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RŲSŲLttVOKDEdIŲ PAŠTO-

’lĄmt priešveiktf įriel
’ ; utonų ir bolševikų pastangas.
■ teisybė Anglijot b?
į41* premierąi apreiškę jog to

kios sąlygos, ’ ktikta tėutobli 
iietatėLĮetuviŠkoj&aatoj, ne- 
tinkątaikininkawj, 
4MM^ytį Tųsus’ĮttĮo 

foteutoim 
diptonia-taĮ,

atitųąukš- savo jėgas iŠ užimtų 
:Wiijį‘, įVėngrijos;
Turkijos te 'pėrrijosr o keįuį 
rios priešininkų .valstybės ■ ati
trauks savo’ kariupmenęs iŠ; 
Lenkijos; Sulyg" Rusijoj vai- 
;džįoa jpjrį^tpų> klHžis kiėk-
^en^rito^^ūšijbj r turi .teigę? 
ąpfiispiųstįnetęįtiikratsisky- 
rimo,• - tai Jtų darių / žmonente W^S»W& suteikti 
nwž ir pilnai ifcm

A
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tapU neprigulmingA ■ 
Tuoteet visos, kariuomenės,?:‘l —-----L-Z. •

? v.
vTmo- tramitactlon fHed wltk thepoat* 

Boston, Mass. on Jan. 2, 1918, 
. 4|dkhšąnir«d by.the act of Octobėr d, 1917

< ATAKAVO PADUAa
Rymas. — šiaurinėj Italijoj, 

t Paduos miestą priešininkų 
? lakūnai bombardavo iš padan- 
,^jįų ir užmušė 13 žmonių, o su- 

žeide '60. Taip skelbia, karinis 
ofisas. Atakavo taip-gi Trevi- 
••, MoUtebelluna ir CasteKran- 

' '0.- 
t ." «, ■

Paduos tirščiausia apgyven
tam daliu numesta 8 bombos. 
Be to toj vietoj randasi (daug 

jdailės daiktų. Tos bombos ne- 
/padarė toje vietoje blėdies;

t c ■■ 1—^-O-r~
l KARE NERVŲ GYDYTOJA.

Londono Chelsea Hospital 
į skelbia, jog Anglijoj neurašte- 
į.Ina tarp moterų laike karės 
jr iperpus sumažėjo. Mat moters 
)- dabar labiau* užimtos ir mažiau 
l įsivaizdina sau nebūtų ligų.u

- Hffhhisci ovn? U15"’* 
. T>R4s^<irirus;
H ' V ' •»•-». ' : c. <"i ‘

t y . ’Stockholm. —Šveduos ka
rį galius Gustav priėmė finųJaikt 
| ;įų|tijos /atstovus, K kutie Atei- 
P’dinikŠ pas jį prašyti pripažinti 
i^^andffos nėpiigubnybę. Ka*f 
n$Hūus Gustavas išreiškė savo 
J/yritafimą tam judėjimui* , 
t.-. —— -v

' BAISŪS SPEIGAI. . ;

r Pereitą* sukatą Bostone ir 
Ojų Naujoje Anglijoje tren-1 

. ;yj)hisūs speigai. Buvo tokie 
įlčiai, kokių nebuvo istorijoj, 
toėtbne buvo 13 laipsnių, žę- 

Juąuzbio/

į Kareivių lageriuose Ayer, 
(ŠMbuvo 34 laipsniai, žemiau 

ro. Daugelis kareivių paša-, 
ausis ir kojas. Tuo tarpu į- 
kyta kuolabiausia taupyti

• ». • ’ '»

Dėl speigų Bostonan atbė- 
" ’ t traukiniai su^yėlino 

. WĮ0 ir daugiau valandų.
^paprasti speigai trenkė 
k st Įvairiose;Amerikos, da- 

Į padarė daug bėdų ir 
dėlto, kad visur pri

- ‘ t

' t -!

įtaį^o&š jt^yln*' “

’ r-i

£*r* *■-

•- f į*

’ %Wtibįikps Gua
^^rginta- 

'Tą^įįįdąįl/idttųeffi* žemes dre^ 
bSjinjąiį-J ®t^|m^nių žuvo 

teatras bu^įiįn^  ̂
to^ąužrįb^b^ 3jeateaą ririft 
teite^žmbni^ ^ufo gfcray<k 
įuo^ė^ įiįriiteS visi^dos^į- 
Wvės# g^ėži^elip storis, prie- 
^audo^>?tedąb^n^čtos teyL 
^aoBbsS&Š&s įstaigos. Trie
sto viduryje atrivėrė žemę, .s

Liko^bę pastoges 1251)00 
$nmnięL / _; ; V/'' ?*

DIDELiSGAlSRAS.
į Nc&S Išdegė biz- 
nįąvoji miesto dalis. Žuvo viė- 
nąš žmogus, o daug biivo, su
žeista. riįriarę sekė' kelefas 
^^O|/'j^ėjąm8, jog tai 
;b|^'įi|d^iinas;' . ...J'

' Wo<tofių .padaryta ui- $2,: 
* • “■ < .

įFo ėO ųępįų: B Malonis, J. » 
,» Ku^, X

$pna|uęneiff vJjįfofaibaūsfe, ’ 
k><; 88 skyr. .rašt,.'Jopaš Ųlickas 
kaitoj kdd'daf dftu^au'jįmtrij^ 
tų BenUeyvilte ftri te Žada’ 
$pr daugiau:im£iriMir Girdė*- 
jome^gražius žodžius, dabar 
lauksime gražių darbų. Ir ti
kimės,., ' ’

Detroitas tarė rimtą žodj, 
Detroite^ nesenai užsimezgė;

93 Bkyrius. Nuo pat šusiorga- 
niząyimo jis smarkiai pradėjo 
Varyt Tautos darbą. Pradėjo
me rinkt Kalėdų dovanas — ir 
<įia T.JF. ;93 skyrius neatsilie
ka. Štai skyriaus raštininkjEus 
p. Kazys Gervilis .šmaukšt 
$37.29 ir sako:14 ve ir mūsų da
lelė Lietuvos laisvei.” O juk . 
93 skyrius ir mėnesines duok-* 
les gerai renka: nesenai pri- , 
siuntė $66.00. 4^'

Pavyzdinga auka iš jJF 
Harrison, N. J., 

. Harrison — nedidelė lietų- 
'rių^olo^ųjaį /Oią ii;'T. Fpųdp- 

vietos į&M ifzaSų priim- 
ti. O ant svieto te labai gerų 
žmonių pasitaiko. Štai, gruo
džio 20 d. beldžiasi į •“ :
redakciją moteriška rankelė: 
stuk; stuk, stuk- Taįįi4* 
so” redaktorius ir taria pa-^ 
prastą ^prašom/2 Ineina po
ni Abloževičienė ir sukioja y. 
ant redaktoriaus stalo net ,$20. 
Tai auka jos vyro p; Adolfo 
Abloževičiaus, kurią ponia 
Abloževičienė į Brooldyną iš; 
Harrisono taip rūpestingai pri
statė. Oia tai. pasišventimas,; 
patrijotizmas ir tikroji, apšvie- 
ta! Tokios šeimynos, kmP'PP* * • 
Abložęvičių, tai tikroji Lietu- 
vos didybė. Tik mažai dar at- • . 
siranda tokios didžios‘dwsi8)^ifd 
žmonių O. tokių Lietuvai 
daug, labai daug reikia- _

IštoUmo^K^fQDUto«—’ 
penkine. ;.

Kilbmet Lietuva savo sūnus - 
’ talkon kviečia, jos balsąlie- . 

tuvis, kur jis nebūtų išgirs. 
Išgirdo Lietuvos balsą p. Jo-. . 
nas Vetteis,. gyvenantis Sau ■ ' 
Luis Obispo, California, ir Ka- 

savo penkine 
Sietuva tori^kub 

sidfdžiuotij.rw už jos. laisvę ko 
votojų visur randasi! /

(T'v' ^Chicaįa nenustoja 
bruzdėjusi.

Neviėiigi Chieagos Bridge- 
portui po laikraščius Kalėdi- 
nėmis dovanomis garsintis. 
Štai te ėv. Mikplo pąrapjjos. > 
darbininkai jaučiasi nepras- •- 
tesniais už kitus lietii^ais?^r ., ‘. 
/. Pabaiga ant 4-to pus!,) - ?

PAS « NEPRIGUL- ' /

T

Vizoje AmerŪtojė smarkus
.4-- ...
I Jau greit* liufi* du mėnesiu, 

kaip^^ėlemL/sumanyiųąF^ę-’ 
dų dpyąiias Lįetuvs^; ątidųoris 
Amei^kfsJiėftlriąĮ tą smnąny- 
mą gražįąi tparęmė. Pradžią 
buvpygimkesųė, ,W dabar į- 

y^os .darbštesnės 
lietuvių^ofionijos, Taip įsfbė- 
gejusi prą^Mu darbą nevėr- 
ją iįpiaukelyje sustabdyti. 
Tad ^^s^n^ jį te jao Kalė<|ų 
menesį ar. net ’ ilgiį.ų. - žiūrint 
Mes* ūpas*
^rąžųs-darb^ir yįal.ątiiįtaš 
pasįjieką gražus, Tad dar 
smarkiau. - varysime pradėtą’ 
darbąL - ■- -) ■*' ”

Chicaga dar pridėjo..
z -Teisingiau . ‘tariant, tai ne 
Chicąg^, bet iv. Jurgio para-, 
pija, kurioje ’jaii pirmiau su
rinktą A319;50; dar pridėjo 
$49.00 ir. padarė $368.50. Tai 
tft^įętta Vj^Wa. taip, riaug 
faatotos" į^feirdavV b kas

_..............

* '* • E^ix?praMlneš)riejif č^ešgi^ 
čiaįVf feodel jįp Savo/' aukas 
Wo ^aša0ojffiįų sĮ4&&! - t)ar 
laika  ̂/'iteteėikią>dirbti: auko
ti te/KĮimš ■ aukųyprašyU.

7 Rochesteris pjadeda.
/ RoChesteris kadatee buvo la
bai garsus savo patrijotizmu. 
Jis te dabar savo geraširdin- 
gumą. pradeda rodyti. Šv. Jur
gio dr-ja paaukavo $15.00, o 
šv„ Pan. Marijos dr-ja — $6.00, 

Girdėjome, kad ir šv. Kasi- 
miero dr-ja^Kąlū$ųfondan 
gražią dovaną skni'a.k labai 
jos lankiame/’ 

Hažašnės^olioteijbs te-gi 
aavo dalį daro.

/ llateevill  ̂Fa;, .Tautps.F.on- 
do skyrius pirmiau prisiuntė 
$35.ė0. \ ’ 7^7’

Norwood, Mass., Lietuvos
.. —.f * ' 7 — <r—— —

Aukavo šie kuopos nariai: Jo
te po vieną 

dolerį: K. Stašaitiene. 'V. Ku
dirka, J. Kablika, A. Kava
liauskas, M. Dyčbąlięnė, D, 
Sabuta, K. Šąvilonis, P., Ka
binas, V. Šireiką, M. Šireikie- 
ne<te A/Šidlauslm^.ap em: 

Bentieyvinė, pa. čia
: nėgauna^M&Li T. Ppiidui darbuojasi kun.' 

*•“ ’ Misites ir j. Uliekas. Tad S.
W R, K. A. 02 kuopajmikų’ntP 
.sigailėjo ir paklojo Kalėdų 
fondan nėt 30 dolerių. Auka- 
■vo šie nariais '

Dam. Bakaitis 
Stasys Masaitis 

. Kun. J.. Misius 
J. Ulickąs 
JuozasKižis

l

j.
<

i

-1 •
A

t3It£tešlMA8
* * * • ■ • 

; / Boston Advįrtig^ atedi.Ame- 

 

ricanpadiMašitolną.'ž  ̂
trivystė^uri^-į -

Viena^Įivarbiausių Idausimų, 
italuoAAprripiiiti, 
.pokyaįšsA^ bui mgųngriiįs^ 
Taip čia ųiano dąbėr 
jtat; Jftaą .;kĮausimak^įįw^jįi 
$žmi Xę\vien vienas svarinau^ 
šių pp.karės, bet jau.dabar Tęi- 
kalaiija gilaus -tyrinėjimo. . • l 

f - Darbininkų klausimas mm-, 
nų distriktiiose dabar yra 
ŠespiA'nęgU bile kada ptenriaų 
JStoT®ž o reikalaviinas nuo 

«. 'ąteiviį’inokėri skaityti teWšy- 
ti labai trukdo darbininkų ga- 
benimą iš- kitų šalių. <
‘ Perleidimas kongfėse^biliaųs,’; 

iš - ateivių iuo--

t toki* kląidą, 

rež^^padaryri taip greitai, 
kaip galimą,..iiįant imigracija 
ii tų -šąfafe. iŠ.“kurių daugia®- 

merikon. dabaTvėl.prasidėtų 
į;Strvienytas Valstijas.. . * 
..-Ateiviai iš Anglijo^^anW 
jos, Italijos te
Europos šalių mažtd keblutetų- 
turi išlaikyti švietimo "kvoti
mus, bet iš tų šalių mažai dar
bininkų teatvažiuoja.

Kvotimas labiausia atjaučia
mas tų darbininkų, kurie atei
na iš Lietuvos, Lenkijos tr ina-’ 
žųjų Balkanų šalių,1 kete ap- 
švietą yra perteklium. *'

Svarbiausias ateivių tikslas 
iš tų* šalių yraratėjua.į, Suvie
nytas Valstijas pagerinti save, 
bet didžiumą jų sulaikys nuo 
atėjimo nes neišlaikys kvoti
mų.

a

Darbininkų reikalavimas di
dinasi kasdien ir gal ateiti lai
kas, kuomet .kvotimą reikės 
atidėti į šalį, idant Amerikos 
namuose būtų anglių ir kitų 
daiktų,; kurių negalima paga- 
pųn< dęl^dąrbimrikų stokos: ' 

l - ■'i»—4$ ’ fnnv? ‘dl '-’-ų -ssv
- •' •; 4<į * '•• "*-1

pustymaiirealciai 
j ,y BŲROF0T4

Iš Franci jos ų? Ispanijos pra
nešama apie didelius speigus 
ir pustymus. Šiaurinėj Ispąhir 
joj te Šiaurinėj.Franci joj daug 
prisnigo. ' Pustymai eina ir 
pietinėj Franci jo j; Traukinių 
bėginėjimai Francijoj —s 
trukdėdel! viešnių.

išskiriant taurinę ar kvietinę | šia dųžbiuipkų plaukdavo *As 
miliciją, iš tų žemių, kur bus 
balsavimas turi būti atitrauk
tos iki tas klausimas pasi
baigs. Valdžia tų Šalių > turi į 
pakliūti į rankas atstovų, de-J 
mokratiškai išrinktų, pasi
traukimo laikas ir kitos aplin
kybės ir pradžia demobilizaci
jos bus nutarta" specijalės ka
rinės komisijos*

Vokiečių pasiūlgimas.
J tą rusų pašiūrijimą vokie

čių valdžia pastatė šiuos pun
ktus: .
.1 — Rusija ir Vokietijąjąp- 
reiškia karės pabaigą. Abi val
stybės sutaria ateityje gyventi 
taikoje ir prietelystėje ąnt są
lygų sutartų abiejų pusių. ,

2 — Rusijos* valdžia, sulyg 
savo paskelbtų principų su
teikti visoms savo tautoms be 
išėmimo savęs apsisprendimo 
net atsiskyrimo, pripažįsta' 
Lenkijos, Lietuvos, Kuršo ir 
Estonijos ir Livonijos nutari
mus, išreiškiančius pastoti ne- 
prigtdmingdmis te atsišįtjnrc£ 
Šiomis nuo v Rusijos viešpatys
tės? .... ' ''’ ■

į ’

.. -NUŽUDĖ BUVUSĮ * 
PREMUERį.

Petrograd. — Petrogrado 
laikraščiai paskelbė, Jog tapo 
nugalabintas bUvęs^ Rusijos 
premieras Goremikin, jo žmo
na ir žentas. Sako, jog jie bu
vo nugalabinti vagių jų dvare 
Soey, Užkaukazė.

/ .5?

; .a Kiekriefjias LDS. Mtįs/tuĮ’ 
į .riltų suras^b^t. po> Žyninjų 

' jūrių arba? ti^^ąityt^jų; : 
'■* *;■ Mes- Įau&<što4&tiko -/vesim# 
skaitlinę kiėk kuris narys prį- 
siuntę prenumeratų ir peskdm 
paskelbsime  ̂DaTbininke.’ ’

Siųsdamipre»umeratas: pa
žymėkite, kad esate Mariu L. 
D. S., o tuomi sumažinsite 
mums darbą.

nąrne kambaryje ėks^libdtivd 
įkęrositiinią- pečiūkaS ir ifeide- 
gė^namąi.. Sudegė NW Turko 
jkęteėiyių kąžariuėe te. dądg kĮie 
rinių reikmenų. ;

įaįĘO br^fastogba 
19^b’»g,,rlĮįiiA--^-Frie W&- 

ter gatvė8 ištikp gąisras. Su- 
degė keletas namų. 80 žmonių 
liko be pastoges. r 16 žmonių 
gaisrininkai vos išgelbėjo iš 
ugnies., ...

'- A •,

r». /• ,'e

f

iš

PAKLYDUSIMINA 
UŽMUŠĖ 7WNEB.

Londoi. — Septyni žmones 
tapo užrmišti te 24 sužeisti. Ta 
padarė mina, kuri bųvo bdin 
gų įsineštar aūFF- kranto 1 taip 
Ramsgafte ir DeaL Ji ^ksplto-

m, dykai,. tai nieko nelaukda- davę bfeveikant ją iŠ vandens - ~
'iolyK ’Vyoų'27 kuopa sumeta $1(1.00.

s  ---- o—— '
_ AEKTaEAI BADAUJA. nas Kašėtą $5.00,
Londone arkliai , uedaėsdina-. 

įpi. Todėl arkliai visai supa-; 
laikėjo, šonkauliai išsikišo, pa-, 
niuro. Prieš karę Londono ąr-s 
kliai mažiausia gaudavo po 35 
svaruį §dWo dmųp t> Dabąr. 

cgmrna po lo svarų.
3?ė£.$ąugelis *po riek nėj 
Tai. rinugumą g^ųiarkŠU‘. pa-? 
virto į žydiškas kūmeūai&'fG

Ji

< v

4

L. D. KALENDORIUS 
DYKAI

Jeigu nori, gauti Lietuvių 
Darbininkų Kalendorių 1318

mas siųsk $3'00 už prenumera
tą “Darbinmkor’ ir gausi ;tą 
didelę dovaną dykai.

Jbigu jau esdte skaitytoju 
“Darbininko/’ tai užrašyk 'ki
tam ir gausi tą'dovaną dykai.*

5. “KOTBRU WVAM — Tai mote ~ __ _ 
rims sldriamai '.talfcttrittSB.:1

Oi’str
.tam8 i ltikta^ ^QQ. . A*!esas : 
įTDiri&p jŽ42 W Bwa4way,.So. -BeMtoh?

j

£-3

h"* - '* 

..... »‘ » ■
/

SUSI-

v

ATIDAI RUSIJOS PILIEČIŲ f
’ t ’ - • ■ ... r * V

Kurie gausite' popieras, 'klausimus ap» ka- 
“riuomenės dalykus, eikite1.tiesiog pas mane! C 
rianriai išpildysiu kiekvienam.

NOTARAS4® TAIKOS TEISĖJAS:-te
)BANKJERIUS

Kavaliauslkas. ’ . * *■
Boston, Mass.

' 'v'-v>/,/ •

•v.

s
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t 

l
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įj.

b■■»

---- 4»

1

"■ f

s-

gulmybę, kaipo Moldavijos r<-
■*“*=• • ■■ ■■'. k ••■ >

$51)0
3.00 

.2.50 
2.00 
2.00>

A] Po $1.00 aukojo: M. Kriščiu-
A nienė, K.' Grigas, X Eidukevi- 

* A' eras, Ig. KaroseyiČĮus, A» An- 
drplionis, A; Kazlauskas J. De-

A doni^ R* RodzįausJdenė^■■$ Ba- 
kanas,’ J. Kalinauskas, ^ĮGei-

Jvunsas
HtSairaii-St., T'į ‘ Besarabija paskelbk’‘riepri-

- - • T’ . *.fc’ W. ** M ’M' ' *- M *•" ‘ t

ščiunas te M Dočis, ^Pyklika* . y *
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Pinigus pasiunčiu i Lietuvą 
ir |Vokietiją.

. ~ ‘ Per mano tarp?ninkj/«tę golit^o >pągėlbįti ,‘ .

. BADU MIRŠTANTIEMS LIETUVOJE -

’ KARES TREMTINIAMS VOKIETIJOJE. ~

’ PASTABA.: — Pagal įstatus galima siųsti tiktai pėr ylėną, 
• [attilgą-D’SgyJe vieno mCiiėeid sekančiai: karta tremtiniams ne 
daugiau kaip po. $125, Šeimynoms $125, pavienčms ypatoms $75 

•• ir nepilnamečiams $25. • - •
DIDŽIAUSIS LIETUVIŲ BANKAS ‘ 

JUOZO KOWALIAŪSKO. . ■
tfeK Bldunond 840.

111 SALĖM STRET,------ BOSTON, MASS?

jūsų broliams

I

„M*-"

1

Pinigus Rusijos pirkite, nes a
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----- AR ATLIKSIME KAS 1: 
REIKIA.

Dabar Amerikos lietuviai 
yra svarbiausiu rezervu lietu
vių tautos. Pasekmingas Lįe- 

. tavos atgijimas, atstatymas 
prigulės labiausia nuo Ameri
kos lietuvių.

Seniau daug vilties buvo dė
ta ant Rusijos lietuvių. Ten 
buvo daug tremtinių, daug in
teligentijos, jaunuomenės. Jie 
organizavosi, mokinosi amatų, 

■ rengėsi prie grįžimo tėvynėn.
Dabar, užstojus ten socijalis- 
tiškam Rojuj, viskas kitaip 
virto :— gyvenimas pakriko, 
pramonė sustojo, prapuolė už
darbiavimo šaltiniai. Prie Ke
renskio varguoliai darė de
monstracijas Adomo rūbuose, 

• kad parodyti, savo neapsako
mą vargą, o dabar, kuomet 
tikriausių socijalistų rankosna 
-pakliuvo valdžia, kuomet įvy
ko socijalistiškiausias surėdy
mas, tai turbūt ir žiemos spei
guose priversti kasdien puspli
kiai vaikščioti iš neturto, o ne 
kad demonstracijas daryti. Su
prantama, jog ir mūsų lietu
viai tremtiniai paragaus, soci- 
jatistiškos laimės, suvargs be
galiniai, ’nors jau ir pirmiau 

‘'buvo suvargę..
Tai ko-gi Lietuva gali su

laukti iš suvargusių Rusijos 
Jremtinių?

ii Anglijos lietuvių šeimynos 
/ tapo pakrikdytos. Vyrai pa- 
f imti Anglijos armijon, o neno

rėjusieji stoti Anglijos armi- 
’ jon, tapo išvežti Rusijon. To

dėl gražus lietuvių būrys An
glijoj iškrikdytas. Iš Anglijos 
lietuvių Lietuva ne ko gali ti- 

. kėtis.
Liekame mes vieni Ameri

kos lietuviai. Mes vieni esa
me Lietuvos rezervu. Esame 
skaitlingi ir geriausiose aplin- 
kybėse. Ant mūsų pečių krin
ta didžiulė našta ir atsakomy-

Kai karė pasibaigs, kai bus 
gąlima susirašinėti su saviš
kiais tėvynėje ir kai bus užtik
rintas pinigų persiuntimas, tai 
tūkstančių tūkstančiai dolerių 

.tuoj bus pasiųsta Amerikos 
lietuvių sušelpimui saviškių 
tėvynėje. Apie tai nereikia a- 

‘ bejoti. Lietuviai yra gerašir
džiai įr kur kas didesnė Ame- 

; tikos lietuvių dalis tebėra to
kiais. Teisybė, į Tautos Fon
dą aukos toli gražu neplaukia 

. taip, kaip turėtų plaukti. Bet 
pagal tai-spręsti *apie.. lietuvių 
geraširdingumą nevisai būtų 
teisinga, Beda tame, kad lie
tuviai nepratę prie visuome
ninio vėikimo, viešas reikalas 
jiems yra naujas.
tų, kurie gausiai remtų savo 
namiškius, gimines, visai ne
dalyvauja viešame aukų dėji
me. Lietuviai taip sakant te-

*
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niškas veikimas. Teisybė, pa
staruose prieš - karę laikuose 
lietuviai buvo ėmę steigti var
totojų bendroves ir kitokias 
draugijas. Gi Amerikon suva
žiavo didžiuma tokių, kurtė 
nepažinojo viešo veiikmo. čia 
lietuviai dėjosi labiausia. į 
vietines pašalpines draugas 
ir labai palengva teauga ėent- 
ralinės organizacijos. > -

Nedaug lietuvių teissiauk- 
lėjo visuomeniškam ’ ‘gyveni- 
rfiui, o drąsiai kalbame apie* 
neprigulmybę. Lietuvos nė- 
prigulinybė tebėra dar už hori
zonto, tik Vokietijos valdžia 
teužsimena apie tai. t Kaip ten 
nebus.su Lietuvos neprigulmy-' 
be, o busiančioj Lietuvoj vis- 
vien bus daug viešų reikalų 
aprūpinimui. Rėikės daug kul
tūrinių darbų atlikti.. Kaikų- 
riuos reikalus aprūpys val
džia, " bet visų neaprūpys, ar 
tai bus sava lietuviška, ar vo
kiška, ar rusiška. Štai kai
kurie reikalai: .

Atstatymas bažnyčių,, semi
narijų, steigimas mokyklų,, 
knygynų, muzejų, spaustuvių, 
laikraščių, • prieglaudos namų, 
universiteto, liaudies namų, 
ligoninių ir tt.

Tuos visus didelius, svar
bius, kultūrinius ir labdarin
gus darbus galės atlikti tik 
tam tikros organizacijos. Tų-gi 
organizaeijiĮ iždai turės būti 
pripildomi amerikiečių.

-Tuosr reikalus turi aiškiai 
permatyti Amerikos lietuviai 
katalikai. Parėmimui Lietuvos 
katalikiškų švietimo, labdąry-

Daugumu „

; bėra siaurais provincijalistais. 
Mat tėvynėje lietuviams vie
nintele visuomeniška įstaiga 
buvo tik bažnyčia. Tik baž- 

. nyčias ' tęsiate ‘ sujungtomis 
spėkomis ir. dėdami aukas. 
Dar buvo žinomos talkos mėš
lams išvežti, javusiškulttaTai 
tuomi ir baigdavosi visuome- t ’

l

BOCŲAmMAS IR.KATA- 
UKTRTt,

Krieią metų atgal, vienas žy-U 
mūs veikėjas* kaiponarys vteMY • . \ -■ ). S
nos pilietiškoji prgamzacyoisj>, ’ ;
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Šliuptūririų žviigždyne pas-teĮbos reikia^ tąl visi įi- 
aminė:ne■ blogiu už tr T? M, įr 
nemažiau už jį ^H»Zeibą teik
sime vien gal ^e^skirtingar 
tą darbą varydavau 
mes jau. puikiai žinome ’ savo 
laisvamauijĮ <r ĮįąjyeępiaLie- 
tuvai, 'tai-gi nė nesvajojame a- 
pie kokias nors su jąja^vieny- 
bes, kaip Imd to nori p. T. N. 
Mumš baugu laisvamani jos 
antkretį užnešta ant visuome
nės, ■ ‘ ; * ’■ ■. * .

Lietuvos visokeriopai nau
dai velijamedirbtivieni nepai
sydami laisvamanių ' saujos 
kad ir organišiiotbs* Mes tai 
darome dėl to,, kad pirma Lie
tuvai daugiau naudos ir tik
sliau nuveikti tikimės. jųjų 
‘1 pažangių* * pretensijų nekliu-. 
domi, antra mes neSusidedami 
su laisvamaniais, kaip jie nū- 

Žirgų” gundyti laisvama- nai yra salvojame sąvo ..var
dą ir Lietuvos garbę! ' ■■

Gražių šaukimų prie vieny
bės mes daug jau esame gir
dėję iš laisvamanių - ne vien 
šventėse bet ir doli prieš šven
tes. Kalbomis apie vienybę 
jie išlavino .savo gražbilybę po' 
laikraščius’ ’ ir gyvu žodžiu, 
kuriais jie mūsų visuomenę 
sudemoralizuoti stengiasi, kad 
ją sudemoralizavus savo kama
nas užmauti.

Atrodo, kad kol kas p. T. N. 
heht oficialiai norėtų būti to
limu nuo taį šliuptatnių ųžgair 
dų,\ kad bent savo*’vardą me-‘ 
prakišus taip, kaip yra praki
šę kiti čia svečiai neatsargiai 
su šliuptamiais susidėję. ■ 

. Aš būčiau tos nuomonės, 
kad ne tiek kokių tai partijų 
vienybės ieškoti šiandiena rei
kią, vien pastangas dėti į tai, 
kad fondai kodaugiausia aukų 
rinktų, kad čia lenktynių eitų, 
kad tomis aukomis bent iš "da
lies butų galima . sušelpti . ir 
Rusijos pabegėKūs/ kaip tai 
nori ir, p, T. K. .

'Nesibijotumėme šioje, link
mėje arėjau susidėti ir Su pa
čiu p. T. N. panaudojant pabė
gėlių naudai jo • santikius su 
Rusija, jei žinotumėm, kad p. 
T. N-. moka būti šalyj partijų, 
jei išgirstumėm, kada .'tiesos 
žodį ir tiems kurie tiek daug 
yra nusidėję ir tebenusideda : 
prieš mūsų visuomenę čia A-' 
menkoje ir tuo pat Lietuvoje. 

Buvo gi čia Amerikoje sve
čias, kuris pasakė D-rui Jonui 
Šliupui: Jonai, tu čia lietuvius 
sudemoralizavai ir. cicilikų 
priperėjai’!.'. Nuo to laiko su 
D-ru J. Šliupu šis tas įvyko, 
savo užsispyrimą šiek , tiek at- . 
leido, ėmė daugiau savę valdy
ti ir tuo mažiau kenkti Lietu
vai..

Šliuptarniams — t. v. lais
vamanių-partijai dar lengviau 
pasakyti, ko ji verta, ypač tą 
engvajitlikti tokiam nepri- 

gūlmingam žmogui, kokiu yra 
3. T. N. Pradėjus Naujus Me
ris nereikėtų nei naujų kelių 
ieškoti, nei kokių ypatingų ap
mąstymų daryti, kaip rašo p. 
T. N. savo ‘‘Lietuva pavoju
je.’* Keliai jau suieškoti. Ant 
jų stovime. • Viskas jau ap
mastyta ir nustatyta,, tegul tik 
laisvamaniai nustoja savo 
“tautietiskųs” triksus daryti 
visai tautai ir ją nekompromi
tuotų* o tuomet santaikoje ei
sime ir. broliškai kur Tė
vyne; reikalauja, laišvama- 
inų’nedemoralizuojami, .kom
promituojami ir trukdomi, 
kaip ligšioliai kad buvo. Tuo
met. ir. rolė paties gerb,. T. N. 
visai apsimainytų. Iš laisvama- 
nijos satelito virstų mūsų vi
suomenės. skliautuose savysto- 
vi šviesa, vedanti iš dumbly
no į kelią.

taruoju laiku parode4 naujas 
satelitas, '^riečia jis škoĮįna- 
ma |Š kitur šviesa. Tuo sate
litu virtoj gėrb^ T. NaruŠeyi- 
čiiri Jis'savo straipsniais, e- 
mū sūkties apie mūsų laisva- 
maniją ir iž„ jos gaunama švie
sa sužibo lietuvių, gyvenimo 
padangęsėi /Tb naujo' žibūrįo 
spinduliai kažkokie keisti, ne- 
^ąiŠkūri ' '

JąuČio odos didumo tie p, T. 
N. straipsniai. . Tiek .jie platūs 

?iip ilgi * Apie.LtetiiW 
nybę daiiį- parašyta ir lig aŠa- 
rų gražiai, tars ne vienas spau
sdinto žodžio gerbėjas šliup- 
tarnis ar. katalikas, kurį _pa- 
balnuoti jau nuo sėniai sten
giasi laisvamaniai; tik dar UŽ 
smakro jam negali pagauti, 
kad* savo kamanas užmauti.
U 1

niams į mūsų visuomenę eina 
p. T. N., atkišęs savo, straips- 

Kad, laisvamaniai negaus 
žirgų važiuoti į jų .vienybes 
‘ ‘ Jeruzolimą’ ’ aš esU- .tikras; 

' ar vien asilus kinkysis jie į sa
vo vežimėlius ir su jais dai
nuos vienybės hosanna, ne ži
nau. Jų šaukiamieji mašs-mi- 
tingai' rodo, kad kol kas su
gaunami vieni asilaičiai.’

Palikę laisvamanių rengia
mą vienybės procesiją ateičiai, 
grįžkime prie p/T. N. paskuti
nio rašto įvardyto ‘^Lietuva 
Pavojuje.” Daug ^o čia pri
rašyta ir užbaigta Kalėdų 
šventėms pritinkančio ūpo 
meldimu šelpti savo brolius^ 
lietuvius anapus vandenyno! .

Vienas dalykas ypač metasi 
į akis čia, tai tas, kad gerb. 
Autorius “Lietuvos Pavoju-’ 
ję” ne tiek rašo apie tikrą 
Lietuvos pavojų, kiek ‘aprašo 
ir tai plačiai aprašo apie Lie
tuvių Pabėgėlių Centraįinio 
Komiteto Rusijoje darbus-dar- 
beliūs. Jie mums gerai žino
mi iš visokeriopų šaltinių k-1- 
iš kairiųjų ir iš dešiniųjų. Ko-. 
Iriam galui p.'T, N.' tas žinias 
kartoja, tikrai nežinia.

Beskaitant tą Rusijos Cent- 
ralinio Komiteto aprašymą ai
škėja viena mintis,, .būtent' ta, 
kad prieš pirmą revoliuciją a- 
not p. T. N. Čentralinis Komi
tetas jei jau ne pilnai tai bent 
šiaip taip aprūpindavo savo 
lietuvius pabėgėlius, .. išblaš
kytus po visą Rusiją. Gi pa
gavus Rusijos valdžią kai
riems ir kairiausiems, suiro to 
komiteto veikimas. Mūsų trem- 
tinieji paliko be pašalpos! O

bes ir kultūros ištaigi; turėsi- ji tatinai reikalinga. _ 
me kuodaugiausia aukoti. .št£u “Ss« lals™“Sluai 3an

Ar nereikėtų įsteigti šalę P«™al> į?»Wet BtaflOff (tart- . 
Tautos Fondo, kitų fondų iš rūtinis Komitetas dar veikė, 
kurio eitu, parėmimui Lietuvos ^krų savo moly v ų veda- kultūrinį įstaigų! To nerei- rni, buvo sumanę mūs, Ame- 
kia daryti, nes nuo senai turi- nkoje “Lietuvi, dienos!’ Cesn- 
me Tautos Iždų Nujausdami tralinio Komiteto surinktas 
netolimų kares pabaigų, priva- aukas siųsti Rusijon su da
lome sujusti auginti Tautos dehaiisia skriauda pačios Tė- 
Iždų. Reikia, kad lietuviai vyn®s ©tavos,, kun yrąpa- 
kuogreičiausia suvisuomenėtų, raai;u mūsų ateities, - su sknan- 
plačiau pažvelgtų į tautos rei- paties musį tautos kamie- 
l<a]us ’ no, kuris pasiliko savo zemė-

. . ________________ je, su skriauda mūsų šia Ame-

GEROS LENKTYNĖS., y ;; . . , 7", . Centralnų Komitetą įsteigė
. Lenktyniauja katalikai su Lietuvą šelpti, o ne pa-

laisvamaniais gelbejime Lietu- i§ jos h- ne atsižadė-
vos ir rinkime pinigų išgavi- - •»
mui Lietu vai. laisves. • i-ja  u -. .1 Tų visų skriaudų daryta mu-

Katalikai, kaip matosi, f?ų laisvamaniams galvotruk- 
šuoliais žengia pirmyn, o lais- čiais apvaldžįusieins Centrali- 
vamaniai vos-vos slieko žiu- nį Komitetą neleido mūsų pla- 
gsniu slenka, bet ir tai gerai į šioji visuomenė. Ji neleido 
— geriau biskis gero, negu tam mūsų Centraliniam Komi- 
kad visai nieko. * tetui siųsti pinigus Rusijon

dar ir dėl to, kad buvo , šiokių 
1 Į tokių privatinių žinių apie mū-

• sų laisvamani jos žygius suriš- 
1 &ieŠKOJllTldl tus su mažų tautų neprigulmy- 
h' . , bes klausimu, nelaimingai
Jeigu non surasti kiek vėliau

SmSWmS?M** jau
P _į ? * .. ; ir mūsų visuomenėj dar lais-

^So* Įvamaniųneapakinta, ėmė su- 

„ tris ” tlOO vokti savo situaciją ir‘tas ne-

šiandien vėl nori pateisinti pir- 
“DABBININKASi” muš mūsų laisvamanių Žygitis

242 W, Broodv&y su ^elPtaiu Rusijos ir jais vėl 
• muš erzinti.

<1SO. BOSTOlf.MASS.
> . - ", ,'

Kad visiems Europoje, pa

atsilankė pas * vieną A turti^ąį®AB^AS&0,KX)5Ū^ NĮJOSAI-Į'm 
anglių kasyklų kompaną ir į '\ KUMU IR PRITYRIMU.. „ sa
pTsžė paaptactt prigimties yra

štaigaim. vedimra kovos soči- liilk^ iešk £ %dsawe kame 
būtenttjalizmą. Kapitalistasateisakelf. *

fa.■ ęayo tm.jeikata irataoti

J. Žvygas.

PRIE MOTINOS VIS 
RAMIAU.

Visur ramu, visur gerai, 
Bet tėvynėj būt geriau.
Nors ir kitur alums yr gerai,— 
Prie motinos vis garniam-

J. V. K.I
» s .

“įMattU Ba^yiSm aprupys Moln OTola,
aocijąhTO” JEąa a»gtatWL- ;kį tai ieį.
rono įSąj^eižkiiflaS pris tai cina, Bekia.
tojBBM^gtasnoęę ” Tiesį Ve siekta Mme
tasse artėtam g bet

■j)6B£jI.||. dalyta 
Ba4ny&ar. ^ Bet &a reikia, JS- oiganadinimt ir prie
žvelgti ir į kitę, dalyko pusę. gfiroVg3 ir užsiganedinitno 
;Ar ponas.aūghvbarpnas į,Į1!i(ik’ieil0 Šioks ar

,siwi?dma. san? kad jo neTaspektaįg veda, , arta' jei ik
n^JtįiAaugsrriu^d^p, „evedū, tai’tant tasai tao- 
Imdjiš ti^ ^ mano, kadi jrš tikslo pa-
ztiyraa palaikys tas, socijalęs ta^ savo taliais
netejsytaA,. kjnąp1 dėka lr jr. prieriionetnis. Taip iš sė
jo rutastandrai lobsta! .Toks,ml SODOV& ,)llvo> uip dabar 
snpratunas bažnyčios socųallo jr pasaulyje, bus vi- 
pašaukimo butų tikras smeizi-l gUoinQt

‘ v " T Turtuolis ir šikštuolis su 
Katalikyste^ socijalizmas gOdumuIeško laimes rinktine• 

yrav nesutaikonn, amžinai k kwhne Jie deda

n**| a* ■ j. • • i • * 1 *1 * visas savo pastangas, kad’ tik
SO04j^ls^ ^'Tkodau^ausia turtų surinkus, 

taką dabartinio surėdymo pa- -6 neužmiega,, jie
mate visa! nėra skirtinga nuo Let nedavalg0) kits pasnaogi 
lrataltaskos minties, nors so- įr apdri3įęS valkiojasi, o tik 
cijalistij kritika yrą. perdeda- -a U -
ma Bažnyčia kovoja i>neŠso-kodel daro? To(
cijalizmo gnaujančiuosius CMkad man0 -uoge rasti savo j 
sfrnktyviškus) principus. ;Bet savo ^„^0 tikslę 
is. to neišeina, kad ji pasista- aįgĮeį-tį 
to Save greta kapitalistą prie- Kitaį.iešlrožemiškos šlovės, 
spaudos. Katalikai, kurie ne- garbas vardo. Darbuojasi 
išmintingai kovoja priep tulus įieras ir naktis> kad tik 
socijaližmo ekonomiškus dės- atsiekuR to. ko jis nori, ka
uras eina ranka rankon su ka- me jig mato gavo sav0
pitalizmu. idealą, savo laimę.

Virsminetos mintys kilo per- Ir tai be lo fcįfcvienas 
skaičius sekančią mintį .St. Įkolwrs ieško ir mano būti lai- 
Louis laikraštyje ‘ The Church ,
Progress.”. v Bet ar jie to. atsieks ir at- 

‘Jei socijalizmas^ stovi mz sįeįę ar jall bus užganėdintais 
sutriuskimmą. kapitalizmo — Lr ar jausis laimingais, tai čia 
o jo žymiaūsis išreiškėja's A- yj,a visiškai kitas dalykas, ir 
menke New York Call sai<0, Į tas mums šiuomi kartu nėsvar- 
kad taip — tai Amerikos vai- bu 
džia privalo stovėti už sutriuš- ’ . tllrime jsitemyti,
kinimą socijaližmo. Kapitali- Į<acĮ visuomet ir visame reikia 
zmas turi savo ydas, ir blogas prįsilaikyti protingo nuosaiku- 
ydas, bet jų pataisymas su- mo> 
triuskinimu yra raudonosios Gerai yra turėti turtai ir 
vėliavos radikalizmas ir ne so- ir padauginimu rū-
cijalė , teisybė, nei sveikas j pintis, nes su pinigu daugel 
protas.”- , ko naudingo sau, savo tautai
J. r^as’ kadt sųcijalĮzmas prie- tir neį visai žmonijai yra ga- 
singaš kapitalizmui, yra sitiHitana padaryti, o be pinigo 
niausiąs , argumentas, kokį tik veik jokio idealo nėra galima 
galima pastatyti prieš socija- į gyvenimą inkunyti. Bet pri- 
lizrną,. katalikystės žvilgsniu, j strigimas perdaug didelis prie 
Po teisybei toks katalikiško pĮnigo žmogų paverčia į to pi- 
laikraščio pasistatymas rbūtų nįg0 vergą irF žmogus tampa 
visai neatsakantis. Kun. Hein- nelaimingas ne dėlto, kad tu
rteli Pesch savo didžiuliame Lį pteigriR, bet dėlto, kad 
veikale apie “Nationaloekono-Luos perdaUg myli. Geras 
mie,” kur jis išdeda katalikiš- r daiktas yra mokslas ir prak- 
kos minties soėijalius princi- tįgkumas visame kame, bet 
pus, sako:.- ' . je| mes su tuomi protingai

‘ ‘ Socijalizmaa ar tai nežino- naudojamės.
damas ar tai nepripažindamas Qeraį žmogui valgis, jei 
is dalies,ugdina tokias iįėjas, jig tiek ir tokio valgio valgo, 
kurios atvaizdina pasaulio ir kiek jam ir kokio reikią, 
mokslo supratimą visai nepri- Gerai drabužis, jeigu jis 
taikomą. Socijalizmas stigau- Rinkamas luomui, amžiui, vie- 
ja, mums apie sočijalį ir zmo- tai, mėtų laikui ir reikalui, 
nišką tikslą nuosavybės ir dar- Qeraj ’yra linksmybe, mu- 
bo. Jis kovoja prieš neūpru- Įzika? daina, §okis, juokas, 
bežinotą turtų susikrovimą pas bet viskas savo vietoje, ' savo 
pavienius žmones; jis nurodo, haįku.
jog visų aprūpinimas reikme- l piktai du dalyku yra visur 
nomis turi būti tikslu ekono- įr visuomet geri įr pageidauja- 
miškojo valdžios veikimo; b* nii: teisingumas ir malonu- 
jis kalba apie brolybę ir šan- mas __ meilė. Bet ir tuos du 
tarvę. Bet jis patampa žais- dalyku žmonija įvairiose aplin- 
me savo didžiais perdėjimais.” kybėse norėtųjvairiomis skrai- 

Yra klaidingas katalikų bū- stūmis pridengti ir savotiškai 
das kovoti prieš socijalistas padirbę ir pėrsirędę rodyti, 
•remiantis • tais : pamatais, ant Turiu mintyje darbininkų. ju- 
kurių-abi pusi veik susitinka, ‘dėjimą.
Iš to, kad’socijaližmo gyveni- Kas to nežino,, kad darbi
nio filozofija klaidinga, neiš- Į ninkai proletarai^yra visų vi» 
eina, kad. jo kritika kapitalis-1 sur visuomet išnaudojami ir 
tiško surėdymio yra be pamato, skriaudžiami! visi tai' žino, 
arba kad kovojant prieš socija- ' 
ližmą, reikia ginti kapitaliz
mą. Katalikiška sočijale min
tis, kaip kun. Pesch nurodo 
“veda mus į įzelią socijalės re-- 
formos, kur neviešpataus ka
pitalistiška sistema, bet neveš 
mus į tyrą ir prastą kolekti- 
vizmą.”

(The Echo.) .
~ TAI VIS MtfSL

Dievas ir Tėvynė, 
Tai mūs vienatinė.

Kalba mamos — numylėta,
. Brangesnė yr* už visą svietą.

i ”.t

' e .

nau, kad neapsiriksiu jei per
sakysiu —- kapitalą klaidą. ’ 

Jie daugiausia rūpinęsi t&ofc' 
slėMais ir Įntęligentija? nėg« 
paprastais daTbininkais'ir kai- ' 
mtečiais. Aš manau, kad jie 
tą dmį sų gėriausjam nojttii • ■ 
ir jausmai jie, brangino tau- V 
tos: ateities siekas dr^;.jas kūte , 

dėjo, bet-dar daugiai 
vo jų jausmų ir užjautimo 
moksleiviams, kurių vargą? 
jie suprato, nes-patys tokio- 
sųaplinkybesc buvo augę, nes . 
jai žmpnės buvo jų tarpo, jų / 
kliasos. • ?;

, Dirbtuvių darbininkų dr 
.sodiečių beturčių^ vargų jie 
teisingai neatjautė indelio ĮiA. > 
kaip rodosi, tąjį vargą laike 
mažesniu už ’ inteligentų ir 
moksleivių vargą ir mažiaus 
juomi rūpinosi. Ir turime to 
pasekmes liūdnas. Didžiuma, 
mūsų liaudies pabėgėlių tarpe 
jaučiasi nuskriausta ir skriau-.. 
džiamaj o prie to dar ir ėr- . 
žinantis gaivalas nesnaudžia- 
— stengiasi tą apsireiškimą 
išpusti į didžiausį burbulą 
taip, - kad dalykus perstatyti 
koįrlogiausioje šviesoje.

’^Oia -išeina atkartojimas a- 
nos lietuviškos pasakaites* ” 
kur yra sakoma taip:

Vienas dvarponis važiuoda
mas per girią išgirdo baisų de
javimą girioje.

Pasiuntė vėžėję pažiūrėti, 
<kąs tenai yra, o‘tas nubėgęs 
rado žmogų medžio užgultą su . 
nulaužta koja.

Sugrįžęs pas poną pasakė . 
apie tai ką matė. Ponas iių-’ ’’ 
sispiovė ir sako:

— Tai kvailys dėl nulužimo 
kojos girioje žmonėms ramy- ‘ 
bes savo alasavimu neduoda. 
O aš maniau, kad jam gal . 
dantį gelia. • ■

Ir liepė vežėjui važiuot to- “ 
liaus. . ? :

Mat. ponas negalėjo sauj- 
sivaiždinti ir suprasti, kad. 
kojai nulužus labiau skauda 
negu dantį geliant ir tą skau
dulį skaitė mažu, o apie dan
ties gėlimą tikrai, žinojo ir“ate* 
jautė, nes pats ant savęs bu
vę tą ištyręs.

Taip ir su mūsų pabėgėlių ’ 
šelpimu buvo.

Man teko matyti net pavei
kslus iš pabėgėlių gyvenimo 
rodant, ir* žinote ką publika 
po tų paveikslų peržiūrėjimo 
kalbėjo! Sako; matyt, kad 
tik vieni turtuoliai ir mokslei
viai šelpiami, o apie mūsų 
brolius darbininkus niekas nei 
nesirūpina.

— Kodėl sveikas taip sakai! 
“Dėlto, kad ir paveikslai 

taip rodo: vis moksleiviai, 
moksleivės, studentai, “tili- 
gentai,” kursistės, o .apie mū- . 
sų brolius darbininkėlius, tai 
anie vieno neparodė, turbūt 
jų nei nešelpia.”...

Žinoma, žmogelis gal savo 
išvedžiojimuose dikčiai klydo,, 
bet jo protavimas buvo visišy 
kai logiškas ir- teisingas. „ 

O kodėl taip buvo, todėl 
kad tie inteligentai, kurie pa
veikslus ėmė to neatjautė, kad 
vargą parodys tik vienpusi 
kai, tik vienos žmonių klią- 
soš, o ne ištisos visuomenės 
kančių baisybes.

. Iškovojo laisvę Rusijos žmo
nės ir apsvaigo nuo tos laisvės 
spindulių gausybės nės ne- . 
mokėjo naudotis nuosaikumu, 
o dabar ir vėl liejasi žmonių 
kraujas.

<. Taip ir ant kiekvienos vie- 
tos kiekviename dalykę ir vri- 
Irifne pratinties turime prie- 
nuosaikumo, o to . lietųyįajną^ 
daugelyje atvejų ;kai£- tiktai 
trūkstą.

Lietuvis gerai aarb, kad 
atjaučia* bet genaus darytų,, 
kad protu navo jausmus la- 
biausia kohtroliūbdamšsį svar
stytų ir vąĮdyįųj tuomet tik 
mūsų privatinis ir tiauomeniš-v 
kas gyvenimas ėftų‘u)tii^Wb? 
mis vėžėmis ir taip, kaip

Bet te* ateietoiH, 
turime nųolateė‘ pratintis prie. 
ūaosaikatLš įr»

«k

____ _ _______  ,r«

' Visi tai žino, t&s"tiesa; bef 
ne’visi lygiai tą sunkumą at
jaučia, ypač dėl to, kad ne- 
viis yra juos ragavę ir ant sa
vo skuros ištyrę.

. Tos- tikro dalykų stovio su
pratimo ’ ętokos ’ epsireiškimus 
mes sutinkame ant kiekvieno 
žingsnio .mūsų privatinio ir 
viešojo.gyvenimo.

Kaipo pavyzdį imkime šel
pimą lietuvių tremtiMų Besi
joję. •

Tenai jųbs ŠėĮpŪ, jdg rūpi- 
ūosltaŪ^teteŪgetttai gerešir- 

. džiai žmonės o betagi jie darė
J. V. K, viena labai didele, ir aš ma-

h .
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9
•ytejų šMy» antirpo1 i^ioKa- 
žiliai M. * tu
trnkiadauMk at-
kartejimaMP^ 

* PakąMi mūsų tarpe ir nau
ją pd^ėga, tai p. Būt**

dąugiau apdirbidte, išlavini
mą ' tfi iišą- JgMMš 
Pateritap/M Kūtei 
«ą lavinti1 ir dfcšąiati juomi 
dštu  ̂^irfiką. . ‘ '

MM > 
Jono Bkudrio tenoraa. <*Kai> 
WWj>r jiątalp įatfįfyęi saM 
dali Išpildė, kadTpo koncerto 
suMIaukč in$ dtengųįrpažĮa- 
dfa^karštįt įįgT

paK 
išvystyti. ■., ?.... > ;

^ąw speigo, • virš*
§00 - 
bertą klebonasŽilins  ̂
kąs priešTautos-Himnė-išiūP 
dyiwą:į klausytojus metėęĮęk-^ 
iros kįbiikšįį -^^paįagęiid^ 
sus kartu su choru užtraukti 

^mas, iškiinuM^OT ^bfl  ̂r - 
sušukusi: z^idi-gyyubjailždsy^ 
ijiietųyąk^- išsiskirstėJpo.

<Tokįų. ^e-r.
tūviaiųą reikėtų >ku^Sai^iarL-’ 
sįa. Velytiha^ jShprm su p, ,1£ 
Karbausku priešakyj užį-dailią 
pramogą Ilgiausių Naujų„Me- 
tų! -7-.

’ Trumpas Jonas.

’/ «,—
4Ar

tarėjo parengus gražų vakarą
. Kal&hj drenos vakare, grO^t&diiai grąžui, tyrti, jei driek 

JwnW> ' ’ ' — - . .
tUtąi įr artisteząprbfctamą & 
pildi artiatiikai. Viskas ge- 
raimusiflėlA Okumąąf O] 
dų Diedukas su dovanų ftudfoi 
pasirodėyaikaijįtejp truk- 
žmingąi pasveikino, T kadnet 
svetainėje ūžti pradėjo. . «;V>:

. TSėnieaf il valkų lipksmtMpSK^
. džiaugėsi i« Visiem W

vo malonu dalyvauti; / gražioje
lt

- V" 
' *.
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Antųpėlis, J. Grilėyičitm ik M 
’ ti# ; . —■w- “ ą - »-_ , *-* V “

•, g rr^

a. U Mkutera 

a; j^ /jraikm®
Qu«stioiuu-

Įl< miMyttemh

tedaryti-

■■■ j^įįį^vjįSįtoĮ

į/' ... . 

~ «»• *

■•/ : Sausio 27M. Kfii^ijWaitiį

V didelę į^prdinogą tėatr$.-XBūą 
perstaf^ąA įpifikūsį _,veįikafąsį 
*^piBtĮpiriuš^/^ro dugnuose” 

' Tas ^ėik'ttlįį /pifmą sykįĮdSt 
J st^towj^'.Abaęrikoj%J , Yra: ląį 
&bąir žii^idiisp/ to Jei t;ūiyiėtQ> 

jai-pramogų nepamirškite at
silankyti į vieną iš puikiausių, 
teatrų.- 1 . \ • ... _>» ./p. .

• . Rengėjai,
• • v -, yi... ■) - . tr

f- *. k *■ 4 1

ŠV. PETRO PAR. CHORO 
“~'i KONOERTAK

l Gruodžiu 30 dieną, nedėlioj, 
šį. Petro parapijos svetainėje 
įvyko įspūdingas šv. Petro pa
rapijos choro koncertas. Va- 
dotavo p. M. Karbauskas.' 

IChoro koncerto programas 
susidėjo iš sekančių dainų ir 
muzikos šmotelių : 1

l) Choras: a) “Važiavau) 
dieną—St. Šimkaus ii b) “ Lo- 

s”—J. Naujalio. AV>.
lo, p. Rūta, tenoras, 
tėvyškė”—N. N.
Loras, “Tupi šarka”— 
lio.
lo p-lė Motiejūnaitė 
rge, varge—St. Šim-

jiutkevičius piano so- 
a”==NrNr----------------

įras “Kur giria žaliuo- 
hidanavičia.
p. J. Valaitis “Ber- 

’voliok”—M. Pet-

<*** ;

v

♦

ų choras,“ Oiu-čiu- 
humahn.

, “Sėdžiu po lan- 
aus.

5"p-lės Motiejū- 
ėvičiute, “Tam- 

BT7—St. Šimkaus. 
i'a)“kada noriu 

^,’iSr Šimkau^; b) 
įjJ-~St Šimkaus; 

lavai sukilo”—Č. So-.

oras, “Tekėjo saule- 
Šimkaus.

Solo, p-lė Motiejūnaitė, 
rolė”—J. Naujalio.

į* Ą. Liutkevičius piano

M) Merginu, choras; *cftaU- 
kia-~ąau laivelis”—Št. Šim
kaus.,

16) -p/J. Vhvaitis “Žaląjį
lankoj”—M. Petrausko. ...

17) - Choras, ‘ ‘ Karvelėli1 r— 
0. Sosnausko.

' 18) p-lė A. Narinkevičiutė, 
marių krantelio”—Št. 

Rimkaus.
18) Choras: a) “Saulelė nu-, 

Mįj”—-St. Šimkaus;4>) Lie-
— St. Šimkaus, 

jį, ’MįZFautos Himnas.
4B* jHčQs ir muzikos šmoteliai 

įo nepaprastai gerai. P. 
jrbausko indėta į progra- 
nrengimų nemažai darbo- 
Įso, todėl vjskas it išėjo 
p, Balsai choristų gra- 
uderinti,’ švelnūs į klau- 
■l padarė malonų įspūdį, 
■į^ve patenkinunus iš- 
^Ktis ir •- trukŠmingais 

Ypač; šiame vaka- 
g^Bėjo mūsų^solistės ir 
j^Hb-lės ‘E. Narmkevi- 

Motiejūnaitė ir p. 
v|Kftis. Savo .daineles 

■ldė iš techniškos 
ii gtfB o kad į ja£ indė- 
iijhiirfmL*™*1** it jansmo,

xn k
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damą.. ..

Aaiię&n
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folįvižiivo, 
tevig- 
dran-
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£Įįt Lnd T|tl« BulldMCr’ 1 
Btoad & Ghestnnt Str •> 

Mtą pįitdka::. ‘ ■« -*» ' 1
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. Nantu—’Tipca
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rejmfari

muomną, to . daryti.
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teMojp terihdę^jiąyo s6ra S 

qpeeiiM«|iw, '•<
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dž|o antru - 8yk. liiJte .ktm.' 

Ap^i$ritepJ7Žv-! prakribtei ir 

mtį^tų'<tefirt?p^ilh^rpir-- 

tas narių, 'šį kart kĮausytojų 

Banką užsirašyta Šerų net ant 
2.700-doleriUriŠ- tųWsh;užsL- 
rnŠantięji užsįūądkįp jį$QOdte 
lėriiįį. Kaip 
ląnkjmaaskun.'J;Žilinskte lies- 
tuviskosė kolomjbReuniari kart 
turi dvigubą, trigubą paseKmę; 

, ♦ * ' ' , <7t; Rep- *

KAUeDŲ DOVANOS. . "J 
r (ĖB£t$zĮą įM <pųsį^. -,

;)^s ur^ąsJjtetevoąiąĮsvei^ąt- 
gauH sudėję: .

KunA Kudirką / 5*00/.
* M, Mažeika - 
, A. Repšys’•

P. S. Mureika 
A. -Nausėda .

. ■ Pr.Vaivada'
J. Karašau&kas
A. .Bacevičius
A. Au^aįtiš
B. Trečiokas 

; J. Lėbežmskas 
Ą. .Mureika* . .

Visb labo

Bridgeportasneužsileidžia.

šv. • Jurrio - parapijos c^ių 
pluoštas ;ūŽtelėj o. Didžiausias 
iš jų-buvo muršv. Martino dr- 
jos. Tė tos draugijos Isnškas 
dalyką^paaiškina., 

“Gerb. K. Pakštas,
T. F. Sekretorius.

Gavome nuo Tamstos laišką 
su atsišaukimu “Kalėdų dova
na,” kuris likosi perskaitytas 
viršmiiietoj draugijoj ir vien
balsiai nutarta per draugus, 
kad būtų paaukota $5.00 iš dr- 
jos kasos ir pereit per draugus 
su kolektą^. Surinkta sekan- v* -• . 'te,ciai: I

Po 2 doleriu — kun. Ign. Al- 
bavičius, M. Cėfcnavičius.

Po 1 dol. — M. T. Tamule
vičius, ’Juoz. Diksa, S. F. Mar
tiniais, Iz. Trapas, Pet. Ba- 
nis, Ant. Tverkus, Iz. Nausie- 
dą, J. Damulis, Mart. Tamo
šaitis, J. M. Markvėnas, Jur. 
Leškauskis, Kaz.‘ Girdžius, 
Dom. Bergelis, Fr. Mileris, 
Leo^-Zajoiųba,iJLPo5K;’’ Mųkuš-i 
ka, <: Z.KadzibWs;D. Kar^ 
KlųiašįffIgu;Saunprius, J;. Dau- 
niSj J. Kvietkus, P, Brazaus- 
kįs, i. Iri. Vištartas, . Dan.- Šlei- 
nis,- D. Juška, Kaz. Kama
rauskas, J. Radavičius, A. 
Naųsieda ir- smulkesnių aukų 
$7.25. Išviso suaukota $45.25-

• Inteikiame čekį ant' $45.25 
vietiniam šv. Jurgio K. par. 
kunigui persiuntimui į Tau
tos Fondą.

Šu pagarba 
S. F. Mąrtinkuš, - 
A. J. Kasparas, rast.” 

. Na,-ir kaip-gi gražų Šv. Mar
tino’draugijos, narių darbą ne
pagirsi! Laisvoj Lietuvoj .bus 
žinoma, kad dėl jos laisvės at
gavimo. prisidėjo ir šv. Marti
no dr-ja.

Bet Lietuva su pagarbą at
simins' ir kitą draugiją, šv. 
Aloizo jaunikaičių-dr-ją, ku
rios nariai yra visi Amerikoje 
augę. Savo tėvų šalelės vie
nok jie neužmiršta,

Dr-ja iŠ kasos aukojo $10.00, 
Nariai sumetė $7.00. 
Iš viso padarė $17,00. 
Rožancavos7pa§elpinė)Pa- 

nų ir Moterų dr-ja iš kasos Lie
tuvos laisvei atgauti skyrė 5

*
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čtuts a dJE 
Beinomitė 
w^itooW 
t Npni jauti

peoktą ai 
bituko, 
ki*7Di] 
į^.į'mąi,. .

ihių/dovą*
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Gruodžio 28 d. buvo susirin
kimas vietinės Piln. Blaįv. 49 
kuopos. . \ ,

. Į susirinkimą atsilankė ne
mažas skaičius narių. Retai 
taip skaitlingai sueidavo kaip 
šį'kartą. Iš to aišku, kad ba
riai pradėjo žingeidauti sivo 
organizaciją. *

Šiamesu^rijūkimebuvoren- 
kama ir valdyba 1918 inetams.

Pirmiausia buvo aptarta bė
gantieji reikalai o paskui įvy
ko valdybos rinkimas. Išrin
kta į teatrališkų skyrių: 'P. 
jfinkevičius, F. Strakauskas, 
P. Špokas ir p-ni O. Jankaus
kienė.

Buvo prisiminta apie paren
gimą iškilmės P-lės Šv. dięho- 
e vasario 2.

Visi vienbalsiai nutarė iškil
mingai dalyvauti, sekančiame 
sekmadienyj.

Taip-gi viebbalsiai nutarė 
laikyti susirinkimus kas antrą 
ketvirtadienį kiekvieno mėne
sio 7:30 vai. vakare.

Toliaus sekė raportai teatro 
valdybos, iš kurių raporto pa
aiškėjo, jog rengiama teatras 
sausio 27 d. Visi su džiaugs
mu priėmė tą raportą. Taip-gi 
patogiam laikui pasitaikius 
nutarta surengti prakalbas.

1918 m. į valdybą išrinkta: 
i P. Grinkevičius — pirm.

A. Adomaitienę—vicęrpirm. 
tt/ ltaulihskaLte—prot. rašt.

•’ J. yiikišiųš—fin, rast.
K. Petraičiutė—ižd.
P; Špokas ir A. Strakauskie- 

’nė-^-kasos globėjai.
J. Bakūnas—maršalka.' 
Tuomi ir užsibaigė susirin

kimas. ...
Kp.Korespondentas.

v , z , ■ , .... x

A. L. K-GŲ SĄJUNGOS 
REIKALAIS!' * ‘ *

Tarpe adresų lietuvių kuni
gų Amerikoje nėra Sąjungos 
raštinėje adresų šių gerb. ku
nigų: Kazimiero Valaičio,'''B. 
Mockaičio; Martišiūno Juoza
po, Kuto Juozapo ir Klenaus- 
ko Juozapo.
. Jei kas.iš gerb. kunigų žino 
viršminėtų gyvenamas vietas 
ir adresus, maloniai, prašau 
juos man tuojaus prisiųsti.

Čia pat turiu garbę primin
ti gerb. , kunigams—Sąjungos 
bariams, kad jau laikas baigti 
Jnokėti savo duokles į Sąjun
gos kasą 1917 m.

Kun. J. Dobužinskas, 
L. K. Są-goe Sekr.

50 < 6-tli Str., 
, So. Boston, Mass.

A

:

$29.00«r

.oDaikh^nka^ 9 «yklu» j 
tevait# tjĄ ni »2.25. ‘ ' . ■ • r

-Mm padarėme <Rdsle »ūo- 
hMą dnmgijų Airiams atiduo- 

O^bininką” 
ir-dar prie4o, ni tuos' 

pačius 'pinigus garsinsime dr- 
jų. valdybį adresus irkitokiuą 
eanulkdiuus apgarsinimus dy\ 
Aal; . 7X

~ . Ntįriams ųŽ' peješkojimuą 
taipgrlnieko nerokuojamą ..t > 

Narinidraugijų uteMbmit 
susiridkime plkslkitė tą klau
simą iripi|irilphldt$ kad ,dr^ 
ja TnpteJ^®rimti. už orga

Klauskite platetttiųFinforH. 
mamBiš 
miristelMrtjdš adresuodami: , t 
~ 4 t|iarbininko” Adm. - 7 

; Bteadway, '■
5 So. Boston, Mass. s

* I , . • -<

Nauja Knyga 
Ką tik išėjo iš spaudos Jba-7 

anos ^ąg^iuskaitės’ (Lakštu
tės)’ eiĮęs. Kriygelė 64 pusla 
pių/omt gražios pbpieros. Kai
na tįį'^ėc^'ftįk vieniu bYote( 
risj^geht^ 
dęfis nuošimti Galima, gauti 
pąš ąuįof^*Str.,

•\ ■ *7* * į

NUSIPIRK MOSTIES
. TAT BUSI GRAŽUS l JąMfidlite _ 
Mentholatuin Co. PrieS eisiant gult .• 
ištepk veidą' mosčfa. ,jjer, kelis va
karus, ^padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostls. Ifilma * piginus 
.raudonus, Juodus: arba Slapus >ir pra- 
Salina visokius SpuogUs-nūo veldo. Rai
na dėžutes 50c. Ir $l,Q(>..sPlplgus .galit 
siųst ir! stampomis, ' -

J. RIMKUS, *.
P.0.-Boxr36 HblbhmVitdM.1

.. •■. *<• ». ■ ' 

- ■. ' ’.’—T !'-‘y^'11 j * - ■. ‘
Geriausia vieta pirkimui pai

Ai uMalkaU) puikią krautuve atilM- 
rjfą ir paaukraotd daiktą kaip (ai: 
liIkrodMą,- laikr»M«ą žladi^vyYVką 
moterišką ir šllablnĮą^ Talp-gi daugy
bę kitą Jįtfcrt.

FLiin

*■<

' , - -t "‘v Į

Tiauvoimtk
• Pirui PINIGUI '

PRIVALO DAHijM
PASIŲSTI J RŪW\ 
JOS iALSTTBpį

APSAUGOS BANK< t 
■ N* tiktai dabar r»

: bllo kaina lama.. '' t ■

, riŠR, FUfiTZJOJ* 4 
!^024:t^w4w.m<6r>’ i

1 - ' '• ..• A't- ' ■

r

i

■ 7

j

I

*

-į ’ r __ __

įmrAtMis toįbriį ĮUffiui 
i

' »

lį^8AiW BTR., / BOSTON, 1$SR

TeL'RlčhmondSiS, \
> PLNIGūą imt apaat^jiMd priima lr 
moku-i

uriBnjrū'iįįHmįJM Tį. 
,W

PDfWS Į. RualU pą.luū»u pfr«a 
ir tejegrafą. r SiųntSJaam prl»tetau p<* 
falnt^trfreaatU; ‘*
z PINIGUS xlnteik|u per .dienai gy
venantiems Rusijoje, jei' tiktai siuirtA 
jai to nori.- " , * > ' -

PINIGAI man lntelktl gvaranrtoja-
> ml- mano i^OOate^^ X- -

NOTARASJR TAIKpS TB1ŠBJĄS..
Blankos, kurios. Išduodamos Daąfr 

liuoBavinaui nuo kareiyljos iSpildomb* 
už dyką, 1 '.

jtfMUtS K0V7ALIAUSKAB
. BankterįĄt ‘ ’■■

įll SALĖM STR., BOSTON, MASS,,

■ TEL. ėACK BAY 420^ *. ■ "

IDR. F.MATULAITIS
| JOĄteidynM G7<J*yi»oki*« 1!««» :
H 1^1. P. M. 7-9P.lt. . • . Prakirta AkfalM. 
1419 BoylstsaSt'»Bota, Mate;

liSįK. At8įĮįk& 
ą;šįkudti8u 

. z ... ... ' siįcrapštė 5
dolcriųa, ojtad Aaio gavo kai- 
7~‘ >> wpai
nusprendė, ^ t iš savo kiše-
f*£ 
ti-.t xr
XRarišlrK^ 
'leri

NąrųšąvĮpp^?1^ 
pD’SObeirtų^ ų J^iat .AntaĮjąs 
ir Jonas Lukoševičiai, pirmiau 
poįeiafeąę^primetė po 

: 2^čėhtdšv sųjnio-
įpds ąųį:a į krų^siįdėjp, #asi- 
<Iąr$jS$oi. j&ųėWetgi krijny^ 
ųęą įrajeiike, 7 .7 F.,

' O štai aną'dįeųą “Garso re- 
dalįųjoii atėmų P^ii Uršulė 
Dirgmciene. psako,
“jaučiu pąreigąfkiek nors T. 
Fondan ant. &al$di£ ^paaukoti. 
Džug ištekliaus./ųettiriu, ,Abet 
pėnkiiię, ’ ių^^ ^aĮĮų ištek
ti?*, Ir Čia* pilį j£t stiip prtik- 
doierinę; patiąšėrr^į Jętek W- 
rį kas/gali šnek^į'bet jau to- 
kioB clvasiosjnojeiys tikrai, pa
dės ifietūvą^pof®įrėa atstaty-^_ _.w _ _______
ui. gali w
payyždfou ųet tįems'mūsų pa- _±._
trijotąms, jhirieįdliig apie tė
vynes ' meilę šžę^ • 0 ..kaip 
reik duoti, ,tai|ir prisispyręs 
neišprašysi. Čijt ir bę prašy
mo atnešė, oJĘautoS kalėdi
nis Fondas 5 doleriais užaugo.

Tad Brooklynąs iki šiam lai- 
kui KalėcBnių' dpvanų sudėjo 
$277.50., Bet.čiaMter ne galas. 
Gerų žmonių Brpoklyne daug 
ir ne visi iš jų dąr davė. .

Dar viena pęnkinė.
Bayonne, N. J., nesenai su

sitvėrė L. Vyčių kuopa. Jau
na, silpnutė, tik nė patrįjotiz- 
mu. Rūpėjo jai kiek nors Ka
lėdiniu fondan paaukoti, tik 
kasoj nieko nėr. Tad iš su
rengto vakaro pelną paskyrė. 
Taip tai L. Vyčių 67 kuopos 
dėka Kalėdinis fondas 5 dol. 
paūgėjo.

Mt. Carmel pridūrė.
Iš Mt. Carmelio kun. V. Dar- 

gis aukų T. F. bęsiųsdamas, į- 
spraude dar šias aukas į Ka
lėdinį Fpųdą:

:ftuų.rx ”r
. Jonas Gutnevičius; ,1.00 

p.Mikelionienė 1JX) . 
p. TBu^eni'ę5ię . r .50-. -

Labu._____12.50
Pereitą savaitę paskelbta

$1635.00.
Per savaitę $322.84. 
Višo labo $Į957.84. 
Gaila, kad per du tūkstan

tiu šią savaitę,nėpersirista. O 
^ai lengvai būtgalimabuvę pa- 
laryti, jei visi būtų jau sudė
tas aukas prisiuntę. Sūpran- 
amą> visi Kalėdų laukia, kuo- 

,n<Jt daugiausia aiikų bus sudė- 
‘ ą. Esu įsitikinęs, kad‘Kalė
toms praslinkus fondas dar ne 
vienu tūkstančiu; pašoks, taip 
kad apie $5000 mąstyti gali
ma. Tik visi tėvynainiai tal
kon!

- •. Kazys Pakštas, '
.. .T. F, Sekretorius.
456 Grand St.,
. Bbrooklyn, N. Y. • .

Platinkite “Darbininką”
. ‘ ‘ < - ■ -

padarč, nepi 
teįt čia bėf

• <* m ..•»• .'*;.■'.« «■-,“
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lr/ d*rtj< A bA visoomet ffvaranhfojis; 
T«ira»^Mkftdživ£ didellni fr iuln 
laikrodHiĖa ir Jewelry.

K. K anUITIB, 
.m IT. Mara Str. ■ Maat^ Mtrtt.

« * ' i,’fc ' k

Reikalinga' vyrų ir mer- 
ginų, Mokintleii' barberlo 
amato. Darbą gausi vi- 

▼ sados. Klausk lnformaci-.

, J.’ŠMULKŠTIS, . .
CHobtf Barief ScKool *’ 

įS9 — Srd ' Plit9burįKt Pa.

IrM“. wi-,";-1- - \ -Ų
v PIRK RAKANDŪS RAS■ “ i-_ 7, • v*

S

4u
Rakandai pirmds rūšies ir kai

nos labai žemos.
* Frank R. Bichniond, . 

874-878-Broa<Way, ' So. Bostob

< ■ t * *
’ 'n - • '■ : 7'

Centrai Spa.
Beitos Man

' Kampas iMręhester Streetr; 
'' Geriausia vieta, :kur 

ma gauti ' įvairių' riįity.0Alr 
DAWię> *ALTAKWHI '(M| 
«MK)r BOBA ir GIfAAę

t Prielankus patarnanteRii
i V tėET fifc Bdtton*—• » - -* * Ą. _

■ '-K - • * v , ‘ - •

AB TOKI SAVO DIDELI
'M.V1IKSI4?. >.'.<■/ 

f Jei dar ne, tai' kograičiaašifc^MėiiL 
ir nusitrauk pusę tuzjno Olp~'lfj 
gausi vieną didelį artistliMi 
tą paveikslą visai dovanai fcal^Olfcį 
pas: . / ■ ' - "'■

J. J.-DRIZA,
500 So. M St., Phila<MpMa, Pa.

d|
*n

fl

•'»n

L. D. S. CENTBO VALDYBA. 
Dvasiškis vadovas: — . ( 

Kun. F, Kemėšis, 7 
3230 Artbtirii A^e., 

Chicago, Rl* 
Pirndiiuika*:— .'j

J. E. Karosas,
242 W. Broadvray, 

' So. Boston, Mate. 
Vu^pinniaiakas: — 

M. Mažeika,
1658 Wab.ansia Avė., 

Chicago, UI. 
Raštininkas: —

242 W.-Bte8d#ay,
' So. B.oston, Matei 

Finansų Raštininkas: • 
A-Fv-Kneižiaį.- ‘ '

242 W. Broadvray, 
So.Boston,Mass. 

'džininkas: — . .. .
P. Gudas, > ■ į

242 W. Brdadvray, 
So. Boston, Mass. 

rždo globėjai:-—
. O. Meškauskaitė,

242 W. Broaditay, 
’ So. Boston, Masė. 

P.GeležiutS,
41 Capitol Avė., 

Hartford, Conn.
V. Sereika, , .

21 James St., 
Norvveod, Mass.

Literatiška Komisiją: 
Kun. F. Kemčšis, 
P, Gudas',, 
J. E. Karosas, . 
F. Virak’s, 

242 W, Broadway, 
So. Boston, Mate.

V i
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Į Bėll i- vbn«, Dickin«on80f6M. I

P Ihr. Ignotas Stankus 
ĮlŽlO Š. BrdiiSt., Philadelphia, Paj 
fi^Hy»ician and Surgeon (lietuviai gvdv-i 
LtOjas k chirurgas pabaigas Indianot 
į Universitetai Gydo visokias ligas vy J 
įrhy moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
L Ofiso Valandos: fl-11 r.ltQ..Š*4 Jx> piet. 7-8 
L vakaro, vedelionis: 9-lt^to.l •4 po pibt. j

* * r
^2 f

- PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
IJhnžii* ištraukiami ii pripll- 

■ ;įc|!lii be skausmeliu 
' jjfcriąas&fo; prietaisais, su 
:,r s, naują išra imą,. •

Visą darbą svaraatuojame.

Dl. W. T. REtiLLY
III Bastei,Mus.

rara BOMnąmsi ar.
▼ata»S** ■ N«MH«U«>a

ryte 18 wl. ryte
IM I vai. yteter*. iki 4raL vakar*.

Į ■ Dr.. Paul J. J atmauk 
[■ (Jakimavičius)
| H PH«mI»o VBh«diM:\ 
į | NmS iUlpeptet; Nuo 7 iki t vakar*

1
58 » BKOADWAt C*r. G ST. SO. BOSTON,

.U,. ■-

■..'■'f A .  - ’ 

Š.

i SERGANTI i

f VYRAI IR MOTERIS I 
t EIKITE PAS MANEI | 
ji Su bent, kokia chroalika, ' nemj arba ilalp kokia liga, kuri raiką- & 
” lauja apedikllitu patarnaviMo. &

(filSKOKrin PAGELIOS TEN, KtJB GAL0SIT0 JA SURASTI. X

PradStdte tiesiai eiti Sveikatos keliu. Ti 
<£♦. 173 Was- 
jE hington st;
Jfeji •
X*rti Boyls-

ten & .ant
X antrų lu-

vH

L V

I

i

♦39
Ofiso s> viliu-V 

dos: . Jr
9 vaL tyfe fltfT

14 vai, pd įi«-X 
tų. X 

Vakarais. X 
bMtto ūvld. iki^' 

8 vai.
KedS

10 vai.
iki 2 po p

I
 Joaui iiegiamlnaTlrnaa nieko nekaltuos, jeiga Jąe 51a 
sltša. Geras ir užtikrintas ištyriau (egaamj parodys Jafia tikrą 3T 
flziSką «top Ir padfie JDme atsistoti ant sveikatos kelio. Tas ilgei- V” 
bfis Jum nso kančią ir kitur negero gydymo.

Daug metą praktikavęs. Paakiaoaleji ir geriausieji gydymai— 
medikaliBki ir. elektrinei. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas » 
kas geriausia sergantiems. . .

AR JŲS KNNOlATE. X
Nuo! silpną nervą, skąudanSio nugarkaulio, užmlržimo, nenor- 

malto Širdies muSjmo, silpną planely, apsnūdimo, sunkaus Jauti- V 
galvos skaudėjimo, svaigulio,- neaiškaus matymo, 'silpnumo 

Ji sąnarių, ulcerlo, Žaisdą, katam, ažklmimo gerkite, nuo skaus^ 
j mą viduriuose arba nugaroj, gerulte skaudėjimo, apvilktą liežuvi, A. 

%*konstipaėlja, "reumatizmo skau»mg arba spaugą T Šią ir daug kitą A. 
<£► ligą, nuo kurią TaatOsl plrma5rp**eerg6jlmas, nustoti sveikatą ir lt 
^♦tvirtumą ant visados. •
4^ AS gydžiau vyrus ir moteris per daug metą,/. Vienas atailanky-. V’ 
^mas pas manė užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite, V 
t kad aš pasiekiu tiek- gerą pasekmių; | trumpą laiką , gydy- v 
ymo, Ai gydau tik tikrą prikasti ilgos ir silpnumai pranyks. Atsl- a

įminkite, kad' pasitarimai.yra absoliutiškai veltui. j
Y*‘ Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis.r Uivlk . 
♦Jkklmas ligos yra pavojinga. /Nei viena liga nė stovi Ilgai be velklmo. • 
<r ■ • •. ■ . ' • . , . ‘ <

6

%
■v

»

Dr J. H. KENEALY 
ėJS VASHINGTON ST. _ 

Aatrte dnry» m* Q*y«ty Th*»fc*, .. M*
«

. S,

/\



t

i

C

T

5

■i

r 
k

•• - •Ui*

—--------------4i .. ^ <* ' -C_ - - 5 4 M_ t ...į 5 ♦■«■*.•?.>

*’

R*

;’..'i» <i .t

I

J

t

1

fr

gi tas buvo ne sulyg tvarkos,

*h ~

■'i

• 9

♦

1

t

*-=

K 4

?

>

S*

t

t
r/^‘

rl

'■ v -
,j»

j

X *

1
■ *

v

v
4 •. JĮ

X

4 
*

>

f

C

,A
. i-

a,
T

"* t

1 *>

^•*'**'

,

* -

\ 
- -•*

■b ‘

.’ I"

c ’
t
r ‘ '■*

. 1

♦

- į

v ,

*;>V

■ <
* •-.*

K . v

-- *<t 
; t

HASHOEM
Ma.fcr/llr

I d
_ _j_7i..t..l ,~ .' , -.rn y J •”

■ * t

>

f-

s'•
r * i{ >.
h/£ t _________ f______ x________ ______________

K* buvo išpasakota, kad Mockus 
' atvykęs Amerikon tuojaus pra-

!
vvt'

Jeiesinervuotasarba 
neramus.

#;Jei fHefiog darbai JT rūpesčiai
’nedttodff. rfttfiybgę k ą&dątle tave- 

ijllegotiį tat p$o(iėli$

■ j1-’

*/* -r ■

■

i’ tau viską: Vartojai
naas katStaš garpojantis, jis fttį- • 
traiikfa.kratija WoVvvairgP^Iil k 

-neramių smegenų Įir masiną įrią 
• ramaus ir gąiviiiąnčto miega. :

■ PA^IPIRK PAKELĮ .

~ PARSIDUODA VISOSE

; APTIEKfPSE. y

Išplldyk Si kuponą Ir pasiųsk’31.

Malted Milk Dept., D, A. 
Bordeh’s Condensed Milk 

Co., Newe York.

ĮdMamos ūt lOc. knistis Ženkle- t 
lhj, gauni Atskirai sample ~ ui- 
teįttaai«Išmėginimui .

ir » »••<»»♦•* * -» Or • 1 ««*

^Idresąs *«•••»• • •

* *.

.'••ii ■'
-' ’ ■ ‘-L- ’ r

/J
i. , ■“■■■ ■ ' *
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■ BINGHAMTON, K. I
JNUtaakb’ 

konferencijos. ’
į?0ia buvo kun. Dr. Makausko 

ferencijos nuo gruodžio 17 
k iki 23 d. Šv. Juozapo lietu? 
te bažnyčioje, ■ ’ T

, Apie 200 lietuvių lankė kiek- 
L* y konferencijį irBuvo ta 

j užganediąti. O ypatingai 
;os vakarą kada buvo 

mušimai. Tai labiausia juo- 
Ikį padarė, nes kaikurie ,MaU- 
'rimai buvo tokie vaikiški? kad 
juokas ėmė,. . "; , tJ v.

• Socialistų mažai teatsilankė, 
mes yra žinoma; kad-jie Irie- 
los taip bijo kaip kurmis. Kai 

įkuria jų atėjo. Bet tai tiktai 
? dėl darymo. trukšmo,. o ne dėl 
ko kito. Jie buvo girti ir da-; 

t re trukšmą pako$jiė buvo iš
tęsti lauk. Vieną vakarą so- 

-k cialistų vadas buvo atėjęs, ir 
norėjo gauti balso, bet kadan-

t ~
1 tai kalbėtojas jam liepė savo 

- klausimą parašyti ir įdėti į dė- 
į žutę, o jeigu jis nemoka ria^y- 

Ta, tai tegul pąprašo savo drau- 
. parašyti jo klausimą. Bet 

y"’- matyt negavo draugo, kurs 
mokėjo rašyti, jnes nebuvo jo 

B: klausimo.
Bj Per konferencijas buvo nu- 
B rodyta, kad sočijalizmas yra 

visai klaidingas ir .atneštų ver-, 
p- gijų vietoj laisvės žmonėms. Ir 
į. . buvo nurodyti vi^i baisumai 
Hb bedievių per Prancūzijos Re- 
/ri voliuciją. Dabar matome kad 

Rusijoje bolševikai taip-pat 
' nori įvesti giliojinas ir kapot 

.'žmonėms galvas kaip jie darė 
k / per Prancūzijos^ revoliuciją., 

• Žinoma, kad kur tik įvyksta 
' bedievybė, tai ten jie pradeda 
elgties gyvuliškai.

. Ypatingai juokinga buvo 
velnių, kupčiaus istorija. -Ten

k^^toūątyriu tave, - išąiią- 
;pęąkąip yelniąa;n . Na, tri ir 
jam nepaiko pftaipeĮnjfti. Na 
tai jisxrašo Mockui,;-kodel jis 
buvo ūŽtėmytąs ir kad‘ fūtbūt 
tosti& negerą.; Tiesa; 
bėjo. “Ną tai ųžtaū f&vejh 

4ė> feadatu kabėjai”, raže jMoe* 
kūsį *‘reikėjo nešnekėti? 

‘ Buvo paskelbta* kadki 
Maliausltis duoS/$1.00Q»0i 
soęijalistai, kuris darodyj 
jis supranta soėįjalizm 

‘nei vienas nėja’ .mėįi 1 
pelnyti tuos pinigus. /Turbūt 
jie patys nežino ^bcijaiizmo. 
Na taį kaip jie gajoakyti* kad 
jie škeBin tą,k^ jie patys, nes 
žiną f \

Aną dieną yfetįnis socijalis- 

 

tas, kurs baihbizavo vienam 
socijalistu^musižudėliui, gavo 
antrį pa’Šventinimą. Kiek lai
ko atgal jo, pati jį pašventino 
viename' saliūne, nes jis kazy- 
ravo nekiirį laiką ir neparėjo 
namon. Na tai Aną dieną vėl 
šitas kunigužis buvo apšven- 
tintas. Jis kazyravo (kaip ir 
risi socialistai) per tris dienas 
ir naktis ir ^neparėjo namon. 
Na tai pati jam* šonus atidau
žė su lazda ir parvarė jį ną- 
mon. . .Tai-gi šitas buvo jo ant
ras pašventimas. Na tai da
bar jau turime pilną socijalistų 
kunigužį. Gali jis užimti Moc
kaus vietą.

Pempiukas.

Bet 
užsi-

4

•dėjo apgaudinėti žmones; Iš 
pradžių jis apsigarsino, kad 
jis turi tokią knygą, kad jėh 
gu kas perskaitys ją, tai ga
lės nueiti į -peklą ir aplankyti ■ 
velniukus. Toji knyga kaina
vo $20.00, bet kada žmonės nu
siųsdavo jam $20.00, tai jie tos 
knygos nesulaukdavo.. Todėl 
jis gana gerą pinigą pada
rė. Paskui Mockus pradėjo 
pinigus išmonyti iš durnelių 
kitaip. Jis apsigarsino, kad jis 
turįs tokią mostį, kuri padaro 
žmogų nematomu, jei jis išsi
tepa savo burną su ja.-" Ta mo- 
stis kainavo $10.00 už mažą 
baksiuką. Bet atsirado kaiku- 
rie ką pirko. Mockus, buvo ap
garsinęs, kad kaip apsiteps su 

. ta mostim, tai tada jie galės ei
ti į banką ir pavogti kiek pini
gų norės, o niekas jo nematys. 
Tai gerai, vienas nusipirko ir 
jau jis eis vogti banką, bet vte 
dar nedrįsta eiti į banką. To
dėl jis pirm užėjo pas savo 
draugą satiūnininką. Ir pa
maži tas vyras ėjo prie pinigų. 
Saliūnininkas žiūri, žiūri ką 
jis daro. Ir jis suriko: “Ką tu 
čia darai ” O vyruks atsakė: 
— “Ar tu mane matai!” “O

_
RUMFORD, ME.

Socijalistėlių špyčiai.
* * .

Gruodžio 16 d. šv. Roko sa
lėj' vietos socijalistėliai, norė
dami savo griūvančias. pozicį-;Į Jrąsci° ;is vienos vie-
jas sustiprinti, sur'erįę’; praneša, jog vienu sykiu
kalbas." Prakalbimnliai' biivo ^11^ numerius gavę, 
vietiniai tamsunėlim.. •j Špy-’.l 3^^ ?aes
čiavo A. Gečas,’ mėsinės dar-: 
hininkėlis, kurą šiek- tiekvpa- 
skaito “Kardą;” K/ Maziliau
skas, dudūltelfis; mokąs pa: 
slibizavoti Bolševikiškos, da
bar neišeinančios ‘ ‘ Kovos ’ ’ ir 
B' Kiiciuą?'* prigulėjęs prie 
Vyčių,- dabar.sočijalistus švie
tė. Šu ..tokiuo pasirodymu 
socijalistai dar labiau save nu- 
smukino. /

Ex-socijalistas.
—— 

PAGARBA.
Aš vaikelis jaunūtėlis — 
Turiu metus aštuonelius, 
“Darbininką” vis skaitau. 
Didžioj garbėj jį laikau.

========—
SKAITYTOJAMS.

Iš keletos vietų gavome pra- 
piesimų apie neergulerišką lai- 
[kraščio gavimą. Iš vienos vie-

PASINAUDOKIME NUOSAI
KUMU IR PRITYRIMU.

(Pradžia ant 2-ro pusk) 
venimo apsireiškimų ir dalykų 

T šu priemonėmis.
O svarbių svarbiausią sten

gtis kartą padarytas ir patė- 
.mytas klaidas neatkartoti.

Gyvenimas yra mbkykla ir 
koji mokyklą, duoda teišm
okusią ir praktiškiausią mpk- 

, *slą. Stengkhųes juomi nau- 
' dotis visi.

Lietuvių visuomenės reika< 
lai įvairūs ir visokiariopi, jų 

■ aprūpinimui reikią ir reikės 
-daugelio darbininkų^ bet tie 
• darbininkai lai naudojasi gy- 
venimo prityrimo jnokykla,.

• kad ateityje išvengus, bent at
kartojimo tų kjaidų, kurias 
'jau esame padarę, kad būtu
me prisiruoŠę tinkamai atlikti

Tink .savęs, savo tėvynės ir

r. V.

‘ savo gyvenimo užduotis kas
.p- «it_ i-    a^L. i— 

,/Jį (žmonijos. 4| - / '

;XLi.j

sergančio malūAbunko, ..
O ^uo‘pradėjo kapstytimm*

’ .. ;Gyijtoja&/vaMto to rito prii fetį ■

i - Jąųniąurią; Bogušė' sukrūtėjA h motina/ tuojau pagriebė ; 
Tstoprięgltotp;' .■ ■ ,.. H. ■ ../•-* •

JAtgi jo ždemkašj Mirelib vądas ir įkaitąs prarikąlt^iŠ. •"’; 
/Stengęsi-to ulbėti tikusius vaikus,< bet’veltos'bųyė pą- * 

riįįugo& . . •‘,/ i \ ''
j.Kę^ius iąvonėliusiĮjągųldria f toi b išgėlfcėtu 

mū tėvąi | vidų sušildyti ir visai atgąivmti;- ‘ %r •
j Kmunet ždenitaš atėjo j saVe^’ apsūko riską. kaip Jai- bū J 7 
vo. Visi ‘klaušėsi ir/verkė. Verkė , kuomet dagiV-
dd//kadImtvę^ąą jbvdraūgučių ueątgijd^mĮ^ ’H / ' 

i ’ , • Bei; fkad^verkti per^toM iPūkėle gklyų | ’viršų: ir sumo* 
rimasčia pradėjo šauktir . ‘ \ * . ; ■ ■ / " f ,k ‘
-9 . —* (>^ vieUokj- aš nėfeiu į Švabų iųok^Mųl•• Neisiu ir gaifąl 

*sų iškilumįL aabaigė,^* Bet užtaM *ri$u 
į-^psavomokririąi., ’’ v"

■ ’ A. MATUTIS.

r

■■?• < v;
(yAIZBELiSIB GYVENIMO.)

Vaikai,- tokšfedamų išėjo-į prokyklą. : ' . _

: Jie-verkė 4el to, kad tufėjo riti l mokyklą iiwf - BitJ
kad li^ta-diemt^ifeT pmkjklą vokiškų. ' .

Gimdriojai^fce iš poro davė/tą įšakymų^ to ką-gi da
ryti! 'Kaimas* kukame gyveno^ radosi tačpą dviejų rubėžlų 

vokiečių it Čėlųf Vokišką mokykla buvoTik>vienas verstas 
atshi muo ktop, kuomet čėkų^savojį jirtiūmjlamį krime; 
gulėjo koHe pėnk&yęrstaijojiau.’

: ‘ Jlgokąš tar kdfcaš dėi mažų vaiki;! Tevąi-gi rūpinosi,'^ 
gąi tarėsi ir mųMįb*. Gaila leisti vatas į voB^įą mbkyMų,, 
nčs kaįba-^vętimį,; ^tnd pačiu' syMų irimokslas sunkiau eina 
ir mbkridjas* ro^ rūstus ir kietas žmogus, fe’nėapkenČiųs 
;čėkų vaikų. < Į sąyo^ekų mokyklą/ taf-per toloka. APradi- 
mėtis jau prasidėjo; lutas pradėti mokslą, čia varnai dyk- 
stą ir nieko mešimbkiną.' Tąi-gi, tuo kartu lai bent einą į 

; v0kišką*jųdkyklą.*1 Vis^gi ko ųors prataks/ O vėliau^ ^sų DiėJ 
vo pagelba, iritąlį gal duosis, ką nors padaryti, - / J 

• Taip'tai visi ftvaĮ ant to ir sulygo. * ‘
’ ( Vaikąi-gi^ykį verkšlendami išėjo | mokyklą! Į 
vieną būrėlį subrinko jų net šesetaš^ir risi iŠ kaįmyuų, tąL 
gi artimiaupažįstąViens-kitą. J. ' 4 "

Sjb-gij’ <Mkud|toliąu• mk> 'namų ątšitolinėjo ir kuo arčiau 
artinosi yokiskbs’Onokyltios, tuo didesnis nerimastis ?xr gai
lestis jūš apiminejb.

-Atėjo prieTtMkeįio, kur kėliai pąšidalino: vienas iš jų 
vedė į. Viprką, ;b|ir radosi Čekų mokykla, o Čia' netolimais 
jau matytį Vokišku mokykla. Į tą-gi pusę jau, pasisuko, kuo- 
mėt staiga, • būrelio vyresnysis, aštuonmetis Ždenikas, kurs 
visuomet ir visuriįmvo pirmasis, užšaukė;

.. .. ir eisite į tą švabų mokyklą! .
s Vaikai nust<to_ tik pažiūrp:

Kaip tai nė? — atsiliepė balsai! — Tėvai įsakė, tad ir 
eisime*. ■ ‘ ,

— KvailiąL^jūs! ■— sušuko Ždenikąs. — Aš gi bent ne- 
manau*eiti; Juk-patys gerai žinote,, kad mūsų tėvai sutiko 
tik dėl to, kad dėį mūsų per toli vaikščioti į Vipritą, vienok 
gi malonėtų miis matyti savoje — čekų mokykloje. Ar-gi mes 
koltie tai snarglim, kad į Vipritą nenueitumėme? Aš nuve^ 
siu jus per, miškąjrumpesniu keliu ir-tuč- tuo jaus būsime Vip- 

xrite. O kuomet mvai patėmys, kad mes galime keliauti, tai 
dar džiaugsis, kad mokinamos savoje mokykloje;*Tai-gi, marš! 
Atsigręžti ir trauksime į savo mokyklą. ’

Nušvito jų akutės, prasišypsojo užverktos -jų burnytės..
— Einame į javo mokyklą.
Nu-gi ir.ėjo^į
Ęjo dabar yii^riai, linksmai, kad ir įšėlęs‘vėjas skaudžiai 

kirto tiesiog į jų^eidus.
Ždenikas-gi*Vėdė būrelį.
—*Pasukimen kitą pusę, tad nekirs taip smarkus vėjas. 
Tiesa,. įšėlęs Vėjas biškųtį paliovė šėlti, bet eisena buvo 

sunkesnė, nęs sniego naktyj daug pridribo, o kėlias nebuvo 
išmintas r’tai rię*TOŽkelįu eiti., Bet ir snigti ‘pradeda. Ūmai 
gi apsinįaukė, ir jš sykio prasidėjo baisi pūga.. Sniegas net 
dribtė drito \4’ , ■ > ’’

Vąikąį’eję, bet jauniausia, ypač mažoji Bogusė visai su- 
štdj^ti^^į^šnrojo, kad toliau nebeišgali eiti; ' ‘

. ■ ’ Žcįb^kąį įnį^idąs, susirūpino. Tiesa, net ir jam pačiam 
bivo'Sūnkrt ritif o ką-gi jaunesniems, .ypač’ mergaitėms. Prie 
w ir pątšjmBeho, matydamas, kad suklydo. Tai nieko ypa- 
raus, ’ nę riisąį tamsu pasidarė, o sniegas net merkė akis ir 
galvoje viskas,maišėsi. ' . ’ *>

— Tylia/.' neverkite! Kad kojos jums skauda, tai ratu 
atsisėskime toje; užvėjoje^: Tuę tarpu pūga pasibaigs, surasi
me, geresnį kėlią irimirkcia būsime mokykloje.

Patogi vieta atsirado tarpe didelio krūmo ir sniego krū
vos, net sienojas čia pat pasitaikė, kaip tik atsisėsti.

Vaikučiai ratu susėdo, mažieji gi pačiame viduryje.
Ir čia jiems buvo gera!
Netrukus ir kojos perstojo skaudėti ir kas-kart. šilčiau 

darėsi. Sėdžia ir net nekalba. Tik, rods, sapnuoja, kaip tė
vai džiaugiasi, kad 'jų vaikai, tai ne bent kas. -Su kokiu tai 
nudžįugimu mokytoja juos,pasveikino. Ji taip-pat čekė, kaip 
ir jie patys. Kaip tai uoliai mokinsis “savo” mokykloje.

Vaikai sapnuoja... Sniegas.drimba ir glaudžia ir gina 
čekų vaikus nuo smarkios vejos, pūgos, kuri dumia nuo vo
kiškos mokyklos.

*-■ .t-
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nesidicjžiąvo iš savo darbų. Pa
saulio Atpirkėjas net davėsi 
savę nuplakti ir leidosi prie 
kryžiaus prikalti. O Jis buvo 
ant žemės didžiausias Didvy
ris, nes yra viso, pasaulio In- 
kurėju.

17. Jeigu nori būti laimingu, 
dažnai klausyk Augščiausiojo 
paliepimo.

18. Nors ir esi nuskriaustas, 
kol - kaš kentėk., Nekėršink. 
Pasitikėk “Teisybės Teisėju,” 
Jis atlygins tavu-skriaudas.

19. Artimą savo mylėk, nors 
jame ir pamatytum didžiausią 

įsaU priešą. Parodyk, kad tu
esi geraširdis. Ir būsi žmonių 
mylimas. '

20. Malonė* ieškok pas Die
vą.

21. Mokykis tikriau pažinti 
savo klaidas.

22. Būdamas nekaltu nerūs
tauk ana tų, kurie tavo garbę 
drasko, žinok, kad tavo gar
bės vainikas gražiau spindir- 1

23. Savo klaidų gailėkis ir 
kitų vengk.

24. Nuo kiekvieno blogo dar
bo stehgkis pasitraukti, nors 
jis tau būtų meilus. Blogas vi
suomet blogus vaisius auklėja.

, 25. Kitam, padarytą skriau
dą tuojaus atlygink.

26. Būk visuomet atviras.
27. Būk tvirtas pasitikėjime, 

niekad nenustosi, vilties. At
simink kad tave Augščiausis 
užlaiko.

28. Dažnai mąstyk apie atei-' 
tį. O , ypatingai apie amžinat- j 
vę, nes ten kokie nueisime, to
kie ir liksime. Apsivalyti jau 
negalėsime.

29. Jei pats savęs nemoki 
valdyti, arba nėpajė^iH savo 
gyvenimą sutvarkyti, melskie 
savo ištikimo patarėjo, kuris 
tau nurodytų trūkumus. Bet 
būk atsargus. Žiūrėk aT tavo 
patarėjas žino kas yrą Ąug- 
ščiausis Dievas. Ir kaip Jį su
pranta.

30. Mylėk dorą mandagu-
■ mą, savo prąkilnunią supink 

su nusižeminimo dorybe. Būsi
• laitpingas.
■ * 31. Nenusimink nuliūdime. 

Nebūk be vilties ligoję arba ki
tokiuose vargų kentėjimuose. 
Viskas yra galima Žmogui pa
nešti, tik reikia tyro proto ir 
kantrybės. O tą suteikti gal 
tik Augščiausias/Dievas. To
dėl prie Jo reikia ir šauktis.

J. V. £e£ui>
1 • •

LIETUVI- PABUškbn
Ei, pabusk lietuvi, • 
Pažiūrėk viršun! ' 
Kaip debesys plakas 

Su vėju smarkiom.

^Kaip jie kovą veda
'Nuo amžių pradžios;
Turbūt labai geidžia 

Liuosybės aąldžifrri

Taip ir tau, lietuvi.
Reikiaviskrutėti 
Darbuotis tėvynei,

- . Liuosybė turėti...

KIEKVIENAI SAUSIO
1 MĖNESIO -DIENAI,

Jaunimo Dorybėms auklėti 
grūdai ir maistas.

Pradedamas ^saųsį mėnesį, 
pradek kiekvieną dieną žengti 
su tobulu žingsniu.’. Viską 
svarstyk šaltai ir gerai. Pa
regėsi kaip tau viskas gerai 
seksis. ■ • ■ * . .., t

a
"1. Naujų Mėtų dieną priža

dėk sau tvirtai, kad visus me-. 
tus sunaudosi ant. gero;Tautos 
ir Bažnyčios naudai.

Šiandien priimk su malone, 
visų nesmagumų kryželius. 
Melsk AugŠčiausiąjį sustiprini
mo, kad juos sektųsi paleng
vinti.

2. Jei dienos-tavo gyvenime 
iki $iol ne visos buvo tau lai
mingos ‘ ir naudingos, tai da
bar stengkis jas pataisyti.

3. Tas tik skaitosi visuomet 
laimingu, kuris praeitį, turi 
tobulą ir šį tą yra nuveikęs sa
vo pastangomis tautos naudai:

4. Jei kas tau iki šiol nepa
sisekė, nekaltink savo draugo. 
Sustiprink savę ir daugiau blo
gumų nedaryk

'5. Negeisk daug garbės už 
savo- gerus darbus. Išmintin
gi žmonės juos pamatys ir jų 
vertę apsyarstys be tavo nuo
skriaudos. Tu būsi tuom už
ganėdintas. ' • ’

6. Jeigu turi pasisekimą, ne
pamiršk Visagalinčių Jėgą pa
gerbti, nes tau malonę Jinai 
suteikė. Sutvėrėjas valdo vis
ką.

7. Nesididžiuok, jei tau vis
kas-sekasi, bet gerbdamas Au- 
gščiausiąjį, glauskis prie Jo ir 
atiduok Jam prigulinčią gar- 

I bę, nes Jis tavo siekius remia.
8. Patirk, ar neesi apsileidęs,

kad pažintum Sutvėrėją, kuris 
tau leido ant šios žemės gy
venti. * .

9. Išmintis pagiria jaunikai
tį arba mergelę, kurie moka 
jaunystėje save tobulinti.

10. Mylėk viską, kas tik y- 
ra dora’ir prakilnu. Neužmiršk 
kad Dievas viską valdo.

11. Norėdamas būti laimin
gu,. būk pirmą doru ir išmin
tingu. Neniekink “Didžiosios 
Išminties,” kuri visą visatą 
redp.

12. Kas pažįsta Augščiausią- 
jį ir Jo' Esybę supranta, tas 
nenupuola dvasioje nei doroje.

13. Visuose savo reikaluos^ 
melskie Augščiausiojo para
mos. Jis tavę atkreips į tiesų 
kelią prie tavo tikslo.

14. Ne visuomet pasitikėk 
pasauliniais smagumais, ku
riais galėtumei prarasti amži
natvėje' nuopelnus.. Amžinat
vė yra brangesnė, negii dabar
tinis laikinas gyvenimas.

15. Nors tu ir daugiau ^žino
tum kaip kitas, bet ,tū iŠ tė be
sididžiuok ir pat save nesi
girk. Tau bus maloniau, jei 
kiti sužinoję apie ‘ tavo gerus 
darbus, tau vainiką garbės nu
pins. w , ;•

16. DidžiaUsia pasaulyje do
rybė, tai nusižeminimas. Visi 
inums žinomi didvyriai * patys

džipme reguleriškai ir ne tik 
:rijų, bet nei dviejų numerių 
;ą pat,dieną negalėtume išleis
ti,. /kad ir norėtume..
*- Reikia atmauti, jog dabar 
buvo' švenčių laikai,, kuomet 
lačtos perpildytos. Be to da

bar karės laikas ir valdžia pir- 
rhiausią geležinkelius pavarto; 
Ha karės reikalams. Dabar, vi
sokių siuntinių rėguleriškumas 
Išmestas iš vėžių. ’ • • .

ŠisjniuiĮįeris, vienok išeina 
susivėlinęs* iš spaustuvės. Bei 
šalčių truko spaustuvėje van
dens paipa ir sugadino motorą 
taip, kad visas darbas sutruk
dytas. ”

“Darb.” Administracija.
‘Darbininkas’ man'malonus; 
Giriu tave ponams, ponioms, 

. Kad jie visi pamylėtų.
Daug ko gero paregėtų. 

Nes laikraštis “ Darbininkas ”- 
Duod apšvietę, katalikams, 
Stiprin protą, jėgas, sielą. 
Ir parodo kas yr’ melas.

“Darbininko” gi leidėjai — 
Žmonės tikri gėradėjai; 
Redaktoriai turi gerą širdį. 
Ir prašymą visų girdi. . 

Duoda progą jaunutėliams, 
Pagarsina-jų rašteliui; 
Tuomi stiprin jųjų dvasią. 
Ir tolesniai jiejie rašo.

Tariu-ačiū, aš nuomavęs, 
Kad. paklausėte ir manės. 
Ir manau, visi jį myli, 
Kaip* aš 4ęiriu, kiti tyli. 

Tiktai žmonoj piktos valios.^ 
Cieilikai,. laisvamaniai... 
Matyt myli supuvimą 
Tad kas dora, jie juodina.

Taigi, broliai katalikai, * 
Mes skaitykim “Darbinin- 

[ką.”
Laukan šluotam supuvimą, 
Te sau* einą' ant mėšlyno.

Prosperas’M. K. Zailskas.

JAU .“NAUJIENOS” 1$ (JU
DRUMO NET VARDĄ’ 

UŽMIRŠO. ,
“Naujienos” taip išgudrė- 

jo naujaviškame sooijalistiš- 
kai-proletariškame speeijališ- 
kume, kad užmiršo net lietu
viškus. švenčių vardus.' * Šv. 
Kalėdų Šventes pramanė “ žie
mos šventomis.” ? '■ *

Tarkasžin kaip pavadins 
Naujų Metų, ir Trijų Karalių 
Šventes — gal pavasario šven
tėmis. —■ negi bus vienais me- 
tais^dvejofe “Žiemos Šventės,” 

V. -Ir
■ w-

SO. MANCHESTER, CONN.

BALIUS
A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
28 kp.. rengia.balių, kuris bus 
5 sausio 1918 m. Tinker Hali 
(svetainėje) Kampas Main ir. 
Bireli Šts.' Bus išlaimėjimas 
2 rankų, darbo rankšluoščių ir 
rašomos plunksnos; ką * buvo 
skirtas laikas ant 24 lapkričio 
ir lįko atidėta ant viršminėto 
balįaus. Širdingai kviečiame 
atsilankyti. Plakatų visai ne
bus; > .

ĮŽANGA: vyrams 25e., mo
terims15c. ■ •

Kupoos Raštininke.

w.s.s
WAR SAVINGS' STAMPS

< . Issued By The 
" UNITED STATĖS .

; - GOyERNMENT.
Nuo gruodžio 3 d. š. m. Suv. 

Valstijų valdžia pardavinėja 
per pačtas ir bankas Taupymo 
karės stampes. Visi jų gali 
pirktis. Koks iŠrokavimas . pir
ktis! Toks, kad gerai ir sau
giai/investysi pinigus; Už jas 
gaus kiekvienas grynais pini
gais sausio 1, 1923- Jei dabar 
ųusipirksi už $4.12, tai gausi 
po minėtos datos $5, jei dabar 
nusipirksi už $82.40, gausi 
$100.. Po Naujų Metų kas mė
nuo vis vienu centu buB bran
gino.

Jų galima pirktis “Darbi
ninko” ofise; . ' ■

* ■

.. Po pietų, kuomet dangus išsigiedrojo, lesvinčius su gi 
rininku išėjo į miškų medžiotu. Juodu lydėjtr šuo, gončas, 
kurs suuodė troptą ir pradėjo akylai ir skubiai’ sekti.

Ilgai negrįžta, bet tolume girdėti jo staugimas.
— Koks biesas jį-ten nuvijo? — sumurmėjo girininkas. 

— Iš staugiančio atbalsio, ‘ tai ne katę ir ne žvėrį jis ten su
medžiojo. Gailestingai kaukia.

— Senus, užtrimituok ant šunies! — atsiliepė lesvinčius. 
Girininkas užtrimitavo ir abudu klausosi. Kaukimas nu

tilo; ne po ilgam įr šuo pasirodė. Bet nesilaižo ir neatsipra
šo, kad buvo pabėgęs, tiktai staugia ir vėl atsigręžia į tų pu
sę, iš kurios pribuvo. ,

— Ką-gi ten surado? — tarė lesvinčius. — Reikia eiti pa
žiūrėti. Trf kaip jis tai veda.

Seka paskui lesvinčius ir girininkas. Priėjo prie vietos, 
o šuo tupi ir gailestingai staugia.

— Ieškok, ieškok! — padrąsino lesvinčius.
— Viešpatie!.— sušunka girininkas, kurs buvo nužengęs 

žemiau. — Pone; tai žmonės!
Pribėgo ir lesvinčius, pažiuro ir persigando. ,
Penkiatas vaikų,. penkiatas mažų1 sutvėrimėlių, suglaus

tų į ratęl| ir gludi pusiau.užversti sniegii* • •
— Greičiausia skubink su rogelėmis pribūti!
Lesvinčius paliko pats sau vienas it pradeda nuiminėti 

sniegą ;' apžiūri ir tyrinėja nelaimingas aukas.
.— Neduok, Dieve! Bet, rodėsi; visi sušalo iki mirties!
Eina nuo vieno prie kito, ieško nesijudinančiuose gyvas

ties kibirkštėlės. Bet, veltui.
Pažiuro lesvinčius ir vėl persigando.
Po vaikų kojomis, ‘įįliąi sniege^ "matyti dar vienas lavo

nėlis, jauniausios ir mažiausios mergaites, , ’ ’ .
. ^Pribuvo ir girininkas. judėja Vaikų lavonėlius ant ro

gučių, nuyežė į kaimą, paguldė į seklyčių if pradėjo gelbėti.
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