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Vokiečiai atnaujino baisųjį mūšį
Talkininkai pasida- Ministerio kalba. Laisves paskola. B B B

ve atgal.
True translation filed witl] the post- 

master at Boston, Mass. on April a, 
1918, as required by the act of October 
6, 1917.

VOKIEČIAI PASIVARĖ 
PIRMYN.

Po keeltos dienų neveikimo 
mūšio fronte provincijoj Pi- 
cardy, atkaklus mūšis atsinau
jino kylio vakariniame šone 
talkininkų linijose. Tiesiog į 
rytus nuo miesto Amiens vo
kiečiai padarė atakas prieš an
glus ir francūzus ir pripažinta, 
jog priešininkai kritiškame šo
ne pasivarė pirmyn.

Sulyg naujausių žinių smar
kiausi mūšiai eina Hantelio a- 
pielinkėse, kur anglai biskį tu
rėjo pasiduoti atgal. Smarki 
kova eina ir trikampyje, kur 
susibėga dvi upės Luee ir Avrt, 
toliau į pietus. Toje vietoje 
francūzai buvo priversti trauk
tis atgal.

Jokių smulkmenų apie tuos 
mūšius kol kas nėra. Bet tas 
faktas, kad iš dalies vokie
čiams pasisekė, parodo, jog 
vokiečiai jau yra suspėję atsi
gabenti savo armotas ir švie
žias divizijas, kurios skina ke
lių į Amiens.
DIDELIS LIETUS TRUKDO 

VOKIEČIUS.
Francūzų ir anglų praneši

mai iš fronto skelbia, jog šiuo 
tarpu buvo smarkus lietus. Tas 
reiškia, jog" vokiečiai turėjo 
daug vargo iki dasigabeno ar
motas, amunicijas ir provizi- 
jas iki fronto. Mūšio laukas, 
kurį talkininkai atidavė vokie
čiams, buvo visai nuteriotas, 
keliai, tiltai, šuliniai buvo su
naikinti besitraukiančios ka
riuomenės.

Mūšiai per pastarąsias die
nas labiausia todėl apsistojo, 
jog vokiečiai neįstengė greit 
gabenti per pabliurusius kelius 
visokias reikmenas.

True translation filed with the post- 
ninster at Boston, Mass. ou April 5, 
1918, as reųuirecl by the net of (Kaohe:' j 
6, 1917.

KIEK VOKIEČIŲ 
, DALYVAUJA.

Paryžius, bal. 4. — Vokiečių 
kariuomenė skaičiuje* virš Kilt- ' 
000 pradėjo šiandie baisiam lą j 
ataką prieš francūzų frontų a- 
pie 10 mylių ilgio, mm Grims į 
nes iki šiaurinio krašto vieš- I 
kelio veliančio iš Amiens į i 
Roye.

Jie buvo sutikti baisia ug
nim iš francūzų armotų ir nors 
atakos buvo nuolatai atkarto
tos, jie laimėjo tik nedidelį že
mes sklypų. Prancūzai pasi
laikė Grivesnes, bet vokie
čiams teko sodžiai Mailly, Rai
ne vai ir Morisui.

----- o—— 
RUMUNIJOS ŽIBALO ŠULI
NIUS VALDYS 99 METUS.

Wasllington, bal; 3. — Vo
kietija užtikrino sau valdymą 
Rumunijos žibalo šulinių ant 
99 metų.

Telegramoj, atsiųstoj Vals
tybės Departamentui cituoja
ma Taegliselie Rundscliau, 
kurs paskelbė sutartį sulyg ku
rios Vokietija gauna monopo
liją ant Rumunijos žibalo šuli
nių ant 99 metų.

Skelbiama, jog tas padaryta 
dėlto, kad atsilyginti už savo 
nuostolius Rumunijoj, o Vo
kietija turėjus karinių išlaidų 
dėl karės su Rumunija $1.000.- 
000.000.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on April 5, 
1918, as required by the act of October 
6. 1917.

Ką Austrija paima nuo 
Ukrainos.

100.000.000 tonų javų.
Nuo Rumunijos.

400.000 tonų javų,
800.000 aviui, 
100.000 kiaulių.

TIKRAS OFENSYVAS 
PRASIDĖJO.

Washington, bal. 4. — Kari
nių dalykų žinovai čia sako, jog 
dabartinis vokiečių ofensyvo 
atnaujinimas prieš francūzus 
ir anglus provincijoj Pieordy 
reiškia tų, kad: vokiečiai dabar 
pradėjo tikrų ofensyvų. Per 
tas keletu dienų jie suspėjo at
sikvėpti ir gatavi padaryti di
džiausias pastangas.

LAIVŲ ŽUVIMAS SUMA
ŽĖJO.

London, bal. 3. — Pereitą sa
vaitę netikėtai ir žymiai pasi
mažino Britanijos laivų žuvi
mas nuo submarinų ir minų.

Admiralitetas praneša, jog 
tik 6 Britanijos prekiniai lai
vai virš 1.G00 tonų težuvo ir 
septyni mažiau minėtos įtal
pos žuvo savaitėj, kuri pasi
baigė kovo 30.

PRIEŠINASI KONTRI
BUCIJAI.

Amsterdam, bal. 4. — Dr. 
George Micbalis, Vokietijos 
ex-kanclierius, Berline pasakė 
savo prakalboj prieš išvažiavi
mų užimti prezidento vietos 
Pomeranijoj šitaip:

“Jei aš vadovaučiau dabar 
valdžiai, tai aš atsisakyčiau 
nuo karės kontribucijų. Rei
kia mokinti mūsų žmones pa
prasto, blaivaus taupaus gyve
nimo, o nestumti juos į mate- 
rijalizmo bedugnę, kas įvyktų, 
jei mūsų priešininkai padengtų 
karės lėšas.

Sunkieji laikai mums nepa
sibaigs su karės pasibaigimu. 
Mūsų vargai tęsis. Biednystč 
bus mūsų virėja. Mes turime 
prisipažinti, jog mes ir-gi esa
me šios karės kaltininkai, ne 
politišku žvilgsniu, nes mūsų 
kaizeris iki paskutinės minutos 
laikėsi už taikų, bet aplinky
bes atnešė tuos išbandymus, 
kurie pinigus nori padaryti po
nais. Alės turime gelbėti šalį 
nuo pasidavimo materializ
mui.”

; AUSTRIJOS MINISTERIO 
KALBA.

Į Amsterdam, bal. 3. — Gra- 
i t':i> Czernin, .Austrijos užsienio 
reikalui ministeris, kalbėdamas 
utaniink;* Vienuos miesto Ta
rybos delegacijai, pasinaudo
jo proga apreikšti svarbiausios 
Vokietijos draugės pažvalgas.į 
karę ir taikų.

Kaip visada, jis pasakė, jog 
Austrija trokšta taikos, bet tal
kininkų vadai padarę tų nega
limu šiuo kartu.

Jis sakė, jog Centralės Val
stybės dabartinį ofensyvų pra
dėjo nenoromis, bet po to, kaip 
Francija pasiūlius taikų, atsi
sakė išsižadėti Alzacijos ir Lo
taringijos.

Grafas Czernin pasakė, jog 
visokios pastangos perskirti 
Austrijų ir Vokietijų nueis nie
kais. Jis paliuosavo prez. Wil- 
sonų nuo visokių pastangų tą 
atlikti.

Gaus maisto.
Be kito ko ministeris pasa

kė:
“Mes tikimės laike gegužio 

mėnesio gauti pirmų didelį 
grobį iš Ukrainos. Tuo tarpu 
aš pripažįstu įgabenimai iš 
Ukrainos dar maži ir turės pa
sididinti. Bet mūsų maisto rei
kalai būtų daug aršesni, jei 
tos sutarties nebūtume padarę.

Iš Rumunijos mes gausime 
žymių dalį pernykščių javų 
perviršio. Be to gausime 400.- 
000 tonų javų, žirnių, pupų, 
šieno. Tas viskas turės būt at
gabenta Dunojumi. Rumunija 
tur tuoj mums suteikti 800.000 
avit) ir 100.000 kiaulių. Tas 
pataisys mūsų mėsos padėjimų.

Mes'norime Balkanuose pa
daryti tveriančių ramybę. Iki 
Rusijos ištižimo mes negalėjo
me galutinos taikos įvesti Bal
kanuose, nes vis Rusija mums 
kliudė.

Mes žinome, jog Serbijoj y- 
ra didelis taikos troškimas, bet 
Serbijų sulaiko talkininkai nuo

True translation filed wlth tlie post- 
master at Boston, Mass. on April 5, 
1918, as reąuireil l>y the act of October 
G, 1917.

VOKIETIJA IR RUSIJOS 
SKOLA.

Vokietija, palaikydama nu- 
davimų neprigulmingos Lietu
vos, kuriai skiria vokiškų val
dovų ir kuri turės būti Vokie
tijos globoj, nepamiršta uždė
ti karės skolos dėlto, kad Vo
kietija neva kariauja už Lietu
vos laisvę. Lygiai atskirose su
tartyse su Rusija ir Ukraina, ji 
pasirūpino apsaugoti vokiškus 
stockliolderius, kuriems buvo 
pavojus netekti savo indėlius, 
nes Rusijos bolševikai kėsinosi 
nuo jų atsikratyti. Kad tame 
atžvilgyje Vokietija laikinai 
yra patogiame padėjime, ne
galima užginčyti ir to fakto 
pripažinimas sukelia didelį 
piktumų prieš bolševikus, y- 
pač jų nekenčia francūzai ir iš 
antros pusės kįla kurstymas 
greitai veikti dėl išgelbėjimo ir 
apsaugojimo indėlių.

Rusi ja skolinga užsienio did- 
žturčiams $4.000.000.000. Fran
cija yra paskolinus $3.000.000.- 
000, Anglija $500.000.000, Ho- 
landija $400.000.000, Vokieti
ja $375.000.000. Be to karei 
e i įremt Britanijos valdžia davė 
Rusijai - $3.000.000.000, Suv. 
Valstijos $187.000.000. Yra spė
jama, jog Rusijos skolų ant 
trumpo laiko amerikonai yra 
suskolinę $75.000.000. Tokie 
investmentai suprantama yra 
milžiniški, gali sukelti rūpes
čius ir davaryti iki nežinojimo 
kas čia daryti. Taip-gi su
prantama kokį gali sukelti pik
tumų, matant kaip Vokietija 
ne tik atgauna savo skolų prie
varta, bet dar-gi išnaudoja 
Rusiją iš visų savo išgalių. 
Bolševikai tuo tarpu atsisako 
nuo kitų šalies obligacijų. Bet 
čia išėjimas ne tame, kad sek
ti Vokietijų, kuri savo padėji
mu turi milžinišką patogumą 
išnaudoti Rusiją, bet reikia į- 
veikti Vokietiją ir tokiuo bū
du paliuosuoti Rusiją. Pusgal
vių bolševikų vadų stoką tei
singumo nereikia taikinti visai 
rusų tautai. Vokietija uždro
žė baisų finansinį smūgį talki
ninkams, bet talkininkai ati
taisys, jei nenuleis galvų.

(Springfield Republican.)

LAISVĖS PASKOLA.
Washington, bal. 4. — Tre-1 

čioji Laisvės Paskola pasibaigs 
gegužio 4 d. Reiškia tęsis ke
turias savaites, nes bal. G pra
sideda. Taip šiandie paskelbė 
Iždo Departamentas.

Skolinti bus galima dalimis. 
Pirmas įmokėjimas turi būti 5 
nuoš. O paskui gegužio 28 d. 
20 nuoš., liepos 18 d. 35 nuoš. 
ir 40 nuoš. rugpjūčio 15. Bet 
valdžia tikisi, kad didžiuma 
skolintojų iš karto ineš pini
gus.

Data ant bondsrj bus gegužio 
9 d. O jų išmdkėjimo termi
nas po 10 metų.

Nuošimčiai bus išmokami du 
kartu metuose kovo 15 ir rug
sėjo 15.

Šitrj bondsų nebus galima ap
mainyti ant kitų ir valdžia ne
išmokės be paskirto termino.

1250 DARBININKŲ NETEKO 
DARBO.

New Bedford, Mass. — Pa- 
ssaic audiminė užsidarė. Dar
bininkai buvo sustreikavę, rei
kalavo trumpesnių darbo va
landų, tai kompanija uždarė 
dirbtuvę. Apie 250 darbininkų 
neteko darbo. Audėjai reika
lavo įvesti vietoj G5 valandų 
55 vai savaitėj. Kompanija 
buvo sutikus įvesti 57) su se
na alga. Bet didžiuma audėjų 
nesutiko. Dirbtuvė atlikinėjo 
valdžios užsakymus ir reikia 
tikėtis valdžios įsikišimo.

SMULKMENOS.
Norfolk, Va. — Valdiškose 

dirbtuvėse darbininkai buvo 
sustreikavę, r eikalamimijJįBį, 
pakėlimo. Buvo pažadėta jų 
reikalus ištirti ir darbininkai 
sugrįžo darban.

------o------
Tobolske keletas ex-earo 

mvnos narių apsirgo. .Jų mai
tinimas būsiąs pagerintas.

-------- i-----

Npvaja Žizn rašo, jog Rusi
joj esanti slapta organizacija, 
kuri varosi, kad būtų sušauk
tas Steigiamas Seimas.

- ■ ič?:. -.

šei-

Lexington, Ky. — Geležinke
lių kompanija nubausta ant 
$8.420 už tai, kad gruodžio 20, 
1917 laike traukinių susikūli- 
ino buvo sužeista 49 asmenų.

New York. — Buvo paskli
dę daug skundų, jog duonoj 
rasdavosi stiklų. Federalis 
maisto komitetas liepė praša
linti iš kepyklų visus vokie
čius.

IVisconsine į kongresmanus 
išrinktas Lenroot, respublika- 
nas. Jisai gavo 143.000 balsus, 
demokratų kandidatas 133.000, 
o socijalistų kandidatas 97.000.

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- 
tifikatą, ant kurio reikia li
pinti nupirktus karės 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, nė kaip lai
kyti kur paslėpus.

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

Jų galite gauti KR ĄSOJE, 
BANKOJE, “DARBININ
KO” aįcUnįnistracijos ofise ir 
pas kitus agentus. ’ ~ ‘

k-IVLMIJCj, >5 Vi 1 Cl 1IX VJ VCV l IX lllllin.0. I 11UV 
taikos. Bulgarija turi gauti' — 
tūlas Serbijos dalis, bulgarų 
gyvenamas. Mes, vienok, ne
turime jokio noro sunaikinti 
Serbiją. Mes prigelbėsime Ser
bijai atsigauti ir mes norėtu
me su ja užmegsti ekonominius 
ryšius.”.

Turkestane prasidėjo žydų 
pogromai. Užmušta 300 žydų. 
Kieve ir-gi prasidėjo agitacija 
prieš žydus.

Tūli Anglijos laikraščiai ra
šo jog Czernino prakalba e- 
santi Austrijos bluffas.

Italijos laikraščiai rašo, jog 
Czernin savo prakalba norėjo 
įbauginti Italiją.

Prez. M'ilson gal būt atsakys 
į Czernino prakalbą.

Suv. Valstijų gen. Persbingui 
Belgijos karalius suteikė aug- 
ščiausią ordeną, kokis tik Bel
gijoj galimas.

Kentucky valstijoj didis tor-

200 žmonių. Visi namai tapo 
sugriauti. Vienas žmogus bu
vo užmuštas.

\Vashingtone susirinko ats
tovai iš visų valstijų, suviršum 
tuzinas gubernatorių ir kitokių 
veikėjų. Su vidurinių reika
lų sekretorium Lane svarstė į- 
vairius dalykus. Levy Mayer 
iš Chicagos buvo padavęs rezo
liucijų, prašančių valdžios už 
daryti visus svetimtautiškus 
laikraščius kol karė tęsis. Re
zoliucija buvo atmesta.

------o------
Su didele paskuba Rusijos 

bolševikų valdžia mobilizuoja 
ir muštruoja armiją. Bolševi
kai tikisi sudaryti armiją iš 1.- 
000.000 kareivių bėgyje keleto 
mėnesių.

Rome, N. Y. — Brass and 
Copper'Kompanija pakėlė dar
bininkams algas ant 10 nuoš. 
Samdo 3.000 darbininkų.

------o-----
Vokiečių valdžia Finlandijoj 

vis daugiau išsodinėja savo ka
riuomenės.

Dabar yra daug 
DTnTTT NAMV, PIGIŲ
Daugelis savininkų karės lai

ku priversinai parduoda visai 
pigiai ir mes patys nuo savęs 
patartam persitikrinti pas:

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevicz

315 BR0ADWAY, 
jis tamstoms aprodys pigių

farmų, visokių biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, nes po 
karės bus du-syk brangiau, 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba farrna pirkti tai A.

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

ir

Kalifornijos valstijos Super- 
ior Judge Griffin pasakė, jog 
bal. 13 būsią išduota naujas 
nusprendimas dėl Mooney.
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JAMES M. KEYS
S50 BROAD~WAY, SOVTH BOSTON, MASS..

AtsiSnukite prie manęs su visokiais teismiškais reikalais. Puo
du pilnos informacijas kas-link Suvienytų Valstijų įstatymų.

Per keliolika metų esu prityręs ir turėjęs visokių reikalų su 
I.IETUV AIS, RUSAIS ir LENKAIS teismuose Massachusetts val
stijoje. AS esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilna! užsitl- 
kėrl. Visokius teisiu iškils reikalus atlieku Šioje valstijoje.

Turiu gerų prityrusių vertėjų arba perkalbėtoji] lietuvių, rusų, 
lenkų ir latvių. Jeigu Jus norite turėti geras pasekmes Ir išlaimėt! 
provų. vai paveskite man. Telefonuokite, parašykite arba pašaukite.

370 BROA1HVAY, SOUTH BOSTON. MASS.

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

Jeigu vienas užimtas šauk kitų.
A.-"

Kurie branginat Lietuvos laisvę ir norit Tėvynę šelpti-aukokit į Tautos Fondą

LIETUVOJ GAUNA ŠV. TĖ
VO LIETUVIAMS SKIRTOJ 

DIENOJ AUKAS.
Nesenai Tautos Fondo val

dyba gavo iš Lietuvių Komite
to Šveicaruose laiškų, kuriame 
prisiuntė tam komitetui vysku
po Pranciškaus Karevičiaus 
raštą. Lietuvių Komitetui Švei
caruose vyskupas rašo pran
cūzų kalboje ir iš rašto sužino
me, kad Lietuvoj gaunama au
kos, surinktos Lietuvių Dienoj 

■ Šv. Tėvo skirtoj, 20 gegužio d., 
1917. Talpiname vyskupo Ka
revičiaus laiško vertimų išti
sai:
Žemaičių Vyskupas. *
Spaliaus 6 d., 1917 metais.

No. 1066.
Kaunas.
Šiuomi apreiškiu, kad aš re

guliariai gaunu pasaulinės ko- 
lektos aukas, tarpininkaujant 
Apaštališkiems Delegatams 
Muenich’e ir Bruxelles’e. Au
kos yra išdalinamos per lietu
vių Centralius Komitetus Vil
niuje, Kaune ir Marijampolė-, 
je. Visi tų komitetų nariai y- 
ra lietuviai, ir vokiečių valdžia 
ligšiol leidžia augščiau pažy
mėtiems Komitetams liuosai 
veikti.

Pranciškus Karevičius, 
Žemaičių Vyskupas, 

. Lietuvoje.
Nors Prezidento skirtos Su

vienytose Valstijose Lietuvių 
Dienos rinkliava Lietuvos ne- 

' pasiekė, tiek gerai, kad nors 
šv. Tėvo paraginimu sumestos 
aukos Lietuvon nueina.

(“Garsas”) 
-------o------  

“DARBININKO” KRAUTU
VĖJE GALIMA GAUTI ĮVAIRIŲ 
RAŠOMŲ IR RELIGIŠKŲ DAIK
TŲ.

TAUPYK PINIGUS PIRK
DAMAS WAR SAVING 

! S T A M P S. JŲ GALIMA 
[GAUTI “DARBININKE” IR 
KITUR.



2 DARBININKAS.

Am. Lietuvių Rymo Katalikų iv. Juoaapo 
Darbininkų Sąjunga.

"D A E B I M I H I A B" 
(The Worker) 

The Lithuanian tri-ueekly paper.
Pnhlished every Tuesday, Thursday, and Batnrday by St. 

Joseph’s Lithuanian R.-C. Asaociation of Labor.
Subscription Kates:

Yearly ......................................................................*3.00
Boston and suburbs------------------------------- --------*4.00

* months............................... *1.50
Foreign countries yearly.....................................*4.25

“D A R B I N I N K JL S”
MS W. Broadway, South Boston, Mara.

Į Mes katalikai tų sųryšį ši
taip matome. Liuteris pripa
žino žmonėms, ypač didikams 
daugiau valios, paliuosavo nuo 
daugelio tikybos ir doros pa
reigų, kurias yra uždėjus ant 
žmonių R.-Katalikų Bažnyčia. 
Paties Liuterio pati yra pasa
kius, jog protestonui yra ge
riau ant svieto gyventi, bet ji 
pripažino, jog katalikui geriau 
mirti.

Kadangi žmonės Liutrio mo
kslu buvo paliuosuoti nuo dau
gelio doros taisyklių, tai žmo
nėse pasididino godumas, sau- 
meilė, nepaisymas kito teisių. 
Todėl atsidarė kelias plėtoji- 
muisi kapitalizmo su jo išnau
dojimais darbininkų ir kitokio
mis jeibėmis. Prieš Liuterio 
laikus, kuomet katalikystė 
viešpatavo, darbdaviai buvo 
aprubežiuoti, suvaržyti įstaty
mais, buvo nuskirta kiek darb- 
davis gali turėti darbininkų, 
kiek medžiagos jis gali supirk
ti, nevalia buvo vesti vienam 
žmogui du bizniu, nevalia buvo 
kokių nors išdirbystę monopo
lizuoti ir tt. Kasrkita virto liu- 
teranizmui užviešpatavus. Ga
lų gale valstybės besivaržyda- 
mos už rinkas, už kolonijas 
susipešė. Taip tai netiesiogi
niu būdu Liuteris prisidėjo 
prie užtraukimo baisiausios 
pasaulėj karės.

NAUJOS YPATINGOS 
SUKAKTUVĖS.

Pereitų metų pabaigoje bu
vo paminėta 400 metų liutera- 
nizmo sukaktuvės. Tai buvo 
ypatingos sukaktuvės.

Šiemet ir-gi tūlos rūšies žmo
nės apvaikščios ypatingas su
kaktuves. Gegužio 5 d. š. m. 
sukanka 100 metų nuo Karolio 
Marxo, socijalizmo tėvo, gimi
mo dienos.

Kaip Liuteris, taip ir Mar
sas buvo revoliucijonieriai — 
Liuteris tikyboj, Mantas poli- 
tiko-ekonomiškoj srityj. Abiejų 
tų asmenų mokslų vaisiai ge
rai apsireiškė. Yra nurodoma, 
jog šioji karė yra liuteranizmo 
vaisius.

Tiesioginiu būdu liuteroniz- 
mas nesukėlė šios karės. Da
bartinėj karėj tikybinis ele
mentas veik nieko nereiškia. 
Protestantai kariauja su pro
testantais, katalikai su kata
likais, mahometonai su maho
metonais, laisvamaniai su lais
vamaniais, socijalistai su soci- 
jalistais ir tt. Abiejose ka
riaujančiose pusėse yra viso
kiausių tautų ir visokiausių į- 
sitikinimų. Tikyba čia nesiri
ša. Bet ne vienas rimtas, mo
kytas vyras nurodinėjo šios 
karės sųryšį su liuteranizmu.

VISKAS IŠĖJO ANT 
GERO.

Praėjo Visuotinas Amerikos 
Lietuvių Seimas ir daugel ko 
naudingo lietuvių visuomenei 
tasai seimas paliko arba už
mezgė ir pasėjo. Dabar belie
ka mums visiems tuos naudin
gus pasėlius tinkamai prižiūrė
ti ir auginti, kad jie atneštų 
vaisių šimteriopų.

Visiems yra gerai žinoma, 
kad ir geriausia sėkla be tin
kamos priežiūros ir darbo gerų 
vaisių negali atnešti;, atneša 
vaisius šimteriopus tiktai gera 
sėkla, pasėta geroje dirvoje, 
tinkamai auklėjama ir prižiū
rima.

Kadi mūsų visuomenė yra 
dirva gera, kad seimo nutari
mai yra sėkla gera, apie tai 
abejonės būti negali. Kad 
mes būsime gerais tos sėklos 
auklėtojais ir netinginiais dar
bininkais užtikrinimo neturi
me ne turime, bet tikėt priva
lome, kad taip o ne kitaip tu
rėtu būti —ir—bus.

Juk nebereikalo lietuvių 
gįslose teka narsių prabočių 
kraujas, nebereikalo lietuvių 
širdys tėvynės meile dega.

Geri dalykai ir darbai vi
suomet užsipelni pagerbimo ir 
parėmimo. Taip ir privalo 
būt.

Bet apart gerųjų pusių, 
seimas iškėlė aikštėn ir kaip 
kurios negeistinus apsireiški
mus, pro kurios tylėti nėra ga
lima ir apie kurios reikėtų 
pasvarstyti.

Pačiu pirmuoju tokiuo da
lyku buvo maldos klausimas. 
Rodos, pasakyt sukalbėt mal
dų pradedant seimų ar jų ap
leist tai nieko tokio ypatingo 
ne bus, bet giliaus tų dalykų 
apgalvojant ir kitoms aplinky
bėms prisižiūrint pasirodo, kad 
tas dalykas nėra taip menkos 
vertės, kaip kad nekuriems 
išrodo.

Juk jeigu tas dalykas bū
tų menkos vertės tai mūsų in
teligentai iš laisvųjų ‘būrio ne
būtų taip prieš tos maldos kal
bėjimų pasistatę, o iš antros 
pusės katalikai nė Wtų taip 
griežtai maldos kalbėjimo rei
kalavę.

Kur kas aiškiau pasirodė 
mokslo vaisiai antro revoliuci- 
jonieriaus K. Mano. Rusijos 
vargų,, ašarų ir kraujo klanai 
yra tai tiesioginiai Marxo mo
kslo vaisiai.

Socijalistai, turėdami prieš 
save Rusiją, su džiaugsmu ir 
ne be pamato triukšmingiausia 
apvaikščioti rengiasi savo mis- 
tro sukaktuves. Rusijos trage
dijos didvyriai yra uoliausi 
Marxo pasekėjai ir vykintojai 
gyveniman jo mokslo.

PROTESTONŲ LAIKRAŠTIS 
APIE KATALIKĄ.

Protestonų laikraštis “The 
Congregationalist’ ’ indėjo pro
testonų kun. Dr. Jefferson laiš
ką, kuriame išgiriamas gene
rolas O’Ryan. Gi O’Ryan yra 
katalikas. To generolo val
džioje yra lageris Wadsworth 
ties Spartansburg, S. C. Apie 
lagerio stovį ir generolų minė
tas kunigas šitaip rašo:

“Doriškas lagerio stovis y- 
ra puikus. Nėra tobulas. Šis 
svietas nėra tobulas. Tobulas 
lageris netobulame sviete būtų 
nesutaikomu daiktu. Prie do
riško stovio lagerio Wads- 
worth nemažai prisideda gen. 
O’Ryan su savo spėka ir įsiti
kinimais. Jis yra katalikas, o 
aš protestonas, ir aš noriu ant 
jo galvos uždėti laurų vainikų.

Jis yra prisiekęs priešinin
kas girtuoklystės ir paleistu
vystės ir tų visi žino. Jei visi 
armijos generolai ir visi laivy
no admirolai būtų tokių pat į- 
sitikinimų apie dorų, kaip gen. 
O’Ryan, tai šioje karėje mes 
padarytume šaunų rekordų. 
Lagery j Wadsworth girtuok
lystė veik nežinoma. Aš Spar- 
tansburge išbuvau ištisų savai
tę ir tėmijau visų laikų. Ma
čiau tūkstančius kareivių įvai
riose miesto dalyse, bet niekur 
nemačiau kareivio po intekme 
alkolio. Aš teravaus tų, kurie 
ilgiau, negu aš čia buvo ir jie 
pasakė, jog nematę girto ka
reivio. Tai yra rekordas, ku
riuo ši valstija gali didžiuo
tis.”

Čia turėjo būti kas nors 
svarbesnio negu poterių žo
džiai:

Čia buvo kova už principus. 
Ir tai buvo susikirtimas 

skaudus ir savo pasekmėmis 
galėjo būt net labai lietuviams 
negeistinu blėdingu, ir ištie
si] taip būt buvę, jei sveikas 
lietuvių protas nebūtų viršų 
paėmęs ant sriovinių įsikarš
čiavimo jausmų. Seime esant 
buvo nemalonu klausyti ant 
maldos ir jos išstatymo kaip 
ant turgavietės aukcijono. Ro
dosi, kad tas buvo daugiaus 
negu kad nedora. Bet kata
likiškoji liaudis ant nieko ne
atsižvelgiant stojo kaip mūras 
už maldos pagerbimų ir malda 
buvo atkalbėta.

Tai buvo vieša demonstran- 
cija, kuri parodė keno pusėje 
stovi liaudis savo įsitikinimais. 
Suprato tų labai gerai laisvie- 
jie ir sveiko proto prisilaiky
dami tapo įsitikinimų daly
kuose seimo laike rimtesni ir 
atsargesni. Bet tas viskas, 
tai dar nėra blogiausiu dalyku 
ir už tai, kadi laisvieji tikėjime 
indiferentai prieš maldų pasi
statė^ tas dar jų nežemina, jei 
jie tų darė iš tikros savo są
žinės įsitikinimo ir savo proto 
nurodymo.. Negi visi žmonės 
bus kaip vienas, tikintys žmo
gus gerbia ir brangina vienų, 
o ne tikintys kitų dalykų. Bet 
juos pažemina tas, kad jie ne
tik kų nepagerbė didžiumos lie
tuvių įsitikinimo jausmų, bet 
juos norėjo viešai pašiepti, iš
niekint įžeisti ir inerzinti. 
Tūli atstovai Seimo Rengimo 
Komisijos pasitarimuose buvo 
išnešti, kad jeigu katalikai 
kalbės maldų, tai jie pastatys 
Šliupo (bedievio) paveikslų ir 
katalikai turėsią jį pagarbinti. 
Kaip tų galima tinkamai pa
naudoti? Fanatizmas man
ding būtų žodis persilpnas, o 
laisvamaniška paikystė pa
prasta. Na, tiek to, kaip pa
vadinsi taip nepagadinsi, bet 
dalykas nedailus ir negeras.

Žiūrėkite kiek apie tai laik
raščiai prirašė svetimtautiški 
ir lietuviški, o kiekviens kitaip 
tų dalykų aiškino, kitaip nu
švietė.

Viską, kas apie tai laikraš
čiuose tilpo į krūvų sudėjus ir 
pažiūrėjus, net patiems lais
vamaniams darosi nejauku. O 
kam to viso reikėjo — niekam.

Tik ačiū Dievui, kadi viskas 
išėjo mums ant naudos; ir mal
dos incidentas, ir vadų susita
rimas. Dalykai sušvelnėjo, su
sikalbėjome opiausiuose srovių 
klausimuose ir vienybės ryšius 
užmezgėme. Pasilikome kiek
vieni prie savo principų ir įsi
tikinimų, bet pripažinome ir 
kitų gerus norus ir naudingus 
darbus, o tas jau yra gana 
daug, ypač po tokio karščia- 
vimosi ir vieni ant kitų užsi
puldinėjimų, kokie buvo pas
taraisiais laikais.

Jei mes ir toliaus toje link
mėje veiksime, daug, daug 
naudos Lietuvai ir lietuviams 
galėsime padaryti. Kur vie
nybė — ten galybė. O daug- 
daug tokių dalykų yra, kur 
mes nei vieni nei kiti savo įsi
tikinimų ir principų neužgau- 
diami galėtume ir turėtume 
veikt bendrai, išvieno, santar
vėje kaip išpuola vienos tėvy
nės geriems vaikams. Ir jei 
tik mes prisipratinsime vieni 
kitus gerbti kaip brolius, tai 
tarp mūsų vienybė augs ir 
bujos labyn ir labyn.

F. V.

PROTOKOLAS
Lietuvių Darbininkų Sąjun

gos Chicagos apskričio susirin
kimo, taikyto nedėtoje, kovo 
24, 1918 m., šv. Jurgio (Brid- 
geport) parapijos svetainėje, 
Chicago, III.

1. Pirmininkas M. Mažeika 
atidarė susirinkimų su malda.

2. Ant susirinkimo neatsi
lankė raštininkė, p-lė M. L. 
Gurinskaitė ir ižd. St. Šimulis.

3. Raštininku ant šito susi
rinkimo nuskirtas Pr. Zdan- 
kus.

4. Tartasi apie “Darbininkų 
Savaitę.” Pirmininkas paaiš
kino, kad ji prasidės nuo ba
landžio 21-mos ir pasibaigs ba
landžio 28. Susirinkimas nu
sprendė, kad ta savaitė; tęstųsi 
iki pabaigos gegužio mėnesio, 
ir kad kuopos taikintus prie 
tos savaitės pagal aplinkybių 
leidimų.

5. Pasirodė reikalingu nepa
prastas (extra) susirinkimas 
pirm prasidėjimo “Darbinin
kų Savaitės.” Nutarta susirin
kimų laikyti panedėlyj, balan- ' 
džio 8, vakare, šv. Jurgio para
pijos svetainėje.

6. Reikalaujama, kad orga
nizatoriai parūpintų kalbėto
jus “Darbininkų Savaitei.”

7. Iškilo skundas, kad orga- : 
no “Darbininko” nariai ne
gauna reguliariai.

8. Galutinai nuspręsta, kad 
turėti išvažiavimų į miškelius 
apie vasaros laikų. Kuopoms 
palikta apkalbėti laikų ir vietų 
laikyti.

9. Apskritys reikalauja iš sa
vo organizatorių dar smarkes
nio arba gvvesnio veikimo.

10. Sekantį paprastų susirin
kimų nutarta laikyti North Si- 
dėje, šv. Mykolo parapijoje, 
1644 Wabansia avė., Chicago, 
m.

11. Pirmininkas, M. Mažeika, 
uždarė susirinkimų su malda.

M. Mažeika, pirmininkas. 
Pr. Zdankus, dienos raštin.

P. S. Sekančios kuopos daly
vavo šiame susirinkime: 20, 25, 
29, 49 ir 60.

NORWOOD, MASS.
Dr-stė šv. Jurgio K. buvo su

rengus prakalbas 24 d. kovo. 
Kalbėjo moksleivis p. J. Rama
nauskas apie Visuotinę. Lietu
vių Seimų. Paskui ragino lie
tuvius organizuotis, kad su
grįžus į Lietuvę galėtume dau
giau kę nuveikti. Taip-gi nu
rodinėjo pašelpinių dr-jų nau
dų ir ragino į jas rąžytis. Pri
sirašė apie 10 naujų narių. 
Žmonių buvo daug ir tapo už
ganėdinti, išskiriant bolševi
kus.

Darbininkas.

WORCESTER, MASS.
L. D. S. 7-ta kuopa laikys 

mėnesinį susirinkimų seredoj 
10 balandžio 7:30 vai. vakare. 
Meldžiu visų narių pribūt į 
susirinkimų.

kp. Rašt. A. Račkauskas.

Aukokite į Tautos 
Fondą. '

Pramonijos darbininkai
SOČIJAL-DEMOKR ATŲ 

ARBA MARKSIZMO 
SIEKINIAI.

Socijal-demokrat. arba Mark
so pasekėjai, kuriuos mes va
dinsime paprastai socijalistais, 
eina prie to, kad visai pa
naikinti prievatinę nuosavybę 
visokios produkcijos arba iš- 
dirbystės turtų. Privatinės 
nuosavybės vietų visuomenėje 
privalo užimti bendroji vi
siems nuosavybė ir tos nuosa
vybės bendras valdymas. Že
mė, visokios kasyklos, visa 
žalioji mediega, fabrikos, ma
šinos, komunikacija, geležin
keliai, garlaiviai, pačtas, te
legrafas ir tt. atiduodama vi
suomenei į bendrų nuosavybę 
taip, kad visa išdirbystė tam
pa visiems bendru turtu, ve
damu bendrijos principais, pa
čios visuomenės ir bendrai 
naudai. Tai-gi kalbamieji so
cijalistai galutinai dar neina 
prie to, bent taip atrodo teo
rijoje, kad absoliučiai panai
kinus visų privatinę nuosavy
bę. Jie palieka privatiniams 
kiekvieno žmogaus valdymui 
visus kasdieninius vartojimo 
dalykus, teikiamus kiekvie
nam sulig reikalų ir paveda
mus kiekvieno valiai daryti su 
jais kaip kam tinka. Kaikurie 
socijalistai tvirtina, kad ir pil
nai užviešpatavus pasaulyje 
proletarams, vis dėlto pasiliks 
privatinis valdymas išdirbys- 
tės turtų pas smulkiuosius ver- 
teivius... Bet jie lengviai atsi
sakys nuo savo tos privatinės 
nuosavybės, gaudami iš prole
tarų valdžios patogesnius gy
venimo išlygas!..

Savo pastangas keisti visuo
menėje privatinę nuosavybę į 
bendrų vieni socijalistai aiški
na žmonėms visasvietinės eko

nomijos vystymosi neišvengia
ma intaka. Socijalizmas, sa
ko jie, ateina gyveniman sa- 
vaimi kaipo būtinoji pasekmė 
buržuazinės tvarkos arba vidu
tinės privatinės nuosavybės in- 
sigalėjimo visuomenėje... Pa
naikinimas privatinės nuosa
vybės eina visuomenėje su eko-. 
nominio gyvenimo pažanga. 
Tos pažangos galutinu tikslu 
yra suvienyti kiekvienoje šaly
je visus išdiirbystės turtus ir į- 
rankius, po to suimti visas ša
lis į vienų rankų. Dabartinis 
kapitalistų ir didžturčių vieš
patavimo monopolis ekonomi
jos progresu eina į monopolį 
vienos vienintelės firmos su so- 
cijalistų antspauda.

Kiti vėl socijalistai tų keiti
mų privatinės nuosavybės į 
bendrųjų stato pasaulio pir- 
myneigos viršiausiu tikslu, ku
riam atsiekti reikia nuolat be 
paliovos sąmoningai, tiksliai 
su pasišventimu dirbti ir kovo
ti su senu svieto surėdymu, sta
tant į tų kovų organizuotus ir 
susipratusius darbininkus.

Tų kovų laimėti lengviausia 
paėmus į savo rankas visų kra
što politikų. Tai-gi darbinin
kai privalo rūpinties, kad vi
sur visuose krašto rinkimuose 
imti viršų ir visur rinkti atsto
vus vien iš socijalistų partijos.

Gaminimas visuomenėje rei
kalingų gyvenimui daiktų soci
jalistų viešpatijoje yra taiko
mas prie tos visuomenės reika
lavimų. Valdžia kiekvienam 
nuskiria darbų. Kaip tas dar
bo ar užsiėmimo nuskyrimas į- 
vyks, kaip tie bendrai gamina
mieji dalykai pereis privatinėn 
nuosavybėn ir kaip jie bus 
tarpe suvartotjoų padalinti 
sulig jųjų gyvenimo tikrais 
reikalais, ar tie pagamin

tieji turtai bus ! visiems ly
giai nuosavybėn išdalinti, ar 
sulig kiekvieno nudirbto vi
suomenei darbo, ar tik kad at
kišti gyvus privatinio gyveni
mo reikalus,—to viso socijalis
tai nepasako, palikdami tuos 
gyvenimo pirmos svarbos da
lykus rišti vis ateičiai ir vis to
limesnei jų rengiamai tvarkai.

Esant tokiems neaiškumams 
ir nepastovumams socijalistų 
moksle, socijalistai nuolat pa
silieka sau teisę mainyti savo 
dalykus sulig kilusio reikalo ir 
aplinkybės. “Mes sudarome 
partijų, sako socijalistų šulas 
Bebelis, kuri nuolat mokinasi, 
kuri nuolat šeriasi ir plaukus 
meta, sudarome partijų, kuri 
netvirtina, kad jos šiandiena 
išreikšta nuomonė, kad šian
diena nustatytos jos taisyklės, 
liks tos pačios ir rytojui nepa
keistos ir nepermainytos.. . Per 
30 metų mūsų partijos veiki
mo mes pergyvenome ištisų ei
lę visokio dvasios šerėjimos.”

Socijalistų dėta jų sutvarky
toje šalyje, kuomet produkoi- 
jos turtai pereis iš privatinių 
rankų į visos visuomenės bend
rų valdymų, tos šailes viešpa
tystė, jos valdžia, įstatymda- 
vystė ir teismas liks neberei
kalingi. Tie visi dalykai tai 
seno ir netikusio surėdymo lie
kanos, kapitalistiškos ir bur
žuazinės tvarkos privalumai. 
Teismai, įstatymai ir valdžia 
tik tam nūnai reikalingi, kad 
drausmėje laikyti vargdienius, 
prispaustuosius ir proletarus. 
Socijalistams įvedus bendrų 
kolektyvę nuosavybę visuome
nėje išnyks skurdas, vargai ir 
prispaudimas, ir tokiai visuo
menei nereikės įstatymų, nė 
teismų, nė valdžios. Tuomet 
ir viešpatystės principų atra
mos savaimi grius. Ir netei
singai, sako socijalistai, jiems 
prikišama, kad jie neva prie
varta einą griauti viešpatijas. 
Proletarų-darbininkų klesa vi- 

sųpirma ima į savo rankas 
krašto valdžių ir visus privati
nius produkcijos turtus paver
čia į bendrų nuosavybę. Tuo 
pačiu įvyksta visų lygybė ir iš
nyksta pats savaimi proletarų 
klesa visuomenėje, nes insikū- 
rus bendram turtų valdymui, 
visuomenėje panaikinama viso
kie luomai, klesų skirtingu
mai ir privilegijos, su tuo visu 
gi sutirpsta ir senoji valstybi
nė tvarka, sugriūva pati vals
tybėj Tad visai neteisingai, sa
ko socijalistai, jiems prikiša
ma, kad jieji neva prievarta 
griauna šalių viešpatijas ir val
džias su visa jų dabartine tvar
ka.

Vykindami savo mokslų so
cijalistai neina prię to, kadi pa
dėti pamatus kokiai tai savo 
naujai tobulai valstybei, bet 
esančias valstybes paverčia į 
kokias tai ekonomines socija- 
listiškas draugijas, visų visuo
menę paversdami į suvartotojų 
bendroves. Socijalistų sutvar
kytoji visuomenė pasidaro vie
na ir tai vienintelė visassvieti- 
nė galinga pramonijos įstaiga. 
Kiek joje galės būti demokra
tiškumo, kuriuo taip dangsto
si socijalistai, nesunku spėti, 
atsiminus šios gadynės gyvus 
faktus tenai, kur socijalistai 
pilnoje to žodžio prasmėje vi
suomenę valdo, kaip va kad 
yra Rusijoje. Socijalistai čia 
dideliais demokratais dėjos ir 
plačiausio demokratizmo žmo
nėms obalsius skelbė, kol jie 
gyveno “seno surėdymo” ri
bose, kol jie knisosi po pama
tais jų partijai priešingos val
džios, ir kol visuomenėje tebe
buvo privatinė produkcijos 
turtų nuosavybė. Tuomet so
cijalistai visais demokratizmo 
keliais patys varėsi, prie to 
demokratizavimo žmones ragi
no ir visur visuomenės gyveni
me reikalavo demokratiškų įs
taigų, demokratiškos valdžios, 
lygaus, tiesioginio balsavimo, 

visų lygybės rinkimuose, pra
dedant nuo 20 m. amžiaus, rei
kalavo, kad pati visuomenė 
tiesioginiai dabotų savo šalies 
įstatymus, kad patys žmonės 
spręstų savo reikalus, kad 
jiems būtų duota pilnos teisės 
valdyties kaip tinka, liuosai 
rinkti sau valdžių, vykinti pa
tiems teisdurystę ir tt. Gi kuo
met socijalistų demokratizmo 
suvilioti žmonės pakliuvo į jų
jų rankas, kuomet įvyko soci
jalistų ranka vediama tvarka ir 
visa šaįis virto socijalistiška 
bendrove, tuomet demokratiz
mas nustojo būti legališku, de
mokratams užčiaupta burnas, 
o veikti ir valdyti pasiliko vie
ni socijalistai, visųpirma iš- 
kratydami “demokratams” vi
sus ji] bankus ir kišenes, jų gi 
pačių atkaklesnius ir demokra
tizmui ištikimesnius išimdami 
iš po šalies teisių ir sukišdiami 
į kalėjimus, jei nekabindami 
ant kartuvių.

Tikėjimo srityje ir santi- 
kiuose su Bažnyčia socijalistai 
skelbia, kad jų busimojoje vi
suomenės bendrijoje tikėjimas 
turės likti visai privatiniu ir 
kiekvieno nuošaliu dalyku. 
Kad prie to išdnksto žmones 
prirengus, socijalistai jau da
bar visur reikalauja visuo
menėje įvykdinti principų, kad 
tikėjimas privatinis kiekvieno 
žmogaus reikaals. Anot soci
jalistų kiekviena valstybė, 
kiekviena šalis, jos valdžia ne
privalo rūpinties žmonių tikė
jimo dalykais, nei Dievo kul
tu, bet stovėti ant pamatų 
griežto natūralizmo ir materi- 
jalizmo t. s. turint prieš akis 
vien gamtos jėgas ir apčiuopia
mą materijų, gi visai nepai
sant jokių žmogaus dvasios 
dėsnių ir sielos ieškinių. Vieš
patija ir visuomenė neprivalo 
daryti iš viešo iždo jokių iš- 
kaščių savo tikėjimo reika
lams, visose viešose gyventojų 
mokyklose, kuriose mokslas 

turi būt visiems priverstinas, 
tikėjimo dalykai neprivalo bū
ti išguldomi. Šiuo atveju, pa- 
tėmyti bus neprošalį, socija
listai eina gražioje sutartyje ir 
vienybėje su laisvamaniais ar
ba liberalais. Vieni ir kiti vie
nodais yra tikėjimo priešais. 
Anot jųjų “šviesiems” ir “mo
kytiems” žmonėms tikėjimų 
absoliutiškai nereikia, gi “pra
stiems” žmonėms jį reikia kol 
kas toleruoti, nes tikėjimas 
čia tuo yra naudingas, kad 
vargdienius ramybe pripildo, o 
šalies paduonius tvarkesniais 
padaro.

Kuomet vietoje privatinės 
nuosavybės visuomenėje insi- 
galės bendroji, tuomet anot 
■socijalistų savaimi išnyks tikė
jimas. Šiandien girdi’ vargdie
niai ir išnaudojamieji reikalin
gi yra tikėjimo, idant šio gy
venimo vargus raminti viltimi 
būsimos amžinos laimės anapus 
grabo. Šios gadynės valstybė, 
viešpataujantieji luomai ir tur
tuoliai remia tikėjimų, bet tik 
tam, kad savo privatinę nuo
savybę ir visų kapitalistiškų 
surėdymų apginti nuo pasikėsi
nimų žemai esančiųjų ir išnau
dojamųjų luomų, bauginant 
juos visokiomis pragaro koro- 
nėmis ir pripildant viltimi po
mirtinės amžinos garbės už 
šventų kantrybę šio gyvenimo 
varguose.

Anot socijalistų žmonių ti
kyba yra sujungta su jų ekono
miniu padėjimu ir nuo jo išly
gų priklauso. Kuo tobulesnis 
yra ekonominis gyvenimas, 
kuo tobulesnė yra turtų pro
dukcija, jų apyvarta visuome
nėje ir padalinimas, tuo tobu
lesnė ir kilnesnė esanti tos vi
suomenės tikyba, gi užstojus 
visuomenėje tikrai socijalistų 
ekonominiai tobulybei, tikyba 
savaimi išnyks. Pas tautas že
mos kultūros ir žemo ekonomi
nio gyvenimo, gird, viešpa

tauja tikyba stabmeldystės for
moje. Augštesniame žmonių 
kultūros laipsnyje tikyba eina 
politeizmo formoje arba garbi
nime daugelio įvairių dievų, 
žmonių civilizacijai toliaus ei
nant, tikyba pasirodo garbini
me vieno Dievo, gi dar aug- 
ščiau kilus civilizacijai, tiky
ba nesivystys, bet nyks!..

Šiaip ar taip sako gudresnie
ji ir rimtesnieji socijalistai, 
žmonių tikybinius jausmus rei
kia gerbti, kad žmones nuo sa
vęs nebaidyti, kad juos leng
viau pagauti į savo socijal-de- 
mokratiškas pinkles. Nevalia 
net obalsio “tikėjimas yra pri
vatinis dalykas” vartoti tenai 
ir tokiame tarpe, kur tas obal- 
sis galėtų sukelti susierzinimų 
ir nepasitikėjimų. Nevalia • 
prievartų naudoti prieš tikėji
mų dabar ir tos prievartos ne
būsiu socijalistų surengtame 
ant žemės žmonijos “rojuje.”

Tiesa, savo partijos, takto 
žvilgsniu socijalistai gražiai 
moka kalbėti apie santikius su 
tikėjimu ir tolerantais prieš 
žmones sakosi, tečiau gyveni
mo faktai kų kitų parodo, bū
tent : kiekviena socijalistiška 
valdžia visuomet aštriausius 
persekiojimus kelia prieš tikė
jimų ir prieš tikinčiuosjus. 
Pagavę visuomenės gyvenimo 
vairų ar tai vienoje ar kitoje 
šalyje, socijalistai visųpirma 
ėjo prie vykinimo tikros soci
jalistų pasaulėžvalgos: “Moks
las apie Dievų yra nedoras ir 
nemorališkas, priešingas civi
lizacijai. Tikėjimas turi žūti. 
Bažnyčių reikia purvyne pas
kandinti. Jei to nepadarysi
me, savo tikslo neatsieksime, 
Karė su Dievu!.. Čia visa pir- 
myneiga!.. Kaipo socijalistai 
norime išnaikinti visokį tikėjl- , 
mų ir visokių Bažnyčių,” sako 
socijalistas Fontaine.

J. D. • 
•'&i
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Misijos.
Velykų antroje dienaje pra

sidėjo čia dviejų savaičių misi
jos. Nuo balandžio 1 iki 7 
yra tai moterų savaitė. Nuo 
7 iki 14 bus vyrų savaitė. Mi
sijas veda gerb. Misijonorius 
Tėvas Vincentas Kulikauskas, 
Marijonas iš Chicagos. Misi
jos išrodo pasekmingos, nes 
daug ir uoliai šią savaitė mo
terys jas lanko. Matysime 
kaip lankys vyrai kada ateis 
jų savaitė, kuri prasidės pa- 
nedėlio vakare 7:30 7 balam

Lawrenciečiai yra pagirtini 
už lankymąsi ant naudingų 
pamokinimų. Jie gausiai lan
kėsi ir ant gerb. Kun. Dr. Ma
kausko Konferencijų kurios 
čia buvo kovo 24—31. Žino
ma dar didesne garbė yra 
Konferencijų davėjui gerb. 
kun. Dr. Makauskui, kad jis 
pajiėgė sutraukti Lawrencie- 
čius tokius didelius būrius.

J. K-ras.
------ o------

CAMP DIX, N. J.
Amerikos Liet. Visuotinas 

Seimas su savo geru pasiseki
mu atnešė lietuviams karinin
kams daug “medegos” svars
tymui. Per pereitus du susi
rinkimu plačiai kalbėjome apie 
angliškus laikraščius kurie no
ri intikrint amerikonišką vi
suomenę, kad Lietuvos lais
vės klausimas esąs tik farsas.

Mes turime faktus ir galime 
prirodyti keletą New Yorko 
ir Nevark’o laikraščių, kurie 
per pastaruosius kelis metus 
ignoravo prašymą spauzdinti 
žinias apie lietuvius.

Kiti amerikonai čia lageriuo
se stačiai sako, kad pas lietu
vius egzistuoja tas pats keblu
mas kaip ir Irlandijoj.

Mat jie lig šiol dar nieko 
gero negavo skaityti angliš
kuose laikraščiose apie Lietu
va.

Kovo 28 d. buvo savaitinis 
susirinkimas Lietuvių Litera
tūros Draugijos Y. M. C. A. 
name.

Svabiausia dalykas kalbėta 
šiame susirinkime buvo tai 
apie mūsų raštininko inešimą, 
kadi sutverus Francijoj dr-ją, į 
kurią galėtumėm siųsti savo 
mėnesines aukas Lietuvos la
bui. Mat mūsų dr-jos nariai 
prisižadėjo mokėti po $1.00 
kas mėnesį dėl Lietuvos gel
bėjimo pakol karė psibaigs, ir 
kadangi mes žinome kad mus 
visus neužilgo išskirstys beve
žant į Franciją užtad norime 
išrišti šį klausimą, idant tenai 
nuvažiavę galėtumėm aukuoti 
savo mėnesines. Dėlto tapo 
išrinkta komitetas iš dvejų y- 
patų A. Strazdo ir J. Kellerio. 
Jie stengsis susižinoti su lie
tuviškais kareiviais, kurie jau 
vietose yra susiorganizavę į 
dr-jėles, ir duos jiems žinią a- 
pie mūsų šitą nutarimą. Taip 
pat jie bandys susirašyti su 
Lietuviais Paryžiuje idant gau
ti jų pageibą šiame klasime.

Jeigu iš gerb. skaitytojų 
tarpo atsirastu ypatos su ge
rais patarimais, tai meldžiu 
prisiųsti augščiau minėtam ko
mitetui per Litliuanian Litera- 
ture Society, Y. M. C. A. No. 4, 
Camp Dix, N. J.

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

Padėka B. Vaškevičiutei.
Brangi Tėvynaine:—
Apturėjame iš tamstelės po

ra dėžučių gardžių saldainių ir 
linksmai suvalgėme Lietuvių 
Kareivių Draugystės susirinki
me kovo 28 d. š. m. Dėlto 
visi kareiviai Liet. Lit. Dr. 
išreiškė savo širdingą padėka- 
vonę už tą saldžią dovaną. 
Duok iDeve, kad daugiau atsi
rastu panašių Lietuvaičių kaip 
Tamstele.

Pasiliekame, per rašt. V. V. 
Liet. Lit. Dr-ja,

YMCA., Camp Dix, N. J.

SCRANTON, PA.
Kovo 24 d. laikė susirinki

mą 34 kuopa L. D. S. Visi 
gerai veikiam. Po atidarymo 

susirinkimo kaip paprastai su 
malda, mūsų klebonas kun. 
Jonas Kuras apsakė apie sei
mą New York’e pasakė kaip 
bedieviai smarkiai bliovė dėl 
nudarymo seimo su malda.

Mūsų kuopos nariai yra ge
ros valios vyrai ir jie dyvijosi 
iš tokio bedievių pasielgimo.

Mūsų kuopos nariai y- 
ra pagirtini sumoka mėnesines 
nei vieno nėra užsilikusio. 
Bet dar maža kuopa, vis būt 
gerai, kad padidėtų kalbinam 
vyrus (moterų ir merginų ne
apleiskit Red.) kad prigulėtu 
į mūsų L. D. S. kuopa.

B. L.
------ o------

N0RW00D, MASS.

Netikėtai man pateko į ran
kas “Ateities” 11 No. kur be
santi žinutė iš Norwoodo. Pa
sirašo Zanavykas. Jau dauge
lį kartų Zanavykas per “Atei
tį” apšmeižė katalikus bet žie
mos laiku buvo apsistojęs, kaip 
žmonės kalba būk žiemą netu
rėjęs anglių, tai šalta buvo sta
bą ir negalėjo rašyti. Dabar 
atšilus ir vėl pradėjo savo dar
bą. Zanavykas dabar pradė
jo kabytis prie LDS. 3 kuopos 
būk ji esanti nedarbininkiška 
ir nieko neveikia. Esą kaip tik 
progresvviški žmonės paaiški
nę, kad ji ne darbininkų rei
kalų reiškėją, tai kiti nariai 
apleidę. Gaila Zanavyko džiau
gsmo, nes mūsų kuopa kaip 
augo, taip ir auga nariais. To
liau p. Zanavykas sako, būk 3 
kp. LDS. pradėjus rengt deba
tus su socijalistais bet pabū
gus. Visai netiesa. 3 kuopa 
niekados nesibijo ir ji sutiko 
ant visų išlygų, tik kada 3-čios 
kuopos komisija pareikalavo, 
kadi debatoriai laikytųsi pas
kirtos temos, tai socijalistai 
pabūgo ir neatėjo. ^Tas buvo 
pagarsinta “Darbininke.” To
liau Zanavykas rašo, kad 3-čios 
kuopos nariai neiną ir nesvars
to su progresyviškais žmonė
mis. Turiu pasakyt, kad 3-čios 
kp. LDS. nariai nėra tiek že
mai nupuolę, kad su tokiais že
mai nupuolusiais žmonėmis 
vaidytusi ir laiką be reikalo 
leistų. Jie turi savo reikalus ir 
juos svarsto ir turiu primint, 
kad LDS. kp. jau surengė kele
tą prakalbų; taip-gi perstatė 
keletą gana stambių veikalų ir 
taip-gi niekad neatsilieka nuo 
visų gerų užmanymų, dažnai 
net pirmutinė.

Antroj žinutėj p. Zanavykas 
stengiasi pažemint katalikus a- 
belnai. Sako, kad sušaukę kle
rikalai susirinkimą 3 di. kovo 
apkalbėti Lietuvos reikalų ir 
būsiančio seimo. Esą susirin
kę įvairių pažvalgų žmonių, 
kad apkalbėti Lietuvos reika
lus ir būsiančio seimo, bet išė
ję visai kitaip ir kaip plakatuo
se buvę garsinta. Labai apgai
lėtina, kad p. Z. save vadina 
progresyvišku, o nei plakatų 
neperskaito. Rodos jei pats 
negali tai galėtų pačios papra
šyt arba draugo ir save nesis- 
tatyti ant juoko. Nes buvo pla
katuose garsyta, kai bus vie
šas katalikų susirinkimas. 
Reiškia kitų pažvalgų žmonės 
neturės balso. O ir nebuvo rei
kalo jiems svarstyt tą dieną, 
nes jie — laisvamaniai, libera
lai, cicilikai turėjo ankščiau 
savo susirinkimą ir jie prisky
rė Lietuvą prie Rusijos, pave
dė ją bolševikams. Dar sako, 
kad susirinkimas delegatams 
sudėjęs $8, o delegatų išrinko 
7. Sako tai tik esą po dolerį. 
Turbūt Mickaus mokyklą lan
kė, kad taip surokavo. Reikia 
žinoti, jog delegatams apmo
kės dr-jos ir kuopos. Tai-gi 
katalikai nesigalėjo nei lėšų ir 
pasiuntė 7 delegatus, liberalai 
nei vieno, o cicilikai dar pro
testą prarašė prieš seimą.

Zanavykas vadina save pro- 
presyvišku. O matome, jog jo 
progresas tame, kad meluoti, 
šmeižti, iškraipyti faktus ir 
Lietuvą pavesti bolševikams.

Darbininkas.

VISKĄ ATIDUODU 
“VYČIUI.”

Paprastai, pas jaunimą, yra 
paprotys dažnai rašinėti laiš
kus vienas antram. Jauni
kaitis rašo mėiynakutei, ir ji 
jam, ir gavę nuo vienas antro 
laišką skaito taip, kad kilno
jasi krūtinė, rodos plis. Pri
sipildo kokio tai nepaprasto 
dideliausio džiaugsmo, kokis 
tiktai jaunoje ir doroje krūti
nėje tegali rastis.

Bet, taip-gi yra smagu ap
turėjus laišką nuo gero drau
go, kuris tankiai primena pra
leistą sykiu laiką. Tos mintys 
apie tėvynės likimą, kurios 
būdavo kasdieniniu mūs klau
simu, paakstina prie didesnio 
darbštumo.

Štai, vieną vakarą parsi
skubinęs namon, įeinu savo 
kambarin ir randu du laišku ir 
atvirute ant stalelio. Abu 
laišku nuo universiteto drau
gų. Atvirutė nuo redaktoriaus. 
Žinoma, visųpirma perskaičiau 
atvirutę ir padėjau ant stale
lio. Toliaus perskaičiau laiš
ką vieną ir kitą—puikiausia 
skamba. Mokslas sekasi, vis
kas einasi gerai.

Sėdžiu ir mąstau: reikia Lie
tuvai tokių studentų, veikėjų 
daugiau, reikia Sokratų, Pla
tonų ir Edisonų, kurie nušvie
stų Lietuvos veidą ir išspaustų 
žymę ant istorijos lapų taip, 
kad pasiliktų pasaulio atmin
tyje aut visados. Kad nerei
kėtų daugiaus pasauliui aiš
kinti, kas yra Lietuva ir kas 
lietuviai. Jau dvidešimtas 
šimtmetis nuo Kristaus gimi
mo eina ir dar nesigėdi civili
zuotos tautos sakyti nežiną kas 
yra Lietuva. Ir neatskiria jie 
Lietuvos, lietuvių tautos nuo 
suvis svetimų tautų k. t. nuo 
lenkų.

Pamąstęs porą minutų apie 
trūkumą Lietuvai veikėjų, pa
ėmiau antru kart atvirutę — 
peržvelgęs—apsistojau ant žo
džių: Viską atiduodu “Vy
čiui.” Tai yra žodžiai redak
toriaus. Tie žodžiai labai man 
patiko. Jie toki man malonūs, 
šventi pasirodė. Jei būčiau 
tuomet turėjęs progą rašyti, 
būčiau svajonių bangoj pas
kendęs.

Viską atiduoti “Vyčiui,” t. 
y. pasišvęsti jaunimo labui, pe
nėti jį tikruoju dvasios mais
tu, gyventi dėl jų išganymo, 
tai prakilnios sielos troškimai. 
Būti tuomi rūpestingu darži
ninku, kuris rūpinasi išauklė
jimu kiekvienos gėlelės, stro
piai apravinėja, apžiūri ir ap- 
laisto vandeniu kiekvieną, kad 
nedžiūtų jų šaknelės—tai tikro 
idealisto darbas.

Plati mūsų jaunimo dirva— 
išsimėčiusi po visas S. Valsti
jas ir mažai darbininkų esant, 
sunku gerai ją apdirbti. Tad, 
daugiaus mums reikia tų, ku
rie viską atiduotų “Vyčiui” 
t. y. Vyčiams. Daugelis mūsų 
jaunimo skursta tarp piktažo- 
lių. Reikia juos atgaivinti. 
Būtų labai prakilnu, kad mūsų 
organizatoriai prisilaikydami 
inžinieriško būdo, pasistengtų 
Vyčių organizacijos ribas taip 
išvesti ir praplatinti po Suv. 
Valstijas, kad visas prakilnu
sis mūsų jaunimas galėtų prie 
jos prisidėti. Tam reikalingas 
mūsų didesnis pasišventimas.

Šiandien mes didžiuojamės 
ir galime didžiuotis Vyčių or
ganizacija, jos augimu ir stip
rėjimu. Ačiū pasišventimui 
mūsų veikėjų, literatų, kurie 
yra širdimi mūsų organizaci
jos, Vyčiai auga ir bujoja. 
Šiandien “Vytis” pasidarė to
kiu įtekmingu, kad sulaukęs 
jo džiaugiasi kiekvienas kaip 
iš geriausio svečio.

Tai-gi Vyčiai, mums dau
giaus reikėtų atkreipti atidos 
ton pusėn, kur pasišventusiai 
darbuojamosi dėl mūsų labo. 
Mes vien tik džiaugiamės, kad 
turime tokį jauną, pilną ener
gijos “Vytį.” Bet pasirūpin
kime, kad jis darbuotūsi su 
mumis taip ilgai, kaip gali
ma. Nes ten kur yra pasto
vumas, ten milžiniški progre
so žingsniai.

Tad daugiaus lai atsiranda 
tokių, kurie viską atiduotų 
“Vyčiui.”

V. M.

Lietuviai belaisviai
------ o------

(Žiūrėk “Darbininko” 35 No.)
339. Losinskis Juoz., g. 3 s. 1
340. Ličius Petronėlė, g. 6 s.
341. Lietuvaitis Vinc., g. 3 s.
342. Lilas Berta (Barbora), 

gav. 5 siunt., paleista namon.
343. Lukaitis Pijušas, g. 3 s.
344. Lukošaitis Jurgis, g. 3 s.
345. Martišius Agota, g. 6 s.
346. Mičiūnas Jonas, g. 3 s.
347. Mikačiūnas Zig., g. 3 s. ?
348. Mikolaitis Juoz., g. 3 s.
349. Miškinis Jonas, g. 3 s.
350. Novickis Jonas, g. 3 s.
351. Pacevičius Stasys, gav.

3 siunt., Kauno g.
352. Paukštaitis Petr., g. 3 s.
353. Podebauskis Tom. g. 3 s.
354. Poškus Jonas, g, 3 siunt.
355. Puodžius Just., g. 3 s.
356. Ramikas Vincas, g. 3 s.
357. Ramuknis Jonas, g. 3 s.
358. Rasimavičius Mot., g. 9 

siunt.
359. Rimeikis Pr., gav. 3 s.
360. Rėklys Ant., g. 10 s., Su

valkų g., Marijampolės m.
361. Rekšys Vincas, g. 3 s.
362. Ruzgis Mart., g. 3 siunt.
363. Sakalauskis Pr., g. 3' s.
364. Selickis Vinc., g. 3 siunt.
365. Sekinukas Petr., g. 3 s.
366. Skuja Alb., gav. 3 siunt.
367. Stanilis Juoz., gav. 3 s.
368. Štempolis Ant., g. 3 s.
369. Steponaitis Juoz., g. 3 s.
370. Sturlis Juoz., g. 7 siunt.
371. Sugintaitis Jonas, g. 3 s.
372. Svipas Jonas, g. 1 siunt.
373. Trakšis Julius, g. 3 s.
374. Vainauskis Jonas, g. 3 s.
375. Toleikis Jokūbas, g. 3 s.
376. Vaicekauskis Juoz., ga

vęs 3 siunt.
377. Vanagas Feliks., g. 3 s.
378. Venckūnas Aleks., g. 3 s.
379. Venckus Petras, g. 3 s.
380. Vilis Kazys, gav. 9 siun

tinius, Kauno gub.
381. Vaitkevičius Juoz. g. 3 s.
382. Žavė Pranas, gav. 3 s.
383. Žubraitė Zuzana, gav. 6 

siunt., Kauno g. Paleista namo:
LOG. IIELLSBERG.

384. Bernotas Jurgis, gav. 3 
siunt., Kauno g., Ukmergės p., 
LTtėnos v., Verbūnų s., 20 art. 
brig.

385. Čerskas Aleksandras, g.
4 s., Kauno g., p. pulk. kov. 
krepostn. družin.

386. Dešulskis Tilius, gav. 5 
siunt., Kauno g., Šiaulių pav., 
Radaviliškių.

387. Kovaliūnas Viktas, gav. 
4 siunt., Kauno g., Ukmergės 
pav., Šimonių v.

388. Matukas Antanas, gavęs
4 siunt., Kauno g., Zarasų p., 
Skapiškiu v.

389. Mickevičius Steponas, 
gavęs 4 siunt., iš Varšavos.

390. Mileris Antanas, gavęs 
2 siunt., Kauno g., Ariogala.

391. Mitunevičius Ignas, ga
vęs 6 siunt., Vilniaus g., Šven
čionys, Svirų vai. ir par., Stan
čikų s.

392. Narbutas Jonas, g. 3 s., 
Kaun. g., Šiaulių p., Akmen. v., 
Vegerų miest,, s. Lokova.

393. Petravičius Kazys, gav. 
7 siunt. (feldč.) Kauno g., Za
rasų.

p., Tauragėnų v., Juknė
nų s., 108 pėst. pulk.

394. Petryla Jonas, g. 5 s., 
116 pulk.

395. Prazuraitis Jonas, g. 4 
s., Kauno g., Raseinų p., Gir
diškių par.

396. Sleževičius Juozas, gav. 
11 s., Kauno g., Raseinų p., Ne- 
makščii] v., Daugelių m. (feld- 
čeris).

397. Taujokas Petras, g. 5 s., 
Kauno g., Pan. p. Biržai.

398. Tvorjonas Mikas, g. 5 
s., Kauno g., Ukmergės p., Že
maitkiemių v., Rundzių s.

LOG. IIOLZMINDEN.
399. Paladinskis Andrius, g.

5 s., Vitebsk. g., Dvinsko p., 
Kreslauka m.

400. Bernackis Vincas, g. 5 s.
401. Daubaras Juoz., g. 2 s.
402. Gabalauskis Mot., g. 4 s.
403. Jakubauskienė Pranciš

ka, gav. 2 siuntiniu.
404. Jocius Anna, g. 4 siunt.
405. Loževninkaitė Jieva, g.

2 s., paleista namon.
406. Kučna Andrius, g. 2 s.„ 

iš Kauno miesto.
407. Radavičius St., g. 7 s.

408. Savickis Jonas, g. 6 s., 
Kauno g., Telšių p., Pavėnų s.

409. Šechter G., g. 2 s.
410. Tiškevičius Sofija, g. 3 s.
411. Trimontas Petras, g. 6 

s., 3 Malorosijskij pulk.
412. Vaikšnis Petras, g. 3 s.
413. Varnas J., gav. 6 siunt.
414. Venckevičius Jonas, g. 1 

siunt., Vilniaus g., Trakų m. 
(gelžkelio meisteris).

415. Žemienė Berta-Barbora, 
g. 1 s.

LOG. KOIILBERG.
416. Banys Alfonsas, g. 4 s., 

Sterkiškių s.
417. Kasponis Balis, g. 3 s., 

iš Kauno.
418. Kružel Petras, g. 4 s.
419. Slaboševičia Vincas, g. 

3 s., Meirių s.
LOG. PR. HOLLAND.

420. Baleišis Jonas, g. 1 s.
421. Dvareckis St., g. 2 s., 

Vilniaus g., Varėnų par.
422. Gaižauskis VI., g. 3 s., 

Kauno g., Triškių par., Laibe- 
nų s.

423. Kučka Stasys, g. 2 s.
424. Narbutas Vladas, g. 1 s., 

iš Kauno, Kovensk. krepost. 
opolčenije.

425. Pailionis Jonas, g. 2 s., 
Viln. g., Trakij p., Jezno v., 
Žvirbliškių s.

LOG. LAMSDORF.
426. Ambrozevičius Petras, 

g. 7 s., Kauno g., Raseinų p.
427. Bargaila Jonas, g. 3 s.
428. Jurkutaitis Eristas, g. 3 

s.
429. Lemonosas Jonas, g. 2-s., 

251 Staugansk. pulk.
430. Uždanavičius Kazys, g. 

6 siunt.
LOG. MARCHTRENK.

431. Žvirblis Alėks., g. 3 s., 
•Kauno g., Raseinų p., Aleksan- 
dravos v., Papliškių sod.

LOG. METZ.
432. Breimeris Bonaventūra, 

g. 2 s.,
433. Valiūnas Bolesl., g. 2 s., 

Judeišių s., 245 Berdičansk. 
pėst. p.

LOG. MUNCHEBARG.
434. Jurkus Pranas, g. 3 s.

435. Mikša Kazys, g. 8 s., 
Kaun. g., Tytavėnų miest. 16 
kai. pulk.

LOG. NEUHAMMER.
436. Adomaitis Povilas, g. 10 

s., Kauno g., Panev. p. Linku
vos v., Dučių s., 110 Kamsko 
pulk.

437. Adomaitis Mik., g. 8 s., 
Kauno g., Pan. p., Pakruojaus 
par., Kandiročio s.

438. Andrėkus Simonas, g. 3 
s., III donsk. pulk.

439. Augaitis Simas, g. 1 s., 
110 Kamsk. pulk.

440. Balkauskis Viktoras, g.
3 s., Viln. g. ir pav.

441. Bartkevičius Viktoras, 
g. 4 s., Kauno g., Telšių p.

442. Čergelis Jonas, g. 6 s., 
Kauno g., Pan. p., Pinevos v., 
Marčiuškių s.

443. Daučiunas Aleksandr., 
g. 1 s., Kauno g., Pan. p., Lin
kuvos par., Laborių s., 110 
Kamsko pulk.

444. Dargis Pranas, g. 2 s.
445. Didžkalnis Kaz., g. 8. s.
446. Dzukis Petras, g. 9 s.
447. Gaseis Jokūbas, g. 1 s., 

Kauno g., Panevėžio p., Jodiš- 
kių s. — 168 pėst. pulk.

448. Giedraitis Kazys, g. 1 s.
449. Glumbakas Jonas, g. 1 s., 

106 Kav. pulk.
450. Grigaliūnas Petras, g. 2 

s., Kauno g., Pan. p., Linkuv. 
par., Laborių s.

451. Grigutis Petras, g. 2 s., 
Kauno g., Telšių p. — 111 
Donsk. pulk.

452. Gužauckas Andrius, g. 2 
s., Viln. g., 49 Sibirsk strielk. 
pulk.,Trakų pav., Birštonių m.

453. Ivaškevičius Jonas, g.
2 s., Kauno g., Cekiškių par., 
Gučkampių s., 109 Volžk. pulk.

454. Jarmolavičius Karolis, 
gav. 2 s.

455. Kedeckis Juozas, g. 2 s.
456. Katilius Vincas, g. 1 s., 

Žmirklių s.
457. Kazlauskis Antanas, g.

4 s., Kauno g., Pan. p., Pakruo
jaus v., Mažeikonių s.

458. Kenstaučius Rapolas, g. 
2 s. ?

459. Kiedikas Mykolas, g. 8 
s., Kauno g., Šiaul. p., Stačiūnų
s.

460. Kieliotis Antanas, g. 5 s.
(Toli&us bus)

Stebuklingas išradimas.
(Vertimas)

(Tąsa)
— Bet-gi parodysiu tam, kurs...
— Ką tas pagelbės, jeigu bus jau po sukuoktuvių ? Aš...
— Biffs!— užšaukė ponas Goldbrooks.
-- O ką?
— Eikš čia: aš noriu pasikalbėti.
Krūmai sušlamėjo ir aiškiai girdėjosi genijalio išradėjo 

balsas:
— Pone Goldbrooks!..
— Nu?!..
— Aš išeisiu, bet... ponas manęs ne... paliesi?
— Taip manai?
— Aš galiu pabėgti taip, kaip zuikis, o ponas nutukęs 

ir sunkus, tai-gi ponas nepataikinsi niekad manęs sugauti, o 
tuo tarpu, jeigu aš nebėgsiu, tai galiu ponui bent kuo pa
tarnauti.

Ponas Goldbrooks apsistojo ant valandėlės. Visad jis vie
nas pats save gelbėjo, bet dabar atsirado tokiame padėjime, 
kad vienas ir vienatinis žmogus, kurs galėjo jam pagelbėti, 
buvo tai Biffs. Jis vienas tiktai težinojo apie aeroliniliną ir jis 
vienas tiktai tegalėjo sudaryti, kad pasivyti pabėgusius.

----- Biffs—užšaukė staiga milijarderis.
— O ką paliepsi?
— Ateik čia!
— Ar ponas manės nepaliesi?
— Ne!
— Ne?
— Tikrai duodu garbės žodį.
— Ištikrųjų?
— Taip!
Krūmų šakos prasidalino, o iš jų tarpo visame savo šešių 

pėdų augštuine pasirodė ponas Samuelius Biffs, aerolinilinos 
išradėjas ir genijus iš Arizonos. Ponas Goldbrooks pribėgo 
prie jo ir pašaukė:

— Biffs! Tu-gi tos košės pridarei.
— Taip, pone Goldbrooks.
— Ištikrųjų tas ponas Wiggs yra puikus vyras ir drąsuo

lis, bet aš jo nenoriu už žentą. Tuo tarpu jie ten skrenda, o 
aš stoviu, nieko neveikdamas. Patark!

Seniai norėjau tai padaryti, bet ponas...
— Negaišyk laiko tuščia kalba! Sakyk, ką!
— Gali ponas leistis paskui juos tuo pačiu keliu, o jei

gu ponas nedrįsti, tai aš pats leisiuos ir melsiu ir maldau
siu. ..

— Visai ne! Aš pats lėksiu, tiktai parodyk, kaip rei
kia. ..

Ponas Samuelius Biffs ūmai pašoko ir už valandėlės pa
rodė miliarderiui ką tokio, išrodančio, it aulai.

— Yra tai stebuklingas šokikas oru. Pavadinau jį taip, 
nes ponas juose gali ore vaikščioti, bėgti, šokinėti, skrys- 
ti...

— Duokš čia! Duok greičiau!—šaukė skubiai milijarde
ris.

Ponas Samuelius Biffs apavė poną Goldbrooks aulais ir 
šaukė net, kaip į arklį: “Dabar dešinę koją augštyn!”—“da
bar kairę!”—ir tt., aprišė jį visą virvaitėmis, paskui atnešė 
pomputę ir privyniojo prie maišelio kaklo.

— Dešinę virvelę reikia patraukti, jeigu ponas norėtum 
nusileisti žemyn, o kairę, jeigu norėtum keltis į viršų. Len
gvas patraukimas, lengvas skrydimas; smarkus...

— Skubinkies!—pašaukė milijarderis.
Ponas Biffs susierzinęs visas paspaudė pomputę ir toje 

valandoje bailiai suriko. Ponas Goldbrooks mojuodamas ko
jomis ir rankomis, atsirado mirkčia ore šimtą pėdų augštu- 
mo. Nebuvo tai naturalis išsikėlimas, nes kokiu tai neišaiški
namu būdu maišelis iš viršaus papuolė ties kojomis, kurios 
buvo dabar iškeltos į augštą, o galva kabojo tiesiog į žemę 
nulinkusi. Nelaimingasis atsirado tokiame pat padėjime, 
kaip kad genijus iš Arizonos, kuomet darė ofise pirmutinį iš
tyrimą.

— Biffs! Biffs! Nuleisk mane žemyn! Nuleisk, o jeigu 
ne, tai aš tave.

— Dešinę virvelę! Patrauk dešinę virvelę ir stengkis ap
versti galvą į viršų, o paskui vaikščiok, lig būdamas ant že
mės!

Rodosi, kad pono Biffs patarimas prigelbėjo, nes ponas 
Goldbrooks akymiksnyje pasitaisė, bet-gi tuo pačiu sykiu nu
puolė ant žemės iš keturių šimtų pėdų augštumos.

— Jau po visam!—sumurmėjo nelaimingas išradėjas; stai
ga gi išplietė akis ir tarė sau: “Jis užsiturėjo ant medžio ša
kų!”

Kuogreiči ausiai nubėgo po medžiu ir pakeldamas augštyn 
galvą gąn maloniai paklausė:

— Ar... ar ponas nukritai? pone Goldbrooks?
— Ne, aš nenukritau, aš tiktai padariau ponui!.. ištyri

mą dėl mokslo!
Tuo laiku šakos sušlamėjo ir nukrito ant pono Biffs visos 

tos virvaitės, kuriomis buvo aprišęs milijarderį ir išsiraitę ap
sivyniojo apie jį visą. Ponas Samuelius Biffs kuogreičiausiai 
pradėjo nuiminėti nuo savęs ir pasistengė nuo jų pasiliuosuo- 
ti pačiame laike, kuomet ponas Goldbrooks nušoko ant že
mės.

— O ką? Ar-gi nesakiau, kad kartais pasitaiko neti
kėti atsitikimai?—atsiliepė ponas Biffs.

Ponas Goldbrooks nieko neatsakė, bet prisiartinęs apie 
tris žingsnius prie išradėjo ir aštriai į jį žvelgadmas, išlengvo 
pratarė:

-- Jeigu nori padaryti testamentą arba suteikti kam nors 
paskutinį savo žodį, tai...—čia ponas Goldbrooks pertraukė, 
nes pono Biffs akys įsismeigė į ką tokio už milijarderio pe
čių, o nelaimingo išradėjo išžiūra persiėmė mirtina baime. 
Staiga ponas Samuelius Biffs, genijus iš Arizonos, išdavė iš 
savęs kokį tai ne žmogaus riksmą, akvmirksnyje apsigręžė ir 
skubiai pabėgo.

Tuo tarpu ponas Goldbrooks pažvelgė ten, kur žiūrėjo po
nas Biffs ir mirkčia taipo-gi pašoko į krūmus, nes nuo namų, 
su neišpasakytu rūstumu veide, o aštriu, ilgio dviejų pėdų, 
peiliu rankoje, artinosi virėjas. Matomai pamatė bėgantį po
ną Biffs, nes pagalios pradėjo:

(Toliaus bus)
A. MATUTIS.



4 DAKtMNINKAS

Vietines žinios.

ame*
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SLRKA. 21 kuopos mėnesi

nis susirinkimas bus 7 d. ba
landžio tuojaus po pamaldų šv. 
Petro parapijos bažnytinėj sa
lėje. Malonėkite visi ateiti, nes 
turime svarbių nepabaigtų rei
kalų. Taip-gi išgirsite raportą 
delegatų sugrįžusių iš seimo.

Ona Paulaičiukė, rašt.

■Ui

link dalyvumą 
poroduje.

Nusipirk lietuvišką ir 
rikonišką vėliavutę.

Kiekvienas paroduotojas tu
rėtų nusipirkti abi vėliavutes 
ir pasirodyti amerikonams, 
kad jis yra lietuvis ir taip-pat 
ištikimas šiai šaliai.

Včliavučių (fiags) 
gauti “Darbininke.”

Parsiduoda šiaip :> 
Lietuviškos po 
Amerikoniškos po

P. S. Už lietuviškas visi pi
nigai eina TAUTOS FONDUI.

galima

25c. 
10c.

Mums praneša, kad daugu
ma lietuvių dalyvausią Liberty 
Loan parodoje ir maršuosią sy
kiu su darbininkais tij dirbtu
vių, kuriuse dirba. Patartina 
visiems lietuviams parodoje 
dalyvauti prie lietuviško sky
riaus.

nimais.
Tai-gi visų dr-jų meldžiame 

tą dieną nieko nerengti, bet vi
siems skaitlingai atsilankyti į 
choro parengtą koncertą ir 
tuomi parodyti savo prielanku
mą chorui ir jį paremti.

Komisijos narys.
------o------

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

Parodavimas.
LIETUVIAI DALYVAUS 

PARODOJE.
Balandžio 4 dieną šv. Petro 

parapijos svetainėje buvo So. 
Bostono lietuvių susirinkimas, 
kuriame galutinai nutarta pri
sidėti prie Liberty Loan paro
dos ir sutvarkyta parodos daly
kai. Į susirinkimą atsilankė 
nemažas lietuvių ir lietuvaičių 
būrys ir visi gyvai tarėsi apie 
reikalą lietuviams paremti Li
berty Loan ir gražiai pasirody
ti prieš kitataučius.

Užsakyta padaryti Visuotino 
Seimo pripažinta lietuviška vė
liava, o taip-gi parengti veži
mas, ant kurio parodos laiku 
bus reprezentuota Amerika ir 
Lietuva. Dar dalyvaujantieji 
parodoje pasipuoš amerikoniš
komis ir lietuviškomis vėliavė
lėmis. Kaikurios draugijos 
žada pasirodyti uniformose ir 
“in corpore.”

Parodos iškaščių padengimui 
šiame susirinkime surinkta 
$30.00. Aukojo:

K. Venis.................... $6.21.
Po $1.00: J. Usavičius, K. 

Povilaitis, F. Marcinkevičius, 
A. Kneižis, J. Venis, J. Meš
kauskas, D. Zapulionis, A. Kai- 
ris, J. E. Karosas, K. Dilis, 
Dr. P. Jakimavičius.

-v Po 50c.: A. Muraška, M. O- 
nupras, J. Tuleikis, J. Kanevi
čius, A. Makarevičius, X Ka
valiūnas.

Susirinkimą vedė p. M. Ve
nis. Apie parodą aiškino p. J. 
E. Karosas, Dr. P. Jakimavi
čius ir Fr. Strakauskas.

Balandžio 6 dieną parodoje 
dalyvaujantieji susirinks 12 
valandą Lietuvių Svetainėje, iš 
kur ir pradės maršuoti.

Kurie dar norėtų prisidėti, 
gali tą padaryti subatoje. Pa
tartina visiems prie lietuvių 
vardo iškėlimo prisidėti ir sy
kiu parodyti Suv. Valstijų val
džiai, kad lietuviai yra šiai ša
liai lojališlri.

Pilietis.

Pranešimas dr-joms ir visuo
menei. Šv. Petro parapijos ba
žnytinis choras turėjo balan
džio 3 d. savo susirinkimą. Su
sirinkimas buvo gyvas ir daug 
dalykų nutarta. Be kit-ko nu
tarta geg. 26 d. š. m. rengti 
koncertų su kitokiais pamargi-

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

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

REIKALINGA APGARSI
NIMŲ “DARBININKUI.” .

Kur klausti patarimų. Apie 
du metu atgal vienas lenkas 
nupirko šifkortę, norėdamas 
parsitraukti pačią. Užėjo ka
rė ir nesulaukė nieko. Kreipėsi 
į kompaniją, reikalaudamas pi
nigų, bet negalėdamas sugrą
žinti tikietų, negalėjo gauti. 
Tuomet kreipėsi į Bostono Bu- 
reau of Immigration ir per to 
biuro tarpininkystę atgavo pi
nigus. Su reikalais, kurių pa
tys negalite atlikti kreipkitės į 
tą biurą, dykai gausite teisin
giausią patarimą. Biuras yra 
Statė Housėj. Per biuro pa- 
tarpininkavimą vienas vyras 
neteisėtai paimtas kariuome
nėn buvo paliuosuotas. Jis ne
buvo išpildęs “Questionaire” 
už tai buvo suareštuotas ir pa
imtas armijon. Pati kreipėsi 
į Immigration Bureau ir biu
ras atrado, jog jos vyras netei
sėtai paimtas ir pasidarbavo, 
kad būtų paleistas ant džiaugs
mo pačios ir vaikų.

SOUTH BOSTON, MASS. | 
TEISINGIAUSIA IR GE- H 
RIAUSIA LIETUVIŠKA !

APTIEKA.

Sutaisau receptus bu di
džiausia atida, nežiūrint, ar < i 
tie receptai Lietuvos ar Ame- 1 i 
rikos daktarų. Tai vienati- j i 
nė lietuviška aptieka Bostone j > 
ir Massaehusetts valstijoj. ; [ 
Gyduolių galit gaut, kokios ! ; 
tik pasaulyj yra vartojamos. ] Į 
Galit reikalaut per laiškus, o ; 
aš prisiųsiu per ezpresą. 1 t

K. ŠIDLAUSKAS

i» Aptiekorius ir Savininkas 
j J Tel So. Boston 21014 ir 21013.

į 226 Broadway, kampas O St.,

Paieškojimai

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

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

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

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

376 W. Seeond St., S. Boston, Mass. 
FINANSŲ RAŠT. — St. Noreika.

105 Silver st., S. Boston, Mase. 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas, 

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

130 Bovven St., So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos

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

į SIMON F. PAUKTIB f 
» Attomei/-ot-law v
^LIETUVIS ADVOKATAS \
X Pabaigęs mokslą Pensilvanijos
X univeristete. • ’į’
J- UisHma varymu provą visuose '
jį! teismuose. "s t
K 922 Land Tltle Buildlng, '
W Broad & Chestnnt St :
S belu fhoiuc: 4

* Offlao — Spruce 2290.
* Namą — Tloga 4442 J. s:
» 1212 W. ERIB AVĖ.
jį! PHILADELPHIA, PA. į

’l

ŠV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi savo didelį paveiksią! 

Jeigu ne, tai 
ateik Ir nusitrauk puse težino 
kablnėt Ir gausi vienų dideli ar
tistiškai padaryta paveiksle visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

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

-------- O--------

Vyčių velykinio vakaro ap
rašyme, tilpusiame “Darbinin
ko” praeitame numery j pralei
sta vardas p. J. Markelionio, 
kuris dalyvavo sulošime vei
kalo “Ant slenksčio naujo gy
venimo” ir gražiai pasižymė
jo.

------- O------
ĮDOMUS IR MARGAS 

VAKARĖLIS.
Koncertas, driliai, teatras ir 

visokių kitokių margumynų.
< Rengia

Marijos Vaikelių Dr-ja.
. Bus

NEDELIOJ, Balandžio 7,1918. 
POBAŽNYTINEJ SALĖJ, 

Fifth Street, So. Boston, Mass.
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
ĮŽANGA LABAI MAŽA

Į tų vakarėli- kviečiame visus 
ateiti ir pasižiūrėti ką veikia 
mūsų jaunieji. Tokie vakarė
liai labai retai būna ir į juos 
reikėtų kodaugiausia susirink
ti ir paremti Marijos Vaikelių 
Dr-ią.

Savo atsilankymu priduosite 
norą ir ant toliaus rengti gra
žius padorius vakarėlius.

VALDYBA.
----- o——

Utarninke, Balandžio 9 die
ną, 7:30 vai. vakare bus Išdir
binių Parodos Komisijos susi
rinkimas “Darbininko” Re
dakcijos kambariuose.

Siųskite Išdirbinius 
PARODOM

CAMBRIDGE, MASS.
SLRKA. 127 kp. bus svarbus 

susirinkimas balandžio 7 d. 
tuojau po pamaldų 1 vai. po 
pietį! Bažnytinėje Salėje prie 
Windsor St.

Kviečiami ant to susirinki
mo visi nariai būtinai ateiti. 
Taip-pat atsiveskite ir naujų 
narių.

Valdyba.

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

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

Siųskite išdirbinius tuo jaus šiuo antrašu:

IŠDIRBINIŲ PARODA,

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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CHICAGO, ILL. 
Bridgeport.

LDS. 29 kp. rengia puikų pa
silinksminimo vakarėlį, kuris 
atsibus .ketverge, 11 d. balan
džio-April antrą feav'aitę po Ve
lykų šv. Jurgio parap. svetai
nėj. Kviečiame visus koskait- 
lingiausia atsilankyti ant šio 
vakarėlio. Ypatingai kviečia
me jaunimą, nes bus graži mu
zikė pasilinksminimui. Dar 
svarbu žinoti LDS. nariams 
kad sekantis susirinkimas at
sibus ne ketvergo vakare, bet 
antrą sekmadienį 14 d. balan
džio. Perkeltas iš priežasties 
rengiamo vakarėlio.

Valdyba.
------o------

DIDELES PRAKALBOS 
Dr-jos Nekalto P. P. Marijos 

NEDĖLIOJĘ,
Balandžio-April 7 d. 1918,.. 

Nekalto Prasidėjimo 
Parapijos Salėje^ 

Windsor St., Cambridge, Mass.
Pradžia 7 vai. vakare.

Tose prakalbosė išgirsite ne
paprastų dalykų. Bus moks
liška PRELEKCIJA su BAN
DYMAIS. Atliks Pr. Gudas, 
“Darbininko” redaktorius. 
Kalbės vietos kun. Pr. Juškai- 
tis, dainuos choras p. J. Varai- 
čio vedamas. Bus dekliamaci- 
jų ir kitokių pamarginimų. 
Naujos narės bus priimama už 
pusę įstojimo.

Kviečia Rengėjos.

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

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

Pinigus siųskite iš kalno.
“DARBININKAS,” 

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

------o-—
REIKALINGA ŠEIMININKĖ 

prie virtuvės ir prižiūrėjimui na
mų. Atsišaukite :

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

VILIUS PAZNIKAS ieško savo 
brolio Jono Pazniko, 14 metų kaip 
Amerikoje. Turiu svarbų reikalą 
ir norėčiau sueiti. Paeina iš Grod- 
no gub. ir pav., Marcikonių para
pijos, Asasnikų sodžiaus. Mano 
adresas:

V. PAZNIKAS,
58 Point Avė., Norwood, Mass.

Paleškau giminių Antano Banio, J. 
Banio, M. Banio, Prano Valkausko ir 
Jo moteries. Jie gyveno Chlcagoje 
1912-13 m. Paeina Iš Kauno gub. Mel
džiu jų atsišaukti šiuo adresu:

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

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

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

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

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

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.

Draugi ją laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Balandžio 21 d. 
Viršminėta draugystė yra viena 
iš didžiausią ir teisingiausia aprū
pina savo narius.

NUSIPIRK MOSTIES. 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdirba. 
Mentholatum Oo. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelia 
vakarus, o padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mot. 
tis išima plėtmus raudonus, juo
dus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigu 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS, 
P. O. Bok 36, Holdbrook, Mase.

COSMOPOLITAN 
OARMENT 

OORPORATION.
Didžiausia Lietu
vių Korporacija 
Brockton, Mass.

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

COSMOPULITAN GARMENT 
OORPORATION,

Spark St., Brockton, Mass.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
OflBo.sdyn<M G do vlvoklat IIcm
1.8 P. M. 7-8 P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St.. Boston, Mass.
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PIRMO KLESOS

DANTISTAS

Pavasariui atėjus.

Istoriškai atminčiai

T$ t 
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t Y T t f
T

Didesnės vertės siuntinius apdrauskite!

Galima siųsti išdirbinius į sekančius parodos 
skyrius:

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

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

iškalno tariame nuoširdų ačiū. Tad> visi su
kruskite ir Parodos Rengimo Komisijai darbą pa
lengvinkite.

AMERIKOS LIETUVIŲ VISUOTINO SEIMO, 
BUVUSIO 13 D. KOVO NEW YORK’E.

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

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

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

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

STRUPAS & CO.,
92 WARVI0K STREET, NEWARK, N. J.

Dubiu- gerlnuHins laikas 
užsisakyti siutus ir pavasarinius plo- 
ščius kuriuos mes pasluvam puikiai 
sulig vėliausios “block” sistemos kir
pimo. šitaip pasiūti drabužiai geriau
siai tinka kožnam žmogui, žemos 
kainos — darbas gvarantuotas. Taip
gi visokius drabužius Išvalom, Išprosl- 
nam ir sutaisom .

So. Boston Custom Tailors,
K. PLIOPL1S, A. SAMOKAITTS SAVININKAI 
278 Broadicajf. South Boston, Mass,

GELBĖKITE LIETUVĄ! AU
KOKITE Į TAUTOS FONDĄ.

PARSIDUODA PIGIAI , 
blokas krautuvių.

Nuo 228 ki 240 Broadway, 
Nuo 239 iki 243 C St. ir 
Nuo 195 iki 197 Athens st.
Mortgačių $27.500, apkai- 

nuota $42.500. , Rendos neša 
per metus $5088.00, parsiduoda 
už $36.000.

P. F. TAYLOR,
489—6-th St., So. Boston, Mass.

AUŠROS V. M. D. DRAUGYS
TES VALDYBOS ADRESAI. 
Pirm. —Jonas P. Andriulūiu- 
nas, 20 Pine St., Athol, Mass.

Draugystės bos 191..........
Vice-pirm. Rapalas Gažunuas 

25 Esses St. Athol, Mass. 
Prot. rašt. — Juozas Aidikonis, 

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

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

20 Pine St., Athol, Mass. 
20 Pine Str., Athol, Mass. 

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

Kasos globėjai:—
Antanas Andriliunas,

92 Tern St., Athol, Mass. 
Jonas Stanis,

Cliarles PI., Atrol, Mass.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL. M. D i
Galima ir liitriiitial. I

Ofiso valandos: ’ ’
Ryt tis iki 9 Tai. 1

Po pietą 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadvvay, So. Boston.

DYKAI! DYKAI!
Reikalinga vyrų ir 

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

GLOBS BARBĖK SCHOOL 
J. šmulkštis, 

439 — Srd Avė., Pittsbu^gh, Pa.

I Bell k. tone, Dickinsou 8995 M. j

Dr. Ignotas Stankus I 

1210 S. Broad St., Pbiladelphia, Pa. 
Physic’ian and Surgeon (lietuvis gvdv- 

[ tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
(Jn'Versiteta) Gydo visokias 1 iiųjs w 

fru, moterių irvaiku. Daro operacijas.
Ofiso Valandos: 9-11 rito. 2-4 po p>t. 7-9 I 
vakaro. Nedelioms: 9-11 rito 1-4popiet. į

H Dantis ištraukiami ir pripil- 
I domi visai be skausmo, bu 
| geriausiais prietaisais, su 
N naujų išra imą.
I Visą darbą gvarantuojame.
Į DR. W. T. REILLY
H 469 Broadway,So. Boston,Naša.
■ PEIK DORCHESTER ST.

ffl Valandos
H ano 9 vai. ryta 
B iki 8 vai. vakare.

NedtHcmto! I 
kuo 10 vai, rytu 
Iki 4 ▼«]. vakaro,

I
Dr. Paul J. J a kniauk 

t Jakimavičius) į

Priėmimo valandos:
Nuo Flkl 8 no plot. Nuo 7 Iki 8 vakaro I

1
509 BROADVAY Cor. G BT. 80.BOSTONJ 

Tel 502 S. B.

i
f VYRAI IR MOTERIS
t t
£ Su bent kokia chrooiSka, nervų arba Šiaip kokia liga,
Y lauja specialisto patarnavimo.
♦Z* IEŠKOKITE PAGELIOS TEN, KUR GALĖSITE JA SURASTI. 

Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos keliu.

t t t t tY T T t ❖ 
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sitės. Geras Ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą
*«* fizišką stovĮ ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas ISgel- 

bės Jus nuo kandlų Ir kitur negero gydymo.
Daug metų praktikavęs. Paskiausieji Ir geriausieji gydymai— 

medlkallškt ir elektrlškt Naujausi Ir geriausi prietaisai. Viskas 
kas geriausia sergantiems.

AR JŲ8 KENČIATE.
Nuo silpnų nervų, skauduuūlo nugarkaulio, užmlrSlmo, nenor

maliu širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti
mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 

. * sąnarių, ulcerlo, žaizdų, katant, užkimimo gerklės, nuo skans- 
A mų viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktą liežuvi, 

konstipactja. reumatizmo skausmą arba spaugų? šių ir daug kitų 
^llgų, nuo kurių matosi pirmas p.*aerggjlmas, nustoti sveikatą ir 
| tvirtumą ant visados.

4^ aš gydžiau vyrus Ir moteris per daug metų. Vienas atsllanky- 
ymas pas mane užganėdins Jus Ir apie mano gabumus persitikrinsite, 
♦J»kad aš pasiekiu tiek gerų pasekmių | trumpą laiką gydy* 
Amo, Aš gydau tik tikrą priežastį ligos ir silpnumai pranyks. Atsi> 

minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltut
t Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. Užvll- 

kimas Ilgos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgai In veikimą ' <

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

Antros durys nuo Gayety Tta atarė, Boston, Mito*

kuri reik®.

valan-

Jums lSegzaminavlmas nieko nekaštuos,

673 Was-

x EIKITE PAS MANE!

i

j

SERGANTI
\

hington st. 

arti Boyls- 
ton st ant 
antrų lu
bų.

Ofiso 
dos:

9 vaL ryte iki
4 vai. po pie

tų.
Vakarais.

nuo 6 vai. iki 
8 vai.

Nedėliomis 
10 vai. ryte 
iki 2 po pietų, 
jeigu Jąe ėla gydy-
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