
f
Jif

f?

j:
Į *

‘j

4

I
1

i

Prancūzai trenkia į vokiečius n

v

Duoda Li<

i
. > 
t

------------ - I—
True transla tion filed with the post-I

mastei- at Boston, Mass. on Mareli 2!), ; mastei. m Boston, Mass. on Mareli 2!). ' ’nnstor aT Boston. Mass. on Mareli 29,
1918, as ifųulred by the act.of Oetohei j ’ ’ ...

a *

•' r A

r

•

. V*

» -
i

7“ *

, Tel So. Boston 620.

f

■i •
--------

translation flled ivith the post- 
at Bįoston, Mass. on March 29,

'•-f

t
v

t

: 199UI. mmiM
kad tMrtoų dora bujotų, lite, 
kur tikybiniai
■y?-•' 

- Wa Bh ingi • »
'V

i

»

<

“DARBININKO” RAINA: „ 

. tris kartu* savaitėje.. ,$3.00 
vieną sykį saaviteje. . .$1.10 . 
Bortono apielinkžje .. .$4.00 
Užrubežyje metams.., .$4.26 
Vienas numeris. Be.

Tel So. Boston 620. No. 331365
•___________________________________________________ * i _ .

“Entered as second-ulass mattar September 22 1915 at the post otfice at Boston, Masę.,' under the Aet 242 W. BRO AB WA Y, SO. BOSTON, MASS. KOVO (MARO H) 30, 1918.

6’ K ŽADA PRIPAŽINTI 

NEPRIGULMYBĘ.
Washington, kovo 28. — Iš 

Amerikos ambasadoriaus Mo- 
rriso iš Stockholm gauta pra
nešimas, kurs paaiškina tele
gramas, paskelbtas tūlą laiką 
atgal apie Vokietijos pasiūUji
mą Lietuvai. Praneša, ’ jog 
Vokietija sutiktų pripažinti 
mažos valstybės neprigulmy
bę su ta išlyga jei Lietuva su
tiks ineiti Vokietijos konfede- 
racijon ir pasiims ant savo pe
čių dalį Vokietijos karinės 
skolos.

KITA ŽINIA APIE 
LIETUVĄ.

Washington, kov. 28. — Šian
die čia gauta tekstas paskelbi
mo, kuriuo Vokietijos kanelie 
rius von Hertling apreiškia, 
kad Lietuva prijungta ir kad 
bus tikimasi įįs Lietuvos ’ gy
ventojų, kad jie paimtų ant 
savo pečių dalį Vokietijos ka
rinės skolos. Toji dekleracija 
randasi von.IIertljngo atsaky
me Lietuvos Viršiausiosios Ta
rybos deputacijai, kuri prašė 
Berlino valdžios pripažinti Lie
tuvą, kaipo neprigulmingą 
valstybę. Von Hertling4 ap
reiškė:

“Kadangi Lietuvos Viršiau
sioji Taryba, kaipo pripažin
tas lietuvių tautos atstovau
jantis kūnas, apreiškė Lietu
vos neprigulmybę gruodžio 11, 
1917, sujungta su Vokietija 
amžina ir artima vienybe ir 
vienybe geležinkelių, finansų 
ir kitose srityse ir paprašė Vo
kietijos globos ir pagelbos val
stybės atstatymo, mes Šiuomi 
pripažįstame Lietuvą laisva ir 
neprigulmingą.

Vokietijos imperija pagata- 
va suteikti prašomų pągelbą ir 
sutartyje su Lietuvos gyvento
jais dirbti reikalingą darbą. 
Tam tikras seimas bus sušauk
tas įsteigimui konfederacijos 
su Vokietijos Imperija. Impe
ratoriškoji valdžia išanksto ti
kisi, jog seimas bus ant nau
dos lygiai Vokietijos ir Lietu
vos ir Lietuva paims dalį ka
rinės naštos Vokietijos, kuri 
paturi Lietuvos paliuosavimą. 
Formai i.s Lietuvos neprigul- 
mybės pripažinimas bus pa
siųstas Vyriausiąja! Tarybai.”

------------------------- Į
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LDŠ. VALDYBA UŽPRO
TESTAVO.

Bostono Herai d ir kiti dien- j 
raščiai indėjo LDS. valdybos Į 
protestą prieš vokiečių ^keLbi- 
mą, būk Lietuvos gyventojai 
nori jungtis su Vokietija. He- 
rald šitaip rašė koyo 29:

“Bostono lietuviai laiko už 
šmeižimą savo tautiečių Lie
tuvoje, būk jie, kaip skelbia 
vokiečiai norį tapti dalimi 
Vokietijos imperijos ir būk lie
tuviai jų prigimtoje šalyje pa
siūlė savo šalį ir save Vokie
tijai per agentus, kurie neva 
juos reprezentuoja.

LDS., turinti narių 7.000, per 
savo prez. Joną E. Karosą ir 
savo rašt. F. Viroką, išleido 
protestą prieš tą vokiečių ban
dymą padaryti Lietuvą savo 
dalimi. Skelbia, jog kiekvie
no lietuvio jausmai biaui’ėjasi, 
kad jų šalį valdytų Vokietija 
arba kita svetima šalis.

Gyventojai namie, jie skel
bia, negali išreikšti savo tik
rų h’ošlumų visiškos nėprigul- 
mybės be pavojaus užsitraukti 
ant savęs vokiečių aštrią baus
mę. O tasai tariamas paskel
bimas prisirišimo, jei taip 
buvo ištikro, tai, jie sako, bu
vo atliktai vokiečių kolonistų, 
kurie taip veikė, kaip jiems 
liepė Vokietijos karinė val
džia.

Protestąs skelbia, jog Suv. 
Valstijų lietuviai per savo tin
kamai išrinktus delegatus, su
sirinkusius New Yorke kovo 
13 ir 14, stojo už skirtą atsta
tymą lietuvių tautos, liuosą 
nuo visokių svetimų valdymų 
ir priėmė rezoliuciją, kurioj 
jų viengenčiai raginami ištiki
mai laikytis principų Suv: 
Valstijų valdžios.

1917,
NESVEIKINO KAIZERIO 

BROLIO.
Maskva, kovo 25. — Prūsijds 

princus Henry, brolis Vokie
tijos kaizerio, su savo sūnais 
atvyko į Revelį, Estonijoj. 
Juosius labai sveikino vietos 
vokiečiai, bet estai atsisakė 
dalyvauti priėmime. Jo atsi
lankymas esąs bandymu pa
lenkti Baltišku provincijų gy- 
v»mtojus prie Vokietijos..

Vokiečiai uoliai darbuojasi 
rinkdami eksportuoti iš Psko
vo ,gul}ii: nij:.)<, gulinčios į šiau
rės rytu nuo Dvinsko. Ties 
pačiu Pjtkovu sodžiuje Per- 
>.'hors!:a.;a 41) vokiečiu', rekvi
zavusiu mais'a buvo ūkininku 4 *. t.

užmušti.
Ūkininkai griovė tiltus, nai

kino vežimus, kad tik sutruk
dyti gėrybių gabenimą.

Vokiečiai priviliojo ūkinin
kų į Pskovą, žadėdami pigiai 
parduoti maisto ir cukraus. 
Suvažiavusių ūkininkų veži
mus'ir arklius užgrobė, o mai
sto, meLjcukxaus.^gpardavė.

Ukrainos bolševikų rada, 
kuri buvo pabėgus iš Kievo Į 
Charkovą dabar yra Ekateri- 
noslave. Perleido rezoliucijas, 
kuriose apreiškia, kad nepa
tvirtina taikos tarp Ukrainos 
ir Vokietijos, jei Centralės 
Valstybės neištrauks savo ka
riuomenės. Rada nutarė prie
šintis Centralėms Valstybėms 
ginklais, streikais ir boiko
tais.

•1161 ‘9 
zaąopo jo »« oqj ,Cq paųnbaj su ‘si6T 
‘65 uojbjv uo 'ssbįv ‘uojsog jajsBui 
-įsod oqi iuįav peuj uopuĮsuTij) enaj;
MOKINSIS KARALIAUTI.

London, kovo 27. — Impe
ratorius Vilius nuskyrė profe
sorių ketvirtam sūnui princui 
Augustui Viliui mokinti civilės 
administracijos. Taip prane
šama Esc.hange Telegrapho iš 
Amsterdamo.

Yra tikima, jog tai pirmas 
žingsnis prie to princo nusky- 
rimo. vice-karaliumi Lietuvoje 
arba Kurše.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on March 29, 
mis. as reąuired by the aet of October 
^ŠAUKIA JAUNIKAIČIUS

ARMIJON.

Paryžius, kovo 28. — Zue- 
rielie Vokietijos generalis kon
sulas indėjo pagarsinimus lai
kraščiuose, kviesdamas Vo
kietijos pavaldinius 17 metų 
amžiaus pasirodyti konsulate 
ir sužinoti apie jų pareikalavi
mą armijom Taip praneša lai
kraščio Pelit Journal kores
pondentas iš Zuericho.

Pirmose kovo dienose visose 
Vokietijos dalyse buvo pa
šaukti armijon tie jaunikaičiai, 
kuriems teprivalėjo stoti 1921 
m. Apie tai sužinota iš pasi
tikėt inų šaltinių. Daug tų jau
nų kareivių pasiųsta tiesiog Į 
karės lauką. Buvo nugabenti 
civiliuose rūbuose. Ten jie 
gaus pirmą muštrą.

VISAME REIKĖSIĄ NUSI
LEISTI VOKIEČIAMS.

Koelno Volkszeitung rašo, 
jog tomis išlygomis kuriomis 
būtų buvę galima taikintis sa
vaite atgal, dabar jau nebūtų 
galima. Rašo, jog talkininkai 
turėsią visame vokiečiams nu
sileisti

KORNILOV ESĄS SU
SEKTAS.

Iš Petrogrado pranešama, 
būk bolševikai buvo surado 
gen. Kornilovo jėgaš ir jas ap
supę.

PERMAINYSIĄ KAIZERIO 
BUVEINĘ.

Bolševikų valdžia nutarė ex- 
carą Nikalojų ir jo šeimyną 
perkelti iš Tobolsko į Uralu 
kalnų distriktą.

TOTORIŲ RESPUBLIKA.
Bolševikų valdžia ketina lei

sti Įsisteigti totorių-bąškirų 
respublikai. Toji respublika 
užimtų vidurinės Volgos pro
vincijas ir pietinius Uralu kal
nus.

VAŽIUOJA Į VOLOGDĄ.

Petrograd, kovo 27. — Fran- 
cūzų, italą ir serbų ambasado
riai sugrįžo iš - Finlandijos ir

True translatlon filed wlth the post- 
ina«it>r :>i Bostoh. Mass. <>n Mnrch 29, 
1918. : i)>y the net of October

' ATGĄVO ODESĄ-

Petrograd, kovo 27. —■ Ofi- dabar važiuoja i Vologdą, kur 
ciuliai tapo pagarsinta žinia a- 
pie tai, kad bolševikai iš vokie
čių atgavo Odesos miestą.

jie apsistos. Laukiama, kad 
sugrįš portugalų ir graikų pu
si antiniai.

NEVARTOJA KVIETINIŲ 
PRODUKTŲ.

H. Tloover, maisto adminis
tratorius ir jo 500 darbininkų 
nevartoja kvietinių produktų. 
Dabar visos Amerikos žmonės 
raginami taupyti kviečius iš
gabenimui talkininkams, 
maisto ad mi n i straci ja 
pavyzdį.

• v

Tai 
duoda

True 
master 
1918, as reąjįired by the act of October 
6, 1917.

FRANGUZAI TVOJO VO
KIEČIAM Į ŠONĄ.

Iš įsisiūbavusio mūšio ir 
prieštaratijančių žinių paaiškė
jo du da|ylru. firmas yra tai 
tas, kadi francūzai šešių my
lių frdntė .drožė iš pietinės pu
sės į vokiečių šoną toje vieto
je, kur Vokiečiai Įsivarė į tal
kininkų pusę kyliu; francūzai 
pasivarė toje vietoje pirmyn 

■(|<lvi mylį Antras daiktas yra 
tai tas, kad vokiečiai pradėjo 
ofensyvą naujoj vietoj, būtent 
Į rytus nuo Arras. „jas gali 
būti pradžia praplatiniųio mū
šio lauko į šiaurės pusę.

• Dabar visi talkininkai lau
kia žinių apie pasisekimą fran- 
cūzų užpuolimo ant vokiečių 
šono. Tas dalykas, kadi ata
ka buvo, padaryta smarki ir 
kad gerokai įsmego į šoną vo
kiečių, laikančių vietas apie 
Noyon, L gali būtį, pradžia 
kontr-ofensyvo, kurio laukta 
per tris metus. Jei tas fran- 
cūzų užpuolimas turėtų pasi
sekimą, tai vokiečių galas ky
lio, kuriuo įsidavė Į talkinin
kų frontą, gali būti nukirstas; 
gali priversti trauktis atgal ar
ba bent apsistoti iki pavojus 
būti atkirstais nebus prašalin
tas. Jei-gi francūzams visai 
gerai seksis tasai užpuolimas 
tai jis galėtų yisai sugriauti 
vokiečių pienus, Tuomet da
lykai virstų kitaip, mūšiai gali 
virsti taip, kad talkininkai 
galės visu frontu duoti vokie
čiams tokius smūgius, kurie 
privers vokiečius atsižadėti vi 
sų brangiai užkariautų žemių.

Vokiečių sujudimas ties 
Arras gali turėti du tikslu: jie 
nori arba naujoj vietoj ataką 
pradėti, arba nori nukreipti 
anglų atydą nuo jų vedamos 
pirmos atakos. Vokiečiai da
boja dabar, kad ir anglai ne- 
drožtų į jų.kylio šono iš šiau
rės, kaip francūzai kad pra
dėjo iš pietų.

Anglai gerai laikėsi j šiaurę 
nuo Scorpe upės, bet Į pietus 
nuo tos upės buvo pastumti at
gal. Dabar anglų linija ran
dasi veik toj vietoj, kur ji bu
vo liepos mėnesyje 1916.

I

True translatlon flled wlth the post- 
master a t Boston. Mass. on March 29, 
1918. as required by the act of October 
6, 1917.

DAUGIAU LAIVŲ ŽUVO.

London, kovo 27. — Suhma- 
rinai ir minos padidino savo 
grobį iš Anglijos laivyno.

Admiralitetas skelbia, jog 
per savaitę pasibaigusią kovo 
24 d. 28 prekiniai laivai tapę 
nuskandinti. Iš jų 16 buvo 
1600 tonų įtalpos arba" dau
giau, o 12 mažiau minėtos į- 
talpos. Vienas žvejinis lai
vas buvo nuskandintas.

----- o-----
Ne\v Haveno, Ct. cigarų dir

bėjai streikavo penkis mėne
sius. Dabar abi pusi sutiko nu
sileisti.

True translption flled wlth the post- 
master at Boston, Muss. on Mnrch 29, 
1918, as reųuired hy the act of October 
6, 1917.
GABENA ARMOTAS IŠ RY

TINIO FRONTO VAKA- 
RININ.♦

London, kovo 27. — Reute- 
rio korėspondentas iš Petrog
rado panedėlį telegrafavo, jog 
Dvinske buvo vokiečių genero
lų konferencija, kurią vedė 
fieldmaršalas von Hindenburg. 
Jie nutarė, kadi Ukrainoj vei
kimai turi būti tęsiami, bet 
labai sumažinti, idant visą ar
tileriją būtų galima nugabenti 
Franėijon.

OFENSYVAS ITALŲ 
FRONTE.

Washington, kovo 27. — Te
utonų rengimaisi • italų fronte 
vis eina. Tokį pranešimą ga
vo Italijos ambasada iš Rymo. 
Kasdien atgabenamos naujos 
divizijos iš Rumunijos fronto. 
Austrai atgabeno daug naujij 
armotų. '

TREČIOJI LAISVĖS 
PASKOLA.

Jau oficialiai pranešta, jog 
trečia Laisvės Paskola bus rei
kalaujama $3.000.000.000. Nuo
šimtį mokės 4|. Kada toji pas
kola bus sugrąžinta, tai dar 
nežinia. Spėjama, jog bus iš
mokėta po 20 ar 30 metų.

ODESSA NORI BŪTI 
LIUOSA.

Odessos miesto Taryba buvo 
pasiuntus delegaciją Austro- 
Vengrijos valdžiai su protes
tu prieš prijungimą to miesto 
prie Ukrainos. Sakė, jog Ode- 
ssa norinti būti liuosu miestu. 
Austrijos valdžia neatkreipė a- 
tydos į tą propoziciją.

NAUJĄJĄ ARMOTA BOM
BARDUOS LONDONĄ.

Vokiečių geu. Roline laikra
štyje Vossische Zeitung rašo, 
jog vokiečiai toli nešančia ar- 
mota Paryžių bombardavo tik 
maniebrų darymui. Tokia ar 
motą nulieję Londono bom
bardavimui.

----- o-----
Mass. valstijos statistikų 

biuras parodo, jog tos valsti
jos darbininkų didesnė pusė 
1916 m. gaudavo algas nuo $8. 
iki $15 savaitėje.

SMULKMENOS.

Suv. Valstijų karės sekreto
rius Baker lankėsi pas Angli
jos karalių, premierą Lloyd’ 
George ir kitus Anglijos valdi
ninkus.

----- o------
Amerikos armija Francijoj 

pagarsėjo savo blaivumu. 
Prancūzai trenčiuose gauna re- 
guleriai vyno, o anglai romo.

----- o------
Neprigulmingieji socijalistai 

Vokietijos Reichstage (parla
mente) balsavo prieš užgyrimą 
taikos su Rusija ir Finlandija. 
Kitų rūšių tūli socijalistai su
silaikė nuo balsavimo. Reich- 
stag paleistas iki balandžio 16 
d-

----- o------
Anglijos laikrodžiai tapo pa

varyti viena vaalnda pirmyn. 
Taip padaryta, kad anksčiau 
kelti ir pasinaudoti dienos 
šviesa .

Dabar yra daug
NAMŲ, "■PIGIU farmų,
BIZNIŲ.

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

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevicz

315 BR0ADWAY, 
ir jis tamstoms aprodys pigią 
farmų, visokių biznių dykai 
Naudokitės gera proga, nes po 
karės bus du-syk brangiau, 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba farma pirkti tai A.

SO. BOSTON, MASS. 
Ivaszkevicz padarys visus raš
tus teisingai ir atsakančiai.

I i! 
i! 
i! 
i! 
1! 
i! 
i! 
į!

e

va-

War saving Stąmp
■ issued by the 

United Statės 
Goverment.

Karės ženklelius, taip
dinamus “WAR SAVING 
STAMPS” ir “THRIFT- 
STAMPS” galima gauti pirk
ti “Darbininko” administraci
jos ofise.

Pirkėjui duodame veltui cer- 
tifikatą, ant kurio reikia li
pinti nupirktus karės ženkle
lius. I

Geriausias taupymo būdas. 
Patartina lietuviams pirkti.

Nupirkti ženkleliai arba pa
skolinti pinigai vyriausybei, 
neša 4 nuošimtį. Tai-gi, yra 
saugiau paskolinti Suvienytų 
Valstijų valdžiai, nė kaip lai
kyti kur paslėpus.

ženkleliai arba “THRIFT 
STAMPS” parsiduoda po 25c,, 
“WAR SAVING STAMPS” 
KOVO mėnesyje parsiduoda jgj 
po $4.14.

Jų galite gauti KR ĄSOJE, Į
BANKOJE, “DARBININ
KO” administracijos ofise ir 
pas kitus agentus. «>«

PAKELS ALGAS.
S. Steel korporacija pa
savo darbininkams al- 
Nuo balandžio 15 pakels 

Tai yra penktas

U.
kelia 
gas. 
ant 15 nuoš.
algų pakėlimas nuo karės pra- 
Ižios. Toji korporacija samdo 
268.600 darbininkų.

--------<)--------

Georgia valstijos gubernato
rius Dorsey išleido Įsakymus 
versti prie darbų visokius dy
kinėtojus, ar tai būtų sportai- 
klubininkai, ar valkatos. Jei 
patys nestos darban, tai bus 
statomi prie priverstinų darbų.

JAMES M. KEYS j
350 BROADKAY, SOUTH BOSTON, MASS.. JI

Atsišaukite prie manęs su visokiais teismlškais reikalais. Duo- X 
du pilnas informacijas kas-llnk Suvienytų Valstijų įstatymų. b Jf 

Per keliolika metų esu prityręs ir turėjęs visokių reikalų su J* 
LIETUVIAIS, RUSAIS ir LENKAIS teismuose Massachusetts vai- jį 
stijoje. Aš esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai užsitl- n 
keti. Visokius teismiškus reikalus atlieku šioje valstijoje. 3

Turiu gerų prityrusių vertėjų arba perkalbStojų lietuvių, rusų. 
lenki) ir latvių. Jeigu Jus norite turėti geras pasekmes ir Išlaimėt! 
provų, tai paveskite man. Telefonuokite, parašykite arba pašaukite.

350 BROADtVAY, SOUTH BOSTON. MASS.

JAMES M. KEYS,
Tel. So. Boston 21S or So. Boston 800.

Jeigu vienas užimtas šauk kitą.
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SVEIKINU JUS SU SV. VELYKOMS!
•f*

Linkėdamas linksmai praleisti ir kitų sulaukti jau su j
✓ . j

Prisikėlusia iš sunkių vargų musų Tėvynę- Lietuvą J

Bankierius Juozas Kowaliauskas
i 111 Salėm Street, Boston, Mass.
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Viską žinantis.
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..$3,00 
___ .$4.00 
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APIE LIETUVĄ.
Savaitraštis “The Indepen- 

dent” kovo 23 d. š. m. pirmoje 
vietoje turi editorialį straipsnį 
dnigalviu The Resurrection of 
I.ithuania — Lietuvos prisikė
limas. Straipsnis prasideda 
nurodymu, jog Lietuva yra 
viena tų tautų, kurios atskilo 
nuo besiskaldančios Rusijos. 
Girdi kaip Finlandija, Lenki
ja ir Ukraina, taip ir Lietuvą 
randa savo laisvę labiausia per 
Amerikos intekmę, tik ant ne
laimės Vokietija pasigauna 
kreditą išdavimo paliuosavimo 
ąkto.

Paskui minima apie Stock- 
hohno konferenciją, buvusią 
sausio 8 d. š. m., kur pirminin
kavo Dr. J. šliupas. Cituoja
mas Kantas ir pasakoma, kad 
jis lietuviškos kilmės. Minima 
apie uniją su lenkais, apie Žal
girio mūšį ir tt.

Galop minima taip: “Suv. 
Valstijų lietuviai dalijasi į tris 
skyrius: socijalistai, kurie yra 
arba buvo pakrypę laukti Vo
kietijos pagelbos; klerikalai, 
kurie geidžia (favor) susivie-, 
nijimo su Rusija ir nacijonalis- 
tai (Nationalis-ts), kurie stovi 
už pilną neprigulmybę.’’ .

Iš to aiškiai matome, ko
kios srovės veikėjas darbavosi 
ir informavo apie Lietuvą ir 
Amerikos lietuvius šį laikraštį. 
Išrodo, jog ne per kokį Ameri
koj dabar gyvenantį liberalų 
veikėją, minėtas straipsnis pa
teko. Spėjame, jog Šliupas iš 
Stockholnio rašė minėtam laik
raščiui apie Lietuva ir Ameri- ... ’ !

Btėi ĖtHšųhui nepasįč 
seks supainipti daiykus taip, 
kad pasaulis nežinotų ko nori 
hetuvįai katalikai ir tautinin
kai ir ko nori lietuviai socija- 

‘listat * ’ • * '*;•
galės-jie. įtarti 'kokiu 

‘būdu katalikus ir tautininkus, 
kaip kad socijalistai stengiasi 
prie todž paskutinių pataikavi
me vokiečiams.

Visiems^ra labai gerai žino
ma, kas lietuviai socijalistai 
yra ir kiek jie yra pasidarba
vę vokiečių labui tarp .savo 
žmonių/Apie tą kalba jųjų 
laikraščii^ jųjų išneštos re
voliucijos apie draftą, prakal 
bos, korespondencijos ir tt.

Lietuviai katalikai ir tauti
ninkai nori pilnai neprigulmin- 
gos Lietuvos, kaip nuo Vokie
tijos militarizmo, taip ir nuo 

Ttusijos anarchizmo. Socijalis
tai, ypač “Naujienos” su savo 
bolševikų Taryba nuolat skali- 
na, kad katalikai nori parduo
ti Lietuvą vokiečiams.. Bet-gi 
jie jau tą padarė išsiųsdami 
savo proletariškais grašiais 
gabų pardavėją agentą Trotz- 
kį atlikimui to darbo. -Ir kas 
gali pasakyti, kad mūsų soci- 
jalistai nepadarė pelningo in- 
vestment’o į Trotzkio transak
ciją su vokiečiais Lietuvoj par
davėme.

Bet apie tą jie neprisimena, 
mano kad kaip jie tylės ir nie
kas nesupras. Pasaulis žino a- 
pie tą, ir daug svarbos straip
sniams autorių melagingai no
rinčių išteisinti savo, poziciją 
vokišku siriipatizatorių, už ką 
laukia jų teismas po $10.000 
kaucijos, nepriduos. Toks mul
kinimas gali turėti pasekmę 
tik tarp saujalės socijalistiškų 
fanatikų, bet ne tarpe protau
jančių žmonių.

K. -Sčesnulevičius,
' h/. I. Biuro Sekretorius 

703 Fifteenth st. N. W.,
Washington, D. C.

įsąkėfka<L mes mebė^im 

taip sakė, t. ’M-,
pranta ir kurie nori tarpe dr-jų 
Sutikimo visokiame veikime iv 
kadi nekenkti ^.vįeni kitiems. 
Baltrukoms norėdamas užsi
pelnyti garfef ., stato ’ ’Jave ' 
prakilniu- n* dideliu' 'veikėju. 
Žinomą jis W statosi patsjbet 
ne kiti. Ji s nėra veikėjas, "ule 
'ardytojau Tai Baltrukohis už
sispyrė, kad TMD. kp. choras 
parengti) pirmiau už B ir u t re
čius. Tai reiškia užbėgti' už 
akių. Taip ir padarė ir nutarė 
parengti 25 d,.gegužio. Tai rei
škia 4 dienomis pirma Birutie- 
čių. Tai-gi matotė birutiečiai 
koks yra mūsų naris. Tai-gi 
laikas mums susiprasti ir to
kiam nariui duoti sagtį. Nes 
jei nuo'jo neatsikratysime, ne
gali gerai gyvuoti choras. Pa
tys matėte “Darbininko” 12 
num. korespondenciją, kur nu
rodyta, kad reikia jį prašalin
ti iš choro ir reikėjo tada pra
šalinti. Tada jis teisinosi, kad 
jis gerbia chorą ir darbuojasi. 
Šiandie vėl pasirodo, kaip jis 
darbuojas. Juo ilgiau jį lai
kysime, juo daugiau bėdos tu
rėsime.

Amerikos* spaudą ypač pas* 
taruojų. JajĮrū, ^aug rašo apie 
Retuvruš ir Lietuvą. Iš įo vi? 
so kas telpa api&Įįėtuvius gali
ma pastebėti, ,kad lietuviai j 
kaip’ir visas Lietuvos klausi? 
mas, - amerikiečiam^ jau ne 
naujienai Ųaskutiniai' Vokie
tijos apgavingifr prižadėjimai 
Lietuvai neva ■neprigulmybės, 
ir* paslaptį pasikėsinimai už
grobti* -Lietuvą, iššaukė daug 
komentarų. į Lietuvių Infor
macijos Biuro IVasbingtone 
užbriežimas savo tikslų per 
Amerikonišką spahdą, Seimas 
■New Yorke ir mūsų nusistaty
mas prieš socialistų pastangas 
ardyti bendrą Lietuvių darbą 
išgavimui^Lietuvai laisvės, su
tverė tvirtą opiniją Ameriko
niškuose politiškuose rateliuo
se. •

Laikas nuo laiko Biuras 
stengsis supažindinti mūsų 
platesnę visuomenę kaip apie 
savo veikimą, taip ir su ta opi
nija Amerikiečių, kurią galima 
iš dalies semti- iš jų spaudos.

New Yorko, Pennsylvani- 
jos, Ulinois ir kitų valstijų 
žymesnieji laikraščiai praneša 
žinias gautas per Hollandiją, 
kad Vokietijos valdžia, atsa- 
kyman Lietuvių delegacijai 
reikalaujančiai pilno apsis
prendimo ir neprigulmingos 
Lietuvos* atsakė, kad valdžia 
nusprendusi neduoti Lietuvai 
neprigulmybės iš priežasties, 
kad lietuviai dar nėra priau
gę prię neprigulmingo valdy- 
mosir" Atrodo, kad vokiečiai 
neatranda Lietuvoje užtekti
nai savo kultūros, kuri paplug- 
dė pasaulį kraujuose. Mes 
jiems atsakome ant to, kad lie
tuviai nenori despotų krauje- 
geriškos kultūros, neigi jos 
globojimo, • kad savo likimą 
jie galės nuspręsti patys leng
vai. »

Visi laikraščiai plačiai kalba 
apie įvykusi Seimą New 
Yorke. Seimas Lietuvių A- 
merikiecius kaip ir nustebino, 
būtent Lietuvių pasirodymas 
gerai suorganizuotais. Nema
žai jie turėjo nusistebėjimo iš 
incidento, kurį iššaukė malda. 

Yorko bačkų dirbėjai Iš to nusistebėjimo jųjų, tai 
mes džiaugtis negalime. Iš 
pasikalbėjimo su keletą Ame-'

nūs rojų su visomis lai 
l laisvėmis ir gerovė 

mi& T -■ y.. ■
Svarbiausioji, pajnatijiū 

sŲoš trigedijog. priežastis yra 
tariaosyrLeliaiicties, AmerikosTie- 
tuvių bolševikiško,-džianbam- 
binio socijalizmo dirva yra 
mūsų tuloš dalies liaudieą t ąjn-
.sybė. 'f ’ . -

f i--...

PASTABĖLE^.

■ ' Netoli prigaudinėjimo diena 
saugokitės ir nesiduokite “su- 
fulinti.” ’ \

• Nedidelė, vienok, Įjiįta, jei 
prigavimo difeną būm-“sufu- 
lintas.” Bėdą kad daugelis 
mūsų žmonių nu'olatai leidžia 
save “fulinti. ”

■ • o.——
Labai “ąufulfiio” save tie 

lituviai ir tos dr-jos, kurios 
paklausę cicilikų ir jų agitaci
jos, nesiuntė delegatų į Ameri
kos Liet. Visuotinąjį Seimą.

------ o------
Daug katalikų save, ^fuli- 

na ’ ’ skaitydami cicilikiškus ir 
bedieviškus laikraščius.

■ ~-o-----
Amerikos kitataučiai kata

likai, airiai, apie kuriuos kar
tais su pažeminimu pašneka
me, neleidžia cicilikams ir be
dieviams save “fūlinti.” Nie
kur nepakenčia prieškatalikiš- 
kumo, jokiu būdu n4bus prieše 
tikybinio laikraščio skaitytojų. 
Tuo atžvilgiu lietuviai katali
kai dar dažnai “fūlina” save.

----- o------
“Žvaigždė” suranda, jog 

Amerikos Lietuvių Visuotina
me Seime dalyvavo ir klerika
lai. Mes manėme, kad tik dvi 
srovės ten dalyvavo — libera
lai ir krikščionys—demokratai 
(katalikai). Dabar matome, 
jog klerikalus atstovavo 
“Žvaigždės” štabelis.

------o------
Pasaulį keisinosi užkariau

ti senovėje Cyras, Darius, Ale
ksandras, ir Ceasaris; naujes
niuose laikuose Karolis Didy
sis ir Napoleonas. Visi susmu
ko. Dabąr pasiryžo visą pa
saulį užkariauti ir valdyti 
kaizeris. Be abejopės turės to
kį pat pasisekimą, kokį turėjo, 
anie karvedžiai.

Augusta-Aiken Raihvav and 
Electric korporacija pakėlė al
gas. konduktoriams ir motor- 
manams ant-20 nuoš.

------o——

3Una ii So. Boston’ouUrninkiis, ketvergaii ir subatomli. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų iv. Jdosapo 
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ma būtų jam ir daugiau epite
tų pridėti, jis jų užsipelno. Ro
dos tik suakmenėjęs laisvama
niškas fanatikas, toks dergė-, 
jas katalikų, kaip Šliupas, te
galėjo leisti svietan tokį kri- 
minališką melą akyvaizdoje to, 
ką katalikiškoji visuomenė vei
kia dėl Lietuvos visiškos nepri
gulmybės. Mes krikščionys- 
-demokratai (katalikai) purto
mas nuo Vokietijos kaizerizmo 
ir nuo Rusijos bolševikizmo.

Ir tai tokis paškudniausias 
melas tilpo ant karštųjų pėdų 
Visuotinojo Amerikos lietuvių 
Seimo!

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

TAMSYBĖ DIDŽIAUSIAS 
PAVOJUS.

Senoji Rusijos cariškoji val
džia laikėsi to,z kad jos stip
rybė yra žmonių tamsybėje. 
Ex-caro biurokratija manė, 
kad juo liaudis tamsesnė, tuo 
caro sostas tvirčiau stovės. 
Todėl apšvieta Rusijoj buvo be 
galo varžoma.

Taikos laiku šitoji politika 
cariškai biurokratijai gal iš 
dalies ir buvo naudinga,, 
tai yra ant liaudies tamsumo 
galėjo laikytis netikusi caro 
valdžia. Bet štai atėjo didis 
krizis ir valdžia ant tamsybės 
paremta neišlaikė, griuvo. Bet 
tamsybes bėdos apsireiškė ne 
caro sosto griuvime. Tamsy
bės bėdos apsireiškė, kuomet 
reikėjo statyti naują valstybės 
budinką.

Laisvei išaušus, prabliuvo 
. kas tik turėjo kokią kakarinę, 

kos^ lietuvius. i \a, o tamsi liaudis negali ats-1
Kas tas informnotojas nebū-. kirti veidmainingą šauksmą! yew 

tų jis yra nesąžiniškas šmeiži- nito nuoširdaus veikimo. Taip i išsikovojo $5 dienoj už 9 vai. 
ka<, begėdis, melagis. Gali-j Rusijos tamsi liaudis 'pasekė i (]ar])0 dienos.

I •

rildečių laikraštininkų ir Žy
mių veikėjų apie'tą, supratau, 
kad jie nepriduoda dideles 
svarbos tam, sakydami* kadi tai 
yra tik apsireiškimas tamsumo 
kėletos žmonių. Tai-gi .triukš
mą prieš maldą sukėlusieji ne
gali pasidžiaugti ta nuomone, 
kurią jie sudarė tarp rimtų 
Amerikiečių.

Vėlesniuoju laiku Amerikos 
spauda nemažai’ rašo apie Chi- 
cagos ' Darbininkų Tarybą. 
Mat šioji Taryba norėjo ap^ 
juodinti Katalikus veikėjus 
kaip Lietuvoje, taip čia Ame
rikoje, būk- jie visi yra pasiry
žę parduoti Lietuvą Vokie
čiams, tokiu būdu norint pa
rodyti šios šalies valdžiai, būk 
Darbininkų Taryba eina su ja. 
Bet čia tilpo iš Washingtono 
straipsnelis dokumentaliai pa
remtas nurodant, kas ta taryba 

.yra ir ką ji mano apie šios ša
lies valdžią. Vadinasi .tas 
jiem nuvožė kaukę ir parodė 
jųjų tikrą veidą; ir kaip jie 
patys pamatė savo tikrą veidą 
labai persigando.

Taigi labai būtų sveika 
“Naujienų” redaktoriui ir jo 
visai Tarybai pasižiūrėti į sa
vo veidus tankiaus. Iš to bū
tų pasekmė ta, kad'jie mažiau 
reikalauti) kalbėti apie kitus, 
ypač spręsti juos pagal savęs.

New York Call, socijalistų 
organe, tilpo Stilsono atsaky
mas kodėl socijalistai nedaly
vavo Liet. Visuotiname Sei
me New Yorke. Pirma prie
žastis, anot jo, tai tas, kad šis 
seimas buvo ne darbininkų, bet 
buržuazų. Tai paprastas tarp 
mūsų socijalistų apsireiškimas 
— užpildyti vietą, kur reika
laujama proto' ir teisybės, pa
našiais argumentais. Bet Stil- 
sonas eina ir toliaus, jis 
kaip ir “Naujienos” nori iš
aiškinti, kad lietuviai ieško 
malonių nuo Vokietijos, sa
kydamas, kad lietuviai katali
kai ir tautininkai (visi, išski
riant socijalistus) girdi pir- 
miaus laikėsi Rusijos, bet ka
da Rusija palijo liuosiausioji 
šalis, tai jie linksta prie Vokie
tijos. č’ia mes p. Stilsonui tu
rime paaiškinti štai ką: nei 
“Naujienoms” nei Grigaičiui 
su jo a la Lenin Trotzkio Ta- pirmiau sumanė ant to laiko ir

HARRISON IR KERNY, N. J.

Birutės choras puikiai gy
vuoja, taigi sumnė parengti 
koncertą 29 Gegužio. Biru- 
tiečiai yra gabus ir veiklus. 
Betgi chore atsirado vienas 
drangas, kuris vis nori, kad 
kokiu būdu pakenkus arba už
bėgus už akių užmanytam mū
sų darbui, tai yra Baltruko- 
nis. Jis priklauso ir TMD. 62 
kp. kuri ir-gi turi savo chorą. 
Tai-gi tos kuopos choras su
manė ir-gi parengti koncertą. 
Bet-gi to choro nekurie nariai 
girdėjo, kad -Birutės choras

ROCHESER, N. Y.

Mūsų kolionijos lietuviai 
apvaikščiojo Laisves Savaitę. 
Tą "darbą buvo paėmę L. Vy
čių 93 kp., išrinko 8 ypatas, ėjo 
per lietuviškas stubas rinkda
mi aukas ir organizuodami pa
sižadėjimus mokėti kas mėnuo 
į Tautos Fondą. Aš pats ma
čiau su parašais blanką pas 
rinkėją p. Rb. Šerelį 20 su vir
šum pasižadėjusių mokėti-mė
nesines. L. Vyčiai apvaikš
čiojo Laisvės Savaitę kovo 10 
d. labai iškilmingai, su Šv. 
MiŠiomis bažnyčioje, kur buvo 
lietuviška vėliava ir daug 
kv4etjįų ir tt. Dvi vytos apsi
rėdę baltuose riibuose nešė gy
vų gėlių vainiką su parašu: 
“Ei Vyčiai, gyvenam Tautai 
ir Bažnyčiai.” Ger-b. ]<leb. kun. 
J. Kasakaitis po šv. mišių, pa
sakė pamokslą apie šv. Kazi
mierą. Vakare Vyčiai sulošė 
teatrą, kurio pelnas ėjo Tau
tos Fondui. Vaidino “Prieš 
vėją nepapūsi.” Dar pasakė 
monologą “Jaunavedė” p-lė 
Gudeliutė; nudavė gerai. Ant 
galo sustojo visa publika ir su
dainavo choras Lietuvos Vyčių 
himną ir su tuom užsibaigė.

Korespondentas.

Pramoni]os Darbininkai
I numaniai, remdami nuomonę 
jau pirma mūsų minėto Russo 
(Rousseau) ap-e žmogaus pri
gimties tobulingumą, priešina-

VALNAMANIŲ MOKSLO 
VERTĖ.

(tąsa)
(Žiūr. “Darb." No. 29.)

Į kalnius paversti ir savo nau- 
i dai, kad žemiškoji kultūra 
1 žydėtų ir žemiškieji turtai 

rankose vystytųsi ir 
T eč i a u, k rikščioniško- 

, kad tą visą į- 
gyti galima nepaleidžiant savo 
gobšumo geidulių ir nepatai
kaujant įgimtam egoizmui, ku
ris dažnai žmogui sąžinę- apa
kina. Egoizmas, godumas žmo
guje sudaro kategoriją piktes- 
niųjų jo prigimties privalumų, 
kurie paprastai nevaldomi ke
lią pastoja garbingesniems ieš
kiniams, vedantiems žmogų 
prie augštesnių gėrybių, prie 
gėrybių viršžemiškų ir antpri- 
gimtinių, kuriems privalo būti 
•taikomi visokie kiti žmogaus 
siekiai.

Nedoras egoizmas tūno kiek
viename asmenyje,^ tai-gi krik
ščioniškas mokslas pavojinga 
laiko ir peikia valnamanių nuo
monę, kad žėdnas be vienas ga
li pataikauti tam egoizmui ir 
jį sekti. Nepaisant intakos, 
kurią daro krikščionių mok
slas į nustatymą doros princi
pų ekonomijoje, užtariamas 
valnamanių laisvės egoizmas 
tiek yra pikto padaręs žmoni
jai, kad jo galo dar nesimato, 
nors ir nemažai dedama viso
kių pastangų, kad tą galą grei
čiau padaryti.

Valnamanių mokslas nesu
tinka su krikščionių mokslu a- 
pie žmogų ir jo prigimtį.

! žmogaus
''Valnamanių skelbiamoji e-1 augtų, 

kouominė laisvė nesutinkamu! ji dora nurodo, 
krikščionišku mokslu, nes toji 
laisvė pataikauja nebevaldo
majam žmogaus egoizmui, jo 
savavaliai, ir jį toji liuosvbė il
gina. Liberalizmas eina prie 
to, kad tą įgimtą žmogui ego
izmą, savanorystę ir savavalių 
visai paleisti, kad jų jokie var
žai, jokie doros įstatymai ne
tramdytų, nes tos žmogaus sa- 
vavalios pilnoji liuosvbė esą 
Viena gražiausių priemonių, 
vedančiųjų, prie ,drūtiniinosi 
tautoje ekonominio gyvenimo 
ir visos kultūros. Tautoj pro
greso ir jos ekonomijos išsivys
tymo be abejo ieško ir kri
kščioniškas mokslas taip ly
giai, kaip to nori ir valnama
niai,bet-gi krikščioniškas mok
slas iš kiekvieno reikalauja, 
idant valdytų* savyje niekingo 
godumo geidulius, kad savo 
širdį nuo jų valytų, ir kad sa
vo ekonomijoje ne jais ..vaduo
tus, bet kilnesniais siekiais ir 
garbingesniais akstinais. Kri
kščioniškoji dora niekam ne
draudžia ieškoti liglaikinių 
turtų ir jais rūpinties. Ji net 
reikalauja, kad kiekvienas 
žmogus darbą dirbtų, trušėtų 
ir savo pajėgas panaudotų ap
valdyti gamtą ir ją

K- . . ■ • - ■ -krikščionių mokslui apie 
pirmogriekį ir jo pasekmes. 
Krikščionių mokslas, tiesa, 
sako, kad žmogus Dievo su
tvertas pasaulio pradžioje bu
vo tobulas; tai-gi čia nebūtų 
skirtumo ir su valnamanių tė
vu Russo, kuris ir-gi sako, kad 
vis, kas iš Dievo rankų paei
na, yra geru ir tobulu. Bet
gi krikščionių mokslas nesu
tinka su tuo, kad žmogus dar 
po šiai dienai tebėra toks, koks

girdamas tą, kas jame yra ge
ro.

Valnamanių laisvoji dora 
padarė, kad pasaulio ekonomi
niame gyvenime nubluko arba 
net visai išdilo sveikieji princi
pai doros, kuria būtinai tu
rėtų remties visokios normos 
darbininko samdo, išdirbinių 
vertės kainavimas, teisingu
mas algos, nuosavybės princi
pai ir tt. Visi tie nenormališ- 
ki ir neteisingi apsireiškimai, 
kuriuos kasdiena matome šalių 
ekonominiame gyvenime, nuo 
-kurių steni pusė, jei nedau-

jis pirma buvo Dievo sutvertas R’*1!1’ Pra^!? ve_
ir koks jis turėjo pasaulyje ant da ^P-l* vs?lhai0>1S Pa‘ 
vioHAmot i:u+; niekinimo krikščioniško mok-visuomet likti. Krikščioniškas 
mokslas sako, kad šiandiena 
žmogus ateina pasaulin jau ne
be — tobulas, bet daugiau lin
kęs prie pikto negu prie gero! 
Tc< patvirtina kasdieninieji pa
tyrimai, ir patys žmonių skau
dūs šiandien santikiai, kilę iš 
išsivyravusio sviete valnama
nių mokslo.

šioje srityje krikščionių mo
kslas yra priešingas minėto 
Russo optimizmui, kuris pa
daro žmogų kokiu tai angelu, 
ir vienkart priešinasi visiems 
tiems, kurie žmoguje nič nie
ko gero nemato, anot kurių 
žmogus pats absoliutiškai nie
ko gero negali nuveikti, nes 
gird jojo prigimtyje nėra jo
kio gero palinkimo. Krikščio
nių mokslas čia vengia op
timizmo ir pesimizmo, ir eina 
vidurio kelio, t. s. eina vadina
mu aukso keliu, smerkdamas 
kas yra pikto žmoguje, ir;už-

slo ir etikos, ant kurios nuo
lat skersauja valnamanija, ne
išskiriant nė mūsų lietuviškos, 
kuri paprastai visokioms 
skambesnioms paklaidoms 
gražų donį sumoka, tyčia at 
ne tyčia stabdydama tikrą 
progresą mūsų tautoje.

Valnamanių mokslas kreivai 
nudūrė į ekonominį gyvenimą 
dar ir dėlto, kad jis vienpu
siškai rūpinasi išvystyti pre
kių išdirbystę ir vartojamųjų 
dalykų gaminimą, gi visai ne
kreipia atidos į tau kadi įvyk- 
dinti visuomenėje teisingą tų 
išdirbamų turtų padalinimą.

Savo laisvę kiekvienam kaip 
tinka uždarbiauti ir eiti prie 
gerovės valnamaniai paprastai 
teisino ir tebeteisina visokiais 
gyvais reikalais kelti Šalių iš
dirbystę ir kaip galint daugiau 
gaminti suvartojamų visuome
nėje gyvenimo reikmenų.

Palikti žemę be jokios kont
roles jų nuomonė buvo naudin
ga <Lel to, kad tuomet įvyksta 
teisingįausis žemės suskirsty
mas. Žemė, palikta be įsta- 
tymdavystės varžų, natūraliai 
anot jų pereis į rankas tokių, 
kurie geriausia išmano tą žemę 
valdyti ir iš jos didžiausią pel
ną sau išsukti moka.

Laisvė operacijų su kapita
lu, gird, eina prie to, kad ka
pitalas susitelkia tenai, kur jis 
daro pelningiausią apyvartą.

Laisvė darbo ir samdo vėl 
veda prie gražiausių darbinin
kams pasekmių, nes kiekvie
nam teikia akstiną telkti krū
von visas savo jėgas, kad jas 
įtempus eiti prie didžiausios 
sau naudos, ir tas pajėgas per- 
samdyti tenai, kur eina pro- 
duktyviškiausi verteivystė.

Greta tų visų išvadų, kad 
didinti produkciją, valnama
niai aplenkė produkuojamų 
turtų dalinimą, kas yra .svar
biausia žmonijos gyvenime.

Tiesa, > valnamaniai šioje 
linkmėje šį-tą darė, bet darė 
savotiškai. Jie tą turtų pada
linimą remia laisva prekyba. 
Jie rūpinosi, kad liuosai gali
ma būtų prekes ir išdirbinius 
statyti į visas šalis, į visus pa
saulio kraštus, kad šiame da- 
lyke nebūtų kokių varžymų ir 
aprubežiavimų. Jie rūpinos 
čia t. s. paviršutiniais daly
kais, kurie trukdo pagamin
tų turtų išskirstymą, bet visai 
jie nepaisė daug svarbesnių, 
vidujinių dalykų, būtent, kad 
kiekvienam žmogui

galimumą tuos atvežtus tur- jus laisvei pakėlė galvą žino
tus įgyti, kiek jų reikia, ai
tai už pinigus,, ar tai mamo
mis. Valnamaniai nesirūpino; lingesnius 
tuo, kad taip visuomenės eko- niuosius, pas neteisingus ir ne- 
nominį gyvenimą sutvarkyti J sąžiningus išnaudoti įrapsuk- 
kad nei vienam žmogui nebūtų Ai teisingus, sąžiningus, pa>i- 

skurdo | tikinčius ir tt. Valnamanių 
laisvei viešpataujant mažėja 
visoje visuomenėje padorumas, 
teisybė prekyboje nyksta, lo
bio ieškojimas, materijalizmas, 
tenkinimas savo vieno geidulių 
auga, plečiasi ir stelbia viso
kias doras ir prakilnias pas
tangas pavieniuose žmonėse ir 
visose tautose. Ieškojimas lo
bio nepaisant to, ar nebus tai 
skriaudos kitiems, patampa 
plačioje visuomenėje vadovau
jančiu obalsiu. Turtai įgyti lai
svės priedangoje kreivais ke
liais, kreivai paprastai ir nau
dojami; iš čia susidaro viso
kios painiavos ekonomijoje ša
lių, suktybės, nvnormališkie- 
ji santikiai iki klesų kovai ant 
žūt būt!

“Šiandiena,“ kadaisiai pa
sakė vienas turtuolis, “neuž
dirbama milijonų, nepama
čius teismo rūmų.” Tas pasa
kymas parodo doros stovį tur
tų verteivystėje. Tą patį sako 
ir mūsiškių verteivių priežo
dis: neapgausi, nepūrduosi. 
Nestėbetina todėl, kad mokslo 
vyrai daug visokių nusidėjimų 
prieš dorą visuomenės ekono
mijoje sukrauna ant pečių to 
mokslo, kuris save vadina li
beralizmu 
mokslu.

gaus- egoizmas, nesąžiningu
mai, apgaulė, noras pas. ga- 

išnaudoti silpnes-

nedateklių, beturtės, 
ir kitokių priežasčių, 
delei jis negalėtų įgyti esamų
jų priešais jo akis ir jam tei
kiamų turtų ar tai ant vietos 
pagamintų, ar tai iš kitur al- 
vežtų. Tikras ekonomijos mok
slas nurodo ne vien tą, kaip 
kuodaugiausia visokių turtų 
pagaminti, ir kaip juos visur 
po žmones patogiausia išvežio
ti, kad visiems būtų patogu 
juos gauti, bet ir tą, kaip su
daryti žmogui tokias gyveni
mo išlygas, kad jis teisingu 
būdu galėtų sau ingyti tuos 
visus gaminamus turtus, kurie 
yra paleisti į visuomenę ant 
išpardavimo.

Tas pastarasis dalykas tai 
yra vienas svarbiausių ekono
mijoje dalykų, kurio tečiau 
valnamaniai neriša taip, kaip 
rišti privalo, ir čia pasirodo jų 
nauja stambi yda mažinti jų 
mokslo vertę.

Ant galo valnamanių ekono
minė laisvė atnešė daug viso
kių suktybių pačiame preky
bos vedime. Sumažėjimas do
rumo ir teisybės prekybinėje 
verteivystėje atėjo kaipo tie-, 
siogiriioji ekonominio liberaliz
mo pasekmė.

Iškeltoji valnamanių ekono
mijos ir uždarbiavimo laisvė 
pakrikdė žmogaus dorą, atga
vo jame piktus geidulius. Atė-
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Delegatu, buvo siųsta net 6 
Šri Juozą-

r

1108 Wasliington St.,’

pu štubas^.surinko $75.10 Au- 
, tanas Dovidoniš? su.Jonu Kve
darų surinko $7.60, / Kastan
tas Mikoniš su Longinu Basiu
mi $$25;00į Kotrina Gričitt- 
naite su 'Paulina Garbuząite 
$15.75, Jonas Jasinskas su 
Antanu Josiu $8.75._ '<- Aukavo 
pė $1.00 J. Sointiskasj* P. Ind
riūnas, M. Vasiliauskas, ’ J. 
Tamošiunas, L. Grigaliūnas, 
S. Zigmontas, P. Plasku, A.-

’ OHIO VALSTUOS . f BINGHAMTON,N. Y.
. < . yETŲWlB, : ; 21d. Tėvyne Mylč-

Y3???' irotojįjose, kur jArtajij-K kp. purėnge prakalbas 
..^dąsrlietilvię.-inn Įsteigti u^ies(taiia v£sus .delegatas, 
L.taopa. Visos sios Wvo York
orgaiiizaeijosdĮUopos tan tap- paaj§kiHtį ką seimas nUTeiki?

j ATHOI»,\MtASS<
. T. Koihio J124& skyriaus

e-
tojųjlti kp. ^urenge prakalbas

MiČkelitniąg,? A* Linčiunas,‘ T. 
:Junildai$iuuSj■/-■K;- 
čius, Si ^tanionis, G. Armo- 
Mavi&us, ' J.
Gedaitis, ’ S.- JBetranskaitė, X 
Povilionis, . Jf. BraŠkas, X 
Ambrozaitis, 4* WtldąviWs? 
P. KoVa^Hs^ (Xąlrfaįpiėiuėng; fe. 
Lapenas, * J? Andriulaitis,v A 
Bagdonienė, &AStangvįla, J. 
puclis-, J. Bagdonas, -Mon- 
stavičius, J.^Vhsiliaiiskas, J. 
Tamašauskas ir J. Pusčius.

Kiti dėjo po* mažiau.
R.

r r /■

9
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ti . gyviausiomis,
mis 'tarpe' Amerikos lietuvių.

Dabar kreipiuosi į visus OJiio 
valstijos lietuvius darbininkus. 
Alės turime išsijudinti į dides
nį veikimų. Dėlto mums rei- 

> kia sutverti Ohio valstijos L. 
I). S. apskritį. Tuomet mūsų 
veikimas galės padidėti. Pa- 
žvel'gkime j dalykus. Ne visos 
koolnijos turi supratlyvų vei
kėjų, ne visos gali savo jėgo
mis surengti prakalbas, pra
mogas, vakarus ir tt. Jei su
sijungsime, tai matysime sa
vo jėgas ir pagal tai darbuosi
mės. Didesnėsės kolonijos ga
lės patarnauti mažesnėsėms.

Dabar yra LDS. kuopų, ku
rioj veik nieko neveikia. Taip 
yra todėl, kad trūksta pajėgų 
arba drųsos. Jei visi susiriši
me, tai tuomet tų dalykų 
mums nepritrūks. Tuomet ga
lima būtų praplėsti veikimų ir 
len, kur dar kuopų nėra.

Kuopų apskritis reiškia kuo
pų susirišimų. Visos LDS. 
kuopos Ohio valstijoj išrinktų 
delegatus, šie šusirinkę išrink
tu valdvba ir ten delegatai iš- 
>ipasakotų, kokiai kuopai ir 
ko trūksta. Tada valdyba pa
sirūpintų patarnauti toms kuo
poms. *

Čia ąš kreipiuosi į visus su 
paraginimu prie didesnio vei
kimo. Ne vienas pasako, jog 
prigui prie LDS. dėlto, kad 
laikraštį gauti. Tuomi dalykai 
neturi baigtis. Reikia apie sa
vo darbininkiškus reikalus pla
čiau rūpintis ir giliau juosius 

1 nuprasti. Jei patys nesirūpin- 
niekas kitas neaprūpys. 

^rba pradės mus aprūpinėti 
fcūsų neprieteliai prisidengę 

įetelingumo kailiu. O tokie 
eliai baisešni už nepriete- 

Žiūrėkite, bolševikai ru- 
negu teuto- 

Tokie bolševikai landžio- 
mūsų tarpe. Jų gyliai jau 

pasirodė. Neleiskime 
jų nuodingiems gyliams 
i.

ai-gi junglume savo spė- 
kjš. Rašykite žemiau paduotu 

resu apie apskritį. Vi- 
Ibs Ohio Liet. Darb. Sajim- 

go skuopos be atidėliojimo 
teapsvarsto ir atrašo ar prita
ria tverti apskritį, kur pato
giausia suvažiuoti. Pageidau
jama, kad tuose miestukuose, 
kur LDS. kuopų dar nėra, te
gu tuoj susitveria. Jei patys 
negalite arba norite pagalbos, 
lai tuoj rašykite adresu:

A. S. Kulbickas, 
7602 Aberdeen avė. N.

Cleveland. (>hio.

liu
sn Hutai baisesni, 
na

E.

PRANEŠIMAS.
Bioliai ir Seserys Clevelan- 

tliečiai! Šiuomi pranešu, kad 
pas mane galite užsirašyti lai
kraštį “Darbininką” už labai 
mažą kainą, nes aš kaipo šio 
•laikiaščio įgaliotas agentas vi
są >avo nuošimtį (uždarbį) 
jums paaukauju. Naudokitės 
broliai šia proga, nes. aš dėl 
jūsų gerovės savo liuesų laikų 
paaukuoju jums patarnauda
mas.

Nepamirškite su manim ypa- 
tiskai pasiteirauti. •

Galite užsirašyti kožnų die
ną, be skirtumo laiko; nedėlio- 
mis tik po pietų.

Su pagarba visiems gerai 
pažįstamas

Adomas Pogazelskis,
8311 Pulaski Avė. N. E., 

-Cleveland., Ohio.

6ARY, IND.
Kovo 10. d. čia buvo vienoj 

lietuviškoj šeimynoj krikšty
nos. Gerokai ten turėta velnio 
išradimo—svaigalų. Tai su
prantama, jog sunku tikėti 
ramumo ten, kur liejasi velnio 
išradimas.-. Todėl tos krikšty
nos bolševikiškai pasibaigė — 
svečiui susipešė.

veikliausio-

i nuo T. M. 15 kp,
Epo dr-jos,^Sv. Jono dr-jbs; 

Šv. M.. Magdalenos ir S. L. A. 
200 kp. Visu pirmu kalbėjo 
delegatas T. M. Stanislavičius, 
jis kabėjo apie 18 minučių ir 
truiąpai nupiešė svarbesnius 
seimo nuotikius; antras kalbė
jo Šv. Jono dr-jos delegatas. 
Šis kalbėjo dar trumpiau 10 
—13 minučių ir gana aiškiai. 
Trečias kalbėjo S. L. A. dele
gatas, kurs pasirodė tikru mul
kiu. Šis kalbėtojas paaiški
no, kad nereikalinga pasakoti, 
kaip nuvažiavo, kaip iš trauki
nio išlipo ir t. t-, Bet kaip ant 
nelaimes darč visai atbulai 
Papasakojo, kūip kalnierius su
lūžo bevažiojant taip ilgai 
traukiniu net 5 ... .^valandas, 
kaip už kotelį pareikalavo nuo 
$1.00 lig $7.0(T į dienų, paskui, 
kaip be pusryčių ėjo svetainėn, 
kad svetainė turėjo dvejas du
ris, (kiek langų nepasakė, o 
juk ir tas labai svarbu) jp taip 
viską su atvda išskaitliavęs, 
pasisakė, kad jis, esųs katali
kas, bet pats protestavęs prieš 
maldą seime. Jam kalbant 
suprantama, atsibodo klausy
tojams iki gyvam kaului, klau
sytis tokių niekų ir keletas 
“burčidami” apleido svietai- 
nę, o šis kalbėjo valandų ir 12 
minučių. Ketvirtas kalbėjo 
vietinis klebonas kun. Ambro
zaitis. Kadangi visi kalbėjo 
tik apie seimų, tai ir kalbos bu
vo bemaž vienodos. Dar prieš 
kalbėsiant kun. Ambrozaičiui, 
pirm, prašė aukuoti, sako, pa
dengus mažas lėšas, likę pini
gai bus pasiųsta į fondų, į ku
rį didžiuma nubalsuos. Perė
jus kolektai pasirodė, kad pi
nigų surinkta tik apie $8.00, 
tada vedėjas p. Vaičiūnas, pra
dėjo sakyti, kad girdi, gėda 
tiek aukauti ir pasakė, kad ne- 
kurie “sportai“ aukavę tik po 
penktuką, tai Vaičiūno išsita
rimas nekuriems baisiai nepa
tiko. Kun. prašo aukauti dau
giau. eina kolekta išnaujo. Tuo 
tarpu prašo balso 8LA. kp. de
legatas ir sako verčiate po ne
valė aukauti, išnaudojate ir 
tt. Taip bevarvaliuodamas su
erzino kitus, kilo netvarka ir 
žmonės išsiskirstė.

Matytis dar toli atsiliko 
Binghamtono lietuviai nuo ki
tų miestų lietuviu. Bet čia ne
trūksta ir gana apšviestų ir 
rimtų veikėjų. Tai-gi čia yra 
pasarga rengėjams ir vakarų 
vedėjams, kad su tokiais, kaip 
SLA. kp. delegatais ir “kalbė
tojais“ kitaip apsieitų ir nors 
nekarštoje dienoje, bet dtel to
kių karštuolių, turėti nemažą 
gabalą ledo dėl visako ir atėjus 
reikalui būtų galima atšaldyti 
karštį.

Lakštutė.

GRAND RAPIDS, MICH.

Geras sumanymas.

Pas* .mus yra dr-ja vardu 
Šv. Juozapo. Užsilaiko gry
nai rubežiuosų katalikiško ti
kėjimo. Todėl yra ir tvarka 
joje gera. Kovo 1Q d. ši dr-ja 
laikė savo mėnesinį susirinki
mų. Kaip tik tai ir buvo Šv. 
Juozapo diena. Pabaigoj 
.Juozapas Margelis prisiminė 
apie reikalingumų šelpti Lie
tuvi). Visi pritarė aukoms, 
dr-ja aukavo $5.00. J. And- 
riuška $1.20, M. Ališauskas 
50 c, D. Bizauskas 50 c S. 
Šuika 50 c. Kiti dėjo po ma
žiau. Tš viso surinkta $10.90 
pinigai tuojaus yra perduoti 
vietos T. F. iždininkui po. J. 
Barščiu i.

v •

L0WIU,MA88.

J Kovo 24- cL pobažnytinje kiiriė • vaikščioję
svėtaibej6 * ’pjųkalbos?'
P. A. Grigaitis Lawrence, 
Ma^s; pėtskaite Dietuvių ISei- 

■ino rezoliucijas ir puikiai pa
kalbėjo apie gešaa’ organizaci
jas ir nurodė niėkšiškuihų lie
tuviškų socijalistfi —- bolševi
kų ir t. t. P-lė Antanina Si
daravičių te iš Lawrenca, Mass. 
dailiai išreiškė entuzijazmų ir 
įspūdžius Lietuvių Seimo ir 
širdingai pakalbėjo moterims 
ir merginoms, iŠrbdinedama ta
kus, kuriais Lietuvaitės gali 
susilyginti su aukščiau išlavin
ti) tautų moterims ir tapti ver
toms įgauti lygybę. Taip-gi 
pajudino skausmingų žaizdų 
Lovvell’o Lietuvių kolionijos— 
girtuokliavimą*moterų ir vyri). 
Klausytojų buvo suvirs 400 
Su entuzijazmų išklausė pra
kalbų. • Surinkta $7.16 dėl 
nukentėjusių nuo. karės lietu
vių. Nusiųsta Tautos Fondui 
per “Darbininkų.“ Taip-gi 
parduota per pasidarbavimų 
p-lės Julijos Bujūtės ir p-lės 
Jadvygos Kvietkauskaitės už 
$10.30 lietuviškų ženklelių. Pa
baigoje visi sudainavo Tautos 
Hymnų, “Lietuva Tėvynė mū
sų.“— Kurs ar ne tik pirmų 
sykį taip širdingai išplaukė iš 
šios kolionijos tarpo.

Bijūnėlis.

CAMP DIX, N. J.

• Šio lagerio lietuviai apvaik
ščiojo Lietuvių Tautinę Šven- 

Pasitaikė labai blogas 
bet i susirinkimų, kurs 
Y. M. C. A. salėj, suėjo 

kareivių. Visų ūpas 
pakilęs. Užsiminta a-

tv
oras, 
buvo 
daug 
buvo
pie delegato siuntimų į Seimų. 
Pasirodė, kad negalima. Tai 
nutarta siųsti telegrama, iš-j 
reiškent troškimų, kad įvyktų 
sutarimas veikime tautos rei
kaluose. •

Paskui buvo aukų rinki
mas. Aukavo šie:
A. Strazdas $3.50. J. Jinke- 
vičius $2.00. Po $1 ..00 R oži
ui i s, B. Naumana?, N. Vaš
kevičius ir P. Cipliauskas. J. 
Petraška 50 c. Viso labo $10.00 
Vienbalsiai nutarta pasiųsti 
L. Kareivių dr-jai ir kad toji 
dr-ja perduotų Tautos Fondui. 
Visi šitie kareiviui nutarė kas 
mėnuo mokėti po $1.00. Mes 
tikimės, kad ir kiti kareiviai 
pritars mūsų darbui.

A. Strazdas gavo nuo ka
reivių globojimo dr-jos daug 
knygo iš So. Bostono. Kny
gos priduotos į dr-jų Y. M. C. 
A. tai kareiviai visi sustoję . 
ištarė širdingų ačių už knygas 
ir prašo visuomenės 
mūsų neužmiršti, 
yra gerai sudėtos, 
tas gali skaityti.

Kareivis A. S.

• v

ir toliaus 
Knygos 

Kas nori

sky-

NEWARK, N. J.

(Susirinkimas).
Tautos Fondo 1-mas 

rius laikys savo mėnesinį su
sirinkimų 31 d. kovo š. m. 
4 vai. po pietų Šv. Jurgio dir- 
jos salėje 180-2, New York 
Avė. Newark N. J. Yisi 

>riai nuŠirdžiai kviečiami į 
nėtų susirinkimų, išgirsti 
portus Seimo.

Pirm. Kaz. Vaškevičius 
Rast. Jonas J. Liudvinaitis.

na- 
mi- 
ra-
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GARY, IND.

Lietuvių čia pusėtinai yra.. 
Išrišo rodos keturios yra dr- 
jos ir tos darbuojasi kartu su 
parapija. Klebonauja čia kun. 
Pr. Rusis.» Yra ir Vyčių kuo
pa. Toji kuopa, iš jaunimo su
sidedamą, yra veikli. Pri- 
gelbstint klebonui ir uoliam 
vargonininkui A. • Šlapeliui 
kuopa daug pasidarbuoja, su
rengia pramogas. Parapijinis 
.choras susideda iš pulkelio 
vaikinų ir mergini^ ir lavinasi: 
giesmėse ir dainose. Tik trys 
mėnesiai, *kai choras gyvuoja. 
Parapija susitvėrė 1917, o da
bar jau susilaukėme savo baž
nytėlės. Iš to mes katalikai 
turime džiaugsmo. '

1
nes, būtume amžini prūsų .ver
gai, o laikui bėgant būtų visai 
užslopinta ir mūsų kalba.

Lietuvai gręsia mirtis. 
Skaudi ir sunki buvo Rusijos 
carizmo meškos letena, šimtų 
kartu skaudesnis būtų vokie
čių junkerių batas. Patekus 
pilnai Viliaus valdžiai, mes 
lietuviai- jie tik kų nieko nelai
mėtume iš.karės,; bet mūsų tau
tos gyvybei būtų didžiausias 
pavojus.

* Kas gi padarė, kad vokie
čiai žadėję Lietuvai laisvę ir 
nepriklausomybę, taip ūmai 
permainė savo nusprendimus 
ir daro Lietuvų prūsų kara
liaus Viliaus verge? ,

Priežasčių yra daug. Svar
besniųjų priežasčių tarpe rei
kia paskaityti ir pačių lietu
vių, ypačiai Rusijoš lietuvių, 
nesutarimų dėl Lietuvos atei
ties likimo. Vokiečiai atsi
dėję) sekė, kų patys lietuviai 
mano, ko jie nori. Kada so
cialistai suskaldė mūsų Seimų, 
sušauktų Petrapilyje gegužės 
mėn. 27 d., kada tokiu būdu pa
čių lietuvių tarpe pasirodė svy
ravimas, vokiečiai be abejoji
mo. pasistengė tatai naudoti. 
Jeigu Seimo metu mūsų socia
listai nematė savo pragaištin
go darbo vaisių, tai dabar aiš
kiausia reiškiasi. Socialistai 
ardydami Seimų, eidami prieš 
Lietuvos nepriklausomybę, pa
darė mūsų tautai mirtinų žaiz
dą, kurios pavojus jau dabar 
matyti.

Bet visų didžiausia priežas
tis, kodėl vokiečiai taip ūmai 
pakeitė savo sumanymus dėl 
paimtosios Lietuvos, tai jų ne
paprasti laimėjimai Rusijos ir 
Italijos frontuose. Paėmę 
Rvgų, Kurš^, Eželio ir Dago 
salas, matydami, pilną suirimą 
visoje Rusijos valstybėje ir ga
lutinai sutvirtinę paimtas že
mes, vokiečiai “pradėjo kitų 
kalbų kalbėti. Atbudo senoji 
krv žei v ių—pr i spali dejų d vas i a 
ir stačiai stengiasi pagriebti 
mūši) šalį ir suspausti mūsų 
tautų savo ginkluotoje kum
ščioję. Vokiečiai pasiryžę tai 
padaryti, kas nepavyko jų bo
čiams, senovės Lietuvos spau- 
dėjams kryžeiviams.

Lietuvai gręsia pavojus, di
delis pavojus. Iš to pavojaus 
gali išgelbėti tiktai pakrypi- 

Juk ir Rusijos mas karės į kitą pusę. Karės 
laimė svyruoja. Šiuo tarpu 
vokiečiai su austrais skaito sa
ve pergalėtojais, dėlto ir nori 
pasidalinti paimtąsias žemes, 
kaipo karės grobį. Austrija 
nori paimti sau Lenkiją, o Vo
kietija, arba tikriau sakant 
prūsai, kryžeivių ainiai, nori 
pagrėbti Lietuvų ir Kuršų. 
Viskas dabar priklausys toli
mesnės karės laimės pasvyri- 
mui. Matant tokį pavojų Lie
tuvai ir mums patiems lietu
viams reikia juo labiau, metus 
ginčus, įtempti visas jėgas, pa
šalinti gFęsiančių nelaimę ir iš
kovoti Lietuvai nepriklauso
mybę.

■ (“Vadas)

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖ IR VOKIETIJA.
Atėjo iŠ užsienio žinių, jog 

vokiečiai norį pagriebti Lietu- 
vų sau, neduodami jai nepri
klausomybės.

Spaliij mėnesio 24 d. buvo 
Berlyne vyriausios tarybos po
sėdis, kame dalyvavo ne tiktai 
Vokietijos,-bet ir Austrijos mi- 
nisteriai. Per tų posėdį būk 
galutinai sutarę, kas padaryti 
su vokiečių paimtomis že
mėmis.

Einant tuo nusprendimu 
Lietuva paskelbiama Didžiąją 
Kunigaikštyste, kurios kuni
gaikščiu (karaliumi) bus Vo
kietijos imperatorius Vilius; 
Kuršas gi virsta gercogija, val
dant karaliui Viliui.

, Taip nutarė vokiečiai pa
daryti, arba geriau sakant, 
taip jie nori, kad būtų su Lie
tuva padaryta. Kokis būtų 
tuomet Lietuvos padėjimas ? 

Vokietija kaip žinome, su
sideda iš atskirų kraštų. Kiek
vienas kraštas valdosi sky
rium, turi savo karalių ir sei
mų. Visi tie kraštai sudaro 
tam tikrų sąjungų. Vyriau- 

' šia visos Vokietijos reikalams 
rišti įstaiga yra visos valsty
bės parlamentas, reichstagu 
vadinamas.' Visos Vokietijos 
imperatorium skaitosi prūsi) 
karalius Vilius.

Skaitant vyriausios tarybos 
nusprendimų iškarto gali rody
tis, kad Lietuva turės lygias 
teises su kitais Vokietijos są
jungoje esančiais kraštais. 
Kai-kurie žmonės politikoje 
nusimanų ir seniau sakydavo, 
kad atkirtus Lietuvą nuo Ru
sijos, Lietuva gali būti arba 
visai neprildausoma arba įeiti i 
į Vokietijų, sudarančių valsty- i 
bių sųjungų, turėdama lygias i 
teises su kitais kraštais, kaip 
Bavarija ar Saksonija.

Buvo manoma, kali Vokie
tiją .sudarant}^ kraštai nė ne
leis vieniems prūsams pagrieb
ti Lietuvų iš baimės, kad ši 
perdaug nesustiprėtų ir kad 
paskui įsigalėjus nėsiaurintų 
kitų kraštų teisių.

Bet virsta kitaip. Prūsai 
kaip tik nori vieni sau pagrieb
ti Lietuvų ir Kuršų. Tegul 
liks vardai “Lietuvos Kuni
gaikštystė“ ir “Kūršo Gerco- 
gystė.“ Tie vardai bus tik 
tušti žodžiai, 
caras savo manifestuose visuo
met vadinosi didžiuoju Lietu
vos kunigaikščiu, nors Lietu
va buvo labiausia slegiama ir 
vergiama.

Lietuvai nenorima duoti 
nepriklausomybės, nenorima 
net įleisti į Vokietijų sudaran“ 
čiij valstybių sąjungų, bet no
rima Lietuvų ūmai pavergti, 
padaryti prūsų provincija.

Jeigu išsipildyti) tasai vy
riausios vokiečių tarybos nu
tarimas, tai Lietuva lieka prū
sų verge. Ji neturės net savo 
atstovų visos Vokietijos reich
stage (parlamente). Ji tik
tai gautų savo vietinę tarybų, 
kuri turėtu teisę, vokiečių va- 
daujama, tvarkyti savo šalies 
reikalus. ,

Atsiminę, kų padarė vokie
čiai, o ypačiai prūsai su paim- ; 
tomis šalimis, žinodami, kaip < 
greitai ir smarkiai sunaikino ; 
ir padarė vokiškais didžiau- < 
sius Mažosios (Prūsų) Lietu- i 
vos ir Lenkijos plotus, lengvai 
suprasime, kas pasidarytų su 
Lietuva, jeigu ji patektų pilnai 
Viliaus valdžiai. Netektume 
tuojau mes savo žemių, neįs
tengtume pakelti savo praiho- $175.00.

i I MP- A. Bagis^ T : J ■■ 
1 Z 242 < Broadwa^ ' 

t So. Boston, Mass.

gjkp, K,'AtSoniųvięia,.
; 54 Aį'tlip^ St.,

r Montello, Mass.
Škp. A. Kavoliausifas,

' -“i 
Norwood, Mass.*

4kp. A. Baronas,-
105 South St., 

• Athbl, Mass.
/ }

5 kp. J. TaųtilaS, 
, 10 Porter St.,.
• Waterbury, Conn.

6kp-K Gelažiutė, 
.41 Capt tol Avė., 
Hartford, Conn.

7 kP- A. Račkauskas,
34 Barclay St., 
AVorcegter, Mass.

8kp. Z. Tamošiunas,
719 Main St., 
Cambridge, Mass.

9 kp. J. Gudiškis,
546 W. 50-th St0 
Ne\v York, N. ¥.

i

10 kp. J- Anumavičius,
77 Gold St., 
Brooklyn, N. Y.

11 kp. P- Montvila,
419 Bodney St., 
Brooklyn, N. Y.

d?

12 kp. K. Dumblis,
3Q Powers St 
Brooklyn, N. Y.

13 kp. J. Grigaitis,
310 Earp Št 
Philadelphia, Pa.

14 kp. A. Kazlauckas, *
85 Prospect St., 

, Newark, N. J.

15 kp. J- Wolikas,
106 Devon Terrace, 

, Kearney, N- J.
18 kp. A. Jokubavičiutė,

389 Madison ^Ave., 
Paterson, N. J.

19 kp. J. Rodis,
719 Ilinkson St., 
Chester, Pa.
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RO0HĘSTER, N. Y.
Parg^žus delegatams iš 

seimo buvo prakalbos kovo 17 
d. vakare. Susirinko nemažas 
skaitlius klausytojų. Kalbėjo 
delegatai. Gerb. kleb. kun. J. 
Kasakaitis pasakė entuzijas- 
tiškai.. Toliau sakė p. Kiekis ir 
p-lė L. Jančaieiutė. Visa pub
lika su didžiu džiaugsimu iš
klausė delegatų primesimu. 
Galop buvo kolekta. Surinko 
?' -1 Koresp,

*»
20 kp. J. Karasauskas, 

2241 Coblenz St., 
Chicago, III.

21 kp. O. Petrauskas, 
Box 52, 
Forest City, Pa.

22 kp. V. Sirka, 
36 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

23 kp. V. Gremba,
842 Lincoln Avė.

. Rockford, III.
24 kp. V. Uždarinis,

6 River St., 
W. Lynn, Mass.

25 kp. A. Stulginskas,
715 W. 19-th PI., 
Chicago, III.

26 kp. 7i. Sabaliauskas,
69 Congress St., 
Rumford, Me.

27 kp. K. Rastauskas,
232 J Slocum St., 
Kingston, Pa.

28 kp. V. Zavorskis,
507 East St., 
New. Ilaven, Conn.

29 kp- K- Kasinskas,
930 IV. 35-th PI., 
Chicago, III.

•
30 kp. Iz. S. Lingis,

859 Hollan St., 
Baltimore, Md.

31 kp. P- Makarevičius,
420 E. South St., 
Wilkes-Barre, Pa.

32 kp. A. Kižis,
357 Baltimore Avė., 
Pittston, Pa.

33 kp. E. Tukaitė,
1495 Hyde Park Avė., 
Hyde Park, Mass.

34 kp. J- Matukaitis,
420 Ilonesdale St., 
Scranton, Pa.

35 kp. K. Pilkauskas,
Box 143,, 
E. Arlington, Vt.

36dkp. B. Matulevičiūtė,
15 Rliode St., 
New Britam, Conn.

•?

37 kp. B. Jakutis,
■ - B os 19 ,
' v . Lewiston, Me. 
sakp/ A. Dūdas, *

• 2059 W. 22-nd St. 
" 'Chicago, Hl.• *.

39'kp. U. Matuzaitė, 
460 Park Avė.,.

i ' Bridgeport, Conn.

42 kp. S. Kapočius,
F. O; Box 272, 
Painesdale, Mich.

43 kp. J. Kontautas,
106 Liberty St., 
Ansonia, Conn.

44 kp. M. B. Juškevičius,
Box 24, 
Poąuonock, Conn.

♦

45 kp. J. Jgnotavičius,
22 Dixon St.,? 
Duryea, Pa.

46 kp. J. Jokūbaitis,
. Bbx 587, Churcli St., 

Eylion, Pa.
47 kp. J. Blažaitis,

2322 Fifth Avė., 
Pittsburgh, Pa.

48 kp. Z. Martinkaitė,
4430 Hermitage Avė., 
Chicago,'III,

49 kp. A. Jakavičiutė,
'1310 48-th Avė., 
Cicero, III.

50 kp. B. Stumbras;
Box 246, 
Collinsville, UI.

51 kp. A. S. Kulbickas,
7602 Aberdeen Avė. 
N. E. Cleveland, Ohio.

52 kp. S. Žiedelis,
15 Lowell St., 
Middleboro, Mass.

53 kp. J. Grebliunas,
315 Fourtli Avė., 
Homestead, Pa.

54 kp. O. Alenskiutč,
25 Knighton Avė., 

j So. Manchester, Conn. *
55 kp. K. Vasieta,

301 Stato St., 
DuBois, Pa.

56 kp. J. Palaima,
30 Iloughton St., 
Hudson, Mass.

57 kp. S. Žilins,
4436 S. Fairfield Avė. 
Chicago, III.

58 kp. A. Jonča,
Box 569, 
Molrose Park, III.

59 kp. J. Pauža,
Box 497, 
Steger, III.

60 kp. S. Kačinskaitė,

J

*

10626 Elbrooke Avė., 
Pullman Sta.
Chicago, 111.

61 kp. S. Žilius,
4436 S. Fairfield Avė., 
Chicago, III.

62 kp. J. Aust re virius,
1414 N e\v York Avė 
Sheboygan, AVis.

63 kp. J. Kesminas,
735 Center St.,. 
Karine, AVis.

64 kp. V. Puišis,
732 Rliode Avė., 
Akron, Ohio.

65 kp. O. Bugailaitė,
24 Howard St., 
Nasliua, N. H.

66 kp. A. Jankauckas,
622 Tingel Avė., 
Youngston, Ohio.

67 kp. K. Marinkevičius,
288-290 Sheridah avė., 
Albany, N. Y.

t

68 kp. B. Jesiūnas,
117 Curtis St., 
Naugatuck, Conn.

69 kp. J. Ambrozaitis,
1042 Leo St., 
Davton, Ohio.
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TAUPYK PINIGUS PIRK
DAMAS WAR SAVING 
STAMPS. JŲ GALIMA 
GAUTI “DARBININKE” IR 
KITUR. J

f V'
4*

Aukokite i Tautos 
Fondą.

■ > 
, J ,
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Baltutis.
■Jt

Kur.Svečias.

1

k?
»TS

-r>*

Y .i 7 </•

**T,<?*/
‘V - J**-

* t r- '
. <1

' - -
. ■ - ■

‘ •>'
i 1



F

r

t

4

A

F

V

* r*’

s žiluos.
Atitaisymas. Tautos Fondo 

11 skyriaus aukotojų surašė, 
tilpusiame nesenai c- Darbinin
ke” praleista šie vardai: • 
Jonas E. Karosas ...........$4.00'
Antanas Kučinskus ......... 3'.06
Ona Gečienė......................... 4.00

Dar iškreipta buvo vardas p- 
lės Onos Ęagočiutės.
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NUO ADMINISTRACIJOS 
j gerb. “Darbininko” skaity

tojus ir LDSi narius.
Per paskutinius 3 mėnesius 

ir dabar gauname daug nusis
kundimų, kad laikraštis “Dar
bininkas” gaunamas neregule- 
riai. * 1

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

Mes jau kelius sykius aiški
nome laikraštyje ir dabar at
kartosime, kad visi tie, kurie 
negaunate reguleriai laikraščio 
“Darbininko” tuojaus praneš
kite mums savo vardą ir adre
są, o mes tokius skundus ati
duosime krušai (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
imti jo*vardą ir adresą ir tuo- 

. jaus siųsti “Darbininko” Ad
ministracijai.

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

‘ ‘ Darb. ’ ’ Administracija.
-------- -

WASHINGTON DEPOT, 
CONN.

Turiu pranešti, jog Wash- 
hingtono depot lietuviai pra
dėjo atbusti ir ėmės darbo. 
Buvo- draugiškas suėjimas ko
vo 17 d. Buvo kalbėta apie 
lietuvių organizacijas. Taigi j [ūc 
pirmiausia buvo paimta S. L. 
R. K. A. ir tuojaus susirašėme 
6 nariai. Taipgi mes tikimės 
turėti ir daugiau, manome su
daryti kuopą S. L. R. K. A. 
Linksma kad mes čionai? tu
rėsime nors vieną organizaciją. 
Aš buvau labai įsigilinęs į 
įvairias organizacijas Chicago, 

. 111. taigi aš ir čionai nesigailė
siu pasidarbuoti. Aš tūrių 
kriaučių šapą, tai pas mane 
daugiausia atsilanko mūsų bro
liai lietuviai ir lietuvės. "

Povilas Krikščiūnas
Box 166 

Washington (Depot), Conn.
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dakbininkab
L. D. B. CB1CTEO VALDYBA. 
Dvariškai vadovai: — . -

,Kun. F, Kemttis, 
,3230 Auburn*Ave.} 

Chicago, BĮ

6; BOSTONOių APIELINKIV LIETUVIŠKŲ 
’ ' * DRAUGIJŲ DOMAI, v • \ « \

Balandžio 6 dienų š. Bostone rengiama milžiniška Li
berty Loan (Laisves Paskolos) paroda, kurioje dalyvaus vist ■ 
tautų Žmones. Lietuviaiiis nereikėtų atsilikti, bet sykiu si 
kitais pasitodyti lojališkais šiai -šaliai ir paremti kiekvieni 
Suv. Valstijų valdžios naudingų žygį.*' Todėl iškviečiama šiuo- 
mi visos lietuviškos draugijos prisidetiprie “Liberty; Loan’ 
parodos. Būtų gerai, kąd draugijos parodoje galėtų dalyvau
ti “in čorpore.” Tam tikslui reikėtų sušaukti ekstra susirin
kimus ir nutarti prie parodos prisidėti. Mažiausia į. parodų 
išstatyti reikėtų, 1000 lietuvių (vyrų Ir moterų). ’

Parodos reikalų sutvarkymui utaminke, balandžio (April) 
2 dieną. Šv. ^etro parapijos svetainėje šaukiamas visų noriu-, 
čiųjų dalyvauti parodoje susirinkimas.

Malonėkite visi susirinkti 7:30 vai. vakare į paskirtų vie
ta ir ten bus nudaryta lietuviško parodos skyriaus plianas, iš-tą ir ten bus sudaryta lietuviško parodos skyriaus plianas, 
rinkta viršininkai ir apkalbėta kiti dalykai.'

“Darbininko” knygyne galima gauti įvairių 
rašomų daiktų, maldaknygių, rožančių, škaplierių, 
medalikėlių ir tt. Prašome užeiti, arba siųskite už
sakymus laiškais.

Dabar laikas pirkti

Lietuvių Darbininkų Ka
lendoriu 1918 m.

KAINA 25 CENTAI. 
“DARBININKO” KNYGYNE,

242 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

%

DIDELE SVARBA!
|| KURIE. IKI ŠIO LAIKO .NEAPLAIKĖ “QUES- 
gc TIONATRE” nesėdėkite sudėję rahkas, pakol “dėdė” 

pakvies jus, BET EIKITE Į LOCAL BOARD kuriame 
E5 registravotės ir reikalaukite, kad dėl pripildymo, jums 
(ūe išduotų, nes jeigu jūs patys to nedarysite, apie jus 
Ee kitas nepasirūpins.

! NOTARAS IR TAIKOS TEISĖJAS
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NEW HAVEN, CONN.
Kovo 24 d. š. m. 7 vai. vak. 

buvo viešas katalikų susirinki
mas bažnytinėj Salėj, 
nių buvo geras būrelis.
kun. V. P. Karkauskas atida
rydamas susirinkimą trumpai 
pabriežė apie buvusį L. Visuo
tiną Seimą 13—14 kovo š. m. 
New York’e, Publikai paaiš
kino apie visus dalykus, kurios 
tik patyręs buvo Seime. Ant
ras kalbėjo Jonas T. Kazlaus
kas, kaipo delegatas dalyvavęs 
Seime. Trecias Juozas J. Ma- 
čiulaitis, ketvirtas M. Dzikas. 
Visi aiškino apie įspūdžius bu
vusio Visuotino Amer. L. Sei
mo. Dar ir V. Zavarskas bu
vo perstatytas kalbėti. Ka
dangi jau pirmi keturi delega
tai daug ką apie Seimą paaiš
kino, tai pastarasai mažai ką 
ir aiškino. Tiktai pabriežū 
tą, kad* laisvamaniškas -veiki
mas Dr. Jorio. Šliupo parodė 
bankrutą. Tik katalikams 
rėkia tvirtai laikytis vienybė
je, o viskas bus gerai.

Po tam buvo nutarta sut
verti vietinį informacijos biu
rą, kuris informuotų apie Lie
tuvą ir Lietuvius svetimtau- 

- čius per anglišką spaudą, tap- 
gi ir parašyti žinutes į lietuviš
kus laikraščius, ką tokio nu- 
veikėni Now llaven’o lietuviai 
katalikai dėl Lietuvos labo.

J komisiją išrinkta sekanti 
asmenis,.! o na « T. Kazlauskas. 
Juozas J. Mačiulaitis, Myko
lam Dzikas, Kazys Šidlauskas 
ir1 Antanas Tliržis. Visas ži
nias garnys “Darbininkę” ir 
angliškame “Times Leader.” 
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Visais reikalais kreipkitės pas mane, kiekvienam 
suteiksiu brolišką patarimą. ,

Ban. Juozas Kowaliauskas,
111 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Teatras ir Koncertas
Rengia

LIETUVOS VYČIŲ 17 KUOPA 

ŠV. PETRO PARAPIJOS NAUDAI 

Kovo — March 31 d., 1918
Velykų pirmos dienos vakare

PUIKIAUSI ĮVAIRUMŲ VAKARĄ 

ŠV. PETRO PARAPIJOS SVETAINĖJE, 
W. Fifth Street, South Boston, Mass.

m

Vakaro programas susidės iš teatro ir koncerto; 
bus taip-gi dainų, monologų, dijalogų, drilių, de- 
klemacijų, solo it kitų margumynų. Dainuos Šv. 
Petro" Bažnytinis Choras po vadovyste p. M. Kar
bausko.

Į vakarą atsilankys “VELNIAS IŠRADĖJAS.” 
Bus ir VELYKŲ BOBUTĖ su tikrais lietuviškais 

kiaušiniais.

Į šį margumynų vakarą ateikit visi ir pasi- 
džiaugkit puikiausiu programų. Visas pelnas ski
riamas Šv. Petro lietuvių parapijos naudai.

t
ĮŽANGA visiems prieinama.

PRADŽIA 6:00 VAL. VAKARE.

Istoriškai atminčiai
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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.,1 paauksuotus po. 50c. Laikrodėliams kabutes 
an.t šilkinio kaspino po $1.75 ir $2.50. Ant šikšninio kabutės 
po 25c. Pastatyti ant kgmodės kristalinė žvaigždė 3 colių dy
džio su Lietuvišku herbu 75c. Puikus paveikslas rodantis A- 
merikos .lietuvių-vienybę “VARDAN TOS LIETUVOS” 50c.

Viršminėtus daiktus turėtų įgyti žėdnas vienas lietuvis 
ir lietuvaite, kam da neužgeso lietuviška širdis.

Reikalaudami siųskite kartų su orderiu ir pinigus stem- 
pom ar money orderiu.« Jeigu kam netiktų ar nerastų veltu, 
pinigai gražinami.

Taip-pat mes darom visokius draugystėms guzikus, ku- 
kardas, Seliavas, antspaudas ir tt. Kreipkitės šiuo adresu: 

t STROPAS & 00.,

Is-

THrndninlrM!—-

' . J. E; Karosas, -
• ^2’W. Broadvayy 

; . So. Boston, Mass.
Vi^-pirmininkaa  į

M. Mažeika, 
1658 Wabansia Avė., ■ 

Chicago, UI.
RaĮtiniiik&s: —

F. Virak’s,
242 W. Broadvray, 

So. Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas:—‘

A. F. Kneižis,
242 W. Broadivay, 

' So. Boston, Mass. 
Idžininkas: —

P. Gudas, 
242 W. Broadivay, 

So. Boston, Masą.
Iždo globėjai: —

O. MeškauskaitS,
242 W.'Broadway, 

So. Boston, Mass.
P. Geležrute,

41 Capitol Avė., 
Hartford, Conn. 

V. Sereika,
21 James St. 

Nonvood, Mass. 
Literatiška Komisija: 

Kun. F. Kemėšis, 
P. Gudas, 
J. E. Karosas, 
F. Virak’s,

242 W. Broadivay, 
So. Boston, Mass.

*
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Paieškojimai
Jeigu norite surasti savo gi

mines ar pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.”

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

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

Už vieną sykį

j,

> >

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

tris sykius..........$1,00
šešius sykius. .. .$1.75 

Pinigus siųskite iš kalno.
“DARBININKAS,

242 W. Broadvay,
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- 
SURANCE agentas' arba AD
VOKATAS. Apie sąlygas ga
lima sužinoti “Darbininko” 
Administracijoje, 242-244 W. 
Broadivay, So. Boston, Mass.

Paieškau giminių Viktorijos Kigiu- 
tės. Urano ir Onos Bendoraičių. Paei
na Suvalkų gdb., Pilviškių par., Pa
rausių kaimo. Pirmiaus gyveno Det- 
roit, Mich. Taip-pat Juozo Starkevi- 
čiaucs iš I’ančekių kaimo. Kas apie 
juos žinote arba jie patys, atsišauki
te šiuo adresu:

A. POŽĖRA,
1986 W. 15th Avė., Gary, Ind.

Paieškau • giminių Antano Banio, J. 
Banio, M. Banio. Prano Valkausko ir 
jo moteries. Jie gyveno Chicagoje 
1912-13 m. Paeina iš Kauno gub. Mel
džiu jų atsišaukti šiuo adresu:

A. J. ir MONIKA JANUTIS, 
Steuderup Station Horseus, Danmark.

Paieškau motinos Apanavičienės, 
brolio Adomo ir sesers Marcelis Apa
navičių. Visi paeina iš Suvalkų gub., 
Marijampolės pav., Gievaravo valšč., 
Klevinės kaimo. Prašau atsišaukti šiuo 
adresu:

ANTANAS APANAVIČIUS,
54 Allen S t, Bridgeport, Conn.

(North America.)

Paieškau Juozo Samuolio Suvalkų 
gub., Svetošino 
sodžiaus. Jeigu 
te man pranešti 
šiuo adersu:

ANTANAS JAKŠTYS.
2t Congress Avė., VVuterbųry, Conn.

PALENGVINIMAS NUO TA- 
V?3 PATIES. PRIGULI;

'Jei. įsigiliįisi į savo gyveni- 
mį, tai atrasi,. jog pats est kąL 
taš d&aįsėiio prasižengimų 
prM iinkamą. gyvenimą ir tin
kamą maistą ir todėl pats save 
turi kaltinti, jei kenti ’ pilvo 
negales. Įtet taip-gi pats gali 
sau palengvinti. Kraujas, kurs 
yra bendras nešiotojas, priima 
į save tekėjimą" daug'nuodin
gų medžiagų., nuo kurių jis 
turi pasiliuosuoti, o Trįner’s 
American Elixir of Bitter Wi- 
ne yra geriausias pilvo ir vidu
rių valytojas. Užkietėjimas, 
nevirškinimas, galvos skaudė
jimas, megrima, nemiga, ner
viškumas ir kiti pilvo trukdė- 
siai negali atsilaikyti prieš 
Triner’s šaunų vaistą» Kaina 
$1.10 aptiekose. Nuo reuma-. 
tizmo, : neuralgijos, lumbago, 
išsisukimo, išsinarinimo, suti
nimo, suskaudusių raumenų ir 
tt. vartok Triner’s Linimentą. 
Jis greitai ir tikrai prigelbsti. 
Kaina 35c. ir 65c. aptiekose. 
K rasa 45 ir 75c. Josepli Tri- 
ner Co. Chemikai Išdirbėjai. 
1333—1343 So. Ashland Avė., 
Chicago, III.

D. L. K.KEISTUOIODR-JOS 
’ BOSTON, MASS. ‘ ? 

VALbtBOŽ ADRESAI.
. • • . . ♦- .

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

VICE-PIRM.— Pranas Tuleikis, 
139.Bowen St, Sp. Boston, Mass. 

PROT, RAST, r-'Juozapas ViiUuJvičlus, 
376 AV. SecondSt., S; JBoštonfcMaBs.

BAŠT. — St, Noreika,;
79 W, Second St, S. Boston,. Mass. 

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,
171 Flfth Str., So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Justinas Tuleikis,
130 Bowen St, So. Boston, Mass.
D. L, K. Keistučio Dr-ja Bos- 

t«n, Mass. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą: nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietų, 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkit© visi ateiti ir daugiau 
naujų nariu su savim atmesti.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

Pavasariui atėjus.

Copyright 1916 

. Royal Tallori 

. nrago— New York

Bus šilta. Dabar geriausias laikas 
užsisakyti siutus ir pavasarinius plo- 
ščius kuriuos mes pasiuvam puikiai 
sulig vėliausios "block” sistemos kir
pimo. šitaip pasiūti drabužiai geriau
siai tinka kožnam žmogui, žemos 
kainos — darbas gvarantuotas. Taip
gi visokius drabužius išvalom, išprosi- 
nam ir sutaisom .

So. Boston Custom Tailors, 
K. PLIOI’LIS, A. ^SAMOKAITIS SAVININKAI 

278 Broadicay, South Boston, Mass.

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

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

Tel. So. Boaton 270

DR. JOHN MicDONNELL, N. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisskai. 

Ofiso valandos:
Ryt ris iki 9 vai.

Popiety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

DYKAI! DYKAI!
Reikalinga vyrų ir 

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

GLOBĖ BARBĖK SCHOOL 
J. Šmulkštis, 

439 — 3rd Avė., Pittsburgh, Pa.

vnlšrliius. I’raščiunų , 
kas žinote, malonėki- I 
arba pats atsišaukite

Paieškau Antano Stračkničio, Kos- 
tnnto ir Prano Rimkevičių; visi iš 
Pleščių kaimo, Panemunės parapijos. 
Malonėkite atsišaukti šiuo adresu: 

ANTANAS JAKŠTYS, 
Congress Avė., AVaterbury, Conn..21

Paieškau Alekso Petrausko Kauno 
gub., Šiaulių valsčiaus. Jis gyveno 
Rockford, III. Malonėkite Jis pats ar 
kas kitas pranešti, aš turiu svarbų pra
nešimų.
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VIABAS BUSlLASr
B#

f

I SIMON r. PAŪXTI8

LIETUVIS ADVOKATAS
Pateigę* Pen»ilvahijoa ;

provų iteutįii

922 Und Tltle -Buildlng, 
z Broad & Cheetnut St.

BBLL PHONŽ: '
Offlso —‘ Špruco 2290.
Namų Tloga. 4442J. £

1212 W. ERIE AVĖ.
’ PHILADELPHIA, PA, >

. * s
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LIETUVIS fotografas. 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir nusitrauk pusę tuzino 
kablnėt ir gausi .vienų dideli ar
tistiškai padarytų paveikslų visai 
dovanai. '

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

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

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

VIGE-PIRM. — Jonas Galinis,
20 VVlnfield St., So. Boston,^fass.

I PROT. RAST. — Jonas Gllneckis,
282 Silver Str.. So. Boston, Mass.

II PROT. RAŠT. — Marijona Brikaitė,
45 Vale St., So. BOstoti, Alass.

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

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

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

’ Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3 :3Q vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Balandžio 21 d. 
Viršminėtą draugystė yra viena 
iš didžiausių ir teisingiausia aprū
pina savo narius-.

COSMOPOLITAN 
CARMENT 

OORPORATION.
Didžiausia Lietu
vių Korporacija 
Brockton, Mass. į

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

COSMOPOLITAN GARMENT 
OORPORATION, 

95 Spark St., Brockton, Mass. 

f“
■ Dr. Ignotas Stankus ■
■1210 S. BroadSt., Philadelphia, Pa.R

Physician and Surgeon (lietuvis gvd v-Bg
■ tojasir chirurgas pabaigęs IndianoiMBf

Universitetą) Gydo visokias ligas vv ĮHK 
moterių ir vaiku. Daro operacijas, gįį 

91 Ofiso valandos: 9 !t rito. 2 I po p.< t ;-l) 
HB vakaro. N&jelioms: 9-il r<*.o 1 t po piet. Hn

NUSIPIRK MOSTIES.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdirbs 
Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą; mosčia per kelia 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji juos
tis išima pletmus raudonus, juo
dus arba šlakus ir prašalina viso-, 
kius spuogus nuo veido. Pinigus 
gali siųsti ir stampomis.

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

TEL. BACK §AY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiio adyno* G?do vtaokiai Ugrai
1-8 P. M. 7-8 P.M. Priskiria Akintai.

419 Boylston St , Boston, Mass.

PIRMO KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami irpripil- | 
domi visai be skausmo, su B 
geriausiais prietaisais, su 

naują išra imą. |
Visą darbą gvarantuojame. f

DR. W. T.REILL? j
469 Broadway,So. Boston,Mass. | 

PRIE DORCHESTER ST. f
Valandoi 

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

NedSliomlif i 
nuo 10 vai, rrti 
iki 4 vai. vakare-

Dr. Paul J. Jakmauh 1 
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 8 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare

m 609 P.KOADMAY Cor. G ST. SO. BOSTON į l _ -------- ---
i
i?

Tel 602 S. B.

SERGANTI |

VYRAI IR MOTERIS l 
EIKITE PAS MANE! į.

*
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AUŠROS V. M. D. DRAUGYS
TĖS VALDYBOS ADRESAI. 
Pirm. —Jonas P., Andriulūiu- 
na'-j 20 Pine St., Athol, Mass.

Draugystės box 191..........
Vico-pirm. Kapalas Gažunuas 

2.5 I*N«ex St. Athol, Mass. 
Prot. rašt. — Juozas Aidikonis, 

20 Pine Str., Athol, Mass. 
Fin. Rašt. —- Vladas Matulis, 

. 387 South St., Athol, Mass. 
Trecias Rašt. — St. Vidugiris, 

20 Pine St., Athol, Mass. 
20 Pine Sti'., Athol, Mass. 

Kasierius — Petras Pusčius, 
34 Pine St., Athol, Mass.

Kasos globėjai:— 
Antanas Audri liūnas, 

92 Tern St, Athol, Mass.
Jonus Stanis,

.. . >. • r;
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J Su bent kokia ebro.tiška, nervų arba šiaip kokia ilga, 

lauja specialisto patarnavimo.
Y IEŠKOKITE PAGELIOS TEN, KUR GALĖSITE JA 

kelia.

Ofiso
dos:

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 čia gydy-

hington st. 

arti Boyh- 

ton st. ant 

antrų lu-

Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos

Jums išegzamtnavlmas nieko nekafituos.

kurt reika-

SURASTI.

valan-

sitčs. Geras Ir užtikrintas ištyrimai (egzam.) parodys Jums tikrų
V fiziška stovi Ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas ilgei- 
•t* bės Jus nuo kančių ir kitur negero gydymo.

Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— It 
medi kuliški Ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas J 
kas geriausia sergantiems. V

AR JUS KENČIATE. * V
Nuo sllpuų nervų, skaudančio uugarkaullo, užmiršimo, nenor- 

muilo širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti* A 
•jj'h galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo A 

. ♦ sąnarių, ulcerlo, Žaizdų, . kataro, užkimimo gerklės, nuo skaus- .
mų viduriuose arba nugaroj, get*flė« skaudėjimo, apvilktų lieiuvl, j 
konstipuclja. reumutizmo skausmų arba spaugų? Šių ir daug kitų V 

X ligų, nuo kurtų mutosi pirmus persergėjimas, nustoti sveikatų ir v 
^tvirtumų ant visados. ■
V Aš gydžiau vyrus Ir. moteris per daug metų. Vienas atallanky* A;- 
žarnas pas mane užganėdius Jus tr apie mano gabumus persitikrinsite, A 
♦♦♦kad aš pasiekiu tiek gerų pasekmių j trumpų laikų gydy- I 
J4mo. Afl gydau tik tikrų priežastį ligos ir silpnumai pranyks. Atai- Y 
įminkite, kad pasitarimas yra^abanllutlškai veltui.
$ Ateiktre 'pas mane tuojaus, jeigu Jums reikta gydytis, uivll- ♦ . 

kimus liguv yra pavojingų. Nei vien* liga ne stovi ilgai be veikimo.? - 1 i

Bort
5

♦

Dr J. H. KENEĄLY
673 WA8HINGT0N ST,

► Antros durys nuo Gayety The atn
i m * «
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