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- ' Kaip proto, taip Ir patyri- 
maa neleidžia mums. BdlHaF 
kad' tautos doru bujotų taa, 

‘ kur tikybiniai principai itmes 
U.
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“DARBININKO“ KAINA: 
tris kartui savaitėje.. .|3.00 
vieną šylą saaviteje. i.11.10 
Bostono apielinkeje .. .|4.00 
Užrubežyje metams... 
Vienas numeris.............. Be.
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True translation filed wlth the post- 
master nt Bkston, Mass. on March 25, 
1918. as reąuired by the act of October 
e, 1917. •

ANGLAI NEATSILAIKĖ.

Anglų karvedžiai išanksto 
buvo suplenavę trauktis iš ka
rės fronto Francijoj, jei vo
kiečiai užatakuos su didelėmis 
jėgomis. Tas pranešimas gau
tas iš anglų fronto per Asso- 
ciated Press korespondentą, 
kurs aprašo Anglijos armijos 
šaunų pasitraukimą. Pasitrau
kimą pridengė smarkūs Ang
lijos kareiviai, kurie sulaiki- 
nėjo vokiečių antpuolančius 
pulkus, o tuo tarpu artilerija, 

■ kulkosvaidžiai- ir šautuvai va
rė didžią skerdynę tarpe vo
kiečių pėstininkų, kurie vis 
briovėsi pirmyn. Tokiu būdu 
Anglijos svarbiausiosios jėgos 
su apsvarstymu ' ir tvarkoj 
traukėsi atgal.

Šitoji armija, skelbiama, iš
liko ir ligšiol kontr-atakų prieš 
vokiečius nedaug tepadaryta. 
Bet kur anglai šturmavo vo
kiečių naujai užimtas pozici
jas, tai ten išmušė priešinin
kus. Vokiečiai, vienok, pasi
varę mylią pirmyn, tuoj atsi
gabena . artileriją, amuniciją, 
sustiprinimų ir atsilaikymą pa
sunkina. Todėl anglų taktika 
yra ta, kad, kaip seniau,, trau
ktis atgal ir paskui ginantis 
nusilpninti priešininkus.

Anglai ir francūzai, kur jų 
linijos susiduria į pietus nuo 
St. Quentin žiūri vieni Į kitus 
ir nepuola nusiminimam

Kruvina kova tebeina, o an
glų kariuomenes didesnėj fron
to dalyje atsilaikinėja. Vokie
čiai tuo tarpu brukąs pirmyn.

Vokiečiai užėmė Chauny.
Cliany miestas, gulįs į pie

tų vakarus nuo St. Quentin sa
le kelio i Compiegne, yra var: 
tai į Paryžių. Tas miestas pa
teko vokiečiams. Ir sulyg Ber
ibio oficialių pranešimu visur 
tarp Somme ir Oise upių, vo^ 
kiečiai turį pasisekimus.

Per visų Verbųųiedėlią visa
me 50 mylių, mūšio fronte 
skerdynė nebuvo nei ant minu- 
tos apsistojus. Ir kur tik ang
lų vado fieldmaršalo kareiviai 
neįstengė atlaikyti baisius sti
presnių priešininkų antpuo
lius, ten pasitraukinėjo atgal, 
bet visur tą atliko tvarkoje.

Dabar jau susekta tikrai, 
kad milijonas su viršum vo
kiečių atgabenta vakarinin 
frontan, idant sulaužyti ang
lų laikomą frontą tarp Arras 
•ir vietos gulinčios į pietus nuo 
St. Quontin. Bet kasdien prie
šininkas atranda, jog jis sutin
ka pasipriešinimą didesnį, ne
gu tikėjosi ir nepasiekė savo 
užbriežto tikslo.

Be Chauny vokiečiai giriasi 
paėmę Peronne ir Ham. Dar 
skelbia, jog paimtų nelaisvių 
skaičius esąs virš 30.000, o ar- 
motų jiems tekę 600 ir daug*karinės medžiagos.
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KODĖL UŽATAKAVO 
ANGLUS.

Frank IL Simonds sako, jog 
dabar nėra abejonės, jog vo
kiečiai pasiryžo išplėšti taiką 
kardu ir užmesti savo taikos 
išlygas ant visų. Taip-gi jis ■ 
nurodo, kodėl vokiečiai kibo! 
Rangių laikomą frontą, o nvj 
į francūzų. Sako, jog taip pa
darė dėlto, kad angai yra' 
teutoni] didžiausi prieš’**'n; 
Jei būtų užpuolę ir šunim 
francūzus, tai Anglijęs <i 
džiulė armija būt likusi ir An
glija, norėdama save g *!••*' ! 
būtų priversta kariauti.
gi Anglijos armija bus sup L’- -; 
ta ir nublokšta į pajūrį, tai Ii-; 
kusi viena Francija, kad ir su I 
čiela armija neįstengtų laiky 
tis ir turėtų taikintis. Be to 
anglus supliekti lengviau, ne
gu francūzus. Anglijos armi
ja nesusideda iš prof esi jonai ių 
kareivių, jų ofieieriai nėra 
profesijonališki ofieieriai, o tik 
ant greitųjų prasimuštravę ci
viliai žmonės. Jei vokiečiams 
anglus pasiseks iškrapštyti iš 
frenčių, tai jų sumušimas dar 
Ihbiau palengvės. Atvirame 
lauke anglai neatsiturėtų prieš 
šauniai iš muštruotus vokie
čius.

Vokiečiai nori laimėti smar
kiu veikimu. Seniau prieš o- 
fensvvo durvma bombarduoda-* V 4.

vo priešininko pozicijas kele
tą savaičių. Dabar pabombar- 
davo keletą valandų ir padare 
šturmą. Bet dabartinis bom
bardavimas savo baisumu ne
gali prilygti jokiam kitam pra
eityje buvusiam.

True translation filed with the post- 
niaster at.Boston. Mass. on March 25, 
H«18, as reųuired by the act of October 

O, 1017.

PARYŽIUS BOMBARDUO
TAS IŠ TOLO.

Paryžius, kovo 23 d. Sulyg 
naujausią pranešimų armota, 

■-kuri apšaudinėja Paryžių guli 
I 120 kilometru (apie 741 my- 

lm) mio sostines ir stovi už 12 
l.iloni- rą už mūšio linijos.

Nuo 8 vai. šio ryto bomba 
;a, h’KŪ i rtmcijos sostinę ir jos 
.y'eiiiikč.s. Tos bombos buvo 
aidam; s iš 240 milimetrų ar
notų. Bomba krito kas čver- 
is valandos. Užmušė 10 
mdh’ų, sužeidė 15.

27.
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NEDAUG TEREIKIA.

Daugelis valstijų legislia- 
tūrų jau nubalsavo už įvedimą, 
visoje Amerikoje blaivybės. 
Dar liko nebalsavę 17 valstijų. 
.Jei iš jų 5 balsuos už blaivybę, 
tai to ir pakaks, kad nusau
sinti Ameriką.

štai valstijos, kurios jau 
pritarė įvedimui blaivybės.

Mississippi, Virginia, Ken- 
tuekey, South Carolina, North 
Dakota, Maryland, Montana, 
South Dakota, Texas ir Dela- 
ware iš viso 10.

O štai valstijos, kurios jau 
’abar yra sausos ir kurios tur
būt stos už' ivedimą blaivybės 
csoje Amerikoje.

f

Alabam$, Arizono, Arkan- 
sas Colorado, Georgia, Idaho, 
Indiana, Iowa, Kansas, Maine, 
Mic.higan,

dalis jau esanti užsakyta ir jog 
nekurie jau esą išplaukę.

-—o------
True translation filed wlth the post-* 

matfter at Boston, Mass. on March 25, 
1918, as reųuired by the act of October

RAGINA PERTRAUKTI 
RYŠIUS.

London. — Iš intekmingų 
ratelių Roterdame sužinota, 
jog prasidėjo kurstymas IIo- 
londijos valdžioj pertraukti 
diplomatiškus ryšius su Suvie
nytomis Valstijomis už tai, kad 
Amerika užgrobė Holandijos 
laivus. Taip praneša Eschan- 
ge Telegraph Kompanija.

SMULKMENOS.
Alzacijoj vokiečių valdžia šu-/.. 

pirkinėją moterų plaukus. Mo- • 
ka po 10 markių už svarų. } 
Plaukus panaudoja audimui.

Francijoj vokiečiai frontų ! 
anuotomis taip nustatė, jog 
anuotos viena nuo kitos stovi 
tik 12 jardų.

teisės

liuos- 
atsto- 
neno-

Kaizeris, Hindenburg ir Lu- 
dendorf atpyškėjo kariniu:;.. 
frontan pamatyti baisųjį ofen
syvą.

*

I

------o-----
Francijoj vokiečiams talkon 

atgabenta austrų ir bulgarų 
kariuomenės.

----- o-----
Turkijoj organizuojama mo

terų batalijonai.

X1
i
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PALEIDŽIA SENĄJĄ 
ARMIJĄ.

Rusijos bolševikų valdžia 
skubiai atiminėja ginklus nuo 
senosios armijos ir paleidifiėja 
ją. Saugoja, kad senoji armi
ja neturėtų įtekmės į visuome
niškus reikalus. Maskvos So
vietas prašalino iš savo taipo 
visus kareivių atstovus. Tas 
pat daroma po visą Rusiją. Se
noji armija rokuojama jau 
nesančia ir neturinčia 
būti atstovaujama.

Dabar organizuojama 
norių armija ir ji turės 
vvbę. Senieji kareiviai
romis skiriasi su ginklais. Pet
rograde trys pulkai buvo atsi
sakę sugrąžinti ginklus. Tai 
naktį jiems miegant inėjo Rau
donoji Gvardija į kazermes, 
užgrobė ginklus, o kareiviams 
liepė, išsinešti iš miesto.

Petrogrado Sovietas paskel
bė, jog'senieji pulkai esą ne- 
paTankiiš* bolševikams if'AtKF 
sakinėdavo pildyti įsakymus.

Bolševikai išleido paaiškini
mą kodėl apleido Petrogradą 
ir paliko jį neapgintu. Sako, 
kad girdi norėję jį čielu išlai
kyti, girdi, jei būtų gynę, tai 
būt priešininkas jį išgriovęs.

-«

NUO ADMINISTRACIJOS 
į gerb. “Darbininko” skaity

tojus ir LDS. narius.
Per paskutinius 3 mėnesius 

ir dabar gauname daug nusis
kundimų, kad laikraštis “Dar- 
JoĮakas“ gaunamas neregųjį 
riai.

J visus nusiskundimus atsa
kyti atskirai būtų bereikalin
gas darbas ir išlaidos.

Mes jau kelius sykius aiški
nome laikraštyje ir dabar at
kartosime, kad risi tie, kurie 
negaunate reguleriai laikraščio 
“Darbininko“ tuojaus praneš
kite mums savo vardą ir adre
są, o mes tokius skundus ati
duosime krasai (pačtui). Ka
dangi mes laikraštį išleidžia
me reguleriai kaip 3 mėnesiai 
atgal, tai visi turėtų ir gauti 
reguleriai.

LDS. kuopų raštininkai su
žinoję, kad narys negauna lai
kraščio reguleriai privalo pa
ladi jo vardą ir adresą ir tuo
jaus sius!i “Darbininko“ Ad
ministracijai.

Pranešimai, kad nariai skun
džiasi jog negauna laikraščio 
reguleriai nieko negelbės iki 
mes neturėsime jų vardų ir 
adresų.

‘ ‘ Darb. ’ ’ Administracija.

■ '
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AUJESNI PRANEŠIMAI
Arld SLAPTINGĄJA 

ARMOTĄ.

Paryžius, kovo 2L —. Vo- 
kiečių milžiniškoji armota, ku- 

i ri bombardavo Paryžių jau su
sekta, būtent ji guli St. Go- 
bain miške, į vakarus nuo 
Laon ir lygiai 122 kilometrų 
(apie 76 mylių) nuo Paryžiaus 
miesto salės.

Armota bombardavo Pary
žių didesnę dalį Verbų nedė
lios. Toji diena prasidėjo 
smarkiu sprogimu 10 col. bom
bos ir tuoj buvo duoti signa
lai bėgti į saugias vietas. Tas 
atsitiko 6:55 vai. iš ryto ir dau
gelis žmonių slapstėsi, bet di
desnė dalis išėjo ant gatvių ir 
ėjo bažnyčiosna, kurios buvo 
kaip visada pilnos. Moterys, 
pardavinėjančios verbas, pa
darė paprastą tos nedėlios biz
nį.

Iš pradžios bombos krito 
kas 20 minutų. Kadangi tai 
buvo ne darbo diena, tyku, tai 
sprogimai išrodė garsesni, ne
gu subatoj. Bet tos bombos 
nesugriovė žmonių ramumo ir 
perleido šventę su paprastais 
tai dienai papratimais.

Nuraminimui tų, kurie pa
tikėjo, 'būk vokiečiai perlaužė 
frontą ir bombarduoja Paryžių 
iš artimų vietų, tapo išleista 
tame dalyke pusiau-ofieialė ži
nia. Tas persergėjo gyvento
jus nuo puolimo nusiminimam 

“Francūzų froųtas tebėra 
čielas“ skelbė ^pranešimas. 
“Bile kokie kitokie praneši
mai yra melas.“

L.Nebraska, New 
New Meiico, 

rigon, Tenąessee, Utah, Wash- 
ington ir West Virginia iš vi
so 21.

Šios valstijos tebėra šla
pios: California, Connecticut, 
Frorida, IHinois, Louisiana, 
Massachusetts, Minesota, Ne
valia, New Jersey,. New York 
Oliio, Pennsylvania, Rhode 
Island, Vermont, AVisconsin, 
ir V'yoming — iš viso 17. Jei 
iš tų penkios stos už blaivybę, 
tai visos Suvienytos Valstijos 
bus sausos.

Prohibicijonistai pastarose 
valstijose pradeda baisiausią 
agitaciją už blaivybę.

Naujai užimtuose "Rusijos 
miestuose vokiečiai atidarinėja 
dirbtuves ir verčia dykaujan
čius žmones dirbti. Tose vie
tose po vokiečių užėmimo dra
bužiai perpus atpigo.

Mirė vokiečių majoras Mo- 
rąht. Jis laikraščiuose rašinė- 
f^į®ės apžvalgą.

Garsus Anglijos rašytojas- 
Bernard Shaw nuo karės pra
džios atsižadėjo vartoti mėsos,' 
žuvies, paukštienos, svaigalų 
ir tabokos.

----- o-----
K ievas, Ukrainos sostinė, 

sujungta geležinkeliu su Berli- 
nu ir Vienna. Kieve šeiminin
kauja vokiečiai, laikraščiai 
paduoda tik vokiškas žinias. ■ 

New Yorke rengiamas tarf)- 
tautinis socijalistų suvažiavi
mas.
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Ban. Juozos Kowaliauskas,
111 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Visais reikalais kreipkitės pas mane, kiekvienam 
suteiksiu broliškų patarimą.

Rusijoj kainos ėmė pulti, 
l.ai po taika pasirašyta.

Ex-cariene prašė bolševikų 
valdžios leisti jos sūnui apsi- 

Sibiregyventi Krime, nes 
jam esą nbsveika.

J. E. KAROSAS, Sekret..
Išdirbinių Parodos Rengimo Komisijos..

Siųskite Išdirbinius

'e

4 1

TRENKSMAS GIRDIMAS 
LONDONE.

Armotų trenksmas Francijoj 
girdisi Londone. Dundėjimas 
aiškiau girdisi augštesnėse vie
tose. Tai gyventojai lipa ant 
stogų pasiklausyti armotų 
trenksmo it perkūnijos dundė
jimo.

NAUJOSE UNIFORMOSE.

Vokiečių šturmuojantieji ka
reiviai pasirėdę naujose uni
formose. Vokiečių valdžia pa
puošė savo kareivius, kaip į at
laidus leisdama. Blizgėdami ir 
pasipuošę tikisi įžengti į Pary
žių Velykų švęsti.

VOKIEČIAI NELAISVIAI 
PAĖMĖ IRKUCKĄ.

Iš Japonijos sostinės prane
šama, būk vokiečių nelaisviai 
paėmę Siberijoj Irkutcko mie
stą. Tie nelaisviai buvę pa
leisti, jie gavę ginklų ir išvi
so sudarę armiją iš 100.000 ka
reivių.

LIEPĖ KARTI.
Vokiečių kariuomenei, vei

kiančiai Ukrainoj, duota pa
liepimas karti pagautus Rau
donosios Gvardijos narius, kai
po razbaminkus.

NEGALI SUPRASTI.

Amerikos kariniai ekspertai 
ir visuomenė labai nustebo iš 
to, kad vokiečiai iŠ' taip bai
sios tolumos galėjo' bombar
duoti Paryžių. Ligšiol buvo 
žinoma, jog didžiausios vokie
čių armotos nešdavo 36 mylias. 
Dabar pasirodo, jog neša dvi
gubai tiek. Vienas karinis ek
spertas sako, jčg toji armota 
turėtų būti nuo 75 iki 113 pė
dų ilgio. Kiti šoko, jog tos 
bombos turbūt buvo metamos 
iŠ orlaivių. Dar kiti sako, jog 
vokiečiai gal būt išrado bom
bas bu sparnais .

----- o------
True translation filed vvith the post- 

masver at Boston. Mass. on March 25, 
1918. as reqaired by the act of October 
6. 1917.
SUPYKO ANT AMERIKOS.

Haaga. — Dr. London, Ho
landijos užsienio reikalų mini
steris, parlameste apreiškė, 
jog talkininkai užgrobė holan- 
dų pirkiybinius laivus ir jog 
toks žingsnis esąs visai netei
singas.

Jisai aiškino, jog prez. Wil- 
sono pasakymas būk Holandi
jos laivai Amerikos uostuose 
dykauja, esąs “visai be pama
to,“ ir sakė, didesnė tų laivų

Ii

Balandžio 21 dieną š. m., Šv. Petro parapijos 
svetainėje So. Bostone atsidaro Lietuvos Vyčių ir 
Moterų Sąjungos Išdirbinių Paroda, kuri tęsis iki 
balandžio 28 ditnai.

Meldžiame gerbiamųjų Vyčių ir Moterų Sąjun- 
giečių su prisiuntimu išdirbinių pasiskubinti, nes 
tik iki balandžio (April) 15 dienai išdirbiniai paro- 
d-on tebus priimami.

Siųskite išdirbinius tuojaus šiuo antrašu:
IŠDIRBINIŲ PARODA,

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

KURIE IKI ŠIO LAIKO NEAPLAIKĖ “QUES- 
TIONATRE“ nesėdėkite sudėję rankas, pakol “dėdė“ 
pakvies jus, BET EIKITE Į LOCAL BOARD kuriame 
registravotės ir reikalaukite, kad dėl pripildymo, jums 
išduotų, nes jeigu jūs patys to nedarysite, apie jus 
kitas nepasirūpins.

NOTARAS IR TAIKOS TEISĖJAS

Didesnės vertės siuntinius apdrauskitel* ,
Galima siųsti išdirbinius į sekančius parodos 

skyrius:
1. Mezginiai, siuviniai, juostos.
2. Drožiniai iš medžio.
3. įvairiausi piešiniai.
4. Techniški spaudos darbai.
5. Mechaniškas skyrius (įvairiausi mašinų ir ki

tų, dalykų modeliai).
6. Iš Lietuvos atvežti daiktai.
7. Valgių ir blaivių gėrimų stalas.
Kas greit ir atsakančiai išdirbiBBprisiųss tam 

iškabto tariame nuoširdų a č i visi su
kruskite ir Parodos Rengimo Komisijai darbą pa
lengvinkite.
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Sąjunga.
“D AgšmMi AB” 

. (The Vorker)
The Lithuanian tri-weekly paperA ,

,< Pųblished every Tuesday, Thursday, ąnd Safurday by St. 
, « ■ v* .• A__  _ ta ’T __V

I.

•y
Boston and suburbs _

i

M1 W..Broadway,

i

i
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Joseph’s Lithuanian B,-C. Association of Labor. 
Subscription Kates:

Yearly
.. .J___________ _____.$4.00

< months • •••••••••••••••••••••e • • |L5O
Foreign countries yearly............................ .$4.25

"DARBININKAS”
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SEIMUI PASIBAIGUS.
t
- Amerikos Lietuvių Visuoti- t-į^. ūas Seimas užsibaigė, kaip ir 

f,‘^reikėjo tikėties, prakilnia A- ■ V menkos lietuvių sutartimi 
.veikti bendrai, Lietuvos labui.

Atsirado pas mus tokių svar- 
biu ir prie tokių bendrų daly; 

«.kų, kad suėjus krūvon kiek- 
\ vienam buvo aišku, kad Čia 

. t' -galime ir turime dirbti išvieno. 
į*-v Lietuvos laisvė, politiškas vei- 

kimas, gerbūvis ir savo šalies 
atstatymas kiekvienam lietu- 

? viui lygiai rūpėjo ir seime tas 
Viskas kuopuikiausia išsireiškė S*' /išneštose ir priimtose vienbal- 

’ šiai rezoliucijose, (dalingu ir 
\ sutartinu balsu Amerikos lie- 
/■ tuviai savo reikalavimus pake

lė ir užtai lai būna garbė A- 
merikos Lietuvių Visuotinam 
Seimui, kurs praskynė taką 
prie naujo veikimo ir Lietuvos 
reikalams pasidarbavo. Pama
tys dabar visi, kad lietuviai ne 
tik ginčytis ir peštis moka, bet 
sugebi taip-gi į rimtą darbą 
vienybėje sustoti.

Tautiškas lietuvių susiprati- 
Y . mas kvotimus išlaikė ir mes iš I .
r .to sykiu «u visais tėvynainiais 
!* nuoširdžiai džiaugiamės.Mums 

taip-gi čia malonu pažymėti, 
H- ' kadi lietuvii] krikščionių demo- 
; krati] obalsiai, kuriuos jie pra

dėjo kelti dar prieš seimą ir 
/*' ankščiau pilnai seime prigijo ir 
P' surado sau karštą paspirtį pas 
>*- atstovus. Krikščionys demo- 
f .kratai (katalikai) į seimą inė- 
< jo su tokia plačia ir demokra- 

’ tiška platforma, 
f tos buvo net 
ji . tautininkams 
i?
J*' f" 

fe 
I; z f is seimo laimėjo visi geros 
v • širdies, prakilnių jausmų lie- 
p,. tuviai. Sykiu su jais laimę jo 
į - Lietuva. Bet yra ir tokių lie- 
L tuvii) visuomenėje žmonių, ku- 
fe Sūe seime daug pralaimėjo. Tai 
I'-' lietuviai socijalistai ir jiems 

■?- pataikaujanti kraštutiniai tau- 
;■ ’ tininkai. Atsisakymu dalyvau

ti seime jie savę nustelbė am- 
- žinai. Prakišo net ta ka buvo s, , *■...■kadaisia laimėję. Sveikoji A- 

merikos lietuvių visuomenė, 
kurios atstovai Visuotiname 
Seime Lietuvos naudai dirbo, 
su pasigailėjimu turi tą faktą 
pažymėti, ' kad socijalistų ir jų 
pataikūnų tarpe nebėra lietu
vystės, tik demagogiškas žai- 
dirtias jausmais tarp tamsios

.»■

* . -s t

C*':

į-'

zA

kad joje vie- 
siauriėms mūsų 
ir akliems soci

jalistams. Krikščionii] demo
kratų partijos darbininkai sei- 
nae taip-gi daug laimėjo. Re
zoliucijos išnešta tokios, ku
riose atsižvelgta i darbininku 
i&iomo ateitį.

z f Iš seimo laimėjo visi
• • — —F
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\ ininios ir iš to Lietuvai pra- 
U gaištis. Jie nuėjo šuntakiais 
[.‘ pramintais Tėvynės pardavėjų 
fe ir vargiai mes jų ten ieškosi- 
f Ame. Jei patys susipras ir grįžš 
į- prie Lietuvos židinio—atviras 
I ? jiems kelias pasilieka. Temp- 
p ti juos po nevalia prie bendro 
‘‘ darbo neapsimoka. Dabar rei- I1' kia dirbti rimtą darbą, prie jo 

tad visi ir eisime.

Af‘Keleivininkai,” jų patai-
* kūliai “ateitininkai” ir tisi.ki- 

į ■ * ti.gali sau šaipytis ir juokties. 
r , Savę klounų rolėje pasistatę, 

•, paliks mūsų tautoje pigios rii- 
lies ir nepakenčiamu teatru, į 
Sūrį rinksis pavėpsoti lietuviš
kos visuomenės padugnės.

. Seimo ir jo nutarimų svar- 
J108 niekas nesumažins. Tas 
geimas yra istorišku lietuvii) 
'momentu ir bus kelrodžiu

•• -
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.siem's, kurie noreš prie Lietu
vos liuosavimo prisidėti. Kaip 
Vilniaus/Seimas vedė žmo
nės prie tautiško atgimimo, 
taip Amerikos Lietuviu Visuo
tinas Seimas jau gyvą tautą iš
kėlė ąnt pasaulio papėdės.

Šiame “Darbininko1’ nūnip- 
ryj talpiname seimo rezoliuci
jas. Patys jas atidžiai perskai
tę, pamatysite ant kiek tas sei
mas buvo svarbus ir naudin
gas ir ką jis nuveikė. .

I

I 

□m□m* ta
%

PĘEZIDEKT43VEIKINANTI REZ6LIU0IjĄ. ’Ą 

1200 atstovų nuo suviiš 1000 organizacijų ir kolio- 
. nijųj atstovaujant daugiau negu 700.000 Lietuvįų Suvienyiose 
Valstijose gyvenančių, susirinkę savo Visuotinime Seime, Ma- J 
dison Sųuare Teatro Salėje, New York’o mieste-, tikslu, už- 
reikšti savo griežtą reikalavimą neprigulmybės Lietuvai, Jų1 
jų prigimtąjai tėvynei, tąip-gi patobulinti šelpimo darbą nu
kentėjusių dėl karjes ji|jų*vięntaučįi^ ir tąip-gi išreikšti savo 
pridįankumą Suvienytų Valstijų pasiryžimui Šioje karėje, šian
dien (13 kovo d.) priėmė sekančią rezoliuciją; *

x Kadangi mūsų augštai gerbiamas Prezidentas IVood- 
rbw AVilsbn atvejų atvejais užtarė teisybės, žmoniškumo, 
ir mažųjųxbei pavergtųjų tautų išsiliuosavimo ieškinius-----

Todęl Amerikos Lietuvių Visuotinojo Seimo delegatai 
nutaria:

Prezidentui Węodrow Wilson siųsti nuoširdų pasvei
kinimą, kaipo išraišką mūsų giliausios pagarbos ir pa
dėkos uz jo nenuoalsų triūsą teisybės, žmoniškumo ir ma
žųjų tautų išliuosavimo ieškiniams; taip-gi kad ir Lietu
vos ieškiniai būtų sykiu perstatyta jo domai ir tokiems jo 
žingsniams, kupė privestų prie pilnutėlio inkūnijimo mū
sų giliausio ir nuoširdžiausio troškimo, būtent, atsiekimo 
visiškos neprigulmybės Lietuvos tautai.

*■ ’ .*
5 *

l

PASTABĖLĖS.

Amerikos lietuvią socijajis- 
tams yra daug džiaugsmo, kai 
jų vienminčiai Voroneže uoliai 
darbuojasi kramolą malšinda
mi, ty. uždarydami kalėjiman 
Lietuvių Viršiausąją Tarybą. 
Čionykščiams socijalistams nei 
nesisapnavo, kad Rusijoj galė
jo įvykti tokie palaiminti 
laikai.

Kai bolševikai ima apgy
vendinti apšyiestūniją ant jū
rės dugno ir kai lietuvių vei
kėjus pradėjo pūdyti kalėjime, 
tai Amerikos lietuvių socialis
tai dar labiau įsitikins, kad) ten 
tikrai soeialistiškas rojus įvy
ko.

Prieš Rusijos bolševiluj 
darbus, blanksta francūzų re
voliucijos baisenybės.

Nesidyvinkime, kad Rusi
jos bolševikai vykindami soci- 
jaliznią atrado reikalingu iš
plautiems “buržujam” pri
raišioti ,akmenus ir inmesti į 
jūres. Jų dvasios tėvai—Fran
cijos revoliucijonieriai suriš
davo į krūvą vyrą ir moterį ir 
mesdavo upėn. Tą vadinda
vo respublikoniška ženatvė.

“Amerikos Lietuvis” už
stoja Rusijos socijalistiŠką 
rojų, ir sako, kad bus negerai 
tiems, kurie neužgiria bolševi
kų surėdymo.s “Amerikos Lie
tuvis” turi žinoti, kad nevi
si žmonės patrako ir kad svei
ko proto žmonėms socijalistiš- 
kas rojus, atrodo ne kuo kitu, 
kaip pragaru katilu.

—■—o——
REDAKCIJOS ATSAKYMAI 
Raštininkui:— Pranešimas a- 
pie susirinkimą pervėlai atėjo. 
Apie kitus reikalus bus pri
žiūrėta.
A. S. Kulbickui:,— Pranešimas 
L. D. S. kuopoms netrukus in.- 
dėsime.. Turime atidėlioti 
dėl vietos stokos.

----- o------
f

LIETUVIŲ KAREIVIŲ 
REIKALAIS.

Pąnedėlyj, kovo 25 dieną, 
7:30 vai. vakare, ^Darbinin
ko” Redakcijos kambariuose, 
244 W. Broadway bus įstatams 
išdirbti naujai draugijai pas
kirtos komisijos susirinkimas, 
kuriame galutinai susitvarkys 
lietuvių kareivių globojimo 
reikalai.

Į susirinkimą prašoma atsi
lankyti komisijos narius: pp. 
St. Norkūną, J. M. Pečiulį, J. 
Adomavičių, kunigus J. Dobu- 
žinską ir Pr. J. Juškaitį ir p. J. 
E. Karosą.

Dabar laikas pirkti Liet. Dar
bininkų Kalendorių 1918 
Kaina 25c.
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REZOLIUCIJA DĖL LIETUVOS NEPRIGULMYBĖS. 
KADANGI: ‘

1) Lietuva yra etnografinė, kultūrinė, ekonominė ir po
litinė vienata '

2) Ir istorijinė Lietuvos praeitis ir dabartinis pasaulio 
vystymasis teikia lietuvių tautai neatimamą teisę sudaryti iš--, 
naujo suverenę Lietuvos Valstybę,

3) Lietuvių tauta savo politinio ateities likimo klausime 
yra savarankumo idėjos vedama,

4) . Kiekviena tauta gali pasekmingai vystyti ir plėtoti 
kultūros ir ekonomijos pajėgas tik turėdama pilną savo ša
lies, laisvę,

5) . Kiekviena tauta turi prigimtą teisę pilnai savo politi
nį likimą spręsti,

6) . Susiklojusiomis karės aplinkybėmis politinio Lietuvos 
likimo klausimas tavo tarptautiniu ir tokiu būdu tarptauti
niam taikos kongrese svarstytinas.

7) . Tik tarptautinis kongresas gali duoti tikrą savaran
kaus politinio Lietuvos gyvenimo garantiją, o ne kovojančios 
valstijos tikslu Lietuvą pavergti,

8) . Kadangi mūsų augštai gerbiamas Prezidentas Wood- 
row Wilson prisilaiko savo išreikšto principo Suvienytų Vals
tijų Senatui, sausio 22, 1918, kad

“Negali ir neturi būti jokios taikos, kuri neuripažįsta ir . 
nepriima principo, kad valstybių visos teisės paeina nuo pa
čių pavaldinių leidimo ir kad. niekur nėra teisės, leidžiančios 
perleidinėti tautas iš rankos į ranką, iš vienos valstybės kitai, 
lyg tos tautos būtų paprastas turtas.”

ta
Tad AMERIKOS LIETUVIŲ VISUOTINAS SEIMAS, 

apsvarstęs Lietuvos politinį padėjimą,
NUTARĖ:

Kreiptis į Amerikos Suvienytų Valstijų Prezidentą ir į vi
sas talkininkaujančias bei neutrales valstybes ir reikalauti pri
pažinti: '

I) . Kad Lietuvos plėtojimosi reikalinga sudaryti nepri
klausomą demokratiškai Sutvarkytą valstybę etnografinėmis 
ribomis su būtinai reikalingomis ekonominiam gyvenimui ko- 
rektivomis.

II) . Kad Lietuvos Neprigulmybę užtikrintų taikos kon
gresas, kuriame turi dalyvauti ir Lietuvos atstovai.

III) . Visus šiuos nutarimus tinkamai perduoti mažųjų ir 
pavergtųjų tautų užtarėjui augštai gerbiamajam mūsų Prezi
dentui Woodrow Wilsonui ir visoms talkininkaujančioms bei 
neutralėms pasaulio šalims.

DĖL LIETUVOS ATSTOVYBĖS TAIKOS KONGRESE. 
KADANGI:

1) . Praeities diplonj^itinės konferencijos taikai įvykdinti 
pripažindavo tiktai tvirtesnių valstijų interesus ir užmezdavo 
silpnesnių tautų labiausia paliečiamas teises,

2) . Tos taikos konferencijos, nurodytu būdu Raikomos, 
duodavo vis tas pačias tolesnių nesantaikų pasekmes, kurios 
naujomis tarp pasaulio tautų karėmis apsireikšdavo.

- 3). Tos konferencijos buvo laikomos slaptai, be mažes
nių ir pavergtų tautų atstovybės, apie kurių teisių apsaugoji
mą ėjosi.

4) . Apreikštu šios karės tikslu yra mažųjų tautų teisių ir 
nepaliečiamybės apginimas.

5) . Sekamoji tarptautinė taikos konferencija gyviausia in- 
vels politinį ir ekonominį lietuvių tautos likimą.—

Todėl Amerikos Lietuviu Visuotino Seimo atstovai TA
RIA:

I) . Prezidentas Woodrow Wilson ir pasaulio tautos yra 
prašomi, kad būsiančio j tarptautinėj taikos konferencijoj būtų 
suteikta Lietuvos atstovams dalyvauti su pilnomis atstovybės 
teisėmis ir

II) . Lai bus toliau nutarta, kad visi tarimai ir svarstymai 
būsimoje taikos konferencijoje būtų vieši.

DĖL VALDŽIOS RĖMIMO. ♦

Kadangi Amerikos Lietuviai ištikimai remia Suvienytų 
Valstijų pasiryžimą šitoje karėje, kaipo tikslą ir juos pačius 
apeinančius;

Kadangi vokiečių užgrobimas Lietuvos pabriežia vokiečių 
imperializmo tikslus, kurie yra priešingi mūsų tikslams;

Kadangi šios karės tikslai ir siekiniai, kaip buvo užreikšta 
Suvienytų Valstijų Prezidento, yra mažųjų ir pavergtųjų tau
tu isliuosavimas;

* Kadangi Lietuviai Suvienytose Valstijose ir Europoje yra 
įsitikinę, jogei talkininkaujančiųjų valstijų laimėjimas išgel-
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bes Lietuvą nuo ekonomiškojo ir tautiškojo pavergimo kokią,...^ 
nors svetima Valstija.. * A’

.Todęį Amerikos Lietuvių Visuotinasis Seimas nusprendžia 
ir Užl^škia^ ’A-.' ' ./ " ; r -A'.”."..'fe

Jogei Suvienytų Valstijų Šioje garėję pasiryžimas-yra tb- 
lygus su Lietuvių ieškiniais, it todėl yra pilnai Amerikos Liė-X 
tųviapas remtinas, pasidarbavimais kaip Liubsybės.Bondsų, 
Kąrėę Taupymo Štampų pardavinėjant, Raudonojo Kryžiaus ' 
darbe ir tt. A- . •

» —»-------------- - . •

ŠV. TĖVUI PASVEIKINIMAS. * 
\ ' šventasis Tėve:— Amerikos Lietuvių politiškasis"susiva-- 

, žiavimas, susirinkęs New Yorke kovo 13 ir 14 dd., vienbalsiai 
išsireiškė už Lietuvos neprigulmybę*.. Su džįaugsmu norime 
mimą mažų jų tautų apsisprendimo teisės, 
išreikšti mūsų padėką Jūsų šventenybei už. Jūsų nuoširdų rė- 

ATSINEšiMAS LINK KAIMYNIŠKŲ TAUTŲ.
1) . Kadangi žmonija iki šiol valdydamos^ sulig principo 

galybė—teisybė,“ pridarė daug skriaudų daugeliui tautų,, tar
pe kurių ir Lietuvai, ir

2) . Kadangi pasaulis, galingų jų ginklais valdomas negalė-
-jo taikoje ir ramybėje gyventi ir užtikrinti visoms tautoms 
laisvą jų kultūros besivystymą, 1

Todėl Amerikos Lietuvių Visuotinas Seimas, pageidauja:
1) . Kad būtų Įsteigta viso pasaulio tautų federacija su 

pasauliniu tribunolu, kuriame būtų visų tautų atstovai ir ku
ris (tribunolas) būtų tvirtas ir augščiausias sergėtojas tarp- 
tautiškos teisės, reguliuotojas tautų santikių ir apginėjas jų 
teisių, kurio jurisdikcijai pasiduotų visos valstijos, didžiosios 
ir mažosios, ir kuris apribuotų tautų ginklavimosi.

2) . Lietuvos valstijai turės būti svetimos imperijalistinės 
tendencijos; santikiai su kaimynėmis tautomis turėtų būti pa
remti teisybės ir vieni kitų teisių pagerbimo pamatais.

3) . Lietuviai nepakęs primetimo iš šalies ko)dų nors poli
tinių ir ekonominių ryšių su kokia nors tauia.

4) . Seimas, atsižvelgdamas į daug sykių presoje iškilusias 
nepamatuotas ir lietuviams nepageidaujamas lenkų pretenzi
jas jungti Lietuvą su Lenkija į vieną politinį kūną, arba gau^ 
ti per Lietuvą kelią prie Baltijos juros—protestuoja prieš vi
sas. paminėtas lenkų pastangas.

5) . Lietuva turės garantuoti pilną kultūrinę autonomiją 
kitų tautų žmonėms, Lietuvoje gyvenantiems.

f

X

<i ,

5

Z

1

I

I

į

v

«>

X _

<

>

l

*
k

9

»

DĖL LIETUVOS ŽEMĖS.
A. L. V. Seimas pageidaują, kad Lietuvos žemę valčįytų , 

tik Lietuvos piliečiai. Seimas protestuoja prieš pastangas ki
tataučių išpirkti Lietuvos žemes ir apsodinti jas savais kolio- 
nistais.

DĖL PABĖGĖLIŲ SUGRĄŽINIMO IR LIETUVOS 
ATSTATYMO.

Amerikos Lietuvių Visuotinas Seimas reikalauja, kad Vo
kietija ir Rusija grąžintų iš Vokietijos ir Rusijos į Lietuvą vi
sus karės laiku ištremtuosius ir atlygintų visus karės padary
tus nuostolius.

REZOLIUCIJA DĖL VALDŽIOS FORMOS.
1) . Kadangi gerai žinoma jog žmonių laisvę ir teises ap

saugoti geriausia gali demokratinės valdžios forma;
2) . Kadangi lietuvių tautos nariai susideda iš darbo žmo

nių;
3) . Kadangi tarpe lietuvių visuomet gyvavo demokratinė 

dvasia,
Todėl palikdami Lietuvos piliečiams apspręsti valdžios 

formą, bet stovėdami už demokratijos principus, mes taria
me:

I). Kad Lietuvos valstybėje būtų ingyvendinami koplar 
čiausieji tikros demokratijos principai su respublikoniška val
džios forma;

JI). Kad visi Lietuvos piliečiai be skirtumo tautos, tikėji
mo, lyties ir luomo turėtų lygias politines teįses;

III) . Kad Lietuvos valstybėje būtų užtikrinta žodžio, 
spaudos, susirinkimų, organizacijos, tikėjimo ir sąžinės lais
vė, taip-gi asmens ir namų nepaliečiamybė;

IV) . Kad Lietuvoje būtų užtikrinta darbininkų luomui pil
na galimybė ir laisvė auginti ir jungti į krūvą savo dvasines 
ir ekonomines pajėgas ir ginties nuo įvairių išnaudojimų ir 
skriaudų. Kapitalo koncentravimas į pavienes rankas ir jo 
atstovų galybė turi būti apribota ir sauvalė suvaržyta;

V) . Kad būtų lig tiek Lietuvos turtai ir visuomeninės
įstaigos nacionalizuota, lig kiek to reikalautų tautos gerbūvis, 
neperžengiant prigimtų asmens teisių ir laisvės. (

. -- .--- - - * •

BUVUSIOS LIETUVIŲ DIENOS PINIGAI.
• Amerikos Lietuvių Visuotinas Seimas nutaria, kad Lietu

vių Dienos (1 lapkričio, 1916 m.) pinigai būtų kaip galima 
greičiausia išsiųsti. Dabartinis Centralinis Komitetas rūpin
sis išsiųsti Lietuvių Dienos pinigus drauge su Amerikos Lie
tuvių Tarybos ingaliotiniais lygiu balsu.

«

PILDOMASIS KOMITETAS.
Amerikos Lietuvių Visuotinas Seimas nutaria, kad LieĮtu- 

• vai neprigulmybę išgauti ir kituose išlaukinės lietuvių politi
kos klausimuose, Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lie- 
tuvių Tautinė Taryba turi išrinkti bendrą Pildomąjį Komite
tą, kuris pildytų abiejų Tarybų bendrus nutarimus. To Pil
domojo Komiteto buveinę ir narių skaičių nutars pačios Tary
bos.

LIETUVOS REIKALAMS MOKESNIŲ KLAUSIMAS.

Amerikos Lietuvių Visuotinas Seimas pripažįsta svarbiau
siu reikalu, kad visi Amerikos lietuviai iš savo kuosos va
lios mokėtų mėnesines duokles Lietuvos reikalams, siųsdami 
jas per savo visuomeniškus fondus. ...Viso veikimo detales-plia- 
nus pavedama išdirbti viršminėtam Pildomąjam Tarybų Ko
mitetui.
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savndči. Mat ciėilikųs VU' 
kas atbulai; <kaa jupda, tai 
jiems balta, o kas BaRa^ tai 
juoda. Apie delegatų išrinki
mą yėl melagystę. Buvę per
statyti 2’ kandį^atab tai prie 
balsavimo X Mitcliulis gavo 16 
baisų, £ y. 10 baisų, Augiau, 
kaip K. Stųpinkevičįus^ ka
dangi pastarasis gavoj tiktai 6 
balsus.. Kiti nariai nuo balsa
vimo susilaikė, IHįjibui labai 

’jndomu, kodėl J. M. nepranešė 
‘^Naujienų” štabui delko atsi
sakė nuo protokolų raštinin- 
kystės J. Lekavičius. Gal dėl
to, kad ne jo viršus buvo ant' 
Kliubo narių ir nutarimų. Ir 
vėl J. M. šmeižia per laikraš
tį Kliubo pirmininką, vadina 
neaptašytu, ar už tai, kad 
jis yra geros valios žmogus, 
mylintis tėvynę ir trokštantis 
jai laisvės, ar už tai, kad ne
pasiduoda įtekmei blogos va
lios žmonių ir nedorybės prin
cipų? Toks vardas kaip tik 
tinka pačiam korespondentui, 
primušant prie kaktos dar me
lagio žymę.

J. M. rašo, girdi kliube yra 
2 trečdaliu-'pirmeivių, o 1 da
lis klerikalų. Ir čia nesupran
tama, kokius jis vadina pir
meiviais ir kokius klerikalais. 
Mūsij ldiube priguli daugiau
sia katalikų demokratų, antra 
dalis tautininkų demokratų. Ir 
visi karšti tėvynainiai trokš
tanti neprigulmingos laisvos 
Lietuvos, dėlto jie ir balsavo už 
siuntimą delegato į seimą įga
liodami narį, • kuris Kliubą at
stovautų. ,

Tokiu būdu visi pamatė, kad 
mūši] Kliubo nariai supranta 
viešus ir svarbius tėvynės rei
kalus ir nesiduoda save įtrauk
ti į kilpas kokiam bolševikui, 
kad padaryt .suirutę kliube. O 
tie mūsų gaivalai, kurie nesu
pranta )ar nenori suprasti kas 
naudinga dėl tėvynės, lai ne- 
simaišo tarp mūsų, tegul sau 
keliauja į rusų bolševikų rojų, 
ten jįj šmeižtai gal bus priim
ti. Kliubas užsipelno pagyri
mo už tokį susipratimą.

Kaz. Stupinkevičius. 
------ o------

NEW HAVEN, CONN.
Kadangi šiemet pripuolė šv. 

Kazimiero diena panedėlyje, 
tai mtrsų kolonijos T. Fondo 58 
skyrius pritariant L. Katalikų 
tarpdraugijiniam K-tui, tą die
ną apvaikščiojo kovo 3 d. š. m. 
Prakalbos buvo milžiniškos. 
Prasidėjo 3 vai. po pietų šv. 
Kazimiero parapijos svetainė
je 295 St. Jobn str. Žmonių 
buvo apie 400. Pirmiausiai 
kalbėjo svetimtautis p. Edw. 
OMearo, Superior Court tei
sėjas. Jis ragino visus lietu
vius vienybėje ir sutartyje 
veikti dėl išgavimo neprigul
mingos Lietuvos. Ragino, kad 
kožna dr-ja bei kuopa pasiųs
tų po rezoliuciją prez. AVilso- 
nui. o tada anas pamatytų, 
kad lietuvių tauta yra gyva ir 
nori savo teisių, o tadaibe abe
jo, kad prez. AVilson užsimintų 
ir apie lietuvius, kaipjapie ki
tas tautas. Antras kalbėtojas 
buvo ‘ ‘ Darbininko ’ ’ Redakto
rius p. Pranas Gudas Jkuris la
bai plačiai išdėstė ajiie Lietu
vos reikalus.

Trečias kalbėtojas ia\buvo 
^kun. Dr. A. Maliauskas. Jis 
■ nurodė bedievių ir socijalistų 
darbelius ir kam kiek to lai
mingojo rojaus suteikė nuka
podami katalikams galvas ir 
šiaip visokių nedorybių j papil
de. Toliaus kalbėjo apie var
gus Lietuvos ir vargus lietuvių 
pabėgėlių. 1

Tautos Fondui aukavę: B. 
Vaitkevičius $2.00; po U1.00: 
P. Vikšris, P. Taparauslfas, J.

A. Tamulevičijus, -J. 
—s, K. Brazaūskiu- 

M. LįL 
K. PauliukaiEs, J. 
Iz. Dambrauskas, Iz. 
M. Stanevičius, J: 
F. Rumskas, Ji Mi- 

D. Ši- 
< Mic- ■

aukavo$7.50. Taip kad suvi- 
somis smulkiomis 'aųkomisgu- 
innktąviso $B8.56y

' Bęsdubtą? ■*!£ B Įcą&edut V*.. 
ZavorsM. *•"»’ \-

Kovo 10 d. 1 vai*po pie^ 
tojįpačioj salėj; įvyko katali
kiškų draugijų. yistfotiiiąs sų- 
sirinkiipas. P-as X MaČiuląi- 
tisatidarą susirjnldmą, paaiš
kindamas jojo’ tikslą. Pirm, 
tapo išrinkta— X T. Kązląu- 
ską^ rast — J. MaČiulęitisl 
jonas Kazlauskas kaipo’ Įįrmi- 
ninkas.šio susirinkimo  ̂persta
tė lietuviškoje kalboje rezoliu
cijų, kuri buvo sutaisyta įar 
siųsti S. V' prezidentui W/ 
AVilson’ui. ' Vienbalsiai, tapo 
priimta. Toliaus nutarta pa
siusti. pasveikinimų šv. Tėvui 
į Rymų, prašant suteikti arba 
paskirti į S.- Valstijas lietuvių 
vyskupą. Pasveikinimų ir pra
šymų sutaisė kun. A. Maliaus- 
kas. Po tam sekė visokie nu
tarimai ir svarstymai kas link 
Visuotino Am. Liet. Seimo 13- 
14 dd. kovo š. m.

V. A. Zavorskas.
--------------------O;r-------------

• ELIZABETH, N. J.
Kovo 10 d. buvo čia pareng

tos prakalbos, parapijos salėje 
pamarginimui “Laisves Sa
vaites,.” t: y. lietuvių tautos 
šventės, Kun. Daniūnas porų 
žodžių pasakęs, perstatė už 
kalbėtojų Tautos Fondo sekre
torių K. Pakštų.

Toilau kalbėjo kun. Jusaitis 
apie meilę tėvynės ir šelpimų 
jos, ypatingai dabar.

Laike viršminėtų prakalbų 
buvo surinkta tautos reikalams 
apie $50.00. Pasižadėjo apie 
10 ypatų mokėti kas mėnesis 
duoklę išgavimui laisvės tėvy
nei.

r ryšio susirinkime die! tos kny
gos k$o didelijBpnČąir ir1 ^Dir
vos1* Žtftbairatstųv^tijąs SLA. 
14 kp. ir’ TMDį 20, kp« yop ne- 
^ksplioda-Vęš^ pabėgo W salės. 
Eidami pasakė, kad su tokiais 
galvijais • ^įrysio atstovais) 
nega^iM sykių būti-, Bet čia 
ne galas. Čia reikalas’yra ng 
Sąryšio, bet visų Clevelaųdo 
dr-jų, Geda, laisvamanių dr- 
jorūs' ųž nelaikymą nutarimų. 
Kol laikas,' tegul .apsižiūri, 
kad davusio® save pažaboti ke
letui vaikėzų, gali sulaukti ne
malonios' ateities,

“•Lietuvių . Diena” ir aukos,
Kol CIevelandas buvo čys- 

tas nuo tautiškų, nykštukų, 
katalikai Su laisvamaniais di
džiumoje sutiko iryeikė išvie- 
iįo, Visų kitų kolionijų lietu
vi ai-k a tai ikai {‘Lietuvių Die
ną” (kovo 4 d.) apvaikščiojo 
vįeni ir aukas reniną tik į Tau
tos Fondą. * Clevelando katali
kai, veikdami su laisvamaniais 
netik sykiu apvaikščiojo, bet 
dar net ant laisvamaniškų išly
gų, kurios paskui Sąryšiui ne
maloniai pakvimpa. Ir taip. 
Pereitais metais Sąryšis suren
gęs “Lietuvių Dieną”’ir lais
vamanių peršami buvo pakvie
sti kalbėtojai Clunįeliauskas iš 
Chicagos ir ..Liutkauskas iš 
Brooklyno, kurie, ypač Brook- 
lyno graborius, Sąryšį taip 
apskutė, kad net čieli metai 
reikėjo sirgti. Minėtas Brook
lyno “teligentas,” kurs buvo 
sutikęs ant išlygų, kad bus ap
mokėtas kelias, bet atvykęs 
už “spyči’ų” paėmė $10 ir dar 
laike vakarienės (pąs aptieko- 
rių Zvalskį) visaip katalikus 
išdergęs, išvažiavo. Sąryšis 
nenorėdamas imti pinigų iš 
skaitliaus žmonių suaukautų, 
turėjo kreiptis į dr-.stes,’ kad 
padengtų lėšų nedateklių.

Šįmet, dar sausio mėnesyje, 
Sąryšio susirinkime pakėlus 
“Liet. D.” klausimą, “ laisva
maniai visa gerkle rėkė, kad 
neduoti Tautos Fondo skyriui, 
bet palikti Sąryšiui ir kad au
kos būtų renkamos į katalikų 
ir tautininkų fondus. Šven
tos ramybės dėlei katalikai su
tiko. Buvo nutarta, kad vi
sas įžangos pelnas, apmokėjus 
lėšas, paskirti Tautos Fondui. 
Laisvamaniai pradėjo rėkti, 
kad pusiau. Katalikai nusi
leido.
na,” Tautos 
214 dol. 45c., 
vos $32.00. 
kad pavadina juos kas .nykštu
kais. Juk čia nereikia aiškes
nio nykštukizmo.

Dabar, kaip jau paaiškėjo, 
per vietinį laikraštį, kad lais
vamaniai išeina iš Sąryšio ir 
su tuo, jie mano kad Sąryšio 
užsibaigs svarba. Ne, kaip 
seniai CIevelandas gyvuoja 
katalikai nėjo pas laisvama
nius prašyti “loskos. ” Da
bar tai šiur laisvamanių pasi
baigs svarba. Katalikai pa
silikę susitvarkys, nes nebus 
kam skandalų kelti. Ikišiol 
laisvamanių retkarčiais su
rengtus vakarus rėmė ir kata
likai, dabar bus jau kitaip. 
Jei kuri laisvamanių dr-ja su
rengus vakarą įlys į skylę bei 
šiaip įvairių užmanymų neįvy- 
kinf su pasekme, tai tuomet 
pamatys ar Sąryšis nustojo 
svarbos, ar ne.

’ -X - A y 
NMMBAėa 7.'* * * *
Grigaiti^ labai plačiai paaiški- 
no gerb. klebi Juozapą Kąula- 
vardan visos parąmjos sveiki
no gerb. kleK Juozapą aKula- 
kį, linkedainas. ilgo amžiaus. 
Parapijos choras po vadovystę 
p. J, J. Hodelio sugiedojo šv* 
Juozapo ir kitokių giesmelių. 
O labiausiai atsižymėjo p-lės 
O. Varpaitė ir L.« MaČiunaitė 
savo puikiais balsais. Prie to 
dar buvo delegatai, kurie da
lyvavo Visuot. ,L. Seime Nėw- 
Yorke. Buvo ištiesta pripažin? 
ta visuotino seimo lietuviška 
vpliava ir duota pagerbimas 
lietuviškos vėliavos, sustojo 
visa publika ir uždainavo Lie
tuva Tėvynė mūsų. Padaryta 
kolekta. įio $1.00 aukavo: R. 
Domeika. K. Miksas, M. Sta- 
siūnas, kleb. J. J. Kaulakis. 
Smulkių aukų surinkta $23.67. 

Reporteris.
. —--------- (>---------- -— •

NEWARK, N. J. 
Buvo čia čiela eilė vakarti. 

Kovo lVcl. š. m. kalbėjo p. Al. 
Bachus. Jo prakalba buvo ga- 
naf rimta ir pamokinanti.

17 d. kovo š. m. surengė 
puikų vakarą Piln. Blaiv. 3 kp. 
Pirmiausia buvo prakalba; 
kalbėjo p. S. Kvietkus iš Phi- 
ladelphijos. Po prakalbai pra
sidėjo perstatymas “Verpėja 
po kryžium.” Veikalas nors 
trumpas, bet gana pamokinan
tis. Aktoriai savo roles atli
ko visai gerai. Pabaigoj, at
važiavo garsioji“ Raseinių Ma- 

>gdė” su savo monologais, ku
rie nusisekė pusėtinai. Bet bū
tų geriau, kad šiek tiek sušvel- 
nytų savo juokus, nes nekurio- 
se vietose “tiu freš.”

Radviliškietis.
---- -o-----

ATSAKYMAS “NAUJIENŲ’ 
KORESPONDENTUI No. 59, 
_IŠYOUNGSTOWN, OHIO.

Lietuvių progresyviškas kliu
bas turėjo savo mėnesinį susi
rinkimą 3 di kovo, kur ap
svarsčius kliubo reikalus, kilo 
klausimas apie siuntimą dele
gato į-Visuot. Am. Liet. Sei
mą New-Yorl<an. Kliubo pir
mininkas tą klausimą davė pa- 
diskusuoti ir iš to negauta jo
kio supratimo. Kadangi ka
talikai demokratai ir tautinin
kui. demokratai * didi patri- 
jotai ir trokštanti tėvynei lais
vės ^tojo už siuntimą delegato, 
tai mūsų cieilikai (socijalistų 
vardo jie neužsipelno) taip 
pradėjo triukšmą kelt, kad pir
mininkas priverstas buvo su
stabdyt diskusijas ir leist nu- 
balsuot.

Prieš balsavimą K. Stupin
kevičius perskaitė rezoliuciją, 
kuri bus inešta į seimą dėl pa
reikalavimo neprigulmingos 
Lietuvos. Rezoliucijai viri na
riai karštai pritarė ir visi užsi
degė meile tėvynės. Ir kada 
perėjo nubalsavimai rankų pa
kėlimu. tai pasirodė, kad 6 
balsai yra priešingi. Mat ir 6 
negali būt visi priešingi savo 
tėvynės laisvei ale per nesusi
pratimą paklausė cicilikų, ku
rių pas mus randasi tiktai pus
trečio, iš kurių vienas Ameri
koj išmoko šiaip taip pasirašy
ti.. . Ir taip iš balsavimo už 
siuntimą delegato pasirodė, 
kad mūsų Prog. Kliube gyvuo
ja tautiškas susipratimas, mei
lė tėvynės ir reikalavimas pil
nos neprigulmingos laisvos 
Lietuvos.

Delegatu į seimą buvo iš
rinktas J. Mitchulis., Jis vra 
uolus tėvynainis, nors .jis šio
je šalyje gimęs.

O “Naujienų” koresponden
tas J. M., kuris, kaip naktinis 
paukštis,, bijosi viešai pasiro
dyt, Kliubo nariams neturi ver
tės.

Jeigu Kliubo nutarimai ne
patinka kokiai ypatai ir jis 
vienas negali perviršyti visų, 
tai Kliubas visai nepaiso. J. 
M. primelavo. Girdi 16 balsų 
buvo priešingi siųsti delegatą,* 
o 6 už delegatą. Tas yra kaip 
sykis atbulai pasakytu, t. y. 16 
balsų už delegatą, o 6 balsai 
prieš- Kiti susilaikė "nuo bal-

r V ’ *•» K

M
r Ponas Goldbrooksstaiga prįsitdifl^ sau, • kad jo vilkėjas, 

kad ir . atsakantis savo; užsiėmiįne, vienok esti piktas, pa
sipūtęs, nekartą gi peiliu ranlęOje baido kitus- tarnus. Tai
gi panorėjo jį pagąsdyti truputį ir tuo pabausti. Tad-gi į 
poną Samueliu Biffs atsiliępė i ” • ■ /
. Ponui/tai lengva ėjo, bet jeigu’užsestų žmogus, sve
riantis taip apie tris šimtus svarų, tai fotelis iš vietos ne- 
pašjudintų, .< * " ‘ .

•^-KąJ Ar ponas turi tokį žmogų? -
v - Miljjarderis apsnnetė bemąstąs valandėlę,-paskui gi atsi

gręžęs į tarnus ir -pasaukė:
. —Jonai, b.ėgkie ir pasakyk Virėjui, kad noriū jį tuojau 

matyti. , ’
Už kelių minučių,sugrįžo Jonas sykiu su virėju, kurs bu

vo nutukęs, drūtas ir pačioje ypatoje svėrė, jeigu nedaugiau, 
tai mažiausiai tris šimtus, svajų. \

— Eikš ir sėskis čia į tą^ fotelį, mano prieteliat!—prata- • 
rė tuojau ponas Biffs.

— O tai kam?—užklausė riebusis virėjas, bet-gi paklau
sė. r

—• Kuomet užtektinai pasivažinėsi, tai patrauk štai už tos 
virveles,—tarė ponas Biffs. •

Per kokį taf ypatingą nepatčmijimą išradėjas smarkiai 
patraukė pompelę ir staiga fotelis sykiu su virėju iš sykio 
atsirado šimtą pėdų augštumo, Davėsi girdėti verksmingi vi
rėjo šauksmai, tuo gi pačiu sykiu ponas Goldbrooks šau
kė:

• —Pone Biffs! Nuleiskie jį ponas žemyn! Aš norėjau 
jį tiktai pagąsdyti, o tokio antro virėjo nerasi visoje Ameri
koje !

Genijus iš Arizonos, vydamasis paskui fotelį, šaukė:
— Patfauk už virvelės, asile!
Bet tai niekęjiegelbėjo. Virėjas kėlėsi vis augštyn ir aug- 

štynę dar matyti juodą žymę ir ne po ilgam visai prany
ko. •

Panelė Adelė laužė baltas savo rankas* o ponas Samuelius 
Biffs,’ grįždamas prie milijarderio, meiliai tarė:

— O ką? Ar-gi nesakiau? Netikėti atsitikimai visuomet 
pasitaiko.

— Ar-gi jis visai negrįžš ?—užklausė ponas Goldbrooks.
— Jeigu užiąirš patraukti" už virvelės, tai nulėks ant mė-
— Jeigu užmirš patraukti už virveles, tai nulėks ant Mė

nulio Wba Marso. Mano aerolinilina niekados nepraranda sa
vo spėkos.

Ant laimės ponas Biffs nereikalavo teisinties, nes ponas 
Goldbrooks patėmijo, kad jo sekretorius ir jo duktė atsitoli
no ant dvidešimties žingsnių ir ką tokio gyvai kalbėjosi, prie 
to gi ponas Wiggs net laike panelę Adelę už rankos. To delėi 
milijarderis labai įtūžęs, užšaukė:

— O ką ponas turi dar dėl parodymo?
Toje valandoje ponas Karolis į Adelę kalbėjo:

. — Kad ir mirti prisieitų, tai vis geriau, negu...
Ant to ponas Goldbrooks atsigręžė tiesiog į Karolį ir įšir

dusiai į jį žvelgdamas, užbaube:
— Ar jau užmiršai, kas atsitiko pirm metų? f
— M...
— Nu, tai atminkie šiandieną taiposs-gi! Jau ir taip daug 

niekšvščių šiandieną pridaryta, tai-gi nereikalauji ponas dar 
savo pridėlioti. Stokie ten!

Ponas AViggs pažiūro į x\delę ir nematomai į ją nusijuo
kė, o ji, prilaikydama nusijuokimą, suspaudė lūpas ir iš len
gvo paraudo. Ponas Goldbrooks patėmijo tą viską, parau
donavo, kaip burokas ij išsirodė, kad tuojau išsprogs, it di
namito bomba, kuomet, tiro tarpu geiiijus iš Arizonos, atsi
liepė :

— O dabar parodysiu tikrąjį pasaulio stebuklą. Yra tai 
orinis “žirgas,” ant kurio gali atsisėsti dvi ypati.

Visi atsikreipė į poną Biffs, kurs su vieno tarno pagelba 
išstatė puikųjį “žirgą.”

— O ką “/---pašaukė.—Kas nežinotų, tai pasakytų, kad tai • 
paprastas ratas dviem ypatom. Bet-gi arčiau prisiartinkite ir 
viską išaiškinsiu. Ištikrųjų išrodo tai lig ratas- ir taip-pat sė
džia dvi ypati: iš priešakio panelė, o iš užupakalio vyriškis. 
— (Karolis* ir Adelė nematomai pažvelgė viens į kitą). — Iš
ilgai to “žirgo’f yra pervesta geležinė linija, ant kurios abie
jų galų randasi pristiprinta maišeliai su atsakančiais prietai
sais. Kieravojasi, bet... čia privalo sėdėti dvi ypati, kad 
galėčiau geriau išaiškinti.

Pažvelgė į poną Karolį, kurs vienoje sekundoje atsirado 
užupakalinėje sėdynėje, o pirm negu ponas Goldbrooks atsi
peikėjo, panelė Adelė jau sėdėjo priešakyje.

— Adele!— suriko ponas Goldbrooks.—Nulipk man tuo
jau!

— O ką tėtušiui kenkia, kad aš čia sėdžiu?
— Nulipk man tuojau!—paantrino.
— Tegu gi tėtušis nebūna vaikišku! Toliau, pone Biffs! 

Kaip tai kieravojasi ? - \
— Štai, tuo ratu kieravoja vyriškis, visai panašiai, kaip 

kad automobįliu. Jeigu, nori išsikelti į augštą, tai numeta 
vieną iš tų smilčių maišelių, kurie randasi ties jo kojomis, o 
jeigu nori mteileisti žemyn, tai patraukia už tos virvelės, ku
rią* turi po ranka.

Po tų žodžiii ponas_Samuelius Biffs privienijo vielą prie 
vielos, randančiosios prie maišelio. Suošė kas tęldo, o geni
jus iš Arizonos šypsančiai prabilo:

Jau stebuklingas ‘‘ žirgas ’’ prirengtas!
— Adele! Nulipk man tuojau’—suriko ponas Goldbrooks.
— Tad-gi ponas sakai, kad tą smilčių maišelį...—pradė

jo ponas Wiggs;
— Taip, reikia...—bet genijalis ponas Samuelius Biffs 

nebeturėjo į nieką dąbaigti sakyti, nes vietoje, kur prieš va
landėlę radosi stebuklingas “žirgas,” nieko jau nebuvo.’ Vi
si pakelė galvas į augštą. Apie dvidešimt pėdų, virš žemės ka- . 
bojo ore stebuklingas “žirgas,” o laikėsi taip tykiai, it ilsė
josi ant pačios žemės.

— Pone Goldbrooks!- 
štumo’s.--Pirm metų meldžiau pono dukters panelės 
rankos, 
dimą.

XDS. kuOpųNewYorkir Ne^ 
JerjĮey valstijų 
še^to^ suvažiaviino, buvu- 
šio 10 d. koyo mėn. 1918 
m. Harrison, N. J.

X suvažiavii^L atvyko šie 
valdybos Į?irm. —V.

*^I)ąubltra> Weę-^įrm A, MA- 
sandukas, »rast; — F. Vileikis 
ir ižd. ■— A. Lukoševičius.

• *. ■ L Susirinkimą atidarė pjr- 
mininkas .-^ V, Daubaru- 3 vai. 
po pietų. ’ *-
» 2. Šios kuopos prisiuntė de
legatus:^ kuopa f P. Zuikiu te; 
12 kuopa: A. Lukoševičius; 14 
kuopa:, E. Matulienė, J. Pelu- 
tis,, A. Masaūdukas, J. Lei^mo- 
nas; 15 kp.: K. K. Mečionis, 
M. Kauklys; 18 kuopos: V. 
Varaškevičiutė ir A. Memin- 
kas.

3. Kuopij raportai. Nekuriu 
kuopų delegatai aiškino, 'jog 
dėl nekuriu priežasčių nebuvo 

’ galima surengti Katalikų Sp. 
Savaitės; kitoms kuopoms K. 
S. Savaitė nusisegė gana pui
kiai. Raportai priimti.

4. Apskričio organizatoriai 
aiškina jog dėjo visas pastan
gas dėl LDS., bet iki šiol d«ar 
mažai tebuvo galima kas nu
veikti. Ravdrtas priimtas.

5. RaštAp. _F. Vileikis dėl 
svarbių priežasčių apleidžia 
susiripkimą, ‘ pasižadėdamas 
būti ir ant toliau apskričio raš
tininku. Jo vieton išrinktas 
šiam suvažiavimui rašt. A. K. 
Masandukas.

6. Kilo klapsimas kaslink or
gano “Darbininko” trumpini
mo bei netalpinimo korespon
dencijų organizacijos nariams. 
Išnešta tekantis pageidavi
mas:

a) Kadi “Darbininkas” sten
gtųsi talpinti ant kiek galima 
organizacijos narių korespon
dencijas, -4^

b) kad “Darbininkas” įves
tų sayo skiltyse atsakymo sky
rių dėl korespondencijų.

7. Kilo klausimas kodėl ma
žai delegatų dalyvauja apskri
čio suvažiavimuose. Nutarta, 
pageidauti kuopų, kad jos ap
mokėtų iškaičius sayo delega
tams; tokiu būdu daugiau su
važiuotų delegatų’ir pasidary
tų gyvesnis veikimas.

8. Pageltas klausimas, ką 
daryti su tom kuopom, kurios 
neįstengia vienos nieko svar
besnio surengti. Nutarta su
lyg kuopos valdybos ir apskri
čio organizatoruj sutarimo, 
ką nors rengia, prisidėti iš ap
skričio su padengimu lėšų.

9. Nutarta parengti išvažia
vimą šią vasarą Apskričio var
du. Vieta išvažiavimui New 
Jersey valstijoj. Tuo reikalu 
rūpinsis komisija iš sekančių 
ypatų: J. Pelutis ir J. Leismo- 
nas su Apskričio valdyba.

1-. Rinkimas naujos valdy
bos. Didžiuma balsų likosi iš
rinkta valdyba šiam metui: 
Pirm. — A. Merninkas, vice- 
pirm. — J. Leismonas, rašt. — 
F. Vileikis, ižd. A. Lukoševi- 
čia; organizatoriais: K. K. Me
čioms, ir J. K. Miliauskas.

11. Suvažiavimas uždaryta 5 
vai. vakare.

A. K. Masandukas, 
Suvažiavimo rašt. 

LDS. New York ir $ew Jersey 
Apskričio valdybos antrašai. 

Pirm. — A. Meminltas,
10 Ilarrison Str., 

Paterson, N. J. 
^Vice-pirm. — J. Leismonas,

180 New.-York Avė., 
Novark, N. J. 
F. Vileikis,

128 Chapel Str., 
Nevvark, N. J.

Ižd. —- A. Lukoševičius, 
Brooklyn, N. Y.

——o—— 
PHILADELPHIA, PA. 
Puikus vakaras, puikiai 

atliktas.
Buvo surengtas koncertas 
įvairiais pamarginhnais:
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. Rašt.
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1

-su
solįaiš, duetais ir prakalbomis 
pagerbimui* viet. kleb. J. J. 
Kaulakio varduvių dienų, šv. 
Juozapo kovo 17 d. bažnytinėj 
salėj. Vedėjas vakaro p, J.

♦

Svetys. 
----- o-—

CLEVELAND, OHIO. 
Laisvamanių šposai.

Jau ketvirti ar penkti metai, 
kaip čia gyvuoja Clevelando 
Lietuviškų Dr-jų Sąryšis, prie 
kurio ikiši^. prigulėjo katali
kiškos. ir laisvamaniškos dr- 
jos. Pirmuose metuose prigu
lėjo ir socijalistai, bet būda
mi labai “progresy viski,” tai 
ir iš Sąryšio greitai išprogre- 
savo. Pasiliko tik katalikai ir 
laisvamaniai. Rodosi 1915 m. 
Sąryšyje kilo užmanymas pa- 
rašvti ir išleisti Clevelando lie- 
tuvių istoriją. Užmanymų da
vė apsvarstyti dr-stėms ir 
kaip katalikiškos taip ir lais
vamaniškos pilnai ant to suti
ko. Taip-gi nutarta, kad kuo
met bus atspauzdinta viršmi- 
nėta knyga, Sąryšis surengs 
vakarą, kur clevelandiečiams 
pardavinės minėtą knygą. 
Knygos rengimas tęsėsi veik 
du niętu ir galiaus pabaigoje 
1917 m. knyga vardu: “Cleve
lando Lietuviškų Draugysčių 
Istoriška Peržvalga” tapo at- 
spaudinta. Beje, Sąryšio bu
vo nutarta ir visos dr-jos suti
ko ant to, kad pelnas kaip 
nuo surengto vakaro, taip ir 
nuo knygų, apmokėjus Spau
dą, eis naudai naujos šv. Jur
gio bažnyčios. Kuomet tik kny
ga išėjo iš spaudos, Sųryšis 
tuojau surengė vakarų, kur ji 
buvo pardavinėjama, teeiau 
nedaug tapo parduota. Dabar 
Sąryšiui stojo klausimas kokiu 
būdu parduoti tas knygas, kad 
apmokėjus spauda ir sulyg nu
tarimo šiokį-tokį pelną paskir
ti šv. Jurgio naujai bažnyčiai. 
Galop Sąryšis sumanė paklaus
ti visų dr-jų, prigulinčių prie 
Sąryšio, ar nebūtų gerai’, kad 
tas knygas visos dr-jos sulyg 
narių skaičiaus pasidalintų ir 
išparduotų. - Katalikiškos dr- 
jos sutiko. Bet žiūrėkite kokį 
triksą sugalvojo laisvamaniai. 
“Dirvos” štabas, kurs už no
sių veda laisvamaniškas dr-jas 
ir kurie tas dr-jas atstovauja 
Sąryšyje, savose dr-jose pakė
lė lermą, kad girdi jiems ne
reikia bažnyčios ir neturi rei
kalų jos šelpti, todėl jie su
tinka tik proporcijonališkai 
užmokėti “Dirvai” už spaudą, 
o knygas, nuo kurių pelnas eis 
naudai bažnyčios, suversti į 
“leikę.” Jie išsireiškė pilnai 
patenkiti tuo, kad “Dirva” 
už atspaudinimų uždirbo porų 
šimtinių, o kas-link bažnyčios, 
tai tegul... Vasario 27 d. Są-

Atėjo “Lietuviij Die- 
Fondui surinko 
o Centro K-tui 
Ir kur čia pu-

Atstovas.

----- o------
Pereitais metais “Darbinin

ke” patemijau patarimų kreip
tis j Švedų-Lietuvių Komitetų, 
norint susižinoti su saviškiais 
užimtoje Lietuvoje. Tuojau pa
rašiau laiškų į Komitetų ir da
bar gavau šitokių žinutę.

“Į Tamstos padarytų už
klausimų apie Antanų Sližį iš 
Vildiškių, Kreis Ucįany Amt- 
sbezirk Leliuny gauta šitoks 
atsakymas: Gerai -klojasi, ne- 
pristigę. Tėvas,-moįina ir vi
si kiti sveiki. Jei tu žinai, kur 
yra Petras Ragaišis (?), tai pa
sakyk jam, kad jis savo vai
kams pinigų atsiųstų, ■ nes jie 
labai reikalingi.. Ragaišiai taip 
pat gyvena Vilniškiuose.. Greit 
vėl parašyk. Širdingai sveiki
name.”

Už komitetų kun. Tumas. 
Jonas Slizis,

AVaterbury, Ct.

U sorius, 
Zakarauskas 
te, A. Ščepavičius,
Vaičiūtė, 
Tęnkšė, 
Gvildąs, 
Tumša, 
seikis, J. Taparauskas, 
linskas, J. Kazlauskas, J 
kevičius; po 50c: P. Nori finas, 
A. Eimutis, J. Šlyteris, tBa
ranauskas, M. Kačinskai iė, R. 
Velukienė, A. Mačiulaitfe, J. 
Paukštis, J. Adašiūnas, 
Šeimis, J. Jazukevičius 
Biržinskas, P. J. Rųkšmaitis, 
M. Balkįutė ir L. Vyčių

A •

i iė, R. 
fe, J.

J.
K.

pasigirdo pbno Wiggs balsas iš aug-
- 7 -- --------- Adelės*
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NUSIPIRK MOSTIES. 
Tai BŪSI GRAŽUS I Ją iidirba 
Mentholatum Co. - Priei 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. Pinigu* 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS, 
P. O. Box 36, Holdbrook, Mass.
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LIETUVIS FOTOGRAFAS. 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik Ir nusitrauk puse, tuzino 
kųblnBt Ir gausi vieną dldel] ar
tistiškai padarytą paveikslą visai 
dovanai. *

Taipgi norintis mdkytis to ama
to gali atsišaukti:

J. J. DRIZA*

500 So.Snd St., PMladelphta, Pa.
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jSv. Jono fey.
buvo surengusi ’ milžiniškas 
prakalbas nėdelioj, kovo 24 
dieną šv. Petro Ęaraęijpš sve
tainėje.' Kalbėjo vietok klebo
nas kun. T* Žilinskas, Jonas J. 
Ramanauskas ir Jonas E. Ka
rosas. Kalbėtojai prię* kitų da
lykų pažymėjo tūip-ęi -Lietu
vių Visuotino Seimo svarbą. 
Nurodė lietuviškų socijalistų 
bolševikų begėdiškumą, tokiu 
jie atsižymėjo, agitacijoje prieš 
seimą ir jo nutarimus ir patar
tą nieko bendro neturėti su to
kiais žr^onėmis, įstaigomis ir 
laikraščiais, kurie Lietuvą 
’purvais drapsto ir ją savo vei- 
kimp, dergia. Paskleista taip
gi krikščionių demokratų obal- 
siai. .
- Lietuvius darbininkus ra

ginta organizuoties ir griebties 
amatų, kooperacijos ir taupu
mo, kad Lietuvon sugrįžus 
pilnai būti prisirengusiais už
imti Lietuvos tvarkyme sau 
priderančią vietą.

'Žmonių buvo apie 500. Prie 
Šv. Jono Ev. Draugijos prisi
rašė 56 naujų narių. Prakal
bų vedėju buvo p. M. Žioba, tos. 
draugijos pirmininkas.

Klausytojas.

Prakalbos gerai pasisekė.
Šv. Jono Evangelisto BĮ. Dr- 
jos surengtas prakalbas atida
rė pirmininkas M. Žioba, pla
čiai paaiškino draugijos nau
dingumą ir ragino visus katsč- 
likus prigulėti prie katalikiškų 
draugijų, nes jos geriausia ap
rūpina sergančius ir įnirusius 
priderančiai palaidoja. Tokia 
draugija esanti tai Šv. Jono 
Evang. pašelpinė dr-ja. To- 

Jiaūs kalbėjo kun. T. Žilinskas. 
Daug naudingų dalykų paaiš
kino ir prie Lietuvos meilės vi
sus skatino. Deklemavo p-lė 
Ona Alisevičiute. Publikai la
bai patiko. Po to kalbėjo J. 
J. Ramanauskas. Aiškino apie 

Į Visuotinų Lietuvių 
rodė kaip jisai prasidėj 
kaip pasibaigė. Į klausytčjus 

 

gilų įspūdį padarė. Li^tuvfys 
katalikus organizuoties ragi
no; dėties Į pašelpines ir idėji
nės draugijas, nes tai geriau- 

-, i i t • i <•! į sis apsidraudimas nuo ndai-,ų delegatai buvo tiki . 1mių:
Sekė gražios deklemacijos 

I p-lių Alenos Zenevičiutės, Do
micėlės Kvburiutės ir Antosės 
Grabijoliutės. Prakalbas dar
bininkų reikalų apibudinimu 
užbaigė J. E. Karosas. Jisai 
taip-gi paragino visus prisidė
ti prie Liberty. Loan rengia
mos parodos, kuri bus Bos
tone balandžio 6 dienų. Sekė 
monologas J. Ginevičiaus. 
Nauji} narių Įsirašė 56.

Matydama valdyba gerų no- 
Libe prisirašančių, nutarė priim-

t 

\ •

Vietines žinios.
» 

: ~—Ai 1
SVARBUS PRANEŠIMAS.
Utųrninke, balandžio (Apriį) 

2 dieną šv, Petro parapijoj 
svetainėje 7:30 .vai. vhkare bu8 
svarbus susirinkimas, į lęurį 
kviečiama ateiti visus, tuos lie
tuvius ir lietuvaites,, kurie ža
da dalyvauti Laisvės Paskolos 
parodoje, rengiamoje .balan
džio 6 dieną.

Šiame susirinkime bus suda
ryta lietuvių skyriui parodoje 
tvarka ir išrinkta tani tikras 
komitetas. Nepamirškite, ger
biamieji, tos dienos ir pasis- 
tengkite savo darbais paremti 
‘' Laisvės Paskolą. ’ ’ Laukia
ma į susirinkimą visų .geros va
lios lietuvių!

LDS. 1 -mos kuopos mėnesi
nis susirinkimas buvo kovo 24 
dieni} šv. Petro parapijos sve
tainėje. Delegatai F. Viraks ir 
J. Glineskis išdavė raportus iš 
Seimo. Paskiaus išrinkta ats
tovais į Ijiet. Kareivių Globo
jimo Draugiją pp_. A. Zaleckis, 
Al. Kasinskaitė, Ant. Sapalius. 
Prie rengimo prakalbų W. S. 
S. reikalais paskirtas p. M. 
Versiackas.

Prie kuopos prisirašė kele
tas naujų narių.

Reporteris.
------------------------ i-

Pranešimas. šv. Jono Ev. 
Blaivininkų Pašelpos Draugys
tės šiandien vakare, kovo 25 
dienų, bažnytinėje svetainėje 
bus ekstra susirinkimas dėl 
draugijos mirusio nario Kazi
miero ^liupštikio. Jo kurtas 
yra po No. 65 I sti\ Draugai ir 
drauges būtinai ateikit į šį su
sirinkimų. Susirinkimas pra
sidės 7:30 vai. vakare bažnvti- v 
nėję svetainėje, Fifth st. Ap- 
tarsim apie pakasynas.

J. Glineskis, prot. sekr.

Raportavimas apie Seimą.
Nedėjioj 17 d. Klubo susi

rinkime delegatai Norkūnas ir 
Jurgeliunas išdavinėjo rapor
tus. Be k i toko Jurgeliunas 
sake, kad katalikai neturi vel
kėj ų-
kunigai ir studentai. Tauti
ninku tai buvę veikėjai—dele
gatai daktarai, advokatai. 
Jurgeliunas tuo norėjo paže
minti katalikus, o savuosius 
paaugštinti. Bet tuo pasaky-1 
mu jie savo partijai per gaivi} 
uždrožė.
Po teisybei jei diplomus imtu
me lyginti, tai jų kur kas dau
giau rasime tarpe katalikiškų 
veikėjų, o Jurgeliunas pats 
pripažino, kad besimokinan
čioji iaunoumene yra mūsų. 
Todėl mūsų ir ateitis. 
ralai neturi jaunimo, tai juos ( 
laukia išnykimas.

J. s.
----- o-----

Vienaip pienavo kitaip išėjo.
Anuomet, kai A. Rimka ra

šė įstatus “Ateities” Bendro
vei, tai Įrašė, jog šėrininkai 
turės teisę nustatyti laikraščio 
pakraipų, bet nesipildo taip, 
kaip Įrašyta. Šėrininkai už
leido sau ant sprando cocijalis- 
tėlį ir tas “tautiečius” mėto 
i visas puses, kaip katė pūslę. 
Niekas negali pakreipti kitaip 
ir paversti dalykus kitu keliu. 
Tas parodo, kad So. Bostono 
“tautiečiai” gerai laikosi.

Tas pats.
——o------

Neprivalome atsilikti.
Artinasi metinės karės su

kaktuvės ir pradžia trečiosios 
Laisvės paskolos. Tas sukak
tuves paminėti ir pradėti Lais
vės paskola Bostone rengia
ma didžiausis parodavimas ba
landžio 6 du 1 vai. po pietų. 
Visos tautos su savo tautiškais 
ženklais, aprėdalais, tautiška 
muzika kviečiama dalyvauti.

. Bus daugybė benų. Genera- 
liu kapelmeistru yra Benja- 
min F. Teel, 1859 Beacon St. 
Brooklino, Mass. Organizaci
jos negalinčios gauti beno, ga
li Į jį kreiptis tame reikale. 
Lietuviai neprivalo atsilikti 
nuo to. Kaip teko sužinoti, 
tai prie lietuvių organizavimo 
imasi Dr. Jakimavičius. p.M. 
Venys ir kiti* v’-1*— 

?veikSjtri. Y
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Jono įv" net iširo’, ^Iš “DAinos”
■uvd surengusi «milžiniškas susipratęs. jawmas*prisirašė 

prie choro- “Rūtos.” O “Dai- 
nai” liko vien laisvamaniai ii* 
cieilikai. Pas mūs ląi^ąina ’̂ 
niai ant -tie įsiuto ant kųn. į. 
Švagždžio, jog jei galėtų^ tai 
šaukšte vanlenio paskanjytų. 
Reikia priminti, * jog kun. J. 
Švagždys yra darbštus irįa- 
bus kalbėtojas, jis kalba iš 
sields gilumos į žmonių protą 
ir širdį. /Po jo kalbos.jauties 
naujapie gyvenime. Todėl ne 
dyvai, kad tamsybes vergams, 
toks šviesus žmogus Svilina 
akis. Duok, Dieve jam daug 
sveikatos ir toliau katalikiškai, 
visuomeniaį darbuotis.

Augmenėlis.
------ o------  

DU BOIS, PA.
Nesenai . susitvėrusi 

Moterų S-gos 37 kuopa nors ne 
perdaug skaitlinga narėmis, 
tačiaus labai galinga savo vei
kime. Nenuilstantis jos darb
štumas dėl labo savo tautos ir 
bažnyčios nustebino visas čia 
esančias draugijas. Vyrai 
tiesiog nesupranta iš kur jos 
narės semia tiek spėkų. Ta- 
ciaus visi mato, kad ką tik jos 
užsimano tą atsiekia. Sek
retas tame, kad jos visos eina 
iš vieno kaip darbščios bitutės.

Vasario 3 di atsibuvo jųjų 
viešas vakaras dėl naudos baž
nyčios. Žmonės išgirdę apie 
jų nepaprasto vakaro progra
mą jau iš kaino pirkosi tikie- 
tus, mat visiems labai žingei- 
du buvo .pamatyti, kaip čia 
tos “bobos” išdrįs pasirodyti 
su kokiu ten programų." Lie
tuvių Svetainė priėjo pilna. 
Buvo kas pamatyti ir visi tik 
stebėjosi ir labai gėrėjosi iš to 
“bobų” vakaro.

Programas buvo sekantis: 
1. Introdukcija — Kun. M. J. 
Urbonas. 2. Pasveikinimas—
D. Mikelioniūtė. 3. Lietuvos 
Hymnas — Moterų Choras. 
4. “Greita ant Naujienų”—su
lošė N. Bruzgienė ir T. Marke- 
lionienė. 5. “Į Darbą” — 
deklemavo M. Radzevičienė. 
6. “Suprantu Dabar” — sulo
šė M. Kartavičienė ir M. Urbd- 
•niutė. 7. “Nugi ar ne juo
kai” sulošė K. Vailiųnienė ir 
M. Baliutienė. 8. “Tup Žvirb
lelis“ — Moterų Choras. 
“Atminus Tėvynę” — dekle- 
niavo A. Batiuškienė. 
“Sufragietės Monologas” 
Vailionienė. 
silankymas” 
lioniute ir K. 
“Toli, toli” 
Vailionienė ir N. Bruzgienė.
13. Kūmutės — -sulošė M. Vai
lionienė ir A. Batiuškienė.
14. “Kas nor Amato Mokytis” 
— Moterų Choras. 15. Už
baigimui vakaro deklemacija 
— O. Mikelionienė.

Niekurios taip puikiai ir 
artistiškai atliko savo užduo
tis, kad puikiau jau nebuvo 
galima. Lai gyvuoja vietinė myn ir pirmyn.

Maloniai joms užjaučiantis. Tiesa, buvo kilęs 
Moterų S-gos 37 kuopa! triukšmelis už maldą.

10. 
M.

11. “Čigones at- 
sulošė D. Mike- 
Alianskiutė. 12. 
— dainavo M.

ti už pusę Įstojimo iki ateinan
čio susirinkimo. Galima prisi
rašyti pas sekretorius: J. Gli- 
neskį ir M. Brikaitę.

Lietuvos Vyčių 17 kuopa sa
vo 'mėnesiniame susirinkime 
kovo 24 dieną pobažnytinėje 
svetainėje nutarė kviesti Wor- 
eester’io Vyčių artistus sulošti 
So. Bostone “Undinę.” Su 
v’orcesteriečiais susitarti pas
kirta komisija iŠ pp. Fr. Stra- 
kausko ir J. Vilkišio ir p-lės Z. 
Gurkliutės. Toliaus apkalbėta 
Velykų dienų rengiamo vaka
ro -reikalai. Išrinkta darbinin
kai ir tvarkdariai. Dar nuskir
ta į Išdirbinių Parodos Komi
sija p-lė Al. Kazlauskaitė. Tar
tasi ir apie kitus Vyčių reika
lus.

Venys ir kiti| vietos lietuvių

• A* #.
fr

■t

*

Ona.

“Darbininko” knygyne ga
lima gauti gražu}, pigių Vely
koms ATVIRUČIŲ. Prašome 
užeiti ir pasipirkti.

KORESPONDENCIJOS.

PHILADELPHIA, PA. 
(Port Richmond)

Pas mus ligšiol katalikiška 
visuomenė saldžiai miegojo. 
Pribuvus kun. Švagždami vis
kas kitaip virto.- Katalikiškos 
dr-jos stiprėja ir net naujos 
tveriasi. Sutvėrė Tautos Fon
do skyrių, Moterų Sąjungos

>

, Ne\y Yėrke įvyko Visuoti
nas Amerikos ^Lietuvių Sęįmas. 
Daug kas tenai yra nutarta, 
apsvarstyta, nuspręsta.

Bet mes pažiūrėkime į tą 
seimp. visiškai iš kitos pusės, 
iš Krikščionių Demokratų pu
sės^ ką jisai mums davė.

• Jisai'> mums, davė labai 
‘daug.

Visos rezoliucijos, kurios 
buvo^ pirm seimo, Krikščionių 
Demokratų skelbiamos—-artime 
vienbalsiai tapo priimtos.

Reiškia Krikščioniu Demo- t * 
kratų obalsiams visi seime 
dalyvavusieji pilnai pritarė.

Tai yra faktas.
Toliaus, svarbesniuose vie

šuose lietuvių reikaluose be 
didelio vargo, demokratijos 
principų . prisilaikant, galima 
yra išvien veįfcti ir su tauti
ninkais demokratais, tų taip 
pat patvirtino šio seimo nuoti- 
kiai ir rezoliucijos.

Tikram reikalui priėjus, 
pasirodo, kad lietuviai įstengia 
į dalykus pažiūrėti stačiai, 
atmetę srovinius akinius į šalį, 
ir kitų srovių ypatose matyt 
ne sa'vo priešus, bet tokius — 
pat brolius lietuvius, tik ką 
turinčius kitokias nuomones a- 
pie kaip kurios dalykus. Pa
sirodė, kad mūsų žmonės tė
vynės labui nesigaili nei iškaš- 
čių nei vargo ir ką tik gali tą 
daro, kad tik Lietuva- būtų 
laisva.

Demokratijos principus ne
gana ką mes skelbiame, bet 
mes juos ir praktiškame gyve
nime vykiname.

Jau net moterų lygias tei
ses šiame seime užtvirtinome— 
juk delegatai ir delegatės nau
dojosi lygio balso teisėmis.

Pasirodė, kad ęet ir socia
listai jei turėtų gerus norus, 
galėtų su mumis bendrai veik
ti ir daugelyje dalykų neturė
tume skirtingų nuomonių, o 
tuomet rasi sušvelnėtų ir tarp- 
sroviniai santikiai, kas žino
ma, savo keliu visiems būtų 
į sveikatų.

9. Į. Bet svarbių svarbiausia pa
aiškėjo tas, kad toki dalykai, 
už kuriuos per laikraščius tiek 
lermų kelta, prie gerų norų, 
bendrame pasitarime visiškai 
lengvai ir tinkamai yra išriša
mi koveikiausia.

Nors seime dalyvavo Įvai
rių pažiūrų delegatai, bet vis
gi jie visi, lietuvystės reikalus 
statė augščiau už savo sriovi- : 
nius reikalus, ir tas juos visus 
vienijo ir Į krūvų rišo.

Krikščionys Demokratai iš i 
to vien tik pasidžiaugti gali
me ir toliaus savo obalsius 
skleisdami ir su neteisybėmis 
kovodami, turime žengti pir-

ir čia Krikščionių Demokratų 
teisybė.'

Juk nenorintiejį -maktos 
kalbėt galėjo tą laikų patylėti 
ir būtų viskas buvę tvarkoje 
bet laisvieji savo griežtu prieš 
maldų - pasistatymu iššaukė 
priešingoji pusėje priešingą 
spaudimą, priš kurį galiausia 
turėjo nusileisti. Dėlto seime 
pasirodė, kad mes*jei tik nork* 
me, tai ir galime bendrai veik
ti ir vieni kitų nuomonių ne- 
įžefdžiant, apie dalykus svars
tyti. Duok Dieve, kad tai 
būtų pirmas žingsnis prie pa
stovios vienybės mūsų Lietu
vos reikalų apsvarstyme ir rė
mime. Vienybėje galybė.

F. V.

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

VAIDYBOS ADRESAI. ’ ,

PIRMININKAS —Jonas Adomavičius, 
’ 122 Bowen St., Šo. Boston, Mass.
VICE-I’IRM. — Pranas Tulelkls,

130 Bowen St,., So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT®-Juozapas Vinkevlčiųs,

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

70 W. Second St*, S. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalleckaš,

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

180 Bowen St., So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos- 

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

{ BIMON JP. PAVKTIS V .

seime
Bet

Dabar laikas pirkti

Lietuvių Darbininkų Ka
lendorių 1918 m.

KAINA 25 CENTAI. 
“DARBININKO” KNYGYNE,

242 W. BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.

t

Is-

Istoriškai atminčiai
AMERIKOS LIETUVIŲ VISUOTINO SEIMO, 

BUVUSIO 13 D. KOVO NEW YORK’E.
Visiems žinoma firma STRUPAS & Co. paminėjimui

toriško Seimo, padarė sekančius dalykus: Auksinius guziku- 
čius 10 “karėto” po $1.00 ir po $1.50, taip vadinamus Gold 
Filled po 75c.., paauksuotus po 50c. Laikrodėliams kabutes 
ant šilkinio kaspino po $1.75 ir $2.50. Ant šikšninio kabutės 
po 25c. Pastatyti ant kamodės kristalinė žvaigždė 3 colių dy
džio su Lietuvišku herbu 75c. Puikus paveikslas rodantis XA- 
merikos lietuvių vienybę “VARDAN TOS LIETUVOS” 50c.

Viršminetuę daiktus turėtų įgyti žėdnas vienas lietuvis 
ir lietuvaitė, kam da neužgeso lietuviška širdis.

Reikalaudami siųskite kartu su orderiu ir pinigus stem- 
pom ar inoney orderiu. Jeigu kam netiktų ar nerastų vertu, 
pinigai gražinami.

Taip-pat mes darom visokius draugystėms guzikus, km 
j»ipkitės šiuo adresu:

■WARK,N.J.
< r I *

ĘūĮus chorą, po vado- k^aš, vėliavas, antspaudas ir tt.
■■■■. 8TBUPA8 4 0
BS VARVIOTgTRllT, ’ '

v,-

■^1 ..

(

Jeigu norite surasti savo gi
mines ar pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimų, Į “Darbininkų.”

Jeigu norite kų nors greitai 
parduoti, paskelbk‘.Darbinin
ke.” Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk “Darbinin
ke.”

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už vienų syki

j >

50c. 
du sykiu...........75c.

tris sykius..........$1.00
šešius sykius... .$1.75 

Pinigus siųskite iš kalno.
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

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

ANT RENDOS vieta dėl 
vienos deskos (rašomojo stalo) 
prie ‘ ‘ Darbininko ’ ’ adminis
tracijos. Būtų gerai, kad at
sirastų REAL ESTATE ir IN- 
SURANGE agentas arba AD
VOKATAS.' Apie sąlygas ga
lima sužinoti “Darbininko” 
Administracijoje, 242-244 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

..... — t

ŠV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

SO. BOSTON, JMASS. 
VALDYBA.

»

PIRMININKAS -• Motiejus žioba, 
29 Webster St., Malden, Mass.

VICE-PIRM. — .Jonas Galinis,
20 VVlnfleld St., So. Bostoit, Mass. 

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

PROT. RAST. — Marijona Brikaitė, 
45 Vale St., So. Boston, Mass. 

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

KASIERIUS —Andriejus Naudžiūnas, 
16 VVlnfleld St., So. Boston, Mąss.

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

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

t

COSMOPOLITAN 
CARMENT 

ČORPORAtlON.
Didžiausia Lietu
vių Korporacija 
Brockton, Mass.

Mūsų Korpora 
cijos narys St. 
Reikauskas Board 
Direktorių yra į-

1 .1 -į I I II !■■■ - I '■
TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
o

Ofi»o adyno« Gydo viaoklaa Usm
1-8 P. M. 7-8 P.M. Prlakiria Aklnlua.

419 Boylston St„ Boston, Mass.

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)

REIKALINGA mergina prie 

abelno namų darbo. Šeimyna su
sideda iš keturių. Alga gera. 
Kreiptis po No. 1624 M. Brook- 
'.ne, Mass. arba kreipkis pas 

Mrs. II. L. Ilovve, 142 Summit avė.

Paieškau savo sesers ANTANI
NOS VALAIČTUTĖS Pilviškių 
parapijos, Bartininkų kaimo. Po 
vyru Šidlauskienė. Pirmiau gy
veno Grand Rapids, Mich. Turiu 
svarbų reikalų.

JUOZAS VALAITIS,
1530 — 9_th str., Rockford, III.

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

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

DYKAI! DYKAI!
Reikalinga vyrų ir 

merginų mokinties 
BARZDASKUČIO a- 
mųtQ; Mes išmokinam 
į labai trumpą laiką 
už dyką.

Telk So. Boeton 270

DR./JOHN MicDONNELL, M. D.
Gįa/ima susikalbėti ir lietuoisskai. 

Ofi^o valandos: 
Ryt mb iki 9 vai.

). Po piety 1 iki 3
. į vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

GLOBĖ BARBĖK SCHOOL
| J. šnr „Ikštis,

439 4- 3rd Avė., Pittsburgh, Pa.
i---------------

Ii. D. KALENDORIUS 
( DYKAI. .

Jėigu nori gauti Lietuvių 
Darbininkų Kalendorių 1918 
m. nykai, tai nieko nelaukda 
mas siųsk $3.00 už prenumera- 
tų ‘JD^rbinmko”irgau»i tą 

dykai.
■ i- - •••. .■

A
j *> '

$

galiotas rinkti reinkotų orderius 
ir pardavinėti Šerus. Šerų kainą 
$10.00. Esant reikalui kreipkitės:

COSMOPOLITAN GARMBNT 
CORPORATION,

95 Spark St., Brockton, Mass. 
■■

Bell v aone, Dickinson 8995 M.

I
Dr. Ignotas Stankus

1210 S. BroadSt., Pbiladelpbia, Pa.

Physician ancįSurgeon (lietuvisgydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy 
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9 11 rito. 2 I po piet 7-9 
vakaro. Nedelioms: 9-11 rito 1-4 popiet.

PIRMO-‘KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCBESTER 8T.

Valandos 
nao 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

Nedfillomli 
nuo 10 va), ryta 
Iki 4 vai. vakare.

I
Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičiui)

Priėmimo valandos: 
į Nuo 2 iki 8 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
1509 IKOAEWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.■

Tel 502 S. B. ■
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Y fizišką stovj Ir padčs Jums atsistoti ant sveikatom kelto. Tas Išgel- 
Vbčs Jus nuo kančių lt kitur negero gydymo.

Daug metų praktikavęs. Paskiausieji Ir geriausieji gydymai— 
medikališkl Ir elektriški. Naujausi Ir geriausi prietaisai. Viskas 

jLkas geriausia sergantiems, 
t Ap JUS KENČIATE.

Nuo silpną nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor-Y molio širdies mušimo, silpuų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti-
galvos skaudšjtmo, svaigulio,, neaiškaus matymo, silpnumo 

sąnarių, ulcerio, žaizdų, katare, užkimimo gerkite, nuo skaus- 
>j>,njų viduriuose arbu nugaroj, gerulte skaudėjimo, apvilktą lietuvi, 

konstipacŲa, reumatizmo skausmą arba spaugų? šių ir daug kitų 
i ligų, nuo kurių matosi pirmas p**serg€jlmas, nustoti sveikatą ir 
f tvirtumą ant visados.

Aš gydžiau vyras Ir moteris per daug metų. Vienas atsllanky- 
♦?maB pas mane užganėdins Jus Ir apie mano gabumus persitikrinsite, 
K<kad ai pasiekiu tiek gerų pasekmių į trumpą laiką gydy- 
Amo. Aš gydau tik tikrą priežastį ligos Ir silpnumai pranyks. Atsl- 

minkite, kąd pasitarimas yru absoliutiškai veltui.
i Ateikite mane tuojaus, Jeigu Jums reikia gydytis. UivtL 

klmaa lij* yri* pavojinga. Nei viena Ilga ne stovi Ilgai -be veikimo. A: 

| Dr J. H. KENEALY | 
X 673 WA8HINGT0N ST. Y
A Antros djiryi nno G»y«ty Th», «tr»> - Bartou, Mm

SERGANTI

VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!

Su bent kokia chradška, nervų arba Šiaip kokia liga, 
lauja specialisto piuarnavlmo. 
IEŠKOKITE PAGELIOS TEN,

Pradčulte tiesiai

kuri relka-

SURASTI.

673

ihington st. 

arti Boyls- 

ton st. ant 

antrą lu* 
bą

Was-
valan-

KUR GALĖSITE JA 
eiti Sveikatos kėliu.

Ofiso 
do8:

9 vai. ryte iki 
4 vai. po pie

tų. 
Vakarais. ’ 

nuo 6 vai. iki 
8 vai. 

Nedėliomis 
10 vai. ryte 
iki 2 po pietų, 

jeigu Jus dla gydy- 
y sltSs. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą
Ak __ _ . . ■ .. ... . ..

Jums išegzaminavlmas nieko nekaštuos,

i , 
t
i
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