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Labai, labai blogai

True translation filed wlth the post- 
master at Boston, Mass. on April 17, 
1918, as reųulred by the act of October 
6. 1917.

ARTYN ANGLIJOS KA
NALO.

Vokiečiai nesvietiškomis 
pastangomis išnaujo turėjo pa
sisekimų Flandrijoj. Sulyg 
naujausių pranešimų svarbus, 
strategiški miesteliai Baijleul, 
Wulverghem irAVytschaete jau 
vokiečių rankose. Be to teu
tonai paėmė didelę dalį Messi
nes augštumų, kurie buvo dar 
svarbesni.

Tur būt atkakliausio mūšio 
nebuvo laike šios karės negu 
tas kuris ėjo ant linijos tarp 
Bailleul, Neuve Eglise, Wul- 
vęrghem ir Wytschaete. Ne
uve Eglise teko vokiečiams 
panedėlį, o Bailleul laikėsi iki 
naujos teutonų masos pribuvo 

' kovon ir atkartotinai užataka- 
vo nuilsusius gynėjus. Tų 
pat būtų galima pasakyti apie 
Wulverghem ir Wvtschaete, o 
ant Messines augštumų sker-' 
dynė buvo neapsakoma.
: .,-Vbkiečiai nebandė gilyn 
varytis į anglus kylio smailga- 
•lyje, nes jokių naujų atakų ne
daryta prie Merville ir toliau 
į vakarus. Dabar visų atydų 
nukreipė į tų, kad kylį padidi
nus praplėčiant šonus, todėl 
ūžtelėjo ant Messines augštu
mų ir geležinkelio, bėgančio a- 
pie Šešias mylias i šiaurę nuo 
Bailleul. Messines agštuma 
yra raktu į Ypres frontų ir 
nuo tų augštumų vokiečiai ga
li pradėti naujų veikimų.

GAL PULS YPRES.
Vokiečių pasisekimai 

staromis dienomis yra svarbus 
visame šiauriniame fronte. 
Jei toliaus vokiečiams seksis, 
tai tur būt anglai turės trauk
tis iš Ypres ir gal dar toliau 
į šiaurę, o jei būtų pertrauktas 
geležinkelis einantis per Ha- 
zebrouck būtų dar didesnių 
daiktų anglams.

Vokiečių pasisekimai yra ant 
tiek svarbūs, jog galima tikė
tis, kad, neužilgio anglai pada
rys prieš vokiečius konr-ofen- 
syvų, idant juos nugrūsti at
gal į žemas vietas. Pranešimai 
iš tos linijos apie mūšius liu
dija, jog nedidelės anglų spė
kos laikė vokiečius, kurių vis 
nauji legijonai atsirasdavo ant 
mūšio lauko.

Į šiaurę nuo Bailleul ir Neu
ve Eglise yra dar didesnės 
augštumos, nuo kurių anglai 
dar gali gerai gintis. ' Merris 
tvirtai laikosi nežiūrint į smar
kias atakas, prieš jį vedamas. 
Ant pietinio kylio šono apie 
jokius susikirtimus nepraneša
ma.

Tas pat dedasi Amiens fron
te. Ten eina tik artilerijos mū
šiai.

K
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ŽUVO 13 ŽMONIŲ.
Paryžius, bal. 17. — Vakar 

buvo užmušta 13 ir sužeista 45 
žmones šoviniais iš vokiečių 
toli nešančios anuotos.

Viena bomba pagadino gat- 
vėje elektriko? įvadą, o kita 
sunaikino vežimą, gabenusį są
šlavas. Viena bomba krito į 
malkų kiemą, bet nieko nesu
žeidė.

..r '''

Galas raudoniesiems

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on April 17, 
1918, as reęuired by the act of October 
6. 1917.
WASHINGTON PRIPAŽĮS

TA PAVOJŲ.
Washington, bal. 16. — Čia 

pripažinta, jog padėjimas An
glijos armijų labai labai pavo
jingas. Jei vokiečiai pasivarys 
dar keletą mylių, tai talkinin
kus seks neišpasakyta nelaimė, 
tuomet vokiečiai būtų arti ka
nalo uostų ir visa karės eisena 
persimainytų.

Dabar dedama visą' viltį, 
ant gen. Focli, kuris su fran- 
cūzais ir amerikonais gali iš
gelbėti situaciją. Wasliington 
jaučia, jog jis turi suplenavęs 
smūgį ir netrukus galima lauk
ti linksmų žinių. Kiekvienas 
čia pasitiki, jog šitame keblu
me padėjime Focli laimės per
galę.

UŽPULS ITALIJĄ.
Washington, bal. 16. — Au

strijos užpuolimas ant Italijos 
neišvengtinas. Ir užpuolimas 
bus platus. Tokios žinios pa
skelbtos iš Italijos ambasados 
tarpe Karinių reikalų žinovų. 
Tokio žygio ženklu yra atsi
lankymas, imperatoriaus Karo
lio Austrijos fronte ir šūkau
janti straipsniai austrų ir vo
kiečių laikraščiuose.

SUVIENYTOS PABALTIKO 
VALSTIJOS.

. Amsterdam. — Berlino ofi- 
cialis pranešimas skelbia, jog 
Suvienytos Tarybos Livonijos, 
Estonijos, Rygos ir Oeselio 
vienu balsu priėmė rezoliuci
jų, prašančių kaizerio priimti 
Livoniją ir Estoniją po nuola
tine karine globa, taip kad 
prigelbėti joms galutinai atsis
kirti nuo Rusijos. Taryba no
ri Suvienytos valstybės su mo- 
narchiška konstitucija ir vie
nokia administracija ir tos pri
jungimo prie Vokietijos asme
nine unija su Prūsijos kara
liumi. Be kitų dalykų taryba 
prašo įvykinimo karinės ir ki
tokių susijungimų su Vokieti
ja ir Suvienytų Pabaltikos-pro
vincijų.

REIKALAVO TAIKOS 
1917 METAIS.

Amsterdam, bal. 15. — Gra
fas Emst von Resentlow, vy- 
riausysis redaktorius Berlino 
Tages Zeitung sako, jog perei
tų liepos mėnesį Reichstag 
priėmė rezoliucijų prieš kont
ribucijas ir aneksijas dėlto, 
kad už tai varėsi Austrijos im
peratorius Karolis. Grafas Re- 
ventlow tęsia savo atakas prieš 
Austrijos valdovų ir sako, jog 
Mathias Erzberge, katalikų 
vadas Reichstage, perskaitė 
slaptoje sesijoje laiškų nuo 
grafo Czemino imperatoriui 
Karoliui. Ten buvo parašyta:

“Austrija nori ir turi turė
ti taikų žiemų 1917 m. ’ ’

Erzberger sako, jog impera
torius Karolis suteikęs leidimų 
perskaityti tų laiškų ir tas, 
kaip Reventlow tvirtina, pri
vertė centristus remti taikos 

• ’zoliucijų.

Tinkamiausias darbininkui 
būdas saugiai ir pelningai 
veštyti savo pinigus yra 

. perkant valdžios bondsus.
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Franęūzai skubinasi anglams į pagelbą.

True translation filed wlththepost- 
master at Boston, Mass. on April 17, 
1918, as required by the act of October 
6, 1917.
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Iš LIETUVOS.
Naujos gimnazijos Lietuvoj, duonai ir sėklai, 

‘Das Neue Litauen” laikraščio 
pranešimu Lietuvoje okupaci
nės valdžios leista be esamųjų 
įsteigti dar penkias gimnazi
jas, būtent: Marijampolėj, Sei
nuose, Telšiuose ir Vilkmer
gėj-

Kauno Moterų Draugija ir 
karo metu nenustojo dirbusi. 
“Liet. Aido” pranešimu spa
lių 28 d. ji suruošusi koncertų 
Naujalio vedamų. Koncertas 
pavykęs visais atžvilgiais. -Tai 
buvęs pirmas tokis vakaras 
Kaunui pakliuvus j vokiečių 
rankas.
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Marijampolės mokytojų kur
sai. Kursai atidaryti lapkr. 15 
d. senosios gimnazijos 
Prašymų paduota arti 
priimta tik 60 mokinių, 
sų vedėjas — apygardos
kyklų inspektorius Kairys. 
Mokytojai — trys vokiečių ka
reiviai, moką kalbėti lietuviš
kai ir kunigas lietuvis.

■ b

Lietuvių valstiečių ūkinin
kų sąjunga. Rugsėjo 23 d. po 
Vilniaus Seimo kun. Karbaus
kas sušaukė susirinkimą smul
kiųjų ūkininkų draugijai steig
ti politiniam ekonominiam tik
slui. Susirinkime dalyvavo be 
kitų apie 30 valstiečių Seimo 
narių. Į organizacijos komite
tą išrinkta kun. Karbauskas, 
kun. Spudas ir K. Balis. Jam 
pavesta steigti visur valstiečių 
kuopos, šaukti valstiečių su
važiavimai, ruošti jiems pro
gramos.

Vietinių kuopų uždavinys 
ruoštis į Steigiamąjį Seimą ir 
rinkti tinkamus žmones į val
stiečių suvažiavimus. Po su
važiavimo tos kuopos liks Są
jungos skyriais.

Ekonominiam valstiečių bū
viui pagerinti kun. Spudo pa
siūlyta projektas įsteigti są
jungos bankas, panašus į bu
vusįjį “Vilniaus Žemės* ban
ką.”

Muilo klausimas. “L. Ai
do” pranešimu Lietuvoje vo
kiečių valdžios uždrausta mui
las dirbti — tiek sau, tiek ki
tiems. Neleidžiama taip-pat 
vartoti muilas skalbiniams 
skalbti ir troboms plauti. Pra
sižengusius baus 5 metais 
Įėjimo ar 20 tūkst. markių 
bauda. . *

ka
pe

Grūdų ūkininkams'lieka gana 
bet konfis

kuoja jiems girnas ir uždaro 
malūnus, kad žmonės maltūsi 
po priežiūra. Kur yra papra
tę namie grūdus maltis, labai 
įniršę. Iš ūkininkų reikalauja 
po 1000 centnerių grūdų. Iš 
gerų žemių tai dykas galas, iš 
smiltynų sunku išsiversti ir 
gyva bėda. Pieno, reikalauja^, 
ma po vieną litrą nuo karvės 
kasdien ir kiaušinių po vieną 
kas savaitė. Menkose mūsų 
ganyklose dažnai karvė nė lit
ro neduoda, o vištos ne visa
dos dedasi. Kai nėra kiaušių, 
pieno, reikia pirktis ir duoti 
ir sau nieko nebelieka. .Daug 
grūdų žmonės nuslepia ir daug 
taip sugadina. Už rekvizuotuo
sius daiktus temoka pusę, treč
dalį ir net ketvirtdalį tikro
sios kainos. Karvei temoka 
po 70—80 rub., 200—300 rub. 
vietoje. Tai-gi brangesnių kai
nų nėra. Arkliams mokama 
po kelis šimtus, po visą tūks
tantį ir po pusantro. Pagalvi
nių imama po 5—10 markių, 
nevienodai. Kaikur tuo skun
džiasi,. kaikur — ne. Labai 
vargina gyventojus uždraudi
mas koresponduoti lietuviškai, 
nes vokiškai niekas nemoka. 
Badas negresia. Sėklai kiek
vienam žmogui palikta po 6 
pūdus. Tik šį pavasarį buvo 
kaikur didelio nepritekliaus. 
Beturčiai būriais eidavo į tur. 
tingesnius, siūlydami ir duo
dami po 50 rublių vienam pū
dui. Ligų kaimuose nėra.

Didžiausia sodžių rykšte y- 
ra rusai pabėgėliai. Jų viso
je Lietuvoje priskaitoma į 20.- 
000. Jiėms išgaudyti reiktų 
nemaža kariuomenės. Nenorė
dami silpninti fronto, vokie- v • • • ♦ T • «v -<---------------------------------------------------J- -----------------------------

nė iš tolo neina, kad ko nenu-

!

dirbti dėl pramitimo. Tačiau 
“darbininkų batalionai” labai 
įniršino žmones. Jaunus vy
riškius užpuola naktį bemie
gančius ar iš bažnyčios išei
nančius, — tad jie nė į bažny
čią nebeina. Prie darbo pri
statę, vokiečiai elgiasi nežmo
niškai. Neduoda prieglaudų 
naktimis, o jei kur duodą? tad 
nekūrentas. Iš tokių darbų 
jaunimas grįsta be sveikatos. 
Taigi bernaičiai dažnai beveli
ja pabėkti prie valkatų, nekaip 
į darbą eiti. Pr. Leopoldas 
22-1X žadėjo tą dalykų stovį 
panaikinti.

Apkasai nuo Alytaus į Ry
gą tebedirbama. Darbinin
kams už sunkius žemės kasimo 
darbus po 30 fen. temokama. 
Kitose vietose vokiečiai elgesi 
gražiai, ir žmonės nieko pikta 
ant jų neprasimano. Daug 
negera daro-, bet moterų nelie
čia, skundų dėl to negirdėti. 
Dažnai pačios merginos kimba 
prie jų, tai nepaniekina. Kur 
būta gerų aficierų, tenai nė re
kvizicijų nedaryta ;kur būta ne- j 
gerų, ten nė už rekvizuotuosius 
daiktus neišmokėta. Apskri
tai imant, dėl vokiečių “van
dalizmo” skųstis žmonės nesi
skundžia.

Keturias Lietuvos , guberni
jas (be Bielastako apskrities) 
padalijo į 30 apskričių su 
“Kreishauptmanais.” “Krei- 
zai” (apskritys) ne vienodai 
padalyti į “amtus” valsčius” 
su “Amtsvorsteheriais.” .

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
HELSINGFORSĄ.

Vasa, Finlandija, bal. 16. — 
Iš vyriausiosios vokiečių kva- 
tieros, gen von der Goltz pas
kelbė, jog vokiečiai paėmė Fin- 
landijos sostinę ir paėmė kele
tu tūkstančių nelaisvių ir daug 
grobio. Paėmė šturmu po 
smarkių susirėmimų pačiame 
mieste ir apielinkėse.

Stockholm, bal. 16. — Vo
kiečių pranešihias dar aiškiai
nenurodo ar jau visas miestas 
yra vokiečių ir baltosios gvar
dijos rankose, bet visvien mie
sto išvalymas yra dalyku vie
nos ar dviejų dienų daugiau
sia.

Sulyg Čia gantų žinių rau
donoji gvardija ištuštino Abo. 
Išrodo, jog nugarkaulis Fin- 
landijos revoliucijos perlauž
tas. Raudonoji gvardija gal 
dar laikysis keletu savaičių Vi- 
borgo ir Koralano fronte, bet 
galų gale jie bus įveikti.

Baltoji gvardija be pasigai
lėjimo elgiasi su nelaisviais. 
Visi rusai bolševikai sušaudo
mi, taip pat sušaudomi raudo
nosios gvardijos vadai.

Nebraskos valstijoj išleistas 
įstatymas kuriuo kiekvienas 
už kalbėjimų arba veikimų 
prieš valdžių sodinamas kalėji- 
man ant 20 metų.

------o-----
Paryžiaus laikraštis 

Temps paskelbė, jog Francija 
ir Anglija formaliai pripažino 
gen. Focli vyriausiu talkininkų 
vadu.

V • T,e

PIRKITE TREČIOSIOS LAI
SVĖS PASKOLOS 

BOND’SUS. 
LAISVĖS PASKOLA.

Per pirmąsias devynias die
nas kampanijos už paskolą su
rinkta $829.606.100. Dar liko 
16 dieni} ir per jas reikia su
rinkti $2.170.000.000.

Karės Taupymo Stampės 
su pasisekimu parduodamos. 
Daug-maž parduodama už $2.- 
000.000 dienoj tų stampių.

Su paskola pasekmingiau- 
sia einasi St. Louise.
PIRKITE TREČIOSIOS LAI

SVĖS PASKOLOS 
BOND’SUS.
----- u------

True translation filed wlth the post- 
master at Boston,' Mass. on April 17, 
1918, as requlred by the act of October 
6, 1917.

SUGRĮŽO.
Atlantiko Uostas, balandžio 

16. — Karės sekretorius Baker 
sugrįžo šiandie Amerikon po 
kelionės Europon. Ten važia
vo, norėdamas pasitarti su 
Anglijos,- Franci jos ir Italijos 
vadais kaslink dalyvavimo 
šios šalies karėje prieš Vokie
tiją. Be to jis norėjo arčiau 
pažinti Amerikos kariuomenę 
Francijoj. Dėl tos savo misi
jos jis išbuvo Europoj apie pu
santro mėnesio.

“Aš sugrįžau su jausmu gar
bės ir pasitikėjimo dėl nuovei- 
kalių Suv. Valstijų ir talkinin
kų anapus vandenyno. Tie 
nuoveikaliai pateisintų daug 
kelionių per vandenyną,” pa
sakė jis lipdamas traukiniu 
važiuoti NVashingtonan.

Per pastaruosius tris metus 
Anglijoj 1.413.000 moterų užė
mė vyrų vietas pramonėj, biz
nyje ir kitose vietose.

Rekvizicijos ligi šiol nesu
tvarkytos ir nevisur vienodos, nepakilo.

----- c-----
Mokyklos. Nėra tikros ži

nios,kiek dabar yra Lietuvoje 
viso mokyklių, nes kiekvienas 
apskritis težino, kas joje daro
si. “Saulei” bent neliaista

vėžyje, jei ši nesuiro, išvežus 
Į vokiečių žemę kun. Galdiką.

Mokyklos liaidžiama steigti 
be kliūčių tik ten, kur eina 
polonizacija, Vilniaus gub. jų 
esą daugiau, nei 1.000 (visoje 
Lietuvoje. esą apie 2.000 mo
kyklių). Organizuojami mo
kytojų kursai, kad mokytojai 
būtų vienodesni. Dabar mer
gina, vos pasirašai"^J»avardę, 
etato yra lygi universiteto stu
dentui. Vokiečiai tam žada 
brangiau mokėti, kas mokys 
vokiškai, bet tokių maža.

Buvo prašyta Vilniaus uni
versiteto, buvo kreiptasi į Lu- 
dendorfą, Betmaną Holvegą ir 
kitus. Vokiečių valdžia nėra 
universitetui priešinga, sutin
ka pradėti kūrimą, jei atsiras 
mokslo pajiegų.

(“L. Balsas”)

NELAIMĖ LIGONINĖJ.
Norman, Okla. — Valstijinėj 

ligoninėj ištiko gaisras. Ten 
buvo giobojami pamišę nepil
namečiai. Žuvo apie 40 vaikų 
nuo 10 iki 15 metų amžiaus.

f

ĮVEDĖ BLAIVYBĘ.
Oahu saloj užsidarė saliūnai 

bal. 10 d. Ten buvo 43 saliū
nai. Toji sala yra viena Ha
vajų salų.

----- o-----

Anglijos socijalistai per 
Arthur Henderson pasiuntė ru
sams atsišaukimų,, apgailes
taujant, kad .revoliucijos pri
žadai neišsipildė.

aami silpninu ironio, vosie- steigti savo mokyklių: jų patys 
ciai jų ir negaudo, prie miškų vokieaai pristeigsią, 
nė is tolo neina, kad ko nonų- nazijų neliaidžiama.

«“• Vdniųje, Kaune ir Pane-
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ir turtas tų rusų pabėgėlių 
rankose yra. Ginklais ir val
gio jie reikalauja. Neduosi — 
žūsi; duosi — ir užpuolikas,, 
paskui įkliuvęs, išduos, iš ko 
bus ką gavęs, vėl gausi nuo 
vokiečių, kam šelpei partiza
nus. Nebėra kaip beišsisukti. 
•Ypač muša seniūnus valsčių 
“ponus/’ kam jie rekvizuoja, 
neteisybes dirba, vokiečiams 
steųgias įtikti. Daug buvo 
užpuolimų Alytaus ir Kaišia
dorių apskrityse. Jezne su
gauta 14; Pagautus sušaudo, 
bet kas slapukų kareivių pa
tys pn^iduo/la, tuos tik į savo 
lagerius nusigabena.

Darbininkų uždarbis nieko 
Dažnas eina dykai

Ir gim
nazijų neliaidžiama. Jų trys

Pirkite Trečiosios Laisvės 
Paskolos bond’sus ir padėkite 
užbaigti kuogreičiausiai karę.

Parduokite man Rusiškus Pinigus f
Pakol Nepervčlu!

Užmokėsiu pagal augščiausi dienos kursą
Jeigu laikysite pas savę, už juos ir cento negausit

Kreipkitės ypatiškai - laiškų neatsakinėsiu.

BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS
111 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
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jai įskiepijo jos vadai. į tūme galėję pramisti, jei 
1} revoliucijos kanalija I butūme dirbę. Bet me;

gyve-

J. D.

v
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su ti- 
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PIRKITE TREČIOSIOS LAI
SVĖS PASKOLOS 

BOND’SUS.
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.$3.00
.$4.00

.$1.50

.$4.25

Pramonijos darbininkai

PIRKITE TREČIOSIOS LAI
SVĖS PASKOLOS 

BONSUS.
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Hna U So. Borton’o ntarainkais, ketvergaia ir inbatomii. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų iv. Juoeapo 

Darbiįtakų Sų junga. .

“ (The Worker)
The Lithuanian. tri-weekly paper.

PnHfehed every Tuesday, Thnrsday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor, 
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PRIVILEGIJA AR PAREIGA
Visose civilizuotose šalyse 

piliečiai turi balsavimo teisę. 
Galima pastatyti tokį klasimą: 
ar toji teisė yra privilegija ar 
pareiga? Ar galima elgtis 
taip, kad nori balsuok, nenori 
nebalsuok.

Kad aiškiausia parodyti, 
kaip atsitinka, kuomet tūli ne
sinaudoja balsavimo teise, 
imsime iš gyvenimo pavyzdį. 
Dėlto mums yra geriausias pa
vyzdi* Francija. Statistikos 
parodo, jog Franci joj sodiečiai 
visai mažai teindomauja rinki
mais, nepaiso, kas bus išrink
ti ir mažas jų skaičius tebal- 
suoja. Tyrinėjimai toliau pa
rodo, jog Franci jos katalikai 
tame labai apsileidę, laike rin
kimų mažas jų skaičius tebal- 
suoja. Gi visokie socijalistai, 
liberalai, masonai nesnaudžia. 
Tai jų kandidatai ir esti iš
rinkti. Tokiu tai būdui Franci- 
joj liko masoniška, labai prieš; 
krikščioniška valdžia. Katali
kų Bažnyčią labai suvaržė. 
Nieko panašaus nebūtų galėję 
atsitikti, jei katalikai į balsa
vimą būtų žiūrėję; kaipo į pa
reigą ir jei abelnai jie nebūtų 
politikoj atsilikę nuo masonų, 
liberalų, socijalistų.

Visur, kur tik katalikai ne
sinaudos balsavimo teise, turi 
atsitikti panašiai, kaip Fran- 
cijoj. Jei katalikai nedalyvaus 
politikoj, tai valdžia neišveng- 
tinai pateks į masonų rankas

ir prasidės tikybos varžymai, 
nors toje šalyje būtų daug ka
talikų, jų mokyklų ir gerų apo
logetų, kurie sumaniausia ves
tų knyginį gynimą Bažnyčios 
prieš bedievius. Francijoj šau
nių katalikų apologetų yra 
daugiau, negu bile kur kitur; 
o tas nepastojo kelio valdžios 
subedievėjimui, nes katalikiš
koji visuomenė nebuvo įtrauk
ta šalies politikom

Čia gera pamoka lietuviams 
katalikams. Turime pripažin
ti, jog balsavimas yra pareiga 
ir jog tą pareigą visi turime at
likti. Mes- Amerikos lietuviai 
katalikai pirmiausia turime 
dalyvauti savo visuomenėje ir 
savose draugijose bei organiza
cijose, kad neviršautų ir nesau 
valiautų liberalai bei socijalis
tai. Paskui turime dalyvauti 
ir Amerikos politikoje. Visi, 
kurie abejoja apie grįžimą Lie-’ 
tuvon, ypač tie, kurie pasiry
žo užsilikti Amerike, privalo 
tapti Amerikos piliečiu ir vi
suomet dalyvauti rinkimuose. 
Gi grįšiantieji į Lietuvą turi 
pasiryžti kuogvviausia daly
vauti politikoj ir neranges
niuosius judinti ir vesti prie 
balsavimo.

Balsuoti yra pareiga.

♦ < J

j&cjjiistiįh^įri^adiejinĮąr f* 
.vesti SYiejte negirdėtą dar tvaru 
ką t^ton *tnątįki^Įp senojo- 
surėdymo”Rusijoje-pihiąi pil- 
dibsi; anot gaunamų JŠ 
napus vandenyno.. ' r * ‘

Tenai po visą kraštą trankosi 
socijalistų ^^gyąrdijos^ Mriat 
Yra tai pabėgusieji nuo fron
to kareiviai ir Visokio išdykė
liai, kurie nuplyšusiuose ka
reiviųuniformuoseir ginkluo
ti valkiojasi nieko nesuvaldo
mi, kaipo naujos valdžios? ats
tovai, ir iš kitų atiminėja sau 
visokį turtą, užsiimdami čia 
ne vagystėmis ir piešimais, 
kaip kad vadindavo ‘1 senojo 
surėdymo” žmonės, bet deda
mi “rojaus” pamatus sulig so- 

( cijalistų mokslu.
Visokia gyventojams komiu 

nikacija nėra galima. Išėjęs 
kas iš namų, nėra 
grįš gyvas ir 
• * naujo surėdymo ’ ’ šalininkų. 
Ant geležinkelių ir trainuose 
nėra jokie saugumo. Vežant, 
imkime, cukrų, xant tų vagonų 
reikia dėti parašus, kad tenai 
vežamos plytos, nes kitaip 
“naujo surėdymo” žmonės tą 
cukrų išvagia ir išnešioja ant 
vietos, neleisdami jį vežti te
nai, kur reikia. Vienose sto
tyse visokių gėrybių krūvos 
pūna, kitose gi vietose žmo
nės badu stimpa. Pati “ro
jaus” vyriausioji taryba Mas
kvoje neperseniai iš tam tyčia 
atsilankiusių delegatų sužino
jo, kad kaikuriose “rojaus’ 
vietose gyventojai užmušinėja 
savo senius, vaikus, ligonius 
ir visokius apsilpusius ir ne
sveikus žmones, kurie negali 
sau maistą uždirbti. Vaikai žu
do savo senius * tėvus, tėvai 
savo mažus vaikus, kad tuo 
mažinti pilvų skaičių šeimyno
se ir padaryti lengvesnį pragy
venimą ir tt.!

Dažnai socijalistai suka ir 
be to tamsiems žmonėms gal
vas visokiais šmeižtais, kad 
baisenybės gird ir visokia 
žmonių priespauda dedasi te
nai, kur žmones valdo kunigai, 
klerikalai ir visokie jų šalinin
kai, gi prirodyti tą visą soci
jalistai jokių faktų neturi, ir 
jų istorijoje nėra. Gi ką neša 
žmonėms socijalistų žadėjimai 
ir jų “rojus,” tą aiškiai mato-

beralizmas įveda konstitucijinį 
krašto valdymą, aprubežiuo- 
damas teises visokių monarchų 
ir karalių, ir įstatymdavystę 
atiduoda į rankas pačių šalies 
gyventojų, kurie savo parink
tais atstovais įstatymdavystę 
tvarko ir kontroliuoja, kad vi
si jų išleisti įstatymai būtų 
valdžios vykinami ir visų kaip 
reikia, pildomi. Teisdarystėje 
taip-gi patys šalies gyventojai 
dalyvauja, parinkdami iš sa
vo tarpo tam tyčia teisėjus (t. 
v. prisiekusieji teisėjai).

Socijalizmas gi reikalauja, 
kad krašto gyventojai ne vien 
dalyvautų drauge su krašto 
vyriausybe šalies valdyme, bet 
kad visas šalies valdymas būtų 
rankose ne visų krašto gyven
tojų, bet vien rankose t. v. pro
letarų.

Kalbant apie pačių žmonių 
šalies valdymą, tarp liberaliz
mo ir socijalizmo yra tas tik 

kad liberaliz-

SOCIJALIZMO APMATAI.
Apmatus socijalizmui padė

jo liberalų mokslas, apie kurį 
jau esame “Darbininke” rašę 
pirmiau. Tiesa, kad tarp so- 
cijalizmo ir liberalizmo yra 
stambus skirtumas, būtent: li
beralizmas reikalauja visuo
menėje privatinės žmogaus 
nuosavybės ir privatinių tur
tų. Tai nuosavybei ir tiems 

. turtams „liberalizmas duoda 
kuo didžiausių laisvę. Kiekvie
nas jų savininkas anot libera
lų mokslo turi pilną, nieku 
nevaržomą valių daryti su jais, 
kaip jam pačiam geriau tinka. 
Gi socijalistai priešingai daro: 
jie reikalauja visuomenėje ben
dros nuosavybės ir visiems 
bendrų turtų, ir eina .prie to, 
kad kiekvienas asmuo nebūtų 
sau liuosas, kaip kad libera
lai skelbia, bet kad pilnai pri
klausytų nuo visuomenės va
lios ir. parėdymų.

Kad ir taip dalykams esant skirtingumas,
tarp socijalizmo ir liberalizmo, mas tų pačių žmonių valdymų 
vis dėlto pripažinti reikia, jog 
socijalizmui apmatus patiesi 
liberalizmas. Politikos ir so- 
cijalio gyvenimo linkmėje so
cijalizmas sudaro augštesnį 
laipsnį liberalizmo, nuosekliai 
iš ^o yra išsivystęs. Libera
lizmas remia vidurinį visuome
nėje luomą, mieste]ienų luo
mų arba t. v. buržujus, gi so
cijalizmas visas eina vien tik 
proletarus remti.

Liberalizmas reikalauja pla
taus dalyvumo šalies politinia
me gyvenime pačią paduo- Ir tų laisvių jis teikia daugiau- 
nių, pačių gyventojų. Visiems Į šia buržuazijai.

• jiems suteiktina tokias teises,, Socijalizmas ir-gi reikalau- 
kad patys žmones galėtų prisi- ja žmonėms tokių pat ir dar 
dėti prie šalies valdymo. Li-1 didesnių laisvių, bet žmonomis

atiduoda į rankas t. v. buržu
jų, kurie tarpe daugiausia 
žmonių mokytų ir pasiturin
čių, gi socijalizmas tų pačių 
žmonių valdymų bruka į ran
kas- t. -v. proletarų, paprastų 
darbininkų minios, kuri vien 
savo fiziška pajėga ant visų 
viršų ima.*.

Liberalizmas reikalauja žmo
nėms visokių laisvių, o jų tar
pe laisvės spaudos, žodžio, su
žinos ar tikybos laisvės, lais
vės susirinkimų, draugijų ir^tt.

ATHOįL, MASS, ’ b ;
Antano Grites krikštynose1 

aukų surinkta ’del baęfeujan- 
brolių $7,20.. Į& nedidelio 
skaitliaus oecii^ vbi iip&M 
minosi padoriai, šie asnie- 
nys'aukavo po $1.00 K,DiidiSy. 
K. GaiMi«ią< įr
Po 50c, ’Al. Petrauskas ir M., 
Likaitė. . Po 25c. P. Petraus
kas; A. Petrauskas, P. Navic
kas., K. Garlauskas, K. Gri- 
tienė, G. Likaite, J. Lašins- 
lrienė, M. Muzelninkas, )E. 
Muzeinikienė, A. Grite, St. 
Gabrišiunas, Tamošiūnas, A. 
Petrauskienė ir K. Petraus
kiene.

dengti kitus iškaščius. Vis
ikas ką mes valgydavome bu
vojai juodą duona. Visa ki- 
'ta siųsdavome į miestą.

Bet štai ištiko karė. A- 
bu stonu, buvo pašaukti armi
jom Ir prapuolė vodka. Aš 
pamačiau jog ant ūkio apsi
dirbu vienas, kur trise dirbo
me pirmiau, O kas mėnuo 
iŠ valdžios .ateidavo pensija 
už paimtus vaikus. Be to aš 
sučėdijau tuos pinigus, kuriuos 
pragerdavau. Opragerdavau 
daug rublių per mėnesį. Da
bar mes ėmėme bagotčti. žiū
riu beturįs banke 500 rublių 
su viršum.'

Paskui pasirodė, jog nieko 
negabiu nusipirkti už tuos pi
nigus. Namie mes turėjome 
visokio maisto, perpiln, trūko 
tik cukraus ir jo nei už kokius 
pinigus nebuvo galima gauti. 
Ir negalėjome gauti nusipirk
ti nei plūgų, nei kitokių ūkiui 
reikalingų mašinų. Neigi bu
vo galima gauti žibalo. To
dėl dėjosi taip, jog produktus 
parduodame, gaudavome pini
gus, kurių negalėjome sunau
doti. Apie tai pasišnekėjau 
su pačia, paskui su savo kai
mynais ir mes nutarėme nepar
duoti daugiau javų. Nutarė
me laikyti namie ir jo daugiau 
valgyti. Mes ėmėme valgyti 
tokius daiktus, apie kuriuos 
nei nemąstydavome pirmiau. 
Mes ėmėme valgyti kiaušinius. 
Valgėme jų, kiek tik norėjome. 
Gėrėme pieną ir ėmėme kepti 
baltą duoną. Nekuomet ne
buvome valgę pirmiaus tokių 
daiktų ir jų nepasigesdavome. 
Dabar prie jų pripratome ir 
labai pamėgome. Verčiau bu
vo juos suvalgyti, negu gauti 
už juos pinigus, nes pinigų 
negalima valgyti. Žinoma 
javų likdavo daug. Mes juo
sius laikydavome iki gaudavo
me dideles kainas arba ką nors 
mums reikalingo mainais.

Be to mums labai nepatin
ka pasielgimai tovarščių mie
stuose ir armijoje. Aš nesu
prantu politikos, bet aš ma- 

“nau, jog negali taip būti, kad 
visi liautus dirbę ir kariavę, i- 
dant kalbėti. Mes sodžiuose 
dirbame, o jei kareiviai ir dar
bininkai dirbtuvėse nedirba,- 
tai aš nesuprantu, kodėl mes 
turėtume jiems siųsti maistą. ’ ’

per Pra~ 
gaištingų burŽuaziškų filosofų 
inoksIus. Revoliucijoniškas so
cijalizmas ir jo atžala anar
chizmas yra vaisiaimaterija- 
JistiŠk(is'filo^ofijos> *kuri' tapo 
iŠpopulerizųota piniginiame 
amžiuje. : < /

r ^Gerbiaiftieji/- sakė Behel, 
socijalistą vadas“, Vokietijos 
Ėeichstagel878, i f jūs atakuo
jate musų pažvalgas į tikybų 
dėlto, kad jos yra bedieviškos 
ir materijalistiškos. Aš pripa
žįstu, kad jus teisingai užsi- 
puolate... , Aš esu tvirtai įsi
tikinęs, jog socijalizmas galų 
gale yeda prie bedievybės. Bet 
kąs įsteigė moksliškus ir filo
sofiškus pamatus toins bedie
viškoms doktrinoms, kurios 
suteikia jums tiek rūpesčio ir 
nemalonumo? At tai socijalis
tų buvo padaryta? Edgar ir 
Bruno Bauer, Feuerbach, Da- 
vid Strauss, Emest Renan — 
ar jie buvo socijalistai?”

Bedievybė ir materijalizmas 
išrodo nekaltu ir net labai pa- 
godotįnu pas žmogų, kurs vo
liojasi turtuose ir pertekliuje, 
bet sukelia baisumą, -kuomet 
jis apsireiškia pas darbininkų 
su alkanu pilvu ir bomba ran
koje. Bet pastarajam teko tik 
keletas trupinu,- nukritusių 
nuo gausaus stalo pirmojo. 
Bedieviškas materijalizmas jau 
nėra pertekliaus dalyku; jį sa
vinas! ir riiinios. — Echo.

pUdos Mččf 
?jaustą pažadėjįmaį įvesti- žmo
nėms negirdėtą sviete tvarką 
ir nesapnuotą darrojų J* . 
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t- Kuornet Rusijos caras’tapo 
nno sosto nuverstas, taį jis 
kartu nustojo būti galva pra
voslavų Bažnyčios. Išrodė, jog 
nauja laisvės gadynė'užtekėjo 
kartu su revoliucija ir išrodė, 
jog ir Katalikų Bažnyčia taip
gi ims kvėpuoti laisvoje atmos
feroje. Laikinoji valdžia buvo 
nuskyrusi Lissokowski atstovu 
prie' Vatikano ir per jį davė 
užtikrinimą pilnos tikybinės 
laisvės Katalikų Bažnyčiai Ru
sijoj. Vienok, kuomet viršų 
paėmė bolševikai, tai dėl Ba- 

tikras ar žnyčios padėjimo, netik ima rfi- 
neapiplėštas pestis, bet ir baimė. Lenin su 

savo draugais išleido‘dekretą, 
kuriuo konfiskuojama bažnyti
nė nuosavybe, kuri ateityje ga
li būti naudota tikybiniams rei
kalams, bet savininku tų įstai
gų ir daiktų lieka valdžia. Mo
terystės ceremonijas atliks ci
viliai valdininkai ir tikybos 
mokinimas panaikinamas vie
šose ir privatinėse mokyklose. 
Reiškia Katalikų Bažnyčia Ru
sijoj atsiranda tokiame padėji
me, kaip kad yra Meksike prie 
Carranzos.
Radikalėse revoliucijose, kuo

met. viršauja govėdos dvasia, 
visuomet apreiškianib karė 
krikščionijai. Tas buvo laike 
francūzų revoliucijos, kuomet 
nerginų choras buvo pastaty- 
as ant didžiojo altoriaus 

Notre Dame (Panelės Švč.),Pa
ryžiuje. Francūzų revoliucijos 
scenos atsikartojo dienose Pa
ryžiaus Komunos 1871 metais, 
kuomet pasipylė kraujas kuni
gų ir kitų dvasiškių. Vienok, 
govėda veikė sulyg principų, j sklypą, ant kurio, vienok, bu- 
kuriuos j 
Francūzų revoliucijos kanalija 
gavo įkvėpimą nuo Voltaire’o 
ir jo draugi], kurie troško pa
naikinti krikščioniją.

Šiandię pagaulėje šen ir ten 
kyšoja bedievybė, kuri Rusi
joj laikinai prasimušė pavir- 
r:_  u

X). BROOKLYN, N. Y. 
Pramoga.

L. Vyčių 49 kp. buvo besi
rengianti turėti pramogą bal. 
21 d., bet tas tapo atidėta ant 
sekančio nedėldaenio bal. 28. 
Pradžia 6:30 vai. vak. Visi 
kviečiami atsilankyti.

J. S.

KĄ PAPASAKOJO IVAN 
PETROVIČ.

Štai ką- papasakojo Ivan 
Petrovič Associated Press ko
respondentui Roges Lewis Pet
rograde:

“Aš gyvenau Samaros gu
bernijoj prie Volgos. Iki ka
rės pradžiai aš gyvenau skur
džiai ir biednai. Tamara And- 
rejevna (jo pati) ir du sūnų 
vos galėjome pragyventi. 
Mefs turėjome nedidelį žemės

‘i gerai 
Bet mes taip 

nedarėme. Mes dažnai pasi- 
gerdavome nuo vodkos ir ant 
mūsų ūkio per savaites pagre- 

‘tom nieko nebūdavo daroma. 
Mūsų stubelka buvo blogai 
apžiūrėta ir po mažai teturė- 

aun. “Nėra Dievo, nėra Vieš-Llavome maisto. Veik visus 
>aties” yra išpažinimas žemu- j ūkio produktus parjuodavo- 
.inio sluogsnio, kuris neteko j me, idant apsirėdyti ir pa-

J

REIKIA AMERIKOS 
KARIUOMENĖS. ,

London, bal. 15. — Dabar 
Vokietija yra plėšikiška tauta 
ir bando sutrakįnti francūzų 
ir anglų kariuomenes pirm 
negu Amerika suspės ateiti, 
pasakė Arthur J. Balfour, už
sienio reikalų ministeris laike 
vaišių, surengtų pagerbimui 
Amerikos darbininkų delegaci
jos. Jisai ragino Suvienytas 
Valstijas skubėti su savo ka
rinėmis spėkomis.

Pasakęs, jog sunaikinimas 
Vokietijos niekuomet nebuvo 
talkininkų tikslu ir niekas 
sveiko proto, ant kiek jis ži
nąs, to nenorėjęs, Balfour to
liau sake, jog vokiečiai pada
rė daug apsirikimų, bet nieka
me taip jie neapsirikę, kaip 
peržemai statydami Ameriką. 
Jis sakė, jog Anglija įsitiki
nus, kad Amerika įstengs greit 
atsiųsti savo “nepergalimų ka
riuomenę, taip kaip jokis vo
kiečio generalio štabo oficieras 
nesitikėjo.”

“Kareivių mums dabar rei
kia,” pasakė baigdamas.

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

Iki bal. 15 d. Amerikos ka
riuomenės nuostoliai Franci- 
joj -buvo 3.515 žmonių.

♦

tų laisvių reikalingais jis pa
skaito vien proletarus ir tos 
laisvės vien jiems duoda, kiti 
visi krašto gyventojai, ku
riems proletarų vardas nepri^ 
tinka, tų laisvių netur, kaip 
kad matome gyvus pavyzdžius 
šiandien Rusijoje, kur viską 
valdo socijalistai, palikę vi
sas laisves sau ir savo pakali
kams, gi visus kitus suvaržę 
taip, kaip dar nieks Rusijoje 
nėra žmonių varžęs!

Mokyklos klausime nė libe
ralizmas nė socijalizmas žmo
nėms jokios laisvės neduoda. 
Jie patys nustato pagal savo 
užgaidų mokyklų sistemą, pa
daro tas mokyklas bedieviško
mis ir verčia, kad tokios jų 
mokyklos visoje šalyje žmonių 
būtų priimtos, ir kad po prie
varta ių bausme visų vaikai 
tas mokyklas lankytų. Libe
ralizmas pačiai valstijai duo
da plačiausią valią ir teises. 
Be valstijos negali būti jokios 
tiesos. Visa, kas eina valsti
jos naudon, patampa visiems 
priklausomu dalyku. • Pats 
žmogus patenka ton valstijai 
priklausomybėn ir joje "gyve
na taip, kad prieš valstiją nu
blunka ir reikšmės nustoja 
pats žmogaus asmuo. Jo sąži
nės vieninteliais įstatais ir 
normomis darosi valstijos įsta^ 
tai ir valstijos priimtos nor
mos. Visa žmogaus dora kabo 
ant to, kad šventai užlaikyti 
valstijos parėdymus ir savo 
gyvenimą prie jų taikyti, nes 
tas vien esą teisinga ir tikra, 
kas yra valstijos parėdyta ir 
nustatyta. Prieš valstijos pa
rėdymus ar jie būtų šiokie ar 
tokie, niekam nevalia staty- 
ties.

Socijalizmas savo mokslu 
eina prie to, kad žmogaus as
mens reikšmė taip-gi pranyks- 
ta, bet ne valstijoje, kurią

— ūmui* 11tu _ j—1

da liberalai^ remdami buržu
jus, bet tokioje socijalistų ro
jaus bendrijoje, kurią taiso 
socijalistai. Tokioje bendri
joje, kur viskas visiems be 
skirtumo priklausys, kiekvie
nas žmogus, kad visiems čia 
geriau pasiekti augščiausią lai
mę, turės atsižadėti savo as
mens reikšmės ir šventai pasi
duoti tiems įstatams, kurie vi
siems bus išleisti toje “ro
jaus ’ ’ bendrijoje socijalistų 
pagavusių valdžią. Tik tokie 
parėdymai būsią tikrai naudin
gi ir visiems privalomi. Sulig 
tų normų turės tvarkvties 
kiekvieno “rojaus” gyventojo 
sąžinė. Trumpai kalbant, so
či jai izmui įvykus bus šventais 
tie visi parėdymai ir įstaty
mai, kurie daugiausia virsta 
naudingi socijalistams, kad 
jiems lengviau eiti prie savo 
tikslo, arba kitaip sakant pas 
juos tikslaš pateisina įrankį!

Socijaliame gyvenime taip
gi socijalizmas sudaro tolimes
nę tąsą liberalizmo. Liberaliz
mas eina bedievybės takais ir 
kelia vien kultūrą materijalę, 
ją dėdamas į žmonių progreso 
pamatus. Tą pat daro ir soci
jalizmas.

Liberalai reikalauja visiems 
lygybės, bet tik teisių lygybės. 
Ta teisių vien lygybe liberalai 
tenkinas, remdamiesi gamtos 
dėsniais, kad žmonės lygūs ir 
su vienokiomis teisėmis gims
ta, tokiais pasilieka ir tokiais 
tur būt.

Gi socijalistai siekia toliau 
už vienų teisių lygybę. Jie 
reikalauja visiems žmonėms 
lygybės ne vien teisių, bet po
draug ir lygybės nuosavybės, 
turtų ir visų gyvenimo sunke
nybių lygybės. Laisvamanių 
paskelbta žmonėms lygybė tei
sių, nudieki iai privedė soči ja

ve- listus prie pagarsinimo turtų

lygybės. Pats socijalistų mok
slo stambiausias bruožas, kad 
padėtas darbas kokiam nors 
daiktui nudirbti sudaro to 
daikto tikrą vertę ir jo kainą 
nustato, yra kilęs iš liberaliz
mo.

Moterų klausimo daly
kuose socijalizmas pasirodo 
pasekmė liberalizmo. Libe
ralizmas išpažindamas vien 
gamtos jėgas padėjo pamatus 

į bedievybei, pagarsino žmogų 
vien tik tobulesniu tarp kitų 
gamtos tvarų gyvulėliu ir 
tiems viisems gyvulėliams pa
reikalavo lygybės, turėdamas 
omenyje vien vyriškąją lytį, 
kuriaja gamta remiasi. Soci
jalistai šiame taip-gi dalyke su 
visu liberalų mokslu siekė to
liau. Jie atkreipė atidą ir į mo
teriškąją lytį ir lygybę pagar
sino taip vyrams taip mote
rims. Nepripažindami Dievo,, 
o vien pliką gamtinę tvarką 
pas žmones, jie pasipriešino 
vienpatystės principams, ir 
garsindami moterų su yyrais 
lygybę priėjo prie to, kad so-« 
cijalistų “rojuje” reikalauti 
tarp moteriškosios ir vyriško
sios lygybės tokių saųtikių, ku
riuose gyvena visi kiti gamtos 
tvaral, pas kuriuos esą vienin
teliai užlaikoma tikra, pačios 
gamtos nustatyta lyčių lygybė, 
su tuo gal skirtumu, nuo savęs 
pridėsime, kad tvarai tos savo 
lygybės santikių niekur nere
gistruoja, gi socijalistų “ro
juje” tokia registracija bus 
priverstina visokiuose 1 ‘ ro
jaus” ofisuose, kad sužinoti 
kiek galvų “rojaus” bandoje 
ir visokių kitokių dalykų-daly- 
kėlių, tiuo kurių priklauso pa
ties “rojaus” skaitlingumas ir 
visokia laimė.

Tikybos srityje socijaliz
mas eina viena ranka su libe
ralizmų.

Liberalizmas tikėjimo da-1 talistus ir visokių buntų prieš 
J valdžią ir prieš pasaulio surė

dymą.
Liberalai visokius tikėji

mus skaito ar tai vieno
dai abejotinais, ar tai vieno
dai gerais ir naudingais. So
cijalistai gi visus tikėjimus 
skaito piktais, o krikščionių 
mokslų — pikčiausiu! Socija
lizmas išvien su liberalizmu - 
nepripažįsta Dievo duotų įsta
tymų, nei Jo nustatytų do
ros normų. Anot socijalizmo ■ 
ir liberalizmo visi žmonijoje 
veikiantieji įstatymai ir dorin
gumo normos priklauso nuo 
pačių žmonių ir nuo jų mate- 
rijalio progreso. Pats valdžios 
principas ir valdymo pamati
nės taisyklės ne tur nieko ben
dro su.Dievo parėdymais ir va
lia: visi tie dalykai priklausą 
•vien nuo pažangumo kultūros 
žmonių sentikiuose.

Socijalizmas laikos vienos 
nuomonės su liberalizmu ir a- 
pie žmogaus prigimtį. Libera
lizmas pripažįsta, kad žmogus 
iš prigimties yra geras, tobu
las, ir.dėl to jam reikalauja 
kuoplačiausios liuosybės, kad 
jaja pasinaudojant žmogus ga
lėtų išvystyti ir parodyti tų sa
vo tobulybę, Čia kaip tik ir 
tūno, anot liberalų, visa žmo
nijos gerovė, visas išganymas. 
Tų patį apie žmogaus tobuly
bę sako ir socijalistai. Tik 
jųjų nuomonė tai žmogaus 
tobulvbei išsivvsti neleidžia* ——* 
privatinė nuosavybė. Dėl 
jos kilsta tarpe žmonių viso
kios nelaimės, nesusipratimai, 
ir dėl to privatinė nuosavybė 
turi būt naikinama visokiais 
būdais.

lykuose tai visai prieštarauja 
jojo skelbiamoms tiesoms, tai 
visas jas paskaito tokiais daly
kais, kokie dar tebeglūdi tam
soje, kurių dar mokslas nėra 
išrišęs ir išaiškinęs kaip reikia. 
To delei liberalai reikalauja 
.tikėjimo srityje visiems pilnos 
liuosybės. Kiekvienam tikė
jimo klausimus valia ryšti 
kaip jam tinka. Šioje link
mėje nė valstija, nė jos val
džia, nė pati visuomenė nepri
valo kišties j tikėjimo ir sąži
nės dalykus. Valstybinieji į- 
statymai, visa teisdarystė ir 
tvarka privalo likti šalyj nuo 
tikėjimo intakos. Visas vi- 
suomenėes susitvarkvmas tur• *
būt toks, kad jame sutilptų 
žmones visokio tikėjimo, ir 
kad1 lygiomis galėtu visi jie 
imti dalivumą visuomenės gy- 
venime. Žmonių tad sąžinės 
valdyti privalo ne tikėjimo 
Įstatai, bet šalies valdžios pa- 
rėdiinai ir pačių žmonių pa
pročiai !

liberalai iš viešo žmonių 
gyvenimo tikėjimą stumia ša
lin palikdami jam šiokių 
tokių vietų privatiniame kiek- 
vieno skyrium žmogaus 
nime.

Žiauriau už liberalus 
kybą elgiasi socijalistai. 
pagkvę liberalų obalsį, kad ti
kėjimas tai privatinis žmogaus 
dalykas varbsi prie to, kad to 
tikėjimo niekur jokių pėdsa- 
kių nebūtų. Socijalistai žmo
nių minioms visokiais būdais 
kala, kad tikėjimas ne tik yra 
dalyku abejotinos vertės, kaip 
tų sako-liberalai, bet kad jis y- 
ra dalyku visai be vertės, piktu 
ir pavojingu, kuriuo vien ža
bo jama ir mulkinama proleta
rus, “nesusipratusius” žmo
nes, tamsuolius ir tt., kad jie-, 
jie nekeltų streikų prieš kapi-
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Pereitą nedėlįų, balandžio 
’ 14 di- palaidota Vladas Stakė- 

nas. Kilęs iš Kauno g., Žara- 
sų p., Suvainiškiu par. Mirė 

- seredoj bal. 10 d, Chicag/j, 
UI. Wėsley Memorial ligoninėj. 
Turėjo plaučių uždegimą. Svei
kas būdamas gyveno po No. 
2130 So. Halsted st. Jis buvo 
gyvenęs Gardnere ir čia prigu
lėjo prie Šv. Petro ir Povilo 
dr-jos. Chicagoj jam mirus, 
Švogeris Pr. Šafranauskas ir 
minėtoji dir-ja pasirūpino par- 

* gabenti ir čia palaidoti. Lai
dotuvės buvo labai iškilmin
gos, žmonių buvo pilniausia 
bažnyčia ir į kapines lydėjo 
didelės žmonių minios. VeliO- 
nies giminaitis Petras Bičiūnas 
iš So. Bostono,' 2 City Point 
Ct. ir-gi biĮvo atvykęs į Gard- 
nerį atiduoti paskutinį patar
navimą

Velionis buvo 32 metų am
žiaus, nevedęs. Visą laikų bu
vo sveikas. Buvo švarus ir pa
dorus vyras.

Matome, kaip tai svarbu 
ir gerai prigulėti kiekvienam 
prie dr-jų. Anas vyras buvo 
sveikutis, žaliukas ir visai ne
tikėtai sutiko nelaimę. Kadan
gi prigulėjo prie geros dr-jos, 
tai puikiai buvo aprūpintas.

Reporteris.

ir pramogų.
Tęn

' NEWARK, N. J.

Kaip socįj'ąlistai linksnihiasi.

Laiks nuo laiko šios koloni
jos socijalistai-bolševikai su
rengia pasilinksminimų. An
dai vas. 10 buvo surengę “ne- 
prigulmingą vakarienę“ į ku
rią kvietė laiškeliais katalikes. 
Kaikurios kvailesnės pasiuk- 
vatijo pasilinksminti su rau
donkakliais. Alučio ir kitų gė
ralų ten gausiai buvo. Vas. 23 
buvo išleistuvės “draugo“ J. 
Lelešiaus į kariuomenę. Links
minosi taip, jog ant rytojaus 
“draugai“ ir •'‘draugės’’ šliti
nėjo gatvėmis it durnaropių 
užėdę. Gavėnei užėjus Sietino 
Ch'oras, it naktinis paukštis 
sujudo ir subatoj prieš Ver
bas rengė balių Šv. Jurgio sa
lėj. Net kaikurios merginos iš 
Šv. Cecilijos choro dalyvavo, 
net kitos tiek prisilinksmino, 
jog neatėjo ant rytojaus baž
nyčion. Sarmata tokioms, sar
mata ir dr-jai, kuri gavėnios 
laiku davė tokiam laike salę 
pabaldoms dūkti.

Newarkietis.

■*

HUDSON, MASS.

Didelis pasisekimas.

Nedėlioj, balandžio 14 du čia 
buvo šaunios prakalbos, kurios 
visais atvejais pavyko, tai y- 
ra žmonių buvo daug, visi gra
žiai užsilaikė, prakąlbininkai 
buvo nepaprasti, 'kalbėjo uži
mančiai ir pasakė naudingų vi
siems dalykų ir prakalbų tiks
las buvo atsiektas.

Prakalbas surengė LDS.. 56 
kp. Kalbėjo Pranas Gudas ir 
ponia ,0. Jankauskiene iš So. 
Bostono. Tarpais prakalbų 
p-lė Zaleskiutė pasakė monolo
gų apie gaspadines ir padekle- 
mavo. Programų baigiant mi
nėta p-lė su antra p-le Kazo- 
kiute atvaidino “Čigonės atsi
lankymas. ’ ’ J uodvi puikiai 
paįvairino programų ir pra
džiugino visus.

Pirmiausia kalbėjo Pr. Gu
das, “Darbininko“ redakto
rius. Itikrinančiai ir faktiš- u
kai išrodė reikalų organizuo
tis, Po to daugiausia aiškino 
apie LDS. ir katalikiškų Susi
vienijimų. Iki šiol Sus-mo kuo
pos Čia nebuvo, bet netrukus 
turėsime didelę ir veiklę tos 
organizacijos kuopų. Po jo 
pradėjo kalbėti ponia O. Jan
kauskienė. Pasakojo apie dar
bininkų ir darbininkių reika
lus abelnai. Išdėstė dalykus 
jausmingai ir vaizdžiai. Ant
ru atveju kalbėjo P. Gudas a- 
pie Lietuvos reikalus, apie jos 
neprigulmybę ir Seimų New 
Yorke. Ne vienas iš mūs buvo 
girdėję ar skaitę bolševikiškų 
socijalistų plepalus apie Lietu
vos reikalus ir apie Seimų. 
Dabar buvo išrodyta socijalis- 
tij šmeižtai, melai ir išgamvs- 
tė.

Antru atveju kalbėjo p. 
Jankau'skienė. Šiuo kartu ji 
ilgai kalbėdama apie moterų 
reikalus išaiškino apie A. L. R. 
K. Moterų Sųjungų. Kad šau
niai apie tai pakalbėjo liudija 
tas, jog po prakalbų susidarė 
Moterų Sųjungos kuopa iš 23 
narių.

Trečiu atveju kalbėjo P. Gu
das apie karę ir Rusijos ištiži
mų. Išaiškino, koks pavojus 
būtų, jei vokiečių viršus būtų. 
Drųsino ir ragino pirktis Li- 
berty Loan bondsus.

Prie LDS. kuopos prisirašė 
keletas narių. Už keletu dole
rių išparduota literatūros.

Lietuviai katalikai čia spar
čiai atgijo ir imasi darbo. Da
bar veikimas padidės, nes kai 
susitvers Sus-mo kuopa, tai 
bus trys prakilnių organizaci
jų kuopos ir jos veikdamos iš
vien surengs visokių prakalbų

CLEVELAND, OHIO.
Balandžio 7 d. Acme Germa

niu salėje L. Vyčių 25 kuopa 
buvo surengus puikų vakarų. 
Režisuojant p. Matui Šimoniui 
buvo vaidinta trijų veiksmų 
pasaka iš XV amžiaus “Ver
pėja po Kryžium.“ Vaidini
mas pavyko puikiai. Artistai - 
mėgėjai savo roles atliko pa
girtinai. Svarbiausių rolę lošė 
p-lė Z. Bagdžiūniute, kuri y- 
pač patraukė publikos akis. 
Labai įspūdingi buvo tarpai, 
kuomet ji dainavo. ■ Publika 
lvg užžavėta buvo. Pirmo ak- 
to tarpe atsilankęs italas Maik 
Bandemko padainavo itališkai 
keletu ištraukų iš garsių ope
rų. Minėtas italas yra puikus 
baritonas. Jis jau dainavo di
deliuose Clevelando teatruose, 
k.a. Opera Ilouse, Hippodrome 
ir k. Labai simpatizuoja lie
tuviškam jaunimui — vyčiam 
ir kada tik kur vyčiai pildo 
programų, jis atsilanko ir pra
šo valandėlės jam dainuoti. 
Lietuviai po kiekvieno daina
vimo iššaukia atkartoti. Antro 
ir trečio akto tarpuose p-lė J. 
Skripkauskaitė deklemavo 
“Pavasarėlis“ ir A. Kuzmaus- 
kiutė. “Apleidus tėvynę.“ Po 
Vaidinimui buvo dainos. Di
delis Vyčių choras vedamas p. 
V. A. Greičiaus sudainavo tris 
dainas: 1) “Keleivio daina,“ 
2i “Vai močiutė mano“ ir 3) 
“Medėjas.“ Duetas iš p-lės Z. 
Bagdč.iuniutės soprano ir p-lės 
K. Zagarskiutės alto sudaina
vo 1) “Saulė jau tek“ ir 2) 
“Štai pavasaris.“ Dainos pub
likai labai patiko, ypač puikiai 
sudainuota duetai, kad net 
atšaukta pakartoti. Ant galo 
visiems sustojus pritariant Cli. 
Tautikam Benui atgiedota tau
tos himnas. Vakaras visais 
žvilgsniais puikiai pavyko. 
Žmonių prisirinko pilna salė. 
Pelno kuopa turės.

Žibutė.

J sveiimtau-
Čių skyriaus pinnininko S. V. 
teisėjo J. Bnf£ingtbA,o dėta is 
kovo tapo sušauktas Svetim
taučių sttliįniknnas' į 

. tiį Odiįrt pf
Appealsr * kur dalyvavo 18 tau-

Lietuviai, gavę paskirtąjį 
kambarį, susirinko ir visapu
siškai apsvarstę, nutarė su
šaukti dar kitą saVųjų susirin
kimą ir pasistengti žymesniuo
sius Philądelphijbs lietuvius 
sutraukti kad pasekmingesnį 
komitetų sudarius.

19 d. kovo šaukiamasis su- 
siirnkimas įvyko Lietuvių 
Tautiškame Name. Į komitetą 
Pirm. — Dr. E. G. Klimas, vi- 
ce-pirm. A. Užumeckas, raš
tininku — advokatas M. M. 
Šlikas, rast, pagelb. j— K. Mik- 
las, ižd. — J. Poška. Į garbės 
narius lietuviai pakvietė S. V. 
teisėją J. Buffington, E. T. 
Stotesbury ir advokatą C. R. 
Woodroff ir J. J. Handerson į 
garbės pirmininkus kun. J. J. 
Kaulakį, kun. M. Šedvydį ir 
teisėją J. Buffington, raštinin
ką C. A. Sinkevičią į garbės 
vice-pirinininkus.

26 kovo išrinktasis komite
tas turėjo susirinkimą. Buvo 
pasakyta prakalbų. Angliškai 
kalbėjo advokatas Drinker. 
Per šį susirinkimą nutarė su
šaukti mass-mitingų, organi
zuoti komiteto skyrius ir taip
gi sudaryti moterų skyrių

2 d. balandžio buvo mass-mi- 
tingas. Publikos susirinko a- 
pie 500. Pirmininkui Dr. Kli
mui susivėlavus, vice-pirm. A. 
Užumeckas užėmė jo vietą

Kalbėtojais ^buvo: Antanas 
Užumeckas perstatė vieną po 
kitam kalbėti gerb. kleboną J. 
J. Kaulakį, adv. M. M. Šliką ir 
Dr. E. G. Klimą Angliškai 
kalbėjo MTs. W. J. Freeman, 
C. R. Woodroff ir teisėjas J. 
Buffington. Tą patį vakarų a- 
pje $5.000 pasižadėjimų gauta.

Balandžio 5 šv. Kazimiero 
bažnytinėj salėj buvo vėl ko
mitetų susirinkimas ir išrinko 
tada agitatorius eiti į draugys
tes agituoti ir tada tų patį va
karą moterų skyriaus kapitoną 
aprinko.

Tarėsi nūn šv. Kazimiero 
bažnytinėj svetainėj paskirti 
kokį kambarį dėl “Laisvės 
Paskolos“ ofiso, kad būti] kai
po centras kur žmonės galėtų 
prieinamiau “Liberty Loari“ 
imti.. O adv. M. M. Šlikas pa
sižadėjo svetimtaučių skyriaus 
pirmininkui, teisėjui J. Buffin
gton’ui pavažiuoti ir toliau iš 
Philadelphijos per visą trečią 
federalę apygardą kaipo 4 mi- 
nučii] kalbėtojas apie Laisvės 
Paskolą tarpe lietuvių.

Reporteris.
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HARRISON IR KEARNY, 
N. J.f

24 d. kovo 1918 m. laikytose
L. D. S. 15 kp. prakalbose bu
vo sutvertas Tautos Fondo 
105 skyrius. Bal. 7 di laikėme 
pirmų susirinkimų ir tolėsniai 
nutarėm laikyti susirinkimus 
kiekvieno mėnesio pirmų ne- 
dėldienį. Tuo laiku prisira
šė su tokiomis mėnesinėmis f

A. Gerulaitis $1.QP, K. K. 
Mečioms 50c. Po 25c. M. 
Kaulelis, J. Balsevičius, J. 
Lubinas . JVaitkunas, J. V. 
Bndrevičius, J. Savickas J. 
M i knis, Šūkis, • V. Baruševi- 
čius V. Grilauskas, J. Misiu- 
kevičius J. Volekas J. Sta
siulionis, V. Šimeliunas, C. 
Bubęnas, E. Nekrašiutė ir
M. Gižaukytė.

Viso surinkta 
Centrų $6.50

ir pasėsta į

CLEVELAND, OHIO
Čia priskaitoma lietuvių 

8000-9000. Priskaitoma viso 
dr-jų ir kuopų apie 30 iš viso
kių pakraipų. Tai pasirodo 
kad lietuviai suorganizuoti. 
Bet atsižvelgiant į šelpimo 
klausimų, tai Clevelandiečia- 
ms daug reiktų pasidarbuoti, 
kad lygias amerikos lietuvių 
kolionijas pavytų. Iki šiam 
laikui tai silpnai teveikė Tau
tos Fondo vietinis skyrius tik 
paskutiniais laikais sukruto ir 
rengiasi prie didelės atakos. 
Jau pradėjo organizuot būrius 
dėl užsidėjimo mėnesinėmis 
mokestimis iš liuosos valios. 
Vietinis T. F. skyrius išrinko 
komisijų, kurie eis per visas 
draugijas ir kuopas ragins a- 
nuos susirinkimuose apšvars- 
tytie.

Valio Cievelandiečiams su- 
kruskime ir parodykime pa
vyzdį visiems amerikiečiams 
lietuviams. Jeigu mūsų ko- 
lionijoje stotų nors trečioji 
dalis į liosuotojų armijų, tai 
mes už kelių mėnesių džiaug
tumėmės, pasižiūrėję kiek jau 
yra nuveiktą.

Buvusi s Amerikos Lietuvių 
Visuotinas Seimas, tegul būna 
kaipo-mūsų atgimimas, ir sto
jimas prie naujo darbo, t. y. 
įvykdyt seimo nutarimus.

V. R.

V*

Dabartinė paskola bus val
džiom išmokėta po 10 metų.

■ -■ • k «
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Setus Kąfoūąs,* 
nąiorius, kasdien senate Šau
kė: ‘“Garthago delenda ėst” 
— Kartagina 4ur bųt nugriau
ta. Atėjo laikus, kada ir 
mes ryte-vakare poterėlį bau 
gę, pridurti turėtumėm; “Sa
liūnas delenda ėst“ — galiū
nas tttr būt nušluotas. Daug 
aplinkybių prie šio palaimin
to darbo mus verčią Visųpir- 
ma pripažinti reikia,: saliūno 
klausimas pas amerikonus jau 
kaip ir 'išrištas. PrieŠalkolinė 
opinija juose jau gerokai pri
brendo. Duok Dieve, kad ir 
mes neužilgo juos pasivytume! 
Kol kas bus, žinia tik tiek, kad 
saliūnas mūsų gyveniman gi
liausiai šaknis suleidęs. Su-, 
leidęs taip, kad be bendros — 
milžiniškos pajėgos vargiai jį 
įveiksime. Berods, jį įveikta 
galime, jei tik šiuo principu 
persisunkti duosimės: SALIŪ
NAS TIĮR BŪT NUŠLUO
TAS!

Abelnai blaivybės judėjimų 
studijuojant, vienas faktas bū
tinai akį veria: saliūnas pas
kesniųjų atėjūnų tarpe pla
čiausiai išsiplėtojo. Keikia sa- 
liūnų saliūninįnkas, keikia 
.girtuoklis, keikia vargšės mo
tinos ir jų vaikai. Rodos, ga
liūnų tik bąkstelsi ir jo kojos 
užsiries į viršų! Ant nelai
mės, kaip tik prie to prieina, 
verkia saliūno saliūnininkas, 
verkia girtuoklis, verkia varg
šės motin'os ir su vaikais. Už
tenka pasakyti: nebalsuokite 
prieš saliūnų — visi kai vienas 
žemai galvas po saliūno stabu 
lenkia. Nežinia kodėl? Iš kur 
ta baimė saliūnų užrūstinti? 
Ne kas kitas, kaip tik prieš- 
salifimnės opinijos stoka. Be- 
abejonės, Pennsylvania, kur 
šis gaivalas ant kitų viršų ima, 
paskiausiai blaivybės" sūkurin 
atvėžlos. Mat, čia yra Phila
delphia, Pittsburghas, Scran- 
tonas, AVilkes-Barre, Mahanoy 
City, Shenandoah, — mažes
niuosius punktus apleidžiant.

Vadinasi, mumyse priešsa- 
liūninė opinija dar neįsigalėjo. 
Dauguma dar ir po šiai die
nai skirtumo nemato tarpe al- 
kolio ir saliūno. Nekartų ten
ka girdėti vienų-kitų kunigėlį, 
peikiant blaivybės idėjų. Kai- 
kam rodos, blaivybei už
tekėjus, nei šv. mišių at
laikyti nebus galima. Ypa
tinga! Saliūno amžis vos ke
lius šimtmečius siekia; gi šv. 
mišios jau dvidešimtąjį baigia. 
Klausimo būt negali, kad sa
liūnas savo dienas jau atgyve
no ir jis ilgai nebus. Bet, kad 
šv. mišios kaip buvo, taip ir 
paliks, blaivininkai visiškai 
užtikrina. Suprantama, blai
vininkai čia tarpais- labai sto
rai niekus tauškia. Vietoje, 
kad savo veikimų saliūnan tai
kinti, jie alkoliu jodinėja. Čia, 
kaip sykis, ,ne idėjos, bet žo
džiai susikerta. Kaip nebūk, 
lai Slapieji nemano, kad blai
vininkai alkoliui peilį galanda. 
Ne. Kaip! Jis yra v.andeny- 
je, kurį geriame; jis yra duo
noje kuria mintame; jis yra 
ore, kuriuo kvėpuojame. Pa
naikinti alkolį visiškai, reikė
tų visų pasaulį panaikinti, o 
naujų —> blaivų sutverti. Šiai 
propozicijai blaivininkai archi
tekto neturi ir ieškoti nemano. 
Prie ko blaivininkai žengia, 
tai, kad alkolį iš purvinų sa
li ūnininko nagų išplėšti.”

Kas gal, sakys: ar saliūnas 
yra, ar jo nebus — visvien, 
kaip girtuokliai alkolį sunkė ir 
gere, taip ir vėl sunks ir gers. 
Kol kas'bus, blaivininkų gal
vų ši paskala kvaituliu nesu
ka. Blaivininkas ir čia logika 
vaduojasi. Vogti uždrausta vi
sur, ar nevagia? žmogžudys
tė uždrausta visur, ar neuž
muša? Daleiskim, žmonija į- 
galioja randų vagiams, žmog
žudžiams leidimus pardavinė
ti; kas tuomet būtų! Socija- 
listaį pirmiausiai Marksų po 
tiltti pakišę,, ant dinamito gul-

M ’ 'z- ■U"."”' - 
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Romos se-

t -O- f* v.

tųį o wdii ^ižsikloių. Kąą 
kiį esti nedorą: drausti, * '
kįt jąlęgąiižĮibtL"

Antraip vertus, blaivininkai 
Jėzaus vėliavą šarvo fronte ple- 
vesuojąnt jaučia. Verčia vie- 
nų-kitų istorijos lapą, kaip štai 
apie Dilelių (dvikovą) skaifo. 
Kuomi duelius buvo, ’ istorija 
pertrumpą kad visus ^o blo
gumus, galutinai; .i^parodinti; 
tai vien inteligentui Studentui 
apsvarstyti paliekti. Gana aiš
ku ir kitiems^ kad tai būta le-* * 
galizuotoš žmogžudystės. Su
sikivirčijo du. Žodis po žodį. 
Ant galo, žodžiu negana. Grie
bia kas sau po kardą ir skubi
na vienas kitam gyvastį atim
tų Kuomet vienas iš jųdvie
jų nuvirtef, arba mirtinai su
žeistas, arba jau galutinai už
pjautas, tuomet kivirčas bai
gėsi. Gi pašaliečiai žiūrėjo ir 
rankomis plojo, it, rodos, tik 
du gaidžiu ten besipešančiu 
matydami. Pradėjus priešdu- 
eliniai opinijai fbrnfuotiesi, ne 
vienas ližduelinis priešdraeli- 
niui sakė taip, lftaip kad dabar 
prįešsaliūniniam nžsaliūninis 
sako: visvien, ar duelius yra, 
ar jo nebus, kaip du susikabi
nę smaugėsi, taip ir smaugsis. 
Kuri opinija laimėjo ?.. Šian
dien dueliaus nėra taip, kaip jo 
niekad nebūta. Šį faktą prie
šais akis blaivininkai turėda
mi, tikisi, ka$ saliūnas kar
tą “delenda,“ “delenda“ pa
liks taip, kaip kad jo niekad 
nebūta. Blaivininkai ant tiek 
socijologijų' pažįsta ir žino, 
kad gerai įsisiūbavusios opini
jos, negu Nemuno, neužtvenk
si.

Darbininkas nūdien svarbią 
žmonijos gyvenime rolę lošia. 
Kaikurie demagogai jam pri- 
silaižinėdami, akis muilija. 
Darbininkus, sako, po sun
kaus darbo tur vieną-kitą bur
nelę išmaukti. Jei ne, jis nu
stoja gyvumo, energijos ir no
ro dirbti. Melas! Kepurė ant 
galvos, o jis kepurės ieško. 
Eik darbo ofise ieškoti, ko pir
miausiai klausia? — ar blaivi
ninkas. Eik darbo ant gelžke- 
lio ieškoti, ko pirmiausiai 
klausia? — ar blaivininkas? 
Kiekvienas šiek-tiek apsmun
kantys darbas, žiūrėk, blaivi
ninko priežiūroje glūdi. Su 
girtuokliu, kaip su liga, nie
kas rizikuoti nenori. Jo ven
gia darbdavys, jo vengia ap- 
draudos, jo vengia visi. Nei 
pats saliūnininkas nesėstų to- 
kian trūkiu, kurio lokomoty
vų girtuoklis valdo.

Didžiuma darbininkų Lietu
voje dirba šešiolikų valandų 
kasdien su juoda duona ir ty
ru vandenėliu. Karčiamoje jie 
apsilanko jei tik nedėldieniais 
arba per mugę. Paskesniais 
laikais ir ten jau dauguma už 
gėdų laikė po -karčiamas lan
džioti visai. Ar Lietuvos dar
bininkas ne gyvas, ne energin
gas, ne veiklus? Duok Dieve, 
kad tokie . darbininkai, kai 
manna, iš dangaus kristų.

Girtuokliai labai mėgsta 
gerbti Vokietiją. Žiūrėk, sa
ko, kiek vokiečiai alkolio iš
maukia! Ar jie nestiprūs, ne
kultūringi? Stiprūs, kultūrin
gi, gal; bet, kadi jiems stip
rumą, kultūrų nikolis įkvėpė, 
—^tai girto pasaka. Skaityk 
Lietuvos istorijų Gedimino, 
Vytauto laikų... Hindenbur- 
gais, ne tai, kad puslapiai, 
bet kiekviena linija, žėri. Su 
bėru žirgeliu po balnu ir sau
su brūkliu rankose, skaldė 
tiems patiems vokiečiams ma
kaules, net. girios skambėjo! 
Nejaugi nikolis ir jiems narsu
mų davė ?.. Kiekvieno gir
tuoklio veide Vokietijų mato
me. Pilvas, kaip sėtuvė; vei
das raudonas, kai batviniai; 
it, rodos, Sobotos akademijų 
išėjęs. Ankščiaus, ar vėliaus, 
vienok, patirti tenka — ne 
viskas auksas, kas žiba. Ne
užilgo ši pati Vokietija,-kuria 
girtuokliai dangstosi, patirs,
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priąįo
yasjĮ o ^tiųfas ir in-
dividūalus leidįią Kaip vis- 
ka& : taip ir jie, savo roles* at- 
W tuF naujiems aktoriams 
Vietas ‘ Užleisti; Manyt* kitaip, 
tik ntatei^jalistas fnoka. s; 
'' Saliūno 'dęmagogai neva fak
tus. mtiinA eiftioja:— kiek gra
žios poezijos girti poetai sutvė
rei kiek brangių paveikslų ir 
dlabų girti ąrtistai . paliko! 
kiek tautų, šalių rybas girti 
diplomatai į tolimiausius že
mės pakraščius nutiesė! . Ačiū 
jiems! Jei kas, tai blaivinin
kas genijų pagerbti moka. Tai 
vienok, blaivus blaivininko 
protas biskutį toliau, negu šie 
“faktai“ norėtų, pakilti gei
džia. Žinoma, genijų apraši
nėjant, plunksna pati genijaus 
stilių gaudo. Gi blaivininkas, 
kaip artojas, kiekvienų kampe
lį išžarsto. Jį ilga praktika 
išmokino į viską kritiškai žiū
rėti. Genijus tai genijus; bet, 
kad ir genijus kai kada labai 
genijaliai klysta—aišku. Šiuos 
pačius “faktus“ blaivininkas 
tik truputį kitaip stato:—kiek 
poetų, nei vienos linijos nesu- 
tvėrę, saliūno dujose užduso! 
kiek artistų, teptuko, skaptu
ko rankoje neturėję, galų grą- 
bėje atrado! Kiek nelaimin
gų tautų vardas vien istorijo
je užsiliko už* tai, kad girti jų 
generolai prie šampano bon- 
kos kovai pienus raižė!..

Kas-kas, gi mes už tuos tris
dešimts milijonų dolerių kas
met saliūne paklotų, ikišiol 
jokių dividendų dar nematėme. 
“Naujienos,“ “Keleivis,“ 
“Kardas“ — ir daug kitų, ku
rių iš mandagumo neminėsiu 
— tai mūsų poezija; laisvama- 
nių-socijalistų rūmai—tai mū
sų daila: apie diplomatus, ge
riau užtylėti.. .

Bravoro bernų lūpose mūsų 
pavardės gražiai skamba. Jie 
vienatiniai mumis interesuoja
si. Neva mūsų idėją remia, 
neva mūsų bažnyčioms gausiai 
aukoja. Kas iš to? Dievas 
Kaino aukos nepriima. Be 
parapijinių mokyklų, mūsų 
Vytautai, Maironiai, Daukan
tai Chicagoš skerdyklose, arba 
požeminiuose * Pennsylvanijos 
urvuose sau galo ieško. Taip 
nebūtų, jei ne saliūnas. Jei 
tas mažas Amerikos lietuvių 
būrelis kasmet sali finui trisde
šimts milijonų dolerių supila, 
ką-gi daugiaus iš jo norėti. Ar
ba jis tur nušluoti saliūnų, ar
ba saliūnas nušluos jį. Pavo
jus arti, o laiko maža. Kas 
Lietuvą myli, lai blaivininkų 
frontan stoja — “Saliūnas de
lenda ėst!“

Kaip geriausiai saliūnų dyg
liuoti? Labai aišku. Pir
miausiai, patapk blaivininku 
pats. Tik tuomet patirsi, ko
kią didelę įtekmę blaivininkas 
ant girtuoklio daro. Užtenka 
vieno šeimynoje blaivininko, 
o čiela šeimyna jo pėdomis 
seks. Pats saliūnininkas blai
vininko gėdis. Lai tik pasi
rodo blaivininkas saliūne, ir 
saliūnininkas ir jo kostumeriai 

musę pra- 
Girtuoklis, kai vagis,

9 * -

kiekvienų lietuvič gyvenimo 
kampelį, * ‘Lai kiekvienas lie
tuvis pamato, kadi saliūnas y- 
ra tai bendras mūsų .priešas, 
priešais’.kurį reik kariaut ir 
kariaut tol, kol jo visiškai ne
bus.

Katonas permatė, kad arbd, 
jei stovės Kartagina, Roma 
igrius; arba, jei stovės Roma, 
Kartagina. grius. - J am aišku. 
buvo, kad dvi sostinės su prie
šingomis civilizacijomis prie
šakyje negal be katastrofos 
žaibuoti ilgai. Neužsimiršti * 
reikia, jis <buvo Romos sūnu
mi. Kiekvienas Rotuos impe
rijos laukų žiedas, kiekvienas 
Tibrą vandens lašąs^jam kve
pėjo. Jis nei saptie nenorėjo 
matyti Kartaginą, Romoje 
gaspadiniaujant. Ir todelei 
rambesniems savo sandarbi- 
ninkams nuolat griaudė: “Car- 
tliago! delenda ėst.“

• Amerikos lietuvių judėji
mas labai s’utnra vaga sriove- 
•na. Negana to, kaip anuo
met Romai Kartagina, taip, 
jam ' dabar saliūnas gręsia. 
Skirtumas gal tik tame, kad 
mums dar trūksta žmonių su 
Katono drąsa ir permatymu.

Dieve mano! Toji vargin
ga Lietuva, kur geriausiai pa
silaikantys ūkininkas drauge 
meto gale apmokėjęs už giliu- 
kį fiiiko, jei jam nors viena 
šimtinė atlieka, dauginus in
teligentų vienu metu išduoda, 
negu Amerikos lietuviai, kur 
paprastas darbininkas Lietu
vos ūkininkui lygus, į trisde
šimts metų! Kur Amerikos 
lietuvių noras-vaikus pamokin
ti dingo? Kur Amerikos lie
tuvių inteligentai? Kas tų 
prakilnių lietuvio sielų
drumstė? SALIŪNAS! Sa-. 
liūnas žiaubia jo uždarbį, do
rų, sielų ir ateitį. Saliūnas 
pirmąjį morgidžių užtraukęs 
laiko ant mūsų šeimynų, or
ganizacijų, parapijų. Klebo
nas gal su ašaromis akyse žmo
nėms aiškinti, kadi parapijinė 
mokykla yra būtinai reikalin
ga, atvėžlos pora saliūnininkų 
ir su gauja kostumerių, riktels 
“nereikia!“ ir užbaigta. Ne- 
išgero šiandien savame kūne 
jaučiame čielas gaujas degene
ratų, kurie smaugia mus pa- 
sekmingiau, negu anais laikais 
maskoliai. Iš kur atsirado 
jis? Tš saliūninės larvos. Ji} 
nepagimdė lietuvės motinos. 
Jų neišdavė Lietuvos žemelė. 
Juos bravoras iš trisdešimts- 
mi Ii jonines — dolerių sumos 
nužiede, o saliūnas, jo sūnus, 
jų sielas smirdančia neapykan
ta apipustė — graužt Lietuvai 
krutinę tol, kol jiems dantys 
tesės.
“Saliūnas! delenda ėst.“ Lai 

šis graudus gandas pasiekia 
kiekvienų lietuvį tėvą ir moti
ną, kuriems Apveizda skyrė 
Lietuvai sūnus ir dukteris au
ginti! Lai jis krinta širdin 
kiekvieno lietuvio ir lietuvai
tės, kur Lietuvos meilės ug
nelės saliūnas dar neišdraskė! 
Lai jis pasiekia kiekvieną lie
tuvį, kuriam Lietuvos vardas 
brangus, lai jis, kaip vulka
nas, jo širdvje užbaubia — 
“SALIŪNAS! delenda ėst!“

MORKUS.

su-

Žmonija vagies psicholo- 
visus jam pos- 
Kaimus, mies-

L<!’

jaučiasi it, rodos, 
riję- 
nuo giedros, kai ugnies, bė
ga, 
giją pažinusi,
mus sukrikdė.
tus ir vieškelius nakties metu 
daugybe žiburių apšviečia. 
Protekcija brangi, bet — pa
sekminga. Lietuvos ūkinin
kas prie sartuko kūtės durių, 
margi ant virvės pririša; gi 
amerikonas prie banko durių, 
elektros lempą kabina. Kiek 
gero Lietuvos margis padarė, 
nežinau; gi kiek gero elektros 
lempa Amerike padarė, gerai 
žinau. Lai paliktų, daleiskim, 
Chicaga porų nakčių tamsi, 
vagiai... nėr kų nei pasakoti. 
Kaip vagis giedros, taip gir
tuoklis blaivininko vengia. 
Girtuoklio psichologija ir-gi 
jau galutinai ištirta. Ko jam 
reik, tai kodaugiausiai blaivi
ninkų. / Ant nelaimės; blaivi
ninkams tų dvasiškų lempų, 
nuo kurių girtuokliai, kai žvir
bliai nuo vanago, bėga; labai 
trūksta. Daugiau jų! Lai 
jos blašlca kiekvieno širdyje, 
kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienoje draugijoje, parapijoje 
— visur. Lai jos’nušviečia ves laivyną

SMULKMENOS.
Iš New Yorko Rockefellerio 

rezidencijos paimta kariuome
nėn 25 tarnai. Miliarderius i- 
ma vieton paimtųjų baltų
jų tarnų negrus.

----- o-----
z Suv. Valstijose yra 55 000.- 
000 vyru ir moterų virš 21 me
tų amžiaus. Jei kiekvienas 
pirks po bondsų už $50, tai su
darys sumą $27.000.000.000. 
Valdžiai užtektų jų daugiau, 
negu dviem metam vedimui 
kares.

----- o-----  ,

SUDEGS ORLAIVIŲ 
DIRBTUVE.

Geneya, bal. 16. — Milži
niškus nuostolius padarė gale
ras sukatoj Mantzele.- ties 
Friedricbsliaven, kur išdirba
mi buvo zeppelinai. Daug ža
lios medžiagos sunaikinta. Su
degė du zeppelinu ir 40 aero
planu, apimanti visų dirbtu-
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je btfvo gražaus ĮietUvių bteJ* 
lio susirinkimas ir sutverta P: 
BĮ. Šus-mo kuopa. Prisirašė I 
apie 20 narių. Geriausių pa- 
sekmių naujiem  ̂už blaivybes 
idėjų kovotojams. * z

- Buvęs.
■A l

•- 1
Šiomis dienomis išeis iš spau

dos .labai tinkamos ir naudin- ___________ _ _______________
gos brošiūrėles platinimui ren-1 ir linksmai jualeisti laikų. į-

IŲ 17 KUOPOS AB-,

Pėtnyčioj, Balandžio 19 dlę- 
nų Šv. Petro parapijos svetai
nėje 1 vai, po pietų bus gene- 
rališka Tepeticija veikalo “Iš 
Meilps..' Malonėkit visi artistai 
paskirtu laiku susirinkti. '

» < Valdyba.

- APSIDAnJNK!

■ JUOZO KAZroKONIO.bar- 
zdaskutykloję 4r kirpykloje 
(Batber ^hop) apdailina kieįr 
viena. Skuta, ir kerpa sulig- 
naujausios kirpimo mados ir 
kaip kas nori. ' v , 
•. r Turiu švarių pirmos klesęs 
pirtį ir galima išsimaudyti.

J* KAZIUKONIS,
242 W. Broadway; * v 

So.,Boston, IfeuflL .
*............................. /■ ■■ •■, ■■■-- - ■ -1 ■ ■■ ■■■■ -

PAVĄSARINIAI ir VASARI- >1 

NIAI DRABUŽIAI pasiuvami ge
riausia ir pigiausia tikpaa:

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

SUSIDARĖ PŲlKĮAUyttAS

* Cfambrijgę, ■- ’■ v. •
balandžio 14 dieną įpjaus/po f Lietuvių .Labdarystės Dr-ja 
pamaldų parapijinėje svetainė- ' , • 7
' ’ - . - - - 19,1918

LIETŲVIŲSALĖJKj 
Kamp. E ir Silver Sts., 

South Boston, Maus.
Balius prasidės'2 valandą po 

pietų ir trauksis iki vėlai nak- 
Į ties.I Gerbiamoji Tį^blifca.:—

Širdingai pzkvieČiame atsi- 
| lankyti ant ši&puikaus baliaus

Įžanga visai pigi. '
Užkvipta RENGiiJAI.
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; LIETU VIAI SMARKIAI
DIRBA TREČIOSIOS 

PASKOLOS NAUDAI.
‘Balandžio 15 dienų, panede- 

ir Ko Vakare Municipal Buil- 
ding’e prie East Broad way 
buvo So. Bostono ir Bostono 

* lietuviškų draugijų pirminin
kų ir sekretorių susirinkimas# 

. Suėjo’atstovai nuo kokių 19 ar 
A 20 draugijų ir plačiai apkalbė

ję Laisvės Paskolos reikalus, 
» ■ .. nutarė visu smarkumu prisidė

ti prie Laisvės Paskolos kam
panijos. JJraugijų pirmįmn- 

■ kai ir sekretoriai stengsis pa- 
J . raginti visas draugijas pirkti 

Liberty Bond’sus tajp-gi dau
gelis lietuvių eidami per ptu- 
bas„ skatins savo draugus ir 
pažįstamus prisidėti prie to vi
so judėjimo.

Šiame susirinkime išrinkta 
visiems Laisvės Paskolos rei
kalams tarp lietuvių tvarkyti( 
komisija iš sekančių ypatus 
Jonas E. Karosas,* Kazimieras 
Šidlauskas, Mikolas Venis, Jo
nas Vilkišius, Motiejus Žioba 
ir poni M. Ašmianskienė. Ko
misija trumpu laiku sudarys 
pienus milžiniškam So. Bos
tono ir apielinkes lietuvių 
mass-mitingui. •

Plačiau apie Laisvės Pasko
lų šiame susirinkime aiškino 
kleb. kun. Tarnas Žilinskas, pp.
J. A. Anderson, E. G. Lennon,
K. Šidlauskas, M. Venis, A. F. 
Kneižis, J. Pranaitis ir J. E. 
Karosas. Jonas .E. Karosas 
buvo susirinkimo vedėju.

Kad-visam darbui suteikus 
tvirtų pamatų iš susirinkusių 
dauguma užsirašė pirkti Li
berty Bonds’ų net už $2.000.- 
00 su viršum.

Iš tokio lietuvių pasekmin
go darbo tik pasidžiaugti rei
kia. Vardus dalyvavusių susi
rinkime ir pasižadėjusių pirk
ti Liberty Bond’sus paduosi
me “Darbininke” vėliau.

* _ ■ ---------------- ■

Liberty Loan. Naujojo An
glijoj per pirmų savaitę su
rinkta 24 nuoš. tos dalies, ku
ri jai buvo skirta, tai yra dar 
liko čia suskolinti $188.808.- 
000. Naujosios Anglijos Li- 
bertv Loan komiteto nariai iš*
visų jėgų darbuojasi, kad su
rinkti jai paskirtų dalį. Komi
tetas džiaugiasi, kad lietuviai 
darbuojasi dėl paskolos ir vili- 
si, jog tų reikalingų darbų tęs 
iki kampanijos pabaigos.

Y

■

V
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I
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Svaigalų auka. Panedėlio 
vakare lietuvis P. B. inėjo į So/ 
Bostono Savings Bankų. Pa
matė, jog žmogus pargriuvo. 
Trys banko darbininkai pribė
go. Vienas pauostęs burnų pa
juto svaigalų smarvę. Atvyko 
policija ir norėjo sužinoti jo 
gyvenamų vietų. Negalėjo iš
klausti, bet P. B. išgirdo su
šunkant ‘ ‘ leiskit... ” Suprato, 
jog lietuvis. Pasigėrėlį polici-

■ ja paėmė savo globon.
Balandžio 14 dienų Didžio

jo Liet. Kunigaikščio Keistu
čio Draugija laikė mėnesinį su
sirinkimų po numeriu 164 Ha
nover st., Boston’e.
Visųpirmiausia delegatai Mo

tiejus Versiackas, Vincentas 
Zaleckas ir Andrius Zaleckas. 
išdavė raportų iš Amerikos 
Lietuvių Visuotino Seimo. Ra
portų susirinkimas vienbalsiai 
priėmė.

Paskui buvo inešta suma
nymas pirkti Liberty Bond’sų. 
Paduota $300.00 ir $500.00. 
Nubalsuota vienbalsiai pirkti 
bond’sų už $500.00.

Išduota raportas atstovų da
lyvavusių ant susirinkimų ka
reivių globojimo reikalais. 
Kalbėjo tuo klausimu M. Ver
siackas, Povilas Rūkas ir V. 
Zaleckas. Raportas priimta ir 
ingaliota tie patys atstovai 
dirbti kareivių globojimo rei-

‘ kalais ir vienybės deeli.
D. L. K. Keistučio Draugi

ja puikiai gyvuoja. Patartina 
ir kitoms draugijoms imti pa
vyzdį iš šios draugijos.

J. Vinkevičius.

Paieškojimai
\ - ..MM,

Jeigu nęrite surasti savo gi- 
minės ar pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimą |

Jeigu norite kų nors greitai 
parduoti, paskelbk “Darbinin- 
ke.” Visus savo reikalavimus, 
tuojaus paskelbk “Darbinin
ke.” . '

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina: ,

Ųži vienų sykį.............-50c.
” du sykiu........75e. 
” tris sykius.........*. $1,0(1
” šešius'sykius... .$1.75 , 

. Pinigus siųskite iš kalno.-
“DARBININKAS,”

242 W. Broądway,, 
South Boston, Mass.

NAUJAUSIO IliZiDIMO
JžffirėuL >

"KATALIKU BAŽNYČIA .,

DEMOKRATIZMAS.” ,

Parašė KUN. T. ŽILINSKAS.

' ’ Kaina w7 50 centų.»• w 4
Skaityk ir kitam ^pasakyk a-' 

pię tų knygų, kuri ką tik išėjo iš4 
spaudom Joje plačiai? išdėstyta 
Katalikų Bažnyčios tvarka ir aiš
kūs atsakyinhi Katalikų Bažny
čios priešams ant jų užmetinSjimų 
ir visokių, prasimanymų.

Jų galima gauti pas autorių;
KUN. T. ŽILINSKU, 50 W. 6-th 

Str,, So. Boston, Mass.
Ir:

* ‘ DARBININKO ’ * knygyne, 242 
W. Broadway, So. Boston, Mass.

•T f

S. t. R. K. A. 21-mos KUO^ 
POS VAKARO PROG

RAMAS.
Balandžio 14 dienų S. L. B, 

K. A. 21-mos kp. .parengtame 

programe šios^patos:
Vakarų vedė p. J. Glinec- 

I kis ir aiškino apie Susivieniji’- 
mo svarbą ir naudą. Juozas i Pasiduos po 1 centą. 
Antanėlis padeklemavo gražias Jas šs ger&usia8 mūsą 
eiles ant. pijano paskambmo raSytojas ir žg,ovas dari)inin* 
p-le A. Klbunute. ■ . rpiknln
, Bf,tinai' turėtą užsisakyti
lys sulose Liet Vyčių 17 kuo- kiekviena LDS. k de/iš. 
pos artistai: Zofija Ghrkhute Iatinimo sav0 koIonijoje.
(Magde), Karolis Varliaus- Brošiurėl5s bus 4 ir 4
kas (Jurgis), Petras Miliau- j •
skus (Petras), Juozas Marke- si ktte tuojau3 ,
lionis (Ickus) Antanas Ben- gu „žsak ais ir ini ai 

>nk“h O™ kitę iš kalno. ®
Protasiute (Sore), Vince Lu- 
kauskaitė (Rožė). Veikalėlį “DARBININKAS," • 
artistai atliko gerai. Po vei-l 242 W. Broadway, 
kalo sulosimo sekė deklemaei-1 South Boston, Mass. Į 
jos, kurias dailiai pasakė An- 
tose Grabijoliutė ir Juozas Gri- ATSIŠAUKIMAS;
levičius. ' Lietuvių ^Lab. Draugystės

Susivienijimo svarbų pla- ©f Direktorių laikytame
čiai savo turiningoje prakalbo- susirinkime Balandžio 3, 1918 
je paaiškino kun. Juozas Do- nutarė turėti fėrus dienomis 
bužinskas. 10, U, I3 gegužio, 1918 ir iš-

Pranas Barauskas parodė į- rinko komisijų tų darbų atlik- 
domių štukų ir savo miklumu Ii- Todėl mes atsišaukiam į vi- 
visus patenkino. sus lietuvius Bostono ir apie-

Vakarų užbaigė prakalba linkių ir visas dr-jas, kad pa- 
p. Ant. F. Kneižis. aukotų kų tik gali, nors ir ma-

Žmoniij atsilankė į 400, vi- žiausia auka bus didelė ir pri- 
si likosi iš vakaro patenkinti, gelbės Labdarystės Draugijai.

Patartina S. L. R. K. A.,21 Visi žinote, kad sunku pripirk- 
kuopai dažniau pasirodyti su reikalingų daiktų dėl fėrų ir 
panašiais vakarais. Labd. Dr-jai toki parama labai

Narių prie kuopos prisirašė reikalinga. Todėl meldžiam vi- 
10 sus lietuvius, o ypač biznierius

Alena, neatsisakyti ir priduoti para- 
_________ mų Labd. Dr:jai. Priims salės 

_ ..___________ _ .. gaspadorius arba prižiūrėtojas,
Manjos Vaikelių Draugija peįras Rolis kuris visuomet y- L 

netrukus žada vėl surengti ra sa]ėje, galima priduoti ir 
gražų ir margų vakarėlį. fėrų rengėjams. Kiekvienas

Vasaros išvažiavimams no- aukautojas gaus paliudijimų ir J 
rimą šiek-tiek kapitalo susidė- aukotojų vardai bus garsinami 

laikraščiuose. Visiems auko- 
Alenute. tojams išanksto tariame ačiū 

fėrų rengėjai. Gaspadorius Mi- | 
CAMBRIDGE, MASS. kolas Gricius, 548 Fourth ^St., , 

Vietos Vyčių kuopa buvo kasierius Napoleonas Januška, Į | 
surengusi puikų vakarų balan- 3 Hatch st., sekr. N. Tuinyla, 
džio 14 dienų Nekalto Pras. 1626 Columbia Road St., Bos- 
Pan. Švč. parapijos svetainėje. t°n- 
Programas susidėjo iš dainų ir N. Januškas,
lošimo. . Tuimla.

Pono Jokūbo Varaičio veda- Į (Apgarsinimas)
mas Vveių kuopos choras dai- ; ■
liai sudainavo išpradžių “Vy- MENKAS MŪSŲ ŽMONIŲ 
čių Himnų,” “Motus, motu- GYVENIMAS,
šė,” “Oi tu jieva, jievužė.” Amerikonų gyvumas mažė- 
Toliaus sulošta “Piktoji Gud- Vyrai seniaus dirbdavo at- 
rvbė ” ir “ Gudrus Kvailys.’ ’ virame ore, maistas būdavo pa- 
Abu veikalėliu nusisekė. Prog- Pyasts« Šiandien 50 nuošimčių 
ramų užbaigė Vyčių choras dirba viduje, labai mažų tetu- 
šiomis dainomis: “Ant lauko P*1 išsimankštymų ir turi daug 
ežerėlis,” “Štai pavasaris,” maistingesnį valgį. _ y 
“Važiavau dienų,” “Sudiev Jeigu jūs norite būt tikrai 
Lietuva” ir “Tautos Him-1 veikas jūs privalote pagelbėt 
nas. ’ ’ savo viduriams ir žarnoms pra-

Už gražaus vakarėlio suren- salint visus pavojingus ele
ginių Cambridge Vyčiams rei- mentus ir ligų gimdančias kir
kia tarti ačiū ir palinkėti kuo- minaites, 
dažniausia panašių vakarų su- . Triner ’s American Elixir of 
rengti. Vietos jaunimų prie Bitter Wine yra gyduolė, Jru- 
darbštumo skatina kun. F. Juš- r^aS įtalpa, kartūs žiedai, šak- 
kaitis ir p. J. Varaitis. . I nis ir žievės svarbios medicino- 

Pelno iš vakaro .liks apie išvalo vidurius, juos
$40.00, kurie eis Nek, Pras. "Valiai užlaiko, gelbsti virinime 
Pan. Švč. parapijos naudai. maisto ir atgauna sveikų alkį. 

Kas. Pamink, kad Trinerio Li- 
_________ nimentas yra tikras daiktas 

reumatizmui, neuralgijai, strė- 
Amalgemųted Clothing Wor- skausmui, išsinarinimams, 

kers unijos rūbsiuviai pareika- nikstelėjimams, skaudantiems 
lavo nuo firmų 20 nuoš. nuo muskulams, sutinimams ir tt. 
dolerio uždarbio. Firmos pa- 35 jr aptiekose, per krasų 
siūlė 10 nuoš., ant ko darbinin- 45 jr 75c 
kai ir sutiko. Nuo balandžio Joseph Triner Company, 
1-mos dienos darbininkams tas Mfg. Chemists, 1333—1343 So. 
nuošimtis bus mokamas. Asliland avė., Chicagę, Hl.

“Vienybės Liet.” 13 num. (Apgarsinimas)
mačiau, kad Brooklyno lietu
viai kriaučiai sudarė bendrovę, 
kad po .kūrės Lietuvoje ištobu
linti rūbsiuvių amatų.

Būtų gerai ir čia tokių bend
rovę sudaryti. Reikia patiems 
apie tai. pasirūpinti, nes iš ki
tų nėra ko paramos tikėt ies. 
Tverkimės, broliai lietuviai, 
naudingo darbo.

Mylįs Lietuvų Siuvėjas.

a

__________ H
PHILADELPHIA, PA. V 

. ft

SIMON T. PAUETIS } 

ETUVIS ADVOKATAS £ 
Pabaigto Sj

tmfveritMo. , ** S 
USoUma varytim provn vimoto j 

toiomvoM. v
922 Land Tltle BulldJng, j i 

■Broad & Cbeatnut Bt ' į 
BKUi PH0WRi 'j

Offlao — Spruce 2290. ! * 
Namą — Tloga 4442 J. j • 

1212 W. ERIE AVĖ. I !

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir nusitrauk puse tuzino 
kabinGt ir gausi vieną dideli ar- 
tistiSkal padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to asu* 
to gali atsišaukti:

J. J. DRIZA,
500 So. tnd St., Pkttadelphta, Po.

Nusipirkmosties. 
Tai BUSI GRĮŽUSI 3į iidirte 
Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk‘veidą mosčia per kelli 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji moz> 
tis išima plętmus raudoniu, juo
dus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigu* 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS, 
P. O. Bos 36, Holdbrook, Mas»

TĖL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
OfitoAdyno* OydovfMklaa ligas
1-8 P. lf. 7-9 P.M. Priskiria Akiniu.

419 Boylston St., Boston, Mass.

PIRMO- KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broidwiy,So. Boston,Naša.

PRIE DORCHESTER BT.‘

Valaodoa 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 T*l- vakar*.

Nedfcliomirfl 
nuo 10 vai, ryta 
Iki 4 vai. vakar*.

i

l
Tai. So. Boa ton 270

DR. JOHN NacDONNELL, M. D.
Galinta tasikaUtti ir littttvisakai

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai. 

Po pietg 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Dr. Paul J. Jakmauh
f Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo2 iki8 popiet. Nuo7 iki 8 vakare

50 9 BROADWAY Cor. G ST. 80. BOSTON.
Te! 602 S. R

REIKALINGAS VARGONI
NINKAS, mokąs lenkiškai, mylįs 
jaunimą ir savo amatą. Algos $65 
ir ineigos. Bažnyčios * valyti ne
reikia. Kreiptis pas: KUN. J. MI- 
SIUS, Ellsworth, Pa.

PIRKITE TREČIOSIOS LAI
SVĖS PASKOLOS 

BOND’SUS,

. Padeškau Juozo Samuolio Su
valkų gub.i Svetošino valsčiaus, | 
PraŠčiūnij sodžiaus. Jeigu kas ži
note, malonėkite man pranešti ar
ba pats atsišaukite šiuo adresu:

Antanas Jakštys,
21 Congress Avė., Waterbury, Ct.

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

■ ,,, 
ŠV. BALTRAMIEJAUS DRAU
GIJOS VALDYBOS ADRESAI. 

WAUKEGAN, ILL.
PIRM. — A. Bakšis, 

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

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

1115 S. Victoria St., 
N. Chicago, 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. rast. — Juozas Aidikonis, 

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

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

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

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

Kasos globėjai:—
Antanas Andriliunas,

92 Tern St., Athol, Mass. 
Jonas Stanis,

Charles PI., Atrol, Mass.

SERGANTI

VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE! »

i

hington et. 

arti Boyls- 

ton st ant 

antri} lu

bų*

673 Was-

flekafituoa,Joni Hegzaminavimas nieko

kuri relka-

SURASTI.

valau-*

Su bent kokia chroniška/ nervą arba šiaip kokia Ilga, 
lauja Bpeclallsto. patarnavimo.
IEŠKOKITE PA0ELBOS TEN, KUR GALfiSITE JA 

Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos keliu.

Ofiso
dos:

9 vai. ryte iki
4 vai. po pie

tų. 
Vakarais.

nuo 6 vaL iki 
8 vai. 

Nedėliomis
10 vai. ryte 

iki 2 po pietų, 
jeigu Jąz čia gydy-

sltės. Geras Ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą 
fizišką stovį Ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tu Išgel
bės Jus nuo kančią ir kitur negero gydymo.

Daug metą praktikavęs. Paskiausieji Ir geriausieji gydymai— 
medlkalllki ir elektriSkl. Naujausi Ir geriausi prietaisai. Viskas 
kas geriausia sergantiems.

AR JUS KENČIATE.
Nuo silpną nervą, skaudančio nugarkaulio, uimiržlmo, nenor- 

mallo Širdies mušimo, silpną plaučlą, apsnūdimo, sunkaus jauti
me, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
sąnarlą, ulcerlo, žaizdą, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaus
mą viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktą liežuvį, 
konstipadja, reumatizmo skausmą arba spaugą? Ilą Ir daug kitu 
ligą, nuo kurią matosi pirmas p««sergėjlmas, nustoti sveikatą^RtJ 

tvirtumą aht visados.
AS gydžiau vyrus Ir moteris per daug metą. Vienas atsilanky

mas pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite, 
kad. ai pasiekiu tiek gerą pasekmių J trumpą laiką gydy
mo. Ai gydau tik tikrą priežastį Ilgos Ir silpnumai pranyks. Atsi
minkite, kad pasitarimas yra absollutlžkal veltui

Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Joms reikia gydytis. Užvil
kimas Ilgos yra pavojinga. Nei viena llgi4he stovi ilgai be veikimo. I

Dr J. H. KENEALY
673 WASHINGTON ST.

Antros durys nuo Gayety The atre, Boston, Mass. I

*

Dabar laikas pirkti
Lietuvių Darbininkų Kalendorių

ŠV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

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

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

I PROT. RAŠT. — Jonas Glineėkis,
282 Sllver Str.,. So. Boston, Mass.

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mene
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Balandžio 21 d. 
Viršminėta draugystė yra viena 
iš didžiausių ir teisingiausia aprū
pina savo narius.

—o
PIRKITE TREČIOSIOS LAI

SVĖS PASKOLOS 
BOND’SUS.

4

f

fa.

i

ateiti ir daugiau 
savim atsivesti.

i

V

“DARBININKAS,” 
South Boston, Mass.

PIRKITE TREČIOSIOS LAI
SVĖS PASKOLOS 

BOND’SUS.,

►

X

LrnwANiAN RC Alli ance of AStR

TURTAS VIRŠ $125,000.00

Apsidraudusiems nariams išmoka: .
PAŠALPOS• POMIRTINĖS: ’

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

Geriausio išdirbimo FONTA- 
NINĖS PLUNKSNOS su ka- 
bute ant kurios tautiškas ženk
las žirgvaikis parsiduoda 
‘‘Darbininko” krautuvėje.

Taip-gi turime įvairių rašo
mų daiktų, draugystėms kny
gų ir tt.

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

VALDYBOS ADRESAI.

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

VICE-PIRM. — Pranas Tulelkls,
. 130 Bowen St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Juozapus Vinkevičius, 
376 IV. Second St., S. Boston. Mass. 

FINANSŲ RAST. — St. Nofcjllfn, 
105 Silver st., S. Boston, Mass. 

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

MARŠALKA — Justinas Tulelkls, 
130 Bowen St., So, Boston, Mass. 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos

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

Bell Phone DIcldnwn 8995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Phihddphia, Pi.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 

Ofiso Valandas;
Nuo 9 rito iki 5 po pietų 

Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M, 
Nedalomi* iki 4 vu pilta.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am* 
žiaus.

Mėnesines duoklės sulyg metų laike įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 
. todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 

negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš* 
tį "Garsą” ir kitas poperas nariai gauna dykai.

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

Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira 
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją šutvė* 
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:

P. MULEVIČIUS
4SS GRANO ST., Sta. W, JBROOKLTlį, K.
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