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_______________________________________________•

V

Rusai ir vokiečiai Jau veda gešeftus.
True translation filed with the post- 

master at Boston, Mass. on Dec. 17,1917 
as reųuired by the act of October 6,1917 
ĮVYKO FORMALIS MŪŠIŲ 

PERTRAUKIMAS.
Berlin. — Pertraukimo karės 

sutartis tarpe bolševiką val
džios Rusijoj ir teutoną val
džią įvyko formaliai subatoje 
Lietuviškoje Brastoje po ta su
tartim abi pusi pasirašė. Taip 
skelbiama oficialiai. Armisti- 
ja (karės pertraukimas) įvyk
sta šį panedėlį nuo pietą ir tę
sis iki sausio 14 d.

Armistijos sutartyje yra 
punktas, kuris skelbia, kad 
taikos derybos tuoj prasidės po 
pasirašymo po minėta sutarti
mi.

I
■

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Dec. 17,1917 
as required by the act of October 6,1917

RUSAI IR VOKIEČIAI 
PIRKLIAUJA.

s-
Petrograd. — Kiekvienas čia 

tiki, jog dabartines derybas 
seks taika, o gal net ir visuoti
na taika Yra aišku, jog jei ne 
kiti, tai Rusija turės taiką su 
Vokietija labai greitai. Rusą 
ir vokiečią pusėje jau daug y- 
ra taikos ženklą fronte, ypač 
Minsko fronte. Pirklvba jau 
prasidėjo.

Užėmė kalną Italijoj. Antras pašaukimas
v armijonTrue translation filed with the post- 

~ n, 5l$ss. on Dec. 17,1917 
_ ' " _ >e ac| of October 6,1917

PAĖMĖ AUGS TUMĄ 
ALPUOSE.

Austrai ir vokiečiai nežiū
rint į savo didelius nuostolius 
kalnuotose vietose šiaurinės I- 
talijos tęsią mūšius ir bando 
perlaužti italą frontą ir pasi
leisti į lyj

Francijoj irĮBelgijoj dabar 
mažai teveikiama, f * ’ ■ * 
tik žvalgai, 
eina artileriją veikimas. Suba
toje vokiečiai darė atakas 
Champagne apskrityje ir į 
šiaurę nuo Chemin-des-Dames. 
Abiejose vietose vokiečiai ta
po atmušti. Į pietus nuo Cam- 
brai anglai darė užpuolimą ir 
pavyko paimti į 
tą vokiečią ir keletą kulkosvai- 
džią.

AUSTRO VOKIEČIŲ 
LAIMĖJIMAS.*

Italijoj augštumose tarp 

 

Brenta ir Piay4 upią atkaklūs 
mūšiai eina M iovos. Į ry
tus nuo Bren , sutraukę

didžias jėgas, nepaisydami į di
džius nuostolius pasivarė pir
myn ir paėmė Caprille kalną, 
ginantį Lan Lorenzo klonį. O 
tas klonis veda į Venecijos ly
gumas.

Čia, vienok, smarkios italą 
jėgos sustabdė tolimesnį vokie
čią žengimą. Čia italą sutrau
ktos jėgos uždarė tolimesnį va- 
rymąsi pirmyn. Pačiame klo-

True translation 
master at Boston, 
as required by the

nyje ir antkainiuose pristatyta 
daug gerai išmuštruotą italą 
kareivią, kad padaryti besiva
rančiam pirmyn priešininkui 
kuodidžiausius nuostolius ant 
kiekvieno žemės sprindžio.

Prieš kalno Caprille paėmi
mą priešininkai du kartu buvo 
atmušti, bet paskui susilaukė 
didelią sustiprinimą ir narsūs 
gynėjai turėjo trauktis iš pozi
ciją.

riems pagal įstatymus reikia 
tarnauti, tai ir reikia taip da
ryti, o kurie turi progą pasi- 
liuosuoti teisingai, privalo sa
vo dalyką parodyti.

ĮSTEIGTI PATARIMO 
KOMITETAI.

Naujas Suv. Valstiją armi- 
jon ėmimas prasidėjo gruodžio 
17 d.

Šiuo kartu tas jauną vyrą 
armijon ėmimas biskį kitaip 
vedamas, negu pirmasai.

Kadangi per pirmąjį draftą 
buvo visokią keblumą dėl 
“Exemption” ir vyrai kreipė
si tais reikalais pas visokius 
patarėjus, kurie bandė juos 
paliuosuoti, tai dabar to ne
bus.

Valdžia dabar žiūri, kad vi- 
' si tie, kurie pagal įstatymą
■ turi būti paimti armijon, tai 
jie neprivalo išsisukinėti. Taip
gi žiūrės, kad tie, kurie pagal 
Įstatymus neprivalo būt?paim
ti, būtą paliuosuoti. Vienu 
žodžiu labiau bus tyrinėta pa- 
liuosavimo priežastis.

Prezidento noru miestuose 
susidarė komitetai iš advoka- 

i tą, kurie ištirs kiekvieno stovį
■ ar jam reikia tarnauti ar tu
ri būti paliuosuotas.

Bostone visuose distriktuose 
veiks šie komitetai ir kandida
tai į juos privalo kreiptis. Re
gistravimas vesis per 27 darbo 
dienas.

Registrantai gavę taip vadi
namą “Questionaire” — klau
simą lakštus — turi visus klau
simus peržiūrėti išanksto ir 
mokėti į visus atsakyti. Tuo
met kreiptis į patarimo komi
tetą.

Bostone registrantą būsią a- 
pie 60.000. Advokataą patarė
ją yra ligšiol apie 500.

Tai-gi tai dabar nereikia ei- 
; ti nei pas jokius patarėjus, ku
rie ima pinigus, žadėdami pa
liuosuoti nuo kariuomenės, o 
paskui tik bėdą pridaro. Rei
kia kreiptis prie valdžios nu
skirtąją patarėją ir tie,

I

——-------
valgyklas, hotelius, kavines.! 
Kartais tokios kratos pasirodo 
reikalingos; bet paprastai po į 
tokią kratą savininkai žiūri 
nesą brangenybią. Iš kitos pu
sės Petrogrado buržuazijai vi
sai trūksta drąsos priešinties 
ir pasiduoda vagi šlavimams 
ramiai.

Civiiė karė Dono miestuose 
eina pasekmingai dėl bolševi-

< 
j: • ‘ 
taikiu k 
Rusijon 
kuriuos 
koks tai kareivis Krvlenka. 
greičiausia vienos kilmės su 
Zederblumu ir vienokio krau
jo! Rusą laikraštis* “Dielo 
Naroda” tarp kitą sužinojusi 
ir šitas instrukcijas, kuriomis 
savo atstovus aprūpino vokie
čią vyriausybė.

Visą 
Rusijos 
kaizeris 
šaltaus 
valdyti šypsą, kuomet jiems 
kas kokią kvailybę šneka...

Antra, Vokietijos atstovams 
parėdyta, kad jie rimtai iš
klausytą taikos siūlomąją iš
lygą gi “tovariščią” diploma
tams iš Rusijos padėjus išlygą, 
kad kaizeris lieptą savę suareš
tuoti, ir kad Vokietijos vi
suomenė sukeltą socialę revo
liuciją, jiems iškilmingai pa
žadėti, kad šitieji pirmos svar
bos dalykai bus paimti atydon 
ir priderančiai apsvarstyti...

Toliaus vokiečiai liepė savo 
atstovams pasiaukoti ir demo
kratiškam “tovariščią” iš Ru
sijos pasisveikinimui. Jei kar
tais Rusijos “rojaus” diplo
matai siektą savo “tovari- 
ščius” iš Vokietjios bučiuoti, 
tai to ją “demokratiško šir
dingumo” liepta kantriai pri
siimti. Atsitikus, kad pats 
Krylenka ištiestą savo rankas 
ir apsikabintą bučiuoti atsilan
kiusius iš Vokietijos “tovariš- 
čius,” jį lygiai prie širdies 
spausti, bučiuoti ir “tovariš- 
čiu” vadinti įsakyta. Kalboje 
gi su Rusijos “tovariščiais” 
patarta nesigailėti tokią žo- 
džią ir sakinią, kurie šia ga
dyne Rusijoje pažangiausiai 
skamba ir populeriškiausiais

variščiai” ginklus ginti tėvy
nę nuo priešo atsuko į savuo- 

jsius, kuomet miesto upės pa- 
i plūdo lavonais gyventoją api- 
: plėštų tikra liuosybę gyvenan- 
; čią ‘ ‘ tovariščią, ’ ’ prasidėjo 
Rusijos fronte Zederblumo ir 
Braunšteno “tovariščią” — 
diplomatu derybos su vokie- 
čni

ką. Miestai Ta^mrog, Rostov 
ir Nachičevan yra Juodąją ju- 
rią laivyno rankose. Gen. Ka- 
ledin ir jo kazokai laikosi No- 
vočerkaske, bet jo padėjimas 
sunkėja.

Reikia pasakyti, jog tarp 
kazoką nėra sutarties. Ją da
lis susidedanti iš mažažemią 
linksta prie bolševiką. Gi aug- 
ištesnieji, po/ daugiau žemės 
l turintieji nei su niekuo nenori 
reikalo turėti ir tik dalis tese
ka gen. Kalėdinę.

Šiauriniame fronte kazokai 
j visai subolševikėjo ir net iš ją 
! susideda bolševikiški būriai. 
Sako, jog gen. Komilov tapęs 

[ sužeistas viename susirėmime 
I su raudonąja gvardija.

I I į
i

i

s apie taiką.
Vok' čiai. siųsdami į tas 
.kas savo atstovus, inteikė 
j: ’r. i i ikras instrukcijas, 

imiesi prie momento ir 
“rojaus” diplomatą, 
vedė pas vokiečius 

kareivis 
vienos

pirma, į siunčiamus 
frontan diplomatus 

liepęs parinkti vyrus 
kraujo ir mokančius

I

kiama, susiduria 
nedideli būriai ir

ir
nelaisvę kele-

RUSUOS “ROJAUS” 
DIPLOMATAI.

New Yorko žydelis Braunš- 
tein, pasivadinęs Trockiu, ir 
kitas garsus iš Šveicarijos Ze-

V okiečiai su sau paprasta derblum, prisidengęs vardu 
tvarka pristatė prieinamuose Leninas, sutvėrė Rusijoje tik-
punktuose visokią geležinią 
prekią ir juos maino su rusais 
ant maisto. Vokiečią kalba jau 
atgauna savo populeriškumą. 
Dažnai jau gatvėse ir valgyk
lose girdisi vokiška kalba, ma
tyt, vokiečią gal paleistą ka
rės nelaisvią.

Neutralis ofisas steigiasi Pe
trogrado centre, samdo daug 
pagyvenimą ir moka geras 
randas. Dešimt dieną atgal 
kareiviai buvo įsibriovę į žie- 
minią rūmą skiepą ir dabar 
atsinaujino troškimas svaiga
lą, Nuo to laiko svaigalą krau
tuvės užpuldinėjamos ir to vai 
šiai yra girtybė ir netvarka. 
Dabar girti kareiviai šaudan
tieji į viską yra paprastas ap
sireiškimas. Pastarose dieno
se buvo daug nelaimingą apsi
reiškimą.

Taryba iš. visą spėką dar
buojasi kad prašalinti netvar
ką. Siunčia raudonąją gvardi
ją ir jurininkus su šarvuotais 
automobiliais vaikyti riauši
ninkus. Netvarka, vienok, tu
rės tęstis Petrograde iki tęsifc 
girtybė. Girti kareiviai sustab
do net tarybininką automobi
lius ir žiūri ar pas juos nėra 
butelią. Ta stoka disciplinos 
veda prie aštrią santikią tarp 
kareivią, kurie yra daugiau
sia ūkininkai ir raudonosios 
gvardijos kuri susideda iš 
dirbtuvių darbininkų.

Nereikia, vienok manyti, jog 
raudonoji gvardija pasižymi 
disciplina. Ne. ir ji dažnai da
ro ekspropriacijas. Nuduoda
mi iešką maisto spėk n V* n tą ir 
politiškų prasikaltėlių lenda į J

UuOTV

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Dec. 17,1917 
as required bv the act of October 6,1917 

PAĖMĖ 3000 ITALŲ.
Berlinas. — Iš vokiečią ar

mijos generalio štabo paskelb
ta, jog pastarose dienose tarp 
Brenta ir Piave austro-vokie- 
čią jėgos paėmė į nelaisvę 3.- 
000 su viršum italą. Paimta 
taip-gi armotą ir kulkosvai- 
džią.

C. BROOLYN, N. Y.

Išvažiavo kariuomenėn.
Gruodžio 7 d. armijon išva

žiavo G. Stačiokas. Buvo ge
ras veikėjas L. Vyčią 49 kuo
pos vice-pirm. ir S. L. R. K. A. 
115 kuopos protokolą rašt. 
Laimingos kloties tarnauti Dė
dei Šamui ir laimingai sugrįž
ti.

J. s

ŽYDŲ DUOSNUMAS.
New York. — Žydą šelpimo 

komitetas paskelbė, jog Ame
rikos žydai šelpimui savąją 
nuo karės nukentėjusią jau 
surinko $10.000.000. O per 1918 
metus tikisi surinkti $50.000.- 
000. Į

UŽSIDARYS MOKYKLOS.
Springifeld, Mass.

kvklą komitetas tariasi užda- 
rvti mokyklas visam sausio 
mėnesiui. Tas daroma dėl su- 
taupvmo kuro.

Mo-

rą seniai “ciciliką” laukiamą 
“roją,” pagavę tenai visuo
menės vairą.

“Rojaus” stalus jie apsodi
no savaisiais ir visokiais kito
kiais, susipratusiais” subėgu
siais į “rojaus” pokilį iš visą 
pasaulio pakampią. Susėdo 
tenai ir mūsą “ciciliką” ir 
šiaip jau “susipratusią” Atsto
vai...

Gi Rusijos pačiai visuome
nei vykinimas to pasaulinio ro
jaus atnešė skurdą ir badą, 
stabdydamas jos pramoniją, 
naikindamas turtus, dalinda
mas visiems žemes, ir visą Ru
sijos šalį paversdamas į mili
joninę govėdą visokio plauko 
“tovariščią” ginklais ir be 
ginklo smaugiančią kits kitą.

Kuomet socialistą “rojus” 
Rusijoje pražydo visa savo 
grože, kuomet susipratę “to-

Pinigus pasiunčiu į Lietuvą 
ir į Vokietiją.

Per mano tarpininkgutę galėtite pagelbėti

BADU MIRŠTANTIEMS LIETUVOJE
JOsų broliams

KARĖS TREMTINIAMS VOKIETIJOJE.
PASTABA: — Pagal įstatas galima siųsti tiktai per vienų 

įstaigų bėgoje vieno mėnesio sekančiai: tarės tremtinMtms ne 
(langiau kaip po $125. Šeimynoms $125. pavienėms ypatoms $75 
ir nepilnamečiams $25.

DIDŽIAUSIS LIETUVIŲ BANKAS

JUOZO KOWALIAUSKO.

i

Tel. Richmond 340.

111 SALĖM STRET, BOSTON, MASS.
_ * __________a

virto pas “tovarišču” politi
kierius-: visuotinoji demokra
tiška taika, taika be užgrobi
mą ir kontribuciją, socijalė 
pasaulio revoliucija ir tt...

Jeigu kartais Rusijos “ro
jaus” diplomacijos korpuse 
būtą pats Trockis, užsienio mi- 
nisteris, ir reiktėą su juom 
kalbėti, tai jo akyvaizdoje vo
kiečiai savo atstovams liepė 
taip elgties ir tokiu tonu kal
bėti, kaip kad kalbėtą stovė
dami prieš akis tokią didvyriu 
kaip va. Bismarkas, Tylle- 
rantas ar koks kitas didelio 
proto žmogus...

Pašaipą kelia minėjimas tą 
kaikurią “instrukciją,” su 
kuriomis ėjo neva vokiečiai 
kalbėti su Rusijos diplomatais 
apie taiką, bet tąja pašaipa 
nušviečiama vertę žmonią, ku
rie sudaro “labiausiai susipra- 
tusiojo” pasaulio viršūnes, ir 
šiandiena Rusijos visuomenę 
veda.

Rusijai visą skaudžią ašarą 
' vertas ją rankomis pagamintas 
i “rojus,” iš jo šulą ir “diplo
matą” Vokietija sau juokus 
krečia, gi visas pasaulis dides
nėn painįavon grimzdą

J. ZVYGAS.

IŠGELBĖJO VAIKUS IŠ 
UGNIES.

Gteenland, N. H. — Leon 
Evans, pareidama iš kaimyno, 
pamatė, jog jos namas užside
gęs, o jame buvo penki vai
kai. Nors namai jau buvo dū
muose, bet motina puolė vidun 
ir iš įvairią kambariu išnešio
jo vaikus.

i

DIDIS KURO TRUKUMAS. {
New Yorke labai pritrūko 

anglią. Tokio trūkumo dūr nie
kuomet nėra buvę. Tūkstan
čiai šeimyną kenčia šaltį dėl 
negavimo kuro. Dirbtuvės bai
gia anglis ir gal reikės jas 
uždaryti. Jei greitai nebus 
anglią gauta, tai mokyklos 
turės užsidaryti. Biedni žmo
nės apstoję anglią kiemus šau
kė, kad ją namuose šalta, kaip 
lauke i rmaldavo anglią.

ŽYDŲ LAISVĖS PASKOLA.
New York. — Žydą centra

lio komiteto iždininkas Harry 
Fischel sumanė, kad Amerikos 
žydai privalo įsuskolinti bū
siančiai žydą valstybei $100.- 
000.000. Tą savo sumanymą 
pasiuntė Louis D. Brandueis, 
Augščiausiojo Suvienytą Val
stijos Teismo narini. Jei tas 
sumanymas būtą priimtas, tai 
Fischel skolintą $10.000. Pas
kolos turėtą būti sumokėtos 
per penkis metus. Tą pasko
lą saugumą turėtą gvarantuo- 
ti žydą bankininkai Amerike.

į

IŠVIJO PREZIDENTĄ.
Lisabonas. — Naujai įsistei

gusi valdžia nutarė išgabenti 
buvusį prez. Machado specialiu 
traukiniu užsienin. Valdžia nu
tarė, jog prašalintasis nuo vie
tos prezidentas turi gyventi 
užsienyje iki terminas, kuriam 
jis buvo išrinktas išsibaigs.

KALĖDINIS NUMERIS 
PARSIDUOS PO 5c.

Sekantis “Darbininko” nu
meris bus Kalėdinis. Pasirū
pinsime išleisti tuo pat laiku, 
kaip ir kitus ketverginius nu
merius. Nors dabar prieš šven
tes pačta užversta ir negali lai
ku apsidirbti, bet vilimės, jog 
tas numeris pasieks visus skai
tytojus prieš Kalėdas.

Bus labai gražus, indomus, 
■, ku- snia^ls ir dailus .

Jis sako, kad: 
GERIAUSIA DOVANA ANT KALĖ

DŲ, TAI LAIKRAŠTIS 
“D A R B I N I N K A S” ir 

L. D KALENDORIUS 1918 m. 
DYKAI.

Prisiųsk $3.00 ir gausi laikraštį 
Darbininką” 3 sykius į savaitę per 

visus metus, o L. D. Kalendori u 1918 m. dykai.
Atsimink, kad Jūsą draugas arba draugė gavus (ęs) to

kią didelę dovaną džiaugsis per visus metus.
Išpirk Money Orderį šiandieną ir tuojaus siąsk šiuo adre-

su:

“Darbininkas”
242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Pinigus Rusijos pirkite, nes tik dabar kursas žemas
Pagal žetniausį dienos kursą galite pasipirkti tiktai p as:

Bankierių Juozą Kowaliauską

111 Salėm St.,

i

Boston, Mas s
3LZ9I
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Laisva Lietuva dabar
arba niekados.

I

$3.00
$1.50
$4.25

$3.00
$4.25

st

Kiną iš So. Boston’o utaminkais, ketvergais ir subatomis. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga. 
Prenumeratos kaina;

Metams tris kartus savaitėje......................
Užrubežyje metams.........................................

Subscription Rates: 
Yearly ........... .................................................
6 months........................................................
Foreign countries yearly..........................

“DARBININKAS”
(The Worker) 

The Lithuanian tri-weekly paper.
Pubij^hed overy Tuesday, Thursday, and Saturday by 

Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
“D A R B I N I NK A S”

842 W Broadway. South Boston. Mass.

REIKIA SALIŪNUS NE 
MOKYKLAS UŽDARYTI.

Dabar apsireiškė kuro neda- 
teklius įvairiuose miestuose. 
Kaikur dėl anglių stokos jau 
buvo ir riaušių. Kad kūrę, su
taupyti, tai tūlose vietose jau 
nutarta uždaryti tūlam laikui 
mokyklas. Clevelande dviem 
savaitėm uždaroma pradinės 
mokykos dėl sutaupymo kuro. 
Šnekama apie sustabdymų dar
bų kaikuriose dirbtuvėse dėl 
anglių stokos.

Ar-gi tai ne keista. Ar-gi ne 
verčiau būtų saliūnus, bolines, 
tabako dirbtuves ir kitokius 
brudo lizdus uždaryti, negu 
mokyklas ir šiaip dirbtuves, 
kur reikalingi daiktai išdirba
mi.

Saliūnai, bravorai ir kitos 
brudo įstaigos augščiau stato
ma, negu mokyklos!

PASAKOJA NESĄMONES.
Nesenai “Ateitis” pranešda

ma apie popiežių žeminančių 
žinių, kurioj pasakyta būk 
Šventasis Tėvas pavedė intri- ■ 
gas Italijos armijoj ir dėlto 
trūko italų frontas, pastebi, 
kad girdi jei popiežius nebūtų 
tame nieku nekaltas, tai ne
būtų galėję kilti nei įtarimo. ' 
Sulyg “Ateities” redaktoriaus ■ 
protavimo išeina, kad kur yra 
įtarimas, tai ten turi būti ir 
teisybės.

į Su tokia “Ateities” logika 
galima eiti prie tokių nesųmo- 
nių, kokių tik nori. Daleiski- 
me, kad atsirastų blogos va
lios žmogus ir paleistų gandų 
būk “Ateities” redaktorius 
žmogų nužudė. Tai tos pačios 
“Ateities” skaitytojai, jei jie 
protaus, kaip jos redaktorius, 
turės daleisti, kad čia turi bū
ti teisybės, nes kaip kitaip 
gandas būt galėjęs kilti.

Štai tas pat laikraštukas 
pastebi, kad ne katalikų (ar
ba kaip ji sako klerikalų) 
rankomis ir galvomis pastaty
ti Amerike kolegijų. Katali
kai prisistatė arti pusantro 
šimto bažnyčių, apie pusę tiek 
pradinių mokyklų, įsteigė vie
nuolynų, o kur laisvamanių 
įstaigos? Nėra jų. Tai keno 
galvos ir rankos gali kolegijų 
pastatyti? *

• Je tai plieninės logikos yra 
“Ateities” redaktorius.

“VISUOTINO SEIMO” 
ATBALSIAI.

Šiame “Darbininko” nume- 
ryj telpa Rochesterio lietuvių 
protestas prieš tūlų liberalų 
vadų pasikėsinimus Itocheste- 
rio, o aplamai ir visos Ameri
kos lietuvius inkinkyti į libe
ralų parengtų vežimų ir va
žiuoti paskui po įvairias libe
ralų Tarybas ir seimus, kad 
liberalus apsaugojus nuo doriš
ko bankroto.

Kuomet Rochesterio lietu
viai kiek laiko atgal inspiruo
jami liberalų vadų, iškėlė vi
suotino seimo sumanymų, mes 
atvirai pasakėme, kad tas su
manymas neturi tvirto pamato 
ir kaipo toksai turės griūti. Li
beralai tuojaus pradėjo liaudį 
viršun kelti, bet ir tas triksas 
^ pasisekė, nes viso to dugne

nant gydyti visuomenę, ypač ■ 
mūsų, neužtenka žinių ir pa- ! 
tarimų, gaunamų “pietų” lai-1 
ke surengtų “Mickaus tauti-Į 
nes vyskupystės” arba šutei-! 
kiamų redakcijose “bepartiri-! 
nių ir pažangių” mūsų laik
raščių, kur redakcijų kėdės; 
apsodinta “tautinės vyskupys
tės” agentais.

Jei gerb. T. Naruševičius 
būtų atsistojęs augščiau už 
sostų “tautinės vyskupystės,” 
ir patyrinėtų jo vienijamus, 
pamatytų, kad pirm rieniji- 
mos reikia kai kam pasigydy
ti, kaikur dezinfekcijų atlikti 
ir tt.

Gal neapsiriksiu pasakęs, kad 
sveikesnia už kitus, jei nesvei- 
kiausia partija p. T. N. skaito 
tų, prie kurios pats yra dau
giausiai linkęs, o kuri pas mus 
eina bendru vardu — laisva
manių arba “tautiečių” parti
ja.

Ne smagu sakyti gerb. sve
čiui į akis, kad šitoji partija 
daugiausia, mums atrodo, rei
kalinga gydvmos! Kas suardė 
Lietuvių Tarybų Rusijoje, kas 
Seimus tenai ardė ir kas Ru
sijos politikierių akyse paže- į 
mino lietuvių vardų taip, Į 
“kad rusų valdžia nustojo 
skaityties su lietuviais,” kaip 
tai pats p. T. N. rašo.

Juk tik ne katalikų visuome
nė ir ne jos partijos ir ne jų ats
tovai tų padarė, o rodos lais
vamanių būrys su karštesnio- 
mis galvomis!

Pas mus Amerikoje kas su
kilo. prieš pirmąjį visuotiną 
lietuvių Seimą Chicagoje — 
1914 m., kur taip gražiai užsi- 
pliekė ugnis bendro darbo 
Lietuvos labui.

Kas tą ugnelę slopino, kas | 
trukdė ir tebetrukdo tenai nu- Į 
statytą darbą varyti!

Juk ne katalikij “partija” . 
tą padarė, o būrys siaurų po
litikierių, mūsų Bismarkų — 
tik be galvų, kurie visur “kle- 
rikališkas pinkles” savo “be- 
partyviškumui ir pažangumui’ 
mato!

Kas plūdo Informacijos Biu-! ksleivis p: Pr. V. Strakauskas, 
rą Washingtone, kurį mūsij 
visuomenė inkūrė ir tebeužlai- 
ko, kad arčiau būti prie pul
so pasaulio politikos, kad len
gviau orjentuoties mūsų tautai 
pasaulinėje sutuacijoje, kad 
pasaulį informuoti, kad pasa
kyti bent tai, jog Lietuviai — 
esame gyvi!

Kas intrigavo prieš tų biurų, 
kuris juk nieko kenksmingo 

'.Lietuvos tautai neveikė ir ne
nuveikė! Kas siuntinėjo savo 
agentėlius, kurių vieni veltui, 
kiti iš pašalinių fondų apmo- 

j kami, kompromitavo Washing- 
ton’e tų biurų ir jo veikimų 
trukdė, kenkdami ne kam ki
tam, vien Lietuvos reikalams

moka padaryti naudingą daik
tą.

Jei yra vilties mūsų tautinė
se putose surasti naudingų ko
kių dalių, tai reikėtų jas pa
versti naudingu tautai daiktu 
ir visai atskirti nuo dalių be 
vertės.

Laisvamanių partija, ar par
tijos paprastai moka surasti 
daug visokių ligų pas katali
kus ir daug ko jiems prikai
šioja. Savo beveik visų ener
gijų blaško kovai su “katali
kų partija,” kurios partijinėse 
ribose gauna gyvai susidurti 
su visos visuomenės, gyveni
mu, ir prieš tų gyvenimų iria
si jį taiso, gydo, vesti bando...

Patyrinėjus giliau tų laisva
manių veikimų ir mūsų visuo
menės gydymo būdų, noroms 
ne noroms veržiasi žodžiai: 
daktare pirma pagvdyk pats 
savę!..

Tik tuomet, po energingai 
operacijai pas ‘ ‘ tautiečius, ’ ’ 
grįžtų pasitikėjimas, kurio jie 

! šiandiena nebetur ir nebėgai 
‘ turėti tokiais kaip yra, tik 
i tuomet drąsiai juos leistumėm 
į visuomenę, tik tuomet galė
tumėm sueiti ne vien į kokį lai- 

! kinį kontaktų, bet į tikrų vie
nybę, kad būti ne šiaip jau ko- 

į kiais murzinais, bet skaisčiais 
I piliečiais skaisčios Lietuvos, 
i Kuomet patys būsime liuosi 
nuo visokių “tautietiškų” a- 

į vanturų ir avantunistų, kurie 
Į veda ar tai politikinę ar kito
kių kokių šarlatanerijų parti
jose ar už jų. tuomet graži bus 
ir laisva Lietuva.

J. ŽVYGAS.

teligentija ir idealais!”
Kas davė progų mūsų “šni- 

pijadai” su visomis jos teisin- 
| gomis ir neteisingomis istori
jomis ir išvadomis. Kam pri- 
! klausė ir iš kokio tarpo atsi
rado tie “veikėjai,” kurie vi
suomenės akyse skaiščių auro- 
olę pasišventimo ir neintere
suoto darbavimosi tėvynės la
bui išmainė į subsidijas iš ko
kių tai svetimų fondų! Ir tt. ir 
tt. ir tt.

Juk tai vis pasidarė laisva
manių partijoje.

Galėčiau ištisų eilę įvairių 
čia dalykų paminėti, kuriuos 
patyrinėjus p. T. N., turėtų į- 
sitikrinti, kad pirm vienijimo 
vienijamus dalykus gerokai 
reikia perkratyti ir sutvarky
ti. Aš manau, kad ir pirma 
mano paminėtieji keli dalykai 
užtenka, kad imti sijoti parti
jas pirm negu jas vienyti. Aiš
kus dalykas, kad ne tik vieny
bės negal būti su tokiais, kur 
tiek stambių ir kompromituo
jančių dalykų išsivystė ir insi- 
galėjo, kurių jokiu būdu svei
ka visuomenė savyje kentėti 
negal, bet ir bendro kokio nors 
darbo labai mažai tegal būti, 
ir jei būtų, tai vien iš atžvil
gio į gadynės svarbų.

Tų partijų ar partijas, su ku
riomis nūnai zp. T. N. stojo ka
talikų “partijų” vienyti, aš 
laikau sukunkuliavusio mūsų 
visuomenės (katalikų partijos) 
gyvenimo putomis.

Paprastai putose pasitaiko 
ir naudingų dalykų. Taupios 
šeimininkės nuo sukunkuliavu
sio viralo tas putas nugraibo,

patrijotais iš maskoliškų kny
gų-

Maskoliškos tai knygos pa
darė, kad mūsų inteligentai ir 
apšviestūnai grįžę iš lietuviškų 
“ziemliačestvų” tėvynėn nepa
žinojo jos visuomenės ir visų 
jų paverčia “katalikų partija,’ 
nesųmoningai būdavo dirbda
mi Lietuvoje “vidam ruskavo 
pravitelstva” ir priėš tų parti
jų mobilizuodami visus palai-

Po tokiu trukšmingu antgal- 
viu p. T. Naruševičius paleido 
į mūsų laikraščių redakcijas 
gražų atsiliepimą kviesdamas 
visus prie vienybės, pamiršus 
partijinius kivirčius, visiems 
lietuviams sustojus petys į pe
tį išgauti laisvę Lietuvai!

Kvieslys nieko ypatingai 
naujo ir gaivinančio mūsų vi
suomenei neduoda. Kartoja
ma tenai tas pačias mintis ir 
tuo pačiu tonu, kokias jau ne dus ir tuo mūsų tautai kenks- 
sykį esame girdėję beveik iš 
kiekvieno svečio atsilankiusio 
pas mus iš anapus vandenyno 
šiokiais ar tokiais reikalais. 
Pasako jie apie Lietuvos. var
gus šia gadyne, nurodo pas 
mus stoką supratimo reikalų 
visos tautos, ir nemokėjimą 
jiems tarnauti, padėjus į šalį 
savo partijinės užgaidas, ir ant 
galo paragina visus prie vie
nybės!

Taktingesnieji svečiai tas 
savo kaip ir kokio konvenonso 
pareigas atlieka taktingai, lai
kydamiesi deramojoje lygsva
roje ir neužgauliodami nei 
partijų, nei jųjų žmonių. Gi 
svečiai karštesnės galvos ir be 
takto,’ savo kalbose apie Lie
tuvos reikalus ir vienybę daž
nai tą vienybę paardydavo 
šmeižtais sau netinkamij žmo
nių, ir, t 
kova, gyvus Lietuvos reika
lus nustumdavo į šalį arba ne
duodavo juos dirbti kaip 
kia. Iš to mūsų santikiai ar- 
šėdavo, žmonės virsdavo vis 
daugiau nesušnekami, partijij 
geiduliai inkaisdavo ir kova 
eidavo smarkyn.

Be abejo, kad partijos p. T. ( 
N. favorizuojamos daugiausia 
tai mūsų pirmos kategorijos 
svečias, ne mažiau, o gal ir - . , 
daugiau už kitus mvlintis Tė- ne Padėdavo naikinti mu- 
vynę-Lietuvę, su rtena 
skirtina žyme, būtent ta, kad 
jis į Lietuvos socijalį gyveni
mą žiūri akiniais maskoliškos 
laisvamanijos, kurioje brendė 
sielos mūsų lietuviškos inteli
gentijos, kurios tarpe tiek y- 
ra nutolusių nuo tautos ka
mieno ir virtusių lietuviškais

mingus elementus, bile jie tuo
met populeriškus “pažangu
mo” obalsius skelbtų ir su 

Į priešų partija kovotų.
Tuomet tai- ir atsirado lietu

viškųjų socialistų partija iš 
Maskolijos, palaidus elemen
tai apsisprendė “laisvama
niais,” na ir visų lietuvių iš 
prigimties konservativę visuo
menę apšaukė “katalikų parti
ja,” kad su jaja konservatiz- 
mu stoti į kovų, ir tai veda- 

; mi tokių pat motyvų, kokių 
Įvedami maskoliškos inteligen
tijos pažangesni elementai ko- 

i vojo su caru ir popais, 
j Pridėjus prie to mūsų ap- 
švietūnų lietuviškomis ranko- 

į mis o maskoliška galva darba- 
i vimosi “tarp liaudies” dar ab- 
rusitelių jai taisomas pinkles, 

v . .. , .... pigu bus suprasti, kiek viso-
kio antkrečio ir demoralizaci
jos tapo inešta mūsų tauton ir 

. kaip jos lietuviškoji siela tapo 
re1’. sudarkyta “izmais” iš rytų ir 

i vakarų!
į Gerb. T. Naruševičius pats 
i sako, kad “išnyko viena lie
tuvių dalis, vadinama prū
sais, pavergta ir išnaikinta 
vokiečiais,” o ar ne prie to 
pat eidavo “obrusitelių” pas
tangos mūsų Lietuvoje, ir ar

ne liaudis, ne visuomenė sto
vėjo, bet nusigandę savo su- 
kiurusio švarko liberalų va
dai.

Jie manė galėsiu visiems 
akis apdumti ir savo tikslo pa
sieksiu. Išėjo kitaip. O kodėl 
taip atsitiko, kiekvienas su
pras Rochesterio lietuvių ats
tovų protestų perskaitęs.

Liberalai savo sumanymus 
i dėl visuotino seimo ne Roches- 
; tervj sugalvojo, jam pienus 
I išdirbo laikraščiij redakcijose, 
i o Rochesteriečius tik buvo į sa- 
ivo vežimų pakinkę, bet ris- 
i vien teisybė aikštėn iškilo ir ri- 
į sos liberalij pastangos, deda
mos suklaidinti Amerikos lie- 

I tuvius nuėjo niekais.
Liūdnas tai liberalams fak

tas, bet jis mums rodo, kad 
į lietuvių liaudis nėra begalvė 
į minia ir kad jos apgauti neį- 
; stengs net gudrūs liberalų va- 
j dai, kurie nuo senai taiko į 
! liaudies vadus, bet būdami 
be dvasios, be augštesnių ide
alų, savo tikslo nebegali at
siekti.j -------  .
LIETUVIŲ “BOLŠEVIKAI.”

Rusų “bolševikizmas,” pa- 
! siremiantis daugiausia ant nie
ko nepaisymo ir naikinimo vis
ko, kas neleidžia jam išsiplė
toti, surado sau kelių ir pas 
lietuvius, kurių kraštutiniai 
gaivalai socijalistai ant-syk 
“ bol še vikizmo ’ ’ idealus pasi
savino ir taip smarkiai “nu- 
sibolšerikavo,” kad ne vien 
sau, bet visai lietuvių tautai 
gėdų daro. Be to kenkia Lie
tuvos reikalams ir pačių lietu
vių tautų išstato ant pavojaus.

Kitataučiai pastebėję pas 
lietuvius “bolševįjrizmo” ap
sireiškimus, o gerai nepažin
dami lietuvių tautos didžiu
mos troškimų, mano kad lie
tuviai visi yra “bolševikizmu” 
užsikrėtę ir pradeda į lietuvius 
žiūrėti su nepasitikėjimu.

Ypač pastarųjų laikų lietu
vių socijalistų veikimas pasi
darė kenksmingas lietuvių rei
kalams. Socijalistų karštosios 
agitacijos prieš Suv. Valstijų 
valdžių, kurstymai nestoti į 
armijų ir daugybės kitų eibių 
tiek lietuvius amerikiečių aky
se sukompromitavo, kad rei
kia daug laiko, takto ir pas
tangų padėti atitaisymui ne
lemtų darbelių socijalistų ir 
kitų neramių gaivalų.

Smarkiausia lietuviams kom
promitacija, tai Socijalistų Są
jungos Centro ir jos organo 
prasižengimai prieš šios ša
lies įstatus, įsiklampojimas į 
išdavikiškus darbus, kuriuo
se dabar kaltinama “Kovos” 
redakcija,administracija, spau
stuvės darbininkai, o Vidiko 
pabėgusio nuo teisdarystės 
rankų, ieškoma po visą šalį. 
Socijalistų Sąjungos sekreto
rius Stilsonas pastatytas po 
kaucija $10.000.

Tuos visus socijalistus karš
takošius į bėdas inklampino 
nelaimingas “bolševikizmas,” 
kuris juos it drugio liga, krėtė 

į nuo puspadžių iki pakaušio. 
Jie tol nerimavo, kol savo 
tikslo susilaukė. Tie kurie se
kė “Kovą,” turbūt dar atsime
na “Kovos” redakcijos mani
festą, kad jinai visrien kel- liai” socijalistai-bolšerikai. netyrinėdamas
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darkydami visuomenės sielų 
visokiais “izmais” ir, tiems 
“izmams” dirvų purendami, 
traukdami mūsų žmones nuo 
papročių, tradicijų, tikybos ir 
tt., ardydami tautos ramščius, 
kurių dar buvo nepakasusi ru
siškoji biurokratija.

Ta mūsų tautai gyva skriau
da atsikartojo Amerikos lietu
vių visuomenėje. Čia subėgo 
ir pirmieji susiorganizavo pa- 
laidūnesni elementai iš Lietu
vos, kurie tenai neintilpo gy
venimam

Maskoliško kurpalio keli šio
kie tokie apšviestūnai ingauna 
intakų į katalikų čia suvažia
vusių visuomenę, ir čia susi
daro ta pati partijų istorija su 
tokia pat proporcija: būrelis ir lietuvių vardui!., 
poros desėtkų karštagalvių su
daro savo partijas, ir apšau
kia visų visuomenę, iš kurios 
išvirto, taip-gi partija ir tai 
sau lygi — “katalikų-klerika- 
lų” partija...

Taip tatai turime parti jinius 
kivirčius laisvamanių, socialis
tų ir katalikų, kūrins tai ki
virčius malšinti ir visus geron 
pusėn versti daro pastangas p. 
T. Naruševičius. Te būnie 
taip, kaip p. T. N. nori, trys 
partijos mūsų visuomenėje, ir 
visos lygios!

Be abejo, kad partija p. T. 
N. farorizuojama, daugiausia 
tur pretenzijų vadovauti mūsų 
visuomenėje, ir prieš tai nieko 
neturėtumėme, jei tikrai iš tų 
partijų būtų galima sudaryti 
vienatą, it kokių “inžiną,” 
kuris suktų visų mūsų gyveni
mą. z

Nežinau, ką pasakytų tech- 
nikas-specijalistas apie vertę 
mašinos, sustatytos iš kokių 
kiaurų katilų ir rūdžių apga
dintų šmotų!

Medikai ir-gi sveikatingumo 
delei nevienija organizme su

rankioja. Ramioji ir kultūrin- gedusias dalis su sveikomis, 
ga beturiu visuomenės dalis bet dezynfekciją įveda, arba 
tegul kuotoliausia nuo pana-| jas meta šalin! 
šių apsireiškimų laikosi. Gi p. T. Naruševičius rodos

Lietuvai laisvės pamatas j kitaip elgiasi; jis bando surie-’ 
šiandieną reikia statyti ramiu nyti dalia matomai ant greitų* 
darbu, o negriauti krykštavi- Į jų, ne statydamas dijagnozosį j u 
mais, kaip tą daro mūsų “bro-| vienijamų els&otą, ir giliau tijos

sianti riaušes prieš valdžių, 
prieš įstatymus ir jinai tų 
šventai išpildė.

Dasivarė prie to, kad “Ko
vų” valdžia uždarė, o jos visi 
darbininkai po teismu atsidū
rė.

Lai “Kovos” ir jos štabo 
veikimas bus persergėjimu ki
tiems lietuvių “bolševikams,” 
kad nevisuomet galima betiks
liai spardyties prieš valdžios 
įstatymus ir kovoti su ja tais 
įrankiais, kuriuos pasmerkia 
ramūs, kultūringi žmonės. Suv. 
Valstijų valdžia neatsižymėjo 
niekuomet žiaurumais, netei
sybėmis prieš savo pavaldi
nius, o į kitų šalių piliečius 
gan tolerantiškai žiūrėjo.

Reikėjo tik vieno dalyko* 
kad tuos atsinešimus ir toliaus 
ramiais palaikius, tai ramaus 
kultūringo darbo ir Amerikos 
demokratijos idealų pagerbi

amo.
Lietuviams socijalistams pri

trūko vieno ir kito, o kada jie 
pradėjo “bolševikizmu” sirg
ti ir riaušes kelti, kam nors 
reikėjo juos pažaboti. Tų pa
darė Suv. Valstijų valdžia.

Socijalistai užuojautos da
bar negali laukti iš lietuvių vi
suomenės, kurių jie taip negra
žiai savo darbais išprovokavo. 
Kankintinizmas, kurio jie pa
siekė išdavystėmis ir ‘bolševi
kizmu” lietuvių tarpe nebus 
toleruojamas.

Patys pasisėjo savo dirvoje 
kūkalius, lai,patys juos ir su-
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Kas girdėti lietuvių kolonijose.
CLEVELAND, OHIO.

Pavyzdingas vakarėlis.

Gruodžio 7 d. L. Vyčių 25 
kuopos buvo šeimyniškas va
karėlis. Gražus būrelis jauni
mo susirinkę pažaidė įvairius 
žaidimus, padainavo dainelių, 
pakviesti prie vakarienės visi 
sustojus sudainavo Vyčių him
nų. Laike užkandžio dauguma 
nariij išreiškė gerus bei pas
katinančius linkėjimus. P-lė 
Kuzmauskiutė padeklemavo. 
Neapseita be aukų. Aukavo se
kanti: R. Žitkevičius $5.00, V. 
Štaupas $5.00, Al. Banevičius 
$2.00; po dolerį aukavo sekan
ti: A. Z. Visminas, A. Žalia- 
duonis, B. Vilimaitienė, J. In
tapas, K. Štaupas, J. Čerkasas, 
A. Kumšaitis, J. Kelekaus- 
kas, M. Ruseekas, P. Brazai
tis, V. Krunglevičius, J. Ruika, 
J. Kvedaravičius, A. Ūselis* K. 
Žilinskas, M. Žilinskienė, O. 
Bekenaitė, F. Bekenaitė, O. 
Skupaitė, V. Runta, J. Ceriau- 
ka ir M. J. Šimonis. Po 50c.: 
J. Kužas, A. Kunigiškis, J. 
Žitkevičius, . ~
M. Kužas, P. Sedeckas, A. Gri< 
galius, S. Pašaveckas, Al Ri- 
binskas. Po 25c.: J. šeštokas, 
A. Mikelionis, J. Sadauskas, S. 
Greičienė, E. Paulikaitė, M. 
Kuzmauskienė, A. Lukoševi-

MONTELLO, MASS.

Sekmadienyj, 9 gruodžio, čia i 
įvyko antras katalikiškosios 

Į spaudos vakaras. Kalbėjo mo-.
-- --- -- ---------- - ---------------- , | 

J Bostono Kolegijos studentas ir 
kun. P. J. Juškaitis. Abu kal
bėtoju pasekmingai priparodė 
katalikiškos spaudos reikalin
gumų ir perspėjo žmones prieš j 
nedorą, tvirkinančių spaudą. 
P-lės K. Kaziunaitė ir V. Žeb- 
raitė jausmingai padeklemavo 
eiles. Dvi jaunos mergaitės 
Stefanija Grigiutė ir Marijona 
Akstiniutė gabiai atliko dialo
gą: “Pasikalbėjimas blaivinin
ko su girtuokle.” Dialogas 
buvo juokingas ir drauge pa
mokinantis. Žmonių prisirin
ko pilna svetainė ir visi gra
žiai ir naudingai praleido lai
kų. Išparduota nemažai ka
talikiškos literatūros.

Žmonės dabar subruzdo apie 
įsteigimų naujų vargonų šv. 
Roko bažnyčioj. Tapo išrink
ta šešios poros kolektorių, ku
rie eina per namus ir renka 
tam tikslui aukas, kaip girdėt 
gana pasekmingai. Tikimasi 
greitu laiku suorganizuoti ke
lis šimtus dolerių. Jei tas 
pavyks, tai trumpu laiku tu
rėsime naujus vargonus. Mo
terų Sujungs jau paaukojo 
naujiems vargonams 25 dol. ir čius. Smulkių 5c. Viso labo 
žada surengti tam tikslui va
karienę. Reikia pažymėti, kad 
Moterų Sąjunga čia gražiai 
pradeda bujoti. Visos prakil
nesnės moterys ir merginos 
prie jos priklauso. Bet ir ki
tos draugijos nuo jų neatsiliks. 
Vargonų steigimo komitetas 
kreipsis į draugijas: Šv. Kazi
miero, N. P. Pan. Šv., Susivie
nijimo kuopą, Vyčius ir Blaivi
ninkus, kad jos aukomis ir 
pasidarbavimu prisidėtų prie į- 
vykinimo to gražaus sumany
mo. Ir ištiesų, šv. Roko baž
nyčiai labai reikalingi nauji

Juk tų darė taip-gi ne ka
talikų “partija!”

Kas sunaikino veikimų Lie
tuvių Dienos Centralinio Ko
miteto? Kas atėmė mūsų vi
suomenės minioms, liaudžiai 
pasitikėjimų ir norų bendrai 
veikti ir Lietuvai aukas dėti. 
Kas susuko Centraliniame Ko
mitete visuomenės valių, kas 
jos nepildė, kas padarė, kad 
surinktieji su karštu ir šven
tu pasįaukavimu centai po šiai 
dienai dar nėra rankoje tų, ku
riems jie buvo renkami.

Juk ne katalikai tą padarė, 
o “partijinės politikos” šulai 
iš laisvamanių tarpo tą atliko, 
begaudydami vėjus su “plačių
jų vieškelių” keleiviais... Kas 
sutvėrė “Mickaus tautinę vys
kupystę,” kokios rūšies žmo
nės ir iš kokios partijos jie 
daugiausia tenai yra susispie
tę? Kas tos “vyskupystės” 
tamsuolius, bemokslius, veikė
jus” be inteligencijos ir idea
lų, kas juos palaiko, stiprina, 
garsina ir visuomenei peršat -vargonai. Tie ką dabar yra vi-
Kas tokiomis kur kitur nežino
momis ir negalimomis avan 
taromis mūsų lietuvių vardų 
žemina ir visų tautinį judėji
mų kompromituoja! Kas šar- 
latanerijų mūsų tautoje palai
ko, ir tai ne pavieniais, bet iš
tisomis redakcijomis?

Juk ir čia ne katalikų “par- 
i” kaltė. Ne katalikai nu

joją vertę. Ei- stojo tautos garbės nuovokos;

-

sai neatsako tikslui: yra jau 
seni ir visai negarsūs. Čionyk
štis choras turi stiprius ir ge
rai išlavintus balsus. Kuomet 
užgieda, vargonėlių visai ne
sigirdi. Jeigu įsteigtume tik
rus, didelius vargonus, kaip 
Lietuvoj, tai būtų daug malo
niau melstis bažnyčioje. Tai
gi* Monteliečiai, suskubkime!

Merkinės Pilietis.

A. Stepulevičius, 
Sedeckas. A. Grū

$42.30.
Aukavusiems širdingų ačiū. 

Manau kad ir kitos dr-jos pa
seks šį pavyzdį.

Vyčių susirinkimas.
7 gruodžio L. Vyčių 25 kuo

pa laikė ekstra susirinkimą. 
Daug reikalų aptarė. Atsisa
kius p. A. Z. Visminui nuo dai
nų mokinimo Vyčių choro, ta-. - 
po pakviestas chorui mokinti 
p. V. A. Greičius. P as Vismi 
nas apleidžia Clevelandų ir už
ims vargonininko vietų pas 
gerb. kun. Abromaitį Donorą, 
Pa. P-as Greičius užims vie
tinėj šv. Jurgio parapijoj var
gonininko vietų. Vyčiai už 
pasidarbavimų p. Visminui 
reiškia didelę padėkų, 
pat maloniai su džiaugsmu 
Greičius sutiko ir visi 
dėjo su pasišventimu 
ant repeticijų ir lavinties 
lės šakoje.
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WORCESTER, MASS.
Vyčių teatraa.

Lapkričio 28 d. Liet. Vyčių 
tos kuopos teatrališkas sky

rius sulošė dvi komediji: 
4‘Prieš vėją nepapūsi” ir “Aš 
numiriau.”

Pirmame veikale lošė se
kančios ypatos: Daunora — J. 
Bacevičius, Barbora — V. Ti- 
minskaitė, Julija — E. Šalte- 
niutė, Veronika 
kiutė, Bogaišienė — E. Balt- 
rušaitė, Aroydas — V. Stan
kus, Antanas — A. Janušonis, 
Katrytė — Z. Baloniutė.

Antrame veikale lošė: Va
balas P. Skrickis, Kristyna— 
V. Steponaičiutė, Debesuolis 
— V. Jeremačius, Graborius 
J. Svirskis, Stepas — A. Ja
nušonis.

Abelnai sakant abidvi ko
mediji gerai sulošė. Matyt, 
kad tarp Vyčių randasi asme
nys, kurie turi talentą prie lo
šimo.

Žmonių buvo pilnutukė sve
tainė ir buvo matyt, kad jiems 
patiko.

Vyčių teatrališkas skyrius 
ruošiasi sulošt dvi puiki drami 
po Kalėdų “Beauštant! Aušre
lė” ir “Undynė.”

Taigi Vyčiai ketina gerus 
veikalus statyti vieną po ki
tam.

Vyčių susirinkimas.

Gruodžio 2 d. buvo Vyčių 
metinis susirinkimas, kur pri
sirašė septyni nauji nariai.

Senoji valdyba išdavė ra
portus. Pasirodė, kad per 
pirmininkavimą p. P. Stepon- 
kaus (bėgyje vienų metų) prie 
kuojvos prisirašė 80 naujų na
rių, kad tapo surengta de
šimts balių, keli teatrai, 
gegužinės, viena vakarienė, 
prakalbos ir šiaip prie visokių 
veikimų Vyčiai prisidėjo. Be 
to Vyčiai įgijo savo chorą, be- 
ną, namą, krautuvę, pianą 
ir kitus rakandus.

Toliaus buvo renkama nau
ja valdyba: pirm P. Stepon- 
kus, vice-pirm. O. Vasiliaus
kaitė, rašt. Pr. Zataveckas, 
finansų rašt. A. Čiginskas, ka- 
sierius J. Bacevičius, iždo glo
bėjai A. Pauliukoniutė ir A. 
Jakutis, maršalka V. Stankus.

Dvasiškas vadovas tas pats 
pasiliko, kuris daug pasidarba
vo priduodamas gerus patari
mus ir energiją.

Korespondentai net keli iš
rinkti. Matysime kaip laik
raščiuose marguos žinios iš 
Worcesterio Vyčių veikimo.

Diana.

LAWRENCE, MASS.

Nedėlios vakare šv. Pranciš- 
Lawrence’o ir Nashua Vyčiai 

pradėjo veikti iš vieno, 
kaus pobažnytinėje svetainėje 
įvyko vietinės Vyčių kuopos 
nepaprastas susirinkimas. Ant 
susirinkimo atsilankė keletas 
delegatų iš Vyčių kuopos iš 
Nashua, N. H. Jie atkeliavo 
su tuo tikslu, kad padarius su
tarti su vietine kuopa dėl ben
dro veikimo. Delegatai buvo 
maloniai priimti ir jų pakvie
timas prie bendro darbo buvo 
karštai paremtas.

Buvo nutarta išrinkti komi
siją iš dviejų narių iš abiejų 
kuopų, kuri komisija tvarkys 
visus susinešimus arba visą 
kuopų bendrą veikimą. Iš Law- 
rence’o kuopos į tą komisiją 
likosi išrinkti J. J. Ramanaus
kas ir p-lė Ona Sideravičiutė.

Veikimas tuodviejų kuopų 
prasidėsiąs tuojau po Kalėdų. 
Buvo kalbama apie surengimą 
pirmo bendro vakaro Lawren- 
ce. To vakaro pelnas būsiąs 
skiriamas lietuviams karei-

Našliuos kuopa jau yra 
ioje apielinkėje pagarsėjusi 

savo veikimu ir galima tikė- 
ties kad bendromis spėkomis 
dar daugiau nuveiks. Vietinė 
kuopa ir-gi taip-pat yra veikli, 
bet dar iki šiol mažai tepasi
rodė savo viešu veikimu. Da
bar tik pradėjo mokinties po
rą teatrališkų veikalų dėl per
statymo. Mokinasi “Genovai
tę”, ir “Kas Bailys.” Tuos 
veikalus tikisi trumpu laiku 
perstatyti.

10, ILL.
Puikios pasekmės.

Kad ir mažas miestelis, bet 
jame randasi nemažai gabių 
veikėjų. . Labiausia atsižymė
jo darbais L. Vyčiai. Jų su
sirinkimai galima sakyti yra 
pavyzdingi visuomet. Pas
kutinis susirinkimas laikytas 
gruodžio 5 d. buvo pavyzdin
giausias. Po rimtų svarsty
mų tapo išrinkta valdyba. 
Pirm. A. Krencius, vice-pirm. 
p-lė Mileikaitė, prot. rašt. p-lė 
Spranaitė, fin. rašt. B. Lenar- 
tavičia, iždin. J. Brazauskas, 
iždo globėjai: A. Jakavičiutė, 
J. Šlegaitis; maršalka J. Zala- 
ginas ir V. Lukštą. Žaislų ve
dėja p-lė Mileikaitė, režisie
rius J. Šlegaitis.

Vytis.

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopa laikė savo me

tinį susirinkimą 11 d. gruodžio 
7:30 vai. vak. šv. Kazimiero 
parap. svetainėj. Pirmiausia 
rinkta valdyba ateinantiems 
metams. Pateko sekančios y- 
patos: dvas. vad. — kun. J. J. 
Jakaitis, pirm. — J. P. Vait
kus, vice-pirm. — P. Lubinas, 
rašt. — A. Račkauskas, ižd. — 
p-lė M. Censkaitė, maršalka — 
J. Mitrikevičius. Į T. Fondą 
atstovai — J. Šūkis ir J. Mit
rikevičius; koresp. — C. J. 
Senkus ir po tam buvo svars
toma Sąjungos reikalai, kad 
surenkti prakalbas paskutinę 
nedėlią gruodžio su įvairiu 
programų. Visi kviečiami at
silankyti, o būsit užganėdinti. 
Vienas naris prisirašė. Kuopa 
laiko mėnesinius susirinkimus 
kas antrą seredą mėnesio. Se
kantis susirinkimas bus 9 d. 
sausio 1918 m.. Kas prisira
šys, tai tas gaus kalendorių 
dovanoms. Tegu kožnas narys 
pasistengia gauti nors po vie
ną narį.

N0RW00D, MASS.

Netikėtai man pakliuvo “Ke
leivio” No. 46, kur K. V. Žiu- 
rinskas užsipuola ant manęs 
dėl žinutės buvusios “Darbi
ninke” No. 121, kurioj būk aš 
jį apšmeižęs. Aš ten jo visai 
neminėjau, o jis pats prabilo 
nelyginant toje pasakoje — 
“vagie, kepurė dega.” Vagis 
čiupt už kepurės. Žiurinskas 
nekaltu jauzdamas ir nieko 
panašaus nepadaręs apie ką aš 
rašiau turėtų tylėti. Teisingo, 
gero žmogaus sąžinė nekanki
na. Jis man primeta būk aš 
lendu į jo šeimynišką gyveni
mą. Visai ne. Visi norwoo- 
diečiai žino koks jo šeimyniš
kas gyvenimas. Kadangi jis 
nerimsta ir mane užkabina, tai 
pasakysiu, jog pats mačiau, 
kaip jis bulvėse savo mergaitę 
kamavo. Iš šalies žiūrėdamas, 
pamislijau ar tik išliks sveika 
mergaitė.

TRENTON, N. J.
Nedėlioj gruodžio 9 d. buvo 

šv. Jurgio dr-jos susirinkimas, 
kuriame Karolius Velyvis ir 
Jonas Poškus pranešė, kad jie 
atlankė lietuvius kareivius 
Camp Dix, kur randasi ir p. 
Vaškevičius. Turėdami arti ga
bių kareivių nutarė šv. Jurgio 
dr-ja ir T. Fondo skyrius su
rengti prakalbas 23 d. gruo
džio. Kviečia kalbėtoją iš ki
to miesto, kareivį Vaškevičių 
ir kitus kareivius. Pelnas eis 
dėl karės nukentėjusių. Tam 
pat tikslui, šv. Jurgio dr-ja 
paaukavo $25.00. Gal ir lietu
viškas politiškas kliubas neat
siliks gerame darbe. ,

Nedėlioj, 9 gruodžio buvo 
krikštynos pas p. Vincą Abro
mavičių. Augustas Rasimavi- 
čius užsiminė apie vargstan
čius brolius Lietuvoje ir para
gino paaukoti kiek kas gali. 
Aukavo po $1.00: Kaz. Turo
nis ir Ant Junča; po 50c.: A- 
leksandra Stasiavičius, Vincas 
Abramavičius. Po 25c.: Aug. 
Rasimavičius, Antanina Rasi- 
mavičiutė, Mateušas Jaruševi
čius, Juzef CzaikowskL Viso 
labo $4-25.

CICERO, ILL.
Gruodžio 4 d. šv. Antano 

parapijos svet šv. Kazimiero 
Knyg. Dr-ja turėjo savo prieš- 
metinį sn si rinkimą Susirin
kusieji nuosekliai svarstė Dr- 
jos dalykus. Nutarta atnaujin
ti visi laikraščiai. Valdyba ta
po išrinkta 1918 metams. Pir
mininku 
pirm. — A. Jakavičiutė, prot. 
rašt. — Jonas Naraks, fin. 
rašt. — Iz. Tarulis. Tikimės 
gero pasidarbavimo iš naujos 
valdybos dėl knygyno labo.

J.

LAWRENCE, MASS.

Keista politika.

“Lietuva” pabarė sandarie- 
čius už gešeftavimą su nezalež- 
ninkais ir pasipiktino iš jų vai
kiško politikavimo. Jinai ne
galinti suprasti delko tūli jau
nieji laisvamanių veikėjai ben
drauja su nezaležninkų tamsiu 
judėjimu. Gerai, kad “Lie
tuva” nors kur randa paslap
čių.

Ištikrųjų tai paslaptis. Nei
gi tie patys “veikėjai” negali 
išaiškinti. Vienas jų sako: 
“Man nereikia nei tos, neitos 
bažnyčios, bet aš esmi prie 
Mickevičiaus, ten man labiau 
patinka. ’ ’ Kitas sako: ‘ ‘ Mes
einam prie Mickevičiaus dėl 
vienybės.” 1_____ _______
tas, kodėl jis dalyvauja ir pa
laiko mickizmą, atsako: ,. v. v , .
dėl t Dėl politikos mūsą tė-1 ‘“vlal 3™. ™kieenj salmmkat. 
vvnės mes viskį galime dary- žin0“a> toks netaktingas 1S- 
ti; bi tik jį pagelbėjus.” sireiskimas dabartinėje valau-

Delko laisvamaniai ir laisJdo* 18 pus“.'
vamanėliai dalyvauja Mickija- 
doj “Lietuva” nežino, patys, 
dalyvautojai nežino ir dauge
lis kitų nežino.

Aišku yra vienas dalykas, 
tai yra rolė, kurią liberalai 
lošia nezaležninkų tamsiame 
judėjime, anuot “Lietuvos,” 
neatneš jiems naudos — ne
gelbės jų Sandarai. Žmonės 
pamatys jų bezdžioniškumą ir 
jų dviveidį. Tuomet jie trenks 

1 juos visus sykiu su Mickum ir 
jo visa seminarija. Reikia 

Į tik sužinoti kas yra Mickus ir 
jo seminarijos auklėtiniai, k. 

■ t. Alinols, kurs išbėgo iš Law- 
renco po trijų mėnesių po sa
vo “įšventinimo.” O tas pats 
“vadovauja” nezaležninkams 
Scrantone. Petrošius gi pla- 
kasi kitur. Ir tokius lakud- 
ras, tamsuolius laisvamaniai 
savo, tamsios politikos naudai 
vadina kunigais, 
ir skaitosi su jais.

Lietuvių tauta 
kius apgavikus, 
Naikins ir tuos pataikūnus. 
Kuolabiau liberalai dalyvaus 
su tais — tuo greičiau jie dings 
kaipo partija. Nors ji ir da
bar labai menka ir yra pri
versta griebtis už tokių baisių 
priemonių. Viskas kas palai
ko jų pranykimą tai yra jų il
gas liežuvis. Jie pabalę gi
nasi turį bent ką bendro su 
Mickizmu. Gal jie ir nieko 
bendro su mickizmu neturėda
mi veikia sau ant laukiamosios 
naudos. Kaip vienas jų iš
sitarė : ‘ ‘ Ten toje jo bažnyčio
je bus tautiškas namas kitą 
metą šiuo laiku.”

WATXRBURY, CONN. 
Apšmeižė prakalbas.

TMD. 5 kuopos pirm. J. Ra
manauskas ir rašt. J. Urbšto- 
naitis mums rašo, jog “Darbi
ninko” num. 137 Lekešinės An
tanas apšmeižęs prakalbas, 
rengtas TMD. kuopų apskričio 
Ct. valstijos. Ten buvo rašy
ta, jog policija sutrukdė pra
kalbas, o kaip minėti vyrai 
praneša, tai netaip buvę. Ren
gėjai buvo nusamdę W. L. Ū- 
kėsų kliubo salę, o kliubo na
riai užsimanę neleisti salėn, 
nors kalbėtojas jau buvęs ir 
žmonės rinkęsi. Dabar TMD. 
kuopų apskritys patraukęs tei
sman klinbą, idant atlygintų 
už padarytą skriaudą.

Taip tai taip. Bet TMD. 
kuopų apskritys ar nepasida
rys teismu daugiau sau skriau-,

A. J. doa

DARBININKAS

JUluciaių Riaouvo uvpa Katalikų Seserys 
Vienuolės

PROTESTAS PRIEŠ “RO- 
CHESTERIO LIETUVIŲ 

TARYBĄ.”
Pirma negu daeisime prie 

“Protesto,” manome reikalin
gu paduoti sekančius faktus. 
Taip, vieną gražų šios vasa
ros vakarėlį mūsų trys smar
kūs ‘ ‘ tautininkai ’ ’ susirinkę 
sumanė ir sutvėrė “Tarybą,” 
kurią pavadino gražiai skam
bančiu vardu: “Rochesterio 
Lietuvių Taryba.” Ilgai ne
trukus toji Taryba pradėjo 
“veikti.” Tuojaus vietiniame 
anglų laikraštyje “Democrat 
and Chronicle” pasirodė strai
psnis užvardintas: “Lithua- 
nian Councill favors Germany,’ 
po straipsniu pasirašo J. Žilius 
“prezidentas” ir K. Semaška 
— raštininkas, paduodami tur
būt dėl didesnės intekmės savo 
“headąuarters” antrašą (Tre
čia to Councill ’io” ypata, tai 
P. Petronis, prez. pagelbi- 
ninkas; lietuviškuose laikraš
čiuose jie pasirašo visi trys)) 
Tame strapsnyje tos ypatos 
nei kieno neingaliotos kalba vi
sų lietuvių vardu, kad šioje 

i vardu kalba viršminėtas 
“Cuuncil,” nustebino daugelį 
svetimtaučių, ypač sujudino 
vietos lietuvius.

Pasipylė protestai į tą patį 
laikraštį. Pirmutinis prieš tai 
užprotestavo vietos klebonas, 
kun. Kasakaitis, paskui L. D. 

į K. Gedemino draugija. Tie- 
i ji “konsuliai” vietoj atitaisy- 
• mo to biauraus ir kenksmingo 
| lietuviams paskelbimo, įsižei- 
j džia tais protestais ir tame pat 
i laikraštyje klebonui ‘ ‘ atima’ ’ 
teisę dalyvauti politikoje, o 
Gedemino draugiją, turinčią 
apie 300 narių, viešai denun- 
cijuoja valdžiai, kaipo esan
čią po intekme vokiškų socija
listų. Tai pirmas “Tarybos” 
niekingas pasielgimas.

Toliaus šv. Jurgio draugija 
užmanė sušaukti visų draugijų 
atstovus į bendrą konferenciją 
apkalbėjimui, kaip pasekmin- 
giau visiems darbuotis mūsų 
tėvynės labui, ypač jai laisvės 
išgavimui. Atsilankę į tą 
konferenciją mūsų “konsu
liai” J. Žilius ir K. Semaška, 
sukėlė triukšmą, išvadino vi
sus susirinkusius: “ežiais,” 
“skebais,” “išdavikais” ir 
tam panašiais 
kais” epitetais, 
ma, jie tampa 
konferencijos.
“konsulių” niekingas pasiel
gimas.

Neužsiganėdinę tuo prašali- 
nimu iš tarpo rimtų draugijų 
atstovų apkalbančių mūsų tė
vynės reikalus, tieji užsispy
rėliai, ir naudingo darbo grio
vėjai pradeda šmeižti per 
“Vienybę Lietuvninkų” kata
likus ir socijalistus išvien vei
kiančius. Dar to permaža mū
sų “konsuliams.” Jie savo 
susirinkime išneša rezoliuci
ją vardan “Rochester’io iLet. 
Tarybos.” Visi trys po ja 
pasirašo t y. “prezidentas,” 
dėl didesnės intekmės preziden
to pagalbininkas ir raštininkas 
ir patalpina ją “Vien. Liet” 
Apart kitų neprotingų tos re
zoliucijos išsireiškimų, užbai
goje jos skamba “augščiausias 
įstatymas, kad kun. Kasakai
tis ir Gedemino draugija nega
li jau nešioti lietuvių vardo, 
užtai, kad jie išdrįso prieš 
“konsulius” protestuoti. Tai 
trečias tos Tarybos niekingas 
pasielgimas.

Galutinai nustebino visus 
Rocbesteriečius, ypač tuos dr- 
jų atstovus, kurie mitingauja 
ir svarsto, kaip pasekmingiau 
visiems suėjus į vienybę dėl 
bendro mums visiems darbo — 
išgavimo Lietuvai laisvės, tai 
pasirodymas tos “Tarybos”

rezoliucijos, kuri tilpo visuose 
liberalų laikraščiuose reikalau
janti kokio tai visuotino Seimo; 
toji rezoliucija užsibaigia visų 
paikiausiu išsireiškimu: “Pri
tarus nors trims kolonijoms, 
Seimas bus šaukiamas,” — tik
rai tai “konsuliškai” — auto
kratiškas išsireiškimas!

Vis-gi mūsų “konsuliams” 
patiko “traicė.”

Jie trys suklijavo tą savo 
“Tarybą;” dabar jie skelbia 
jei trys kitos kolonijos sukli- 
juos, tai visuotinas seimas ir 
bus; galutinai jie trys net su
darė kokią tai laikiną “Komi
siją” ir pastatė vieną iš savo 
tarpo K. Semaška, kaipo ypa
tų, prie kurios turi kreipties 
visi pritarianti tam jų šaukia
mam Seimui.

Nusilenk dabar lietuviškas 
pašau prieš Rochesterio “kon
sulius,” sudrebėkite visi lie
tuviai, tautos vadai ir in
teligentai, nes mes trys t. y. 
“visa liaudis” sukilome ir šau
kiame “Visuotiną Seimą.”

Tai paskutinis iki šiam lai
kui tos “Tarybos” niekingiau*- 
sias ir paikiausias pasielgimas.

Juokinga, bet ir gaila tų 
žmonių, kurie prisidengę tė
vynės meile, pilni egoizmo, 
norėtų visais vadovauti ir vi
siems ant sprando cariškai jo
dinėti.

Tai-gi matydami tos “Ro
chesterio Liet. Tarybos” ne
naudingą mūši) tautai ri pra
gaištingą visiems lietuviams ir 
visai Lietuvai darbą, mes se
kančių draugijų atstovai: Šv. 
Jurgio dr-ja, šv. Petro ir Po
vilo dr-ja; D. L. K. Gedemino 
dr-ja, P. Marijos dr-ja; S. L. 
A. 69 kp., S. L. R. K. A. 103 
kp., L. Sūnų ir Dukterų dr-ja, 
Tarnaičių Marijos dr-ja; Vy
čių 96 kp. L. S. 7 kp., Aido 
choras, šv. Cicilijos choras, 
Kanklių benas, Tautos Fondo 
skyrius, Moterų Progresyvių 
Susivien. 26 kp., L. D. S. 50 
kp. susirinkime laikytame 5 

j d. gr. bažnytinėje svetainėje 
vienbalsiai nutarėme užprotes
tuoti prieš tos “Tarybos” pa
našius darbus, pranešant 
drauge plačiai lietuvių visuo
menei, kad Rochesterio lietu
viai visiškai tos “Tarybos” ne
pripažino ir su ja nieko bendro 
neturi, nes ją sudaro tik keli 
užsispirėliai, kuriems ne tė
vynės reikalas rūpi, tik jų e- 
goizmas.

Ir kadangi toji “Roch. Liet. 
Taryba” savo atsišaukime 
spaudoje sakosi, jog ji suside
da iš sekančių draugijų: A. L. 
T. Sandaros 21 kp., D. . L. K. 
K. dr., T. M.Dr. 52 kp., ir L. 
Sūnų ir Dukterų draugijos. 
(Bet faktas yra, kad kaip Liet.
S. ir Dūk. draugijos taipo-gi
T. M. Dr. 52 kuopos yra nutar
ta, nes draug, priklauso prie 
minėtos “Tarybos,” kad visi 
Tarybos nutarimai, rezoliuci
jos ir šiaip raštai siunčiami į 
spaudą, turi būt žinotini drau
gystės nariams. Bet pastaruo
ju laiku “Tarybos” “lyde
riai” nieko nesiklausę ir nie
kam iš narių nežinant, patal
pino rezoliuciją kas link vi
suomeniško seimo sušaukimo.

Tai-gi vienbalsiai nutarėme 
reikalauti, kad tos draugijos 
viešai panaikintų tą “Tary
bą,” kaipo savo darbais kom
promituojančią mus vietos lie
tuvius.

Po šiuo portestu visų drau
gijų bei kuopų atstovai ingalio- 
jo pasirašyti savo pirmininką 
ir raštininką.

A. Zimničkas, pirm. 
Vlad. Pikunas, rašt.

(Tąsa)

IX.
PERSEKIOJIMAI.

“Kaip auksas nublando, puikiausios spalvos dingo; šven
tyklos'akmenys išmėtyta gatvėse” — Lament IV. I.

Fanatikai, senovės žydai, buvo labiaus karžygingi, negu 
šių dienų karštuoliai. Jie nukryžiavojo Jėzų, bet nenukanki- 
no sopulingos Jo motinos. Jie inmetė į kalėjimą apaštalus, 
bet nieko nedarė moterims, kurios jiems patarnaudavo. Šian
dieną Kristaus priešai patys apsipilia neapykantos tulže, ku
rią išlieja ant Dievo tarnų. Ne tai, kad tas nesitikėta, nes 
“kurie nori gyventi dievobaimingai Kristuje Jezuje, kentės 
persekiojimą’’ — II. Tim. III. 12., bet pats Kristus pranaša
vo: “Būsite pas visus neapykantoje dėl mano vardo” — Mat. 
X. 22. Neįstabu tad. kad Išganytojas persergsti mus apie tai, 
jei apsiimame Jį sekti: “Jeigu kas nori paskui mane eiti, te
gu pats savęs užsigina, ir tegu ima savo kryžių, o tegu eina 
paskui mane” — Mat. XVI. 24.

Tai gi, moterys, kurios ypatingu būdu pasirinko Išganv- 
i toją už savo kelvedį, būnant išrinktųjų tarpe, esti neapykan- 
j toje ir kenčia persekiojimus. Prancūzija išvijo-išgujo prakil
nias savo dukteris, uždarė labdary b iii įstaigas, pristatė jas 
už verges-tamaites dirbti mamonai, o ne Kristui. Portuga
lija valo tikėjimiškas įstaigas iš savo miestų ir su neapsako
mu pažeminimu niekina religijinius žmones ir išvaro lauk be 
jokio maisto tuos, kurie valgydino pavargėlius, prižiūrėjo li
gonius, auklėjo ir mokino vaikus. ,

Kitos viešpatijos aštriai aprubežiuoja jų pareigas ir už
deda nepakeliamas sunkenybes. Šioje liuosybės šalyje prie
šai ne taip jau gali priešginiauti, bet-gi pasikėsinimų nesto- 

I ka. Reikia tik priminti komisijonieriaus Valentine’o įsakymą, 
i užginantį seserims-vienuolėms mokyti jų tikėjimiškuose apsi- 
rėdvmuose Indijonų mokyklose. Tai-gi, tuomi jie nuodija vie
šą opiniją prieš seseris-vienuoles viliugingų insinuacijų prie
danga, neteisingais šmeižimais ir faktų iškraipymais.

i Nėra tos paikšystės, kvailystės jr nebūtybių, kad nebūtų 
užmetama seserims-vienuolėms. Vyskupas Spalding’as sako: 
/‘Doras žmogus visados elgsis su moterim, kaip gyvenime taip 
į ir literatūroje, ne vien tik teisingai, bet taipo-gi su didžia sim- 
! patija.” Ir, kadangi viešoji opinija neužtektinai yra dar “iš
lavinta” pavelyti, kad seserys vienuolės būtų traktuojamos 
vien tik iš teisingos pusės, bet šmeižikas imasi už “rašymo” 
ir daro savo “geriausia,” idant užnuodinti šulinį, iš kurio mi
nia geria.

Toli nuo suradimo simpatijos jų raštuose, labai tankiai 
jie aplenkia pačią teisybę pasakojant apie seseris-vienuoles, 

I kurios nežino kitokio atkeršijimo, kaip vien tik daryti gerą 
tiems? kurie jų neapkenčia: “Vargstame, dirbdami savo ran-. 
komis; keikiami esame ir laiminame; persekiojami esame ir 
pakenkiame; mums piktžodžiauja ir meldžiamės; pasidarė
me kaip šio pasaulio išmatos, visų sąšlavos iki “šiolei” — 
T Kor. IV. 12-13.

Patarlė sako: Doram viskas dora. Galime taipo-gi pasa
kyti neapsilenkiant su teisybe: Nedoram viskas nedora. Ga- 

• šli karta negali suprasti doros, o saumylis neturi supratimo 
apie bešalystę. Vieni visur ieško pikto, kadangi jie patys nė
ra rangūs prie prakilnaus ir doro tikslo. Jie nupasakoja a- 
pie lepystes ir ištvirkimą už vienuolinių sienų, rods, pasau
lio vaikai jau užmiršo šį vargų pasaulį. Jie išreiškia baisėti- 
nas pastabas apie žiaurumus, daromus nekaltai aukai ir kryk
štauja, kad “pabėgo” sesuo-vienuolė, rods, kad vienuolijos 
būtų kalėjimai su geležim apkaustytais langais ir užrakinto
mis durimis, atdarų durų vietoje, kur liuosu noru auklėtinės 
pribūna ir išeina. Jie kalba apie požeminius urvus tarpe kle
bonijų ir vienuolijų, rods, kad atdari vienuolijų vartai nėra 
gan tinkami, kuomet kunigo pribuvimas yra reikalaujamas. 
Viešo vienuolijų ir įstaigų tyrinėjimo šauksmai, lig, rods, tai 
negalimas būdas esančioje tvarkoje ištirti.

Tie namai visuomet esti atdari, kaip kitos privatinės ar
ba viešos įstaigos, kiekvienam, kurs jose turi reikalą. Vals
tijos inspektoriai kas link sveikatos, ugnies inspektoriai, dar
bininkai, gydytojai, lankytojai įnamių be perstojimo ateina 
ir išeina ir niekas iš jų niekuomet neraportavo apie intaria- 
mą betvarkę. Tik tie, kurie niekuomet nematė seserų-vienuo
lių gyvenimo, “žino” apie “nedorybes,” kokios “dedasi” vi
duje. Ir tie, kurie nebuvo girdėjimo atstume prie seserų-vie- 
nuolių, bliauna apie apverktiną įstojančiųjų vienuolijon padė
jimą, apie liuosybės suvaržymą ir apie daug nenusisekusių pa
bėgti mėginimų iš apkaltų langų ir užrakintų durų. Pirmie
ji pataisos namų sargai, pastatyti policijos korto, neva pa
siųsti tyrinėti, tankiai semdavo iš jų žinias, bet kuomet bu
vo sutinkami veidas į veidą tyrinėjimuose, jie tuomet visai 
kitaip kalbėdavo.

Didžiausius tomus galima prirašyti apie tyrinėjimus gy
venimo ištolo, bet-gi jokių neaiškių prirodymų nebuvo suras
ta per tam tikrus ir teisingus tyrinėtojus. Nevertų* narių, ži
noma, buvo ir bus, bet toli tokioms nuo svarbių vienuolijos 
pareigų užėmimo, kaip kurie rašytojai nori, idant žmonės in- 
tikrinti, kad tikėtų; nevertos ypatos tuojou prašalinama, kar- 
tais-gi atsitaiko, kad pareina priešų pusėn, skaito paskaitas 
ir rašo prieš jų drauges ir geradares. Galima teisingai pa
sakyti, kad devynes dešimtasai (99) nuošimtis iš šimto nu
rodytų “ex-vienuolių,” kurios ima dalyvumą su priešais, nie
kuomet nebuvo sudarę jokių įžadų ir jeigu kuomet nors bu
vo prie seserų-vienuolių, jos “nepabėgo,” bet tapo išvary
tos dėl priežasčių, kurių neišaiškina, neišduoda visai užsle
piant

Tankiai atsitaiko, kad jos pačios išsiduoda katalikiškų 
dalykų nepažinojimu, ką kiekvienas vaikas gali matyti, kad 
visai nėra net katalikėmis ir niekados nėra buvę vienuolė
mis.

Tu, mano drauge, be abejonės, nori būti doru ir tei
singu, kurs teisingai apseini ir su didžia pagodone atsineši į 
moteris, kitaip nebūtum sekęs mano pažvalgų. Tikiu, kad aš 
nurodžiau, jog Sesuo-Vienuolė nėra tai “Niekše Moteris,” 
kaip buvo pačiam sakyta arba skaitei, bet kad ji yra doros 
minties moteris, kuri siekia augštesnę Kristaus tobulybę, ku- 

(UŽbaiga a nt 4-to puslapio)

KLAIDOS ATITAISYMAS.
Protesto rezoliucijoje prieš 

lenkų pasikėsinimus (“Darb.” 
325 No.) padaryta klaida. Iš
spausdinta: susidėjimas su len
kais davė mums baudžiavą, ba
jorų sauvaliavimus ir kitokias 
ironijos malones..., turėjo gi 
būti: ir kitokias ponijos malo
nes.
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SESE RYS VIENUOLĖS.
(Tąsa nuo 3-čio pusi)

rią ji mano atsiekti tarnaujant jos Viešpačiui vien tik dėl Jo 
ir jos artimo dėl Kristaus meilės* kurs suteikė mums pavyz
dį, kad kaip Jis darė, taip ir mes darytumėme. Ji “aprin
ko geriausiąją dalį, kuri nuo jos nebus atimta.” Kam tad ją 
piktžodžiauti! Kam paniekinti! Kam šmeižti ir nuplėšti 
šlovę! Kam intarti! Pats tvirtini, kad tai darai vien tik 
po tikros krikščionybės priedanga ir tuo atžvilgiu vedi ka
rę prieš katalikų seseris-vienuoles. Vienok, kame gi matei 
Kristaus dvasią, kad pats neapkenti! Kokį tai visai kitą, 
didysis tautų apaštalas piešia, krikščionybės dorybių karalie
nės paveikslą, kuomet jis rašo:

“Meilė yra kantri, yra maloninga. Meilė nepavydi, ne
veikia veltui, nepasipučia; ji yra nesididžiuojanti, neieško, 
kas jos yra, nesusierzina, neintaria piktume, nesidžiaugia iš 
neteisybės, bet džiaugiasi draug su tiesa; visą nukenčia, į vis
ką tiki, visko viliasi, viską pakelia” —-I Kor. XIII. 4-7. 
“Dabar-gi pasilieka tikėjimas, viltis, meilė, tie trys, o didžiau
si tarp jų yra meilė” — I Kor. XHL 13.

GALAS.

B

V ietines žinios

Lietuvos Vyčių Naujų Metų 
sulauktuvių vakarienėje gruo
džio 31 dieną dalyvaus So. 
Bostono Šv. Petro parapijos 
choras, Cambridge, Mass. Vy
čių kuopos choras, Tautos 
Fondo sekretorius p. K. Pak
štas, lietuviai kareiviai, p. K. 
Sčesnulevičius, studentas iš 
Washington, D. C., — plė 0. 
Stalionaitė iš Waterbury, Ct. 
ir daugelis kitų svečių iš Bos
tono ir kitur.

Kas nori visus svečius pama
tyti ir maloniai vakarą prie į- 
vairaus programo ir skanių 
valgių praleisti — tuojau pir
kit tikietus. Iki gruodžio 25 
dienai* galima gauti ‘ ‘ Darbi
ninko” Redakcijoj ir pas Vy
čių kuopos narius. Tą-pat va
karą tikietai nebus parduoda
mi.

Tautos Fondo 11-ojo skyr. 
valdybos ir kolektorių susirin
kimas bus ketverge, 20 d. gruo- 
džip 8-tą vai. vakare bažnyti
nėje šv. Petro parap. salėje. 
Visi kolektoriai pasistegkite iš
rinkti iš narių mėnesines duok
les ir atnešti į šį ssuirinkimą.

Valdyba.
I

Išdirbinių Parodos Rengimo 
Komisijos susirinkimas buvo 
gruodžio 11 dieną 7:30 vai. va
kare “Darbininko” Redakci
jos kambariuose. Dalyvavo p- 
lės Ona Staniuliutė, Ona Meš- 
kauskaitė, M. Brikaitė, K. Zu- 
bavičiutė ir J. E. Karosas. Bu
vo dar keletas svečių. Sekre
torius perskaitė protokolą iš 
praeito susirinkimo, kuris pri
imta ir toliaus nutarta sekan
tys dalykai:

1. Moterų Sąjungos 13 kuo
pą prie surengimo vakaro lai
ke parodos pakvies p-lė K. 
Zubavičiutė; Vyčius J. E. Ka- į 
rosas.

2. Dovanos bus skiriamos 
trys: $10.00, $5.00 ir $3.00.

3. Į komisiją dovanoms pa
skirti nutarta pakviesti: kun. 
Pr. Juškaitis, p. Pranas Gu
das ir poni M. Juškienė iš 
Montello, Mass.
4. Salę parūpins p-lj.-. Ona 

Staniuliutė ir Ona Meskaus- 
ka'A

5. P. A. F. Kneižis ingai imas 
surengti trečią vakarų.

6. Pakvietimai Moterų Są
jungos ir Vyčių kuopoms da-! 
lyvauti parodoje bus išsiunti
nėti netrukus. Po pakvieti
mais i n galiota pasirašyti p-lei 
Onai Protašiutei, Kotrinai Zu- 
bavičiutei ir J. E. Karosui.

Kitas susirinkimas bus se
kantį utarninką toje pačioje 
vietoje ir tuo pačiu laiku.

KIEVIENAM LIETUVIUI 
SVARBU.

Naujų Metų vakare,. sausio 
1-mą dieną Municipal Buil- 
ding’o didžiulėje salėje Tautos 
Fondo skyrius rengia milži
niškas prakalbas, kuriose bus 
aiškinama svarbiausieji Lietu
vos reikalai. Bus plačiai kal
bama apie Lietuvos politiką 
jos šelpimą ir kokia Lietuva 
turės btūi po karės. Kalbėto
jai pakviesta žymiausi vietos 
klebonas kun. T. Žilinskas, 
kun. J. Dobužinskas, Tautos 
Fondo sekretorius p. K. Pakš
tas iš Brooklyn, N. Y., kun. Pr. 
Juškaitis iš Cambridge, Mass., 
studentas Kazys Sčesnulevi
čius iš Washington, D. C. ir ke-Į 
lėtas kitų.

So. Bostono ir apylinkių 
lietuviai prie tų svarbių pra
kalbų rengkitės išanksto. La- 
ai retai pasitaiko proga vie

nu sykiu tiek žymių kalbėto
jų užgirsti, todėl tos puikios 
progos nepraleiskite.

Tai bus žymiausios ir svar
biausios prakalbos.

Lietuvis.

šv. Kazimiero R. K. Drau
gijos nauja valdyba, kurią iš
rinko paskutiniame draugijos 
susirinkime.

P. Petrauskas — pirm.
VI. Paulauskas — vice-pirm. 
VI. Jakštas —-prot. rašt. 
Januškevičius — fin. rašt. 
J: Pranaitis — kas.

Gnbinskas ir Koncevičius 
— kasos globėjai.

Lučka — maršalka.

Kalėdų Fondan aukojo: Ju
lijona Ambrozytė iš Brokline, 
Mass. $2.00 ir Franciška Bal
čiūnaitė iš Dorchester, Mass. 
$2.00.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS KATA

LIKAMS.

7 dienos iki Kalėdų!
Ar pirksite dovanų Kalėdoms 

ir ką?
AR PRIPAŽĮSTI, KAD SPAUDA, TAI GALYBE!

Mes savo skaitytojams ir prieteliams norime pa
tarti, kad ant šių Kalėdų bus geriausia ir naudin
giausia dovana laikraštis “Darbininkas,” o prie lai
kraščio duosime dovanai didelį, puikų

LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIŲ.
Jeigu Tamsta jau ^skaitote “Darbininką” tai 

užrašyk kitajn ir gausi puikią dovaną ant Kalėdų
LIET. DARBININKŲ KALENDORIŲ. •

Dovanas duosime ir tam kuris užsirašys ir tam 
kuris užrašys.

P. S. Agentai tų dovanų negalės gauti. Gaus tik 
tie, kurie atsiųs tiesiog į “Darbininko” Adminis
traciją $3.00 išpirkę (money order).

NEUŽMIRŠK, KAD,DOVANOS TIK IKI 
KALĖDŲ.

IMK DOVANAS ŠIANDIENA.
Išpildyk tą blanką ir tuojaus siųsk sykiu su pi

nigai į “Darbinmko” Administraciją.

GERBIAMIEJI: —
Siunčiu ant $3.00 Money Order, už kuriuos ma

lonėkite siuntinėti laikraštį “Darbininką.” per visus 
metus šiuo adresu:
Vardas Pav. . ......._..............................................................
Adresas__________ __ ___________________________

Taip-gi prisiųskite dovanų L. D. Kalendorių 1918 
metams.

Su pagarba
[įjl

šv. jono evangelisto
DR-JOS NAUJA VALDYBA.

Pirm. — M. Žiobą
Vice-pirm. — Jonas Galinis, 
Prot. rašt. — Mar. Brikaitė, 
Ligoniu rašt. — J. Glineskis, 
Fin. rašt. — P. Petrauskas, 
Ižd. — Andr. Naudžiūnas, 
Kasos glob. — Mar. Vilkaus- 

kiutė ir Vinc. Gedminas.
Maršalka — Julius Savickas.

CHICAGO (Bridgeportas).
L. D. S. 29-tos kuopos priešme- 

tinis susirinkimas.
LDS. 29-tos kuopos priešme- 

tinis susirinkimas įvyks pėt
nyčioje, gruodžio 21 d. 7:30 vai. 
vakare ant 1-mų lubų šv. Jur
gio par. salėje. Visi nariai bū- 
nai malonėkit pribūt į šį susi
rinkimą, nes bus svarbių reika
lų ant apsvarstymo, taip-gi 
rinkimas kuopos valdybos ant 
1918 metų.

Tad kviečiame kuoskaitlin- 
gi ausiai atsilankyti į susirinki
mą ir atsivest draugus bei pa
žįstamus norinčius įstot į Liet. 
Darbininkų Sąjungą

A. Nausėdienė, rašt.
------ o------

BRIGHTON, MASS.
Šv. Jurgio Draugija turės 

labai svarbų metinį susirinki
mą, kuris bus pėtnyčioje gruo
džio (Dec.) 28 d. 1917 m. Lie
tuvių Kooperacijos Svetainėje, 
22 Lincoln St., Brighton, Mass. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. Ant 
šio susirinkimo bus aptarta

Utarninko vakare, gruodžio ;dau* STarbi’’ reikal1’ k?'P ??i: 
i d. ir seredoi iki nietn. umo-!aPle Patąisymį konstitucijos 

ir tt Tad prašome visus drau
gus pribūti.

Širdingai visus kviečia
J. Malukas, rašt.

18 d. ir seredoj iki pietų, gruo
džio 19 d. šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje bus klausymas iš
pažinčių. ’

Suvažiuos daug svečių kuni- 
CT-

Vietinis klebonas kviečia vi
sus lietuvius katalikus ateiti ir 
pasinaudoti ta proga.

Klebonas Kun. T. Žilinskas.

Šv. Kazimiero R. K. ir Lie
tuvos Dukterų po Globa Moti
nos Švenčiausios Draugijos pa
skutiniuose savo susirinkimuo
se tarėsi apie Kalėdinį Fondą 
bet turėdamos permažai laiko 
atidėjo Kalėdinio Fondo rei
kalus kitam sykiui. Reikia ti- 
kėtieą kad tos draugijos gau
siai parems Laisvosios Lietu-' 
vos pamatą kurį taip, uoliai vei

Bostono Kolegijos studentai, 
kurie yra atsižymėję savo ga
bumu perstatyti dramatiškus 
veikalus, šįmet perstatys dra
mą iš garsaus rašytojo William 
■Shakespeare po vardu “Henry 
IV.” Perstatymai bus utar
ninko ir seredos vakarais gruo
džio 18 ir 19 dd. Boston College 
Hali, St. James St. Tikietai 
parsiduoda po 50c. ir 75c. Lie
tuviai kurie mėgsta pamatyti 
gražų istorišką veikalą lai ne- 
praleidžia progos pamatyti šį

’*
Ji - «

u

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.” 

Už vieną syk} 50c. 
du
tris

• »
99

” 75c.
” $1.00

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

Tas labai daug prisideda, 
prie suradimo 5.000 naujų 
skaitytojų.

—
Tų, kurių prenumerata jar 

baigiasi arba jau pasibaigė, < 
nieko nelaukdami atnaujinki
te prisiųsdami money orderį 
ant $3.00, jeigu norite gauti 
puikią dovaną L. D. Kalendo
rių dykai.

Taip-gi paraginkite savo 
draugus ir drauges užsirašyti 
“Darbininką”

Žinokite tą kad prisiųsda
mi mums naujų skaitytojų sy
kiu perkate naują presą arba 
didinate “Darbininko” spaus
tuvę.

Žingeidi bus pabaigą kas di
desnę dalį mašinos nupirks!

Reikia žinoti, kad Kalėdų 
dovanomis mes norime apdo
vanoti visus mūsų skaitytojus 
ir LDS. narius.

Jau daug mūsų skaitytojų 
gavo tą puikią dovaną už su
radimą naujų skaitytojų ir mes 
duosime progą visiems iki 
Naujų Metų.

LDS. nariams, taip-gi bus iš
siuntinėta prieš Kalėdas, todėl 
pasiskubinkite prisidėti prie 
savo kuopos.

Pranešimai.
PRENUMERATOS į skait

linę 5000 naujų, skaitytojų pra
dėjo plaukti.

------o------
Visi mūsų prieteliai ir rėmė

jai su didžiausiu pasišventimu 
pradėjo generalę ataką visu 
frontu.

Šiomis dienomis daugiausia 
naujų prenumeratų gavome iš 
Pensylvanijos ir Ulinojaus val
stijų.

Worcesteriečiai sako, 
nepasiduosime.

Mat jie turi daug geros, pa
rinktos kariuomenės ir sunku 
prieš juos bus atlaikyti, o ant
rą tai jų vadas p. Pr. Zatavec- 
kas.

Pažiūrėsime, kas toje kovo
je bus pirmas ir milžinas.

------o------
Brightonas ir-gi nesnaudžia. 

Vietoje naujų skaitytojų pri
siuntė 9 naujus narius.

-------o
Cambridge, Mass. p. V. Ja- 

kavičia ir-gi pasižadėjo neina-' 
žai prisidėti prie surinkimo 
5000 naujų skaitytojų “Dar
bininkui.”

■o------
Cteveland, Ohio, p. A S. 

Kulbokas su savo draugais or-;
ja LDS. naujas kuopas. 

r0 3
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SIMON F. PAUZTIS
A ttomey-at-law 

TUVIS ADVOKATAS
Pabaigęs mokslą Pensilvanijos 

univeristete.
Uisiima varymu provų visuose 

teismuose.
922 Land Title Buildlng, 

Broad & Chestnut St. 
BELL PHONE:

Offiso — Spruce 2290. 
Namų — Tioga 4442 J. 

1212 W. ERIE AVĖ. 
PHILADELPHIA, PA.

TAS SAVO SUTAU
PYTUS PINIGUS 
PRIVALO DABAR 

PASIŲSTI J RUSI

JOS VALSTYBINĘ.

£»/ APSAUGOS BANKĄ t
Nes tiktai dabar ru

blio kaina žema.
DIDtlAUSIAS LIETUVĮ? BANKAS

MASS. VALSTIJOJE

JUOZO KOWALIAUSKO,

111 SALĖM STR, BOSTON, MASS-
Paieškau savo kaimyno Dominiko 

Rakštiko, paeina iš Kauno gub., Šiau
lių pav., Papilės parapijos, Užpelkių 
kaimo. 5 metai kaip- Amerikoje. Pir
miaus jis gyveno Amsterdam, N. Y. 
Jis pats ar kas apie jį žinote, mel
džiu atsišaukti šiuo adresu: 

ANTANAS ŠIURKUS,
213 P ar k Str., Leioision, M e.

Paieškau brolio Stanislovo Bartkaus 
Kauno gub., Raseinių pav., Nemakščių 
par., Mosteikių kaimo. Kas apie jį ži
note arba jis pats atsišaukite šiuo ad
resu :
/ ANTANAS BARTKUS,
1636 Indiana Avė., Sheboygan, Wis.

Paieškau savo seserų Kotrinos Dziu- 
gaitės ir Anelės Pilkaitės Kauno gub., 
Ukmergės pav., Kurklių par., Džiugų 
sodžiaus. Jos randasi Petrograde ir 
prisiuntė man laišką. Rašo būk jos 
pametė antrašų ir negali susirašyti 
su seserim. Tai-gi meldžiu tamistų 
atsišaukti arba kas kitas praneškite 
man. Pas mane randasi jų laiškas. 
Rašykite šiuo adresu:

JONAS GĖRIS.
9 Barclay Str., Worcester, Mass.

KINGMAN ZINK
MINING COMPANY.

Noriu pirkti 5000 Šerų King- 
man Zink Mining Kompanijos. 
Kas norėtų parduot, teiksitės 
rašvt man laišku:

J’RANK LOCATIS,
1310 S. Cicero avė., Cicero, UI.

UŽMIRŠKIT KAREIVIŲ.
Geriausia dovana karei

viams, tai Lietuvių Darbinin
kų KALENDORIUS ir laik
raštis “Darbininkas.”

AR TURI SAVO DIDELĮ 
PAVEIKSLĄ?

Jei dar ne, tai kogreičiausia ateik 
ir nusitrauk pusę tuzino kabinėt ir 
gausi vienų didelį artistiškai padary
tų paveikslų visai dovanai Kalėdoms 
pas:

J. J. DRIZ4,
500 So. 2-nd St., Philadelphia, Pa.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, N. D.
Galima susikalbėti ir lietuvistkai. 

Ofiso valandos:
Ryt ūs iki 9 vai.

Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TĖMYKITE!
Reikalinga vyrų ir mer

ginų mokinties barberio 
■i amato. Darbų gausi vi

sados. Klausk informaci
jų:

J. ŠMULKŠTIS,
Globė Barber School

4 39 — 3rd Avenue, Pittsburgh, Pa.

TeL Richmond 843.
PINIGUS ant apsaugojimo priimu ir 

moku 4 nuoš.
PINIGUS Rusijos perku ir parduo

du pagal žemiausių dienos kursų.
PINIGUS pasiunčiu J Rusijos Vals

tybinę Apsaugos Bankų ir siuntėjams 
pristatau to banko knygutes greita 
laiku.

PINIGUS i Rusiją pasiunčiu pačtn 
ir telegrafu. Siuntėjams pristatau pa
rašus adresatų.

PINIGUS inteikiu per 4 dienas gy
venantiems Rusijoje, jei tiktai siuntė
jui to nori.

PINIGAI man inteikti gvarantuoja- 
mi mano kapitalu $50.000.00. '

NOTARAS IR TAIKOS TEISĖJAS.
Slankos, kurios išduodamos pasP 

I mosavimui 
už dykų.

JUOZAS

I

nuo kareivijos išpildomo*

PIRK RAKANDUS PAS

RICHMONDS
Sutaupįsi pinigų.

Rakandai pirmos rūšies ir 
nos labai žemos.

Frank R. Richmond,
374-378 Broadway, So. Boston

4

kai

I

111 SALĖM

K0WALIAUSKAS
Bc^kierius

STR., BOSTON, MASS.

TEL. BACK BaY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adyno* J 'rio visokias liga*
1-3 P.M 7-9 P.M. °r«8kiria Akinius.

419 Boylston St Boston, Mass.

Centrai Spa.
Bioadway, So. Boston, Masi 
Kampas Dorchester StreeL

Geriausia vieta, kur gal: 
ma gauti įvairių rūšių SAL 
DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (i<x 
-cream), SODA ir CIGARŲ 

Taipgi įvairių 
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavima> 
Tel.’So. Boston 21032

1
-

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

Ir p. M. Leotukas prisidėjo 
prie išauginimo 5000 naujų 
skaitytojų iki Naujų Metų.

Witt, Illinois, 
Dec. 7, 1917 

Gerb. ‘ ‘ Darb. ’ ’ V ėdė jai: —
Aš Mečyslovas Leotukas pri- 

siunčiu jums money orderį ant 
$6.00 už 2 prenumeratas, malo
nėkite siuntinėti per visus me
tus laikraštį “Darbininką.

Taip-gi prisiųskite dovanų 
L. D. Kalendorių 1918 metams.

Su pagarba M. L.

m.

PADARYKITE PATYS DĖL 
SAVĘS IR VISOS ŠEIMY

NOS KALĖDOMS DO
VANĄ.

1 dėl dvoejų šeimynų namai po 7 
kambarins, G kambarių stuba ir 9 kam
barių namai — gali gyventi dvi šei
mynos.

Tie namai turi būti parduoti šią 
savaitę, dėl tūlų priežaščių.

Tai dar pirma tokia proga Jūsų , 
gyvenime įsigyti gerus namus už la
bai pigią prekę. Kadangi dabar vis
kas brangu ir jau dauginus naujų na- 

| mų nestatys per kelius metus.
Toji property atneš 3 sykius dau

ginus. jeigu palaikysime iki kitų me
tų.

3 minutos eiti iki Andrew Sq. šo
ne sodo ir aplinkui gražus vanduo te
ka.

Tuos namus parduosime visus arba 
po vieną atskirai ant labai lengvų iš- 
lygą-

Visa propertė apkainuota ant $6.000, 
o .parduosime už $4.500.

Pasiskubinkite, jeigu norite pirkti 
pigiai.

Ateikite pas mane, o aš aprodysiu 
tuos namus ir duosiu progą nusipirkti 
puikius namus su labai maža suma 

L pinigų, nes parduosiu ant lengviausių 
. sąlygų-

C. E. HILL.
100 E. Brookline Str., Boston, Mass.

HARTFORD, CONN.
Kalėdų Dovanėlę paskyrė 

Lietuvai.
Čia, gal ir visur yra tas, 

kad Kalėdose parapijonys sa
vo klebonui suteikia Kalėdų 
dovaną — deda po kiek kas 
išgali.

Gerb. klebonas kun. Ambo- 
tas pranešė parapijonams, kad 
Kalėdų dovanėlę kaip ir pra
eitais metais taip ir šiemet ski
ria Lietuvos vargų sumažini
mui. Mylimas mūsų klebo
nas netik dažnai prisimena a- 
pie Tėvynės nelaimingą padė
jimą. bet ir pats aukauja gau
siai.

Tai-gi hartfordiečiai, ma
tydami tokį prakilnumą savo 
klebono, sudėkime Kalėdų 
dienoje gausinsiąs aukas, at- 

į sineškime pilnus delmonus pi
nigų ir dėl labo tėvynės baž-

Dr. Ignotas Stankus į 
1210 S. BroadSt, Philadelphia, Pa.i 
Phvsician and Surgeon (lietuvis gvdv ] 
toįas ir chirurgas pabaigęs Ino.anoi 
Universitetą) Gydo visokias ligas vv 
ru, moterių irvaiku Daro operacijas.
Ofiso valandos: 9-11 rito. 2-4 p<> p.et 7-9. 
vakaro. Nedėliotus: 9-11 rito 1 4 •,’opiet. Į

Bell Phone, Dickinaon 3V95 M.

r

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naują išra imą.
Visa darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston, Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakare.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Noo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare

50 9 BR0ADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
Tel 502 S. B,

Nedaliomis 
noo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vakare.

^♦^♦^♦^^♦^♦^♦^♦^^♦^^♦^♦^♦^♦^♦^*'M***************v*****Z**v****

SERGANTI t
X f
X
X
TSu bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia liga, kuri reika- A 

lauja spe<-ialisto patarnavimo.
IEŠKOKITE PAGEI.BOS TEN, KUR GALĖSITE JA SURASTI. Ji

Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos keliu.
Ofiso valau- 3 

dos:
9 vai. ryte iki Ja
4 vai. po pie- ji

X
Vakarais.

nuo 6 vaL ikij^
8 vaL X

Nedėliomis X
10 vai. ryte X

iki 2 po pietų.X

T

t tT t tXf 
tT t TX
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KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
ANTRA LAIDA KNYGELES 
REVOLIUCIJA AR RAMUS

KULTŪROS DARBAS?
Kaip pate vardas parodo, knygutė

je gvildenama šių dienų klauismai. Ją 
parašė žlnomasmoksllnlnkas Druskius. 
Knygutė parašyta pasikalbėjimo formo
je Darbi aus su Pudklum. Patartina 
kiekvienam įgyti ją. Knygelė 20 pusi., 
kaina tik 5c. Kas prisius už 10c. tau
sos ženklelių tas aplaikys šią knygutę 
ir “Anykščių Šilelis.” Imant nema
žiau kaip 100 egz., nuleidžiame didelį 
nuošimtį.

A. RAMOŠKA, 
SU W. Saraioga 8tr., Baltimore, Md. 
___________________ ■■ ■ ------- |

NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentbolatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosėia per kelte va
karus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
balto. Toji moatis išima plėmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir >1.00. Pinigus galit 
siųst ir stampomte.

VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!

673 H
hington stJ

Was-

o.'

■ s- ;

<

arti Boyls-i
ton st.
antrų

♦♦♦ bų 
t

❖ , ĮM
sitės. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą J 

^fiziškų stovį Ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tų* išgel- *? 
Xb€s Jus nuo kančių Ir kitur negero gydymo.
X Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— O 

medlkališki ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 
*4^ kas geriausia sergantiems. , JĮ
♦t* AR JUS KENČIATE.

Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio. užmiršimo, nenor- J 

malto širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti- a 
mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 

X sąnarių, ulcerlo, žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaua- 
mų viduriuose arba nugaroj, gerklės aknudėjimo, apvilktą liežuvį, 1 

V konstlpacija, reumatizmo skausmą arba spaugų? šių ir daug kiti} ,1 
♦išilgų, nuo kurių matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą 1 
^►tvirtumą ant visados. 3 m-^9

, Aš gydžiau vyrus ir moteris 4>er-daug metų. Vienas atsilanky- 
mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsi *»< 
pasiekiu tiek gerų pasekmių į trumpą laiką ■ gfĮjį- 

gydau tik tikrą priežastį ligos ir (lipnumai pranyks. Atsl- į 
kad pasitarimas yra absoUntilkal veltui.

Jums išegzaminavimas nieko nekaštuos, jeigu Jųa Ala gydy- X

\l

X,nn’’ pas
J kad aš

mo. Aš 
minkite.

Ateikite pas mane tuojau*, jeigu Jums reikia gydytis. Už-
&kima* ligos yra pavojinga. Nei viena ligi ne stovi ilgai be veikti

W V V* m m mm
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