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vieną i/kį s&ąviUje. .UJO 
' Bortonoapielinkėje ...$4.00 

Užrubežyje metami.... $4.25 
Vienai numerii..v.*3c.
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True translation filed xvith the post- 
master at Boston, Mass. on Jan. 30,1918 
as reąuired by the act of October 6,1917 

TAIKOS DERYBOS 
ATSINAUJINO.

London, sausio 29. — Rusi
ja, kaip ją atstovauja bolševi- 

■ kai, matyt nusilenkė prieš te
utonų reikalavimą ir atsižadė
jo Baltiškų provincijų ir Kur
šo.

Rusijai buvo duota iki šian
die nuspręsti ar ji atsižadęs ir 
užleis kaizeriui tas brangias 
žemes arba tuoj pradės kari
nius veikimus. Tą pasirinki
mą pavedė rusams vokiečių de
legatai peeritą savaitę, o rusų 
delegatai, tam priešingi, per
statė reikalus Petrograde.

Pradėjo derybas.
Pagal pranešimų iš Berlino 

per Amsterdamą taikos dery
bos atsinaujino Lietuviškoj 
Brastoj šiandie.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass.on JaiL3O,1018 
as reąuired by the aet'of October 6,1917 

PADĖJIMAI BLOGĖJA.
Washington, sausio 29. '

Rusijoj prasideda net dar bai
sesnės riaušės, negu ligšiol kad 
-buvo. Atėjo žinios į diploma- 
tiškus ratelius, jog bolševikų 
valdžiai artinasi kebliausias ir 
kruviniausias krizis. Tuo pat 
laiku Valstybinis Departamen
tas skelbia, jog visi susinėsi
mai su Rusija pertraukti. • Ma
tyt tą padarė raudonoji gvar
dija.

“Pragaras atsivėrė Finlan- 
dijoj” pasakė-vienas diploma
tas.

TRUMPESNĖS ŽINIOS.
Chinija uždarė savo rube- 

žių Rusijon ir neleidžia gaben
ti į Rusiją jokių tavorų.

True translation filed with the post* 
master at Boston, Mass. on Jan. 30,191? 
as reąuired by the act of October 6,1917 

NUSKENDO 40.
Marsellis, Franciją —■ Ke- 

tųriąsdešįmt žmonių žuvo ar
ba prigėrė,’ kuomet žvėjinis 
laivas Herbihan ir transporti
nis laivas Drome užėjo ant mi
nos netoli šio miesto sausio 23.

Lakūnai ’nutėmi jo ir daugiau 
minų toj apielinkėj ir jos tuoj 
buvo nušluotos.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Jan. 30,1918 
as reąuired by the act of October 6.1917 

UŽPUOLIMAI ANT 
ANGLIJOS.

London, sausio 29. — 47 žmo
nės buvo užmušti ir 169 su- 

. žeisti laike vakar vakaro 
atakos iš padangių. Taip ofi
cialiai paskelbta.

Visi nukentėjusieji yra lon- 
doniečiai, išskiriant tik vieną 
užumštą ir 7 sužeistus. Me
džiaginiai nuostoliai nedideli.

Apie 15 vokiečių aeroplanų, 
iš kurių keturi ar penki buvo 
pasiekę Londoną^ dalyvavo 
dviejuose užpuolimuose, kaip 
oficialiai skelbiama.

Alesandria, La. — Du gink
luotu plėšiku inėjo į National 
bankų, atstatė klėrkoms re
volverius ir pasivogę $11.000, 
pabėgo. \

True translation filed wlth the post- 
master at Boston, Mass. on Jan. 30,1018 
as reąuired by the act of October 6,1917

REVOLIUCIJA FINLAN-
DlJOJ.-

Stockholm, sausio 28. — Se
nai gresiamoji revoliucija Fin- 
landijoj prasidėjo jos rytinėje 
dalyje, kaip pranešama iš Ha- 
parandos. Raudonoji Gvardi
ja kaip pranešama užėmė ge
ležinkelio stotį _ Helsingforsc. 
Visų užsienio valstybių koiisū- 
lai apleido sostinę. Aštrūs su
sirėmimai įvykę Viborge ir a- 
pielinkėse. •

Rusai gelbsti.
Raudonoji Gvardija laiko 

Rikimaki ir kitus svarbius 
punktus. Rusų kareiviai gel
bsti raudoniesiems ir sustipri- 
nimųateina iš Petrogrado.

Fmlandijos ambasadorius 
Petrograde^ protestavo Darbi
ninkų ir Kareivių, Delegatams I
Petrograde prieš rusų kišimų. Tieįs Gran D| geležine- 
si j Fuilaudųos. yidunmus rei- )is nusprndo ml0 bSgi, ir 4 
JS}US.• žmonės užmušti ir arti šimto
“Rusuos valdžią būdama iš-Į gu2eįsta 
tikima savo principams, laiko " ‘

duos proletariatų re 75 metų moteris, prašę, kad
gries Fmlandijos/buržuazijų.” palinosuoh} jos sfln, nuo ka_ 
Polsevikų komisijomenus pa- reiviavimo Kuomet draft 
sakė, jog raudoniesiems pa-1 koar<j pasakg, jog nepaiiuo.. 
siųsta talka ir jog dar dau- įaį jį apa]p0 Įr vje.
giau bus pasiųsta. . tog mirg

------ o------  , ___ ______
VALGOMIEJI DAIKTAI I « Valstiiu valdžia neiš 
NETURI PABRANGTI. . v“stU’l valdžia neis
AiAjAViv* duos daugiau pasportų mote-
Dabar, kai valdžia paskel- norMoms TažiūoH

be, jog reikia kepti karinę Leis
kP pavad;?- norės ten dirbti prie Kaudono- ta VĮCTORY bread—pergales .. K .f 1;ia vxuxvkx oreaa-pergaies jd Kryžiaus, bei karinėse li- 

duona, tai didieji duonkepiai K • -
Chicagoj, New Yorke, St. g_________
Louise ir kitur pasakė, kad Vokietija paskolino Austri- 
kelsią kainas. Tai valdžia is- jai 5 500 f 
leido astrų persergejimą Kai- •
nų negali kelti nei kepyklos, &kijos p ■ buvo
nei pardavėjai. Jei tų darys kj, riaB§& vaI<JHa
pardavėjas ta! bus uždrausta dgjo mažįan mi]t igda_ 
duoti jam duonos is kepyklos. Tinėti EianšiniDkai išdaūig 
O jei duonkepiai keltų karnas, lkrautuvilJ ir ėmė grob- tai nuo jų laisms bus atimtas. ^ val ’osius da£tus. 

Victory duonos receptas yra Bej. licija riau.
toks—80 nuos. kvietimų miltų, K- - f 
o kitą dalį galima dapildyti bi-1 b,mnKUS- 
le kokiais kitais miltais: rugi
niais, miežiniais, korniniais ir 
tt.

Valdžia uždraudžia kelti kai
nas ir ant kitų valgomųjų dai
ktų.

Baisios ligos Petrograde
ir organizacijas, kad ant su
griauto seno svieto pastatyti 
naują Todėl išgriovė organi
zacijas užsiėmusias žmonių 
sveikata, užgrobė Raudonąjį 
Kryžių, apvaldė ligonines. 
Neliko, jokių sanitariškų komi
tetų. Daug daktarų sugrūdo- 
kalėjimam Visur pastatė “dar
bininkišką” kontrolę.

Tai tie sucicilikėję Ivanai, 
Jereraėjai ir kiti ėmė mokinti

BAISIOS LIGOS PET
ROGRADE.

Londono Times korespon
dentas praneša, jog Petrogra
de sklysta visokios baisios li
gos..

Ligos turėjo kilti dėl žmo
nių nusilpnėjimo dėl stokos 
valgio. O čia prisidėjo miesto 
nešvarumas ir labai nesveikas 
Petrogrado klimatas. Tai gil
tinė dabar turi ten šienpjūtę.

" Ėmė siausti šlakuotosios šilti- garsius daktarus, kokią tvar- 
nės. Toji liga dabar ten bai
sesnė, negu maras bei chole
ra. Petrograde dabar nešva
rumas nęapsakomas in šilti
nėms patogi dirva.

Bet visoms ligoms kelią pra- 
. skynė į Petrogradą bolševikų 

valdžia. Bolševikai ėmę viršų 
* tuoj šoko griauti senus įstaigas

ką užvesti ligoninėse, mokytas, 
slaugotojas mokino, kaip slau- 
goti ligonius.

Nei jokia civįlizuoto miesto 
įstaiga Petrograde dabar ne
veikia prideramai.

Daktarai ėmė sakyti, jog 
važiuos Vokietijon jei bolševi
kų beprotystės toliau tęsis.

i .

Vienas Amerikos patrulinis 
laivas Europos pakraštyje užė
jo ant uolos laike miglos sau
sio 26. Laivo turbūt reikęs at
sižadėti. Iš jurininkų niekas 
nenukentėjo.

Buvo pasklidę gandai būk 
Amerikos valdžia buvo atsi
šaukus į Anglijos valdžią Ai
rijos reikale. Bet Andrew 
Bonar parlamente apreiškė, 
jog nieko panašaus Washing- 
touo valdžia nedarė.

Mass. valstijos maisto admi
nistratorius Endicott paskelbė, 
jog koteliuose . ir valgyklose 
nevalia vartoti pusryčiams mė
sos, o vakarienei nieko nevar
toti iš kvietinių miltų..

Brocktone,* Mass. David 
Sclnvai’tK gavo nuo pačios laiš
ką iš Miropo’io Rusijoj. Laiš
kas. rašytas rūgpj. 1 d£, 1914 
m., tai yra tą dioną, kuomet 
Rusija paskelbė karę Vokieti
jai-

i * •
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BERENGIANT
' Visi »ųČĮąme? kad Lietu

vos laisvas klausime reikią ką 
nors veikti, 

į ^-4^' . . ‘ •:
Pirmių pirmiausia lietuvių 

atstoyamį derėjo matyti prezi
dentas Elisonas. Į Wilsoną 
tame atyčjųi lietuvių kreipta- 
siZ Prezidentas atsakė, esąs 
perdaug. Užimtas. Prašė pri
siųsti m^6randumą ' •

^Taigi j pusė milijono Ame
rikos lietūvių neišdirbo per 50 
metų neritiėk autoriteto, kad 

■S, V. “Prėsidentaš, sverdamas 
Lietuvos! likimo - ~klauisimą, 
teiktųsi įklausyti pačių lietu
vių nuomonės.

Memųrandumų vistiek rei
kės sust«&yti. .

Ką toįiaus?
Nutarta šaukti Nęw Yor- 

kan lietimų seimas, kaip sa
koma, jai nekaip, tai bent 
dviejų srovių. Kodėl dviejų, 
ne trijųt: Kode! ne visų lie
tuvių seimas? Juk, rodos, 
nėra tarįl mūs nė vieno, kurs 
norėtų, /kad Lietuvoj viešpa
tautų is^dę lenkų magnatai, 
arba arogantiškieji Prūsų 

Lietuvos laisvės 
s^rivalome-'tverti• v ■

Įjį-z.

Išga-
dabar tik vieną — lietukų 
partiją. Kitos partijos prieš 
mus: lenkų — partija, vokie
čių — partija, rusų — parti
ja, da.bene ir žydų — parti
ja. Partijų užtenka. Pir
mosios Rusijos revoliucijos 
metais, 1906, Amerikos lietu
viai teipgi laikė seimą Ta
da susivažiavo visų srovių at
stovai. Dabartinis momentas 
yra kur-kąs svarbesnis, nei 
tada buvo.

Visur pasaulyj girdimas 
patapsiąprendimo obalsis. 
Skelbiama, kad ir Afrikos 
Kafrai turėsią teisę tarties a- 
pie savo likimą Dabar žmonės 
Lietuvoje negali balsuoti, tai 
mes išreiškime jų balsą:

“Visi lietuviai nori ir rei
kalauja, kad Lietuva būti] 
laisva, neprigulminga (bent 
tokioj neprigulmybės formoje, 
kaip Finlandija, Ukraina 
Soc.).. Visi geidžia ir tinka, 
kad vidujinis Lietuvos sutvar
kymas būtų demokratis, re- 
publikoniškas.”

Tai jau begaliniai daug, ant 
ko mes visi tinkame.

Tą išreiškime abelname sei
me, išneškime rezoliucijas 
mass-mitinguose atskirose’ A- 
merikos lietuvių kolonijose — 
ir jau bus parodytas atspin
dys lietuvių troškimų ir reika
lavimų p^jįeš tuos, kurie ang
lams ir amerikonams įkalba, 
būk Lietuvoje lietuvių nacio
nalistų (?) būrelis esąs, bet 
mažas, neturįs daug pasekė
jų. Reikės referandumo ir tą 
padarykime, jei nekitaip, tai 
nors rinkdami parašus nuo pa
vienių lietuvių (apie 100.000 
parašų jau yra surinkta.)

Tada į Prezidentą ir į tai
kos tarybą kręipsimės ir ko
kiais — tokiais dokumentais,

; n ne su tuščiomis rankomis, 
kaip Žakai. ' (

Pąs mus; ųėra, organizacijos, 
nėra cėntro, ir nepi sistemos.

Sermas turėtų pasirūpinti, 
kad sutvėrus.kuorimčiausią in
formacijų biurą. Informaci
jų biuras,* bent dabar, taikai 
besiartinant, apart kit-ko, pri
valytų4 leisti rimtą, ginaiitįir 
aiškinantį mūsų reikalus laik
raštį, tas giliuotų Ameeiike- 
je ir Anglijoj.

Lietuvai, tremtiniams; be- 
laisviams reikia pagelbos, po- 
litikiniaih Lietuvos darbui rei
kia lė^ų; seimas, bėabejonės, 
sutvarkys ir mezliavos klausi
mą.

. Ir laisves klausime -ir abel
name pašeįpos klausime yra 
punktų, . ant kurių visų sro
vių lietuviai geros valios galė
tų tikti ir turėtų tikti, jei nė- 
nor mūsų iššiliuosavimo reika
lui pakenkti.

Kun. Jonas Žilinskas.

Redakcijos prierašas. Gerb. 
veikėjas rašo, būk seimas nu
tarta laikyti New Yorke. Taip 
nėra nutarta, o tik proponuo- 
ta. “Darbininkas” tvirtai 
stovi -už-tai, kad Seimų, laiky-. 
ti Pittsburge, kaipo vietoj, kur 
iš visų kolonijų lietuviams pa
togiausia bus suplaukti.

----- o---- -
Nortli Dakotos senate 

suojant prohibicijos bilių, 
du balsavo prieš bilių.

■
Senoji Rusijos valdžia Japo

nijai • buvo įsiskolinus ant 
$129.000.000. Daugiausia sko
lino pati Japonijos valdžia.

bal- 
tik
v.

ni

□I

ORGANJZUOTIDARBININ- 
KAI VALDYS PASAULĮ.
Chicago, UI. — “Ateina lai

kas, kuomet organizuoti dar
bininkai darys didžiausią in- 
tekmę leidime'įstatymų dėl vi
sų gyventojų gerovės,” pasakė 
Frank Morrison, Amerikos 
Darbo Federacijos sekretorius. 
Jis čia apsistojo, važiuodamas 
į St. Paul užvesti tvarką dėl 
būsiančio Federacijos suvažia
vimo birželio mėnesyje. .

PANAIKYS STREIKUS.
Suv. Valstijų Darbo Depar

tamentas tampa perorganizuo
tas. ^JDabar jis labiau žiūrės į 
darbininkų reikalus ir stovės 
arčiau darbininkų.

Pirmas to departamento da
lykas yra tai sunaikinti abipu- 
siąi aštrųjį. ginklą—streiką— 
kurs kerta ir darbdavius ir 
darbininkus.

Darbo Departamento sekre
torius Wilson sušauks delega
tus nuo darbininkų ir nuo ka
pitalistų. Kartu išdirbs tai
sykles, kurių turės abi pusi 
laikytis ištikus nesutikimams 
tarp darbininkų ir darbdavių. 
' Tas bus tik karės, laikui.

Bus pen^Tdelegalai nuo dari 
bininkų ir penki nuo kapitalis
tų, o tie išsirinks po .vieną iš 
visuomenės. Taip susidarys 
komitetas iš 12.

REIKALAUJA MEISTRŲ rl 
PRIE LAIVŲ STĄTYMOę 9 
E. N. Hurley, laivų statyki 

mo komiteto pirmsedis, išlei-J 
do atsišaukimą, kuriame kyįe* J 
čia meistrus prie laivų statyba 
mo. Sako, jog dėlto turės nu- 3 
kentėti pramonė, bet laivai e* J 
są svarbesni už viską. Per dvijl 
savaiti turi surekrutuoti 250.-1 
000 meistrų. - <

PAKĖLĖ ALGAS. ' 1 
. Enid, Okla. — Strytkarių ■ 

darbininkai išsiderėjo gėrės-i 
nes algas. Konduktoriams it ■ 
motormonams pakelta algą I 
ant 3c. valandoj. Reikalavo 1 
pakelti ant keturių, bet riusi-1 
leido.. Buvo besirengią strei-J 
kuoti. 1

MOTERYS PRIE KARINIŲ j

Washington. — Suvienytose j 
Valstijose dabar" dirba lt266^J 
061 moterų prie tokių darbų, i 
kurie tiesiog arba netiesiog at- j 
sineša prie kares. 1910 m. j 
prie amunicijos moterų dirbo j 
apie 3.500. Dabar jų -dirba j 
loo.oooi 5

uEnjayauĘiyHuaiJHĮĮHĮĮi

------ o——

APALPO NUO KARŠČIO.
Vienur žmonės alpsta nuo 

speigų, o kitur nuo karščio. 
Geo^gijos valstijoj Savannah' 
mieste taip atšilo, jog vienas 
žmogus iiuo karščio apalpo.

e

GAVO .ATLYGINIMO J 
........- '
Helena, Mont. — Jau suka-; 

ko 30 mėnesių, kaip čia pri- į 
imta darbininkų apdraudos j- , 
statymai. Per tų laiką, nelari 
mingų atsitikimų buvo 17.757. 
Nukentėjusieji išviso gavo 
170.121.

UŽMUŠIMAI DARBE. j
1 T 1 Pennsvlvanijos valstijoj dar

buose užmuštą 1917 metais j 
3.152 darbininkų. O 1916 m. 1 
tebuvo užmušta 2.670. .

Nukentėjusios šeimynos ari j 
ivrinimo gavo 1916 m. $4.224.- ; 
875, o 1917 m. $7.161.094. ‘

ad

Prakalbos ir Koncertas
Rengia

TAUTOS FONDO 52 SKYRIUS
Nedėlioj, Va^sario-February 3 d. 1918 m.

ŠV. JURGIO POBAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE, 
ST. JAMES AVENUEf N0RW00D, MASS.

Pradžia 7:15 vai. vakare.

ĮŽANGA kaipo auką nemažiau kaip 15c. 
Vaikai be tėvų nebus įleidžiami.

/
Programas bus labai įvairus. Kalbės “ Darbi

ninko” administratorius p. A. F. Kneižis ir vietinis 
klebonas kun. A. F. Daugis. Dainuos garsios So. 
Bostono solistės p-lės: Narinkevičiutė ir Motiejū
naitė ir taip-gi duetai ir kvartetai po vadovyste p. 
M. Karbausko. - Piano solo paskambins vietinės pi
anistės p-lė Norbutaitė ir p-lė Klimavičiūtė. Bus ir 
deklemacijų.

Visus širdingai kviečia RENGĖJOS.

I ag 
IUi ■□i

2'1}

•• • .3

BOILERIU DIRBĖJAI 
LAIMĖJO.

Md. — Organi- -i. * s_. -

• unijos išsireikalavo 8 yą- ...Į 
landų darbo dieną ir unijinės I 
algas. ■ j

. s

---------------------------------------------------- ■ ■ t - 

-f.

I7ELAIMINGI ATSITI- ’ 4 
KIMAI. I

, Ir 

Philadelphia, Pa. — Per pe- j 
reitus metus Pennsylvanijos $ 
valstijoj nelaimingų atsitiki- J 
mų darbuose atsitiko 240.0001. 
Darbininkų apdraudos komį- j 
teto pirmsėdis Harry A. Maėn j. 
key pasako, jog devynios de- 
šimtadalės tų nelaimingų atsi- 3 
tikimų buvo išvengtini.

zroti boileriu dirbėjai Crook 
S ’

B 
hc

\ ■*

į 111 Salėm Street,
II b •'-* z
I I • ■ » ”

ĮŽANGAUŽDYKĄ. ’

DARBININKŲ PRAKALBOS V
NEDĖLIOJ, vasario 3 diė- a 

ną šv. Petro parapijas svetai- y 
nėję bus milžiniškos lietuviiiiA ‘ 
darbininkų prakalbos. Rengia v 
LDS. 1-ma kuopa. Kalbės žy- 
mūs lietuvių veikėjai.

Pradžia 7:00 vai? vakare.

Ą * . • «•

t Pinigus pasiunčiu į Lietuvą ir Vokietiją.
a Per manotarpininkystęgalėsite prigelbėti badumirštantiems jūšų broliams 
y i

g Lietuvoje ir tremtiniams Vokietijoje.
Ą ✓. ■

Kuro administracija skelbia, 
jog turbūt netrukus bus įves
ta produkcija ir distribucija 
žibalo.

Pinigus Rusijos pirkite pas mane, nes aš | 
parduodu pagal žemiausį dienos kursą.

* v - * ■

C".’--.' ' Tel. Rich. 349. -■■* , . * ; ■ ■ . • 
Bankierius Juozas Kowaliauskas

Boston, Mass.
Į. Į -J
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Metams tris karta* HWkittae............... .. .$8.Q0 
Bostone ir apialinkčje metams --- ,-v . $4.00 ‘

s Džrtibežyje-metama*'* ^•»** * * ••••*••• •• >. .$4J5
8 u b s c r ip ii o n

Yearly ....*w....«.«•••••• ••• •»•••••****, 
Bostonandsuburbė

jnohtĮiė. . j., »■«. ■'

JToreign oountries yegrfy........... *.«•
“D £ R ~' Af’^
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Socijtlizmo išbaidymas
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i Per ilgus metus teko mums 
girdėti soeijalistų prižadų lai
mės laikų, jei tik kur gaus vir- 

Dabar atėjo laikas socija- 
lizmo išmėginimo gyvenime.

Teisybė tūlas laikas atgal 
e buvo steigiama soeijalistiškų 

kolonijų ir jos pasekmingai 
griuvo, parodydamos socija- 
ližmo nętikumų praktiškame 
.gyvenime. Bet šiose kolonijo
se mėginimai buvo ant mažos 

į skalės, arba pasak soeijalistų 
“pasakymo tai buvęs bandymas 
prasiblęsti putros upės pakraš
tyje.

Dabar Rusijoj socijalizmas 
turi plačiausių dirvų išbandy
mui. Ir uoliausieji viso pasau- 
.lio socijalistai-bolševikai sti- 

U gaujų, eina prie įvykinimo pil- 
; -no socijalistiško surėdymo.

Nors dabar Rusijoj prisi-
- kenčia žmonės po socijalistiš- 

ka tyarka, bet dėl begalinio 
indomumo norisi, kad bolševi?

' kai užsiliktų iki tol, kol jie pil
nai pasauliui parodys kų gali. 
Tegu jie pasiliktų iki tol, kad 
po jų nuvertimo socijalistai

— negalėtų sakyti, kad girdi jei 
dar biskį ilgiau būt pabuvę 
galėję, tai būtų įvedę žmones 
į laimę.

Jau trys mėnesiai sukako, 
kaip viešpatauja Rusijoj bol
ševikai. Juk jie galėjo per tiek 
laiko parodyti žmonėms, kaip 
socijalistai vykina savo pienus, 
kaip jie valdo ir kokie jų val- 
<dymo vaisiai.

Visi žinome, kad socijalistai 
:savo gerais prižadais viršija 
:visas žmonių sroves. Gražiau-
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atetovyhį. 
'BlH^evikai 

SprfcMinp. Išvaikė $ 
ftįptya dėlto, kad b 

Išbuvo I*®*
reikia atminti, jog tarpe dele
gatų nebūto kimstiiųBaųbiMŪįs- 
tų demokrafų, o buvo sorijal- 
reyoliuęijonieriaiJr bolševikai. 
RėiŠįria viri/buvd somjalistai, 
o Mk riebuvo’įolševikų didžiu
ma. Bolšeyikai įtoVi už tai, 
kad tuoj redJda vykinti eoė^a- 
JifcttUL o kiti gĮdcO* kifcd 
niškai jis bus įkūnytas. .

; Reįškm pas socijalistūs yra 
tokia ' nekRftfi

— (-netoieraiioųa.), -kad ix .sayiž-. 
..numsniie-

deda. Matom 
prižadai yra i 
praktika visai ki
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šių prižadų jie nešykštauja. 
Visus kitus niekina, jie esu tik
ri žmonių prieteliai, jie pada
rytų visus laimingais.

• Kai gavo viršų, pasirodė vi
sai kitaip.

Socijalistai žadėjo visiems 
kuoplačiausių laisvę.

Bolševikai visųpirmiausia 
pradėjo savo darbų panaikini
mu visokių laisvių—uždarė ne- 
socijalistiškus laikraščius, atė
mė jų spaustuves, o pavedė jas 
socijalistiškiemsjaikraščiams.

Reiškia socijalistai baises
ni spaudos persekiotojai, negu 
aršiausias caras.

Socijalistai stoja už mirties 
bausmės panaikinimų.

Bolševikai visokius žulikus, 
razbaininkus, galvažudžius pa
leido iš kalėjimų, o ne savo 
partijos žmones persekioja, o- 
ficierius, generolus galabija su 
neišpasakytu žiaurumu. Nese
nai buvo “Darbininke” pami
nėta apie žiauriausiu būdu nu- 
galabinimų gen. Duchonino.

Politiškos laisvės socijalistai 
nepripažįsta praktikoje.

Vadus konstitucijinių demo
kratų partijos pūdo kalėjimuo
se. Mokslavyris prof. Miliu- 
kov pūva Petropavlovske. Ne- 
senai-gi visai parsibaigę bolše
vikų kankiniai Šingarev ir Ko- 
koškin iš .kalėjimo į ligoninę 
buvo pergabenti, tai už žiau
riausius žvėris baisesni bolše
vikai tuos nusilpusius vyrus 
nugalabijo ligoninės lovose.

Kokie ant žemės žmonės bu
vo žiauresni už bolševikus.
Socijalistai žada visiškų žmo-
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Pramonijos darbininkai

DARBININKO BUTAS.

- Darbininko buto klausimas 
vienas svarbesnių jo gyvenimo 
klausimų. Po šiai dienai tebė
ra šiame dalyke daug spragų.

Išeidamas anksti ryte į dar
bų ir grįždamas vos vakare na
mo, darbininkas paprastai ma
žai tęatkreipia atidos į savo 
butų. Ištisų dienų būdamas 
fabrike ar kitur prie darbo, 
darbininkas atpranta, taip šn
ekant, nuo savo pastogės. Ji 
jam virsta ne jo šeiminio gyve
nimo židiniu, bet vieta papras
to atilsio per naktį, kad diena 
Vėl stoti į darbų. Todėl buto 
dalykuose darbininkas stato 
labai mažus reikalvimus. Ma
ži uždarbiai ir butų brangu
mas verčia jį tenkintis bile 
kilo. Darbininkas, kuris tur 

‘ savo nuosavus namus, gyvena, 
gėresniose išlygose, gi sam
dantieji butus ne retai rūpina
si savo gyvenamųjų pastoge 
rodos tiek, kad apsisaugoti 
nuo lietaus iš viršaus ir iš ša
lių nuo vėjo! Dažnai visai ne 
nesimato pas darbininkų net 
minties, kaip pragaištinga y- 

»rair nesveika gyventi ankšta
me būtų sušigrūdus visiems į 
krūvų,, be šviesos spindulių,, 
be intaisytų kaip reikia išeina?
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mų vietų, ties visokių šukšly- 
nų ir tt.

Po šiai dienai didesniuose 
pramonijos miestuose nuolat 
pasitaiko darbininkų šeimyno
mis apgyvendinti ruimingi ke- 
liij augščių namai pastatyti be 
jokio atžvilgio į gyventojų pa
togumus ir į sveikatingumų. 
Riogso jie greta gatvių it ko
kie kelių augščių baksai, pa
dalinti ant greitųjų į kvarta
lus, į butus, kad juos apgy
vendinti tokiais gyventojais, 
kuriems gyventi reikia, o kurie 
nežino ar negali reikalauti pri
derančių šia gadyne žmogui 
patogumų. Tęsiasi tokie namai 
kartais ištisais gatvių kvarta
lais, neduoda jie jokio papuo
šimo, jokio skonio, jokio dai
lės jausmo žmoguje nežadina. 
Pilkų darbininko gyvenimų 
dar pilkesnių daro. Neša iš tų 
namų dvasia kokių tai “skar- 
bavų kazarmių,” kuriose gy
vena prievarta sugrusti žmo
nės.

Savininkais tokių namų pa
prastai esti pavieni verteivos 
—titnagai, ar net ištisos kom
panijos, kurios apsiima neva 
aprūpinti, žmones butais, o ap
rūpina vien savo kišenius, dai
liai nusukdami į Šalį akis viso-

ma prieš socijalfaėaų, nepasto
ji duonai kelią Midobūojan^ 
čįilūi darbininkų Judėjimui už 
pūgerinimų savo socijalio pa
dėjimo. ‘ Ji nešako . mechani- 

^km/ artojui, m^aįninkiri‘Ur- 

....... . . kintis dftb^
ji yra mirtini :pririMūkan bėi saVo likimu Ir -kentėti
. , » ifai■ kanįpiai i^imelaŠirdin-

t išųnfado jimų, ir
Žiūrėti 4 dangų, /kur lau

kia jį visokia linksmybe.^JNe, 
męs nepriyąloine gyyeptrtaip* 
kad Jaukti tik danguje/links
mybių. Ir dųtiguš geibsta 
tiems, kurie skve gelbsti. 
Mums leista ir mes esame pa
drąsinami ieškoti dangaus šia- 
me pasaulyje. Laimė ir gero
vė nėra skirta tik mažumai, bet 
skirta visiems. Mums nerei
kia atsižadėti-šio pasaulio lin- 
ksinybių, idant ineiti dangun. 
Visi daiktai yra mūsų, o mes 
Kristaus, Kaipo Katalikų Ba^ 
žnyčios vyskupas aš stoviu už 
išskirstymų turto, o ne jo kon
centracijų,

(Vyskupas Wm. Stang) •

CLEVELAND,OHIO
Sausio 23 di. LDS. 51 kuopa 

laikė metinį susirinkimų. Pir
miausia pasirodė gražus pel; 
nas nuo vakaro, būtent $80. 
Tai vis dėka p. M. Šimonio if p. 
J. Kanoverskio, kuriuodu pa
sidarbavo rengime vakaro.

Skaitytas kareivių laiškas. 
Nutarta paskirti $10 dėl knygų 
kareiviams.

Nutarta po Velykų surengti 
milžiniškų vaidinimų ir atvai
dinti “Kaminakrėtis ir Malū
nininkas.”

Buvo renkama yaldyba. P$r 
teko p. Adolfas Kanoverskis 
pirm,, p. Grigalius vice pirm., 
V. Trintas prot. rašt, p. Mise- 
vičia iždo globėjas, tvarkdarys 
p. M. Palionis. Kiti tie par 
tys.

Organizatoriais p. Adolfas 
Kanoverskis, p. A. S. Kulbie- 
kas ir p. Jonas Kanoverskis.

Tie, kurie norėtų susinešti 
su organizatoriais, tesikreipia 
adresu: A. S. Kulbickas, 7602 
Aberdeen avė. N. E.

Avinėlis.

jau bešnekėk apie ^ajitikiatL 

f.
farptautiškumų. Ir čia prak
tikoj kitaip elgiasi. Persekio
ja svetimtaučius ir daro taip, 
kad ji© neštus lauk. Taip yra 
Rusijoj, taip yra Meksike, kur 
ir-gi sodijalizmas vykinamas.

Socijalistai yra su laikinių 
žmonių instinktais. Laukiniai 
žmonės nepasitiki svetimtau
čiais, nepasitiki ir socijalistai. 
Laukiniai linksta prie komu
nizmo, prie to varosi ir soei- 

‘ jųlistai. Laukiniai nenori, kad 
kuris iš jų tarptų, panašiai es
ti ir su socijalistais.
’ Laukiniai mėgsta gėrybių 
naikinimų, rubayojimų, tas 
pat yra mėgiama soeijalistų.

Laukiniai ir socijalistai grei
ti prie destrukęijosj bet nei 
vieni netinka prie konstrukty- 
viško darbo.

Bolševikai Rusijoj žulikys- 
čių, razbajų, galvažųdysčių 
begales, pridarė. Konstrukty- 
viško darbo jokio neatliko.

Meksike suagituoti varguo
liai virto cicilikais, apleido 
savo bakūžes, įšrubavojo dva
rus, turtingus miestų gyven
tojus, paskui kunigus, apiplė
šė bažnyčias, vienuolynus/iš- 
gėdino vienuoles ir kokiais 
driskiais, buvo tokiais ir dabar 
tebėra, tik ant būdo biaures- 
ni.

Rusijoj bolševikiška valdžia 
nei kiek nesirūpina Užvesti 
darbus dirbtuvėse pagal soci- 
jalistiškų tvarkų, nesirengia 
dvaruose tvarkyti darbus, o 
tik baigia rubavoti likusius 
turtingesniuosius — pasak jų 
pačių tęsia revoliucijos darbų. 
Po teisybei, jei bolševikai no
rėtų tvarkos ir mokėtų organį* 
zuoti šalį pagal soeijalistiškų 
surėdymų, galėtų užvesti dar
bus valdžios rankose dirbtuvė
se, kasyklose ir dvaruose. Jei 
darbininkams po socijalistiška 
tvarka vyks geriau, tai visi 
pristos prie valdiškų darbų ir
•/
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gtregnto ieškosi, jei ne žmrty- 
noj linkBnaųi vakarų praleisti. 
Ateis sekmadienis ar koki Mta 
aplinkybe* liuosas eini atiduo
di gSirbę, Dievui, aplankai pa
žįstamus, pasiskaitai. Pirma- 
diėnyje jautieji, rodos vakar, 
iš Lietuvos; atkeliavęs, . Saįiū- 
ne tų smagumų nėra. Kas ar- 
šiaušia darbininkų apsunkina, 
tai ilgos darbo valandos.

, , _ _ ___ Žmogus"ne mbŠifcd, ariūįinai
“kandimas. $ioje -erytyje jis sukties negali'. CDaryk su dar

bininku kų nori, kenčia; bet, 
ir matytr^/menofi? Parodyk ^Ip^ik^uŽrisi^ait^o ‘sprando 
jam kad ir /-ilgas d^rbo valandas, kaip

Šį klausimų svarstant, bū
tinai reik (taboje laikyti tai. 
kad čia_kalba eina apie pažan- 
gesnę darbininkų klesę. šių! 
minčiai galvoje rusant, kves- 
tija savaimi bręsta ir-lukštų 
rikėįiaj. Kitaip, ieškosime Pie
tinio Poliaus. Taip. Indi
ferentas darbininkas yra ar
šiau avies; • jĮ niekas, nei 
liūnas iš vietos neišjudins. 
Viėnath^ go lalbaj

Žinę ir dorų įsigijo , pragarų, 
kuriame jo viskas žlugo. Ąa- 
bar ne tik Jor ids, bet ^ jių jųu 
yra bravoro beinta
kus grįžti ’K*® aršiau,,
sąliūn** taip,
kaddnbar A»tuokliaihs
sl^taB laižy ti pojėgiiu Nuo to- 
•ktoHitos, .aaugokdarbinm-

Voltas.

DABAR LAIMAS NUSI
PIRKTI LIETUVIŲ DARBI
NINKŲ KALENDORIŲ 1918 
M. KAINA 25 CENTAI.

kių butų ir sveikatos visuome- 
nėje prižiūrėtojų. Be to darbi
ninkas stengiasi paprastai ap
sigyventi arčiau fabrikos/kad 
netoli būtų eiti darban, kad 
sutaupyti daugiau sau liuoso 
laiko. Iš to pasidaro, kad dar
bininkai su savo šeimynomis 
susispiečia fabrikų apimtuose 
plotuose, kur ir be to'jau nėra 
sveiko ir gero gyvenimo, kųd noje, prasideda betvarkė, ap- 
ir iš atžvilgio į fabrikų rūkus, 
dūmus, visokius gazus, dulkes 
ir tt. Tokie fabrikų kvartalai 
paprastai mažiau aprūpinami 
gyvenimo patogumais negu ki
tos vietos. Čia mažai tėra ar 
visai' nėra intaisytų kaip rei
kia sodnų, park’ų pasivaik
ščiojimams, vaikų žaislams 
vietų ir tt. Ištisas-miškas fab- 
brikos kainynų, užrūkusieji 
sandeliai, geležinkelių bildė- 
sis, visokių gazų smarvė, ne
švarios upės—kanalai ir kar
čemos—tai žymesnės ypatybės 
darbininko’ gyvenamųjų vietų.

Greta šitų, sakysim© ©rati
nių nepatogumų darbininko 
buto dalykuose, atsiranda dar 
kitokių—vidujinių.

Taupumo vedamas darbinin
kas dažnai dar pas savę į šei-' 
mynų priima svetimų pavienių 
gyventojų, pavesdamas jiems 
už tam tikrų nuomų ar atski
rų rūmų, ar tik kampų—lovai. 
Šia gadyne “kampininkų” , 
skaitlius mažėja. Dažniausia 
pavienieji samdos rūmų sky
rium. Naujas gyventojas ati-
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suko,. ir tie&’ ■ 
bininkas,. mMo lomoje, 
lošia.;

Kas darbininkų saliūninin-, 
ku padarė ! Užvydėjimas vi- 
sųpinnu. Kuomi yra kapita
listuose Varžynės, tuomi yra 
darbininkuose pavydas. Ma
to, jb draugas darbininkas, 
kuris pas jį Lietuvoje gal už 
bernų buvo, saliūnininkas! 
Gražįat gyvena, gardžiai val
go, Smagiai važinėja — ponas! 
Jo bijografija jam tikras pei
lis.
kailio neria. Jei savų trūks
ta, skolija ir saliūnų! perka. 
Pavyzdžius galima kalnais žar
styti. Štai Antanas! Turi 
dvi bakuži, penkių tūkstan
čių dolerių vertės. Turi pa
togių moterį ir keturis vaiku
čius. . Turi gerų darbų; apie 
šimtinę kas mėnuo. ~ Ne. Ir 
miegodamas koja tranko už 
tai, kad jo kaimynas Jonas, 
saliūnininkas esųs. ię, • pagal 
jo nuovokų, pinigus veltui 
žarstųs. Ieško pas teisėję lei
dimo savo name saliūnų va
ryti. Kur jo galva! Jonas 
pinigų daro vien dėlto,' kad 
jis ten šinkuoja tik vienas. Gi 
abu ne tik kad pinigo nepadia- 

_ryę, bet. -visiškai nusmuks. 
Nežiūri'. Samdo vienų Advo
katų, šimtinė; samdo antrų, 
kita-,' samdo trečių ir ketvirtų 
ir, galutinai, visus ant kart. 
Žiūri, saliūno dar nėra, o pi
nigų jau sausa. Piktumu ne
rimsta. Parduoda namų, ne
gana; dasiskolija ir tečiau sa
liūnų jau turi...

Nevien pinigų ūž saliūnų 
Antanas duoda. Jis duęda 
savo energijų, gabumus, do
rų. Ikišiol jis buvo visų ger
biamas darbininkas. Turėjo 
reikalų -tik su vienu darbda
viu. Grįždamas namon po 
dienos darbui, žinojo namie 
atras pasilsį, suraminimų 
pas moterį ir vaikus. Kų kur

lbovalandos, 
darbininko idęalas. Stebėtina,, 
d^bby^ųs aųliūne ątsįdūręs,

$[įęrkįa,: įĮetasi 
kapitalistų armijon ir pats 
pirmiausiai kovoja. Saliūne, 
sako, valandų nereikia. Nei 
jam, nei kostumieriams. Dir
ba, sukasi, kol. liga sveikatų 
pakertai Antanas ir tai ati
duoda, bi tik saliūnihinku bū
ti.

Saliūnininkas griežtai nuo
Kodėl“ jis, o ne Plaušo. Kate-

I gi saliunas yra paleistuvystes 
vieta, apie gerus kostumerįus 
kalbos būt negali. Čia tik pras
čiausia žmonių klęsė užeina. 
Vienatinis jų saliunan ėjimo 
tikslas—gyvuliškai laikų pra
žiopsoti, Gerai žino, jei taip 
niekus taukš ant kelio, viešai 
paleis burnų, kaip tvartų, bus 
suimtas ir uždarytas už ake
čių, už kų prisieis brangiai 
atsimokėti. Saliunan lenda. 
Saliūiias, jo tvirtovė. Čia jis- 
daro, kų nori. Saliūnininkas, 
kuriam jo pinigai rūpi, netik 
jį.nedraus, bet dar jam padės; 
ant to saliūnas. Iš pradžių, 
naujas saliūnininkas tuomi 
guodžiasi, bet patyręs, jogei 
kitos išeigos nėra, apsipranta 
ir pats pirmų smuikų šioje or- 
kestroje veda. Dabar-gi, vers
ti nekaltų moterį, aslų, sienas 
jų vėmalais aptaškytas liuobti, 
— ne Žmogaus, bet rakalio -rei
kia. Antanas ir tai kloja, bi. 
tik saliūnininku būti ir Jono 
gerumuose mirkti.

Saliūne pelno nėra. Jei gir
to neapšuksi, kišenių nuvirtu
siam nekraustysi, biznio nepa
darysi. Bet dabar jau tiek sa
liūnų yra, kad, jei it vogsi, 
suksi visvien. Ant galo, saliū- 
nan tik tokie ir eina, kurių vi
sas kapitalas penkių centų ne
išneša. Tik dabar Antanas 
mato, kaip sunki Jono duona 
yra! Už gražų darbininko var
dų, už šeimynos laimę, už sų-

ftlnųjŲ blaivininkų 
CENTRAMS VALDY- > 

BOS ATSlftAUKi^ 
;masįkuopas. • 

Blaivininkai ir Blaivinįnkėe!
; Pasaulis pergyvena persi

vertimo su atsinaujinimu lai
kotarpį. Žmonija ’ atsidėjus 
visomis pastangomis rengėsi 
prie prisitaikinimo tam laikui. 
Mes itaip-gi rungiamės prie at
gimusios ir iŠ vergijos pančių 
pasiliuosavusios Tautos gyva
vimo. Tautos gyvybė tuomet 
fik bus tikrai užtikrinta, kuo
met remsis ant pamatų, per
sunktų Pilnųja Blaivybe; tų 
paliudija tautų gyvavimo isto
rija. 4

Mūsų Broliai ir Seseris-Blai- 
vininkai, obalsis: Blaivi Lie
tuvių Tauta. Tų obalsį viso
mis pastangomis turime vykin
ti gyveniman, kitaip prasižen
gsime prįeš sau užbriežtų tiks
lų, kurį pasieksime tiktai per 
'darbų ir tai sunkų, pilnų pa
sišventimo ir ištvermės. Jo
kiu būdu neatliksime to darbo 
vienas arba keli, bet turime 
griebtis visi suvienytomis pa
jėgomis ir vartoti tuos būdus 
pasekmių pilnus nuveikimui jo 
t. y., baisaus mūsų tautos prie- 
šo-girtuoklystės.

Matydami, kaip kiti atlie
ka prakilnius darbus, pašvęs- 
dami tam tyčia paskirtų laikų 
vien tik savo apsirinktam dar
bui. Pilmjjų Blaivininkų Cent
ro Valdyba nutarė paraginti 
visas kuopas prie panašaus 
diarbo, t. y., surengti Blaivy
bės Savaitę. Už tinkamiausių 
savaitę liko nužiūrėta, toji, 
kurioje pripuola Grabnyčių 
šventė (Švenčiausios Panelės 
Apv.) nuo 2-ros iki 9-tai die
nai Vasario, 1918 metų. < Bet 
jeigu toji savaitė nekurtoms 
kuopoms nebūtų paranki, tai 
gali pasiskirti bile savaitę tam 
šventam darbui — Blaivybės 
praplatinimui mūsų Brolių lie
tuvių tarpe.

Į darbų Blaivininkai ir Blai- 
vininkės su Panelės Švenčiau
sios pagalba! Nuožmus ir 
biaurus priešas žmonijos - liks 
tikrai nugalėtas.

Su tikra pagarba 
Pil. BĮ. Ctentro Valdyba. 

Sausio 6, 1918 m.
eAthol; Mass.
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ma šeimynai vietos tam, tikrų siais. 
plotų, didesnėje dar angštumo- 
je ir tirštesniame ore kad ir 
nenoroms verčia šeimynų gy
venti. Šeimininkė-gi gauna 
namie daugiaus ruošties ir be 
to jau ne visada atlikdama 
kaip reikia savo vienos šeimy
nos ruošų. Tai-gi ir pasidaro 
begalės visokių darbų šeimy-

k'

šiTeidimas ir nešvarumas. Iš 
nuomos pradeda kęsti ir nuo
mininkas ir šeimininkas su vi
sa savo šeimyna.

Pridėjus prie to dar visokius 
doros srityje nesmagumus, 
kuomet svetimas žmogus apsi
gyvena šeimynos ribose, reikia 
sutikti kad darbininko butas 
reikalauja visokių pagerinimų 
taip šeimynos doros žvilgsniu, 
taip sveikatos ir kitokių pato
gumų žvilgsniu. Darbininko 
pastogėje daugumoje dar šian
diena trūksta to; kas pritinka 
gražiam gyvenimui krašto pi
liečiui: darbininko pastogėje 
nėra, nesimato jo šeimyninio 
savystovio, neprigulmingo bū
vio ; kasdieninio gyvenimo 
reikalai, tvarka, turinys nė
ra pilnas ir nėra nustatytas 
kaip reikia; neatkreipiama a- 
tidos į ligos reikalavimus, jei 
ji šeimynos pastogę aplankytų, 
nėra dedama jokios domos į 
vaikų auginimų, į jų auklėji
mų, į jų skaistybės brangini
mų; delei buto angštumo ’ jie 
maišosi per vienų su suaugu-

/

i, su tėvais dienų naktį 
viename kambaryje, o kartais, 
kas dar pikčiausia, su jais vie
noje lovoje! Angštame bute 
begėdiškumu užsikrečia suau
gusieji, be gėdos auga šeimy
nos vaikai.

Angštūs butai be patogumų 
neduoda suvargusiam darbe 
darbininkui reikiamo poilsio ir 
dvasios patenkinimo, širdies 
jo negaivina ir gražumu nepri- 
pildo. Pakliuvęs į tokį butų 
darbininkas pavienis ar su šei
myna pradeda rūgti, nykti ir 
vysti kūno ir doros žvilgsniu.

r

Daug geresnėmis butų žvil
gsniu išlygomis gyvena darbi
ninkai tenai, kur fabrikos su- 
sispietusios ne miestuose, bet 
išmėtytos kaimų žemių plotuo
se. Tuomet ir fabrikos darbi
ninkai gyvena kaimo patogu
mų gyvenimu. Kaimo oras gai
vina sveikatų paties darbinin
ko ir.jojo šeimynos. Daržai, 
kurių paprastai nestinga prie 
butų, duodaprogos pačiai dar
bininkų šeimynai auginti viso
kias daržoves, kad pasiliuo- 
suoti nuo* bereikalingų išlaidų 
tų patį perkant iŠ svetimų ran
kų. Šeimininkė gauna gražaus 
ir pelningo darbo prie savo ū- 
kės, pasiįiuosuodama nuo rei
kalo dirbti "fabrike. Jos pačios 
priežiūroje auga.šeimynos jau
noji karta. Gi vyresnieji vai
kai grįžę iš mokyklų gauna

talkoje dirbti savo ūkėje, mo- prie to, idant savo darbinin- 
kindamiesi naudingai ir tiks
liai laikų praleisti vietoj tran- 
kymos po gatves kaip kad mie
stuose dedas. Šeimyninis gy
venimas' tarpe šeimynos narių 
stiprėja ir santarvesniu daros. 
Valgomieji daiktai, visokis 
maistas, vaikams pienas kai
me gaunamas sveikesnis ir ti
kresnis negu mieste iš vertei- 
vių.

Kaimo gyventojų tarp savęs 
artimumas, jų santįkiai, jų kits 
kito kontrolė sulaiko žmones 
nuo patvirkimo, doresniais 
daro užc gyventojus miestų, kur 
žmogus paskęsta miesto mi
nioje, tampa nebematomu ki
tiems ir lengvini pagaunamas 
visokių papiktinimų krypsta iš 
doros kelio.

Kaimo fabrikose prie paties 
darbininko arčiau prieina pats 
jo darbdavis, fabrikos savi
ninkas, dvasiškis, mokytojas. 
Tarpe tos žmonių gnipės leng
viau negu mieste susidaro ry
šiai, pažintis ir santikiai tiek 
artimi ir aiškūs, kad to dėkai 
jei ne lengvai tai bent lengviau 
negu miestuose prašalinama, 
kas priešinga darbininko ger
būviui ir įvedama, kas jam 
reikalinga.

Yra atsitikimų, kad pramo- 
nininkai'tiek suprato savo dar
bininko ir jo šeimynos padėji
mų, tiek jį ėmė branginti, kad 

geros progos motinai ar tėvui patys kiek galėdami dėjosi

kų šeimynoms parūpinti ir pri
statyti visokių reikiamų daik
tų kuopigiausiomis išlygomis, 
gyvenamas vietas ištaisė dar
bininkams taikindamiesi į jų 
šeimynų reikalus ir patogu
mus, įvedė mokyklas darbinin
kų vaikams auklėti ir mokyti, 
aprūpino jų dvasiškus reika
lus, neužmiršo nė suaugusiems, 
nė vaikams visokių priemonių 
pasilinksminimams ir pramo
goms ir tt.

Bet greta geraširdžių, atsi
rado ir tebėra daugiau tokių, 
kurie išvilioję darbininkų į sa
vo fabrikų kur į kaimų ar miš
kus, tų darbininkų ima visaip 
varžyti ir išnaudoti. Paragina 
jį pirma įgyti nuosavybę. Tam 
tyčia suteikia jam paskolų ant 
fabrikos žemės statyties neva 
nuosavų namų. Ūž darbų fab
riką moka ne gyvais pinigais, 
bet tam tikromis kortelėmis 
imti sau reikiamus dalykus' 
fabrikos užlaikomose krautu
vėse ir karčemose ir tt. Tokiu 
būdu darbininkas patenka tik
ron. vergijon pramonininkui, 
prasiskolindamas jam visoke- • 
riopai. Taip dalykams esant- 
darbininkui sunku net mųstyti 
apie savo būvio gerinimų, apie 
algos kėlimų: tiesiojo galva 
nuolat kabo it DenBkleso ka
laviją baimė būti atstatytu 
nuo darbo ir išmestuaš štubos.

J, D.
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ija “I^vamaniŠkaa 
tilpę* bene No. 4 

o, neiY^nftid-ro®*" 
J^unkiiimbaCtL^ Įr***!*- 

, .... ,,-l. kai Adkaatskirti pelus ntįo
takiai BUffliiliki-tettatĮgag®^ g&trtmM 

ypaž literatako aky-1 tautos Teikėjus, -onuklydu- 
kiekvieną nedėldieių įr I sius paliepia.

tl. * . F, 5 • •

viai 

riaus, 
yra tarautos į^lridrd^tiai^Į ¥ -v .
jos ir ičitoki dalykai prasilavi- sa-
nimui SMboje. • ve tokirnir kitotaąis. lart.-

Mums prikĮais raštais, tai mes 
... ■ ’ [katalikai raskime tokiamiaik-

’ BpN0RA,PA. . raižini.pritinlfflma^etų,
L. V. 88 takuopa pajikvie-j E-nei-kc-liaa,

te L. V. 62 kuopą iš McKees * m
Rocks, Pa. sausio 13, 1918 FA.
į. Lietuvos Piliečių Svetainę ir Baisi nelaimė,
buvo surengtas iškilmingas! * . ■ ;
koncertas ir teatras “Naštų- Smisio 20 d. Jurgis Jludzi- 
įg . navičius su žmona ir dviem

■ ’ Gerb. kun. V. Abromaftis 
paaiškino apie vakarą, persta- 
tydamas p. Sabonį, kaipo ve
dėją to konerto ir teatro.*

Pakilus uždangai pasirodė 
didelis choras suvienytas virš- 
minėtą kuopą ir užtraukė “Ei 
Vyčiai gyvenam tautai ir baž- v* • « 9 nyciai.

Suvienyti chorai dar padai
navo “Tykus vakarėlis.” .

Toliaus jau atskiras choras 
L. V. 62 kuopos, kuri pildė 
koncertą. -

Publikos buvo pilna svetai
nė, nors oras buvo neapsako
mai šaltas ir slidu. Uždarbis! 
bus pasekmingas—girdėt kad 
pdr virš $100 buvo surinkta, 

bet nenugirdau kokią. Ir visi [ Visas pelnas skiriamas šv. Juo- 
gražiai padeklemavo. > [zapo bažnyčiai Donorą, Pa.

Buvo padaryta kolekta na- [ Taipgi negalima aplenkti 
šlaičiams ir surinkta 16 dol. su nepagirus Donoriečią, nes tai 

- centais. Naujai įstojo į Šv. ištikrąją jie supranta koncer- 
Rožančiaus dr-ją apie 20 na- tus ir vakarus, 
iįą. Reikia pagirti šv; Rožan- Lietuvos Mylėtojas.

. Čiaus dr-ją, nes ji bylina vi- --------------- ,
sas net ir vyrą dr-jas; nes ji • ALBANY, N. Y. 
visur aukoja ant naudingą Šio miesto lietuviai pradėjo 
tikslų.. Omus laisvosios mo- veikti. Visi Čia lietuviai ka- 
terėlią dr-jos aukoja po 25 dol. talikai Sutartinai darbuojasi, 

^kviečių išpirkimui iš pirklią; Pasistatė pltikią bažnyčią ir 
dabar vėl nauja proga cicili- kleboniją. Pradėjo visi spie- 
kams pasipelnyti. stis į kuopas ir dr-jas; jau tu-

Tą pat vakarą Vyčią 29 kp. ri čia Darbininką kuopą, Su
statė scenoje Katriutę; atliko sivienijimo ir veikia. Mano- 
neblogaį, bet vis-gi reikėtą Vy- ma suorganizuoti Tautos Fon- įas*

.Kamą $ -
mpte^ų dr-ja pąrengė prakal
bas paminėjįmuitrijų inetąsą-

...
, ja buvę pą^.p-nij^ 

kvietė Vyčių chorą padadriupti. 
Parmos kalbėjo vietos kl^ 

/bpnas 'khn. Budrevičįųs. ir la- 
bąi grą^fti^Šibdūįėjąįapiė mo
tery šeimynoje, ir jkokia jds 
svarbi užduotis'•* kaipo moti- 
W. . • ' >■
, Antras kalbėtojas buvo tai 
p. Kviėtkūs iš Philadfelphia, 
Pa. -Jis aiškiai pavyzdžiais 
priparode, kad reikia ir mote
rims vienybės ir ragino rašy
tis į dr-jas; ir kaipo katali
kėms, patarė tik į katalikiš
kas prigulei.

Su p. Kviefkum buvo atva
žiavusi ir poni “Užkabinskie- 
jiė ” ir daug juoką pridarė.

Galop kalbėjo p-lė Papar- 
čiutė, nors tai pirmą sykį, bet 
reikia laukti iš p. P. gabios 
kalbėtojos.

Tarpais buvo ir deklamaci
jų: p-ni Ag. Pranienė deklema
vo “Tėvynės Rauda”; Kaz. 
Vaškevičiukas “Merginoms 
.Patarimas, ” p-įė Mar. Stoniu- 1 
fe-labai gražiai padeklemavo, ;

L*/

k'

’ti

duktė buvo kur talĮŠejus ir;iš- 
liko. Guzo dūda buvo trukus,

M. V.

T j

! j$&[d0tųy$8 Buvo‘.iv? Bidt^ąmer 
negtitiši «ntogo su ius^pąrapajųj '^aų^egąn, BĮ

neduok ‘
vičiųir pAąęį^jųiųnmn ^ttoąvo kum- 

tpp f® ^Ldaug^fgai: ajrįąį lęųnų Įr austrų. Ap*
pją sąkOi W kaip J^RcevilIrived^' 19tem.^ dt.liępos/Iš- 
8&s. JJtrązųą submnbąroąVPyJgyvonom 16 ir pusę mitų lai- 

JtoferHfaą J^lmĮnįjL Dabar palikomane su 
^-totoriais vaikais diditiąĄe^ 

sakys. Tokiu bŪdtobambMtų- liūdime. Gyvenom ant farmų. 
^sektos ^ęvelaĮi^ gwtu ■ lai- šimtui bnyo Lietuvoj Žamto 
kp gąl ilųyks. . VyfąiJ įasiro- Ua Reinių pav., Mgaičto 

kraiytųįriŽsi®WųW W buvo gaądoraitė. Toliinesnių 
antrašu: Ifc. 

ząlęžnųšašų. Kubaitis, Box 64, Wau-

dięnDSr JI
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Nors Amerika, yrakarėje, 
bet jos baisiausias priešinin
kas yra ne teutonai; betiŽto 

' /■. 
’ Karei prieš teutonus daroma 

. visokie įirisifėriį&fįi, *0 fttto 
tąrptt n^e žitilfjkėa’tięk blį- 
dię* pridarą per metus, kiek 
200.000 vokiečią , kareivią ga- 
lėtą padaryti.

Yra apskaitlijiota, jog Ame- 
rike^uifkiu yra 200.000.000 su 
■y&Šnftk ^ilfcoMTO^ i^uk- 
tą jos šunaūdoją tper metus 
Vertes pą $5. • ’; ' "

. Išeiną, jog visos Žiurkes per 
metus šioje šalyje valgomąją 
daiktą suvartoja ,už $1.000.- 
009.000. • ■

Valdžia aprokavo, jog tie 
produktai, kuriuos žiurkes su- 
naikina per metus, tegalėtą 
juos pagaminti-150.000 darbi
ninką. t Beto reikia dar 50.000 
darbininką taisyti namus, in
dus ir f t. žiurkių šUgriaužtus. 
Todėl Suv. Valstijose nuolatai 
turi dirbti 200.000 darbininką, 
kad maitintį/žiurkes ir taisyti 
padarytą blėdį tų biaurybią.

Žiurkės baisiai veislios. Jau 
triją menešią ainžiaus žiurkė 
vaikuojasi. Viena žiurkė per 
metus gali turėti 210.620 ainią.

Davidi E. Lantz, Suv. Valsti
ją-Biologieal Survey, aproka^ 
vo, jog liuo poros žiurkią per 
tris metus ainią gali būti 20.- 
15.5.392. .

Žiurkės vidutiniškas amžius 
šeši mėtai.

Ainiai nuo dvieją žiurkią 
jer šešis metus užpildytų visą 
žemės kamuolį, jei nei viena ją 
nežūtą.

Suv. Valstiją miestuose ant 
kiekvieno gyventojo yra po 
žiurkę.

Ant farmų ant žmogaus yra 
po tris žiurkes.

Europoje karės lauke tran
šėjose žiurkės yra baisūs prie
šininkai. Ją ten priviso bai
siai daug. Yra didelių, nutu
kusią, kaip kačią. Jos užpuo
la miegančius kareivius, ap- 
griaužia juos, naikina maistą, 
avalinę ir kitokius daiktus san
dėliuose. Žiurkės labai pabai- 
sina kareivią padėjimą fron
te. *

Jos ne vien ėda visokį žmo
nią maistą ir gadina kitokias 
gėrybes, bet skleidžia biaurias 
ligas, pagimdo gaisrus, paė- 
da elektrikinią vielą insulaci- 
jas ir tokiuo būdu pagadina 
komunikaciją. Pastarame at
sitikime žiurkės gali būti prie
žastim mūšio pralaimėjimh^ 

Čia eina kalba apie rudas 
žiurkes. Seniau Suv. Valstijo
se buvo juodos žiurkės. Bet 
rudosios buvo aršesnės ir žiau
resnės. Tai jos ir išskerdė juo
dąsias.

Rudosios yra kilę iš Azijos. 
Iki 1727 metą Europoj jos ne
buvo’ žinomos. Bet tais metais 
nesvietiški ją pulkai ūžtelėjo 
iš Azijos Europon per upę Vol
gą-

Į Ameriką jos atgabenta 
: aivais. Taip jos ir pasklido po 
visą pasaulį.

Jos taip yra žiaurios, jog jei 
einasi kova ant žūt būt, tai 
jos drąsiai atakuoja žmogų. 
Jos gerai plaukia. Pusę my
lios lengvai plaukia.

Žiurkės skleidžia baisią li
gą . vadinamą “bubonic. pla- 
guc.” Keturioliktame Šimtme
tyje nuo tos ligos Anglijoj veik 
pusė gyventoją išmirė. O 1907 
m. Indijoj nuo jos mirė 2.000.- 
000 gyventoją.

Kodėl;žydai kiaulienos 
nevalgo.

Antra liga, kurią skleidžia 
žiurkės yra trichiniasis. Tarp 
žiurkią toji liga yrą paprastas 
apsireiškimas. Jos belandy- 
damos po kiaulininkus, kar
tais pakliūva kiaulėms; Jei 
kiaulė suėda žiurkę su tokia li
ga, pati apserga. Jei kartais 
žmogus suvalgytą, tokios užsi- 
ln-etutios kiaulės mėsos, tai 
pats užsikrėstą ir mirtą didžio
se kankinėse. Bėt gerai‘išver 
dant arba iškepant kiaulieną 

J- J. nėra pavojaus nuo tos ligos.
' ■y

1

t;

jau difabKęštok tai žinojo' 
ir -dėlto kiaulę •pavadino nečys- 
tu gyvuliu ir uždraudė jos me- 
sąyąlgyti,

Yrū* ištirta, jdg kiekviena iŠ .
20 kiaulių yrą užsikrėtus ta 
žiurkių ligUj Ir žmonės kiau-e 
lieną^valgantieji dėlto išvengia* 
baisios mirties, jog ' verda tą 
inėsį-

Kartais žiurkių yienbj vie
tojlabai daug privista. Tai 
paskui susidaro būriai iš mili- 
joną žiurkių ir keliauja kitan 
kraštam

Jos naikina viską Griaužia 
daržoves, vaisius, dygstančius 
javus. Žiurkės turi gerą ape
titą aąt kiaušinių. Be galo 
daug išskerdžia viščiuką, an
čiukų, kurkiuką. Užpuola ir 
skerdžia paršiukus, apkan
džioja vaikus.

Vienas vertelga Washingto- 
ne sukrovė didžion skrynion 
100 tuzinų kiaušinių ir apden
gė juos, žiurkės pragriaužė 
skrynią ir per 2 savaiti išnešio
jo 70 tuzinų, nepalikę nei ke
valo.

Kartą plaukė laivas iš Indi
jos į Antwerpą. Vežė 46.000 
maišus *javų. Tai bjaurybės be
są praėdę 40.000 maišų.

Vienoj Chicagos pakaimių 
per metus suėdė žiurkės 3.360 
kumpių.

Žiurkės išrausia namų pa
matus, pragriaužia sienas. Jos 
bovijasi pamestais degtukais 
ir padega juos. Taip J<įla bai
sūs gaisrai.

Vištkiaušį risti žiurkei taip 
sunku, kaip žmogui bačką. Bet

• prie vieno kiaušinio sukimba 
dvi žiurkės ir neša kur tik rei
kia. Daro šitaip: viena paima 
pirmagalinėmis kojomis kiau
šinį ir duoda kitai. Toji pas
kui bėga į antrą pusę kitos ir 
paima nuo jos ir. taip viena an
trai perdavinėja. Jos perneša 
kiaušinius nesukūlę ir trepais.

. Mįestus galima pastatyti 
taip, kad juose nesiveistų 
žiurkės. Jei reikėtų padaryti 
Chicago žiurkėms neprieina
mu, tai reikėtų išleisti $20.- 
000.000. Bet ’ tas atsimokėtų 
per tris metus. Dėlto reikėtų 
panaikinti senas daržines, krū
vas senų, pūvančių rastų, šiuk
šlynus, neprileisti žiurkių prie 
atmatų ir tt.

’ ' * ►

Y0UNG8T0WH, OHIO.
Po atsilankymo čia cleve.

OHICAGO,ILL. 
(Bridgiport)

LDS. per 'pereitus metus’[landįečią su. teatrumūsą žmo- 
daug pasidarbavo^ nes tur&jornės gan sujądo ir patys ren- 
gerą Valdybą., Šiemet neteko-1 gia teatrą vas. 10 d. * Suloš 
me iš valdybos ^erb. p-nios A. p^Dėdė atvažiavo” ir “Šala- 
Nausiedienės, kuri buvo fin.|putrį.” Teatre prigelbsti p. 
rašt., netekome? gabios prot. “ ‘*“ "
rašt. p-lės M. Gurihskaitės. Bet 
nariai yra pasiryžę ir šiemet 
darbuotis. Dvasiškam vado
vui gerb. kun. M Kemešiui 
tuopa įteikė jo vardą dienoj 
puiką bukietą. . • -4 - *

T . rg Įkas daugiausia.

Darbą čia yra įvalias. .Lie
tuviu nuo senai apsigyvenę, ale 
biznierių tik dū tėra. •

. Yra didžiulės plieno ir gele
žies liejyklos ir kitokią dirbtu- 

Buvo išdavimas "raporto komi-ĮV11l’ 
sijos rengėją koncčfto.' Paaiš- Dabar darbai stovinioja, nes 
kėjo, jog pelno liko $16.90Jląhai anglių trūksta. O speį- 
Nuta^ta surengti antrą kon
certą ir ' išsimokintiveikalėlį 
“Gudrus kvailys” ir dainelių 
naujesnių, gražėshių negu pir
mą kartą buvo ir tą pat atkar
toti operetę “Adomas ir die
vą. *’ Mielai visi nariai. sutiko 
darbuoties ir lankyti repetici
jas.

Vaidinsime ir dainuosimem 
vasario 3 d.‘ 1918 m. nedėlioj

y

B. Vaitiekūnas nesenai iŠ Cbi- 
cagos atvykęs. Bus 2 vat po 
pietą, 645 Poland avė.

Nesenai parapija turėjo su
sirinkimą. Lietuviai uoliai re
mia/ o pirm. j. P. Sabaliąus-

- '1 I Į

BRIDGEPORT,CONN.
Sausio, 18 d. 1918 m. choras 

nikė mėnesinį stiširįnkimą sv. 
Jurgio parapijos svetainėje.

gai, kai pasiutę, kankina žmo
nes.

r. š.
T

• ' JW

LIETUVOJE RUBLIS KAI- 
NUO JA DVI MARKES.
Kada rusiškojo rublio kur

sas užsiėnyj yra dideliai nu
puolęs ir labai svyruoja, pa- 

šv. Jurgio parapijos svetainė-1 čioje Rusi joje rublio vertė ir 

 

je. Įžanga labai, pigi, pelnas J yra maža;* tai Lietuvije vokie- 

 

skiriamas bažnyčios naudai. čiąi laiko rublio kursą po se- 
Bėgčia skubiai. | novei.

Išeinančiame Kaune "liėtu- 
viškamė vokiečią valdžios lai- 

. [kraštyje “Dabartis,” Spalio 

 

Įir Lapkričio mėnesio pereitą 
. , , ■ metą, keliose vietose paskelb-

Ant to Mickevičius j Sausio 20 d. LDS. 22 kuopai ta: valdiškas rublio kursas:

■I

CLEVELAND, OHIO.
Mickevičiaus ataka ant 

Strazdo. /

Tautininką nezaležnas Mic
kevičius, dagirdęs, kad bam-
bizas Strazdas rado Clevelan- 
de būrelį mulkią lietuvių, nu
sprendė atvažiuoti ir išdrasky
ti tą jo lizdą. Nedėlioj 20 d. 
ir panedėlyj 21 d. buvo Micke
vičiaus spyčiai. Pirmus savo 
spyčius pašventė Strazdo plun
ksną draskymui. Pradėjęs 
pasakoti Strazdo praeitį, pa
sakojo ganą -smulkiai, kur 
Strazdas valkiojosi, kaip Dėt-, 
roite šolderį ir parkčiapsį ant 
kaladės kapojo ir tt. Dabar
tiniu laiku, sakė Mickevičius, 
Clevelande esantis Strazdas, 
kurs save tituluoja raidėmis 
D. D. yra “Doctor of Dogs” 
arba Durnių Durnius. Išva
dinęs, valkata ir kitokiais 
tiems panašiais žodžiais baigė
savo- spyčią. Spėjęs sučiaup-1 ’ 
ti Mickevičius burną, tuojau 
vienas mockinis cicilikas davė 
klausimą, kuris kunigas yra Į 
geresnis ar Mockus ar Straz- 

m v. v .x--6x . j- ...... o ’ Mickevičius atsakė, kad
čiarės griebtis stambesnių vei- ldo skyrią, kurs galės pasek- Į klasimą nepriima* Jjpl® o 
kalų. įminga! veikti, nes nei vieno “““ truksmas Truksnųl

Sausio 22 d. buvo susirinki- tarpe čia lietuvią nėra truk- numalšino atsilankymas Straz- 
mas Pažangiąją,,Dr-ją Sąjun- dytojo katalikiškame veikime. jįo paslo, kurs pranešė, kad 
gos. Buvo daug įpnčų už pro- įVisi yra-gerikatalikaiirtėvy-| Strazdas šaukia. Mickevicią į 
tokolą, kurs netaip skambėjo nainiai. Malonu yra matyti I y®batus. Ant to Mickevičius I ----- ------------ — v«,i«i£3x>a,o iuuuv
kaip buvo nutarta pereitame tokią švarią koloniją kataliką .atsake, kad jisgali debatuoti I tnr-ėjo Lietuvią salėj prakal-|l rublis — 2 markės, 
susirinkime. “Tautiečiai” sa- lietuvią. Laisvamaniai nei tik su, Clevelando vyskupu, o hjas žmonią buvo pilna salė.. lopai, 
ko, kad viskas gerai užrašyta, nedrįsta įkelti kojos į tą kolo- JĮ® su tokiu piemenim Strazdu, prakalbas vedė p. B. Ajauskas. Spalio 11 d., 
o katalikai priparodo kad ne, niją. Spaudos taip-pat lais- viskas baigėsi. Sa eje Kalbėjo kum - Pr. Juškaitis žydas šiaučius Gordonas iš 
iškilo ginčai, bet prieita prie vamaniškos neįsileidžia. Ka- ra”?n.aY> socijalistą kakla- kr p p Kneižis. Deklema- Gardino pardavė vienam ūki- 
to, kad “tautiečiai” korespon- talikiška spauda nepęrdagau- raiščiai, buvo daug Strazdo pa- vo pje8 a,. Cielavičiutė, K. An- cinkui batus už 50 rublią. ‘ ri
dentai ir Sąjungos valdybos šia čia išsiplatinus pertai, kad raPKPjn;, klapčmkąs Brazau- gįutė, A. Raudulioniutė, Ta- kininkas, atėjęs atsiimti ba
nanai gavo nuo kataliką prie- iki šiol nebuvo kam veikti su ®^.as ,lr .u v^gamistra, lįniiutė, Z. Juknevičiūtė ir B. tu, vietoj 50 rublią davė žy-
kaištus už ju lojones per laik- organizacijoms ir platinimu JaiPg? V1!a®. stabas. Juknevičius. Viskąs pavyko dui 100 markią. ' Žydas
raščius “klierikalais.” Iš viso katalikiškos spaudos, visi ka- Pkrankcio3o kaip varom, • _ Z_„__ --- ---------------------------- : ..J" ‘

ko matosi, kad tarp kataliką talikai lietuviai yra čia darbš- ?ere f8?’ mokyklos. Surinkta $13.69.
ir “tautiečią” santikiai pas tūs, bet nebuvo kam pradėt Ant rytojaus kai
mus visai aršėja, gali ir per-1 darbuotis. Dabartės apsigy- kitoje temoje. __________
trūkti visai, jei kas nors ypa-1 venęs jaunas darbštus vargoni- Pabaigęs kalbėti ir norėda-
tingo mūsą visuomenėje neiš- pinkas p. B. A. Lauraitis, kurs mas praplatinti savo “Atginti- N0RW00D, MASS. 
digtą. nenuilstančiai darbuojasi Tau- mą” ir nei iš šio, nei iš to Šaunus programas.

Vijurkas, tai ir Bažnyčiai. Atvykęs ėmė niekinti katalikiškas mo-1 .
--------------- tuoj suorganizavo bažnytinį kyklas, seseris, o ypač lietu- f _ Sausio 12 d/ 1918 m. i 

PERU, ILL. chorą, kuris jau pusėtinai | viškas.
sįt. -rj . p, ] i \ I pralavmtas. _____ ____ _____ ___
(bv. Beno coiiege.) tissu organizacijoms, kaip I plovę grindis, tampa vaikąlP^gė^puiką^vakarąsukvie- 

Sausio 20 d. ši m. A. L. R.|tai L-.D- s- kuopa, Susivieni-1 “ 1
K. M. S. IH-ČiOS ------------------r------------------------ ------------------------------ - -------------------------------l-v-lJ-- VI 'i-J - •
būt debatai, temoj “Ar kar- pirmininku. Darbininką kuo- gą. Tuojau vienas iš- publi- išpildė. Vakarą atidarė ir 
das ar plunksna galingesnė.” P°s susirinkime laikytame 20 kos pareikalavo, kad Mickėvi- programą pradėjo O. A. Ne- 

Kardininkai J. K. ir p. P. p- sausio nutarta surengti pra- čius faktais parodytą. Mic- vuliutė perstatydiama mažą 
M. neatėjo. Tai toks pasiel- kalbas, kurią čia dar nėr bu- kevičius ant to atsakė: “Tam- deklematorę Viesulą Onutę, 
girnas yra peiktinas. K?- ■ sta esi dar. jaunas, eik ir per- S°lo “Bernužėli” padainavo

ją nesulaukus išaukti liuo- šios parapijos choras veda- sitikrink.” Salėje kilo truk- g_arsi lakštingalė p-lė Raipai- 
snoriai ne prisirengę p. J. če- Į ^as P- R* A. Lauraičio rengia šmas. Žmonės pradėjo kaip ^ė. ^>a®^^aap deklemavo ga-
putis ir p. K. Montvidas. puiką vakarą su perstatymu vilnis banguoti. Pasigirdo bal- blausioji šioje apylinkėje dek-

Plunksnininkai buvo p. A. vasari? 9 parapijos naudai, sai: “Kur Mickevičius?” Mic- lematorė p-lė SakaĮauskiutė.
Tarvidas ir p. B. Vitkus. 1 I Patartina visiems atsilankyti Į keviciaus jau salėje nebuvo. Reikalas “Gimtiniai Batai”

Pastarieji laimėjo ir priro- an^ minėto vakaro, nes, Į Sugriebęs overkotį ir roberius išėjo tikrai ^artistiškai. Padek- 
dė daug teisingų faktą, kad. 'girdėjau, bus puikus pro- per užpakalines duris išdūmęs lemavo gražiai Kndirką Onu-

iiais laikais plunksna yra ga- ^ramas- . ir pagavęs pirmą gatvekarį iš-pė; pijano solo maloniai pa-
lingesnė už kardą. Parapijoms, balęs atsidūrė Colonial viešbu- skambino p-lė Abracmskaite.

Taip-gi reikia pažymėti, kad ------- :--------  tyj. Mickevičiui pabėgus, ąž- ' _ _
p. A. Tarvidas yra dar jaunas WATERBURY, CONN. silipo ant pagrindą raudonasis [kalas Tai politika, 
vaikinas, bet gabus mokslei- ‘Regėdžiui. [cicilistaš ir
vis ir karštas lietuvis.
. Prieš debatus buvo svars
tymai. Nutarta surengti va- 

/karą su plačiu programų Sv.
Kazimiero dienoje.

Tikimės, kad tas vakaras 
bus puikus ir pasekmingas, 

i nes visi Šv. Bedo Kolegijos 
moksleiviai žada gerai pasi- 
darbuoti.

■ Tam vakarui sutvarkyti iš- 
* : rinkta komisija iš A. Pėldžius,

St. Kasmauskas ir B. Vitkus.
Galop reikia pažymėti ir tą, 

kad Šv. Bedo Kolegijos lietu- 
r-

BRIGTON, MASS. 
Prakalbos.

To pat laikraščio 82 num. 
L, aprašyta, kaip

ir p. A. F. Kneižis. Deklema- Gardino pardavė vienam ūki-

giutė, A. Raudulioniutė, Ta- kininkas, atėjęs atsiimti ba-

1 rei" 
’l gerai. Kolekta buvoant vaikų] kalavo, kad fi kininkas, mo

kėdamas markėmis duotą jam 
Vietinis. | ne100 markią, o tik 125 mar

kes, reiškia norėjo 25 markes 
paimti viršaus. Žydas buvo 
apskąstas, ir teismas uždėjo 
jam 150 markią baudos užtai, 
ką neprisilaikė valdiškai nus
pręsto rublio ir markės kurso. 

Kaip tą dalyką .išaiškinti? 
Vokiečiai Lietuvoje laiko ru
blio kursą taip augštai? Vo
kiškoji markė ir yra nupuolusi, 
bet kur-kas netaip, kaip ro- 
siškasai rublis. Prieš karę 
vokiečiai visai dvieją markią 
už rublį nenorėdavo mokėti, o 
dabar skelbia rublio kursą ly
gi] dviem markėm?

Čia yra didelė vokiečią kla
sta. Jau 1816 metą pradžio
je jie pigokai supirkinėdavo 
sveikus, nesuterštus ir neapi
plėšytus rublius Švedijoje ir 
Šyeiearijoj ir jais tankiai mo
kėdavo lietuviams už .perka
muosius gyvulius ir maistą. 
Dabar-gi tuos rublius jie per
ka užsienyje visai pigiai ir lei
džia tarpe mūsą žmonią. Pa
ti “ Dabartis ’ ’ rašo, kad skai
tlius rusiškąją pinigą Lietuvo
je labai padidėjo. Ale lietu
viai rublius abelnai nenori im
ti. Reikalauja markią. Vo
kiečią0 įstatymas sako, kad 
rusišką popierinį pinigą reikia 
priimti, jei jis sveikas, nęa- 
piplyšęs. Tad^ “Dabartis” 
rašo, žmones, ' girdi, 
jasi padidinančius stiklus ir, 
jai jiems kas moka rusiškais 
rubliais, žiūri per stiklą, ar 
ąeras kokios dėmės. Jei ran
da neima.'

vsv. 
Jos esą prastos mer-Į Jurgio parapijos svetainėje Ai

Pradėjo darbuo-| gaitės, kurios kelis metus pa- R. K. Mot. Są-gos 36 kuopa 
iV,ę tampa vaiką parengė puiką vakarą sukvie-

.... ... . tyčerkomis, ’ ’ dar ant nelai- sdama Montello sąjungietes,
kp? turėjo Him0 ir organizaciją kuopą l.m§s kaipo faktą paėmė Chica- kurios beveik visą programą

Mickevičiui pabėgus, Už-1 Toliaus prasidėjo antras vei- 
......  * Kaip 

________ _ pradėjo sakyti Į pirmą taip ir šitą veikalą atlo- 
“prakalbą” apie darbininkus I sė artistiškai. Dėl užbaigimo 

“Amerikos T.” Nn. 3 A m-Į rėkdamas: “vyčiai, vyčiai, pr prajuokinamo žmonią, p-lė 
žiu Belaisvis begėdiškai apra- kas mūsą organą uždarė, ar Samsoniutė pasakė^ monologą 
šė VyČią vakarą sausio 6 d. ne vyčiai.” Tuo viskas užsi- j Kaipo sufragietė.” Turiu 
Pasakyta būk pinniausia šešių baigė._________________________priminti, kad p-lė Samsoniutė
metą vaikas deklemavo eiles, _ :. . . yra tikra • juokdarė, žmonės
kuriose išvardyti Grigaitis, dr. Stt^das su pattipųa eina prie tane buvo atsilankę tapo la- 
Šliupas, kun. Žilinskas, dr. bankroto. bai uzganędįnti. Siuom prog-
Basanavičius, Yčas ir da-gi Dabar Strazdas su parapija!ramas užsibaigė. _
katalikai visa^getkle-juokęsi. | eina prie bankroto.. Tamsus | - .. V1A1J •

Vakaras prasidėjo ne de- žmoneliai suaukavę dešimti- ' . > . ‘
klemacija, o gerb. kun. P. Sau- nes ir šėrę tūlą laiką dykaduo- A. T A.
rusaičio prakalba. Paskui se- nį, dabar kremtasi ir aima- Ona Kubąitienė atsiskyrė su’ 
kė veikalas “Tarp Dilgėlių nuoja. Pats bambizas dar lai-Į šiuo pasauliu 8’.d. gruodžio 
Rožės.” Po pirmo akto buvo įkosi Clevelande, bet buvimo 1917 m. po trumpai ligai. Lai-

r .

nėšio-

BINGHAMTON, N. Y.
Sausio 13 d. “energijos pil

nas” drg. V. Andriulevičius iš 
Valparaiso, socijalistų pakvie
stas sakė prakalbą ir skaitė 
prelekciją. Tasai “energijos 
pilnas” žmogus tikrai išrodo 
miškinis — mažas, kuprotas, 
nešvarios drapanos, veidas 
taip purvinas, jog ropes gali
ma sodinti, o plaukai, kaip ar
klio karčiai. Spyčiavo apie 30 
minutų ir pripasakojo paikiau- 
sią melą. Sakė pavyzdžiui, 
būk Liudvikas VIII įvedęs 
protestantizmą Anglijoj. Esu 
skaitęs keletą istorijų ir visur 
rašyta, jog tą padarė Henrikas 
VIII. O socijalįstai jam plojo. 
Tikrai tie socijalistai yra liur
biai, kaip Dr. kun. Makaus
kas juos pavadino.

Tai ką toks liurbis gali pa
sakyti apie sočijalizmą? '

Žinoma ir vietos socijalistai 
yra paskutiniai liurbiai, kad 
tokius nemokšas parsitraukia. 
Bet tarp vietos socijalistų yra 
netik liurbių, bet,yra tokių, 
kurie žydą barankas vogė ir 
tokių, kurie monopolius išplės 
šė. Du yra buvę toje šaikoję, 
kurie Lietuvoj nuo Karpaus 
atėmė 12.000 rublią ir dar mė- 
gino Švalniolrio banką išimti. 
Bet sargas pašaukė policiją ir 
vienas buvo nušautas, o kiti 
pabėgo. . .

Negaliu įsivaizdinti, kaip- 
tokie razbaininkai gali rasti 
pasekėjų.
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, Reikalinga vyrų Ir mer

gini! mokinties barberio 
B amato. Darbą gausi vi- 
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Globė Barber School 
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I IvUllvS JuUnlS ĮriAus suBirinkimas bus ketver- 

' į ,... *fgo vakare 84ų vai, ly. Petru
/ . I parapijos salėje* Viri nariai

JAUNAVEDŽIAMS*' malonėkite ateiti/ . Valdybą. 
’ DOV$^ | -

• ' Lietuvei v/į.17 knopa .n- S^T® SAT®1>MT 
šokime laiŽytams mA -28 ^?^« *"£. 

•diėnq( nutarė jaunavędiiainė
, pp. Juditai ir Petronė! Markėm pnĮtažį.-

Iioniums, Vyžių kuopoj
‘ nanis nupirkti dovana .Sua- 6„ “**

rinkimo padaryta tam tifelui LaIPs’ v.? " j6“!® .ninsij trei,
kolekta. Dovanos nupirkimui J1 m? ar lietuvių
trinkta p. J. Ė. Karose ir p-lė ttt8.’į’.ir 
q, prtasiutė ■ • ‘W. Sw«:W'

■ ! ■■ visų trųų srovių, ir visuomeni-
' : , pžekis, Iniu būdu, kaip jau buvo pa.-Į

• , , - / » ' | daryta Rusijoj.’-*/ " -
. . . , Tai kvaiji ir juokingi iŠve-

4, BUS GRĄŽUS VAKARAS, ( džiojuriai. Juk partijos ir sro- 
Nedelioj, vasario 10 dienų vės pas mus visuomeniniame 

šv. Petro parapijos svetainėje gyvenime reiškia tų pat. / • 
įvyks labaj indomus ir įvairus ,Gį kaslirik rinkimo delegą- 
vakaras. Montello Vyčių kuo. L tą visuomeniniu būdu kaip Ku
pos artistai sulos veikalų “ Au- sijoj, tai. tuščia kalba. Čia Iie-’ 
dra Giedroje,” Bpstono Vyčiai tuviai nuo senai susiorganiza- 
pastatys 11 Gudrus kvailiš. ” vę į draugijas, sąjungas, uni- 
Dalyvaus mūsų šaunieji solis-r jas; susivienijimus, parapijas, 
tai ir solistės, o taip-gi dėklė- kliubus. Todėl Amerikos lie- 
matoriai. Bostono ir apielin- tuviai puikiai bus reprezentuo- 
kių lietuviai prie šaunios pra-1 jąmi tų organizacijų delega- 
mogos prisirengkite išanksto, tais.

x Plumpt, r ' * ■■— ■ -
—. Reporteris Japonijoj. “A-

Aukso laikrodėlį šv. Petro teitis” skelbia turėsianti re- 
parapijos f erų naudai paskir- porterį Japonijoj., / Patartiną 
tų, laimėjo p. J, Jėskunas, jai pirmiau įsigyti gerą repor- 
166 Elton St., Bostąn, Mass. terį So. Bostone, kad nepada- 

Galima laimikį atsiimti nuo vinėtų asiliškų pranešimų būk 
p. J. Motiejūno seredos ir ket- vyčiai šęcijalisčią1 baliuje ren- 
vergo vakarais pobažnytinėje g§si muštynes iškelti: 
svetainėje šių savaitę. ________ _

---------------* BAISIAI PRITRUKO 
Sausio 27 d. š. m. apsivedė ANGLIŲ.

p. Juozas Markelioms su p-le Bostone taip pritrūko ang- 
P. Bakučiute. Šliūbų sv. Pet- |lią,L jog kuro'komitetas anglių 
ro par. bažnyčioje davė klebo- pardavėjams įsakė pardavine- 
nas kun. T. Žilinskas. ti anglis tik šeimynoms, ligo-

Pabroliais buvo p. V. Medo- rninėms, valdiškoms įstaigoms, 
nas, jaunojo giminietis iš miesto įstaigoms, o biznių į- 
Scranton, Pa., ir p. P. Miliau- staigoms, nevalia parduoti, 
skas; pamergėmis p-lės A. per sekančias dvi dieni nėatve- 
Kazlauskaitė ir A. Lukauskai- nej kiek anglių, 
tė. Bažnytinis choras iškil- _____q__
mingai pagiedojo.
. y^uvSs h^/abi<p/d/Skaitvtoiams. ir blaivios. Vestuvių iškilme-1 - * •
se dalyvavo choristai, Vyčiai ir - Dėl sutaupymo anglių pagal 
daug-kitą. Jaunavedžiai visus valdžios reikalavimo visi biz- 
maloniai priėmė ir pavaišino, niai, krautuvės ir dirbtuvės 

Jaunieji priklauso prie Vy- kuri užsidaryti panedėliais.
čių, Parapijos Choro, LDS. ir Ir mūsų spaustuvė turi tų 
daugelio kitų draugijų. Tiki- dienų užsidaryti, nes tik dien
iuos, kad ir toliaus tose drau- raščiams pagal įstatymus te- 
gijose bendrai su savo drau- valia vartoti kurą, elektrikų ir 
gaiš darbuosis. - gazų. .

Linkėtina draugui Juozui ir Būdami priversti vienų sa- 
draugei Petronei laimingo su- vaitės dienų švęsti mes nesu- 
gyvenimo. spėjame išleisti trijų numerių

Vytis, per penkias dienas -ir apdirbti 
-------------- t kitus darbus. Todėl per tų 

So. Bostono solistės ir solis- bloglaikį tik du sykiu savaitėj 
tai^nedėlioj, vasario 3 dienų teišeis “Darbijiinkąs.” Dėlto 
važiuoja į Norwood, Mass, da- žinoma- nesmagu bus skaityto- 
lyvauti T. F. sk. surengtame jams, o minus nuostolis. Bet 
vakare. Važiuos p. M. Karbau- nieko negalima padaryti, 
skas, p-les A. Narinkevičiutė, §ių savaitę, leidžiame tris 
St. Motiejūnaitė, pp. J. P. Slru- kartus, nes panedėliui buvo- 
dris, Jok. Varaitis, P. Rūta ir [ me gavę perimtų 

Taip-pat atsiprašome, jeigu 
suvėluosime su kitais darbais.

“Darbininko” Adm.
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Tą pat dieną Norwood’e 

bus ir prakalbos. Kalbės p. A. 
F. Kneižis.

Reporteris.

Bostono lietuviai prie Ame
rikos lietuvių seimo rengties 
pradeda. Dauguma mano, kad..

’ seimui New-Yorkas ne visai 
tinka. Geriaus visiems impo
nuoja Washingtonas ar bent 
Pittsburgh’as. Bostonas dik- 
tokai delegatų žada siųsti.

Jinai.

Sausio 1 dienų Tautos Fon
do surengtose prakalbose buvo 
išnešta rezoliucija, kurių visi 
vienbalsiai priėmė. Rezoliuci
joje išreikšta pageidavimas ir 
reikalavimas laisvos Lietuvos.

Ingaliota p. M. Venis rezo
liucijos ' kopijas pasiųsti vi
siems kongresmanams. Gauta 
atsakymai iš daugelio kongre- 
smanų, kurie maloniai rezo
liucijų sutiko.

Netrukus bus* paskelbta re
zoliucijos ir laiškų turinys.

M. Venis,
•T. Fondo sk. pirm.

Lietuvių Moksleivių Sus-ųio 
17 kuopos susirinkimas bus 

' ketverge sausio 31 dienų šv. 
Petro parapijos svetainėje 7 v. 
vakarė. Visus moksleivius 

.meldžiame atsilankyti.
Valdyba.: rią knygučių. •

MHO ADMimmA0IJO& 
“Darbininko-’ afieas 

dėli&is ir ketvergei* atdaras 
nuo8 vaL ryto iki 6:30vai..va
kare. ’■ ■■/ '. r, ' 

Utarninkais,; ir
p^tnyčioniis nuo. & vųl/j^to įki 
8:3(k vaL vakaro. 1. ~

• tSulbųtbniiM jiuo 8 ryto
M10 Vak vakąhK. ,. ' * •' ■

•, Kadangi dabartinių laiku Vi- 
fioąįstaįfosįelei štokuianglių 
trumpiną valancĮasį tai ir mes 
tųrune lių daryti * . •/ • ► L«

Prašome visą mtįsų •prietelių 
ir rėmėją su visokiais reika
lais kreiptis nurodytomis va-, 
landomis, • z

‘ “Darbininko“ Admim

Utf M

prie stnuaA

dia*bą;pertirąuidjnų, tąj koh- 
g^ėsn^uNM W<wdr iŠ Indianos 

: / .</—■ 'V.
<,f Jr pat aš nariu juriė

pasakyti friLtų, •. j$r yra tūks
tančiai it^katančiai darbintn-* 
kų Columeto apielinkSj) apie 
Indianą Harborf Gąry ir Ha- 
mmond, Jturie neturi kitokių 
gyvenamąjų^vietų, kaip dirb
tuvėse, - kur/ jie ’ dirba, kur 
jie šurigrųd^ turi miegoti dėl 
stokos/įųtbgi^ - gyvenamųjų, 
vietų/’ /

* * 4-‘ ’ a« v * ‘ ‘ \ 'f F' • - / “■ -rr-‘ ‘ *■ ;

^Rengia.
ŠV. TREJYBĖS BIETfrVIŲ PARAPIJA,

J. Praaidėš'saasio'Siirtęsis vasariol;-2,J7p 8 ir 9 dd..
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•f. ‘ j ’;; " ■ Bus f . •
BAMYTINEJĖ SVEFAlNĘJlį

Hartford,Conn

Įžangos tikietai ant visų šešių vs&arų 50c. ir 
už tų pųtį tikietų ,bus leidžiama ižląimėjimas auksnL 
$5.00 ię kitas ediktas/ Atskirai tikietai kiekvienam 
vakarui 15c. .
Pradžia 7 vai. vakare ir tęsis iki vėlumos nakties.

Subatomis Bus ir po pietų nuo. 2-ros vai

Tai-gi broliai ir sesutės iŠ Hartfordo ir apielin- 
kės kviečiame visus-prisidėti ir ateiti ant Šių fęrų. 
Kviečiame be skirtumo senus, jaunus ir mažus. Už- 
tikrinamj kad visi užsiganėdinsite.

f 
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rProgramas susidėsi iš įvairių-įvairiausių dalių: . 
bus monologų, dialogų, deklamacijų, žaislų, muzika v 
ir prie to prisidės' š.v. Cecilijos Bažnytinis Choras 
po vadovystę varg.. Kamantausko. Visokių valgių y 
ir gėrimų: šalto lemonado, karšto čiokolado, saldaus V 
skystimėlio. O iš valgių šaldytos grietinės, saldžių • y 
pyragaičių, džiovintų grūzdžiiikų, saldžių apelsinų, 
rūgščių obuolių ir lietuviškų kumpių.

Draugijoms vakarai paskirta šiaip: Dr-ja. šv. 
' Jono Evangelisto 31 sausio, SLRKA. 89 kuopa 4— 1 
d. vasario, šv. Elzbietos :— 2 vasario,. L. Vyči;—7 d. 
vasario, LDS. 6 kp. ir Pilu. Blaiv. 6 kp. 8 d. vasa
rio, ALRK. Mot. Sų-gos 17 kp. '9 vasario ir jau tų 
dienų užbaigsime fėrus. Atvažiavusiems iš toliaus 
bus gera proga ateiti subatomis po pietų.

r t 
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t 
Y 

' T Kviečia FĖRŲ KOMISIJA.

ūbntnEnlanBnfenJanBnBnlanEf^^

Sukaktuves 25 Metų
• » t

Rengia
DRAUGYSTĖ ŠV. JURGIO KAREIVIO 

BRIDGEPORT, CONN.
Bus -į

Subatoje 2: dieną vasario, (Feb.) 1918 in.
“GERMANIA HALL.”

Prasidės 5 v. po pietų ir trauksis iki 12 vai. ųakties.

v

t

Kviečiame visus, kaip vietinius taip ir iš apie- 
linkių miestelių atsilankyti ant mūsų taip iškilmngo 
vakaro. Bus garsūs dainininkai iš Brooklyn, N. Y.: 
P-lė LINIONIUTĖ ir p. BUTĖNAS. Prieg tam bus 
prakalbos, šokiai, ir pasilinksminimas. Taip-gi da
lyvaus visos vietinės dr-stės. Meldžiame visus atsi
lankyti, nes tai yra-pirmas toks apvaiksčiojimas 
Bridgeporte.

Kviečia RENGIMO KOMITETAS.

!»»—*» *
♦ .

TEATRAS!
L Vyaų iAlniopa fa^gi matyti 

nėnmd ataiMkti inm kitą vrikUųr 
jUknopą.ų < ' ’ *

Subirtoji Vamrio l ditaų ran
gia taatzų. Gulo! “ntrynyraa 
JACKUS.” ;

Puikus veikalaa ir pavyzdingas, 
lriČWū&!- jųritfilgai. VtakžH •ųtĮ-' 
bus iv, 'Jurgio pariip^os Byet&hič- 
ję 207 .York st. Durys buk atda^ 
ros nuo J yri, vakaro/ Prasidės 
lygiai 8 vai. vąkat<j.: ‘Bus dekle- 
maciją, <įainą , ,ir kitokių margu/ 
myną. Šv. Jurgio parap. choras, 
po Vadovyste p. Ks. Strumskio 
padainuos .žavėjančią dainelią; 
taipogi griež puiki muzika ,ir jaii-; 
nimas ^ales pažaisti.-.

’ JJžkvieęiaftfe, jaunus ir senus, 
kas tik galite ateikite,. z

, ' ĮŽANGA: 25c. ir 50c.
” ’ L* V. 49 kp.

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi; 

minės ar pažįstamus, prisiųsk 
paieškojimų.į “Darbininkų.” 

Už vienų sykį 50d 
. /’ du “ 75c.

,y tris ” $1.00
UŽ r paieškojimus pinigus 

siųskite iš krino. / 
“DARBININKAS,” 
~ W * Broadway,

SO. BOSTON, MASS.t , * z
■ ♦ . •

IEŠKAU VESTOS VARGONI
NINKO. Antrašą sužinoti “Dar
bininko” Redakcijoj.

Paieškau savo giminės tetos Ur
šulės Turauskienės. v Po pirmuoju 
vyru Aukštikalnienė; jam mirus 
apsivedė su Turausku. Seniau 
gyveno Mahanoy City, Pa. o da
bar nežinau kur. Paeina Vabal
ninką parapijos, Smilgiškią vien
sėdžio. Jeigu kas žinotą ar jį pa
ti prašau atsišaukti šiuo adresu:

Paulina Puščiuvienė,
34 Pane St., Athol, Mass.

Mokinys VINCAS OŽALAS iš 
Kauno gub., Šiaulių apskr., Rad
viliškio yol., Pavafticią sodž. ieš
kau dėdžių Jurpalių (iš Prasta- 

>vonią sodž.) ir Jono Prikockio 
(gyvenančią Amerikoj) giminią 
ir pažįstamų. Mano antrašas: 
Voronež, Gamovskaja ui. d. 16, 
(Russia) V. Ožalas.

• - ,,_ ,_ ✓

Paieškau savo moteries Agnieš- 
kos Jasėnis Kauno gub., Šiaulių, 
pav., Triškių par., Tauragėnų 
kaimo. Ji pati ar kas kitas pra
neškite šiuo adresu:

Leonas Jasėnas,
81 Sąwtell Avė., Montello, Mass.

Paieškau savo pusbrolio Povilo 
Petukausko Vilniaus gub., Trakų 
pav., Butrimonių^Valsč. Pirmiaus 
gyveno Somerville, o dabar neži
nau kur. Taip-gi paieškau švoge- 
rio Kaulo Karevičiaus tos pačios 
gub. ir valse. Girdėjau gyveno 
Bittsburgh, Pa. Kas apie juos ži
note arba jie patįs atsišaukite šiuo 
adresu:

. Jurgis Petukauskas; 
432 Wells St., Scranton,

PIRK RAKANDUS PAS

RICHMOND’S
Sutaupįsi pinigą, 

' Rakandai pirmos rūšies ir 
no£> labai Žarnos.

Frank R. Richmond,
374-878 Broadąray, So. Boston.

✓

kli

AR TURI SAVO DIDELĮ 
PAVEIKSLĄ.

ateik ir nusltradk pusę tuzino 
kablnSt ir gausi vieną dideli ar- 
ti8tlSkal padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gaU atsisaukt!:

J. J. DRIZA,
500 So. gnd St., PMladelphia, Pa.

■ Dr. Ignotas Stankus
■1210 & Broad St., Pbiladelphia, Pa.
■ Phyšician and Stirgeon (lietuvis gvdv- 

tojas ir chirurgas pabaigęs ' Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas v v

^^Hru, moterių ir vaiku. Daro operacijas.
Ofiso valandos: 9-11 rito. 2-4 po pi ė t. 7-9. 
vakaro. Nedeliotns: 9-11 rito 1-4popiet.

z,

*

x VU

Jeigu nori ’gatiti Lle$tiiį 
Darbįninkų Kalendorių 1>1
M dykąi^ * taf niek^ nelgukdd 
mas srą&k $3.0dtdi prenumert 
tų t4Darbnibtdco^ i? ga^ri f 
didelę dbrianų ,

Jeigu jau esate /skaitytoj 
“Darbiidžkb/1 taiūŽrašykk 
tam ir gausi tų dovanų dįdra 

. \ / #- jfc < ♦ ■ w 'V f * ♦/’ 'v ’ * V7, y , . "h. '

MGeriausia vieta j tj* ’ wr' * 1-■ «■£<•.Ifc-
užlaikau .puikią krautuvą ariu 

nlą ftt paauksuotą daiktą, kaip ta 
laikrodžių, laikrodėlių, Žiedą vyrlll 
moteriškų ir šliublnlų. Taip-gl daftjr 

' be kitą tavorą delmantinlą Žiedų Ir i 
Kas pas mane perka, tal .vsuomet b 
na pilnai užganėdintas. Savo tavo: 
ir darbą a§ visuomet gvarantuoj 

; Taisau laikrodžius, didelius Ir miiž 
laikrodėlius ir jewelry. ‘ 

• ’ K, K. tMIAITIB,
61? N. Main Str, - ĮfonteMo, Mai

NUSIPIRK MOSTIES.
Tai BUSI GRAŽUS! ją išdirl 
Mentholatum Co. Prieš eisiai 
gult ištepk veidą mosčia per kel 
vakarus, o padarys veidą TYR 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mo 
lis išima pletmus raudonus, ju 
dus arba šlakus ir prašalina ris 
kius spuogus nuo veido. Plnig 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS, 
P. O. Box 36, Holdbrook, Mas

-1 1 t "■ ‘-1- 1 —1 -a*-*

TEL. BACK BAY 4200

DR. ^MATULAITIS
Ofiso adyno* - '3 ?do visokias Ilgas
1-8 P. M 7-9 P.M. Priskiria Akintas.

419 Boylston St > Boston, Mass.

PIRMO KLĖSOS

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

naujų išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DOBCHESTER ST.

Valando* 
nno9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

NedBliomlB
. nuo 10 vaL ryt 

iki 4 vai. vakare

r
 Dr. Paul J. Jakm&uh

(Jakimavičius)

Priėmimo valandoa:
Nuo 2 iki 8 popiet. Nuo 7 Iki 8 vakare 

609 BBOADVAY Cor.G ST. 80. UOSTO 
Tol 6028. B.

J SERGANTI

VYRAI IR MOTERIS 
į EIKITE PAS MANE!

Su bent kokia chro. tiška, nervą arba fiiaip kokia Ilga,
Y lauja speckilisto patArnavimo.
<£♦ IEŠKOKITE PAGELIOS TEN, KUR GALĖSITE Jį

Y
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Y t
Y
Y T 
y <♦ 
f
Y 

sitSs. Geras ir užtikrintas ištylimas (egsam.)
Y fizišką stMj ir padės Jums atsistoti ant sveikatas kelio/ Tas Ugel- 

Jus two kandlą ir kitur negero gydymo.
A Daug metą praktikavęs. Paskiausieji Ir gritavsiejl gydymai— 
^0 medlkHliftkl ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 
$ kas geriausia sergantiems.
| AR JUS KENČIATE. *

Nuo silpną nervą; škandnnūlo nugarkaulio, užmiršimo, nenor* 
malto širdies mušimo, silpną plaušią, apsnūdime, sunkais jautl- 

♦t* mo, gaivos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumu, 
A sąnarią, nlcerio, žaizdą, katare*, užkimimo gerkles, nuo akaus- 
♦♦♦mą viduriuose arba nugaroj, geltdfis skaudėjimo, apvilktą lietuvi, 

konstipnclja. reumatizmo skausmu arba spaugą? aiU lr daug kitą 
$ ligą. nu“ kurių matosi pirmas pe'sėrgėjlmas, nustoti sveikatą n 

^tvirtumą ant visados. • .
y Aš gydžiau vyrus tir moteris per daug metą. Vienas atallanky- 
♦temas pus mmie užganėdins Jus ir apie mano gabumus • peraitikriusib 
J>knd aš pasiekiu tiek gerą patekintą i trumpą laiką gyd.' 
Ątno. Aš gydau tik tikrą prtežuat} Uisną ir silpnumai pranyks. At»i* 
£ minkite, kad pasiturimas yru ubmltutl&kal veltui,
J * Ateikite mane tuojaus, jeigu. Jums reikta gydytis. UiylL 

klmuH Ugua yra pavojltrga. ’ Nei viena Ilga ne stovi ilgai be v«iki«io.t

Dr J. H. KENEALY ’ 
X 673 WASHINGTON ST,
X Antros durys nuo Gayetv The atre, Boston, MsiS.

Pittsburgh, Pa. 1 . '. • j .• . x

* f ■ ■ / . • f
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kuri relka-

SUBASTI.

r

keliu.

Ofiso 
dos:

9 vai. ryte iki
4 vai. po pie

tą. 
Vakarais, 

nuo 6 vai. iki
8 vai.

Nedėliomis
10 vai. Yyte 

iki 2 po pietą. 
Jeigu Jus čia gydy- 
pArodys Jums tikrą

valau-

hington st. 
arti Boyls- 
ton st. ant 
antrą lu
bų

673 Was-

Prad&^ite tiesiai eiti Sveikatos
v

1

Paieškau brolio Vinco Stalgio 
SuvMką gub., Vilkaviškio pav., 
Pajevoniu par., Kl.ėtkininkij kai
mo.. Metai atgal gyveno-Montreal, 
Canada, o dabar nežinau; jis pats 
ar kas kitas praneškite šiuo adre
su ;

•ikš

U žsisakykite “Pažangą”
NUO Sausio mėnesio 1918 metų “Draugo” ben- X 

drevė pradeda .leisti mėnesini literatūros, mokslo, A 
politikos ir visuomenės žurnalų — ' ♦♦♦
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Jums ISegzaminavlmas nieko nekasiuos,
4

P-AS J. J. RAMANAUSKAS, S
Jėzuitų Kolegijos studentas !a 

— uolus lietuvių visuomenės ai 
veikėjas ir smarkūs nezalež- <a 
ninku bei socijalistų malėjas, a 
žinodamas kad jo iš Cambrid- g 
ge, Mass. išbaidytas Strazdas g 
“D. D.” (didelis durnius) g 
gieda Clėvelandė, Ohio ir bu- g 
girdęs kad dar ir kitas “P- 
D.” ponas Mickus landžioja 
po Clevelandų, pasirįžo .nuva- Į 
žiuoti pats- į Clevelandų O. ir
aiškiai parodyti kas tuodu po- 1 
nu yra per “D. D.” t‘ » Y

Moksleivis Jonas J. Rama- 
nauskas kalbės apie šiuodu ap- ♦♦♦ 
simetėliu, kurie apgaudinėda- V 
mi žmones vadina save kuni-" 
gaiš ir net vyskupais, penkta- 
dienyje, šeštadienyje ir sekma- 
dienyje, i. e. vasario 1-mų, 2-ų ♦♦♦ 

r> v» Iir 3-cių V
’ v.Laimingų gabiam mokslei- A publicistai, 
viui pasiseldmų .šioje kovoje A 
su nezaležninkais dėl žmonių X 
gerovės ir Dievo garbes. • ♦>
__ ;_į _ _ _ ■ ___ Y

SVARBUS PRANEŠIMAS. V
Pas p. LIDAKIA-305’HamiĮ-j*|* 

. ton Avė., Duquesne, Pa. galima *♦* 
.•ritini puikią Lietimų Darbininkų *|* 
Kalendorių 1918 m. ir taip-gi įvai- V 1 ... ---.... .v ».• Iužeiti. * ♦

“Pažangą”
“Pažanga” eis tuo pačiu formatu, kaip ir ligšiol, tik 

gal kiek padidinta.. Ją redaguos kun. Prof. PR.* BUČYS. 
Bendradarbiais apsiėmė būti žymiausi mūsų literatai ir

“Pažanga” metams kaštui tik $2.00. Atskiri numeriai 
po 20 centų. Agentams nuleidžiama 25 nuoš. 
Pirmas numeris jau spaudoje. Išeis apie pabaigą . 

sausio. .Kiti eis rcguleriai'pirmoje pusėje kiekvieno mė
nesio. , '
Pasiskubinkite užsisakyti. Agentai prašomi pasidarbuoti.

• ADRESAS: .
“PAŽANGOS” ADMINISTRACIJA, 

1800 W. 46-th Str., Chicago, III.
Kviečiame

A
**♦

AntanasStalgis,
12 Nallada St., Montreal, Canada.

PARSIDUODA BUČERNfi
< Vertės $5.600.00.
Atiduodame labai p:giai, nes 

savininkui prisieina išeiti į karę.
• Norintieji- pirkti atsišaukite 

šiuo adresu:
Povilas M. Bražinskas,

305 Hamilton Avė., Duąuesne, Pa.

DYKAI-DYKAI.
Reikalinga vyrų it merginų mo

kintis BARZDASKUČIO amato. 
Mė!> išin-ikinam i labai trumpą lai* 
ką už dvką.

GLOBĖ BARESR &0H00L 
J. šmulkštia, 

489—3-rd Avė.,
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