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Tirne translatlon filod with tho poat- 

nmster at Boston. Mass. on Aprll 12, 
1918, as reųuired by tie act of October 
& 1917 *
SMARKŪS MŪŠIAI 30 MY- 

. LIŲ FRONTE.
Vokiečią vadas von Hin- 

denburg, pasukęs savo galin
giausius lėgijonus ir didžiau
sias afmotas ant šiaurinio galo 
Picardiy provincijos, pradėjo 
siąsti savo kariuomenes ata
kon paskui ataką prieš anglus 
tarp Arras ir Ypres. Reikia 
veikti lygiuose laukuose. Už- 
puolantieji vokiečiai yra pare
miami iš užpakalio čiela audra 
baisiausią šovinią ir gazo bom
bą. Taip besibrukdami vokie
čiai prasilaužė anglą frontą 
veik 30 mylią ilgio. Tas pasi- 
varymas yra į pietus nuo Yp- 

. res. Pasivarė pirmyn apie 6 
mylias.

Anglijoj pripažinta, jog 
1 Armentieres teko vokiečiams.
Bet tas jau buvo pramatoina iš 
atsitikimą pastarąją keletos 
dieną. Priešininkas veržėsi iš 
abi<dą miestelio pusią ir jei an
glai būtą ilgiau laikęsis, tai 
būtą buvę pavojus visai lini
jai. Ant kiek žinoma, tai Bri
tanijos kariuomenės buvo ati- 

‘ trauktos iš Armentieres tvar
koje. Pasitraukti reikėjo, spau
dimas buvo didžiausias.

Svarbesniuose punktuose 
anglai gerai laikosi. Wyts- 
chaete anglai tebsilaiko, tėb- 
turi dar Mesaines augštumas,

Lestrem, Plaegtart ir Ploegs- 
tcert miškus ir Hollebeke. 
Prieš tuos punktus vokiečiai 
darė smarkiausius antpuolius 
ir norėjo paimti. Bet anglai 
atmušė arba atsiėmė darydami 
kontr-atakas. Nesvietiškos vo
kiečią atakos prieš Hollebeke 
ir Wttschaete visiškai buvo 

k t X
atmuštos su dideliais nuosto
liais priešininkui.
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gO. BO8TOię,;ĮįtA88. BALANDŽIO (APEIL) ĮŠĮ 1318.

Baisiu skerdynių laukas.
* ♦

i Šitoji ypatingai mūšio lini
ja vakaruose buvo baisią mū
šią laukas veik per keturis ka
rės metus. Armentieres buvo 
tolimiausias punktas, iki ku
rio francūzai ąnglai ir belgą, 
buvo pasitraukę rugpjūčio "k 
rugsėjo mėnesiuose, 1914. Ties 
pat Ypres, į šiaurę nuo jo, 
vokiečiai balandžio 22, 1915 
pirmu kartu paleido troški
nančius gazus į Kanados ka
riuomenę ir čia gruodyje 19 
d. tą pat metą vokiečiai su di
džiausiu smarkumu brukosi 
per skystą Kanados kariuome
ne, norėdami pasiekti Calais. 
Abiejuose atsitikimuose kana
diečiai atmušė priešininką ir 
atsilaikė. Netoli nuo čia ang
lai vas. i916 buvo pradėję di
dį kontr-ofensyvą ir atsilaikė 
prieš smarkius teutoną amri 
puolius balandyje ir gegužyje 
tą pačią metą.

Rusijoj.
KADA RUSAI SUKILS 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS.
Rusija neišeina iš atydos 

pasaulinės visuomenės. Kiek
vienas indomauja apie tai, kas 
bus Rusijoj. Labai indomiai 
apie tai rašo Roger Lewis, bu
vęs Associated Press kores
pondentas Petrograde. Rašo 
šitaip:

‘ ‘ Dabar Rusijoj nėra ir ne
gali būti kontr-revoliucijoniš- 
kos organizacijos vien dėlto, 
kad žmonės prie to neleis. To
kią sukilimą kaip Kornilovo 
gali būti be skaičiaus. Iki 
Kornilov ir' Kąledin išvengs 
kalėjimo bei mirties, jie gali 
kelti kazokiškus buntus kiek 
tik jiemh patinka, bet iki vie
noji opinija — tai yra masą 
opinija — eis prieš juos, tai 
jokis ginkluotas sukilimas ne
gali būti pasekmingas. Pra
džią kontr-revoliucijai negali 
duoti saujalė paniekintą gene
rolą ir perdaug išgarsintą ka
zoką būrią. Tas turi -kilti iš 
žmonią.

žodžio laisvė.
Dabar jau ir čia gyvenantie

ji gali numanyti,, jog Rusijoj 
masos turi visišką kontrolę. 
Dabar masą autokratija yra 
pilnesnė, negu kad buvo bu
vusio caro autokratija ir da
bar mažiau progos yra vesti 
kontr-revoliucijonišką propa
gandą, negu kad buvo vesti 
revoliucijonišką propagandą 
carams viešpataujant. Naujai 
įgytoji žodžio ir spaudos lais
vė yra tai tikras nebūtniekis. 
Žodžio 
tiems, 
cijalistiškas bei anarchistiškas 
idėjas, bet niekam kitam nėra 
jokios laisvės nei žodžio; nei 
spaudos. Faktiškai dabar aŠ-

trešnė cenzūra, negu bile ka
da, kad buvo prie senosios val
džios.

Jei kas abejoja, tai tą gali
ma išbandyti labai lengvai. 
Atsistok kur nors viešoj vietoj 
ir išreikš keletą “buržuaziš- 
ką” idėją. Pasakyk, pavyz
džiui, jog reikia atsižvelgti ir 
į darbdavį arba kad geriausias

" f ■

Augščiau parodoma, kaip vokiečiai 
talkininkus. Tai vokiečią nau jas iš 
motos.

tikros armo tos leidžia liepsnos debesius į 
> Žeminai parodoma dvi didelės francūzą ar-

• True translatlon flled wlth-the post- 
master at Boston, Mass. on Aprll 12, 
1918, as reųuireil by the act of Octobėr 
6.1017.

NESITIKĖJO TOKIŲ 
DALYKŲ.

Andrew Bonar Law, Angli
jos valdžios reikalą išreiškė- 
jas, pasakė, jog tas, kas 
Francijoj atsitiko, nebuvo ti
kėtasi. Todėl bilius konskrip- 
cijos Airijoj ineštas.

“Yra bereikalinga slėpti 
nuo savęs tikrąjį dalyką sto
vį,” sakė jis. “Iki mūšią pra
džios spėką balansas nebuvo 
prieš talkininkus vakariniame 
fronte. Netik valdžia, bet Bri
tanijos ir Francijos karinią 
reikalą žinovai netikėjo, kad 
koks fatališkas pavojus būtą. 
Kur ten nebūtą apsirikimas, 
tas nepaliuosuoja reikalo pri
pildyti armijos eiles; nebent 
mes sutikome su minčia, kad 
negalime laimėti.
Krizis gegužyje ir birželyje.

Iki šiol mes galėjome papil
dyti nuostolius, padarytus mū
šiuose, kaip dabar ateina ži
nios apie nuostolius, tai mato
me, jog kritiškiausias laikas 
bus gegužio pabaigoje arba 
birželyje-. Mums pavyko bis- 
kį pataisyti dalyką stovį su 
amerikonais. Meg negalime at
sidžiaugti prezr. Wilsono pas^ 
tangomis, padarytomis dėl 
gabenimo Amerikos kareivią. 
Niekas kitas, kaip tik abso
liutiškas reikalas privertė mus 
atsišaukti su tokiuo reikalavi
mu į prez. Wilsoną.”

Dar liko mažiausia 8 mėne
siai šitos pradėtos kampani
jos, sakė Bonar Law, ir jei 
mūšiai eis, kaip eina, o val
džia mano, kad eis, tai sumo
bilizuotieji vyrai, kaip sykis 
būtą į laiką gatavi. Valdžia 
jau statė mūšin vyrus po ke- 
turią mėnesią ir mažiau mušt
ro. Mes turėdami prieš akis 
ekonominį riziką, turime atsis
toti prieš dar didesnį riziką. 
“Tas, ką mes dabar darome,” 
sakė jis. “gali reikšti pergalę 
arba pralaimėjimą.”

TIKISI ATGAUTI JEĖU- 
ZOLIMĄ.

Amsterdam, hal. 11. — Lt.- 
-gen. baron von Ardienne, ži
nomas karinis rašytojas, laik
raštyje Duesseldorf Nachrich- 
ten, kurio kopija čia gauta, ra
šo: !

Dalykai virs kitaip Sirijoj 
ir Palestinoj. Kai turkai lai
mėjo ties Es-Salt, tai atgavi
mas Jeruzolimo išrodo praktiš
kai galimu. Mes vokiečiai ga
lime džiaugtis, jog šventąją 
vietą atgavimas eina su pagel- 
ba vokišką jėgą, kaip ir kai
zerio Barbaroso laikais.”

IŠSODINO VLADIVOSTOKE
Harbin, bal. 5. — Amerikos ’ 

jurininką, kartu su Anglijos 
ir Japonijos išsodinta ' Vladi
vostoke. Apie tai atėjo iš to 
miesto žinios. Amerikos juri
ninkai kontroliuoja dokus, o 
japonai geležinkelį ir amunici
jos sandėlius.

Pati pi 
sijos revbl 
mėnesyj b 
krovimasį 
kinimo,: 
pliodavo, 
voliuciją.

rusas. Po keletą kartą pasa
kė: “Iki mano kraštas nein- 
gys savo valdžios ir savo vėlia
vos, tol aš neturėsiu Rusijos 
ir neįkelsiu į ją kojos.”

Dabar politiškas švytuoklis 
pasiekė savo kairiausio rube- 
žiaus. Jis slinko visu keliu 
nuo Lvovo ir Miliukovo iki Le
nino ir Trockio. Negalima da- 
lėisti, kad jis su pastaraisiais 
ilgiau pabūtą, negu su pirmai- 
siais. •

įbji priežastis Ru- 
iėijos pernai koyo 
0 tai didelis susi- 
litiško nepasiten- 

g įkaito ir eks- 
igimdydamas re- 

ant kiek aš ži- 
i kančią ir ba- 

evoliucijos priežas- 
_______ . lino to blogo, 

beF^BgF pSaštriiio, Maisto 
reikalai Petrograde ir Maskvoj 
ir didesnėj dalyje vakarinią 
guberniją nuolatai blogėjo nuo- 
revoliucijos laiką iki patapo 
nepakenčiamu. Badaujantieji 
žmonės greitai netenka prie
lankumo ideališkiems bandy
mams, kurie neduoda papras
čiausią reikmeną.

Aristokratija nesukels 
kontr-revoliucijos.

Todėl reikia atmesti tą pa
prastą mintį, būk kontr-revo- 
liuciją Rusijoj sukels konser- 
vatyvai ir aristokratija. Rei 
kia pripažinti; jog nusiblaivu- 
sios masos sukils prieš savo 
vadus. Tikrąją reakcijomerią 
gale senai dingo nesugrąžina
mai. Aš važiavau per Finlan- 
diją į Švediją ir susitikau su 
typišku vyru tos klesos, nuo 
kurios galima buvo tikėtis 
kontr-revoliucijoniško veiki
mo. Jis buvo buvęs kapitonu 
vieno senosios gvardijos pulką. 
Protarpiais jis vis į melancho
liškus atsiminimus ir su pamė
gimu kalbėjo apie šlovę, puoš- 
.numą ir šaunumą senosios im
perijos — ajlie dienas, kuome* 
jis lankydavo balius Žiemi dirbtuvią. 
niuose Rūmuose ir gaudavo i • Rusijai prigulėję žemės ir 
pabučiuoti carienės ranką. Bet dabar tekusios priešui nešda- 
kalbą vis baigdavo karčiu pa vo 845.238.000 rublią taksomis 
tėmijimu, jog jis, daugiau ne ir turėjo 1800 banką.

iiucijoniško agrikultūros mini- 
sterio, vėliau finansą, o nese
nai bolševiką nugalabinto.

Darbininką ir kareivią ti
pas nusiblaivė po apsvaigimo 
pirmąją revoliucijos dieną, jie 
ėmė pulti į abejones. Po vi
sam, ką-gi revoliueija jiems 
davė! Kur tos prižadėtos gė
rybės, kurią laukė po patiuo- 

’savimo nuo seno prispaudimo! 
Kut po teisybei tos papras
čiausios reitanenos dėl patogu
mo ir gerovės žmonią! Pirma 
žmonės alko, dabar jie badau
ja. Jie troško žemės, ir vis
kas, ką jie gavo, tai turėjo 
vogti arba prievarta išsiplėsti. 
Pirmiau jie buvo prispausti 
carišką valdininką, buvusią 
po vokiečią intekme, dabar jie 
bosaujami proletariato atsto
vą, kurie dar tiesioginiau pa
sidavė vokiečiams.

Pradžioje bolševiką vadai 
ingijo darbininkuose ir karei
viuose prielankumą labiausia 

, ko visa 
Rusija išskiriant buržuaziją 
kuolabiausia troško" po revo
liucijos. Bet bolševiką taikos 
argumentai guldėsi ant princi
po “be užgrobimo, be kontri
buciją.” Nei didžiausieji ra
dikalai nesvajojo apie tokią 
taiką, kokią Rusijai įbruko 
Vokietija. Vadai, kurie Rusi
jos demokratiją įgrūdo į tą 
tinklą turės keblumą išsilaiky
ti prieš apviltas minias. Ne be 
pamato galima daleisti, jog 
priėmimas pažeminančią tai
kos išlygą ir nuolatinis vokie
čią varymasi Rusijon sukels 
rusuose kontr-revoliucijinį ūpą 
prieš bolševiką valdžią, kuri 
taip pažemino Rusijos demo
kratiją.

LVttLUuaYĮ uiua o.<xx_4 į-,vxrauoiuc , . ~ v .,

būdas išgelbėti Rusiją yra tai besivarymuuz taiką.

tai tuoj atsidursi kalėji

sudaryti visą partiją kabine
tą, kurs tartus su talkininkais 
prieš taiką — ir tėmyk, kaip 
ilgai užsiliksi. Jei tu pasiro
dysi, kad turi intekmę į žmo
nes,
man. Tas pačias mintis įšreišk 
Petrogrado laikraštyje, tai ži
nok, kad laikraštis bus užda
rytas, o rašytojui užčiaupta 
burna.

Kaip tik buržuaziškas vadas 
imtą veikti, tai nesuskaitomos 
proletariato’ atskalos nufetos 
tarp savęs rietis ir susijungs 
prieš tą vadą. Proletariatas 
turi tą galę, kad pilnai nutil
dyti bile kokį buržuazijos na
rį. Todiel visi prieš-revoliu- 
cijoniški gaivalai slapstosi, 
gludi užkampiuose, kur nors 
Krime arba Kaukaze, paleng
va "apleidžia savo kraštą. Jie 
.yra-bejėgiai, išgąsdinti, tik ieš
ko smigios vietos nuo padūfcu- 
sios, apsivožusios tėvynės.
Pradeda pamatyti apsivylimą.

Kontr-revoliucija, apie ku
rią aš kalbu jau buvo prasidė
jusi man išvažiuojąnt iš Rusi
jos, bet tai nebuvo konspiraci
jos prieš proletariatą arba ją 
atstovus. Yra tai • tas, kad 
Rusijos masos palengva ima 
pamatysi revoliucijos- vūisius, 
kurių gausybės tikėjosi. Iąia 
išvysti apsivylimą. Yra tai hė 
judėjimas, o ūpas tariant žo- 

Šingarovo, pirmo revo-

BOLŠEVIKŲ VĖLIAVA.

Bolševiką valdžia Maskvo
je priėmė raudoną vėliavą, 
kaip Rusijos vėliavą. Ant jos 
parašyta “Rossijskaja Socia- 
lističeskaja Federativnaja -So- 
vietskaja Respublika.”

KO ATSIŽADĖJO RUSIJA.
Bolševiką komercijos komi- 

sijonierius paskelbė, ko Rusi
ja neteko per taiką su Vokie
tija. Būtent žemės nuo Rusi
jos atskelta 780.000 kętv. kilo
metrą su 56.000.000 gyventoją, 
kitaip sakant neteko 32 nuoš. 
visą gyventoją.

Neteko vieno trečdalio gele- 
žinkelią arba 13.350 mylią.

73 nuoš. geležies šaltinią.
89 nuoš. angiią šaltinią.
268 cukraus dirbtuvią, 918 

audiminią, 574 bravorą, 133 
tabako dirbtuvią, 1685 distiler- 
nią, 244 chemišką dirbtuvią, 
615 popierinią, 1073 mašiną

NUSKANDINO DIDELĮ 
LAIVĄ.

New York, bal. 11. — At- 
lantic Tranšport. linijos ofisas 
gavo žinią, skelbiančią, jog 
laivas Mįnnetonka, 13.442 to
ną įtalpos nuskandintas. / Tą 
patvirtinančią žinią negauta. 
Tas laivas per tūlą laiką nesi
rodė Amerikos uostuose, bet 
plaukinė jo tarp Anglijos ir I- 
talijos. Nelaimę sutiko Vidur- 
žeminėj jurej.

FLAG DEDICATION.
Wilkes-Barre Record pla

čiai aprašė apie lietuvią Flag 
Dedication Edwardsvillėj. Bu
vo platus programas, kurio 
vedėju buvo p. Tarnas Šeįmis 
“The Lithuanian Booster”*TS- 
daktonus.

GIRIASI LAIMĖJIMAIS.
Berlin, bal. 11. — Vakar iš 

vyriausiąją kvatierą atėją ži
nia, jog vokiečiai tarp Armen- 
tieres ir La Bassee kanalo paė
mė nelaisvėn 6.000 kareivią ir 
100 anuotą.

Liberty Loan Bonds’ai yra 
saugiausi pasaulėje.

Pirkdamas Laisvės Pasko-* 
los bondsą, paremsi valdžią, 

stovi už tautą laisvę.
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laisvė yra visiems 
kurie nori išreikšti so-
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Kreipkitės ypatiškai - laišką neatsįritinėsiu.

Užmokėsiu pagal augščiaus dienos kursą 
ikysite pas savę, už juos ir cento negausit t 

Kreipkitės ypatiškai - laišką neatsritinesiu. *$*

BANKIERIUS JUOZAS KOWALll(JSKAS |
111 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. V

■ . . ■ ■ ' ....... v

Austrijos karalius išsireiš
kė, jog Francija teisingai rei
kalauja Akacijos ir Lotaringi
jos.

B .
U 350 BR0ADWAY, 

į

i! 
ir 
i!

Dabar yra daug
NAMŲ, PIGIU F A R M Ų,
BIZNIŲ.

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

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevicz

315 BROADWAY,
ir jis tamstoms aprodys pigią 
farmą, visokią biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, nes po 
karės bus du-syk brangiau, 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba farma pirkti tai A 

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

UI

JAMES M. KEYS j
, SOUTjff BOSTON, JfjlSS.. 1

Atsišaukite prie manęs su visokiais telsmiškais reliniais. Duo- B 

du pilnas Informacijas kns-Unk Suvienytų Valstijų {statymų. W
Per keliolika mėtų e?u prityręs Ir turėjęs visokių/relkjdų su Q 

LIETUVIAIS. RUSAIS ir LENKAIS teismuose. MassnchUsetts vai- 3 
stljoje. Aš esu tekiame stovyje, knd Kalite mantini! pilnai tUhttU a 
kati. Visokius telsmlRRus reikalus atlieku Šioje valstijoje. 5

Turiu gerą prityrusių vertGJų arba porknUnltojų lietuvių, rusų. x 
lenkij,ir latvių. Jeigu Jus norite turStl gerus pasekmes ir IMaim&t B 
provų. tai paveskite man. Telefonuoklte.•parašykite arba pašaukltę.J

3S0 BROADtVAY. S0UW BOSTON, MASS. j/
JAMES M» KEYS, , ’ . I

- Tek So. Boston jtft or Se. Bo«ton įįM. ' <
Jeigu t lenas užimtas Sauk kitų. 1.
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Joseph’s Lithuaniaii R-C. Assoriation bl labor.
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SOCIJALISTŲ MELAI.
Socijalistai, šliuptarniai ir 

visokie jųjų pakalikai kaip į- 
manydami įvairiais iš pirštų 
laužomais šmeižtais nuolat 
drapsto į Kat. Bažnyčių, kad 
nuo josios nubaidžius žmones 
ir atitraukus juos nuo intakos 
krikščioniškos civilizacijos. 
Tarp kitokių savo šmeižtų, so
cijalistai dažnai pakartoja sa
vo raštuose ir žodžiuose ir tų, 
kad) Kat. Bažnyčia ir jos vy
resnybė pataikauja vien galiū
nams, kad remia valdžias, ei
na išvien su visokiais milita- 
rizmais, kad nesirūpina ir ne
kreipia savo atidos į paprastų 
žmonių reikalus ir tt.

Kad tokie visokių socijalis
tų ir jų “susipratusių” pase
kėjų išvedžiojimai apie Kat. 
Bažnyčių neturi jokios vertės 
ir vien akių dūmimui yra lei
džiami į žmones, tarp dauge
lio dalykų akyvai parodo ir 
tas, apie kurį neša telegramos 
5 balandžio 10 d., kad visos 
Airijos Katalikų Bažnyčios vy
skupai susirinkime vedamame 
paties Airijos kardinolo Lo- 
gue išnešė rezoliucijų priešin- 

. gų priverstinai kareivių kons- 
kripcijai iš airių tautos tarpo, 
nurodydami, kad ji vykdoma 
Anglijos valdžios be žmonių 
sutikimo.

Tai-gi toksai Kat. Bažnyčios 
vadų pasielgimas aiškiai paro
do, kad Kat. Bažnyčia nere
mia nė militarizmų, nė valdžių, 
kurios savo sumanymus varu 
bruka žmonėms, neklausdami 
jų sutikimo, bet rūpinasi, kad 
šalies valdžia taikintus prie 
žmonių balso.

Be to, viršminėtųjų vysku
pų pasielgimas parodo, kad 
Kat. Bažnyčia budriai stovi 
sargyboje savo tautos reikalų, 
nesibijodama pasakyti tiesos 
žodį tokiai valdžiai ir tuomet, 
kuomet jijė vienu plienu puo
šiasi ir kardu švaisto.

Tad aiškūs socijalistų viso
kie melai.

TAUPYK PINIGUS PIRK
DAMAS WAR SAVING 
S T A M P S. JU GALIMA 
GAUTI “DARBININKE” IR 
KITUR.

ANGLAI APIE LIETUVIUS.

Malonu mums yra pastebė
ti, kad anglai, kurie pirmiau 
lietuvių klausimų taip ignora
vo ir jo kelti visiškai nemėgo, 
pastaraisiais laikais pradeda 
mūsų reikalus gana bešaliai 
gvildenti.

Taip viename iš žymiausių 
Anglijos politikos žurnalų 
“The Round Table, a ųuarter- 
ly review of the politics of the 
British empire,” kovo mėne
syje, šių metų, yra tilpęs strai
psnis “The Peoples of the Bal- 
tic provincęs and) Lithuania” 
(su Estonijos, Latvijos ir Lie
tuvos žemlapiu, 15 puslapis).

Autorius, matyt visai beša
liai ir pilnai išstudijavęs lietu- 
viškai-latviškųjį klausimų, ra
šo atskirai apie Estus, Lat
vius, Lietuvius ir Baltrusius. 
Paduodamas tų kraštų statis
tikų, jis gana teisingai piešia 
prietikius tarp Latvių, Estų ir 
Vokiečių-boronų iš vienos pu
sės, o Lietuvių, Baltrusių ir 
sulenkėjusių Lietuvos bajorų 
iš antros pusės."

Statistikos klausime, prive
dęs Rusų ir net pastarojo lai
ko Lietuvoje parengtas Vokie
čių statistiškas žinias, taip-gi 
Lenkų, Latvių ir Lietuvių tvir
tinimus, Autorius prisilaiko 
vidurio. Latvių jis suskaito 
apie 2.00.000, Lietuvių į 3.00Q.- 
000į Estų apie 1.000.000,

Lenkų pretensijas prie Lie
tuvos ir Baltrusijos pašiepia, 
kaip lygiai pašiepia jų vienur- 
kitur paduotas statistiškas 
Lietuvoje ir Baltrusijoj žinias. 
“Vienas iš Lenkų, girdi, pa- 
diuodąs Vilniaus ir Gardino 
gubernijoj 25 nuoš. Lenkų, ki
tas randus Vilniaus gubernijo
je net 55 nuoš. Lenkų.” Au
torius žino ir priežastį klaidos: 
Lenkai visus Baltrusius — ka
talikus stengiasi paduoti Len
kais. Toliau Lenkai savo Lie
tuvos statistikose remiasi ant 
M. Stolypino memorandumo, 
kurs nenorėdamas įvesti Lie
tuvoj “zemstvų,” girdi, tyčio
mis savo memorandumu gązdi- 
no Rusų publikų lenkišku pa
vojumi Lietuvoje ir per tai jį 
skaitlių

KRIKŠČIONIŠKOJI DEMO- lykai. 
KRATIJA IR KAPITA

LIZMAS.
Tamstoms teko girdėti VĮ- 

suotinojo Amerikoj Lietuvių 
Seimo nutarimus. Jų tarpe 
viena rezoliucija skamba daug
maž šitaip: ' 1

“Lietuvos valstijoje kapi
talo sauvalė turi būti įstaty
mais aprubežmota.”

Toji rezoliucija pirm seimo 
buvo skelbiama krikščibnių- 
demokratų, o seime ir kitų 
srovių lietuviai vienbalsiai jai 
pritarė.

Taip-pat matete, kad kita 
to paties seimo rezoliucija pri
pažįsta plačiausią, laisvę, žmo
gaus ypatai, draugijoms, įsiti
kinimams, ne tik laisvę, bet ir 
nepaliečiamybę.

Ir toji antroji rezoliucija 
jau pirm seimo buvo skelbia
ma krikščionių demokratų par
tijos, ■ pageidavimuose,’ o sei
mas užtvirtino.

Taip-pat tamstos skaitote 
nuolat laikraščiuose straips
nius ir prakalbose girdite kal
bėtojus skelbiančius, kad krik
ščioniškoji demokratija kovoja 
prieš kapitalizmą, prieš išnau
dojimą ir prieš negerus surė
dymus.

Tą viską skaitant, ar gir
dint o į tuos dalykus nesigili
nant, gal tamistomš atrodo, 
kad krikščionių demokratų vie
naip yra skelbiama, o kitaip 
veikiama, arba kad nieko tin
kamo toje linkmėje nėra vei
kiama, tai aš tą ir norėjau pa
aiškinti.

Kapitalizmas, kapitalas, di
dėji išdirbystė, kapitalo cent
ralizacija, tarptautinė prieky- 
ba ir komercija plačiausioje tų 
žodžių prasmėje yra vaisiai 
žmonių kultūros, tai vis vai
siai pažangos, vaisiai žmonių 
proto, raumenų ir taupumo 
pasidarbavimo ir kaipo toki 
patys savyje yra geri. Ir žmo
nijos progreso kelyje būtinai 

Lietuvoje perdėjo, reikalingi ir neišvengiami da-

Visgi autorius to taip akyvcpš 
straipsnio Lenkams .Vilniaus, 
Kauno ir Gardino gubernijose 
sakoy galįs ^npažįntį apie M 
nuo|. tastuviaĮ, 7 Lenkų 
tose gubernijose surandame 
nedaugiau kaip 7-8nuoš.', tafcp 
įurjųt daų^Kayra da-'kųfenkš- 
jusių' Lietuvių, 
kančių abi kalbas, lenkiškai 
ir lįųtuviškailv • /, r*

* Autorius lino, kadi Latviai, 
kurie “Europoje, būšių bene 
labiausia ųpsiŠvietę valstie
čiai,” “iš gimimo ir išsilavini
mo” ęgų ręyoliucįjonięinai ir 
visados ėję ir einąpriėšvokiš-' 
kūogius baronus, * Baltrusiai 
neapkenčiu lenkiškų jų ponų - 
dvarininkų ir, bijodami jų į- 
tekmės, Balandžio m. 1917 
Minsko Baltrusių susivažiavi
me buvę dėlto net prieš Balt
rusijos autonomijų. Lietuviai, 
nepaisant to, kad su Lenkais

r ?3ą Vieno t rtikėjinio,

žn^oge/ kpriaįi vieni ir kiti 
lanko, ap«irWę tarp ją di
džiausi nesutikimai ir pešty- 
nes. Lietuviai esą 
dvarininkus,? UŽ $$niįią ir 
parceliavimą dvarų.

Tai-gi sulig autoriaus* šitų- 
acijąčia aiškifdvarininktd |i- 
tų kraštų, l)iįodamie8i^“bol- 

’Ševizmo,” einąUvien. Kurlian- 
dijos ‘baronai rLęsėniai apreiš
kę* net įnintir ka^ Lietuva, ir 
Knrliandija įj^tiį prijungtos 
prie Lenidjoiį geriau vienok 
JieinM visiems būti po protek- 
rija* stiprios vokieČiiį kareivi- 
jos.. Bet valstiečiai BąltiŠkų- 
J ą Provincijų ir Istorinės Lie
tuvos (t, y. Lietuvos ir Lietu
viškosios Baltrusijos) esą “ga
lingu aliantu visų tų, kurie 
kariauja prieš vokietį.”

, Jonas žilius.

Be šių dienų kapitalizmo 
negalėtu gyvuoti ir plėtotis 
didėji išdirbystė, dideji prie- 
kybair net paČiosžmonijos gy
venimas šios laikuos ne būtu 
galimą. •

Tam mes turime poakių 
ir pavyzdžius, kad ir dabarti
niame visasvietinės karės bė
gyje-

Juk yra valstybių kurios 
šioje karėje ne kariauja o ko
dėl visur ir pas jas pasidarė 
gyvenimas taip sunkus ir ne
pakeliamas? Vis kas dėlto, 
kad suparaližuota tarptautinė 
prekyba, trukdoma kapitalo 
cirkuliacija, produkcijos turtų 
ir reikmenų kilnojimas — 
siuntinėjimas iš vienos vietos į 
kitų.

Yra proletarijato tarpe to
kios srovės, kurios stačiai ko
vojo prieš patį kapitalų ir ka
pitalizmų — bet jie daro ne
gudriai. 1

Krikščiones demokratai ko
voja tik prieš negdrų kapitalų, 
industrijos ir vaisiuj prastų 
surėdymų. Gi pačių Valstybę, 
patį kapitalų pačių industrija 
pramonija ir taip toliaus, krik, 
demokratija laiko ( geru nau
dingu ir reikalingu daiktu, ir 
kaipo tokios laiko .tinkamame 
saugume. (

Žmonija prie dideliausių 
fabrikų, prie milijardinių ka
pitalų, prie šių laikų valstybi
nių surėdymų amžiais ėjo, tūk
stančius metų darbavosi, kol 
tų įgijo, kuomį mes šiais lai
kais didžiuojamės, gerėjames 
naudojamės kų smerkiame ir 
prieš kų kovojame.

Nieko pasaulyje tobulaus 
nėra. Kiekvienas daiktas nuo
latos keičiasi, mainosi ir jeigv. 
neina geryn tai būtinai eim 
blogyn, genda.

Taip yra su valdžiomis, 
taip yra su kapitalistais, su 
pramones išdirbystėmis ir ki-

čiu kapitalizmu.

K

Yra žmonių kurie tarikapi- 
talus, ir neturi net 
kaip jie tų kapitalų savinin
kais tapo, iš ko tai kapitalas 
jiems plaukia ir susidaro įr iš 
tokių tarpo daugiausia atsi
randa darbinikų išnaudotojų, 
Žmonijos, skriaudėjų.

Dįdielia kapitalas reikalauja 
didėlio mokslo, kad tinkamai 
jįvartoti, reikalauja didei pra
kilnios Širdies .sąžiningumo, 
■kad produtfviškai ir "teisingai, 
tų kapitalų sunaudoti. O 
kaip tik tų. dvejų dalykų daž- 
mausia šių laikų kapitalistams 
ir trūksta. ' ; ‘

Jie iš pat mažuomelės iš
lepinti saVymeilei su. vargu ne
susidūrę, gal kits iš prigimties 
net ir gerų širdį turėdamas, 
darbininkus išnaudoja tiek 
kiek tik gali ir tame net nie
ko blogo nemato, nes mano 
kadi tai yra naturąlis dalykas 
ir kad taip turi būti. Žino
ma daug kuomi jiems toje “nuo
monėje užsitikėti prisideda jo 
visoki didesni ir mažesni tar
nai įvairių biznio ir dirbtuvių 
šakų vedėjai užveizėtos ir per- 
dėtiniai. Bet tankiausia tai 
kapitalistai jau yra tokio kryp
snio žmonės, kurienls pinigas 
yra—viskas. Juk paprastai 
ir kasdieniniame mūsų gyve
nime mes matome, kad pinigus 
susičėdyja dažniausia žmonės 
kietesni, ne taip labai jautrus, 
kurie daugiau myli dolerį ne
gu kad bile kokį kitų ideališ
ka dalykų!’ Ir visi kapitalis
tai iš tokio tarpo paeina, dėl
to nėra ko stebėtis, kad jie yra 
kietaširdžiai, ir lengvai virsta 
darbininku išnaudotojais.

Mes turime kovoti ne prieš 
kapitalų ir kapitalistus, bet 
prieš netikusį kapitalizmo su
rėdymų ir prieš kapitalo varo
mų Išnaudojimų, kur tas yra.

Krikščionys demokratai taip 
ir elgiasi.

Jie nori kad pasaulyje abel- 
nai ir kiekvienoje šalyje sky
rium būtų kapitalo kodaugiau- 
.sia, kad visur p lamom j a, iš- 
darbystė ir prekyba žydėtų ir 
bujotų, kad visur valdžios 
būtų geros. Kad tų viską at
siekus, krikščioniškoji demo-‘ 
kratija prisilaikydama Kris
taus mokslo pamatų veikia 
taip kaip reikia.

Pirmiausia organizupja ir 
lavina darbininkų minias nuro
dydama, kas jiems yra reika
linga, ko jiems trūksta, kaip 
tas viskas galima sutvarkyti 
dėl geresnio ir išnašesnio savo 
būvio ir visuomenės reikalų pa
gerinimo. Bet kartu su tuomi 
kiekvienam nurodo ne tik jo 
teises bet lygiai ir priedermes 
kaslink Dievo, kaslink artimo 
ir visos žmonijos labo. O visų 
tų remia ant tvirčiausio V. 
Kristaus mokslo pamato, ant 
amžinos teisybės ir meilės.

• Negana yra žinoti, kad tas 
H r tas man nuo žmonijos pri
klauso, reikia žinoti ir tai, kų 
aš esu žmonijai kaltas. Tik
tai tuomet bus pasaulyje san
tarvė ir gerbūvis, kuomet bent

tais daiktais, taip yra ir su pa- didesnė dalis žmonijos širdin-
V 1 • 1 T • i • X,, ■ nn

kapi|alfttas ir prolėtarias kiek- 
vienas gavo vietoje, kits kitam 
naudnųjąs'ir rdkialii^a  ̂kiei- 
tienaitt tuųmet būB gyvenimo 
išlygos gražios, remiamos jų 
abiejų'priedermėmis irteise- 
mis, privalomomis kiekvienam 
lygiai visuomenėje.'

• ’ • •'
Kaip nebus pasaulyje skriaus 

dos — užteks visiems gerybių 
ir naddos. » ' K

• * . • ’ ■ >

Brie gerbūvio, prie savo ir 
savo vdikų, prie visos žmoni
jos pragyvenimo išlygų gerini
mo, ir tobulinimo turime prie* 
dermę kiekvienas iš mūsų, ir 
už' tos priedermes ųeatlikimą, 
užsitarnaujame nuo žmonijos 
paniekinimą O nuo Ilievo baus
me.v

Gerinkime žmonių gyveni
mo išlygas, viską kas yra, to
bulinkime, bet negriaukime. 
Sugriauti viską yra labai leng
va, tą darbą bile kvailys gali 
atlikti, bet ką nors gero pa
statyti, ištobulinti, pagerinti, 
atitaisyti, perdirbti iš netiku
sio į naudingą, tai jau reikia 
ir gerų norų, ir gudrumo, su
manumo, darbštumo, ištver
mės, ir kantrumo ir daug kito
kių dorybių ir Dievo dovanų.

Mes prieš kapitalistus ir iš
naudoju kapitalus pastatykime 
savo kapitalą, savaip suorgani
zuotą ir prieš kapitalistų eiles 
stokime patys darbininkai su 
savo organizacijomis.

Mes pavieniai nieko negali
me, bet susimetę krūvon, su
siorganizavę, viską galėsime ir 
kapitalizmą apgalėsime.

Mūsų darbininkiškieji suor
ganizuoti kapitalai prarys ka
pitalistų kapitalus, ir patys 
kapitalistai sudiils kaip delčio
je mėnulis. Platinkime savo 
tarpe kooperacijos idėjas, au
ginkime kooperacijų bendro
ves, auginkime visas geras dar
bininkiškas organizacijas, o y- 
pątingai LDS. Tegul kiekvie
nas lietuvis ir lietuvaitė prie 
tos prakilnios organizacijos 
prisiriša ir veikia, o su laiku 
išauginsime ir milžinišką orga
nizaciją su kuria turės kapita
listai skaityties.

Kapitalus rinkime ir augin
kime patys, kad pargrįžę, Lie
tuvoje susidėję bendrai galėtu
me steigti įvairių rūšių koope
racijos bendrovės krautuves, 
bankus ir tiems panašias įstai
gas. Kaip darbininkiškus ka
pitalus ir pačių darbininkų su
sipratimą išauginsime, bus 
piktam kapitalizmui galas.

Sucentralizuotą kapitalistų 
kapitalą vien tik su centrali
zuotų darbininkų kapitalu te
nuveiksime.

Bet mūsų priedermė yra tą 
darbininkų kapitalą išauginti, 
sutraukti krūvon ir sucentrali- 
zuoti, o tas viskas staiga nesi- 
daro, tam viskam įvykinti 
reikia laiko, darbštumo, gero 
supratimo, mokėjime gyventi 
ir veikti organizacijomis, susi
klausymo, tvarkos, vienu žo
džiu sakant, reikia veiklumo, 

gai stengsis tuodu principu įp į^i ,įmanaus ir tikslaus

Prie to mes ir turime visais 
dorais ir galimais , būdais ir 
priemonėmis riekti, ętie to tų* 
rime tįsi, kopti-"***-• visi darbi
ninkai.* -7. /

P”. MV.
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• f' _ * *• . ■ _ . • J ¥

Dalykai pagerėjo.
Prasišalinus kun. K., ėmė;vi

sus reikalus vėsti kūn. P. 
tis, tai katalikai jgradėjo naujų 
gadynę. .. Pirma būdaivo bėdą, su
rengę būdavo prakalbas, prisivel
ka visokių bolševikų ir daro trūk
imų, Dabar viskas bažnytinėj sa
lėj atsibūna ir einasi gražiai ir 
ramiai. Veik kas mielas vakaras 
šis-tas darosi salėj.

Didžios prakalbos.
Balandžio .7 d. vakare buvo 

prakalbos surengtos N. P. P. Švč. 
Žmonių buvo kupina salė. Pir
miausia Choras, p. Varaičio veda
mas dainavo Tautinį himnų. Pas
kui P. Gudas laikė moksliškų pra
kalbų su bandymais. Iš pradžios 
paaiškino apie mokslo besiyysty- 
mą, o po to išguldiųėjo apie Tau- 
dens ir oro ypatybes. Turėjo dvi 
dideles bonkas su vandeniu. į 
vienų indėjo kiaušinį ir tasai ne- 
grimzdo. Aiškino, jog tai užsū- 
dytas vanduo?" Indėjo kiaušinį 
grynan vandenin ir tas kai ak
muo krito dugnan. Sakė, jog už- 
sūdant arba užsaldinant vandenį 
galima padaryti, kad kiaušinis vi
sai plūduriuotų, arba būtų vidu
ryje bonkos. Paskui aiškino apie ■ 
jūrių ir sūrių ežerų vandenį, kad 
juose lengviau plaukti, negu pa
prastame vandenyje. Priminė, 
jog alkolis yra skystesnis už gry
nų vandenį ir alkolio baseine žmo
gus negalėtų plaukti, nes grims- 
tų. Toliau paėmė pilnų vandens 
stiklų, uždengė popiena ir apvo
žė. Vanduo nebėgo. Čia aiškino 
apie oro spaudimų. Paskui bonka 
apvožė degančių žvakę. Neužilgo 
žvakė ėmė gesti ir visai užgeso. 
Čia aiškino apie oro dalis, labiau
sia apie oxygenų, kurs visiems gy
vūnams reikalingas. Čia plačiau 
paaiškino apie svarbų tyro oro, a- 
pie reikalingumų vėdinti kamba
rius ir tt. , .........

Po jo kalbėjo p-nia Jankauskie
nė iš So. Bostono. Ji moterų pu
sę geriau gali apginti, negu fran- 
cūzai Verdūnų. Galop užmezgė 
kun. P. Juškaitis. Prakalbų tar
pais dainavo choras ir deklemavo 
p-lė Sliužiutė.

Girdėjau, jog bal. 21 m. Sąjun
gos kuopa rengia puikų vakarą.

Bal. 14 tuoj po mišparų bus 
P. BĮ. susirinkimas.

Dar priminsiu, jog čia Vely
kinės apeigos buvo labai iškilmin
gos. Bažnyčia buvo pesigrožėtinai 
išpuošta.

I. F. K.

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.
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Darbininkai taupykime
I *

Šiandien kur tik nežiūrėsi
me, visur matome, kad dar
bininkų algos yra nepaprastai 
augštos. Per pereitus tris me
tus pasirodė stoka darbininkų, 
ir fabrikantai ir darbdaviai 

- norėdami savo darbininkus už
laikyti kėlė jų algas. Tos al
gos nebuvo pakeltos iš miela- 
širdystės, darbdaviams nerū
pėjo tas faktas, kad gal dar
bininkai negalėjo iš pirmuti
nių žemų mokesnių pragyven
ti, bet juos privertė aplinky
bės pakelti algas. Tai buvo 
išsipildymas Politiškos Eko
nomijos įstatymo, kuris skam
ba, “Kada yra stoka darbi
ninkų, algos kilsta; kada y- 
ra daugiau darbininkų negu 
d^rbų, algos puola žemyn.

Ypač paskutiniais keliais Stos algos bus nužemintos.

mėnesiais algos stebėtinai au- 
gštai pakilo, nes daugelis dar
bininkų buvo pašaukti į ka
riuomenę ir darbdaviai buvo 
priversti surasti kitus darbi
ninkus į jų vietas.

Bet mes neturime užmiršti 
ir kito fakto kad laiks po lai
ko tie geri laikai pasibaigs. 
Tada užviešpataus laikas be
darbės ir vargo. Tūkstančiai 
kareivių bus paliuosuoti, dar
bai amunicijos fabrikuose sus-, 
tos ir gatvėmis vaikščios šim
tai tūkstančių darbininkų ieš
kančių darbo. Žinoma, laikui 
bėgant vėl dalykai susitvar
kys, bet pakol jie susitvarkys 
ir vęl pradės natūrališkai biz
nis eiti, mes pamatysime daug, 
daug sunkių laikų. Tos aug- 

Darbdaviai matydami daugelį 
darbininkų ieškančių darbo, 
ims tuos, kurie apsiims dirb
ti už mažesnes algas. O tos 
augštos kainos, , kurias mes 
šiandiena mokame už daiktus 
greitai nenupuls. Galime ti
kėtis, kad ir po karės bus taip- 
pat toks brangus .pragyveni
mas, kaip ir šiandien.

Prieš tokius laikus mes lie
tuviai, krikšeionys-demokra- 
tai, turėtume prisirengti, kad 
mums nereikėtų tokio didelio 
vargo kęsti. Vienatinis išėji
mas tai yra TAUPYTI PINI
GUS. Uždirbdami geras al
gas, mes turėtume dalį jų ati
dėti į šalį ir laikyti dėl tų blo
gesnių laikų, kurie stovi prieš 
mumis. Sumanūs darbinin
kai, nors jiems ir gana bran
giai atseina pragyventi, vis 
pasistengs nors mažų dalelę 
savo algos atidėti į šalį.

Ne vien tik dėl to mes tu
rėtume taupyti, kad apsisau
gojus nuo blogų laikų, bet 
taip-gi mes turime taupyti sa
vo kapitalų ir dėl Lietuvos. 

Po šios karės, mes tikimės, 
kad Lietuva liks liuosa. Ta
da mes visi , kurie tik galėsi
me grįšime atgal į savo tėviš
kę. Bet su tuščiomis ranko
mis nebegrįši. Tenai darbinin
kų ir-gi taip-pat bus. Didžiau
si stoka Lietuvoje po karės, 
tai bus kapitalo. Jei mes lie
tuviai norime valdyti savo 
laisvų Lietuvą, tai mes pa
tys turime turėti savo locnų 
kapitalų. Be kapitalo nieko ne
bus. Kapitalas neatbūtinai 
reikalingas. Jei mes patys jo 
neturėsime, tai mums reikės 
skolinti nuo svetimtaučių. Ir 
mes visi gerai žinome, koks 
yra padėjimas skolininko. Jis 
yra vergas to, nuo kurio jis 
skolina. Taip-pat ir su lietu- 
.viais bus; Nors Lietuva ir į- 
gytų savo laisvę, nors mes ir 
turėtume demokratinę respub
likų, bet mes būsime vergais 
svetimtaučių kapitalistų, jei 
mes išanksto nesusiprasime ir 
nepradėsime krauti Savo kapi
talų.

Mes gerai žinome, kadLie- 

tuvoje gyvenantieji lietuviai ir 
pabėgėliai kapitalo neturi. 
Vienatinė viltis Lietuvos yra 
mumyse, kurie gyvename šioje 
laisvės šalyje. Mes turime pri
statyti Lietuvai kapitalo. Ir 
kaip mes pristatysime jai ka
pitalo, jei mes patys jo netu
rėsime. Tai-gi vardan Lietu
vos ir kad apsisaugojus pa
tiems save nuo vargo TAU
PYKIME SAVO PINIGUS.

Kareivis J. J. Roman.

LAIŠKAI IR SIUNTINIAI 
AMERIKOS KAREI
VIAMS EUROPOJE.

Adresuojant reikia pažymė-
ti:

(1) Pilnų, vardų adresanto.
(2) Oficialį skyrių (diviziją, 

pulkų -r- regimentą, kompanijų 
arba organizacijų).

(3) Pridėti žodžius “Ameri- 
can Erpeditionary Forces. ’ ’

Persiuntimų reikia pilnai ap
mokėti iš kalno. Abejojant a- 
pie apmokėjimų reikia siuntinį 
arba laiškų nunešti į kragą ir 
duoti pasverti, idant uždėjus

gana krasos ženklelių.
Laiškų rašymui ir siuntinių jose.. 

apvyniojimui vartok gerų po- 
piėrą ir užrašyk adresų rašalu. 
Nevartok paišiuko.

Siuntiniai turi būti priduoti 
į General Post Office (vyriau
sių krasų) arba į nešiotojų sto
tį (bet ne į numeruotų stotį) 
peržiūrėjimui ir, jeigu siunti
nys tinkamas persiuntimui, tai 
jisai bus pačtoriaus užtvirtin
tas, sekančiai:

“Šiame siuntinyje nėra 
draustos siuntimui medžia
gos.”

(No prohibited mater con- 
tained in this package).

Tinkamas Siuntimui siunti
nys turi būti drūčiai surištas 
taip, kad neužimtų bereikalin
gai vietos.

, Pinigai (Money Orders) ga
li būti siųsti į Fran^iją, kur 
jieji bus išmainomi “United 
Statės Army Postai Service” 
Francijoje. Tokie orderiai gau
nami už paprastų naminę už
mokestį. Francijoje ir-gi gau
nama Money Orderiai, kurie

išmainomi Suvienytose Valsti-

Siunčiant ką-nors ypatoms 
tarnaujančioms ant kariškų 
laivų Pacific’o jūrėse reikia 
adresuoti:

“Care of the Ėostmaster at 
San Francisco.”

NUTARE JUNGTI SU 
RUMUNIJA.

Besarabijos Taryba nutarė 
susivienyti su Rumunija. Be
sarabijoj gyvena daug čigonų 
ir žydų. Už susivienijimų su 
Rumunija balsavo 86, pridi 5. '

VOKUOTŲ SUSIVIENI
JIMAS UŽDAROMAS.

S, V. valdžia ilgai sekė vei
kimus Amerikos Vokiečių Su
sivienijimo. Dabar jis uždaro
mas, o pinigai (30,000) eina 
Raudonajam Kryčiui.

------ -------
Niekas neprivalo abejoti a- 

pie saugumų Dėdės Šamo 
bondsų.

Dabartinė paskola bus vai* 
džios išmokėta po10 metą. ...
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f CLKVELAND, OHIO.

X f A. . ..

*■ Kovo 28 d., Waręnsville sana
torijoj pasimirė J Kaz. Petukaus- 
kas. Sirgo džiova įr ” senątori jo j 
'įšfpįlėjo apie pųštręMų nįefų: Pa- 
3jo iš Kauno gub.,- Kauno apskr., 
VUkijos par., ' Batvinėlių kaimo. 
Buvo linksmas ir doras jaunikai
tis. Nuo pat susiorganizavimo 
Vyčių kuopos buvo nariu iki pat 
mirties. Sirgdamas labai įdoma

vo Vyčių veikimu ir būdavo rods 
Viską užmiršdavo kaip kas apipa
sakodavo apie tai, ką OĮevelando 
jaunimas — Vyčiai veikia. L. V. 
25 kp. at j ausdama mirtį ir norė
dama išreikšti paskutinę pagarbą 
Petukauskui nupirko gražų gyvų 
gėlių vainiką. Prigulėjo taip-gi 
prie katalikiškų dr-jų: L. S. K. 
Žv. Kazimiero Gvardijos ir pašel- 
pinės Šv. Jurgio. Laidotuvės bu
vo balandžio 2 d. Iškilmingai ta
po atlydėtas į Šv. Jurgio bažnyčią 
dalyvaujant Ch. T. Benui ir Šv. 
Kazimiero gvardijos kareiviams. 
Paliko nuliūdime brolį Joną ir dvi 
seSeri. '

»
Žibuti.

w6rcester, MASS.
LDS. 7 kp. buvo prakalbos 7 

d. balandžio 1918 m. Šv. Kaz. par. 
salėje 7 vai. vak. Vedėju buvo p. 
j. P. Vaitkus. P-lė C. Migauskai- 
tė paskambino pianu ir p-lė Pau- 
liukoniutė ir J. Žemaitaitis daina
vo. Pa tam kalbėjo kun. J. J. Ja
kaitis. Išguldinėjo apie darbinin
kų gyvenimą ir L. D. Sąjungos ge
rovę. Prakalba buvo įdomi ir pa
mokinanti. P-lė E. Baltrušaičiu- 
tė ir p-lė L. ŠaltėniutS dainavo po 
vadovyste p. A. Z. Vismino ir p-ni 
Krapkaitienė dainavo solo. Dar 
trumpai kalbėjo p-lė M. Šukiutė.

Ragino visas moteris ir mergi
nas rašyties prie LDS. Deklema- 
vo sesutės Stočkiutės ir sesuo ir 
brolis Vaškelevičiukai skambino 
pianu. Buvo renkamos aukos dėl 
karės nukentėjusių. Po $1.00 au
kojo: P. Liuda, O. Vasiliauskai
tė, J. Kirmilas, V. Stankus. Vi
so surinkta $5.64. Tie pinigai pa
skirti į T. Fondą.

Kp. Korespondentas.

BRIGHTON, MASS.

Pasetoniugog prakalbos..
7 Balandžio 7 d.‘ Lietuvių salėj 

buvo visuomeniškos prakalbės. 
Biivo aišUntlį apie Visuotinąjį A. 
L. Seimą. Rengė LDS. 22 kuo
pa. Prie jos dar prisidėjo .šau
nios dr-jos Šv. Jurgio, šv. Vincen
to ir Motorų Sąjungos 41 kp. Kal
bėjo Cambridge’io lietuvių kun. 
P, Juškaitįs ir iŠ So. Bostono M. 
Venis ir A F. Kneižis. Visi kal
bėtojai užinteresavo ir patenkino 
publiką. Dainavo Šv. Petro para- 

’pijinis choras, M. Karbausko ve
damas. Choras sutiko didį prie
lankumą. Deklemavo A. Valavi
čiūtė, J. J. Jonaša, Z. Jaknaitė, 
B. Jaknas ir B. Vaškienė. Buvo 
kolekta naudai vakarinės vaikų 
mokyklos. Surinkta $11.84. Buvo 
pardavinėjama lietuviškos vėlia
vos. Jų daug išparduota ir net 
pritrūko. Šauni veikėja p-lė S. 
Saulaitė literatūros ir Tautos Fon- 
do ženklelių pardavė už $5.00, D. 
Katoržienė už $3.35, P. Rumšiutė 
už 78c. B. Krinčiunaitė ir P. Paš
laite aukojo po $5 T. Fondui pa- 
imdamos* diplomus. Galop pra
kalbų vedėjas, žinomas mūsų uo
lusis veikėjas p. B. Ajauskas, bu-’ 
vęs Seime nuo Šv. Jurgio dr-jos, 
nuo savęs pakalbėjo, jog Seimas 
buvo labai pasekmingas ir kad 
begėdiškai išgimėlių — socijalis
tų šmeižimas yra perniek.

Bolševikiškos sorkės.
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■ LAWRENCE, MASS. 
Persergėjimas Clevelandiečiams.
Sergėkitės broliai katalikai nuo 

nezaležninkų. 6 d. balandžio 1918 
n. Mickus išsiuntė iš Lairrence 
į develandą du agentu organizuo
ti neprigulmingos parapijos. Tų 
agentų vardai Kazimieras Braeiš- 
ka ir Viktoras Gasiūnas. Abudu 
bemoksliai-tamsūnai. čia Mitkaus 
baigias geroa dienos, žmanės jau 
susipranta ir vis Miakans parapi- 
joaai mažiaas, o jo skolų yra apie 
$65.001. Tai matot, kad jam striu
kai. O eia priskolinta daugybė ir 
iš tų pačių parapijonų po šimtą, 
po 8 šimtus ir po tūkstantį.

Lawraucietis.
s

DUBOIS, PA.
Apie tris metus atgal čionyk

ščiai lietuviai sutvėrė valgomų 
daiktų Kooperatyvišką krautuvę. 
Prisirašė 83 nariai, kapitalo sudė
jo $1.450.00 ir tuojaus parandavo- 
io namą,, supirko reikalingus įtai
sus ir tt. Už intaisas užmokėjo 
$1.100.00. Dėl biznio pradėjimo 
liko $350.00. Pasirodė, kad su tiek 
kapitalo biznio negalima ilgai va
ryti. Direktoriams buvę patarta 
kreiptis prie dr-jų pasiskolint. Dr- 
jos neatsakė. L. N. Uinbas pas
kolino $400.00, S. S. V. Jokius — 

$300.00, Šv. Jurgio dr-j< — $300 
ir D. L. K. Vytauto dr-ja — $200. 
Išviso nue dr-jų gauta $1.200.00, 
Daiktus kostumeriMas davė ant 
knygučių. Daugelis Irai ir aeuž- 
samakėja, a ypač ščrininkai. Tū

las indėjęs $10.00 išimt už $40.00, 
. kitai net už daugiau. Ir krautau- 
vė eina ant Šonų. Na jau su krau
tuve kaip bus taip bus, ale kas 
bus su dr-jų pinigais! Aš patar- | 
čiau dr-joms apsižiūrėti Tie žmo
nės, kurie krautuvei skolingi veik 
visi priguli prie viršminėtų dr-jų, 
tokius narius dr-jos privalo pri
verst atsilygint krautuvei, o krau- 
tuvė dr-joms.

Čicsdelnik.

Rosario’s lietuvių ir parinkti au- 
(kų ,del socijalistų fondo, bet niė- 
kaaJūų lapelių nepriėmė tp jokių 

- Aūk$užtai’ cįcĮŪkąįJBo* 
šąrio*j ąukiį nesurinko į* tuščiom 
kišenėm išvažiavo namo.” ’

Linksta* minėti apie riteariė- 
čius. Nota dabar jiems trūkstą 
gerosios Spaudos,; bet jie, kartą 
ragavę tikrosios apsvietos,* nebe- 
pasiduodasuvedžiųtdjatas. Rei
kia pasirūpinti Rosarid’,je sutver
ti skyrių L. A. Dr-jos “Aušros,” 
■nes ši organizacija yra vienintelė 
Argentinoje, nešanti tikrąją ap- 
šviefą.' -

CORDOBA. Kaip girdisi, 
Cordoboje gyvena nemaža lietu
vių, bet apie jų veikimą nieko' 
nesigirdi, nes .tolumu atskirta nuo 
kitų lietuvių kolonijų.

COLONIJA SARMIENTO — 
(Čhubut). Kolonijos Sarmiento 
lietuviai užsiima laukų darbu. 
Tų čia yra tik apie 40, tarpe ku- 
rrų didžiuma vedę. Turi dr-ją 
“Vienybę Lietuvių Argentinoje” 
ir “Arg. Liet. Dr-jos sušelp. liet, 
nukent, nud karės” 3 skyrių. A- 
biejų dr-jų pirmininku yra p. Jo
nas Šumakaris/. Laikraščiai pa
reina šie: “Vien. Lietuvninkų,” 
“Lietuva,*’ “Amerikos Lietuvis,” 
“Laisvė” ir kapitalistiškas So. 
Bostono “Keleivis.” Bet gana, 
kad jie pareina; jų niekas neskai
to. Paklausus ką laikraščiai rašo 
atsako, kad nieko nerašo. Ir jie 
turi tiesą. Nes ką tuose laikraš
čiuose gali lietuvis rasti naudingo 
apart pliauškalų? Toks laikraštis, 
kuris išjuokia pačius lietuvius ir 
savo straipsniais platina ištvirki
mą, nuo doro lietuvio nesusilauks 
užuojautos. Žinoma, čia lietuviai 
neapsišvietę; iš sodžiaus atvažia
vę čia ir-gi sodietiškai ant laukų 
gyvena; tokių pliauškalų, kaip 
“maikių” ir “džianbambų” jie 
ir girdėt nenori. O lietuviai iš 
prigimties yra rimti ir teisingi, 
jei kas vėliau jų nesuklaidina. 
Vietoje panašių “Keleivių,” rei
kia jiems duoti rimtus ir teisingus 
raštus, o tokiais yra katalikiški 
laikraščiai, kaip tai: “Darbnin- 
kas,” “Garsas,” “Draugas” ir 
kiti, kurie veda savus skaityto
jus tikrosios apšvietos, teisybės, 
doros ir artimo meilės keliu.

(Sekančiame “ D. ” n-yje bus 
daugiau).
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Pastaruoju laiku, kai pradėjo 
pąrirodyti .žinučių Mėtuyių- kata* 
Ūkiškuose htikrašČiuosėr o ypač 
atbudus; katalikams šiame tolima
me pasvietyje, ne vienas Suv. Vai- ' 
stijose lietuvis įdomaują apie lie- J 
tuvius gyvenančius} Argentinoje^ 
Tųi šiuomi as noriu painformuoti 
apie broliušgyvenanČiusšio jeres- 
publikoje, atskirai paminėdamas 
Hetūvių apgyventas vietas; apra
šydamas apje jų.dvasinį ir me
džiaginį gyvenimą.. ,

BERRISSO.—- Šis miestelis, į 
tai lietuvių “sostinė.” Kur buvę, : 
kur nebuvę, bet Berisso tai turi ; 
atlankyti; vienį atvažiuoja, ki- 
♦ti išvažiuoja, o apie 300 visuomet 
čia gyvena. Priežastis lietuvių 
lankymosi į Berisso, tai dvi gal
vijų skerdyklos: viena Armour u, 
kita gi Swift’o kompanijų. Abie
jose dirba virš 10.000 darbininkų. 
Kadangi Argentinoje darbinin
kams sunkus pragyvenimas, ypač 
karės metu, tai šios skerdyklos 
yra pagarsėję “gerais” uždar
biais. Pirmiau paprastam darbi
ninkui buvo .mokama valandoje 
nuo 28 ligi 37į centavų. Pabaigo
je spalių mčn. praeitų metų, abie
jų įstaigų darbininkai buvo išėję 
į streiką. Streikavę mėnesį, viso
kiais nežmoniškais būdais buvo 
kankinami, ir galop pralaimėjo. 
Reikia pažymėti, kad šiom res
publikoje radikalų valdžia davė 
kankinti laike streiko žvėriškai, 
ne tiktai ateivius, bet ir savus pi
liečius — darbininkus. Kareiviai 
nuo gatvių gaudė streikierius, ve
dė į Svrift’o skerdyklą ir ten mu
šė ir spardė kojomis!.. Paskiau, 
kiekvienas iš tų nelaimingųjų bu
vo priversti stovėti ant vietos, ne
pajudinant galvos, rankų ir kojų 
per 10 valandų, kurių kraują gė
rė visokie vabzdžiai per tą laiką!.. 
Taip-gi buvo naktimis šaudymai. 
Du kartu 'apie 11 vai. nakties už
gesinę miestelio elektrikas, iš 
Swift’o dirbtuvės pasipylė šovi
niai lyg karės lauke į miestelio 
gyventojų stubas. Kadangi čia 
stubos iš oro skardinės, išmuštos 
iš vidaus plonomis lentelėmis, tai 
šoviniai ėjo net per kelius namus, 
kaikuriuos arčiau esančius, palik
dami kai rėtį.. ! Keletas žmonių 
nušauta lovose, daugybė sužeis
ta, tarpe'kurių nukentėjo ir vie
nas lietuvis Povilas Šaltonis, ku
riam šovinys sudraskė pirštą.

Taip dalykams stovint, pradėjo 
grįžt darban iš pradžios argenti- 
niečiai, paskiau visi kiti. Strei
ką palaikė daugiau lietuviai, ru
sai ir lenkai, kurių didžiuma ir 
nukentėjo — tapo išmėtyti iš dar
bo. Nors streikas tapo pralaimė
tas, vienok Darbo Departamentas 
privertė kompanijas pakelti dar
bininkams mokestį ligi 40c. valan
doje.

Čiai lietuviai gyvena neturtin
gai: 3 turi nuosavius namus apie 
po $3.000 vertės. Yra viena val
gykla p. N. Matuliausko ir krau
tuvė su svaiginančiais gėrimais p. 
J. Šakalio. Kiti visi daro pragy
venimą skerdyklose dirbdami. Pi
nigų retas kuris turi pasidėjęs 
vieną-kitą šimtinę. Liūdna labai 
yra tas, kad randasi daug gir
tuokliaujančių. Dar kitas biaurus 
paprotys, tai lošimas kortomis. 
Einant pro lietuviškas užeigas, 
net širdį suspaudžia, matant tiek 
jaunų vyrų veltui leidžiančių lai
ką, kurie už stalų susėdę prie 
kortų, kiek išgalėdami rėkia: 
“truko,” “inbido,” kad balsai 
neį Swift’o skerdykloj atsimuša.

Draugijos randasi šios: “Arg. 
Liet. Dr-ja Sušelp. Liet. Nukent, 
nuo karės” 1-mas skyrius, kuris 
surinko aukų virš 3 šimtų pesų (2 
pesai ir 40 centavų, lygūs S. V. 
vienam doleriui) ir pasiuntė į Lie
tuvą. Kita dr-ja socijalistų, ku
rios dalį surinktų aukų pasiėmė 
vienas “marksistas” ir su jais už
sidėjo ‘šeimynišką gyvenimą” pa
sisavinęs pačią nuo kito “draugu
žio. ’ ’ Taip-gi seniausia čia gyvuo
ja savišelpinė, taip vadinama “be- 
partyvė” dr-ja “Vargdienis,” iš 
kurios iždo taip-gi pasisavino 
“draugutfs” $150.00 ir už juos pą. 
sistatė namus. ‘4 V-riio ’ ’ dr-ja na
riais būtų bepartyvė, bet joje 

. šeimininkauja piėilikai. „Apie 
“Vargdienio” dr-ją būtų daug 
kas parašyti, todėl paliksiu

>

Tą pat dieną vakare toj 
salėj bolševikai buvo parengę sor- 
kes. Žmonių, kaip ir nebuvo, tik 
prisirinko vaikų pažiopsoti. Bet 
jie ūžė alasavo, o tuo tarpu vie
tinis Lakačauskis, Grikšto auklė
tinis, ant estrados krykštavo, 
kaip koks pusgalvis. Per vaikų ū- 
žėsi tebuvo girdėti: kunigai, da
vatkos ; kunigai davatkos.

Dingo smarkumas. ‘
Čionykščių socijalistų lyderis 

buvo Rimkus. Plūsdavo prieš val
džia, kiek sveikas. Sakydavo nei
ti į kariuomenę, girdi ir jis nei
siąs, tegu girdi negyvą paimi. 
Bet išėjo gyvas ir jau Čielas mė
nuo, kaip tarnauja. Jis man sa
kė, kad už dviejų mėnesių bū
sianti Vokietijoj revoliucija. Jaii 
praėjo du mėnesiai, o laikraščiuo
se skaitome, kad Vokietijoj nei 
kalbos negali būti apie revoliuci
ją. Tokie tai socijalistėlių smar
kumai ir žinojimai dalykų.

Socijalisto likimas.
Čia gyveno socijalistas Ušinas. 

Kai jo žmona susilaukė sūnaus, 
tai ji reikalavo, kad jis būtų pa
krikštytas. Tėvas sakė, kad esąs 
socijalistas ir toks darbas priešin
gas jo principams. Bet jo princi
pams nesipriešino štai ką padary
ti. Susiskolino nuo pažįstamų 
darbininkėlių pinigų ir nusipirko 
automobilių. Bet nežinojo, kaip 
su'tuo kapitalistų įrankiu apseiti. 
Jam beknebinėjant automobilius 
ekspliodavo ir vos pats išliko gy
vas. Bet už automobilių turėjo 
damokėti likusius. Likęs našlys, 
atsikratęs vaikelių, per socijalis- 
tiškus laikraščius susiieškojo mer
gos ir išvažiavo kitan miestan. 
Ten ant tiek sukreizavojo, jog du 
sykiu bėgo gulti ant relių, kad 
traukinys suvažinėtų, bet vis bu
vo sulaikytas. O iš Lietuvos bied- 
nos motinos buvo išleistas už pas
kutinius grašelius, išleido užsta
čius savo triobelę. O tas atsibel- 
dęs Amerikon, virto socijalistų ir 
nei galvoj motina ir žmoniškas 
gyvenjmas.

švogeris..

L0WELL, MASS.

Pobažnytinėj svetainėj
Šv. Kazimiero choro mėnesinis mi
tingas. Viskas buvo gražioje 
tvarkoje. Tik vienas atsirado 
“intruzas” kuris kelis kartus lan
kės ant praktikų, niekad-gi'nepa- 
simokėjo nei įstojimo nei mėnesi
nių, tai buvo paprašytas valdybos 
apleisti svetainę. Mat jisai yra 
Mickaus bernas. Tegul ir kiti to
lei nesilanko, nes choras turi ge
rą valdybą ir supranta savo prie
dermes. Choras nutarė rengt ba
lių 13 d. balandžio, bus sudainuo
ta dainos ir kiti paamrginimai.

J. K.

įvyko
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tam. kartui. Dar yra cięjįįką su
tverta dr-ja pUtigiĮnuį Čąta|tą;; 
arba kaip jievadina “ darbininkiš
kos literatūros,” įr paskutinė 
“Liet. SocijaĮistųŠąjunga,” Prie 

.pastarosiom viri tįeF
kurie būdami Lietujjedvaruosę 
ar miesteliuose šumsyaikė. Kai- 
po iš tokių, tai nėra ko stebėtis, 
kad jie ..tįrioį. nes
būdanų Tčvyąėj — Lietuvoj, apie 
nieką supratimo notur^ę - ir ne- 
buvo'kam juos įstatyti į tiesųjį 
vieškelf — Katalikų tikėjimo ir 
Tėvynės meilės; Čia atvažiavo ža
lia medžiaga^) “Kovos” ir “Ke
leiviai” pirma papuolė į jų ran
kas, padarę juos savais įrankiais, 
kad padėtų statyti palociųs Suv. 
Valstijose tiems “sviėto lyginto
jams. .. ” Tuščia jų, negaila lie
tuvių tautai tų 20 išgamų, kurie 
čia randasi, tik gaila,, kad jie de
moralizuoja kitus žmones, platin
dami dvokiančią “literatūrą.” 
Nuo tų jų “darbininkiškų” raštų 
daug lietuvių apsvaigb; cicilizmą 
keikia, katalikais nenori būti, 
nors išvažiuodami iš Liėtuvos pri
siekė motinai jos neužmiršti ir ne
pamesti tikėjimo; dabar jie pa
tys nežino kas esą, lyg paklydę 
avinėliai. Skaudu tai minėti, bet 
ką daryti, kad pasaulis pilnas 
klaidų! Šis kampelis, tai vienas 
iš visų lietuviais apgyventų kolo
nijų, kuris užsikrėtęs tąja liga. 
Vienintelis būdas gydyti tą ligą, 
tai platinti dorą katalikišką spau
dą.

QUILMES. — Šis miestukas 
nedidelis, bet gražus; išsodintas 
medžiais su gražiais baltais mūro 
namais. Stovi pagal gelžkelį, tar
pe Buenos Aires ir La Plata. Lie
tuvių čia ir-gi nemažai vasaros 
laiku apsigyvena ir visi dirba a- 
laus bravoruose. Gyvuoja, savi- 
šelpinė Sus-mo Liet. Argentinoje 
kuopa ir Liet. Šoė. Sąj. kuopa, 
bet pastarosios nei balso, nesigirdi. 
Yra sakoma, kad Quilnįes gardus 
alus, tai turbūt “draugužiai” juo- 
mi užimtų neturį taiko griauti 
“senąjį svietą.” • :

ROSARIO. — Prieš karę mies
te Rosario gyveno keli šimtai lie
tuvių ir turėjo savo pašelpos dr- 
ją ‘ ‘ Aušros žvaigždę/ ’ prie kurios 
didžiumoje prigulėjo katalikai ir 
geri tautiečiai; skaitydavo laik
raščius iš Lietuvos, kaip tai ‘ ‘ Šal
tinį,” “Vienybę” ir kitus. Kilus 
karei ir neateinant laivams, prie 
kurių išliodavimo daugiausia lie
tuviai dirbo, priversti buvo išsi
skirstyti ir likvidavo dr-ją. Pasta
ruoju laiku, mažai besiranda lie
tuvių Rosario’je, bet tarpe jų 
randasi gerų tėvynainių ir katali
kų, tiktai jiems trūksta katali
kiškos literatūros. Kuomet mūsų 
ęicilikai atspausdina kokias pro- 
klemaci jas, atsišaukimus, tai pa
siunčia ir į Rosario, “apšviesti” 
tenykščių lietuvių, bet rosariečiai 
greičiausiai tais šlamštais pakuria 
pečių. Dabar ten gyvuoja Arg. 
Liet. Dr-jos 2-ras skyrius ir Sus. 
Liet. Arg. kuopa.

Negyvendamas Rosario’je, ne
galiu smulkmenų paduoti, todėl 
darau ištraukas iš p. J. Velžos lai
ško, kuriame svarbesni punktai 
žodis į žodį taip skamba: (laiškas 
rašytas 12 d. birž. pereitų metų).

“Rosario’je randasi šiuomi lai
ku neperdaugiausia lietuvių — 
pie 50 ypatų, 
daug lietuvių 
miestą.

“ Rosario ’s 
narių 17. 
mo skyriaus, sausio 1-mos dienos, 
ligi 8 d. bal. .surinkta aukų $18.- 
00 ir narių mčn. mokesčių $16.25. 
Į eentrą (Buenos Aires) pasiųsta 
$34.25. šių poros mėnesių veiki
mo negaliu Tamstai pranešti, nes 
viskas randasi pas iždininką.

“Rosariečiai daugiausiai sim
patizuoja katalikams, nes tauti
ninkų ir socijalistų Rosario‘je ma
žai randasi. Laikraščiai į Rosario 
pareina labai mažai; kaip aš ži
nau pareina tik 3 egz. “Lietuvos” 
o kitokių laikraščių negirdžiu....

“Nepersenai prisiuntė iŠ Be- 
risso'socijalistų Sąjungos lapelius, 
kurie vadinosi taip: “Tegyvuoja 
Rusijos Revoliucija.” Tie lape
liai buvo pasiųsti iš Berisso, jų 
sekretoriaus J. Raktinė. Mat jie 
manė Šiuos lapelius išdalint iarpe

a-
Del stokos darbų, 
turėjo apleisti šį

2-ras skyrius turi 
Nuo pradžios sutvėri-

t-
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GYVENIMO VAIZDEL IS.
. / ‘-(Tąsą)

fbūlų įuo katiųoniėnę^ bet Jie: kariuomenėn jis netiko. Kal
bama buvo apie pavogtus arklius^ apie kelio pastojimą vienai 
moterei, bet kas ten viską suzihost Tik tiek buvo žinoma, 
kąd pildi liežiuvįai į tą viską įpainiojo Baltrų, ir jam atsiėjo 
iškeliautu Naujame pasaulyj jis greitai apsiprato. Žiūrėda- 
mas į augštus Amerikos namus, į gatvekarius, į aplamą sku- 
bėjimų-bruzdėjimų, Šiaudinis pradžioje išsižiodavo, paskui ir 
to nedarė, Bežiopčiodamas taip ir apšiŠvįetė; Pagalios gusi? 
dūrė su cicilikais. Šitie užbaigė jo apšvietimą.' Susiprato taip

,t

Padubisietis.

WORCESTER, MASS.
šv. Kazimiero parapija iškil

mingai apvaikščiojo Velykų šven
tės. Mišias laikė kun. J. Čaplikas. 
Klebonas kun. J. Jakaitis pasa
kė pritaikintą pamokslą. Baigda*- 
mas linkėjo parapijonams links
mos šventes. Iškilmingus mišpa
rus laikė kun. J. Čaplikas. Kle
bonas gražiai suriktavo visas dr- 
jas dalyvavusias procesijoj. Šios 
dr-jos dalyvavo procesijoj: Anio- 
lų Sargų bernaičių ir mergaičių, 
Marijos Vaikelių, Šv. Onos ir Blai
vininkai.

Parapijonas.
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SAVING 
“THRIFT-

War savings Stamp 
issued by the 
United Statės 
Goverment. 

Karės ženklelius, taip 
dinamus “WAR 
STAMPS” ir
STAMPS” galima gauti pirk
ti “Darbininko” administraci
jos ofise.

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

Geriausias taupymo būdas. 
Patartina lietuviams pirkti.

Nuplikti ženkleliai arba pa
skolinti pinigai vyriausybei, 
neša 4 nuošimtį. Tai-gi, yra 
saugiau paskolinti Suvienytų 
Valstijų valdžiai, ne kaip lai
kyti kur padėpus.

ženkleliai arba “THRIPT 
STAMPS0 parsiduoda po 25c., 
“WAE SAVING. STAMPS” 
BALANDŽIO mėnesyje parsi
duoda po $4.15.

jų galite gauti KRASOJE, 
BANK0JE, “DARBININ
KO” administracijos ofise ir 
pas kitus agentus,

i.? REIKALINGA APGAUSI. 
NIMŲ “DARBININKUI.” .

greit, kad net pats nustebo. Su vienu pasipurtimu atsikratė . 
nuo senojo pasaulio. Tiesą pasakius, nedaug nuo ko jam rei
kėjo atsikratyt. Pasaulis prie jo nebuvo prilipęs, nes seno
joj Lietuvoj jis buvo tik girininku,—sakuotnugariu, kaip juos 
ten vadina. Kiečiausia buyo atsikratyti riko tikėjimo. Nors 
šiame pastarame jis dar Lietuvoj buvo labai apsileidęs ir ti
kėjimo priedermių kaip ir nepildė, bet kuomet draugai parei
kalavo visai nuo jo atsikratyti, šiaudiniui lyg ir parūpo. Nors « 
jo sąžinė buvo stora ir surembėjus, bet vis-gi sąžinė, ir su ja 
turėjo daugiaus vargo, negu tikėjosi. Draugai lyg nuvokda
mi, su kuom daugiausia Šiaudinis kamuojasi, užatakavo jį 
visu frontu: pėtnyčioj prišėrė mėsa ir tuoj nusivedė į smuklę. 
Čia jis visiškai pasigėrė. Tą patį atkartojo sekančiam sekma- 
dienyj: ryte apgirdė, apypiete, laike pamaldų, nusivedė į 
cicilikų diskusijas, pavakare į prakalbas, o vakare visai nu
girdė. Ant rytojaus Šiaudinio galva* svaigo, kaip raugytas 
agurkas, negalėjo eiti darban ir sirgo kone visą savaitę, bet 
-— jau buvo apsišvietęs. Rezultatas vertas žygio.

Tečiaus tas instojimas į naujas gyvenimo vėžes nepilnai 
Šiaudiniui pavyko. Sąžinė pradėjo reaguoti. Jam buvo ir pik
ta, ir gėda, kad dar atžagareiviški jausmai, kaip draugai juos 
vadino, jame atsiliepia, bet negalėjo jų užmiršti, ir gana. 
Prisėjo vėl imtis už stiklelio. Tas būdas, sąžinės gydymo Bal
trui gana patiko, dar Lietuvoj jis svajodavo apie tai, kad taip 
galėjus nuolatos pasigerti, bet pasekmės būdavo labai, nelinks
mos: ant rytojaus kiekvieną lėbavimą būtinai reikia atsirgti, 
o prasiblaivius, — vėl ta sąžinė! Net koktu: juo daugiau ją 
nori nuslopinti, juo labiaus ji šaukia, nelyginant, kaip mu
šama girtuoklio pati, nors ją užmušk, o ji netyli. Prisiėjo 
nuolatos ją laikyti užmigdytą, vadinasi, visados būti girtu.* 
Tas perbrangiai atsiėjo ir sveikatai ir kišeniui. Šiaudinis jau
tė^ i.kad artinasi jo-galas. Susiprato, tapo cicilikų, tas tiesa; 
atsikrato nuo tikėjimo, bažnyčios ir nuo visokių, kaip pats sa
kė, prietarų, tas ir tiesa, bet įbrido į tokį paprotį, kurs kaip 
vėžys ėdė jo sveikatą, ir iš kurio nesimatė išėjimo. Žodžiu, 
Šiaudinis priėjo liepto galą. Pradėjo nerymauti. Draugai bi>A-‘ 
jojo, kad jis nepasidarytų sau galo. Tiesa, tas nesipriešino 
jų principams, bet vis-gi norėjo dar jį palaikyti prie gyvasties, 
kad jų kuopa taip greit nesumažėtų. Keli nariai ir taip jau 
nusižudė. Bet kaip jį čia palaikius? Dirbtuvėn jau nebnorė- 
jo priimti už girtuokliavimą ir nereguliarį darbo laikymą, nes 
Šiaudinis daugiaus buvo girtas, negu prasiblaivęs. Kitan 
darban jis netiko, nes visiškai buvo nemokytas. Su dideliausiu 
vargu vos išmoko pravardę pasirašyti. Prie to buvo pusėtinas 
tinginys, dirbdavo, kad tik atsigynus nuo bado. Dabar nė 
to neįstengė.

Taip dalykams stovint, vieną vakarą pas Šiaudinį atsi
lankė keletas draugų. Buvo čia ir Kaulas Mušeika, ir Dama
zas Gurkšnis, ir Jokūbas Arklininkas, ir Fortūnatas Blevyz
ga, '— visi stambiausi cicilikų šulai. Jįe turėjo tvirtesnius už 
Šiaudinį nervus, galėjo gert kiek tik telpa, bet reikalui atsiė
jus, mokėjo tiek susivaldyti, kad neužkenkus savo amatui. 
Prie to, buvo daug mokytesni, galėjo pabrėžti vieną-kitą 
straipsnį į laikraščius. Užtai buvo pripažinti visos apielinkės 
vadais. Jie laikė Šiaudinį už silpnaprotį ir nesulygintinai už 
save mažesnį, bet-jo likimas jiems šiek tiek rūpėjo, nes ne 
kas kits tiktai jie prikalbino Šiaudinį cicilikauti. Jie prišėrė 
jį pėtnyčioj mėsa ir girtą nusivedė į diskusijas. Jie žadėjo 
Baltrui rojų, tai-gi dabar jiems buvo koktu, kad vieton rasti 
sau rojų, Šiaudinis desperatiškai prasigėrė. Tai-gi atėjo nors 
palinksminti, paguosti.

— Ka! ka! ka! — idijotiškai nusikvatojo Baltrus, juos 
pamatęs: — išsigersime!

Draugai tik palingavo galvoms.
— Būtų gera mintis, Baltruk, — tarė Gurkšnis: — bet 

ar turi ką?
—- Jūs užfundysite! — atšovė Šiaudinis.
Draugai susiraukė. Socijalistai mėgsta būt išnaudotojais, 

ne išnaudojamais. Net Gurkšnis to sumanymo nepagyrė.
— Ką čia, drauguti, gersi! Žiūrėk, kad turėtum ką val

gyt.

bu.

raudinis staiga parode nesuvaldomų, nerviškų piktumų. 
— Ką čia turėsi! — sušuko. — Jau antra savaite nedir-

— Kodėl nepasirūpini darbo kur kitur? — atsargiai pa
klausė Arklininkas.

Šiaudinis norėjo ant jo užsipulti, bet Mušeika jį sulaikė. 
Mušeika buvo stambus, sūsiraukęs, rauplėtas vyras, tai-gi vi
si jo klausė, nes turėjo argumentus kumščiuose.

— Palauk, Baltrau, nesikarščiuok! O tu, — atsiliepė jis 
į Arklininką, — turėtum paguodot draugo silpnybę. Lyg ne
žinai, kodėl jis negauna darbo!

Blevyzga nematomai sudavė sau pirštu į kaktą, o Gurkšnis 
bakstelėjo spriktu į gerklę. Nereikėjo nei kalbėti. Priežastis 
visiems buvo žinoma.

— Diskusijos užbaigtos, — tarė Mušeika, — dabar duo
kite įnešimus.

įnešimų nieks nedavė. Sunitu pagelbėti žmogui nusišmei- 
žusiam nuo koto. Jvyko nemaloni tyla, kurią po valandėlės 
pertraukė pats Šiaudinis.

— Žinote, draugai, mano padėjimu; Be darbo, be pini
gų, be ateities. Priėjo prie to, kad turėsiu elgetauti, nors 
dar vos pabaigiau trisdešimts metų. Jūs man žadėjote rojų, 
kur jis yra?

— Mes davėme tau apšvietimą, reikėjo juom naudotis, «— 
‘tarė Blevyzga.- "

— Ir susipratimą, — pridūrė Arklininkas.
Atpratinom tave nuo prietarų, — neiškentė pats Mu-' 

šeika.

uis.
Ir pagominom rojaus skystimėlio, — užbaigė Gurkž

(Tolinus bus)

t

*

-f .

k

f

ki-£>-

J



t

»
I

*

v

A
V

t.

L

T,

t 4

F-

r

*

* 1
• f

ūbautisusirinkimas.
» ' 1 ; k t ' V -*

-T. -- ■ - 1 - *

Panedelyj, Balandžio l(April) 15 dieną Mųnicipal BuĮL 
ding’e W taftai svarbus Trečiosios Laisves Paskolos reikalais 
susirinkimas, į kurį būtinai t«ri atsilMdcytį visų lietuviškų Sb. 
Bostono ir Bostono draugijų sekretoriai ir pirmininkai, taip-gi 
lietuviai biznieriaiir vietoą veikėjai.

Susirinkime bus tariamasi, kaip Jietuvius suorgąnlzūoti 
priėTreČiosiosLaisvės Paskolosbonds’ųpirkuno ir kada su^ 
šaukti visų lietuvių masB-nutingų. ' ' < •.' ’Z .■ <
- Ateikite* į suririnkuną visi; kurie norite įrin< to svarbaus 
darbo pasidėti ir Suvienytų Valstijų valdžiai^ageibėti jorsie- 
knnuoge. . • t .■ 5:./ • j-? ; ■ • ' _ *■* .. / •
. SusirinkimedalyvausatstovaiišNaujosios Anglį jos Lais7
ves Paskološ Komiteto ir kalbės, anglų ir Iietuvių velkėjai.

Bus aiškinama apie Liberty Loan bondsus. ' J 
Pradžia susirinkimo lygiai 7:30 vai. vakare.

■ - i
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SVARBUS VISIEMS PRIMI
NIMAS.

Nedėlioj, balandžio 14 die
nų, Šv. Petro parapijos svetai
nėje Sus. Liet. B. K. A. 21 kuo
pa rengia nepaprastai puikų 
koncertų, į -kurį kviečiama vi
sus atsilankyti.

Koncertas bus labai dailus, 
įvairus ir prie to margas, kaip 
genys Lietuvoje. Šiame kon
certe galima bus ir prie 21 kuo
pos prisirašyti.

Koncerto prograine daly
vaus vienas svetys iš Cambrid- 
-ge, Mass., kuris kirs tokias 
štokas, kokių dar niekas, ne
inate:

Paveikslų to garsaus Što- 
koriaus čia-pat dedame. Ne
praleiskite progos devynius 
pasaulio stebuklus pamatyti, o 
dešimtų sau į kišenių įsidėti. -

Pradžia koncerto lygiai 7:30 
vai. vakare.

MISIJOS flTTSTgTgirTMAg 
o

nįpko“ ^d^cyoąkfmobariųd- 
- ąę įvyko, išdirbinių Parodos
Komisijos susirinkimas, kurį, 
atidarę įryMe JpnasKKaroi- 
sa’s. Į * susirinkimą Suėjo visi 

) - komisijos nariai* taip-gi
tassvečlų. -

Iš Komisijos narių raportų 
poškėjo, pria parodos 
viskas gerai rengiama irdairia 
3J1O8 labai gražių pasekmių iš 
vįsp darbo.... išd&binįų. jąu 
daug, prisiųsta, o dar žadamą 
daugi gąųri. Paroda bųsjflbai 
įspūdinga..

Komjsųa šiame susirinkime 
pasiskirs.tė darbais. Priękomi
sijos dar pąkvįęsta kun, J[. Do- 
bužinskas,, p. F. W- Strakaus- 
kas, o paskui p-lės Br. Valen- 
tukė ir M- Dusevičiutė.

Sekantis komisijos susirin
kimas bus seredoj, balandžio 
17 dieną “Darbininko” Re
dakcijos kambariuoje. Visus 
narius prašoma būtinai atsi- 
Iankyti;

MDIKBINIŲ PARODOS KO-. BAMMJiAirjĄ
- ---------- ----------------—.......... - - - --

Jfctiopąį? ” S
v^Otale “Iš Mef&P (5 

aktų) hal. <Ouke Vyčių ir, 
p^oterą įlAburių pąrdd^; ,

JHMOMV/PAlDCra S
.■ ‘ ’ X

DSTOVMI ADTOKATAa J

¥

922 Land Tltle Bulldlng,

Nat-ys.
III. ■ ■ ■ ■ —.............. .

Aukokite i Tautos 
Fondų.
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LIETUTOPOTOGRAPAB 
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DRĮgA,
500So.»*iSt',

' Jeiįū norite surasti savo gi- 
-mines ar pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimą į “Darftininkų.”

Write ką nors greitai 
parduoti, paskelbk “ Darbinin
ke/r Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk “Darbinin
ke” 5 ,f '

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina: 

» Už vienų sykį........50c.
)r du Syjdu........... . .75c.
° tris sykius ..... $1.00 

.• ” 'lepius sykius .».. 
Piiriglis siųskite* iš kalno.

“DARBININKAS,“ 
24W*Broadwayr 
« SouthBoston, Mass.

J lUi * ■ ■■■ ■* m ■'I—■ <

ANT RENDOS vieta dėl 
vienos deskos (rašomojo stalo) 
prie *(Darbininko ’f. adminis
tracijos. Būtų gerai, kad at
sirastų REAL ESTATE ir IN- 
SURANGE agentas arba AD
VOKATAS. Apie sųlygas ga
lima sužinoti “Darbininko“ 
Administracijoje, 242-244 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. y
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VYČIUI KUOPOS, WOROrSrBE, MA88 .
■ PAHIDtLYJB, 15 d Bai^diio.Aprfl J '

' - Worce8ter -: Tlieatre*'
■; Gražios sčenerijos, jiuikūąkosttuhsfti, ^simfoni-
J jbs, orkestrą! Dalyvaują geriausios artistų i

; ’ Visiems patąrtipa atsiKnkyri ant šio iškilmių- ?
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SERGANTI 

VYRAI IR MOTERIS 
EIKITE PAS MANE!

Su bent kokia chroniška, nervų arba ilaip^ koki* Ilga, 
lauja specialisto pavarnavlBto.
IEŠKOKITE* PAGELBOS. TBN, KUR GALflSITH JA I 

Pradėta# tiesiai eiti ąvelkatoa keliu.

_______ \ . Ofiso 
dos

9 vai. ryto iki 
4 vai po pie-'

tų. 
Vakarais, 

nuo 6 vaL iki
* 8 vat
Nedeliomis

10 vai. ryte 
iki 2 po pietų, 

jeigu Juslia gydy-

SURASTL
VILIUS PAZNIKAS ieško savo 

brolio .Jono Pazniko, 14 metų kaip 
Amerikoje. Turiu svarbų reikalų 
ir norėčiau sueiti. Paeina iš Grod- 
no gub. ir pav., Marcikonių para
pijos, Asasnikų sodžiaus. Mano 
adresas:

V. PAZNIKAS,
58 Point Avė., Norvrood, Mass.
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Spausdinama Knygoje.

r ir suprantąs si 
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LntiumNitCAuiAiKEof
TURTAS VIRŠ $125,000.00
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Su visomis rezoliucijomis, delegatų ir draugijų var
dais ; Seimo ir jo vadų paveikslais ir visomis smulkmeno
mis

Pavasariui atėjus.

NedSIiomhU 
MolUral. ryto 
<ki Irai, vakare.

i
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7:30 vakare. 
JONAS E. KARO&AŠ,

Liet. Kari GI. Dr-jos rirmininkas.

PIRMO * KLESOS

TEL. BACK BAY 4200

DR.F.MATULAITIS
Ofi»o^dytXM Svtfo vlaakiM Bgm
1-8 P. M. 7-S P.M. PrMcirla AJdatai

419 Boylrtoit SL,, Bertu, Mase.

GELBĖKITE LIETUVĄ! AU
KOKITE Į TAUTOS FONDĄ.

P. MULEVIČIUS. I

»
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Tel. So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, K. D.

Galinta susikalbėti ir littutrisrkai
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai. 
Po piety 1 iki 3 

vakarais 6 iki 9
536 Broadway, So. Bo9ton.

Dr, Paul J, Jakmauh | 
(Jakimavičius) I

Priėmimo valando.:
Nuo? iki 8 po pint. Nuo 7 iki 8 Takam |

509 BROADVAY Cor. G ST. SO. BOSTON.!
Tel 603 S. B,

Amerikos Liet, visuotino
SEIMO PROTOKOLAS

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

P. MULEVIČIUS,
Station W, Box 58, Brooklyn, N. Y.

LIETUVIAI PERKA LAIS
VĖS PASKOLOS BOND’- 

SUS.

Šv. Petro ir Povilo Draugi
ja So. Bostone ir Didžiojo Liet. 
Kunigaikščio Keistučio Bos
tone papirko Trečiosios Lais
vės Paskolos Bond’sų už $1.- 
000.00. Abi draugijos lygiai 
paėmė bond’sų po $500.00.

Taipo-gi daug vietos lietu
vių perka bond’sus pavieniais.

Patartina visiems lietu
viams Laisvės Paskolos bond’
sų įsigyti.

Prašome tų lietuvių, kurie) 
bond’sus pasiperka, pranešti 
apie tai “Darbininko” Redak
cijai, kad būtų galima apie 
juos pažymėti laikraščiuose, j

ATSAKYMAS IŠ LIETUVIŲ 
CENTRO KOMITETO.

Ponas Juozas Lukauskas (S. 
Bostonietis) gavo iš p. Jurgio 
Savickio, Lietuvių Centro Ko
miteto Įgaliotinio Kopenhago
je šitokio turinio laiškų:

Gerbiamasis:— Laiškų Tam
stos esu gavęs. Belaisvių Lu- 
kauskų nei vieno nei kito iki 
šiol dar nesame užtikę, bei šel
pę. Šiandienų esame pasiuntę 
oficijalius užklausimus įr kiek
vienam po siuntinį su maistu. 
. Su Lietuva sūšižinoti gali
ma. Žinia, pasiųsto atsakymo 
reikia laukti ne pirmiau neg 
4-5 mėnesiai.

Tamstos Jurgis Savickis.

Apaštalystės Maldos Drau
gijos susirinkimas buvo balan
džio 5 dieną Šv. Petro parapi
jos bažnytinėje svetainėje. Šia
me susirinkime padaryta daug 
naudingų nutarimų. Jau se
niau buvo nutarta in t ai syti* į 
Šv. Petro bažnyčią puikią ir 
brangią' krikštelnyčią, tai tas 
jau padaryta.

Apaštalystės Maldos Drau
gijos nariai aukojo nuo $1.00 
iki $25.00.

Ši draugija rūpinas ne tik 
savo ir Bažnyčios reikalais, 

i bet' ir visuomenes. Lietuvai 
paklojo jau nemažai ūukų. A- 
merikos Lietuvių Visuotiname 
Seime nuo šios draugijos daly
vavo net penkios delegatės ir 
reikia pažymėti, kad visos sa
vo kaštais į seimą važiavo. Už. 
tai joms nuo visų priklauos pa
garbos žodis.

Be to šiame susirinkime nu
tarta kad kas antra pėtnyčia 
kas mėnesį laikyti tos draugi
jos narėms ir nariams tam ty
čia kun. J. Dobužinsko pareng
tas* konferencijas. Toki pirmo
ji konferencija . įvyks balan- 
džib*12 d. bažnytinėje salėje 7| 
v. vakare.

Linkėtina Apaštalystės Mal
dos Draugijai geriausių pasek
mių.

Draugystės Nore.

/
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NušOrk mosties.
Tai BUSIOBAŽūS! jį iMtrtn
Mentholatum . Co. Prieš elsžuit 
gult ištepk veidą mosčia per keM» 
vakartis, o pedarys veidą TV&Š 
ir SKAISČIU BALTU. Toji m-

Bus Šilta. Dabar geriausias laikas 
užsisakyti siutus ir pavasarinius plo- 
ščius kuriuos mes pasiuvant puikiai 
sulig vėliausios “biock” sistemos kir
pimo. šitaip pasiūti drabužiai geriau
siai tinka kožnam žmogui, žemos 
Rainos — darbas gvarantuotas, Taip
gi visokius drabužius išvalom, iSprosl- 
nam ir sutaisom .

So. Boston Custom Tailors, 
K. PLIOruS, A. SAMOKATHŠ savininkai 
27 S Broadway, South Boston, Mass.

I SOUTH BOSTON, MASS.

TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA 

APTIEKA.

Sutaisau receptus su di
džiausia atida, nežiūrint, ar 
tie receptai Lietuvos ar Ame
rikos daktarų. Tai vienati
ne lietuviška aptieka Bostone 
ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios 
tik pasaulyj yra vartojamos. 
Galit reikalaut per laiškus, o 
aš prisiųsiu per eipresą.

K tlDLAUSKAS

Ap,bekonus ir Savininkas 
Tel So. Boston 21OJ4 ir 21013. 
226 Broadway, kampas O St.,

LIETUVIU KAREIVIŲ GLOBOJIMO DRAUGIJOS * 
SUSIRINKIMAS.

Utaminke, balandžio 16 dienų šv. Petro parapijos svetai
nėje bus Lietuvių Kareivių Globojime Draugijos susirinkiinas.

Draugijų atstovai paskirti kareivių globojimu rūpinties, 
meldžami i šį susirinkimą ateiti, šiame susirinkime bus ap
kalbėta apie tolimesnį Lietuvių Kareivių Globojimo Draugijos 
veikimą ir sudaryta pačiai draugijai tvirtas pamatas.,

Taip-gi bus išduota raportas iš pasitarimų apie bendrų 
veikimą su Liet, ūkesų Draugijos sutvertų kareiviams globoti 
komitete. ' >.!.k

Susirinkimas prasidės

tis išima plėtmua raudonus, juo
dus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigus 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS, 
P. O. Bot 36, Holdbrook,

I’aieškau savo puseserės Mari
jonos Valuckiutės, paeinaSuvalkų 
gub., Naumiesčio pav., Plokščių 
parap., Buišių kaimo. Taip-gi ir 
kitų, pažįstamų gyvenančių Ameri
koje. . Ji pati ar kas kitas meldžiu 
pranešti šiuo adresu:

MARCELE MILERIUTE,
12 Nallada st., Montreal, Canada.

. ---- T-O--------
REIKALINGAS tuojaus VAR- 

gonininkau, mokantis vesti chorų 
save amatų. Atsisau- 
j “Darbįainko” Ad- 

nrtnįrtraeijų, 242-44 W. Broadway, 
So. Bosta, Mass.

#73 Was- 

hington st. 

arti Boyls- 

ton st. ant 

antrų lu

bų*

Dantis ištraukiami ir pripil
domi Irisai be Bkausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojams.

DR, W. T. REILLY
469 Broadivay,So. Bortai,Mara.

PRIH DOBCHESTE& ST.l

Valančio* 
nao * vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

J

DYKAI! DYKAI!
Reikalinga vyrų ir 

merginų mokinties 
BARZDASKUČIO a- 
mato. 'Mes išmokinam 
į labai trumpų laikų 

'už dykų.
GLOBĖ BARBER SCHOOL 

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

COSMOPOLITAN
CARMENT 

OORPORATION.
Didžiausia Lietu
vių Korporacija 
Brockton, Mass.

Mūsų Korpora
cijos narys St. 
Reikaūskas Board 
Direktorių yra į-
galiotas rinkti reinkotų orderius 
ir pardavinėti serus. Šerų kaina 
$10100. Esant reikalui kreipkitės:

COSMOPOLITAN GARMENT 
OORPORATION, 

95 Spark St., Brockton, Mass.

Į Bell^hone, Dickin»on3»UfiM. 1

. Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.l 
įPhysicianand Surgeon (lietuvis gp<įv*| 
I tojus ir chirurgas pabaigei Indianoil 
Universitetą) Gydo visokias ligai w 

Iru, moterių ir velku. Daro operacijas, 
dflHO-ynliimloa: Mt rito. HnfttMttd

Į vaitątp. ycdeiiotiisr&di Eltai -ipd Meiįj

ŠV. BALTRAMIEJAUS DRAU
GIJOS VALDYBOS ADRESAI. 

VAUKEGAN, ILL.
PIRM. — A. Bakais, 

1327 S. Victoria St.
VICE-PIRM. — M. Skirias, 

911 — 8-tk St.
PROT. RAŠT. — S. Gadeikis, 

1115 S. Victoria St., 
N. Chicajo, III.

FIN. RAŠT. — S. Misiūnas,
• 817 May St.

IŽDININKAS J. Dackevičia, 
174 — 10-th St.,

N. Chicago, III.

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 Stanis,

Charles PI., Atrol, Mass.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

SO. BOSTON, MASS. * 
VALDYBA.

PIRMININKAS — M. Žioba,
4 Levant St., Dorchester, Masp. 

VICE-PIRM. — .Tonns Galinis, 
20 VVlnfield St, So. Boston, Mass.

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

II PROT. RAŠT. — Marijona Brikaitė,
45 Vale S t, So. Boston, Mass.. 

FIN. RAŠT, — Povilas Petrauskas, 
230 Fifth St., So. Boston, Mass. 1 

KASIERtUR — Andriejus Naudžiūnas.
10 \Vlnflo1d St., So. Boston, Masš, 

MARŠALKA — jonas Urbonas;
145 Silver St., So. Boston.

Draugija laiko^usirinkimus kas 
trecių nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Burundžio 21 d. 
Viršminėta draugyste yra viena

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

VALDYBOS ADRESAI.

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

VICE-PIRM. — Pranas Tuleikis, 
"■ ’ 130 _Bowen St., So. Boston, Mass.
PROT.. RAST. — Juozapas Vinkevlčius.

370 W. Second St., S. Boston, Mass. 
FINANSŲ.RAST. — St. Noreika, 

■ X05 Silver st., S. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas, 

■ 171 Fifth Stir., So, Boston, Mass.
MARŠALKA — Justinas Tuleikis, ' 

bBO Bowen St., Šo. Boston, Mass. 
D. L. H. Keistučio Dr-ja Bok- 

tėn, JMass. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedėldienį 
.kiekvieno mėnesio 2' vai. po pietų, 
164 'Hanover St., Boston; Mass. 
Malonėkit© visi ateiti''ir daugiau i| didžiausių ir teisingiausia april- 
Uitųjų ū&riū ką Btfring ąirivčrtū pina savo narius,

Jums lžegzaminaTimas nieko nekartuos, 
sttės. Geras ir užtikrintas ištyrimas (epam.) parodys Jums tikrą 
flelSkę stori Ir padSs Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas i&gel- 
būa Jus nuo kančių ir kitur negero gydymo.

Daug metų praktikavęs. Paskfauieji ir geriausieji gydyklai— 
medikallSki ir elektrldki. Naujausi Ir goriausi prieteita Viskas 
kas geriausia sergantiems. V

AB JUS KHNOlATa 1
Nuo silpną nervų, skaudančio nugarkaulio, 'užmlržlmp, nenor- 

molio Širdies ’mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo,' sunkaus jauti
me, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
sąnarių, ųlcerlo, latsdų, kataras užkimimo gerkles, nuo akaus? 
mų viduriuose arba nugaroj gerules skaudSjimiv apvilktą lietuvi, 
konstipaclja, rensutlsmo škassmB “bs spaugąl ilų daug, kitų 
ligų, nuo kurių matosi pirmas pw»ergfi|lmaa, nustoti svatimty ū 

tvirtumą ant visados. .
AB gydžiau vyrui- Ir moteris per daug sostų. Vienas atsllanky- 

aus pa* mano užgaaldins Jus ir apie mano gskusras pecsittkrinsito, 
kad ai pasiekią tiek. gerų pasęksslų | trsmpą. laiką gydy
mo. Ai gydau tik tikrų grie&stt UgM ir sUpmunat pranyks. Atsi
minkite. kad pasitarta* yra absoUutiSkai vettui,

Atstato pa* man* tuojaus, jeigu Jums rotas gydytis. Užvil
ktoms Hgps yra pavojinga. Net viena ilga n* stovi ilgai bo veikimo, 

Dr J. H. KENEALY
673 WASaENGTQN ST, 

Autom durys nuo Geyety The aire, Boston, Mass.

Dabar laikas pirkti 
Lietuvių Darbininkų Kalendorių

Apsidratidusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS-

$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00
savaitėje;

POMIRTINES: ' 

$150 00, $250.00, $500.00, 
$750.00 ir $1000.00.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 5Q metų am
žiaus.

Mėnesinės duoklės sulyg metų laike įsirašymo, 
šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi 

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

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį “Garsų“ ir kitas poperąs nariai gauna dykai

B. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose,

Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. Ii. R* K. A> 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją šutve 

, rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:

458 6RAįn> ST,, Sta.^. SROORETKir. T>
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