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Saksonija nesivienys su 
Lietuva.

True translatlon flled wlth the post- 
mnster at Boston. Mass. on March 6, 
1918, as reąuired by the act of October 
C, 1917.

NEPRITARIA SUVIE
NIJIMUI.

London.— Kai pasklido gan
das apie tai, kad manoma pa
statyti Saksonijos princą Lie
tuvos karaliumi, tai Leipziger 
Neuste Naclirichten šitaip at
siliepė : ‘ ‘ Saksonijos gyvento
jai išgirdę tokias kalbas nusi
stebėjo ir vargu supras, kur 
valdiški rateliai mato bile ko
kį gerą—politišką ar ekonoš- 
mišką — dėl Saksonijos, jei 
Saksonijos princas taps Lietu
vos karaliumi. Kaip ten nebū
tų, bet reikia išreikšti perser
gėjimą prieš tokius politiškus 
supratimus ir prieš ugdinimą 
dinastiškų idėjų, kurios galų 
gale jau dabar atgyveno savo 
dienas. ’ ’

True translatlon filed wlththepost- 
mnster at Boston, Mass. on March 6, 
1918. as reąuired by the act of October 

6, 1917.
‘ NEPĄTVIRTYS.

London, kovo 5. — Reuterio 
telegrama iš Petrogrado pane- 
dėly.je skelbia:

“Išrodo negalimu daiktu, 
kad sovietų kongresas, šaukia
mas Maskvoje kovo 12, pritar
tų taikos sutarčiai.

BĖGA IŠ PETROGRADO.
Londono Times praneša, jog 

nesvietiškos daugybės žmonių 
apleidinėja Petrogradą. Vieni 
važiuoja užsienin, kiti į Rusi
jos gilumas.

STREIKUOS.
Naujosios Anglijos telefonis

tės skaičiuje 3.000 nutarė su
streikuoti pėtnyčioj 7 vai. iš 
ryto. Reikalauja algų pakėli
mo. Telefonistės tvirtina, kad 
kompanijos nesilaiko duoto žo
džio. Streikas apimtų šias val
stijas: Mass., N. H. ir Me.

PRASIDĖJO RINKIMŲ 
KAMPANIJA.

Anglijoj prasidėjo kampani
ja rinkimų atstovų į parlamen
tą.

Arthur Henderaon, Labor 
Party sekretorius, laikė agi- 
tatyvišką prakalbą Londone ir 
sakė, jog karė turi tęstis iki 
militarizmui bus padarytas ga
las.

Krasos sekretorius Burleson 
pradėjo propogandą už valdiš
ką valdymą telefonų Kolumbi
jos distrikte.

Chinijoj Shantungo provin
cijoj platinasi plaučių uždegi
mas.

Kieve kovoji' tarp ukrainie
čių ir bolševikų tūkstančiai 
žmonių užmušta ir ųž milijo
nus dolerių Idėdies pridaryta.

Finlandijos sostinėj ITelsing- 
forse dar tebviešpatau.ja bolše
vikai iv jie tebvarotadarybes.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Boston, Mass. on March 6, 
1918. as reąuired by the act of October 
6, 1917.

NESUTIKO.
Washington, kovo 5. — Suv.

Valstijų valdžia nesutiko, kad 
Japonija ginklu įsikištų į Ru
sijos reikalus ir užimtų Siberi- 
ją ir tam nepritars. Washing- 
tone nėra abejonės, kadi Japo
nija nori išsodinti savo kariuo
menę ant Rusijos žemės, bet 
Amerikos valdžia jaučia, jog 
būtų prieštaravimas savo pir
miau apreikštiems karės tiks
lams. Kad Amerika tam Ja
ponijos žygiui pritartų tai A- 
merikai turi būti žinoma, jog i 
tam žygiui pati- Rusija prita
ria. I

imu ii>*h

True translatlon filed \vith the iw»su 
master at Boston, Mass. on March 6, 
1918, as reąuired bv the aet of October 
6, 1917.
KĄ PASAKĖ RUMUNIJAI.

Washington, kovo 5. — Val
stybės departamentas gavo ži
nią, jog Austrijos užsienio rei
kalų ministeris Czernin pasa
kė Rumunijos premierui taikos 
derybose, kurios dabar veda
mos, kad jei Rumunija nenusi
leis, tai bus visai sutriuškim 
ta. Jei-gi ji atsižadės Dobru- 
džos ir sutiks perdirbti kitus 
rubežius, tai ji bus gal palik
ta neprigulmybėje ir paliks da
bartinę dinastiją.

BOMBARDAVO PETRO
GRADĄ.

Vokiečių lakūnai skraidė Pe
trogrado padangėse ir įvairio
se miesto dalyse metė bombas. 
Trys tapo užmušti, o penki su
žeisti.

Pulk. Roosevelt apleido New 
Yorke hospitalj. Jam buvo da
ryta operacija.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Boston, Mass. on March 6, 
1918, as reąuired by the act of October 
0, 1917.

MAHANOY, CITY, PA.
Panedėlio vak., vas. 25 d. 

buvo rodomi p. Račiūno nauji 
judomi paveikslai iš karės lau
ko, Rusijos revoliucijos ir tt. 
Paveikslai yra žingeidūs. Y- 
patingai graudu darosi matyti 
kaip revoliucijos laike lydi 
virš 400 užmuštų žmonių. Ka
rės paveikslai, daugiausia iš 
Rusijos fronto ir yra interesin
gi. Visi buvo užganėdinti.

Žmonių buvo atsilankę per
daug. Daugybė grįžo atgal ne
gavę vietos. Buvo virš 700 y- 
patų. Viskas išėjo gerai.

Buvęs.

GREIT ĮSIKIŠ.
Washington, kovo 4. — Čia 

manoma, jog netrukus Japo
nija pradės karinius veikimus 
rytinėj Siberijoj, idant ten už
bėgti kelią vokiečių intekmei 
ir idant išgelbėti Vladivostoke 
karinius sandėlius.

Suvienytos Valstijos dar ne
išreiškė savo nuomonės apie šį
pienuojamą žygį, bet diploma
tiniuose ratiliuose sakoma, jog 
.Japonija pradės veikimą stai
ga, idant aplinkybėms painio- 
jantis, nepablogėtų dalykai. O 

j visokie tame reikale klausimai 
avo pik-1 tuomet turės* Amerikos ir tal

kininkų vėliau išrišti.
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Pasirašė po taika.
Rusija atsižadėjo daug žemių.

True translatlon filed wlth the post- 
mnster at Boston, Mass. on March 6, 
1918, as reąuired by the act of October 
6, 1917.
DŽIAUGSMAS DĖL TAIKOS

London, kovo 4. — Šį vaka
rą Berline varpai gaudžia ir 
vėliavos plaujuoja parodymui 
džiaugsmo dėl įvykusios tai
kos tarp Vokietijos ir Rusijos. 
Tuo tarpu Austro-vengrų ka
riuomenė tebveda kovą prieš 
bolševikus.

Šiandie oficialiai patvirtinta 
Berline ir Petrograde žinia a- 
pie tai, kad Lietuviškoj Bras
toj pasirašyta po talkos sutar
tim ir kad kariniai veikimai 
pertraukti. O Viennoj oficia
liai paskelbta, kad Podolijoj 
austrai pasivarė pirmyn ir kad 
paėmė 770 rusų armotų.

Džiaugsmas Berline.
Berlino laikraščiai šaukia, 

jog Vokietija rytiniame fronte 
sutiko giliukį. Ant rytojaus 
bus mokyklos uždarytos, idant 
vaikai galėtų dalyvauti ben
drame apvaikščiojime ir džiau
gsme.

Po visą miestą iškabinėta ši
tokie plakatai su kaizerio šito
kia telegrama von Hertlingui, 
kanclieriui:

“Vokietijos kardas, varto
jamas didžių karvedžių, atnešė 
laiką su Rusija. Su didžiu 
dėkingumu Dievui. Kurs vi
suomet buvo su mumis, aš su 
didžiu džiaugsmu žiūriu į ma
no armijos nuoveikalius ir į 
didelį tvirtumą mano žmonių.
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Kultūra išgelbėta.
Ypatingai esu patenkintas, 

jog Vokietijos žmonių kraujas 
ir kultūra tapo išgelbėti. Pri
imk mano širdingą ačiū už jū
sų ištikimą ir tvirtą sąveiks- 
mą didžiame darbe.”

Leipzigo laikraštis Neueste 
Nachrichten skelbia žinią iš 
Berlino, pranešdamas, būk 
taikos derybos su Serbija ir 
Černogorija už keleto savaičių 
prasidės, nes juodvi, kaip ir 
Rumunija nekariauja ir turi 
pasirašyti po sutartimis.

Krylenko, vyriausysis bolše
vikų armijos vadas, išsiunti
nėjo įsakymus savo kariniam 
štabui Mohileve sustabdyti ka
rinius veikimus. Taip oficia
liai pranešama iš Petrogrado. 
Bet rusų kariuomenei įsakyta 
būti savo pozicijose.

K»ip pranešama, tai vokie
čiai buvo tik už 85 mylių nuo 
Petrogrado, kuomet pasirašy
mas po taika sustabdė tolimes
nį besivarymą.

Padaryta daugiau sutarčių.
Kaip iš Lietuviškos Brastos 

per Vienną pranešama, tai be 
taikos sutarties dar padaryta 
daugiau sutarčių.

Yra tikima, kad vokiečiai 
ir toliau užiminės Ukrainą ir 
Finlandi.ją. Pasiliko sau kuo
sas rankas visose provincijose 
išskiriant pačią Rusiją.

Premjeras Lenin ir Trocki 
išleido pranešimą, jog bolševi
kų delegacija su taikos sutar
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tim su Vokietija grįžta Petro- 
gradian, kur išlygos bus pas
kelbtos tuoj.

Sutarties patvirtinimas bus 
ketverge, bet galutinas jos 
priėmimas bus visuotiname 
darbininkų, sodiečių ir kazo
kų tarybų suvažiavime, įvyk
siančiame kovo 12 d. Maskvo
je.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Boston, Mass. on March 6, 
1918, as reąuired by the act of October 
0, 1917.

KAIKURIE TAIKOS 
PUNKTAI.

Amsterdam, kovo 5. — Ru
sija ir Centralės valstybės tai
kos derybose Lietuviškoj Bra
stoj, sutarė, kad karė tarpe 
tų šalių pasibaigia, taip skel
bia teelgrama iš Berlino.

Sutarties trečiame paragrafe 
sakoma, kad provincijos į va
karus nuo paženklyto rube- 
žiaus, kas su visomis smulk
menomis vėliau bus išdirbta, 
dar ir seniau prigulėję Rusijai 
dabar nebus po jokia obligaci
ja Rusijai. Bet Vokietija ir 
Austrija sutartyje su vietos 
gyventojais išris jų likimą. To
kiu būdu Vokietija užtikrino 
sau viešpatavimą užkariautose 
žemėse. Ketvirtame punkte ei
nasi apie lai kad rusai turi už-

True translatlon flled with the post- 
master at Boston, Mass. on Mareli 6, 
1918, as reąuired by the act of October 
6, 1917.

LIETUVIŲ KAREIVIŲ 
TELEGRAMA PREZ. 

WILS0NUI.
Camp Dix’o, N. J. Lietuvių 

Kareivių Literatūriška dr-ja 
pasiuntė šitokią telegramą 
prez. AVilsonui:
Prezidentui Wilsonui,

Washington, D. C.
Mes, 62 nariu Lietuvių Li

teratūriškos dr-jos, kareivių 
Camp Dix, išreiškiame jums 
savo giliausią dėkingumą už 
jūsų išreikštus principus pra
nešime vas. 11. Mes esame pa- 
gatavi paguldyti savo galvas 
už įvykinimą tų prakilnių prin
cipų. Būdami pilniausiai lo- 
jališki šiai šaliai, kuria mes su 
pasididžiavimu vadiname savo į 
ir būdami labai dėkingi jums, 
mūsų prezidente už visa tai,) 
ką suteikei mūsų žmonėms 
Čia, mes taip-gi trokštame ma
tyti savitą Lietuvą su jai pri
gulinčiomis teisėmis. Mūsų 
žmonės čia iš visų pajėgų pa
siaukuoja dcl įgijimo to viso 
prie ko, jūs kaipo mūsų va
das, varotčs. Trokštame, kadi 
taika įvyktų ant principų, ku
riuos jūs išdėstėte.
' Prez. Jonas Jotautas. 

Sekr. Vilius Vaškevičius.
Toji rezoliucija buvo laikra

štyje “Trench & Camp” vas. 
21.

i ------o------

SUPIRKINĖJA PLATINĄ.
Platina yra labai brangus 

metalas ir jo daugiausia buvo 
iškasama Rusijoj. Jis labai 
reikalingas įvairiuose darbuo
se. Tai dabar vokiečiai Rusi
joj labai skubiai supirkinėja 
tą metalą ir moka didžiausias 
kainas. Vokiečiams rūpi, kad 
to svarbaus metalo negautų 
talkininkai. Suvienytose Val
stijose ikišiol būdavo iškasa
ma tik 750 uncijų per metus.

rainos gyventojų respublika ir 
pripažinti sutartį padarytą 
Ukrainos su teutonais ir jų 
draugais. Rusija ir Raudono
ji Gvardija tuoj, turi atsitrauk
ti iš Ukrainos. Rusija liausis 
varius agitaciją arba propa
gandą prieš Ukrainos valdžią, 
gyventojus arba jų įstaigas.

Estonijos ir Livonijos Rusi
ja ir-gi turi atsižadėti ir ati
traukti iš ten Raudonąją Gvar
diją.

BOSTONO IR APIELINKIŲ KATALIKIŠKŲ 
DR-JŲ DELEGATAMS IR VEIKĖJAMS.
So. Bostono A. L. R. K. Federacijos Komiteto 

laikytame susirinkime vasario 26 d nutarta vienbal
siai šaukti susivažiavimas ant kovo 10 d. š. in. Su
sivažiavimo tikslas: bus apkalbėta koplačiausia apie 
Lietuvių Visuotiną Seimą ir abelni mūsij Tautos rei
kalai.

Į susivažiavimą kviečiami visi išrinkti delega
tai nuo katalikškų dr-jų j Lietuvių Visuotiną Sei
mą New-Yorkan ir visi mūsų veikėjai.

Į susivažiavimą bus priimami tik katalikiškų 
draugijų bei kuopų atstovai.

Susivažiavimas įvyks So. Bostone, šv. Petro 
Lietuvių Bažnytinėje Salėje ant Penktos gat., lygiai 
2 vai. po pietų.

Prašome nesi vėlini i, nes pradėsimo ant paskir
to laiko.

A. L. R. K. Federacijos K-to VALDYBA

True translatlon flled wlth the post- 
master at Boston, Mass. on March C, 
1918, as reąuired by the act of October 
G, 1917.
NUSKANDINUS 35 LAIVŲ.

Berlin, vas. 27. — Iš Pacifi- 
ko sugrįžo Vokietijos laivas 
Wolf, kurs užpuldinėjo talki
ninkų laivus. Šiandie oficialiai 
paskelbta, jog jis nuskandino 
35 laivų.

Kaikurie nuskandinti laivai 
gabeno Anglijos kareivius. 
Todėl tie nuskandinimai buvo 
surišti su gyvasčių nuostoliais.

NUOSTOLIAI DĖL 
GAISRŲ.

Per pereitus 1917 metus Suv. 
Valstijose nuostolių dėl gaisrų 
buvo už $230.000.000. Tai bu
vo didžiausi nuostoliai Ameri
kos istorijoj išskiriant 1906 
metus, kuomet buvo ištikęs že
mės drebėjimas San Franciseo 
ir padarė didžius gaisrus.

Pereitais metais dėlto buvo 
daug dėl gaisrų nuostolių, kad 
buvo visokių padegimų.

SMULKMENOS.
Anglija užgrobė vokiečių lai

vą Deuesseldorf Norvegijos 
pakraštyje. Norvegija-užpro- 
testavo, nes pagal tarptauti
nas teises nevalia buvo to da
ryti.

Argentina padarė pirklybi- 
nę sutartį su talkininkais. Su
tartis prielanki talkininkams.

Kai prasidėjo kalbos apie 
Japonijos įsikišimą į Rusijos 
reikalus, tai bolševikai ėmė 
griauti geležinkelio tiltus ryti
nėj Siberijoj.

Į Harbiną subėgo daug tur
tuolių iš bolševikij apvaldytų 
vietų.

Siberijos geležinkeliu eina 
tik vienas pasažierinis trauki
nis savaitėje.

Austrijos karinė valdžia ke
tina paleisti namo tuos Italijos 
nelaisvius, kurie yra džiova 
apsirgę.

Francijoj mieste Havre tu
rėjo suvažiavimą Belgijos Lai
sva Krikščionių Darbo Unija. 
Pripažino, jog dabartinė karė 
nėra klesų, o tautų karė.

Rusijos bolševikų valdžia 
pripažino, kad reikėjo paklau
syti Lenino patarimo priimti 
vokiečių taikos išlygas Lietu
vių Brastoj.
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ŠAUNIAI ATKIRTO SOCI- 
JALISTAMS.

Chicagos socijalistų laikraš
tis “Naujienos” pastaraisiais 
laikais tiesiog šėlti pradėjo ant 
katalikų. Šmeižtais ir pra
vardžiavimais apipylė katali
kų visuomenės veikėjus, trok
štančius Lietuvai neprigulmy- 
bėsirtojė srytyje uoliai dir
bančius; prieš šaukiamąjį A- 
merikos Lietuvių Seimų ragus 
atstatė , ir viekų,kas yra ne so- 
cijalistiška purvais drapsto. 
Pagalinus kibo į “Draugų” ir 
cicilikiškai prieš lietuvių kata
likų dienraštį išsikoliojo, pri- 
mesdamos jam kaizierizmų, 
monarchizmų ir kitus nebūtus 

daiktus. Bet čia ‘ ‘ Naujienų ’ ’ 
reduktorius priėjo liepto galų. 
Socijalistiškas dąlgis pataikė 
į kietų neįkandamų katalikiš
kų uolų ir į šipulius subirėjo. 
Į visus “Naujienų” užmetimus 
“Draugas” štai kaip atsako:

Tas melagių dėde — tai, 
“Naujienų” redaktorius. 
Jis pasirodo esąs labai gabus 
mokinys to senio prancūzų 
bedievio, visų bedievių tėvo 
Voltaire’o, kursai savo pase
kėjus mokino: šmeižkite, me
luokite — iš to vis kas nors 
pasiliks.

Taip ir “Naujienos” el
giasi.

Primelavo apie Vilniaus

seimą, apšmeižia vyskupą 
Karevičių; šmeižia ameri
kiečius seimo rengėjus, 
dabar gi suskato šmeižti 
“Draugą?”

1) Girdi,.“Draugas” giriąs 
kaizierio politiką. “Drau
gas” tik gynė vyskupo Ka
revičiaus gerą vardą nuo ci
cilikų šmeižtų.

Supraskime cicilikų dorą. 
Kada vyskupas Karevičius 
reikalauja iš vokiečių val
džios paduodamas jiems viltį 
(savo vien vardu), jog Lietu
va remsis (would lean) labiau 
Vokietija, negu Rusija^-tai 
jis, anot cicilikų — kaizierio 
bernas, tautos'išdavikas.

Kada Leninas ir Trockis, 
cicilikų sėbrai, jau atidavė 
kaizieriui Lietuvą ir didelį 
šmotą Rusijos—jie neišdavi- 
kai, jie mylimiausi broliai. 
Ar-gi ne išgamos tie mūsų ci
cilikai!

2) “Naujienos” sako, kad 
mes stovime už Vokietiją. 
Biauri melagystė. Mes stovi
me prieš militarišką* Vokieti, 
ją, prieš bolševikišką Rusiją, 
prieš endekišką Lenkiją, 
prieš mūsų cicilikus, prieš 
“Naujienas,” prieš visus me
lagius ir melagių perėtojus. 
tojus.

3) “Naujienos” sako, kad 
“Draugas” piešia “Vokieti
ją, kaipo “artimiausį,” 
“šviesiausi” ir “tvarkiausi” 
Lietuvos prietelių. Vėl biau
ri melagystė. “Draugas” sa
kė, kad, norėdamas iš kai
mynų ko nors mokinties, vo-

DARBININKAS.

kiečių neaplenksi: jie arty- 
miausi (kaipo kaimynai, o ne 
širdies artimumu—supraskite 
gi cicilikai), jie stipriausi, 
šviesūs, tvarkingi, bet nie
kur nebuvo minėta apie jokią 
prietelystę. Mokinties gali
me ir iš priešininko. Iš Vo
kietijos mes, žinoma, dau
giau galėsime pasimokinti, 
negu iš Rusijos.

4) “Draugas,” anot “Nau
jienų” esąs monarchistų ap- 

‘ gynėju. Gerai, kad dar ne
pasakė—šalininku. Tad klau
sykite, cicilikai: “Draugas” 
yra šalmiukas demokratinės 
respublikos. Bet kada jūs 
norėsite iškarti viuss mo- 
narchizmo šalininkus — tai 
“Draugas” paduos sumany
mą, kad jus į cypę visus su- 
kimsus.

Dabar matote, “Naujienų” 
redaktoriaus “teisingumą” ir 
jo sielos “skaistumą.”

Čia paduodame tik svarbes
nius “Draugo” atsakymo į 
“Naujienų” šmeižtus punktus. 
“Darbininko” skaitytojai iš tų 
citatų aiškiai pamatys kas per 
paukštis yra tos Chicagos soci- 
jAlistų “Naujienos” ir koks 
vardas to laikraščio redakto
riui tinka.

Amerikos lietuvių skaitan
čioji ir veikiančioji visuomenė 
žino, kad katalikų spauda pir
miausia Lietuvos neprigulmy- 
bės klausimus iškėlė ir stojo už 
demokratiškų Lietuvoje tvar
kų. Katalikų veikėjai toje sry
tyje ir veikia ir dar griežtai 
reikalauja, kad laisva Lietuva 

būti) krikščionių demokratų i- 
dealų įsikūnijimu.

Lietuvių krikščionių demo
kratų partijos darbininkai, ku
rių atstovu Amerikoje yra 
“Darbininkas” prie to visa 
dar pabriežia, kad Lietuva bū
tų darbininkiška, nes lietuviai 
darbininkai yra lietuvių tautos 
didžiuma ir tik jie galės nu
sverti tinkamai Lietuvos liki
mų.

Pasitraukite iš lietuvių dar
bininkų — krikščionių demo
kratų kelio visi socijalistų 
apuokai ir užleiskite vietų tik- 
rąjai pažangai ir apšvietai, 
kurią neša Lietuvai gryva lie
tuvių demokratija — krikščio
nys demokratai ir tos partijos 
darbininkai.

Ateitis mūsų.

BALTIMORE, MD.
Vasario 25 d. įvyko parapi

jos susirinkimas dėl rinkimo 
atstovų į politiškų seimų New 
Yorke, išrinkta trys atstovai 
ir perskaityta Chicagos Liet. 
Katalikų Dr-jų Atstovų Pro
testas buvęs “Drauge” 42 No. 
Visi karštai pritarė tam pro
testui prieš socijalistų laik
raštį “Naujienas,” kur buvo 
apšmeižtas Šv. Tėvas-ir mūsų 
gerb. Kunigai. Baltimorie- 
čiai su pasibiaurėjimu užpro
testavo prieš “Naujienų” vi- 
suomeniečio raštpalaikį ir ry
žosi su didžiu uolumu platinti 
katalikiškų spaudų. Po tam 
įvyko Tautos Fondo skyriaus 
mitingas, senasis rašt. J. Pau- 
tienius atskaitų atidavė. Pa

sirodė da $52.50 pas senų iž
dininkų kų pats Sekevičius 
pripažino.

Pirmininkas pranešė, kad 
Šv. Kazimiero diena bus 3-eia 
Kovo, prakalbos bus 3:30 vai. 
po pietų. Mėnesinių dabar 
sumokėta $25.15, tai viso $77.- 
65 c. Bet dar yra bilų nemo
kėtų. Kaip matyt mums rei
kės pasiskubint su aukomis, 
nes labai maža guma pinigų, 
o čia Lietuva ant krašto pra
žūties ir paliokai deda visas 
pastangas, kad mūsų Tėvynę 
pasisavinus, o mes taip mažai 
aukų sudėję turim. Gi be 
pinigų negalim’a atsispirk prieš 
priešus. Tai-gi sukruskime. 
Tautos Fondo skyriaus rašt. 
su ižd. priima kas nedėlia tuoj 
po sumai Šv. Alfonso svetai
nės pirmam kambaryj. Ger
biamieji malonėkite kas savai
te nors kiek aukuoti.

Buvo L.D.S. kuopos susi
rinkimas, kur tapo vienas at
stovas išrinktas p. T. Bernotai- 
tis. Labai gražus buvo su
sirinkimas,nes p. J. Bučnis 
skaitė iš socijoliogijos ir aiš
kino apie pinigus, kaip jie 
vartojasi pasaulyje. Labai į- 
domiai nariai klausėsi. Mums 
labai smagu, kad jaunas 
moksleivis supranta darbinin
kų padėjimų, negana kad; jis 
prisirašė prie mūsų kuopos, 
bet mums teikia žinių apie e- 
konomiškus dalykus.

J. Karalius.

Dabar laikas pirkti Liet. Dar
bininkų Kalendorių 1918 m. 
Kaina 25c.

WiLKĖS BaRRIS, t»A.
Vyčiai darbuojasi, įsitaisė 

puikių svetainę teatrams lošti 
su ruiminga platforma, gerai 
apšviesta, 3 scenerijomis ir vi
si gražūs vaizdeliai. Prekia
vo apie $600.00. Sausio mėne
syje Vyčių 15 kuopa apvaik
ščiojo 4 metų sukaktuves.

Vyčių kuopa susidėjus su 
T. Fondo skyrium nutarė pa
rengti vakarą-prakalbas Tau
tos Fondo naudai 3 d. kovo. 
Vyčių knygynas atsidarys ne
užilgo, aukos ir pasižadėjimai 
plaukia į kasų. Taip-gi išrink
ta koMisija rinkti aukas ir dar
buotis “Vyčio” spaustuvės 
reikalais.

Bažnytinis choras gerai gy
vuoja. Sutartinai sugyvena 
tarp savęs ir su Vyčiais. Dar
buojasi, kad atmokėt skolas už 
svetainę. Vėl nutarė statytis 
muzikališkų veikalų “Sylvia,” 
taip-gi mokinasi naujas mišias 
Velykoms.

17 vasario Wilkes Barrių a- 
pielinkės lietuviai turėjo pro
gų išgirst gražias prakalbas. 
Daug įvairių kalbėtojų lietu
vių ir amerikonų Žadino prie 
patrijotizmo ir buvo išnešta 
rezoliucija ir pasiųsta į Wa- 
shingtoną, reikalaujant Lietu
vai neprigulmybės. Ir visi su
sirinkusieji nutarė remti New 
Yorko seimų (išskyrus 4 cici
likus, kurie visam kas ne jų 
priešingi).

Žmonių buvo apie 800.
Pittstdno ir Wilkes-Barrių 

bažnytiniai chorai sudainavo 
daug gražių dainelių.

D—us.

Seiman besirengiant.
[ varytas iš Prancūzijos ir nusi- 
I kraustė Rusijon.

Mūsų socijalistai taip smar
kiai ir taip neatsargiai palinko 
vokiečių pusėn, kad savo cent
re ėmė kurstyti žmones, kad; 
neitų kariuomenėn Amerikoje, 
kuomet Amerika stojo karėn 
su vokiečiais.

Ta jųjų agitacija su visa 
“Kova” pakliuvo į rankas A- 
merikos valdžios, “socijalis
tų” vadai vieni gavo bėgti, ki
ti slapstosi, kiti areštuoti, o 
visi jų bendrai užsitraukė A- 
merikos valdžios skaudžių ne
malonę, grūmojančių bankru- 
tu visam mūsų socijalistų biz
niui ir dvasiškam ir kūniškam! 
Socijalistams reikėjo progos 
pataisyti savo vardų prieš A- 
merikos valdžių. Visuotinas 
lietuvių Seimas duoda jiems 
tam geros progos ir jie jųja i- 
ma naudotis.

Kuomet New Yorke žadama 
kelti klausimų Lietuvos laisvės 
sulig Amerikos prezidento ma
žųjų tautų laisvės principais, 
ir reikalauti absoliutiškos Lie
tuvai politiškos neprigulmy
bės,socijalistai ėmė skelbti, kad 
tai tame seime norima perduo
ti Lietuvų vokiečiams, kad-čia 
einama iš vien su kaizeriu, 
kad tų neprigulmybę kaizieris 
duoda ir t. t. Trumpai sa
kant, socijalistai no^ prie tos 
progos suversti savo kaizie
rizmų ant kitų, ir tai ant tokių, 
kurie su kaizieriu nieko bend
ro nenor turėti ir dėl to važiuo
ja į seimų, kad nuo kaizerio 
globos imti liuosuoti Lietuvos 
laisvę, kad jų daryti neprigul
minga ir nuo. paties, kaizierio, 
kurio politikų varo patys soci
jalistai.

Mūsų socijalistai mato, kad 
visuomenė supranta kas kai
zieriui pardavė Lietuvų! Šian
diena žinome visi, kad Lietuva 
pakliuvo į kaizierio rankas 
mūsų socijalistų sėbrų ir drau
gų dėkai. Mūsų socijalistų bu
vo renkami pinigai tam, fota- 
ris mūsų šalį vokiečiams su
kišo. Kad tų Judos dėmę nuo 
savęs nuvalyti, kad tuo par
davimu nesusitepusiais pasi
rodyti akyse mūsų žmonių, 
lietuvių akyse, socijalistai ke
lia liarmą, veidmainingai šau
kia; nevažiuokite seiman—te
nai Lietuvų kaizieriui parduo
tuvę buvo perleidę. Socijalis
tai savo veikimu Rusijoj, per
duodami kaizieriu nevaliai at- 
skiras tautas ir šalis, sustipri

SOCIJALISTAI PRAPLHTRPO.
(Žiūrėk Darbininke No. 23)

Beskaitant minėtų “socija
listų” pasiaiškinimų dėl ko 
jie nedalyvauja seime š. kovo 
13-14 dd-kįla mintis, kokiems 
galams tų visų jie rašo, kam ta 
visa mizerna jų komedija, kam 
trukšmingas po jų laikraščius 
inkalbinėjimas žmonėms—dar
bininkams, kad seiman neva
žiuoti, kad prieš jį protestuo
tų, kad reikalaujama seime 
Lietuvos laisvei priešintus, 
kad net prieš amerikonus jos 
šalininkus dergtų ir kaltintų! 
Kam to vįso socijalistams rei
kia!

Lengviai kiekvienas į tų 
klausimų-atsakysime, jei grieb
sime biskutį praeitin ir tė- 
mysim, kad “socijalistams” 
užėjo tokia gadynė, kad jie nė 
patys nebežino, kaip savo fron
tų mainyti, ir su kokiu “fei- 
ųu” visuomenėje būti. Šia ga
dynė Tiso socijalizmo krizis. 
Tie patys dalykai užgulė ir 
mūsiškių vadinamųjų “socija
listų “menkių biznį.” Neper
seniai lietuvių laikraščiuose ė- 
jo ankieta, kur pasirodydavo 
balsai, kur geriau lietuviams 
pasilikti po karei, po Rusija, 
ar po Vokietija. Didžioji mū
sų visuomenės dauguma, pasi- 
biaurėdama nuožmumu vokie
čio, linko Rusijos pusėn, kad 
ir tebesant tenai Carui. Vo
kietija taip buvo ana valanda 
pasistačius, kad daugiau gero 
visų laukta iš maskolio. Tos, 
simpatijos prie maskolio at
kreipė atidų ir pačių Vokieti
jos politikierių. Lenkuose ir 
Lietuvoje vokiečiai pakeitė sa
vo kariuomenę, vieton arogan
tiškų prūsų čia atsiųsta žmo- 
niškesnius bavarus ir tt.

Tuo pat laiku Amerikoje 
mūsų ‘ ‘ socijalistų ’ ’ laikra
ščiuose ėmė pūsti vėjai simpa
tijos vokiečiams. Ėjo pastan
gos mūsų visuomenę atitraukti 
nuo Rusijos prie kaizerio. 
Taip buvo, visi atmename, so
cijalistų laikraščiai šilti kaize
riui, kadi kildavo net pama
tuoti, ar be pamatų intarimai, 
kad socijalistai dirba čia už 
kaizerio pinigus, laikydami 
jo pusę. Nežinau, kaip buvo 
ir tebėra su tais pinigais. Vi
siems gi gerai yra žinoma, kad 
socijalistai rinko kokias tai au
kas ir. jų $200 davė garsiajam 
kaizerio šalininkui Trockiui, 
kuris už kaizierizmų tapo pa- 

no vokiečius, tuo pat piktai pa
tarnaudami Amerikai. Tai-gi 
mūsų socijalistams rūpi ginti 
savo vardų ir „Amerikoje prieš 
jos visuomenę ir ^ jos valdžių. 
Dėl to tai jie—tie mūsų “soci
jalistai” savo raštais ir visokia 
agitacija kelia žmonės priešais 
Seimų, o svetimtaučiams, ypač 
Amerikonams paduoda mintį, 
kad tame seime kaizierio biz
nis kvepia, kad tenai suvažiuos 
vokiečių šalininkai, kad tikri 
Amerikonų prieteliai į tų Sei
mų nei kojos nekels. Tokiais 
tik išvedžiojimais galima išaiš
kint mūsų socijalistų keliamų 
priešseimini triukšmų.

Nesunku kiekvienam sup
rasti kiek daug pikto mūsų 
socijalistai neša Lietuvai!

Keldami protestus prieš Lie
tuvos laisvę, visiems diploma
tams, kurie yra laisvei priešin
gi, duoda progos net taikos 
kongrese užreikšti, kad Lietu
vai laisvės nereikia, nes prieš 
jųjų yra “stiprūs” protestai 
pačių lietuvių. Tie protestai 
bus, pridėsime nuo savęs, tuo
met “stiprūs” dėl to, kad mū
sų gauja socijalistų protestus 
visokius rašo vardu visuome
nės. Taigi“tos visuomenės” 
neprašytas balsas, vienų so
cijalistų paleistas ir gal pa
daryti, »kad taikos kongre
se mūsų šalies liuosybės klau
simų bus kuo užtvenkti; pačių 
neva lietuvių protestu prieš 
laisvę!..

Toliaus, mūsų socijalistų 
barnias prieš tų seimų ir ne
švari agitacija žemina mūsų 
visuomenę ir lietuvių vardų 
Amerikoje. Gyvendami liuo- 
soje Amerikoje, savo Lietuvai 
laisvės pamatus dėti seiman 
nevažiuojame. Be to, ta soci
jalistų agitacija visus lietuvius 
gali padaryti šiai šaliai neišti
kimais, o gal ir priešais ap
šaukti. Tai-gi, jei susilauksi
me savęs kaipo lietuvių perse
kiojimų ir mūsų čia nekenti- 
mo, tai jau šiandiena aišku, 
kur to viso bus priežastis ir 
kas kaltas.

Ant galo socijalistų agitaci
ja pačioje mūsų visuomenėje 
drumščia nuovokų savo Tėvy
nės laisvės, ir nuo jos atstu
mia mažiau susipratusius, pa
likdama čia platų kelių viso
kiems politiškiems - šarlata 
nams ir išnaudotojams, kurie 
greta jau esančių mūsų “soci
jalistų” gal pradėti savaip 
drumsti mūsų visuomenės min
tį ir kalti jai aukso pančius ar 
tai vakarų valdonų ar rytų pri
spaudėjų ir tautų naikintojų^ 

To viso akyvaizdoje visiems

lietuviams, pas kuriuos dora 
dar tebežydi ir Lietuvos meilė 
širdyje tebedega, reikia spūs
ties po vėliava krikščioniškos 
demokratijos darbininkų par
tijos, ir nepaisant visokių agi
tacijų, eiti prie atgijimo lais
vos ir krikščioniškos Lietuvos! 
Krikščionys darbininkai vie- 
nykimės prieš kaizerinius a- 
gentus ir socijali^tus, kąd gin
ti nuo jųjų Lietuvos laisvę ir 
garbę. , J. Žvygas.

t

Seimas - ne, vienybė!
--------------- f-------

Įvairių obalsių teko girdėti 
ir tebegirdžiama besirengiant 
visuotinan Seiman New York’e 
š. kovo 13-14! Visokeriopais 
tikslais visokių žmonių tas sei
mas laukiamas. Ypač daug bu
vo kalbėta ir tebekalbama apie 
vienybę. Po šiai dienai laisva
maniai, o su jais ir nesusipra
tę katalikai apie vienybę jei 
jau balsiai nekalba, tai seime 
jos laukia. Tos vienybės ypa
tingai pageidauja laisvama
niai. Jiems ta vienybė labai 
šiuo momentu ir reikalinga ir 
naudinga. Vienybės dainomis 
apgavę katalikus ir padarę, 
kad tos vienybės vedami, ka
talikai sutiktų su laisvama
niais pripažinti iš vieno “kas 
jūsų tai ir mūsų, kas mūsų tai 
ir jūsų, o viskas naudai ir gar
bei mūsų visų Tėvynei-Lietu- 
vai,” laisvamaniai pasipelny
tų labai daug, gi katalikams 
nieko neduotų. Ne tik ką, kad 
jie čia katalikams nieko neduo
tų, bet jie iš katalikų viską 
pasisavintų, įsimaišę jų tar
pam Šatais pagarsintų vi
sus nuopelnus, visus dar
bus, kuriuos katalikai yra nu
veikę savo visuomenės ir savo 
tėvynės labui. Neabejoju, kad 
būsimame seime laisvamaniai 
panaudos visokių priemonių 
ir visokių nepaprastų sumani- 
mų iškels prieš katalikus, kad 
juos prie vienybės patraukus 
ir inkinkius. Nežinau, kaip į 
tas jų pastangas afsilieps ka
talikai. Tą mums parodys 
laukiamas seimas. Iš jojo pa
matysime mūsų katalikų susi
pratimą. Šiandiena man aiš
ku tas, kad mes sekdami krik
ščionių demokratų obalsius, 
keliais žvilgsniais negalime dė
ties į vienybę su laisvamaniais. 
Galima su jais rasti bendrų 
dalykų ir jų nemažai visokiuo
se medegiškuose mūsų tėvynės 
reikaluose. Kalbamoji laisva
manių prasmėje vienybė tėra 
galima materialės kultūros 
darbuose ir tai toliaus nuo ru- 

bežių mūsų dvasios kultūros, 
gi nieko bendro, jokios vieny
bės su laisvamaniais negali tu
rėti krikščionys demokratai 
sielos kultūros dalykuose, idė
jos srityje, jei jie nori būti ir 
toliau ištikimi savo idealams 
ir naudingi Lietuvos reika
lams. Laisvamaniai sayo iš- 
gverimu ineša į mūsų tautinį 
gyvenimą mūsų socijalistų vi
sokias, ligas, kilstančias iš in- 
ternacijonalizmo. Daugumoje 
mūsų laisvamaniai persisunkę 
mūsų “socijalistų” dvasia, su 
jais solidarizuoja, su jais eina 
vienybėje ir net jųjų vedami 
kaip va dedasi laisvamanijos 
“sandariečiuose.” Visi čia va
dinamieji “tautininkai” — ei
na, gal to patys nesuprasdami, 
socijalistų takais. Jie ineša 
tautinio susipratimo demorali
zaciją į mūsų visuomenę, jie 
varo mūsų tautą į intemacijo- 
nalizmo ir visokio socijalizmo 
vagą. Kuomet kitose daug 
pažangesnėse šalyse, socijalis
tai virsta vis didesniais tauti
ninkais, mūsų “tautininkai” 
savo laisvamany bės dėkai ir 
nesusipratimui lengviai seka 
visokio intemacijdnalizmo a- 
gentus, kuriems pas šviesesnes 
tautas jau nėra vietos ir dar
bo. Per tai mūsų tautiniame 
gyvenime yra susidaręs nesvei
kas elementas, susidedantis iš 
kombinacijos laisvamaniškų 
‘ ‘ tautiečių ’ ’ su nustojusiais 
vardo “socijalistais.” Ta kom
binacija ėda mūsų tautą jos 
tautiškųjų idealų vystime; ant 
mūsų tautos kūno ji neša pik
tą antkretį, ir tas eina per ran
kas laisvamanijos.

Stovėdami savo tautos ir tė
vynės sargyboje krikščionys- 
demokratai (katalikai) jokios 
vienybės negali daryti su li
guistais tautos elementais; 
nuo jų reikia patiems ginties 
ir visos lietuvių tautos sveika
tingumu rūpintis.

Kad viršminėtieji laisvama
niai nėra sveika dalis ir pro- 
duktiviška mūsų tautos gyve
nime, tai tas aišku, kad ir iš 
to vien, kad jie per kelius de- 
sėtkus metų mūsų visuomenėje 
nė čia Amerikoje, nė Lietuvo
je nėra nuveikę nieko naudin
go, ką galėtumėme istorijon 
intraukti ir garbingai visiems 
minėti! Gal šiuo tuo imtų gir- 
ties pavieni laisvamaniai, bet 
visa laisvamanija krūvon su
imta su savo “idealais” lietu
viams nė naudos, bet daug 
pikto atnešė. Jei ką gero ir 
gyvo tenka pamatyti laisva- 
manijoje, tai tas visas geru
mas ir gyvumas tebeina iš ka

talikuos syvų!
Mūsų laisvamanija yra lin

kusi į protestantizmą visokio
se jojo formose. Jai nestinga 
norų ir pastangų mūsų tautoje 
pakeisti katalikų tikėjimą ir 
Bažnyčios intaką protestonų 
tikėjimu. Net, apie kuriamąjį 
seimą rašydami mūsų laisva
maniai nepraleido progos savo 
laikraščiuose parodyti savo ne
paprastą “tolerantiškumą,” 
kuriuo jie dangstosi "tikėjimo 
dalykuose, ir pakišo mintį, kad 
į seimą gali siųsti savo atsto
vus ir protestonų parapijos! 
Nežinau, kiek čia Amerikoje 
tokių parapijų turime lietuvių 
tarpe ir kiek tų jų atstovų su
sirinks seime—apie tą tur-būt 
maloniai kada pagarsins p. P. 
Norkus—gi kad apie daug jų 
mūsų- laisvamaniai sapnuoja, 
tai tas nedyvai!

Sapnuoti laisvamaniams va
lia kas jiems tinka, bet leis
ti, kad jųjų sapnai pildytųsi 
mūsų visuomenės tarpe, ne vi
suomet galima!

Lietuviams protestantizmas 
netinka. Statydami savo tau
tos gyvenimą ant demokratiz
mo pamatų, jokiu būdu nega
lime leisti savo tarpan protes
tantizmą, kuris demokratišku
mui yra labai tolimas.

Protestantizmas tai ne de
mokratų tikėjimas, ne demo
kratams nukalti jo idealai. 
Protestantizmas tai tikėjimo 
forma nukalta aristokratijai ir 
plutarchi jai (kapitalizmui). 
Dėlto tai istorijos bėgyje mes 
matome, kad protestantizmo 
šalininkais yra visur aristokra
tai, turtuoliai, kapitalizmo si- 
stemo. šalininkai, valnamaniai 
ir tt. Visa Rusijos caro biuro
kratija—tai buvo protestantiz
mo išpažintojų gauja! Kaize
rio ir visi šiandieną militariz- 
mo šalininkai, visi Prūsijos 
junkieriai—tai protestantizmo 
atkaklūs pasekėjai!.. Protes
tantizmas demokratiškumo ne
kenčia, su juo nesugyvena.

Demokratiškai Lietuvai, jei 
ji tikrai nori gyventi demokra
tijos dėsniais, protestantizmas 
yra pavojingas ir negeistinas.

Krikščionys demokratai (ka
talikai), patys būdami išpažin
tojai demokratijos obalsių jo
kiu gyvu būdu negali leisti, 
kad lietuvių tautoje demokra
tijos principai būtų slopinami, 
jokiu būdu negali vienybėn ei
ti su laisvamaniais, kurie leng
va širdimi prie bile progos sa
vo nesusipratimu tiems princi
pams duobes kasa visokiais sa
vo sapnais, svajonėmis ir raš
tais apie jas. X

Ant galo, visi gerai žinome, 
kad mūsų laisvamaniai savo 
išgverime taip toli nužengė, 
jog ėmė globoti savo tarpe vi
sokią tikybinę šarlataneriją ir 
žmonių suvedžiojimą. Visokių 
nezaležninkų istorijos akyvai > 
parodo prie kokio dvasios^ir 
tautinių idealų bankruto priė
jo mūsų laisvamaniai. Juk 
visi tie nezaležninkai ir žmo
gaus dvasios monelnikai atsi
rado ir susisuko laisvamanių 
tarpe.

Toji šarlatanerija parodo, 
kokia dvasia ir kokiais idea
lais gyvena mūsų laisvamani
jos tautinis genijus.

Jei nezaležninkus kai
po nenaudėlius atmetė Ameri
koje rusų kreivatikių misijo- 
nieriąi, jei juos pasmerkė 
protestonai kaipo kokios tai 
tamsios visuomenes padugnes, 
tai iš to jau galima spręsti, ko
kios menkos nuovokos ir ko
kios skystos tautinės sielos e- 
sama pas “tautiečius” laisva
manius, kurie kitų paniekin
tus kaipo visuomenes išmatas, 
įveda į lietuvių tautos tarpą 
kaipo kokį gaivinantį ir tve
riantį tautoje elementą, jį glo
boja, ir dar didesniai lietuviu 
tautos negarbei prieš svetim
taučius jam vietą skiria Lietu
vių Visuotiname Seime! Skai
tant, čia pridursiu, laisvama
nių išvedžiojimus, kad ir neza
ležninkai kaipo tokie, gali rin
kti į seimą savo atstovus, užei
na spėliojimai, kadi taip tie p. 
redaktoriai “tolerantiškai” 
rašo, tur-būt klaidinami žodžio 
“visuotinas” seimas: jie tur
būt mano, kad Seimo visuoti
numas reikalauja, kad lietu
viai seiman važiuotų su visais 
savo šūkšlynais, kad tuo tiarai 
“visuotinais” su visu kuo pa
sirodyti svietui ir už tai taip
gi “visuotinos” paniekos susi
laukti !.. Tai-gi taip dalykams 
esant pas laisvamanius, krik
ščionys demokratai (katali
kai) jokiu būdu negali dėtis su 
laisvamaniais į laisvamanių 
kalbamas vienybes. Jei dėtus, 
jie virstų savo tautos ir jos 
garbės tokiais pat dergėjais, 
kokiais šiandiena tebėra mūsų 
laisvamaniai!

Tai-gi kuriamame seime tiek 
tegalės būti vienybės su lais
vamaniais, kiek toji vienybė 
neengs ir nedrums skaisčių i- 
dealų, kuriuos išpažįsta ir Lie
tuvos garbei pliečia tie visi 
tautininkai, kurie eina šiandie* 
na po vėliava lietuvių krikščio
nių demokratų. Taip tatai 
Seimas su laisvamaniais — ne 
vienybė! J. Žvygas.'
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CLEVELAND, OHIO.
LDS. SI kuopa vas. 20 laikė 

savo susirinkimą, kur išduota 
atskaita iš buvusio vakaro. 
Gryno pelno liko $80. Išrink
ta delegatas į Visuotiną Seimą 
Vincas Runta. Nutarta sutver
ti Ohio valstijos LDS. kuopų 
apskritį. Tą atlikti pavesta or
ganizatoriams. Nutarta paim
ti dėl gegužio .12 didžiausią sa
lę ir atvaidyt puikų veikalą. 
Nutarta išsiųst knygų už $10. 
Visi nariai labai rimtai vedė
si. Galima pasakyti, jog L. 
D. S. 51 kuopa yra čia pavyz
dingiausia organizacija.

Avinėlis. 
NORWOOD,MASS.

Delegatai į visuotiną seimą. ■
Šios kolonijos lietuvių kata

likiškos dr-jos ir kuopos susi
vieniję siųs penkis delegatus į 
visuotiną Amerikos lietuvių 
seimą. Išrinkti K. Akstinas, J. 
Kavaliauskas, V. Kudirka, p-lė 
Ona Nevuliutė ir klebonas kun. 
A. Daugis. Delegatai atsto
vaus sekančias organizacijas: 
Dr-ją šv; Jurgio kareivio, šv. 
Kazimiero k., Lietuvaičių N. P. 
P., LDS 3' kuopą, L. V. 27 kuo
pą, LRK. Moterų Sąjungos 
kuopą, Tautos Fondo skyrių 
ir parapiją.

A. N.

DAYTON, ohio.
Šios kolonijos lietuviai pra

deda nubusti. Vas. 10 čia bu
vo pramoga parapijos naudai. 
Pirmiausia kalbėjo klebonas 
kun. Cibulskis. Po to sekė tau
tos himnas ir prakalbos. Po 
prakalbų buvo solo. Solistė 
gerai dainavo,. tik keistai bu
vo, kad buvo nusikreipus nuo 
publikos. Paskui dainavo ma
žų vaikų choras, po jo vyrų 
choras. Visi- choristai daina
vo ratu sustoję. Supratau, jog 
visi į vieną raštą žiūri. ’Ar-gi 
nėra tokių, kurie galėtų gai
das perrašyti, kad daininin
kų kiekvienas turėtų ir kad 
dailiau sustotų ant estrados. 
Dainininkai pasirodė besą su 
gerais balsais. Aišku, jog jau
nimo ir veikėjų čia netrūksta. 
Tik geistina, kad jie nesiliau
tų veikę. .

Girdėjau, jog vietos jauni
mas buvo sutvėręs beną ir turi 
visus instrumentus. Trūksta 
mokytojaus. Tai gabus artis
tas čion atvykęs turėtų plačią 
dirvą.

Vyčių kuopa, turėdama uo
lų pirmihinką, smarkiai vei
kia.

Dabar dar vėl prie minėto 
vakaro. Dar buvo vaidinta 
‘‘Čigonės atsilankymas.” Išė
jo gerai, žmonėms patiko. Tik 
be reikalo čigonė čiugamą 
maumąjo. Per tai neaiškiai 
kalbėjo. Tan vakaran buvo 
įslimpinęs “Dirvos” agentėlis. 
Piršo tą šlamštą, kaipo kata
likišką laikraštį. Bet jau pra
eina ta gadyne, kad tokiais 
melais galėtų ką pelnyti. Ma
tyt agentėlis turi ilga-veides a- 
kis, kad drįsta lygti katalikų 
tarpan su bedievišku šlamštu.

/ Ten buvęs.

WATERBURY, CONN,
Vas. 23 d. “Darbininke” bu

vo iš AVaterbury’io žinutė apie 
p. J. Bružą, kad jam buvo nuo 
Vyčių 7 kuopos patėmijimas. 
Kaikuriems draugams tas ne
patiko, girdi kam reikėjo taip 
greitai- paduoti į laikraščius. 
Gąl pergreitai, o gal ir ne! Da
lykas ^ame, kad tokius daly
kus toleruot negalima, nes jau 
kaip įsišaknija toji negeistina 
liga, tuomet dar sunkiau iš
gydyti.

O antra, juk ir L. Vyčių 
konstitucija taip elgtis drau
džia. Štai, II skyrius 1-ma ei
lė: “Nariai, šios organizaci
jos, prigulinti prie tokių drau
gijų, kurių įstatai, ar veiki
mas yra priešingi R. Katalikų 
Bažnyčiai, negali būti šios or-i 
ganizacijos nariais.” Tas, tai 
jau aišku, juk ir pats p. J. 
Bružas, kaikuriem perstaty
mais piktinosi, kai pastaroji 

Iraugija lošė, tai kodėl p. B. 
r vėl prie jų glaudžiasi?..

Vasario 22 d., p. J. Bružui 
buvo proga pasiteisinti, bet p. 
J. Bružukas užsikirto savo di
dybe, ir galop pasakė:*“Kaip 
prigulėjau, taip ir prigulėsiu 
toj draugijoj, bet ir Vyčių ne
pamesiu.” Tai sakykit bran
gūs, kaip į šitą žiūrėti?.. Man 
rūpi Vyčių organizacijos tyru
mas. Ir ką rašiau pirmiau, tai 
tikrą teisybę rašiau, kad Vy
čių draugijoj, nariai sėdinti 
ant dviejų kėdžių negali būti 
ištikimi organizacijai, dargi 
įžėmę augštesnes vietas orga- 
ūzacijoj.

Kas netikra širdžia Vyčiams 
.arnauja, tas nevertas yra Vy
čių organizacijoj sėdėti.

Savo laiku, gal atsirasti ir 
daugiau pavojingų dr-jai nat
rių. Todėl reikia apsisergėti.

Aguonos Seklia,
Red. prierašas. Ir pats kal- 

tinamasai atsiuntė laišką, kur 
aiškinasi, jog pašvenčius vei
kimui su vyčiais visą liuoslai- 
kį ir tyrinėjimų nebijąs, nes 
pats inešęs, kad tyrinėjimo ko
misija būtų išrinkta.

C. BROOKLYN, N. Y. x
Vasario, 17 d. Nedėlios va

kare čia kalbėjo gerb. Kun. Dr. 
Maliauskas. Gerb. Kun. Dr. 
Maliauskas čia daug iš mokslo 
ir tiesos kalbėjo per ištisa są- 
vaitę vakarais; Mūsų cicili
kai ir laisvamaniai labai daug 
prirašė klausimų ir visokių už
metimų, manė kad jie galės 
sukritikuoti.

Visus vakarus buvo pusė
tinai žmonių, vasario 23 d. bu- 
publikos, vos sutilpo' į sve
tainę, tai tą vakarą bu
vo koaiškiausia atsakyta 
ant jų užmetinėjimų. Net 
buvo; atsakyta į ‘ klausimą, 
“Kodėl šventakuprio druska 
sukirmijo?” Tad paklausus 
“ar yra nors vienas čia su šv. 
kupra?”, kuomet neatsirado, 
tada gerb. Kun. Dr. Maliaus
kas sakė, tai turi būt Mockus 
velnių kupčius šventakupris, 
nes jam moterėlės pašventė 
kuprą su šluota, už velniūkščių 
kupčystą. Tai gerb. kalbė
tojas patarė ledo gabalą sude
gint ant ugnies ir ledo pelenais 
apibarstyt druską, tai niekad 
nekirmis. Koks klausimas— 
toks atsakymas — Jau dabar 
mūs cicilikai sakosi, kad jie 
kilę ne iš beždžionių, o iš 
varlių. Dabar C. Brooklyn’o 
niekurie katalikai (flako: “Pa
žįstame bedievius, jie yra vil
kai avies kailyje.” Daugu
mas norėjo, kad da savaitę 
tęstųsi tikriausios tieąos pra
kalbos.

Buvęs Cicilikas.

ROCHESTER, N. Y.
L. Vyčių 93 kuopa per mė

nesinį susirinkimą, kur buvo 
inešta paaukaut į Kalėdinį 
Fondą, aukavo sekančios ypa
tos:

Kun. J. Kasakaitis $3.00'ir 
Antanas P. Šervinskas $2.00

Po $1.00: A. Surbiutė, Vikt 
Pekuniutė, Karalina Degučiu- 
tė, Ona Stočkiutė, Kostantas 
Kairis, Jonas Gudas, Motie
jus Senkus, Feliksas Šlapelis, 
Teodoras Paluikis, Jonas Bar- 
zilauskas, Antanas Navidons- 
kis, Vladas Pekūnas, Vin
centas Uzdila, Juozas Bartma- 
nas, Antanas Norkevičius, P. 
Praninckas, K. Venslauskas, 
M. Zdanevičius, R. Šerelis, J. 
Navidonskis, A. Stukas, J. 
Braknis, K. A. Taubis, F. Pa
luikis. Juozas Šūkis 60c. ir Jo
nas Joninas 55c.

Po 50c.: Helena Šalčiutė, He
lena Karaliūtė, Ona Jonikiu- 
tė, Marijona Telksniutė, O- 
na Skečiutė, Stefanija Šebe- 
dukė, Ona Navidonskiutė, K. 
C. Jenkevičiutė, K. Glušokas,
J. Velžis, M. Baranauskiutė,
K. Girvickas, J. Pumęris, B. 
Gudinąs, A. Ulozas, j, Telks- 
nis. Smulkių 60c. Viso $38.75.

HAVERHILL, MASS. 
Choro Koncertas

Subatoje vakare, 2 d. Vasa
rio Gedimino Kliūbo Salėje, 
įvyko koncertas, surengtas vie
tos lietuvių Šv. Jurgio Para
pijos Choro po vadovyste var
gonininko p. R. Ainorio. Kon
certe dalyvavo iš Lawrenee, 
Mass. Šv. Cicilijos Choras, po 
vadovyste vargonininko p. A. 
Grigoraičio. P. A. Grigorai
čio, choras yra ant tiek išla
vintas kad, malonu jo klau
syti.

Vietos lietuvių Šv. Jurgio 
Parapijos Choras, nors ne
skaitlingas, susidedąs vos tik 
iš 18 ypatų, taip pat prasila
vinęs gana gerai ir paskirtas 
dainas sudainavo pagirtinai. 
Prie šio choro priguli didesnė 
dalis jaunų merginų su pui
kiais balsais, kurie susilieję 
su kitais balsais,sudaro labai 
gražias melodijas. Puikiais

Jaunimo Darželis
KASTĖ LAIMĖJO. kinai mane.

Simas tame pripažino bent 
kiek tiesos. Kastė matydama, 
kad Simas minkštėja, tad-gi 
dar tvirčiau į jį atsiliepė:

— Meldžiu, nuimk nuo ma
nęs tą panieką. Gali su ma
nim ir nesiženyti, bet eikiva 
dar sykį pas valdininką; tu 
pasakysi: “taip,” o aš tarsiu: 
“ne.” Kaip žmonės dasižinos, 
kad tu nori mane vesti, o aš 
nesutinku, tai lengviau bus 
man surasti kitą.

Simas ant to sutiko. Ir visi 
sugrįžo pas valdininką, kurs 
dar buvo nenūsiraminęs iš pik
tumo ir intužimo.

— Pons Valdininke,— tarė 
Pelėda,—atsimainiatl ir tuo
jau noriu sutikti...

— O taip, tai'gerai darai,— 
pradėsime išnaujo. > Klausiu- 
gi: Simai Pelėda, ar turi ge
rą ir nepriverstą notą ir tikrą 
pastanavijimą, šitą'Kastę Tiš- 
kaitę, kuri prieš tave stovi, 
paimti sau už moterį?

— Turiu! — atsakė garsiai 
Pelėda ,

— Taip-gi ir tu, Kastė TiŠ- 
kaitė, ar turi gerą ir nepri
verstą norą ir tikrą pastanavi
jimą, šitą Simą Pelėdą, ku
ris prieš jave stovi, paimti 
sau už vyrą?

— Turiu! — atsakė dar gar
siau Kastė.

•— O-o! — pašaukė Pelėda.
— Taip tai negali būti; turė
jai sakyti: “nę.”

— Kas yra? kas atsitiko?
— nerimavo valdininkas. — 
Ar norite ant niekų paversti 
valdžią, o iš manės krėsti 
juokus? Prisižadėjote viens 
kitam, taip tegu ir būna. 
Prie to gi girdėjo ir liudinin
kai. Pasirašykite 4ir tepra
sideda jūsų, laimė. O jeigu 
nepatinka, tai galite teisties, 
bet greičiau išeisite, kaip Za
blockis ant muilo ir dar turė
site “patupėti.”

Pelėda pakasė sau galvą, 
pamirkė plunksną net iki dug
no ir pasirašė.

Gudrioji Kastė laimėjo.
O kad sutuoktuvės ir nelai

mingai prasidėjo, bet vėliau 
buvo laimingos, nes jiedu pa
mylėjo viens kitą ir godojo sa
ve, o Dievas juodu palaimi
no ir gyveno laimėje ilgus me
tus.

A. Matutis.

Nekurtose viešpatystėse per 
daug kišasi pasaulinė valdžia 
į bažnytinių pareigų reikalus, 
o ypač kas link moterystės 
priėmimo. Taip tai sutarian
tieji apsivesti turi pirma eiti 
prie pasaulinio valdininko ir 
prieš jį viešai sudaryti mote
rystės prižadus, kuriuos inra- 
šo į protokolą, po kuriuo tu
ri pasirašyti. Paskui tik eina 
į bažnyčią, kur antru sykiu 
sudaro moterystės prižadus, 
kad apturėti sakramentą.

Nekritikuosime pasaulinės 
valdžios, kadi ji kišasi į ne sa
vo reikalus. Tik eisime prie 
dalyko ir apsakysime vieną at
sitikimą, kurs ištikrųjų buvo; 

Vieną dieną pribūna jauna 
pora lygiai 10-toje valandoje ir 
statosi prieš pasaulinį mote
rystės ^valdininką. Jaunasis 
buvo tai Simas Pelėda, vals
tiečio sūnus, švilpuku vadin
tas, jaunoji buvo Kastė Tiš- 
kaitė, kromininko duktė, taip
gi lengvo būdo mergaitė, bet 
gudri, kaip lapė.

Valdininkas tuojau parašė 
ištisą protokolą ir tereikėjo 
vien tik po juo pasirašyti.

Netrukus pasirodė ir svotas 
su svočia, broliai ir pamer
gės ir d. k.

Valdininkas, išrinkęs du liu
dininku, gražiai prakalbėjo į 
jaunavedžius, pagalios pradė
jo Pelėdos klausti:

— Simai Pelėda, ar turi ge
rą ir nepriverstą norą ir tikrą 
pastanavijimą, šitą Kastę, ku
ri prieš tave stovi, imti sau 
už moterį ?

— Nei—atsakė Pelėda.
Susirinkusieji nustebo visi, 

o valdininkas net pašoko, intu- 
žęs, iŠ nesitikėto atsakymo.

— Bet-gi turi pasakyti 
“ taip, įsako valdininkas.

— O aš sakau ir visada sa
kysiu, kad “ne!”

— O dėl ko-gi?
— Nes apie mano sužiedoti- 

nę dagirdau įvairių nesąmonių, 
tai-gi, ties pat durimis per
mainiau savo mintį.

— Tad nėra reikalo su tavim 
ir bekalbėti.

— Taip-gi ir su tamsta.
— Bet protokolas jau para

šytas.
— Tegu sau būna, juk nesi- 

ženysiu su protokolu.
Jaunoji verkia; broliai ir 

pamergės perkalbinėja, bet 
veltui viskas. O valdininkas, 
visas intužęs, bėgioja iš vieno 
į kitą galą; protokolas nueis 
ant niekų, o knyga sugadinta 
visa, juk-gi negali išplėšti la
po, nes visi lapai pažymėti 
skaitlinėmis. Nūn-gi gali dar 
būti bėdos, jeigu valdžia pa
tirs. Ir pasirengęs net buvo jau 
gauti nosį, didesnę, negu tu
rėjo.

Jaunavedžiai, netekę malo
nių įspūdžių, išėjo.

Kelyje, po gan ilgo tylėji
mo, nelaiminga jaunoji užve
dė kalbą:

— Elgiesi prasčiau, negu 
kūdikis,—pradėjo jaunoji.— 
Man tu padarei viešą gėdą. Tu 
galėsi vesti kitą, o kas ves 
mane, kuomet tu viešai panie-

BLAIVYBĖS KELIU.
(Dialogas vaikams.)

JONAS: —Uurgi, kas tu e- 
si: demokratas ar republiko- 
nas?

JURGIS: — Nei vienas iš 
jų. Republikonai ir demo
kratai karės metu turi savo 
reikširię ir savo reikalus kovo
je už demokratiją. Aš gi pri
guliu prie darbščią Blaivybės 
pasekėjų, kurie kįlo iš naujo 
klausimo. Esu tikrai blaivi
ninkas. Vadinasi, kovojame 
prieš alkolio darymą ir parda
vinėjimą.

JONAS: — Dėl ko-gi prieš 
jį kovojate?

JURGIS: — Dėl ko-gi? Pa
sakysiu. Kovojame dėl to, 
kad mūsų broliai lietuviai ne

balsais atsižymi p-lės M. Ar- 
lauskiutė soprano ir E. Valiu
kevičiūtė alto.

Visas programas, žodžiu 
sakant, buvo išpildytas kuo- 
puikiaušia ir pilnai užganėdi
no publiką. Iš visų dainų tur
būt geriausia publikai patiko 
“Čigonai,” daina, kurią sudai
navo Lawrence merginų Cho
ras ir “Karvelėli.” Buvo ko- 
lekta Tautos Fondui.
K. Venčius $2.00, P. Kunickas 
smulkių surinkta $5.39, iš viso 
$9.39. Pinigai perduoti “Vie
tos Lietuvių Komitetui.”

Šie chorai yra pasiryžę ir 
ateityje darbuotis suvienyto
mis spiekomi s. surengime pa
našių vakarų. Toki puikūs 
užmanymai ir naudingi pasi
darbavimai, visad neša pelną 
mūsų tautai ir Tėvynei—Lie
tuvai.

K. V.

turėtų išpurtusių veidų, cibu; 
linių akių ir nosies, karpėmis 
apaugusios ir raudonos, kaip 
nekuriu “cicilikų” kakla
ryšis. Taip-gi, kad valdžios 
viršininkai būtų tikrieji blaivi
ninkai ir turėdami tyrą, aiš
kų ir sveiką protą, kad galė
tų sulyg įstatų tiksliai valdyti 
ir teisėtai rėdyti šalį.

JONAS: — Jeigu žmogus 
neturi noro gerti, tai visai 
nėra reikalo, kad jis gertų.

JURGIS: — Tiesą kalbi, Jo
niai, bet gi pats žinai, kad 
nekurie žmonės turi norą ger
ti ir praleidžia visus uždirbtus 
pinigus saliūnuose. Iš to šei
mynos didžiai nukenčia ir ap
turi pažeminimą nuo kitų ap
šviestų žmonių. Jų gi vaikai 
apdriskę ir nuskurdę, užau
ga nepatyrę mokslo, tai-gi ir 
pasilieka prastais darbinin
kais, visų pastumdėliais, var
gingai ir skurdžiai gyvena. 
Ar-gi pats neturi jokios užuo
jautos tokiems varguoliams?

JONAS: — Taip, aš užjau
čiu ! Privalėtų būti teisė, ku
ri juos sunkiai baustų, kuomet 
pasigeria. Bet-gi žmogus, turė
damas protą, privalėtų žinoti, 
kada jam užtenka ir yra gana. 
Nieko nesakau, kad geria kas 
dieną, bet,’ idant begerdamas 
nenustotų proto ir ne taptų 
gyvuliu, kitas gi gerdamas, 
kad numalšintų tik troškulį.

JURGIS: — Tame visai ma
žas skirtumas. Pirmutinis 
daugiaus praleidžia pinigų ir 
daugiaus išgeria, negu kitas, 
bet abu ne daugiaus gyvenimo 
laike. Pirmasai tankiausia 
greičiaus numiršta; jo laikas 
trumpesnis.

JONAS: — Bet gi pripažin
si, kad žmogui visai nekenkia, 
jeigu mažai tegeria.

JURGIS: — Nėpripažinsiu, 
nes žinau, kad kenkia. Kiek
vieno girtuoklio kūno organiz
mas visuomet esti nenormališ- 
kame padėjime. Su laiku vi
sai nusilpsta, o protas tampa 
neveiklus, liguistas. Ir taip 
jis gyvena iš dienos dienon 
nusiminęs, be vilties, neda- 
tekliuje ir visų gerų žmonių 
atmestas.

JONAS: — Aš manau, kad 
taip yra tik su tuo, kurs be 
paliovos geria. Bet gi pats 
pripažinsi, kad degtinė turi 
savo vertę ir suteikia naudą, 
jeigu su miera vartojama. Pa- 
vyzdin, žmogus važiuoja toli- 
mon kelionėn ir yra labai šal
ta. Na, o kuomet patraukia 
burnelę, tai kaip mat ir sušil
do.

JURGIS: — Kaip ilgai tai 
esti?

JONAS! — Nekurį laiką.
JURGIS: — Taip, Jonai, tik 

nekurį laiką, nes veikfai su
žadina širdies veikimą, krau
jas gi greičiaus plaukia narve
lių paviršium, na, o žmogus 
sau mano, kad degtinė jį šil- 
temperatura sumažėja, o tuo
mi kūno šiluma išaikvojama.

JONAS: — Taip tai kiekvie
nas pasakys, kad tai tiesa, 
jeigu tik apmąstys. Bet, ar 
gi pats nenumanai kitokio 
blaivybės įvedimo būdo?

JURGIS: — Visai ne, jeigu 
žmonės patys nesistengs. Aš- 
gi iš savo pusės senesnioms 
už mane galvoms tai palieku. 
Republikonas ar demokratas, 
man vis tas pats, kad tik bū
tų gerais žmonėmis. Nežinia 
kas po karei gali būti. Bet, 
jeigu blaivybė įvyks tarpe 
mūsų brolių lietuvių, tai tuo
met mūsų tėvynė nepražus ir 
gyvuos ilgus amžius turtinga, 
galinga ir visų gerbiama.

JONAS: — Tai tikra tiesa. 
JURGIS, (paduodamas Jo

nui ranką): — Ačiū už prie
lankumą ir pripažinimą man 
tiesos. Visam kam, kaipo 
draugai, bent uždainuokime. 
(Abu sutarę sykiu pradeda:)— 
“Per ilgus amžius buvo lemta, 
“Mums vargti ūkuose tamsos, 
“Ir debesiai sutemdė gamtą 
“Brangios Tėvynės Lietuvos. 
“Bet jau dabar blaiva mintis 
“Geresnę dieną pagimdys

A. Matutis.

Parodykime savo pasišventi
mą. Lai mūsų iškeltas obalsis 
5000 naujų skaitytojų išsipil
do. •

Įvairūs dalykai, kurie šio
kiu ar tokiu būdu su Lietuvos 
atstatymu rišasi, mūsų. spau
doje yra jau gana plačiai, o 
kaip kurie iš jų net ir visapu
siškai apkalbėta ir apsvarsty
ta, bet vienas dalykas tarsi už
mirštas ir apie jį nieko nesi
girdi.

Tuomi dalyku yra aprūpini
mas Lietuvos gyventojų ūki
ninkų gyvuliais.

Tasai dalykas berods pri- 
klau’sytų Lietuvos Atstatymo 
Bendrovei, bet apie tai pasvar
styti ir mums, darbininkams, 
nebus pro šalį.

Kad Lietuvoje gyvuliai iš- 
naikyta, tai mažiausios abejo
nės būti negali.

Kad likusiųjų kaina nesvie
tiškai pakilusi ir jų pirkti nė
ra iš kur, tai taip-pat kiekvie
nam gali būti aišku. Kad tin
kamai ūkininkauti nėra gali
ma neturint reikalingo gyvu
lių skaičiaus, taip-pat yra pa
matinė ūkininkystės mokslo 
tiesa.

Lietuvai reikės arklių, kar
vių, avių, ožkų, kiaulių, kra- 
likų-triušių, ir visokeriopų na
minių paukščių.

Reikės visko, bet iš kur tą 
viską paimti.

Vokietijoje ir Rusijoje taip- 
pat to viso stokuoja. Iš neut
ralių šalių kaip Švedija, Ho- 
landija, Danija, Norvegija kas 
buvo galima parduoti, jau se
nai kariaujančios valstijos iš
pirko ir išpjovę suvalgė.

Lieka vien užjurinės šalys, o 
visųpirmiausiai—Amerika.

Amerikoje yra visko ir dar 
nėra gyvuliai perbrangiausi. 
Vokietijoje dar prieš karę veik 
dvigubai brangiau gyvuliai 
Jcainavo, negu kad dabar A- 
merikoje.

Pasibaigus karei, didžiuma 
lietuvių grįžš į Lietuvą, bet 
daug bus ir tokių, kurie čia 
pasiliks ant vietos ilgesniam 
ar trumpesniam laikui.

Ir vienų ir kiti} Lietuvoje 
gyvenanti gentys reikalaus pa
gelbės.

Geras daiktas bus piniginė 
pašalpa, bet jos bus permaža.

Geriausia būtų, kad susior
ganizuotų tam tikra draugija 
ar bendrovė, kuri pasiskirtų 
savo užduočia ir tikslu aprū
pinti Lietuvą gyvuliais. Duo
kime sau, kad ir ant išmokes- 
čių—ratomis.

Galima būtų padaryti gerą 
biznį ir labai daug prisidėti 
prie pagerinimo Lietuvos gy
ventojų būvio. .

Juo Lietuvoje bus daugiau 
gyvulių, tuo bus geriaus. Per 
keletą metų Lietuvoje vėl pri
ris tiek to gero, kad iš sveti
mų kraštų gabenti nebus rei- 
kąlo, bet tuoj po karės kito
kio išėjimo neturėsime.

Žinoma, kurie asmenys no
rėtų tokią bendrovę organizuo
ti, turėtų plačiai apsipažinti 
su tarptautinės gyvulių preky
bos taisyklėmis, su muitais, su 
transportacijos taisyklėmis, iš- 
kaščiais ir tiems panašiais da
lykais. Bet tai specijaliai biz- 
hiški dalykai, prie kurių rei
kia tam tikrų žinovų-praktikų, 
bet ar-gi iš lietuvių tarpo tokių 
neatsirastų.

To sumanymo gerosios pu
sės yra tame, kad žmogus gy
vendamas Amerikoje, savo na
miškiams. galėtų duot tą, ko 
jiems labiausia reikalinga.

Arklį ‘išdirbimui lauko, kar
vę pienui, avį, kiaulę mėsai, 
vištas kiaušiniams ir taip to
liaus.

Žmogus kad ir pats galėtu
mei nupirkti kokį gyvulį, pa- 
ženklyti ir induoti tai bendro
vei dėl pristatymo į Lietuvą.

Nuo netikėtų nelaimių kelio
nėje, galėtumei “inšiūryti”— 
apdrausti. Žus gyvuliai beve
žant per mares, kompanija 
apmokės apdraudą ir tavo nie
ko nėra pralaimėta.

O atsirastų daug tokių far- 
merių, kurie panorętų į Lietu

Lietuvos Atstatymo 
Reikalai.

vą persikelti su visa savo ūke. 
Kokia tai didelė ekonominė pa
spirtis būtų Lietuvai.

Arba atsirastų ir tokių mies
tų darbininkų, kurie važiuo
dami į Lietuvą, pirmiaus pa
siųstų savo šeimynoms supir- 
kę-gyvulius ir padarus ir gavę 
atsakymą, kad jau viskas yra 
priimta, važiuotų ir patys į tė
vynę ūkininkauti.

Kaip tai malonu būtų Lietu
vos gyventojams susilaukti to
kius tėvynainius pargrįžtant, 
kaip jie būtų maloniai sveiki
nami ir gerbiami.

Parsivežęs pinigus kišenėje 
žmogus nėra vertinamas nei 
pusę to, kaip tas, kuris parva
žiuotų su gyvuliais ir padarais.

Tokį visi matytų, kad jis 
myli tėvų-bočių žemelę, kad 
jisai tos derles Lietuvos dirvas 
brangina, kadi jam tie laukai, 
tos pievos ir tie ūkiai malonūs 
ir brangūs.

Visi matytų, kad žmogus 
pargrįžo iš svetimų pasviečių 
su protu, su praktiškais išro- 

• karimais ir siekiais, kad jis 
iš sykio savo ūkį pastatė ant 
kojų, kad jis savo šeimynos 
būvį užtikrino. O rasi jis dar 
parsiveš gyvulius geresnių 
veislių, padarus parankesnius, 
praktiškesnius, tuomet nė tik 
sau, bet ir visai apielinkei 
gali likti pavyzdžio šaltiniu, 
geresnių veislių gyvulių lizdu 
— centru.

O tą viską Amerikos lietu
viai gali, tik reikia gerų norų 
ir biskį padirbėti smegenimis.

Jeigu mes greit į Lietuvą 
gyvulių neprigabensime iš kitų 
pasviečių, tai Lietuvos ūkių 
atstatymas eis pirmyn tik vė
žio žingsniu ir Lietuvoje val
gomųjų daiktų kainos bus ne- 
inkadamos, o tas kaip tik. ir 
būtų pirmąja kliūtimi grįži
mui mūsų išeivijos į Lietuvą.

Dėlto specijalistai, biznieriai 
ir lietuvių “kapitalistai” gal
vokite, svarstykite ir išraski
te būdus, kaip tą tikslą at
siekti, kad koveikiausia Lie
tuvą aprūpinti visokeriopos 
rūšies gyvuliais ir padarais.

To iš jūsų reikalauja tėvynė, 
to iš jūsų reikalauja jūsų gen
tys ir pažįstami, to iš jūsų rei
kalauja visi Lietuvos gyvento
jai.

Sugalvokite ir paskelbkite 
gerus praktiškus būdus tam 
projektui įkūnyti, o visi lietu
viai jums užjaus ir savo cen
tais prie to prisidės.

F. V.

WATERBURY, CONN.
Kovo 3 di. Gyvojo Rožan

čiaus Dr-ja laikė savo mėnesi
nį susirinkimą. Išrinko du le- 
legatu į seimą—p-les P. Beina- 
riutę ir B. Kuncevičiutę.

Nemuno Narūnėlis.

KINGST0N, PA.
Nedėlioj, kovo 3 d. š. m. Švč. 

P. Marijos parapijos svetainė
je buvo parapijinis susirinki
mas delei rinkimo delegatų į 
Amerikos Lietuvių Seimą. Šie 
buvo išrinkti atstovauti para
piją: Raulas Čemeckis, Tarnas 
Šeimis, Juozas Urbonavičius.

Buvęs.

WAUKEGAN, ILL.
Vyčių Atsisveikinimas.
Subatos vakare Vas. 23 d. 

tapo surengtas vietos Vyčių 
vakarėlis pas ponus Buja- 
nauskus, idant atsisveikinti su 
mūsų mylimiausiu draugu 
Pranciškų Alekna, kuris tapo 
pašauktas Dėdės Šamo kariuo
menėn.

Minėtas draugas buvo didis 
veikėjas šioj kolionijoj. At- 
sižymėj.o, kaipo geras lošėjas 
ir šiaip buvo prielankus visuo
se veikimuose. Gerbiami sve
čiai susirinkę apgailestavo sa
vo veikėją ir kbžnas vienas 
išreiškė savo linkėjimus.. ‘

Ten Buvęs.



DARBININKAS
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Musų kareiviai.
LIETUVIAI KAREIVIAI 

STOJA UŽ LIETUVOS 
NEPRIGULMYBĘ.

Camp Dix, N. J. Šio lagerio 
lietuviai kareiviai susimetę į 
kareivių draugijėlę pasiuntė 
prezidentui Wilsonui telegra
mų, kurioje išreiškia lojališ- 
kumo jausmus šiam kraštui ir 
sykiu pageidavimų, kad Lietu
va taptų laisva ir neprigulmin
ga. Tekstas telegramos telpa 
šiame “Darbininko” numeryj 
ant pirmo puslapio.

GAUSIAI PLAUKIA PADĖ
KOS UŽ KNYGAS.

Iš daugelio Amerikos ka
riuomenės lagerių ateina padė
kos Lietuvių Kareivių Globoji
mo Draugijai už siunčiamus 
lietuviams kareiviams laikraš
čius ir knygas. Mūsų draugai 
kareiviai begalo džiaugiasi iš 
gaunamų dovanų ir kiekvienas 
iš jų nurodo, kad pasiųsta 
jiems knyga ir laikraštis yra 
tikru nuraminimu, o taip-gi 
paskatinimu prie tėvynės mei
lės.

LIETUVIAMS KAREI
VIAMS AUKOS.

Lietuvių Kareivių Globoji
mo Draugija gavo pastaruoju 
laiku aukų kareiviams pini
gais ir knygomis iš sekančių 
ypatų ir draugijų:*

Kun. J. Čaplikas...........$5.00
Kun. P. česna.................5.00
A F. Gudžiūnas...............1.00
Liet. Vyčių .17 kuopa iš

Bridgeport, Conn.............. 14.50
LDS. 34 kp. iš Scranton,

Pa........................ 5.00
LDS. 25 kp. iš Chicago, 

UI............................................5.00
LDS. 19 kp. iš Ches- 

ter, Pa...............................,. 3.00
LDS. 36 kp. iš New-Bri- 

tain, Conn........... . ................ 3.00
LDS. 6 kp. iš Hartford, 

Conn................ 9.00
L. Vyčių 6 kp. iš Hart

ford, Conn. ........................2.00
BĮ. prakalbose Hart

forde LDS. kp. pirminin
kas surinko ..........f.... .8.20

LDS. 15 kp. iš Harrison, 
N. J.....................................5.00

Liet. Vyčių 7-ta kp. iš 
Waterbury, Conn..............10.00

Knygų prisiuntė:
Kun. A. Staniukynas 

vertės................................. 40.00
Kun. K. Vasiliauskas.. .6.00 
Kun. J. Kaulakis .... 50.00
M. Bakūniutė................3.00
Kun. P. Česna............... 7.00
Aukotojams lietuvių karei

vių vardu tariame ačiū. Kny
gos jau išsiuntinėta visos į tuos 
Suvienytų Valstijų armijos la
gerius, kur randasi kareiviai 
lietuviai ir kurių antrašus 
Liet. Kar. Glob. Dr-ja turėjo. 
Už prisiųstus pinigus taip-gi 
laikrąščių ir knygų kareiviams 
pasiųstą įr dabar vis siunčia
ma.

-tyt, tai iš Camp Devens taip
gi išvežė gerų būrį lietuvių į 
Camp Greene.

Jaunas Kareivis.
------o------

SIUNČIA ATSTOVĄ 
SEIMAN.

Camp Dix, N. J. Pereitame 
susirinkime išsiuntėme prez. 
IVilsonui padėkavonės telegra
mų ir taip-gi nutarėm siųsti 
delegatų i N. Y. seimų kovo 
13-14 dd.

V. V.

Vietines žinios
Delegatų skaičius daugina

si. Pereitų seredų, vas. 27 d. 
Lietuvos Dukterų po Globa 
Motinos Švč. Dr-ja turėjo eks
tra susirinkimų kas-link siun
timo delegačių į visuotinų lie
tuvių seimų. Visos pritarė tam 
dalykui ir išrinkta trys dele
gatės: ponios Agota Strakau- 
skienė, O. Čyžiuvienė ir M. 
Žilinskienė. Narių draugystė 
turi apie 276. Reikia pažymė
ti, kad ši draugija niekuomet 
neatsisakė nuo. darbavimosi 
tautos labui. Valio!

Reporteris.

Apaštalystės Maldos Drau
gija į visuotinų lietuvių seimų 
New Yorkan siunčia net pen- 
kius delegatus. Draugija turi 
suvirš 300 narių ir puikiai dar
buojasi Tautos ir Bažnyčios la
bui.

Delegatų vardus paduosime 
kitame “Darbininko” nume
ryj-

Apvogė. Pėtnyčioj tapo ap
vogtas Kaz. Glazdauskas, gyv. 
159 Silver st. Iš skrynios va
giliai pavogė $450. Tokių su
mų laikė namie dėlto, kad no
rėjo apmokėti namų bilas.

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimų į “Darbininkų.” 

Už vienų sykį 50c.
” du ” 75c. 
” tris ” $1.00

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,"
242 W. Broadvvay, 

80. BOSTON, MASS.

PARSIDUODA RAKAN
DAI (forniture) visai pigiai. 
Norintieji pirkti, kreipktės 
šiuo adresu:

C. Tamulionis,
36 6-th st., So. Boston, Mass.

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

122 Bovven St., So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — Pranas Tuleikis,

130 Bowen St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. — Juozapas Vinkevičius,

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

79 IV, Second St., S. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,

171 Fifth Str., So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tuleikis,

13()*Bo\ven St, So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos

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

į SlMON F. PAUKTIS

LAttorney-at-law 
IETUVIS ADVOKATAS
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Pabaigęs mokslą Pensilvanijos 
univeristete.

Užsiima varymu provų visuose 
teismuose.

922 Land Title Bulldlng, 
Broad & Chestnut St 

BtLL phohk:
Offlso — Spruce 2290, 
Namų — Tloga 4442 J. 

1212 W. ERIE AVĖ. 
PHILADELPHIA, PA.

. _______ _________4

Viena ypata sudėjo į mano ran
kas labai svarbius dokumentus, 
kurie paliečia p. Juozą Kurapką 
iš Suvalkų gub., Kalvarijos aps
kričio, Krokelaukio valsčiaus ir 
miestelio. Pirm 18-os metų p. J. 
Kurapka gyveno mieste Dubois, 
III. Jis pats, ar kas kitas malonės 
kuogreičiausia pranešti. Už pra
nešimą paskirta $10.00 dovanų.

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

(362)

ŠV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

LIETUVIS FOTOGRAFAS.. 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik Ir nusitrauk puse tuzino 
kablnėt Ir gausi viena dideli ar
tistiškai padaryta paveiksią visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atslSauktl:

J. J. DRIZA,
S00 So. tnt St., PMlaielpMa, Pa.

KAREIVIO LAIŠKAS.
Camp Logan, Texas. Ger

biamieji Tamstos: Nuoširdžiai 
dėkavoju už knygas, kurias aš 
šiomis dienomis nuo tamstų 
gavau. Labai daugel kartų a- 
čiū už tokių brangių dovanų. 
Ilgų laikų, aš neturėjau kų skai
tyti, nei kur. nusiraminti.

Mums lietuviams patekus į 
kariuomenę svetimoje šalyje, 
didžiai nuobodu iš pradžios, o 
dar kada patenki tarp svetim
taučių vienas.

$tai netikėtai apdovanojot 
mane knygomis. Labai malo
nu pasidarė ir daug lengviau 

. jaučiausi, kuomet skaitydamas 
tokias puikias knygas net už

mirštu apie kasdieninius var
gus.

Da kartų tariu ačiū už viskų. 
Tikiuos, kad ir “Darbinin
kas’’ mane aplankys, nes tai 
mūsų darbininkų žmonelių ge
riausias laikraštis. Mes ran
dam jame apie savo brangių 
tėvynę Lietuvą, puikių straip
snelių, eilučių, kurios yra iš 
mūsų pačių darbininkų gyve
nimo surašytos. Kaip va Ur
šulės Gudienės kiek jau “Dar
bininke”. tilpo gražiausių ei
lių, kurias aš labai mylėda
vau skaityti, kuomet aš

vau liuosas. Naujienos pas 
pus tokios: Oras jau tikrai 
Šiltas, kaip gegužio mėnesyj, 
tankiai palija.

“Darbininko” Redakcijai ir 
Administracijai ir skaityto
jams linkiu viso labo.

Su pagarba
Kareivis F. Kišonas,

Co. 131-st Inf.
Camp Logan, Tex.

------ o------
LIET. KAREIVIŲ GLOB. 

DR-JAI PADĖKA.
Brangūs Tėvynainiai:—

Lietuvių Literatūros Draus 
gystė per savo susirinkimų va
sario 21 d. apturėjo iš jūsų di
delį pundų gerų lietuviškų 
knygų, už kurias mes siunčia
me jums mūsų nuoširdžių pa
dėkų.

Velydami geriausių pasek
mių, vardan L. L. Dr-jos pasi
lieku ištikimai

V. Vaškevičius,
Rašt. L. L. Dr-jos, 

Y. M. C. A. No. 4,
Camp Dix, N. J.

CAMP DIX.
Vasario 21 d. atsisveikinom 

su buvusiu pirm. Liet Lit. 
dr-jos, kuris ant rytojaus išva
žiavo į Camp Greene, N C. su 
kitais lietuviais kareiviais. Ka
reivis Jonas Jotautas buvo vy
riausiu kepėju (Cook) Co. A, 
311 Inf. ir jo išvažiavimas iš 
tenai padarė daug liūdnumo 
tiems kareiviams; kuriems jis 
gamino valgį. Jie mylėjo jį 
už jo gerų “kepimų,” ale dar 
geriau jį mylėjo už jo visuomet 
linksmų būdų.

Tarp lietuvių Jonas išsidir
bo gerų vardų už savo veiklu
mų prie organizavimo Lietu
vių Kareivitj dr-jos. Jis visuo
met eidavo ieškoti lietuvių per 
šitų “kampų,” ir atrasdamas 
juos, vis prikalbindavo atei
ti į mūsų susirinkimus,
ščiau minėtų susirinkimų atsi
lankė sekretorius Y. M. C. A. 
namo mr. A. Westerfield (an
glas). Jisai buvo girdėjęs, 
kad ant rytojaus išvažiuos ne- 
kurie mūsų nariai ir dėlto jis 
mums pasakė gražių prakalbų 
apie mūsų gerų darbų, kurį lig- 
šiol nuveikėm, ypač jam labai 
patiko toji telegrama, kurių 
mes pasiuntėm prez. Wilsonui. 
Mr. Westerfield sakė: “Man 
labai stebėtina žinoti, kad jūs 
lietuviai susirenkat čionai iš 
visų dalių šios “Kampos.” 
(Mat Camp Dix turi užėmus 10 
kvad. mylių). “Čia yra dau
giau draugysčių panašių susi
tvėrusių,- ale nei vieni nelaiko 
susirinkimus taip reguleriškai 
kaip jūs. Tokiu nenuilstančiu 
darbu jūs turite atsiekti savo 
tikslų, kokis nebūt. Italai, 
žydukai ir kiti kareiviai ste- 
biasi iš jūsų raudonų veidų, 
jūsų linksmo būdo, jūsų drūtų 
raumenų. Ne, dar niekur ne
suėjau tokių sveikų vyrų, kaip 
jūs esate.”

Pagaliaus jis padėkavojo 
gerb. Jotautui už jo darbštumų 
tarpe lietuvių kareivių Camp 
Dix’e ir velijo jom geriausių 
pasekmių jo naujoje vietoje. 
Paragino jį sutverti Lietuvių 
Kareivių Draugystę Camp 
Grenee, N. C. Taip-gi keletas 
lietuvių kareivių pakalbėjo po 
truputį padėkavodami jam už 
jo lietuviškumų ir velydami 
jam geros laimės, išsiskirstė 
po namus. Reikia priminti, 
kad per šį vakarų mūsų rašt. 
užfundijo visiems “cider.” 
Taip-pat šį vakarų rūkymo ga
vome dykai, nes iš Netvarko 
mes gavome didelį pundų taba
ko nuo gerb. B. Vaškevičienės.

Išvažiavo šie lietuviai karei
viai į Camp Grene:

Jonas Yotautas, 
J. Kučinskas, 
V. Vardienas, 
Ant. Morkeviče, j 
Peter Barkauskas; 
Ant. Juozapaviče.

Girdėjau, kad dar ir dau
giau išvežė lietuvių į augščiau
minėtų vietų iš Camp Dix, bet 
neteko sužinoti jų vardų.

Būtų linksma išgirsti, kadi ir 
ten lietuviai sudarytų draugi- 

bu- jėlę, nes kaip iš laikraščių ma-

PADĖKAVONĖ NUO LIE
TUVIŲ KAREIVIŲ IŠ 

CAMP DIX.
Lietuvių Kar. Literatūros 

Draugystė per savo susirinki
mų 14-tų d. vasario š. m. nuta
rė viešai per laikraščius padė- 
kavoti žemiaus minėtoms ypa- 
toms ir draugystėms už pri- 
siuntimų dovanai knygų ir lai
kraščių. Per 29 dienas visi la
geriai buvo uždaryti iš prie
žasties ligų prasiplatinimo ir 
dėlto mums nebuvo galima lai
kyti susirinkimus.

Per tų laikų inplaukė mums 
dovanos iš sekančių ypatų ir 
draugysčių:

Didelis pundas knygų lietu
viškų ir angliškų (A plea for 
the Lithuanians) nuo gerb. 
kun. J. Kaulakio ir kun. Zimb- 
,lio iŠ Phjladelphia, Pa,

Du pundu “Lithuanian Boos- 
ter” nuo T. Shamio, Kingston, 
Pa.

Didelis pundas lietuviškų 
knygų nuo Križanausko iš She- 
nandoah, Pa.

Laikraščius sekančius gavo
me: “Vienybę Lietuvninkų” iš 
“V. L.” Redakcijos; “Darbi
ninkų*’ ant visų metų nuo šv. 
Izidoriaus Art. Dr-jos iš .Phi- 
ladelphia, Pa. per p. Grigaitį. 
“Darbininkų,” “Garsų” ir 
“Draugų” ant visų metų nuo 
Brooklyn’o Kat. Sp. Sav. Ko
misijos per R. Drabišių. Dar 
prie to gauname du numeriu 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ extra. i Nežino- 

mums aukavo 1
(Liet. Kar. Glob. Draugija 
siunčia. Red.).
• Kuomet mums atsiunčia kny
gas ir laikraščius į Y. M- C. A. 
No. 4, tuojaus šio namo pri
žiūrėtojas padeda jas į knygų 
šėpų (book-case) ant augščiau- 
sios lentynos, kad būtų gali
ma visiems lengviai jas matyti. 
Prie knygų stovi angliškas pa
rašas “Lithuanian Literatu- 
re,” kuris atskiria mūsų kny
gas nuo angliškų.

Nors ir kitokių tautų karei
viai čia randasi, vienok jie ne
turi susitvėrę panašios draugi
jėlės, kaip kad mes turim ir 
nei vieni neturi tokios viešos 
vietos .savo tautinės literatūros 
sudėjimui.

Apart lietuviškų knygų, čia 
galima rasti “A plea for the 
Lithuania” ir “Lithuanian 
Booster,” kurias oficieriai ir 
kareiviai dažnai skaito ir išne
šioja po savo barakus.

Čia šiais keliais žodžiais pri- 
menam kokių naudų jų aukos 
atneša Lietuvai.

Mes būtume seniau pasiuntę 
šių padėkavonę, bet nebuvo ga- 
Įima, nes visi kareiviai buvo 
uždaryti savo lageriuose iš 
priežasties ligų prasiplatinimo. 
YMCA. namai ir Knights of 
Columbus namai buvo uždary
ti ir kareiviams buvo uždraus- 
ta išeiti iš savo barakų, dėlto 
mes per 29 dienas negalėjom 
susieiti ir laikyti susirinkimų.

Tai-gi, per šį susirinkimų nu
tarėm kad:

“Mes lietuviai kareiviai, na
riai Lietuvių Literatūros Dr- 
jos Camp Dix’o siunčiame sa
vo nuoširdžių padėkavonę mū
sų broliams lietuviams aug
ščiau nurodytiems už aukavi- 
mų knygų ir laikraščių. Mes 
dėkavojam jums už jūsų duos- 
numų ir užuojautų mums. 
Taip-gi mes pagerbiam jūsų 
supratimų apie reikalingumų 
lietuviškos literatūros užlaiky
mui ir sustiprinimui mūsų 
dvasios ir jėgų prie veikimo 
Lietuvos naudai.”

Lietuvių Kar. Literatūros 
Draugijos Valdyba:

John P. Jotautas, pirm. 
V. Vaškevičius, rašt.

Y. M. C. A. No. 4, 
Camp Dix, N. J.

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
ANTRA LAIDA KNYGELES 
REVOLIUCIJA AR RAMUS 

KULTŪROS DARBAS?
Kaip pat* vardas parodo, knygutė

je gvildenama šią dienų klauismal. Ją 
paraše žlnomasmokslinlnkas Druskius., 
Knygute parašyta pasikalbėjimo formo
je Darbiau* bu Pudklum. Patartina 
kiekvienam Įgyti ją. Knygele 20 pusi., 
kaina tik 5c. Kas prisius už 10c. kra- 
sos, ženklelių tas aplalkys. šią knygutę 
Ir “Anykščių Šilelis.” Imant nema
žiau kaip 100 egz., nuleldžlame didelį 
nuošimti.

Galima gauti “Darbininko” 
Administracijoje, 242 W. Bro- 
adway, So. Boston, Mass.

Kas prisius man 2 prenumera
tas “Darbininko” ir sykiu pini
gus ($6.00), tai tas gaus puikią 
knygą—kietais drobės apdarais 
vertės $2.00 dykai. Knygos var
žas “SVEIKATA.”

Taip-gi kas prisius $5.00 už 
dienraštį “Draugą” ir duosiu tą 
pačią dovaną.

Dovanos bus duodamos tik ant 
trumpo laiko.

Aš užrašau ir kitus katalikiš
kus laikraščius.

Pinigus arba money order’ius 
Stanislovas Matas,

1742 S. Union Avė., Chicago, III.

L. D. KALENDORIUS 
' DYKAI,

Jeigu nori gauti Lietuviu 
Darbininkų Kalendorių 1918 
m. dykai, tai nieko nelaukda 
mas siųsk $3.00 už prenumera
ta “Darbininko” ir gausi tų 
didelę dovanų dykai.

Tai. So. Boaton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D. į
Galima susUalbsti ir listaaissbai. I 

Ofiso valandos:
Ryt ūb iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9 J

536 Broad way, So. Boston. j

PIRMININKAS — Motiejus žloba,
29 Webster St., Malden, Mass. 

VICE-PIRM. — Jonas Galinis,
20 IVlnfield St., So. Boston, Mąss. 

PROT. RAŠT. — Jonas GUneskls,
282 Silver Str., So. Boston, Mass. 

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus kovo 17 d. 
Viršminėta draugystė yra viena 
iš didžiausių ir teisingiausia aprū
pina savo narius.

NUSIPIRK MOSTIES. 
Tai BUSI GRAŽUS! Jų išdirbą 
Mentholatum Co. Prieš eisiant 
galt ištepk veidą mosčia per kąfls 
vakarus, o padarys veidų TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji m«k 
tis išima plėtmus raudonas, juo
dus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigus 
gali siųsti ir stampomis.

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

COSMOPOLITAN _

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso jdyncM Gydo ▼taktas Hsm
1-8 P. M. 7-9 P. M. Prakirta Akinta.

419 Boylstoi St., Boston, Mass.

DYKAI! DYKAI!
Reikalinga vyrų ir 

merginų mokinties 
BARZDASKUČIO a- 
inato. Mes išmokinant 
į labai trumpą laiką 
už dyką.

GLOBĖ BARBER SCHOOL 
J. šmulkštis, 

439 — 3rd Avė., Pittsburgh, Pa.

ALBANY, N. Y.

Didžiausios Prakalbos
—ir-i-

Teatras!, 
Rengia 

SLRKA. ir LDS. kuopos 
S u b a t o j e, 9 d.. kovo 1918, 

ŠV. JONO SALĖJE,
410 Shariden Avenue.

Pradžia 7 vai. vakare. .
Bus sulošta 3-jų veiksmų vai

zdelis “KARĖS METU.” Po 
perstatymui bus kalba atvyku
sio iš Chicagos jauno, gabaus 
kalbėtojo p. L. Šimučio.

To vakaro pelnas skiriamas 
delei mūsų brolių ir sesučių 
Lietuvoje nukentėjusių nuo ka
rės.

Kviečiame visus kaip jaunus 
taip ir senus atsilankyti ant 
viršminėto vakaro.

R e ngė jai.

ŠVENTOJI NAKTIS
Muzika M. Petrausko.

Trijų Aktų Operetė Statys Muzikos, Dramos Draugija Gabija

Bus Kovo - March 16 d., 1918 m. 
DUDLEY OPERA HANSE,

Kampas Washington Street, - Boston, Mass.
Prasidės lygiai 6-tą, valandų vakare.

Šita opera statoma pirmu sykiu Bostone. Veikalas per- 
stato Kristaus gimimų: Piemenų Naktį, Herodo žiaurumus, 
Trijų Karalių kelionę ir tt. Choras bus didelis. Dainuos “Anio- 
lai,” “Piemenys” ir “Kareivįai.” Apie gražumų šitos Ope
ros nėra reikalo aiškinti.

Gerbiami teatrų lankytojai, ateikite visi pasižiūrėti ir pa
sigėrėti šia nauja opera, nes, turbūt, jų ne tuoj bus galima 
pastatyti antru kartu scenoje šiųme mieste.

Nuoširdžiai kviečia vissu
, “GABIJOS” Reng. Komisija.

Dabar laikas pirkti 
Lietuvių Darbininkų Ka

lendorių 1918 m.
KAINA 25 CENTAI. 

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

CARMENT 
CORPORATION. 

Didžiausia Lietu
vių Korporacija 
Brockton, Mass.

Mūsų Korpora 
cijos narys St 
Reikauskas Board 
Direktorių yra j-
galiotas rinkti reinkotų orderius 
ir pardavinėti šėrus. Šerų kaina 
$10.00. Esant reikalui kreipkitės:

COSMOPOLITAN GARMENT
CORPORATION,

95 SparkSt., Brockton, Mass.

Bell » tone, Dickinaon 8995 M. 1 
I Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Philadeiphia, Pa. 
Phystcian and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy. 
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas.
Ofiso valandos; 9-11 rito. 24 po piet. 7-9 
vakaro. Nedelioms: 9-11 rito 1-4popiet.

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
ViBą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Bostofl,Nass.

PRIE DORCHBSTER ST.

Valandom Nsd&ltamU
nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryta

8' vai. vakara. iki 4 vai. vakaro.

I Dr. Paul J. Jakmauh
I (Jakimavičius)

Priėmimo vahndoo:
| Nuo 8 iki 8 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
509 BROADWAY Cor.G ST. SO. BOSTON.

I Tel 008 & B,
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T **♦ . . .

IEŠKOKITE PAGELIOS TEN, KUR GALĖSITE JĄ
♦?♦ PradSulte tiesiai eiti Sveikatos keliu.

T 
T 
T 
T 
T 
T t-
T

Y ♦♦♦ 
t 
T

sltšs. Geras Ir užtikrintas Ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą
V fizišką stovi Ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas ilgei-
Y bės Jus nuo kančią ir kitur negero gydymo.

Daug metą praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 
Amedlkallški Ir elektriški. Naujausi Ir geriausi prietaisai. Viskas. 
Akas geriausia sergantiems, 
t AR JUS KENČIATE.Y Nuo silpną nervą, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, negor-
V mallo širdies mušimo, silpną plaučlą, apsnūdimo, sunkaus jautl- 
♦ivmo, galvoB skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
♦Jssąnarlą, ulcerlo, žaizdą, kataro, užkimimo gerkles, nuo skaus-

viduriuose arba nugaroj, gerkles skaudėjimo, apvilktą liežuvi, ■Akonstlpaclja, reumatizmo skausm* arba spaugą? šią Ir daug kitą, 
t Ilgą, nuo kurią matosi pirmas p» 'sergėjimas, nustoti sveikatą Ir 

tvirtumą ant visados.
V Aš gydžiau vyrus Ir moteris per daug metą. Vienas atsllanky- 
«8»mas pas mane užganšdlns Jus Ir apie mano gabumus persitikrinsite, 
♦♦♦kad aš pasiekiu tiek gerą pasekmtą Į trumpą laiką gydy- 
Amo- Aš gydau tik tikrą prležasti ilgos ir silpnumai pranyks. Atsi- 
A minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.
J Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. Užvll- 

*|*kimas ligos yra pavojingu. Nei viena Ilga ne stovi ligai be veikimą. 

| Dr J. H. KENEALY 
X 673 WASHINGTON ST.

♦♦♦ Antros durys nuo Gayety The atre, Boston, Ma*.

SERGANTI
vYrai ir moteris

EIKITE PAS MANE!
*
Su bent kokia chroniška, nervą arba šiaip kokia liga, 

lauja specialisto patarnavimo.
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Ofiso

Jums lšegzamlnavlmas nieko nekaštuos,

kuri relka-
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9 vai. ryte iki
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