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True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on April 1, 
1918, as reąulred by the act of. October 
8,1917,

VOKIEČIAI TIK GINASI.
Per pereitas 36 valandas vo

kiečiai visu frontu tik gynėsi. 
Mezieres anglai atsiėmė, o Mp- 
reil tapo iš vokiečių atimtas 
veikiant išvien anglams ir 
francūzams.

Mezieres atgavimas reiškia 
mažiausia tų, kad anglai dvi 
myli pastūmė teutonus atgal. 
Moreil buvo ąrtimausias punk
tas j Amiens pietą rytinėj pu
sėj.

Dabar jau atėjo galas talki
ninką traukimuisi atgal ir dvy
liktoje baisaus mūšio dienoje 
talkininkai pasirodė esą gata
vi padaryti kontr-ofensyvą. Ir 
jie tų darys, jei ją vadai pa
matys, jog tai dėl ją yra išro- 
kavimas tą daryti.

True translation filed with the post- 
master. at Boston, Mass. on April 1, 
2918, as reąulred by the act of October 
ė 1917.
JRIGELBĖS AMERIKONAI.

100.000 . amerikoną, pilnai 
išmuštruotą ir apginkluotą, 
žygiuoja į provinciją Picardy, 
kur eina didysis mūšis ir kur 
dabar francūzai ir anglai visiš
kai sustabdė vokiečių žengimą 
linkui Amiens.

Oficialiai šitaip pranešama: 
“Francijos valdžia sutiko da
ryti sulyg noro gen. Pershingo 
vardu Suv. Valstijų ir priim
ti Amerikos kariuomenę į gli 
tą su francūzais ir anglais ko
voti prieš teutonus.”
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PRAŠO PAREMTI.
New York, kovo 31. — Šio 

miesto airių draugijos turėjo 
susirinkimą ir priėmė rezoliu
cijas, kuriose prašo prez. Wil- 
sono remti x\iriją sulyg pat- 
apsisprendimo principo.

True translation filed wlth the post- 
master at Boston, Mass. on April 1, 
1918, as reąuirąd by the dct of October 
6, 1917.

UKRAINOS RUBEŽIAL

Vokiečių valdžia paskelbė a- 
pie rusą ukrainiečių rubežius. 
Girdi sutartyje su Ukrainos 
Rada šios 9 gubernijos turi? in- 
eiti Ukrainon: Volinijos, Po- 
dolijos, Chersono, Tauridos 
(be Krimo salos), Kievo, Pol
tavos, Černigovo, Ekaterinos- 
įavo ir Charkovo. Prie to su
tartyje su Centralėmis Valsty
bėmis prie Ukrainos dar pri
dedama Cholino gub. dalis. .

VuKiečią žengimas Ukrainon 
.ebsitęsia. Dabar jie užėmė 
Poltavą, sostinę tos pačios 
gub. Tų miestą padegė ir iš 

sugriovė. Dabar eina 
Kaip Archie Roosevelt, sū-1 <• narsovo jnkui.

nūs pulk. T. Roosevelto, būdu-i Artinasi prie Ekaterinosla- 
mas su Amerikos kariuomenę 
Franci joj buvo sužeistas, ta' 
turėjo gulėti 7 vai. iki pri
buvo pagelba. Sužeidė šrapne
lio skeveldras. «

GULĖJO SUŽEISTAS 7 
VALANDAS.

' B UU’

; ualies

vi), kur <.-ą uaug javų. Darbi
ninkų ir turčiau kariuomenės 
barniu priešinus, bet neįsten
giu atsiiumyci prieš vokiečių 
jėgas.

LIEPĖ RAGINTI REMTI 
LAISVĖS PASKOLĄ.

■ Suv. Valstiją'rabiną valdy-
, turinti savo buveinę New

Jiorke atsišaukė į visus rabi-
s, kad jie ragintą žydus 

ėmti Laisvės paskolą

Apie didžiąją armota
True translation filed with the post- 

master at Boston, Mass. on April 1, 
1918, as required by the act of October 
a 1917.
PAPASAKOJO APIE PAS
LAPTINGĄJĄ ARMOTĄ.
Geneva, Šveicariją kovo 31. 

— Leit.-gen. von Rohne, vo
kiečių autoritetas ginkluose ir 
artilerijoj, laikraštyje, kurį 
pats redaguoja paduoda smul
kmenų apie toli nešančią armo- 
tą kuria bombardavo Pary
žių. Sako, jog ji yra 20 met
rų (65į pėdą) ilgio. Tuščias 
jos šovinis sveria 150 kilogra
mą (330 svarą), o užprovas 
tiek pat. Šovinis išlekia 30 ki
lometrų (18.6 mylią) į padan
ges ir paskui, kaip meteoras 
krinta į cieliuotą vietą

Gen. Rochne sako, jog šovi
niui trunka 3 minutas pasiekti 
savo vietą

Sunkiausias daiktas esąs, tai 
išmušti bombą į augštybes, kur 
yra retesnis oras.

Išrodo, jog vokiečiai baisiai 
didžiuojasi tuo, kad gali bom
barduoti Paryžių.

True translation filed wlth the post- 
niaster at Boston, Mass. on April 1, 
1918, as reąulretl by tlie act of October 
i. 1917. kšSSB
KAUKAZAS UŽ TAIKĄ SU 

TURKIJA.
London. Kaukazo parlamen-

VALDŽIA GAL PAIMS 
PAKAUNĖS.

Suv. Valstijų valdžia ketina 
paimti savo kontrolėn pakau- 
nes. Prez., Wilson nuskyrė ko
misiją ištirti visą Suv. "Valsri-* paskelbė savo šažes-nepri-
ją mėsos klausimą. Apie tai 
skelbia maisto administrato
rius H. Hoover.

IŠLEIDO POPIERINIUS 
PINIGUS.

Petrograd, kovoji. — Vo
kiečiai išleido užimtose Rusijos 
žemėse naujus popierinius pi
nigus — trirublines, rublines ir 
mažesnės vertės. Tuos pinigus 
išleido Rytinis Komercijos 
bankas ir Poznanio Pramonė. 
Ant tų pinigų parašyta vokiš
kai, lenkiškai, lietuviškai ir 
latviškai. Rusiškai nei žodžio 
nėra.

True translation filed with the post- 
master at Bojęjn, Mass. on April 1, 
1918, aą reąnlręd by the act of October 
6, 1917. , . / . *.

PEĘSERGMO.
Bazei, Syeicarija, kovo 31. 

— Viennos laikraštis Arbeiter 
Zeitung ketverge šitaip per
sergėjo. teutonus ir ją drau
gus: * ‘

‘ ‘ Neapsigaukite. Vokiečią 
pergalės niekuomet neprivers 
priimti taiįęos prievarta. Jei 
vokiečiai paims Galais ir Pary
žių ir net jei privers Franci ją 
ir Italiją pasiduoti, tai ir tuo
met dar liks pasislėpusi savo 
salose Anglija ir Amerika pla
čiu vandenynu apginta.

Jie visuomet gali tęsti karę 
ant jūrės. Didžiausios perga
lės negali priversti Angliją ir 
Ameriką priimti prievartos tai
ką.”

KUNIGAIKŠTIS LIETUVAI.
IŠ Ams erdamo pranešama, 

jog Frank/urter Zeitung skel
bia, kad Lietuvos kunigaik- 

| ščio vainikas esąs pasiūlytas 
kunigaikščiui Viliui iš Urach. 
Jis yra "Vyuerttembergo armi
joj generojtfsJčitenantas. Bu
vo vedęs Bavarijos grafienę A- 
meliją, kuri mirė 1912 metais, 
palikdąm|fyyrui 8 vaikus.

gulmybę. Užgvrė taip-gi ats
kirą taikų su Turkija. Taip 
skelbiama iš Petrogrado. Su
tartyje šnekama apie autono
miją Armėnijai ir nustatymą 
rubežią taip, kaip buvo prieš 
karę.

MĖ ODESSĄ.
Austrijos valdžia užginčijo 

paskalų, būk bolševikai atsiė
mę Odessų. Skelbia, jog tas 
miestas tebėra austro vokiečių 
rankose.

Lietuvos vėliavėlės
IĮ

veniman didžioje tautoje, nie
ko daugiau jai negali suteikti, 
kaip tik jos pakrikimų. Rusi
ja užtektinai parodė, jog or
ganizuotas soeijalizmas yra su
rėdymas, kurs ne tik yra ne
naudingas, bet ir be galo pa
vojingas bile kokiai tautai ir 
visoms tautoms.

prie prapulties kranto; tvar
ką jie pakeitė didžiausiu suiri
mu. Pirmas ją daiktas buvo 
pabaigti pasipriešinimą įsiver
žimui į šalį ir visiškai atverti 
šalį užkariavimui. Tą ką bol
ševikai padarė, kuoaiškiausia 
pasako p. Harold Williams sa
vo telegramoj jš Petrogrado 
prieš pat jo vokiečių užėmimą. 
Sako:

Rusijos fiziškas ■ ištižimas 
stebėtinai pilnas. Vienintelė 
šalies valdžia yra ypatingos 
rūšies tyronija, kurios likimas 
neužtikrintas. Toji valdžia ne
parodė jokio konstuktiviško 
gabumo. Ji tik sugebėjo su
mesti į katilą visus politiškus 
nuoveikalius ir civilizaciją Ru
sijos imperijos. Toji valdžia 
žadėjo naują augštesnę civili
zacijos formą. Kol kas mes to 
nematome. Mes matome tik 
skeveldus senosios Rusijos. Ū- 
kininkystė, komercija ir pra
monė yra suparaližuotos* S v ar-, 
blausieji šaltiniai medžiaginią 
reikmenų yra svetimose ran
kose.

Tokiu būdu pasirodė, jog ta
sai mokslas pasirodė nepritai
komu šiame pasaulyje, kur 
žmonės pasidaliję į tautas. 
Afarksas ir jo pasekėjai Rusi
joj sakė, jog pasekmingas pa
skleidimas to mokslo bile ko
kioje šalyje surevoliucijonuos 
visas kitas šalis. Bolševikai 
atidarydami savo šalies rube- 
žius, manė, kad ją idėja pa
sklis po Vokietiją ir Austriją 
ir jog tolimesnis veržimąsi Ru
sijon tuomet- nebus galimas. 
Gyvenimas parodė, jog toks 
manymas buvo tik sapnas. 
Proletariatas lengvai gavęs 
Rusijoj viršų nepadarė in- 
tekmės į drūtumą jokios “ka-’ 
pitalistiškos” šalies — užvis 
mažiausia atsiliepė Vokietijoj. 
Vokiečiij veržimosi pasididino, 
o nepasimažino. Be to Mark
sas manė, kad1 proletariato 
viršus turi padaryti galų po
litiškiems persekiojimams. Ru
sijoj taip neatsitiko. Proleta
riato valdžia, susidedanti iš 
sovietų tuoj griebėsi visokių 
persekiojimo formų, kurios 
tik žinomos Rusijos ir Vokie
tijos autokratijoms.

Trečias dalykas, kuriuo pa
sirodė netikumas to surėdymo, 
buvo tai neįstengimas įvykinti 
nei mažiausios naminės tvar
kos. Nuo pat bolševikų įsiga
lėjimo viešpatauja pilniausia 
netvarka. Vagystės, žmogžu
dystės eina be paliovos. Pra
monė sustojo, pamatas moder
niško socijalio surėdymo — 
transportacija — tapo sunai
kinta. Vienu žodžiu naujas 
surėdymas davė tą, kad vis
kas tapo suparaližuota. Ko 
tildai sovietai ėmėsi tame pa
rodė savo konstrūktivįšką ne
galę. Jiems pavyko tik įstum
ti tautą į netvarkų, iš kurios 
ji per daug gėntkarčių neišsi- 
krapštys.

Soeijalizmas ir marksizmas 
filosųfijos ir organizacijos 
žvilgsniu yra tas pat. Gerai 
buvo pasakyta, kad socijaliz- 
mui Marksas yra tas, kuo y- 
ra Danvin.evoliucijoniškai liy- 

Socijalizmas remia-

f 
I,

* ĄBostono didysis dienraštis 
Transcript pereitą panedėlį tu
rėjo svarbą ir indomą straips
nį antgalviu The Trial of Mar- 
xism in Russia — Išbando į’ ...
Marksizmo Rusijoj. Tą 
psnį čia ištisai paduodame P 

Jau pakaktinai laiko prabė
go, kaip bolševiką revoliucija 
įvyko Rusijos revoliucijoj, i- 
dant dalyką tyrinėtojas galėtų 
išreikšti savo nuomonę kaslink 
vaisią tos ypatingos valdžios, 
kuri dabar viešpatauja. Kaip 
žinome bolševikų valdžia pasi
laikė sau teisę viena atstovau
ti visas klesas ir jije nei nenu- 
davė, kad atstovauja daugiau 
kaip vieną. Tai buvo lapkr. 8 
pereitų metų,’ kuomet bolševi
kams pavyko nuversti Kerens
kį, o lapkričio 10 suvažiavo 
kongresan iš visos Rusijos ats
tovai Darbininką ir Kareivių 
delegatai— t. y. susirinko di
džioji taryba mažesniųjų dar
bininką tarybų sovietais vadi
namą. Leniną nuskyrė naujos 
valdžios premieru, o Trockį 
užsienio reikalą ministeriu. 
Sovietą valdymas todėl jau tę
sėsi puspenkto mėnesio. Ką 
:jie::myeikA^i^incipuį, kuriuo 
jie vadovaujasi ir ką davė ap
skritai visai Rusijai? Kaip sto
vės Sovietas istorijos šviesoj? 
Kaip jis užsirekomendavo pa
saulio tautoms, kurioms jau 
gal nusibodo senasai surėdy
mas ir gal jau juomi nepasiti
kinčioms dabar labiau, negu 
kitados, už sukėlimą baisios 
karės ?

j

Nereikia abejoti, kad Sovie
tą valdymas guldomas ant ide
alo. Bolševiką revoliucija, se
kusi didžiąją ankstybesniąją 
revoliuciją visos rusų tautos, 
buvo darbas svajotojų, o ne 
vien suokalbininkų arba kaba
los. Bet jų gražiausieji idea
lai ir tyriausieji tikslai, ini- 
mant ir atvirą diplomatiją ir 
tautą pat-apsisprendimą, jau 
buvo paskelbti laike visuotino
sios revoliucijos, kuri įvyko 
ankščiau. Bolševikai tik pasi
laikė tas gerąsias idėjas. Ją 
svarbiausias tikslas buvo už
grobti revoliuciją ir pabandy
ti valdyti visą šalį atsižvel
giant į proletarijatą. Tame 
darbe vadovauti bolševikai pa
siskyrė du vadu svajotoju — 
Leniną ir Trockį, kuriedu yra 
marksistai Jie ėmė vykinti 
gyveniman idėją, išdėtą Ka- : 
rolio Markso knygoj Das Ka- < 
pital. Markso-gi idėja yra ta, 1 
kad kapitalistiškoji tvarka yra : 
visiškai ir. nesutaikomai prie
šinga žmonių teisėms ir kad 
reikia daryti galą valdymui 
“buržuazijos” arba turinčią 
kapitalą arba priklausančių 
nuo jo; visos klesos ir luomai 
badu arba kitokiais prievar
tos būdais davaryti iki rank
pelnių klesos. Bolševikai sa
vo elgimais parodo, jog pilnai 
seka Marksą ir ją keturių mė
nesių''viešpatavimas yra pir
mas istorijoj išbandymas prak
tikoj Markso svajonių.

Žinoma nuo pereito lapkričio 
šitos idėjos buvo taikomos gy- 
veniman ir todėl jau galima ........
spręsti ko jos yra vertos kai- sį Markso doktrinomis. Neuž-

----- o-----

VĖL ŠAUDĖ Į PARYŽIŲ.
Subatoj išnaujo Paryžius bu

vo vokiečių bombarduotas to
li nešančia arrnota. 8 užmušė,. 
37 sužeidė.

ŽUVO ANGLIJOS LAIVAS.
Nedidelis Anglijos karinis 

laivas seredoje užėjo ant miną 
ir nuskendo. Prigėrė vienas 
oficieras ir 40 jurininkų

------o------
MAITINASI VIEN PIENU.

Brockton, Mass. —Fred B. 
Eldridge, gimnastikos exper- 
tas, ištisą kovo mėnesį mito 
vien pienu. Per tą laikų jo 
svarumas pakilo ant 12 svarą. 
Jis dar vien pienu maitinsis 
10 dienų, nes buvo pasiryžęs 
per 40 dieną nieko nevalgyti, 
kaip tik pienų.

KONFISKAVO DVARĄ.

Italijos valdžia konfiskavo 
von Tipritzo, buvusio Vokieti
jos Laivino ministierio, dva
rų ant salos Sardinijos. Dva
ras. vertas pusės milijono lirą.
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DARBININKAI LAIMĖTO.

Chicagos pakaunią darbi
ninkai susilaukė pagerinimą. 
Įvesta 8 vai. darbo diena, al
gos pakelto ir už vienodą 
darbų bus lygiai mokamo vy
rams ir moterims. Dar ir 
daugiau smulkesnių dalyką 
laimėjo.

Lietuvos vėliavėlės nedidelės ir parankios.
Kiekvienam susipratusiam lietuviui pridera tu

rėti savo tėvynės Lietuvos vėliavą, kuria galima 
būtų papuošti savo namus, ypač svarbiose mūsų 
tautai dienose.

Lietuvių draugiją Visokie apvaikšciojimai ir 
mass-mitingai negali būti be Lietuvos vėliavos.

Tautos Fondo skyriai, draugijos, pavieniai 
žmones gali gauti tikrą Lietuvos vėliavą, kurias 
vartoja-lietuvių valdžia Lietuvoje ir kurias užgyrė 
Am. Liet. Visuotinas Seimas.

Vėliavos yra 12 colių ilgumo ir 8 coliai platu
mo, žalios, baltos ir raudonos spalvų su žirgvai- 
kiu viduryje.

Parsidavinėja po 25c. ir pelnas nuo .ją eina Tau- . 
tos Fondam

Reikalaudami rašykite šiuo adresu:
TAUTOS FONDAS,

456 Gfand Str., Brooklyn, N. Y.

• *
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War saving Stamp 

issued by the 
United Statės 

Govermėnt.
Karės ženklelius, taip va

dinamus “WAR SAVING 
STAMPS” ir “THRIFT- 
STAMPS” galima gauti pirk
ti “Darbininko” administraci
jos ofise.

Pirkėjui duodame veltui cer- 
tifikatą, ant kurio reikia li
pinti nupirktus karės ženkle
lius..

Geriausias taupymo būdas. 
Patartina lietuviams pirkti.

Nupirkti ženkleliai arba pa
skolinti pinigai vyriausybei, 
neša 4 nuošimtį. Tai-gi, yra 
saugiau paskolinti Suvienytą 
Valstiją valdžiai, nė kaip lai
kyti kur paslėpus.

ženkleliai arbą “THRIFT 
STAMPS” parsiduoda po 25c., 
“WAR SAVING STAMPS” 
KOVO mėnesyje parsiduoda 
po $4.14.

Ją galite gauti KRASOJE, 
BANKOJE, “DARBININ
KO” administracijos ofise ir 
pas kitus agentus.

UŽTARIA MOONEY.

Prez. Wilson pasiuntė Califor- 
nijos gub. Stephens telegramų, 
kurioj prašo susimylėjimo ant 
nuteistojo miriop Mooney. 
Mooney yra teismo pripažiit- 
tas kaltu metime bombos į mi: 
nią laike Preparedness paroda- 
vimo liepos 22, 1916 m., kur 10 
žmonių užmušta ir 40 sužeista. 
Jo apkaltinime kilo neaiškumų 
ir prez. Wilson buvo pasiuntęs 
specialų komisiją ištirti. Toji 
komisija nepatvirtino, kad' 
Mooney kaltas, vienok (Kali
fornijos augščiausysis teismas 
atsisakė perkratyti bylą. Da
bar tik gubernatorius gali pa
leisti apkaltintąjį.
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PIGUS PRAGYVENIMAS.
Chinijoj pigiausias pragyve

nimas. Dabar ten už lc'. gauni 
4 kiaušinius,,už 15c. vištą, par
šelis 20c.

K« jie nuveikė per tą laiką. Po BOviehį nepasisekimas ir abeb 
teisybei jie atstūmė rusą tautą aai vykinimas soeijalhnno gy-

Ban. Juozas Kowaliauskas,
111 SALĖM STEEET, BOSTON, MASS

Visais reikalais kreipkitės pas mane, kiekvienam 
suteiksiu brolišką patarimą.

ginčijamu dalyku pasirodė, jog

/. v

TAUPYK PINIGUS PIRK
DAMAS WAR SAVING 
STAMPS. JŲ GALIMA 
GAUTI “DARBININKE” IR 
KITUR,

po stfcijalė'ir valdymo spėka.
A.

STREIKAS TEBSITĘSIA.
Kansas City. — čia yra su

streikavę skalbyklą darbinin
kai. Jų parėmimui sustreika
vo visi šio miesto unijistai. 
Streikuoja nuo pereitos seredos 
ir streikui galo dar nesimato.

REZIGNAVO.
Wil,mington, Dėl. — A. Vo

kiečių Susivienijimo preziden
tas rezignavo. Juomi buvo liu
teronų kun. S. von Bosse. Ve
lykų dienoj bažnyčioj pasakė, 
jog dėl gerovės savo parapijos 
rezignavęs^ A. Vokiečių susi
vienijimas buvo intarinėjamas 
vedime kaizeriškos propagan-

ŽUVO ADVOKATAS.

New Yorke advokatas H.
Hein šoko arba netikėtai 

iškrito per langą.šavo ofiso
ont dešimtą lubą buvusio ir 
užsimušė.

DIDELE SVARBA!
KURIE IKI ŠIO LAIKO NEAPLAIKE “QUES- 

TIONATRE,” nesėdėkite sudėję rankas, pakol “dėdė” 
pakvies jus, BET EIKITE^ LOCAL BOĄBD kuriame 
registravotės ir reikalaukite, kad dėl pripildymo, jums 
išduotų, nes jeigu jūs patys to nedarysite, apie jus 
kitas nepasirūpins. .

NOTARAS IR TAIKOS TEISĖJAS
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darni, jog mūsų didžiausia prie
dermė platinti katalikišką 
spaudą.

S. A. Drotvinas,
L. A. D. “Aušros” rašt.

ii flOb Boctan'o irt 
Udžia AnnLIrtrtdųR^

.. , / • ■ ■ 
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Pnfclished every Tueeday, Tburaday, ąnd Saturday by St

i į prof. Ąr Vąldi 
r _v iPį£&inazijos mokytoją 
J* Jąnyęi it prašytį vieną ir 
Mtai pmošti istorinį Lietu- 

iliustruojant jį 
4ąjforįįda iem^apiaiA; F 

4) Bavestr L. 5L Tarybos 
Prezidiumo- daliai Petrapilyj 
rūpintis paruošti etnografinių 
žemėlapių Bu tam tikrais pa- 
aiškiniinais.^ rBe to prašyti ir 
K. -Būgąįsu *J, Bagdobu apsL 
imti pasidarbuoti šitame daly-

- '1 
AŽ^yoį^lIdyinti irsavivalę 
f /^dybių projektai* j A

A u sitįo* ftibj pra*
dėti'*xongti Lietuvos valdymo 
ir ' jos į įąMvaldybib 
projektus. R. Skipičio pasiū
lymą apsvarsčius nutarta: A ir'T. Petkevičių, t

į^abicninkas.
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AR DĖTIES LIETUVAI SU 

RUSIJA.

“Santara,” organas Rusijos 
lietuvių liberalų partijos adv. 
Leono vedamos, viename ilga
me straipsnyje svarsto Lietu
vos dėjimąsi su Rusija. Štai 
kas ten sakoma prieš dėjimąsi 
su Rusija:

“Ką gali duoti Lietuvai ry
šiai su Rusija ekonominių 
žvilgsniu ir kultūriniu, kiek 
Lietuva bus apsaugota nuo 
savo artimiausių kaimynų, 
kurie labiausiai suinteresuoti 
Lietuvos globojimu. Pirmiau
siai privalome sau prisistaty
ti ekonominį Rusijoj padėji
mą po karės. Jos pramonė ir 
ūkis bus visai pairę. Ant sa
vo pečių ji neš milžinišką ka
rės paskolą, kuri gali dvigu
bai, o gal ir trigubai padidin
ti jos biudžetą. Jos ekonomi
nėms gėrybėms naudotis ir 
padėti jai ekonomiją tvarky
tis atsiras daug neprašytų tal
kininkų, kurie šeimininkaus 
Rusijoj tur būti nelabai tesi- 
varžydami. Tai-gi eidami fe- 
deracijon mes imsime ant sa
vęs ir dalį tos naštos, kuri 
teks ekonomijos žvilgsniu 
Rupijai kelti. Ką mes gauna
me už tai? Man roods, kad 
nieko. Pati ekonominiai nu
varginta, pati neturtinga jie- 
gomis, ji ne tik negalės padė
ti mums atstatyti Lietuvos, 
bet greičiau trukdys laisvą 
mūsų plėtojimąsi. Mūsų pa
dėjimas bus toks, kad mes 
priklausysim nuo dviejų po
nų: pačios Rusijos ir tų, ku
rie joje šeimininkaus. Įeida
mi Rusijos federacijon mes 
nustosime teisės daryti pre
kybos sutartis, o toji laisvė 
galėtų būti mums labai nau
dinga, ypač turint omenyje, 
kad Lietuva yra tarp dviejų 
valstybių, iš kuriij viena tur
tinga žalia medžiaga, o antra 
turi puikiausiai išbujojusią 
pramonę. Tas mūsij šalies 
padėjimas yra dideliu mūstj 
privalumu, kurio mes neap-Į 
galvotai neturėtumėm išsiža
dėti. Jeigu gi Rusija mus pa
liktų laisvę daryti prekybos 
sutartis, tai mes jau būtu
mėm susirišę su ja ne federa
cijos, o konfederacijos ry
šiais. Toliau pasižiūrėkime, 

, koki gali būti į mus kultūrinė 
Rusijos' įtaka, ką mes galėtu
mėm pelnyti iš jos kultūros 
žvilgsniu. Į tai geriausiai ga
lime atsakyti įsižiūrėję į da
bartinį mūsų padėjimą. Jau 
lietuviai dabar neva “moko
si” iš rusų to, ką patįs rusai 
labai blogai išmoko iš vokie
čių, anglų ar kitur. Kam 
mums naudotis rusų tarpinįn- 
kavimu, ir tai labai blogu, 
kad mes patįs galėtumėm 
semti kultūros iš pirmų šalti
nių, nes esame daug artimes
ni Vakarij Europai, negu pa
tįs rusai. Be to, tas^kultūri- 
nis nihilizmas, kuriuo ap
krėsta didelėj dalyj ir ‘rusų 
inteligentija jau ir dabar žy
miai įsisunkė lietuvių visuo
menėm Reikėtų galvoti apie 
tai, kad kuogęeičiausiai ją 
nusikračius, kad išsigydžius 
nuo vienos didžiaųsii) mūsų li- 

’ gų” ■

Po šito argumentuoja už dė- 
jimąsi su Rusija. Rašo: 

“Bet yra argumentų ir už.

y

c

4

t

Kiekvienam aišku, kad kleri
kalai labai kliudys demokra
tiniam Lietuvos, plėtojimuiši, 
kad pradžioj jie greičiausiai 
galLbūti šalies šeimininkais. 
Galima bijoti,^kad klerikalų 
pastangomis Lietuva bus į- 
trankta katalikiškos popie
žiaus politikos sūkurin. Ne
noromis kįla mintis, kad rusų 
demokratijai mes turėtume 
gerą talkininką kovoj su mu
šu klerikalais. Bet jeigu jau 
statyti šitą argumentą, tai ar 
nepareitų kartais padaryti 
tam tikro vertybių perkaino
jimo demokratizmo ideologi
joj. Juk klerikalai tada tu
rės pasisekimo, jei gaus pas
pirtį pačioj liaudyj, o su liau
dies .tamsumu ir tikybiniu fa- 
natingumu galima kovoti |ik 
organingu darbu pačioj liau
dyj, o ne išviršine priespau
da. Priespaudos keliu einant z 
kovoj su klerikalizmu galima 
pasiekti visai nelaukti} rezul- 
talų. Užuot išnaikinę kleri
kalizmą galime padaryti “ka
talikybės kankinių,” kurie 
dar labiau stiprins klerikaliz
mo pozicijas. Tai-gi matome, 
kad naudingumas federacijos 
su rusais yra labai problema- 
tinis. Todelei pirmiausiuoju 
uždaviniu mūsų dabarties mo
mentu privalo btūi kova dėl 
nepriklausomybės. O turėda
mi ją galėsime pagalvoti ir a- 
pie tai, su kuria iš kaimynių 
tautų mums btūų patogiausia 
palaikyti artimiausi santy
kiai. ’ ’

Tai-gi čia autorius išlenda 
savo baubu — klerikalizmu. 
Perdrąsiai autorius sako, būk 
kiekvienam aišku, kad klerika
lai labai kliudys demokrati
niam Lietuvos plėtojimuiši. 
Pirma, nei santariečiai Rusi
joj, nei jų vienminčiai sanda
riem iai Amerikoj neparodė, kur 
tie klerikalai. Katalikiškos vi
suomenės priešakyje mes ma
tome krikščionis demokratus. 
Štai Amerike krikšč.-deifr. su 
taut.-demo. vienu balsu seime 

į priėmė rezoliucijas, liečiančias 
valdvmosi Lietuvos forma. JeiV v

tarpe lietuvirj būtų klerikalų, 
tai jie def savo gero varytų a- 
gitaciją už dėjimąsi su Lenki
ja, nes vargu rasime tautą, kur 
klerikalizmas būtų stipresnis, 
kaip lenkuose. Gi apie dėjimą
si su lenkais niekam iš lietuvių 
nei nesisapnuoja.

Lietuvių katalikiškoji visuo
menė nebijo dėtis su latviais, 
kurie yra protestonais, nebijo 
nei estų, nei finų, nei švedų; 
nebijoti} rištis su tomis tauto
mis, dėl jų protestantizmo. 
Lietuviai katalikai nenori dė
tis su lenkais, su vokiečiais bei 
rusais dėl pavojaus lietuvys
tei.

Matyt santariečiai bijo kata
likystes, o ne klerikalizmo. Jie 
užsimena apie dėjimąsi su ru
sais, nes jiems išrodo, kad tu 
rės iš jų gerus talkininkus prieš 
katalikystę. Turime čia paste
bėti, kad Rusija galės būti dar 
labiau klerikališka .ir lietuviai 
susidėję su ja turėtų vargo su 
tuo klerik&lizmu.

Tai-gi iŠ teisybės pas mus 
nėra klerikalų, bent tokių, ku
rie bent kokią rolę loštų visuo
menės gyvenime. Svetimtau-.. 
čių mokslo vyrai, kurie prieš 
karę lankydavosi Lietuvoj, dy- 
vyd’avosi Lietuvos dvasiškijos
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Hąrikalus, tai jų rikimuriD 
fihončs nesiskaito. j
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^iam^ nuineryje sMiyttiiai: 
tas ištraukų iš’ Rusijos. ldetuT 

. vių Tarybos jorate
ĮtoųJ* ptytiaįs koS riM 

/ naudingą -ir be 
parijąbuvo pradėjus 
'ba. Lietuvos reikaluose. ’ Toji 
Taryba buvo taip sakant nu- 

■ garkauHu irsmegenimsnervien 
Rusijos /lietuviu bet ir 
lietuvių tautos. Kaip žinome 
budeliai bo^evikat sūareštąvčr 
tą Tarybą ir jos narius pūdo 

' / kalėjime. Tarybos narys J.’ 
Jablohskis, garsusis inūsų kal- 

, bininkas, yra ligos pakirstas, 
ir vargu perneš kalėjimo bai
senybes. Mūsų socijalistai-bol- 
ševikai užsitraukė ant savęs 
Kaino žymę ir amžiną panieką 
nuo lietuvių tautos.

■ o--------

“Laisvė” štai pacitavo iš 
vokiečių socijalistų organo 
“ VorWaerts”rapie tai;kad Lie
tuva atkartotinai reikalavo, 
kad) Vokietijos valdžia pripa
žintų ją neprigulminga, bet 
Vokietija dėlto reikalavo tam 
tikros sutarties kaslink ka
riuomenės, muitų, geležinkelių 
ir finansų. Paskui “L.” sako, 
kad Vokietijos valdžios reika
lavimus lygus.pasakymui: “jei 
nenori, kad aš tave' visai pa
smaugčiau, tai atiduok man 
visas savo brangenybes.” Na, 
o Grigaitis per “ Naujienas 
visa gerkle rėkė, kad vysku
pas Karevičius parduoda Lie
tuvą kaizeriui. Apie tai soci- 
-jalistai išleido lapelius su vi
sokiais gatviniais riksmais. 
Vadinasi tūli socijalistai dar 
supranta, kad kaizeriui nerei
kia klaustis nei vyskupo Kare
vičiaus, nei kito ko, kad sa
vintis Lietuvą. Matyt, Grigai
tis, eisdamas šmeižtą ‘ant 
vyskupo Karevičiaus, parodė 
turįs gero asilo išmanymą.

------ o—

“Garsas” teisingai pastebi, 
kad “Tėvynė” turi gerą apeti
tą ant informacijų biurų. Ji 
perdaug. ‘ ‘ragauja” ir kitų pa
našių, dalykų. Ar neingvs ji 
dėlto vidurių negalių. ___

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

Socijalistai išsijuosę niekina 
ir juodina per savo Šlamštus ir 
spyčius Am. Liet. Visuot. Sei
mą. Visiems geriems tėvynai
niams ypač seimo delegatams 
proga nušviesti dalykus, kaip 
ištikro buvo, kad tokiuo būdu 
parodyti kuoplačiausioms mi
nioms cicilikų niekingumą.

------o------
‘ ‘ V. L. ’ ’ iš to, kad Seime ka- 

talikų kandidatas į pirminin
kus gavo 641 balsų, o tautinin
kų 361, išveda, jog katalikų 
ir tautininkii sroves netoli ly
gybės skaičiuje. Na, dabar 
tegu “V. L.” palygina sroves 
pagal skaičių viešų įstaigų — 
bažnyčių, mokyklų, pagal su
dėjimą aukų karės nukentėju
slėms ir tt.

-------- O--------

‘‘Ateityje” įvyko permainos. 
Buvusis redaktorius J. Stri
maitis išvažiavo į farmukę, o 
jo vietą užėmė K. Norkus, ne- 
zaležninkų organo redaktorius. 
Pirmiau “Ateitis” buvo soci- 
jalistiška. dabar nezaležnin- 
kiška.

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

“Vienybė L.” rašo, jog Ko
lumbo Vyčių fondan aukuoja 
asmenys. visoldų tautų, tikybų 
ir įsitikinimų, nors Kolumbo 
Vyčiai tai katalikų organizaci
ja, O girdi lietuvių katalikų 
vadai žegnojasi nuo susijungi
mo su liberalais šelpimo-darbe. 
Meldžiamieji, čia sau kailį pe
riate. Ar jūs nebijotės ištolo 
Tautos Fondo?

z
-------o-------

Tautininkai jau ima pripa
žinti, jog negerai pasielgė pa

sistatę Seime prieš maldę*;
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VYRlAUSIOg TARYBOS ^08 tikslui,
’ y" :
' Ardymas ir žudymas ka
ro palydovai pavergė esmę 
trėjįeins puse.wti| ir Šfab* 
dienp|skuWaj 
neapykantos spaznioj..■ Prisi- 
kėntęs žmogus nervingai dairom 
Ai ir " ištrbškūsiomis 
JeŠko* W$yb§&: ir .tvarkas. 
alintos valstybės, nuvargusi 
žmonija i^Škę taikos. _ '

Artinasi pasaulio taikos va
landa. ". -

Sustosiu! ties griuvėsiais il
giausiai kauptųydvasios ir me
džiagos gėrybių. Bet nenusi- 
minsim. Globosim likusius 
mūsų jninties ir grožio turtus. 
Meile'apgaubsim savo artimą 
ir savo kraštą. Naujai pasiry
žę stoti sutartinai į darbą, im
sim toliau ugdyti savo amžiną 
gyvybę;

Daug yra, kas7 nori mus sa
vo tikslams suvartoti, dar-gi 
pavergti. Ieškodami savo lai
svės, turime prieš juos atsis
pirti. Aišku — tik jungtomis 
pajėgomis laimėsim.

Ir, rodos, supratome tat.
< Didžioji Lietuva, remdama
si Lietuvos reikalais ir visuoti
nu lietuvių siekimu,, žodį pa
sakė. Jinai tarė: Laisvam Lie
tuvos ūgiui reikalinga yra su
daryti iš jos nepriklausoma, 
demokratingai sutvarkyta val
stybė. Didžioji’Lietuva pave
dė savo išrinktajai ir visų pri
tariamai Lietuvos Tarybai iš
vaduoti Lietuvą, iškovoti jai 
laisvę.

Dabar jau Lietuvos Nepri
klausomybė tegali būti .vienin
telis darbo ir kovos obalgis 
kiekvienam lietuviui.

Rusijos lietuviai, penkių 
partijų sutarimu, Didžiosios 
Lietuvos obalsį pakėlė ir eina 
jai talkon. Lapkričio mėn. 18 
d. Voroneže Rusijos Lietuvių 
atstovai sudarė Lietusių Vy
riausiąją Tarybą Rusijoj ir, 
pavesdami jai vadovavimą 
Rusijos lietuvių politikos gy
venimui, pasakė: Lietuviams 
žengiant prie nepriklausomos 
demokratinės Lietuvos respub
likos, Lietuvių Vyriausiosios 
Tarybos Rusijoj didysis darbų 
tikslas yra nepriklausomos 
Lietuvos Valstybės atnaujini
mas.

Lietuvos nepriklausomybės 
reikalavimas yra didžiausias 
reikalavimas, kurį nuo šios 
dienos visi Rusijos lietuviai 
visose savo rezoliucijose turi 
statyti.

Artinasi taikos valanda.
Tat reiškia — ateina valan

da, kada valstybių sakytieji 
karo metu pasižadėjimai — iš
vaduoti pavergtąsias tautas — 
turės būti įvykdyti. Įvykdys 
tiems, kurie mokės savo rei
kalavimus statyti ir ginti, ku
rie reikš sąmoningos tautos su
tartinę valią. Tam tikslui rei
kia stiprių organizacijų. Dvi 
jau turime — Lietuvos Tary
bą, kuri reiškia Didžiosios Lie
tuvos valią, ir Lietuvių Vy
riausiąją Tarybą Rusijoj, ku
ri reiškia Rusijos lietuvių va
lią. Abidvi yra pasiryžusi žū
ti arba Lietuvai nepriklauso
mybę iškovoti. Ir jūs Rusijos 
lietuviai, kiekvienas skyrium 
ir visi drauge pasisakykite: 
žūsim, bet Tėvynei laisvę iš
kovosimi

Talkon visi Didžiosios Lie
tuvos pradėtajam darbui I 

Meskim ant taikos sąlygų 
svarstyklių paskutinį ir sva
riausią Lietuvos žodį.

Voronežas, 
gruodžio m. 1 d.

IŠTRAUKOS Iš ANTRO TA
RYBOS POSĖDŽIO PRO

TOKOLO.

Istorinės, etnografinės,, eko
nominės ir politinės medžiagos 
rinkimas ir žemėlapių gamini
mas.

St. šilingas praneša'apie bū
tiną ir neatidėtiną reikalą uo
liai ruoštis prie būsimojo Tai-

'' i ■ ■ -k''

pranešėjo nuomone, reikia: 
- kiek 'galima yL
s«s Rusijos, Amerikos; užriė- 
iiio ir Didžiosios Dierisyps (ir 
^aŽošios,' jei būtų) .rezoliūci- 
jW pėr seimas, koitfer^ęijąą 
B suvažiavimus - sudarytas, 
taip-prft memorąndumūą ir M*

A T.Ar

? 2) sudaryti trumpą Lietuvos 
istorijos konspektą,' kuriame 
būtų išdėstyti visi istoriniai 
faktai, iŠ kurių matyti, kad 
lietuviai visuomet gynė Lietu
vos savistovybę; duoti tiems 
istoriniams faktams paaiškini
mų, paremiančių Lietuvos ne
priklausomybės idėją; sudary
ti ekonominį Lietuvos kon
spektą, kuriame būtų parody
tos ekonominės Lietuvos pajė
gos ir padarytos tam tikros iš
vados, kiek ekonomijos žvilg
sniu Lietuva gali sudaryti ne-1 
priklausomą valstybę (šalies 
pajamos ir išlaidos —biudže
tas, — bendras medžiaginis ša
lies turtas, žemės gelmių tur
tai, prekyba, pramonė, žemės 
ūkis, amatai, uostai, upių na
šumas, bendras ekonominio 
gyvenimo intensingumas, per
spektyva į artimąją ateitį);

4) sudaryti žemėlapių eilę; 
a) istorinių, — kuriuose būtų 
parodyta istorines evoliucijos 
procese (lenkų aneksijos pietų 
Lietuvos, visi trys Lietuvos 
padalinimai, Prūsų Lietuva, 
administratyviniai rusų keiti
mai—Lietuvos skaldymas gu
bernijomis — prieš ir po. Vie
nos Kongreso); b) etnografi
nių, — kuriuose būtų suvarto
ta senoji ir naujoji etnografinė 
medžiaga (vien kalbos pagrin
dų ir etnografijos pagrindu 
plačioj šito žodžio prasmėj — 
kalba, būdas, papročiai ir tt.); 
c) mūsų dabar jau reikalauja
mos ir ginamos Lietuvos—pa
gal formulos — etnografinėse' 
(ne vien kalba) iš seno lietuvių 
gyvenamų žemių sienose su 
reikalingomis ekonominiam 
gyvenimui korektyvomis (čia 
turėtų būti, du žemėlapiu — 
minimumo ir maksimumo);

5) surinkti visus aktus ir o- 
ficialinius pareiškimus, karo 
metu valstybių paskelbtus, 
kuriuose liečiama tautų ateitis,

. Lietuva ir Lenkija.
į 6) surinkti medžiagos apie 

lenkų politikos žingsnius dėl 
Lietuvos karės metu.

Visa tai, pranešėjo nuomo
ne, reikalinga, kad dabar jau 
visos lietuvių organizacijos ir 
atstovai, ypač užsieniuose, tu
rėdami aiškias direktyvas, ga
lėtų maž-daug vienodai Lietu
vos klausimą aiškinti ir, rem
damiesi medžiaga, galėtų tiks
liau informuoti Europos ir A- 
merikos. visuomenę,* užkirsti 
kelią Lietuvos laisvės prieši
ninkams. Ypač svarbu surink
ti ekonomines žinias ir politi
nio lietuvių judėjimo istoriją 
pastaruoju dešimtmečiu, ka
dangi iki šiol,, ypač Šveicari
jos lietuviai (J. Gabrys) kėlė 
aikštėn daugiausia istorijos 
praeitį ir be to darė stambių 
klaidų, kurios kartais net duo
davo nelietuviams progos įta
rinėti lietuvius imperializmu ir 
agresingumu.

Pranešimą išklausiusi ir ap
svarsčiusi L. V. Taryba nuta
rė:

1) Pavesti L. V. Tarybos 
Prezidiumo ddliai Petrapilyj: 
a),surinkti medžiagą dėl poli
tinio lietuvių judėjimo istori
jos, ypač pastaruoju dešimt
mečiu; b)murinkti aidus ir o- 
ficilinius valstybių pareiški
mus, karės metu paskelbtus; 
o) surinkti medžiagą dėl lenkų 
politikos Lietuvos Jdaušime;

‘ 2) Prašyti Agranomijos Sek
cijos prie Centro Komiteto 
“Lietuvių Draugijos, n. d. k. 
s.” bendradarbius V. Petrulį ir 
P. Variakojį pariloštį ekonomi
nį Lietuvos konspektą, Ilius
truojant jį tam tikrai ekonomi
niais Lietuvos Žemėlapiais;

, — -• *

BUENOS AIRĖS, 
ARGENTINA.

Didžiausia mūsų priedermė.
Susitvėrę L. A. D. “Ąušrą” 

, ir prasidėję katalikiškos litera
tūros platinimą, . kviečiame 
kiekvieną į talką. Ypač tuos, 
kurie jau šiek-tiek supranta 
spaudos verfę ir reikalingumą 
ją platinti. Beabejonės kiek
vienas sveikai protaujantis ma
to, kaip čia lietuviai yra toli 
nukrypę nuo tiesos kelio, atsi
tolinę nuo šv. Bažnyčios, už
šalę tikėjime, ištvirkę, apsi
leidę, o kaikurie net ir lietu
vystės užsigynę. Nebūt taip 
atsitikę, jei lietuviai keliauda
mi į šią laisvės šalį, būtų radę 
lietuvį kunigą. Bet kadangi 
čia nėra nei savo dvasiškijos, 
nei savos svietiškos inteligen
tijos, tad) įvairios rūšies ciei- 
likai suklaidino didesnę dalį 
lietuvių, kurie 1905 m. Rusijos 
valdžios vejami čia atsidangi
no. ' '

Cicilikų tikslas buvo ir tebė
ra, prisidengus darbininkų 
“užtarėjų.” vardu, klaidinti 
ir ątitraukinėti žmones nuo ti
kėjimo. Pradėjo tą biaurų 
darbą, gyvu žodžiu, paskui su 
pagelba bedieviškos spaudos ir 
ne vieną atitraukė nuo doros 
kelio. Šimtus mūsų brolių pa
darė nelaimingais įštumdami į 
bedievybės ir ištvirkimo šliu- 
kyną.

Dabar vienok katalikai jau 
pradeda atbusti-susiprasti. Da
bar mūsų katalikų priedermė 
yra suteikti nupuolusiems pa- 
gelbą išeiti iš to sunkaus pa
dėjimo, ir parodyti tiesos ke
lią.

Didžiausia mūsų priedermė 
dabartiniu laiku yra, platinti 
visu uolumu katalikiškąją 
spaudą. Nes tiktai per spaudą 
mūsų broliai supras, kad krei
vais keliais eina, pamatys sa
vo klaidas ir ras tinkamus nu
rodymus ja satitaisyti, ir vėl 
taps ištikimais Bažnyčiai ir 
Tėvynei. Dabar turėdami tam 
tikslui įsteigtą “Lietuvių Ąp- 
švietos dr-ją Aušrą,” nesunku 
mums bus tas atsiekti. Aš ti
kiu, kad po mūsų kolonijas 
jau randasi šiek-tiek susipra
tusių lietuvių, tečiaus savo vei
kimo dar neparodo. Tatai čia 
kaip tik ir yra proga iy net bū
tinas reikalas kiekvienam pri
sidėti prie taip reikalingo dar
bo, platinimo katalikiškos 
spaudos. Tam tikslui visųpir- 
jniausiai yra reikalinga, kad 
kiekvienoj lietuvių kolonijoj 
gyvuotų ‘ ‘ Aušros ’ ’ skyrius. 
Reikalinga, kad kiekvienas 
skyrius išsirašytų nors šiuos 
laikraščius: “Draugą,” ‘‘Gar
są,” “Žvaigždę,” “Moterų 
Dirvą,” “Tautos Rytą,” “Vy
tį,” o labiausiai tai “Darbinin
ką,” kuris yra leidžiamai pa
čių darbininkų it daugiausiai 
rūpinasi jų reikalais. 
t Darbininkai suispažinę su sa

vo reikalais, nesiduos jau dau
ginus bile valkijozui suvadžio
ti. Bet nuolat gaudami nau
dingų patarimų ir gerų nuro
dymų, žengs prie savo būvio 
pagerinimo. O iš to aišku, kad 
nauda bus mūsų broliams dar
bininkams.
- Tad į darbą veiklaus, atimti-
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Sudaryti tam tikrą komi
siją Maskvoj kuriai ir pavapi: 
a) rinkti valdytiio ir ąarivąl- 
dybės medžiagą, 
mą į Vakarų Europog kohsti- 
tucijaa .. jįfc jAuomią 
niečiųgiuniifamų konstitucijų 
projektia; b) kiek' galima 
derinti ruošiamus projektus su 
senovės lietuviųnustatytais 
pagrindai^ mktįiais * Lietu- " 

. P 
Mitiuaife paklėsti: 

P. Leoną.. T* Petkėvičnū 
Jablonskį, A. Valdemarą,H‘J< 
Jonyną,' kunri^aukŠtįr * 
ŠaBBūskįJJBagdbiią ir 
R. .. A; v?V .

* 3) Pakviesti nuolatiniais ko
misijos ^endradąfc'biMs su tam. 
tikru atlyginimu Jablonskį
• ’TlT ' TV JL*l ' ■ - ■ . * V v

v

ARGENTINOJ NETVARKA.
Šiais laikais Argentinoj di

delė netvarka. Darbų mažai ir 
uždarbiai maži, o pragyveni
mas kaskart eina vis brangyn. 
Kažkuriose dirbtuvėse buvo 
streikai, bet retai kur laimė
jo.

Taip dalykams stovint, lietu
viu gyvenimas ir-gi pakriko, 
nes nieks nėra užtikrintas dar
bu, nei gyvenimo vieta. Šian
diena darbi ir gyveni čionais — 
o rytoj kaę-žin kur. Tas truk
do draugijinį judėjimą, nes da
bartiniu 'laiku kaikurių drau
gijų neįvyksta net nei susirin
kimai. Labiausia, kad “Ar
gentinos Lietuvių Dr-ja” ir-gi 
nustojo veikus. Nors ir sunkūs 
laikai, tečiaus, nesigalint 
triūso, galima būtų šį-tą dau
ginus nuveikti. Užsnūdus cen
trui—užsnūdo ir skyriai, o juk 
tai darbas svarbus.. -

Darbininko Sūnus.
<s

HARRISON IR KEARNĖY, 
N. J.

LDS. 15 kp. 24 d. kovo buvo 
surengus prakalbas. Kalbėjo 
gerb. K. Pakštas. Aiškino apie 
tautos reikalus. Taip-gi nema
žai aprašė apie dabartinį Ru
sijos padėjimą ir jos nevarką. 
Tada vienas bolševikas klausė 
faktų, girdi neteisingai kalti
nąs bolševikus. Gerb. kalbėto
jas kai ėmė verstkfaktus, tai 
bolševikas iš nekantrybės, kaip 
jautis baubdamas per duris 
smuko. Paskui K. Pakštas pa
geidavo, kad šioje kolionijoje 
reikia suorganizuoti Tautos 
Fondo skyrių. Visi pritarė. Ta
po suorganizuotas skyrius su 
12 narių. Išrinkta valdyba: 
Pirm. — K. K. Mečioms, rašt. 
- - M, Kauklvs, kasierius — A. 
Gerulaitis. Reikia pažymėti, 
kad šių dviejų ko.lonijų katali
kiškos organizacijos pradėoj 
veikti sparčiau.

Šarlak-Hoimsk.

* NEW HAVEN, CONN.
Kovo 24 d. LDS. 28 kuopa 

laikvtame mėnesiniame susi- v

rinkime nutarė statyt scenoje 
veikalėlį “.Žmonės” po Velykų 
trečią nedėldienį 7 vai. vakare, 
t. y. 21 d. balandžio. Rolės ta
po išdalintos. Draugijų bei 
kuopų meldžiame ant viršminė- 
tos dienos nieko nerengti, o a- 
teiti.pas mus dalyvaiit viršmi- 
nėtam vakarėlyj.

Be teatro bus ir šiaip įvairių 
pamarginimų. Dėdė" Jackus ir
gi yra užprašytasc atsilankyti 
su savo lekcijomis. Tikimės, 
kad jis papasakos ką naudingo 
ir pamokinančio.

Teatras bus bažnytinėj 'Sve
tainėj po'No. 295 St. Jobu st, 
New Haven, Co.

Praneša Rašt.

r
♦

Aukokite į Tautos 
Fondą.
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Rengiama Balandžio-April 21,22,23,24,25,26. ir 28 dienose,

Šv. Petro parapijos pobažnytineje
V

West Fifth Street,

į

I

I

*
BALANDŽIO 21 DIENĄ, NEDĖLIOJ, MON- 

TEĘLO, MASS. MOTERŲ SĄJUNGOS 15 KUOPA 

IŠPILDYS PUIKŲ IR ŽINGEIDŲ PROGRAMĄ, 

SUSIDEDANTĮ IŠ DAINŲ, TEATRO IR KITŲ 

ĮVAIRUMŲ.

PROGRAMAS

F J

t
•• Ą.-

1918 metais
1

1 
f M

*

Įžanga visiems i pirmąjį vakarą 15 ir 25 centai.

PRADŽIA LYGIAI 7:30 VAL. VAKARE.
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South Boston, Mass.

Parodos Skyriai
1. MEZGINIAI, SIUVINIAI, JUOSTOS.

2. DROŽINIAI IŠ MEDŽIO.

3. ĮVAIRIAUSI PIEŠINIAI.

4. TECHNIŠKI SPAUDOS DARBAI.

5. MECHANIŠKAS SKYRIUS.

6. IŠ LIETUVOS ATRĖŽTI DAIKTAI.

7. VALGIŲ IR BLAIVIŲ GĖRIMŲ ŠTALAS.

/ 8. MARGUMYNAI.

Balandžio 21 d. 
Montello, Mass. Moterą Sąjun

gos kuopos vakaras.

Balandžio 22 d.
Išdirbinių Paroda

Nuo 7:30 vai. vak. iki 11 nakties.

Balandžio 23 d.
Išdirbinių Paroda

Nuo 7:30 vai. vak. iki 11 nakties.

Balandžio 24 d.
Moterų Są-gos 13 kp. vakaras.

Nuo 7:30 vai. vak. iki 11 nakties.
------ 0------

Balandžio 25 dieną 
Išdirbinių Paroda 

Nuo 7:30 vai. vak. iki 11 nakties.
----- -o------

Balandžio 26 dieną 
Išdirbinių Paroda

Nuo 7:30 vai. vak. iki 11 nakties.
—0-----------

Balandžio 28 dieną
Lietuvos Vyčių 17 kp. vakaras

RAULŲ KOMPANIJA.
-------o-------

Įžanga 
Paprastais parodos vakarais 
ir į prakalbas visiems 10c.

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

Nedeliomis Balandžio 
21 ir 28 dieną 

Įžanga 15, ir 25 centai.

r ■ « ———

Antras Vakaras
BALANDŽIO 28 DIENĄ, NEDĖLIOJ, SO., 

BOSTON’O LIETUVOS VYČIŲ 17 KUOPA PA
STATYS NAUJĄ IR, NEPAPRASTAI GRAŽŲ 
VEIKALĄ, APIE KURĮ PLAČIAU PATYS Į MI

NĖTĄ VAKARĄ ATĖJĘ PATIRSITE. BUS 
TAIP-GI DAINŲ IR KITOKIŲ PAMARCįĮNIMŲ.

ĮZAN GA VISIEMS Į ANTRĄJĮ VAKARĄ 15 IR 25 CENTAI.

, /

PRADŽIA LYGIAI 7:30 VAL. VAKARE.

o

9

?

Parodos Komisija
1. JONAS E. KAROSAS

2. A. KAZLAUSKIUTĖ

3. A. F. KNEIŽIS

4. K. PETRAIČIUTĖ

5. M. BRIKAITĖ

6. O. STANIULIUTĖ

7. O. MEŠKAUSKAITĖ

8. S. GECIUTĖ

9. K. ZUBAVIČIUTĖ

10. O. JANKAUSKIENĖ.
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Visus kviečiama | parodą atsilankyti ir paremti gerą darbą
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‘PROTOKOLAS ( 
JL D. 8. Connecdacui kuopv»^ 

1-mo suvafiavimo.
LD§. įį* *

baistėig&^Ann* \
įvyko 24 Ą kdvo, 1918, 

Hartfprd, Conn. ? - r. .-, . /
SuvažUvįmQ atidare sti .mal- ' ; ■ 

Ida vįe$n&a ,6; fooĮjįe .
kas X Laučka. Paaiškino, kad 
ta/siįsiv^iayimąs į-
steįį^ia'® S. Qoįiii..,. Apskritį. 
.Suvąžiayįmp, vedimui iš.riiiktq. 
valdyba:, pįmp Š, Danaitis, 
Tąšt. — Ąt X Paleckis. *

Delegatai atvyko nuo sekan
čių kuopi?:.
■' 5-kp. Waterbury, Ųt.; S. Ba
naitis ir B. Gauranskas.
1 6 kp. Hartford, Ct.: X Lauč- 
kaj J. Grūstas, JĄ Mikalaus
kas, A. Kučas/ X Balčiufias, , 
A* Alubeskis, K. Tamošiūnas 
ir A. Paleckis.

36 kp.:: New Britain, Ct.: X 
Poškus, A. Gurskas ir M. Ne- • 
vulis

54 kp So. Manchester, Ct.:
P. Vasiliūnas.

Nedalyvavo 28, 33, 44 ir 68 
kuopos, bet manome vėliaus 
prisidės.

Tapo užklausta visų ar rei
kalinga suorganizuoti LDS. ap
skritis. Vienbalsiai pripažinta, 
kad reikalinga; pasipylė iš at
stovų aiškinti apskričio naudų 
ir reikalingumų,

čia tuoj kįla klausimas ko
kias duokles turėtume užsidėti 
palaikymui apskričio, tas ati
dėta iki sekančiam suvažiavi
mui. Dar vienas suvažiavimas | 
nutarta laikyti prieš Seimų.

Įsakyta valdybai kreiptis lai
škais j visas Apskr. kuopas, 
kad prie sekančio suvažiavimo 
prisirengti} su pilnais rapor
tais:- skaitliu narių ir abelnai 
kuopų veikimu. "

Apskričio suvažavimai nu
tarta laikyti du sykiu per me
tus.

įnešta, kad būtų aprube- 
žiuotas skaitlius delegatų siun
timo j apskričių suvažiavimus. 
Tas atidėta sekančiam suvažia
vimui; laikinai palikta liuosai, 
kiek kuri kuopa nori, tiek ga
li siųsti.

Nutarta, kad apskričio val
dyba sužinojus, kurios kuo
pos dar nėra-išpildė Centro iš
leistų “Amatninkų Blankų,” 
paragintų tų išpildyti.

Nutarta, kad apskričio rast, 
nupirktų knygų dėl protokolų.

Kįla klausimas, kaip ir ko
kiu būdu galima sužinoti už 
kiek lietuviai yra nupirkę S. 
V. “Liberty Bond” ir.W. S. S. 
Po trumpam apsvarstymui, pa
sirodė, kad tas bus tinkamiaus 
užsiimti sužinoti T. Fondui, o 
ne LDS.

Dar iškįla klausimų apie mū
sų organizacijų LDS., kaip ji 
galėtų ir kokiomis išlygomis 
prigulėti i A. F. of Labor. Bet 
neatsiradus aiški ųinformacijų, 
atidėta.

Apart delggatų dalyvavo ir 
svečių būrelis. Jau baigiant, 
atsilanko dvasiškas vadovas ir 
narys LDS. gerb. kun. J. J. 
Ambotas. Pasakė dailių prą- 
kalbėlę, ragino prie gyvesnio 
veikimo, prie kiekvienos pro
gos skleisti savo organų “Dar
bininką” ir jo leidžiamas kny
gas.

Sekantis Apskr. suvažiavi
mas bus New Britain, Conn. 
Valdyba išrinkta iš ypatų: 
Pirm. — S. Danaitis, 797 Bank 
St., Waterbury, Conn.

Rast. — B. Gauranskas, Wa- 
terbury, Conn.

Iždininkė — P. Geležiutė, 
Hartford, Conn.

A. J. Puteckis, rast.
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WOECi:STER, MASS.
S. L. P. Blaivininkų 25 kuo

pa laikė mėnesinį susirinkimų 
21 d. kovo. Prisirašė 3 nauji 
nariai. Delegatab išdavė ra
portų iš Visuotinojo Am. liet, 
seimo., Taip-pat inešė J, Vait
kus*, kad blaivininkai užimtų 
vietų prie Išganytpjaus karsto, 
subatos naktį prieš Velykas. 
Tuomi viis sutiko ir išrinkta 
tam komisija: X Vaitkus ir PM 
Biguzfi

Šios ypatos apsiėmė tarnau
ti: A. Mažiukna, M* Palevi- 
čia, S. Būdvietė, V. Rimša, 
X? Molis, P. Lukšis ir V. Ba
rysas.
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\ Motorą Sąjungos l3 kuopos 
susirinkimas bW ketverge, ba
landžio 4 dieną šv. Petro para
pijos ’ bažnytinėje svetainėje 

, 7:210 vai. vakare. Malonės -vk 
sos narės susirinkti. Bus ap
kalbama daug svarbių apie 
Moterų Sąjungą ir parodą rei
kalą. /

Valdyba.
o.... »'

Parodos Komisijos susirinki- 
mas atsibus utarninke, balan
džio 9 dieną “Darbininko” Re
dakcijos kambariuose 7:30 vai. 
vakare.

Meldžiame visus komisijos 
narius būtinai į šį susirinkimą 
atsilankyti.

Sekretoriai.
----- o—r-

Nepamirškite, kad utamin- 
ke, balandžio 2 dieną Šv. Pet- 

' ro parapijos svetainėje 7:30 v. 
vakare įvyks So. Bostono ir a- 
pielinkių lietuvių mass-mitin- 
gas, kuriame bus sudaryta 
“Liberty Loan” parodai lietu
viškas skyrius. Dalyvaus susi
rinkime keletas žymių ameri
konų ir visi vietos veikėjai. 
Kviečiama nuoširdžiausia vi
sus lietuvius susirinkti ir pasi
rodyti šauniai 6 balandžio prieš 
anglų visuomenę. Parodoje da
lyvauja lygiai vyrai ir mote
rys. Pageidaujama visos drau
gijos, kurios galės nešti ir sa
vo vėliavas.

Sukruskite prie darbo visi!
------ o------

Marijos Vaikelių Dr-jos va
karas. Marijos Vaikelių Dr- 
ja rengia didelį koncertą nedė
lioję, balandžio 7,1918 7:30 vai. 
vakare pobažnytinėje svetainė
je. Bus įvairių drilių, teatras 
ir visokių margumynų. Įžan
ga pigi.

Visi ateikite!
Valdyba.

80. BOSTONO IR APIELINRIŲ LIETUVIŽKŲ 
DRAUGIJŲ DOMAI.

3 ’ ■ -L

Balandžio 6 dieną š. m. Bostone rengiama milžiniška Li
berty Loan (Laisvės Paskolos) paroda, kurioje dalyvara vist 
tautą žmonės. Lietuviams nereikėtą ataiiikti, bet; sykiu st 
kitais pasirodyti lojališkais šiai Šaliai ir paremti kiekvieną 
Suv. Valstiją valdžios naudingą žygį. Todėl ir kviečiama žino
mi visos lietuviškos draugijos prisidėt* rie “Ljberty Loan” 
parodos. Būtu gerai, kad draugijoe partdoįl <i«I jrvati-
ti * ‘in corpore. ” Tam Uksinį reikštą sušauk^ ekstra arairin- 
kimus ir nutarti prie parodos prisidėti. Mlžkusia f parodą 
išstatyti reikėtų 1000 lietusią (vyrą ir motorą). ; ,

Parodos reikalą sutvarkymui ntaminke, balandžio (April) 
2 dieną fiv. Petro parapijos svetainėje Šaukiamas visą norin- 
čiųją dalyvauti parodoje susirinkimas.

Malohekite:Visi susfririkOiŠO yaL Vakare į pėskHą Vifc’ 
tą ir ten bus sudaryta lietuviško parodos skyriaus plianas, iš
rinktu viršininkai ir apkalbėta kiti dalykai,

“Darbininko” knygyne galima gauti įvairią 
rašomu daiktą, maldaknygių, rožančių, škaplierių, 
medalikelią ir tt. Prašome užeiti, arba siųskite už
sakymus laiškais.

- -------------- ■■ . --------------------------- ---------- (------------------------------------------ :--------------------- ----------- —--------------------
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Brooklyn, N. Y.

Amerikos Liet. Visuotino 4
SEIMO PROTOKOLAS

; -'~r a — v ..<
Htt VMOnkr -rėioliucijdniis,' dėlėgUtų ir draugiją vais 

dabr: Seimo[ ir jo vadą paveikslais ir visomis smulkmeno- 
mis . . ■ - ■ • 1 ■. ■ '■ . .> ■ ' I • -

■■'į ŠpausdinUma oje?
Sj^ečjatiai geto ir tengiftiš t f

, Kaina vienos 75e., 3 už $2,00 ; 5 už $3.25, 6 10 už .

Pelnas*aukaujamai Ldetuvai laisvų išgauti,

• Kiekvienas delegatas ir praktiškas lietuviš privalėtų 
tą knygą įsigyti. Užmokesnis mažiau $1.00 galima siųs
ti krasos ženkleliais.
Siųskite užsakymus Seimo Rengėją Komisijos Iždininkui:

P, MULEVIČIUS,

' Station W, Box 58,

Skaityk ir platink
UDraugą”, “Darbininką”, “Garsą” 

“Vytį” ir kitus geras katalikų

laikraščius.
I

Dabar laikas pirkti

Lietuvių Darbininkų Ka
lendorių 1918 m.

KAINA 25 CENTAI. 
“DARBININKO” KNYGYNE,

242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Metinės Milžiniškos

PRAKALBOS
So. Bostono T. Fondo 11 

skyriaus atsibuvo mėnesinis 
susirinkimas 28 d. kovo pobaž- 
nytinėje svetainėje. Sugrįžę 
iš seimo delegatai labai indo- 
miai paaiškino apie seimo nu
tarimus ir veikimą. Buvo kal
bama susirinkime ir apie W. S. 
S. ir Liberty Bonds’us. Tik 
gaila kad į susirinkimus visai 
mažai narių atsilanko. T. F. 
11 skyriaus pirmininkas yra 
darbštus ir kožną susirinkimą 
pagarsina. Reikėtų visiems 
daugiaus pasirūpinti apie tė
vynės labą, tai daugiau būti) 
nuopelno padaryta Lietuvai. 
Sukruskime visi ir dirbkime 
Tautos Fondui, kad mūsų Lie
tuva paliktų laisva ir nepri- 
gulminga. Visi prisirašykim 
prie T. Fondo ir gelbėkim kiek 
kas išgalim savo brolius lietu
vius.

Rengia Šv. Jurgio Draugyste 
Nedėlioję, 

Balandžio-April 28, d., 1918 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

26 LINCOLN STREET, BRIGHTON, MASS.
PRASIDĖS 2:30 VAL PO PIETŲ.

J. Šeduikis, sekret.

ADMINISTRACIJOS 
“Darbininko” skaity

tojus ir LDS. narius.
Per paskutinius 3. mėnesius 

ir dabar gauname daug nusis
kundimų, kad laikraštis “Dar
bininkas” gaunamas neregule- 
riai.

Į visus nusiskundimus atsa
kyti atskirai būtą bereikalin
gas darbas ir išlaidos.

Mes jau kelius sykius aiški
nome laikraštyje ir dabar at
kartosime, kad visi tie, kurie 
negaunate reguleriai laikraščio 
“Darbininko” tuojaus praneš
kite mums savo vardą ii’ adre
są, o įneš tokius skundus ati
duosime krasai (pačtui). Ka
dangi mes laikraštį išleidžia
me reguleriai kaip 3 mėnesiai 
atgal, tai visi turėtų ir gauti 
reguleriai.

LDS. kuopų raštininkai su
žinoję, kad narys negauna lai
kraščio reguleriai privalo pa
imti jo vardą ir adresą ir tuo
jaus siųsti “Daybininko” Ad
ministracijai.

Pranešimai, kad. nariai skun
džiasi jog negauna laikraščio* 
reguleriai nieko negelbės iki 
mes neturėsime jų vardų ir 
adresų. ■

“Darb?r Administracija.

• NUO 
į gerb.

Brangūs lietuviai ir lietuvaitės! Meldžiame atsilankyti 
ant šią prakalbą ir išgirsti.daug naudingų ir svarbių dalykų 
apie Lietuvą, apie kurių mes visi privalome rūpintis. Viršmi- 
nėta draugystė užkvietė garsius kalbėtojus. Kalbės KUN. JUŠ- 
KAITJS, Kl'N. J. JAKAITIS ir taip-pat gerai žinomas p. J. 
ADOMAVIČIUS ir kiti. Bus deklemacijų: deklemuos gerai 
žinoma ir garsi dekliamatorka p-lė Valavičiūtė ir kitos. Grajis 
Cambridge’iaus Benas po vadovyste p. Buinio. Dainuos Cam
bridge’iaus Bažnytinis choras. Prakalbos bus vienos iš gra
žiausių, kokių dar Brightone nėra buvę.

Tą dieną bus priimami nauji nariai už pusę įstojimo.
Tai-gi broliai nepraleiskite progos, ateikite prisirašyti. 

Žinote gerai, kad šv. Jurgio dr-stė yra stipriausia ir turi turto 
$4.000.00; narių apie 400.

Visus kviečiame į prakalbas koskaitlingiasia.
KOMITETAS.

I

PRANEŠIMAS.
Pranešam visiems broliams Dr-jos šv. Jurgio, kad mišios 

šv. bus tą pačią dieną, balandžio 28, 9 vai. ryte Cambridgiaus 
Lietuvių bažnyčioje. Draugai turite susirinkti į bažnytinę sa
lę 7:30 vai. ryte. Už nepribuvimą bausmės $1.00.

Komitetas.

RAČIŪNO NAUJI, JUDAN
TI PAVEIKSLAI iš Rosijos, 
Vokietijos* Turkijos karės 
frontą; iliustruotos kariškos ir 
tėvynės dainos. EXTRA Ro
sijos revoliucija ir bolševikai. 
Atsibus:

UTARNINKO vakare, balan- 
džio-April 2 d., 1918, Lietuvių Mu- 
zikališkoj svetainėj, Allegheny 
Avė ir Petton str. Riermond), 
Philadelphi'a, Pa.

SEREDOS vakare, bal.^April 3 
d., Lietuvių Tautiškoj Svetainėj, 
928 Moyamensing avė., Philadel- 
phia, Pa.
. SUBATOS ir NEDĖLIOS va
karais, bal-April 6-7 dd. Šv. Al
fonso bažnytinvj salėj, Saratoga 
ir Park Avė., Baltimore, M. D.

UTARNINKO vakare, bal-April
9 d., Lietuvių Kliubo svetainėje, 
Thomson a,ve — tarpe 3-4 gatvių, 
Dinora, Pa.

SEREDOS vakare, bal.-April
10 d., I. O. O. F. salėje, Coal Cen
tre, Pa.

PĖTNYČIOS'vakare, bal.-Ap- 
ril 12 d. Russell Theatre, StAtion 
str., Bridgeville, Pa.

SUBATOS ir NEDĖLIOS va
karais bal-April 13-14 dd. Lietu- 
viųvių Bažytinėje Salėje, 22-nd st., 
S. S. Pittsburgh, Pa.

PANEDĖLTO vakare, bal.-Ap
ril 15 d. Lietuvių bažnytinėje sa
lėje, McKeės Roack, Pittsburgh, 
Pa:

UTARNINKO vakare, bal.-Ap- 
ril 16 d. Lietuvių svetainėje, 820 . 
W. Weber avė., DuBois, Pa.

SUBATOS. ir NEDĖLIOS va ( 
karais (bal-April 20-21 dd. šv. 
Jurgio bažnytinėje salėje, Cordo- 
ni Avė., Detroit, Mieh.

Su gilia pagarba,
A. T. RAČIŪNAS.

VINCAS ŽITVAITIS, ligonis, 
jau antri metai guli Bay View li- 
gonbutyj, Baltimore, Md. Ieško 
savo dėdės Jono Zitvaieio ir savo 
sūnaus Jono ir dukters Onos; vi
si pirmiau gyveno Nevv-York, Ci- 
ty; Washington st. — Praneškite 
ar atsišaukite šiuo antrašu: Mr. V. 
Smith (Zitvaitis), Bay View Hos- 
pital, Baltimore, Md.

REIKALINGA ŠEIMININKĖ 
prie virtuvės ir prižiūrėjimui 
mų. Atsišaukite:

Antanas Macekient,
Bos 158, So. Burgettstovm,

na-

Pa.

Paieškojimai

SURANGĖ agentas arba AD
VOKATAS. Apie sąlygas ga
lima sužinoti “Darbininko” 
Administracijoje, 242-244 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

PaieSkau giminių Viktorijos Kiglu- 
tčs, Prano Ir Onos Bendoralčlų. Paei
na Suvalkų gub., Pilviškių par., Pa
rausių kaimo. Pirmiaus gyveno Dot- 
roit, Mieli. Taip-pat Juozo Starkevl- 
čiaues iš Pančekių kaimo. Kas apie 
juos žinote arba jie patys, atsišauki
te Šiuo adresu:

A. POŽĖRA,
1986 W. 15th Avė., Gary, Ind.

Paieškau Antano Stračkalčio, Kas
tanto ir Prano Rimkevičių; visi iš 
Piešei ų kaimo, Panemunės parapijos. 
Malonėkite atsišaukti šiuo adresu: 

ANTANAS JAKŠTYS, 
21 Congress Avė., "VVaterbury, Conn.

PaieSkau giminių Antano Banio, J. 
Banio, M. Banio, Prano Valkausko ir 
Jo moteries. Jie gyveno Chlcagoje 
1912-13 m. Paeina iš Kauno gub. Mel
džiu jų atsišaukti šiuo adresu:

A. J. ir MONIKA JANUTIS, 
Steuderup Station Horseus, Danmark.

* - .
Paieškau motinos Apanavičlenės, 

brolio Adomo ir sesers Marcelės Apa
navičių. Visi paeina Iš Suvalkų gub., 
Marijampolės pav., Gievaravo valšč., 
Klevinės kaimo. Prašau atsišaukti šiuo 
adresu:

ANTANAS APANAVIČIUS,
54 Allen St., Brldgeport, Conn.

(North America.)

CAMBRIDGE, MASS.
Dr-stės N. P. P. Marijos bus 

kvartalinis susirinkimas 10 d. 
balandžio 7 vai. vak. Nekalto 
Prasid. Panelės Švč. pobažnyti- 
nėj salėj. Visos narės atsilan
kykite, nes turėsime svarbią 
dalyką.

Valdyba.

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

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

Tei. So. Boiton 270
DR. JOHN MtcDONNELL, M. D,

Galima sutikalbtti ir HrtmvitgM. 
Ofiso valandos: 

Ryt ūs iki 9 vai.
Popietę likis 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

DYKAI! DYKAI!
Reikalinga vyru ir 

merginu mokinties 
BARZDASKUČIO a- 
mato. Mes išmokinam 
j labai trumpą laiką 

už dyką.
GLOBĖ BARBER SCHOOL

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- 
eius 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 75e. Puikus paveikslas rodantis A- 
merikos. lietuvių vienybę “VARDAN JOS LIETUVOS” 50c.

Viršminėtus daiktus turėtų įgyti žėdnas vienas lietuvis 
ir lietuvaitė, kam da neužgeso lietuviškaširdis.

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

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

aTRTTPAav& fin

Jeigu norite surasti savo gi
mines ar pažįstamus, prisrųsk 
paieškojimą į “Darbininką.”

Jeigu norite ką nors greitai 
parduoti, paskelbk “Darbinin
ke. ’ ’ Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk “Darbinin
ke.”

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už vienų sykį.....
f f

j)

>,

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

92 VARVIOK STREET,.
T 'l

50c. ' 
du sykiu..............75c.

tris sykius ..... .$1.00 
šešius sykius... .$1.75 

Pinigus siųskite iš kalno.
* “DARBININKAS,” 
242 W. Broadway,. 

South Boston, Mass.
, ■ T--------O-------

ANT RENDOS vieta dėl 
vienos deskos (rašomojo stalo) 
prie “Darbininko” adminis- 

STRUPAS & CO., i k,.;. (racijos. Būtą gerai, kad at-
. NEWARK, N. J. sirastir »BAI« ESTATE b IN.

AUŠROS V. M. D. DRAUGYS
TĖS VALDYBOS ADRESAI. 
Pirm’. —Jonas-P. Andriulūiu- 
nas, 20 Pine St., Athol, Mass.

Draugystės box 191..........
Vice-pirm. Rapalas Gažunuas 

25 Essex St. Athol, Mass. 
Prot. rast. — Juozas Aidikonis, 

20 Pine Str., Athol, Mass. 
Fin. Rast. — Vladas Matulis, 

387 South St., Athol, Mass. 
Trečias Rast. St. Vidugiris, 

20 Pine St., Athol, Mass. 
20 Pine Str., Athol, Mass. 

Kasierius — Petras Pusčius, 
34 Pine St., Athol, Mass.

Kasosglobšjai:—- .
* Antanas -Andriliunas,

92 Tern St() Athol, Mass. 
Jonas Stirną »• • .

- Oliariea P14?Ątool> MaiSf

D. L. K KEI8TUČIO DR-JOS 
BOSTON, MASS. ? 

VALDYBOSADRESAI.
PIRMININKAS--Joną* Adomatičlv, 

122 Bowen St, So. Bo«ton, Man.' 
VIGE-PIRM, Pranas Tulelklk, -

180 Bowen St, So. Bostdh, Mom, 
PROT. BAU. — Juozapa* Vlnkevlčin*,

376 W. Sėcond St, S. Boston, Mas*. 
FINANSŲ -- St Noreika,

. 79 W. Stcond Su K Mon, 
KASIMRIUS Zallecka*,

m Flfth So. Boaton, Mam. 
MARULKA Justina* Tulelklsi ' 

18VBowen St,’8o. Boston, Md**. 
’ D, L. K. Kehtučip Dr-ją Bo«- 
ton, Masa. laUko tąėųeiMtl’ suii- 
rinkimua kav antr< nedšldienį 
kiekvieno ničnesio 2 vai. po ^ietų, 
164 Hanover • St, Boston, Masą. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naują nariu bu saviip atsivesti. «

ŠV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

SO. BOSTON, MASS.
VALDYBA. ,

PIRMININKAS — Motiejus Žioba,
29 Webster St., Malden, Mass. 

VICE-PIRM. — Jonas Galinis,
20 Wln'field St., So. Boston, Mass.

I PR'OT. RAST. — Jonas Glineckls,
282 Sllver Str., So. Boston, Mass.

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 8:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje; So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Balandžio 21 d. 
Viršminėta draugystė yra viena 
iŠ didžiausių ir teisingiausia aprū
pina savo narius.

*

■*
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i SIMO* ». FAurnūi 

fclETūVIS ADTOKATJUi

922 Land Tltle Bulkitaf,,‘
.5./.. > UMtot- lt:

OftlM — SfraceMMll 
.' Narni ftoga 44tfJ 
ima W. MUM AVB. 1 

PHILADRLPHIA, PJu f

A . _ , ■ .

UiTU VIS FOTOGRAFAS 
Ar tūri savo didėlį paveilpdąf 

Jeigu ne, tai 
ątelk it nuzltraak p«H tėriao 
kablnčt ir gauti yienų dideli ar* 
tlatlškal padaryt* pėtYelkalt yImI 
dovanai.

Taipgi norlntlB mokyti* to a«Uk 
to gali atsllanktl:

J. J. DRIgA,
500 So. 5n4St.,

I -
•i.

k

■

NUSIPIRKMOSTIE8. 
Tai BUSI GRAŽUS! Jų IMirtą 
Mentholatnm Co. Prieš dabai 
gult Ištepk veidų moečia per kelto 
vakama, o padarys veidų TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji 
tia išima plčtmua raudonai, juo
dus ųrba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigno 
gali siųsti ir įtampomis.

J. RIMKUS, 
P. 0. Box 36, Holdbrocdc, Mm.

jOOSMOPOLITAN
CARMENT 

CORPORATION.
Didžiausia Lietu
vių Korporacija 
Brockton, Mass.

Mūsą Korpora
cijos" iiarys St 
Reikauskas Board 
Direktorių yra į-
galiotas rinkti reinkotų orderius 
ir pardavinėti šėrus. Šėrų kaina 
$10.00. Esant reikalui kreipkitės:

OOSMOPOLITAN GARMENT 
CORPORATION, 

95 Spark St., Brockton, Mass.

B«U r wn«, Dickinaon 8995 M. I

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. BroadSt., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 

| Universitetą) Gydo visokias ligas vv 
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9-II rito. 2-4 po piet. 7-9’j 
vakaro. Nedėliotus: 9-11 rito 1-4 po piet. I

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
OflaoddynM Gvdo vImHm M*aa .
14 P. M. 74 P.M. taricMi AklahM.

419 Boylston SL(lBortoi, Mass.
aaaaasBBHBBi

i

PIRMO KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILL Y
469 Broadwiy,So. BoctaJIaM.

| PB1BDOBGBB8TBB8T.

N«MMomHI 
bm 18 vai. ryta 
iki 4vaL rakate. '

■ Valandoa 
nuoSvaL ryta, 
iki 8 vai. vakar*.

Dr. Paul J. Jakmauh 1

(Jakimavičius) ■
Priėmimo valandoe: B

Nuo > iki 8 po piet. Nuo 7 Iki 8 vakare ■
| H509 BItOADWAY Cor. G ST. BO. UO8TONA 
f I T«lfi02S.B. ■

X SERGANTI t
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C♦♦♦ieškokite pagelios ten, kur galėsite ja surastl 

Pradėulte tiesiai eiti Sveikatos keliu.
Ofiso 

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

tą. 
Vakarais.

nuo 6 vaL iki 
8 vai. 

Nedaliomis
10 vai. ryte 

iki 2 po pietą, 
jeigu Jus čia gydjr-

VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!

bent kokia chroniška, nervų arba Šiaip kokia Ilga,Su
y lauja specialisto patarnavimo.
At___ -L___—_________ — - -_______ _________________

kuri relka-

T TT t t 
T t t 
f t❖ 
t f _ _______________  ... __
*|*sitfet. Geras ir užtikrintas ištyrimą* (egsam.) parodys Jums tikrą 
%♦ fiziškų stovi ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Taa išgel-

bės Jua nuo kančių ir kitur negero gydymo.
Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 

medikallMkl ir elektriški. Naujausi ir geriausi 
kas geriausia sergantiems.

AR JUS KENČIATE.
Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, 

mallo Širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti- A, 
mo. galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo X 

'rj> sųnarlų. uieerlo, žaizdų, kataro. užkimimo gerkime, nuo skaus- jT 
A mų viduriuose arba nugaroj, ger^lšs skaudėjimo, apvilktą liežuvi, jT 
£ koustlĮiaetja, reumatizmo skausmą arba spaugų? šių Ir daug kitą Y 
i ilgų, nuo kurių matosi pirmas p»-*sergejlmas, nustoti sveikatą it V* 
T tvirtumą ant visados.
V Aš gydžiau, vyrus ir moteris per daug mėtų. Vienas aitilanky- a 
y mag pas mane užganėdins Jus Ir apie mano gabumus pers'rikrluaRė, JL 
♦»kad aš pasiekiu tiek gerų pasekmių | trumpų laiką gydy- jL

mo. Aš gydau tik tikrą priežastį ligos Ir silpnumai pranyks. Atsi- Y 
įminkite, kati pnrilfarlma* yra absoliutiškai veltui, - V
t Ateikit** p»x mane tuojau*, jeigu Jums reikia gydytis. Uiivil- y
Y wmm». ’ivo* yru pavojinga- Nei viena ilgą, ne stovi ligai be veikimo, ųįk

I Dr J. H. KENEALY J 
X 678 WASHINGTON M. • ’
A Antra* daryt nuo Ctytty Th» *tr«, Borton, Ms«< ’

673 -Was-

hington et. 

arti Boyls- 

ton si. ant 
antrą lu

bų, 
L

jn» išegzamlnavimas nieko □ekafltuoa,

valan-

prietaisai. -VtakM

užmiršimo, nenor-

Į\
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