
9

— Washing ton.

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

valdymo klausimą 
Idant kiekvienas 

..„.ų, prie ko eina 
rišdami Lietuvos 
susirinkimas nu-

1
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BUS GAUDOMI.

Francūzai nori taikos
O

AIRIAI KELIA RIAUŠES.
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GINČAI DĖL PRIVERSTI
NO KAREIVIAVIMO.

KAITROS VOKIETIJOJ 
TEBSITŲSIA.

PASKOLA LABAI NUSI 
SEKĖ.

GABENA MAŠINAS I 
RUSIJĄ.

RUSIJA EINA SAVAIS 
KELIAIS.
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Bostono apielinkėje .. .$4.00
Užrubežyje metams.... $4.25
Vienas numeris............. 3c.
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Entered as second-class matter September 22 1915 at the post offi.ce at Boston, Mass., under the Act of

Galas girtam bizniui.
ĮVEDAMA PILNOJI BLAI

VYBĖ.
Pereitą subatą Suv. Valsti

jų žemesnysis kongreso rūmas 
perleido maišto kontroliavimo 
bilių. Tame biliuje yra taip
gi svarbus punktas, užginan
tis bile kokius maisto ar paša
ro daiktus vartoti išdirbimui 
svaiginamųjų gėrimų. Prieš 
tą bilių balsavo tik 5 atstovai, 
o už bilių 365. Sesija buvo 
nusitęsus iki vėlumo nakties.

Tuomi biliumi be to leid
žiama prezidentui konfiskuoti 
visus svaigalus, kiek tik jų 
yra Suv. Valstijose.

Dabar tasai bilius eina į 
senatą. Čia apie tai išnaujo 
bus diskusuojama.

Yra viltis, jog senate tas 
bilius ir-gi pereis. Todėl jei 
taip bus tai Suvienyteos Vals
tijos pataps “sausos” nuo kra
što iki krašto.

Birželio 25 d. buvo paskuti
nė užsiregistravimo diena. Da
bar neužsiregistravusieji bus 
gaudomi ir baudžiami.

Taip paskelbė valdžia. Nors 
registravimosi diena buvo bir
želio 5 d., bet ligšiol vis dar be 
bausmės buvo galima užsire
gistruoti.

Suvienyti] Valstijų Liberty 
Loan labai gerai nusisekė. Pa
gal valdžios aprokavimu su
rinkta $3.035.226.850. O rei
kalavo tik du- bilijonu. Pas
koloje dalyvavo 4.000.000 žmo
nių.

242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON,

žiaus).

Ekonominis Francijos sto- 
is vargu gali būti blogesnis 

už dabartinį. Francija dabar 
gamina viek maistą ir amuni
ciją ir toli gražu negali užtek
tinai pagaminti, kaip maisto, 
taip ir amunicijos. Įgabena
ma taip daug visokiu reknjp- 
nų, jog uostai perpildyti ir 
daiktai dažnai gendantieji — 
guli kartais ištisus mėnesius. 
Valstybės finansai visai suirę 
ir tiesiog finansinio genijaus 
reikia, 
Ištikro, 
pitalu, 
nigais.

kad juos sutvarkyti. 
Francija gyvena ka- 

seniau sutaupytais pi- 
Žinoma, žmonii] iš

žudymas baisiau atsiliepia į
tautą, negu turtų išeikvoji
mas. Ligšiol francuzų užmu
šta jau 1.000.000 su viršum. O 
kur sužeistieji, kur nelaisvėn 
patekusieji. Francija žmonių 
pražudė kur kas daugiau, ne
gu Vokietija proporci  jonai iai 
imant. Daugelis mokyti] vy
ri] čia sako, jog Francija 
niekuomet neatsigaus dėl bai
saus žmonių netekimo. Po 
karės francuzų tauta pradės 
vis silpnėti, išsigimti, jos gy
ventojų skaičius vis mažės. 
Francija nukentėjo ir nuken
tės šioje karėje labiau, negu 
bile kokia kita kariaujanti ša
lis, gal išskiriant Serbiją ir 
Černogoriją, kurios galima 
sakyti, kaip ir išnyko. Tą 
faktą jau pradeda visi mayti 
ir jau kįla dėlto abelnas noras

baigti šią karę. Sunku įspė- 
‘ , kaipr jaučia armija; nes 
jos ūpas nevienodas visose 
vietose. Bet iš įvairių žinių 
aišku, jog armija trokšta tai
kos labiau, negu kiti. Apie 
pora savaičių atgal prie Ver
duno pasidavė be mūšio vokie
čiams du pulkai — 54-tas ir 
111-tas. Prieš pasidavimą jie 
nušovė vyresniuosius. Tokių 
atsitikimų buvo jau nemažai 
tarp francuzų ir vokiečių.

Rusijoj turbūt netrukus 
bus naujos perversmės. Pa
čioj valdžioj t.v. tarpe minis- 
terių nėra pilno sutarimo. O 
skaldymąsi Rusijoj eina vis to
lyn. Finlandija, Ukraina, 
Kaukazas, Pabaltimaris vis 
daugiau šneka apie savo reika
lavimus ir nepriguTmybę. O 
dabartinė valdžia nežada jų 
reikalavimus išpildyti, o tik 
prašo kol kas laikytis vieny
bėje. Kerenskį nedėlioj pa
prašė Finlandijos ir Ukrainos 
neskirti* nuo Rusijos, o va
rytis “kovoje už bendrą laimę 
ir laisvę.” Sakė, kad susi- 
’kaldvmas privestų visus prie 
’uirimo.

Toliau tai gali kilti dar di- 
’<>' nės bėdos iš senosios vai- 
*ios šalininkų pusės. Išro

do. kad gali kilti kontr-revo- 
liucija.

Be to dabartinė Rusijos 
valdžia nesutaria su talkinin
kais. Kerenskį, karės mini- 
steris, pasakė, jog užsienio 

>reikah»eee- ~>ie- eina - savais - ke
liais. Kuomet talkininkų ka
riuomenės pradėjo užplūsti 
Graikiją, tai Rusija išreiškė 
protestą.

Todėl tai išeina, jog Rusi
ja lyg atskila nuo talkininkų, 
nes nepritaria tiems žygiams, 
kuriuos atlieka Anglija, Fran
cija, Italija. O talkininkai 
nei barti, nei versti Rusijos 
negali, nes tuomi Rusiją dar 
labiau atitolintų nuo savęs.

nėra sutarimo—
RŽIKALAUJA NE- 

>RIGULMYBĖS.

Finlandijos.socijalistai Hell- 
singforse turėjo suvažiavimą. 
Tas suvažiavimas priėmė re
zoliuciją, kurioj reikalauja
ma Finlandijai visiškos nepri
gulmybės, t, y. pilno atskyri
mo nuo Rusijos ir įsteigimo 
Finlandijos .respublikos. Tas 
suvažiavimas atsišaukė į viso 
pasaulio socijalistus, prašant 
remti jų reikalavimą neprigul
mybės. Ypač prašoma para
mos rusų socijalistų.

(Kaikurie dar nemato skir
tumo tarpe lietuvių socijalistų 
ir kitų kultūringųjų tautų. 
Dabar visi matome, jog visų 
kultūringųjų tautų socijalistai 
stovi pirmiausia už savo tautą, 
reikalauja jai nerigulmybės. 

I Lietuvių socijalistai eina prieš 
Lietuvos neūrigulmybę, pašie
pia tautiškumą. Ar neaiškus 
skirtumas.) Į
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KARINIAI VEIKIMAI VI
SAI MENKI.

Veikimai karės laukuose vi
sai menki. O dabartinis me
tų laikas yra patogiausia’ di
deliems žygiams. Matyt, jog 
nei viena pusė nieko stambaus 
neįstengia pradėti. Nei vie
na pusė nesiryžta pradėti di
delių atakų. Vokiečiai pada
rė tik keletą silpnų atakų 
prieš anglus. Šiaip visame 
fronte Francijoj tik anuotos 
kriokia ir viską’.

Cork, Airija. — Airių patri- 
jotai, Sin Feineriai buvo su
kėlę riaušes. Išdaužė langus 
rekrutavimo ofisų ir ant teis
mo rūmų buvo iškėlę respub
likonišką vėliavą. Turėjo 
milžinišką susirinkimą, kur 
pripažinta, kad Anglija šauk
dama airių kongresą visai ne
mano išpildyti airių teisingi] 
reikalavimų.

UŽDARĖ LAIKRAŠTĮ
-uždarė

Breslave socijalistų laikraštį 
vardu Volksivacht. Uždarė už 
šiuos žodžius:

“Ištikro mūsų angliškiems 
draugams nėra mažmožis va
žiuoti į Stockholmą tartis apie 
taiką su savo priešininkais. 
Tiesiog stebuklas, kad jų ne- 
nulinčiuoja ir nesudrasko į 
šmotus tokiame intužimo lai
ke.”

Tas laikraštis tuos : 
parašė protestuodamas 
Anglijos atakavimą iš 
gh].

(Lietuvių socijalistai 
jog Vokietijoj laisviau, 
Amerike. Jei 
džia už panašius 
mus užpuldinėtų laikraščius, 
tai jau senai visi socijalistų ir 
daugelis “kapitalistų” laikra
ščių būt buvę uždaryti).

SVAJOJA APIE PASAULIO 
PASIDALINIMĄ.

Vokiečiai svarsto, kaip ap
valdyti pasaulį ir kokiais ke
liais prie to prieiti. Pamatė, 
jog vieni prie to nepries. Da
bar ieškoma būdų ir prietelių, 
su kuriais būtų galima veikti 
išvien.

Vokietijos laikraštis Koelnis- 
che Zeitung išvedžioja, jog dėl
to reikia Vokietijai susitarti 
su Rusija ir Japonija. Tokia 
sutartis neturės prieštaravimų. 
Japonija nori viešpatauti ant 
Pacifiko ir šeimininkauti Chi- 
nijoj. Bet tame japonams 
trukdo Suvienytos Valstijos ir 
iš dalies Anglija. Rusija ga
lėtų išspausti Angliją iš Indi
jos. Vokietijai tuomet liktų 
vidurinė Europa, Balkanai, 
Konstantinopolis, Mažoji Azi
ja, Arabija, Persija, Egip
tas.

Todėl čia einasi prieš sulau
žymą Anglijos intekmės pa
saulinėje politikoje.

Todėl dabartinės sutartis ir 
prieteliškumai tarpe tautų ne
vykę. Ir netolimoje ateityje 
arba ten linkui po šios karės 
pasaulėje bus kitokie valsty
bių susiartinimai, bus kitokios 
koalicijos. Jei imperialistiškie- 
ji (užkariavimo, ribų platini
mo) pienai eis ir po šios karės, 
tai Vokietija, Rusija ir Japo
nija turbūt susibičiuliaus ir 
veiks išvien. O Anglija. Fran- 
cija ir Suvienytos Valstijos sa
vo keliu laikys artimus ry
šius.

Koelnische Zeitung rašo, jog 
jei Rusija laikysis ir toliau su
tartyje su Anglija, tai Vokie
tijos ateitis visai neskaisti. Jos 
plėtojimąsi visuomet trukdys 
Rusijos ir Anglijos sutartis.

Bet šioji karė gali pabaigti 
imperialistiškas viešpatijų ten
dencijas. Jei ne, tai Vokie
tijos, Rusijos ir Japonijos ko
alicija gali įvykti, nes taip 
daryti yra išrokavimas visoms 
trims valstybėms. Jei taip bū
tų, tai sekančioje visasvietj- 
nėje karėje Lietuvos žemės 
būtų mūšio lauku.

Kanados parlamente eina 
labai karšti ginčai dėl įvedimo 
priverstino kareiviavimo. Ka
nados francūzai baisiai prie
šingi kareiviavimui. Jų ats
tovai parlamente pasakė, jog 
kiltų naminė karė, jei Kana
dos parlamentas perleistų pri
verstino kareiviavimo bilių.

Geriausias laikas pasivažinėjimui.
Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, nes 

tai puikiausias “Overland” firmos, septyniems 
žmonėms važiuoti.

Į šliūbą važiuodami, imkite “Darbininko” au
tomobilių.

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

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

gražiausiu “Darbininko” automobiliu, kuris lekia 
vėjo greitumu.

Su užsakymais kreipkitės šiuo adresu:
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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Iš Amerikos pradėjo plapkti 
garlaiviai j Rusijos uostą Ar
changelską. Pirmiausia gabe
na ūkio mašinas. Tas maši
nas dar gal suspės panaudoti 
šiemet valymui ir kūlimui ja
vą.

Per Vladivostoką gabenama 
garvežiai ir vagonai. Garvežių 
padarvta čia 1.000, o vagom] 
200.000.

BROLI AVIMO SI LAIKAS 
PASIBAIGĖ.

Vokiečių aeroplanas ties 
Smurgaine į rusų pozicijas at
metė lapelių, kuriuose dėkuo- 
jama rusams už broliavimą.% 
nes vokiečiai per tą laiką su
spėjo nugabenti užtektinai 
kariuomenės vakariniu fron- 
tan, kad atsiginti prieš talki
ninkų antpuolius. Dabar bro
liavimosi laikas jau pasibaigęs 
ir į “brolius” būsią šaujama.

AIRIŲ PATRUOTAI 
VEIKIA.

Airių patrijotiškoji organi
zacija Sinn Fein daro demon
stracijas, neprielankias An
glijai. Dabar, kuomet paleis
ta iš kalėjimo buvusieji revo- 
liucijonieriai, tai jų veikimas 
žymiai pakilo. Sinn Feineriai 
nerenka delegatų į airii] kon
gresą, kurs -turėtų nutarti a- 
pie Airijos savivaldą.

Baisios kaitros Vokietijoj 
tęsiasi. Saulė kepina visą ša
lį. Viskas išdžiūvo. Prie visų 
bėdų prisidėjo dar miškų gai
srai. Su miškų gaisrais sunku 
kovoti. Buvo pasiųsta kariuo
menės talkon.

Danijoj kaitros pasibaigė ir 
ėmė pliaupti lytus. Biskį pa
lijo ir vakarinėj Vokietijoj. 
Bet Vokietijos, didžiumoj sau
lė degina < be mielaširdystės. 
Vaisiai visai neužderėjo. Va
sarojus kaikur išnaujo pradėjo 
sėti.

KANTRIAI LAUKIA.

Vokietijos visi žmonės 
kandę dantis kenčia ir laukia 
pergalės. Vokietijos valdžia 
sako, savo žmonėms, jog ji tu
ri 1 000 submarinų ir kad jie 
pasmaugs priešininkus. Tai 
žmonės nedavalgę, bet kant
riai kenčia ir tiki valdžios žo
džiams.

Vokietijoj visi pripažįsta, jog 
svarbiausias daiktas yra pa
smaugti Angliją. O tą gali 
padaryti submarinai. Vokie
čiai įsitikinę, jog Anglija 
kalta, kad karė tęsiasi. Vo
kiečiai mažai tešneka apie A- 
emrikos stojimą karėn. Visa 
jų doma nukreipta ant Angli
jos. Vokiečiai gerai žino, jog 
nėra susekta būdo kovai prieš 
submarinus. Todėl jiems yra 
pamatas tikėti, kad submari
nai Angliją parklupdys. Ne 
visi vokiečiai nustojo vilties 
susitarti skyrium su Rusija. 
Jei tas pasisektų, tai Rusiją 
sektų Italija. O Vokietija tu
rinti daug pinigų ir . galėtų 
skolinti jų Rusijai. Pasitrau
kus iš karės Rusijai ir Italijai, 
Francija sušuktų: gana! Tuo
met Anglijai neliktų nei ma
žiausios vilties laimėti karę.

L. D. S. II Kongresas
bus Liepos 16 ir 17 dd.

| Newark, N. J.
Meldžiame kuopų rengtis prie to y

musu svarbaus kongreso.
Dėl vėliavų išdavimo lenkams 

iš Maskvos Ginklų rūmų.

Iš laikraščių pranešimų su
sirinkimas sužinojo, kad ba
landžio 7 d. būsiančios išduo
damos iš Ginklų rūmų vėlia
vos lenkų legijonų delegaci
jai. Tarpi1 buvusios Lenkų 
Lietuvių valstybės vėliavų yra 
lietuvių senobinės kariuome
nės vėliavų. Užtat susirinki
mas, kad nebūtų klaidingai 

j išduotos lenkams ir lietuvių 
kariuomenės vėliavos, nusp- 

jrendė tuojaus siųsti į Maskvos 
vyriausybės komisarą delega
ciją tokios sudėties: adv. Le
ono, aficierio Liaudanskio, 
unt. af. Žeromskio ir efreito- 
riaus Mickevičiaus, prašant 
ją stengtis, kad buvusia lie
tuvių kariuomenės vėliavos 
nebūtų įduotos lenkų legijo- 
nams. Delegacijai grįžus iš 
komisaro, susirinkimas suži
nojo, kad vėliavos nebus iš
duodamos tol, kol negaus iš 
Laikinosios vyriausybės įsa
kymo.

Paskui buvo prašyta, kad 
ši komisija ir toliau rūpintųsi, 
kad buvusiosios lietuvių ka
riuomenės vėliavos nebūtų į~ 
duotos lenkų legijonams.

Dėl lietuvių kareivių atstovą 
Petrapilio Darbininkų ir Ka

reivių Taryboje.

Kadangi Petrapilio Karei
vių ir Darbininkų Taryba yra 
vienintelė demokratinė įstai
ga, per kurią galima ginti ir 
vykinti tautiniai troškimai ir 
demokratiniai principai, susi
rinkimas visas vienu balsii 
nusprendė turėti lietuvių ka
rininkų atstovą Petrapilio Ka
reivių ir Darbininkų Tarybo
je, ir mano kad tuo turi pa
sirūpinti Petrapilio garnizono 
lietuviai kareiviai ir aficie- 
riai.

Dėl didelio lietuvių karininkų 
suvažiavimo.

Laisva Rusija, apskelbda
ma Lenkijos nepriklausomybę, 
Lietuvos 
užmiršta, 
lietuvis žinotų, 
lietuviai, 
klausimą, 
sprendė: 1- daryti vienos ku
rios karės apskrities lietuvių 
kareivių atstovų suvažiavimą 
nuo kiekvienos karuomenės 
dalies, kur yra lietuvių: 2) 
kviesti į jį ir iš kitų karės ap
skričių atstovus — lietuvių 
kareivių, kur jų yra po daug. 
Be to, buvo pageidaujama, 
kad toks suvažiavimas įvyktų 
Maskvoje.

Pagalios buvo išrinkta iŠ 
7 žmonių laikina karininkų 
komisija (4 kareiviai ir 3 ofi- 
cieriai).

Susirinkimo Pirmininkas 
aficieris S. Leonas.

Padėjėjas 
unt af. žeromskis.

Sekretorius
V. Misiure vičius.
(Iš “Lietuvių Balso”)

J. A. M. VYSKUPAS ANTA
NAS KAROSAS SUGRĮŽO 

Į SEINUS.
Vakar į Chicagą atėjo laiš

kas, rašytas Stokholme 14 
balandžio, 1917 m. čia jį pa
duodame žodis į žodį: “Grįž
tu namon drauge su Jo Eksce
lencija Seinų Vyskupu. Drau
ge važiuoja ir kunigas Jalbrzy- 
kowski’s.” Laišką rašo kuni
gas D-ras Jonas Totoraitis.

Kadangi laiškas kelionėje už-. 
truko daugiau negu du mene- j 
siu, tai J. A. M. vyskupas, be- 
abejo, yra namie.

(Iš? “Draugo”)

LIETUVIAI IR LAISVĖ.
Petrapilio Narvos Vartų ra

jono darbininkai lietuviai, su
sirinkę balandžio 9 dieną į di
delį mitingą ir apsvarstę:

1- dabartinio momento svar- i 
bumą 'ir darbininkų reikšmę, 
kovojant už įgytąją laisvę;

2) lietuvių tautos ir Lietu
vos padėjimą dabar ir darbi
ninkų lietuvių dalyvavimą ko
voje už Lietuvos laisvę,

randame ir pripažįs
tame: I

1) jog darbininkai turi kaip 
skirtinus ypatingus savo dar
bininkų klasės, taip lygiai ir 
bendrus visos tautos reikalus, 
kuriuos tik organizuotomis 
pajėgomis tegalima vaisingai 
ginti.

2) jog tik turint visišką po
litikos laisvę ir lygias politi
kos teises ir lygiai su kitais 
šalies piliečiais laisvai daly
vaujant viešame valstybės po
litikos gyvenime ir jos valdy
me tegalima tinkamai ginti ir 
bendrieji visos tautos, ir ypa
tingieji savo darbininkų rei
kalai.

tad šaukiame į visus:
1) Darbininkai lietuviai! 

mums visiems lig vieno būti
na reikia susitelkti, greta pro- 
fesijonalių draugijų, į politi
kos organizacijas, apiman
čias ir. ginančias kaip darbi
ninkų ypačiai, taip ir visos 
tautos reikalus;

2) mes turime didelių ir 
svarbių savo darbininkų rei
kalų; organizuokime’, t elki
mės krūvon, nes tik susior
ganizavę tebūsime stiprūs ir 
teįstengsim juos apginti;

3) visi esame Lietuvos pi
liečiai. Stokime visi stipria, 
organizuta pajėga! Darbi
ninkai visuomet buvo ir bus 
pirmieji ir didieji laisvės ko
votojai. Mes lietuviai darbo 
žmonės tiek jau kovoję, tiek 
jau aukų padėję, kovokime 
dar stipriau. Dabartinė va
landa šaukia visus lietuvius į 
didelį tautos vadavimo darbą. 
Mes darbininkai stokime pir
mieji Lietuva bus laisva ir 
mes laisvi jos piliečiai!
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Karštagalvius kalbėtojus va
saros laikui reikia į kazermes 
uždaryti Nuo karšto spyčiaus 
ir šilto oro labai greit eksplio- 
zija gali pasidaryti. .

Girtas kaip šiaučius, nenuo
seklus, kaip lietuviškas libe
ralas.

Be Rimkos nekaip Ameriko
je ir lietuviškiems demokra
tams klojasi.

Liberalai muša, liberalai rė
kia, socijalistai turavuoja, o 
katalikai didvyriškai pirmyn 
žengia.

“Dirva” klerikalams už uo
degos nusitvėrus, Amerikos 
Lietuvių Tarybą pražiopsojo.

SOCIJALISTAS AKĖ
JA SOCIJALISTUS.

New - Yorko ir 
Brooklyno kūmutes taip suval
dė, kad jos dabar bijosi į ka
talikų padangę net kreivomis 
pažvelgti.

Socijalistų “Naujoji Gady
nė,” tiesa, vėl atsimerkė, bet 
taip surūgusiai prasišiepė, kad 
visi draugai čiaudvti pradėjo.

Aidoblistai.

Šunes loja ant dvaro, gi kip
šai skatina “Tėvynėje.” 

Švilpukas.

Iš didelio “patrijotiškumo” 
Brooklyno ir New-Yorko lietu
viai'Amerikoje lietuviškas res
publikas tverti pradėjo.

Martus gal kur užmigo, kad 
“tautininkams” naujų suma
nymų nebeduoda.

“Laisvės” Redakcija norėjo 
prie Dievo atsiversti, bet šel
miai šėrininkai nedaleido.

“Laisvė” koncertais, o “A- 
teitis” šokiais šėrininkus pra
dėjo mobilizuoti, bet vis tas 
pats paibelis. Pinigų kaip nė
ra, taip nėra.

“Tautininkai” su soeijalis- 
tais susidraugavo ir vardą: le- 
kaičiukų-klapčiukų nuo pasta
rųjų gavo. ,* —

“Vienybės Lietuvninkų” lo
gikos labai panašios į ubago 
terbą.

‘1 Tėvynė ’ ’ rašydama 
katalikus, iš papratimo 
falsifikuoti.

Grikštas, “Naujienos” ir 
tuščia bačka vienodai barška.

U

lžina iš So. Boston’o utarainkais, ketvergais ir subatomia. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 
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SEIMUI ARTINANTIS.

Mes lietuviai katalikai dar
bininkai su savo LDS. nors ir 
rūpinamės grynai darbininkiš
kais reikalais, bet persilpnai. 
Mes perdaug buvome įsivėlę į 
abelnai visuomeniškus dalykus 
ir visos visuomenės politiką.

Nors tas yra svarbu ir reika
linga, bet man rodosi, kad 
pirmiausioje vietoje prie šir
dies turėtų būti abelnai darbi
ninkų luominiai reikalai, o jau 
kiti visi taip sakant ant antro 
pieno. Juk ir priežodis sako 
kad: “Marškiniai arčiau prie 
kūno, negu skranda (kaili
niai).”

Kas buvo, kas nebuvo pir- 
miaus praeityje, bet dabar L. 
D. S- seimui artinanties turi
me daugiaus ir plačiaus įsigi
linti į savo luominius reikalus, 
nes be to mes negalėsime nei 
žingsnio žengti pirmyn tų rei
kalų išaiškinime ir supratime 
— o kas svarbiausia, kovoje 
už jų pagerinimą, ir pakreipi
me gerojon pusėn.

Alums dabar svarbiausia tu
ri rūpėt susitvarkymas ir išau- 
ginimas nariij skaičiumi mūsų 
LDS.

Tolesniai sutvarkymas ir su- 
sistematizavimas darbininkii ir 
amatninki] grįžimui į Lietuvą 
po karės.

Galiausia, apsaugojimas dar
bininkiškų minių nuo negeisti
no tvirkinančio elemento, paei
nančio iš socijalistiškai-anar- 
chistiškos propogandos iš be- 
dieviškai-revoliuoijoniškų pa
stangų.

Tai ir viskas.
Apie vidujinį susitvarkymo 

pagerinimą tai pasirūpins mū
sų delegatai seime, kurs jau 
yra ant kulnų — nes už ke
liolikos dienų.

Apie organizavimą ir primo
simą darbininkų prie grįžimo 
į Lietuvą jau pradėtas darbas 
ir trumpu laiku bus plačiau ir 
nuodugniau išaiškinta “Darbi
ninke.” O dabar būtų labiau
sia pageidaujama, kad LDS. 
kuopos savo susirinkimuose 
tuos dalykus apsvarstytų visa
pusiškai, kad delegatai atva
žiuodami į seimą jau būtų šiek 
tiek, daugiaus ar mažiaus su 
tuomi klausimu apsipažinę — 
nes seime jisai bus plačiai 
svarstomas ir turės būt išneš
tos galutinos rezoliucijos kaip 
tame klausime turės veikt L. 
D. S. Centro valdyba.

Kas link paskutinio dalyko, 
tai mūsų tvirkinančiai neva 
darbininkiškoji spauda uoliai 
varo agitaciją ir sistematiškai 
veda propagandą paglemžimui 
viso darbininkiškojo judėjimo 
į savo rankas. Darbininkų ju
dėjimą jie nori monopolizuoti. 
Net mums nepripažįsta teisės 
rūpintis savo reikalais (ypač 
“Naujienos”) jie nuduoda, 
kad apie mus visiškai nieko 
nei nežiną. Vien tik pašiepi
mais vaišina. Bet mes ant to 
neatkreipkime domos. Mes 
dirbkime rimtą darbą, darbi
ninkų vargų ir išnaudojimo su
mažinimui. Kaip sako žemai
čiai: “Kas loja, tegul sau lo
ja, o mes bobele važiuoki va.”

Taip ir mes ruoškimėsi į sei
mą ne juokais, bet rimtai —- 
kad iš to turėtume geras pa- 

’ sėkmės visai mūsų LDS. ir vi
siems lietuviams darbininkams 
Amerikoje ir Lietuvoje.

' F. V.

bo. Kuomet keletą mėnesių at
gal vokiečiai pradėjo belgus 
deportuoti ir jie šaukėsi į pa
saulio darbininkus užtarymo, 
tai rodos ir kiečiausia širdis 
turėjo susimylėti. Ir mes dau
gelis darbininkų neutralėse ša
lyse išgirdome jų balsą ir vo
kiečių socijalistų mažuma ir 
kaikurie iš didžiumos atsilie
pė, bet Amerikos socijalistų 
didžiuma neišgirdo smaugia
mųjų belgų darbininkų. Pra
eituose laikuose Amerikos so
cijalistų didžiuma garsiai pra
bildavo prieš persekiojimus, 
tikrus ar net išsvajotus, ne 
tik namie, bet ir užsienyje; 
na o dabar, kuomet Belgijoj, 
Serbijoj, Rumunijoj ir Armė
nijoj nesvietiškos baisenybės 
tapo papildytos, tai Amerikos 
socijalistai suglaudę ausis ty
lėjo ir nei pašnabždomis neiš
reiškė protesto.”

Toliau Ghent nurodo, jog A- 
merikos socijalistai tylėjo apie 
Lusitanijos nuskandinimą, a- 
pie atakavimą iš padangių ne
apgintų miestų, kur darbinin
kai jų vaikai ir moterys nu
kentėdavo. Ir nors prieš to
kias vokiečių baisenybes ma
žuma net vokiečių socijalistų 
protestavo, bet vis-gi Ameri
kos socijalistai tą užgyrė tylė
jimu.

Dabar, sako Ghent, Ame
rikos socijalistai dar toliau ei
na. Jie užgyrė karės baigimą 
be kontribucijų. Todėl girdi 
vardan socijalizmo ir tarptau
tinės brolystės belgai, serbai, 
armėnai, rumunai, (o mes pri
dėsime lietuviai, latviai ir len
kai) turi nutilti ir nereikalau
ti atlyginimo už išplėštas kon
tribucijas, rekvizicijas, 
teriojimus, sunaikinimus.

Todėl Ghent sako:
“Kuomi tie socijalistai 

sidangstė ir ką jie ten nerėmė, 
bet rekordai rodo, jog jie pa
laikė kaizerizmą, autokrati
ją tarptautinį nepasitikėjimą, 
plėšimą, žudymą, tęsimą bega
linių žiaurumų ir užgynimą at
lyginimo. Susivėlinę jie pra
šneko apie demokratinę revo
liuciją visame sviete. Bet jie 
nieko nepasakė apie revoliuci
ją Vokietijoj, kol Rusijos re
voliucija neparodė, jog milita- 
riško autokrato sostinė yra 
Berlinas.”

Taip tai Ghent, • Amerikos 
socijalistas, dirbęs savo parti
joj ilgus metus, ėmė nurodi
nėti nusmukimą savo partijos, 
jos atsitolinimą nuo principų 
ir nurodė, jog didžiuma Ame
rikos socijalistų tarnauja kai
zeriui, remia jo politiką, ty
lėjimu užgiria vokiečių nesvie
tiškus žiaurumus.

Lietuvių socijalistai eina A- 
merikos kaizerinių socijalistų 
pėdomis. Mūsiškiai socijalistai 
ne vien, kaip varlė prieš dal
gį, šoka prieš šios šalies val
džią, bet eina ir prieš Lietu
vos gerovę ir neprigulmybę.

Jau keletą kartų buvo rašy
ta apie išstojimą John Spargo 
iš Amerikos socijalistų parti
jos ir jo nurodymai, jog Ame
rikos socijalistai yra sukaize- 
rėję, betautiški ir jog socija
lizmas Amerike nėra įleidęs 
šaknų, o buvo kaip ir sveti
mas gaivalas.

Dabar Amerikos socijalistus 
peria socijalistas W. J. Glient. 
Jis rašė apie Amerikos socija
listus laikraštyje New York 
Times. Rašo, jog Amerikos 
valdžia teisingai pasielgė ne
davus pasportų Amerikos so- 
cijalistij delegatams, ketinu
siems važiuoti j socijalistų tai
kos konferenciją Stockholme, 
nes toji konferencija eina ran
ka rankon su kaizeriu. Paskui 
Ghent šitaip rašo:

Daugiau, kaip 12 metų aš 
buvau nariu Amerikos Socija
listų partijos ir plačiai joje
veikiau. Bet didžiuma pasiro
dė neištikimais demokratijai 
ir civilizacijai, todėl man ir 
daugeliui kitų mažumos narių 
patinka, kad valdžia neleido 
toliau klysti ir prasižengti.

Amerikos socijalistų parti
jos didžiuma nuo pat rugpjū
čio 11 d. 1914 m. aiškiai rodė 
savo priešingumą Suvienytų 
Valstijų valdžiai. Bet jie kuo- 
uoliausiai rėmė Vokietijos val
džios žygius. iKekvienas Vo
kietijos užsieninio ofiso reika
lavimas rado atbalsį juose. Iš
tikro jie užgyrė Vokietijos šni
pų ir provokatorių veikimą 
šioje šalyje ir šaipėsi iš AVash- 
ingtono valdžios pastangų pa
žaboti tuos kaizerbernius. O 
tuo pat tarpu jie smerkė gabe
nimą talkininkams amunici
jos iš šios šalies ir mūsų val
džios bandymus atsiginti nuo 
vokiečių užsipuolimų. Tokiuo 
būdu jie užgyrė vokiečių kari
nį prisirengimą, o namie truk
dė prisirengimo darbą. Ame
rikos socijalistai formaliai bu
vo nubalsavę išbraukti iš par
tijos bile kokį socijalistą val
dininką, kurs balsuotų už ka
rinį prisirengimą; tuo tarpu 
vokiečiams, austrams, bulga
rams, žydams leidžia pritarti 
Centraliii Valstybių militariz- 
mui, o priešinasi Amerikos ka
riniams prisirengimams. Ame
rikos socijalistų didžiuma nei 
žodžio nepasakė prieš Vokieti
jos stojimą karėn, o šaukia, 
kad Amerikos stojimas karėn 
būtų kriminalis prasižengimas 
prieš žmoniją. Dabar jie įvai
riais būdais nori sutrukdyti 
sudarymą armijos.

Tie socijalistai rodydami ne
ištikimybę tautai, kurios da
limi jie yra, jie kartu parodo 
neištikimybę tarptautiškumui 
ir apskritai žmonijai. Jie nei 
žodelio nepasakė prieš įsiver
žimą Belgijon. Prieš kontri
bucijas jie daug šneka, bet 
prieš vokiečių plėšiamas kon
tribucijas Belgijoj ir kitose už
kariautose šalyse, tai jie ne- 
atvėrė nei burnos. Jie pasirū
pino nutylėti apie tai, kad vo
kiečiai apiplėšė Belgiją, rek
vizavo, išvežė į Vokietiją ma
šinas, medžiagą, per ką Bel
gijos darbininkai, neteko dar-

FORDO AUKA.
Henry Ford, garsus automo

bilių dirbtuvių savininkas, pa
aukojo Raudonajam Kryžiui 
automobilių už $500.000-

AR ESAME PRISI
RENGĘ?

Jau baigiasi treti metai, 
kaip mūsų tėvynė yra prispau
sta skaudžios karės letenos. 
Sakoma, kad keli šimtai tūk
stančių triobų Lietuvoje sunai
kinta. Kaip tiktai pasibaigs 
karė, Lietuviai turės grįžti 
Lietuvon ir atstatyti savo gy
venimus. Ar mes, Lietuviai, 
esame prie to prisirengę? Ar 
mes jau suorganizavome kapi
talus mūsų gyvenimams atsta
tyti? Ar mes jau suspietėm į 
krūvą mūsų amatninkus, kurie 
tų gyvenimų atstatymu užsi
imtų?

DARBININKAS.

Abiem tais klausimais rūpi
nasi Lietuvos Atstatymo Ben
drovė. Ji stengiasi suorgani
zuoti kapitalus ir suspiesti 
krūvon mūsų amatninkus, ma
nančius po karės grįžti Lietu
von ir. tenai imties Lietuvos at
statymo darbo.

Reikia suprasti vienas daly
kas, būtent: mes neprivalome 
užleisti Lietuvos atstatymo 
darbų - svetimiems žmonėms. 
Tuo norės rūpinties svetimi 
žmonės. Vokiečiai, žydai, ru
sai, lenkai — jie visi bema
tant suskubs į mūsų turtingą 
žemdirbių kraštą; suneš ten 
savo kapitalus, pajungs mūsų 
žmones ir liks, taip sakant, 
vėl ekonominio mūsų gyveni
mo viešpačiais, kaip buvo iki 
karei. Ir vėl mūsų žmonės 
galės būti prasiskolinę įvai
riems svetimtaučiams speku- 
liatoriams. Mes negalime ir ne
norime prie to prileisti. Mes 
turime rūpinties, kad bent da
lis mūsų krašto atstatymo dar
bų būtų atlikta mūsų pačių 
trusu ir skatikais. Juo plates
nis bus pamatas, ant kurio pa
statysime tą darbą, tuo bus ge
riau.

Prie Lietuvos atstatymo dar
bų reikia priskaityti sekan
čius, kaipo vyriausius ir svar
biausius:

1. — Supirkimas žemės iš 
svetimtaučių;

2. — Steigimas įvairiausius 
rūšies dirbtuvių;

3. — Atgaivinimas žemdir
bystės ir Jos tobulinimas;

4. — Paėmimas į savo ran
kas prekybos, kad ji nebūtų 
vien žydų, ar vokiečių, ar len
kų rankose;

5. — Grįžimas Lietuvon sve
tur iškeliavusių žmonių.

Apie visus tuos darbus mes 
turėsime kalbėti paskyrium ei
lėje straipsnių apie Lietuvos 
Atstatymo Bendrovę.

Čia tuo tarpu pakartosime 
pakvietimą rašyties prie Ben
drovės, kad karės pabaiga ne
užkluptų musneprisirengu
siais. Gi tas gali būti. Gal 
būti, kad karė tęsis dar du ar 
tris metus, kaip kaikurių yra 
kalbama. Bet taip pat gali bū
ti, kad ji užsibaigs labai grei
tai, taip greitai ir netikėtai, 
kaip ir prasidėjo. Tatai reikia 
žiūrėti, kad mes būtume prisi
rengę pasitikti tą galybę Lie
tuvos darbų, kokie mūsų lau
kia.

Pinigai, įdėti į Lietuvos At
statymo Bendrovę, nėra tai jo
ki auka, kaip jau nekartą sa
kėme. Bendrovė yra suorga
nizuota ant grynai biznio pa
mato ir, kaipo toki, užtikrina 
šėrininkui jo įdėtą sumą ir pel
ną. Ikišiol sudėti šėrininkų pi
ningai yra investinami į verty
bės popierius - bonds’us, ne
šančius 5 nuošimtį; dalis pini
gų netrukus bus įdėta į labai 
pelningą resorsino (chemiško 
preparato, vartojamo dažams 
gaminti) išdirbvstę. Ir kaip 
tik atsidarys keliai į Lietuvą, 
eisime su tais mūsų pinigais 
savojo krašto žmonėms gelbėti 
svarbiuose jų darbuose.

Mūsų Bendrovės narių jau y- 
ra 125 — tai pradžia Lietuvos 
atstatytojų armijos, Lietuvos 
atbudavotojų pionierių. Kvie
čiame į mūsų tarpą kiekvieną 
lietuvį, kurs nori saudingai 
apversti savo skatikus, kurs 
nori, kad jie neštų naudą jam 
pačiam ir jo viengenčiams!

Informacijų kaslink prisira
šymo prie Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės klausti reikia šituo 
adresu:

Lithuanian Development 
Corporation,

320 Fifth Avė.,

New York, N. Y.

P. S. Prie progos pranešame, 
kad atliekame pajieškojimus 
giminių, likusių po vokiečiais 
ir išsikrausčiusių į Rusiją, Pa- 
jieškojirous darome per Ispa
nijos ambasadą ir kitokius 
mums prieinamus šaltinius, 
kaip tai Liet. Komitetus ir lai
kraščius Europoje. Taip-gi 
persiunčiapie pinigus liku
siems Lietuvoje ir pabėgu
siems į Rusiją.

Reikalaukite blankų.

“Žvirblį” pradėjo socijalis
tai skaityti, “Laisvę” katali
kai, “Tarka” paliko be'“džia- 
bo.” Nabagė, “fonių” ne
bemoka krėsti.

JEI TIK APŽIOS.

— “Naujieną” bosai da nėra 
sukerėplinę savo neva “Darb. 
Tarybos, ’ ’ o jau nenori kitiems 
darbininkams leisti savaip rū
pinties darbininkų reikalais. 
O kas bus tuomet, jeigu jiems 
pavyktų tą “Diktatorišką šu
nelį” išperėt.

— Tai vis menkniekis: Kap
sukui išvažiavus, Grigaitis su
manė socijalistų vadus pasiža- 
bot *Naujienų” vadelėmis, tai 
ir užbirbino apie tą tarybą.

— Jei taip, tai vargu begu 
kas iš to viso išeis. “Kovos” 
ir “Laisvės” draugučiai taip- 
pat neznuo to, kad ant kitų 
sprandų pasijodinėt. Taip len
gvini tą džiabą “Naujienoms’ 
neužleis. 7 «

— Bet jie galėtų vardan so
cijalizmo vienybės — susitar
ti.

— Tas negalima: perdaug 
vardan socijalizmo gerovės įsi
karščiavę ir pešasi — taip 
greit nesibučiuos. O galiausia 
tai nėra kitiems ir išrokavimo. 
Velyj tegul vienos “Naujie
nos” iš perpykio “čebatlai- 
žių” puspadžius laižydamos 
graužia ir užkulnius kramto — 
žinoma jei tik apžios ir įkas. 
l' ' • ■ ■ y< v>

I. W. W. /
Apie šias tris raides nevienas gal yra girdėjęs, bent jas 

matęs laikraščiuose; bet ką jos ištikro reiškia, tai galbūt 
kad nei nerūpėjo žinoti. Užteko suprasti, kad tai darbinin
kų streikas, o kurie jame dalyvavo, buvo pramanyti I. W. 
AiV-istais, užtai kad sustojo dirbę.

Mat, šių raidžių prasmę suprato, kaip juokais buvo aiš
kinama, tai yra, “I AVont Work” (aš nedirbsiu), Tai-gi 
tikslu mano yra paaiškinti šių raidžių tikrąją prasmę tiems^ 
kurie dar ligšiol neįsigilino į šį klausimą, o ypatingai su
pažindinti darbininkus ir juos persergėti nuo klaidingos or
ganizacijos, kuri vadinasi “Pasaulio Pramonės Darbinin
kai” (Industrial AA’orkers of the AVorld) arba trumpai I. 
AV. AV-istai. . r-.< • t-.

• •• ISTORIJA *

Šioji organizacija gimė Chicago’je, UI., 1905 metais, 
kuomet kaikurie darbininkių radikaliai vadovai, socijalistai, 
susirinko sutverti darbininkų organizaciją, kuri nereika
lautų darbininkams jokių sanlygų pagerinimo, bet stačiai 
stengtųsi paimti į savo rankas visą pasaulio pramonę. Tai
gi nuo to laiko pradėjome skaityti laikraščiuose apie I. W. 
W-istus.

Po to susirinkimo audimo dirbtuvės darbininkų strei
kas mieste Lavrence, Mass., buvo pirma proga I. AA’. AV-istų 
vadams veikti. Jųjų garsiausias organizatorius “Big 
Bill” Hayvood (AVilliam D. Hayvvood) pradėjo tuos 
streikierius kurstyti ir organizuoti sulyg naujosios dar
bininkų išganymo evangelijos. Tai buvo pirmas Suvienyto
se AAlstijose I. AA’. AA’-istų pasirodymas, ir tai tada Suv. 
Aralstijos pajuto, kad savo šalyje turi naują pavojingą ju
dėjimą. Dabarties tai jau labai tankiai girdėti apie I- AV. 
AA’ istij veikimą, ypatingai tose vietose, kur darbininkij unijos 
silpnai gyvuoja, arba kur jų visai nėra.

Tikslas.
I. AA’. AA’-izmo galutinis tikslas yra vykinti socijalizmą. 

Gal kam yra stebėtina išgirsti tų dviejų dalykų giminystę. 
Nebus ko stebėtis, kaip suprasime kas sumanė I. AA’. AV-izmą 
ir kodėl jį sumanė.

Karolius Marksas (1818-1883), socijalizmo tėvas, kaip 
visiems žinoma, sumanė mokslišką socijalizmą, tai yra, 
pastatė jį ant mokslo pamatų. Markso socijalizmas, tasai 
pienas — pasaulį augštyn kojomis apversti, idant žmonijos 
vargus prašalinti, nepasisekė. Išsvajojo jisai naują gražij 
ir linksmą rojų, kuris turėjo būti pastatytas ant dabartinio 
žmonių supuvusio stovio griuvėsių, bet nenurodė pieno kaip 
tą rojų statyti. Griauti, griauti viską, bet kaip statyti 
nepasakė. Tame buvo Markso socijalizmo nepasisekimas. 
Žmonės suprantantieji to mokslo pragaištingumą nesidavė ap
sigauti. Suprato, kad jei jų namą nori sugriauti, tai pir- 
miaus reikia sudaryti naujo namo pieną, kurio, deja, socija 
listai negalėjo parodyti. Taigi žmonės nebūdami aklais, ne
pristojo prie socijalizmo.

Šiandien socijalistų kariuomenėje randasi net keli mili
jonai, bet toli — gražu nepakaktinai pasaulį užviešpatauti. 
Taigi socijalizmą įvykdinti ligšioliai stokavo kelio, tai yra, 
veikimo būdo ir užtektino pasekėjų skaičiaus. Socijalistų 
vadai Chicagoje per viršminėtą susirinkimą atrado tą senai 
pageidaujamą kelią vedantį prie socijalizmo rojaus ir tuo pa
čiu būdą pritraukimui žmonių. Tas kelias ir būdas yra I. 
AV. W-izmas.

I. W. AV-IZMO KELIAS.
Kokis yra šios organizacijos veikimo būdas? Labai aiš

kus. Streikuoti, kad darbdaviai pakeltų algą darbininkams 
ant 15 nuošimčių. Tą streiką išlošus, vėl streikuoti ir taip 
streikuoti, kol negaus 100 nuošimčių. Tuomet darbdaviai 
turės pasitraukti ir pavesti darbininkams visą pramonę. Jei 
nepasisektų streikas tai pasilsėjus vėl streikuoti, kol neati
duos kiek reikalaujama, ir taip begalo varyti iki visą už 
darbį paims darbininkai, o kapitalistams nieko neliks. O 
kaip to dalykų stovio sulauks žmonės, tuomet jie susipa
žins su socijalizmu, pamatys jo naudingumą ir taps visi so- 
cijalistais. Čia reikia priminti kad I. AA’. AV-istų vadai pa
geidaujama, kad visi darbininkai kartu sustreikuotų t. y. kad 
būtų generalis. visuomeniškas streikas — geriausias ir grei
čiausias žingsnis prie jų tikslo.

Sumanymas padidinti skaitlių socijalizmo pasekėjų I. 
AA’. W-izmu yra puikus. To izmo vadai žino kur ieškoti me
džiagos. Jų jėgos atkreiptos yra prie nesenai atkeliavusių 
iš anapus jūrių darbininkų, kuriems paaiškinę savo organi
zacijos puikų pieną, prirašo juos prie I. AA’. W-istų. To
kiems pasakius, kad jie gaus už tą patį darbą, kurį dabar 
atlieka daug daugiaus mokesties, jie mielai sutiks prirašyti 
prie I. W. W-istų. Tokiu tad būdu ir išsiplėtojo' minėta or
ganizacija po visas Suvienytas Valstijas. Tiktai pažvelgki- 
me į I. W. AA’-istų streikierius. Kiek italų, šviežiai atva
žiavusių, į šią šalį jųjų tarpe rasime. Lietuvių I. W. AA’-istų, 
ant kiek man žinoma, dar ligšioliai mažai yra, bet pavojus 
ir jiems gręsia.

UNIJOS IR I. AV. AV-ISTAI.
Darbininkų unijos, organizacijos pastatytos ant krik

ščioniškų pamatų yra labai naudingos kaip darbininkams 
taip ir visuomenei. Jos jau nemažai pagerino darbininkų 
būvio stovį ir tiktai jose randasi darbininkų viltis. Darbi
ninkas savystoviai nieko nenuveiks savo darbo išlygų page
rinimui. Taigi organizacijose, kurios stovi už teisybę ir 
už artymo meilę yra jų išganymas.

I. W. W-istai priešingi unijoms. Josios jiems kelią už
stoja. Sulig jų unijos iš mados išeina; jau jos savo atliko; 
jau jos dabar liko tiktai kapitalistų įrankiais. I. AV. W-iz- 
mas dabar darbininkų išganymas. Paklausykite ką sako 
Eugen V. Debs, vienas iš jų stambiųjų vadovų.

“Aš tvirtinu, kad unijos jau neatsako darbininkų žmo
nių reikalams. Aš tvirtinu, kad unijos jau netiktai atliko 
savo uždavinį ir pergyveno savo naudingumą, bet priešin
gai veikia, ir nėra tinkamos darbininkams, kurie jas už
laiko, tik kapitalistams, kurie išnaudoja tuos pačius dar
bininkus.........  Tiktai viena yra viltis, o tai ekonominė ir
politikinė darbininkų bendrystė, viena revoliucijinė unija 
(socijalistiška) ir viena revoliucijinė partija (socijalistiš- 
ką).”

Taigi aiški kova prieš darbininkų unija®. Kova revo- 
liucijinės spėkos su teisybe, su krikščioniškais principais. 

(Bus daugiaus).
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Kas jirdeti lietuvių kolonijose.
■" -*■ 'š 13 L ' Ą2.

•• ”.' - "O '' leisti nepaminėjus vyčių malo
naus draugiškumo laike pietų 
ir vakarienės. Visi If'g kad 
vieno tėvo vaikAi broliškai ap
sėjo. Net svetimtaučiai per 
šalį žiūrėdami gėrėjosi iš tokio 
draugiškumo.

Varpas, Sandaros choras, 
tai geriausiai atsižymėjo su 
pilnai laisvamanių dvasia. Jie 
turėjo gausiai visokių svaiga
lų. Gėda, kad ir išvažiavime 
negali apseiti blaivai.

No. 24 “Dirvos” num. pa
stebėjau trumpą aprašymą, 
kad minėti chorai turėjo išva
žiavimus ir kiekvienas buvo 
kitoje vietoje ir vienas iš tų iš
važiavimo jaunimas pusėtinai 
ištriūbijęs alaus ir kitokių sky
stimų. Nabagė “Dirva” gėdi
nasi pažymėti savo auklėti
nius.

MONTELLO, MASS.

Dr. Alfonsas Budreskis, pa
gedėlyje baigė mokslą Tufts 
medicinos mokykloje ir gavo 
savo diplomą. Jaunas dakta
ras yra uolus veikėjas. Yra na
riu vietinės moksleivių kuopos 
ir nekartą yra apie mediciną 
laikęs paskaitas.

Daktaras Budreskis dibar 
praktikuoja šv. Elzbietos ligo
ninėj Brightone.

linksma mums yra matyti 
tiek daug jaunų lietuvių bai
giant įvairias šakas mokslo- 
Bet stebėtina, kad visi, kurie 
tik baigia kokį augštesnį mok
slą, visi yra tvirti praktikuo
janti katalikai.

Pėtnyčioje išvažiavo vieti
nis biznierius Justinas Micke
vičius į Hartford, Conn., kur 
jis mano uždėti krautuvę čeve
rykų ir vyrų drapanų.

Utarninko vakare, Tautiš
ko Namo svet. buvo suren
gtas koncertas “Žiburėlio” 
vaikų dr-jos. Vakaras buvo po 
vadovyste M. Petrausko, ku
ris minėtos dr-jėlės narius la
vina muzikoje. Vakaras nu
sisekė pusėtinai. Publikos 
buvo prisirinkę gana daug.

Juozas Tukis, kuris šį me
tą užbaigė komercijos skyrių 
High School, šiomis dienomis 
dirba kaipo keliaujantis agen
tas pas F. J. Adams Slioe 
Kompanijos.

Keletas savaičių atgal čia 
susitvėrė lietuvių čeverykij 
fabrikas po vardu F. J. Adams 
Shoe Co. Minėta firma iš
dirbs vyrų ir moterų čevery- 
kus.

Daktaras A. F. Budreckis, 
kuris buvo atsilankęs ant po
ros dienų pas tėvus vėl grįžo 
į Šv. Elzbietos ligonbutį Brig- 
hton, kur jis bus metus laiko, 
po to jis mano praktikuoti 
Brocktone.

F. J. Bagočius iš So. Bosto
no seredos vakare, Tautiškam 
Name davė paskaitą apie 
‘‘geologiją.” Jis aiškino a- 
pie karės registraciją ir apie 
ėmimą į kariuomenę.

Ateinantį seredos vakarą 
F- J. Bagočius duos paskutinę 
paskaitą Tautiškam Name. 
Per visą žiemą, kiekvieną se
redos vakarą čia įvyko paskai
tos surengtos lietuvių Tautiš
ko Namo Dr-jos. Išviso buvo 
20 paskaitų. Pasekmės tų pa
skaitų, — didesnis suerzini
mas žmonių.

Jonas Keras.

Tiesą žinantis.

NEW HAVEN, CONN.

Vyčių apskričio suvažiavimas.

Birželio 10 d. Šv. Kazimie
ro salėj buvo Conn. Vyčių ap
skričio suvažiavimas. Suva
žiavimo vedėju buvo p. K. Ta
mošiūnas, rašt. M. Džikas ir 
A. Neuliutė. Delegatų buvo 
iš Hartford, IVaterbury, So. 
Manchester, Bridgeport, New- 
Britain ir New Haven.

Nutarta pasirūpinti bendrai 
veikti rengiant pramogas, vai
dinimus ir t.t. Surengti p. 
Račkui maršrutą. Pakviesti 
p. Račiūną nutraukti išvažia
vimo liepos 4 d- Kelti kuopo
se daugiau iškilmių prie kiek
vienos progos, 
kad “Vytis” 
čiu.

Pageidauta, 
virstų savaitraš- 

Padaryta daugiau smul
kesnių nutarimų.

bir-

CHICAGO, ILL.

(North Side).
L. Vyčių 5 kuopa 20 d. 

želio tarėjo savaitinį susirinki
mą. Pirmiausia pasitarta a- 
pie Vyčių gegužines 4 d. lie
pos. Visi nariai linksmai pri
tarė. Vietinis klebonas pasa
kė trumpą prakalbėlę. Dar 
pakalbėjo dvasiškas vadovas 
gerb. kun. V. Kulikauskas. To
liaus žaidė ir dainavo Vyčių 
himną. Prisirašė du nauji 
nariai. Sekantis susirinkimas 
įvyks 27 d. birželio, bus dis
kusijos ir deklemacijos.

Dagilis.

su-
17

NASHUA, N. J.

Prakalbos.

L. Vyčių 20 kuopa buvo 
rengus prakalbas birželio
<1. Kalbėjo p. Jonas J. Ra
manauskas, Bostono Kolegi
jos studentas. Iš pradžios 
-deklemavo p-lės M. Zapeniutė, 
Ona Bugailaitė, M. Kaspara
vičiūtė, 0. Sinkevičiūtė, o 
p-lė Zapeniutė paskui padai
navo “Ant marių krašto.” Po 
to prasidėjo prakalba. Kal
bėjo apie Vyčius ir darbinin
kų reikalus. Po įspūdingos 
prakalbos deklemavo p-lės A. 
Šveklaitė, A. Uždaviniutė, M. 
Zapeniutė ir L. Nadzeika. Po 
to vaidinta “Dvi Kūmutės.” 
Vaidino p-lės O. Bugailaitė ir 
A. Seminavičiutė. Vaidini
mas gerai nusisekė. Po vai- 
-dinimo p. Ramanauskas kalbė
jo apie girtybę. Po to vėl 
buvo deklemacijų ir galop jau
nos vytės. vedamos p. L. Nad- 
zeikos dainavo.

Taip tai prakalbos ir visas 
programas labai gerai nusise
kė.

DETROIT, MICH.

Pramoga.

Vyčių 79 kuopa buvo suren
gus birželio 10 d. išvažiavimą 
parke. Jaunimo buvo į 60. 
Visas gyvumas prasidėjo, kuo
met atvyko p. A. Aleksandra
vičius, Dr. Čapas, studentas 
Bireišis ir dar vienas svečias 
kunigas. Tai viskas labai dai
liai klojasi. Gardžius užkan
džius buvo pagaminę p-lės Gu- 
staičiutė, M. Zapitaučiutė, K. 
Vainaravičiutė. Tai buvo iš- 
tikro graži pramoga ant tyro 
oro.

Vargo žiedelis

Vytė.

EASTON, PA.

Driuf visi į pikniką.

17 birželio, bažnytinėje sa
lėje. vietos lietuviai laikė ek
stra parapijos susirinkimą. 
Buvo svarstyta bėgantieji pa
rapijos reikalai. Be kitko 
nutarta 30 birželio surengti už 
miesto didelį pikniką (geguži
nes). Gegužinių vieta suras
ta, ir tai viena iš puikiausių
jų; randasi jinai šalę Philips- 
burg’o, netoli “Green’s brid- 
ge” ant plačios medžiais ap
sodintos lankos. Tai-gi, į 
tą, taip gražią gamtos viete
lę, ir kviečiame atsilankyti 
visus, kaip vietinius, taip ir 
iš apylinkių lietuvius. . Pra
džia 1 vai. po pietų.

Kviečia Koimtetas.
Pasarga: Važiuojant reikia 

imti vieną iš šių karų — “Alp- 
ha” arba “South Main” ir va
žiuoti per Philipsburg’ą; pra
važiavus-^ apačia “Green’s 
bridge” tiltą, tuoj išlipti, pa-

KEWANEE, ILL.
Štai Kewanee’s ciciliku- 

čiams labai nepatiko čia buvu
sios p. A. Sutkaus prakalbos 
ir jie “Naujienose” 16 birže
lio, šmeižia p. Sutkų ir kun. 
K. Ambrozaitį.

Visų pirmu, p. “Z/Z. Z.” 
sako, jam “esą gaila, kad 
lietuviai nesistengia išgirsti 
gerų kalbėtojų.” Supranta
ma, kad jei būtų Mockus at
važiavęs, tai būtų buvęs tik
rai geras dėl. p. “Z. Z. Z.” 
arba, kad koks kiaulaganis 
cicilikas būtų iškeikęs kuni
gus, bažnyčias, tikėjimą, vy
čius, ot tai toks būtų ciciliku- 
čiams patikęs, o rimto žmo
gaus, tokio kaip p. Sutkus, jie 
nesupranta visai. Gerb. p. 
Sutkus apgailestavo, kad ci- 
cilikų armija, yra tai tamsių, 
nelaimingų bemokslių gauja. 
Tai tikra tiesa, nes matyti iš 
jų korespondencijos “Naujie
nose.” Nabagams cicilikams 
labai pakvipo tie keli centai, 
kur katalikai sumetė p. Sut
kui ant tikieto, ir antri vėl, 
kur surinko už tikietus, už 
numegstą p. Brazaičiutės stal
tiesę ir paaukauta bažnyčios 
naudai. Cicilikutis rašo: “vie
ną niekniekį laimėjo ypata, 
kurios vardas nežinomas ir nu
rodytos adrese gatvės taip-gi 
nėra visame mieste,” ir tik 
žiūrėkit toliau, jis sako: “kun. 
Ambrozaitis patarė pagarsinti 
angliškame laikraštyje, ’ ’ na, 
kągi galima pagarsinti laik
raštyje jei sako, kad nei 
vardo, nei tokios gatvės vi
same mieste nėra? Kur pro
tas? O ir apie tokiuos pini
gus, kurie yra paaukauti baž
nyčiai, ponai cicilikai nery- 
kit seilę iš pavydo, iš to nie
ko nebus, velik rūpinkitės, 
kur padėjote tas aukas, kur 
pereitą metą surinkote neva 
ant streikierių tūlos cukernės, 
ar ponas cicilike nežinai, kur 
tie dingo? O paskui sustoki
te melavę netik savo laikraš
čiuose, bet ir anglų. Ar at
meni . cicilike, gal pats rašei 
Kevanee’s laikraštyj porą mė
nesių atgal, kad turėjote su
sirinkimą, pasivadinote “li- 
teratišką-lietuvišką” dr-ją, ir 
rinkote ant nukentėjusių nuo 
karės, o tuos pinigus pasiun
tėt S. S. namų fondan, ir ang
lų laikraštyj melavote, kad, 
$300 surinkote dėl badaujan
čių brolių. Tai-gi kam ta me
lagystė? Ko sarmatyties savo 
kailio, juk reikėjo pasakyti, 
cicilikų kuopa, katra tu
ri devynis narius, bet ne li
teratiška draugija pasivadinti. 
Paskui cicilikutis prikiša kun. 
Ambrozaičiui “lietuvių dieną,’ 
gal p. tiek ir težinai apie lietu
vių dienos nuotikius, kiek iš 
savo “Naujienų” išskaitei, o 
kad žinotumei, tai neminėtum, 
tumei, tai nei neminėtumei, 
nes lietuvių diena taip išėjo, 
kaip kun. Ambrozaitis norėjo, 
ir cicilikai verkdami lakstė po 
namus, atkalbinėjo rinkikes, 
kurios buvo užsirašę, prižadė- 
dėdami joms mokėti po $2.00 į 
dieną, kad tik eitų į Bulotos 
fondan rinkti, o katras nepa
sisekė
dieną cicilikai ant gatvės mė
gino atimti dėžutės nuo rinki
kių, bet kad kun. Ambrozai
tis nugabeno į policiją, tai 
nabagai ir savo surinktus pini
gus gavo atnešti prie miesto 
ir kartu pasiųsti į Raudonąjį 
Kryžių. Tada visi pradėjo sa- 

; vo “bilas” nešti, čia girdi, 
rinkikėms reikia užmokėti, čia 
“lunch,” čia kiti iškaščiai, bet 
nieks tų raudų neklausė ir pi
nigai tapo pasiųsti ten, kur 
kun. Ambrozaitis reikalavo, t. 
y. į Raudonąjį Kryžių.

Lakštutė.

CAMBRIDGE, MASS. 
Garbus svečias.

Šiomis dienomis vieši čia 
pas savo draugę. A. K. p. A. 
Radzevičius iš Newark, N. J. 
žinomas lietuvis vargonmeis- 
tras. Jis subudavojo Worces- 
teryje lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčioje vargonus, kurie y- 
ra veik puikiausi visoje Nau
joje Anglijoje.

Dabar p. A. Radzevičius, 
kaip girdėjau lankysis N. An
glijos lietuvių bažnyčiose ir 
taisys vargonus. Kaip girdė
jau pradėsiąs So. Bostone šv. 
Petro bažnyčioje.

Smagu, kad tarp lietuvių 
yra tokiij gabių vargonmeis- 
trų, kaip p. A. Radzevičius- 
Visi lietuviai jo patarnavimais 
ir gabumais privalėtų naudo
tis.

pasekmingas biznierius arba 
pramonininkas bus skriaudi
kas, kad ir geras algas mo
kės, o skurstąs biznierėlis ne
bus skriaudikas, jei ir visai 
menkai temokės darbininkui. 
Tvarka, sumanumas, gabu
mas veda biznierių ar pramo
nininką prie pasisekimo ir pra- 
lobimo. Todėl biznio įstai
gos tvarkvedžiams moka net 
po $50.000 ir daugiau per me
tus. Tatai kapitalas nėra 
'plėšimo vaisius, nebent jis 
taps ingytas suktais būdais ir 
priemonėmis. Kaip va dabar 
maisto spekulentai.

Klausimas. — Ar yra pama
tas pasakyti, jog krikščioni
ja subankrutijo dėlto, kad ki
lo karė?

J. Guraitis.

EASTON, PA.

Juo smarkiau bent koks 
kalbėtojas užduoda socijalis
tams juo daugiaus jie šaukia 
“gevalt.” Štai po Lowell’io 
debatų net daugiau kaip du 
puslapiu prirašė, dabar apie 
kun. Maliauską rašo po kelias 
špaltas.

Čia buvo atvažiavęs Jonas 
J. Ramanauskas, kuris taip 
puikiai juos sukritikavo, kad 
“Keleivis” net dvi špaltas 
šmeižto apie tas prakalbas į- 
dėjo. Tuom socijalistai pripa
žįsta, kad prakalbos nusisekė.

J. K.

LONDON, ANGLIJA.

Šiais laikais darbai eina 
taip, kaip niekuomet seniau. 
Mat milijonai žmonhj paimta 
armijon, o jiems reikia visko 
pristatyti — ginklų, amunici
jos, drabužius ir tt. Lietuviai 
ir-gi labai gerai uždirba. Tik 
labai gaila, kad ant visokių 
niekniekių praleidžia.

Balandžio 14 d. pas mus at
važiavo tėvas Benediktas (An- 
driuška) iš Hastings vienuoly
no laikyti misijų.

Dabar tarpe lietuvių dau
giausia veikia bfidvininkai.

Upelis.

Klausimui! 
ampelis •

atkalbėti, rinkliavos

CLEVELAND, OHIO.

Išvažiavimai

' Birželio 10 d. buvo išvažia- 
vias net trijų chorų: L. Vyčių 
25 kp., CLTCh. ir Varpo — 
Sandariečių choro. Vyčių iš
važiavime dalyvavo gana skai
tlingas jaunimo būrelis virš 
150 asmenų. Vyčiai turėjo į- 
vairiausių šmotelių ant prog
ramos — dainų, eilių, prakai
tėlių ir žaidimų. Negalima ap- eiti galuką į kairę — ir vietoj.

v«

CAMBRIDGE, MASS.
Metinis Nekalto P. P. Mari

jos dr-jos susirinkimas bus bir
želio 27 d. po No. 156 Spring 
St. Yra nepaprastų dalykų 
apsvarstyti Visos susirinki
te.

Pirm. . J. Batvinienė, 
Rašt O. Rapšaitė.

P. D.

Paaiškinimas. — Socijalis
tai ir kiti bedieviai išvedžioja, 
kad krikščionija veikus jau 
veik 2.000 metų ir vis-gi svie
tas daėjo iki didžios karės. 
Todėl būk krikščionija nesanti 
išganinga. Bet tai labai ne
pamatuotas užmetimas. Juk 
galima taip-gi sakyti, kad dak
tarystės mokslas netikęs, nes 
kiek pasaulyje ligų, sergan
čių, negalinčių. Na, o juk 
daktarystė seniau atsirado, ne
gu krikščionija. Medikalių 
mokyklų daugiau, negu semi
narijų, daktarų daugiau, ne
gu kunigų. Patys daktarai 
apimti neretai didžių negalių, 
biaurių, sveikatai kenksmin
gų papročių. Kiek daktarą 
rasime rūkančių, geriančių. 
Tai mat kaip galima išrodvti 
didelę paikystę socijalistų ir 
kitų bedievių užmetimuose. 
Juk smerkiant krikščionybę, 
kad karių nepanaikino, tai 
daktarystę galima smerkti, 
kad ligų nepanaikino.

Klausimas. — Ar yra pilna 
viltis, jog talkininkai perga
lės vokiečius ir laimės karę?

Nekareivis.
Paaiškinimas. — Pilnos vil

ties, kad vokiečiai bus perga- 
galėti, nėra. Bet matyti, jog 
talkininkai ryžtasi iš paskuti
niųjų paimti viršų. Jei teuto
nų pusėje išsilaikys visi vie
nybėj, jei Rusija neprigelbės 
žymiai rytiniame fronte, jei 
Amerika neįstengs didelės tal
kos suteikti, tai vieni anglai 
ir francūzai nieko nepadarys 
vokiečiams. Teisybė dabar jie 
po truputį pastumia atgal vo
kiečius. Bet jei po tiek tega
lėtų pastumti, tai tik per 30 
metų teišstumtų vokiečius iš 
Francijos ir Belgijos. Vokie
čiai vargu tikisi, vargu pie
nuoja pavaryti galingą ofen- 
šyvą, nors jos jėgos vargu pra
dėjo silpnėti. Daugiausia vo
kiečiai tikisi iš submarinų.

Klausimas. — Iš Rusijos ži
nios ateina dažnai baugios. Ra
šoma apie Rusijos suirimą, iš
tižimą ir t.t. Tai ar galima 
sakyti kad revoliucija nenu
sisekė ?

Revolincijonierius.
Paaiškinimas. — Kol kas 

nieko apriboto negalima dar 
pasakyti. Revoliucija pasise
kė tuo žvilgsniu, jog su ma
žai kraujo apseita- Partijos 
ten varžosi, bet kol kas tai 
vis tik žodžiais. Gi Francijoj 
laike revoliucijos tai kuri tik 
partija imdavo viršų, su prie
šingosios partijos žmonėmis 
apseidavo be malonės, kirsda
vo jiems galvas. Daug ir vi
sai nekaltai paguldė galvas. 
Rusijoj caras ir jo šeimyna te
bėra gyva, nenugalabijo nei 
vieno iš biauriausių biurokra
tų. Matyt Rusijos revoliucijos 
vadai nėra kraugeriai. Vie
nok, pozitiviškame darbe Ru
sijos vadai vis-gi mažai te
įstengia. Tą, ką jie padarė, 
kaip va laisvių, amnestijų pa
skelbimas, suteikimas mote
rims teisių, yra padaroma 
vienu plunksnos pabraukimu. 
Svarbiausias daiktas buvo su
tvarkyti pramonę, transpor- 
taciją, sutvarkyti maisto ga
benimą. Apie tuos svarbius 
daiktus negirdime. Maistas 
eina brangyn. ima jo visai 
trukti. Todėl tai visaip gali 
būt Rusijoj.

POLITIŠKOS ŽMOGŽU
DYSTES.

A. Lincdn’as, Suv. Valsti
jų prezidentas, balandžio 14, 
1865 m.

Mikolas, Serbijos kunigaik
štis, birželio 10 d., 1868 m.

Prim’as, Ispanijos maršalas, 
gruodžio 28 d., 1870 m.

Richard’as, Indijų general- 
-gubernatorius, vasario 8 d., 
1872 m.

Abdul Azis’as, Turkijos sul
tonas, birželio 4 d., 1876 m.

Aleksandras II, Rusijos ca
ras, kovo 13 d., 1881 m.

James A. Garfield’as, Suvie
nytų Valstijų prezidentas, lie
pos 2 d., 1881 m.

Carter H. Harrison, Chica
gos miesto majoras, spalių 2S 
d., 1893 m.

Marie Francois Sadi-Carnot, 
Prancūzijos prezidentas, birže
lio 24 d., 1894 m.

Stanislovas Stambulovas,
Bulgarijos premieras, liepos 25 
d., 1895 m.

Nasr-ed-Din’as, Persijos ~slia- 
chas, gegužo 1 d, 1896 m.

Canovas Dėl Castillo, Ispa
nijos premieras, rugpiučio 8 
d., 1897 m.

Juan Idiarte Borda, Urag- 
vuay Respublikos preziden
tas, rugpiučio 25 d., 1897 m.

Jose Maria Reyna Barrios, 
Guatemalos prezidentas, vasa
rio 18 d., 1898 m.
r >Elzbieta, Austrijos karalie
nė, rugsėjo 10 d., 1898 m.

Generolas Ulisses Heurenax,
Dominican Republikos prezi
dentas, liepos 26 d., 1899 m.

William Goebel, Kentucky 
gubernatorius, sausio 30 d., 
1900 m.

Humbertas, Italijos kara
lius, liepos 29 d., 1900 m.

William McKinley, Suvie
nytų Valstijų prezidentas, ru
gsėjo 6 d., 1901 m.

Aleksandras, Serbijos kara
lius ir Draga jo žmona, bir
želio 11, 1903 m.

Bobrikovas, Finlandijos ge- 
neral-gubernatorius, birželio 
16 d., 1904 m.

Plėvė, Rusijos ministeris, 
liepos 28 d., 1904 m.

Soisalon Soininen, Finlan
dijos Prokuratorius, vasario 
6 d., 1905 m.

Delyannis, Graikijos pre
mieras, birželio 13 dieną, 
1905 m.

Sergijus, Rusijos didžkuni- 
gaikštis, vasario 17 d., 1905 
m.

Carlos, Portugalijos kara
lius, vasario 1 d., 1908 m.

Louis Philippe, Portugali
jos sosto inpėdinis, vasario 1 
d., 1908 m.

Ito, Japonijos kunigaikštis, 
spalių 26 d., 1909 m.

Petras Stolipinas, Rusijos 
premieras, rugsėjo 14 d., 1911 
m.

Roman Caceres, Dominican 
Republikos prezidentas, lap
kričio 19 d., 1911 m.

Jose Canalejas, Ispanijos 
ministerių pirmininkas, lap
kričio 12 d., 1912 m.

Nazim Pasha, Turkijos mi
nisteris, sausio 23 d., 1913 m.

Manuel E. Araujo, Salva
doro premieras, vasario 4 d., 
1913 m.

Francisco I Madero, Mek
sikos prezidentas, vasario 23 
d., 1913 m.

Jose Pino Suarez, Meksikos 
Vice Pirmininkas, sausio 23 
d., 1913 m.

Jurgis, Graikijos karalius, 
kovo 18 d., 1913 m.

Pranas Ferdinandas, Aust
rijos sosto inpėdinis ir Sofija 
jo žmona, birželio 28 d., 1914 
m.

Jean L. Jaures, Prancūzijos 
socijalistų lyderis, liepes 21 
d., 1914 m.

Guilaume Sam, Haiti pre
zidentas, liepos 28 d., 1915 
m.

Generolas Chen-Chi-Nei, Ki
nijos revoliucijonierių vadas, 
gegužio 19 d.

.*
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Nepaprastos 
Prakalbos

LDS. 51 kuopos bus seredo- 
je, Birželio 27, 1917 Popow- 
čiaus Svetainėje, 2539 St. Clair 
Avė., Cleveland, Ohio. Prasi
dės 7:30 vai. vakare.

Kalbės svečias, darbininkų 
prietelius Yale Universiteto 
Studentas p. K. Sčesnulevičius 
iš Bostono ir taip-gi vietiniai 
kalbėtojai.

Dainuos L. Vyčių 25 kp. cho
ras. Taip-gi daugbė įvairių 
pamarginimu.

L. D. S. 51 kp.

Pėtnyčioje, Birželio 29 d. tas 
pats kalbėtojas, kalbės AK- 
RON, OHIO.

Prakalbos svarbios ir geisti
na, kad į jas visi ateitų.

Subatoje, Birželio 30 d. p- K. 
Sčesnulevičius kalbės Cleve
land ’o L. Vyčių 25 kuopai. 
Kuopos valdyba kviečia ko- 
skaitlingiausia susirinkti.

Prakalbę Rengėjai.

STOVI UŽ TAIKĄ.
Austrijos katalikai mieste 

Gratz turėjo suvažiavimą. 
Priėmė taikos reeoliucijas. 
Vienoj rezoliucijoj reikalauja
ma visoms tautoms laisvės ir 
savistovybės.

Pasipurkite pavieniais nume
riais “Darbininką,” “Drau
gą”, 
raščius

K.

Darbininką, 
ir kitus katalikiškus laik-

pas:
V. PETRONĮ,

11 Congress Avė., 
Waterbury, Conn. 

Prie lietuvių bažnyčios-

ŠV. ELZBIETOS DRAUGUOS 
VALDYBA HARTFORD, 

CONN.
Pirm. — Paulina GeležiutS,

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

234 Park St.
Fin. Rašt. Veronika ŠmitkiutS, 

4į Hungerford St.
Kas. — Felicija Plikūnienė, 

103 Bond Str.

5

Klausimas. — Ar kapitalai 
susikrauna tik darbininkus 
skriaudžiant, jiems nedamo- 
kant, ar jie teisėtai ingijami? 
Ar teisingas socijalistų išve
džiojimas apie kapitalą.

J. M.
Paaiškinimas. — Negalima 

pasakyti, jog abelnai kapita
listai sukrauna turtus per dar
bininkų skriaudą, neigi gali
ma pasakyti, kad jie sutaiso 
turtus teisėtai. Pagal soci
jalizmo mokslą kapitalas galų 
gale esąs būtinai plėšimo vai
sius, tai yra darbdavis ingi- 
jąs turtus nedamokėdamas už 
darbą. Ištesybės biznyje ir 
pramonėje toli gražu ne vis
kas priguli nuo darbininkų. 
Kaip biznyje, taip ir pramo
nėj pasisekimas priguli nuo 
tvarkos vedėj< 
žinojimo. P

sumanumo, 
socijalistus

A. L. R. K. Moterų Sąjunga
Rengia išdirbinių parodą 

Birželio 27d., 1917 m.
Šv. Roko Parap. Svetainėje 

Montello, Mass.
Todėl gerbiama publika kviečiama atsilankyti į viršmi

nėtą parodą, o labiausiai moterys, nes turėsite progą pasižiū
rėti savo sesučių visokios rūšies išdirbinių.

L. - - t- .
Tą patį vakarą vietinę kuopa stato didėlį veikalą: 

“Genovaite” 
Pradžia perstatymo 7:30 vai. vakare

ĮŽANGA: 25c- ir 15c. Vaikams 10c.
. Kviečia RENGĖJOS.z
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ATDARA: Panedėlio ir Su
katos vakarais.

Tel. So. Booton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisskai.

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po piety 1 iki 3
• vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

PIRMO3 KLESOS

DANTISTAS

Kampas B ir B’way,
SOUTH BOSTON.

PINIGAIS ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO.

Ka
vai., 

Ji- 
keturi

aAa aAa, aAa aAa.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius) 

Priėmimo valandom:
Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare

509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

I

$16.50 
. 4.75
.13.85

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adyno. G Mo visokias Hsas
1-8 P. M. 7-9 P.M. Priskiria Akinio..

419 Boylrton St, Boston, Mass.

'■■'
• IiDantis ištraukiami ir pripil- Į 

domi visai be skausmo, su
■ \

Rusiškos ir Turkiškos;
MAUDYKLES, i

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

ir Harrison Avė..

1210 S. Broli St..maW*fa,
Physici»n and Siu-geon (iMtuvM gydy

Vietines žinios
Birželio 21 dieną visose mo

kyklose užsibaigia mokslas. 
Vaikams prasideda vasaros va- 
kacijos.

Šv. Jono Ev. Blaiv. Pašel
pos Dr-ja turėjo savo susirin
kimą 17 dieną birželio pobaž
nytinėje salėje. Susirinkimas 

• buvo gyvas ir svarbus. Be 
daugybės draugijos reikalų 
buvo ir kitokių naudingi} nu
tarimų padaryta, kaip tai pri
sidėti prie sutvarkymo moki
nimo vaikučių vakacijų laike 
ir tam darbui likosi išrinkta 
komisija, kurią draugija in- 
galiojo tuomi reikalu rūpin
ties. Draugija vienbalsiai 
pritarė prisidėti ir veikti drau
ge su kitomis katalikiškomis 
draugijomis. Pagirtinas dar
bas!

Šiomis dienomis minėta dr- 
ja labai žymiai padidėjo savo 
narių skaitliumi. Šiame susi
rinkime įstojo net 27 nauji na
riai. Tarp jų randasi labai 
veiklių ir prakilnių, iš kurių 
draugija turės daug naudos.

Ir galutinas nutarimas, prie 
kurio draugija rengės, buvo 
užbaigtas: tai yra nutarta lie
pos 4 turėti 9 vai. 
dulingas mišias už 
šios draugijos narius, 
naudinga prigulėti į 
prakilnias draugijas, 
visuomet tinkamai savo 
riams patarnauja. Liepos 4 
d. ton draugijon įstojimas bus 
sumažintas.

Stanislova Norbutaitė, Ona 
Plentiutė, Marijona Radzevi
čiūtė, Anelė Šelenskiutė, 
Ii joną Jankauskiutė.

Bigelow mokyklą.

Juozas Balukonis, Juozas 
Mockapetris, Leonas Padols- 
kis, Antanas Keblinskas, Jur
gis Aukštikalnis, Vincas Ska- 
landis, Vincas Zaremba, Ka
zys Kalinauskas, Antanas Am- 
brozas, Kazys Geležinis, Al
bertas Bendoravičius.

Malonu matyti, kad iš to
kio didelio būrio dalis yra lie
tuvių. Patartina tėvams leisti 
toliaus į mokslą, jeigu išgali.

Pranukas.

Ju-

So. Bostono ir Cambridge ke
li lietuviai vaikinai turi įsitai
sę gražų laivuką, kuriuo gali 
važiuoti virš 20 ypatų. Pasi
važinėjimas labai pigus ir ma
lonus.

DARBININKAS

Lietuviška-Polska 
LIGONINĖ.

197 Broadmy, S. Boston, Mass.
Telefonas“S. Boston 1194-uj 

Daktarai dieną ir naktį

Ką žmones sako

ryte ge- 
mirusius

Labai 
tokias 
kurios 

na-

Šiais metais pabaigė pradi
nę ir augštesnę mokyklą 7.185 
mokinių; 3.524 vaikai ir 3661 
mergaitė. Užbaigimo moky
klos iškilmės atsibuvo birže
lio 22 d. tarpe tų mokinių se
kanti lietuviai gavo diplomus.

Mechanic Arts High.

Vladas 
Rupšaitis, 
kis.

Grammer

Jurgis Aukštikalnis, Jero
nimas Kvietinskas, Andrie
jus Mickevičius, Jonas Nevu- 
lis, Povilas Aukštikalnis, Jo
nas Pivoriūnas, Pranas Va
lentas, Juozas Rimavičius, A- 
domas .Tagmanavičius, Jonas 
Zajankauskas, Albertas Žvin- 
gilas, Jonas Galinis.

Shurtleff mokyklą.

Alena Balčoniutė, Julijona 
Malijoniutė, Sarah Matieju- 
niutė, Ona Matusevičiūtė, Ma
rijona Petrauskiutė, Alena 
Stefankevičiutė, Julijona Ste- 
fankevičiutė, Marijona 
kauskiutė.

Nocross mokyklą.

Alena Kohanskiutė,
Karonskiutė, Ąntosė Laniefs- 
kiutė, Marijona Pivoriuniutė,

So. Bostono lietuviai Kuoso
mis nuo darbo valandomis 
daugiausia susispiečia ant 
Dorchester Heights kalnuko 
Dienomis ten moterys su vai
kais ilsisi, o vakarais jauni
mo prieina kupinai. Kalnu- 
kas labai patogus ir gryno oro 
tenai iki valios.

Naujosios Anglijos LDS. Ap
skričio 1-mas suvažiavimas į- 
vvko nedėlioj, birželio 24 <1. 
šv. Petro parapijos salėje. De
legatų suvažiavo apie 30. Nu
tarimų apskričio naudai ir sei
mui įnešimų padaryta gana 
daug ir labai sumaningų.

Apskričio suvažiavimo vedė
ju buvo p. A. Čiginskas iš 
AVorce<er, sekretoriumi — p. 
A. F. Kneižis.

Visi nutarimai netrukus bus 
paskelbta “Darbininke.”

Naujai susitvėrusiam apskri
čiui linkime kuogeriausių pa
sekmių.

Moterų Są jungs 13 kuopos Į 
prakalbos, įvykusios nedėlioj i 
pobažnytinėje salėje, pavyko I V 
gerai. Buvo labai gyvos, įvai-1 V 
rios ir apsčiai išmargintos dai- £ 
nomis.

Kalbėjo p-ni Jankauskienė, Y 
p. J. E. Karosas ir A. F. Knei- i 
žis. Daugiausia savo pra-Į j 
kalba pasižymėjo p-ni Jan- f 
kauskienė. Deklemacijas gra-i $ 
žias pasakė p-lės Zenevičiutė i $ 
ir Grabijoliutė. Šauniai su-I 
dainavo p-lė A. Narinkevičiu- 
tė, p. Jokūbas Varaitis ir lie- i 
tuviškai p-ni Griciunienė, p-lės 
Staniuliutė ir M. Pajaujutė.

Prie Moterį} Sąjungos kuo- 
pos prisirašė keletas naujų na- 
rių. Publikos buvo nemažai- 
Vakarą vedė p-lė U. Jaku baus- 
kaitė, “Moterų Dirvos” Re- 
daktorė. ♦*<

Iš prakalbų ir pamarginimų 
visi likosi patenkinti.

Storasis Jonas.

Birželio 25 dieną į Bostoną 
atvyko Italijos komisija, ku
riai čia buvo surengta labai 
puikus priėmimas. Buvo paro
dos gatvėmis ir svečius išve
žiota po puikesnes Bostono 
apielinkės.

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

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

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

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

Atvažiuokite, o persitikrinsite patįs, nes kitaip 
negalite nuspręsti šių farmų gerumo ir žemės 
lingumo. Dėl platesnių žinių rašykite laišką, 
suteiksime sąžinišką patarimą.

LITHUANIAN C0L0NIZATI0N CO.
s 0 W E N, W I S.

Reikalaujame agentų kiekviename mieste, 
mokestį agentams duodame gerą.

der
mes

Apie P. Mulevičiaus išleistą knygelę

PATARLĖS IR IŠMINTIES GRŪDELIAI.”

Gerai žinomas lietuvių tautos veikėjas profesijo- 
nalas sako: —

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

A. A Šlakis, Advokatas.

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

“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Pirk Farmą
140 Akrų, Pelham, N. H., prie vieškelio tarpe 

Nasliua, Lavrence ir Loįvell, tiktai 6 mylios į 
Loįvell’į. Netoli Lavrence, HaverhilI, ir Nas- 
hua. Dideli išdirbysčių miestai. 14 kambarių 
grinčia, ir 3 kambarių grinčiukė; didelis kloji
mas (baro) visi budinkai geri; 19 galvijų, 2 ark
liai; visokie ūkio įrankiai; 5 vištinyčios, apie 40 
vištų, didelis sodnas, apie 100 obelių ir daug ki
tokių vaisinių medžių ir uogų. Prie pat street- 
karių ir trainų; upė bėga per ūkę su daugybe žil
vių; daug malkų ir ganyklos; prūdas dėl ledu; 
70 akrų sėjamos dirvos, labai patinkama tiems, 
kurie turi didelę šeimyną arba dviem partneriams. 
Prekė $8.000.

130 akrų, Carlisle, Mass., 16 milių nuo Bos
tono, prie Concord upės, 16 kambarių namas ir 
visokie kiti budinkai; 3 arkliai, 19 karvių, viso
kie padarai ir ūko įrankiai naujausios mados; di
delis sodnas su daugybe obelių ir visokių kitų vai
sinių medžių; akras mėlinių ir žemuogių. Prekė 
žema ir lengvos išlygos.

208 Akrai, Upton, Mass., tarpe Worcester’io 
ir Boston’o, 18 kambarių grinčia ir visi kiti budin
kai yra dideli ir geri; 15 karvių, 3 arkliai; ke
lios kiaulės ir daug vištų; 130 akrų geros ganyk
los ir girios, likusi yra dirbama žemė. Didelis 
sodnas visokių medžių. Upė teka skersai ūkę. 
Puiki vieta dėl didelės šeimynos. Prekė $9.700.

60 Akrų, Grafton, Mass., netoli IVorcester’io, 
10 kambarių namas, ir kiti geri budinkai; 29 gy
vuliai; 10 melžiamų karvių, 2 arkliai ir kiaulės, 
taip-gi jauni galvijai. Visokie ūkio įrankiai ir ma
šinos; didelis sodnas. Puiki vieta. Prekė $6.500 
ir lengvos išlygos.

153 Akrai, Montague, Mass., 10 kambarių 
namas ir kiti budinkai ir vištinyčios, 5 melžiamos 
karvės, 3 telyčios, 1 arklys, 4 kiaulės, daug 
vištų ir viščiukų, visokie ūkio įrankiai, didelis sod
nas, arti prie kari}, mokslainių, ir bažnyčių, prekė 
$4000 su mažu įmokėjimu ir lengviu išlygų.

Visos farmos yra išdirbtos ir atneša didelį kas
dieninį pelną iš pieno ir daržovių ir kitokių produk
tų. Galima gyventi kaip ponui.

Turime ir daugiau didelių ir mažų farmų ir far- 
mukių apie BOSTONĄ ir kitas apielinkės netik 
Mass. valstijoj, bet ir visoje NAUJOJE ANGLIJO
JE. Visus norinčius pirkti farmų ar namų vežam 
pasižiūrėti dykai iš

Lithuanian Agency
315 Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
Antanas Ivaškev čius, Savininkas.
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Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.” 

So. Boston, Mass.
Už vieną sykį 50c.
»>
>>

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

du ” 75c. 
tris ” $1.00

Paieškau brolio Juozapo 
Gedmino, Kaimo gub., 
stdnių pav., Jurbarko 
Skirsnemunės parapijos, 
sai gyveno Chicagoje 
metai atgal, o dabar nežinau 
kur. Taigi meldžiame a1 su
šaukti greitai arba kas žinot 
praneškite, nes turiu svarbų 
reikalą.

Liudvika Gedminaitė, 
233 Broadway, 

So. Boston, Mass.

Vincentas Petrikas Kauno 
gub., Ukmergės pav., Kovars- 
ko valsčiaus, Piktagoli gatvės 

♦♦♦ ieškau brolio Konstantino Pet- 
♦♦♦ riko. Mano adresas: Ekateri- 
♦♦♦ noslavskoi gub. Poč. Sta. Ju- 
♦♦♦ zovka-Rudnik, Aleksandrovs- 
♦♦♦ kaja gora V. Petrikas, Russia.

Y❖
YYA 1 < r 

iY t tY t t t tY tY ti t t t t ❖ t t tY❖ AR MĖGINAI KADA NORS
❖ VAŽIUOTI ‘ ‘ DARBININKO ’ ’
❖ AUTOMOBILIU? JEI NE —
❖ PABANDYK.
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Paieškau draugo Kazimie
ro Mitkaus, paeina Kauno 
gub., Telšių pav., Tikslių par.. 
Geidžių kaimo. Metai atgal 
gyveno Norivood, Mass. pas
kui girdėjau, kad išvažiavo Į 
New Haven, Conn.

Jis pats ar kas kitas i 
jį žino praneškite man. 
riu svarbi} reikalą:

Izid. Bernotas,

9 Lawrence St., 
Brighton, Mass.

DR-JOS KURIOS “DARBI

NINKĄ” TURI PAĖM? 
UŽ ORGANĄ.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR- 
JA VAKAR. PENNSYL- 

VANIJOJ.
Prez. — J. Petraitis,

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

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

Carrick Pa., 
Mt. Oliver St.

Prot. Sekr.: — J. Packevich, 
2107 AVharton St., 

S. S. Pittsburgh, Pa.

Fin. Sekr. — Jos. Danksys, 
138 So. 20 St.

Iždininkas: — B. W. Woshner, 
1514 Carson St.

Direktoriai:
J. Marcinkevicz, 

2106 Carson St.,
J. Janauskas,

75 So. 19-įa St.,
M. Bražinskas, 

1110 Freyburg St.,

J. Kybartas,
2115 Vrigjits St.,

P. Kildušis, 
1811 AVharton St., 

Pittsburgh, Pa.
K. Vieraitis, 

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

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

Marshal: —
C. Patckevich, 

1908 Merriman St.,
M. Bražinskas, 

1110 Freyburg St., 
Pittsburgh, Pa.

AR NORI GAUTI GERĄ 
DARBĄ.

Mokykis amato
The Benn Pitman School of 

Shorthand.
Katherine Evans Walsh valdytoja

Duoda dienines ir vakarines 
lekcijas Shorthand, Typewriting 
ir Stenotypy. Mokina po vieną. 
Darbas užtikrintas.

Telephone eonneetion.
51 M. St., SO. BOSTON MASS.

Didžiausia Rakandą 
Vertė!

Niekur kainos negali būti 
sulygintos Bostone su 

mūsų kainomis.
75c. Lindėja (linoleum) 

35c. mąstąs.
$24.00 Geriausi vaikų veži

mėliai (Carriages) 
$ 6.50 Geležines lovos..
20.00 Bresines lovos ..
15.00 šaldytuvai (Refriger- 

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

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

13.00 Ąžuolinės kamodos... 8.85 
24.00 Aks. karpetos 9X12...17.50- 
14.00 Vilnonės ar valakni-

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

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

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

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

Turime šimtais visokią rakandų 
nupiginta kaina, kuriuos me» 
kiekvienam išrūdysime ir taip-gi 
ją kainas.

MES GVARANTUOJAME UŽ 
KIEKVIENĄ PARDUOTĄ RA
KANDĄ.

PARSIDUODA FORNIČIAI 

visai pigiai trims kambariams: 
virtuvei. Forničiai gražūs pus- 
nauji, gerai užlaikomi. Prie- 
žastis pardavimo išvažiuoju į! 

kitą miestą. Noriu parduoti I 
greit, atsišaukite tuojau. Pa
matyti galima bile kada.

St. Grubliauskas,
11 Knovvlton St.,

So. Boston, Mass.
Tarpe 8-th ir Telegraph gat

vių ant antrų lubų.

geriausiais prietaisais, 
naujų išra imu.

Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valando* 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

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

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

Taipgi įvairių
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032

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

(

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

ĮŽANGA 30 centų.

š • 
J Ė

Nedėliojai* 
nuo 10 vai, ryta < į 
iki 4 vai. vakare.

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

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

J. RIMKUS
P. 0. Box 36, Holbrook, Mass

ELLIS McCLEARY CO
Prirengiam pilnai $150.00 

laidotuves už

’Užtikrinan- an 5q Jokių vir-i 
ti gvaranti-OJi mokas-,
a arba vi- «hj n&a.

NUO ADMINISTRACIJOS.
šiuomi pranešame visiems 

savo skaitytojams, kurių pre
numerata pasibaigė arba jau 
baigiasi, kad pasiskubintumė
te atnaujinti, nes mes kaip tik 
išsiuntinėjame pranešimus ir 
negavę jokio atsakymo, turė
sime sustabdyti siuntinėjimą 
‘ ‘ Darbininko. ’ ’

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

Kaip gaunate žinią tuojaus 
pasirūpinkite prisiųsti money 
order arba čekį.

Jeigu to negalite padaryti • 
parašykite nors kada prisiun
tė pinigus.

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

“Darb.” Administracija.

Dr. Ignotas Slankas

tojai ir chirurgas pabaigas Indi 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy- 
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
OCtoo valandos: 9-11 rito. 9-» po ptat. 7-9 
vakaro. Pedelioms: 9-11 rito l-Spopta*.


