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"DARBININKO” KAINA:

; Rortono 
< JUArubelyje i >

True translatlon flled with the post- 
master at Boston, Mass. on April 8, 
1918, as iVųuired by the act of October 
6, 1917. ‘ ■

T ABI PUSI PRANEŠA 
PASISEKIMŲ.

Pereitą ketvergą atnaujinta- 
sai vokiečių mūšis palei So- 
mme, vėl apsimalšino. Tęsėsi 
tris dienas ir dabar susifeini- 
mai eina šen ten tik atskirai, o 
anglai ir francūzai tuose susi- 
remimuosė daugiau, kaip atsi
laiką.

Dabar vokiečiai labiausia 
veikia žemutiniame mūšio juo
stos gale, kur matyt vokiečiai 
nori taip sakant padidinti vie
tą savo armijos alkūnei, kad 
pasekmingiau galėtų veikti di
delės kariuomenės.

Tufl tarpu gen. Foch, vyriau- 
sysis talkininkų vadas lūku
riuoja, pasekmingai atmušinė- 
damas vokiečių antpuolius ir 
stiprindamas silpnesniąsias sa
vo linijos dalis. Paryžiuje drą
siai skelbiama, jog gen. Foch 
nepadarys klaidingo žingsnio, 
o dabar kiekvienas kariuome
nės pajudinimas iš vietos yra 
be galo svarbus. Tikimasi, jog 
gen. Foch trenks į priešininką 
su savo rezervais patogiu lai
ku ir patogioj vietoj.

Yra nemažai reiškianti žinia, 
jog vokiečių kaizeris po kon
ferencijos su von Hindenburgu 
ir Ludendorf, ketina važiuoti 
į Rumuniją.

VADOVAVO KAIZERIS.

Didžio vokiečių ofensvvo 
pradžioj, kuomet nežiūrint į 
atkaklų talkininkų laikymąsi, 
vokiečiai ūžė pirmyn, tai, kaip 
oficialiai Berline paskelbta, va-

dovavo pats kaizeris. Tas pa
skelbimas reiškia tą, jog kai
zeris tikėjosi pilnos ir nule
miančios pergalės. Bet tuo 
laiku anglai, francūzai ir ame
rikonai atsilaikė ir susitvarkė.

jo klau- 
Tai buvo 

atidarymo

paviršųti-

KALBĖJO prezidentas.
Pereitą subatą prez. Wilson 

kalbėjo Baltimorėj. 
sė 15.000 žmonių. 
Trečios Paskolos 
diena.

Prez. Wilson tik
niškaį užsiminė apie Paskolą, 
nes sakė, jog apie tai jau visi 
žino ir supranta reikalą. Ta 
briežė senuosius savo apreiški- j 
mus, jog Amerika stodami:’ i 
šion karėn nesikėsina ant jo k . u 
užkariavimų, užgrobimų, bei i 
pasipelnymų, o tik, kad ap
ginti teisybę. Todėl sake: 
“Mes pagatavi, kuomet tik a- 
teis galutinas rokundas, būti 
teisingais vokiečių tautai, be
šališkai 
valdžia, 
tais.”

rokuotis su vokiečių 
kaip ir su visais ki

Francijos laikraščiai prie
lankiai rašo apie prez. Wilsono 
prakalbą Baltimorėj.
x Vokiečiai sako, jog prez. 
Wilson savo prakalboj varė 
propagandą už savo valdžios 
paskolą, bet girdi jo prakalba 
geriausia tinkanti vokiečių val
džios karinei paskolai. Girdi 
prezidentas parodąs, ką reikš
tų Vokietijai karės pralaimėji-’ 
mas.

------o-----
Petrograde pradėjo eiti vo

kiškoje kalboje laikraščiai.

Siųskite Išdirbinius 
PARODON!
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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 tuojaus šiuo antrašu:

IŠDIRBINIŲ PARODA,

242 W. Broadvay, So. Boston, Mass.

o

Didesnės vertes 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

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

iškalno tariame nuoširdi] a č i ū. Tad visi su
kruskite ir Parodoą Rengimo Komisijai darbą pa
lengvinkite.

True translatlon flled with the post- 
master at Boston, Mass. on April 8, 
1918, as reąulred by the act oi October 
6, 1917.

VOKIEČIŲ UŽPUOLIMO 
BODAI.

s
Pirmuose septynių dienų mū

šiuose vokiečiai aiškiai parodė, 
kaip jie buvo suplenavę užves
ti ofensyvą ir kokiais būdais 
tą ptlikti su pasisekimu, Da
bar galima paaiškinti smulk
menas apie tai, kuo šitasai 
paskutinis baisusis mūšis pa
našus j pereitus ir kuo jis ski- 

i rinsi nuo kilų mažesnių atakų, 
■ .-.irytų abiejų kariaujančių pu
sių.

1 Dabartiniai veikimai remiasi 
ant patyrimų praeityje.
Pirmiausia reikia ištirti ir 

išaiškinti dabartinį mūšį sulyg 
to, . ant kiek jis patvirtina ir 
ant kiek prieštarauja išvadoms, 
padarytoms, remiantis ant pa
tyrimų iš kitų bandymų pra
laužti apginkluotą frontą ir po
zicijos kovą pakeisti kova ma: 
niebrų.

Ikišiol visuose ofensyvuose, 
darytuose talkininkų ir vokie
čių, būdavo pralaužiama visai 
siaurą spragą, per kurią įsi
verždavo kariuomenė. Bet tas 
pasibaigdavo tuo* kad iš šonų 
ir priešakio būdavo apverčia
mi smarkia ugnia ir kylys su
tirpdavo.

Pirmas toks atsitikimas bu
vo 1915, kuomet francūzai 
Champagne apskrityje bandė 
pralaužti vokiečių frontą. Tuo
met francūzų brigada persilau
žė per vokiečių liniją, bet bu
vo sunaikinta po to pirmo pa
sisekimo.

Po šito Champagne mūšio 
pasimatė du būdu daryti dide
lį ofensyvą. Pirmas būdas dar 
prieš Champagne buvo išban
dytas prieš rusus prie Dunaje- 
co, kur pasisekė; paskui bu
vo išbandytas prie Verduno ir 
ten nepasisekė. Tas būdas y- 
ra toks: prie vienos fronto da
lies sutraukti daugybę arnotų 
ir kariuomenės. Užbombdrduo
ti tą fronto dalį taip ir paskui 
užpulti su tokiuo smarkumu, 
kad priešininkas jokiuo būdu 
neatsilaikytų. Antrą užpuoli
mo būdą išrado ir išbandė prie 
Sojnme anglai ir, francūzai, bet 
nepasisekė. Sekančiais metais 
išbandė prie Arras ir Aisne ir 
taip-gi, neturėjo pasisekimo. 
Tas būdas yra toks: užpulti 
platoką dalį fronto taip, kad 
jei pasiseks prasilaužti per 
frontą, tai priešininkas nega
lės iš šonų ir i^ priešakio įsi
veržusią į spragą kariuomenę 
sunaikinti.

Prie Dunajeco vokiečiai* su
koncentravo savo artileriją vos 
ant 7 mylių fronto, rusų pozi
cijos toje vietoje buvo sunai
kintos ir vokiečiai per tą plyšį 
puolė ir pradėjo stebėtiną besi- 
veržimą pirmyn, kurs per ke
letą mėnesių nepasibaigė ir 
veržėsi pirmyn keletą šimtų 
mylių. Bet prie’ Verduno tas
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& būdas vokiečiams nepasisekė, 
♦Ji nors čia jie buvo sutraukę diau- 

giau artilerijos. ,

Anglai įf francūzai prisižiū

 

rėję į Venjuno ataką, 1916 su

 

manė užą|akuoti priešininko 

 

liniją ant 25rmylių fronte. Bet 
anglų artifeija nebuvo užtek
tinai galinga ir didesnėj ata
kuojamo fronto dalyje anglai 
buvo sulaikyki prie pirmos vo
kiečių linijoš. Ėitoje atakuo
jame froųto dalyje anglams 
pasisekė persigrūsti tik per 
pirmą volįiečių liniją. Francū
zai-gi į piktus nuo Sonųne pa
darė didelį šuolį pirmyn, bet 
spraga buvo persiaura ir be to 
jiems pasęojo kelią upė Somme 
prie Peronne.

b 1
Pavartojo tokį patdmdą.
Lygiai (tokio būdo griebėsi 

vokiečiai pora savaičių tam at
gal. Jie pšsirinko sau frontą, 
50 mylių ilgą, tarpe upės 
Searpe ties Arras ir upės Oise 

.ties La Fere. Į visą šitą fron
tą jie sutraukė tiek savo arti
lerijos kidk nebuvo buvę jokia
me froutė šioje karėje. Ten jie 
sutraukė j visą savo atliekamą 
artileriją^; didžiąsias austrų 
anuotas, inio Rusijos fronto, vi
sas did^fefc/.ir mažas armotas 
atimtą^įįo:rusų ir italų. Su 
tomis anuotomis jie pasirengė 
į dulkes paversti visas anglį] 
drūtvietes tame fronte. Ant 
šito 50 mylių fronto jie pasiry
žo tą atlikti, kas jiems pasi
sekė padaryti ant 7 mylių fron
to prie Dunajeco ir kas biskį 
pasisękė padaryti prie Verdū- 
no.

■ Pirmųjų dienų ątsitikimai 
antro mūšio prie Somme paro
do, jog vokiečių išrokavimas 
turėjo pamatą. Atsitiko taip, 
jog visame fronte nuo seno ka
rės lauko ties Arras iki pat 
Oise ties La Fere anglų linija 
buvo sumalta vokiečių artileri
jos arba taip nusilpninta, jog 
atakuojantieji vokiečiai, besi
verždami tirštais būriais, ne
buvo sulaikyti ir varėsi pir
myn 30 mylių fronte. Pėtny- 
čioj kovo 22 visos anglų drūt- 
vietės buvo dingę ant visos li
nijos nuo Arras iki pat Oise. 
Spraga, kuri vokiečių buvo su- 
plenuota, buvo padaryta ir per 
ją ūžtelėjo 750.000 vokiečių.

Vokiečiai buvo suplenavę ir 
prisirengę padaryti spragą 
tarp francūzų ir anglų ir į tą 
tarpą įbrukti savo kariuomenę. 
Buvo suplenavę besiveržiant 
pirmyn tą spragą platinti, pr 
imti miestą Amiens ir tuome 
pasukti anglų armiją į šiauri 
linkui jūrės ir taip-gi nugrūsti 
nuo išsėdimo punktų Havre ir 
Rouen. Ir nuo pėtnyčios kovo 
22 iki pat seredos vakaro, kuo-, 
met francūzai sustabdė besi- 
veržimą pirmyn ir į vakarus 
nuo Montdidier, vokiečiai bu
vo tarp francūzų ir anglų.

Pėtnyčios rytą, kovo 22, 
francūzų linija buvo nutrūkus 
prie Oise, žemiau La Fere, o 
nuo čia į šiaurę per 30 ar 40 
mylių buvo sumišusi anglų li
nija. Ir nebuvo tada jokio su
sirišimo taip anglų ir francū 
zų armijų. Tuomet prasidėj' 
toks veikimas, kurs primeni, 
atsitikimą 1914 meti], ku.o,met
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buvo taip vadinamos “Lenkty
nių. link jūrės.7 ’ Francūzams 
dabar reikėjo padaryti taip, 
kad vokiečiai neužsiaustų jų iš 
šono ir pradėjo tiesti v savo li
niją, kad padavus rankas an
glams ir tokiuo būdu uždaryti 
Spragą. Tas pasisekė padary
ti seredos vakare ties Montdi- 
dier, ar biskį toliau nuo jo. Bet 
vokiečiai jau buvo, pasivarę Ž5 
mylias į vakarus nuo savo pra
dėtos vietos ties St. Quentin.

Vokiečių karvedžiai buvo 
taip įsitikinę, jog kartą jiems 
pavykus perskelti priešinin
kus, tai jau jiems ir nepavyks 
paduoti rankas išnaujo. Bet 
kuomet ties Mondidier kovo 27 
anglai ir - francūzai sukabino 
rankas, tai vokiečiams ne kas 
kitas liko daryti, kaip saugo
ti, kad sukabinimas nesutvir- 
tėtų. Dėlto per sekančias die
nas ėjo smarkūs mūšiai tarp 
Montdidier ir Albert. Bet nuo 
seredos iki panedėlio naujo 
plyšio nebuvo padaryta, o vo
kiečiai nesmarkiai tesi varė pir
myn.

Ką vokiečiai tikėjosi 
padaryti.

Šį ofensyvą vokiečiai pradė
jo tuo, kad sunaikinti anglų 
armiją arba bent uždrožti jai 
tokį smūgį, kad ji būtų nu
grūsta į pajūrį į šiaurę nuo 
Somme. Jei toji armija ir iš
liktų nuo galutino sutriuškini
mo, tai ji būtų ilgam supara- 
ližuota ir jokio veikimo per tū
lą laiką negalėti) pradėti. Jei 
tas pasisektų padaryti tai vo
kietis galėtų visą savo atydą 
atkreipti į francūzus, kurių 
šonas būtų neapgintas visu ke
liu net iki Paryžiaus. Tuo pat 
tarpu tęstų smūgius ir prieš su
muštus anglus. Kuriems pir
miau drožti mirtiną smūgį 'ar 
anglams ar francūzams, vokie
čiai būtų galėję pasirinkti po 
to kaip jie bus perskirti ir po 
pamatymo, kokiame stovyje 
bus anglai.

SKANDALAS DĖL LYNČIA- 
VIMO.

Collinsvillėj, III. vienas vo- 
kietys vardu Praeger tapo nu- 
lynciotas už tai buk išsitaręs 
prieš Amerikos valdžią. Dėl 
tokio atsitikimo susinegeravo 
AVashingtono valdžia ir prez. 
Wilson išreiškė pageidavimą, 
kad tokių atsitikimų daugiau 
nebūtų. Washingtono val
džia negali kištis į Ulinois 
valstijos reikalus, tai išreiškė 
pageidavimą, kad tas atsitiki
mas toje valstijoje būtų ištir
tas ir kad būtų užbėgta už a- 
kių atsikartojimams.

Tuo tarpu valdžia pienuoja 
įstatymą, kuriuo būtų baudžia
mi už nelojališkas kalbas.

—----
NEŽINO KUR JUODŲJŲ JŪ

RIŲ LAIVYNAS.
Bolševikų valdžia vis dar 

nežino, kur Juodųjų jūrių lai
vynas. Laivyno komisaras 
telegrafavo į Sebastopolį tei
raudamosi, kas dedasi su lai
vynų.

1. % # J K
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BOLŠEVIKAI SUDRUTINO 
IMPERIALIZMĄ.*

Nekartą jau buvo atėję'ži
nių-apie tai, jog Vokietijos so
či jai istai priešingi Rusijos bol
ševikams if visai atsižada juos 
sekti. Dabar socijalistų orga
ne Vorwaerts F. Stempfęr v- 
patingai nušviečia bolševikus.

Rašo šitaip:
* ‘Kuomet bolševikai neteko 

kareivių ir ginklų, tai jie pra
dėjo taikos derybas. Čionai 
taip-gi jie nekariavo prįeš vo
kiečių milįtarizmą, bet drūti- 
no jį. Reikėjo tik pečius 
traukytų kaip su lengva šir
džių jie apleidinėjo Rusijos te
ritorijas, kaip jie atsižadinėjo 
vienos provincijos po kitai ir’ 
kaip jie nuolatai kartojo: Iki 
atsiskyrimo nuo Rusijos. Vo
kiečių socijalistai niekuomet 
nebūtų taip elgęsis panašiame 
padėjime. Tie ultra-moderniš- 
ki socijalistai (bolševikai) vi
sai neišmano reikalingumo lai
kyti dideles ekonomiškas že
mes krūvoj. Kiekvienas Vo
kietijos socijalistas matydamas 
kad rytai virsta į antrus Bal
kanus, turėjo ineiti į visišką 
nusiminimą dėl bolševikų pa
sistatymo ir galima šitaip pa
sakyti: Tėmykite, jei bolše
vikai ir vokiečių aneksionistai 
(žemių prijungimo šalininkai) 
sutaria, tai ką mes Vokieti
jos socijalistai galime padaryti 
prieš Iri 1

Bolševikai išvaikė Steigia
mąjį Seimą, kurs reprezenta
vo visą Rusiją, taip, kaip tik 
caras vaikydavo Dūmas. Ir 
tuomet, kuomet jie moralius 
ryšius, laikiusius imperiją krū
voj, patys sutraukė, tai tik 
tuomet jie pamąstė apie kitus; 
jie panaudojo prievartą prieš 
Finlandiją ir Ukrainą, ne dėl
to, kad jos tapo nelojalės Ru
sijai, bet dėlto, kad jos tapo ne
lojalės revoliucijai. Vienok, 
tos šalys protestavo ir sakė, 
jog neina prieš revoliuciją, bet 
^kė, jog jie tik bolševikų ^e- 
voliucijoniškiems būdams prie
šingi. Tokiu būdu naminė ka
rė Ukrainoj virto religijine Ru
sijos kare. Šitoks pasielgimas 
nevarė toliau revoliucijos dar
bo, bet stiprino Votėti jos im
perializmą, kurs stiprėjo prieš 
bolševikus juo labiau juo prie
lankumas jiems nyko. Tokiu 
būdu bolševikai išmušė vieną 
ginklą po kitam iš Vokietijos 
socijalistų rankų jų kovoje 
prieš imperializmą.

Mes sakėme:
“Rusija tebėra galinga.” 
Mums atsakė:
“Nei vieno žmogaus nėra 

fronte. ”
Mes sakėme:
“Mes pramatome naują at

keršijimo karę.”
Mums atsakė:
“Rusai, tai ne francūzai, ją 

tautiniai jausmai ne taip vys
tosi. ”
, Mes sakėme:

“Netekimas Baltiškų pro
vincijų Rusijai bus nepakelia
mas.”

Mums atsakė:
“Patys rusai atsižadėjo tų

MA —A A —A A A A —
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provincijų.” 
Mes sakėme: 
“Mes nenorime, kad Rusijos i 

revoliucijos nuoveikaliai būtų 
sunaikinti. ” . ■’

Mums atsakė:
“Tik pažiūrėkit. į tuos nuo- 

veikalius, viena socijalistų • .«, 
grupa šaudo į antrą.” , , ;j

Bolševikai,' vienok, neprisi- - 
pažįsta kad jie dirbtina imperi- . 
alizmą ir pasunkina kovą. Jie a 
laikosi savo ir nori, dad ines ’ 
pavartotume nevartotiną gink
lą—visuotino streiko. Vokiečių 1
socijalistų partija niekuomet j 
nepripažino masinio streiko,. ' . • 
kaipo būdo užvesti revoliuciją •* 
vienu matu, o dar menkesniu 
įrankiu rokuoja baigti Rcirtą A 
prasidėjusią karę. Socijalis
tų kongresuose daug sykių bir- 
vo pripažinta: Kadangi revo- 
iiucijoniškas masinis streikas 
negali visose šalyse kilti kartu 
ir lygiu smarkumu, tai yra' 
pavojus tai šaliai, kurioj .tas 
pirmiausia ir' smarkiausia iš
tiktų. Teisingumą šito pasa
kymo patvirtina Rusija. Vo
kiečių tauta visai"nenori ženg
ti tuo keliu. Ir kuomet bolše
vikai mano, kad nesenai bu
vusieji Vokoetijoj streikai yra 
bolševikizmo pradžia, tai tuo- 
mi išnaujo paremia vokiečių 
imperialistus ir reakcijonje- 
rius ir stiprina juos prieš vo
kiečių socijalistų partiją, kuri 
visai kitaip ir teisingiau žiūri 
į streiką. Ji žiūri į streiką, 
kaipo didelio nepasitenkinimo 
ženklą, bet visai nekreipia 
prie nuginklavimo šalies.

Todėl galų gale galima pa
sakyti, jog vokiečių darbinin
kiškoji klesa biaurisi bolševi- 
kizmu ir tik tūli atskiri asme
nys jam kokietuoja ir tai nevi
sai rimtai.
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True translatlon filed with the post- 

master at JBoston, Mass. on April 8, 
1918, as requlre<l by the1 act of October 
6, 1917.
NESUSIPRATIMAI JAPO- ; 

NŲ SU BOLŠEVIKAIS.
Maskva, bal. 7. — Japonijos 

aivyno ministeris Kato išleido 
uroklemaeiją, kurioj paaiški
na išsodinimą talkininkij jėgų - 
Vladivostoke.

Japonų ministeris sako esąs 
labai prielankus Rusijai jos 
dabartiniame padėjime, trokš
tąs, kad pasibaigti] brolžudiš-, 
ka karė ir kad pilnai įsikūny
tų revoliucijos ' nuoveikaliai, 
bet esąs priverstas daryti žing- ' 
snį kad apsaugoti gyvastis ir 
turtą japonų ir talkininkų. Tą 
žingsnį daro dėlto, kad japonų 
kareivis buvo užmuštas ir kadi, 
ten nėra jokios administraci
jos, kuri laikytųsi įstatymų ir 
užlaikytą tvarką.

---------- -----------------

SMULKMENOS.
Turkų kariuomenės veržiasi 

į Kaukazą.
Pirmas liūtys Amerikos žy

dų liuosnorią kareivių atvyko j 
Londonan. Jie buvo vaisinami | 
vyriausiojo Anglijos žydų rabi- J 
no. 1

Rusijos laivai, - kurie buvo J 
Helsingforse išp-atike į Kronš- j 
tadtą. *. . < a

Vokiečių valdžia panaikinoa 
lenkų legijonus, nes afelmdoj
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1 d? 1918.

Lithuanian M AjB»ociatwn of Labor.
Suiiaėrijįtfdi B^eh: • ■

. Ęįiirly • •.»»• • • • • ?• • * • ••»«,-• »■ > • < • «•»•
Boston and suburbs —

$ months •••••*• .*••**
Foreign c^untriea yearly'.,

tabofo. Be jų žmonės ųe tik.' 
įgali apseiti, Jbętf ir^erteB 
vena be jų 'apseidąmi. Vizuo
jantieji ąvaigaĮųs, M 
greičiau nrtnlįą,
greiČįąuB^ įgįfą. ir pelitai 
greičiau 8^‘
tinka, negu bląiviniukai ir ne* 
rūkįųtiėjL Todėl svaigalai ir 
tąboKą bėrą mūsų prigimtie^ 
re^ąĮfemląir &onės juos vM 
toją tik'delto, kad prie ji^ Įjia* 
pranta. Tai-gi svaigalą varto
jimas yra papratimas.

’ ■ _____L,  _________ _ * , **

KLAUSIMAS. ' 1) Kųbmi 
skiriasi ąbsoHutiŠka mpnarčhi- 
ja*nuo aprubežiuotos! 2)’ Kas 
tai yr^soeijolugijąt 3) Kodėl 
augšto mokplo vyrai .nešioja 
daktaro titulą, ar jie yrą moki
nęsis medicinos? 4) Ar gali
ma gauti lietuvių; 'kalboje As
tronomiją? 5) Kas tai yra bol
ševikai, raudonieji ir krašta- 

. tinieji socijalistai ir kuomi ski
riasi vieni nuo antrų, i

Žinneidus.
Newark, N. J.

PAAIŠKINIMAS. 1) Ab
soliutiška monarchija yra to
kia, kuri netari jokios konsti
tucijos, o valdovas, kaip no
ri taip daro. Gi aprubežiuota 
monarchija yra tokia, kur y- 
ra konstitucija, kurios valdo
vas turi laikytis. Rusija iki 
pirmos Dūmos buvo absoliutiš
ka monarchija, nes caro val
džia niekam nebuvo atsako
ma. Dabar Rusijos bolševikai 
ir-gi yra absoliutiški tyronai, 
kaip carai kad buvo, nes bol
ševikai ne žmonių išrinkti, o 
valdžią razbaininkiškai užėmė, 
ir jie prieš nieką neatsako už 
savo darbus, niekam rokundų 
neišduoda. 2) Sociologija yra 
mokslas apie draugijinį surė
dymą. 3) Visi augščiausieji 
mokslo laipsniai daktarais pa
ženklinami. Todėl pagal savo 
šaką mokytieji gauna titulus 
daktaro medicinos, daktaro fi
losofijos, daktaro teisių, dak
taro teologijos ir tt. 4) Astro
nomiškų knygų lietuvių kalboj 
yra. Jų gali pasirinkti katalo
ge. 5) Bolševikai yra raudo- 
niausieji, kraštutiniausieji, 
kruviniausieji socijalistai, ku
rie laikosi to, kad tuoj reikia 
vykinti socijalizmą ir padary
ti rojų ant žemės. Kitokių rū
šių socijalistai sako, kad dar 
peranksti vykinti socijalizmą.

.nėra| fod*.nors atgis ir prl- 
sįrepgą prie ‘tsuorganm.vuna 
savo kolonijos visųlietavių ka- 
tąlįą^^biiin^ų t LDS. ' 
v Tąip^ uorįt prisiminti ą- 
pietuosnąriuk,. kurie delei ko- 

priežasčių užvelka savo 
mokesčius j LDS. Reikia ži
noti, . kad neųžsimokėjimas re- 
giilęrim , mėnesinių mokesčių 
trukdo augimą mūsų organiza
cijos; nes reikia pašvęsti nema
žaiIšrikoį paraginimą, kad už
simokėtų* • ■

- ■ • * • *
Su neužismokėjuSiais nariais 

dąn& dauginu dąrbpj negu į-

J v
i -

f Conn.:, J. 
[;MiČkčna§ (f)

Miliauskiute, J, Jąkeliūnąs’ 
A. JMfekiųhliSj • A.. Sližaitė^ <J. 
Juodis, K. JokšytČ. . 7 

Pąxi. Kun. Ąyi
• mątikG. į finansų knygą tuos

y 
daviČia,-V. Damasas; .* I Į Ir Štai, kttpmef mes . esame

49 kp. Cicero, Dl.t J. čeputis, apkrauti darbais, kurie neša
M. Karkauskas, B. Šlegaite, P. mūsų organizacijai naudą, tie 
Spranaitė, j?* Margis, A. Kren- patys, tos pačios organizacijos 
Čius, K. Liaudinskas, P. Zdan- nariai neužsimokėdami laiku, 
ku$; J. Shemiat (?), J.Patera-Iužkrauna visai bereikalingą 
bas, A. Valančius. darbą vien raginimams, kad

50 CoUinsville, BĮ.: S. Alek- užsimokėtų. Tai-gi jeigu mums
sas, A. Živaitis. rūpi organizacijos gerovė ir jos

51 kp. Cleveland, Ohio.: I. augimas, tai visi eikime prie 
Sinonis, P. Brazaitis, Ū. Kar- to. Nelaukite raginimo, bet 
pavičiutė, O. Kanavarskis, J. kiekvieną mėnesį, arba iš kal- 
Valis, G. Vidugiraitė, J. Ka- no užsimokėkite duokles į L. D. 
navarskis, R. Žitkevičius, J. S. regnleriai.
Mbntvidia, P. Brazaitis, I. Stoč- Neųžsimokėjimas laiku, 
kus, J. Brazauskas, J. J. Zau- skriaudžia mūsų organizaciją 
nis, M. Bagušinskas, J. Ma- ir taip-pat įvyksta klaidų kuo- 
razis, A. Slavinskas, V. Čer- pų ir Centro knygose, 
niauskas, S. Pašaveekis, M. , Reiika žinoti, kad šiandie- 
Rakauskiutė, O. Keršiutė,. K., na ant LDS. pečių stovi milži- 
Žemantaitis, O. Matalaičiutė, niškas darbas. Mes einame 
T. Dagilaičiutė,' V. Baltrušai- prie laisvos neprigulmingos 
tis, J. Mozuraitis, A. Kunigiš- Lietuvos ir kad apsaugojus tą 
kis, K. Vasiliauskas, J. šešto- laisvę, kad išgavus neprigul- 
kas, M. Dereškevičius, P. Sa- mybę Lietuvai, kad apsaugo- 
baliauckas, A. Lipinskas. jus darbininkus nuo išnaudoto- 

NAUJOS KUOPOS. Š ir vįsokiirveidmaimv prisi-
vu. dėngusių darbininkiška skrais-

61 kp. Brighton Park, UI,: I. te, reikia vykdanti krikščionių 
Paškauskas, S. Žilius, P. Kviet- demokratų principus ir organi- 
kus, P. Stonys, J. Pudziunė- zuoti lietuvius katalikus į L. 
lis, -R. Andreliunas, P. Ja- D. S., kuri yra lietuvių krik- 
vaišaitė, P. Aleksandravičiūtė, ščionių demokratų darbininkų 
J. Drulis, K. Zarumskis, J. globėja.
Juzaitis, F. Pieža, J. Šileris. Buvusi s lietuvių Seimas New

62 kp. Sheboygan, Wis.: J. Yorke suvažiavusiems delega-
Šimoniūnas, T. Grigaliūnas, A. tams įvairių pažiūrų davė pro- 
Bartkus, • A. Grybas, J. Kuni- gą pažinti krikščionių demo- 
gonis, J. Buivydą, J. Valen- kratų principus. Tame seime ; 
tas, J. Austrevičius, A. Jukne- visos rezoliucijos kas-link ap- 
vičius, P. Klisevičius, P. Dau- saugojimo darbininkų laisvoje’ 
girda, I. Adomavičius, J. Mic- Lietuvoje buvo sudarytos dar 
keliūnas. prieš Seimą. Chicagoš LDS.

63 kp. Racine, Wis.: J. Laz- Apskričio suvažiavimuose ir 
dauskas, K. Kudirką, J. Kės- prieš jas nedrįso niekas pasi- 
minas, P. Karaliūnas, P. At- priešinti. Tai-gi čia ir ^aišku, 
kočiūnas, J. Steponas, S. Ur- kad ant mūsų pečių guli visas 
bonas, P. Žutautas, A. Putnas, darba.
J. Žutautas, J. Ugenskas, B. Mūsų darbas, mūsų našta 
Eismontas, T. Zi^minskas, J. sunki, bet jeigu ją pasiimsime 
Vnarauskas, K. Rakauskas, O. ir nešime visi — ištesėsime. 
Sieža, A. Godis, kun. Slavynas, Dirbk brolau ir sesute dar- 
A/Jolinskas, A. Vaičiūnas, P; bininke — ne tik dėl savęs, bet 
Oiapukinas, J. Verikas, D. Juc- ir savo broliams padėk iškovo- 
<evičius, P. Gobis, M. Masių- ti geresnį duonos kąsnį, 
iutė, M. Rugauskienė, A. Ziz- Kiekvienas LDS. narys pri- 

minskaitė, A. Zicevičius, J. valo budėti ir žadinti tuos, ku- 
Šimanavičius, V. Šapalas, A. rių dar toji kibirkštėlė nepa- 
Skukauskas. siekė ir neįtraukė į eilę orga-

64 kp. Akron, Qhio.: V. Lu- nizuotų darbininkų. Visi pri- 
sevičius, O. Oleknavičius, 
Taloba, S. Butkauckas,

K. Tamosauckas, 
Puišikas, I. Isiūnas.

65 kp. Nashua, N. H.:( L. Na- 
dzeika, K. Nadzeika, A* Ut- 
kus, J. Kisielius, V. .Karpe- 
čius, O.. Bugailaitė, kun..L< Ty- 
llo, J. Grigas.

66 kp. Youngston, Ohio: K. 
Stupinkevičius, A. Jankaus
kas, S. Druškauskas, V. Ža
lis, P. Bukanąs, T^ Sąveiką, 
O. Saveikienė.

67 kp. Albany, N. Y.: M. 
Marcinkevičius, J. Jankaus
kas, J. Kamaraškas, A. Ba- 
jarskas, J. Šultcas, M. Bema- 
dišius, J. Aviža, S. Vaičiū
nas, P. Marcinkevičius, . A. 
Valkauskas, J. Pasausis, ’J. 
Bakaitis, A. Jakaitis, B. Lau
raitis, A. Bernatavičius, M. Ur
bonas.

Iš to viso surašo mes mato
me, kad narių skaitlius neper- 
daug smarkiai pakilo; bet rei
kia pasakyti, kad ir nenupuo- 
lė, o vis gi paaugome. Ačiū pa
sišventimui nekuriu LDS. na
rių viršpažymėtps kuopos pa
augo.

Bet per tą laiką nežinia ką 
veikė ir kokios kliūtys buvo 
toms kuopoms, kurių viršpažy- 
mėtame surašė nėra?

Mums vis-gi ar Šiaip ar taip 
nesmagu skelbti, kuomet ne vi
sos kuopos į tą skelbimą įei
na . *

Bet mes vis-gi turime viltį, 
kad tos kuopos kurių surašo i

; (Vertiiųąą} 
Gyveno viename dideliame 

J I mieste trys darbininkai ir visi
—, k,;fortesocijalistai. Vienas jųi

uždarbiavo mašinų dirbtuvėj'.
UkUUAm.1* pis Wo ^6ėas ir miklnB me-'f

'dianikasir uždjadąvo gero- 
... ' . - - M'fo* pinigą. Kiekvieną mokės- <

^edevezy.Tuesdsy,Thu^,. .and Sstadayby ». ^davo wie pa- fefe

$3.00 • » lfii-SžIaito-max TodėlManykis,- V; Gra-
''.BUMI Imsi , dsauskas,. P. Kasparavičius, K.

.........’ Katdiuskaitė, K. Povnaffis.
j. A, .$£25 ' Antras buvo teisingas ir ge- 2 kp. Mbntello, Mass.: O. Ka-

A v » T w t w v <«>/****■ * ra^žmogus; bet taip jis nešis’j šetaitį E. Rožiniutė, P. Ju&
;• ~ tengdavo, jis negalėdavo mo- kaįtįs, J. Česnulevičių..

W. Broaaway, ponui Borton, Mms. rkėsties dienoj gauti virš $45. 3 kp. Norwood,Mass.:S.Ra-
“77**—**-Tas sudarydavo kas menuo pu Izųlevičius, P. Jakštis, J. Ka- 

ijfetuvn] Likvidacinę ir orga- $90 ir jam reikėdavo užlaikyti j valiauskaą, D. Selintas, A Ja- 
nizaeinę komisiją visa valdys. Įpučia ir du vaiku. Jis turėjo Į čius, K. Savilionis.

■ Centro Komiteto ir visos' labai daboti, kad pakaktų jo 
draugijos turtas, kuris dali- uždarbio jo ir jo šeimynos rei- 
nai yra supirktas kruvinais j kalams. Jie nekentėjo vargo, 
lietuvių uždirbtais, skatikais, bet nedaug smagumo išpažįn- 
pereina tai tautų Organizaci- davo gyvenime, 
jai. ?

Vis tai daroma laisvės, tau- biednas, nusidirbęs darbinin- 
tų apsisprendimo, demokra- Irelis. Jis niekuomet neuždirb- 
tizmo pagrindais. Ne mūsų davo po daugiau, kaip $10 ar- 
Uždavinys tvarkyti visą Rusi- ba $12 savaitėje. Su tais men- 
ją. Tegu rusai patys susi- kais 50 dol. kas' mėnuo gauna- 
tvarko. mais jis turėjo užlaikyti sa-

Bet, kada rusų valdžia gro- vo sargaliojančią pačią ir savo 
bia lietuvių turtą, naikina penkis vaikus. • Toks jau esti 
mūsų tautines organizacijas, dažniausia biednųjų likimas, 
męs ’ prieš tokius . žingsnius Penkiems alkaniems vaikams 
protestuojame ir - protestuosi- reikia gerokai maisto. Bet bie- 
me. Jei šiandieną Centro Ko- dnas tėvas ištekdavo vos atito- 
mitetas yra nusprendęs per- pinti badą savo vaikų, o tas 
duoti turtą likvidacinei komi- jam buvo sunkiau pakelti, ne- Barkauskas, F. ankauskas, S. 
sijai, tai tik dėl to, kad gau- gU kentėti pačiam nėdateklius, | Luinis, K^Bielskis. 
na prieš pajėgą nusilenkti ir h<ui>ie buvo dideli, 
pasiduoti prievartai. „Bet ar , , ......
pateisins tokį pasielgimą Lie- var ą visi rys socija s ai 
t ? . sėdėjo krūvoj ir svarstė apie

‘___________________ skurdai darbininkų padėjimą.
Mechanikas, kurs kalbėjime 

PASTABĖLĖS. buvo taip išsimiklinęs, kaip ir
Nesenai Londone buvo talki- savo amate, perkūnus svaidė 

ninku socijalistų suvažiavimas, pr keikė kapitalistus ir tuos, 
kurs išdirbo pienus taikai, j kurie pralobo šiame sviete. Ąn- 
Lenkijai pripažino visišką ne- 
prigulmybę, o su Lietuva na
bagai nežinojo, ką padaryti. 
Tik pasakė, kad Lietuva, Kur
šas ir kiti Pabaltiko kraštai ne
privalo tekti Vokietijai, 
turi tekti nepasako.

t REMKIME LAISVĖS 
ų PASKOLĄ.

E - Subatoj atsidarė trečioji Lai- 
rj . *Svęs- paskola. Tęsis ištisą mė- 
Č 4 nesį.
[ / **Nėra pasaulėj saugesnio in- 
E n vestinimo -pinigų, kaip sko- 
1 .linant Suvienytoms Valstijoms 
r _ turtingiausiai pasaulėj vai- 
F / < džiai.

■ / Tūluose bizniuose indėti pi
nigai kaltais didesnį nuošimtį 
neša, negu duoda valdžia, bet 
jokis biznis nėra saugesnis už 
valdžią. Gi mums, investinant 
pinigus niekas negali taip rū
pėti, kaip saugumasi Didžiau
sią saugumą duoda valdžia.

Be to valdžia ir nuošimtį 
moka gan gražų—moka 4| 
nuošimtį. Šiais laikaiš ne
daug tėra biznių, kurie po tiek 
nuošimčių uždirbtų.

Pirkti valdžios bondsus yra 
visiškai saugus, pelningas in- 
vestinimas pinigų.

Valdžiai dabar reikia pini
gų. Karę reikia vesti už liuo- 
sybę visų tautų. Jei Vokieti
ja turėtų viršų, tai ir čia A- 
merikoje būtų blogiau, o la
biausia tai Lietuvai būtų blo
gai. Lietuva liktų po kaizerio 
batu. Todėl, skolindami vai-* 
džiai pinigus, paremsime ją 
jos pastangose liuosuoti tautas 
ir Lietuvą iš po kaizerio des
potizmo.

Dabar skolinamieji pinigai 
bus valdžios išmokėti po 10 
metų.

Už atliekamus nuo visų kiti] 
reikalų pinigus pirkinės val
džios bondsus.

4P

-

’c :

1 

y

i •

► 
r
i' ■

4.

•-

/l

«j 4

Kam

4 kp. Athol, Mass.: K. Matu
laitė ir A. Makšt'elai'tė.

5 kp. Waterbury, Conn.: K. 
Vainorius, O. Černiausldutė, B 
Šilkauskas, K. Salivackas, D.

Bet tretysis draugas buvo I Vyčius, P. Tutoraitis, V. Ur
bonas,. S. Nacius, J. Bakutis, 
J. Cikotas, A. Didžbalis, K. 
Linerta, J. Kasparaitis, J. Poš- 

! kevičius, J. 3. Žemaitis.
♦6 kp. Hartford, Conn.: J. Bal
čiūnas, P. Ivanauskas, A. Nor
kevičius, J. Savickas, A. Alii- 
beckis, J. Grūstas. .

7 kp. Woręester, Mass.: 
Vaitkėvičia, A. Stočkus, 
Svyrokas, J. Šūkis.

8kp. Cambridge, Mass.: P. 
Rudavičius, A. Masteika, L,

J. 
J.

I 10 kp. Brooklyn, N. Y.: J. 
Sabaliauskas.

12 kp. Brooklyn, N. Y.: P. 
[Mikšys, S. Straigis, F. Bučis, 
P. Mulevičius, M. Plaušiniutė, 
V. Bareika, A. Balčiūnas.

13 kp. Philadelphia, Pa.: V. 
Rimgaila, I. Petrušiunas, I., 
Valančius, D. Baublaitė, K. 
Inknaitė, J. Rimgaila, P. Ut- 
ltas, J. Grockis, K. Mrklas, 
K. Butkus.

L 14kp. Newark, N. J;: O. Žvin- 
gilienė, N. Staniuliutė, J. Lei- 
monas, K. Krūmėnas, J. Ma- 
karevičius, V. Akelaitis, J. 
Liudvinaitis, P. Alseika, B. 
Katinas, B. Alekna, S. Agen
tas, K. Jasaitis, J. Malakaus
kas, M. Bazunienė, A. Dabkus, 
M. Jaškauskas, I. Daukšys, M. 
Ramanauskiutė, V. Bareika, A. 
Balčiūnas.

15 kp. Harrison, N. J.: V. ši- 
meliūnas, J. Svirnelis, A. 
rulaitis, K. Žilinskas.

16 kp. Elizabeth, N. J.: 
Lažickas.

18 kp. Paterson, N. J.: B. O- 
beelvičius, A. Mierninkas, J. 
Kalakauskas.

19 kp. Chester, Pa.: J. Bart- 
kas, P. Aveža, L. Mitošiunas, 
A. Slivinckienė.

20 kp. Chicago, III.: A. Ber- 
I nockaitė, J. Banonis, J. Bra
zaitis, P. Kaminskaitė, A. Šla
pelis, F. Vaivoda, J. Markevi-

’ čius, J. Jokubauskas.
22 kp. Brighton, Mass.: M. 

Klovienė, A. Kataržis, S. Ma- 
lakauskis, V. Valeika, S. Gai
lius, Z. Savickas, J. Rokas, A. 
Kuprevičius, B. Vaškevičienė, 
Z. Jonušienė, J. Raudeliunas.

23 kp. Rockford, III.: R. N. 
Barsis.

25 kp. Chicago, Hl.:( A. Mo
zeris, V. Steponavičius, A. Rui- 
kis, V. Stankevičius, K. Pra- 
siukas, J. Puplesys, J. Smols- 
kis, M. Liubeniutė, G. Jode- 
lis.

26 kp. Rumford,Ill.: A. Ma- 
liavičius, E. Junaičiutė.

28 kp. New Haven, Conn.: A. 
Skarulis.

29 kp. Chicago, BĮ.: P. Vai
dotas, K. Jonikas, P. Vaice
kauskas, J. Ališauskas, B. Se- 
kleckis, Z. Gaižauskas, A. Mic- 
kęliunas, K. Mickeliunas, K. 
Andriušiūnas, N. Kasinskas, 
A/Budreckis. - 
^30 kp. Baltimore, Md.: 
Buenis, M. Lukaševičiutė, K. 
Limintavičius, P. Širvyla.

32 kp. Pittston, Pa.: M. Ki. 
žiutė.

33 Hyde Park, Mass.: F. Kar
pavičius.

36 kp. New Britain, Conn.:

r

. I trasi s darbininkas tik pritar
davo savo dratigui ir tik var
guolis, skurdo prislėgtas, ty
lėjo.

Galų gale ir jis prabilo: “Ko
dėl-gi mes prisidėjome prie to 
judėjimo, kurs žada sutverti 
patogias gyvenimo sąlygas? 
Virs visako, kad mes galėtume 
vieni antriems pagelbėti. Kad 
mes galėtume padaryti, kad 
viens antrą privalėtume gelbė
ti. - Ir kadangi mūsų troški
mai, kaip visi žinome, tegali 
tolimoje ateityje išsipildyti, tai 
— dabar mes privalėtume vie
ni antriems prigelbėti. Mes 
privalėtume vieni antriems da
bar tą daryti, ką ateityje vai-. 
džia neva turės daryti. Todėl 
šen, tuoj pradėkime būti prak
tiški. Ir visi iš to pasinaudo
sime. Tamsta” tarė jis atsi
kreipęs į pirmąjį, “uždirbi kas 
met po $1.800; jei prie to pridė
sime,” sakė jis į antrą nusigrę
žęs, ‘ ‘ tamstos algas, tai susida
rys suma $2.760. Jei dar pri
dėsiu aš savo menką uždarbį, 
tai iŠ viso padarysime $3.360. 
Tai jau gražūs pinigėliai.”

“Ką tu čia nori išvesti?” 
šuko abu draugu nustebę.

“Aš varausi prie to,” sakė 
varguolis, “kad mes sudėtume 
savo algas krūvon ir užvesta
me bendrą šeimininkavimą. 
Tuomet išviso būtų 12 asmenų. 
Ir aš tikiu, kad mes galėtume 
gan dailiai pragyventi sujun
gę krūvon savo-uždarbius. Tuo
met nekentėtų vargo mūsų vai
kai. Galėtume išauginti juos 
į gerus žmones. Ir be abejonės 
mums patiems kur-kas būtų ge
riau.”

Čia apsistojo varguolis ir 
žiūrėjo į savo draugus biskį 
nusiminęs, biskį užsiganėdinęs.' 

Antrasis darbininkas biskį 
parokavo ir pasakė: “Tai ge
ras sumanymas, Aš mielai su
tikčiau, jei mano pati tam ne
sipriešins.”

'Bet mechanikas, kurs buvo 
karščiausias socijalizmo sklei-7 
dejas tarp jų, pakilo ir sumur
mėjo: ‘

“Eikite po velnių, prakeikti 
ubagai!”

Nieko daugiau 'nesakęs smu
ko per duris.

Chicagoš didžiame dienraš
tyje Daily News kovo 28 indėjo 
straipsnį ‘ ‘ Lithuania. ‘ ‘ Kul- 
tur” Conunittedi Many Crimes 
there.” Tas straipsnis yra iš 
po plunksnos Frank Crane’o. 
Tas autorius yra vienas gar
siausių Amerike ir kiekvienam 
lietuviui, kurs šiek tiek seka 
Amerikos literatūrą bei laik
raštiją yra žinomas.' Straips
nis geras.

KLAUSIMAS. — 1) Ar Ru
sijos bolševikai šneka apie ko
kius nors atstovų rinkimus? 2) 
Ar Rusijos pravoslavų dvasiš
kąja ką veikia prieš bolševi
kus?

KAIP IŠARDĖ CENTRO 
KOMITETĄ.

Dabar atėjęs iš Voronežo, 
Rusijos, “Lietuvių Balsas”, iš
leistas gruodžio 14, 1917 pa
duoda žinių, kaip bolševikai 
išdraskė Centro Komitetą, tą 
didžiausią organizaciją, kokią 
tik kada lietuviai kur nors y- 
ra turėję. Apie tai jau apie 
pora mėnesių atgal trumpai 
buvo pranešta, kad tai Kapsu
kas padarė. Dabar paaiški, jog 
organizacijų ardymas yra re
miamas bolševikų valdžios. 
Reiškia bolševikų valdžia pa
naikino susidraugavimų ir or
ganizavimosi laisvę.

Štai kaip “L. Balsas” rašo: 
“Po revoliucijos pabėgėlių 

šelpinųv darbas nepagerėjo. 
Laikinoji valdžia visuomet 
šykštavo pabėgėliams pinigų, 
bet jau spaudimo, pasikėsini
mo tautinėmis organizacijo
mis nebebuvo.

Tik štai dabar, spalių mėne
syj, • įvyksta revoliucinė per
varta. Bolševikai užgrobia 
valdžią ir savaip ima šeimi
ninkauti. Ima naikinti viso
kias valdžios įstaigas, teismus, 
raštines, advokatūras ir vary
ti revoliuciją, kur ji dar nenu
baigta. Čia kliūva ir 
tinėms organizacijoms, 
ligšiol buvo laikyta

• atimama kiekvienos tautos 
teise apsispręsti ir savaip 

■ savo gyvenimą tvarkytis, 
, naujosios valstybės valdžios 

, agentų skelbimu, tos tei
sė? nebeturima. Šiandiena 

t panaikinamos visos mūsų or-
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Ge-

M.

tau- 
Kas 
ne-

4 ' ganizacijos, kurios tokiuo var-
gu buvo sukurtos, šalin da
bai; jos visos! Dabar jų vie- 
t$ paims visų Rusų pabėgė
lių? tautų sąjunga ir ji per

Socijalistų šlamštai rašo, kad 
Viršiausioji Rusijos Lietuvių 
Taryba susidėjo iš priešingi] 
revoliucijai elementų, tai ir 
turėjo, būt suareštuota. Jei ki
tos valdžios priešingus sau ele
mentus grūstų į kalėjimus, tai 
visur socijalistai turėtų būti 
sukimšti į kalėjimą. Juk vi
sur jie priešingi dabartinėms 
valdžioms.^. Reiškia ir Ameri
koje visi socijalistai ir lietuvių 
bolševikai turėtų tupėti belan
gėj, jei valdžia elgtųs taip, kaip 
Rusijos rojaus vykintojai. Bet 
taip nėra. Reiškia visose ka
pitalistiškose, buržuaziškose, 
kaizeriškose ir cariškose vals
tybėse daugiau laisvės,, negu 
rusiškų bolševikų rojuje, nes 
jose visiems vietos yra. Tai 
mat koks socijalistų progresas.

“Garsas” buvo parašęs, jog 
bolševikai pardavė kaizeriui 
Lietuvą. Į tai “Keleivis” su
rinka, kad girdi bolševikai dė
jo visas pastangas, kad»Lietu- 
vą iš junkerių nagų išplėšus, o 
“Garsas” stojęs už tai, kad 
Lietuva nuo Rusijos būtų ats
kirta. Vadinas, jei “Garsas” 
nebūtų stojęs už Lietuvos ats- 
kėlimą nuo Rusijos, tai sulyg 
“Keleivio,” bolševikams būtų 
pasisekę išvaduoti Lietuvą iš 
po kaizerio.

Aukokite į Tautos

su-

J.

T~1 • v •Puisis,
• V • '

M. valo būti “Darbininko” ir ki- 
G. tų gerų raštų platintojais. Ei- 
V. Į kime prie to, kad. mūsų orga

nizacija būtų viena iš didžiau
sių ir kadi jos tikslą ir naudin
gumą galėta suprasti visi.

A. F. Kneižiš,
IxDS. Centro Fin. Sekr.

Klausimų O 
ampelis Į

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

KLAUSIMAS. — Kartą bū
relis lietuvių plačiai šnekėjo a- 
pie gėrimą ir girtuokliavimą. 
Vieni sakė, kad gėrimas, tai 
paprotys; kiti-gi sakė, kad ne 
paprotys, bet kitas kas. Mel
džiu, gerbiamieji, paaiškinki
te, kaip čia būtų?

Girtybes Priešas. 
Neivark, N. J.
PAAIŠKINIMAS. — Čia ga

lima šitaip svarstyti — gėri
mas, t. y. svaigalų vartojimas 
yra paprotys arba prigimties 
reikalavimas. Mes žinome ge
rai, jog be maisto, be vandens, 
be oro, negalėtume gyventi. To 
reikalauja mūsų prigimtis. Jei 
tų dalykų negautume, tai mir
tume. Kiekvięnam aišku, jog 
oras, maistas, vanduo yra 
mums būtinai reikalingi, nėra 
žmogaus, nėra sutvėrimo, ku
ris be jų galėtų apseiti. Kas 
kita su

Darbininkas.
Philadelphia, Pa.
PAAIŠKINIMAS. — Apie 

jokius rinkimus bolševikai ne
šneka ir nepienuoja. eJi rinki
mai jiems būt rūpėję, ir jei jie 
būt tikėjęsis šiek tiek viršaus 
už kitas partijas balsų gauti, 
tai jie nebūtų prievarta griebę 
valdžią. Už rinkimus stovi tik 
tie žmonės, kurie stovi už de- 
mokraiybę, už žmonių valią. 
O tie, kurie kaip bolševikai 
nori tik sauvaliauti, razbainin- 
kauti, tai apie žmonių valią nei 
tiek nepaiso, kiek carai. Ru
sijos pravoslavų dvasiškija tik 
prakeikė bolševikus ir daugiau 
nieko apie jos žygius negirdėti. 
Bet sunku, ką daugiau tikė
tis. Pravoslavų dvasiškija bu
vo carų vergijoj ir dabar ne
sant caro, ji liko kaip ir be 
nugarkaulio.. Nesumano, ką 
daryti.

ĮVAIRŪS KLAUSIMAI.
Jei Lietuva negautų nepri- 

gulmybės, tai ar jai geriau bū
tų dėtis su bolševikiška Rusi
ja, ar su kaizeriška Vokietija 
ar su “panska” Lenkija?

Ar. kokiuo nors žvilgsniu su 
Lenkija būtų verčiau dėtis, ne- 
gu su Vokietija arba Rusijai 

Ar katalikams reikią baugš- 
tytis dėjimosi su latviais dėl
to, kad jieprotestonai?

Jei Rusija būt buvus katali
kiška, tai ar jai būt buvę len
gviau surusinti Lietuvą!

"DABBnmfKO” KRADTU- 
VSJI GALIMA' GAUTI ĮVAIRIŲ 
RAAOMŲ LR RRUGUKŲ DAIK- 

taip-gi su TŲ,
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CLEVELAND, OHIO

Čionykščiai laisvaųianiui ari 
sūgrįžHš V> 

stotinojo Seimo iŠ New Yorko, 
eine iąfc JMti M-'

ve. Giriasi, kati jųJjūvo vir
ins, * o Į iiidejo

/ apšWitliavim|r, kad jų srovi 
lygisųkatalikų. j 
; Jei jau patys giria save^ tai 

kad nekas — pagyrų 
puodas niekad netaukuotas. 
\ Kupstas.,

**-1
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WATERiBURY, CONN.

Broliai ir sesutės, lietuviai ir 
lietuvaitės, jau prisiartino pa
vasaris, praleidome linksmai 
šventas ir garbingas Velykas, 
kurios mums, atnešė daug viso
kių gerų: ipalonumų. Jau auš
ta giedrus ir gražus pavasaris 
su daug įvairių ir gražių žole
lių ir kvepiančių žiedelių. Tas 
pavasario gražumas ’ pradeda 
mums parodyti, kad mes turi
me sukelti daug gerų jausmų 
mūsų širdyse prie didesnio 
veikimo dėl mūsų brangios ir 
garbingos tėvynės Lietuvos, 
kuri yra taip nuvarginta, kad 
visa kraujuose ir ašarose pa
plūdusi. Įvairiais būdais tu
rime imties už darbo ir rankų 
nenuleisti šitame svarbiame 
momente, nes tai mūsų yra 
šventa priedermė gelbėti tėvy
nę nuo bado ir pražūties.

Tad-gi.čia AVaterbury’io lie
tuvių.T. Fondo 40 skyr. rengia 
Eųrųs-.dėl karės nukentėjusių 
naudai. Fėrai prasidės balan
džio mėn. 15 ir tęsis iki 20 d. 
Fėrams svetainė yra 48 Green 
it..

T. Fondo 40 skyr. širdingai 
cviečia visas AVaterbury’io lie- 
uvių dr-jas ir abelnai visus 
dėtos ir apielinkės lietuvius 
>risidėti prie to švento ir pra- 
ilnaus darbo. ,

Petras J. Totoraitis. ‘

BROOKLYN,'N. Y.

Streikas.
Bal. 1 d. Tuttle & Railey lie- 
rkloj darbininkams pareika- 
ivus pakėlimo mokesties 50c. 
dienų, kompanija sutiko pa- 
?lt tik iš savo pusės pareika- 
vo daugiau darbo ir taip gud
ai, kad to pakėlimo negali- 
a pasiekti. Išdavė ant rašto, 
id tokio ar tokio darbo atlik- 
tiek, tai gausi $4.50, o jei 

rsaus padarysi, viršaus už
akės. Bet jei neatliksi pas- 
•to, gausi tik $4.00 ir dar 
rdėtinis turi tiesų išvaryt 
ik. Tai tiek pareikalauta 
rbo, kad jokiu būdu atlikt 
galima. Vėl kreiptasi prie 
npanijos, bet suvis nesilei- 
kalbėt. Darbininkai priver- 
buvo apleist darb. Darbi- 
kai neorganizuoti, bet da-
• gerai sutaria, nes iš gelc- 
; liejyklos, Brass ir Bronz
• dirbama karinius darbus 
o iki vienam 100.
‘atartina darbininkams ap- 
ugot suvadžiotojų, kurie 
o darbus ir gerų užmokestį 
psivilkit, nevažiuokit į New 
k’o apielinkę, nes pateksi- 
suirutę.

v •

Darbininkas.

\VORCESTER, MASS. 
orcesteriečiai rengiasi prie 
ros laiko — išvažiavimų 
zyro oro ir ant žalių dirvo- 
uosų laikų praleisti ir link- 

pažaisti. Worcester’io 
domene, ypač Vyčiai iškal- 
lenuoja tuos išvažiavimus 
ogramus taiso, rengiasi 
pirmo išvažiavimo. Tai 
tada bus L. Vyčių Naujos 
įjos Apskričio suvažiavi- 
Worcesteryj, kaip girdėti, 
asi prie to suvažiavimo, 
nanoma Worcesteryje su- 
lizuoti Vyčių “base bąli” 

‘kaip kad kituomet bu
dėt vorcesteriečiai, turė- 
savo “Base bąli” ratelį, 
neloš, turės pasikviesti 
ymų iš kur nors.

V. M. O.
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; Aukos Laisves (Savaitėje.
ĮiaisVes Šavaite J d. kovo 

Į9Į8 prasidėjo bažnyčioj šv& 
■Trejybei Klebonas aiškino, 
kad tai yqea didžiausia prieder
mė kiekvieno lietųviopaaukuo- 
ti npts vienas dieiids uždarbį 
bįefeš nAeųtčjtlsiajL. Lietuvai. 
Buvo kolektabažnyčioj T.Fon- 
duL ’ *

Po $5.00 aukojo: Kum M 
Budrevicius, E. KaireviČius Ig, 
Vaškevičius ir M. Buzūnienė; 
V. Budzęika $3.75, J. Žemuti- 
tis $3.25; V. Daukšįs, A., P. ir 
E. Štrungiutės po $3.00.

Po $2.00: D. Tarozaitė, B. 
Venckus, M. Navickas, S. Pau
lavičius, M. Karvažinskas, J. 
Balnis, V. Matulis, F. Šinkū
nas, J. Sereika, B. Gopšiutė, 
L. Areliunas, D. Vizaberkai- 
tė ir K. Žiogaų.

Po $1.00: J. Mickevičiūtė, M. 
Budrevičienė,* V. Paparčiutė,
J. Radunaitė, P. Biekšas, K. 
Venis, S. Areliūnaš, A. Diliū- 
nas, J. Lesauskas, V. Dubie- 
tis, F. Čižauskas, <J. Krakaus- 
kas, A. uBtkienė, M. Stasevi- 
čius, J. Staniliūnas, A. Ka
minskas, J. Thompson, J. Si- 
milevičius, A. Barkauskas, K. 
Kasaitis, K. Gapsiutė, O. Čer
niauskaitė, A. Marozius, T. 
Balčiūnaitė, A. Červelis, J. Ka
zakevičius, K. Kniušiutė, V. 
Saimonas, P. Bujauskienė, P. 
Spičienė, V. Laurinavičius, J. 
Gumauskas; O. Gudaitis ir E. 
Strungiutė po 75c. T. Strun- 
giutė 25c.

Išviso $92.75; smulkių buvo 
$45.97; viso bažnyčioj surink- 
ta$138.72.

T. F. 1 skyr. surengė prakal
bas su programų 4 d. kovo. 
Kalbėjo kun. E. Budrevicius,
K. Pakštas ir kun. A. Jusaitis 
iš Bayne, N. J. Vakaro vedėju 
buvo K. Vaškevičius.

Publikos buvo pilna svetai
nė, virš 400. Dr-jos aukojo ši
taip: Šv. Rožančiaus moterų iš 
iždo $25.00; §v. Jurgio dr-ja iš 
iždo $10.00; šv. Juozapo dr-ja 
iš iždo $10.00 ir nariai sudėjo 
$12.00, viso $22.00; Labdarybės 
dr-ja $5.35; LDS. 14. kp. iš iž
do $5.00; SLRKA. 36 kp. iš iž
do $5.00; Piln. Blaiv. 3 kp. na
riai sudėjo $5.25; nariai dėjo 
šitaip: P. Radzevičienė, B. Vaš
kevičienė, T. Balčiuniutė, Ag. 
Pranienė ir P. Juočis po $1.00, 
o O. Daukšienė 25c. Šv. Uršu
lės dr-ja iš iždo $10.00, narės 
sudėjo $6.75, viso $16.75. Dėjo 
šitaip: J. Verbienė $1.50, O. 
Daukšienė $1.00, S. Kalaukaitė 
ir P. Bilžięnė po 50c.; po 25c: 
P. Radzevičienė, V. Dulinskie- 
nė, B. Šimelienė, M. Lepkevi- 
čienė. P. Sepšienė, O. Loveikie- 
nė, Ai. Smailienė, M. Bindokie- 
nė, <

IĮ>

IŠkemienė, P. iBekžae,Al Lauk- 
i; žemis, V.. Paukštaitįs, K. Ja~ 
! saitis, . J> Geležius,- M. Darnriy, 
; A. Gįebįutė ir j. Vainiųs $1.25. 
' Po $1.00: M, Kancierienėj A. 
Liudvinaitienė, M. Kukiute, K. 
Mickevičius, V. Ratevičiute, 
K. DanalČius, K.K. Mačionis, 
V. Plikaitis, J^ Maliušis, M. 
Mačionis, M. Cipariutė, K. 
Vainius, F. Juozapaičiute, M 
Bazūnieiiė, J# Katilius, M. Dze- 
dulionis, A.-Janutienė, O. Mų- 
žeikiutė, P. KindaraviČiug, O. 
Bilžiutė, K. pilvelis, J. Švai- 
kauskas, S. Jasaitis, P» J’ranc- 
kaitis, J, Jųdelis, K- Viliu- 
šiutė, A. Pempe, J. Abroma
vičius, M. Ramanauskiutė, Ė. 
Matuliene, M. Nųviera, VA. 
Balčiūnas, kun. A. Jusaitis, A, 
Biskis, P. Jusaitis, J. Šlekaitis, 
V. Aimonas, J. Aleksienė, T. 
ČJemiauskiutė, A. Stankiutė, A. 
Rymelis, S. Kalantaitė, V~ 
Jurkaitis, Lietuvis, J. Norbu- 
tas, V. Lietuvis, AI. Virpšas, 
J. Rapavičiutė, J. Papartis, O.
Akulienė, S. Barkauskas, B. 

Vaškevičienė, J. Jurgaitis, V. 
Andriuškevičius, kum J. Da
niu nas, P. Lukšis, J. Tarase- 
vičįenė, J. Škėnas, Ona Viliu- 
šiutė. 
Išviso .. 
Smulkių

.$152.25

.. .34.03 t

Viso suaukavo salėj... .$186.28 
; lažnpčioj suaukavo .... 138.72 
Dr-jo sir kuopos sudėjo 172.85 
Jž ženklelius surinkta 4. .30.30 

Už knygutes įplaukė .. . .1.25

Viso įplaukė... .$529.40
T. F. 1 sk. užbaigmui Lietu

vos Laisvės Savaitės buvo su
rengęs milžiniškų lietuviškų jo- 
markų (fėrus) kovo 10 ir 11 dd. 
Jomarkas gana puikiai nusise
kė i ratnešė didelę naudų tėvy
nei. Viso surinkta ... .$147.64.

Išviso T. F. 1 sk. surinko per 
Laisv. Savaitę $677.04 ir į T. 
F. 1 sk. prisirašė naujų narių 
mokėti mėnesines duokles 119. 
Dės po $1, 50c. ir 25c. Tad jau 
8?. F. 1 sk. jau turėjo narių, ku
rie suaukoja kas mėnesis $240.

Jonas J. Liudvinaitis,
T. F. 1 sk. prot. rašt.

Lietuviai belaisviai
------ o——

(Tą iš “Darb.” 36 No.)

461. Kisielis Kazys, g. 4 s.
462. Krasauckas Antanas, 
s., Kauno g., Ukmergės p.
463. Kr iš topas Jonas, g. 2 s.
464. Krikštinaitis Jonas, g. 
s., (Krikštanavičius) Kauno

g., Pan. p., Krakinavos v., Pei- 
bių s.

465. Kukta Dominikas, g. 3 
s., Kauno gub. ir pav., Žvirių
s.

436. Kurlenskas Juozas, g. 3 
s., Kauno g., Šiauliii p. — 441 
pėst. pulk.

467. Ladiga Kazys, g. 2 s.,

9
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O. Galkauskienė, F. Serei- .Kauno g., Pan. p., Linkuvos v., 
kienė, A. Žitkuvieųė, V. Šimkų- Laboriu s.

• v A • — • T'k V • —.vienė, Armonienė ir Bružienė. 
L. Vyčių 29 kp. nariai suauka- 
vo $73.50. Aukojo šitaip: Ka
zys Salys $5.00; po. 4.00:: J. 
Gvazdaitis, A. K. Masandukas,
D. Rupainis, J. Agentas, S. 
Pranis; po $3.00: S. Misiūnas, 
P. Daugžvardįs, K. Krumėnas, 
K. Dambrauskas, J. Pelutis, S. 
Agentas, J. Leimonas, V. Venc
kus, T. Burneika, E. Lapėniu- 
tė $2.50; po 2.00: K. Kutkus, O. 
Bilžiutė, M. Juškauskas, P. La- 
pėniutė, M. Steponavičiūtė; po 
$1.00: J. J. Liudvinaitis, A. Ci- 
paris, K. Tamošdnskas, A. 
Stankiutė, J. Sigel, A. aPula- 
vičius, A. Meldažiutė, B. Vaš- 
kevičiutė.

Per prakalbas buvo renka
mos aukos. Aukojo:

Po 5.00: K. Vaškevičius, A. 
Verba, A. S. Trečiokas, A. 
Daukšis ir Ą. Kazlauskas. 
Daukšis, A. Kazlauskas, kum
E. Bųdrevičius, A. Radzevi
čius, J. Žemaitis, M. Akialis, 
K. Tomkus.

Po 83.00: A. Radzevičius, 
Daukšis, V. Barisevičius, 
Laučius ir A. Adomaitis, 
Lapėniutė $2.50.

Po 2.00: J, Karhagis, M. La- 
lulis, J. Maknėvich, .0. Gvaz- 
daičiutė, 
Juškevičiūtė,

J. 
J. 
E.
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Matjošaitis, T. 
S. Vanagas, 0.
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468. Lapšis Aleks., g. 2 s.
469. Laurinaitis Jonas, g. 7 

s., Kauno g., Baseinų p., Taura
gės v., Gaurės viens.

470. Lejejis Jonas, g. 1 s
20 Mortirn. diviz.

471. Liemezis Simonas, g. 3 
s., Kauno g., 441 pėst. pulk.

472. Mackevičius Antanas, g. 
2 s., 109 pėst. pulk.

473. Mataitis Vladas, g. 2 s., 
Kauno g., Šiaulių p.

474. Matulevičius Jonas, g. 1 
s., Kauno g., Panevėžio p., Kra- 
kinovos v., Glitanų s.

47o. Meškala Ignas, g. 2 s., 
Vilniaus g. ir pav., Juodiškių 
dvar.

476. Meškauskas Kazys, g. 2 
110 Kamsk piet. pulk.

477. Mockus Juozas, g. 2 s., 
Kauno g., Telšių p.

478. Morkūnas Jonas, g. 2 s.
479. Mošiukas Jonas, g. 6 s., 

Kauno g., Zarasų p., Panemu
nėlio v., Vilių s.

480. Markevičius VI., g. 2 s. 
.481.' Naudžiūnas Jon., g. 7 s.
482. Nakvosas Juozas, g. 2 s.,

111 Kamsk. pulk.
483. Noreika Pranas, g. 6 s., 

Kauno g., Telšių p. Dobienai, 
441 p. p. • *

484. Pądkauskis Stasys, g. 2 
s., (Padkauka) Kauno g., Pan. 
p., Biržių v. .

■r*"-

: ^.'Paųįaiffik^ Vincas,
s., Kauno g., Pan. p., Kr^rino- 
vosv., Jobūwų (Se^utaa^J &

486. BidįOi7wfį8 (Motįojus)
g. 2 s., Kauno g,t Panevėžio p’; 
Biržų, v. ’- v- : ■*-- / ' ■

487. PalįukaitisJonas, g. 2 s>
488. Paurogis Jonas, g 1 g.

441 p. . ' * ’ J
489. PaužaSimas,g.2riunt.,

Suvalkiį g., Marijampolės 
Panepaunės v., 142 Zvingo- 
i(ktek*Pė’ •

490. .Peleckis Petras^ g. 2 s.; 
Suvalkų Seinų p., Mikičių 
s.. (namon paleistas).

491. Petrulis Pranas, g. 2
492. Povilaitis Stasys; g. 1 s., 

Kauno'g.’, Pan. p., 110 Kamsk. 
p.

493. Požėla Kazys, gz3 s.
494. Pranckevičius Rafolas, 

g. 4 s., Kauno g., Pan. p., Lin
gavos v., s. Laboriai.

495. Preidis Kazys, g. 2 s.,
• Kauno g., Pan. p.
i 496. Romaneiukas Jonas, g. 1 

s., Suvalkų g.
497. Rinkevičius Juozas, g. 2 

s., 110 Kamsk. p.
498. Samalionis Silvestras, g.

2 s., Kauno g., Šiaulių p.
499. Sautkus Juozas, g. 1 s., 

Kauno g., 109 Volžansk. pėst. 
pulk.

500. Simonaitis Juozas, g. 2 
s., Kauno g., Pan. p. — 110 
Kamsk p.

501. Salys Filip., g 2 s., Kau
no g., Telšių p., Mosėdžiu v., 
Pečerių s.

502. Šimkūnas Jonas, g. 4 s., 
Kauno g., Pan. p.

503. Šlikas Martin., g. 7 s.
504. Šližys Justinas, g. 8 s.
505. Skierba Mikas, g. 7 s., 

Kauno g. — 112 Uralsk. p.
506. Skupas Antanas, g. 9 s., 

Kauno g., Pan. p., Darsiškių s.
507. Slivinskis’Kostas, g. 2 s.
508. Stanis Steponas, g. 2 s.
509. Stankus Antanas, g. 7 

s., Kauno g., Telšių p., Plungės 
v., Pakutavėnų s.

510. Stankus Pranas, g. 2 s., 
28 brigad.

511. Stankus Kazys, g. 2 š.
512. Stasikas Vincas, g. 1 s., 

Kauno g., Telšių p. TU Donsk.
P- P-

513. Stončius Kazys, g. 6 s., 
Kauno g., Telšių p., Dyburių s.

514. Stonis Antanas, g. 3 s.
515. Stočkus August., g. 6 s.
516. Stragis Juozas, g. 3 s.
517. Sparnauskis Juozas, g. 1 

s., Kauno g., Telšių p., Norvi- 
džių s., 20 Mortirn. Ast. div.

• 518. Snapkauskas Antanas, 
g. 1 s., 110 Kamsk. p. p.

519. Šurno Jokūbas, g. 2 s.. 
Kauno g., Panevėžio p.

520. Švambaris Kazys, g. 1 s.,' 
Kauno g., Šiaulių p., Lygumų 
v., Burniškių s.

521. TarkeviČius Jon., g. 6 s.
522. Tarasevičius Jonas, g. 2 

s., Kauno g., Pan. p., Pakruo- 
jaus v., Daugšigalių s.

523. Tūbelis Povilas, g. 3 s., 
Kauno g.

528. Varsnauskis Jonas, gav.
8 s., (afic.) Kauno g.

525. Varnaitis Ant., g. 3 s.
526. Vaitekūnas Juozas, g. 1 

s., Kauno g., Pan. p., Linkuvos 
par., Labonų s., 110 Kamsk. p.

527. Vaitekūnas Pr., g. 8 s.
528. Vitortas Jonas, g. 3 s., 

Kauno g., Pan. p., Pumpėnų 
miest.

529. Zapolskis St, g. 4 s., 
Kauno g., Pan. p.

530. Žibalis Nikodemas, g. 
? siunt., Vilniaus g. Švenčionių 
p., Vardatiškių s.

531. Žičkus Ant., g. 3 siunt.
532. Zigmuntas Pranas, g. 2 

s., Kauno g.
533. Žilinskis Jonas, g. 2 s., 

Kauno g., Panevėžio p., Kamsk.
p.

534. Žilvytis Kaz. g. 15 s., 
Kauno g., Panevėžio p., Nau
miesčio v., Meižgagola s.

535. Žvirblis Mikolas, g. 6 s., 
Kauno g., Pan. p., Titkonių s.

LOG. NEIDENBURG.
536. Virkutis Antanas, g. 2 s., 

Kauno g., Laižuva, • II Kapn.‘ 
krepost. ligoninėje.

f

RINKIMAI.
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■ LD& 1 kp. bus nepaprastas 
susirinkimas balandžio 12 d. 
7:30 vai. vakare, Šv, Petro baž
nytinėje salėje. v .

Susirinkime turėsime apkal
bėti , apie rengiamų vakarų 
Streikierių Fondo naudai ir ki
tus svarbiusreikalus. T

Prašome visus .narius būti
nai ateiti. • L ■ ,

> . Valdyba.

Cleveland, Ohio. LDS. 51 
kp. susirinkimas bus 17 d. ba
landžio, seredoje p. Žitkevi
čiaus studijos kambariuose St. 
Jlaii- Avė. N. E. Visi nariai 
Mitinai turite pribūti. Visi tie, 
curie negaunate arbų gaunate 
nereguleriai organų “Darbi
ninkų” turite pranešti ant 
susirinkimo. Taip-pat turime 
svarbių laiškų iš LDS. Centro. 
Ateidami į susirinkimų atsives- 
kitę naujų narių prie LDS. 51 
kp.

A. S. Kulbickas, rašt. 
------ o------

Chicago, BĮ. LDS. 20 kuo
pa laikys mėnesinį susirinkimų 
14 d. balandžio parap. svetai
nėje, 1644 Wabansia avė. Šiuo- 
mi pranešam kad į šį susirinki
mų atsilankytumėte visi nariai 
ir narės, nes bus vienas iš svar
biausių susirinkimų. Bus svar
stoma kaslink uždėjimo savo 
krautuvės. Taip-gi atsiveskite 
naujų narių prisirašyti į mūsų 
organizacijų. Taip-gi nepamir
škite savo pasižadėjimo, kad 
kiekvienas per 3 mėnesius pri
kalbins nors po vienų narį. 
Laukiame kas pirmas. Dar ku
rie negavote Darbininkų Ka
lendoriaus malonėkite pareika
lauti iš kp. raštininko.

A. Nausėda.
----- o-----

Newark, N. J. LDS. 14 kp. 
susirinkimas įvyks 12 d. balan
džio, 8 vai. vak., Šv. Jurgio dr- 
jos salėj, 180 New York Avė. 
Visi nariai nuoširdžiai kviečia
mi į viršminėtų susirinkimų, 
nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Išklausysite raportų 
atstovų iš Am. Liet. Visuot. 
Seimo ir iš LDS. Apskričio su
važiavimo, kuris buvo kovo 10 
di š. m. Harrison, N. J. Kvie
čiame ateiti visus LDS. 14 kp. 
narius. Neužsimokėjusiejl bū
tinai turite ateiti užsimokėti, 
nes būsite suspenduoti. Su
praskite, kad būsite išbraukti 
ir sustabdys organų “Darbi-• * * •

- J. J. Liudvinaitis, pirm.

W0RCESTER, MASS.
L. D. S. 7-ta kuopa laikys 

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

kp. Rast. A. Račkauskas.

Waterbury, Conn. LDS. .5 
kp. mėnesinis susirinkimas bus 
14 d. balandžio paprastoje vie
toje. Visi nariai malonėkite 
pribūti į laikų, nes bus labai 
svarbių dalykų apsvarstymui. 
Ypatingai tie, kurių mokestis 
yra užvilkta. Taip-gi nepa
mirškite naujų narių atsivesti.

Valdyba.’
Tų pačių dienų bus prakal

bos ir teatras L. Vyčių teatra- 
ės grupės aktorių. Kalbės 

garsus kalbėtojas p. J. Kaupas. 
“Garso” redaktorius iš Brook- 
yn, N. Y. L. Vyčių kp. rengė

jai kviečia visus ateiti ir savo 
draugus atsivesti. Atsilanky
mas ant minėtų prakalbų duos 
didelę naudų. Kadangi tokių 
kalbėtojų labai sunku gauti. 
Pasinaudokite proga.

Rengėjai.
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Lygps jjųi vaikai visi, * *
i 'Sžierkių* kbžfių suirui:^ ’ .

Liepia,kądnjylėtūsi. ,

. Įšistverę lųeilės rato.. 
Negailėsim jai galvos.

( ’ Ir kaimynai tegu mato, 
Kadverti mesLįetuvosl.

' U M. GRIGONIS. 
30-III-1917.

* c%. B,.’O

me$ kelįaiiiės, ar. mingamu 
Mums ant . lūpų — Lietuva f * 
Meilės Lietuvai nestingam,

Kaip nebusi Ji turi būti" 
Dalimi žmonių .širdies. 
Tol negali ji pražūti; 
Kol ■žmonijai saulė švies.

Lietuva — gera motute:

♦

■ *
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(Vertimas)
— Galėsi iš manęs žaisti? Į dangų siuntinėti? juokau

ti?
— Jo-o-n-nail—pašąuke ponas Goldbrooks, kuriam staigų 

atėjo į galvų, jeigu .virėjas nužudytų ponų Biffs, tai vėliau 
būtų tyrinėjimai, teismas, laikraščiai...

— Jau daugiau nepadarysi ko panašaus!—surėkė virėjas 
ir pranyko krūmuose.

Dar ponas Goldbrooks mušte ką reikia daryti, kuomet tuo 
tarpu iš krūmų iššoko ponas Biffs ir pagriebė visai prastų ko
kį tai prietaisų su maišeliu ir prisirišęs jį prie savęs, pritai
sė pomputę ir paskui pašaukė:

— Tiktai viena minutę laiko! Gelbėk! Nutrauk man ba
tus! .

. Milijarderis pastatė akis, nes nebuvo pratęs nuiminėti 
kitiems batų, bet ponas Biffs atstatė koja ir pašaukė:

— Nutrauk! Jau jis čia, apie šimtą žingsnių!—ir ponas 
Goldbrooks nutraukė.

— Antrų! antrų!—šaukė verksmingai Biffs.—Jau jis čia! 
apie 10 žingsnių!

O tuo tarpu pasigirdo virėjo šauksmas:
— Jau turiu tave!
Ponas Goldbrooks pagriebė už bato ir nutraukė mirkčia... 

prisėsdamas ant žemės su kitu pono Biffs batu rankose, bet 
ir dideliu veide guzu, kurį uždavė ponas Biffs, kuomet pasi
spyrė, norėdamas kuogreičiausiai pasprukti. Už tatai, kuo
met įtūžęs virėjas norėjo peiliu .perverti širdį, tiktai sviedė 
pro tyrų orą, nes ponas Samuelius Biffs, genijus iš Arizonos, 
kaip striela, uasileido. į padanges ir po kiek laiko visai pra
nyko iš akių*.

— Jonai! tai-gi tu sugrįžai? O kas atsitiko su foteliu?
— Dar-gi apie tų fotelį turėjau rūpinties? Kaip tiktai 

paliečiau koja žemę, pats nulėkė į padanges, o dar geriau .bū
tų, kad į pragarą...

Jr svaidydamas peiliu ir keikdamas poną Biffs nuėjo vi
rėjas į savo viryklą. Ponas gi Goldbrooks nepermainė savo po
zicijos: sėdėjo taip, kaip ponas Biffs jį paliko; pagalios pa
trynė akis ir pamąstė:

— E, tas viskas turėjo būti vien tiktai sapnas! Juk tai 
netikėtini dalykai.

Staiga už savęs dagirdo balsus:
— Sveikas uošvi!—pašaukė ponas Karolis Wiggs.
— ITello, tėtuši!—atsiliepė Adelė (dabar jau poni Wiggs). 
Nusileido ant žemės ir nušoko nuo stebuklingo “žirgo,” 

kurs mirkčia pasikėlė į padanges.
Jaunieji priklaupė prieš sėdintį milijarderį, kurs pamąs

tęs truputį, uždėjo savo rankas ant jų galvų ir išdidžiai ta
rė:

— Laiminu jus, mano vaikai !
Po kelių savaičių milijarderis pagarsino visuose laikraš

čiuose meldimų, kad, ponas Samuelius Biffs, genijus iš Ari
zonos, atsišauktų, bet veltui nuėjo visos pastangos. Ponas 
Samuelius Biffs tur-būt nulėkė ant Mėnulio arba apsigyveno 
ant Marso.

— O vienok tai buvo stebuklingas išradimas toji aerolini- 
lina!—kalbėjo vėliau ne vienų kartų milijarderis Goldbrooks į 
savo vaikus.

O Karolis su Adele sutiko su jo manymu visame kame.
A. MATUTIS.

Lietuvos vėliavėlės

* "t

.... ■ ■ :

J ..

f *>/ •

■« »jt

^7 *

z*--'

TAUPTfK PINIGUS PIRK

DAMAS WAR SAVING 

S T A M P S. JŲ GALIMA 

GAUTI "DARBININKE” IR
, . I

Atsakymas LDS. 14 kp. sek
retoriui p. K. Krumieniui. Ta- 
mistos pranešimų apie kuopos 
susirinkimų gavome vėliaus ir 
todėl netalpiname. Įdėjome 
paskelbimų, kurį prisiuntė 
pirm. p. J. J. Liudvinaitis.

Pernai S. V. cukraus pramo
nininkai turėjo apyvartos 
$200i000.000, gryno pelno $10.-
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Lietuvos vėliavėlės nedidelės ir parankios..
Kiekvienam susipratusiam* lietuviui pridera tu

rėti savo tėvynės Lietuvos vėliavų, kuria galima 
būtų papuošti savo namus, ypač svarbiose mūsų 
tautai dienose.

Lietuvių draugijų visokie apvaikščiojimai ir 
mass-mitingai negali būti be Lietuvos vėliavos.

Tautos Fondo skyriai, draugijos, pavieniai 
žmonės gali gauti tikrų Lietuvos vėliavų, kurias 
vartoja lietuvių valdžia Lietuvoje ir kurias užgyrė 
Ain. Liet. Visuotinas Seimas.

Vėliavos yra 12 colių ilgumo ir 8 coliai platu
mo, žalios, baltos ir raudonos spalvų su žirgvai- i 
kiu viduryje. I

Parsidavinėja po 25c. ir pelnas nuo jų eina Tau- I 
tos Fondan. - I

Reikalaudami rašykite šiuo adresu: I

TAUTOS FONDAS, į
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y. I

Dabar laikas pirkti 
Lietuvių Darbininkų 
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WĖMDŠABVilUpasiuvami'ge. 

riausia ir pigiausiatik pw
C. "r J j. , .
4Haym»rVet Są., Borton, Masa. 
i '
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pasidhrbiloja p. npransfi ^Stra- 
kauska^jkurio^patarimai ir pa- 
gelba.ffyisiipme^ Draugijai išei, 
naant^ąn/dos.
- Prie^Marijos Vaikelių Drau- 
gijbe reikėtų sutraukti* visus. 
So. Bostono vaikelius, kad jie 
po tos Draugijos globa išaugtų f •. 
j tvirtų Lietuvos" jaunimų, . 1

• Apie tai turėtų pasirūpinti 
vaikų tėvai. ; ' ?■' \ \

: 1 - Buvęs.

''WWMRUvwWwĮRR|’ *

922 Laųd'Titie Balldlng, , 
Brotd A ChmrtnlĮt St 

Bžti, phokr:
OtttBo'-8pru« 2200, ; i 

' Namą — Tfoga. 4442 J. • • 
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Vietinesžintos.
K V t ą\.

LIETUVIAI LAISVĖS PA- 

SKOLOSPARODOJE.
■. - . . ■ < 1 ..

Po kebų susirinkimų, ir dau
gelio pasitarimų So. Bostono 
IietuyĮąi nutarė dalyvauti Lai
svės Paskolos parodoje ir ne
blogai pasirodė, nors, vargo vi
siems reikėjo nemažai -panešti, 
įvairios agitacijos, kurios lie
tuvius-nito parodos baidė, ne
įstengė nieko blogo padaryti, 
tik biskutį rengimosi darbą 
sutrukdė, o tuomi, žinoma, 
lietuviams apsunkino pasigar
sinti anglų spaudoje. Kitos 
tautos apie savo dalyvavimą 
parodoje pranešė iš anksto, gi 
lietuviai tik tuomet Parodos! 
Rengimo generaliam komitetui 
žinią davė, kada ten jau viskas 
buvo prirengta ir parodos bro- 
šiilrėlęs atspauzdinta. Tokiu 
būdu lietuviai ir likosi nepa
garsinti brošiūrėlėse. Visgi 
“Boston Globė,” “American” 
apie lietuvius paminėjo.

Į, parodą lietuvių iš So. Bos
tono išėjo virš 500. Visos lie
tuvių katalikiškos draugijos 
buvo reprezentuotos. Tai bu
vo geriausios So. Bostono lie
tuvių pajėgos. Gražiai papuoš
tas vežimas ir dvi ^nerginos iš
reiškiančios savo paredniomis 
Lietuvą (p-lė S. Geciutė) ir A- 
meriką (p-lė O. Protašiutė), o 
taįp-gi asistenčių nemažas, prie 
to gražus būrys darė į visus la
bai malonų įspūdį. Lietuviš
ka vėliava plevėsuojanti šaly 
amerikoniškos buvo daugeliui 
dideliu siurprizu, nes anglai 
ir kitataučiai dar ligšiol nėra 
lietuviškos vėliavos matę, to
dėl su nusistebėjimu į mūsų tri
spalvę vėliavą su žirgvaikiu 
žiūrėjo.

Lietuvišką parodos skyrių 
labai papuošė Lawrence, Mass. 
mažųjų Vyčių būrys militariš- 
kose uniformose. Aplodismen
tų jiems teko daug ir buvo už 
ką. Pono Antano Grigoraičio 
vedami ir sutartinai maršuo- 
janti atrodė įspūdingai ir gar
bingai. Tas skyrius susidėjo 
iš sekančių Lavrence, Mass. 
mažųjų Vyčių:

Juozas Jozakevičius, kapit: 
Pranas Jackelevičius, 

vos nešėjas
Juozas Jackelevičius 
Petras Krivas 
Jurgis Juknevičius 
Juozas Juknevičius 
Pranas Pilipas 
Antanas Baronas 
Petras Lansbergas 
Kazys Umpa.
Lietuvių skyrių parodoje ve

dė Vitalis Šarkus.
M. Venis, Franas Strakaus- 

kas ir J. E. Karosas buvo mar
šalais. Lietuvių Jaunų Vyrų 
Kliubui vadovavo Jonas Skud- 
ris. Tas kliubas turėjo taip-gi 
“service flag” su 20 žvaig
ždžių ir savo vėliavas, kurios 
į savę visų atidą kreipė.

Poni M. Ašmianskienė lietu
vaičių gražiam būriui vadova
vo. Lietuvės puikiai pasirodė. 

Bubiną narsiai visą laiką 
mušė ir lengvino lietuviams 
žingsniuoti p. Juozas Strakaus- 
kas, už ką jam yra visi dė
kingi.

Parodoje reikėjervisiems la
bai nuvargti, nes maršavimas 
tęsėsi labai ilgai, o" taip-gi 
laupkti buvo ilgu, bet kuomet 
lietuviai savo darbą atliko, tai 
sugrįžę į Šv. Petro parapijos 
svetainę, sudainavo Lietuvos 
ir Amerikos himnus ir kelis 
syk sušukę” lai gyvuoja Lietu
va” išsiskirstė nors ir labai pa
vargę, bet patenkinti namo.

Reikia priminti, kad ir išei
nant į parodą buvo himnai su
dainuoti.

Dabar pasilieka tik 
nuoširdų ačiū visiems 
viams ir lietuvaitėms,
parodoje dalyvavo ir palinkė
ti jiems už Lietuvos vardo kė
limą ilgiausių metų. Beje, dar 
reikia pridėti, kad parašai su 
vardu Lietuva buvo permaži, 
bet visgi paruduojant žiūrėto- 

■ jai juos užmatė, ir maloniai 
viens kitam sakė: ‘U/ithua- 
nians, Lithuanians.”

o So.

velia-

viams už viešąpasirodyiną. 
■fjSawreiice, Mąss jaunųjų Vy- 
Jdų pąsfrodyma& lai ir So Bos
tono- -vaikus sujųdiM pne or- 
ganizavimosi į Vyčių kuopelę 
ir įsisįęigįm^SAVOiU^

katątatiSįų ’ geriausia’ lietuviaį 
ir žydai pasirodę. Lenkai bu
vo silpai:irnetikrokraujo,Ma
tėsi jų tarpe, keletas lietuviškų 
jtutaūtęBk 'kurie atėję prie 
lietuviško skyriaus varė len
kiškas propagandas, Visa Lais
vės Paskola paroda išėjo mil
žiniška. Tokios parodos dar 
nėra Bostone, buvę.

Surengimu lietuviško sky
riaus parodoje daugiausia pa- 
sirūpipo p. M, Venis ir kiti Šo. 
Bostono lietuvių veikėjais 

Matęs.

tarti 
lietu- 
kurie

Marijos Vaikelių Draugija 
margų vakarėlį parengė nede- 
lioj, bųlandžio 7 dienų Šv. Pet
ro parapijos svetainėje. Vaka-X 
rų atidarė p-lė K. Zubavičiute. 
Pirmiausia padainavo mergai
čių choras, vadovaujant p. 
M. Karbauskui. Daina išėjo 
gražiai. Po dainos sekė veika
las: “Mamos nedasupta,” Įjū
rį gerai sulošė: Alena Kohans- 
kiutė, Juozas Grilevičius, S. 
Gižius, Pranas Valentas, Jur
gis Augštikalnis.

P-lė Ona Alisevičiutė padek- 
lemavo dailiai eiles “Mylėkim 
savuosius;” p-lė Ona Šarkiutė 
sudainavo dainelę “Sugrįžk.” 
Publikai dainelė patiko; Bro
nys Skrickis pavaišino klausy
tojus ir-gi gražia dainele “Vai 
mergelė.”

“Velykų drilius,” kurį išpil
dė 12 mergaičių (Al Zenevi
čiutė, Ant. Grabijoliutė, Jul. 
Račkauskaitė, Ona Vetstviliu- 
tė, Al. Savilioniutė, Fl. Kar- 
bauskaitė, Mar. Grilevičiutė, 
Mar. Vervečkiutė, Anelė Ver- 
večkiutė, Kot. Kulponiutė, O- 
na Alisevičiutė, Magd. Duo
biate) nusisekė. Drilių mer
gaitės išpildė tikrai artistiškai. 
Alena Kiboriutė paskambino 
ant pijano: “Gipsy Rondo.” 
Alena Kohanskiutė ir Dom. 
Kiburiutė sudainavo “Pauk
šteli mielas.”’

Dijalogų “Išaiškino” sulošė 
Juozas Grilevičius ir Juozas 
Antanėlis.

Fl. Karbauskaitė paskambi- ■ 
no ant pijano “The Star of the 
sea. ’ ’ Antru syk iššaukta pub
likos paskambino ‘ ‘ Trumped 
Call.”

Marijos Vaikelių choras su
dainavo “Per girių girelę.” 
Publikai reikalaujant dainų at
kartojo. Malonų įspūdį į žiū
rėtojus padarė “Amerika” (A- 
lena Kohanskiutė) ir “Lietu
va’^ Domicėlė Kiburiutė), ku
rios Amerikos ir Lietuvos tau
tiškų spalvų drabužiais pasi
puošę visus sužavėjo gracija- 
zišku šokiu.

Dijalogų “Kaip man links
ma” atliko: Jonas Plevokas 
malūnininko rolę, Juozas Gri
levičius karaliaus rolę ir Juo
zas Antanėlis tarno rolę. Tri- 
jalogas pavyko.

Marijona Trainevičiutė pa- 
deklemavo “Anksti ryte.”

Kunigas J. Dobužihskas sa
vo trumpoje, bet labai indo- 
mioje prakalboje paaiškino a- 
pie pašaukimo auklėjimų jau
nime, nes jaunimas, anot gerb. 
kalbėtojaus, yra Lietuvos at- 
budavojimo pamatas.

Alena Zenevičiutė ir Julijo
na Kazlauskaitė išpildė drilių- 
šokį. Jadvyga. Sevelioniutė pa- 
deklemavo: “Būk lietuvis.”

Alena Zenevičiutė pašoko 
gražų šokį ‘Vėjų.”

Pranas Strakauskaš įspū
dingai pakalbėjo apie jūtmimo 
reikalus.

Ona Šarkiutė padainavo 
“Našlaitės dainą.”

Šiuomi vakaras ir užsibaigė. 
Programas buvo ilgas, bet la
bai indomusj, todiel visa publi
ka likosi pilnai patenkinta. Už 
gražų vaikučių pralavinimų ir 
tokių programų surengimą rei
kia padėkoti darbščiai mokyto
jai p-lei Kotrinai Zubaviciutei, 
kuri visą širdį ir pajėgas deda 
į tau kad Marijos Vaikelių

Vietos iietuvįųvaikai nup 10 
; iM 16 hihŽi&tts reiigiąsi 
sudaryti čia. mažųjų Vyčių 
kuopelę ir įsitaisyti tmifonnas. 
Šį sumanymą judina Jonas Pi- 
vafiūnas, Stanislovas Gižius, 
Jurgis Aukštikalnis ir kiti. Į 
pagelbą šiam gražiam sumany
mui įvykinti kviečiasi pp. J. E. 
Karosą ir F. W. Strakauską, 
kurie kaitai vaikų naujam 
darbui pritaria.

Reporteris. 
------ o ....

Koiųpozitorius Mikas Pet
rauskas pasipirko namą City 
Point’e. Netrukus, sako, ten 
perkelsiąs savo konservatoriją.

Keletas lietuvių kareivių bu
vo apsilankę So. Bostone šio
mis dienomis net iš North Ca- 
rolina kareiviškų stovyklų.

So. Bostono Lietuvių Koope
ratyviškos Bendrovės bertaini- 
nis susirinkimas bus seredoj, 10 
d. balandžio 7:30 vai. vakare 
Lietuvių Svetainėje, kamp. E 
ir Silver sts. Visi nariai pra
šomi atsilankyti.

Valdyba.

Lietuvos Vyčių 17 kuopos 
ekstra susirinkimas bus ket
verge, balandžio 11 dienų 7 vai. 
vakare Šv. Petro parapijos _po- 
bažnytinėje svetainėje.

Ateikit visi nariai, nes yra 
labai svarbių dalykų dėl ren
giamos Išdirbinių Parodos ap
tarti.

Valdyba.

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

REIKALINGA APGARSI- 
_NIMŲ “DARBININKUI.” .

DtasiDauivadoyM:-—
> . \ Kariu. F. Kemėšis,' \ „v 
; >. 3230

ž J. EL Karosas, <<
. 242W;.Broadway, 

. So. Boston, Mamų 
Vioą-pinniniiikas:-

i . 1658’Vabansia Av^.r 
Ciucago; UI;

Raštininkas:—> 
R ’VhaVs, .

* 242 W. Broacbray,
5 . So. Boston, Mass.

FinansųRaštininkas: —
A. F. Kneižis, - ‘ '

242 W. Broajvray, 
So. Boston, Mass;

Idžininkas: —
’ P. Gudas,

• 242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Iždo globėjai: —
O. Meškauskaitė,

242 "W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

P. Geležiute,
41 Capitol Avė., 

Hartford, Conn. 
V. Sereika,

21 James St,, 
Norvrood, Mass.

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

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

r

I

NUO ADMINISTRACIJOS 
į gerb, “Darbininko” skaity

tojus ir LDS. narius.
Per paskutinius 3 mėnesius 

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

‘ Į visus nusiskundimus atsa
kyti paskirai būtų bereikalin
gas darbas ir išlaidos.
■' Mezgiau kelius sykius aiški
nome laikraštyje ir dabar at
kartokime, kad visi tie, kurie 
negaunate reguleriai laikraščio 
^Darbininko” tuojaus praneš
kite mums savo vardų ir adre
są, o mes tokius skundus ati
duosime krasai (paetui). Ka
dangi mes laikraštį išleidžia
me reguleriai. kaip 3 mėnesiai 
atgal, tai' visi turėtų ir gauti 
reguleriai.

LDS. kno^ų raštininkai su
žinoję, kad narys negauna lai
kraščio reguleriai privalo pa
imti jo vardą ir adresų ir tuo
jaus siųsti “Darbininko” Ad
ministracijai. !

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

“Darb.” Administracija.

------ ?p----- ---------------------------

PLAUČIŲ LIGŲ LAIKU.

Yra reikalinga išleisti perser
gėjimą, kad negalima paviršu
tiniškai žiūrėti į pavojus da
bartinio plaučių uždegimo lai
ku, kaipo į mažmožį. Jei jūs 
prašalinsite iš savo kūno susi
krovusius nuodus jūsų pilve ir 
vidurius ir jei jūs prive- 
site savo žarnas prie normalio 
veikimo, tai jūsų kūnas įstengš 
atmušti ligos antpuolius vietoj 
pasidavus jiems. Triner’s A- 
merican Elrsir of Bitter Wine 
išvalo vidurius visiškai ir tą 
padaro be traukymo arba kitų 
nemalonių jausmų. Tas gardus 
vaistas neturi lygaus atsitiki
me sukietėjimo, nevirškini
mo, galvos skaudėjimo, ner
viškumo, abelno nusilpnėjimo 
ir tt, Kaina $1.10 aptiekose. 
Triner’s Liniment suteikia 
greitą ir saugų palengvinimą 
reumatizme, neuralgijoj, lum
bago, išsinarinime, išsisuki
me, sutinime ir tt. Darodiyk 
sau, kad taip yra kaip kiti tą 
padarė. Kaina 35 ir 65 c. ap- 
tiekoser Krasa 45 ir 75 c. Jo- 
sepli Triner Co. Išdirbėjai-Che- 
riiikai, 1333—43 So. Ashland 
avė., Chicago, Iii.

X | — . ■ ... . —. . I X

. L. D. S. CHICAGOS 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRM. — J. Poška,

2323 W. 23 Place
PIRM. PAGELB. — S. Šimkus, 

638 W. 18-th St.
RAST. — M. L. Gurinskaitė,

3347 Aubum Avė.
IŽD. — M. Mažeika,

1658 Wabansia Avė.
GLOB.: — S. Daunora,
1922 S. 48 Court, 

Cicero, UI.
GLOB. — P. Varaknlia.

IŽD.

l'

IŽD.
DVAS. VAD. — Kun. F. Kudirką 

1631 W. North Avė., 
Chicago, UI.

—    - i i i i ' n ' j i ■ —
GELBĖKITE LIETUVA! AU

KOKITE Į TAUTOS FONDĄ.

Draugija galėtų kuogeriuusia į j 
Taip-gi daug

Vaikelių Draugijos į

Geriausias laikas pasivažinėjimui,
Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, nes 

tai puikiausias^ “Overland” firmos, septyniems 
žmonėms važiuoti.

Į šliūbų važiuodami, imkite “Darbininko” au- 
tornobilių.

j Kam reikia kūdikis prie krikšto vežti — užsi- 
' sakykite “Darbininko” automobilių.

NAUDOKIS PROGA — TAUPYK PINIGUS.
Užsisakykite iš anksto, jeigu norite važiuoti 

gražiausiu “Darbininko” automobiliu, kuris lekia 
vėjo greitumu. . — \

Šų užsakymais kreipkitės šiuo' adresu:
242 W. Broėkhvay, . < So. Boston, Mass,

» ... .. .. ..ki H ti t|

4. v -t ' -

Jeigu norite surasti savo gL 
minės ar pažįstamus, prisiųšk 
paieškojimą į “Darbininkų.” 
/ Jeigu 'norite ką nors greitai 
parduoti, paskelbk “ Darbiniu-’ 
kef” Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbk “Darbinin
ke.”

Už smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

B Ii, Jt KBiaTOOIO DKJ08 
BOSTON, MASS.

. VAIDYBOS ADRESAI. . 
. ■ . - .-rf. -Jt, • /
RJRMimNKAS-^Jonas A(Wayl«lw 

122 Bovren Stt šo^ JBoston, MįiM 
VIOE-I‘XUM. — Pranas Tuteilda, 

1B0 stif M- Boston, Muša 
PRO'A RAST. ^ Juozapas ■Vlnkevlčiusk 

St® W. šecond S/Rogfcm. Mw.-
tflNANŠV IIAST. — St; Noreika, - 
? ’ 105 ^ilvė^ sti, B, Boston, Mass; 

KĄSIERIUŠ Andrlejiisžįlalieėkas, 
171 Fifth Str.f SO. Boston, Mass. 

MARŠALKA Justinai Tul<ŽįW, ,
- • 180 Ubwen St. ŠOį ųostou, Mass. < 

D; J&. E&BtūČio Ųr-ją 
ton, Mass. laiko m^esin|W; Bhsi- 
rinldmus kas antrą nedėldieių 
kiekvieno mėnesio'2 vai. po pietų; 
164 Hanover St, Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naujų nariu su savim atsivesti.

x» ff^^’iT^‘’yWfFrw*TT,*WR

50c. 
du sykiu...............75c.
tris sykius......... $1.00

” šešius sykius. .7.$1.75 
Pinigus siųskite iš kalno.
'“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Už vienų sykį 
n
ii

ŠV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA, 

PIRMININKAS — M. Žioba,
4 Levant St., Dorchesteir, Mass. 

V1CE-PIRM. — Jonas Galinis,-
2Q Wlnfleld St., So. Boston, Mass. 

I PROT. RAŠT. — Jonas Glineckis,

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
Ar turi ąavo dideĘ pųveikslųt 

Jeigu-ne, tai ;
ateik ir nusitrauk puse tuslno 

> kabfnet ir gausi vieną, dldelj ar
tistiškai, padarytą paveikslą viRal 
dovanai, f -

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atslSAukti:

J. J. DtirZA,
500 So. tutsi., PMaMpkta, Pa. 
v-

}

l

NUSIPIRK MOSTIES. 
Tai,BUSI GRAŽUS! Ją iidirba

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

f ------o------
REIKALINGA ŠEIMININKE 

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-t 
pijos, Asasnikij sodžiaus. Mano 
adresas:

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

Paleškau giminių Antano Banio, J. 
Banio, M. Banio, Prano Valkausko Ir 
jo moterie?. Jie gyveno Chieagoje 
1912-13 m. Paeina, iš Kauno gub. Mel
džiu jų atsišaukti šiuo adresu: 

A. J. ir MONIKA-JANU.TIS, 
Steuderup Station Horseus, Danmark.

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-tb St., So. Boston, Mass.

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

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

25 Essex St. Athol, Mass. 
Prot. rast. — Juozas Aidikonis, 

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

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

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

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

Kasos globėjai:—
Antanas Andriliunas,

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

Charles PI., Atrol, Mass.

Tai. So.Boaton 270 I
DR. JOHN MuDONNELL, N. DJ

Galintą imiUmIM ir HituvinitL n 
Ofiso valandos: 1

Ryt lis Iki 3 vai. n
Po pietų 1 iki 3 J
vakarais 6 iki 9 I

536 Broadway, So. Boston. 1

282 Silver Str.,.So. Boston, Mass.- Mentholatum Oo. Priei eisiant 
II PROT. RAST. — Marijona Brikaite,

45 Vale St., So. £oston, Mass, 
FIN. RAST. — Povilas Petrauskas, 

230 Fifth St, So. Boston, Mass.: 
KASIERIUS — Andriejus Naudžiūnas, 

TO Winfield St., So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Jonas Urbonas# , 

145 Silver St., So. Boston. ■
Draugija laiko susirinkimus kas 

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

gult ištepk veidą mosčia per kelto 
vakarus, o padarys veidų TYRU 
ir Įkaiščiu baltu. Toji mos
tu iiima plėtmus raudonus, juo
dus arba šlakus ir prašalina viso
kiu^ spuogus nuo veido. Pinigu* 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS, ‘
P. O. Box 36, Holdbrook, Mass.

y

TEL. BACKBAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofltoadynot Gydo visokia* ilgaa
1-8 P. M. 7-9 P.M. Priikiria AHnltu. 

41&Jfoylston St, Boston, Mass.COSMOPOLITAN
CARMĖNT 

CORPORATĮON.
Didžiausia Lietu
vių Korporacija 
Brockton, Mass.

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

COSMOPOLITAN GARMENT 
CORPORATĮON, 

95 Spark St., Brockton, Mass. ___ _ w

PIRMO 8 KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami irpripiĮ- 
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

i naujų' išra imu.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

DR. W. T. RE1LLY
469 Broadway,So. Boston,Naša.

PRIE DORCHESTEB ST..

Valandoa
■no 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakaro.

Bell«. tone, Dickinson 3995 M. H

Dr. Ignotas Stankus I 
1210 S. BroadSt., Pbiladelphia, Pa.1 
Physician and Surgeon (lietuvis gvdy-B 
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos E 
Universitetą) Gydo visokias ligas v v E 

Iru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. w
Ofiso valandos: 9-11 rito. 2-4 po plet 7-0 s 
vakaro. Nedelioms; 9-11 rito 1-4popiet. R

NadlUomlai L 
noolOval. ryta 
Iki 4 va), vakare.

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

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

60 9 BEOADWA Y Cor. G ST. SO. BOSTON 
TelB02S. B.

T

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS

EIKITE PAS MANE!
<•

Su bent kokia chroniška, nervq arba žlaip kokia liga, 
lanja specialisto patarnavimo.
IEŠKOKITE PAGELIOS TEN, KUR GAUBSITE JA 

Pradekite tiesiai eiti Sveikatos keliu.

Ofiso 
dos:

9 vai. ryte iki 
4 vai. po pie

tų.
Vakarais.

nuo 6 vai. iki 
8 vai.

Nedaliomis
10 vai. ryte 

iki 2 po pietų.

hington st. 

arti Boyls- • 

ton st ant 

antrų lu-

©73 Was-

kari reika*

SURASTI.

valsu*

Jums lšeg«anilūsvlm«s nieko nekaltuos, jeigu Jąa 61a kydy- 
altta. Geras Ir užtikrintas iltyrimaa (egaam.) parodys Jums tikrą 
fizišką stovį ir padOs Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas iifel- 
b€s Jua nuo kančių ir kitur negero gydymo.

Daug »etą praktikavę*. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 
medlkalliki ir elektrlikl. Naujausi ir goriausi prietaisai. Viekas 

. kas geriausia sergantiems.
AR JUS KBNČIATH.

Nuo silpnu nervų, skaudančio, nugarkaulio, ufaalrllmo, nenoi' 
mallo Širdies mušimo, silpnų plaučių, apenudlmo, sunkaus jauti
mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaUkaus matymo, silpnume 
sijnarių, ulcerlo, žaizdų, katare, užkimimo gerklės, nuo skaus 
mų viduriuose arba nugaroj, gerstl&i skaudUlmo, apvilktą liežuvį 
konstlpaclja, reumatizmo skaustos arba spaugų? žiu ir daug kiti 
Ugų, nuo kurią matosi pirmas pw*eerg6jimas, nustoti sveikatą t' 
tvirtuma ant visados. _ ' '

AM gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vieniui atsilanty 
mas pas mane ulganCdlris Jua Ir apie mano gabumus persitikrinti 
kad ai pasiekiu tiek gerų pasekmių Į trumpą laiką CF 
mo. Al gydau tik tikrą priežastį ilgus ir silpnumai pranyks. Atit 
minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.

Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. UŽvL, 
kimaa ligos yra pavojinga. Nei viena ltga ne stovi Ilgai be vaiklmt

Dr J. H. KENEALY
673 WASHINGTON ST. j

Antro* d tuyt inuo GtoyUy Th« tire, Botam, Mm*

DYKAI! DYKAI!
Reikalinga vyrų ir 

merginų mokinties' 
BARZDASKUČIO a- 
mato. Mes išmokinant 
į labai trumpą laiką * 

ttž dyką.
GLOBĖ BARBĖK SCHOOL 

j/lmtdka^ . \
89 Srd, Avė., BRtiburgh, Be.
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