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DIDIS VARPAS KARĖS 
REIKALAMS.

335

‘‘DARBININKO’’ KAINA:

. .Ą3.00 
' IMĄ , ,|1.W

...$4.00 
. Ų yjė metama... .$4.25 
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SVARBIOS NAUJIENOS 
LIETUVOS REIKALUOSE.

į' «<'*7

P Svetimtaučių spauda dabar 
Fte*.\jau užsimena *Upie lietuvių rei- 
s) , hąlus veik nemažiau, kaip apie 

lenltos, finus ir kitas tautas^ 
r apie kurias civilizuoto pašau- 
f lio laikraščiai rašinėjo. Štai 
/r .tik ką atėjo penki numeriai di- 
, ■>. džio Paryžiaus-laikraščio “Le 

Temps. ” "VisTiose šis tas užsi- 
J menama apie lietuvius bei Lie- 
, . tųv£*

. * Minėtas laikraštis gruodžio 
11'd. indė jo lietuvių Tautos 

. Tarybos protestą prieš Holan- 
do-skandinayišką komitetą už 
ignoravimą Lietuvos savo iš
leistame manifeste. Proteste 

. .primenama apie Vilniaus sei- 
‘ . mą, kur lietuvių atstovai vie-

■ nu balsu apreiškė karštą nepri- 
gulmybės troškimą. t

Gruodžio 12 d. skelbiama a- 
pie lietuvių konferenciją bu
vusią Berne, Švencarijoj. Kon- 
feerneijoj dalyvavo keletas na
rių Lietuvių Valstybinės Ta- 

' rybos, prezidentas Augščiau-

rūpinsis plėtoti lietuvių ryšius 
su kitomis tautomis—finų ir 
skandinavų ir ugdinti tarpe jų 
prieteliškumą. Latviai' pagal 
savo kilmę yra artimi lietu
viams, kaip estai savo keliu fi
nams ir turės naudą iš tokio su
siartinimo. Draugija šiuo kar
tu priėmė vardą “Švedų-Lie- 
tuvių Vienybė.’* draugiją 
įsteigė .. lietuviai/veikiantiejį 
dėl Lietuvos rigulmybės ir 
gyvenantięji/įSkandinavijoj; y- 

 

vac’DrrŠIiupas ir deputatas Y- 
čaš, Rusijos ministeris..

Stockholmo majoras, p. Lin- 
dhagen, tapo išrinktu prezi
dentu nąujos draugijos.

Dr. Soederberg, prez. Šelpi
mo lietuvių komiteto apreiškė, 
jog svarbiausias dr-jos tikslas 
bus užmegsti ekonomiškus ry
šius tarpe Lietuvos ir Skandi
navijos, o tas viskas bus pra
džia politiškam susiartinimui 
su jauna neprigulminga Lietu
va, suspausta tarp dviejų di
džių galingų valstybių, ”

Tame pat numeryje ilgoka 
žinutė indėta apie vokiečių 
persekiojimus Lietuvoje. Tie

Hartfortliečiąi iki tūk- 
gįantinės.’ \GsįbfKalę- 
dia^pąrapŲOnĄ? 
čioje pąptastai ei

» ■ •• • - ■

VARYSIS IKI TŪKSTAN-
' • TINĖS?'

Hartfordo, Ct, lietuviai ka- _ ,
talikai pasiryžo suteikti di- Bet, prakilnus ge^ 
džiulę auką Kalėdiniam Lais- kun. J. J, Ąmbotąk _r 
vės fondui. Kalėdų dienoj ba- res pradžios.-tą pax|pijonų do- 
žnyčipj sudėjo $724. Vakare vąną^ldrianųken jusiaiLie- 
vaikuči|j prie eglelės sudėjo tuvąi. - ..

Viso labo tą dieną . So. Manchester^>, Ct. J. J 
_____ _ 2 Ramanausko praMbose Tau 
manausko prakalbose sudėjd'tos Fondui sud^a|67.60. Au- 
$153.40. Išviso padaro $900. 'kotojų surašąs ’&ųjvėliau.

$17.60.
$741.60. Sausio 6 d; J. X Rsk

čios Tautinės Taryhovdelega- -pcrseHojimai^ip'baišūšrjog
tai iš Amerikos ir Rusijos. 
•Konfeemcijoj svarstyta klausi
mai rišantiesi su organizavimu 
nąujos Lietuvos Valstybės. Ki
ta konferencija buvo Stock- 
holme, kur delegatų buvo a- 
biejų lyčių iš vokiečių užimtos 
Lietuvos, buvo atstovaujamos 
Rusijos lietuvių partijos, buvo' 
delegato iš Amerikos, Švedijos 
ir Danijos. Šis susirinkimas 
išnešė' rezoliucijas reikalau
jančias visiškos Lietuvos ne- 
prigulmybės, pripažįstant tei
ses kitoms Lietuvos tautoms. 
Taip-gi patvirtinti nutarimai 
Rusijos lietuvių seimo laikyto 
nuo birželio 10 iki 16 d. 1917, 
kur buvo išreikšta neprigulmy- 

’ bes troškimas.

Gruodžio 13 d. rašoma, jog 
Kovnoer Zeitung, atsilievda- 
ma į vokiečių laikraščius apie 

' šanūkius Vokietijos ir Austri
jos Lėnkijos reikale, apreiškia, 
jog Naujoji lenkų valstybė jo- 

. kino, būdu negali prijungti prie 
' savęs Suvalkų ir Gardino -gu

bernijas. Tą pastabą perspau- 
zdino Koelnische Zeitung ir 
pridėjo nuo savęs, jog tai tei
singa pastaba.

Tos pačios dienos numery
je rašo apie Belgijoj ir 

’ Holandijoj atsibuvusias kolek- 
tas katalikiškose bažnyčiose 
nukentėjusių lietuvių naudai.

> Teipogi Anglijos ir Ispanijos 
karaliai autorizavę savo vieš
patystėse panašias kolektas

. organizuoti naudai užimtos 
Lietuvos.

■ Gruodžio 14 d. laikraštyje Le 
Temps randame tokią žinią, 

; kurią ištisai išverčiame:

* > Lietuvių ir Švedų susiar
tinimas..

Mūsų korespondentas iš Sto- 
ekholmo mums rašo:

Nors dar nėra pficialio tarp
tautinio santikiavimo, bet at-

> ‘gimstančioji Lietuvos Valsty-

pačioje Vokietijoje atsirado 
tokių, kurie ėmė protestuoti 
prieš žiaurumus. Augščiausia- 
me Reichstago komitete pro
testavo socijalistų,. katalikų ir 
radikalų deputatai.

Gruodižio 15 d. Le Temps at- 
spauzdino ilgą korespondenci
ją iš Petrogrado, kur kalbama 
apie Ukrainos, Lietuvos ir 
Kuršo susiartinimą. Sakoma, 
jog tų šalių susiartinimas yra 
svarbus apsireiškimas. Gi 
kaip Kieve, taip ir Vilniuje le- 
ninistai* neturi kredito ir atei
tyje neturės.

---- —O--------

MIRĖ VYSKUPAS.
Sausio 5 d. mirė Detroito ka

talikiškas vyskupas John S. 
Foley. Buvo 84 metų am
žiaus.

VIESULOS VIDURINĖSE 
VALSTIJOSE.

Visose Suv. V. vidurinėse 
valstijose tirštai sninga ir di
deli vėjai pusto sniegą. Viso
kia komunikacija labai su
trukdyta, Traukiniai labai vė
linusi.

Chicagoj toks šturmas buvo, 
kokis retai tepasitaiko. Stryt- 
kariai buvo sustoję bėginėti.

PINIGŲ CIRKULIACIJA.

Sausio 1 d. Suvienytose Val
stijose buvo pinigų cirkuliaci
joj $$5.120.424.000. Tai yra 
po $48.76 ant asmens. Pinigų 
cirkuliacija pereitais metais 
pasididino ant $680.000.000.

bažny- 
rldebonui. 
. klebonas 
lą paika-'

•V

Ramanausko prakalbose Tau-

True. translation filed wfth the post- 
master at Boston, Mass. on Jan. 7, 191S. 
as reąuired by the act of October 6,1917

PERTRAUKĖ TAIKOS
. . derybas. , u
Taikos derybos tarp Centra

lių Valstybių ir Rusijos bolše
vikų valdžios “tamkartui” ta
po vokiečių suspenduotos.

Ant kiek iš neaiškių žinių 
galima sužinoti, tai svarbiau
sia derybų kliūtim buvo rusų 
reikalavimas perkelti derybas 
Stockholman, vietoj Lietuviš
kos Brastos. Bolševikųjužsie-4 
nio reikalų ministeris L. Troc
kį, . nepatenkintas pasiūtiji- 
mais, vokiečių padarytais Lie
tuviškoj Brastoj ėmė reikalau
ti, kad taikos derybos būtų 
perkeltos iš vokiečių generalio 
štabo kvatierų į neutralę šalį. 
Gi vokiečiai savo keliu tvirtai 
laikėsi to, kad nesiderėti su 
rusais niekur, kaip tik Lietu
viškoj Brastoj.

MAŽAI MĖSOS TETURI.
Anglijos gyventojai turi su

mažinti mėsos valgymą per
pus. Negali jos užtektinai at
gabenti iš užjūrio.

&
} j

1 i *• »

-- ------ ,j- —----------  - * ---
į. Lė jau užmezginėja ryšius su 

, kitomis valstybėmis, ypač su 
f l’My'o Artimiausiais kaimynais, 
f Z^kąip va Skandinavų valstybė-

........ .

T.

Tam tikslui Stocldiolme 
po Sutverta draugija, kuri
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MAISTO KAINOS.
Washington. —- Bureau; of' 

Labor Statistics skelbia, jog 
dabar abelnai imant maistas 
brangesnis ant 48 nuoš., negu 
kad buvo lapkričio mėnesį 1913 
m. Tas pat biuras skelbiau jog 
abelnai imant lapkrityje 1917 
m. maistas^buvo ant 1 nuoš; pi
gesnis, negu spalio .m, 1917 m.
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MIESTIEČIAI SI
Washington., — 

ta nuomonė būk 
šieji vyrai silpnėsf 
čius. Bet Ameriką ■
Tą patoso JregišlraiitaiF“ Iš 
miestiečių registranfų išbroky- 
ta 28.47 nuoš., o sodiečių 27.96 
nuoš. Reiškia iš miestiečių 
tik biskį daugiau išbrokyta. 
Bet gen. Crowder padarė tįsią 
pastabą:
“Sodietis, pripratęs prie sun

kaus darbo yra pavrastai rau
meningesnis už savo brolį mie
stietį, bet sodietis neturi dau
giau kūniškos sveikatos, ko
kios reikia dėl kareivio.”

papras-

*1*

NELAIMĖ ANT GELEŽIN
KELIO.

« Kanadoj ties Dorval stotim 
susikūlė diu traukiniu. Viena
me buvo 250 kareivių, šeši 
kareiviai užmušti, o. 30 sužei
sti.

NEIMS VEDUSIŲJŲ.
Washington.—Provost Mar

eliai Crowder paskelbė, jog 
naujame rekrutavime vedusie
ji nebus imami. Tikisi, jog iš 
pirmos klesos bus pakankamai 
rekrutų. ',

PLATINKITE LIETUVIŲ 
DARBININKŲ KALENDO
RIŲ VISOSE KOLONIJOSE.

’ , * ■ * - — — —
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SURASKITE 5000 NAUJŲ 
SKAITYTOJŲ “DARBININ
KUI.”

Y
I Perstatymai.
£ y 4,

A. L. R. K. Moterų Są-gos 36-ta kuopa yra už- 
, kvietusi gabiausias Montello artistes lošimu daina- 

TYYYYYYYYYYYYYYYYY ❖

sime. danu 
vime, skambinime ir tt. }

SAUSIO-JANUARY 12 d. 1918 m.

ŠV. JURGIO POBAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE,

. ST. JAMES AVĖ., N0RW00D, MASS.
PRADŽIA: 7‘ vai. vakare.

- ĮŽANGA25c ir 15c., vaikams 5c.

Programas bus labai įvairus. Montellos Są- 
jungietėš kaip paprastai, taip ir dabar vyrų'roles 
atliks. Bus perstatyta du puikūs juokingi veika-’ 
lai: 1) “ Guminiai Batai, ” 2) “ Tai politika. ’ ’ • Tar
pu oseprogramo dainuos garsi solistė p-le Raipaitė,
piianistė p-1ėvAbračinskąite, Busįtaip-gi įvairių de-,. 
klemaėijų ir monologų. ’

Visus širdingai kviečiamą RENGĖJOS.
‘ •» t . ■ * ' • T
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JTrue translatlon filed >vith the post- 
master at Boston, "Mass, oii Jan. X 1018. 

: as r&iūlred by the Ket of■ October 0,1917

ANGLIJOS TAIKOS 
į- IŠLYGOS.

Londoh, sausio. 5.^Angli
jos preniieras David Lloyd Ge
orge šiandie^šakė prakalbą de
legatams amatninkiškų unijų 
ir. plačiau ir aiškiau, negu bile 
kada pirmiau išdėstė Anglijos 
kūrės tikslus.

Iš pradžios apreiškė, jog ne
veda užpuolimo karę prieš Vo
kietiją arba vokiečių tautą ir 
jog suskaldymas vokiečių tau
tos arba išdraskymas jų vals
tybės nėra tikslu dėl kurio tal
kininkai kariauja ir paskui iš
klojo pamatinius punktus, dėl 
tūrių talkininkai kariauja.

. Pirmas reikalavimas yra tai 
pilnas atstatymas Belgijos po
litiškos, teritorialės ir ekono
minės neprigulmybes ir toks 
-auginimas-,’kTlkš'Yėikalingas 
už nuteriojimą miestų ir kal
nių.

Turi persvarstyti klausimą 
Alzacijos ir Lotaringijos.

Išpildymas teisingų italų rei-

'£nfe translfttiCn. flled wltli the post- 
mnstei* at.Boston, Mass. on J(in. 7, 1918, 
as f eąuiredby'theact")!T1Dct6berB,'l917

* PRIPĄŽINO OLAN
DIJĄ.

Paryžius. — Laikraštis Le 
Temps paskelbė: “ Franeijos 
valdžia pripažino teise ir fak
tu Finlandijos Respublikos ne- 
prigulniybę.

• ** • "'
REMIA AIRIJOS NEPRI

GULMYBĘ.
Washington, — Montanos 

delegatė Rąnkin inešė kongre
sam rezoliuciją, kurioj prašo
ma, kad kongresas pripažintų 
Airijai neprigulmybes teisę.

Toji pat delegatė įnešė re
zoliuciją, kurioj prez. Wilson 
prašomas, .kad visiems samdy
tojams paliepių, mokėti mote
rims lygias algas su vyrais už 
tokį pait darbą.

dar ant menesio.
Worcestęr’io, Mass. mokyk

los tapo uždarytos, dar ant mė
nesio dėl stokos' anglių. Kai- 
kurįos dirbtuvės ir krautuvės 
turės užsidaryti, jei’nebus ga
lima anglių atgabenti. Dabar

kalavimų ir suvienijimas su I’-teantūT|g atsi|aro 9 vaI
TO 11*10 T11 r7AYnm IT1111* ITftlrt, /»TT ... *talija tų žemių, kur italai gy
vena ir itališkai kalba.

Sugrąžinimas teisių rumunų 
tautai ir išpildymas jų teisėtų 
reikalavimų.

Neprigulminga Lenkija, su
sidedanti iš tikrai lenkiškų gai
valų, kurie nori prisidėti.

Atstatymas Belgijos ir Čer- 
nogorijos. Vokiečiai turi pasi
traukti iš Franeijos, Italijos ir 
Rumunijos. • 1

s

Pripažinimas skirtingų tau
tiškų sąlygų Ariiienijoj, Meso
potamijoj, Syrijoj ir Palesti
noj.

Premjeras pasakė, jog ne
bandys liesti klausimo kaslink 
Rusijos žemių vokiečių užim- 
tų« Rusijos gyvenimas po re
voliucijos perėjo taip daug vi
sokių perversmių, jog reikia 
kalbėti susilaikant, nes nežinia 
kokiame ji bus padėjime, kuo
met įvyks taikos konferencija. 
Premjeras užsiminė apie fak
tus, kurie parodo, kad karė 
prasidėjo, kuomet Rusija nu
sprendė užsistoti už Serbijos 
neprigulmybę ir paskui užsi
minė, jog dabartiniai Rusijos 
valdovai veda taikos derybas 
atskirai premieraš pasakė:

“Aš nėbandau Čia pgžkti: aš 
tik apreiškia faktus, nurie pa
rodo, jog Anglija nebus atsa
komybėj už tą, kas bus nutar
ta be jos žinios, be jos pąsiro- 
davimo ir be jSs pagelbos.”

o užsidaro 5:30 vai. vak.
• *

w

STAMBI SUMA MOKSLO 
ĮSTAIGAI.

New Haven. — Ponia Eve- 
lyn Salsbury savo testamentu 
paskyrė $150.000 Vale univer
sitetui.

PRAŠO PERTRAUKTI 
TEISMĄ.

Suv. Valstijų valdžia papra
šė Augščiausiojo teismo su
spenduoti anti-trustines bylas 
iki kares pabaigas.

REVOLIUCIJOS JUDĖJI
MAS ISPANIJOJ.

Ispanijos valdžia išnaujo su
sekė revoliucijinį judėjimą. 
Premjeras apreiškė, jog visi 
dalykai yra valdžios rankose. 
Telegrafų ir telefonų sųsineši- 
nėjimai buvo pertraukti. Ka
reiviai buvo uždaryti kažer- 
mėse, kad nieko nędasižinotų.

T

SUSIRĖMIMAI SU 
MEKSIKONAIS.

Meksikos pambežyje Suv. 
Valstijų ariteliai buvo susišau- 
dę su Meksikonais.. Mėksiko* 
nai buvo įsibriovę į Suv. Val
stijų pusę. . Trys mėksikonai 
tapo užmušti, o keturi pagau
ti, .

% 1 .
1

1

A' a ?;
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Vokietijos valdžios reikala
vimu-Koelno milžiniškas var
pas tapo išimtas iš bokšto ir 
bris pavartotas . karės reika
lams. Tas „ varpas buvo nulie
tas iš armotų; paimtų Franci
joj '1870-71 . metūpse. Pirmu . 
kartu užgaudė kovo 21, 1877 
kaizerio Vilio I gimimo dienoj. 
Varpas svėrė 56.000 svarų. 
Reikėjo 27 vyrų, kad juo skam
binti. Paskutiniu kartu ant jo 
buvo skambinta Maria Dolo- 
rosa.

/

UŽ IR PRIEŠ KRASOS 
VIRŠININKĄ.

Austin, Texas. — Šio miesto 
darbininkų unijos pasiuntė 
prez. Wilsonui rezoliucijas,ku
riose jo prašė prašalinti krasos 
viršininką p. Burlesoną. Gi 
krasos darbininkai, skaičiuje 
62, parašė prez. Wilsonui re
zoliuciją, giriant p. Burleso- 
ną ir prašant jį ant vietos pa- 
iikti7--įPži-BurleSėnpyra- kilęs iŠ 
Austin, Tex.

CHICAGO, ILL.

(Bridgeportas)
LDS, 29-tos kp. susirinkimas.

LDS. .29-tos kuopos susirin
kimas įvyko sausio 10 d. ket
verge, 8 vai. vakare, šv. Jur
gio par. salėje ant 3-čių lubų. 
Visi nariai kaip vienas malo
nėkit pribūt į susirinkimą ir 
jeigu kurie neužsimokėję mė-. 
nesinių duoklių, malonėsit tą 
padaryt, idant nebūt sustabdy
tas organas “Darbininkas.”

Taip-gi atsiveskit draugus 
ir pažįstamus ir prirašykit į L. 
D. S.—Broliai ir seserys darbi
ninkai vienykimės! ’

Valdyba.

o

>4,

į

TURTUOLIS MIRĖ, KAIP 
BEDUOLIS.

Manchestef; N H.-—Iš Den
verio tapo atgabentas miręs 
John Knowles. Jis čia turėjo 
nuosavybės už pusę milijono, o 
ten mirė, kaip varguolis. Kuo
met jis čia gyveno, tai nors ė- 
mė geras randas nuo savo pui
kių namų, bet jis gyveno taip,, 
kaip paskutinis pavargėlis. 
Valgydavo tik vieną kartą 
dienoj ir tai valgė tą, ką pats 
paršinešdavo. Rėdydąvosi la
bai prastai. Eidavo gatvėmis 
labai smarkiai, taip jog visų 
domų į sąvė patraukdavo. Jis 
buvo išėjęs į miškus ir vieną 
vasarą gyveno taip, kaip lau
kinisAdonio rūbuose.

ROSELAND, ILL.

Sausio 10 d. 1918 m. bus L. 
D. S. 60-tos kuopos metinis su
sirinkimas Visų Šventų para
pijos Bažnytinėj svetainėj 7:30 
vai. vak.

Taip-gi bus renkama nauja 
valdyba, Be to yra tas svar^ 
biausia, kad atsilankys gerb. 
kun. F. Kemėšis. Jis paaiškins 
daug svarbių dalykų, o-dau
giausiai kalbės apie darbinin
kų reikalus. Malonėkite atei
ti visi. Tie, kurie esate jau 
prisirašę ir tie, kurie norite * 
prisirašyti.

Broliai darbininkai! gana 
mums jau vargti, laikas jau iŠ-, 
busti ir avsižiūrėti kaip ir ko
kiame padėjime mes darbinin
kai esame, laikas smarkiai 
pradėti darbuotis.

J. Roinanskas, vice-pirm.
k

v

. . J

REIKALINGAS VARGONI

NINKAS, pažįstąs savo amatą Jir 
netipgiąs darbupties ir vfoU(M& 
nes dirvoje. Plati dirva 
kų gabumų ir choro jšlavinmo pa
rodymu, Atsakantis atlyginimas. 
Kreiptis;. . .
_ REV. Ą. DAUGI#, 

22 Cftiapel Št., įforvood, MW.
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Einą ii So. Boston A utarninkals, ketvergaia ir subatomii. 
LeldžU Am. Lietuvių Rymo Katalikų Iv. Juoaapo 

DarbininkųSųjunga.
Prenumąiatos kąina: v,

< ’ - * . - ! T . ■. , »ir

Metams tris kartus savaitėje........ *,.,. * ^$3.00
Bostone ir apielinkėje metams r...............

Utabežyje metams. *. # •»♦ ■»-•> *$4.25

’ 4 Subąiiripttoir Bątes:

Yearly •)»***r*«**.»**»*«**i*-»**»»**4®»Q0
Boston and suburbs.......... .... . * ,$4.00

*6 months .,,». <-• »•? *■* • • • »$l*50
Foreign countnes yeąrly* ...,•••$4.25

“D ARB IN I N K A8”
(The Worker) x

The Lithuanian tri-weekly paper.
»■

Published every Tuesday, Thuradayr and Satuiday by St.. 
Jaseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
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“DARBININKAS”
242 W. Broadway, SouthBoston,Man.

užsiminė atsimesti nuo talki
ninkų, nemanė laužyti sutar
čių, Tuo tarpu bolševikų va
dai su savo taikos obalsįais į- 
sigaiėjo ir pagriebė valstybės 
vadovavimų.. Bolševikai ten 
dūks iki.liaudis pamatys, jog 
tas, kų jie žadėjo visai neišsi
pildo, o vien vargas kilo bai
sesnis, negu kad buvo Rusijoj 
laike totorių viešpatavimo.

- ■*»#*•

- DARBININKAS.

/■<

17.

DVASIŠKU A IR SVIE-
, TIŠKIAI.

Laikraštyje The Monitor of 
New Jersey kun. Dr. Cantwell 
taip rašo:

. “Mūsų dvasiškija dar neiš
moko panaudoti svietiškių ga
lės spėkos. Dvasiškuos va
dovavimas buvo perdidelis. Ji 
nesidalino darbu su svietiška 
apšviestūnija, kurios vis plau-. 
kė iš augštesniųjį} mūsų mo
kyklų. ’ Yra aišku, jog laikui 
bėgant, dvasiškijai bus reika
linga talka tų, kurie saVo ap-~ 
švietimu gali atsistoti pirmose 
eilėse ir vesti ir įkvėpti miniąs. 
Dvasiškąja privalo labiau su
siartinti su svietiška inteligen
tija, labiau jais pasitikėti, su
lieti savo pajėgas ir įtekmę a- 
belnam veikimui, dalintis va- 
dovavimo atsakomybe ir gar
be ir tokiu būdu išstatyti vis
ką, kas tik yra katalikiška ir 
galinga kovon, kuri be palio- £
vos vedama.”

Tas pat reikalinga lietuvių 
katalikų visuomenės gyveni
me.

s

.j

i --------------------

KALBĖTOJŲ BIURAS.
Koliumbo Vyčiai (Knights 

of Columbus) Brooklyne įstei
gė Kalbėtojų biurų. Tas biu- 

' ras yra tam, kad suteikti jau
niems gabesniems vyrukams 
lavintis prakalbas sakyti.

Panašūs biurai įsteigti New 
Yorke ir Chicagoj.

SEKITE SVARBIUS 
STRAIPSNIUS.

Pereitame “Darbininko” 
numeryje skaitytojai rado 
šviežienos. Tai buvo skyrius 
‘ ‘ Pramoni jos Darbininkai. ? ’ 
Smagu mums pranešti, jog pa
našių straipsnių bus čiela eile. 
Juos gamina darbininkų klau
simo ir reikalų žinovas. Vi
siems skaitytojams patariame 
atydžiai perskaitinėti, apsvars- 
tinėti su kitais pajudintus 
klausimus. Netrukus ir dau
giau pradėsime dėti naujų ra
šytojų raštų. “Darbininke” 
laiks nuo laiko vis rasite švie-^ 
žienos. Užtad visų Skaitytojų 
prašome prisidėti prie mūsų 
laikraščio išplatinimo.

• •

■»

v

NESISTATYKITĖ SAVE 
PAVOJUN.

Jauni vyrai, užsiregistravu
sieji birželio 5 d., privalo atsi
minti, jog dabar jiems reikia 
pripildyti “Questionaire.” Iš- 
pildykite valdžios reikalavimų 
ir nestatykite • savęs pavojun. 
Neišpildžiusieji valdžios reika
lavimų patys turės negerumų, 
o prie to pakenks ir lietuvių 
vardui.

0 .

KODĖL NESUSITVARKO llždo globėjai?

L. D. S. CENTRO VALDYBA.
Dvasiškas vadovas: —

Kun. F. Kemėšis, 
3230 Auburn Avė, 

Chicago, UI.
Pirmininkas:—

J. -E. Karosas, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Vice-pirmininkas: — •

M. Mažeika, 
1658 Wabansia Avė., 

Chicago, UI.
Raštininkas: —

F. Virak’s, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Finansų Raštininkas: —

A. F. Kneižis, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Užminkąs: —

P. Gudas, 
242 W. Broadvay, 

[ So.- Boston, Mass.

palies Jėzaus užgimimo' Š ven
tę, Toje šventoje dąvėniė 
bę Viešpačiui kaipo žmogui. 
Jo Dievystę buvome kaip IfcadP 
miršę. Friešingai-gi šiojStlvfen- 

• tįtią gąrbinaffie ,• Viešpatį Jez$ 
kaipo Įlįevų. šventė 
Karalių .ėsti vadinamą Katali
kų Bažnyčios žodžiuose “EpM y
plįąnia Domini!- tai• Kūdikėlį Jerij" atverkime
“A^sire^kimąš VieŠpątieA”? 
Dievas apsireiškė žmonėms. E- 
vąngelijose skaitome, jog;“Už- 
gimus Jezui Betleeeme Judos, 
dienose karaliaus Erodo, Atai 
išminčiai nuo rytų atėjo ,Jęęu- 
zolimon tardami: —- Kame 
ra užgimusia žydų karaltiųri' 
Nes regėjome , jo žvaigždę Ry- 
tuose;ir atėjome jį pagMbįn-‘<p- 
ti., * Įr įėję į namus rado vai- ' 
keli su ' Marija jo motiną ir 
parpuolę pagarbino jį: /įrAti
dengę savo turtus^ davė jam, 
dovanas: auksų, smilkylus ir 
mirTų.!1

Nork keMriė r* racijonalistai 
bandovąžgihtyti ąutentiŠkiįmų 
to Evangelijoje Trijų Karalių 
bei išminčių aprašymo, \ ale 
veltai* Faktas perdaug ^š- 
kus. Pirmi krikščionys gėlai 
ąpfeOai žinojo. Kiti Evangė- 
listai’ to atsitikimo nepamini 
dėlto, kad nematė reikąlo*j$y; 
Jonas ir šv. Morkus nemini/ 
nes juodu savo Evangelijas 
pradeda nuo vięšo-Jėzaus "gy
venimo darbų. Iš šv. Irenąąus 
raštų žinoma, jog šv.- ‘ Jonas 
tikrai žinojo išminčių apsilan
kymų. Šv. Lukas nerašė nieko 
apie Tris Karalius, nes neno
rėjo nieko, kas buvo gerai ži-’ 
noma, užrašyti. Jis paduo
da labiau smulkmeniškiau apie 
apreiškimo paslaptį, .Jėzaus 
Kūdikybę ir atsitikimus, ku
riuos apleido kiti Evangelistai. 
Todėl neradimas užrašytu to 
atsitikimo pas kitus Evange
listus nesumažina nei kiek 
vertės bei autentiškumo pas tų, 
kuriame randama.

■ Kas buvo do vieni tie 
Karaliai?

Sunku tikrai atsakyti. Tiek 
yra žinoma, jog jie buvo iš to
limų kraštų žmones. Nekurie 
mano, jog jie nebuvo suvis jo
kiais karaliais. Ir žodis “Ma
gi” reiškia ne kaarlius, ale ko
kių tai šventų luomų (pagal 
istoriko Heredoto išaiškini
mų). Kitose vietose Šventojo 
Rašto tas žodis reiškia burti
ninkus.. . Apie jų skaitlių ry
tų padavimas nesutinka su tri
mis. Ten buvo manoma, jog 
jų buvo dvylika. Ant paveik- 

liotų pirmų krikščionių 
aip u. Pa-
fttųjųfPetro ir Mer- 
iiiėfe-katakumbose. 

e randame tai ke- 
aštuonis. Vienok 
tradicija yra kad

Mi

K

ant sanoų

, Trys Karaliai atradę Vaike
li parpuolę pagarbino, Jį,ir 
atidengė savo, turtus. Pasauliu 
Šiandien yra praradę® ui*

.mybes' Vmkelį. O kaip jfcifro 
priyaletų įėškatiĮ ines
katalikai darbininkai eikime 
Trijų Karalių pėdomis j o at- 

savo širdie ’ bus tai didžiau? 
šios dovanos kokias' mes gali
me Jam suteikti. Jei stengsi
mės tų Kūdikėlį visada savo 
tarpe laikyti, - pranyks,baisios 
karės iš Šio pasaulio ir užžydgs 
meilė, vienybė, lygybe, brolyr 
b£ ’ .. • i' A ■

K.RXJ/
f-

RUSIJA.t
Kol kas^ Rusijoj nesimato 

užsimezgant tvarkos. Dingo 
Kerenskį, Miliukov, Rodzian- 
kp ir kiti rimtieji veikėjai. Ne- 
šigirdr nei apie karvedžius* 
Vis mažiau girdisi apie kazokų 
atamanų Kalėdinę,. Išrodo, 
jog vis didesnė netvarka įsi
viešpatauja. Tebdūkstą bolše
vikai. •

. Bolševikai gavo viršų Rusi
joj labiausia dėlto, kad jie šau
kė už taiką, stygavo minioms, 
jog uš trijų dienų po jų užvieŠ- 

' .patarimo įvyks taika, o paskui 
jiems viešpataujant seks kito
kios gėrybės.

Busija-gi neiŠpaaskytai bu- 
-----  Vo nuvargus. Juk tų ir Keren

skį prieš pat savo puolimų, pa
sakė, jog Rusija taip nusika- 

_ mavus, . jog negali tęsti karės, 
o visų naštų turi patinti talki- 
ninkri;. Bet Kerenskio valdžią 
ant tiek save ^erbė> jog nei ne

■ii

i-»>-

O. Meškauskaitė,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
P. -* GeležiutS,

41 Capitol Avė., 
‘ Hartford, Conn. 

V. Sereika,
21.James St, 

Norvvood, Mass.
Literatiika Komisija: 

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

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

t
“Darbininkas” yra tai vie

nintelis darbininkų laikraštis.

Dabai* geriausias laikas gau
ti 5000 naujų skąitytojų “Dar
bininkui.”

Kitos 
turis, 
plačiausia 
išminčiai buvo trys.

Jų vardai taip-gi nėra mums 
tikrai žinomi, Daugelį įvairių 
vardų randame paduotų. Bet 
abelnai visa Katalikų Bažny
čia sutinka, kad jų vardai bu
vo Gasparas, Melehioras ir 
Baltazaras. Syrijonai paduo
da sę^a^čius vardus: Larvan- 
dos, Hormisdas, Gušnasafas, 
etc. Armėnai paduoda jų var
dus: Kogbas, Badadelmas, etc. 
Tiek apie tų išminčių paėjimų 
ir vardus. Dabar kuomet jie 
atkeliavo į Betleemų?

Nękurie mano, jog išminčiai 
iš tolimų rytų ’ negalėjo per 
dvyliką dienų atkeliauti palen
gva keliaudami, kaip tuomet 
buvo daroma. Todėl jie rokuo- 
ja, jog daug vėliaus tie išmin
čiai atvyko į Judėjos žemę. 
Bet jei vėliaus, tai vėl atsiran
da naujų keblumų su vieta, ir 
laikų Getai žinome, jog jie 
atėjo į Jeruzolimų dar Erodui 
tebekaraliaujant. Jog Erodas 
liepe dviejų metų- vaikelius iš
mušti, nekurie Bažnyčios rašė- 
jai sako, jog trys išminčiai at
keliavo antruose metuose * po 
Jėzaus užgimimo. (Šv. Epi- 
fan). Vienok kaip nebūtų, 
Bažnyčia. mm-iabai senų laikų 

apvaikŠČioja Trijų Karalių 
šveįM..tuojau pa Kalėdų* ®

KOLEGIJOS FONDAS. • 
_ -Kun. S. -Raškauskas 
Chicago, UI. surankiojo ' 13;10 

Kun. Aug. 'Petraitis " ' 
pardavė paaukotų kny
gų už .... . . A.....22.00

Pirmiau buvo ..;..;1495,00. 
Dabar yra ........ $1530.10 
Kun. Aug. Petraitis prisiųs- 

damas Kolegijai 22 dol. rašo, 
kad pas jį yra'sukrauta dau
gybė įvairių knygų paaukuo
tu Kolegijos Fondui. Palieka 
tik išplatinti" tas knygas, o 

. Kolegija pelnys , keletą tūks
tančių‘dolerių. Sekančios kny
gos yra suauįuotos Kolegijos 
Fondui ir guli pas kun’. Aug. 
Petraiti- ’

Keletas'šimtų ekz. kun. Me
škausko: “Jėzus Kristus Šv. 
Sakramente.” z
. 300 ekz. kun. V. K:J‘Neti- 

kėjimo Priežastys.”
'200 ekz. kun. Urbonavičiaus: 

“Vaizdeliai.” ' ’ —
200 ekz. kun. Žilinsko: “Ka

talikų bažnyčia ir Demokra
tizmas.” 1 i

50 ekz., “Tiesos žodis soci- 
jalistams,*^.

Kun. Aug. Petraitis dar pri
duria, kad jis jau išpardavė 
kun. Meškausko: Jėzus Kris
tus Šv. Sakramente už 300 dol. 
su viršum.. Atmokėjus už 
spaudų ir už aptaisymų Kole
gijos Fondui liko 22 dol. Kun. 
Zimblys iš Philadelphia, Pa. 
daugiausiai pardavė knygų. 
Kun. Aug. Petraičio antrašas 
yra toks: Rev.-Aug. Petraitis, 
45 South Str., Athol, Mass.

Visi reikalaukite tų knygų 
pas kun. Petraitį ir pardavinė- 
kite; Visos tos knygos yra 
gabios plunksnos autorių ir 
gvildena apie būtinai žinoti
nus kiekvienam dalykus. Au
kotojams priguli didelis ačiū, 
o mums priguli didelis reikalas 
ir pareiga tas knygas išpar
duoti* Privalome pasidarbuo
ti visi: moksleiviai, vyčiai, ku
nigai ir kiti darbininkai.

Kun. Paškauskas, uolus Ko
legijos Fondo rėmėjas rašo,- 
kad Cliicagoje-retai kas ir te- 
užsimena apie Kolegijos Fon
dų. Gaila. Tokioj milžiniškoj 
lietuvių kolonijoj turėtų atsi
rasti daugiau Kolegijos prie- 
telių ir darbininkų. Tikiuosi, 
kad 1918 metuose aukos Kole
gijos Fondan plauks. , daug 
sparčiau ir didesnės, ’ nors ir 
ant 1917 metų negalima rugo- 
ti.

Aukas, priima 
Kun. J. Misius, 

EHsworth, Pa.

4 ,
i'ii.įtor.HĮĮ-!- ■„—

K tat. MOMISIJOS ltol.
Ae ,

’ VVVIMM N<x 10. ...
j - IŠU^^Amef. L. B, K. _ 
* iot Sįj. 10 knop^. Philą- 

delphia, Pš, pir p. J* Be- 
feltąitę ■_», »■, .,».,.5;0O
A 24 Iapkr. Am, L, R K 
Mot 3-ia kuo^ąs ęhi-

.cago^Įlla' * >»«.»■£.» įt. . ... »4-.5.O() 
24 ląpfe LDS. 34ą kuo-’ 

pa, NotWood, . Masą per 
PriĮCurų, .2.00 

. 16 lapkr. LDS, 1-ą kuo- , 
pą .So. Bestom Mafeą per * 
R Noreikų .,,.;.,5.00 

■ ’24 Iapkr. : šy< ^tepono . 
Draugija Cambridge,Mass, 
peri A. Daraškevičių ....5,00 

’ 3 gr. Mot Sujungus 14 
kubpa Sheboygan, Wis.
per,p.' O, Čižauskiutę . .. .3.00 

. 3-gr,. Mot, Šųjuugoš 7 ,v. 
kuopą YVaukegan, 10. per
P. M; Bujanauskienę . . . .5.00 
/ 31 gr; Liet. Vyčių 15 
kuopos nariai “lYilkes-Ba- 
rre perD. Šergelį . .6.00

, .Viso laba............ ...  .$36.55
Pirmiau pagarsint a $546.41

Išviso ., i,.. .,.,$582*96 
Ačiū nuoširdžiai visįęms au

kotojams. ' ’
K. S, S. Komisijos iždinin

kas, '
Kun. F. Kemėšis,

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimų į “ Darbininkų.

Už vienų sykį 50c. 
” du ” 75c. 
” tris ” $1.00

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

//DARBININKAS,”
242 W. Broadwąy, 

SO. BOSTON, MASS.
------o----- -

Paįeškau brolių Pranciškaus 
ir Jurgio Dagių, Kauno gUb., 
Ukmergės pav., Svėdasų par.,. 
Bajorų sodž. Pranciškus 1917 
m. balandžio mėn. buvo 20 
Mestnoj liogkoj artiL polk., o 
Jurgis Kaune prie ugnegesių. 
Vokiečiams užėmus Kaunu 
nieko apie juos nežinau. Kas 
žinote apie juos, meldžiu pra
nešti arba patįs atsišaukite.

A. Dagis,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

91
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Pramonijos darbininkai

5000 naujų 
skaitytojų 

“DARBININkUI"
Kiekvienas LDS. narys tu

rėtų surasti bent po 2 naujų 
narių .arba tiek skaitytojų.

Mes nuo šio laiko vesime 
skaitlinę kiek kuris nąryą pri
siuntė prenuiųeratų ir paskum 
paskelbsime “Darbininke.’’

Siųsdami prenumeratas pa- 
Utad-esate nariu L. 

> tuomi sumažinsite 
mums M&rbų.

Aš Alena Pinkauckienė, pa- 
-ieškau savo vyro, Jono Pin- 
kaucko (Lietuvoj vadindavosi 
Jonas Piktinas), kuris manę 
apleido .su trimis vaikučiais 
Riehmond, Va., septyni metai 
atgal (1910). Pagal amatų, 
kriaučius, spėjame, kad ma
žų krautuvę drapanų turįs, bei 
kriaučiauja kokioj krautuvėj. 
Pagal mano nurokavimų, gali 
rastis Virginijoj, kokiam nedi
deliam miestelyj. Sudėjimo to
kio: metų 56, penkių pėdų 
augŠčio, sveria apie 160 svarų; 
balto pailgo veido, turi mėly
nas akis,. plaukai tamsūs, tu
rėjo' mažus geltonus ūsus, gal 
dabar apsiskutęs. Ženklus tu
ri ant abiejų pusių veido: ma
žus apgamus, ir viena pusė au
sies turi mėlynų ženklų, nuo in- 
kirpinio. 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.

KĄ TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS 
ANTRA LAIDA KNYGELES 
REVOLIUCIJA AR RAMUS 

KULTŪROS DARBAS?
Kaip pats vardas parodo, knygutė-, 

j e gvildenama Šių dienų klauismat Jų 
parašė žinomasmoksllnlnkas Druskius. 
Knygutė parašyta pasikalbėjįmo formo
je Dariaus su Pudkium. Patartina 
kiekvienam įgyti ją. Knygelė 20 pusi., 
kaina tik 5c. Kas prisius už 10c„ kru
šos ženklelių tas aplatkys Slą knygutę 
ir “AnykSClų Šilelis” Imant nema
žiau kaip 100 egz., nuleldžlame dideli 
nuoSlmtl.
, . A. RAMOŠKA, f
M4 IV. Saratovo Str,, Baltimore, -Itd.

Laikraštis “Darbininkas” 
privalo^stis Jkiekrieno lietu
vio darb' ‘ ‘ o stuboje.i . * ■ ’

DARBININKŲ SAMDAS.
Paprastai darbininkai yrą’ 

beturčiai. Oia negalima many
ti, kad jie visai nieko neturi.* 
Darbininkas valdo savo nuo
savybėje valgomus daiktus ir 
Šiaip kasdieninės ruošos reik
menis; ■ jis gali turėti banke 
Įdek sutaupytų pinigų, gali.bū-' 
ti savininku sklypelio žemės 
su savąją pastoge, ir. vis dėl
to nuolat turi rūpinties, kad 
nestigtų darbadavių, kurie jį 
samdytus ir samdo išlygomis 
imtų vartoti jo darbininkiškas 
pajėgas. Net šiaip jau daugiau 
pasiturinčiam darbininkui sun
ku, beveik negalimu daiktu 
yrą savo vien turtu šia gady
ne patapti nepriguĮmingu vef- 
teiviu kad ir kokioje smulkio
je pramonės šakoje. Šioje link
mėje mėginimai kelių susidė
jusių krūvon šviesių ir apsuk
rių darbininkų (Newark, N. 
J.) neatnešė pageidaujamų re
zultatų. . To vietoje suėdiė 
jiems energijų ir įdėtus į Su
manymų pinigus. Įsigalėjusi t. 
v. didžioji pramonija. spaudžia 
smulkesnę ir ant vietos nustel
bia pačius mėginimus šioje sri
tyje. . '* '

Valdomojo turto nuošimčių 
darbininkui ir-gi neužtenka, 
kad jais gyventi. Tai-gi dar
bininko visas būvis priklauso 
vien nuo tų aplinkybių, ku
rioms esant samdas Įvyksta. 
Nepaisant visuotino progreso 
paasulyje ir drauge nuolatinio 
augimo darbininkų luomo, tei- 
sdavystė visuomenėje toli grą
žu dar nepažangėjo, kad sam
dų tiek aprūpinti, kiek jis sve
ria gyvenime darbininko ir 
darbdavio: Darbininkas visuo
menėje tebėra skriaudžiamu 
našlaičiu, o teisdavystė—jam 
svetima motina! Visos Čia nau
jybės ir iki šiol įvykusieji pa
gerinimai, tai tik trUpėliai vi
sokiuose kraštuose visokia do
žą dalinami raminti ir malšin
ti reikalaujančius sau priva
lomųjų ir su kitais vienodų vi
suomenėje išlygų ir teisių.

Kokių baisių visai šaliai ir 
liūdnų pasekmių neša krašto 
teisdavystės atsilikimas nuo 
darbininkų klausimo mums 
lietuviams ypač pamokinantį 
pavyzdį duoda nūnai ginkluo
tas ir kerštingas Rusijoje pra
moni jos darbininkų sukilimas 
prieš visuomenę ir paties kraš
to išnaikinimas, kurio dar mū
sų “civilizuotas” pasaulis nė
ra matęs. Rusijos darbininkų 
sukilimas tąi pagoniško Rymo 
sukilimas nustojusių kantry
bės vergų reikalaujančių sau 
“duonos-ir linksmybių” iš tų, 
kur tos duonos ir lėbos buvo 
persočiai ir perdaug, kuomet 
jiems badmiriauti reikėjo.

Kalbamos teisdavystės atsi
likimo priežastimi buvo rymio- 
nų įstatymdavybė paremta 
vergija. Šioje įstatymdavybė- 
je samdo principai tapo atauš
ti vergavimo principais. Tuja 
įstatymdavybė pas rymionis 
kiekvienas samdininkas kad 
ir liuosų žmonių visuomenėje 
prilygdavo vergui ar kokiam 
darbdavio nuosavam šiap jau 
daiktui.

Mūsų šalių‘teisdavystei ry- 
mionių valstybinieji įstatai 
virto apmatais, ant kurių tų 
šalių socijalis gyvenimas išau
dė v savo .principus pagavęs ir 
vergijos siūlų.

Neminint amžių bėgyje spo
radiškų kokių vietomis darbi
ninkų būvio gerinimų vos XIX 
amžius atnešė darbininkui 
stambias atmainas jo socijalia- 
me padėjime, suteikdamas 
jam šiek tiek liuosybės ir ly
gybės dovanų. Darbininkų 
luomui suliepsnojo moralio ir 
materijalio gerbūvio ugnelę. 
Iš pavergto samdininko jis 
darbdaviui virsta lygiu žmo
gumi, bent teįsdavyštėš aky
se. Andai darbininkų stu
miantis vergauti samdas virstą 
liuosa sutartimi lygaus su ly* 
giu, prisiėmusiųjų savo tarpe 
"tam tikras priedermes viens 
kitam attikti* Teisdavystė pra-

- r:r ■ ■ ir Tį « V-it it ,r - r -  ■

šalina prievartų iŠ samdo prin- 
cipų.. Samdo pamatu:padėta 3 
liuosa sutartis ir tam tikromis J 
teisėnjis-ausaagota tųįp, ; jog , ,., 
negali būti kųlbos apie darbir- •• 
ninlm priedermę dirbti, kuo-1 
met tarp darbdavio ir darbi
ninko nebuvo susitarimo,

- Gavęs teoretiškų lygybės ir 
liuosyMs teisę tarties šu.nu
žiūrėtu/ darbdaviu, darbinin
kas gyvenimo praktikoje vis- 
tiek liko kūė buvęs; be tolries S 
liuosybės samdė, kokių turi -?
pats darbdavis darbininkų . j
samdant. Atsiminus,, kad tik * j 
tuomet būtų tikra liuosybė ir Į 
lygybė, darbininkuisamdė, 
kuomet’ jis derybose-su darb- 'j 
daviu galėtų darbdavio pasiū- . \- 
lijimų nepriimti . savę nenu- ' < 
skriausdamas daugiau negu j
kad skriaudos pasidaro daib-" 

davįui, kuomet samdė jo pa- j
siūlijimų darbininkas neprii- ► 
ma,' reikia pasakyti, kad pa-, -y
prastai gyvenime tikros lino-'. f 
sybės samdė darbininkui nėra. . į
Neturėdamas užtektinai turto J
darbininkas minta savo per- į
samdomąja pajėga ir tai tik' j
tuomet, kuomet atranda darb
davį, kuris darbininkų priima ; j 
ir jo pajėgai dirbti- ir -gyventi 
duoda tam tinkamus įrankius 
ir aplinkybes. Jei tinkamos su- j 
tarties darbininko su darbda
viu neįvyksta, darbininkas 
žūna po išnaudojimo .našta ir. 
virsta elgeta, ieškančiu sau . ‘ 
paramos visokiose priėglaudo- ’ 
se ir draugijose, kentėdamas 
kalnus visokių pažeminimų. 
Padėjimas, darbininko daž
niausia yra panašus pade ji-, 
mui kokio tai nelaimingo žmo- 
gaųsy—kuris aplinkybių verčia-’ 
mas būtinai turi išparduoti sa
vo prekes bilė ■ kokia kainą,; 
Samdo išlygos darbininkui 
šiandiena man atrodo kokia tai 
nusigyvenusio ūkininko turtų 4 - 
licitacija (auction) , kuria kar- 
tais išparduodama daiktus ge
rai, o kartais atiduodama vi-' 
sai už dykų.

Visai kitaip su darbdaviu; 
Jei darbininkas nepriėmė jo 
sąmdo pasiūlijimų ir darbda
vis paliko be; darbininko, tai .. 
dar tuomet darbdaviui lieką? 
turtai savę maitinti, arba jis 
patė pas savę gali patapti dar
bininku ar kitur eiti dirbti. 
Darbdavio būvio aplinkybės, 
jo santikiai, kreditas visuome-.. 
neje ir tt. kur-kas yra tikres
nės ir lengvesnės negu pas dar
bininkų be turto, be darbo, be 
pozicijos visuomenėje.

J. D.
(Bus daugiau)
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PRANEŠIMAS.
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 

N. A. Apskričio kuopoms.
Šiuomi pranešu, kad*LDS. 

N. A. Apskričio susivažiavi
mas bus 27 d. sausio 1918 m.. 
Lietuvių šv. Kaz. Parapijos 
svetainėje, 20 Waverly Št9 
Worcester, Mass. •

Visos kuopos prigulinčios į 
viršminėtų Apskritį malonėki
te atkreipti domų į viršminėtų 
pranešimų: Išrinkti .atstovus, • 
kurie galėtų suvažiavę rinitai 
ir nuosekliai pagvildenti mūsų 
brangios organizacijos reika- , 
lūs ir išplatinti veikimų Šiame 
apskrityje. Visi įnešimai, ku
riuos atsiveš atstovai nuo. savo 
vietinių kuopų turi būti paliu
dyti kuopų viršaičių. Atsto
vai kviečiami pribūti kuoank- a 
ščiau nors apie antrų valandų, 
nes turėdami . daugiaus. laiko, 
galėsime daugiaus nuveikti,. 
Kuojos negalinčios prisiųsti' v 
atstovų, savo įnešimus meldžiu. 
prisiųsti šiuo antrašu: A, Oi- 
ginskas, 35* Lafąyette St, 
Worcester, Mass.

„• z,-.,j

S. “GARSAS” ~ 
vsvjc ‘uo^eoa vs ‘/toMpvoJa ‘AL 

tams $2,00, pusei metų 
"Garsa«,“ 456 Graną St, BroOklyn» į
Y, . . ’

(f. "vms" ■— pulkusjaunimo 
rastis. Metama $1.50; Adresai:

t
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Būk nuolatiniu platintoju 
to“Dubininko.” !•**-
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DARBININKAS

*

smulkesniems' žemvaldžiams ir ; 
tieniSy kurie pirks žemes. V£e~ 
nu godžių risiems tiems, kūrie - 
jau ir taip bent kiek geriaus 
gyvena. ' . •

/Darbininkams proletarams 
nieko neturintiems tas/ bankas ' 
'tiesioginiu būdu naudos neneš, 
nes kas nieko neturės, tas iš to 
bankepaskolos diegaus. / 

Dabar kįla klausimas ar mės 
darbininkai proletarai privalo
me tą banką remti’ at ne?

Remianties socijalistų tak- ’ 
tika, tai prieš kiekvieną priva
tinį piniguočių privalėtume ko
voti, o jau apie rėmimą tai nė
ra ko nei kalbėti.

Bet remiantis krikščionių de- * 
mokratų taktika privalome, 
remti, Kodel-gi tiedvi darbi
ninkiškojo judėjimo srovės ta-’, 
me dalyke taip yra skirtin
gomis,

Dalykas yra Štai kame: . ,
\ • Socijalizmas yra paremtas : 
ant darbininkų klesos saunfei- . 
liško -egojizmo ir jisai daro 
taip, kaip mano, kad socija-, 
listams bus gerai, o apie kitus 
visuomenės , narius nesirūpina, 
nes visus juos skaito savo prie
šais ir išnaudotojais.

Krikščionys demokratai ko-' 
voja už darbininkų būvio pa/ 
gerinimą, bet kovoja rimtai it' 
apgalvodami, kad vienos žmo- >: 
nijos dalies gerbūvį nebūdavo- * 
ti ant Intos dalies skriaudos, 
vienu žodžiu sakant, rūpinasi, 
kad būtų visiems gerai. v

____________________________ I Tai tame ir yra visas skirtin- 
mo klausimų, nuo kurio tin- ^gurnas. Dabar kas-link Lietu- 
kamo išrišimo daug kas bū- , yos Žemės . Banko.

Lietuvos Žemės Bankor reikalai 
ĮŽ‘darbininkiško atžvilgio.

Kiekvienoje Šalyje kapita
las yra pageidaujamu dalyku.

Kapitalas yrifc vienas iš tų 
dalykų, be kurių šiuose-lati 
kuose civilizuotas pasaulis ap- 
seitinegaJn ,« \

' ~ Juo kuri tauta daugiau civi
lizacijoje pakilusi, tuo jinai 
yra ir turtingesne; joje plėto
jasi mokslas, apšvieta, pramo
nė, prekyba* įvairi įšdirbystė, 
daile—o su žmonių iŠgudrėji- 
mu auga taip-pat ir Šalies tur
tai, žmonių ir šalies kapitalai, 
taip, kad net iš dalios sulig ša
lies turtingumo tai yra pagal 
šalies kapitalo apvertinama ir 
sprendžiama apie tos šalies 
kultūriškumą.

Visos šalys, kurios turi Šio
kią ar tokią -savystovybę, turi 
ir kapitalus. r~~

Lietuva neturi -nei savisto
vybės nei kapitalų. .

Jeigu mes gausime savisto
vybę, tai pirmių-pirimausiu 
dalyku bus suradimas būdų su
daryti Šalies pinigyną, šalies 
iždą, Lietuvos valdišką ban
ką.

Tą padaryti yra daug įvai
rių būdų; apie tų būdų, geru
mus ir blogumus lai sau ginči
jasi specijalistai, tų dalykų .ži
novai ir tegul tuos dalykus tin
kamai nustato ir išriša, bet 
mes darbo žmonės taip-pat tuo
mi klausimu privalome intere- 
Suoties, indomauti, nes tai yra ’ 
vienas'iš svarbiausiųjų gyveni-!

’ ’ • ♦ • . i 1 ’r-_4 • . «
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UHI0AGOB L. D. G*-ČfoB.
„ APSKRITYS.
Visose'GhicagOs Retuvių ko

lonijose lįetuvįm darbininkai 
bruzda, kruta, veikia dėl savo 
tėvynės ir žmonijos labo. Ta- 
me darbe ne ., paskutinę vietą 
užima LlĮS. kuopos. Jieins dar 
iabiaus rūpi ateitis, nes* juk 
liaudis darbininkai, vis * dau- 
giaus' ir dauginus ima .rėdą 
tautų ir; pasaulio į savo ran
kas’, . . ’

Apielinkes LDS. kuopos jun
gės į apskriti- Susijungus į 
apskriti, sutraukė visus kuopų 
veikėjus ir bendrai pasitarus 
geriaus tvarkė save kuopų 
reikalus. Jau kuopos turi sau 
vadą, tai apskritys, kuris joms 
geriaus nušviečia., kelią, ku- 
riuomi jos turi keliauti/atsiek
ti savo tikslą. Tarpe kuopų į- 
vykn didesnis vienodumas ir 
smarkesnis veikimas, susidarė 
tarpe jų didesnė bendrija.

Šitas LDS. apskritys laiko 
savo susirinkimus kas mėnuo 
toje svetainėje, kurion kokia 
kuopa užkviečia. Pastariau- 
sį savo susirinkimą laikė gruo
džio-30 d. 1917 m. šv. Jurgio 
parapijos svetainėje. Kad tai 
buvo priešmetinis- susirinki
mas, tai atstovų nemenkai, ar
ba daugiau negu paprastai at
silankė. Prie to reilša pridėti, 
kad gerb. kųn. F. Kemėšis bu
vo tarpe kitų, kuris didesnę 
dalį gyvumo pridavė.

Visųpirma buvo svarstyta 
dar nepabaigti reikalai. Pa
sirodė, kad dar kuopos neatsi- 

• lygino iškaščių, kurie pasida
rė bevažinėjant p. K. SČesnu- 
levičiui su prakalbomis po šią' 
apielinkę. Jam maršrutą tvar
kė apskritys, užtai apskritys 
turėjo pakelti iškaščius. Pa
sitikima, kad kuopos atsily
gins.

Tarėsi nemenkai apie litera
tiškus būrelius, ar kitaip juos 
pavadinus, kurie susidarytų 
kuopose ir susirinkę, disku-: 
suotų turinį savo organo, pa
sirinkdami sau kiekvienas, po 
dalį: vienas politišką, ki
tas korespondencijas, tre
čias dar kitą, ir tt. Pasi
rodė, kad North Side kolonijo
je net du susirinkimu tokių 
būrelių įvyko. Ką kitos kolo
nijos darys, tai parodys atei
tis.

Iškilo klausimas kaslink 
protestavimo prieš lenkų no
rus ir veikimą užgrobti Lietu
vą ir laikyti po savo “broliš
ka” globai Gerb. kun. F. Ke
mėšis paaiškino, kad protes
tas, kurį LDS. apskritys pa
gamino yra tinkamas ir kad 
D-ras J. Bielskis Washingtone, 
D. C. prie pirmos progos jį su
naudos. Plačiau apkalbėta p. 
Simondjs’o straipsnis tilpęs an
gliškuose laikraščiuose, nuro
dant, kad nei Lietuva nei: 
Lenkija “negalinčios” be vie
nybės bujoti ir vystyties. Iš
reikšta pasitikėjimas, kad lie
tuvių įstaigos, biurai, perdirbs 
tą opiniją, kurią sudarė p. Si- 
monds.

Pasirodė, kad prie rengimo 
naudingų paskaitų dar nieko 
nenuveikta, bet ateitis sukelia 
aųgštas viltis.

Su apgailestavimu atstovai 
priėmė tą žinią, kad štai to
kios kolonijos, kaip West Sid’e 
ir ant Town of Lake neparo
do savo veikimo, nei atstovų 
į apskritį neatsiunčia. Neapsi- 
leiskite . kitiem. Parodykite 
kad suprantate tautos ir savo 
reikalus ir su energišku veiki-

4

mu duokite kitiems* pavyzdį, 
visi kiti laukia, v

, Priėjo rinkimas valdybos dėl 
sekančių jnetų, Pirmininku ta
poišrinktas M. Mažeika, vice- 
pirm. —-- Stulginskas, rašt, —• 
M.'L. Gurinskaitė/.ižd. $t. 
Šimulis, kasos globėjai St. 
Daunoras/ J. Kastenas ir Ra
manauskas, dv. vad. kun. 
Kudirka, koresp. —• Pr. Zdan
iais ir & Daunoras; ■ - >

/ ' * *** *
Gerb. kun. F. Kemėšis pa

geidavo, kad‘ ‘Darbininko ’ 'nu
meris nurodantis amatų mo
kyklas Chicagoje . būtų plačiai 
paskleistas po Chicagą.

Organizatorių, kurie rūpin
sis organizavimu ir "palaikymu 
kuopų išrinkti sekanti: Kun. 
F. Kemėšis, M. Mažeika, St. 
Daunoras, Pr. Zdankus ir J. 
Kaątėnas. ’

Sekantį susirinkimą apskri
tys laikys toje pat svetainėje,

Tolesniai kun. F. Kemėšis 
kalbėjo kaslink išgavimo Lie
tuvai laisvės. . Tas buvo pri- 
rengimu prie'apkalbėjimo atei
tyje kaip verčiau Lietuvai bū
tų, ar valdiška ar privatiška 
nuosavybė visokių jos turtų.

Skatinta buvo, kad kuopos 
daugiaus rūpintus pasinaudoti 
Lietuvon Grįžimo Biuru, kad 
pritrauktų visuomenę naudotis 
jūpmi.

Su tokia nauda šis apskritys 
praleido virš porą valandų. 
Taip-pat apgailestauta buvo, 
kad visai , mažai moterų tesi
lanko į apskričio susirinki
mus. Bene jom nerūpi jų ir 
tautos ateitis? Aš netikiu, ale 
kodėl Beatsilanko ant šių su
sirinkimų, . tai negaliu išriš
ti.

. Daugiaus ir daugiaus pana
šaus veikimo ir mes pasieksi
me augštumus tų mūsų troški
mų nuo amžių ir netik prilyg- 
simę bet dar pralenksime kitas 
tautas kultūroje, apšvietoje. 
Pas mus yra medžiaga, pas 
mus yra dvasia, ale tik ap
snūdę.

80. mCHISTBB, conn.
Gruodžio 29 d. buvo sureng

tos prakalboj Liet. Darb. Są- 
gos 54 kuopos. Kalbėjo p. K. 
SČęmmleviČ|ūst' Birmu atveju 
kalbėjo apie LDS. reikalus ir 
nuodugniai , išaiškino apie nau
dingumą ir reikalingumą LDS. 
ir kvietė visus koskaitlįngiau- 
sia rašyties prie šios organiza
cijos.
. Paskiaųs kalbėjo apie politi

ką. Jisai aiškiai nurodė da-i 
kartinį Lietuvos padėjimą it 
apie josios vargus ir paaiškino,. 
kad būtinai, yra reikalinga 
Lietuvai peprigulmybė po šiai 
karei.

‘Bet sako yra ir tokių brolių 
lietuvių, kurie nenori nepri- 
gulmybės Lietuvai ir nenori 
šelpti savo brolių lietuvių.nu
kentėjusių nuo karės, bet šel
pia kokius ten Tročkius.-Bra- 
kalboms užsibaigus , buvo pa
aiškinta, kad kurie nori duoti 
klausimus, tai tegul parašo 
ant popierio ir paduoda, Tuo
jaus atsirado vienas .gramat- 
nas cicilikas brūkšt ,ir paraše 
klausimą. Tik bėda, kad jisai 
negalėjo išreikšti savo minčių 
ant popierio.

Klausimas skamba sekan
čiai: •; • =
'“Kalbėtojas pasako kdd pini
gai surinkti Lietuvos dienoj 
cieilįka šelpe Trocki. Meldžiu 
pridėti.”

Kalbėtojui perskaičius tą 
“klausimą” ir paklausus "ko 
jis nori kad pridėčiau, tai tuo
jaus. cicilikai pradėjo rėkti,kad 
ne taip ten buvo parašyta kaip 
perskaitė, bet kada nunešė ir 
parodė jojo draugui, tai ir tas 
pripažino, kad1 ton parašyta 
pridėti, taipgi mūsų cicilikai , 
nelaukdami atsakymo iškiūti
no namon kaip muiĮą-suvalgę.

Į Sąjungą prisirašė 3 nauji 
nariai.

Ten Buvęs.

WAUKEGAN, ILL. e
A. f A.

Onos Kubaitienės, kuri atsi
skyrė su šiuo pasauliu 8 d. 
gruodžio 1917 m. po trumpos 
ligos, laidotuvės buvo 10 d. 
gruodžio. Kleb. kun, Zaikaus- : 
kas, kuriam patarnavo kunigai 
airių, lenkų ir austrų, palaido
jo Šv. Marijos kapinėse. Pa
liko vyrą su keturiais vaikais 
dideliame nuliūdime. Suvyru 
susižiedavo 1902’m. 2 d. liepos. 
Velionė kilus iš Lietuvos, Kau
no gub., Raseinių pav., Žigai
čių parapijos ir kaimo. Po tė
vais Sandoraitė. Dėl platesnių 
žinių, kreipkitės adresu: M. 
Wm. Kubaitis, Bos 64, Wau- 
kegan, UI.

CHICAGĮO, ILL.

Chic. In Vyčių Apskričio •

-*-Ėi, gyčiai gyvęūam taktai 
/iri.. Šiuo galingu himnu pra- 

». dėjo savo piifkų koncertą L; 
Vyčių choras 30 & gruodžio šv. 
Jurgio salėje. Dati pradžia, 
Vyčių himnas, jau liudijo, kad 
visos giesmės, dainos bus ėu- 

. dainuotos galingai, gražiai. Ir
J 

“Mažas mūsų brolužėlis;” 
. klausytojų mintis perkėlė į už-;

< jurį, į tėvvškės samanuotą ba
kūžę... Kita dainužė, pilna 

^lietuviškumo, “Kadi dievuliai 
duotų,” laikė toliau užžavėtą 

/jau publiką. Nei iŠ šio nei iš 
- to išeina ant scenos styginis 

kvartetas, kuris išpildė Tschai- 
kovskio “Audante* Cautabi- 
le. ” . Čia jau klausytojai nėbė- 
išsilaikė. Jei pradžioje galū- 

. Jjinai nebuvo sužavėti, tai da- 
bar visiškai sužavėjo, švelnūs, 

' liūdni stygų garsai, it balza- 
. mu, tepė nuvargusią sielą 

žmogaus. Tris syk priversta 
juos atkartoti. “Aras” (kvar-

■ tetas), išpildytas pp. O. Poėie- 
■. nes, A. Pestininkaitės, J. Ku
dirkos ir A. Šlapelio ir-gi pui- 

\ ' kiai išėjo. Liūdnas, bet gra
žias koncerto dalis pertraukė 
gyva, linksma dainelė (Šokis.) 
“Oi tu seni senutėli”ir “Piau- 
ti linksma.” Pirmą koncerto 

: dalį kun. N. Pakalnis užbaigė
. savo gražia kalba. ■

Paskutinė programo dalis 
buvo puikiausia. Milžiniškas ‘ 
choras išpildė didžiausį, pra-.

• kilniausi Sasnauskio veikalą 
“Broliai.” Na, čia tai jau 
reikia pasakyti, kad chicagie- 
čiai lietuviai pirmu sykiu gir- . 
dėjo taip, šauniai sudainuotą ; 
veikalą kuris begalo sunkus. 
Klausytojai buvo užipnotizuo- 
ti. Šiurpuliai tik vaikštinė- 

. jo po kūną. Po koncertui, tik 
ir girdėjosi ^žmonių kalbos: 
“kažin kodėl tą dainą girdint, 
darėsi tai šalta tai karšta?” 
Žodžiu, visas koncertas pui
kus.

Vienas daiktas malonu pa
stebėti, kad šis koncertas bu
vo grynai lietuviškas. Už tai 
ir pasisekimą didelį turėjo/ 
Ligšiol lietuvių chorai grieb
davosi už dainų visai jiems 
svetimų dvasioje. Kaip daini
ninkams, taip ir klausytojams 
viskas būdavo 'svetima, nesu
prantama. Taip ir išeidavo 
koncertai negyvais, be dva
sios. Išėjęs iš salės, nežinoda
vai ar pas savus buvai, ar sve- 
timtautiškame “show.” Užtai 
garbė p. A. Pociui ir visam ap
skričio chorui, kad pradėjo 
kelti Savo tautos meną, dailę, 
muziką; kad pradėjo ieškoti 
raktų, su kuriais atrakins ne
išsemiamą skrynią lietuviškų 
begalo gražių, švelnių melio- 
dijų. Nebereikės spiginti klau
sytojų ausis svetima meliodi- 
ja, nes turime savo.originalę. 
Tik reikia ją kelt! Tad valio, 
Vyčiai, kad jaU jūs tą suprato
te ir pasiryžote tą didelę spra- 
gą užkimšti!

A .

Dainuoki jaunime, dainuoki 
[gaubiau/

Dainuoki tik šąvo dainužę!

Atnaujinki dvasią senovės, nes 
[jau

Ataušo ji mūsų širdužėj...

Būtų begalo pageidaujamą, 
kad minėtas choras kantatą 
“Broliai,” bent kelis sykius 
Chicagoje atkartotų. Juk ne 
visi girdėjo. Ant galo netik 
negirdėjo, bet ir -girdėjušieji 
norėtume antrą syk išgirsti.

‘ Nes tokios dainos ir taip gra
žiai dainuojamos, galėtumei 
klausyt kad ir kuotankiausiai. 
Tad Vočiai, nepasigailėkite 
duoti žmonėms dvasios peno! 

. Ir užuojautos tada daugiau 
nuo visuomenes susilauksite, 

laukiame , antro

V

f

Nekantriai 
—t--r—^koncerto.

1 '

BALTIMORE, MD.
Vyčių 19 kuopa gruodžio 30 

d. 1917 m. laikė savo metinį 
susirinkimą. Buvo nemažas 
skaitius narių. Visi gyvai svar
stė L. Vyčių reikaus. Išrink
ta nauja valdybė 1918 metams 
arba, geriaus pasakius palikta 
senoji. Dvas. vad. — kun. K. 
Bašinskas, pirm. — J. Bučnis, 
vice-pirm. — J Kairis, rašt. — 
M. Sakeyičiutė, ižd. —. K. I. 
Zvinklis, fim rašt. — A Sake- 
vičius, maršalka— J. Lazaus
kas, koresp. — kun. K. Lašin- 
skas ir K. Zvinklis. Raštinin
kas susirašinėti su centru iš
rinktu St. Benešiūnas. išrink
ta Hous’e direktoriai; St. Be- 
nešiunas, J. Lazauckas, A. Sa- 
kevičius, J. Sakevičius, J. Ka- 
siliauskas, J. Stalioniutė, O. 
Grajauskiutė, V. Ambraziutė, 
M. Marmiutė.

Valdyba prisižadėjo daugiau 
darbuoties dėl tautos ir tėvy
nes Lietuvos labo. Taip-gi 
Uutare visi imti Lietuvos Vy
čių organą “Vytį,” už mėnesi
nes duokles ir LDS. organą 
“Darbininką” tris sykius į sa
vaitę.

Svarbiausias L. Vyčių nuta
rimas statyti, puikų veikalą 
“Keistutis,” penkių veiksmų 
tragediją. Nutarta perstatyti

n? tun- 
pie puįkius kambarius, kUr yra 
galimi susirinkti ir' pažaisti

Taip-gi yra puikus knygy- 
nėlis, kur galima pasiskaityti 
knygų iž po plunksnos mūsų 
geriausių raštininkų ir tuomi 
galima apšviesti savo protą beį 
ramiai praleis^ laiką.

®ĄLTIM0RW MD. *

Bolševikams "nepavyko.

• Sausio 1 d. 1918 buvo' para
pijos šv. Alfonso metinis sUgk 
rinkimas. Buvb pilnute sve
tainė gerų parapijonų. Tarpan 
gerų įsimaišė ir keletas bolše
vikų. Nedyvai, kad atsiranda 
kūkalių tarpe kviečių, nes tas 
jau yra ūuo amžių.

Vos spėjo kl. kun. J. Lietuv
ninkas susirinkimą atidaryti, 
tai' mūsų bolševikai pradėjo 
savo" darbą varyti. Galų gale 
priėjo prie didelio susirėmimo. 
Mūsų bolševikai panorėjo ly
gybės. Pirmiausiai* šoko visa 
savo išgale , ant Lietuvos Vy
čių. Sako kam jie mums yra 
reikalingi ( Vyčiai mat laiko 
parapijos kambarius). Ką gird 
jie mums gero duoda ir kokia 
nauda iŠ jų. Klebonas jiems 
gražiai ir faktiškai parodė ką 
gero t. Vyčiai parapijai pada
rė.

Vienų metų bėgyje* Vyčiai 
surengė net tris teatrus dėl 
naudos parapijos. Pelho nuo 
teatrų pribuvo $200.00. Suren
gė vįeną koncertą, pelno buvo 
$180.00. Toliaus klebonas aiš
kino, jog L. Vyčiai yra tvir
čiausiu pamatu ateityje. Ir iš
tikrųjų, mes visi, privalome 
Vyčius pagerbti.

Mūsų bolševikai labai intu-. 
žo ir ėmė rėkti, kaip galvijai.

Galop , biskį aprimo ir vėl 
pradėta reikalus svarstyti. Tik 
lyg netyčia L. Vyčių pirm. p. 
J. A. Bučnis, paprašo balso ir 
paaiškina į įsikarščiavusius 
bolševikus L. Vyčių tikslą ir 
ant kokio pamato jie stovi.

Tad kodėl negali prigulėti 
prie L. Vyčių visas lietuviškas 
jaunimas, vienas iš bolševikų 
užklausia p. Bučnio.

Paaiškinta, kad kiekvienas 
L. Vyčių narys turi būtinai at
likti Velykinę išpažintį, o mū
sų subolševikėjęs jaunimas to 
bijosi taip,kaip žydas kryžiaus, 
arba socijalistas stoti į kariuo
menę. Mūsų bolševikam pasi
darė karštos sėdynės ir visi pa
sikėlę “runijo” iš svetainės. 
Matyt jiems labai tas nepatiko 
ir turbūt labai, užpyko, kad 
tiek daug priešų patiko.

Metytis.

MONTELLO, MASS.
Moterą Sąjungos 15-oji kuo

pa per Naujus Metus čia su
rengė' gražų vakarą su teatru. 
Poni M. Juškiene sutaisė labai 
puikų drill’ių iš Marijos Vai
kelių draugijos^ Dainavo ‘‘Va
balninku choras,” kurį sudarė 
p-lės: V. Žebryte, K. Daukan- 
taitė, K. Kaziunaitė ir B. Li- 
geikaitė. Padainavo tik vieną 
Uainą, bet publikai taip pati
ko, kad) buvo priverstos atkar
toti. Solo dainavo p-lės M. 
Baipaite ir P. Abračinskaitė. 
Savo gražiais, ’ išlavintais bal
sais žavėjo klausytojus ir buvo 
iššauktos po du sykiu, •> Joms 
akompaniavo ant piano p-lė E. 
Čalitkaitė. 1 Buvo juokingas 
mohologas, kurį atliko B.. Li- 
geikaite. Paskui sekė teatras 
“Karės Metu,” liūdnas veika
las, bet tinkamai pritaikintas 
šitiems ašarų laikams. .. Jį at
lošė sekantieji asmenys: S. Kli- 
joaavičius, K. Čirbulėnas, P. A- 
domaitis, M. Kubilius ir p-lės 
M. Sakalauskaitė, K. Kazėnai- 
tė ir F. Kašėtaitė. Teatras ne
buvo . džiuginantis, greičiau 
verksmingas, tai-gi rimtesni 
žmonės, atsiminę tėvynės var
gus, graudžiai apsiašarojo. 
Buvo ir muzikos. P-lė P. Ab
račinskaitė, gabi pijanistė, pa
grojo vieną ldesišką kąsnelį. 
Publikos buvo daug, nes pilnu
tėlė svetainė.. Mat,* žmonės iš 
anksto žino, kad Moterų Są
jungos rengiamieji vakarai 
verti pamatyti. Gryno pelno 
atliko 43 dol. įr 60 centų. Vi-

-prieš-UŽgavėnes. Tai-gi riiūsiį_ sas skiriamas bažnyčios nau-
- ■ ' — aJf a. ari. M iLaA ri ■ m ' i W
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Pran. Zdankus.

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLIJOS 
APSKRIČIO VALDYBA.

Pirmininkas: —
A. J. Čiginskas,

35 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

Vice-pirmininkas: — 
V. Kudirka, 

3 7Franklin St., 
Norvood, Mass.

Raštininkas: — 
V. Brodis, 

71 Oakville St., 
West Lynu, Mass.

Iždininkė: — 
Jadvyga Dimaitė, 

8 Market St., 
Brighton, Mass.

Iždo globėjai: — 
A. Baužinskas, 

5 Wexford St., 
Brighton, Mass.

A. Vaisiauskas,
14 Moore St., 

Cambtidge, Mass.

Vargonų fondas šv. Roko pa
rapijoj auga kain ant mielių. 
Ligšiol surinktųV pinigų yra 
543. dol. ir 74 cent. Dr-jos šv. 
Kazimiero ir N. P. Pan. Sv. ža
dėjo po šimtą, tąį-gi viskas su
darys pusaštunto Šimto, o dar 
aukos vis plaukia. Gaila tik 
kad pasimirė mūsų geras var
gonininkas a.a. Vinęentas Juš
ka. Kito dar neturime,~nes 
ir nelengva gauti žmogus, kurs 
tinkamai užstotų nabašninko 
/vietą,___:.

AjMerkihėsPiRętis.Vyčiai pradeda sparčiai augti diai.

- t

w.s.s.
WAR SAVINGS STAMPS 

Issued By The 
ŲNITED STATĖS 

GOVERNMENT.
Nuo gruodžio 3 d. & 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 invęstysi pinigus. Už jas 
gaus kiekvienas grynais pini
gais sausio 1, 1923. Jei dabar 
nusipirksi 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 cefttu bus bran
giau; ’

Jų galima pirktis “Darbi
ninko” ofise;
r >
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siaučiame Lietuvos gyvenime 
prigulės, o ypatingai išdirbys- 
tė ir prekyba.

Mes prieš karę Lietuvoje 
turėjome pradėtus organizuoti 
kapitalus kaip -kuriose bend
rovėse, turėjome paskolos ka
sas, bet tie visi dalykai buvo 
ką tik bepradedą prigyti ir dar 
dideliais vaisiais negalėjo pa
sigirti—bet ir žlugti nežlugo, 
gyvavo, augo, brendo...

Po karei jau bankų ir kito
kių finansinių dalykų reikalų 
aprūpinimui žmonių lietuvių 
tarpe, kad ir neperdaugiausia, 
bet vis turėsime. O ir iš a- 
merikiečių lietuvių- jaunimo 
tarpo atsiras specijalistų ir 
specijalisčių nemenkai, kurie 
savo išsilavinimu prigelbės 
Lietuvoje tuos dalykus vesti 
ir tvarkyti.

Bet svarbių svarbiausia tas, 
iš kur mes paimsime tuos ka
pitalus, kas juos mums .duos?■

Sako finahsistai-žinovai kad 
pasiskolinsime.

Gal tas bus ir gerai, gal ki
to išėjimo ir nėra. Bet ar no
rės kas mums tuos kapitalus 
skolinti?

Ar skolindami neįpulsime iš 
politiškos Vergijos į ekonominę 
nelaisvę?

Apie tai ateitis parodys. O 
dabar pinigų Lietuvai reikia ir 
mes tuos pinigus turime gauti, 
kad ir nuo savo priešo ir iš
naudotojo.

O tolimesnėje ateityje turi
me taip susitvarkyti, kad tą 
skolą galėtume kas mete, kad 
ir ne podaug, bet sistematiŠ- 
kai-nuolatos mažinti ir mažin
ti, o išsiauginti savus kapita
lus.

Norint išauginti- nuosavius 
tautoje kapitalus, reikia turė
ti piniguočių žmonių, kapita
listų arba visiems dalyvauti 
kapitalo auginime korporaty- 
vėse arba kooperatyvėse ban
kinėse draugystėse, bendrovė
se.

Viena iš tokių bendrovių ir 
yra Lietuvos Žemės Bankas. 
To banko kapitalas paskirtas 
Lietuvai, sudėtas lietuvių; iŠ 
jo pelnas eis lietuviams, jisai 
darys apyvartą Lietuvoje; 
vieniems augins kapitalus, ki
tiems prigelbės kitais dalykais 
kaip tai, suteikdamas ant pri
einamų nuošimčių ’ paskolas 
perkantiems Žemes, statan
tiems triobas, gerinantiems ū- 
kį. ■ ' .

Tas bankas •tiesioginę naudų 
neš Lietuvos buržujams, pink

,Nors tasai bankas tiesiogi
niu* būdu proletarams darbi
ninkams nieko neduos, bet ne-^ 
tiesioginiu būdu, taip sakant 
aplinkiniais keliais duos nau
dą ir tai didelę naudą.

Kad tą suprasti ir aiškįy* 
sau persistaiyti, pasikl^B 
me mes patys savęs, kaąįg 
višhs sutraukė iš Lietuvoj® 
meriką

Lengvas atsakymas, B 
merikiečių kapitalas.

Amerikos kapitalas dirba, o Į 
kapitalas be darbininkų patsai t 
vienas nieko nepadaro.

Negalėdamas vienas nieko’ į 
padaryti, kapitalas per savo " 
atstovus traukia prie savęs 
darbininkus iš tokių vietų, kur • 
nėra užtektinai kapitalo, ir te-. 
nai kur kapitalo centras—cent
ras ir civilizacijos ir gyvenimo 
sūkurys.

Jei į Lietuvą mūsų kapitalis
tai sukiš savo pinigus, tai te
nai augs išdirbystė, pramonė, 
mokslas, prekyba ir bus vi
siems ir darbų ir uždarbių ir 
nei vienam nereikės baladotis 
po svetimus pasviečius ieškant 
vargo—su uždarbiu, jų bus 
pertektinai ir ant vietos Lietu
voje; 7

Juo fų kapitalų bus dau
giaus, juo Lietuvoje bus ge
riaus ne tik turtuoliams, bet ir 
proletarams. O ką baimė prieš . 
įsigalėjimą kapitalizmo, tai y-./ 
ra menkniekis. Lietuvos pro- 
letarijatas mokės kaip dalykus 
pavesti, kad tas neįvyktų.

Lietuvoje visi būsime savo *)- - - - — .... -* - - - į.* -A 
, - J

■Į
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šalies piliečiais, visi busime 
reikalingais, pageidaujamais v 
ir naudingais. Ir proletarai, ir 
mažažemiai, ir daugžemiai, ir 
pramonininkai, ir amatninkai 
ir prekė jai ir mokslinčiai ir tt 

Taip kaip sveikame kūne vi
si kūno nariai savo vietoje y- 
ra reikalingi ir naudingi, taip 
ir Lietuvoje bus—o nuo visuo
meniškų ligų ginsimės ir gydy- 
simės.

Dėlto prie banko auginimo ■ 
ne tik piniguočiams bet ir pro
letarams patartina yra prisi
dėti ir jį remti. <■' j A

Žinoma, galima su į
ka ir sistema sutikti arba 
sutikti, galima ją reikalui ė- J 
šaut gerintų tobulinti ar per- rj 
dirbinėti, tas tai jau yra kad 
ir svarbus; bet visvientik ant- > 
raeilis dalykas. . ,

Svarbiausia tai tas, kad tieįį 
kapitalai būtų surinkti, su- ■_ 
tvarkyti ir jų saugumas užtik- į 
tintas atsakančiai —tinkama, /

gųočiams, stambesniems ir gvaranoija.
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Kum JV X Kaulakis,
324 Wharton Str.,
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VietJjĮfanos
KareiviiĮ aukų I4etuvai. Su- 

, bato£ AAumd S W Oeunb 

nibko” Redakcijų apdjankS 
Jbw L; PetrauėkAa 

ir pirmiausiu ,jo klaUąiftrti bu- 
- vį, a* Au-

kų sudėjo į Kalėdinį Oetbvoa 
fondų. Kuoihet jįiA pasakyta, 
kad jau bąiįflaifta $7004)0 su
daryti, įŽČittČ iš kareiviško 
švąrkb kišėiiėfe $Į54$ W<&k 
maš:— Tė^ui ir kareiviški do
leriai' UŽLiėtdvdslaisyę ka- 
riauna,—padavė juos fedatto- 
riui. \

— $10.00,—sako,—tegul eina 
per Vyčių 17 kuopos fondų, o 

■ penkinę priglausi prie L. D. S. 
1-mos kuopos kalėdinių aukų.

Kareiviui. Jonui už gausių 
aukų tariame nuoširdų ačiū ir 
patariame visiems Amerikos 
lietuviams pasekti Šį gražų 
Lietuvos meilės vavyzdį.

-—o—

Papildymas. Prie Lietuvos 
Vyčių> 17 kuopos Naujų. Metų 
sulauktuvių vakarienes surem 
gimo daug savo darbu prisidė
jo šios vytės: O. Protašiutč, O. 
Zenevičiutė ir E. Kazlauskiu- 
tė. Jau pirmiaus * ‘ Darb, ’ ’ pa
žymėtiems vakarienės darbi
ninkams ir darbininkėms, o 
taip-gi šioms panelėms galima, 
tarti ačiū už gražų ir uolų pa
sidarbavimų Vyčių kuopos rei-. 
kalams^ f
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' Ties iLėiKhili uąuate stotim, 
požemiu einantis karas netikė
tai ūžsidege.iVdaug vaŽiųojanr 

8tttftoą£ Agdęigiito/ 
įmė iŠtikd iš pat tyto, kųoiiiėt 
daugiausia žmonių vadavo:; 
darbą. Katę biivo daug lietu
vių, o ypač 1 Ko
kas nėra Žinios kas nukentėjo, 
bet pažįstami, giminės iėįko 
savųjų po hospitoliiis. Bako, 
nukentėję Jięli .'dėsėtltei žilio- 
nių. Vienus nnVežė į. Cambrid- 
ge Relief Hospital, kitus ;; 
Cambridge City Hospital. C i 
dauguma, onaži'au sužeistų" par- 
važiavo namo. „ *

Dauguma darbininkių važia-, 
vo į Watertp]vno dirbtuves. 
Yra vilties, kad iš lietuvių sun
kiai niekas nenukentėjo, be 
tikrų žinių nėra. .

■■■-■:-O——■.
ŠV. VINCENTO vytų ir Mote

rą paŽelpinea dr-jos mėnesinis su-, 
sirinkinias bus sausio 11 d. š. m. 
Lietuvią Salėje. Pradžia 7:3Q v. 
vakarė.

i

.Kviečia VALDYBA,
.. -r .

*
* ■

A

“GALIMAS DAIKTAS.”
Trockis gązdina kaizerį s su

kelsiąs Vokietijoje revoliuciją, 
jei kaizeris jo taikos sanlygą 
nepriimsiąs, bet palaikymui 
savo bolševikiškos valdžios ap
sistatę kaizerio belaisvių' ofi- 
cierią surengtais ir vadovau
jamais kareiviu būriais. Jei 
kaip, tai dar “kaizeriniai” 
Trocki su visais bolševikais 
ex-earui į Sibirą pasiųs naujų 
metų dovanoms kaipo Kalėdų 
dovaną.

i

< 3230 Anburn Ave., .

IŽDININKAI— ’
Ktmr> <. ^panoms, 

318^|3p. Eourįk. Į^r„ 
HomĮ4ead,Pa. 

IŽDQ GLQBįJĄS:^ ’ 
: Kun,F<^kŠty8, 

421 ęjkflreland Avė.
• . j i

* «.

•F . . V,

\

Y

X 

k’ 
' 4

Vyčių, vakaras. Sausio 13 
dieną, nedėlioj, šv. Petro pa
rapijos svetainėje įvyks gra
žus Vyčių 17 kuopos vakaras. 
Vakare dalyvaus šv. Petro pa
rapijos choras, p. M. Karbaus
kui, vadovaujant; solistės* p-lėš 
E. Narinkevičiutė ir St. Motie
jūnaitė, taip-gi solistai pp. J. 
Varaitis ir P. Puta. Iš to gali- 
nąjnumanyti, kad vakaras bus 

' sėkmingas, įvairus ir įspu- 
gas. Bus sulošta gražūs 

įšalai ir išpildyta nemažai 
kitų įvairumų. Pusė gryno 
pelno skiriama Lietuvos lais-

F. V.

>

4
f

£

t
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TAS SAVO SiMUi

^^^rlPSAUGOBBANKAI ' 
BK . ' ją*.

. -Uit • .j/
&MITVW BANkik

■

JUOZO KOWALIAU8KO;

lll SALĖM STR., BOSTON. MĄSA
Tel, Richmond 848. -•-

. PINIGUS ant apsąųgojimo priimu ir* 
moku;4 nuoš, ? • .

, PINIGUS Rurijoš perku ir perduo- 
iu paąaV lerųlgūslf dfeūorWįMį; . .

PINIGUS pąMlunČta Į. JtŪBjjoiS VųUh 
ir,wĮUntėjąmi 

pristąUu to banko 'knygutes grbltbr 
laite.- : '
, PINIGUS, j Rusijų pasiunčiu pagili . 
ir telegrafu. Siuntėjams pristatąu pa* • 
rašųriiadi^riibj. 

: PĮNIGUS intėlkiu per 4 dienas gy
venant lemaRuslj oje, jei tiktai siuntė- 
jai to nori, 1

PINIGAI, man Inteiktl gvarantuoja- 
mi Hiano kapltalu- $50.000;00.
NOTARAS IR TAIKOS TRjSBJAS,. 

Blankos, kurios išduodamos pasį- 
lluosavlmul. nuo. karelvljos Išpildomo* 
už dykų. . •

JUOZAS KOWALIAUSKAS
' Bankierius

11X SALĖM STR./ BOSTON, MASK

D«. WIfflNidM)NNELL, M.D.l
-C:’ w
OfisP ykrandos: ! .

. Ryt |ig iki 9 vaL f ■

vakarąig 6 iki § ■ «
536 BrOad way, 15o. Boston; Įl;

Vte^iįtanii^tttiž|L0O# 
PASJNAUDOKITE PBOGA. 

laidų draugijų nariams atiduo
dam!^Darbininkui 
už $2.25 ht dar prie to, už tuos 
pačius ŲipigŲM garsinsime. dr- 
jų valdybų adresus ir kitokius 
smulkesnius apgarsinimus dy- 
kaLį. .

* Nariams . už, paieškojimus 
taipgi nieko nerokuojame.

Nariai draugijų metiniame 
[gumtinkime pakelkite tų klau-
J Šimų, ir pasirūpinkite, kad dr- 
į ja nutartų paimti už organų 
[laikraštį *DARBININKĄ? 

■ ' Klauskite platesnių infor
macijų iš '‘Darbininko” Ad- 
ininistraęijos  ̂adresuodami: 

^Darbininko”1 Ądm. >
242 W. Broadway, 

Sa Boston, Mass<
I f • ‘

: & r ' " 
ii,.-.-'Į.,j, ,

NaujaKnyga 
... i<ų tik išėjo iš spaudos Joa 

j nnos Tamašauskaitės (Lakštu 
t teš) eilės; Knygelė 64 pusią 
pių, .ant gražios-popieros; Kai- 

Ina tik 25e. (tik vienas kvotė- 
ris).Agentams nuleidžiama di
delis . nuošimtis, Galima gauti 
pas • autorų:. 720 N. Main Str., 
Kewanee, UI. ■' *

NUSIPIRK MOSTIES .
,-------- r / ” 1 TAI BUSI 0RA2UŠ i . Jų Išdirba

Mentholatum Co. PrlėS eisiant gult 
X{Ištepk veidų mosčla per kelis va-

J I 2^4- 'U IT Akar“s» .0 padarys.veidų .tyru Ir skaisčiu
# □usivicnijimss Liet. K;a. AHĮcrikojc? baitu. mosus 1^ pi^us 

) . . ' . '-rS’ >. v raudonus, juodus arba šlakus ir pra-
g '—TRATAI— ’ ‘ g šaliną visokius spuogus nuo veido. Kal-
) v GYVIEMS DŽIAUGSMAS! SERGANTIEMS VILTIS!.rMIRŠTAN- Ų siŲst^sta^unis;1 ’ PinlSUS g&llt

Y r TIEMS RAMYBE! ' f x RIMKUS,
/ Tūkstančiai Lietuvių Katalikų priguli prie. Šios ąrganizacijos lr Ų I P. O. Box 36 . . Holbrook, Mass.

f tūkstančiai kas metas prisirašo naujų-narių i bet. daą ^ra daugelis, x ■ > _______
) kurie apie šių organizacijų nčra girdėję, nes jei žįnotų?7 skubintųsi ir (I ttirlrfiniri tuim

S jie naudotis ta laime, kurių teikia Susiy, L. R. K.'f A. prie jo prigulta- S VrenaVBia VLTO pilfflmm pas 
J tiems- - ‘ K‘ ŽEMAITĮ. ' :
L Štai ką Šioji organizacija veikia ir kokią nauįą jilfiiflį' ■ Skleidifa ji Aš užlaikau' puikių krautuvę aukst-
Y apSvietą — Įšleizdama, išdalindama gerus raštus shyo nartams ir /\ nta ir paauksuotų daiktų, kaip tai:
Į sluntinūdama jiems organų “GARSA” dykai. ' ~ , t • v t i* 'F11* i vyriškų

L. .. . . * . . . . 1 ■ ■ j, ' , ' g moteriškų ir šliubinių. Taip.gl daugy-
Platina dorybę — sutelkdama gerus patarimus ir nurodymus dva- X bę kitų tavorų deimaminių žiedų-Ir tt.

/ siškuose Ir tikėjimo reikaluose. v •. ĮJI pas mane perka, tai vsuomet bų-
: Aprūpina ligonius — suteikia pašelpų sergantiems- nariams, moka .8 na pilnai užganėdintas. Savo tavorų
) pa $3.50, $7.00, $10.50, $14.00 kas savaite, pagal laipsni, ant kiek A lr darbų aš visuomet gvarantuoju. 
/ narys pHsMę, • < J

Y Aparaudįm gyvybę — mirus nartai, Susivienijimas Išmoka jo A * lĖ. k. ŽEMAITIS,
Į šeimynai arba artimiausiems giminėms $150.00, $250,00, $500.00, ’ [ 677 N. Main Str. Moniello, Mase.

r $750.00, $1000.00 pomirtinės, pagal skyrių, ant klek sumos buvo ap-
J sidraudęs. . - ...
: Šelpia negalinčius narius ir našlaičius — skiria aukas vargingame
Į padėjime esantiems Susivlejinimo nariams, našlaičiams Isiratoms), 
į kurių tėvai yra mirę ir 'gyvi būdami prigulėjo į Susivienijimų 
\ Rūpinasi Tautos reikalais — remia plnigiškai lietuvių, kultūriškas 
J įstaigas, kaipo: mokslo, apšvietos, dailės ir t p. Taipgi palaiko to- 
? kias įstaigos Ir paremia veikėjus, dirbančius dėl Lietuvos labo. Apgina 
y lietuvius Ir lietuvių vardų nuo visokių užpuolimų ir skleidžia kiltų dva-’ 
I šių apie Lietuvius tarpr svetimtaučių.ų *

Įstojimas l Susivienijimų Lietuvių R. K. Am. labai pigus. Mokes
tis už apsaugų ir pašelpų labai lengva, kiekvienas gali išsimokėti be jo
kios sunkenybės. Norėdami gauti Informacijų apie išlygas prigulėjimo, 
kreipkitės 1 vietines kuopas, kurios randasi beveik visur, kur tik lietu
viai yra apsigyvenę, arba tiesiai J Centro raštinę šiuo adresu:

P. MULEVIČIUS^
S. L. K. A. RaStininkas,

456 GRAND STREET, BROOKLYN, N.’ Y.

99
•i

Jame rasite žibių iš viso pasąplio.
“DABININKAS” visuometturiviso to, kas darbininkui 
svarbų, naudinga, indomu ir suprantama. ,

PrenumeratosKaina: .*
’ Tris Kartus savaitėje metams _ $3 00

*>' $1.56
$4 00 
$4.25 

3c.

Vieną kartą savaitėje 
Bostono apielinkėje 
Užrubežyje 

. Vienas numeris
Reikalaukite; pw agentu arba

lt

99

■te

■ »

J89

* Tteilę^iihgii. vyrų ir.mer- 
gintį ntoklntles barberlo 
amato. pafbsjv gausi vb 

SSS^į^^Rlaus^įnformaėk

J.'SMULKUTIS, 
. Jiafler Šchffyl

— Sr& ^ittėbufĘflvį Pa.

.L

So. Boštoit, Mass.
- ——   — •>

PIRK RAKANDUS PAS
a . •; »

RICHMOND’S
x Sutaupįai pinigų. 4 
Rąkandai pirmos -rūšies ir kai' 

uos labai žemos,
Frank R. Richmond, 

'374-878 Broadway, So; Bošton

■/

-s
t

• • » .
• r J ‘

TEL. BACK BXY 4200

Mf.mairULAITlS
Ofiso jdyno* 3'do viNoldu llgM
1-8P.M. 7-9 P.M. Prlakiria Akintai.

419 Boylston St Boston, Mim.
• . r

v
r

Centrai Spa.
Ero&(įw£y, ŠO.Boston, Malk
Kampas Akirchester Street 

Geriausia .vieta, kur gali 
mą giiiįti |vįirių ryšių SAL 
DAlNię, ŠALTAK0SES (iw 

ir C1GĄRŲ
• : 1 Taipgi JvairiiJ' 

FRUKTŲ-VAISIŲ. 
Prielainkūs patarnavimas 
Tel. So, Boston, 21032

— —o-----—
VAKAR. PENNSYLVANTJOJ 

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR-GIJA 
Prezidentas:—

J. Petraitis, 
1505 Carson St., -

S. S. Pittsburgh, Pa 
Vice-prazidentaš: —

K. Smigelskis, 
1 Eilėn St.,

Carrick, Pa., 
Mt. Oliver St.

Protokolų Sekretorius: — 
J. Paekevich,

. 21Q7 Wharton St., 
S. S; Pittstftirgh, £a 

Finansų Sekretorius:— 
Jos. Daukšys, 
-138. So. 20th Št.

Iždininkas: —
B. W. Woshner, • 

1514 Carson St.
Direktoriai: — 

J. Marcinkevicz, 
2106 Carson St. 

J. Janauskas, 
75 So. 19-th St:, 

M. Bražinskas, 
1110 Freyburg St.,

J. Kybartas, 
2115 AVrights St.

P. Kildušis, _
1811 Vharton St., 

Pittsburgh, Pa.
K. Vierantis, 

1717 Arcena St.,
N. S. Pittsburgh, Pa 

Janitor: —
J. Tamkevičia, 

2025 Jane St. 
Marškai: —

C. Patckevich, 
1908 Merriman St.

’M. Bražinskas, 
1110 Freybnrg St., 

Pittsburgh, Pa.

ŠAUNIAUSIAS VAKARAS.
- \ .

Lietuvos Vyčių 17 kuopa rengia didelį ir puikų 

KONCERTĄ ir TEATRĄ 

SAUSIO13 DIENĄ, 1918 METAIS
K * . . ’ *

ŠV. PETRO PARAPIJOS SVETAINĖJE, 

W. FIFTH STR., SO BOSTON, MASS.
. BUs Sulošta trijų aktų veikalas: 

“ANT SLENKSČIO NAUJO GYVTENIMO.” 
v. •. i -

‘ Taip-gi programo pagražinime dalyvaus

ŠV. PETRO PARAPIJOS CHORAS 
Vadovaus p. M. K a r b a u s k a s.

Geriausios Naujosios Anglijos solistės ir so-. 
listai.p-lės: E. NarinkevičiutėJ St. Motiejūnaitė, pp. 
J. Vuraitis jr P. Rūta sudainuos solo. Bus dėklė- . 
maeijų

Griežš p. J. STRAKAUSKO ORKESTRĄ.
• .Pusę gryno pelno skiriama į Lietuvos Laisvės 

fondų. •. .
, So. Bostonu ir apielinkių. lietuvius meldžiame 

atsilankyti į šį puiltų vakarų.

ĮŽANGA: 25 ir 15 centui 
Pradžia 7:00 vai. vakare,

i

/ ‘/Vęs išgavimui.. Įžanga visai 
maža. Pradžia 7:30 vai. vaka- 
re-

Nuoširdžiai kviečiama į va- 
karų atsilankyti So. Bostonie
čius ir apielinkės lietuvius.

Trumpas Jonas.

------ o^~
Blaivininkų susirinkimas.

Ketverge, sausio 10 dienų, 7:30 
vai. vakare, šv. Petro parapi- 

', jos svetainėje bus Piln. Blai
vininkų kuopos susirinkimas. 
Meldžiame visus narius susi- 
rinkti1.

M:-'’ . .
' Vasario lO dienų Lietuvos 
Vyčių 17 kuopa rengs vakarų 
šv. Petro parapijos svetainėje.

• Meldžiame tų dienų jokių pra
mogų So. Bostone nerengti, o 
Visiems nueiti į Vyčių vakarų.

Rengėjai.

Valdyba.

”,

1

y

IEdward L. Hopkins
362 Broadway So. Boston, Mass į

- Namai parsiduoda, 
GAISRI,

SVEIKATOS, 
SUŽEIDIMO, ’ 

| APVILKTUS 
:: stiklus,
Q (Plateglass)

kambariai paraudavo jami.

AR TURI SAVU DIDELĮ 
PAVEIKSLĄ?

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

J. J. DRIZA,
S00 So. 2-nd St., Philadelpkia, Pa.

Į , ' > B«n <'.«ne,pickin»on 8995MZ] 
pMri'frS .-••iLVį'fr'Ajfr
I . Dr. Ignotas Stankus 
[1210 S.BrojdSt., PKlaaėlpliiaJPa.1 
Pfiysician and Surge'on (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
[Universitetą) Gydo visokias ligas v v 
Iru,’moterių ir vaiku Daro operacijas. 
[.'Ofiso valandos: 9-11 rito. ž-4 po piet 7-9] 
[įyakaro.tfedlelionisj 9-11 rito 1-|popiet, j

. 't

l(
*#***»«««

L. D. KALENDORIUS 

DYKAI.

Jeigu 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.

*

4

PIRMO KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbų gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY‘ " * ,-.l • .1

469 Broidway,So. Bpftoi,Nus.
| PRIE DORCHESTER 8T.

NadBIioanfa 
nuo 10 vai, ryta 
Iki 4 vai. vakare.

Vaiandoa 
nuo# ▼«].ryt* 
iki 8 vai. vakar*.

i ’’f *4//f?f

♦*

♦

f , 

l'. I
7

t

4
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f SERGANTI |

| VYRAI IR MOTERIS ?
| EIKITE PAS MANE! |

Sa bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokh^M^a, kari reika-
V laoja specialistą paurngvlmo. .
V IEŠKOKITE PAGELIOS TEN, KUR GALĖSITE JA SURASTI.

(prądfr lte tiesiai eiti. Sveikatos keliu. ?
“į Ofiso valau- 

dos: ' ■ V
9 vai. ryte ikįX , 
4 vai. po pie-X

Į Vakarais. X
i nuo 6 vai. iki X 

8 vai; X 
Nedėliomis X 

I- 10 vai. ryte X
, iki 2 po pietų. X

Iii

t • - I

*
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Paieškome Aleksandro Ne- 
muro, apie 40 metų amžiaus. 
Per paskutinius 15 metų gyve
no Waterbury, Conn., “nevedęs 
ir buvo stambus biznierius. 
Prapuolė iš Waterbūry pirmų 
dienų Kalėdų: Mes kurie pa- 
ieškbme, turime labai svarbų 
reikalų. Jisai pats ar kas ki- 
tas, malonėsite, atsišaukti šiuo 
adresu ’. B. Vaitkevičia, K. Ra- 
zmantas, A. Radauskas, Prz 
MatųSėvičia ir B. Buškus, 844 
Bank St., Waterbury, Conn.r ' . , » v -F'.'.

Prisiųsk $3.00 ir gausi laikraštį
- ' J -V ė *■

“Darbininką” 3 sykius į savaitę per
I •

visus metūs, o L. D. Kalendorfij 1918 bi. dykai. »
Atsimink', kad Jūsų draugas arba drauge gavus (ęs) to- 

k’a didelę dovaną džiaugsis per visus metus. : *
' Išpirk Mdney Orderį šiandieną ir tuojaus siųsk šiuo ądre-.

' \k .. ..
P. S. Bostone ir apieiinkeje $4.00; užrubežyje $4.25;

REIKALINGA VYRŲ.
Reikalinga Stiprių Vyrų prie 

sunkuas darbo—56 valandos į 
savaitę. Nuolatinis darbas, 
(jeigu užganėdintas) geras at
lyginimas ir netoli jūsų namų. 
Atsišaukite'prie: >

MR.O’LEARY
American Sugar Refining Oo. 

49 Granite Si

T ' i ■ ... i—n iir-m ■■■m 1 1K1 P° PI"*'U'4&
. Jums įSegaamlniiTlmas nieko nekaStuoB, jeigu Jus Ola gydy-

♦j# sltSs. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egžain.) parodys Jums tikrą lt , 
fizišką stovį ir pad&s Jums atsistoti, ant sveikatos kelio. Tpa lšgel- V 

jTbft? Jum. nuo. kandhį ltnęj^ro gydymo. . ‘ v
Y ' Daug metų praktikavęs. Paskiausieji Ir geriauHlejl gydymai— «į»
Y^medikallškl ir elektriški. Naujausi Ir geriausi prietaisai. . Viskas A 
:&*kas geriausia sergantiems. ‘ . .V ’ j. * 4»

AR KENČIATE. į-'
A Nuo. silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, neuor- X \ 
Emalio širdies mušimo, silpnų-plaukių, apsnūdimo, sunkaus jauti* 
Jfmo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo v “
Y sąnarių, ulcerio, žaizdų, katarv užkimimo gerkite, nuo akaue- «►
♦j* mų viduriuose arba nugaroj., gewl& skaudėjimo, apvilktą liežuvi, 
Ykonstlpaėlju. reumatlamo sgausmt. arba spaugų^ šių ir daUg kitų X, * 
ž&Ugųi *nftb kurių matosi plrnįas ih,‘‘Sėrg$ilinaa. 'nustoti sveikatų ir 
■Atvirtume ant visados.Y 
X' Aš gydžiau vyrua ir moteris per daug metų* Vienas atšilanky- v V 
ji mas įnMHųunfr užganMiu* Jua Įr kpie, .mano gnbumua' pėmltĮkrinaito.v - 
^kad ai: paftiųklu tiek gerų pasekmių 1 trumpų laikų gydy*®k 
^ino.. A? tikrų prieiaatį Ilgu* ir ailįųnimal pranyk*. Atsi- &
^minMte.4 kad MSitarimas xra aJįk>Uutiikal Wtni. ■ • •• , X
.fflk Ateikite pas mane tuėjaųs, jeigu dums reikia gydytis. Utvib lt

kimus iUoa ^ra pavojinga. Nei viena Ilga ne^etnvl Ilgai’ be veikimo,

Dr J. H. KENEALY *
va WASHmOTOK. ST ■ .

$ Antron duryi nno GAyety Tbeatre, Borton, Mmb.

242i vBOSTOlL MAS&

TFr ■ •
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