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. ■ True translation filed wlth the post- 
mašter atBoBton, Masš«W J»n. 4,. 1918, 
?sre<juir«dtry the.act of October 6.1917 

NEPATINKA. TAIKOS

i* .*k . . :» - •* ■ .

. „'Rusų delegacija sugrįžo iŠ 
Liętuvįškos Brastos Petrogra- 
dan ir Komissijonieriųtarybai 
-išdėstė ' Vokietijos, reikalavi
mus. Tie reikalavimai tvisus 
nustebino ir ^Taryba, apreiškė, 
jog* nelinksta'1 priimti tas vo- 
kiėčių išlygas. ° ,

Pu abėlno* dalykų išdėstymo 
buvo' prieita prie smulkmenų 
ir laiškai ir išlygų dokumen
tai, parodo, jog vokiečiai lai
kosi to, «kad Lenkija, Lietuvą, 
.Kuršas? -Livonija ir Estonija

jau tautiškai apsisprendė su- 
vg taikus principų ir tvirtina, 
jad kito balsavimo nereikia. 
■įMečiai taip-gi paskelbė per 

Hoffmąn, jog Vokietija 

įojaus ir kjtų užimtų pun- 
ii visa Rusija užgirs tai

kės kitaip girdi vokieti- 
iešininkai gali sukursty- 
*ainą arba kitas nepaten- 
L dalis prieš Centarles 
|bes. 
ti ---------------
B'anslation filed with the post- 
KBoston, Mass. on Jan. 4, 1918, EmI by the net of October 6,1917 
Įevikai atakuoja 
KIEČIŲ SĄLYGAS.

trograd. — Izvestija ats- 
lino pamfletą, kurį bol- 

cai paskleidė vokiečių li- 
se. Tame pamflete aprei- 
ima, jog Centralių vaistyk 

* taikos išlygos parodančios, 
> austro-vokiečių demokra- 
ka taika esanti “besažinis- 
melai?’’

Po aprašymo vokiečių dar
belių Lenkijoj ir Lietuvoj, kur 
darbininkai buvo verčiami prie 
darbų ir streikininkai sušau
domi, pamflete sakoma:

Vokiečių valdžia rado prita
rimą tik Kurše nuo savo nepa- 
kenčiamų vergų savininkų, vo
kiečių baronų, kurie panašūs į 
Lenkijos dvarininkus.”

Bolševikų dokumentas ap
reiškia, jog Vokietija norinti 
užlaikyti vakarines Rusijos 
provincijas nuo intekmės Ku
rijos revoliucijos ir kad nori 
pavergti jas vokiškam kapita- 

•Ijri. ‘ Lenkiją norinti pavesti 
;wtiMrijos monarchijai, o iš 
^ętuvos ir Kuršo padaryti 
Voldetjios kunigaikštystes. 
Baigiama šitaip: «
?" “Aht tokio pamatę! Rusijos 
darbininkų valdžia negali eiti 
į dęrybas niekuomet? ’

i *
•Į kTru? tran^lntioh filed wlth-the post- 
tJftantcr nt Boston, Mass. on Inn. 4. 191S. 
1*8. iro’ n 1917
f, UKRAimĖGIAI PRIEŠ 
U : . BOLŠEVIKUS.

^čtrograd. Telegrama iš 
!VQ. “praneša, jog Ukrainos 
Ižia pasiuntė bolševikų 
■pąi ultimatumą, reika- 
■it, kad ji atšauktų savo 
■foienę į dvi dieni .ir kad 
^Kfų ar ji kariauja ppeš 

ar yra su ja taikoje. 
I^KUatąbdyta , gabenimas 

ir javų į siaurinę Bu-
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True translation filed with thepost- 
master at Boston, Mass. on Jan. 4, 1918, 
us renuirerl by the net of October 6.1917

BOLŠEVIKŲ REZOLIU ' 
GIJA. ■ ■ ..." < 

Petrograd, sausio 3. — Bol
ševikų užsienio reikalų mims- 
teris L. Tročki šifindie paskui- 
be, jog rusų “darbininkų vai; 
džia negali priimti vokiečių 
pasiūlytos taikos.* ,s,

Trockį tą apreiškė DarbiniA 
kų ir Kareivių Tarybos cent- 
raliam komitetui, kur jis pasa
kė prakalbą ir vokiečių išly
gas pavadino ^Volriėtijos'yeL* 
dmainingos taikos pasiūliji, 
mas?* $ . ,

Susirinkime Buvo atstovai 
nuo įvairių karės frontų ir jie 
pasakė, jog armijos gintų re-* 
voliuciją, bet joms reikią 
duonos ir batų,.

Po Trockio prakalbos priim
ta šltolri-Te®0lW^e^*a'^‘ 

“Šitas susirinkimas patvir
tina faktą, jog programas ap
reikštas -teutonų -Lietuviškoj 
Brastoj sutinka, įvykinti .taiką 
be užgrobimų -ar be kontri
bucijų. Tas pripažinimas nu
stato pamatą tolimesnioms de
ryboms apie abelną demokra
tišką taiką. °

Bet jau toje dekleracijoj vo
kiečių valdžios atstovai atsisa
kė pripažinti prispaustoms 
tautoms ir kolonijoms, užgrob
toms iki 1914 metų, teisę nu
spręsti savo likimą. Tas paro
do? jog valdančiosios Vokieti
jos partijos prispirta liaudies 
judėjimu pripažinti demokra
tišką taiką, vienok, bando nu
kreipti idėją taip, kad ji pri
tiktų jų užgrobimo politikai.

Anstro-vokiečių delegacija 
apreikšdama praktiškas taikos 
sąlygas rytuose,, dar iškrei
pia teisingos ir demokratiškos 

, taikos idėją, šitą paskelbia- 
į mė atsižvelgdami į tai, jog Au
strijos ir Vokietijos valdžios 
atsisakė sutikti tuoj atitraukti 
savo kariuomenes iš užimtos 
Lenkijos, Lietuvos ir Kuršo ir 
dalių Livonijos ir Ęstonijos.

Šalys turi būt liuosos.• *
Po teisybei Lenkijos, Lietu

vos, Kuršo ir kitų kariuomenės 
užimtų kraštų gyventojai ne
gali apreikšti savo liuosą va
lią iki. tremtiniai sugrįš į sa
vo vietas, kurias apleido. Vo
kiečių delegacijos tvirtinimas 
būk minėtos šalys jau apreiškė vadus, o keletą jų užmušė.

V

«

savo valią, neturi pamato/ 1 
. Tų šalių gyventojai būdami 
po kariniais“ įstatymais..ir po 
jungu karinės valdžios negalė
jo išreikšti savo valios. Doku- 
mehtais, kuriais'vokiečių, val
džią, galėjo tejniį. tą tvirtini
mą, galį tik prūnyti :tik. tą 

“ kad tai/buvo valia privile^iio- 
tij, o ne liuosa'liaudies valia., 
, 'Meb dabar apreiškiame,' jog 
Rusijos revoliucija ’ pasilieka 
ištikima . ihtemacijon'alįjKmo 
politikai. Mės- giname .teisę 
Lenkijos, Lietuvos, ir ’ Kuršo 
faktiškai ir Kuosai išrišti'Savo, 
likimą. Niekuomet mesnepri- 
pažinsimė to, kad svetimą tau
ta užmestų savo Valią ant ki
tos tautus. - ;'' • * \ .
/ . - * *
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imaster at Boston, MalĮffl 
a*»ftlttlFed by the act <91 
Tęstų taikoj dertB
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Rgsų taikos, doj 

ciali hi pranešė 
stybems, kad tai| 
susirinkimą? - biįt| 
neutralen Šadių įrvt 
už tūlas išlygas^/ji 
stro-vokieČių./ 
Pertraukus rušo^^|ų 

hoįderyhas įr iųawh^ričliĮSr 
kad vokiečiaiperkel
ti vlęiybas įZStocMuiižą, Bęt- 
Toįyade kilo kalj ’jpię -. .at- 

: nąpjiflnną, ttiuSti^Ors Rusi
jos armija sumažinta jau iki, 
'kŲOO'UOOlkąreiriįį.
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h3iiii.X 1918, 
stoberAiaiT 
įbėntralė] 
Sioijk oii? 
afopsyat 
^delegatų 
^‘perkeltas 
protėstavo 
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^■‘'y IKiįn Imp^užklausė bolševikų " "J;~ ~ v ’ ’v' ”
‘LYf jūs rimtai pienuojate1 

atnaujinti karę su Vokiėtija— 
atnaujinti karę po to, kaip 
fieidmaršalas Kryleiiko iš ar
mijų fronte pašalino oficialius, 
ir pačią armiją pavertė j ne- 
tvarkią govėdą, kurios pusė 
išlakstė, o tos kariuomenės, 
kurios dar gali kariauti tapo; 
atšauktos ir pasiųstos į nami
nius frontus—atnaujinti karę 
kuomet amunicijos dirbtuvės 
ir-visokia pramonija tapo lik
viduota darbininkų kontrole, 
geležinkeliai išgriauti susiker
tant su geležinkelių darbinin
kų unijoms, * kuomet fronte ir 
visoje šalyje bado šmėkla 
šmėkšo—atnaujinti karę kuo
met liaudies komisijonierių,po- 
puleriskumas remiasi vien tuo, 
kad jie šaukė sustabdysią ka
rę ir įvesią teisingą 'demokra
tišką revoliucijonišką taiką!” 

Novaja Žizn sako, jog vie
nintelis išėjimo kelias yra su
šaukti Įsteigiamąjį Seimą. ”

i—:------—
True translation filed with the post- 

masber at Boston, Mass. on Jan. 4, 1918, 
as reqnired-by the act of October 6.1917 

RUMUNAI SUSIKIRTO
SU BOLŠEVIKAIS.

London. — Exchange Tele- 
graph praneša, jog bolševikų 
Valdžia sužinojus apie pavo
jingą padėjimą rumunų fronte.

Santikiai tarp Rumunijos o- 
ficierių ir bolševįkų labai ar- 
šėja. . Pranešama, jog rumu
nai užėmė Besarabijoj Loęvo 
miestą, suareštavo bolševikų 

v —
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Pinigus pasiunčiu į Lietuvą 
ir į Vokietiją.

Per mum) ttirpinhikn^fį galėsite pagelbsti

BADU MIRŠTANTIEMS LIETUVOJE
, jūsų broliam* ' .

H ■ • KARĖS TREMTINIAMS VOKIETIJOJE.

|j£jį PASTABA:. — Pagal {status galima siųsti liktai per vieną
■UĘ. įstaigą bėgy h vieno mėnesio sekančiai’ karės tremtiniams ue

dauginu lwb» po ^L25, šeimynoms $125, pavienėms ypatoms $75
Ir nonihm močiams $25. \ ' 'ir noplhm močiams $25.
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D1DŽIAUSIS LIETUVIŲ BANKAS

JUOZO KOWALIAUSKO.
■ ‘ Tel. ilichmonA :m ,

BOSTO^MĄŠS,111 SALĖM STRET, 4
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AmeriUskubirtfJOba
■ ’ •_ . t j <
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Mirtie translation ffled^vlth the post-, 

mąster utBohton, .Mass, on Jan v 4,1918, 
its requlrcd by the act ot October &;1917 
SKUBIAI SIŲS PAGELBĄ. 
, *VjTa^jįįgtč^ ^jSelįetoriųs 

Jį&nąing? 'p&Įtafe - si^adką 
įpitfideįcijaižil^^anešimo ra-, 
porto, .kurį -atsiuntė pulk. E; 
M Įiousę, ’ Wilsono. pa
siųstas ■ pįierakyje. t Amerikos 
misijos Į talkininkų konferen
ciją Paryžiuje. •>. \ '

Svarbiausiu patarimu, kurį 
padarė pulk.. Houšę, yra tas, 
kad, Amerika .siųstų savo ka
riuomenę Franci joh su mažiau
sių-galimu atidėliojimu iš prię- 
žiUtiės muštravimo ir apgink
lavimo?’ ^Be 0?' natsrijĮma, 

didžiausia A paskubą vykintų 
savo karinę programą ir. kad 
skubintus StatytiUąivus.

Pulld Houše,.paturimai yra 
tokie* pat, kaip Amerikos ofi- 
cierių, kurie sugrįžo iš . Euro
pos. Vienas iš’jų ragina Su- 
yienytas Valstijas^ kųogreičiau- 
sia padidinti savo armiją iki 
5.000'000 vyrų, kuriuos pasiųs- 
stį Europon laike 1918 ir 19191 
metų.

P

-t

$

Jk

susijaudino. . vokiečių * išlygo
mis.1 Jiė kalbą, jogt reikės at- 
naųjinti mūsius. jįę šneka jog 
galima sporganįžuoti’įr pradė
ti fcfensyyV ihaza armija.

t** 1
____________

(3

t/-—--' ■ ■
ĮVES MAISTO'KORTELES.

Anglijoj netrukus bus Įvesta 
maisto korteles. Prie *to labai 
varėsi unijos. 'Turtingesnieji 
gaudavo maisto apsčiai, o bie- 
dnesnieji negaudavo pakanka
mai. Maisto kontrolierius ba
ronas Rhonda apreiškė, 
maistai bus saikuojamas.

jog

LINČIAVIMAI1917METAIS
Per pereitus 1917 metus nu- 

lineiavimų? buvo 38, iš tų 36 
negrai o du balti. Iš visų bu
vo tik viena moteris. 12 buvo 
nulinčiuota už paleistuvystę.

J*

mas^daiktas susekti jokio 
ryšio, tarp ‘ užpultųjų - laivų 
ba išplaukiančiųjų iš Anglijos 
uostų.- Gavus pereitos savai
tės rezultatus pasirodo pilnas 
surašąs dešimties mėnesių 1917 
metų. Tas duoda progą suly- 
ginti numerius gruodžio mėne
sio su.kitų mėnesių. Nuo kovo 
iki lapkričio—per 40 savaičių 
nuskandinta’ 677 laivai virš 
1600 tonų įtalpos.

są- 
ar-

•4

1

"True translation filed with the post- 
master at Boston. Mass. on Jan. 4, ‘ 1918, 
as reouired by the net of October 6.1917

SUBMARINŲ VEIKIMAS,
Londonas. — Laikraščio Ti- 

ines, laivyno korespondentas 
rašo: “Šią savaitę skaičius 
nuskandintų laivų pasididino 
ant 8, iš jų dauguma buvo di
deli. Nors1 ta savaite, kuri pa
sibaigė pereitą subatą nebuvo 
aršiausia gruodžio menesio, 
bet tą savaitę didelių laivų 
daugiau nuskandinta, negu bi
le kokią kitą mėnesio savaitę. 
Plaukiančiu jų laivų įkaičius 
ir-gi buvo pasimažinęs. Vi
dutiniškai imant gruodžio mė- 
nesis buvo, aršesnis negu lap
kritis. Kaip nuskandintųjų 
ląivų, taip ir ištrukusiųjų 
skaičius j vairuoją. ' Nėra gali-

v

True translation flled witli the post- 
master at Boston, Mass. on Jan. 4, 1918, 
as reąulred by the act of October 6,1917

LENKAI IR LIETUVIAI 
\ ^VOKiETIJON.

t ‘.Retrogradas.*—; Gauta žinių, 
k-su^jo-g- -vokieČiai-'prievartar-d^ą- 

teeno. Vokietijon 300.000 civi
lių lenkų ir lietuvių.

SMARKI EKSPLIOZIJA.
Petrograd. — Gutujevski 

Sandėliuose Petrograde ištiko 
sprogimas ir 1.100 orlaivių 
kulkosvaidžių ’ ir daug amuni
cijoj tapo sunaikinta. Apie 20 
žmonių galą gavo.

NUSKENDO NORVEGI
JOS LAIVAS.

London. — Norvegijos už
sienio reikalų ofisas praneša, 
kad Norvegijos. laivas Vigrid 
tapo su torpeduotas ir nuskan
dintas. Jis plaukė iš Bari į 
Rouen. Taip pranėša^Central 
Nevrs telegrama iš Kopenhage- 
no. Ant Vigrid žuvo penki 
Žmonės.

Dabar yra daug
N A M U,

PTniTT farmų, r 1111Ų , BIZNIŲ.

Daugelis savininkų karės lai
ku priversmai parduoda visai 
pigiai ir mes patys nuo savęs 
patariam persitikrinti pas:

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevicz

315'BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
ir jis tamstoms aprodys pigių 
farmų, visokių biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, nes po 
karės bus du-syk brangiau, 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba fauna pirkti tai A. 
Ivaszkevicz padarys visus raš
tus teisingai ir atsakančiai. I

True translation filed vith the post- 
master at Boston,* Mass. on Jan. 4, 1918, 
as reąulred by the act of October 6.1917

.....SUŠALO AMERIKOS
KAREIVIAI.

Newport News, Va, — Du
kareiviu būdamu ant- sargy
bos, kaip pranešama sušalo iš
subatos ,į nedėlią.

■“ ; -MiMES M-KEYS ' 1
_____  ’ SOUTH BOSTON, MASS.. jj

Atsmaukite prie manęs su visokiais teismlSkais reikalais. Dilo- . j
alinas Informnčllas kas-link Suvienytu Valstliu Įstatymu. • į>

. I

n
1

■
i: 
i

Pinigus Rusijos , nes kursasžeinas
‘ Pagal žemiausį dienos kursą galite pasipirkti tiktai p as:

’ JAMES M- KEYS
350 BROADWAT\ 1 '

dn pilnas Informačljas k'ns-link Suvienytu Valstijų Įstatymų.
, Per keliolika metų esu prityręs ir tnrPJęs visokių reikalų' su 

LIETUVIAIS, nuSATS h LENKAIS teismuose Massachusetts yal- 
f! stijoje. A§ esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai užsiti- JI 
f Į keti.. Visokius teisiniSfans reikalus atlieku Šioje valstijoje, 
jį Turiu gerų pritynishj vertėjų nrha perkalbgtojų lietuvių, rusų,
j ė lenkų ir latvių. Jeigu Jus norite turėti geras pasekmes ir ISlaimSti

fi! i I

I

J t provą. tai paveskite ma®. Telefonuokite, parašykite arba pašaukite. 
S * ąiO.BROAD'TO'AY, SOUTH BOSTON, MASS.II ' 'tb ': a k-

»

JAMES M. KEYS,
' Sę. Btįttfon 219. ar So., Boston 600. 
I jeigu vienas užimtas Šauk kitu.
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GjČimrifeGSn. Bostori’o utarninkais, ketvergais ir subatomia. 
.. Leidžia Ąm; Lietuvių Rymo Katalikų šy, Juozapo 

■ ą J Bąjįiiigfe ' 6
.^rentinieįątb’s kaina: .

ęrU karius; šawtejė. <. *. * *, ** *. - •«* -$3.00 
Bo§tone įr apielinkejė metams ... . .. 00

metamsz.,,. *. J.,,,,. * . i j A.<•> .$£.25

Subaėr.ipiidn Ratas:
* \ fiA
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“DARBININKAS” 

(The Worker)

The Lithuanian D*i-weekly paper. * 
r ablibhed evūry^ Tuesday, JThursday, and Saturday by 

Joseph ’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
“DARBININKAS”

342 Broadway, South Boston, Mase.

- Ą* .. -V'

” Neariy . ..r____ . ... ,
Boston and suburbė ",.

6 months . .. .........
Forpiirn countries yeariy

♦ •’

*

St.

k

* /

. >
*•

i
*

v

♦ , 
lt.

Ir

h. »

k

I.

♦

s•

»

-i

ATEITIES RELIGIJA.

Garsus Anglijos rašytojas H. 
G. \Vt.1s . j;o .eikale “Antiei- 
pulion” juro.' jog Ateities 
religija bii.s ka alikiška. Nu
rudo. jog vis kios atskalos 
trimeja ir liks tik Katalikų Ba-

•* žnyčia. Jisai rašo:
“Bus nuo.iūiąis puvimas į- 

vairių protestantiškų kongre
gacijų. Kaip ... r tingieji, taip 
ir biediiii ji, kurie- linksta prie 
esanč i u G k v h:..u organizaci-fc *• 4.

jų, vis labiau l’ns pritraukia
mi dorišku mak.numu ii’ pra- 

. kilnumu savo organizacijos ir 
garbinga praeiti’ i Rymo Kata
likų Bažnyčias.

Mes esam-? pa loje pradžio
je katalikystės a.gimimo. Ša
lys pasipuoš dar puošniomis 
katedromis, išk”! įyairūs vie
nuolynai tarp \ ‘šokių kolegi
jų ir teel-niškii mokyklų.” 

Bet ta.- ūūū.r' ;• pranašau
ja, .jog šul ' ‘š’ - tsios katali
kystės nemaža! . ššįliks bedie
vybės. . J

Protestantizmas turėjo su- 
siskaldvti. Pro lestantizijias 
pripažįsta, jog 1‘ekvienas jo 
išpažintojas yra s;.^popiežius, 
tai yra pats, sau išsiaiškina 
Šventraštį ir nusistoto sau do
rą. Tai ir su. :<1 aidė nesvie
tiška daugybė sek" ir galop ė- 
mė tuštėti jų bažnyčios, nes 

• kam ja-1 lankyti nik kiekvie
nas jų yra sau au-eritetas dva
siškuose reikaluos - ir jų kuni
gai be autoriteto. Rūpestin- 
gesnieji pratesi auk'i apgailes
tauja tokį susisk-di’ymą- Bet 
liŪT-a būdo pastoti mm kelią.

------o - -
ŽENGIA PRIE KOOPERA- ‘ 

CIJOS.
9 Fu ropojo, ypač Anglijoje, 
kooperacijos jau.nuo senai yra 
Įsigalėję, nes nuo senai jos ten 
tapo pradėtos. Amerike-gi lig
šiol kooperatyviškas judėjimas Štai tas straipsnis: 
buvo labai menkas. Bet 1916 
metais Amerikos Darbo Fede
racijos kongreso.tas klausimas • 

. tapo pakeltas ir tapo išrinkta 
komisija ištyrimui kooperaci
jos klausimo. Pereitų metų 
tos organizacijos kongrese Bu- 
ffalo, N. .Y. toji komisija išda
vė raportą. Komisijų tam da
lykui pritarė ir karšiai prita
rė, kad unijos ir abel mi Ame
rikos darbininkai kib ų į ko
operacijas. Kooperac ijos idė
jos skleidimui komisija patarė 
nuskirti vieną gabų unijonistą, 
suprantantį kooperacijos rei
kalus. Tasai unijonįstas važi
nėtų po unijas, aiškrątų apie 
kooperacijas ir duotų praktiš
kus nurodymus kooperacijos 
vedime.. Tas unijoms! as turi 
turėti ofisą AVadiingA ne, • A. 
Darbo Federacijom rūmuose. 
Patarta kad unijos ir1 pačios 
steigtų kooperacijas, o jos iš

♦ savo tarpo išrinkti) komisijas, 
kuriųtdalyku būtų pri* raukti 
visus vietos piliečius pritarian- 
Čitp kooperatyviškam veiki
mui prisidėti. Patar1'; kad 
kiekviena unija, priguli “i pri’e 

_ • A. D._F. per metus aukų.otų po
doleri skleidimui kooporaty- 
viško judėjimo. •

; Amerikos Darbo Federaci-

k

v

<.1 .

jos kongresas užgyrė tą rapor
tą ir pritarė kooperatyviškam 
judėjimui.- Darbininkai pripa
žino, jog kooperatyvišku keliu 
eidami, kur kas pasekmingiau , 
eis prie savo būvio pagerini
mo, negu ligšiol. Darbinin
kai pripažino, • jog. šitas kelias 
— organizavimas kooperacijų 
kur kas geresnis, negu visokie 
protestai prieš gyvenimo reik
menų pabrangimą, klebenimai 
į valdžios duris, kad nuskirtų 
tyrinėtojus gyvenimo reikme
nų pabrangimo ir kitokie ko
vos būdai ligšiol vartoti.

Lietuviai .gan linksta prie 
kooperacijų. Kuomet Unieri- 
kos organizuoti darbininkai, 
imsis šio darbo, tai ir tarp lie
tuvių tas.judėjimas turės ge
resnes pasekmes...

T----- O----- - *
APIE VIENĄ NELABĄ 

PAUKŠTĮ.
Tautininkai - laisvamaniai 

matyt ištikrųjų jau baigia 
smukti. Jie- dabar griebėsi pa
skutinio įrankio, kad užsilai
kyti pozicijoj, jie susiuostė su 
visokiomis padaužomis valka
tomis, kurie nuduoda nezalež- 
ninkų kunigais. Laisvamaniai, 
pametę visą gėdą, remia tuos 
pabaldas. Mickais, Strazdais 
jie džiaugiasi, proteguoja juos, 
remia. Clevelando “Dirva” 
džiaugiasi iš savo .dvasiško va
dovo “kun.” J. Strazdo. Nors 
tas aišku, kad doras, save ger
biąs asmuo nesiims tokio dar
bo, kokio imas’ toks Srazdas 
ir nors aišku, kad. jokis lai
kraštis, norįs užlaikyti šiokias 
tokias lailirastįųės etikos tai
sykles, neproteguos tokio as
mens, bet kad pasvilinus akis 
laisvamanių ir kad perspėjus 
nesusipratusius katalikus, de
dame žemiau straipsnį, kuris 
pats už save kalba ir parodo, 
kas per paukštis yra Strazdas.
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Pramonijos darbininkai

Camp Dix, N. J. 
gruodžio 29, 1917.

. Turiu visuomenei pranešti 
tikrą tiesą apie kun. J. Straz
dą, gąriaus pasakius bambi- 
zą. Kaip matau vienur jis gar
sina save daktaru, kitur kuni
gu. Vienok aš žinau gerai a- 
pie šitą bambizą, nes yra ma
no giminaitis ir yra mane ap
vogęs. Gal visuomenė norės 
žinoti, kaip jis mane apvogė. 
Tą papasakosiu iF^laugiau pa
rašysiu, ką žinau, kad visus 
lietuvius persergėjus.

Jis atsibeldė Amerikon 1911 
metais. ^Pirmiausia - gyveno 
Brooklyne, paskui Detroite. 
1914 metais tapo karo sužeis
tas ir nuo tų metų nustojo dir
bęs. Atvažiavo pas mane New- 
arkan, N. J. ant Kalėdų 1914 
m. Pas mane būdamas pasi- 
skolnlb $150. -Tikėjaus, kad 
jis atsiteis, nes jo tėvas Lietu-, 
voje turi gerą gyvenimą arti 
Panevėžio. Pas rųane buvo a- 
pie mėnesį ir rengusi apsives-, 
ti, nes buvo sutaręs su mergi
na. * Tikėdamas, kad ištikro 
apsives dar paskolinau $160. 
Bet iš merginos išviliojęs $350 
išvažiavo į Valparaiso, kur per 
3 mėnesius pramoko abėcėlę. Iš 
ten išvažiavo Chicagon ir kaip'
t.“ .

DARBININKŲ' KLAlJŠIMČ i 
ATSIRADIMAS.

“Darbininko” skaitytojai ir 
šv.Juozapą Darbininkų Są
jungos nariai savo daugumoje 

pramenijus daibininliąi. 
Manau būsią; nė proŠrd| munis 
visiems susipažinus su- pramo
nijos darbiidnkų klausimo vy- 
stimosV pramobijos darbinin
kų judėjimu ir jojo*intaką į vi
suomenėsgyyenimo išlygas.

. Tenka dažnai išgirsti ir, skai7. 
tyli, kad pramonijos dąrbihin- 
kų luomą, paprastai, proletari- 
jatu vadinamą; atnešė visuo
menei pramonijos ; įsigalėji
mas. Tas teisinga tik.iš da-. 
lies, istorija rodo,, kad pra- 
monija tenai savo šaknis giliai, 
leidžia Įr šakojas, kur jau yra 
liuosi darbininkai peršaukian
tieji savo pajėgas kitiems, kuo
met patys jokiu gyvu* būdu 
negali užsilaiky ti prie žemės ir 
ūke susidaryti šavystovį gyve
nimą. Pramonijos darbinin
kų atskirą luomą visuomenė
je susuka politinis krašto gy
venimas ir žemdirbystės sto
vis. Užtekėjus saulei liuosy- 
bes iš po baudžiavos Lietuvo
je iš sykio, atsirado-visuome
nėje šimtai ‘tūkstančių beže
mių, kampininkų ir mažaže
mių, kurie sąvo prasimitimui 
turėjo persisamdyti kitiems. 
Lietuvos žemių didžiausieji 
plotai paliko rankose dvari
ninkų ir valdžios. Menkai ve
dama ūkė nesunaudodavo visų 
rankų, kurios uždarbių ieško
jo. Likę be darbo ar su ma
žais uždarbiais ant vietos, var
go spiriami Lietuvos gyvento
jai kitur ieškojo sau duonos, 
tiesdami rankas į pramonijos 
pasaulį. . .

Netikęs Lietuvoje žemes, ir 
kraičio šeimynoje dalinimasis 
daugino Lietuvoje skaičių be 
savos pastogės ir vertė kraus- 
tvties svetur. Beto žemės men- v

kas našumas, visokios kitos 
žemdirbystei sunkios išlygos 
tenai, kur tos žemės ir visai 
užtektinai būta, stūmė’ žmones 
nuo ūkės į pramonijos sūkurį. 
Nebuvo Lietuvoje pramonės 
pilno to žodžio * prasmėje, o 
pramonijai dirbti darbininkų 
minių minios jau ląukė.

Tas pats dėjos beveik lygiai- 
ir kitose šalyse su tuo skirtu
mu, kad tenai pat ant vietos 
vystėsi pramonė, Jęur gaudavo 
darbo liuosi- nuo ūkių darbi
ninkai, gi Lietuvoje pramo
nei- vos tepradedant užsimegz
ti vos pastarojo desėtko prieš 
karę metais, bedarbiai bėgo į 
svetimus miestus ir šalis, su
darydami toje išeivijoje na
šiausių pramonijai darbininkų 
eiles.- Prie šios rūšies išeivių 
darbininkų prisidėdavo dar vi
sokie politikos prasižengėliai, 
kuriems nebuvo vietos namie, 
Įvairūs kitokie nusidėjėliai, 
pabėgusieji iš kalėjimų, ir vi
sokeriopos rūšies blaškus ele
mentai nerimstantieji ar ne
mokantieji būti ant vietos. Į 
nr amoni jos darbininkų eiles 
dažniausiai taip-gi eina vaikai 
nežinomi} tėvų, išaugę prie
glaudose, iš mažens pratę dirb
ti smulkiosios pramonės dar- 
bus-darbelius ir juose net iš- 

i sispecijalizavę. ,
Proletarįjato atsiradimas ne

va lenktiniuoja su pačios pra- 
1 monijos vystimusi. Savaimi 

be pramonės atsiranda prole- 
tarijatas (samdomąją pramo- 
nijoje darbininkų luomas), gi

jis augą ir stiprėja* tanai, bnn 
sumsūkar prąmdhijoa centrai, 
gavo; operacijų .< išdidumu* 
dalitieji smulkią pra*;
monų iri jos : darbininkus .šū* 
trauki ąntięjį’passave. ’
■\ Didžiuose prąmonijoš . eent- i 
ruošė darbininko; gyvenimo iš- 
lygos pąprastaįbūnalabąi sūn* 
kios ir vargingom. Jųjų dalei’ 
šeimynų, gyvenimus nežydi. 
J^aturalįs vaikų- priaųgįis iki 
tinkamam gralfeni daug *^į- 
reikalauja; Iš tų šeimynų 
žmonių nesuanga tiekj kiek 
reikėtų- būti. _Nedateklius Čia 
papildo' ateiviai iŠ ūMą ir kai* 
mų, it kokie, pirmoms prafe- 
tėjusioms eilėms rezervai, kad 
pramonijos mašinas ^yie|ionHŠ 
jėgomis stumti pirmyn* * 
* Savaimi aišku, kad pramo- 
ni jos darbininkų padėjimas y- 
ra "dalyku pirmos svarbos vi
sam kraštūL Kuo tų darbi* 
jrinkų dąūgiau, ■ tuo jie ^dės* 
nę intaką daro į vĮsos Šalies 
gyvenimą politinį,- socijalį ir e- 
konominį; Gerų ar sunkių dar
bininkų būties išlygų j Iriausi* 
mas, virstu' Visos- šalies ar 
valstijos klausimu, ir’tuo* gu
vesniu, kuo daugiau katroje 
kapitalo yra susikoncentravus, 
ir kuo .smarkiau tas kapitalas 
suka krašto pramoniįą. . ‘, 

Darbininkų luomas niekuo
met taip neaugo, kaip jis au
ga mūsų gadyne, ir niekuomet 
jis nebuvo, tokiu galingu, kaip 
jis šiandien yra. To luomo au
gimas ir drūtėjimas toks buvo 
ūinus ir. netikėtas, kadi visuo
menė visame pasaulyje nespė
jo jam priešais išeiti pasitikti 
ir deramą vietą nuskirti. Tam 
luomui visuomenė neprirengė 
tų būtįes išlygų, kurias gauti 
darbininkai turėjo ir tebetur 
pilną teisę, taikindamiesi .prie 
gadynės gyvenimo reikalavi
mų. Žmonijoje iškilo armija 
žmonių ir ji toj pačioj žmoni
joj sau tinkamos vietos nega-. 
vo. “Savieji jos nepažino.” 
Per tai kilo pasaulyje .darbi
ninkų klausimas; skyrium nu^ 
visokių kitokių klausimų. Ki
lo obalsiai vienijimos, kad pa
tiems ir savo pajėgai tinkamas 
teises visuomenėje gavus ir sa
vo buitį kaip reikiant aprū
pinti. Prasidėjo darbininkų 
judėjimas ir-visuomenės gyve
nimo reformos su visomis jų 
atmainomis ir pakraipomis.

J. D.

CHICAGO, ILL. ’

LDS. 22 kuopos metinis su
sirinkimas įyyks sausio 13 d. 
šv. Mikolo A. salėj tuoj po su
mos. Tai bus metinis susirin
kimas. Visi nariai malonėki
te atsilankyti ir užsimokėti 
duokles ir į Streikierių fondą.

' Kp. rašt.■ •

BRIGHTON, MASS.
Sausio 4,, d. . paparastoje 

Lietuvių salėj 7:30 vai. vak. 
bus LDS. .22 kuopos susirinki
mas. Bus svarbių reikalų. Tai 
malonėkite visi susirinkti.

Kp. rašt.

RAŠTININKAMS.
Finanšų knygos toms kuo

poms, kurios mžsisakė ir užsi- 
mokūjo jau iŠBiųstos ^P&rcei 
post” ir gal dar prieš nedėlią 
gausite. :

’ Jeigu būtį kųkš keblumas 
sų įdėjimu lapų, tai geriausia: 
nueiti į kokį nors „ofisą ir pa
prašyti, kad parodytų kaip į- 
deti ir ją vartoti,

: Persikeliant nariui į kitą 
kuopą vietoj paliudijimo ga
lite pasiųsti arba įduoti tą la
pą B finansų; knygos. \

'Taįp-gi gausite raportus ar
ija stovį \ visų. sąvo -kuopos«ia-; 
rių 'Centro knygose, Ątidžiąi 
peržiūrėkite ir- visas klaidas, 
jeigu tokių hūtų-atitaisyki- 
■te. ■■ • '• • ;

Pradėkime naujus metus už- 
vesdami naują tvarką, 

■ ; - *-—o-—■ f-r ■
Viši,LDS. narjai sausio me

nesyje turėtų užsimokėti po 
25c. į Streįkieiūų fondą. Sulig 
praeito seimo nutarimo nei 
vienas narys negali būti pa- 
liuosuotas nuo mokesčio į 
Streilderių fondą. '

: •——O——. ;’
Prašome visų LDS. narių pri

gulinčius mokesčius į Centrą, 
užsimokėti laiku -ir nelaukti 
nįlolatinio raginimo. Žinoki
te gerai, kad dabartinis bran
gumas visokių reikmenių spau
stuvėj ir Centrui, labai vargi
na narių nerangumas.

Antra; niekados negalima 
prieiti prie geros tvarkos, jei
gu nariai neužsimoka . regule- 
riai mėnesinių duoklių Cent- 
trui.'

Trečia,.labai apsunkina Cen
tro finansų raštininką, taip, 
kad prie naudingesnio darbo 
arba agitacijos už LDS. nėra 
nei kada pradėtL ’

■------o----- •..
„ Kuopi} raštininkai -privalo 

mėnesinius raportus ‘siųsti kas 
mėnuo; o ne taip, kaip ligšiol 
kad darė. Prisiifnčia už 3 ar 4 
mėnesius ant sykio.

Tiesa, ne visos kuopos taip 
. darė; dauguma prisiunčia la-* 
bai tvarkiai ir tuojaus po susi
rinkimų, už ką tariu širdingai 

I ačiū.
Geriausia, būtų, kad kuopų 

finansų raštininkai nesimainy- 
tų kas metą, bet pasidarbuotų 
jeigu gali ir kelius metus; tuo
met ir tvarka geresnė, kaip 
Centre, taip ir pačioje kuopo
je įvyktų.

Aš tikras esu, kad visi kuo
pų raštininkai .šiuos kelius žo
delius priims už gerą, nes ra
šau d>el gerovės mūsų Sąjun
gos. Atsiprašau, jeigu per 
praeitus metus kuopų raštinin
kai arba nariai turėjo kokius 
nesmagumus iš mano pusės; aš 
stengsiuos per ęiuos metus 
vengti’tų visų kliūčių ir jeigu 
visi dirbsime % prisilaikydami 
tvarkos, tai tos kliūtys pačios 
savaimi išnyks ir mūsų orga
nizacija turės ne 2000 narių, 
bet mažiausia 5000 iki 3-čiam 
seimui.

1

C. BROOKLYN, N. Y.
L. Vyčių 49 kuopos metinis 

susirinkimas bus 8 d. sausio, 
1918 m. Prasidės 7:30 vai. va
kare, svetainėj po num. 207 
York St. Visi* nariai 'malonė
kit susirinkti. • ‘"

, Pirmininkas.

----- o-----
Per pirmąjį pusmetį mūsų 

organizacija susilaukė 10 nau
jų kuopų, ir nemažą skaitlių 
naujų narių, kuriuos paskelb
sime kiek vėliauš.

Geistina, kadi iki 3-čiam Sei
mui neliktų nei vienos koloni
jos, kur nebūtų įsteigta LDS. 
kuopa.

LDS. Centro Fin. Sekr.
A? F. Kneižis.

girdėjau kur galėjo, ten ženi- 
jos ir viliojo iš merginų pini
gus. ; Bet toks biznis turbūt 
nesisekė, kad Senatvės metė ir 
ėmė kunigauti.
v Jis yrą tikras tamsuolis. 
Lietuvoje nelankė jokios mo
kyklos ir nesimokino. Jis ne
silanko nei Brooklyne, nei Ne- 
warke, nes čia jį dauglis ži
no, kaipo vagiliuku ir mergi
nų suvilioto ją. Bloomfielde, 
N. j. jis lankėsi pas vieną mer
giną (J. Volensevičiutę) ir pa
skui garnys atsilankė.

A. Strazdas.

NEWARK, N.. J.
L. Vyčių 29-tos kuopos me

tinis susirinkimas bus panedė- 
lvje, 7 d. sausio, 1918 m. Ant 
minėto susirinkimo bus svars
toma labai daug visokių reika
lui tai visi prašomi susirinkti. 

‘ Prot. rašt.

o BALTIMORE, MD.
A. L. R. K. Moterų Sąjun

gos 8-ta kuopa rengia milži
nišką balių 14 d, sausio, 1918 
m. šv. Alfonso lietuvių svetai
nėje. Prasidės 8 vai. vakare. 
Visi baltimoriečiai kviečiami 
atsilankyti.

Sąjungietė.

SKAITYTOJAMS.

Iš keistos vietų gavome pra
nešimų apie neergulerišką lai
kraščio gavimą. Iš vienos vie
tos praneša, jog vienu sykiu 
tris numerius gavę.

Jau aiškinome; jog mes išlei
džiame reguleriškai ir ne tik 
trijų,8 bet nei dviejų numerių 
tą pat dieną negalėtume išleis
ti, kad ir norėtume.

Reikia atminti, jog dabar 
buvo švenčių laikai, kuomet 
pačtos perpildytos. Be to da
bar karės laik'as ir valdžia pir
miausia geležinkelius pavarto
ja karės reikalams. Dabar vi7 
šokių siuntinių reguleriškujnas 
išmestas iš vėžių;—  ——

“ Darb. ’ * Administracija,

LAISVAMANIŲ IR SOGIJA- 
LISTŲ MINTYS IR 

MOKSLAS,

Šis gyvenimas išsirodo lyg 
didis vaiidenyjias, kurio ban- 

‘gos ir vilnys muša į tave tai iš 
vienos, tai iš kitos pūsiu, no
rėdamos tav& panerti ir prary
ti. O' žmogus bekovodamas į* 
riesi per jas ir vis, taikai da- 
sigaiiti prie pažymėto- kranto. 
Bet- iŠ įvairių pašąlių masina 
.tave lritds šalys. G Ir jokios a- 
tydos ant jų neatkreipi: vien 
tik stengiesi dasiirti prie vie
natinio kranto, kurį norbpa^ 
sieįrii.

Aš-gi taip-pat Iriuosi gyve
nimo bangų mėtomas. Sykį at
sidūriau Vakaruose. Tenykštį 
svajotojų veikimą apreiškiau 
“Draugo” 264 num, Svajoto
jai—parinktieji, vietos svajaį- 
vadai, norėdami mane panerti 
už tą žinutę, pasiuntė ataką, 
kuri liko ' užkontr-atakuota 
“Draugo” 284 num. mano lai
mėjimu. Bet-gi netrukus jie 
pradėjo- antrą ataką “Naujie
nų” 285 num., paskelbdami ne 
karę, bet tiesiog mirties ištar
mę Jums (vadinasi: katali
kams) jau ne vienoje šalyje 
pakasynos (o už kąl) rengia
mos ir gal nebeužilgo tas lai
kas, o iš jūsų (vadinasi: ka
talikų) nei pėdsako nebeliks.” 
Reikia pažymėti, kadi “Nau
jienų” pravadyrius indėjo tuos 
žodžius be svetimžodžių. Tai
gi, galima manyti, kad tai y- 
ra originale vakariečių-svajo- 
tojų ištarmė-nuosprendis. O- 
mahos-gi katalikai - veikėjai 
puikiai, jiems atsakė “Drau
go” 293 num. Bet kas stębė- 
tiniausia ir įdomiausia tai yra 
tas, kad “Tėvynės” rediakto- 
riukas, lankiusis dar semina
riją, indėjo į 49 numerį, net su 
svetimžodžiais, viršui naminė- 
tų svajotojų ištarmę: Ateis 
tokis laikas, kada užu tokius 
jų (vadinasi: katalikų) dar
bus (bet gi už kokius?), visiš
kai nukasis, kad nei pėdsakio 
neliks.” Labai žingeidiu būtų 
dasižinoti, iš kokio šimtmečio 
ir iš kokio autoriaus toji cita
ta yra paimta, jeigu “Tėvy
nės” mokslinčius, prideda net 
svetimžodžius. Ir, jeigu “Tė- 
vvnės” “svetimžodininkas”

P ■ «

tai priparodys, ištikrųjų aptu
rės puikų prezentą.

Čia-gi aš prašyčiau skaity- , 
tojų tėmyti ir, kad jie sulygin
tų tas korespondencijas ir pro- 
testus-atsakymus, kurie vieno-, 
dai buvo parašyti ir tų pačių 
svajotojų išsiuntinėti viršui 
paminėtiems laikraščiams ir, 
kaip “Naujienų” ir “Tėvy
nės” redaktoriai savaip nugra- 
žino ir “numekanikiho.” Bet, 
kad tikrai pažinus minėtų sva
jotojų išmintį, ir .mokslą, tai 
palyginę minėtus laikraščius, 
kuriuose patilpo svajotojų 
krikštavimai, perskaitykite 
“Draugo” 284 numęrį, kuria
me surasite jų raštijos perlus. 
Jie turėtų už tai gauti premi
ją- - .

Dar ris Iriuosi vandenynu ir 
štai iš pašalių masina mane! 
kitkas. Nekuris ‘darvinis
tas”—p. Šarūnas skelbia“Vie- 
nybs Lietuvninkų ’ ’ 49-50 num., 
būk “Žmogus” prasidėjo iš 
Gorilo ir Šimpanzės, o be uo
degos pasidarė iš jų “dukters” 
sjikaktuviu.su Orang-Utangu. 
Tai laisvamanių išmintis. Ir 
reikėtų labai daug mokslo ir 
laiko pašvęsti, kad ištyrus 
kiekvieną dalelę, kaip tai iš
tikrųjų buvo.

Bet tiek to, o socijalistams 
tai labai lengva parodyti savo 
mokslą. Ir tai paprasčiausiu 
būdu. Mat, šių Naujų Metų 
dienojmsVajotojai iškėlė poky
lį ir užkvietė garsųjį jų svajo
nių garsintoją, kurs, kad iš
aiškintų naujiems, tamsiems ir 
nesuprantantiems ’ jų pasekė
jams, kaip tai atsitiko, kad 
jie kilę iš monltės-močiutės, o 
neturį uodegų.

Tai labai svarbus klausimas, 
bet-gi tuo pačiu sykiu ir labai 
~pgprastas.—Mutf taip būta,— 
aiškino garsusis jų svajus.—

Pirmutinis‘^ogus^^^išsivyį-i^ 
tęs iŠ - mpūkėgiuoliulfs, 
džįoje tiįręjb .$

tęSr<|Kjg| kur b iš joą gėrėjosi ū. 
i iridą * tef, ,v ĮBet uęląijuęi > 
turėj^lūUįv -kni^Įirip^nėdąyė t» 
sti tr^ dienas, Šūo buvo dL 
džiaį išalkęs, Tuo-gi pačiu Jaį .; 
kų “žmogus” dirbinėjo ką- to* f’ 
Iriu laukę, -. oi puiki jo uodega iŠ 
ųž-pakalio raivėsL Šuo baisiai 
išalkęs ir capt^ betikėtai ėmė' 
ją ir .nukando. Ir nuo to ląįko 
“žmogus” jau nebeturėjo uo
degos, - kas yra labai gaila, o: 
visi jo vaikai, kaipo to visko 
pasekme^ buvo gi be uodegų: 
Tuo pačiu sykiu it mės, jo. ai
niai taip išsitobuliname, kadi . 
visai nebepanašūs į senąją mū- ' 
sų monkę-močiutę. Vien tik . 
reikėtų dabar panaikinti, kuni
gų prietarus, kas. link moterys- • 
tęs, o tuomet mes; ’
čiutės piniaij • paiūėktumėm 
augščiausį išsitobųliriimd laip
snį.. . •-

Betrgi tie masinimai manęs 
nepaviliojo,. nępanėrė ir nepra
rijo ir aš* Iriuosi ir irsiuos ir ' 
neliausiu irties,' iki nepasiek
siu pažymėto kranto, ■ kurį tu
riu pasiekti, o įšėlę bangos ir • 
vilnys vis neliauja, nesiliaur 
ja...

Samata.
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“Darbininkas” yra tai vie
nintelis darbininkų laikraštis. {

■ ■ . * f ■

Dabar  ♦geriausias laikas gau
ti 5000 naujų skaitytojų “Dar
bininkui.” 1

Laikraštis “Darbininkas” 
privalo rastis kiekvieno lietu
vio darbininko stuboje.
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Būk nuolatiniu platintoju 
laikraščio “Darbininko.”

Paieškojimai
, Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą j “Darbininką.”

Už vieną syk j 50c. 
” du ” 75c.
” tris ” $1.00

Už paieško jiibus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS.”

242 W Broadway,
SO. BOSTON; MASS.

----- o-----
> Paieškau brolių Pranciškaus 
ir Jurgio Dagių, Kauno gub., 
Ukmergės pav., Svėdasų par., 
Bajorų sod.ž. Pranciškus 1917.
m. balandžio mėn. buvo 20 *
Mestnoj liogkoj artil. polk., o. - 
Jurgisv Kaune prie ugnegesių. v 
Vokiečiams užėmus Kauną : 
nieko apie juos nežinau. Kaš 
žinote apie juos, meldžiu pra-■* . 
nešti arba patįs atsišaukite.

A. Dagis, *
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass. ,
7 ■> i

v —

r

J

Aš Alena Pinkauckienė, pa-e- 
ieškau savo vyro, Jono Pin*. 
kaucko (Lietuvoj vadindavosi 
Jonas Pikūnas), kuris mane .. 
apleido su trimis vaikučiais 
Richmond, Va., septyni metai* • 
atgal (1910). Pagal amatą,. .
kriaučius, spėjame, kad ma- ? . 
žą krautuvę drapanų turįs, bei *-« 
kriaučiauja kokioj krautuvėj.' • \
Pagal mano nurokavimą, gąjL - 
rastis Virginijoj, kokiam nedi- 5. ? 
deliam miestelyj. Sudėjimo to* ; < 
kior metų 56, peniau pėdų 
augščio; sveria apie 160 svarų, 
balto pailgo veido, turi mėly
nas akis, plaukai tamsūs, tu- 4 
rėjo mažus geltonus ūsus,, gal ’ * 
dabar apsiskutęs. Ženklus tu
ri ant abiejų pusių veido: ma
žus apgamus, ir viena pusė au
sies turi mėlyną ženklą, nuo in- * 
kirpimo. Lėta iš valios myli 
daug kalbėti ir daug pasigirti. 
Meldžiu atsišaukti jo paties,- 
arba kas kitas duos man ži
noti, gaus $100.00 atlyginimo* 
Mano antrašas toks:

Mrs. Alena Pinkauckienė,
514 W. Saratoga Str., 

Baltimore, Md.
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B.. $3 d, .grąpd&6 eių^buVd pra- 

kūriau atidarė A- Jum į 
| Vedėjų būva paglrirtaa J." 
f Valinauskas iš ’Philadelpliijos, 
* kuria kalįėja apie vargų tėvy- 

. nes ragindamas visus prie att- 
kavimo dėl vargstančių brolių.- 

į- Toljatis kalbėjo ’ A.’ įštafoevi- 
^ius iš Bloouįięldį N. X Jis 

k aiškiai papasakojo" apie var- 
ĮT gus mūsų tėvynės rr apie at- 
k būdavojimą Lietuvos. Toliaus 
į kalbėjo kareivis V. FVaŠkeyi7 
) Čius apie kareivių gyvenimų.
■ P. Lapinauskas • deklemavo ; 

44Stokim į darbų,” J; Sapurka 
44Būk lietuvis,ir Jonas Poš
kus deklemavo 4‘Varginga tė
vynė.” Toliaus buvo rinkta 

., aukos. Aukavo sekančios ypa
tos po $2.00: A. Junča, P. -Lą- 

t‘ piniauskas. „Po $1.00: A. Jun- 
. ča, A. Staševičius, D; Junča, M. 
• Jokubavičius, A. Prašegalavi- 

čiuš, D. Mikšėnaš, V. Vaisieta, 
J. Sakalauskas, J. Veli vis, M. 

-Velivienė, J. Poškus, F. Mili- 
’~navičius, J. Sapurka, K. VėlL 

vis, K. Turonis aukavo $1.35, 
*v.65c. aukavę V. Čenis, 55c. J. 

Poškienė, po 50c.: aukavo: J. 
Molis, S. Milinavičius, K. Ja
sevičius, P. Milinavičius.Smul-, 
kių aukų buvo ,60c. Viso pra
kalbose surinkta $31.15. Prie 
ko dar sudedam širdingą padę- 
kavonę dr-jai šv. Jurgio ir 
Liet. Poli t. Kliubui, kurie au
kavo po $25.00 T. Fondui. Nors 
mūsų kolonijoj yra nedidelis 
būrys lietuvių, bet Kalėdinių 
dovanų suaukavo išviso $81.15<m. 

•T. F. .55-to. skyriaus sekre
torius , K. Velyvis.

*

.CHICAGO, ILL.
Mot. Są-gos 3 kp. turėjo su

sirinkimų. Buvo tiesiog nepa
prastas kuo kitų praėjusių su
sirinkimų. Tai buvo susirinki
mas priesmetinis. Susirinko 

t daug narių. Svarstė. dalykus 
U su tokiu entuzijazmu, kad ro- 
F dos ir matei, kad. mūsų mote- 
I rys jau tikrai pasišvenčia savo 
i reikalams. Štai jos veikimas f 
I Buvo rengiamas Dievo Apvei- 
I zdos par. bazaras. .Mūsų kuo- 
I pa neatsiliko nuo to. Turėjo 
I savo labai gražų skyrių. Buvo 
| prikrautas rankų išdirbiniais, 
E o tai vis buvo sąjungiečių su- 
| aukauta. Pelno savo skyriui 
. rodos turėjo apie 180.00. Bu

vo surengusios vakarų dėl sa
vo pelno. Uždarbio turėjo a- 

. pie $80.00. Priminus vienai 
narei apie Kalėdinį fondų, nu
tarta paaukoti iš iždo $10.00 ir 
narės sumetė penkis dolerius. 
Taip-gi atidarė vakarinius 
kursus gaminimo valgių. Pa
mokos yra panedėliais. Moki
na amerikone, bet yra vertėja. 

" lietuviškai. Mokina labai pui
kiai.

Minėtame susirinkime iš- 
- rinkta nauja valdyba. Vienas 
. ‘ dalykas- tai buvo vienas iš pra

kilniausių. Tai yra priminus 
p-niai Freitikienei, kad 3-čia 
kuopa prisidėtų prie labdary
bės ne su doleriu ar dešimčia, 
bet su $100.00, kad palikti gar
bės kuopa. Jau aš maniau sau 
kad ponios Freitikienės įneši
mas nueis niekais. Bet ne. 
Narės sumanė rengti vakarų 
su serijoms. Ir tuojaus paža- 

, d^ta paaukoti keletu daiktų.
P-ni Freitikiene atsiliepia, kad 

. jinai išparduos apie 12 serijų 
ir nutarta kad kiekviena narė 
turės parduoti vienų serijų 
būtinai. Vakaras manoma su
rengti 1918 metų rudenį. Bra
vo! Į Tautos Kalėdinį Fondų 
.aukavo šios ypatos po $1.00: 
P. Balčiauskaitė, M. BalČiunai- 

*»te, Ona Kinelaitė, B. Pankau- 
;skienė ir K. Vinckaitė, Laura^ 

Bėgina Dockiute.

, Siąje kęiloniįojft.jau buvo be* 
juntama štoką milžiniškų kon-1 
ęertą ir šiaip;.visokių: "didęs* 
nrų vakarėlių Dabar p, J* 
žausko vieton buvusio vargo
nininko, sulaukėme- kitocjįau- 
no gabaus choro riedėjo p. Vis- 
mino. $tai dabar išginsime ir 
vėl lYorčestęrio puikiuš dmm- 
ninkųs, Ypač .džiaugias Vyčių 
26 kuopa** Vyčių cliora^ žada 
rengti milžinišką ■_ koncertą. 
Taip-gi nereikia pamiršti Vy
čių beno, Imtis įr-gi pritidėS) 
męs jau griežia ; gėraL •'Labai 
malonu matyti taip energingai 
dirbant jaunuomenę. 1 ■

, v. m. a

BROOKLYN, N. Y. '

Gruodžio 21;di. mirė gana ge
rai žinoma Vytė ir darbšti mer
gina p-lė Ona Dailydžiuhri Ji 
prigulėjo prie 7 dr-jų, visos'dr- 
jos atnešė po dailų gėlių bukie
tą-.. . . • . ' , . .■ t r

'Turiu pažymėti kad ir Liet. 
Vyčiai 44-os, kuopos nariai ir 
narės incorporė, su dideliu gė
lių bukietu atlankė numirusią 
savo.draugę.

Ant. Kivita, 44 kp. pirm.
---- r-------- -

LEWIST0N, MEt

Suorganizavo T.< Fondo 99 
skyrių. z'.

Nuo senai šioj kolonijoj bu
vo pageidaujamas T. Fondo 
skyrius. Bet niekas tuom ne
sirūpino. Nuo pat karės pra
džios, čia buvo suorganizuotas 
vietinis fondas, susidedąs iš 
visų partijų, į kurį iųėjo atsto
vai iš .visų Lewiston’o Dr-jų ir 
kubpų. Kuomet tas vietinis 
fondas, dar gyvavo vedamas 
p-lės M. Dailydaitės, tai šį tą 
veikdavo. Bet kaip pakliuvo 
į rankas laisvamanių, tai jau 
metai’ kaip užmigo.

Gruodžio 22 d., atsilankė su 
prakalbomis T.’ Fondo sekr. K. 
Pakštas ir suorganizavo T. F. 
skyrių. Narių prisirašė iš sy
kio 20. Aukų Kalėdiniu Fon- 
dan surinkta $71. L. Vyčių 2 
kp. susirinkime suaukavo Ka
lėdiniu fondan $14.45. Tad iš
viso susidarė $85.45. ’

Į valdybą išrinkta: pirm.— 
p-lė Marijonas Dailydaitė, raš- 
tinin.—Aleks. Ivaškevičius, iž- 
dinike—p-nį T.;Damkienė. Tu
riu pažymėti, kad pirm. M. 
Dailydaitė yra šioje kolonijoje 
darbščiausia. Nofs čia augus, 
bet atsidavusi riša širdžia Lie
tuvai. Ne sykį žymiuose ame
rikonų susirinkimuose ar ba-j' 
liuose pakviesta nueina apsirė
džiusi tautiškais drabužiais ir 
sako prakalbas apię Lietuvą ir 
jos istoriją. Taip-pat vieti
niuose anglų laikraščiuose tan
kiai rašinėja žinias apie lietu
vius. Jos dėka per porą dienų 
gauta 12 narną ir dapildytas 
Kalėdinis Fondas virš $100.00.

T. Fondo nariai visi mokės 
mėnesinius mokesčius ir žada 
dirbti su pasišventimu tautos 
labui. .

Bronė.

t I T,-ni, ■ . ............  . Ui į ,,
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Bronz’o dalyje 
apie 150 šeimynųirbeveik du 
kartą tiek pavienių ? Apie 30 
šeimynų priguli * j lietuvišką 
parapiją Aušros Vartų ir apie 
JO* šeimynų kultos moka.. len
kiškai, priguli, prie leiikų pa-

n.
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NEW BRITAIN, CONN.

Nubaudė už svaigalus.
. , Lietuvių Kliubo nariai K.

- /'Kalaski ir P. Brozanski prieš 
^įteižeją Jobu H. Bukliam prisi- 
jA^jąBno pardavinėję svaigalus 
^riienariams kliubo. * pirmasis 
^į^^mąlmjo $50^-© antrasis $25. 

kaštus turėjo padengti;
fe * ■ ’ New Britainietis,

turią Reikalavimų- •Idėtuvoj; 
žmonės ^miršta badur,o Ame- 
rikoj laisvamaniai Šposus kre
čia . ’ z .

Imkime antrą •Įafevamanių 
vienybes pavyzdį. zNepęrjsenax 
kaikurie iš “ centralinio komi
teto” sumanė prisidėti’ prie’ 
New York’e rengiamo alijau
tų Bazaro. Sumanymas buvo’ 
geras,f bet laisvamaniai žino
dami, kad jie yra silpni ir vie-

lykūs, matome- kokia vienybė 
ląiBvamahiat^' ri&u ir galime 
.snęr^ti ką yeilęštų visuotino?. 
eųvęŽikyi^d mitarimaūir Įtiek . 
vertė A turėtų, patą seimas, rMū- 
hų u ĮautiŽČiai^1 * parudę savo « 
tikta jį’Veidą,‘gniaužę padary-’ 
ta$ sutartis/ nębegMetų rods, / 
Apieiūaųjtt^ suv&Žiavimus ir 
kalbėti. Suvažiavimo nųtarU 

■mų visvien mūsų !tWtieČiai” * 
nepildys. Tąs kiękyienam aiš- 
ku. Kąip-gi jie gali Pydyti . 
naujus nutarimus ir-kas gaji 
apie tai svajoti, jėigu jte, pa
tys' “tautiečiai” 'turi ndmynę 
po kojų Wiikėš-Barre šuva* 
žiavimo nutarimus ir pas!žade- « 
jirnus? Kol jie neišpildys 
Wilkes~Barre: suvažiavimo nu-t 
tarimų,. neatsiprašys katalikų/ 
visuomenes, Šnipų istorijos ne
išaiškins, tol būttrklaidingiau- 
sias dalykas su jais naujas vie
nybes kombinacijas daryti. 
Kas galėtų pasitikėti tokiam 
vagiui, kuris pavogęs svetimų 
arklį atjotų ant jojo pas tuos 
pačius žmonęs, nuo kurių pa-' 
vogė ir-sakytų: “Atrakinkite 
savo arklydę ir miegokite sau ' 
ramiai, aš kito arklio iš jūsų 
nebevogsiu.

Šiuo laiku ir prie tokių ap
linkybių mums lietuviams ka
talikams ' eiti išvien su laisva
maniais būtų neišmintinga ir 
nenaudinga.

Lai pirma broliai “tautie-” 
čiai” Lietuvai amerikiečių su
rinktus pinigus atiduoda, ap
sivalo nuo gaujos lietuviškų 
pardavikų, padaro ščyrų sąži
nės perkratinėjimų, tuomet ga
lima‘bus su jais ir apie kitus 
dalykus pakalbėti. Dabar to ' 
reikalo nėra.

t
l
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VISUOTINAS AMERIKOS 
LIETUVIU SEIMAS. ‘ .

; Paskutiniuoju laiku tai- riję-

z

tiškų” Šnipų, kurie ■ kaip tik 
tuomi laiku buvo apsireiškę 
^vidurinėje” srovėje/ Rezo
liucijose net buvo minima, kad 
visuomenė užprotestuotų prieš 
tokių# redi&toriusjp .kuriu rašo

‘ya1ir raTokaviri tė'pada^ti Mstengs, Msi- 

mu patekami vienybėm ©bal
sį; žinojo, kad apsišvietę ka
talikai tam sumanymui nepri
tars, nes; pefcdaug gerai mųsų 
Utąųtieeiu^” ir jų “triksus” 
pažįsta. Katalikai nebėra ant 
tiek.naiyus, kad patitikėtų .jtj 
graži aisJpririžadėjimais ir lei
stų 4 4 tautiečiams” naudotieš ir 
girties katalikų nuveiktais 
darbais. Bet laisvamaniai ži
nojo ir tai, kad tą “triksą” 
supras- tiktai daugiaus apsi
švietę katalikai, bet mažiaus 
susipratusioms jie galės šauk
ti; “»Va, žiūrėkite, kokie jūsų 
vadai- negeri, mes šaukiame 
visus į vienybę, mes norime 
dirbti išvien, bet jūsų užsispy
rėliai vadai to nenori, užtai 
neklausykite savo vadų ir ei
kite išvien su mumis ir ttrir 
tt. Teko jau būti apie porą sy
kių tokiuose-susirinkimuose ir 
prisižiūrėtų kaip svarstoma 
Įnešimas visuotino seimo šau
kimo. . Pastebėjau, kad abie
juose susirinkimuose šviesesni 
■katalikai tam įnešimui priešin
gi. Mažiau susipratę arba vi
sai netėmijanti dalyko, nese
kanti lietuvių gyvenimo, bet 
pasitenkinanti vien kitų paaiš
kinimais balsavo už sęimo šau
kimą., r .ri

Ar reikalinga dabar šaukti 
toks seimas?

Rodos, niekas negalėtų pa
sakyti, kad tas seimas nerei
kalingas, kad nereikalinga A- 
merikos lietuviams vienybė y- 
pač dabartiniu laiku.

Bet pažiūrėjus į praeitį, į 
Amerikos lietuvių gyvenimo 
apsireiškimus, visai kas kitas 
išeiną. Aiškiai galima pama
tyti, kadi iŠ tokio sušauktojo 
visuotino seimo nieko dau
giaus nebūtų, kaip tik berei
kalingas laiko gaišinimas, be
reikalingas iškaščių darymas 
atstovų kelionėms apmokėti. 
Būtų tai tik laisvamanių iš ne
susipratusių katalikij pasipel- 
ni jimas. Visas Visuotino Ame
rikos lietuvių seimo nuopelnas 
tik tame ir būtų. To viso pri- 
parodymui nereikia net gilin- 
ties į visus- laisvamanių su 
katalikais negražius pasielgi
mus. *

Užtenka pažvelgti tik į šiuos 
du kąįąlikų su 44tautininkais”

, pasitarimu bei pa-, 
s i žadėjimu isi dar atsimena
me L. Dienos* rengimui išrin
ktą iš katalikių ir “tautininkų’ 
komitetą, kuriam buvo pa
vesta tas svarbus darbas pil
dyti, laikanties Wilkes-Barre 
suvažiavimo nutarimų. Tada' 
juk mūsij 4 4tautiečiai” prisi
žadėjo to suvažiavimo nutari
mus pildyti. Jie panašiai kal
bėjo kaip dabar seimo obalsius 
keliant, kalba. Kas iš to viso 
išėjo, tai šiandien jau kiekvie
nam yra. žinoma. Nepraslin
ko nei pusės metų, kaip “tau
tiečiai” “pamiršo” visus Wil- 
kes-Barre suvažiavimo nutari
mus, pamynė po kojij savo duo
tus pasižadėjimus, pasigriebė 
Ll Dienoj surinktus pinigus, 
prašalino iš L. D. Komiteto 
katalikų atstovus ir, nežiūrint 
į tai, kad šiandien visi Ameri
kos lietuviai katalikai -reika
lauja pinigų pasiuntimo Lietu
von, mūsų 4 4 tautiečiai ”. ne tik 
drįsta vargstančiai Lietuvai 
surinktus pinigus laikyti Ame
rikos bankuose, bet dar lig pa
sityčiodami iš katalikų visuo
menės, L. D, Komiteto pirmi
ninko lūpomis nesigėdi sakyti 
į katalikų visuomenę, į katali
kų išrinktus atstovus, prašyki
te mūsų; jei gerai mokėsite' 
prašyti, priimsime,, jei ne—' 
tai ne. Negalima Su tokiais 
žmonėmis tupėti jokioą vieny
bės, kuril lap^pjpadarytas■ 
tartis, užgriebia į ^ąvo rOn- 
kas svetimus pinigus .ir juo
kiasi iš tbisin^ Amėtlkdš lie*

j. *

rapljo&-,Bet daugumas Retu- nilr^ taLkiturpasigirstaLalBai 
reikalaujanti .suš&Ukti visos A- 
menkos lietuvių įnjvažiūvįmų.' 
Suvažiavimo šaukėjų yra pel- 
nuojama per tokį seimą atėiek- 
tį du dalyku; Įsteigti vienų 
fondų Lietuvos gelbėjimui ir 
bendrai, visoms srovėms, susi
tarus, dirbti išritėti Lietuvos 
laisvės išgavimui. Vienybės 
obalsis-skamba gražiai, bet 
kad. tą gražų vienybės ©balsį 
bųfų galima įvykdanti gyveni- 
inan, tai apie tai dabar ręi- 
Ida abejoti.

Nežinau kaip kas, bet aš 
tiesiog stebiūosi'tais seimo šau
kėjais. Stebiuosi dar ir dėlto, 
kad tą bbalsį šaukti visuotiną 
Amerikos lietuvių'seimą palei
do taip vadinami mūsų laisva
maniai-tautininkai. Man atro
do, kadi tas Visuotinas lietuvių 
seimas yra niekas kitas, kaip 
tik mūsų laisvamanių sugal
votas gudrus šposas, kad su
ardyti .katalikų tarpe vienybę, 
kad supiudyti katalikų liaudį 
prieš savo, veikė jus j vadus.
' Mūšų laisvamaniai jau ant 

tiek yra iŠgudirėję ir jie tą su
pranta labai -aišikai, kad kata
likams laikanties vienybėje, 
žengiant prie didesnio susipra
timų jų laisvai “tautiškosios’ 
Sandaros su visais garsingais- 
komitetais smunka ir smuks. 
Užtad jiė ir sumanė gudrų špor 
są pp Vienybės priedanga — 
sudrumsti tyrą “vandenį” ka
talikų tarpe, o paskuį savo 
tamsiai laisvamaniškai-4 4 tau
tišku ’ ’tinklu pasekmingai žve
joti iš katalikų tarpo mažiau 
susipratusias “žuvis.'”

Žinoma, mūsų laisvamanis* 
ki “tautiečiai” pasakys, kad 
tai ne jie tą visuotiną seimą 
šaukia, bet Amerikos liaudis 
to reikalauja. . Taip“bent atro
do paviršutiniai žiūrint į- šį 
klausimą. Bet arčiau tam vi
sam dalykui prisižiūrėjus, vi
sai kits-kas pasirodo. Kada 
iY kur laisvamaniški tautiečiai 
seimo šaukimo klausimą bei 
rezoliucijas sugalvojo ir paga- 
mmo—nežinia, tai yra jų pa
slaptis. Žinoma tik tas, kad 
laisvamaniški4 4 tautiečiai ’ ’ pir
ma tą savo sugalvotą sumany
mą per savo agentus perleido, 
berodis, Ro.chėster’yj, N. Y. 
Ten gudriems laisvamanių a- 
gentams, pasidėkojant katali
kų neapsižiūrėjimui—pasisekė 
savo tinklą užnerti ant lietu
vių. Pirmutinį bandymą pa*- 
sėkmingai laimėję, laisvama
niai baisiai nudžiugo. Ir kaip
gi čia nesidžiaugs suradę tokių 
gerų žmonių, kurie prisiima 
gudriai sugalvotą laisvamanių 
šposą paleistą į žmones '©bal
siu. To pat linksmumo veda
mi, net su ašaromis akyse mū
sų laisvamaniški “tautiečiai,” 
betrindami rankas iš džiaugs
mo, atvažiavo su tomis pačio
mis rezoliucijomis į Newark, 
N. J. Ant nelaimės Newarke 
laisvamaniški “tautiečiai” su
rado 4 4 storžievišką ’ ’ publiką, 
kuri didele balsų didžiuma iš
keptas laisvamanių rezoliuci
jas atmetė. Nuliūdo mūsų lai
svamanių “tautiška” širdis, 
dikčiai jie susigriaudino, susi
nervavo ir iškolioję katalikus 
“klerikalais,” “špitolninkais’ 
už jų “storžieviškumą,”* išva
žiavo. Bet vilties nenustojo. 
Ir matome, šiandien^ kad-tas 
gudriai Sugalvotas ir paleistas 
vienybės vardan šposas, sura
do nemažai pritarėjų. Kaiku- 
riose lietuvių kolonijose lais
vamaniškiems agentams sekasi 
vandenį drumsti. Klausimas, 
kokiam tikslui laisvamaniai tą 
gudrųjį šposą paleido.

Jie turėjo ir tebeturi šiuos 
išrokavimus: ''

Į. Sudrumsti katalikų tarpe 
vienybę.

2. Susižvejoti daugiaus na
rių savoms organizacijoms ir 
susimedžioti daugiaus pritarė
jų- , A • '

. 3. Apsisaugoti arba nukreip- 
Stasys. ti visuomenės domą nuo “tau-

piio 
ū B
- * - •• , rių Brome’e neturėdami rieti-, 

' ’ .‘M- ' -Ūės lietuviškom bažnyčios ne
priguli j jokią parapiją. Pe
reitą Aėnėsį keletas * vietinių 
lietuvių ^susirinko ir nutarę pe
reiti. per visus lietuvius 
Bron^’e ir dasižiųot ar neatsi
rastų užtektinas skaitlius lie- 
tuviųsuorganizudti ir užlaikyti 
lietuvišką uparapiją. 125 Šęi^ 
mynos ir dii kartu tiek pavie
nių prisižadėjo prigulėt i para
piją. Tai parapija gali būt 
suorganizuota ir užlaikyta vie
tiniu lietuvių. Gruodžio 23 d. 
buvo sušauktas sųsiripkimas 
tų visų, kurie prisižadijo pri
gulei. Tapo išrinktas komite
tas, kuris turės parūpint fon
dą ir pradės organizuoti para
piją/ Išrinkti: Fr. Jpkubčiu- 
nas, 530 E. 134 St.; Stanislo
vas Skorupskis, 283' E. 151 St.; 
Franciškųs Bujauskas, 299 E. 
148 St;; Bronislovas Levickas, 
338 E. 150 St.; Julius Grigą- 
liūnas, 285 E. 155 St.; Vladas 
Rimavičia, 480 MottAve.; Vin
cas Janonis, 419 Brpok Avė.; 
Julionas Czapskis, 577 E. 137 
St.'; Vincas Tominskas, 785 
Courtland Avė.; Jonas Bra
zauskas, 338 E. 155 St.; Jero
nimas •žiužnis, 637 E. 137 St.; 
Juozas Čiuga, 306. E. 153 St.

Taipos-gi nutarta padaryt 
balių, kurio visas pelnas -bus 
paskirtas parapijos reikalams, 
Tas balius bus nedėlioj, 20 d; 
sausio, 1918 m., Muller’s Bronx 
Casind po No. 2994 3-rd Avė. 
Inžanga ypatai 50c.

Čia turime dvi lietuviškas 
dr-jas: šv. Izidoriaus ir šv. Jo
no. Abidvi dr-jos pasižadėjo 
paaukot po $100 ant pradėji
mo parapijos. Taip-gi komi
tetas turi viltį, jog turtingesni 
lietuviai iš apielinkės paaukos 
$500. Už tuos pinigus bus ga
lima pasamdyti atsakanti vie
ta, o gal bus galima gauti skie
pas po kokia katalikiška ba
žnyčia apielinkėj.

Jei kas nori duoti rodą žo
džiu ar darbu, prašau kreiptis 
prie F. Jokubčiuno, 530 E. 134 
St., N. Y. City, Bronx.

J. Zuznis.

WORCESTEE, MASS.

Naujų Metų, lauktuves buvo 
surengus Vyčių 26 kp, 31 d. 
gruodžio savo name. Surengė 
puikų programą. Buvo daug 
moksleiviij ir kareivių iš Camp 
Devens ir šiaip worcesteriečių. 
Kuopos pirm. p. Steponkus ati
darė pokilį. Pilni stalai pri
krauti buvo visokiais valgiais. 
Per ištisų, vakarų sekė įvai
rios prakalbos, deklemacijos, 
dailios. Ir taip sulaukėme Nau
jų Metų.

V. M. ček.
*

NEW YORK CITY.

“Darbininko” No. 145 kaž
kas iš šio miesto r rašydamas 
korespondencijų praneša, būk 
čia' įvesta vienų .dienų be mė- 

gyklose ir niekur • niekada ne-

A

fcbiįĮ Aš- valgau visokiose val- 

užįjau>«

J. j:

BALTIMORE, MD.

Iškilmės šv. Kazimiero dr-jos.

Gruodžio 26 d. 1917 m. mi
nėta dr-ja apvaikščiojo 25 me
tų savo gyvavimo sukaktuves. 
Apvaikščiojimas prasidėjo 10 
vai. ryte bažnytinėmis apeigo
mis, tose apeigose dalyvavo 
kone visos kat. dr-jos ir šiaip 
jau daugybė žmonių taip, kad 
bažnyčia. buvo kimšte prisi
kimšus. Švrimisias atlaikė ir 
tam pritaikintų pamokslų pa
sakė kleb. kun.- J. Lietuvnin
kas. Po mišių muzikos ly- 
džiami suėjo visi į parapijinę 
svetainę, kur buvo priimami 
svečiai ir prasidėjo progra
mas.

Programas buvo ilgas ir į- 
vairus, susidedantis iš prakal
bų, deklamacijų, iš teatro. 
Kalbėtojai buvo svetimtaučiai. 
Kaž-kodel dr-ja nepasirūpino 
•lietuvių?

Vakare buvo balius su šo
kiais, kur buvo prisirinkę 
daug gražaus jaunimo ir užsi
laikė pavyzdingai.'

Vienas anglikutis pasigedo 
overkočio. Už jį dr-ja turi at
sakyti. Tad jei pas kurį ran
dasi namuose svetimas over- 
kotis, tai sugrąžinkite jį šv. 
Kazimiero dr-jai.

Baltimorietis.

• v

v •

Stauk.

PHILADELPHIA, PA.
Amerikos L. R. K. Mokslei

vių Sus-mo kuopa laikė savo 
susirinkimų 28 gruodžio baž
nytinėj svetainėj ant Wharton 
St. Į susirinkimų atsilankė 10 
narių..

Stambesnieji iš /nutarimų 
gali 1 būti pažymėti, kaip tai: 
surengti pramogų 6 Bausio.

seimą vi

• v

Šaukė į visąs apielinkės kolo- 
nijąa'priė visų draugijų, kadi 
jos* atsiųstų savo* atstovus jr 
prisidėtų prie'bavaro surengi
mo. Mūsų žmones vienybės iŠ^ 
troškę ; 'beveik visos apjelinkčs 
kolonijos nusiunčia savo ats
tovus paskirtu laiku į nurodyt 
tų vietų Atstovus siunčia dr- 
jos, kuopos, ldiubai ir tt. be 
pažiūrų - skirtumo. Atstovai 
suvažiuoja skaitliuje 140. Iš 
Neivarko, Patersono, Keamey,’ 
Harrison į>, Brooklyn’o, New 
York’o ir kitų apielinkės mies
telių.
* ■ Susirinkus atstovams ir pra
dėjus svarstyti bazaro reika
lus., priėjus prie to, kad* rei
kalinga išrinkti tam tikras ko
mitetas, kuris tų visų reikalų 
tvarkytų, pasirodė, kad lais
vamani ai iš 4 4 centralinio ko
miteto” tam priešingi. . Prie 
to dar p. Račkausko lūpomis 
tapo apreikšta, kad Susirinkę 
draugijų atstovai nieko nuo 
^avęs nutarti negali, tik viską 
turi taip pildyti,- kaip keli 
laisvamaniai iš “C. K. ”'sakvs.

Priešingai “C. K.” rengsiąs 
vienas, kad ir nei vienas lie
tuvis neprisidėsiųs.

. r

‘ Žinoma, atstovai ’ 
miestų nenorėjo’ apie 
klausyti, kų keli, laisvama
niai iš “Cetralio K-to” jiems 
diktuoja. Nenorėjo dar ir dėl
to, kad suvažiavę dr-jų atsto
vai jautėsi visi lygiais, visi 
vienodas teises tame susirin
kime turį. Taip-gi Bropklyno 
ir New Yorko d.f-jų atstovams 
nesutinkant su kelių laisva
manių diktavimu, bevik vien
balsiai išrenkama komitetas ir 
pavedama jam bazaro surengi
mų, nebeatsižvelgiant į lais
vamanių protestus. Susirin
kimas “C. Komitetui” kaipo 
tfzmanytojui, duoda tik viena 
atstovų turėti. Po to viso 
trukšmingo susiriųkimo, • nuo
vargio, dar ant rytojaus iš “C. 
K.” kaikurie apreiškia, kad 
nieko iš to nebūsią. Girdi “C. 
K.” nepaisys jūsų nutarimų ir 
to komiteto nepripažins. Su
sirinkus komiteto nariams an- 
tran posėdin ir “C. K.” pri
siuntė 2 atstovu, iš kurių pra-

kitų 
tai nei
•V
1S

Volungis.

EXPORT, PA.
Prieš pat Kalėdas Exporte 

pasimirė tūlas “birmonas.” 
Nors jis buvo choristas ir pra
voslavų tikybos žmogus, bet .• 
prigulėjo prie Vytauto lietuvių 
kliubo. Pagal dr-jos konsti
tuciją, kliubo nariais gali bū
ti tik lietuviai katalikai. Reiš
kia, anas “birmonas” buvo . 
priimtas Į dr-jų nelegaliai—ne-/' ’ 
teisėtu būdu. Girdėjau, ponas ; 
prezidentas, turbūt norėda
mas «išsisukti, skelbia, kad 
kliubo čarteris pavelijąs į dr- . 
jų priimti visus krikščionis, 
tuom tarpu konstitucijoje aiš
kiai parašyta, kad nariais ga-. 
Ii būti tik lietuviai katalikai. 

"Net už velykinės neatlikimą y- 
ra paskirta bausmė—vienas 
doleris (doleriniai katalikai, 
bet tuščia jų). Dr-jos čarteris 
negali priešinties konstituci
jai. Už šitokius “šposus” ga- 

nešimo tuojaus paaiškėjo, kad di susilaukti labai liūdnos va
landos—gali atsitūpti į šaltųjų. 
Žmones suvadžioti, draudžia

keli laisvamaniai iš “Centr.
K-to” jokiu būdu nesutinka su (nuvarvu, 
dr-jų atstovų nutarimais skai-1 valstijos įstatai. Grįžkime prie 
tvties. Dr-jų atstovų komite
tui liko du keliu: taikinties su 
“C. Komitetu,” sulaužant dr- 
jų atstovų nutarimus, ar likvi
duoti visų darbų ir važiuoti na
mon. Bazaro surengimas vi
siems atrodė svarbus, bet^‘C. 
K.” po tokiais dr-jų atstovų 
nutarimais nepasirašo, (nerei
kia užmiršti ir to, kad visij 
dr-jų atstovų susirinkime kaip 
visi kiti, taip ir C. K. atsto
vai dalydavo, bet prieš didžiu^ 
mą nieko nepešę, sumanė pas
kum pasistatyti). Norėdami 
uždirbti keletą centi) nuo ka
rės nukentėjusiems broliams, 
dr-jų atstovų komitetas pradė
jo taikinties ir nusileido ant. 
tiek, ant kiek galėjo, sulau
žydamas visos apielinkės dr-jų 
atstovi! nutarimus. Galop iš 
“C. K.” laisvamaniai pareika
lavo dar to, kad dr-jų atsto
vų komitetas prašalintų ka- 
sierių, kurį išrinko pats suva
žiavimas ir, kad visi bazaro 
pinigai būtų globojami vien 
*4C. K.”

Ant tokių pareikalavimų dr- 
jų atstovų komitetas jokiu bū
du Sutikti nebegalėjo. Tada 
p.1 St. Šimkus, kurs laisvama
nius atstovaudamas, vedė de
rybas, pasigriebę ūž kepures 
iT'bėgd’prę duris(jis tų patį 
darė per kelius sykius). Prieš 
tokpp. pasielgimą
visi pradėjo protestuoti ir pri- 
vert?sMMfaiia:' -I

Atsižvelgus įlnios visus da-

• v

'laidotuvių. Minėtų “birmo- 
nų,” kaipo pravoslavų, laido
jo rusų popas. Pasiremda
mas kliubo čarteriu, p. prezi
dentas, M. Mataušis, davė 
“prikazą” visiems vytauti- 
•nlams-kliubiniams paskirtų va
landų susirinkti į kliubelio 
“svetainę.” Kaikurie nariai, 
žinodami kame dalykas, žino
dami, kad ponas prezidentas ... 
ves juos'į cerkvę, “prikazo”' 
nppaklausė, nors, kaip girdė
jau, buvo grasinta “nepaklus
nius” bausti pinigiška baus
me—-trims doleriais. Daugu
ma, vienok, nuėjo. Girdėjau, 
kad cerkvėje nemaža buvo“fo- 
nių” iš “grinorių” pasielgi
mo. Bebiškio popas nepavai- 
šino bizūnu ir iš cėtkvės neiš- ’ 
vijo.

v ♦

Exportietis.

WORCESTER, MASS?

Darbai ir uždarbiai.
Šis miestas yra. pagarsėjęs 

dideliais uždarbiais. Ajne jį 
darbininkai plačiai kalbdBTe- 
ko girdėti ir Louisiadoj ir 
Kentucky valstijoj. IŠtikro Čia 
nieko tokio ypatingozrodos nė
ra. Didžiuma darbininkų ūž-. 
dirba po $15-16 savaitėj. Yra* • 
uždirbančių ir po $70-80 savai
mėj. Bet. tokie' dirba ne kaip 
mulai) o kaip velniai—dirba 
prie tokių darbų, kad Žmogus 
pirmų kartų pamatęs UŽ galvos . 
nusitvėręs" bėgi lauk* . -

L
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VYČIŲ VAKARIENĖ
’ * ♦;

~ Vyčiį iį7 kūopos Naujų Me- 
tų Sulauktuvių vakarienė, p 
vykusi gruodžio 31 dienų 1917 
m. sutraukė į(Šv. Petro'para
pijos svetainę , apie 200" svečių. 
Prieš vakarienę išpildyta‘ gan 

“įvairus programas, susidedan
tis iš dainų, muzikos, monolo
gų ir . deklemacijų Dainavo, 
Cambridge, Mass. Vyčių lS 
kuopos p. X Varaicio vedamas 
choras ir So. Bostono Šv. Pet
ro parapijos p, M: Karbausko 
vedamas choras. Solo-r-dairie- ■ 
les išpildė p-lės • E. Narinkevi- 
čiutė, St Motiejūnaitė ir p. J.

‘ Varaitis.
Visos dainos pavyko puikiai. 

Sbi Bostono solistės ir solistai 
su kiekviena diena tobulinasi, 
lavinasi smarkiai, tai - prie 
kiekvieno pasirodymo ant est
rados ir naujas pajėgas išvys
to dainos^srytyje. .

Kaipo monologistas pasižy- 
mėjo. p. Pranas Strakairskas- 
Bostono Kolegijos studentas. 
Jaunas studentas taip gyvai ir 
gabiai moka nuduoti įvairius 

. tipus, kad tiesiog visų atidų 
prie savęs patraukia,

Deklemavo p-lės Antosė Gra- 
bijolintė ir Elena Zenevičiutė.

. Apie jas nieko ir sakyti nerei
kia. Visi žino, kad tai gabiau
sios So. Bostono lietuvių dek- 
lematorės.

P-no J. Strakausko orkestrą 
. pasirodė, tiesa, neskaitlinga 

narių skaičiumi, bet muzika 
pasigirti gali drųsiai. Vos 
tik pasigirdo pijano ir bubino 

— balsai, tuojaus jauni ir vyres
ni atgijo.

Programui užsibaigus, pra
sidėjo valgiai. Vakarienę Vy
čių 17 kuopos šaunios šeimi
ninkės: p-lės K. Zubavičiutė, 1 
P. Giedraičiutė, M. Bakuniu- 

’ tė, Z. Gurldiutė pagamino pui- 
' ( kių. Vištukai, dešros visiems 

patiko.
Pasisotinę sveteliai pradėjo 

trumpose prakalbėlėse reikšti 
:• savo palinkėjimus ir pageida- 

. vimus Naujiems Metams. Dau
giausia visų Lietuvai laisvės ir

* neprigulmybės trokšta. Gali
ma tikėtis, kad svečių troški
mai išsipildys ir šiais metais 
jau Lietuvų laisva pamatysi
me.

Kalbėjo kleb. kun. T. Žilin
skas. kun. J. Dobužinskas, ka
reivis J. B. Šaliūnas iš Camp 
Devens; Ayer, Mass., p. K. Pa
kštas iš Brooklyn, N. Y., kun. 

. Pr. Juškaitis iš Cambridge, 
Mass., p. J. Kašėta iš Monte- 

. lio, Mass. ir kiti vietiniai.
Gražiai prie vakarienės. pa-

• tarnavo pp. J. Keršis, J. Skud- 
riš, P. Mikalauskas ir P. Rū
ta.

Po vakarienės buvo dar žai- 
; slų, po kurių visi svečiai link

imai^sulaukę Naujų Metų iš- 
’šiskirstė po namus.

Vyčių 17 kuopai už parengi
mų tokios puikios vakarienės 
tik bravo pasakyti galima.

Trumpas Jonas.

į ■
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J^Lujų Metų dienų, sausio 
1-mų, So. Bostono. T. Fondo 11 
skyrius turėjo surengęs pra- 
kalbas Municipal Building’o 

L* salėje. Įspūdingas prakalbas 
t-. • pasakė kun. Pr. Juškaitis iš 

Cambridge, Mass., p. K. Pak- 
Štas, T. Fondo sekretorius iš

- Brooklyn, N. Y. ir p. K. «ces- 
nulevičius, studentas iš Wash- 
įngton, D. C. Visi aiškino Lie- 

Lr tavos reikalus, nurodinėjo, kad 
į Lietuva privalo likti laisva ir
* neprignlminga, tik lietuviai 
F turėtų dažniau ir plačiau lais-’

Vbs Lietuvos obalsius kelti, •
, * ..Žmoniu dėl didielio šalčio
t buvo susirinkę nedaugiausia, 
/ ..bet ir tįė-Lietuvos laisvės at-- 
į’. gavimui sudėjo arti $300 00.
į Prakalbas vedė p. M. Venis. 
[ Buvo išnešta tųip-gi režoliuci-
* i?s‘' ■ .
\ • Kur. J. Dobužinskas buvo ir- 

gi kalbf^ojų tarpe pažymėtas, 
j| bet kaip jis, taip ir kleb. knn. 

apsakė dri laiko. 
B itokoš~Mbeti. - 
Įt. -įmu Dobužinskas pasižn- 
K^Įėjo smagių prakalbų pnsaky-

U Moterų Sąjungos 13 kuopos 

Ji ' ■ ' \J
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. P-nas Kazys Junevičius, bu
vęs “Darbininko” linotypisr 
tas nuo Naujų Metų pradėjo 
birbti p. K. Šidlausko aptieko- 
M ■ .

SLRKA. vietinis kuopos su
sirinkimas bus nedėjiojej sau
sio 6, 1918 m. pobažnytinėje 
svetainėje 1* vai. jjo>pietų. Vi
st nariai ateikite ant šio; meti
nio- susirinkimo, nes bus labai 
svambus. ’

VajdyM

HARTFO^ CONN.

,• Rengiasi pire seimo.

LDS. 6 kuopa labai sujudus, 
neš žino, jog nutarta sekantis 
seimas mūsų organizacijos lai
kyti mūsų mieste. Yra išrink
ta komisija rengimui - progra- 
mo. Į tų komisijų ineina p. A.
J. 'Mašiotas, p-įė P. Geležiutė,
K. Tamošiunas ir P. Mikalaus
kas. - • '

Gruodžio 9 d. laikytame su
sirinkime išrinkta valdyba — 
pirm, pasiliko pi J. Lauckas, 
jo pagelb. A. Mazalasį prot. 
rašt. liko tas pat P. Mikalaus
kas, ižd. tas pats K. Tamošiū
nas. Iždo globėjai J. Šemeliu- 
nas ir P. Elijošius, fin. rašt. p- 
lė P. CĮeležiutė, maršalka J. 
Mončiunskis, Revizijos komi
sija A. Mašiotas, P. Labanaus
kas, koresp. A. Kučas. .

Darbai čia biskį sumažėjo. 
Gal dabar pb Naujų Metų pa
gerės.

Užstojo baisūs speigai, < *
Tnbiniškis.

r”

_____________________ ___ >?,- b

I Pifktte Rakandus LietuiiĮ labilų ri 
Kcmpanijos. fautovg^ ' ;

GAUSITE TEISINGA IR < 
’ PRIELĄNKUF

' 'jnukĮdvE į’

- PASAITUS.
Jeigu norite kad jūsų stuba 

būtą papuošta naujausios ma
dos rakandais^ tai nieko ne
laukdami nusipirkite ii ,

, LITRUAJIIAN ĖURiftTURE • 
aOMPANY, . .

*. J
S88' I^roaAjeav^ 

BOOTH.BOflTON,’mASB.
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į LIBTUVIAI PAVESKITB DABBU8 8AVIKM8. \ |

Į Geriausia Lietuvis siuvėjas. ' C
i Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig, naujausios £ 
i mados. Taisau, prosinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuni- z 
i .gams siuvą SIUTONŪS ir esu gerai įsipraktikavęs tame- dar- ■ 
i be, kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje. -Darbą atlieku £ 
Į; greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbų pasiimu ir pri- S 
Į statau'1 tiesiog į namus. K
Į A. K. MAZALAS, ■

94 JEFFERSON STR., . . HARTFORD, CONN; t
» Tel. Chart er 4235-4/ X

r

. WORCESTBR, MASS.• «
, Tautos Fondo koncertas ir 

prakalbos.A
30 d. gruodžio ’A. O. H. sve

tainėj buvo programas, susi
dedantis iš dainų, muzikos, 
deklemacijų ir prakalbų. L. 
Vyčių 26 kuopos maišytas cho
ras vadovaujant ir diriguojant 
A. Z. Visminui, įkomponuo
jant pianu p-lei O. Vasiliaus
kaitei sudainavo “Kad aš jo
jau.” P-lė Oreniutė—solo “Ko 
liūdit sveteliai.” maišytas 'cho
ras Vvčiu sudainavo — “Du •r t

broliukai”. Vyrų choras “Mo
tulė mano.” Solo A. Čegins
kas—Vai varge vargelį”; p-lė 
Ona Vasiliauskaitė skambino 
piaąų^-o'jos jaunas broliukas 
puikiai pasmuikavo. Po to vi
so kalbėjo garsus kalbėtojas 
K. Pakštas, T. Fondo sekreto
rius. Po jo prakalbos buvo 
aukų rinkimas. Bet gaila, kad 
šaltus oras, o žmonių širdys 
dar šaltesnės—vvorcestėriečiai 
$270.00 tesuaukavo Lietuvos 
respublikos reikalams ir ba
daujantiems broliams. Buvo 
pirmas apsireiškimas Worces- 
ter’yje kad sųbytino kitos ko
lonijos musy Ant galo pasakė 
dailių deklamacijų p-lė O. Či
činskai te “Lietuva tėvynė.”

Pasibaigus prakalboms ir 
deklemacijoms visi chorai ir 
•publika sudainavo Tautos 
Himnų. Žmonės užganėdinti 
programų.

r~

Draugijų nariams
M Jląrbiniųkiis’1 3 pykins f 

sayaįtų tifc ųž Į2.2&
.Vienų sykį į savaitę už įlM 

PASINAUDOKITE PROGA.
Mes padarėme didelę nuo

laidų draugijų nariams atiduo
dami laikraštį “Darbininkę” 
až $2.25 ir dar Įtrie tq> ąž tuor 
pačius pinigus garsinsime dr- 
jų valdybų adresus ir kitokius 
smulkesnius apgarsinimus' dy
kai. .

, Nariams už paieškojimus 
taipgi nieko nerokuojame.

.Nariai' draugijųmetiniame 
susirinkime pakelkite^ tų Mau
simų ir pasirūpinkite, kad- dr- 
ja nutartų paimti ųž organų 
laikraštį “DARBININKĄ.
* Klauskite *platesnių', iiiforį 

macijų iš. “Darbininko’ ’ * Ad
ministracijos adresuodami: 

“Darbininko” Ądm.
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

.r

*
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SIMON y.- PATOTIS
Attorocy-at-lau?

TJVIS ADVOKATAS 
' Pabaigtą Mokslą Pensilvanijos 

' ttniveriiiete. ‘ 
Ųttifaą varymu provą visuose 

tėisnįąois. 4 
m.jpąnų Title Bulidlng, „ 

.RroadA ChestnutSt ji 
BKLL PHONK J •' ’ j |

Offlso — Spruce 2290. d 
* Namų- Tlogft 4442 J.

■ * ■ - '1212 w. eiIie Ayn. !• 
PHILADELPHIA, PA. H 
ei'- ’ >

n

i

t
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TĖMYKITE!
Reikalinga vyrą ir mer

giną mokinties barberlo 
amato. Darbą gausi vi
sados. Klausk informaci* 
jąr * 4 ’

J.ŠMULKŠTIS,
Olobe Barbėr School

489 — Srd Av*iue, PittBburgh* Pa.
. \ ‘ c

.Tel.8o.Bo«t<>n27ę>
DR. JOHNMtcDONNELL, M.D.

Gilimtiiulhlitti itHttuvhtlui.
Ofiso Valandos: 

Ryt ds?iki 9 Vai. •.,
Popiety likis

. vakarais 6 iki 9 - j
. 536 Broadway, So, Boston. j

I Susivienijimas Liet. R.K.
. . — YRA TAI — • ' .

■ GYVIEMS 'DŽIAUGSMAS! SERGANTIEMS VILTIS! MIRŠTAN- 
TIESIS RAMYBĖ!

Tūkstančiai Lietuvią Katalikų priguli prie Stos organizacijos ir 
tūkstančiai kas metas prislraSo naują narių; bet dar yra daugelis, 
kurie apie šią organizaciją nėra girdėję, nes- jei žinotą, skubintąsi ir 
jie naudotis tą laime, kurią teikia Susiv. L. R. K. A. prie, jo prlgulin- 
tiems, —

štai ką šioji organizacija, veikia ir kokią naudą neša. Skleidžia 
^ąpšvieią — išlelzdama. Išdalindama gerus raštus saVą nariams ir 
sluntinėdama jiems organą "GARSA” dykai.

Platina dorybę — suteikdama gerus patarimus ir nurodymus dva
siškuose ir tikėjimo reikaluose. • ~ ~~

Aprūpina ligonius' — suteikia pašelpą sergantiems nariams, moka . 
po $3.50, $7.00, $10.50, $14.00 kas savaite, pagal laipsni, ant kiek j 
narys yra prisirašęs. .; .

Apdraudžia gyvybę — mirus nariui, Susivienijimas išmoka jo 
šeimynai arba artimiauslems giminėms $150.00, • $250.00, $500.00, V 

T $750.00, $1000.00 pomirtinės, pagal skyrlą, ant kiek sumos buvo ap- ą 
Ų sidraudęs. 0
S ‘ šelpia negalinčius narius ir našlaičius — skiria aukas vargingame z 
I) padėjime esantiems Susiviejinlmo nariams, našlaičiams (slratoms), A 
X kurių tėvai yra mirę ir gyvi būdami. prigulėjo | Susivienijimą. X
A Rūpinasi Tautos reikalais — remia pinigiškąl lietuvių kultūriškas A 
y įstaigas, kaipo: mokslo, apšvietos, dailės ir t p. Taipgi palaiko to- y 

kias įstaigas ir paremia veikėjus, dirbančius dėl Lietuvos labo. Apgina T 
I lietuvius ir lietuvių vardą nUo visokių užpuolimą Ir skleidžia kiltą dva- A

šią apie Lietuvius tarp svetimtaučių. . . Ų

Įstojimas j Susivienijimą Lietuvių R. K. Am. labai pigus. Mokės- ? 
tis už apsaugą ir pašelpą labai lengva, kiekvienas gali Išsimokėti be jo- 11 

— klos sunkenybės. Norėdami gauti informacijų apie išlygas prigulėjimo, s 
A kreipkitės | vietines kuopas, kurios randasi beveik visur, kur tik lietu- A 
X viai yra apsigyvenę, arba tiesiai į Centro raštinę šiuo adresu: g,
A . P. MULEVIČIUS, ■ A

& ' . S. L. R. K. A. Raštininkas, X
A 456 GRAND STREET, BROOKLYN,~ N. Y. A

Kų tik išėjo iŠ spaudos Joa 
nnos Tamašauskaitės (Ląkštu- 
tęs) eiles. Knygelė 64*.pusla- 
pių, ant gražios popieros. Kai
na tik 25c. (tik vienas kvotė- 

s) .Agentams nuleidžiama di
delis nuošimtis. Galima gauti 
pas autorę: 720 N. Main Str.,' 
Kewanee, UI.

NUSIPIRKMOSTIES'
TAI BUSI GRAŽUS ! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
Ištepk veidą mosčla ’ per kelis va
kartis, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji riiostiš -išima plėmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųst ir stampomls.

J. RIMKUS,
P. O. Box 36 Holbrook, MAss.

Geriausia vieta pirkimui pas 
K. K. ŽEMAITĮ.

.Aš užlaikau puikią krautuvę auksi
ntą ir paauksuotą daiktą, kaip tai: 
iaikrodžią, laikrodėlių, - žiedą vyrišką 
moterišką ir šllubinlą. Taip.gi daugy
bę kitą tavorą deimantinių žledą^fr tt. 
Kas pas mane perka, tai vsuomet bū
na pilnai užganėdintas. Savo tavorą 
ir darbą aš visuomet gvarantuoju. 
Taisau laikrodžius, didelius ir mažus 
laikrodėlius ir jėwelry.

* K. K. ŽEMAITIS,
877 N. Main Str. Montello, Mest.

BIRK RAKANDUS PAS
I - .

RICHMOND’S
SuUupįai pinigų.

Rakandai pirmos rūšies ir kai
nos labaĮ žemos. '

Frank B. Richmond, 
374-378 Broadway, So. Boeton

*

Centrai Spą.
Broadway, So. Boston, Mass
Kampas Dorchester Street 

Geriausia vieta, kur gab 
ma gauti įvairių rūšių SAL 
DAINIŲ, ŠALTAKOSĖS (ict 
-cream), SODA ir CIGARŲ 

Taipgi įvairių 
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas 
Tel. So. Boston 21032

-------------- 1 -- ----------------------------- -----------------------—. •*««•***«

L. D. KALENDORIUS

DYKAI.

Jęrgu nori gauti Lietuvių 
Darbininkų Kalendorių 1918 
m. dykai, tai nieko nelaukda
mas siųsk $3.00 už prenumera
tų “Darbininko” ir gausi tų 
didelę dovanų dykai.

Jeigu jau esate skaitytoju 
“Darbininko,” tai užrašyk ki
tam ir gausi tų dovanų dykai.

I
SOŪTH BOSTON, M^iSS. | 
TEISINGIAUSIA IR GE- | 
RIAUSLA LIETUVIŠKA | 

APTIEKA. t

< į Sutaisau receptus su di- o
< džiausią atida, nežiūrint, ar (i 

į; tie receptai Lietuvos ar Ame- O 
rikos daktarų. Tai vienati- () 

iė lieiuviSKa aplieja OItr Massachusetts valstijų,, 

Gyduolių galit gaut, kokio 
tik pasaulyj yra varto imuos < 
Galit reikalaut per laiškus, < 
iš prisiusiu per expr<-są ii

I K. ŠIDLAUSKAS į i

Aptiėkorius- ir ba'imnka ( 
Fel So. Boston 2HH4 ?r 2I0E 

® 226 Broadurav. r ši |
V. M.ček. ___ _____

. AR TURI SAVO DIDELI 
PAVEIKSLĄ?

Jei dar ne, tai kogreičiausia iateik 
ir nusitrauk pusę tuzino kablnėt ir 
gausi vieną dideli artistiškai padary
tą paveikslą visai dovanai Kalėdoms 
pas:

J. .7. DRIZA.
500 So. S-nd St., PMladelphia, Pa.

Bęll. >one, Dickineon 8095 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad 51., Philadelphia, Pa. 
Phvsician and Surgeon (liętuvisgvdv-

BS toias ir chirurgas pabaigei! Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas w 
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9-11 rito. 2-4 po piet 7-9 
vakaro. Nedeiiotns: 9-ft rito 1-4 popiet.

* * ***«•«*

** — I *
Paięškome Aleksandro Ne- 

muro, apie 40 metų amžiaus. 
Per paskutinius. 15 metų gyve
no Waterbury, Conn., nevedęs 

i P* buvo stambus biznierius.

k, »

| Prapuolė iš Waterbury pirmų 
dienų Kalėdų. Mes kurie pa- 
ieškome, turime* labai svarbų 
reikalų. Jisai pats ar kas ki
tas, malonėsite atsišaukti šiuo 
adresu: B. Vaitkevičia, K. Ra- 
zmantas, A. Radauskas, Pr. 

^Matusevičia ir B. Buškiis, 344 
Bank St., Waterbury, Conn.

-------  (

REIKALINGA VYRŲ.
i.

Reikalinga stiprių vyrų prie 
sunkuas darbo—56 valandos į 
Savaitę. Nuolatinis" darbas, 
(jeigu užganėdintas) gerus at
lyginimas ir netoli jūšųTnamų. 
Atsišauki te .prie:

MR. O’LEARY
Ameriean* Sugar Refining Co. 

49 Grabute St.,

So. Boston, Mass.

DIDELĘ GYVENIMO MO
KYKLA.

Vienas žymus rašytojas sa
ko, jog gyvenimas yra didelė 
mokykla — faktai yra moky
tojai, o patyrimas pamokos. 
Jei jūs turite pilvo trukdėsių, 
tai ieškok tikrai nusistovėju
sių faktų ir patyrimų jūsų bu
vusių bendrų—kentėtojų. P. 
John Josefik Lehigh, Iowa ra
šė mums gruodžio 12, 1917: 
“Kiekvienas, kurs kenčia pil
vo ir vidurių trukdėsius ar y- 
ra netekę apetito privalo imtį 
Ameriean EIixir of Bitter Wi- 
ne. Man skaudėdavo pilvas 
po kiekvieno valgio, bet vie
nas butelis Triner’s Ameriean 
Elixir of Bitter Wine prašali
no .mano trukdėsius. Dabar 
mano apetitas puikus, esu pil
noje sveikatoje ir vėl galiu dir
bti.” Priimk tų pamokų šir
din ir visuomet turėk namie 
Trinerio vaistų. Kaina $1,10. 
Aptiekose. Trinerio Linimen- 
tas yra pasitikėtipas vaistas 
nuo reumatizmo, neuralgijos, 
lumbago, išsisukimų, ištini- 
nimip išsinarinimų ir tt. Kaina 
35- ir 65c. Aptiekose. Krasa 
45 ir 75c. Joseph Triner Com- 
pany, išdirbėjai - chemikai. 
1333—43 So. Ashland Avė., 
Chicago, III,

5. "MOTERŲ DrRVA” — Tat mote
rims skiriamas mėnesinis laikraštis, 
be kurio ne! vienu negali apsieiti. Me
tams tllrtal $1.00. Adresas: "Moterų 
Dirva,” 242 W. Broadway, So. Boston. 

Mass.
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TAS SAVO BOTinĮ 
r pytus ■;

^PMIVALO ‘jDĄBABj 
PASIŲSTI Į BUSM 

JOS , VALSTYBINI 
A.P8AUGOŠBANK4.P 

Nes tiktai dabar 
bllo kalna žema.- t ■ ' * 

HlDŽlAmAS LIETUVIŲ AAtfKĄĄ 
1AA0S. f ALSTIJOJE .

JUOZO K0WALIAUSK0, , f 

iii SALĖM STŪ„ BOSTON, 1IAB&. w 
• *• *

• Tel. Riclimond 843. r .
PINIGUS ant apsaugojimo priimu ir: 

.moku 4 nuoš. ’’
PINIGUS ..Ilusljos perta Ir parduo

du pagal žemiausią dienos kursą.1 l 

PINIGUS pasiunčiu l, Rusijos 
tybinę Apsaugos Banką Ir siuntėjams'' 
pristatau to banko knygutes greitu, 
laiku. , ’

PINIGUS 1 Rusiją pasiunčiu pačiu 
ir; telegrafu. Siuntėjams pristatau pa*f 
rašu^’adresatą.

PINIGUS intelklu per 4 dienas „gy
venantiems Rusijoje, jei tiktai siuntė
jai to nori.

PINIGAI man inteikti gvarantuoja- 
mi mano kapitalu $50.006.00.
NOTARAS IR TAIKOS TEISĖJAS. 

Biankos, kurios išduodamos pasi- 
lluosavlmul nuo karelvijos Išpildomos 
už dyką.

JUOZAS KOWALIAUSKAS
Bankieriua

111 SALĖM STR., BOSTON, MASS.

TEL. BACK^BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiio adyno* <1 'do vi*okia» ligai
1-3P.M. 7-9 P.M. Priskiria Akintai.

419 Boylston St. Boston, Mass.
v

PIRMOJ KLESOS

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

naujų išra imu.' 
Visą darbą gvaraa tuo jame.

DR. W. T. REILLY
469 Br»adway,So. Bo8ts«,Mass.

PRIE DOBGHESTBR ST.
»

Valando* 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.-

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

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

509 hROAIV /5 Crr.C ST. SO K4-T0N.
Tel 502 S. B.

Net eilėmis 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 vai. vakare. I

I SERGANTI
Į VYRAI IR MOTERIS 
X EIKITE PAS MANE!
J Su bent kokia chroniška, nervą arba šiaip kokia ilga, . kuri reika- 

lauja specialisto pavarnavlmo.
& IEŠKOKITE PAGELIOS TEN, KUR GALĖSITE JA SURASTI. 

<%> Pradėsite tiesiai eiti Sveikatos keliu.
Ofiso

t
Y
Y f 
T t 
t 
? 
t

valan-*| 
i dos: Y

9 vai. ryte iki
4 vai. po pie 1 

. X 
Vakarais. X 

nuo 6 vai. ,ikiX
8 vai. &

10 vai. ryte &
-» i..........  • T.T-

Jums išegzamlnavlmas nieko Uekaštuos, jeigu Jus Ala gydy- . 
Geras Ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) par<xlys Jums tikrą

Y«£♦ 673 Was- 

t hington st. 
t
X arti Boyls-
tV ton st. ant

antrų lu-

♦♦♦ bų
f 
Y.«9 8itSS. vroiao « ... ........................................

fizišką stovi ir padčs Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas Išgel- 
Jkbčs Jus nuo kančią ir kitur negero gydymo.

n į Daug metą praktikavęs. Paskiausieji Ir geriausieji gydymai— 
medlkališkt ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 
kas geriausia sergantiems. . 1

♦♦♦ AR JUS KENČIATE.
Nuo silpną nervą, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor, 

malto širdies mušimo, silpną plakčlą, apsnūdimo, sunkaus Jauti- 
galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 

į sąnarią, ulcerlo, žaizdą, katare užkimimo gerklės, nuo skmis- 
*|*mą .viduriuose ąyba tiugaroj, gėdies skaudėjimo, apvilktą liežuvi, 
♦♦♦ konstlpacija, reumatizmo skausmu arba spaugą? šią Ir daug kitą 
♦žvilgą, nuo' kurią rautos! pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą Ir 
A^vlrtumą 'ant visados.

Aš gydžiau vyrus Ir moteris per daug metą. Vienas atsllanky-. 
Xmns pus ■ninne.užgnųMIjns Jua ir -mano gabumus persitikrinsite,<$► 
$ kad aš ’pusleklu tiek gerą pasekmių | trumpą laiką gytiy-eV 

Ymo. AŠ gydau tik tikrų priežastį ligos ir silpnumui pranyks, Atsl- A? 
įminkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui. ■
<♦ Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. Užvl! $ 
♦♦> klmas ilgos yra pavojinga. Nei viena liga ne. stovi ilgui ba veikimo, £

Dr J, H. KENEALY J
673 WASHIKGTOH 8T. -A

Antru durys n«o G»y«ty Theatre, ąprton, Mms. ¥ 
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Nedėliotu is
10 vai. ryte J}*

J iki 2 po pietų. X
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