Žinoma kol kas tai tik su Toliau pasak “Draugą” donas skiauteris pastatę, ir
manymas, ir vargu bus įvy krautuvninkystė tarpe lietu nusileisti arba užsileisti vieni
. TARYBAI.
ŽODIS DARBININKAMS.
Mes Petrapilio Narvos Var
“Naujienos”
socijalistus
kintas. Bet tas parodo, jog vių nepopuleriška iš pavydo kitiems, visai nemano.
Kiekvienas darbininkas turėtų prigulėti prie geros orga
Iš to biznis ne koks, ypač tų rajono darbininkai lietu kala, “Keleivis” zalatija, o
amerikonų visuomenė, o gal ir priežasties. Lietuvis pavydi
sočijai-buržujams, viai, susirinkę balandžio 9 d. “Kova” visiems socijal-patri- nizacijos. Vienybėje galybė. Jeigu tikisi darbininkai kokių
valdžia jau nori pradėti sun saviškiui pralobti, todėl jie Chicagos
pagerinimų, tai jų organizacijose yra tos spėkos, kurios tą
jotams sprandą laužo.
kinti ateivių spaudą.'
kreipiasi pas žydus. Kenkia nes socijalistų proletarijatas į didelį mitingą,
padarys. Reikalas tad kiekvieno savo organizacijas stiprinti,
Suprantama, jog tai būtų tam reikalui ir su paikais sa palaiko ir savo užuojauta lasveikiname Lietuvių Tautos
Amerikos lenkai atsisako su stengtis prirašyti prie jų kitus, kurie dar ligšioliai niekur ne
didelė ateiviams skriauda.
vo obalsiais socijalistai, kurie biaus linksta prie revoliucijo- Tarybą, pasiėmusią dirbti di
delį Tautos ir Tėvynės lais lietuviais draugauti. Gratias priguli. Ypatingai stengtis nesenai atkeliavusius iš anapus
nori, kad visi būtų driskiais nierių, prie “Kovos.”
jūrių persergėti kad kartais nepapultų į I. W. W-istų sląstus.
Kad to socijalistų proleta- vės- darbą, pripažįstame jos tibi, Domine!
BLAIVININKAMS DIRVA ir praturtėjusius niekina, že rijato mintis sudrumsti, kad
Kas myli Dievą, artymą savo ir tėvynę, turi kariauti prie
autoritetą ir prižadame viso
mina, vadina skriaudikais.
PRASIPLATYSNewarko lietuviai “Garsą” šais tą bedievystės ir revoliucijos platintoją, I. W. W-izmą.
Dar nemažai suturėjo lietuvius įvesti LSS. eilėse disorganiza- mis savo išgalėmis ir pajėgo
be karės užkariavo.
Yra didelė viltis, jog bent nuo kibimo pramonijon lietu ciją ir ingyti daugiaus savo mis paremti jos didį žygį.
•) Plačiai yra aprašyta kokiu būdu galima pagerinti soeijalį
laike karės Suv. Valstijose bus vių lėtumas, nerangumas, sto frakcijai pasekėjų, tai Chica
Greta to randame būtinai
“Tautos Rytas” iš džiaug stovį teisybės pamatu, vertime iš angliškos kalbos, “Sočijale Reįvesta pilnoji blaivybė. Svai ka apšvietos.
giečiai buržujai su savo vadu reikalingu daiktu, kad Lie
galų išdirbimas ir vartojimas
ponu Grigaičiu priešakyje su tuvių Tautos Taryba kuogrei- smo gali save pasveikinti. forma sulvg Katalikų Bažnyčios pagrindų.” Pažanga, 1916 m. No.
Galop
baigdamas
savo
šau

Amerikos lietuviai netrukus 3-4, 5-6, 7, 8.
bus uždraustas, o prasižengė
nų
straipsnį “Draugas” su manė steigti “Chicagos soci čiausiai sušauktų visų Rusijo visi paliks blaivininkais.
••) The Common Cause, August 1912, vol. 2, No. 2. October
liai bus skaudžiai baudžiami,
šunka,
kad reikia mums nusi jalistų tarybą”, bet kad ne je išblaškytų lietuvių atstovų
J912,
vol. II. Čia labai puikiai aprašyta kaip socijalizmas mėgintas
bausmės reikės mokėti $5.000,
kratyti nerangumą ir kibti į būtų taip žymu, kad tai va- seimą, išrinktų visuotiniu,
buvo
Paroguoy
ir kas iš to išėjo.
Amerikos lietuvių vienybę
arba atsėdėti du metu kalėji pramoniją ir prekybą, o kar rama savos rūšies politiška lygiu, slaptu, teisiu balsavi
me, arba gali būti bausmė ir tu pataria visiems lietuviams propoganda prieš savo vien mu. Seimas turi apsvarstyti liberalų “unaras” vėl galės į
šipulius suskaldyti.
kalėjimas. Blaivybės įvedi
Meksikos moterys katalikės
ĮVAIRIOS ŽINIOS.
remti savo biznierius, parody minčius, tai praminta ne Chi ir nustatyti lietuvių politikos
mas dabar prigulės nuo Suv.
cagos
socijalistų
taryba,
bet
protestuoja prieš naują Mekuždavinius ir kelius Lietuvos
damas gražų pavyzdį iš japo
Chicagos lietuviai taip smar
Valstijų senato.
“
Amerikos
Lietuvių
Darbinin

sikos konstituciją, kuri nori
laisvei
išgauti,
spręsti
ir
api

Lietuvių
Socijalistų
Sąjun

sutarimo. Rašo:
Kaikam gal išrodvs, jog blai nų
kų Taryba.”
bendrinti tremtinių šelpimo kiai veikia, kad net apie sa ga savo organe “Kovoje” pra suvaržyti katalikus.
“Geru pavyzdžiu tokio sovininkams nebus darbo, nebus
Žinoma, tai užmanytai ta darbą ir išrinkti jau nuolatinę vo darbus bijosi plačiau pa neša, kad “Naujienų” suma
lidariškumo pramonės reika rybai tas vardas lygiai taip Tautos Tarybą lig grįžtant į garsinti.
reikalo gyvuoti, jei bus įves
nymui* steigti “Amerikos lie
le yra japonai. Jie viską sten pritinka, kiek Rusijos buvu Lietuvą.
ta priverstinoji blaivybė.
šių metų pradžioje Clevetuvių darbininkų tarybą” ir
giasi pirkti tik pas savo tau siam carui visi jo titulai išskaiIš teisybės, vienok, blaivi
Socijalistų
konferencijos
vi

lando
“Dirva” Dr. Rutkausko
Lai gyvuoja Lietuvių Tau
tuomi skaldyti lietuvių socija
tiečius. Svetimtaučių įstai tliuoti paskutiniame jo mani tos Taryba!
ninkų dirva prasiplatys. Juk
soms
pasaulio
viešpatijoms
ir
Lai gyvuoja vi
listų pajėgas, visai nepritars. prakalbos, sakytos Clevelangas japonai karščiausiai boi feste.
tūkstančiai užaugusių “beiIr jau kaip girdėt sų lietuvių atstovų Seimas! tautoms išganymą teikia, d a- “Naujienų” redaktorius, Gri de, mintis taip nesvietiškai
kotuoja. Jokių reikalų su jo “kairieji” visiškai nepritaria Lai gyvuoja laisva savarankė pie Lietuvą bijosi net prasižio gaitis, rods dėlto norėjo tą iškraipė, kad Daktaras buvo
bių” neteks čiulpo ir ims šauk
mis jie neveda, nieko pas juos socijal-buržujų tarybai.
ti u-ve, u-ve. Blaivininkų dar
ti. Turbūt lietuviškų “drau tarybą sutverti, kad paken priverstas teismo keliu” parei
demokratinė Lietuva!
neperka.
Štai
laike
rusų-ja

gų” visai nebeliko.
bas bus tas “beibes” numal
Žinoma, nepritariast soci
(Iš “Lietuvių Balso”)
kus L. S. Sąjungai, su kuria kalauti šmeižto atitaisymo.
%

/

Jau jums priešingi jūsų
vienminčiai socijalistai proletarijatas, o apie tautininkus
ir katalikus, tai nei abejonės
nėra, kad pamatę jūsų orga
nizacijos tikslus, prie jūsų
dėtųsi, nebent koksai nesusipratėlis-pakulų kuodas, kurio
galvoje būtų vietoje- smegenų
bulvių košė.

Nuotrupos

v•

/

dyti ir aiškinti jiems, kad jie
atsižvelgtų į save ir išvystų,
jog laikas jiems čiulpo atsiža
dėti, jog sarmata būti didelė
mis “beibėmis.”
Reikės sujusti visiems vei
kėjams, kad suteikti didžioms
minioms pramogas, kurios už
vaduotų smukles, šiaip ar taip
smuklės yra “pasilinksmini
mo” vieta jas lankantiems.

v

ponų karės pastarieji atėmė
miestą Dalnij, kuris dabar
vadinamas Dairen. 1905 me
tuose tame mieste labai daug
buvo europiečių ir jų pramo
nės įstaigų. Bet dešimčiai
metų praslinkus, beveik vi
sus svetimtaučius japonai
mandagiu būdu išstūmė iš sa
ro tarpo, jų įstaigas ėmė boi
kotuoti ir jos susibankrutino.

jalistų didžiumai ir norint iš
pozicijos nesitraukti,
ponai
socijal-buržujai pavartos jau
nuo senai jų praktikuojamą
žvejojimą nesusipratusių dar
bininkų. Ir mes neabejojame,
kad vieną, kitą kur kvailesnį
mulkį rasi ir susigaus į savo
pinkles. Bet jie vieną daiktą
kvailai padarė, o tas jiems labai daug pakenks jų tikslams.

•

“Dirvos” num. 21me tas
jis pastaruoju laiku labai ne
“Darbininkų Balsą” gal lie sutinka.
atitaisymas tilpo tarpe apgar
tuviški pramonininkai į pančesinimų, kuriame “Dirva” at
ką užgniaužė, kad tarškėti pa
siprašo už padarytą šmeižtą.
siliovė.

Tš kariaujančių valstybių
pranešama, jog ten su viso
mis ligomis kova eina pasek
mingai.
Bet prieš džiovą ir
lytines ligas, tai nieko negali
Petrogradą nuo rusų dabar
padarytu
Šių ligų daktarai
tinės
valdžios baigia atmušti
ir sanitarai negali suvaldyti.
Amerikos
lietuvių socijalistų
Kovai prieš džiovą išsiųstas
iš Amerikos į Franciją * Dr. laikraščių redaktoriai.
Farrand.
švilpukas.

Kunigas

Jonas

Žilinskas,

Lietuvos Žemės Banko organi
zatorius, dabar lanko Chica
gos ir apielinkių lietuviškas
kolonijas ir lako prakalbas apie Lietuvos reikalus.

Tarp laukinių gyvulių nie
kas nėra radęs apimto ligos.
Miško žvėris žino, kaip užlai
kyti savo sveikatą, stiprybę
ir gražybę.
iy
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DARBINLNK A S.

-- ---- *■
Užbaigiant gerb. kun. A.
Deksnis padėkoj visiems už
suteiktą jam malonumą. Pas
dr-ja. Tiesa, ten veik didesnė kui šv. Cicilijos choras uždai
pusė narių priguli katalikų, navo Lietuj Himną ir taip
bet kadangi jos įstatai laisva viskas baigėsi.
maniški, tai katalikams sun
Springvalietis.
ku ką iškovoti dėl savo lais
vės. Be to, ten visa valdyba BROOKLYN, N. Y.
susideda iš socijalistų. Tai-gi
Uždarė burnas. i
tie ir valkioja katalikus po sa
vo girtus balius. Aukauja jų
Žmonės patėmiję “Laisvėj”
sudėtus
pinigus socijalistų kokį ten raštą A. Kvedaro pa
reikalams. Bet ir čia katalikai sirašyta be jokio ištyrimo pra
matyt smarkiau pradeda veik dėjo purvinti Kar. Aniolų par.
ti, kiti atsisako visai nuo tos vargoninką A Kvedarą. Ir
dr-jos, matydami, kad juos taip pasklido kalbos, ka’d ir iš
skriaudžia, kiti ieško būdų apielinkių buvo girdėt apšau
pataisyti įstatus ir tt.
kiamas bedieviu. Tik štai ant

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
■

ST. LOUIS, MO.
' Draugijinis gyvenimas.

Labai retai matosi žinučių
iš mūsų miesto, nes pas mus
trūksta korespondentų, kurie
nuolat aprašinėtų apie lietuvių
veikimus. O čia vis kas nors
yra gero veikiama lietuvių ka
talikų tarpe ir šiaip visokių
naujienų.
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Vietinių lietuvių katalikiška-tautiška apšvieta kas-kart
kįla augštyn. Šv. Juozap pa
rapija gerai gyvuoja, visi parapijonai sutartinai darbuojasi
bažnyčios labui. Geria, kleb.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų
kun. Vitkus uoliai darbuojasi.
Dr-ja.
Štai 19 d. liepos žada surengti
Ši dr-ja per 5 metus savo gy
balių — pasilinksminimą, kur
vavimo
atsižymėjo netikusiais
bus prirengta gardžių užkan
savo
darbais
tarpe vietos lie
džių ir minkštų gėrimų, bus
.gražu laikas smagiai praleisti. tuvių, nes ji yra grynai “cicilikiška” pašelpinė dr-ja. Bet
pastaruoju laiku visai nusmu
Tautos Fondo 68 skyr.
ko, kaip supuvęs grybas, nuo
Tautos Fondo 68 skyr. ir-gi koto.
nesnaudžia, bet darbuojasi
Darbai.
kiek galėdamas. Turi apie 40
Darbai šiuo laiku pusėtinai
narių, kurie moka mėnesines
mokestis. Taip-gi pasitaikius visur eina, darbininkai nede
progai vis renka aukas dėl nu juoja kad stoka darbo. Tik la
kentėjusių savo brolių- Šis bai brangus pragyvenimas.
Kadugėlis
skyrius dar nesenai gyvuoja,
apie 5 mėnesius, o jau surinko
per šimtą dolerių, kurie yra
MONTELLO, MASS.
pasiųsti Į centrą.
Diakonas Pranas J. Juškai
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Susiv. L. R. K. A. 82 kuopa.

tės parvažiavo ant vakacijų iš
Ši kuopa jau gyvuoja apie 9 šv. Jono Seminarijos. Jis ap
metai, bet iki šiam laikui la sistojo pas kun. K. Urbonavi
bai mažai veike ir labai mažai čių. Nedėlioję, klerikas Juškas ją žinojo, nes 2 metai at kaitis sakė gražų pamokslą šv.
gal turėjo tik kelis narius. Bet Roko bažnyčioje. Liepos pra
pereitais metais žymiai paki džioje jis vėl grįš į seminariją
lo skaičium narių. Tik dabar kur greitu laiku baigs mokslą
visa bėda, ka dnėra pilnos ad ir bus įšventintas į kunigus.
ministracijos, bet ir tas bus Moterų Sąjungos vietinė kuo
atpildyta. Berods ši kuopa pa šauniai rengiasi prie išdir
jau šiemet ir prakalbas buvo binių parodos, kuri įvyks 27,
surengusi ponui Al. Račkui- ir 28 šio mėnesio. Pirmąjį va
Tik nariai labai nepatenkinti, karą bus perstatytas gražus
kad negauna organo.
veikalas “Genovaitė.” Antras
vakaras bus pamargintas su įšv. Juozapo Dr-ja.
vairiais šokiais, dainomis ir
Ši draugija jau gyvuoja a- deklamacijomis.
pie 9 metai, turi gerą skaičių
Subatos vakare savo darže
narių apie 70, kapitalas siekia Lietuvių Tautiško Namo drau
apie tūkstantį dolerių. Dr-ja gija laikė pirmą pikniką. Grie
sutverta ant grynai katalikiš žė garsi Algirdo orkestrą.
kų pamatų, tik per nekurĮ lai
buvo atsilankę gana
ką per katalikų nesusipratimą Žmonių
daug. Pelno nedaugiausiai li
įsiskverbė keletas bedievių,
kurie teršia visą dr-ją nepil ko nes buvo dideli iškaščiai
dydami dr-jos Įstatų. Bet ka prie įstatymo ir pataisymo
talikų susipratimas vis kįla daržo.
Vietiniai lietuviai matydami
augštyn, be abejonės nesiduos
taip ilgai laisvamaniams save pavojų dabartiniuose nežmo
už nosies vadžioti, išsirinks niškai augštose kainose už
geresnę valdybą, o toji ne valgomus daiktus pradėjo kal
duos teršti savo įstatų. Pir bėti apie įsteigimą ko-operacimas laipsnis apšvietus jau pa jos pagal Rochdalio sistemos.
sirodė laikytame susirinkime Geras sumanymas, bet būtų
birž 10 d. Tautos Fondo 68 dar geriau jei jis būtų įvykin
skyriaus ižd. K. Vuosaitis krei tas.
pėsi į šią dr-ją su šv. Tėvo at
Andrius Žemaitis prisipaži
sišaukimais ir vysk, laiškais
kaslink paskirtos L. D. 20 geg., no kaltu pardavinėjime svaigi
kad tuo vardu paaukautų dėl namų gėrimų ir užsimokėjo
karės nukentėjusių. Darugija $50 bausmės.
mielai sutiko ir paaukavo šv.
Adolfas Brožas yra ligotas
Tėvo vardan 25 dol. Tiesa čia ir negali dirbti, tai teismas
buvo ir beširdžių daugiausiai davė jam iki liepos 31 pasimolaisvamanių, kurie norėjo už kėti $50 bausmės už pardavi
ginti - sulaikyti nuo aukavi- nėjimą rudžio.
mo.
Jonas Keras.
“žiburio” dram. dr-ja.

’ Ši dr-ja susitvėrus dėl plati
nimo katalikiškai tautiškos
apšvietos. Savo gyvavime jau
daug yra nuveikus, daug pa
sidarbavus visuomenės labui,
nes ši dr-ja užsiima dainomis,
deklamacijomis, teatrų loši
mais ir literatūros platinimu.
Dabar toji dr-ja žada mainyti
savo vardą, kurios vardas ža
da būti L. Vyčiai. Geriausių
pasekmių naujai L. Vyčių kuo
pai.
Atžagareiviškos

Dr-jos.

Čia randasi ir LSS. 44 kuopa
turi pustrečio nario ir tie pa
tys tarp savęs pjaujasi kaip
Suneš. Mat visi nori būti už
viens kitą didesni, per tai
jiems labai bloga. Mažai jie
-čia katalikams blėdies padaro,
tik kaip kam langą išmuša, tai
ir viskas.
žv. Kazimiero dr-ja.
Si dr-ja veidmainiškai var
toja šventojo vardą, nes ji yra
-tik laisvamanių ir socijalistų

SPRING VALLEY, ILL.
Seredoj, 13 .d. birželio, šv.
Onos parapijos svetainėje bu
vo surengtas vakarėlis pager
bti kleboną kun. A. DeksnĮ jo
vardo dienoje. Tą visą vaka
rėlį surengė L. Vyčių 28 kuo
pa ir šv. Cicilijos choras vado
vaujant p. J. Kailiukaičiui.
Vakarėlio programas galima
sakyti išpildytas gerai. Susidė
jo iš dainelių ir deklemacijų.
Atidarant vakarėlį p. J. Kailiukaitis vietinis vargoninin
kas, pasakė “Pasveikinimą”
vardan L. Vyčių 28 kuopos ir
šv. Cicilijos choro, paskiau se
kė dainelės ir deklamacijos.
Labai dailiai padeklamavo šv.
Bedo Kolegijos moksleiviai p.
Klimas ir p. Čepaitis, kurie pu
blikai labai patiko.
Taip-gi pasveikino mokslei
vis p. L Šimutis vardan Lie
tuvių moksleivių Šv. Bedo Ko
legijos, jo linkėjimai taip pub
likai patiko, kad delnų ploji
mas buvo neperstojantis. Ma
lonu buvo žiūrėti į tokį gražų
vakarėlį.

laimės Kar. Aniolų par. klebo
nas užsako vestuves A. Kveda
ro. Ir didžiuma tų visų šmeiži
kų pamatė, kad gal kalbėjo
netiesą. Dabar rodos tas už
darė burnas visiems, bet kas
atšauks šmeižtus ir melus, pa
leistus ant nekalto žmogaus.
K. D.
BRIDGEWATER, MASS.

susiraukę žiurėjo. 8-nios mer
ginos ir 2 vaikinai laike “No
riu miego,” tai susikibę į ra
tą, aplinkui bėgo kojom tryp
dami, kiek tik jų spėkos ne
ša, tai į vieną pusę, tai į ki
tą.
Aš maniau,
apsisukę
kartą kitą ir paliaus, bet kur
tau, ko toliau to labiau. Tai
toks Pittsburgo ištautėjusių
lietuvaičių pasielgimas, ir sve
čiams pasirodė, kad jų galve
lėse “Nobody Home.”

Būvo pasklidęs gandas, kad
susivienys chirai Pittsburgo
su Homesteado, ir veiks iš
vieno, ir daugumas laukė to
laiko, kada tas įvyks- Baž
nytinis choras žymiai padidė
tų ir žmonės kitaip žiūrės į
jaunimą ir veikėjus.
O dabar jau kitaip girdėti,
tai Mokees - Rocko milijonie
rius tą gadinąs, tai kitokios
priežastys.
O ant galo dar
ir patys veikėjai tarpe savęs
suirutes daro.
Labai būtų pageidaujama,
kad Įvyktų tas sumanymas,—
susivienijimas chorų.

tai vis daroma, kad paken
kus “Atstatymo Lietuvos Ben
drovei.”.
Rodos būtų netikėtina, bet
taip stovi parašyta juodu ant
balto ir nieks neužginčys.
Bet juk visas buržujų socijalizmas užsiveria tame, kad
mulkint kvailius ir kenkt Lie
tuviams.

F. V.

i
Ttt

“VAIZDELIAI” kurioje telpa šios apysakaitės
1) Progos belaukiant, 2) Indomi vieno laikraščio pra
džia, 3) Iš daugelio vienas, 4) Raudonas kaklaryšis,
5) Gyvenimo pasaka, 6) Literatas. Parašė J. Kmitas.
Pusi. 64. Knygelė dailiai išleista ant geros popieros
ir kainuoja tik...........................................................
“PAŽINKIME SOCIJALIZMĄ” Tai naujoviškiausia “Darbininko” išleista knygelė, kuri tinka ir
katalikams ir socijalistams. Ikišiol dar niekas nebuvo
išleidęs tokios knygelės apie socijalizmą, kuri tiktų ir
katalikams ir socijalistams. Dailiai išleista, ant bran
gios popieros ir kaštuoja tik.....................................
KUR TEISYBE? SUKRUSKIME. Ęarašė kun. F.
K. Kas nori žinoti kur yra teisybė, tai lai skaito šią
knygelę. Kaina..........................................................

flHKmWSg8B
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“SVARBŪS KLAUSIMAI.” Joje telpa šie klau
simai ir į kuriuos labai aiškiai atsakoma: Ar yra Die
vas? Ar Kristus yra Dievas? Ar žmogus turi dūšią?
Ar žmogus kilo iš beždžionės? Ar apsunkina žmogų
Dievo įsakymai? Tą knygelę verta perskaityti kiek
vienam. Paras F. V. Pusi. 32. Kaina .........................
PATARLES ir Išminties Grūdeliai. Surinko P.
Mulevičius. Tai yra vienatinė tos rūšies knygelė lie
tuvių kalboje. Joje telpa daugybė trumpių, bet la
bai svarbių minčių. Senas, jaunas, mokytas ir bemok
slis čia ras sau tinkamiausio dvasiško peno. Knyge
lė nemaža ir daili. Kainuoja tik .................................
KOMEDIJĖLES. Parašė Uršule Gurkliutė. 36
pusi. Knygelėje yra Čigonės atsilankymas, Dvi Kū
mutės, Dvi Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku. Vi
si šie veikalėliai pilni gardaus juoko.Kiekvienas norįs
lengvaus, smagaus pasiskaitymo, turi Įgyti šią kny
gelę. Veikalėliai labai tinka lošimui. Kaina..............
LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVĖS.
Parašė Uosis. Knygelėje išaiškinama kas tai yra mū
sų srovės, kaip jos skirstosi ir kaip turėtų būti. Pa
tartina visiems ją perskaityti. Pusi. 32. Kaina..........
LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUS
1917 M. Išleido L. D. S. Yra vienas iš geriausių pa
tarėjų. Jame rasite aprašymą lietuvių organizacijų,
visokių paveikslų, informacijų, eilių, dainų, pasakai
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grinčioje privalo rastfes.
128 pusi. Kaina
25c.

Tik vienas iš šio būrio užsisakė “DRAUGĄ”, bet "draugas” taip lndomus, kad visi
užsisakusiojo draugai ir prieteliai jį nori skaityti.
Kam lysti kaimynams
i
akis, prašinėjant
"DRAUGO”
pasiskaityti, kam kitiems nesmagumus
daryti,
kad gali
pats sau “DRAUGĄ” išsirašyti. Dienraštis "DRAUGAS” metams kainuoja $4.50, Chicagoje
$6.00. Vienas numeris pamatym ui siunčiamas dykai.
Adresas:
•

Mylinti Tėvynę.
Juozas Zinavičia ir jo žmo
■
na Agnieška yra apskusti už
į
BROOKLYN, N. Y.
pardavinėjimą svaiginančių
•
LDS.
11
kuopos
susirinki

•
gėrimų. Jie yra pašaukti tei
>
mas
bus
3
d.
liepos
salėj
pa

:
sman ant birželio 30.
>
rapijos
kun.
Petkaus.
Malo

Jonas Keras.
nėkit visi nariai atsilankyti.
“DRAUGAS”
Susirinkimas Kat. S-dos l
NEW YORKO IR NEW JERLithuanian Daily Friend
Dr-jos
ir-gi
Įvyks
virš
minė

CHICAGO. ILL.
SEY’S VYČIŲ DOMAI!
tam
laike.
Ateikit
atsiimti
New Yorko ir New Jersey’s
Vyčių Apskričio išvažiavimas knygų, kurias Centras prisiun
bus 4 liepos (amerikonų šven tė.
P. Povilonis rast.
tė.) Vieta ta pati kaip per
nai, t. y., Van Cortland Park,
ATHOL, MASS.
Broadivav & 260tli St., NewYork.
Pavyzdingos vestuvės.
Prasidės 10 vai. iš ryto.
18 birž. kun. A. Petraitis
Rengėjai uoliai veikia ir ža
LDS. 51 kuopos bus senedosurišo
D.
Karoblį
su
p-le
M.
da surengt išvažiavimą, kuris
je, Birželio 27, 1917 PopowJaunavedžiai a- čiaus Svetainėje, 2539 St. Clair
visus užganėdins. Kaip gir Braškaite.
dėt bus visokių lošimų, “base- budu yra blaivininkai ir uolūs Avė., Cleveland, Ohio. Prasi
ball,” lenktynių, žaislų ir t. rėmėjai visų katalikiškų dr- dės 7:30 vai. vakare.
t. Minkštų gėrimų ir šaltos jų, nenuilstančiai darbavos
Kalbės svečias, darbininkų
košės — “ice cream” bus ant labui L. Vyčių 10-tos kp. Nuo
prietelius
Yale Universiteto
pat
pradžios
sutvėrimo
T.
F.
vietos.
Studentas
p.
K. Sčesnulevičius
Kelrodis: Reikia važiuot iki šiai dienai yra pirminin
iš
Bostono
ir
taip-gi vietiniai
per Subway, kuris rašo “Ex- kas. Taip-gi ir per jo vestu
press, Van Cortland Park, ves aukų surinkta $7.35. Po kalbėtojai.
242nd Street.” Važiuokite i- $1.00 aukavo: jaunavedžiai ir Dainuos L. Vyčių 25 kp. cho
ki galui, išlipt ir tada pešti A. Jasinskas; po 50c.: P. Ka ras. Taip-gi daugbė Įvairių
roblis, J. Aidukonis, P. Ku pamarginimų.
arba karu, iki 20-tli gatvės.
L. D. S. 51 kp.
Kaip važiuot iki Subway: činskas, Sadelskas ir SadelsIš Elizabeth ir Nevrarko kienė 60c.; po 25c.: p-le O. Ta- Pėtnyčioje, Birželio 29 d. tas
nuo Libertv St. Ferro, ir nuo mošauskaitė, P. Jasinskaitė. pats kalbėtojas, kalbės AKHudson Tubes reikia eit iki A. Petrulis, J. Simanavičius, RON, OHIO.
M. Andriliunienė, M. Mašiu- Prakalbos svarbios ir geisti
Broadvay, o stotis netoli.
Iš Centrai Brooklvn: Par lienienė, J. Andriulaitis, S. na, kad Į jas visi ateitų.
važiuokite Brooklyn Bridge, Rasilevičius, P. Vareika, K.
Subatoje, Birželio 30 d. p- K.
potam stotyje paimkite Sub- Tamošiūnas, J. Jasinskas ir Sčesnulevičius kalbės Cleve
J. Gailiunas, St. Vidugiris 30.
way.
Laimingų ir ilgų metelių. land’o L. Vyčių 25 kuopai.
Iš IVilliamsburgo:
Nuo
Kuopos valdyba kviečia koBroadvay ir Marcy Avenue Meilėje sugyventi.
20 birž. Šv. Kaz. Pil. Blaiv. skaitlingiausia susirinkti.
paimkite ElevaterĮ, važiuoki
Prakalbų Rengėjai.
te iki Chambers St., potam 24 kp. laikė susirinkimą pobažnytinėj svetainėj,
Trys
stotyje paimkite Subway.
Nutanauji
nariai
prisirašė,
Iš New Yorko iki Broadvay
reikia paeiti, o tada Subvay. rė surengti prakalbas, kalbės
Nusipirkite atminčiai iš
Visus užkviečia Apskritis. klerikas Jonas Bakšys.
“Darbininko” knygyno atvi
į

Pąpuoškite savo knygy
ną “Darbininko” išl
tomis knygomis.

Nepaprastos
Prakalbos

Perkant visas virš pažymėtas knvgas, atiduosi
me už $1.00.
Jeigu jau turite tas knygeles, kurios čia įvardy
tos, tai nieko nelaukdami parašykite laiškelį įdėda
mi už 2c. krasos ženklelį ir po kelių dienų gausite
iš “Darbininko” knygyno katalogą dykai.
Pinigus siųskite iš kalno krasos ženkleliais ar
ba čekiu šiuo adresu:

“DARBININKAS”
So. Boston, Mass.

242 W. Broadway,

TT
TT
Tt
T
TT
T
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LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.

$

Geriausias Lietuvis siuvėjas.

j*

v•

Apskr. Raštininkas.

S. S. PITTSBURG, PA.

Sus-mas Liet. Rymo Kat. Am.
ką tik atlaikė savo 32 seimą.
Labai yra linksma Pittsburgiečiams, kad iš tolesnių lie
tuviškų kolonijų svečiai dele
gatai aplankė mūsų lietuvišką
koloniją.
Mūsų veikėjai Pittsburgiečiai, rengėsi per nekurĮ laiką
prie pramogų. P. J. Miliau
skas režisierius dramatiškos
kuopos, puikiai pasidarbavo
scenoje, perstatydamas veika
lą po vardu “Kerštas.” Potam
p. J. Jankevičius, vietinis var
gonininkas su choru Šv. Ka
zimiero parap. surengė kon
certą ir drauge Operetę po
vardu “Adomas ir Jieva” mu
zika p. M. Petrausko. Ado
mo rolę išpildė p. A. Sodeika,
Jievos rolę p. J. Jankevičienė,
grafo rolę J. Zinkevičius, ^tar
nų roles V. Petrauskas ir Šerkšnis.
Viskas nusisekė neblogiau
sia, tik nežinia, kas per prie
žastis buvo Jievai, kad belo
šiant jau 3-čią kartą tą patį
veikalą ėmė silpniau vaidinti.
Rodos nebuvo apsipažinus su
vindeliu.
Tuoj po koncertų' prasidėjo
šokiai, mąišyti, angliški ir
tąutiški.
Nors neilgai tęsėsi,
tik apie valandą.
Angliškus
šokius beveik visas jaunimas
Šoko,
o į lietuviškus,
tai
mūsų ištautėjusios lietuvaitės

24 kp. koresp.

NEWARK, N. J.

Girtas piknikas.

Mūsų mieste rokuojama
466.532 gyventojų, o smuklių
yra 1.450, lietuviškų smuk
lių yra 38.
Birželio 19 dien. lietuvii]
smuklininkai turėjo pikniką
ant vienos farmos. Ten bu
vo suvažiavę į 150 žmonių.
Per ištisą dieną žmonės links
minosi prie bačkučių, taip
kad ant rytojaus daugelis ne
galėjo 'nei darban eiti.

ručių su Tėvo kun. V. KULI
KAUSKO paveikslu.
Labai
gražiai atspausdintos ir parsi
duoda tik po 5 centus.

IKI GALO.
— Jonai, sakyk man, ko
dėl visų kariaujančių šalių at
stovai vis nuolatos tvirtina,
kad kariaus iki galo!
— Ir senas ir kvailas esi,
kaip
grinorius.
Juk kaip
nustos kariavę, tai ir bus ga
las.
O kol kariaus, tai galo
negali būt.
Tai tų ir mažas
vaikas gali suprasti.
— Tai taip... Aha!.... ko
kie jie gudruoliai.

F. V.

I

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

f!
f!
k

Vietine Didžiausia Lietuviška

A. K. MAZALAS,

K R A U T94 JEFFERSON
U VE
STR,

HARTFORD, CONN.

Tel. Charter 4235-4.

L
ą
L

$
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Muzikališku Instrumentų

G. K.

JUOKŲ KĄSNELIAI.

Taip-gi kuni- f!

Visokio sky riaus

LIETUVIŠKI REKORDAI.

Pranešu visiems, jog aš užlai
kau lietuvišką krautuvę, kurioj
galite gauti Laikrodžių, laikro
dėlių, Žiedų, Špilkų, Kompasų,
Kryžių, Bronzalietų ir įvairių ki
tokių daiktų. Taipgi Rekordų vi
sokiose kalbose su puikiausiomis
dainomis ir šokiais.
Įvairiausio
išdarbio
Armonikų,
Smuikų,
(skripkų), Klarnetų, Triubų ir
daugybę visokių muzikališku ins
trumentu.
Taipgi taisome visokius auksi
nius daiktus: laikrodėlius, žie
dus, branzalietus ir muzikališkus
instrumentus; armonikus, smui
kus, klarnetus, triubas, pianus,
vargonus. Darbą atliekam gerai h* pigiai. Užsakymus siunčiam
greitai į visas dalis Amerikos ir Kanados. Visi daiktai pirkti ma

YLA, ŠMAKŠT, IR IŠLINDO no krautuvėj yra gvarantuoti. Vieną kartą pirkęs pas mus, pa
IS MAIŠO.
siliksi ant visados mūsų kostumeriu. Taipgi pirkdami daug tavo“Naujienos” liežuviu ma
lė,
malė marmalienę apie ro ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau,
“Darb.” Tarybą,” o No* 149 me agentams.
Užlaikome įvairus tavoro “in stock.”
netyčiomis ir išsiplepėjo, kad visokius instrumentus ant užsakymo.
t
•A. U.. ■Ž'

_

,k

..

' Al-

Parduoda-

Padarome

3190. Trįs berneliai.
Vakarinė daina.
E 3191. Ant marių krantelio.
Saulutė tekėjo.
E 3192. Giedu dainelę
Gegužinės daina.
E 3183. Linksmo kraujo. (Polka).
E 3182. Visų apleista. (Violin solo)
Annie Laura. (Violin solo)
E 3188. Ant kalno karklai siūbavo
Pasisėjau žalią rūtą.
E 3189. Oi motule. (M. Pet-kas)
Motuš, motuš. (M. P-kas)
E

Reikalaudami katalogo indėkit 5c.
Adresuokite:

J. Girdės
170 Grand Street,
Kampas Bedford Are,
Buooklyn, N. Y.
Tel. 4659 Greenpoint.
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DARBININKAS
I

Mot. Są^gos 13-tos kuopos

Valgių gaminimo mokyklą

vakaras. Lyg ir nenoroms ėjau
A
____________ ■
nedėlioj, 24 d. birželio, į minė
tą vakarą. Ir nedyvąi — lau
Garnio dovana. Birželio 27.
dieną garnys padovanojo p. p. ke karšta, salėje dar aršiau
bus, — pamaniau.

atidaro So. Bostone “Women’s
Municipal League” Shurtleff
mokyklos bute prie Dorchester
gatvės. Mokslas prasidės lie
pos 2 dieną 9 vai. ryte.
Bus
mokinama utarninkais, seredomis ir ketvergais nuo 9 vai. iki
11:30 iš ryto.
*
Kviečiama ir lietuvaitės už
siregistruoti ar bent į minėtą
vietą nueiti pasiteirauti' kas
link išlygų.

Vietines žinios

Gudams stambų ir smarkų inpėdinį sūnaus pavydale. Visi
spėja, kad naujas pilietis pa
seks savo tėvus ir bus gabiu
publicistu ir poetu. “Darbi
ninko” Redakcija savo naują
narį labai nuoširdžiai sveikina
ir nekantriai laukia iš jo pa
gelbos.
—

Vis-gi nutariau eiti ir nesi
gailiu tą padarius.
Sėdžiu, laukiu pradžios, o
publikos vis daugiau renkasi
— jau pilna pobažnytinė salė.

Šv. Jono dienoje,
o gal
DR-JOS KURIOS “DARBIkiek ir iš nakties daugelis Jo
NIEKĄ” TURI PAĖMĘ!
nų labai iškilmingai savo pa
UŽ ORGANĄ.
tronus minėjo. Kaikuriose lie
tuviškose stubose Jonai su sa
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRJA VAKAR. PENNSYLvo draugais taip smarkiai nuSo. Boston, Mass.
VANIJOJ.
sikrapino, kad iki šiol naba
Už vieną sykį 50c.
gams pakaušis skauda.
Bet
”
du
” 75c.
Prez. — J. Petraitis,
sako jau baigia pagyti.
Ki
” tris- ” $1.00
1505 Carson St.,
ti Jonai ramiai Jono dieną su
Už paieškojimus pinigus
S. S. Pittsburgh, Pa.
tiko ir palydėjo.
Kurie lai
siųskite iš kalno.
Vice-prez.: — K. Smigelskis,
mėjo, lai sprendžia ne Jonai.
1 Eilėn St.,
“DARBININKAS,”
Jokūbas.

Didžiausia Rakandų
Vertė!
Niekur kainos negali būti
sulygintos Bostone su
mūsų kainomis.

75c. Lindėja (linoleum)
35c. mąstąs.
t
$24.00 Geriausi vaikų veži
Carrick Pa.,
mėliai (Carriages)
$16.50
Mt. Oliver St.
$ 6.50 Geležinės lovos............ 4.75
20.00 Bresinės lovos ........... 13.85
Prot. Sekr.: — J. Packevich,
15.00 Šaldytuvai (Refriger2107 Wharton St.,
atorsj ............................ 10.50
S. S. Pittsburgh, Pa.
5.00 Minkštais viriais ir aFin. Sekr. — Jos. Danksys,
pačia» šieninkai (mat138 So. 20 St.
resses).............................3.75
Iždininkas: — B. W. Woshner, 13.00 Ąžuolinės kamodos... 8.85
1514 Carson St.
24.00 Aks. karpetos 9K12...17.50
14.00 Vilnonės ar valakniDirektoriai:
nės ........................................ 10.95
J. Marcinkevicz,
7.50 Sulenkiami vežimėliai
2106 Carson St.
vaikams ....................... 5.95
J. Janauskas,
35.00 Ketvirtainės ąžuolinės
75 So. 19-th St.,
šėpos..................................... 26.75

Netrukus pasirodo ir p-lė U.
T. Jakubauskaitė vakaro ve
242 W. Broadway,
dėja. Trumpai prakalba į pub
liką, atidarydama vakarą, pa
IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGELE
Paieškau brolio Juozapo
aiškindama
vakaro
tikslą
ir
Smarkios muštynės tarp jū
H /
Gedmino,
Kalino gub., Ra
perstato
pirmą
kalbėtoją
p-nią
reivių — kareivių ir policmoseinių
pav.,
Jurbarko vai.,
Jankauskienę.
nų įvyko birželio 25 dieną ReSkirsnemunės parapijos. Ji
vere Beach. Kareiviai buvo Kalba gerbiamoji prelegen
sai gyveno Chicagoje keturi
tė,
o
aš
ištempusi
ausis
klau

Parašė KUN. J. ŽIDANAVIČIUS.
gerai įsikaušę ir dėl tūlo men
sausi
ir
nenoriu
sau
tikėtiAr

metai
atgal, o dabar nežinau
KAINA: 10 centų.
kniekio užsipuolė ant policijos.
gi,
tai
galimas
daiktas,
ma

kur.
Taigi meldžiame a1siVISAS PELNAS SKIRIAMAS NUKENTĖJUSIEMS
Gerokai pasidaužyta plytga
šaukti greitai arba kas žinot
DĖL KARĖS.
liais, pagaliais ir kitokiais nau, kad poni Jankauskienė
tik
pirmą
kartą
pasirodo,
kai

Visi turėtų nusipirkti, kad geriaus apsipažinus su religi praneškite, nes turiu svarbų
gatvinės karės įrankiais. Po
po
kalbėtoja?
ja ir sykiu sušelpsite nukentėjusius šuo karės. Labai tinkamos reikalą.
mūšio sunkiai sužeistais pasi
rodė 5 poliemonai. Trys jū Esu girdėjusi visokių kalbė platinimui. Reikalaukite tuojaus.
Liudvika Gedminaitė,
“DARBININKAS”
reiviai suareštuota ir nugaben tojų moterų ‘ tarpe, bet esu
233 Broadway,
tikra, kad po vieno kito ban
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
ta kalėjimam
So. Boston, Mass.
dymo poni Jankauskienė jas
Vandeninis.
M. Bražinskas,
visas pralenks ir toli paliks.
Mes parodysime daugiausia ir
1110 Freyburg St.,
Drąsiais ruožais gerbiamoji
j pilnai pripildytus namus įvairios
Vincentas Petrikas Kauno
I rūšies rakandais So. Bostone.
J. Kybartas,
Iki birželio 30 dienai fede- kalbėtoja nupiešė moterų lie
gub., Ukmergės pav., Kovarstuvių
reikalus.
Kalbant
apie
2115
AVrigJits
St.,
lalė Suv. Valstijų valdžia ža
Turime šimtais visokių rakandų
ko valsčiaus, Piktagoli gatvės
da visus “slacker’ius,” tai Moterį] Sąjungą, nurodė nau
'
nupiginta
kaina, kuriuos mes
P.
Kildušis,
ieškau
brolio
Konstantino
Pet

yra neužsiregistravusius 5 bir dą gaunamą iš jos, palyginant
kiekvienam
išrodysime ir taip-gi
1811
Wharton
St.,
riko.
Mano
adresas:
Ekateriželio išgaudyti. Yra prisiųs su tuo kas gaunama šiaip jau
ju
kainas.
Pittsburgh, Pa.
noslavskoi gub. Poč. Sta. Juta prisakymai ir Bostono mies pašalpinėse draugijose.
K.
Vieraitis,
zovka-Rudnik,
AleksandrovsSavo rimton kalbon nesigai
MES GVARANTUOJAME UŽ
tui, kad visus vyrus tarp 21
1717 Arcena St.,
kaja gora- V. Petrikas, Russia.
lėjo
įsprausti
ir
juokingi]
anek

KIEKVIENĄ PARDUOTĄ RA
ir 31 metų amžiaus, kurie ne
N. S. Pittsburgh, Pa. KANDĄ.
dotų,
kas
nemažai
prijuokino
atlieka
užsiregistravo, suareštuoti.
Janitor: — J. Tamkevičia,
publiką. Pasibaigus kalbai,
Paieškau draugo Kazimie-i
2025 Jane St.,
kalbėtojai tikra ovacija buvo
ro Mitkaus, paeina Kauno | Marshal:
—
Nedėlioj, birželio 24 dieną iškelta. Publika savo truks- i
•gub., Telšių pav., Tikslių par.,
Nuo
mažiausio
iki
didžiausiam
C. Patckevich,
į Spot Point (Felhvay, Mass). mingu ir ilgu delnų plojimu I
Geidžių kaimo. Metai atgal
1908 Merriman St.,
buvo išvažiavę nemažai So. privertė ponią Jankauskienę,
Kampas B ir B’way,
gyveno Norvvood, Mass. pas
M.
Bražinskas,
Bostono ir Cambridge lietuvių dar kartą pasirodyti ant estra- i
kui girdėjau, kad išvažiavo į
SOUTH BOSTON.
1110 Freyburg St.,
jaunimo, kurių tarpe buvo ir dos.
New Haven, Conn.
Pittsburgh, Pa.
smarkių dainininkų. Kaip Po prakalbų sekė p-lės Ale
PINIGAIS ARBA ANT
Apskaitliavimą už darbą prisiunčiam pareikalavus.
Jis pats ar kas kitas iapie
uždainavo mūši] lietuvaitės ir nos Zanevičiutės deklemacija. I
IŠMOKĖJIMO.
jį žino praneškite man. TuReikale visuomet kreipkitės
lietuviai, tuojaus aplink ratu Ji su p-le Ant. Grabijoliute. i
riu svarbi] reikalą:
ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS ATDARA: Panedėlio ir Su
sustojo kitataučiai ir gausiais kuri ir-gi prisidėjo prie vakaro i
batos vakarais.
VALDYBA HARTFORD,
Izid. Bernotas,
aplodismentais pavaišino dai programo, dalinasi laurų vai
CONN.
nininkus.
niku, kaipo dvi gabiausios |
9 Lawrence St.,
Pirm. — Paulina Geležiutė,
PIRMO - KLESOS
Bostono
deklematorės.
Brighton, Mass.
Į Spot Point paprastai su
41
Capitol
Avė.
važiuoja daug lietuvių ir sma Poni K. Griciūnienė sudai
Prot. Rast. — Mare. PateckaitS,
^AA
giai, dainuojant ir žaidžiant, navo solo, o p-lės M. Pajau234 Park St.
jūtė ir A. Stalioniutė duetus
laiką praleidžia.
Lietuviška-Polska
Dantis ištraukiami ir pripil
Fin.
Rast.
Veronika Šmitkiutė,
Kompozitorius. ir solo.’ Besiklausant visų tri
domi visai be skausmo, su
LIGONINĖ.
4Į Hungerford St.
jų dainininkių taip ir prisimi
geriausiais prietaisais, su
.♦
Kas. — Felicija Plikūnienė,
■*. •
nė Lietuvos laukai, kur mūsų
197Broadway, S. Boston, Mass.
naujų išra imu.
103 Bond Str.
Skaityk Čia
Vasaros karščiai jau ir So. mergaitės geltonkasės ir ber
Telefonas~S. Boston 1194-u>
Visą darbą gvarantuojame.
Bostoną pradeda kaitinti. Stu naičiai šienpiovėliai susirinkę
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik
Daktarai dieną ir naktį
bose žmonės nebesilaiko, bet į užtraukia dainas, kad net
tų, malėvos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai
DR. W. T. REILLY
visi traukia, žinoma, liuosu j laukai skamba, miškai ūžia.
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers),
469 Broadway,So. Boston,Mass.
laiku, į pavėsius. Ir “Dar Man besvajojant apie Lie
AR NORI GAUTI GERĄ
stogų dengėjų, gas’o pritaisytojų, mūrininkų,
PRIE DORCHESTER ST/
tuvos
laukus
pasirodė
ir
ant

bininko” automobilius dabar i
DARBĄ.
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontraktoBroadway,
So.
Boston,
Mass.
ras
kalbėtjoas
p.
Jonas
E.
Ka

Valandos
Nedėliomis
neišdvkauja, bet uoliai jau
rių.
nuo 9 vai. ryta
nuo 10 vai, ryta
Kampas
Dorchester
Street.
rosas,
kuris
aiškino
apie
mote

Mekykis amato
nimą šventėmis ir šiokių dienų
iki 8 vai. vakare.
iki 4 vai. vakare.
Spinininkai, pinklų aštrintojai ir raktų privakarais vežiuoja po tyrus lau rį] lietuvių judėjimą.
Geriausia vieta, kur gali
The Benn Pitman School of
rinkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.
Po p. Karoso pasirodė Bos
kus.
ma
gauti įvairių rusių SAL
Shorthand.
Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:
tono dainininkių žvaigždutė pDAINIŲ,
ŠALTAKOŠĖS (ice
ui r---------Katherine Evans Walsh valdytoja
lė Alena Narinkevičiutė. Savo
Tel. So. Boston 270
Duoda dienines ir vakarines -cream), SODA ir CIGARŲ
balseliu,
palydint
p.
Karbaus

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Geriausia ir patogiausia da- i
J.J. McGowan Co.
lekcijas Shorthand, Typewriting
Taipgi įvairių
Galima susikalbėti ir lietuvisekai.
ryti biznis su savaisiais. Ki-! kui ant pijano žavėjo visus
ir Stenotvpy. Mokina po vieną.
265 Broadway, -:- -:- So. Boston, Mass.
Ofiso valandos:
FRUKTŲ-VAISIŲ.
Bostono
lakštingalę
atkartotitatautis biznierius lietuvio per į
Ryt iis iki 9 vai.
Darbas užtikrintas.
Prielankus patarnavimas.
daug nepaiso, o savi visuomet i nai publika iššaukė, taip-pat
Po piety 1 iki 3
Sankrovos:
Telephone
eonneetion.
Tel. So. Boston 21032
vakarais 6 iki 9
gerai patarnauja. So. Bosto-1 parodė savo pasitenkinimą in471 E. Fourth St., -:- -:- So. Boston, Mass.
51 M. St., SO. BOSTON, MASS.
teikiant
jai
gėlių
bukietą.
536
Broadway,
So. Boston.
ne turime lietuvišką rakandų >
941
—
943
Washington,
St.,
Boston,
Mass.
Aprimus
publikai,
išėjo
kal

krautuvę, kooperatyvišką buPasipirkite pavieniais nume
Pearl St., -:Boston, Mass.
černę, lietuviškus barbenus, bėti p. A. Kneižis. Savo trum
riais
“Darbininką,” “Drau
TEL. BACK BAY 4200
366 Washington St.,
Dorchester, Mass.
tai norėdami stubą rakandais: poj bet turiningoje kalboje p.
gą
”
ir
kitus
katalikiškus
laik

papuošti, geros mėsos pasi- i Kneižis pasakė daug karčios
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
686
raščius pas:
DR. F. MATULAITIS
pirkti ir gražiai atrodyti ne- j teisybės taip-pat nesigailėjo ir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
Telephone: 350 So. Boston.
Ofiso adynos
3
▼iookias ligas
pipirų duoti kaip vyrams taip
K. V. PETRONĮ,
aplenkime savųjų biznierių.
gult ištepk veidą mosčia per kelis
975-W
1-3 P. M 7-9 P.M
Priskiria Akinius.
ir
moterims.
Savas.
vakarus, o padarys veidą tyra ir
11 Congress Avė.,
Linksmą vakarą užbaigė p.
419 Boylston St. Boston, Mass.
skaisčiu balta. Toji mostis išima
,I
'
Waterbury, Conn.
U-' ’
J. Varaičio šaunios dainos,
plėmus raudonus,
juodus arba
Prie lietuvių bažnyčiosĮ Lawrencą, Vyčių piknikan pritariant pijanu p. Karbaus
šlakus ir prašalina visokius spuo
liepos 4 dieną daug So- Bosto kui. Rankų plojimams nebu
gus nuo veido.
Kaina dėžutės
L. D. S. CHICAGOS
niečių mano trukšmingai au vo galo.
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir jELLISMcCLEARYCO
APSKRIČIO VALDYBOS
tomobiliais nuvažiuoti. Kai- Geistina, kad 13-toji kuopa
stampoms.
O
Prirengiam pilnai $150.00
ADRESAI.
ir
daugiau
parengtų
panašių
kure vaikinai jau turi suorga
J. RIMKUS
^laidotuves už
Lietuviai, norėdami pirkti farmas, privalote ge
nizavę automobilių partijas, vakari] ir tuomi didintų savo
P. O. Box 36,
Holbrook, Mass
rai
apsižiūrėti kur ir kokią žemę perkate, nes kitaip ❖ PIRM. — J. Poška,
į įUžtikrinan- CQ
i
50x Jokh»
kuriose svarbiausią rolę lošia kuopą, laimėdama kaip ir šį
2323 W. 23 Place
fa
gvaranti-L-.
Q
J, Saus mokesgalite
baisiai
apsigauti
ir
prarasti
visus
savo
sun

vakarą
naujas
nares.
merginos. Kiti paprastai ge
PIRM. PAGELB. — S. Šimkus,
n a arba vinėra,
kiai uždirbtus centus.
Saus Gene.
ležinkeliu važiuos, o nemaža
638 W. 18-th St.
sai nemokėkite.
Mes stengiamės kiekvieno lietuvio atkreipti atyNUO ADMINISTRACIJOS.
bus tokių, kurie karais pasi
:)
Tel. Back Bay 6722
dą ir patariam visiems pirkti farmas Wisconsino
RAST. — M. L. Gurinskaitė,
tenkins. Ir šauniųjų ir pap Padėkos Žodis. Norime iš
Šiuomi pranešame visiems
valstijoj,
Clark
paviete,
nes
čia
yra
viena
iš
geriau

3347
Auburn
Avė.
rastųjų prašoma užsiregistruo reikšti savo nuoširdžią padėką
savo skaitytojams, kurių pre j 1666 Washington St Boston.
sių ir puikiausių apielinkių dėl apsigyvenimo mū
IŽD. — M. Mažeika,
ti “Darbininko” ofise, kad visiems gerb. kalbėtojams ir
numerata pasibaigė arba jau
sų lietuviams. Čia žemė yra puiki ir derlinga, juod
1658 Wabansia Avė.
galima būtų bendrai apie ke artistams, kurie prisidėjo prie
baigiasi, kad pasiskubintumė
žemis, apačioje su moliu; visokie javai puikiai dera.
lionę pasitarti. Vyčių išva paįvairinimo mūsų programo
IŽD.
GLOB.
:
—
S.
Daunora,
te atnaujinti, nes mes kaip tik
Šios farmos randasi pačiame viduryje Wiscon- «£♦
Dr. Paul J. Jakinauh
žiavime Lawrence dalyvaus ir tuomi prie didesnio nusise1922 S. 48 Court,
išsiuntinėjame pranešimus ir
sino
valstijos,
arti
miestų,
geležinkelių,
mokslainių
V
(Jakimavičius)
Worcesterio, Montellos ir ki kimo viso vakaro. Taip-pat
Cicero, DI.
negavę jokio atsakymo, turė
Priėmimo valandos:
ir
visų
parankamų,
kas
tik
žmogui
reikalinga
V
ti chorai. Bus ir kitų įvai dėkuojame gerb. publikai už
Nuo2 ild S popiet. Nuo7 iki 8 vakar*
sime sustabdyti siuntinėjimą
dabartiniame gyvenime. Čia farmas galima pirkti V IŽD. GLOB. — P. Varakulis.
509 broadway coe. g «t. so. bocton
rumų, todėl visiems patartina skaitlingą atsilankymą ir gra
“Darbininko.”
Tai 6028.8. '
ant labai lengvų išmokesčių, nors ir biedniausias
DVAS. VAD. — Kun. F. Kudirka,
tos progos nepraleisti.
žų užsilaikymą pildant vakaro
Taip reikalauja pačtas, o an
T
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“Apie Religijos pradžia ir jos reikalingumą
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Kainos prieinamos
tT
Tt
tT
“DARBININKAS”
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So. Boston, Mass.
t❖ 242 W. Broadway
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Storasis Jonas. programą.
Nuoširdžiai ačiū ir mūsų
gerb. laikraščiui “Darbinin
Marijos Vaikelių Dr-jos eks
kui” už suteikimą veltui vie
tra susirinkimas atsibus subatos išgarsinimui mūsų vakaro.
toje, birželio 30 d. 1917 m., 2-rą
Su tikra pagarba
vai. po pietų, šv. Petro parap.
' 13-tos kuopos
svetainėje, So. Boston, Mass.
Vakaro Rengėjos.
Bus svarstoma daug svarbių
dalykų, tai-gi meldžiame vi
Pranas Strakauskas, Bosto
sus narius pribūti.
no Kolegijos studentas ir jau

Br. Valentukė

nimo veikėjas vakacijoms iš—•
• ———
• ••
Pirmininkė, važiavo į Woreester’į.
I

žmogelis gali įsigyti sklypą puikios žemės ir gyventi sau ramiai, nebijodamas bedarbės ir blogų laikų.
Atvažiuokite, o persitikrinsite patįs, nes kitaip
negalite nuspręsti šių farmų gerumo ir žemės derlingumo. Dėl platesnių žinių rašykite laišką, mes
suteiksime sąžinišką patarimą.
i

♦♦♦
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Reikalaujame agentų kiekviename mieste.
mokestį agentams duodame gerą.
ą4a A^A a4ą A^A

_a+a-
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ORGANIZATORIAI: '
M. Mažeika, 1658 Wabansia
Avė., Chicago, UI.
S. A Daunora, 1922 S. 48
Court, Cicero, UI.
A
M. L. Gurinskaitė, 3347 Auburn
Avė., Chicago, UI.
J. Požka, 2323 W. 23 Place,,
3
/ Chicago, III.
S. Rimkas, 638 W. 18-th St.
Chicago, III.

V

LITHUANIAN COLONIZATION CO.
O W E N, W I S.
Už*
a^a
<4*

1631 W. North Avė.,
Chicago, UI.

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 skaitytojai ir rėmėjai paklausys ir
nevilkins prisiuntimą.

“Darb.” Administracija.
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