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.Būrelis Rusijos lietuvių b ažnyčios prieangyje
mi pavargusių. -Rūsijos lietuvių neapaskomų.atsidavimų Liė- 
tuvaij sujuskime' mes. lietuviai Amerikoje prie didesnio 
veikimo dėl Lietuvos. Su padi dįntu uolumu rengkimės prie 
Lietuvių.Dienos/kovo4, Šv. K ažijfliėįoTpieno^
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True translatlon filed with the po«t- 
ųrtSton/Mase; QU$elk M?1018 

Mreauirečby the Sct'of Oę£oW6,1917 

. PRIVERTEPASIRA&YTI 
PO TAIKA. • , -

Rusijos bolševikų ^valdžia 
nusilenkė ir apreiškė s'avo pa- 
gatavumų, nors protestuojant, 

' pasirašytr 'po' taikos sutartim, 
voM<cįų?vaIdžį0ą išstatytos.

. - Nežiūrint į tai; vienok, vo-
1 • kiečių- jėgos veržiasi rytuosna, 

gilyn Į Rusijų frontu 400 my
lių ilgių, nuo Rygos Šiaurėje 
iki Luote stovinti apie 50 my
lių nuo rytines Galicijos pie- 

- į tuose.— Iki šiol šitie vokiečių 
veikimai nesutiko jokių pasi
priešinimų. Šiaurėje pfiešį- 
ninkas persikėlė per Dauguvų; 
paėmė Dvinskų, iš kur geležin
keliai Bėga į šiaurės rytus f 
Petrogradu ir į rytus į Smo- 
lenską; paėmė ir Lucku,, vie- 

’ nų. garsiųjų tvirtovių, suda
rančių trikampį Volinijos 

x * gub. Toji tvirtovė taip-gi gy
nė kelių į iKevų. Tvirtovę rusai 
risai negynė. . ' .
. Po .oficialiu kapitulacijos 
paskelbimu pasirašė Nikolųi 
Lenin. ir Leon Trockį vardu 
Rusijos liaudies komįsįjonie- 
rių. j Rrotęstūoja,. kam ^kie
čiai užatakavo šalį, kuri pas
kelbė, jog pabaigus karę ir 
pradėjus demobilizacijų visuo
se frontuose, bet tokios aplin
kybes, sako, verčių valdžių for
maliai apreikšti pagatavumą 
4‘pasirašyti po taika ant išly
gų, kurios buvo padiktuotos 
teutonų ir jos draugų Lietuvių 
Brastoj.”

w .--------------
NUOTIKIAI RUSIJOJ.

. Sodžiuose, kur eina žemių 
dalybos, eina kruvinos riete
nos. Riazanio gub., Dankovo 
ujezde sodiečiai apvogę dvarus 
prie dalybų susikivirčijo taip, 
jog tarp sodžių užsipliekė kru
vina karė.

Į daugelį sodžių sugrįžę ka-
. reiviai iš armijos radę po da

lybų apiplėštų dvarų, savo ke
liu sukėlė kruvinas rietenas, 

' kad jiems grobio nekliuvo.
Sodiečiai įsigijo kulkosvai

džius, šautuvus ir kitus gink
lus, taip kad rietenose daug 
gyvasčių pakloja ir gėrybių su
naikina.

Vokietijos ir Austrijos laik
raščiai rašo, būk Centralės 
Valstybės nenori kištis į vidu
rinius Rusijos reikalus, bet 
parubežines tautas esančios 
pasiryžę apginti nuo bolševikų 

< ir prigelbeti įsteigti savo val
džias. v Finai laukia vokiečių 
pagelbos prieš bolševikus.

! as reoDlred by tįė ačtof October 6/1917 
KO AT3IŽADA BOLŽE-

| • VIKAI,
' Jei priiinsMe Trockio pra

nešimų apie taikos derybtfk 
Lietuvių’Brastoj .teisingu, tai 
vokiečių taikos išlygos yra to- 
kiosi pasilaikymas Lenkijos^ 
Lietuvos, Rygos ir Moon sa
los ir kontribucijos $4.000.000.- 
000. IŠ to matosi, jog 4okia 
sutartis prieŠtarauja ne vien 
visiems taikos principams; iš
dėtiems dalkininkų .ir prez. 

AVilsono, bet ir dažnai pakar
totam teutonų 'skelbimui apie 
taikų “bė užgrobimų“ ir be 
kontribucijų? ’ Žinoma vokie
čiai bandys tų kitaip išaiškint 
ti ir nurodinės, jog tose išlygo
se nėranei užgrobimų nei kon
tribucijų. '

NEPRITARIA BOLŠE
VIKAMS.

Vokiečių* socijalistų organas, 
Vorwaerts nupeikia * Rusijos 
bolševikus. Peikia, kad-bolše
vikai Lietuvių Brastoj nesi
stengė taikos padaryti, o tik 
sukelti revoliucijų ? C6ntralėse 
Valstybėse? Rašo: “Bolševikų 
viltis;, kad Vokietijoj galėtų 
įvykti greita ieWferigį yra 
beprotiškas apsigavimas? ’

BAISIAI EIKVOJA
New Yorko ir Brooklyno 

sveikatos departamentas*'tyri
nėjo maisto atmatas per sausio 
mėnesį. Susekė* jog besu iš
eikvota 18.000.000 svarų mais
to. Sako, jog valdžia kų nors 
darys, kad žmonės būtų tau
pesni ir nemestų lauk valgio li
kučių.

SUGRĮŽO DARBAN.
Laivų statytojai dirbtuvėse 

palei Atlantikų, pradėjusieji 
Streikuoti, sugrįžo darban. 
Prez. Wilson telegrama krei
pėsi į karpenterių unijos prezi
dentų ir klausė ar jis mano 
trukdyti laivų statymo darbų 
ar ne. Tai unijos' prezidentas 
išleido ■ įsakymų streikinin
kams grįžti darban.

KLAIDŲ ATITAISYMAS.
“Darbininko” Administra

cijos atskaitoje įvyko klaida:
1) Vietoje “Visas turtas ne

ša $11.293.29, tūrėjo būti 
“Visas turtas neša $11.293.31?

2) Vietoje “Lieka viso tur
to vertė $10.649.91,” 
būti $10.649.93.

—į-o-—.

turėjo

Ar Tamsta esate toj pasi
šventėlių armijoj kuri rūpinasi 
suradimu 5.0000 naujų skaity
tojų ‘ ‘Darbininkui?’ ’ Jeigu ne, 
tai kviečiame prisidėti.

’ True translation flled wlth thė port- 

,as rfeauired by the actof Octdber 6. UM7 
BOMBARDAVO ANGLIJOS

MIESTĄ. . "7;’.'
Loridon.Vokiečiųsubma- 

rinasvidurnaktyjebombarda-; 
vo 'Anglijos pajūrinį miestų 
Dover. Užmušė vienų vaikų,- 

oficialiai paskelbta*' Boihbte 
davimas .tęsėsi keletu minūtų 
ir iššauta 30 sykių. •
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PRAŠO PERSKYRIMU.
Kai bolševikų valdžia pas

kelbė, jog perskyyimai palen
gvinami, tai vien Petrograde 
38.000 asmenų padavė prašys 
.mus persiskirti. - \

Į lll JI II I Y~ II i? ■■■■■/ / i-

r True! transliitlon fifed with the post- 
tnastep at Boston. ilįsa, on Feb-. 20,1918; 
as rėclttlrecĮ, hy thė actOf‘ (kftdber ^1917 

laukia ofensyvo..
Franci joj'ir Belgijoj taikį> 

ninku armijų vadai, prirengę 
Savo jėgas,. lūkuriuoja' senai 
paskelbto vokiečių ofensyvo. 
Bet kol kas dar nėra jokių ma
tomų ženklų pradžios to ofen
syvo; Visame fronte .viskas 
kas daroma tai artilerija krio
kia, šen ten daromi užpuolimai 
ir Orlaiviai nuolatai .raižo pa-

 . ■, įr ' -- : ■ - ■' - \ ■
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r Jokieiškaščiaineprivalosu- 
laikyti draugijoms ir kuopoms 
siųsti 'Seiman atstovus arba 
težinti, atsfe^ steČių- . ,JeĮ 
nėra* kasoję kelionės , išlaidų, 
tai jas'pakelkimęprivatinėmis 
aukomis savo tarpe, . ?

; Lietuvos neprigulmybę gin-. 
darni mūsų bėČiąi pasiekdavo: 
Maskvos ir Kijevo pilių,: nusi-r 

:ka^dwOvĄLtterijos?iennų>— 
ties žalgyriu savo neprigulmy- ' 
bes vardį garbingai iškėlė, : 
Jokių aukų, laiko, įškąščių ir

<■ .. -

■ S- •

r ViauotiwteaųęteM te 
ris tiek dabg žadu įrLietUvai 
ip mums patiems, jau ties du
rių. •' •/.- . .. . j

Kiekvienas HetuVisy ‘ kuria
me neužmigo Tėvynės meilė* ir 
sdvo garbė; * privalo' į tai at
kreipti atidų ir pųkMūstf*sav^ 
ką jis pats tam šeiniui žada 
d]Wti^kaip_jisį'tų.seimųren- 
gsis pats, kaip jis kitus ra
gins tame seimedalyvauti. Juk 
pirmas svarbiausias to. seimo 
užadvinys-taiLietuvos nepri-^g^.yįį'net š?Vo’ii?priguimy- 
gulfii^ėj' ^tuo pat .rr neprigm- * ■ “ * * j ■
mybė kiekvieno lietuvio, ne- 
prigulmybė . kiekvieno < mūšų 
brolio, kiekvieno mūs paties.

Mūsų visuomenė kultūringa, 
organįzuota. Į seimų ji; eina ne 
kokiu palaidu būriu,f bet Orga
nizacijomis įr ^draugijomis, 
kuriomis mūsų gyvenimas' bė
ga? Iš • orgaiiizacijinio veiki- 
te'tę^aliina1 laukti gražių pa
sekmių^ iš organizacijinio-pri- 
sireiigmib4mūsU į seimų be ka
bėjo susilauksime gražių dar
bų pačiame seime.' Įteikia tik, 
kad.visi būtume gyvi lietuviai,; 
*kad visiems butų širdyje mūsų 
:wikųta/kad;yĮsi^'Važiuojantie
ji įseiihų* sųvo tuos reikalus 
sųprastumėm patys ir kadjubš

ve- 
; |sti, nėsidtibdantf ifitafctf visoi

[rie mdį?a šildytiNepritaria prijungimui., ttagjjas*
................... y .? . . I klausytojams r ir juos kreipti 

. savo kokion pusėn.'-Ypač-'tat 
dažnai atsitinka su katalikais, 

■ kurie paprastai būva katali- 
\ kaisbažnyčioje, gi ^ėšame gy- 

. , . . r ’ vehiįnė/ susii&kmiūose,* sėi-
Sulyg naujausių žinių tVo-j

kietija siunčia _ kariuomenę jrišpažįstarnomoltsloprincįų 
Ukrainą .būk tai dėl jvykdim- Į įr'iengviai susideda su tų ptin- 
me tvarkos įr apgynimo nuo c£p^pnešhiš “ti-krikščioniškos 
bolševikų. ‘ • kultūros griovikais/ Iš tu ne

pereitų pelnyčių po didžių nuvokimo savo principų ir ne
mušiu bolševikai paėmė Kie- mokėjimo katalikuose r jais 
vų. Gatvės .buvo pilnos už- tvarkyties viešo gyvenimo su
muštų ir sužeistų. Užmuštų tejį® kad daUg
buvę 4/0.00,sužeista 7;000. katąlikų eina išvien su bedie- 

Visoje Rusijoje baisios va- pinįs, 'juos remia* jiems tar- 
■gystės Maskvoje v bažnytinių ^ūuja^ir patys, būdami krik- 
brangęnybių pavogta už 30.- scioniskos tautos vaikais, ei- 
000.000 rublių. Auksinių daik- na talkoje su josios priešais, 
tų pavogta 400 svarų. Vagiliai duodamiesi vilioti Aų priešų 
taip įsidrąsino, jog dienos lai- paviršutiniais žibučiais, gra- 
ku užpuola net pačtų. žiais -žodžiais, obalsiais ir tt.

Prieš bolševikų valdžių Pet- Niekur nesu matęs tokio sa- 
rognde nebuvo daroma jokių ™ principų nesupratimų ir 
pasikėsinimų. Mat Petrogra-1 laužym^ viešame gyvenime ir 
de buvo daug kareivių ir nors veikime,, kaip, pas katalikus., 
ne visi jie paklusnūs bolševi- p'iesfeŪėtina tai, nes patys čia 
kams, bet vis-gi sukilimų kelti katalikai nesenai pradėjo jaus- . 
bijomasi dei daugybės karei-[tis katalikais esu. Iki sioliai 
viu. Vienok jų skaičius vis beveik, gražiai jie daugumoje 
mažinasi. Jie daugiausia ir bernavo, o tamsesni po šiai 
grįžta namo, kurijų likusieji dienai tebebernauja visokiems 
kaimynai dvarų žemes ir gėry- T savo tantps ir tikybos prie- 
bes dalijasi. šams.

Tuomi bolševikų jėgos ir at- Seimo rengimo komisija jau 
suirtis sumažės; Be to bolševi- pagarsino normas iš draugijų 
ku pasistatymas prieš Dažny- |ir organizacijų atstovams. rin
čių sukėlė dalį gyvenf^RiUte Reikia tįk rūpinties,. kad 
si jos apšvųrstūnija.pritarė Ba- [atstovai būtų tinkami žmonės* 
Žnyčins atidalin&iui nuo vals-(švięsūs ir mokantieji atskirti 
•tvbėsį. bet nepritarė tam, kadį ^aš savo yra, kas tikra, o kas 
valdžia užgrobtų bažnyčias ir svetimą ir apgaulingi M- 
jų.visus turtus. ’ te* kad* atstovais būtų te°‘

Žydai ima jaustib jogjųkav Msį kurie moka išlaikyti ir 
liui vra pavojuj. Mat bolševi- patarnauti tiems obalsiąms, po 
kų valdžia, kuri užtraukė tas; taMs veikia juos išrinkūrios 
vhas bedas ir pakrikimų,; su-Į^ąąSijbS ir oi'gani^arijos, * 0 
sidųda daugiausia iš žydėliųr įaeiūa vien savo pači^' Minsiu 

Duona šiaurinėse Rusijos ūpu vedami. Tik tokiems ats- 
dalyse daugiausia susideda iš. toyųmssusirinkps seimaigOL 
pelų iv šiaudų? Dabar kai tėu-|ma laukti gražių pasekmių iš 

duoriios klausimus 
pablogės, : 
to krašto.

bei jie nesigailėjo*., 
k > Bočių pavyzĮis tebūnie 
.mums karštu paraginimu ne* 
pasigailėti bent kelių dolerių, 
kad seiman važiuoti ir Lietu- ’ 
vos garbės vardų iškelti. . * ,

Mūsų visuotinas Seimas,, jei 
tinkami būrime,. galės Virsti , 
mūsų 'moraliu Žalgiriu. NuO 
jojo gal -prasidėti naujas gar--• . 
jnngasjtąrpolaikis ir mūsų tė- 
; vynei ir. mums patiems čia .A- 
merikoje. } _ , • •

EieS&š
‘b' '■ ~.

KIEKATSmOKARE. ;

' Frakcijos ekonomisfai'ap- - 
skaitliavo įvairių kraštų*' kari- ? 
nes-išlaidas. Visos kariaujan-’ 
čios valstybės jau išleido karės 
vedimui $97.600.000.000.

Pagal Šalis karės išlaidos 
nuo rugpj. 1914 iki saūsio lv 
1918 buvo šitokios:

..$15.046.000.0005

.. .32.800.000.000' 

... .6.000.000;000?

Išviso ..... .$54.200.000.000)
.Rusijos skelbtosios karės iš

laidos buvo.labai supainiotos 
irjosvra veik be vertės.
Talkininkų priešininkams ka

rė atsiėjo šitaip:
, Vokietijai ...$26.600.000.000 
Austro-Vengr... 16.800.000.000

Išviso ......... $43.400.000.000
. Jei parokuoti kiek tų iš
laidų atseina ant kiekvieno* 
viešpatysčių gyventojo, tai ma
tome štai kų:

Anglijoj po ... 
Francijoj po .. 
Vokietijoj po ..

Holandija pradėjo organi
zuoti kitas valstybes'prieš Ru- 
sijų už atsižadėjimų .mokėti 
skolas.! Holandija Rusijai yra 
paskolinus $270.000.000;

* -- . ■ ■ - ■ ■

Vienuos laikraščiai plačiai 
skelbia, jog taikos sutartyje 
su Ukraina yra sulygta, kad 
iki liepos 31 d. visi atliekantie- 
ji javai bus parduoti Centra- 
lėms valstybėms.

Iš Amsterdamo -pranešama, 
jog Rusijoj ketinaina sumobili
zuoti armijų veikimui prieš tas 
tautas, kurios nori visai ats7 
kilti nuo Rusijos.

NUO SENOSIOS “PAŽAN
GOS” ADMINISTRACIJOS.

Visiems mūsų žymesniems 
asmenims, 
nistracija pasiuntė 
gos” No. 1-mų 1917 metų 
ir atvirutę su pranešimu, kad 
jeigu jie nepraneš administra
cijai nesiuntinėti jiems žurna
lo, duos mums suprasti, kad 
jie yra “Pažangos” prenume
ratoriais.

Šiuomi senoji “Pažangos” 
administracija ir kreipiasi į 
neatsįĮyginusius mūsų, žurnalo 
skaitytojus, kiek galint grei
čiau atsiųsti mums skolų, ka
dangi mes esame skolingi 
spaustuvei už' “Pažangos” 
spauzddnimų.
. Skolų meldžiami siųskite se
nu adresu: 614 W. Mahanoy 
Avė., Mahanoy City, Pa.
' Beto turime da atliekamų 
“Pažangos” 1916 ir 1917 me
tų kmpletų. Vienų .. metų 
kompletų dabar parduodame 
nužeminta kainą ,tiktai po $1.

Kas “Pažangos” nėra įgi
jęs 1916—4917 metais, patarti- 
tina pasiskubinti nųsipirkti P 

Kreipkitės, tuojaus šiuo ad
resu: “Pažanga/L 614 W. Ma
hanoy Ave.‘, Mahanoy CĮįty, 
Pa,

P. S. Nuo Naujų 1918 metų 
“Pažangų” ' leidžia"“Dfcąugp 
Bve” .„Užsisakydami “Pažan
ga” dabar kreipkitės jau Šiuo 

‘ “Pažanga,” 1800 W.

“Pažangos” admi- 
“Pažan-

Vi,

f- '
. t '

SVARŠTŽ? LIETUVOS 
KLAUSIMĄ. '

Vokiečių, laikraštyj Berliner 
Tageblatt ilgame straįpsnyje 
itanS-Vorst, Rusijos reikalų ži
novas, nuodugniai svarstė Pa- 
baltikos klausimų.

Sako, jog Pabaltikoj gyve
nantieji vokiečiai be abejo no
rėtų, kad tas kraštas būtų pri
jungtas prie Vokietiosį. Bet 
cenzas 1897 m. parodė, jog 
Kurše, Lietuvoj ir Etsonijoj 
vokiečių tesu 166.000, arba jie 
sudarė tik 7 nuoš. gyventojų.

Pasak to autoriaus prijun
gimas prie Vokietijos tų pro
vincijų būtų surištas su daugy
be keblumų. Nuordo, jog Al- 
zacija ir Lotaringija ir Pozna- 
nius pridarė daug nemalonu
mų Vokietijai, o jų gyventojų 
nebuvo galima suvokietinti. 
Todėl girdi šitos naujos žemes 
su svetimu gaivalu dar dau-, 
giau keblumų- pridarytų, nes 
nesu galima tikėti, kad • tos1 
tautos, kurios nepasidavė su
rusinimui, pasiduotų dabar su- 
vokietinimui..

Tatai Vorst išveda, jog tos 
žemės reikia padaryti tarptau
tinėmis. Sako, kad girdi jei 
tos žemės bus po tarptauti
niais įstatymais, tai ten vo
kiečių teisės būsiu prideramai 
užlaikytos.. Girdi vokiečių 
valdžia tuomet užsistodama už 
savuosius nebūtų įtariama 
bandyme grobišiauti, o tik pa
rodytų, kad užsistoja už sa
vuosius.

Francija .. 
Britanija . 
Italija ...

i i

• 4

« *

* ¥t.

f.

V •

k;

.$713 .

.490 

. .398 

..330 .

..172
mažiau

t

v «
Austro Vengrijoj po
Italijoj po .
Italijai dėlto daug 

■karė atsiėjo, kad ji vėliau į jų * 
įstojo ir mažiau dalyvavo joj.

• ......*.. • ■ -1 *
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PRIPAŽINO AMERIKOS 
MOKYKLAS.

Ligšiol Anglijos universite
tai nepriimdavo jaunikaičius 
Amerike*baigusius kolegijas. 
Gi. Vokietijoj jie būdavo pri
imami. Tai per 37 metus 
Amerikos jaunuomene dau- 
giaųisai plaukdavo į Vokieti- 
jo^tinive^vitetuSk Dabar vie
nok Anglijos universitetai at
vėrė savo duris Amerikos jau
nuomenei. ;

? ... .'‘r
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MISIJOS.
’ NORVTOOD, MASS.
TŽVAS ALFONSAS MARIA PASIONISTAS

Laikys Misijas nuo / ° 
Vasario-February 17 iki 24 d. 
ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE, 

NORWOOD, MASS.
* Vakarinės pamaldos ir pamokslai bus 7:30 vai. vak. 

Mišios šiokiomis dienomis 5 ir 8 vai. ryte.
Nedėliomis vakarinės pamaldos*7:30 vai. vakare; 

. mišios 8 ir 10:30 vai. ryte.
Tėvas Alfonsas gerai pažįsta visuomeninį lietu

vių gyvenimų ir supranta dabartinius darbininkų ‘ 
reikalus.

Tai-gi nepraleiskite progos ir išklausykite jo 
rimtus ir naudingus nurodymus.
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KUN. A. DAUGIS, Norwood’o lietuvių Klebonas^ Jxyr 'tn
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tonai susitaikė su Ukraina,' M M-' tate gulima laukti, kad: labu skaistus dangtis; Kalte
J..: dar labiau f jie mokės' Lietuvos nepriguL riose^Coloriido^valstijos-dali
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•• ĮSIKIŠ JAPONAI.

Ne\v Yorke advokatų kliubĄ 
japonas Syenoga- pasakė, jog 
Japoni ja įsiki š į Rusijos reika
lus, je$ net valka prasiplatys 
Siberijoj. Sakė, jog Japonija 
yru pasiryžus užlaikyti Azijoj 
ramybę.

SUVAŽIUOS Į DENVER,
Ateinančių vasarų -išviso pa

saulio į Denver šuvažiuos mo-‘ 
ksld įryraų Jie tam,
kad. pamatyti sables užtemimui . 
kurs atsitiks birželio 8, Ta vie
ta todėl išrinkta, kad ten nuo-
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fchtaMr mnfli btttn paderi tie f maniams nebūtų kuo gyventi! 
[^tyalaijrvaaaaaiai,kuometbu-T Prieškitąkrikščioniųdemo- 
vx> uirispyrę tuos pinigus siųs-[kartų naudingų įstaigą pne§ 
ti Rusijon i Petrogrado CentiiT. Fnndą laisvamaniai ant 
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ITALŲ SPAUDA APIE 
.,* LIETUVĄ f .

. Sausio 20,1918 Italų laikra- 
' štiš “II Fronte Intemo” mini 

apie lietuvių-lenkų fsantikius. 
Mini, jog vokiško laikraščio 
laikraščio koresp. “Bėr~ 

• liner Tageblatt” kalbėjosi su 
lenkų grafu Rostwąrowsltiu. 

__ Tasai- grafas sakęs, kad Lietu- 
va turi ■ būti prijungta prie 
Lenkijos, Vilniaus miestas tu
ri būt prijungtas prie Lenki
jos, o Lenkija suteiksianti 
Lietuvai autonomiją. Lozannos 
lietuviai tam linkui atsakė, 

-. padekuodami už siūlomą auto-’ 
nomiją, bet patėmijo, jog len
kų autonomijos lietuviai nerei
kalauja, o kitaip save apširū- 

. pys. Taip-gi priminė, jog len
kai be reikalo savinas! Vilnių.

‘ “Corriere d’Italia” sausio 
14, 1918 indėjo ilgoką straips
nį Vardu : ‘4 Kiek yra lietuvių. ’1 
Paduodama, jog jų- yra nuo 4 
iki 5 milijonų tėvynėje ir pas- 
klidusių įvairiose pasaulio da
lyse—Anglijoj, Škotijoj, Ame
rikoj, Rusijoj, ir tt. Aprašo
ma Centralis K-tas, kurs daug, 
pasidarbavo . tarpe tremtinių, 
“Išaulė, ” “ Žiburys ’ ’ ir tt.

“II Fronte Intemo” sausio 
12, 1918 indėjo ilgą straipsnį 

. su dideliu antgąlviu “La 
Litliuania.” Aprašoma Lietu
vos kraštas, istorija, lietuviu 
tautos atgimimas ir pastangos 
atgauti neprigulmybę.

PASTABĖLĖS.
“Moterų Balse” paskutinia

me numeryje tarpe kitų “per
lų” yra štai kas: ‘4 Ona Bara- 
navičiutė, bevilkdama sunkųjį 
gyvenimą 1910 m. nusižudė 
gazo nuodais. ’1 Paskui pride
dama: “Eikite, drauges-sesu
tės, Baranavičiutės keliais.” 

^Vis-gi perbaisus patarimas, 
kad ir socijalistėms. Pažiūrė
sime kelios “drauges-sesutės” 
paklausys, kelios nusinuodys 
gazo' ar kitokiais nuodais pa
darys sau galą.

*

t

P. Aukštuolis per “Lietu
vą” pranešė, jog Kapsukas 

. Petrograde užgrobė Lietuvių 
Centralį Komitetą. . Iš to žino
ma nėra ko. didžiai stebėtis. 
.Tuk tuomi einama prie pilnes- 

* nio socijalizmo įvykinimo. 
Juk socijalistiškame surėdyme 
pinigų nebūsią, o Komitetas 
vis-gi turėjo^ keletą desėtkų 
tūkstančių rublių ir maitino 
keletą desėtkų tūkstančių lie
tuvių tremtinių. Tie pinigai 
ir tas darbas.buvo ant kelio so- 
cijalizmui. Reikėjo tai praša
linti. Tą ir padarė. 0 jei ke
letas tūkstančių lietuvių del, to' 
išmirs, tai kas? Juk tai del 
socijalizmo. Amerikos lietu
viai socijalistai privalo tuoj 
pasiųsti Kapsukui pasveikini
mo kablegramą.

' S

k

INDOMŪS IR NAUDINGI 
STRAIPSNIAI.

■ • t
Politiškas Amerikos lietuvių 

seimas, kuris įvyks New-' 
Mork’e kovo 13 ir 14 dd, sukė- 

.' lė mūsų spaudoje daug įvai
rių nuomonių ir pageidąvimų. 
Kiekvienas savotiškai stengia
siseimo svarbą ir naudą iš- 
aiškinti. ’ Liberalai (“Vien. 
Liet.”) momento svarba pasi
naudodami nezaleŽninkus no- 

. rūtų užpatentuoti ir juos pa-
‘ V.

'statyti ant lygios papėdės su 
katalikais. S6eijaiistai seime 
nedalyvaus, taip bent jie patys 
sako. Pasilieka tik katalikai 
tiliberalai. Mums svarbu y- 
rąį kaip katalikai prie seimo 
prisirėngs. Liberalai rengiasi 
ir uoliai rengiais. Nereikėtų 
ir mums* apsileisti. Kaip or- 
ganizuotįes prie seimo, kaip 
susitvarkyti,, apie taidūug'rapy 
(įame svarbių žinių “Brau-; 
ge. ’ ’ Amerikos lietuviams pla
čiai žinomas publicistas p. 
Uosis ištisa eil^ begalo indo- 
mių straipsnių nušviečia, poli
tiško seimo svarbą ir daug 
suteikia naudingų patarimų 
kaip prie seimo prisirengti. 
Visiems patartume atidriai 
sekti p. Upsio straipsnius 
“Drauge” ir jo patarimais 
pasinaudoti. Kaipo visuome
nė mes, lietuviai katalikai 
privalėtume pasirodyti‘kuoge- 
riausiat susiorganizavusiais.

PATERSON, N. J.

Vasario 11. d. susilaukėme 
didžiai laukiamo koncerto, ku-

Artinantis
seonui 13-K
d/Neir York'e pradėjo atsi
liepti apU jįįiir
naeliodijds. Iš jų'jan galūųa 
atspėti jų autorių ūpą, norus ir 

ietanąei* 
manrwiai|L ’ ‘ *

Laiavamaniai bijo,' kad^lie- 
tuvių visuomenė , {katalikai) 
šukavo krikščionių d^ųtokratų 
platforma seime nesuardyfį jų 
užgaidų, ir kad neužduotų 
jiems jei ne galutiną tai bent 
sunkų smūgį. Jau dabar lais- 
vamaniav pradeda erzinti mū
sų visuomenę, baidyti klerikas 
lais ir šaukt;, 'kad .“klerika
lai” gal suardyti tą seimą, kad 
jie jau yra ardę “sutartiną 
darbą,” kad jų spaudą j'au-at
likinėjus tą negražų ardymo 
darbą ir tt. ,

Anotlaisvamanių viskas bū
tų getai ir laiminga, ,kad ne 
lcun.Kemėšio“slrii^a!”';Ą- 
not jų ta “skripka” gal ‘tiiž- 
rčkt’f visą. sęimą ir neduoti at
likti seimą, taip, kaip jį atlik
ti norėtų patys laisvamaniai, 
pasigavę tamsesnius seime'at
stovus į savo rankas, ir visus 
suvarę* į savo gardelį/ Ypač, 
kad jau. įaūg sykių laisvamai 
niai patyrę, jog tarpe katali
kų'(krikščioniųdemokratų) y- 
ra nemažai tokių, kuriems la
bai lengva uždėti laisvamanių 
apinasrį ir rainiai -juos, vesti 
kur nori, ’ Laisvamaniai bijo, 
kad ir tų nepagautų kun. Ke
mėšio “skripkos” melodijos ir 
nėšužadintų juose priešingą 
laisvamanių vedamai politikai 
•jauąmą!

lu.uz.iux lUiUitiumu is-uiicenu, ku- .... -
4 parengė vietinė Vyžių fc^^Kohas ^odms vmome- 

- ■ TW>r nocn . Irnlri'ncŠ tAtihc Tnnmc
pa. .

Pirmiausia vietinis choras. 
Nudainavo “Gerkit broliukai,” 
“Sėdžiu pas langelį” ir “Va
žiavau dieną,” * Po to Stepo
nas Sirevįčius, jaunas vaiki
nas, pasmuikavo. Paskui pa
siklausėme p-lės Teklės Rėn- 
čialauskaitės dainuojant “Kur 
bakūžė Satiianota.” Jaunoji, 
deklematorė Onyte Grybaus*- 
kaitė labai gražiai pasirodė. 
Po ios kalbėjo p. Miliaučkas iš 
Brooklyn’d. Kalbėjo apie Vy
čius. Dar priminė dalį Lietu
vos istorijos, iš kur gautas 
Vyčio vardas,” kuris del dau
gelio žmonių buvo naujiena.

Ir vėl muzika prasidėjo. 
Dainavo p-lė M. Grilauskaitė. 
Po tam‘choras padainavo “0- 
žėlis” ir “Mes padainuosim, 
po vadovyste prof. Ditma. Tai 
vienas iš geriausių, apylinkės 
svetimtautis vedė j a s-direkto
rius. P-lė Veronelli po tam 
paskambino dalį iš operos “La 
Traviatorre.” Duetas “Skam
bančios Stygos,” buvo sudai
nuota p-liij T. Renčialauskaitės 
ir Apol.-Jakubavieiutės. Cho
ras dar kartą padainavo. Šitą 
kart lietuvių. himną ir Star 
Spangled Banner. Tas vis
kas buvo gerai, bet paskui pra
sidėjo šokiai. Čia vyčiai susi
teršė nepadoriais šokiais, ku
rie net popiežiaus yra uždraus-: 
ti.

. Ponas dįiDžiuoks.

BROOKLYN, N. Y.
Vasario 12 d. L. Vyčių 41 kp. 

turėjo labai linksmą šeimyniš
ką vakarėlį. Jaunimas žaidė it 
šoko. Artinantis: dešimtai va
landai visi suėjo į knygyno rui
mą kur buvo užkandžių. Pra- 
kalbėles sakė pirm, p, A. Snic- 
kuš, p. K. Pakštas ir J. Kau
pas. • • •

Ten buvęs*

PATERSON, N. J. *
' * *

čia yra dr-ja Meilė Artimo 
ir Tėvynės vadinama Paterso- 
no Labdarių dr-jat. Susiorga
nizavo 1914 m. Ji užsiima Šel
pimu našlaičių* Jai yra auką* 
vę 228 ypatos. Viso inęigų tu
rėjo $235.30. * Našlaičiams ir 
pavargėliams išleistą $218.16^

r vi ir naudingi, o ne stirnutomi 
visokių agitacijų. Manc/dMi, 
laisvamanių bklalaikoc aavn 
zirzėjimu viliojakątalikuą 
kad juos lengviau pažaboti įr 
tai-srovės reikalams, gi kun, 
Kemėšio Hkkripk*”w&* ri- 
įuš prie tvėriįio ^kž&onih 
|og kultūros Čia ir4 ūeęriguL 
mingoje Lietuvoje, ‘ >

L ivygaa*
. ' ................... . ....

i

> trinų Komitetą, tai mums aiŠ-1 savo balalaikų jau tarška, kiš- 
TtD&ost5? lęątriikimri ^ųmanyusi
tuos, pnė |nrių 'mtM5 veįa lai
svamaniu balalaikos^ iri tik- 
♦ai Žmonėnį Šviesesniems ti 
pratariama prie rimtesnių mo- 
iįriiją’ bl bąialrildii4» nebūtų 
ko seboiiį Gi seiman
vaMimjttW ibį' kis gri» nė® 
jame bus svarstyti* dalykų 
svarbeemų laisvamanių gta- 

> tomus ttiovinius dalykus. Len
gva suprasti? kodėl laisvama
niai irį tą seimąineŠa sriovės 
reikalus ir,- kiša vienodinimo 
principą karipo ‘lygūs' 8U ly
giais?* . ’■ ?

Puvo laifaį uomet laisva-] 
maniai/ prinripo “lygūs su ly
giais,”’ ftė\nūnšjo, nū žinojo* 
Tai buve Ottptariiių gadynė. 
Gadynė Irimmanių viešpata- 

; rimo; dergimo ir pajuokos ka
talikų, jų tikėjimo,i įstaigų ir 
tt* Buvo tai gadyne padėji
mo ir apsileidimo paš katali
kus. . ’ ' ' - ’

■ J kelius pastaruosius ‘metus 
katalikija atbudo, susiorg'ani- 
2nvorti-tiek jau- trumpu laiku 
nuveikė, kad perviršijo, savo 
priešus,' palikdaiųa juof Už
pakalyje ir sau ne ”lygiais! 
Šyiesesnėjį ir; padorėsneji da
lis, mūšų visuomenės atsisuko 
puo laisyamanių obalšių ir at
sistojo po vėliava kriksčįoni> 
-demokratų.; Laisvamaniai ė- 
mė smukti kiekvienu žvilgsniu. 
Šioji gadyne jiems aštrąus.kri- 
zio gadynė. Viši mato ti čia 
Amerikoje ti anapus vandeny
no kad,, kas nuveikta gražaus 
ir naudinga Tėvynės labui, tai 

I nuveikta krikščionių-demokra
tų (katalikų) j ir tai jų nuveik
ta kuodaugiausia!.; . » ..

. Laisvamaniai dar .tik seime 
“'žada *kalbėti apie ųvedimą ri- 
. s'uotinos . mezliavos -^Lietuvos 
naudai, • gi' pas katalikus, pas 
ki’ikšČionis-demokrątus jau an
tri ar treti niėtai kaip ta vif* 
suolina mezliava įvestai veikia' 
'čia Tautos Fondas su rišu šim
tu savo skyrių? desetkus .tūk
stančių renka Lietuvos reika
lams, ti sparčiai didina skai
čių nuolatinių Tėvynės rėmė-' 
Ui pratindamas žmones prie 
savo pilietiškų-priedermių ti 
tt. . Pas krikščionis-demokra- 
tus, -pas katalikus išdygo Lie
tuvos neprigulmybės Fondafe 
su savo baigiamu desėtkų 
tūkstančių,' čįa pat atsirado- 
Lietuvos Laisvės legijonas, ku
ris vėl tūkstančius krauna Lie
tuvos laisvės reikalams^ ’ Su
pratimas pas katalikus piliečio 
priedermių ir jų duosnumas 
aukoms Tėvynės reikalams pa
darė, kad katalikai šiandiena 
.kelius sykius daugiau naudos

mOB, kad visus Centralinio Ko-1 karti “Lietuvos Bd»... ” La- 
miteto Peterburge pinigus eks- bai skambus ir žavgjantis daly- 
propriavo (paatfavino) garso.- kas. Kiekvienas iždus tai pa
ris Kapsukai “Kovos” redak-įmatas. jo savininkui. ' Lleto- 
tonu* mįvaifepį* j Kurijai • Uos iždas—tai ri»pataa-]jfetii,

' • BOtį lafevamani.ims garbe 
SslvadKoai

laisvamaniai užsispyrusiai la-Į « ,J įJml 
žaarfevbtoki«w^mvhm EMtBTj'OlUtaąturiMŠ-
&gr^^
.likus į savo vežimėli. Dėkai ’F P-Mw31’ n?*
budrumuitkatalikiįbr
Mriram^ams^Sp JUJ®‘ 

svumaniai prie jo prisidėtų, daĄdu. Pagalmus įaugjHuoję j d n<isl£alįm jL*’ w
SŽ±ik'OašŽ Ridėję kad tobdinfį toSe o^a- 

jau moka atskirti įuod^. “wL^gįjjOge kas tobulintina. To 
balįa! Tuomet Įaisvamamai ’ S bitovk
Si® W®eaįi ir Teįei būtk I To-

šaulria bet i seimą važiuoto bul>ndami pradėtu . jau darbę 
S-greičiaupsieisimė prieki. da>kusirXduintiLisugJ^ 

tikras, įsteigti visuotiną 
liava ir visiems bendrą, cent- ®*,s.vtt ■ -„?* s S
m ' į,šokių mėginimų tai tiesa, tik

_ ; .Įvigna ]jgda, kąd nuolatįniejr
: ' Tai-gi. važiiioja laisvamaniai įmėgimmai gal būt' reikalingi 
Seiman užvesti tą;, kas jau yra patiems laisvamaniams, bet vi- 
krikščiopių demokratų džves- j suomenei jie nėra naudingi ir 
ta, būtent, musų visuomenėje i nepageidaujami. - • -
jau grąžini veikia ir visuotino- Statydami priešais Tautos 
ji mezliava, kaip aūgŠČiąu mi- 'Fondą sumanymą apie naują 
nėjome, Tautos Fondo puikiai p 4 Lietuvos Iždą,” kdd intiki- 
yedama,M ir bendras visiems nūs* ar daugiau galvų apsukus 
centras jau nuo kelių metų gy- katalikų tarpe, laisvamaniai 
vuoja-4-A. L, Taryba. 'Ji vi- daug visokių . išvedžiojimų ir 
siems, visų srovių pasekėjams “rimtai“ prirašė. Iš. pirmos 
atdara. Jos konstitucija, ir akies; ne yieųam čia gal pasi- 
laisvamanių ^nereikalauja,: kad rodyti, kad dar nebūtas, negir- 
prisidėdami, atsižadėtų savo dėtas daiktas laisvamanių .ke- 

tikėjimo,” o priimtų, kokį liąmas, kad:“Lietuvos Iždas” 
naują, ? kad kokį savo, luomą steigiąmds, kad kibti į jį rei- 
pąmestų. ir saVo kilimą pąnie- | kia ir varyti tą sumanymą, 
kintų,.' Konstitucija visus ’ Tai-gi čįa ir.yra laisvama- 
ragiria prie bendro darbo su- nių tikslas tą norą pas lengva- 
lig savo "pajėga Tėvynės nauT galvius sužadinti, kadjiepasi- 
tiąi. , . i i. gautų “Lietuvos Iždą,” o mes-

.Tąi-gi laisvamaniams tik rei- tų.į Šalį “Tautės Kondą.’1 Kad 
kia prisidėti prie tos įstaigos, lengviau tai atlikti laisvama- 
o‘ne,tverti Seime jau esančio niai ir “Šventablyvą’’ vardą 

Malyko** Gi nuolatinis gynimas del viso ko. turi suradę tam 
■sari’ sunkios, situacijos ir la- Lietuvos steigiamam iždui, bū- 
bai, nūo savęs pridėsiu, nepa-jtent: “Lietuvos Kryžius!.. ” 
vydėtinČs nuolatinių kartoji
mu principo “lygūs su įy- 
'gmis,” kaip kad pas laisvama
nius dedasi,. virsta- amžina, 
vienodu ir jau’ įkiru,' ne inti- 
Idnančiu ir be reikšmės,- nes 
primena vien musės su jaučiu 
lygybės principo istoriją.

, Visi tie “darbo vienodini
mai” ir “santikių švelniji- 
maų” apie kuriuos* skambina 
laisvamanių balalaikos, ir dieleį 
kurių vieninteliai tų balalai
kų savininkai žada važiuoti į 
seimą, veda prie to, kad krik
ščionis demokratus (katali
kus) taip savo tarškėjimais su
žavėti ir apgauti, kad jie len
gvini seime atsižadėtų savp 
nuveiktų darbų ir perleistų, 
juos laisvamaniams, jiems‘ati
duodami visuomenėje ir savo 
vardą ir savo garbę.

Nepavyko laisvamaniams su 
garbe “Lietuvių dienos” ko
miteto ir pinigais. Dabar jie 
kėsinasi paveržti iš katalikų 
visą darbą ir visą naudą, ku
rią yra nuveikęs Tautos Fon
das ir A. L. Taryba. 
Kad suardyti katalikams A.L. 

Tarybą, jie pasigavo principo 
“lygūs su lygiais” ir inkalbi- 
nėja visiems, kad laisvamaniai 
yra lygūs katalikams, kad lai
svamaniai yra tiek nuveikę, 
kiek yra nuveikę katalikai. 
Vardan laisvamaniškai su
prantamos teisybės ir tėvynės 
meilės jie * kala katalikams į 
galvas, kad katalikai priimtų 
tą principą ir nubalsuotų vie
nybė šu laisvamaniais, kad mu
sei suteiktų tokią dalį ir tiek 
teisių Įdek jų pridera gauti tik 
pačiam jaučiui.

* .Yra minkštagalvių krikščio
nių-demokratų, kurie vedasi 
daug išmanančiais politikie
riais ir susipi'atusiais katali
kais, kurie nuolat ir nuolat 
vienybės rankas laisvama
niams tiesia ir tos vienybes 
laisvamanių apinasrį ant sa
vęs Jnauha,. kad “supratiyves- r, 
niems” būti ir su “klerika
lais” neiti!

Kad netūrėtumem 
katidikų,

*

- NEWARK, N. L
,\T. Fondo i-mo skyr» įyyks * 

mėnąsinis suririnkirias * nedė- ** 
lįoj, 24 d. vasario 4 v* po pijrių» / 
Šv* Jurgio cį-jds salėje, Visi 
nariai nuoširdžiai kviečiami į 
viršminėtą susirinkimą

Valdyba.
-—-J—»

X

I*
i

. BROOKLYN, N, Y* 

-' . Svarbus susirinkimas

( Pėtnyčioj, vasario 22 d% 7:3(1 
Vąl. vakare Kar. Aųiolų par., 
svetainėj,' ’ įvyks T* Fondo 13 
skyriaus susirinkimas.. MeL 
ūžiami visi nariai pribūti aut 
šio susirinkimo, nes labai svar
bus reikalas.

,’t 13skyr.rašt

; CAMBRIDGE? MASS. .
Lietuvos. Vyčių 18 kuopos 

susirinkimas* bus nedėtoj, 24 d. 
Vasario 12:30 vai* po pietų p. 
Lužecko svetainėje, 875 Cam- 
bridge str. Malonėkit visi na
riai atsilankyti, nes yra daug 
svarbių' dalykų^ taip-gi atsi- 
veskit naujų narių. • • 1

O.Repšaitė, sekr..

CAMĘRIDGE, MASS.
L.DS. 8 kuopą turės svarbų 

susirinkimą vasąrip-Bebr., 25 
d, 7^ vai. vakare p. Lų^ecko 
salėje, 875 Cambridge st. Ma-, 
lonėkite risi nariai susirinkti, 
nes yra svarbių reikalų? Nepa
mirškite atsivesti naujų narių.

P. S. Nesivėluoltite, nes pra-. 
desime lygiai 7 vai. ' .

A. V., Pirm.

NEW HAVEN, CONN. ?

LDS. 28 kuopa laikys mėne- 
esinį susirinkimą nedėlioj, 24 
d. Vasario 1 vai. po pietų, tuoj 
po sumą!, bažnytinėje Salėje, 
295 St, John str. Visi nariai ir 
nares malonėkite atsilankyti, 
ant.šio susirinkimo, nes turi
me daug svarbių , dalykų -ap
tarti. Reikės rinkti deelgatą 
į visuotiną liet, seimą. Taip-gi 
gausite kožnas LDS. Kalendų-, 
rių 1918 m.

s Kuopos Raštininkas.
■ ~ ’ ——o—■—

COLLĮNSVILLE, ILL.
Vasario 2 d. čia buvo gra

žus vakaras, kurį, parengė S. 
L. R: K. A. 161 kp. Programą 
išpildė Liet. Vyčių 80 kuopa iš 
St Louis, Mo. Atvaidinta4 ^Už
kerėtas Jackus.” Nors minė
tos kuopos vyčiai jau žinomi 
kaipo gabūs lošėjai, tečiaus. 
šiame vakare geriau atsižymė
jo. “Valento” rolėje lošė F. 
Rpžaitis, “ otos” Liud. Ži- 
vaitienė, “Barb os” Ona Že-

i

r

nei neša, • kokius! tūpus mums 
paduoda kun. Kemešio 4‘ skrip- 
ka?” Ko jie nori, kadi seime 
visi suvažiavę lietuviai, nutar- 
tų-K ... ■ ■ . . .

Jau ne sykį iŠ knn. Kemėšio 
“skripkos” aiškiai girdėjome 
prie ko ji veda, , būtent,- kuria
mame seime anot kun. Kemė
šio turėsime iškelti reikalavi
mą prieš vigą pasaulį nepri* 
guimingos Lietuvos etnografi
nėse jos ribose, pabrieždami 
pilnas politiškas ir pilietiškas 
teises visiems Lietuvos gyven
tojams be skirtumo tikėjimo ir 
tautybės. Santikiai su Lietu- 
v. s kaimynais privalo būti, nu
statyti šventos teisybės dės
niais, pačioje Lietuvoje gi 
privalome vystyti krikščioniš
ką kultūrą, jos pamatais .pri
valo eiti visas mūsų tėvynės 
progresas. , , _ . , .Tai bendrai suimtos kun. Ke-!p?>dar?’. ne<n. 

mešio jniiitys, tai ieškiniai, tai 
jojo “skripkos” meliodijos ar 
pirmieji tik akordai, kuriais 
jis ragina mūsų visuomenę į 
seimą J r nurodo to seimo dar
bams apmatus.. Rodos kiekvie
nam mylinčiam Lietuvą ti do
ram lietuviui tik džiaugtis rei
kėtų, kad tokiam gražiam dar
bui šaukiami žmonės į seimą, 
ir tą nurodomą darbą remti 
reikėtų visa savo pajėga.

Tečiau, mūsų laisvama-. • 
niams,—savo tėvynės mylėto
jams, netinka tie apmatai, kun.’ 
Kemėšio “skripka” juos erzi
na ti ramybės neduoda. Ne
stebėtina! Jų kiti norai ir tik
slai seime, jų ir muzikė kito
kia. Ant savo balalaikų lais
vamaniai ką kitą tarška ti tuo 
tarškėjimu stengias! drumsti 
gražias męliodijąs liun. Kemė
šio* 4 4 skripkos.”

Jie sako, kad seimas ^šau
kiamas ne kam kitam, bet vien 
“suvienodinimui mūsų darbų,, 
sušvelninimui mūsų santikių. 
Tokiems ir tiktai tokiems tik
slams yra reikalingas seimas? ’ 
Sutvarkyti aukų rinkimą, ap
kalbėti visuotiną’mezliavą, su
daryti visų 'lietuvių sriovių 
centrą ant principo “lygūs su 
lygiais!.. ” Jei tiktai tokiems 
ęeikąlaiąs yažiuoti į seimą, it 
aušinti vien .burnas apie srįo-, 
ves, Jų švelnumus ir. lygybės 
principus, tai būtų daugiau 

A. M* negu juokinga. Jei nė matytu-

t

l

nių sykiu visi fondai, kurių 
vos-voš užtenka tik D-ro Šliu
po reikalams!.. Taip daly
kams esant nereikia stebė
tis, kad laisvamaniai nuolat 
gražias dainas dainuoja apie 
vienybę su katalikais, ir vie
nus jų—geruoju, diplomatiš
kai, kįtus—šmeižtais, pravar
džiavimais ir visokiais klerika
lizmais .kursto, kad tik vieny- 
bėn su laisvamaniais Sueiti.

Paprastas dalykas,—žmogui 
ištižusiam mažai ko gero nu
veikusiam, mažai- kuo naudin
gam ar visai nėnaudingam, vi
suomet yra labai naudinga bū
ti .vienybėje, ir tai principe 
“lygus su lygiu” su žmogumi 
daug veikiančiu ir daug gero 
darančiu! Tai išrokavimas ir 
gudnunas anos musės, kurį iš
tisą djenąsedėjo jaučiui ant' 
ausies ir jo kraują gėrė, kuo
met šis arė, gi grįžus naino.is 
darbo ir muse pasigyrė, kad 
mudu visą dieną arėva. •

Tokioje musių rolėje rodos 
ndr eiti ir 'toliaus pas mus 
laisvamaniai. Kad jie tokias 
roles moka pasirinkti, tai gra
žiai nuims parodo “Lietuvių 
dienos” darbas. Juk tenai su
rinktos aukos tai aukęs duos- 
nios katalikijos, ir jos pačios 
triūsu ir pasišventimu surink? 
tos, gi tas aukas užvaldė lais
vamaniai, ir taip pasidarbavo, 
kad po Šiai dienai Lietuva jų 
nemato,. Kiek naudos iš “Lie
tuvių dieųos/l surinktu pirigų pratlyvų1*

*

Stebėtina,, kodėl laisvamaniai 
neparinko dar “dalikatnes- 

• nio” katalikams vardo. Ne 
Lietuvos kryžių, šv. Kazimie
ro maišeliu tą. savo iždą reikė
jo .vadinti, juk katalikai labai 
myli šv, Kazimiero vardą, my
li Šv. Kazimiero dieną, ją tau
tos švente skaito, tai-gi grei
čiau pamylėtų į “šv. Kazimie
ro maišeĘ,” jo naudai atsiža
dėdami Tautos Fondo ir visą 
jį paversdami Lietuvos iždu 
laisvamanių rankose, kaip kad 
atsitiko su iždu Centralinio 
Komiteto" “Lietuvių Dienos.” 
Nesiginčysim del vardo, nes 
krikštynų tur-būLnebus! .. Ne 
tik del to vardo/laisvamaniai 
žada nesiginčyti, bet neveda 
ginčų ir del savo senojo prin
cipo “lygūs su lygiais.” Čia 
nustoja būti imperialistais mū
sų laisvamaniai, patys pasisa
ko, kad mažumoje būnant ne
valia, nedemokratiška valdyti 
didžiumą, aiškina kad 10 nė
ra lygūs 5 ir tt.- Trumpai kal
bant, užveda tokias pat san
tikių taisykles, kuriį patys 
pas katalikus nepripažįsta ir 
dele'i kurių po šiai'dienai jie 
neinejo į Am. Lietuvių Ta
rybą!. .

Tas tokias katalikams arti
mas ar malones męliodijąs lai
svamaniai pradeda zirzėti 
prieš seimo, duris, kad katali
kus ypač minkštaširdžius su
graudinus ir jųjų nuovoką pri- 
migdžiuš.. Su žmonėmis be gy
vos nuovokos, šu žmonėinispa
siduodančiais bile kokiam išve
džiojimui seime lengviausia 
apsidirbti. Tokių lengvašir-: 
džių laisvamaniams tereikia. 
Tuomet jie katalikų darbais ir 
suteiktais Tėvynei nuopelnais 
apkamšys savo veikimo spra
gas, sukinkę katalikus ar 
: <rikŠeioiiis-demokratuš į savo 
ųačių valdomus visokius “Lie- 
;uvos Iždus” ir ėentralinius 
srovių organus. Tai-gi iš ank** 
sto prieš seimą reikia gerai 
prisiklausyti mėliodijų leidžia
mų kun: Kemėšio “&ripka - r 
ir laisvamanių balalaikų* Tiktų “su-

ląisya* tuomęt arime būsimė suvysto- 
k ‘ . L—- " •

._ 9

beliutė, 4 4 Jackau ' J. Sima
navičius, “Šaltyšiaus” B. Ko- 
Kaziukaitis.

Taip-gi lošta 4 4 Dvi kūmu
tės”; lošė Ona Žebetiutė ir P. 
Lipmaniutė. Šis veikalėlis ir
gi puikiausiai suloštas. Publi-, 
ka prisijuokė iki sočiai. Po lo
šimui, Vyčių 80 kuopos ..choras 
po vadovyste p. A. Živaicio 
padainavo “Sveiki broliai,” 
‘•Ant kalno karklai,” “Bus 
mergelė man” ti Lietuvos him- . 
hą. ‘ Pertraukose deklemavo 
šios mergaite: Elze Živaičiutė, 
padėklemavo “Velnio išrądi- 
mąs” “Ūžia giružė” ti 4‘Mūs 
lietuvaitė*” Publika stebėjosi 
iš gabumo mažos mergaitės. 
Ir-gi keletas mergaičių vietos 
(Collinsvillės) padeklemąvo 
daug gražių eilių. Deklemavo 
šios p-lės: Leose, Elena ir . Ona 
.Norkiutes, Zose Mockaitė ir O- 
na Naujokaite. Dainavo porą 
dainelių .p-lės M, Žebetiutė ir 
N. Žebeliutė. Gabė tėvams už 

tautiškai savu vai
kelių?^ . .
* Publikos į vakarą atsilankė 
pilna svetainė; nekuriems net > 
sėdynių pritrūkę* Buvo, ne tik 
rietoB| bet ir apielinkės lietu
viai.
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i ( Kas girdėti lietuvią ktbiiJ0e.
Į LOW1LL, MASS. ' --- ------------ ---- “
j Cfcarį koncertas nusiseki.
i Nedėlios vakare, lerikų sve
j tainėje jvyko lietuviškas koū-
f CtrŪSy surengtas lietuviu vi%
> tinės* kataliku parapijos nau-
> dai,^ Koncerte dalyvavo Ha- 
!> » verhiŪ’^>Lawtenee^ba&iy* 
J / tiniai cĖdraL ' ’

Vakaro vedėju buvo' vietinis 
Meb. kun. OleknaviČius, -kur 
ris,perstatė kun. Praną Juškai^ 

\ - tį ii pamūridge, Mass... Kum 
Jųškaitis putoję savo prakal
boje ragino žmones mesti savo 
blogus papročius ir veikti iš 
vieno dėl labo Bažnyčios ir Tė
vynės. .

- Buvo apart .chorų ir daugiau 
svečių. Atsilanke kun. Pranas 
A. Virmauskis, Latvrencė’o 
klebonas ir Jonas J, .Rarhanau- 

. skas iš Brockton’o. Taip-gi 
buvo ir daugiau svečių iŠ 
linkių kolonijų,- kurie atvažia- 

r -yo pasįklausyri koncerto; -
j Koncerto programą vedė'

* Antanas Grigoraitis, gabus 
Lawrence’o; vargonininkas ir

Lį jšv. Cecilijos choro vedėjas.
Haverhill’io choras po vado

vyste. vargonininko Ainoriaus 
sudainavo - keletą lietuviškų 

' dainelių.. Nors Haverhill’io 
■Choras nėra skaitlingas, bet 

■ reikia pripažinti jiems garbę 
už gerą atlikimą savo dalies 
programo. Publikai jų dainos 
patiko, nes kelis kartus turėjo 
savo daineles atkartoti.

Pranas Jėškelevičius, vienas 
iš jaunųjų vyčių - Lawrence’o 
pasirengęs savo uniforme pa
deklemavo' apie Lietuvos liki
mą. ' .

Po to sekė duetas piano ir 
smuikos.. Pianą skambino p. 
Antanas Grigoraitis o ant 
smuikos griežė p. Kazimieras 
Umpa, kitas jaunas Vytis iš 
Laivrence’o.

, s Kvartetas* iš. Lapiene e’o, gie
smininkų sudūinavO ‘‘Anksty
bas Paukšteli.”

Kada Lawrencę’o merginų 
choras uždainavo “Čiu-čiu, liū
liu,” tai taip užimančiai dąi- 

‘ navo, kad beveik visą publi
ką užmigdino, bet publika, gai
lėjosi kada dainelė pasibaigė 
ir trenksmingu delnų plojimu 
reikalavo, kad dainelė būtų 
atkartota. Vieton to, -mergai
tės sudainavo gana ilgą veika
lą po vardu “Čigonai.” Ta 

1 daina galima sakyti buvo ge
riausi .iš viso programo ir 
Lawrence’o choristės užsipelno 
sau amžiną garbę atlikdamos 
tokį sunkų veikalą taip artis
tiškai.

‘‘Skambančios Stygos” 
. sudainavo pt Kazlauskas iš 

‘Haperhill’io.
Vyrai, choristai nenorėdami 

pasiduoti merginų chorui, vie
ni sudainavo — “Mintis ma- 
no.” /

Ponas Grigoraitis pasakė 
trumpą prakalbėlę raginda- 

teaas, kad ir Lowelio lietuviai 
susiorganizuotų savo chorą. 
Vietinis vargonininkas p. rizi
kas taip-gi kalbėjo raginda
mas jaunimą prisirašyti ir su
tverti chorą.

Suvienyti Haverhill’io ir 
. Lavrence’o chorai tada uždaL 
' navo “Einu per dvarelį.” 

Publikos buvo prisirinkus 
pilna svetainė.

. Chorai atvažiavo iš Law- 
rence’o special karu. Su p. 
Grigoraičio atsilankymu į šį 
kraštą pasimatė didelis judeji-

• .mas lietuvių jaunuomenės tar
pę. Mat jaunieji, kuriem^ ne
rūpi tvirkinantieji užsiėmimai

(* pamate Sau tinkamą vadą p.

BROORLYM, H. T.
Uibaigua Spaadoe lanitį. 

. ■ ** * ■ j , ■ ' - ■ ? - - " ■

■ ’ Sausio 15 d. buvo paikutį-
his Sp. Komisijos susirinki
mas. “IŠ viso atžvilgio buvo 
geros pasekmės. Daug pasi
darbavo: M. Są-gos 24 kuopa, 
Vyčių'44 kp., S. L. R. K A. 
42 kp., 135-134 B. D.* ir LDS 
12 kuopa. J * ■ , :

* Darbavosi maži- vaikučiai 
lenktines darant. Jiems bu
vo paskirta trys.dovanos, > iš 
vaikų . pasidarbavuviij- dali- 
giausia ir gavo dovanas it nuo
šimtį. - . . ' .

Jonas.Lensevičius 11 metų 
pardavė Kat. Sp'audosuiž $21.- 
73 ir gavo pirmą dovaną $4,00.

■ P. Abraitukas už $19.63
gavo $2'50. '

J. Kartavičiukas už $9.96 
gavo $2.00.

Prakalbos, surengto^ tik 
dvejos, -nes dėl stokos kalbė
tojų nebuvo galimą daugiau, 
bet vis-gi užprenumeruota 8 
kaf. laikraščiai ir viso kat. sp. 
praskleista už $126JįjO, tai Vis
gi didelis žingsnis pirmyn. . 

; ; Be tą pasiųsta knygų veri 
tės Ą6.18 Argentinos lietu
viams, “Moterų Dirvos” fon
dui $5.00. •«

Suv. Valst. kariuomenėj tar
naujantiems lietuviams- užpre
numeruota ant inetų “Darbi
ninkas,” ‘/Draugas” iri “Gar
sas.” Nuo praeitų metų Sp. 
Savaitės skolos užmokėta $2.20 

Keli centai, liko ir tuos nu
tarė-sunaudot geram tikslui, ? 
viso pasisekimo nuopelnaspri- 
guli daugiausia valdybai.

Daugiausiai. . pasidarbavo i 
spaudos platinime A. Drobišis, 
A. Judickienė, O. Bendaravi- 
čienė, R Tikaiža. Valdyba, 
pasiliko ta pati iki kitų metų. 

Reporteris.

, PATERSON, N. J.
Tankiai girdėt nuo1 nekuriu, 

kad Patersonas užsnūdę, ., ir. 
saldžiai snaudžią, kad Čia nie
kas neveikia visuomeniškoje 
dirvoje. Bet jei pasižiūrėt- 
akyvai į visuomenę,, tai gali
ma matyti didelį bruzdėjimą 
visose pusėse, j Teatrai atloš
ti, prakalbos pasakytos; kon
certai, kiti teatrai rengiami.

Vasario 4 d. pradėjo -Blaivi
ninkų kuopa -pasirodyt su sa
vo pajėgomis. Parengė pra
kalbas ir užkvietė kun. ’Valam; 
tiejų iš Waterburv, Conn. Pir
mą kartą gerb. kunigas kalbė
jo Patersone ir labai patiko be
veik visiems.. Rašau “be
veik” dėlto, kad labai gerai 
žinome visi, kad jei katinui 
priėš plaukus patraukt, tas 
jam labai nepatinka; taip-pat 
ir nelyginant žmogui papeik 
kokį nors jo blogą paprotį, iš- 
parodyk jam kokį silpnumą, 
;ai jau ir nepatinka. Nors 
čionai yra didelis skaičius to
kių, kurie nevartoja alkolio, 
pramogos visos (katalikų pa
rengtos) blaįpios, be Svaiga
lų, vis-gi yra ir tokių, kurie 
dar po biskį vergauja Bachui. 
Kalbėtojas aiškiai priparodi- 
nėjo, . kaip pasaulio gyvento
jai šiandien baisėjas! iš. mir
čių iš priežasties baisiausios 
carės. Toliaus kalbėtojas nu
stebino visus išparodydamas, 
kad daugiau blčdies, skurdo, 
vargo, ligų, mirčių padarė 
“korkds,” negu kulkos. .

Žmonių buvo pilna- svetainė 
ir visi labai ramiai užsilaikė. 
Tik išeinant teko išgirsti vie
no kytruolio balsą protestuo- 

kodėl nepavelino klau- 
Grigoraičio ypatoje ir p. Grigo- simų pastatyti. Turbūt buvo 
Taitis iš savo pusės parodė sa- užmiršęs, kad nebuvo disku

sijos rengtos, bet prakalbos. 
Kasžin apie' ką jis norėjo dis- 
kusuotis

• v

i
4

vo veiklumu ir darbštumu, kad 
jisai yra tinkamiausias vadas, 
vesti lietuvius prie tikrojo su
sipratimo ir naudingo veiki
mo.

Jonas Keras.
BURLINGTON, N. J?

Sausio 27 d. apsivedė R.. Ju- 
dieika. Vestuvės buvo 
dailios, smagios. 
Fondai sudėta $8..

■ I . ' ><■'
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. Tas pats.

WOROESTER, MASS.
•I ‘ »

Vas. x3-d; P. BĮ. 25 kp. ąp* 
vaikščiojo savo šventę ir buvo 
surengiis programą. Naujų 
narių prisirašė 13. Dar bųpo 
blaivininkų programai ketver- 

fge ir imbatoj/
G. J. 1

labai 
Tautos

»

* *V •* 
t

-.i
% i

<

r

■ t>

- >
f

*r

t 
jk

& Oi

jo dailų vakąrą. nikį bi£ 
yoda&g. Pin^natatraippąi 
pakalbėjo gerS. klebenta tam. 
P. *Sanrueaitis. Programų 
susidėjo ii yiaokių margumy
nų. Tarpe programą kįdHjo 
kun. Valantiejus apie reikalin
gumą mokintis, apie; švarų 
užsilaikymą ir mandagųapri- 
•ėjiiną. ■ ■*' < • ■;

‘ . . . • Mmtoo Nartfešlis.

‘ CĄMPDKVBNS, 
AYBB,MA«8..

r Liet Kareivių B karino*
menėje Draugijos susirinki
mas atsibus vasario 23, 1918 
6:3Q vai. po pietų (subatos 
Vakare) 303 Įnfantry Knights 
pf Columbus būildinge. Malo- 

' nekito visi į Susirinkimą pri
būti, nes yra labai svarbių rei
kalų. ? Pamatysime Hek^mūsų 
čionai dar liko ir likusieji pa
sitarsim apie savo reikalus. If 
pasirūpihsim savo sielos liki
mu. Jeigu mes visi kąip vie- 

: nas, stengsimės rištis Į Vieną 
krūvą, tai vis-galėsim , savoji 
reikalus .aprūpinti ir reikale 
Viens Įritą palinkstninti, sura
minti arba pagelbą suteikti. 
Kuris išgirsit apie ^suririnki- 
mą, stengldtės paklausti kitą 
ir jeigu dar nežino, tai duoki
te jam žinoti, nes. vienas musų 
būdas sužinoti apie sueirin^i- . 
mą, tai davimas žinios vienas 
per kitą.

L.«. S. V. D. Komitetu.
.................... ■’ it i

į CLĖVELAND/ OfilO. ,

Sausio 23 buvo LDS, 51 kuo
pos susirinkimas. Baliaus ren
gimo komitetas išdavė'rapor
tą ir pasirodė, jog liko gra
žaus pelno. Kuopa labai auga 
•ir ūmu laiku turėsime kokį pu- 
santro šimto nariųA Subrinki
me buvo kilęsklausimas ar. kas 
iš narių neprisišliejo prie Stra
zdo. Pasirodė,, jog J. ‘Brazau
skas, buvęs „narys • pastojo 
klapčiukų pas Strazdą. ■ Nors“ 
jau buvo - nemokėjęs -už ketu
ris mėnesius ir todėl pagal tai 
jau. buvo suspenduotas/ ; bet 

■ kUdpamūtare jį išbraukti. Ta
sai vyras nepastovus; mėtosi į 
visas puses. ’ Buvo net prie Ui- 
doblistų prisirašęs. Toliau, nu
tarta prisidėti J aukomis prie- 
Kareivių Globojimo Dr-jos. ‘ 

Sekė valdybos rinkimai. Pir
mininku liko Adolfas Kanover- 
skis, pagelb. A., Grigalius, raą- 
tihinkas V. Buhta; sekr. A. S. 
Kulbickas liko antru sykiu. Jis 
yra uolus veikėjas ir pasitar
navęs kuopai, Pasidarbavo ir 
tarpe apielinkes lietuvių. Ka- 
sierius liko senasis, kurs ge
rai pildo savo pareigas. Yra 
jau išauginęs .kasą iki $100. 
Kasos globėjai liko M. Ardzi- 
jauskis ir K. Mišaučius. Ga
lop senasis pirm. A Žalędonis 
pasakė prakalbėlę, linkėdamas, 
naujam pirm, pasekmingai ve
sti kuopos reikalus ;per šiuos 
metus.

• k

Sekr.

; i 
j* 
rtjo ląbai puikų *r*karą w į- 
▼turiu pv?gnuną. To v^uuro 
Gedėju buvo J dfllmua. t*o4<h 
tai buvo aulottas vuHuįta 
“Gyvenimo KryMafc;^ “Šri 
Sesutės,“-—atliko p: O.RabfiU’ 
tė ir M. Simkiutč. Raukui tai-

galę sekė dęklemącijoa ir įaį* *DįdŽiųių choras tąipįgi 
dinimas “Dvi Kūmutės“.” gjdgji ąavo damomis. ‘ ,»

< Ant pabaigos padeklemavo] / Jaunieji ir-gi netofc/pąsįlĮM 
pde M. Kelšaite 4‘ Vakaro-už^1 nuo>didŽLUjUr ries jie sąyb pėp- 

 

bąigimaą.V Rrogrąmui «žsibax^ 1 statymu Šio vakaro. užsipelnė 
gus buvo lietuviški žaislą!.[pagyrimo. Jųbuvo 
Prie to vakaro surengimo dau- Lų grynai lietuviškomis ' • žais
liausiai pasidarbavo du mpk- j memis ir dainomis ir nč vienas 
sleiviu šy. Bedo“KolęgIjos,^tai Į įš publikos žiūrėdamas į savo 
yra pp. J. -Kliu * ' “ vaikelius atsiminė davo Įinkri-

■ džius. mas jaunystės' dienas Lietuvu
ū^jp^ prie j jė. Aktoriai visi-s’ąvo roles

pažymėti' ir tai, * tinkamai atlošė * pąsireągę lie-
Valley nors, medi tuviŠkuose kostiumuose.
parapija, bet paaugančios' jau- l P-le Domicėlė Jokubauskai- 
nuomenės yra nemažas būre-Įtė, “Agniųtes” rolėjė labįau- 

šiai a^i^mūjo--;-K-^— 
šv. Bedo kolegįjos moksleiviais'! Tarpe vaikinų iabiausiaį at- 
darbuosis iŠ vieno, skaip J sižymė jo Pranas JeŠkeleyį'čius,
kun. Deksnis kad darbavosi “Petro”. rolėje. 
tai galimą fikėfiės kad ateity. . Kazimieras Ump 

ije galėsifn ąusnąukiį gerų vai? relėje tąr buvoti 
"CJVl'fr - ■ . . ri W n Z'

■ ■ ♦ t . fc M-M y <,»■.,
Parapijono Sūnus. | ras humoristas.

^ASRINGTON, CT, J

Subatoa vakare)*! 
vietinis “ Jri|nųjų. Q , 
Pnmrilkima pirąpijbs po va
dovyste Ą, Grigpraičįb, vaL 
(fam t'ldnlBitaioe Dienos.” Pu- 
blBos atnilMukA arti M 
tai Mo miesto * istorijoje * dar

Utfėjo perstąfymėlį.,. yisų

$ V, ? 
iglį ^r. urvų 
pariimėjo ir 

Mvo oęgąnizuotomiM spėkomH 
S. V. armijoj pasirodė. 
J Tasai jųjų gnrids darbas 
neduoda mums namie pasiliku- 
siems<ramia pamiršti 
pie mūsų brolius“ esančius & 
V. kąriudmeriėj, Todėl mūsų ; 
kclphijds lietuviai jau paiskyrč ’ 
tam t&Blui tanitetft iŠ 
W ' S * ’

. Amerikos Liet. Tautinės 
Sandaros 24 kp., ^Bv, Roko ir 
&vv Kazimiero, feietį Moterų 
Nuolatinės'1. pagelbos Panelės “ 
SvęhČiaurios. "• * ,
, Minėtų Dį-jų atstovai turė* j 
jo savo susirinkimą Tautiškam ' 
;Name sausio 29 d. ir nutarė 1 
kreiptis į Motutes lietuvių dr- 
jaš podrauge ir į plačią visuo- ’ J 
menę per lietuvių^ laikraščius, 
idant, visuomenes veikėjai ir 
rietuvių, dr-jos atsiliepfųvvieŠai 
per laikraščius apie reikalin
gumą ir naudingumą S. V. Lie- ' 
tuvių Kareivių Globojimo Ko- / 
miteto. 'Būtinai mes suran- . 
dam reikalingu: ■ r - - •

v L Rinkti teisingas statisti- ‘ 
kasj kad reikalui esant galė- 
tume prirodyt kiek mūsų bro- 
lių dalyvauja šioj karėj.. . ....

2. .Kad lietuvių Kareivių ga
lėtume aprūpinti dvasinius da
lykus, tai yra su knygomis 
ir. laikraščiais. . -

į >3. Lietuvių Kareivių nuopel- 
+nųš arba jųjų užtarnautą gar

bę, , nuo svetimtaučių pasisa
vinimo apginti.

4. Kad-nuo ištautėjimo Lie
tuvių Kareivius apsaugoti.

• 5, Ir suteikti jiems .varge e- 
santiems brolišką^pagelbą.

Taigi gerbiamieji visų ko
lonijų lietuviai malonėkit iš
reikšti savo nuomonę apie rei- 
kąlingumą ir naudingumą S. 
V. Lietuvių Kareivių Globoji- 
indį Komitetą Jr t. t. . Mums 
ro'ddsi, kad jau ilgiau nebega
lime veikti, nes ir taip perye- ' 
lai.pradėjome, o pakolei- susior- > 
gaMzuošimė, . tąi dar toli nusi 
t§s- * \

Mikolas Abračinskas, 
Andrew Kasparas, 
A. Vaitkus.

, , ĘLIZABETH, N. J.
Vas. 10 d. Vyčių'2$ kuopos 

artistai sulošė čia “Katriutę” ■ 
ir “Žydas Statinėj.” Artis
tai savo roles atliko gerai. Pu
blikos buvo labai daug, beveik 
pilna svetainė' Tarpe aktų > 
vietinės mokyklos mergaitės 
padeklemavo kelioliką puikių 
eilių.

• Svetys.

GARDNER, MASS.

Yąs. “7 d. sustreikavo pieno 
kompanijos darbininkai. Rei
kalauja algų pakėlimo ant 30 
nUoš. ir unijos pripažinimo.’ 
Darbininkai norėjo geruoju 
susitaikinti, bet darbdaviai 
neklausė.

’ Šiaip darbų čia yra daug. Y- . 
ra kėdžių ir vaikų vežimėlių 
dirbtuvių. Darbininkų padėji
mas blogas,—algos pigios, ap- 
sėjimas bosų nemandagus, rei
kia darbe skubinti. .

Nemuno Sūnus.

ATHOL, MASS.
LDS. 4 kp.’ savo susirinkime ■, 

vas. 10 d. išrinko delegatu, p. 
A. Baronų į lietuvių visuotiną 
seimą. Šiuomi pat laiku bu- • 
gūsiam T. F. 12 sic. susirinki
me nutarta siųsti į minėtąjį 
šeinių delegatu p. J. Jasinską, . 
; Manoma, kad ir daugįąu vie- - \ 
tinių:įr-jų paims tą pat pavyz
dį ir nuskirs savo atstovus^

A.. L*-

pijo s fuw-
. kidB^priejo, 

čTabar.priUeido pinigus ir 
neturi šalinh&g, -

Vienas btmerius-buČernin- 
-kas bbvo Strazdo šilininku ir 
Jam rūpėjo žmones vilioti prie 
jo. Khįemgi dabar sųnku gau- 

v tąi;tas’bųčėrnim 
Jdį žadėjo t koslųm^aiū^po 
syarąrnukrąusį jei’tik prisidės 
prie Bet nei tąs ne*
gelbėjo. Tirpsta joj ‘parapiją, ’f 
kąjj) cukrus vMdčfiyje. Dabar 
Jau’k^riūa . ir ; savdj kanarką 
parduoti, kad turėtt-iš ko gy-

’TJ; ■’ - ;--į ’•
į _ Nčženai buvo surengęs4 prą- 
kalbas ir žadėjo. paąiaiŠkinti 
■tame, kąą apie jį buvo rašyta 
J ‘Darbininke ’ ’ jr ''“Drauge.’"r-. 
Šakop jog, 'prakalbų Jsafcyį’ 

ją|ejo * labai Jgirias ir .žinoma 
; <^kuš.ĄtflmlbejA .Žadėjo pirk
ti bažnyčią, bet kalbos apie tai 
jan nutilo, J • - i ' 

Mačiau “Darbjninke” jo gi-
-miMai^ią^Ą^
duoti jo adresą. Gal jam as> 

;: meniškai J niekas nepasiuntė, 
tai čia indedu: -1108 fe. 77 st,, 
ęieveląnd, Ol(io. ‘ ,

\ • Kupstas.

I.d^JE:iX.MASS;
• - - ■’ * - * -K

/■Susitverė nauja? choras.
Panedėlio vakare, pobažny- 

tinejė svetainėje čia įvyko pa- 
japijos fėrai. Ant fėrų atsilan
kė gražus būrelis jaunimo.- Tą 
vakarą buvo pakviestas pakal
bėti p. A Jį Ramanauskas; Lai?

9 d. 
. Iv.

Jurgio” 
ftingįs^o-

/dŽmus valkai IŠ ’3& huvęį ge- ^
-•* '1 f

Kiti kurie užėmė 1 svarll^- 
i , yvASRiflCrTUM, UT. ,j nias roles; ir jas; gėriii 

; Ši lietuviu koloipja nėra < didumuAet te pag^f^' 
ti veiklumu. V^ 
gos atkako fiiūsįkolonij on veL le^eL. Edvardas^Valm<a atša
kius darbininkas siuvėjas Po-t,. tannkas į xwuuanau»Kus.um-.
vilas Krikščiūnas. Pasimatęs [ ^nelio Jono ukimnkes yyro- p -Ramanauskas pasa-

Įrita senele “Sonhi- kė bet gražią prakal-

vickaitė: p-le Marijona"V&• • ir«ū t
g

ę, ’ ’ gražią sodžiaus mergat- 
. “ Jiėvutes” rolėje lošė p-lė 

gal ir <&gw bus sutverta.- 1]?<?"dro“at®’ P'1?’
- liiujas^ lietuvis.yra ptanosf^011* 
Mėsos siuvėjas ir kartu gabus ; ,J®uk.eT};
muzikantas ir veikėjas. Sėju- ?!a3 4ęaIPo se.nįS ■
simė &a veikti. - . . ■' zinTa «eral ir

BW gerai, kad ptaašariop gerai supra-
atvažiuotft čion daugiau Jieta- Į savo, roles svarbg, tekama!
vių. Galima gauti gerą darbų MPetState. 
ant fermą... Gyventi sveika ir., *>W1
linksmai; Vieta daili. Ūkiai t 'tnrie -dalyvavo^ame pefsta-

gerai vedami. Lietuvis E. XI*™3.p-les; Antamna 
Krikščiūnas turi,savo ftanę. 
L. Krikščiūnas yra garSustau,| ^°?a ■ KaeĮnomute^etrone- 
zikantaš, Washingfeno beno « Doyi^mute,. Manjona Zą, 
vedėias Benas susideda iš 28 -hevĮcmtę, Marijona Milosevi- 
vedejas. Benas susideda iš ja u. .Elzbieta Valeckiutė, VI. 
ypatų. O dabar .turėsime• sa- z. J At J- g tt t+aJafikeleviciute, Elzbieta Valte- viski siuvėją. Pavasariniust 2. TT. ;nute, Alena Staklioniute, Ona siutus pasįąs hetnvis ir gražiai M . a . {u 
visi pasipuošime. ‘ . m -

Taip tai bus darbais ir sma-. 0!*^ Valangeviciute. -Taip- 
gumu vaisingas gyvensiąs f j**"*? P-mn Petras Dovi- 
natekes ’ ' ' Į doms,. Antanas Baronas, Pet-

A. Kriščiūnas. Erijas granas ^ivas,’ 
. • Pranas Stundzys, Petras Va-

KINGSTON PA \ I Imškas ir Julius jeskęlevicius.

Tarnas Šeimis, uolus tęvi- Daugiausiab priklauso gar- 
nainis ir leidėjas ir redakto- bes uz A tokl PulklJ vakarS 
rius laikraščio “The Lithua- varSonmulkūl
nian Booster” Normai moky-| P-Antanui Grigoriucim. 
Idoj turėjo prakalbą apie Lie- 
tuvą ir lietuvių tautą. Apie 
tai buvo paminėta laikraštyje 
“The Moming Press.”

( SČRANTON, PA.

Vas. 3 d.- čia buvo LDS. 34 
kuopos prakalbos. Kalbėjo 
Kazys Pakštas. Aiškino apie

*

'i

t

v

ęytfr’*
ir •' •'

kė trumpą, bet gražią prakal-

• v*

Tėvai turėtų džiaugtis turė
dami tokius vaikelius, nes ta 
garbė, kurią vaikeliai savo 
darbu užsipelnė^ tai lygiai pri- 
ldauso ir tėvams, kurie siun
čia savo vaikus prie gerų mo
kytojų ir liepia jiems mokin- 
ties to, kas .šventa ir dora.

Lawrence’o 
toliau tikėsis,

Lietuvos laisvę. Antru atyė-1 kantrumu kito 
ju kalbėjo apie bolševikų dar- Į; vakarėlio, 
helius Rusijoj.

f J. Z.

. GRAND RAPIDS, MICH.
Vas. 10 d. šv. Jurgio, dr-jos 

salėj buvo graži pramoga su 
plačiu programų. Žmonių 
juvo veik pilna salė.

Mūsų vargonininkas-p. V. 
Staševičia ketina apleisti mū
sų koloniją. Neteksim uolaus 
veikėjo* 
: Čionykščiai lietuviai labai 
rūpinasi apie New Yorko Sei
mą. Rengiasi siųsti delegatą.

Klausytojas.

RUMFORD, ME.
r * v

.“Laisvės” No; .8 patėmijau 
korespondenciją. Rašo, .kad 
soęijalistai buvo sumanę, liau
dies namą. Teisybė. Bet ne
turėjo pritarimo, nes jiems 
vedant kooperatyvišką kepyk
lą ji subankrutijo. Dalinin
kai negavo nei po centą; To
dėl jų sumanymui statyti, liau
dies’ namą niekas negalėjo pri
tarti. Tai Šv. Roko dr-ja ė- 
mėsi liaudies namo statymo ir 
pastate už $19*000. O anos vo pašaukti tie patys vyrai į palikta iki kito, susirinkimo, 
korespondentas rašo, kad rum- « v .. .s-
f ordiniai neturi nei namo nei 
bažnyčios, 
taip rašo.

Ar jis aklas, kad
»

«
*

h

t

ir tokiu, būdu eiti prie gerovės. 
iLi_ 1—K • T-~ J. T_ —--II—

yra būtinai reikalingas clioraę-. 
Ragino jaunimą dėties prie 
choro, <Kada p? Dzikas, vieti
nis vargonininkas tam sųma- 

■ nymui pritarė, tai / prasidėjo 
.tvėrimas1 naują choro. Tą vo
ką, prisirašėsuvirš 3Q. jaunų 
vyrų-ir merginų.-‘ Pirma repe
ticijos bus ‘ kėtv.efgo vakare. 
Galima. tikėtis/ kad. neužilgo 
ir: mes galėsime^ pasigirti savo 
choru; . *' J •* ; * '

Po prakalbos p. Ramanaus
ką, vėl tęsėsi f erai iki vėlu
mai. Taip-gi- ir utarninko Va
kare buvo f erai surengti vieti
nio’ klebono kun. Oleknavi- 
čiaus. -

Kasper Vienas.

<« >■

*#

f i

1 
' 1 

‘ i

J , ,

f

z
!■ e- *

***

gyventojai ir 
lauks su .ne- 
tokio puikaus

Jonas Keras.

MANOHESTER, N. H.
Sausio 28 d. buvo vestuvės

Vincento Olkoviko su p-le«Joa-[ p. BĮ* 24 kp. Kalbėjo klieri- 
na BuČiute. Vestuvėse su- kas J. Bakšys. Labiausia tai- 
rinkta gausi auka Tautos Fon- kė į moteris, kad jos auklėtų 
dili būtent $52*28. Geros klo- kūdikius blaivybėje. Mergi- 
ties jaunai porelei. noms patarė netekėti už gir-

R* K. | tuoldių. '•*■•• v

NEWARK, N. J. . ... Vf?;,4 *'■ j?"vo ęjįbalsuota
Vas. U CdlnM*Čo. Čtabi-H «neieltaasaliunų. Per- 

įlinkai, skftiiiinje apie 50, bn ne.buvo sutanų n- Šiemet 
Vo sustreikavę ir reikalavo pa-' aU^emis.
kelti ant 3c. "valandoj* Bosas Vas! 6 d. buvo susirinkimas 
pašaukė,du vyru, o ldtieins pa-1 šv* Onos dr-jos.? - Tarės apie 
sake grįžti dbbti*5’ Vėliau bu- siuhtimą’deiegato į seimą, bet

W. '•...1-4 k -• • -i > • <i <- k: £• *

ofisą tartis apie mokestį. Likę Paskyrė $5 Tautos Fondui, 
darbininkai sutiko^ kad būtų | kaip auką Lietuvių Dienos ko- 
pakelta 2c. ir pradėjo dirbti, vo 4 d. Išrinko. 3 delegates 
Tai-gi nebuvo pili os vienybės. I dėl veikimo toje dienoje.

1 S* J. M.“4" . ' K. G.
k-. *

ATHOL, MASS.
' Vas. .3 d. buvo prakalbos

f
♦

k

"s V

^2

f

4
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CLEVELANĮ), OHIO.
•Žinutės iš Clevelando “Dar-1 

binjnke” sulošė -svarbią rolę 
tarpe vietinių lietuvių.
’ 1) Apvalė katalikiškas drau
gijas nuo laisvamanių . - '

2) Nurodė žmonėms kas do 
pabaldos yra Strazdas ir Mic
kus.

3) Sustabdė išnaudojimą pa
rapijos šv. Jurgio, per laisva
manius. Norint laisvamaniai 
protestavo Vienok katalikiškos 
draugijos priimtino sugrąžinti 
parapijai.prigulinčius pinigus.

4) Pertikrino Clevelandie- 
čius kiek yra vertas laikrašt- 
palaikis “Dirva.” žodžiu sa
kant “Darbininkas” sutvirti
no CIevelandiečius 'nuo sūiru- V. ‘cių

Clevelando Salės Bendrovei 
ir-gi laisvamaniai įvarė ligą* 
Kad padengus savo netaktiš
kumą, bėdą suvertė ant kle
bono ir vieno iš šėrininkų, už 
brolišką perspėjimą. •

Galutinai išgalvota panau
doti bažnyčios sakyklą, kad 
klebonas užtikrintų^ :.nekl^L 
dingumą, jų gaspadoriavimo. 
Klebonui to nepadarius, gąs
dinama tolesniais žingsniais. 
Ar tik ne pasauliniu teismu? 
Manau, kad K« F. J. H* ir to
liau nepatingės prirodyti da
romų maištų tarpe C* L. & B. 
šėrininkų .per laisvamanius, 
jeigu jie neužlaikys patarlės: 
“MindyourpAvnbusinesš.”

' . • ' Gerai manantis.

’ NASptA, N* H*
LDS. 65 kuopos - sus it ink i- 

mas įvyks 24*vbsario, tuoj po 
sumos pobažfiy^hėj salėje* Ma
lonėsite visi nariai atsilankyti.

D. S. >ugailiūt«,

LAIŠKASĮ REDAKCIJĄ. 
Gerb. “Darbininko” Red.*—

■ ■•“Darbininko^ No. 15 yrą 
neteisingą žinia mane nŽgau- - 
nanti. Sakoma: “Socijalistas 
įkliuvo,”būtent A. Dambraus
kas, visai netiesa. A. Dmn- 
brausko niekas neareštavo ir į 
“ Šaltąją’ * niekas nevedė. Ma
tyti korespondentas,blogos va
lios, kad jam ir mano tisai už* 
kliūva.

Su pagarba ■ •
_____________ _ A. Dumbrauskas.

” LDS. 65 kp. įąšt. Athol, MassL t
T ■- - ___
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b*ų hprfpafin# «d tadttnfc &r- 
bu. Gera* ir 
uMitamtM ir uimoktatia gtrA 

Ataišaukitė tuojaiK w

15 Lmralk St, Mjddleboro, Mm 
(364) k

r. '.y’’ ...i>w<■*»—i t" ■ * .

1 Vianaypata ra&jo Įmano ran- 
j kaa'labąi avarbiur dokumentu*, 
Įkuria paMfM* p. Juozą Kurapką 
M Suvalkų gabį Kalvarijos apg- 

Į kričio, KrokiUukio valačiaus ir

___ Stabarą _
J ..rtaur... F ' •

t

>

•*

y
v

Įį^V«o M «L ,bafefrtijrfj*Į
E/ iktuvių^eaMje buvo joė»tednis| . . _
E pm :mvWk«

kuopai jRMirinkuiute. ' I .
r; . J iu*iri»ki»» *tMląpkė ne-Į* IMKIME B&MA 
f / dtugUuuiA narių., * * Į .
y / .Pjxiniųu*ia Iktvo skaitytas &«. J<w BkBn^diMtrNUivLj 

protokolas pereito sudrinki- |nįnkų Drangijoa nmpriirtriiatei __ ____ _
mo» beariame buvo kelėiaplbttvo; vaiario ■ .*

. neužbartų dalytų. Aptarus •
; ir ap«vim$iuft nebaigtu* tūim Daug buvA ta?

kalne, buvo skaityta pora lai-1 rimų., Atrilaųkė delegatai M 
škų. Juškai,, buvb' vienaa iš (kokios tai dhhjįpjoB jr prabte 

' centro blaivininkų^ kuria kvite ta, kad: n#ri . suvienyti katali- 
$a kuopas parengti bliriyjnin-1 kų draugijų au tanfininkų ’jjk 

. k(f. ravaitg, Kadangi, MtteųĮyieu.guboti Metprius karei^X^[pttaūi^wt^nąlioajšmotai*k*fpLA« kuopos* geriausio,$ pajėga bu-|viw. ^okioA draugybė; ar Baston, Pa.
vo išstok »Wi teateo;. W; 
ktiris“ atsibuvo d. sausio Žjįr Buvo ineŠta shmažžhti na- 

‘metų, tad npįstenge ^eureng-Įriums mokesnius nuo/Sfte w 
ti Blaivininkų Savaitės. ®ai Į3^M?asai iuęšįmas sutaria 
vietoje to> sumanė laike gavę- svarbiu,, bet dek vėlaus laiko 
nios surengti prakalbau i beiIatidėtas ant toliaus.*.

/paskaitų^ ’ į / ,-... ; Į Paskiauspriėjoprie svarsty-
* Toliaus buvo., įnešta ir pa- moapžteywdtin| seimąį kum 
remta, kasilink busimo Lietui|įvyk$ kovo M jr Wdįenų 
vių Visuotino Seimo kovojyork’į Buvpdgos diskusijos 

! 13-14 dd. ir siuntimo delegatų] kjek delegatų rinkti. Pagaliaus 
,;.į<eimų> * // , ; "— parinkta4: .. *• '.i/Tp ■“

/^^^lusųJįMvminkį kuopa ne^f ' • -p / 4 
p~ cdidSaušia*. "foš-tik apžeT(įwf
> ■ riu tori, tai ir nutarė siusti į 

seimę tik .vieną delegatą, .j i-n
1 ‘delegatus Išrinkta p. P. Grin- Marijona Bn ^to, „ .

- • kevižius ■ - - - - - Delegataį-gal mažokai įžnn-
- Taip-į tavo iftnott ra&<fe. *»

■ : tai apie buvusi teatrą sausitf ^“S8- ‘F v'/400 °anIi.' 
mėnesyje. Pasirodė, jog gry.|•* -*1® dfeugijos priMauso»^j®ai, 

. no pelno liko $10.00. Sustota: ir lygu balsg tani.
.. ......kimas nutarė tą veikalą po Ve- . • .abai demokrafaštai draugi- 

•■ k lyki: atkartoti. ja pmelge, įsunkdama, dęlega-
; f!, Tai-gi p. Pr. Strakauskas k

- parkaite iš knygutės apie ken- L. Ijlld?VP?'.sY; ,^ty° 
ksmingumu • svaigalu ir ApieJ draugijai au-

. naudingumų blaivybės idėjos. P“ 1 • , . ’ «.
s . Susirinkimas* likosi tuomi pil- L MNatys.

nai užganėdintas. Tuomi ir .
BUS MENKAIS DELEGA-

~ TAįĮ įji^< - 
. Vyrių 17-tos’’ kuopos susirin
kimas bus;hedėlioj, vasąrio 24 
dienų sv. Petfo parapijos’sve
tainėje. Prasidėsvdlk jio 
ipietų. Bus, rėnkami deelgatai, 
į sėipių:- Malonėkit visi nariui 
atsilankyti. . * *. 4 į

Valdyba.

SVARBUS PRIEŠŠEEMINIS 
SUSIRINKIMAS.

Nedėlioj, vasario 24 jdienų 
tuojaus po pamaldų šv. Petrų, 
parapijos svetainėje įvyks L. 
D. S. 1-mos kuopos susirinki
mas, kuriamu be aptarimo 
kuopos reikalų, bus renkama 
delegatai į Ne.w-Yorko seimų. 
Visi nariai būtinai ateikite.

Valdyba.
. —----- ..

FEDERACIJOS KOMITE
TAS SIŲS ATSTOVUS J 

UETUVIUSEIMĄ 
NEW-¥0RKAN.

Vasario 26 dienų utarninke, 
parapijos svetainėje bus nepa
prastas Federacijos Komiteto 
susirinkimas. Rinksime dele
gatus į New-Yorko seimų. Tar- 
simės apie kitus svarbius rei
kalus. Visi narjai į susirinki
mų malonėkit' pribūti lygiai 
7:30 vai. vakare..

Valdyba.

■t ‘
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■j*

. . —» «h Pta p. j.
M* #1 «E»lfe»te Dabotai,

na. Puikai kilo dlektnijt* <fei| *5* neitao prakirtu įlO.OO dovanu,
neleidfata ufeidSti salota ' . KUN. J. RASTOTIS,

A

M* 
h

i

ė.

w

£ 4

*-

_■»
J

ta tffe kadjSŠii “apiviestfi-P**frWMiB«ąįA- L. '

b-rfas, V, ja2tw% dar M »«* *•>&>&* , llaįPtart. lwto:' VokUuį* ir 

Ii nuėję s«t>atoJ,,:vag.
gerokai išsitrarįkl ilk J 1- 2r - 1 |Rwdjo« R«vdfiūrij». Įliustrdotoa

gavų dte poMgarų net kepu- j sesers
reąprieš žydų numaukė. De-|ęERNIAUSKlufeS gyvenančios Į - NEDkLtOSvak, vuš. 24 d., 
lei to susirinkime bųyo.gin^d.. Vilka-: Goncordio salėje, AVašhmgton ir
Pirmininkas patarė/ kad Sam-lNorthamptoii Šts„ AVilkes Barre,
operaciįęs nariąms ne cigarus | frgOtefcM itsiliėpti žiuo | Pa* * ? '
iŠ smuklininkovak., vas. 25 d. 
koopApijos 'krąutuvėik Kovod, M-val^aČkauskio salėje, Mahanoy Lity,

' -roozAŠ Vedęsis pustauW»>, feet 
>pes y tej»wrodd, « MKPš. •

r

t

3

,  - «

Užbaigta susirinkimas, f ų . 
^Pąnevežiatib.

. ..

DISKUSIJOS.
Nedėlios vakarų, vasario 17 

d., 7 vai. vak. šv. Petro bažny
tinėje svetainėje atsibuvo dis
kusijos, kurias surengė LDS, 

'. 1-ma kuopa. Susirinkusieji 
1 ’ , padavė diskusuoti temų: “Kas 

geriau ar apsisprendimas ar 
neprigulmybė. ’ ’ Nors ir buvo 
sunkus dalykas vienų ar kitų 
pusę palaikyti, vienok visi 
stengėsi savo pusę ginti. Pa- 
diskusavus porų valandų, išė
jo su tokia rezoliucija:

“Taip, kaip buvo prirodyta 
naudingumas pilnos neprigul
mybės,

Kaipo nebuvo prirodyta blo
gumas pilnos neprigulmybės,

Kaipo buvo prirodyta blo
gos pusės apsisprendimo, tai
gi išrandame, kad ta pusė lai
mėjo, kuri pritarė neprigul- 
mybei.”

Į diskusijas buvo atsilankę 
.. . svečiai iš L. P. Blaivininkų 

kuopos, Vyčių ir Moterų Sų- 
jungos.

f Pozityvę pusę reikia pagir
ti, kad nors ir buvo gana sun
ku tų pusę ginti, vienok su fak
tais gerai atsispyrė. Pasirodė, 
kad mūsų broliai socijalistai 
pritaria apsisprendimui ir ku
rie buvo atsilankę plojo ran
komis, kada aiškino taip, kaip 
jie skelbia, tai yra nepritarė" 
.neprigulmybei. Bet kuomet tas 
pats kalbėtojas atsisuko į bro
lį Kapsukų, tai jie tuojaus ke
purę ant galvos ir išsmuko 
lauk per duris iš gėdos ir sar
matos.

Tokie vakarai ištikrųjų yra 
naudingi, nes yra proga žmo- 

. nėms prasilavinti kalbėjime. 
Atsirado keletas merginų ir 
viena moteris, kurios ištikro 
nustebino visus susirinkusius, 
kaip pradėjo ginti negatyvę 
pusę. v

Vakaro vedėju buvo ponks 
J. Glineskis. Sūdžios buvo Pr. 
V. Štrakauskas, Pr. Virokas ir 
P. Giedraičiutū.

Viskas pasibaigė gražiai,.vi
si likosi pilnai užganėdinti iš 
surengtų diskusijų: -r

; • SakuspuK.

Saldžiausios širdies V. Jė
zaus Draugija į Nevr York’o 
seimų išrinko t delegatu p. J. 
Mikalauskų,

>

i

l

*

■ A *

*

D/Lbt

' VALDnOI ADBB1AZ.

*sC^Krm3te**SSZ VjOB-PIgM. — PraMS Tetekta,

_ l?8W;teteteiteteMm 
FINANSŲ RA*T, — 8t Norite , 

:. . ,-W ^Amtete te. te Btete lfate. 
KABlEltlUS 4^ Andrtajm Zalieckas,-

llb Domėn te. So; Booton, Mass.
M L. K-M* Botet 

tote Msm. Įtiko telnmdnitef tuii- 
rinkimtm W antrų ned«ldi®«į 
Hėkrienii niėnerio 2 Yri. po piritu 
164 Hanover St, Boston, Mate, 
Mrionękite visi ateiti ir daugmi 
naujų narių su gavint atsivesti.*

' ŠVt JOMO MVANGELISTO
BLArmiNKŲDR-JOS 

80?BOSTON,MASS.
VAIDYBA*

-** Mottėjus Žiobs, 
l < Malden, Mass.
VIOE-PIRM. jonas Galinis, .

20 Wlnfield St, So. Bteton, Maus. 
PROT. RAŠT.. — Jonas GlIiiteW

282 Silver Str., So. Bostop, Mass. 
EBOT. RAšT. — Marijona Brikaite,

46*. Vate St, So- Bteton> Masm 
FIN. RAST. — Povilas Petrauskas, >.

28(k Fifth St„ So. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andrlejuė Naudžiūnas,

10 Wlnfleld St, So. Boston, Jiass. 
MARŠALKA — JonasUrbonas, 
. ' 145 Silver .St., So. Boston.

' Sekantis susirinkimas bus kovo 
174

Draugija.1 hiko* susirinkimus kas 
trečių ' nedeidlpnl; kiekvieno - menesio 

IhBtt Vai. po pietų Bažnytinėje Srieje, 
So. Boštdn, Mas. ^Draugyste th- 

ri narių apie 500 abiejų lyčių, nuo 16 
iki 45 taetų. , Pašelpos Išmoka j savai
tę: vyrams po .$7.00, moterims $8.50; 
pomirtinės narui draugystėj Išmoka 
|150.00r 6 dabar jau nartai svarsto kad 
butų.$200L00. Vlršmineta draugyste y- 
ra viena iš didžiausių ir teisingiausia 
aprūpina sUvp' nąrjus. - t <

| PR. J0HM M«cD0NNEI1, M.D.l 
te Gritef iMttviuMf
■ Ofiso valindos: ^ , . ■
■ R.yt d|;iki;9 v»l. ' ’ ' -
■ - Popieti iH 8
■ ’ . vakarais.6 iki 9 .
Į .Bse.ao^^.'šol-'BtatoH,

MMYKITE! ■ 
Reikalinga rirrų ir

ginų mokinties barberio 
‘amato. Darbų gauM vl- 

J^tedos. Kįauak informad<
' f ■

J.BMULKŠTIS, 
GĮębe. Barbęr, Sokool;,

-*

■’f

1

pu u*d 
a aittimtM

MK£ mn; ■,

W2 W. URBI AVA
PCT]rt^^*nr.ip»wrTA, f*.

JMNii

ChtfiatiiiR viata tfiiMitfMa

Al nililkiti pairi* krautuvą utat 
nhj ir paauMirht daiktą, kal> |*i t 

motarilką k Hifcbtaiij. Talpai dalgy* 
bą kitų tavorą dMmnttnlą Hadą Ir tA 
Km tė* mana patka, tai rirtoant Imf 
na pilnai ulganMintaa. Ikto tevarą 
sl awH
Taisau laikrodMiua, AlMltei ir 4mm|* 
laikrodėliu* ir jewelry. i . .

W V. MaOt filr.r . M0MI«noy Maa*

NUSIPIRK MOSTIES.
Tai BUSI GRAfcUS L išdirU 
Meuthoiatum Co. Prie! ąbitat 
gult iitepkveidąmosčlA perkelia 
vakarus, o padarys veidą T5tRU 
ir SKAI8ČIOALTU. Toji mo*- 
tis išima pletmus raudonus, juo- 
dusarba šlakusirprašallnaviso- / 
kitu spuogus nuo veido. Pinigus 
gali siųsti ir stampomis. —

X RIMKUS,
P. O. Box36,Holdbrook, Maso.

r • * - ’ * ' r'. ’ ' . *. 11 1 •-* ■ t * . * i- ; ' •

MHBttEaMHMBMlHi’

« > > i r i

♦. «
*

ville^Pa. • '
E^TNYČIOS vak., kovo' 1 d., 

; Colųmbia salėje, SK Clair, pa. 
StJBATOS *rak./kovo 2 d., Mai- 

nierrų Salėje, Minersville, Pa.
NEDĖLIOS vak.; koVo 3 d., 

Girardville, Ope.ra House, Girard- 
ville, Pa .

UTARNINKO ir SEREDOŠ va- 
I karais, kovo 5 ir 6 dd., Czaikovs- 

į:T-a-.e^- /N *1T? _ A _ - Tl 2
4 ’

t Kurie' pageidautumėte surengti* 
ąų> pakarus; kreipkitės į mane antra- 

Wilkes 
C ' A. S. Račiūnas.

. . r x , - *
v|: r,?^ * '■ ■ ’ *.«*

FTF7T

ktfdį jie ištikimai tarnauja gir-18alw' draika PETRO KLIMAUS-.

;gauąiaą.f<api«raa^ neša. . apate, Sve-
< Rebortėris
P -\2 1.-- -> ■ -■

Brightcno ^jaKsta* ‘ W
sų agitu^a prieš Amerikos Hė-Viiya> VJorifu Ve-1 
ftivių ipę&tiįęųjĮ šeinių-'■ LąJ- 
bai kijosi, kad įietova nelik-į /y "

!tų laisva. Bet: jų ^tan^h įJB^^ &QTĖfcIg^pHe | kio salėje, GUberton^ Pa. 
nį^s^niie^a,/~ ‘ -
tuviai I^etu^iieįH  ̂ ............
rėitelat^a, įVer^iąSo. Me^® Str.,;

u|šnmą:u&.\;V^^ ■ '* ’ ' ^ * ' ' ■••••■--•
tautiškos draugijos įrenginsi į- $ ^įĮwuĮ W De^iston, Me.
seirn^ atstovas šlyta. . .M

y ./■ .■■■-■■
' =9^ z • _*- *

- " ‘ k -
--- - - -

f i- "v' , . ' '■. - ' , Z
-- ' t: v

>.

>•

i

t

[f

H
h

Į TEL. fJACK BAY 4200 ,

DR. F. MATULAITIS
Of1»o Jd/nou Gydo efeoHae H«ąa-
MRM.7-9P.M. PrkkiriaAkinim.

I 41V

sųvĮ4tuisįų.u< Auvptt^; ,VW*LIL* TjU££^lA^il.x- kaMttttlrgajte-viteų.ffldejfa*•
bės^ draugija?susidedanti iš ttedteaį.ped^ytųjį^a  ̂W

nta-no™, 'į^- gyveno SomeridUe, o dri}ar.ne&- I doyanąL. , y rW4įsto^uAvūge-
ge viesas diskusijas k<K>peracL--.^T;: -n*’ ’l to k*Uatajteuktt;. . :jos salėje M.yisuotiio; šeimoj tos •5aa°6|l A DRIZA, .

■j šd^alis^^fetaisijas siĮsirta-SS’ į?'-
koapie3Q žmonių, nors eialie-S?“.J^a=aa==«»==3=»«e-—======== 
tavię yra virš 8Č0. Socijatatai jie pa^s atsišaukite šiuo COMJOPOMTAN ■
saker kad Lietuvai neprigul- qv»iu * CĄRMENT
mybė nereikalinga, o genaus_ COiRPOJtATION. 

‘yra jikū pas rųOs-anir^klir--«BčrantQn, Pa. Diflinaiftte Tfotų- 
dq.”_ A. Dakačauskis begėdis- p*--’/' vių Korporacija
kai mūšų veikėjų Brockton, Mass.
kreipė. Bet neilgai jie ^pb-įKAUS TRUŠKAUSKip, paeman- Mūsų Korpora- 
navdjo/*” Ęjaip atėjo į "avėtai- f*0 iš , Kaimo, gubį. Baseinų pavd ch0^ nąryg St. 
nę p. jĘ. Ajauskas ir kaip.pįa- parapijos, Kulbių kaimo. Du ibdtai^ftirąg.įtbhgd, 
dęjo lietuviškiemš bolševikams metai atgal* girdėjau, kad gyve- pjre]itorhrt!yra i- 
jų klanas Ąurodmėti^ karkta H- Shuth. ®«4g<>ie* y Atšaukiu rinkti remkotų orderius
draugams pasfdąrė. Sdcijąlis-3» Pats arkas zmote apie..»mei;k pardavinėti Šerus. Šerų kaina 
tai likosi-sutriuškinti. ' I d^u man pranešti, as busiu labai $10 Ėstot reikaiui kreipkitės^

dėkinga. . COSMOPOLITANGARMENT
ZOFIJA TRŲŠKAUSKAITĖ, 

1331 S. Park avė., Waukegan, .111. Lg 
(353)x . , .

tai likosi-sutriuškinti.
Buvo paskui atsikvietė Smel- 

storių is So.,Bostono į koncer
tų, kad jų pozicijas sustiprin
tų, Bet silpnas Šmelstoriaus 
balselis tik juokų pridarė.

Vėjas,

)

r4

Dr. Ignotas Stankus
ĮfelOSįBr*»4St.,Hiila<ie!pĮi>,PaJ 
ĮPhysiciinąnd Surgeon (lietuvis gydy- 
ftejasir chirurgais pabaigęs Indianos 
kini versi tetahGydov isokias ligas vy • 
fcūsttyttėtių.jrvaiky. Daro operacijas. 
pOJfsč Valandos: 9-lIHtcr. 2-i poDiek 7-9

PIRMOS KLESOS.

DANTISTAS.
Dantis4 ištraukiami ir pripil
domi visai. be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

r naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR.W.T.REILL Y
- - W-- ' ,r' ’469Bmdw«|,Se.Bo«tM,Mui.

PRlBDęHCHBSTIBST.
Valando* 

, nuo 9 Vall nrt*. 
.|kt8 vai. vakare.

<>'iv ->

NaMlIomla 
nuo lOval ryta 
Jitl.4 vai.vakar*.
v * *

!-'Į. Dr, Paul J. Jakmauh 
įtey. •./ tJiąįiniavirius) /
Į Priėmimo valandou: - .
bJH|. Nuož iki S popiety Nao 7 iki 8 vakare , 
> ■509 BR0ADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON, 
į’l ' TeIB02S.B,

k

—x

t

*

Paieškau STASIO KTMĘBR iš 
Lietuvos Kaimo gub., Raseinių

PAPIRKO sausio 14 puikius na- [pav., Girkalnio par.;’ pirmiau gy- 
mus Dorchesteryje p. P. Bolys 
nuo Minnis T, Comors per Lithua- 
nian Agėney, A. Ivaškevičiaus ofi
są. . .; )

REIKALINGI AGENTAI IHN- 
KIMŪI PRENUMERATŲ “DAB- 

l
veno Chicagoje. Kas apie jį žino, 
ar jis pats, meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

MIKOLAS SAUNORUS,. 
4766 Melrose st., Philadelphia, Pa.

BININKUI.” ATSIŠAUKITE 
“DARB,” ADMINISTRACIJĄ.

f SERGANTI i

f VYRAI IR MOTERIS 
% EIKITE PAS MANE!
f Su bent kokia chroalška, nerto nrba llalp kokia Ilga, 

Y'lauja specialisto pauarnavlmo. ____
®» IBSKOKITH PAGEIiOS TEN, KUR GALBSITB . J4

T - T T T T f TY f'.Y t t- t ... ... .. ,. .. . . ..
Bites., Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikra 

Y^BiSką stovi ir padės Jums atsistot! ant sveikatos kelio. Tai ilgei* 
«£ibė« Jus nuo kandty Ir kitur negero gydytho. 4 1

Daug metų praktikavęs. Paskiausieji Ir geriausieji gydymai— 
4&medlkaHžki ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 
lt kas geriausia sergantiems, 
f ' AB JUS KHNOIATH, . ; ,

Nuo silpnų nervu, skaudančio nugarkaulio, užmlrilmo, nenor
imai to širdies mušimo, , silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti- 
s&mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 

sąnarių, uleerto, ialsdų, katare, užkimimo gerkles, nuoskaus- 
^mu viduriuose arba nugaroj, gettflGs skaudčjlmo, apvilkta liežuvi, 
t konstipaclja, reumatizmo skausmu arba spaugų? Šiy ir daug kitu 
Yilgų, nuo kuriu matosi pirmas p»raerg8jlmas, nustoti sveikatą ir 

^tvirtumą ant visados.
♦I* AŠ ..gydžiau vyrus It moteris per daug metu. Vienas atsllanky-
stomas pat mane užganėdins Jus ir apie" mano gabumus persitikrinsite, 
4&ka<l aš pąaieklu tiek geru pasekmių ] , trumpą laiku gydy-Y 
^mo. Aš gydau tik tikru prležast| ilgos ir silpnumai pranyks, Atsi- V

t
kuri relka- ra

T
J
X ' 
t 

t
ra

ra

SUBASTL
Prad&Klte tiesiai eiti Sveikatos keliu.

Ofiso 
dos:
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Pirmos tokios viešos

PRAKALBOS BRIGBTONE
Šv. Vincento ir Šv. Jurgio Draugijoj palima atsMrti šinoradresu; 

L.D.S. 22ir A.L.R.K. Moterų Sąjungos 41 kp.

d., 1918
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

26 LINCOLJT STREET, • BRIGHTOST, MASS.
PRASIDĖS 2:30 VAI? PO PIETŲ.

- . ’ ' ’ ...» * 
Ant šhį prakalbu yra užkviesti geriausi kalbėtojai: KUN,

J. DOBUŽINSKAS iš So. Boston, Mass.;. WN. PB. JUŠKAI* 
TIS iš Cambridge, Mass.; pp. PB. BTBAKAUSKAS ir PR. 
GUDAS iš So..Boston’o,:Mass, - \

Viršmineti kalbėtojai pasakys daug naudingų dalykų; /be
to, bus.visokių pamarginimų: deklamacijų,monologų ittt,. To- Į nes mano mažiausias vaikas mi J Kasos gldbęjat;—‘ . 

'Antanas Andriliunas,
iš- apielinkių įmestų prašomi .ateiti, nes bus aiškinama| jh pate’ meWn-atkaukti šiuo] . 92 Tėra Sh, Atimi, Mass, '

r .... I Jonas Status,. • ‘
Cltarles PI., Atml, Mass.

Stanislovas. Vidugiris,
20 Pino Str., Atliol, Mass.

Kareivis PETRAS JONAS BA
RANAUSKAS iš Kauno gub., Uk- 

■N mergės pav., Subačiaus parapijos 
ieško savo tikrų, brolių Ameriko- 

,• je, Jono jr Kazimiero Baranauskų."

X

lTO Į tilericeskoj brigądy 126 p. p. kon- 
| j tora Petru.Ivanoviču Baranovsko- 

— mu.
* f

Ir i

<
!tl

SVARBUS PRANEŠIMAS 
Aušros Vartų M. D. Dr-jos 

nariams. N , 
Nariai, kurie dar neprisiunte- 

te savo adreso, tai tuojaus pri- 
siųskite, nes kitaip negausite or
gano “Darbininko.”, 
, Taip-gi visi tie, kurie negauna
te organo reguleriai praneškite 
man savo adresą ir aš pasirūpin
siu-pataisyti.

AUŠROS V. M. p. DRAUGYS- 
, TfiS VALDYBOS ADRESAI. 
Pirm. — Jonas P. Andriliunas, 

20 Pine St, Athol, Mass. 
Draugystės Box i91.\

Aš BARBORA ULOŽIENĖ pa-Į Vice-jnrm. — Rapolas Gaižiūnas, 
ieškau savo-yyrą ANT. ULOŽOS, I 25 Essex St., Athol, Mass. 
paeina iš Kauno gub., Rumskių. I PtQt. rast; —- Juozas Aidikoniš, 
Jis paliko mane su trimis mažais 20 Pine Str., Athol, Mass; 
vaikučiais trys metai atgal ir ne-l Fin. Rast. —Vladas Matulis, 

387 South St/, Athol, Mass.
. —i St. Vidugiris, 

[TANAS ULOŽAS, jo .giminaitis, | *20 Pine St., Athol,. Mass.
bet as noriu kad atsišauktų, mano Kasierius — Petras Pusčius, 
tikras vyras. Norėčiau sužinoti, 34'Pine St., Athol, Masė. .

žinau kur jis yra. Aš kartų jau 
paieškojau ir atsišaukė koks AN- Trečias Rast.

Norėčiau sužinoti,

dėl delbiamieji lietuviai ir liėtnvaitėSj /kaip vię&iiai taip; ir ta Jeigu kas apie jį žino, arba 
jš. apielinldų iiiįe$tų jh<š.oini .ateiti, ‘
apiere&alinguinų VisuotinerLiehivnj Seiiųo/ kuris įvyks i&>-[adresu: 
70-Maivlt 13-14 eiti. Brooklyn, N, Y» ir apie kitus svarbiusuiūsųį -B, ŪLO^ilŠNB,
tautos rūkalus. \ * ‘ 1 . ' 182. Ikospect Avo., Baj’onne; N. J.

. Smlkūgai kviečia KOMITETASj (351) "
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^mo. A8 gydau tik tikrą prieSaHtj ilgos ir silpnumai pranyks, Atsi- V 

JT minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltuL x
| ‘ Ateikite piui maną tnojaiis, jeigu Jums rellda gydytlA Ulvlb «► 

*|* klma8 ligos yra pavojinga. Nei viena liga,tie stovi ilgai be veikimo, 4& 

| Dr J. H. KENEALY .1
X ? ' 673 WASHINGTON ¥

Antros durys ima Gayety Theatre, Boston, Maus. -
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