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MIRĖ ARCIVYSKUPAS.
Phįladelphijos arcivyskupas 

E. F. Prendergast mirė savo 
rezidencijoj vas 26 d. Buvo 75 
metų amžiaus.
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True translatlon filed with the post
master at Boston, Mass. on Feb. 27,1918 
as reąuired by the act of October 6,1917

VOKIETIJOS KANCLIE- 
. RIUS KALBĖJO 

REICHSTAGE.
Amsterdam, Vas. 26. — Cen- 

tr'alės Valstijos pažadėjo su
teikti savyvaldų Kuršui ir Lie
tuvai. Taip apreiškė Vokieti
jos kanclierius savo kalboje 
Reichstage vakar. Veikimai 
rytuose, kanclierius sakė,, y- 
ra vedami tik tam, kad užtik
rinti sau vaisius taikos su Uk
raina. Jis dadėjo: “Mesjiema- 
nome užsibūti Estonijoj arba 
Livonijoj. Mūsų karės tikslu 
nuo pat jos pradžios buvo gy
nimas tėvynės, užlaikymas 
jos žemių Čielybėje ir laisvė jos 
ekonomiško besiplėto jimo, ’ ’ 
sake kanclierius. “Mūsų ka
rės vedimas, net ten, kur jis 
agresiviškai turi būt vedamas, 
yra tik apsigynimu. Tų ypač 
dabar pabriežiu delta, kad ne
kiltų nesusipratimų dėl mūsų 
veikimų rytuose. To vieninte
lis tikslas yra tas, kad užtik
rinti taikos vaisius su Ukrai
na.

“Visame fronte, taikos vil7 
7 tis,” šake^kan<HiCTms,~<rdabaf 

jau pramatoma. Pasaulis, y- 
pač neutralis pasaulis, klausia 
ar jau atdari vartai belnai tai
kai, bet Francija, Anglija ir 
Italija ris rodosi nenori klau
syti balso proto ir žmonišku
mo. Nuo pat pradžios talki
ninkai varėsi prie užkariavi
mų. Kariauja jie dėl atgavi
mo Francijai Alzacijos ir Lo
taringijos. Prie to, ką aš apie 
tai seniau sakiau, nieko nega
liu pridėti. Alzacijos-Lotarin- 
gijos klausimo nėra imant 
tarptautiniu žvilgsniu.”

Kąncliei'ihs tvirtino, jog 
Centralės Valstijos paliuosavo 
Lenkiją tikslu sudaryti nepri- 
gulmingą valstybę. Konstitu- 
cijinis klausimas smulkmenose 

. dar tebėra-svarstomas visų tri
jų valstybių.

KAIP IŠSIREIŠKĖ APIE 
LIETUVĄ.

Kurše ir Lietuvoj mūsų svar
biu dalyku yra įsteigti orga
nus pat-apsisprendimo ir savy- 
valdos. (In Courland and Lit- 
huania our Chief object is to 
create organs of self-determi- 
nation and self-administra- 
tion).

True translatlon filed wlth the post
master at Boston, Mass. on Feb. 27,1918 
as reąuired by the act of October 6,1917 

JAPONAI UŽIMS SIBERIJĄ
Iš neoficialių japoniškų šal

tinių paaiškėjo, kad Japonija 
ketinanti tuoj pradėti veikimų 
Siberijoj stodama prieš bolše
vikus. Toji žinia Washingtone 
sukėlė žingeidumų.

Valdininkai atsisako apie tai 
pasakyti savo nuomonę.

SMULKMENOS. £
$

Anglijos laikraštis Moming 11 
Post skelbia, jog-vokiečiai y- 
ra suplenavę Rusijoj* sugrąžin
ti monarchiją. Tas laikraštis 
prideda dar tą, jog bolševi
kai savo despotizmu padarė 
kelių sugrųžinimui monarhi- 
jos.

■11

Chbiijoj, Omoy-provincijoj 
buvo žemės drebėjimas ir žuvo 
apie 10.000 žmonių.

Švedijos 500 kareivių užėmė 
Aland' salas, kur bolševikai 
skerdė finus. Švedai pribuvo 
finų apgynimai!;-

Amerikos Lietuvių Seimus jau nebetoli—bus ko
vo 13-14 dd. New Yorke. Be atidėliojimu rinkite, de
legatus. Rinkite rimtus vyrus bei moteris, sutin
kančius remti Lietuvos neprigulmybę.

Rinkite artimiausiuose Susirinkimuose.
Rašykite “Darbininkan” įas kų išrinks. Ži

nokite, jog:
Susivienijimų, Sąjungų, Unijų Centrai galės 

siųsti po tris atstovus.
Parapijos ir-gi po tris. ; •
Visos draugijos, kuopos, skyriai, kliubai, cho

rai—po vienų; jeigu turi daug narių, tai po vienų , 
nuo kiekvieno 50 narių (Delegatus gali siųsti tik tos 
kuopos ir skyriai, kurios ir kurie turi narių nema
žinus 25; kurie turi mažiaus, gėli siųsti susidėję su 
kitomis kuopomis ar skyriais).

Kolionijos, kuriose draugijų nėra, arba esan
čios draugijos atstovų atsiųsti neįstengia, tokios 
kolionijos gali siųsti po vienų atstovų nuo 50 lietu
vių.

Visos mūsų kolionijos lai padarų politiškus 
mass-mitingus Tautiškoje Šventėje, kovo 4 d. (arba 
kam patogiau—kitoje dienojė). Lai tuose mitin
guose išneša dėl Lietuvos Neprigulmybės rezoliuci
jas, kurias teatsiveža atstovai su savim Seiman.

Specijaliai kvietimai draugijoms, kuopoms ne- 
' hus siuntinėjami. Per laikraščius pakvietimas yra 
galutinas. Tad draugijos, kuopos,- pirėpijos lai 
-renkar atstovus ir apie tai lėi iškalno įtffeėsa Sėi- 
mų Rengiančiai Komisijai, pažymint atstovų var
dus ir kiek draugija, kuopa narių turi. Paliūdiji- 
mo-mandato formą rasite kitoj laikraščio vietoj.

Visokiais Seimo reikalais susižinoti kreipkitės: 
SEIMO RENGĖJAMS,

Sta. W, Box 58, 1 Breoklyn, N. Y.
Žemiau paduodame mandato formų, kurių rei

kia išpildyti dviejose kopijose:
PALIUDIJIMAS.

..................................................... (draugija ar kuopa, 
iš................................. (iš kur?), turinti .... na
rių, ingaliavo atstovauti minėtų organizaciją Vi
suotiname Seime New Yorke šiuos atstovus:

1). ..............................................................................
2) ..............:.............................................................
3) ........................................................ .....................
4) .................................................................... -..........

s

ĮVEDĖ MAISTO KONTRO
LĘ.

Anglijoj nuo vas. 25 įvesta 
priverstina kontrolė mėsos 
sviesto ir margarino. Tų dai
ktų tik su kortele tebus gali
ma gauti. Nei pats karalius 
kitaip negaus, kaip tik su kor
tele.

Dabar toji kontrolė įvesta 
tik Londone ir apielinkėse, o 
vėliau bus įvesta visoje šaly
je. Bus įvestos kortelės ir ki
tiems valgymo daiktams, ku
rių ims labiau trukti. Už ko
kių penkių savaičių tas jau vi
soje šalyje bus įvesta.

j *——

True translatlon filed with the post-
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VOKIEČIAMS 8 VAL. ĖJIMO 
PETROGRADAN.

Washington, vas. 26. — 
Šiandie Valstybinis Departa
mentas gavo pranešimų iš Am
basadoriaus Francis, jog va
kar vokiečių armija buvo už 8 
valandų ėjimo nuo Petro^rųdo 
ir jog jis esąs pasiryžęs apleis
ti Rusijos sostinę su savo šta
bu. .

T t

Tasai pranešimas buvo su 
vakarykščia data ir atsiųstas 
per Pekiną. Ambasadorius 
pranešė, jog jis ketinąs prisi
jungti prie Chini jos ir Japoni
jos diplomatų, kurie ir-gi ren
giasi išsinešt.

True translatlon filed with the post
master at Boston, Mass. on Feb. 27,19J8 
as reąuired by the act of October 6,1917

VAROSI PIRMYN. *
t- *

Teutonų jėgos Livonijoj užė
mė Perhau, kurs guli prie Ry> 
gos užlajos’, 95 mylių į šiaurę 
nuo to miesto. Taip-gi paėmė 
Dorpatu gulintį j šiaurė surytus 
už 157 mylių nuo Pernau. Kaip 
vokiečiai skelbia, tai Pernau 
estų batalijonas perėjo vokie
čių pusėn. 7 
mylių į šiaurės rytus nuo Min
sko ir-gi teko vokiečiams. Pie
tuose teutonų pirmutinės jė
gos užėmė Žitomirių, gulintį 
už 85 mylių nuo Kievo. Ten 
prie vokiečių prisdėjo dalis uk
rainiečių.

Tasai visas Rusijon besiver- 
žimas yra tik karinis maneb- 
ras ir vokiečiai tik tada sustos, 
kada pamatys, jog nėra išro- 
kavimo toliau žengti. Gi bol
ševikai neturi jokios jėgos su
stabdyti jų besiveržimą. Tuo 
tarpu Trockį vis mojuoja bal
ta vėliava norėdamas užvesti 
taiką, bet teutonai nesiskubi
na pažvelgti į jo tą vėliavą.

True translatlon filed with the poat- * True translatlon filed with the post
master at Boston/ Mass. on Feb. 25,1918 Į master at Boston, Mass. on Feb. 27,1918 

ąs reąuired by the net Of October 6,1917

BOLŠEVIKŲ ATSIŠAUKI
MAS.

Petrograd, vas. 26 — Šitoki 
oficialė proklemaęijaz tapo iš
leista, atsišaukiant į žmones 
ginti sostinę.

“Nežiūrint į tai, kad val
džia priėmė taikos išlygas, Au
strijos ir Vokietijos išstatytas, 
vis-gi grobikiški galvažudžiai 
tęsia savo baisų žygį į Rusijos 
vidurius. Prakeikti Villio pa
sekėjai ir vokiečių Kaledino, 
kartu su Baltąja Gvardija, žen
gia .pirmyn sušaudinėja sovie
tus, grąžina galę dvarinin
kams, bankininkams ir kapi
talistams ir gamina dirvą mo
narchijai.

Revoliucija pavojuje. Mir
tinas smūgis kris ant Raudono
jo Petrogrado. Jei jūs darbi
ninkai, kareiviai ir sodiečiai 
norite pasilikti galėję ir pasi
laikyti sovietui, tai jūs turite 
stoti kovon prieš tas gaujas, 
kurios nori jus praryti- jūsų 
paskutinėj valandoj.

Darbininkai ir visi prispausti 
vyrai ir moters: Jūs turite pri-

i V -p r 7^ Pildyti raudonuosius batalijo- Bonshof, gulę 45.^/ vui prfe ginklo> kad ko.
va pasibaigtų su paskutiniu 
jūsų kvėptelėjimu.”

Kanadoj ištiko nelaimė ant 
geležinkelio. Žuvo arti 15 žmo
nių, o sužMsta apie 35. Du 
traukiniu susikūlė ir ištiko to
ji nelaimė

SVARBIOS PRAKALBOS 
__  J

(Ne w H a v e n, Conn.) 7 7 
Ateinančių nedėlių, kovo 3* 

d. 3 vai. po pietų, pobažnytinę- ' ; 
je salėje, 295 St. John str. bus 
visiems lietuviams labai svar
bios prakalbos. Bus apkalbė
ta Lietuvos politiški reikalai. 
Bus i^nėšta Lietuvos neprigul- 
mybės rezoliucija ir prašymas 
popiežiui užtarti Lietuvą.

Todėl tai be galo svarbu vi
siems atsilankyti.

Kalbės miesto viršininkai ir 
“Darbininko” redaktorius Pr. 
Gudas. 1 M ,

Apie tas prakalbarfpaskleis- 
kite žinių kuoplačiaūsia.

LIETUVIAI washing- 
TONE.

Pastaruoju laiku į L. I. Biu
rą Washingtone atsilankė vie
nas po kito keletas lietuvių čia 
gyvenančių, išreikšdami savo 
džiaiigsmą, pamatę vietinę mū
sų .įstaigą L. I. B. Sužinota,: 
kad Washingtone atsiranda 
nemažas* burei is lietuvių. Pa
sibarta ir nuspręsta, susižinoti 
sn visais, kad sudaryti susi- 
rinkiny.

KL. jį' savo keliu rengiami

kaitomis įvairiuose ameriko- 
nįškuąse rateliuose, taip-gi u- 
n-rvejsitetuose. Tam tikslui 
tūlame pasižadėjimų rėmimo 
nuo'^žymių amerikoniškų orga
nizacijų. Suspėta užinteresuo- 
ti keletą žymių vietinėje visuo
menėje žmonių, žurnalistų ir. 
univeristetų profesorių, kurie 
nemažai galės prisidėti prie 
užmanyto darbo.

j L. I. Biurus..

1

l

LDS. Fin. Rašt.

13-14 dd*. New

Valdyba.žeidė. lę svarbu.ir sutikti j? Siberijoj.
-*1

t

S

Vokietijos valdžia įsakė at
mušti 2d0.000.000 nauju geleži
nių 5 pieningų pinigėlių.

Anglijoj kilo sumanymas už
veisti girių ant 1.770.000 akrų. 
Po 40 metų dabar pasodinti 
medžiai būtų rustais. Tas atsi
eitų $150.000.000.

Vokiečių laikraštis Breslau 
Tageblatt skelbia, jog bolševi
kų valdžia liepuš teisti D. K. 
Nikolojų už pasikėsinimų prieš 
respublikų.

i
' -J.

Meksike ties Jimeneg bandi
to Vilios gaujos buvo supliek
tos. Bet susitvarkęs Vilią už
puolė ties Escalon ant valdiš
kos kariuomenės ir Įveikė jų.

Harrisburge, Pa. sudegė šo
kolado dirbtuvė. Kartu sude
gė 1.000.000 svarų šokolado.

nutraukė. Keletu žmonių su-

Bolševikų karinis vadas Kry- 
lenko pereitų subatų buvo su
žeistas. Nuo užpuoliko gavo 
sprandan kulkų.

Vas. 24 prasidėjo Ispanijoj 
atstovų parlamentan rinkimai. 
Sako, jog 250 kandidatų esu 
vokiečiai papirkę.

Pirmininkas ..........................
Raštininkas ...........................

d...................................mėn., 1918 m.

Tikisi atsilaikyti
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Bayfield, Wis. — Čionykštėj 
įiigh schoolej mokiniai sudegi
no -visus vokiškos kalbos rank- 
vėdžius.. Sako, jog neleis mo- 
kvti vokiškos kalbos.

—4—--
Meksike vokiečiai paskelbė 

boikotą visoms talkininkų fir
moms.

SUAREŠTAVO REDAK
TORIŲ.

Bostone itališko laikraščio 
“II Proletarie’ redaktorius su
areštuota. Tame laikraštyj bu
vo komentuojama Sųv, Valsti
jų politika, * nušviečiant tarp
tautinius dalykus ir karę. Ir griovė, medžių išrovė, Iškabų

BAISUS VĖJAS.
Vas. 26 apie Neiv Yorkų siau

tė baisus vėjas*. ’ Lėkė 84 my
lias valandoj. Daug stogų nu-

vertimas pačtui nebuvo suteik
tas. Bus teisiamas.

True translatlon filed with the post-, 
master at Boston, Mass. on Feb. 25,191S 
as reąuired by the act of October 6,1917

SKUBYKIT! SKUBYKIT! 
SKUBYKIT!

Vienas Amerikos laikraščių 
reporteris turėjo pasikalbėji
mų su Francijos vyriausiu va
du gen. Foch. Sakė, jog jei vo
kiečiai darys vakaruose ofeti- 
syvų, tai talkininkai jį atlai
kys. Bet dėl galutino vokie
čių įveikimo, tai reikią Ame
rikos armijos, aeroplanų, amu
nicijos ir visoko. Sakė:

“Skubykit! Skubykit! Sku- 
bykitl Neleiskite niekais nei 
pusės minutos. Jęi jūs savo 
atliksite iš visų pajėgų, tai jūs 
užtikrinsite pergalę ir^jūs ją 
paskubinsite.

Vienas svarbiausių pasek
mingo karės vedimo yra tai 
pramatymas. Jei Amerika pa
žvelgs'priekin, tai ji pamatys 
kitų lauką, kur be galo galės 
pasitarnauti nei kiek nesuma
žindama pastangų vakarinia
me fronte. Ji gali atkreipti sa
vo atidų į rytus. , '

• » ■* t •

Vokietija žygiuoja per Rusi
ją. Amerika ir Japonija, ku
rios gali taip padalyti, priva
lo eiti

Abi yra už karę ir Amerika ir 
J aponija turi pasipriešinti, 
kad Voketija negalėtų pasi
naudoti kariniu ir ekonominiu 
atžvilgiu. Tame svarbiame 
reikale reikia greitai veikti.•> 
Nenubuskite, kuomet jau vėlu. 
Nelaukite iki priešininkas pa
darys gerų pradžių. Svarbiau
sias mūsų apsirikimas būdavo 
tas, kad Vokietijai leisdavo
me pradėti, o paskui mes sek
davome. Budri Ameriką turi 
perkeisti tų taktikų ir būti ten 
su siurprizu, kuomet Vokieti
ja iki ten pasieks.”

True translatlon filed with the post
master at Boston, Mass..on Feb. 25,1918 
as reąuired by .the act of October 6,1917

APLEIS MASKVĄ.

Washington, vas. 26. — Pa
daryta prisirengimai iškraus
tyti Amerikonus iš Maskvos į 
Santarą, kuri guli už 500 my
lių į rytus nuo Maskvos.

Nors dar nesimato, kad neto
limoje ateityje vokiečiai galė
tų atkakti Maskvon, bet išras
ta, kad verčiau iškraustyti a- 
merikonus.

J,
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True translatlon filed with the post
master at Boston, Mass. on Feb. 27, 191S 
as reąuired by the act of October 6,1917

SKIRTINGAI .MANĖ.
Lenin visuomet laikėsi to, 

kad Lietuviškoj Brastoj reikė
jo pasirašyti po taikos sutar
tim, 
sias 
kad 
cioj

Jis tikėjo, jog geriau- 
veikimo pienas bus tas, 
užlaikyti revoliucijų pa- 
Rusijoj, tęsti jų iki tol, 

kol karei tęsiantis kils revoliu
cijos kitose valstybėse ir pri
sijungs prie jų. Trocki-gi vei
kė taip lyg toji europinė revo
liucija būtų arti. Todėl jis Lie
tuviškoj Brastoj veikė taip lyg 
Vokietija jau negalės rizikuo
ti vesti karę prieš Rusiją.

LDS. KUOPŲ RAŠTININ
KAMS.

Skaitykite atsakymus iš L. 
D. S. Centro raštinės ant 4 
pusi.

CAMBRIDGE, MASS.
Tautos Fondo 35 skyriaus 

bus svarbus susirfiikimas nedė
lioję, kovo-March 3 d., 12:30 v. 
po pietų p. Lužecko svetainėje. 
Kviečiame visus narius susi
rinkti. Bus renkdnla atstovas 
į Lietuvių Visuotinų Seimų, 
kui'is bus kovo 
York’e.

Apvaikščiojimas
LIETUVIŲ TAUTOS ŠVENTĖS IR LIETUVIŲ LAISVĖS

SAVAITĖS 3—9 KOVO, 1918 M. .

LAWRENCE, MASS.

Lietuvių Tautos Šventė, Švento Kazimiero Diena, 4 d. 
kovo mėn., bus Lawrence, Mass. apvaikščiojama iš vakaro ir 
pačioje Patrono dienoje.

1. Nedėlioję, kovo 3, po abejų mišių bus pamokslai apie 
šv. Kaziųiierą.

2. Nedėlioję po pietų 2 vai., toje pačioje šv. Pranciškaus» 
lietuvių bažnyčioje bus pamaldos Lietuvių Šventės apvaikščio- 
jimui ir jų laisvės meldimui pritaikintos.

3. O 3 vai. po pietų tai prasidės apvaikščiojimo prakal
bos ir koncertas, Šv. Marijos svetainėje, Haverhill str. Iš 
Lietuvių Bažnyčios, Bradford st. visi po pamaldų, 2:45 P. M. 
maršuos ant tos didžiulės gražios Šv. Marijos svetainės, Ha- 
verliill str. Lmvrence, Mass.

Apvaikščiodami Lietuvių Tautos Dieną, 1918 ir pradeda-, 
mi Lietuvių Laisvės Sąvaitę.

II. Laisvės Savaites Iškilmės
#'

Atsibus
v*

Sv. Pranciškaus Parapijos 
Svetainėje sekančiame rėdė:

Panedėlyje. 4 kovo Šv. Pranciškaus Bažnyčioje bus 
meldimasi specialė dica. Tautos Mišios 9 vai. ryte. Juodi miš
parai 7:30 P. M. ■ * •

L Panedėlyje, 4 kori), 8 vai. vakare Šv. Elzbietos Moterų 
Draugijos vakaras.

2. Utarninke, 5 kovo, 7:30 vai. vakare Darbininkų Sąjun
gos vakaras.

3. Seredoje, 6 kovo, 8 vai. vakare Blaivininkų vakaras. 
- 4. Ketverge^ 7 kovo,-7:30 vai. vakare Chorų vakaras.

5. Pėtnyčioje, 8 kovo 8 vai. vakare SLRKA. kuopos vaka* 
ras. ' ' / :

Visi pagerbkime šias šventes ir apibranginkime jų didžių-
RENGĖJAI

I
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Tai socijalistai tyli 
“draugo” Kapsuko ekspro-. 
priaciją. O juk tas turėtą 
jiems būti svarbiau, negu vy
skupo Karevičiaus žygis.
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PASTABĖLĖS.
♦

juos pažvelgti. / •* ,
' ilreiškiame broliam# libera^ 

JdmOūvb kpądolėnęiją ir pa- 
tariame tuštumus , ir kreivu
mus į jhdį padėti ir . tverties 
naudingo darbo/ Gal dar pasi
sektą tautai maudingais būti. 
'Senais takais einant‘ tiesiog į 
baisią bedugnę liberalai gali 
pataikyti. •
' Naudingo ir nuoseklaus vei- 

kimo liberalai galėtą pas kri
kščionis demokratus (katali
kus) pasimokinti,' atėję tal
kon krikšČionilkos demokrati
jos Jdealus vykinti.
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« VARU SAVO.

y 1 .Jau' buvo minėtą, jog vie- 
’L'nirtne Šveicarijos laikraštyje, 

.būtent La Libertė, kur tūlas 
lenkas buvo rašęs, kad Lietu- 

’ va reikią jungti su Lenkija ir 
X kad jam oponavo kun. Vilima- 

vicius.
į kun. Vilimąvičiaus strdips-

.1’

>1 nį atsiliepė per tris numerius 
tame pat laikraštyje asmuo pa-- 

\ sirašęs šitaip Dr. Prince Puzy- 
. na, Litiiuanien.

ŽJinou^i. lietuvių polemika 
su lenkais'y ra ne kas kita, kaip 
atšildyti barščiai—nėra ką 
daug apie tai minėti. Pastebė
sime tik štai ką: Minėtas au
torius rašo, jog 1569 m. “dvi 
tautos (lietuviai ir lenkai) 
liuosai nutarė susivienyti ant 

• visados.'’
Panašią sutarčių dar nėra 

*-ą*'buvę nuo pasaulio pradžios.
Tautą santikiai -be galo kei- 

tijkjpponais I gyvėjjH 
Wna.pi;ieš’ ' 
metų^os 

p^ešj -vokiečius, 
l&jį^angląi 

b' šimtą 
išvien kariauja 

:,*L vokiečius. Tokią pavyz-
# džią gali rasti istorijoj kiek 

* tik nori. Buvo laikas, kuomet 
’• lietuviai su lenkais kovojo 

prieš teutonus. Bet dabar lie
tuviai taip lenkus myli, kaip 
armėnai turkus.

f.

L Dar p. Puzyna ginčijasi dėl 
r Vilniaus lenkiškumo. Bet rei-
į • kia žinoti, jog Cliičagoj lenkų

daugiau netik, kaip Vilniuje, 
j bet ir kaip Varšuvoj. Todėl

patartina lenkams Lenkijos 
Į ' sostine apsirinkti Chicago, vie-
;• toj Varšuvos.

NAUJAS VEIKALAS.
Tik ką gavome iš Šveicarijos 

naują veikalą francūzą kalbo
je vardu La Lituanie dans le 
Passė et dans le Prėsent. Yra 
taį A. Viskonto vertimas Vy
dūno veikalo Litauen in Ver- 
gangenheit uhd Gegenwart.

Kaip visi Vydūno veikalai 
taip ir šitas estetiškai išleis
tas. . Forma užlaikyta ir fran- 
cūziškame. vertime. Viršelio 
kraštus puošia lietuviška juos
ta.

Tekstą puošia 24 įvairūs pa
veikslai. Pirmas yrst spalvuo
tas Prūsą lietuvaitės paveiks
las, perstatantis ją tautiniuo
se rūbuose. Gale pridėta du 
žemlapiu, istoriškos ir etnogra
finės Lietuvos, 
nebuv2^,

Šiu^lirfebs reikšmę nurodo 
pats^rbus vertėjas. Savo pra- 
kalbd^ako: “kitame veikale 
autąjį aprašo Lietuvą ir jos 

s, nedalydamas sau 
politišką; tikąlo. Tuo tarpu-gi 
aš savm v^i»fe-(La Lituanie 
et_La Gtierre) advernai, visur 
pabriežiau politišką pažvalgą. 
Tos ’dvi knygos dapildo viena 
antrą.”

APIE LIETUVĄ.
Apie Lietuvą, Lietuvos Ta

rybą, jos sąstatą buvo rašyta 
Šveicarijos laikraštyje sausio 
28 Gazette de Lausanne. Ta
me straipsnyje nėra to, ko 
nebūtą buvę Amerikos lietuvią 
laikraščiuose.

Į darbą broliai darbininkai 1 
Parodykime savo pasišventi
mą. Lai mūsą iškeltas obalsis 
5000 naują skaitytoją išsipil
do.

PBIESSEIMINtS GAIDOS.
“Vienybės■ 'Lietuvnąaką” 

straipsnių irkorespondenciją 
skyriųjepastarupjtLlaikąipasi- 
taiko pasĮebeti įvairių keifctu- 
.mėlią. Vietoj rimto rengimo
si prie svarbaus visiems Ame
rikos lietuviams seimo, libera
lą organas aušiną burną, ant 
kątalikiškų-tautišką įstaigą. 
Informacijos Biurą Washing- 
tone išlpneveikia, b Tauto# 
Fondą, kuris' riuo kares pra
džios pasekmingiausia šelpimo 
darbą varo, tiesiog šmeižia.

Mums katalikams lįbėrališ- 
Ičos užgąidbstiįėūaųjięna, bet, 
įsidėmėkime gerai, kad atakas 
ant tą įstaigą liberalai kuo 
smarkiausia atnaujino visuoti
nau lietuvią seimąn besiren
giant. Čia galima ir be padi
dinančią altinių inžiūrėti prie 
ko liberalai siekia.

Jiė savo kandžiojimais ir 
šmeižimais stengiasi naudin
giausią Amerikos lietuvią į- 
staigą svarbą sumažinti, o pro
gai pasitaikius, tų įstaigą nuo
pelnais savo skyles užlopyti. 
Juk “Vienybė Lietuvninką”, 
gudriai jau buvo užsiminus a- 
pie bendrus “kryžius,” terei
kėjo tik bendrą maišą suras
ti ir viskas būtų buvę gerai. 
Blogos valios ir partijinio “u- 
naro” vedami, liberalai nesi
drovi net* kryžiumi dangsty- 
ties, bile tik kataliką veikįmui 
pakeiikti. Kaip yla iš maišo 
čia jums ir kyšo liberalą pa
stangos katalikų ’ nuveiktais 
darbais pasidabinti ib į prieša
kį išlįsti.

Būsiantiems nuotikiams už 
akią užbėgti nemėginsime, tik 
pastebėti vis-gi turime, kad' 
katalikų visuomenė ne tam sa-' 
vo įstaigas tvėrė ir auklėjo, 
kad bile liberalas jas griauti 
galėtą, bet kad jos Tautai bū
tą naudingos. Savo tikslo ka
talikai pasiekė-ir vargiai ka
taliką tarpe rasis toks, kurs 
brangiam ir naudingam veiki
mui galvą norėti) nusukti.

Į seimą mes katalikai va- 
žiubsime ne griauti savo įstai
gą, ne kasti duobės kitiems, 
bet kaipo tikri tėvynainiai Lie
tuvos svarbiausiais reikalais 
tarties. O tię reikalai šiandie
na yra: Lietuvos neprigulmy- 
bė, jos busimoji tvarka ir 
gerbūvis. Čia bendro darbo 
dirva ir nuo jos nepasitrauksi
me. Kultūros darbą varysime 
sau atskira). Todėl bereikalo 
“Vienybė Lietuvninkų” laiką 
gaišina bendrą maišelių ir 
mazgelių ieškojimui.

Seimas nė srovių vienybė, 
bet Lietuvos politiški reika
lai.

r’srdvėsar-' 
taip ihkdwĄnų “tautįnin- 
y veikimą įį5 nuopelnu# 

mums dažnai tenka^pątifti iš 
pačią apįūdą^ū Mariais įį^ 

kaip vąrl^ pj^ei jautR Apiįęl 
kataliką visuomenę, pasipučia^ 

' gįivo nebūįai^nųpplfimis pasi
giria ir periasi į fautos vaduS, 
kaįr ŽĮn<ąna?.. mekuojuet
nepasiseka, nes kiekyieąas ma
to,. kad mfisą liberalą švarku 
l^bai* prastą ir ta sąkiUŽėjusi.; 

Vadovauti visuomenei reikia 
žmonių su tvirtais priącipaisy 
skaisčia, gi pas mū^ų
beraląs vžiBus tokią dalyką ne
simato. Šnipijados, šmeižtai, 
kitą nuopelną pasisavinimas, 
tai liberalą srovelėje kasdieni
niai apsįreiškimai. Tie daly
kai liberalus tik ir palaiko. 
Neapykantoje ir paniekinime 
kitu darbo jie savo dvasiai ir* 
partijai maistą semia. . *

Geriausiu pavyzdžiu mums 
gali būti Šliupas, kurs per ke
lis desetkus metą tiek tulžies 
.Šliejo, kad pagalios pasek
mių savo darbo pats nusigan
do. Pagimdytus socijalisiįus 
turėjo pats iškeikti, nes tie ir 
mokytoją pralenkė. *

Bet kam mums čia aiškinti 
tokius dalykus, apie kuriuos 
kiekvienas lietuvis žino. Ge
riau pasiklausykime ką apie li
beralą nuopelnus sako patys li
beralai ir tai iš kairiojo ją 
sparno.

“Ateitis” No. 8 nesurasda
ma liberalą srovei vietos ir 
nuopelnų lietuvių tautoje, ir 
nežinodama kam’jie tinka šio
je' gadynėje Lietuvai, diespera- 

; iškai rašo:
“Mūsų laikraščiai, knygos 

niekeno neplatinami, na ir 
spaudos pasilaikymas ten 
koks, o reikalavimas iš jos 
vėla didėlis: visus patenkyk. 
Bet pagelbon tai nei vienas 
nekrustels—dirbk kol gali, o 
dvėsi—ant' mūsą nerūgok — 
to norėjai ir džiaugkies...

Vadinasi, liberalai aiškįau- 
isa patys prisipažįsta, kad ją 
srove, tai vadai be armijos, 
be užuojautos ir ateities. Nu
siminimo šmėkla jiems kinkas 
taip drebina, kad jie apie mi
rimą, ką paprastą! žrfionės už
baigdami savo žemiškąją ke
lionę, daro—nesvajoja, bet 
dvėsti rengiasi. Jei jau prie 
to priėjo, tai vyručiai, negali
me liberalams ją likimo pavy
dėti ir nei su jais dėties. Pra
stai pas juos ir visai prastai, 
Per tiek metą darbo ir pastan
gų iš liberališkos tešlos te
įstengė tik “ molio, motiejukus ’ 
išminkyti ir tie išėjo tokie ne-

So. Bostono “Ateitis” soci- 
jalistėlio vedama, seimo rei
kale su socijalistais; skelbė sei
mui nepritarimą. Bet šerinin- 
ką ir skaitytoją prispirta ka
pituliavo, Dabar visos So. Bos
tono liberalų kontroliuojamos 
dir-jos renka delegatus Seiman. 
Ar nepriseis ir socijalistams 
riestai už pasistatymą prieš 
seimą. "

“Naujienos” paleido nasrus 
ir šaukia apie nebūtus pardaT 
vimus Lietuvos kaizeriui. Bet 
“Naujienos” privalo pirmiau 
pasakyti apie tai, kaip ją vien
minčiai bolševikai parduoda 
Rusiją kaizeriui. Juk Rusija 
nepalyginamai galingesnė už 
Lietuvą ir dar-gi visagalinčių 
bolševiką vedama, o 
klaupia prieš kaizerį.

“Amerikos Lietuvis” ir-gi 
turės kapituliuoti ir užsičiaup
ti, kaip “Ateitis.” Varyda- 
masis prieš Seimą norėjo gude 
riu pasirodyti, o pasirodė dur
nium,

Socijalistai sako turį išrišę 
klausimus 50-čiai metą, o pa
sirodo neturį nei penkiems me
tams. Nuo karės pradžios gy
nė kaizerį, o dabar pasekė bol
ševikus. Bet kai kaizeris iš- 
gys bolševikus į pipirą žemę, 
tai vėl bus mūsą socijalistams 
krizis.

*
Rusija sirgo carizmu. Para

gavo socijalizmo, bet nuo jo 
taip pablogėjo, kad pamatė,, 
jog jei jo neišspiaus, tai guls 
graban.

JOMS^'VZARANTAI.” J 
‘ f

Pažvelgdami vis arČiau į mū
są laisvamanius vis didesnių 
navatnumą pamatomo ^pas 
juos. ' Ir taip tas melaimingai 
dedasi prieš pat visuotiną sei
mą, >uo kurio jau dabar jie 
visiems ramu! Neieškodamas 
syętimą bėdą, vis dėlto ant ją 
užeini ir pamatai. Lenda lais 
vamaniams yla iš maišo ir, kas 
pikčiausia,r* išlindusi riokso 
kaip tyčia kad kiti ją pamaty- 
.tų.

Laisvamaniai neperseniai bu
vo- sukėlę liarmą prieš “Gar
so1’ raidę “s.” Prirašė tiek 
nebūtą dalykų, kad patiems 
nesmagu pasidarė. Grasino ka
talikams, o ypač klerikalams 
“ivarantu.” Šmeižtai nė ka
talikams nė “klerikalams” ne
prilipo. “S.” savaimi išnyko. 
Laisvamaniai pasiliko kuo bu
vę su tuščiomis rankomis ir su 
parašu ant kaktos “raidžią 
vergai.” •

Vos atsipeikėjome vėl liar- 
mas pas laisvamanius, vėl 
jiems bloga, vėl “vvaranto” 
reikia, kad ginties. Šiuo kar
tu užkliuvo jiems konferenci
jos gerb. kun. A. Maliausko. 
Apšaukė jį reiškėju katalikų 
nuomonės ir jų visų atstovu, ir 
taiso jam kruciatą 14.000 
laisvamanių vedamų žmonių, 
priešakin vėl iškišę ‘Gvarantą’ 
ir areštavimus, vesdami žmo
nių-mintį prie to, kokiais žmo
nėmis yra tie katalikai, kad 
su jais gyvenant reikia gin
ties visokiais “warantais” ir 
kitokiomis priemonėmis, ku
rią paprastai nėra reikalo var
toti tarpe ramių kultūros dar
bininką, o panaudojama tik 
visokius nenuoramas malšinti.

Ant tą pat šilti) pėdą su ne
labaisiais katalikais ir ją atsto
vais laisvamaniai užveda ir ka
talikų įstaigas ir organizacijas 
tas, kurios ypač laisvama
niams akis bado, ant kurią jie 
patys norėtų uždėti savo ran
kas ir globą. Nepakenčiama 
pas laisvamanius ta kataliką 
įstaiga, prieš kurią jie nuolat 
varosi, kad iš kataliką ją at
imti, yra tai garsusis Tautos 
Fondas, kurio'darbams ir vei
kimui negali prilygti jokios 
laisvamanių įstaigos kad ir vi
sos krūvon sudėtos. Tai-gi lai
svamaniams tas katalikų Tau
tos Fondas rūpi, kaip alka
nam katinui lašiniai. Neap-|

LAISVAMOIŲ BĖDOS IĘ leidžia jie progos, kad tą Fęn- 
dą nepavalkiojus,.; nepūkriti- 
kavuš,. Vądįna jį ir kapitalis- 
tiškŪ? ir nedemokratišku ir 
klerikakŠku, vadina jį visu 
tuo, kas tik jiems seilė užneša, ' 
mianydami atbaidyti nuo jojo 
lengvatikius, kad patiems prie • 
jo arčiau prieiti arba visai ant 
jojo, užgulti. ■ .

Visokių gyduolių tani Tau
tos’* Fondui jie sifilij^. -kitos, 
gudriai ir. saldžiai sutaisytos, 
ne vienam gal' tiktą o visos, 
galutinai veda prie to, kad 
Tautos Fondą jei ne visą,, pasi
imti laisvamaniams, tai bent 
gerą dalį užgrobti sau. Daž
niausia laisvamaniai šūkauja, 
kad pas katalikus tai. veidmai
niškas demokratiškumas, kad 
rinkimuose į Tautos Fondą 
sveria ne žmonės,—-ypač ne lai
svamaniai,© dolieriai,—ir taip
gi ne laisvamanių! Jie norė
tų, kad visi lygiai balsuotų— 
ir tie, kas daug dirba ir daug 
aukų deda Lietuvai, ir tie, kas 
mažai veikia ir mažai tų aukų 
ckda, ir tie, kurie nieko ne
veiku ir jokių aukų , nededa. 
Lietuvai,, kaip va kad dedasi 
pas laisvamanius, kurie ir į sa-. 
vo fondelius mažai suaukavo ir 
į Tautos Fondą nieko nedavė, 
gi tuomet vistiek visi žmonė
mis būdami ir jokios naudos 
arba mažai jos Lietuvai nešda
mi, jie lygūs būti) tiems ku
rie daug ir labai daug yra tė
vynei nuveikę ir aukų sudėję, 
tuomet tikrai žmonės visokios 
vertės ir darbininkai ir tingi
niai. duosnūs ir šykštuoliai ly
giai balsuotų ir lygiomis kitą 
suaukotus pinigus valdytų!

Taip dalykams įvykus anot 
laisvamanių būtą tikrai .demo
kratiška ir žmoniška, su tuo 
tik nuo savęs pridėsime skir
tumu, kad tas žmoniškumas ir 
demokratiškumas tai vien tik 
tinka mūsą laisvamanių demo
kratiškumui ir žmoniškumui ir 
kitą jiems lygių dvasios ištižė
lių ir principų išgverėlių, kaip 
kad Lietuvoje būdavo, kuomet 
suluisvamanėję ir nusigyvenę 
pongaliai ėmė ir-gi demokra
tizuoti?, dideliais demokratais 
ir lygybės skelbėjais dėties 
tuo, kad sodino savo vežikus 
(kurmonus) ne priešakyje ve-’ 
žimo, bet greta savęs. Tai bu
vo vaizdai Lietuvoje ponų de
mokratiškumo, jąją brolybės 
ir lygybės su savo samdinin
kais-“ žmogusais! ’
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Pramonijos darbininkai
VALNAMANIŲ MOKSLO 1 

TURINYS.
(tąsa)

Liberalizmas turėjo ir tebe
turi nemažai šalininkų. Ypač 
ją daug pasiturinčiuose visuo
menės sluogsniuose ir šiaip jau 
vadovaujančiuose, nęs libera
lizmas geriausia gina jųjų po
zicijas.

Apginti savo mokslą libera
lai po šiai dienai moka gra
žiais ir suktais išrodinėjimais, 
kurią klaidingumą iŠ pirmos 
akies nelengva pamatyti. Vie
ni tą išrodįnėjimų liečia žmo
gų jo ekonominio būvio srity
je, kiti eina iŠ klaidingos nuo
monės apie žmogų apskritai ir 
jojo prigimties privalumus, ki
ti vėl kilsta iš klaudinguino a- 

.• pie prigimties teises.
Ekonominio žmogaus gyve

nimo srityje liberalai sako,kad 
didžiausias čia liberalizmas ar
ba plačiausia liuosybė kiek- 

. vi^nap eiti prie turto ragina 
$S£0Tžinones įtempti ir išlavin
ti gabumus, kad tą tikslą ge
riau atsiekus. Čia toje liuosy- 
beje tūno ^alingiausis akstinas 
ir priemonė pakėlti progresą 
Šalies ekonominio būvio ir tą 
progresą išlaikyti. Čia gird’ 
kiekvienos tautos išganymas. 

. Kuomet vienas ims lenktini uo-
* ii su kitu, kad jį paveržti, ar-

ba kad pačiam apsisaugoti nuo 
paveržimo kitą, tuomet visi 
sykiu, vieni iš užgaidų pra
lobti ir savo turtus padidinti, 
kiti vėl iš baimės, kad tur
tų nenustotų, ims ieškoti tik
sliausių kelią ir tinkamiausią 
įrankių, kad savo gerbūvį plė
toti ir nuo visokią pavoją gin
ti, iš vieno visi prisidėdami 
prie ekonominio ir dvasios spė
kų progreso.

Liuosybė darbininko leis pa
sirinkti jam darbą, koks jam 
tinka ir kur jam geriau dirb
ti. Tokiu būdu savaimi darbi
ninkai susiskirstys darbo vie
tomis, darbui reikiamais ga
bumais, darbo patogumais ir 
tt. taip, kad visai naturališkai 
ir racionališkai susitvarkys 
darbininką samdas, ir ją pa
jėga naturališkai taps išdalin
ta ir išskirstyta visame krašte.

Ta liuosybė suteiks daugiau 
stropumo (darbininkuose ir ati
dos darbe. Liuosai pasirink
dami sau patys darbui darbi
ninkai norės iš jojo ir daug už
dirbti. Gi tą uždarbį jie galės 
didinti savo jėgą.įtempimu ir 
darbštumu. Ta pati liuosybė 
gražiai ir normaliai sugrupi- 
ruos ir visokią smulkią pra
monę, smulkią pavienių pra
moninką t. s. biznį, ar tai juos 
vienydama krūvon, 
tarpe suskirstydama patį

■ bą.

ar tai ją 
dar-

Liuosybė kilnojamą turtą, 
žemės, kasyklią ir tt. leidžia 
tuos dalykus kaipo produkci
jos įrankius visai natūraliai su
sisukti rankose tų, kurie iš ją
ją moka išversti kuodaugiau- 
sia naudos ir kuodaugiausia 
pelno sav padaro. Toji liuo
sybė užtaria ir palaiko tokią ū- 
kę žemdirbystėje ir miškų ve
dime, !š kurios daugiausia 
gaunama pelno.

Liuosybė kapitalo padaro, 
kad pinigai natūraliai sueina 
tenai, kur jie neša didesnį už
darbį ir nuošimtį, tuomet sa- 
vaimi nusistatė ir paskolos iš
lygos ir nuošimčiai.

Apyvartos liuosybė vedamo
je ekonomijos šakoje leidžia į- 
tompti visas čia įkinkytas jė
gas iki augščiausio produkty- 
viškumo laipsnio ir tuo pačiu 
iki augščiausiai naudai.

Liuosybė turgaviečių geriau
sia suranda gaminamą daiktą 
išpardavimui vietas ir tuo pat 
natūraliai tą prekių kainas nu
stato.

Kad pasiaiškinti iš daromą
ją šalininkams tokią liuosy- 
bią užmetimų, kad toki liuo
sybė greta naudingą dalyką 
atneša dar daugiau blėdies, li
beralai griebdavosi ir tebegrie- 
biasi mokslo suktaus ir tuo 
garsaus bedievio J. J. Russo. 
(J. J. Russeau). Jis, o su juom 
ir liberalai' išrodinėja, kad 
žmogus ateina į tą pasaulį ne
kaltu ir tobulu Dievo padaru, 
pilnu palinkimą eiti prie gero! 
Tiek daug pikto Žmonėse ir 
tarp žmonių atsiranda iŠ to,

• v

kad tam iš prigimimo nekal
tam žmogui nėra liuosybės tą 
nekaltumą savo išvystyti, kad 
visokia globa jį varžo, nelei
džiama pasirodyti jam visoje 
savo galėję ir skaistume. Žmo
gų sudarko ir pagamina—jo 
auklėjimas. Kad vaiką visai 
paliktą be globojimo, ir leistą 
jam liuosai sau augti, tai tuo
met pražydėtą žmogaus įgim
toji grožė. Ji parodytą ką ga
li, ji pastotą kelią visam pik- 
tui ant šio svieto!

Klaidingi tie J. J. Russo 
išrodinėjimai pakaustė libera-' 
lūs ir ją mokslą visuome
nėje sudrūtino. Tie išrodi- 
nėjimai padarė, kad visuo
menėje insivyravo pasaulė
žvalga, kad ir ekonomijos sri
tyje pilniausia liuosybė viš- 
tiek nedaro tiek pikto, kiek a- 
pie tai kalbama ir rašoma tą, 
kurie žmogaus prigimtyje sa
komąją J. J. Russo tobulybią 
nemato. Imta skelbti ir pa
gal to gyventi, kad liuosybės 
tvankimas abelnai, it jos nor
mavimas* ekonomijoje, nesu
tinka su įgimta dora, prieši
nasi etikai ir veda prie liūdną 
pasekmių! Kiekvienam žmo
gui reikia duot visai liuosai 
tvarkyti ir vesti savo dalykus 
ir reikalus, nes toje liuosybė- 
je net stačiai skirtinguose da
lykuose ’ liuosi žmonės leng
viausia prieina prie pageidau
jamo sutarimo.

J. J. Russo mokslas begalo 
tiko liberalizmo mėgėjams, y- 
pač visokiems mėgstantiems 
valdžią ir valdymai

kad prigimties yra toks surė
dymas, ir jo nevalia darkytį, 
kad visi, kurie veikia visuome
nėje ir valstijos gyvenimą 
tvarko ir veda, tiek turi savyje 
proto, išmintingumo ir padoru
mo, kad lengviai kiekvienas jų 
perpranta kas yra jam naudin
giausia ir kaip tiksliausia vei
kti, kad nebūtą jokios net bai
mės kieno kito teises užgauti 
ir jam kokius nuostolius pada
ryti.

Nėra reikalo sakyti kas tokį 
mokslą daugiausia pamylėjo ir 
kas to galvočiaus knygas la
biausia skaitė. Skaitytojas len
gviai gali atspėti, kad tais my
lėtojais ir skaitytojais kaip tik 
ir buvo svieto valdimieriai ir 
visokie turtų karaliai ir kara
liukai XVIII amž. poną kny
gynai buvo užversti J. J. Ru
sso knygomis. Tamsuoliu bu
vo apšaukiamas tas, kas tą 
knygą neskaitė. Tikro prog- 
reso vainiku vainikavo tuos, 
kurie tą mokslą mylėjo ir su 
juom gyveno. Gi kad nuo jo
jo gėrybių darbininkams atsi
kratyti reikėjo streikus išras
ti ir revoliucijas sugalvoti.

Liberalizmo Šalininkai tvir
tino, kad ekonomijoje liuosy
bė tą gerą duoda, kad visiems 
ir kiekvienam tiek turtą ir ger
būvio pateikia, kiek jo kiek
vienas gal uždirbti savo vikru
mu ir gabumu.. Čia liuosybė 
padeda teisingai kiekvienam 
padalinti žemės turtus: kiek 
užsidirbai, tiekirturj! Gi vi
sokie šioje linkmėje įtsatymai, 

Jis sakė, kurie reguliuoja tą uždarbia-

vimą, vien trukdo darbą ir 
atima žmonėms savarankišku
mą. Viešpataujant ekonomi
nei liuosybei auga žmonėse in- 
sitikinimas, kad kiekvienas 
turi tą, ką jis uždirbo ir kas 
jam tikrai priklauso, o jau sa- 
vaimi aišku, kad toks insiti- 
kinimas neša gyveniman pa- 
vienią ir visuomenei santaiką 
ir šventą ramybę! Plėsdami 
liuosybės obalsius ekonomijo
je liberalai nustatė, kad ga
minamiems daiktams kaina y- 
ra tikra ir teisinga ta, kurią 
gaunama antriurgaus, kur į- 
vyksta tą daiktą pareikalavi
mas ir išpardavimas. Gi visai 
tą liberalų neatsižvelgta į tai, 
kokiomis išlygomis tie parduo
damieji daiktai buvo gamina
mi, kokiose aplinkybėse ėjo ją 
produkcija, ar tai buvo natu- 
ralis dalyką bėgis, ar vėl ją 
produkcija buvo ^varoma ko
kiomis pašalinėmis priemonė
mis, neleistinais įrankiais, 
suktumais ir tt. Anot libera
lą reikėtą teisinga pripažinti 
kiekvieną prekių kainą, kokią 
verteiva ar koks išnaudotojas 
sau pareikalaus, remdamasis 
liuosybė! Liberalizmo šalinin
kai darbininkams padarė, kad 
darbininko alga, samdas yra 
teisingas tas, ant kurio susi
dera darbininkas su darbda
viu, nepaisant čia visokių ap
linkybių. Joks samdo mažini
mas negali būti skaitomas dar
bininkams neteisingu. Visi 
santikiai darbininko su darb
daviu remiasi ant jąją' pačią 
tarpe įvykusios sutarties. Dar- 
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bininkas susitardamas su darb
daviu anot liberalų atiduoda 
jam savo darbininkišką jėgą 
taip-pat, kaip tam tikra su
tartimi nusisamdoma sau ko
kią mašiną ar darbinį gyvulį. 
Darbininko, kaipo žmogaus 
prigimimas, jo garbė, jojo 
Heisės ir priedermės, darbda
viui anot liberalų neprįValo 
rūpėti ir nerūpi. Darbdavis 
nusamdytame darbininke mato 
vien jam reikiamą jėgą, su ku
rios pagelba jis sau turės pel
ną, gamins turtus! Nuosa
vybė anot liberalų tai vėl toks 
dalykas, kurį pilnai valdo tos 
nuosavybės savininkas be jo
kio atžvilgio į kitus žmones, į 
jų reikalus ir į visuomenės la
bą. Tas pats ir darbe, veiki
me. Anot libetalų varant ko
kį darbą nėra reikalo savę var
žyti atžvilgiais į kitus, į kitų 
labą ir naudą. Kiekvienas pri
valo daboti savo individualius 
siekius ir vien savo reikalus. 
Kitais čia rūpinties nėra jo
kios priedermės. Net skaudus 
kraštutinumus šioje linkmėje 
tvarko visuotina žmonijos rei
kalų sutartinė.

J. D.
(bus tolinus)

Milijonierius Andrew Car- 
negie yra įsteigęs 1.300 su vir
šum knygyną.

Dabar laikas pirkti Liet. Dar
bininkų Kalendorių 1918 
Kaina žbc.
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Nestebėtina, kad Lietuvos 
pongalų “demokratiškumas 
Įr‘lygybe *? ^susisuko < ir pas 
jmūsų laisvamanius. Ras iš
gverėlius, gyvenančius / vifen 

..principų kčkiąis tai galais, a 
netikrais principais kitaip’ bų- 
rijiegall t

Sveikos demokratijos sali- 
įlinkai be abejo nesutinka įr 

'jgegM sutikti^nė su. Lietuvės 
pongaii) demokratiškumu, nė 
iąu musų laisvamanių lygybe.

JKad; tokios demokratijos iš
vengus ir katalikų Tautos Fon
das kratėsi ir'be abejo kraty
kis tokios* tvarkos ir tokią de-

, niams netinka. _• Jiems* jie ne- 
duoda lengviai žmoriių ąpgau- 
dineti.,. Jei galėtų- jau geniai 
būtų išsiėmę laisvamani^4 vaf 
rantusj,” kad tuos vadus'irėš- 
tuoti. Bet, to padaryti“ nega
li. Tai-gi. iš4 anksto šmeižia tų 
vadų vedamas katalikuose or
ganizacijas, kąd nuo tų • vadų 
ir jų orghnizačijų kataliVūs 
nuhaidytiųr,'patiemslaisvama-. 
njams ant jų užsisėsti. Deltą ir 
šūkauja jie dhbarį gird, seime
 ■> ..................................... . ......---------

;yiąuomęnė pęsįrinks sau va- 
i aus, įkuria jai tinka,; o tą pa

sirinkimą be. abejo Jaisvamal 
'nįai paremtų-savo “warantaisr 
sfrėštindami visus katalikų va* 
dūs it visas kataliką organiza/ 
cijas!., . Laisvąmąniai lengvai 
tuomet apsigihtųjrįlėngvai vi
suomenei patys* virstą, vadais^ 
nereikėtų nei 14.000 savo ve
damų Žmonių mobilizuoti. x

J. Žvygas,

lĮnokratiŠkumo, kokį jam malo
niai siūlija laisvamaniai!

t 'Lygiomis su kitais prie Tau
pos Fondo ne- prigulėti vien 
Teikia, bet lygiomis su kitais 
reikia padirbėti Tautos Fondo 
naudai. Gi mūsų laisvamaniai 
•savo-darbais nė Tėvynei nė 
'Tautos Fondui, kuris Tėvynei 
■tarnauja, jokios lygybės ne
parodė, tai ir lygiomis su ka
talikais eiti laisvamaniai jo
kios teisės neturi Jei koks 
*“ progresyvi škas ir labai de
mokratiškas” katalikas ir im
ti) prie katalikų kihkyti lygio
mis ir laisvamanius, tai įvyk- 
dintų tokių lygybę, kokia pa- 

, sidaro kuomet “ demokratiš
kas ’C ūkininkas į akėčias prie 
darbinio arklio prikabina jam 
-dveigį kumelį. . Beakėjant ir 
arklys supranta kokia jam 
kliuvo lygybė.

Stebėtis reikią tiemš laisva
manių vaikiškiems gudrume* 
liams, kadi jie dar po šiai die
nai nenori suprasti, kad savo 
žygiais prieš katalikų organi
zacijas ir savo išvedžiojimais, 
nepaisant .jų malonumų, gal 
Sutikrinti tik tokius, kaip pa
tys laisvamaniai-, gi katalikus 
jau nuo kelių metų reikėtų pa
likti šalyje, ir tik rūpintis pa
tiems, kad pasiekti katalikų 
vertę. Pertikrinimams šian
diena šmeižtų neužtenka. Zau
nyti, kad visur katalikai ir jų 

z vadai kalti, kad vienybės nė
ra, kad mažai nudirbta Lietu
vos naudai, nieko negelbės1 pa-t 
tiems laisvamaniams nė kata
likams kenks. Šiandiena visi, 
savo akimis mato, kas daugiau 
veikia ir nuveikia, ir kas kal
tas, kad pas lietuvius vieny
bės nėra... Ne zaunyti nebū
tus daiktus laisvamaniams rei
kia, bet patiems dirbti Tėvy
nės naudai, ir kitiems to dar
bo netrukdyti Lietuvos ponpa
laikių ‘ ‘ demokratiškumu... ” 
Ne gudriais, o gal kam ir kvai- 
liškais atrodo visokie laisva
manių užpuldinėjimai ir dergi- 
mai Tautos Fondo ypač dėlto, 
kad jie, į Tautos Fondo vietų 
siūlydami savo sumanytas įs
taigas, nustato tų, kų prikiša 
Tautos Fondui, būtent kad į 
tų įstaigų komitetus būtų ren
kami “ne visi žmonės” iš vi
sų pašalių susirinkusieji, bet 
-tik tie ir tokie, kurie moka mo
kestį” į tas įstaigas. Tai-gi ir 
pas laisvamanius kaip jie pa
tys sako, sveria ne žmonės, o 
jų sumokami mokesčiai, dole
riai.

Tokioje “Lietuvos Atstaty
mo Bendrovėje,” kur visa su
kasi rankose pačių laisvama
nių, kurios pirmininku yra lai
svamanis vienas iš smarkiau
sių demokratiškumo ir lygybės 
.šalininkų, toje bendrovėje 
visi “laisvamaniškieji 'demo
kratai” nesibijo, kad tenai ne 
žmonės balsuoja, o doleriai, ir 

.. vardan demokratiškumo jokios 
.agitacijos nevaro! To vietoje 

• jie piestu eina prieš katalikų 
įstaigas ir čia joms tuos daly
kus prikaišioja, kuriais pas 
save gyvena ir ant kurių savo 
veikimų remia!..

Trumpai kalbant sukasi tie 
laisvamaniai kokiame tai už
burtame rate. Nežinotumėm 
nė dėl ko nė nuo ko jie taip 
sukasi, kad nelystų jiems yla 

J iš maišo.
Ateina visuotinas, seimas. 

Laisvamaniai gauna eiti jan su 
’ tuščiomis rankomis. Tiek te

galės parodyti, kiek Centrali- 
nis Lietuvių dienos Komitetas 
yra pagavęs iš katalikų! To 

. vietoje jie turės pramanę daug 
visokių užmetimų katalikams, 
jų įstaigoms, 6 ypač vadams. 

“Tie vadai seniai laisvama-

a
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PAŽINKIME VILKUS 
AVIŲ KAILYJE.

Chicagos socijalistai atsišau
kė per “Naujienas ” ir per la
pelius į visuomenę, kad lietu-, 
viai darbininkai nepasitikėtų 
visais tais, kurie dabar kovoja 
už įdėtu vos politiškų laisvę,' 
Jie nedorai prasimano, kad no
rima parduoti Lietuvų vokie
čių vergi jon.

Viso pasaulio lietuvių troš-

bų, viena po kitos viešai 
tos? Tarybos atsisako. Lai ten 
liekasi tik saujelė padykėlių, 
•apnuogintų savo gėdoje, pri
kaltų prie gėdos stulpo. Lai 
visi žiną’ kas buvo priešinin
kas Lietuvos ■ laisvės kritiš- 
kiausiame mūsų tautos mo
mente.

Ne kas kitas Lietuvai laisvę 
iškovos, kaip darbininkai žmo
nės, iš’kurių beveik visa lietu-

nuo

k imas susilieję į yieną galinga! t ių tauta ir susideda. Bet ko-
, , ' . V j 1 • • v • •

balsų, reikalaujantį Lietuvai 
po Šios karės 
gulinybės.

Tik nėra
balso.

Ir Tėvvnėsy

visiškos nepri-

ten socijalistų 
v 

lietuviai, ken- 
čiantieji vokiečių jungą, savo 
seime Vilniuje . pareikalavo 
Lietuvai laisvės, atmesdami 
bjaurius vokiečių reikalavimus 
užgriebti Leituvos turtus ir 
suvaržyti jos laisvę.

Žemaičių vyskupas Karevi
čius klabino į aųgščiausią vo
kiečių valdžią, reikalaudamas 
pripažinti Lietuvos neprigul
mybę.

Gi dabar Amerikos lietuviai 
tėvynainiai sukruto ruošties 
į politiškąjį seimą,kad ten prie 
viso pasaulio lietuvių troški
mo, prijungus ir savo stiprų 
balsą.

Socijalistai, negalėdami su
kelti visų tų garbingų žygių, 
neriasi iš kailio, kad tik visa 
tai apjuodinus, iškreipus ir ap- 
šmeižus. Didžiausius kovoto
jus už laisvę jie apskelbė tau
tos pardavikais, kaizerio ber
nais.

Negana to, jie dar lenda į 
Amerikos spaudą, apsimesda
mi Amerikos patrijotais ir per- 
statvdami kaizerio bernais vi
sus tuos, kurie kovoja už Lie
tuvos laisvę.

Kodėl jie taip daro?
Jie tai daro, kad jie yra lai

svės priešai, kad jiems pakvipo 
ta vergija, kurią nori jų broliai 
bolševikai uždėti ant viso- pa
saulio darbininkų žmonių. Jie 
priešai laisves, priešai ramy
bės, gerbūvio, doros. Jie norė
tų ir Lietuvą pamurdvti krau
juose, kaip dabar murdo jų 
Kapsukai ir Trockiai nelaimin
gą Rusiją. Jie priešai visokios 
tvarkos.

Štai kodėl jie tempia Lietu
vą kad susidėtų su Rusija. 
Štai kodėl jie šmeižia mūsų 
veikėjus, mūsų kovotojus už 
laisvę. Štai kodėl jie stengiasi 
pastatyti prieš lietuvius tėvy
nainius Amerikos valdžią ir 
visuomenę. Dar niekuomet 
taip ne paaiškėjo visas begė
diškumas lietuviškų bolševikų, 
kaip dabar.

Jie kalba vardu 12.000 orga
nizuotų Chicagos lietuvių dar
bininkų, kuriuos jie priviliojo 
prie savo bolševikiškos Darbi
ninkų Tarybos,

Mes netikime, kad Chicago- 
je būtų 12.000 lietuvių priešų 
Lietuvos laisvės. Mes turime 
■savo tautos išgamų, tai tiesa. 
Bet mes neturime jų tiek daug, 
kaip giriasi “Naujienos.”'

Nejaugi visos tos draugijos, 
kurios, suklaidintos, pasekė 
lietuviškus bolševikus, visos y-, 
ra Lietuvos laisvės priešinin
kės? Nejaugi visi jų nariai 
pavydi Lietuvai kultūros ir ge
rovės ir tikros piliečių laisvės, 
o nori tik nuolatinių riaušių, 
ir kraujo liejimo, ir Bažnyčios 
persekiojimo?

Tad visi, kurie Lietuvą my
lite, meskite tą jungą, kurį 
stengiasi uždėti ant jūsų tie 
išdykėliai. Lai lietuvių drau
gijos, prisidėjusios į tą Tary-

vos už tų laisvę ne išsigimę, 
nutautę ir subedievėję darbi
ninkai, o Krikščionys Demo
kratai darbininkai. Jų yra di
delė didžiuma. Jie neleis savęs 
pavergti nei vokiečių militaris- 
tams, nei Lietuvos kapitalis
tams (jeigu tokių ir bus kada 
mūsų tautoje). Laisvoje Lietu
voje tų darbininkų balsas bus 
stipriausias.

Lai išgirsta tų balsų ir da
bar visa mūsų visuomenė.

Lai krikščionys darbinin
kai padaro visur savo mitin- 
nis ir lai taria sųvo žodį, kų 
:p mano apie• Lietuvos laisvę 

ir apie lietuviški) bolševikų 
•darbus.

Mes, lietuviai darbininkai, 
išpažįstantieji krikščioniškos 
demokratijos idealus, aiškiai 
visiems pasisakome, kad mes 
kovosime už Lietuvos politiš
kų laisvę visomis savo pajėgo
mis, kad mes remiame nuošir
džiai New Yorko politiškų sei
mų ir į jį žadame skaitlingai 
važiuoti. t

Tenutilsta visi apuokai ir 
šikšnosparniai. •

Tepasitraukia iš kelio visi 
Lietuvos priešai.

Laisva, krikščioniška, dar
bininkiška Lietuva ątgija.

Duokite kelji jai!
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 

Chicagos Apskričio Valdyba 
o

DU BOIS, PA,
Vasario 3 d. vietinė LDS. 

55 kuopa turėjo savo mėnesi
nį susirinkimų. Tai buvo 1-as 
susirinkimas, per kurį nebuvo 
nei vieno naujo nario prisira
šyti prie vietinės kuopos. Lig-, 
šiol ši kuopa augo kaip ant 
mielių. Nebuvo to mėnesio, 
kad nebūti) prisirašę keli na
riai. Šis mėnuo, tečiau, paro
dė kad mūsų kuopa apstojo 
augusi. Vienok tas nenusilp
nino mūsų dvasios, bet dar 
dadavė daugiau spėkų dėl ge
resnio pasidarbavimo ateityje.

Nors mūsų jaunutė kuopa 
dar visai neturtinga, tečiaus 
perskaičius Liet. Kareivių Glo
bojimo Dr-jos laiškų greit pa
klojo $5.00 dėl gerą savo bro
lių kareivių.

K. Vaisieta, rašt.

BENTLEYVILLE, PA.
A

Čia lietuvių gyventojų yra 
apie 120 su pavieniais. Per 
tris karės metus jie yra sudė
ję $389.90. Dabar rengiamasi 
prie Tautinės šventės apvaik- 
ščiojimo. Susirinkime vas 17 d. 
SLRKA. 92 kuopa nutarė tų 
dienų iškilmingai apvaikščio
ti. Prakalbos įvyks kovo 4 d. 
7 vai. vak. Kviečiami visi vie
tiniai ir apielinkės lietuviai. 
Bus garsus kalbėtojas ir pats 
vietinis klebonas kun. J. Mi- 
sius. Katalikiškojo Sus-mo 
kuopa išrinko pirm. J. Ulicką 
delegatu į visuotinąjį seimų. 
Iš vyčių kuopos išrinkta J. Ki- 
zis, parapijų atstovaus kun. J. 
MisiUs.
1 ar 2.

Liberalų ir-gi važiuos
» *

t

■f—

Kas girdėti lietuviiĮ kolonijofiey
E. 8TtLOUBSį ILL/ r -i.--

. Vasario 10 čU Cecilijoj 
choras surengė vakarėlį. Pro- 
gramo vedėjas buvo p! J. Bia-s 
žyą. .« ■

Pirmiausiai sukata veika
las “Guminiai foatįi’lj loši
mas nusisekė; Geriausiai lošė 
V. Grająųskis valkatos.rolėje* 
Iš /nergaičių geriausiai lošė 

' p-le Jozefą Pociūtė -p* Paulinos 
rolėj. ••, ' . '

Po lošimui iš St. Louis, Mo. 
O. Živaičiutė 6 m. mergaitė pa- 
deklemavo ilgą ir gražią/deKle- 
maėiją Antras veikalas suioš-. 
ta “Daina begalo.” Geriausiai 
lošė. M. Gailius—Žydo rolėje, 
J. Blažys—Garliauskio rolėj. 
Trečias veikalas sulošta'“Dvi 
kūmutės.” Istikrųjų juokingas 
veikalas ir,tankiai pasitaikan
ti nuotikiai išdėti.

Kaip žinoma nekiltiems apie- 
lfnkėje, tai jau 20 metų kaip 
gyvuoja E.. St. Louis lietuviš- 

’ka parapija, bet paskutiniais 
keliais metais, buvo pradėjus 
žemyn eiti. Nežinia iš kokios 
priežastips. Bet tuom tarpu 
jau nebeina žemyn, bet aug- 
štyn. Atvykus kun. S. E. Ko- 
lesinčnskiui, daug reikėjo pasi
darbuoti parapijos reikalais 
f&kol viską sutvarkė. Nors 
visai trumpas laikas kaip čia 
kun. S. Kolesinskas apsigyve
no, Jet pradžią parodė nuosek- 
lingą. To Velykų žada suren
gti didelį bazarą parapijos 
naudai. Tai;gi kviečiame vi
sus parap. senus ir jaunus pri
sidėti prie to darbo.

Čion tuom tarpu žmonės ge
rai dirba, Daugiausiai mūsų a- 
tęiviai lietuviai dirba mėsinė
se; uždirba po $20.00 į savaitę 
ir mažiau ir daugiau, kas kokį 
darbą dirba. . Čia jokio skurdo, 
nėra, tik pijokams tai tiem 
skurdas, vaikai skursta ir'jie 
patyS Bet pijokams; visur 
skurdas.

u I

»

J, J. U-kas. čiuliukė.

■ Ai-.-- •' ■ 4 y
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Bį^nėlis. 
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WATERBURY, CONN. 1 
Ką Vyčiai veikia?

Seniau Vyčiai buvo kiekviė* 
nam tarsi kokia naujanybė": 
juos visur paminėjo, ypač lais
vamaniai ir cicilikėliai ir ant 
gatvių susitikę ir viešuose su
sirinkimuose, Jų kalbėtojai ne
apsėjo vyčius nepaminėję, ne
pašiepę. Bet vyčiai nebuvo to
kie bailūs, kad tų ambrijiųių 
pabijoti.

Vyčių, teatralė grupė ir cho
ras, nuo pernai rudens pasta
lė apie 8 vakaru§. 1

Po Velykų ir vėl rengiami 
milžiniški vakarai įvairiausių 
naujienybių. Turiu priminti 
ir tai dar, kad Tas' pats choras 
ir bažnyčioj.

Veik vieni Vyčiai užsiima 
platinimu katalikiškos spau
dos, gana daug knygų pra para
davę.

Taip-pat čia vyčiai turi ir 
“atletų” skyrių. “Base-Ball,” 
kuris pereitą vasarą jau turė
jo geras pasekmes su svetim
taučių rateliais kaudamiesi, 
ant šios vasaros prisirengiama 
dar geriau.

Dabar žiemos laike, turi su
sirinkimus paskirtais vaka
rais, kur susirinkę žaidžia: 
“Basket Bali,” “Dumb-Bells’ 
“Indian Clubs,” “Boxing,” 
na ir daugybes lietuviškų žai
slų, kuris tik kokį sumano ar
ba atsimena- Veik visos savai
tės vakarai užimti (lavinimais. 

‘ Tai kol kas, tokis veikimas 
Waterbury’id Vyčių yra iki 
šiol.

Beje, Vyčiai yra pasiryžę 
remti visoms jėgoms įkurti sa
vą spaustuvę. Špogas.

---------------- / 
WORCESTER, MASS.

Vas. 11 df apsjvedė Kaz. Ma
tulis su p-Ie Marijona Maksi- 
mavičiute. Abu geri katalikai, 
blaivininkai. Vestuvėse Tau
tos Fondui aukų sumesta $13.- 
69.

Vas. 14 P. BĮ. 25 kuopa lai
kė susirinkimą. Išrinkta de
legatai į seimą P. Pąlevičius, 
J. Sidaravičius ir p-lė A. Ma- 

Pųlchra Puella.

r KENOSHA,
Vištiatifias lietuvių ęusirin- 

': k ‘ kilias. w .
4 ^a^arip d. .šv. Ūetrą‘pa

rap, svet. buvo visuotinas Ke- 
ęiosha lietuvių susirinkimas, 
sušauktas yiėt T. Fondo sky
riaus. * Pradžioje vietinis pa
rapijos choras padainavo ame-, 
rikonišką himną. Laike him
no dvi .lietuviškai ‘apsitaisiu-. 
•šios mergaitės laikė Lietuvos-, 
ir Amerikos vėliavas. 7

• Susirinkimąr atidarė P. JiP 
.sis T- Fdtado pinųininks.

Pirimausia tąpo išrinkta su
sirinkimo valdybai pirm. H. 
Labanauskas, irišt. J./Kudinka, 
iždl P. Jusis. et *Ųaike sugirinkipiO visų vien-, 
bąlsiai tapo išnešta ' rezoliuci
ja sekančiai:

.1) Kad Lietuvai pageidau
jam neprigulmybės.

2) \ Kad" gerb. prezidentui 
Sųv. Valstijų, būtų daugiau 
painformtfojMma apie lietuvių 
siekius ir, aspiracijas.,

3) Kad lietuvių visuotinas 
seimas yra būtinai reikalingas.

4) , Kad reikalinga siųsti de;
legatai į būsiamąjį lietuvių 
seimą. ‘ ‘

J D^egatai į lietuvių seimą, 
kuris-bus kovo 13-14 ddu New 
Yotk, N. Y. išrinkta šie: Juo
zas Kudirka ir Andrius Kve- 
detis. Apmokėjimui delega
tams lėšų išrinkta du kolekto
riai: R. Baliauskas ir J. Druk- 
tenis, kurie .eis per stubas rink
dami* tam tikslui „aukas. Ant 
vietos sumesta virš $80.00. Su- 
'Sirinkim&s' užsibaigė Lietuvos 
liimnu. Visi šaukė: lai gyvuo
ja laisva ir neprigulminga Lie
tuva ! 1 Entuzijažmas buvo la
bai didelis.. ' Raštininkas.

✓

ST. LOlflSi MO.

T. F. 68 sk. ižd> atskaita vtž 
1917 metus.

Vasario mėn. susitvėrė T. F. 
skyrius. Narių tapo sumąkėta:

Kat;;xSp/ Sav. 1916 Šivickio 
prakalbose surinkta ............55

Al. Rackaus prakalbose ' 
surinkta.......... %.................. 6.90

Dr. J. Bielskio prakal
bose surinkta....................67.05

Mėnesinių sumokėta.

I KEARNEY IKjSARRISON,
< NLJŲ
L. Vyčių* 9;0 fip. laikytam 

.(ejftra) sūsiririkimę 18 d., va*, 
sario bažnytinėj svetainėj, nu
tarė daug.. • svarbių '' dalyki) ir 
ragino viens kitą veiktUsu di
desne energija, negu* ligMioĮ

' . . * ■ - ‘ i* • ’ * ''
.................. .........................------- --'-'-t ■ * —

' A 1 
4‘; ■
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būvo veikta. ^LDS.jlS kuopa 
4r mūšų kuopą susivieniję* 
rinko delegatų į‘ visuotinų sei- 
pnąK, K. Mečionį. Šiuom sykiu 
mūsų vyčiai pasirodė, jog ei- . 
na prie savo tikslo drąsiai, pil
dydami savo užduotis.

Korespondentas.

kėjo už 5 mėnesius p. K. 
Šk'einikas užsilikusias mė
nesines mokestis ............... 5.00

Kovo mėnesio . ...............9.50
Balandžio mėn. ..........$10.00
Gegužio mėn. .. ...............2.50
Birželio mėn. . ................2.75
Liepos mėn. .. ............   .75
Rugpj. mėn. .. ............... 4.50
Rūgs, mėn......... ...............2.75
Spalių mėri. ... ..................50
Gruodžio mėn. užsimo-

Viso sumokėta .........$121.75
Išsiųsta j centrų .. . .$115.05

Likosi pas ižd.. ............. $6.70
Kaz. Vuosaitis, 

T. F. 68 sk. ižd.
t

WORCESTER, MASS.
Puikus konęertedL

Nedėlioj, Vasario 10 d. bu
vo puikus koncertas “Knights 
of Columbus” Svetainėj, Šis 
koncertas buvo surengtas Šv. 
Kazimiero Bažnytinio choro. 
Vakaras labai puikiai nusise
kė, visos dainos patiko pub
likai. Taip-pat vedėjas šio va
karo buvo gerb. Kun. J. Čap
likas ir labai gražiai buvo su 
dainuota keletą solo. P. Anta
nas Vjsmanas, mūsų naujas 
vargonininkas labai pasekmin
gai vedė chorą. Matyti, jog 
p. Vismanas yra labai darbš
tus vargonininkas, nes buvo 
galima matyti per šį pereitą 
koncertą Buvo sakoma jogei 
tai vienas iš puikiausių kon
certų, dainos buvo atkarto
tos visos net po du ir tris kar
tus.

Laike daiųų griežė orkes
trą. Publikos buvo pilna sve
tainę ir visi labai užsiganėdino tinos ir 
su vakaro programų. Pelnas 
vakaro skiriamas naujės para
pijinės mokyklos įsteigimui.

Korespondentė.

' MAIŠ|p TAUPYMAS IR 
“ ■ SVEIKATA.

- Visose Europos- vięšpatys- 
-tėse per’ metų metus ėjo greita 
degeneracija. Pavyzdžiui Vo
kietija 50 metų atgal šimtame
čių turejo’šešis sykius daugiau, 
negu dįąbžlr jų turi.. Retai da
bar sutinkame žmonių šimto' 
metų amžiaus; ’

Amerikoje žmonės sensta 
be laiko. Gyvybės organai nu
sidėvi jauname amžiuje. Vis 
daugiau žmonių miršta nuo 
širdies ligos, apopleksijos, ink
stų ligų ir kitokių ligų. Vyrai 
miršta tokiame amžiuje, kuo
met jie turėtų būti pilnoje drū- 
t y bėję.

Žmonės susensta jau pusam
žyje, o kūno degeneracija pa
stebima dar jaunose dienose. 
Praeityje didmiesčiuose, kaip 
va(New Yorke ir Pitsburge tik 
vienas iš 10 ari 5 aplikantų te- 
tgalėcjavo* būti priimtas armi- 
jon bei laivynam

Sumenkėjimas pastebimas 
ir tarpe mažųjų. Pradinių 
mokyklų vaikų 75 nuoš. turi 
šiokius tokius nedateklius. A- 
denoidai ir dantų gedamas yra 
paprastas apsireiškimas. Pe
reitais metais Suv. Valstijose 
vaikų prieš pirmus amžiaus 
metelius mirė 300.000.
85 -nuoš. arba 255.000 
maitinami iš buteliuko, 
ne vien dėlto taip daug 
Dr. Bunge Vokietijoj keletą 
metų atgal susekė, jog tos mo
tinos, kurios negali žindyti 
vaikų, buvo dukterys gerian
čių ir rūkančių tėvų. Vien tas, 
kad motina negali kūdikjų žin
dyti, yra jau gedimo ženklu. 
Tokios motinos kūdikis gema 
Jau su degeneracijos ženklais.

SVAIGALŲ IR TABOKOS 
VEIKMĖ.

Buvo susekta, jog suaugu
sius gyvulius laikant intekmė- 
je svaigalų carų arba tabako 
dūmuose, jie mažai tenuken- 
čia. Jie išrodo drūti ir jų sva
rumas nemažėja. Bet jų vai
kai visuomet turi išsigimimo 
(denegeracijos) pėdsakus. Dau
gelio vaikai gema negyvi. Ne
daugelis gimę teišgyvena,- tik 
17 nuoš. Bet ir likusieji nėra 
normaliai gyvuliai. Negali bū
ti jokios abejonės, jog toks 
prasiplatinimas rūkymo tarp 
suaugusiųjų vyrų ir net vaikų 
.per pastaruosius 30 metų, duo
da savo baisius vaisius. Tau
ta, susidedanti iš alų gerian
čių ir taboką rūkančių gali iš- 
rodvti stipria, bet ištikro to
kia yra pasileidus degeneraci
jos pakalnėn;

TIEK NUODAMS, KIEK 
KAREI.

Sulyg Suv. Valstijų iždo de
partamento sekretoriaus ap- 
skaitliavimo pirmų metų Suv. 
Vals.tijų karinis biudžetas iš
neša tris bilijonus ir keturis 
milijonus dolerių ($3.400.000.- 
000). Kongresas labai buvo su
sirūpinęs apie tai, kaip surink
ti tokią neišpasakytą sumą be 
apsunkinimo biednų žmonių. 
Jei Suv. Valstijų gyveno jai 
paskirtų iždui tuos pinigus, 
kuriuos prageria ’ ir prarūko, 
tai valdžia padengtų visus ka
rės iškaščius be jokių taksų. 
Ar tai nepagirtinas būtų bū
das parodyti savo patrijotiz- 
mą? O vyrai tą galėtų pada
ryti. Be to tas pakeltų tautos 
sveikatų, ir dorą.
KAVA, ARBATA IR BAL

TOJI DUONA.
Moterys ir-gi gali prisidėti 

prie pakėlimo tautos. Jei mo* 
* gaspadinės liautūs 

vartoję kavą ir arbatą, o vie
toj jų imtų vartoti nekenk
smingus. kitus daiktus,' tai per 
tai susimažintų nerviškų mo-

Iš jų 
buvo

Bet 
mirė.

v
l

tetų skaičius ir vaikai 
sveikesni. Be to tuomi 
sutaupyta $300.000.000 
Valstijose. Amerikai reikia 
supratlyvų šeimininkių ir gerų 
virėjų. Vietoj sausos baltosios 
duonos—duon’os, kurioj praša
linta dalelės, iš kurių būdavo-. 
jasi nervai ir dantys,—jos ap
rūpintų šeimynas duona iš 
nepitlevotų kvietinių miltų. 
Dėl dabartinės baltosios duo
nos genda dantys, imu pūti li
tas pakerta visų sveikatų.

MĖSOJ MAŽAI MAIS
TINGUMO.

Ateityje Amerikos šeimyno
se mažiau mėsos bus vartoja
ma. Mes’ galų gale suprasime, 
jog mėsa nėra būtinai reikalin
ga mūsų sveikatai. Šnekant 
apie jos maistingumų, tai jų 
reikia daug žemiau pastatyti 
už javus, daržoves, riešutus 
ir tt.. Vienas svaras žirnių, pu
pų, kviečių, kornų, miežių, 
ryžių, arba rugių ' turi tiek 
maistingumo, kiek trys svarai 
geriausio porterhouse steak’o. 
O už steakų mes mokame nuo 
30 iki 40c. už svarų. Gi kai- 
kuriuos grūdus mes perkame, 
mokėdami po 5c. už svarų. Už 
keletu centų mes tiek maistin
gumo galime gauti, kuris kai
nuotų pusafitro dolerio, jei 
pirktume mėsų. Juk tai būtų 
didelis sutaupymas.

AMERIKOS TAUKŲ 
ĖDIKAI.

Amerikoj kiekvienas žmo- 
vidutiniškai suvartoja per

būtų 
būtų 
Suv.

gus '
metus 74 svarus taukų. Japo
nijoj atseina tik po 18 svarų. 
Vokietijoj prieš karę atsėjo 24 
svarų. Dabar ten perpus tiek 
tesuvartojama ir žmonių svei
kata dėl to nė kiek tenukentė- 
jo. Aiškiai matosi Amerike 
žmonės perdaug^ vartoja tau
kų. Dėlto kįla nevirškinimas, 
vidurių kataras, kurs neretai 
veda prie aklosios žarnos už
degimo (appendeeitis). Ame
rikos gyventojai dėl gero savo 
sveikatos turi taukų vartojimų 
sumažinti iki 25 svarų per me
tus ant žmogaus.

Pereitais metais Amerike 
cukraus atseidavo po 85 sva
rų. Išeina, jog Amerikos gy
ventojai (vyrai, moterys ir 
vaikai) cukraus per metus po 
tiek suvartoja, po kiek patys 
sveria. Graikijoj ir Bulgari
joj cukraus ant žmogaus atsei
na po 10 svarų. Nuo perdaug 
vartojimo cukraus ir-gi kįla 
visokios bėdos.

Mes perdaug pamylėjome 
■ perteklių ir virtome dideliais 
eikvotojais. Dabar atėjo lai
kas, kuomet valdžia ėmė mus 
reikalauti, kad darytume re
formas gėrime ir valgyme, i- 
dant laimėti karę.

•“ Dr. D H. Kress.
—*...............................—   ............................. ............ i

PATERSON, N. J.
Vasario 14 d. 8 vai. vak 

Kazimiero parapijos salėj 
kė susirinkimų T. Fondo 
skyrius. Išdavė raportų kolek
toriai. Mėnesinių mokesčių su
simokėjo $20.00 suvirš. Nutar
ta prisidėt prie apvaikščioji
mo Tautiškos Savaitės -ir 4 d. 
kovo. J. Šukaitis išrinktas j 
bendrų komitetų, kuris sudarys 
visų tvarkų, kaip apvaikščiot 
toji šventė. J. Dragūnas ir J. 
Šukaitis eis po stubas platin
dami katalikiškų literatūrų ir 
kolektuos Tautos Fondui. S. 
Kulakauskas išrinktas delega
tu į seimų.

10 d. vasario 7 v. vakare pa
rapijos salėj laikė susirinkimų 
Vyčių 61 kuopa, kurios pirmi
ninkė yra p-lė J. Venckaičiu- 
tė. Jijė išrinkta delegatę į sei
mų. .prisirašė 3 nauji nariai.

v ?sv. 
lai-
83
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Vargdienis.
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MIDDLEBORO KOOPERACI
JA paieško gaspadoriaus, kuris 
būtų apsipažinęs su bucernės dar
bu. Geram ir teisingam, darbas 
užtikrintas ir užmokestis gera.

Atsišaukite tuojaus.
S. ŽIEDELIS,’

15 Lowell St.,’’Middleboro, Mass. 
(354) k

*
Jums lšegiMilnavlmaa nieko nekaštuos, 

s Ir užtikrinta* ištyrimas (egzam.)

Į Račiūno nauji judomi paveiks-
JUOZAS VEDEGIS paieškau lai iš karės lauko: Vokietijos ir 

savo draugo PETRO KLIMAUS- Turkijos ir Rusijos frontų. Extra! 
KIO gyvenančiu Amerikoj, SuvaI- Rusijos Revoliucija. Iliustruotos

.“Vilija” Ivanu Čemevskomu. 
■JI______ i■ ■■ ■■ ' c

»'„Ja prassn auiMnim ano adresu: i . - ki’-' PaulinaPuičiuvienė,
tanu, maloninate pranešti Šiuo ad-j Masę,

' .. •.... ■ —.. ■
^PAPIRKO gausio 16 <£ 3 šeimy

noms namus su krautuvė p. S. 1 
. , I Steponavičius nuo J. Foley per »

Paleškau .savo sesersONOS Lithuanian Agency. Taip-gi tą 
_ j.pagį^ papirko p. M. Račkau-
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suomet p^riektų skaityfojug ir 

. narius Jaila, bet dabartiniu’}^ 
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laikys gusirinkiuią utarninke,|.nain,..nariui turieįti organas 
kovo 5 dieną šv. Petro parapi-I ^Darbinhjįas/.’ 'ir būtiį 
jos svetainėje. Prasidės susi
rinkimas 7:00 .vai. vakare. Vi
sos narės būtinai prašomos at
silankyti, nes šiame susirin
kime bus renkamos delegatės į 
Amerikos lietuvių seimą New- 
Yorkan. Taip-gi yra aptarti 
daug ir kitų svarbių reikalų.

J. Pečekoniute,
Kp. pirmininkė.

S-

po kelius narius vienojė/stu'- 
boje išskyrus šeimynas. .• -

..... . <». (

/HARTFORD, CONN. LDS. 
6 kp., p-lei P. Geležitttei. ConB. 
valstijos LDS. kuopų rast, ad* 
resus pasiunčiau.

.,----- ------ -—

CLEVELAND, OHIO. LDS.
51 kp. Nariai prisirašiusieji 

.prieš sausio 1 d. 1918'’privalo
< BJ^®TON, MASS. i Htofcėtį i'Streikierių Fondą po 
Apdegs vaikas ir mirė. gg

T. Giedraitis 'gyv. 42 Lin- ’ ’ _________
coln str. ant antrų lubų, suba- 
toje iš ryto 23 d. vasario 7:45 AVEST LYNN, MASS. LDS. 
vai. išėjo į^arbą, o*jo moteris 24 kp. bųvusis rašt. p. V. Bro- 
į krautuvę. Du vaikučiai Ii- dis praneša, kad laikytame su
ko namie... Šteponija keturių sirihkime buvo išrinktas nau- 
metu ir dešimts mėnesių ir vai- Jas kuopos rašt. p. V. Uždavi- 
kas ‘ mažesnis. Burdingierius nis- Mes linkime naujam raš- 
netikėtai išgirdus baisų vaikų tininkui pasekmingaj ir nuo- 
verkimą, bėgo žiūrėti ir rado sekliai darbuotis darbirfinkų 
Steponiją visą liepsnose. Dar labui. ų
išgirdo p. Tiškienė, to namo --------------
savininkė ir taip-gi atbėgo. POQUONOCK, CONN. L. 
Daktaro bebuvo galima sulau-1 p, 44 kp. sekr. p. M. B. Juš- 
kti, tai buvo pašauktas polici- kevičia. Gavome mėnesinius 
jos automobilius ir nuvežta į raportus ir pinigus, kaipti mo^- 
šv. Elzbietos ligonbutį. Po pie- kegtj j LDS< <jentrą. Neužei
tų mirė. ... mokėjusiems nariams organą

Vietines. |«< Darbininką’ ’ sulaikėme. La-1 
bai smagu, kad Tamista tiek 
daug pasidarbavote LDS. la
bui už ką širdingai ačiū. Ka-» 
lendorius parduokite arba iš
dalinkite naujiems nariams.

LDS. 22 kp. SVARBUS 
SUSIRINKIMAS.

Kovo-March 1 d. 7:30 vai. 
vakare Lietuvių salėje Brigh
ton, Mass. įvyks svarbus susi
rinkimas. Kviečiame fi visus na
rius būtinai ateiti.

Valdyba.

VIEŠA PADĖKA. .

Šiuomi pranešu, jogei kny
gas nuo Liet. Kar. GI. Draugi
jos, siųstas per J. E. Karosą, 
apturėjau. Knygas suėję su 
draugais išsidalinome. Varde 
liet, kareivių tariu nuoširdų a- 
čiū už tokias naudingas kny
gas prisiųstas dėl mūsų.

Ir dar linksmą naujieną tu
riu pranešti, jogei mūši) drau
gas Albinas Armakavičius li
ko paliuosuotas iš Dėdės Ša
mo kariuomenės ir 21 vasario 
šių metų apleidžia mus. Nors 
mums yra liūdna netekti drau
go, bet sykiu ir smagu, kad 
mūs draugas parginęs į Athol, 
Mass., turės progą linksmai ir 
smagiai gyventi, ko mes ir lin
kime ir turime vilti, kad mūs 
draugas neužmirš savo brolių 
liet, kareivių ir ramins mujnis 
savo maloniais pranešimais ir 
žinutėmis iš mūsų apleistų 
kampelių, apie kuriuos tan
kiai ir tankiai mes apmislijam 
Tat-gi tariame jums drauguti 
sudiev ir linkime laimingos ke
lionės ir daug laimių.

Kar. Ig. Grigaliūnas.

WORCESTER, MASS.
ALRK. Sp. Dr-jos 6 kp. lai

ke savo mėnesinį susirinkimą 
18 d. vas. po šv. Kazimiero ba
žnyčia. Buvo apkalbama daug 
gero dėl spaudos ir tapo išrink
ta delegatas į seimą, o kas link 
ateinančio susirinkimo, tai bus 
pagarsinta bažnyčioj. Malo
nėkit viis atsilankyti, kadangi 
yra reikalas užsimokėt į cent
rą visiems, paskui susivėlin- 
sim ir ilgai knygą negausint.

C. J. Senkus, prot. rašt.
L

BROOKLYN, N. Y.

L. Vyčių 41 kuopos įvyks ne- 
paprąstas susirinkimas ketver
ge, 2Š d. vas. 1918 m. Apreiški
mo P. Švč. svetainėje. Gerbia
mi Vyčiai ir Vytės malonėkite 
koskaitlingi ausin atsilankyti 
ant šio susirinkimo.

Rašt. P. Bajorūnas,

i uau kur? Taip-gipaicškM^ifše
irio tįs^ pačios
Į gub.' ir yafc; IGmJčjaų gyveno 
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, . yALWB0S ADRKSAI.
JohiUB Adomavlčlusk 

• 422 Boiyėn St,' Š0. Boatohį Mas& 
VR3E-PIRM. £ranai( pleikis,

iŠO Bowen S t, So. Boston, Ma»«i 
TROTtRAST;jiMMffijįaS VMetlČiUs.

876 W. Second St.; & BoSton, Maaš, 
FlNAStŠVStWeika,.

>. toacsfe, š.Boston,-mw; 
OSiĖftiūš W AnteteM ZMūeckaa,

’ 171 i*ifth Štfr Sob Boifton, Masš. 
MARŠALKA Justinas TuletMSr • 
<139 jBowW &t.t M BOstOUr W

D/L. Kk Keistučio Dr-ja Bos
ton, Mass. Kiku inėnėBinius sus^ 
rinkimu^ kaš antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2- vai. pę> pietų, 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkiffe visi ateiti ir daugiau 
naujų narių su savim atsivesti,

i smoMi'. r
ETUVISADVO TAB

' v’1 drf M; 7fc. -

m ! nnttfarba jie pi$* atsiiįukftbMmo
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^.■[Siflsį'JUMmaMena. Po pirmuoju.
t.-

feARBINIKKAS,” 
aa w

' to. BOSTOM, Misa

’ Vaieškatt sayd htt»e|lw Mūri-i . . * •..•> ’

vaitai gubd-Seirm ptti; Seniau
f r t gMeh<L.Mahanoy City, P& e Ja*patapą, uto ,W. w gar P"aa VaW.

kuopoms kanoja su '“St iiT
, A Pasiustus kalendorius Į piirapSjos tos paįioa; 6 metai kaip Į?^- i J Jl,P4\
išdalinkite^nariMps., . L,* ™SIP|h.P»aS!m"te“*'

- JrF. KteSiiis,. 
LDS. Centro'Fin. ĖaSf 
s .

■? . ??'• •

r

A

Broad *

*

1212 W. BBIH AVB.
PHILADELPHIA, PA..

Geriausia vieta pirkimui paūi*' 
K. K. 2KMAJTĮ. :;

f At užlaikau puikią ^krautuvę aukMk 
nlų ir paauksuotų daiktų, kaip taV < 
laikrodžių, laikrodėlių, žiedų vyrišką > 
moteriškų Ir flUubinlų. Talp-gi. daugy> 
bo kitų tavorų deimantinių žiedų Ir Ū. 
Kas pas mane .perka, tai vauomet b«- 
na pilnai uŽganGdlntas. Savo taverą. 
Ir darbą aš visuomet gvaratituoj*. 
Taisau laikrodžius, dideliu* ir mako* '* 
laikrodėlius ir Jewelry.

. K. K. ŽBMUTIS, 
«Tt N. Main Str. MonMlo, MaUr

ŠV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ.DR-JOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

PIRMININKAS ’tt. Motiejus Žioba, 
29 Webster St, Malden, Mass. 

VICE-PIRM. — Jonas Galinis, 
£; t?~ ~ ~ "

PROT. RAŠT. — Jonas Gllneskls,, <---------- — — —
PROT. RAŠT. — Marijona Brikaitė, 
' 45 Vale St., So. Beston, Mąss.
FIN. RAŠT, — Povilas Petrauskas, 

280 Fifth St., So. Boston, Mass. 
. KASIERIUS.—Andriejus^ Naudžiūnas,

MARŠALKA — ^pnas Urbonas,

resU-: .
Jieva Ragauskiute,

33 HarVard St., New Britain, Ct. 
‘--------- --- <■ .

■*** ■

ČERNĮAŲSKIUTES gyvenančios

i*
. NUO AOMIitiąTBACIJdS.

* ' '■* j ’ ■*. I
Panaikinus panedėlines švėn-j -

tęs “Darbininkas” eis kaip*ir- . . - -----
ėjo 3 sykius* į' savaitę. Tai-grr J^meP^£09ef Suvalkų gub., ’Vilką-Į skas nuo B. Stuper 3 medinius na- 
f*I^j?biiiinkb” ofisas pąnedėJ ^skrfT Paežerių, va^ Sam- įius, 7 šeimynoms ir krautuvę
Mai^,. sekomis i^pėtoy^iomi J ^feKW^^ate^e^/lW&rie kampo- Fourth ir D Sts. per 

 

atdaras’ nuo* 8 vaj. <yto iki Smolenąk, Viteb- Efethuaniah Agency, A. Raszkevi-
vaJ. vakare. Utarninkais irt M-vajįzių.
ketvergais nuo 8 vat.sryto iki
6:30 vai. vakare.. &u»atomis 
nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. va
kare.

Pfašome visų mūsų priete
’lių ir rėmėjų su ' ~
kalais kreipties * nurodytomis 

-valandomis. • /
“Darb.” Administracija.

I

DY^AI! DYKAI!
Reikalinga vyrų ir 

merginų, mokinties 
BARZDASpJČKM.a- 

. mato. dhfaįlpnain 
į labai triimpą laiką 

,u? dyką^ >z
GLOBĖ BARBĖK SUHČOL 

J. šmulkštis, 
439 — 3rd Avė.,, Pittsburgh, Pa.

___

Dabar laikas pirkti
♦ » ,

Lietuvių Darbininkų Ka-

KAINA 25 CENTAI

Jame telpa naudingiausios žinios, patarimai darbinin
kams, visokios informacijos ir daugybė įvairių paveikslų.

Pirk šiandiena—nesigailėsi. Siųsk 25c. krašos ženkleliais 
ir po 2-3 dienų gausi tą milžinišką Kalendorių.

Nepraleisk nei vienos dienos be L. D. Kalendoriaus. '
Atsimink, kad jis bus tau per visus metus geriausias 

draugas ir patarėjas.
Galima gauti pas agentus ir

“DARBININKO” KNYGYNE,
242 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

W 1
OESO

TURTAS VIRŠ $125,000.00

Apsidraudusiems nariams išmoka:
Į PAŠALPOS- POMIRTINES:
\ $3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00 $150.00, $250.00, $500.00,

savaitėje. $750.00 ir $1000.00. .

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

Mėnesinės duoklės sulyg metų laike įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

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

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

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėje 
Amerikos lietuvių kolionįjose.

Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira- 
. šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A 

kuopos dar nėra, pasistengk, kacbten ją šutvė* 
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cęnt 
ro Raštininką adresu:

P. MULEVIČIUS
458 GRAND ST, Sla. W, BROOKLYN, iV

/
20 Wlnfield St., So. Boston, Mass. 

___— Jonas Gllneskls,
282 Silver Str., So. Boston, Mass,

45 Vale St., So. Baston, Mąss. 
*. RAŠT, — Povilas Petrauskas, 
280 Plfth St., So. Boston, Mass.

3>iuxviijo.— zi_ii.il icjua i.uuiuaunuJ, 
16 Witrfield St., So. Boston, Mass.
y,ixu>l uuuao, 
145 Silvet St., So. Boston.

Sekantis susirinkimas bus kovo 
17 d.

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedSldlenJ kiekvieno mėnesio 
3f:3O vai. po pietų Bažnytinėje Salėje, 

So. Boston, Mas. . Draugyste tu
ri narių apie 500 abiejų lyčių, nuo 16 
iki 45 metų. Paželpos Išmoka | savai
te: vyrams po $7.00, moterims $3.50; 
pomirtinės narui draugyste išmoka 
$150.00, o dabar jau nariai svarsto kad 
butų $200.00. Vlršminčta draugystė y- 
ra viena iš didžiausių ir teisingiausia 
aprūpina savo narius^

COSMOPOLITAN
CARMENT 

CORPORATION.
Didžiausia Lietu
vių Korporacija 
Brockton, Mass.

Mūsų Kdrpora 
ei jęs narys St. 
Reikauskas Board 
Direktorių yra į- 
galiotas rinkti reinkotų orderius 
ir pardavinėti Šerus. Šerų kaina 
$10.00. Esant reikalui kreipkitės :

COSMOPOLITAN GARMENT 
CORPORATION,

95 Spark St., - Brockton, Mass.

NUSIPIRK MOSTIES. 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdirba. 
Menthęlatūm Co. ‘ Prieš eisiant 
gult ištepk veidą moačia per keli* 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU, Toji moi- 
tis išima plėtmus raudonus, juor 
dus arba šlakus ir prašalina viao^ 
kiua ąpuogus nuo veido. Pįpigu* 
gali siųsti ir stampomist

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

tošino val.į Tęrvidonių kaimo. At
siliepkite šiuo adresu: GorodSmo- Columbia saįėje, St. Clair, Pa. 
lensk, Bitebskoe šosse No. ‘^132, SUBATOS vak., kovo 2 d., Mai- 
Zavod M-va “Vilija,” Joęifu Ve- nierių Salėje,’ Minersvilje, Pa.

' 1 NEDĖLIOS vak., ’koVo 3 d.
Girardville Ope$a Uouse, Girafd- 
ville, Pa.

UTARNINKO ir SEREDOS va- 
karai^ kovo 5 ir 6 dd., Czaikovs- 
kio salėje, Gilberton, Pa.

Kurie pageidautumėte surengti 
vakarus, kreipkitės į mane antra
šu". 145 Soi Meade Str.,' Wilkes 
Barre, Pa. .A. S. Račiūnas.

PARSIDUODA RAKAN- 
;PAI>(foniiture) visai pigiai. 
Noriųtiejij pirkti, kreipktės 
šiūO'adresų: ' '
į . . v.C.1: Tamulionis,

136 6-tli sty So. Boston, Mass.
—--o---------a

Paieškai! savo brolio PRANCIŠ
KAUS TRUŠKAUSKIO, paeinan- 

1 Čio iš Kauno gub., Raseinių pav, 
ir pararpijoš, Kulkių kaimo. Du 
metai jjžfeąi girdėjau, kad gyve- 
.no^^outh Chicagoje. Atsišaukite 
jis .pašte ar:kas žinote apie jį mel- 
dįūuiman pranešti, aš būsiu labai 
dėkinga. ' i

ZOFIJA TRUŠKAUSKAITĖ,
1331. S. Park avė, Waūkegan, UI. |IUETUVIS FOTOGRAFAS. 

' IĮ Ar turį savo ^djdęlįpayeikslą?
Paieškau STASJO KIMBR iš I tuzino

Lietuvos Kauno gub., Raseiniij I kablnSt Ir gausi vienų dideli a?- 
pav., Girkalnio par.; pirmiau gy- ^tiSkal padarytą paveikslą visai 

nv - rr .............. I dovanai.veųo Chicagoje. Kas apie ji žino, | Taipgi norintis mokytis to ama- 
ar jis pats, meldžiu atsišaukti šiuo I t0 gali atsisaukt!: 
adresu: - Į IĮ J. J. DRIZA,

MIKOLAS SAUNORUS, ||| 500 8o^nd8t‘> PMladelpMa, Pa. 

4766 Melrose st.r Philadelphia, Pa. Į

I
Tel. Šo. Bo»ton 270

DR. JOHNJIacDONNELL, H. D. 
Galinti?ii^Mįįieti ir littuvhnM.

Ofiso valandos: 
Ryt lis iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston. ■

L, D. KALENDORIUS 
DYKAI.

Jeigu nori gauti Lietuvių 
Darbininkų Kalendorių 1918 
m. jiykai, tai nieko nelaukda
mas siųsk $3.00 už prenumera
tą “Darbininko*’ ir gausi. tą 
didelę dovaną dykai.

y

Dr. Ignotas Slankos I 

1210 S.firoadSt., Philadelphia, Pa.l 
PhystdanandSurgeon (lietuvis gydy-B 
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos! 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy. H 
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. ■ 
Ofiso valandos: 9-11 rito. 24 po piet. 7-9 fl 
vakaro. Nedelioms; 9-11 rito l-4popiet. B 

ss

] Bei! t-^one, Dickinaon 8995 M. H

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS 
Ofiso adyno* Gydo vl«okla» Jigaa
1-8 P. M. 7-0 P.M. Prikirti Akinio*.

419 Boylston St., Boston, Miss.

Nadąilotnla 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vakar*.

z PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY-f
469 Broadwty,So. Bort®n,Maw.

PRIEDOECHESTEH ST.

Valandoa 
nuo 9 va), ryt* 
iki 8 vai. vakare.

Dr. Paul J. Jakmauh
^Jakimavičius)

Priėmimo valandoa: *
Nuo 2 iki 8 po piet. Nuo 7 iki 8 vakar*

5 (T 9 EKOADVAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
Tel 602 S. B.

Kreivis PETRAS JONAS BA- 
kiNAUSKAS iš Kauno gub., Uk- I 
mergės pav., Subačiaus parapijos] 
ieško savo likrą brolių Ameriko
je, Jono ir Kazimiero Baranauskų. 
Galima * atsišaukti šiuo adresu : 
Diestvujuščają armija Upravle- | 
nie 1 Kavkazskoj. strielkovoj ar- 
tileričeskoj brigady 126 p. p. kon
tora Petru Ivanoviču Baranovsko-
mu.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Aušros Vartų M., D. Dr-jos 

nariams.
Nariai, kurie dar neprisiuntė- 

te savo adreso, tai tuojaus pri- 
siųskite, nes kitaip negausite or
gano “Darbininko.”

Taip-gi visi tie, kurie negauna
te organo reguleriai praneškite 
man savo adresą ir aš pasirūpin
siu pataisyti.

I SERGANTI |

t VYRAI IR MOTERIS | 
EIKITE PAS MANE! 4

T t 
y t 
t 
T 
T t 
T t 
t 
T t 
i

U-—
Viena ypata sudėjo į mano ran

kas labai svarbius dokumentus, 
kurie paliečia p. Jyozą Kurapką 
iš Suvalkų gub., Kalvarijos aps
kričio, Krokeląukio valsčiaus ir 
miestelio. Pirm 18-os metų p. J. 
Kurapka gyveno mieste Dubois, 
III. Jis- pats, ar kas kitas malonės 
kuo^reičiausia pranešti. Už pra
nešimą paskirta $10.00’dovanų.

KUN. J. RAŠTUTIS,
103 Spr. Garden str., Eašton, Pa.

(362)

KAZ. VALAVIČIUS, belaisvis 
Vokėje, liog. Frankfurtas ant 
Maino, ieško Juozo Valaičio, jo 
antrašas buvo: Morgan, Pa. Alį. 
Ca. Box 552,.

AUŠROS V. M. D. DRAUGYS
TĖS VALDYBOS ADRESAI.

Pirm. — Jonas P. Andriliunas, 
20 Pine St., Athol, Mass. 
Draugystės Box 191.

Vice-pirm. — Rapolas Gaižiūnas, 
25 Essex St., Athol, Mass.

Prot. rašt. — Juozas Aidikonis, 
20 Pine Str., Athol, Mass.

-Fin. Rašt. — Vladas Matulis, 
387 South St., Athol, Mass.

Trečias Rašt. — St. Vidugiris, 
20 Pine St., Athol, Mass.

Kasierius —- Petras PuŠeius,
34 Pine St., Athol, Mass. 

Kasos globėjai:—
Antanas Andriliunas,

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

' . Charles PI., ,Atrol, Mass. 
Stanislovas Vidugiris,

20 Pine Str., Athol, Mass,.# *

T 
T t 
♦į*
♦X* 
<♦

Su bent kokia chro.Uška, nervų arba šiaip kokia Ugų, kuri reika- 
lauja specialisto patarnavimo.

♦X* IEŠKOKITE PAGELIOS TEN, KUR GALĖSITE JA • SURASTI.
If 
T
Y 
t 
t 
T t 
t 
❖ 
■t

Y
sites. Geras

^ fiziškų stovj Ir padfie Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas ilgei'- 
♦i>t>ės Jus nuo kančių Ir kitur negero gydymo. Ik
& Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 

medikallški Ir elektriški. Naujausi ir geriausi prletaisaL Viskas JT 
Jkkas geriausia sergantiems. V'
J AR JUS KBNOIATE. <®

Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor-
Y malto širdies mušimo, silpnų plaučių, .apsnūdimo, sunkaus jauti- A 
♦f*mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo Jk

sąnarių, ulcerlo, žaizdų, kataru, užkimimo gerklės/ nuo skaus- 
♦%mų viduriuose arba nugaroj, .gerklės skaudėjimo, apvilkta liežuvi, Y 

konstipacija, reumatizmo skausmą arba spaugų? šių Ir daug kitų v 
$ ligų, nuo kurių matosi pirmas parsergėjimas, nustoti sveikatų ir <$► 

^tvirtumų ant visados. &
Y AB gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas atsllanky- 
€♦ mas pas mane užganėdins Jus .Ir apie mano gabumus persitikrinsite,
Y kad ai pasiekiu tiek . gerų pasekmių j trumpą laiką gydy-Y 

mo. Al gydau tik tikrų priežastį ligos Ir silpnumai pranyks. Atal- V
A, minkite^ kad pasitarimas yra absoliutlžkai veltui. V
Y Atrikite pas mane tuojaus, jeigu jums reikią gydytis. UlvII-
Y kimas ligos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi Ilgai be veikimo. ą»

| Dr J. H. KENEALY | 
A 673 WASHINGTON ST. V

Antros durys nuo G*y«ty Theatre,

hington st 

arti Boyls 

ton st am 

antrų lu 

bijo

673 Was
Ofiso valan

dos: v
9 vai. ryte iki 
4 vai. po pie

tų.
Vakarais, 

nuo 6 vai. iki 
8 vaL 

Nedaliomis 
10 vai. ryte 

iki 2 po pietų, 
jeigu Jus 81a gydy- 
parodys Jums tikrą
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