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True tmuMlutl<ąn noftfc
master at * Boston, • SKsat pir April, 3, 
1918, ils requfr«| by tlie act «£ Oeu>ber 
C, 1977.

VOKIEČIAI APSIKA- 
' SINĖJA.

Naujausi pranešimai iš karės 
fronto parodo, jog teutonų 
gaujos, kurios, tikėjosi apimti 
talkininkų linijų Picardy pro
vincijoj, Ūabar tik ginasi ir to
li būdami nuo savo tikslo, prie 
kurio briovėsi, dabar su di- 
džiausią paskuba apsikasinėja, 
tikėdamiesi užsilikti ir pasilai
kyti užkariautųsias vietas.

Išrodo, jog jų spėkos taip iš
sekė, jog neįstengia tęsti ofen- 
syvo. Net pačių vokiečių kari
niai pranešimai kalba tik apie 
gynimųsi prieš talkininkų 
kontr-atakas.

ANGLŲ IR FRANCŪZŲ 
LAIMĖJIMAI.

Kaip francūzai, taip ir an
glai įvairiose fronto' dalyse 
■laimėjo. Matyt jie stengėsi iš
lyginti linijų ir prisirengti prie 
kontr-ofensyvo.

Kada ištikro tas kdntr-ofen- 
syvas pradėtas, tai nėra dar 
žinoma. Pradėjimas didelio 
kontr-ofensyvo yra toks daik
tas, kurs reikalauja nemažai 
laiko.

» *
- True translation-filed wlth the post
ai master at- Šoston* Mass. on Aprli 3, 

1918, as reąuired by the act oi October 
6, 1917.

•ATMUŠĖ ATAKĄ.
Paryžius, bal. 2. — Anksti šį 

rytų vokiečių lakūnai bandė 
bombarduoti Paryžių, bet ne
galėjo prasimušti per gynėjus.

------o------
Visi amerikonai laimingai iš- 

suvažiavo į Švediją.

■J .

■J . . ? t
t

SUDEGĖ DIRBTUVĖ.
Toronto, bal. 2. — Šiandie 

sudegė TIiot Jron Work. Nuo 
karės pradžios šitoji kompani
ja veik išimtinai užsiiminėjo 
laivų statymu. Vienas baigia
mas statyti didelis laivas tapo 
išgelbėtas.

Kas do priežastis to gaisro 
nesusekta.. Nuostolių aprokuo- 
jama už $400.000.

SMULKMENOS.
Rutland, Mass. — Susikūlė 

du traukiniu ir du žmonės bu
vo užmušti, o vienas sužeis
tas.

* ------o------
Vokietijos princas Emich 

Ernest,' 22 metų amžiaus, žuvo 
karės lauke. Jis vedė atakon 
grenadierių pulkų.

------o-----
Panedėlyje Bostonan sugrįžo 

28 žvejiniai laivai. Žuvies at
vežė 3.000.000 svarų. Iki šiol

True; translation filed with the po8t- 
inaster at Boston, MaM ‘ on April 3, 
1918, as rftquired by the act of October 

1917* • .
ASTUONI MILIJONAI AME- 

RIKONŲ FRANCIJON.
Washlngton, bal. 2. — Atsto

vas iš Califnmijos Kohn, žy
miausias republikonas atstovų 
buto kariniame komitete, kon
grese pasakė, jog reikia pasis
kubinti su svarstymu reikalų, 
liečiančių karę.

Atstovas Kahn pasakė* jog 
Su v. Valstijos Franci jon turi 
pasiųsti 8.000.000 vyrų.

------ o------
KASDIEN PRANEŠA APIE 

AMERIKOS ŽYGIUS:
New York, — Vokietija kas

dien gauna pranešimus apie 
Amerikos karinius žygius. Pla
ti šnipinėjimo sistema Suv. 
Valstijose turi atvirų kelių sių
sti žinias į Berlinų net per Še
šias geriausio įrengimo bevie
lio telegrafo stotis Meksike.

Apie tai papasakoju Wm. W. 
Canada, kurs buvo per 21 me
ta konsulu mieste Vera Cruz. 
Jis'tik kų sugrįžo iš Meksiko/

tiek atgabenta.
«

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on April 3 
1918, as required by the act of October 
6, 1917.

SPROGO ARMOTA.
Paryžius, bal. 2. — Viena iš 

didžiųjų vokiečių anuotų, bom
bardavusių Paryžių, sprogo už- 
mušdama penkis artileristus. 
Apie tai sužinota nuo nelais- 
vių. Šitas pranešimas oficia
liai paskelbtas.

 I

KETURI ŽUVO RIAUŠĖSE.
Kanadoj mieste Quebec bu

vo didelės riaušės tarp karei
vių ir priešininkų priverstino 
kareiviavimo. 100 žmonių su
areštuota. Riaušės prasidėjo 
panedėlio vakare ir tęsėsi iki 
vidurnakčio. Buvo vartojami, 
kulkosvaidžiai ir revolveriais 
Keturi žmonės buvo užmušti.

Petrapilis, gruodžio 27 d. 
Laivyno ir Armijos salėjo bu- 

. vo didelis koncertas Ateitinin
kų Fondo naudai. Dalyvavo 
pil. Beliurto choras ir artistai 
valstybinio teatro. Tarpe'jų 
buto ir gerb. K. Petrauskas, 
pelno bus apie pusantro tūk
stančio rublių.

armotą.
SOCIJALISTŲ PARTIJA 

SKALDOSI.
Amerikos socijalistų partijoj 

tebeina tųsynės, kilusios dėl 
karės. Amerikai stojus karėn 
socijalistų kongresas St. Louise 
priėmė prieškarines rezoliuci
jas. Dėlto daug socijalistų iš
stojo iš partijos. Agitacija už 
rėmimų karės tarpe socijalistų 
tebvedama. Balandžio 1 d. da
lis socijalistų su Chester M. 
Wright priešakyje apleido par
tijų. Victor L. Bergerį, soci
jalistų vadų, jie pavadino ca
ru. Wright išleido manifestų, 
kur sako, jog iš visų spėkų rei
kia darbuotis, kad. suskaldyti 
prieškarinį socijalizmų Ameri
koje.

SUTAIKĖ.
Per pereitų .^avaitę Darbo 

Departamentas ^vairiose vals
tijose sutaikė 11 ginčų tarp 
darbdavių ir darbininkų. Tas 
palietė 20.000 darbininkų.

GELBSTI GEN. SEMENOVĄ.
Gen. Sėmenov kariauja prieš 

bolševikus Mandžurijoj. Dabar 
jis gavo -nuo japonų, francūzų 
ir anglų arnotų.

DIRBDYS DIDELĘ 
ARMOTĄ.

, Vfcshington. ^Sųv. VaĮstir 
jų ^ŠElų^žanovšįb "kėletčPmėM^ 
nėšių bandymų padavė laivyno 
sekretoriui Daniels pienų nau
jos toli nešančios anuotos, tur
būt panašios į tų, kuria bom
barduoja vokiečiai Paryžių.

X

SKAUDI BAUSMĖ.
Washingtone svarstoma bi- 

lius, kuriuo būtų baudžiami 
nelojališkieji asmenys. Projek
tuojama, kad tas “kurs tik žo
džiu, darbu arba prielankumu 
palaikys Vokietijos pusę arba 
jos draugų šioje karėje arba žo
džiu bei veikimu priešinsis ta
me Suvienytoms Valstijoms,” 
bus baudžiamas ant $10.000 ir 
20 įlietų kalėjimo.

PRASIDĖJO INDUSTRIA- 
LISTŲ BYLA.

Chicagoj prasidėjo indius- 
trialistų vadų ir organizatorių 
bylos nagrinėjimas. Jie kalti
nami suokalbyje krikdyti pra
monę ir trukdyti karės vedi
mų. Jų išviso yra 100 su vir
šum. Nei vienas jų bylos pra
džioj neprisipažino prie kaltės.

UŽ KIEK IŠPARDUOTA 
KARĖS STAMPIŲ.

Karės taupymo stampės par
davinėjamos buvo .per keturis 
mėnesius. Išviso per tų laikų 
parduota už $150.000.000. Per 
kovo mėnesį parduota už $54.- 
000.000.

Tme traū8l*ion>fned with the >08t> j- True translation filed wlth jthc post- 
. . ~ mastei’ at Boston, Ma?s. on April 3,

1918, as ifeąūired. by the act of October. 
8* 1917.
SUTARTIS TARP RUSIJOS 

IR RUMUNUOS.
♦ Sutarties darymas tarp Ru
munijos ir Rusijos jau pasi
baigė. Sutartą, jog Rumuni
ja tuoj atitrauks savo kariuo
menę iš strategiškų punktų ties 
Dunojaus galu ir dviejų mėne- 
rių^begyje pasitrauks iš Besa
rabijos'. Visos apleistosios vie
tos tuoj bus užimtos rusų ka
riuomenės. Po dviejų mėne
sių Besarabijoj dar bus palik
tu 10.000 Ritmunijos kareivių 
saugoti geležinkelių stotis* Po
licijos pareigas pildys milicija 
iš vietinių gyventojų.

Rumunai, laikomieji Rusijos 
nelaisviai bus paleisti, o rusų 
revoliucijonjškieji kareiviai 
bus paliuosuoti Rumunijoj. 
Rumunija pasižada neiti prieš 
Rusijos respublikoniškų fede- 
racijųj taip-gi pasižada prigel- 
bėti federacijai, jei kita vals
tybė kų panašaus darytų.

Rusija pažada Rumunijai 
perviršį javų iš Besarabijos po 
to, kai vietos gyventojai ir 
kariuomenė bus aprūpinta. Dėl 
rumunų gero Rusija atstatys 
talkininkų įsteigtus maitinimo 
punktus. ; .. .

' - -t: - . * *4* *•’- *

INDIANA §AUSA.
Indianopolis, Ind. bal. 2. — 

Šį vakarų nuo vidurnakčio In
dianos valstija stojo sausa nuo 
krašto iki krašto. Tų valandų 
inėjo galėjo, įstatymas, drau-, 
džiantis dirbti, pardavinėti ir 
įgabenti svaigalus. Valia var
toti vyno sakramentaliams rei
kalams ir alkoholio medicinos 
reikalams.

iRaRter at Bcfcton, Mass. on A)pril 3, 
1018, as recuiied*by the act of October 
6į 1917 ■ ■ f■ • ' ■'•''••■i'-

PADVIGUBINS ŠAUKIMĄ 
SEKANČIAME DRAFTE.

Pašauki 1.600.0ęo Vyrų.
Wašhiilg|ton, bal. 2. — Kari

niai espertai šiandien pasakė, 
jog sentis jšaukimas į kariuo- 
men| bu&djMgubas, nes prie to 
verčia dabartinis kilęs didelis 
reikalas kąreivių Europoj.

Iš pradžios įuvo pienuota 
paimti sekančiame, drafte 800.- 
000 vyrų. ĮJei tas skaičius bus 
padvigubintas tai bus paimta 
1.600.000. f

Kad tų padvigubintų skaičių 
gauti, . tai' iš kiekvienos apy
gardos reikės imti dvigubų 
skaičių, apie kurį nesenai iš
leido Proyost Marškai General 
ČrowderfJ-

Tas dvigubas reikalavimas 
gali tų padaryti kad pirmosiom 
Idesos vyrų neužteks ir reikės 
imti iš kĮtų klesų. Gali būt, 
kad baianidžio, gegužio ir bir
želio dalį/jau bus padvigu
bintos. i • •

Talkininkai atsišaukė sku-, 
biai gabenti sustiprinimus. Tai 
karinis departamentas išlei- 
dinėjo įsa^gįnus paskubinti ga
benimų roįkalingos kariuome- 
ėsjagr■____
Visi, galimieji panaudoti lai? 

vai bus sunaudoti ir bus daro
mi visokie kitokie palengvini
mai greitam kariuomenės ga
benimui. Yra tikima, jog vis 
didesnis kareivių reikalavimas 
ūmu laiku aptuštys visus šioje 
šalyje lagerius. Papildymui tų 
vietų karės departamentas tu
rės žymiai padidinti šaukimų 
armijon.

KAIP PRIEŠ 400 METŲ.

Socijalistiška “Pažanga.”
Prie kokias pažangos socija- 

lizmas privedė Rusijų parodo 
rusų dienraščio “Rieč” apra- 
šimėlis; rašoma:

Viskas iš naujos žmogaus ci
vilio gyvenimo tvarkos prany
ko. Nėra teismo įstaigų, nė
ra teisių (įstatų), nėra ypatiš- 
ko saugumo, nėra geležinke
lių. Jeigu drįsti išeiti iš savo 
kambario ant gatvių kada tai 
pasipūtusios sostainės (Petro
grado) Rusijos, ypač pritemus, 
išsistatai ant pavojaus žuvimo 
nuo kieno nors paleistos kul
kos (šaudo kas nori ir kur no
ri, o kulkos ir-£i laksto sau 
kur nori — Red); arba/praei- 
vis gali tave apiplėšti. Ir-gi ne
gali užsitikrinti, kad rvt-poryt 
nemirsi iš bado. Kalėjimai pri
pildyti. Kasdien girdi apie 
naujus sauvališkus suareštavi
mus (suėmimus). “Revoliuci
jos Tribunolas” teisia taip, 
kaip būdavo teisiama šešiolik
tame šimtmetyje (prieš 400 me
tų) ; ir teisybės tėra teisme tiek 
pat. Ir rodos, apsirinkame, 
meluojame begėdiškai tvirtin
dami, kad. dabar dvidešimtus 
šimtmetis, ne šešioliktas tik. * ’

Štai “socijalistų” pagirtoji 
“pažanga”; atbulyn ant. 400 
metų*' Kitas rusų rašytojas is- 
sireiškia: ‘fIšrodo,xkad gyve
name tarp' laukinių zalusų ar 
indijonų, ne tarp kultūringų 
rašų*,*. ” Ištikto, nors Savotiš
kus, vis-gi tos tautos laukinės 
įstatus pildydavo,. kas .dabar 
Rusijoj nedaroma.

(“Išeivių Draugas”)

MIL2INIŽK0S PRAKALBOS 
ir 

MASS-MITINGAS 
KETVERGE, 

Balandžio-April 4 dienų 
Šv*. Petro Parapijos 

svetainėje, 
Apokūojama, jog toje vata--Str-> Sa Bostoa> “®sa- 

tijoje 3.400 aaliūnų užsidarė. Į ^.us nepaprastos prakalbos, 
w > ■« _ « • . • ’ VAUfYinivinc* /4/vI T T.Ann
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laimėjimas.
LAIMĖJO DEMOKRATAS.
\ HartfOrd, CL — Majoras 

Frank A. Hagarty, republiko- 
nas, pralaimėjo rinkimus. Ma
joru išrinktas R. J. Kinsella, 
demokratas.

CHICAGOJ SOCIJALISTAI 
SUPLIEKTI.

Chicagoj buvo aldermanų 
rinkimai ir vieno kongresma- 
no. Kongresmanu išrinktas 
John W. Rainey, demokratas. 
Prieš jį buvo C. W. Christop- 
her, republikonas ir K. P. Gu- 
gis (lietuvis) socijalistas.

Į aldermanus socijalistai tu
rėjo 33 kandidatus. Visi pasek
mingai pralaimėjo. Bet du se
niau buvusieji socijalistai al- 
dermonai užsiliko.

LAIŠKUS GABENS 
ORLAIVIU.

Tarp Chieagos ir St. Louis 
ketinama įsteigti gabenimų 
krasos siuntinių orlaiviu. Tas 
netrukus būsiu įvykdinta.

M

4,
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Taip-gi užsidarė 30 bravorų ir 
15 distilernių.

Indianoj žmonės per metus 
pragerdavo $25.000.000.

PROHIBICIJOS BILIŲ 
PERLEIDO.

Massachusettso senatas utan> 
ninke perleido prohibicijos, bį- 
lių. Už balsavo 27 prieš 12. 
Rrohibicijonistų džiaugsmas 
buvo didelis. Daugelyje pro- 
testoniškų bažnyčių tuoj imta 
varpais skambinti. Tų Dilių 
nesenai buvo, perleidęs Mass. 
valstijos atstovų butas. »

Iš viso valstijų yra 48. Iš 
jų trys ketvirdalės turi nubal
suoti, , kad įvesti priverstinų 
blaivybę, tai yra 36 valstijos 
turi stoti už blaivybę. Išrodo, 
jogr galų galę prohibicija, lai- 
inėš. ’ '• ' .■ • ■ ' '

4

RINKIMAI WISCONSINE.
Milvraukee, Wis. — Senato

riaus rinkimo pasekmės dar 
galutinai nežinomos, bet tiki
masi, kad Irvine Lenroot, re- 
publikonų kandidatas pateks į 
Su v. Valstijų, kandidatų. Prieš 
jį stovi dar Joseph E. Davies, 
demokratų kandidatas ir Rer- 
ger, socijalistų kandidatas. 
Kadangi toje valstijoje daug 
vokiečių, o Berger varosi prie 
to, kad Amerika turi pasi
traukti iš karės, tai ir jis gavo 
nemažai balsų — vokiečiai 
balsuoja už bile kų, kurs tik 
priešingas karei prieš Vokieti
ją

Milwaukėes majoru liko tas 
pat Daniel W. Hoan, socijalis
tas. Tikrų žinių dar nėra, bęj; 
taip spėjama.

Popiežius pasiuntė protestų į 
Berlinų už bombardavimų Pa
ryžiaus, kur bažnyčioje buvo 
užmušta daug žmonių laike 
bombardavimo.

rengiamos dėl Liberty Loan 
parodos, kuri įvyks subatoj, 
balandžio ,6 dienų.

ATEIKIT VISI! 
Mass-mitingas prasidės lygiai 

7:00 vai. vakare. ’
Kalbėsime ir tarsimos kaip 

lietuviams geriausia pasirodyti 
Liberty Loan parodoje prieš 
ųnglų visuomenę.

Vietos ir apielinkės lietuviai 
kviečiami atsilankyti. — , .

4

I

VISI EIS PĖSTI. ‘
Subatoj Liberty Loan paro

davome dalyvaujantieji turės 
eiti pėsti. Niekam nebus valia 
nei automobiliu važiuoti, nei 
raitam joti. Kapitalistai, biz
nieriai, darbininkai, profesijo- 
nalai, vyrai ir moters-visi eis 
pėsti. : ■

Maršuos kokie 200.000 žino- . 
nių. Tarpe jų svetimtaučių bus 
apie 2p;000b yisįįšyėtibĮfau- 

lenkti skaičiumi ir saVo divizi
jos puošnumu. Kiekviena tau
ta sudarys divizijų.

Niekuomet didesnio paroda- 
vimo Bostone nėra buvę, kaip 
kad bus subatoj.

Lietuviai, neatsilikime.

t i

J

f-

Susirinkimas, šv. Kazimiero 
R. K. dr-ja turės susirinkimų 
ketvergo vakare 6 vai. pobaž- 
nytinėje salėje. Visi nariai 
privalo ateiti. Bus nutarta apie 
dalyvavimų Laisvės Paskolos 
Parodoje subatoj.

1
?'•

/
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War saving Stamp 

issued by the 
United Statės 
Goverment.

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

Pirkėjui duodame veltui cer- • 
tifikatų, ant kurio reikia li
pinti nupirktus kares ženkle
lius.

Geriausias taupymo būdas, 
Patartina lietuviams pirkti. ' 

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

: ženkleliai arba “THRIFT 
STAMPS” parsiduoda po 25c.,.. 
“WAR SAVING STAMPS” 
KOVO menesyje parsiduoda^ 
po $4.14. *

Jų galite gauti KRAŠO^Ėm 
RANKOJE, “DARBINIU 

KO/ ’ administracijos ofise ir 
paskitus agentus.

TAUPYK PINIGUS PlS ’ 
DAMASS AVINO
GAUTI "DAR# 
KITUR.

*

t
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“DARBININKO“ KRAUTU
VĖJE GALIMA GAUTI ĮVAIRIŲ GALIMA «
RĄŽOMŲ IRRELIGIŽKŲ DAIK-. Visi nariai būUnai turite atęi- TŲ,

Y.

Ve*

----- o-----
Berlyne įsikūrė nauja lie

tuvių-vokiečių draugija. Drau
gijos organas “Neue Lituaen,” 
redaguojamas pačiij liitovių.

’ - ---- o------
Lietuvių Krikščionių Demo

kratų Partijos darbas Lietuvo
je eina vaisingai, 
jos Vilniuje.

— o----- ♦
G raitu laiku Kaune pradės 

eiti laikraštis “Vienybė.”
-----S-----1

Turkestane prasidėjo ba
das. Kaukaze pradėjo’sirgti 
cholera ir džuma.

(“Vadas”) ■ .

BOLŠEVIKAI NUGALABIJO 
ŠAUNIAUSIĄ ŽIRGĄ.
Visoje Europoje pagarsėjęs 

žirgas vardų Knockalong jau 
negyvas. . Kartų Petrograde 
bolševikų gauja įsiveržė į tvar
tų, kur tas garsusis žirgas bu
vo. Per ištisų diena padūkę 
bolševikai jodinėjo adx jo ir ne- 
sęrė, nei girde. ‘ Galop peril- 
sęs virto ir nekėlė. Nabagas 
gyvulys netekęs spėkų dfer dvi 
dieni vartėsi ir galop nugaišo.

Knokalong buvo parodose po 
visų Europų ir visur emė^pir- 
mus prizus* Paskui pasižymė- 

| jo karėje rytiniame fronte.

KETINA ATIMTI ČARTERĮ.
Su v. Valstijų valdžia, kaip 

tūli amerikoniški laikraščiai 
rašo, ketina atimti čarterį A- 
meriltos Vokiečių Susivieniji
mo. Nesenai tos organizacijos 
prezidentas liuteronų kun. von 
Bossę yra rezignavęs. Jei Čąr- 
teris bus "atimtas, tai toji or
ganizacija bus pakrikdyta.

NUTARĖ NEMOKINTI VO
KIEČIŲ KALBOS.

Trijuose <mie s tuos e — Waįla 
Wash., Great Ralis* ir Helena, 
Mont. iiufarta'panaikinti iųold- 
nimų vokiškos kalbos publiško- 
sė mpkyklose.

i ' . ■

BROOKLYN, N. Y. 
Svarbus susirinkimas.

LDS. 12 kuopos susirinkimas 
bus balandžio 8 d. 7:30 vai. va
kare Karalienės Aniolų salėje. 
Prašomi visus būtinai atsilan
kyti ir kaip nutarėme dalyvau
ti bazare, tai reikia sužinoti 
kas kuo prisidės ar^kų turi Su
rinkę teiksitės minėtame susi
rinkime priduoti, -nes bazaras 
prasidės subatoje bal. 6 d.

12 kp. rast. 
« x -—b—

\ LABAI SVARBUS BĖR- 
TAININiS SUSIRINKIMAI’ 
Šv. Vincento Vyrų Ir Moterį 
Pašalp-ne^ Dr-jos petnyčioįe 
balandžio 12, 1918, 24,Lincol: 
'St.,Brighton,Mass. Prasidės 
7:30 vai* vaafae^

ti, nes bus aptarta svarbi rei
kalai. Be to išgirsite. raportų 
iš seimo.

Pastaba: Visi Draugai ir 
Draugės viršminėtos Draugys
tės būtinai turite atsinešti sa
vo adresus, parašytus teisingai 
arba turėsite pas raštininkų 
permaipyti, nes to. reikalauja 
raštininkas dėl geresnio su
tvarkymo adresų knygos. Ku
ris draugas arba draugė šio 
reikalavimo neišpildys, bus nu
baustas nemažinus kaip ant 50 
c.

Visus Širdingai kviečia RL 
nansų Raštininkas J.Dirsa.
-y \ ------- . ' ---------1---------- -:'J
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REMKIME SAVĄSIAS 
ĮSTAIGAS.

Naudingumą ir svarbą musų 
politiškų ir šelpimo įstaigų 
kiekvienas susipratęs ir giliau 
protaująs lietuvis numano. To
kios įstaigos lietuvių viešame 
judėjime sudaro centrą, apie 
kurį paprastai sukasi geriau
sios pajėgos ir pats veikimas 
jose koncentruojasi.

Prie tokiu naudingų ir būti
nai mūsų tautai reikalingų da
bartiniu karės momentu įstai
gų priklauso Amerikos Lietu
vių Taryba ir Tautos Fondas, 
kurios savo nuosekliu ir gerai 
nustatytu veikimu daug gero 
mūsų tautai suteikė, iš ko, ži
noma, gali pasidžiaugti kiek
vienas tikras tėvynainis. Jos 
daugiausia pasidarbavo Lietu
vos neprigulmybės klausimu ir 
plačiausia pavarė nuo karės nu
kentėjusių lietuvių šelpimo 
darbą.

Bet ant to apsistoti negali
me. Lietuvos laisvę išgauti 
kova dar tik pradėta ir reikės 
visiems nemažai padėti energi
jos .ir triūso, kad tą kovų lai
mėti ir apginti Lietuvą nuo iš
laukinių ir vidujinių priešų, 
kurie nuolat mūsų tėvynei duo
bę kasa. Užgrobimo ir mažųjų 
tautų teisių naikinimo politi
ka, varoma luil i turizmo ir im- 
perijalizmo rėmėjų, dar giliai 
tebėra įsišaknijusi ir grynąjai 
demokratijai dar ilgai reikės 
su tuo galingu priešu grumtis, 
kad mažosioms tautoms, o kar
tu ir Lietuvai tautiškos nepri
gulmybės tiesas, atgauti.

Čia Amerikos Lietuvių Tary
bai kaip tik atsirado rimtam 
ir atsakančiam veikimui kuo- 
plačiausios dirvos.

Žinoma, Taryba tik tuomet 
pasekmingai galės svarbų dar
bą varyti pirmyn jei mes visi, 
lietuviai katalikai Tarybos 
darbams pritarsime. Kiekvie
nas Amerikos lietuvis katali
kas, kurs krikščioniškos de
mokratijos obalsius seka ir 
veikti nori Lietuvos klausimo 
išrišimui krikščionių demokra
tų linkmėje, privalo kuostip- 
riaūsia su A. L. Tarybos vei
kimu susirišti ir eiti bendrai 
prie augščiausio tikslo — Lie
tuvos liuosavimo.

»

Tautos Fondo veikimo sry- 
tyse dar daugiau sau prieder
mių surasime, jei tik rimtai 
mėginsime tos įstaigos naudų 
sau išaiškinti. Lietuvių šelpi
mo darbas po Lietuvos nepri
klausomybės klausimo užima 
svarbiausią vietų. Tautos Fon
das garbingai priešakyje to 
sunkaus darbo atsistojo ir juo- 
mi pasitikėjusių neapvylė. Ki
tos tokios įstaigos nesurasime 
Amerikos lietuvių tarpe, kuri 
tiek daug būtų aukų surinkusi 
nukentėjusiai Lietuvai ir tas 
aukas išdalinusi lygiai visiems 
jų reikalaujantiems. Tų faktą 
lygiai pripažinti tūri draugai 
ir priešai. Amerikiečių lietu
vių tarpe Tautos Fondas sulo
šė tikrojo gaileŠirdingumo ak
tą, kuris ir toliaus mūsų vie
šame veikime turės tęstis.

Lietuvos vargai nesumažėjo, 
o kaip galima iš pasiekiančių 
mus žinių spręsti, padidėjo. 
Skurdo, alkio ir bado apmal
šinimui neužtenka tų tūkstan
čių dolerių, kuriuos Tautos 
Fondas surinko, bet jų reikia 
daug daugiau.

Lietuviai katalikai ikisiol rė- 
musieji Tautos Fondų, galima 
tikėties, dabar dar labiau su
krus prie aukavimo, nes kiek
vienam paaiškėjo, kad tik Tau
tos Fondas savo pareigas lin
kui tėvynės geriausia atliko, 
pasiųsdamas surinktas aukas 
nuo karės nukentėjusiems su
šelpti ir sykiu pasirūpindamas 
Lietuvos neprigulmybės klau
simu.

To viso akyvaizdoje visi lie
tuviai katalikai dar uoliau sto
vime į mums visiems bendrų ir 
giliu nuoširdumu, pritarimu, 
pasišventimu paremkime savo 
svarbiausias įstaigas Amerikos 
dėtuvių Tarybą ir Tautos 

Fondą, kurios ištikimiausia 
šiuo baisiuoju karės metu tar
navo ir tarnauja Lietuvos rei
kalams. '

Už tas įstaigas labiausia a- 
gituokime ir tik per jas eikime 
prie Lietuvos neprigulmybės 
klausimo rišimo ir Lietuvos 
sušelpimo.

Aukokite į Tautos 
Fondą.

t 
i

Pramonijos darbininkai
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SOCIJALIZMAS.*
Socijalizmas yra tai tokis e- 

konomijos srityje mokslas, pa
gal kurio išdirbystės turtai, 
medega ir įrankiai (žemė, ka
syklos, miškai, fabrikai ir 
tt.) sudaro visiems visuomenė
je bendrų turtą, gi vartoja
mieji turtai kuriais aprūpina
ma žmonių gyvenimo reikalus, 
drabužis, valgiai, bustas su 
visokiais įtaisymais ir tt suda
ro kiekvieno privatinę nuosa
vybę.

Abelnai socijalizmas turi dvi 
žymiausi ypatybi, pagal kurių 
ji lengva pažinti. Viena jų 
yra ta, pagal kurios visi išdir
bystės turtai ir įrankiai tam
pa bendra visuomenės nuosa
vybė, antra gi . padaro, kad 

. tokioje bendrijoje pati valsty-

bes valdžia veda visą ekonomi
nio žmonių gyvenimo tvarką, 
ypač gi turtų gaminimų ir jų 
išdalinimą visuomenėje.

Socijalizmo tikslu yra t. v. 
komunizmas, kuris padaro, 
kad visokie turtai ir išdirbys- 
tės ir vartojamieji virsta visų 
bendra nuosavybė. Anot ko
munizmo kiekvienas pagal sa
vo išgalių prjvalo visuomenėje 
gaminti turtus, kiekvienas vi
suomenėje privalo pagal savo 
reikalų, gauti tų turtų.

Komunizmas šiandiena jau 
yra nustumtas į šalį, kaipo 
karštų galvų tušti svajonė.

Komunizmo obalsius tiesa 
plačiai panaudojo vokiečių a- 
gentai Rusijoje (bolševikais 
vadinami), bet panaudojo juos 
ne Rusijos gerove vecĮami, <o

tt

*1

« a : . ‘

I* KO IilDŪUŪSTE
■ '.v"

; “Lietuva<y ne be pamato gtę-* 
blsi iš- tūlų laikraščių mehgin- 
gų aprašymų apie JSeimą Sa- 

j<^: dalyvavusis seime turi’ 
paklausti savęs ar tie, kurie 
taip aptaŠiųėjb, ^iŠ gmvos 
rikrauste?’ Nurodo, jog to 
pikto prašalinimui reikėtų pa
našiuose 4^ri$kįmuoMe ktenog- 
rafus turėti. ; \

; < $fenogrą£at Būtų.(rrikalinįi, 
bet jiė laikrašfinių nielagių ir 
šulėriiį ųefeayeą Tįė Sideriai’ 
ne iš galvok išsikraustė^ bet iš- 
sąžinės ir iš gėdos. Melasą 
Šmeižtas, chamizmas yrą kas- 
dieninū duona tų šulėriškų 
šlamštų. Aiškiausi argumentai, 
šviesiausi faktai soęijalistams 
nieko nereiškia. Ant to jie so
či jalistai, kad be sąžinės ir be 
gėdos šmeižti, niekinti, pur
vinti kitų įsitikinimų žmones. 
Jei taip nedarytų, tai jie ne
būtų socijalistai. Tai jie ste
nogramų krūvas prieš save tu
rėdami, užsimerks ir neraus
dami meluos ir šmeiž. Socija
listai tik tada galėtų supadorė- 
ti, kada ims mažėti skaičius 
nesusipratėlių, kurie klausys 
ir skaitys jų melų.

ITALŲ LAIKRAŠTIS APIE 
LIETUVĄ.

“Corriere d’Italia” vasario 
25 š. m. aidėjo Lietuvos Vir
šiausiosios Tarybos paskelbimų 
apie sutraukimą ryšių su Rusi
ja.

Be to pridėta ilgas paaiški
nimas apie dabartinius Lietu
vos dalykus, santikius su len
kais, apie Tarybos veikimų ir 
tt.

ŠVEICARIJOS LAIKRAŠTIS 
APIE LIETUVĄ.

“Courrier de Gąneve” vas. 
21 š. m. ant pirmo puslapio in- 
dėjo ilgokų žinutę antgalviu 
“Lietuvos Reikalai.” Pami
nėta apie dabartinį Lietuvos 
padėjimų ir jos veržimusi prie 
neprigulmybės ir galop duoda
ma recenzija apie Vydūno kny
gų Dr.' kun. Viskonto vertime 
“La Lithuaųie dans le passe ir 
dans le prėsent.”

ŠIS-TAS.
Iš Šveicarijos gavome di

džiulį Lietuvos -žemlapį, iš- 
leistąLiet. Informacijos Biuro. 
Parodoma etnografiškoji Lie
tuva ir Lietuva Mindaugo, 
Gedimino, Vytauto laikais.

Lenkiškame savaitraštije 
Gwiazda Polarna kovo 16,1918 
tapo, indėta Cichy Bohater. 
Yra tai vertimas U; Gudienės 
eilių “Garsus Didvyris,” 
pusių Kalendoriuje š. m.

til-

Ca-Laikraštis ‘ ‘ Western 
tholic” paprašė savo skatyto- 
jų duoti atsakymų į šitokį 
klausimą. “Kada tamsta pa
skutiniu kartu pirkai katali
kiško autoriaus knygą apie ti
kybos mokslų, istoriją, biogra
fiją, arba mokslą?

Keletas metų atgal Chini- 
joj nebuvo nei vieno laikraščio. 
Dabar ten jų yra 300.

ii

St. Šilingas praneša apie 
Anįrorioa Stockholmo' Konfe
rencijos nutarimą įteikti me
morandumą Lietuvos nepri
klausomybės reikalų neutralių 
ii sąjungininkų valstybių pa- 
siuntihiams Petrapilyje ir pa
skaito patį memorandumą. Pa
skaitęs pažymi, kad jau' pačia
me Stocholme, o vėliau Mask- 
voj santarininkų kuopoj buvo 
išreikšti pageidavimai: 1)* kad 
būtų išplėšta Istorine memo
randumo dalis, ypač toji, kur 
kalbama apie bendrą Lenkijos 
ir Lietuvos gyvenimą; 2) kad 
būtų pažymėti kai-kuriė faktai 
iš lenkų politikos Lietuvoje jau 
Lietuvai rusams patekus (pa
vyzdžiui, aktas “Edukacyjnej 
Komis ji” Vilniuje XIX ‘ am
žiaus pradžioj, kurio buvo įves
ta Lietuvoj lenki} kalba mo; 
kyldoj ir bažnyčioj); 3) kad 
būtų aiškiau pažymėta vokie
čių, priespauda ir vokietinimo 
darbas Mažojoj Lietuvoje; 4) 
kad būtų aiškiau iškeltas. Hetu- 
vių būtinas reikalavimas išė
jimo į jūres, 5) kad būtų pa
žymėtas tas faktas, jog Rusi
jos Lietuvių Seime Petrapilyje 
dalyvavo sprendžiamuoju bal
su, kaip Mažosios Lietuvos 
tremtinių atstovas, Martynas 
Janlrus. St. Šilingas prane
ša, kad Stoekholme-buvo dar 
manoma pridėti prie memoran
dumo ir trumpą apžvalgą eko
nominių Lieftuvos pajėgų. St. 
Šilingas praneša, kad visi tie 
trūkumai būsią papildyti, o is
torinę dalį jau papildęs J. Jo
nynas.

St. Šilingas siūlo L. V. Tary
bai. ■ prisidėti prie Antrosios 
Stockholmo Konferencijos me
morandumo su, minėtais prie
dais, be to St. Šilingas siūlo 
pridėti prie memorandumo L. 
V. Tarybos vardu apžvalgą po
litinių lietuvių žingsnių, pada
rytų jau po Antrosios Stock
holmo Konferencijos (Lietuvių 
Konferencija Berne, Trijų ir 
partjių atstovų suvažiavimo 
Voroneže politinė platforma) 
ir reaguoti šitame priede: 1) 
į platformą taikai Ispolnitelna- 
go Sovietą nustatytąją, siun
čiant Skobolevą drauge su Te- 
reščenko į sąjungininkų Konfe
renciją Paryžiuje; 2) į Tere- 
ščenkos kalbą, .Demokratų Ta
rybose Petrapilyj pasakytąją; 
3) į pastaruosius 8 atsitikimus, 
bolševikams taikos pertrakta- 
cijas pradėjus, ir ypač į kanc
lerio Hertlingo reichstage pa
sakytąją kalbą.

St. Šilingo pasiūlymai pri
imami. Be to nutariama:

1) ekonomijos priedo nedėti, 
kad nesutrukdžius memoran
dumo pabaigimo ir paskelbi
mo;

2) memorandumo originalą 
lietuvių kalba išspausdinti L. 
V. Tarybos biuleteniuose;

3) atmainas, kurios bus į-

I

visai kitais tikslais, iš anksto menėje, užviešpatavus socijal- 
vokiečh] nustatytais. Komu- demokratų mokslui, reikėtų 
nizmo visokiais žadėjimais jie 
pagavo tamsias Rusijos mases, 
joms padedant sudemoralizavo 
visuomenę ir visų Rusiją dai
liai atidavė Vokietijai. Iš vi
sokių socijalizmo sistemų pas 
mus daugiausia Skamba ir dau
giausia šalininkų turi tai siste
mas t. v. socijal-demokratų. Ta 
socijalizmo atmaina’ eina prie 
to, kad bendrų nuosavybę vi
suomenėje, išdirbystės turtus, 
pavesti ne valstybinei valdžiai, 
bet pačiai visuomenei. Insi- 
kūrus tokiai turtų bendrijai vi
suomenėje anot socijal-demo
kratų nebūtų reikalinga nė 
valstybės valdžia, nė įstatym- 
davystės visas aparatas. Tuo
met tuos visus visuomenėje or
ganus pilnai atstotų kokia nors 
tam tyčia įsteigta visuomenės 
ūkės vyriausioji įstaiga, kuri 
vestų visuomenės turtų ūkę.

Kaip visos žmonijos visuo-

inkurti tą ūkės įstaigų, kokio
mis normomis remianties ir 
kaip padalinti pačią visasvieti- 
nę visuomenę, kad tokių įstai
gą viisems kurti, ir kiek tokių 
įstaigų turėtų pasaulį valdyti, 
pas socijal-demokratus šiandie
na dar tikrai nėra. žinoma...

Sbcijalistai prie savo tikslo, 
prie turtų lyginimo ir jo tvar
kymo, eina visokiais keliais. 
Vieni eina prie savo tikslo prie
varta ir visokiomis žudynėmis 
visuomenėje vykdina turtų 
bendrumą ir lygybę. Tokie so- 
cijalistai eina vardu anarchis
tų. Jiems artimi Rusijos nihi
listai, kurie paprastai varosi 
prie naikinimo visuomenėje va
dovaujančių teisių, įstatymų ir 
normų.

Socijal-demokratai tiesa kra
tosi anarchizmo; bet-gi gyve
nimo sūkuryje anarchistai vys
tosi ir auga socijal-demokratų

neštos j mėmotahdnmą, pra
nešti^ Šyelearijfosar ŠtoęftoL 
mo organizacijoms, taip-pat 
d-rui Šliupui,kuris jau verčia 
memorandumą į- anglų -kalbą 
iš dar Stoekholme paimtos ko
pijos; ; . * . -

4) plėšti L.. y, Tarybos 
Prezidiumo daliai Petrapilyj 
pasirūpinti: a) kuo greičiau
siai išversti memorandumų į 
prancūzų ir rusų kalbas; b) iš
vertus, jei reiks, išspausdinti 
ir įteikti visiems, kuriems tuo 
metu ir politikos sąlygomis bus 
reikalinga teikti; č) paskelbti 
memorandumų kuo plačiausiai.

Politikos darbas Rusijoje. (

St. Šilingas praneša apie da
rytinus politinius žingsnius 
Rusuose šiuo metu, ypač tu
rint omenyje besirenkantį Stei
giamąjį Susirinkimą.

Pranešimą apsvarsčius pri
imamas Pr.-Mašioto pasiūly
mas:

Įgalioti L. V. Tarybos Pre
zidiumo dalį Petrapilyj sekti 
Lietuvos klausimą ir, kiek ga
lima iš anksto susižinant,. su 
Voronežu, reaguoti į visa, kur 
bus liečiama Lietuvos- ateitis. 
Ūmų- reikalų esant ir negalint 
su Voronežu susižinoti, L. V. 
Tarybos Prezidiumo dalį Pet
rapilyj įgalioti savistoviškus 
žingsnius daryti, smulkiai pra
nešant L. V. Tarybai apie juos 
paskum.

J. Jablonskis siūlo L. V. Ta
rybos Prezidiumo daliai Petra- 
pilyyj raštu ir dažnai infor
muoti Voronežą apie svarbes
nius politikos atsitikimus.

J. i Jablonskio pasiūlymas 
priimamas.

Atstovybė užsieniuose.

J. Vokietaitis kelia klausimų
mūsų atstovybės sustiprinimo 
užsienyje.

St. Šilingas praneša, kas 
buvo šiuo klausimu kalbėta 
Antrojoj Stockholmo Konfe
rencijoj, ir randa ypač reika
linga siųsti atstovus į Angliją 
ir Prancūziją, kur ničnieko
Lietuvos nepriklausomybės rei
kalu nepadaryta ir nedaroma, 
nors ten kaip tik labai reikėtų. 
Be to St. Šilingas pažymi rei
kalą turėti savo atstovą Olan
dijoj, kurioj gali būti paskir
ta vieta Taikos Kongresui ir 
kuri pasirodė labai dosni ren
kant pinigus per kolektą karės 
sunaikintai Lietuvai, ir nusių
sti du atstovu Šveicarijon, kad 
juodu drauge su Didžiosios 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
atstovais pagaliau sudarytų 
Vyriausią Užsienio Tarybą, 
kuri sudaryti buvo nutarta dar 
pirmojoj Lozanos Konferenci
joj, ir tas nutarimas buvo pri
tartas Antrojoj Lozanos Kon
ferencijoj dalyvaujant Didžio
sios Lietuvos atstovams.

Pr. Mašiotas siūlo:
Pavesti L. V. Tarybos Pre- Kasdien vis labiau eina gan- 

zidiumui Petrapilyj ir Vorone- Jai, kad į Lietuvą jau tuoj ga-

• /

M 'pa^iHpŽnti suėtiprihti lię- Lėrime grįžti, 
tuvių atatovybę užriemuose, 
tuo Wriu tmžiūreri tinkamus 
žmones ir tartią su jais, , 0 tuoj 
nuriųsri b^it du atstovu į tas 
yaįgtybęfy kur Prezidiumui a|-

> rodys reįkąlingįauria.
Ą^Mašioto pasiūlymas pri

imamas- '
.>• . A • - - ■ - *

Kultūri)8 pajėgų registravimas.

Pr. Mašiotas siūlo: 1) paves- 
ti įnteligentinių lietuvių paje- 
gų (profesorių, mokytojų, gy- 
dytojų; inžmibrių, juristų, ag
ronomų, medininkų,..veterinp- 
rių, valstybės tąriiaūtojų įvai
riose-Šakose, matininkų; me
chanikų,- telegrafistų, paštinin
kų, gelžkelininkų ir tt.) regis
travimą L. V. Tarybos Prezi
diumo daliai Voroneže; 2) 
kreiptis į visas tremtinių orga
nizacijas (Centro Komitetas, 
jo sekcijos ir skyriai i rtt.), į 
visas lietuvių kolonijų organi
zacijas (Maskvos, Odesos ir 
tt.),. o ypačiai į profesines lie
tuvių draugijas (mokytojų, 
matininkų, paštininkų ir tt.), 
kuriuos jau yra registravimo 
darbą dirbusios, ir prašyti su
teikti L. V. Tarybai kuo ap- 
ščiausios medžiagos.

Pr. Mašioto pasiūlymas pri
imamas.

Tremtinių grąžinimas.

Z. Žemaitis kelia tremtinių 
grįžimo klausimą ir atranda, 
kad L. V. Taryba turinti tuo 
dalyku pasirūpinti.

St. Šilingas pranešą kad 
Lietuvių Karininkų Sąjungos 
Centro Komitetas jau daro tam 
tikrus žingsnius ir nori susiži
noti su Didžiąja Lietuva, ku
rios atstovai, suėję drauge su 
Rusijos lietuvių atstovais, nu
statytų busimojo grįžimo tvar
ką.

Pr. Mašiotas siūlo: 1) kreip
tis L. V. Tarybos vardu į vi
sas lietuvių tremtinių organi
zacijas ir priminti joms reika
lą jau pradėti ruošti tvarkin
gą lietuvių tremtinių grįžimą 
Tėvynėn; 2) parašyti tam tik
rą atsišaukimą, kuriuo perspė
ti tremtinius lietuvius dėl di
delio pavojaus, nepatikrin
tiems gandams paplitus ir ofi- 
cilinai grįžimo sąlygoms nepa- 
aiškėjus, žiemos metu, be tvar, 
kos traukti prie fronto, esant 
visoj šaly didžiausiai netvar
kai; 3) L. V. Tarybai prisidė
ti prie ruošimo tvarkingo grį
žimo Lietuvon lietuvių tremti
nių ir tuo tikslu pavesti L. V. 
Prezidiumo daliai Petrapilyj, 
drauge su Lietuvių Karininkų 
Sąjungos Centro Komitetu, nu
siųsti savo atstovų pasitarti su 
Didžiosios Lietuvos atstovais, 
jei tat pasirodytų galima.

Pr. Mašioto pasiūlymas pri
imamas.

R. Skipičiui pavedama para
šyti šiuo reikalu atsišaukimas 
į mūsų tremtinius.

Nutariama išspausdinti jo 10 
tūkstančių egzempliorių.

Centro Komiteto vice-pirmi- 
ninkas kun. J. Jasenskis prane
ša, kad tą atsišaukimą išsiun- 
tinėsiąs Centro Komitetas.

Mūsų tremtiniams.

• v •

paūksmėje.
Greta anarchistų socijalizme 

eina t. v. marksistai garsiojo 
Markso*) pasekėjai. Jie tvirti
na, kad prie turtų bendrumo 
visuomenėje jie eina vien tei
sėtais keliais, legališkai, rū
pindamiesi visur laimėti rinki
muose, turėti savo, partijos 
atstovus parlamentuose, įsta- 
tymdavystės įstaigose ir tt. 
Marksistai tiki, jog jiems pa
vyks be didelio vargo įvykdin- 
ti savo mokslą visuomenėje ir 
įvesti bendrų nuosavybę, nes 
jiems daug padeda šiandien ne
tikęs kapitalizmo sistemas, nuo 
kurio jau neberimsta pati vi
suomenė. Kairesnieji marksis
tai stengiasi visokiais būdais 
pagreitinti vykini'mą savo mo
kslo, naikindami tų visą, kas 
jiems čia kelią pastoja, ir pa
laikydami tą visą, kas jų čia lais. NorS jam tas nepavyko, t Ii' •• • •• j V »

naudai eina. Kadangi prievar
ta dažnai jiems naudinga pasi
rodo, tai jie jųjų gryna sąži
ne panaudoja, kad netikusį 
šio pasaulio surėdymų greičiau 
nuo žemės nušluoti.

Socijalizmas nėra dar pilnai 
išsivystęs mokslas. Jis tebėra 
pilnas visokių atmainų. Dėlto 
jis sunkiai aptariamas ypač, 
jei jį norima trumpais bruožais 
apimti, kaip kad mes čionai 
užsidėję esame. Abelnai imant 
reikia žinoti, kad pamatus mū
sų gadynės socijalizmui nutie
sė augščiau minėtas Marksas. 
Visokios socijalizmo šakos yra 
persisunkusios Markso mokslo 
išvadomis. Markso socijaliz- 
mas arba marksizmas atkreipė 
į Bavė svieto atidų dėlto, kad 
Marksas rimtai bandė socija- 
lizmą paremti visokiais moks-

•) Marksas 
iki 1803 m.

gyveno nuo 1813
. i,

Dvejūs trejus metus pvetimoj 
4emėj yišbū^, dąūį vargędul- 
vargę, neberimstamė be savd- 
jo krašto. Užtektų'maž&tčą 
neles, kad jau atsivėręs kelias, .

i? iūkstančiąį mūąą trėniti“ 
nių su^mažmkate ir mėliais 
kiltų grįžti namo.. , 4 ,

Tik koks dabar grįžimas pa
čiu lųdur žibini t Dąugį^ųąią 
mūsų tremtiniai šimtais 
stanciais varstų yra nuo Lietu
vos atskirti. Nuo varįok ir. 
menko maisto sunykę, menko
mis ’ drapanomis apsivilkę 
gausime grįžti ‘ tlgį vargingą 
kelionę; 7

Atsiminkime, kaip kares ug
nies išvyti begome iŠ gimtojo 
krašto; -— tada Buvo ne žiemos 
metas,, visur dar duonos sočiai 
buvo, ir tai kiek vargo paty
rėme! Gi dabar pakelėje daž- . 
niausiai už jokius pinigus duo
nos kąsnio nenusipirksi.

Pridėkime dar visą Rusijos 
šio laiko suirutę, tą baisiąją 
gelžkelių netvarką, —• ir galė
sime pristatyti sau kelionę at
gal į Lietuvą

Kelionės vargą galėsime su
simažinti ir daug savo gyvybių 
išsigelbėti, jei tą, kelionę, prieš 
leisdamiesi į kelią, šiek tiek 
sutvarkysime, jei klausysime 
tų organizacijų, kurios rūpi
nasi, kad tremtiniams vargas 
grįžtant atgal būtų mažesnis.

Tai-gi Lietuvių Vyriausioji 
Taryba Rusijoje kviečia visus 
tremtinius ramiai laukti tikrų 
žinių ir nurodymų, kuomet ir 
kuriais keliais galėsime grįžti. 
Kelias tuo tarpu dar uždarytas 
ir vargu taip staiga atsivers: 
jeigu Rusų su Vokiečiais ir 
baigtūsj karė, tai vis dar vie
nas kitas mėnuo praeis, kol 
galėsime kaip reikiant naudo
tis savo didžiajam reikalui Ru
sijos keliais.

Visas organizacijas, kurios 
rūpinasi mūsų tremtiniais, y- 
pačiai tas organizacijas, kurios 
yra susidariusios arčiau Lietu
vos sienos, Lietuvių Vyriau
sioji Taryba kviečia uoliai 
rengtis, kad tremtiniai galėtų 
jgrįžti tvarkingai, su didesne 
nauda Sau ir tiems, kurie taip 
mūsų laukia.

Tai-gi būkime kantrūs ir ra
mūs. Tėvynė mūsų laukia ne 
paliegusių, bet stiprių ir galin
čių darbą dirbti žmonių. Tik 
tvarkingai grįždami galėsime 
stipresni ir sveikesni sugrįžti į 

-savo tėvų žemę.
Lietuvių Vyriausioji Taryba. 

1917 m. gr. m. 4 d.
-  —..... A----- ------ —

Lageryje Custer, Battle 
Crreek, Mich. Kareivių ir ofi- 
cierų yra 20.000. Tarpe jų ka
talikų 6.876. Reiškia katali
kai sudaro daugiau kaip 34 
nuošimtį.

Valdžios statistika parodo, 
jog šioje šalyje tarpe daktarų 
yra daugiau turinčių taip va
dinama “Drug habit,” negu 
bile kokio kito luomo ar profe
sijos žmonės. O daktarai juk 
geriausia žino apie blogas pa
sekmes “Drug habito.” Iš to 
išeina, jog žmogui nepakanka 
žinoti piktą, kad jo vengti.

per ištisus 50 m. savo išvado
mis galvas žmonėms sukti. Vos 
pirm keliolikos- metų Marksas 
ėmė blukti. Prieš jįjį kilo pa
tys jojo pasekėjai, savo ant
puoliais dikčiai apgriaudami 
jo autoritetų. To viso nepai
sant marksizmas dar tebepasi- 
lieka branduoliu socijaldemo- 
kratijos mokslo, ir uoliai yra 
ginamas visose socijalistų par
tijose.

J. D.

STREIKAS PASIBAIGĖ.
Kansas. City, bal. 2. — Vi

suotinas streikas, kurs čia tę
sėsi veik ištisą savaitę, pasi
baigė. Tik tie sugrįžo darban, 
kurie išėjo streikam paremda

mi skalbyklų sustreikavusius 
darbininkus.

—o------
. _ Atl&ntic City, K. J. — Sude-

kų,~ kurie padėjo marksizmui gė aštuoni biznio namai ir nuo-
vis dėlto jis įgijo daug šalinin-

plačiai po pasaulį paplysti ir stoHų padarė $300.000.

A .1 J.
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laumes veikimas  . ;

. LD& §1 kp; enįės milžiniško
■ Štai kovą 20 d? Š. m. 

laikytam susirinkime režisie
rius J. Kanqverskis pranešė} 

: kad mokina keturis. .veikalus 
balandžio 12 dienai Būtent: 
■“Iš tamsos į Šviesą” ir “Link- 
sniosdienos.”' 0 birželio 2die
nai, kurioj bus tveriamas ap- 

. skritis Ohio vaisi, perstatys 
“Kaminakrėtis ir malūninin
kas” ir “Kurčias Žentas.” 
Kuopa tuomi apsidžiaugė ir 
paskyrė pelną būsiaričiam ap
skričio iždui. Suprantama, kad 
susitveręs apskritis galės aug- 

. ,ii ir bujoti, o jeigu būtų išlai
dos, tai Clevelando LDS. kp. 
jas padengs. Taip-gi po Vely
kų 7 d. balandžio važiuos į Ak- 
ron, Ohio su programų. Va
žiuos net patys režisieriai bro
liai Kanoverskiai, uolūs vei
kėjai; A. S. Kulbickas ir kiti 
artistai. Bus perstatyta “Kur
čias žentas.” Prakalbas sakys 
pp. Adolfas Kanoverskis ir A. 
S. Kulbickas.

LDS. 51 kp; pasidarbuos 
daug dėl Akrono parapijos 
naudos. Dar pridursiu, kad ši
tą susirinkimą uždarė su mal- 

‘ da ir sudainavo Tautos himną 
prie lietuviškos vėliavos.

Avinėlis.
------ o—

HARTFORD, CONN.

Veikimas pasididino.
Kovo 24 d. čia įvyko pra

kalbos surengtos L. D. S. 6 kp. 
ir Tautos Fondo 33 skyriaus.

Programo vedėja buvo p-lė 
V. Verigiutė T. F. pirmininkė. 
Vakaras atidarytas su Tautos 
Himnu, kalbėjo gerb. klebonas 
Kun. Ambotas apie L. D. S. 
ir abelnai apie darbininkų bū
vio pagerinimą. Jonas Mon- 
čiunskas, pasisakė, kad nekal
bėsiąs iŠ savo galvos, bet pa
kartosiąs svarbiausius punk
tus prakalbų, pasakytu Visuo
tiname Seime. Kuomet pra
dėjo kalbėti, tai pasirodė kad 
gerą galvą ir atmintį turi. 
Kalbėdamas vis priminė, kad, 
čia tokio ar tokio veikėjo žod
žiai. Jisai užsipelno pagyri
mo, kad ne tik pats pasinau
dojo, bet ir su visa kolionijos 
publika pasidalino labai svar
biomis prakalbomis.

Trečia kalbėjo p-lė Paulina 
Geležiutė. Be kitko perser
gėjo, kad netikėtų klaidin
goms žinioms apie Seimą, kur 
aprašo priešininkų spauda, tai 
yra socijalistų. Sakė, kad 
Seimo pasisekimą liudija iš
neštos rezoliucijos ir kiti geri 
nutarimai.

Ketvirtas kalbėjo J. Grūs
tas, taipgi pasidalino Seimo 
įspūdžiais, visi virš minėti kal
bėtojai yra vietiniai, buvę vi- 

. suotinamė Seime delegatais, 
dar trumpai kalbėjo p. A. Mū
sotas. Antru kartu kalbėjo 
Kun. Ambotas. Pasakojo a- 
pie Visuotiną Seimą. Kuo
met priėjo prie Lietuvos šelpi: 
mo ir užsidėjimo visiem iš liuo
bos valios nuolatinėmis mokes- 
timis, tai pirmas padarė gražu 
pavyzdį. Pats gerb. Kun. 
Ambotas pasižadėjo mokėti iki 
karė, pasibaigs, po $10.00 kas 
mėnuo.

Tolpsniai pasižada šie, po 
$1.00 Step. Šmegenskis, Pr. 
Žebrauskas, J. Levinskas. Po 
50c. V. Jakubavičius, S. Kel
melis, P. Jankauskas, B. Po
vilaitis, R. Mančiunskienė, T. 
Buividžiutė, L. Laučka, A. 
Barusas J. Varkala, J. Gruš- 
tas ir A. Pateckis. Po 25 c. 
J. Balčiūnas, A. Norkevičius, 
E. Norkevičius, J. Uginskas, 
V. Gailiūnas, O Pilipukė, K. 
Kručkas, M. Kručkienė, J. 
Bajolytė, E. Stankevičiūtė, K. 
Cerniauskiutė, P. Žilinskas, P. 
Labenskienė, O. Strąvinskai- 
tė, K. Micoko, J. Šutriorai- 
tė, J. Buividas, H. Bainiutė, 
A- Veraičiute, V. Verigiutė, 

* ' P. Gelažiutė , K. Tamošiūnas,
A. MoŠota, Česiute, P. Iva- 
tianskasj M. Tamošaite, L.
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.Įlaibokas/ P, Ęamąntaųskas, 
ir M Varkala. Gera pradžia, 
toliaus tikimės stos daugiau į 
eiles gelbėtoją Lietuvos.

Taipgi negalimą pamiršti, 
kas nemažą įspūdį į publiką 
padarė, tai pasakyta. keletas 
jausmingų eilių, ką išpildę ma- 
Šos mergaitės Savickįuies.

T. F. 33 sky. rąšt. Ą. J. P.

WORCESTER, MASS.

Pavyzdingos krikštynos bu
vo pas Zigmą Poškų ant 11 
Fifth Avė. Užmanymą aukoti 
karės nukentejusiems iškėlė A. 
Uleviče ir J. Skliutas. Aukavo: 
Aleksandra Kaliunas (krikšto 
tėvas) $1.00, Z. Poškus 75c. 
Po 50c: M. A; Uleviče, J. Sklįn- 
tas, L. Volungeviče, J. Paulin- 
skas, V. Barisas. Po 25c.: Ona 
Kantaravičiėnė (kūma), J. U- 
levičienė, P. Skliutas ir J. 
Skinedris. Viso -5.25.

M.“ Ą. Uleviče.w •

'■Mt jgp*' > 
|flausimų 

/IVampelis.
KLAUSIMŲKAMPELIfl.

iitį skyrią 
per ttdą laiką buvome užme
tę. Turėjome labai daug rrii 
tų, korespondenciją, ypač 
Seiman besirengiant. Todėl 
stigęme vietos ir laiko to sįįk 

. ritaurvedMm*
tytoją jo pasigedo ir ėmė tei
rautis^ kada duosime paaiž- 

. Jdnimus į ją klausimus, Pra
nešame, jog, nuo dabar pasi
stengsime teguleriai turėti iį 
skyrių — po dų ar vieną sy
kį savaitėje. Todėl kviečia
me su klausiinais. Be to nuo 
savęs šio skyriaus gale paduo
sime kas kartas įvairių Kau
simų diskusijoms, svarsty
mams, aptarinėjimui su ki
tais ir tt.

------ o— ’
KLAUSIMAS. — Man teko 

matyti krutamąjų paveikslų te
atre dramą “La Doncella de 
Orleans” — Orleano Mergelė. 
Mergelė tampa sudeginta ir 
prie to dalyvauja daug dvasiš
kuos. Esu skaitęs ir Kudirkos 
raštuose apie “Orleano Merge
lę.” Ar yra kokie istoriški fak
tai, patvirtinanti dramą, ar 
tai nustatyta tik dvasiškijos 
šmeižimui?

I

tai tuomet žinomii visokioms 
lai syčiųs būtų kaput Visima- 
1&ne/;
cijalistams yiešpatau^ant. Jie 
neprisileidžia jokių kitą luomų 
bei įsitikinimų Žmonių prie 
valdymo.. Žmonės beturi ten 
tėisiųrbegali rijikti atMovtu 
kurieiŠdirbtą kobstituciją,nu
statytų Valdžios formą. Rusi
joje dąbai?: baisesniu dešporiz-r. 
mas, bėgįt prie aršiausiųjų ca- 

Dabar ar laisvė yra gera 
dirya socijaližmo platinimuisi? 
Socijalizmui ten •' gera dirva, 
kur liattdiš' tamsį. Rusijoj liau
disbuvo, tamsi ir neatskyrė ti
krų veikėjų nuo paprastą zuli- 
kiĮ.' Todėl ir panėrė nelaimė
se, IŠ to .kati lietuvių laikraŠ- 
čiai pasiginčija, bereikia nusi
minti. Žmonės nėra vienodų 
nuomonių, o tie, kurie per min
tijimą, studijavimą išsidirbo 
sau nuomones, tai jas brangi
na ir jas nori paskleisti tarpe 
žmonią. Taip eina kova dėl i- 
dejų. Kiekvienas savas idėjas 
nori praplatinti. Tai neišveng- 
tinas dalykas. Taip yra pas vi
sas kultūringas tautas. Tik 
turi būti' pakanta, vieni kitų 
nuomones turi pagerbti. Ne
senai matėme, kaip katalikai 
ir liberalai sutarė svarstyme 
Lietuvos nęprigulmybeš ir val
džios formos reikalų.

(J l i' t

F.

’ ALBANY, N. Y.

Nors čionai maža kolonija, 
bet veikli. Subatoje, 9 d. kovo 
SLRK A. ir LDS. kuopos suren
gė T. Fondui prakalbas su pro
gramų. Vaidinta “Karės me
tu. ’ ’ Pirmininkas šių kuopų p. 
B. Lauraitis atidarydamas šį 
vakarą paaiškinęs tikslą šio 
vakaro, meldė visų susirinku
sių ramiai užsilaikyti. Teatras 
nusisekė gerai, ypatingai atsi
žymėjo sekančios ypatos: Moti
nos, senės Žibintienės rolėje — 
p-ni O. Danilevičienė, jos duk
ters, Onos — p-lė V. Urpšiutė, 
Senio, Žibinto — p. J. Bernota- 
vičius. Patartina ir toliaus la- 
vinties, nes turi gabumų loši
me. Pertraukose buvo deklia- 
macijų jaunų mergelių, dar še
šių metų vaikutis deklemavo. 
Po programui, sekė kalba p. L. 
Šimučio iš Chicagos, kuris la
bai visiems klausytojams pati
ko. Prakalbą sekė kolekta dėl 
nukentėjusių nuo karės. Auka
vo M. Marcinkevičius $5; po 
$1.00: B. Lauraitis, J. Kerza, J. 
Kamarauskas, A. Urbonas, J. 
Miknevičius, J. Skripkunas, 
M. Bačiunienė, J. Padareckis, 
S. Vaičiūnas, A. Plančiunas, 

Petraitis, P. Bajauskas,
S. Račkauskas. Surinkta 18, 
smulkių -14.73, viso labo suau- 
kavo $32.73. Gaila, kad ma
žai žmonių atsilankė,, nes oras 
buvo labai prastas. Ant ga
lo užmegstas Tautos Fondo 
skyrius, išrinkta valdyba, pir
mininku S. Račkauskas, rašti
ninku B. Lauraitis, iždinin
ku M. Marcinkevičius. Tuoj 
keli užsirašė mokėti mėne
sines. Ačiū tiems gerašir
džiam aukotojams. O tal
pos pageidauta visiems prisi
dėti prie Tautos Fondo sky
riaus. Kas myli Tėvynę, kam 
dar dega širdyje Lietuvos mei
le, tai nėr ko atidėlioti ateiti 
ant susirinkimų ir prisidėti 
prie to švento ir prakilnaus 
darbo. Čia visi Lietuviai yra 
geri katalikai ir tikimės atei
tyje daug ką nuveikti dėl Tau
tus ir Bažnyčios.

Valdyba.

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

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.
Kiek laiko atgal “Darbinin

ke” tilpo korespondencija iŠ 
Waterbury, Ct. apie p. J. Bru- v zą-

Kovo 10, 1918 laikytam L. 
Vpeią 7 kp. susirinkime nu
tarta, kad raštininkė praneštų 
per “Darbininką,” jog niekas 
“Aguonos Sėklą” neingaliavo 
tas korespondencijas patašyti 
ir kad L. Vyčių 17 kp. neatsa
ko už pavienių asmenų kores
pondencijas.

L. V. 7-os kuopos raštininkė 
Adelė M. Liutkevičiutė.

Žmogui kur kas brangiau 
atseina sėdynę Baliune, negu 
bažnyčioj.
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S. K.
Buenos Aires Agentina.
PAAIŠKINIMAS. — Orleo- 

no Mergelė yra istoriška ypa
tų. Ji Katalikų Bažnyčios yra 
pripažinta palaiminta. Popie
žius Pius X balandžio, 11,1909 
išleido dekretą apie pripažini
mą jos palaiminta. Orleano 
Mergelė (1412—1431) sutiko 
nelaimingo galo ne tikybiniu 
žvilgsniu, bet politišku. Ji pa
sekmingai vadovavo francūzų 
armijoms prieš anglus ir galą 
gale pateko anglams nelaisvėn. 
Anglai norėjo ją nužudyti. Bet 
neturėjo teisės to daryti vien 
už tai, kad jos vedamos armi
jos supliekė anglus. Tai reikė
jo ieškoti priekabią. Kadangi 
tai buvo senovės laikai, kuo
met raganiai ir burtininkai bu
vo mirtim. baudžiami, tai ją 
reikėjo apkaltinti raganystėje, 
susinėsime su velniu. Ir atsi
rado vyskupas — Pierre Cau- 
chon, kurs ant savęs užtraukė 
nešlovę, sutikdamas užvesti 
bylą prieš Joaną ir kaltinti ją 
raganystėje. Buvo apkaltinta 
ir nuteista miriop.

KLAUSIMAS. — Ar Rusi
jos bolševikai priešingi Lietu
vos neprigulmybei? Girdėjau, 
kad lietuvią socijalistai buvo 
teisinami už skolinimą Troc- 
kiui pinigą, nes jis rėmiąs Lie
tuvos laisvę.

Katalikas.
Waterbury, Ct.

KLAUSIMAI — 1) Jei Lie
tuva gautų neprigulmybę arba 
autonomiją, ir jei socijalistai 
gautų viršų, tai ką jie dary
tų su katalikais? 2) O jei ka
talikai Lietuvą valdytų, tai 
kas būtų padaryta socijalis
tams? 3) Ar Lietuvoje būtų 
tokia valdžia, kaip Amerike, 
jei katalikai ją valdytų. 4) Ar 
Lietuvoj būtų tokia valdžia, 
kaip Rusijoj, jei socijalistai 
ten gautų viršų? 5) Ar laisvė 
yra gera dirva socijaližmo plė- 
tojimuisi? 6) Lietuviai dabar 
po laikraščius kertasi, tai iš
rodo, kad) Lietuvoj būtų revo
liucijos ant revoliucijų.

J. B.

PAAIŠKINIMAS. — Bolše
vikai neva skelbia tautą apsi
sprendimo teisę. Tai yra, kad 
kiekvienai tautai būtą leista 
išrišti savo likimą. Bet kuo
met finai ir ukrainiečiai nuta
rė atsimesti nuo Rusijos ir iš
sirinko pas save ne bolševikiš
ką valdžią, tai Petrogrado bol
ševikai, tuoj pasiuntė Raudo
nąją Gvardiją į Finlabdiją ir 
Ukrainą ir ten padarė baisias 
skerdynes. Gruodžio mėnesy
je pereitą metą, t. y. už mėne
sio po to, kai bolševikai paė
mė viršų Rusijoj, Ameri
kos žymus prof. Edward A. 
Ross turėjo pasikalbėjimą su 
Trockiu Petrograde. Be kito 
ko profesorius pastatė šitokį 
klausimą Trockiui:

Kas turėtą būt padaryta, i- 
dant patenkinti troškimus įvai
rią Rusijos tautą — finą, lat- 
vią, lietuvią, ukrainiečių, gru
zinų, armėnų ir totorių?

Trockis atsakė:
Vienintelis išrišimas yra tai 

Federalė Unija panaši į jūsų 
Suvienytas Valstijas. Busimos 
Rusijos valstijos turės valią 
kaslink savo kalbos, mokyklų, 
teismų, įstatymų, bausmių ir 
tt.

Iš to matome, jog bolševikų 
valdžia nenori, kad atskiltų 
Rusijos tautos nuo jų. Lietu
vių socijalistai, nenorėdami už
rūstinti savo vienminčių, ne
stovi už neprigulmybę, o šau
kia, kad Lietuva būtų prijung
ta prie subankrūtvtos bolševi
kiškos Rusijos. ’

Corbondale, Pa.
PAAIŠKINIMAS.— Jei mū

są socijalistai negautą parėmi
mo iš mūsą priešininką, tai jo
kiu būdu socijalistai negautą 
viršaus Lietuvoj. Su kokią nors 
.Rusijos bolševiką pagelba, ži
noma, jie galėtą viršą gauti ir 
šeimininkauti. Bet. abelnai tai
kai įvykstant turbūt bus nu- 
sthtyti visą tautą valstybių 
santikiai ir bus užtikrinta ne
sikišimas vienos valstybės į 
reikalus kitos. Jei katalikai t. 
y. krikščionys-demokratai bus 
vadovaujančiais Lietuvoje, tai 
laisvė bus užtikrinta visiems ir 
socijalistams ir kitiems. Jei 
pašalinės tautos nesikištą į nu
statymą Lietuvos valdžios for
mos, tai ji būtą labai panaši į 
Amerikos. Jei-gi socijalistai 
su pagelba Rusijos bolševiką

ĮVAIRŪS KLAUSIMAI.
Ar tamsta perskaitei visas 

rezoliucijas, priimtas New 
Yorko Seime?

Ar gali faktais prirodyti, 
kad socijalistiška laisvė yra 
biauresnė už carišką priespau
dą?

Ar darbininkų dora kįla su 
ją algą kilimu ?

Nurodyk keletą argumentą 
už ir prieš prohibiciją, t. y. už
draudimą dirbti ir pardavinė
ti svaigalus.

Ar galima pateisinti darbi
ninko girtuokliavimą dėlto, 
kad jo uždarbis permenkas?

Sūbatoj prez. Wilsan laikys 
prakalbę apie Liberty Loan 
Baltimorėj. Po to apžvalginės

Lietuvoje imtų šeimininkauti, kareivius lagerio Meade.

Lietuviai belaisviai
’’ ■ ......- / ‘ '

n r? . . {.v . ■
. SiUnčiamas belaįsvių surašąs 
ral^^nęstai tik tų žmonių, 

kurie būvą Šelpiami, kurie bu
vo prašępašelpos/ Yr ai daug 
kįt% kurią nereikalavo sušek 
pįmo, nes nenorejo'atimti .kąs
nio nuo vargingesniųjų, bet y- 
ra vietų, kur dar nežino apie 
lietuvią sekciją prie daną. R; 
Kryžiaus, Tai nestebėtina; nes 
vokiečiai kaip seniau rusai ne
maloniai žiūri į kišimąsi neut
ralių valstybių į belaisvių gy
venimą, ne tik kad tos pačios 
komendaturos nepristato pildo 
belaisvių sąrašo, bet daugely
je logerių lietuviams konfis
kuoja jų siunčiamuosius, mums 
prašant, belaisvių sąrašus. Tik 
leidžiama prisiųsti “pavienių v- 
patų pavardės. Tokiu būdu ži
noma, kad tokiame ir tokiame 
logeryje yra net po keletą šim
tų lietuvią, o mums žinomi tik 
keliolika, daugiausiai jeigu 
kelesdešimts. Žinoma kaip vi
suomet yra išėmimai, kur lie
tuviai yra geriau susiorganiza
vę, ten jie mokėjo iškovoti sa
vo teises. Kur tik kuopa silp
nesnė, tai net neleidžiama pra
nešti, mūsą dėl kontrolės rei
kalaujama, Įdek belaisvis yra 
gavęs siuntimą.

Spauzdinant šiuos „sąrašus 
mums rūpi paskatinti visuome
nę ^ne tik prie belaisvią aprū
pinimo, bet ir kviečiame pa
dėti mums prieiti prie tų loge
rių, prie kurių dar neprieita. 
O tai tokiu būdu, kad kiekvie
nas,. turintis belaisvių giminę 
ar pažįstamą, panorėtų suteik
ti mums antrašus tųjų belais
vių Vokiečiuose ar Austruose. 
Tuomet pas mus bus pamatas 
kreiptis į komendaturas (be
laisvių logerių valdybas), tei
raudamasi apie tokius žmones 
ir komandatura turės noroms 
ar nenoroms belaisviams pas
kelbti iš kur yra rašoma ir kad 
yra galima gauti pašelpą.

Tuo labiau, kad visur sten
giamės nusiųsti ne tik duonos, 
bet ir knygų, kurių žmonės ne
mažiau yra išalkę.

Liet. Draug. dėl karės nuken- 
tėjusiems šelpti Centro Komi
teto Įgaliotinis

J. Savickis.
NO. 3, SĄRAAS BELAISVIŲ 
(LIETUVIŲ) VOKIEČIŲ IR 

AUSTRŲ LOGERIUOSE.
LOG. HAVELBERG.

308. Aksimavičaitė Kazė, ga
vusi 7 siuntinius.

309. Areška Juozas gav. 4 s.
310. Artišauskas Ant. gav. 4 

siut.
311. Balčiūnas Sebastijonas, 

gav. 4 siunt.
312. Barbulis Pr., g. 4 siunt.
313. Baronaitis Pr., gav. 3 s.
314. Bartišius Petr., g. 3 s.
315. Bartoševičius Ant., gav.

3 siunt., paeina iš sod. Kušiai.
316. Bitin Emilija, g. 2 siunt.
317. Bludnickis Martinas ga

vęs 3 siunt.
318. Butkus Jokūbas, g. 9 s.
319. Cinkus Kazys, g. 3 s.
320. Dambrauskis Kaz., g. 3 

siunt., Podukštų s., Kauno ar
ti!.

321. Deveikis Liudas, g. 3 s.
322. Drukas VI., gav. 6 siunt.
323. Eidukas Eugenija, gav.

3 siunt.
324. Evarlingas Juozas, gav. 

3 siunt.
325. Funkas Karolis, g. 3 s. 
316. Gelbugis Pr., gav. 3 s.
327. Indžiūnas Juoz., g. 3 s.
328. Jankauskis Matas, g. 1 s.
329. Janošauskis Viktas, ga

vęs 3 siunt.
330. Jaras Juoz., g. 3 siunt.
331. Jokšaitė Petronėlė, ga

vusi 9 siunt., Kauno g., Telšių 
m:

832. Juškėnas Juoz., g. 3 s. 
*333. Jurkšvičius Kaž., g. 3 s.
334. Kaveėkis Albinas, g. 8 

s., Kaimo g., Telšių p., Plungių.
335. Kinderaitis Judz., g. 3 s.
336. Krupštas Mikas, g. 3 s.
337. Kukaitis Jonas, g. 3 s.
338. Leiikauskis Jeronimas, 

gavęs 1 siunt.
(Toliaus bus)
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Šiandieną taip-gi nesutinku/ p priede suteiksiu tokią 
pamoką, kad neužmirši jos iki mirštant, patrauk už virve
lėsir nusileisk žemyn! ... , ,

Jeigu ponas duotų, teisingą prižadą, kadi ponas sutin
ka, tai- patrauksiu. * ' . . .

— Turėčiau gi sutikti dėl tokio žaiduoliol dėl...
Tuo tarpu, kuomet Jonas, tarnas, buvo beišsižiojąs, kurs 

"galvą taip užrietė, jog be maž-ko savo kaklo nenulaužė, nu- 
kritO'ant jo iš aūgštumos smilčių maišelis, o stebuklingas“ žir
gas” pasikėlė ant šimto pėdą augščiau.

— Paskutinį sykį klausiu: “Sutinki ponas ar ne?”—pra
skambėjo vėl balsas iš augštumos. , . .

- — Ne! iv šimtą sykių ne! Patrauk už”virvelės.
— Tai be pono pavelijimo mudu apsivesiva, o jeigu kur 

galvas nusisuksiva arba užlėksiva ant Mėnulio, tai bus pono 
kaltė! '

— Patrauk!..
Toje valandoje čia jau po milijarderio nose nukrito antras 

smilčių maišelis ir praįro ties jo kojomis, o iš augštumos da
vėsi girdėti nešimas ir stebuklingas “žirgas” pasikėlė tūks
tantį pėdų augštumoje, kildamas keturias dešimts mylių grei
tumo į valandą.

— Grįžk! Grįžkite! Jeigu kas sugestą, tai inpulsite į ma
rias ir prigersite!—sušuko ponas Goldbrooks su tokiu intempi- 
mu, lig rodėsi, kad intempti jo dirksniai truks. Bet-gi tuo
jau atsipeikėjo ir suprato, kad jie nebegali jau girdėti jo bal
so. Tai-gi, metė savo žvilgsnį, į vis labiau mažėjantį “žirgą” 
ir taip ilgai tėmijo, iki visai nepranyko padangėse.

— Tegu ponas būna ramus, nes stebuklingas mano “žir
gas” yra visai saugus!—tarė gan linksmai ponas Samuelius 
Biffs, genijus iš Arizonos.

O ponas Goldbrooks pažiūrėjo į jį, kaipo miškinis žvėris 
pažeistas ir užkimusiu bal^u užstaugė : >

— Tu idiotiška, kraugeringa, pakvaišusi beždžione! Ta
vo išradimas tai prakeikimas dėl žmonijos, tu... beždžione! ’ 
Jie... riūlėkė!

— Taip, aš tai žinau, kad nulėkė, bet kokiems- galams 
čia pykti? Tas ponas Wiggs tai puikus vyriškis ir visai ne kvai
las! Jeigu aš būčiau ponu, tai visai nepykčiau, nes pono duk
tė galėtą prasčiau pataikinti...

— Taip,—pertraukė milijarderis,—ji galėjo prasčiau pa
taikinti, bet tau, šelmi, sprandą nusuksiu!

Ir surikęs nežmoniškai puolėsi pirmyn. Tarnai pašoko 
ant šalies, bet ponas Samuelius Biffs, genijus iš Arizonos, 
taipo-gi nieko nelaukė ir vienu šokiu atsirado už didžio kel
mo.

— Palauk!—pašaukė. Bet-gi milijarderis mojo galingą ka- 
dąisiai išdirbta kasyklos ranka. Ant laimės ponas Biffs per
šoko į kitą kelmo pusę ir vėl pašaukė:

— Paklausyk, beproti!
Čia ponas Goldbrooks yisai beveik įširdęs su tokia spėka 

antru sykiu mojo ranką, kad... žievė net atkrito, nes nelai
mingas pataikė.. . į kelmą. Paprastai suriko ir kuogreičiau- 
sia indėjo skaudančius kumščio galus į burną, visai taip, kaip 
kad daro maži vaikai, kuomet užsigauna.

Tuo laiku iš krūmų, atsirandančių kelioliką pėdų atstu
me, ponas Samuelius Biffs atsiliepė:

— Jeigu ponas norėtum tiktai apsistoti ir paklausyti...
Milijarderis net neatsikreipė į tą šalį ir tiktai griežė dan

timis.
— Aš esu čia saugus tuose krūmuose, tai-gi ponas paklau- 

sykie.
Ponas Goldbrooks netikėtai pažvelgė į padanges ir tuojau 

visas padėjimas aiškiai stojo pri^š jo akis. Jis čia betiksliai 
stovi, o jo sekretorius tuo tarpu su jo duktere gal jau pas tei
sėją. Minčių tūkstančiai perlėkė per jo galvą. Jis turi tai su
stabdyti! Staiga atsigręžė į tarnus ir suriko:

— Jonai!
-t- Esu ant paliepimo!
— Pribudink kitus! Teg^kchtas tuojau būna prireng- 
išplaukimui!
— Aš... aš... negaliu...
— Tu... Ką???
— Laive nieko nėra, tiktai... virėjas.
— O kur kiti?
— Juk-gi šiandieną ir rytoj visi liuosi; pats ponas paliuo- 

savai ant dviejų dienų.
— Tai pasakyk, kad gazolinis laivas būtų prirengtas!
— Aš negaliu!
Milijarderis atstatė akis ir žiūrėjo į Joną.
— Gazolinį laivą paimta šiandieną taisyti: nėra jo prie

plaukoje.
— Ne... nėra jo?!—užriko ponas Goldbrooks.
— Ne; yra jis kelionėje į New York’ą,—tarė persigandęs 

Jonas.
Milijarderis paraudonavo, paskui pamėlynavo, jo veidai lig 

ištino, o akys rods išsivertė, Jonas gi iš baimės net minti
jo:

tas

i

t

— Biesas jį paims!—Bet gi su ponu Goldbrooks visai ki
taip buvo. Pasipurtė it šuo iššokęs iš vandens ir prabilo:

— Užtelefonuosiu,..—Ir balsiai dadavė:—Eik į vidų ir už- 
telefonuok.— Gm... į ką gi čia telefonuoti? Kur jų ieško
ti? Tas prakeiktas orinis ‘‘žirgas” galėjo su jais nulėkti Die
vas žino kur! Į kokį teisėją užtelefonuoti? Į kokį miestą?

— Pas ką turiu užtelefonuoti?—paklausė Jonas.
— Pas nieką!—suriko ponas Goldbrooks.—Eikite visi pa

lei krantų ir išnuomuokite arba pirkite už bent kainą pirmu
tinį laivą, kokį tiktai pamatysite.

— Tai ir taip nieko negelbės, pone Goldbrooks!—atsilie
pė iš krūmą ponas Biffs, "

— Ką??—pašaukė milijarderis, kurs apie genijalį išra
dėją iš Arizonos buvo jau pamiršęs.

— Aš sakau, kad tai nieko negelbės, net gi ir telefonas 
negalės suturėti sukuoktuvių.

(Toliaus bus)
X MATUTIS.
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* ‘Ateities” redaguoti,. kaip 
tūli So. Bostono tautininkai 
skelbia, atvažiuosiąs Jokuby- 
nas, buvęs Clevelando “Dir
vos” redaktorius.

8JMON r, Yjanrm | 7
........ __ 'AB t

•4^ f VĮį-
S*-

W L*M Tltl« mfldfol, J į 

' Broųd & Cheitimt St. &'

Offliso' Spruce S2W, į; * 

-i - •
..... 1212 < ERIB AVĖ. f ■ 

JpHIIADEtPHIA, ĘL f

.• •’*
t ■9

LIETUVIS mŪGBAYM 
Ar turi savo didęl| paveikite^ 
/ ' Jeigu ne, tai 
ateik ir hu«ltraūk pūke . tuntoo 
kablnčt ir gausi Vienų dldelj ar
tistiškai padarytą pavelkrių ylaal 
dovanai, . . ' .

Taipgi norintis mokyti! to ama
to galt atalSaukti;

. j., j. DRalt 
500So.lndSt., PMlaMfMhP*
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VYČIŲ VELYKINIS 
A VAKARAS,

». Velykų dieną Liet. Vyčių 
i^ckuopa surengė margą va
karą įšv. Petro parapijos Sve
tainėje. Programą išpildė Sv; 
Petro parapijos choras, ’.vėdaA 

. mas p, M. Karbauskc^ųnonolo- 
f gistai, deklematorkoš, pijanis- 

tės, * ‘Rąulų kompanija’’ ir Vy- 
' čių kuopos artistai. .

r Choro ' dainos išėjo gerai. 
Tiesa, daug, ch oristų truko, Dėt 
kurie vakare dalyvavo, šauniai 
iš savo užduočių išsikišo. Di* 
jalogaš “Du draugu” nevisai 
p. p. A. Bendoraičiui ir P. Mi
liauskui nusisekė. Aiškiai bu
vo matyti, kad ant greitųjįj 
jį išmokta ir nesuspėta paties 
dijalogo minties sugauti. Už 
tai ‘ ‘ Lietsargių šokis, ’ ’ kurį iš
pildė p-lės Jul. Kazlauskaitė, 
Fl. Karbauskaitė, Mare. Geciu- 
tė ir Fr. Geciutė visus pilnai 
patenkino. .Mergaitės labai gta- 
cijoziškai pašoko.

“Velykų Bobutė” (p-lė Z. 
Gurkliutė) savo gražiu pasiro
dymu suteikė publikai tikrai 
malonią valandėlę. “Bobutės” 
drapanos, margučiai,* laiškai, o 
ypač, nudavimas tiesiog visus 
sužavėjo ir ščyro juoko tarpe 
publikos buvo iki valios.

“Raulų Kompanija” (pp. J. 
Skudri s, J. Strakauskas ir V.

- Valentas) savo nekaltu šposa- 
vimu ir triksais privirė tiek 
juoko, kad kitas net per aša
ras kvatojosi. Vyčių vakare 
jie tik mėgino savo pajėgas. 
Dabar žada dažniau ant scenos 
pasirodyti. Todėl lauksime .dar 
tobulesnio iš “Raulų Kompani
jos” veikimo.

Veikalas “Ant slenksčio 
naujo gyvenimo” antru kartu 
So. Bostone loštas, bet visvie- 
na visiems patiko, nes artistai 
gana gerai savo roles atliko. 
Reikia čia pažymėti, kadi kar
tais, kaip yla iš maišo, rodėsi 
vieno ar kito artisto užsimirši
mas ir ne vietoje padarytos 
pauzos kiek veikalą gadino, bet 
aplamai imant, visas lošimas 
išėjo neblogiausia.

Vyčių kp. artistai, kaip va: 
A. Bendoraitis, Al. Kazlaus
kaitė, Z. Gurkliutė, P. Miliaus
kas, Lukauskaitė,’ S. Geciutė 
gabumus prie teatro turi dide
lius ir visuomet su pasigerėji
mu reikia į jų lošimą tėmyti. 
Kalbant apie artistus reikia 
nepamiršti Vyčių 17 kp. stam
bios sceniškos pajėgos p-lės O. 
Protašiutės, kuri su viršuj pa
žymėtais sudaro pastovią Vy
čių artistų grupę.

Šiame vakare dekleniaciją 
“Velnio išradimai” puikiai at
liko p. Ant. Grabijoliutė, o so
lo ant pijano dailiai paskambi
no Al. Kiburiutė.

Žmonių į vakarą susirinko 
diktokas būrys ir pelno parapi
jai keli desėtkai dolerių liks.

Užbaigiant dar reikia pri
minti, kad. p. J. Strakausko or
kestrą, tiesa, neskaitlinga, bet 
labai maloniai visų jausmus 
glostė.

Vakarą vedė p. J. E. Karo
sas. Veikalo režisierium buvo 
p. Fr. Strakauskas.

Vytis.

iPASIFmKCT TOnETUBl 
č . “GETOVfcirfc". ,

YFffircęgter
;džip 15 diėniį Etato scendje 

’ 4<Geijovaitę/L$ikiętų | Šį gra
žų’ teatrą galima gauti “Dar- 
bininko ” Redakcijoje ir Admi
nistracijoje.

■ Veikalas bus sulošta “ Woi^ 
cester Thęatre/> Kas iš Ęos- 
toniečių norėtų šio veikalo pa4 
įžiūrėti, xo sykiu pasigerėti 
gabiafe Woręėstęr’fe arjastais, 
pasiklausldte , * informacijų 
“Darbininkę.” , . v-

M. Petradskas išvažiavo iŠ 
So. Bostono į Pennsylvanijos 
valstiją rengti koncertų.

r►
►

7

.Ia.

h

nos/baltoą ir žalios/S] 
žirgvaikiu videtryj galima nu- 
sipirkti ^DartdnitoA*’ Viena 
kainnojąžB cežtM.Vi8M pet 
insš eina' Tautos Fondui. 
puoškite-'sa¥A barnus Uotuviš- 
ka v&iavele ir sušelpkite glife 
karės nukentėjusius lietuvius, 
kuriems už vėliavėles pinigai 
eina.

f. Šiomis dieųomia j Bostoną 
buvo atšntakęs kun. Dr. A. 
Maliauskas.

L VW 18 kp. briandžio 
7 d. bus susirinkimai pobažny- 
tinėje salėje, Cambridge/Mašs. 
Prasidės tuo jaus po pamaldų. 
Prašome visus narius susirin
kti. Šis susirinkimas bus svar
bus, išduos raportą’iš senato;

V. K. Žedulionis,: pinu.

Skaityk ir platinki
“Draugą”, “Darbininką”, “Garsą”

“Vytį” ir kitus gerus katalikų

; laikraščius.

f

< Dabar laikas pirkti 

Lietuvių Darbininkų Ka
lendorių 1918 m.

KAINA 25 CENTAI. 
“DARBININKO” KNYGYNE, ’

242 W. BROADIVAY, SO. BOSTON, MASS.

Metines Milžiniškos

PRAKALBOS
Rengia Sv. Jurgio Draugystė 

, Nedėlioję, 

Balandžio-April 28, d., 1918 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

26 LINCOLN STREET, BRIGHTON, MASS.
PRASIDĖS 2:30 VAL PO PIETŲ.

Brangūs lietuviai ir lietuvaitės! Meldžiame atsilankyti 
ant šių prakalbi? ir išgirsti daug naudingų ir svarbių dalykų 
apie Lietuvą, apie kurią, mes visi privalome rūpintis. Viršmi- 
nėta draugystė užkvietė garsius kalbėtojus. Kalbės KUN. JUŠ- 
KAJTTSj KUN. J. JAKAITIS ir taip-pat gerai žinomas p. J. 
ADOMAVIČIUS, ir kiti. Bus deklemacijų: deklemuos gerai 
žinoma ir garsi dekliamatorka p-lė Valavičiūtė ir kitos. Grajis 
Cambridge’iaus Benas po vadovyste p. Buinio. Dainuos Cam- 
bridge’iaus Bažnytinis choras. Prakalbos bus vienos iš gra
žiausių, kokių dar Brightone nėra buvę.

•Tą dieną bus priimami nauji nariai už pusę įstojimo.
Tai-gi broliai nepraleiskite progos, ateikite prisirašyti. 

Žinote gerai, kad šv. Jurgio dr-stė yra stipriausia ir turi turto 
$4.000.00; narių apie 400.

Visus kviečiame į prakalbas koskaitlingiasia.
KOMITETAS.

■'flhnafraF ittfaiMiĖisstiiiriik*

PraiidėB tuojaug po va- 
femnių -pamaldų? ’bainy&eji 
sagėje, fiaųg ĮiMš Ąvarfeų 

apsvaraiymųi. Delegatai 
į^uo^rąpdifeU Wmcį Tąip- 
gi btra apkalbėta: apie naują |- 
tafeytų totigMPSkrik^ 
Itelįyčią for, pefep įįetųvių bą-* 
žnyčioje. Kviečiame visus'na- 
rius. susirinkti. , \ ”

. Ma Vadyba.

SOįKJL 21 kp. mėnesinis 
susirinkimas bus nedėlioj, ba
landžio 7 įį iuojąną pa pamaU 
dų. Meldžiame visų narių at- 
silankyti į šį susirinkimą. De
legatas išduos raportą iš seimo^ 
taip-gi yra daugiau svarbių 
dalykų. Reikia prisirengti prie 
Apdraudos Savaitės. Apdrau- 
dos Savaite tęsis per visą ba
landžio menes.. Kurie dar ne
gavote SLRKA. konstitucijų, 
susirinkime gausite visi nariai 
už dyką.

AJtSOK, OHIO.

Nedalioj, 7 d. kalandžia bus 
DIDMUB ®XEXV8 ii teatre*: 

tamsos į 2)
<UBaiąwsakias* L^Bųiedija. 
Ųįą fe lyūfi kįfeėtpįai i& tMyą* 
limd, Ohio A. S. KfeMekas di- 
įįs yęjlęėjas ir liM organiza- 
torius. Pamarginimui bus mo- 
nologų, dekleinaęijų it dainų. 
Jfeijnfes garsus Cleyęlando sč*. 
Ilsias Pi J. Šeštąkas. Perstatys 
veikalus ^DS. 51' ir L. V. 25 
kuoęų nariai. balius ren
giamas $v. Petro parapijos Ak- 
ron, OJiįo nąųdąi. Bus puiki 
ųrkęstra. Svetainė bus atdara 
nuo 2 vai.' po piętų. Prakalbų 
pradžia nuo 4 valj. teatro pra
džia nuo 5 vai. svetainėje W. 
H. Hale Hėvadsky 332| Broad
vvay, Akron, Ohio. Įžanga 35c., 
50e. ir 75e. ypatai; ant šokių 
25c. ypatai.

Širdingai kviečiame visus. 
Parapijos Komitetas.

D. K K. CHnVMO OMCt 
BOSTON, MA88.

VAI4JYBOB ADUMl

PIRMININKAS—Jonai ‘Adomavičiui, 
US Bow»n St.t 8^ Bo«ton, Maw

VICE-PIRM. — Praną* Tuokia,
130 BoWeix St, So. Boaton, Maja 

PROT. RAST.—JuoiapM Ylnkevičlųi,
8TO1¥į SeconiSt, 3, BJat6n,MtūMA 

FINANSŲ RAST. —. 8t Noreika, i
79 Sącond St, 8. Boston, Masg. 

KA8IĖRIUS AądHejną ^alfecknM,
iii Flfth Stft, Sor.-Boaton, Maasz 

MARŠALKA — Justinas TuleiklSį f 
- ISO: Št,» Ęa iSošton,-Mastf, ;

L. D. U X Keistučio Dr-ja Bos
ton, Mass, laiko mėnesiiiius BUsi- 
rinkimua kas atitrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po. pietų, 
164 Hąnover ‘ St, Boston, Mass. 
Malonėkite Visi- ateiti ir daugiau 
naujų narių ąu savim atsivesti.’

Vaidyba.

StATEMENT OF THE 0WNER- 
SHIP, MANAGEMENT, CIRCU- 
LATION, ETC„ REŲUIRED BY 

THE ACT OF CONGRESS OF
AUGUST 24, 1912,

Of “Darbininkas” published 
tri-weekly at So. Boston, Mass. 
for April 1, 1918.'Statė of Massa- 
chusettes; "County of Suffolk.

Before me, & Notary Public in 
and for the Statė and county afo 
resaid, personally appeared A. F. 
Kneižis, who, having been dūly 
sworn aeeording to lawr deposes 
and says that he is the Business 
Manager of the “Darbininkas.”

1. That the narnės and adresses
of the publisher, editor, and busi
ness managers are: .

Publisher Lithuanian Ass’n of 
Labor, So. Boston, Mass.

Editor Pranas Gudas, 242 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

Managing Editor John E. Ka
rosas, • 242 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

Business Managers A. F. Knei
žis, 242 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. ' ;

2. That the owners are:
Lithuanian Assoeiation of La

bor, 242 W. Broadvvay, So. Bos
ton, Mass.

Jonas E. Karosas, President, 
242 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Pranas Viraks, Secretary, 242 
W. Broadway, So. Boston, Mass.

Pranas Gudas, Treasurer, 242 
W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

3. That the knovvn bondholders, 
mortgagės, and other seėurity hol- 
ders owning or holding 1 per eent 
or more of totai amount of bonds, 
mortgages, or other seeurities are:

None.
A. F. Kneižis, Manager.

Svvorn to and subscribed before 
me this 26-th day of March 1918.

John J. Roman.
i

(My commission expires Feb. 
16, 1918)

f

MILŽINIŠKOS PRAKALBOS 
Bus 

Balandžio-April 7 d., 1918, 
LIETUVIŲ SVETAINĖJ, 

26Lincoln St., Brighton, Mass. 
Prasidės 2:30 vai. po pietų.
Kalbės kun. J. Dobužinskas, 

kun, J. Jakaitis, p. M. Venis ir 
kiti. Dainuos šv. Petro para
pijos choras po vadovyste p. 
M. Karbausko.

Kviečiame visuą koskaitlin
giausia „ateiti.

Rengėjai.

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:

Uz vieną'sykį...............50c.
” du sykiu.............75c.
” tris sykius........ .$1.60
” šešius sykius... .$1.75

• Pinigus siųskite iš kalno.
“DARBININKAS,”

242 W. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

— o------
REIKALINGA ŠEIMININKĖ 

prie virtuvės ir prižiūrėjimui na
mų. Atsišaukime:

Antanas Macekient,
Box 158, So. Burgettstown, Pa.

Paieškau Antano Stračkaičio, Kos- 
tanto ir Prano Rimkevičių^ visi Iš 
Piešči ų kaimo, Panemunes parapijos. 
■Malonėkite atsišaukti Šiuo adresu: 

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

SV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

I 
PIRMININKAS Motiejus žloba, 

29 tVebster St., Mulden, Mass. 
VICE-PIRM. — Jonas Galinis, 

20 Wlnfleld St., So. Boston, Mass.
I PROT. RAST. — Jonas Gltneckls,

282 Silver Str., So. Boston, Mase.
II PROT. RAST. — Marijona Brikaite,

45 Vale St,, So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Povilas Petrauąkas,

230 Fifth. St.?. So. Boston, MiAa. 
KASIERIUS — Andriejus Naudžiūnas, 

tVlnfleld St, So. Boston^ Mass. 
MARŠALKA — Jonas Urbonas,

145 Silver St., So. Boston.
Draugiją laiko susirinkimus kas 

trecią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Saleje, So. Boston, Mass. Sakan
tis susirinkimas bus Balandžio 21 d. 
Viršminėta draugystė yra viena 
iš didžiausių ir teisingiausia aprū
pina savo narius.

NUSIPIRK MOSTIES. 
Tai BUSI GRAŽUS! 3* iidirt* 
Mentholatum Oo. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosČia per kelia 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mot- 
tis išima plėtmua 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.

TEL. BACK BAY 4200 KI^E

DR. F. MATULAITIS! 
Ofiapddyno* ( ę^doviaoltlM IlfM IE
1-8 P. lf. 7-9 P.M. Prlakiria Akiniu*. IK 

419 Boylston St., Boston, Mass. KCOSMOPOHTAN 
CARMENT 

CORPORATION.
t

Didžiausia Lietu* 
vių Korporacija 
Brockton, Mass.

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

COSMOPOLITAN GARMENT 
CORPORATION, 

95 Spark St., Brockton, Mass;

Beil /r ione, Dickinaon 8995 M. I

Dr. Ignotas Stankus Į 
1210 S.BroadSt, Philadelphia, Pa,I 

Phvsician and Surgeon (lietuvis gvdv-H 
[toįasir chirurgas pabaigęs Indianos R 
Universitetą) Gydo visokias lig h \ v k 
ru, moterių ir vaiku Daro operacijas. S 

I Ofiso valandos; 9-11 rito. piot 7-9M 
vakaro. Nedėliotus: 9-il rito 1 -ipopiet. H

te

PIRMO KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, bu 

| geriausiais prietaisais, su 
naujų išra imu.

Visą darbą gvarantuojamė.

DR.W.T. REILLYc
469 Broadwiy,So. BostęB,Mus,

PRIE DOBCHESTER 8^.

Valandos 
nuo 9 vai. ryt* 
Iki 8 vai. vakare.

Nadaiiantfl 
nuo 10 vai, vyta 
iki 4 vai. vakaro.

Dr. Paul J. Jakmauh B
f Jakimavičius) B

Priėmimo valandom   B
Nuo 2 iki 8 no piet. Nuo 7 Ik! 8 vakare 1 B 

509 BRO/DV/Y Cor. G ST. SO. BOSTON.■
Te! 502 S. B. K

T 
T t
♦♦♦ —

<♦ 
t 
X
4 Su bent kokia chra tiška, nervų arba šiaip kokia Ilga, 

lauja specialiam patarnavimo.V IEŠKOK iTK l’AGEL IOS TEN,

? ......... .
v t 
t 
T 
T 
T T
Y
♦t*
t. Jum* išeimamimrvimaa nieko uekaštuoa, jeigu Jus čia gydy> 
y sttės. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egiam.) parodys Jums tiktą 

fiziškų srovi ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas ilgei- 
M b6s Jus nuo kančių Ir kitur negero gydymo.

Daug metų praktikavęs. Paskiausieji lt geriausieji gydymai— 
įnedikftllškl lt; elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 
kas geriausia sergantiems.

AR JUS KĖNOIATE.
Nuo -silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenot* 

malto širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti* 
mo, galvos skaudėjimo, svaigulių, neaiškaus matymo, A nllpnusno 

..♦sąnarių, nleerlo, žaizdų,, kataro, užkimimo gerkles, nuo ąkaus* X 
mų vidurini įso arba nugaroj, gerulės skaudėjimo, ; apvilktą liritavj, 

X konstipacija. reumatizmo skausmu arba apaugų! Šių lr daag kltų 
^Hgų, nuo kurių matosf pirmas pn-^ergejimas, nustoti sveikatą Ir 

t tvirtumą ant visados. • >
Aš gydžiau vyruė lt moteris per daug sietų. Vienas atrtlanky- a 

mes pas mane užganėdins Jus lt apie itiano gabumus persitikrinkite, & 
♦J>knd aš. pasiekiu tiek gerų pasekmių- I trumpą laiką gyAy- 

mo. Aš gydau tik tikrą priežastį ligos Ir silpnumai pranyks. Atsl- ' 
įminkite, ked paaltarunas'yrti alw>liutišk»i 'veltul. t
i Atolkits p»a mene tuojaus. jeigu Jums reikta gydytis. UŠvlI- 

kima* hg*»fc ym puvojltigu. Nei viena liga n* stosi Ilgai bu vaikino.

.Dr J. H. KENEALY

SERGANTI

| VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MAfoE!

Paieškau giminių Antano Banio, J. 
Banio, M. Banio, Prano Valkausko ft* 
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 I-Iorseiis, Danmark.

kuri retkn-

SURASTI.KUR GALĖSITE J4 
Prad&Ato’tiestai cit) Sveikatos kelia

Ofiso
L. VYČIŲ 27 KUOPA 

Rengia 
PUIKŲ BALIŲ 

Balandžio-April 6 d., 1918 
DEANHALL,

Dean st., . Norwood, Mass. 
Prasidės 6 vai. vakare.

Bus dainų: solo, duetų, kvar
tetų ir choras po vadovyste p. 

*¥. Stasevičiaus.
Kviečiame vįsus ateiti.

Rengėjai.

valan
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.

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

ANTANAS APANAVIČIUS. 
54 Allen St, Bridgeport, Conn.

(North America.)

hington st 

arti Boyl«- 

ton st ant 

antrų lu- 

bų

673 Was-
X: 
y

«

Jr,*» - > .*. i
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PRANEŠIMAS.
Pranešam visiems broliams Dr-jos šv. Jurgio, kad mišios 

šv. bus tą pačią dieną, balandžio 28, 9 vai. ryte Cambridgiaus 
Lietuvių bažnyčioje. Draugai turite susirinkti į bažnytinę sa
lę 7 :30 vai. ryte. Už nepribuvimą bausmės $1.00.

' s Komitetas.
LIETUVIŲ KAREIVIŲ GLO

BOJIMO REIKALAIS KO- 
• MISIJOS SUSIRINKIMAS.

Balandžio 1-mą dieną “Dar-’ 
bininko” Redakcijos kamba
riuose buvo Kareivių Globoji
mo Draugijai įstatams apdirb
ti paskirtos komisijos pasitari
mas. Dalyvavo pasitarime 
kun. J. Dobužinskas. J. E. Ka
rosas, St. Norkūnas, J. Ado
mavičius, kun. F. Juškaitis ir 
J. M. Pečiulis. Pasekmingai 
komisija išrišo didesnę įstatų 
pusę, bet keblumų pasirodė 
dėl katkurių principijalių da
lykų, kuriuos palikta galuti
nai aptarti kitame komisijos 
susirinkiineą, kuris įvyks ba- 

» landžio 8 dieną toje pačioje vie
toje ir tuo pat laiku. Tame su- 
susirinkime, kuris įvyks ba- 

• aiškėti kokiu pamatu ir princi
pais tvęriama lietuviams; karei
viams globoti draugija parems 
visą .savo veikimą. .

Paieškau giminių Viktorijos Elgia
tės, Prano ir Onos Bendoralčių. Paei
na Suvalkų gub., Pilviškių par., Pa
rausių kaimo. Plrmlaus gyveno Det- 
roit, Mieli. Taip-pat Juozo Starkevl- 
Čiaucs iš Pančekių kaimo. Kas apie 
juos žinote arba jie patys, atsišauki
te šiuo adresu:

A. POŽĖRA,
1986 \V. 15th Avė., Gary, luti.

Istoriškai atminčiai
AMERIKOS LIETUVIŲ VISUOTINO SEIMO, 

BUVUSIO 13 D. KOVO NEW YORK’E,
Visiems žinoma firma STROPAS & Co. paminėjimui Is

toriško Seimo, padarė sekančius dalykus: Auksinius guziku- 
čius 10 “karėto” po $1,90 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 kristaline žvaigždė 3 colių dy
džio su Lietuvišku herbu 75c. Puikus paveikslas rodantis A- 
menkos lietuvių vienybę <fVARDAN TOS LiETUVOŠ” 50c.

Viršminetus daiktus turėtų įgyti žčdnas vienas lietuvis 
ir lietuvaitė, kam da neužgeso lietuviška širdis.

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

Taip-pat.me& darųm visokius draugystėm. gu?i^u% ku- 
kardas* vėliavas, antšpatufes bū KrčįptoB^šfe^iidresut ;■

92 WABVI0K SI5RBS®, NEWAKK,»: J.
r i ’ v

PRAKALBOS!
Lietuvių Moterų Apšv. Dr-jos 

Balandžio 7 d. 1918 m. 

LIETUVIŲ SALĖJE, 

So. Boston, Mass.
*

Prasidės 7:30 vai. vakare.

Kalbės geriausi kalbėtojai. 
Kviečiame koskaitlingiausia 
atsilankyti, ypatingai moteris. 

Kviečią Komitetas.

le| So. Boatou 270
DR. JOHN RtcDONKELL. M. BJ 

liaiijttu sustktlbtįf ir HetittHsaM. J 
Ofiso VttlaudoB.:

. Ryt da iki 9 vai.
■ - Popiety 1 iki 8 

vakarais 6 iki 9
536 Broadway, So. Boston.

DYKAI! DYKAI!
Reikalinga vyrą ir' 

merginų mokint ies / 
: BARZDASKUČIO n 

mato. Mes išmokinau) ' 
į labai trumpą laiką

GLOBE4BARBĖR;S0HQ0L .
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. PAVASARINIAI ir VASARI
NIAI DRABUŽIAI pasiuvami gė- 
riausia ir pigiausia tik pas:-

. J.BERZELIONĮ,
4 Haymarket Są.'r Boston, Mass.

; į * f r'’'‘"k ' H


	1918-04-04-DARBININKAS 0001
	1918-04-04-DARBININKAS 0002
	1918-04-04-DARBININKAS 0003
	1918-04-04-DARBININKAS 0004

