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True translation filed wlth the post- 
master at Boston, Mass. on April 15, 
1918, as reųuired by the act of October 
6, 1917.

VISUR LAIKOSI. *

Visoje linijoje Belgijoj ir 
Francijoj talkininkai tvirtai 
laikosi. • -

Niekur vokiečiai neįstengė, 
nežiūrint į didį savo siunčiamų 
atakon kareivių skaičių, ypaą 
Flandrijoj, kur anglai laikosi, 
laimėti nei colio žemės. Field- 
maršalo Haigo įsakymas neuž
leisti nei kiek žemės rūpestin
gai pildomas. Tą paliudija 

, tūkstančiai vokiečių lavonų 
dabar tekšančių prieš anglų 
pozicijas į pietų vakarus nuo 
Ypres, kur vokiečiai nori pra
silaužti, apsupti Haigo armijas 
ir prasiskinti kelią į Anglijos 
kanalą.

Į šiaurės vakarus nuo St. 
Mihiel Amerikos kariuomenės 
turėjo atlaikyti čielą eilę tokių 
atakų, kokioš buvo vedamos 
prieš anglus Flandrijoj. Ir ga
lų gale garbė liko amerikonų, 
kurie atsilaikė prieš visokerio- 
nus susirėmimus ir galutina’ 
juos atmušė.

Liberty Loan Bonds’ai 
saugiausi pasauiėje.

yra

Pirkdamas Laisves Pasko
los bondsą, paremsi valdžią, 
kuri stovi už tautų laisvę.

Bučernėse ir grosemėse val
gomieji daiktai žymiai atpigę. 
Užtad galiūnuose veik paaidvi- 

. gubino kainos. Visiems su ga
liūnais darantiems bioį patar
tina tuoj, be atidėliojime, sus
treikuoti, , užboikotuoti galiū
nus.

True translation filed vvith the post- 
muster atyBoston, Mass. on April 15, 
1918, as reguired by the act of October 
6, 1917.

VADO ATSIŠAUKIMAS.
London, bal. 12. — Field- 

maršalas Sir Douglas Haig sa
vo specialiame dienos parėdy
me išleido atsišaukimą į “vi
sus kareivius ir viršininkus 
Britanijos armijos Francijoj ir 
Flandrijoj.” Sako:

“Šiandie sukako trys savai
tės kaip priešas pradėjo savo 
baisias atakas prieš raus 50 
mylių fronte. Jo tikslu yra ats
kirti mus nuo francūzų, paim
ti uostus palei kanalą ir sunai
kinti Britanijos armiją.

Nežiūrint į tai, kadi jau jis 
siuntė kovon 106 divizijas pa
nešė baisius nuostolius žmonių, 
dar mažai tepasivarė linkui at- 
siekimo' savo tikslo.

Tas priguli nuo pasiryžimo 
kovoti ir pasiaukuoti mūsų ka
riuomenės. Man trūksta žo
džių išreikšti savo nusistebėji
mą iš jūsų visų šaunaus laiky
mosi sunkiausiose aplinkybėse.

Daugelis iš mūs jau yra nu
vargę. Tiems aš pasakyčiau, 
jog viršus bus to, kuris ge
riausia gali išlaikyti. Francijos 
armija su didele spėka atsis
kubina mums talkon. Nieko 
kito mums neliko kaip tik išsi- 
kariauti.

Kiekviena pozicija turi būti 
ginama iki paskutinio žmo
gaus. Atgal traukimosi netu
ri būt. Su siena už mūsų už
pakalio, tikėdami į teisingu
mą savo darbo, kiekvienas 
mūs turi kariauti iki galo. 
Saugumas mūsų namų ir ly
giai laisvė žmonijos šiame kri
tiškame momente priguli nuo 
kiekvieno iš jūs.”

Reikalaus kontribucijos 
ir žemių.

True translatio* filed with the poet- 
master at Boston, Mass. on April 15, 
1918, as reųulred by the act of October 
6. 1917.
VISI Už UŽKARIAVIMUS.

Amsterdam, kovo 14. — Bėr
imo Taegliche Rundschau, ku
rio kopija čia gauta, rašo, jog 
grafas Hertling, vokiečių im
peratoriškas kanclierius per
traukė ryšius su Mathias Erz- 
berger, katalikų Centro vadu 
Reichstage ir ketino rezignuo
ti, kuomet vadai pranešė di
džiuma partijos laikosi rezo
liucijos pripažįstančios taiką 
be užgrobimų ir kontribucijų.

Dalys partijos didžiumos7, 
rašo laikraštis, tuomet priė
mė naują) valdžios programą, 
reikalaujantį prijungti francū- 
zų teritorijos ir Flandrijos pa
kraštį prie Vokietijos ir reika
lauti dideles kontribucijas nuo 
vakarinių valstybių. Didžiu
mos socijalistų priėmė aneksi
jų (užgrobimo) programą, ra
šo tasai laikraštis.

<.

me susirinkime pasakė:
“Kontriburija 100.000.000. 

000. ($23.000.000.000) arba
daugiau turi būt gauta. Fran- 
cijai reikės leisti atsilyginti 
dalimis savo, kolionijų, o Ang
lija neapdirbta medžiaga.”

Saksonijos finansų minis- 
tieris kalbėdamas susirinkime 
Saksonijos pramonininkų, pa
sakė, jog karė neturi baigtis 
prietelišku susigerinimu, bet 
turi eiti iki pergalės. Toliau 
sakė: “Vokietijos priešinin
kai, kurie yra kalti tęsime šios 
karės, turi užsimokėti grynais. 
Mes neprivalome kvaršinti sau 
galvų apie tai, kaip jie suda
rys pinigus užsimokėti mums 
kontribuciją?’

Pakol Nepervelu!
V
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Tai-gi visos LDS. kuopos į darbą prie 
Savaitės.

Perskaitytų “Darbininko” 
numerių netik nepavydėkit© 
kitiems, bet siūlykite neskai
tantiems mūsų laikraščio.

a

STOVI Už KONTRIBUCIJĄ.
«

Stockholm, bal. 13. —Prane
šama laūgiau apie mažinimąsi 
palai'-ylojų rezoliucijos, priim
tos Vokietijos Reichstage lie
pos 13 pereitų metų. Nau
jausia pranešta apie tai, kad 
Centro narys Eniminger viena-

Net Vorrraerts, socijalistų 
organas, išrodo, kad neteko 
vilties sugrąžinti valdžią į jos 
senąsias vėžės. Čieloje eilėje 
editorijalų nesenai jis apgai
lestavo dalykų persikeitimą. 
Apreiškė, vienok, jog jis viską 
atlikęs, kas jo galėję buvo su
laikyme valdžios nuo jam iš
rodančio klaidingo kelio, bet 
aplinkybių esąs priverstas pri- 
sitakinti -prie naujo dalyku 
stovio ir “ten, kur gale, stoja 
prieš galo, tai soči jai istai tu
ri stovėti savo žmonių pusėje.
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►j. Viršuje jie

A

čia parodoma Amerikos . 
Šioje būrys eina per vokia
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vagone važiuoja frontan, 
apžvalginė ti priešininko pozicijas.

Visi į darbą
RENGKIMĖS NEATIDĖLIOJANT PRIE LIETUVIU 

DARBININKŲ SAVAITĖS, KURI ĮVYKS ATEI- ” 
NANČIO GEGUŽĖS M. 19—28 DD.

Mūsų tautos gyvenimui kasdien einant vis smarkyn, mums 
Lietuviams Darbininkams tame sūkuryje nevalia pamiršti sa
vo organizacijos LDS. ir savo reikalų, nes taja organizacija 
mes Lietuviai Darbininkai įeiname į mūsų tautos gyvenimą ir 
čia sudarome vadovaujančią pajėgą.

Kad mūsų organizaciįą LDS. iškelti mūsų visos visuome
nės akyse, kad su taja Lietuvių Darbininkų organizacija ge
riau, supažindinti mūsų visus brolius darbininkus, viršuje mi
nėtame septynių dienų tarpulaikyje rengiama LIETUVIŲ 
DARBININKŲ SAVAITĖ.

Esame tos nuomonės, kad tos sąvaitės bėgyje surengti 
TRIS vakarus vietoje kelių vakarų, bet su tokiu programų, 
kad jie jie nuo visokių kitokių vietos lietuvių rengiamų vaka
ri) žymiai skirtųsi ir savo turiningumu ir tikslingumu.

Reikia, kadi kiekvienas vakaras vietos visuomenei išanks
to būtų gerai išgarsintas, kad vakaro programa kiek galint 
būtų gyvinusio turinio, kad programoje būtų dalykai nauji, 
o ne kartojami jau nudėvėti ir vietos -visuomenei jau pripras
ti.

Kiekvienas Lietuvių Darbininkų Savaitės vakaras turėtų 
susidėti iš trijų svarbesnių dalykų:

I. Pardavinėjimas naudingos literatūros, susidedančių iš 
leidinių, pažymėtų kataloguose knygų, išleistų “Darbininko,” 
“Draugo,” “Garso” ir Įritu katalikiškų laikraščių.

Rinkimas ėmėjų tiems visiems laikraščiams, ypač gi “Dar
bininkui,” kaipo darbininkų organui.

Prirašinėjimas naujų narių į Lietuvių Darbininkų Orga
nizaciją LDS.

Čia visi augščiau paminėti dalykai privalo būti pradeda
mi kiekvieną vakarą tuojau su salės atidarymu.

IL Paskaitos ir prelekeijos iš visokio mokslo ir darbininką 
klausimo srities. Kad palengvinti šiame atvėjuje ne taip jau 
labai prityrusiems tų vakarų rengėjams darbą, skaitome būsią 
naudinga nurodyti toms paskaitoms ir prelekcijoms kad ir 
šiuos šaltinius: Geručio “Sveikata” (jos pirkti knygynuose 
nėra), Geručio “Garbenio Nuomonės,” “Darbininko Kalendo
riai 1917 ir 1918 m.,” “Pažinkime Socijalizmą,” “Darbinin
kai vieninkimės,” “Darbininko dovanėlė darbininkams. (Vi
si tie keturi — “Darbininko” leidiniai). “Socialis Klausi
mas” K. Paltaroko, “Dafbininkų Klausimas” K. J. Staugaičio 
— (atrasti “Vadovo” NN. 41-44), “Apie socialį klausimą” 
(ten pat) ir tinkamesni straipsniai apie visokius darbininkų 
klausimus iš “Darbininko” 1918 m.

III. Trumpos agitatyviškos prakalbos, parinktos deklema- 
eijos. vaidinimai, dainos ir kitokie gražūs margumynai, kad 
j vakarus publikos kuodaugiausia sutraukti ir sutrauktą pilnai 
patenkinti.

Prie viso to, kas pirma buvo pasakyta, reikia dar pridėk, 
kad visi vakarai privalo būti taip surengti ir atlikti, kad vie
tos visuomenę gerai supažindinti su LDS. organizacija, su jos 
uždaviniais, programų ir veikimu, ir kad LDS. organizaci
jai žmonių tarpe ingyti kuodaugiausia užuojautos ir kuodau- 
riausia naujų narių. 
Lietuvių Darbininku

Mibraukėje, Wis. suareštuo
ta 50 nelojališkų vokiečių. 
Laukiama daugiau areštų. Vo
kiečiai baimėje.

——o-----

Laikyti pinigus pančekoje 
arba skrynioj yra pavojingiau
sias daiktas. Saugiausia ir 
pelningiausias pinigų suvarto
jimas yra tai įvestinimas į val
džios bondsus.

Kaip protas, taip tr patyri
mas neleidžia mums' tifcitia,’ 
tadtautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atim
ti ; • •
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PARODA BUS PASEKMINGA.
So. Bostone, Mass. rengiamoji L. Vyčių 17 ir Moterų Są

jungos 13 kuopų Išdirbinių Paroda labai pasekminga.
Iš įvairių kolonijų gauta gausybės visokių gražumėlių.
Vietos ir tolimiausių apielįnkių lietuviai išanksto priva» 

lote pasiryžti aplankyti šaunią parodą.
Paaiškiname, jog
Pagoda atsidarys iškilmingu nepaprastu programų nedė- 

lioj balandžio 21 d. vakare. Tą vakarą daiktai dar nebus iš^ 
sttyti parodymui.

Balandžio 22 ir 23 dd. t. y. panedėlyje ir utaminke bus iš
statyti parodyihui.

Balandžio 24 d., seredoj ir-gi daiktai nebus išstatyti, o bus 
salė išrengta plačiam programui.

Balandžio 25, 26 ir 27 dd. vėl salė bus ištaisyta parodai, 
SPECIALIAI SVEČIAMS.

Dėl patogumo svečiams iš kitų kolonijų subata balandžio 
27 d. skiriama specialiai svečiams-kaimynams. Tą dieną vis
kas bus pritaikinta prie atsilankysiančių iš kitų kolonijų.

Nedėlioj balandžio 28 d. baigimo programas.
Dar kartą primename, jog kaip programas, taip ir paro

da bus nepaprasto gražumo.
t
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True translation filed vvlth the post- 
master at Boston, Mass. on April 15, 
1918, as requlred by the act of October 
6, 1917.

IŠ PADANGIŲ UŽPUO
LIMAI.

Paryžius, bal. 13. — Vakar 
vakare buvo užpuolę Paryžių 
Jų mestos bombos užmušė 24, 
sužeidė 62. Taip oficialiai pa
skelbta.

Didžiuma bombų krito ant 
vienos vietos ir užgavo namus. 
Iš to matyti, jog užpuolikai 
turėjo keblumo po nauja gyni
mosi tvarka ir bombas metė 
labai greitai.

Buvo ramus ir tamsus va
karas, labai patogus- užpuoli
mui iš padangių. Buvo tiki
masi užpuolimo. Teatruose 
buvo pačiame viduryje vaidi
nimų, kuomet sutrimitavo a- 
pię pavojų ir kuomet apsigyni- 

•mo armotos ėmė trenkti į už
puolikus.

Iš teatrų publika ūžtelėjo 
lauk į rūsius ir kitokias saugu
mų vietas, išanksto prireng
tas.

ROKtfOiTA ŽŪVUSH).

Washington, bal. 14. — Lai
vyno departamentas paskelbė, 
jog Suv. Valstijų laivyno ang
linis laivas Cyclops nepasirodo 
nuo kovo 4 ir jam reikėjo at
plaukti Atlantico uostan prieš 
kovo 13. Šitasai paskelbimas 
patvirtina tą, kad koks nors 
Vokietijos laivas arba subma- 
rinas veikė pereitame mėnesy
je kur nors tarp Kubos ir Bra
zilijos pakraščio.

Viltis surasti Cyclops ir jo 
293 žmones jau prarasta. Ant 
laivo buvo 15 ofieierių ir 221 
jūreivis ir 57 pasažieriąi. Kad 
laivyno departamentas rokuo- 
ja laivą žuvusiu aišku iš to, 
kad šiandie po pietų paskelbė 
vardus tų, kurie buvo ant lai
vo, pranešė apie tai laiškais 
giminėms.

UŽPUOLĖ ANGLIJĄ.

London, bal. 13. — Vakar 
vakare užpuolė ant Anglijos 
vokiečių lakūnai. Nugalabin
ta 5 žmonės ir 15 sužeista. 
Taip oficialiai paskelbta.

----- o - ■

PRAŠALINO STOVYLĄ.

Washingtone prieš War Co- 
llege Building prie Postomae 
upės buvo būvo didžiulė bron
zinė Prūsijos Fredriko Didžio
jo stovyla. Ją buvo Amerikai 
dovanojęs kaizeris laike Roo- 
sevelto prezidentavimo.

Dabar valdžia buvo kriti
kuojama už laikymą tos stovy- 
los. Todėl valdžia nutarė pra
šalinti ir tą padarė.

ESTONIJA NEPRIGUL- 
MINGA.

Iš Amsterdamo atėjo žinia 
skelbianti, jog Estonijos Ta
ryba, susirinkusi Revelyje nu
tarusi prašyti Vokietijos pri
pažinti jos neprigulmybę. Sa
ko, jog Taryba išreiškusi, jog 
Estonija norinti turėti artimus^ 
politiškus ir ekonomiškus są
ryšius su Vokietija.

‘s

AMERIKOS MISIJA 
ANGLIJOJ.

Į Angliją laimingai atvyko 
Amerikos misija. Joj yra ats
tovai darbininkų, laikraštinin
kų, bankininkų ir tt.

NELEIS LAIŠKŲ Į RUSIJĄ.
Anglijos krasos viršininkas 

paskelbė, jog į Rusiją ir į Ru
muniją jokių laiški) ir money 
orderių nepriims ir nesiųs. Į 
Finlandiją galima viską siųs
ti.

PRAŠO BALSO.
Besarabijos Taryba nutarė 

dėtis prie Rumunijos. Bet U-. 
krainos Rada apreiškė, jog 
Besarabijoj gyvena daug uk
rainiečių ir todėl prašo balso 
Besarabijos likimo klausime.

------ o------
Suv. Valstijų valdžia tur

tingiausia. Nereikia bugštytis 
jai skolinti pinigus.

----- o------ ■ • f
ŽINOTINA 

RUMFORD, ME. LIETUVIAMS. 
Letuviams misijos prasidės vie

tinių airių bažnyčioje 18-tos die- . 
uos April-Balandžio 7-tą vai. va
kare ir užsibaigs 18-tą d. vakare. 

Tai-gi nepraleiskite progos ap
rūpinti savo dvasiškus reikalus ir 
išklausyti rimtus pamokinimus, 
nes tai turite retai progos daryti 
ir girdėti.

KUN. A. F. DAUGIS.

:'l

1
t.

-a

t Parduokite man Rusiškus Pinigus
| -----
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Užmokėsiu pagal augščiausi dienos kursų
Jeigu laikysite pas savę, už juos ir cento negausi!

Kreipkitės ypatiškai - laiškų neatsakinėsiu.

BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS
111 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. J T
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APSISPRENDIMAS.

. Apie tautų apsisprendimo 
teisę visi yra girdėję. Apsis
prendimo teisę yra iškėlus Ru
sijos revoliucija. Tūli sako, 
jog šitas lozungas ir taip-gi 
antras Rusijos revoliucijonie- 
rių lozungas: taika be aneksijų 
ir be kontribucijų esą vokiečių 

' įbrukti. Kaip ten nebūtų, bet 
tie lozungai labai išgarsinti. 
Ne visi, vienok vienodai su
pranta tuos lozungus. Ypač 
nėra vienodos nuomonės apie 
apsisprendimų.

Mums rodos, jog suteikti 
tautai apsisprendimo teisę rei
škia tų, kad jai būtų leista taip 
išrišti savo likimų, kaip ji no
ri — arba likti nepriklausoma 
arba dėtis kaip nors su kokia 
kita tauta; jei ji nutaria at
siskirti, tai jai turi būti leis
ta išsidirbti tokių valdžios for
mų, kokios ji nori, be įsikiši
mo kiti) tautų..

Rodos tų turėtų reikšti ap
sisprendimas.

Pasirodo, jog tie, kurie la
biausia įsikandę apsisprendi
mų visai kitaip jį supranta. 
Bolševikams apsisprendimas 
nereiškia atsiskyrimų.

“Lietuvių Balse” randame 
pasikalbėjimų bolševiko Kap
suko su p. Martynu Yču.

Štai dalis to pasikalbėjimo. 
Yčas klausia:

— Aš norėčiau žinoti kokios 
Lietuvos reikalais jūs rūpina
tės ir ar kovosite už nepriklau
somų Lietuvą?

— Mes pripažįstame apsi
sprendimo teisę kiekvienai 
tautai, bet tas nereiškia dar 
neprikdlausomybės ir todėl 
mes tuo vaduodamies nekovo
jame už Lietuvos nepriklauso
mybę. Mes vaduojamos tautų 
ir Lietuvos proletariato reika
lais. Kadangi nepriklausomo
je Lietuvoje tie reikalai gali 
nukentėti, tad mes atmetame 
nepriklausomybę ir prieš šių 
idėjų kovosime. Lietuva lai
mėtų tik tada, jei įvyktų vi
sam pasauly tokia pat kaip 
Rusuose proletarų revoliucija. 
Ir šis mūsų vyriausia tikslas.

— Na o jeigu kitose šalyse 
tokios revoliucijos nevyktų, ar 
išsilaikytų tokia tvarka čia 
Rusuos?

— Tai visai negalimas daik
tas. Rusų revoliucijos ir pro
letariato laimėjimai galimi tik
tai visam pasauliui revoliucijų 
padarius. Dabar skelbiamoji 
Lietuvos nepriklausomybė yra 
tiktai įrankis vokiečių impe
rialistams.

— O jeigu vokiečių imperia
listai išnyktų, kaip kadi jūs 
skelbiate, tad juk laimėtume 
nepriklausomų Lietuvų?

— Mes rūpinamės, kad visi 
imperalistai išnyktų — tai šis 
mūši) vyriausias siekimas, bet 
ne Lietuvos nepriklausomybė.

— Jeigu, jūsų manymu, Lie
tuva neturi būti savarankė 
valstybė, tai prie ko ji turi 
prišlvti. Juk yra trys galimy
bės: būti susijungusiais su 
Vokiečiais, Švedais ir visa ei
le kitų Pabaltmario tautų ir 
pasilikti prie Rusų. Kurių iš 
šių trijų pasirinktute ?

— Mes vaduojamės darbi
ninkų luomo reikalais ir dėlto 
žiūrime, kur tie darbininku 
reikalai gali būti geriau ap
rūpinami; Mums rodosi, kad 
Rusuose, darbininkų ir var
gingųjų valstiečių respubliko
je, gali jie būti daug geriau 
aprūpinti, negu Kaizerio Vo
kiečiuose, kur ikšiol viešpa
tauja finansinis kapitalas.

— Kaip Tamsta įsivaizdini 
Lietuvą?

— Mes stovėsime už plačių 
Lietuvos autonomijų.

— O kaip Tamsta sau įsi
vaizdini po šios revoliucijos 
Rusus? Ar jie turi pasilikti 
toki dideli ir viskų valdyti ri
kiuoti iš Centro, iš Petrapi
lio, ar jie turi būti decentra
lizuoti?

— Sunku iš anksto numaty
ti ar bus Rusai tokie, kaip da
bar, bet jei jie suskiltų į ma
žas sudėtines dalis, iš kurių 
susidarytų viena respublika — 
tai toks suskilimas būtų, mano 
nuomone, žingsnis atgal.

— Kaip Tamsta žiūrėtum, 
jei Lietuva panorėtų susijung
ti, kaip lygi savarankė valsty
bė, su švedais, danais, norve
gais ir suomiais?

— Tai galėtų būti tiktai re
zultate švedų ir kitų imperalis- 
tų laimėjimo kovoje su kaimy
nų imperalistais.

nori Lietuvą perskelti į dvi 
dali. Jiems reikalinga nuo riu- 
ąų apši^nG 5r 1 bĮogiapri^
me atąiMime uori išvesti sti- 
provių sieną nuo Gardino pro 
Alytų, Kaupą ligi Rygos, y. 

—Mes kovojame prieš anek
sijas,prieš įv^ciiią.iĄįpferidis- 
tų nuinanympį iaL^i> prieš 
panašiųs^aldymus.

■— Jėigu./ sakysime, įvyktų 
rąvoliipHįįA AhfMįMųįjgę jį*' 
ir tub$ęįjnbi^tufergeęiau įrie 
Rusų pasilikti!

Męs vaduojamas konkre- 
*irį įbbhffijni 

priešingi iš‘ principo nepri
klausomybei, kiekvienu kartu 
žiūrėsime, ar naudiifga ta ne
priklausomybė darbininkų rei
kalams ir tautų proletariato 
revoliucijos plitimui. Jeigu gi 
Rusuose revoliucija būtų nu
slopinta, o Vokiečiuose iškiltų 
revoliucija, tada stengsimės 
Lietuvą įtraukti į tą revoliuci
jos verpetą.

— Ką jūs manote apie susi
dariusią iš 5-kių partijų Vy
riausiąją Lietuvių Tarybą. Ru
sijoj?

— Su ja, kaip su buržuazi
ne įstaiga, skelbiančia Tautos 
vienybę ir luomų santaiką ir 
einančią ne revoliucijos, tik 
taikstymosi ir diplomatų ke
liais, mes negalim turėti jokių 
reikalų.
* Šioje vietoje pertraukė mus 
ir mes turėjome baigti savo į- 
domų pasikalbėjimą.

ptotMio Kokios rūšies ne- 
“pį^pįinybę J&jnrięriūk taeju 
mintyje taip apie
Lietuvą.

‘ ‘ Būtent, “Lietuviai negaus 
neprįgulmybės bę išlygų arba 
be prekes,, Lietuva turi įstb? 
ty ypkiėtijoB^bnfbda^ūiJą ir 
tiktada gali valdy tispati savę 
įr, Žinoma, taig. patapus turi 
proporcijonuliai pasiimti dalį 
yoHetšoS ^rės škojų.' 
jm kad malonumas .ybkietijos 
prie Lietuvos, tai yra malonu
mas vilko prie nekalto avinė
lio?
^draugiški.ryšiai,*? apsisprem 
dimas? tai tiktai seilių burbu
lai tekantieji iš alkanos bur
nos vokiško vilko iššauktų a- 
petitų, žiūrint į tą avinėlį.

Tą faktą toliau paaiškino 
Vokietijos pasiūlymas Lietu
vos kunigaikščio karūnos, sos
to Lietuvoje kokiam tai kuni
gaikščiui Uraeh, “priėmimas 
kurios” rašo Associated Press, 
“mažai abejojamas.” Kas gi 
daro tą pasiūlijimą? Many
site gal, kad Lietuva pati, apie 
kurios apsisprendimą taip pla
čiai kalba Vokietijos Kancle
ris; Bet ne. Vokietija tą 
daro, ir tuomi parodo platumą 
Vokiškos kultūros su pagelba 
kurios jie klausimus lengvai 
išryša, būtent duoti Lietuvai 
apsisprendimo teises, bet jo
sios likimą spręsti pasilaiky
ti sau.

Ąssociatedt Press per sąyo 
sindykatą, patalpino rezoliuęi- 
įį plotojo, kųiį išnešu. /Amen 
rįkos Lietuvių Taryba, per ąa- 
vo informacijosBiurą Y^nsh- 
Jlinį&h’e; ftotęątas ‘ išreikšk 

VpldeMį' ir Rusijos 
Jtolšąyįįų ’ įa^ikešinin^; tfe 
grobti Liętuyą pažymėdami, 

. ibįiočne«

■jausmą^ 'kiekyieiid Oęįp 
vio?’

Waterbury American tilpo 
vą$pai£a'.Wbini4tį iarį-įcjsi 
rezoliucija, kurią ji išnešė 
prieš ^Klerikalus” suprask 
katalikus, neva norinčius pri
jungti Lietuvą prie Vokietijos. 
Visas turinys rezoliucijos tai 
yra tik šmeižtas ir įtarįavimas 
katalikų veikėjų ir visuome
nės. Rezoliuciją patalpino par 
žymėtas laikraštis turbūt už
pirktoje vietoje, nes'neį vienas 
kitas laikraštis apie ją visai 
neprisiminė. Šį šmeižtą rezo
liuciją “AVorkers Council” pa
talpino pagal “orderio Grigai
čio,” kuris savo “Naujieno
se” net užkimęs rėkia kad 
“Darbininkų Taryba” yra de- 
nuncijuojama. Šiuom p. Gri
gaitis patvirtina kad jis kitus 
sprendžia tik pagal savęs.

K. Sčesnulevičius, 
L. I. B. Sekr.

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

AMERIKOS SPAUDA APIE 
LIETUVĄ.

Amerikos laikraščiuose šian
die skamba paleista Vokietijos 
sensacija, kad ji pripažįsta 
Lietuvą neprigulming^, su 
daugtaškiu, po kuriuo seka il
gi paaiškinimai, kaip Vokieti
ja kitų tautų neprigulmybę su
pranta, būtent: “Sutartis tu
ri būti padaryta įsteigimui 
konfederacijos su vokiečių im
perija. Vokietijos imperato
riška valdžia daleidžia kad 
sutartis bus ant naudos Vokie
tijai taip-pat kaip ir Lietuvai 
ir kad Lietuva paims ant sa
vęs dalį Vokietijos karės naš
tos, užtai kad Vokietija daro 
pastangas paliuosuoti Lietuvą.

Kaip pasaulis žiūri į tokias 
pastangas Vokietijos “paliuo
suoti” Lietuvą štai ką rašo 
Philadelpliia Inąuirer:
. “Kanclierius Hertlingas aiš

kindamas išlygas taikos sutar
ties su Rusija Reichstage pa
žymėjo malonumą, su kurio 
Vokietija turi atsižvelgti į Lie
tuvius. Kad Lietuviai neturi 
būti pavergtais, prispaustais, 
pasinaudojant jųjų silpnu pa
dėjimu. O ne! jiems duoti 
pilną apsisprendimo teisę, bet 
jeigu jie nprėtu surišti savo 
likimą su Vokietija jiems ne
turi būti tas uždrausta. Taip
gi jeigu jųjų pasirinkimas bū
ti} įsteigti neprigulmingą val
stiją, lai ir tas jiems bus leista, 
čia jau tai Kanclerius išreiškia 
begalinę viltį, kadi Lietuviai 
užlaikys draugiškiausius sąti- 
kius su Vokietijos “Kultūra.” 
Pranešimas Amerikos Minis; 

Yra žinių, kadi vokiečiai tierio Morris iš Stockholmo

• v
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Darbininkų klausimas 
Amerikoje

DARBININKŲ ORGA
NIZACIJOS.

Pastaraisiais laikais žmoni
ja pradėjo suprasti geriaus or
ganizacijų svarbą. Nebėreikalo 
tat daugelis visokios spalvos 
organizacijų priviso. Kiekvie
na iš jų turi sau ypatingą svar
bą, užduotį. Apleisime visas 
kitas organizacijas, apsistosi
me tik apie darbininkų organi
zacijas.

Kitataučių tarpe darbinin
kų draugijos jau senai gyvuo
ja. Jos nūnai pasiekusios ga
na augštą tobulybės laipsnį. 
Ne viena iš jų vartoja didelius 
turtus. Bet mūsų tarpe pana
šios organizacijos bei draugi
jos dar jaunutės. Kaip čia se

mi pradėjom tverti tikras dar- 
)ininkų draugijas. Pašelpinės 
Iraugijos mūsų tarpe, tiesa, se
mi gyvuoja. Jos didelių nau
dą nešė ir neša darbininkams. 
Jose priguli vien darbininkai; 
bet jos nesi vadina darbininkų 
organizacijomis.

Laisvamanėliai-cicilikėliai, 
dažnai mėgsta girtis, kad jie 
rūpinasi darbininkų likimu. 
Jie nori imti pirmenybę ir dar
bininkų organizacijų klausime. 
Tiesa, jie tuomi skydu prisi
dengę vilioja darbininkus į sa
vo draugijas. Jie savo L. S. S. 
vadina darbininkų organizaci- 
:a, ale ar ji yra tokia, tai ki- 
as klausimas. Jiems juk la

biau rūpi politikiniai, o ne dar

bininkų klausimai. Juk tai y- 
ra faktas, parodo jų prasižen
gimai prieš civilę valdžią. Už 
ką-gi jų vadai p. Stilsonas ir k. 
buvo pašaukti ir patubdyti šal- 
tojon, jei ne už politiškus pra
sikaltimus. Arčiau dirstelėjus 
į LSS., tuojau paaiškėja, kad 
jai darbininkų klausimai tėra 
tik antriniai.

Viršminėtiems vadams ir jų 
organizacijai mes, ir katalikai, 
davėmės save vadžioti Jie 
mums žadėjo tikrą “žemišką 
rojų.” Jie šaukė ir šaukia, 
kad tik jie išgelbės darbinin
kus. -Jie iškovos darbinin
kams geresnius darbus, dides
nes “pėdės” ir tt... Bet vel
tui jų viliojimai, jų šauksmai. 
Patyrę tą viską, vos keli me
tai atgal mes pradėjom tverti 
katalikišką darbininkų organi
zaciją. Mums kelią parodė Vo
kietijos katalikai, o ypač vys
kupas von Ketteler’is. Tuom 
taku eidami, bei sekdami 
Kristaus gėdomis, ir susitve
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■ Camp Logan, Texas lietuviai kareiviai su apsigynimo nuo 
gazo maskomis. Trečias iš ka irės Tadas F. Bichusas.

Amerikos Liet, visuotino
SEIMO PROTOKOLAS

Su visomis rezoliucijomis, delegatų ir draugijų var
dais ; Seimo ir j$i vadų paveikslais ir visomis smulkmeno
mis

Spausdinama Knygoje.
Speeijaliai gero popiero ir brangiais viršeliais.

Kaina vienos 75c., 3 už $2.00; 5 už $3.25, o 10 už $6.00

Pelnas aukaujamas Lietuvai laisvę išgauti.

Kiekvienas delegatas ir praktiškas lietuvis privalėtų 
tą knygą įsigyti. Užmokesnis mažiau $1.00 galima siųs
ti krasos ženkleliais.
Siųskite užsakymus Seimo Rengėjų Komisijos Iždininkui:

P. MULEVIČIUS,

Station W, Box 58, Brooklyn, N. Y.

rėme mes darbininkai tikrą 
darbininkų draugiją po globa 
Šv. Juozapo. Ši draugija bei 
organizacija tai yra tikrai dar
bininkiška. Ji užvis labiaus 
rūpinasi darbininkų reikalais. 
Politika ji neužsiima. Ji ne
žada darbininkams ‘1 žemiško 
rojaus.” Mes katalikai gerai 
suprantame, kad “žemė nebus 
mums rojumi niekados, " nes 
žmonės yra tėvynes kitos.” 
Šios organizacijos, kaip ir ki
tų katalikiškų draugijų, uždiuo- 
čia yra vesti žmones prie siisi- 
pratimo, prie apšvietos tikru 
nurodytu keliu, o ne kokiu ten 
Marksų, Bebelių bei kitų išdės
tytais šunt-akiais. Kad tą žmo
nės aiškiai suprato ir supran
ta parodo Į trumpą laiką susi
daręs dido’is skaitlius narių 
prie LDS.

Laisvamaneliai senai jau 
krikauja “Visų šalių darbinin-

[įį
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Visus mus vienija šv. Bažny
čia. Visi esame vienu Kristu
je. Deja ue visi tuomi esame 
persiėmė. Todėl iJant geriau 
tą supra«tumėm, tveriamės į 
mažesniam draugijas. Tos drau
gijos mums reikalingos. Pra
džioje, kuomet Bažnyčia netu
rėjo tiek reikalų, ii galėjo ap
rūpinti vi<ma žmonių reikalus. 
Bet prapliS-.Jai po visą pasau- 
lę, kaip nūnai kad yra, sun
ku arba suvis negalima įvai
riais klausimais užsiimti, o y- 
pač toaiais kaip darbininkų.

Iš daugelio žvilgsnių, dar
bininkams reikalinga specijalė 
organizacija i. e. tokia kaip.L. 
D. S. Organizacija palaiko iri 
tobulina moralį, dvasinį... dar
bininko gyvenimą, ir ji pade
da iškbvoii geresnes darbo są
lygas, didesnius užmokesnius 
ir tt. Katalikiškus darbininkų
organizacijos nuolat ‘stojo ir 
stos už t'los principus. Mūsų 
LDS. nors palyginus su kito
mis bei svetimtaučių organiza*

TAUTOS FONDO APLINKRAŠTIS.
* Baiaųdis, 1918. t }

Skaudi mfisų tautos dalelė, bet neverta mums <įęl jos 1^ 
WYnU^įnC Juk buvo kadaisia ląbaį'įyte, tųrwM 

Dabar jų nebėra.
gipto, Graikijos ir Romos v^styl^lįOsfei 
seniai jau apdengė sieroj!

nųbi»ukė tas tautas įuo
^ųfi^jįąs pavertė dėlto, kad jbsiiu^įSd^^o^avb ŠutirįAojo 
didŽĮausmtpŽventenybes — šven^^S^gtatynius. .k 4 ’

Lengva mums paklysti, bdt'sunitu vaikščioti išminties ir 
dorybės takais. Gana tik užmiršti Tėvynės vargus, negelbėti 
jos mįp pražūties ir vergijos^ o didysis Viešpaties prisakypiįs 
jau bus po kojų pamintas.

Siaudus liMmaS tos tautos, kuri nepildo sąvo tautinių 
tųpmį;pęrž^gift fefttųJr mjfatamV' 

lėsi sąvo artimą kaipo patsai savę.n Tokiai tautai netolimas 
net mirties defcretae.

Dievo prisakymas “Mylėsi savo artimą kaipo patsai save” 
talpina savyje ir šį prisakymą: “Lietuvy, mylėsi savo vien
tautį lietuvį, o visi lietuviai mylėsite savo Tėvynę, šventąją 
Lietuvą.” Prasižengimas prieš šį pastarąjį prisakymą — mū
sų mirtis, o jo pildymas — mūsų gyvybė ir palaima. Tad ir 
svarbu mums lietuviams protingai mylėti savo Tėvynę ir jos 
laisvę.

Gal dar niekad Lietuva taip nereikalavo mūsų ištikimybės 
ir prisirišimo, kaip dabar reikalauja. Ir daug jau kartų mes 
važiavome, į įvairius seimus, kad pasitarti apie mūsų tauti-. 
nes priedermes: kaip Lietuvą gelbėti ir iš vergijos liuosuoti. 
Tokiam didžiam darbui reikia tvirtos organizacijos. Ir orga- 
nizavomės. Jau 1914 m. (rugsėjo 21-22) Amerikos Lietuvių- 
Politiškas Seimas Chicagoje įsteigė Tautos Fondą, kuris iš- 
lengvo, bet nuolat augo ir stiprėjo; Lietuvai gelbėti ir lįuo- 
suoti surinko apie $130.000.00, per tris ir pusę metų rėmė di
džiuosius tautos reikalus: gyvybę ir laisvę. Tautos Fondą 
užgyrė ir Am. Liet. Visuotinasis Seimas.NeAv Yorke (kovo 13 
ir 14), o 600 katalikų delegatų posėdyje kovo 14 d. nuodugniai 
apsvarstė Tautos Fondo nuveiktus darbus ir išreiškė jam (T. 
F.) didelę užuojautą ir pažadėjo tvirtą paramą.

Dabar reikia, kad prakilnesnieji tautos darbininkai eitų į 
minias žmonių, skleistų ten tautinės ištvermės idealus ir už
degtu pasišventimo ugnį.

Dabar Tautos Fondas turi 107 skyrius, o galėtų turėti 
daug daugiau, jei visų kolionijų lietuviai suskubtų naujus 
skyrius steigti.

1) Tad reikia daug naujų skyrių. Skyrius gi nesunku
įsteigti. Reikia nors 5 žmonių, kurie įmokėtų Tautos FondaU 
nors po $1.00 ir savo valdybos adresus priduotų T. F. sekreto
riui (456 Grand St., Brooklyn, N. Y.). Pas sekretorių reikia 
reikalauti T. F. konstitucijų, mėnesinėms duoklėms blankų ir 
tt. ’

2) Skyriams reikia daugiau narių, mokančių mėnesines 
duokles. Dabar iš arti vienuolikos tūkstančių narių, kasmet 
Tautos Fondan duodančių ne mažiau, kaip $1.00, vos apie 
3,000 moka mėnesines duokles po 25c. ir daugiau. O tokias 
duokles kiekvienam lietuviui pridera mokėti.

3) Ir vasarą reikia rankų nenuleisti ir rengti Tautos Fon
dui t. v. “Lietuviškas Dienas,” išvažiavimus. Pernai per to
kias “Lietuviškas Dienas” Wilkes Barre apielinkės lietuviai 
pelnė Tautos Fondui virš $1.700.00, o Mahanojaus lietuviai^ — 
$900.00. Ir kitų kolionijų lietuviai privalo tokį patrijotišką 
darbą vasaros metu varyti.

Greitu laiku Tautos Fondas inves keliatą pagerinimų au
koms rinkti! markes mėnesinėms duoklėms, kišenines dėžu
tes ir tt.

Svarbiausia, kad visi Amerikos lietuviai intemptų savo 
pajėgas Tėvynės darban. Juk dabar Lietuva bjaurioje teutonų 
vergijoje, priešais apsupta iš visų pusių, laukia mūsų pagel- 
bos. Todėl nelaikąs išsikalbinėti ir atsisakinėti. Vieni rinki
me, o kiti renkantiems duokime aukas. Tik pasišvęsdami ir 
turto nesigailėdami parodysime, jog suprantame savo prieder
mes ir šventai jas pildome.

Todėl rinkime ir aukokime Tautos Fondan, o mūsų au
kos gaivins Lietuvos jėgas ir praskins jai liuosybės kelią.

Kazys Pakštas, T. F. Sekr.
456 Grand St., Brooklyn, N. Y.

T. F. SEKRET. TRUMPA ATSKAITA UŽ KOVĄ, 1918.
Plati mėnesinė atskaita iš Tautos Fondo inplaulcų telpa 

tiktai dienraštyje “Drauge.” Čia paduodame tik trumputę 
atskaitą.

Iki balandžio 1 d., 1918, Tautos Fondan inplaukė $127.- 
649.45, o išleista $104.090.96, tad lieka $23.558.49.

Balandžio 1 d., 1918 m., visuose keturiuose Tautos Fondo 
skyriuose po tiek buvo pinigų:

Šelpimo fonde . . .................................  . . .$1.753.09
Laisvės fonde....................................................$12.626.96
Lėšų fonde................................... $865.39
Geležiniame kapitale..........................................$8.313.05

Kazys Pakštas, T. F. Sekr.

*

cijomis dar tėra maža, bet dva
sia jau stipri. Ji geriau už vi
sus kitus gal apginti darbinin
kų tiesas. Iš to išeina jog dar
bininkai norinti eiti tikru ke
liu prie iškovojimo savo tei
sių, privalo rištis į geras or
ganizacijas. Susijungę į vieną 
didelį kūną — draugiją, — bus 
galingi, nes vienybėje tik tė
ra galybė. Be vienybės nors 
ir didžiausios spėkos būtų ne
turėjo ir neturės galybės. Jei 
darbdaviai organizuojasi, i- 
dant geriau palaikyti ir tobu
linti savo pramonę, taip ir dar
bininkai privalo rištis į drau
gijas, kad geriaus ir pasek- 
mingiaus kovoti prieš skriau
dėjus darbdavius, blogas dar
bo aplinkybes.

f. j. j:

kai vienykimės,” ale ar jie vie
nijasi? Toli gražu į be.. Mes 
katalikai chame . susivieniję.

‘ 4? ?

TAUPYK PINIGUS PIRK- 
DAMAS WAR SAVING 
STAMPS. JŲ GALIMA
GAUTI “DARBININKE” IR 
KITUR.
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IGNOTAS HAMBRASAS, 

LDS. 13 kuopos iš Philadelp- 
hia, Pa. narys. Tarnauja Suv. 
Valstijų armijoj Camp Meade, 
Md.

.............. .........................................................................................

Dabartinė paskola bus vai- 
džiosišmokėta po 10 metų.

e

l’



4

<

f

P

I
i

i

T

r

/

’ .4 i 
t f- >. ■

Čia jau Šiaųdįnis rapyko ne juokais^
— Rbjauš* skystimėlio! Kur jis T Kuomęt visamano b

•_ 
i *

1
' «•<>•««<».«•■!

Kas
i

C:
r

y-

Gabiom proga, pelnyti.
Liberty Loąįa CpnHnįttec 

ThirdFederąl Reeerve; District 
Lithuapian DĮiiriop tjiręjo sn^ 
sirinkiiną, 9 d. balandžio baž
nytinėj.salėj antį IVhąrtpn str. 
dėl pasitarimo kokiu būdu ga- 
lima puikiausia atlikti tą dar- 
bąj . kuris yra paskirtas nuo 
•valdžios kas-link pirkimo Li- 
berty Bondsų. Buvo šauktos 
visos dr-jos kokios tiktai ran
dasi mieste Philadelphijoj. Nu
tarta surengti didelis maršavi- 
mas. Sutiko visos dr-jos pri
sidėti ir turėti puikų beną. 
Taip-gi yra kviečiami be skir
tumo visi lietuviai prie to dar
bo. Išrinkta šešios pirminin
kės, kurios su pasišventimu 
apsiėmė darbuotis, dėl vaik
ščiojimo po stubas. Katra 
daugiausiai bus pasidarbavusi

• tame iš tų šešių, tai bus dova
na duota šilkinė amerikoniška 
vėliava. Minėtą dovaną pri
žadėjo klebonas kun. J. J. Kau- 
lakis ir grab. A. Uzumeckis. 
Toliaus, tos šešios pirmininkės 
pasirinks sau po keletą mer
gaičių kurios galėtų vaikščio- 
damos 'po stubas užrašinėti 
vardus tų, kurie pirko Liber
ty bonds. • Tai-gi toms tai ir 
.geriausia proga pelnyti, nes iš 
susirinkusių žmonių pasižadėjo 
duoti geras dovanas," toms ku
rios daugiausia turės užrašinė
ti) vardų. Pasižadėjo penkios 
ypatos duoti sekančias dova
nas:

1) Jonas Bravinckas $2Į auk
sinį, 2) Juozapas Poška $2Ą 
auksinį, 3) Ignacas Alekna 
$5.00 auksinį, 4) p-nas Ivanau
skas $5.00 auksin. 5) Čia mer
ginos subruzdo, kaip pasakė 
Kazimieras Plungis, kad au
kausiąs tai, kuri daugiau tu
rės užrašinėjus siūtą $30.00 pa
darytą ant orderio. Tai-gi mer
ginos ir taip-gi vaikinai ne- 
žiopsokit, jeigu norite gauti 
tokias puikias dovanas.

Toliaus'kaslink apvaikščio- 
jimo bus Tautiškoj Salėj susi
rinkimas. Tai-gi visi, kurie no
rite dalyvauti toje parodoje, 
malonėkite pribūti nevėliau, 
kaip 1 vai/po pietų 21 d. ba
landžio į Tautišką Salę po No. 
927—9 Moyamensyng avė. 

' Kviečiami visi lietuviai daly
vauti parodoj. Turime pasiro
dyti kad ir lietuviai atjaučia 
tą reikalą. Nežiūrėk, brolau, 
jeigu koks “bolševikas” atsi-

• rastų agituojantis prieš paro
dą. Mes visi privalome paro
doje dalyvaut kam tik laikas 
pavelija.

Rengėjai.

LAWRENCE, MASS. : 

; Mickaus jiesaležnai bažnyčiai

<us, .patą nezaležnos 
g^ziėtos redaktorius yra išsL 
taręs, kad nezaležninkų “vie- 
ros” nebūtų, jei kolonijose 
kur žmonės hera susipratę ne- 
būtų įvykę7 nesutikimų tarpe 
parapijonų ir kunigų. Jis tur
būt netyčia teisybę pasakė, nes 
kas link šio miestelio, tai pilna 
teisybe. Štai ant jų nelaimės 
į Šv. Pranciškaus parapijos 
klebonus paskirtas kun. P. A. 
Virmauskis. Jis pamatęs tiek 
daug žmonių suklaidintų tuo
jau stvėrėsi darbo. Jis pama
tė, kad daugiausia žmones 
klysta ne iš blogos valios, bet 
iš nesupratimo, Tai-gi jis pra
dėjo rengti eiles prakalbų, 
konfeerencijų. Skleidžia gerą 
spaudą, platina laikraščius ir 
mokina žmones. Parsikvietė 
gabesniuosius pamokslininkus, 
kalbėtojus ir studentus. Mo
kino suaugusius. Mokino vai
kus. Įsteigė vasarinę mokyk
lą. Parsikvietė gabų vargoni- 
niinką p. Antaną Grigoraitį. 
Tą sunkų darbą kun. Virmau
skis varo jau suvirš metai lai
ko, ir štai jau vaisiai maty- 
ties. Žmonės pradeda susi
prasti. Pameta savo blogus pa
pratimus, taipe kurių yra ir 
nezaležninkystė. Blaivybė pra
deda žydėti. Žmonės pradeda 
susiprasti ir veikti vis labiau 
ant visuomenės dirvos. Tuotar- 
pu Mickui, Jankauskui ir Nor
kui pasidarė tikra bėda. Žmo
nės pamatę, kokie jie per 
paukščiai juos pradėjo apleis
ti. Ant galo nabagai ant to 
priėjo kad net pragyventi ne
beturi iš kur. Tai jie stvėrė
si naujo sumanymo. Pradėjo 
savo “vyskupą” varyti uba
gauti. Tas tarbelę pasiėmęs 
slankioja po tas kolonijas, kur 
žmonės daugiausiai yra apleis
ti. Kur daugiau girtuoklių, 
kur daugiau bedievių ir tam- 
sūnėlių, ten tam “vyskupiš
kam ubagui” geriausiai pasi
seka. Bet ir iš to vieno nega
lėjo pragyventi, pradėjo mo
kinti bambizų kunigužio ama
tą jaunikaičius, kurie tokiu 
būdu nori išsisukti iš kariuo
menės.

WORCESTER, MASS.
L. Vyčių 26 kp. laikė mėne

sinį susirinkimą savo name 7 
d. balandžio. Pirmiausia tapo 
apkalbėti smulkmeniški daly
kai. Taip-gi tapo priimti ra
portai iš veikiančios komisijos. 
Po to prasidėjo raportai iš bu
vusių delegatų A. L. V. Seime 
New Yorke. Pirmiausia išda
vė raportą p. J. Aleksa. To
liau kalbėjo p-lė J. Balinaus- 
kaitė. Jos kalba džiugino vi
sus. Ragino būti tikrais pat
riotais. Dar raportavo kuo
pos pirm. P. Steponkus, bet. 
mažai laiko esant, 'atsiprašė.

Toliau buvo kalbėta apie 
prisirengimą prie apskričio su
važiavimo. Pagaliaus išrink
ta komisija įvairiems prisiren
gimams. Taip-gi reikia pažy
mėti, kad Worcesterio Vyčiai 
jau ir vietą turi, paėmė labai 
puikią šalį miesto.

V. M. Č.

ROSELAND, ILL. 
“Živile” scenoje.

Bal. 7 d. L, V. 8 kp. suren
gė gražų vakarą. Statyta isto
riškas veikalas “Živilė.” Ar
tistai savo užduotis atliko tin
kamai. Visų geriausiai vaidi
no p-lė O. Janušauskaite “Ži
vilės” rolėje.

Publikos buvo pilna svetai
nė ir kuopai pelno liks nema
nai.

Jonas Keras.

NEW YORK CITY.
LDS. 9 kp. balandžio 7 d. lai

kė mėnesinį susirinkimą., narių 
mažai atsilankė. Buvo svarsto
ma kaip pasekmingiau sustip
rinti kuopą ir sudaryti dides
nį skaitlių narių. Po svarsty
mo nutarta surengti prakalbas 
kad padidinti narių skaitlių ir 
išaiškinti publikai LDS svar
bą. Prisirašė 2 nauji nariai: 
J. Navikas ir A. Mircinonis. 
Dabar turime 11 narių. Iš
rinkta nauja valdyba: pirm, ir 
fin. raštininku — J. Gudiškis, 
vice-pirm. P. Zuikiute, prot. 
rašt. — A. Čialkis. 9 kp. buvo 
labai nusilpnėjusi, ačiū p. J. 
Gudiškiui kad palaikė kuopą 
ir neleido mirti. Ateityje tiki
mės sudaryti skaitlingą ir tvir
tą kuopą.. Dieve padėk laimin
gai!

Abelnaiapie lietuvius. 
\ Jau jnųą, senai čįa gyvena 
lietųvjąi. Dabar jų čia yrą a- 
pie 4.p00, šeimynų yra apie

: Tai Įąbąi Mfelf kųląžyja.
Pgrpųą jnažęsnes fcoloĮųjąa tu$ 
savo parapiją įr kunįgą ir ųų- 
¥eįkią«įiug kitoldų gerų .dar
bų ael lietuvystes ir Lietuvos.- 
Pas mus nieko panašaus nesi-* 
deda. To yra cįvi priežastys 
stoka / ‘ apšyięstų veikėjų ir 
lenkų jungas.

Apie 15 metų tam atgal lie
tuviai susidėjo su-lenkais, iš
vien sutvėrė parapiją įr bažny
čią pasistatė. Žiųoma lenkai 
nepašykštėjo prižadų Hetu- 
viams. 1 Galop lenkai liko pil
tu. gaspadoriai ir lietuviai nie
ko prie jos neturi. Teisybė 
bernauti ten .lietuviai gali kiek 
nori.

Apie devynis metus tam at
gal atsibeldė čia1 ųezaležnas 
Mickus. Veik keturis metus 
balamūtijo žmones. Jo buvu
sioj “bažnyčioj” dabar yra 
šluotų šapa.

Tūlą laiką Šv. Jono dr-ja čia 
gerai gyvavo. Turėjo į 200 
narių. Bet laike Mickaus lai
kų dr-ja pergyyeno audrą, po 
kurios neatsigavo. Mickiniai 
išbraukė tuos narius, kurie ne
sidėjo prie bambizo. Paskui 
konstitucija perdirbta taip, 
kad. visokie gali prie jos pri
gulėti. Dabar toji dr-ja turi 
keletą desėtkų narių.

Gedimino dr-ja iškarto gimė 
‘ ‘ tautiška, ’ ’ neturėjo pefgy- 
venti audros ir laikosi.

Yra pašalpinis klifabas. Jis 
užsiiminėdavo šinkavimu ir 
keletą kartų buvo įkliuvęs bė
don.

Buvo susitvėrus Birutės Mo
terų dr-ja. Toji pakriko.

Gavėnioj buvo prakalbos. 
Spvčiavo Jankauskas iš Law- 
rence, Mass. Kadangi jis y- 
ra cicilikiškas liberalas, tai a- 
pie naudą iš jo kalbėjimo ne
galima nei užsiminti. Rodos 
prikalbino sutverti TMD. kuo-

Čionykščiai lietuviai yra 
daugiausia vilniškiai. Jau iš 
.Lietuvos yra gavę “panskos” 
dvasios. Tai ir čia leidžia po- 
lokams ant savo sprando jodi
nėti. Tūlas laikas atgal po- 
landeriai sumanė vėl pasinau
doti iš nesusipratusių lietuvių. 
Sumanė naują lietuviškai-len- 
kišką parapiją. Žadėjo ir lie
tuvį kunigą. Bet tik beprotis 
gali tikėti lenko prižadams lie
tuviui. Vienu žodžiu lietuviai 
per savo nesusipratimą pastatė 
dvi bažnyčias savo tautystės 
biauriausiems neprieteliams.

Iki šiol čia lietuvių katali
kų judėjimas neprasidėjo. Ant 
tokio judėjimo žinoma palio
kai uždėtų savo leteną. Bet vis
gi reikia tikėtis, kad galų ga
le nors šioks toks tautiškai ka
talikiškas judėjimas turės pra
sidėti.

Aš atsišaukiu į visus vietos 
katalikus, kuriuose lietuvys
tė dar neužgeso. Sujuškime ir 
pradėkime vesti savuosius iš 
poland<erių nevalios. Sudary
kime būrelį susipratusių lietu
vių katalikų ir pagalvokime a- 
pie surengimą prakalbų, pra
mogų ir tt.

Jurgis G. Bolis.

A. Č—kis:

WATERBURY, CONN.
Persikyrė su šiuo pasauliu 

jaunas vaikinas Stasys Luko
ševičius 25 metų amžiaus, pa
likdamas savo draugus dide
liam nuliūdime. Prigulėjo prie 
šv Jurgio ir šv. Juozapo pašel
pimų dr-jų; buvo buvęs ir Vy
čių 7 kp. nariu.

Susirgo ketvergę, o subatos 
vakare jau mirė. Stasys Lu
koševičius prigulėjo prie LDS. 
5 kp. LDS. 5 kp. turėdama 
ekstra susirinkimą 7 d. balan
džio dėl prisirengimo prie me
tinės šventės nutarė tarpe na
rių padaryti kolekta ir užpirk
ti mišias už mirusį narį* Rinko 
Juozas Zujus it S. Danaitis. 
Surinkta $6.10. .;

.-‘■i < Graži Mergaite.

v •

WORCESTER, MASS.
LDŠ. 7 kp. laikė bertaininį 

susirinkimą 10 d. bal. Daug 
naujo svarstyta kas-link kuo
pos reikalų ir buvo pageidau
ta, kad nariai užsimokėtų mė
nesines prieš tris mėnesius nes 
laikraštis bus sustabdytas. Q 
kas-link mūsų kongreso jungi
mo su Federacija, tai kuopa 
laikosi, kad) būtų ten, kur sei
mas nutarė.

Meldžiu, kad) nariai lanky
tųsi geriau ant susirinkimų, o 
tokiu būdu bus galima geriau 
prie tvarkos ir geresnių pasek
mių prieiti.

Kp. Koresp.

FITCHBURG, MASS.
Kovo 28 di buvo teisti jau

nikis Vai. ir boba Vab. Juodų 
policijos buvo užklupti. Gavo 
po 6 mėnesių šaltojon. Bobos 
Vyras tuo tarpu Nexv Yorke 
laisvai gyveno. *

Eitchburgįetis.
»
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Buuroa Alkia.
Apie iį miestą turbūt fciekvieį 

nas lietuvis^ yrą girdėjęs.Tai 
Argentinos AoęUpOm, kuriame 
prezidentas gyvena ir didžiausia 
Miestas T&oK Bietiį. ĄmetikojM 
lio miesto centre lietuviai negy
vena, tiktai ųdįęętp pakTalčiucHsei 
kurių vardus irigi atskirai pami
nėsiu, su jų lietuviais gyvento- • r jais.

PUNTA-ALSINA. Šioj apielin- 
kėj nedaug yra lietuvių, kurie 
dirba geležies fabrikėlyj ir turi 
4-tą skyrių “Arg. Liet. Dr-jos S. 
1. n. . k.” čionykščiai lietuviai 
nesirūpina apšvieta, bet liuosą 
laiką praleidžia daugiausia “va- 
karilškoniis. ” Kiekvienas žinome, 
kad pasilinksminimas yra reika
lingas, ypač jaunimui, tik ne
panašiomis vakaruškomis ir ne 
taip tankiai, kaip Punta-alsinie- 
čiai daro ir praleidžia lig pasku
tiniam skatikui tomis “bailėmis,” 
kaip jie čia vadina. Jau nebe 
šiandien laikas mesti tas “bailes” 
ir griebtis prie apšvietos, tai yra 
mokintis lietuviškai rašyti, skai
tyti gerus laikraščius ir .knygas.

BARRACAS. — Barakų lie
tuviai su darbais išsimėtę po visą 
apielinkę ir gyveno neturtingai, 
kaip ir visi lietuviai Argentinoj.

Čia randasi centras “Arg. 
Liet. Dr-jos Sušelpimui Liet. Nu
kentėjusiu nuo Karės.” Šį or
ganizacija pusėtinai surinko au
kų ir pasiuntė į užimtąją Lietuvą 
(į Vilnių) ir dalį “Globai” (Pet
rograde). Randasi .taipgi Cen
tras Liet, socijalistų sąjungos. 
Nors šį “darbininkiška” sąjunga 
ir pirmiau ne kokia rolę lošė, bet 
pastaruoju laiku visai jos nebsi- 
girdi; pasakojama, kad turinti 
pustrečio “draugo” (nario). Dar 
gyvuoja ir saviselpinė dr-ja 
“Diegas.” “Diegui” susitvėrus 
jame šeimininkavo “pirmeiviai?*’ 
bet per neatleidžiama kovą, p. J. 
Padvalskio ir paskiau p. St. Drot- 
vino, “Diege” įgijo lygias tiesas 
ir katalikai. Tai dr-ja “Die
gas,” yra viena iš bepartyviškų 
dr-jų Argentinoj.
AVELLANEDA. — Šios miesto 
dalies lietuviai daugiausia dirba 
prie vilnų išdirbimo “Lavan- 
dera.” Čia randasi centras 
“Susivienijimo Lietuvių Argenti
noj.” Ši organizacija taipgi va
dinasi bepartyve ir nesigirdi joje 
griovėjų “senojo svieto,” bet tar
pe literatūros užima pirmą vietą 
“Laisvės” su jai panašiais. Ma
tomai šios organizacijos nariai 
dar nemoka atskirti pelus nuo 
grudų.

Už miesto Buenos Aires, kur 
kelias kainuoja gelžkelių 50cnt., 
yra mažas miestukas, vadinamas 
Taller Fierro-Carril Sud arba lie
tuviškai: Sandelis Gelžkelio Pie
tų. Čia gyvena keletas' lietuviš
kų šeimynų. Dirba prie statymo 
naujų ir taisimo sehų vagonų ki
ti kas dieną atvažioja dirbti iŠ 
Buenas Aires priemiesčio. Ap
švieta ir tautiškas susipratimas, 
tarpe čiončkščių lietuvių apmiręs, 
kaip ir kitur.

Augsčiaus paminėtų kolionijų 
lietuviai sudaro apie 2000 šei
mynų, tai yra trečia ar ketvirta, 
o gal ir mažesnė dalis iš visų gy
venančių lietuvių Argentinoj. 
Kadangi čia atvažiavę lietuviai 
užsirašo rusais ar lenkais, tai 
tikro skaičiaus sužinoti negalima. 
Didelis skaičius dirba laukuose, 
kur ką tik atvažiavusius, emigra
cija išsiuntinėjo į tolimas kolio
nijas, iš kur sugrįsti negali, nes 
nežino, kur daugiau lietuvių gy
vena. Vasaros laiku, važinėjan- 
tieji atn laukų darbų, iš virš mi
nėtų dirbtuvių, susiduria su lie
tuviais, kurie kelius metus nėra 
matę ir jie manę, kad lietuvių nė
ra visai šioj respublikoj,. Lau
kuose gyvenantieji lietuviai nors 
vargingiau, bet daug turtingiau 
gyveno, negu dirbantieji dirbtu
vėse ar pabrikėliuosę.'

Dar viena lietuviais apgyven
tą, Buenos Aires miesto dalis, yra 
PALERMO, kame gyveno vos ke
lios dešimtys lietuvių, didžiuma 
vedusių. Nors čia mažas būre
lis viengenčių, bet Palermo, mums 
yra -brangi ir jos vardas pasiliki

u

li^turių JstęĮ^oįę, įęj 
, .šįątitč 

bės ir ištautžjimo liga, nedryso 
niekas tam pasipriešinti/ nes bu
vo'visaip katalikai niekinami ir 
MjuęldatBi, |įitW!>!k ap- 
sigyvenus gęrb. Ignui Pauvalsr 

pbkiaii p., Ši. Drožvinaų 
i .prasidėjo spi&rki kova prieki lie
tuvių klaidintojus; savais kaštais 
pasitraukę, visus Amerikos lietu
viškus laikraščius ČinS platini ne
tik po Buenaš Aires, bet ir po ki
tas kolionijas. Ir ją darbas ne
buvo be pasekmių; šiandien jau 
Palermo’je gyvuoja Lietuvių Ap- 
švietos Dr-ja “Aušra” sutverta 
ant tų pačių pamatų, kaip ir Ame
rikos “Lietuvių Darbininkų Są
jungą.” Iš čia jau pasirodė 
laikraštys “žvaigždutė” ‘Tiesa, 
silpnutė dar šį organizacija, na
riais neskaitlinga, bet jie prie 
dabartinių nenuilstančiu Aušros 
darbininkų prisidės dar naujų ir 
jei lietuvių skaičius Argentinoje 
didės, tai drįstų pranašauti, kad 
L. A. D. “Aušra” išaugs į knil- 
žinišką organizaciją. Peraitais 
metais, pasklydus gandui apie 
tvėrimąsi katalikiškos draugi
jos, Argentinos lietuvių be- 
dievukai maž ne išdfiko be
keikdami katalikus ir kitus 
bekurstydami, ypač Berisso’je dr- 
jos “Vargdienio” parengtame va
kare. Mat tą vakarą ciciliku- 
čiai buvo parengę perstatymui 
tikrus “darbininkiškus” veikalus 
ir sakė prakalbas ragindami au
kuoti Rusijos revoliucijai, bet Čia 
lyg tyčia, po visų “ceremonijų” 
pasipyla po salę keletas vyrų ir 
dalina atsišaukimus, kuriose kvie
čia tverti katalikų dr-ją ir neau
kuoti tai “revoliucijai.”

Dabar nebsigiręli nei vieno ci- 
ciliko, lyg pelės juos būt išgau- 
džiusios ir lietuviai, gaudami ka
talikiškų laikraščių, kitaip atsi
liepia apie “Aušrą,” nes mato, 
kurie laikraščiai šviečia, o kurie 
tvirkino visuomenę.

Mūsų užduotimi, “aušriečiai,” 
yra nenuleidžiant rankų dirbti 
ir platinti katalikiškąją spaudą 
o sulauksime vaisių; kuomet išsi
blaškys debesys nuo apsiniauku
sio dangaus, tuomet netik nekeiks 
mūsų tie, kurie bešališkai į mus 
atsinešė, bet ačiuos ir tie, kurie 
ant “Aušros” ir jos rėmėjų ug
nimi spjaudo. Tuomet visi bū
dami “ Aušriečiais,” drauge kata
likais ir tikrais tėvynaines, link
smai sustoję uštrauksime; Hosa- 
nna ant Augštybių! o cicilizmui 
užgiedosime: “Reąuiescat in pa- 
ce!”

Padubisietis.
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War savings Stamp 
issued by the 
United Statės 

Goverment.

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

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

Geriausias taupymo būdas. 
Patartiną 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” 
BALANDŽIO mėnesyje parsi
duoda po $4.15.

Jų galite gaūti KRASOJE, 
BANKOJE, “DARBININ
KO” administracijos ofise ir 
pas kitus agentus.

Niekas neprivalo abejoti h- 
piė saugmną 
bcndsų, I ■

Dėdės Šamo

mf. ir gyvenimo tikslas gludi tame, tad.'gerai išsigerti, ir% 

man gailitės! Kur jūsų Širdis? . / •
Ai* ne ų^fundijūs jam kokios rūgšties1 suniurnėjo

Mušeika. —Žinai ką, Gurkšnink, p^iiėšk kok|p skystutį, 
sumosime po keletą centų—užmokėsime. Ir draugui nuva
rysime rupesnį nuo širdies, ir mums patiems bus linksmiaus 
pasitarti. Gal išsimetus po vieną, atsiras daugiaus sumanymų, 
įnešimų.

— Gera mintis, — pritarė visi ir pradėjo krapštyti kiše- 
nius.

Gurkšniui nereikėjo atkartoti paliepimo. Bematant jis ' 
buvo už durių ir netrukus sugrįžo su bonkute. IŠsigerę, drau
gai pradėjo gyviau šnekučiuotis, svarstyti. Sumanymų įneš
ta daug, bet visi po valandėlės svarstymo buvo atmesti. Ar
šiausia, kad dėlei girtuoklybės ir stokus gabumų, sritis Balt
raus veikimo taip susiaurėjo, kad nežinia buvo, kur jį padėti. 
Ką tik jam pasiūlysi, visur netinka. Blogiausia, kad jis tin
ginys: nieku nenori užsiimti, nieko nenori mėginti. Pasiliko 
kaip senas, sudėvėtas rakandas, kuris tik tinka šiukšlynan 
išmesti. Draugų smegenys pailso, besvarstant ir jau norėjo 
skirstytis nieko nenutarę, kaip štai Blevyzgos akys staiga su
žibėjo.

— Turiu! — suriko jis, tartum naują Ameriką atradęs.
— Ką.turi? Sakyk! — apspito jį iš visų pusių.
— Padarykime jį tautišku kunigu! — šovė tartum iš ka- 

nuolės Blevyzga.
Bet draugai nevisai entuzijastiškai priėmė Fortūnato su

manymą.
— Perkvailas, — suniurnėjo Mušeika. Šiaudinis nė nesu

prato apie ką jie kalba. Jis buvo pusgirtis.
— Tai-gi tokio mums ir reikia. Jie visi ne gudresni, o 

juo pats kvailesnis, juo geriaus galės tamsuolius mulkinti. 
Tain darbui mokslo nereikia.

— O dar rojaus skystimėlio mužikai jam užfundys, — 
pritarė Gurkšnis.

— Kas užfundys rojaus skystimėlio ? — staiga užsiintere
savo Baltrus.

— Klausyk, ar galėtum būti tautišku kunigužiu? — pa
kratė jį už peties Mušeika.

Šiaudinis patrynė akis. Truputį išsižiojo, tuom parodyda
mas, kad pradeda suprasti, apie ką kalbama, bet iš nuosta
bos negalėjo nieko atsakyti.

— Na, ko žiopsai? Mes tau siūlom gerą vietą, o pats žiop
čioji, kaip žąsiukas pavasaryj. kr apsiimi būt tautišku kuni
gužiu? • , *

Šiaudinis jau pilnai suprato. Jis žinojo, ką tas reiškia, 
nes tie kunigužiai buvo ne naujiena. Amerika jais knibždėte 
knibždėjo. Bet jis manė, kad jie vis-gi šiek tiek apsišvietę. 
Gi jis nė rašyt nemoka!

— Draugai! Aš jums labai už tai padėkočiau, jeigu iš ma
nęs nesijuoktumet.

— Mes kalbame rimtai. Delko-gi neapsiimi? Tai pasku
tinė tavo proga. Meš daugiaus jokių pasiūlimų nedarysim, — 
jau nekantriai tarė Fortūnatas.

— Aš... aš nieko nemoku, — atsakė nelaimingas Šiaudi-
nis.

— O ką moka kiti nezaležninkai? ’
— Moka nors rašyt. Laikraštį leidžia.
— Laikraštį leidžia Sandara. O jie žiūri į jį, kaip veršis 

į nupieštą tvorą, tai visas jų darbas prie laikraščio leidimo.
ko dar lauki?
— Reikia bent mokėt pasakyt koks “priklodas.”
— Ar jau nė to negali?
— Bene ką pameluočiau. Tame aš nemažai išsilavinęs.
— Ką! ka! ka! .Ant to ten ir viskas remiasi. Bro

lau, tu, matyt, gudresnis, negu išrodai. Na, ko dar bijai?
— Gal reiks prisimest kunigu, man tas bus persunku. 

Gal reiks poniškai elgtis, o aš, žinote draugai, kilęs iš prasčio
ku, ponu amžin nebuvęs.

— Nieko panašaus! Juo būsi prastesnis, juo ląbiaus mi
niai intiksi. Prie to, turėsi keletą ištikimi) komitetų, kurie 
tave perspės, jeigu jau nešvariai ir perdaug mužikiškai pasi
elgsi. Kol juos mokėsi prie savęs priviliot, galėsi daryt ką 
nori. O girtuokliauti — u, brolau! — jeigu tik turėsi už 
ką-

— Šitaip! — sušuko Šiaudinis, — jaučiuosi savyje pa
šaukimą. Tik... kaip ten su pamaldoms ? Aš nieko panašaus 
nesimokinęs.

— Nu, atgiedosi kokį psalmą, tik atsimink, lietuviškai!
— U-ha! — jau nesusilaikė iš džiaugsmo Baltrus. — Aš ' 

tame specijalistas. Nes — aš to niekados tamstoms nesakiau, 
bet dabar, kuomet mane tokia laimė sutinka, — prisipažįstu, 
kad Lietuvoj su savo tėvo nabašninku sėdėdavau prie bažny
čios durių ir giedodavau giesmes, prašydamas išmaldų.;.

Jam nedavė užbaigti. Namai sudrebėjo nuo linksmo juo
ko.

— Bravo! Ubago vaiks! Užtai taip, nenauda, tingi dirbt! 
Mat, prie lengvos duonos pripratęs. Ir degtinę kaip maukia! 
Na,tinkamai atstovausi “tautišką” tikėjimą. Lai gyvuoja 
naujas nezaležninkas! — šaukė jie viens pro kitą.

Gurkšnis parnešė dar kelias bonkutes. Tą dieną visi pa
sigėrė.

Na.

(Galas)

BROOKLYN, N. Y.
Karalienės Anolų dr-ja ren

gia puikų balių su puikiausia 
muzika, geriausiais užkan
džiais. Šis balius įvyks 28 d. 
balandžio Karalienės Aniolų 
salėje, kam. Roebling ir South 
4-tos gatvių, Brooklyn, N. Y.

Meldžiu visų nepamiršti 
dienos ir kuonoslcaitlingiausia 
atsilankyti. Balius prasidės 
4 vai. po pietų ir trauksis iki 
vėlai nakčia.

A.* Kivita, baliaus pirm.
' • •
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L? D. KALENDORIUS 

DYKAI.

Jeigu nori gauti Lietuvių 
Darbininkų Kalendorių 1918 
m. dykai, tai nieko nelaukda
mas siųsk $3.00 ųž pręnųjųęią- 
tą “Darbininko” ir gausi tų 
didelę dovaną dykai.
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Aukokite į Tautos 
Fondą.
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DAKBININKAB
III.

Vietines zimbs.
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riRkff ; BAIGIA NATOĄBCKHrĄ.
SŲ” UB ' Vyžm darhinmkąi .baigia

kij. Draugija, M vaikytame baatadžio 14 dienį švUg®* S* veikale'^ IfeilSa” (5

R. Kg Draugijos pavyzdį |
tų^sbktį^ąa^.^Bostono; M. ; 
apialiiikių. draugi-1,

4 So. Bostono lietuviams gerai 
žinomas LEONAS ŠVAGŽDIS. 
Dabar randasi su Suvienytu 
Valstijų kariuomene Prancūzi
jos karės laukuose.

j-h

f

K

t

LIETUVIO KAREIVIO LAI
ŠKAS IŠ PRANCŪZIJOS.

[Rašo Leonas Švagždis savo 
švogeriui p. Tuleikiui ir sese- 
rei Onai].
Gerbiamas Švogeriau ir sesu

tė Ona:—
Rašau tamstoms laišką iš 

naujos vietos, į kurią važia
vome visą naktį traukiniu, po 
tam ėjome visą dieną pėkšti. 
Oras labai prastas: lijo ir sni
go, kelias slidus. Gerokai pa
vargome, o kaip tyčia dar 
prieš kalną reikėjo lipti.

Prancūzijos žemė labai kal
nuota, o miesteliai tai vis tarp 
kalnų stovi. Toje vietoje kur 
apsistojome, tai ant rytojaus 
buvo nedėlia. Nuėjome visi į 
bažnyčią. Radome duris atda
ras, bet viduje anei gyvos 
dūšios. Besidairant ir belau
kiant atėjo dešimts metų mer
gaitė, kurios paklausėme ka
da bus pamaldos. Sako, kaip 
tik kunigas ateis. Atėjo kuni
gas. Pasisveikinom. Kunigė
lis apsidairęs ir pamatęs, kad 
jo žmonių nei vieno nėra, pa
prašė mūsų varpais paskam
binti. Visi iš eilės skambino
me. Mūsų buvo 12 kareivių. 
Paskui suėjome į bažnyčią. Be 
mūsų buvo dar 3 vaikai, vie
na mergaitė ir 5 moterėles. 
Liūdna pasidarė, griaudu...

Sudiev, likite sveiki
Pvt. švagždis.

t-' f
4

4

Išdirbinių Parodos Komisi
jos susirinkimas bus ne utar- 
ninke balandžio 16 dieną, 'kaip 
buvo nutarta komisijos pasku
tiniame posėdyj, bet seredoj 
balandžio 17 dieną 7:30 vai. 
vakare “Darbininko” Redak
cijos kambariuose.

Permaina įvyksta dėl labai 
svarbių priežasčių.

J

t

fį SIMONU PĄUKTIS 3
4.’ . • • v 'v ’■ - J

ietuvisadvokatabJ

W tahd Tltle Ėttlldlng,/ ’ 2
firdad & Cbeitnut St. j 

B£ix thohi: j
OffiBO — ■ Sprnce 2290. S 

* Namą—Tloga 4442 j, ji 
1212 BRIH A.VB j 

PHILADELPHIA, PA. Į

A&. ■ # . 
< -.

)’■' ’ bAMBMDGE, MASS.''
■ . fl '- jįJ^tąsįdejbno švę.;

' S, L. R> ’K. X M ?|P« ^arijos parengi įkalbas 
VAKARAS/ bąalndžįo. T d. vakare/ bažny-

Šv. Petro parapijos bąžiiy-ltiu^esvetmnį|ę. Žmoiuų ak
tinėje svetainėje nedėlioj, bari sijanke.piluutę švetaiųg,- nebų- 
landžio 14 dieną Š. X- R. K. A. vo vietos nei stovėti. Vaka- 
21 kuopa turėjo parengusi va- ras buvo surengtas- su plačiu 
karą, kuris susidėjo iŠ' teatro programų. , Pradžioj vedėja 
“Gudrus Kvailys,” deklemaci- pasakė prakalbą apie dr-stės 
jų, prakalbų ir kitų margumy- vertę ir .stovį, nurodydama 
nų. Vakaras ganą gerai nusi- reikalingumą prigulėti prie ge- 
sekė. Daug, naujų narių gau- ros dr-stės. Paskui dainavo 
ta prie kuopos. Apie dalyva- choras, vedamas p. Varaičio. 
vusius vakaro programe ir pa- Buvo, moksliška prelekciją, ku- Į 
tį vakarą bus daugiau kitame rią atliko Pr. Gudas, “Darbi- 
“Darbininko” numeryj. ninku” redaktorius. Sakė de-

Reporteris. Į k’emacsijas p-lė Šlužiutč.
------------- - Paskui kalbėjo kun. Šv, Petro 

Išdirbinių Farodon mezgi- paiapijos .airių klebonas, pri
mai, siuviniai ir kitokie įvai- mindamas apįe parėmimą šios 
rūs dalykėliai plaukia gausiai, šalies perkant Liberty ’bonds. 
Parodos Rengimo Komisija^ ti- Paskui kalbėjo vietinis kun. P. 
kiši gražiausių iš parodos pa- Juškaitis apie minėtos dr-stės 
sėkmių. Valgių ir blaivių gėri- prakilnumą, patardamas kiek- 
mų stalą nuo petnyčios iki ne- vienai prigulėti prie jos. Taip- 
dėliai žada parengti So. Bos- gi priminė, kad ši draugija _ ___ __ _______________
tono šauni gaspadinė p. Kara-|yra kaipo pavyzdis kitoms, p&daryi veidą TYRU

T , gKAIselū EALTU Tojiawr
iiima pletmua randontU) juo

dus arba ilakns ir praialiaa viso
kius spuogus nuo veide. Pinigu* 
gali siųsti ir .stampoaris.

J. RIMKUS,
P. O. Boz 36, Holdbrook, Mm.
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LIETUVIO FOTOGRAFAS. 
Ar. turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir notitraMk pu*ą tuzino 
■kabloėt ir gausi vieną didelį ar- 
tlBtižkal padarytą paveiksią vl*ai 
dovanai.

Talpąi norintis mokytis to ama
to gali atuliauktl:

J, J. DltlZA, 
įSM S*, gulsti, ritatkMįiMt, Pa.
* - *i

Nusipirk mosties. 
Tai BUSI ORIAUSI J, Udlrbv 
Mentholatum Oo. Prieš elrianl 
gult ištepk veidą mosčia per

> Jeigu «onte-Sūrasti -^1-

. Zjeigd nbiite ką; nors greitai

Yisus' saya^SkalayiųiĮis 
; tuoj4ttš‘. paskelbk /‘D^min-

* Užapskelbimus ir 
pajoskojimūs kaina t ' •

tg. vieną sykį..;. ;•> :\50c. ‘ 
“ du syldu.....• 75c.

’ ’ ? tris sykius ....,: $1.00 
“ šeštus sykius i. . $1.75 

Pinigus siųskite iŠ kalno.' 
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass. *

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

liną Šajefkienė. I Kalbėjo p-ni O. Jankauskienė.
Moterų Sąjungos 13, o Vy- Plačiai paaiškino reikalingu- 

čių 17 kuopų darbininkai* ir Imą ir naudingumą prigulėti 
darbininkė Šv. Petro parapijos prie geros dr-stės. Vakaras 
svetainę pradės parodai rengti nusisekė labai gerai. Naujų 
nuo balandžio 18 dienos. | narių laimėjo daugiau 40. Pub

lika užsilaikė rimtai-manda- 
giai. Vakaras buvo gabiai ir 
rimtai. Vedėja buvo p-lė Ona 
Paulaičiukė.

Ten buvusi Lietuvaite.

MONTELIETĖS ATVAŽIUO
JA Į SO. BOSTONĄ,

Nedėlioj, Balandžio 21 dieną 
atidaryti Išdirbinių Parodą at
važiuoja Montello, Mass. Mo
terų Sąjungos 15 kuopos artis
tės., ir kitos to miesto gabios 
artistiškos pajėgos. Jos žada 
So. Bostono lietuviams sulošti 
labai gražų teatrą, padainuoti 
gražiai solo ir paskambinti ant 
pijano ir daug kitų dalykų nu
veikti. Montello lietuvaičių 
rengiamas vakaras So. Bosto
ne bus labai įvairus, įspūdin
gas ir pasekmingas. Patarti
na So. Bostono ir apielinkių 
lietuviams prie to vakaro iš- 
anksto prisirengti. Vakaras 
įvyks ŠV. Petro parapijos sve
tainėje.

Pradžia 7:30 vai. vakare, 
žanga 15, 25 ir 50 centų.

MIRĖ SENATORIUS.
Senatorius Stone strytka- 

riu važiuodamas į Capitol ne
tikėtai sunegalėjo. Spėjama, 
jog tapo suparaližuotas.

Pasirgęs keletą dienų mirė. 
Jis buvo demokratas nuo Mi- 
souri valstijos.

I-

PRAŠO ATMUŠTI 15c. 
PINIGUS.

Judomųjų paveikslų teatrų 
savininkai valdžios prašė, kač 
atmuštų pinigų po 15c. Tas 
jiems palengvintų leidimą pu
blikos vidun.

----- o------
Porto Ricos salos gyvento

jai pasiryžo nusipirkti laisvės 
bondsų už $3.000.000.

NAUJAUSIO IŠLEIDIMO 
KNYGA

‘KATALIKŲ BAŽNYČIA

ir
DEMOKRATIZMAS.' ’

Parašė KUN. T. ŽILINSKAS. 
Kaina......... .  50 centų.
Skaityk ir kitam pasakyk a- 

pie tų knygą, kuri ką tik išėjo iš 
spaudos. Joje plačiai išdėstyta 
Katalikų Bažnyčios tvarka ir aiš
kūs atsakymai Katalikų Bažny
čios priešams ant jų užmetinėjimų 
ir visokių prasimanymų.

Jų galima gauti pas autorių:
KUN. T. ŽILINSKĄ, 50 W. 6-tk 

Str., Se. Boston, Mass.
Ir:
“DARBININKO” knygyne, 242 

W. Broadway, So. Boston, Mass. |

SERGANTI

VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!

Su bent kokia chrOKlSka, nervų arba llalp kokia liga, 
Iauja specialisto patarnavimo. 
IESKOKITB PAGELJBOS TEN, KUR GALĖSIT® JA 

Pradekite tiesiai eiti Sveikatos keliu.

kari relka*
VILIUS PAZNIKAS ieško savo 

jrolio Jono Pazniko, 14 metų kaip 
Amerikoje. Turiu svarbų reikalą 
ir norėčiau sueiti. Paeina iš Grod- 
no gub. ir pav., Mareikonių para
pijos, Asasnikų sodžiaus. Mano 
adresas:

V. PAZNIKAS,
>8 Point Avė., Nonvood, Mass.

SURASTI .

valan
dos:

9 vai. ryte iki 
4 vai. po pie

tų.
Vakarais, 

nuo 6 vai. iki 
. 8 vaL 

• Nedaliomis
10 vai. ryte 

iki 2 po pietų, 
jeigu Jus Ola gydy-

. Ofiso

hington st. 

arti Boyls- 

ton st ant 

antri} lu*

•73 Was-

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
r Ofiioadynoa. OTdeviaokiaa liga*

1-8 P. M. 7-9 P.M. PiMcteta Akinto*.

419 Boylstei St, Bostoa, Man.

PIRMO ų KLESOS I 
DANTISTAS Į 

Dantis ištraukiami ir pripil- ■ 
domi visai be skausmo, bu I 
geriausiais prietaisais, su I 

naujų išra imu. I 
Visą darbą gvarantuojame. ■ 
DR. W. T. REILLY [ 

469 Breaiwty,Se. Bwtoi,Mui. I 
PBIB DOBCSBBTB ST.: I

ValndM I

•u* 9 vaL ryta am 10 vai lyta ■
iki • vai vakare. IH 4 vaL vakar*. ■

h 
k

Paieškai! savo puseserės Mari- 
onos Valuekiutčs, paeinaSuvalkų 

gub., Naumiesčio pav., Plokščių 
>arap., Buišių kaimo. Taip-gi ir 

: ritu pažįstamų gyvenančių Ameri- 
coje. Ji pati ar kas kitas meldžiu 
pranešti šiuo adresu:

MARCELĖ MILERIUTĖ,
12 Nallada st., Montreal, Canada. 

------ o------
REIKALINGAS tuojaus VAR- 

gonininkas, mokantis vesti chorą 
ir suprantąs savo amatą. Atsišau
kite laiškais į “Darbininko” Ad
ministraciją, 242-44 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

ŠV. _ BALTRAMIEJAUS DRAU
GIJOS VALDYBOS ADRESAI. 

WAUKEGAN, ILL.
PIRM. A. Bakais, 

1327 S. Victoria St.
VICE-PIRM. — M. Skirius, 

911 — 8-th St.
PROT. RAST. — S. Gadeikis, 

1115 S. Victoria St.,
N. Chicago, III.

FIN. RAŠT. — S. Misiūnas, 
817 May St.

IŽDININKAS — J. Dackevičia, 
17410-th St.,

N. Chicago, III.

Jums iBegzamlnavlmas nieko nakaStuos, 
sitės. Geras Ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą 
fizišką stovį Ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas ligai* 
b6s Jus nuo kančių ir kitur negero gydymo.

Daug metą praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 
medikallSkl Ir elektriški.. Naujausi Ir geriausi prietaisai. Viskas 
kas geriausia sergantiems.

AR JUS K1N0IATE.
Nuo silpną nervą, skaudančio nugarkaulio, užmlrBlmo, nenor- 

mallo Širdies mušimo, silpną plaudlą, apsnūdimo, sunkaus jauti
mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo. 
sąnarlą, ulcerlo, žaizdą, katare, užkimimo gerklės, nuo skanu* 
mą viduriuose arba nugaroj, gerkles skaudėjimo, apvilktą liežuvį, 
konstlpadja, reumatizmo skausmą arba spaugą T žlą ir daug kitą 
ligą, nuo kurią matosi pirmas pusuargėjlmas, nustoti sveikatą ir 
tvirtumą ant,visados.

Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metą. Vienas atsilanky
mas pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite, 
kad aš pasiekiu tiek gerą pasekmią i trumpą laiką gydy
mo. Al gydau tik tikrą priežastį ilgos ir silpnumai pranyks. Atsi
minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.

Ateikit* pas mane tuojau*, jeigu Jums reikia gydytis. Užvil
kima* Ilgos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgai be veikimo.

Dr J. H. KENEALY
673 WASHIB«ON ST. 

Antrai dury* nuo Gayety Thą atre, Boeton, Mus.

Dabar laikas pirkti 
Lietuvių Darbininkų KalendoriųDr. Paul J. Jakmauh I 

(Jakimavičius) I
PrdemlDM vaindaa: m

Na*likt*popiet. 11H• Takai* ■
499 BROADWA.T Cor. G ST. SO. BOSTON.! 

T.1R2S.JB. Į

T*1 S*. Beata*270 m
DR. JOHlf MicDOlffiELL, H. D. I 

Gelte* usihilhH ir littevtekai. I 
Ofiso valandoa: I

Ryt tis iki 9 vai. I
Po pietą 1 iki 3 I

vakarais 6 iki 9 m
5S6 Broadway, So. Boston. į

I

ą
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New Yorke septyni socija- 
listai aldermonai balsavo už 
rezoliuciją, raginančią žmones 
pirkti Laisvės Paskolos bond- 
sus.
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Lietuvių Ūkėsų Draugijos 
prakalbos buvo nedėlioj, ba
landžio 14 dieną Lietuvių Sve
tainėje. Kalbėjo J. Maynard, 
Dr. P. Jakimavičius ir kiti. 

'• Daugiausia buvo aiškinama a- 
pie Trečiųjų Laisvės Paskolų. 
Dauguma prisižadėjo pirkti 
bond’sus. Prakalbas vedė p. 
M. Venis. Žmonių į prakal
bas buvo suėję daug.

Dalyvavęs.

Francijoj areštuojami visi, 
kurie tik ką. išsitaria prieš val
džią arba prieš karę. Seredoj 
vienas rusas kriaučius viešo; 
valgykloj išsitarė, kad Fran- 
cija pardavus Rusiją ir Rumu
niją vokiečiams. Už tą paso
dintas kalėjiman ant šešių sa
vaičių.

Geriausio išdirbimo FONTA- 
NINŠS PLUNKSNOS su ka
bute ant kurios tautiškas ženk
las žirgvaikis parsiduoda 
“Darbininko’* krautuvėje.

Taip-gi turime įvairių rašo
mų daiktų, draugystėms kny
gų ir tt. • 

“DARBININKAS,” 
242—244 W. Broadway, 

South Boston, Mass,

LIETUVIU KAREIVIŲ GLOBOJIMO DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS.

Utarninke, balandžio 16 dieną šv. Petro parapijos svetai
nėje bus Lietuvių Kareivių Globojimo Draugijos susirinkimas.

Draugijų atstovai paskirti kareivių globojimu rūpinties, 
meldžami į šį susirinkimą ateiti, šiame susirinkime bus ap
kalbėta apie tolimesnį Lietuvių Kareivių Globojimo Draugijos 
veikimą ir sudaryta pačiai draugijai tvirtas pamatas.

Taip-gi bus išduota raportas iš pasitarimų apie bendrą 
veikimą su Liet. Ūkėsų Draugijos sutvertu kareiviams globoti 
komitetu.

Susirinkimas prasidės 7:30 vai. vakare.
JONAS E. KAROSAS, 

Liet. Kar. GI. Dr-jos Pirmininkas.

- ... - - — -------- *
PAVASARINIAI ir VASARI

NIAI DRABUŽIAI pasiuvami ge
riausia ir pigiausia tik pas:

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

J

DYKAI! DYKAI!
Reikalinga vyrų ir 

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

už dyką.
GLOBĖ BARBER SCHOOL 

J. šmaikštis, 
439 — Srd Avė., Pittsburgh, Pa.

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

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

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

20 JPine Str., Athol, Mass. 
Fiu. Balt. — Vladas Matulis, 

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

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

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

Kasos globėjai:—
Antanas Andriliunas,

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

Cliarles PI, Atrol, Mass.

OE3O10E301

llTUlIANlAN Rč AuiANCEtf ASffi
TURTAS VIRŠ $125,000.00

DOSMOPOLITAN
ČARMENT 

CORPORATION.
Didžiausia Lietu
vių Korporacija 
Brockton, Mass.

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

COSMOPOLITAN GARMENT 
CORPORATION, 

95 Spark St., Brockton, Mass.

| Bcll *. bone, pickin«on|99G M. Į

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. BroadSt, Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indiaifo* 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy 
ru\ moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandom: 911 rito. 8-1 po plet 7-9 

[vakaro. Hcdcllomu į 9-11 ritoj‘4 popiet,

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

VALDYBOS ADRESAI.•
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

122 Bowen St., So. Boston, Mase. 
VICE-PIRM. — Pranas Tulelkis,

130 Bowen St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAST. — Juozapas Vinkėvlčius.

376 W. Second St., S. Boston, Mass. 
FINANSŲ HAST. — St. Noreika,

105 Silver”st., S. Boston, Mass. 
■KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,* 

171 Fifth Str., So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinos Tulelkis,

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

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

; naujų narių su savim atsivesti.
's

ŠY. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

SO. BOSTON, MASS. 
valdyba:

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

VICE-PIRM. '-—Jonas Galinis,
20 Winfleld St, So. Boston; Mass.

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

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

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

KASIERIUS — Andriejus 'Naudžiūnas,
16 Wlnfield St.. So. BoRton, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mene
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Balandžio 21 d. ■ 
ViršminSta draugyste yra viena 
iš didžiausių ir teisingiausia aprū-
piną savo narius.

-.. i ■ ■
G. • -■x ■ ■ .
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Apsidraudusiems nariams išmoka: 

PAŠALPOS-

$3.50. $7.00. $10.50 ir $14.00
savaitėje.

POMIRTINĖS-. 

$150.00, $250.00, $500.00, 
$750.00 ir $1000.00.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am* 
. žiaus.

Mėnesinės duoklės sulyg metų laike įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. .Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstituciją, mokesniij knygelę, savaitinį laikraš
tį “Garsą” ir kitas poperas nariai gauna dykai.

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose.

Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira* 
Šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. B. K. A. 
kuopos dar nefa, pasistengk, kad ten ją šutvė* 
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas .Cent
ro Raštininką adresu:

P. MULEVIČIUS
<rf

45SGRANO ST., Sta. W. BROOKLYN. N. Y.
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