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Rusijos lietuvių kankinimai
LIETUVIAMS AMERI

KOJE.
Lietuvią Komitetas Tautiš

ką Reikalą Gynimui Vladivos
toke skaito sau už priedermę 
pranešti Lietuviams Ameriko
je žemiau sekančias žinias pa
imtas iš “Santaros” No. 8 
(57) už 14 d. kovo 1918 m. gau
tas Vladivostoke 9 balandžio 
(n. k.) š. m. 
“Lįeturią Vyriausioji Taryba

Rusijoj. 
Lietuvią Visuomenei.

I.
Lietuvių Vyriausiosios Ta

rybos Rusijoje Iždo Skyrius 
praneša, kad vasario 25 pada
ryta krata pas Iždo Skyriaus 
Reikalų Vedėją L. Daukšą ir 

, paimti aukotoją ir užsidėtą 
| mokesnių tautos reikalams^ są

rašas, todėl paskelbimas, kas 
j kiek Įmokėjo pinigų į Tarybos 
iždų bus šiek tiek pavėlintas. 
Taipogi Iždo Skyrius praneša 
Vietos Taryboms, kuopoms, 
rinkliavos. Komitetams ir ats
kiriems žmonėms, kad nenus
totą rinkti užsidėtus mokes
nius ir aukas, siąštą ar bent 
praneštą Tarybos iždui, kame 
ir kiek surinkta.
^^Visais- reikriaisLreipiijes-se  ̂
nuoju adresu: Voronež, Malaja 
Dvorianskaja 21.

L. V. T, R. Iždo Skyrius, 
n.

* “Vasario 24-25 d. 1918 m. 
Vyriausiosios Tarybos kance
liarijoje, Lietuvią spaustuvėje 
ir pas Tarybos narius E. Drau
gelį, J. Jablonskį, kun. J. Ja- 
senskį ir M. Sleževičią ir Iždo 
skyriaus vedėją L. Daukšą bu
vo padarytos kratos. Paimti 
visi Vyriausios Tarybos doku
mentai, protokolai, aukotoją 
sąrašai, -Pranešimą No. 2-jam 
parinkta medžiaga, antspau
dai, klišės ir tt. Kratos buvo 
padarytos Voronežo Vojenno- 
Administrativnyj Otdiel orde
riais.

Dėl tos priežasties laiku ne
gali išeiti ir pasivėlins Prane
šimą No. 28, kiek susitrukdė 
dienos reikalą atlikimas. 

Lietuviu Vyriausioji Tary
ba Rusijoje praneša, kad ir 
toliau visais reikalais reikia 
kreiptis tuo pačiu adresu: Vo
ronežas, Malaja Dvorianskaja 
Nr. 21.

Lietuvią Vyriausioji 
Taryba Rusijoje, 
m.

Be to, kas pasakyta Lieitu- 
rią Vyriausiosios Tarybos Ru
sijoje pranešime š. m. vasario 
26 dienos, mes žemiau pasira
šiusieji Lietuvią V. Tarybos 
Rusijoje nariai laikome savo 
pareiga dar štai ką pranešti:

1. Voroneže vojenno-admi- 
nistratyvnyj atdielo orderiais 
areštuota Lietuvią V. Tarybos 
Rusijoje nariai: vasario 26 d.į 
vakare, rice-pirmininkaš My
kolas Šleževičius ir kun. Juli
jonas Jąsenskis; vasario 27 d. 
vice-pirmininkas Martynas Y- 
čas ir kandidatas gydytojas Ė- 
liziejus Draugelis; vasario 28 
d. kandidatai gimnazijąs mo
kytojas Zigmas Žemaitis ir 
“Saulės” kursą vedėjas Juo
zas Vokietaitis; kovo"! d. kun. 
Pranas Penkauskis. Tuo pat 
metu dar suareštuota Lietuvią 
V. Tarybos R. įždio skyriaus 
vedėjo padėjėjas Liudas Dauk- 

žiaus bus raginami to mokin- ša ir atsitiktinai prie arešto 
Adomas

Premiero viršus
' True translatlon filed with the post- 
master at Boston, Mass. on May 10, 
1918, as requlred by the act of October 
6,. 1917.

ATSILAIKĖ.
Talkininką pozicijos į pietą 

vakarus nuo Ypres išnaujo bu
vo išbandytos ir pasirodė tvir
tos. Dvi vokiečią divizijos bu
vo panaudotos ant trumpo 
fronto ir buvo pasiustos mūšin 
po baisios artilerijos priedan
ga. Užpultasis' frontas tęsėsi 
nuo La Clytte iki Voormezeele, 
bet atakos centru buvo Viers- 
traat, mažas sodžius į šiaurės 
rytus nuo Kemmel kalno.

Atakuojantieji vokiečiai ū- 
mai buvo sustabdyti Francijos 
ir Anglijos artilerija, kuri 
stovėjo augštumose ir lengvai 
galėjo versti ugnį į antpuolan- 
čiuš vokiečius. Į atakuojamos 
linijos centrą vokiečiai buvo į- 
šiveržę ir padarę gan pavojin
gą spragą. Seredos vakare, 
vienok, talkininkai susitvar- 
ke ir padarė kontr-ataką ir ūž
telėjo pirmyn. Ir naujausiame 
FieldmarŠalo pranešime skel
biama, jog talkininką linija at
statyta. Pranešama, jog vo- 

—* kieČial panešė"didelius nuosto
lius toje atakoje.

Palei Somme frontą be pa
liovos eina artileriją krioki
mas.
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Variias. ■
II. Dėl minėtąją atsitikimą 

turime pasakyti^
' 1. Lietuvią Vyriausios Tary
bos Rusijoje dalbas sustabdy
tas, kol didele-dalis jos na
rių nebus paleisią iš kalėjimo.

2. Kad neišeitą nesusiprati
mą visus asmenį liudijimus su 
M, Sleževičiaus ir L, Noreikos 
parašais laikytį ^netikrais, nes 
minėtąją Rūdijimą blankai ne
be Tarybos žinioj.

. 3. Auką ir . šiaip pinigą Lie
tuvią Vyriausiosios Tarybos 
adresu tuo tarpu prašome ne- 
siąsti.
Kovo 9 dieną, 1918 m.

J. Bakdonas, 
Kuą, E. Paukštė, 
Vyt. Petrulis, 
R. Skipitis.
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bos Rusi joj rašiinėn (kun.-dęk. 
J. Jasenskio butas). Tuo me
tu raštinėj buvo L. V. T. R, 
vice-pirmininkas Mykolas Sle- 
žeričius, L, V. T. R. narys, 
kun.-dek. J. Jąsenskis ir žino- 
masai mūsų dailininkas Ado
mas Varnas. Visi trys suare
štuoti be nurodymo priežasties 
bei kokio kaltinimo.

Tą pat vakarą kiek anksčiau 
apie 7 vai., ginkluota pajėga 
įsibrovė L. V. T. R. Iždo sky
riaus vedėjo Liudo Daukšos 
butan. Šeimininkas buvo teat
re. Kareiviai laukė iki par- 
gryšiant L. Daukšai namo. 
Po to tapo jis suareštuotas.

Krata buvo padaryta ir pas 
gyd. E. Drangelį K. V. T; R. 
kandidatą. Nieko ypatingo ne
rado. . , ■

Šiandien (27-14) paaiškėjo 
vieta, kur randasi suareštuo
tieji Tarybos nariai ir kiti. 
Tai vadinamieji .Organizaciją 
namai (bąv. gubernatoriaus.).

Areštuotieji jau išbuvo visą 
naktį ir štai dieną biauriame 
pusiaurūsyje prirūkytame, pri- 
spiaudytame ir prišniaukšfa- 
me. . < .
... Ten.pat.buvo apie porą de> 
sėtką kitą suareštuotą: karei- 
vią ir šiaip žmonią. Daugu
ma jie slankiojo po gana platą 
pusiaUrusį. Nei lovą, nei šiau
dą, nei kur atsigulti. Vienas 
kitas stalas, vienas kitas suo
las*).

Šiandien Voroneže švenčia
ma Laisvės sukaktuvią revo
liucijos metinės.

Liet. Vyr. Taryba Rusijoj, 
iškėlusioji taip plačiai Lietu
vos Laisvės obalsį ir lietuviai, 
kurie ją palaiko ir gi gali švę
sti: Prasideda ją Golgotos ke
bai.

Bet, tikėkimės, tuo branges
nė bus Jiems Nepriklausomos 
Lietuvos Idėja. 4

(Bus daugiau)

'r*
Lir»" ’ i?*
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Trae translatlon filed -wlth the post- 
master at Boston, Mass. op May 10, 
1918, us reąuired by the act of October 
8. 1917.
GRŪMOJA NEUTRALĖMS 

VALSTYBĖMS.
Washington, geg. 8. — Teu

tonai savo žiaurumais, papil
dytais Francijoj ir Belgijoj, 
baugina it gązdina neutrales 
valstybes. Sako, jog ir joms 
taip bus, jei pakels ginklą 
prieš Centrales Valstybes.

Vokiečią propagandistai iš
platino Ispanijoj dokumentą 
ispaną kalboj ir kopijos to do
kumento pasiekė Suv. Valsti- 
ji] Valstybės departamentą. 
Kai tapo susekta, jog tai vo-' 
kiečią darbas, tai šį vakarą 
paskelbta visuomenei-vertimą:

“Be neišpasakyto karinio 
grobio, paimto karės lauke 
vokiečiams kliuvo, neapskaito- 
mas grobis Francijoj ir Belgi
joj. Tarp kito ko yra:

Geriausios rūšies laikrodžią 
417.

Paprastą laikrodžią 5016. 
Apatinią aprėdalą 18.076. 
Apatinią aprėdalą 18.076. 
Išsiuvinėjimą ir moterišką 

skėpWČiip5:132. .... . ...
Lietsargią 3.705.
Sidabrinią šaukštą 1.876.
Butelią šampano 523.000.
Tos skaitlinės "parodo, jog 

grobis daug didesnis, negu ka
rėje prieš Franciją 1870—71.

Belgijoj be dailės turtą jie 
konfiskavo seną paveikslą ver
tės už 3.000.000, pesetą. (Pen
kios pesetos yra $1.).

Bažnyčią sunaikinimas.
Dėl neištikimybės kardinolo 

Mercier ir kitą kunigą, kurie 
iš visą pajėgą kėlė žmones 
prieš geraširdžius vokiečią ka
reivius, jie turėjo pamokinti 
tuos "Belgijos ir Francijos ka
talikus.

Katedrą sunaikinta .......... ,4
Sugadinta ...............................8
Bažnyčią sunaikinta .. .-.27 
Pagadinta ............................ 34
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Lietuvą.
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APIE LIETUVIUS.
Vokietijos vice-kanclierius 

von I^ayer Reichstage kalbė
damas apie santikius su Rusi
ja ir kitomis tautomis rytuose 
pasakė:

“Lietuviai turi įsteigti savo 
valdžią. Konsolidacija ir admi
nistracija tos valdžios gali į- 
vykti tik sutartyje su Vokieti
jos civile ir militare adminis
tracija. (Lithuanians mušt 
establish thein own Govern- 
ment. The consolidation hnd 
administration of tl'.is Govcrn- 
ment can only take place in 
agreement with the Gčrman 
civil and military administra
tion).

KUN. DR. V. BARTUŠKOS 
LAIŠKAS.

Lausanne, Suisse 
Avė dės Toises 8.

Bal. 9 d. 1918.
...Išsiilgau draugą ir norė- 

čia sugrįžti Pennsylvanijon, 
bet dabar negaliu, nes turiu 
čionai darbo ligi ausą. Kodėl 
neatvažiuoja mums pagelbon 
A. ir D. ?

Lietuvos viltis talkininkuose.

•Kaip-žinai, teutonai paskel
bė mūsą neprigulmybę. Nie
kas nėra jąja pakakintas. Bet 
nieko nepadarysi! Jie prie
varta antmetė mums baisias 
sąlygas. Laukiame pagelbos 
iš alijantą. Jie suteiks mums 
tijrrą ląisvę taikos kongrese.
’ .Artimiausiu laiku Lietuvoje 
bus ’ sutvertos ‘ ministerijos. 
Kandidatai yra šie: Ališaus
kas — kulto ir apšvietoš, Vol
demaras — finansą, Smetona 
— teisią, Gabrys — vidurinią 
dalyką, Kairys — viešą dar
bą, Meištavyčius — ūkio.

Stengiamės paliuosuoti Lie-- 
tuvą nuo vokiečią kariuomenės 
ir tvarkos, bet tas labai sun
ku atsiekti. Vokiečiai norėjo 
padalinti Lietuvą į dyi dalis: 
sau pasiimti Gardiną, Suvaiką 
guberniją, Kauną ir Rygą, o 
likusią Lietuvos dalį atiduoti 
Rusijai. „ Norėdama išvengti 
Lietuvos padalinimo Taryba 
priversta buvo priimti žinomas 
baisiąsias sąlygas. Vae vietis!

Mūsą žmonią skurdas didėja 
diena iš dienos. Teutonai grė
bia viską, ką gali.

Ar gavai Lietuvos žemėlapį, 
mano parašytas knygas ir tt.

Dr. V. Bartuška.

Paduodamas Taikraštin viršmi- 
nėt'as ištraukąs iš laiško rašyto 
(angliškai) 
asmeniui, turiu pažymėti, kad nes- 
mi įgaliotas Dr. Bartuškos tai da
ryti. Skelbiu jas vienok viešai, 
nes manau, kad jos turi šiokią to
kią visuomeninę vertę, o laiškai 
gal rašyti apie tuos pačius daly
kus labiau atsakomiems asmenims 
šiais suirimo laikais galėjo žūti. 
Manau neprasižengiu prieš Dr. 
Bartūšką ir diskretiškumą.

Kun. J. Valaitis.
Gegužio 2 d. 1918. ,
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Vakar pas Libt. Vyr. Tary
bos Rusijoje narius darė kra
tas ir atiminėjoj visus doku
mentus Tarybos:

Kratą darė' pagal orderio 
“voėnno. - adimfcistratyvnago 
otdiela gor. Voiįnęža” su pa
rašu sekretoriaus liėtuvią so
cialistą liaudininkų partijos 
nario Plepio, Kratė keli karei- 

tai: Vilkaviškio gimnazijos 
Valaitis ir Griškelis ir Yčo vy
rą gimnazijos Bendoravičiūs.

Paklausus telefonu, kada bus 
grąžinti Tarybos dokumentai 
Plepys atsakė, kad paėmę do
kumentus greitu laiku ir jus 
visus “upečem.” Gimnazistai, 
kur dalyvavo kratoje, sakė, 
kad buvęs įsakymas iš Petra
pilio iš lietuvią komisariato 
padaryti pas Tarybos narius 
kratą. Visi popieriai būsią iš- 
siąsti į Petrapilį.

Nuo Tarybos, narią paimtas 
parašas, kad neišvažiuos iš 
Voronežo. Taryba darbuojasi 
toliau.
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•) To paties autoriaus žinio
mis suareštuotieji jau perkelti j 
kalėjimą. .

sa- 
tąi

Provost Marshal General iš 
leido įsakymą, kad-birželio 1 
d. Amerike būtą pašaukta ar
ini joh 5.813 vyri]. •

Nuo ateinančio rudenio riso- 
se Stiv. Valstiją kolegijose pra
sidės karinis muštras. Visi 
moksleiviai virš 18 metą am-. V* T • 4 J 1 •

žemiau pasirašiusio3'
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ANGLIJOS PREMIERAS 
UŽSILIKO.

. London, geg. 9. — Šį vaka 
rą Anglijos premieras Lloydi 
George parlamente pasakė vie
ną didžiausią prakalbą savo 
gyvenime ir davė atsakymus 
savo kritikams. Po to jam 
buvo išreikštas parlamento pa
sitikėjimas balsafs 293 prieš 
106.

Debatus sukėlė buvusis.pre
mieras Asquith,. kurs reikala
vo, kad būtu išrinktas komi- 
tetas ištirti apkaltinimus pa
darytus Generolo Sir F. B. 
Maurice’o laiške paskelbtame 
panedėlyje. Gen Maurice pre- 
mierą kaltino būk premieras 
ir kanclierius Bonar Law klai
dingai skelbė parlamente, pir
mas kaslink talkininką spėką 
Francijoj ir kaslink sudėjimą 
armiją Mesopotamijoj ir Pa
lestinoj, ir galop kaslink pa
ilginimo Anglijos fronto Fran
cijoj.

New Havene sudiegė senoji 
geležinkelio stotis. Ji jau ne
tarnavo stotim, o buvo varto
jama ofisams. Gaisrui ištikus 
buvo viduje 200 darbininką. 
Visi išsigelbėjo/

Iki šiol sulyg priverstino ka
reiviavimo įstatymo Suv. Val
stiją armijon paimta 1.227.- 
000 vyrą.

Kaizeris suteikė kandieriui 
von Hertlingui geležinį ’kryžią 
iš priežasties susitaikinimo su 
Rumunija.

Bridgeporte, Ct. Remington 
Arms-Union Metallic Cortrid- 
ge kompanijos sustreikavo 300 
darbininką. Įrankią dirbėjai 
reikalauja 80c. valandoj, o mą- 

. šinistai 7Qc. Dabar gauna po 
70 it 60c. valandoj.

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

Austrijoj pašaukti armijon 
Landstfirmo rezervai.

Išviso ............................ 73
Iš militarro atžvilgio ir Len

kijoj sugriauta daug bažnyčią. 
Ją skaičius dar nepaskelbtas.

Kadangi belgai sumušti ka
rės lauke atkakliai dar priešta
ravo vokiečiams, tai vokiečiai 
prieš savo norą dėstė bausmes 
ant didžturčią ir turtingą mie
stą. Dėl to į Vokietijos iždą į- 
plaukė šios sumos.

Bausmėmis 87.000.000 pese
tą.

Užstatais 13.000.0000. 
. Atkeršijimais 15.750,000.

Priverstinomis kontribucijo
mis 4.320.850.

Išviso 120.071.350 pesetą.
Baudė Akacijos vaikus.

Toje sumoje yra 15.000 pe
setą, surinktą bausmėmis nuo 
Akacijos vaiką, kurie kalbėjo 
francūziškai, o atgisake mokin
tis'gražios vokiškos kalbos. Ši
tos žinios gali būti neutralėms 
šalims persergėjimu.

Jei dar kurie mano rišti 
vo likimą su talkininkais, 
Jai šis bus persergėjimu.”

L. Daukša.
Voronež 26-11-18.

Kratos ir areštai Lietuvią 
Vyriausiojoj Taryboj Rusijoj. 
Antradienio vakarę (26-13-H) 
vėl įsibrovė ginkluota pajėga

Metinės Milžiniškos
X-. ’• i .

Rengia
ŠV. VINCENTO PAŠELPINĖ VYRŲ IR MOTERŲ DR-JA

Nedėlioję, Gegužio May 12 d., 1918 
Lietuvių Svetainėje 

26 LINCOLN ŠTREET, 1 B&IGHTON, MASS.
PRASIDĖS 2:30 V AL. PO PIETŲ.

Kviečiame atsilaikyti ant šią prakalbą ir išgirsti daug 
naudingą ir svarbią dalyką. Ant šią prakalbą daug ko naujo 
išgirsite; Užtikrinam jog kiekvienas būsite užganėdintas. Y- 
ra užkviesti garsūs kalbėtojai, kurie Brighfon’e nėra dar kal
bėję. Kalbės: F. W. Strakauskas, Bostono Kolegijos studentas 
iš Bostono ir p-lėO. Kašėtaite iš Montello, Mass. Dainuos Šv. 
Petro parapijos Bažnytinis Choras po vadovystę p. M. Kar
bausko. Solistai bus iš Cambridge ir So. Boston’o. 2 jaunos 
merginos žais lietuviškus žaislus tautiškuose rūbuose. Bus de- 
klemacijiį ir kitokią pamarginimą. Taip-gi deklemuos viena 
iš? gabiausią dekleinatorką p-lė Ė. Valavičiūte. Tai-gi aišku 
iš minėto programo jog ims tokios prakalbos kokią Brightone S 
nėra buvę. Tą dieną bus" priimami nauji nariai* ir narės už pu- J 
sę įstojimo. Nepraleiskite progos, ateikite prisirašyti. ffl

. Širdingai kviečiame rieti niiis ir iš apielinkią koloniją. J
KOMITETAS. į.

True translatlon filed with the post- 
mašter at Boston, Mass. on May 10, 
1918. as ręųulred by the act of October

UKRAINOS DIKTATORIUS. 
Kopenhagen, geg.' 9 — Gen. I- 
koropodski paskelbtas Ukrai
nos diktatorium ir hetmanu. 
Tokia žinia šiandie atėjo iŠ 
Maskvos. Toje pat žinioj sa
koma, jog revoliucijiniai įsta
tymai atšaukti. Paskelbti 
nauji, kurie panaši į senosios 
valdžios įstatymus. Ministe- 
hsija sudarinėjama iš oktebris- 
tą ir kadetą. r

-.,■4 .

Francijoj pagautas pirmas 
išdavikas, -kurs besąs Ameri
kos vokietys. Jis su vokiečią 
nelaisviū užsidėję amerikoniš
kus mundierus norėjo pereiti 
per mūšio liniją į vokiečią pu
sę, bet juodu buvo pagautu.

-------------------------—— 

Dabar yra daug 
PIGIU farmu. 

biznių;
** .

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

Lithuanian Agency,
A. Ivasskevicz 

315 BROADWAY,
ir jis tamštoins aprodys pigią 
fartną, visokią biznią dykai.' 
Naudokitės gera proga, neš 
karės bus dn-syk brangiau,' 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba forma pirkti tai1-M’ 

SO. BOSTON, mass:; ! 
Ivasikevics padarys visus 'raš
tus teisingai ir atsakančiai.

JAMES M. KEYJ3 f
.850 BR0ADWAY, ' ' ŠOVTH BOSTON MASS.. t

Atsišaukite prie manęs su visokiais teisiu Iškals reikalais. Dno- < 
du pilnas informacijos kas-llnk Suvienyti) Valstiją {statymų. į

Per keliolika metų esu prityręs ir turėjęs visokią reikalų su S 
LIETUVIAIS, RUSAIS Ir LENKAIS teismuose Massachusetts vai- S 

stljoje. AS esu tokiame stovyje, kad Urtikė manimi pilnai nžšttl- X 
kėtl. Visokius telsmiškus reikalus atlieku Šioje valstijoje. . - S '

Turiu gerų, prityrusių veftSjų arba perkhlbStoJų lietuvių, rusų < * 
lenkų Ir latvių, Jeigu Jus nuritu turSH geras pasekmes Ir išlaimėt!' jį-i 
provų, ral paveskite man. Telefonuoklte, parašykite "arba pnšaukltv.j

3M RROAtoVAY, SOUTH BOSTON. MASS. j

-JAMES M. KEYS, J
Tel. 6o. Bojtou JBIŠ or B&. Jįoaton. 000> / - C

Jeigu vienas užimtas Sauk kitų, ' *. S
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nizacijos reikalų gerokai į ša
lį pastūmėjo. Apleidome gal 
ir nenoroms.savo dirvas ir tuo- 
mi padarėme nemažai skriau
dos L. Darbininkų ' Sąjungai, 
kurios veikime jau pradėjo 
kaišioties ten ir Šen didesni ar 
mažesni plyšiai. Tuos triiku- 
mus tuojaus turime prašalinti 
ir pačios organizacijos, o taip
gi jos kuopų veikimų įstatyti į 
tinkamas vėžes.

Tuo tikslu dabar ir rengia
si mūsų organizacija prie Lie
tuvių Darbininkų Savaitės,dai
ri įvyks nuo gegužio 19 iki 28 
dd. Savaitės tikslas Lietuvių 
Darbininkų Sąjungų iškelti lie
tuvių tarpe, supažindinti su 
LDS. tikslais ir veikimo prog- 
ramais visus Amerikos lietu
vius darbininkus. Mes lietu
viai darbininkai — krikščio
nys demokratai pradedame ap
siprasti su ta mintimi, kad mū
sų tautos vadovaujančia pajė
ga būsime mes patys, bet ar 
daug iš. mūsų prie tos svarbios 
pareigos rūpinasi tiksliai pri
sirengti, kad laikui priėjus 
be jokių abejojimų užimti sau 
tinkamų Lietuvių tautos gyve
nime vietą. Be organizavimo
si, prisirengimo vargu mūsų 
kilti troškimai suras sau iš
raiškų platesnėje minioje liau
dies. Kad kas išaugtų ir išbu
jotų, reikia kad būtų gera sė
ja mesta į žemę. Būkime visi 
sėjikais. Lietuvių Darbininkų 
Savaitės laiku į lietuvių darbi
ninkų protus, mintis ir širdis 
įsekime grūdu^krikščioniško 
demokratizmo ir tuomi paro
dykime jiems kelių prie tikro
sios pažangos. Dirbkime uo
liai, nes gal netrukus jau rei
kės savo pajėgas panaudoti 
Lietuvos svarbiems reikalams, 
kurių į priešakį atsistos lietu
viai darbininkai krikščionys 
demokratai. Vienykime savo 
darbininkiškas spėkas kovai 
su priespauda, žiaurumu^ iš
naudojimais, kreivais moks
lais ir. eikime tvirtai darbinin-

L, D. & REIKALAIS.
LDS. organizacija su visais 

savo nariais, prieteliais ir rė
mėjais nuc pradžios . įsisteigi- 
mo iki pastarųjų laikų uoliai 
gynė lietuvių visuomenės ir 
tautos reikalas nuo įvairiausių 
pavojų. Ypačgi nesigailėjo 
savo pastangų prašalinimui 
nuo Lietuvos padangių bado, ir 
vargo šmėklos. Mūsų organiza
cijos istorijos lapai bus išmar
ginti prakilniais ir gražiais 
Lietuvos labui nuveiktais dar
bais ir kiekvienas jof Darys iš 
to pasidžiaugti tik galės, nes 
pamatys, kad L. D. Sąjunga 
stovėjo ant sargybos savo tau
tos ir kritiškuoju momentu 
mokėjo Tėvynės rūkalus ap
ginti.

Lietuvos link mes veikėme 
daug ir mūsų pasidarbavimus 
visi tinkamai apvertins, bet sy
kiu turėtume ir į savo reikalus 
daugiau atidos atkreipti ir pa
sirūpinti, kad LDS. kasdieną 
augtų ir plėtotus. Jc- mes aug- 
sime ir tviriesime — bus dau
giau naudos mums patiems ir 
mūsų tautai. Galingesnis juk 
visuomet pats daugiau turi ir 

■ kitiems daugiaus duoti gali.
Ikišiol, širn audrų ir nepa

prastų nuotikin mo mentu, kuo
met pasaulyje verda baisi ir ar
ši kova už demokratijos prin
cipus, mes būdami tikrais de
mokratais j kovo, laukus savo 
visą atidą kreipėme,* laukėme 
ir dabar tebelaukiame perga
lės demokratijos draugams, 
kurių tarpe yra ir ši šalis — 
Amerika, prielankių pastogę 
mums suteikusi. Kovotojų ei
lėse yra jau tūkstančiai ir mū
sų draugų lietuvių darbinin
kų; ne vienas jau ir gyvastį 
gavo palydėjo, o daugumai dar 
reikės į kovos laukus traukti 
ir dėties savo spėkomis prie 
laimėjimo kovos demokratijai, 
o pasmerkimui autokratijos 
pastangų pasaulį savo geleži
niais nagais suspausti. Tie vi
si dalykai mus nuo savo orga-

Soeijafenft
imdekintut... ____
riua troMtimna atgaivinkime] darbus aprašo, apibudina, u 
demokratizmu. Lietavių Dar- 
bininkų Savaitė lai sužadina 
mumyse norą dirbti savo orga- 
nisarijai ir padaro mus Maus 
todkičimtižitoą dmuoiomttic* L

militoam.- Af fra imt ti^Mvmb

~ Lietuvos Vyčius bnvbtoe 
pratę visuomet statyti Amėri- 
kos tietuvių jaunimo ‘prieša
kyj, Savo prakilmu veikimu 
ir siekiais Vyčiai užsitarnavo 
nuo katalikų visuomenės ne tik 
daug paramos, bet sykiu ir pa
garbos. Kiekviena Amerikos 
lietuvių kolonija, kur yra su
sidarius Vyčių kuopa, * pasižy
mi gyvumu ir savo darbais vie
tos lietuviams skina taką į 
viešąjį veikimą, o kitatau
čiams tikroje šviesoje parodo 
lietuvių būdo ir papročių skai
stumą.

Šiandieną Vyčiai sudaro ga
lingą pajėgą Amerikos lietu
vių katalikų tarpe. Visa lie
tuvių katalikiškoji inteligenti
ja inėjo į Vyčius ir sudarė tvir
tus pamatus plėtotįee krikščio
niškos meilės ir pažangos die
gams lietuvių jaunime, į ku
rio gerus norus ir augštus sie
kinius pilnai tikime ir turime 
stiprią viltį, kad Vyčiai savo 
darbais ir pakeltais obalsiais 
mūsų tautai švies, b gal net 
ją. padabins Vytauto, Gedimi
no ir Keistučio anūkams prigu
linčia dvasia ir narsa. Jei Lie
tuvai ateityje reikėtų grumties 
su kokiais nors priešais, be 
abejonės Lietuvos Vyčiai pir
moje eilėje priešo mūrus laužš. 
Apie tai niekas abejoti negali.

Vyčių augimą ir stiprėjimą 
mato ir mūsų idėjos priešai so
cijalistai ir liberalai. Skau
dus jiems lietuviško jaunimo 
susipratimas, o dar skaudes
nis jų susiorganizavimas. Ne
rimsta dvasioje katalikystės, o 
gal ir lietuvystės nokinto jai Ir 
griebiasi įvairiausių būdų nu
slopinti mūsų jaunimo pastan
gas būti skaisčiais ir dorais 
Lietuvos yaikais.

Kiek buvo išlieta ant Vyčių 
šmeižtų, prasimanymų ir plio
vonių čia jau nebeišskaitysi?! 
Tik galima pastebėti, kad li
beralų ir socijalistų pamazgos 
mūsų jaunimo nuo darbo neiš
vaikė, bet dar labiau juos į 
vienybę paskatino.

Tada liberalai griebėsi kito
kių būdų mūsų jaunimui kenk
ti. Iš vienos pusės Vyčius ir 
jų prietelius pradėjo pešti, o 
iš kitos pusės glostyti. Tam 
pavyzdžių galima rasti dau
giausia Worcester’yj, Mass., 
kur Vyčių vietinę kuopą libe
ralų “Amerikos Lietuvis”

APLAMAS LIETUVOS 
KLAUSIMO STOVIS.

Amerikos laikraščiai Lietu- 
vų galop * ‘atrado” ir susidūrė 
su tuo faktu, kad Amerikoj 
esama nemenko lietuvių judė
jimo. Ir ne tik tai. Lietuva 
ir lietuvių tauta atsidūrė pa
saulinės politikos sūkuryje. 
Lietuvos klausimų Bvarsto, 
nors patamsyje, spauda, Dėl 
jo diplomatai ginčijasi: Ką 
diplomatai sako, kiek Lietu
vos laisvės klausimas pasistū
mėjo, kokią formų priėmė, 
nors pravartu pasvarstyti bū
tų, bet tai atidėtina savaitei- 
kitai. . Netrukus maloniomis 
žiniomis pasidžiaugti turėsi
me.

Washington Herald ant ry
tojaus po Amerikos Lietuvių 
Tarybos pas Prezidentų atsi
lankymo (A. L. Tautinės Tary
bos atstovui dalyvaujant), pa
rašė apie Prezidento simpati
jas lietuvių judėjimui ir pasi
žadėjimų Lietuvos likimu rū
pintis. Apie patį atsilankymą 
ir Prezidento delegacijai atsa
kymų netrukus daugiau žinių 
pranešime. ,‘Bėt vieno iš min
ties nereikia praleisti: pas Pre
zidentų audijencija, Preziden
to lietuviams prižadai, žodžiai 
— yra stambūs lietuvių tautos 
istorijoje nuotikiai. Jie lietu
viams nebus užmiršti. Bet a- 
pie tai kiek vėliau.

Trečioji Laisvės Paskola 
ir lietuviai.

Kų tik užsibaigė Trečioji 
Laisvės Paskola. Tarp kitų 
tautų ir lietuviai joj vietų užė
mė. Vienur organizuotai, su 
lietuvių komitetais, kitur pa
laidai, Bet ręik pažymėti, kad 
lietuviai ne vienų dolerių mi
lijonų Trečiųjai Laisvės pas
kolai sudėjo. Į tą faktų Suvie
nytų Valstijų valdžia domos 
kreipia, lyginai kaip spauda 
skaitosi. Apie lietuvių Tre
ciojoj Laisvės Paskoloj’ daly- 
vumą šneka tolimiausios dides- 

taipl-nės vakarų kolionijos, kaip

lietuviai ^aįrodė, -tėnaiti- 
niai lietuvįai tudarė du komi
teto paskolai rinkti. Vienas 
Buvo suorganizuotas visam 
Antram FOderaliam Distriktui 
Nors jo gerokai pasidarbuota, 
bet pr^oj nesigarsinta, Ketu* 
vių laikraščius iŠtams. Antrą
jį Komitetą reprezentavo, rodį, 
vienas kum Milukas, “tie- 
siog su Washingtonu” susine
šęs. Apie jo darbus tik 
“žvaigždėj ■ * pastebėti teko. .* 
>^įį^aMmmSf Schuylkill ir 

jpayįetų Pennsylvani- 
įuf pasidarbavi^ 

“pūblicity” ga- 
Amsterdamo, Ro- 

chesterio, New Yorko valsti
jos, lietuviai. Dikčiai apie 
vietos' lietuvių Veikimą *IJre- 
Čiąjai Laisvės Paskolai ^Pitts- 
burgo, Pa., laikraščiai rašė. 
Mažiau kiek Cleveland, Ohio.
" Už visus bene smarkiausia 
pasižymėjo Chicagos* lietuviai. 
Jie vieni į milijoną dolerių su
dėjo. Turėjo Laisvės Parodą, 
kurioj dalyvavo,., sakoma, į 
15-20 tūkstančių lietuvių, nors 
spaudoj pažymėta į septynius 
tūkstančius.

Aplamai suėmus, iš laikra
ščių pranešimų paaiški, kad 
nors lietuviai paskolai veikė, 
bet neužtektinai susiorganiza
vę buvo. Rengkimės, organi- 
zuokimės tad tolesniam veiki
mui.

Žymesni vy rai prašneko.
Apie Lietuvį prašneko nuo

latiniai laikraščių 3a ‘.darbinin
kai, rašytojau

New York Globė, Chicago 
Daily News ir kitų miestų lai
kraščiai į vieną sindikatą pri- 
gulinticji, patalpino Dr. Frank 
Grane straipsnį “Lithuania.” 
Atrodo, medžiaga tam straip
sniui semta iš Current History 
mėnraščio straipso.:Ų apie Lie
tuvą. Tą sodo Lp'uvos geo
grafiška deskripcija ir citatos. 

Official Bulletin (oficialis 
valdžios organas), 2S6 numery 
patalpino Vokietijos Kanclie- 
rio Lietuvos* “nepriklausomy
bę” pripažįstančią kalbą. Gi 
290. numery indėjo Amerikos 
Lietuvių Tarybos paaiškinimą, 
ką Vokietijos teikiamoji Lie
tuvai “nepriklausomybė” rei
škia: Lietuvos pavergimą ir 
išnaudojimą. Buvo tai prieš 
vokiečius protestas. A. L. T. 
protestą dalinai citavo apie 
300 didžiųjų laikraščių, mažes
nių neminint. Protesto teks
tas buvo kablegramu išsiųstas 
Anglijos, Prancūzijos, Italijos 
ir kitų šalių laikraščiams^

P-nas Milton Rronner, dau
gelio laikraščių bendradarbis, 
parašė nemenką straipsnį apie 
Vokiečių šunybes ir žiaurumus
Lietuvoj. Jo straipsnį naudo
jo Virginijos, Georgijos, Flo
ridos, Louisianos, Texaso, 
Kentucky ir kitų pietinių ir 
vakarinių valstijų laikraščiai.

Gaila, kadi tose vietose lietu-

sykia Hitavių ’ katalikų veiki
mą to paties numerio skiltyse 
iškonsveikto Nesinorėtų tikė
tų kad Vorcssterio ir kitų ko
lonijų katalikiškas jaunimas y- 

dęa, >ad neimprlMBtų liberalų 
politikas ir j jų spąstus atvi
ra Slidžia eitų. Čia gal yra tik 
nesusipratimas.
."'“Amerikos‘Lietuvio** apsi
reiškęs pastaruoju laiku drau
giškumas prie Vyčiųjįeplaukia 
iš geros širdies, bet yra bizniš- 
ku ir politišku to laikraščio re-

MfrVO M9ri-
KUkKyil. tmiMDI**
daug ir kiti liberalų toikmš&ai 
dabar pritiLuko. Prieš tą tak
tiką mea Vyčius perspėjame ir 
patariame perdaug į liberalus 
netįkiti, naa gidųpDa ikaudiiai 
apsivįlti. ; 'y-

Nuoli jlemapana-
iių reįkto^Mkyties kultūros 
darbe l^to^auaiai: , 
kor ^Mtoityi^^

suvedžioti
pradedąw. tikėti WorcM^^ 
Vyčių susijungimą su “ Ameri- 
kosLietuviu” matant.

South Omaba, Nebraska, ir 
baigiant rytų Bostonu. South 
Omahoj darbavęsis kun. J. Jo
naitis paskirtas į Suv. Valsti
jų armiją kapelionu. Dabar 
randasi tam tikroj lavinimo į- 
staigoj ir po kelių savaičių 
gaus komisą, t.y. bus pakeltas į 
oficierius. Pastotasis faktas ir 
lietuvių veiklus Paskoloj daly- 
vumas vertė vietos spaudą ati
duoti lietuviams tai, kas jiems 
už pasidarbavimą priguli.

So. Bostone lietuviai tarp a- 
merikiečių buvo ligšiol dau
giausia žinomi iš “keleivinin- 
kų” būrio, Aptiekorius Šid
lauskas ir landus Bagočius, 
priede Dr. Matulaitis su Mi- 
chelsonu sukinėdavosi tarp a- 
merikiečių ir lietuvius “repre
zentuodavo.” Toji “reprezen
tacija” bene buvo dalimi kal
tininke blogos apie lietuvius o- 
pinijos pas amerikiečius. Kaip 
nenuostabu, bet veik iki Šių 
laikų valdžios oficialiuose ra
teliuose manyta, kad tik koks 
10 nuošimtis yra ištikimais pi
liečiais, gi 90 nuošimtis susi
deda iš “aidoblistų,” .“bolše
vikų” ir panašių, blogumu 
atsiduodančių krypsnių. Lie
tuvių aktyvia Paskoloj dialyvu- 
vumas ir kitokis veikimas a- 
merikiečiąms buvo maloniu 
siurprizu. Bostone iškilo nau
jos figūros, tarp kurių p. J. 
E. Karosas, “Darbininko” re
daktorius, nemenką sau vietą 
iškovojo. Jo paveikslais ne vie
nas Bostono laikraštis puoštis 
mėgia. Laisvės parodoj ir pa
skoloj lietuvių dalyvavimas 
davė progos gerokai laikraš
čiams pasidžiaugti.

Philadelphijos, Baltimorčs, 
Nevrarko, Waterburio, Eliza- 
beth’o ir daugelis Naujosios 
Anglijos ir pamario lietuvių 
kolionijų daug ir malonių atsi
liepimų iš vietos spaudos susi
laukė. O vis tai dėka Paskolai, 
kuriai nemažai užsirašė'ir pa
sidarbavo. Išimtimi buvo ne
bent. Brooklyno ir New Yorko

8trtĮ£«Qtoi art,.. 
piešiniu papuošti: kruvinasis 
kaizeris, ! ' ąą Azmaąiją, ? 
Serbiją, J ____
už plaukų valkioja, pasauliui 
girdams^ “Al dar Vhtoą Šalį r 
paliuoasvau.” .Browv infor
macijų gavo iš Liet Biu
ro. * C,.. ■ ?. 7 į
-UrooMŽyn DAŽly Eigis nedė- 
liriėj laidoj nesenai visą pusto; 
pį užleido vokiečių šunybėms 
Ltotuvoį apibudinto 
noDr.JonoBasanąvičiauspai 
veiksią, Rymšoa “Betoįofe’j 
mokyHą.’* Vokietijon tremti
nių grupes. Tai visi. “Brook- 
lyn Daily Ęagle” pridavęs p.’ 
J. Martin.’ Tikrenybėje, rodą, 
tai bus žinomas p. A. Marius, 
persikopijavęs žodis žodin ki
tų parašytą ir išleistą knygu
tę anglų kalboje: “Do You 
Feel the DraftT”

New York Times, nedėlinėj 
(geg. 5 d.) laidoj patalpino 
vokiečių dr. Paul Rohrbach 
straipsnio vertimą. Ten kalba
ma apie Rusijos likimą. Rusi
jai nekoks likimas lemiama. 
Ukrainai pranašaujama graži 
ateitis. Apie Lietuvą atsilie
piama, kaipo progresyvę šalį 
ir Lietuvos ateitis išvedama 
geresnė, negu Didžia-Rusijos 
ir Lenkijos.

Visą suėmus; rašoma daug, 
taip kad visus laikraščius iš
minėti nėr užtektinai vietos. 
Bei visos duodamos žinios nė
ra sistematės ir rodo menką 
Lietuvos ir lietuvių pažinoji
mą. Veikimui besitvarkant, 
teikiamos informacijos ir-gi 
susitvarkys. Dabar mažą ame
rikiečių, kurie tikrų apie Lie
tuvą žinių turi. Vėliau žinoji
mas turės prasiplėšti į Ameri
kos visuomenę. Tai turės at
sitikti jau vien dėlto, .kad A- 
merika įsimaišė pasaulinėm po
litikom pradėjo Europos bū
simu sutvarkymu rūpintis. 
Mus, lygiai kaip daugelį ki- - 
tų tautų, studijuojama.

Lietuvių Informacijos 
• - Biuras.

L. D. S. CONN APSKRIČIO 
SUSIVAŽIAVIMAS.

Kadangi tveriant apskrit. ne 
visos kuopos dalyvavo, tai da
bar kviečiame visas rengtis į 
antrąjį. Antras apskričio susi
važiavimas bus New Briiain, 
Conn. Šis susivažiavimas bus 
priešseiininis ir prašome atsi
vežti naujų įnešimų mūsų orga
nizacijos gerovei. Laikas ir 
diena bus paagrsinta vėliaus.

LDS. Conn. Apskričio pirm.
S. M. Danaitis.

» ■ »

Chicagoj didžiulė vokiečių 
poeto Goethes stovyla, stovinti 
prie įžangos į Lincoln„parką 
tapo geltonai numalevota.\

Švedija, Finlandija ir Vo

kietija sutarė kaslink nugink
lavimo Alandų salų.
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Pramonijos darbininkai
• <—”

KITI SOCIJALISTŲ 
PRIRODYMAI.

Greta jau pirma minėtų t. v. 
negatyvių socijalistų mokslo 
prirodymų, yra dar kiti pri
rodymai, vadinamieji pozity
viais. Visi jie remiasi materi- 
jalizmo mokslu, anot kurio vi-^ 
są pasaulį suka ir žmonių gy- 
veftfmą tvarkė ne kas kitas, 
kaip viena medega ir medžia
giškos gamtoje pajėgos. Jokios 
viršprigimtinės intakas ir jo
kių viršprigimtinių dėsnių gy
venime nesu. Toksai materi- 
jalistiškas gyvenimo bėgio aiš
kinimas pas socijalistus po
draug su Markso išvadžioji- 

* mais apie darbininko darbo 
vertę, sudaro socijalistų mok
slo patį branduolį ir mokslin- 

‘ gurno garbę jiems teikia.
To mokslo tvėrėjais buvo 

Karolis Marksas ir Fridrikas 
Engelsas. Anot jų paleistos į 

. svietų nuomonės visas pasau
lis laikosi ant vienų medegos 
dalykų, viso ko pamatuose 

. glūdi vien medegos elementai, 
materijalės pirmonės. ' Josios 
nuolat ir amžinai kruta ‘suka
si,’ knybždeti-knybždi visato-knyb$dūti-knybždi visato

je, yt, bitys avilyje; iš to 
nuolatinio tų elementų knybž- 
dėjimo, jiems sueinant krū
von ar skirianties, kilsta nau
jos pirmonės, nauji visokių 
tvarų, visokių dalykų-dalyke- 
lių pradai. Tas vėl kilimas ir 
vystymasis naujų ir naujų ele
mentų tokius iš kur tai yra ga
vęs privalumus, kad nuolat 
eina tobolyn, prie nuolat to
bulesnių tvarų formų. Pati 
žmonijos giminė ir žmonių san
tykiai tame visasvietiniame 
knibždėjime taip-gi bėga aug- 
ščiau minėtais visatos pradų 
vystymos- keliais ir nuolat ei
na prie tobulesnių formų ir 
šviesesnio gyvenimo.^

Tuos savo išvedžiojimus so
cijalistai parėmė Darvino min
tijimais, susisukusiais pas mus 
į mokslų apie garsias ypač pas 
mūsų šliuptamius beždžiones, 
iš kurių visatos. knibždėjime 
žmonės išsivystė. Kaip pats 
žmogus pasaulyje iki dabarti
niam savo stoviui yra išsivys
tęs iš žemesnių savo pirmapr'a- 
ožios formų einant per viso
kius gyvūnus, taip lygiai anot 
socijalistų ir žmogaus santi-

• kiai, visa jo kultūra dvasios 
vystosi ir tobulėja pirmyn stu
miama varu visokių materija- 
lių pajėgų.

K. Markso nuomone komu
nizmas arba bendras turtų val
dymas yra tobulesnis už priva
tinį, kaip kad nūnai yra, ir 
kapitalistišką. Tat jis mano, 
kad privatinės ir kapitalistiš
kos nuosavybės sistemas būti
numu verčiamas išsivystys į 
socijalistįpį, paremtą ant ko- 
muhizmo. Besekdamas visokių 
galvočių mintijimus ir svajo
nes, K. Marksas įgavo tą nuo
monę, kad dabartinio ji pasau
lio tvarka būtinai turės pervir
sti į griežtai priešingą pusę, 
būtent: iŠ sistemo privatinės 
nuosavybės ir privatinio kapi
talizmo susidarysiąs sistemas 
bendros nuosavybės ir komu
nizmo. Anot K. Markso ir jo 
šalininkų politiniam, tikybi
niam ir žmonių minties gyve
nimui pamatus sudaro išlygos, 
kuriose pastatyti šalies pro
dukcija ir komunikacija. Nuo 
šių dalykų priklausą, žmonijos 
siekiniai, idėjos ir santikiai. 
Politinė ir soeialė žmonių pa
saulėžvalga anot socijalistų, 
pats gyvenimo sentikių nusta
tymas,- visoks mokslas ir tikė
jimaspilnai taikos ir priklauso 
nuo to, kaip eina pati produk-

cija (išdirbyste) suvartojamų 
pas žmones dalykų, ir kokia 
išdirbamųjų produktų apyvar
ta.

Dabartinis surėdymas pačios 
išdirbystės ir apyvartos išdir
bamųjų daiktų kaip tik ir su
sidaręs toks netikęs, kad būti
nai visuomenę padaro reikalin
ga ir valstijos ir tikėjimo, ir 
paties mokslo apie valstiją, a- 
pie teises, tikėjimą ir tt. Ta
sai netikęs anot socijalistų su
rėdymas ir privarė žmones prie 
to, kad jiejie susiskirstė į kle- 
sas, sudarė visokiais luomais 
išmargintą visuomenę ir klesų 
kovą pagamino. Ta kova už
nešė valstijos tvarką su viso
kia valdžia žmonėms ant 
sprando, kad prispausti že
mesnes klesas visuomenėje ant 
naudos, augštesniemsiems luo
mams.

Begriaudami visokias valsti- 
jines tvarkas ir tikėjimus, be
lygindami žmonių klesas,' kad 
padarius svietą lygų kaip hk 
jų, be valstijų, be klesų, be 
tikėjimo, socijalistai bent švie
sesnieji, vis dėlto prisipažįsta, 
kad toks dalykų stovis prie 
kurio jie eina, stovis be vals
tijų be Klesų,’ be tikėjimo bu
vęs ant svieto tais laikais, ku
rių istorija nepasiekia, vadi
nas apie kuriuos moks nieko I

tikro nežino!
Kad nubaidyti žmones nuo 

Bažnyčios intakos, kuri juos 
gina nuo pragaišties socijalis
tų mokslo, socijalistų galvo
čiai turi daug ko prirašę apie 
tikėjimą, nustatydami ir čia 
savo pakraipą.

Tikėjimas anot jų esąs vien 
veidrodis, kuriame atspindi 
laikinai nustatytieji • visuome
nės gyvenimo santikiai. Besi
vystant tiems santikiams ir 
beprogresuojant pačiam visuų- 

, menės gyvenimui, progresuo
ja ir keičiasi patsai tikėjimas. 
Anot K. Markso tikėjimas tai 
varymasis žmonijos prie išsva
jotos kokios tai amžinos ir am
žinai nepasiekiamos laimės. 
Tikėjimo šaknys glūdi pas 
žmones esant jiems tokiame 
stovyje, kuomet jie mėgsta 
vylius ir juos gaudo. Žmonėms 
susipratus ir pažinus kame tik
roji laimė ir kokiais keliais 
prie jos einama, . tikėjimas tu
rįs nykti. Viešpataujančios 
klesos gird neleidžiančios žmo
nėms tą suprasti ir tikrą teisy
bę pažiųti. Josios remia tiker 
jirną ir juo palaiko savo vieš
patavimą ant kitų. Tenai, kur 
nsivyravęs klesinis viešpata
vimas ir “jodinėjimas, vienų 
int nugaros kitų, tenai net i|- 

‘ dlsta atskiras luomas, kurių

vieninteliai tikėjimo dalykus 
• veda, ir jojo intaką į žemės- 
i niuosius luomus stiprina, kad 

viešpataujančiųjų klesų ir sa
vo poziciją ginti. Anot socija
listų viešpataujantiems luo
mams tikėjimo nereikia. Tikė^ 
jimo reikalingais daromi vien 
žemesnės visuomenėje klesos, 
darbininkų - proletarų klesa. 
Jiems gird vieniems kalama į 
galvas tikėjimą, kadi juomi 
juos vilioti ir jų akis atitrauk
ti nuo savo kasdienių vargų, 
pakišant jiems mintis apie ti
kėjimo siūlomas amžinas lai
mes. Tikėjimo moksli apie vi
sokias laimes viešpataujan
čioms klesoms nereikia jau 
vien dėlto, kad tos klesos pil
nai tos laimės tur Čia ant že
mės. Vien vargai, bėdos ir ne
laimės ant šio svieto, kurios 
spaudžia žmones dėl pikto pa
saulio surėdymo, einančio iš 
privatines turtų nuosavybes 
principų ir pavienių klesų vie
špatavimo, verčia vargdienius 
ieškoti sau suraminimo ir pa
guodos tikėjime į amžinąją lai
mę anapub grabo. Tikėjimas 
anot Bocijalislų tai pahčiai ver
gijoje laikyti nesusipratėlius. 
Tuos pančius reikia naikinti, 
kad vįsi liuosi būtų. \ r.-

Frie' tokių ir jiems panačių 
išvedžiojimų Apie tikėjimo ir

kitokius žmonijos gyvenimo- 
pirmos svarbos dalykus socija
listai priėjo padėdami į pama
tus žmonių gyvenimo, materi
jalės ir dvasios pažangos, eko
nominių, šalies ūkio dalykų 
santikius. Visą žmonijos isto
riją, visą gyvenimo bėgį, visą 
visasvietinę kultūrą ir pažan
gą anot socijalistų sudaro nuo
latinė klesų kova, kova tarp 
darbdavio ir darbininko, ko
va tarp išnaudojamųjų ir iš- 
naudojančiųjų, kova tarp vieš
pataujančiųjų ir paduonių, ko
va visokiuose atvejuose ir viso
kiame laipsnyje. Joje anot so
cijalistų glūdi žmonijos istori
ja, joje visa civilizacija. Ji to
kios kovos vėžėmis bėgdama, 
išnaikins privatinės nuosavy
bės surėdymą, sulygins viso- 
kiuo žvilgsniu vadovaujančius 
su paduoniais,. visai nušluos 
ant Žemės tikėjimą ir visokią 

^valstybinę tvarką ir leis įsiga
lėti naujam .surėdymui su so
cijalistųliuosybe, lygybe, bro
lybe laime ir kitokiais jų “ro
jaus raškažiais.”

J. D.

Aukokite į Tautos 
z... Fondą.
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• Liet Rojaus Vykintojų Są
jungos 11-as J^oi^sasGegu- 
žio2il> apvaikšČiąjolOĮimeti- 

•- nę giihųno (Hehą Socijaližmo 
TėvoirMisijoŠiaus-—Markso. 
Spyčiai buvo surengti socija- 

r. lietų .VKrėpostname” po No.
10&Jackson st,kalbėjo “Mar- 
kšaa ll” (Grigaitis, “Nauj.” 
Redk.). Kalbėjo trijose temo
se: ąpję Markso gabumus ir 

-mokslą, apie jo mandrybes ir 
nuveiktus darbus ir apie prieš 
Markso buvusį socializmą. Štai 
liet, cicilikų Misijošiaus — 

. Grigaičio kalba: “ Jūs esate 
girdėję apie Marksą bet jūs 
nežinote, kas jis toks yra. 
Marksas, tai yra didžiausis 
pasaulio mokslinčius, jis dau
gybę knygų yra parašęs, bet 
jūs to nežinote. Delio nežino
te, kad tos knygos svetimose 
kalbose yra parašytas. Mark
sas, tiek daug knygų yra pa
rašęs, kad aš jums nei per dvi
dešimtį vakarų negalėčiau iš
vokuoti ir tokių gerų, kad nei 
per dešimts prakalbų negalė
čiau išaiškinti. Marksas buvo 
taip mokytas, kad žmonijos is
torijoje. negalima kito tokio 
mokslinčiaus besurasti. Visi 
gamtos mokslų tyrinėtojai kai
po tai: astronomai: Galilėjus, 

* Kopernikas ir kiti ir kiti ir ki
ti, geoliogai, chemipjos išra
dėjai, bioliogai ir taip toliau, 
visi tie mokslinčiai palyginus 
nu Marksu yra niekas. Mark
sas daug, daug mokytesnis bu
vo negu visi pasaulio moksla- 
vyriai.” Toliaus Marksas II 
pradėjo versti visą žmonijos 
istoriją, jieškodamas kito to
kio “mandrociaus,” kaip Mar
ksas kad buvo. Istoriją vertė 
iš galo į pradžiugtai yra pra
dėjo nuo dabartinių . laikų ir 
daėjo iki tų laikų, kuomet dar 
žmonės tebuvo nuožmiais — 
miškiniais, ne tik kad nemo
kėjo žemės apdirbti, bet dar 
nemokėjo nei saidoko pasida- 
ryti, nei medžioti, kurie žmo
nės maitinosi tiktai uogomis 
ir vaisiais. Reiškia tais lai
kais žmonės stovėjo ant že
mesnio laipsnio negu šiandie 
Australijos storlūpiai arba Af
rikos bušmenai, Vargšas Gri
gaitis ir tarpe tų žmonių suši
lęs ieškojo tokio mokslinčiaus 
kaip Marksas ir pasakė, kad 
ir Čia istorija nesuranda kito 
tokio žmogaus kad būtų buvęs 
taip mokytas kaip Marksas. 
Nežinia delko Grigaitis taip 
kalbėjo: ar jis buvo rojaus sky
stimėlio įsitraukęs ar šiaip iš 
didelio “razumo” mintys su
simaišė. Juk ir 8 metų vaikas, 
tą suprastų, kad kuomet žmo
nės buvo miškiniai, tai jie ne
pažinojo anei jokio rašto, tai 
ir nebuvo kam istorijos beuž- 
rašyti. Grig. sako, kad ne
randąs istorijoje, kadi tais lai
kais būtų buvęs toks mokytas 
žmogus kaip Marksas. Well, 
aš sakyčiau kad gal ir buvo 
tais laikais toks žmogus kaip 
Marksas, bet kad tuomet dar 
niekas nemokėjo rašyti, dėlto 
■Gr. ir nežino, nes tai buvo 

' priešistoriški laikai. Toliaus 
sakė: “Nei jokis pasaulio fi
losofas negali moksle susily
ginti su Marksu, nes M. 23 
metų būdamas pabaigė univer
sitetą ir paskui pastojo ant 
vokiškos “gazetos” “Neue 
Reinische Zeitung” redakto
riumi. Toliaus. sakė, dėlto 
Marksas yra mokyčiausis žmo
gus, kad jisai išrišo begalo 
.svarbų klausimą: “Delko žmo
nės kaip už duoną, taip ir už 
debatus pinigus moka.” M. 
pripažino, kad į Dievą nerei- 
kia tikėt, neklausyti švento 
Rašto ir kunigų. M. sutvėrė 
internacijonalą, kurs gyvavo 9 
metus, M. sukritikavo Thomas 
Moore sutvertą siciaHzmą ir 

-sutvėrė Naują Pasaulio Peri- 
jodą; Už tai žmonės ar jie gy
vena ties Arktišku (šiauri) po
liumi ar tarpe Tropikų, visi

*•

r L. VyKų, «ia janpr 
20narių. Dabar darpradMa, 
o jau turtas per30 narių. -

Tai-gilai gyvuoja Bingham- 
ton'o Vyčiai! -

ŪMtatA 
i' > • _ ....... ___  ____

OmO TIMTOOS UBTO- 
: vra M* DAIBDOMKAMS. ;

Ohio valstijos lietuviai ka
talikai darbininkai rengiasi 
priedidelių darbų. Rengiasi 
prie sujungto veikimo. .Todėl 
birželipld. subatojClevelande 
bna LDS. šios valstijos kuopų 
delėgatųsuvažiavimasir tvė
rimas Ohio valstijos LDS. 
kuopų* apskričio. Dabar jau 
susitvėrusios kuopos privalo 
išrinkti delegatus į tą suvažia
vimą; Rinkite gabiausius na
rius ir nares. Delegatai turi 
turėti paliūdijimus su kuopos 
pirm, ir rašt. ’parašais. Paliu
dijimų tepadaro dnri kopijas. 
Vieną su savim atsiveš, o antrą 
teatsiunčia iki gegužio 20 d. 
šiuo adresu: 7602 Aberdeen av. 
N.E. Cleveland, Ohio. Mat 
reikia delegatams nakvynę pa
rūpinti. Delegatai gali atvyk
ti iš vakaro arba subatoj iš ry
to, nes suvažiavimas prasidės 
9 vaL iš ryto birželio 1 d, Pra
šome Youngstowno, Akrono ir 
Daytono kuopų būtinai atsiųs
ti delegatus, jei ne tai teatsiun
čia laiškus su prižadu, kad 
pritaria ir prižada prisidėti.

Antras daiktas tai tas, kad 
iki apskritis tversis tai turi su
sitverti dar naujų kuopų. To
dėl visur, kur yra lietuvių te- 
susitveria, jei reikalinga pa- 
gclba, patarimai, tai rašyki
te viršuj nurodytu adresu, o 
tuoj gausite to, ko norėsite. 
MeT develandiečiai esame prie 
to prisirengę.

Broliai ir seselės darbinin
kai, sujuskite. Žiūrėkime, 
kaip pragaištingą darbą tarpe 
mūsų varo socijalistai. Jie ei
na prieš laisvę, prieš neprigul
mybę mūsų tėvynės, kuri mū
sų brolių darbihinkų krauju, 
ašaromis ir prakaitu per am
žius buvo ir yra laistoma. Ko
kia tai nedorybe tų išgimėlių, 
kurie pakelia balsą prieš Lie
tuvos nepriklausomybę. Kadi 
pastotL-tam pikiui kelią, mes 
katalikai darbininkai privalo
me organizuotis į LDS.

Galop dar turiu priminti, jog 
po suvažiavimo ant rytojaus 
t. y. nedėlioj birželio 2 d. bus 
pramoga, kurios pelnas eis 
apskričio reikalams.

A. S. Kulbickas.
—o------

Į MICHIGANO VALSTIJOS 
LIETUVIUS.

Toje valstijoje yra nemažai 
lietuvių. Detroite yra didžiu
lė lietuvių kolonija, o joj nėra 
LDS. kuopos.

Šiuomi atsišaukiu į tos vals
tijos lietuyius. Sutverkite kuo
pas iki susitvers Ohio valstijos 
LDS. kuopų apskritys. Tuo
met galėtų prisidėti tos kuopos 
prie Ohio valstijos ir sujungę 
pajėgas imsime atlikinėti dide
lius darbus. Kuopa gali susi
tverti ir iš penkių narių. Įsto
jimas $1.00, mėnesinių 25c. Už 
tai gausite dykai puikų laik
raštį “Darbininką” tris sy
kius savaitėj, konstituciją, žen
klelį, kasmet po kalendorių ir 
kitokių leidinių. Sujuskite.

A. S. Kulbickas.

net būtiniu tari garbinti Mark
su ; • •

: Brokavęs i?
kapitalistua* patį MarkMiškė- 
lęs į padangai, pasaką kad 
Markias buvo žyda«, netikė
lis, viąą. amžių priešinosi riaL 
džtai, rėmė per
tai nusibankrutijo ir pėr 20 
metų vos badu nenuStipo- Tan^ 
Idai būdavo Išmestas ant gat- 
vė8, kad neturėdavo kuo už 
kvaterą užsimokėti, po keletą 
dienų gulėdavo ant dumpių ir 
tenai kaip Šunelis bulbėmis 
maitindavos, pafcol jį negyvą 
rado.

Socialistas.

BINGHAMTON, N. Y. 

IšgAzdino dcilikus.

Balandžio 28 d. š. m. rūpes
čiu vietinio klebono kun. Am- 
brozaičio ir p. Iz. Žalnieravi- 
čiaus, įvyko vakaras su pa- 
marginimais, tikslu atnaujin
ti arba kitą sutverti L. Vyčių 
kuopą.

Pirmas kalbėjo vietinis kle
bonas apie Lietuvos praeitį ir 
apie reikalingumą organizaci
jų. Antras kalbėjo p. Žalnie- 
ravičius. Jis kalbėjo daugiau
siai apie buvusį New York’o 
Lietuvių Seimą, nes jis buvo, 
kaipo parapijos delegatas ta
me seime. Kadangi čia yra 
miesto patvarkymas, kad ne- 
dėldieniais nevalia imti įžan
gos nei į jokį vakarą, tai ir čia 
įžanga buvo veltui, ' užtai ir 
cicilikai susirinko visi kiek tik 
čia jų yra. Kadangi apgarsi
nimų jokių nebuvo, o tik ku
nigas bažnyčioj užkvietė susi
rinkti į Lietuvių Svetainę, tai 
nors cicilikai nežinojo kokiu 
tikslu tas vakaras rengiamas, 
bet jie vistiek organizavosi 
kelti trukšmą, t. y. trukdyti. 
O kada jie tą vakarą išgirdo iš 
kunigo, kad tas vakaras yra 
parengtas sutverti L. Vyčių 
kuopą, tai cicilikai taip išsi
gando, kad tartum juos kas 
šaltu vandeniu būtų perpylęs 
ir jie sėdėjo sustingę ir pusiau 
apmirę taip, kad jiems netar
navo kojos atsistoti nei ant 
Lietuvos hymno, o vienas (De
besys), tai pradėjus dainuoti 
himną laukan išbėgo (gal na- i 
bagui viduriai suskaudo iš iš
gąsčio). . ‘Po tos “demonstra
cijos” žinoma juos kunigas 
biskį pasarmatino juos, girdi 
dar jūs drįstate save vadintis 
lietuviais, o nenorite atsistoti 
nei himną giedant. ' Tas cici- 
likams baisiai nepatiko, o ci- 
cilikės ironiškai šypsojosi ir 
džiaugės iš... savo kvailumo. 
Tada keturi ar penki cicilikai 
šoko, kaip iš sapno ir kartu 
prašo balso, jie girdi pasiaiš
kinsią, bet p. Stanislavičius, 
matyt geras cicilikų “užtary
tojas,” prižada viešai, duoti 
savo šuns plaukų cicilikams 
pasismilkyti nuo išgąsčio ir 
tada cicilikai aprimsta. Apie 
šuns plaukus taip buvo. Su
batoj 27 baalndžio, atėjo nicili- 
kas Pempė pas Stanislavičių, 
kad šis duotų savo šuns plau
kų vaikui pasmilkyti, o šis 
būdamas cicilikų prieteliu, nu- 
kirpęs nuo uodegos galo savo 
šunies, davė ir Pempės vai
kas, tuoj būk pagijęs. Tai-gi 
dabar, kada cicilikai taip iš
sigando nuo Vyčių vardo, Sta
nislavičius tuoj juos suramino, 
prižadėdamas visą šunies vil
ną pavesti pasismilkinimui 
nuo išgąsčio.

Kada programas pasibaigė 
ir norintieji prisirašyti buvo 
kviečiami prie stalo, tai ir čia 
cicilikai susigrūdo visi ir su
kėlė tokį termą, kaip juoda
šimčiai laike pogromo. Ki
tam net ašaros iš akių tryško 
ir gatavas buvo kas-žin ką da
ryti, kad tik nerašytus prie 
Vyčių. Užklaustas vienas, ko 
jie taip bijo Vyčių, atsakė: 
/‘Vyčiai - organizuoja armiją 
kovoti prieš socijalistus.” Ne
žiūrint to viso, prisirašė prie 
Vyčių apie 15. narių; o 5 ge
gužio tuoįpo parapijosi susi
rinkimo vėl būrio susirinkimas

ATHOL, MASS.
Pereitu rudenį čia lietuviai 

atidarė valgomų.daiktų koope- 
ratyvę krautuvę. Nuo pat pra
džios krautuvei gerai sekėsi ir 
sekasi puikiai dabar. Krautu
vėje dirba 3 darbininkai ir per 
pastaruosius 5 mėnesius užpel
nyta suviršum $600.

Nesenai atsibuvusiame krau
tuvės direktorių susirinkime 
tapo nutarta* išmokėti šėrinin- 
kams 5 nuoš. už indėtus pini
gus krautuvėm Nuošimtis bus 
išmokamas skaitant laiką nuo 
krautuvės atidarymo iki 1 d, 
bal. 1918 m. Taip-gi yra ren
giamos prakalbos paagitavi- 
mui didesnio šėrininkų skait- 
liaus. '' '

Raštininkas.

PUfiAmVfltįtur^ir neKttaėkit 
~ Dain iai iabcAgOfl piktos!

. (SuairinkuzUji lyg nurimria-R<fanatąufcn*Čiu» 
d» karią pakeliu lazdą virf lopŠio.)

RAGANA . gvąįka Girios KaralaitS!
' Įeita pramanyta; -

GraH jo j^natvįj —- atmainoj sena. 
TUSAITB.Krikš^

.i DvariosGirinės,
> GelmėemiisŠaukia. ‘ 7

“ (Dvarioe-išeina po tiesiąja, Karalius sn palydo
vais pokairią. Ragana su užganėdintu veidu per 
vidurines durta)

SCENA M.
(Aštuoniolika metų vėliau. Toji pat vieta. Ineina Girių Kara- 

laitė Mt palydovais; “Karalaitė ir patarnąntbji sėdasi ant medžio Stuo
brio, palydovai apstoję aukurą, Šnekučiuojasi.) 
PATARNAUTOJI. Neliuski, brangioji, ana augštumoje 

Skaidriai žėri mėnulis 
Ir tu per jo magišką galę 
Esi tarp visų skaisčiausi.

GIRIŲ KARALAITE. Taip, tiesa. . 
(Valandėlę mąsto.)

•Aš ir-gi galiu, s y ? 4
Didžiuotis užkeikta grožybe, . / 
Kuri su mėnuliu gema ir nyksta. 

PATARNAUTOJI. Prašau gražioji meski liūdnumą
Atminki ant girių dvasių gerumo; 
Juk pranašavo užkeikimo žuvimą 
Atėjus tam, kurs širdies vedimą

GIBIŲ KARALAITE (užsimąsčiusi). 
Kurs širdies bus vedamas! 
Ar rasis kur toks 
Pasaulyje Šitam!

(Pašoksta lyg atbusdama.) ’ 
Et, šalin juodos mintys

. (Suploja rankomis; palydovai renkasi aplink.)
Padainuokime, ar pašokime ką nors!

(Šoka kadrilių. Bešokant ineina iš kairės kunigaikštis Vilkas 
puikiai apsitaisęs, iŠ dešnės kunigaikštis Vaidevutis apskurusiais rū
bais.) 
VILKAS (lenkiasi prieįkaralaitę).

Ieškau, merguže dailioji, / 
Pražuvusio sakalėlio. <

.GIRIŲ KARALAITE. Nėra žia sakalo.
VAIDEVUTIS.. O aš...- aš ieškau karalaitės, kurios grožės ir 

genimo garsas toly pasklydo.
GIRIŲ KARĄL^ŲTE. Tie, .kurie ieško, randa. 
VAIDEVUTIS. Pasąkykie geroji, kur ją regėti galiu. 
VILAS. Ir kas per drąsa! Ne tokiems nuskurėliams karalai

tę regėti.
VAIDEVUTIS (neątkreipdam as domos). 

Gyvastį savo pašvęsti jai noriu. 
Tarnauti ir ginti nuo viso blogo.

VILKAS. Ar graži karalaitė! 
Kokios jos akys — 
Plaukai ar šviesūs, ar tamsūs, kaip naktis.

VAIDEVUTIS. Svajonėse mano 
Kaip Tu ji graži, 
Kaip angelas gera, 
Kaip mėnuo skaisti.

VILKAS. Sakykie, mergužė, ar karalaitė graži! 
GIRIŲ EZARALAITE (truputį pasitraukdama).

Patys-gi spręskite 
Asai esu ta karalaitė.

VAIDEVUTIS. Svajonės įkūnijimas! 
VILKAS (priklaupdamas ant kelio). Dangiškoji!

Išklausyki širdies mano meldimo! 
GIRIŲ KARALAITE. Ne, palūkėkite mėnulio dylimo. 
VILKAS. Bet tas dar taip toli! 
GIRIŲ KARALAITE. Ar ne iš tesės jūsų meilė iki toliai?

Mėnuliui dyląnt šioj vietoj ir valandoj 
Sutiksiu jumis? Meilė tuomet pažadėta 
Yr’ tik meilė man žadėta.

PATARNAUTOJI (šaukia): Karalaitė! 
GIRIŲ KARALAITĖ. Namon jau laikas — sudiev!

Laikui atėjus ir vėl čia suėjus 
Klausysiu jūsų kalbos.

(Karalaitė išeina su palydovais) 
XTLKAS. Kur nors pylyje ieškosiu nakvynės.

(Išeina po kairei).
VAIDEVUTIS. Žvaigždėtos padangės bus mano pastogė.

(Tiesia skrandą šalyj stuobrio ir sėdasi. Iš dėsi; 
nes nepatėmytai ineina Ragana pasiremdama lazda.) 

Apie gražuolę saldžiai sapnuojant praleisiu nak
telę.

RAGANE. Sapnuosi tik mano iššauktus .sapnus*
(Užmoją su lazda. Vaidevutis paskęsta giliame, 

miege.)
Daugiau netrukdysit man darbų neardvsi, 
O karalaitė liks kaip buvusužkeikta.

(Raganos išeina .po dešinės.)
SCENA IIT,

(P.o keliiį dienų viskas taip, kaip pabaigoj antros scenos.) 
Ineina Girių Dvasios šokdamos ir palengva artinas į publiką. 

Tamatę miegantį Vaidevutį, apstoja aplink, 
PUŠAITE. Ve, kur žmogus gul užsnūdęs.. 
AGLUTĖ. Voratinkliais ir lapais apdraikytas. 
BEBŽŪOLE. jOia tikrai Raganės darbo būta. 
PUŠAITE. Ar ne baimė Čia dėl savo pinklių!
TOPILE. Lig pavojum atsiduoda, 

Kam Raganės Čia tos pinklės.
JIEVUŽE. Dvasios! Tik žiūrėkit, 

Ar ne karalaitės čia bus išvada!
GLUOSNELE. Išblaškykim jojų miegą! 
BERŽUOLE,. Neatliks tai žmogaus jėga3— .

Tuoj parinkit rūtų, mėtų 
Ir blakstienas jo, palieskit;
Tuomet tik Raganės burtus pergalėsiu

. J j,

GiriosDuktė.
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Miųfa JMhuvininkąCt.Ap- 
fer&O Hsuvažiavimas įvyks-J 
3ridęeport, Ct, gegužio

M /Apie 2 yąį po pistų’ 
paitapijos ąfetaįn^A MeidMa- 
ma viaų kuopų viūstijospri- 
siųsti mvo delegatus. Turim 
daug svarbių aptarimui reika
lų. Kadangi laikas jau irUm- 
pąsikisuvažiavimui, tadgerb. 
kuoposgalėtų sušaukt ekstra 
susirinkimus išrinkimui dele- 
gatų; ’ J- ■

M. Zaibūdenė, apskr. pirm.
.. ....................r/ . .r, - ...... j

Kas taus, broliai ir seseles 
neskriaudžia) kas mus neiš
naudojai kas mūsų prakaito ir 
krau jo negeria H..

Carai, kaizeriai, kapitalistai, 
inilitaristai, socijalistai, anar
chistai, aidoblistai ir visokie 
kitokie žmonių proto temdyto- 
jai ir kvailintojai mūsų nesusi
pratimu, mūsų nežinyste, mū
sų tamsumu, pasinaudodami, 
mus visais galais išnaudoja ir 
skriaudžia, mūsų paskutinius 
gyvybės ir sveikatos syvas 
čiulpia, mus temdo ir kvaili
na, mūsų paskutinį skatikėlį, 
kruvinu darbu uždirbtą iŠ mū
sų atima ir išvilioja, būk tai 
mūsų gerbūvio pagerinimu rū
pindamiesi.. .

Ir kaip ilgai mes tą praga
rišką jungą ir nelaisvę kęsi- 
me, kol mes duosimės viso
kiems beširdžiams, begėdžiams 
ir aferistams išnaudoti!

Senai, senai, ir labai senai 
yra laikas mums susiprasti, 
tinkamai susiorganizuoti ir 
nuo visų skriaudėjų ir išnau
dotojų nagų pasiliuosuoti, nuo 
bereikalingo vargo, skurdo ir 
išnaudojimo nusikratyti. 
. Taip, tai taip; tas yra labai 
engva pasakyti — gal tams
ios pasakysite — bet padaryti 

ne taip lengva ir ne taip greit 
yra galima negu kad norėtų
si.

Iš dalies, tas yra teisybė, bet 
ne visiškai, bet tik iš dalies..

Visųpirmiausia mes turime 
apsižiūrėti gerai apie savę ir 
pagalvoti kodėl taip mes esa
me visų skriaudžiami ir kame 
tų visų skriaudų pati didžiau
sia priežastis arba šaltinis glū
di, o gerai apsidairę mes pa
matysime, kad Jtąi yra mūsij 
nerangume, tamsume, nesu
pratime savo darbininkiškų 
reikalų, pareigų ir teisių.

Jeigu mes būtumėm gerai 
apsišvietę, jei mes būtumėm 
gerai susiorganizavę, jei mes 
suprastume savo pareigas ir 
teises, tai beabejo mes tas tei
ses ir gintume iki paskutinio
sios, gintume kiek valiodami, 
nes tai yra mūsų pareiga, nes 
tai yra mūsų priedermė, nes 
tai yra mūsų neatbutiniausias 
reikalas.

Bet visuomet taip būti nega
li, ir taip būti ne tik ką ne
gali, bet neturi ir nebus.

Kad tuos visus blogumus 
prašalinti, kad darbininkų mi
nias suorganizuoti, apšviesti, 
pakelti susipratimą ir supra 
timą darbininkiškų pareigų ir 
teisių, svetimtaučiai turi daug 
savotiškų organizacijų, o mes 
ietuviai Amerikoje turime L. 

D. S.
Tai vienintelė mūsų krik

ščionių demokratų pamatais 
veikianti darbininkiška orga
nizacija, prie jos privalo pri- 
guįėt kiekvienas Amerikos lie
tuvis ir lietuvaitė; kiekvienas 
žmogus ar tai jis būtų inteli
gentas ar paprasČiausis darbi
ninkėlis, ar jaunas ar senas.

Visi mes esame įvairių iš
naudotojų skriaudžiami, išnau
dojami ir persekiojami, visi 
turime 'priedermę.

Pavieniui veikdami kas sau, 
mes nieko negalime, mes nie
ko nereiškiame, bet susidėję į 
draugiją, į vienybę — mes eSa- 
me pajėga su kuria kiekvienas 
privalo skaityties.

Susidėjus visiems ir veikiant 
bendrai kįla ir pajėga ir gud
rumas; dešimts žmonių geriau 
gali apgalvot dalyku negu 
kad-vienas* Daugeliui susidė
jus į vieną LDS.veikimą,, mes 
galime apie viską gerinus ap

galvoti dėlto, kad vienas vie
ną dalyką geriau žino ir su
pranta, kitas kitą, : trečias tre
čią ir tokiu būdu bendrai iš
vien visi veikdami išsisaugor- 
jame klaidų tokių, kurių pa
vieniui veikdami, gal būt, kad 
būtumėm net nei nepasergėję. 

LDS. kaip gyvuoja jau bus 
treji metai ir jau jinai yra ži
noma visose mūsų Amerikos 
kolonijose. Bet kad dar la
binus mūsų išeiviją su LDS. 
naudingumu, su jos tikslais ir 
siekiais gerinus supažindinus, 
nutarta yra šįmet surengti 
‘ ‘Darbininkų Savaitę.”

• Jinai yra rengiama dviems 
tikslams. Pirma, kad išjudin
ti darbininkų minias prie susi
pratimo, prie galvojimo ir 
svarstymo apie savo luomo rei
kalus, apie organizuoto vei
kimo reikalingumą ir naudin
gumą, apie pažinimą skirtin
gumo tarp gerų ir blogų orga
nizacijų, apie pasekmes iš 
prigulėjimo prie gerų ar prie 
blogų organizacijų... O antra, 
kad kolabiausia išauginti LDS. 
kaip narių taip lygiai ir kuo- 
,pų skaičiumi.

Tą visą mes atsieksime, jei 
tik uoliai pasidarbuosime. Dėl
to, • broliai ir seselės LDS. na- . 
riai, ir visi susipratę katali
kai nepasigąilėkime laike tos 
* ‘ Darbininkų Savaitės ’ ’ savo 
protu, savo darbu ir triūsu 
prisidėti prie pasidarbavimo a- 
belnam LDS., o tuomi pačiu ir 
viso darbininkų luomo gerbū
vio ir susipratimo pakėlimui, 
nes tai yra mūsų visų ir kiek
vieno tiesioginė priedermė, 
nuo kurios jei kurs atsisakinė
ti- bandytų, tai nebent darbi
ninkų gerbūvio ir susipratimo 
priešas.

LDS. kuopos rengkite savo 
kolonijose prakalbas, paskai
tas, diskusijas apie darbinin
kų reikalus teatras, piknin- 
fcOB ar kitokius dorus be svai
ginančių gėralų susirinkimė
lius ir sueigas. Visokiame vie
šame savo kolonijų veikime 
tegul LDS. kuopos būva visuo- • 
met pirmutinės, ir tegul sten
giasi viską atlikti prakilniai, 
dorai, krikščioniškai, kad bū
tų visuomenei naudinga.

Jei taip elgsimės, tai.be jo
kio triukšmo, be jokių intri-’ 
gų, užimsime visoje Ameri
kos lietuvių visuomenėje mums 
tinkamą vietą ir būsime tėvy
nei Lietuvai naudingais.

Visoks geras darbas darosi 
pamaži, taip ir mūsų organiza
cija, tiesa, auga' ne milžino 
šuoĖais, auga išlengvo, bet 
nuolat plečiasi, o kaip kuriose 

I kolonijose net bujoja, ir jau 
geri vaisiai ir pasekmės mūsų 
rimto veikimo žymiai regimi, 
apčiuopiami.

Dejto pasistengkime padvi
gubinti savo uolumą pradėta
me darbe, jei jau ne visuor- 
met, tai bent laike tos “Darbi
ninkų Savaitės,” o išauginsime 
savo LDS. į milžiną.

Juo mūsų LDS. daugiaus tu
rės narių, juo jinai bus skait- 
lingesnė, juo bus stipresnė ir 
galingesnė, juo daugiau galės 
darbininkų luomui ir visiems 
-lietuviams abelnai naudos at- 
wšti — ir atneš.
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SUVAŽIAVIMAS.
L. Vyčių Pitt’s Apskričio 7- 

tas susivažiavimas įvyks geg*. 
12,1918,6-tąvai vakare N» E. 
Pitts* Šv. Vincento pobažnyti- 
nėję, svetainėje* Ątstovai ir 
draugai n^pamitafett ątailehky* \ 

' *■** ' 1 ’
Rašt. Anelč AuČiutA
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;' ^PAnedėlyJ^įąį^žia^ d. pa
bėgo mano moteris Julia Svent- 
kauskiėnė (Vitkiutė)’ su tulti Ste
pų/- PaatArašis-Jšnešė'inano Įnik- 
podėlį ir pinigų. Taip-pat neužsi
mokėjo už pragyvenimą. Kas 
juda sugaus, Suokite tuojaūs man 
žinią ir ttž'taį gausite dov’aną. Ma
ne paliko be nieko paimdami pi
nigus ir kitus^ daiktus.

Motiejus Syentkauskas,
85 B St., Šo. Boston, Mass. 

(Ant pirmų lubų) 
_________ _ \

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

SERGANTI

VYRAI IR
EIKITE PAS MANE!

Su bent kokia cliroalSka, nervų arba 81alp kokia liga, 
ląuja specialisto patarnavimo.
IEŠKOKITE PAGALBOS TEN, KUR GALĖSITE JA 

Pradante tiesiai eiti Sveikatos^JreUn.

OfisoNuo 2 iki S popiet. Nuo 7IH 8 vakare
609 BROADWA Y Cor. G ST. SO. BOSTON

Tel 602 S. B.

f aF

■ ’Ą, ■;/
? z-:. ttgaaaitL

Sįptalu SovBortoboirBoetono 
lietuvių pirkūrių Trintosios 

> : ^ Laisves P&riroloė bondsus,
l)z Kųn. T. Žilinskas $300.00

' 2) Pianas Gudas..».. .LO&OO 
:3) -4; -100.00
^jAntan&a-Gąputis,;/. .100.00 
5) Jonas M Vaiginas 100.00

• 6) Jonas E. Karosas 100.00
. J 7^ Jonas E. Romanas . $00.00 
. 8) Ad; MartuseviČius 100.00

. 9) M; Bąkunas........100.00
■ 10) Ignacas Butkus . «$50.00

11) Jonas Punia .,
12) A. Navikas ..,

14) Mari. Kurkulionis.. .50.00

I

d. savo laikytame subrinkime 
nutarė be eitų svarbių 'dalykų 
driyvątiti ^urcesteno įt 
čių 26 kp. rengiamoje geguži
nėje, geg; Jį. JMąkta ko- 

jKe^s. Jitšb^us; įieį 
įįirnį priezhsČta inmrikaį p; 
X MotiėjMm nauja? įšripktas

- r _ » , j ♦ * t < ,

n »

asnm
ri.

,50.00
.50.00

13) Jonas A. Vaiginas . .50.00
• • * 9

15) D. Lingevičius ..... .-50.00 
1G) Kaz. Rusteika ......50.00
17) Jonas Skudris _____ .50.00
18) Liet. Vyčių 17 kp.........50.00
19) Juoz. Kazakevičius 50.00
20) St. Danielis ...............50.00
21) Ignas Styga................50.00
22) Alekis Styga ..............50.00^

■ 23) Juoz. Kulikauskas 150.00
24) Petkas Juravičius... .50.00
25) Antanas Strukas .. .$50.00
26) Pranas Zulaitis ... .50.00
27) St. Armunavičius... .50.00
28) Aleks. Armunavičius 50.00
29) Mataušas Žiedelis... .50.00
30) Jurgis RazbudaUskas 50.00
31) Šv. Petro ir Povilo

Draugija.................. 500.00
32) Lietuvos Dukterų Dr-

ja ................................500.00
33) Didžiojo Lietuvos Ku

nigaikščio Keistučio 
Dr-ja.......................... 500.00

34) Šv. Jono Evang. BĮ.
Draugija................. 250.00

35) Šv. Kazimiero Sus.
Draugija............. .. 500.00

36) Ant. Grabijoliutė.... 50.00
37) Ag. Bebravičiutė.... 50.00
38) EI. Taročiutė..........50.00
39) Elz. Urbaičiukė.......100.00
40) Ona Ambrazienė .... 50.00
41) Paulina.Jatušis ....50.00
42) Kosti Obukevič ... .50.00
43) Ona Čeponiukė...........50.00

Teklė Majauskiutė.. .50.00 
Antanas Stravinskas 50.00 
Ant Petronaitė .... 100.00 
Frank Baceviez ... .50.00 
Martinas Kmstautas 50.00

(Bus daugiau) 
P. S. “Darbininko” Redak

cija nuoširdžiai prašo, visų 
pirkusių . Trečiosios Laisvės 
Paskolos bondsus pranešti apie 
tai “Darbininkui trumpiausiu 
laiku, kad būtų galima visus į 
surašą patalpinti.

«.

, ’j/A/liČ

- ' CAMB^^ežilASS.

ALKK. Moterų S>).jungos22- 
jros kuoposbus svarbussusi- 
rinkimas gegužio 12 dienų tuo- 
jaųs po įainaĮdų i yri po pie
tų. Bažnytinėje svetainėje ant 
AVindsor St.

.Kviečiam ant susirinkimo 
visas nares būtinai ateiti. Taip- 
pat atsiveskit i rnaujas nares 
nes yra proga ir susirinkime 
bus priimamos už pusę įstoji
mo.

K. Sadoniukė, rašt.

CLEVELAND, OHIO.
LDS. 51 kp. mėnesinis susi

rinkimas bus seredoje, gegužio 
15 d. p. Žitkevičiaus salėje 
2205 St. Clair avė., 7:3d vai. 
vakare. Daug svarbių reikalų 
turime. Bus renkamas atstovas 
į Apskričio Suvažiavimų. Bū
tinai turėtų ateiti visi nariai. 
Taip-pat neužsimokėjusieji — 
užsimokėkite savo duokles, nes 
jau ir LDS. seimas netoli ii 
kad nebūtumėte suspenduoti.

A. S. Kulbickas, rašt.
v

CAMBRIDGE, MASS.

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
22-ra kuopa 

Rengia

Puikų vakarą.
NEDĖLIOJ,

Gegužio-May 12,1918,

N. P. P. Švč. Bažnytinėj salėj,

AVINDSOR STREETr

Pradžia 7 vaL vakare.

Visų programų išpildys 
Bostono artistai.

Pirmas dar toks margas 
karas bus Cambridge’iuje.

Bus teatras, driliai, monolo
gai ir tt.

Kviečiami Cambridgiaus ir 
apielinkių lietuviai ateiti ir 
mes užtikrinam kad būsite pil
nai užganėdinti.

^Rengėjos.

' -H ‘ 
ta 

DQ M

Didžiausios

Prakalbos
kokių dar nėra buvę.

Rengia

Lietuvos Dukterų Draugija 
po globa Motinos Švč.

Gegužio-May 12,1918.
BAŽNYTINĖJE SALĖJE,

Fifth st., So. Boston, Mass.

Prasidės 7:30 vai. vakare.

Kalbės garsūs kalbėtojai a- 
pie svarbiausius šių dienų 
klausymus ir taip-pąt apie 
draugijų naudingumų. Bus 
taip-gi įvairių pamarginimų.

Širdingai kviečiame visus a- 
teiti į moterų rengiamas pra
kalbas.

BALIUS IR TEATRAS - 
Rengia LDS. 51- kp; * 

NEDALIOJE, -> 
Gegužto-Ma/12, 1918 

Germanios Acme Salėje, 
2116 E. 9 St., Cleveland Qhio.

Durys svetainės bus atdaros 
nuo 2 vai. po pietų: pradžia 
3:30 vai. po pietų.

Įžanga visai nebrangi — 
darbininkiška: 25,35 ir 50 cen
tų.

Šis balius ir teatras bus vie
nas iš puikiausių.

Kviečiame visus ateiti.
Rengėjai

iutijąneru 
ko® Yieuotino Seimo

■ prčtbiblą aįrašynfus .aų« 
tirauįfus ič išleistu^ i >

Šiųinddmią ir istoriš- 
ką knygutę turi įsigyti kiek- 
vienas fieiu^'. Pasiskubinkit 
jų :.^^arix0^nke?,į
Kaina75:ceiitaL /.

Knygute ’ papuošta paveiki

•Kreipkitės siiio adresu:

•242W.BWway,
SOUTH BOSTON, MASS.

L. D. S. CENTRO VALDYBA^ 

Dvariškis vadom:■ *-
Kun, ^. 'Kemėšis, ( 

' 3230 'Anbittn . Ave.,
Chicago, HL 

Pirmininkai:
J. E. Karosai,

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

Vice-pirmininkas:—
M. Mažeika, .

1658 Wabansia Avė., 
Chicago, UI.

Raštininkas: —
F. Virak’s,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Finansų Raštininkas:—■
A. F. Kneižis,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Idžininkas: *—*■
P. Gudas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Iždo globėjai: —
O. Meškanskaitė,

242 W. Broadvay,
So. Boston, Mass,

P. Geležiutė,.
41 Capitol Avė., 

Hartford, Cohn.
V. Sereika,

21 James St., 
Nonvood, Mass.

Literatiška Komisija: , 
Kna. F. Ke mėfis, 

. P. Gudas,/
J. E. Karosas, 
F. Vira^s;

242 W. Broadvay,
1 So. -Boston, Mass.

4

5 Jeigu .norite 8ųrąsti sayo gi
mines ar pąžJstiMub prisiįsk 
'pm^ojimą^rr*toąrį>inii&ąĄ 

Jeigu norite ką nors' greitai 
parduoti, paskelbk “Darbinin- 
ke.” Visus- savo/rejkalavįmus 
taojaųs" wįkėlbį ^įkęUinm- 
■iv- -J**'r -1 -***** —;

.• i . ;?•-»•• . .

" UI 
paieškojimus kainą: .

UMvieną
* Jų ^ykiū.\......jSč. 

’ Viris sri^ūs . .$į0Q
šešinstykius,. . .$X.T5;

Pinigtis siųskite ii kafao. ‘ 
“DARBININKAS,’;

2^2 VT.Btaadwiy, \ 
South Bostah, Mass.

REIKALINGAS ūmai pageL 
bininkas prie artisto fotografo. 
Turi nors kiek suprasti tų pro
fesijų. Taip-pūt privalo mokė
ti mažiausia tris kalbas: lietu
viškai, lenkiškai ir atsakančiai 
angliškai. Antrašas:

Jona^ J. Baltrušaitis,
66 Third St., Derby ęonn.

----- ---------
-PARSIDUODA 2 automobi

liai studobaker su visais nau
jausiais įtaisymais, 6*cilinde- 
rių, 7 sėdynių. Parsiduos pigiai 
— po $450.00.

Longis Valiackas, 
238 West Broadway, 

(Pool-room) 
SOUTH BOSTON, MASS.

į kur 'tirgvriJrii , parridtu
■v--.-

tv; jena MWN0£isTa

^PIRMI^^ . ,
;• 4 Leyąnt SL*Dor6Wteri M&fe 

VICE-PIRM. — Joriau GalluU, ’ V
' 20 Wlnfleid 8t., So.. Beatop. iMaM, 

Į PRQT. RAST. '^Jįmag GUneckl*, 
#2 SWr Str,, Bo.« .

II m MąrljtaABrikriUV 
4cr Vriė ŠV 8* ūbriom Masą /! 

FIN. RAST. ™ Povilas Petrauskag, 
280 Fifth St, SO. Boston, Mum. 

KASIERIUS -L- Andriejui Naudllūbau, 
10 Wlnfleld St, So.- Boston, Man®, 

MARŠALKA — Jonas Urbonaš, 
145 Silver Št/So, Boston.' .

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvierio mėne
sio 3:30 vai. po- pietų Bažnytinėj^ 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Gegužio 19 dlentp, 

Viršminėta draugystė yra viena 
iš didžiausių- ir teisingiausia aprū
pina savo narius.

ptl . NEPIRKITE* laikrodžių, dėlto, kad mes duosime 
tZtl .visiškai, dykai' sidabrinį artįa auksu dengtą’ laikrodį gva- 

rantuotą ant 20 metų, jeigu Jūs perskaitysite šį apgar
sinimą iki galui ir pirksite nuo mūsų beveik už pusę 
kainos gražų ir tinkamą GRAMAF.0NA.

PIRMO * KLESOS

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

" naujų išra imą.
. Visą darbą gysrantuojame.

DR. W. T. REILLY
46į9Brotdway,So. Bostoi,Miss.

PRIE DORCHESTER ST.

y Valandoa 
9tbL ryt* 

iki 8 vai. vakare.

NadClkanla 
nuo 10 vai ryta 
iki 4 vaL vakaro.

Dr. raul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valendoe:

REIKALINGA tuojaus mergina 
prie ofiso. Turi mokėti gerai lie
tuviškai ir angliškai kalbėti. Nuo
latinis darbas ir geras užmokestis, 
gerai merginai. Atsišaukite laiš
ku, telefonu arba ypatiškai į 
“Darbininko” Administraciją ir 
bus nurodyta vieta ir ypata rei
kalaujanti.

s Paieškau pusbrolio Petro Pet
ronio ir draugo Adomo Sileviciaus 
iš Kauno gub., Ukmergės pav.į 
Taujėnų vai. PirmiauS gyveno 
Bostone, o dabar nežinau kur. Jie 
patys ar kas kita£, malonėkite 
pranešti’šiuo adresui

JONAS DIČPETRIS,
115 Kerlin St;, Chester, Pa.

4

... 1 '^,l 1 T 1
D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 

BOSTON/ MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

PROT. RAfiT. — Juozapas Vinkevlčlus,
147 W. 6-th St., So. Boston, Mass. 

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

KASIERIUS — Andriejus' Zdlleckas, 
171 Fifth Str., So. BoBton,- Mass. 

MARŠALKA — Justinas Tulelkls, 
180 Bowen St, So. Boston, Mate. 
D. L. K Keistučio Dr-ja Bos-' 

ton, Mass. laiko mėnesinius susi
rinkimus- kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietų,. 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti it daugiau 
naujų narių au savim atsivesti.

K

Užvardintos šitaip: “Pini
gas,” “Streikas,” “Darbinin
kai vieninkimės” ir “Darbi
ninko Apsaugojimas.”

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

Šios brošiūrėlės ' bus laibai 
įdomios; o kas svarbiausia, 
kadi kiekvienas galės visaš 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.

Brošiūrėlės bus 4 rūšių.
Užsisakant po dauginus, per

siuntimo lėšas mes apmokame. 
Su užsakymais ir pinigus siųs
kite iš kalno. M

Užsisakant tiesiog iŠ “Dar
bininko1’ knygyno po 1 egz. 
siųskite krasos ženklelių už 7e.

“DARBININKAS,” 
242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTON, MASS. 

Pirm. — T. AšmenskieilS,
✓ 339 Fourth St. 

Vice pirm. P. GiędraiČiutė,
75 Baxter St.

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

Fin. Sekr. — A. Lukoševičiutė,
377a Broadvay, 

Iždininkė — M. Mačiuliutė,
46 Silver St.

Kasos globėjai: E. Plevokienė,
M. Stukienė. 

Maršalka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. Žilins

kienė, P. Venienė, V. Songailie
nė, A. Kasinskaitė ir A. Čižuvie- 
nė. »

PARSIDUODA NAMAS 4 lu
bų, 8 šeimynų pagal naujausio į- 
taisvmo. • ‘ Gesai ir šiltas vanduo. 
Mūrinis namas arti prie parko 
(daržo) ir visai naujas, tik 4 me
tai kaip budavotas. Parsiduos pi
giai. Delei informacijų kreipki
tės pas:

VINCENTĄ DAUKŠĮ,
88 Warwick St., Newark, N. J. 

-------- q—-----
REIKALAUJA DARBININ

KŲ.
Kurie mažai uždirbate, va

žiuokite į Montello, Mass. Pa
prastas darbininkas gaus į sa
vaitę $18.00. Atsišaukite j dar
bininkų ofisų:

Justin Mickevicz,
146 Ames st., Montello, Mass. 

Tel. 1865.
------ o------

PARSIDUODA NAMAI 3- 
jų šeimynų 12 kambarių su ge- 
su ir kitokiais naujausiais įtai
symais. Parsiduos už $1.000. 
$200 reikia įmokėti, o kitus 
ant labai lengvių išlygų. Ra
čiaus sužinokite pas:

J. Mauručaitis,
71 Baxter st., S. Boston, Mass.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
OhlOudyBM Qyd» viiokto HflM

, 1.8 P. M. 7-8 P.M. Prakirta Akinto

419 Boylston St, Bastos, Maw.

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik Ir nusitrauk pusę tuzino 
kabinsi Ir gausi vieną didelį ar- 
tistlikal padarytą paveiksią visti 
dovanaL

Taipgi norintis mokytis to asia- 
to galį atsišaukti:

J, J, DRIZA,
IM 89.8s4 St., Pa.

gsaaamacass ar t anl

Gramafono paveikslas telpa čia ir gerai žinomos išdirbystės “Cleartone.” Di
delis, turintis 17 colių pločio, taip-gi 17 colių ilgio ir 7į colių augščio. Gražiai pada
rytas ir užbaigtas msahogany arba walnut spalvos ir galima gauti su trūba arba be. 
Sprendžina taip stipri, kad vienu užsukimu galima groti du rekordu ant abiejų pusių. 
Visos metalinės dalys nikeliuotos ir Gramafonas grajina visokių išdirbyseių rekordomis.

Tas gramafonas parsiduoda visose dirbtuvėse už $30.00, — bet mes Jums atiduo- \ 
sime tą Gramafoną už $19.7J5, prie kurio mes dar pridedame dvi rekordas, sidabrinį 
arba auksu dengtą vyrišką arba moterišką laikrodėlį gvarantuotą ant 20 metų, ir, dar 
gražią fontaninę plunksną, ir dar uždėtį ant plunksnos auksinį 14 karėto, taip-gi gva
rantuotą.

Apgalvok mūsų pasiūlijimą gerai ir neužmiršk, kad tai geriausia proga ir neati
dėliok — bet užsisakyk šiandiena.

Jūs žinote gerai, kad viskas kįl<a kas-kart augštyn ir labai žymiai; ir taip-gi kai
na Gramafonų, taip-pat laikrodžių ir plunksnų jau net ir dabar pakilo ir nėra abejo
nės kad Jūs už tą Gramafoną ir kitus, daik tus, kokius mes Jums , skiriame gal-būt mo-. 
kėsite du-syk tiek kiek dabar mokate.

Mes galime atiduoti Jums daug, daug pigiaus, negu Jūs kreipsitės kur kitur, dėl
to, kad mes perkame po daug ant sykio ir mokame tuojaus pinigus, o ne ant kredito 
ir taip-pat mes užšiganėdinam mažiausiu pelnu bet — nuolatiniu nuo tų, kurie per
ka pas mus vieną sykį ir pasilieka nuolatiniais rėmėjais ir Jūs pilnai būsite patenkin
ti.

Atsimink iš persitikrinimų, kad linksmiausias ir tikras padavadijimas yra tai 
didžiausia dalis laimės ir kad daugiaus nieko norą, kaip gera muzika kuri nustato ir pa
lengvina neigus -ir taip-pat padaro linksmu. Taip-gi Jūsų namai lieka smagiausiais ii* 
linksmiausiais, mylinti muzika, — ir jeigu Jus negalite užlaikyti piano arba brangaus 
pianolos, pirk iš mūsų už labai prieinamą kalną'-ir gražiausios jšdirbystės Gramafoną 
ir su juo gausite tinkamas ir naudingas virš paminėtas dovanas.

Užsisakant nereikia siųsti pilną kainą, bet tik $2.00 ir likusius užmokėsite kuo
met primsite daiktus į savo namus.

Mes apmokame visas persiuntimo lėšas.
Jeigu Jūs pirksite nuo mūsų,- mes užtikrinam,, kad būsite pilnai užganėdintais.

Pan—American Exporters,
1152 MILWAUKEB AVENUE, Dept 48, ‘ OHIOAGO, III.

Tiri. Sa. Booton 270 ‘
: DR. JOBN JftcDONNELL, M. D. 
rt Giliau Miialhli ir litttfiuhi
Ofiso ▼■landos:

Ryt lis iki 9 vai.
Popietę 1 iki S

i vakarais 6 iki 9
536 Broadway, So. Boston.

• ANT PARDAVIMO krautu
ve ir stuba ant- 508 — 8-th 
Street. Parsiduos už prieina
mų vertę $1400.000. Motga- 
čių $800.00, o Įritąs visus ant 
labai lengvų išlygų. Atsišau
kite į pažymėtų vietų.

1---------

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

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

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

SURASTI.

valan
dos:

9 vai. ryte, iki 
4 vai po pie

tų.
Vakarais, 

nuo 6 vaL iki
8 vaL 

Nedaliomis 
10 vai. lyte 

iki 2 po pietų.
Juau HegaamlnavliBM nieko nekaltuos, jeigu Jąa Ma gydy

site* Gerai Ir ultikrlntas Htyrlmaą (egsauj parodys Jum tikrą 
fizišką stovi Ir padas Jum atsistoti ant sveikatos kalio. Taa Ugsl- 

? bče Jus ase kančią Ir kitur negero gydyno.
Daug metų praktikavę. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 

- medlkalllki ir elektriški. Naujausi ir geriausi prletalmL : ,VisU» 
■ ; kas geriausia sergantiems.

AR JUS KMN0IATH.
Nuo silpnų nervų, įkandančio nugarkaulio, ulnlrilmo, nenore 

malto Širdies muilino, silpnų plaudlą, apsnūdimo, sunkaus jauti
me, galvos akaudOjbso,. svaigulio, nealikaus matymo, silpnumo 
sąnarių, ttlcerlo, iatodų. kataru, uikimhuo gerkles, nuo skaus
mų viduriuose arba nugaroj, gentifls skaudėjimu .apvilktą Ileiuvį, 
konstlpacija, reumatlamo skausmą arba spaugų! Itų ir daug kitų 
ligų, nuo kurių matosi pirmas p»*aergčjlmai, nustoti sveikatą ir.

' tvirtumą ant visados.
Al gydžiau vyrus ir moteris per daug alėtų. Vienas atallnnky- 

maa pas mane uiganCdlnuL Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite, j 
kad a* pasiekiu tiek gerų pasekmių į trumpi laiką gydy* į 
mo. AM gydau tik tikrą prtefcastį ligos ir silpnumai pranyks. Atst-

’ mlnMte, kad pasitarimas yra absolfatilkal veltui.
Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. Ulvil- 

klmas Ilgos yra pavojinga. Nei viena Ilga ne stovi ilgai be veikimo.

Dr J. H. KENEALY
873 WASHINGTON ST.

Antro, dnry* nuo Goyety Th« »tr», , Botton, IbM,
*

f

l

£ *

u t

■

i- I

t

1

c

^4-

Nusipirkmostjes. 
Tai RUSI GRAŽUS! Ją ttdfrb* 
Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per keta 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir. SKAISČIU BALTU. Toji mos- 
tia išima pietums raudonus, juo
dus arba Šlakus ir prašalina vile 

-kius spuogus nuo veido. Pinigi* 
gali siųsti ir stampomia.

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

Heli Phone Dlckinrtn 8995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Pbilri^phia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito ild 5 po pieta 
Vakarais, Ketvergę nuo 6 iki 9 P. M.

NtdaUemia iki 4 perpilta. u
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