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Buvo užpuolę Paryžių. Atšaukė pažadus Lietuvai
True translation filed with the post

ilių ster ai. Busimi. Mass. <»n .Mareli 13. 
191S. ;is reųuired bv the ari o f Oct<»brr 
6, 1917.

BOMBARDAVO PARYŽIŲ.
Paryžius, kovo 12. — Pačia

me Paryžiuje ir jo' apielinkese 
pereitą vakarą laike vokiečių! 
aeroplanų atakos užmušta 34 
žmonės ir sužeista 79. Be to 
dar 66 žmonės užtroško susi
grūdę į geležinkelio stoties 
prieangį, kad apsisaugoti nuo 
bombų.

Suv. Valstijų sekr. Baker 
laike konferencijų su gen. Taš
kei- TI. Bliss, vadu Amerikos 
generalio štabo, kotelyje, kuo
met signalai prasidėjo apie 
aeroplanų atakų. Sekr. Baker 
nenusigando gaisrininkų trimi
tų nei trenksmų armotų, bet 
liotelio vedėjai dėl savo saugu
mo ir jame esančių žmonių pri
kalbino visus nusileisti į vyno 
rūsį.

Sekr. Baker ir gen. Bliss tę
sė konferencijų rūsyje, kur dar 
atvyko Major-Gen. Wm. M. 
Black.

----------  I
True trnnslation filed \vidi the pust- 

iii:i-icr :ii r.ostoii, Muss. on .Mareli 13. 
a.s b,V (be tiri of Oclober

1 TROCKĮ PRIE NAUJO 
VEIKIMO.

Petrograd, kovo 12. — Bol
ševikų valdžiai išsikrausčius i 
Maskva. Petrograde rcvoliiici- 
jinis komitetas iš s'p'.yiiiii a< 
meili] susitverė su Leon Troc
kio priešakyje. Aulras Komi
tetas susidarys iš 10 uarių, re
prezentuoti Tarybos komisijų 
nierius su Zimovievu Leviu., 
šalininku, kaipo prezidentu.

AMBASADOS PASILIKS.
Neutralių šalių ambasados 

pasiliks Petrograde.
Vokiečiai, besibriau.įani i, j 

Odesos link sutinka pusiprieši
nimų palei Slobodka ZnaiiK-.- 
ka linijų.

Šiltinės Petrograde platina
si. Prakeikimas bo.ševikų, vi
sos Rusijos patriarcho ir Mas
kvos mitropolito Ticbono iš
leistas, perskaitytas pereitų 
nedėlių visose pravoslavų baž
nyčiose.

c,

True triinshuion filed with the post- 
Ui:>>!er ;il r.osidii, M.l«. (UI Alitruh 13, 
IDls. ;is ivijuirvd by ihe act of October . 
G, 1917.

PRIEŠ LIETUVOS LAISVŲ.
Haaga, kovo 11. — Nors 'Vo

kietija pažadėjo padaryti Lie
tuva atskira valstybe, bet da
bar ji atšaukė savo prižadus ir 
atsisakys suteikti lietuviams 

Tokios žinios atėjo 
nuo vokiečiui rube-

Šį rytų sekr. Baker išvažiavo 
į Versalius laikyti kitų konfe
rencijų su gen. Bliss.

JohnAiriai vieton mirusio 
Redmondo išrinko atstovu į 
Anglijos parlamentų Jolm Di
liom Jis yra didis prakalbi- 
ninkas.

Anglijos parlamentu ketver
ge bus svarstoma apie Japoni
jos įsikišimų i Siberijų.

SUDINAMITAVO SAU 
GALVĄ.

Akeiy, Minn. —- Wm. Pereg- 
rin, socijalistų vadas šioje a- 
pylinkėje dinamitu suskaldė 
sau galvų. Insidėjo dinamitų 
burnon ir padegė. Makaulė 
sulakstė į šmotus. Jam gręse 
pavojus patekti kalėjiman už 
priešdraftinę agitacijų. Jis bu
vo su savo žmona ir 12 metų 
dukterim sutaręs, kad ir jos 
tokiu pat būdu nusižudytų. 
Bet paskui jos atsinorėjo tų 
daryti.

Fa.l River, Mass. — Bovel- 
nų dirbtuvėse buvo sustreika
vę peekuriai. Svarbiausias 
penkin ių reikalavimas buvo tai 
įvedimas 8 vai. darbo dienos. 
Kompanijos 1 pasižadėjo ap
svarstyti tų dalykų ir perku
rtai sugrįžo dafban

Vokietija yra išsiderėjus iš 
Rusijos leisti jai kasti didžiuli 
kanalų, jungiantį upes Dau
guvą ir Dniepru. Tai būtų su
jungtos Baltika ir Juodosios 
jūrės. Kanalas atseitų 20.000.- 
000 markių.

Iš Šveicarijos eina gandai 
būk Vokietija pasiūlysianti 
Franeijai taikų su ta išlyga, 
kad vakaruose rubežiai liktų, 
kaip prieš karę, o rytuose Vo
kietija būtų palikta, kaip da
bar nustatyta.

WORCESTER, MASS. 
Milžiniškas koncertas.

Kovo 3 d. Mechanics Hali 
buvo programas susidėjęs iš 
dviejų chorų Liet. Vyčių ir šv. 
Kazimiero parap. po vadovyste 
A. Z. Vismino, vietos vargoni
ninko ir lietuvių orchestros. 
Taip-gi dalyvavo Vyčių benas 
po vadovyste J. Venslausko. 
Chorai sudainavo “Paaukuo- 
kim savo jėgas brangiai Lietu
vai’’ diriguojant A. Z. Vismi
nui ir pritariant orchestrai, 
Vyčių benas “Lai gyvuoja 
Lietuva’’ ir maršų “Hura’

i!<y 
lai.-'.'ę. 
šiandie 
žiaus.

Lietuvių delegacija buvo pas 
Vokietijos kanclierių, grafų 
von I budingų pasiteirauti, ką 

j Vokietija mano apie Lietuvos 
į ateitį. Kanclierius pasakė, jog 
[po apsvaistymo, imperatoriš- 
i ko ii valdžia nutarus, kad lie- 
! ur, lai i'..‘-ų dar gatavi savival-

i Lietu a yra dide.is žemės 
p1 ta-- \ ; ,u j Ihiropoj. Ji
rabežiuojasi rytini1 Prūsija, su
siduria su Kuršu šiaurėj ir pie
tuose su Lenkija. Gyventojų 
joj yra keletas milijonų.

Vokietija kasdien vis labiau 
ir baisiau spaudžia savo silp
nesniuosius kaimynus šiaurėj 
ir rytuose. Kadangi pasirodė, 
kad vokiečių princui gali kliū
ti sostas Finlandijoj, tai vo
kiečių spauda paėmė žiaurų to
nų rašant apie santikius su 
Norvegija, Švedija ir Danija.

Tuos įsišokimus Beriine į- 
vairiai aiškinama. Didžiuma 
spėja taip, kad Vokietija užė
mus Alandų salas Botnijos už
lajoj, bando nugųzdinti šve
dui? prieš organizuotų pasiprie
šinimų.

Alandų salos pirma prigulė
jo švedams. Jas Rusija užgro
bė 1809. Kadangi gyventojų 
didžiuma yra švedai, tai Šve
dija neatsižadėjo vilties atgau
ti jos.
(International Nevvs Service)

True translation filed \vith tlie post- 
niiisiri’ :if. Boston, .Mnss. on Mnrdi 13, 
as HMjuirod by the act of October G. 1917

VOKIEČIŲ NELAISVIAI 
SU BOLŠEVIKAIS.

London, kovo 11. — liauta 
žinių, skelbiančių, jog rytinėj 
Siberijoj vokiečių neiaisviai iš
vien su bolševikais kariauja 
prieš kazokus. Čia gauta ži
nių apie tai, kad kazokai gen. 
Semenovo vedami po susirėmi
mo su bolševikais turėjo palei 
Siberijos geležinkeli trauktis 
Darbino link. Bolševikai tu
rėjo geros artilerijos ir gerus 
karvedžius.

PAKEITĖ VARDĄ.
Rusijos bolševikai perkeitė 

vardų ir nesivadys savęs soci- 
jaldemokratais. Mat tuo vardu 
vadinasi Vokietijos socijalistai 
ir bolševikai nenori būti su
maišomi su jais. Bolševikai 
vadinsis Komunistų Partija.

Dabar bolševikų valdžia ap
sigavęs Maskvoj. Jei bolševi
kų seimas nepatvirtys taikos 
ir jei Japonija įsimaišys į Si- 
berija, tai tuomet bolševikai 
kariausiu prieš Vokietijų ir 
Japoniją.

Anglijos laikraštis Morning 
Post skelia, joę Lenin atsta
tęs Trockį, už tai, kad pastara- 
sai priešinosi priimti Vokieti
jos taikų.

VOKIEČIŲ TURTUOLIAI 
VAŽIUOJA PIETAUTI 

ŠVEICARIJON.
Zuerich, Šveicarija. — šisai 

miestas ir abelnai Šveicarija y- 
ramio.aiai kupina peralkusių 
vokiečių. Jie atvyksta ton ša
lin gerai pavalgyti.

Vokietijos turtuoliai pasiun
tė Šveicarijon savo šeimynas 
ant viso karės laiko. Kiti lie
tai]) turtingi laiks nuo laiko 
atsiunčia savo šeimynas' atsi
griebti. Dar biednesni tai siun
čia tik vaikus pas Šveicarijos 
ūkininkus.

Pereitų vasarų tai “pikniki- 
niai traukiniai” su 300 ir 500 
vokiškų vaikų nuolatai važia
vo per Šveicarijos rubežių. Vo
kietijos valdžia drąsino savo 
žmones tų daryti.

Sakydavo, jog važiuoja į 
piknikus. Bet senai pasibaigė 
piknikų laikas, o vokiečių vai
kai vis teblaiko piknikų Švei
carijoj. Dabar Šveicarijoj nė
ra nei vieno tuščio kambarėlio, 
nei vienos tuščios bakūžėlės, 
nei urvo. Alkaniems vokie
čiams Šveicarijos urve geriau 
gyventi, negu Vokietijos na
muose, nes Šveicarijoj galima 
gauti nusipirkti maisto, o Vo
kietijoj ne.

Zueriche esą apie 85.000 vo
kiečių. Taip-gi yra daug tur
tingų turkų, bulgarų ir grai
kų.

Ką pad?;5 Kapsukas.
iC- -

CENTRALINI? TE
TAS NUVT V 4^7 

PABĖGĖLIAT J JA BE
PA'^Vj.

L.

Sulyg valdžios paskelbimo 
pereitais 1917 m. Suv. Valsti
jose mėsinių gyvulių (galvijų, 
kiaulių ir avių) lmvo ant 6.- 
300.000 daugiau, negu užperei- 
tais metais.

GREIT IŠSKRIS
“ŽVIRBLI S” 

už kovo mėnesį.
Gerians's ir linksmiansis 

tyros laikraštis. Savo 
lais pralinksmins visus, 
privalo rastis kiekvieno namuose.

Melams $1.00. pusmečiui 
centų.

Adresuokite: Žvirblis,
242 W. Broadway,

RACINE, WIS.'
LDS. 63 kuopos susirinki

mas bus nedėlioję 17 d. kovo, 
1918 m. bažnytinėj svetainėj, 
tuojaus po pamaldų.

Visi nariai ir narės malonė
kite susirinkti.

Rašt. J. Kesminas.

SMULKMENOS.
Camp Dodge, Iowa. — As

tuoni kareiviai tapo nuteisti 
kalėjimam Jie prisipažino esą 
socijalistai ir nepaklausė vy- 
riasybės. Septyni uždaryti ka- 
lčjiman 25 metams, vienas 20- 
čiai met.

MAHANOY CITY, PA.
Nepaprastai gražus įvyko 

čionai vakaras šv. Kazimiero 
dienoje. Aukų surinkta nuken
tėjusiai Lietuvai $400.00 Ma
lonu pastebėti žmonių pabudi
mų, susipratimų ir drąsų žen
gimų prie pasiliuosavimo iš sa- 
liūnų jungo, nors įsigalėjusių 
užsispyrėlių saliūnininkų par
tija vis da nenori paleisti ne
laimingųjų iš savo globos. Jie 
trukdo kiekvienų gerų darbų 
— jie užtai užsirašys savo 
vardus juodoje prakeikimo 
knygoje.

Laikas ir jums pabusti ne
laimingieji ! ir pasiliuosavę nuo 
išnaudotoji] saliūnininkų ženg
ti prie geresnės ateities, kaip 
jau jūsų brolių didžiuma yra 
seniai padariusi.

Korespondentas.

LIETUVIŲ KAREIVIŲ GLOBOJIMO REIKALAIS 
ANTRAS SVARBUS SUSIRINKIMAS. *

Kovo 10 dienų įvykusiame kareivių globojimo reikalais su
sirinkime Šv. Petro parapijos svetainėje, kuriame dalyvavo 
atstovai nuo draugijų ir krepų, o taip-gi Federacijos Komite
to nariai, vienbalsiai nutarta, s i ūkti draugijų atstovus į se
kanti susirinkimą, kuris įvyki i.uvo 18 diena (panedėlyj) 8 

']c. svetainėje.
.rKyta Kareiviu

Ispanijos ministeriai buvo re
zignavę, bet prašomi karaliaus 
Alfonso atsiėmė rezignacijų ir 
pasiliko savo vietose.

Rusijc .yla sugriauti
viskas, da>. . ■ ir žemė. Iki 

: šiol tas griovimas labiausiai 
atkreiptas prieš rusus, dabar 
jis paliesti labiau cine ir lietu
vius. Ypač nuo to griovimo 
kenčia lietinių tremtieji bei 
pabėgėliui h’usijoj ir jų rim
tesnes įstaigos. įstaigos, ku
lias net caro žandarmerija gė
dijęs atvirai persekioti.

Tarp tokių įstaigų buvo Cen
trais Komitetas, kuriam ir 
Britanijos lietuviai didžiuma 
aukų buvo nusiuntę. Tas Cen
trais Komitetas nuo karės nu
kentėjusioms šelpti turėjo- pri
glaudęs apie 150.000 mūsų 
viengenčių, išsiblaškiusių Ru
sijoj ir atliko milžiniškų šelpi
mo darbų.

Kilus revoliucijai išpradžių 
buvo manoma darbas Komite
to praplatinti. Bet valdžia pa
sivėlino su pašalpomis. Kuo
met gi vietų rimtesnių socija
listų užėmė bolševikai-cicilis- 
tai, tai vardan “laisvės“ jie 
susitarė sugriauti Centro Ko
mitetų. Susirinko keli desėt- 
kai įvairių tautų pabėgėlių- 
tremtinių, pasivadino “Rusų 
Tremtinių Sąjunga,” kuri ir 
“nutarė” pasisavinti visas 
tremtimi] organizacijas, jų tur
tų ir veikimo dirvų. Tarp tų 
“nutarusių” buvo ir keli lie
tuviai: Kapsukas bei Mickevi- 
čiukas, Požėla ir tt.

Įdomi čion rolė Kapsuko. Jis 
kaipo lietuvis su Požėla 
“Tremtinių Sųjungoj, pasisa
vino vardų komisoriaus lietu
viškų reikalų, ypač tremtinių. 

.“Kamisoriaus” priedermės 
Rusijoj dabar tokios pačios, 
kokias prie carp pildydavo 
“ziemskiai,” žandarmų unte-

riai ir tt: paardyti, uždaryti, 
prislėgti tas kas nepatinka 
naujiems eurukams. Kapsu
kas ziemskio urėdų atliko ga
iliai. Atvyko su draugais į 
Centralio Komiteto raštinę at
silošė “ukazų,” kurį iš bolše
vikų gauti juokai tii<, karkas 
piginu neg seniau iš pristavo 
bei isprauninko (gana tik pasi
sakyti, jog to reikalajijąs koks 
“Soviet” — proletarų “Tary
ba”), pranešė: valdžia, girdi, 
konfiskuoja, užgriebia jūsų vi
sų organizacijų, turtų, rokun- 
<lns, ves dielas pati per mus, 
Kapsukų, Požėlų ir tt. O jei 
neužleisite, tai atsivėsini mat
rosų ir kareivių būrį (kaip da
roma visų “Komisarių” pasi
priešinimų užtikus), pastaty
sim prieš duris kulkasvaidžius 
ir eisite į čypę už pasipriešini
mų valdžiai. Centro Komiteto 
nariai čypiu nepanorėjo ir gir
tų matrosų užpuolimo nelaukė: 
užprotestavę prieš tų šelpimo 
darbo trukdymų, visų organi
zacijos veikimų, ir turtų par
davė Kapsukui ir jo bičiuo- 
liam.

Turtų pinigais nebuvo, bet 
Kapsukas norįs užgriebti“ Lie
tuvių Balso” spaustuvę, prieg
laudas, bendrabučius ir tt. Su
prantama, jog visas šelpimo 
darbas apsistojo, Kapsuko Ka- 
misoriai džiaugės paardę ‘bur- 
žuazų” įstaigų, patys darbo 
nesiima.

Berods, taip apiplėštas ir 
prislopintas Centro Komitetas 
mano darbų ir toliau varyti, tik 
jau kitokiais pamatais, be val
diškos paramos, kaip ir pri
vati šku būdu.

Kaip atliktas viešas apiplė
šimas Petrapilio Centralio Ko
miteto" skyriaus praneša L. N. 
(“Liet. Balsas” No. 2).

(Iš “Išeivių Draugo”)
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LOWELL, MASS.
Prakalbos.

Ateinančių nedėlių kovo 
d. vakare klebono kun. Olech-
navičiaus pasirūpinimu rengia
mos didelės, visuomeniškos 
prakalbos. Bus kalbėta apie 
Lietuvos reikalus, apie darbi
ninkų reikalus, apie ■ New 
Yorko Seimo nutarimus, apie 
karę, apie bolševikus Rusijoj ir 
kitus šiais laikais be galo in- 
domius ir svarbius dalykus.

Į San Francisco atvyko Ru
sijos kapitonas Trofinov. Jis 
komandavojo subinarinų ir 
Baltikoj nuskandino vokiečių 
laivų. Už tai bolševikų valdžia 
ant jo supyko ir jau buvo trau
kiamas atsakomybėn, 
rėdęs paskui pabėgo.

Persi-

(ivaltz). Lietuvių orchestra po j Todėl visi loįvelliečiai privalo
atsilankyti. Bus garsus kal
bėtojas, kurs dar tik pirmu 
kartu čion atvyks kalbėti.

Rengėjai.

60 metų atgal Ukrainos gra
fienė Brasnica buvo paskyrus 
švietimo reikalamas 1.000.000 
rublių. Dabar tuos pinigus su
vartos tam tikslui Ukrainos 
valdžia.

Japonija ir Chinija žvan 
gina ginklus.

i True translation filed ivith the post- 
master at Iiostou, Mass. on Mareli 13, 
as reąuired by the act of October 6,1917 '
TALKININKAI TARIASI,

Washington, kovo 11. —;
Kaip čionykščiai diplomatai 
sako, tai svarbūs pasitarimai 
eina tarp Tokio, Londono, Pa
ryžiaus ir Rymo. Čia einasi a- 
pie tariamų japonų-cliinų įsi
kišima į Siberijų.

Valdininkai čia tiki, kad su
jungtas Chinijos ir Japonijos 
įsikišimas tikrai būsiųs, ne
bent netikėtai įvyktų pamati
nės permainos. Vienok daug 
prigulės nuo to ar bolševikų 
kongresas sušauktas Maskvoje 
patvirtys Vokietijos įbruktų- 
sias taikos išlygas.

True translation filed with the pifet- 
master at Boston, Mass. on Mareli 13, 
1918, as reąuired by the act of October 
6, 1917.
KARINIAI PRISIRENGI

MAI JAPONIJOJ IR 
CHINIJOJ.

Tokio, kovo 11. — Šiandie 
čia ir Pekine prasidėjo kari
niai veikimai. Japonijos par
lamente ineštas bilius apie 
mobilizacijų karei pramonės ir 
darbininkų.

Tuo tarpu gauta žinia iš Pe
kino, jog Chinijos ministeriai 
nubalsavo paskirti kariniams 
reikalams $5.000.000 ir pasiųs
ti į Siberijų 40.000 kareivių.

Prasidėjo smarkus judėji
mas, kad įsteigti neprigulmin- 
gų Rytinės Rusijos valstybę su 
sostine Ilarbine.

Princas Lvovas, buvusis Ru
sijos premieras tuoj po nuver
timo caro, esąs proponuojamas 
premieru naujos valstybės. Žy
mus rusų skaičius esąs Pekine 
ir svarstą apie tų sumanymų.

vadovyste p. J. Kovecko pui
kiai griežė Home Circle 
(ivaltz).
Prakalbų sakė viet. kleb. kun.

Jakaitis.

Po to orchestra puikiai pa- 
griežė “Trovatore seleetion,” 
“Overture” ir k. Šituos šmote
liu puikiai pagrojo. Solo, 
“Dainuok dainelę” p-lė L. 
Šalteniutč labai puikiai padai-

P.
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! policiją. Bet tuo tarpu pami
šėlis sugurino indus, išdaužė 
langus ir sukapojo rakandus.

I ------ °-------
i Brocktone penkių tonu tekė

to kareiviams globoti komiteto. las Tuck Manufaeturing dirb-
Pasirūpinkite visi paskirtu laiku į pažymėtą vietą susi-i ;,1V(‘į Muko, iv sužeidė vieną 

.. ......  ‘ ’ ’■ i darbininkų. Vienas tekėlo ske- 
”......................................................................... , veldras, sveriąs dvi toni. pra-

FEDERACIJOS KOMITETO KOMISIJA, simušė per dirbtuvės sieną.

•--------------o---------------

Anglijos oficierio Thomsono 
žmona plaukdama per jurę šo
ko iš laivo ir prigėrė. Ji taip 
padarė iš nerimasčio, kad jos 
vyras buvo užmuštas karėje.

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

navo. I’o to salo dainavo 
Skrickis “šią naktelę.”

Žmonių buvo pilna salė, bu- j 
vo apie 1.200. Visi tapo ližga 
liūdinti. Taip-gi buvo keletas 
kareivių iš Camp Devens, tarp | pienai, 
kurių pagarsėjęs Vi'orcesterioi Draugijos ir kronos i s.isiriii«iima malonėkit būtinai pri-> 
iietuvii] (arpe kaipo gabus ! siųsti po tris delegatus. Kurias draugijos nesuspės delegatų 

čiiinška-1 “IVorcester’io Lieluviųi Beno”: išrinkti, gali tų draugijų valdvb.os "po tris narius paskirti.! 
Toib-l ir; vedėjas ]). Našukaitis. Publika. Taip-gi kviečiama atstovai iš Lietuviu kareivių Globojimo i 

ji juisitiko tiviik'siiiingii delnu Draugijos ir Mass. valstijos Suvienytų Draugijų besitverian-! 
plojimu. .Jisai de.bar yra lydė.
ris beno : i ei 11 i.ji i.į. l’žsiliaigiant i 
programiii cliora-< ii ■publika į rįnkti 
sudainavo Tautos Himnų. i

V. M. Č."

Brooklyne po No. 1726—81
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HARTFORD, CONN.
Kovo 3 d. buvo laikytas A.

L. R. K. M. Sų-gos 17 kp. susi
rinkimas. Buvo svarstyta daug 
gerų dalyki] ir išrinkta delega
tė į Am. Liet. Seimų Marijona 
Poteliūnienė.

Philadelphijoj jnie Markei 
gat. degė sandėlis. Virto sie
na ir užgulė du vaiku ir pen
kis sužeidė.

Sąjungietė.

Teutonų aeroplanai numetė 
20 bombų į Ttalios miestų Neo- 
poli.



DARBININKAS.

Darbininkas ir saliunas.

Mm y bo. Boston’o ut&rninkals, ketvergais ir subatomis. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga.
“DARBININKAS” 

(The Worfcer) 
The Lithuanian tri-veekly paper.

Pnblished every Tuesday, Thursday, and Baturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor. 

Subscription Rates:
Yeariy .................................................................... $3.00

Boston and suburbs__________________________$4.00
C months................................................................$1.50

r Foreign oountries yearly.................................... $4.25
“DARBININKAS”

MS W. Broadway, South Boston, Mase.
X

VAIDINA APSIRIKIMŲ 
KOMEDIJA.

Amerikos lietuvių socijalis
tai yra nuolatiniais apsirikimų 
komedijos vaidintojai. Anuo
met amžiną dėmę socijalistai 
užsitraukė ant savęs biauriai 
pasistatydami prieš Tautos 
Namus Vilniuje. Karei prasi
dėjus jie laikėsi kaizerio pa
klusniųjų socijalistų ir net po 
Rusijos revoliucijos Amerikai 
stojant prieš teutonus karėn 
lietuvių socijalistai prasikalto 
prieškarinėmis agitacijomis. 
Bolševikams užviešpatavus 
Rusijoj tuoj su dūšia ir kūnu 
pakrypo prie tų didžiausiųjų 
pasaulėj tironų.

Dabar vėl socijalistai ima 
skliaudyti ausis ir abejoti ar 
neapsiriko nevažiavę seiman. 
Žinoma, jie būtų važiavę, jei 
būtų matę, kad pagriebs sei
me vadovavimą. Matydami, 
kad to nepadarys ir kad nega
lės pasielgti su seimu taip, 
kaip Rusijos bolševikai su 
Steigiamuoju seimu, tai rizi- 

, kavo nedalyvauti. Jei dabar
tinis seimas (be socijalistų) iš
duos pageidaujamus vaisius, 
tai socijalistai bus pradėję 
naują aktą apsirikimų kome
dijos.

TEUŽSICIAUPIA.

Socijalistai ima alasavoti, 
kadi Mooney’o byla nebus per
kratyta ir kad jam yra pavo
jus būti nugalabintu. Kaip ži
noma Mooney yra kaltinamas 
metime bombos mieste- San 
Franeisco laike preparedness 
parodavimo. Jei Mooney ne
kaltai tame intartas, tai jis, 
kas jis nebūtų, turėtų būt pa
leistas. Jei-gi kaltas teestie 
nubaustas pagal įstatymus. 
Bet socijalistai dėl to tegu už
sičiaupia. Tegu nevadina tei
smus “buržuazijos klesine įs
taiga.” Teatsimena, kaip jų 
vienminčiai Rusijoj elgiasi su 
tariamais prasikaltėliais. Ten 
užtenka pasiguosti bolševikiš
kiems kareiviams ir tariama
sis prasikaltėlis kotavojamas, 
arba galabijamas. Jei-gi pasi
rodo nekaltai apkaltino, tai 
apkaltintojas galabijamas. To
dėl cicilikai teparaustie iki au
sų dėl savo vienminčių pana
šių teismų ir kitų jų piktada
rybių ir tūnoja užpečkiuose.

“Buržuaziškas” tesmas šim
tus kartų geresnis, negu bol
ševikinis. Taip-gi “buržuazi- 
n?” laisvė yra šimtus sykių ge
resnė, negu bolševikų.

PASTABĖLĖS.
Bolševikų darbai darbeliai 

Rusijoj taip baisūs, jog dabar 
socijalistai gali ant liežuvio 
pasikarti ir sprogti beklykda
mi apie jų žadamas laisves ir 
geroves, visvien neįtikins žmo
gaus, kurs bent krislą sveiko 
proto turi. Todėl “Laisvė” 
pataria saviškiams nešūkauti.
u ------- —

Prieš seimus Račkauskas i- 
ma vakacijas. Ir kaizeris 
prieš pasaulinį krizį pasirūpi
no nebūti namie. Ir kaizerio 
ambasadorius Bernstorff ne
buvo namie, kuomet Lusita- 
nia buvo nuskandinta.

PHILADELPHIA, PA.

(Port Richmond)
Lietuvių Muzikališkoje Sa

lėje, Kovo 6 d. kun. Švągž- 
džio dėka susitvėrė Tautos 
Fondo skyrius.- 
mokėjo $42.25 . 
rinkta sekanti:
Bairunas Rašt. J. Kalėda Ižck 
V. Kuraitis.

/

37 nariai su- 
Valdyba iš- 

Pirm. S.

J. K.

“Lietuva” bandė pasvilinti 
“Draugo” velniūkščių uode
gaites.

Draugijos socijalistų ar kito
kių neišmanėlių sukurstytos 
nesiųsti delegatų A. Liet. Sei
man, užsitraukė didelę gėdi^.

NEWARK, N. J.
Lietuvos Vyčių 29 kp. lai

kė susirinkimą 5 d. Kovų. 
Delegatai į seimą tapo išrink
ta, p-lė E. Lapieniūtė ir J. 
Dambrauskas. Komisija iš
duoda raportą nuo Tautos 
šventes Šv. Kazimiero dienos. 
Pasirodė jog L. Vyčių 29 kp. 
nariai suaukavo $73.50.

Aukavo šie nariai, K. Šalis 
$5.00, po keturius J. Gvaizdai- 
tis, D. Rupainis, A. Masondu- 
kas, S. Pranis, J. Agentas, po 
$3.00 P. Daugžvardis, S. Mi- 
sunas, K. Krumėnas,K. Dam
brauskas, J. Pelutis, S. Agen
tas, J. Leismonas, V. Venckus, 
T. Barneika. E. Lapeniūtė 
$2.50. po $2.00 K. Kutkus, O. 
Bilziutė, M. Juškauskas, P. 
Lapeniūtė, M. Staponavičiūtė. 
po $1.00 J. Liudvinaitis, A. Ci- 
paris, K. Tamašauskas, A. 
Stankiūtė, J. Segei, A. Paula
vičius, A. Meldažiūtė, B. Vaš- 
kevičiūtė.

Bravo-L. Vyčiai kad neuž
mirštai savo Tėvynės.

Bedviližkietis.

CHESTER, PA.

Kovo 23 d. Šv. Jono Krikš 
tytojaus Dr-ja laikė -savo mė
nesinį susirinkimą. G. Vaš
kas inešė, kad reikia rinkti 
delegtus į seimų. J. Šarkaus- 
kas pradėjo nurodinėti, kad 
Amerikos Lietuviai negali nie
ko nuveikti dėl tautos, girdi 
šeiman važiojant reikia turėti 
Amerikos pilietiškas popieras 
ir t. t. Balsuojant daugiau 
buvo balsų, kad reikia rinkti, 
bet likos ne išrinktas dėlto, 
kad atsirado ir daugiaus tokiu 
ponų; Aviža ir Karvelis, ke
tino net susirinkimą apleisti, 
jei rinks delegatą. Apgailė
tina, kadi tie vyrai blogai su
pranta tautos reikalu*.

J. B.

SO. MANCHESTER, CT.
A. L. R. K. M. Sąjungos 
kp. laikė mėnesini susirin- 

Kovo 3 d. Lietuvos
28 
kimą. 
reikalams nutarė paaukuoti 
$10.00, kas buvo perduota 
Tautos Fondo 92 skyrius kasi
ninkei. Taigi garbė So. Man- 
chesterio sąjungietėms.

Ne Moteris.

NEWARK, N. J.
L. Vyčių 29 kuopos papras

tas mėnesinis susirinkimas į- 
vyko 5 d. kovo. Narių atsilan
kė skaitlingai. Visi rimtai 
svarstė pakeltus klausimus. 
Pristojo keletas naujų narių. 
Šie .metai matyt bus Vyčiams 
pasekmingi, jau visuomenė 
pradeda yyčiųs geriau supras
ti ir branginti jų veikimą.

i Koresp.

Ateitis yra tai tokis daik- saliūne žiba; 
tas, kuris kožnam galvą suka 
—kaip bus? Paukštis šiltą 
žiemai lizdą suka. Voveris 
riešutus krauja. Kruta, dir
ba, kad ateityje būtų ką val
gyt, kur prisiglausti. Dar 
labiaus darbininkas ateitin 
žiuri. Gyvenimas ne amži- 
nastis, o sveikata ne šaltinis. 
Dirbu, turiu; kas bus, jei ne
galėsiu dirbti. Amžiui pra
žilus, sveikatai išsisėmus, var
gas kelią pastoja. Šį klausy
mą darbininkas priešais akis 
turėdamas, ieško kelio, kur pa
vojaus mažiausia. Šiek—tiek
pralavintas darbininkas šiam i 
užklausimui greitai atsakymą 
suranda. Jei yra vedęs, visą 
savo genijų šeimynon taiko. , 
Žiuri, kad vienas jo vaikas ■ 
aukštesnį mokslą pasiektų. 
Žino, pamokytas vaikas ge
riausiai tūvij ateitį išrišti gali. 
Berods vienas pamokytas vai
kas reiškia darbininkui dau
giaus, negu keli tūkstančiai 
dolerių. Ypač pas kulturin- 
gesnius darbininkus- ši idėja 
labai plačią rolę lošia. Pažįs
tu našlę kuri savo .mergaitėms 
rūbelius iš miltinių maišelių 
libdydavo. Už taigi šiądien 
jos trys dukterys esą mokin
tojomis ir parneša mamai apie 
šešias—dešimtis dolerių mėne
siui kiekviena. Aišku, ji sa
vo ateitį geriausia apdraudė. 
Kas-—kit su taip vadinamu 
tamsiu darbininkų. Jis daž
niausiai pasirenka kelią tokį, 
kur visi pavojai jo laukia. 
Šeimyną pamokinti, jam ųei 
neužsimink. Geriau, sako, 
lai vaikas dirbti eina ir man 
uždarbį parneša. Labai ge
rai. Bet, kaip ilgai tas ge
rumas tęsia? Dirba jis, dir
ba vaikai. Neša pinigus jis, 
neša ir vaikai. Neužilgo jis 
tiesiog į pinigine nerepą pa
virsta. Gi darbininkui kuris 
tik tiek išmano, pinigas, ar li
ga, tai pat reiškia. Turi tūk
stantį, negana; turi du, nega
na. Ant galo, tūkstančiai pas 
jį visai vardo nustoją. Da
bar jau godumas jo kripsnį 
veda. Išpašalies žiūrint, ką 
tik jis nepradės, niekur pasi
sekimo nesuras, nes savo ka
pitalą neteisingai sukrovė. 
Kitaip sakant, jo kapitalas yra 
skriauda kitų. Vietoj vai
kučius pamokinti, vietoje,( sa
vę ir šeimyną prie naudingo 
skaitymo pratinti—viską šalin 
žėręs, vien kešeniun pinigus 
pylė. Negana to, jis dabar 
ieško būdo, kuriuomi gal kelių 
šimtų šeimynų gerovę savo pu
sėn pakreipti galėtų. Perka 
SALIŪNĄ.

Saliūne kapitalo nesuvijo 
nieks, nesuvys nei jis. Saliū
no kapitalas taip kaip Saharos 
miestai—akys mato, bet kojos 
niekuomet jų nepasiekia. Jei 
ištikrųjų saliūnas būtų taip 
pelningas, kaip darbininkas 
numano, prie jo per žydus pri
eit negalėtum. Matomai, čia 
arba visai pelno nėra, arba, jei 
ir yra, jame kas— tokio nege
ro. Vienok, šis darbininkas 
godumo apdumtas visvien jo 
ieškoti eina. Pažiurėkijne.

Už kelių—keliolikos metų 
sunkiai usgaudytus centus sa
liūnan merkia. . Daleiskim, 
už saliūną jis moka $2.000. 
Kur jo galva! Jei juos jis tik 
banke ant trečio nuošimčio 
laikytų, jam jie į metus $60.00 
pelno neštų; nežiūrint į tai, 
kad jie visuomet čielybėje pa
lieka. Bet juk yra vietų, kur 
pinigas be jokio pavojaus šeš
tą nuošimtį neša Vadinasi, 
už savo pinigus jis $120 gautų, 
arba $10.00 mėnesiui. Bea- 
bejonės, šiek—tiek dar ir už
sidirbdamas, galėtų, kaipi meš
kos ausyj gyventi. Bet ka
dangi jis jau saliūnininkas, 
žingeidu, kokį pelną čia jam 
jo pinigas neša.

Nusipirko saliūną užsiriog- 
lijo už baro ir stovi... Ryte— 
stovi, per pietus—stovi; vaka
re—stovi, dvylikta nakties — 
stovi, ryto penkta—stovi; sto
vi ir stovi. Eik vakare—jo sa
liūne žiba, eik anksti ryto—jo

ir žiba, 
daugiau- 
piktosios 

mėgsta. 
Grįsta bi-

žiba 
Girtuokliai, žinoma, 
šiai naktimis, kai 
dvasios, vaidintiesi 
Mėnuo praslinko. 1 
la už žiburį—$5.00, už šilumą 
—$5.00, už alkolį—$200, už 
laisnas—$5.00, randa—$25.00; 
$240 viso. Prašvilpus metams, 
mūsų saliūnininkas uždirbo 
žiburio kompanijai $60.00, ku
ro kompanijai $60.00, kortui 
$60.00, namų savininkui $300, 
bravorui $2.400; $2.900 viso. 
Dabar-gi jei jis kitiems $2.900 
uždirbo, jei jo biznis ištikrųjų 
bizniu būtų, jam ir-gi mažiau
siai $2.900 turėtų atlikti. Kas 
kur tokį saliūninką matė! Ki
tiems jis po $240 mėnesiui už
dirbo, gi sau gal tik didelį pil
vą ir raudoną nosį. Dažniau
siai už skolintus pinigus se
kančiam metui priseina lais- 
nių ieškoti. Kur uždarbis jo?

• Kur uždarbis jo moteries, ku
ri girtuoklių vėmalus liuobė? 
Kur uždarbis jo vaikų, ku
riems girtuokliai romybės'ne
davė? Jei tik tas darbininkas 
mokėtų prie popieros plunks
ną pridėti, jis tuojau pamaty
tų, kad jis savo $2.000 ne tik 
kad nieko neuždirbo, bet juos 
visiškai pradirbo ir tai kartą 
ant visados.

Nevien pinigus—sveikatą, 
dorą, laimę šeimynos, ateitį 
savo'vaikučių, taip-pat. , Nuo 
šiol jis jau nėra žaliukas dar
bininkas, kuriam darbas, at
maina oro reiškia tik zero; jis 
dabar jau yra sandėlių ligų, 
kurį visokie specijalistai čiu
pinėja dieną ir naktį. Doros 
pas jį nei su exrej nesurastum. 
Dievas jo—socijalizmas, .tiky
ba—jų šlamštai. Kai šėtonas 
dantimis griežia kiekvienam, 
kurio iš kelio jis dar neišvedė. 
Pridėk jo moterį, vaikus, tuo
jau turi dar vieną ligoninę, 
kurią prieina nekaltiems pilie
čiams užlaikyti. Jo šeimyna, 
kai Grigo bitės, krinka. Mote
ris prisiklausiusi visokių sva
jonių, pripratusi prie visokių 
gražių veidų, į suputusį savo 
vyrą spiauna pažiūrėjus. Vai
kams jo namas tai gyva gilti
nė, nuo kurios jie bėga. Kam 
yra žinomas ex-saliūnininko 
gyvenimas, tam Aedipo tra
gedija lyg “Kardo” balabai- 
kos atrodo.

Kas gal sakys: ne visi saliū- 
nininkai blogais esti. Atsipra
šau: gero saliūnininko aš nie
kur nesuvėjau. Saliūnininkas, 
kaip vagis, tol, kol savo pra
monę varo, padorumo terminas 
jam tinka taip, kaip socijalis- 
tui uodega. Visųpirmu, pa
dorus darbininkas saliūninin- 
ku nebūna. ’ Sakyti, kad ir sa- 
liūnininku būdamas visvien 
doros nesutepsi, reiškia tik 
tiek,. kiek, purvynan puolęs 
nesušlapsi. Kaip gal saliūni
ninkas doru • būti, jei pas jį 
vien nedorėliai užeina. Su ko
kiais būsi, tokiu ir pats palik
si. Šį priežodį iš Šventojo Raš
to išmokome. Jis praktikoje 
niekuomet nesuklupo. Supran
tama, jei saliūnininkas numa
no kad jo apielinkėje šiek-tiek 
padoresni girtuokilai prisilai
ko, jis ir-gi tokį nuduoda. Ba- 
nyčion eina, popierinį dolerį 
pintin meta, poterius kalba; 
kaikuris Judošius net ir prie 
Dievo Stalo rangosi. Kas iš 
to? Vagis ir-gi eina. Velnias 
ir-gi eina. Bažnyčios durys vi
siems plačiai atlopotos. Kas 
tik kojas turi, eiti gali. Ge
riau reikėtų klausymą statyti 
taip: kodėl jis eina? Štai ko
dėl: už kiekvieną nuėjimą, ke
lius naujus kostumerius parsi
veda. Kam-kam, bet-gi saliū- 
nininkui amžini kostumeriai 
niekad neapsimoka. Kasdien 
nauji, ot, tai biznis. Saliū
nininkas tai žinodamas, bažny
čion eina ne Dievo ieškoti, o 
tik naujus kostumerius žvejo
ti. Gi popierinį dolerį nevel
tui duoda. Eina kunigas, ar 
komitetai rinkdami, visi akia 
saliūnininką veria—kiek duos 
jis? Jei užmato, kad dolieri- 
nę, per mišias ne tiek į altorių, 
kiek į jį visi žiūri. Po mišių,

kas gyvas—bobos su beibėmis 
—jo saliūnan žygiuoja. Kiek 
čia jam jo doleris dolerių pri- 
peri, tik vienas velnias žino. 
Negana to, į jį kostumeriai, 
kapo į labai gerą žmogų, žiūri. 
Krikštynos, už kūmą jis; ves
tuvės, už svotą jis; šermenys, 
jo alų maukia. Prie Dievo Sta- 

l lo, tai kas nori išganymo ieš- 
; ko, saliūninkas—biznio. Šis
‘ žygis jo biznį geriausiai pagar- 
1 sina. Nekartą šian jo gudrian 
’ bučiun net ir kunigas klebonas 

pakliūva. Antraip vertus, jei 
saliūnininkas numano, jo apie
linkėje vien nepraustaburniai 
blaškosi, tuomet, žinoma, jis 
viešai savo burnelę ant baro 
stato. Meluoja, kai čigonas; 
suka, kai žydas; pliovoja, kai 
Šliupas. Kaip nebūk, padoraus 
saliūnininko, kaupinoje to žo
džio prasmėje, niekur nėra. 
Mūsų Išganytojas kalbėdamas 
apie tuos, kurie dangun neis, 
pamini ir. girtuoklį; jei gir
tuoklis neis, kaip-gi gali eiti 
tas, kuris jam akis užriša? 
Aklas aklą veda ir abu ton pa- 
čion duobėn krinta.

Kas gal sakys: kaikurie sa- 
liūnininkai net-gi gerą pelną 
saliūne padaro. Aš tam neti
kiu. Vagis nekartą daugiau 
padaro viena nakčia, negu sa
liūnininkas į dešimts metų. Ir 
kas iš to? Padarė, taip; bet 
kaip?.. Jei jis grąžintų gir
tuokliams už tuos stiklus, ku
riuos be jokio reikalo jų kose- 
rėn pylė; jei jis grąžintų gir
tuokliams tai, ką iš jų kešenių 
iškraustė; jei jis grąžintų pa
piktinimus, kuriuos savo kos- 
tumieriams širdysna skverbė; 
jei jis sutiktų atšaukti visus 
savo melus ir pliovones,—jam 
reikėtų dienraščio, kuris jam 
atseitų daugiaus, negu yra jis, 
ir šimtas saliūninkų į dešimts 
metų uždirbo. Tarpe skriau
dos ir uždarbio didelis skirtu
mas esti. Padaro, tiesa; bet 
kaip? Girtuokliams vietoje 
viskės, kavą pilsto, kešenius 
krausto, begėdės bobas vaka
rais šokina, biauriausias gu
žynes, orgijas palaiko, laisva
manišką literatūrą skleidžia. 
Pažįstu saliūnininką, kuris iš 
saliflno $10.000! išsinešė. Kas 
iš to? Jo paties susuktos ir 
rankos ir kojos. Moteris iš pro
to išėjo. Vaikai, vienas užsi
šovė, kitas upėje paskendo; 
likusieji esą paskutiniais idi- 
jotais. Saliūno pelnas, biaurus, 
kaip pekla; laimingas darbi
ninkas tas, kuris juomi rankų 
nesutepė.

Morkus.

KEWANEE, ILL. 
PrkaTbos

Kovo 2 d. Šv. Antano baž
nytinėje svetainėje S. L. R. 
K. A. 168 kp. surengė prakal
bas. Kalbėjo moksleiviai V. F. 
Damašaš ir J. J. Čepulis. Pra
kalbos nusisekė labai gerai. 
Publikos atsilankė pusėtinai. 
Po prakalbų buvo prirašinė
jimas naujų narių prie S. L. 
R. K. A. 168 kp.. Prisirašė 
keletas. Prirašinėjo V. T. 
Damašas. Turiu priminti, kad 
Kewanečiai mėgsta tokias pra
kalbas, tad ir ant rytojaus pa
reikalavo, kad atsikartotų. 
Nedėlioj po pietų ir po miš
parai, prasidėjo vėl prakalbos. 
Bet žmonių jau daug daugiau 
buvo, taip kad pilnutėlė sve
tainė. -Gerb. J. J. Čepulis 
kalbėjo apie Šv. Kazimierą, 
žmonės labai atydžiai klausės. 
Ant galo kalbėjo V. T. Dama
šas, apie Tautos Fondą. Ga
lop kalbėtojas klausė, ar daug 
cicilistų yra, liepia pakelti ran
kas. Pakėlė tik viens, nors bu
vo pastebėta net pats genera- 
las cicilistų, bet šis nepakėlė 
rankos. Tai matot atėjo lai
kai, kad cicilikai sarmatijos 
savo vardo.

Kewanietis.

WESTEIELD, MASS.
Iš šios kolonijos išrinkta du 

delegatu į A. Lietuvių Seimą.
Kovo 2 mirė Jurgis Jonai

tis, kilęs iš Kauno gub., Ve- 
lionos par., Pakulniškių kaimo. 
Buvo 47 metų amžiaus. Buvo 
geras katalikas. Paliko pačią 
su 12 metų amžiaus dukterim, 
o sūnūs yra kariuomenėj.

Z. J.

Lietuviai Belaisviai.
Į LIETUVOS VISUOMENĘ.

Suteikiant mūsų plačiąjai 
visuomenei visąi naują ir tik
rą sąrašą belaisvių, uždarytų
jų vokiečių ir austrų logeriuo- 

i se, norime paaiškinti, kad pa
žymėdami kiek kiekvienas be
laisvis yra gavęs siuntinių, 
mes nurodome tiktai tuos siun
tinius, kurie buvo nusiųsti iš 
visuomenės aukų Liet. Draugi
jos nukentėjusioms dėl karės 
šelpti Centralinio Komiteto į- 
galiotinio J. Savickio Kopen
hagoje per Lietuvių Skyrių 
prie Danijos Raudonojo Kry
žiaus. Turime pažymėti, kad 
iš visos Europos neutralių ša
lių tiktai vien, iš Danijos gali
ma pristatyti maistą ir apsivil
kimą, , kitos šalys uždraudė ką 
nors išvežti. Iš kitos pusės vėl 
atsižvelgiant, pavyzdin koksai 
didelis procentas iš Rusijos 
siunčiamųjų siuntinių žūsta, 
mes patariame siuntinius vien 
siųsti iš Danijos, todelei kad 
belaisvius tankiai perkelia iš 
vieno logerio į kitą, o prie pač- 
tos sunkaus susinešimo su Ru
sija- yra nelengva apie tatai pa
tirti, tai privatiški siuntiniai 
neradus adresato atiduodami | vęs 9 siunt., Vilniaus rėdi., (un- 
kitiems. Mes turime nuolati
nius susinešimųs su lietuvių 
belaisvių komitetais logeriuose 
ir esame gerai ir greičiau in
formuoti apie įvykusias per
mainas, negu privatiškos ypa
tos. Turime apie daug belais
vių visokių smulkesnių žinių. 
Jeigu kas norėtų ką sužinoti ir 
abelnai su visokiais belaisvių 
reikalais prašome kreiptis se
kančiu antrašu: Croix Rouge 
Danoise, Copenhague.

Baigiame šaukdami, kad, 
neveizint į neva artimą taiką, 
kuri gal įvykti ir ne taip greit, 
atkreipki! atydą Jūs, mūsų vi
suomenės nariai, į kruviną be
laisvių vargą ir nepamirškit 
juos. - Atsiminkit, kad žmonės 
pačiame tvirtame amžiuje ba
du miršta. Jeigu galėjo išsi
laikyti tiek laiko, tiktai gy
venant stipria vilčia Tėvynėn 
sugrįžti, palengvinkit jiems 
tuos paskutinius mėnesius, ne- 
prileiskit, kad, jie mirštant, 
pagieža degtų už jų pamirši
mą ir apleidimą.

Liet. Draug. dėl karo nukent, 
šelpti Centr. Komit. Įgaliotinis

Jurgis Savickis.

168. Bartašauskas Jurgis, 
gavęs 9 siuntinius, Kauno g., 
III pulk.

169. Bedolis Antanas, ga
vęs 4 siunt., 110 pulk.

170. Butkevičius Leonas, ga
vęs 7 siunt. 87 pulk.

171. Čereskis Petras, gavęs 
7 siunt., 52 pulk.

172. Dvarvietis Viktas, ga
vęs 8 siunt., 44 pulk.

173. Gaidys Jokūbas, gavęs 
7 siunt., 249 pulk.

174. Gailius Domininkas, ga
vęs 8 siunt., Krinapių s., Bla- 
goveščio v., Šiaulių p., Kauno 
gub., 44 Sibirio kav. p.

175. Gradis Antanas, gavęs 9 
siunt., Kauno rėd., 108 pulk. ’

176. Ivaška Viktoras, gavęs 
7 siunt., 110 pulk.

177. Jadauga Ignas, gavęs 9 
siunt., Suvalkų rėd., 18 Strielč. 
pulk.

178. Judzenka Kazys, gavęs 
7 siunt., 110 pulk.

179. Jurienas Juozas, gavęs 
7 siunt. 86 pulk.

180. Kairys Juozas, gavęs 1 
siunt., Kauno rėd., Troics 107 
pulk.

181. Kazlauskas Bronys, ga-

Ži-

MIRUSIŲ BELAISVIŲ 
SĄRAŠAS, (lietuvių).

Norint gauti smulkesnių 
nių galima kreiptis sekančiu
antrašu: Croix Rouge Danoise 
Copenhague.

1. Adomaitis Pranas, Kauno 
rėd., Šiaulių pav., l^ortaičių s., 
mirė Neuhammer’o 1.

2. Banys Petras, Kauno rėd., 
Panevėžio pav., štaškovos s., 
mirė Minden log.

3. Girdišinskis Pranas, mirė 
Neuhammer’o log.

4. Judaikis Jurgis, Pakalniš
kių s., mirė AVorms’o log.

5. Martinaitis Povilas, Gus- 
tavos s., mirė Worms’o log.

6. Mackunas Benediktas, Vil
niaus r ėdi, Vaselauka, mirė 
Czersk’e.

7. Mikolajūnas Jonas, Kau
no red., Panev, p., Ruškonių s., 
mirė Czersk’e.

8. Mikulėnas Jonas, Kauno 
rėd., Ukmerg. p. ’Redeikių s.

9. Tananuška Aleksandr., 
Vilniaus rėd., Krasnių sodž.

10. Zaboras Kazys, Kauno 
rėd., Telšių pav.

BELAISVTŲ SĄRAŠAS VO
KIEČIŲ LAGIERIUOSE IR 
TAIPOGI AUSTRŲ LOGE- 

RIUOSE.
LAG. ALTDAM.

164. Aidukaitis Jonas gavęs 
5 siuntinius, paeina iš Suvalkų 
rėd., 4 Saper. b.

165. Bagdanavičius Aleks., 
gavęs 5 siunt., iš Usėnų s., Za
rasų p., Kauno rėd. 108 Sarat. 
pul.

166. Bagdanavičius Stasys 
gavęs 11 6iunt., Kauno rėd., 
108 Saratovo pulk.

167. Balčiūnas Viktas gavęs 
7 siunt., 4 Kaukazo pulk.

ter-ofic. 105 pulk.
182. Kilovaitis Mikas, ga

vęs 9 siunt., Kauno rėd., 109 
Volžinsk pulk.

183. Končius Balys, gavęs 9 
siunt.

184. Krumis Antanas, gavęs 
9 siunt., Kauno rėl., 108 pulk.

185. Kugren-Škudas Aug., 
gavęs 9 siunt., Kuršo rėd., 110 
pulk.

186. Kundra Antanas, gavęs 
7 siunt., Vilniaus rėd. ir pav., 
Medelių vai., Malcanų s.

187. Laškauskas Juozas, ga
vęs 7 siunt., 110 pulk.

188. Marčiukas Jonas, gavęs 
1 siunt.

189. Miliukas Vladas, gavęs 
12 siunt., Vilniaus rėd., 24 ar- 
tiler. brig.

190. Norvida Juozas, gavęs 
9 siunt., Kauno rėd., Kuršėnų 
miest., 441 pulk.

191. Obakevičius Tomas, ga
vęs 9 siunt., Kauno rėd., 110 
pulk.

192. Bakeris Juozas, gavęs 9 
siunt., Kauno rėd., 111 pulk.

193. Sabulis Juozas, gavęs 7 
siunt., 86 pulk.

194. Savickis Antanas, ga
vęs 14 šiunt., Kauno gub., Pa
nevėžio m., 110 pulk.

195. Šakevičius Jonas, ga
vęs 8 siunt.

196. Silėkas Petras, gavęs 9 
siunt., Suvalkų rėdi, 5 artil. 
brig.

197. Skarbalis Petras, gavęs
7 siunt., 28 pulk.

198. Tipikas" Juozas, gavęs
7 siuntu 115 pulk.

199. Tirevičius Petras, ga
vęs 9 siunt., Kauno rėd., 111 
pulk.

200. Valiukevičius Jon., ga
vęs ? siunt.

201. Vilkelis Adomas, gavęs
8 siunt., 3 9pulk.

202. Žalenc’as Kazys, gavęs 
8 siunt., Kauno rėd., Saločių 
par., Paškonių s., 110 pulk.

LOG. ARYS.
203. Anušis Kazys, gavęs 1 

siunt., Jeldunėnų s., 108 Sara- 
tov. pulk.

204. Galinis Jurgis ,gavęs 1 
siunt., Kaune intendantūroje.

205. Girdius Antanas, gavęs 
1 siunt., Kauno rėd., Raseinų 
pav., Jurbarko v., Lukšių sod.

206. Inčiura Mikolas, gavęs 
1 siunt.

207. Masionis-Juozas, gavęs
1 siunt., Suvalkų rėdk, Miklau- ■ 
šių kaimo.

208. Petrauskas Jonas, ga
vęs 2 siunt., Paberžių kaimo.

209. Šūkis Juozas, gavęs 2 
siunt., Kaukazo 110 pulk.

LOG. BRANDEBURG.
210. Burliaga Sidor., gavęs 

1 siunt., Vilniaus rėd. ir pav., 
Širvint v., Naciunų sod.

211. Daškevičius Pov., ga
vęs 2 siunt., Kauno rėd., Uk
mergės pav., Vaitkuškių mies
telio.

212. Kašlei Vincas, gavęs 1 
siunt., Vilniaus rėd., Lidos pa
vieto.
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213. Orlickis Juozas, gavęs 
1 siunt., 13 korp. 116 pūst. pul.

214. Romanauskas Adomas, 
gavęs 1 siunt., Vilniaus rėd., 
Lidos pav.

215. Vaišlo Izidor-Stasys, 
gavęs 1 siunt., Vitebsko risk, ( 
Dvinsko pav., Bukčių sod.

216. Vanagas Jovilas, gavęs 
1 siunt., Kauno rėd., Panevė
žio pav., Biržių miestelio.

LOG. BURG bei MAGDE- 
BURG.

217. Kleinauskas Jonas, ga
vęs 1 siunt., Kauno rėd. Basei
nų pav., Skaudvilių sod.

‘ 218. Zmerskis Dominikos, 
gavęs 2 siunt., Suvalkų red., 
Lazdijų miest.

log. chemitz.
219. Dapšus Vladas, gavęs 3 

siunt.

LOG. COTTBUS.
220. t'hroslauskas Vaitok., 

gavęs 1 siunt., 1 Parke 6 Ar- 
tiler. brig.

221. Cidzikas Feliksas, ga
vęs 1 siunt., Vilniaus rėd., Li
dos pav., Voliančių sod.

222. Cirulis Julius (Žirulis), 
gavęs 2 siunt., Kauno rėd., 
Daukniurių sod.

223. Jasevičius Juozas, ga
vęs 4 siunt,, Kauno rėd., Pane
vėžio pav., Pinevos vai., Povaš- 
eių s., 110 Kamsko pulk.

224. Kirasevičius Vincas, 
gavęs 4 siunt.

225. Sluclioekas Karolis, ga
vęs 3 siunt., Suv. rėd.

226. Stankevičius Jonas, ga
vęs 4 siunt., 110 pulk.

LOG. CROSSEN.
227 Čapskas Jurgis, gavęs 3 

siunt., Vilniaus rėd., Raketiš- 
kių s.

228. Čepulėnas Zigmas, ga
vęs 3 siunt., Vilniaus rėd., Di- 
•desalos s.

229. Junozila Juozas, gavęs 
-4 siunt., Kauno rėd., Plungė.

230. Lavinskis Viktas, ga
vęs 3 siunt., Kauno red., Lisiai.

231. Paškauskis Jurgis, ga
vęs 2 siunt., Kauno rėd., Gai- 
čegala.

232. Bomanauskis Motiejus, 
gavęs 2 siunt., Vilniaus rėdu, 
Smilginiškių.

LOG. CZERSK.
233. Mackela Stasys, gavęs 1 

siunt., Kovalių s.
234. Valainis Stasys, gavęs 1 

siunt., Kuršo rėd.
235. Vaitekūnas Steponas, 

gavęs 3 siunt.
LOG. DANCIG.

236. Rutkauskis Kazys, ga
vęs 2 siunt.

237. Ruzgis Kazys, gavęs 5
siunt., Kauno rėd., Linšniškių 
s. f

238. Vaitonis Nikodemas, 
gavęs 5 siunt., Kauno rėd.

LOG. DOBERITZ.
239. Miškinis Kazys.
240. Miškinis Silvestras, ga

vęs 7 išimt.
241. Narbutas Motiejus, ga

vęs 7 siunt., Kauno rėd., Uk
mergės pav., Raguvos vai., Pu- 
tiliškių.

242. Paugis Jonas, gavęs 7 
siunt.

243. Raugalas Jonas, gavęs 
7 siunt., Kauno rėd., Pan. pav., 
Gulbinų v., Gegužių s. 110 Ka- 
mensko pulk.

244. Sankaupas Antanas, 
gavęs 11 siunt., 108 Saratovo 
pulk.

245. Stunguris Vilius, ga
vęs 2 siunt.

246. Šimkevičius Zigmas, 
gavęs 6 siunt., Kauno rėd., Pa
nevėžio pav., Baisagalos s.

247. Turskis Vytautas, ga
vęs 13 siunt., (paoficer.) 7 pul.

248. Žeibus Viktas, gavęs 6 
siunt. 108 pulk.

LOG. DYROTZ.
249. Barolis Jonas, gavęs 6 

siunt.
250. Bekeris Antanas, gavęs 

6 siunt.
251. Krasauskas Rokas, ga

vęs 7 siunt., Kauno rėd. Šiau
lių pav., Kurtavėnų v., Bulėnų 
s.

252. Mazuraitis Konstantas, 
gavęs 5 siunt., 23 Nisovskio 
pulk.

253. Misiukas Romualdus, 
gavęs 1 siunt.

254. Petrą vičis Jonas, gavęs 
6 siunt.

255 Petravičius Petras, ga
vęs 8 siunt.

256. Petruškevičius Juozas,

gavęs 3 siunt., Kauno rėd., Ža
garu miest., 33 pulk.

257. Sadauskas Juozas, ga
vęs 5 siunt.

258. Stasiūnas Jeronimas, 
gavęs 6 siunt.

259. Tumelis Alfonsas, ga
vęs 6 siunt.

260. Tamošiumi* Juozas, 
gavęs 6 siunt.

261. Ventkunas Jonas, ga
vęs 7 siunt., 108 pulk.

262. Žumbakis Kazys, gavęs 
3 siunt., Kauno rėd.

LOG. ELBTNG.
263. Balis Jonas, gavęs 3 

siuntinius.
264. Kalinauskas Albinas, 

gavęs 4 siunt.
265. Narbutas Vladas, ga

vęs 3 siunt.
266. Žvirblis Juozas, gavęs 

3 siunt., Kauno rėd., Ukmergės 
pav., Lidokiu par.
LOG. ESZTERGOM-TABOR.

267. Venslovaitis Antanas, 
gavęs 7 siunt., Suv. rėd. Nau
miesčio pav., Lukšių vai., Ali- 
šiurkių kaimo.

LOG. FRANKFURT.
268. Buk'is Jonas, gavęs 7 

siunt., Kauno rėd., Ukmergės 
pav., Subačiaus kaimo.

269. Cirulis Jurgis, gavęs 6 
siunt., Kuršo rėd., Grobiu m.

2E0. Čižauskas Jurgis, gavęs
6 siunt.

271. Dovalga Jonas, gavęs 1 
siunt., Kauno rėd., Ukmergės 
pav., Janavos v., Diakiškių s.

272. Dormauskis Antanas, 
gavęs 8 siunt., Kauno rėd,., Ra
seinių pav.

273. Dramontas Vincas, ga
vęs 8 siunt., Kauno rėd., Žeto
nų miest. ir vai.

274. Drulis Matas, gavęs 8 
siunt., Kauno rėd., Lurciškių 
k.

275. Ivanovas Jonas, gavęs
5 siunt., Viln. rėd. Švenč. pav., 
Micliailovos v., Dvilionių s.

276. Jarušonis Petras, gavęs 
8 siunt.

277. Kondrataš Jonas, gavęs
7 siunt., Kauno rėd., Džiugi) so
džiaus.

278. Kudukis Petras, gavęs 5 
siunt., Bariškių sod.

279. Rotavičius Mikolas, ga
vęs 1 siunt., Viln. rėd. ir pav., 

I Slobodkos sod.
280. Severovas Andrėj, ga

vęs 7 siunt., Vilniaus rėd., 
Daugijų m., 105 Orenburg. pul.

281. Stripeika Antanas, ga
vęs 8 siunt., Kauno rėd., Šiau
lių pav., Ligudiškių s.

282. Šaltinis Juozas, gavęs 6 
siunt., Kauno rėd., Uukmergės 
pav., Utenos v., Viškėnų sod.

283. šliauštas Antanas, ga
vęs 9 siunt., Kauno rėd., Šiau
lių pav., Mažeikių m. Urvikių 
sod.

284. Sereika Feliksas, gavęs
6 siunt., Kauno rėd., išaulių p., 
Kuršėnų v., Pamockių s., 43 
Sib. pulk.

285. Voveris Feliksas, gavęs 
10 siunt., Kauno rėd., Ukmer
gės pav., Šėtos v., Beržulių į.

286. Tūbelis Petras, gavęs 7 
siunt., Kauno rikli, Zarasų p., 
Panemun. v., Ilgalaukių s.

LOG. GARDELEGEN.'
287. Bitovtas Vladas, gavęs 

3 siunt., iš Lomžos.
288. Jakaučikas Stasys, ga

vęs 7 siunt., Kauno rėd., 105 
pulk.

289. Novodzelskis Adolfas, 
gavęs 7 siunt.

290. Šatkauskas Juozas, ga
vęs 3 siunt.

291. Savickis Balys, gavęs 2 
siunt.

292. Švencickis Leonas, ga
vęs 3 siunt.

293. Žičkauskas Vytautas, 
gavęs 3 siunt.

294. Žurauskis Antanas, ga
vęs 3 siunt., Kauno rėd., Šiau
lių pav.

LOG. GOLLUBIEN.
295. Jočius Kazys, gavęs 5 

siunt., Kauno rėd., Ukm. p., 
Kupiškiu v.

LOG. GUBEN.
296. Bodnarauskis Eugenius, 

gavęs 1 siunt.
297. Dobilevičius Pranas, ga

vęs 1 siunt., Suv. rėd., Mari-

300. Vidmantas Pranas, ga
vęs 2 siunt., Kauno rėd., Tel
šių pav.

LOG. GUSTROAV.
301. Kriščeliunas Long., 

Kauno rėd., Panevėžio pav. 105 
Orenb. p.

302. Breidis Juozas, gavęs 2 
siunt., Kauno rėd., Panevėžio 
pav., Veiislaviškių s.

303. Piavis Karolis, Vilniaus 
rėd., Švenčionių pav., Kuku- 
tiškių s.

LOG. IIAMMERSTEIN.
304. Juška Vincentas, gavęs 

? si imt., Kaimo rėd., Ariogala 
m., G viniai.

Protokolas.
raportų p. Kneižis. Kalbėda
mas pažymi, jog kiek galėjo— 
darbavosi. Raportas priimtas 
vienbalsiai.

Skaitytas laiškas su pasvei
kinimu nuo LDS. 4-tos kuopos 
pirm. J. A. Gailiūno ir rašt. B. 
O. Morkevičiutės iš Athol, 
Mass.

Laiškas priimta delegatų 
gausiu delnų plojimu.

Potam sekančiai eina įneši
mai bei nutarimai:

1) Sustiprinti silnpai gyvuo
jančias kuopas. įnešimas pla
čiai svarstoma. P-as J. Tapa
rauskas kalba su nusiskundi
mu, nurodo, jog jų kuopa ne
galėjo gauti kalbėtojų.

Galutinai apsvarsčius, tas 
dalykas palikta pagal pirmo* 
suvažiavimo nutarimų: “Jei 
silpnos kuopos kreipsis į aps
kričio valdybą, valdyba parū
pins kalbėtojus su apmokėjimu 
kelionės lėšų.’

2) Suvažiavusieji delegatai 
išreiškė pageidavimų, kad kuo
pos kurios dar neturi išrinkę 
savo organizatorių, kad kiek
viena rūpintųsi išrinkti.

3) Nutarta, kad kuopų rašti
ninkų adresai būtų patalpinti 
organe “Darbininke” bent kas 
trys mėnesiai.

4. N. A. Apskr. pageidauja, 
kad visos kuopos turėtų ko- 
daugiausiai savo agentų dėl iš
platinimo mūsų organo “Dar
bininko.”

5) 3-čia kuopa, Nortvood, 
Mass. i neša, kadi N. A. Apskri
tis surengtų išvažiavimų (pik
niką) ir pelnas to būtų paskir
tas į Streikierių Fondų.

Diduma balsų nutarta išva
žiavimų surengti.ir pelnų pa
skirti į viršminėtą fondų.

Vieta išvažiavimo paskirta 
Bostono apielinkėje. Surengi
mu palikta rūpintis apskričio 
valdybai, su pagelba 1 kp. Pri
sidedant ir kitų miestelių kuo
poms.

6) Naujosios Angį. Apskri
tis išneša pageidavimų kad L. 
D. S. kuopos rengtų paskaitas 
apie soeijalį darbininkų gyve
namą.

Taip-pat, apskričių suvažia
vimuose kadi būtų daroma pas
kaitos apie tai.

7) Kad į Streikierių Fondų 
būtų mokama po 50c., o laike 
streiko—$6.00 po vienos savai
tės, 22 Brighton, Mass.

Po trumpo svarstymo, paaiš
kėjo, jog apskričiui šis įneši
mas nutarti nebūtų praktiška. 
Todėl tapo atidėtas ant sekah- 
čio suvažiavimo galutinai ap
svarstyti ir paduoti į LDS. bū
siantį kongresų.

8) Apskričio raštininkas V. 
Bronis paduoda inešimą kad 
žėdnas narys mokėtų į streikie
rių fondų po $1, o laike strei
ko, nuo pirmos savaitės kad 
būtų mokama per du ar tris 
mėnesius.

Vienbalsiai priimta ir dėl 
apsvarstymo, tapo atidėta, taip 
kaip pirm minėtas įnešimas.

9) įnešimas, surasti tinka
mų ypatų, kuri galėtų apva
žiuoti po visas N. A. Apskričio 
kolonijas su paskaitomis iš 
(Įąrbininkų gyvenimo. Palikta 
tuomi pasirūpinti apskričio 
valdybai.

10) N. A. Apskritis išnešė 
pageidavimų, kad literatiška 
komisija su organo vedėjais 
pasistengtų surasti būdus iš-

“Darbi-

jampolės pav., Balbieriškio v., 
Mackių s.

298. Milinas Jokūbas, gavęs
1 siunt., (feld.) Suv. rėd., Vilk, 
p., Vaitkobalių v., Graužinių s.

299. Solijas Vaitiekus, gavęs l 
1 siunt.

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLI
JOS APSKRIČIO SUVAŽIA

VIMO PROTOKOLAS.
LDS. Apskričio 2-tras suva

žiavimas įvyko sausio 27 d. 
1918 m. Lietuvių Šv. Kaz. pa
rapijos salėje, 20 AVaverly st., 
AVoreester, Mass.

Suvažiavimą atidarė apskri
čio pirm. A. Čiginskas. Mal
dą atkalbėjo vietinis kleb. kun. 
J. J. Jakaitis. Seka delegatų 
priėmimas. Savo delegatus at
siuntė šios kuopos:

7 kuopa Worcester, Mass.: 
Kun. J. J. Jakaitis, J. Vaitkus, 
P. Zataveckas, A. Čiginskas, P. 
Lubinas, A. AL Visminas, A. 
Račkauskas ir P. Mankauskas.

2 kuopa Montello, Mass: M. 
Abračinskas. 3

3 kuopa Nonvood, Mass: V. 
Kudirka ir J. Pilieckis.

1 kuopa So. Boston, Mass.: 
J. Glineskis, A. F. Kneižis, S. 
Noreika, A. Zaleckis ir O. Ado
maitienė.

8 kuopa Cambridge, Mass.: 
A. Vaisiauskas, V. Jakavičia 
ir Z. Tamošiūnas.

22. kuopa Brighton, Mass: S. 
Zakauskas.

56 kuopa Hudson, Mass.: J. 
Taparauskas ir Sederavičius.

Posėdžio vedimui išrinkta 
valdyba: pirmininku—A. Či
ginskas, vice-pirm.—V. Kudir
ka, rašt.—Z. Tamošiūnas, mar
šalka—P. Lubinas ir A. F. 
Kneižis—mandatų sutvarky
mui.

įnešimų peržiūrėjimui komi
sija išrinkta: A. F. Kneižis ir 
P. Zataveckas.

Pereito suvažiavimo proto
kolas vienbalsiai priimta. Iš 
protokolo pasirodė kad kaiku- 
rie nutarimai nebuvo įvykdin- 
ta.

Toliaus seka apskričio val
dybos raportų išdavimas. Pir
mininko A. Čiginsko ir vice- 
pirm. V. Kudirkos raportai 
vienbalsiai priimta.

Raštininkas V. Bronis, dėl 
svarbių ir netikėtų priežasčių 
negalėjo pribūti, savo raportų 
prisiuntė raštu ir pažymi, kad 
išleido visoms kuopoms laiš
kus, kuriuose perspėjo pažy
mėdamas, kad kuopos laikytų
si pirmo apskričio suvažiavi
mo nutarimo.

Taip-gi raštininkas pasiaiš
kina, kad dėl stokos laiko ir 
nuo kariuomenės neliuosumo, 
yra priverstas apleistas užima
mą savo vietą. Raportas pri
imta vienbalsiai.

Iškilus klausimui, ar visos 
kuopos užsimokėjo j apskričio 
iždą, A. F. Kneižis paaiškina, 
jog daugumas yra dar nemokė
ję-

Išreikšta pageidavimas kad 
visos kuopos N. A. Apskr. at
siteistų už 1917 m. ir už šiuos 
1918 metus.

Iždininkei, J. Dimaitei ne
pribuvus, jos raportų išduoda 
S. Zakauskas, paaiškindamas, 
jog ji yra išvažiavus į kitų 
miestų. Priduoda ir pinigus 
$10.00, kurie pas jų buvo nuo 
1917 m.

Raportas primta su šiuo de
legatų pastebėjimu: “Jei iždi
ninkams prisieina apleisti savo 
vietų, tai iždininkų yra priva
lumas palikti pinigus iždo glo
bėjams. ’ ’

Iždo globėjų raportas priim
ta.

Organizatorių raportai, pp. 
J. E. Karoso ir A. F. Kneižio: 
p. Karosas nepribuvo, išduoda

gvildenti per organą 
ninką” šiuos klausimus:

305. Marčiulis Kazys, gavęs 
1 siunt.

306. Naginionis Stasys, ga
vęs 7 siunt., Vilniaus red., 
Smorgoniai.

307. Stasiukonis Vladas, ga
vęs 1 siunt., Kauno rėd.

RED. PRIERAŠAS. Nese
nai esame paskelbę vieną su
rašą nelaisvių. Tai gavome 
daugybes laiškų su prašymu 
suteikti platesnių žinių. Dabar 
išankslo pranešam, kad su pa
gelba ir kitokiais klausimais 
kreipkitės tiesiog nurodytu ad
resu.

Koki bus santikiai pramoni- 
jos darbininkų su Lietuvos ū- 
kininkais ir ar galės abieju 
rūsiu krikščionys prigulėti į 
viens) organizaciją ’

11) Taipgi suvažiavusieji 
atstovai bei atstoves pageidau
ja ka<l Kooperacijos komisija 
be atidėliojimo išleisti koope
racijos vadovėlį.

12) Svarstoma, kad apskri
čio suvažiavimai būtu daromi 
kas du mėnesiai. Svarstant tą 
dalyką, iškyla dvi nuomonės: 
pirma, kad mums būtinai yra 
reikalingi tankesni suvažiavi
mai; antra, kad suvažiavimus 
laikyti pagal pirmo suvažiavi
mo nutarimo.

Einama prie balsavimo. 
Balsuojant, abi pusi gauna ly
gą skaitliu balsų. Tokiu būdu 
pirmininkas prisideda savo 
balsu prie antros nuomonės, 
nusveria ją paaiškindamas, jog 
jei bus permatoma, kad yra 
reikalingi tankesni suvažiavi
mai, tai galima bus tas nutarti 
su metiniu suvažiavimu. Reiš-
kia nutarta jog iki birželio mė- Pirm. Ant. J. Čiginskas.
nėšio suvažiavimų nebus. Rašt. Z. Tamošiūnas.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
Kalia jau jie pasistatė naująWASHINGTON, CONN.

Čia nėra dirbtuvių, o vis far
mų darbai. Dabar pavasario 
laike reikalaujama daug dar
bininkų ant šitokių farmų. 
Darbai nesunkūs ir sveiki. 
Daugiausiai auginama komai 
ir šienas. Užmokestis geras, 
keletas metų atgal čia nesirado 
nei vieno lietuvio dirbančio 
ant farmų. Pirmas lietuvis at
sirado E. J. Krikščiūnas. Blo
guose metuose jisai pateko pas 
farmerį B. G. Hamplirey, Rum- 
ford, Conn. Jis išdirbo kele
tą metų, pamatė sveikumų ir 

I pelningumų farmų, nusipirko 
savo farmų. Kiti lietuviai at
silankę ir pamatę taip gražias 
vietas, ėmė apsigyventi ir tu
ri gerus darbus ir gerus už
mokesčius. Padirbę vienus 
metus jau pasilieka ant visa
da. Į taip vadinamų Washing- 
ton Green, suvažiuoja iš New 
York’o turtuoliai praleisti va
sarų ant tyro oro. Tai jie lai
ko daug darbininkų dėl apžiū
rėjimo jų namų ir užlaikymui 
jų gražių daržų. Keletas metų 
atgal, visur geresni darbai bu
vo užimami anglų ir švedų. 
Dabar jau prasiplatina nema
žas skaičius ir lietuvių. Tur
tuoliai labai myli gauti lietu
vį už darbininkų ir farmeriai 
gaudyte gaudo lietuvius. Lie
tuviai geriausia atlieka darbų 
ant farmų. Tai norintieji gau
ti gerų sveikų darbų, kreipki
tės prie manęs. Aš Čia senai 
dirbu ant farmų, galiu pagel
bėti gauti geras vietas. Kreip
kitės šiuo adresu: A. P. Krik
ščiūnas, Rumford, Conn.

Nutarėm sutverti SLRKA. 
kuopų. Jau išsiųsta reikala
vimas j centrų reikalingų su
tvėrimui kuopos blankų. Šį 
mėnesį tikimės sutverti.

A. K.

MONTELLO, MASS.
Bedievių darbai. Surengė Mic

kui prakalbas, bet jo ne
buvo nei “dūko.”

Kiek metų jau atgal, šiame 
mieste bedieviai buvo pagrie
bę parapijų į save rankas ir 
taip puikiai šeimininkavo, kad 
per kelius metus nebuvo kata
likų kunigo ir žinoma žmones 
baisiai sudemoralizavo ir iš- 
tvirkino.s Jie nevien tik para
pijoms ištvirkino, bet taip-gi 
išeikvojo daug parapijos tur
to. Ant galo jie privarė ant 
to, kad katalikai buvo pri
versti apleisti savo bažnytėlę 
ir parapijos turtus ir gavo ieš
koti sau prieglaudos ir vietos 
su pamaldomis prie svetimtau
čių.

Galų gale, kada Jo Eminen
cija Kardinolas O’Connell per
kėlė gerb. kun. Urbonavičių. 
Tai dalykai pradėjo gerėti. 
Žmonės, katalikai, išsižadėjo 
bedieviams savo bažnyčios ir 
dėjo aukas ir rinko pinigus 
statyties sau naujų bažnyčių.

AGsi spiaudydami ir keikda
mi išsiskirstė. O komitetai su
rinkę suvirs $75.00, sau džiau
gėsi. _

Taij) tat ir pasisekė tam be
dievių komitetui Montello žmo
nes apgauli. Mat šio miesto 
žmoneliams neužtenka gerų 
patarimų, jie patys turi eiti 
ir nusvilti.

Kada žmones ateis į protą ir 
kada liausis tikėti kvailinto- 
jams.

Jonas Keras.

NEW PHILADELPHIA, PA.
Bedieviai stengiasi paimti pa

rapiją į savo rankas.
Čionai kaip ir kitose neku

rtose vietose bedieviai stengia
si parapiją suardyti. Pamatę, 
kad parapija tvirtėja ir žmo
nės rūpinasi uoliai jos reika
lais ir stengiasi būti gerais ka
talikais ir gerais žmonėmis, 
pamate tame sau pavojų ir tuo
jau pradėjo pirma slapta veik
ti ir sėti nesutikimą katalikų 
tarpe o dabar pastaruoju lai
ku net viešai pradėjo kariauti, 
kad išardžius parapiją.

Pirmu jie pradėjo stiprinti 
savo bedieviškas įstaigas ir 
prie jų visokiais būdais trauk
ti lietuvius katalikus. Tas dar
bas jiems pasisekė ir jie pri
kalbino keletą neva katalikų 
tarpe kurių ir vietinį buvušį 
vargonininką. Kada klebonas 
pamatęs, kad vargonininkas 
vieton dirbti dcl katalikų pra
dėjo eiti išvieno su bedieviais 
ir veikti prieš katalikus, tai jį 
nuo vietos atstatė. Tas tuo
jaus stvėrėsi už melo ir šmeiž
to ir jau per kelius mėnesius 
per laikraščius rašo visokius 
nebūtus dalykus ant vietinio 
klebono.

Prie to dar jie pradėjo iš
kraipyti faktus ir agituoti tar
pe katalikų, kadi girdi jūs ne
klausykite savo klebono, bet 
jūs klausykite mūsų. Įvairiais 
tokiais būdais, jierfis pasisekė 
prikalbinti keletą lengv-atikių, 
kurie arba per neišmanymų ar
ba iš blogos valios pradėjo vei
kti neva dėl parapijos gerovės. 
Bet ištikrųjų dol savo gerovės 
ir ant pragaišties katalikų.

Tas jų veikimas pasirodė 
skundu pas vyskupą ir lan
džiojimas pas advokatus ir iš
rinkimu bedieviško parapijos 
komiteto. Tas komitetas pa
sistatė sau už priedermę kenk
ti ir demoralizuoti parapiją. 
Ar jiems pasiseks įvesti bet
varkę katalikų tarpe ar ne, pri
klauso nuo susipratusių kata
likų.

Gaila būtų, jei katalikai, ku
rie iki šiam laikui taip puikiai 
sugyveno ir taip uoliai darba
vosi, dabar paklausytų tų ne
teisingų pranašų ir jiems įtikė
tų. Jei jie brangina savo tikė
jimą ir savo sielos išganymų, 
jei jiems rūpi išauginti savo 
vaikelius gerais ir praktikuo
jančiais katalikais, tai jie tu
rėti) aiškiai pasakyti tiems be
dieviams, kurie apsimetę ti
kėjimo skraiste veikia prieš 
tikėjimą..

Jei katalikai rūpinasi savo 
tikėjimu, tai jie turėtų veikti 
vienybėje su savo dvasiškiais 
vadovais. Tik vienybėje ir 
sutarime tegali būti pasiseki
mas. Tai-gi ir šios kolonijos 
gyventojai, katalikai turėtų 
rimtai apsvarstyti dalykus ir 
veikti išvieno pasiremdami 
Kristaus mokslu. Kitaip ir 
jiems reikės apgailestauti savo 
padėjimą. T.-M. M.

L0WELL, MASS.
Kovo 5 d. buvo bažnytinio 

choro susirinkimas, kurį atida
rė pirm, vietinis vargoninin
kas p. A. Dzikas.

Vietinis klebonas atkalbėjo 
maldų ir tuomi susiriakimas 
prasidėjo.

Į susirinkimą jritare® viei, 
išskyrus du, kaiše dėl »v*r- 
bių prietaką Mgalijo ateiti.

Choristai aprrantt rei
ka hm ir taip-put autai* prisi
dėt jri® urHŪkttiojiam “Lta- 
tavoa Laiavta fiąvaitta” kare

ta, bta tari apie JO aarių 
ta riri pijai aurrgiįne i* paai- 
Iveatūaa darbuotis kauta* ir 
bažayčioe tatai.

J. K.

13) Apkalbėti apie grįžimą į 
Lietuvą ir apie LDS. Grįžimo 
biurą, 1-ina kp. So. Boston, 
M ass.

Dėlei stokos laiko tas įneši
mas lieka atidėtas ant kito su
važiavimo.

Į Apskričio iždą yra užsimo
kėjo šios kuopos: 8-ta kuopa 
Cambridge, Mass, už 1917 ir 
1918 metus—$3.10, 3-čia kuo
pa Norivood, Jlass už 1917 m.
— $1.55, 1-ma kp. So. Boston, 
AI ass. už 1917 m.—$5.00, nuo 
pereitų 1917 m. ižde buvo $10.- 
00, viso labo ižde yra $19.65.

Atsisakius p. V. Broniui raš
tininkui, išrinkta naujas rašt.
— P. Zataveckas, 20 Alpine st., 
AVorcester, Mass. Iždininku 
išrinkta AL Abračinskas, 187 
Anies str., Montello, Mass.

Nutarta sekantis apskričio 
suvažiavimas laikvti Nonvood, 
Alass.

Suvažiavimas uždaryta mal
da 6:20 vai. vakaro.

bažnyčią, tai kun. Urbonavi
čiui pasidarbavus ir senoji ba
žnyčia su klebonija nuo bedie
vių ir cicilikų buvo atimta ir 
katalikams sugrąžinta.

Tas žinoma bedieviškam ko
mitetui baisiai nepatiko ir jie 
visokiais būdais bandė parapi
jai pakenkti, bet jų pastangos 
ėjo per nieką. Katalikai iš se
nosios bažnyčios turėjo sau 
puikią svetainę ir naujoje savo 
bažnyčioje laikė pamaldas. Be
dievių neva parapijos komite
tas, kada išeikvojo tuos pini
gus, kuriuos buvo užgriebę 
nuo parapijos besivažinėdami 
į Bostoną ir besitąsydami po 
teismus, galų gale nutilo ir per 
kelius metus nieko viešo ne
veikė, nors slapta jie ir stengė
si vėl paimti katalikus į savo 
rankas.

Dabar išgirdę apie bambizą 
Mickų, jie vėl pamatė sau pro
gą žmones išnaudoti. Tuomi 
tikslu jie užsikvietė bambizą, 
“vyskupų” ir surengė prakal
bas Tautiško Namo svetainėje.

Išgarsino jie tas prakalbas 
kaipo kokias sorkes. Žmonės 
ėjo pamatyti tų ‘vyskupą.” 
Tai-gi ir bedieviai ir cicilikai 
ir taip ištvirkėliai kartu ir ki
ti žmonės ėjo pasižiūrėti to 
“vyskupo.” Visi ineidami 
turėjo užsimokėti po 15c. Žmo
nės susirinkę j-uokus krėtė iš to 
bambizo, kuris dabar kalbės. 
Katalikai buvo prisirengę pa
reikalauti iš to “vyskupo,” 
kadi jis parodytų koks jis do 
vyskupas.

Vienas žmogelis atėjo ant 
juoko ir įėjęs į svetainę persi
žegnojo, paskui priėjo prie es
trados dievobaimingai, atsi
klaupė ir kalbėjo savo “neza- 
ležnų” maldelę. Žmonėse pa
sigirdo trukšmingas kvatoji
mas. Bedieviai komitetai pra
dėjo viens į kitų žiūrėti ir pa
matė, kad tas gali jų prakal
bas ant juoko nuvaryti, pasi
šaukė poliemoną ir liepė žmo
gelį išvaryti iš svetainės. Tų 
poliemonas ir padarė.

Nors prakalbos buvo pagar
sintos nuo 7 vai., bet jau atėjo 
ir 8:30 vak, bet bambizo ir san- 
dariečių “vyskupo” kaip nėra, 
taip nėra. Žmonės pradėjo ne
rimauti. Tada vienas iš tų 
komitetų atėjo su telegramų ir 
pasiaiškino žmonėms, kad ‘vy
skupo” nebūsią.

Nors komitetas gavo telegra
mų dar prieš prakalbas, bet 
jie vis apie tai nieko neskelbė, 
nes norėjo, kad visi žmonės 
sueitų ir suneštų jiems pinigus. 
Tada žmonės pradėjo iš kan
trybės išėję skirstyties ir rei
kalauti, kad komitetas grąžin
tų jiems pinigus, bet komitetai 
aiškinosi, kad jie negali gra
žinti pinigus ir kad jie aat ki
to laiko surengsią tas pačias 
prakalbas ir davė žmonėms ti- 
kietus kuriais jie galės ateiti 
ant kitų prakalbų.
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WHSON, PA.
Kaip visų kolonijų lietu

viai taip ir mes'čia nors ir ma
žas būrelis, vos apie 40 vyriš
kų ypatų, bet turėjome susi-' 
rinkimą 2 d. kovo visi) srovių 
ir buvo svarstoma ar leisti de
legatą j rengiamąjį seimą New 
Yorke. Buvo leista per balsus 
ir atsirado daugiau balsų kad 
nesą reikalo leisti iš tokios iha- 
žos kolonijos, bet daugelis li
ko neužganėdinti tuo, tai vėl 
4 d. kovo tapo sušauktas stfši- 
rinkimas tiktai vienos šv. Jono 
Krikštytojo dr-jos, ir tapo nu
balsuota, kad reikia leisti dele
gatas ir tą pat vakarą išrink
tas ir delegatas P. Meškutis ir 
draugas apsiėmė tą kelionę at
likti. Pagirtiną darbą Šv. Jo
no I^rįkšt. Dr-ja atliko.

Šv. J. Kr. Dr-jos Narys.
------o------

SPRING VALLEY, ILL.
Kovo 3 di buvo surengtas 

Šaunus vakaras dėl paminėji
mo šv. Kazimiero dienos.

Priūžė pilna svetainė žmo
nių. Pirmiausiai, pradedant 
vakarą, kalbėjo gerb. vietinis 
klebonas kun. Bystrais. Jo kal
ba buvo labai jausminga ir su
judinanti. Po tam, vakaro ve
dėjas moksleivis p. B. Vitkus 
pasakė puikią prakalbą apie 
Lietuvos patrijotizjną ir per
statė šv. Bedo kolegijos mok
sleivį Čepulį, kuris pasakė 
taip-gi puikią ir jausmingą 
prakalbą apie Lietuvos var
gus.

. Po to buvo “‘Kareivio” mo
nologas, kurį atliko moksleivis 
p .A. Peldžius.

Po tam, L. Vyčių choras, va
dovaujant vietiniam vargoni
ninkui p. A. Mondieikai, pui
kiai užtraukė šv. Kazimiero 
giesmę.

Toliaus sekė deklemačijos 
ir aukų rinkimas dėl nukentė
jusios. Lietu vos. Aukų surink
ta 28 dol. su centais.

Po to sekė perstatymas, 
“Gims tautos genijus.” Loši
mas gana gerai nusisekė. Dau
giausiai atsižymėjo moksleivis 
p. P. Marčiukaitis, p-lė P. Gri- 
galevičiutė, p-lė P. Lazeckiutė 
ir p-lė K. Matusevičiūtė. Bu
vo ir daugiau kitokių pamar- 
ginimų.

Lietuvis.

BROOKLYN, N. Y.
Aukos Tėvynei.

•Surinktos lietuvių šv. kovo 
3 d. Kar. Aniolų bažnyčioj.

Kun. S. P. Bemeiko $4.75, M. 
Tenkutienė $2.00, A. Pajaujie
nė $1.25.

Po $1.00: P. Stravinskienė, 
B. Barkauskienė, O. Grunai- 
lienė, V. Paltonis, O. Saka
lauskas, P. Tikaizo, J. Batuš- 
ko, S. Pazereckis, J. Bujokas, 
A. Vieštautas, P. Čekiutė, Mrs. 
Kann, Mrs. Foolton, M. Struo- 
gienė, Z. Lauruskiutė, P. Ar- 
čikauskiutė, A. Juškauskas, 
V. Rasimas, V. Donis, M. Te- 
beriutė, M. Matulaitis, K. 
Ražukas? K. Grimaila, A. Pa
jaujis, M. Urbiutė, A. Abrai- 
tis, A. Pazereckienė, J. Peto- 
kas. Smulkių $38.00. Viso 
$80.00.

Iš pirmiaus surinkta mėnesi-, 
nių duoklių: V. Bendaravičius 
$1.50, V. Daubaras $1.00, M. 
Teberiutė $1.00, J. P. Kubilius 
$1.20, A. A. Kubiienė $1.20, P. 
Juodaičius 25c., A. Kubilius 
(vaikas) 12c.

Ant šeimyniškų blankų su
rinkta P. Kubiliaus nuo šeimy
nų: A. Zikauskas $1.35, A. Ku
bilius 70e., D. Polkauska 50c., 
už T. F. ženklelius $23.80, viso 
sykiu $112.62. Pasiųsti T. F. 
rast. K. Pakštui.

13 skyr. rast.

ATHOL, MASS.

T. F. 12-tas skyrius kovo 
3 d. po bažnytinėje svetainėje 
buvo surengęs prakalbas ir 
viešą susirinkimą visų Lietu
vių. Pirmiausis kalbėjo vie
tinis klebonas kun. A. Petrai
tis. Paskiaus viešas susirin
kimas pagamino dvi rezoliuci
jas, viena angliškoj kalboj, 
kurį bus pasiųsta į Washing- 
toną, antra lietuvių seimui 
New Yorke. Abejos'rezoliu
cijos reikalavo visiškos nepri- 
gnlmybes, Respublikoniškos— 
Demokratiškos valdžio.. Žmo
nių buvo susirinkę apie 250 
dr visi vienbalsiai sutiko ant 
minėtos rezoliucijos. Galop 
buvo aukų rinkimas. Viso 
surinko $106.00. Iš publikos 
sųaukavo $60.00 Dr-jos «uau- 
kavo $28.50, už ženklalius 
$18.00. Minėtos aukos su
rinktos tik tą dieną. 'Per vi
są tautišką savaitę da įplauks 
daugiaus, bo keturios poros 
kolektorių vaikšta po stubas.

Šv. Pranciškaus Dr-ja $10 
L. Vyčių kp. $7.50. Šv. Kazi
miero Pil. Blai. 24 kp. $6.00, 
Šv. Onos'Dr-ja $5.00. Asme
nis po $5.00 kun. A. Petraitis 
ir A. melaika. J. A. Gailus 
$3.00. Po .. 2.00 P. Rasinskai- 
tė, A. Grigaliūnas, M. Vazmo- 
zis,*Aug. Sklėnis ir C. Strepe- 
kaitė. Po $1.00 A. Černiaus
kas, M. Andriulienė, J. Puš- 
čius, J. Andriuliūnas, J. Ku
činskas, O. Andriulaitė, R. 
Monstančius, A. Dovidonis, A.' 
Petrauskas, A. Vidugirienė, B. 
O. Morkiavičiutė, P. Garbuzai- 
tė, B. Augštikalnis, A. Vaiče
kauskas, J. Kvedaras, M. Ku- 
činskienė, M. Gasūnienė, P. 
Kučinskas M. Maurušaitė, A. 
A. Augštikalnaitė, A. Aleke- 
vičius, K. Vadluga, S. Žitkevi
čiūtė, S. Vidugiris, P. Navic
kas, L. Staniaučienė, J. Balt- 
rėnas, A. Petrulis, A. Tamošiū
nas, A. Nevedonskas ir K. Po- 
luilis. Po 50c. A. Josinskas, 
A. Armakaučius, -J. Aidikonis 
ir M. Brazauskienė. 6—at
stovai važios į būsianti seimą.

R.

Mirė. Percilą nedėlią apie 9 
vai. iš ryto Juozapas Pabrie- 
ža atsikėlė sveikas. Paskui dar 
prigulė ir jau nekėlė. Jis buvo 
I). L. K. Keistučio dr-jos na
rys, gyveno 47 Third str.

ANT PARDAVIMO.
Pars’duoda dvi farmos, po 610 

akrų žemės. Vienos kaina $3.500, 
antros $2.500. Abi turi gerus bu- 
dinkus. Kas indomaujate tomis 
geromis farmomis kreipkitės ad
resu :

JOHN BOL1NSKAS,
R. I. CUSTER, MIOHIGAN.

PARSIDUODA RAKAN
DAI (forniture) visai pigiai. 
Norintieji pirkti, kreipktės 
šiuo adresu:

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

ATITAISYMAS.
Pereitame numeryje buvo 

pranešta, jog per Litliuanian 
Agency A. Ivaszkevicziaus ofi
są papiYko nuo Wm. Crosby p. 
Antliony ir Katarintį Bataitis 
du cementinius namus ir 1 ga- 
rage vertės $3.000.00. Turi būt 
$30.000.00.

KATALIOGAS DYKAI.

Dideliam pasirinkime 
knygos ir 

MALDAKNYGES.
Reikalaudamas rašyk šiuo 

adresu:
MAT. MILUKAS,

456 Grand st., Brooklyn.N.Y. 
siu pataisyti.

REIKALINGAS KRIAUČIUS. 

kuris' moka kriaučystės amatą. 
Atvažiuokite arba atsišaukite tuo
jaus. Užmokestis geram atsakan
čiam darbininkui gera. Taip-gi 
jeigu atsirasti) kas pirktų, par
duosiu labai pigiai. Kadangi esu 
jau senas prie to darbo ir negaliu 
atlikti kaip reikia. Prašau atva
žiuoti apžiūrėti žemiaus paduotu 
adresu:

J. ANTANAVIČIUS,
137 Ames St., Montello, Mase.

(359)

L. D. KALENDORIUS 
DYKAI.

Jeigu nori gauti Lietuvių 
Darbinihkų Kalendorių 1918 
m. dykai, tai nieko nelaukda 
mas siųsk $3.00 už prenumera
tų “Darbininko” ir gausi tų 
didelę dovanų dykai.

I SOUTH BOSTON, MASS. B 
: TEISINGIAUSIA IR GE- | 

RIAUSIA LIETUVIŠKA o
APTIEKA. <)

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

VALDYBOS ADRESAI.

ii

Paieškojimai
, Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimų į “Darbininkų.! ’ 

Už vienų sykį 50c.
99 ----

99

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.
' “DARBININKAS,“

242 W. Broadvvay, 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 270

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

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po piety 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

du 
tris

” 75c.
” $1.00 '

DYKAI! DYKAI!
Reikalinga vyrų ir 

merginų mokinties 
BARZDASKUČIO a- 
mato. Mes išmokinam 
į labai trumpą laiką 
už dyką.

GLOBĖ BARBER SCHOOL
J. Šmulkstis, ,

439 .— 3rd Avė., Pittsburgh, Pa.

Aptiekorius ir Savininkas 
Tel So. Boston 21014 ir 21013. 
226 Broadway, kampas O St.,

Sutaisau receptus su di
džiausia atida, nežiūrint, ar 
tie receptai Lietuvos ar Ame- 
rikos daktarų. Tai vienati- 

;-nė lietuviška aptieks Bostone 
1 ir Ifassachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios 
tik pasaulyj yra vartojamos. 
Galit reikalaut per laiškus, o 

| aš prisiųsiu per expresą.

PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,
122 Botven St., So. Iiostou, Mass. 

VICE-PIRM. — Pranas Tuleikis,
130 Boileri St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Juozapus Vinkevičius,
376 W. Seeontl St.. S. Boston, Mass. 

FINANSŲ RAST. — St. Noreika,
79 W. Secoud St.. S. Boston, Mass. 

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,
171 Fiftli Str., So. Boston, Mass. 

MARŠALKA -t Justinas Tuleikis,
130 Bovven St., So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos

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

ŠV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 
• SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA.

K. ŠIDLAUSKAS

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

į SIMON F. PĄUKTIS
M Attorney-at-law į
^LIETUVIS ADVOKATAS 'i.

S 
J!
i! 
i'

it

Pabaigęt mokslą Pensilvanijos i 
univeristete. j

Užsiima varymu provą vissoso I 
. teismuose. -

922 Land Title Būlldlng, 1 
Broad & Chestnut St ' 

BELE PHONE: 
Offiso — Spruce 2290. 
Namų — Tloga 4442 J. 

1212 W. ERIE AVĖ. 
PHILADELPHIA, PA.

■

Paieškau savo brolio ANTANO 
ŠT1LPO, Kauno gub. ir pav., Vil
kijos par., Garnišknj kaimo; 
metai kaip Amerikoj. Prašau 
sišaukti šiuo adresu:

VINCAS ŠTILPA,
354 — 9 Str., Moleni, UI.

1 I

Paieškau giminių esančių Ame
rikoj. Mano tėvelis mirė 1906 m. 
Fran. Lekavičia Šventragiu kai
mo, Kražių par., Kauno gub., Ra
seinių pav. Sakydavo, jog Ameri
koj yra giminių. Malonėkite at
siliepti šiuo adresu: .

A. LEKAVIČIA,
P. O. Bos 404, Duąuesne, Pa.

23 
at-

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 malonęs 
kuogreičiausia pranešti. Ųž pra
nešimą paskirta $10.00 dovanų.

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

(362)

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. BUI'ENAVIČIA,
Bos 137, Millinocket Maine.

(357) .

Paieškau SENOS ŽMONOS, ku
riai nebe:šneša sveikata dirbtuvėj 
dirbti, tik 'kuri galėtų namuose 
mano 2 vaikučiu priveizėti ir val
gius pagaminti. Mokestis $10.00 
į mėnesį ir valgis, ruimas dykai. 
Meldžiu atsišaukti kogreičiausia. 
Per laišką suteiksiu platesnių ži
nių. ’

JURGIS PETKEVIČIA,
66 Shawmut St., Lewjston, Me.

ANT PARDAVIMO FARMA.
■80 akerių dirbamos žemės su 

triobomis, parsiduoda labai pigiai. 
Priežastis pardavimo, savininkas 
turi dvi- fanui ir vieną nori par
duoti. Dėl platesnių žinių kreip
kitės š'no adresu:

P. BRAZAUSKAS j
R. I, Custer, Mich.

(659)

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

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

(359)

ir 
ir

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

J, BERZELIONĮ,
4 Haymarket Sąuare,

Reikalingi agentai, užrašyneti laik. 
raštį “Darbininką

PIRMININKAS -■ Motiejus žioba,
29 IVebster St., Malden, Mass. 

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

I’ROT. RAST. — Jonas Glineskls, 
282 Silver Str., So. Boston, Mass. 

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

FIN. RAST. — Povilas Petrauskas, 
231) Fifth St., So. Boston, Mass. 

KASI Eit IV S — Andriejus Naudžiūnas, 
1 C> VVinfiehl St., So. Boston, Mass. 

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

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

I

LIETUVIS FOTOGRAFAS. 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir nusitrauk pusę tuzino 
kabinėt ir gausi vieną dideli ar
tistiškai padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

J. J. DRIZA,
500 So. tni St., PMladelphta, Pa.

NUSIPIRK MOSTIES. 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 
Mentholatum Co. Prieš eisiant, 
gult ištepk veidą mosčia per kelis 
vakarus, o padarys veidą TYRU ‘ 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mož- 
tis išima plėtmus raudonus, juo
dus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigu 
gali siųsti ir stampomis.

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

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
OfUoadynoe GydoTlMkiM IlgM
1-8 P. M 7-8 P.M. Priskiria Akinltu.

419 Boylston St., Boston, Nass.

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS- B POMIRTINĖS-.

$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00 U $150.00, $250.00, $500.00, 
savaitėje. U $750.00 ir $1000.00.

458 GRAND ST., Sta. W, BROOKLYN, N. Y.

a
PIRMO KLESOS

DANTISTAS

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus.

įpenėsiu ės duoklės Sulyg meti? 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.'R. 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
ro Raštininką adresu:

P. MULEVIČIUS

Nadsllocnt. 
nao lovai, ryta 
Iki 4 vai. vakare.;

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai 
geriausiais 

naujų
Visą darbą

be skausmo, bu 
prietaisais, su 
išra imą.

gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Bmdwiy,So. Boston,Hm

PRIE DORCHESTER ST.

Valandoe 
nao 9 vai. ryta 
Iki 8 vai. vakare.

I
 Dr. Paul J. Jakmauh ,]

t Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo2 iki8 popiet. Nuo7 iki 8 vakar* | 

■1509 LROAD^AY Cor. G ST. FO. BOSTON. 
1 Tel 502 S. B.

f

Pradėkite

kuri relka- «
«

SURASTI. J

673 Was

bent kokia eliro.iiSka, nervų arba šiaip kokia ilga, 
lauja specialisto patarnavimo.
IEŠKOKITE RAGEI,-MIS TEN, KUR GALftSITE J4 

kelia.

Ofiso

OOSMOPOLITAN 
CARMENT 

CORPORATION.
Didžiausia Lietu
vių Korporacija 
Brockton, Mass.

Mūsų Korpora 
cijos narys St. 
Reikauskas Board 
Direktorių yra į-
galiotas rinkti reinkotų orderius 
ir pardavinėti Šerus. Šerų kaina 
$10.00. Esant reikalui kreipkitės:

OOSMOPOLITAN GARMENT 
CORPORATION, 

95 Spark St., Brockton, Mass.

Be H * tone, Dickinaon 8995 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. BroadSt., Pbiladelphia, Pa. 
Phvsician and Snrgeon (lietuvis gvdv- 
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias Ilgas vv 
m, moterių ir vaiku. Daro operacijas.
Ofiso valandos: 9-11 rito. 2-4 po i>:el 7-9 
vakaro. Nedel loms: 9 11 rito 14 vo’niet.

ŠVENTOJI NAKTIS
Muzika M. Petrausko.

Trijų Aktų dperetė 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 gimimų: Piemenų Naktį, Ilerodo žiaurumus, 
Trijų Karalių kelionę ir tt. Choras bus didelis. Dainuos “Anio- 
lai,” “Piemenys” 
ros nėra reikalo aiškinti. v

Gerbiami teatrų lankytojai, ateikite visi pasižiūrėti ir pa- i
• — — , » V • • 1 t — « J . • 1 1 •

ir “Kareiviai.” Apie gražumą šitos Ope-

sigėrūti šia nauju opera, nes, turbūt, jų 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,
r”'’ W. TVROADAV'v, sn po^TOV. lopą

SERGANTI 
VYRAI IR MOTERIS 

EIKITE PAS MANE!

hington st 

arti Boyls 

ton st.

tiesiai eiti Sveikatos
valan- J

dos:
9 vai. ryte iki J
4 vai. po pie- J

tų. 1
Vakarais. €

nuo 6 vai. iki « 
8 vai.

Nedėliomis <S 
10 vai. ryte ♦! 

iki 2 po pietų. 4 
jeigu Jus gydy-. 
parodys Jame tikrą J 

Tas išgel- J

Tt
T 
T❖ 
t 
T❖

lifis Jus nuo kanOių ir kitur negero gydymo. J
eįp ' Dnug metų pra ki i liti v.-.s, laiškiausieji Ir geriausieji gydymai— 

uiedlkaiiškl ir elektriški. Naujausi Ir geriausi prietaisai. Viskas * 
kas geriausia sergantiems.

Ali JVS KENČIATE. 4
skjiudiinčio uugarkaulio. užmiršimo, nenor- <| 
silpnų plaučių, apsuudlmo, sunkaus Jauti- 4 

svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo J 
i.;it:iro. užkimimo gerklės, nuo skaus- , 

taroj. geiMėa skaudėjimo, apvilktą liežuvj, “ 
o sknusmij arba spaugų? šių ir daug kitą ■ 4 
pirmas r>*-sergėjimas, nustoti sveikatą ir

antrų 

bų
I

Jums lšegzamiii.ivilnas nieko nekaštuos,
T sitčs. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.)
V fizišką siovĮ ir pildės Jums atsistoti ant sveikatos kelio.

I......v;.. W..  ----------- - -------

l

J Nuo šilimų nervų, 
malto širdies mušimu.

♦g* ino, galvos skaudėjimo
sųtiitrių. nicerlo, žaizdi;.
mų viduriuose arini uug
konstipacija. .-eumatizm

$ ligų, nuo kurių matosi
| tvirtumą ant visados.

■ Aš gvdZIaU vvrus Ir
V .......  ’■
♦Jkltad aš pasiekiu tiek

Aš gydau tik tikrų ,r 
įminkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.
J .Veikite pas mane tuojaus. Jeigu Jums reikia gydytis.
V klmas ligos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgai be veikimo.

Vt 
T

nimerls per daug metų. Vienas atsllauky- 
♦J>mas pus mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite, 
♦Jsknd aš pasiekiu tiek gerų pasekmių 1 trumpą laiką 
Ąm». Aš gydau tik tikrų priežastj ligos ir silpnumai pranyks, 

i 
| Dr J. H. KENEALY X
X 673 WASHINGTON ST. J

Antros durys nuo Gayety The atre, Boston, Mass. £ 
.*» AAA *». A. A A. A. A Ai

«"b- 
Atsl-

Užvll-

i
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