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IŠ SEIMO.
Seimą atidarė Julius

* 

pas, pakviesdamas visus su
dainuoti Lietuvos Himną ir A- 
merikos Himną.

Į seimo vedėją išrinkta p. J. 
G. Miliauskas 641 balsu. Vice
pirmininkais S. Gegužis, A. 
Staknevičius, J. S. Lopatto, 
M. Birštonas. Sekretoriais L. 
Šimutis, Jurgis Tumasonis, J. 
O. Sirvydas, L. J. Natkevičius.

Kalbėjo nuo krikščionių-de
mokratų (katalikų) J. G. Mi
liauskas ir kun. J. J. Jakaitis; 
nuo tautininkų J. Vinikaitis 
ir B. Balutis. Katalikai'išredš- 
kė puikiai neprigulmingos Lie- 

e tavos obalsius, pabrieždami 
Lietuvos respublikonišką val- 
dymosi* fofmį Vinikaitis so- 
cijalistds smaridoi barė, Balu
tis prie, vienybėj visus kvietė, 

didatas į pirmininkus S. Gegu
žis.

Toliaus išrinkta rezoliucijų 
Komisijon: J. B. Kaupas, kun. 
F. S. Kemėšis, J. E. Karosas, 
J .S. Vasiliauskas, kun. J. Va
siliauskas, Adv. A. S. Bradču- 
lis, Adv. B. K. Balutis, fV. Jan
kauskas, Adv. J. S. Lopatto ir 
R. Karuža. Presos Komisija: 
J. J. Ramanauskas, T. Šaimis, 
B. Vaškevičiutė, P. J. Vihnon- 
tas, M. Birštonas, Dr. Drange- 
lis.

Balsų skaitytojų paskirta 24. 
Komisijų rinMmo tarpais 

kelis syk atkartojama Lietu
vos ir Amerikos himnai.

Pasiųsta pasveikinimas prez. 
Wilsonui, išnešta rezoliucija 
neprigulmingos Lietuvos. Tie 
tarimai praėjo vienbalsiai.

Daug trukšmo sukėlė pra
džia 2-ros sesijos, kuomet vie
nas delegatų inešė, kad reikia 
maldą sukalbėti. Tautininkai 
tam įnešimui pasipriešino ir 
pradėjo reikalauti, kad mesi
mas būtų atmestas. Ginčytasi 
karštai, ūpas susidarė biau- 
rus, vis-gi malda buvo atkal
bėta, kas labai tautininkus iš- 
gazdino. Rengianties prie to
limesnių tarimų visi įnešimai 
atiduodama rezoliucijų komisi
jon, nuo kurios prigulės klau
simo arba įnešimo apdirbimas, 
o net jo nusprendimas.

Ūpas delegatų taisosi vėliau 
ir jau matosi daug entuzijaz- 
mo, kuomet prieinama prie 

^Lietuvos neprigulmybės klau
simo. Kiti įnešimai pasilieka 
ant 14 dienos. Seime bus 
svarstomi tie įnešimai, ku
riems abi Srovės pritars, ku
riems nepritars — tie nebus 
svarstomi.

(Žiūrėk pusi. 2)"

Kau-

‘i

I ■■■/ Vir1"'' 1" * ■

t

KONCERTAS.

Kovo 13 dieną vakare seimo 
svetainėje įvyko milžiniškas 
koncertas ir prakalbos. Dai
nuota daug dainelių p. S. Šim
kaus kompozicijos, p-ni M. či- 
žauskienė dainavo solo. Nu
sisekė—ovacijos buvo didelės. 
Kalbėjo amerikonas, žydas ir 
latvis. Įspūdį neblogą padarė 
latvio kalba, kuris išreiškė pa-
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Vokiečiai užėmė Odessą.
*

Pasididino orlaivių veikimas.
* I

s

True translation filed withthepost- 
inaster at Boston, Mass. on March 15, 
1918, as renuired by the act,of October 
6, 1917.
^NUSKANDINO 18 LAIVŲ.

London, kovo 13. — Angli
jos admiralitetas skelbia, jog 
nuo minų ir nuo submarinų žu
vo 18 Anglijos laivų ir vienas 
žvejų laivas pereitą savaitę. Iš 
tų 15 laivų buvo 1.600 ir vir
šaus tonų įtalpos ir trys ma
žiau minėtosjtalpos.

Tuo tarpui atplaukė į* Angli
jos uostus 2.046 laivai, išplau
kė 2.062. Nępasekmingai buvo 
atakuoti 8 prekiniai laivai.

Buvo pasklidęs gandas būk 
princas Lvov, premieras pir
mojo ministerių kabineto po 
nuvertimo caro nuo sosto, e- 
sąs Pekine ir laukiąs, kad Ja
ponija pradės veikimą Siberi- 
joj. Rusijos ambasada Lon
done paskelbė, jog tai netie
sa.

True translation filed vvitlr the post- 
master at Boston, Mass. on March 15, 
1918, as reąuired by the act of October 
6, 1917.

KAIP DALYKAI STOVI.
Francijoj užėjo gražūs orai 

ir dabar miriadai orlaivių: 
abiejų kariaujančių pusių ra i- j 
žo padanges karės fronte mė
to bombas arba susikimba 
grumtis tarp savęs.

Anglijos, Francijos ir Vo
kietijos orlaivių žinybos skel
bia apie dideles pergales ore. 
Anglijos žinyba skelbia, jog 
per kovo pirmas 10 dienių nu
dėjo 79 vokiečių orlaivius, o 

riasi nudėjęs seredoj 17 prieši
ninko orlaivių francūzų-belgų 
fronte.

Dalykai Rusijoj dar nenusi
stovėjo, Siberijos reikalai ne
išrišti. Nors vokiečiai ir aust- 
ro-vengrai kontroliuoja terito
riją nuo Finlandijos iki Ode- 
ssos prie Juodųjų jūrių, bet 
dar nežinia, kad rusai nesukil
tų ir neimtų ginklo prieš vo
kiečius. Bolševikų užsienio 
reikalų ministeris L. Trocki 
sakė, jog priešinsis patvirtini
mui taikos su Vokietija ir šau
kia prie perorganizavimo ar
mijos Rusijos gynimui. Tuo 
tarpu irrfekmingieji Vokietijos 
laikraščiai ėmė išvysti, kad 
Vokietija netenka vardo toli
muose rytuose už savo darbus 
Rusijoj.

True translation filed with the post- 
niaster at Boston, Mass. on March 15, 
as rvquired by the act of October 6,1917 

True translation filed withthepost- 
VOKIEČIAI UŽĖMĖ

ODESSĄ.

Odessa, ketvirtasis 
l-b į didumą Rusijos miestas 

! džiausiąs po Amerikos 
centras pateko į vokiečių, ran
kas, kaip Beriine skelbiama.

Tokiu būdu tapo nukaltas 
naujas narys vokiečių grandi
nio surakinimui Rusijos. Da
bar Rusija netekusi išėjimo ki
tur, kaip tik per Vokietiją, 
Rusija pateko pilnon kaizerio

pagal 
ir di- 
javų

Bet tas faktas, kad, Vokie
tija apvaldė Rusijos derlin
giausias vietas dar daugiau 
reiškia. Kaizeris ne vien galės 
maitinti savo milžinišką vieš
patystę iš Rusijos aruodų, bet 
dar jis*‘galės kontroliuoti ga
benimą^ javų Į kitus Rusijos 
centrus ir "tokiu būdu badu 
vers 100.000.000 rusų būti sau 
paklusniais.

Kaip protai, taip ir patyri, 
mai neleidžia mimui' t&Mta, 
kad tautos don bujotų < tas, 
kur tikybiniai principai amt-
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TURKAI ERZ

Londonu kovo 14.
ninke Turki^es-karinis ofiš s 
paskelbė, jog turkų kariuome
nė inėjus Erzeruman ir gesi
nanti gaisrus armėnų padary
tus.

----- o-----
Suv. Valstijų karės sekr. 

Baker matėsi su Francijos val
dininkais ir dabar išvažiavo į 
frontą.

geidavimą, kad Lietuva ir 
Latvija susijungtų į krūvą. 
Kalbėjo dar Julius Kaupas, 
kun. J. Žilinskas ir St. ‘Šimkus. 
Svetainėje žmonės netilpo.

Vietos amerikoniška spauda 
plačiai apie seimą rašo.

Reporteris.

APIE SEIMĄ.
Monitor ketvergo numeryje 
Moniton ketvergo numeryje 
padavė šitokią žinutę: New 
York, N. Y. — Lietuviai, čia 
suvažiavę seredoj, priėmė re
zoliucijas, sveikinančias prez. 
AVilsoną, kaipo kovotoją už 
mažąsias ir pavergtąsias tau
tas ir “ reikalaujančias Lietu
vai visiškos neprigulmybės ir 
atstovybės Taikos Konferenci
joj-

Kiti Bostono 
plačiau paminėjo.

VOKIEČIAI FINLANDIJOJ.

Petrograd, kovo 13. — Stip
ri vokiečių kariuomenė, kaip 
pranešama, užėmė miestą A- 
bo, ant Finlandijos kranto į 
vakarus nuo Helsingforso.

Vokiečiai tuoj pradėjo leis
tis į Finlandijos gilumas.
7^UgU5IU3UgU5[U5RJ3UBtJ3Ut5nJ5RJSlJt

SUAREŠTAVO EX-PREMIE- 
w RĄ LVOVĄ.

Petrograd. — Rusijos tele
grafo agentūra skelbia, -jog 
Rusijos ex-premieras Lvov ta
po šiaurinio fronto vadas sua
reštuotas.

Kovo 9 d. buvo iš Irkustko 
paskelbta, jog princas Lvov 
tolimuose rytuose įsteigė nau
ją valdžią ir laukia japonų iš- 
sėdimo Vladivostoke.

gg KURIE IKI ŠIO LAIKO NEAPLAIKE “QUES- 
SeĮ TIONATRE’’ nesėdėkite sudėję rankas, pakol “dėdė” 
Bg pakvies jus, BET EIKITE J LOCAL BOARD kuriame 
C5 registravotės ir reikalaukite, kad dėl pripildymo, jums 

išduotų, nes jeigu jūs patys to nedarysite, apie jus 
kitas nepasirūpins.

I NOTARAS IR TAIKOS TEISĖJAS
Visais reikalais kreipkitės pas mane, kiekvienam . 

suteiksiu brolišką patarimą.

Ban. Juozos Ko^aliauskas,
111 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

JAMES M. KEYS
350 RROADWA?, ■ SOŪTII BOSTON, MASS..

Atsišaukite prie ma'nęs su visokiais teismiškais reikalais. Duo
du pilnas informacijas kas-link Suvienytų Valstijų Įstatymų.

Per keliolikų" “metų esu prityręs ir turėjęs visokių reikalų su 
LIETUVIAIS, RUSAIS ir LENKAIS teismuose Massachusetts val
stijoje. Aš esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai užsltl- 
kėti. Visokius teismiškus reikalus atlieku šioje valstijoje.

Turiu gerų prityrusių vertėjų arba perkalbtuoju lietuvių, rusų, 
lenkų ir latvių. Jeigu Jus norite turėti geras pasekmes ir ISlaimėtl 
provų, tai paveskite man. Telefonuokite, parašykite arba pašaukite. 

350 BROIADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

JAMES M. KEYS,
Tel. ĮSo. Boston 212 or So. Boston 600. 

Jq'lgu vienas užimta-^ šauk kitų.
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Liet. Bolševikų darbai.
ir atskilę subarę naują L. Sr’D. 
frakciją.

Gruodžio 3 ar 4 d. ta likvi
dacinė Komisija pasiuntė savo 

j komisarą Į Petrapilio Lietuvių 
Draugiją dėl karo nukentėju- 
•siems šelpti: gruodžio 5 ir6 d. 
tos komisijos įgaliotiniai Mic
kevičius Kapsukas, Požėla, V. 
Bielskis ir pagali’aus Petraš
kevičius (tas pats, kurs ilgą 
metą darbavosi L. D. Centro 
Komitete) išvažiavo į Vorone
žą paimti Lietuvių Draugijos 
Centro Komitetą.

Gruodžio 10 d>. Petrapilyj 
į Centr. Komiteto butą(Basko- 
vo g-lė No^ 29) į pasilikusias 
čia C. Komiteto įstaigas atėjo 

i Likvidacinės Komisijos įgalio
tiniai M. Januškiavičius ir 
Opanskis ir pranešę, kad Lik
vidacinė Komisija yra nuta
rusi paimti Centro Komitetą 
ir visas jo įstaigas, kad tam 
tikslui jau išvažiavę pasiunti
niai į Voronežą ir kad rytoj 
dieną ateisią paimti Petrapilyj 
likusiųjų C. K. įstaigų, paklau-. 
sė ar tų įstaigų drabininkai 
C. K. tarnautojai paliks ir to
liau tarnauti. Sąmatų ir Ju
ridinio Skyrių vedėjas L. No
reika pasiūlė, kad Likvidaci
ne Komisija palauktų, kol bus 
paimtas pats Centro Komitetas 
ir kol bus gautos 'tokiu būdu 
instrukcijos iš Voronežo Cen
tro, nes jis, būdamas tik Cent
ro tarnautojas ir neturėdamas 
iš jo instrukcijų negali atiduo
ti kitiems savo globai pavestų 
įstaigų, gi dęl pasilikimo tar
nauti jis pranešė, jog bent kol 
kas, kol paaiškės, kaip bus pa
sibaigęs pats Centro paėmimas 
ir kokiomis sąlygomis tai pa
daryta, pasitraukė nuo tarny
bos. Kiti tarnautojai Mar
cinkus, Radzevičius, Glaužienė, 
pakol-kas pasiliko darbuotis 
su bolševikais.

•Gruodžio 11 d. pirmadienį 
tuodu pačiu L. Komisijos at
stovu ir L. Vienažinskaitė, 
esant Centro Komiteto tarnau
tojams, padarė paimamojo in
ventoriaus ir dokumentų sąra
šą, po kurio turės visi dalyva
vusieji pasirašyti. L. Norei
ka pranešė, jog jis pasirašys ir 
pridės toki protestą:

Kadangi, lietuvių Draugija 
dėl karo nukentejusiems šelpti 
yra savaranki visuomenės or
ganizacija su savo statutu ir 
savo Įstaigomis, nieko nepe
reinanti nuo Rusų Tremtinių 
Sąjungos Lietuvių Likvidaci
nes ir Organizacinės Komisi
jos;

—, Kadangi todėl R. T. S. 
Liet. Likv. ir Org. Komisija 
jokios teises neturi kištis į sa--

laikraščiai
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PETRAPILIS.

Mūsų bolševikų žygiai.
Kaip žinome, kaip visų 

tremtinių, taip ir lietuvių bū
vis, paveržus bolševikams Ru
sų valdžią į savo rankas, buvo 
pasidaręs nepakenčiamas. Se
noji valdžia* dar nebuvo suspė
jusi paskirti pinigų tremti
niams šelpti paskutiniam šių 
metų ketvirčiui, o naujoji bol
ševikų valdžia nusprendė pini
gų duoti tik bolševikų organi
zacijoms. O kadangi tremti
nių šelpimo reikalu daugiau
siai rūpinasi įvairios tautinės 
organizacijos, kurios nebuvo 
bolševikų, kadi jos pasijuto be 
lėšų, o tremtiniai be pašelpos. 
Tuo .sunkių,, kaip tremtinių' 
šelpiamųjų organizacijų, taip 
ir pačiu tremtinių stoviu pasi
naudojo tie patys 
Jie sudarė neva 
tremtinių sąjungos 
kuriame dalyvavo 
tremtinių saujalė. 
nome, nei lietuvių, nei lenkų, 
kur jokių atstovų rinkimų į tą 
svažiavimą nebuvo. Bolševi
kai paskyrė ir pasiuntė į tą su
važiavimą patys, ką norėjo ir 
vis tik praminė jį visų rūsų 
tremtinių suvažiavimu. Tas 
tariamasis tremtinių, tikrai sa
kant bolševikų, suvažiavimas 
nutarė panaikinti visas tauti
nes organizącijas, o visą trem
tinių šnipinio darbą, lėšas ir 
esamąsias tautines ir kitas 
tremtinių šelpiamąsias organi
zacijas, jų įstaigas ir turtą pa
imti į savo rankas. Suvažia
vime dalyvavo keletas ir lietu
vių bolševikų. Suvažiavimas 
išrinko vadinamąjį suvažiavi
mo vykdomąjį komitetą. Prie 
to komiteto lietuviai bolševi
kai sudarė vadinamąją Rūsų 
Tremtinių Lietuvių Likvidaci- 
jinę. ir Organizacijinę Komisi
ją, kuri turi paimti į savo 
rankas ir sulikviduoti,vadinas, 
panaikinti visas lietuvių trem
tinių šelpiamąsias organizaci
jas, o jų vietoje sudaryti ben
dras tremtiniu šelpimo orga- 

inizacijas, be tautos skirtumo.
Mūsij Lietuvių Likvidaci

nės ir Organizacijos Komisijos 
taktika visai tokia pat, kaip 
apskritai bolševikų: ji ima į 
savo rankas lietuvių draugi
jas, jų turtą ir.įstaigas varu, 
nekviesdami visuotinių susi
rinkimų ir visai nesiklausda
mi nei draugijų narių, nei net 
pačių tremtinių, ar jie norėtą 
savo Įstaigas ir organizacijas 
užleisti kitiems. Dėl tokios 
grieštai priešingos pagrindi
nėms demokratybės dėsniams 
grobiamo taktikos net Lietu
vos socijaldemokratų partija 
suskilo į dvi dali: viena prita- varankios privatinės draugijos 
rė bolševikams, prisidėjo i organizacijos veikimą ir savin- 
T.ikvidacinę Komisiją ir pa-1 ti< jos turtą ir Įstaigas: 
deda varu ‘gropti privatines 
draugijas ir naikinti lietuvių 
organizacijas, o kiti nenorėjo 
tokio nešvaraus darbo dirbti

v •

bolševikai, 
visų rusų 
suvažiavi- 
vos maža 
Kaip ži-

n.
— Aš, blukimas L. 1). d. k.t 
š. Centro Komiteto įstaigų

dalyku iš Centro Komiteto jo- 
kių įsakymų ir nurodymų, pats 
gi nebūdamas net-C, Komiteto • - 
nariu ir tokiu būdu vienas ne
galėdamas deciduoti apie visų 
C. Komiteto įstaigų ir turto li-_ 
kimą Petrapilyj;

—griežtai protestuoju prieš
R. T. S. Liet. Likvidacinės ir 1 
Organizacinės Komisijos pasi
ryžimą varu pasiimti sau visas 
Centro Komiteto įstaigas .ir - 
turtą Petrapilyj, nelaukiant 
Centro Komiteto tuo dalyku 
nurodymų, ir nusileidžiu tik 
griežtam R. T. S. L. Likv. ir 
Oęg. Komisijos reikalavimui. . 
kaip dabartiniu momento pajė
gos viešpatavimo apsireiški- . 
mui.

Nežiūrint L. Noreikos pasiū
lymo palaukti instrukcijų iš 
Voronežo ir nežiūrint jo pro- ? 
testo Petrapilyj likusios Cent
ro Komiteto -įstaigos buvo pa- 
imtos.

(Iš “Išeivių Draugo”)

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on March 15, 
1918, as reųuired by the act of October 
6. 1917.
PRIEŠINSIS TEUTONAMS.

Washington, kovo 14. —•. 
Šiandie nuo ambasadoriaus 
Francis gauta žinia, jog Ru
sijos bolševikų valdžia ketina 
ne juokais organizuoti jėgas 
kovai prieš vokiečius.

Ambasadorius atmetė ilgą 
pranešimą, nurodydamas, kad 
Leon Trocki pripažįstąs, jog 
pavojinga priimti vokiečių su
statytą taiką.

‘j
PADAIS HOLANDIJOS 

LAIVUS.
Washington, kovo 14., — Jei 

Holandija geruoju nesutiks pa
vesti savo laivų Suv. Valsti
joms ir talkininkams iki pane- 
dėlio, tai tos šalys bus pri
verstos užgriebti Holandijos 
laivus, esančius Anglijos ir A- 
merikos uostuose. Apie tai 
sužinota iš tikrų šaltinių.

Sovietų kongresas, kurs tu
rėjo įvykti Maskvoje utamin- 
ke, tapo atidėtas ant ketvergo. 
Tas kongresas turi arba pa
tvirtinti arba atmesti taiką su 
Vokietija.

PIGIŲ
Dabar yra daug

NAMŲ, 
F A R M V, 
BIZNI Ų.

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

*' f ■>

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevicz

315 BROADWAY, 
jis tamstom^ aprodys pigių >

farmų, visokių biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, nes po 
kares bus du-syk brangiau, 
negu dabar r jeigu patiks na- - : 
mas arba farma pirkti tai Ą.

' SO. BOSTON, MASS.

ir

s

ir turto Petrapilyj atstovas ir Ivasrirevicz padarys visus rašą -* 
globėjas ir neturėdamas tuo tus teisingai ir atsakančiai
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Ltidži* Am. LietuviųRymo Katalikų šv. Juoaapo 
Darbininkų Sąjunga.

(TheMrter)
The Lithuanian tri-ireekly paper.v The Lithuanian tn-ireekly paper.
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nojo Kryžiaus laiškus, iŠ kū- 
i rių paaiškėjo kodeLpinigaine- 
buvo išsiunčiami. Tie pinigai 
tebeguli Raudonojo Kryžiaus 
rankose i r jų saugumų Ameri
kos valdžia užtikrina. ( '

8. politiškais išlaukiniųis 
Iiietuvoš ir lietuvių reikalas į- 
stegti 4n?iidona$)į Komitetų,” 
į kurio sąstatų įeis atstovai 
nuo lietuvių katalikų ir nuo 
tautininkų tarybų ir veiks ben- . 
drai, tokiuose reikaluose, ant 
kurių turės įgaliojimus nuo sa
vo tarybų ir pnt kurių abidvi 
tarybos pilnai sutiks. O to- 
kiuosė dalykuose, kuriuose ne
galės susitaikinti, tai turi kiek
vieni liuosas rankas ir gali 
veikti taip, kaip katrie išmano 
ir kaip nori.

9. ’ Šis seimas vadinsis “Vi
suotinas Amerikos Lietuvių 
Seimas.”

10. Lietuvoje daugiausia 
stengtis kapitalų tvarkyti ir 
auginti kooperacijos formoje.

11. Lietuvos valdžia laisvo
je Lietuvoje aprubežiuoja ka
pitalo valių tam tikrais įstaty
mais, kad kapitalistai negalė
tų perdaug išnaudoti Lietuvos, 
ir kad visas kapitalas nesu-’ 
plauktų į kelių kapitalistų 
rankas.

12. Lietuvoje turi btūi pri
pažinta laisvė tikėjimams, įsi- 
ikinimamš, organizavimui, žo- 
džui, ypatai nepaliečiamybė, 
namų nepaliečiamybė.

T3. Lietuvoje turi būti pri- 
oažintos lygios* teisės vyrams 
ir moterims, visiems Lietuvos 
liliečiams, taip-pat laisvė plė- 
otis kultūriškai visoms tau
toms gyvenaničoms Lietuvoje.

14. Darbininkams. turi būti 
iš valdžios pripažinta teisė ir 
parama jų organizavimosi ko ? 
vai su išnaudotojais ir kito
kiais darbo žmonių vargais ir 
vargo priežastimis.

14. Santikiuose su kaimynė
mis tautomis gyventi draugiš
kai ir jokių iš šalies antmestų 
dalykų neprimti. Lietuviai tar
sis ir darys sutarts su kuomi 
jie patys norės ir kaip jie pa
tys matys sau naudingiau.

15. Būsimoji Lietuvos val
džios forma turi būti demokra
tiška respublika.

16. Amerikos lietuviai yra 
Amerikos valdžiai ištikimi ir 
lojališki ir kad ^aidžios kovų 
prieš pasaulinės demokratijos 
priešus rėmė ir rems visais ga
limais ir teisėtais būdais, kaip 
tai: ėjimu į kariuomenę, pasko
loms, pirkimu taupymo stam- 
pių, Raudonojo Kryžiaus įstai
gų rėmimu iritt.

Gal kaip kuriuos nutarimus 
perdaviau ne žodis į žodį kaiv 
jie skambėjo seimo rrezoliuci? 
joje — tai tas atsitaisys kuo
met originalą pamatysime pro
tokolų—viskų rašiau taip kaip 
aš atmenu, ir stengiuosi per
duoti koteisingiausia, jei kur 
klaida įvyktų—tai bent nety
čia.

Seime dalyvavo vyrai ir mo
terys lygiomis teisėmis.

Ūpas buvo pakilus ir užbaig
ta viskas konopuikiausioje vie
nybėje, sutartyje, gerame.ūpe 
ir su malda.

• l

ardžius ir tuomį Lietuvai ne-' 
pakenkus sutiko seime apseiti 
be maldoe.” \

Kįla salėje triukšmas. To
liaus aiškina t£ patį p. Kaupas 
ir meldžia katalikus atstovus 
vardu tėvynės meilės ir seimo 
vienybės nusileisti. Protestai 
baisiausi ‘Visi prašo balso. 
Galiausiai įsimaišo į tų dalykų 
smarkesnių . taiįgų-T-stovi už 
maldos reikalavimui P. J-. E. 
Karosas ir galop kun. F. Ke
mėšis vardan svarbumo Šios 
valandos meldžia katalikų nu
sileisti, kun. Kemėšis pridu
ria; ka dper tokį skandalų iš
kovota malda, nebus nei* Die
vui maloni, nei mums, nei sei
mui naudinga,

Iš publikos pasigirsta balsai 
“zdraica,” “judošius,” “iš
davikas,’.’ “tylėk,” “nustok.”

P, Pakštas paaiškina, kad 
buvusi sustatyta net tam tikra 
malda, kurios žodžiai buvę 
pritaikyti mintin tų visų, ku
rie tik tiki į Dievo esimų, bet 
taip nesitikę nei ant to.

Pakįla senelis bene tik p.
Šernas (Adomaitis) ir salio: 
“Aš esu tautietis ir jau baigiu 
savo amžiaus dienas, bet mel
džiu visų, ir reikalauju, pa
gerbkime prakilnius žmonių 
įsitikinimo jausmus, kalbėkit 
maldą visi.” Striktelėjo Ba- ( 
lutis ir sako: “tautietis nie- suformulavusi priduos svars- 
kuomet krikščioniu nebuvo, tymui jau apdirbtų gatavai 
nėra,, ir nebus; maldos nekal- medžiagų ir tokiu būdu geriau 
bėjo ir nekalbės. būsime prie tvarkos, nekils

Triukšmas, švilpimas ir sau- daug nesusipratim ųir nemalo- 
kimas “šalin,” “tylėk,” “iš- numų ,ir eis pasekmingiau ir 
gama,” “nuštilk... ” Balutis sparčiau visas darbas, 
švilpimu ir minios triukšmu Priimta įnešimas vienbal- 
priverstas prasišalinti nuo es- šiai. 
tr Užima vietą iš eilės dar vie- LAISVĖS

nas kitas 11 laisvųjų, ” bet ir jų rATOA^
likimas tas pats. Tuomet, kas KLIKALAV1MAb.
tenai ineša, kad vardan tole- Po plataus visapusiško ap- 
rantįškumo, demokratiškumo, svarstymo vienbalsiai išnešta 
ir kiekvieno įsitikinimo ir min- rezolicija: 
ties pagerbimo padaryt taip: Kad, Lietuvių Seimas Lietu-

Tegul maldų kalba tie, kurie vai reikalauja pilnos laisvės ir 
nori, o kurie nenori tai tie te- neprigulmybes.
gul tų laikų ramiai užsilaiko.” Baisiausias entuzijazmas ir 

Triukšmas iš laisvamanių delnų plojimas.
pusės ir protestai, kad tai esąs Toliaus giedama tautos him- 
laisvės varžymas. nas kompozitoriui S. Šimkui

Išeina vienas Amerikos lie-l pijanu pritairant, kad net sa- 
tuvių kareivis — Amerikos lie- lės sienos drebėjo nuo suvirš- 
tuvių kareivių delegatas į sei- tūkstantinės minios, traukiamo 
mų ir pasako trumpų, turinin- Lietuvos himno “Lietuva te
gu, įspūdingų ir krikščioniš- vyne mūsų.” 
kos demokratijos pakraipoje Dar atsistojimu ir šaukimu 
prakalbėlę, kurioje tarp kit- “ura” ir “valio” pagerbta S. 
ko išsireiškia šitaip: Valst prez. W. Wilson,/Lietu-

4 4 Mes Amerikos lietuviai ka- vos veikėjai kurie veikia dėl 
reiviai kurie mane čia įgaliojo Lietuvos laisvės išgavimo ir tt. 
kaipo savo minties ir troškimų Tuomet išnešama lietuvio A- 
atstovų ir delegatu i šį visuoti- meriko skareivio lietuviška 
nų lietuvių seimų. Mes einame žalia-balta-raudona vėliava ir 
už tautų laisvės principus pra-1 amerikoniška vėliava ir vėl 
lieti kraujų, guldyti savo gal- visų giedama Lietuvos ir Ame- 
vas, mes nieko nesigailme, rikos himnai.
mes viskų kas tik yra bran- Tai buvo vienas iš prakil- 
giausio ant tautų liuosavimo niausiu seimo momentų, 
aukuro dedame, aukojame. SVARBESNIEJI AMERI- 

Gal mes tuojaus būsime be KOS VISUOTINOJO 
rankų, bekojų, be akių; gal LIETUVIŲ SEIMO 2-os 
mūsų mėsas.kanuolių bombos DIENOS NUTARIMAI, 
šmoteliais, išnešios Francijos ... .. . T. x /pasviečiuose ar kur kitur. MesL? A“®1*0]® tau-

• -i • . .r •- u i- - tiška vėliava tunbutvartoja-nieko nesigailime, o jus broliai . „ J
trukdote toki svarbą ir šventą ™n ^'’a-Mta-raudona. 
reikalą kaip visuotinas seimas T vel‘ara Pr‘Paz\n‘® Jkl 
vien savo netolerantiškumo į“ Lmtuviskop Valsty- 
. . . v . . . __-v be priims ja arba kol nustatyskietu užsispyrimu ir prieš 1 . J
ka?!.. Prieš maldų. Mes ka- 10 .
reivių stovyklose esame zmo- . ' °
nės-kareiviai visokių įsitikini- 1 S2?U1.’ ,. . . s
mų, visokių tautų ir tikėjimų, T. I 6 *
pas mus vra kareiviška skaudi 1 . TV .. .. .
discinlina o niekuomet nie- 4' Is 11UQSOS vahos’ aPsldetl 
i j ’ , -i kiekvienam lietuviui mokesčiukur dar nebuvo Amerikos ar- , . T • ± -t i •mijoje girdeta kad kas prieš K®1^1re*ai Uir juos 
maldą keltą protestą, kadI kas “°keh per tokj fondą, kuriuo 
maldos nepagerbtą. Ir kaip| 

jau buvo įnešimas, tai ir as 
vardu Amerikos lietuvių ka
reivių reikaaluju kad seimas 
būtų pradedamas ir užbaigia
mas su malda.

Tegul maldų kalba tie kurie 
jos nori, o tie kurie jai vrie- 
šinasi, tegul tuom laiku paty
li.

Dar kaip kurie laisvieji bu
vo besakų kad nieko nėsų ga
lima seimui permainyti kas y- 
ra seimo rengimo komisijos 
jau nutarta.

Bet visa delegatų virštuks- 
tantinė minia griežtai reika- 
auja maldos ir pirmininkas 

paalikydamas jų pusę persi
žegnoja o visi tyliai "sukalba 
trumpų maldėlękiekvienas sau

Ne^v-York 14-IU-1918. 
Kas prieš meilę daturčsit 1. 
Kas prieš meilę dastov&it V 

• Keno be jauslų ■krutinšl.^ 
Lai toksai, prasmenga.

• BROLIAI IR SESELĖS -
LIETUVIAI;-  ̂

\Skubinuosi §u tamistomis 
pasidalinti Įdek galint’ grei
čiaus Amerikos Visuotino Lie
tuvių Seimo įspūdžiais (seime 
oficijaliai LSS. nedalyvavo 
bet LSS. narių buvo keletas o 
gal net ir keliolika kaipo dele
gatai ituo tautiškų organizaci
jų ir, pasirodė, kad jie. visi, 
Visoms “Visuotino seimo” pir
mąją dieną išneštoms rezoliu
cijoms su kitų srovių lietuviais 
bendrai, vienbalsiai pririrė’.) .

Tai yra faktas. Tai ‘ ^ra 
mūsų liaudies balsas, tai lie- 
tuvių tėvynės meilės apsireiš
kimo balsas, tai vaisiai svei
ko lietuviško, praktiško proto 
ir tautinio susipratimo.

Smulkmeniškai seimo veiki
mą aprašys tam tyč seimo nu
skirtieji korespondentai — tai 
jų priedermė, o aš čia nušvie
siu vien tiktai tų, kas mano 
nuomone yra mums indomiau- i 
šia, ir taip kaip aš tuos daly
kus mačiau, girdėjau ir atjau
čiau.

SEIMO PRADŽIA.
Jau nuo 7:30 iš ryto 13 ko

vo nueinu prie seimo salės du- 
rii] ir randu belaukiančias mi
nias delegatų ir delegačių, jau 
trys policmonai tvarko, kad 
praeiviai galėtų šalygatviais 
praeiti per minios susikimši
mą, minios lietuvių delegatų 
suvažiavusii] iš visos plačios 
Amerikos pasviečių.

Manau'sau; o kas čia bus 
toliaus? Salę atidaro negrei
tai, minios nerimauja, nekan
trauja. Kaip ką galima buvo 
užmesti seimo tvarkymo asme
nims kas link tvarkos žmonių 
leidimo į salę. Bet matosi, kad 
tai kilo iš neapsiskaitliavimo, 
arba iš neatspėjimo, kad tiek 
daug delegatų suvažiuos.

Kol visi susigrūdo į salę, tai 
kitam ir šonus paskaudo besi- 
krušant,— kaip Lietuvos kai
mo atlaiduose į bažnyčią.

Visi deelgatai į salę suėjo 
tik apie 11 vai. pirm pietų ir 
tuoj seimų atidarė p. Julius 
Kaupas trumpai nupiešdamas : 
kas, kodėl, ir kaip tų seimų : 
šaukia ir kas seimo tvarkymo 
komisijos yra jau nuveikta ir 
sutvarkyta, kas yra pagamin
ta.

Esu nuskirti nuo krikščionių 
demokratų arba katalikų vi
suomenės ar srovės kalbėtojai 
arba minties išrėiškėjai ir nuo 
tautinės demokratijos, arba 
laisvamanių srovės minties iš- 
reiškėjai—lygiai tų ir tų. Nuo 
katalikų p. Julius Kaupas, 
kun. J. Jakaitis, K. Pakštas. 
Nuo liberalų p. Vinikaitis, ad
vokatas ir redaktorius B. K. 
Balutis, ir jei neklystu p. Jan
kauskas—jau dabar gerai pa
vardės nepamenu.

Į seimo pirmininkus esu pa
skirti kandidatai nuo katalikų 
p. Miliauskas o nuo tautinin
kų p. St. Gegužis.

Į sekretorius nuo katalikų 
Pakštas, AJ. Račkus ir tt. į vi- 
stfe urėdus iš abiejų srovių sta
toma kandidatas prieš kandi
datų lygiu skaičiųųū.

Publika-delegatai — papra
šo, kad tie kandidatai pasiro
dytų ir prabiltų bent po keletą 
žodžių, kad galima būtų sprę
sti apie jų tinkamumų į tas 
vietas, kur jie yra perstatomi 
kaipo kandidatai. Pirmiausia 
keletu rūinčių išreiškia p. Mi
liauskas ir visus užimponuoja 
savo gera išvaizda, skambiu 
balsu, ' energija ir trumpu ir 
suprantamu minties išreiški
mu. Paspila po kiekvieno 
minties užbaigimo garsūs ap
lodismentai.

Toliau pasirodo p. Gegužis 
ir-gi žmogus rimtos išvaizdos, 
bet atsiprašė publikos -ir ne
kalbėdamas nieko, atsisėda.

Tobaus pasirodo ir kiti kan
didatai ir minties išreiškėjai- 
kalbėtojai.

st.

T
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“DARBININKAS”
141 W. Broftdvv&y, Sonth Borton, Mmm.

persekiojimų tokių, kokių ne
buvo pagoniškuose laikuose, 
kokių nebuvo nei pirmųjų kri
kščionių laikuose. Tos baise
nybės tebsitęsia.

Tų pasaulio nevidonų pase
kėjais ir pritarėjais yra lietu
vių socijalistai.

VOKIETIJOS LAIMĖJIMAS 

REIŠKIA JUNGĄ 

LIETUVAI.
*

Vokietijos padėjimas page
rėjo, Vokietijos grobikai ėmė 
kelti galvas ir labiau,grūmoti 
pasauliui. Vokietija jaučia sa
vo stiprų padėjimų ir ėmė vi
siems rodyti šiurkštumų. Pas
taromis dienomis ėmė užsipul
dinėti net ant .Skanidnavijos 
valstybių, kurios išrodė gan 
prielankiomis teutonams. Ga
lop iš Holandijos sostinės 
Haagos atėjo žinia, jog Vokie
tija atšaukė pažadus Lietuvai. 
Vienu žodžiu Vokietijos padė
jimui pagerėjant, nyksta Lie
tuvos laisvės viltis.

Jei Vokietijos viršus būtų 
šioje karėje, tai Lietuvos lais
vė būtų palaidota.

Iš privatiškai gautų laiškų 
nuo Europos lietuvių veikėjų 
sužinome, jog Lietuvos reika
lai labai pablogo pastaruoju 
laiku.

Kad taip atsitiko, kad vo
kiečiai pajuto drūtybę, tai už 
tai reikia padėkuoti Rusijos • 
bolševikams. Bolševikai pri
vedė rusų tautų prie tokio sto
vio kokiame yra Afrikos lau
kiniai gyventojai arba šiauri
nės Rusijos samojėdai, o su 
tokiais niekas nesiskaito. Bol
ševikai Rusijoj baigia naikyti 
paskutinius pėdsakus civili
zuotos tautos surėdymo. Per
tai Rusija netik negali pasi
priešinti Vokietijai, bet pati 
patenka kaizerio globon. Ru-. 
rija bolševikų dėka iš prieši- 
linkės patapo Vokietijai ram
sčiu. Rusijos bolševikai sudrū- 
ino kaizerio sostų, sustiprino 
nilitarizmų ir padidino jungų 
nažomsioms tautoms.

“DRAUGO” ANKIETOS 
PASEKMĖS.

Buvo paduoti balsavimui 
trys klausimai:

1) Ar reikalauji Lietuvai vi
siškos politiškos laisvės?

2) Ar norėtum, kad Lietuva 
susidėtų į naujų unijų su Len
kija ?

3) Kokios valdžios formos 
Lietuvoje norėtumei?

Atsakymų suplaukė išviso 
2.181.

Pirmame klausime visi 2.181 
balsuotojai padavė balsus už 
Lietuvos visiškų neprigulmy- 
bę.

Antrame klausime: 1985 bal
savo prieš darymų naujų poli
tiški] unijų su lenkais; 1) (vie
nas) balsas už naujų unijų su 
lenkais: 195 susilaikė nuo bal
savimo šiame klausime, dau
gelis iš tų išbraukdami jį ir pa
žymėdami, kad to klausimo nei 
statyti nereikėjo.

Trečiame klausime: už res
publikos valdžios formų bal
savo 2.004; už konstitucijinės 
monarchijos formų balsavo 27; 
gi 150 susilaikė šiame klausi
me nuo balsavimo, daugelis 
motyvuodami tuo, kad dar 
peranksti esu tų klausimų riš
ti.

Balsus suskaitė komisija iš 
4 žmonių.

SUKAKTUVĖS.

Kovo 15 d. sukanka metai, 
:aip Rusijoj nuverstas nuo so- 
to caras. Rusijos revoliucijos 
•riešakyje buvo apšviestūnija, 
rmijų vadai, generolai, ofi- 
ieriai. Todėl tai Rusijos re- 
oliucija įvyko be kraujo pra
ėjimo. Džiaugsmas buvo visa- 
re pasaulyje, kad tokia dide- 
i perversme įvyko veik be 
raliejimo kraujo.
Naujai susidaręs ministerių 

.abinetas susidėjo iŠ asmenų 
vairių partijų ir buvo pažadė- 
a sušaukti lygiu, visuotinu, 
laptu balsavimu Steigiamųjį 
leimų išdirbimui konstitucijos 
r nustatymui valdžios formos. 

Taip tai buvo sutraukytos 
liūtys, kurios laikė Rusijų 
uo vystymo demokratiškos 
aidžios.

Pilnai laisvei užviešpatavus 
uijudo tamsiosios jėgos iš aut
ojo galo. Taip vadinamieji 
Jarbininkų ir Karei viii Tary- 
a nuolatai lipo ant kulnų nau- 
li valdžiai ir trukdė jos vėl
imų. Galop liepos pradžioj 
olševikai bando ginklu pa- 
riebti valdžių. Tuo tarpu jie 
asirodė persilpni. Buvo įvel
ti. Bet naujoji valdžia paši
ldė nuolaidi ir nepavartojo 
štrių priemonių prieš pasike- 
intojus ant jos gyvasties. To- 
el sustiprėjo tamsiosios, jėgos 
’ lapkričio mėnesyje bolševi- 
ai paėmė valdžių į savo ran- 
:as. Tuomet prasidėjo gady- 
ė .negirdėtų 
mogžudysčių,

ANGLIJOS PARLAMENTE 
UŽSIMINTA APIE 

LIETUVĄ.
Kovo 14 Anglijos parlamen

te buvo diskusuojama apie 
Japonijos įsiveržimą-į Siberi- 
ją. Užsienio reikalų .ministe- 
ris Balfour pasakė, jog talki
ninkai galį pasitikėti Japonija 
ir leisti jai veikti Siberijoj. Po 
to kalbėjo liberalas H. B. Lees- 
Smith. Jisai nurodinėjo, jog 
nėra reikalo kištis į Siberijų, 
o girdi jei talkininkai sutikti] 
leisti japonams užimti rytinius 
Rusijos kraštus, tai tuomet 
talkininkai taikos konferenci
joj negalėtų kelti balso pasau
lio vardu už Lietuvą arba Ru
muniją.

Ar tik ne pirmu kartu užsi
minta apie Lietuvą Anglijos 
parlamente?

DANTIM UŽ DANTĮ.

Londono laikraštis Evening 
News skelbia, jog talkininkai 
paskirstinės vokiečių nelais- 
vių Francijoj ir Anglijoj tuo
se miestuose, kuriuos vokie
čiai iš padangių atakuoja. Sa
kys jog vokiečii] valdžia pa- 
skirstinėjo nelaisvių po tuos 
miestus, kuriuos talkininkai 
atakuoju.

NEIŠKLAUSĖ.
Francijos karinis teismas 

pripažino, jog Bolo Pasha vei
kė dėl Vokietijos valdžios ir 
nuteisė jį miriop. Jis buvo at
sišaukę^, kadi byla būtų perna-

piktadarybių,, grinėta. Bet tas jam buvo at- 
prispaudimų, sakyta.

mandagiai, nurodydami tuos 
pobūdšiusį ’kod^l tas geimas į- 
vyksta, kų mes turime jausti, 
kaip svfttsjįtį kb reikalauti, ir 
kodėl ries bendrai turėtume 
veikti ir veikiame.* Gal būt, 
kad vienas kitas sakinys, vie
no kito tautininkų srovę re- 
.prezejituojančio kalbėtojo bu
vo nevisiškai vietoje (pav* pi 
Balutis išsireiškė tarp kitką: 
“Socįjalizmas, bolševikizmas, 
katalilrizmas,' kyailizmas, juo- 
dizmas ir parševįkizmas visi 
niekai, visi lygūs ir visų jų 
mums nereikia’0, ^et abelnai 
imant visi prisilaikė, ar bent 
taip nurodė, kad stengiasi pri
silaikyti tolerantiškumo .ribo
se. •

IŠRINKTI:

Seimo vedėju p. Miliauskas, 
p. Gegužis pirmuoju vice-pir- 
mininku. Renkama dar tris 
vice-pirmininkus. Berenkant 
susikertama, bet galiausia iš
renkama visi perstatytieji kan
didatai: p. Staknevičia nuo 
katalikų, adv, Lopata niro tau
tininkų ir trečio pavardės ne
atmenu. ‘

Rezoliucijų komisija sudaro
ma iš pp. Balučio, kun. F. Ke
mėšio, J. E. Karoso ir dar ke
leto kitų, man ding, kad ly
giai nuo abiejų srovių.

Reporteriai į amerikonų 
spaudų nuo katalikų: J. Rama
nauskus o nuo liberalų pavar
dės nebeatmenu.

Išrinkus seimo vedimui val
dybų paprašoma kompozitorių 
p. St. Šimkų paskambint ant 
pijano ir visi delegatai užtrau
kia 44Lietuva tėvynė mūsų” 
kad net didžiulio teatro salės 
sienosareba.

Delegatų į pirmų sesijų susi
rinko arti 1200. Buvo senelių 
žilų kaip obelis ir jaunuolių kų 
tik į vyrus ir merginas priau
gusių, ir daugumui tų tautos 
himną giedant per veidus rie
dėjo tyros skaisčios ašaros ar 
jos buvo džiaugsmo ar laimės 
aš pasakyti neapsiimčiau. 

Einama pietų, ir išeinant iš 
salės traukiami judamieji pa
veikslai.
BEDIEVIAI BAISIAI PER

SIGANDO MALDOS.
Krikščioniškos minties vir

šus, liaudies balsas ir MOTE
RŲ PIRMAS viešas pareikala
vimas.

. Po pietų pradėjus sesiją ir 
kaip kuriuos dalykus svarsty
ti, ant antrų lubų salės viena 
moteris ar mergina pareikalau
ja balso ir sako: “Lietuvių 
visa tauta yra krikščioniška, 
dėlto ir tokį svarbų darbų, 
kaip politišką seimą, tėvynės 
rekalais pradėdami, PRADĖ
KIME KRIKŠČIONIŠKAI — 
SU MALDA.”

Pasipila baisus delnų ploji
mas ir šauksmas 
“taip,” 4‘paremta,” 
ta,” “taip tur būt.” Bet atsi
randa ir tokių, kurie visa ger
kle rėkia ir šaukia “neleisim,” 
“neduosim,” “nereikia,” “to 
niekados nebus,” “į bažnyčių 
poterių kalbėti.” 

Pirmininkas vos-nevos triuk
šmą nuramina.

Laisvieji kalbėtojai aiškina; 
kad jie prie maldos neprilei- 
sių’delto, kad “tas taip esą su
tarta seimo rengimo abiejų 
srovių atstovų priešseiminėje 
konferencijoje.

Aiškina vienas, kitas, bet 
aiškiausia pasako už visus p. 
K. Pakštas.
KATALIKAI TURI ŠLIUPO 
PAVEIKSLĄ PAGARBINT.
Jisai sako: “Toje konferen

cijoje katalikai atstovai nusL 
leidome laisvųjų reikalavi
mams dėl dviejų priežasčių: 1) 
jie sakė, kad jei malda bus 
seime kalbama, tai jie visiš
kai atsisako nuo dalyvavimą 
— jau surengtame seime. 2) 
O jei ne, tai jie pastatysią 
Daktaro Šliupo (žinomo bedie
vio) paveikslą ir katalikai tu
rėsią tų paveikslą viešai pa
gerbti. Dėlto katalikų atsto- 

Visi kalba gan vai, vien tik kad seimų nesu-
A

v •

“taip,” 
“parem-

pMŠĮĮabŽdomįs^-kokią kas n^o^ 
kėjb ar norėjo, „ ' *■

: Laike maldos ir laisvieji su- 
sivaldė-tylę]9 — tarsi maldos 
galybė ir jų įsikarščiavusius 
jaųgjųus nuramino.

Po maldos užviešpatavo ra-
mesnė dvasia, dar.buvo kų tai 
■bekalbu vienas kitas laisvieji, 
bet turėjo būti tvarkoje su sa
vožodižais nes matė .kad prieš 
yėįų nepapūsi, pajuto ir išgir
do5 rasi gal dar pirmu kartų 
savo gyvenime pamatė koksai 
yra minios, liaudies noras ir 
koksai pasiryžimas delegatuo
se stovėti už tuos reikalavimus 
ir priedermes kuriuos ant jų 
uždėjo kaipo pareigų tos orga
nizuotos minios, kurios juos 
rinko, ingaliojo i rsiuntė į vi
suotinų lietuvių seimų savo no
rus ir troškimus išreikšti. •

Vėl kalbėjo p. Balutis bet 
jau minkštesniu .tonu ir taip 
ko kito pasakė: 44seimą kaip 
pradėjome taip ir užbaigsime 
su malda, tiktai kad daugiau 
tokių nesusipratimų dėl neat
sargių inešimij nekiltų, turime 
prisilaikyti tos tvarkos kad v- 
si inešima, taip kaip tarpsro- 
vinėje konferencijoje nutarėme 
būtų paduodami tiesiok rezo
liucijų ir įnešimų sutvarkymo 
komisijai, o toji komisija ben
drai apsvarsčusi ir tinkamai

IR

F. V.

Chinijoj Shantungo provin
cijoj gyventojų yra 12.000.000 
Iš jų katalikų yra 86.150, ka- 
techumenų (prirengiamųjų 
prie krikšto) 52.660. Kunigų 
chiniečių toj provincijoj yra 
17. Kasmet suaugusių pakri
kštijama 3.500.

5. Tautos Fondas ir Tauti
ninkų fondas pasilieka taip 
kaip jie yra ir jų veikimas pri
pažinta Lietuvai naudingu.

6. Į tuos abu fondu galima 
aukoti—kas į kurį nori, kad 
abu yra naudingi, kad prieš 
juos agituoti yra negerai, dėl
to ateityje tokių dalykų veng
ti.

Wa- 
395.- 
102.-

Suv. Valstijų sostinėj 
shingtone gyventojų yra 
970, tarpe jų negrų yra 
618. Tai jei negrai laikytųsi 
tokios politikos, kaip lenkai, 
tai jie galėtų reikalauti, kad 
Washington taptų negrų sos
tine.

7. “Lietuvių Dienoje” su
rinktus pinigus tuojaus kaip 
tik bus galima išsiųsti į Lie- 
tuvų. Jų išsiuntimu pasirū
pins atstovai Centralio Komi
teto ir atstovai Amerikos Lie
tuvių Tarybos (tai yra katali
kų atstovai).

Pastaba. P-as Lopatta pa
aiškino ir perskaitė iš Raudo-

J

Amerikos Darbo Federacijos 
prez. Gompers pasiuntė atsi
šaukimų Sovietų suvažiavi
mui Maskvoje. Tame atsišau
kime Gompers apreiškia, jog 
Amerika pagatava prigelbėti 
Rusijai jos kovoje prieš Vokie
tijų ir tik nori Žinoti kokiais 
būdais Amerfka gali Rusijai 
prigelbeti.
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’ k Tautos šventė1 Įf Laisvės 
. Savaite

\ J- . " ' ■ . ‘ ' * - • ‘
Bv.'Kazimiero Lietuvių Pat- 

•* .Tono dieną kovo 4, 1918 Law- 
tence lietuviai apvaikščiojo iš 

* Vakaro sekančiai: Nedėlioję 
ant abiejų ryte mišių susirin
ko jie skaitlingai. Pamokslai 
sekė apie šv. Kazimierą Kara
laitį. Po pietų kaip 2 vai. 
žmonės vėl sugrįžo bažnyčion.

' Sekė mišparai, suplikacijos ir 
palaiminimas Švenčiausiu.

v Prieš trečią valandą visi iš- 
'maršavo Į Šv. Marijos svetai
nę klausyti tam tyčia priruoš
to programo. Programas pra
sidėjo prieš ketvirtą vai., bai
gėsi šeštoj. Žmonių buvo apie 
^800. Programe dalyvavo šv. 
Pranciškaus parapijos po var
du šv. Cecilijos choras, vaikų 
choras, deklematoriai, smuiki
ninkai, solistai, o kun. Vir- 
mauskis pasakė prakalbą. Au
kų surinkta $50.00. Tai Tau
tos Šventės apvaikščiojimas.

Panedvlyje 8:30 vai. ryte šv. 
Pranciškaus bažnyčioje buvo 
žv. mišios už visą Lietuvių 
Tautą. Vakare 7:30 vai. buvo 
juodi mišparai už karėje žuvu
sius. 8:00 vai. prasidėjo pir
mas Laisvės Savaitės vakaras, 
kurį surengė šv. Elzbietos Mo
terų Dr-ja. Jis buvo parapijos 
-svetainėje. Kalbėtoja buve*^p. 
Jankauskienė iš So. Bostono'. 
-Ji gražiai, gabiai ir įspūdin
gai kalbėjo per pusantros va
landos. Dainavo mažųjų cho
ras ir buvo dekliamotorių. 
Publikos buvo apie 300. Aukų 
surinkta $10.05.

Utarninke buvo vakaras L. 
D. S. Kalbėtojas buvo p. A? F. 
Kneižis iš So. Bostono. Jis vi
są vakarą žmones užinteresavo 
su savo dviem gražiom kal
bom. Pirma kalbėjo apie Lai- 

'svės Savaitę. Antroje kalboje 
t;ai varė apie Lietuvių R. Kata
likų Darbininkų gyvenimą, 
reikalus ir organizacijų. Su
tvėrė jis čia ir LDS. kuopą. 
Buvo daug deklemacijų. Žmo
nių buvo apie du šimtu. Visi 
godžiai klausėsi programo. 
Aukų surinkta apie $4.00.

Seredoje iš eilės įvyko ket
virtas Laisvės Savaitės vaka- 
Tas. Vakarą rengė blaivinin
kai. Žmonių buvo virš 200. 
Kalbėjo kun. Virmauskis. Jau
nimas sakė eilių. Aukų įplau
kė $4.00.

Penktąjį vakarą užėmė vie
tinis choras. P-as A. Grigorai
tis kalbėjo. Chorai ir mažųjų 
ir didžiųjų dainavo. Aukų inė- 
jo $3.75.

Pėtnyčioje buvo tai viens iš 
didžiulių vakarų. Žmonių buvo 
apie tris šimtus. Vaikai dek- 
lemavo. Pr. Gudas “Darbinin
ko” redaktorius davė dvi pra
kalbi. Pirmiau jis pakalbėjo 
apie Lietuvos interesus, po 
tam pasakė prakalbą apie 
draugijas. Ilgai kalbėjo apie 
SLRKA. kurio kuopa ir suren
gė šį puikų vakarą. Aukų bu
vo $5.00.

Valio visiems!
Nedėlioję tuoj po sumai nuo 

^pamaldų žmonės susirinko sve
tainėn. Kun. Virmauskas pa
dėkojo parapijonams už gražų 
veikimą Laisvės Sąvaitėje. Pa
aukavo nuo karės nukentėjusių 
naudai dienos uždarbį. Ir kvie
tė tą padaryti ir kitus. Pase
kėjų būta. Paskelbta bus vi
sos aukos surinktos Lietuvos 
reikalams.

Šiandie Neverk ’ekjo apie- 
lįnkėse randasį nemaža.! įvai
rumų. . v

Paskutiniuoju laiku viskas 
buvo nepaprastai pabrangę. 
Moterys-gaspadinės susiėję a- 
pie kit-ką neturėjo ir kalbos, 
kaip tik apie nepaprastą visko 
pabrangimą.. Bet valdžiai įsi
maišius, kainos biskį nupuolė. 
Maisto administracijos veiki
mas apima visą New Jersey 
valstiją. Kiaušiniai kur se- 
niąu tuzinas buvo 72-5c. dabar 
38<45c. Kopūstams tonas buvo 
$50 dabar $30 arba svaras kur 
buvo 5-8c.. dabar 2įc. (Čia rei
kia pastebėti, kadi pas mūsų 
lietuviškus krautvninkus to at
pigimo dar nėra. Jie kiauši
nių tuzinui ima taip-pat po 
60-6c. už tuziną ir tt.).

Atpigo bulvės ant 150 svarų 
50c., ant 100 svarų svogūnų 
25c.

Už cukrų buvo imama 10-15 
c. už svarą, dabar turi būti 81 
c. Pienas vietoj 15c. už kvor
tą turės būti 11c. Apie duoną 
dar nėra tikrų žinių. Duonke2 
piai jokiu būdu nenori sutikti 
duoną papiginti. Čia būtų ga
lima dar daug kas prirokuoti, 
bet manau, kadi tas nesvarbu. 
Šią žinutę apie maistą pabrie- 
žiau vien dėlto, kad mūsų lie
tuviški krautuvninkai ima nuo 
lietuviškų gaspadinių tiek pat 
kaip seniaus parduodavo tvir
tindami, kad viskas esą taip- 
pat brangu kaip ir buvo. Ga- 
zo kompanijos pakėlė kainą 
ant 1000 kubiškų pėdų 7c. Vie
toj kur mokėdavo 90c., dabar 
reikės mokėti jau.ir už vasarį 
97c. Taip-pat pakelta kaina 
ant elektri s. Tuom pasirem- 
damar“Publib Service” gatve- 
karių i ja sumanė pa
keiti 1

1

Reporteris.

CLEVELAND, OHIO.

Kovo 10 d. šv. Jurgio para
pijos choras laikė mėnesinį su- 
.=sirinkimą. Choras rengiasi prie 
Č milžiniško darbo. Nutarta su- 
i rengti vakarą šv. Jurgio par. 

'kbažnyčioj naujų vargonų nau- 
-dai. Jau pradėjo mokintis pui
kų teatrą “Gadynės žaizdos.” 

^Teatro mokintojais yra p. J. 
’f'Kanoverskis. Teatras bus per
statytas 26 d. gegužio.

$
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ą ant strytkarių.
Ligšiol strytkariais papras

tai važiuojant reikėjo mokėti 
5c. ir už tuos pačius užmokėtus 
5c. gaudavo tikietą persėdimui 
ant antro karo. Dabar gatvė- 
karių kompanija padavė pra
šymą į Trenton’ą, pakelti kai
ną nuo 5c. iki 7c. ir 2c. už 
“transferį.” Viso ant 2 karų 
važiuojančiam vietoj 5c. reikė
tų mokėti 9c., ant 3 karų 10c. 
Tas gatvekarių kompanijų su
manymas plačiai buvo svarsty
tas N. J. valstijos sostinėj 
Trentone. Galutinas to klausi
mo išrišimas atidėtas iki 14 d. 
š. m. Apie strytkarių kompa
nijos sumanymo įvykdinimą 
labai galima abejoti, nes dau
gybė priešų randasi. Beveik 
visi Newark’o apielinkės mies
tų majorai išreiškė priešingu
mą sumanymui. Newarke dau
gybė dr-jų, organizacijų, kliu- 
bų laiko susirinkimus ir siun
čia į Trent.oną protestus prieš 
kainų pakėlimą.

Kompanijos stipriai varosi 
prie pakėlimo. Trenton’e pri
davė net tam tikrą peticiją su 
23 punktais, nurodančiais jų 
reikalą. Svarbesnieji nurody
mai remiasi daugiausia ant pa
brangimo.

Sulyg kompanijos apskait- 
liavimo, pereituose metuose 
karais važiavo 461.354.364 
žmonės, išskiriant policmonus, 
gaisrininkus, laišknešius ir 
kompanijos darbininkus, kurie 
uždvką važinėjo. “Transfe- 
rių” buvo išduota 102.201.402. 
Važiuotojų, kurie mokėjo po 
5c. buvo 359.152.962. Skaitant 
sulyg 1917 m. važiuotojų, pa
kėlus 2c., ty. vietoj 5c., 7, 1918 
m. kompanijos įeigos pasidary
tų $7.183.059.24. Jei už kiek
vieną išduodamą “transferą” 
važiuotojas turėtų pridėti dar 
po 2c.o, kaip kompanija reika
lauja, tai kompanijos įeigos 
siektų 1918 m. $9.227.187.28.

J. Koravas.

V •
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Scenos Mylėtojas.

HOMESTfcAD, PA.
Vasario 12 d. 19*18 in L. D.

S. 53 kp., A. L. R. K. M. Są
jungos 34 kuopa ir L. Vyčių 11 
kuopa surengė nepaprastą šei
mynišką vakarą pobažnytinėj 
svetainėj.

Po vakairenės gerb. kun. S.

J. Čepanonis kalbėjo apie svar- 
bą lietuviams panašių vakarų, 
Taip-gi paargino, kad ir ant 
toliaus neapsileistų.Kąip. gerb. 
kun. S. J. Čepąnonis yra visų 
mylimas, taip ir jo kalba yra 
mylima. Dar kalbėjo p. A. Tų- 
masonis apie, lietuvių grįžimą 
po kares į Lietuvą. Toliaus ‘ p. 
■J,.. Tdmasonis pasakė, puikių’ 
prakalbą, iŠ ko matyti kad ga
li būti puikus prakalbininkas: 
Po vakarienes ir prakalbų vi
si drauge paadinavo hymną 
“Lietuva tėvynė mūsų.”

Ten buvęs.
——o-----

PHILADELPHIA, PA.
Labdarybės* Šv. Vincento dr- 

ja svarbų darbą veikia. Jau 
keletą našlių ir našlaičių aprū
pino, sušelpdama sudėtais pi
nigais. Šv. Vincento Labdary
bės dr-ja turi labai gabių' ir 
veiklių narių, kurie su tikru 
pasišventimu darbuojasi. Va
sario 24 d. turėjo susirinkimą. 
Buvo paaiškinta iš sakyklos 
tos dr-jos naudingumas. Gerb. 
klebonas kun. J. J. Kaulakis, 
paagitavo ir ragino, kad ko- 
daugiausiai rašytus į tą dr-ją. 
Taigi tą dieną įstojo 27 nauji 
nariai.

Tąip-gi tą vakarą.buvo su
rengtas puikus teatras po var
du “Juodoji Somitė.” Akto
riai puikiai atliko savo užduo
tis. Atsilankė į tą vakarą ne
mažas būrelis žmonių ir liko 
gryno pelno dėl našlaičių $86.- 
80.
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Reporteris.
----- o----- -

FRACKVILLE, PA.
Katalikai pradedą orga

nizuotis.
Šiame miestelyje gyvena

pie 150 lietuviškų šeimynų. Iki 
šiam laikui lietuviai gyveno 
apsileidę, buvo intekmėj ištvir
kusių socijalistų. ir laisvama- 
manių. Nebuvo jokios čia pra
kilnios organizacijos išskiriant 
SLRKA. kuopą susidedančią 
iš 9 narių.

Bet staiga žmonės, ypač ka
talikai susiprato, pabudo iš 
miego ir susiorganizavo para
piją. Iki šiam laikui katalikai 
atlikdavo savo bažnytines prie
dermes Maizville’je arba She- 
nandoah. Katalikai dabar su
dėjo pinigus, pasisamdė se
ną airių bažnyčią, o vyskupas 
paskyrė jiems už kleboną kun. 
M .Duricką. Kun. Durickas 
pasidarbavo, geriau suorgani
zavo katalikus ir dabar girdė
ti, kad jau rūpinasi naują baž
nyčią statyti.

Kovo 5, įvyko tautiškas ap
vaikščiojimas. Vakare buvo 
surengtos prakalbos. Kalbėjo 
kun. Durickas išaiškindamas 
svarbą šio momento ir ragin
damas žmones prisidėti prie iš-’ 
kovojimo Lietuvai laisvės ir 
prie sušelpimo nuo karės nu
kentėjusių. Taip-gi kalbėjo J. 
J. Ramanauskas. Laike pra
kalbų žmonės, nors mažai bu
vo jų susirinkę suaukavo apie. 
$29.00.

Tą patį vakarą susitvėrė T. 
Fondo skyrius iš 15 ypatų. Po 
prakalbų įvyko valdybos rin
kimas. Į valdybą išrinkti: pir
mininku—J. Kavaliauskas, ra
štininku—J. Bankietas ir kas. 
— M. Višniauskas.

SLRKA. kuopa ir-gi pradė
jo augti. Šiuomi laiku jau tu
ri 19 narių. Linksma matyti 
lietuvius prakilnų darbą vei
kiant.

H. N. Armonas.

CHESTER, PA.

Seniausia čia organizacija y- 
ra Tautiškas kliubas su 200 
narių. Kliubo susirinkime bu
vo kilęs klausimas apie siunti
mą delegato į Seimą. Bet pus
tuzinis cicilikų tą sumanymą 
sugriovė.

Dailės Mylėtojų kuopelė bu
vo sušaukus viešą susirinkimą. 
Ten cicilikai ir-gi nore jo. už
viešpatauti. Kuomet jie ėmė 
lermą kelti, tai jų buvo pa
prašyta arba išeiti arba nutil
ti. Tai baubdami, kaip galvi
jai išėjo. Po to delegatais bu
vo išrinkti J. Benevičia ir J. 
Čitavičia. Kelionės delegatų 
padengimui surinkta $16.00.

J

Dalyvavęs.
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WORCESTERjĮMA8S.
f KĄVym vtlltisz

Iš visų vietinių dr- jųdr-jėlių, 
kuopų-kuopelių, Vyčių kuopą 
dailės srityje darbuojasi dau
giausiai. Vyčių kuUpa ęią pįr 
yyzdthgai sųsitvarkį.nsir * tūri 
sayo namą, kur yra laikomi į- 
vairūs susirinkimai, pasikąL 
bėjimai ar pasilinksminimai. 
' Jie gali taip-gi pasigirti pui
kiu ir dideliu choriųkurį lavL 
na vargonininkas p. A. Z. Vis
minas,

Čia vėl gražus, benas po Va
dovyste p. J. VenslaUsko kuris 
nors dar ir nesenai tegyvuoja, 
bet jau puikią pažangą padare. 
Dabar teatrališkas skyrius,ku
rį režisuoja B. Mingilas. Mi
nėtas teatralis skyrius, tai 
bene bus tik tikra kuopos'šir
dis, kuris savo veikimų scenos 
srityje ,daugiausia prisidėjo 
prie pakėlimo vietiniu Vyčių 
vardo tarpe AVorcestario lie
tuvių. Prie mynėto teatralio 
skyriaus susispietęs puikus bū
relis gabaus ir darbštaus jau
nimo. Kadangi daugumas iš 
.viršpaminėto teatralio sky
riaus, atsižymi nepaprastais 
artistiškais gabumais ir labai 
daug su pasišventimų darbuo
jasi scenos srityje, tai.neišken
čiu nepaminėjęs apie jų atsi- 
žymėjimus. Pirmoje vietoje 
yra p-lė E. Šalteniūtė. Ne
veizint ant to, kad ji Ameri
koje augusi ji labai puikiai ir 
grynai lietuvišką kalbą va'rto- 
ja. Ji suvisai siela atsida
vus dailei. Puikiai dainuoja, 
turi labai švelnų balsą ir skam
bina ant piano. Bet ką dau
giausia jinai pamylėjus, tai 
litu vii) teatrą. Ji šiame te
atrališkame skyriuje yra taip* 
sakant, “Leading Lady” arba 
lošėja, kuri visuomet lošia, 
svarbiauses roles. Jos tasai 
prisirišimas prie teatro riša- 
si su nepaprastu gabumų—ta
lentų. Jinai lošia geriausai 
dramuose, dramatiškose- tra
giškose rolėse. Panašiose ro
lėse ji tesiog žavėja žiūrėtoją.

Dabar randame dar vieną 
iš populi ariškų Worcesterio 
aktorkų, tai p-lė E. Baltru- 
šaičiutė. Šioji gabi komike. 
Jai tik paduok komiškas roles 
arba kokių kaimo moterėlių 
ar tam panašias, ji išpidys, 
kuo puikiausiai. Puikus ty- 
pas, negali atsigerėti. Jinai 
nors auąus Amerikoje, bet 
puikiai pažysta būdus ir ty- 
pus lietuviškų, kaimiečių mo
terėlių. Matomai ji atydžiai 
studijuoja, nors tas čia Ame
rikos lietuviškos moterėles, ir 
stengiasi nuo jų prisisemti 
žinių. Apart lošimo jinai taip 
gi gražiai dainuoja ir skambi
no ant piano.

Dabar p-lė V. Timinskaitė. 
Čia vėl puiki aktorka! Kas 
įdomu, kad ji tinka visokiose 
rolėse^ jai vis išeina gerai. 
Bet visgi ji senesnių moterų 
rolėse dalyvauja. Apart gra
žaus lošimo dar ją gali pagirti 
už skambu ir puikų balsą ir 
aiškia kalbą. Ką girdėsi ką 
ne, o jos kalbą, tai net ir prie 
durų ko aiškiausia išgirsi.

Toliau p-lė O Čiginskaitė. 
Neveizint ant jos jaunumo, 
visgi gal ne vienos lošėjos ne- 
rastumėme Worcesteryje tiek 
kartų buvusios ant scenos kiek 
jinai. Ji taip sakant užaugo 
ant scenos. Ačiū motinai ir 
broliams jinai nuo pat kūdi
kystės buvo pratinama prie 
scenos ir kuotankiausiai lei
džiama viešai deklemuoti ir tt.

Tokiose sąlygose augdama 
pamylėjo sceną ir priprato 
prie jos ir dabar ją galima pa- 
roditi vieną iš drąsiausių tar- 
ve kitų.

Dabar diar viena jaunute 
aktorė su nepaptastais gabu
mais tai p-lė O. Vasiliauskaitė. 
Nors jinai dar nedaug lošusi, 
aš vos mačiau ją lošusi 3l—4 
kartus, bet drąsiai galima sp
ręsti dramatiškus gabumus ir 
talentą. Gaila kad jinai tan
kiau nedalyvauja scenoje. 
Man regis, kad ji daugiau yra 
pasišventus, muzikai negu te
atrui. jinai yra gabi pianistė 
ir studijuoja muziką prie vie
tinio įžymiausio muzikos pro
fesoriaus.

X)abar partiinėsiine gabes
nius vyrūs—-aktorius, IŠjų 
turiu atiduoti pirmenybę p. J. 
Bacevičiui. * Jis ’ Worcestąrio 
publikai žinomas nuo kelių 
metų. Retas ložunaspareng
tas katalikiškos-koMoš < norį 
dr-jos ‘-apseina be jo. Jjs< 
mėgsta teatrą* . Jisai;tanįiai 
mokinasi vo 3-4 roles vienu 
kartu. Jis visokias roles lo
šia, bet geriausai jam sekaši 
kaimiečių—senų.

Toliaus seka p. A Janušo
nis. Woreestariečiai p. A. 
Janušonį, tiktai šį sezoną, pa
žino, kaipo viena iš geriausių 
Vyčių lošėjų. Jisai abelnai 
scenos srvtije darbuojasi jau 
keli metai. Lošdavo kiek lai
ko atgal Wilkes Barre, Pa. 
paskui buvo vienas iš lošėjų, 
pirmosios Lietuvių skrajojan
čios trupės kuri susitvėrus 
1916 m. Šį sezoną jis lošia 
IVorcesteryje su, Vyčiais’.4 Jį 
galima vadinti tikru scenos 
mylėtoju — aktorių -t— daili
ninku. , Jisai visą laiką paš
venčia vien teatrui. Jis ge
rai susipažinęs su balso kont
rolę, judėjimais, mimika ir 
gestikuliaciją. Jis gali lošti, 
visokes roles.

Apart virš paminėtų akto
rių lošėjų, mes turime dar 
daug vaikinų ir merginų, ku
rie taip gi atsižymi aktoriškais 
gabumais, bet kadangi jie ne
daug kart lošė arba lošė ma
žesnėse rolėse, todėl negalių 
apie juos daug kalbėt. Štai 
jų surašąs: p-lė J. Balanaus- 
kaitė. p. p. P. Skrickas, J. 
Svirskas, 
Stankus, 
Miklusis,

P. 
P. 
J.

Kulvinskas, 
Staponkus, 
Žemaitaitis, 

JerenJčius ir kiti.
Šis ’viršminėtas .veiklusis 

scenos mylėtojų ratelis, dabar 
stropiai rengiasis prie 4 4 Geno
vaitės,” kuria loš 15 d. Bal. 
puikame vietiniame teatre 
‘4 W orcester Theatre. ’ ’ Prie 
pastatymo šio veikalo dedama 
daug lėšų ir triūso nes norima 
visais teknikos žvilgsniais at
lošti jį kuopuikiausiai.

Linksma be galo matant tą 
puikų jaunimo būrelį pasi
šventusį visa siela tokiam pra
kilniam darbui.

V. 
M. 
V.

Kaukė.
------ o------

ROCKFORD, ILL.
SLRKA. kuopa nesenai bu

vo surengusi pramogą. Kalbė
jo p. V. Stulpinas iš Chicagos 
ir.vietos vargonininkas p. R. 
N. Baršis. Apie Lietuvos rei
kalus kalbėjo klebonas kun. V. 
Taškūnas.

Vyčių kuopa turėjo extra su
sirinkimą ir išrinko pp. Baršį 
Kalinauską ir Gritieną delega
tais į A. L. Seimą.

Kovo 3 d. buvo prakalbos. 
Kalbėjo moksleivis Kalinaus
kas. Aukų surinkta $5.33'.

Šnipas.

NEWARK, N. J.
“Darbininko” No. 23-čiame 

tilpo iš Nexvark’o korespon
dencijoj pora klaidų. Vietoje 
žodžio, gerų pjausmų, turėjo 
būti gerų jausmų. Antra, nu
tarta atsikreipti į Tautos Fon
do 1-mą skyrių ir tt., turėjo 
bpti “Tautos Fondo 1-mas 
skyrius atsikreipė į L. Vyčių 
29-tą kuopą.”

Korespondentas.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.

Atitaisymas klaidos Proto
kole Naujos Anglijos Apskri
čio L. R. K. Moterų Są-gos bu
vusio Bostone.

Delegatės iš 17 kuopos Hart- 
ford, Conn..buvo V. Elijošienė 
ir E. Melninkienė.

28 ir 17 kuopos inešė, kad1 
palaikymui organo “Moterų 
Dirvos” kuopos rengtų vaka
rus ir teatrus bent vieną sykį 
į metus. Įnešimas priimtas ir 
nutaTta, kad būtinai kuopos 
rengtų vakaru^ žurnalo palai
kymui.

17-:ta kuopa inešė, kad kuo
pos mokėtų po 5c. nuo narės. 
Nutarta, kad kuopos po 5c. iš 
iždo nuo kožnos norės pasiųs
tų sykį į metus į Apskričio iž
dą dėl padengimo išlaidų N. 
Anglijos Apskričio ir jo užlai
kymo.

T. B. Mažeikienė.
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PAUKŠTELIO VARGAI.
" *• ■ >♦ * ’ ,•

Tupi paukštelis ant medŽįo šakelės,
_ Verkia ir skundžias ant savo dalelės. 

' —- IŠ tolimo krašto skubiai paigrįŠtu. , 
.Lietuvos krašto (žemės) nėbėpažįstu.

'• Nėr tų gausybių, kurioms naudojaus, 
Pamiršau ir kalbą vargšo arto jaus.

* Visi medeliai, inaž ne išskinti, 
Nėr nė lizdelio kur man supinti.

Beniaus, tankynėj»ramiai sėdėjau
. Ir kitoms paukštelėms Čiulbėt padėjau. 

Kur pasidėti man iŠ vargelio?
Kur pasislėpti nuo baisaus erelių!?.. 

Lėksiu į mažą vyšnių sodelį,
Ten palinksminsiu vargo senelį.

Gal gausiu maisto kokį grūdelį, 
Išgirsiu širdžiai meilų žodelį.

Sėdi senelis vyšnių sodelyj, 
Supranta kalbą — ragin sūnelį. —

“Dievulį, Dorą, Tėvynę mylėki, 
Reikalui tekus, galvą padėki!”

— Čia pažinau-aš savo žemelę, 
Čia atradau net ir savo dalelę.

Čia pasiliksiu ir vargt padėsiu, 
Saviems žmoneliams nuolat čiulbėsiu.

Vilniaus Baublys.

MŪSŲ MOKYKLA.
.Waterbury, Conn.

Mieli broliai ir seseles,
Švento Juozapo mokyklos vaikeliai,
Kaip laimingi esam tiktai pagalvokim: 
Turim lietuviipmokyklą, tai-gi ją dabokim.
Kiti tos lai
Todėl ii

s visai neturi, 
mūsų su pavydu žiūri.

Kartais niekina ko jie nesupranta 
Užtad, kad negerbia kas yra šventa.
Daugel yra žmonių tokių, 
Kurie pramano kalbų visokių.
Sako, te ein vaik’s į miesto mokyklą, 
Ten mažai išmoks apie lietuvių tikslą.
Toki tėvai mažai tesupranta, 
Gal mokyklų jie visai nelankė, 
Tad ir kalba jie atbulai.
Toki nedorėliai tėvai.
Katrie mokykloj yr’ buvę, 
Tokie supratimą geresnį turi. 
Jie žino, kur leisti vaikelius, 
Užaugę, kad mokėtų gerbti tėvelius.
Dievui dėkavokim už didę malonę, 
Kad mum davė gerą kleboną. 
Rūpesniu gerbiamojo senelio, 
Tur’ vietą mokykloj’ tūkstantis vaikelių.
Tas geradėjas rūpinasi dienas, naktis, 
Kad tik būt geresnė mūsų ateitis; 
Nori mus visus kodaugiaus apšviesti 
Ir ant gero kelio visus atvesti.
Jo visas troškimas, kad būtum dorais 
Dievui, moksle, tėvynės sūnais.
Tad-gi ir melskim Viešpaties Augščiausio, 
Kadi jam suteiktų amžį ilgi ausį.
Da-gi turim kunigą Valantiejų, 
Jis yra mūsų tikras geradėjas;
O, Dievuliau, kaip geras yra jisai, 
Tai'vertas godonės, sakau jum tikrai.
Jlteis mokyklon prie mažų vaikelių, 
Kiekvieną prakalbin maloniais žodeliais.
Ar kur susitikęs pro šalį nepraeis, 
Nepaklaušinėjęs, kaip esi sveiks.
.Visad jis malonus, geros širdeles, 
Niekad negirdėjau jo rūsčio žodelio;
Visiems jis malonus kaipo tikras tėvas, 
Kiek buvo ligonių aplankvt’s kiekvienas.
Da kunigas Jankauskas trečias — 
Jis yra mūsų nuolatinis svečias.
Jis mumis aplanko savaitėj du kartu, 
Jis mumis mokina prisakymų šventų.
Apie įnirti, apie teismą paskutinį 
Ir apie Dievo gėrybę begalinę;
Mumis mokydams vis liepia būti gerais:
Dievą mylėti, eiti doros keliais.
Mūsų mokykla pilna malonės,
Mūsų mokytojos seselės vienuolės;
Kaip jos yra geros, gražiai mokina, 
Į gerus žmones mus išleist ketina.
Prie to Kovas vargonininkas,
Jisai žmogus didelis darbininkas,
Kiek jis padeda darbo ant tų vaikelių, 
Jam priguli garbės didi dalelė.
Skaitom lietuviškai ir rašom per jo rūpesnį 
Jis" savo gabumu moka prie to privesti, 
Prieš namon eisiant liepia parašyti, 
Viešpaties maldą rytmetį jam paskaityti.
Nekartą aš pats ant jo rūščiai žiūrėjau, 
Kad supratimo mažiau turėjau,
Nes tuos raštelius mesdavo gurban paskui, 
Tad ir maniau, kad mūs darbas veltui.
Tiktai dabar gerai suprantu, 
Kad darbas tasai buvo šventu.
Per tad išmokom lietuviškai rašyti, 
Už tad tikrai jam reikia ačiū sakyti.
Tai-gi matom, Waterburio vaikeliai, 
Kaip didelę mes turim dalelę;
Užtad-gi turim Dievui dėkavoti, 
Idant tos laimės mes nenustotum.

Prosperas M. K. Zailskas.
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MOKESTI&1917 m. TAUTOS 
FONDO 11 ŠKYRIUN. , „

V. Tamulaitis ,.$9.00 
Kun. F. Kemėšis.:21.00
R. Staniuliutė .. ........1.20
A. Rusienė  ............ .....1.00
D. Antanavieia ........4.50 
Kun. T. Žilinskas...........60.00
J. Vaiginas .. ..........3.00
A. Zanevicia............ ... .. .3.00
U. Grubinskaitė..........3.00
T. Majauskaitė  ......... ....3.00
M. Zarinkevičiutė..
K. Niauronis ....
V. Kukonskas ....
A. Markūnas........
.G. Razvadauskas .
S. Razvadauskas .
J. Dilis...................
J. Dilis .......... ..
U. Augūnas ...........
M. Ramanauskas ...
V. Vilkišiutė'..........
A. Zaleckis..............
F Adlis .................
S. Jakštutč.............
G. Mazinlyria ....
O. Mazinlyčia.........
J.. Juozėnas...........
O. Pugzliutū ..........
P. Shanakas ..........
J. Smajauskas ....
J. Barauskas..........
A. Meškauskas ....
A. Kalinauskas ....
M. Juoze nas .......
J. Jakštas ..............
K. Balčiūnas..........
F. Tamošiūnas ....
K. Protašienė.........
O. Protašiutė..........
S. Jakas..................
A. Antanavičia ....
V. Šarkus .........
K. Baranauskas.......
J. Jankunevičia ...
A. Sešina.................

Varžinskaitė........
Šūkis ...................
Šukienė................
Jakštas................
Kairis.................
Šapalis ................
Leneinskas ........
Šilelis....................

A. Petravičia............
A. Narinkevičiutė...
A. Kneižis................
V. G ėdi vilas.............
P. Tuleika................
K. Jarinskienė ........
O. Lešinskaitė ........
O. Bogorus.................
0. Šiaučiūnienė........
S. Adomaitaitė........
M. Andriuliutė ..........

A.
J.
V. 
V. 
A. 
A.
K.
A.

. •

O. Svenčioniukė' .~ 
M*. Vaikenoniutė- 
M. Jamantas
O. Bildąičiukė 
J.Litmalis.. 
S/ Armakavičius .
P. Daiiiovska ,
L. Bucinytė .,.. 
X Striga . 
E. Pranicia
J. Dikša_____ ...
S> Menkauska .... 
E. Urbaičiukė ....
M. Urbaičiukė ... . 
P. Zokaieiiikė. 
M. Dailydžiukė 
A. Staniuliutė ....
R. Pociuniutė............
S. Smigelskas............
K. Sčesnulevičiutė .. 
P. Norkuniutė ..,
A. Susiute............
D. Rusiavičiutė ...
B. Kasmausldenč . 
M. Budvidienė ...
E. Markelienė ...
A. Kasinskaitė . .. 
M. Šlienienė........ .
J. Petrauskas .... 
M. Dragūnienė ... 
A. Ašmenskas .... 
P. Giedraitaitė ... 
G. Grabijolienė ... 
A. 
J. 
J.
A. 
A.

T"

J. Sinkevičius........... ....3.00
M. Bakuniutė.............. ....3.00
J. Bakūnas............... ....2.75
P. Šakiūnas............... ..........25
K. Dilienė................ ....1.00
F. Tuleikis................. ..........40
L. Švagždis............... ..........40
J. Zapusta.................. ..........25
J. Jauseris.................. ..........25
F. Tamošiūnas.......... ..........25
P. Tamošiūnas .......... .......... 25
J. Glineskis ............... ..........25
J. Juozėnas................ ..........25
K. Šidlauskienė .... ..........25
J. Motiejūnas........... ..........50
G. Mozulyče................. ..........25
O. Mozulvče............... ..........25
J. Smajauskas ..........
J. Barauskas.............. ..........25
K. Žukauskiutė.......... ..........25
,O. Pugzliutė .............. ....' .25
M. Pluta..................... ..........25
A. Palinovakas.......... ..........25
O. Šimkienė............... ....1.50
M. Cianakovičiutė .. . . ^.00
C. Lebednikienė .... . ..2.00
V\ Jurgeliavičiutė .. . . .6.00
J. Pečiukoniutė.......... ... .6.00
O. Staniuliutė............ ...12.00
M. Ausikaitė.............. ... .3.00

2.75 J> Meškauskas 
4.00'

„'(į., t , < r i .1.25
.1.25
1.25 
1.25.

..1.25

.'.T.75 

.\.3.00
..... .2.00

2.25 
. ....3.00 
......... 3.00
... .3.00 

............... 3.00
. .3.00 
..3.00 
. .3.00
.3.00 

. .3.00 

..3.00 
.. J.. .3.00 
.......... 5.00 
......6.00 
..........6.00 
..........6.00 
........ 11.00 
.........2.00 

..............75 
.........3.00 
........,6.00 
..........3.00

Babravičiutė...................3.00
Jakimavičius. .. .............. 3.00
Beleckis ....................... 12.00
Beleckis.......................... 3.00
Venskis.......... ................ 2.00

A. špokiutė-Grinkevičienė 4.50
J. Szeduikis ........
P. Puišis. ........
M. Račitinienė .... 
P. Puišiukė.............
U. Stelingaitė..........
U. Paulinskaitė....
K. Petravičiukė....
E. Versiackiutė.... 
E. Tarutaitė ..........
M. Pajaujutė .......
O. Romikaitė..........
V. Barisienė..........
A. Ruzinskas..........

Brazis...............
Brazis............ ..
Dabas. ................
Skrickus..............
Norbutas ..........
Kairaitė..............
Martusevičia ... 
Kučinskas..:...

P. Apšiega..............
J. Matuliauskas.... 
A. Pivoriūnas ....
A. Stašiutė........... .
J. Kuncevičius .... 
A. Majauskaitė ... 
J. Valelis................
P. Molevičius ....
M. Mačiuliutė ....
L. Mačiulienė .....
J. Mačiulis..............
J? Mačiuiiukas ....
J. Jogminas ..........
A. Petroniutė..........
K. Aukštikalnis. ...
J. Pešinas ..............
M .Peltkauskas .... 
A. Sanda..................
K. Mickevičius ....
O. Švagždienė ....
J. Račkauskas ....
M. Bartuška..........
J. Bandzinas..........
E. Vurbunaučius ..
P. Broniušiutė ....
V. Našlėnas ..........
J. P. Markelionis .. 
O. Kencuvienė .... 
J. Vincevičius .... 
D. Pūras..............
J. Daruseviče..........
J. Kudriavičius .... 
A. Matulevičiūtė .. 
T. Jakavonis..........
J. Varaitis..............
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A. Stravinskai > 
J. MotiejūnasS..... 
K^'Dilunė
M Varžinskaitė , *

- M. Baradinskaitė .
O, PaulauČiutę
M. Kilmonuitė *..,»»1 ^5J 
Z^ Melodaitė • ■. > <. <, A... 2^ 
M. KvekŠiene ’.
JA Stankaitė ,..,»* 
J, Valentas...... I.
M. Ališauskienė....
P. Kiburis ;i...
J. Sfukas..........
D. Šilinskaite...,.. 
D. Žalaitė ...............
U.-Brikaitė..?. ............  .75
K. Luinis..............................1,00
J. Jatuzaičia................  ,5(
O. Baronienė ......... f.. .2.5( 
O. NUvickienė /...............f. .25
A. Taunis ........ ,.............  .2.0(
J. Tuleikis ... ..................... 1.50
F. Balčiūnaitė ........... ....5.00
M. Norbutas ...................120.00
K. Vaskfieldi...................   .3.00

Išviso narių T. Fondas turi 
apie 500, priskaitjmt tuos, km 
rie aukauja per susirinkimus.

A. Šapalis, firr. rašt.
A 
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D L. K ĘSTUČIO DR-JOS 
* BOSTON, MASS. , 

VALDYBOS ADRESAI. !
PIRMININKAS —Jonas Adomavičius, 

, 122 Bovzerf St, So* Boston; Magė.
VICE-PIRM. — Pranas Tuiėlkls, '

130 Bowen gt, So. Boston, Mass. 
PROT. RAšT. -—Juozapas Vlnkevlčlus, 

376 W. SecondSt., S. Boston, Masą. 
FINANSŲ RAST. St. Noreika, 

70/W. Second St., S. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalleckas,

171 Fifth Str,, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinos Tufefklsf,'

130 Bowen St„ So. Boston, Mass.
D. L. K Keistučio Dr-jar’ Bos

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

IB.I > III—i-—p

' ŠV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

♦’

įSIMON J
n 4«ofW-«Waw ’
Lietuvis advokatas
J Pabaigt mofalą PtMilvanijat . 

varymu prot?ą ribote Į 
_ ' . ... I

,»22 Ląnd Tltle Bullding, į 
Broad k Chestnut 8L | 

bxixphoni: ' :
Offiso .—- Spruce 2290. • 
Namų Uoga 4442 J, J 
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LIETUVIS FOTOGRAFAS. 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir nusitrauk puse tuzino 
kablnėt Ir gausi vieną dideli ar
tistiškai padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

J. J. DRIZA,
500 So, tnd St,, Philadelphia, Pa.

A. 
A.
P. 
A 
S.
O. 
A.
A.

........3.00

.....5.00 
:....6.oo
........3.00 
.. .. .3.00 
...:. 6.00
........3.00
......3.00
........6.00
........3.00
____3-.00
........3.00
........2.00
........2.00
.....2.00
........... 75
........1.00
.....1.00
........3.00 
.. ..3.00
........2.00
........3.00
........3.00
........3.00
....2.25

........1.25
...12.00
......... 25
....2.25 
....3.60
....3.60

........3.60

....... 2.90 

........... 25
..1.00
.. .50
.. .25
.. .25 
.. .25
.. .25
..1.00
..2.75 
7.3.00
.. .75
..3.00
..3.00
..1.25 
..2.75
.. .25 
.. .25
T* .75 
.. .75 
..1.25 
..2.75

.50
.. .25
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I ŠV JUO2APD 
Į DRAUGYSTĖ 
• - R Y. K A.

U’Z.
J
; Sau* i 
f . u t * P ij ‘ r,

DRAUGIJŲ ATYPAII

STRUPAS IR KOMPANIJA
M«a išdirba* ,iak% kaa tik dm*. 

gijoaa rtkaliafa; L j. visokiu* au- 
aikuSIaa, modalius, kuksrdss, vė
liavas,.antspaudas Ir L t..

Mes turim S. L. A., S. L. R. K. A. 
Ir T. M. D gal^.p ženkleli? pardavi
mai: auksiniai po 41.00, sldabriaial 

iied<lp*S2',50, aukalslai iledai, nao 
15.00 Ir aukityn, laikrodėliams kebe
liai po 31.75.

UtUittątMtt mase daisiifu

STRUPAS* CO.
*2 Warwkk 84. Nesark, N. J.
U Joks St New Tark. N. Y.

UUkas altiaU* 1 Niaark. N. S.

re***.* a / ‘

GREITAS OFENSYVAŠ 
GERIAUSIAS DAIKTAS.,

Nelauk iki lįga dasivarys 
iki to kad atakuoti, eik pats 
per viršų ir varyk lauk ligas 
skleidžiančias mikrobus iš jįj 
trenčiiį jūsų viduriuose. Tri- 
ner’s American Elisir of Bitter 
"VVine yra kaip rankine grana
ta. Jis visiškai išvalo pilvą ir 
vidurius taip kad pavojus pra
eis. Atsitikimuose užkietėji
mo, nevirškinimo, išpūtimo, 
atsiraugėjimo, galvos skau
džių, megrimo, nervjškumo, 
netekimo energijos ir tt., Tri- 
ner’s American Eli^ir of Bi
tter Wine prašalina ligos prie
žastį, sugrąžina virškinimą, 
sustiprina nervus ir sudrūtina 
Visą'sistemą. Taip kaip M. 
Fabian Hladik iš Schenectady, 
N. Y. rašė vasario 20, 1918: 
“Triner’s American Eliiir of 
Bitter Wine padaro taip, jog 
jaučiuosi saugiu ir sveiku.” 
Kaina $1.10. Aptiekose. Tri
ner’s Linimentas greitą ir tik
rą pagelbą reumatizme, neu
ralgijoj, išsinąrinime, sutini
me ir tt. Kaina 35 ir 65c. Ap
rietose. Krasa 45 ir 75c. Jo- 
seph Triner’s Co. Išdirbėjai- 
Chemikai, 1333—1343 So. Asli- 
land avė., Chicago, III.

(Adv.)

REIKIA GUVIŲ, DARBŠČIŲ 
MERGINŲ.

Virš 16 metų amžiaus pakavoti 
ir kitokių mašininių darbų. 50 vai. 
darbo savaitėj, gera alga, darbas 
nuolatinis.
American Can. Co. of Massachu- 

setts Factory Entrance, 
Midway & Binford stš, S. Boston.

REIKIA GUVIŲ, DARBŠČIŲ 
VAIKINŲ.

Virš 16 metų amžiaus prie len- 
gvių mašintj darbų. 50 valandų 
savaitėje, gera alga, nuolatines 
darbas.
American Can Co. of Massachu- 

sets Factory Entrance, 
Midway & Binford sts, S. Boston.

KATAUOGAS DYKAI.

Dideliam pasirinkime 
knygos ir 

MALDAKNYGĖS.
Reikalaudamas rašyk šiuo 

adresu:
MAT. MILUKAS,

456 Grand st., Brooklyn,N.Y. 
siu pataisyti.

Paieškojimai

TRIJŲ AKTŲ OPERA
Muzika M. Petrausko.

Statys Muzikos, Dramos Draugija Gabija

NAUJA

Kovo-Mar. 16,1918
DUDLEY OPERĄ HOUSE,

Kampas Washington Street, Boston, Mass.
Prasidės lygiai 8-tą valandą vakare.

Tikietai nuo 35c. iki $1.00. Dar galima gauti pas “Gabijos” narius

PIRMININKAS -• Motiejus Žloba, 
20^ VVebster St., Malden, Mnss. 

VICE-PIRM. — Jonas Galinis, 
20 VVlnfield St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠT. — Jonus Glineskis, 
282 Silver Str., So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠT. — Marijona Brikaitė, 
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. 
Viršminėtą draugystė yra viena 
iš didžiausių ir teisingiausia aprū
pina savo narius.

NUSIPIRK MOSTIES.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją iždirbt 
Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelis 
vakarus, o padarys Veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mos- 
tis išima plėtmus raudonus, juo
dus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus' nuo veido. Pinigui 
gali siųsti ir stampomis.

s J. RIMKUS,z
P. O. Box 36, Hoįdbrook, Mass.

Paieškau giminių esančių Ame- ANT PARDAVIMO’ FARMA. 
rikoj. Mano tėvelis mirė 1906 m.
Fran. Lekavičia Šventragiu kai- triobomis, parsiduoda labai pigiai, 
mo, Kražių par., Kauno gub., Ra- i Priežastis pardavimo, savininkas 
šeinių pav. Sakydavo, jog Ameri- Į turi dvi farmi ir vieną nori par
koj yra giminių. Malonėkite at
siliepti šiuo adresu:

A. LEKAVIČIA,

P. O. Box 404, Duųuesne, Pa.

80 akerių dirbamos žemės su

duoti. Dėl platesnių žinių kreip
kitės šiuo adresu:

P. BRAZAUSKAS, 
R. I, Custer, Mich.

(359)

Paieškau savo brolio ANTANO 
ŠTILPO, Kauno gub. ir pav., Vil
kijos par., Garniškių kaimo; 
metai kaip Amerikoj. Prašau 
sišaukti šiuo adresu:

23
at-

VINCAS ŠTILPA,
354 —'9 Str., Moleni, III.

Paieškau SENOS ŽMONOS, ku
riai nebeišneša sveikata dirbtuvėj 
dirbti, tik kuri galėtų namuose 
mano 2 vaikučiu priveizėti ir val
gius pagaminti. Mokestis $10.00 
į mėnesį ir valgis, ruimas dykai. 
Meldžiu atsišaukti kogreieiausia. 
Per laišką suteiksiu platesnių ži
nių.

JURGIS PETKEVIČIA,
66 Sbawmut St., Lewiston, Me.

REIKALINGA kriaušius ir 
kriaučka. Darbas užtikrintas ir 
užmokestis gerą. Atsišaukite tuo- 
jaUs.

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

(359)
—i * - — T ■■  .................................. . -

PAVASARINIUS LR VA
SARINIUS DRABUŽIUS, jei
gu norite, kad būtų pasiūti sulig 
naujausios mados ir iš geriausios 
materijos, galite užsisakyti tik 
pas:

J. BERZELIONĮ,
4 Haymarket Sąuare, 

Boston, Mass.
------ o------

! ! SOUTH BOSTON, MASS.
i i TEISINGIAUSIA IR QE- į
!! RIAUSIA LIETUVItKA i! 

į APTIEKA I!

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofltoadynoi Gvdo visokia* liga*
1-3 P. M, 7-8 P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylstęn St„ Boston, Mus.

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

• 0. Tamulionis,
36 6-th st., ^So. Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda dvi farmos, po 610 

akrų žemės. Vienos kaina $3.500, 
antros $2.500. Abi turi gerus bu- 
dinkus. Kas indomaujate tomis 
geromis farmomis kreipkitės ad
resu:

JOHN BOLINSKAS,
R. I. CUSTER, MICHIGAN.

. REIKALINGAS KRIAUČIUS. 
kuris moka kriaučystės amatą. 
Atvažiuokite arba atsišaukite tuo
jaus. Užmokestis geram atsakan
čiam darbininkui gera. Taip-gi 
jeigu atsirastų kas pirktų, par
duosiu labai pigiai. Kadangi esu 
jau senas prie to darbo ir negaliu 

“atlikti kaip reikia. Prašau atva
žiuoti apžiūrėti, žemiaus paduotu 
adresu:

J. ANTANAVIČIUS,
137 Ames St., Montello, Mass.

(359)

Tel. So. Boaton 270
DR. JOBN MacDONNEU, M. D.

Galima susikalbėti ir lietu vist kai.
Ofiso valandos:

Ryt ds iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

COSMOPOLITAN 
CARMENT 

CORPORATLON,
Didžiausia Lietu
vių Korporacija 
Brockton, Mass.

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

COSMOPOLITAN GARMENT 
OORPORATION,

95 Spark St., Brockton, Mass.

’ & PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Bell k «one. Dickimon 9995 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Pbiladelphia' Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy 
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Otiso valandos: 9-11 rito. 2-4 po piet 7-9 
vakaro. Nedalioms; 9-11 rito 1-4po piet.

DR. W. T. REILLY
469 Broidway,So. Bortui,Mui.

PBUIDOBCHESTER ST.

Valandoa 
nao 9 va), rytk 
iki 8 vai. vakar*.

Nedėliotai* 
■no 10 vai. ryta 
Iki 4 vai. vakaro.

Dr. Paūl J. Jakmauh I
(Jakimavičius) ■

Priėmimo valnndoa: ■
Nao 2 iki 8 po piet. Nao 7 iki 8 T*k*r* f

509 BROADVVAY Cor. G ST. 80. BOSTON.
Tel 502 S. B.

<:I VYRAI IR MOTERIS
t

■ TtYY IEŠKOKITE PAGELIOS TEN, KUR GALfiSITE JĄ
y Pradėsite tiesiai eiti Sveikatos keliu.TtTt
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SERGANTI

EIKITE PAS MANE!
Su bent kokia chroealška, nervą arba Šiaip kokia Ilga, 

Iauja specialisto patarnavimo.

A

hington st. 

arti BoyK 

ton st ant 

antrų lu 

bų<>
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DYKAI! DYKAI!
Reikalinga vyrų ir 

merginų mokinties 
BARZDASKUČIO a- 
mato. Mes išmokinam 
į labai trumpą laiką 

už dyką.
GLOBĖ BARBER SCHČOL 

J. šmulkštis, 
439 — 8rd Avė., Pittsburgh, Pa.X.

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 J. 
Kurapka gyveno mieste Dubois, 
III. Jis pats, ar kas Įeitas malonės 
kuogreičiausia pranešti. Už pra
nešimą paskirta $10.00 dovanų.

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

Sutaisau receptus su di- < 
džiausią atida, nežiūrint, ar < 
tie receptai Lietuvos ar Ame- < 
rikos daktarų. Tai vienati
nė lietuviška aptieka Bostone 
ir Ifassachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios 
tik pasaulyj yra vartojamos. 
Galit reikalaut per laiškus, o 
aš prisiųsiu per erpresą.

K. tlDLAUSKAS

Aptiekorius ir Savininkas 
Tel So. Boston 21014 ir 21013.

L. D. KALENDORIUS 
DYKAI.

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

t

?Tkuri reika- A
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SURASTI.

valan-Ofiso 
dos:

9 vai. ryte iki 
■ 4 vai. po pie

tų;
Vakarais.

nuo 6 vaL iki 
8 vai.

Nerišliomis
10 vaL ryte 

iki 2 po pietų, 
jeigu Jų a Ola gydy-

■t-
226 Broadway, kampu O St., !

Dabar laikas pirkti Liet. Dar
bininkų Kalendorių 1918 m.

Jonui lSegzamlnavlmas nieko nekaStuoa, 
y sttės. Geras Ir Užtikrintas Ištyrimas (egz a m.) parodys Jums tikrą 
y fizišką stovį Ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. - Tas Ilgei- 
ybės Jus nuo kančią Ir kitur negero gydymo.

Daug metą praktikavęs. Paskiausieji Ir geriausieji gydymai— 
& medlkallškl ir elektriški. Naujausi Ir geriausi prietaisai. Viskas 
Jkkas geriausia sergantiems, 
f AR JUS KENČIATE,
y Nuo silpną nervą, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor- 
y muilo širdies mušimo, silpną plaučių, apsnūdimo, sunkaus jąuti- 
♦J9mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
♦>sąnarią, ulcerlo, žaizdą, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaus- 
♦%mą viduriuose arba nugaroj, gerulės skaudėjimo, apvilktą liežuvį, 
♦t* konstlpaclja, reumatizmo skausmą arba spaugą? Šią Ir daug kitą 
| ligą, nuo kurią matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą ir 
y tvirtumą ant visados, 
y Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metą. Vienas atsllanky- 
ymas pas mane užganėdins Jus Ir apie mano gabąnius persitikrinsite, a 

kad ai pasiekiu tiek gerą pasekmių į trumpą laiką gydy*X 
& mo. Al gydau tik tikrą priežastį ligos ir silpnumai pranyks. Atsl- y 
įminkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui
| Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. Utvll- 

^y kimus Ilgos yra pavojinga. Nei viena Ilga, nė stovi ilgai be veikiau). 

? Dr J. H. KENEALY 
X 673 WASHINGTON. ST.
A Antro* durjv nno G*y«ty Th» »tro, Borton, Mm*. * 
JjL ** * * -

■ A*^y^*f%**^ -
* V ■ * - *
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