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Visi į Parodą
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Mūšiai greit atsinaujinsią.
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True translation filed wlth thė post- 
master at Boston, Mass. on April 24, 
1918, as required by the act of October 
6. 19J 7.
GAL STOS KARĖN HOLAN- 

DIJA URUGVAI IR 
ARGENTINA. .

Eina gandai, jog santikiai 
tarp Hplandijos ir Vokietijos 
intempti; kad Vokietija jau 
pasiuntus Holandijai ultimatu
mą reikalaudama, kadi Holan- 
dija sutiktų leisti gabenti ne
tik civilius daiktus ir smėlį ir 
žvyrą, bet nori, kad. Holan- 
dija duotų savo geležinkeliais 
ir kanalais vokiečiams gabenti 
ir karinius daiktus. Holandi- 
joj esanti tokia opinija, jog 
nusileidimas vokiečiams reikš
tų atsižadėjimą neutraliteto.

Iš Vokietijos ateina žinios, 
skelbiančios, jog vokiškieji lai
kraščiai rengia žmones prie 
paskelbimo prieš Vokietiją ka
rės Argentinos ir Urugvajaus.
_ KARĖS LAUKE RAMU.

Visu karės frontu apsimalši- 
nimas, užstojęs pereitą ket- 
vergą, ligšiol tebsitęsia. Tik 
eina artilerijos veikimas ir šen 
ten smulkios atakos. Vokiečių 
armotos daugiausia ’ veikia 
prieš Ypres, Kemmel ir Niepp11 
mišką. Į tas vietas daugybes’ 
•labai eksplioduojančios me
džiagos ir garinių bombų mes
ta.

*
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Bolševikų valdžia 
arti bankruto.

Lenkai blogi politikieriai
* BOLŠEVIKŲ DIENOS 

SUSKAITYTOS.

Nesenai Viennoj, Austrijos 
sostinėj buvo Bulgarijos pre- 
mieras Radoslavov ir išreiškė 
ypatingų dalykų. Sakė, jog bol
ševikų dienos suskaitytos, bet 
patėmijo, jog teutonų talki
ninkai- visai nesirūpina sustab
dyti Rusijoj anarchiją. Sakė: 
“Juo silpnesnis bus buvusis 
Rusijos milžinas, milžinas, 
kurs taip sunkiai pirmiau mus 
slėgė, tuo geriau bus mums 
ateityje. Didžiulė "Tederativė 
Rusijos respublika gal būt bū
tų pavojingesnė savo kaimy
nams, negu cariškoji Rusija. 
Todėl tegu Rusijoj didinasi- 
anarcliija ir giliau įleidžia šak
nis. Reikia, vienok, pripa
žinti, jog bolševikams dar 
nepasisekė galutinai sugriauti 
Rusijos ir tas jiems nepavyks 
padaryti ateityje.”

Lenkai negudrūs.
Toliau premieras 

apie lenkus. Sakė:
“Aš laikau lenkus negud

riais. Jų valstybė tik tveriasi. 
Vokiečių ir austro-verigrų ka
riuomenės tebėra jų žemėj. 
Lenkijos iivprigulmyhū nėra 
dar užtikrinta ir nėra galuti
nas faktas. Lenkai, kuriems 
laisvės diena švinta po šimtme
čio vergavimo, kurie stovi ar- t
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Maskvoje bolševiku valdžia 
naikino anarchistus. Buvo už
čiupus jų organizacijų. Buvo 
susireniimij-ir 100 buvo sužeis
ta arba užmušta, *'

paskolų. 
000.000

Prez. 
kuriuo 
sabotožninkai.

Jei nori turėti tyrą protą 
ir sveiką kūną, tai vengk vi
sokių svaigalų.'

— Sydney Smith. >

užsiminė Į ležinkelių viorsto

naktį. Dieną šitoks iššovimas parodytų tik debesį dūmų ir i 
daugiau nieko. 7Naktį-gi padaro nepaprasčiausią reginį. .

n

t

Į šiaurę nuo Albert anglai 
pa'darė mažą ataką ir pagerino 
savo poziciją, paėmė keletą 
priešininkų nelaisvėn ir taip-gi 
paėmė nelaišvių ties Robecą ir 
Wytschaete. Vokiečių atakos 
prieš francūzus tarp Lassinny 
ir Noyon atmuštos.

Nors dabar .baisiosios atakom 
apsistojo, bet talkininkų va
dai spėja, jog netrukus vokie
čiai išnaujo darys smarkiausi;;, 
ataką, kad prasimušti per li
niją. Todėl talkininkų vadai 
budi ir sustiprino visur, kur 
tik tikimasi vokiečių užpuoli 
mo. Anglų ir francūzų karei
viai kantriai laukia vokiečių 
antpuolių jr tikisi, kad viso 
kios priešininkų pastangos nu
eis niekais.

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

UŽPUOLĖ SUBMARINŲ 
STOTĮ.

London, bal. 23. — Šiandie 
Anglijos laivyno jėgos buvo 
užpuolę vokiečių submarinų 
stotis Ostend ir Zeebrugge. A- 
pie tai admiralitetas paskelbė.

Penki seni skraiduoliai, ce
mento priliuoduoti, buvo už
varyti ant kranto, susprogdin
ti ir apleisti. Tie laivai turė
jo užblokuoti ineigą į kanalą.

Admiralitetas praneša, sulyg 
nepilnų žinių užpuolimą esą 
galima rokuoti nusisekusiu.

! ti išsipildymo savo tautiškų 
j troškimų, privalo nestatyti 
pavojun tą išsipildymą perdi- 
deliais reikalavimais. Jie tu
rėtų būti kuklesni ir diploma
tiškesni, Nėra gera taktika 
reikalauti viską iškarto. ’ ’

Toliau sakė, jog taika įvyk
sianti greit. Sakė, jog vary- 
masis prie taikos bus iš Italijos 
pusės.

• v

BOLŠEVIKŲ BANKROTAS

Maskva, bal. 16. — Bolševikų 
valdžios finansų ministeris Gu- 
kovski, raportuodamas Darbi
ninkų ir Kareivių pildomajam 
komitetui, paaiškino apie ša
lies stovį. Pranešė, jog pus
metinių išlaidų bus $20.000.000 
000. O ineigų sulvg jo apro- 
kavimo busią tik $1.650..000. 
000. Iš niekūr kitur ineigų 
nebus.

Geležinkeliai tavorų gabe
na 70 nuoš. mažiau,- negu pir
miau. Seniau užlaikymui ge-

> a Išeidavo 
$5.800, o dabar $60.000. Sor- 
movo' lokomotyvų dirbtuvėse 
pirmiau lokomotyvų išdirbda
vo po 18 dienoj, dabar tik po 2.

leidžiamas į< Passaic upę. Apa-Coyote,

J

as Coyote, 
čioj parodoma cementinis laiv as Faith Redwo<^r City, Cal.

■A

onai neleidžia lietuvių 
tremtimų^TLietuvą.

!i

• v

TRYS GUBERNIJOS PILNOS 
TREMTINIŲ.

Maskva, bal. 14 — Cicenn iš
naujo pasiuntė bevėliu teleg
rafu į Berliną prašymą, kad 
vokiečių valdžia pavelytų 
tremtiniams, dabar susirinku
siems Vitebsko, Mohi-levo ir 
Smolensko gubernijose, grįšti 
į Lietuvą ir Lenkija, dabar vo
kiečių valdomas. Į pirmą 
prašymą nebuvo atsakymo. 
Dabar minėtose gubernijose y- 
ra keletas šimtų tūkstančių 
tremtinių ir tas skaičius nuo- 
latai auga. Visi be galo ken
čia dėl stokos maisto, pastogės 
ir kitų patogumų.

Nekanta yra prakeikimas 
kiekvieno amžiaus ir kiekvie- i benęs kavą iš pietinės Ameri- 
nos valstybės. — Dr. Davies kos, užėjo ant seklumos.

čia parodoma Francijos didžiule anuota tuoj po iššovimo A
. —w A > 4 v . ‘ « <■ . . «« ____ •__  t i

Trne translation filed with the post
ai a ste r at Boston, Mass. on April 24, 
1918, as reąuiretl by the act of October 

rt 1917

ŽUVO XI ARŠU S VOKIEČIŲ 
MAKŪNAS. .

London, bal. 22. —Baronas von 
Richtliofen, garsusis lakūnas 
vokiečių armijoj^ žuvo nedė- 
lioj mūšyje padangėse virš 
Somme upės. Tokia žinia a- 
tėjo šį popietį. Jis bus talki- 
ninkų laidojamas su pridera
momis ceramonijomis.

Popiežiui pasidarbavus,' vo
kiečių valdžia pasižadėjo dau
giau neimti varpų iš Belgijos 
bažnyčių.

-------- o— -
Švedijos laivas Anglia, ga-

I True translatlon filed with_the post- 
master at Boston, Mass. on April 24, 
1918, as required by the, act of October 
6. 1917.

VERČIA HOLANDIJĄ 
KARĖN.

London, bal. 22. — Berline 
pradėjo virti politikos katilas, 
kad įtraukti Holandiją karėn. 
Taip skelbia telegrama laikraš
čiui Dailv Telegraph.

Smulkmenos apie tai kokiuo 
būdu Vokietija ketina versti 
Holandiją karėn, nesužinota. 
Bet sužinota tas, jog begyje 
sekančių keletos savaičių Ho- 
landų tauta bus kebliausiame 
padėjime, kokiame nebuvo nuo 
karės pradžnos.

----- o------
SMULKMENOS.

Bolševikų valdžia nuskyrė 
Joffe ambasadorium į Berliną. 
Vokiečių valdžia į Maskvą 
siunčia savo ambasadorių gra
fą von Mirbacli.

Berlino laikraščiai skelbia, 
jog liberalų partijos vadai te
legramų prašė kaizerio priimti 
vainikų Estonijos ir Livonijos.

------o------
Vokietijoj dabar varoma a- 

itacija už aštuntų karinę 
jau surinko $14.550. 

markių.
------o------

Wilson pasirašė biliu, 
skaudžiai baudžiami

J. s.

Parduokite man Rusiškus Pinigus
r

Užmokėsiu pagal augščiausi dienos kursą
»

Jeigu laikysite pas savę, už juos ir cento negaasit 
Kreipkitės ypatiškai -- laiškŲ rieatsakinėsiu.

BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS
111 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

VISIEMS IR KIEKVIENAM.

Išdirbinių Paroda užsidaro subatoj, balandžio 27 d. Tai 
bus gražiausia parodos diena. Salė bus atidaryta tuoj po pie
tų 1 vai. Geriausia proga kitų kolonijų 'lietuviams aplankyti 
parodą tą dieną.

» Seredoj, bal.- 24 d. indomus programas ir prakalbos apie 
daile ir parodas.

Ketverge ir pėtnyčioj salė atdara publikai.
Visi atsilankiusieji panedejyje ir utarninke gėrėjosi išsta

tytais daiktais ir salės išpuošimu. Dar neatislankiusieji būti
nai tą padarykite.

Nedėlios vakare, bal. 28 d. bus didžiulė pramoga, vaidini
mas veikalo “IŠ MEILĖS” ir kitokie pamarginimai. Pramo
ga rengiama L. Vyčių 17 kp.

Į parodą ir pramogas visi ir kiekvienas kviečiami atsilan
kyti.

PASMERKĖ BOLŠEVIKUS.

London. — Gruzinų vaizbū
nas D. Shambashidze pasakė:

Užkaukazyje respublika, gu
linti tarp juodųjų ir Kaspijaus 
jūrių su sostine Tiflisu, turi a- 
pie 8.000.000 gyventojų. Bolše
vikai su ja išdavikiškai pasi
elgė, sutikdami Lietuviškoj 
Brastoj atiduoti Turkijai Kar
šo ir Batumo gubernijas, su 
svarbiu prie Juodųjų jūriųs 
miestu Batumu.

• k

taikos' 
daryti tą išdavikišką žingsnį ir 
dabar Užkaukazinė respublika 
kariauja prieš Turkiją, kurios 
armija, vokiečių vedama jau 
paėmė svarbią Batumo tvirto
vę ir dabar eina Karšo linkui.

PRAGYVENIMAS PASI- 
DVIGUBINO.

.*. Suv. Valstijų valdiški tyri
nėjimai parodė, jog šioje šaly
je pragyvenimas pasidvigubi- 
no nuo 1900 m. . Dabar idant 
darbininkas su šeimyna vidu
tiniškai galėtu pragyventi tu
ri gauti per metus apie $1.500.

Su v. Valstijų senate inešta 
rezoliucija, raginanti Su v. 
Valstijas paskelbti karę prieš 
Turkiją ir Bulgariją.

Vokiečiai sušaudė 14 belgų, 
tarpe kurių buvo vienas kuni
gas ir vįena vienuolė. Kalti
nami šnipinėjime.

--------o--------
Gen. Ludendorf liepė nusto

ti darvti masines atakas, nes 
dėlto esti begaliniai nuosto
liai.

Tennessee valstijoj žuvo la
kūnas. Paterson. Buvo iškilęs 
1.000 pėdų į padanges ir krito.
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RINKIMAI DANIJOJ.

Utarninke buvo rinkimai j 
Danijos parlamentų atstovų. 
Liberalų išrinkta 68, socijalis
tų 39, radikalų 32. Šiose rin
kimuose pirmu kartu balsavo 
ir moterys.

■ ’>

j

IŠNAUJO KVIES PRIE 
TAIKOS.

Vokiečių laikraštis Muenicho 
Neueste Nachrichten skelbia, 
jog netrukus popiežius išnaujo 

Z.,. -

/ j
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LAWRENCE, MASS.

Bus tas, ko niekuomet nebuvo.

Ateinančią nedėlią, bal. 28 
d. vakare R.-K. pobažnytineje 
salėje bus moksliška prelekcija 
su įvairiais baidymais. Ban
dymai daugeliui gal išrodys 
monai, štukos, bet iš teisybės 
tai bus moksliški bandymai.

Šioje kolonijoje jau yra bu
vę visokiausių prakalbų, apie 
visokiausius dalykus, buvo jau 
visokiausių pramogų, bet tokio 
dalyko, kaip kad bus minėtą 
vakarą, tai dar nėra buvę.

Ateikite visi, o išgirsite to, 
ko negirdėjote, sužinosite tą, 
ko nežinojote, pamatysite tą, 
ko nematėte.

Rengėjai.

1

i
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BROOKLYN, N. Y. 
Svarbus susirinkimas.

T. Fondo 13 skyriaus susi
rinkimas bus pėtnyčioj bal. 26 
d*. 7:30 vai. vak. Kar. Aniolų 
Salėje. Medžiami visi nariai 
šin susirinkiman atsilankyti.

•»

; C. BROOKLYN, N. Y.
Pramoga.

L. Vyčių 49 kp. buvo besi
rengianti turėti pramogą bal. 
21 d., bet tks tapo atidėta ant 
sekančios subatos bal 27. Pra
džia 6:30 vai. vak. Visi kvie
čiami atsilankyti.
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Hm ii So. Borton’o ūtarntakaii, ir robatanM.
Am. Lietuvių RymoKataliką iv. Juoeepo 

Darbininkų Mnsfk.
••D A R B I M III A 8" 

(The Worke*)
The Lithuanian tri-weekly paper.

Ppblished every Tuesday, Thuruday, and Saturday by St 
Joeeph’s Lithuanian R.-C. Asaociation of Labor. 
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IŠDEBATUOTI KLAUSIMAI

Du klausimu yra jau pilnai 
išdehatuoti. Tuodu klausimu 
yra tai priverstinas įvedimas 
blaivybės ir suteikimas mote
rims lygių teisių. Dėl tų klau
simų ginčų, debatų, diskusijų 
buvo begalės. Teisybė dar ir 
dabar tūli tebsvarsto tuos 
klausimus. Bet visuomenėj jau 
aiškiai išsidirbo opinija už į- 
vedimų blaivybės ir už suteiki
mų moterims balsavimo teisių. 
Dėl įgyvendinimo šitų princi
pų Amerike daroma paskutinės 
pastangos. Už metų, kitų tie 
principai bus pilnai įkūnyti.

Kuomet kova dėl tų prin
cipų pasibaigs, kuomet jie bus 
įgyvendinti, kuome,t bravorai 
ir karčiamos bus uždarytos, o 
moterys balsuos ir bus renka
mos į visokius urėdus, tai su
prantama neseks palaimos am
žius.

Paprasta blaivybė dar daug 
nereiškia, nors teisybė girtuo
klis nuo blaivininko skiriasi, 
kaip šviesa nuo tamsos. Vie
nok, reikia žinoti, jog plika 
blaivybė vis-gi nedaug tereiš
kia. Turkai pagal savo tiky
bos reikalavimo yra blaivinin
kai, o kų gero jie atliko per 
ištisų tūkstantmetį. Kultūroj 
apšvietoj ne kiek tepažengė 
per ištisų tūkstantmetį, o savo 
žiaurumais pagarsėjo visame 
pasaulyje. ...

Balsavimo teisė moterims y- 
ra tik įrankiu, kurį visaip ga
lima pavartoti, kaip ir kitų 
kokį įrankį. Galima sunaudo
ti geram ir blogam tikslui. 
Balsuotojoms stovi prieš akis 
ne privilegija balsuoti, o pa
reiga.

Idetuvoje reikia tikėtis mo
terys turės balsavimo teisę. 
Tik jei nelaimingai išsiristų 
mūsų tėvynės likimas ir liktų 
surišta su Vokietija, tąi nuo 
Vokietijos gali daug kas prigu
lėti, taip-gi gali prigulėti ir 
gavimas balsavimo teisės. Su- 
grįžusios lietuvės iš Amerikos 
tėvynėn privalo būti prisiren
gę prie balsavimo pareigos. 
Katalikės turi laikyti už svar
biausių pareigų balsuoti visuo
met už krikščionių demokratų 
kandidatus. Esame nesenai iš- 
rodę, kaip atsitinka, kur ka
talikai nepildo savo pareigos, 
nebalsuodami. Nurodėme, kaip 

.. per katalikų nebalsavimų 
Francijoj valdžia pakliuvo į 
masonų, socijalistų, liberalų 
rankas ir kaip suvaržė Bažny
čių.

KAS KALTAS.
“Lietuva” sušuko: “Patys 

pasipjaukim — mažai, kad) ki
ti pjauna.” Paskui sako, jog 
jai tekę girdėti, kad “The In- 
dependent” dėl straipsnio 
‘ ‘ Lietuvos Atgimiiųas ’ ’ gavus 
laiškų nuo visų trijų srovių su 
užsipuldinėjimais ant hutų 
dviejų.

Po to nurodo, jog svetimtau
čiai iš tokių laiškų gali pama
nyti, j°g lietuviai tai tik ra
guočių būrys neužsipelnąs ne- 
prigulmybės.

Mums-gi teko sužinoti, jog 
“The Independento” redak
torius apie sroves paėmė in 
substance iš Šliupo pamfleto: 
“Lithuania in Retrospėct and 
Prospect,” išileisto A.L. Spau
dos Dr-jos.

Todėl visi tautininkai turi 
sujusti ir sudeginti minėtų 
Šliupo šlamštų, kad jis dau
giau neklaidintų svetimtaučių. 
Savo-gi tėtušį Šliupų tegu pra
šalina nuo visuomeniško ir tau
tiško veikimo, nes jis yra ‘ ‘ ra- 
guočiausias” ir tėvas visų lie
tuviškųjų raguočių.

vo

KADA TEPAMATĖ.
“Tėvynė” visuomet kinka- 
socijalistams ir visuomet 

šmeižė katalikus, nors organi
zacijoj, kuriai “Tėvynė” or- 
ganauja, socijalistų tik sau- 
jalė tėra, o katalikai gal di
desnę jos dalį sudaro. Tokios 
politikos vaisiai dabar pasiro
dė, kai prasidėjo skirimas kan
didatų į viršininkus. Ir visų er- 
m y eterį sukėlė ne šmeižiamieji 
<atalikai, bet glostytieji soci- 
jalistai, kurie “Įvairiais pseu
donimais dangstydamiesi, pil
nomis saujomis drabsto purvus 
Į SLA. Centro Sekretorių ir į 
4 4 Tėvynės ’ ’ redaktorių. ’? Mat 
soeijalistai užsimanė į tos or
ganizacijos viršininkus pasta
tyti savo kandidatus. Tas ne- 
dyvai, juk soeijalistai nebūtų 
socijalistais, jei jie per fas et 
n etas nesibruktų į bosavimą, 
kur šiokia tokia proga yra. Tai 
dabar “Tėvynė” žino, jog sa
vo antyje gyvatę priglaudė.

-j
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Blaivybė deda malkas ugnin, 
miltus maišan ir duonkubiliu, 
pinigus mašnon, kreditų į ša
lį, pasitenkinimų į namus, dra
bužius ant pečių ir spėkų kū- 
nan. — Franklin.

—-o-----
Blaivybę aš laikau pamatu 

visokiai socijaliai ir politiškai 
reformai. — Cobden.

——O-----
Kur viepatauja blaivybė,, tai 

ten ir apšvietą gali skleisti; 
kur nėra blaivybės, ten nei ap- 
svietos negali būti.

— Horace Manu.
----- o----- -

Gražios moterys be religijos 
yra kaip gėlės be kvapsnio.

— Heinrdich Heine.
------ o—

Vyrai yra moterų, žaislai; 
moteris yra velnio žaislas,

< Victof Hugo.

Vyrai daugiausia skiriasi 
viens nuo kito, kaip dangus 
nuo žemės; bet moterys ge
riausios ir blogiausios skiriasi, 
kaip dangus ir pragaras.

— Tennyson.
------o-----

Moterys mato nežiūrėdamos; 
jų vyrai dažnai žiūri ir nema
to. — Louis Desnoyeas.

------o-----
Visų gerųjų darbų pradžio-. 

je yra moteris. — Lamartine.

Nepasiduok piktui, bet pik
tą, pergalėk geru.

— šventraštis.
-------o------

Kiekvienas neteisingas žmo
gus pridaro begales pikto.

— Carlyle.

Menkiausieji žmonės labiau
sia linkę niekinti kitus. Jiems 
negresia atmonijiinas ir jie ne
turi vilties kitaip pakelti sa
ve, kaip tik pažemindami ki
tus. Hazlitt.

DELKO KOVOJAME DĖL 
LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBES.
‘Lietuvos gerovė, Lietuvos 

launė verčiamwxdkatati ir
kovoti, kad Lietuva butų’ ne
priklausoma, ir tik Lietuvai 
esant nepriklausomai galime 
susilaukti šviesios savo atei
ties.

„ Pažiūrėkime, kas Lietuvoje 
dėjos po Rusijos ir’Vokietijos 
jungu. Imkime mūsų ūkį. 
Panaikino vyriausybė baudžia
vų ir tai jų panaikino vaduo- 
dainosi ne valstiečių reikalais. 
Bijojo, kad valstiečiai nesiu- 
kiltų ir nenuverstų valdžios. 
Be to Lietuvoje rūpėjo lenkus 
ponus, maištus kėlusius, pa
bausti ir įgyti valstiečių pa
lankumo. Bet tuo žygiu Ru
sijos vyriausybė žemės klausi
mo Lietuvoje neišrišoį kaip jo 
neišrišo ir Rusijoje. Lietuvoje 
dar ji paliko, servitutus, kurie 
buvo amžiujl vaidų priežastis 
valstiečių ir dvarininkų tarpe, 
ir galų gale vis valstiečiai pa
silikdavo nuskriausti.

Jei dar tuojau po baudžia
vos panaikinimo žemės bado 
mums nebuvo, tai toliau vis 
labiau mažažemiai ir bežemiai 
ieškojo žemės pirkti- ir kaina 
jos kilo. Lietuviai, negauda
mi žemės pirkti Lietuvoje ir 
nenorėdami rusams tarnauti, 
plaukė į Amerikų darbo ir duo
nos ieškoti ir net į Rusiją.

Tuo tarpu žemės yra ir bu
vo lietuviams Lietuvoje perpil- 
nai. Bet Rusijos valstiečių 
bankai pirkdavo dvarus iš len
kų dvarininkų ir labai lengvo
mis sąlygomis dalindavo dva
rų žemes rusams ateiviams iš 
Rusijos gilumos. Lietuviams 
gi, jei ir tekdavo kiek, tai tie 
dvarų dirvonai ir pelkės ar 
smiltynai, kurių rusai jokiu 
būdu neimdavo. Be to ru
sams kolonistams mūsų pini
gais, mokesčiais išluptais, sta
tydavo cerkves, mokyklas. Jie 
gaudavo trioboms girios ir tai 
po keletą kartų, kadangi daž
nai gautuosius medžius parda
vę pragerdavo pinigus ir vėl jų 
reikalaudavo. Gaudavo jie ū- 
kio įrankius dovanai ir viso
kius kitus palengvinimus.

Kadangi pas mus į Lietuvą 
atvykdavo blogiausias rusų 
gaivalas, tai prasiplatindavo 
Lietuvoje vagių ir žmogžudžių 
skaičius. Be to rusai, neti
kusiai ūkininkaudami, mažino 
šalies turtą.

Gali man šiandien kiekvie
nas atsakyti, kad taip buvo 
carams valdant; dabar jau to 
nebus, rusų kolonistų . mums 
jau daugiau nesiųs. Bet gyve
nimas rodo, kad ir dabartinės 
rusų net kairiosios partijos ga
landa dantį mūsų žemes skait- 
iuodamos. Ūkininkų suvažia
vime tai pasirodė. Mūsų že
mių niekas, net rusas, nei 
vokietis mums neatims tik ta
da, kada mes turėsime Lietu
vą nepriklausomą. Tada pa
tys tvarkysime savo šalį ir 
nieks neturės tiesos mums jo- 
<ios skriaudos daryti. Kitaip 
niekaip neatsiginsime nei vie
nų, nei kitų,, kadangi vokie
čiams ir rusams stinga žemės, 
o mums josios yra daug, nes 
gyventojų palyginamai — ma
ža.

Rusų vyriausybė, baudžiavą 
panaikinus, nė piršto neprisi
dėjo, kad» kiltų Lietuvos ūkis. 
Nei ūkio mokyklų, nei agrono
mų, nei pagerintų gyvulių 
veislių, nei stočių bandymams, 
nei gerų kelių mes neturėjome. 
Paskyrė pirmutiniais metais 
vyriausybė agronomų, bet ru
sų, kuriems nei Lietuvos ūkis 
rūpėjo, nei galėjo susikalbėti 
su lietuviais. Kauno gub. bu
vo vyriausybės ' paskirtas lie
tuvis agronomas, bet kada jo 
paskaitų klausyti susirinkdavo 
žmonių daugybės, išsigando 
rusų vyriausybė ir tuojau per
kėlė jį kitur. Jei vyriausybė 
paskutiniais metais ir sušelp
davo ūkio draugijas, kurių 
darbo dirva apimdavo visą 
guberniją, trimis-penkiais tūk
stančiais rublių,' tai buvo la
šas jūrose ir jokios įtakos į ū-

jų neuare. * •. >
Įsikūrus naujai valdžiai Ru

sijoje, „ ar galima ko tikėtis 
geresnio. Koį kas to nema
tyti, ypač kada girdime,į kad 
rusų: valstiečiai muša agrono
mus, veja juos iŠ kaimų. 'Ma
tyti,. kad rusams daug reikės 
šviestis. Jie turi pradėti mo- 
kfelą raide . a,” o mes jau įsi
varėme į abėcėlės pusę; ar jie 
supras ir norės padėti mums 
mokytis toliau, ar nelieps 
laukti, kol pasivys mus.

Tuo tarpu mes ir prie seno
sios vyriausybės patys ūkiu 
stropiai rūpinomės, ‘ patys lai
kėme agronomus, • patys ren
gėmės įkurti ūkio mokyklų, 
steigėme ūkio draugijų.

J eigų, neturėdami * laisvės, 
mes žengėme pirmyn, tai bū
dami laisvi, Lietuvos vyriau
sybės padedami, greitai pavy
tume vokiečių ir danų ūkinin
kus. Kaip 'mums pavojinga,- 
jeigu tamsesnė tauta — rusai 
— mus šviesesnius valdys, nes 
ne pirmyn mes eisime, tik at
gal; taiį lygiai pavojinga 
mums, jeigu kultūringi vokie
čiai paimtų mus .tamsesnius į 
savo rankas. Tuomet jie nepo- 
ilgam pilnai mus pavergtų.

Senoji vyriausybė visiškai 
nesirūpino pakelti mūsų šalyje 
pramonės, kartu stengėsi įvai
riais būdais palaikyti fabrikus 
Rusijoje. Mes tad turėjome 
viskų pirkti iš Rusijos, bran
giai mokėti ir duoti daug pel
no rusams. Palaikyti savo 
fabrikams vyriausybė apkrovė 
muitais prekes, gabenamas iš 
užsienių. Jeigu rusams tai 
daug naudos duodavo, tai 
mums lietuviams skriauda dėl 
to buvo. Mes turėjome pirkti 
prekes iš rusų fabrikų, bran
giai mokėti netikusioms pre
kėms ir pigįai parduoti savo 
javus ir gyvulius. Kaip rusai, 
norėdami palaikyti savo fabri
kus, imdavo muitų nuo Vokie
tijos ir kitų valstybių prekių, 
taip ir kitos valstybės atsily- 
ginadvo: ėmė muitus ir nuo 
mūsų javų ir gyvulių.

Prie naujos valdžios ar ga
li būti geriau? Mano nuomo
ne, dar tik blogiau, nes rusų 
pramonė dar labiau iširs. Ru
sijos valdžia, kokia nebus to
liau, vis rūpinsis daugiau Ru
sijos reikalais, kaip Lietuvos, 
ir mes vis būsime skriaudžia
mi, jeigu neiškovosime sau 
nepriklausomybės.. Tik tada 
mes galėsime taip tvarkytis, 
kaip mūsų šaliai geriau tinka 
ir naudingiau yra, kada nie
kam nepriklausysime.

Kad nerūpi dabartinei vy
riausybei mūsų vargai, tai 
matyti iš visa ko. Sako, pa- 
vvzdin, reikia daryti taikų be 
aneksijų ir kontribucijų. Bel
gija pradėjo rėkti, kaip -tai, 
girdi, be kontribucijų, mūsų 
šalis išgriauta, sunaikinta, 
vokiečiai plėšė iš mūsų pinigus 
fr mums nebus atlyginama. 
Tada rusų demokratija taikos 
sąlygose mini, kad belgams 
mokės visos valstybės. Bet 
kas mokės Lietuvai nuostolius, 
kas atstatys Lietuvų, tai ru
sų vyriausybei nerūpi. Jeigu 
gi būtų Lietuva nepriklauso
ma, kaip Belgija, reikėtų 
skaitytis visoms valstybėms ir 
atlyginti. Kas tai yra būti 
savos motinos —savo vyriau
sybės globoje, o kas tai būti 
pamotes verguvėje? 1

Prie senosios valdžios mūšų 
šalis buvo rusams gera melžia- 
jna karvė, kurių blogai maiti
no, o tik pieno reikalavo. Ru
sai ėmė geras algas, lupo ky
šius ir krovė vis mokesčiais. 
Rusijoje žiūrėk per apsileidi
mą badas, reikia šelpti, netu
ri iš ko ūkininkai mokesčių 
mokėti. Valdžia dovanoja 
jiems., o mes mokame ir savo, 
it jų neišmokėtus, - ir dar rei
kia badaujančius šelpti. Rusi
ja sėmė ir sėmė , iš mūsų aruo
do, tik įpilti į jį niekados ne
mąstė; vis stiprino tusus.

Jeigu taip semiant dar turė
jome, tai tik dėl savo darb- 
itunib, dėl savo rūpestingumo.

ieškojo, kajj> viską išsemti. 
Suprantama, kaip sunku gy
venti buVo Lietuvai Jeigu pa^ 
tevis savu gimines šelps, įaL 
sys jų trobas, mokče skolas, 
štai posūniams maža kas liks, 
arba ir nieko. ,

Jeigu Lietuva’ bus nepriklau
soma, tai mūsų kiekvienas mo
kesčių skatikas liks mums, bus 
sunaudojajnas mums, bus tais 
pinigais kuriamos mokyklos, 
taisomi ir tiesiami nauji ke
liai ne kur Sibire, bet Lietu
voje* Nepriklausomoje Lie
tuvoje'mes patys sau reikale 
ąpsi’dėsime mokesčiais, o ne 
mus apdęs rusai arba vokie
čiai. Sakysite, plėšė mus lie
tuvius caro valdžia, bet dabar
tinė ar kita kokia bus jau ne
plėš, bus teisingesnė. Sunku 
tikėti.

Dabar jau ką taip mokesčiai 
padidėjo,; atsirado begalės ko
mitetų ir atstovų, kurie jokios 
Rusijai naudos neduoda, tikri 
yra dykaduoniai. Dabar Ru
sijoje taip reikalingi pinigai, 
kad net mes tremtiniai moka
me mokesčiais jiems algas. Po 
karei mokesčiai bus trigubi ir 
žinoma mums lietuviams krau
tų nesigailėdami. Jiems ne 
galvoje būtų, kad mūsų ūki
ninkai duonos kąsnį pelno kru
vinu prakaitu, kad mūsų ša
lis išnaikinta. Mūsų astovų 
būtų Rusijos parlamente kokia 
40 žmonių, o prieš juos arti 
tūkstančio rusų; ką tu jiems 
padarysi, nubalsuos ir mokėk. 

Dabar pažiūrėkime mokyk
lų. Žinome kaip buvo, o kaip 
bus? Gali būti geriau, bet 
gali pasilikti po senovei. Bu
vo ūkininkų atstovų ir moky
tojų viename mieste susivažia
vimas. Rėkte rėkė jie, kad 
turi būti tik viena rusų moky
kla ir ten, kur žmonės ir rei
kalavo lietuvio mokytojo, kur 
vaikai mokykloje visi lietuviai, 
paskyrė mokytoją rusą. Jei
gu jau dabar taip, jeigu taip 
anarchijos laikais, tai kas bus 
toliau? Kauno gub. mokyto
jai rusai ima ir dabar algas, 
jų nepaliuosuoja. Neturi, sa
kysite, kada vyriausybė to
kiais niekais varginti save, bet 
tai darbo nedaug. Lenkijos į- 
staigas tečiau likviduoja. Jei
gu tai nerūpi vyriausybei, tai 
ir apskirtai Lietuvos reikalai 
nerūpi ir toliau rūpės tik ta
da, kada reikės mokesčius 
plėšti. Yis tik. mes norėtume 
turėti vaikams mokytojus lie-‘ 
tuvius, ne rusus. Nepriklau
somoje Lietuvoje ir turėtume 
savus mokytojus, nes mokyk- , 
los priklausytų mums, ne rusų ; 
malonei.

Neišskaitysi viso kiek būtų 
mums naudos, jei Lietuva bū
tų nepriklausoma. Dvi bau
džiavas turėjome: ponų dvari- 
ninkij ir rusų valdžios. Kiek 
naudos išpažinome paliuosuoti 
iš pirmos baudžiavos, tai ne
mažiau bus gero pasiliuosavus 
iš antros lygiai sunkios bau
džiavos — svetimo jungo!

Rusija devynioliktame am
žiuje kiek tarėjo karių: 1812 
m. su prancūzais. Prancūzai 
naikino Lietuvą. 1831 m. su
kilo lenkai, vėl buvo Lietuva 
naikinama. 1848 m. Rusija 
gelbėjo Austrijai. 1855 m. ka
rė su anglais ir prancūzais. 
1863 m. vėl lenkų sukilimas' 

.ir vėl varginama Lietuva. 1877 
m. karė su turkais. 1904 m. ka
rė su japonais. 1914 m. Euro-1 gauti, 
pos karė. Šiose visose karėse 
liejasi lietuvių kraujas, lei
džiami ir mūsų pinigai ir 
mums iš to.be nuostolių nei 
kokios naudos nebuvo. Tuo 
tarpu tokia Šveicarija, Švedi
ja per tą laiką nekarįavo, nes 
nebuvo joms reikalo ir naudos. 
Sudėkime visus tuos pinigus 
per tiek karių išleistus ir iš
rinktus iš Lietuvos, pridėkime 
pinigus, kiek kas metais Lie
tuva turėjo duoti kareiviams 
išlaikyti, apskaitykime kiek 
vyrai kareiviai uždirbtų na
mie, jei nereikėtų tarnauti, 
tai iš vienos Lietuvos Rusija 
išlupo milijardus rublių. Švei
carija, kame kareįvijos beveik 
nėra, tų išlaidų neturi ir žmo
nių pinigus sunaudoja tik Žmo
nių naudai. "^ Todėl visi Švei
carai’ gražiai gyvena, o mės

kaitukiti blizgučiuose gyvenai 
Šioje karėje pasidarė Rusija 
apie 50 milijardų*) rublių sko
los, tai yra. kiekvienam Rusi
jos gyventojui apie’ 300 rub. 
Jeigu lietuviu yra tik pustre
čio milijono, tad mums reikės 
atiduoti netoli milijardo sko
los. Nepamirškime dar nuos
tolių padarytų Lietuvai. Jų 
bus ir-gi netoli milijardo. Vi
so tuomet turėsime — netoli 
dviejų miliardų. Vienam lie
tuviui išpuls skolos 1000 rub. 
Tais pinigais Lietuvą galima 
būtų paversti laimingiausia ša
limi pasaulyje. Rusija ar Vo
kietija ir po šiai karei vargu 
be kareivių apseis ir karės 
kaip buvo, taip ir bus, nes 
godulystės šios tautos neišsi
žadės.

Kaip Rusijos socialistai ne- 
sistato priešingi karei, mirties 
bausmei, bet tai visiškai juos 
nevaržo griauti savo miestus ir 
skerdynes daryti. Rusija pra
lošė šių.karę ir tik taika gali 
jų atgaivinti. Bet jeigu Rusi- 
jų atkirs nuo jūros, tai nors ir 
Leninas valdytų, po kelioli
kos metų Rusija griebsis vėl 
ginklo, kad galėtų į jūrų ke
lių turėti. Aišku, kad klausy
dami Rusijos ar Vokietijos ne
išvengtume ir toliau karių.

Jeigu Lietuva bus nepri
klausoma, tai mūsų švietimas, 
ūkis, pramonė, mūsų turtas, 
gerovė, kultūra per dešimts- 
-dvidešimts metų tiek pakil
tų, kiek nepakiltų per šimtų 
metų vokiečių ar rusų vergu
vėje. Pasaulio istorija tai ro
do.

Sako, kiek tos Lietuvos, ma
ža mūsų ir maža žemės. Švei
carija, Belgija, . Danija ir 
daugiau yra mažesnių valsty
bių, kaip Lietuva, o ar ne 
gražiai gyvena ten žmonės?!

Kur mes pinigų gausime? 
Darbas tai pinigas mūsų javai, 
mūsų dirbiniai, tai mūsų auk
sas. Mes neturime aukso ka
syklų, bet yra valstybių, ka
me ir nekasa aukso, bet dau
giau turi aukso, kurios ir sa
vo aukso kalnus turi. Rusija 
kasa auksų, o kur josios auk
sas-.. Mes neturime pinigų, bet 
neturime kaip Rusija ir 60 mi
liardų skolų. Kas turtingesnis, 
ar Lietuva ar Rusija? Tegul 
tik bus Lietuva nepriklauso
ma, tai mes greitai gausime 
pasiskolinti pinigų — siūlys 
mums įvairios tautos.

Girdime rusus kalbant, kad 
jiems vis tik tiek ar nepriklau
somais būti, ar Viliaus val
džioje, vis reikės, girdi, mo
kesčius mokėtu Toki belgai, 
jeigu būtų tas pats: ar savo 
valdžių turėti ar po vokiečių 
valdžia būti, tai kam jie ka
riauti} ketvirtas metas, kam 
lietų savo kraujų, kam karei 
bertų milijonus? Tartų tik 
belgai žodį, kad sutinka būti 
Viliaus valdžioje ir Vilius net 
kepurę prieš juos nusiimtų. 
Ko serbai kariauja? Jeigu 
Lietuva Rusijai neduotų pelno, 
tai mes jei ir prašytume, ji 
mūsų nenortų; sakytų: “Ei
kite nuo. mūsų po šimts pyp
kių, mes prie Lietuvos pride
dame ir dar turime kariauti!” 
Griebė jie nuo mūsų puodo 
grietinę per šimtų metų, nori 
ir toliau griebti ir, jeigu ne
teks tos grietinės, labai bus 
sausi rusų blynai! Bet ir mums 
jau atėjo.laikas grietinės para-

v «

Bitė ir ta — menkas, silp
nas sutvėrimas gina savo me
dų, gilia, žūva, bet gina. 
Taip- ir mes. Nors reiktų ir 
kraują-pralieti, turime kovoti, 
kad mes amžinais elgetomis 
nepasitiktume, kadi mus rusai 
ar vokiečiai neišnaikytų ir iš 
mūsų kalbos, mūsų dvasios, 
mūsų šalies ir mūsų prakaito 
turtų nenaudotų. Belgija, Ser
bija, Galindų žemė, Suomija 
—- tai mums pavyzdžiai, ku
riuos mes turime sekti. Mūsų 
proseniai tais keliais ėjo, jų 
kraujais mes ištikome lietu
viais, ir mūsų kraujais, dar
bu mes ištiksime ir išliks mū
sų vaikai. Žinoma, , laisvės tiek 
iškovosime, kiek būsime ver
ti, ir amžina gėda* mums, jei

•) Miliardas-1.000.000.000 rub. 
tūkstantis mjlionų.

liksime vergais ! Savodarbą/ 
savo turtų, savogyvybę tėvy-< 
nei aukokimeir *bus Lietuva 
nepriklausomai ’
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PITTSTON,PA.
žuvo lietuvis Francijoj.

Mikolas Navickas, 115 Butler 
Alley, gavo iš karės departa
mento iš Washingtono prane-' 
Šimą, jog jo sūnus Mikolas ta
po užmuštas Francijoj kares 
lauke baalndžio 8 d. Jaunikai
tis buvo 21 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj. Buvo įstojęs į 
Massachusetts National Guąrd, 
su kuria jis buvo nugabentas 
Francijon. Du mėnesiu atgal 
tėvai buvo gavę žinią, jog jis 
Francijoj.

WAUKEGAN, ILL. . 
šv. Baltramiejaus dr-jos 

vakaras.

14 di. balandžio minėta dr-ja 
turėjo labai įspūdingų vakarų. 
Buvo lošiama vaizdelis iš da
bartinės karės laiko. Vaidini
mas didį įspūdį padarė į pub
likų, nes buvo prirengta su vi
somis karės baisenybėmis. Ak
toriai taip-gi atliko labai natu- 
rališkai ir gyvai. Puikiausiai 
atsižymėjo p-lė L. Zupkaitė — 
“Motinos” rolėje, A. Semeš- 
ka turėjo taip-gi įspūdingų ro
lę, p-lė O. Šimuliuniutė pagir
tinai atliko, tik dainuoti ne 
kaip sekėsi; puikiai nudavė A. 
Bakais ir A. Stanislovaitis 
žemsargių. rolėse. J. Švitorius, ' 
S. Misiūnas, V. Zupaitė ir V. 
Švitorius mažesnėse rolėse ir 
atliko gan gerai, žodžiu vei
kalas puikiai nusisekė.

Toliau buvo lošta komedija: 
“Nenorėjai duonos — graužk 
plytas.” Lošė S. Gadeikis, S. 
Misiūnas ir A. Semeška. Lošė 
gerai. Ypač S. Gadeikis gan 
gyvai atliko. Iš to veikaliuko 
publika tiek juoko turėjo, kad 
užmiršo ir visus nuliūdimus, 
net sienos svetainės virpėjo 
nuo nuo saldžių juokų. Po pro
gramų tęsėsi iki vėlumos žaidi
mai. Publikos, atsilankė ne
paprastai daug, ir visuose, ma
tėsi pilnas užsiganėdinimas.

Minėta dr-ste, bene bus vie
na iš viekliausių dr-jų Wauke- 
gane, čia priklauso visi gabiau
si ir veikliausi vvrai, kurie 
taip-gi pamargina ir kitose

Dr-jos susirinkimai būna 
kas pirma nedėldenį kožno mė
nesio pirma valandų po pietų.

Kas norėtu įstoti, tai apli
kacijas galima gauti pas rašti
ninkų S. Gadeikį, 11158 Vic- 
toria St. N. Chicųgo, UI.

Draugas.

^ATHOL, MASS.

Gražiai gyvena.

Lietuviai čia gyvena bro
liškai, tarp savęs nesipeša, kaip 
tenka matyti kitose kolionijose. 
Partijų čia veik nėra,vien gy
vena, katalikai pertai ir vieny
bė yra tarp jų, ką veikia, tai 
visi išvien veikia. Tiesa čia 
yra kaikur pasislėpusių ir rau
donų bolševikų ar tik ne 114 
pulkas raudonosios gvardijos. 
Bet tcyi gvardija bijosi pasiro
dyti viešai. Teko man girdė
ti nuo jų pačių narių, būk nu
tarę buvo kviesti į diskusijas 
L. D. S. vietinę kp. Bet ne- 
bagėliai apsižiūrėjo, bet prasti 
jųjų argumentai. Taigi ant 
sekančio savo susirinkimo su 
ašaromis atšaukė savo nutari
mų, girdi persilpni esame stot 
į diskusijas su L. D. S. Tai 
ir vėl nebagėliai sulindo kaip 
žvirbliai į palėpį. Svarbiau
sia jų veikimas, tai kazyres ir 
rudis.

Darbai šio kartu čia eina 
gerai ir atvykusiam iš kitur 
darbų galima gauti. Čia lie
tuviai daugiausia dirba mašin- 
šapose ir čeverykų dirbtuvėje. 
Kai kurie net puikias algas 
ima. CicilikuČiams Čia pras
tai atvykus apsigiventi nes 
Čia gaspadinės pašėlusiai gud
rios, kaip tįk sužino kad bež
džionių ainis, tuoj veja iš ! 
ttahnų.

»

■ f ■
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ir vi®1 naujų būdų vargą vargėf

Niekas nemiršta taip sun
kiai ir niekas neatgija taip 
greitai, kaip nekanta.

Beecher.
Pipirą*

dūrpyko, kad mes
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WATERBURY,CONN.

Nepaprastas pasisekimas.

LDS. b kp. apvaikščiojo me 
tinę šventę 14 d. balandžio. Šį 

■ met tų dienų buvo kuopos mi-
< šios" užpirktos ir visi nariai ė- 

,jo in corpore. Vakare buvo 
.surengtos prakalbos ir koncer
tas. Koncerte dalyvavo L. Vy- 
<čių 7 kp. choras. Labai pui- 

*. kiai Vyčiai savo ^dainomis pa
linksmino publikų. Ypatingai 
atsižymėjo' p-lė Alenskiutė ir 
p-lė Bračiuniutė duetu. Po 
koncerto sekė prakalbos. Kal
bėjo “Garso” redaktorius, p. 
Julius Kaupas. Aiškino labai 
plačiai apie darbininkų klausi
mus. Laike p. Juliaus Kaupo 
prakalbos, kun. J. J. Valantie- 
jus, Antanas Jakštis, P. J. Tu-

' toraitis, P. Kvietinskas ir Vin- 
casRamažauskas rinko naujus 
narius prie Lietuvių Darbinin
kų Sųjungos.
■ Petras Tutoraitis prirašė 
narių! jie yra: P. Suopis, 
Šiurkus, P. Končiauskas, ju,.
J. Matas, J. Suopis, A. Suopis, 
P. Gudiškis, J. Jaruševičia, J. 
Noreika,. M. Slevas.

Antanas Jakštys prirašė 14, 
jie yra: J. Pranulis, T. Lenor- 
tas, P. Norkevičia, T. Kiudfula,
K. Sakalauskas, P. Devinskas, 
Z. Karalevičius, J. Makaus
kas, Domicėlė Makauskienė,* Z. 
Pauliukaitis, Ignas Miglinas,
L. Pockevičia, J. Kazlauskas, 
Juozas Noreikis.

Vincas Ramažauskas prirašė
; 5, jie yra: L. Misiūnas, Jonas 

Sluoksnaitis, A. Rainis, J. 
Marcinkus, Kazimieras Mali
nauskas.

Pranas Kvetinskas prirašė 4, 
jie yra: Jonas Laukaitis, S. 
Stoke.vičius, V. Svebrius, Sta
sys Morkauskas.

Kun. Valantiejus prirašė 
šiuos: V. Pranka, V. Gutaus- 
kiutė, J. Josaitis, O. Moskienė, 
A. Radzevičius, L. Būdvietis,
M. Rinkevičiūtė, A. Laurinai
tis, Petronė Laurinaitienė, M. 
Kuidlinskiutė, F. Tamošaitis, 
Jonas Bukus, K. Ramanaus
kas.

Labu prisirašė tų vakarų 47 
nauji nariai.

Jei mes turėtumėm tokių 
kalbėtojų taukiaus, tai būtų la
bai naudinga ir mūsų organi
zacijos augti} kaip ant mielių.

Darbininkas.

10 
J. 
D.

WORCESTER, MASS. 
Krikštynos su aukomis.
Pavizdingos krikštynos bu

vo pas V. Mazknus, bal. 14 d;- 
Svečių nedaug tesusirinko, bet 
visi prakilnios dvasios žmonės. 
Vlad. Rimša sumanė sudėt au
kų dėl karės nukentėjusių. 
Visi sutiko. . Dėjo po $1.00 
P. Sakalauskas, A. Spruns- 
kiūtė, VI. Rimša, A. Mazuk- 
na ir P. Ribokas. Po 50c. 
M. Žilinskas, U. Žilinskienė, 
V. Mazukna ir J. Mazuknienė. 
Po 25c. p-lė P. Jazuliavičiute, 
A. Druskienė irM. Druskis. Vi
so surinkta $7.75.

Pinigai perduoti Tautos 
Fondan'.

A. Mazukna.

CLEVELAND, OHIO.
Saugokitės mulkintojų.

Jau buvo minėta daug kar
tų apie visokius apsimetėlius, 
mulkintojus Strazdus, Mickus 
ir tt. Buvo nurodyta, jog jie 
nėra jokie kunigai. Tų patys 
žmonės gali suprasti, nes kuni
gas mišių laikyti eitų bažny
čion, o Strazdas neva ’ mišias 
laikė šteibelyje. Paskui pasi
griebęs įvairius laisvamanėlius 
Ūme traukti nesupratusius 
žmones. Dabar girdime, jog 
Strazdas ketina prisigaminti 
visokių gizelių, kuriuos gal 
siųs į kitas kolonijas. Katali
kai privalo budėti ir saugotis 
apsimetėlių.

Clevelandietis.

LAWRENCT,tMASS.
. . 'Z >

Nepatiko teisybe. .
Kesenai plačiai buvaut ‘Dar

bininke” aprašęa apie Mickų, 
nurodęs jo darbus, parodžiau 
ko jis vertas. Ten rašiau gry
nų teisybę ir tas žinoma svili
na jam akis.® Tai savo “At
gimime jis aimanuoja visa bur
na ir plūsta mane. Turiu pa
sakyti, -jog išanlęsto aš žino
jau,. jog jam neįtiksiu. .

Norėjo nusiskandinti.
Bal. 8 P. Uernauskas, neza- 

ležninkas norėjo nusiskandin
ti. Šoko kanalan, bet pusgy
vis buvo ištrauktas. Dabar 
sunkiai serga, gal mirs.

Sako vyčius reikių išpjauti.
Bal. 19 d. Jonas Umpa šne

kėjos su vienu vaikinu. Tuo 
tarpu atėjo M. Kurganas ir sa
ko į tų jaunų vaikinų: “Kų tu 
čia šneki su vyčiu. Visi vyčiai 
reikia išpjauti.” Ir išsiėmęs 
peilį, atsilenkė ir atsisuko į 
Umpų. Tasai labai nusigan
do, nes yra jaunas, 16 metų 
vaikinukas, o Kurganas 40 
metų amžiaus. Jei antru kar
tu tasai nezaležninkas tokį 
“triksų” rodys, tai bus patup
dytas šaltojoū.

Lawręncietis.

karės, Dar mgiamas tas pats 
teatras Girardvillej bažn. sale; 
dėl naudos parapijos..'. *

Tai vis T* Fondo* skyriaus 
pasidarbavimas. * ' - ? *.

18 d. balandžio pasiųsta T* 
F, 4100.00, - . -

T* T.R ; J. R.

pai kai rimbas!
— Neisiu, tėve. Pats ir mo

ko nedirbi,—sūnus atsakė. f 
t Jurkšas nuėjo pas jaunesnįjį 
sūnų ir tų ragino eiti dirbti.

— Bik į laukų dirbti, regi 
kad visi žmonės dirba.

— Taip, tėve. Dirba žmo
nės vjsi, neš jie mato, kad 
darbas žmogui reikalingas. Ei
siu ir apdirbti, bet tik tuo
met, kada matysiu, kad mano 
tėvas ir brolis- dirba.

Jurkšas susiprato iki šiol ne
gerai darus, metė girtuoklia
vęs ir ėmėsi žiūrėti namų tvar
kos ir darbo. Sūnūs gi pama
tę, kad tėvas dirba, išsisku
bino ir juodu į laukų dirbti.

Nuo to laiko Jurkšų gyve
nimas atsitaisė, tėvas daugiau 
nebegirtuokliavo, žiūrėjo na
mų darbo, ir gražiai ūkę tvar
kė. Sūnūs sekė tėvo gražų pa
vyzdį. Jurkšų namuose tingi
niu daugiau nebuvo.'

J. K.

yCas išdalięs^yrą trisybe^ 
bet be kapitalo nieko taip pat 
nenttyęiksrypaČ^dė^ųgjė ska- 
lėjė, jr palei “Naujienų” 'pro
tavimo kas tik yra pagaminta 
su kapitalo pugelba yra niekai. 
(Mat išnaudojimo įrankiais tik 
išnaudot yra galima). Tas 
yraneteisybė. Gyvenimas pa- 
įjodo visiškai kų Jdtų, ; Kapi
talas be savo^logųjų, būtent, 
išnaudojimo ypatybių,tūri taip-

f *< ■■ 
’APVEIZDOSVKIKMt .si t

. XI - '«».-•> I rt Až vadinuosi lygiai taip, 
. Lon<tono. Iaikražtyįę ‘‘DaiIy kaip fflano tSvag vadina3j _ 
Expr«s” iž gruodžio 22 d. ataak6 vaikas.
1913; ią patilpo žinia,u;y<u-l — o kaip tavo tėvas Vadina- 
rios teisingunąų paliudija, pa-Į gi! ’ 
vadinant- buvusi- atsitikimą, _ SaKiau pinfi6> lia(1 jy^ 

____ _______ ______ kaipo vienų stebėtiniausių, kaip
pat gėrusias, ypatybes—taip sa-1 koks kuomet nori galėjo atsi- — į) judu abu sykiu 
kant, žmonijosgerbūvį tveriau-Į^kti. * vadinatės!
čių ir auginančių spėkų. Kur Pasibaigus pamaldoms baž- '— Mudviejų pavardė, vieno 
yra kapitalai tenai yra visko, kuri radosi aristokro- kaįp idto.
kur kapitalų. nėra, tenai nėra Kensingtono dalyje, ku- Užpykęs Baublys nusispiovė
nieko, nėra gerbūvio, nėra ei- pigas tik-kų buvo bepradedąs įr nUejQ saVo keliu dar pridur- 
vilizacijos. O kad kapitalistai Tengties išeiti; kuomet tuo lai-|damas:
darbininkus išnaudoja pavers- ku prisiartino prie jo moteriš- tiek naudos, kas bal
dami kapitalų išnaudojimo į- kė, labai nerami ir jo meldė, »doa 
rankiu, tai tam kaltas ne pats kad kuogreičiausių su jų nusi- į MOKYKLA,
kapitalas, bet netikęs kapita- duotų į vienų netolimų namų. Lekia sniegolės per orų,
lizmo surėdymas ir patys dar- — Randasi, -- kalbėjo ji, — Qrįebįa gaitis už ausų, —
bininkai, kad nesusiorganizuo- mirtinai sergantysis, abejo- Vaikai bėga per nenorų 
ja ir viskų tinkamai pertaisę jautis apie savo sielos padėji- t moi<vvia v;s lankčiui nesutvarko’taip, kaip reikia. mų ir labai trokšta tamstų ma-1 1 y 9

Juk net ir patys socijalistai, tyti pinu negu mirs.
jei kur pri valdžios vairo pri- Kunigas linkterėjo ir sekė 
lenda (pav. Rusuose) tuojaus paskui jų; įsėdo į automobi- 
stengiasi visupirmiausia kapi- laukiantį prieš bažnyčių ir 
talus suglemžti į savo rankas kelių minučių laike sustojo 
— matyt, kad jie apie kapitalo prieš puikų namų. Moteriškė,, 0 _
naudingumų turi geresnį sup- kuri buvo dar nenusiraminusi, TRYS BROLELIAI TINGI- 
ratimų negu “Naujienų” drau- didžiai meldė kunigo, kad ne- NĖLIAI
gučiai. ’ gaišindamas laiko mei valau- Nepasakysiu keno, nes jiems

Toliaus. ‘ ‘Kad nebūt išnau- S IUbmtl] pne būti} gėda, tik pasakysiu ką
dojamais darbininkai turi pa- Kunigas skubiai iššoko ir tU08 tr” tln®mellus
jptadarojra ų • s&vi- net neatsigrįždamas, paskubo Buvo vasara. Kartą einu pro 

I Prie durų, kuriasi karabino sodą> ir štai žiūriu po vyšnia 
Tiesa tas teorijoje, gal būt ir paklausė: pavėsyje guli trys broleliai tin-

kad skamba ir neblogiausia, — Ar čia gyvena pd^Bs N.! tarp savęs ka]ba<
bet kad praktikoje įvykinti —Taip! Vienas sako:
visiškai yra negalima. — Girdėjau, kad serga ir _ Tai būtų gerai, jei kas

Juk ir socijalizmo viespa-įnori su manim pasimatyti. nors paskintų vyšnių ir įdėtų 
tystėje darbo įrankių savinin- Tarnas, su nusistebėjimu pa- })urną< 
kais būtu ne darbininkai, bet žvelgė į kunigų ir apreiškė, q antrasis jam atsako: 
socijalistų valdžia, o tarp dar- kad ponas geriausiai jaučiasi. Geriau būtų, kad
bininkų ir tarp socijalistų vald- — Kaip tai galiu išaiškinti! pa^ios vysnįos mums į ’ burnų 
žięs, skirtumo nematyti arba — tarė kunigas. — Juk toji įkrisį^ 
laikyti juos už kiekvienų ir tų moteriškė... — atsigręžė, kad Trečiasai brolis, ilgai klau- 
pat, tai gali tiktai paskutinis parodyti. Tuo tarpu didžiai klausė, apie kų šiuodu kal- 
:amsūnėlis arba socijalizmo nustebo, nes nebuvo nei mote- bėjo, o paskui ir’jfe'prašneko: 
apjakintas sočijalistas — fana- riškės, nei automobiliaus, nei _ ’Broliai! Ar judu netingi-
tikas. jokios žpnės, rods, žemė pa- įe kalbėti ?.. Nes man jau nu-

Tiesa, kaip kurie soči jalis- glemžė viskų.^ _ .įsibodo net judviejų kalbos
tai sako kad“ privatinę” nuo-r Tarnui gi issirodė, jog prieš klausyti. Ar negeriau būtų, 
savybę reikia pakeisti “bend-jsave turi kokį tai beprotį, ku- kaū pačios vyšnios pilve už- 
ra” nuosavybe, bet tai tik ris nusidavęs save kunigu, mė- aUgtų...
tuščias pasakymas, o ištiesų gina šposauti. Jau panorėjo šioj gadynėje, daug yra to- 
jisai reiškia tai, kad privatinę uždaryti duris, o čia ponas ar- kįŲ žmonių, kad laukia kada 
nuosavybę atimti ir pavesti so- tinosi dasižinoti, kas tokio de- kepti karveliai krįs iš debesių. 
cijaHstų valdžiai. Toliaus dasi. J. V. K... s.
“Naujienos” rašo, kad priva- Kunigas trumpai jam apsa- ___ Q____
tinę nuosavybę pakeitus bend- kė, kaip tai atsitiko ir apibrė- JAUNIMO ŽINYNĖLIS. 
raja nuosavybe, išnyksta kapi- žė, kaip išrodė minėtoji mote- Stebuklingoji sala, 
talas su kapitalistais. riškė. Taip yra sakoma. Gal

Ir tas yra netiesa. Teisy- — Tarpe mano pažįstamų, teisybė.
bė, socijalistai prie progos daug — įtartasis “mirtinai ser- Atlantiko Vandenyne, ant 
kapitalo nuglemžia, bet jo vi- gantysis, ”—ištikrųjų nežinau tos KnijOs, kur lietuviai daž- 
siškai nepraryja, jį pasiglemžę nieko, kas taip išrodytų. Bet- naį pravažiuoja iš Lietuvos į 
iš pirmesnių jų buvusių savi- Igu ^meldžiu į vidų. Amerikų, arba atgal važiuo-
ninkų, patys tuomi kapitalu Kuomet inėjo- vidun, gaspa- į Lietuvų, yra Islandijos 
naudojasi arba socijalistiška dorius pradėjo: sala—Islandija. Tai stebūk-
valdžia varo bizni ir palaiko — Kiekviename atvėjuje y- iinga galis.
pramonijų, išdirbystę, savotiš- ra tai stebėtina, kas galėjo pas Visoje šalyje nėra nei vieno 
kų apšvietų, savotiškų valdžių mane atvesti gerbiamųjį kuni- kalėjimo. Per tūkstantį metų 
socijalistiškų kareivijų ir tt... gų^ tokiu paslaptingu būdu. Islandijoje tik du kartu atsiti- 
Reiškia kapitalas neišnyksta, Pačiame dalyke jaučiuosiu ko vagystė. Abu vagiu teis- 
kaip kad “Naujinos” skelbia, sveikas,bet manoji siela ja.u jnas išteisino, nes jiedu buvo 
bet tik pereina į kitų asmenų nuo seniai neramina mane ir iakai neturtingi.
ar kit(5sValdžios rankas ir gali ne be vienų kartų norėjau tam- Laiminga būtų Lietuva, jei 
būti kitiems tikslams ir kito-1 stos melsti, kad) nuramintu- nors kiek būtų panaši tai ša
kiais būdais vartojamas ir su- mete mano sųžinę. Pripažįstu, Įįgj.
naudojamas, bet ar tie tikslai kad tame veikia Dievo Apvei- Bet antra vertus; juk mūsų 
jo yra verti ar ne, tai apie tai zda, tai-gi, iš josios pasinau- šalis Lietuva, kol nepažinojo 
čia nevieta rašyti,gal prie pro- Jodamas, išpažinsiu mano nuo- savo šalyje svetimtaučių, kaip 
gos apie tai kitu kartu bus. | dėmes. Į Va:

Toliaus “Naujienos” rašo, Z----r,----- c
kad krikščionys demokratai I žadėjo ant rytojaus pribūti į viai iivgi nežinojo kas tai yra J g . — — I » W • rn » ' I V *

mo sistema.
nų gryniausia melagystė ir ne-1 dasižinoti, dielko neišpildė sa- 
gudrus šmeižtas kokį tik vien vo prisižadėjimo. Pribuvęs į 
‘ ‘ Naujienos ” ir gal prasimany- vietų, didžiai nustebo, gir
ti. džiaut nuo tarno, kad vakar,

Krikščionys domokratai jo- praslinkus kelioms minutėms 
kiu būdu nenori palaikyti iš- po atsisveikinimui, jis numi- 
naudojimo sistemų, bet sten- rė. Visas sujudintas, paliepė 
giasi jų perdirbti iš pačių pa- tarnui nuvesti jį į velionies 
matų, kad jinai vietoje išnau- kambarį. Pirmutinis daiktas, 
dojimo ir blėdies neštų žmoni- kurs atkreipė jo akį, buvo tai 
jai gerbūvį ir palaimų — o su paveikslas ant stalelio. (IŠtik- 
laiku tų viskų krikščionys ir rųjų gi buvo tai paveikslas to- 
atsieks. Žinoma tas viskas rei- si o s moteriškės, kuri jį pašau- 
kalauja daug daugiau gudru- kė ir atvežė)..
mo, takto ir doros negu kad — Kas pervienų toji mote- 
kvailas socijalizmo užsispyri- riškė! — paklausė tarno susi
mas viskų peikti, ardyti ir | maišęs kunigas, 
griauti, bet krikščionys demo
kratai žino ko jiems prie gar
bingo tikslo atsiekimo reikia, 
dėlto organizuojasi ir negailė
dami nei laiko, nei proto, nei 
spėkų, tų prakilnų žmonijos 
perorganizavimo darbų varo 
pirmyn ir pirmyn, ir varys tol, 
kol nebus tikslas atsiektas.

MOLINEJLL.
Sujudo.-

Šitame miestelyje taip-gi y- 
ra mūsų brolių ir seserų lietu
vių, bet mažai apie juos skam
ba laikraščiuose.

Pagal skaitlių lietuvių, ro
dos nepasilieka savo veikime. 
Štai kada kitos* kolonijos siun
tė delegatus į V. -Lt Seimų, 
taippat ir iš čionai pasiųstas 
delegatas B. Kersnauskis.

Kada delegatas pargrįžo iš 
seimo ir maž-daug apsakė lie
tuviams Moline’je kas ten bu
vo tarta ir veikta, tai visi su
bruzdo Žr ėmė kalbėti, kaip 
būtų galima prisidėti prie tų 
tėvynainių, kurie darbuojasi 
dėl tėvynės labo.

•Ir štai sumanė parsikviesti 
kalbėtojų iš kur nors kuris 
mums pagelbės ir gal daugiau 
suteiks žinių ir rodų, kaip ga
lėtumėm pasekmingai varyti 
pradėtų, darbų dėl tėvynės la
bo.

Gauta jau žinia iš kalbeto- 
jaus, kad atvyks į Molinę ba
landžio 27, 1918 ir tų patį va
karų bus prakalbos Tumer 
svetainėje.

Tikime kad kiekvienas lietu
vis, kuris dar turi savo širdy
je kibirkštėlę Lietuvos meilės, 
atsilankys ant šių prakalbų.

Taip-pat yra kviečiami visi 
Molinės lietuviai ir apielinkės 
miestelių, k. t.: Rock-Island, 
Kast Moline, Sylvis ir iš kitur 
atsilankyti ant minėtų prakal
bų.

Parodykime, kad tarp mūsų 
kaip tarp kitų kolonijų lieuvių 
gyvuoja meilė tėvynės iš noras 
jai dirbti.

Iš mokyklos dūmai kyla 
Bėgkit, vaikai, skubinai! 
Tai jums tenai krosnis šyla, 
Visi bėgkite tenai!

J. K.

Kad blaivybe būtų dorybe, 
tai ji 'turi būti liuosa, nepri- 
verstina. Dorybė gali būti ap
ginta, lygiai kaip nedorybei 
galima pastoti kelių įstatymu, 
bet jokia dorybė nėra ir nejaus 
pagimdyta įstatymu, panašiai 
kaip bažnyčios arba paminklo 
negalima pastatyti su šlėga.

— Bartol.
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GIRARDVILLE, PA.
. Tautos Fondo 3-čias skyrius 

pereitais . metais mažai tevei
kė, bet šįmet pradėjo smar- 
kiaus veikti, vakarus rengda
mas. Žinoma gerai ten ir 
Tautos Fondo kom. darbuotis, 
kur. žmonės yra apsišvietę, pri
taria ir padeda. Bet pas mus, 
visai tam prišingi. Socijalis- 
tai yra paskleidę tokį tamsu
mų, kad daugelis mūs žmonių 
negali permatyt kas yra gera, 
o kas.bloga. Čia vėl mūsų 
miestelio katalikai turėtų pa^- 
bustie ir neapsileisti socijalis- 
tams. Tik pamislykit: socija
listai rengia vakarus, ir nueik 
ant jų vakaro, o rasi daugiau
sia katalikų, kurie savo kiše- 
nius tuština o socijalistų pri
pildo. O mūsų vakaruose pa
sirodo tik koks pustuzinis so
cijalistų ir iš tų daugumas atei
na tik dėlto, kad po viskam 
galėtų pasijuokti iš mūsų.

Katalikai! Jie ant mūsų 
vakarų neina, neikim ir mes 
ant socijalistų vakari]. Turė
tume nepamiršti nesenai su
rengto socijalistų vakaro ir ne
pamiršti, kad tikietai buvo 
brangus, net 38 ir 55c. o nei va
landos laiko tų savo komedijų 
neloše ir taip puikiai jų atlošė, 
kad žmonės nei nesuprato kas 
ten do komedija buvo ir dar
9 valanda nebuvo, o pasakė, 
kad jau “Komedija” pasibai
gė, o žmonės tokius brangius 
ti kietus užsimokėję traukė na
mo visi zurzėdami.

Turiu priminti, kad mūsų 
vakaras surengtas Tautos Šv.
10 kovo buvo labai margas, o 
įžanga buvo tik 15c. Kalbė
tojas buvo iš Mahanoy .City, 
Kun. F. Augustaitis. Po pra
kalbų buvo padaryta kolekta.

Aukavo: Kun. J. Valaitis 
$10.60, po$1.00 J. Raibikis K, 
Skistimas, P. Micevičia, J. 
Jaudsnukis, P. Didivalis, K. 
Žėglys', J. Astramskis, P. J. 
Beliauskienė, J. Mikšienė, E. 
Akromienė, po. Drulienė, M. 
Glinskienė, M. Bražitienė, P. 
Želvienė, K. Skistimienė, V. 
Morkūnas, J. Armanaviče, P. 
Utarienė, 
Nemura, 
Bielskis, 
bačius, K. Levulis, V. Marcin- 
ka, A. Krumpleviče, S. Bie
liauskas, U. Dziegoraitienė, P. 
Valukonienė. Viso tų vakarų 
$74.00; Račiūno 10 nuoš. nuo 
kintamųjų pav. $10.00; (turiu 
primint kad pereitais metais, 
aukavo $20.00 Račiūnas) už 
ženklelius surinkta $4.60. Viso 
$88.60.

Taip-gi T. Fondo skyriaus 
surengti vakarai Girard Opera 
House Girardvile, Pa. 7 d. ba
landžio ir vaidinta “Gudri na
šlė” balandžio 14 d. Maisville, 
Pa. Virš poros desėtkų uždar
bio buvo dėl nukentėjusių nuo

M. Slumbrienė, P.
0. Sijavičienė, A. 
M. Urbonas, V. Su-

Socialistas.

Vilko poteriai

šiomis dienomis išeis iš spau
dos labai tinkamos ir naudin
gos brošiūrėlės platinimui ren
giamuose vakaruose.

Užsisakyk!
Užvardintos šitaip: “Pini

gas,” “Streikas,” “Darbinin
kai vieninkimės” ir “Darbi
ninko Apsaugojimas.”

Jas parašė L. D. S. Litera
tiška kamisija.

Šios brošiūrėlės bus labai 
įdomios; o kas svarbiausia, 
kad kiekvienas galės visas tu
rėti savo namuose už 5c.

Jose bus aiškiai išdėstyta 
pinigų vystimasi pasaulėje; 
kas tai yra streikas; kodėl dar
bininkai privalo vienytis; kaip 
darbininkas turi būt apsaugo
tas ir tt.

Drįstame jas pasiūlyti Gerb. 
Klebonams delei išplatinimo 
tarpe parapijonų.

Būtinai turėtų užsisakyti 
kiekviena LDS. kuopa.

Brošiūrėlės bus 4 rūšių.
Imant nemažiaus kaip po 

300 egz. kiekvienos, 
nuolaidų.

Užsisakant tiesiog 
bininko” knygyno
siųskite krasos ženklelių už 7c.

Užsisakant po daugiaus, per
siuntimo lėšas mes apmokame. 
Su užsakymais ir pinigus siųs
kite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, 

South Boston, Mass.
——o—

MUZIKOS MOKYKLA.
Ar nori būti geru vargonininku 

ir choro vedėju?
Duodu lekcijas ant vargonų ir 

pijano.
Mokinu viską, kas tik reikalin

ga vargonininkui.
Mokinu pažinimo rubricelės, 

harmonijos, diriguoti ir vesti cho
rą.

Studija atdara: Subatomis nuo 
4 iki 6 vai. po pietų, utarninkais 
nuo 5 iki 6 vai. po pietų.

Jei kam nepatogu lankyti yirš- 
pažymetame laike, tai praneški
te laišku kokiomis valandomis ga
lite lankyti.

A. GAVRONSKI,
272 Broadway, Ohelsea, Mass. 
(13—)
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“Kalbėk^ vilke, poterius. 
“Avis, ožka, avis, ožka...” 
Taip sako lietuvių priežodis. 
Bet ir socijalistiškos “Naujie
nos” tų pat daro.

Nesenai “Darb.” 
kad krikšč. demokratai nori, 
kad kiekvienoje tautoje ir vals
tybėje kapitalo būtų kodau- 
giausia ir kad kapitalas gerai 
tvarkomas yra šaliai naudin
gas ir pageidaujamas dalykas.

Prie progos, paminėsiu, kad 
krikščionys demokratai kovoja 
ne prieš kapitalų, bet prieš ne
gera kapitalizmo ir kapitalij 
sutvarkymų, kad kapitalas 
kaip gatavas sutaupytas dar
bas arba darbo vaisius patsai 
savyje yra daiktas geras ir 
naudingas.

Kur tau “Naujienoms” tas 
patiks. Jos išcitavusios di
desnę pusę to straipsnio nuo 
savęs prideda pusantros špal- 
tos ilgumo paaiškinimų ir iš
aiškina nei šį nei tų.

. Pavyzdžiui štai kur bent 
kaikurie jų argumentavimai ir 
išsireiškimai.

“Kapitalas yra tam tikra 
turto valdymo forma.”

Tas yra arba klaida arba 
melagyste.

Kapitalas yra tai gatavas 
sutaupytas tam tikras turtas, 
arba bus dar teisingiau, jei’pa
sakysime surinkta piningų krū
va, ar tie pinigai būtu aukse, 
ar sidabre, ar poperose, ar ki
tame kokiame investinime bū
tu nejudinamoje nuosavybėje, 
biznyje, valdžios bondsuose ir 
t. t.

Kapitalas kaip matome, yra 
arba patys pinigai, arba toki 
daiktai,kurie turi tam tikrų pi- 
nigišką vertę, arba kuriems 
bent toji vertė yra pripažįsta
ma, o niekuomet ne “tam tik
ra turto valdymo forma,” kaip 
sako “Naujienos.” Tas jau 
kiekvienam sveiko proto žmo
gui yra aišku. '

Toliaus sako: “kapitalas 
yra darbininkų išnaudojimo į 
rankisj’

parašiau,
ir

duosime

iš “Dar- 
po 1 egz.

žydų, maskolių, vokie-
Prieš persiskyrimų p. N._pri-1 čiŲ) ienkų‘ jr kitokių, lietu-

nori kad pasiliktų išnaudoji- bažnyčių. Tuo tarpu nepribu- vagystė. 
lo sistema.” Čia tai jau gry- vo. Tad-gi kunigas vėl eina nuo ijeti

d

i

i--.

Tie svetimtaučiai, 
nuo lietuvių visokiais būdais 
plėsdami jų turtus, išmokino 
to netikusio amato vagystės ir 
lietuvius, kame dabar lietu
viai patys nuo vieni kitų vagia 
ir visokias eibes daro.

J. V. K...s.
----- o------

VISI PASITAISĖ.
Pusiauskilių Jurkšts augino 

du sūnų, bet kaž-kas jaiq ne
pavyko savo sūnelius išauklėti 
mandagiais ir paklusniais. Ap
linkiniai kaimynai visų kaltę 
primesdavo pačiam , Jurkšui, 
kad jis savo vaikams niekuo
met neparodė gražaus ir doro 
pavyzdžio. Būdavo dažnai gir
tas, o jei ir negirtas kurių die
nų, tai buvo pagiringas ir Vi
suomet į didį grebėždų pana
šus. Niekad pas jį nebuvo ma
tyt linksmo veido. Na ir buvo 
amžinas tinginys. Vaikai į jį 
buvo panašūs.

Vienų gražių vasaros dienų 
sako savo vyresniajam sūnui:

— Eik lauko dirbti; ko tim-
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A. Matutis.
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Ta? yra paveikslas velionies 
pačios, kuri pasimirė pirm 
penkiolikos metų, —buvo at
sakymas.

, F 

tr *

BeUPlĮOMDtcUnHa lt.

Dr. Ignotas Stankus
1210S.BrudSt.,Pkil»WPlii,P«.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandai! ■

Nuo 9 rito iki 5 po plotu 
Vakarais, KotTorgo nuotikitP.M,

VIS PAŽANGUMAS.
Kartų Vėdaru Baublys susi- 

tikęs.kaimyno vaikų klausėt
~ Kaip tu,vaikeli vadinie-

• v

J

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

Tas, kurs nori užlaikyti 
save sau, tai tas turi sekti be
kalbius gyvulius ir gerti van
denį. — Bulwer-Lytton.
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Vietinės žinios.
■ ——

Paskutinės parodos dienos. 
Išdirbinhj Parodos surengimui 
padėta daug darbo ir išlaidų. 
Bet So. Bostono ir. apielinkių 
lietuviai, aplankiusieji arba 
dar aplankysiantieji parodą, 
bus dėkingi rengėjams už tokį 
pasidarbavimą. Žinokite, jog 
šią savaitę yra paskutinįos pa
rodos dienos. Subatoj balan- 

• džio 27 d. yra paskutinė diena. 
Dar neaplankiusieji, ryžkitės 
aplankyti. Surengimas tokios 
parodos yra retas apsireiški- 
Inas. Šiaip pramogų, vaidini
mų visuomet apsčiai rengiama. 
Gi paroda surengta pirmu sy
kiu ir gal niekuomet daugiau 
nebus surengta.

------ o------
Labai svarbus susirinkimas. 

Ateinančią nedėlią bal. 28, tuoj 
po pamaldų bus labai svarbuk 
LDS. 1 kuopos susirinkimas. 
Visi nariai malonės ateiti.

Kaikam svarbu. Sulyg įsta
tymo, išleisto kovo 26, 1918 
Su v. Valstijų Iždas išmokės 
po $10 tiems, kurių užlaikyto
jai paimti kariuomenėn arba 
laivynan nuo vas. 3,1917. To
kiu būdu jei kareivis ar juri
ninkas paimtas spalio 15, 1917, 
tai jo pati arba-tėvai gali gau
ti $30, tai yra $10 kas mėnuo 
nuo spalio 15, 1917 iki sausio 
15,1918. Tik-saikia išpildyti 
tam tikras blankas. Tų blan
kų ir kitokii] paaiškinirdų gali
ma gauti Room 370, Statė Hou- 
se, Boston, Mass. arba BuFeau 
of Inunigration Room 109 Sta
tė House, Boston, Mass.

kuriuos būtu gėda į laikraštį 
dėti. Pašalpa- visuomet pride
ramai išmokama. Teisybe šį 
pavasarį turėjome “trubelį” 
su Marijona Samauskiene. To
ji narė sirgo ir už mėnesio at- 
simaldavo. Bet pašalpos parei
kalavo už du mėnesiu. Dr-ja, 
vienok, nutarė išmokėti. sulyg 
blankos parodymo ir ligonių 
kinkytoji! paliudijimo. Tai 
minėtoji moteris šaukėsi teis
mo. Teisėjas pripažino, kad 
dr-ja teisingai pasielgė. Be to 
ant blankos buvo paženklini
mas už vieną mėnesį išskap
tuotas ir paženklinta už du mė
nesiu. Ir teisėjas pripažino, 
jog čia skaptuota ir daroma 
suktybė. Nabagė moteris, iš
leidus krūvą pinigų teismo už
vedimui, dar turėjo teismo lė
šas apmokėti. Tai dabar aiš
ku, kas vedžiojos po teismus, 
už ką ir kas kaltu teisme pasi
rodė. Jei minėta “Ateities”1 
korespondentė tokiame atsiti
kime dr-ją laiko kalta, tai ji 
neturi nei vištos proto. Jei 
kas privatiškai tokią pavadys 
“žydauka,” tai nedidelis daik
tas. Reta “žydaulra” taip 
meluotų ir šmeižtų.

Dar minėta korespondentė 
didžiuojasi išstojus iš mūsų dr- 
jos. Ne. tik jos nepasigesim 
bet džiaugiamės, kad apsivalė 
nuo tokios narės mūsų dr-ja ir 
nei cicilikams, nei 
niams tokios visai
me.

laisvama- 
nepavydi-

Narė.
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Prakalbos. Cambridge’io A. 
L .R. I<. Susivienijimo 127 
kuopa rengia prakalbas nedė- 
lioj, 28 balandžio 4 vai. vak. 
tuoj po mišparų Nekalto Pr. P. 
Švč. salėj. Kalbės p. A. F. 
Kneižis, kun. P. Juškaitis, vie
tos klebonas ir bus dar visokių 
kitokių pamarginimų. Visi 
kviečiami atsilankyti ir prisi
rašyti prie tos naudingos orga
nizacijos.

Valdyba.

Komiteto pranešimas. Nau
josios anglijos Liberty Loan 
Komitetas praneša, jog bal. 23 
d. buvo šioje apygardoje sus- 
kolinta pusę reikalaujamos su
mos. Iš čia tikimasi vieno 
bilijono dolerių, o utaminke 
jau buvo suskolinta $500.000.- 
000. Komitetas pripažįsta, 
jog lietuviai uoliai darbuojasi 
dėl paskolos, laiko tam susirin
kimus, o veikėjai drąsiną pirk
tis bondsus. Naujosios Ang
lijos komitetas rūpinasi ne vien 
kadi čia būtų paskolinta tiek, 
kiek reikalaujama, bet kad bū
tų paskolinta dvigubai reika
laujamos sumos.

PIRKITE LAISVĖS PASKO- 
• LOS BOND’SUS.

Už juos gausite 4| nuošimčių. 
Parsiduoda kiekvienoje ban- 

koje nuo $50.00 ir augščiaus. 
Galima imti ant išmokesčio po 
$1.00 į savaitę.

JŪS APLEIDOTE SAVO 
TĖVIŠKES NORĖDAMI ČIA 
APSIGYVENTI ir norėdami į- 
gyti tą laisvę; pažangą ir pro
gų, kurią Amerika suteikia, ir 
kurias joki kita šalis pasauly
je negali suteikti. Todėl jūs 
apleidot savo šalį, kadangi no
rėjote geresnės progos negu 
galėjote įgyti ten būdami.

ŽINANT TĄ VISKĄ AR-GI 
galite stovėti nuošaliai ir ne
pirkti Amerikos bond’sus, kuo
met Amerikai reikia jūsųjpa- 
gelbos? Ar-gi galite atsisaky
ti nuo paskolinimo tų pinigų, 
kuriuos šioj - šalyj surinkot? 
Ar-gi galit atsisakyti nuo pa
dėjimo tai šaliai, kuri davė 
jums jūsų namus ir turtus?

3-čios paskolos bond’sai par- 
siduos tik iki gegužio 4 d.

SO, Bostone, Mass; rengiamoji L: Vyliui ir Moterų Są- 
jųngos 13 kuopų Išdirbiipų Paroda labai pasekminga.7 
' Iš įvairių kolonijų įgauta gausybes visokių gražumėlių.

Balandžio 22 ir 23* dd. t. y. panedėlyje ir utarniūke bus iš
statyti parodymui. * • :r ' ‘

Balandžio 24 d^ąeredoj ir-gi> daiktai nekas išstatyti, o bus 
ąale išrengta plačiąm prograinui. 7-

Ealandžio 25, 26 ir 27 dd. vėl salė bus ištaisyta parodai.
SPECIALIAI SVEČIAMS^

Dėl patogumo svečiams iš kitų kolonijų subata balandžio 
27 d. skiriama specialiai svečiams-kaimyna: . Tą dieną vis

 

kas bus pritaikinta prie atsilankysiančių iš kitų kolonijų. 
Nedelioj balandžio 28 d. baigimo prograjnas.

♦ 

įDYKAI PATRUKUSIEMS! 
j <>,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss
"B" yra atsakančiai nutaikinta paifnikai- 

te tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crificc ir 'taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neitsisvertų į lauko ptūę. Pa- 
duškaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
tnedikaias. Kaip greit šis medikalos esti kūne 

sušildytas; jis pasi- 
leidža ir išeina pro 

. kuri y- 
_____ su raida 

_ ir yra suimtas 
per mažos odos sky
lutes, kad sudrutinus 
susilpnėjusius Inusku- 
lūs ir veikia ant už
darymo skylučių.

“i”’' yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi būt jprili- 

nepaliečiant taip pa
vadinto frame - work 
dalies/ išrukuojant. 
kad davus reikalingą 
stiprumą ir paramą. 
PLAPAO-PAD. 
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais 
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patrū
kimą.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą— ' »

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi fisi- 
/eržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta;—

Ir jus atgausite učvo* smagumą, gyvumą, 
energiją, stiprumą—

Ir jim atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai fr jūsų draugai patėmija jūsų pagerė- 
jjno pasirodymą—

Tuomet jus žlnositė. kad jūsų trūkis yra 
pergalėtas ir jus širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimą* priimt DABAR š| ste
buklingą uždyką_ išmėginimą. 
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieke 
jums nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pagražint sveikatą, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis auksas. Priimk š| dykai “Išmėgi
nimą” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grįžtančia krasa jus aplaikysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridėčku Mr. Stuart'o 
48 puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo 
apdovanotas auksiniu medaliumi Ryma Ir ra 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusi 
draugą, pasakykite jam apie š| didelį pasiū
lymą.

5.000 skaitytojų galės gaut šį išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, rašykite 
DABAR. _____________________

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Ine. 

Block 2920 st. Louis, Mo. 
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

Knyga apie Patrūkimus.

Vardas .«.«ww<...».-■•••••••«»••••••••

Adresas ....................................... . ....................
Gr|žtanti krasa atneš dykai ižmėr- Plapao

* r

Šit duosntu pasiūlymas yra padarytu per 
iiradėiA stebuįjingos “visą dieną ir nakti” 
dirbančios meCodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir Mistipriniąaul nusllpnOjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų.
MOKĖT NEREIKIA

Pirmiems 5000 ken
čiančių. kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bus Usiųsta užtekti
nas skaitlius Plapuo, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jųa 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pla- 
pao nė dabar, nė-vė- 
jiaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS 

Taip, nebevartok ji. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčių 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad a jus turėtumėt j j 
dėvėt ? Štai yra ge
riausia kelias, kurj jųa galite dykai išmėgint.

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydant) įtaisą taip 
vadinamą Plapao. kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
medikales mases yra skirtas - padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu. kad sulaikius- nuo slankiojimo paduškai- 
tę, -yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė prl- 
siegas prieš oficierius; kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas.
NUOLATINE DIENOS-NAKTIES VEIKMŽ

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai i labai trumpą 
aiką aplaikotnoe pasekmės. «

Tas yra todėl, kad veikmė yra nepaliau
janti—nskt| ir diena kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-nrinu- 
tei, kuomet jus atliekate dienos savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
nauja gyvybę ir stipruma, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduoti—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagalboj truss, bei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gali būt lengvai išrokuotas, patėmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekanti išdėstymą.

PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iš
sitempiamos materijos "E**, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir viaiiko smagu
mo jj dėvėt. Jo viduriu yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio). kad 
apsaugojus padoškaitg “B“ nuo slanldejlma 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos.

"A" yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo via tolyn 
beslillukuno.
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Lietuvos Dukterų Dr-ja po 
globa Motinos ŠvČ. laikytame 
susirinkime nutarė paimti už 
organų laikraštį “Darbinin
ką. ’ ’ Ši draugija yra viena iš 
žymiausių So. Bostone.

Onutė.

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRAŽUS l iidirb.
Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per keli* 
vakarus, o padarys veidą TYKU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mot 
tis išima pietums raudonus, juo 
dus arba šlakus ir prašalina viso 
kius spuogus nuo veido. Pinigu- 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. Q. Bok 36, Holdbrook, Masu

OE3O!

LrmMNft'CAiiiAiiCEofAM
Turtas virš $125,000.00

Apsidraadusiems nariams išmoka.

PAŠALPOS-

$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00
savaitėje. e

CAMBRIDGE.MASS.
Atsakymas šmeižikei.

‘Ateities” No. 16 š. m. tūla 
A. Mamuht šmeižia N. P. Švč. 
P; M. dr-ją. Užiiietinėja, būk 
dr-ja neveikli, būk joje kolio- 
jamasi žodžiais, kuriuos gėda į 
laikrašti dėti, būk po teismus 
vedžiojus ir pašelpij narėms 
neišmokanti. Tokie tai ten ne
va prirodymai privesti prieš 
dr-j;i. Tie nova prirodymai 
(faktai) praskiesti visokiais 
cicili kiškais komplimentais. 
Bojo dar sakosi ji prigulėjus,
ir ji buvus “žydauka” pava-l^ 
dinta. Į į

‘Dėl veiklumo, tai mūsų dr-
ja tarno nealsrlieka nei kiek jjį 
nuo kilu.
DILIOS” neosll.

užsidejimo pri guliu ir lankau iii 
jos susirinkimus ir nei kartą !« 
nebuvo ištarta tokių žodžių ®

•

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik Ir nusitrauk pusę tuzino 
kablnčt ir gausi vieną didelį ar- 
tistlškal padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

J. J, DR1ZA,
500 So. Snd Si., PMladelpMa, Pa.

Kulionių susirinki- 
Ii. Nuo pat <lr-tįos

J SIMON F. PAUXTIS
M Attornev-at-law
Lietuvis advokatas

Pabaigęs mokslų Pensilvanijot 
univcriitete.

Užsiima varymu provų visuos* 
teismuos.

922 I.and Tltle BulMlng,
Hroad.A Cheatnnt St 

heli. PHonr:
OfCIso — Spruce 2290 
Namų — Tlopa 4442 J. 

1212 W. Eiti E A VE, 
PHILADELPPTA, PA.
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<reigtt’fi0riWsiii?ąsti savo gx~ 
mįrieš ar6 pažįstamus^ prisįųsk 
paieškojimą į 4‘Darbininką.”

Jeigu riorite ką nors , greitai 
parduoti, paskelbk “Dąrbinin- 
ko.v Visus sąvo reikalavimus 
tuojaus paskelbk “Darbiniu- 
ke/’/

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už vieną sykį........ .50c. 
” du sykiu. .75c.

’4 tris.8ykius $1.00
” Šešius sykius:.. .$1.75

Pinigus siųskite iš kalno. 
“DARBININKAS,”

242 W.- Broa4way, 
South Boston, Mass.

a

/

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

. Paieškau Juozo Samuolio Su
valkų gub., Svetošino valščiauą, 
Praseiūnų 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- 
fninistraciją, 242-44 W. Broadwąy, 
So. Boston, Mass.

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

Paieškau Barboros Žilinskienės, 
paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Raudėnų miestelio. Pir
miau gyveno Lewiston’e, paskui 
išvažiavo į Boston’ą, dabar neži
nau kur randasi. Turiu svarbų 
reikalą, todėl malonėkite atsišau
kti, arba kurie žinote,* pranešti 
šiuo adresu:

Liudvisė Kauneckienė,
P. O. Box 104, Lewiston, Me.

PIRKITE TREČIOSIOS LAI
SVĖS PASKOLOS 

BOND’SUS.
Liberty Lpan Bonds’ai yra 

saugiausi pasauleje.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiao ady4>« <i -do ęf»cki«» Ilgu
1-8 P. M. 7-S P.M. Priskiria Aklnlna.

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 Broadway, So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST/

Valandom 
nuo 9 vaL ryta 
iki S vai- vakare.

TEB YALiiYtoS JLDBESAL 
Finų. ^-Jojias Andriulūiu- 

20 j?inį AUičŲ
’ 19Lt,. ..

Vice-pirm. Rapalas GažunuaK 
25Esser St. Atliol, "Mass.

JiięzSą J^ikonis,
20 Pine Štr., Atho.l, Mass. 

Fin. Rast. — Vladas Matulis,
387 SoutKSt., Atkoi; Mass. 

Trečias Rast. —- St. Vidugiris', 
* 20 Pine St., Ąthol,/ Mass.

20 Pine Str., AtW, Mass. 
Kąsierius — Petras Puščius,

34 Pine St., Athol, Mass. 
Kasos globėjai:—

J . t •

Antanas Andriliunas,
92 TernJSt., Athol, Mass, 

Jonas Stanis,
Cliarles PI., Atrol1, Mass.

? •

ŠV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

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

VICE-PIRM. — ‘.Tonas Galinis,
20 WInfleld St., So. Boston, Mass. 

I PROT. RAST, -r- Jonas Glineekis,
282 Sllvpr Str., So. Boston, Mass. 

n PROT. RAST. — Martyna Brikaite, 
45 Vale St, So. Boston, Mass< 

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

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

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

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

D. L. K. KEISTUČIO DE JOS 
BOSTON, MASS. 

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

122 Bowen St., So. Bos ton, Mass. 
VICE-PIRM. — Pranas Tuleikis,

130 Bowen St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAST, — Juozapas Vlnkevlčius,

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

105 Silver st., S. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalleckas, 
• 171 Flfth Str., So. Boston, Mass,

“MARŠALKA — Justinas Tuleikis,
130 Bowen St, So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučis Dr-ja Bos

ton, Mass. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vaL po pietų, 
164 Hanerer St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naujų nariu su savim atsivesti.

ŠV. VlNCgMTO DK-OUOS 
VALDYBOS ADRB8AI.

7<ce-pim. Ė. Rudokas, £1 Ūathriop'utū 
prrt Y. įS

ĮioKninkas K, Kaupas, 5 Lawrenee SL 
j£ar$al$(i & Zakauskaą, 86 TJncoln st..

7

Pavasariui atėjus, 
j T 1 . - * jįta, • . .
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Bus Šilta. Dabar geriausias laikas^ 
užsisakyti giutus ir pavasarinius plo- 
ščilis kuriuos mes pastovam puikiai.' 
sulig vėliausios "block” sistemos kir
pimo, šitaip pasiūti drabužiai geriau
siai tinka kožnam žmogui. Žemos- 
kainos — darbas gvarantuotas. Taip
gi Visokius drabužius išvalom, išprosl- 
nam Ir sutalsom .

So. Boston Custom Tailors, 
K.'PLIOPLIS, A. SAifOKATTIS SAVININKAI 

278 Broadway, South Boston, Mass^

APSIDAILINK!
JUOZO KAZIUKONIO bar- 

zdaskutykloje ir kirpykloje 
(Barber shop) apdailina kiek
vieną. Skuta ir kerpa sulig 
naujausios kirpimo mados ir 
kaip kas nori.

Turiu švarią pirmos klesos 
pirtį ir galima išsimaudyti.

J. KAZIUKONIS,
224 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

PAVASARINIAI ir VASARI-

N1AI DRABUŽIAI pasiuvami ge
riausia ir pigiausia tik pas:

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

kuri relka-

SUKASTI.

valan-
•73 Was-

b

Juma išegzamlnavimaa nieko

k

hington st. 

arti Boyls- 

ton st ant 

antrų lu- 
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VYRAI IR MOTERIS 
EIKITE PAS MANE!

Su bent kokia chroniška, nervų arba Šiaip kokia liga, 
lauja specialisto patarnavimo.
'ieškokite PAGELIOS TEN,

Pradėsite tiesiai eiti Sveikatos

SERGANTI

KUR' GALĖSITE J4
kelio.

Ofiso 
dos:

9 vai. ryte iki 
4 vaL po pie

tų.
Vakarais, 

nuo 6 vai. iki 
8 vaL 

Nedėliomis
10 vai. ryte 

iki 2 po pietų, 
jeigu Jus čia gydy- 
parodys Jum* tikrą

nekafituoft, 
sltčz. Geras Ir užtikrintas ištyrimai (egzarn.) 
fizišką stovį Ir padčs Jums atsistoti ant sveikatai kelio. Tas išgel
bės Jus nuo kančių ir kitur negero gydymo.

Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 
medikallški ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 
kas geriausia sergantiems.

AR JUS KENČIATE.
Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, uimlršlrao, nenor- 

malto širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti
me,. galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus .matymo,. sUpnusso 
sąnarių, ulcerio, žaizdų, katare, užkimimo gerklės, nuo skaus
mų viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktų -liežuvi, 
konstipadja, reumatizmo skausmų, arba spaugų? šių ir daug kitų 
ilgų, nuo kurių matosi pirmas p**sargčjlmas, nustoti sveikatų ir 
tvirtumų ant visados.

Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas atsilanky
mas pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite, 
kad' aš pasiekiu tiek gerų pasekmių į trumpą laikų gydy
mo. Aš gydau tik tikrą priežastį ligos ir silpnumai pranyks. Atsi
minkite, kad pasitarimas- yra absoliutiškai veltui.

Ateikite pas mane tuojaus, ' jeigu Jums reikta gydytis. UžviP 
klmas ligos yra pavojingu. Nei viena ilga ne stovi Ilgai be veikimo..

Dr J. H. KENEALY
673 WASHINGTON ST.

Antros durys nuo Gayety Tbo atre, Boston, Maus.

POMIRTINES: 

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

Nedėliotais! I 
nuo 10 vai. ryta 
Iki 4 vai. vakare.

Tel. So. Botton 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima imikalbeti ir littavtertai.
Ofiso valandos:

Ryt ds iki 9 vai. 
Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

š T®1602 S« BL

■ Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am- 
I žiaus.

I Mėnesinės duoklės sulyg metų laike įsirašymo.
B šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; I todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, R negu palaukus. Nelauk, kol pasenŽi ar apsirgsi.

9 Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš-' 
| tį ”Garsą” ir kitas poperas nariai gauna dykai, 

g S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
| Amerikos lietuvių kclionijose.

I Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira- 
| syk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. B. K. A. 
| kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją šutve- 
| rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent- 
| ro Raštininką, adresu:

P. MULEVIČIUS
458 G&AN13 ST., Sta. V, BKOOIO. Ylf, N. Y. M;
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Dr, Paul J, Jakmauh 
fJakiniavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakaro 

BOS BROADNAY Cor. G ST. SO. BOSTON.■

ŠV. BALTRAMIEJAUS DRAU
GIJOS VALDYBOS ADRESAI.

WAUKEGAN, ILL. 
PIRM. — A. Bakšis, 

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

911.—8-th St.
PROT. RAST. — S. Gade’.kis, 

1115 S. Victoria St., .
N. Chicago, 11,1.

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

IŽDININKAS — J. Dackovičin, į 
174 _ 10-th St., ’

N> Chicago, IĮĮ.
*- -U.
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Dabar laikas pirkti 
Lietuvių Darbininką Kalendorių 

1918 m.
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