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Laukia užpuolimo 
vakaruose.

.....................V"““ "
. ‘Rezignavo Trocki.

• • —♦
^Linkime gerb. delegatams sutarimo I

True translation filed wlth the post- 
master at Boston, Mass. on Mareh 11, 
1918, ns required by the act of October 
6, 1917.

NETRUKUS PRASIDĖS
ofensyVas.

Francijoj ir Belgijoj vokie
čių patruliai nuolatai užpuldi
nėja talkininkų pozicijas ir tas 
parodo, jog vokiečių frontas 
tapo žymiai sudrutint-as ir jog 
jau netoli ta diena, kad talki
ninkų ir Amerikos jėgos turės 

. ištempti savo pajėgas, kad at
laikyti didžius antpuolius.

Dabar visose vietose prieši
ninko antpuoliai visur su tvir
tybe anglų, francūzų ir ame
rikonų buvo sutinkami. Ir kar
vedžiai ir kareiviai trenčiuose 
sako, jog pritinkamai prįpši- 
ninkas bus sutiktas, kuomet jis 
pradės ofensyVą. Per pereitą 
porų savaičių veik visu frontu 
nuo Šveicarijos parubežių iki 
jūrės vokiečiai darinėjo mažes
nes atakas ir veik visur jie bu
vo atmušti pirm negu jie pasie
kė talkininkų frenčius. O ten, 
kur jie užsilaikydavo, tai tal
kininkams tuoj padarius 
kontr-ataką, priešininkas vis 
buvo išvytas iš užimtos pozici
jos.

Išbandė visus būdus.

” *Erue translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Mareli 11, 
1918, as reęuired by the act of October 
d, 1917.

RUSIJA IR RUMUNIJA 
SUSITAIKĖ.

London, kovo 9. —?• Rumunija 
pertraukė derybas apie taiką 
su Vokietija, bet susitaikė su 
Rusija. Apie tai šiandie, pra
nešta bevielių telegrafu iš 
Petrogrado.

Taika padaryta Odessoj 
tarp Rusijos ir Rumunijos, 
“praneša bevielė telegrama — 
Rumunija išsikraustys iš B ?- 
ssar’abijos, ir ją užims. Rusi
ja.

Rumunija atsisakė priimti 
vokiečių taikos išlygas ir per
traukė derybas. Vienok, pasi
lieka pavojus, kad Rumunija 
turės pasiduoti.”

TrUe translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Mareh IĮ, 
1918, as reciuired by the act of October 
6, 1917.

REZIGNAVO TROCKĮ.
Petrograd, Kovo 9. — Šian

die bolševikų -susirinkime L. 
Trockį pasakė, jog rezignavęs 
iš ministerijos užsienio reikalų.

L. Trockį, kurio tikras var
das’ yra Leber Braunstein, bu
vo t vargiausių asmeniu po nu
vertimo Kerenskio valdžios 
pereita Lapkričio mėnesį.

Trockio rezignacija yra 
antra, kurią, pranašavo Ber- 
iirj'1, :h*s Vas. 25 Berline buvo 

GHhta, j''g vieton Krylen- 
yia ir? kirtus- kitas bolše- 

cu aimijų vadas — Ketver- 
tclegrama iš Londono pra-

!

Truę translaŪon filed with thę post- 
master at Boston, Mass. on Mareh 11, 
1918, as reąulfed by the act of October 
6, 1917.

KARĖS SEKRETORIUS
• FRANCIJOJ.

Paryžius, kovo" 10.' — Ame
rikos karės sekretorius, New- 
ton D. Bakėr, išsėdo viename 
Francijos uoste.

A

i jų svarstymuose. • t v

' /'

' ''• f
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nešė, jog dėl nesutikimi] tarpe
bolševikų komisijonierių Kry- 
ienko rezignavo.

Apie Trockio rezignaciją 
Berline buvo užsiminta perei
tų utarninkų.

SMULKMENOS.

Žydai Jerūzolime ant Alyvų 
kalno ketina įkurti universite
tų.

Šio mėnesio pabaigoj Angli
jos valdžios skolos bus $29.- 
500.000.000.

Vokiečiai jau pavartojo .vi
sus moderniškus kariavimo 
būdus ir įrankius prieš Ameri
konus, vartojo ir skystųjų ug
nį, bet niekur gen. Persliingo 
laikomame fronte vokiečiai ne
padarė plyšio. Advernai visur 
amerikonai narsiai kovojo 
prieš visus vokiečiu ofensyvus 
ir nors amerikonai turėjo nuo
stolių, bet ir priešininkui paro
dė savo armotų ir šautuvų ga
lybę.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Mareh 11. 
as required by the act of October 6,1917 

APGINLAVO KARĖS
NELAISVIUS.

) Washington, kovo 9. — Ja
ponija visa apimta baimės nuo 
vokiečių. Ištikimos žinios gau
tos diplomatiškuose rateliuo
se aiškiai apie tai -liudija.

Tokioj gauta žinių apie tai, 
kad vokiečių nęlaisviai Siberi- 
joj tapo perorganizuoti ir ap- 
ginkluoti. Per bolševikų pa- 
sitamavimą tie nęlaisviai ga
vo neišpasakytas daugybes vi
sokių reikmenų iš Austrijos 
ir Vokietijos. Šitos žinios aiš
kiai parodo, koks yra pavojus. 
Japonija ir talkininkai gali ne
tekti kontrolės Pacifike.

Todėl Japonija, jei dar neat
naujino prašymų Amerikos su
tikimo leisti įsiveržti į Siberi- 
ją, tai netrukus tų padarys.

True translation filed with the post- 
master a t Boston, Mass. on Mareh 11. 
as required by the act of October 6,1917

FINLANDIJA GAL BUS 
KARALIJA.

Amsterdam. — Telegramos 
iš Švedijos praneša, jog gali
mu daiktu yra, kad Finlandl- 
ja virs konstitucijonale mo 
narchija su valdovu iš kaizerio 
šeimynos.

Buvo pranešta, kadi kaizerio 
penktasis sūnus princas Oscar 
esąs kandidatu į tariamą Fin- 
landijos sostų. Buvo skelbia
ma, būk pati Finlandija “pra
šiusi” apsvarstyti šių propozi
ciją.

BAISUS VĖJAS.
Lima, Ohio. — Šiaur-vakari

nėj Oliio valstijos dalyje buvo 
nepaprasto baisumo vėjais. Bu
vo užmušta penki žmonės ir ke
letas desėtkų sužeista. Šimtai 
namų išgriauta. Nuostolių pa
daryta už arti $5.000.000.

Viesulą padarė daug keistų 
dalykų. Daugybei vištų nu
plėšė plunksnas. Vienų vištų 
išnešė į padanges ir paskui ji 
nukrito ant telefono stulpo ir 
žmonės pamatę išgelbėjo jų. 
Akmenai, sverianti po tonų 
buvo užversti ant kelių, arija 
šiaip pašliaužti keletą jardų. 
Vieno sugriauto namo pečius 
buvo vėjo neštas pusę mylios.

True translation filed with the post- 
niaster at Boston, Mass, on Mareh 11, 
as reąuired by the act of October 6,1917 
LENIN IR TROCKĮ PARSI

DAVĖLIAI.

Paryžius, kovo 9. — Garsus 
Rusijos patrijotas, kurio var
do neskelbiama dėl jo paties 
baugumo, suteikė laikraščiui 
Petit Parisien dokumentus, ku
rie parodo, kad Lenin, Trocki 
ir kiti bolševikai pagriebė val
džios vadžias f savo rankas su 
vokiškais pinigais.

Tai yra įstabiausias suseki
mas. Viena žymiausių ypaty
bių yra ta, kad Lenin, tasai 
atkakliausias kovotojas prieš 
kapitalistus, besąs riebiai ap
mokamas Vokietijos amunici
jos pramonininkų.

Dokumentai parodo, jog net 
kovo 2, 1917 už savaitės prieš 
Rusijos revoliucijų Vokietijos 
Imperatoriškas Bankas prane
šė savo agentams -Šveicarijoj, 
kad Leninui ir Trockiui be jo
kio atsikalbinėjimo reikia teik
ti pinigų kiek tik jie norės ve
dimui propagandos Rusijoj.
-- ----------f-----------------------

KARALIENĖ PAGIMDĖ 
SŪNŲ.

Kovo 10 d. Austrijos kara
lienė Zita pagimdė sūnų. Ta
sai yra jos penktas vaikas.

LIETUVIŲ KAREIVIŲ GLOBOJIMO REIKALAIS

ANTRAS SVARBUS SUSIRINKIMAS.

Kovo 10 dieną įvykusiame kareivių globojimo reikalais su
sirinkime šv. Petro parapijos svetainėje, kuriame dalyvavo 
atstovai nuo draugijų ir kuopų, o taip-gi Federacijos Komite
to nariai, vienbalsiai nutarta šaukti draugijų atstovus į se
kantį susirinkimą, kuris įvyks kovo 18 dieną (panedėlyj) 8 
vai. vakare šv. Petro parapijos svetainėje. Šiame susirinkime 
■galutinai bus sutvarkyta kareivių globojimo reikalai: išrinkta 
valdyba, patvirtinta įstatai ir išdirbta būsimąjam veikimui 
pienai. A

Draugijos ir kuopos į susirinkimą malonėkit būtinai pri
siųsti po tris delegatus. Kurios draugijos nesuspės delegatų 
išrinkti, gali tų draugijų valdybos po tris narius paskirti. 
Taip-gi kviečiama atstovai iš Lietuvių Kareivių Globojimo 
Draugijos ir Mass. valstijos Suvienytų Draugijų besitverian
čio kareiviams globoti komiteto.

Pasirūpinkite visi paskirtu laiku į pažymėtą vietą susi
rinkti

Rusijos provincijų sovietų 
delegatai esą linkę nepatyirtin- 
ti pažeminančią taiką tarp Vo
kietijos ir Rusijos.

------------------------

Ant salosHPorto Rito strei
kuoja 10.000 darbininkų, 
bančių cukrinių lendrių 
kuose. i

dar
iau-

------ o------
Japonai bijo, kad jų ■ pa

krantėse neatsirastų yokiečių 
submarinai ir kad neatlėktų į 
Tokio padanges vokiečių aero
planai.

Vladivostoke esu 4.000 japo
nų, kurie ten saugoja japonų 
nuosavybę.

Meksiko prez. Carranza šau
kia kongresą ant balandžio 1 
išleidimui įstatymų apie rinki
mų atstovų, senatorių ir pre
zidento.

Garsus smuikininkas Kreis- 
leT skelbia, jog kol karė tęsis 
nedalyvausiąs koncertuose. 
Taip darys dėl užsipuldinėji
mų ant jo.

Bostono Medical and Sugi- 
cal Journal paduoda sumany
mų, kad reikia lavinti tam tik
rus mokytojus, kurie galėtų 
po karės luošuosius kareivius 
jiems galimų amatų bei užsiė
mimų išmokinti.

Balandžio 12 d. visos Ameri
kos sodžių mokyklos bus var
tojamos, varymui agitacijos už 
trečių Laisvės paskolų.

NAUJAS JUDĖJIMAS.
Tarpe ^Amerikos vokiečių 

prasidėjo naujas judėjimas. 
Taip vadinamieji Friends of 
Gerinau Democracy išleidinejo 
į visas vokiškas draugijas re
zoliucijas, kviečiančias vokie
čius atsikratyti autokratiškos 
valdžios. Po tomis rezoliuci
jomis norima surinkti tūkstan
čius Amerikos vokiečių para
šų. Paskui jos iš aeroplanu 
bus metamos į vokiečių armi
jas Francijoj.

• v

A

1 '

i

J- -

GREIT IŠSKRIS
“ŽVIRBLIS”

už kovo mėnesį.
/

Geriaus’s ir linksmiausia sa
tyros laikraštis. Savo čiauška
lais pralinksmins visus. Todėl ir 
privalo rastis kiekvieno namuose

Metams $1.00, pusmečiui 50 
centų.

Ad res'u o k i t e: Žvirblis,
i
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BOSTONO IR APIELINKĖS 
LIETUVIŲ ŽODIS VISUOTI- 

NAM AMERIKOS LIETU
VIŲ SEIMUI.

So. Bostono lietuvių Federa
cijos Komiteto užmanymu ko
vo 10 dieną Šv. Petro parapi
jos svetainėje 2 vai. po pietų 
įvyko Bostono ir apielinkės lie
tuvių delegatų į seimą, o taip
gi svečių veikėjų'konferencija, 
kurioje išreikšta pageidavimai 
ir padaryta įnešimai Amerikos 
Lietuvių Visuotinam Seimui, 
kuris įvyksta kovo 13 ir 14 die
nomis New-Yorke:

Konfeerncijoje dalyvavo šie 
delegatai:
NUO SO. BOSTONO DRAU

GIJŲ IR KUOPŲ.
Didžiojo Liet. Kun. Keistučio

Draugijos iš Boston, Mass.:
1. M. Versiackas,
2. A. Zaleckas.

Šv. Jono Evang. BL Dr-jos:
3. V. Varžiriskūitė,
4. M. Brikaitė,
5. J. Vilkišius,
6. J. Galinis.

Saldž. Širdies Jėzaus Dr-jos:
7. P. Mikalauskas.

Am. Liet. R. K. Federacijos 
Komiteto:,

M. Bakūniutė.
Fondo 11 skyrius: 
St. Noreika,

10. M. Venis,
11. A. Muraška,
12. M: Šaikis.

Lietuvos Dukterų Draugijos 
po globa Motinos Švč.:

13. A. Strakauskienė,
14. M. Žilinskienė,
15. Ant. Čižiuvienė.

Am. Liet. R.K.M. Są-gos 13 kp.
16. O. Staniuliutė,

17. O. Bagočiutė.
Liet. Darb. S-gos l-m®s kp.:

18. O. Jankauskienė,
19. F. Virak’s,
20. J. Glineckis.

Šv. Petro ir Povilo Draugijos:
Ambrosa,

8.
Tautos 

' 9.

21. K.
22. A. Latvinskas,
23. D. Šapaiius,
24. A. Komičius.

Sus. Liet. R. K. Am. 21 kp.:
25. K. Venis.

Apaštalystės Maldos Dr-jos:
26. K. Petraičiutė,
27. B. Kazmauskienė,
28. M. Veniutė,
29. K. Šajefkienė,
30. A. Grinkevičienė.

Liet. Darbininkų Sąjungos 
Centro:

31. A. F. Kneižis,,
32. O. Meškąuskaitė.
Šv. Petro parapijos:
33. Kun. T. Žilinskas.
Nuo “Darbininko”:
34. J. E. Karosas.

NUO CAMBRIDGE, MASS. 
DRAUGIJŲ:

Am. Liet. R. K. Mot. Są-gos
35. T. Zakaičiutė.

Šv. Jono Krikštytojo Dr-jos:
36. A. Pusteiis.

NUO BRIGHTON, MASS. 
DRAUGIJŲ.

Šv. Vincento Draugijos:
37. St. Žukauskas,
38. O. Siaurienė.

I . ė
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teisybės ir vieni kitų teisių pa- ’ 
gerbimo pamatais.

8) Lietuviai nepakęs prime- / • 
tarnų priverstinų unijų su k£-’ j 
tomis tautomis. Jie užmegs 
šiokius ar tokius ryšius tik su 
tomis tautomis, su kuriomis " 
patys panorės.

9) Lenkų kelias-prie Balti
jos jūros teeinie per Gdanską^ ' . 
kad tokiu būdu apsigynus nuo v 
kenksmingos lenkų intakos jų. 
visokiose manipulacijose šioje* ; 
linkmėje. ■ >.

10) Centralinis Komitetas.'.., 
privalo sugrąžinti katalikų at- ■. 
stovams jiems prigulinčias vie
tas ir viską išpildyti taip kaip,. 
nustatė Wilkes-Barre seimas.

Atskaitos iŠ surinkti] Lietu
vių Dienoje pinigų turi būti 
išduotos aiškios ir pinigai psf- ? . 
siųsti nuo karės nukentėjų* -J 
siems lietuviams. :

11. Lietuvos šelpimui sutver
ti fondai pasilieka po senovei. ' 
Jų vienyti nėra jokios prasmės
ir reikalo. Tik varaūt agita
cijas už savo fondų kitiems ne
kenkti. ’ j

12. Pageidaujama viena pil
na Amerikųs Lietuvių Taryba.

” 13. Katalikų atstovai seime 
privalo pasidarbuoti, remian
tis krikščionių demokratų pra
dais.

Pasijaus apkalbėjuš dar ke
letą delegatų kelionės reikalų, 
konferencija uždaryta.

Pirmininkas: A. F. Kneižis. 
Sekretorius: J. E. Karosas.

Šv. Jurgio Dr-jos: ,
39. J. Matukas.

Am. įdėt. R: K/Mot. Są-gos
41 kuopos:

40. V. Saulaitė.
Liet. Darb. Są-gos 21 kp.:

41. J ieva Stripinaite.
NUO LAWRENCE, MASS.

DRAUGIJŲ:
T. frondo 87 skyrius:,
42. V. Rusilas.
Liet. Vyčių 78 kp.:
43 A. Petronis.
Šv. Elzbietos Dr-jos:

, 44. O. Sidaravičiutė.
Kat. Spaudos Dr-jos kuopos:

45. L. Čebatoriutė.
NUO MONTELLO, MASS.

DRAUGIJŲ:
Šv. Kazimiero Dr-jos:

46. M. Abraeinskas.
Nuol. Pag.^P.Šv.panų ir mot.

Draugijos:
47. M., Juškienė,
48. O. Kašėtaitė,

49. O Samsoniutė.
Am. Liet. Mot. Są-gos 15 kp.:

50. ‘Elzbieta Roženiutė.
A. L. R. K. Sus. 141 kp.:

51. M. Sakalauskaitė.
Šv. Jurgio parapijos, Nonvood,

Mass.:
52. V. Kudirka.

Svečiai:t
53. P. Petrauskas,
54. A. Bielinskas,
55. J. Červokas.

Vienbalsiai išnešta reikala
vimai, kad Amerikos Lietuvių 
Visuotiname Seime New-Yorke 
kovo 13 ir 14 dd. būtų nutar
ta:

1) Seimas turi pareikalauti 
Lietuvai po karės visiškos po
litiškos neprigulmybės etnog
rafiškuose Lietuvos rubežiuo- 
se, inimant Į Lietuvą ir tas da
lis, kurios pametė lietuvišką 
kalba, bet dar išlaikė lietuviš
ką tipų.

2) Mažoji Prūsų Lietuva tu
ri būti suvienyta su Didžiąją 
Lietuva į vieną politiškų kūną.

3) Kad Lietuva būtų demo
kratinė respublika, kurioje 
būtų suteiktas lygus balsas vi
siems ir ypač užtikrinta pilna
galimybė darbo žmonėms: a) leidęs baisiai biaurų 
plėtoti ir jungti į krūvą savo apie tai būk Amerikos lietuvių . 
pajėgas, b) ginties nuo visokių veikėjai dėl Lietuvos neprigul-

o-

ŽINIOS IŠ SEIMO.
Gerb. skaitytojams praneša- . 

me, jog iš seimo žinių gausime 
telegramomis. Sekančiame nu
meryje jau bus pluoštas žinių 
iš Seimo, o subatiniame bus 
visi svarbesnieji nutarimai. 
Tėmykite.

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

ATITAISĖ ŠMEIŽTĄ.

“Naujienų” štabas su savo 
bolševikiška Taryba buvo pa- 

šmeižtą

skriaudų ir išnaudojimų, c) 
aprūpinti visus savo luomo 
reikalus.

4) Visi pilnamečiai Lietuvos 
piliečiai be skirtumo tikybos, 
tautos, lyties ir luomo tūri tu
rėti lygias pilietiškas teises.

5) Turi būti pripažinta" vi
siems laisvė sąžinės, tikybos, 
žodžio, susidraugavimų ir su
sirinkimų, neperžengiant šalies 
įstatymų.

6) 'Kitų.tautų žmonėms, Lie
tuvoje gyvenantiems, turi bū
ti suteikta pilna kultūrinė au
tonomija (laisvė tikėjimo, kal
bos, organizacijų, steigimo mo
kyklų .ir tt.). |

7) Būsimai laisvai Lietuvai 
visada turės būti svetimos iin- 
perijalistinos tendencijos, 
visomis kaimynėmis 
mis reikia 
riausius

Su 
valstijo- 

palaikyti kuogo- 
sant ibius, paremtus

4
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mybės esą kaizerio šalininkai 
ir kad norį, kad Lietuva būtų 
prijungta prie Vokietijos. Bu- .' 
vo tai begėdiškiausias melas if - 
šmeižtas, kokį tik lietuvių 
bolševikai galėjo išmislvti. Iš 
to šmeižto labai pasidžiaugė 
lenkai, apsidžiaugė pamatę 
Lietuvos neprietelių tarpe sa
vųjų. Tais lietuvių judošiais 
gėris lenkų laikraščiai.

Prieš tų šmeižtų, paleistą į J 
amerikonų spaudų, būtinai rei- 
kūjo veikti. Tų atliko A. Lie
tuvių Taryba AVasliingtone. 
Kovo 9 d. per “Intematioual 
News Service” išleido paaiš- O 

tus, kurie “nori, kad Lietuvą’ 1 
būtų prikabinta prie Rusijos „ w 
suskilusio laivo, ir paskandinti- W 
plačioj juroj anarchijos, kurią .< 
paskui išsigelbėtų ir pavergtų 
Patsdamo piratai.” ' S

Įkinimą apie lietuvių soęijalfe* 
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“Naujienų” gylį. Geriau vė
lai, negu niekąd.

Leidžia Am. LietuviųRyma Katalikų Šv. Jtiotapob
Darbininku Sšjunga. '

“D A R B I N X N K A S”
. (The ^Zotker)

The Lithuaniaų tri-weekly paper. .*

♦ Joseph’s Lithųaniūn R.-O. Assdciation of Labor.
Subsoription Ra-tes: .

Yearly ... .$3.00
Boston and suburbs _. --------j----------s— __ :.$4.oo

< months ......................  t.................  .$1.50
Foreign countries yearly ?..........     .$4.25

• '‘DARBININKAS’’
142 Broa/Rvay, South Boston, Maga..
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KĄ DARO SUSIPRATIMAS.

Amerikoj taip sakant angliš
kai kalbantieji katalikai turi 
Stambių rimtų laikraščių, bet 
neturi dienrąščio. Nežiūrint į 
tai/jie yra labai susipratę ka
talikai ir Amerikos nekatali
kiškoji visuomene labai rokuo- 
jasi su jais. Didieji laikraš
čiai labai vengia dėti to, kas 
katalikiška visuomene įžeistu.

. Jei kartais įsprunka kas pana- 
. - šaus 'į jų laikraščius, tai gavę 
j nuo katalikų paternijimtis, tuoj

■ atsiprašo. Čia žinoma neinasi 
apie sektantiškus laikraščius..

Laikraštyje “Red Cross” už 
■vasario mėnesį buvo indėta lt. 
Kiplingo poema, kurioj jis 
dergia Šventąjį Tėvą. Dėlto 
pasipylė protestai iš katalikų 
O Raudonasis Kryžius turi rė-
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- mėjų iš katalikų tarpo ir be
• abejonės valdžiai ir visuome

nei turi rūpėti, kad toji įstei
ga būtų visų gerbiama. Tai 
Raudonojo Kryžiaus genoralis 
vedėjas II. D. Gibson išleido 
pasiaiškinimą ir apgailestavi
mą, kad per klaidą tokia poe
ma įspruko laikraštin. Paža- i 
da sekančiame numeryje indėti 
atsiprašymą.

Lietuviams katalikams labai 
trūksta panašaus susipratimo. 
Užsirašo ir skaito net paŠkud- 
niausius bedieviškus ir socija- 
listiškus laikraščius. Katali
kai turi eiti prie to, kad nepa
kęsti ir neremti jokių laikraš
čių, kur prįeškatąlikybė kyšo.

* * *• •Lawrence Jankauskas besi
ginčydamas su Jonu Keru ne- 
ga!ėjo_Jokio argumento pasta
tyti. i ėmė sakyti, kad 
Kristaus as atgyveno sa
vo dienas ir'kad nekatalikiš
kosios šalys augščiau stovį už 
katalikiškas. Neišmanėlis. Ne
žino, kad farizėjai Jeruzolimo 
go veda—tuolaikiniai ■ bolševi
kai—nukrvžiavoję Kristų Šau
kė, kad padarė galą jo moks
lui. Gi kas geriau laikosi ar 
katalikai ar nekatalikai, tai 
parodė mobilizacija Amerikoj. 
Nors čia katalikai sudaro tik 
šeštą dalį, o Amerikos armijos 
sudaro trečią dalį. Čia tik 
spitrus ir fanatikas nemato ka
talikystės nuopelno.

Sveiko proto žmogus 
pranta, jog parduoti galima 
tik tada, kada daiktas yra ta
vo savastis. Socijalistai triū- 
bija, kad vysk. Karevičius 
pardavė Lietuvąj Ar tai vys
kupas buvo Lietuvos savinin- 
cu. Čia socijalistai parodo sa
ro begalinį dalyki] nesuprati
mą arba norą šmeižti. Turbūt 
pastarasis spėjimas teisingas. 
.Mums nereikia paisėti, ką so- 
cijalistai šūkauja. Juk ant to 
jie socijalistai, kad šmeižti 
dvasiškųjų, dergti tikybą, nie
kinti tautos veikėjus. Jei jie 
to nedarytų, tai nebūtų soci
jalistai s.

PASTABĖLĖS.
Galų gale Visuotinas Ame

rikos lietuvių Seimas jau čia 
pat. Dabar matome, jog Sei
me dalyvaus visokie lietuviai 
išskiriant bolševikiškuosius.

c

‘ ‘ Tėvynė ’ ’ vis-gi' patėmijc

Draugijos ir kitos organiza
cijos po Seimo, išklausvdamos 
savo delegatų raportus, turi 
reikalauti pasisakyti už kokias 
rezoliucijas jie balsavo ir žiū- 
”ūti a£ jie elgiasi sulig juos in- 
raliavusios organizacijos pa
geidavimo.

Dėl tėvynes
— Joneli! tu verčiaus pa

mesk gerti ir stok į darbą, žiū
rėk į ką tu panašus palikai: 
kaip atvažiavai Amerikon, tai 
buvai darbštus ir išmintingas 
ir mylėjai .savo Tėvynę ir dir
bai dėl jos, o dabar!. . Kaip 
■tik pradėjai draugauti su tuo 
nenaudėliu, Antanu, tai ir vi
sai nebepanėši ’į žmogų,—kal
bėjo pro ašaras jauna Onytė 

. savo vyreliui.
— Verčiaus duok man “pa- 

kajų” su savo bobiškais ple
palais, aš pats žinau ką aš da
rau ir man nereikia tavo pata- 

• rimų klausyti,—rūsčiai atkirto 
Jonelis.

— Taip tu turi tiesą, Joneli, 
kad gali be mano patarimų gy- 

% ventį, bet atmink juk mes pri- 
žadėjova viens kito klausyti, 
ar ne Joneli?—tyliu, švelniu 
balseliu užklausė Onytė.

Jonelis nieko ant to klausi
mo neatsakė, tik pasiėmė ke
purę ir išėjo pro duris.

Onytė giliai apsiverkė; ji 
, matė, kad Jonelis jau iškrypęs 

iš gero kelio, klimpo į prapul
tį, o podraug nyko ir jo geras 
vardas, kuris beveik skambė
jo visur.

Bet ką ji gali padaryti, juk 
ji silpna ir paniekinta... O da 
tas jo draugas, tas niekšas da 
drįsta inkalbinėti, kad Jonelis 
jos neklausytų

Ak Viešpatie! sugrąžink jį 
ant gero kelio ir lai neša tėvy
nei pagelbą, kuri yra labai rei
kalinga.—dūsavo Onytė.

O Jonelis tuom tarpu nuėjo 
į sodą ir atsisėdo pavėsyje ir 
giliai užsimąstė. Senai pamir
šti vaizdai pradėjo Joneliui 
vaizdintis ir skambėjo senai 
pamiršti motinos žodžiai: 
“Vaikeli, mylėk Dievą, gerbk 
artimą ir stengkis ką nors ge
ro padaryti kitiems žmonėms. 
Negyvenk dėl savęs, gyvenk 
dėl kitų, tai tada tave visi 
gerbs ir Augščiausias neap
leis.” Prisiminė Jonelis, kaip 
jis prižadėjo motinai, pildyti, 
jos žodžius. Neužilgo mirė 
motina ir jis paliko našlaitis. 
Tėvas neužilgo apsivedė su ki
ta, ir sunkus tada buvo gyve
nimas prie pamotės. Bet jis 
kentėjo ir jautėsi laimingu. 
Prisiminė Jonelis, kaip jis bu
vo persekiotas už *ai, kad pla
tino, skelbė teisybės žodžius 
tarp tamsių žmonių, nes^is no
rėjo akis atverti žmonėms, pa
rodyti jiems, kaip jie yra spau
džiami ir rusų valdžios perse
kiojami, bet nieko negalėjo pa
daryti. Piktų žmonių liežuviai 
danešė vyriausybei ir jis tapo 
sugautas ir kankintas per 9 
mėnesius. Po to jam pasisekė 
išbėgti į Ameriką, bet kokiu 
būdu — jis pats neatsimeną.

: ’ Biąis 
matome sąvo Mros/mūšą lie> 
tuvių visuomenėje. . / ?

- Mwj ;spekąs pąjęgas 
Naudoją jšąandoja pzabto 
MpęiĮįąWiŠW valdžios,’ 
'vairūs mįEtąmmaiį biuroirą-

maį-ta 
^.Prieš kiekvieną ’tų ižmų .ir 

prieš visus kartu mes kovojo-*' 
me kaip’iŠmanėm. . . \

Bekovojant,, suptatomę nau
dingumą’ organizavimosi, Tąi 
buvo natūralūs progreso pa
sekmės. '

' Suprantame, kas mus išnau
doja, kokiems tikslams išnau
doja ir kodėl mus išnaudoja.

Jau su visais mūsų, kaipo 
darbininkų, kaipo, lietuvių ir 
kaipo krikščionių, priešais ap
sipratome ir žinome ko jie no
ri, ką jie gali ir. kaip prieš 
juos galime ir turime pasista
tyti, kad jų visi pienai ir 
pinklės nueitų niekais ir mums 
nekenktų. Bet pastaraisiais 
laikais iškilo oikštėn vėl vie
nas “monkey biznis” arba ju- 
došvstė, kurią prieš mus su
kėlė mūsų “lietuviški socija
listai.”

Turiu omenyje jų intrigas 
kas link visuotinojo lietuvių 
seimo New-Yorke.

Visi'lietuviai trokšta vieny
bes Lietuvos ■ laisvės reikale, 
kaip gervė giedrios dienelės, ir 
pasidėję savo srovinius, ypa- 
t i skus nesutikimus, skirtumus, 
važiuoja visi, kad bendrai su
siėjus į vieną būrį ištarti prieš 
visą pasaulį savo reikalavimą, 
kad “Norime laisvos ir nepri- 
guhningos . Lietuvos.” kad: 
Norimo, kad Lietuvos reika
lais būtų leista rūpinties ir 
juos tvarkyt patiems lietu-, 
viams, taip kaip jie norės, kaip 
jie visuotinu, lygiu, slaptu 
balsavimu nubalsuos. *

Juk tai vyručiai yra demo
kratiškiausi ir teisingiausi rei
kalavimai. Su tokiais reikala
vimais gali nesutikti jei bent 
tast kurio galvoje yra ne vis
kas tvarkoje, arba kursai gy
vena vien savo pilvo reikalais 
ir jam visa ką pašvenčia.

Bet mūsų socijalistai iškirto 
t r iksą. Jie ne tik ką patys 
nutarė į seimą nevažiuoti, nes 
jie nenori Lietuvai laisvės, bet 
dar sumanė pravesti judošišką 
agitaciją, kad ir kitus sulaiky
ti nuo dalyvavimo seime, o tuo- 
mi tikslu po visus savo veda
mus laikraščius paleido šmeiž
tų ir prasimanymų virtines. 
Paleido net tam tyč atspau-

lapelius, < kad tik 
lietuviams /sudrumsti minais; 
pakirsti pasitikėjimą pa^sa- 
yinii'ir savo vadų gabumais ir

* ’■ * *

Ir "atsirado nemažai .tokių, 
kurie torus/jžajmoms ir Intikė’ 
jo ir kt^iapiete apie raudonųjų 
pančekų* gadintųjų būrelį ir 

’ĮšsiMbjų kaip ūnuSdaj klausęsi 
ką įvairaus plauko mulkihto- 
'jąi. jiem? inelųoja ir kalą, 
N Žiitamą, mums nesusiprate- 
liųr negaila. Tegul fenu soįct-
'jalistai jų skaičiumi didžiūoją- 
si ir džiaugdamiesi giriasi, 'B 
to lietuviu visuomenei bledįes 
nėra didelės, bet tas negerai, 
kąd. už tų nesusipratėlių cen-' 
tus yra platinama literatūra, 
kurioje geriausi dalykai ir šio
je valandoje reikalingiausia: 
lietuvių'politiškoji akcija yra 
įškoneyėikiaina, klaidingai 
nušviečiama ir išaiškinama — 
lietuvių visuomenė išnaudoja 
ma, skriaudžiama.*

Mės iŠ socijalistą visoko ti
kėjomės, bet kad iki’to daly
kai prieitų—tai nemanėme.

Mes manėme kad, iš princi
po, Lietuvos neprigulmybės ir 
laisvės socijalistai priešais 
nebus ir priešingos agitacijos 
nevarys. ’

Nieko nepadarysi, faktas y- 
ra faktu ir su juomi turime 
skaityties, mūsų socijalistai y- 
ra ne “tarptautiniai,” bet 
“prieštautiniai,”nes prieš Lič
iu vos laisvės išgavimą faktiš
ką v£ro agitaciją plačioje ska
lėje, ir tą darbą varo už lie
tuvių darbininkų sudėtus cen
tus.

Kas nenori, tik tas darbi- 
ninką.neisnaudoja, ir socijalis
tai sakosi neva už tautų laisvę 
kovoja, o pasirodo visai kas 
'kita.

Jie kovoja už lietuvių tau
tišką disorganizaciją ir išgve-1 visuomenės veikėjų sau į pa
rimą, o tuomi ir yra lietuvių gelbą. A. L. T. išrinko ko- 
darbininkų • išnaudotojais ir 
Lietuvos priešais.

’bių poziciją jog ūžiūi^Mšima- 
me taikos kongrese, ypač ka-‘ 
eta V, per Brėzideatų pasia* 
kfyjtad jos gina mažų jų ir sdp- 
taėsniųfų tautų teises kartu, 
žinoma ir Lietuvos teises.

Bet jei Jos* mažosios - taf
tos ’ miegos,( neparodys savo 
.gyvmmą,. sušjta'ganizavhną ir, 
įpris^engimį prie 
savo šalyje/ tuomet jos apačios 
būs kaltos, jei jų teises. nebus 
joms pripažintos. * < ’ -
7 Todel ^. K- T. labai rftjn- 
nasi, kad įsteigti ir-palaikyti 
nuolatinę lietuvių atstovybę 
YVasIiingtone.

Tokios atstovybės užduoti
mi, .yra, perstatyti Amerikos 
valdžiai ir pasauliniams diplo
matams Lietuvos klausimą 
tikroje šviesoje. Pasirūpinti 
Užbėgti už akių nedorom len
kų intrigom, kufios jaų> spėjo 
pasirodyti per Amerikonišką 
spaudą. Trumpai Rakant, to
kia atstovybe dės visas pas
tangas, kad apginus Lietuvos 
teises. Atsiekimui šio tiksio* *
mūši] atstovybė privalo išnau
doti 'visus tinkamus legalius 
būdus.

A. L. T. apsvarsčius gerai 
ir • visapusiškai Šį klausimą, 
atrado kad vienas žmogus jo
kiu būdu neįstengs atlikti tą 
taip svarbų uždavinį. Todėl 
išrinko keturius žmones į tą 
įstaigą (tris čia pat iš Was- 
hingtono; advokatai Mastaus- 
kas jSčešnulevielus ir Dr. 
Bielskis, ir vienas iš Baltimo- 
rc, p. Vasiliauskas). Išrink
tieji žmones patys pasiskirstis 
vietomis, ’ taip kad būti] pir
mininkas, vice - pirmininkas, 
raštininkas ir iždininkas. Ši 
atstovybė vadinsis Lietuvių 
Informacijos Biuras.

L. I. B. su aprobatu A. L. 
T, gali pasikviesti daugiaus

sus. galimus būdus įeįkaląvta 
mui Lietu vai pilnos>4iėprigul- 
mybeš. v

’"»Kadan^Lį MTaiybą atstovui 
rett&atna nuo* Centralihių ęrgn- 
nieaoĮįfpąM jų narių slcaitlių, 
todėl mažai žmonių įeina į Ta
rybą/ o darĮ)b randash .diųi- 
giauš negu, esantieji nąriai ga
li apdirbti; Tad nutarta pasL 
kviesti žymesnius visuomenės 
veikėjus į A. D. T. narius-patą- 
rėjusr . ? '
• Bus kviečiama tįk tuomet į 

nąrius-patarejus, kada du treč
daliai Tarybos marių tam pri-

• • «
* A. L. T., Raštinė,

RENGIAMAS BAZARAS.
t *

: Paterson’e, New Jersey’s val
stijoje sumanė aliantai, sve
timtaučiai surengti didelį ba- 
zarą, kuris bus rengiamas nuo 
balandžio 20 iki 29 d., su tud 
tikslu, kad surinktais pinigais 
bavare, šelpti nukentėjusias 
nuo karės Europoje.

Vietiniai lietuviai taip-gi -pa
sirūpino nepraleisti šitą gerą 
ir didelę progą deeli sušelpimo 
nukentėjusių nuo karės Lietu
voje, taip-gi pasireklamuoti 
save. Bet kaip žinomo, Pa- 
terson’e apsigyvenę tik maža 
dalelė lietuvių. Norėtųsi mums 
lietuviams išdidžiai pasirodyti 
svetimtaučiams, .padaryti go
rus įspūdžius, todelei kreipia
mės į plačiąją visuomenę juos 
paremti.

Žinoma yra kaip koks senas 
priežodis mūsų lietuvaičių pir-

štėKų: gahiiniąs prie puikii| iŠ- 
djrblhių: mezgiu* išauvinėjj- 
mų ir pagražin'ančių dalykė- 
llių? Tod< kreipĮąmėą į Tą’ dt- v 
dėlę armiją gabią - ifetetižią 
su tuo*prašymu kad kiekviena 
.paaulrautą-nors ^vieiią. isfebL < 
nulį, yo pardąvinšįąnį tas ąu- 
.kaą.su^ihtatuineM te Mek 
nigą dM sušelpimo mfisų^bro^ 
lią, ysęs'erų Lietuvoje ; taip-gi 
pasirodytum© su lietuviška 
skonia išdirbimuose ir lietuvai-. 
čių gabumu. «

Kviečiami yrą visi lietuviai, 
piešėjai ir stalioriai prisidėti 
su savo papuošimais, nes gerai 
Žilame, kad ir jie .įgavo sryty- 
je gabumų,,netoli atsilieka nuo 
lietuvaičių.

Visas aukas galima ( siųsti 
sekančiu adresu: P-le Prąnciš- , 
■ka, VenskaiČiutė, 74 Lafayette 
str,, Paterson, N. J.

Presos Komitetas:
Apolionija Jokubavičiute, 
Pranciška Venskaičiutė.

Visiems mūsų skaitlingiems 
korespondentams turime pri
minti, jog dėl medžiagos gau
sybės korespondencijas žymiai 
trumpiname. Be to atsiprašo
me, jei šiomis dienomis kaiku- 
rių rašteliai induti vėliau, ne
gu jie tikėjosi. Prašome ap
rašinėti veikimus, pramogas 
trumpiau ir rašinėti trumpų ži
nučių iš-šiaip gyvenimo, o ne 
vien apie apvaikščiojimus, pra
mogas, prakalbas.

A. L. T. išrinko ko- 
’ misiją, kuriai L. I. B. turės 

kas mėnuo išduoti raportą iš 
padarytų išlaidų.

Buvusi s Tarybos raštinin
kas, p. Miliauskas prisiuntė 
rezignaciją nuo užeinamos vie
tos; Dr. Bielskis irgi padavė 
rezignaciją nuo pirmininlcys- 
tęs. Abudu susimainė vieto
mis,tad Tarybos raštinė dabar 
randasi AVashingtone prie 
L. I. B.

A. L. T. įgaliojo p. p. Mas- 
.tauską ir Bielskį išgauti au
dienciją pas prezidentą AVilso- 
ną ir pakalbėti su juo apie 
Lietuvos reikalus.

Kad sukėlus ūpą ir pridavus 
dvasios Rusijos lietuviams, Ta
ryba nutarė pasiųsti kablegrą- 
roa įgaliojimą p. Yčui į Stock- 

galima permatyti kokią svar- holmą, kad jisai išnaudotų vi-

KELETAS IŠTRAUKŲ IŠ 
A. L. T. PROTOKOLO.
Paskutiniame A. L. Tary

bos suvažiavime padaryta 
daug svarbių nutarimų’, ir į- 
vesta keletas naujų parmainų.

Svarbiausiu klausimu, kurį 
Taryba turį ant rankų, yra 
Lietuvos ateities klausimas. 
Tad, visi nutarimai ir visos 
permainos buvo taikoma, kad 
pagerinus Lietuvos .klausimą.

Vienu iš svarbiausių dalykų 
yra tai atstovybė AVasliing- 
tone, nes ka mdar nėra aišku 
kokia svarbią rolę dabar lošia 
Suvienytos Valstijos, ir taipgi B

r

SKAITYKIT! IR PLATINKITK

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikraštį

“DARBININKĄ”
\ , s

EINA UTARNINKAIS. KETVERGAIS IR SUBATOMIS.
9

Jame rasite žinių iš viso pasaulio. .
“D A D ĮNINKĄS” visuomet turi viso to, kas darbininkui 
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

Prenumeratos Kaina:
Tris Kartus savaitėje metams 
Vieną kartą savaitėje 
Bostono apielinkeje 
Užrubežyje 

. Vienas numeris
Reikalaukite pas agentus arba

M

M

$3 00 
$1.50 
$4 00 
$4.25

3c.

“DARBININKAS"
242 V/’ Broadvvay, So. Boston, Mass.

Tiktai save pajuto ant Ameri
kos kranto. Prisiminė jam, 
kaip jis ištisą dieną klaidžiojo 
po gatves neturėdamas kur 
galvą priglausti, .nes pažįsta
mų neturėjo. Ant galo nuvar
gęs, išalkęs priėjo prie vieno 
namo ir atsisėdo. Paskiaus 
pabudo.. . Pajuto save šiltame 
kambaryje, nusistebėjo išsyk; 
manė kad tai sapnas, bet kaip 
nudžiugo kad tas yra ištikrųjų, 
nes prie jo priėjo jauna mer
gelė ir nedrąsiai užklausė: “Ar 
pasilsėjote, turbūt jūs esate al
kani?”

Paskiaus jis pavalgė sočiai 
ir jauna mergelė davė jam 
drabužius ir liepė eiti išsiprau
sti. Neužilgo jis su< Onelės tė
vo pagelba gavo darbą, o One
lė matydama jįjį doru vaikinu 
esant, prašė idant apsigyven
tų pas juos ir jis sutiko. Pri
siminė jis kaip tą vakarą mel
dėsi prie Augščiausio, idant jis 
galėtų ką nors gero tiems žmo
nėms padaryti už jų gerą širdį 
ir kaip jo ausyse sušnibždėjo 
tie žodžiai: “Būk teisingas ir 
doras ir jie bus užganėdinti.”

Jis greitu laiku gavo sau iš
tikimą draugą—Onelę. Onelė 
pati darbšti būdama ir savo 
Tėvynę mylėdama, matė kad 
iš jo galima padaryti gerą 
Tėvynės sūnų, todėl ji prirašė 
jį prie keletos draugysčių. Ne
užilgo jis paliko raštininku, 
paskiau pirmininku^ o pas
kiaus po keletos metų jis jau 
buvo veikėju. Ir. kadangi

visados teisingai ir mandagiai 
su žmonėmis elgėsi, žmonės jį 
pamylėjo ir su garbe į jį žiūrė
jo. Atsiminė jis kaip jiedu su 
Onyte ilgus vakarus praleisda
vo bekalbėdami apie Lietuvos 
reikalus ir apie pagerinimą 
žmonių padėjimo... ir po tam 
jiedu paliko gerais, amžinais 
draugais ir jiedu prižadėjo 
viens kito klausyti ir nešti nau
dų kitiems.

Laimingai plaukė dienos.
Ir štai Jonelis nepajuto kaip 

gailios ašaros pasirodė akyse, 
gėda jam pasidarė, kaip jis 
prisiminė kokiais rūsčiais žo
džiais jis atsiliepdavo į One
lę... į ją, kuri visą savo gyve
nimą pašventė dėl kitų ir ku
ri rūpinosi apie jį kaip apie 
mažą kūdikį, o jis nedėkingas! 
Kaip jis jai atmokėjo už jos 
gerą širdį.

— Bet ar tai mano kaltė? 
.— pusbalsiai pats savęs už
klausė Jonelis,—juk aš. kaip 
tik pradėjau draugauti su An
tanu ir jo klausyti, tai ir pa
virtau į niekšą, nenaudėlį, gir
tuoklį. Ak! Dieve, atleisk 
man, prižadu pasitaisyti ir 
grįžti prie tikrojo kelio ir vėl 
dirbti ir naudą nešti dėl žmo
nių ir Tėvynės labui, tik Tu, 
Dieve, man padėk!

Pakilo J onelis nuo sėdynės ir 
patraukė link Antano grinčios. 
Inėjo vidun ir atsisėdo; ramio
mis akimis pradėjo žiūrėti į 
Antaną.

•
sidarė; tu išrodai lyg iš numi
rusių prisikėlęs, o gal tavo 
gudruolė prisakė gerų pamok
slų,—lyg pasityčiodamas už
klausė Antanas.

— Nutilk!—sušuko Jonelis, 
— nedrįsk tu ją niekinti, nes 
aš tau parodysiu kur pipirai 
dygsta.

— Na, o aš tau jau paro
džiau kur auga, — nusijuokė 
Antanas.

Jau Jonelis sugniaužęs kum
štį norėjo užvažiuoti Antanui, 
bet koks tai nežinomas balsas 
sušnibždėjo į ausį “neužmušk’ 
ir vėl ranką ištiesė.

— Na, ko nusigandai?—pilk, 
aš nebijau; aha! bet tu bijai
si. .. bailys,—nusijuokė Anta
nas. .

— Klausyk Antanai aš ne
atėjau su tavimi mušties, aš 
atėjau pasakyti, kad aš su ta
vimi daugiaus nenoriu 'drau- i 
gauti ir žiūrėk daugiau man į 
akis nepasirodyk,—tą pasakęs, 
Jonelis išdūmė laukan.

Atėjęs į namus rado Onelę 
užverktomis akimis. Jonelis 
priėjęs pire jos tarė:

Atleisk man, Onele, aš ne
teisingai elgiausi su tavim, bet 
dabar prižadu pamesti senąjį 
gyvenimą ir vėl pradėti tokį, 
kokį vedžiau pirma. Juk tu at
leidi, ar ne ?—maldaujančiai 
užklausėJonelis.

i «

Džiaugsmo ašaros pasirodė 
Onutės akyse.ir ne tik atleido, 
bet džiaugėsi ir ramino jį sa- 
kydąma:

— Matai, Joneli, Dievas iš
klausė mano maldų ir vėl tu ei
si teisingu- keliu. Ak! kokia aš 
laiminga! Ačiū Tau!..

*
« *

Karė... Ir Joneliui prireikė 
paragauti tos duonos. Reikėjo 
atsiskirti su viskuom ir ' eiti 
ten, kur tavęs niekas nelaukia. 
Su drebančia širdžia Jonelis 
atsisveikino su visais ir išva
žiavo. Kareiviu būdamas, jis 
negalėjo darbuotis tarp visuo
menės, todelei jis pradėjo dar
buotis tarp kareivių ir tas jo 
darbas atnešė naudos dėl Lie
tuvos, nes jo vienatinis noras 
buvo, idant matyt Lietuvą lais
vą, todėl jis dėl jos ir dirbo ir 
nebijojo savo galvą padėti, kad 
tik būt už ką.

Prireikė Joneliui važiuoti 
ten... už jūrių plačiųjų. Dar 

: prieš išvažiavimo Jonelis at
važiavo pasakyt Onelei pasku
tinį sudiev. Suramintas Onu
tės žodžiais, jis su ramia šir
džia apleido šį kraštą ir nuva
žiavo tėn-kovoti, už savo Tė
vynę safo galvą paguldyti.

Retkarčiais Onutė apturėda
vo laiškus nuo Jonelio. Ant 
galo atėjo toks laikas, kad per 
ištisus du mėnesiu nebuvo nei 
jokios žinios nuo Jonelio. Liū
dnumas spaudė Onutės širdį, 
nes ji Jonelį labai mylėjo.

Vieną dieną Onelė netikėtai 
apturėjo laišką ąuo Jonelio. 
Drebančiomis rankomis pra
plėšė, ir ką ji rado? Keletą ei
lučių pabrėžta ir parašyta: .

Brangi Onelė!

Aš mirštu! Aš mylėjau Ta
ve, bet Tėvynę aš mylėjau 
daugiaus ir mirštu dėl jos. Su
diev! Sudiev!

Tavo Jonelis.

Tave mylėjau, bet Tėvynę 
daugiaus... Ak! kokia aš lai
mi nga! Jis mirė dėl Tėvynės. 
Dvi gailios ašaros nuriedėjo 
per nubalusius veidelius.

Ir tylu ir liūdna aplink!
E. Širvydžiutė.

MONTREAL, CANADA.

Šv. Kazimiero, Lietuvių Tau
tos Šventė pas mus labai iškil
mingai praėjo su giesmėmis to 
patrono garbei. Gražioje pro
cesijoje dalyvavo šios draugi
jos su ženkleliais, kukardomis 
ir vėliavomis: Šv. Kazimiero, 
šv. Onos (moterų), Marijos 
Vardo (mergaičių), šv,. Jono 
Evangel., G y vojo • Rožančiaus, 
Lietuvių R. Kat. Susivienijimo 
152 kuopa ir Lietuvos Vyčių 
nauja kuopa. BetS Liet. Vy
čių susirinkime iškėlus klausi
mą, klebonui dar paraginus šie 
asmens: Kreivienė, Zentolienė, 
Buzienū, .Norkeliuniene, 
rainskas, 
nė, 
te,

Ka- 
;, Žentelis, Girdnuskie- 

Kajackiene, J unkauski u- 
Braknienč, Orlauskiene, 

Savickienė, Stanaitiene, Sa- 
muolienė ir Oponavičia Leške- 
vičia pasidarbavo tarpo vietos 
lietuvių ir surinko Lietuvoje 
badaujantiems $114.03.

Tautos Apgynėjas.>r
1i f
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darni vjsako pilni# neužjaučia 
savo viengenčių vargo ir būdo, 
o antrą jie sako# ką# bjjo boL 
ševikų, idant jųjų auka nęjdiu-’ 
tų jiems# ’ taipogi" nemauti jie 
ir Vokiečių bijo, bet tos baimės 
Šainds ar kad nenori > sušelpti 
savųjų. Vardan tėvynėje 
•vąrgstančių visiems taip gau
siai aukavusiems tariam, šir
dingą ačiū..

.Aukos pasiijstos į -Tautos 
Fondą iždininko vųrdu sek. 
K. Pakštui.

' CLĖVELANDO lietuvių 
DRAUGIJŲ

’ ' įnešimai ir pageidavimai
• ^Visuotinam■ Seimui.

. ■ Atsibuvusiame susirinkimo 
zlcovo'.4 d. Žvaigždės salėje, 
2041 Hamilton Avenue, Cleve- 
lan'd, Ohio, kuriame dalyvavo 
delegatai-atstovai nuo —
^1. * Tėvynės'Mylėtojų 47

kuopos: J. Januška, J. Mont
vila, Ą‘. Urbšaitis, 
\ 2.,— Teatrališko Choro:’ A. 
Kranauskųs, J. Urbšaitis, St. 
■GąrąnkŠtis, S. Baranauskas,
.3. — Tėvynės Mylėtojų 20 

kuopos: A. Praškevičius, |
4. — Susivienijimo. Lietuvių

Amerikoje 14 kuopos: J. Pler
pa, J. Žemantaitis, i

5. -— D-ro V. Kudirkos Dr- 
stęs: L. P. Baltrukonis, X įl- 
linskas, J. G ritė, ‘

6. — “ Dirvos ””Redakci jos: 
J. Gedminas, *K. S. Karpan
čius,

7. — Šv. Juozapo Dr-stės: 
St. Pašaveckas, J. Šarkus.

, 8. — “Varpo” Choro: V. K.
Jurgilas, A. Zdanavičius, K. 
Aksomai t is,

9. — Šv. Jurgio Dr-stės: P. 
Mulolis, F. Baranauskas,

10. — SLRKA. 8 kuopos: M. 
Šalčius, M. Šimonis,

11. .— SLRIC. Amerikoje 50 
Kuopos: K. Žilinskas,

12. — D. L. K. Vytauto 
’ Gvardijos: V Gudynas, —

Priimta sekanti nutarimai:
1. — Reikalaujame Lietuvai 

pilnos neprigulmybės, sujun
giant sykįu Didžiųjų ir Mažų
jų Lietuvą

2. — Pageidaujame, kad 
Latvija prisidėtų prie Lietu
vos, kaipo mums artima tauta.

3. — Pageidaujame, kad 
kiekvienas Amerikoje esantis 
lietuvis, kuris atjaučia savo 
tėvynės reikalus, mokėtų Lie-. 
tuvos reikalams nemažiau vie
no dolerio metams ir augščiau.

4. — Lietuviai neprivalo nie
ko bendro turėti su lenkais, 
kaipo mūsų tautos priešais.

5. — Reikalaujame, kad Lie
tuva būtų demokratinė respub
lika.

6. — Pageidaujame, kad a- 
teityje visi Amerikos lietuviai 
išvieno dirbtų bendruose Lie
tuvos reikaluose: išgavime pil
nos laisvės, atstatyme ir šelpi
me.

Susirinkimo vedėjai: 
Pirm. Juozas Urbšaitis. 
Sekr. K. S. Karpavičius.

Komisija:
A. Kranauskas.

MILLINOCKET, MAINE.

Ši kolionija visai nėra žino
ma mūsų plačiai visuomenei, 
o lietuvių čia esama nemažas 
būrelis. Yra geru patrijotų, 
kurie užjaučia tėvynei. Tai
gi laisves savaitėje keletas lie
tuvių aukauja gausias aukas 
dėl laisvės išgavimo ir badau
jančių sušelpimo. O iš to rei
kia džiaugtis, nes ši kolionija 
yra labai toli nuo didžiųjų ko- 
lionijų ir joj nėra inteligentų. 
Iš tos priežasties lietuviai yra 
atpratę nuo visokio viešojo 
veikimo, bet jie nenori atsilik
ti nuo visų lietuvių, o užtai jie 
užsipelnijo nuo tėvynės gar
bės vainiką. Aukotojai yra 
šie: Vladislavas Makauskas
10 dol.x Juozapas Bučinskis 
$7.00, Tg. Butenavičia $5.00, 
Btanidovas Augūnas 4.00, Ju
lijonas Kničiunas 3.00, Paulina 
Banaičienė $2.00, Stanislovas 

, Srebalius 2.00. Po $1.00 Vla- 
■ das Bubliauskas, Juozas Ge- 

paitis, Marijona-Kurienė,■ An
tanas Kuras, Povilas Miiašai- 

; čia ir Ona Banaičiutė. Viso 
$39.00

Reikia’ uažymėt, kad pasta- 
• toji mergelė vos turi’ dvyliką 
, mėtų ir maža būdama atvažia

vo į šią šalį. Šioje šalyje 
augdama ir amerikonų dva- 

- šioje mokykloj mokinama, vie
nok užjaučia savo viengenčius. 
Iš to lai matytis, kad užaugus 

‘ šioje šalyje bus ištikima ant 
visados Lietuvai. Yrairdau- 

v giaus lietuvių, bot jiems Lie
tuva yra svetima, nes jie bū-

VALPARAISO, IND.

Iš moksleivių gyvenimo.

Šioje mokslo įstaigoje lietu
vių mokinasi skaitlingas būre
lis—maž-daug apie 80. Kadan
gi moksleiviai ‘pasiskirstę į į- 
vairias partijas, pertai ir turi
me pėt keturias. Yra L. R. K. 
M. S. A, 2-ra kuopa. Šioji kuo
pa turi skaitlingų būrelį narių 
ir savo veikimu pasižymi dau
ginus nei kaip "kitos visos. Kas 
nedėldienis laikome susirinki
mus sū įvairiais programais. 
Lavinamas kalbėti, debatdoti 
ir tt. Viršminėtoji kuopa 3 d. 
vasario š, m. buvo surengusi 
vakarėlį Gary, Ind., kuris 
puikiai pavyko. Ten kalbėjo; 
moksleivis V. Rukštelis ir su
lošta komedija: “Medicinos 
Daktaras.” Nors išlaidų turė
jome, bet pelno liko $28.93, iš 
kurių $5.00 paskyreme Kalėdi- 
nin Fondan; $5.00 “Mokslei
vio” Fondan ir likusius kuopa 
pasiliko ižde. 16 d. vasario 
kuopa laikė savaitinį susirin
kimų. Nutarėm paimti tinka
mą veikalą ir mokintis, kad po 
Velykų sulošus artimiausiuose 
miesteliuose. Režisierium iš
rinkta A. Rakauskas.

Vienų tik nesmagumų turime, 
kad net kelius iš mūsų draugų 
šaukia karėn, gal su kaikuriais 
ir persiskirti turėsime.

Yra ir “cicilistų” 
pa, T. M. D. kuopa, prie ku
rios priklauso keli “cicilistai” 
ir “tautiečiai.” Taip-gi Lie
tuvių Moksleivių Literatūros 
.Dr-ja.” Šioji draugija užlai
ko knygynų. Prie pastarosios 
beveik visi moksleiviai prigu
li, susirinkimus su įvairiais 
programais turime kas savai
tė. Kadangi čia priguli mok
sleiviai visokios pakraipos, 
pertai ir programuose tenka 
išgirsti- visokiu minčių. Tas< U t-

būtų dabai puiku, jei mokslei
viai labinus prisilaikytų man
dagumo ir pagodonės. Kadan
gi čionai priklauso daug cici
listų, kurie jokio mandagumo 
neprisilaiko ir būdami partijos 
suakmenėję nariai, tai susirin
kimuose pridaro daug tokių 
daiktų, iš kurių reikia pasi- 
biaurėti. Štai vienas iš vieti
niu moksleiviu P. Montvilas.t l

kiek laiko atgal, turėjo prakal
bą. Cicilikams prakalba ne
patiko. Po prakalbos kai šoko 
rėkti, tai manytum žmogus, 
kad pragaro vartai’ atsivėrė. 
Ir tuojaus pasakė, kad tą vis
ką reikia atitaisyti. Rengėsi 
mūsų cicilistai per keturias 
savaites, pire “atitaisymo.” Ir 
štai vasario 8 d. š. m. du iš vie
tinių prisitengė. Kadangi pa
tys jautėsi persiIpni, tai parsi
kvietė dar iš Chicagos A. Ka
ralių. Programui prasidėjus, 
pirmas kalbėjo A. B. Jis aiš
kino būk nereikią žiūrėti ar 
cicilistai geri ar blogi. Bet tas 
nieko nei aiškia, bile jų princi
pai geri. Antras kalbėjo A. 
Karalius. Pirmiausia išpeikė 
pirmąjį kalbėtojų. Jis pasakė: 
“Socijalizmas tai yra darbi
ninkų mokslas.” Galop pata
rė cicilistams nesimokyti man- • 
degumo, būk jis persi tikrinę^, 
kad mandagumas žmogui ne
naudingas.-’1 Trečias kalbėjo J. 
D. ir-gi , apie cicili-zmą. Bet 
taip toli nuvažiavo, kad išnie
kino visus tikinčius, kunigus ir 
popiežių.

kuo-

^DIDELIS SUSIRINKIMU.*
71 arte,-rvąsatip
jČ d; Cdncerdią JlaŲ■ 
ming’o kloniės lietuviai Jląikė 
milžinišką susirinkimų, -(nąass- 
meeting) ir išnešė dvi re?:oliu- 
pįjąs^ vieiią išręB:šdami' šiai 
valdžiai savo ištikimybę ir ant
rą, melscįami 'valdžios nepa
miršti apie Lietūtą ir rįpinŪs 
išgavimu jai iieprigulmylfe..

Svetainė buvo pWtitėll'*ž1wo-‘' 
nių, apie 3000 ir jų užsilaiky
mas pavyzdingas, apa^t kelių 
išgamų-socijalistų, kurie sugė
dino ' lietuvius neatsistodami 
pritarti' rezoliucijoms.

Kalbėtojais* buvo Luzerne 
pavieto teisėjas Don. J. Ųo^- 

,mon, to paties pavieto advoka\ 
tas Mr. F. Slottery, miesto ko- 
misijopierius M. J. Loveland, ’ 
vietinis lietuvis advokatas p: Ji 
Lopata^ ir gerb. kunigai J, Ku
ras, J. Kasakaįtis, J. Inčiura 
ir J. Miliauskas. Rezoliucijas 
skaitė gerb. kun. P. Paukštis.

Įspūdį labai gerą ,ant sve
timtaučių šis susirinkimas'pa
darė, nes anglį) laikraščiai la
bai gražiai atsiliepė apie tai.

' Kadugys.

VYČIŲ PASKAITOS.
Wilkes-Barre, Pa., vasario 

24 d., L. Vyčių Pennsylvanijos 
apskritys per specijalį susirin
kimą klausė paskaitų ir su 
tvarkė darbą “Vyčio” spausr 
tuvės reikale.

Paskaitą laikė .gerb. kun. 
J. šupšinskas. Jo tema buvo 
“Spauda ir jos galybė.” Kal
bėtojas puikiai 'nurodė*, ką 

■ spauda yra nuveikus tikėjimo, 
ekonomijos ir politikos sryty- 
se, ir kaip svarbu yra remti 
spaudą teisingą ir dorą.

Gerb. kun. J. Miliauskas, šio 
apskričio paskaitų komisijos 
pirmininkas, taip-gi išreiškė 
keletą minčių apie spaudų.

Po tam prieita prie svarsty
mo apie “Vyčio” spaustuvę. 
Visi susirinkusieji vyčiai, ku
rių buvo apie penkiasdešimts, 
išreiškė vienbalsiai kad Vyčių 
organas turėtų kogreičiausiai 
kraustytis nuo svetimų spaus
tuvių bųrdo, nes tas burdas la
bai brangiai atsieina, kaip 
parodo centro atskaitos ir be 
niielaširdystės ėda organizaci
jos turtų. Delto-gi pasiryžo 
visi iš visų sielų dirbti idant 
“Vytį” pastačius ant savo ko
jų, ir tam tikslui įsteigė fon- 

’dų. Fondas susideda iš dvie
jų skyrių, būtent, paskolų ir 
aukų. Susirinkimas nutarė 
kiekvienai kuopai (į apskritį 
priguli šešios kuopos) surengti 
bent po vienų vakarėlį ir visą 
pelnų įdėti į tų fondų. Apart 
to bendromis pajėgomis suren
gti vieną milžinišką teatrų ar-< 
ba koncertą ir visą uždarbį pa
skirti tam fondui.

Fondo kasierium tapo iš
rinktas gerb. kun. J. Miliaus
kas; fondo globėjais p. P. Gi- 
bavičius ir p. T. Šeimis.

Tai-gi šios apielinkės Vy
čiai daug žada nuveikti ir. be- 
abejonės nuveiks, nes dar te
bėra ši jaunuomenė apdovano
ta tuo darbštumu, kuriuo lig- 
šiol atsižymėjo.

Ten Buvęs.

NEW BRITAIN, CONN. 
Prakalbos.

Kovo 4 d. čia buvo prakal
bos. Bažnytinėj salėj kalbėjo 
P. Gudas, “Darbininko” re
daktorius ir Dr. Bielskis iš 
AVasliington, D. C. Prakalbų 
vedėju buvo gerb. klebonas 
kun. E. Grikis. Pr. Gudas aiš
kino apie Lietuvos neprigul- 
myhę, nurodė kas jos yra prie
šininkai. Visiems suprantamai 
išaiškino socijalistų bei lais
vamanių begėdystę primetinėti 
vysk. Karevičiui pardavimų 
Lietuvos kaizeriui. Pasakė, 
kad ne vyskupo galėję yra par
duoti arba atpirkti Lietuvą, 
be to, sake, Lietuvos kaize
riui nei nereikia parduoti, nes 
jis jų užgrobęs turi ir kad rei

škia todėl daryti pastangas Lie
tuvą atvaduoti. . Dr. Bielskis 
aiškino apie Laisvės Savaitę 
ir kas veikiama'dėl Lietuvos 
neprigulmybės. Nurodė, kaip 
Amerikos lietuviai išnešdami 
rezoliucijas gali prisidėti prie 
kėlimo Lietuvos klausimo,-.Nu
rodė,

DAIBnmiOB
.. ................jį.- r-- .■ • . ■ 

sjųstį. j L, ’jįfprm&ęijos biurą 
Alkshingtone ir. ten Jos bu® su- 
naudo^jf; <ukąmiąusm būdu. 
Galop .buvo’ aukoąrenkainos ir 
Yodojm jųdomi pąyęikąlM- , \

Vakąrytečižd čm buvp ’nmsl 
mitingas Lietuvių salėj. • Ten 
vienas neišmąnelis laįsvamane- 
liš šifieiže vyskupą Karevičių. 
Bet-mes kąfaffiai privalome tą 
žinoti, kad soeijalĮstairir 
vamaniųr ant to įr yra, kad. 
šmeižti, dergtimid^Ldyasiškiy 
ją ir katalikiškos visuomenes 
.veikimus.

‘ . TflMn

; PHILADELPHIA, PA. /
Šv. Kazimiero diena, buvo 

puikiai apvaikščiota šv. Kazi
miero bažnytinėj salėj. Cho
ras buvo is 100 narių ,ir giedo
jo lotyniškai įr lietuviškai. Vi
sas programas puikiai atliktas, 
auką surinkta $161.61.

J. z. 
-------------- < 

K ANSONIA, CONN.
.Vasario 24 d. turėjo būti 

viešos prakalbos, bet kadangi 
kalbėto jum buvo užprašytas 
kun. J. Žilinskas ir nežinia iš 
kokios tai priežasties neatsi
lankė, nors ir buvo per teleg
ramą pranešęs, kad atvažiuos.

Vas. 17 d. buvo atsibatado- 
jęs koksai nuplyšęs kalbėtojas 
iš Bostono, pilnas neapykantos 
cicilikėlis, kuris sakėsi’ organi
zuojąs moterų raudonų gvar
dijų lieti kraujų. Ant pabai
gos sakė, kad užduotų klausi
nius. Tai kuomet p.’J. B. 
uždavė klasinių, tai cicilikėlis 
sukinėjosi ir sukinėjosi, kad 
kaip nors prasilenkus su teisy
be. . Žinoma p. J. H? yra ga- 

1 biausis beveik viso-j mūsų apie- 
linkej veikėjas, neš kur jam 
pasitaiko susiremti su socija- 
listais, jis visur išlaimi, mat 
mokslas vistiek pergali ir ga-. 
na. Ant pabaigos buvo davęs 
klausimų p. Taraila, tai kalbė
tojas pritarė, kad reikia krau
jas pralieti bile įvykinti busi
moje Lietuvoj socijalizmų pa
našų Rusijos Bolševikams. 
Tai matot gerbiamieji broliai, 
ko mūsų cicilikai vadai moki
na, pienuoja visokiomis pusė
mis ant mūsų galvos, o mes 
nuduodame, kad tai jie inums 
gera -daro, nes dar ir savo kru
vinais uždirbtais centais rėmė- 
me jųjų niekšiškus darbus, su 
kurias mums duobę kasa. Tad 
susipraskit, broliai lietuviai, 
kas jūsų priešai yra. Šiom 
tarpu L. D. Sąjungos 43 kuo
pa nieko neveikia net pamiršo 
ir susirinkimų laikyt, tad ne
malonus apsireiškimas, jeigu 
broliai mums svetainės nėra 
Ansonijoj, tai kraustykimės į 
Derby, o neduokime pražūti 
mūši) ideališkai kuopelei, ku
rios dabar labai yra sutrukdy
tas veikimas.

Ekmenupelis.

OMAHA, NEBR. 
Aukos Tautos šventės dienoje.

Kovo 3 d., Tautos Šventėje, 
aukavo nukentėjusiems nuo 
karės, sekantieji asmenys:

Kun. J. F. Jonaitis $3.00; 
Stanislovas Bartkus $2.00.

Po $1.00: Kun. A. Tamoliu- 
nas, Juozas Šūkis, Juozas 
Šviežiauskis, Vincas Misius, 
Stepas Amastauskis, Ignas 
Pazauskis, Aleksandra Jab
lonskis, Stanisl. Bartkus, Bol. 
Kvbortas, Klimas Treinavi- 
čius, Bol. J. Bazaras, Vin
cas Uždavinis, M. Mažeikienė, 
M. Čeprickienė, M. Macai tis- 
Pranas Žukauskis.

Po 50c.: A. Šimkevičius. 
Juozas Kušleika, Mikolas Ver- 
siackas, M. Brindzienė, C. 
Marcinskis, Bol. Tyla, Pranas 
Krikščiūnas,- Pranas Danaus- 
kis, Antanas Zalpis, M. Biek
ša, Jonas Jonaitis, Jonas 
Džingelavičius, Simas Pilius, 
Jonas Armoška, M. Giltinevi- 
čius, Antanas Smailis, F. Ru
kenas, P. Zidilienė," Pranas 
Krikščiūnas, K. Puškevičiutė, 
Aųtanas Lukoševičius, J. Sa
kmiški enė, Leluvis, J ančaus- 
kięnė, Bil Gastoiv, Ignas Grai- 
viskis, M. Vinšeliene, M. Sa- 
butienė.------ '■--------------------- :

K. Tamulevičienė 40c.; M. 
Šukienė ir Brindzienė po 30c.

Jonas Meziuis, Jablonskienė, 
J, Šakinis ir Antanas Krikščiu-

ną^ po žSįj^rf^ienė 2Ūc. ‘ 
’ Sii yisoiniSis^iiŲęfnėiioinis iž 

: vdkjtįį pelū^tą įMCS* ktnde 
-pasIųStį

- -■ • ,\\ - į--' , *■

■"' * » - * ■ ’ ■ , ‘ k f ■

>■ LiudąsDanauškis, 
.■ Kazys Kpšleika. ‘ ‘ 

omaha’ųebr/
Laisvamaniai tautininkai par
sidavė f ’-boi-
• ” ' ševįkams. *. \
Kuomet ALT. it TT. pagar

sino apie* Visuotinąjį. Seiinfy 
tai visi gerieji* .tautininkai įr 
katalikai ruošėsi kuotiksliau- 
sia prisirengti. Bet socijalis- 
tai panorėjo, fr nori tam ? vis
kam pakenkti. (Pas imis gi so
cijalistai laike* susirinkimų sti- 
šiTinkimeliUs ir landžiojo išma
unu į namus prikalbinėdami, 
kad nesiruošti prie Seimo ir 
nesiųsti delegatų į Visuotinąjį 
Seimą. Jų elgimąsis buvo tik
rai bolševildškas. O neąusipra- 

■ tusieji ir aklieji laisvamaniai' 
tautininkai beyeik visi pasida- Į 
vė socijalistų intakai ir, kuo
met vasario 24 d. sušaukta vi
sų draugijų įgaliotinių susirin
kimas, b sočijalistams rėks
niams gavus viršų, tai laisva
maniai tautininkai tiesiog par
sidavė ‘(cicilikučiams ’ ’-bolše- 
ivikams, kad pasirašyti po 
protestu prieš Visuotinojo Sei
mo įvvkdinimų. Katalikiškų
jų gi draugijų įgaliotiniai ne
pasirašė ir nuo ją atsiskyrė. 
Šv. Antano dr-stės susirinki

mas.
Kovo 3-čią d- tuojaus po su

mai atsibuvo šv. Antano iš 
Padvos .draugystės (kuri in 
corpore buvo bažnyčioje) susi
rinkimas, kuriame svarstyta 
apie Visuotinąjį Seimą ir ap
gailestaujant, kad būsiančiojo 
Seimo vieta labai toli ir kelio
nė daug lėšuotų, tad-gi nutar
ta ne’siųsti delegato, o prisidė
ti žodžiu prįjąučiant ir pare
miant Visuotinąjį Seimą.

Tautos šventė.
Tų pačių dieną buvo taip-gi 

paminėjimas šv. Kazimiero 
dienos, kaipo Tautos Šventės. 
Iš ryto bažnyčioje atlaikyta iš
kilmingos pamaldos. Sumą aL 
laikė gerb. kun. A. Tamoliu- 
nas# o gražų pamokslą pasakė 
gerb. kun. Jurgis F. Jonaitis, 
4-toje vai. po pietų New Sett- 
lers Hall’ėje atsibuvo puiki 
programa, kurią surengė vie
tos klebonas, gerb. kun. J. F. 
Jonaitis. Salėje buvo susirin
kę apie 200 žmonių, kurie 
džiaugėsi apturėję malonius į- 
spudžius ir daug ko pasimoki
nę.

Vakaro vedėjas buvo p. Juo
zas Junevičius, kurs gabiai 
•sugebėjo perstatyti dalyvavu
sius programoje. Pirmučiau
sia mažų vaikų choro tapo pui
kiai atgiedota “Lietuva, Tė
vynė mūsų,” po ^vadovyste p. 
B. J. Bazaro. Po to kalbėjo 
kun.* J. Jonaitis temoje “Mū
sų Tikslas,” tiksliai nurodyda
mas, prie ko, mes lietuviai, tu
rime eiti. Vietos klebono kal
ba visiems patiko ir kart-kar- 
tėmis plota rankomis. Paskui 
sekė vaikučių dalelės, suside
dančios iš 16 įvairių temų. 
Prieš užbaigą kalbėjo kun. A. 
Tamoliunas apie “Rengiamų
jų Seimų ir Fondus.” Po jo 
kalbai sekė kolekta dėl nuken
tėjusių nuo karės. Tame lai
ke sekė kitų vaikučių kelios 
deklemacijos, kurios tapo pui
kiai atliktos. Užbaigiant va
karų kalbėjo vedėjas p. J. Ju
nevičius, kurs tiksliai nušvie
tė vietos “pažangiųjų” bei 
‘ ‘ progresy viškų jų ’ ’ pragaiš
tingų bolševikų darbų. Rau
donkakliai “cicilikuČiai” ir 
laisvamaniai tiesiog nerimavo 
ir raukėsi, bet pamatę savo 
klaidas, be abejonės, stengsis 
atsitaisyti. Galop paklausus, 
kurie priešingi yra rengiamų- 
jam Seimui, tai nei vienas ne
pakėlė rankos. O už Seimą vi
si pakėlė. Tuo ir viskas užsi
baigė. Vakaras atnešė pelno 
$60.62, kurie pinigai bus pa- 
sių&trTautos Fondui.

'Kaip iš visko .matyti, tai 
programas, pamargintas įvai
riais’margumynais, puikiai pa
vyko, o žmonės, kurie atšilau-’ 
ko, nesigailėjo ir.buvo matyti 
patenkinimas jų veiduose. .

Aks-Ar-Ben’ietis.

Mūsų ttatttininkąiw‘ dšifetė 
pbkatūs kvies&a&i'vibuojnenų 
t prakalbąs, ant ’4-foš d woą ko- 
Yo yakdteč dPuklikos btivo 
piė šimtas ypatų# buvo kalba- 
mą, apie suvienijimą fondų į 
krūvų PolM&ta Seime lSTew- 
’Yprke it ajpsidėjiihą mokesti-’ 
mis.’ Vienas inęšė,..lwtd reikia 
protestuok prieš X AI. Vysku
pą KareyiČių, bėfTikosi atmes
tą., Reikale -suvienijimo .fon
dų'įvyko geras apsireiškimas; 
kada padarė rinkliavų svetai
nėje, tai vos $8.59 -surinko į 
Centro fondą; da ir tiek nebūt 
buvę, tik vienas saliūniąinkas 
žalių popierėlę įmetė. Ir vie- 
nykis kad nori su “tautinin
kais,” jeigu šimtas ypatų nei 
$50.00 neįstengė sumesti. 3 d. 
kovo mes apie 2 šimtai ypatų 
sumetėm netoli $200.00. Bra
vo BaltimorieČiai katalikai!

Rūtų Vainikas.

DONORĄ, PA.
Čia lietuviai yrą pasiryžę 

stoti į eiles už Tėvynę kovoti ir 
visi remia tautos reikalus. Ką 
nesutiksi, su kuo nekalbėsi, 
pas visus pirmas žodis apie 
Lietuvos laisvę.

Matyt, kad Donoriečiai yra 
mylėtojai tos brangios tėvyš- 
icėlės, kad jie tikrai trokšta, 
kad Lietuva apturėtų laisvę.

Nedėlioj, 3 d. kovo 1918 m. 
buvo susirinkimus ir atstovau
ti mūsų parapijų visuotiname 
lietuvių seime New York, N. Y', 
buvo išrinktas mūsų klebonas 
kun. Vincas Abromaitis.

Nedėlioj, 17 d. kovo 7 vai. 
vakare bus čia prakalbos su į- 
vairfais pamarginimais.

Pirmiausia kalbės gerb. kun. 
Strimavirius. Jis nesenai at- 
tažiavęs iŠ Lietuvos, tai dabar 
visi čia'laukia jo atvažiavimo, 
nes kiekvienam žingeidi! suži
not apie savo brangių tėvynę 
Lietuvą.

Bfehęhąi MvykęS* S Įįiefal- 
vos. z Kalbėtojas papasakojo 
apie Įėvynę Igetuvų. j Ašaros 
Vęržes iš sibnj, klausant ^o- 
Itias šleMiidag papilde mūsų 
tėvynei nevidonai. Gerb. kal
bėtojas visus žiaurumus karės 
nuo vadžių iki tai dienai, ku
rioje apleido tėvynę nupiešė. 
Prie tam pridūrė, kad su mie
luneirti, paaiškintų, jeigu kas 
turėti} kokį klausimų. Publi
kai prakalbos tiko.

Vaikučių choras uždainavo 
“Lai gyvuoja'mūsų tėvynė,” 
Laike dainos aukų rinkėjai ir" 
rinkėjos, P. Medonis, Grebliu- 
has’G., Šveikauskas J., Blaža- 
vičiutė E., Medonienė P. sulin
ko iš viso $75.25 Lietuvos lais
vės išgavimo fondui.

Toliaus, vietinis kleb. kun. ■ 
S. J. Cepanonis perskaitė ir 
paaiškino rezoliuciją dėl Lie
tuvos’ laisvės, kurios taip pasi
ilgę trokštame.

Vietinis choras užbaigai, pa
dainavo “Lietuva tėvynė mū
sų.” Publika himnui pritarė.

A. Vargdienėlis. .

Donorietis.

BROOKLYN, N. Y.
L. Vyčių 41-os kuopos susi

rinkime, kuris atsibuvo vasa- 
. j-įo 28 d>., Apreiškimo P. Šv. pa

rapijos svetainėje, apkalbėta 
apie tautiškų šventę (šv. Ka
zimiero dienų). Susirinkus ne- 
perdaugiausiai narių visiems 
savo tėvyiiės Lietuvos reika
lus atjautus, sumesta aukų. 
Aukojo savo dienos uždarbį. 
Petras Lukoševičius ... .$5.15 
J. K. Miliauskas...............$5.10
Julius Krasnickas.......... '•.4.50
Petras Bajorinas . . ........... 4.25
Pranas Ručis...................... 4.10.
Antanas Sniečkus...............4.05
Juozas Matulaitis.............. 4.00
M. Razanauckas ................4.00
Ona Raulinaičiutė.............3.25
Veronika AbraiČiutė .. ..3.00 
Agota Jesaičiutė .'............ 3.00
Adelė Gabrevičiutė............3.00
M. Žemantauskiutė............3.00
Jurgis Žerolis ...... ... .3.00 
Pranas Barpšis..................3.00
Teofilė Mieliniutė...............3.00
Pranė Adašiuniutė............2.50
Julius B. Kaupas...............2.00
Marė Litviniutė...................2.00
Morta Šertvilienė...............1.10
Ona Okiutė........................ 1.00
Kaz. Dobravolskis.............1.00
Viktore Ješkoniutė............1.00
Alena Tvaskiutė......... '. . .1.00
Iš kuopos iždo paskirta $10.00

Viso aukų nuo L. Vyčių 
41-mos. kuopos dėl nuvar-' 
gintos tėvynės Lietuvos ir 
jos Laisvės reikalams su
dėta ...................................$87.00

Kuop. B. P. B.

LAWRENCE, MASS. 
Nezaležninkai teisme.

Šv. Laurino pašelpinė dr-ja, 
kurių nezaležninkai pasisavino 
ir išbraukė katalikus, iš nariij 
tarpo, dabar užvedė bylų prieš ’ 
Joną Marceiį, Juozų Stravins
kų, Petrų Čirų, Jurgį Kunį 
ir Jonų Bilą, kad tie vyrai, 
kurie neva dabar save statosi 
valdybą tos dr-jos būtų pri
versti atstoti ’iš draugijos ir 
kad jie tikriems dr-jos nariams 
sugrąžintų jų turtą ir doku
mentus.

Nariai šv. Laurino dr-jos 
tvirtina, kad tos dr-jos konsti
tucijoje yra punktas, kuris sa
ko, kad vien tiktai nariai Ry- 
mo-Katalifcų tikėjimo gali pa
stoti ar būti nariais šv. Lauri
no d iv jos. Draugijos nariai 
tvirtina, kad vi išminėti žmo
nės buvo išrinkti į valdybų 
pirmąjį panedėlį liepos mėnesį 
1917, bet, kad tuomi laiku tie 
žmonės jau nebuvo Rymo-ka- 
talikais, bet buvo uždėję savo 
locną tikėjimų ir todėl negalė
jo būti išrinkti į valdybą.

Toliau šv. Laurino dr-ja kal
tina minėtus vyrus būk jie, 
taip vadinamame susirinkime, 
laikytame rugpj. 10, 1917, no- . 
rėją išmesti iš konstitucijos tų 
punktų, kuris reikalauja kad 
nariai būtų Rymo-Katalikai.

. Manoma kad byla bus laimė
ta ir nezaležninkams neteks to, 
kas palei teisybės priguli ki
tiems.

Jonas Keras.
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L. D. S. CENTRO VALDYBA.

Dvasiškas vadovas: —
Kun. F. Kemėšis, 

3230 Auburn Avę., 
Chicago, III.

Pirmininkas: —
J. E. Karosas,

242 W. Broad^ay, 
So. Boston, Mass.

Vicepirmininkas: —
M. Mažeika, 

1658 AVabansia Avė., 
Chicago, III.

Raštininkas: —
F. Virak’s,

242 W. Broadway, 
So. Boston,’ Mass.

Finansų Raštininkas: —
A. F. Kneižis,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Idžininkas:
P. Gudas,

242 W. Broadway, 
. So. Boston, Mass.

Iždo globėjai: —
O. Meškauskaitč,

242 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

P. Geležiutė,
41 Capitol Avė., 

Hartford, Conn.
V. Sereika,

21 James St., 
Norwood, Mass.

Literatiška Komisija:
Kun. F. Kemėšis, • 
P. Gudas, 
J. E. Karosas, 

Virak’s, 
242 AV. Broadivay,

So. Boston, Mass..
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Tėvynainis. kad rezęliucijas reikia
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HOMESTEAD, PA.
Lietuviu Tautiškos šventės v

apvaikščiojimas atsibuvo ne
dėti oj 3 d. kovo. Ačiū puikiam 
orui, kožnas galėjo atsilanky
ti. Jau apie pirmų valandų 
iradėjo žmonės būriais rinktis 
svetainę ir su nekantrumu 

aukė paskirto laiko. Gal dar 
niekad taip skaitlingai nebuvo 
susirinkus publika. Antrų va- 
andų pasigirdo svetainėje (Tei

nu plojimas. Visų pirmiau vie- 
iilis choras vedamas P. B. Ne
krašo padainavo “Dienelei 
iriekštant.” Tolinus viet. kle
bonas Lun. S. J. Čepanonis per
statė vakaro vedėju p. A. Bar- 
azilaųską, .kuris programų ve
dė; Kalbėjo kun. Striniavi-



i

4*
* ' K .:

»k

—X

3 - v * •

* * ♦, *’

- it—.. '• .............. -
DAHBffilNKAfi

v

k
*e-

I liai — i......į

' V*;
A \

4

NUO ADMINISTRACIJOS.
; ’ :■ .... 

‘ ' . . * „I.ii -į*.m. -■ * >

Kadangi' dabartimi/karės 
laiku gauname pranešimą' kįd 
laikraštis ‘‘Darjjinfrikaš” gau
namas beveik visesu kolonijose 
nęreguliariai, tai mes-jMMeįfc- 
me ieškoti drame priežastį^ 

Paklausąs Lrasos skyriaus, 
gavome paręilrdlaVim^.jpiusiųS’- 
tivisą vardus, kurie gauna 
4 ‘ Darbininką ? uereguleriai ar
ba visai negauna, ,

Tai-gi prašonle visų skaity
toją, kaip tik negausite ant 
laiko laikraščio, pranešti 
mums. j ‘ •

Mes kaip pirmiaus, taip ir( 
dabar išleidžiame laiku ir visi 
turėtą gauti ant laiko kaip pri
guli. '

“Darbininko” Adm.

Vietinės žinies
k

Tautos FoAd<r41.jįįį{uš ko* 
vo• $ .dieną ;šv. #etfo parapijos 
svetainėje pabengė prakalbus. 
Vt&leĮu buvo pj kų Venis.

afsilaĄke, bet įrudę 
Atėjom tata patenkinti iŠ jpra- 
kalbą. ; ' ? . ■ \ f

Kalbėjo Bostono Kojegijos 
studentas p. Pranas Strokaus- 
kas, -kum, J. Dobužinskas ir p.

*■ i s r -J
... k . ,

K "Kneizis, *Vi$i aiškino w 
•pįė Lietuvos*.reikėju^, o taipį 
gi apie seimą prsiminę. * ; 
‘ ' -K Buvęs Draugas.

T-fr

'D. L Ė. KEISTUČIO DR-JOS
. . Mass.

• valDyęos adresai.
• A. :

PlRMINISfKAS — .Tonas Adomnylčlįis 
; 122 •Jknvett St., So. Boston, Masą
VICE-PIRM. —.Pranas Tulei kis, .

130 Bowen St., So. Boston, Mass. 
ilAŠT. --.Tiio^Daa,yiRkeVieiųs, 

' 376W..Secon<l‘St.i S. Bęstou.Mass, 
RAŠT. — £t. m-eflin,

79 W. Second Sf., S. Boston; Mass. 
KASIERIU3 A Andriejus Ziilleckiis,

171 PIRU Str., So. Bostou. Mnss. 
MARŠALKA. -4- .Tustinas Trtenclš. , 

18ft.Bowen. St., So. Boston, Mass.
;D< L. K. Keistučio Dr-ja Bos- 

tem, Mass. laiko mėnesinius susi- 
rinkimus kas antrą nedėldienį 

Jtiekvieno mėnesio 2'val. pb piėtų, 
164 Hanover Si., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naujų .narių su savim atsivesti.

t -t a .^i $»1$ .^t «fc

I
sSc^YU^raSiTJ^

, Attomey-oMaio , *

įETUVISĄDY OKATAS | 
Mr<t mq^ ptwuvaWf<» . 1 
y , S

•• ŲčtiinM wnymuproviį ri«ww W 
- '• fefsmgois. t «

922 Lftnd W Bullding, | 
, ■ Broad jfcęhęstnut: St w

'■• bill pKęim: ' ,. ■• s, >
' • . Offlso — Spruce J

• Nartų *- Uoga 4442 J, t X 
1212,W; ERIE AVEL • f 

PHILADELPHIA,‘ PA. •£

: vyaiĮ i7kwj>t'*t

dialogai tr svarbiausiu’

’ Jau Įena^įrie ta darboii negaliu
. ♦♦. ‘-<7 t i « i atlikti reikia. ' Prašali atva- . VakArąaatsibus Velykų L- 

kąrą M- Sfetro parapijos

137 Ames U/ MonUUo, Bss. 
- . (359^

Tri.8o.Bo«ton27O ’ I
/DR. JB HtcDOm, M. D. I

GtlimisttiiitlbttiirHtttvitiittL . ■
Offųo viįando*^ |

Ryfrn«Jki 9 Vai. , ■
Pp.pietųlikiS I

* ’ vakarai«6iki 9,
;68& Btaadwayį Sa/Bostoi^/S 
r“*“— —-------

■■ ;:'/

.* *

- L. D. KALENDORIU8
* . DYKAI. ,

Jeigu nori gautiLietuku 
Darbinįnką Kajendprių 1918 
m, dykai, tai nieko nelaukda 
mtfe;Siųsk$3^M) M ,prenuinė#k 

rt$; ^Mrbiniįtko^ ir įgausi tį 
dicBį dovaną dykai. * / ;

* p

« *
l -

> k. Rep.

• ”r . ■ .<■’•* ’ - * ,

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines nr pažįgtamuB prisiusi 
phieškojiną į “pkrbininką^*

- UŽ vieną sykį 56c. * .
” du w 75c. 
0 tris. ”ML0O

Ui paieškojimus pinigui 
siųskite ii kalno,

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, y

80 BOSTON, MASS.

jfA-

Vakar, šiandie ir- ;
RYTOJ.

Kiekvienam malonu atsimin
ti apie vaistą,' kurs jam va- 
kar yra pagelbėjęs. Jis žino, 
jog jis jam pagelbės šiandie' ar 
rytoj, jei negale atsikartos. 
Mr. John Zlatohlavek iš Dy- 
sart, Iowa, -prijungė prie sa
vo tvarkos vas. 2, 1918 sekan
čią pastabą: “Šešiolika metą 
tam atgal, kuomet aš sunkiai 
sirgau New Yorke daugiau/ 
kaip per šešias savaites, tai 
Triner’s Ameriean Ėlixir of 
Bitter Wine pagydė mane veik 
akymirkoj. Todėl aš visuomet 
griebiuosi - Tirnerio vaistą. 
Triner’s Ameriean Elixir vi
suomet prigelbsti sukietėjime, 
nevirškinime, išpūtime,, gal- 
voskaudyje, nemigoj, nerviš-' 
kūme, abelname apsilpųėjime 
ir tt. Mr . F. Lycka šitaip 
mums rašė iš Lansing, Mich., 
vas. 14, 1918: . “Aš rekomen
duoju Trine£*s Ameriean Eli- 
xir of Bitter Wipe visiems ma
no sanpiliečiams. ” Po išban
dymo jūs darysite tą pat. Kai
na $1.10. Aptiekose. Triner’s 
Liniment neturi sau lygaus 
nuo reumatizmo, neuralgijos, 
lumbago, išnarinimo, sutinimo 
ir tt. Kaina 35 ir 65c. aptie
kose. Pačta 45 ir 75c. Joseph 
Triner Co. Išdirbėjai-chemikai 
1333-43 So. Ashland avė., Chi- 
cago, III.

‘.

v- r
• Tf

Ai

< f.

FEDERACIJOS- KOMITETO 
SUSIRINKIMAS.

Nedėlioj, kovo 17 dieną, 3 v. 
po pietą šv. Petro parapijos 
svetainėje bus Federacijos Ko
miteto susirinkimas. Į šį susi
rinkimą btūinai visi nariai at
silankyti, nes randasi daug 
svarbią ir prie to naują daly- 

. ką aptarti.
Federacijos K-to Komisija.

Paieškau brolio Juozo Morke- 
vičiaus. Paeina iš Suvalkų gub., 
?unsko paarpijos Andrljavo vai., 
Vaičiuliškių kaimo. Du metai at
gal gyveno 56 Center str., King- 
ston, Pa. »

Malonėkite atsišaukti šiuo ad-jLy
trr

i

resUr ‘ ‘
VINCAS MORKEVIČIA,

60 Congress Avė., Waterbury, Ct.

■ - !1-

DYKAI! DYKAI! 
ikalinga vyrų ir 

merginų-, mokinties 
BARZDASKUČIO a- 
mato. Mes išmokinam 
į jabai trumP4 laiką 
uf<dyką.į'

GLOBĖ BARBĖK SCHOOL 
J. Šmulkštis,

ta

SlfUTH BOSTON, MASS. .! 
TEISINGIAUSIA*IR OI- !i

! ■ ’ AV'TT'K'irA z HI'..,*.
f * . Sufmšątt receptus su di-J r 
džiatisia atidą, nėlitlrint, ar < i 

į tie receptąi Lįuttiyos ar Aute- 
rikoa daktąrų. Tai vienatį**
nė lietuviška- aptiekė ^Bostone i* 
if Masaachifsetts valstijoj. K 
Gyduolių galit gaut, kokios j į 
tik pasaulyj yra vartojamos, j! 
Galit reikalaut per laiškus, o j Į 

Z aš prisiųsiu per ezpresą. j} 
| K. ilDLAūSKAS į į 

• Aptiekorius ir Savininkas !! 
i fel So. Boston 21014 ir 21013. I! 
® 226 Broadway, kampas 0 St,, ! į

439 r- 3ųi Avė., Pittsburgh,. Pa. .
' ' - i - ’ . .

Dabar laikas pirkti Liet. Dar
bininkų Kalendorių 1918 m. 
Kaina 25c.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

SO.. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

WW FąroGRĄfeAš; 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

. . Jeigu ne,, tai. t» 
ateik Ir nusitrauk puse tuzino 
kablnėt Ir gausi vienų dideli ar-' 
tlstiSkal padarytų paveikslų visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

J, J. DRIZA,
500 So.ind Si., PMlodeZpMa.Pa.

♦

Gavo atsakymus, Naują Me
tą dienoj So. Bostono T. Fondo 
skyrius Municipal salėj turė
jo visuomeniškas prakalbas ir 
buvo priimta rezoliucija Lietu
vos reikaluose; Kopijos buvo 
pasiąstos Mass. valstijos kon- 
gresmonams. Tautos Fondo 
skyriaus pirm. p. M. Venis ga
vo nuo kongresmaną prielan
kius atsakymus. Štai pavyz
džiui, kokis atėjo atsakymas 
nuo. p. Tinkham.

January 22, 1918.
Michael Venis, President, 
Lithuanian National Fund, • 
28 Story street,
South Boston, Mass. 
My dear Mr. Venis:

I was much pleased today 
to file in the House of Repre- 
sentatives the resolutions adop- 
ted by1 a meeting of the Lithua
nian people of Massachusetts, 
which you forwarded to me, 
concermng thė restoration 
the political independence 
Lithuania.

Yours very sincerely, 
George'fiolden Tinkham, 

by *
Mr. K. J amt y 

Secretary.

NOTE: Dictated, būt no sig- 
ned b y M r. Tinkham, on 
account of injured hand šustai- 
ned tvhile on Italian front.

PARSIDUODA RAKAU- 
Č)AI (forniture) visai pigiai. 
Norintieji pirkti, kręipktės 
šiuo* adresu:

C. Tamulionis,
36 6-th st., So. Boston, Mass.

3 *- ‘
m r
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*

Reikalingi agentai, užrašynėti laik 
rasti “Darbininką”

PIRMININKAS — Motiejus žloba, - 
29 VVebster S t., Malden, Mass.

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

PROT. RAšT. — Jonas Gllneskls,
282 Sllver. Str., So. Boston, Mass. 

PROT. * RAŠT. — Marijona Brikaitė, 
45 Vale St., So. Boston, Mašs. 

FIN. RAšT. — Povilas Petrauskas, 
2(10 Fifth St., So. Boston, Mass. 

KASTERIUS — Andriejus Naudžiūnas.
18 Wlnfleld St., So. Boston, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salyje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus kovo 17 d. 
Viršminėta draugystė yra_ viena 
iŠ didžiausių ir teisingiausia aprū
pina savo narius.

NUSIPIRK MOSTUOS. 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 
Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosšia per kelia 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji moa- 
tis išima plėtmus raudonus, juo
dus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo Veido. Pinigus 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. O. Box 36, Holdbrook, Mass.

TEL. BACK BAY 4200

of 
of

Papirko sausio 28 3 šeimyną 
namus City Point p. Alexandra 
B. ir Anelė Valasevičius nuo 
Anthony Bataitis per Lithua- 
nian Agency A. Ivaszkeviczio 
ofisą.

Papirko tą pačią dieną diu 
naujausios mados cementinius 
namus ir 1 garage vertės arti 
$3.000.00, milijonierių apgy- 
ventoj vietoj Dorchesteryje p. 
Anthony ir Katarina Bataitis 
nuo Wm H. Crosby per Lithua- 
nian Agency A. Ivaszkevi- 

.cziaus ofisą.
Papirko* kovo 1, 3 šeimyną 

namus Dorchesteryj p. John ir 
Katherine Janiūnas nuo Geor
ge S. Dietricli per Lithuanan 
Agency.

Viena ypata sudėjo į mano ran
kas labai svarbius dokumentus, 
kurie paliečia p. Juozą Kurapką 
iš Suvalkų gub., Kalvarijos aps
kričio, Krokelaukio valsčiaus ir 
miestelio. Pirm 18-os metų p. J. 
Kurapka gyveno mieste Dubois, 
III. Jis pats, ar kas kitas malonės 
kuogreičiausia pranešti. Už pra
nešimą paskirta"$10.00 dovanų.

KUN. J. RAŠTUTIS,
103 Spr. Garden str., Easton, Pa. 

(362) . '

Paieškau pūseserės ROZALI
JOS RAMANAUSKIUTĖS iš Su
valkų gub., Kriukų parap:; apie 8 
metai kaip Amerikoj.

KAZYS VAINORIUS,
820 Bank St., Woterbury, Conn

(3f59)

PARODOS RENGĖJAMS.
Kovo 19 dieną 8 vai. vakare 

“Darb.” Redakcijos kamba
riuose bus Išdirbiniij Parodos 
Engimo Komisijos pasitari-
mas.

Kaikurie Komisijos nariai i 
praeitus susirinkimus neatsi
lankė ir darbo, negalėjome va
ryti pirmyn. Todėl, meldžia
mieji, į šį susirinkimą be jo
kių “ekskiuzą” turit ateiti. 
Paroda Čia pat, o mūsą dar la
bai mažai padaryta.

Paskirtu laiku laukiama vi
są komisijos harią.

Sekretorius.

. SVARBUS PRANEŠIMAS
Aušros Vartų M. D. Dr-jos 

nariams.
Nariai, kurie dar' neprisiuntė- 

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-

KATALIOGAS DYKAI.
Dideliam pasirinkime

' knygos ir 
MALDAKNYGĖS.

Reikalaudamas rašyk šiuo 
adresu:

MAT. MILUKAS,
456 Grand st., Brooklyn,N.Y. 

siu pataisyti.

Paieškau LEONO VASAUSKIO, 
girdėjau vargonininkauja Šv. 
Kazimiero, bažnyčioje Pittston, 
Pa. Gimė Amaliuos, o paskui gy
veno Šiaulių mieste. Turiu su jo 
gimine labai svarbų reikalą. At-’ 
sišaukite šiuo adresu:

I. BUTENAVIČIA,
Bok 137, Millinocket Maine.

'(357) ‘

Paieškau savo dėdės JUOZO 
KUČINSKO, paeina iš Suvalkų 
gub., Marijampolės, pąv., Višakio- 
Rūdos par., Kazlų kaimo. Prašau 
atsišaukti šiuo adresu:

JUOZAS ALEKSAITIS,
1541 Hamilton Avenue,

Grand Rapids, Michigan.

(359)

OE301 IOE3OiCI3OKS=»)E30] 08=301

TURTAS VIRŠ $125,000.00

P. MULEVIČIUS

POMIRTINĖS:
$150.00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00.

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
’ PAŠALPOS*

$3i5Q, $7.00, $10.50 ir $14.00
savaitėje.

DR. F. MATULAI1JS
Ofiioadyno* Gydo visokiai liga*
1-8 P. M. 7-8 P.M. Prfaklria Akiniu*.

419 Boykton St., Bostoji, Masą.

PIRMO KLESOS

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metą am
žiaus.

Mėnesinės duoklės sulyg metų laike įsirašymo.
■ Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi. 

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį "Garsą” ir kitas poperas nariai gauna dykai.

S. L. B. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
•Amerikos lietuvių kolionijose.

Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira
šyk ^dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent- Į 
ro Raštininką adresu:

COSMOPOLITAN 
CARMENT 

CORPORATION.
Didžiausia Lietu
vių Korporacija 
Brockton, Mass.

Mūsų Korpora, 
ei jos narys St 
Reikauskas Board 

irektorių yra į-
galiotas rinkti reinkotų orderius 
ir pardavinėti šėrus. ' Šerų‘kaina 
$10.00. Esant reikalui kreipkitės: 

COSMOPOLITAN GARMENT
CORPORATION, 

)5 Spark St., Brockton, Mass.

Be 11 >. tone, Dickimon 3995'M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Stirgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias Iig«r> vy ! 
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. I 
Ofiso valandos: 9 11 rito. 2 I po piet 7-9 ; 
vakaro. Nedėliotus: 9 il rito 1-4 popiet. ,

458 GRAND ST., Šia. W, BROOKL 7TV, N. Y.

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ii^pripil- 
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

; naujų išra imą.
* Visą darbą gvarantuojamei

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandoa 
nuo 9 vai. ryt* 
iki 8 vai. vakare.

>
Dr. Paul J. Jakmauh 

(Jakimavičius)
Priėmimo valandos:

Nuo 2 iki 8 po piet. Nuo "t Iki 8 vakare 
F|5O9 EPOArV\AY Cor. G ST. SO FOSTON

' NedBliomla 
nuo 10 ryta 
iki 4 vai. vakar*.

4] Te! 502 S. B.

I SERGANTI

VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!

Su bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia liga, 
lauja specialisto pa<.Arnavimo. 
IEŠKOKITE PAGELIOS TEN, KUR GARGSITE JĄ 

Pradftdte tiesiai eiti Sveikatos keliu.

kuri relka-

DRAUGIJU ATYDAI1

SIRUPAS IR KOMPANIJA
■ Me« Išdirbini visk*, kas tik drsu- 

KQoms rėkalingšr~try. visokius flu- 
zlkuSlus, modalius, kukardss, vė
liavas,.antspaudas Ir 1.1.,

Mes turim 8. U A., 8. LR.K.A. 
it T. MiD C'itavŲ ženkleliu pardsvi- 
mulr'^ukainiai po $1.00, sidabriniai 

žiedai po$2.50, nuknininl žiedai, nuo 
$5'.'(»2 ir aukštyn, laikradcliama kabu* 

{iui po $1.75.

ltrik.ta.Ut. mm falafeffa
4i» ež/ve*

STINTAS & CO.
32 Warwkk St N«wark, N. J.
33 Jbhn SL N<jw Vark. N. Y.

Ldtfkua titukiU? f N«wvk, N. J.'

ANT PARDAVIMO FARMA.
80 akerių dirbamos žemės su 

triobomis, parsiduoda labai pigiai. 
Priežastis pardavimo, savininkas 
turi dvi farmi ir vieną nori par
duoti. Dėl platesnių žinių kreip- 
kitėš šiuo adresu:'

P. BRAZAUSKAS. 
, Ciister, Mieli.

(359)

REIKALINGA kriaučius ir 
kriaučka. . Darbas užtikrintas ir 
užmokestis gera. Atsišaukite tuo
jaus.

J. BERZELIONIS,
4 Haymarket Sq., Boston, Mass.

(359)

PAVASARINIUS IR VA
SARINIUS DRABUŽIUS, jei
gu norite, kad butų pasiūti sulig 
naujausios mados ir iš geriausios 
materijos, galite užsisakyti 
pas:

tik

J. BERZELIONĮ, 
Haymarket Sųuare, 

Boston/Mass..

ŠVENTOJI NAKTIS
Muzika M. Petrausko.

Trijų Aktą Operetė Statys Muzikos, Dramos Draugija Gabija

Bus Kovo - March 16 d., 1918 m. 
DUDLEY OPERA HOUSE,

Kampas Washington Street, Boston, Mass.
Prasidės lygiai 6-tą valandą vakare.

’^Šita opera statoma pirmu sykiu Bostone. Veikalas per
stata Kristaus gimimą: Piemeną Naktį, Herodo žiaurumus, 
Triją Karalią kelionę ir tt. Chofas bus didelis. Dainuos “Anio- 
lai,” “Piemenys” ir “Kareiviai.” Apie gražumą šitos Ope
ros nėra reikalo aiškinti.

Gerbiami teatrą lankytojai, ateikite visi pasižiūrėti ir pa
sigėrėti šia nauja opera, nes, turbūt, ją ne tuoj bus galima 
pastatyti antru kartu scenoje šiame mieste.

- Nuoširdžiai kviečia vissu
“GABIJOS” Reng. Komisija.

/

Dabar laikas pirkti 

Lietuvių Darbininkų Ka 
lendorių 1918 m.

KAINA 25 CENTAI.
‘ ‘DARBININKO»» KNYGYNE,

BROAŲAV  A Y. .. ,242 W. $0.. BOSTON,

1
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MCIU.K LUVią yiUBtinU’V^* *. -- o----------- ~--w- —v------------

EuedlkaltSki ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai Viskas 
IL kas geriausia sergantiems.
| AR JUS KENČIATE.

Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor- 
♦♦♦ malto širdie* mušimo, sllpuų plaučių, apsnūdimo, sunkaus Jauti- 

mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matyrto, silpnumo 
♦jMųharlų. ui cerio, žaifcdų, kataro, užkimimo gerklSs, nuo skaus- 
4% mų viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktų liežuvi, 

konstipaclja, reumatizmo skausmų arba spaugų? žiu ir daug kitų 
| ligų, nuo kurių matosi pirmas pasergėjimas, nustoti sveikatų ir 

♦jį*tvirtumų ant yjsados.
V Aš gydžiau vyrus Ir moteris per daug metų. Vienas atstianky- 
♦J>mas paa mane užganėdins Jus Ir apie mano gabumus persitikrinsite, 
A ktui aš pasiekiu tiek gerų pasekmių 1 trumpų laikų gydy- 
A mo. AAžtydau tik tikrų priežastį Ilgos Ir silpnumai pranyks. Atsl- 

minkite, kad pasitarimus yru absoliutiškai veltui.
| Ateikite pas mane tuojaus, Jeigu Jums reikia gydytis. Uivil- 

♦^♦'kimua ligoti yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi Ilgai be veikimo. 

£ Dr J. H. KENEALY ' 
X 673 WASHINGTON ST.
A Antro* durys nuo G&yety The atre, Boston,
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Jums lšegzamlnavimas nieko nekaštuos,

SURASTI.

valan-
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Ofiso 
dos:

9 vai. ryte iki 
4 vai. po pie

tą.
Vakarais, 

nuo 6 vai. iki 
8 vai.

Nedėliomis, 
10 vai. ryte 

iki 2 po pietų, 
jeigu Jus čia gydy-

sitės. Geras Ir užtikrintas Ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrų 
fizišką stovj Ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tm išgel- 

♦**bės Jus nuo kančią Ir kitur negero gydymo.
Daug metą praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydyat&l—
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