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XTrue translation flled wlth the post- 
master ut Bos ton, .Mass. on Aprll 10, 
1918, as reųulred by the act of October 
6, 1917.

ATVYĘO FRANCŪZAI Į 
PAGELBĄ.

Prancūzų sustiprintas fron
tas laikosi prieš tolimesnius 
Užpuolimus vokiečių, kurie 
smarkauja La Basse apskrity 
je- į šiaurę nuo Ypres.

Visur vokięčiai trenkė į tal
kininkų linijų, norėdami pa
stumti gynėjus atgal, bet bu
vo atmušti su dideliais nuosto
liais ir nei vienoj vietoj nepa
sivarė pirmyn. Nepaprasto 
smarkumo atakas vokiečiai 
daro 10 mylių fronte tarp Gi- 
venchyir Robeų, kur jie ban
do pereiti per La Bassee ir Ai
re kanalus ir įlenkti pietų link 
kylį, kurs eina palei svarbų 
geležinkelį miesto Bethune. 
Ant kiekvienos mylios čia yra 
vokiečių divizija, bet anglai, 
kaip naujausios žinios praneša, 
vis atsilaiko ir uždrožia dide
lius smūgius priešininkui.

Jei čia vokiečiams pasisekr
— tų,- tai jie^ pastatytų j pavojų 

visų talkininkų fronto dalį 
prieš Arras. O toje dalyje 
yra' garsios francūzų anglių ka
syklos apie Lens ir lygiai gar
sios Vimy augštumos, kur ka
nadiečiai laikosi. Išrodo, jog 
vokiečiai čia varosį prie to, 
kad išvengti mūšio apie Lens 
ir Vimy, kur jau jie seniau pa
klojo daug žmonių ir nieko ne
pešė, dabar nori užsiausti tas 
vietas iš kitos pusės.

Naudoja visokias anuotas.
Kaip paprastai prieš atakas 

vokiečiai per visų seredos nak
tį vertė tiesiog lietų iš bombų 
visokio didumo tarp Givenchy 
ir Robecų. Auštant anuotos 
taip kriokė viena po kitai, kad 
trenksmas liejosi, kaip bara- 
bano mušimas* Baisiai sprog
stančios bombos maišėsi su ga- 
zo bombomis.

Ketverge pusiaukelyje tarp 
Bailleul ir Ypres vokiečiai 
smarkiai užatakavo anglų po
zicijas į pietus nuo Kemmel, 
kurias anglai buvo atsiėmę nuo 
vokiečių seredoj. Bet šiuo kar
tu vokiečiai nieko nelaimėjo 
nuo stiprių gynėjų.

Šiaurinėj Flandrijoj tarp 
Longemarck ir Kippe, kur .lai
kosi belgai, mūšiai ėmė didin- 
tis. Vienoj vietoj vokiečiai 

' buvo prasimušę'per belgų lini
ją, bet vėliau buvo išvyti ka
raliaus Alberto- kareiviais.

« v

GRAIKAI PRADĖJO 
OFĖNSYVĄ.

London, bal. 17. — Graiki
jos armija šiandie pirmu kar
tu metėsi mūšin prieš Vokieti
jos talkininkus nuo pat savo 

. stojimo karėn ir laimėjo mūšį. 
Taip skelbia Karinis Anglijos 
ofisas. Žymiai laimėta palei 
upę Struma, j šiaurę nuo Ta- 
chinos ežero, Graikijos Mace- 
donijoj ir keletą sodžių paimta 
nuo bulgarų vokiečių kariuo
menės. Graikai paėmė 5, o an
glai 1 sodžių. !

KAIP SUVARTOJAMA 
PASKOLA.

•(Iš Iždo Sekr. W. C. McAdoo
• prakalbos.)

Dabar aš noriu pasakyti 
jums apie vienų paprasčiausių 
būdų, kaip tie pinigai bus su
vartoti. Mes šioj karėj pada
rėme vienų dalykų, ko jokia 
tauta istorijoje'nėra padariusi 
kada nors pirma. Mes atliko
me kų nors pripažinime pasi
šventimo, daromo tų žmonių, 
kurie užsidėjo ant savęs savo 
šalies uniformų ir to pasišven
timo, kurį daro tų vyrų šeimy
nos.

Amerika da sykį sužibo pa- 
saulėj savo prakilniu ir gražiu . 
žmonišku darbu. Ji užgyrė 
Kongreso abiejų butų visais 
balsais bilių, leidžiantį ap
drausti kiekvieno kareivio ir 
kiekvieno jurininko, kaip ir 
kiekvienos slaugotojos, kurie 
tik dėvi mūsų šalies uniformų. 
Tuomi įstatymu ji leidžia ap
rūpint šeimynas. Paprasti 
šios šalies kareiviai gauna į. 
metus $360 už savo tarnystę ir 
$396 į metus ant Franci jos že
mės ar kitose svetimose šaly
se — tai yra viskas, kų mes 
jiems mokame — mes pagerin- 
sim mokestį, MES PAKEL
SIM JIEMS ALGAS, jie stato 
savo gyvastį pavojun, o sko
lindami valdžiai pinigų kaiku- 
rie sako, kad 4 ir vieno ket
virtadalio nuošimčio nėra už
tektinai. Sulyginkit su tuo, 
kų kareivis duoda; jis gal tu
rės atiduoti savo gyvastį ir jis 
gauna tik $396 metuose, $33 
į mėnesį. Tai pašaipa lygin
ti jo pasišventimų su pasišvem 
timu skolinančiu Suv. Val
stijų valdžiai pinigus keturių 
ir vienos ketvirtadalies nuo
šimčių.

Mes tuo įstatymu pripažįs
tam, kadi kiekvienas armijon į- 
stojęs vyras privab) turėt teisę 
pusę savo gaunamos mokes- 
ties, jei jis yra vedęs, skirti 
savo šeimynos pašalpai. Mes 
tai atitraukiam iš jo algos. Ši
tokiame atsitikime valdžia iš 
savo pusės prideda tokiai mo
teriai $15 daugiau į mėnesį, o 
ant kiekvieno kūdikio $5 į mė
nesį, taip kad jei yra 3 vaikai 
moteris gauna $45 į mėnesį, 

•kada jos vyras yra paimtas.
Jam taip-gi daleista paimt 

$10,000 kaipo apdraudų tiesiog 
iš Dėdės Šamo. Esame iš šalies 
iždo apdraudę 1,600,000 mūsų 
narsių kovotojų.Išviso apdrau- 
dos kareivių > gyvasties suma 
siekia virš 13,000,000,000 do
lerių valdžios užgarantuota. 
Kaipo rezultatas kareivio ar 
jurininko moteris, kurios 'vy
ras paimtas, turi valdžios ap
rūpinimų, o atsitikime vyro' 
mirties, jei jis yra apdraustu, 
gauna $10,000, jei ant tiek bu
vo apsidraudęs, be to po $57.- 
50 kas įpėnesis per dvidešimts 
mėtų.

ValzfešĮiyraričijos miesto Peronu

Christianijoj Norvegijos so
stinėj socijalistas Franmęl nu
teistas dviem mėnesiam kalėji- 
man už provokatoriškas pra
kalbas. Jis kurstė darbinin
kus sekti Rusijos bolševikus.

GALI AREŠTYTI BILE 
KADA.

Albany, bal. 17. -- Bile koks 
pilietis gali areštydinti bile 
kokį kitų žmogų bile kur ųž 
maištininkiškų arba nepatrijo- 
tišką kalbų. Apie tai pasako 
Attorney General Lewis.

1

True translation flled withthepost- 
ihaster at Boston, Mass. on April 19, 
1918, as reųuired by the act of October 
6, 1917.

AIRIAI PRIEŠ DRAFTĄ.
London, bal. 18. — Airių pri

verstino ėmimo kariuomenėn 
bilius jau perėjo ir karalius iš
reiškė tam savo sutikimų.

Airių vadai, tarpe jų ir na
cijonalistai John Dillpno veda
mi, Neprigulmingieji nacijona
listai ir Sinn Feineriai, susi
vienijo, idant priešintis pri
verstinam kareiviavimui “tin
kamiausiomis priemonėmis 
mūsų galėję.” Taip yra išsi
reikšta rezoliucijoj perleistoj 
vyskupų susirinkime May- 
noothe vakar.

Susirinko partijos.
Pirmu kartu po daug metų 

nacijonalistai susirinko su 
Dublino Sinn Feineriai s ir sa
vo senais priešininkais Wm. 
O’Brien ir T. Healy, tuo tar 
pu ir darbininkų atstovai, ku
rie nekaip atsinešdavo į naci- 
jonalistus pastaruose metuose 
dalyvavo konferencijoj, kuri 
buvo vedama paties majoro. 
Sinn Feineriai buvo triukšmin
gai sveikinami, kuomet jie at
vyko į rūmus.

Konferencija išrinko komi
sijų iš John Dillon, Edward 
Volera, T. Healy ir darbininkų 
atstovo dalyvauti viršuje mi
nėtoje vyskupų konferencijoj 
Maynoothe su Dublino majoru 
priešakyje. Ten buvo perleis-

I

vienoj, ka
Tuo tarpu valdžia, nors nu

mano, jog konskripcija nepra
sidės prieš suteikimų savival
dos, vis-gi rengiasi prie viso
kio atsitikimo, nes matosi pa
voju.-’.

Fieldmaršalas lordas French 
vadas visos Suvienytos Kara
lystės naminės armijos, atvy
ko vakar į Dublinu su savo šta
bu.

Nacijonalistai, bent jų di
džiuma, kaip matosi nutarė 
nedalyvauti parlamente per 
krizį. Tokiuo būdu jie elgiasi, 
kaip Sinn Feineriai, kurie nors 
būdavo išrinkti, bet niekuomet 
nevažiuodavo parlamentan.

-------o------
AMERIKOS RUSAI 
ORGANIZUOJASI.

New Yorke pradėta organi
zavimas visų rusiškų partijų 
išskiriant bolševikus. Jau du 
susirinkimu turėta. Jie dar
buosis tam, kad išgelbėti Ru
siją nuo netvarkos ir nuo vo
kiečių.

Tame darbe veikia A. D. Se- 
mionovski, grafas Uja Tolstoi 
ir E. Rosenthal.

Buvusieji tuose susirinki
muose išreiškė pasibiąurėjimų 
bolševikais.

NAUJAS LAIVŲ STATYMO 
DIREKTORIUS.

Washington,.bal. 17. — Chas. 
M. Schwab, prezidentas Bet- 
hlehern Steel korporacijos, 
prez. Wilsono tapo nuskirtas 
direktorium Ėmergency Fleet 
Korporacijos. Jis čia turės 
pilną galę statyme pirklybinių 
laivų.

ATSTATĖ.
Chicagos universiteto valdy

ba atstatė prof. Thomas. Ji
sai su pas jį apsibuvusia gyv-

ta minėta konskripcijai pasi- '119^^ vy\as y19* oficinų

True translation flled wlth the post- 
master at Boston, Mass. on Aprll 19, 
1918, as reąulred by the ''act of October 
6, 1917.

Ukraina — teutonų 
kolonija.

Washington,.bal. 18. — Cen- 
tralės Valstybės pasiryžę Uk
rainą padaryti Austro-vokiška 
provincija, mano panaikinti 
Ukrainos Badų ir įsteigti aus
tro-vokiškų valdžių. Tokių ži
nių gavo Valstybės Departa
mentas.

Vokietija jau visiškai panai
kino komunikacijų tarp Rusi
jos ir Ukrainos. Sužinota, jog 
vietiniai valdininkai pakeičia
mi austro-vokiečiai s ir jog aus- 
tro-vokiški pinigai verčiami 
cirkuliuoti visoje Ukrainoje. 
Naujausi pranešimai skelbia, 
jog įsakyta areštuoti visus ten 
esančius talkininkų oficierius.

F
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Rišasi su Švedija.

“Tėvynės” korespondentas 
iš Jokohama, Japonijos, kab- 
legramu iš kovo .26 d. praneša
sekamas žinias apie Lietuvos 
stovį:

“Susidarė provizionalė Lie
tuvos valdžia ir įsteigta minis
terijos.

A. Smetona — premieras.
Pr. Dovydaitis — apšvietos

mįnisteris.
Dr. šaulys — užsienių minis- 

teris.
Smilgevičius — finansų mi- 

nisteris.
Biržiška — teisių ministeris. 
J. Vileišis—visuomenės'dar- 

hų.
, .Malinauskas — apsaugos mi

nisteris.
Susidarė ir pasekmingai vei

kia komitetas tremtiniams į 
Lietuvą grąžinti.

Dr. J. šliupas pilnai inga- 
liotu atstovu į Suvienytas Val
stijas. Augštuolis — Skandi- 
navijon, Yčas — Anglijon ir 
Prancūzijon, Gabrys — Cent- 
ralėse valstijose.

Organizuojama Nacionalė ar
mija.

Apskelbė Lietuvos neutralu- 
i mą.

Su Švedija sudaryta politi
nė ir ekonominė sutartis.”

VIETON GZERNINO.
Washington, bal. 17.—Šian

die gauta'žinių ąpie tait 
vengras baronas Buriah nu
skirtas Austro-Vengrijos už
sienio reikalų ministeriu į vie
tų grafo Czernino. Valstybės 
departamentas negavo apie tai 
patvirtinimo. Talkininkų am
basadose čia laikomasi to, kad 
Austro-Vengrijos politika ne
persimainė su permaina to mi- 
nisterio.
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KETVIRTOJI PASKOLA.
Dar nepasibaigė trečioji Lai

svės paskola, o jau daroma 
pirmi žingsniai ketvirtai, kuri 
bus atidaryta spalio ar lapkri
čio mėnesyje.

TURBŪT ĮVES BLAIVYBĘ.
Washingtonan atėjo žinių 

skelbiančių, jog Anglijos val
džia kętina įvesti priverstinų 
blaivybę iki karė tęsis. Toks 
Anglijos žigsnis paskubintų 
blaivybės įvedimą Amerike.

• > ------o------
SMULKMENOS.

Nuo gegužio 1 d. Chicagoj 
užsidarys 1.000 saliūnų. 
jų liks 5.000.

——u------
Paryžiuje atidengta du po

žeminiu teatru. Tas padary
ta dėlto, kad nebūtų pertrau
kiami, laike bombardavimo iš 
padangių.

------c-----
Utarninke susirinko Vokie

tijos parlamentas (Reichstag).
------o——

Naujosios Zelandijos parla
mentas perleido bilių, kuriuo 
visi priverstinai turi pirktis 
karės paskolos bondsus.

o-----
Paryžiuje seredoj nugalabin- 

bintas Bolo Pasha. Jis būva 
nuteistas už išdavystę.

I

Dabar yra daug

PIGIU FARM<F. 
BIZNIŲ.

Daugelis savininkų karės lai
ku priversinai parduoda visai 
pigiai ir mes patys nuo savęs 
patartam persitikrinti pas:

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevicz

315 BROADWAY, 
ir jis tamstoms aprodys pigių 
farmų, visokių biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, nes po 
karės, bus du-syk brangiau, 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba farma pirkti tai A.

SO. BOSTON, MASS. 
Ivaszkevicz padarys visus raš
tus teisingai ir atsakančiai.

f

J. KULBICKAS
Tarnauja Suv. Valstijų ka

riuomenėje Camp Sheridan, 
Montgomery, Ala.

Francijoj) užsiregistravo vie
name hotelyje, kaipo vyras 
su pačia. Už tai buvo suareš
tuotas. Prof. Thomas yra para
šęs knygą lyties klausimuose.

Dabartinė paskola bus val
džios išmokėta po 10 metų.

JAMES M. KEYS l
350 BROADWAY, SOTJTH BOSTON, MASS.. 3

Atsišaukite prie manęs su visokiais telsmiškals reikalais. Duo- X 
du pilnas informacijas kas-link Suvienytų Valstijų {statymų.

Per keliolika metų esu prityręs ir turėjęs visokių Teikalų su 3 
LIETUVIAIS, RUSAIS ir LENKAIS teismuose Massachusetts vai- | j 
stijoje. Aš esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai užslti- į i 
keti. Visokius telBmlškus reikalus atlieku šioje valstijoje. d

Turiu gerų prityrusių vertėjų arba perkalbetojų lietuvių, rusų, j Į 
lenkų Ir latvių. Jeigu Jus norite turėti geras pftsėkmes ir išlalmCti Sj 
provų, tai paveskite man. Telefonuoklte, parašykite urba pašaukite.$ 

350 BROADWAY, SOŪTH BOSTON, MASS. J
. JAMES M. KEYS, S

Tel. So. Boston iii or So. Boston 600. v
Jeigu vienas užimtas šauk kitų. K

priešinanti rezoliucija.
Taip-gi buvo nutarta laiky

ti susirinkimus kiekvienoj pa
rapijoj ateinančių nedėlią ir 
pasižadėjimai turi būt išreikš
ti lezoliucijos žodžiais. Mišios 
užtarymo bus laikomės kiek-
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Užmokėsiu pagal aukščiausi dienos kursą
Jeigu laikysite pas savę, už juos ir cento negausit

Kreipkitės ypatiškai - laiškų neatsakinėsiu.

BANKIERIUS JUOZAS K0WALIAUSKAS
111 SALĖM STREET,
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o su jais ir

O Michelsonas Phi-

*

vokiečių 
sutinku

jog prisirašiusieji 
nebus kariuomenėn i- 
Ar taip yra?

--------o--------
yra tokių, kurie nori

kovo 15,

kurios užlaikyti
9 TMį vįęną be jų šeimyį
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Ant Ltatavių Bymo Katalikų

“D ABBIMINK AB” 
(The Woriwr) 

The Lithuanuta tri-weekly paper. .
Pnbliahed every Tuesday, Thursday, and Saturday by Bt. 

Joseph’b Lithuanian E.-C. Ataociatfoii of Labor. 
Subscription Balęs:

Yearly ...........................................o..........
Boston and suburbs----------------- ------ - --------- -••♦J*00

C months.......................  g-50
Foreign oauntries yearly..................................

“D A B B I N I K I A B”
M1 W. Broadway, 8<»th Boston, Mms.

džiąjąiįniraiprastų daibiųin^

DARBININKŲ SAVAITĖ.

Nuo gegužio 49 iki 28 d. nu
tarėme turėti Darbininkų Sa- [ 
vaitę visose Amerikos Lietuvių 
kolionijose. Tos kolibnijos, 
kurioms būtų mūsų skiriamas 
laikas nepatogus, tai lai suren
gia tų savaitę arba ankščiau 
arba vėliau. Tame darbe rei
kia atsižvelgti vien į tai, kad 
tas dalykas gali turėti geriau
sius vaisius.

Visu mūsų veikėjų, L. I). S. 
kuopų, prietelių ir pritarėjų 
prašome uoliai dabar pasidar
buoti.

Tai savaitei ruošiame svie- 
žieni» — pritaikintos litera
tūros. Mes visuomet laikė
mės to, kad mūsų knygelės bū
tų kaip galima pigios. Jei 
daug tūkstančių išeina, tai po 
truputį nešdamos pelno galų 
gale sudeda šiokių tokią sumą. 
Mūsų leidiniai yra po 5c. ir po 
10c. Dabar išleidžiame po lc. 
ir po 2 . Išleisime kokį 100. 
000. Kiekvienas darbininkas 
bei darbininkė jų turės turėti. 
Leidiniai yra jau gaunami ir 
meldžiame siųsti užsakymus. 
Jų bus įvairiose temose: 
“Streikas,” “Darbininko Ap
sauga,” “Pinigai” ir tt. ir tt.

Sujudimas turi būti padary
tas toks, kokio nėra buvę tarp 
Amerikos lietuvių. Į darbų vi
si.

ITALIJOS LAIKRAŠČIAI 
APIE LIETUVĄ.

!

Ii Messagero, kovo 17, 1918 
rašo, jog Kurše vokiečių po
litika mažai trukdoma, nes ten 
Taryba susideda iš vokiečių 
baronų ir tilt keletas tėra lat
vių. Lietuvoje-gi kitaip. Nors 
ir ten tikimai nebuvę demokra
tiški, vienok, pakliuvo asme
nys visų partijų ir 
projektai Lietuvoj 
kliūčių.

II Fronte Interno,
1918 itfdėjo žinių apie santi- 
kius Lenkijos su Lietuva. Už
ginčijama būk tūlose Lietuvos 
vietose esu lenkų 70 nuoš. 
Pranešama, kad sulenkėjusio
se Lietuvos pakraščiuose kul
tūra ir apšvieta daug žemiau 
stovi, negu grynai lietuviško
se vietose.

J
i

STAMBI NAUJIENA.
Visokių žinių ir pranešimų 

esame gavę iš įvairių šaltinių 
apie Lietuvos neprigulmybę. 
Išrodo, jog tos žinios nuolatai 
pranešinėjo apie pilnesnį Lie
tuvos Valstybės atstatymų.

Šiame numeryje žinia nuro
do pilnesnį Lietuvos nėprigul- 
mybės įgijimų už visus kitus 
pranešimus.

Pirmesnės žinios pranešda
vo apie žadėjimus neprigulmy- 
bės arba veikimus dėl jos. Da
bar pranešta apie faktiškų Lie
tuvos valdžios įsisteigimų. Be 
abejonės dar ir šitų žinių ne
privalome imti už grynų pini
gą-

Jeigi toji žinia pasitvirtintų, 
tai prieš provizijonalę Lietu
vos valdžių nieko negalima 
pasakyti išskiirant Šliupų, ku
ris skirtas atstovauti Lietuvą 
Suv. Valstijose. Šliupas jokiu 
būdu netinka į atstovus nei iš 
atžvilgio į jo diplomatinius 
gabumus, nei į jo pasaulėžval
gą, nei iš atžvilgio į jam ski
riamą atstovauti visuomenę, 
kurioj jis neturi nei vardo, nei 
autoriteto, nei pasitikėjimo, 
kaipo siauro proto žmogus. 
Be abejo čia lietuviai tokio at
stovo kratysis, kaip jo krator 

/ si Lietuvoj skiriant į Ameri
ką. Prieš Šliupų čįa kalbame 
ne‘grynai dėl jo pažvalgų ar
ba partijos. Bet dėl mūsų tau
tos labo. Štai kad ir Biržiška 
teisiu ministeris, yra socija- 
listaf, kiti ministeriai yra li
beralai ir nieko prieš juos ne
galima pasakyti, nes tai vyrai 
sveiko proto ir neišgverusių 
jausmų.

PASTABĖLĖS.
Laikai mainosi, 

žmonės. Jau ir socijalistai sa
ko, kad nieko nesako prieš 
valdžių,
ladelphijoj bažijosi, kad nekal
bėjo prieš valdžių.

----- o——
Socijalistai neturi murmėti 

už tai, kad vokiečiai smaugia 
Finlandijos bolševikus. Juk 
Rusijos bolševikai kišosi į Fin
landijos vidurinius reikalus, 
iškėlė skerdynes ir tokiu būdu 
davė priekabę ir pavyzdį ki
tiems kištis į svetimos tautos 
reikalus.

——o-----

Socijalistai aimanuoja, kad 
į jų kuopų susirinkimus nei de
šimta narių dalis jau neina. 
Turi atsiminti, kų žadėjo ir ži
noti, kų davė savo nariams. 
Žadėjo tų, 
prie jų 
mami.

Dar 
ginčytis ir veda diskusijas a; 
pie tai. ar socijaliznias ar kri- 
kščionys-demokratai pagerins 
darbininkų būvį. Kam dar 
diskusijos apie tai? Ar Rusi
ja dar neaiškiai parodo, kų so- 
cijalizmas duoda darbininkams 
ir abelnai tautai? \

-------- o--------

Socijalistai vis dar aiškino
si, kodėl nedalyvavo Seime. 
Tikrosios priežasties aiškiai 
nepasako. O toji tikroji šo

Pagal Joseph Husslein, S. J.
Visuomene yrasujudinta. 

Darbininkai reikalauja '4eVW ■ 
vęs didesnes dalifes tų turtų, 
prie kurių pagaminimojieyra 
prisidėję. "Raudonųjų ' riks
mas yra pasklydus visur, bet 
taip-gi ir "balsas teisybės yra 
pakeltas ir yra girdžiatias, ir 
tas balsas nebebus nuslopintas. 
Tautos turi, išsirinkti vienų: 
arba anarchijų arba Bažnyčios 
socijalį mokslų. -Buto kelio nė
ra. Linksma matyti, kad pro
taujanti žmonės vis kasdien 
daugiau ir daugiau linksta prie 
katalikų bažnyčios mokslo ir 
paima sau pavyzdį iš jos gar
bingus praeities, pirmutinė
je vietoje, priešakyje šiandie
ninio soeijalio progreso stovi 
Bažnyčia. r •

Darbininkų balsas labiausiai 
sujudina Bažnyčias širdį, Ji 
atjaučia jo vargus, ir klauso 
jo balso, kada jis maldauja 
sau priderančios algos. 'Bent 
koks būdas, - bile jis tik bus 
'teisingas, kuris darbininkui 
užtikrintų jo nepanaikinamų 
teisę gauti priderančių 'algų, 
gaus paramų, nuo Bažnyčios. 
Bet yra tik vienas būdas, ku- 
riuomi mes galime tų tikslų at
siekti. Mes tų tikslų tegalime 
atsiekti tiktai per įstatymus 
tos šalies, kurioje gyvename. 
Mes negalime tikėtis, kad mes 
galėsime kada nors atversti 
valdančiųjų klesų, kuri susi
deda iš gudrių kapitalistų, kad 
jie iš savo liuoso noro atiduo
tų darbininkams kas jiems pri
guli;- taip kaip mes negalime 
pasitikėti social-revoliucijonie- 
riams,’ kurie nori panaikinti 
tisus pamatus autoriteto ir pa
skandinti žmonijų anarchijos 
bangose. Mes visi gerai žino
me, kad žmogus yra silpnas 
sutvėrimas ir kad ant jo nega
lime dailg pasitikėti, o labiau
siai negalime pasitikėti, kada 
eina klausimas apie pasipelni- 
jitną ir‘uždarbį. Darbdaviai, 
kurie yra persiėmę Bažnyčios 
mokslu ir norėtų atlyginti sa
vo darbininkams pagal savo 
augštų krikščioniškų idealų, 
gerai žino, kad jie to negali 
daryti, nes kada, jie turi va
ryti kompeticijį su kitais ne
sąžiningais ir gudriais kapita
listais, jie yra priversti mokė
ti savo darbininkams mažas 
algas, kad išsisaugojus nuo 
bankruto, nes nėra jokio įsta
tymo, kuris galėti) jiems pa
gelbėti.

Bet mes turime darbininkų 
unijas. Ar mes jomis negali
ni^ pasitikėti ? Ar jos negali 
vesti kovų už darbininkų tei
ses? Teisybė, jos daug yra 
nuveikusios. Bet čionai yra 
klausimas apie teisingų algų 
prasto, neišlavinto darbinin
ko. Didžioji dalis darbinin
kiškos klesos reikalauja mūsų 
pagelbos. Jų darbininkų uni
jos visai neatsiekia. Prastie
ji darbininkai nėra linkę prie 
organizavimosi. Dažniausiai 
jie visiškai nėra organizuoti, 
tiktai kaip kada, jie liglaiki- 
nai susispiečia į raudono plau-

Vietinis bficlMr’ Įu*^g^w V. O’IIara,-
tiuoini darbininkų unijos ^įgali 
daugiausiai atnešti naudos mi
niai—darbininkui, tai yra: 
pyemdamį ir sumanydami 
protingus įstatymus. Tas mus 
atveda vėl ant tos vietos^ iš 
kurios ‘pradėjome, būtent, kad. 
darbininkams galime sugrąžin
ti jų teises per šalies įstaty
mus. - •

: Prastų darbininkų padėji
mą galime-* perstatyti sekan
čiai: Didžioji dalis darbinin-

cųahsti} nedalyvavimo pnezas-, j_o nizaeijas lalrios atne. 
lis Seime yra ta kad seimas: j organizatoriams,
pirmoje vietoje statė įsnesinųl , A.J.

T, 
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APIE VISKONTO KNYGĄ.
Šveicarijos laikraštyje La 

Libertė kovo 23, 1918. indėjo 
recenzijų kun. Dr. Viskonto 
naujos knygos La Lituanie re- 
ligiense. Recenzija yra iš po 
plunksnos lietuviams prielan-

rezoliucijos Lietuvos nęprigul- 
mybės, o socijalistai nori, kad 
Lietuva liktų ant burdo pas 
bolševikus.

-------- o--------
“Amerikos Lietuvio” bepar- 

tyviškumas yra tame, kad jis 
sėdi socijalistiškame vežime, 
atsigrįžęs į liberalus, o šmei
žia katalikus. Nepriguli nei 
prie vienų pilnai. Ar tai ne 
beparty viskamas t

-------- o--------

“Vienybė L.” rašo, jog ka
taliku gali būti ir kairys so
cijalistas. Girdi tokis soči j a- 
lizmo stulpas Žores savo duk
teris išauklėjo katalikiškoje 
ivasioje. Reiškia, jei žydą? 
kartais išauklėtų dukteris ka- 

* talikiškoję dvasioje, tai ir taę
kaus Fribourgo universiteto oūtų katalikas,' nors ir nekfi- 
prof. P. Mandonnet.

o daug blėdies darbininkams, 
išnyksta. Tas pavojus visa
dos gręsia prastiems darbinin
kams. Išlavinti' diarbininkai, 
arba amatninkai, tik jie ank
ščiau ar vėliau išreikalauja sa
vo teises, kur dar jų nėra ga
vę. Net randasi pavojus tar
pe amatninkų, kad jie turėda
mi savyje didę organizuotą 
spėką riesunaudotų ją taip, kad 
tas nepakenktų visuomenei, o 
labiausiai prastiems darbinin
kam. Pavyzdžių tokių atsiti
kimų mes daugelį turime.

Darbininkų unijos, pastaty
tos ant krikščioniškų pamatų 
yra reikalingiausis daiktas mū
sų amžiaus ekonomiškame gy- 

’venime. Bet, nors tos unijos 
buy Vadovaujamos švenčiau
siais idealais ir bus pastatytos 
ant geriausių pamatų, jos ma-

ciai: Didžioji dalis darbiniu- g 
kų nėra ,organizuota dėlto, kad ž 
jie gauna temas algas, ir jų 
algos yra Žemos dėl to, kad 
jie nėra organizuoti. Kitaip 
sakant, nepižsiseks minias dar
bininkų siiorganizuoti, pakol 
jų algos bus taip žemos, kad 
atims įš jųžsumanumą, spėkų 
ir norą yeįJĄi dėl savo gėro
ves. 7-.

Darbininkai patys per sa- 
vę be organizacijos negali gau
ti augštesnių algų. Nepapras
tos aplinkybės ir stoka darbi
ninkų kaip kada paimlia al
gas, bet blogi laikai, kurie 
visados eina paskui gerų laikų 
visados vėl\numuša prastiems 
darbininkams algas. Tai-gi, 
nėra jokio? vilties atsakančias 
ir priderančia? algas darbinin
kams gauti jei tam nepadės į- 

. statymai.
Praeityje Bažnyčia yra at

žymėjusi savo įstatais dėl 
darbininkų'gerovės. Viduri
nių amžių5“gilds” (darbinin
kų draugijos) turėjo įstaty- 

1 mus, kurio aprūpino mažiau
sius darbininko rėikaalvimus 
pagal krikščioniškos teisybės. 
Tie įstatymai buvo valstijų už- 

į tvirtinti ir*Pgildsų” (darbi
ninkiškų organizacijų) valdy- 

; bos turėjo teisę smarkiai nu
bausti ar darbininkus ar darb
davius už- peržengimų tų įsta
tymų. Tais laikais mažas te
buvo skirtumas algose darbi- 
ninko ir darbdavio ir visuome
nės gerovė visados buvo laiko
ma svarbiausioje vietoje, ka
lia reikėjo algas nustatyti. Ta
da nebuvo klausimo, kiek uni
ja galės išreikalauti ir atlupti 
nuo darbdavių, bet algos bu
vo nustatytos taip, kad jos at
neštų didžiausią naudą visiems 
ir kad nei darbininko n,ei darb
davio nei visuomenės nenu
skriaustų. Jei nedirbsi, ne
gausi algos, buvo įstatymas 
kuris lygus buvo dėl darbinin
ko kaip ir dėl darbdavio. Jo- 
kis darbdavis negalėjo gauti 
jokio pelno iš to biznio, kuria
me jis pats aktyviškai nedirbo. 
Taip-gi kiekvienas darbdavis 
tegalėjo turėti vienų amatą, 
kuriame jis tegalėjo dirbti ir 
iš jo gauti pelnų. Mes turime 
atsiminti, kad tie įstatymai 
nustatyti pačių darbdavių, ku
rie buvo krikščionys.

Įstatymai, kurio, yra speci- 
jaliai reikalingi šiame amžiu
je, yra gan aiškus. Princi
pus pridarančios darbininkams 
algos nustatė Katalikų Bažny
čia. Tie principai turi būti 
įkūnyti mūši) šalies įstatymuo 
se, jei mes norime kokią nors 
naudą iš jų turėti. Ilgos de- 
sertacijos laikraščiuose ar pra
kalbose apie principus, kuriuos 
nustatė popiežiai savo Encik
likose neišgelbės situaciją, ne
pakels darbininkams algas. Mi
nios darbininkų ignoruos tuos 
principus, jei mes praktiškais 
būdais nesuvesime juoa į kas
dieninį mūsų gyvenimą. Su
naudojimas arba inkūnijimas 
tų principų remias ant mūsų. 
Mes turime pritaikinti tuos 
principus prie mūsų dabartinio 
gyvenimo ir aplinkybių. ‘

Mes aiškiai galime pamaty
ti kokie įstatymai šiose dieno
se yra reikalingi. Vienas tik 
randasi išėjimas. Ir mes vi
si, kurie tiktai trokštame pa
gerinti darbininkų būvį, turi
me kaip vienas stoti už įstaty
mus, kurie užtikrintų, kad 
darbininkams būtą mokama

sų saro 
įstatymas^ yra žinomas kaipo 

Bu
vo, tai katfflikų kiihigaa, kun. 
Jobu*! Ryan, 
užvedė pirmiausią pasekmingą 
kovą už įstatymą Suvienytose 
Valštijbse ir kitas katalikų M* 
' t?ir •
kurio varįas, kaip pats kun. 
Ryangako * Yra užrašytasraš- 
tuoše* Suvienytų Valstijų Aug- 
ŽČiausiojd Teismo, kaipo/pir
mutinio oficijalio užtarėjo .mi
nėtos ‘Minimum Wage Lhw.” 

Principas to įstą^ymo yrą 
gana aiškus. Kiekvienas žmo
gus turi teisę gyventi. Kiek- 
vi|nas darbininkas būdamas 
žmogus turi tei^ę gauti tiek al
gos, iš kurios jisai galėtų pra
gyventi priderančiai kaipo 
žmogus. Ta teisė stovi, aug- 
ščiau už visas kitas teises, iš
skiriant vien tiktai tą teisę, 
kuria darbdavis turi gauti to
kį pelną iš savo biznio, iš ku
rio jisai su savo šeimyna ga
lėtų pragyventi pagal reika
lavimo savo aplinkybių. Taip- 
pat yra svarbu laikyti omeny
je užlaikymą, biznio, kadi jis, 
jei yra visuomenės pageidau
jamas, nebūtų panaikintas. A- 
part to negali būt jokio klausi
mo apie biznio dividendus ar 
uždarbius pakol nebus išmokė
ta teisinga alga darbininkams, 
iš kurios jie galėtų pragyven
ti. Mes to visko reikalauja
me vardan teisybės, Ir ne vel
tui mes išreiškiame šiuos rei
kalavimus, nes statistikos su
rinktos prieš karę parodo, kad 
apie trys ketvirdaliai darbinin-, 
kų gauna tokią mažą algą, kad 
iš jos priderančiai negali pra
gyventi. Kadangi vienatinis 
darbdavio išsiteisinimas tokia
me atsitiikme būtų, kad jis 
neturi iš kur mokėti augštes- 
nes algas, tai mes nieko ne
sakytume, bet štai mes mato
me kokius dividendus tos kom
panijos mokėjo, kiek jie už
darbio turėjo ir kaip savo ka
pitalistams kupinas kišenes 
pripylė pinigų, tai mes aiškiai 
galime suprasti ir matyti, kad 
čionai tokiame surėdyme yra 
didelis nedateklius, kad darbi
ninkai yra skriaudžiami, kad 
jų teisės kapitalistų yra mina
mos po kojų. Tai-gi valstija, 
kaipo užtarytoja visų savo gy
ventojų turėtų tuojaus be jo
kio atidėliojimo išleisti*tokius 
įstatymus, kurie panaikintų 
tą skriaudą, kurie užtikrintų 
teises ir apsaugotų jas darbi
ninkams, kurie kiekvienos ša
lies gyventojų yra-didžiuma.

Bet kas ta yra prideranti 
alga? Abelnai tą nustatė po
piežius Leonas XIII. Jis sa
ko, kad priderančia darbinin
ko alga yra tokia suma pini
gų, kuri galėtų darbininkui 
užtikrinti pagal jo luomo atsa- 

) k ant į pragyvenimą. Suaugu
siam vyrui turėtų būti moka
ma tokia alga, iš kurios jis ga
lėtų pats savę, savo pačią ir 
vaikus užlaikyti žmoniškai. 
Suaugusi moteris turėtų gauti 
tokią algą, iš kurios ji galętų 
gerai ir priderančiai pagal sa
vo luomo pragyventi. Bet 
dabar mes gvildename klausi
mą apie mažiausią algą, kurią 
akyveizdoje Dievo ir visuome
nės darbdavis pagal teisybės 
turėtų mokėti savo darbinin
kui. Prie to viso dar darbi
ninkui turėtų būti tiek moka
ma, kad jis apsimokėjęs už 
savo ir savo šeimynos pragy
venimą, dar turėtų dalį tos 
algos, kurią galėtų atidėti į ša
lį, • tokiu būdu sutaupyti sau 
mažą kapitalą, iš kurio jis ga
lėtų gauti šiokį-tokį pelną. Jis 
ir jo šeimyna turėtų būti ap
saugoti nuo tos nelaimingos 
dienos, kada pas juos ateis 
bedarbė, liga ir mirtis.

Netaip senai buvo tyrinėji
mas apie Chicagos stock yardų 
darbininkus ir apie algas, ku
rios jiems yra mokamos. Darb
daviai reikaalvo, kad klausime 
apie nustatymą algų, negali
ma svarstyti apie darbininko 
šeimyną. Kad jie, tai yra 
darbdaviai, negali rūpinįies 
apie savo darbininkų šeimynas, 
kad tai esąs patjes darbininko 
reikalas. Ir jie tolinus ręika-

<

kštytas būtų. -
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Pirmutinisr žmgsnią prie ĮM * 
dų [statymų šioje Šal^ įai 
yra įsteigimas tam tikrų 
nimum tvage law” komisijų,' ‘ 
kurios mistltbkokia alga turė
tų 
darbininkas gali dirbti, atsL 
žvelgiant į vietą ir laiką, Su
praskite, kad nustatyinas to
kios mažiausios algos neužgina 
darbininkams reikalauti, ir 
daugiau algos arba dirbti už 
augštesnę negy nustatyta alga. 
Tas įstatymas tik užginu dar
bininkams dirbti ir darbda
viams mokėti mažesnę negu 
nustatyta alga. Tokie įstaty- 
įnaįtįk bus pradžia pataisymo 
'mūšų ekonomiško surėdymo. 
Mūsų galutinas tikslas, kad 
užlaikyti darbininkų klesą to
kiame padėjime, kadi jie visa
dos būtų sutartyje su darbda
viais. Tikslas, pats galuti
nas tikslas, kurio kiekvienas 

. krikščionis darbininkas ir dar
bininkė turėtų visados turėti 
prieš akis, tai yra kadi patys 
darbininkai būtų safininkais 
tos žemės, kurią jie išdirba ir 
tų biznių, kuriuose jie prakai
tuoja. Tas tai nėra įvykdini- 
mas soeijalizmo, < bet priešin
gai yra panaikinimas socijaliz- 
mo. . Štai kame skirtumas. 
Socijalistai norėtų, kad visi 
produktyviški turtai būtų sa
vastis valstijos arba visuome
nės, o mes krikščionys democ 
kratai reikalaujame, kad kiek
vienas darbininkas . turėtų tu
rėti sau prigulinčią dalį tų 
turtų, prie kurių pagaminimo 
jis prisideda.

Lai visur, kur tiktai susi
renka žmonių atstovai įstaty
mus daryti, ar tai būtų kon
gresas ar senatas, ar legislatū- 
ra, ar tai būtų darbininkų su
sirinkimas, stovi auksinėmis 
raidėmis patašyta principai, 
kuriuos taip aiškiai išdėstė po
piežius Leonas XIII, savo En- 
cyklokoje: “Lai įstatymai pri
taria nuosavybei, ir lai jie 
Žiūri, kad kuodaugiausiai iš 
darbininkiškos klesos paliktų 
savininkais.” Čia tai yra vie
natinis išrišimas to klausimo, 
vienatinis daiktas, kuris pa
naikins skirtumą tarpe turtuo
lių ir biednųjų. Tai yra ry
šis,* kuris vėl suriš broliškais 
ryšiais visas klesas pasaulio. 
Tai yra pamatas, ant kurio 
mes statome nesugriaunamą 
argumentą už krikščionių de
mokratų reikalavimus.

Kareivis J. J. Roman.

įno|k 3 Ti&gi iš to išeitį kad 
įęi turi, šeimyną,
tai jjs. tdri;varge su savošei-, 
myna.gyvęnti, Tokis išroka/ 
vilnas, t&Lištikro paniekina 
žmogų. . Jį laiko tokioje" pat 
Urtėje, kaip gyvulį. TogaĮ 
tų Stock Yardo darbdavių , ir 
pagal supratimo kapitalistiško 
surėdymo .praeityje algos turi 
būti nustatytos ant rinkos, ne
žiūrint ar darbininkas galės iŠ 
Įjos algos pragyventi ar ne. 
Tai gi kapitalistai reikalauja, 
kad jei vienur darbininkams 
yra mokamos algos tokios men
kos, kad iš jų darbininkas ne
gali priderančiai su savo šei
myna pragyventi, tai kad ir 
jiems daugiau nereikia savo 
darbinmkams mokėti. Jie ne
supranta, to fakto, kad jei vie
nur darbininkai yra skriau
džiami, tai tas nepateisina jų 
ir neduoda jiems jokios teisės 
taip-pat daryti. Tokie apsi
reiškimai tarpe mūsų kapita
listų ir tokios nuomonės tegali’ 
būti perkeistos ir atmainytos 
tik per krikščioniškas teises. 
Be jokio išsiteisinimo yra val
stijos šventa priedermė apgin
ti savo darbininkus tokiose ap
linkybėse gyvenančius. Prin
cipai, kuriais x kapitalistiškas 
surėdymas nustato savo veiki
mą, tai yra stipriausias argu
mentas už tą vadinamų “mi
nimom Wage law7’

Jei ne dėl'ko kito, tai šis 
įstatymas nors dėl to yra rei
kalinga, kad jis apgintų tuos* 
krikščionis darbdavius, kurie 

. norėtų savo darbininkams mo
kėti priderančią algų, bet ne
gali, nes tie be sąžinės kapi
talistai per savo neteisingą 
kompeticijų jiems užstoja ke
lią.

Žinoma, skaitytojas straip
snio pradės klausti, kokia ta 
būtų suma pinigų, kuri būtų 
mažiausia alga leidžiama pa
gal įstatų mokėti darbinin
kams, kad jie galėtų pragy
venti kaipo krikščionys su sa
vo šeimynomis? Daktaras 
Ryan aiškina, kad mažiausia 
alga turėti] mažiausiai užtik
rinti darbininko šeimynai tris 
miegamus kambarius, vieną 
tėvams, vienų mergaitėms ir 
vieną berniukams, ir dar du 
kitu kambariu kitiems reika
lams. Valgis, aprėdalas, in- 

1 dai ir progos pasilinksminti ir 
■ pasimokinti turėtų būti pagal 
Į gyvenimo vietos, kad šeimy

na būtų, gerai .aprūpinta. Tie 
reikalavimai, tai visai nėra 
perdideli dėl tų šeimynų, ku
rios nori Vesti tikrą krikščio
niškų gyvenimų. Bet kad tą 
įvykdinus, valstijai reikės ne 
vien tik išleisti įstatymų, ’ nu
statant mažiausią algų, kurią 
bus galima darbininkui mokė
ti, bet dar gal reikės nustaty
ti apie rendas, kurias namų sa
vininkai galės imti iš darbinin
kų, bet čia yra jau kitas, klau
simas, kurį čionai ir negvil
densime.

Argumentus prieš tų “mi- 
nimum ivage law” čionai ne
minėsime, nes praktikoje pa
sirodė, kad jų nėra. Abel
nai imant, kur buvo tas įsta
tymas. įvykdintas, tai mote
rims gauti darbus nebuvo ne 
kiek sunkiau. Algos, kurios 
buvo augštesnės už tų nustaty
tų mažiausią algą nebuvo nu
mažintos’ ir kainos produktų 
nepakilo. Žinoma, nekurie tu
rėjo nukentėti, kur tas įstaty
mas buvo įvykdintas, bet di
džioji dalis visuomenės, tai ga
vo naudą iš to įstatymo. O 
kas link tų darbininkų, kurių 
darbas nėra vertas tiek kiek 
tas įstatymas nustatys, tai ga
lima specijališkus pavelijimus 
išduoti tokiems dirbti ir už 
mažesnę algą. Taip-pat jei 
kokiame biznyje nėra galima 
liglaikiniai mokėti tokią algą, 
kuri yra įstatymų nustatyta, 
tai liglaikiniai galėtų duoti pa
velijimą mokėti mažiau, bet 
jei visados tame biznyje reikės 
mokėti darbininkams mažiau 
negu jiems yra reikalinga dėl 
doro ir priderančio pragyveni
mo. tai juo greičiau tas biz
nis užsidarys, tai juo geriau 
bus ir, dėl darbininkų ir dėl 
darbdavių.

>

■žai pagelbos tegalės duoti di-* nemažiau^, kiek yra reikalin- lavo, kadi ,algos būtų nustaty-

T. F. BIČKUSAS
Camp Logan, Tekąs, šis pa

veikslėlis parodo kaip prakti
kuojama su šautuvais, prisi
dengus maska apsisaugojimui 
nuo nuodijančių dujų.

CHICAGO, ILL. L. D. S. 20 
kp. susirinkimas įvyks 23 d. 
balandžio 1918 ui. 7:30 v. vak., 
Šv\ Mikolo Arkaniolo parapi-' 
jos svetainėj, 1644 AVabansia 
avė. Malonėkite vis?! ateiti į šį 
susirinkimų. Turėsime apkal
bėti apie įsteigimų savo krau
tuvės, xnęs mums ji labai reika
linga. Malonėkite atsivesti 
taip-gi ir kitus gerus darbinin
kus.

Kp. Raštininkas.

PIRKITET REOIOSIOS LAI. 
SVSS PASKOLOS 
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* MORWOOP, MASS. '

v su cicilikais.
' Progauždirbti 1100.

.14 d« balandžio' Lr Soc. Šą* 
gos 133 kuopa surengė disku
sijai. s Nors jie tankiai suren
gia, bet katalikai neidavo, ne- 
Morėdaihi bereikalo laiko leist, 
^iuo kartu jie ir vardus kai- 
kurių čionykščių katalikų vei- 
kęjų^ įdėjo į apgarsinimus ir 
kvietė ateiti Mat jei neateis, 
tai jie turės progą pasigirt,, 
kad katalikai bijo. Nors ka
talikai nenorėjo su tokiais de
batuoti ir laiką bereikalingai 
leist, bet vis-gi nuėjo. Tema 
buvo: “Kas pagerins darbi
ninkų būvį, socijalistai ar kri
kščionys demokratai?” Žino
ma cicilikai gynė savo pusę ir 
užsipuolė ant krikščionių de
mokratų ir katalikų, bet pa
sirodė tokiais nežinėliais, nes 
sakė, kad krikščionių demo
kratų šalys nukankinusios Bru
no, Koperųįnką ir Galilėjų. Ar
ba J. Pakarklis kritikavo ka
talikus už nepildymą artimo 
meilės. Girdi jei katalikai my
li artimą kaip pats savę, tai 
turį'duot ir savo pačią arti
mui pabučiuot, o katalikas do 
nedaro. O štai JrGalgauskas 
kritikavo krikščionis demokra
tus už tai, kad katalikai nega
lį būt demokratais, girdi jei 
valdžią balsavimu rinks ir tur
tą aprubežiuos, tai būsią be
dieviai, nes katalikai to nega
lį daryt.

Katalikai nurodinėjo krik
ščionių demokratų partijos tik
slą ir taip-gi išrodinėjo Rusijo
je socijalistų darbus, o į už- 
metinėjimus atsakinėjo su pa
šiepimu, nes nebuvo į ką rim
tai atsakyt.

Publika užsilaikė ramiai, 
bet daugelis katalikų išėjo na
mo nelaukę pabaigos, o mat ck- 

• - cilikai žinojo, kad balsuos, tai 
ir laukė visi. Bet kada skai
tė balsus, tai be vogimo bal
sų neapsėjo. Galų gale pasiro
dė, kadi katalikai gavo 78, o 
cicilikai 67. Dar turiu primint, 
kad cicilikams daug balsų da
vė ruskiai bolševikai. Dar 
vienas juokas. Laike balsavi
mo cicilikų pora sėdėjo, vyras 
ir moteris, ir turbūt per klai
dą moteris pakėlė ranką už 
krikščionis demokratus. Vy
ras pamatęs kaip-gi d/uos jai 
per ranką, tai kaip kiti kalba, 
tai moteris rankos nevaldė ke
letą dienų. Dabar cicilikai no
sis nuleidę vaikščioja. Jie taip 
buvo susiagitavę ir savo sve
tainėj visą tvarką nusistatė, 
bet katalikai visus argumentus 
sutrynė.

O da p. V. Stasevičia pa
siūlė $100 tiems, kurie priro- 
dys, kad Katalikų Bažnyčia 
nukankino Galilėjų, Bruno,Ko
perniką ir davė mėnesį laiko.

Darbininkas.

ĄKR0N,0HI0, 
Naujienos tokio*,

Šv,Petro Apaštalu I^ėtūvitį 
R.-K..pąrąpijainrėjO,puikų te
atrą bals 7 d. Lošėjai buvo iš 
Cleveland, Ohiopp. A. Kulbic- 
kas su broliais Kanoverskiaig. 
Vaidino “Kurčias žentas” ir 
“Kriaučių,” kur buvo pašie
piami lietuviški socijalistai. 
Išėjo labai puikiai. Akron’o 
lietuviai labai yra užganėdinti 
kaip lošėjais, taip kalbėtoju p. 
A. Kuįbicku ir solistu p. Šeš
toku, kuris ant mandalinos 
skambindamas puikiai padai
navo keletą dainelių. Labai 
publika buvo užganėdinta.

Dar pora merginų dainavo 
ir deklemavo, jųf vardius pa
miršau. Po teatro buvo sma
gus balius. Viskas kogražiau- 
^ia pavyko.

Bal. 13 d. buvo'atvažiavęs 
klausyti velykinės kun. Vilku- 
taitis iš Ritmano, Ohio.

Bal. 12 d. mirė jaunas vai
kinas Savickis. Jis niekur ne
priklausė ir mylėjo rudį. Pa
laidotas bal. 14 d. ant protesto- 
nų miesto kapų. .

Velionis buvo lietuvišku so
cijalistų ir rodos paliko vieną 
seserį ir keletą brolių čia Ame
rikoje. Broliai rodosi ir-gi so- 
cijalistėliai.

Jauną vaikiną P. Kideiką 
dirbtuvėj patiko nelaimė, nu
traukė mašina dešinią ranką. 

.Darbai eina gerai ir uždar
biai geri. Užtai ir lietuvių at
važiuoja iš kitų miestų. Prade
da apšvieta ir susipratimas 
tarp lietuvių plėtoties ir jei 
taip eis, kaip ligšiol, tai tam
sybės apaštalai — lietuviški 
cicilkai pranyks ir užviešpa
taus ramybė tarp lietuvių.

Maudis.

^Wdįčm>nvo tokskO®- 
rcertaę, '’ įblįb w Su buvę* 
Jis buvo rengtas vardu LDS. 
24 kuopos, bet ^augiausia prie 

Buvo taip vadintu įo paritfarįavo; X Stoškus. 
« * jVa^nttojai,ir artistai buvo IK 

kitų miestų. Buvo iš Norwoodo 
choras, p. StaBevičfaus veda
mas ir.p-le Raipaite iš Mohte- 
įio,> ~* :

t Oras pasitaikė biauruS, vie
nok, Žmonių prisirinko pilnar 
Lietuviusale. ’

Programas prasidėjo 8 vai. 
vak. Norvoodiečiai išpildė dvi 
juokingas komedijas. Toliau 
dainavo p-lė Raipaite, jaunam 
A. Juškai akompaniuojant. Jos 
dainavimas be. galo džiugino 
visus. Paskui p-le Bernotaite 
'dainavo, p. Stasevičiui skam
binant’. Po to p-lės Norbutai- 
tė ir Medvedžiute duetą padai
navo. Po to buvo kvartetas. 
Sekė styginė orkestrą iš man
dolinos, gitaros ir balalaikos. 
Qalop buvo šoktai.

" Visi buvo patenkinti prog
ramų. <

Pelnas eis sušelpimui vieno 
jauno vaikino džiova sergan
čio. Jis yra išbaigęs savo pi
nigus, o ligoninei reikia mokė
ti po $5 savaitei. Vietos dr-jos 
ir veikėjai turi daugiau apie jį 
pasirūpinti.

i
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N0RW00D, MASS.
Atviras žodis J. Pakarkliui.

Tūlas laikas atgal mes y- 
patiškai pas vieną draugą stu- 
boje kalbėjome apie Norwoodo 
sroves ir apie jų veikėjus. 
Man, Pakarkli, siūlei $100 (ir 
jau buvai iš kišeniaus ištrau
kęs), jei katalikai socijalistų 
parengtose diskusijose laimėtų 
faktais ir balsais, jei tik dis
kusijos bus ne pobažnytinėj sa
lėj, o socijalistų. Aš sutikau, 
o pinigus patariau įsidėt atgal 

‘kifieniun, nes pasitikėjau ta- 
mista, , kaipo socijalistų veikė
ju. Maniau, kad laikysies žo
džio;

Štai balandžio 14 d. socija
listų salėje tos diskusijos įvy
ko. Socijalistai pralaimėjo 
balsius ir faktais. Tikiu, jog 
pasirodysi vyru ir duosi man 
laimėtus pinigus. Ak juosius 
skiriu ne sau, o nukentėju
sioms dėl karės lietuviams.

J. Versiackas.

PHILADELPHIA, PA.
Cicilikai atkalbinėja nuo 

paskolos rėmimo.
Susipratę lietuviai rišasi 

vieną ryšį ir veikia puikiau
sius darbus, o tie mūsų cicili- 
kučiai, tai gatavi taip iš bom
barduoti visokius gerus ir nau
dingus užmanimus, kad nei 
pėdsakio neliktų. Tik visa 
jųjų nelaimėj kad jiems nega
lima daug išsižioti, nes lietu
viai jau mažai teklauso jų, 
aries valdžią bijo veikti. Tai 
ie nors potylomis taip šnab

ždo kaip nelyginant žiurkės po 
šiaudus. Labiause juos erzi
na nusisekęs Am. Liet. Visuo
tinas Seimas,

O, dabar vėl kaslink šitos 
Laisvės paskolos, kurią valdžia 
ragina kožną vieną remti. Cici
likai visur mėgina’ suardyti 
lietuvių veikimą dėl valdžios. 
Jūs lietuviai neklausykite cici- 
likų kurie jums sako neprisi
dėti prie tokių darbų, kaip tai 
pirkimą Bondsų. Drąsiai pri- 
sidėkini ir pirkim “Liberty 
Bonds.” Kurie norite pirkti 
Bonds kreipkitės prie lietuvių 
komiteto, kuris tam tikrai yra 
susidaręs iš tokių ypatų, kurie 
viską gerai supranta apie lais
vės paskolą ir būsite tikrai už
ganėdinti.

Mitingai laikomi Bažnyti
nėj Svetainėj ant Wharton St. 
L. Wol. Komitetą išrinktas 
šios vpatos, pirm. Dr. E. G, 
Klimas. Vice pirm. A. Užu- 
eckis II J. Grinius. Rast, ad
vokatas M. M. Šlikas ir K. 
Miklas. Ižd. J. Poška. •

Executive Committee.

13 < balandžio Arnu Švį 
Elzbietos DrTja buvo paręngus 
vakarą Cathfedral'Lyčenm sve- 
tainėje.’. T'-- 
nm #/PriejW8čių Tai
buvo pirma* toks balius Hart
forde, ~dęlto. ir buYų nMnaJfcsf 
publikos prisirinkę nors oras 
buvo nelabai tikęs* Kiekvienas 
žingeidavo pažĮūrei^aip atro
do priejuosčių balius.’ Taip-gi 
buvo skiriamo* 3 dovanos už 
gražiausią tankų darbo 'pri- 
jūostį. Dovąnos buvo tokios 
1) Paduškaite, paaukavo p-lė 
M. Bubinaitė, 2) Maišelis pini
gams — paaukavo p-lė P, Ge- 
ležiutė, 3) Mezginis-staltiesė— 
paaukavo p-ni M. Stanslovienė. 
Tai-gi kiekviena norėdama 
gauti dovaną,- stengės pasida
ryti kuopuikiausią priejuostį. 
Taip-gi buvo skrajojanti krasa. 
Už atvirutes buvo dovanos ir
gi 3: Priejuostė, Albumas ir 
Saldainių dėžutė. Komisija 
priejuosčių ir paskyrimui do- 
vanomsr buvo iš šių ypatų: A. 
Mačiulienė,- M. Petrukevičie- 
nė, T. Blužienė ir E. Melnikie
nė. Apie 10 vai. buvo priejuo- 
stininkių maršas, kurį vedė p- 
ni V. Elijošienė. Labai puikiai 
išvedė maršą. Dovanų komi
sija nuskyrė dovanas sekan
čioms: 1) A. Verigienei, 2) M. 
Poteliunienei ir J. Jatckienei. 
Po maršui, pirm. P. Geležiutė 
pakvietė minėtas ypatas ant 
estrados ir paaiškino publikai, 
kad tos ypatos gaus dovanas.

1-mą dovaną gavo p-ni A. 
Verigienė,, jos priejuostė buvo 
išsiūta lietuviška vėliava ir 
žirgvaikis, toliaus išsiūta lie
tuviška moteris iškėlusi ran
kas šaukia pagelbos. 2-rą do
vaną gavo p-ni M. Poteliūnie- 
nė, siuvinėjimas buvo pritai
kintas prie Lietuvos ir Ameri
kos spalvų. 3 dovana teko po
niai J. Jatckienei. Žodžiu sa
kant, buvo puikus vakaras. 
Bet negaliu pamiršti nepaminėr 
jus ir liūdnų apsireiškimų ta
me vakare*. Tarp susirinkusių 
būrelio gerų žmonių, atsirado 
ir bolševikų, kurie pradėjo kel
ti raudoną revoliuciją su bol
ševikiška kumštim. Mat pa- 
:ėmiję, kad nėra “dėdės” su 
sočėlu, tai užsigeidė išmėgin
ti savo kumštis, bet nabagam 
nepasisekė, nes savininkas tos 
svetainės turėjo didesnę galę 
už bolševikus.' Paėmė už kal- 
nierių ir išmėtė pro duris kaip 
balvonus ir pasakė, kad bolše
vikam čia ne vieta. Bolševi
kus prašalinus, vakaras baigė
si kopuikiausia. Ant galo bu
vo duotos dovanos už atviru
tes.. Dovanas gavo sekančios 
ypatos: 1-ą Teresė Buivydžiu- 
tė, 2-ą Ona Šimukauskiutė ir 3- 
čią Antanas Vaičekauskas.

Po išdalinimo davanų dar 
jaunimas pasilinksmino valan
džiukę ir baigėsi.

‘ Nežinau kiek šis vakaras 
davė pelno, bet girdėjau, kad 
pusė jo skirta parapijos rei
kalams.

v*

e *

• V

Vabalninkietė.

Perskaitytų “Darbininko” 
numerių netik nepavydėkit© 
kitiems, bet siūlykite neskai
tantiems mūsų laikraščio.

------ o------
"Darbininką*’’ metams >3.00. .

WORCESTER, MASS.
ALRK. Moterų Są-gos 5 kp. 

surengė gražų vakarėlį su dai
nomis ir muzika. Be to buvo 
kalbėtojų. Kalbėjo kun. K. 
Vasiliauskas ir p-ni P. StoČ- 
kienė.

Kaikurios Moterų Sąjungos 
kuopos turi vakarinius kursus,, 
kitos laiko paskaitas ir tt. vis 
dėl moterų gerovės. Užtai y- 
ra kviečiama kad moterys pri
gulėtų į A. L. B. K. Moterų Są
jungą. Dalis vakaro pelno 
skirta Tautos Fond/ui. Toliau 
yra rengiamas saldainių balius 
bal. 27 d. Bus labai juokinus 
ir tikimos geros pasekmės.
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UTICA, N. Y.
Lietuvių toje vietoje neper- 

daug yra, bet tas mažas bū
relis turi bažnyčią, namą dėl 
kunigo ir užlaiko savo tautos 
kunigą. Gaila, kad jaunuo
mene daugiaus linksta prie 
jankių, dėlto ypatingo veiki
mo tarp jaunuomenės kaip ir 
nėra. Lietuviai labai pradžiu
go išgirdę, kad 21, 22 ir 23 dd. Į 
bal. bus atlaidai 40 valandų jų 
bažnyčioje, kaipo pirmą kar
tą.

Ten buvęs.

CLEVELAND, OHIO. 
Cidlikų gyvenimas.

Tiktai pažvelgkime kaip 
mūsų cicilikai gerina darbinin
kų būvį.. Jie per daug meti] 
taip gyrėsi, bet aš permatau, 
kad jie tik veidmainiauja. Pa
žymėsiu mažą dalykėlį. ’ Štai 
Euclid Village, Ohio4. Šiame 
mažame miestelyj susukta ci- 
Gilikėlių gūštelč. Jie dirba ne
tik nedėldieniais, bet ir per 
didžiąsias švėntes. To negana, 
jie dirba ikį, vidurnakčio, nes 
pas vieną ciciliką atrasta lem
pa. Čionai darbas yra dienp-. 
mis. Tik tvora, yra menka, tai 
mūsų cicilikėilai gali naktį su 
lempa įlįsti per tvorą ir dirbt. 
Matai kapitalizmą naikina. 
Šventadieniais, kuomet dori 
žmonės eina į bažnyčias, tada 
cicilikai nuėję į dirbtuvę, išva
gia įrankius, o kartais net su 
visa skrynele. Taip-gi ir aš su 
broliu, kuomet po Velykų nuė-

’jome į dirbtuvę, tai žiūrime, 
kad cicilikai per šv. Velykas 
dirbdami išvogė mūsų darbą. 
Mes, žinodami ciciliką lygybę, 
tuojaus ir peržiūrėjome pas lie
tuvį ciciliką ir atradome. Ta
da jis vargšai pradėjo prašy- 
ties. Mes nedovanojome, o pa
sigavome nabagėlį, atsivarėme 
ir pristatėme atidirbti tą, ką 
buvo pavogęs. Tada visi žiū
rėdami juokėmės, kaip cicili- 
kas pakutavojo už vagystę. O 
po to, reikalavome pasiaiškin
ti, kodėl taip daro. Kai pasa
kojo apie savo vargus, tai nei 
verkti, nei juokties. Štai jo 
žodžiai: “Ką aš veiksiu šven
tadieniais, neturiu drabužių, į 
miestą negaliu išeiti, o smuk
lės uždarytos. Namie nuobodu, 
nes gyvenu pas svetimtaučius, 
o angliškai nemoku.” Tarėme 
jam: “O kur-gi dedi pinigus, 
kad neturi nei drabužių?” At
sakė: “Matai, drauguti, my
liu įsitraukt ant drąsos. O kaip 
gaunu algą dirbtuvėj, tada rei
kia aplankyti juodąsias pane
les. O tos prakeiktos juodukės 
taip moka išviliot pinigus, kad 
tik žiūrėk jau ir tuščia kišenė- 

, lė. Ir vėl turiu vargt su kiau- 
rpmis kelnelėmis.” Paklausė
me ar kada nors paaukuoja 
nors centą badaujančiai Lietu
vai. Tada cicilikėlį kaip šaute 
nušovė.

■ Jo karanavr- ’
Hek tesitęsė 

kaip V
j^Žiu-didžiūppai^čiela*, 

žem^ųBlinda.. Dabarjau 
tį|Eįjoųąs' Mickus, Ė&Ėfer jię 
tolį£ražu nebevaldo visų Ląw- 
rcnęe’o lietuvių, Dr-jos Auš- 
ros Vartų ir Šv. taurino savo 
susirinkimus jau laiko savoj; 
sykį apleistoje, bažnytinėje Šv.' 
Pranciškaus svetainėje. Biz-. 
nieriai nebebijo subankrūtiji- 
jimo, eina į savo pastatyta Ry
mo katalikų bažnytėlę, žmonės, 
kurie tik ateina sykį į Šv, 
Pranciškaus bažnyčią, tai jau 
nebegrįš ta į mickinyčią.

Mickui liko tik vienas daly
kas, kad bent kiek palaikius 
savo globoje, tai užtraukti sa
vo mickinyčią lyg kokią, tarbą 
ir nebeišleist žmonių niekur 
kitur eiti. . Nes jau blogai! 
Jis prisaikino savo parapijo
ms, kadi jie prieš mickų ir jo 
dievus šventai pasižadėtų neiti 
į Šv. Pranciškaus ' bažnyčią 
ant misijų, kurias laikė gerb. 
Tėvas V. Kulikauskas balan
džio 11—14. Jis- nuolat kala
saviškiams niekur nuo jo neiti 
ir nieko daugiau neklausyti, 
kaip jo vieno. Reiškią Mic
kus savoje tarboje diar užraukė 
keletą neprasižiurėjųsių lietu
vių, 
(biri t

y Mickw dieno* baigi&ri.
< - 'įpanUu Miėktfir -BąvmoBi 
visus LawrenceO' Lietuvius, 
tautiečiams jis pliurpdavo e- 
aįkT tautiečių if todeliai visi 
Lawrence’o taūtiečiai esą jo. 
Katalikam^ jis sakydavosi ė- 
sąs geriausių katalikų, tik ne 
airių it todėl jis savinosi kąį- 
kurį laiką katalikus. Cicili- 
kąms jis plepėdavo bedieviškai 
ir todėl jis skaitė jam ir ciėili- 
kus, O nezaliežninkams tai 
jis ^pripasakodavo ką tik jis 
suganydavo ir viskas eidavo 
— fain. Sakydavosi esąs kra- 
javas kunigėlis, administrato- 
torius, Lietuviu gelbėtojas, ne
turtėlių globėjas ir nuo- Iatnj 
kryžiaus nuimdinetojas.

Jo visi Lawrenciečiai klau
sė: biznieriai, draugijos ir y- 
patos jam pataikavo bijodami 
eit .prieš jo galybę. Jis pasi
samdė Janlcauskį, Norkų ir 
varė Laivrence’o lietuvius lyg 
galvijus į skerdyklą. •

Bet Mickui laikai paprastu

; Prakalbai, tarytai* 'virt -
, -■ > ■ ■ e. * A * *

LDŠZ 56 kp.buvo surengus 
prakalbas baL 714, po pietų. 
Nusisekė kuopuįkiauaią. .Žmo
nių buvo tiek, kiek niekuomet 
nėra buvę* Hudsono lietuviiį 
prakalbose* Ir visi rimtai už
silaikė. Žodžiu sakant šios pra
kalbos' buvo .suvis pmįašios į 
kultūringų žmonių* JJt tai 
prakalbose buvusieji užsipelno 
pagyrimo; Jei taip visuomet 
elgsimės, tai išmoksime godoti 
vieni antrus ir svetimtaučiai 
mus gerbs.

Kalbėjo P.pjudąs, “Darb.” 
redaktorius ir p. O. Jankaus- 

I kienė, abu iš So. Bostono., Juo- 
i du daug gero paaiškino Hudi- 

sono lietuviams. Hudsono lie
tuviai dar nebuvo girdėję'to
kių gerų išrodymų ir paaiški
nimų apie organizacijas ir a- 
pie Lietuvos reikalus, kaip mi
nėtose prakalbose. Ypač po
nia O. Jankauskienė labai su
judino publiką. Daugelis su
sigraudino beklausydami jos 
jautrios kalbos.

Dabar čionai žmonės neturi 
kitokios kalbos, kaip tik apie 
prakalbas. Kur tik kas suei
na, tai vis Viens antro klausi
nėja apie prakalbas ir daugu
ma atsistebėti negali, kad mo
teris gali būti taip puiki pra- 
kalbininkė. Turiu priminti, jog 
per prakalbas susitvėrė A. L. 
R. K. Moterų Sąjungos kuo
pa su 26 nariais. Tai pirmu sy
kiu Hudsono lietuvių istorijoj 
iš karto tiek daug prisirašė 
prie kokios nors dr-jos ar kuo
pos. Mat žmonės suprato gerų 
organizacijų svarbą.

Kada čionai koks cicilikutis 
atsibaladodavo su džianbambi- 
niaiš spyčiais dergimui lietu
vystes ir katalikystės, taj. ne
tik niekas nesiraso, bet ir ma
žai tesusirenka. Atsilanko koks 
desėtkaš, o jei keletas desėtkų, 
tai labai daug.

Dabar žmonės negali atsi
džiaugti, kad susilaukė gerų 
tčvynainiij kalbėtojų.

Tik gaila, kadi P. Gudas 
permažai kalbėjo apie LDS. 
Abelnai apie organizacijas pa
kalbėjęs, ilgėliau aiškino apie 
katalikiškąjį Susivienijimą ir 
tos organizacijos kuopa turės 
čia susitverti^

Prakalbos tęsės keturias su 
viršum valandas, bet žmonės 
nei nepajuto, kaip laikas pra
bėgo.

Buvo kolekta lėšų padengi
mui. Tik rinkėjai pergreitai 
per publiką perėjo, tai nesu
rinko tiek, kiek buvo galima 
tikėtis.

Dabar girdėjau, jog LDS. 
56 kp. netrukus surengs leatrą 
su visokiais pamarginimais. 
Tai Hudsono lietuviai turės 
smagaus pasilinksminimo.

Pakeleivis.
------o—~_

GARY, IND.
Besilankant po centrales 

valstijas teko važioti ir per In
diana ir sustoti Gary.. Susto
jau, kad pamačius tenykščių 
lietuvių katalikų gyvenimą ir 
prisižiūrėti jųjų veikimui. Ga
ry neperdidelis miestelis apie 
60 tūkstančių gyventojų. Lie
tuviai turi čionai savo parapi
ją, turi nauja mūro bažnyčią 
ir kleboniją. Bažnyčia dar 
suvis naujutėlė, nes dar tiktai 
ant verbų nedėlios pirmų syk 
susirinko lietuviai katalikai. 
Bažnyčia nedidelė, bet labai 
daili, šviesi, patogi, švari, vis
kas žiba savo naujumu, visur 
matyti ranka gero rėdytojo. 
Tas viskas stojosi dėka nenuil
stančiam triūsui ir pasišventi
mui darbštaus viet. kleb. gerb. 
\un. Fr. Rūsio. Bet nevien 
ik bažnytiniu veikimu apsiru- 
ježiuoja gerb. klebonas kun. F. 
^usfis. Jis čia centras visokio 

judėjimo. Jojo obalsis Bažny
čia ir Tėvynė! Tautiniai rei
kalai nemažiau jam rūpi kaip 
ir bažnytiniai. Jojo triusu su
tverta Lietuvos Vyčių kuopa, 
SLRKA. kp., T. Fondo sk., žo
džiu sakant lietuvių veikimas 
ne tik išbudintas, bet ii’ pas
tatytas ant tvirtų kojų. Yra 
rengiami vakurąi, užprašomi 
kalbėojai ir .tt. Garbė veikėjui 
_ —* * * - .«£.* . * J

Bet ir tiems besispar- 
irs tą . jo užraukta tarba 
pragaištinga mickinyčia.

J. K—ras.

t

Pulk. T. Ropsevelt su savo jau
niausiu sūnaičiu. »

4——„—Į— ,»

PIRKITE TREČIOSIOS LAI
SVĖS PASKOLOS 

BOND'SUS.

Bell Phone Dlckinaon 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broąd St., Philadelphia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.

Ofiso Valandas}
Nuo 9 rito iki 5 po pietų 

Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M, 
Nedaliomis iki 4 no piitu.
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Visi į darbą. $ - <

RENGKIMĖS NEATIDĖLIOJANT PRIE LIETUVIŲ 
DARBININKŲ SAVAITĖS, KURI ĮVYKS ATEI

NANČIO GEGUŽĖS M. 19—28 DD.
Mūsų tautos gyvenimui kasdien einant vis smarkyn, mums 

Lietuviams Darbininkams tame sūkuryje nevalia pamiršti sa 
vo organizacijos LDS. ir savo reikalų, nes taja organizacija 
mes Lietuviai Darbininkai įeiname į mūsų tautos gyvenimą ir 
čia sudarome vadovaujančią pajėgą.

Kad rhūsų organizaciją LDS. iškelti mūsų visos visuome
nės akyse, kad su taja Lietuvių Darbininkų organizacija ge
riau supažindinti mūsų visus brolius darbininkus, viršuje mi
nėtame septynių dienų tarpulaikyje rengiama LIETUVIŲ 
DARBININKŲ SAVAITĖ.

Esame-tos nuomonės, kad tos sąvaitės bėgyje surengti 
TRIS vakarus vietoje kelių vakarų, bet su tokiu programų, 
kad jiejie nuo visokių kitokių vietos lietuvių rengiamų vaka
rti žymiai skirtūsi ir savo turiningumu ir tikslingumu.

Reikia, kadi kiekvienas vakaras vietos visuomenei išanks- 
to būtų gerai išgarsintas, kad vakaro programa kiek galint 
būtų gvviausio turinio, kad programoje būtų dalykai nauji, 
o ne kartojami jau nudėvėti ir vietos' visuomenei jau pripras
ti.

Kiekvienas Lietuvių Darbininkų Savaitės vakaras turėtų 
susidėti iš trijų svarbesnių dalykų:

I. Pardavinėjimas naudingos literatūros, susidedančių iš 
leidinių,' pažymėtų kataloguose knygų, išleistų “Darbininko,” 
“Draugo,” “Garso” ir kitų katalikiškų laikraščių.

Rinkimas ėmėjų tiems visiems laikraščiams, ypač gi “Dar
bininkui,”’ kaipo darbininkų’organui.

- Prirašinėjimas naujų narių į Lietuvių Darbininkų Orga
nizaciją LDS.

Čia visi augščjau. paminėti dalykai privalo būti pradeda
mi kiekvieną vakarą tuojau su salės atidarymu.

II. Paskaitos ir prelekcijos iš visokio mokslo ir darbininkų 
klausimo srities. Kad palengvinti šiame ątvėjuje ne taip jau 
labai prityrusiems tų vakarų rengėjams darbą, skaitome būįsią. 
naudinga nurodyti toms paskaitoms ir prelekcijoms kad ir 
šiuos šaltinius: Geručio “Sveikata” (jos pirkti knygynuose 
nėra), Geručio “Garbenio Nuomonės,” “Darbininko Kalendo
riai 1917 ir 1918 m.,” “Pažinkime Socijalizmą,” “Darbinin
kai vieninkimes,” “Darbininko dovanėlė darbininkams. (Vi
si tie keturi — “Darbininko” leidiniai). “Socialis Klausi
mas” K..Paltaroko, “Darbininkų Klausimas”,K. J. Staugaičio 
— (atrasti “Vadovo” NN. 41-44), “Apie socialį klausimą”, 
(ten'pat) ir tinkamesni straipsniai apie visokius darbininkų 
klausimus iš “Darbininko” 1918 m.

-UI. Trumpos agitatyviškos prakalbos, parinktos deklema- 
cijos, vaidinimai, dainos ir kitokie gražūs margumynai, kad 
į vakarus publikos kuodaūgiausia sutraukti ir sutrauktą pilnai 
patenkinti. ■ ■

Prie viso to, kas pirma buvo pasakyta, reikia dar pridėti^ 
kad visi vakarai privalo būti taip surengti ir atlikti, kad vie
tos visuomenę gerai supažindinti su LDS. organizacija, su jos- 
uždaviniais, 'programų ir veikimu, ir kad LDS. organizaci
jai žmonių tarpe ingytį kuodangiausia užuojautos ir kuodaū
giausia naujų narių. Tai-gi visos LDS. kuopos į darbą prie
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PHILADELPHIA, PA. 
Taisys tropus.

Mūsų Šv. Kazimiero bažny
čios prie Wharton st. nuo pat 
nupirkimo turėjo nepatogius 
trepus. Vargas būdavo na- 
bašninkus inešti. Dabar tas 
bus taisoma ir tam susidarė 
komisija — pirm. J. Praųcku- 
nas, rast. K. Miklas, iždi kun. 
J. Zimblys. Tie, kurie* nori 
prie to prisidėti meldžiame į 
susirinkimus, kurie esti nedė- 
liomis ’ bažnytinėje salėj 4:30

PHILADELPHIA, PA. 
Įkliuvo.

Kuomet čia lietuviai darba
vosi dėl Liberty Loan, tai lie
tuvių bolševikai, kad paken
kus tam darbui parsitraukė 
Michelsoną “Keleivio” redak
torių. Kuomet tasai cicilikė- 
lis pradėjo savo sp’yčių, tai ū- 
mai buvo pašauktas nuo est
rados ir apkaltintas priešval- 
diškoje agitacijoj. Tas atsi- 

. 14 ant Richmondo.
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Ar nori būti gera vargonininku | Klebonams delei išplatinimo

I ------ - •

•r nasr 20 Pine St, Athol, Mass.
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tyLoąn komitetas skeiiiia, jog 
nors 'Iietuviai sujudo' pirkti 
bondsus, . bet lietuviai dar ne- 

. feų priderainoje jiems garbin
goje vietoje. Todėl lietuviai 
turi sujusti, kad atsistoti 
greta patūjotiškųjų Amerikos 
piliečių. Lietuviai privalo at
minti, jog skolinimas nėra do
vanojimas. Po 10 metų skola 
bus atmokėta, o per tų laikų 
eis gražus nuošimtis — $4.25 
už šimtų. Be to pinigų sau
gumas pilniausia užtikrintas.

tono^nuoUidku^Ą
Paroda. Butais jų,’

■ I ai.’,fV 7 j

ąrėngta . tokia
tone,- kaip dabar." Aplankyk1 
j'ų. • ■ (W -.A j'lo

e- Atidėkite visus reikalus ir 
darbus, o eikite įisv. Petro sa
lę. Niekuomet jif nebuvo taip 
puošni, kaip dabar.

Geriausio išdirbimo FONTA- 
NINĖS PLUNKSNOS šu ka
bute ant kurios tautiškas ženk
las žirgvaikis parsiduoda 
“Darbininko” krautuvėje.

Taip-gi turime įvairių rašo
mų daiktų, draugystėms kny
gų ir tt.-

- “DARBININKAS,” 
South Boston, Mass.

Tie, 
eiti 
an- 
ta.s

- v . .

>- 
..........¥

Užsisakyk!
gas^AtStiMtoi’^^DtoniiVį 
Jęįi yieninlrimės”’ kl'-Jhorbk 
ninko Apsaugojim&s.” J

t &'T$fera-'
tiškafįmmis^a, , <; ’

Šios troŠiurelės bus labai, 
įdomios; o kas svarbiausia,- 
kad/kiekvienas galės visas tu
rėti savo namuose už 5c. • 'l

Jose bus aiškiai išdėstyta 
pinigų vystimasi pasaulyje; 
kas tai yra streikas; kodėl dar
bininkai privalo vienytis; kaip 
darbininkas turi būt apsaugo
tas ir, tt.

Drįstame jas pasiūlyti Gerb:

įiWWišrfh.N?l.„ll

^Jmguuc^
mmesiir <pažįstamiis/eprifihįk 
paieškojimų ^f&arb^įnki^,>i 

į aJbigtti^ritęt k^ ^or'svgf'ėitd^ 
I parduoti,.paskelbk.‘fDhrbinin-; 
į teM .-Visus savofteikalavimdš 

tuojaus paskelbk tGDarbiinii- 
ifep -r4 n -te (
• Už smulkius apskelbimus ir 
paieŠkojųnūs kaina:’ ’ ,

: - -Už vienų^sykį........ 5Qoz - 
;du sykiu  ......... 75c.

” tris sykius..........$1.00
” šeštus sykius... .$1.75 

Pinigus siųskite iš kalno.
HDARWmKAS,’’

242 W. Broadway, 
’ - South Boston, Mass.

:—*-A-
REIKALINGAS VARGONI

NINKAS, mokąs lenkiškai, mylįs 
jaunimą ir savo amatą. Algos $65 
ir ineigos. Bažnyčios. valyti ne
reikia. Kreiptis pas: KUN. J. MI- 
SIUS, Ellsworth, Pa.

nasr 20 Fine bt., Atnoi, Mass. 
ri ■

r-25 į
;Pi^iMrąšL ^^Juoį5a8tAddikonjš, , 
*>' • 2Q.Pine Str.; Athol, Moss. 
Fin, Rišt.,-^ Vladas Matulis, 
< 1387 Soutb-ĮŠt,, Athol> Mass.
JJreSiM .Rašt — St. Vidugiris, 

20-Pine St., Athol, Mass.
.f 20 Pine-Str., AthoLMass. 

Kasierius *—- Petras Puščius, 
34 Pine St., Athol, Mass. • 

Kasos globėjai:— ,
: Antanas Andriliunas,

92 Tem St., Athol, Mass.
Jonas Stanis,

Cliarles PI., Atrol, Mass.

•* t

LATSItAUKIMAS, < ■' ’ ' į’ į ■
Lietuvių Lab. Drąuįgfst^ 

^ėard^Diriklįrių wį^ame 
susirinkime Balandžio 3,' 1918 
nutarėturėti - -fčrus- dienomis

sus lietuvius Bostono ir apie* 
linkių ir visas dr*jas, kad. pa* 
aukotų kų tik gali, nors ir ma
žiausia auka bus.didėlė iripri- 
gelbėsLabdarystes. Draugijai. 
Visi žinote/ kad suriku pripirk- 
reikalingų daiktų diel f erų ir 
Labd/Dr-jai toki pųramąJabai 
reikalinga. Todėl mcldŽiąm vi
sus lietuvius, o ypač biznierius 
neatsisakyti ir priduoti para
mų Labd. Dr-jai. Priims salės 
gaspadorius arba prižiūrėtojas, 
Petras Bolis kuris visuomet y- 
ra salėje, galima priduoti ik 
fėrų rengėjams. Kiekvienas 
aukautojas gaus paliudijimų ir 
aukotojų vardai bus garsinami 
laikraščiuose. Visiems auko
tojams išanksto tariame ačiū 
fėrų rengėjai. Gaspadorius Mi- 
kolas Gricius, 548 Fourth St., 
kasierius Napoleonas Januška, 
8 Hatch st., sekr. N. Tuinyla, 
1626 Columbia Road St., Bos
ton.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

SO. BOŠTON, MASS. 
VAIDYBA.

PIRMININKAS — M. Žioba,
4 Levant St., Dorchester, Mass, 

VICE-PIRM. — Jonas Galinis,
. 20 Wlnfield- St., So. Boston, Mass. 

T PROT. RAST. — Jonas Glineckls,
282 SHvėr Str., So. Boston, Mass. 

II PROT. RAST. — Marijona Brikaite, 
45 Vale St, So. Boston, Mass. 

FIN. RAŠT. — Povilas Petrauskas, 
230 Fifth St., So. Boston, Mass.

KASTERIUS — Andriejus Naudžiūnas, 
16 VVinfield St., So. Boston, Mass.

MARŠALKA — Jonas Urbonas, 
145 Silver St., So. Boston.

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Balandžio 21 d. 
Viršminėta draugystė yra viena 
iš didžiausių ir teisingiausia aprū
pina savo narius.

UET&Wtottl8KirĄs. 
Ar įojtoki^
ateik fr nusiiriiuk pusę tuzįhdV 
kablnėt Ir ginsi vieną dideli *** ’ 
tlatliksi padarytą pęveikzlų rišti į 
dovanai J 4

Taipgi norintis mokytis to amt- 
to-gąlį atsišapkti ; .

J, J.f PIUZA^ 
BOOSo.indM., PMZa4»Wla,?s.

...ii. ......... ....
.... J-—- ; -

Nusipirkjmosties. 
Tai BUSI GRĄŽUS! Jų išdir^m 
MentholMtuin Op. Prieš eisiant 
gult ištepk veidų mosčia per kelk 
vakarus, ■b^padiirys‘ yęid* TYRU 
ir SKAISČIU ^ALTU. Toji moa- 
tis iiima plėtmiur'raudonus, juo
dus *rba|laku^irp'rašalinaviiw> 
kius spttogiu'nųo veido. Pinigui 
gali siųsti ir st&mpomis.

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

‘6

TEL. BACK BAY 4200
t

kuri relka-

SURASTL

valau-
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Jums i&egzamtnavlinafi nieko nekaltuos,

A

Av

673 Was-

PIRKITE TREČIOSIOS LAI- 
• SVĖS PASKOLOS 

BOND’SUS.

ant

lu<

N. Januškas, 
J. P. Tuinila.

(Apgarsinimas)

hington st. 

arti Boyls 

ton st. 

antrų 

bų.

DR. F. MATULAITIS
Ofi*o jidyno* G do vi»*kia» ilga*
1-8 P. M 7-2 P. M Priskiria Akinio*.

419 Boylston St, Boston, Mass.

PIRKITE TREČIOSIOS LAI
SVĖS PASKOLOS 

BOND’SUS.
Libert^Loaū Bonds’ai 

saugiausi pasaįleje.

PAVASARINIAI ir VASARI

NIAI DRABUŽIAI pasiuvami ge
riausia ir pigiausia tik pas:

J. BERZELIONĮ,
4 Maymarket Sq., Boston, Mbm.

PIRKITE TREČIOSIOS LAI
SVĖS PASKOLOS ! 

BOND’SUS.

yra

*!*»*>>

Bo. Bo*ton27Q d
DR. JOBN MacDONNELL, N. D, 

tialfauf iKsllulilU ir litlutHititi ' { 

Ofiso valandos: • \ ,
Ryt iii iki 9 vai. a £

Po piety 1 iki 3 <
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Y

C t

Pramok karinės kalbos. Y.
M. €\ A., 316 Huntington avė., 

. Bostone Įsteigė angliškos kal
bos Mėsos pramokti muštre 
vartojamos komandos, 
kurie mato, kad reikės 
kariuomenėn, o nemoka 
gliškai turėtų aplankyti
pamokas. Klesos esti panedė- 
liais ir ketvergais 8 vai. vak.

——o------
So. Bostone viena laisvama

niška šeimyna kunigo kalėdo
jant neįsileido. Dabar tų šei
mynų aplankė bėda. Tai da
bar toji šeimininkė šaukiasi to 
nepriimtojo kunigo pagelbos.

So. Bostone surengtoji Iš
dirbinių Paroda bus didžiausia 
už visas buvusias lietuvių pa
rodas Amerike.

ir choro vedėju?
Duodu lekcijas ant vargonų ir 

pijano.
Mokinu viską, kas tik reikalin

ga vargonininkui.
Mokinu pažinimo rubriceles, 

harmonijos, diriguoti ir vesti cho
rą.

Studija atdara: Subatomis nuo 
4 iki 6 vai. po pietį;, utarninkais 
nuo 5 iki 6 vai. po pietų.

Jei kam nepatogu lankyti virš- 
pažymėtame laike, tai praneški
te laišku kokiomis valandomis ga
lite lankyti.

A. GAVRONSKI,
272 Broadway, Chelsea, Mass. 
(13—)

tarpe parapijonų.
Būtinai turėtų užsisakyti 

kiekviena LDS. kuopa.
Brošiūrėlės bus 4 ęūšių.a
Imant nemažiaus kaip po 

300 egz. kiekvienos, duosime 
nuolaidų.

Užsisakant tiesiog iš “Dar
bininko” knygyno po 1 egz. 
siųskite krasos ženklelių už 7c.

Užsisakant po daugiaus, per
siuntimo lėšas mes apmokame. 
Su užsakymais ir pinigus siųs
kite iš kalno.

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

Paaeškau Juozo Samuolio Su
valkų gub., Svetošino valščiaus, 
Praščiūnų sodžiaus. Jeigu kas ži
note, malonėkite man pranešti ar
ba pats atsišaukite šiuo adresu:

Antanas Jakštys,
21 Congress Avė., ĄVaterbury, Ct.

Pirma ąįki statomas Amerikoje

REIKALINGAS tuojaus VAR- 
gonininkas, mokantis vesti chorą 
ir suprantąs savo amatų. Atsišau
kite laiškais į “Darbininko” Ad
ministracijų, 242-44 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

------ o------
REIKALINGA STALIORIŲ 

arba namų statytojų. Alga 
gera ir darbas užtikrintas ant 
ilgo laiko. Pagelbėsime apsi
mokėti kelionės lėšas. Reika
linga- mokantieji ir mokintis. 
Apie savo gerumų ir darbų rei
kalinga paliudijimas.

Taip-gi reikalinga mergina 
arba vyras prie ofiso darbo. 
Turi mokėti lietuvių ir anglų 
kalbų. Nereikia augšto moks
lo, o tik mandagumo su žmo
nėmis ir maždaug žinoti apie 
biznį.

Atsišaukite laišku arba ypa- 
tiškai į

OAK LAND CO.,
229 So. Main St., Akron, Ohio.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
BOSTON, MASS. 

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS'—Jonas Adomavičius, 

122.Bowen St., So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — Pranas Tulelkls,

180 Bowen St, So.-Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. — Juozapas VlnkevĮČlus, 

376 W. Second St., S. Boston, Mass. 
FINANSŲ RAŠT. — St. Noreika,

105 Silver st., S. Boston, Mass.
KASIERIUS — Andriejus Zalleckas, 

171 Fifth Str., So. Boston, .Mass.
MARŠALKA — JustlnaB Tulelkls, 

130 JBoven St., So. Boston, Mass. 
Į). L. K. Keistučio Dr-ja Bos

ton, Mass. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas aistrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, 2 vai. po pietų, 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naujų nariu su savim atsivesti.

APSIDAILINK!

JUOZO KAZIUKONIO bar- 
zdaskutykloje ir kirpykloje 
(Barber shop) apdailina kiek
vienų. Skuta ir kerpa sulig 
naujausios kirpimo mados ir 
kaip kas nori.

Turiu švarių pirmos klesos 
pirtį- ir galima išsimaudyti.

J. KAZIUK0NIS,
224 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

PIRMO KLESOS

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

naujy išra imu.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

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

PRIE DORCHESTER ST."

Vaiando* 
nao 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

NedCIiomlil-l. 
nao 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vakara.

Dr, Paul J. Jakmanh 
(Jakimavičius}

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki S po piet. Nuo 7 Iki 8 vakar* 

508 BROADWAY Cor. G ST. SO. HOSTON 
Tel602 8.B,

Z

LEIBAS: Dukrelė!.. ji miega... nešūkaukite... jai galvų skauda, nešūkaukit!.. š-š-š!. 
A-a-a! A-a-a! (Aktas V, scena VU).

Penkiaveiksmo Drama
Kurių stato So. Bostono Lietuvos Vyčių 17 kuopos Teatrališkas Skyrius.

Balandžio - April 28 dieną, 1918 m.
ŠV. PETRU BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE, SOUTH BOSTON, MASS.

Prasidės 7 vai. vakare
Veikale dalyvauja 52 ypatos. iKekvienas atsilankęs nesigailės, nes veikalas yra pui

kus ir artistai gerai'išlavinti. Veikalas pastačius reikėjo daug pinico padėti, nes Scena vi
same veikale yra nauja. Taigi kviečiame visus brolius ir seseris lietuvius ateiti į šį persta
tymų ir užtvirtiname kad kiekvienas turės gerų ir gražių pamokinimų.

Tarpuose giiežš J. B. STRAKAUSKO orkestrą.
KVIEČIAME VISUS.

ĮŽANGA: pirmose sėdynėse 50c, antrose. 35c., trečiose 25c, kitose po 15c.
VYČIŲ 17 KUOPOS TEATRALIŠKA VALDYBA.

I

Ig ’ * *

ŠV. BALTRAMIEJAUS DRAU
GIJOS VALDYBOS ADRESAI.

WAUKEGAN, ILL. 
PIR1M. A. Bakais, 

1Ž27 S. Victoria St. 
VICE-PIRM. — M. Skirtus, 

911 — 8-th St.
PROT. RAŠT. — S. Gadeikis, 

1115 S. Victoria St.,
N. Chicago, Iii. 

FIN. RAŠT. — S. Misiūnas, 
817 May §t.

IŽDININKAS — J. DackeviČia, 
. 174,— 10-th St.,

N. Chicago, III.

SERGANTI

VYRAI IR MOTERIS 
EIKITE PAS MANE!

Su bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia liga, 
lauja specialisto patarnavimo.
TEŠKOKITE PAGELIOS TEN, KUR GALESTTE JA 

Pradėsite tiesiai eiti Sveikatos keltu.

‘ Ofiso
dos:

9 vai. ryte iki
4 vai. po pie

tų.
Vakarais, 

nuo 6 vai. iki 
8 vai.

Nedėliomis 
10 vai. ryte 

iki 2 po pietų, 
jeigu Jąs čia gydy-

sttSs. Geras Ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą 
fizišką stovi ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelis. Tas išgel
bės Jus nuo kančią Ir kitur negero gydymo.

Daug metų praktikavęs. Paskiausieji Ir geriausieji gydymai— 
medikallški Ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 
kas geriausia sergantiems.

AR JUS KENČIATE.
Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, uimlršlmo, nenor- 

mallo širdies muSlnao, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti
me, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
sąnarių, ulcerlo, žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaus
mą viduriuose arba nugaroj, gerulės skaudėjimo, apvilktą lietuvį, 

I konstipadja, reumatizmo skausmą arba Spaugų? šių ir daug kitų 
ligų, nuo knrlą matosi pirmas pasergėjimas, nustoti sveikatą ir 
tvirtumą ant visados. « . ;

Aš gydžiau* vyrus ir moteris per daug medį. Vienas atsllanky- 
maipaz mane ulganėdlns Jus Ir apie mano gabumus persitikrinsite, 
kad a* paklekld ‘‘tiek ‘getų pasekmių | trumpą laiką gyty* 
mb.c Aš gyčaV tik tikrą priežastį ilgos ir silpnumai pranyks. -AM-. 

Į minkite.' - kad pasitarimas 'yra absoliutiškai veltui.
I • Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. Ulvll- 
I kimu ligos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgai be veikimo.

Dr J. H. KENEALY
673 WASHINGTON ST.

Antros durys nuo Gayety The atre, Boston, Mms.
t, J./ < -

Dabar laikas pirkti 
Lietuvių Darbininkų Kalendorių
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