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True translatlon flled wlth the post- 
master at Boston, Mass. on March 22, 
1918, as reųulred by the act of October 
6, 1917.
MUŠIS EINA VISU FRONTU

Lygiai 25 mėnesiams suka
kus po istoriško Verdamo mū
šio, vokiečių armotos sukrio
kė perkūnišku baisumų šiau
rinėj Francijoj palei anglų 
frontų. Vokiečiai pradėjo ga
lima sakyti didžiausių karės 
kovų, pradėjo mūšį, kurs ga
li būti nulemiančiu išrišime li
kimo milijoninių tautų čie- 
liems šimtmečiams ateityje.

Antpuoliai prasidėjo taip di
deli, jog pereina visus didžiau
sius antpuolius šioje karėsje. 
Ofensyvas iš karto pradėtas 50 
mylių fronte. Oficialiai pra
nešimai apie mūšius yra labai 
trumpi, bet korespondentai 
arti kovos lanko esantieji pra
neša, jog baisiausiu trenksmu 

TsūkHdkė^ aFttterija ir~ūžtėlėjo 
audrų į anglų frontą, kur va
dovauja fieldmaršalas Haig.

Pragaras atsivėrė ketvergo 
rytų 5 vai., tik kų buvo pra
dėjęs aušti gražus rytinės 
Francijos pavasario, rytas. 
Bombos didelių ir mažij armo- 
tų tiško' į anglų Tfontų veik 
per penkias valandas. Po to 
vokiečiai išlindo iš savo fren
čių padalyti savo pirmų didį 
antpuolį. Vokiečiams buvo pa
togus vėjas, nes pūtė nuo jų 
pusės į talkininkų pusę. Tai 
debesius dūmų šlavė į talkinin
kų pusę ir pridengė užpuolan-

Čias vokiečių kolonas nuo akių 
anglų, laikančių frontų.

NEREIKIA BIJOTI, SAKO 
BONAR LĄW.

Apie mūšį kalbėjo Anglijos 
parlamente Andreiv Bonar 
Laiv ir apreiškė, jog iš silp
niau laikomų pozicijų angai 
pasitraukė. Bet priminė, jog 
šalis neprivalo bugštytis. Asso- 
ciated Press korespondentas 
nuo anglų fronto praneša, iog 
antpuolio buvo laukiama ir jog 
prie to paadryta prisirengi
mai. Berlino oficialiai prane
šimai skelbia, jog vokiečiai įsi- 
briovė į tūlas anglų pozicijas.

Bet vokiečių pastangos ne- 
apsirubežiavo anglų frontu. 
Ketvergo rytų vokiečiai už
puolė ir francūzų laikomų 
frontų ties sodžių Ornes, į šiau
rės rytus nuo Verduno. Skel
bia, jog“ žymiai Tasivare: įrir? 
myn. Taip-gi ties Reimsu ant 
francūzų padaryta antpuoliai, 
bet čia didžiausia našta krito 
ant artilerijos.

------ o------
True translatlon flled with the post- 

master at Boston, Mass. on March 22, 
as reąuired by the act of October 6,1917

True translatlon flled with the post- 
PAĖMĖ CHERSON.

Chersono miestas, gulintis 
92 myl. į šiaurės vakarus nuo 
Odessos pateko į teutonų ran
kas. Tai svarbus pirklybinis 
miestas, turįs labai gerų uos
tų.

k

True translatlon tlled wlth the poet- 
master at, Boston, Mass. on March 22, 
1918, as reųuired by the act of October 
6, 1017.

NETIKI, KAD TIKRAS 
OFENSYVAS PRASI

DĖJO.
-Washington, kovo 21. — A- 

menkos karinių dalykų žino
vai ir dabar kai iš Londono 
atėjo žinia apie prasidėjusį ne
svietiškų ofensyviį netiki, kad 
tai būtų tikras vokiečių išgar
sintasis užpuolimas. Jie sako, 
jog reikia laukti tikro vokie
čių įsisiūbavimo anglų ir fran
cūzų fronte, kad ta& paaiškėtų. 
Amerikos karvedžiai nurodo, 
jog da ykų stovis rodo, kad vo
kiečiai negali šiuo tarpu pra
dėti tokio ofensyvo.

...a.*

t

t

Baisus darbai. *•

True translatlon. flletl with the post- 
master at Boston, Mass. on March 22, 
1918, as reųuiral by the act of October 
6, 1917.

TRENKSMAS GIRDISI 
_ Anglijoj:

London, kovo 21. -^KrfiTe- 
rijos trenksmas vakariniame 
fronte aiškiai girdisi Dovere ir 
kituose rytinio Anglijos pa
kraščio, Dovere oro virpėji
mas nuolatai drebina langus ir 
duris.

Niekuomet tokio dundėjimo 
čia nebuvo girdima įstokios 
tolumos prasidėjo 3 vai. naktį 
ir tęsėsi su mažomis pertrauko
mis iki 7 vai. ryto.

Ramsgate be dundėjimo prie 
jūrės dar matėsi švytavimai, 
oro-gi virpėjimas, trankė lan
gus ir ištrankinėjo čerpes sto
guose.
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Y TIšdirbinių Parodos Rengimo Komiai jos.

Siųskite Išdirbinius 
PARODON!

Balandžio 21 dienų š. m., Šv. Petro parapijos 
svetainėje So. Bostone atsidaro Lietuvos Vyčių ir 
Moterų Sąjungos Išdirbinių Paroda, kuri tęsis iki 
balandžio 28 dienai.

Meldžiame gerbiamųjų Vyčių ir Moterų Sųjun- 
giečių su prisiuntimu išdirbinių pasiskubinti, nes 
tik iki balandžio (April) 15 dienai išdirbiniai paro- 
don tebus priimami.

Siųskite išdirbinius tuojaus šiuo antrašu:
9 IŠDIRBINIŲ PARODA,

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

----- o-----

Didesnės vertės siuntinius apdrauskite!

Galima siųsti išdirbinius į sekančius parodoš 
skyrius:

1. Mezginiai, siuviniai, juostos.
2. Drožiniai iš medžio.
3. Įvairiausi piešiniai.
4. Techniški spaudos darbai;
5. Mechaniškas skyrius (įvairiausi mašinų ir ki

tų dalykų modeliai).
6. Iš Lietuvos atvežti daiktai.
7. Valgių ir blaivių gėrimų stalas.
Kas greit ir atsakančiai išdirbinius prisius, tam 

iškalno tariame nuoširdų ačiū. Tad visi su
kruskite ir Parodos Rengimo Koųiisijąi darbų pa
lengvinkite.

J. E. KAROSAS, Sekret.

- o------
PASIRAŠĖ PO BILIUM.
Prez. Wilson pasirašė po bi- 

lium, kuriuo reikalaujama, 
kad valdžia valdytų geležinke
lius 21 mėnesį karei pasibai
gus.

ŠIMTAS DAKTARIŲ EURO
PON.

Greitu laiku išplauks Eu
ropon šimtas moterų gydytojų. 
Daugiausia važiuoja Franci- 
jon, kur jos rūpinsis gelbėti 
vaikus nuo ligų ir mirties.

------o------
Anglijos parlamente paskel

bta, jog Palestinoj formaliai 
pripažinta žydų batalijonai.

Dabar yra daug 
niriTT namų, PIGIU pARMŲ, ****** BIZNIŲ.

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

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevicz

315 BR0ADWAY, 
ir jis tamstoms aprodys pigių 
farmų, visokių biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, nes po 
karės: bus du-syk brangiau, 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba farma pirkti tai A.

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

f

t ♦
True translatlon flled with the post- 

mnster at Bostdjn, Mass. on March 22; 
1918. as requlre$ by the act of October 
n, 1917. &

PETROGRAD TEKS VO
KIEČIAMS.

Petrogradį kovo 18. — Vo
kiečiai čia buą ųž dviejų ar tri
jų dienų. Meš nežinome kokiu 
būdu jie čią ateis. Apie pa
saulio veiki&ius^mes tiek'čia 
težinome, - kiek žinotume bū
dami Afrikos ralistuose. Vie
nok, girdimi, jog čia būsianti 
vokiečių komisija. Ką, įi veiks 
ir kokius.įgaliojimus ji turės, 
kokie bus .sentikiai su viduri
niu tvarkyMu, tai nieko neži
nome. MįtAht,, jog bolševikų 

kraustė iš Petrogrado ir ma
tant sovietų galės sumenkėji
mų iki provincijalio miestelio 
didumo, tai suprantama, jog 
vokiečių veikimo laukas bus 
platus.

Miestas išrodo apleistu ir 
neveikliu, laukiančiu galingų 
svečių. Vokiečiai gali ateiti su 
karine pajėga arba gali ir be 
jos ateiti. Arba jie gali rem
tis tais prirengimais, kurie ta
po padaryti-. Kaip ten nebūtų, 
bet jų atsilankymas reiks dide
lę atmainą viduriniame gyve
nime.
TALKININKAMS SVARBU.

Vokiečiij užviešpatavimas 
Rusijoje yra pirmos svarbos 
kariniu atžvilgiu. Ypač ingiję 
Baltiką ir Juodąsias jūres vo
kiečiai turi didžius patogumus. 
Rusija šiuo kartu yra neveik
li. Jos fiziškos pajėgos stebė
tinai ištižo. Vienintelė valdžia 
liko ypatingos rūšies tyyanija, 
kurios padėjimas neužtikrin
tas. Toji valdžia neparodė jo
kit] statymo ir tvarkymo gabu
mų. Ji sugebėjo tik mesti į 
katilų visus politiškus nuopel
nus ir civilizacijų Rusijos im
perijos. Toji valdžia žada nau
jas ir augštesnes civilizacijos 
formas. Iki šiol jokių ženkli] 
to naujo geresnio surėdymo 
nematome. Matome tik ske- 
veldus senos Rusijos. Ūkinin- 
kystė, pirklyba ir pramonė pa- 
krikdytos.

VEŽA VISKĄ IŠ PET-
* RQGRADO.
Prasidėjo kraustymai iš Pet

rogrado visokių brangenybių 
ir mašinų. Tam panaudojami 
visi traukiniai, kokie tik liko 
Rusijoj. Viskas kraustoma Si- 
Berijos linkui. Putilovo amu
nicijos dirbtuvės ir Šlittselbur- 
go parako dirbtuvės perkelia
mos į Tomsku ir Tobolskų.

t

GUBERNATORIUS 
LIETUVAI.

Amsterdam. — Grafas 
Kayserling tapo nuskirtus kd- 
misijonieriu Lietuvai, Kuršui 
ir kitoms rytų provincijoms iš- 
sWwi;.Lenkij^ Taįp g^eįįi^ 
telegrama iŠ Berlino. Jis yra 
ingaliotas “veikti visuose po
litiškuose reikaluose'plėtojimo 

! tų provincijų ir jų ateities for
mų ir santikių su Vokietija.” 
Laike priėmimo Kuršo dėlega- 
eijos valstybinis unter sekreto-^ 
rius Radovritz pasakė:

“Imperatorius liepė man 
pripažinti atstatytų Kuršo Ku
nigaikštystę, kaipo laisvų ir 
nepriklausomų kunigaikštystę 
ir užtikrinti jai globų ir pagel- 
bų Vokietijos sudaryme intei- 
kimui parlamentui konstituci
jos, paremtos ant liuoso pama
to ir artimo susirišimo su Vo
kietija, kaip tų nutarė Kuršo 
Tautinė Taryba.”

von

—■ ■■■ I — . ■■■p

NEAPSAKOMAI BIAURŪS 
BOLŠEVIKŲ DARBAI.

Amerikos laikraščių kores
pondentas H. Williams pra
neša apie bolševikų darbus, ku
rių biaurumai neaprašomi. 
Masiniai žudymai, tai kasdie
niniai atsitikimai Rusijos gy
venime. Černigovo gub. nedi
deliame miestelyje vadinama^ 
me Gluchovo viena nakčia 
buvo išpjauta 500 “buržujų.” 

Dabar jau gauta smulkesnių 
žinių apie nesenai buvusias 
skerdynes Sebąstopolyje ir 
Simferopolyje. Sebąstopolyje 
pavyzdžiui matrosai sumanė 
išpjauti visus gyventojus pa
lei dvi gatves. Tai buvo pasi
turinčių žmonių apgyventos. 
Kai skerdynės buvo atliktos, 
Tai"lavdnhšifėše*irniėfet jnrę: 
Viena išlikusi našlė, kurios 
vyras buvo nugalabintas ir į- 
mestas jurėn, pasamdė narų 
išgrėbti jai vyro lavonų palai
dojimui. Kaip tik naras nu
sileido jūrės dugnan tai-netikė
tai davė signalų kuogreičiau- 
sia traukti jį atgal. Naras be
sąs pabludimo laipsnyje. Per 
ilgą laiką negalėjo atsipeikėti 
ir murmėjo tik vienų žodį. Bu
vo mat taip. Bolševikai išpjo
vę žmones pririšo prie kojų ak
menius ir metė jurėn. Tai na
res nusileidęs pamatė būrį sta
čių lavonų ir neapsakomai per
sigando nesvietišku reginiu.

SOCIJALISTAS APIE 
BOLŠEVIKUS.

Francijos laikraščiai cituoja 
žodžius Belgijos socijalisto Ju
lės Destree apie Rusijos bolše
vikus. Destree parlamento na
rys ir buvo ambasadorium Pek 
rograde. Apie bolševikus tarp 
kito ko pasakė:

Labai apgailestauju tą, kas 
Rusijoj daroma. Galima saky
ti, jog vargas prie to verčia, 
bet tuomi nepasiteisinsi. Mes 
daugiau nukentėjom© už Rusi
ją, bet mes nepasiduodami 
Kaip ir Rusija mes norime de
mokratiškos taikos, bet mes 
jų giname, o Rusija jos atsi
žada. Rusija ima įstatymus i<‘ 
Vokietijos. Mes bevelijami 
žūti, negu lysti po svetiniu val
dovu. Aš, socijalistas, sarma- 
dinuosi- matydama&^pirmųsoęi- 
jalistiškų tautų ineinančių į is
torijų su tokia vergiškumo dė
me.” . >

•' i

Vokiečių valdžia surekviza- 
vo maistą ant Alandų salų.

SMULKMENOS.
Petrograde prasidėjo pilna 

kariuomenės demobilizacija.

Petrograde visiems Romano
vams- virš 16 metų amžiaus į- 
sakyta užsiregistruoti.

Bolševikų laivyno komisijo- 
nierius Bilenko Petrograde pa
reikalavo sau specialio trauki
nio važiuoti į Maskvą. Grū
mojo, kad suareštuos visų ge
ležinkelių administracijų, jei 
nebus išpildyta.

Popiežius ketiną kreiptis į 
visas kariaujančias valstybes 
su prašymu atsižadėti bom
barduoti iš oro neapginkluotus 
miestus.

Rezignavo Ispanijos minis- 
teriai.

■o------
NEATSIEKĖ TIKSLO.

Washington, kovo 20 — Mai
sto administracijos mėsos sky
riaus viršininkas Joseph P. 
Cotton, pranešė senato komi
tetui, jog mėsos šiuo laiku bu
vo suvartota daugiau, negu

l

“PETROGRADO KOMUNA.’
Washington, kovo 19. — A- 

meri^s ambasadorius Francis 
Rusijoj šiandie patvirtino pra
nešimus, kad Leon Trocki, bu
vęs Rusijos užsienio reikalii 
ministeris, pastojo vadu Pet-! pirma, nežiūrint į įvedimų be- 
rogrado Komunos.

Ambasn.lorius priminė, jog 
komunistų vardas tai tik kito
lus bolševikų pavadinimas I*eV- 
rograde.

Trocki daltar žinomas, 
po Komunos komisaras.

kai-

mėsiškų dienų.
Jis tų aiškino taip, kad nors 

bemėsiškose dienose žmonės 
susilaikė nuo mėsos, bet al
goms pakilus mėsiškose dieno
se po
vo.

daugiau jos sunaudoda-
4 ■->

Francijos submarinas Diane 
per tūlų laikų negrįžo namo ir 
dabar skaitomas žuvusiu.

Amerikos ambasadorius 
Francis Rusijo'j paklaustas ar 
apleis Rusijų, pasakė, jog ne
verčiamas, nevažiuos iš Rusi
jos.

Milwaukej, Wis. tapo nomi
nuoti Percy Braman ir Daniel 
W. Hoan kandidatais į mieste 
majorus. Hoan yra socijalis- 
taš.

Pilnesnėsės žinios atėję iš 
Rusijos diuoda žinoti, jog bol
ševikų kongresas Maskvoje tę
sės tris dienas. Ūž taikos pa
tvirtinimų balsavo 704, -prieš 
261, o 115 delegatų susilaikė 
nuo balsavimo.

•4

PRAKALBOS
■v

Rengia Sv. Jono Evangelisto 
Blaivininkų Draugija 

Nedėlioję, Kovo 24 d., 1918 
Sv. Petro par. pobažnytinėje 

SVETAINĖJE
» «

S-ta gatvė So. Boston, Mass.
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE.
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JAMES M. KEYS 3
350 BROADWAY, SOUTH B0STQN, MASS.. |

Atsmaukite prie manęs su visokiais telsmlškals reikalais. Duo- X 
du pilnas Informacijas kas-link Suvienytų Valstijų įstatymų. J

Per keliolika metų esu prityręs. ir turėjęs visokių reikalų su J 
LIETUVIAIS, RUSAIS Ir LENKAIS teismuose Massacliusetts vai- r 
stijoje. AS esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai užsitl* jį 
kilti. Visokius telsmlSIkus reikalus atlieku Šioje valstijoje. 5

Turiu gerų prityrusių vertėjų arba perkalbtuoju lietuvių, rusų, < 
lenkų Ir latvių. Jeigu Jus norite turėti geras pasekmes ir iSlaimfiti X 
pro vi), tai paveskite man. Telefonuokite, parašykite arba palaukite.*

350 BROAD1VAY, SOUTH BOSTON, MASS. 1
JAMES M. KEYS, |

Tel. So. Bortoti 818 or So. Booton 900. K
Jeigu vienas užimtas lauk kitų. J

. ?
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I Lietuvių Vyriausia Taryba 
[ •; Rusijoj.' ' r
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ti Lietutį Vyriausiajai įary- 
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■ .. daug praleista laiko, savitarpį-
ir giųti jų nuo kaimynių val-į rfems ginčams ir nesutild- 
stybių J)ei tautų kėsinimosį.” | mams.

Dekleracija stato reikalavi- ’__________ _ . .* /_________
mų suvienyti Visas -Lietuvos I . A
dalis ir išėjimų į jūres. DękleJ-^^įė ; • S? A ;
t acijoj pažymima, kad valdyJ fj jj F - ZITIO £11S 
mo formų ir santikius su kai- w **
mynėmis bei lutomis pasaulio '
valstybėmis gali nustatyti tik 
Lietuvos Steigiamasai gusirin-] PASAULIO NELAIMĖJ
kimas Vilniuje išrinktas visuo- IR APVEIZPA.
tinuoju (be lyties, tautos ir ti- Pam-sa p t t
kybos .skirtumo) lygiu, tiesiu 
ir slaptu balsavimų, propor- pagal Martinų J.. ScOtt, S. ’J. 
cionalia sistema esant šalyje Kaikurįais pasaulines isto- 
piliečių laisvių garantijoms. ’

“Vyriausias Lietuvių Orga- verste verčiami klaustiS: “Ar. 
nas turi pranešti pasauliui, jog yna kokia pasaulyje /Galybe, 
lietuviai siekdami savo prose- kuriai rūpi žmonijos gerovė?” 
nių tradicijas ir teisybės bei Žemės drebėjimaų badai, ka- 
demokratizmo principais veda- rėš didžias pragaištis neša 
mi garantuoja būsimos Lietu- žmonijai. Jeigu yra pasaulės 
vos valstybės tautų mažumoms Valdytojas, tai kodėl Jis lei- 
tinkamas jų kultūros reika- džia tas baisias nelaimes ant 
lams sųlvgas” (dek. žodžiai), žmonijos! Pripažinus, kad y- 

Dekleracija pabrėžė, jog Lie- ra Visagalis Valdytojas šio pa- 
tuvos valstybės atnaujinimo šaulio, kaip mes galime pri- 
sankcija tepriklauso tarptauti- pažinti Jį teisingu ir išmintin- 
niam taikos kongresui ir jog gu, dirstelėję į tuos visus bai- 
lietuvių tautai jau šitame tai- sius apsireiškimus, atsitikimus 
kos kongrese turi būti grųžin- ir neapsakomas nelaimes ? Pa- 
ta jos'senoji teisė dalyvauti sa- rfašios mintys kartais gali už- 
vo atstovais tautų sprendimuo- eit kiekvienam žmogui, o ypač 

kokiai nelaimei ar bėdai pris
paudus. Tokie aimanavimai 
visų tankiausiai išeina iš lūpų 
ir širdžių neteisybės aukų, nu
skriaustųjų. ..

Kiekvienas žmogus savo gy
venime turi patirti daug ne
malonumo. Ne vienas, užėjus 
toms tamsioms gyvenimo va
landoms, arba tapęs neteisiai 
nuskriaustas, tuojau išsižada 
religijos, tikėjimo. Mano sau, 
kad perdaug neteisybės ir var
gti pasaulėje. Kaip tas gal būt 
sutaikinta su dangiška val
džia? Daugeliui dar pasipai
nioja į pagelbų išrišti tų klau
simų ateistai su savo teorijo
mis. Žmogelis, daugiaus nie
ko nesuprasdamas, greitai įti
ki jų mokslui ir tampa jų an
ka. Jis su jais ir šaukia, kad 
nesu Dievo. Jei Dievas būtų, 
tai is neleistų žmonėms pjau
tis, muštis. Jis vargus atito
lintų nuo žmonijos. Panašių 
minčių nemažai teko girdėti iš
kilus šiai baisiai karei.

Norėdami geriau, supranta
miau ir aiškiau atsakyti, kaip 
tai galima pasaulines nelaimes 
sutaikinti su Dievo Apveizda, 
paduosime keletu pavyzdžių., 
Jie kartu nurodys, kaip tos vi
sos nelaimės atsitinka Dievo 
Afiveizdai valdant šį pasaulį ir 
visus kitus.

Laike šios šalies revoliucijos 
bei revoliucijinčs karės, Jur
gis AVashingtonas, didžiai tro
kštus žmonijai gero ir tėvas 
šios šalies liuosybės, laikė sa
vo kareivius Forge lygumoje, 
klonyje, labai šaltoj, žiaurio
je žiemoje. Jo kareiviai labai 
daug vargo turėjo panešti. Jie 
neturėjo užtektinai drabužių 
apsidengti, neturėjo ganėtinai 
maisto pavalgyti. Jie turėjo 
būt pusplikiai ir turėjo, bad- 
miriauti. Vienok, AVashing- 
tonas net per prievartų vertė 
juos Vargti tokį neapsakomų 
vargų. Ar bene jis nežinojo, 
kadi jo kareiviai turi taip skur
sti? Kas drįstų tų jam prikiš
ti?

Arba vėl, laike šios šalies ci
vilis karės buvo baisus kruvi
nas mūšis žinomas kaipo “The o priežasčių ir
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llAgBININKAS. 

Suvąžiavime dalyvavo: 1) 
jž Tįtfa-^Jbnas" Jablonskis ir 
Primas Mašiotas; 2) partijų

’• LįetūvoS Sbmjhlfetų loau- 
dūrintų Demokratų—Mykdlas 
ŠlėževĮčipį; Albinas Rimkau 

Demokratinės ’ Tautos-Lais- 
ves Santarog-—di-ras Juosas 
Bagdonas, Stasys Šilingas, 
,Vytautas Petrulis ir pavaduo- 
tojas-—Rapalas Skipitis;’ ;
* Tautos Pažangos —- Marti
nas Yčas, Juozas Vokietaitis, 
kun“. Julijonas Jasen^kis;

Lietuvių Krikščionių: Demo
kratų—kun. MykoĮašKrupavi- 
čins, Vytautas Endziulaitis; » 

Lietuvių Katalikų Tautos 
Sųjungos—kun. Pfanas Pėn- 
kauskas; 3) organizacijų ats
tovai: • < '
; Lietuvių Karininkų* Sųjun

gos Centro Komiteto—Jurgis 
Elisonas.

(“Lietuva”) ■

kaip lietuvių bolševikai su pa- 
gelba rusų Raudonosios Gvar
dijos Petrograde išardė Cent- 
ralinį Komitetų, globojantį 

; v- Rusijos tremtinius. Matyt tų 
nedorėlių darbas tuomi nepasi- 

. baigė. Pereitame numeryje pa- 
skelbėme trumpų žinutę apie

■ suareštavimų Voroneže Lietu
sių Vyriausiosios Tarybos Ru-

■' rijoj. Tų žinutę pranešė Ame
rikos laikraščiai.

Minėtoji Taryba susidėjo iš 
15,, labiausia užsitarnavusių 
lietuvių tėvynainių. Tarpe jų 

/ yra tokie garbingi vyrai, kaip 
; ' va kalbininkas prof. J. Jab

lonskis, P. Mašiotas, K. Gri- 
nius. Dabar jie per bolševikų 
malonę pūdomi kalėjimuose. 
Be abejonės kaip Petrograde

■ Kapsukui pasidarbavus. Cent- 
ralinis Komitetas buvo išardy
tas, taip ir minėtoji Taryba 
per jį h; kitus lietuvių išgamas 
nukentėjo.

Mūsų skaitytojai gal ne visi 
'težino apie Lietuvių Vyriausių
jų Tarybų Rusijoj. Štai pluoš
telis žinių apie jų:

“Suirus senųjai Tautos Ta
rybai Lietuvių Karininkų Sų- 
junga, didžiausia lietuvių or
ganizacija jungianti apie save 
25 tūkst. įvairių partijų lietu- 

. vių pasiėmė ant savęs iniciaty
vų organizavimo Vyriausio 
Lietuvių Tautos Komiteto, ku
ris galėtų atstovauti Rusijos 
lietuviams* taip svarbiu mūsų 
gyvenimo momentu. Tuo tik
slu ji kreipėsi į lietuvių visuo
menės didžios įtakos vyrus J. 
Jablonskį, K. Grinių ir Pr. M a- 

kviesdama juos sudaryti 
to Vyriausiojo Komiteto bran
duolį ir įgaliodama juos kvies
ti Vyriausiųjį Komitetų sta- 

iar kitus lietuvių visuome-j 
•: nes ir politikos darbininkus 

“nesivaržant principu partijų 
atstovavimo, priimančius vien 
pamatus išdirbtos deklaraci
jos.”

Karininkų Sųjungos 'įgalio
tieji K. Grinius, P. Mašiotas ir 
J. Jablonskis kvietė 1917 m. 
lapkričio 15 d. visų lietuvių 

' visuomenės partijų konferen
cijų, kad išdirbtų kuriamos 
Tarybos deklaracijų ir pasitar
tu su jomis dėl Tarybos susta
to.

Konferencijon atsiuntė savo 
atstovus šios partijos: socia
listų liaudininkų demokratėj 
partija, demokratinė tautos 
laisvės santara, tautos pažan
gos, krikščionių demokratų 
partijos ir katalikų sųjunga. 
Toji konferencija pavadinta 

" “trijų ir partijų suvažiavi
mas” vienų balsu pripažino 
^būtinai reikalingu sudaryti 

• Vyriausių Liet. Organų, ku- 
. rife vadovautų Rusijos lietuvių 
politikos gyvenimui ir išdirbo 

■ deklefaciją vienu balsu pripa
žintų visų suvažiavusiųjų. To
ji dekleracija, pasiremiant aiš- 

. kiai reiškiama Lietuvoj ir ki
tur gyvenančių lietuvių valia 
taip užbrėžia savo tikslų:

'•. “Lietuviams žengiant prie 
bepriklausomos Demokratinės 

į Lietuvos Respublikos Vyriau- 
■ ' šio Lietuvos Organo darbų tik- 

*, f* slas yra nepriklausomos Lie- 
$ tuvių Valstybės atnaujinimas.’ 

Lietuvių Organas deklaracijos 
žodžiais turi budriai sergėti 
nepriklausomos Lietuvos idėj^

,4?

./*

v •

se.
Paliečiant antrųjų dalį Lie

tuvių Konferencijos Vilniuje, 
kurioj kalbama apie galimu
mus Lietuvos dekleracija pažy
mi, kad busimoji Lietuvos 
valstybė sueis į tam tikrus Lie
tuvos Seimų nustatytus santy
kius ne tik su Vokietija, bet 
su visomis pasaulio valstybė
mis.

Tasai “trijų ir partijų su
važiavimas,” kaip matome, 
daug aiškiau užbrėžė savo dar
bų tikslus negu tai buvo daro
ma ligšiol. Dirbant tam tikro
mis aplinkybėmis buvusioji 
Tautos Taryba nei Vilniaus 
Konferencija to padaryti nega
lėjo. ' •

Aiškiai nurodydami, kad 
žengiame prie Nepriklausomos 
Demokratinės Lietuvos Respu
blikos, kad reikalaujame Su
vienytos Lietuvos ir išėjimo į 
jūres, kad lig laiku negali
me daryti Lietuvos vardu nei 
vienai valstybei jokių pasiža
dėjimų dėl busimųjų nepri
klausomos Lietuvos santykių. 
Su kaimynėmis bei kitomis 
valstybėmis galėsime išblašky
ti daugelį nesusipratimų ir įta
rimų, kurie susikoncentravo a- 
pie lietuvių klausimų svetini-- 
taųčių akyse dėl broliško kai- 
kurių lietuvių tautos kaimynų 
pasidarbavimo.

Nemažiau svarbos dekleraci- 
jos tos aiškumas turės ir .pa
čiai lietuvių visuomenei Rusi
joj, nukreipdamas jos darbus 
į tam tikrų aiškiai pažymėtų 
vagų. Suvažiavimas priėmęs 
vienu balsu paremtų agščiau 
išdėstytais principais deklera- 
cijų išreiškė pritarimų Lietu
vių Karininkų Sąjungos Cent
ro Komitetui, kuris suteikė 
trims—K. Griniui, J. Jablons
kiui ir Pr. Mašiotui inicijaty- 
vų Vyriausio Lietuvių Organo 
sudarymo ir nutarė, kad jie 
trys įeina į Liet. Vyriausių Ta
rybų Rusijoi eo ipso be rinki
mų. Bet jų trijų suvažiavi
mas išrinko vienu balsu dar 
dvylika lietuvių visuomenės 
darbininkų ne nuo partijų, bet 
iš partijų ir nepartyirių tarpoj 
kurie kartu su K. Grinium, J.
Jablonskiu ir P. Mašiotu ir su- Battle of the- Wildiniess.”

Generolas Grant’as, pulkau
ninkas žiemines S. V. dalies 
kareivių, siūntė vienų pulkų, 
po kitam ant mirties prieš sti
prių pietų kariuomenę. Mū: 
šis ten buvo toks baisus, kad

rijos laikais žmonės buvo net ta vieta tapo praminta tikra 
skerdyne. Mūšis tęsėsi per ke- 

, lėta dienų. Ar generolas Gran
tas buvo žiaurus žmogus? -Vi
sai ne. Jis buvo labai gaile-. 
širdingas. Kuomet generolas 
Lee pasidavė jam; jis neatė
mė nuo generolo Lee ginklų; 
paliko jį liuosu. Po tam suži
nojus, kadi pietų kareiviai ne
turi,’ kų valgyt, tuojau nusiun
tė jiems maisto, norsjie prieš 

• jį buvo kariavę. Jis stropiai 
rūpinosi visų gerove.

Beabejo tuos karvedžius, val
dytojus negalima lyginti prie 
Visagalio Valdytojo visos pa
saulės. Vienok pastebime tų 
faktų, kad kartais ir labai 
gaileširdingas žmogus, neku- 
riose aplinkybėse, leidžia žmo
nėms kentėti, vargti bei pats 
yra kančios ar vargo priežas- 
čia. Vadai mato plačiau. Prieš 
jų akis stovi ateitis nors ir 
tamsi.

Dievas, būdamas viskų ži
nantis ir matantis, supranta 
tų visų vargų reikšmę, kur kas 
neapsakomai geriau už bile ko
kį žmogų. Jokio palyginimo 
čion negali būt. Todėl ar ne
galima žinoti bei pripažinti, 
kodėl Valdytojas šio pasaulio 
leidžia kartais tiek nelaimių? 
Priežastys turi būti toms ne
laimėms, nes kitaip viskų ži
nantis Valdytojas jų neleistų. 
Dirstelėję į nekurias aplinky
bes tų nelaimių, tuojau išvys
tume jų prasmę.

Jei hotentotas, kurs niekad 
nei girdėjo nei matė dentisto 
mokslo, pamatytų Amerikos 
motinų laikančių kūdikį, kuo
met dantistas su replėmis trau
kia dantį, tartų: “O kokia 
žiauri motina?” Po paaiški
nimo aplinkybių ir išrodymo, 
kad tas išeis ant gero, jis be
abejo permainytų savo mintį. 
Tat-gi, jei mes- matytume pa
saulį su jo visais daiktais, kaip 
Dievas Valdytojas kad mato, 
tai ir mes atmainytume savo 
supratimų. Hotentotas daug 
geresnes turi ypatybes supras
ti išmintingiausių pasaulėje 
galvočių, nė kaip gudriausias 
iš visos Žmonijos žinoti svieto 
Valdytojų, Jo pienus bei Jo 
visų parėdymų.

Keli metai atgal East upė
je, New York’e, laivas vėži
nantis vaikus, užsidegė. Mo
terys ten esančios pradėjo juos 
mesti ant kranto. Duokim sau 
matytume tik moteris ir vai
kus, o nežinotume kad laivas 
dega, ar nepasakytume: ko
kios kvailos ir žiaurios tos 
moters! Mes matome suvis ma
žų laivo dalelę, tai yra pasau
lio. Visa mūsų žemė, tai tik 
mikroskopiškas gabalėlis paly
ginus su visu svietu. Mes tan
kiai tik matome apsireiškimus, 

aplinkybių su- 
Bet gal ne vie-

nas* tarsr mes turime suprati- Į 
mų apie teisybę. Nbrg labai 
inaži esame, - ale tifrime 
tybę išduoti nuosprendi. Ne d / 
negalime pakol nesužinosime 
kokioj giminyst^jtasgabalSlisį * ,
stovisukitųisLūnais.^ Lygi- KNYGA IRGYVENIMAS.

vigus ątsitikmiūs Baėm<is' ’ katalikiškų knyga
pasaulėje, negalime nežinoda- įužtčmysi autoriaus vardų, im- 
irii visų aplinkybių juos pa- primate Arba užtvirtinimų, 
smerkti ar nlgirtiA x ; ; fedLyragėriį’ Įžangų, ir tei4

Duokim ąąu pasitaikytų mg- nį. Ji gi tapo .parašyta kokiam 
tyri nusūdyto ant mirties vyro nors'tikšlui. f
pačių su vaikais,.’ verkiančias ’Tas pats yra ir su Bažnyčios 
ir maldaujančius gubernato- sūnumi. . Jis turi vardų, yra 
riaus dovanoti vyrui gyvastį. Į sutvertas^Dievo paveikslu, jis 
Gubernatorius,nesutinką dova- nešioja savo sieloje Kristaus 
noti, nors į gulėtu. , Ar pa-l imprimatur arba antsįandų — 
vadintume, jįJnetaMrdžiii užJ^ąti^inii^ šventais- sakra- 
tai? Nuosprendį galėtume iŠ-1mentųis. Jo turinys yra taige- 
duoti tik žinodami; visas aplin- ri jo darbai. Ar-gi neaišku, 
kybeš. Guberhatorius privalo[kad jis turi tikslų? Geri jo 
turėti omenėjė ne tik. pačių su darbai pagelbeti kitiems ieško- 
vaikąis, ale gyvybes kitų, jo ti Kelio, Gyvenime ii” Tiesos 
valstijoje esančių, kuriuos jis yra tai jo tikslas.
valdo. Taipgi ir pasaulio Vai- Jaunimui įžengiant pasąu- 
(įytojas būdamas nepabaigtai lin, jo gyvenimo knygos pras- 
išmintingag ir galingas, nuolat mė privalo būti meilė, kuri y- 
tuti atmintie visų pasaulę su ra visų kitų dorybių pamatas, 
visais daiktais. Jo šventa Ap- Kiekvieno žmogaus gyvenimo 
veizda geriausiai žino kaip vis- knyga nėra dar užbaigta, kuo
kų vadyti ir užlaikyti. met jis gyvena. Mirties valan-

Būdami maži mėgome labiau da jų užbaigs. Tad-gi, kiek- 
bovytis nė kaip mokintis. Jei vienas privalo gyventi taip, 

s tėvai nebūt vertę mokintis, kas kad jo gyvenimo knyga taptų 
Iš mūs būt buvę. Bet tuom lai- tinkančiu Kristaus knygynai) 
ku mums atrodė, kad tėvai j veikalu.
negerai darė mus bausdami, 
etc. Tėvai darė taip, nes jie 
permatė mūsų ateitį. I IŠMINTIES IR PROTO

Palyginus tuos visus pavyzd PERLAI.
džius prie svieto Vadytojaus, ŠIRDIS,
išmintingiausias žmogus nega- Jš širdies paeina visokios 
Ii prilygti Jam nė kaip mažas dorybės, bet yra širdžių, ku- 
vaikelis savo tėvui. Suprasda- rios pilnos visokio papiktini- 
mi savo Vadytojų tokį esant, mo.
privalome visame Juojni pasi- ------o-----
tikėti. Visas mumyse,geras Širdis nukenčia visokias ne-
nuo Jo paeina. Tikėjimas ir laimes.
religija išaiškina mums tų, ko ----- o------
jrotas negali. “Vienas pro- širdis dažnai daro visokias 
;as,” anot profesoriaus Har- klaidas, dėlto protas turi vi- 
nack’o racijonalisto, “yra gar- suomet valdyti širdį, 
ras daiktas, bet nelaimė žino- . ------o-----
gui, kurs to tik laikosi ir ap- Kiekvieno ten mintys, 
;emdo juoihi savo jausmus. Širdis įraukia. 
Kadangi ant klausimų iš kur .------ o-----
nes esame? kur mes einame? Godulio širdis prilipus prie 
ir kokiu tikslu gyvename? turtų, nes ten meilė jo nu- 
Protas duoda atsakymų šian- kreipta.
dien beveik tokį pat kų du ar ------o-----
trys tūkstančiai metų atgal da- Nuo ko širdį sulaiko dauge- 
vė. Gerbiamieji, tiktai religi: lis kliūčių, tai jų ten dar la
ja, Dievo ir artimo meilė duo- biau traukia.
da tikrų gyvenimo reikšmę. ------o ■ ■
Protas (žinojimas) to negali Kas iš širdies paeina, tai 
suteikti.” širdį ir pasiekia.

Tai-gi pilnų atsakymų, kaip ----- o---- -
sutaikinti svieto nelaimes su Žinokime, kad dainiui 
Dievo Apveizda rasime religi- vienas kelias: širdyje ieškoti 
joje. Protas nurodo tik to vi- inkvėpimo ir kilti prie Dievo, 
so raci jonai iškurnu, būtent, ------o-----
kad tai sveikam protavimui Labai bloga, kad gerų širdį, 
nesipriešina. Tikėjimas mums o kvaila galva valdo, 
aiškiai pasako, kad Dievas ------o-----
savo šventa Apveizda valdo Labai negera, jeigu žmo- 
kaip kitus taip ir šį pasaulį, gaus širdis pakyla augščiau, 
Šventas Raštas mus perspėja negu protas, tuomet protas šir- 
apie nuodėmę už nenorėjimų dį dažnai nesuvaldo ir ištinka 
pripažinti xApveizdos. “Nesą- nelaimės.’ 
kyk prieš angelų: kad nėra Ap- ------ o------
veizdos: nes Dievas gali užsi- širdis taip daro ir taip ma- 
rūstinti, tavo žodžiu ir iš- no, kaip į jų prakalbėsi, ypač 
griauti visus tavo rankų dar- kol dar yra jaunutė. Todėl, 
bus” (Eccl. V-5). į širdį visuomet reikia kalbėti
----------- :--------- 3—-------------  išmintingai, sulyg Sutvertojo 

PASTABĖLĖS.----------- (įkvėpimo.
Bostono Transcript editori- 

ale rašė seredoj apie prijungi
mų Lietuvos, Kuršo ir Estoni- 
jos prie Vokietijos. Pastebėjo, 
jog tai padaryta prieš gyven
tojų norų ir jog visi Amerikos 
lietuviai, latviai ir estai neno
ri, kad jų tėvynes valdyti] vo- 
kiečiai.

,v

i

Atsitinka dažnai, kad dvi 
vienokios širdyB sutinka tarpu 

. savęs, ir randa jJtaugiškumų. 
Jų tarpe bujoja Dievo yalfljmK 
nimas« ' * • ’ * i

‘ Nelaimingos esti Širdys, jei 
Užveda tarpu. savęs . draugiš
kumų be Dieyo palaiminįmor

Turtingas yra tas ir viskuo 
pasiganėdina, kuris moka val
dyti, savo Širdį*

■ o-—.•
Širdį pakelkim augštyn, o 

rankas prie darbo ir dirbkim 
dėl Tėvynės ir Tautos labo*

/J. V. Šešupė.

*

Ą. Matutis.

kur

tik

----- o-----
Yra žmonių, kurie visai sa

vo širdies nejaučia, taip, kad, 
kaip visai neturėtų. Mes tuos 
vadiname ‘ ‘ beširdžiais. ’ ’

----- o-----
Kas neturi Dievo širdyje, to 

širdis yra visai apmirus.

Suareštavimas Lietuvių Vir
šiausiosios Tarybos Voroneže 
parodo, jog Rusijos lietuvių 
bolševikai pereina visus cariš
kus kramolos malšintojus.

Rusijos bolševikai pasižy
mės tuo, jog savo pasibaisė
tinais darbais pereis visus pa
saulio razbaininkus ir despo
tus.

Dabar Amerikos lietuvių li
beralai mato, jog apsiriko sei- 
muodami 1914 m. su socijalis- 
tais vietoj su katalikais.

----- o------
Kai bolševikai Rusijoj pasi

darbavo išpjaudami jos inteli
gentijų, tai vokiečiai dabar ga
li rusus su didesne racija va
dinti Bauervolk, 
vius.

negu lietu

• „

NENORI DOVANOS.
Kartų Puodiškės Skilvys, 

kuris turėjo septynes gražias 
dukteris užauginęs, susitikęs 
sykį Dubauskų Jonukų ir sa
ko:

-- Jonuk, ar tamista norėsi 
priimti nuo manęs dovanų diel . 
amžinos atminties?

— Nė pats nežinau. Malo
ni būtų dovana, bet nenorė
čiau jumis nuskriausti.

- - Nepaisyk manęs. Duosiu 
kų galiu, tų ko ‘ daugiau tu
riu.

•— Norėčiau žinoti jūsų ma
lonybės gerų širdį, kų-gi man 
suteiksite dovanų. 1

— Klausyk. Žinai, kad už
auginau septynes dukteris, tad 
vienų noriu tau< padovanoti.

— Gera dovana. Bet tamis- 
tčlc ieškokis godesnį (lokam- 
n^snį) ant dovanų, aš nelabai 
dovanoms tikęs, tad atleisk 
man, • nepriimsiu nė tos.

J. V. Kovas.
....-o-------

SENAS BOKŠTAS.
Senos sienos baigia griūti,
Jau palinko jos visai,
Bet nenori bokštas žūti, 
Vis da laikosi tvirtai.

Šimtus metų išgyveno, 
Antrų tiek da išstovės; 
Nepakrypo, nors paseno 
Milžin’s praeitos garbės.

Tik jam liūdna, kad pranyko 
Ponų jo puiki karta,
Kad jų vieta jame liko 
Vien pelėdų užimta. ■

Todėl liūdnai vargšas žiuri 
Savo išmuštais langais: 
Aplink jį avelių būrį 
Gano kerdžius su vaikais.

Ei! seniau, čia mūšis buvo, 
šimtai kirtosi žmonių; 
Viršų gavo čia Lietuva 
Sulig metraščio žinių...

P. Zaunys.
------ -&----—

STYGŲ BALSAI. 
Suskambėjo stygos gailiai, 
Graudžiai sudejavo,

Susipynę aidai dailiai, 
Man jausmus užgavo.

Pasidavęs jųjų galei, 
Mintimis skrajojau,

Ir, kaip tie liūdni balseliai, 
Gailiai aš raudojau.

Uosaitis.

REIKALINGI AGENTAI RIN
KIMUI PRENUMERATŲ “DAR

BININKUI.”

Istoriškai atminčiai
AMERIKOS LIETUVIŲ VISUOTINO SEIMO, 

BUVUSIO 13 D. KOVO NEW YORK’E.
Visiems žinoma firma STRUPAS & Co. paminėjimui Is

toriško Seimo, padarė sekančius dalykus: Auksinius guziku- 
čius 10 “karėto” po $1.00 ir po $1.50, taip vadinamus Gold 
Filled po 75c., paauksuotus po 50c. Laikrodėliams kabutes 
ant šilkinio kaspino po $1.75 ir $2.50. Ant šikšninio kabutės 
po 25c. Pastatyti ant kamodės kristalinė žvaigždė 3 colių dy
džio su Lietuvišku herbu 75c. Puikus paveikslas rodantis A- 
merikos lietuvių vienybę “VARDAN TOS LIETUVOS” 50c.

Viršminūtus daiktus turėtų įgyti žėdnas vienas lietuvis 
ir lietuvaitė, kam da neužgeso lietuviška širdis.

Reikalaudami siųskite kartu su orderiu ir pinigus stem- 
pom ar money orderiu. Jeigu kam netiktų ar nerastų vertu, 
pinigai gražinami.

Taip-pat mes darom visokius draugystėms guzikus, ku- 
kardas, vėliavas, antspaudas ir tt. Kreipkitės šiuo adresu:

”newark, N, J.
STRUPAS & CO

92 WARVICK STREET,

/

vis nematome. 1

-zV.
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i Kas ^ird^ti lietariųkolomjose.|

šių iš visos Amerikos kunigai 
ir paprasti delegatai^ Nu ta$ 
■ir atsitiko/ kadWvažiayo> t^i 
šuvažiavoA-iė Scrantono neza^ 
ležninkas; Petrošius ir iŠ Lo- 
^vellio paliokų nezaležninkasir 
visčs botyos nuo Brook gatvės, 

! Tada ir aprinko jnūsų Mickų 
nezaležninkų vyskupu. Da 
vienas iŠ Midkaus komitetų at
sistojęs klausia.Mickaus: “Ko
kis vyskupas .įšventino pra- 
baščių į.kunigus?”’ Tai tas 
Mickui labai nepatiko. Mic
kus pašoko ir suriko: “Būtum 
komitetas o nieko nesupranti.” 
Tas žmogelis ir vėl nutilo.

Praeitoj vasaroj iš Chicago, 
III. atsibaladojo tokis Motie
jus, pavardės niekas nežino. 
Tai Mickus palaikė skiepe apie 

Į porų mėnesių ir paklausė savo 
tai kad ir žmonių ar jau galima Motiejų 

šventinti. Keletas nezaležnin
kų pritaria, kad galima. Ir 
niekas nežino kokis vyskupas 
Motiejų šventino. O dabar 
tas Motiejus Scrantone, Pa. 
mulkina nezaležninkūs. Teisy
bę sakant, pas Mickų kunigai 
kaip grybai iš po lietaus dyg
sta. Vienų mėnesį atvažiuos 
kokis laisvamanis, o ant kito, 
jau nezaležninkų bambizas. 25 
d. vasario Mickus pašventino 
du vaikėzu. Dabar jau galėsiu 
Mickaus mišioms patarnauti 
ir žmones “spavieduoti.” Ale 
kad pas Mickų ir jam pačiam 
nėra kų “spaviedoti,” ba ne
zaležninkai neina išpažinties. 
Praeitais metais gavėnioj, 
prieš pačias Velykas pasakė, 
kad Velykų ryte galėsite visi 
kad ir be “spaviednės” priim
ti “komunijų.” Tai žmonės 
juokdamies ėjo prie “komuni
jos” ir džiaugės, kad nebėra 
jokios išpažinties. Vėl dar 
vienų sykį Mickus norėjo ap
mulkinti savo nezaležninkūs. 
Atsikvietė savo kirkužėn pi‘o- 
testonų kunigą, aptaisė bažny
tinėmis drapanomis ir pastatė 
jį prieš žmones būk tai pamok
slą sakyti. Sakė, būk tai esąs 
airių Rymo katalikų kunigas. 
Bet taip lengvai Mickui nenu
sisekė paineluųti. Lietuvių 
vaikai pradėjo pasakoti, kad. 
jie pažįsta tų kunigų ir jo vai
kus.

Įšventinti Mickų į vysku
pus atvažiavo koks tai prancū
zas farmeris, o Mickus vadino 
kunigaikščiu arcivvskupu. Ale 
kas do arcivvskupas buvo, 
kad nieko nemokėjo atlikti. Vi
są kamandavojo Mickus.

Mickus per savo pamokslus 
keikia Šventą Tėvų ir visus 
vyskupus ir sako, kad bažny
čios neprivalo prigulėti prie 
diecezijų. Kaip Mickus pasi
vadino vyskupu, tai sutaisė 
savo vyskupiškų konstitucijų 
ir garsina savo laikraštyj “At
gimime,” kad sugriebus visas 
nezaležnas parapijas po savo 
valdžia. Konstitucijoj buvo 
rašyta, kad kiekviena nezalež- 
na parapija turi prigulėti prie 
Mickaus diecezijos ir mokėti į 
diecezijų. Toliaus Buvo rašy
ta, kad nei viena neprigul- 
minga parapija negali susi
tverti be Mickaus žinios ir ko- 
žnos parapijos visi dokumen
tai turi būti pas vyskupą. Tai 
mat kokis Mickus.' Kai ant 
Rymo katalikų vyskupų, tai 
sako, kad nereikia prigulėti 
prie diecezijų, o kaip jisai, tai 
nori visus nezaležninkūs apžio
ti. Strazdo delko Mickus ne-

z Čionai yra pusėtinas lietu- 
yiųbūrėlis. /Darbai eina gerai. 
Tik tas negerai, kad tarpe 
mūsiškių, atsirado bolševikų, 
lrarietrukdogęrų darbų.
/ Mes lietuviai katalikai ne

privalome jų klausyti. Aiškiai 
1 matome bolševikų razbajus 

Rusijoj ir niekšybes naūsų soci- 
jalįstų-bolsevikų. Turime su- 
jušti skleisti susipratimų tarp 
nesusipratusių lietuvių, kad 
jie nesiduotų, bolševikams su- 
klaidinti save.' Ypač neskaitv- 

\kime jų laikraščių,. neikime į 
r jįų prakalbas, pramogas ir a- 
ijelnai nesusidėkįme su jais.

A. L.

LAWRENCE, MASS.
Kol nebuvo čionai neprigul- 

mingos parapijos, 
tsusivaidindavo su savo klebo
nu, bet tarpe savęs visi žmo
nės gyveno vienybėj. Pažiū
rėkim, kaip gyvena dabar, 
kaip susitvėrė neprigulminga 
parapija. Gyvena vienas ki
to neapkęsdami. Susitikę ant 
.gatvės vienas kitų įsipravar- 
-džiuoja: tu rymionis, tu neza- 
lėžninkas ir tt. Kur tik vestu
vės ar krikštynos tai ten ir 
muštynes. Labiausia, vienok, 
jjo saliūnus. Negana kadi mu
šasi ale iy pasipjauna.

Tai-gi pažvelgkim, broliai 
lietuviai, Į tas neprigulmingas 
•parapijas, kokių naudų jos 
mums atneša. Atminkime bro
liai lietuviai, kaip mūsų tė
veliai ir protėveliai gyveno. 
Neturėjo neprigulmingų para
pijų ir laimingesni buvo. Da
bar jų atsirado. Pažiūrėkime 
kas iš jų.

Kol mes jauni esam ir ma
žai tikėjimo turim, .tai mums 
tolesnė ateitis mažai terūpi. 
Bet pažiūrėkim kas su tokiais 
atsitinka, kaip papuola ko- 
kion nelaimėn. Tuomet mums 
tokių Mickų nereikia. Aš esu 
patėmijęs iš tų'mickinių, kad 
kaip tik apserga ir pamato, 
kad gal reikės skirtis su šiuo 
pasauliu, tai sako pašaukite 
Bymo-katalikų kunigų, nes 
Mickus gal ne kunigas. O kaip 
pamislija apie mirtį, tai pa
daro raštus su Rymo kunigu, 
kad numirusį ant Rymo kata
likų kapinių palaidotų. Ma
tome, kad žmogaus širdis nu
jaučia tikrybę Rymo katali
kiško tikėjimo ir pavojingoje 
savo gyvenimo valandoje glau
džiasi prie Rymo Bažnyčios, 
kaipo motinos. Yra tokių žmo
nelių, kurie vaikus siunčia į 
Rymo katalikų nedėlinę mo
kyklų, patys vienok, eina pas 
Mickų ant “mišių.” Ar tai 
nėra gėda tokiems tėvams.

Keletas žodžių apie nezalež- 
ninkų “kunigus.” Kai, ‘Mic
kus atvažiavo iš Scrantono į 
Lawrence, tai matyt buvo, kad 
jisai buvo biednas. Atsivežė 
tik vienų rainkotį. O kai pa
buvo čionais vienų mėnesį, tai 
nusipirko raudonų kepuraitę ir 
pradėjo sakyti, kad jo kirku- 
zė būsianti katedra. Net ma
ne juokas paėmė. Aš mislijau 
sau, kaip čia gali būti. Ale 
Mickaus turėta plianai iŠanks- 
to. Už poros mėnesių įsitaisė 
ir kryžių ant krutinės ir pra
dėjo sakyti, kad reikės su
šaukti Sinodas ir reikės išrink
ti lietuviškas vyskupas. Ap
sako visiems savo nezaležnin- 
kam, kad į sinodų suvažiuo-

fpriįmŽįgįą, juk jisai yrą tokia 
pat nezaležnihkas, kaip Mic- 
kus^ % Kada Strazdas, buvo 
Cambridge, Mass., tai Mickus 
nuvažiuodavo, prikalbinti, kad 
Strazdasįpriguletų priė bet 
anas atsisakė. —TaiMickus ir 

: neapkenčia dabar Strazdo,
3 d, kovo įvyko Miękaūs 

prakalbos paliokų salėje, Mic
kus tvėre nezaležninkų koope
racijų, Vedėjų vakaro buvo 
Norkus. ’ Kalbėtojai buvo iš & 
Bostono “Ateities” redakto
rius/Mickus ir du nezaležnin- 
kai kįbrikai. Kada “Ateities” 
redaktorius kalbėjo^ tai Mic
kus skaitė “Darbininkų.” Ga
lop Norkus perstatė Mickų. Nu 
tas, kad kalbėjo^ tai kalbėjo- 
Girdi, kai turėsim savo ko
operacijų* tai būsime Jabai ba- 
goti, turėsim krautuves, turė
sim dideles farmaš, laikysim 
daug galvijų, kiaulių, vištų,, 
kalakutų ir zuikių. Tai girdi 
mums nieko nereikės pirkt, tilt 
automobilius pasipirksim dėl 
parvežimo gaspadinėms orde- 
lių. Mickus vienų sykį pasa
kė kad reikia visiems darbi
ninkams įsitaisyti orlaivių, 
kad nereiktų pūstiem eiti į fa
brikus. Bet dar ligšiol Law- 
rence nemačiau nei vieno or
laivio. Tai taip ir su koopera
cija bus. Kada Mickus kalbė
jo tai du vyrukai “susifaita
vo.” O trečias Juozas Povi- 
ląuskas prisidėjo. Visi Jouvo 
karšti nezaležninkai.

Ak jūs žmoneliai, žmone- 
liai. Jau treti metai,, kaip : 
Mickus jus mulkina ir jūs dar 
vis nesusiprdntat. Julijus sa
vo širdyse jaučiate, kad kręi- : 
vu keliu einate, jūs matote, , 
kaip nezaležninkai prieš mirtį 
gtįžta prie tikrojo Rymo-kata- * 
likško tikėjimo ir vis-gi ne- 
brendate iš purvyno.

Lawrencietis.

v •

CLEVELAND, OHIO.

Čia turėjo laisvieji jaunimo 
lavinimosi ratelį. Lavinosi ži
noma laisvai. Bet prie jų pri- 
sipainiojo socijalistai. O kaip 
žinome jie tik sau gyvenimo 
teisę pripažįsta ir iš visų pajė
gų darbuojas, kad viskų ant 
savo pastatyti ir visiems už
nerti raudonas nektaizas. Lai
svamaniai, vienok, dar purtė
si nuo raudonųjų nektaizų. Tai 
ratelis trūko, kaip girdėjau.

Kupstas.

DAYTON, OHIO.

“Tėvynės” No. 9 tūlas Por 
naitis, netekęs sąžinės arba 
ausų,. melagingai aprašo čia 
buvusias vas 10 d. prakalbas. 
Tasai žmogelis, matyt, nesuži
nojo nei apie prakalbų tikslų, 
neš rašo būk buvę aiškinta, jog 
bus prakalbos apie darbininkų 
reikalus. Turiu pasakyti, jog 
LDS. kuopa jau buvo pirmiaus 
prakalbų sutverta ir kalbėto
jas A. S. Kulbickas minėtose 
prakalbose jau neketino aiš
kinti grynai darbininkiškų rei
kalų, * o kalbėjo apie tikybos, 
bažnyčios ir spaudos reikalus. 
Suprantama, kad laisvamaniš
ko laikraščio korespondentui 
negalėjo intikti kalbėtojas, 
kurs išrodinėjo reikalų platin
ti katalikiškų spaudų, o atsi
kratyti nuo bedieviškos ir so- 
cijalistiškos, bet ir laikraščiui 
rodos reikėtų teisingesnes ži
nias rašyti. Apie J. šeštoko 
kalbų minėtas korespondentas 
ir-gi melagingai rašė. Jisai 
kalbėjo apie jaunuomenę ir jų 
organizacijų L. Vyčius. Gi a- 
pie TMD. jis nesakė. ;

Buvęs prakalbose.
k
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Geriausias laikas pasivažinėjimui.
Važiuokite “ Dafb minko ” automobiliumi, nes 

tai puikiausias “O verland” firmos, septyniems 
žmonėms važiuoti.

Į šliūbų važiuodami, imkite “Darbininko” au
tomobilių.

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

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

gražiausiu “ Darbininko ” automobiliu, kuris lekia 
vėjo greitumu-

Su užsakymais kreipkitės šiuo adresu:
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

. __ . , e

NEW HAVEN, CONN.

LDS. 28 kuopa laikys savo 
bertaininį susirinkimą ateinan
čių nedėlią, t. y. 24 d. kovo tuoj 
po sumai 1 vai. po pietų bažny
tinėj svetainėj po No. 295 St. 
John str. Visi nariai malonė
site susirinkti į šį susirinkimų. 
Delegatai kų tik nuo seimo 
parvažiavę daug kų papasa 
kos. Taip-gi bus duodamas 
nariams L. D. Kalendorius 
tiems, kurie dar negavote ir 
šiaip visokių svarbių reikalų 
bus.

Kviečia Valdyba.

k
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f LAWRENCĘ, MASS. 
■ Raportavimas.apieSeimų,

Kovo 2 d. yąkv bųvo'pra- 
kalįos Šy/prąįciškąnš $ąrą/ 
pjjoa syętąjneję, Buvo kuoP 
pįjTŪausiąf /* išduoti raportai 
delegatų Amerikos . Lietuvių 
Visuotino Seimo. ; Antanas 
Grigoraitis" kaįjbėjo ir perskai- 
te Seimo / protokolu Paskui 
kalbėjo apie tų seimų kun. F. 
A. Virrnauskis, A; Petronis, 0: 
Sidaravičiute, Vi. Rusilas, Če- 
bątoriųtę. Dainavo choras, Su
sirinkime dalyvavo apie 400 
žmonių. Socijalistai ir mic- 
kiniai nęriasi iŠ kailio, kad 
seimas gražiai išėjo. Aukų 
surinkta apie $14.00. Susi
rinkimas atsidarė ir tapo už
darytas su Lietuvos Ęymnu. 
Buvo džiaugsmingai iššaukta 
Lietuvos ateičiai trys garsingi 
valio!!! Tų patį vakarų išrin
kta daugiau kolektorių ir suor
ganizuota jie eiti per Lawren- 
cų rinkti aukų Lietuvos gelbė
jimui ir jos atstatymui.

Primicijos,
t

Vienas iš kun. Virmausko 
seminarijos draugų diakonas 
Jonas Kelley (airis) bus šven
tinamas su kitais šv. Jono se
minarijos klerikais pėtnyčioje, 
šv. Kryžiaus Bostono katedro
je ir pasižadėjo savo pirmas 
primicijas laikyti verbų nedė
lioję šv. Pranciškaus lietuvių 
bažnyčioje. Jo šv. mišios bus 
nedėlios ryte, kovo 24 d. 1918 
m. Po šv. mišių jis suteiks 
žmonėms savo palaiminimų. 
Kun. Kelley yra žinomas Law- 
rence’o lietuviams katalikams, 
nes jis keliolikų sykių tarnavo 
jų bažnyčioje kaipo dijakonas. 

Palaiminimai prasidės 9 vai., 
primicijos 11 vai.

Kun. D-ro Maliausko 
konferencijos..

Gerb. kun. Dr. Makauskas 
pradės čia savo konferencijas 
verbų nedėldienyje 7 vai. va
kare šv. Pranciškaus lietuvių 
bažnyčioje. Išviso jis laikys 8 
konferencijas. Proga tad) ir šio 
miesto lietuviams išgirsti tei
sybės, — kovo 25 d. 1918.

Iškepė.

Mickus, žinomas “kaipo ir 
vyskupas,” “pamokinęs’ žmo
gelį per keturis mėnesius, iš- 
šventino pereitoje savaitėje į 
kunigus. Mickus kepa rau
donkaklius' į kunigus, kaip 
geras kukorius vėžius. Kas 
tik turi keliolikų šimtų, tas ga
li patapti jo “kunigas.” Mic
kus turi tam tikrų ir kukorių, 
kuris, tų pečenkų mickiniams 
gamina.

Bytina Mickų.

Tūlas, biznierėlis, pamatęs, 
kad Mickus savo “kunigavi
mu” daro gerų biznį, suma
nė išgauti nuo valdžios titulų 
-r- “ Justice of Peace” ir nu vi
sus šliūbuot. Sakoma, kad 
iš tokių civilių šliūbų įeina 
daugiau pinigo nei iš drugsto- 
rystės-aptiekos.

o

v •

J. K—ras.

LOWELL, MASS. 
Prakalbos pavyko.

Nedėlioję, kovo 17 buvo 
rengtos pobažnytinėj salėj pra
kalbos. Žnlonių buvo 200 su 
viršum. Kalbėjo dviem at
vejais Pr. Gudas, “Darbinin
ko” redaktorius. Kalbėjo a- 
pie lietuvių tautinius reikalus, 
nurodydamas, jog tik lietuviai 
patys tegali tinkamai aprūpin
ti savo tautos reikalus. Kal
bėjo ir apie Rusijos bolševi
kus kuoaiškiausia parodyda
mas, kad jie yra didžiausi vi
sokių laisvių ir" žmonių teisių 
varžytojai. Nurodė, jog lie
tuvių socijalistai eina su tais 
nevidonais, žmonijos neprie
teliais. Todėl, sakė, visiems 
mums geros valios lietuviams 
reikia susiprasti ir užkirsti 
kelią, socijalizmo-bolševikizmo 
platinimuisi, neskaityti jų lai
kraščių, neiti į jų prakalbas 
pramogas ir tt. Galop klebo
nas. kun. Oleknavičius trumpai 
pakalbėjo apie vietos draugi
jas ir nurodė, į kurias reikia 
prigulėti.

Mūsų kolonijos lietuviai ima 
susiprasti, daugiau rūpintis 
savo reikalais. Ima pamaty-

su-

f i neišpasakytų socijalistų’ 
niekšumą.

v *
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x ^ CARME^ PA, A 
Lietuvių Dienos iškilmės,

Nedėlios vakare, Kovo 3 d. 
įvyko ; apvaikščiojimas Liętū- 

. Dienos, Vąkąrebuvo ųuren^ 
gęšzus koncernus BarapijL 

nėj svetainėj. • . , * . ■
* Programa atidarė vėitinis 
klebonas kum Dargis. Sekę, 
įvairus programas. • Bąžnyti- 
ųis. choras po vadovyste var
gonininko Jono Demkaus su
dainavo keh£i%gražių dainelių.

Didžiųjų dalį programo iš- 
pįlbū mergaites ir berniukai 
parapijos «mokyklos. Juos 
sesers mokytojos išlavino. Di
alogas pasakytas p-lės Mike- 
lionūtes ir*MelinkeviČiūtės bu
vo gerai ir aiškiai atliktas. 
Matyti, kad tųodvi panelės tu
ri' gabumus. E. Gudaičiukė 
ir A. Juškeliūtė sudainavo du
etų “Ilgu, Ilgu.”

Keletą muzikališkų šmote
lių suteikė vietinė trio suside
danti iš p. p. Lukošiavičiaus, 
Bakerskio ir Lukoševičiūtės. 
Visi trys atsižymėjo geru val
diniu savo rolės. A.Ciaųčio- 
nis dekliamavo “Balsas iš Tė
vynės.” Monologas* “Mano- 
Amatas” pasakytas O. Cika: 
navičiaųs buvo užimantis ir 
gražiai atliktas.

Ponia Sirvaitienė prisidėjo 
prie papuošimo programo su-, 
dainuodama “Kur Bakūžė Sa
manota.” M, Staveckiutė at
sižymėjo dekliamuodama “Ko 
Mums Riekia.” Tada kalbė
jo J. J. Ramanauskas persta- 
tydamas Lietuvos padėjimu ir 
ragindamas visus prisidėti prie 
išgavimo Lietuvai laisvės ir 
neprigulmybės. Po j.o kalbos 
buvo renkamos aukos. To
liau ant programo sudainavo 
kvartetas ir Nešiotės, mažos 
mergaitės nešioČių. rolėse už
ganėdino visus. Dar gražu 
solo sūdainavo p-lė Kelmins- 
kaitė Buvo perstatytas teat- 
rėlis “Rengimasia į Tėvynę” 
ir dar choras vėl sudainavo 
keletą dainelių baigdamas pro
grama sudainavo “Lietuva Tė
vyne Mūsų.” Nemažai gar
bės vakaro pasisekime prik- 
klauso vietiniam Lietuvių Be
nui, kuris daug gražių šmote
lių sugraino. ,

Žmonių prisirinko pilnut^ 
svetainė ir visi žingeidžiai 
klausėsi ir neatsisakė nuo au
kų- Lietuvai. Iš vso aukų 
Lietuvos rpikalafns atliks nuo 
šio vakaro apie $150.00.

-• r • T. M. D.

>
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HARTFORD, CONN.
Per tūlų laikų jau nieko ne

matyti spaudoje iš mūsų ko
lonijos, tas nereiškia kad jau 
nieko neveikiame. Norėčiau 
paminėti,kad Hartfordo Lietu
viai išpyldė savo priedermeę 
išsiųsdami į Visuotinų Seimų 
nuo katalikišku dr-jų ir para
pijos 11 delegatų nuotautinin- 
cų 3, tai viso buvo net 14 dėl. 
L, Vyčių 6- kp. lajkė susirinki
mų Kovo 17 d. p-lė Eleonora 
Mašotukė, buvus delegatė Vi
suotiname Seime, išdavė rapor
tų, labai aiškiai ir plačiai pa
aiškindama. Minėta delegatė 
netik kų nenuilstančiai veikia 
iarpe vietinių, ypač prie Vyčių, 
bet seka plačiai ir Lietuvių 
;autos politiškus reikalus.

Reporteris.
T

NEWARK, N, J.

Laikas išduoti atskaitų.
Jau kelį mėnesiai prabėgo 

nuo buvusio New Yorke Ali- 
jantų bazaro,-kurio surengimui 
darbavos visos apielinkės dr- 
jų atstovai." 
gė ir nieko daugiaus apie jį 
nebegirdėti.
tų sušaukti atstovų tame rei
kale priklausančių susirinki
mas ir išduoti atskaitų.

Vienas iš atstovų.

Bazaras pasibai-

Taigi laikas bū-

' Rusijos bolševikų valdžia ne
nori tartis su Amerika ir kito
mis talkininkų valstybėmis 
dėlto, kad jos kapitalistiškos. 
O Vokietijos kapitalistiškų- 
mas nebuvo bolševikams kliū
tim tartis.

i
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Tas voras.,,

.... . . >

(Vertimas)" 
(?Ma) '

Pst!—pertrauke ponas Biffs ir pirštu parode į savo va
lizų. ' Pagalio? nieko nešistojo, aš tiktai persmarkiai patrau- 
kiau už\vjrVelės, t f

•Tuo laiku ponas Goldbrooks taipo-gi pažvelgė į valizų ir 
atsisėdo su pasipriešinimų. . •

-;—O dabar-padarysime kitokius ištyrimus.
Nč, ne, to jau gana!—užprotestavo nelaimingas mili- 

jarderiš, bet genijus iš Arizonos visai neatkreipdamas atydos 
į ponų Goldbrodks, išėmė maišelį* dviejų pėdų ilgų, o sto
rų, kaip suaugusio vyro petys ir parodęs abiem esantiem, iš
didžiai užšaukė: • *

—-i.

. Tėmykie ppnas, jeigu pririsčiųu prie pomputės, tai ga
lėtum ponas nulėkti ant mėnulio, net dar toliau!

—Kų? aš? ant mėnulio?
' — At ponas netiki ? Galime datirti! ’

— Ne, ne! Aš visai nenoriu!—užšaukė milijarderis.
• e—• Na, tai ištirsime ant ko kito. Aš noriu poną per

tikrinti, kad tas maišelis gali pakelti daugiau dviejų šimtų 
svanj ir galima su juo nulėkti net ant Marso.

Prie tų žodžių ponas Samuelius Biffs apsidairė po kamba
rį ir tarė:

— Čia nesiranda sunkesnio daikto, bet gi štai, pono biu
ras !

— Pone, tas biuras yra istoriška liekana! Jis kainavo 
man keletą tūkstančių dolerių.,

— Tai nieko nekenkia. Paleisime jį tūkstantį pėdų į aug- 
štą, o paskui patrauksime virvelę ir jis gražiai nusileis, it 
kūdikis į motinos prieglobstį.

— Bet-gi, pone Biffs!.:
— Greičiau! Prigelbėkite man išnešti tų biurų ant balko

no.—Ir pagriebė ilgomis savo rankomis vienų biuro galą, o 
jiedu jam prigelbėjo.

Kuomet biuras atsirado ant balkono, ponas, Samuelius 
Biffs tvirtomis virvėmis pririšę prie jo ta mažą maišelį, pas
kui indėjo į jį didesnę metalinę pompelę ir padirbėjęs keletą 
minučių, pagalios pritvirtinęs priderančioje vietoje virvelės 
galą, ilėų ant tūkstaūčio pėdų ir užšaukė:

Atidžiai! Viskas prirengta! ‘ *
Ponas Goldbrooks dvasioje netikėjo, kad sunkusis biuras 

galėtų pasikelti oran, bet štai, biuras sujudėjo, pasikėlė virš 
balkono ir paskui vis augštvn ir augštyn...

Žmonės ant gatvių susiturėjo, visų galvos pakilo į augštą, 
gatvekariai sustojo, automobiliai rods suaugo į žemę. Visas 
New-York’as žiūrėjo į biurų, kylantį į padanges.

Tuo laikil ponas Samuelius Biffs nuolat leido tūkstančio 
pėdų virvelę, kuomet gi artinosi galas, užšaukę:

— Dabar ištirkime biurą, nusileidžiantį žemyn, pajna- 
žu, švelniai, it kūdikis!—Ir gan švelniai pajudino virvelę, bet 
atjautė, kad. virvelė užsiveržė, tai-gi dar smarkiau patraukė 
ir.... virvelės dvilekys beliko jo rankoje, o likusi dalis su biu
ru pakilo į padanges. Visas New York’as pakėlė galvas į aug
sią, taipo-gi ir milijarderis Goldbrooks, o biuras vis kėlėsi 
augštyn ir augštyn taip ilgai, iki visai nepranyko padangėse. 
Kuomet pagalios nuleido galvą žemyn, tuomet genijus iš Ari
zonos linksmai užšaukė:

— O ką? Ar-gi nesakiau? Netikėti atsitikimai visuomet 
pasitaiko! Bet-gi tai niekis! Virvelė buvo sena ir nutrū
ko!

Milijarderis per-nekurį laiką tylėjo, pagalios gi pažvelgė 
ponui Samueliui Biffs tiesiog į akis ir užklausė:

— Pone Biffs, pasakyk man atvirai, kų ponas nuo manęs 
norėjai?

— Aš norėjau, idant ponas Goldbrooks duotų pinigų, kad 
galėčiau mano išradimą apversti naudingam tikslui.

— Gerai. O dabar pasakyk man ponas tiesą, ar toji 
aerolinilina ištikrąjų grųsina sprogimu kiekvienoje valando
je? • . . .

— Gink Dieve! Aš tiktai taip kalbėjau, nes kitaip ponas 
nebūtum norėjęs pamatyti mano ištyrimų ir niekados nebū
tum įtikėjęs tam, ką dabar matei tikromis savo akimis.

Milijarderis Goldbrooks pagrųsino jam pirštu po nose ir 
už valandėlės tarė:

— Išpildysiu po,no reikalavimų ir duosiu, jeigu.prireikėtų 
net 500,000,000 dolerių.

Išgirdęs tai išradėjas visas išsitiesė, pakėlė galvą į augštą 
ir ištiesdamas rankų, užšaukė:

— Didžiausiam milijonierių karaliui, didžiausias pasaulio 
genijus, Samuelius Biffs iš Arizonos, paduoda rankų dėl su
tarties ir bendirovės.

— Sutinku! O dabar eikie pas mane ir perstatysi man 
savo plianus ir sulvgsime viskų, kaip ir ko reikia.

n.
Po mėnesiui laiko, pono Goldbrooks’o parke, radosi drau

gija: buvo tai pats milijarderis, gražioji devyniolikos me
tų jo duktė---Adelė, ponas Karolis "VViggs—sekretorius ir po; 
nas Samuelius Biffs, genijus iš Arizonos. Už kokių de
šimts žingsnių stovėjo trys tarnai, išsitiesę, it kareiviai.

Ponas Samuelius'Biffs rodinėjo susirinkusiems puikųjį fo
teli, išrodinėjo jo ypatybes ir mokino, kaip galima jį varto
ti.

— Kuomet išsikels, ar taip-pat nusileis žemyn, kaip po
nas kad rodei ofise prie pirmutinio ištyrimo?—užklausė sek
retorius.

Išradėjas ne tiktai, kad nieko neatsakė, bet nei neatsi
liepė į-ponų AViggs, o triūsėsi prisirengimu. Už valandėlės 
“pasivaikščiojimo” oru taip puikiai nusileido ant tos pačios 
vietos, jog fotelis taip tykiai nutūpė ant žemės, kaip kad 
drugys ant gėlės.'

— Kų tokio panašaus niekad dar nemačiau savo gyveni
me!—pašaukė įspūdingai panelė Adelė. x

— Kurs tai gyvenimas dvidešimties vasarų dar neturi! 
— tarė ponas "VViggs.

— Bet-gi ponui niekotokio ypatingo!—atsiliepė rustai po
nas Goldbrooks, kurs jau nuo metų laiko patėmijo, kad po
nas sekretorius ir jo duktė turėjo ką tokio slaptaus. Nuo 
to gi laiko ponas Karolis "VViggs turėjo inėjimų į milijarde- 
rio namusužgintą ir tiktai šioje dienoje pasitaikė proga pa
matyti panelę Adelę, kuri gan giliai atjautė tų tėvo pasiel
gimų.

(Toliaus bus)
A. MATUTIS.
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LIETUVIŲ KAREIVIŲ
reikalais.

‘ Panedėlyj, koyo 25- dieną,’ 
7:30 vai, vakare, “Darbinin
ko” Redakcijos kambariuose, 
244 WBroadway bus įstatams 
išdirbti naujai draugijai pas
kirtos komisijos susirinkimas, 
kuriame galutinai susitvarkys 
lietuvių kareivių globojimo 
reikalai.

Į susirinkimą prašoma atsi
lankyti komisijos nariuš: pp. 
St. Norkūną, J. M. Pečiulį*, J. 
Adomavičių, kunigus J. Dobu- 
žinską ir Pr. J. Juškaitį ir p. J. 
E. Karosą.

L. D. S; 1-mos kp. SUSIRIN
KIMAS.

Nedėlioj, kovo 24 dienų tuo
jaus po pamaldų bus LDS. 1- 
mos kuopos mėnesinis susirin
kimas, kuriame delegatai iš
duos iš seimo raportus, o taip
gi bus svarstoma daugiau 
svarbių dalykų. Malonėkit vi
si nariai atsilankyti. Atsives
iu t ir naujų prisirašyti prie 
kuopos.

Valdyba.

PRANEŠIMAS.

Šiuomi pranešu visiems 
draugams šv. Jono Evangelisto 
Draugystės, kad priėmiau nuo 
kasininko Andr. Naudžiūno 
$100.00, kuriuos paaukavot į 
kalėdinį T. Fondų.

< A. Zaleckas.

PRANEŠIMAS.
Lietuvos Vyčių 17 kuopa ko

vo 31 —Velykų dienų rengia 
didelį teatrų ir koncertų, kurį 
išpildys Vyčių 77 kuopa ir ba
žnytinis chorai Ir bus solis
tai ir solistės. Lauro kompa
nija. Atvažiuos Velykų bobu
tė su lietuviškais margučiais. 
Monologai ir dialogai įvairu
mo vakarui priduos. Bus de- 
klemacijm “Velnias išradė
jas” ant to vakaro atsilankys.

Meldžiame šio miesto ir a- 
pielinkių lietuvių į vakarų at

silankyti. To vakaro pelnas 
skiriamas parapijos naudai.

Rengėjos.

Lietuvos Vyčių 17 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus 24 
d. kovo. Pradžia 3 vai. po pie
tų.

Meldžiame visų narių atsi
lankyti į šį susirinkimų. Dele
gatai išduos raportų iš seimo.

Valdyba.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kp. susirinkimas at

sibus nedėlioję, kovo 24 d., Ne
kalto Prasidėjimo P. Marijos 
parapijos svetainėje tuojaus 
po sumai. Malonėkit visi na
riai atsilankyti ir atsivesti 
naujų. Bus išduotas raportas 
delegato sugrįžusio iš Visuoti
no Amerikos Lietuvių Seimo.

A. Vaisiauskas, pirm.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. Balsevičiui, J. Ulčinskui 

ir tt. — Tamstų atšaukime y- 
ra keletas tuščių sakinių ir 
nenurodoma, kas Šerlok Holm- 
sko buvo neteisingai parašyta 
apie jūsų rast. Tik minite, jog 
minėtas korespondentas pri
metė tamstų raštininkui nemo- 
ksliškumą, bet ir tamstos pd-’ 
tys rašote, jog iš jo didelių 
moksli] nereikalaujate. Todėl 
tamstų atšaukimo nėra reikalo 
dėti.

Kupstui. — Apie Clevelando 
“bolševikus” jau buvo nekar
tų rašyta, todėl tamstos žinu
tės apie tai nesunaudosime.

Vaclovui Sadauskui. — Jau 
daug sykių esame aiškinę, jog 
nieko daugiau apie nelaisvius 
negalime pranešti. Norint su
sinešti reikia rašyti adresu: 
Jurgis Savickis, Croix Rouge 
Danoise, Section Lithuanienne, 
Copenhagen, Denmark.

Patrijotui. — Zinutė be tik
ros pavardės ir gerokai suvė
linta. Nesunaudosime.

(
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Žiiioma, kadštfeipa^nąų, 

Ir ae su vlchu, bet'su dange- 
’'n- ' ' '

jauna būdama aeįį darysi 
p/ižinris su nukaršusiais sene- 
iiais-^o jauųuomenė veik visi 
katalikai, tai noroms-ngno- 
rpms ir prisiėjo su jais sušipa-’ 
žinti ir sttsidirauganti, ypač 
kad. tai vis prakilnių jausmų, 
ir, matosi, dora jaunuomene,.

— 'Eta, jau jų dorumas... 
turėt tik ant liežuvio.

— Nors tas dorumas butų 
vien tik ant liežuvio ir tai ge
naus, negu mūsų paleistliežu- 
viai su savo pliauškalais, bet 
ant kiek aš juos gavau pažin
ti, atrodo, kad jų padorumas 
yra dalimi jų doro išauklėjimo 
ir giliai įsišaknėjęs jų minty
se ir visuose darbuose, kaip 
privačiuose, draugiškuose, taip 
lygiai ir viešuose.

—-Kaip matau, tai tamiste- 
lė, ne tiek įdomavai seimo bė
giu, kiek tyrinėjai Vyčiij do
rumą.

— Visiškai klaidingų turi 
mintį. Aš įdomavau ir vienu 
ir'kitu, ir'viskų atlikau kaip 
reikia. »

— Ir apsuko vyčiai galvelę 
kaip kokiai kuokai...

— Meldžiu... tik manda
giau. .. be įžeidžiančių kompli
mentų.

— Koks čia įžeidimas. Kar
šta tautietė būdama, o vy
čiams ir krikščionims demo
kratams pagyrimus beri, kaip 
iš rankovės.

— Kuo aš kalta, kad jie to 
užsipelno, kad jie to verti.

— “Gudbai!” nėra kų su 
tamista šnekėti nei draugauti.

— Nebūk perkarstąs, kad 
kartais po laiko nesigailėtum, i

— Tai neik prie vyčių. !
— Negaliu neiti, noriu pa- i 

matyti kaip jie savo tarpe lai- i 
kų praleidžia, gal galėsiu ir aš i 
l<ų gero, naudingo ir doro pra- ! 
mokti ir susipažinti su vietine ! 
prakilnesne jaunuomene. !

— “Gudbai,” “gudbai!” j 
linkiu geriausios kloties ir pa- < 
sėkmių... <

— Labai širdingai ačiū. < 
F. V. i

r
J?

‘ <
į.

KĄ KAS PASTEBĖJO?
—i* Sveika . gyva, Mildute, 

kur t’aip skubiniesi? /
-r- Sveikutis! sveikutis! į po- 

bažnytinę svetainę ant Vyčių 
programėlio.

— Kų!?.. Tokia karšto tau
tininke. .. ' ant Vyčių progra
mėlio eina?.. V

To tai niekuomet besitikė
jau. ,

— Mainosi laikai, keičiasi 
gadynės... pasaulyje - viskas 
sukasi į ratų...

— Ir mūsų progresyvės dar
tamistėlę siuntė kaipo savo de
legatę į Visuotinų Lietuvių Sei
mų į New York’ų. , *

— Tai-gi, dobiliuk, tasai sei
mas mane ir patraukė prie ka
talikų.

— Kaip tai?!
— Visiškai natūraliai.
Kolei to seimo nebuvo, tai 

per laikraščius kas nenorėjo 
ant katalikų, tas šunų nekorė, 
ir kaip neišmanė taip jų nepra
vardžiavo. Bet seime, tai pa
sirodė visiškai kas kita.

Katalikai pasirodė už tauti
ninkus tolerantiškesniais ir 
mandagesniais, o kaip kurie 
sako, kad net ir gudresniais, 
bet tiek to, tas tai antraelis 
dalykas... Pati svarba yra ta
me, kad katalikų vadų tarpe 
vis priauganti jaunuomenė 
vyrs į vyrų kaip ąžuolai. O 
tautininkų tarpe, išskyrus ke
letą jaunesniųjų, kiti visi jau 
savo dienas atgyvenę ir į mir
ties laikrodėlį tėmijanti sene
liai.

Tautininkus atstovaujanti 
jaunesnieji delegatai veik visi 
buvo taip sakant dešinieji so
cijalistai. ...

Ir tų viskų į krūvų suglau- i 
dus kiekvienam pasirodo aiški i 
išvada, kad tautininkų srovė, 
tai toksai kūnas, kurs savo ' 
dienas baigia, tik galima pa
linkėti kad tų užbaigimų man
dagiai ir dailiai atliktų, kad iš , 
to lietuviams gėdos ir nemalo
numų nebūtų. O katalikų ir 
krikščionių deftiokrati] parti
joje visa tautos pajėga ir atei
tis. Jų tarpe energija ir pasi
ryžimas virte verda. Jie jau
čiasi stovį ant tvirčiausių pa
matų ir veikių taip kaip kiek
vienam lietuviui veikti priva
lėtų. Jie ir su kitomiš srovė
mis mielai eina į bendrų veiki
mų nors ir jaučiasi stipriausia 
visuomenės dalimi, bet demo
kratijos principais ir toleran
tiškumo dėsniais visame kame 
vadovaujasi ir jįj griežtai pri
silaiko.

— Na, na! Jau pradėjai 
pagarbos himnų giedoti, bene 
susipažinai seime su kokiu vy-L Irs. H. L. Howe, 142 Surnmit avė.

i
Paieškau savo sesers ANTANI

NOS VALAIČIUTĖS Pilviškių 
parapijos, Bartininkų kaimo. Po 
vyru Šidlauskienė. Pirmiau gy
venu Grand Rapids, Mieli. Turiu 
svarbų reikalą.

JUOZAS VALAITIS,
1530 — 9-th Str., Rockford, UI.

REIKALINGA mergina prie 

abelno namų darbo. Šeimyna su
sideda iš keturių. Alga gera. 
Kreiptis po No. 1624 M. Bręok- 

Mass. arba kreipkis pas

' - ’ - ■ ■ * i - ;■ ■■ <;■ •*»>...; .

DAKBIN1RKAB

AVIBOSV. ŠČD. DKATOYS- 
'■ TŠS VAIDYBOS ADRESAI.
Pirm,Jonas J?. Andriliunas, v

; | / 40JPįnc ■St.’, Athol, Mąss. 
Draugystes Box191. ’

Vice-pirm. -^ Rapolus Gaižiūnas, 
4 26 $ssėx St, Athol,; Mą$&,

Rrot. jrait Juozas Aidikonis,
’; 20 Pine. Str., Atlipi, Mass,

Fin. Rast, Vladas Matulis, 
387 South St., Athol, Mass. r 

Trečias RąŠt. — St. Vidugiris, 
20 pine St.f Athol, Mass.

• 20 PinejStr., Ąthol, Mass. 
Kasierius — Petras Pusčius, 

34 Pine St, Athol,. Mass. 
Kabos globėjai:— *

Antanas Andriliunas,
92 Tern St., Athol, Mass. 

Jonas Stanis, 1
Charles PI., Atrol, Mass.

* i

i ■

Paieškojimai
/ * ‘ ,

Viena ypata sudėjo j mano ran
kas labai svarbius dokumentus, 
kurie paliečią p. Juozą Kurapką 
iš Suvaiką gub., Kalvarijos aps-" 
krįčio, * KrokelaukĮo valsčiaus ir : 
miestelio. Biriu 18-os metą p/ J. 
Kurapka gyveno mieste Dūbois, 
■BL Jis pats, ar kas kitas malonūs 
kuogreieiausia pranešti, ,Už pra
nešimą paskirta $10.00 dovanų.

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

(362)

■

t _• _______ * - . ■ J--- - - -___ - J* !—■L___  . -•<*

d; L. K. KEISTUČIO DRUJOS
BOSTOR.MASS. 

VALDYBOSADRESAI.
<' A ' ' - • ’ .• . • *

- ?* • ' . ’

PIRMININKAS— Jonas Adomavičius, 
122 Bowen St, So. Bpaton, Mass. 

VICE-PIRM*. —Pranas Tulelkls, 
■ISO Bowen St., So. Boston, Mass. 

,PROT. RAšT. r-Juozapas Vlr.kevičlus, 
876 Secondšt, S. Boston, Mass.

•FINANSŲ RAST. -- St, Noreika, 
. 79 W. Second St» S* Boston, Mass. 

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

MARŠALKA. Justinas Tuleikls, 
180 Bowen 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 narių su savim atsivesti.

*
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SLMONF.PAUKTIS

, tMrymiA provų Hmom
\ • teimūoae.

4 D22'fcžKtBoliaiag, ' 
Broad 4 Ch«rtnut 8t

• Biri Mioim: • . .. <
Offlzo <— 8pra<»y2ŽMli 
Namų — TIogA 4442 J. 

1212 W. KRIK AVĖ.
PHIĮLADELPHIA, PA.

♦

L. D, S. CHICĄGOS 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRM. —'J. Poška,

2323 W. 23 Place
PIRM. PAGĘLB. — S. Šimkus, 

638 W. 18-th St.
RAŠT. — M. L. Gurinskaitė, 

3347 Auburn Avė.
IŽD. — M. Mažeika,

1658 AVabansia Avė. 
GLOB.: — S. Daunora, 
1922 S. 48 Court, 

Cicero, UI.
IŽD. GLOB. — P. Varakulis. 
DVAS. VAD. — Kun. F. Kudirka, 

1631 W. North Avė 
Chicago, UI.

t

IŽD.

•>

H SOUTH BOSTON, MASS. 
B TEISINGIAUSIA IR GE- 
( BLAUSIA LIETUVIŠKA 
( APTIEKA.

? Sutaisau receptus su di- 
? džiausią atida, nežiūrint, ar 
į tie receptai Lietuvos ar Amo- 
brikos daktarą. Tai vienati- 
| nė lietuviška aptieks Bostone 

i j ir Massachusetts valstijoj, 
įį Gyduolių galit gaut, kokios 

tik pasaulyj yra vartojamos.
o

i r

n 
i>
11

i

Aptiekorius ir Savininką* 
Tel So. Boston 21014 k 21013. 
226 Broadway, kampas 0 8t.,

Galit reikalaut per laiškus, 
aš prisiųsiu per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS

I

KATALIOGAS DYKAI.
Dideliam pasirinkime 

knygos ir 
MALDAKNYGĖS.

Reikalaudamas rašyk šiuo 
adresu:

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

pataisyti.siu

Dabar laikas pirkti Liet. Dar
bininkų Kalendorių 1918 m. 
Kaina 20c.

Tai, So. Boa ton 270
DR. JOHOicDONNELL, M. D.

Galinta ittlialitti ir lltttvistiti. . 
Ofiso valandos: 

Ryt tis iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

536 Broadwąy, So. Boston.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

LIETUVIS FOTOGRAFAS. 
Ar turi savo, (Įidelį paveikrią? 

Jeįį$ ne, tai
ateik Ir nuMtrauk pusę tuzino 
kablnSt ir gausi vienų didelį ar
tistiškai padarytų paveikslų visai 
dovanai. ..

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

- J, J< DRIZAt
50Q So. tnd Si., PMtaddpMo, Pa.

«

DYKAI! DYKAI!
Reikalinga vyrų ir 

merginų mokinties 
BARZDASKUČIO a- 
mato. Mes ismokinam 
į labai trumpą laiką* 

už dyką.
GLOBĖ BARBER SCHOOL 

J. šmulkštis, 
439 — 3rd Avė., Pittsburgh, Pa.

L. D. KALENDORIUS 
DYKAI.

Jeigu nori gauti Lietuvių 
Darbininkų Kalendorių 1918 
m. dykai, tai nieko nelaukdfir 
mas siųsk $3.00 už prenumera
tą “Darbininko” ir gausi 
didelę dovaną dykai.

tfl

PIRMININKAS -- Motiejus Žloba,
29 Webster St., Malden, Mass. 

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

PROT. RAŠT. — Jonas Giineskis, 
282 Silver Str., So. Boston, Mass. 

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

FIN. RAŠT. — Povilhs Petrauskas, 
230 Flfth St., So. Boston, Mass. 

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

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

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

NUSIPIRK MOSTIES.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 
Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelto 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji ruoš
tis išima plotinus raudonus, juo
dus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigu* 
gali siųsli ir' stampomis.

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

DIDELĖ NAŠTA.
Milžiniškos mūsų d/ienų pro

blemos briaujasi į kiekviena 
namų. Našta, kurių mes tu
rime pakelti reikalauja negir
dėto išplėtojimo išnašumo,’kas 
nėra galima be tobulos sveika
tos. Triner’s Elixir of Bitter 
Wine yra kaip sykis vaistas, 
kurs šiandie yra be galo nau- 

: dingas. Užkietėjimas, nevir- 
: škinimas, išpūtimas, galvos 
skaudėjimai, megrima, nerviš
kumas, energijos stoka, abel- 
nas nusilpnėjimas ir visi kiti 
trukdėsiai, surišti su pilvo 
trukdėsiais bus prašalinti, jei 
pasigausi Triner’s Ajnerican 
Elixir. Tas vaistas išvalo vi
durius, prigelbsti virškinimui, 
sugrųžina apetitų ir sudrūtina 
visų sistemų. Kaina $1.10. Ap- 
tiekose. Triners Linimentas, 
kurs neturi sau lygaus ligose 
reumatizmo, neuralgijos, lum
bago, sustingusių raumenų, iš
narinimu, sutinimų etc. vi
suomet turėtų būti po jūsų 
ranka namie. Kaina 35c. ir 
65c. aptiekose, krasa 45 ir 75c. 
Joseph Triner Co. Chemikai-iš- 
dirbėjai. 1333—1343 So. Ash- 
land avė., Chicago, III.

COSMOPOLITAN 
CARMENT 

CORPORATION. 
Didžiausia Lietu
vių Korporacija 
Brockton,

♦

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynoa Godo visokias ilgas
1-8 P. M. 7-8 P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St., Boston, Man.

Dabar laikas pirkti

Lietuvių Darbininkų Ka

cijos
Reikaūskas Board
Direktorių yra į- 
galiotas rinkti reinkotų orderius 
ir pardavinėti Šerus. Šerų kaina 
$10.00. Esant reikalui kreipkitės:

COSMOPOLITAN GARMENT 
CORPORATION,

95 Spark St., , Brockton, Mass.

^m Be 11 r leme, Dickiason 8095 M.

■ Dr. Ignotas Stankus I 

H1210 S. BroadSt., Pbiladelphia, Pa.B 

^m Physician and Surgeon (lietuvis gydy-^H
■ tojasir chirurgas pabaigęs Indianos M 

Universitetą) Gydo visokias ligas vy
^■ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 

Ofiso valandoj: 9-11 rito. 2-4 po plet 7-9 
vakaro. Nedėliotus; 0-il rito 1-4 popiet.

PIRMOJ KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Bort«n,Mui.

PRIE DORCHE8TER ST.

N«dSlloml( 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 vai. vakare.

Valandos 
nno 9 vai. ryt* 
iki 8 vai. vakar*.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius) j

Priėmimo valandoa:
Nao2 iki 8 popiet. Nno7 iki 8 vakar* | 

509 BROADWAY Cor. G 8T. SO. BOSTON.
Tel 502 S. B.

SERGANTI ti

t VYRAI IR MOTERIS 
t 
T 
T
♦> IEŠKOKITE PAGELIOS TEN, KUR GALĖSITE JĄ 
<&> Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos kelio,

f 
T t 
t
Y T t
Y
Y❖ 
t
Y

sitfis. Geras ir užtikrintas Ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą
Y fizišką stovį ir padės Joms atsistoti ant sveikatos kelio. Tas Išgel- 
♦X*b(&3 Jus nuo kančių Ir kitur negero gydymo.
<£♦ Daug metų praktikavęs. Paskiausieji Ir geriausieji gydymai— 

medlkališki ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 
jLkas geriausia sergantiems.
| AR JUS KENČIATE.

Nuo silpnų nervų, skaudandlo nugarkaulio, užmiršimo, nenor- 
mallo širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti- 

♦>mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
& sąnarių, ulcerio, žaizdų, kataro, užkimimo gerkles, nuo skaus- 
4^mų viduriuose arba nugaroj, genties skaudėjimo, apvilktą liežuvį, 

konstlpaclja, reumatizmo skausmą arba spaugų? šių tr daug kitų 
$ ligų, nuo kurių matosi pirmas p««eergejimas, nustoti sveikatą ir 

^tvirtumą ant visados.
Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas atsilanky- 

&mas pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite, J 
♦♦♦kad ai pasiekiu tiek gerų pasekmių į trumpą laiką gydy- 
«,%m<>. AŠ gydau tik tikrą priežastį ligos ir silpnumai pranyks. Atzl- 

minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.
i Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis, ūivtl- 

klmas ligos yra pavojinga. Nei viena Ilga ne stoji Ilgai be veikimo.

Dr J. H. KENEALY
873 WASHINGTON ST.

Antro* durys nuo Gayety Tht atre, Borton, Mms.

EIKITE PAS MANE!
Sa bent kokia chroniška, nervų arba Šiaip kokia liga, 

V lauja specialisto paurnavimo,
At.___________  __ _  — . -

«

kuri relka- A-

i
SURASTI.

valan-Ofiso 
dos:

9 vai. ryte iki
4 vai. po pie

tų.
Vakarais.

nuo 6 vaL iki 
8 vai.

Nedėliomis
10 vai. ryte 
iki 2 po pietų, 

jeigu Jus Ola gydy-

hingtojųs^ 

arti Boyls- 

ton st ant 

antrų lu

bų.

673 Was-

lendoriu 1918 m.
KAINA 25 CENTAI.

“DARBININKO” KNYGYNE,

242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

«

t <5
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Janu lšegzamlnavlmas nieko nekaStaos,

SVARBIOS

PRAKALBOS

e

4

Apsidraudusiems nariams išmoka:
PAŠALPOS - POMIRTINĖS:

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

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų 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. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose.

Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir Išira? 
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:

Rengia Sv. Jurgio Kareivio 
Draugija.

Nedėlioję kovo-march 24 d. 1918 m.
Jurgio parapijos baž. svetainėje;

PAVASARINIAI ir VASARI
NIAI DRABUŽIAI pasiuvami ge
riausia ir pigiausia tik pas: 

J. BERZELIONĮ, 
4 Haymarket 'Sq., Boeton,

41. i ’

P. MULEVIČIUS
BROOKLYN,45P'įGRANDST

Norwood, Mass
Pradžia 4 vai. vakare.

<
<•

i
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