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Tenelieka lietuvio be Liberty Bond.

True tranalation flled with the pūst- 
master at Boston, Mass. on Apr'u 29, 
1918, as reųuired by the act of October 
6, 1917.

IŠNAUJO PASITRAUKĖ.
Kaip iš Berlino pranešama, 

tai anglai išnanjo pasitraukė 
• atgal fronte į rytus nuo Ypres. 
Apie tai nemini fieldmaršalas 
Haig. Vienok turbūt iš teisy
bės, anglai pasitraukė. Sulyg 
vokiečių generalio štabo pra
nešimo linija dabar tęsiasi nuo 
Langemarck linkui Verloore- 
nehoek, Hoogęe ir Zilibeke. 
Abelnai imant čia dabar vo
kiečiai dasivarė iki tos linijos, 

’ iki kurios jie buvo dasivarę 
rudenį 1914 m. Berline skel
biama, jog anglai išpalengva 
traukiasi atgal ir kad vokiečiai 
paėmė tukstųnčius nelaisvėn.

Anglai pasitraukė todėl, 
kad ištiesti ir sutrumpinti savo 
Įklijų į rytus nuo Ypres, kad 
tokiu būdu daugiau kariuome
nės liktų ginti tų fronto dalį, 
kuri atsirado . po netekimo 
Kemmel augštumų.Tas parodo, 
jog anglai yra pasiryžę laiky
tis Ypres ir pozicijas, ginan
čias, kelius, vedančius į -uostus 
palei kanalų. Francūzų pra- 
nešimenešime iš generalio šta- 

■ bo sakoma, jog talkininkai ne
darys kontr-ofensyvo, idant 
atgauti Kemmel augštumas, 
nes tas atseitų žmonėms bran
giau, negu pozicija verta. Da
bar vokiečiai turbūt bandys 
paimti dar tris, augštuma, ku
rios guli toliau nuo Kemmel.

----- o------
H OLANDU A NUSILEIDO. 
—London, bal. 29.— Laikraš
tis Daily Mail gavo iš Haagos 
pranešimų, jojg Holandija nu
sileido vokiečiams ir prižadėjo 
leisti savo geležinkeliais ir ka
nalais gabenti reikmenas, ir 
žvyrą ir smėlį. Tik tas gabe
nimas bus apribuotas.

Sakoma, jog Holandija rei
kalaus iš Vokietijos, kad žvy
ras ir smėlis nebūtų vartoja
mas kariniams reikalams.
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GARSIAUSI TALKININKŲ 
VADAI YRA KATALIKAI.

Dabar karė gali būt laimėta 
krauju karės laul^e ir prakai
tu dirbtuvėse, kasyklose, far- 
mose. Kaip karės lauke taip ir* 
pramonėj reikia gabių vadų, i- 
dant būtų pasisekimas.

Indomų tas, jog didelė da
lis tokių vadų yra katalikai 
Štai:

Fieldmaršalas Joffre, talki
ninkų armijų pirmutinis va
das, kurs suturėjo karės pra
džioj vokiečius prie Mamos, 
nustūmė juos atgal ir tokiu 
būdu išgelbėjo talkininkų si
tuacijų. Francijos akademija 
priėmė jį į savo narius ir to- 
kiuo būdu priskyrė prie skai
čiaus nemariųjų Francijos did
vyrių. Joffre yra katalikas.

Generolas Ferdinandas Foch, 
dabartinis talkininkų vyriau- 
sysis vadas. Jam pavesta vi
sų vadovystę ir iš jo talkininkų 
tautos tikisi pergalės. Foch y- 
ra katalikas, turi brolį jėzui
tų kunigu.,

Fieldmaršalas Haig, vyriau - 
sysis Britanijos armijų vadas. 
Jo brolfe yra katalikišku kuni
gu, bet ar pats fieldmaršalas 
yra katalikas, thi apie tai ne
turime žinių.

Admirolas Lordas Walter 
Kerr, vadas Anglijos laivyno. 
Jis yra katalikas.

Admirolas Benson, galva Su
vienytų Valstijij laivyno. Jis. 
yra katalikas.

Rear-Admirolas Robert S. 
Griffin, “The Navy Bureau of 
Steam Engineering” viršinin
kas.

Edward R. Stettinius, yra 
Surveyor-General visos armi
jos pirkimo ir karės sekreto
riaus Baker pagelbininkas.

Edward N. Hurley, Pirmsė- 
dis Suv. Valstijų Laivų Staty
mo.

Chas. M. Schwab, Naujas ge- 
neralis direktorius Laivų Sta
tymo.

Generolas O’Ryan, visoje A- 
merikoje garbinamas už paseka

SULYGINUS KITAS KARES doros Alinių tarp ka-
SU ŠITA.

Karės ir mūšiai praeityje 
yra tai tik šešėliai šitos. Šu- 
lyg karinių dalykų žinovų ap- 
skaitliavimų Francijoj abi ka
riaujančios pusės turi arti 5.- 
000.000 kareivių.

Istoriškuose mūšiuose praei
tyje kareivių dalyvavo po tiek: 
Prie Marengo .................... 69.b00

” Austerlitzo ......... ...170.000
” Jenos....................... 200.000
”• Elau ir Friedlando 150.000

• ” Borodino .
” Leipzigo ..

* ” IVaterloo . 
” Solferino .
” Getysburgo 
” Mukdeno .

. .250.000 

. .450.000 
186.00

.,.300.000 

.163.000 

. .6201)00

x APIE LIETUVOS REIKA
LUS “OFFIOIAL

, BULLETINE.”
: “The Official Bulletin,”
L^ashingtono valdžios išlei- 
’’ džiamas, bal. 22 d. indėje A.

L. Tarybos paaiškinimą, kaip 
L Amerikos lietuviai žiuri į Vo-' 
“kietijos valdžios 'siūlomų Lie
tuvai neprigulmybę. Tasai pa
mokinimas yra gan ilgas, uži- 
Vma pusantros Špaltos minėta- 
r me laikraštyje.
'"'Dabar aišku, jog AVashing- 
tono valdžia yra prielanki Lie
tuvės reikalams.

reivių.
John Patrick Holland, sub- 

marinų išradėjas.
Patrick McGunnigal, pirmas 

gavo laivyno medalį už pasižy
mėjimų šioje karėje.

Kapelionas Osias Boucher, 
pirmas buvo pagirtas už drųsų 
patarnavimų sužeistiems Ame
rikos kareiviams Francijoj.

Seržantai Norton ir Walsh, 
juodviem pirmiem gen. Per- 
shing suteikė kryžius už pasi
žymėjimų.

Tie visi vyrai yra katalikai 
ir didžiuma jų katalikiškose 
mokyklose išauklėti. Ameriko
je katalikai sudaro tik 18 nuoš. 
gyventojų, p kaip karės sekre
torius Baker pripažino, tai A- 
merikos armijoj katalikai su
daro apie 30 nuoš., o laivyne a- 
pie 40 nuoš. —

Visose tautose katalikai yra 
mokinama/ kadi tarnavimas ša
liai yra kaip religijinė, taip ir 
patrijotinė pareiga.

Viso to akyveizdoje lųes gir
dime Šmeižimus Katalikų Baž
nyčios, dvasiškuos, veikėjų.

Ko užsipelno tie šmeižikai?

Austrijos, iš didikų susida
rė partijų veikti prieš impera
torių Karolių, 
jį nuo sosto.

Nori nuversti

Francijos gen. Debeny aky veizdoje augštų Francijos valdininkų priseginėja kariškus 
kryžius pasižymėjusiems karėj e*amerikonams.

Rusijoj grįžta carizmas
Tiue transhition filed the post- 

nmster :it Boston. Mass. on April 29, 
I9l>. hs n<qunv(l by the net of October 
6,11)17.

KONTR-REVOLIUCIJA 
PETROGRADE.

London, bal..27.— Teleg
ramoj, gautoj iš Kopenhagerfo 
per Exchenge Telegraph, skel
biama, jog Petrograde kilo 
maištas priš bolševikų valdžių.

Pranešama, jog telegramų 
negauta iš Petrogrado per ke- 
letų dienų. Bet Finlandijoj 
eina gandai, jog Petrograde 
kilo maištas ir kad Aleksejus 
Nikolajevičius apšauktas carų, 
o D. K. Michailas Aleksandro- 
vičius regentu.

Kopenhagen, bal. 27.— 
Stockholmo laikraščiai Afton- 
bladet skelbia, jog iš Abo Fin
landijoj, gavo aiškų pranešimą, 
jog D. K. Aleksejus Nikolaje
vičius, sūnus buvusio caro pa
skelbtas carų, o Michailas A- 
leksandrovičius re'gentų.

VISI PRANEŠA APIE NUO- 
TIKIUS RUSIJOJ.

Stockholm, bal. 28. — Švedų 
laikraščių korespondentai iš 
Finlandijos pranešinėja, jog 
ten pilna visokių gandų apie 
svarbius nuotikius Rusijoj. Ai
škiausia šnekama apie paskel
bimų buvusio caro sūnaus A- 
leksejo valdovu Rusijos su D’ 
K. Michailu Nikolajevičiu re
gentu ir kad naujoj valdžia at
sisakytų pripažinti bolševikų 
taikų su Vokietija padarytų.

Tiems gandams nebūtų pri
duodama svarbos. Bet štai 
svarbus apsireiškimas. Pereitų 
ketvergų iš Vazos, Finlandijoj, 
atėjo pranešimas, jog Rusijos 
civilių nelai&vių gabenimų rei
kėję sustabdyti “dėl bėgan
čios netvarkos Rusijoj. ’ ’
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RUSIJOJ NĖRA SĄŽINĖS.
Maksim Gorki savo laikraš

tyje Novaja Žizn rašė:
“Sąžinė Rusijoj dingo. Po 

teisybei rusų tauta • prarado 
gero ir blogo i supratimų. 
“Piešk, ‘kas ‘dar mm ..piešti.” 
Toks yra dviejų grapų bolševi
kų obalsis. Raudonieji gvardi- 
jonai pasiryžo atakuoti kontr
revoliucionierius, be teismo 
sušaudinėti kiekvienų, ant ku
rio tik nuožiūra krinta. Viso
kios rūšies plėšimai tai vienin
telis organizuotas darbas. Pet
rograde kiekvienas bolševikas 
yra dalininku išplėšto turto. 
Bažnyčios, muzejai, dirbtuvės 
ir krautuvės išplėštos.

Provincijose dar baisesnių 
dalykų darosi. Veik neintike- 
tini reikalavimai statomi žmo
nėms, kuriuos reikia išpildy
ti per keletu valandų. Be abe
jonės Krimas labiausia nuken
tėjo. Juodųjų jūrių laivyno 
jurininkai nugalabijo keletu 
šimtij savo oficierių. Savo 
žmogžudystes pakartojo kele- 
toj miestų, kur jie nugalabi
jo politiškus prasikaltėlius. 
Dėjosi tokie dalykai, kad vie
tomis baisenybėmis žmonės iš 
proto išvaryti. Skerdynės 
siliauja ir šaudymai eina 
miestus.”

IŠ SOCIJALISTIŠKO 
ROJAUS.

New York. — Viename
gautame laiške iš Rusijos ši
taip rašoma:

“Revoliucija, kuri užsiplie- 
kė dėl nesisekimo karėje, daė- 
jo iki tokio pasiutimo, nuo km 
rio gali žūti maža pradžia mū
sų kultūros. Puslaukinės mi
nios visų savo įtūžimų nukrei
pė prieš apšvietūniją. Visus 
apšviestuosius jie priskaito 
prie buržuazijos, nors nesu
pranta to žodžio prasmės. Žmo
nės visai nebrangina literatū
ros ir kultūros abelnai. Lite
ratūra ir kultūra, sulyg jų 
nuomonės yra bereikalingas 
perteklius ir tik kliūtis prie 
lygybės.. Negalėdami ir neno
rėdami' pakilti žmonės eina 
prie lygybės žemindami kitus 
luomus iki savo, laipsnio. Gir
disi apie rimtas pastangas pa
naikinti universitetus, ‘akade
mijas ir abelnai visokias aug- 
štesnias mokyklas. Užsimena
ma net, apie sutrumpinimų 
kurso ilti keturių metų pradL 
nėse mokyklose.

SMULKMENOS.

St. Paul, Minu. — Iš Flori
dos sugrįžęs arcivyskupas Ire- 
land, kur buvo nuvykęs patai
syti savo sveikatų, dabar vėl 
sunegalėjo.

Suv. Valstijų senatas nori, 
kad Amerika paskelbtų karę 
Turkijai. Bet prez. Wilson tam 
priešingas.

Airijos moterys pasižada ko
voti prieš priverstinų kareivia
vimą. Žada nedirbti jokių 
darbų, kuriuos pirmiau vyrai 
atlikinėjo.

Detroite sustreikavo strytka- 
rių motormanai ir konduk
toriai. Darbininkai negali pa
siekti savo dirbtuvių ir turi 
bedarbiauti. Tik pusė darbi- 
ninki] tegalį pasiekti dirbtu
ves. Valdžia pažadėjo patar
pininkauti ir streikas pasibai
gt

Norwalk, Ct. — 40 narių 
Hali Trimmer’ unijos sustrei
kavo. Sako, jog kompanija 
sulaužiusi sutartį, sulyg ku
rios'buvo pasižadėjus.

ne- 
po

čia

ves Paskola
' (THIRD LIBERTY LOAN)

Laisvės Paskolos Bond’sai yra užtikrinimas per
galės šioje karėje.

Suv. Valstijos pasiryžo prieiti prie pergalėjimo, 
kad užtikrinus visiems pavergtiems laisvę ant visa
dos.

Visų šioje šalyje gyvenančių yra priedermė sto
ti į pagelbų Suv. Valstijoms.

Užtikrinti pergalę reikia milžiniškos sumos pi
nigų. • •

Dėdė Šamas neuždeda mokesčių, bet tik prašo 
paskolos ir už kurių moka didelį nuošimtį 4į.

Pirkdami bond’sus pinigus padedat į saugiau
sių vietą. Nei ugnis, nei vagys jų nepasisavins, nes 
už juos stovi visas Suv. Valstijų turtas ir žmonės.

Bond’sus galima pirkti ant išmokesČio arba į- 
mokant ant sykio. Apie sąlygas klauskite pas savo 
komitetus ar bankose.

Mes turime visi pirkti Laisvės Paskolos Bond’
sus ir tą daryti tuojaus.

Pirkdami bond’sus neatiduodate pinigų, bet tik 
kolinate.

Tgji

TIKISI PERVIRŠIO

Washingtono valdžia nori, 
kad paskola būtų su dideliu 
kaupu. Nori, kad vietoj ma
žiausia trijų milijardų, butų 
suskolinta penki milijardai.

Todėl šioje paskutinėje sa
vaitėje smarkiai darbuojasi, 
kad tas butų atlikta.

L.D.S. CENTRO REIKALAI.
Centro mitingas dėl labai 

svarbių priežasčių atidedamas 
viena savaite vėliaus, būtent į 
8 dieną, gegužio.

L.D.S. Centro raštininkas
F. Virak’s.

[uc;

YRA PERSERGĖJIMŲ.
Vokietijos socijalistų orga

nas Vonvaerts rašė šitaip a- 
pie Trockio pasitraukimų iš 
užsienio reikalų niįnisterijos:

“Trockio korjera yra tik 
persergėjimu kitų šalių socija- 
listams. Tas parodo, kaip so- 
cijalistai neprivalo veikti inė- 
ję galėn. Iki tautų lyga tve
riančios taikos neįkūnyta, tai 
tol socijalizmas turi būti spė
ka, kuri turi ginti savo krašto 
žmonių interesus nuo kitų tau- 
tųx. Kitaip elgiantis, socijaliz
mas susmuks, kaip kad Troc
kį susmuko.”

Suv. Valstijij iždo sekreto
rius McAdoo pasakė, jog ne
trukus Francijoj bus į.800.000 
Amerikos kareivių.

Vokietijos Reichstage grafas 
von Roedern, iždo sekretorius, 
pasakė, jog dar nežinąs kokia 
kontribucija ant priešininkų 
bus uždęta.

Iš Amsterdamo pranešama, 
jog žibalo šuliniai apie Baku 
tapo sugriauti.

LABAI SVARBU L, D. S. 
KUOPŲ VALDYBOMS.

Kurios LDS. kuopų valdy
bos dar neprisiuntėte į centrų 
balsavimo, kas-Iink seimo vie
tos, blankas, tai pasistengkite 
jas kogreičiausiai prisiųsti nes, 
jau turime tų dalykų užbaigti, 
paskelbti balsavimo pasekmes 
ir pradėti ruoštis prie busimo
jo LDS. s'emio.

• F. Virak’s.

L. D. S. KUOPŲ SEKRETO
RIŲ DOMAI. .

Lietuvių Darbininkų Sąjun
ga turi nemažai sava narių 
Suv. Valstijų kariuomenėje, 
bet iki šiol centrui nepasisekė 
sužinoti tikrų skaičių tarnau
jančių Dėdės Šamo armijoje ir 
Laivyne. Šiuomi nuoširdžiai 
prašome LDS. kuopų sekreto
rių ir pirmininkų pranešti cen
trui kiek kuopos narių yra išė
ję į Suv. Valstijų kariuomenę, 
kokie ir kokiose kariuomenės 
dalyse tarnauja. Taip-pat iš 
kur jie paeina iš Lietuvos. Jei 
galima-meldžiame prisiųsti ir 
paveikslus paimtųjų kariuo
menėn. ' Tos žinios būtinai L. 
D. S. Centrui reikalingos sta
tistikai. Pasitikime iš kuopų 
greito atsakymo.

JONAS E. KAROSAS, 
LDS. Pirmininkas.

P. S. Žinias prašom siųsti 
“Darbininko” antrašu: 242 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Vokiečiai tęsia savo veiki
mus Krime. Rusai spėja, kad 
jie ten nori pagauti Juodųjų 
jūrių laivynų arba ji sunaikin
ti.

Prūsijos karės ministeris 
von Stein Reichstage pasakė, 
jog vokiečiai- dabar vartoja 
nematomų gazų pireš talkinin
kus. Sakė taip-gi' jog vokie
čių “tankai” esu. geresni. už. 
anglų.
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Užmokėsiu pagal augščiausi dienos kursą
Jeigu laikysite pas savę, už juos ir cento negausit

Kreipkitės ypatiškai -- laiškų neatsaįinėsiu.

BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS
111 SALĖM STREET,
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“DARBININKAS”
141 W. Broadway, South Boston, Mte

DELEI ELIZABETIEČIŲ 
VIENYBĖS.

Svaigo nuo vienybės galvos 
prieš Seimą, svaigsta jos kai- 
kuriems po Seimui!

Graži ta vienybė ir visiems 
pageidaujama, kuomet toje 
vienybėje nenaikinama kitų jų 

• daugumoje, kupmet toje vie
nybėje auklėjama skaistūs kri
kščioniški idealai, kuomet jie 
nešama į mūsų tautą.-

Patyrimai parodė, kad iki 
šiol vykdomoji vienybė tarp 
sriovių ėjo vien prie to, kad 
taja vienybe žmonėms akis ap
dumti, kad jąja sustabdyti kle
stėjimą krikščioniškumo, kad 
tąja vienybe pasinaudojant į- 
vesti demoralizaciją, katalikų 
tarpan, kad nustelbti kataliki- 
jos veikimą, kad jos spėkas 
paimti savo intakai, kad kata
likuos įstaigoms,x kurios dau
giausia yra nudirbusios Lietu- 
vos naudai, mažinti jėgas, 
kad jų energiją nukreipti ki
ton pusėn, kad katalikų gar
bingu veikimu pasinaudoti vi- 

• šokio plauko laisvamaniams, 
^bedieviams ir visokiems kito

kiems lietuvių tautoje negeis
tiniems gaivalams, kurie iki 
šiol ėjo mūsų visuomenėje 
anapus ir šiapus vandenyno 
“šliuptamių tautiečių.” Jų tai 
dalis po Seimui vienybės var
du Elizabetli’o lietuvią tarpe 
apsikrikštijo net “krikščionių 
tautiečių” vardu, kurio mes 
Čia dar neturėjome.

> Vardas dalyko nemaino. Ar 
tuos ištižusius savo tautos ir 
išgverusius elementus vadinsi
me paprastai “šliuptamiais,” 
ar “krikščionimis-tautieciais,” 
vistiek jie sudaro vieną ir tą 
patį būvį, eina po vėliava tų 

. vadų, kurie viešai vienu mas
tu matuoja ir “soeijalizmą, ir 
katalikizmą ir paršivizmą,” 
kuriems švenčiausieji žmonių 
sielos jausmai, tikibynieji jau
smai, tai vieno juoko ir kvai
lumo dalykai, kuriems sve
riama “Šliupo” ar kokios ki
tos negativiškos spėkos foto
grafijų išvaizda.

Gražios šnekos apie visokias 
Tėvynės laimes, garbes ir ne
laimes, kuriomis svaigina šliu- 
ptarniai kitų galvas, ne nuo š. 
balandžio 7 d. šnekamos! Vi
sokias tas giesmes laisvamą- 
niai nuo seniai giedojo ir tebe- 
gieda visokiomis meliodijomis, 
ir nesusipratėlius katalikus va
rydavo į savo gardelius. Ži
noma, ir tai jau.ne nuo Eli
zabethiečių vienybės laikų, 
kad ‘ ‘ vienybė ’ ’ šliuptamiams 
labai naudinga ir pageidauja
ma. Dviem sueiti vienybėn su 
dešimtimi kitos pusės ir tai 
pTakilnesnios visuomet nau
dinga. Tą suprasti nereikia 
net tokių galvų, kokias turi 
Elizabetli’o “vienybininkai.” 
Gi santikiuose šliuptarnių su 
katalikais aiški jau proporcija 
2—10. *Tą ir Seimas patikri
na. -*•

Į maišatį, sudarytą Ėliza- 
betk’e laisvamanių su katali
kais, ir “lietuvių vienybe” 
pavadintą “iš atžvilgio į Tė
vynės gerovę” ir “iš meilės 
Tėvynės,” kitaip žiūrėti nega
lima, kaip vien į demoraliza
ciją mūsų visuomenes, veda
mą po priedanga visokios mei- 
Įės, gerovės, tėvynės labo ir 
tt* gudresnių už katalikus 
Šliuptarnių. Tokios demorali-
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zacijos atsitikimų.mūsų visuo
menėje jau būta ne -sykį tenai, 
kur mūsiškieji “politikieriai” 
nuo “šliuptamių vienybės ” 
lengvai svaigdavo ir nesusi
prasdavo, ką darą. Savo klai
das jie taisė kiek vėliau, jau 
toje “vienybėje” pasidarbavę 
savo nenaudai, ir ne Tėvynės 
gerovei, bet šliuptarnių būre
liui. sutraukdami ir žmones ir 
jų aukas. Kad klaidų “iš 
meilės” ir “brolybės” neatsi
tiktų taip-pat ir Elizabeth’e, 
patariama tenai iš pat pradžių 
katalikams pasvarstyti ką da
ro ir kam tarnauja, krikščio
niškai kultūrai vedamai Kat. 
Bažnyčiai ar laisvamaniams su 
jųjų vedama bedievybe ir iš
tvirkimu ir tiems jų tikslams 
“vienybėje” būnant atiduoda
mi “dėl Tėvynės meilės” vi
sus uždėtus ant savę ir kitų 
mokesčius, visas ineigas ir vi
sokį pelną nuo “išvien rengia
mų koncertų, prakalbų, išva
žiavimų” ir tt.

Ilgėliau apie Elizabethiečių 
“vienybę” atsiliepiame dėlto, 
kad ir kitų kolonijų lietuviai 
suprastų ir žinotų, kaip atsi
nešti į panašią vienybę.

PASTABĖLĖS.
“Naujienos” priklinasi, kad 

Chicagos laikraščių reporteriai 
lakstė paskui prof. Thomas, 
kurs buvo užtiktas hotelyje su 
jauna moterim. Bet juk visai 
nesenai “Naujienos” vertė ir 
su pasigerėjimu dėjo tų pačių 
reporterių aprašymus apie 
prietikius tūlo kunigo. O dar 
ankščiau “Naujienų” redakto
rius puolė ant kun. Ežerskio, 
kaip h i jena ant dvėselėnos. 
Todėl ‘ ‘ Naujienų ’ ’ redakto
riaus ir jo štabo motivai daug, 
daug sykių purvinesni, negu 
minėtų angliškų laikraščių re-, 
porterių.

----- o-----
Liberalų “Sandara” perka 

gyvąją nabašninkę “Ateitį.” 
Kai-kam gal bus geras gešef- 
tas.

--- —o------
Šioje karėje iškelta daug 

obalsių, kaip va tautų princi
pas, tautų apsisprendimas, 
taika be aneksijų ir kontribu
cijų, atvira diplomatija ir tt. 
Reikėtų dar iškelti nesikišimą 
vienos tautos į kitos reikalus. 
Juk jei bolševikai nebūtų kisę- 
sis į Finlandijos reikalus* tai 
finams nebūt reikėję šauktis 
vokiečių talkos.

------o-—
‘ ‘ Naujienos ’ ’ drąsina, kad |- 

vykinant .soeijalizmą nebus 
naikinami kapitalistai. Rocke- 
felleriaį, Morganai galėsią gy
vuoti. Bereikalingas aiškini
mas. Juk aiškiai matome, kaip 
vykinamas socijalizmas Rusi
joj. O ir pačios “Naujienos” 
nesenai rašė, kad Rusijoj bur
žujai Juri slapstytis vien dėl
to, kad jie buržujai.

• • .... o-.-

Binghamtono, N. Y. socija- 
listai biąuriai pasityčioja iš 
nesusipratusių., katalikų, bet 
tas nuotikis bus paraginimu 
visos Amerikos lietuviams ša
lintis nuo tų išgamų vakarų, 
prakalbų ir laikraščių. ;

Airijos sostinės Dublino 
majoras ketino važioti pas pre
zidentą Wilsonią, bet dabar 
įvažiuos............ '■ . " .
r ■ <1 .

laikraKiaoie ir .abri- 
nai susirinkimuose randasi di
dispasipriešinimas prieš mili- 
taimką lavipimosK Žmones 
nenori karės. Jiem* atrodo 
karėjabai baišus daiktas... Iš- 
tikrųjų karė yra baisus daik
tas, bet mes taipgi turime pri
pažinti, kad’ yrą dar ir baises
nių daiktų kaip karė. , Taiką 
yrą visų pageidaujama. Taiką 
yrą ramybė- Bet kas iš* to
kios taikos, jei jį tik atneša 
mums . ir kitiems vergiją ir- 
priespaudą!' Kas iš jos jei 
mes turėsime paminti po kojų 
savo laisvę ir augŠtus idealus P 

Ir senovės lietuviai nemėgo 
karės. Jiems irgi rūpėjo gy
venti su savo kaimynais ramy
bėje. Bet kada priešas Užpuo
lė mūsų tėvynę, ar buvo girdė
ti koks nors balsas kad nerei
kia karės! Ar iš tų mūsų gar
bingų bočių lūpų pasigirdo vir
pančiu balsu maldavimai, kad 
priešas taikintus. Mes gerai 
žinome, kad taip nebuvo. Lie
tuvis ant kito neužpuolė, bet 
jei kitas pasikėsino ant lietuvių 
užpulti, tai visi lietuviai tvė
rėsi už ginklo ir gynė savo tei
ses, kurias kainavo augŠčiau 
už savo gyvastį. Todėl mūsų 
dainiai rašo, kad lietuviai 
“keliavo į karę linksmai.”

Dabar randasi mūsų tarpe 
keletas bailių. Jie yra pada
rę įtekmę į visuomenės, kuri 
ypač šiomis dienomis neša Lie
tuvai ir visiems lietuviams 
daug, gėdos ir blėdies Tan
kiai tenka skaityti angliškuo
se laikraščiuose, kad toks ir 
toks lietuvis priešinas prieš 
stojimą į karę, kad ten ir ten 
lietuvis pateko kalėjiman už 
paniekinimų šios šalies vėlia
vos., ir taip toliaus eina čiela 
eilė visokių prasikaltimų ir už 
tuos nenaudėlius mes visi turi
me atkentėti. Svetimtaučiai 
pradeda manyti, kad visi lie
tuviai kaip zuikiai yra bailūs. 
Pradeda į juos žiūrėti su pa
nieka, stf pašiepimu. Bet tas 
yra perstatymas lietuvių netei
singoje šviesoje. Didžiuma lie
tuvių kaip buvo senovėje, taip 
ir dabar tebėra ištikimi laisvės 
idealams. Kaip senovėje jų 
bočiai guldė savo galvas gin
dami savo ir žmonijos teises, 
taip ir dabar lietuviai “keliau
ja į karę linksmai.”

Šiandiena randasi šimtai, 
net ir tūkstančiai lietuvių ka
reivių Suvienytų Valstijų ka
riuomenėje. Jie visur yra sa
vo oficierių giriami už pasi
šventimą ir narsumą. Pats 
pirmas paveikslas iš Francijos 
po nusiuntimo. S. V. kareivių 
į mūšio lauką, tai buvo pavei
kslas lietuvio kareivio. Jau 
ne vienas iš lietuvių kareivių 
paguldė savo galvą šioje karė
je. Mes jai galime pasidi
džiuoti. Jie palaikė senovės 
lietuvių garbę.

Dabar lieka klausimas. 
Kodėl mes karianjame. Už 
ką! dek ko! Koks yra mūsų 
kareivių tikslas, kuris varo 
mus daryti tą, ko be svarbios 
priežasties mes nenorėtume da
ryti. Tautos ir vyrai kariau
ja už daiktus, kurie yra sup
rantami, ‘apčiuopiami, matomi. 
Profesoriai gali argumentuoti 
apie teorijas, bet kareiviai ka
riauja1 už daiktus. Mes ka
riaujame už brangiausią žmo
gaus savastį. Ūkininkas gy- 
ną savo galvijus nuo vilkų ir 
vagių, bet visi- galvijai ant 
tūkstanties lankų nėra taip 
brangus, kaip gyvastis vieno 
kūdikio. Apginti ’ Belgijos 
kūdikių kareiviai guldė savo 
galvas ir dabar guldome gal
vas, kad apsaugojus visų lais- 
vų Šalių kūdikius.

Liuosybė. marių yrą teisė 
nųd senovės laikų pripažinta 
visų tautų, b>t tai tiesa nėra 
taip seniai užlaikoma, nėra 
taip svarbi ir nėra taip saugo
jama, kaip ta teise, kuri užtik
rina kiekvienam žmogui jo gy
vastį. Tarptautinės sutartys 
buvo užlaikomas kaip šventos, 
bet jos nėra taip brangios,nera 
taip prakilnios, kaip mofėryS- 
tė, nėra taip šventos kaip ne-’

kaltybė. Pažvelkite f Lie
tuvą ir Lenkiją, kur tūkotan- 
ČM j*ųnų moterų ir mergaičių 
yra suvaryta į tam tikras vie
tas, kur VoMęčįai kareiviai 
užgąnėdiną savo žemiausius 
kūno . pa^eidaynnus. Tenai 
gal yrairjavd sesuo, duktė ar 
moteris. •. ■

Pažiuręldme. į Belgiją, 
ir jaunas 'ir senas, ir moteris 
ir vyras. yisi buvo panaudoti 
vokiečių žiaurumui. Iš van
denyno girdėtis balsai skęstan
čių kūdikių, nuo Belgijos gir
dėtis riksmas šaukiantis į 
dangų nukryžiavotų ^vaikelių 
nekaltų mergaičių.

L; ką Vokiečiai patys pa
darė Belgijoje, ir Lietuvoje, 
jie pasiuntė savo agentus Tur
kus darytį Armėnijoje, ir Bul
garus Serbijoje.

Tie neapsakomi žiaurumai 
prieš civilizuotą pasaulį kilo 
iš širdies tos tautos, kuri ne
pažino Dievo, nes Vokiečiai y- 
ra pamynę Dievą Meilės ir 
MielaŠirdystės po kojų ir į jo 
vietą garbina Piktąją visų ne
dorybių dvasią* Jie yra sut
rynę visus prakilnius -širdies 
jausmus, kadi tie jausmai ne
trukdytų jų pavergimo kitų. 
Jie stengiasi pastatyti savo im
periją ant kitų žmonių ir kitų 
tautų žemės. Jie nori atimti 
nuo lietuvių tėviškę, kurios ne 
Rusijos žandarams nepasisekė 
atimti Jie mano uždėti savo 
nesulaužoma jungą ant visų 
tautų ir visų žmonių ir jiems 
pasiseks tą padaryti, jei Ame
rika neužpildys tą spragą, ku
rią padarė Rusijos bolševikai.

Laimėjimas šios karės reiš
kia kad moterystė bus apsau
gota, kadi vaikeliams bus už
tikrinta sulaukti žilo plauko, 
kad seneliai galės ramybėje už- 
baikti savo gyvenimą.

Pralaimėti šią kare reiškia 
pralaimėti visą tą, ką žmonija 
ir civilizacija yra iškaldavusi 
per amžius. MES TURIME 
LAIMĖTI.

Žinoma maloniau būtų ka
riauti po Lietuvos vėliavą, bet 
kadangi tas nėra galima, tai 
mes kariaujame po ta vėliava, 
kuri priglaudė mus nuo žiau
rumų ir išgelbėjo iš vergijos 
Rusijos.

Kareivis J. J. Roman.

.dalyseirtt
Kad tą atriekti, kad pasv 

rodyti, jog Amerikos kariuo
menėje lietuvių esama tiek, 
kiek jų grii būti, būtinai kiek
vienam Šaukiamam kareiviau
ti lietuviui reikia nžrirašyti yi- 
sose valdiškoje knygose sąvo 
tikra lietuviška pavardę ne- 
perdirbinėjant ir nekreipalio- 
Jąnt jos į feMą MetimtaųtiŠ- 
ką. -' - ■' - • .' ■■

Pati žmogaus garbe reika
lauja, kad mūsų pavardė būtų 
tokia, , kokia tikrai yra, ^be 
jokių mainymų ir iškreipimų. 
Gi mūsų lietuviai, kurie pa
prastai tą savo garbę labai my
li ir statosi prieš akis kits ki
tam, su garbe savo pavardės, 
savo vardo ir tautos, tenai kur

-■iL ■ iii.M-y. ■ u . pRBl,,, ,., |,    i „ i, ........ R-y—

parikarto® tos ' pačios klai
doj kurias jau esame 

kurių dėkai istorija 'mū
sų tautos nežino taip, kaip rei
kia Žinoti. Mes,tuomet kitiem*!

ir klydome*

lirfnvia

- Šiandien — pasaulio kririjt’-f 
visų pirina tamaukiiBa sau. 
Lietuvis tebūnie Lietuvai, ją; 
laisvei ir garbei.

* •

Į Kas girdėti lietuvių kolonijose. į 
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TARNAUKIME SAU!

Nuolat vis daugiau eina kal
bų, kad) ir lietuvių tauta drau
ge su kitomis tautomis Ameri
kos armijos eilėse stoja kovoti 
už žmonijos teises^ už teises 
mažųjų tautų, už jų visų lais
vę, ir tuo pat už laisvę pačios 
Lietuvos.

Lietuvių tautos atstovais A- 
merikos armijoje yra mūsų lie
tuviškas jaunimas jau esantis 
ant fronto, ir ginkluojamas 
dar šiapus vandenyno.

'Ke mūsų atstovai, išpildy- 
dami savo priedermes po Ame
rikos vėliava, tuo pat pelnys 
sau ir savo tautai tam' tikras 
teises, kurias Amerika skiria 
visoms tautoms per jų atsto
vus. Visos kitos tautos dabo
ja ir, pažymi prieš Amerikos 
valdžią tautiškumą tų savo ats
tovų. Nei vienąs kitų tautų 
kareivis Amerikos armijoje ne- 
širašo prie svetimos tautos, nei 
savę svetimos tautos, sūnumi 
skaito. Tas pats turėtų būti ir 
pas mus, su mūsų lietuviais 
kareiviais. Juose prieš Ame
rikos valdžią dedame savo tau
tos visą viltį. Jų buvimas A- 
nierikos kariuomenėje, jų te
nai dalyvavimas visuose jos 
žygiuose, dbrys intaką į Ame
rikos valdžią, ją vers prideran
čiai atsilyginti ir lietuviams, 
.kurie lygini su visais kitais ant 
savo pečių neša Amerikos gar
bę* Tik reikia, kad Amerikos 
valdžia žinotų, kad Amerikos 
kariuomenėje lietuvių yrą ir 
tai ne vienas antras koks pa
vienis, ne vienas antras koks 
būrelis, bet kad tų lietuvių y- 
ra daug, nes ištiktųjų taip ir 
yra, kad lietuvių yra ne vien 
varu “šaukiamų prie ginklo, 
bet kad jų yra fiuosnorių,. kad 
jų yra visur, visose armijos.4

yra gyvas reikalas, elgiasi vi
sai kitaip. Ir patys savo var
dus kreipia ir kitiems tą dary
ti leidžia lengva širdžių. To 
kaip tik būti ^neprivalo, jei 
tikrai mes save išmintingai 
gerbti mokame!

Kraipydami savo pavardes 
ir jas į svetimtautiškas kokias 
perdirbinėdami, mes darome 
sau skriaudą ypač Amerikos 
kariumenėje, mes didiname te
nai skaičių kitoms tautoms, o 
mažiname savo skaičių. Sąra
šas kariškosios valdžios paga
mintas visus lietuvius su tve- 
timtautiškomis pavardėmis 
lengviai priskaityti gali prie 
tų svetimtaučių, kurių kalbo
je tos lietuvių kraipytos pavar
dės skamba. Valdiškieji kariu- 
menės sąrašai gal parodyti ir 
tai dokumentais, kad lietuvių 
kareivių Amerikos kareivijoje 
nedaug tėra, kad jie tuo pat 
nedaug sveria, ir tokios atidos 
kaip kiti nėra verti ir tt. Tais 
dokumentais gal pasinaudoti 
net mūsų laisvės priešai, y- 
pač čia Amerikoje, kad mažin
ti Amerikos visuomenės simpa
tijas dėl mūsų, užuojautą ir 
pasiryžimą mus ginti.

Vartaliojant knygas, nuo
lat užeinama mūsų karei
vių lietuviškas pavardes iš
kraipytas į visokias svetim
tautiškas, kaip va: Vait’ai- 
tis užrašytas White, Kuprys — 
Kuffer, Šalčius — Šule, Ado
maitis — Adamson, Sibaitis — 
Seibos, Stonis — Štein, Saųlė- 
nas — Salivan, Augštikalnis 
— Highhill ir tt. Ištisą eilę 
lietuvių kareivių galėtumėm 
surašyti ir prieiti prie tokio 
stebuklo kaip va augščiau kad 
dedas: tarpe aštuonių lietuviš
kų kareivių žmogus nežinantis 
dalykų stovį su mūsų pavardė
mis, . neras nei vieno lietuvio! 
Ten bus airių, armėnų, grai
kų, lojališkų vokiečių, tik ne 
lietuvių! Taip dalykams esant 
mes vėl, ir tai jau oficijališkai 
per raštus ir ofisų. dokumen
tus, bernausime kitiems, kiti 
džiaugsis mūsų jaunimo gra
žiais žygiais ir garbe. Mūsų 
tautos žiedais pasipuoš kitos 
tautos, ii* puošnu tų žiedų ke
liu po Amerikos vėliava žengs 
prie savo tautos laisvės, gi 
mes vėl būsime nuošaliai, ne
žinomi ir Amerikos karės isto
rijoje neužrašyti ir nepaminė
ti.

Tokio nežinojimo mūsų pla
čioje Amerikos visuomenėje 
atsitikimų mes turime ir šios 
karės istorijoje.

Neperseniausia amerikonai 
gyrėsi karžygiškumu savo ka
reivio, narsiai pildančio žval
go priedermes pirmojoje lini
joje Franėijos fronte. To drą
suolio fotografija buvo paskli
dusi po angliškus laikraščius, 
ir ne vienam airiui širdį kute
no garbės jausmas ir didžiuo- 
ties savo tautos vaikais leido. 
Gi pasiroddrkadi tuo airių kar
žygiu buvęs tikrai lietuvis,- ku-_ 
4 čia. jo artimieji pažino, bet 
ne iš iškraipytos pavardės, o iŠ 
veido! .

Girdėjau kalbant, kad pir
muoju karžygiu, kurį Francū- 
zijos fronte pagavo priešo šū
vis, buvęs taip-gi lietuvis. Lie
tuvio kraujas pirmas apšlaks
tė Prancūzijos Žemę Amerikos 
garbei, ir tas^dalykas ne lietu
vių tautai teko. Iškreiptoji pa
vardė nunešė jį kitiems, ir tt 
ir tt. ■

Taip dalykąms esant vėl

I. Sakalauskas, “Draugo” 
Redakcijos narys, buvęs Cleve- 
landietis.

CLEVELAND, OHIO. 

Vyčių draugiškumas.

Vakare 12 d. bal. aplei
džiant L. Vyčių choro repetici
jas buvo susirinkimas. Kuo
pos pirm. p. I. K. Sakalauskas 
apreiškė, kad turi apleisti 
Clevelandą ir išvažiuoja į Chi- 
cagą prie “Draugo.”. P-as Sa
kalauskas, atsisveikindamas 
pasakė gražią ir jausmingą 
prakalbėlę. Linkėjo, kad visi 
dar su didesniu entuzijazmu 
veiktų ir siektų prie augštesnių 
idealų. Po kalbos Vyčiai atsi
stojimu ir garsiu rankų ploji
mu išreiškė padėką už linkėji
mus. Bet tuomi pasikalbėjimu 
nepasibaigė. Visi vienbalsiai 
nutarė surengti šeimynišką va
karėlį. O kita pasirodė, kad iš 
Vyčių jau nekurie yra šaukia
mi tarnauti Dėdei Šamui — 
Juozas Šeštokas ir Petras Se- 
deckas. Abudu yra darbštūs 
Vykiai. Tad žaibo greitumu iš
rinkta komitetai, pasipylė-do- 
leriai. Subatos vakare, bal. 13 
d. surengta puikiausias vaka
rėlis. Užstalės papuošta ame
rikoniškomis ir lietuviškomis 
vėliavomis. Sesutės Vytės pa
gamino skanių užkandžių. Prie 
stalo sudainavo “Lai gyvuoj 
mūs tauta.” Kalbėjo p-lė Z. 
Bagdžiuniutė, V. Runta, A. Ža- 
liaduonis, p-lė B. Skripkaus- 
kaitė, J. Žaliaduonis, Al. Ba
nevičius. Tarpuose gražiai pa- 
deklemavo jaunutės mergaitės: 
A. ir M. Kuzmauskiutės. P-as 
J. Šeštokas sudainavo atsisvei
kinimo dainą, p. P. Sedeckas 
dėkojo už taip gražų pagerbi
mą, linkėjo, kad likusieji ne
apleistų Vyčių ir darbuotūsi 
dėl gerovės jaunimo. Taipogi 
p. J. Šeštokas kvietė sesutes 
Vytės kad jos likusios organi- 
zuotūsi ir būtų tvirtos Vyčių 
veikėjos. Galop dar gražiai pa
kalbėjo p. Sakalauskas.

Susirinkusieji savo nariams
I. K. Sakalauskui, J. šeštokui 
ir P. Sedeckui atsistojimu iš
reiškė pagarbą. Visi sudaina
vo “Lietuva tėvynė mūsų.” 
Dar pasilinksminę, visi išsis
kirstė. Orkestrą susidėjo iš 
pačių Vyčių — pijanistė p-lė 
O. Sknnskiutė, smuikininkas p.
J. D. Žitkevičius, kornetas p. 
A. Ribinskas.

Valio Vyčiai už tokį drau
giškumą ir meilę. Geari sako 
poetas: “Nepėrgalės mūs ne
prietelius toliai, kolei mylėsi
mės broliai.”

P-urSakalaūskui už jo pasi
darbavimą L. Vyčių 25 kį. į- 
teike atminčiai auksinį graudi- 
nėlį prie laikrodėlio.

M. J,*, 
-4
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Paryžiun įvyko armėnų de
legaciją* Delegacijas perdėtinis 
api^iškūj jog turistai atsiėmę 
armėnų Žemes,pasiryžo visai iš
naikinti; visusarmėnus. Sker
džia visus, kur tik pagaumu 
Delegacija išleido atsišaukimą 
į civilizuotą pasaulį, kad už
tartų. ;

HUDSON, MASS.
Moterų veikimas. /

Per LD$. kuopos surengtas 
prakalbas p-nią O. Jankauskie
nė puikiai išaiškino A. L. R/ K. 
Moterų Sąjungą įr- sutvėrė tos* 
organizacijos kuopą. Kuopos 
valdybon išrinkta pirm. Vero
nika Banalis, pirm-pągelb. 
Veronika Zaleckiute, fin. raŠt. 
Domicėlė Bukauskaitė, prot. 
rašį, Ona Kazakevičiūtė, ižd. 
Jieva Sidlevičienė, iždo globė
jos Petronė Staniunienė ir 
Anelė Kaluževieienė. Šitoji 
kuopa bal. 21 turėjo susirinki
mą salėje po No. 49 Mala st. 
Atidarė pirm.-pagelb. V. Za- 
leckiutė su malda. Skaitytas 
pirmas protokolas ir vienu bal
su priimtas. Daug svarstyta 
apie kuopos dalykus. Svar
biausia tai nutarta gegužio 30 
d. toj pat salėj surengti pui
kiausią vakarą. Rengimo ko- 
misijon išrinktos Veronika Ba
nalis, V. Zaleckiute, D. Bu- 
kauskiutė, O. Kazakevičiūtė. 
Tos pačios ketina sulošti teat- / 
rą. Jos yra labai gabios ir sa
vo darbą be abejonės atliks 
puikiai. Be to iš Montello ar 
Worcesterio gal gausime dai
nininkių ar deklematorkų di
desniam programo papuoši
mui.

Tai-gi visuomeniškas veiki
mas pas mus įsisiūbuos ir bū
sime pirmoj eilėj tarpe veiklių
jų kolonijų.

Darbininkė.

COLLINSVILLE, ILL.

Pavydėjo krikšto.

Nesenai čia vienos laisvama
nės mirė sūnus 7 metų amžiaus. 
Vaikas buvo nekrikštytas. 
Prieš mirimą buvo gana laiko 
pašaukti kunigą, nes vaikelis 
merdėjo per pusantros sutkos 
ir labai kankinos. Laidojo ant 
viešų kapinių. Be savotiškų 
ceremonijų neapseita. Ant ka
pinių vienas tamsūnas turėjo 
iš “Šakės” iškarpą- ir iš jų 
garbino cicilikišką dievaitį. 
Svetimtaučiai atsistebėti nega
li iš tokių lietuviškų cicilikų 
ceremonijų.

Bedieviški raštai kaikuriems 
išmušė tikybą, protą ir gėdos 
jausmus.

Viską matęs.

BRIDGEPORT, CONN.• ** 
šauniai veikia.

Liet. Darb. Sąjungos 39 kuo
pa laikė mėnesinį susirinkimą 
balandžio 21 d. šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje. Nariai at
silankė beveik visi ir visi gy
vai svarstė kuopos naminius 
reikalus ir kuodaugiausia buvo 
kalbėta kaip pritraukti narių 
ir pagerinti kuopą. Iki šiol 39 
kp. neparodė didelio gyvumo 
dėlto, kad mažas skaičius na- 
rių^ bet ir nuo kitų neatsiliko. 
Dirba, kruta, kiek gali. Jau 
išsimokino didelį veikalą ‘Val
kata,” vaidins visi gabieji 
Bridgeporto lošėjai ir LDS. na
riai. Nutarta vaidinti nedėiioj, 
gegužio 12 d. 1918 m. parap. 
svetainėje. Programas bus fi
gas ir išmargintas. Nepraleis
kite progos, nes paskui gąilė- 
sites* Susirinkimai nutarta 
laikyti kas trečią nedėldienį 
kiekvieno menesio tuojaus po 
sumo. Visi nariai malonėkite 
lankytis. Sekantis susirinki
mas įvyks gegužio 19 d. 1918 
m., nes po teatrui bus daug 
reikalų apsvarstymui* Ir nau
jų narių atsiveskite prisirašy
ti. . • ' •

Kp. Mt. U* A. Matui.

Iš' Pekino pranešama, jog 
bolševikų Raudonoisos Gvardi
jos kareiviai valkiojasi paUi 
Amūro geležinkelį ir apvaginė- 
ja keliauninkus. Ant Amūro 
upės sulaikinėja laivus ir apva-
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šiomis dietomis išeis iš spau
dos labai tinkamos ir naudin
gos brošiūrėlės platinimui ren
giamuose vakaruose.

te į jų pramogas.
J. Lakštute.

*

**

.......... $ioi.5i
22. — Am. Liet. Tarybos suvažiavimo išlaidos .... 12.00
22. — Liet. Tnf. Biurui Washingtone...................... 157.22
31. — Liet. Inf. Biurui Washingtone.............?.. .1.204.50
31. — P. V. Obieciunui už iždininko kauciją...........25.00

/ .................................

. Viso Sausyje išleista ...........................   .$1,500.23
Vasario 6. — Am. Liet. Tarybos suvažiavimo išlaidos $108.16 >»

n
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TAUTOS yOHDO SKYBIAMS PBANESIMAS.
' . * ---• \ ,e' " . .

t : Nuo gegužės 1 d. Tautos Fondas inveda-naują būdą mė- 
nosinėms -duoklėms rinkti. Mėnesines duokles mokantieji da
bar gaus, mažas korteles ir marke* (stapipas). Kas kiek? mo
kės, tai už tiek pinigų ir markių gau& - * •
'; Markių yra atepauzdinta šiomis kainomis:,po 25c., po 50c., 
po $1.00, po $2.00 jį$5.0<k Kas kokią auką darys^jūž -tiek ir 
jnarkiųgauskortelei! įsilipdyti. «
. Aukotojas, už kiekvieną auką markių gaudamas, žinos
kię kjisai iš viso padarė Lietuvai aukų. - ’ .

Vėliau už sugrąžintas ir markėmis pripildytas korteles T. 
Fondo Centro valdyba išduos paliudijimus su didesnėmis mar
kėmisvertęs $16.00; $15.00, $$25.00, $$50.00 ir. $100.00.

Dabai* visi^Tautos Fondo skyriai privalo tiek kortelių pa
reikalauti, kiek turi mėnesines duokles mokančių narių, ir pra
nešti po kiek tie nariai kas mėnuo moka. Tada Centro sekre
torius- žinos, kiek kuriam skyriui reilda siųsti markių.

x K. Pakštas, T. F. Sekretorius.
456 Grand St., Brooldyri, N. Y.

t

• TAUTOS FONDO SEKRETORIAUS ATSKAITA.

Tautos Fondo Komisijai ir skyriams iš visų išlaidų nuo 
-sausio 1 d. iki balandžio 1 d., 1918.

Sausio 8. ~ Centro raštinės užlaikymas ....
,,
”,
>>

6. — “Garsui” už spaudos darbus............. ............27.45
6. — Whithead and Hoag Co. už ženklelius ... .150.00

15. — Litiniam jai (Šveicaruose) belaisv; gelbėti 6.000.00
. 15. Liet. Inf. Biurui Šveicaruose.......................... 2.000.00

15. ■— Whiteliead and Hoag Co. už ženklelius.. .$549.00

talikamSj kurie lando po <ri«- 
likų^ vakarui. TekogįrtfStį 
jog susipratUsiejikatelSal, ki
tą karių žada apsaugoti nesu- 
-sipraturiussavobroliuš ir 
siidausti tedicm* ai valia pa* 
našiai rubavoti įmonės. Guda, 
kad apgautieji tuojau -su tais 
ryšutiate benuėjo įKė-; 
ra jokios abejonės, kad cicili
kų kermošių būtų uždarę, o1 

; rengėjus pasodinę nors truui- 
pam laikui į kalėjimą.. Nebū
tų pro šalį ir dabar pranešti 
policijai apie tą kermošių. .

Gėda katalikams taip apsi
leisti su cicilikais Dabar “ tik 
visi ir šneka, kad katalikai 
net po “trirublę.”^mokėję už 
cicilikių senus panteplius.

Visos Amerikos katalikai, 
susipraskite, vienykitės, ne-

~ 8PMira vALLiY,nx.

21 d. balandite mOsų mies- 
tuke buvo ptakalbos. Kalbėjo 

~ fcum Kemėšis apie S. L, R, K, 
: A. Paaiškino nuodiugniai toK 
v 5>rganizacijos naudingpmą. Tri- 

riraiČSS nauji nariai.
Toįiąuš. kalbėjo apiė T. Fbn- 

■dą ir ragino kiekvieną aukau
ti į tą fondą, aukavo sekanti 
^asmenys; Klebonas kun. Bris
tais$5.00.Po $1.00r Kuri. Ke
mėšis, Juozas Petraitis, Vincas

• JBaltikauskas. •
' Po 50c.: Šoeijalistas Juozas 
*Gvazdinskas, Ona StaČilaus- 
kienę ir Katrė . Pielorienė. 
Smulkių aukų surinkta $9.50/ 
Viso lUbo $19.00.

Prie progos turiu paminėti, 
kad tasai didis veikėjas kalbė
jo pirmu sykiu ir padarė dide- skaitykite jų laikraščių, neiki- 
lį įspūdį.. Tai kunigas šios ga
dynės.

Parapijos reikalai gerai ve
dami vietinio klebono, darbai 
gerai eina, oras visą laiką šal
tas, žiaurus.

Balandžio 28 d. mūsų* bažny
čioje prasidėjo 40 valandų at
laidai. Tikimasi kad žmonės 
pasinaudos.

Paulauskas Kareivis.

BINGHAMTON, N.Y.

Cicilikų pasityčiojimas iš 
katalikų nesusipratimo.

Balandžio 19 d. čia įvyko 
svieto lygintojų balius. Ant la
pelių buvo garsinta, kas iš mo
terų ar merginų atsineš ryšu
lį, ta galės įeiti dykai, o tuos 
ryšulius pardavinėsią vyrams. 
Tuose ryšuliuose gali būti, gir- 
di iš valgomų dalykų, iš gėri
mų ir gali nieko nebūti. Taip 
buvo garsinta. Atėjus minė
tam vakarui, “vikrios” cicili- 
kės pasigamino ryšulius “at
sakančius,” nes spėjo, kad ka
talikai bėgs galvatrūkčiais pa
ragauti iš cicilįkių ryšulių... 
Prisirinko pusėtinai žmonių, o 
taip-gi puse, gal ir daugiau ka
talikų ir prasidėjo tikras “ker
mošius,” arba pardavimas ci- 
cilikiij ryšulių. Kas daugiau 
įvarė už ryšulį pinigų, tas lai
mėjo ryšulį. Bet ištikrųjų kas 
buvo tuose ryšuliuose? O-gi 
■supuvusių kopūstlapių arba 
pasmirdusių kaulų, o kaip kur 
senų šliurių arba koliošių. Vie
nas katalikas už tokį cicilikės 
kaliošą įvarė net $1.75. Ar gali 
kas kur rasti begėdiškesnį pa
sielgimą, kaip tų svieto lygin
tojų cicilikų?! Tokių “humbu- 
gų” dar kibą nieks dar nėra 
išmislijęs, kaip mūsų cicilikai. 
Tai tiesiog plėšimas. Iš to ci- 
■cilikai, turi nemažą pelną, kar
tu turi ir juoko iš mulkių Nors 
skaudi, bet gal bus naudinga 
pamoka nesusipratusiems ka-

ELIZABETH, N. J.
Pagrįžę delegatai iš Seimo 

nutarė išvien dirbti tautos la
bui, kad iš atžvilgio Tėvynės 
gerovei neprivalome skirtis, 
nes krikščionys demokratai ir 
krik.-tautininkai (?) kaslirik 
meilės Tėvynės nei kiek nesis
kiria ~ tai-gi ir nutarė išvien 
rengti koncertus, prakalbas, iš*- 
važiavimus...

Bal. 7 d. surengė bendrai 
prakalbas, pakvietė garsius 
kalbėtojus, kaip tai: kun. J. Ži- 

‘linskį, p. Šimkų ir kitus, bet 
atvažiavo tik kun. J. Žilinskis, 
Įnirs žinoma diar drūčiau suvie
nijo mus ir paragino prie 
bendro darbo.

Paskui delegatai išdavė ra
portą iš Visuotino A. L. Sei
mo.

Ydant greičiau savo gerus 
norus ir
nutarta sušaukti visų dr-jų 
pirmininkus ir išrinkti tam 
bendram darbui valdybą.

Minėtame susirinkime užsi
registravo daugiau, kaip 15 dr- 
jų delegatų.

Dauguma halsų į pirminin
kus išrinktas D. Bražinskas, 
pag. J. Akulionis, rašt. A. Za- 
ilskas, pag. J. Butkus, ižd. A. 
Lutvinas, iždo glob. K. Džio- 
valis ir A. Kliučninkas.

Pres. kom. Dr. A. Bacevi
čius, kun. Daniūnas, D. Bra
žinskas ir B. Kopustaitis.

Tarp įvairių nutarimų verta 
yra paminėti, kad nutarta už
sidėti mokesčiais, sulyg išga
lių pirkti “Liberty Bond’sus.” 

Geresniam supažindinimui 
svetimtaučių su lietuviais, nu
tarė rengti dažnai prakalbas ir 
kviesti taip-gi kalbėtojus ir 
svetimtaučius.

Komisija.

Prierašas. Skaityk Redakci
jos pastabą.

i

i.

Kun. Lauras J. Vaughan’as

(1863 — 1909)
Lauras J. Vaughan’as, buvęs kunigas, lektorius ir poetą 

yra miręs, bet nemari jo dvasia gyvuoja ir gyvuos visad’ guvi 
ir žavinti. Augštieji jo pasirįžimai ir stengimasis būti tikra
sis mokytojas, kalbėtojas ir rašytojas, daėjo iki to, kad jis įgi
jo nemirtiną garbę ne tik šioje liosybės šalyje, bet taip-gi ir 
užmaryje. .

Prakalbose jis užžavėdavo visus, savo asmenyje patikdavo 
visiems, o apdovanotas puikiomis dvasios dovanomis, jis vir- 

.pino ir įtikindavo klausančiųjų tūkstančius krikščioniškų tie
sų pertikrinime ir tuo pritraukdavo kas-kart vis daugiau 
mokiniij į amžinosios tiesos šventyklą.

Jis tai gimė balandžio 1 d. 1863 m., Fond du Lac mieste
lyje, Wisconsino valstijoje. Jo motina, iš namų Hogan’aitė, 
atsižymėjo savo būdo gerumu savęs pasįaukavimu ir buvo įsi
mylėjusi į poeziją, tatai ir jaunasis Lauras paveldėjo daug gerų 
motinos ypatybių. Tėvas ir motina, atkeliavusieji iš Airijos, 
nebuvo atsivertėliais, kaip niekurių manyta, bet buvo gimę 
tapo išauklėti Katalikų Tikėjime. Kuomet Lauro tėvai persi
kėlė į Newark’ą,.N. J., tai jis pradėjo lankyti Krikščioniškų
jų Brolių mokslainę ir iš-pat jaunystės pasirodė esąs gabus 
moksle. Vėliaus-gi, pradėjus lankyti kolegiją ir seminariją, 
jis atkreipė profesorių a tyčią į savę ir jie aiškiai pamatė di
džias Lauro gabumus, kaipo tai iškalbingume, raštijoje ir 
protavime. Visuose kursuose ir klesose jis taip augštai atsi- 

. žymėdavo, kaip kad vėlesniame laike, kuomet jis buvo ant 
estrados arba sakykloje, jog visuomet būdavo.“primuš inter 
pares”—pirmutinis lygiųjų tarpe.

Kuomet užbaigė mokslą Krikščioniškųjų Brolių mokslainė- 
je, tai jaunasis Vaughan’as įstojo į Sv. Karolio kolegiją, Elli- 
eott City, Marylande, bet ją apleido, kuomet jam sukako, 
mėlti aštuoniolika ir sugrįžęs į Newark’ą, N, j. įsteigė dra
matišką ratelį ir pradėjo davinėti dramos lekcijas, nes buvo 
jau pagarsėjęs iš savo Žygių ir pasiryžimų. Mat,, buriant dar

davo <taug pagyri^!?, » tik nuo savo draugųmotaderrių, bet 
taip-gi ir nua profesorių. Ir nėbų* įstabu. Šinpti, kad suka
kus jam dvidešimt antriem matam,, jis paralė scenos veikalą 

br m. buvo riešai petetetjrtaę u jis pate 
dalyvavo perstatyme, parifindamas sunkiausią'rolę. 1887 m. 
jis pentete ii ko jte dar daugiau*-pį-
garsėjo. Ne po ilgam jis patapo vienas iŠ garsiųjų aktorių 
ętošėjų) Amerikoje: Ja pasisekimas buvo stebėtinas. * Jis. 
ėmė dūtynimą nef Shakeepeąr ’o yrimuose, kuogeriauriit at- 
likdamas sunkiausias dalis. '
. Bet-gi vėlesnis! nusibodo jam scena ir pradėjo neužsiganė
dinti veikimu, prie^nrib kitų buvo lyg- spiriama* veikti, teįfy 
gi panorėjo nusikratyti Wo pasaidio apmaudų ir palakaus- 
gyvenimo. Gausieji aplodismentai ir entuziazmas, ką'l^LVO 
jam teikiami, jo nebedžiugino ir -jo ausys klausyties -lyg^pa- 
ilso ir jis troško atsitolinti nuo to triukšmingo ir verpetingo gy
venimo, nes jis tai išgirdo' balsą, šaukiantį jį prie augštesnio 
tikslo ir savęs pasiatikarimo ir apleido scenų,atsižadėdamas 
pasaulinės garbes irlinksmaus-gyvenimo. * , * ...

Netrukus jis sugrįžo į Fond'diu Lac,. Vh&, į gimimo vie-, 
tą, į kur jo tėvai buvo pirmiaus sugrįžę. Čia jis geidė atsil
sėti ir atitaisyti* sunaikintą savo'sveikatą. Bet-gi pripratęs 
visuomet veikti ir čia jis nesėdėjo, sudėjęs rankų, bet ėmėsi 
prie darbo, organizuodamas jaujųiomenę ir mokindamas loš
ti, o pelną visados skirdavo labdaringiems siekiams. Pasitai
kė vieną kartą, kad su perstatymu jis nuvyko į Bipon, Wis. 
ir susipažino su kun. W. A. Goebel’iu, kuriam išreiškė, norą 
tapti* kunigu, o kunigas Goebel’is širdingai pritarė ir dar pa
skatino, kad* ištvertų tame, pašaukime, prižadėdamas, kiele 
galima jam prigelbėti.

Lauras -J. Vaughan’as buvo pamiršęs nekuriuos dalykus 
iš kolegijos laikų, tad-gi kun. Goebel’is pradėjo davinėti jam 
pamokas iš ryto lotynų, o po pietų grekų — kalbose, prie 
kurių Lauras ėmėsi su užsidegimu ir trumpame laike pavy
ko jam pereiti viską ir puikiai apsipažino su kliasikais. Po 
kelių mėnesių jis tapo priimtas į Šy. Lauro kolegiją, Mt. Cal- 
vary, Wis. Po nekurio laiko jis įstojo į Šv. Vincento kolegi
ją, Cope Girardeau, Mo., o paskui įstojo į Kendrick’o semina
riją, St. Louis, Mo. Vėliaus jis mokinosi Šv. Jono Universi
tete, Collegeville, Minu, ir čia užbaigęs mokslą, tapo įšventin
tas į kunigus. Pirmąsias šv. mišias laikė bažnyčioje seno jo 
draugo, mokytojo ir geradėjo, kuriuo buvo kun. W. A. Goe
bel’is. Po įsišventinimui, išbuvęs trejus metus asistentu pas 
kleboną, kun. A. Dunne, Eau Claire, Wis. jis tapo-vyskupo 
paskirtas klebonu Loretto miestelyje, kur jis didžiai pagarsėjo 
iš paskaitų važinėdamas ir visur skelbdamas tiesos žodį.

Vėliaus, žmonės iš kitų miestų taip tankiai pradėjo jo 
reikalauti su paskaitomis, jog jis meldė savo vyskupo paliuo- 
suoti jį nuo parapijos. Vyskupas-gi paskyrė jam visai mažą 
vietą — Altoona — ir jis turėjo daugiaus laiko ir galėjo pasi
tarnauti žmonėms garsiomis savo paskaitomis. Jis darbuoda
masis dėl visuomenės, nepamiršo ir Savo parapijėlės, kurioje 
įsteigė mokslainę dėl vaikų, pats apmokėdamas, kiek galima, 
įvairias išlaidas. Jis tai buvo geros širdies žmogus ir žmo
nės ir Dievas jį mylėjo ir visur turėjo pasisekimą.

Daug dirbdamas, visur važinėdamas su paskaitomis, tiek 
nuvargo, kad tvirtos jo spėkos pradėjo silpnėti, bet-gi Jis 
nepasidavė ligai ir. vis dirbo, kiek išgalėjo.... 1907 m. jo vys
kupas jį paliuosavo vieniem metam važiuoti pasigydyti ir jis 
išvažiavo į Janesville pataisyti savo sveikatą. Vienok gruo
džio mėn. 1908 m. jo vyskupas pašaukė .jį prie darbo, jis-gi bū
damas paklusniu dvasiškai vyresnybei, sugrįžo ir apėmė kle
bono vietą mieste Cuba City, Wis., kad ir ne-sūvis pajėgdamas. 
Nuo pat pradžių jo sveikata pradėjo silpnėti ir bal. 20 d. jis 
turėjo apleisti parapiją ir, kaipo ligonis persikelti į Merey li- 
gonbutį, Dubuąue, Iowa. Bal. 28 d. 1909 m. gydytojai ap
reiškė, kad reikalinga yra padaryti operaciją Po operaci
jai pasirodė, kad jis nebeišgis. Gegužės-gi 10 d. 1909 m., ryt
mečio 6 valandoje, garsusis kalbėtojas ir rašytojas, mylimas 
ir dievotas -kunigas, atidavė Dievui sielą, su žodžiais jo lū
pose : ‘ ‘ Prisiartino valanda: esu prisirengęs. ’ ’

Kun. Vaughan’as buvo tai žmogus, kurs pažino ir žinojo 
žmonių psychologiją ir mokėjo, kaip įtikrinti tiesą žmonėse 
ir, kad ją priimtų, kaipo tokią. Savo jaunystėje jis buvo į- 
tekmingas ir visų mylimas, o kadangi išlaikė savo garbę ir 
pastovumą, tad-gi visai neįstabu, kad žmonės jį mylėjo ir 
susilaukė didžios įtekmės ir pagodonės žmonių miniose.

Jis taip-gi buvo gilus mintytojas, garsus rašytojas ir pa
mokslininkas. Kur jis nepasisukė, tai žmonių minios visur 
grūsdavosi išgirsti įtekmingų jo žodžių ir atjausti seną* gy
venimo pasaką.

Iš geriausių jausmus perimančių jo veikalų yra tai “Mei
lės Galybė,” kurioje knygutėje jis nušviečia gyvenimo filozo- 
fiją ir išreiškia giliausius širdies ir sielos jausmus. “Meilės 
Galybė,” išsireiškė vienas jo draugas, “buvo tai vienatinė spė
ka, kurią jis pripažino ir vienatinė gale, į kurią turėjo įsitiki
nimą. Jis .nemylėjo žmonių ištolo, bet „troško juos turėti 
prie savęs.” Jis geidė parodyti savo meilę jo patarnavime ir 
išreikšti kiekviename žodyje ir kiekviename jo gyvenimo dar
be jis troško ir meldė tosios dieviškos meilės — Kristaus dva
sios, kuri apreiškia tikėjimą ir priduoda gyvumo ir spėkų ki
tus pakelti ir išganyti jų sielas.

Gerb. kun. Jurgis F. Jonaitis suprasdamas tosios knygos 
vertę išleidžia ją lietuvių kalboje, kad ji galėtų nušviesti tik
rąją gyvenimo pusę ir, kadi apipasakotų mūsų lietuviams pri
gimtoje jų kalboje apie amžinąją meilės pasaką ir, kad susi
pažinę su ja, galėtų apspręsti ir savo gyvenimą.

Tikimasi, kad išleistoji kun. Lauro J. Vaughan’o knygu
tė — “Meilės Galybė” — suras, užuojautą ir širdingą priėmi
mą į kiekvieno namus. O turėdami ją savo namuose bus tai 
tikras veidrodis, nušviečiantis ir-parodantis kiekvienam tik
rąjį gyvenimą.

Kun. Lauro J. Vaughan’o dvasia gyvuoja tarpe įvairių 
tautų ir pasitikimą, esant jinai nemari, kad gyvuos ir lietuvių 
taipe.

A. TAMOLIUNAS. 
Omaha, Neb. 8, IV, 1918.
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LOS BOBD’SUS. 

Ui juos gausite nu
Tarsidubda kiekvienoje 

toje nuo $50.00 it a „....
Galima imti Ant išmųkesčįo jįį 
$L0O į savaitę. ' J

JOS APLEIDOME SĄUI 

TftVX$KESNORĖDAMI _ 

APSIGYNĖNTtjr norėdami 
gyti tų laisvę, pažangą ir 
gą, kurią Amerika suteikia? žrA 
kulias joki Jtita šalis pasauly 
Jų negali suteikti. Todėl jūs - 
apleidot savo šalį, kadangi no*' 
Tėjote geresnes progos negu 
galėjote įgyti ten būdami. -

ŽINANT TĄ VISKĄ 

galite stovėti nuošaliai ir ne- , 

pirkti Amerikos bond’sus, kuo* / 
met Amerikai reikia jūsų -pa- 
gelbos? Ar-gi galite atsisakyt 
ti nuo paskolinimo tų pinigų, 
kuriuos šioj šalyj surinkotf . 
Ar-gi galit atsisakyti nuo pa- - 
dėjimo tai šaliai, kuri davė 
jums jūsų namus ir turtus1?

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

------o-----  - /
Keturių priešingų laikraščių / 

reikia daugiau bijoti, negu; * 
tūkstančio kareivių.

— Napoleonas.

Viso vasaryje išleista .............................. $8,983.01
Kovo 16. — Liet. Inf. Biurui Washingtone.................. $1,000.00

16, — “Garsui” už spaudos darbus............... 44.50
16. — Centro raštinės užlaikymas..................o... .110.28
16. — P. V. Obieciunui už iždininko kauciją..........25.00
16. — Am. Liet. Tarybos raštinės išlaidos.................. 41.99
16. — Am. Liet. Tarybos narių kelionės išlaidos....... 3526

/

Viso kovo mėnesyje išleista .................. $1,257,03
Viso labo per sausį, vasarį ir kovą, 1918 m. išleista $11,740.27 

Kazys Pakštas, T. F. Sekretorius. 
456 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NUSIPIRK KNYGĄ VARDU— A

LAISVĖN p 
BEŽENGIANTĮ
===į—, t „ aa.,s— , ■ ■ - i

KURIOJE TELPA:
Amerikos Lietuvių Visuotinojo Seimo Protokolas ir paveiks- « 

luotas aprašymas. I
Kolonijos, delegatų ir draugijų vardai. <
Visos Rezoliucijos lietuvių ir anglų kalbose. į
Seimo Koncerto vakare pasakytos kalbos. ’
Seimo, delegatų, vietos, vadų ir komisijų paveikslai, ir vi- J 
sos smulkmenos, kaip prie Seimo prieita. į

Tai istoriškas dokumentas papuošti kiekvieno Lietuvą j

mylinčio knygynėlį. J< 5
Delegatai ras čia savo ir draugų už Lietuvos laisvę kovojan- I 

čių vardus ir pavardes, daugelis ir savo paveikslą. į
Spauda daili, brangios popieros viršeliai vaizdiną Lietuvos j 

vėliavos spalvas. J
Kaina su prisiuntimu 75c. /

Perkant ant sykio: 3 už $2.00, 5 už $3.25, 10 už $6.00. j

PARDUOTŲ KNYGŲ PELNAS AUKOJAMA LIETUVAI J
LAISVŲ GRĄŽINTI.

Užmokesnį siųskite už vieną krasos ženkleliais. Daugiaus 7 
imant — money orderiais ar čekiais, adresuojant Seimą Rengu- \ 
sios Komisijos Iždininkui: - 5

P. MULEVIČIUS, į
STATION W, BOX 58, BROOKLYN, N. Y. (

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, 
kadi kiekvienas galės visas tu
rėti savo namuose už 5c.

Jose bus aiškiai išdėstytą 
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 pa 

300 ėgz. kiekvienos, duosime , 
nuolaidą.

Užsisakant tiesiog iš “Dar- . 
bininko” knygyno po 1 egz. 
siųskite krasos ženklelių už 7a. *

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

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, 

South Bostoiį Mass.

MUZIKOS MOKYKLA.
I Ar nori būti geru vargonininku 
r ir choro vedėju?
' Duodu lekcijas ant vargonų ir ’ 

pijano.
Mokinu viską, kas tik reikalin

ga vargonininkui. :
Mokinu pažinimo rubrięelSs, . 

harmonijos, diriguoti ir vesti cho* 
rą.

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

Jei kam nepatogu lankyti virš- 
pažymėtame laikę, tai praneŽki- 
te laišku kokiomis valandomis ga
lite lankyti.- - • ‘ -

A. GAVRONSKI, 
272 Broadway, Chelsea, 
(13-) . // .

. ..... O-— . *>> 
■' > ...........................................................................................................Ura

Dr. IgnotasStankus 
1210 S.Bm4St.,PWM«|*i.> h. H| 

LiatuvUDaktamirChirurgais.
’ Ofia« Vakia*M| / 'H9

. Nu»> rito iH *
Vakarai*, Katraofg* liti

■r

' '-d'd
•« , 3

- '"Š

4.‘4

A*

T

4

U

»

&

■J ;

1:
e

* 
t

•• ♦ 4

'■’i 
Ii’

Anglijos parlamente buvo 
teiraujamasi apie ? tai, ar vo
kiečiai nevartoja uabar naujai 
išrastas bombas, su kurių, pa- 
gelba dabar varosi pirmyn, 

Amerikos telegrafistai keti
na sustreikuoti. Tą žada da-

1 A* L* L. M. .> h

unijistai tapo prašalinti iš dar-

»

J

,t

Iš Maskvos telegrama skel
bia, jog buržuazijos .aštrus 
statymasi prieš bolševikus gęs
ta. Bankų streikavusieji kler
ktos grįžta darban. Senieji o- 
ficieriai įstoja į Raudonąją 

. . . ....... .. ......., ...... admirolai priimf bolSevikJ

moktiamėje, jis turėjo patraukimąŠį-tą prašyti, is ko apturė- duodamas vietas. ‘
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sugriauto gyvenimo,mirtis ir[gražiausioj viptoj Vadinamoj 
visų aktarįųdidis nusimimmas ĮFair Qround. P-as.--.-Eątavec- 
— sielvartai, o tūli -neišmanė ka* yra išrinktas pirmininku 
liai kvatoja! Juk tokiuose tra- (reugimo’komisijos. Ąųt Fair 
giškuose atsitikimuose juokų IGround, kaip p. Zataveekas 
nėra! - ? ~ pasakoja, bus išstatyti Lieta*

Rtas miestai, kata tai Vilmuį
.. ™ ;aIa v Kaunas, Tilže ir kitu Bus H-

puoŽ« didžiąją Lietuvos did- 
dataužStl i savo di^sj^vejkslsfe « 
T0,1?. s. . i . . tsaš veikimas' bus nutrauktaskolonijas taip puikiai rasdavo [ . ’ “ “ “V
nusius aktorius. -

Veikalo tarinys; maž-^aug trauks tokias minias zmoni^ 
toks: Jonas įsimyli į Danutę irikokių niekur nėra buvę tarp 
pasižada tiktai jų vienų mylė- [ Amerikos lietuvių. P-as Zaįa- 
ti. Po nekurta laiko, ’ Jonas Į veckas gyrė JŠo* Bostono vyčių 
duotų Danutei žodį sulaužo ir ir sajungiecių parodų. Žinoma 
įsimyli į žydelkaitę Sorę, su jis negalėjo pripažinti, kad ši- 
kuria ir apsiveda; Sorės tėvas, toji paroda “bytina” buvusių 
Leiba, už atisžadėjimų tikybos [vyčių surengtų parodų Wor- 

, ir nepaklusnumų, jos išsižada ir cęsteryje. Bet gal jo vzorces- 
prakeiki’a, o pats, iš nusimini-j teriškas patrijotizmas neleido 
mo, nustoja proto. Danutė už kitaip pasakyti. > 
su vadžiojimų, Jonui jr^įo šei-_________ _
mynai keršija ir savo tikslų at- ___
siekia — Sorė-Marė delei su- • ....
griauto gyvenimo tfe laiko ski- mėnesinis susirinkimas bus u 
riasi su šiuo pasauliu o Jonas Įtarninke, 30 di balandžio, 7:00 
delei to įpuolę į desperacijų vakare, Šv. Petro parapi- 
balsil šaukia kadi jam' atimtų 3°es ^uleje. Visi nariai prašomi 
gyvastį ir drauge /u jo prisie- [ l^kii susirinkti nes turim svar- 
ga palaidotų. *Bet kaimynas P*1! reikalų aptarimui. 
Jurgis jam. pastebi, kad jis nė Valdyba,
ant kapų nevertas laidoti, ne “ x
tik su ja. - Petnyčios vakare, gegužio

Bėję, tuo pat laiku Naujo- d? Šv. Petro paarpijos svetai- 
mitetas Municipal Building’e nčje bus milžiniškbs prakalbos, 
sios Anglijos Liberty Loan Ko- Kalbės “Lithuanian Booster” 
buvo surengęs prakalbas, bet redaktorius, p. T. Šeimis. 
iš priežasties teatro, ten su- ------------- -
To delei, klebonas, kun. Ta- L Svarbus pranešimas. S. L. 
mas Žilinskas ir p-as May- K' A- ,21 ku°pil pranesa 
nard’as, So. Boston’o Trust !®ms narįams’. ^ne pns.ra- 
Co. prezidentas viduryje loši- «*e Pne Susmenųuno mine- 
mo sakė prakalbas. Aiškino toa.,kuopos lr dar “epndavet.e 
apie pirkimu Liberty Bond’sų, apl,ka?lpį .malonėkite pasi
ragindami kiekvienų lietuvį "'P111“ , ’Tį^1 -lr- p"sl,Jst! 
prisidėti prie išlaimėjimo ka- pstinmkui A. Dagiui. Taip-gi 
res ir užtikrinti pasauliui tai- ku»pa matydama, jog yra no
kę. A. N-kas. ,rinc“! pnsirasyti, sutfflkia au-

_______ ksinę progų sumažindama įsto
jimų ir bus per visų šį mėnesį.

Išvažiavo į Washington’ų. Priimami nauji nariai už ma- 
Kun. J. Dobužinskas ir p. Jo- žų mokesnį. Tie, kurie norė- 
nas E. Karosas svarbiais rei- tumet iš to pasinaudoti, mel- 

vo į AVashingtonų. Sugrįš šiosl tininkus: Antanų Dagį" 19 At- 
savaitės pabaigoje. hens st., So. Boston ir pas Onų

 Paulaičiukę, 249 River st., Ma- 
Pasibaige su pasisekimu. Ne- ttapan, Mass. Šiuomi praneša- 

dėlioj su didžiausiu programų, me, kad nuo šio mėnesio bus 
su didžiausiu pasisekimu, sū | lankomL.ir prižiūrimi serganti 
didžiausia publika pasibaigė 
Išdirbinių Paroda. Pačių pa
rodų ir jos programų, aplankė 
apie 2.000 žmonių. Smulkme- 
niškesni aprašymai apie Paro
dų bus sekančiuose numeriuo
se. v

* f
• *
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A Domai LD8. 1-os kuopos

< v ■ ( - --- ------------------------ ,>. -
2-' ’ 1. VYČIŲ 17 KUOPOS 

: VAKARAS.
v * Nedėlioj, 28 d. balandžio 8 
■- *■ vai. vakare Šv. Petro parapijos 

. svetainėje L. Vyčių 17 kuopa 
Išdirbinių Parodos baigimui 
Statė scenoje penkių veiksmų 
dramų. “Iš MEILĖS.” (Ši drą

siną versta J. Jaunučio ir tilpu- 
' si “Teatro” No. 2 ir 3 1911 

m., kuris išeidinėjo Vilniuje.).
, Visųpirma p. Pranas Stra- 
. kauskas atidarydamas vakarų 
/trumpai paaiškino veikalo , tu- 
'rinį. Ir po to, prasidėjo vaidi- 

“'^nimas.
. - Veikale dalyvavo sekanti ak
toriai: Lęibaus rolę atliko J. 

\ Markelionis, Sorės, Leibaus 
- dukters, vėliau Marės — O.

Btanaičiutė, Agotos Dundulie
nės, Jono motinos — M. Kil
niom utė, Jono — P. Miliaus
kas, Danutės — Marcelė Žu
kauskaitė, Jurgio Briedžio — 
A. Bendoraitis, 'Onutės, Lei- 
bos tarnaitės — St. Motiejū- 

• naitė, Barbutės — A. Kazlaus
kaitė, Marijonos — O. Zenevi- 
čiutė, Gabrio Birbilo — J. Vil- 
kišius, Grigo Dgastrėnio — 
K. Vasiliauskas, Kaimiečiai:— 
J. Vilkišius, J. Tarutis ir K. 
Vasiliauskas, Kaimietės: — Z. 
Gurkliutė ir Z. Geciutė; įmo
nės: — K. Zubavičiutė, O. 
Staniulįutė, J. Pečiukoniutė, P. 
Markelionis, A. Strakauskienė,, 
J. Skudris, V. Valentas, F. W. 
Strakauskas,. A. Zanevičiutė, 
M. Zanevičiutė, A. Kyburiutė, 

. D. Kyburiutė, A. Kohanskiute 
ir J. Jankauskienė. Ubagai: — 
P. Špokas, P. Grinkevičius, P. 
Giedraieiutė, M. Bakuniutė, Z. 
Gurkliutė ir K. Vasiliauskas; 
Pamergė — Z. Žukauskaitė; 
Pabrolis — J. Strakauskas.

Šį veikalų L. Vyčių 17 kuo
pom artistai sulošė gan gerai. 
Visi aktoriai savo roles atliko 
kopuikiausiai. Ypatingai-gi pa- 
bizymėjo p-lė Marcelė Žukaus
kaitė — Danutės rolėje. Ji tai 
bene svarbiausioji artistiška 
pajėga Vyčių kuopoje. Ji su- 

• geba įeiti i savo rolę ir žiūrė
tojas mato, rodos realį atsitiki
mų o ne vaidinimų. P-lė O. Sta- 
naičiutė — Sorės-Marės rolę ir
gi puikiai atliko. Ubagų cho
ru, kuriam vadovavo p. P. 
Špokas publika atsigerėti ne
galėjo ir aplodismentų jiems 
nepagailėjo.

Tai bene pirmas taip nusise
kęs L. Vyčių 17 kuopos vaka
ras. Mūsų scenai kyla vis aug- 
štyn, kas-kart tobulinasi. Šian
diena L. V. 17 kp. artistai, tai 
rods nebe tie kų. buvo metas 
atgal.

Prie šio veikalo pastatymo 
nemaža darbo ir triūso padėjo 
p- Pr. Strakauskas. Jis buvo 

. režisierium šio veikalo ir suge
bėjo taip puikiai išlavinti ak- 
torius.

Taip-pat daug pasidarbavo 
p. J. Markelionis ir p. P. Stra- 
kauskas įtaisyme naujos scene- 

‘ rijos" dėl minėto veikalo.
Publikos atsilankė tiek, kad 

Vyčiai niekuomet dar tiek ne
turėjo. Svetainė buvo kaip 

, kūju prigrūsta. Matėsi svečiij 
iŠ AVorcester’io, Montello, Not- 
AvOOd’o, Cambridge, Brigh- 
ton’o ir kitur. Ir neapvylė jų 
Vyčiai? Po lošimui iš besis
kirstančios publikos teko nu
girsti: Tai bent lošimas! Tai 
inat Vyčiai kų gali, nesitikė- 
jųm! J'ei Vyčiai kitų tokį vei- 

' kalų pastatytų, tai kad ir dole
riu įžangos būtų ir tai negailė
liau, nes vr’ už kų!

t # Tarpais aktų atsilankiusius 
"linksmino J. B. Strakausko or
kestrą.

< čia nebus pro šalį pastebėti 
apie publikos užsilaikymų lai
kę lošimo. Pavyzdžiui, tragiš
kiausia scena: “Jonas” kėsi
nasi nužudyti su peiliu savo

i.
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. War Mavings Stamp

' A iįračd by/tiia 
UnitedŠt&tea 

Goverment.
r .. f . ’ • ■ .

K&tėž ženHeliiw> tidp va
dinamus “WAR : SAVING 
STAMPS^ ir ^MRIFT. 
STAMPS” gailina gauti"pirk- 

riU “J^bhįiĮiko^ administraci- 
M]osofisA

^Pirkėjui duodame, veltuicer- 
fi^katų, an|r kiurio teOda U* 
pinti nupirktus kares ženkle
lius. ■■- 

Geriausias taupymo būdas. 
Patartinalietuviamspirkti.

Nupirkti ženkleliai arba pa
skolinti pinigai vyriausybei, 

• neša 4 nuošimtį. Tai-gi, yra 
saugiau paskolinti Suvienytų 
Valstijų valdžiai, ne kaip lai- 

Lietuvos Vyčių 17 .kuopos Į kyti kur paslėpus.
reginis susirinkimas bus u-1 . Ženkleliai’ arba “THRIFT

— ■ -— « m ” a-a ■> --- -
STAMPS” parsiduoda po 25c., 
“WAR SAVING STAMPS” 
BALANDŽIO mėnesyje parsi
duoda po $4.15.

Jų galite gauti KRASOJE, 
BANKOJE, “DARBININ
KO” "administracijos ofise ir 
pas lritus agentus.

Niekas neprivalo abejoti a- 
pie saugumų Dėdės Šamo 
bondsų.

Aukokite į Tautos 
Fondą.

R. K. Moterų Sų-gos 
41 kp. bus mėnesinis susirinki
mas seredoje 22 
Brighton mass.

Pradžia 7: 30

A. L.

Lincoln St.

vai vakare
Valdyba.

22- Jcalais nedėlios vakare išvažia- džiam kreiptis pas kuopos raš-

Pirkite Liberty Bonds. Da
bar paskutinė savaitė Laisvės 
Paskolos. Daugelis pirkimų 
atidėliojo iki paskutinių dienų. 
Tai dabar užsirašinėkite pas 
lietuvius. So. Bostoniečiai ga
li užsirašyti pas p. M. Venį ir 
M. Karbauskų.

T
Utarninke, bal. 23 d. 9 vai. 

ryte mirė p. Marijona Kava
liauskienė nuo uždegimo plau
čių (pneumonia). Paliko vyrų 
su dvejatu mažų vaikelių, mer
gaitė 6 m. o berniukas apie 1 
m.

Laįdotuvės buvo seredoj, bal. 
24 d. 9 vai, ryto su šv. mišio- 
mis šv. Petro lietuvių bažny- 
eioje.

•Velionė kilus iš Vilniaus gu
bernijos, Trakų apskr., Žaslių 
parap., Kemialių sodz. (po tė
vais Urboniukė iš Zagurnų) .

Gyvena po No. 25 ar 35 W. 
Second St., So. Boston, Mass.

Pirko Liberty Bond’sų. Šv. 
Jurgio dr-ja Brighton, Mass. 
pirko Laisvės Bondsų už $500. 
Prie tos progos atitaisau klai
dų savo korespondencijoj“ Dar
bininko’-’ No. 43. Ten rašy
ta, jog šitos dr-jos nepilnas 
narys miręs ir kad jam buvo 
paaukuota iš iždo $5. ir nariai 
sumetę $5.. Turiu pasakyti, 
jog tasai žmogus visiškai ne
buvo šios dr-jos narių, o dr-ja 
tų darė vien iŠ milaširdystės.

Reporteris.
—.—o_--- -

Papasakojo apie gegužinę. 
Sukatoje “Darbininko’y redak
cijų aplankė p. P.. Zataveckas, 
žinomas Worcester’io lietuvių 
veikėjas. Pasakojo- apie mil
žiniškų Worcesterio Vyčių ren-

nariai. Todėl ligoj, nelaimėje 
pasirūpinkite duoti žinių raš
tininkui Antanui Dagiui ant 
viršminėto adreso, nes nuo tos 
dienos kurioj gaus žinių bus 
mokama pašalpa.

Ona Paulaičiukė, rašt.

žinotina visiems lietuviams, 
kad šv. Jono Ev. Paš. Dr-ja y- 
ra didžiausia So. Bostone ir a- 
pielinkėje. Laikytame bertai- 
niniame susirinkime nutarė 
mokėt pomirtinės po $200 ir 
iki gegužio 15, priimt naujus 
narius už pusę įstojimo. Ne
praleiskite progos, bet tuojaus 
prisirašykite prie viršminėtos 
dr-jos. Prisirašvt galit pas val
dybos narius, o ypač pas sekre
torius.

Ši dr-ja taip-gi pasižymėjo 
savo duosnumu aukaudama į 
Tautos Fondų ir nupirkdama 5 
laisvės paskolos bondi’sus.

J. Glineckis, sekr.
/

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

- VALDYBOS ADRESAI.
so. boston; MASS.

Pirm. — T. Ašmenskienė,
339 Fourth St.

Vice pirm. — P. Giedraieiutė,
75 Baxter St.

Prot. Sekr. — M. Morkūniutė, 
12 Lark St.

Fin. Sekr. — A. Lukoševičiutė, 
379 Broadway.

Iždininkė — M. Mačiuliutė,
46 Silver St.

Kasos globėjai: E. Plevokienė, 
Board direktoriai: — M. Žilins

kienė, P. Venienė, V. Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir K. Zuba- 
vieiutė.

PIRKITE LIBERTY 
BOND’SUS.

Jeigu norite surasti savo gi
mines ar pažjstamus, prisiųsk 
paieškojimų į. <cDarbininkų.,t

Jeigu norite kų nors greitai 
parduoti, paskelbk °Datbinin- 
keJ* Visus^ gąvo teikalųviirius 
tuojųus paskelbk' “Darbinin
ke.”

i - Už smnlkiiis apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už vienų sykį....... .50c. 
du sykiu........m, 

f tris sykius ,. . .$1.00
‘ f t šešius Sykius... .$1.75 , 
Pinigus siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 Broadtfay, 

South Boston, Mass.

i

REIKALINGAS tuojaus VAR- 
gonininkas, mokantis vesti ehorą 
^suprantąs savo amatą. Atsišau
kite laiškais į “Darbininko” Ad
ministracijų, 242-44 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

».

EXTRA!H EXTRA!!I
GREITAS PARDAVIMAS 
Parsiduoda grosėmė ir bu- 

černė geroje lietuvių ir kitų 
tautų apgyventoje vietoje. Vie
natine grosernė ir bučernė tar
pe lietuvių, lenkų ir kitų tau
tų toje kolonijoje. Parsiduos 
pigiai. Atsišaukite laišku į 
“Darbininko’-’ Administracijų, 
242-244 Broadway, So. Boston/ 
Mass.

------ o------  
PIRKITE LIBERTY 

BOND’SUS.
a

Paieškau Barboros Žilinskienės, 
paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
>av., Raudėnų miestelio. Pir
miau gyveno Levriston’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,
?. O. Box 104, Lewiston, Me.

PIRKITE TREČIOSIOS LAI
SVĖS PASKOLOS 

BOND’SUS.
Liberty Loan Bonds’ai 

saugiausi pasaulėje.
yra

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

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

PIRKITE LIBERTY 
BOND’SUS.

PIRKITE LIBERTY 
BOND’SUS. I

SIMON F. PAUKTIS fl
Aitorney-at-law 0

LIETUVIS ADVOKATAS fl
Pabaigęs mokslą Pensilvanijos 9 

univeristete. 9
Užsiima varymu yrovą visuos* H 

teismuose. H
922 Land Tltle Bulldlng, * fl 

Broad & Cbectnut St m 
heli, mosi: a

Offlso — .Spruce 2290. S 

Nanuj — Tloga 4442 J.
1212 W. ERIE AVĖ. J 

PHILADBLPHIA, PA. J

A

MID&E.T v h

“DARBININKO” KRAUTUVĖJE galima gauti geriausio išdir
binio įvairių fontaninių rašomų PLUNKSNŲ. Parsiduoda po $2.50, 
$3.06, $3.50 ir augščiaus.

“DARBININKAS,”
242—244 W. BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

kūdikįnrba Soros-Atarės dėlei giamų gegužinę gegužio 30 dr so, Gaida^enosios marseljetės.
f ' _________ ___ ' - - • • ' * *• . x • ■

Lietuvis fotografas 
Ar turi savo didelį paveikslų? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir nusitrauk pusę tuzino 
kablndt Ir gausi vieną dldelj ar
tistiškai padarytų paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atslSaokti: '

J. J. DRLZA, 
500 So.tnd St., PMlaielpMa, Pa.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
OfiMtudynoi G ilo visokiai ligų
1-8 P. lf. 7-2 P.M. Priskiria Akiniu*.

419 BoylstonSt „Boston, Maw.

r

PIRMO KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami irpripik 
domi visai bė, skausmo, bu 
geriausiais prietaisais, bu 

. a naujų išra imę.
Visą darbą gvarantuojame.

dr;w.t.reilly
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

Valandoa 
nuo 9 vai. ryta 
ikl'8 vai. vakare.

.NadBHomii 
ano 10 vai. ryta 

"Ui 4 vai. rakama.

Tel, So. Boiton 270 ■
DR. JOHN MacDONNELL, M. D. i

Galima nnsikalhtfi ir tlttuvisslei^ fl 
Ofiso valandos; fl

Ryt ds iki 9 vai. fl
Paplotą lik! 8 I

. vakarai* 6 iki 9 I
536 Broadway, So. Roatoii. I

SVARBU VISIEMS, YPAČ SOCIJALISTAMS.
Visi ingykite “ŽVIRBLIO” tik ką išėjusį numerį. Ypač soci- 

jalistaį turi jo turėti, nes yra BOLŠEVIKŲ MAKSELJETĖ. Dabar
tinė marseliete jau paseno, ji tinka tik laisvamaniams seime vietoj 
maldos. Todėl viši socijalistai savo susirinkimuose iš “žvirblio” ga- 
lės traukti naujų, patikrintų bolševikiškų marseljetętę Ingykite pcr 
“Žvirblį’ L ir giedokite Bolševikų Marseljetę, neatsilikite nuo progre- 

u ■ ■ *

ADUOS V. M. D. DRAUOVa- LENGVA NUSFRgaTI.
V A T TtVtt Afl A T11> va A T

Hrm. —Jonas P. , Andriuiūiu- 
nas, 20 Pine Stf Atho}, Mase.

Draugystės box 191. >, ..
Vice-pirm. Rapalas Gažuųuas

25 Essex St. Atliol, Mass-
Prot.-raŽt. —- Juozas Aidikpnis,
» 20 Pine Str,, Atliol, Mass,

Fin. Bažį. ~ Vladas Matulis, ■ 
, > 387 South St., Atliol, Mass. 
Trečiai RaŽt. — .St. Vidugiris, 

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

Kašiėrius ^- Petras PuŠČius,
' : 34 Pinb^t,, Atho), Mass.

Kasos globėjai:—-
Antanas Andriliunas,

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

Čharles PI., Atrol, Mass.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

SO. BOSTON, MASS. 
. VALDYBA.

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

VICE-PIRM. -- Jonas Galinis, 
2O-Winfleld St., So. Boston, Mass.

I PROT. RAŠT. — Jonas Gllneckis,
282 Silver Str., So. Boston, l&ass.

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

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

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

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

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

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

122 Bowen St.,. So. Bdston, Mass.
VICE-PIRM. — Pranas Tulelkls,

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

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

105 Silver st., S. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalleckas, 

171 Fifth Str., -So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tulelkls,

130 Bovren St., So. Boston, Mass.
D. L. K Keistučio Dr-ja Bos

ton, Mass. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedeldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietų, 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateitrir daugiau 
naujų narių su savim atsivesti.

Jeigu jūg kenčiate nuo ko
kios nors vidurių, betvarkėj • ' 
nėvirškiniinof užmetėjįmot ga*. 
zų, galvos skaudėjimo, bemie
gės, nerviškumo, abelnO silp
numo —ir jeigu Jūs esate gudr 
rus, Jus'imsite ištikimų gydųo- 
ię ir nelauksite kol JnsĮj įadS- 
jimas pasidarys pavojingas*. * 
ištikimiausia gyduole yra Tri- v 
nerio Amerikoniškas Kartaus * 
Vyno jĖiixiras,. kuiis išvalė 
pilvų ir vidurius, pagelbsti no- - 
rui valgyti, sugrąžina apetitų * 
ir suderina visų syštemų, Ap- * 
tiekose, kaina $1.10. — Šal
čiams ir kosuliui, kurie dabar 
yra sezonoj, imkite Trinerių 
Kosulio Ramintojų, 25 ir 60c- 
aptiekose, per kragų 35 ir 60c. 
Reumatizmui ir neuralgijai 
Triperio Linimentas neturi sau 
lygaus. 35 ir 65c. aptiekose, 
per krasų 45 centai ir 75 cen
tai. Joseph Triner Company, 
Išdirbanti Chemikai, 1333-134Š 
S. Ashland avė., Chicago, III.

(Apgarsinimas)

Nusipirk mosties. 
Tai BUSI GRAŽŪS I J,Udirb» 
Mentholatum Oo., Prieš eisiant 
gult ištepk veidų mosčia per kelia 
vakarus,- o padąrys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU.. Toji mes
tis išima plėtmus raudonus, juo
dus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigu* 
gali siųsti ir stampomis,

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

i Dr. Paul J. Jakmauh fl
(Jakimavičius) K

Priėmimo valandoa: B
Nuo 2 iki 8 po piet. Nuo 7 Iki 8 vakare Bį 

609 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.E 
TeI602S.B, 9

APSIDAILINK!
JUOZO KAZIUKO NIO bar- 

zdaskutykloje ir kirpykloje 
(Barber shop) apdailina kiek
vienų. * Skuta ir kerpa sulig 
naujausios kirpimo1 mados ir 
kaip kas nori.

Turiu švarių pirmos klesos 
pirtį ir galima išsimaudyti.

J. KAZIUKONIS,
224 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
■■■■■■■■■■■■■■■■■v

SERGANTI

VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!

Su bent kokia chroniška, nervą arba šiaip kokia liga, 
lauja specialisto patarnavimo.
IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GALĖSITE JĄ 

Prad&site tiesiai eiti Sveikatos keltu.

Ofiso
dos:

9 vai. ryte iki 
4 vai. po pie

tų. 
Vakarais.

nuo 6 vai iki 
8 vat 

Nedėliomis 
. 10 vai. ryte 
iki 2 po pietų, 

jeigu Jus Ola gydy-

hington st. 

arti Boyls- 

ton st. ant 

antrų lu« 

bu

573 Was-

kuri reiks-

SURASTI.

valan-

Juais išegzamlnavimas nieko nekaltuos,
sitSs. Geras ir užtikrintas Ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą H
fizišką stovi ir padgs Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas ilgei- ■
bšs Jus nuo kančią ir kitur negero gydymo. K

Daug metą praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— fl
medlkallški ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas K 
kas geriausia sergantiems. 9

AR JUS KENČIATE. ■
Nuo silpną nervą, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo,. nenoru K

malto širdies mušimo, silpną plaučią, - apsnūdimo, sunkaus jauti- fl
mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo B 
Bąnarią, ulcerio, žaizdą, katare, užkimimo gerklės, nuo akaus- ■ 
mą viduriuose arba nugaroj, gerulės skaudėjimo, apvilktą lleiuyL ■ 
konstlpaclja, reumatizmo skausmu arba spaugą?2 Šią ir daug kitą B 
ligą, nuo kurią y matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą ir B 
tvirtumą ant visados. B

Aš.gydžiau vyrui ir moteris per daug metą. Vienas atsllanky- B 
maa pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite, B 
kad ai pasiekiu tiek gerą pasekmių į trumpą laiką gydjr- B 
mo. Aš gydau tik tikrą priežastį ilgos ir silpnumai pranyks. Atal- B 
minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui. B

Ateikite pas mane tuojau*, jelgą Jums reikia -gydytis. UžvII- B 
klmas Ilgos yra pavojinga. Nei viena Ilga ne stovi ilgai be veikimo. B 

Dr J. H. KENEALY I
673 WABHINGTON ST. IJ Antro, dury, nuo <5»yety Th« eto, Bortou, Mmu

Dabar laikas pirkti 
Lietuvių

- 'i.

/

*

■»6
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