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True translatlon flled with the post- 
master at Boston, Mass. on April 10, i 
1918; as reųuired by the act of October 
6, 1917z I

TŪLOSE VIETOSE VOKIE
ČIAI LAIMĖJO. ‘

Kaip tai buvo pramatoma 
vokiečiai pasuko savo didį jį : 
veikimą nuo Amiens fronto ir I 
dabar smarkiausia trenkė į an- ; 
glų ir portugalų frontą, 11 my
lių ilgą, tarp Givenchy ir La : 
Basse iki Armentieres apie- 
linkių. . '

Prieš ataką buvo neišpasa
kytas bombardavimas visa ta 
linija ir visa apielinkė į visas 
puses mylių myliomis drebėjo 
nuo neapsakomo armotų tren
ksmo.

Kaikuriose priešakinėse an
glų fronto dalyse priešininkui 
pavyko prasimušti ypač apie- 
linkėse Neuve Chapelle, Fau- 
ąuissart ir Cordonnierrie.

Tuo tarpu didžiumoje seno
sios linijos į pietus nuo Arras 
eina nepaprasto smarkumo ar
tilerijų mūšiai, bet pėstininkai 
abiejų pusių laikėsi tranšėjose 
ir tik šen ten buvo susikibę be 
svarbių pasekmių. Ties Coucy 
miškų ir Coucy le Chateau 
francūzai biskį pasitraukė at
gal į išanksto pagamintas pozi- 

• ci3as^matyi^dar^.k<įiš.- 
tiešti savo liniją Pasitrauki
mas buvo taip gerai francūzų 
artilerijos pridengtas, jog ant- 
puolantieji vokiečiai nukentėjo 
labai.

Smulkmeną pranešama apie 
Amerikos geležinkelių inžinie
rių dalyvavimą mūšyje į pietus 
nuo Arras. Pametę savo įran
kius, jie grielėri ginklų ir ko
vojo greta Kanados inžinierių 
ir tūkstančius vokiečių išmušė 
iš linijos, kuomet jie ūžė tirš
tomis masėmis.

Italijos fronte artilerijos 
veikimas žymiai padidėjo, bet 
nėra ženklų, nurodančių, kad 
ten užsidegs smarkūs antpuo
liai. Asiago klonyje italų ge
rai nustatytos anuotos leido 
šūvius į austrų amunicijos san
dėlius ir pridirbo daug jeibės. 
taip-gi padegė keletą budavo- 
nių pačioje austrų linijoje.

Turkų oficialiai skelbiama, 
jog turkai paėmė Van, turkiš
koj Armėnijoj.

Kaip iš Petrogrado praneša* 
ma, tai vokiečiai rengiasi už
imti Helsingforsą. Jau jie pa
reikalavo, kad būtų nuginkluo
ti Finlandijos fortai ir rusų ka
riniai laivai Finlandijos uos
tuose. Pranešama, jog Rusi
jos komisijonieriai sutiko išpil
dyti vokiečių reikalavimus.

Japonų išsėdimas Vladivos
toke sukėlė piktumą tarp bol
ševikų valdžios ir Japonijos. 
Nikolai Lenin, bolševikų pre
mieras savo prakalboj Maskvo
je, sakė, jog turbūt dėl tos 
priežasties Rusija paskelbs Ja
ponijai karę.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Boston, Mass. on April 10, 
1918, as reįolred by the act of October 
6, 1917.

NORI SUPJUDYTI.
Washington, bal. 9. — Čia 

pramatoma, jog jei dalykai, 
kurie rišasi su japonų išsėdi- 
mti Vladivostoke nebus atlie
kami su didžiausiu taktu, tai 
galės kilti labai” dideli keblu
mai. Nors nėra oficialio pra
nešimo, kad. Lenin, bolševi
kų premieras, sakęs žadąs skel
bti karę Japonijai dėl išsodi
nimo jos kariuomenės Siberi- 
jos uostan, bet žinia apie tai 
nenustebino valdžios. Supran
tama, jog vokiečiai be palio
vos darbuojasi, kad tik supju
dyti bolševikus su buvusiai 
Rusijos talkininkais.

PATVIRTINO, KAD BUVO 
SKERDYNĖS.

Japonijos oficieras, sugrįžęs 
i Tokio iš Harbino patvirtino, 
jog Blogoveščenske kovo 12 d. 
bolševikai buvo padarę bai
siausių skerdynę. Oficieras sa
kė jog užmuštų ir sužeistų buvo 
2.000. Japonų sužeistieji liuos- 
noriai buvo durtuvais subadyti 
ligoninėse.

Prie kapo duobės šiandiena 
priėjo rusų tauta ir Rusijos 
kaip vandenynai andai plati 
valstija. Tą kapo duobę iš
kasė sau patys rusai, savo lo
petomis, kurias jiems į rankas 
padavė socijalistų gauja pagal 
vokiečių plano. Visokie Troc- 
kiai, Leninai ir Co. savo skam
biais negirdėtais dar sviete ge
rybių pažadėjimais sutraukė a- 
pie savę tamsias Rusijos mi
ni as, tų minių tamsumu parė
mė savo valdžią, apginklavo 
tas minias ir sutaisė Rusijoje 
viengenčių kruvinas, pasaulį 
stebinančias žudvnes, kuriose 
žuvo pats žiedas rusų tau- 

įu'vs šulai jos-pirmyn- 
o’ges.. . Gi vokiečiai tuo pa
sinaudojant vienu rankos moji
mu išmerė iš rusų tautos isto
rijos eielus 300 metų ir rusų 
tautą miriūmė atgal į laikus 
Feno 
fUillOS
užsimezgė.

Baisioji, visiems mums ži
noma Rusijos carizmo biuro
kratija savo galybę rėmė ant 
“tamsių ir nesusipratusių mu
žikų.” Tų pačių tamsių mi
nių nesusipratimu pasinaudojo 
Trockiai, Leninai ir visokie, 
kitokie socijalistai-bolševikai,

Didžiojo. kuomet rusų 
sa\ytas gyvenimas vos

it

?,

PASKELBĖ NEPRIGUL- 

MYBŲ.

Rytinėj Rusijdj Kazamaūs‘ 
apygardos buvo sodiečių suva
žiavimas, kurs nutarė paskelbt 
ti neprigulųiybę. Suvažiavi
mas pranešė apie tai bolševikų 
valdžiai. Toje gubernijoje gy
vena daug totorių.

nems. Ji pasakė tuščius paža

 

dėjimus socijalistų, ji paklau
sė ‘ vi šokių internacionalų ir 
svieto praėjpnų, įr štai susi
laukė to, kaįd sulaužė garbės 
žodį būti vienybėje su priešais 
kaizerizmo, apvylė visus savo 
bendrus kovoje su kaizeriu, pa- 
■sigamino savi) rankomis prieš 
vigą pasaulį gėdą ir vergu su
silenkė priešpšdidusį vokietį, 
gi tam visam lpadčjo antspaudą 
savotarpinių[tauto je žudynių 
ir savųjų krapjagerybės.

Rusų tautą šiandien stovi 
prie duobės Savo kapo ir tai ka
po be garbės! Visokie Leninai 
ir Trockiai, ^įsolde socijalistai, 
nuo tų laidotuvių toliau bėga, 
kitur sau ‘ ‘ daabą ’ ’ laukdami... 
Tautų laidoįįvėse jie nedaly
vauja, tik tetoms pirmą mir- 
i.-— padaro...

ę negarbingo ka
is ilgiems am- 
į žmonijoje vaiz
bai ką duoda šo
je sąvo galėję, 

o vėlumą ir savo 
Įistąi^r kokio ga

ją žvilgsniu 
ži ti®ta, kuomet 

 

gūš^Jdalsius vi- 
eijdįialų, svieto 

■fį socijalistų,

KALBĖJO ANGLIJOS 
PREMIERAS.

Bal. 9 Anglijos parlamente, 
kalbėjo premieras Lloyd Geor
ge. Pirmiausia padarė karės 
peržvalgą. Sakė: ‘ ‘ Dabar pra
sidėjo kritiškiausias baisiosios 
karės momentas. Šturmas lyg 
apsimalšino, bet audra dar ne
pasibaigė. Be abejonės mes iš
girsime dar apie baisesnius 
nuotikius ir iki jo spėkos iš
seks, tai tokių nuotikių dar bus 
daug.”

Toliau premieras išdėstinė- 
jo mūšių bėgį. Apreiškė, jog 
priešininkas yra pasiryžęs ieš
koti karinio nulėmimo šiemet 
neatsižvelgiant į pasekmes; Nu
rodė, jog priešininkas tą daro 
ne be priežasties — Rusijai iš- 
tižus pasiliuosavo didelės jė
gos, o Amerika dar ant tiek 
neįsisiūbavo, kad atsverti Ru
siją.

Galop premieras pasakė:
“Dabar aš atėjau prie Airi

jos klausimo. Kadangi atėjo 
reikalas imti armijon vyrus 50 
metų amžiaus ir vaikus 18 m. 
kariauti už laisvę (čia airių 
atstovas J. Devlin pridėjo.: “Ir 
už mažąsias, tautas”) ir ypač 
kaip man primenama už laisvę 
ir neprigulmpbę mažųjų tautų, 
tai aš esu tikras, jog negalima 
toliau pateisinti Airijos išėmi
mą.”

Kitas airių atstovas sušuko: 
Per prievartų negausi nei vieno 
vyro Airijoj.”

Galų gale premieras apreiš
kė, jog parlamentus turi teisę 
ir privalo įvesti konskripeijų 
(priverstinų kareiviavimų) Ai
rijoj. Taip-gi pasakė, jog val
džia prašys parlamento išleisti 
įstatymus apie Airijos savival
dų.

Bolševikų valdžia užprotes
tavo Centralems valstybėms 
prieš vokiečių išsėdimą Fin«. 
landijoj ir talkininkams prieš 
japonų išsėdimą Vladivostoke. .

Nors bolševikų valdžia ne
pripažįsta, bet atėjo naujų ži
nių apie tai, kad Tomske Si- 
berijoj yra 60.000 ginkluotų vo
kiečių, kurie reikale veiks toli
muose rytuose.

Pietiniai slavai, — serbai,, 
kroatai ir slovėnai inteikė vi* 
siems Austro-Vengrijos parla
mento atstovams po memoran- 
duipą. Tame dokumente užsi-. ! 
menama, kad teorijoj tapo pri
pažinta Lietuvos ir Kuršo ats
tovams dalyvauti taikos kon
ferencijoj.
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LONDONO KONFERENGI- Vonvaerts. Nurodė, jog tal
kininkų šalių socijalistai išdir
bo ideališką pieną, bet prak- / 
tiškai nieko nereiškiąs. Girdi . 
vokiečių socijalistai esą stip
resni, negu Anglijos, Franci- •> 
jos arba Italijos, o vis-gi ne- : 
-galėję--padaryti 4-savo v^ldžią^^f7 
tokią intekmę, kad ji su Ru- ■ 
sija taikintus pagal jų pieną. 
Todėl girdi, jei talkininkai į- 
veiktų vokiečius, tai Vakarų 
imperializmas visai nepaisytų 
savo socijalistų pienų. Rašo to
liau:

“Tokiose aplinkybėse ar ga
li ideališki reikalavimai turėti 
didesnę vertę, kaip popierinis 
namas, kurį artimiausias vė
jas sudrasko? Ir ar negeriau 
imti esamus faktus taip, kaip 
jie yra ir ieškoti pamato prak
tiškam susitarimui vietoj žais;- 
ti plikomis formulomis. ” 

?o to laikraštis nurodo, kaip 
žiūrima į taikos ir karės klau- - 

išimus Vokietijoj. Rašo: 
“Vokietijoj yra tik dvi pa

kraipos. Vieni sutinka tuoj 
taikintis su vakarais, palie-,,. 
kant tokius rubežius, kurie bū- - 

‘ * 'S

vo prieš karę, kiti reikalauja 
praplatinimo Vokietijos valsty
bės. Gi tokių žmonių, kurie su
tiktų mažinti Vokietiją negu ji . 
buvo prieš karę visai nėra. Vo
kiečių talkininkas, kurs su
tiktų pavyzdžiui užleisti talki
ninkams Alzaciją ir Lotaringi
ją arba Poznanių, visai neat
kreiptų į save atydos. O vai* 
džia kuri sutiktų padaryti pa
našias nuolaidas neužsilaikytų, 
savo vietoj nei 24 valandų. , 

Galop Vorwaerts sako, jog;
apie Alzaciją ir Lotaringiją 
talkininkai neturi svajotų Sa** 

, ko, jog būtų galima nurodyti 
daug priežasčių delko tos pro
vincijos turi likti Vokietijai. 
Girdi ir bolševikai atsižadėjo i 
tik tų žemių, kurios etnogrą- i 
fiškai nėra rusiškos. Etnogrą* / įl 
fiškai-gi Alzacija ir Lotaringi- 1 
ja esą vokiškos provincijos^ Cf 4 
ne francūžiškos. Klausia, 1 
di jei kartais francūzai laimėtų < 
Šią karę, tai ar jie užsiminhj ^ # 
apie reikalavimą klausti minė* * ® 
tų provincijų žmonių, kur jie J 

savo organą imri prigulėti. 1
Kurie branginat Lietuvos laisvę ir norit Tėvynę šelpti-aukokit i Tautos Fondą

v » . . . i ' - * . *

30 METŲ UŽ SABOTAŽĄ.
. ...AVąsliiugton, — Kongresan _ .
mestas bilius kuriuo reikalau-" tamsu<rttTsudare visokius
jama. kad> sabotažninkai būtų 
skaudžiai baudžiami. Siūlo
ma, kad tas, kurs bus sugau
tas gadinime namų, arsenalų, 
dirbtuvių, mašinų, geležinkelių 
ir t. t. būtų sodinamas kalė- 
jiman ant 30 metų.

TIKISI PASKOLOS SU 
KAUPU.

■ ■ Suv. V aisti jų. Iždo Departa
mentas paskelbė, jog tikisi, 
kad trecioji Laisvės paskola 
bus su kaupu. Tikisi, kad pa
skoloj dalyvaus 20.000.000 žmo
nių ir keturių arba penkių mili
jardų dolerių vietoj pagarsin
ti! trijų.

Mathias Erzberger, vokie
čių katalikų vadas pienuoja 
propagandų už tarptautinię ir 
ekonominę taikų. Sako, akad 
anglo-amerikoniškas kapitalas 
turėtų būti investytas Vokieti
joj, o vokiečių kapitalas Angli
joj ir kad tos trys šalys suvie
nodinti} darbininkams įstaty
mus.

i 
--------- Q------

Amerikos valdžia pažadėjo 
paskolinti Graikijai $44.000.- 
000.
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REIKALAVO SAUGUMO 
EX-CARIENEI.

Petrogrado laikraščiai pas
kelbė, jog Lietuviškoj Brastoj, 
kuomet prasidėjo pirmas tai
kos posėdis, tai vokiečių gen. 
Hoffman pasakė į bolševikų 
delegaciją:

Aš kalbu į jus ne kaipo ats
tovas vokiečių armijos, nei 
vardu von Hindenburgo, aš 
kalbu į jus, kaipo atstovas ke
turių Ceijtralių Valstybių. To
dėl aš prašau jūsų atsistoti ir 
išklausyti ką turiu jums pasa
kyti.”

Bolševikai atsistojo, o gen. 
Hoffman pasakė, jog reika
laująs saugumo ex-carienei, 
kaizerio giminaitei. Bolševi
kai norėjo laiko apsvarstymui 
ir susinešimui su Petrogradu. 
Bet gen. Hoffman pakėlęs bal
są suriko, kad tuoj prižadėtų, 
o jei ne tai karė' prieš rusus iš- 
naujo bus pradėta. Bolševikai 
tuoj sutiko.

SIŲS VAIKUS SODŽIUOS- 
NA.

Amerikos raudonasis kry
žius Paryžiuje darbuojasi su 
francūzų veikėjais, kad 50.000 
vaikų išgabenus ant vasaros į 
;odžius.

“sovietus” ir valdančius kraš
to įstaigas, apkvaišo jiems 
galvos pažadėjimais plačiausių 
žemių, ingavo tų tamsuolių pa
sitikėjimą, apginklavo jų kum
štį ir paleido jį į rusų visuo
menės smagenys, į intiligentiją, 
į tautos vadus ir gynėjus, kal
tindami juos visus visose tam
sių “mužikų” nelaimėse ir vi
suose karės su vokiečiais nepa
sisekimuose.. . Rusijos ap- 
švietūnija masėmis tapo išnai
kinta. Tamsus, socijalistų su
kurstytas ir apginkluotas ‘mu
žikas” atsisėdo .apšviestūnų ir 
inteligentų vieton ir savo tau
tos gyvenimo vairą paėmė į 
“savo rankas.”

To viso gi galas pasidarė 
toks, jog rusų tautos sostapi- 
lyje — Petrograde šeiminin
kauja vokiečiai kad ir sveti
mais vardais prisidengę, pati 
Rusija nustojo plačiausių teri
torijų, rusų miestai vienas po 
kitam eina į rankas vokiečių. 
Pati rusų širdis — Maskva jau 
girdi žvangėjimą 
ginklų. Vokiečiai 
čią Rusiją stato 
tuves ir Trockio 
no “apšviestus žmo.nes, 
gyvulius varo josna dirbti 
po 10 valandų be poilsio už mo
kestį, kuriuo vos užtenka, kad 
vienam apsiginti nuo bado mir
ties, o raudonosios gvardijos 
narius, kuriais socijalistai sa
vo rojų vykino Rusijoje, karš
to kaipo niekadėjus...

“Laisvoji Rusija,” laisvas 
joje gyventojas, pati laisvė, 
kuriaja socijalistai tamsuolius 
vilioja, skamba Rusijoje skau
džia ironija,” viena pajuoka. 
Tos laisvės Rusijoje nėra, nė
ra nei laisvos Rusijos. Rusijo
je gyva vien rusų tautos pa
nieka ir vergija, kurios pančių 
nelaimingoji tauta ne greitai 
gaus nusikratyti... Rusų tau
ta netikėjo rinktiniems, tos 
tautos garbingiausiems žmo-

UŽSIDARYS BRAVORAI.
Holandios laikraščiai rašo, 

jog Holandijoj turės užsidaryti 
svaigalų išdirbimas dėl javų 
stokos.

ne 
uf

“Genavaite”
[fe Viena iš gražiausių ir įspūdingiausių dramų gS 

statoma scenoje
S LIET. VYČIŲ 26 KUOPOS, W0R0ESTER, MASS. S 

S PANEDĖLYJE, 15 d. Balandžio-April ||

|| Worcester Theatre, i|
Be Gražios scenerijos, puikūs kostiumai, siinfoni- gjĮ
05 jos, orkestrai Dalyvauja geriausios artistų spėkos!
05' Visiems patartina atsilankyti ant šio iškilmių- m 

go vakaro! ūe
Pradžia lygiai 8 vai. vakare. ||

Kviečia VALDYBA. S

vokiečių 
po pla- 

savo dirb- 
ir Leni- 

” kaip

« J

r*

Amerikos Liet. Visuotino
SEIMO PROTOKOLAS

Su visomis rezoliucijomis, delegatų ir draugijų var
dais ; Seimo ir jo vadų paveikslais ir visomis smulkmeno
mis

k

Spausdinama Knygoje.
Specijaliai gero popiero ir brangiais viršeliais.

Kaina vienos 75c., 3 už $2.00; 5 už $3.25, o.10 už $6.00
Pelnas aukaujamas Lietuvai laisvę išgauti.
Kiekvienas delegatas ir praktiškas lietuvis privalėtų 

tą knygą įsigyti. Užmokesnis mažiau $1.00 galima siųs
ti, krasos ženkleliais.
Siųskite užsakymus Seimo Rengėjų Komisijos Iždininkui:

P. MULEVIČIUS,

Brooklyn, Nl Y.Station W> Box58,

JOS NUTARIMAI.
Nesenai Londone buvo tal

kininkų šalių darbininkų kon
ferencija. Joje dalyvavo soci
jalistų organizacijos ir tūlos 
darbininkų politiškos partijos 
Anglijos, Francijos ird-talijos.- 
Svarstė karės ir taikos reika
lus. Toje konferencijoj žymiai 
predominavo socijalistų ele
mentas.

Nutarė, kad reikia tęsti ka
rę iki pergalės taip kad pasau
lis liktų išgelbėtas demokrati
jai. Pritarė remti karę.

Paremta prez. Wil$ono iš
keltas sumanymas Tautų Są
jungos, panaikinimas slaptos 
diplomatijos, po karės panai
kinimas priverstino kareiviavi
mo, aprubežiavimas ginklavi
mosi.

Belgija turi būti atstatyta, 
Centralės valstybės turi jai at
lyginti.

Alzacija ir Lotaringija tu
ri būti sugrąžintos Francijai, 
jei to norės jos gyventojai.

Balkanai turi būti teutonų 
apleisti.

Lenkija turi gauti visišką 
neprigulmybę su Dancigu, kai
po priėjimu prie jūrės.

Lietuvos, Kuršo arba Livo
nijos prijungimas arba nuduo
tas prijungimas prie Vokieti
jos “būtų biaurus ir visai ne- 
daleistinas tarptautinio įstaty
mo laužymas.”/

Žydams turi būti duota ne- 
prigiilminga Palestina su tarp
tautine garantija.

Armėnija Mesopotamija ir 
Arabija neturi likti po Turki
ja.

J.ei Jugo-Slavai ir Oekai- 
Slovakūi nori neprigulinybės, 
tai ta teisė jiems turi būti pri
pažinta. *'

Tai šitokie vra svarbiausie-v
ji punktai talkininkų socijališ- 
tij konferencijos dekleracijos.

Dabar pažiūrėkime, ką į tai 
atsako jų vienminčiai Vokie
tijoj — kaizerio socijalistai.

ATSAKYMAS VOKIEČIŲ 
SOCIJALISTŲ.

Vokietijos socijalistai atsa
kymą davė per
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buvome pašaukti ginti šią šalį, kų gyvenimą galėtumėt palen- 
kurioje fimtąitūkstančių mū- gvintL Malonu mums buvo

t.

u

t

£r

t
*
- ►

Kareivių gyvenimai! nėrą^ 
lengvas. Yra daug sunkaus 
darbo ir nesmagumų^ Bet jūs, 
įei tik npritanetį tą mūsų sun-

' \V: —
Daugelis lietuvių: esame pa

tekę į Suvienytų. Valstijų ka
riuomenę. Dalu* pėridą- 
ve liuosnoriais, o kita dalis tai

' Udite Am. IAttaeią Kataffltą ir. J»<mpo 

TheLitiiuanian tri-ireekly peper.
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Joseph’s Iathuanian R.-C. Aneodation ot Labor.
■ Subecription Rates; • 

Yearly /•
Boston and suburbs -Z.- --------ū'?-,.,....,, .. ■......

/ < months 
Foreign countries yearly.................................... $4*25

“D AR B ĮNINKA 8”
M1 Broadway, Soutii Boeton, Mmb.

P LIETUVIŲ SOGIJALISTAI I 
PASISMAUGĖ.

Prancūzų socijalistų vadas 
Gustave Hevre, redaktorius 
laikraščio “La Victore” pasa
kė:

“Kaput socijalizmui! Taip 
šaukė daugelis žmonių karės 
pradžioj, kuomet visoje Euro- 
poje jie visųpirmiaųsia pasiro
dė patrijotais ir linksmai bėgo 

/ po-vėliavomis savo tautų, nors 
tas ant pirmo žvilgsnio išrodė 

5 prieštaraujančiu jų pažval- 
goms. Po teisybei tuomet bu
vo tik pradžia socijaližmo. A- 
noks jų pasielgimas ne tik jį 

” (čocijalizmų) išgelbėjo, bet pa
darė jį. Tulu žvilgsniu gail
ina pasakyti, jog iki tol nei 
nebuyo socijaližmo. Dabar tai 
jo diena atėjo. Socijalizmas 
rado savo išganymų. ’ ’

■ f *

'- i'

Tų gerai visi žinome, jog vi
sų tautų soeijalistai stovi už 
savo tautų, guldo savo galvas 

< už savo tėvynes, o pavergtų- 
, jų tautų soeijalistai stoja už 
>. savo tautų neprigulmybę.

DAtammrtrAFL
i ■ n , IB ,B Į Į WIH II.iĮĮ. A ■ 1 r., r ■■■« .■■■■■■ „i

Lietuvių soeijalistai, sekda
mi Rusijos bolševikus, kaip vi
si žinome eina^ prieš Lietuvos 

; neprigulmybę, bjauriausia
! Šmeižia mūsų tautos veikėjus

ir mūsų visuomenės veikimų 
f : dėl Lietuvos neprigulmybės 
į • kuodidžiausia dergia.
L. - Tokiuo savo pasielgimu mū- 
I sų soeijalistai riša sau virvę 
r. ant kaklo, kaip parodo žo- 
Į ’ džiai ano franeūzų socijalistų 
t, vado, nes socijalizmas sulyg 
>f<jo išgelbėtas dėlto, kad jo iš

pažintojai stojo už savo šalis.
' Mūsų soeijalistai stoja prieš 

’ mūši} tautų ir todėl jie stoja iš- 
gamomis mūsų tautos ir savo 

-; mokslo.
Kiekvienas susipratęs lietu

vis turi platinti žinias apie tai, 
- kokie išgamos yra soeijalistai, 
r kad tokiu būdu visus atitrauk- 
-*■ ti nuo jų laikraščių, prakalbų 
> ir tt.

SAKO BŪTŲ NAUJI ' 
BALKANAI.

Londono savaitraštis The 
Outlook nurodo, kas ištiktų, 
jei įsisteigtų respublikos nuo 
Botnijos užlajos iki Juodųjų 
jūrių. Sako, jog tai būtų 
chiniška siena tarp Rusijos ir 
teutonų valstybių, o tos sienos 
vartų raktus turėtų Vokietija. 
Girdi Vokietija taip pasidar
buotų, jog jų įstatymai veik
tų respublikose įsisteigusiose 
nuo Botnijos užlajos iki Juodų
jų jūrių. Jei girdi tuose Nau
juose Balkanuose reikėtų su
rasti karei priekabę, tai girdi 
nereikėtų nugalabinimo kokio 
kunigaikščio. Priekabė atsiras
tų, kur norėtų ir kada norėtų. 
Naujose valstybėse vokiečiai 
investytų savo kapitalus, Vo
kietija gautų iš jų javų, o ki
tos vakarinės Europos šalys 
produktų gautų tik per vokie
čių rankas. Todėl girdi jei ši
tasai pienas įvyktų, tai didis 
būtų vokiečių laimikis. Vo
kietijai tuomet dingęs būtų 
“Rusiškas pavojus” rytuose ir 
kur ji tuomet ieškotų užkaria
vimo ir plėšimo, negalima nu
spėti. Girdi reikia tą pieną su
griauti, sumušti vokiečius va
karuose ir perdirbti rytinį 
frontą. .

Iš to laikraščio išvedžioji
mų . matome neprielankumą 
Lietuvos neprigulmybei. Tur
būt mano, kad Rusija atsipei
kės ir jai reikės sugrąžinti Lie
tuvą, Kuršą ir visą Pabaltiką. 
Arba tikisi stiprinti Lenkiją ir 
priskirti mūsų kraštą prie 
mums nepakenčiamų lenkų.

PAflTA**?.**
t B. K. B. “Lietuvaje” apie 
/G^aldos Klausimų Seime” 
prirašė daugintų kaip biakįį 
o prie klausimo išrišimo prin
cipe nepridėjo nei jotos. Tai 
kaip, tekamame seime liberalai 
priešinsiąmridai ar ne!

v “Naujienos” pašoko.aug- 
štyn iŠ džiaugsmo, kad Rusi
jos bolševikų valdžia paketino 
paskiįti Švietimo reikalams pi- 
negu .skirdavo ctirri valdžia, 
negu skyrdavo caro valdžią. 
Draugužiai. pĮritnųusia privalo 
žinoti, - jog kol kas dar nepas
kyrė, o svarbiausia tai turi 
atsiminti skirtumų rublio kai
nos prie* caro ir prie bolšev^tų. 
Prie caro batai kainavo 6 rubl., 
prie bolšetnkų 120 jnb. - Nagi 
parokuokite skirtumų. Pama
tysite, jog caro valdžia dau
giau apšvietai skirdavo, negu 
bolševikai ketina skirti.

“Naujienos” suriko, kad 
Collinsvillėj socijalistas-vokie
tis buvo nulynčiuotas už nelo- 
jališkus išsireiškimus. Dėl ši
tokių apsireiškimų ir kitų var
žymų soeijalistai neprivalo 
riksmo kelti. Turi atsiminti, 
ką jų vienminčiai daro Rusi
joj. Erivane “tovariščius” 
pirkdamas arbūzą susiginčijo 
dėl kainos ir .d‘el to su kitais 
‘ ‘ tovariščiais ’ ’ padarė daug 
žmogžudysčių, apiplėšimų, gąi- 
srų. Urumijos nemažas mies
tukas buvo veik visas išdegin
tas ir didžiuma žmonių išpjau
ta vien dėl paskalos, būk ar
mėnai puldo rublio kainą. Ale 
juk tokių bolševikų galvažu- 
dysčių čielas knygas galima 
prirašyti. Todėl jūs cicilikai, 
bolševikai užsičiaupkite, pa
žvelgę į savo vienminčii} dar
bus Rusijoj.

Brooklyno lietuvių rūbsiu- 
vių unijoj socijalistų šunybės 
jau išvilktos. Daugiausia apie 
tai rašoma “Vienybėj L.” Lai- 
sviečiai bijo, kadi tie aprašy
mai neišeitų atskiroj knygoj. 
Tai būtų jiems peilis. Dabar 
“Drauge” pradedama vilkti 
eikštėn socija’listų šunybės Chi- 
eagos lietuvių rūbsiuvių unijoj. 
Soeijalistai prieina liepto galo.

L. D. KALENDORIUS 
DYKAI.

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

Žinoma “Naujienoms” la
bai nepatiko Informacijos Biu
ro Washingtone išleistas paaiš
kinimas apie grigaitinę “Liet. 
Darbininkų Tarybų.” “Nau
jienų” redaktorius neprivalo 
nuduoti taip begalinį neišma
nėlį, kad nežinoti, kas iššau
kė tų paaiškinimų. Juk jei ne 
“Naujienų” riksmas, grigaiti- 
nės “Tarybos” proklemacijos 
su gatviniais šauksmais ir 
skelbimas angliškuose laikraš
čiuose, būk katalikai esu kai
zerio šalininkai, tai minėto pa
aiškinimo L. Informacijos Biu
ras niekuomet nebūtų išleidęs:

sų tautinių Jais*
yčA ialiSir kuriištiese draugiš
kų rankų jntiąų lietuviams, ieš
kantiems prieglaudos nuo prie
spaudos Rusijos žiaurių mas
kolių, šįandienyradidėliamė 
pavojuje.. .iSTevlen tik šOalis^ 
bet po visą pasaulį laisvos |au> 
tosyra’didelianie pavojujenuo 
Vokietijos milįtarizmo. Tai-gi, 
kadangi laisvė visados lietuvių, 
buvo numylėta, todėl ir/ mės- 
lietuviai kareiviai šiandien lai
kome sau už didelę garbę sto
ti į eiles laisvės apgynėjų.

Mes jaučiame tų priedermę, 
kuri reikalauja nuo mūsų, kad 
mes išsižadėtume visko, kas y- 
ra brangiausia ir mylimiausia 
žmogui, idant išgelbėjus žmo
niją nuo vergijos. Mūsų gįslo- 
se mes jaučiame, kad plaka tas 
pats lietuviškas kraujas, ku
ris tekėjo ant Žalgirio mūšio 
lauko. Ir jei būtų lemta, kad 
mes paaukautume1 savo gyvas
tį, mes su džiaugsmu išsižadar 
me savo gyvasties, ne dėl to, 
kad mumyse yra noras žudyti 
nekaltus žmones, idant iššau
dyti kuodaugiausiai savo prie
šų, bet idant, jūs lietuviai, ir 
visi šios šalies gyventojai iš- 
liktumet laisvais žmonėmis. 
Mes nenorime matyti, kad vėl 
pasaulyj viešpatautu žiauri 
vergija. Ir už tų principų, bū
tent, kad žmonijai būtų užtik
rinta laisvė ir demokratiška 
yaldžia einame į karę links
mai, kaip mūsų garsūs bočiai 
ir didvyriai kariavo, taip ir 
mes kariausime už žmonijos 
teisę būti laisvais. Mes taip
gi tikimės, kad mės ne vien 
tiktai kariaujame už laisves 
šios šalies, kurių mes mylime,, 
bet mes taip-gi kariaujame su 
ta viltimi, kad jei Visagalis 
padės mums laimėti šių karę, 
tai Lietuva, mūsų tėvų šalir 
liks laisva ir neprigulminga 
Mes tikime, kad kariaudami už 
Suvienytas Valstijas, mes taip
gi kariaujame ir už Lietuvų.

Mes, pastoję kareiviais Su
vienytų Valstijų, nenustojame ' 
buvę lietuviais. Mums taip-gi 
yra indomu girdėti apie lietu
vių veikimų. Mums malonu 
skaityti lietuviškas knygas ir 
laikraščius. Mums smagu iš
girsti lietuviškų kalba. Ir šia
me dalyke, jūs, mūsų vientau
čiai, galite mums padėti. Jūs, 
kurie pasiliekate, neturėtumėt 
mumis užmiršti. Mes už jus;, ir 
jūsų laisvę kariaujame ir mes 
tikime, kad mes esame vert: 
jūsų paramos.

gidėti apie Lietuvių Visuotinų 
Seimų. Džiaugėmės išgirdo 
jūsų išreiškimus tame Seime. 
Tenai jūs pastatetę reikalavi
mus. laisvos ir pęprigųįnin1^ 
Lietuvos, 'bet atsiminkite, bro
liai,, kad vien, tik žodžiais.mes 
Lietuvąi. laisves nęgįttaiine. 
Reikia; darbo ir pasišventiiąo. 
Turite pripažinti/ kad mes lie
tuviai kąreiviai S. V. kariuo
menėje, ne žodžiais, bet darbu 
ir pasišventimu reikalaujame 
Lietuvai laisvės ir neprigulmy
bės. Mes parodome pasauliui, 
kad lietuviai ne vien tik žo- 

' džiais gali reikalauti laisvės, 
bet kad dėl išgavimo tos lais
vės Lietuvos sūnūs nesigaili nė 
savo kraujo pralieti.

Nudžiugome išgirdę, kad 
Bostone lietuvių sutverta Ka
reivių Globojimo Draugija ir 
tikimės daug gero nuo iosf dir- 
jos. Tikimės, kad ta draugija 
ne vien tiktai mums duos pa- 
gelbų, bet taip-gi galės sunau
doti mūsų darbų Lietuvos la- 
įiui. .

Dabar lieka klausimas, kaip 
gali lietuviai pasinaudoti iš ka
reivių, kurie tarnauja S. V. ka
riuomenėje. Pirmiausiai mčs 
žinome, kadi S. V. gyventojai 
yra, užinteresuoti lietuvių rei
kalavimais laisvės ir neprigul
mybės. Dabar yra puiki proga 
parodyti kiek mes kareivių iš 
savo jaunuomenės esame pa- ■ 
siuntę kariauti už šios šalies 
laisvę. Tai-gi pirmutinė už
duotis Kareivių Globojimo dr- 
jos turėtų būti surašyti vardus 
visų lietuvių kareivių S. V. ka
riuomenėje. Tas surašąs paro
dytų, kad mes ne vien tik gra
žiais žodžiais giriamės, bet 
kad' ir darbais prisidedame ir 
parodome, kad mes ištikrųjų 
branginame laisvę.

Antras dalykas, tai yra tas, 
kad toji draugija turėtų rūpin- 
ties, kad tie mūsų Lietuvos 
sūnūs, būdami S. V. kariuou .< 
nėję neištautėtų. Reikėtų jiems 
parodyti, kad jūs lietuviai jais 
rūpinatės, kad jūs dedate au
kas, idant suteikus tiems ka
reiviams knygas ir laikraščius, 
kad jūs .rengiatės aprūpinti 
tuos, kurie sugrįš įš šios karės 
sužeisti, kad jūs aprūpinsite 
ji} šeimynas arba gimines, jei 
tiems kareiviams reikėtų pa
guldyti savo galvas už laisvę, 
kurių jūs taip mylite.

Visiems lietuviams čia sto
vi didis darbas prieš akis ir 
• ęikėtų, kad tų darbų varytų 
pirmyn tvirta ir galinga orga- 1

nžMcij*. Mes tikimės, kad jūs 
tokiąorganiaacijų turite įsistęL

Dar žodį aplo tųjų literatū
rą,' kurią mūms suteiksite per 
savo Kareivių Globojimo Brau-* 
gjgą» Mea, kurie rengiamės, 
arba kurie jau kasdien Būrime 
mirčiai į ųkis, ' kitaip žiūrime 
į dalykus negu jūs. Mes kiek^- 
vienų valandį turime būti pri- 
Birengę stoti prieš savo Sutver- 
tojų išduoti atskaitų iš savo 
gyvenimo. Tai-gi būtų mūsų 
didžiausis įžeidimas, jei jūs 
mums suteiktumet tokius laik
raščius arba knygas, kurios 
juokia tikėjimą-* į Dievų, ku- 
rie sako, kad nėra kito gyve
nimo po mirties, kurie salto, 
kad’mirtis viską užbaigia. To
kie laikraščiai arba knygos už
gauna mūšų švenčiausius jaus
mus ir atima mums paskutinę 
viltį. Tai-gi, meldžiamieji, to
kių laikraščių ar knygų mums 
kareiviams nesiųskite; Dažnai 
atsitinka kad tie patys laikraš
čiai, kurie sako, kadi mes esa
me išsivystę iš gyvulio ir jokio 
Sutvertojo nėra, taip-gi išjuo
kia musų pasišventimų ir dar
bą. Jie nepripažįsta tautų, 
jiems patrijotizmas yra kvai
lystės. Tas patrijotizmas, ku
ris mus pastatė į eiles kareivių,

jiems yra kvailystė. Sulig įj, 
tai mes guldome savo galvas ir 
liejamo savo kraują už kvai
lystę! Rukia tai'.xrem^ TaL * 
gi, jeigu jūs nenorite mūšį 
jausmų įžristi/neeiųskitemums 
tokių, laįkraščių, kurie net ar
do vienybę jūsų pačių tarpe Įr 
kurienorėtų mnms prikalbiįri, f 
kad mes išsižadėtume ^tų >pra* 
kilnių idealų,, kurie , nustato 
mūsų veikimą. * : .

^ Tai-gi, siųskite mums gero ' 
pasiskaitymo, Aaudingų kny- 
gų ir literatūros. 41amšti& pa
silikite. dėl savo iŠtaūtejųsiųdr 
tamsių nęsttsipratūsiį žmonių. 
Dar prie tor neužmirškite karts 
nuo kario sukalbėti už mus 
maldelę, parašyti mums laiš
kelį. arba jei galima, tai mus 
atlankyti. Tas viskas mums 
parodytų, kad jūs lietuviai sto
vite su mumis, o ne prieš mus. 
Kad jūs rūpinatės apie mus ir 
kad mūsų visai neužmiršote!

Kareivis,

GELBĖKITE LIETUVĄ! AU
KOKITE f TAUTOS FORDĄ.

REIKALINGA APGARSI
NIMŲ “DARBININKUI.” .

i 1

& ♦♦♦

—n —•
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
dam tebus priimami.

Siųskite išdirbinius tuo jaus šiuo antrašu:

IŠDĮRŲINIŲ PARODA,

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

o

Didesnes vertes siuntinius apdrauskite!

Galima siųsti išdirbinius į sekančius parodos 
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 nuęširdų ačiū. Tad) visi su
kruskite ir Parodos Rengimo Komisijai darbų pa
lengvinkite.
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Pramonijos darbininkai
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SOCIJALIZMAS IR MO- 
J .TERŲ KLAUSIMAS.

Socijalizmas pagarsino pil-v

ną moterų lygybę su vyrais vi- 
suose gyvenimo atvejuose. Di 

./ dėsniai savo garbei ypač aky- 
I ^e tamsios minios, soęijaliz- 
/ mas taip trukšmingaį ir karš

tą lygybę kėlė ir tebekelia, kad 
\ ne vienam rodėsi, jog socija- 

lizmas pirmas moterų lygybės 
; klausimą iškėlė. Ištikrųjų gi 

Isocijalizmas šiame dalyke nie- 
ko naujo neatnešė, apart nau
joSavotiško vien trukšmo. Mo- 
fetų lygybę atnešė krikščioni- 
jaį Bažnyčia nuolat tą princi
pągynė, rūpindamasi, kad pa
saulį valdytų ne raumenys ir 
kumštis, bet doros taisykles, 

fiziškoji spėka visuomenė
je būtų pavaldi moralei jėgai.

Socijalizmas nuolat. ir prie 
„ fciakrienos progos stengdama- 

[ris apšmeižti Bažnyčią^ kaipo 
savo aržiausi ir pavojingiausį 

prielą, pasirūpino ir čia viso- 
fidaRt neturinčiais moksliškos 
vertės išvedžiojimais sudaryti 
iMISą sdcijąlistišką raštiją,, ku
rioje neva išparodoma, kad

i J
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krikščionijoje moteris buvusi 
paniekoje, ir kad socijalizmas 
jų iš tos paniekos išgelbėjo. 
Socijalizmas tiesa, pagarsino, 
kad moterys socijalistiškai su
tvarkytoje valstijoje lygiai su 
vyrais galės užimti augščiau- 
sias visuomenėje vietas, bet 
žinant, kad socijalistiškoje 
tvarkoje dalinant vietas ir už
siėmimus daugiausia sveria fi
ziškoji spėka, kurios, pas mote
ris yra daug mažiau negu pas 
vyrus, beveik nereikia abejo
ti, kad> vyras visuomet savo fi
ziška spėka viršys moterį, kad 
moteris turės gyventi priklau
somybėje fiziškos vyro spėkos. 
Socijalizmas garsindamas pa
sauliui moterų lygybę, ne tiek 
rūpinos moterimis ir jų su vy
rais lygybes principu, kiek jis 
tų moterų lygybę panaudoti 
stengėsi kitokiems savo tiks
lams, būtent, sugriauti šeimy
nos! pamatus ir tautų atramas, 
kad .tuo lengviau prieiti prie 
savo skelbiamojo tarptautišku- 
mo (internacijonalizmo) ir ko
munizmo.
, Kadangi

principas visuomenėje teikia 
triumfų moralės jėgos ant spė
kos fiziškos, kadangi tas 
triumfas eina per rankas šei
mynos motinos ir žmonos stip
rybę nešdamas pačioms šeimy
noms ir tautoms, soeijalistai 
paleido šeimynos ryšius, kad 
tuo pagriauti tautų atramas, ir 
įvedė liuosąją meilę, šeimynos 
ryšius ir santikius vyro su žmo
na pavertė į paprastų kontrak
tų dviejų svetimų savo tarpe 
asmenų, tinkančių kits kitam 
tiek ir' tokiam laikui, kiek 
traukia kits prie kito “laisvo
ji meilė” iš kūno pageidimo, 
gi pati mdteris po kontraktu 
ant laiko imama“ Vyrui, patam
pa paprastu įrankiu ganėdipti 
vyrui jo kūniškus geidulius.

Socijalistų sutvarkytoje žmo
nijoje nevalės būti nė kokiam 
tikėjimui, nė valstybei su tam 
tikra valdžia, tai-gi ir pati su
tartis suėjusių poron bus liuo- 
sa nuo kokios nors intakos 
valstijos ar kokios tikybines 
institucijos. *

Tverti “laisvą meilę,” dėl 
pridengimo jąja vadinant Ruo
šų paleistuvavimų,’ kaip kad 
nūnai Rusios socijalistų “ ro
juje” vagystę irplėšimų vadi
namą liuesu draugų pasidalini-

tams rūpėjo ir teberūpi dėlto, 
kad sugriauti krikščionių mo
terystę, nes dabartinė.mote
rystė anot socijalistų, drauge 
su privatinės nuosavybės prin
cipais ir su religija sudaro tris 
didžiųsias kliūtis, Vurios pas
toja kelių socijalizmui. Prieš 
tas visas kliūtis soeijalistai ko
voja visomis savo pajėgomis, 
gyvais žodžiais ir raštais kur
stydami žmones prieš privatinę- 
nuosavybę, skleisdami visaip 
bedievybę ir savo “laisva mei
le” griaudami krikščionių 
vienpatystės principus.

Paversdami visų ’ žmoniją į 
kokią tai ekonominę bendrijų, 
soeijalistai ant to pat kurpalio 
tempia ir moterystę. Jų daro 
prigulminga nuo nuosavybės 
sutvarkymo. Užėjus laikams, 
kuomęt visuomenėje pilnai in- 
sigalės bendroji visiems nuosa
vybė, gimusiųjų kūdikių au
ginimas ir vaikų auklėjimas 
priklausys nuo bendrijos. Tos 
naštos nebejaus negimdyto jas, 
nė gimdytoja. Jį visą paims 
ant-savęs toji x bendrija^ kuri 
visus turtus valdys ir visą gy
venimą visiems tvafrkyBt ji sa- 
▼0 globon ims vaikus. .Tėvams 
gi ir motinoms* tiek bėdos te
būsią &u vaikais, kad juos rri-

vaikinai ir merginos, židoma 
labiausia “susipratusieji” ir 
“susipratusios,” liuosai be jo
kios baimės ir sarmatos galės 
savo kūno įgimtus pageidimus 
pildyti ir ganėdinti su tais vi
sais asmenimis ir tada, kuomet 
tik prie jųjų sužibs meilė ir 
kūno palinkimai. Čia nebūtų 
paleistuvavimo anot socijalis
tų, bet vien ardymas senojo su
rėdymo prietarų, ir stiprinimas 
socijaližmo principų dauginant 
socijalistų “rojaus” gyventojų 
skaitlių.

Nėra reikalo'kalbėti apie tai, 
kad toks “rojus”, virstų viena 
paleistuvavimo turgavietė, kur 
vaikinai ir merginos, vyrai ir 
moterys eitų ieškoti sau ir sam
dyti' savo “meilei” tinkamų 
asmenų, kaip kad dar šiandie
na pasitaiko toltioš turgavietes 
pas laukimas tautas. Tiesa, 
kad tokį paleistuvavimų soeija- 
listąi moka pridengti gražiais 
žodžiais visokios civilizacijos, 
žmoniškumo, pažangumo, sveb 
karingumo ir tt, kaip kad jię. 
svetimos nuosavybės vagystę 
pridengia vykdinimu bendros 
nuosavybės principų, ir tokių

mu svetimu turtų, socijalis-kės vien pagimdyti! Tuomet

vagystę neskaito piktadarybe, 
bet teisėtu valstybiniu aktu. 
Vis dėlto vagystės palieka vo- 

paleistuvystė paleistu-

vavimu, ir jijė tik tenai virsta 
“teisėtais valstybiniais ak
tais,” kur socijalistams pa
vyksta insigauti į tamisas mi
nias ir jųjį} galvas apsukti. 
Prie ko veda socijalistų “lais
voji meilė” mus akyvai moki
na skaudūs atsitikimai tarpe 
pačių garsiausių socijalistų 
veikėjų, kuriems tartumei pats 
gyvenimas keršija už jų moks
lo nešamas žmonijai skriaudtas! 
Garsaus Karolio Markso duktė 
Eleonora, viena gabiausių so- 
cijalisčių, susipažino su savo 
tėvo prieteliu Ė. B. Evelingu, 
Anglijos socijalistų vadu, ir 
sii juomi suėjo poron sopijalis- 
tiškoje moterystėje. .Važinėjo 
ta gražioji socijalistų pora į A- 
merikų. Bevažinėjant E. B. E- 
velingas nustojo'meilės prie su
derėtos Eleonoros ir jos pačios 
žodžius sekdamas, kad meilei 
ataušus galima sutartį mesti ir 
skirties kas sau, jų metė. Ele
onorą tokios paniekos negalėjo 
pergyventi ir nusinuodijo. To
kių pat, dalykų pasitakio ir 
mūsų visuomenėje tenai, kur 
socijalistų principai insigauna 
ir jų skelbiamoji * * laisvoji mei
lė” ima žydėti.

Socijalistams ne pati moterų 
lygybė rūpi, bet vien tas, kad 
tuo obalsiu nkis dumti ir mo-

• - - ' u. . " *

teris panaudoti griovimui “se
nojo surėdymo” jo vieton sta
tant savo naujų, socijalistišką 
rojų. Tas aišku iš to, kad pasi- 
taikos pas. socijalistus girdėti, 
jog moterims šia gadyne nėsų 
sveika duoti su vyrais lygias 
teises, nes josios tas savo teisies 
lengvai gal panaudoti prieš so-‘ 
cijalizmų, susidėdamos su tais 
visais, kurie yra socijaližmo 
pikčiausiais priešais, kaip va 
tikyba ir tautybė! Tai-gi po to 
viso nėra stebėtina!, kodėl taip 
smarkiai ginama nuo socijaliz- 
mo intakos moterį ir moterys- 
tę“tenai, kur tiesiama pamatus 
krikščioniškai civilizacijai' ir 
tikram progresui, -kurio vėlia
vų privalo nešti moterys.

J. D.
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Aukokite i Tautos 
• Fondą.
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I Kas girdėti kolonijose. |

roj dėlto prašome, vi8ų Keturių 
ir Iįetuvaičių, ■ kurie dar nepa- 
ąukavO, o mąno paaukuoti, kad 
nelauktų paskutfniou dienus ir 
kuo graičiausiai prisiųstų aukas 
ant sekančio antrašo: P-le F. 
Venskaičiutė 74 Lųfayette St., 
Paterson, N. J., .Z-.- ,

Važiuojantiems iš ^Newark’o, 
Harrigon’o, Cliffside. Eližabeth, 
mokėdami paskutinį kartą, gauki
te tnansfer. Išlipę ir- paėmę 
Park Avė. kąrą važiuokite link 
Grahąm Avė; išlipus tik vieną 
blioką eiti iki vietos. Važiuo
jant iš Brooklyn’o arba New 
York’o traukiniu taipgi galima 
tuo pačiu karu važiuoti, kuris eina 
pagal stotį. Norintiems pasi
vaikščioti reikia eiti po tiesiai

«<

Market Street kokia 10 minučių. 
Įžanga į Bazarą labai prieina

ma tik 11c.
Kviečia Bazaro Komitetas.
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' NEW YORK 0ITY. / f Sv, JuŽgiB dr-> į
L. V.12kp.Iaikėmėn®ainįsuBi-iaakaitisi$10,00. '

rinkimą, buvo daug svaratoma. dėl [ Ro 6 doL: J. P. Levickas,Winc. 
pagerinimo kuopos. Tarp Htko įiTsMa, V.
įtutąrta statyti scenoje •" VėikaląJ Fo A Vyt Dan0erišiw 
šiuom taimū kuopa yrą nukūpnėJ joim Kaieckis, Gribauskas, 
jusi, nes neturi vadovų, o
Iriausia clioro vedėjo. Daugiausia | 'ife £ ddt'? J, BariW*Uas,. S, 
mūsų kuopai pasidarbavo J, gi-1 Valiukevičius, M,’”KįčanaičkikŠ, 
monayičįu8r bet aplėkta 3£mF |Tedd. PįduikiS; FeL jL
Torką (dabarjisai ^.^envętyjJv^ltoioi^ Vėlelis, Eri Šanįzi* 
Colorado ėėiniriarijojjfr KuopoaĮĮauskas, juoS< 0ikifit, ^ėt Alėk- 
nariai labiausia nusiminę, kad ne- aa.
tūri choro vedėjo; 4 Ėo J dol.j P, Piktinas, E, Saka-

A. a. Marcele Tamulevičiūtėj flauskas, J. Kairia, J. Bardžilaųs- 
L. V. 12 kp., narė buvo fkilus iš f kas, M. Tankėvičius, K. Kairia, 
Vilniaus gub., mĮrėkovod. B-l j. Jokias, M, Dąranau|kiutė, JA 
gonbutyj, vos sulaukus J20 metų Gikis, VI. pikunas, B.’Ulozas, S. 
amžiaus, apgailaujama giminių, I Platakia, J. MalceviČius, J. Mal- 
VyČių ir visų pažįstamų, nes buvo ceviČiute, A; Augustas, Pr. Šū- 
rimta vytė ir darbininkė. kis, S. Kasciukevičius, R. šerelis,

A. čialkis. J. Gudas, A. Nevedonskis,,Mj Pla- 
— Čenis, ,P. Andriejauskas, J. Dirsė,

ROCHESTĘR, N. Y. p, Skiparis,'A. Masiauskas, L.
Laisvės Savaitės pasekmės. | Jančaičiutė, A. Siūrbaitė,M. Zda-

Vietos lietuviai š. m. L' Savai- nevičius, K. Zlotkus, J. Braknis, 
tę, T. Fondo skyriui vadovaujant, Pr. Milevieius, S. Kriaučiūnas, Ą. 
apvaikščiojo labai iškilmingai. Stukas, J; Bomblauskas,, A, Kun- 
Pasekmingumą liūdi ja Žemiau jdrotą, J Vinickas, A. Strolis, J. 
paduotos aukos. Iškilmės prasi-1 Bartusevičius, K. Andriuškevi- 
dėjo kovo 10 d. pamaldomis baž- čius, A. žhrauskas, i. Gervic- 
nyčioje dalyvaujant mažiems ir kas, A. Zimnickas, P. Praninckaš, 
suaugusiems Vyčiams, tai buvo M. Kulbis, A Jareckas, A. Ber- 
apvaikščiojama Šv. Kazimiero Į natavičius, J. Jįubnįs, j JĮ, „Nęvę- 
šventė. Pi-. Milevičius, vytis ir ga-|donskis, A. Gudinąs, O. Žygare- 

•bus dekoratorius puikiai papuošė vičienė, J. Černius/ K. Gaubia, K. 
bažnyčią Popiežiaus, amerikoniš-1 Jankevičiūtė, M. Teleksiutė, A 
komis ir lietuviškomis vėliavomis, Luke, J. Jokšas, A. Satmoriutė, 
tarp kurių pirmoj vietoj plevėsa- A. Bernatavieiutė, A. Kundrociu- 
vo didžiulė to paties dekorato- kė, V. Pakriksite, O; Zdanevičiu- 
riaus išsiūtą Lietuvos vėliava. Vi-1 te, A. Kundročiukė, A. Moekevi- 
si Vyčiai turėjo prisisegę po gėlę: čius, J. Dauda, M? Bartusevičius, 
vyrai — po raudoną, merginos — S. Butrimavičius, J. Musteikis, A. 
po baltą, o vaikai — po žalią, kas Opūlskis, A. Gribąuskas, O.'Skie- 
taip-gi sudarė lietuvišką vėliavą, čiukė, M. Andriuškevičius, K. 
Kun. J. Kasakaitis pasakė gražų, Glušokas, J. Šūkis, J. Meškūnas, 
pritaikintą jaunuomenei pamoks- J. Vilimas, J. Bitinas, J. Mikitas, 
lą. Tos dienos vakare Vyčiai at- E. Karaliūtė, S. Steponaitis, J. 
vaidino teatrą: “Prieš vėją nepa- ILakickięnė, J. Nevedonskis, P. Or- 
pūsi,” tai buvo gražiausiai suloš- Įaustas, D. Rovas, P. Mociejūnie- 
tas iŠ visi) teatrų, koki tik šiame nė, J. Gudelevičius, M. Stukienė, 
mieste buvo lošiami; mat, lošė T. Stukiutą O. Bardzilauskiutė, 
gabūs Vyčiai. Taip-gį p-lė J. Gu- J. Savickiutė, J. Jončis, K. De- 
deliukė gražiai sulošė įspūdingą gučiukė, J. Sokelis, J. Moeiejū- 
monologą: “Jaunavedė”; užbai- nas, M. Stučka, K. Dubickiutė, M. 
giant vakarą choras puikiai jsu- Senkus, M. Mikalauskiutė, 
dainavo Vyčių Himną. ’ Šulčiutė, J. Rickis, M. Ventis.

Neužsiganėdino mūsų Vyčiai Smulkesnių aukų — $25.10. 
vien tik teatro atlošimu. Štai, ke-| Viso__ $$338.75.
liolika jų kuopos narių eina kas §įas aukas priėmė vietos T. 
vakaras per stubas prirašinėdami skyriaus ižd. K. Andriuškevičius 
naujus narius prie Lietuvos Gelbė- įr pasiuntė T. Fondan. Toji gau
toji! armijos ir rinkdami drauge sį auka.aiškiai liudija, jog Ro- 
aukas. Tokiij narių jie surinko Lhesteriečiai myli savo tėvynę ne 
arti 100; daugiausiai jų prirašė: tik žodžiais, bet ir darbais. 
R. Šerelis ir P. Steponaičiutė; au- Lietuvos gymy*
kų daugiausia surinko: E. Kara- '________
liūtė ir J. Gudiniutė. L0WELL, MASS.

Kovo 17 d. užbaigimui šios sa- Susitvėrė mažųjų Vyčių kuopele, 
vaitčs pobažnytinėje svetainėje at- Nedglioj> baiandžio 7 dieną po- 
sibuvo prakalbos. Kadangi tas bažnytinėje svetainėje 7 vai. va- 
buvo tuoj po Seimui, tai dauge
lis žingeidavo išgirsti žinių iš sei
mo, ir per tai susirinko daug klau
sytoji!. Iš šios kolonijos buvo sei
me net 12 atstovų; žinoma, dė
lei stokos laiko, visi negalėjo kal
bėti. Kalbėjo sekantieji: kun. J. 
Kasakaitis, plačiai nupiešė laisvės 
brangumą kiekvienai tautai, ypač 
tai pritaikindamas prie lietuvių 
tautos, kuri savo troškimą da
bartiniame seime apreiškė visam 
pasauliui; baigdamas kalbą, jaut
riais žodžiais žadino visus prie di
desnio tautinio susipratimo ir 
duosnumo tautos reikalams. Po 
jam ilgokai kalbėjo J. Rickis a- 
pie seimo pasekmes..; taip-gi trum
pai kalbėjo apie seimo įspūdžius: 
M. Stučka ir J. Motiejūnas. P-lė 
L. Jančaičiutė perskaitė užrašytus 
visus seime padarytus nutarimus 
ir kalbas. Galutinai, V. Danile
vičius, vietinio T. F. skyriaus pir
mininkas, kalbėjo apie T. Fondą, 
ragino visus tapti T. F. nariais už- 
sidedant mėnesinę mokestį. Taip
gi buvo eilių pritąkintų prie Šios 
iškilmės,, kuriąs gražiai pasakė 
)-lės: K. Jankevičiūtė ir E. Šul

čiutė. Vakarą baigė Lietuvos 
limnu, kurį sugiedojo sustojus 

visa publika. Šios prakalbos su
teikė klausytojams daug gražių į- . 
Spūdžių ir mifiČių, jautiesi žmo
gus taip ramiai ir antagiąi, e jog 
arytum jau kvėpuoji tyru’laisvos 
sietuvos oru. štai ir pasekmė mū

sų seimo!
Jis paskatins visus lietuvius 

narsiau kovoti už savo tėvynės- 
aisvę! To entuziazmo vedami ir 

‘ loehesteriečiai sudėjo gausią aii- 
cą. ‘

J
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Z •'latre buvo prakalbos. Kalbėjo p. 
Ant. Grigoraitk iš Lavrienee, 
Mass/ir aiškino jauniįao reikalus. 
Žmonės iž prakalbą buvo labai pa
tenkinti ir tuojaus po prakalbų 
susidarė čia mažųjų Vyčių kuope
lė. Eonui Antanui Grigoraičiui 
reikia ačiū tarti ui ' ižbudinimą 
mūsą? jaunimo prie darbo.

Prie kuopos prisirašė i
EronislovaaSteponavičiusį Pra

nas Rozalevičius, Jonas BekŠa, 
Jonąą^eraių JonąaNąruŠeričius, 
Juzėf Jachimowich,MikoiasfAlek- 
;sa, Juozas Balevičius, Juzefa Na- 
įrinkėriciutS ir JuJljonu BaleviČiu- 
vfė. ' . -
/ Prie jauniino dvasios gaivinimo 
Šiojb pąrapijbge daug prisideda 
vietos klebonas kurt, J. Oleknavi- 
Čius. * . •. . . . - '

Laike prakalbų gražiai ir įspū
dingai padeklemavo Pranas Jac- 
kelevicius iš Lawrence, Mass.

Ilgiausių metelių naujai Vyčių 
kuopai Loveli, Mąss.!

’ Jaunikaitis.

AUIUJUJUBC* '

■{••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i 

GARDNER,MASS.
‘Balandžio -6 d. Čia buvo dide- 

lig koncertas arba gėriau pasakius 
• laisvamanių Lobui m^maĮįeūA 

Programas prasidėjo mergsadčių 
■deklėmacijomis, toliau tūla stora 
boba lošė monologą „apie kiaules, 

..kiaušinius, avis, vištas/ monkes, 
pųoduš^ mergas ir tt. Ant pa- 

; baigos užsiplešė andaroką aug- 
•ščiau kelienių ir tuo monologas 
pasibaigė. Po tam buvo persta- 

'-'lytas tūlas iŠ kito , miešto vaikė
zas, nepraustas citilikas. Ilgu 
•Švarku apsitempęs, užsikorė ant 
■estrados pašiepdamas katalikų ku
nigus. Vėl buvo užsirioglinęs tas 
pusgalvis. Bet ką jis mane veik
ti, tai turbūt jis ir pats nežinojo. 
Trys moterys neva dainavo, bet 
jei jos būt- tUreję kokį susiprati
mą, tai nebūtų pasirodę^ Ant ga
lo turėta “puiki” Sauka. Tūla bo
ba užsimovus kelines nerangiai 
slankiojo ant estrados ir visą sa
vo pliauškimą su dėjo apie baž
nyčią, pamokslus, kunigus ir sa
vo kelines ir tuond baigėsi mar- 
malienė. Po to prasidėjo šokiai. 
Na-gi čia, žiūrime: vienas vaikč- 
aas ant estrados kamputyj siisirie- 
tęe, pasiėmė išgverusią armoniką 
ir pradėjo klerksėt, o mūsų ap- 
šviestūnai traukytis po svetainės 
pakampes. Tai vadinasi “puikus 
koncertas? ’

Nemuno Sūnus.
C

HARRISON-KEARNEY, N. J.
“Darbininko” No. 33 tilpo ko

respondencija., po kuria pasirašo 
tūlas, “Viską Žinantis.” Jisai ra
šo, kad Birutės Choras, nutarė 
parengti koncertą 29 d. gegužio 
ir paskui sako, kad chore, yra vie
nas draugas, tai yra Baltrukonis. 
Sako, kad aš agitavau TMD. cho
rą, kad pakenkus “Birutes cho
rui” ir nutaręs parengti koncertą 
25 d. geg., tai yra 4 dienom pir
ma birutiečių. O dabar aš nuro
dysiu, kaip buvo nutarta ir kaip 
vykdomi tie koncetrai. Birutės 
Choras nutarė parengtį koncertą 
30 d. gegužio, bet kada svetainė 
buvo užimta, tai buvo paimta ge
gužio 25 d. š. m., o ne gegužio 29, 
kaip “Viską Žinantis” sako. O 
‘TMD. Choras” nutarė parengti 
koncertą balandžio 27 d., o ne ge- 
pižio 25, kaip jis sako. Birutie- 
rių koncertas bus vėliau mėnesiu.

J. V. Baltrukonis.

V
5.:

DUBOIS, PA.
Lietuvių čionai gyvena pusėti- 

ias būrelis, sutikimas tarp jų ne- 
■logiausias. Parapijos reikalai sto- 
i gerai. Kun. M. J. Urbonui pa- 
isekė puikiai sutvarkyti.

1 d. balandžio Lietuvių N. P. 
liuko buvo perstatytas veikalas 
Vagys.” Visi aktoriai savo už- 
uotis atliko puikiausia, geriau 
egalima norėti. Publikos atsi
laka nemažai, bus ir pelno. Už 
i yra garbė kliubieeiams ir toms 
erginoms ir moterims, katros da- 
vavo šiame programe, o labiau- 

a, turim būt dėkingais kun. M.
Urbonui už vakaro vedimą ir 

. Kardušauskui ir J. Mikelioniui 
; vakaro surengimą

čeresdelnik.

PATERSON, N. J.

Didelis Aliantų Bazaras.

Paterson’d, N. J. Armory Hali 
o Balandžio 20-to iki 29-to bus 
.antų Bazarass, prie kurio ir vie
lai lietuviai prisideda ir kvie- 
dar kartą visus aplinkinius 

.uvius, kurie prijaučiu Lietu- 
t reikalus ir vargus. • Ypatin- 

kviCciame kuoskaitlingiausia 
(lankyti 27-to Balandžio vaka
res tada bus ‘4 Lietuvių Vaka- 

Ant to vakaro pasižadėjo 
Kasys Šimkus dalyvauti su sa- 

c milžiaiikn ehoru. Tikimės, 
. gerb. thoristai kuoskaitlin- 

wĮąi atsilankys nsužmiršda- 
kad ir Batersoniečiai nebuvo 
šiais dėl jų prašymų. Taip- 

įrišto bus ir kitokių pamargi
nu ant to vakaro.
Norėtumėm priminti, kad tie, 

ė atvažiuotų ant Bazaro, rem- 
.etuviųskyrių, nes visas pelnas 
tsurinktas bus atiduotas lietu* 
fis.
\aikas jau trumpas iki Baza-
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Tarp augštų f pilių, medžiais apklotų 
Skambėjo giesmės senų Vaidelibtų; 
Skambėjo dainos liūdnos mergaičių 

* Ant garbės didžių Lietuvos dievaičių.
’ • -- ' •• • ' : • ' • 1

,s O pas Žinyčių senas Krivaitis . • 
Švėiitoinis dainomis sau dvasių malto, 
jo mintys kįla augštyndarp žvaigždžių. 
Ir taip jis prasėdi lig pačių gaidžių.

Baublys .platlapis dengė žinyčių 
Senoves žmonių tikrų bažnyčių 
Ten su aukomisdriekvienas atėjo; 
Kriviui kaip pranašui visi tikėjo.

O vaideliotės — lelijos baltos, 
Kaip gėlės rūtos nieko nekaltos; 
Sidabro balsais dainavo, ūžė, 
Kaip pavasario dienos gegužė.
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MIDDLEBORO, MASS.
Tautos'S’ondo. 66 skyrius pa

sidarbavo Laisvės Savaitėj, per
einant per stubas, geri žmonės 
atjaučianti reikalą Lietuvos kiek 
kas galėdami aukavo. Bet bu
vo ir‘Lietuvos išgamų, kfotrie ne
tik ne aukavo, o dar išmetinėjo, 
kad nereikalinga esanti Lietuvai 
laisvė ir neduosią nei cento.

Kaip kitur taip ir pas mus 
raudonkakliams nerūpi Tėvynė 
Lietuva, anei laisvė. Taigi to
kiems gaivalams nevertėtų ir lie
tuviškas vardas nešioti, jiems ge. 
riaus pritinka vardas čigonų.

Stambesnes aukas aukavo šie 
asmenys: po 5.00: P. LliaŠka, A. 
Uždavenis. J. Svintickas $4.00, 
po $2.00: J. Daugelavičius, A. Va- 
ropickas; po $1.00: F. Kineius, E. 
Kinienė, V. Svetlavičius, J. Mi- 
neikis, J. Mineikienė, J. Sirbi- 
kis, E. Sirbikienė, P. Gasiūnas, 
G. Vinciunas, V. Stulpinas, K. 
Znotinas, E. Znotinienė, S. Žie
delis, K. Dravinskas, F. Krau- 
čiunas, P. Lunskis, S. Sarapas, 
F. Gaigalas, M. Varopickas, J. 
Pocius, J. Paulauskas, 
na, J. Bubinas. Po 
Kunčius, A. Ambrosas, 
šaitis, P. Bardzevičius, 
vaisa, K. Versila, A. 
M. Uždavenis. Smulkių aukų 65c. 
Sukolektuota einant per stubas 
$46.15. Mėnesinių duoklių ir 
iš.pasimokėjimų 14 narių už kovo 
mėnesį $5.25; ženklelitj išparduo
ta už $5.00. Viso labo $56.40.

Kolektorius.

J. Juk- 
50c.: K.
P. Jaru-
K. Nor- 

Molis ir

NEW YORK CITY.
Šiame mieste yra apie 3.000 

lietuvių, bet pagal šio skaitliaus 
permažai veikiama ir visai mažai 
priklausančių prie organizacijų. 
Paminėsiu dr-jas ir jų veikimą. 
Pašelpinės dr-jos: Šv. Kryžiaus 
skaitlinga ir gerai gyvuoja, prie 
jos privalėtų kiekvienas lietuvis 
prigulėti. Toliau kuopa SLRKA., 
gerai gyvuoja. Daugiausia vei
kia L. Vyčių 12 kp. Darbuojasi 
Lietuvos labui, turi narių virš 40. 
P. B. Š. 14 kp. turi 25 narius, bu
vo apmirus, bet dabar atgijo ir 
rengiasi prie veikimo.

LDS. 9 kp. yra silpnutė, turi 
8 narius, apgailėtina, kad lietu
viai darbininkai nesirūpina page
rinti savo reikalus, nenori prigu
lėti prie L. p. S. ir kovoti prieš 
darbininkų išnaudotojus.

Svarbiausia i rstebėtina, kad. 
Nevr Yorko moterys viski mažai 
veikia,. Patartina sutverti Lietu
vių Moterų Sąjungos kuopą ir tuo
met visoms moterims bendrai vei
kti . Kiek laiko atgal Newark’e 
turėjau progą būti ant L. M. S. 
kp. surengto vakarėlio, kur ant 
scenos pasirodė apie 100 vaikučių 
nuo 6 iki 14 metų amžiaus. Tie 
vaikučiai visą programą atliko. 
Publika stebėjosi iš to vakarėlio. 
II neirarkiečių patyriau, jog nuo 
6 metų amžiaus iki . seniausiam 
žmogui didžiuma jau organizuoti, 
priklauso prie įvairių organizaci
jų ir draugijų. ,

Patartina ir New York’o lietu
viams imti pavyzdį iš nevrarkie- 
čių. * • .

Atbuskime brangūs Now Yor-
kiečiai.

tf - *
i

Si

E.

F.

. DUBOIS, PA.
Balandžio 1 d. vietinis Lietuvių 

Kliubas turėjo gražų vakarą.'Su
lošta visiems patinkantis veika
las “Vagys.” Kliubo nariai vos 
tik antru syk pasirodė ant sce
nos, tečiaūs parodė savo nepa
prastus gabumus ir savo roles at
liko gana puikiai. Karklieno rolę 
gabiai atliko A. Kardišauskas. Šis 
vyras matyt turi lošėjo gabumus. 
Ant scenos jaučiasi kaip namie. 
Nemiečio, Petro ir Jokūbo rolėse 
pasirodė J. Aliauskas, A. Kvedė- 
ravieius ir V. J. Mikelionis, kurie 
savo užduotis atliko tikrai atsa
kančiai. Elzbieta — Ona Mikelio- 
nienė atrodė visai naturališkai sa
vo rolėje. Mortos ir Alenos roles 
atlošė J. Rakauskiutė ir N. Bruz- 
gienė. Žydas, Ąbromas — J. G. 
Bagdžiūnas savo apsirėdyme ir nu- 
davimuose priminė kiekvienam 
tikrą lietuvišką žydą. Žydo rolė 
jam labai pritiko, o jis ją puikiai 
atliko.

Tarpuose aktų buvo deklema- 
cijos. Čia savo ypatingus gabu
mus parodė J. B. Mikelionis. Pa- 
deklemavo: “Karė,” “Nuliūdimo 
valandoje,” “Valgių brangumas” 
ir “Amerikos burdingieriai.” An
tanas Mikelionis deklemavo “Ka
reivi^ rauda,” o L. Rakauskiutė 
— “Lietuvio skundęsis.”

Viskas prasidėjo su trumpu va
karo paaiškinimu po kurio, vi
siems atsistojus, Ęliubo Croras pa
giedojo Lietuvos Hymną. Vakaro 
vedėju buvo kun. M. J. Urbonas. 
Žmonių atsilankė nemažas būre
lis, bet galėjo būt daug daugiau.

- U.

Ėjo galiūnai pas gudrų Krivų, 
Kuris mokėjo duot žodį gyvų. 
Jis apie kares vedė ten kalbų, 
Nekartų duodamas žodžiu ‘pagelbų.
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Lietuvos vėliavėles
e

ič 
Ic 
Ic

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 draugijų visokie apvaikščiojimai ir 
mass-mitingai negali būti be Lietuvos vėliavos.

Tautos Fondo skyriai, draugijos, pavieniai 
žmonės gali gauti tikrų Lietuvos vėliavų, 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 pd 25c. ir pelnas nuo jų eina Tau- ' 
tos Foudan.

Reikalaudami rašykite šiuo adresu:

456 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
TAUTOS FONDAS,

Anglijos karalius išleido de-. 
kretą, kuriuo leidžia, kad. armi
joj paKugštiniinai būtų ne pa
gal amžiiį oficierių, bet pagal 
gabumų. ’

. 1 • ■ -į
: a. ' . ,

Susin,ešiinai telefonu? per 
Meksiko rubežių tapo per
traukti iki kares pabaigos.

Aukos,
UŽ Ženklelius $18.Q0| kolekto

riai aųkų surinko $34.40 ^kolekto
riai mėnesinių duoklių surinko’

r

Henry Ford,. garsusis sau* 
tomobilių pramonininkas,' pir- 

__ ję0 valdžios bondsų už t6.0P0.- 
$56^25; L.’Vyčių98kuopa|32.00; QQQa .. ’ į

-k

t
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UŽkaukaiyje turkai užėmė
Van. • ' - ' \

l

Nors tyliai plaukė gyvenims tėvų, 
Nors nepažino rūstybes dievų... 
Ėjo baisingos žinios, girdėjo, 
Kad baisūs kryžiai ateit žadėjo.

M JIr graudulingos dienos užstojo: 
■Kryžiokai medžius šventus kapojo; 
Plėšė Tėvynę, krauju appylė,..
Plati galybė tėvų nutilo...

Nebėr’ laukuose ja vii brandumo, 
Nėra, vai nėra niekur gerumo;
Žali miškai senai nudžiūvo... 
Mus broliai retežiuos’ pražuvo.

I

f.

■■ Z',

t

J. Z. Dobilas.
A

*

Tamsos skleidėjai.
GYVENIMO VAIZDELIS.

J. K.

»

Baltrus Šiaudinis yra pilnai apsišvietęs. Tas pasakymas 
mūsų tautoje ir mūsų santūriuose toli gražu neaiškus. Apla
moj prasmėj mes gerai žinome, kas yra apsišvietęs, bet mūsų 
lietuvišku supratimu, tas žodis daug turi reikšmių. Jų yra taip 
daug, kad jeigu imtume skaitliuoti ir aiškinti, tai neparašy
tume nei pasakaitės, o tas vis-gi mūsų tikslas. Tai-gi trumpu
mo dėlei peržiūrėkime nors keletą rūšių apsišvietėlių. “Uni- 
versitetčikas”—tai viena rūšis. Ji būtų svarbiausia, bet ka
dangi sunku jų atsiekti, tai jinai nepopulerė. Prie to, žmonės 
atsiekę taip augštę. apšvietos laipsnį, tampa pasipūtusiais, ne
prieinamais, tankiausiai virsta ponais ir visiškai nutolsta nuo 
liaudies. Ta apšvietimo rūšis yra labai augšta, pakelia mūsų 
tautų bet išrodo kaip ir nemūsiškė. Toks studentas, vos tik 
pabaigia universitetą, rodos taip ir įstoja į tam tikrą paga
mintą jau ponaičio formą, ir tampa lyg kokia nulieta figūra: 
gražus, civilizuotas, pakvipęs, bet — ne mūsiškis. Kita apsi- 
švietėliiĮ rūšis — tai klesiniai. Jie ir turi keletą laipsnių. Aug
ėlesniųjų klesų mokiniai nors daug nutolę nuo universiteto stu
dentų, bet taip-ęat gan nutolę nuo liaudies? Jie ir ponaičiai, 
nors jau žemesnes rūšies: kaneelerijos raštininkai, biuro re
ferentai, pradinių mokslainių mokytojai, vaistininkai ir jiems 
panašūs. Po jii eina keturklesiai ir dviklesiai gimnazistai, — 
tie jau paprasti liaudies inteligentai, daug populeriškesni, bet 
vis-gi dar persvarbūs su baudžia draugauti. Rimtesnieji iš jų 
kartais patampa gerais kaimo ūkininkais, jeigu tik turi ant ko 
ūkininkauti. Toliaus seka pradinių mokslainių didvyriai. Tie,' 
jeigu naudingi, sudaro eiles visokių amatninkų, jeigu ne, — 
iškeliauja Amerikon ir čia įsiskverbia į cicilikų vadus. Kiti 
surimtėja ir tampa gerais ūkėsais. Bet vėlesniais laikais išsi
dirbo dar viena apšviestūnų rūšis, — jie būtų kaip ir bevar
džiai, bet jeigu juos gerai apibudinus, tai išeitų tamsiai susi
pratusių bernų rūšis. Pavadinti juos Bolševikais būtų kaip ir 
nedrąsu, nes Bolševikai vis-gi lošia šiokią tokią, kadi ir la
bai liūdną, politišką rolę, gi mūsiškiai “susiprūtėliai” abso
liučiai nieko nereiškia politikoj. Jų supratimas tik jiems pa
tiems tūri svarbų ir jų tik pačių gyvenimą paliečia. Jų “ap
švietimas” labai prastas ir lengvai, atsiekiamas, užtai jų skai
čius — legijonai. Kame gi jų apsišvietimas! Į tą klausimą 
gan sunku atsakyti? bet praktikoje jis pasirodo labai lengvai 
išrišamas, nes kiekvienas bernas pigiai tokį apsišvietimą įgy
ja, ir juo jis yra tamsesnis, j.uo lengvįaus virsta snsipratėliu. 
Toks aiškinįjnas išrodo keistas, bet mes jį- suprasime, jeigu 
priimsime už teoriją, kad toks pigios rūšies apsišvietimas yra 
ne kas kita, kaip tik atsikratimas nuo civilizacijos formų. To
kiu būdu tas, _kuris civilizacijos turi mažiausia, greičiausia 
nuo jos atsikrato ir patampa apsišvietusių! Kadangi.mūsų ber
nai civilizacijos kaip ir neturi, tai labai pigiai persikeičia į 
šios rūšies apšviestūnus. Galima sakyti, kad. je jau seniai 
buvo tokiais *-‘-ęQ8iprąte|iri8>’* rik to nežinojo. Tąi-gi reik tik 
įtikėti, kad esi apsišvietusiu, ir visas sekretas savaimi išsiri- 
ša. Kaip stebėtinai lengva!. Mokslo Čia nereikia, priešingai, 
mokslas yra tik bereikalinga ^sunkenybė, kuri. Įik kliudo tik
rą susipratimą. Didžiausias procentas tų susipratėlių yra vi
sai nemokyti. . Skaityt jie šiek tiek paskaito, bent per visą 
savaitę su šipuliu išbado vieną-kitą ■ ‘Keleivio,” arba “Lais
ves’ ’ skilty, bet ir toks skaitymas tai jau perdidelis ir bereika- 
lingas pridėčka’s; Kam dar čia skaityti! Išgirdai nuo kito, . 
ir užtenkąs • *

. Prie tokios apŠviestūnų rūŠie* priderėjo Baltrus Šiaudinis, ‘ 
Jo praeities istorija kaip ir neaiški. Lietuvoje jis buvo, ber
nu, tai buvo, — jam tos garbes nieks negali atimti, bet jo iš
keliavimas Amerikon nevisai dar istorijai paaiškėjo. Kad tai
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SO. BOSTONO LIETUVIAI ' 
RENGIASI ŠAUNIAI AP

VAIKŠČIOTI S. E. R. K.
A. APDRAUDOS MĖ

NESĮ.

Balandžio visas mėnuo yra 
skiriamas SLRKA. agitacijai. 
So. Bostono SLRKA 21 kuopa 
rengiasi laike to mėnesio šau
niai pasidarbuoti svarbiausiai 
Amerikos lietuvių organizaci
jai. Nedėlioj balandžio 14 die
ną tuo tikslu rengiama šv. 
Petro parapijos svetainėje pui
kus vakaras,4 kuriame daly
vaus vietos ir apielinkių ge
riausios artistiškas pajėgos. 
Šiame vakare bus varoma pla
ti agitacija už katalikišką lie
tuvių susivienijimų. Laukiama 
daug naujų narių prie vietinės 
Susivienijimo kuopos.

Vakaras prasidės 7:00 vai. 
vakare.

Be to išrinkta keletas narių 
iš kuopos, kurie specijaliai pri
kalbinės lietuvius rašytis prie 
21 kuopos.

Tikimos gerų pasekmių iš 
viso darbo. Kuopos valdyba 
imasi prie svarbaus darbo su 
didele energija ir pasišventi
mu. Visi nariai uoliai dirbs, 
kad tik ^augiausia Susivieniji
mui naujų narių laimėti. 
.. Patariama visiems lietu
viams ir lietuvaitėms šiuo mė
nesiu prirašyti prie S. L. R. 
K. A.

Į rengiamą S. L. R. K. A. 21 
‘kuopos vakarą nedėlioj VISI 
ATSILANKYKIT.

Narys.

LIETUVIŲ KAREIVIŲ GLO
BOJIMO REIKALAIS KO

MISIJOS ANTRAS SU
SIRINKIMAS.

Lietuvių Kareivių Globoji
mo Draugijos įstatams apdirb
ti paskirtos. komisijos antras 
susirinkimas įvyko balandžio 8 
dieną “Darbininko” Redakci
jos kambariuose. Atsilankė pp. 
St. Norkūnas, J. M. Pečiulis, 
kun. Dobužinskas, J. E. Karo
sas, o vėliau p. J. Adomavi
čius.

Susirinkimo vedėju paskirta 
p. St. Norkūnas, sekretoriumi 
p. J. E. Karosas.
; Pirmiausia p. St. Norkūnas 

pranešė, kad Mass. Lietuvių 
Suvienytą Draugijų Kareivių 
Globojimo Komitetas” tik tuo
met susidės į bendrą darbą su 
Įj. Kareivių Globojimo Drau
gija, jei iš draugijos valdybos 
bus išimta kapelionas karei
viams su sprendžiamuoju bal
su valdyboje, taip-gi bus per
organizuota naujai sutvertos 
draugijos x valdyba ir karei- 
.viams būtą siunčiama visa lie
tuvių spauda be skirtumo pa
žiūrų.

Į tai Liet. Kareivių Glob. 
Draugijos atstovai kun. J. Do
bužinskas ir p. J. E. Karosas 
atsakė, kad kapeliono klausimą 
jie laiko principijaliu ir nesu
tiks, kad Draugijas skiriamas 
kareiviams dvasiškas vadovas 
būtų iš Draugijos valdybos iši
mamas; dėl spaudos siuntimo 
kareiviams pažymėjo, jog pil
nai sutiksią; , kad kareiviams 
būtų siunčiama visa lietuvių 
spauda, išskyrus socijalistų 
spaudą, kuri tautybės princi
pus griauna ir demoralizuoja 
žmones. Naujai išrinktos val- 

- dybos perorganizavimą pripa
žino antraeilės svarbos klausi
mu.

Skirtumas tarp abiejų drau
gijų pasirodė labai didelis. 
Principo klausimuose susitarti 
nebuvo galima, todėl Komisi
ja išsiskirstė iš savo darbo ne
sulaukus jokių pasekmių. Lie
tuvių Kareivių Globojimui su
tvertos draugijos kiekviena 
veiks sau.

J. E. Karosas,
Susirin. Sekretorius.

Lietuvoj Vyčių* 17 kuopos 
ekstra susirinkimas (bus ket
verge, balandžio ll,dieną 7 vai. 
vakare Šv. Petro parapijos pcj- 

.i bažnytinėje svetainėje.
Ateikit visi nariai,, nes yra 

labai svarbių, dalykų dėl f en
giamos Išdirbinių Parodos ap
tarti. • ■ , . -

Valdyte
[ ; —i. ai-B-Įi.. i'—■ i. ■■

Vyčių‘17 kuopos parengtame 
vakare, kuriame sulošta veika
las“Ant slenksčio naujo gyve
nimo,” dalyvavo p. K. Vasi
liauskas “bučerio” rolėje ir 
šauniai savo užduotį atliko. 
Per neapsižiūrėjimą p. K. Va
siliauskas- to vakaro aprašyme, 
tilpusiame nesenai “D.” nepa
žymėta. Šiuomi klaida atitai
soma.

Reporteris.

Moterų Sąjungos 13-ta kuo
pa laikytame nesenai susirin
kime išrinko 8 darbininkes 
pritengimui Šv. Petro parapi
jos svetainės Išdirbinių paro
dai, kuri prasidės balandžio 
21 dieną. Išdirbiniai į parodą 
jau pradeda plaukti. Brook- 
lyn’o Moterą Sąjungos 29 kuo
pos narės pirmosios savo išdir
binius į parodą prisiuntė*. Pri
siųsti išdirbiniai yra labai gra
žūs. Gauta ir daugiau išdirbi
nių.

K V.

Ketverge, balandžio 11 die
ną, bus Pilnąją Blaivininką 
S-mo 49 kuopos susirinkimas 
bažnytinėje svetainėje. Susi
rinkimo pradžia 7:30 vai. va
kare.

Visus narius į susirinkimą 
kviečia

Valdyba.

“Gabijos” draugija rengia 
koncertą sukatoj, balandžio 13 
dieną Lietuvių Svetainėje.

BRIGHTON, MASS.

Sujungtą draugiją prakalbos.
Balandžio 7 d., vietos drau

gijos parengė prakalbas. Kal
bėjo kun. Pr. Juškaitis, p. A. 
Kneižis ir p. M. Venis. So. 
Bostono Choras dainavo tar
pais. Didelį įspūdį padarė šios 
prakalbos į braitoniečius. Lin
ksma pastebėti naują spėką bei 
energiją braitoniečią tarpe. 
Veikime išvien, pranyks iš mū
są tarpo nesusipratimai.

Reporteris.

t.

CAMBRIDGE, MASS.

Pasekmingos prakalbos.
Balandžio 7 ck, Nuol. Pagelb. 

Panelės Švč. pašelpinė Dr-ja 
surengė prakalbas su pamargi- 
nimais. Kalbėjo p. Pr. Gudas, 
p. O. Jankauskienė ir kun. Pr. 
Juškaitis, vietinis. Daug ko 
naudingo žmonės išgirdo šiose 
prakalbose. Prie draugijos pri
sirašė apie 40 naują narių.

Dirbkite moterėlės, o pasi
sekimas bus jūsų.

Reporteris,

War savings Stamp 
issued by the 
Unitecl Statės 

Goverment.
Karės ženklelius, taip 

dinamus
STAMPS”

va- 
“WAR SAVING 

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 Suvienytų 
Valstijų valdžiai, nė kaip lai
kyti kur paslėpus.

ženkle-iai arba “THRIFT 
STAMPS” parsiduoda po 25o., 
“WAR SAVING STAMPS” 
BALANDŽIO mėnesyje parsi
duoda po $4.15.

Jų galite gauti KRASOJE,

•; > *, j. '■;* K' .

T '

Vieno veiksmo Operetė

iVDrtimoiįit^ū^oš,prau$ją

Subatoj; Bbląųdžio. 13 d„ 1918 |

Jeigu norite surastrsavo gi
mines ar pažystamus’, prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.’’

Jeigu pante ką nors greitai 
parduoti/paskelbk “Darbinin
ke.” Visas savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk “Darbinin
ke.”

Vž rinuĮkiū&- apskelbimus ir 
paieškojimus kaina: ‘ .

Už vieną syką ., /
7 (dtL sykių..;
” tris šykids ;
M šešiųs sykius

Pinigūs siųskite iš kalno.

“DABBININKAS,”
242 W. BrOadway, 

South Boston, Mass.

r-

rt y.
♦♦♦
♦♦♦ KAMP. E ir SILVER STS., 8G. BOSTON/MASSi 
♦I* Prasidės 7:30 vaL vakare.

t Po perstatymo bus ŠOKIAI iki vėlai nakties.
v
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D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
BOSTON, MASS. 

VALDYBOS ADRESAI." + “ • - •

PIRMININKAS — Jonas VomviČlus, 
122 Borcen St, So. Boston,- Mass. 

VICU PIRM — Pranas Tulęlkts, 
130 Bowpn St r So, Boaton, Mass 

PROT' RAŠT —Juozapas Vinkevlčlus. 
< 37G Second St, S Boston, Mass. 
FINANSŲ RAŠT — St Noreiką, 

105 Silver st, S.Bošton, Mass, 
KASIERIUS — Andriejus Zaltęckas, 

171 Fifth Str., So, BostOn, Musai 
**!•■ Justinas ąjuięfkis. , 

180 Bowen St., So. jB^tbn,* Muša.
i D. Ii. K. Keistučio T)r-ja Bos- 
toli, MMšį laiko točrieghiittš 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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LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
yątellc ir nusitrauk- puse tuslno 
kabinot Ir gausi vienų dideli ar
tistiškai padarytų paveikslų visai’ 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

j. j. driza;
500 So. tad St., PMtade Ps.

SIMON F. PAUKTia J 

IETU VIS ADVOKATAS | 
Pabalę* NuriMty jPSMsikHMHjol , X. 

tmtaeHsfsf, S*
Užsiima vahfflut vitoote j*.

922 Land Title Bulldlng, ■ |L 
. Broad & Čhesthal St. $ į 

. Mėtį ‘ ' n - *
bfffso 'L. gprucė 2290, 
Namu— T!oga4442J. 

1212.W,,ERItl AVĖ. . .'JĮ 
PHILADKLPHIA,1 PA f t

»- - .i - * .oi',

< u.D ■
i 
r • 
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DIDELĖS PRAKALBOS
Rengia

BOSTONO GEDIMINO LIETU
VIŲ ŪKĖSŲ DR-STfi 

NEDĖLIOJĘ, balandžio l4, 1918, 

ST. ANTHONY SALĖJE,

12 N. Ėennet St., Boston, Mass. 
Svetainė atsidarys nuo 

2 vai. po pietą.

Bus prakalbą ir kitokių įvai
rių pamarginimų.

Norintiems prisirašyti į viršmi- 
netą Dr-stę, mokestis bus ant pu
sės numažinta. Todėl nepraleiski
te progos.

Kviečia vietinius ir iš apielin- 
dų visus atsilankyti

Gedimino Lietuvą Ūkesą Dr-ja.

ŽINOTINA
RUMFORD, ME. LIETUVIAMS.

Letuviams misijos prasidės vie
tinių airių bažnyčioje 18-tios die
nos April-Balandžio 7-tą vai. va
kare ir užsibaigs 18-tą. d. vakare.

Tai-gi nepraleiskite progos ap
rūpinti savo, dvasiškus reikalus ir 
išklausyti rinitus pamokinimus, 
nes tai turite retai progos daryti 
ir girdėti. ’ .

KUN. A. F. DAUGIS.

RAČIŪNO PAVEIKSLAI.

KETVERGO vak., baalndžio 18 
d., Germani a Salėje, 2416 E. 9-th 
štr., Cleveland, Ohio.

UTARNINKO vak., Balandžio 
23 d., Šv. Jurgio salėje, Grand 
Rapids, Mich.

SEREDOS vak., Balandžio 24 
d., Maecakee salėje, 2723 S. Wash- 
ington avė., Saginan, Mich.

A. T. Račiūnas.

SKAITYK-SVARSTYK-GAL- 
V0K.

1) Užsirašyk gerą laikraštį ir jį 
nuo pradžios iki galo perskaityk.

2) Skaitydamas laikraštį ar 
mygą svarstyk apie ką skaitai.

3) Galvok ką perskaitai.
Mes užrašome geriausius laik

raščius, kurie visuomet žmogui 
paduoda sveiką ir tinkamą maištą 
jo dvasiai.

1) Dienraštį “Draugą.”
2) Tris syk į savaitę “Darbinin

ką.”
3) Savaitinius: “Žvaigždę” ir 

‘ ‘ Garsą. ’ ’
4) Mėnesinius: “Žvirblį,” “Ti

kybą ir Dorą,” “Šviesą,” “Mok
sleivį,” “Tautos Rytą” ir dvisa
vaitinį “Vytį.”

Taip-gi užlaikome visokių svie
tiškų ir dvasiškų knygų: maldak
nygių, istorijų, eilių ir tt. Rei
kalaudami per laiškus įdėkite už 
3c. krasos ženklelį atsakymui.

Siųsdami laiškus ar pinigus ad
resuokite :

A. S. KULBICKAS, 7602 Aber- 
deen Avė., N. E., Cleveland, Ohio.

♦
NAUJAUSIO IŠLEIDIMO 

KNYGA
‘ 'KATALIKŲ BAŽNYČIA

ir

DEMOKRATIZMAS.”

Parašė KUN. T. ŽILINSKAS. 
Kaina................50 centų.
Skaityk ir kitam pasakyk a- 

pie tą knygą, kuri ką tik išėjo, iš 
spaudos. Joje plačiai išdėstyta 
Katalikų Bažnyčios tvarka jr aiš
kūs atsakymai Katalikų Bažny
čios priešams ant jų užmetinėjimų 
ir visokių prasimanymų.

Jų galima gauti pas autorių:
KUN. T. ŽILINSKĄ, 50 W. 6-th 

Str., So. Boston, Mass.
Ir:
“DARBININKO” knygyne, 242 

W. Broadvray, So. Boston, Mass.

REIKALINGAS tuojaus VAR- 
gonininkas, mokantis vesti chorą 
ir suprantąs savo amatą. Atsišau^ 
kitę laiškais į “Darbininko” Ad
ministraciją, 242-44 W. Broadway, 
So, Boston, Mass.

ANT RENDOS vieta dėl 
vienos deskos (rašomojo stalo) 
prie “Darbininko” adminis
tracijos. Būtų gerai, kad at
sirastų REAL ESTATE ir IN- 
SURANCE agentas arba AD
VOKATAS. Apie sąlygas ga
lima sužinoti ‘ ‘ Darbininko ’ ’ 
Administracijoje, 242-244 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

O------------ ■

REIKALINGA ŠEIMININKĖ 
prie virtuvės ir prižiūrėjimui na
mą. Atsišaukite:

Antanas Mącekient, 
Box 158, So. Burgettstovm, Pa.

VILIUS PAZNIKAS ieško savo 
brolio Jono Pazniko, 14 metą kaip 
Amerikoje. Turiu svarbą reikalą 
ir norėčiau sueiti. Paeina iš Grod- 
no gub. ir pav., Marcikonią para- 
pijos, Asasniką sodžiaus. Mano 
adresas:

V. PAZNIKAS,
58 Point Avė., Norwood, Mass.

Paieškau savo puseserės Mari
jonos Valuckiutės, paeinaSuvalkų 
gub., Naumiesčio pav., Plokščių 
parąp., BuiŠių kaimo. Taip-gi ir 
kitų pažįstami) gyvenančių Ameri
koje. Ji pati ar kas kitas meldžiu 
pranešti šiuo adresu:

MARCELE MILERIUTĖ,
12 NalĮada st., Montire&l, Canada.

HARTFORD, CONN.

’ LDS. 6 ,kuopa laikys mėnesinį 
susirinkimą balandžio 14 d. 1918 
m., Lietuvių Bažnytinėj Salėje. 
Malonėkite visi nariai atsilankyti 
į šį susirinkimą ir atsivesti naują 
narią. Šis susirinkimas bus svar
bus. Pavasariui atėjus daug svar
bių dalykų turime apsvarstyti, kas 
link mūsų tolimesnio veikimo. Ne
pamirškite susirinkti tuojaus po 
pamaldų.

Ant. Kučas, kp. koresp.

PAVASARINIAI ir VASARI

NIAI DRABUŽIAI pasiuvami ge
riausia ir pigiausia tik pas:

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

NUO ADMINISTRACIJOS1

Per paskutinius 3 mėnesius 
ir dabar gauname daug nusis
kundimų, kad laikraštis “Dar
bininkas” gaunamas neregule- 
riai.

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

LDS. kuopi} raštininkai su
žinoję, kad narys negauna lai
kraščio Toguleriai privalo pa
imti jo vardą ir adresą ir tuo- 
jaus siųsti “Darbininko” Ad
ministracijai. .

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

“Darb.” Administracija,

Paleškau giminių Antano Banio, J. 
Banio, M. Banio, Prano Valkausko ir 
jo moteries. Jie gyveno Chicagoje 
1912-13 m. Paeina iŠ Kauno gub. Mel
džiu jų atsišaukti šiuo adresu: 

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

PARSIDUODA PIGIAI 
blokas krautuvių.

Nuo 228 ki 240 Broadway,
Nuo 239 iki 243 C St ir
Nuo 195 iki 197 Athens st.
Mortgačią $27.500, apkai- 

nuota $42.50,0. Rendos neša 
per metus $5088.00, parsiduoda 
už $36.000.

P. F. TAYLOR,
489—6-th St., So. Boston, Mass.

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. rašt. — Juozas Aidikonis, 

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

387 South St., Athol, Mass. 
Trečias Rašt. —. St. ‘Vidugiris, 

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

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

kasos globėjai:—
Antanas Andriliunas,

92 Tern St., Athol, Mass. 
Jonas Stonis, ę-

Ch’aries Pl.,'Atrol, Mass.
-* ■

*
ŠV. JONO EVANGELISTO 

BLAIVININKŲ DR-JOS 
SO. BOSTON, MASS. 

VALD/BA.
PIRMININKAS — M. Žioba,

4 Levant St., Dorehester, Mass. 
VICE-l’IRM. — .Tonas Galinis,

20 Wlnfield St., So. Boston, Mass.
I PROT, RAŠT. — Jonas Glineckls,

282 Silver Str., So. Boston, Mass.
II PROT. RAŠT. — Marijona Brikaitė,

45 Valė St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Povilas Petrauskas, 

230 Flfth St., So. Bostbn, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Naudžiūnas, 

lfl Winfleld 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 pietą Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Balandžio 21 d. 
Viršminėta draugystė yra viena 
iŠ didžiausią ir teisingiausia aprū
pina savo narius.

COSMOPOLITAN
CARMENT 

CORPORATION.
t

Didžiausia Lietu
vių Korporacija 
Brockton, Mass.

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

COSMOPOLITAN GARMENT 
CORPORATtON, 

95 Spark'St./1 ? BroėBoh, MssS.'

J

I

f

NUSIPIRK MOSTIES.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją iidirba 
Mėntholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelto 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji min
tis išima plėtimu? raudonus, juo
dus arba štokus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigui 
gali 8iųstii ir stampomia.

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

I
TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS

Ofltoddyno* GvdovbokiM Ilga*
1-3 P. M. 7-8 P.M. Ptiaklrla Aklam*.

419 Boylston St., Boston, Mass.
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PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

M

[' Bell n. tone, Dickiūeon 3995 M. 1

Į'" Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. BroadSt., Phjladeiphia, Pa J 

įĘhysician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
0 n i versi te ta) Gydo visokias li^as vy I

fru1, thoteriu ir vaiku. Daro operacijas. KM.'j
Ofiso valandos: 9-11 rito; 2-4 po plet 7-fl 
vakaro. Nedelioms: 9-11 rito 14popiet.

N
rf

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

naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. RĖKLY 
'469 Broa4way,So. Boston,Mm. 
f t PRIE DOECHESTER ST.

. Ta lando*
■to 9 vai. ryti. 
Iki 8 vai. vakare.

NedSlioml*! i 
ana 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vakar*.

Dr. Paul J, Jakmauh 
(Jakimavičius) j 

Priėmimo valandoe:
Nuo 2 iki S po piet. Nuo 7 Iki 8 vakar* |

EE0ADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.I
M Tol 5028. B.

-j.-

SERGANTI

VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!

Su bent kokia chroniška, nervą arba šiaip kokia Ilga,
Jauja specialisto patarnavimo.
IEŠKOKIT® PAGELIOS TEN, KUR GALfiSITE J4

Pradėkite tiesia! eiti Sveikatos

r

r

hington st. 

arti Boyla- 

ton st ant 

antrą lm 

to

673 Was-

Jom* IšegzamlnaTlnaus nieką neksituoB,

kąri relka-

SURASTI.

r,

I

l-f

s

keliu. 

Ofiso valan
dos:

9 vai. ryte iki
4 vai. po pie

tą.
Vakarais, 

nuo 6 vai. iki 
8 vai.

Nedėliomis
10 vai. ryte 

iki 2 po pietą. 
Jeigu jus 61a gydy-r» ■ -. — . ...

sites. Gerai Ir užtikrintai Styrimai (egzamj parodys Jumi tikrą 
fizišką stovi ir pad« Juiu atsistoti ant sveikatoi kelio. Tai Išgel
bės Jus ndo kančią ir kitur negero gydymo.

Daug metų praktikavęa. Paskiaualeji ir geriausieji gydymai— 
tnedikallški ir elektrifikt Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 
kas geriausia' sergantiems. .

AR JV8 KKN0IATE.
—Nuo silpnų nervij, skaudančio nugarkaulio, utmlrSlmo, nenor- 

1 "taallo Širdie* mušimo, silpnų plauMų, apsnūdimo, sunkaus jauti- 
>iao, galvos skaud&jlmo. svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
gąnariy, ulcerlo, žaiidų. katan\ užkimfmo gerkite, nuo skaus* 

; pių Viduriuose arba nugaroj, gendte skaūdOjimo, apvilktą liežuvi, 
konstlpaclja, reumatlzbio skausmu arba spaugų T šių ir daug kitų 
ligų, nuo kurių matosi pirmus p»**erg§jlmas, nustoti evelkata Ir 
tvirtu®! ant visados.
•t Al gydžiau vyrus ir -moteris per daug metų. Vienas atsllanky- 
mes pas mane ulganfidlus Jus ir apie mano gabumus pertltlkrlnslto, 
kad aš papteliu tiek gerų pasekmių f trumpų laikų gydy
mo. Aš gydau tik tikrą priežastį ilgos ir silpnumai pranyks. Atsi
minkite, kad paaltarlrnaa yra absoliutiškai veltui.

Ateikite pas mane tuojaus,. Jeigu Jums veikla gydytis. UŽvlI- 
Ikimas Ilgos yra pavojinga. Nei viena liga ue stovi ilgai be veikimo.

Dr J. H. KENEALY

, 673 WASHINGTON ST,
: Antro* durjn nno G«y«ty Th« »ttė, !
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Lietuvių Ūkesų Draugija lai
kys prakalbas Lietuvių Svetai
nėje balandžio 14 dieną. Pra
kalbos prasidės 7:30 vai. vąka*
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•fTA So, Boaton 270
DR. JOBH lltcDONNELL, M. D. 
?fraiii»a tHiihalbtti ir Hrttivhtkai

Ofiso valandos:
.. Ryt lis iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9
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BANKOJE, -'DARBININ- 
” aifcunistracijos ofise it 

 

rkito|t ftgentttir

Važiuokite “Darbininko” autortiobiliumi, nes 
tai puikiausias “ O v e r 1 a n d ” f iriuos, septyniems 
žmonėms važiuoti.

Į šliūbą važiuodami, imkite “Darbininko” au
tomobilių.

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

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

gražiausiu “Darbininko” automobiliu, kuris lekia 
vėjo greitumu.

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

DYKAI! DYKAI!
Reikalinga vyrų'ir 

inęrginų (mokinties 
BARZDASKUČIO a- 
mato. Mes išmoldnam 
į labai trumpą laiką 

nž dyką.
GLOBĖ BARBĖK SOHOOI. 

J. amtilkitto
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