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Lietuva lenku vienybę pasitinka su šluota
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Trne translatlon filed wlth the post- 
mąster at Boston, Mass. on Feb. 13,1918 
oš reąulred by the act of October 6,1917

RUSIJA IŠSTOJO IŠ PA
SAULINĖS KARĖS.

Sulyg naujausių žinių iš 
Londono ir kitų Europos cent
rų, tai visa Rusija aiškiai iš
stojo iš karės.

Po to, kaip Ukraina susi
taikė su eentralėmis valstybė
mis, tai ir volševikų vadai 
formaliai paskelbė, jog Rusi
ja jau nekariauja ir išdavė ^de
mobilizacijos įsakymus visuo
se frontuose. '

BOLŠEVIKAI SKERDŽIA 
VYRUS MOTERIS IR 

VAIKUS.
r-

Kopenhagen, vas. 11. — Vi
sa Finlandija paplukus krau
juose, kurį paliejo Raudonoji 
Gvardija. Kaip pranešama, 
tai vien Tammerforse ir Hel
singforse bolševikai išpiovę 
arti 500 vyrų, moterų ir vaikų.

SEIMO RENGIMO KOMISI
JOS PRANEŠIMAS.

Seimo rengimo, kaip ir vi
sos komisijos susideda iš visų 
srovių atstovų, pritariančių 
seimo šaukimui. . Seime visos 
dalyvaujančios srovės turi ly
gias teises, nežiūrint didžiu
mos ir visi nutarimai bus pri
imti tiktai visoms srovėms 
bendrai susitaikant. Kame 

, ne:,us galima susitaikinti, tie 
klausimai nebus keliami.

Visokios organizacijos, ko
kios tik pas lietuvius randasi, 
privalo siųsti savo atstovus 
vieną nuo kiekvienos 50 savo 
narių. Nepilna 50, jei tik yra 
25 ar daugiau, skaitosi už 50. 
Centralės organizacijos, nežiū
rint kad jų kuopos siųs atsto
vus, turi dar teisę siųsti po 3 
delegatus nuo centrų. Laikra
ščių redakcijos po 1-ną, para
pijos nežiūrint į parapijonų di
delį skaičių siunčia po 3 atsto
vus.
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Seimo dienotvarkė
1) Seimas atsidaro kovo 13 

d., 10 vai. ryte.
2) Mandatų dabaigimas tvar

kyti, ženklelių .davimas ir tt.
3) Šaukėjų pranešimai ir 

prezidiumo išrinkimas.
4) Išnešimas pasveikinan

čios. prezidentą Wilsoną rezo
liucijos ir jos pasiuntimas.

5) Lietuvos neprigulmybės 
klausimas:

a) Lietuvos valdžios for
mos pageidavimas.

b) Mažumų klausimas.
c) Santykiai su kaimy

nais.
6) Lietuvos atstatymo klau

simas:
a) Rezoliucija dėl gyvuo

jančių ir besitveriančių 
bendrovių.

h) Pabėgusių lietuvių su
grąžinimas tėvynėn.

7) Mokesčiai Lietuvos1 reika
lams.

.8) Srovių bendradarbiavi
mas. (Visi klausimai, kur sro
vės susitaikys bendrai veikti).

!)) Visoki įnešimai, kurių 
dabar negalima permatyti.
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KU&'.A DAUGUS, Klebonas.
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So. Boston 620. ,

True translatlon filed with the post- 
inaster at Boston, Mass. on Feb. 13,1918 
as reąuired by the act of October 6,1917

ATĖJO PATVIRTINIMAS:

London, vas. . 12.— šiandie 
čia gautas oficialis Rusijos pa
tvirtinimas vokiečių paskelb
tos žinios, kad Rusija išstojo 
iš karės.

Pranešime sakoma, jog*tai
kos. derybos su Centralėmis 
valstybėmis pasibaigė. Rusijos 
delegacija, vienok, atsisakė 
pasirašyti po sutartim, reika- 
laūjančia Vokietijai naujų že
mių. Bet rusai netęs karės 
prieš vokiečius ir austrus, 
“darbininkus ir sodiečius,kaip 
mes patys.”

Helsingforse, Finlandijos so
stinėj teatras ir daug viešą na
rni] išgriauta, Rusijos bolševi
kai sudegino sandėlius, kur 
buvo sudėtas maistas, atgaben
tas iš Danijos badaujantiems 
finams.

Bet galutinai bus sutaisyta 
dienotvarkė bendrame posėdy
je seimo rengimo ir rezoliuci
jų komisijų. Čionai paduoda
me tiktai bendruose ruožuose.

Žemiau paduodame manda
to formą,) kurią reikia išpil- 
d.vti dviejose kopijose: 

PALIUDIJIMAS.
..........(Tokia ir tokia draugi
ja ar kuopa ir iš tokios ir to
kios vietos) ..........Turinti ..
.... narių ingaliavo atstovau
ti minėtą organizaciją Visuoti- 
mme Seime New Yorke šiuos 
aMovus:

1) • ..........................
(Atstovų vardai) >

2)  
3) ...........................................
4) ........ ................. ..........

Pirmininkas ..............................
Sekretorius ..................?..........

(Data)
Visokios organizacijos, ku

rios tik prisius delegatus į. Vi
suotiną Seimą, privalo savo 
delegatams išrašyti mandatus, 
kaip augščiau nurodyta. Vie
na tokio mandato kopija turi 
būti pirm Seimo, kaip galima 
ankščiau pasiųsta Seimo Ren
gimo Komisijai, tai yra man
datų komisijai šitokiu antra
šu: Lietuvių Seimui, Sta. W., 
Bok 58, Brooklyn, N. Y. o kita 
kopija turi būti induota pa
tiems delegatams. Visi man-’ 
datai prieš Seimą bus sutvar
kyti ir priduoti seimo sekreto
riatui. Jei kame įvyktų klai
dos, tai jas bus galima patai
syti sulyg antini jų mandatų 
kopijų, kurias atsivežš su sa
vimi patys delegatai’.

Apskritai visokiuose Seimo 
reikaluose rašydami laiškus 
adresuokite taip: Lietuvių Sei
mui, Sta. W., Box 58, Brook
lyn, N. Y.

Seimo rengimo komisijos:— 
Pirm. — J. B. Kaupas. 
Sekr. — P. Norkus.
P. S. Kur delegatams apsi

stoti ir seimo sales vieta bus 
vėliau paskelbta.

True translatlon filed wlth the post- 
inaster at Boston, Mass. on Feb. 13,.1918 
as i-eqjilred by the act of October.6,1917 

TAIKA NEGALIMA.

Washington, vas. 11. — Su- 
jungtoj kongreso sesijoj šian
die prez. Wilson skaitė prane
šimą? kur apreiškė, jog tai
kos negali būti ant tų išlygų, 
kokias išstatė Vokietijos kan- 
clienus grafas Hertlmg savo 
kalboj Reichstago komitetui. 
Prez. Wilson aiškiai pabriežė, 
jog Vokietijos pasistatymas 
rodo palinkimą tęsti karę. Au
stro-Vengrijos pasistatymas, 
prezidentas sakė, yra tiesio
ginėj priešginybėj Vokietijos 
pasistatymui. Prezidentas gy
rė grafo Czernino pranešimą, 
bet Vokietijos valdymas Aus
trijos sulaikė ją nuo atvires- 
nio apreiškimo.

True translatlon filed with the po,t- 
master at Boston, Mass. on Feb. 13,1918 
as reąuired by the act of October 6,1917

LIETUVA PASKELBĖ 
NEPRIGULMYBŲ.

Bernas, vas. 12. — Šveicari
joj Augščiausioji Lietuvių Ta
ryba, kuri saugoja užsieninius 
Lietuvos reikalus išsiuntinėjo 
visoms kariaujančioms ir neu- 
tralėms valstybėms, turin
čioms ambasadas Šveicarijoj, 
tekstą rezoliucijos, priimtos 
Vilniaus Valstybinės Tąrybos, 
apskelbiančios atnaujinimą 
Lietuvos neprigulmybės su so
stine Vilniuje.

PASIDIDINO APETITAS.
Washington, vas. 12. — Per 

pastaruosius 12 mėnesių Suv. 
Valstijose žmonės ant 10 nuoš. 
-suvalgė daugiau, negu prieš 
tai. Ir tas atsitiko po tokių 
didelių raginimų’ taupyti mais
tą. *

Maisto administratorius sa
ko, jog taip atsitiko todėl, kadi
darbininkų algos pakilę ir jie vo tik dviejų balsų priimti tą 
gali po daugiau pirkties. sumanymą.

MISIJOS 
N0RW00D, MASS. 

TĖVAS ALFONSAS MARIA PASIONISTAS
Laikys Misijas nuo 

Vasario-February 17 iki 24 d.
' ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE, 

NORIVOOD, MASS.
Vakarinės pamaldos ir pamokslai bus 7:30 vai. vak. 

Mišios šiokiomis dienomis 5 ir 8 vai. ryte. 
Nedeliomis vakarinėsjęamaldos 7:30 vai. vakare; 

mišios 8 ir 10:30 vai. ryte1.
Tėvas Alfonsas gerai pažįsta visuomeninį liefu- 

vii] gyvenimą ir supranta dabartini-us darbininkų 
reikalus.

Tai-gi nepraleiskite^ progos ir išklausykite jo . 
rimtus ir naudingus nurodymus.. .

sumanymą.

True translatlon filed with the pest- 
master at Boston, Mass. on Feb. 13,1918 
as reguired by the act of October 6,1917 

ANGLIJA liAIKYSIS SAVO.
London, 1 vas. 12; — Prė- 

mieras Idoj d George parla
mente laikąJprakalbą ir pasa
kė, jog laitai apsivilęs skai
tydamasVokietijos kanclierio 
von. Heftį^fcuir Aųstra-VenT 
grijos užsienio reikalų minis- 
terio Czernino atsakymus prez. 
WHsųnui ir Angli jos valdžiai.

Jis sakė, jog valdžia nei 
kiek nenusileis nuo savo kari
nių tikslų. Girdi 
šaukti apie taiką, 
ra taikos.

Premieras sakė,
rijos pasielgimas su Rusija pa
rodus jos- tikrą nenorą atsiža-< 
dėti naujų žemių. -

be reikalo 
kuomet nė-

jog Vokie-

Italijos valdžia nuskyrė ko
misiją ištirti, kodėl italą fron
tas spalių mėnesyje buvo per
laužtas.

Venecijoj, kur pirma gyve
no 150.000 žmonių, dabar be
liko tik 20.000. Tik viena ba
žnyčia tėra atdara. Jon ren
kasi gyventojai du kartu die
noj ir meldžiasi, kad Viešpats 
apsaugotų jų miestą nuo karės 
baisenybių.

Argentinoj apšauktas gene- 
ralis streikas.- " Streikininkai, 
pametę darbus ėmėsi naikini
mo darbo. Ardė geležinkelius, 
plėšė traukinius, nutraukinėjo 
telegrafo vielas.

Bolševikai Finlandijoj ren
gėsi padaryti visuotiną sker- 
dynę. Rengėsi išpjauti visus 
asmenis kapitalistiškos klesos 
virš 8 metą amžiaus. Stoka-

'i

Kaip protai taip ir potyrL 

kad tautai dm bajdta tata 
kur pHiudyaĮ OĖMU*
tt v •.. ‘i'< '

£-

«POtmiNKO* KAINA: 
tris kartui savaiteje.. .į&00 . 

r vieną iykį saavitėje... 
Bortonoapielinkėje ...$L00 

’ Uirubeiyje metams...,|L25 
—Vienas numeris..,,.. 3a
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ORLAIVĮ UŽPUOLĖ 
ERELIAI.

Francijos lakūnas Mortureux 
Macedonijos fronte apžvalgi- 
nėjo bulgarų pozicijas ir neti
kėtai augštybėse buvo dviejų 
milžiniškų erelių užpultas. Tai 
buvo patinas ir patelė.

Apie susirėmimą lakūnas ši
taip pasakojffT '

Aš vieną rytą apžvalginėjau 
bulgarų linijas ir netikėtai pa
mačiau diu ereliu.. Jie lėkė tie
siog linkui manęs. Mano ma
šina buvo greitesnė, negu jie, 
bet jie buvo arti mašinos, nes 
man reikėjo lakioti šen ir ten.

Kuomet aš sukausi atgal, tai 
vienas paukštis skrydo tiesiog 
manęs link. Mašinos ūžimas ir 
''jos sparnų plerpimas negązdi- 
no paukščio nei kiek. Jis ga
lėjo savo nagais įsivelti į mano 
sp.amus ir sudraskyti buores, 
todėl aš pasukau į savo pozi
cijas.

-Paukščiai skrydo link ma
nęs. Tuomet aš pasiryžau pa
bandyti padaryti ant jų ataką. 
Ąpstabdžiau mašiną, kad pau
kščiai būtų tiesiog ‘ aukščiau 
manęs. Nustačiau kulkosvai
džio vambzdį į juos ir iš visų 
jėgų pasileidau į juos. Patrau
kiau gaidį ir šuarbavo kulkos
vaidis. Sučirškė paukščiai ir 
plasnodami dribo žemyn.”

Tie paukščiai buvo surasti 
ir iškimšti. Didumas toks — 
Rūgščio buvo 4 pėdų, o pločio 
nuo vieno sparno galo iki kito 

; 10 p.
Vieną paukštį lakūnas pasi

liko sau, o kitą padovanojo 
Paryžiaus muzejuj.

St. Louise, Mo. pasibaigė 
strytkarių streikas. Tęsėsi pen
kias dienas. Dalyvavo 3.000 
darbininku._ . » *

* Pinigus pasiunčiu į Lietuvą ir Vokietiją.
* .

Per mano tarpininkystę galėsite prigėlbėti badu mirštantiems jūsų broliams 

Lietuvoje ir tremtiniams Vokietijoje.

į Pinigus Rusijos pirkite pasmane, nes aš j 
' parduodu pagal žemiausį dienos kursą. | 
! ■ ' Tel. Rich. 340. . f
į Bankierius Juozas Kowaliauskas
h 11Salėm Street, 1 Boston, Mass.
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True trnnslation filed wlth the post- 
master n t Boston. Mass. on Feb. 18,1918 
as ęeąuiredby the act of October 6,1917 
PALIUOSAVO DIDŽIAS VO

KIEČIŲ armijas.
..... Amstėrdam. vas. 12. — Kai.... 
bolševikų vadai atšaukė karę 
rytiniame fronte, tai tuomi 
pasili.uosavo pusantro milijono^ .. 
vokiečių kareivių; ir; tuoj jųasj. 
galima panaudoti’ kituose 
frontuose prieš talkininkus. 
.... Prie to da'r reikia pridėtu. Q 
kad pasiliūosavus 1.750.000 vo
kiečių ir austrų Belaisvių Ru- . 
sijoj ir žymi dalis 1.5O6.OOO 
turkų kareivių, o taip-gi di
džiuma bulgarų armijos^ kuri 
susideda iš 800.000 kareivių.

Todėl 3.500.000 kareivių su 
viršum fieldmaršalas von Hin- 
denburg galės panauduoti pa- . 
vasarį garsinamame užpuoli- . 
me vakaruose arba.. kitokiuo 
budu.

Nėra abejonės, kad visos 
teutonų spėkos rytiniame fron- ' 
te pasiliuosuos. * Vienintelis 
priešininkas, kurs dar neiš- , 1 ■
reiškė pagatavimo pasirašyti 
po taika yra Rumunija, bet 
ji reikia spėti .urnai turės nu
sileisti. Jai nėra kito išėji
mo. Jos geografiškas padė
jimas prie’to ją verčia, nes ji 
iš visų pusių priešininkų, ap- * 
supta.
UKRAINIEČIAI NULĖMĖ.

Kai ukrainiečiai sutiko sky
rium taikintis, tas vedė prie 
šitų dalykų įvykimo. Teuto- . 
nų valstybės, susitaikę su Uk.- F 
raina, būt galėjus nesirokuo- 
ti su bolševikų valdžia, atsto
vaujama Lenino ir Trockio. • 
DŽIAUGSMAS TEUTONŲ 

ŠALYJE.
Taikos paskelbimas sukėlė 

didį džiaugsmą Vokietijoj ir • 
Austrijoj, pastarojoj kilo kry
kštavimai iš džiaugsmo,, nes 
tikima, kad urnai bus prąsa- t. 
linta maisto stoka. Abiejose 
šalyse laikraščiai rašo priža
dus alkaniems žmonėms gausy
bes maisto.

Demobilizacija Rusijos ar- . 
mijų, kas jau prasidėjo, pa- 
liuosuos* apie 4.000.000 vyrų 
žemės darbui namie. Be to 
bus paliuosuota 2.500.000 ka
reivių nelaisvių Vokietijoj ir 
Austrijoj ir šie sugrįžę Rusi
jon galės apdirbinėti laukus. 
Tas viskas teutonuose sukelia 
saldžius - sapnus apie maistą. 
Tuomi pat teutonuose atgija 
pasitikėjimas vadais ir kadi jie 
umu laiku įvvkys visuotiną

Drabužius Vokietijoj dabar taiką, 
dirba iš popieros. Čieli siūtai -------- -----
parsiduoda tokie, kurie nei 
kiek neturi audeklo. Oda y- kuose rasta griuvėsiai senoviš- 
ra didele retenybė. Ir turtin-ko miesto. Dabar rengiama., 
gieji avėja batus su mediniais komisija ištirti tuos griuvę- 
padai s. sitis.

NELAISVIAMŠ REIKALIN
GA PAGELBA TUOJAU.

3 Pagedėlyje ‘ ‘ Darbininkas ’ ’ 
gay$'sitokią kablegramą:

1 Vas. 10-18. , x r;:
Tautos Fondid ir ■ 
“Darbininkuų”

242 W. Broadivay, 
: So. Bostoų, MąsS.

PrigelbėOčlietuviams 
karės* Belaisviams, ken- 
čiantiems alkį. Mii&įogsb 
mas didelis. Šelpinfo dar
bas Kopenhagoj gerai su
organizuotas. Visokių pro- 
vizijų galima’ gauti. Tik 
reikia pinigų.

Savickas.
Nesenai esame indėję surašą 

lietuvių nelaisvių. “Darbinin
ko” skaitytojai tame surašė 
rado saviškių. Jiems pagelbą 
galite dadiuoti per nelaisvių 
šelpimo komitetą. Adresas: 
Jurgis Savickis, Croix Rouge 
Danoise, Section Lithuanienne, 
Copenhagen, Denmark.

Šis atsišaukimas aiškiai liu
dija baisų padėjimą lietuvių 
nelaisvių Vokietijoj. Šelpimo 
komitetas turėdamas pinigų, 
iš Danijos matyt gali daduoti 
nelaisviams maisto, drabužių 
irliteratųrps-

r

BOLŠEVIKŲ DŪKIMAS.
Londono Times gavo žinią a- 

pie tai ką bolševikai padarė 
Besarabijoj.

Rašo: “Tie, kurie matė»Be
sarabiją prieš tai, kuomet bol
ševikai neturėjo čia viršaus, 
tai dabar pamatęs nepažinti] 
tos turtingos gubernijos. So
džių namai griuvėsiuose, se
ni medžiai parkuose iškirsti, 
namai ir bažnyčios išdegintos, 
galvijai išpjauti, o arklių la
vonai tėkšo pakeliuose; visa 
gubernija tai reginys nuterio- 
jimų. Atvykimas Rumunijos 
kareivių ir gen. Pregan mani
festas apramino gyventojus ir 
suteikė jiems vilties. Bolševi
kai nesipriešina, o tik pasiduo
da tuoj. Bolševikų didžiosios 
gaujos atsitraukė toli nuo Ki- 
šinevo linkui Mohilevo guber
nijos rubežių, kur jie tikisi su
siorganizuoti, jei tokia mintis 
jiems dar gai ineiti galvon. Ži
noma Petrogrado valdžia- ban
dys toms gaujoms prigėlbėti 
susiorganizuoti, idant priduoti 
šiokią tokią reikšmę pertrauki
mui ryšių su Rumunija.
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Darttahitai SijviiCB.
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“D ABBIKUlAr 
' . . (The Worimrj, . ' >

TheLithuanian tri-vreekly peper.Pablislied every Tuesday, Thursday, by s!t.
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor* 

“DA. B BIK IK K A
■42 W. BroadW.

NIEKO NEIŠPILDĖ.
Gyvenime yra taip, jog tie, 

urie juo daugiau žada, tuo 
; mažiau išpildo. Jei koks ge- 

šeftini'nkas daug prižada, siūlo 
nepaprastai pigiai-savo daly
ką, tai žinok, kad jo reikia 

* * “saugotis.

Panašiai atsitiko su socija- 
listais. Juk nerasi ant svieto 
tokių žmonią, kurie daugiau 

* minioms žadėtą, kaip socija- 
_ lįstai. Gi gavę viršij Rusijoj 

pasirodė baisiausiais žmonijos 
neprieteliais. Apie gražią pri
žadų pildymą nei kalbos nėra, 
o apie naujus razbajus ir žudy- 

; nes žinių ateina kasdien. Prie 
niekšybių socijalistai-bolševi- 

, kai kasdien labiau įsidrąsina.

-* Žadėjo sustabdyti karę, o iš-
- tikro bolševikai platina kraujo 

praliejimą ne tik pas save na
mie, bet ir kultūringoj Finląn- 
dijoj. Girdi sulig savo princi
po "jie privalą visose šalyse pa
laikyti proletariatą prieš bur- 

x žuaziją. Nieko nešnekant jau 
apie tai, jog jie liuosuodami 
proletariatą iš buržuazijos, į- 
stumia jį didesnin vargau, bet 

> tas jų tariamas principas yra 
; keistas. Jei bolševikai jaučia- 

. * si turį teisę eiti į svetimas ša
lis “liuosūoti” proletariatą, 
tai lygiu būdu kaizeris gali 
jausti turinčiu teisę kištis į 
Rusijos vidurinius reikalus ir 

z išpliekus bolševikams kailį, su
grąžinti carui sostą.

Be to pirma pavyzdžiu pa
rodyk, kad bolševikizmas neša 
laimę proletarui, tai paskui 
visų šalių dori žmons juos pa
seks. Bet ikišiol ką tik jie da
rė, tas iššaukė didžiausią pa- 
Sibiaurėjimą.

South Bortam Mam*
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PASTABELES.
L. Neprigulmybės Fondas 

ir L. Informacijos biuras ren
gia angliškoje kalboje brošiū
ras apie Lietuvos reikalus. 
Kadangi dabAr lenkai, gata
vi dangų ir žemę sumaišyti įu 
tik supainioti Lietuvos reika
lus su Lenkija, tai abiejose 
brošiūrose be abejones bus pa- 
brięžf;as skirtumas tarp lenkų 
ir lietuvią. * Rodos, kad pa- 
citavimas “Teve mūsą” lie
tuvių ir lenkų kalbose geriau
sia parodytų tų tautų skirtu? 
mą. ’ Skait^ojasrnežiŪąs nei 
lietuvią nei. lenką kalbą; su
lyginęs lenkišką ir iėtuvišką 
tekstą matys, jog ietuvią kal
ba tiek panaši į lenkišką, Įdek 
į anglišką kalbą.

“Tėvynėje” P. Butkus ban
do nurodyti chamizmo apsirei
škimus lietuvią gyvenime. La
bai nevykusiai tą daro. Pa
vyzdžiui tą, kad lietuviai ne
remia socijalisto kandidato į 
kokius miesto urėdus, vadina 
chamizmu. O to, kad soei
jalistai eina prieš Lietuvos 
neprigulmybę ir kitus tautos 
reikalus, Butkus nerokuoja 
chamizmu. Kad ‘ ‘ Laisvė ’ ’ 
prašė savo skaitytoją auką jos 
parėmimui, tai tas buvęs cha
mizmas, o giria “Naujienas,” 
kad jos bizniškai vedamos ne
prašo aukų. O tas, kad. 
“Naujienos” pralobo iš hum- 
bugiškų daktarą pagarsinimą, 
tai ne chamizmas. Tai tik ke
letas pavyzdžią. Todėl jei 
Butkus nori vilkti eikštėn 
chamizmą ir jį naikinti, turi 
kito-masto imtis ir visiems ly
giai taikinti. Tenepamiršti, 
kad “Tėvynė” chamiškai el
giasi vezdama prieškatalikiš- 
ką agitaciją. Ir tt. ir tt.

'' - •
Ir dar viena priežastis, kuri 

darbininką saUSnininkri būti 
moja, tai yra M: norą® pasiU 
sėti. f / /:

Geriausios konstrukcijos lo
komotyvą keletą šimtą mylią, 
perbėgusi reikalauja apsistoti, 
atvėsti. ■’ Arba taip, arba pa- 
vojus! Nors jį’ nekalba, bet 
už tai-gi mechanikas, kurio 
rankoje jos likimas gludi, apie 
tai Žino. -Tuomi labiau darbi
ninkui; GriŽkime. prie jo.

Kąs dąrBminką iš Lietuvos 
stūmė? Tik tas, kad ten jis 
jokios vilties pasilsiui nematė. 
Anksti kelk,1 vėlai gulk. Ne
kartą pasilsio. laiką sų vadelė
mis rankoje prarymok.^Dirbk, 
vargk ligi paskutiniam spėkos 
šešėliui. Kol dirbi, turi; ne
pajėgi dirbti, mesk ir šaukštą 
iš ranką. Tpkis likimas, įie 
juokai. Patyręs Amerikoje 
pasilsiui gūžtą sunešti galima. 
Šąlin žėręš viskį, tojišaromis- gaivojo Ir kas-gi su to- 
akyse tevyškę apIeiazia. ,Sir- - - — * - > ° ..
dyje,. žinoma, noras.rusa, sve
tur kelius centus susivyti, o 
tėvynėn senus kaulus pasilsiui 
parnešti... - t ~.

Ameriką išnaudoti genijaus 
reikia. Gi Lietuvos darbinin
kui šių gabumų trūksta. Daž
niausiai noras tėvynėn “grįž; 
tįZ’ tuo patim laivu atgal vie
nas plaukia. Nauja šalis, nau
jas gyvenimas, naujos idėjos. 
Metas, kitas ir keli, žiūrėk, o 
mūsų darbininkas jau ameri
koniškai gyvena. Amerikoniš
kai mąsto, amerikoniškai ir pa
silsėti senatvėje ieško. Mato, 
momentas svarbus, todelei, iš- 
anksto prie jo ruošties ima. 
Dirba, kruta. Už kelių, kelio
likos. metą, jaučia jau keletą 
šimtinią kešeniuje. Tiek pini
gą Lietuvoje—laimė; Oia-gi, 
tik mažmožis. Vienok, reik 
pradėti. Perka namelį. Per
ka vieną, gal jir antrą; galą- 
gale mato, visvien vargti, rei
kia. Juk namas duonos neduo
da; jis tik gyventi padeda. Ką 
dabar? Jei turėtą mokslą, ge
resnį išauklėjimą—tuščia bė
dos:* Amerika tokių tėvynė. 
Ant nelaimės, jis tokią, ypąty- 
bią savyje nesuranda. Ta min
tis, jogei, ką tik nepradėsi, 
mokslo reikia, jam visai artą 
atima. Pramonė, berods, tai 
vienatinė išeiga būtą. Bet-gi, 
Dieve mano, tokis dalykas tai 
būtą sunkiausi naštą ant senu 
pečią. Čia priseįs koja-kojon

 < . - — . -..

žengtįau žy^u arba gerai i&Ia- i 
vintu anglu. - Ar-g£ jia tani ke- 
įioliką metų kasyklose skurdo 
arba skerdyklų kraujuose brai
džiojo !;BeabejouėB, jęr $k>s 
gilios xnėditą^u/kliwtkso 
langą,. s vienatinį-viatef i tų* 
rią jo svajonė šaus, tai 
SAUIUNA8T

MsaliūnąpeikiąVišLĮki- 
šioldr jis Šioje idėjoje nemažą 
rolę įošė. Tai lifidija tas,’-kiį 
jis dabar turi. Kaip nebūk, ko 
daugiau' jis į šaHūną žiūri, 'iuo 
labiau jis jam imponuoją. Kur- 
gi ne. galiūnas jam dabar net 
ideališkai atrodo. Jame pras
čiausi, kvailiausi,* tamsiausi 
darbininkai užeina. p Plius jų 
nuo koto nusmukusias pačias, 
vaikus, kurie nuo pinigo, 
kaip utėlės saliūnan bega^ 
kad tik greičiau jo netektų,— 
net seilė teka, Saliūnas dar 
nepirktas, o koštumeriai jau

pamokslams korektą daryli. 
Jo galva/ tikra judamoji en
ciklopedija; • pridėk amžiną 
“pasilsi,” tik tuomet 
kas do ponas -sjMiūninmkas. 
Tai trečia.
. Šia klaidinga nuovoka dtaf* 
bininkas sau pasilsį pamatuo
damas, galiūnan važiuoja. Nuo 
Šiol jo gyvenimas. stato labai 

kuris soči-1 
jalogui be galo galvą laužo.* 
Kolei kas kur bus,7 Žinda tik 
tįčk, kaip užsiliko Romos 
arena Žmoni jos. istorijoje., taip 
užsiliks ir saliūnininkas. Kaip 
apie vieną, taip ir apie kiįą 
istorijos studentas Įskaitys ir 
biatirėsis. .Deja! Arena buvo 
žaislu ‘ mėchaniškai civilizuo
tos žmonijos; gį saliūnas yra 
ne kuo kitu, kaip tik krikščio
niškos civilizacijos mėšlynu, 

‘kurį jau senai’nuŠluoti teflce- 
jo..

Grįžkime prie tetaps: klaidin
gai suprastas, pa^žis, darbi

ninką saliūninipku padarė,
. ‘Pasilsio definiciją ne taip 

lengvu yra apčiuopti. Nety- 
Čiomis--mątai, jogei klaidžioji 
filozofijčs dįrvonuose. Tiek to. 
.Dauguma jį vadiną judėjimo 
Apsistojimu* Lai būna ir. taip. 
Kas mum# rūpi—ar darbinin
kas. saliūne apsistojimą .atran
da? ‘Pirm,’ nei prieisime'? prie 
to, kaip darbininko apsistoji
mas turėtų atrodyti? Kaip vi
sur, taip čia priseina svetima, 
arba sava opinija vaduotiesį. 
Geriau duokime balsą už saviš
kę. Krikščionies darbininko 
pasilsis turėtų, atrodyti taip:— 
Tat yra laikąs, kuriame darbi
ninkas su darbu kamuotiesi 
nereikalauja, o daugiausia 
dvasiškame apmąstyme amže
lį baigia. Ypač antrą definici
jos dalį gerai įsitėmyti reikia. 
Žmogus ne mašina. ‘Žmogus 
ne gyvulys. Žmogus ant§pau- 
da—visam# pasaulyje aiškiau
si. Žmogų sutvėrė Dievas.. 
Prie Dievo jam grįžti reikia. 
Taip, arba didžiausi likimo ka
tastrofa tik dabar prasideda. 
Kitaip sakant, kiekvienas žmo
gus nelaimės saugojasi. Dar
bininkas šiame atvėjuje gali 
būti pavyzdžiu kitiems. Darbo 
pavojus jį taip išaugina. Kaip
gi atrodytų, jei darbininkas 
pavojui, nuo kurio visą gyve
nimą bėgo, dabar senas savo 
rankas jam ištiestų?. Kur-gi 
čia įeškotum skirtumo žmo
gaus ir gyvulio tarpe? Jei tik 
doroje nusmukęs, “cicilikas” 
taip galvoti nori.

Darbininko pasilsį prieš a- 
kis turint, klysti negali, kad

kiais kvailiais “pramonę” ve
sti negalėtą! Tai viena, Va
liūne mokslo nereikia. Ko ma
žiau žinai, to‘geriau. Ilgas lie- 
žuvis ir neprausta burna,~ tai 
vienatinė saliūnininko kvalifi
kacija. Šis. mokslas taip leng
vus, kad vieną dieną už baro 
išstovėjęs, , kitiems lekcijas 
duoti gali. Atidaryti,f uždaryk 
f i saliūną—jei policijantas su 
kočėlu kuomet nors akis užsi
pylęs per klaidą pagrūmoja— 
ir aklas gali. Išliuobti jį... 
juk darbininkas prie tvartą 
pripratęs. Už matematiką sa- 
liūnininkas nei stiklo alaus 
neduotą. Nikelis jam visą, 
skaitlinę veda. Kiek stiklą, 
tiek nikelių. Jei kuris netyčio
mis skaityti pramoksta, su 
tokiu, kaip liga, rodos gaut 
negali! Arba į Susivienijimo 
iždininkus skverbiasi, arba ■so
cijalistams gazietą peckoja, 
arba į miesto majorus runija. 
Perdėm kvailas saliūnininkas, 
ot, tai idealas. Tai antra. Sa
liūnininko darbas, tai vienas il
gas “pasilsis.” Nusipirkai sa
liūną, užsirioglijai už baro ir 
žiūrėk, kaip nikeliai ribuoja. 
Kol girtuokliai bus, tan biznis 
užtikrintas. Vienį ant baro 
nikelius mėto, kiti tavo biznį 
garsina, o dar kiti kur-ten pa
lūpyje prakalbas laiko. Vis
kas už—nikelį; Neilgai tru
kus, saliūnininkas saliūno aka
demiją baigęs, jokio sunkumo 
neranda net ir kunigo klebono jis saliūno “pasilsyje” skam

džiaų# mugi bei
gą velka.* Bis jungas perneša 

-taus- 
. .ja buvo. Senovės 

ver^r rittiSąvo tik vieną ifco-- 
nąj šalittaimnkas turi kiek- 
vieną girtuoklį; kurią tik pas 
jį ūžėtai, Girtuoklis; kaipo 
titonasj yra be galo žiaūta, 
O tasai žiaurumas jokių ribų 
nepripažįsta, Dievui, dorai* 
gėdai jo širdyje * vietos nėra. 
Pirm, nei nikelį . iŠ jo i|melsi, 
išklausyk visas jo zaunas, ku
riu nei |uo nelotą. Tylėk; kuo* 
nįet jis žiaugkčioja ir ant barė 
spiaudo. Nematyk, kuomet jis 
kaip žaltys, tavo Šeimynos liz- 
delį drasko, * Ant galo, juk vi
są saliūųininkui biznį daro 
moteris./ Jei moteris graži, 
meiliai svečius sutikti moka, 
liežuvio. negaili, doros nepa
žįsta, mažai miega,—girtuok
liai, kaip mūses nirŠa. Viena 
ypatybė, kuri girtuoklį įžy
miai karikatizuoja, tai begali
nė jo uoslė. Gražią saliūninin- 
kę, kaip šuo kaulą, per kelius 
laukus užuodžia. Antraip ver
tus, jei saliunininkė girtuok
liams netinka, arba tiesos žo
dį jiems taria, laba naktį Ge
riau uždaryk saliūną ir gyvas 
pragaran lįsk. Negana to. Kol 
saliūnininkas-saliūnininkė jau
ni, girtuokles saliūnininko, o 
girtuokliai šaliūnįninkės “Sto
pą” rija, kaip jaučiai; gi pa
senus, arba gražesniam sąliu- 
nininkui toje pąt vietoje .saliū
ną atidarius—nors gyvas že
mėn lįsk! Žodžiu, tuomet, kuo
met pasilsis reikalingiausias, 
sunkiausias darbas tik.prasi
deda—kaip toliau gyventi. Ge
rai, jei nikelių .mašna pilna; 
jei ne—kas dažniausiai būna— 
saliūno pasilsį kelintam-dešim- 
tam pasakysi.

Ramiai^ saliūne gyvenimo 
dienas baigti, jokiu būdu ne
galima. Naktis ne naktis, pir
madienis ne pirmadienis, o tu 
stovėk ir girtuoklius girdyk. 
Jei tik jie užuos, kad apie tai 
“svajoji”—galas! Supranta
ma kodėl. Girtuoklis į ateitį 
nežiūri. Tikslui jo logikoje 
vietos nėra. Kaip jįs mėgsta 
gerti, taip jis mėgsta neapkęs^ 
ti tą, kuris jam apetitą drums
ti išdrįsta. Gi’ jo apetitas be 
čienios, be krašto. Sekmadie
nyje, šv. mišių laike, atvež
tas, geria ir žiūri, kad tu jo 
konduktą mažiausiu skrupulu 
nesutremtai. Priešingas žygis 
reiškia tiek, kiek peštynė. Jei 
pliovoti tingi, geriau tylėk.

Sąžinė,. vienok ,netyli. Ank- 
ščiaus ar vėliaus jos kirminas 
atgija. Kur tas brangus tur-

tas keliolikos metą stambinta 
prakaito lašais ir kruvinotais 
rankomis sukrautas? Kun 
ramūs vakarai* namieje ■
vieno kataliko 
mvnoje praleisriTKur Dievas, . 
dora, tikyba, kurie, kaip /an
gelų melodija, puriam daar-* 
bininkui akompanijuoja? Kur 
laimė, pasilsis, kuri taip • • 
kiai ApveiždAŲpabriėžėf Kas 
atsakyą tąoįr daibiiiitakus, i 
kurių paskutine viltis saliūnė 

; paliko t Kas suramins tas mo-, 
tmasj kurios savo vaikelius at
sidūsėjimais ramino, o ašard- 
miš girdė? Kas atmokė? naš
laičiams, ant- kurią, sprando . 
saliūnas didžiatfsių paskdlą už
traukė? Kas? Kas?!-SALIŪ- 
NININKAS!!!

MORKUS.
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" PROLETARIJATAS.

Darbininko niekingas padė
jimas ir jo nenormalieji santi- 
kiai su darbdaviu padarė, jog 
šiandiena visuomenė suskilo į 

. dvi dali, viena-kitai priešingi, 
‘ nustojusi kita kitai tikėti, su- 

siarzinusi ir jau sukilusi į ko- 
. vą.

Jiedvi, tarp savęs nelygi. 
Viena ją—-darbininkai, galingi 
savo skaičiumi ir fiziška pajė
ga. Kiti-gi—darbdaviai, skai
čiumi maži, bet galingi savo 
turtais ir intaka į visuomenės 
platų gyvenimą.

1
.7 Darbininkai sudaro ištisą 

pasaulinę armiją paprastai 
proletarijatu vadinamą. Pro
letarą vardas nebenaujas. Pas 
senobinius rymionis proleta- 
l rais vadindavo beturčius pilie- 

. čius, kurie tarnavo valstijai ir 
visuomenei ne kokiu savo tur
tu, o vien savo šeimyniniu gy- 

; venimu—vaikų gimdymu ir 
- . auginimui I XVHI-XIX amžiu-

y - je proletarų vardu imta vadin- 
ti tokius žmones, kurie gyven- 

j. davo vien iŠ savo rankų dar- 
* bo, persisamdydami savo jė- I: gas kitiems, šiokius ar tokius

turtus turintiems ir tą turtų 
’produktyviškam vartojimui 

7 svetimų rankų reikalaujan
tiems.

- . Mūsą amžių proletarijatą su-
' daro ne vien fabriką darbinin- 
. kai, kaip paprastai kitį mano,

« •

bėt įvairiausios rūšies visi dar
bo žmonės. Apart fabriką 
darbininką tan skaitliun inei- 
na visokie namą tarnai, žem
dirbystėje dirbantieji samdi
ninkai, visokią komunikaciją 
darbininkai, prekybos, vaiz
bos, kasyklą ir tt.

Proletarijatą sudaro ne vien 
tie, kurie dirba savo raumenų 
pajėga, bet ir tie, kurie per- 
samdo savo sielos jėgas, savo- 
proto gabumus. Tai-gi prie 
tos kategorijos^reikia priskai- 
tyti darbininkus protu dirban
čius visokiuose ofisuose, pre
kybos vedėjus,, agentus,’ fab
riką direktorius, kasininkus, 
knygvedžius ir tt. Ta dalis 
darbininką sudaro inteligenti
ją proletarijate, — tai mokslo 
žmonės, kurie savo sielos ga
bumais števi dažnai augšciau 
savo darbdavią, jie paprastai 
organizuoja proletarijatą ir 
veda jį prie savystovųmo.

Tiesa, kapitalizmo -sistemas' 
stengiasi inteligentišką prole
tarijatą atskirti nuo tamsesnių 
jo sluogsnią, kad juos * len
gviau išnaudoti, bet tas skir
stymas, kaip kokia kapitaliz
mo paliativa, vis mažesnią ne
ša jam naudą, — inteligentą 
vis daugiau ir daugiau auga 
prpletarų tarpe taip, kad pro- 
letarijatas šiandiena eina pa
saulį valdyti įr savo reikalus 
padaro viso pasaulio* reikalais.

Kartais pasitaiko išgirsti in-

teligentų smerkimą ir aštrią 
prieš juos * agitaciją varomą 
šiaip jau paprastą darbininką 
tarpe: šalin su inteligentais! 
Prieš inteligentus,- kurie ar
čiausia darbininką stovi (prieš 
daktarus, advokatus, dvasiš
kius, mokytojus ir kitus) palei-

ii’ taip sukeltus žmones ima 
valdyti ir vesti į “rojų,” ku
rio gėrybėmis naudojasi tik 
vieni vadai. To vaizdą reginį 
turime šiandiena Rusijoje, kur 
darbo žmonės tarp savęs pjau
nasi ir žudosi, sukiršinti gud 
rią tą pat žmonią “užtarėją,”

džiama visokią nebūtą dalyką į aptekusią turtais skambiais 
ir šmeižtą, kad nuo jąją at
baidyti tamsesnius proletarą 
sluogsnius, kad juos palikti 
sau vienus palaidais ir tuo len
gviau juos pavergti. Tą dar
bą varo arba kapitalistą gau
siai apmokami agentai, kurie 
apsimeta karštais “darbinin
ką luomo” užtarėjais, ir savo 
apsukrumu dumia nesusipra
tėliams akis ir į kapitalizmo 
pinkles varo, arba valdžios nu
samdyti “darbininką užtarė
jai,” kad valdžiai padėti žmo
nes savo spąstuose laikytą ar
ba vėl paprasti trukšmadariai, 
netikę jokiam sviete darbui, 
apart nuolatinio agitavimo, 
kurstymo, baidymu, visokią 
“biedną žmonią*” skriaudą iš- 
rodinėjimu ir skriaudiką gau
dymu. ' Tokie paprastai, dau
giausia visokią gėrybių žada, 
dangaus, žemės ir pragaro var
du kviečia tik jiems vieniems 
tikėti, ir iš to: nesusipratusią 
žmonią pasitikėjimo ir aklumo 
daro sau pragyvenimą, kurio 
kitaip padaryti negali. Tokie 
karštus ‘ ‘ darbininką luomo ’ ’ 
užtarėjai eina paprastai vardu 
niekiausią demogogą; jie savo 
raštais ir žodžiais kutena že
miausius žmogaus pajautimus, 
atgaunajjame gyvuįpkurį pa
prastai inteligentija^ malšina,

kruvinos revoliucijos obalsiais 
surinktais iš tą pačių sukiršin
tą žmonią.

Mūsų “cicilistą” veikimas 
ir visoks darbo žmonią užtari 
nėjimas daugiausia taip-gi ei
na vien prie to, kad tamses
nius žmones atbaidyti nuo ar
timesnės inteligentijos, ir pa
tiems jiems patapti vadais, da
rant iš čia neblogą pragyveni- j 
mą. Tai aišku ir iš to, kad po 
šiai dienai mūsą ‘ ‘ cicilistai1 ’ 
jokios naudps proletarams ne
atnešė, apart suarzinimo ir 
dvasiško nunuoginimo žmo
nią, gi iš tamsesnio proletari- 
jato tarpo daug anot jąją pa
čią “kruviną centą” yra suė
mę ir pravalgę visuomet f 4 ge
rame ūpe” baigdami.svarstyti 
“darbininkų luomo”, reikalus.

Priešais darbininką luomą 
susisuko darbdavių luomas, 
kapitalistais.' vadinamas. Nė
ra jis skaitlingas, bet savo iš
tekliais kol-kas galingesnis už 
anąjį. Visa to luomo gale tai 
jojo kapitalas ir einantis iš Čia 
stipi’as savystovumas, kurio 
stinga darbininkui. Tas savys
tovumas, tai žymesnė ypatybė 
darbdavio ir kapitalo. Kapi
talistą luome taip-gi eina 
sluogsniai. Jo viršūnėse stovi! 
didžioji pramonija, galinga, iš-

V •

rišakojusi, aprūpinta tobuliau- 
iomis mašinomis, savo tobu

lu mechanizmu judinanti ne 
vien pasaulio pramonę, bet da
ranti savo intaką į socialį jo 
gyvenimą, į valstybinius san
tykius ir tt.

Apačiose gi to luomo sukasi 
smulkioji pramonė. Čia darb
davių padėjimas kartais būną 
sunkesnis už paties jo darbi
ninko išlygas. Didžioji pramo
nė jį spaudžia. Kad išlaikyti 
savo savystovumą ir gyvybę, 
toks smulkasai pramonininkas 
gauna sunkiai dirbti ir daug 
kartais pavargti. Į proletarus 
is netinka vien dėl to, kadi dir- 
a pas savę, savarankiškai, 
■avystoviai ir savo paties vie

no naudai. *
Didžioji pramonija rija ma

žąją, arba smulkiuosius pra
monininkus, tuo pačiu darbi
ninkui atima viltį kada nors 
patapti savystoviu kad ir 
smulkioje pramonėje, to-gį vi
so vietoje prieš jo akis 
auga, milijonierių ‘ir mili
jardierių visokios kompani
jos,- jos viską suima į savo 
reikalus, už pinigus gaudamos 
ir paprastus. darbininkus ir 
šviesius jiems vedėjus, direkto
rius ir tt. Taip dalykams e- 
sant galą gale susispietęs vie
nose rankose turtas—pinigas 
ir padaro, kad visuomenėje iš
kilsią savystovieji turtuoliai 
-kapitalistai vienoje pusėje, ir 
jąją turtą pavergti, savystovu- 
rno nustoję, darbininkai-prole- 
tarai kitoje.

Kova tarp proletarijato ir1» nvva Ltup JJAVH3UU1JUI>U 11 
i-Į kapitalo aiški ir nuolat aštrės-
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ne tampa. Nesutikimai tarp 
darbininko ir darbdavio am
žiais" buvo. Tėbuose, Egipto, 
žemėje, XIV šimtmetyje prieš 
Kristaus atėjimą darbininkui 
sukeldavo kruvinas revoliuci
jas ir streikus už tai, kad 
jiems mažindavo algas ir jas 
laiku neišmokėdavo. Vėlyves- 
niais laikotarpiais vergai su
keldavo baisiausius maištus, 
kad nusikratyti vergijos ir iš
naudojimo darbe. Kristaus 
mokslas paskelbė žmogaus 
liuosybę, bet valstybinis gy
venimas tam principui neleido 
įsigyventi kaip reikia. Vi
soks progresas žmonijoje po 
šiai dienai nesutaikė visiškai 
darbininką su darbdaviu, tik iš 
dalies prisidėjo prie pagerini
mo darbininko būvio, prie įši- 
gavimo kiek teisingesnės al
gos. . . .

Galutinas nustatymas santi- 
kių tarp daTbdavio4r darbinin
ko dar priešakyje. Nustaty
mas tų santikių visuomenėje 
reikalauja plataus darbo ir at
sidėjimo. Klaidinga yra ma
nyti, kad visas dalykas čia ei
na vien prįe to, kad surasti 
tinkamą teisingą algą darbi
ninkui fabrike.. Ii’ fabriką ir 
mokamoji alga nuo daugelio 
visokių, kitokių dalykų pri
klauso. Pramonijos darbinin
kų būvio klausimas tai tįk da
lis darbininkiško visuomenėje 
klausimo. Jis liečia žemdir
bystę, amatus, vaizbą ir pre
kybą. Darbininko būvis pri-, 
klauso ir nuo to, kokie doros 
principai remia socialį gyveni- 
mą, koks viešpatauja moks-

BBOOKLYN, N. Y.

Soeijalistai negeroje vietoje.

Brooklyno lietuviai didžiu
moj iš amato yra siuvėjai. Lie
tuvių dirbtuvių yra 33, kurios 
pripažįsta uniją. Pačių unijis- 
tų siuvėjų trijuose skyriuose 
yra apie 2000 narių. -Tai di
džiausia Brooklyne lietuvių or
ganizacija, na o kad unijos pri-- 
imąmi visi, kas tik yra siuvėju, 
tai ir socįįalištatas čįąjiuosas 
keliąs ineiti į valdybasrir^ plės
ti savo idėjas. Dabar buvo 
veik pilnai užvaldę unijos val
dybas soeijalistai, nesocijalis- 
tams dar užleisdavo mažumos 
nežymias vietas—tai tik iš 
strategiško atžvilgio. Bet kas- 
žin kas pasidarė, kad pradėjo 
atsisakinėti nuo vietų. Pir
miausia- atsisakė delegatas J. 
Bekampis, bet dar paliko savo 
įpėdinį, ale sako, kad rašyti 
nemokąs. Po delegato atsi
sakymo iškilo skandalas, eina 
gandas, kad unijos pinigai 
yrą vogiami. ^Verčia visą bė- 
dą ant raštinifffio, bet da, da
bar ejna komisijoj tyrinėji
mas, ' Kaip išdubs komisija 
raportą tąsyk pasirodys kaip 
soeijalistai sunaudoja darbi
ninkų pinigus.

Unijistas.

MIRĖ JOSEPH TRINER.
Vaši 2 d. St. Petėrsburge, 

Fla. po ilgos ligos mirė Joseph 
Trinet, 57 metą amžiaus. Tu
rėjo ligą vadinamą arterioscle- 
rosis. Gimė kovo 19, 1861 Če
kijoj. Amerikon buvo atvykęs 
1879. Dešimt metij vėliau jis 
išstatė ant manketo Triner’s 
Amęrican Elixir of Bitter Wi- 
ne.

k

las apie valstybinę tvarką, kuo 
remiama šalies teisdavystė, iš 
kokią šaltiniu jos principai i- 
mami. Darbininko būvio klau
simas liečia tikybos klausimą, 
jis- virsta taip-gi tautos klausi
mu. Savaimi jis nemažai sve
ria ir laiptiniuose pasaulio 
santikiuose.

Amžių bėgyje darbininkai 
turėjo visokią savo užtarėją ir 
vioskią -mokslą buvo, kurie vi
saip rišo darbininką klausimą 
ir visaip jo būvio išlygas nu
statyti stengėsi.

Mums bus ypač įdomu per
kratyti naujesnius mokslus 
darbininką klausime. Juos • 
visus galima suskirstyti į tris 
stambesnes dalis arba katego
rijas.

Prie pirmos kategorijos pa
prastai priskaitoma * valnama- 
nią mokslą ir ją pasaulėžval
gą darbininką klausimo sryti- 
je, prie antrosios kategorijos 
priskaitoma—socijalistų moks
lą, ir trečioje eilėje eina krik- 
ščionią mokslas. Tai-gi šioje' 
eilėje, jėi nekils kokią kliūčių, 
imsime toliau gvildenti darbi
ninką klausimą.

I J. D.

PATERSON, N. J.
Vasario 4 d. parapijos salėj 

kalbėjo kun. P. Saurusaitis a- 
pie blaivybę. Aiškiai nurodė, 
jog girtybė baisesnė, negu ka
rė, daugiau turto ir bėdą pri- 
dąro, negu didžiausios karės.

Žmonią buvo pilna salė.
Vas. 3 d. viena lietuvaitė iš

tekėjo už lenko. Tai gėda.
Jonikaitis.
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kad sugrįžtų prie motinos, bet nuo* jo neapturėjau nieko" ir 
nebegirdėjau. ’- O vienok koks tai balsas vis man kalbejo> kad 
jis dar gyvus, Laukiau iš metu į metus^kad sugrįžtų. Bėti 
gi buvo kitoks skirtinas, c i . '

Sergančioji vėl nutilo antvalandėlės, atsikvėpdama oro, 
o vienuolis tyliai sėdėjo it klausai. Paskui sū aisčiu intem- 
pĮmtt'vėl pradėjo kalbėti: ’ * j :
r* Maniau,kad sūnus užmerks mano akis. .. - Dievas gi 

kitaip parėdė, bet nenoriu tam priėšinties. O gerbiamasis 
Tėvas tegu apie jį dasižino ir kaip jį kuras, tai pasakykite^ 
kad aš’jį laiminu ir ipteikitū įąm tuos JrąbnūČiuš, kuriuos 
dėl jo sutaupiau^dirbdama dienų ir naktį. Kad ir labai pra
sikalto, tai vis-gi mano sūnus, 6 motinos širdis užmiršta, 
neatmena, atleidžia viskų!

Sudėjo abi ranki ir mel<įė£i. D ištartieji mirštančios 
žodžiai perėmė 'vienuolį kokiais tai įstabiais įspūdžiais. Bet
gi valdė save ir priturėjo savyje kokius tai jausmus ir prisi
lenkė prie ligonės, bet negalėjo aiškiai matyti jos veido, nes 
gan tamsu jau buvo. ^ * ,

Ar Tėvas išpildys mano meldimų? — tarė senutė silps
tančiubalsm f •

Vienuolis gi iškiliai prižadėjo:
-^- Taip, prižadu. Bet, kaip-gi vadinasi tamstos’sūnus?, 

• ’ — Pranas RomeraviČe.
Motin! Tai aš juo esu!—pašaukė jaunas vienuolis ir pa

slėpė veidų rankose.
— Kaip tai? Mano sūnus? 

r «
• ■ t

Motina priėmė paskutinius sakramentus iš sūnaus rankų; 
paskui jis ilgai meldėsi sykiu su motina ir pagalios tarė:

— Motin, palaiminkie mane!
Ir lyg Saulės spinduliai palietė mirštančiųjų motinų. Akys 

pusiau primerktos, atsivėrė ir ištriško iš jų meilė ir laimė; 
intempiančiai pakėlė rankų ir darydama kryžiaus ženklų, lyg 
asmuo iš kito pasaulio, pratarė:

— Laiminu tave vardan Dievo Tėvo įr Sūnaus ir Švento
sios Dvasios. Am^n. ,

Tamsa lengvu, tamsiu šešėliu apglobė numirusios motinos 
veidų ir sdnaus galvų, kurs-mirties valandoje surado mylian- 
«ia, ........... ' ........................ ....

supranti, kas tai 
,17 - ’ ; ’ / ■ ; - *- . gl yra teisybė? CMt tamstakaF

i po geras bąjievte ir t^utmin- 
| | kas laikais iri»tąrialistų arba 

pragramati8tų nuomonės, kadi 

fakto pasMnmų tai ir vadini! b s M
mahAŠmeimktu - Tai kur tam-į MaybV. Tokiu M
stos protas? Sodos turėtumei koks žmogus tamstai nepatin- 
suprasti šiek tiek daugiau, nedka ir būtų geriau, kad ^ nA 
gu paprastas kaimo bernas, būtų, tai ligū jį nngalaMn. 

“tuos knnigus ar/pmrap^s,kaS. žinoma* jei toŽų prini 
kurie daugiai! išpažins, tote- eipų laikais,’ tai mano kores- 
ruos, ir ves žmones prie De- ponjencijos nėra teisingos, 
nmkratiM” Tas aiškiai-pa-1 žigmuti, klysti kada ma- 
rodo kiek'tamstelė supranti a- |ne priskaitai prie Jėzuitų na- pie tikėjimų. -Juk tikėjimas HųP Nesu juo. -4 čia aiškiai 

arba Bažnyčia- tai nėra poM-jpasirodai meluojąs.
ka partija,. Jos užduotis, yra Neturiu noro tamsta, Zig- 
vesti žmones prie Dievo pir- maį pykinti, bet/kaipo ge- 
miausiąi, o .toliau ir prie toj ram Jraugui turiu duoti vienų 
kas pagerins žmonių būvį ant patarimų^/. Atsimink patį pa- 
Šio pasaulio. Jūs remiat nę- matinį tikrosios etikos princi- 
zaležnmkus' Jei to, kad jieĮp^/kurisyra, “Do goodiand 
Dievų visai atmetė į šalį arba avo|j avil/’ Tada niekas 
pasinaudoja Dievu kaipo įran- tamstai per laikraščius.neišmė- 
kiu vedimui žmonių prie didės- tįnės, bet skąitys tamstų rim- 
nio ištvirkimo.- Kur jūsų gė- tu ir prakilniu vyru ir atiduos, 
da ir prisipažinti, kad jūs re- kas priguli, • 
miat šarlatanus ir veidmai- Jonas Keras
nius, kaip nezaležninkus. ’ .. /

Toliau dar aiškiau parodai, ecniimmr pa
kų jūs sandariečiai manote, ,r ' ^T-/^

sakai, “Sandara rem J V™™ į 4^:30 vai. iš ry- 
hažnyoias, kurios neskelbs ±
pie dangų ir peklą.” Mat nas’.. .Tas •»““?
kas inmi runi Vesdami iš-HJal'10Je- įgriuvo žemyn 10. 

gverusj gyvenimą gerai zmo- p . ‘ 
te, kad dangus yra ne dėl jū- zeis ’

’ .v j. y., * v Dėl anglių stokos panede-sų. As nerasineju šituos fak- ,. . v.
tus ir ngparstatinėju žmones dėl to, kad aš jums noriu pa- L^į 

stoti kelių į pragarų. Ne, Jus \t v i -t- . . ^ Įgyvename, o anglių neturime,keliaukite sveiki, jei jus no-p’/. o ,1 rite bet lūs neturite tiesos ^ema ^aip* lyg :pO vandenį 
1 ’ v. v . v. braidytum ir gerti neturėtum 

apgaudinėti žmones ir paslep-L J 
ti teisybę nuo tų, kurie norį °‘g T . naranHos phora_ 
teisvbę matyti ir nenori taip . ’ j-A o •
paktai g/enti,- kaip rĮya d!delę pramogų vasano 

kad gyvenat. V ,
Zigmai, man sakai, “nė- " ‘ -----—-— /

kalbėk neteisiai prieš artimų LAWEENCE, MASS. 
savo,” tas. labai gerai n’to as *- *
visados prisilaikau kaip vir- Jurgjo KriVo mirtis. 

Stllti ant gero kdi^ttvesk/ aet““tos . P?^

o jūs su savo šandaiiežiais tai ^bo nusiguode toris šone 
saliote, “klystantį tai baisų skausmų. Pasaukė,.dak-
daugiau paklaidinkhn, kad jis ‘ar«> 
nie^dos ant gero kebo nesu- dų-nppendeeitis Padare ope- 
(rrtefn ” ’ ■ " ' ' ‘ ** 1 ra(W I trecių dienų po ope-
^^ai, tu apie mane- ra- raeijm-nedėUoje-4:30 iš ryto 

šai, “Jam tikėjimas yra tik... . ..
laikina .skraistė.’’ O, kaip, t.Y®llonis P^1?? tlk 
Zigmai, apie tų žinai? Ar atiikb sayo tikybines apeigas, 

r x- j- Jis viešai pasakė, kad jeigu išgali mano širdį matyti? Ne- . f ? emanyk, kad mes visi esame f?81?8’ nebegųmųs prie neza- 
tokie veidmainiai kaip tams- le?nS*’ orgamzaeųų ir ik! 

tos sėbrui ir ,pats. O jei jš- 
tikro tokis būčiau, kaip tam: l -r^a a2nycl . 
stelė rašai, tai seniai būčiau LŠarmTL * Jo namuOse' 
prie tautininkų prisirašęs ir »ro1ok.S\ Žm.om'! nu“os 
?-*•- • cr j ’ u ten lanke tris dienas, Na-buČiau “fain” Sandaros na-1'’* p o
rys. ,j •

Toliau rašai, “Sandaros 
nariai yrą rimti žmonės, ku
riuos nelengva yra bile kam 
pasikinkyti.”.... Jei jie visi y- 
ra tokie’ rimti’ kaip tamsta ir 
taip sunku yra juos pasikin
kyti;. kaip kad sunku buvo 
Mickui pasikinkyti Norkų, tai 
jau “good-night,” su tokiu 
rimtumu.

Daū, Zigmai, man patari 
nesikišti į Lawrence’io žmonių 
gyvenimų, nes sako busiu iš
vytas kaip iš kitų miestų būk 
buvau prašalintas. Tokį pa
tarimų, Zigmai, gali sau pa
silikti. Žinoma jums būtų 
d^ug geriau jai nebūtų tokių 
žmonių Lawrence, kuriems rū
pi tikra žmonių gerovė ir ku
rie pasišvenčia save žmones 
suklaidintus ant gero kelio at
vesti, kurie nori žmonėms pa
sakyti ir. nurodyti kur yra tik
roji teisybė. Jei tokių ne
būtų, tai žinoma jūsų “ge- 
šeftas”” būtų geresnis. Ta
da ta Jankausko, Mickaus ir 
Norkaus “traicė” valdytų 

. l/awrence lietuvius. Tolde 
užsipuolimai, kaip tamstos tai 
paprastas dalykas ir mane vi
sai nenubaidys nuo darbo. Ga
lite dėti visas savo pastangas, 
bet kur reikės žmonės mokinti 
ir vesti prie apšvietos, tai ten 
ir Jonų Kerų atrasite ar jums 
tas patiks ar ne. Jonas Ke
ras netarnauja parsidavėliams 
tautininkams nei šarlatanams 
nezaležninkams.

Zigmai,^ .tu šauki 
mane nėra teisybės.

»

| Kas girdėti lietuvių; kolonijose.

__ LAWRENOT, MASS.
Rengiasi prie Laiįvės Savaites

7 Nedėlioję tuoj po sumos į- 
vyko lietuvių katalikų 'sįisf. 

rinkimas Šv. Pranciškaui pa
rapijos svetainėje. Kun. pr/ 
-Jį, Vittw^;padayė hūsiriū- 
Jkušiemaaptąrtį, kaipyšį metę 
Žioj kolonijpj bus švenčiama 
Tautiškų Šventę ir Laisves sa
vaitę. ' Vienbalsiai nutarta iš- 
kilmingai apvaikščioti Tautos 
Žventę .su, iškilmingomis pa- 
inaldomis ir dideliomis ' pra
kalbomis. bĖad tų* darbų ge
rai išgarsintų tarpe vietinių ir 
Jkitų kolonijų lietuvių buvo iš
rinkta presos komisiją IŠ pp. 
'Tamošiaus SkuseyiČiaus ir Jo- 

‘ no J. Ramanausko.
, Toliaus į rengimo komisijų 
išrinktas p.‘ Antanas Petronis, 
uolus veikėjas ir vietinio Tau
tos Fondo skyriaus pirm., vie
tinis vargonjninkas p. Antąnas 
•Grigorąįtis ir p. Vladas Rusi- 
las. Toji komisija suras tin- 
kamą svetainę prakalboms, už
kvies gerų kalbėtojų ir surengs 
programų viso apvaikščiojimo. 

Toliau nutarta kviesti vie
tines dr-jas prisidėti prie šio 
-apvaikščiojimo. Toms "dr- 
joms bus pasiųsti pakvietimai 
prisidėti prie prakilnaus dar
bo.

Manoma j kad nei vienas 
lietuvis Lawrenc,o neatsisakys 
dalyvauti- šioje šventėje, nes 
dar pirmas kartas, kada mes 
Vietiniai lietuviai galime į krū
vų sueiti ir pąkėlti savo balsų 
kas link Lietuvos likimo.

Tamošius Skusevičiūs, 
J. J. Ramanauskas.

LAWRENCE, MASS.

Žodis p. Z. Jankauskui.

. Zigmai, nors turi pakaušį 
piikų,> bet. vis dar. manėme, 
kad toje tamstos plikoje gal
voje liko nors šiek tiek proto, 
bet tamstos užsipuolimas “A- 
teityje” parodo, kad pas tam- 

•stą proto tiek, kiek plaukų.
Pirmiausiai tamsta sakai, 

kad aš neteisybę rašiau “Dar
bininke” ir “Drauge”, kada 
pranešiau būk tamsta būsi 
“nezaležnos” “gazietos” re
daktorius. Tai pakrapštyk 
savo pakaušį ir pasistengk, 
gal atsiminsi, kada nors mok
sleiviui apie tų Jalykų kalbė
jęs. Juk pats sakei, būk 
Mickus kvietęs tamstų į re
daktorius, bet tikrai nežino
jai ar apsiimti ar ne, dėl to 
kad turįs daug darbo. Prie* 
to dar pridūrei, kad tamstai 

>^_tųrieta tiktų ir gan gerai’ga-. 
iėtunt/r norėtum redaktoriau-

•. - ‘Vėl tamsta užmėtinėji, būk 
tai neteisybė, kad sandariečiai 
stengiasi Mickų ir jo nezalež- 
minkus palaikyti. Bet štai 
žmonės mato kaip Lawrenco 
sandariečiai, tarpe kurių tam
sta užimi svarbių vietų, ren- 

w gia Mickui prakalbas, platina 
jo “gazietų,” steigia jam kny
gynų ir net sunaudoja vieti
nį Šelpimo Komitetų, kaipo į- 
Tankį dėl gavimo daugiau* pa- 
rapijonų Mickui. Prie to dar 
tamstos paties žodžiai minėto- 
je'korespondencijoje aiškiau
siai parodo. Neveltui juk su- 
virš dvi špaltas pripylei išgir- 
damas ir reklamuodamas ne- 
■zaležninkus ir tų jų Mickų.

Štai tamstos paties žodžiai 
parodo. Vienoje pietoje ra

psai: “Iš principo sandariečiai 
toleruoja, arba, kitaip sakant 
nepaiso tikėjimo” o kelias ei
lutes toliau jau rašai, “san- 
dariėčiąi prirems tuos kunigus 
ar ] kurie daugiau

b išpažins, tdTčruos ir ves žmo- 
. nes prie dėni jos.” Štai 
įcodel sandariečiai turi didesni 

„palinkimų prie “Lietuvių Tau- 
,4 tos Katalikų Bažnyčios.” Mat 

<" Jrauguti vienoje vietoje sakai 
sandariečiai nesikiša prie tikė
jimų o kitojo vietoje sakote, 
kad remia nezaležninkus. Tai 

. kur tie jūsų principai? Tai- 
įi ir aš tų faktą parodžiau sa-_ 
vo korespondencijose //Darbi-.

f
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riai šv. Laurino dr-jos nuolat 
jį lankė, nes ir jis priklausė 
prie jos. Piliečių Kliubo nariai 
taipogi dabojo jo kūnų, nes 
jis buvo kliubo nariu. Šven
to Pranciškaus parapijos cho
ras, prie kurio abidvi ye- 
lionio duterys priklauso, atlan
kė šermenis in corpore. Buvo 
suaukota daug gėlių.

Laidotuvės buvo sausio 30. 
Prieš dešimtų kunigas Virmau- 
skis atvažiavo į namus pasitik
ti. Laike mišių giedojo var
gonininkai iš Lawrence ir Lo- 
wellio ir vietinis choras. Kum’ 
V. pasakė pamokslų, priminda
mas tvirtų krikščioniškų idėjų, 
kad svarbiausiu daiktu žmogui 
yra tai būti pas Dievų — išga
nytu.

Jurgis Krivas paeina iš Su
valkų gub., Seinų pav., Liška- 
vos.* Gyveno Lawrence apie 
15 • metų. Paliko Lawrence 
pačių, dvi dukterį paaugusias 
ir du sūnų: vienų 12 metų ki
tų 9 m.. Paliko ir brplįj kuris 
gyvena New Yorke.,

Žynius.

h kad pas 
Bet iš-

*C
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WILSON, P Ai1
Vasario 3 d. iš Homestead, 

Pa. buvo atvykęs Vyčių 11 kp. 
choras. Atvaidino veikalą ‘ Ka
rės Metu. ”' Buvo dainų ir de
klemacijų. Labai dailiai dai
navo ehoras, p. Nekrašo veda
mas. Žmonių salėj buvo daug.

Svečias.

PRISIDĖKITE PRIE/SU- 
RADIMO 5000 NAUJŲ SKAI- 

“DARBININKUI.”TYTOJŲ

j ' Artimas.) p
- * / ■ 3- '' ' ■ - - h ’

Šeimynoje Mh,-Jaut’.gyvenot už pųikiųt Krakovos apylin
kių; atsitiko nelaimė. VienąHnis. sūnus, kuriam t^vai da- 
v# yalift ir įįmjByht visuose atvejuose} išipainiojAį nemalo- 

pinkles* PėŽti^eji kurstytojai sugebėjo pavilioti gabų
jį moksleivį ir intrauktį į jų aVanturų reikalus. • ^Tb visko 
pasekmė'buvo ta, ka< revoliucijos £848; t jis daug Mumi
prasižengė. Tik škuliu pabčgimu išsigelbėjo teismo' nuos- 
prendžįo-ištarmės. . Jį k$P vėliau tėyai dąsižinųjo, tai jik: 
pabėgo į Amėrikų. jRMvaš, rūstus, hęt įsitarnavęs val- 
dininkas, apreiškę Jladmuo to laiko, Pranulis nebeesųs jo 
sūnum, « 7 \:"/

Nuo tos vatadosenetais ir nuliūdimais apsunkinti tėvai 
vieni sąjp gyveno,su;węu tik iuo Judėjimu, kad savo ižirdy* 
je turėjo neišgydomųjča dų, kuri be perstojimo Čiulpė tėvo 
gyvenimo spėkas ir tuo skubiau priartino jį prie karsto. Dar 
metams nesukakus, i jo akys negailestingoji mirtis jau už-* 
merkė, paliekant .pa^ų be tam tikru aprūpinimo gyvenimui, 
nes turtų, kokį turėjo, buvo išleidę ant sūnaus.

Bet gi našle N. ./nenusimįnė; buvo ji dar gan tvirta ir 
įsuiado sau užsiėmimg| ' Kiekvienų skhtikų sutaupintų ji' lai
kė Jei savo sffnąus; Jy, motiniškoji meilė, kaip iškili esi ir 
šventa! Išttajjų ‘ isi Dieviškos meilės atspindžiu, , kurs 
viskų perkenčia ir vi|kų atleidžia. Tu esi toji Brangenybė, 
kurių su savim pąemB. pd iŠgttimui iš Rojaus į Šių ašarų pa
kalnę! ' * ’

Laikas ėjoo savo keliu, o motina, nieko negirdėdama 
nuo savo sūnaus, vienok Meilaujamai tikėjo, kad jis sugrįš 
jarie jos .kada nors. /Sugrįž, gal sergantysis ir beturtis, gal 
ieškos priėglaMusrirJtąmyhės tpjĄ širdyje, kuri neperstojam 
Čiai ir ištikimiausiai plaka dėl jos vaiko.

' **•" " * ■ ' ' ■■
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‘ ^.NevUk iųa^ęiį, gyjyfpjaii; aš jaučiu, kad artinasi 
galas. -

Senutę; prūšįlū 
kanapės, kalbėję 
jų neapleido jos vięĮ

— Bet-gi, -4*
• - -

'i ’

.-prastoje trinkoje, gulinti ant senos 
įžodžius,gydytojui,, kurs užjausdanįas

i ; ...

®ke gydytojas, — kaip ilgai žmogus gy
vena,; .tolneturipraįĮi vilties.

^ Vilties! .— e pusbalsiai. — Taiį), ji tik viena pa
laiko.žmogų/Jr— Ir ifsigręždąma į gydytojų toliau tęsė: — 
Meldžiu, pasakyki^ jah teisybę ! Dėl manės, senos mote
riškes,, mirtis juk išira baisi ir žinau, kad reikia mirti ir 
mano dienos jau .sus^itytos. -

. — Visi esame DfcVo.TUn^bSe, — atsakė pastoviai gydy
tojas ii užjąųČiąnČiąa ‘ 
turi gimihįm . vąikm

—/Nieko’ čia ne 
įamsta būtum tę^ksų 
šaukti prie mauęš T' 

■ su juo pąšikalbę^r ;
yisaWšilpūsiįęmūtyĮb ir dėdama išdžiuvusių rankų ant 

silpnos^ ir drebaiĮ^s^krUtmė^, ^meldžiančiu žvilgsniu.žiurėjo, 
į gydytojų.

— Ištikrųjų, —■ atsiliepė gydytojas, — tuojau nueisiu ir 
pakviesiu jį į čia pribūti.- • Tik tuo talpu būkie rami ir veng- 
kie besirūpinusi. — Taręs tai, gydytojas išėjo, o ligonė su 
skaudančia šypsą išlydėjo jį savo akimis.

— Jis, gi jau meko man nepagelbės! —* atsiduso. — No
riai numirčiau; jeigu- tik bent sykį galėčiau dar pamatyti 
savo sūnų, Pranutį. Bet, teesie man Dievo valia!

♦

‘ — Ar Tėvas Anzelmas neužimtas? — užklausė gydytojas 
Pol’is, pribuvęs į vienuolio gyvenimų.

Nesenas dar vienuolis, malonus, v gan augalotas, juodų, 
perimančių akių ir-garbingo veido, maloniai atsakė:;

. — Tėvas Anzelmas tik-kų išėjo, pasauktas, bet gal ga
lėčiau aš atlikti tamstos reikalavimų. Pirm kelių dienų pri
buvau iš Amerikos misijų reikaluose.

— Čia eina apie dvasiškų’suraminimų dėl .vienos mirštan
čios senutės, — tarė gydytojus;*— išsirodo man, kad ji ilgai 
negyvens; bent valandų gali mirti. Jos antrašas yra: Ka- > 
rolio gatvė, No. 5.

— Tuojau paskubinsiu, ponas gydytojau.
— Širdingai ačiū gerbiamųjam Tėvui.

- .*
• «

Trumpas vakaras baigėsi ir sutema, .palengva .šešėlino 
mažų grįtelę, į kurių inžengė vienuolis. Ir kuomet jis stojo 
prie lovos, sergančioji su intempimu į jį atsikreipė ir silpnu 
balsu tarė:

— Širdingai ačiū gerbiamųjam Tėvui už triūsų; turiu 
aš vienų meldimų, pirm negu Dievas pašauks mane.

— Meldžiu sakyti; noriai išpildysiu, kiek galėsiu.
— Eina apie mano sūnų, — pratarė senutė.
Ant to atsiminimo jos veidas tuojau išsigiedrojo, o silp-- 

nos akys staiga nušvito.
— Buvo tai vienatinis mūsų vaikas,' mūšų laimė ; nieko 

dėl jo nesigailėjome. Vaikas buvo malonus, tai-gi suteik
davo mums džiaugsmų.

Su pasijudinimu pertraukė kalbų, o ašara nuriedėjo per 
išblyškusį jos veidų; lyg pasinėrusi į gilų miegų žiūrėjo prieš 
savę. Matomai dar syki atgijo/jos širdyje laikai, kuomet 
-vaikas dar buvo tyras ir nekaltas, kuomet tai tėvų namai 
užtekd^fr užtektinai buvo.dėl jo visas pasaulis. Po valandė
lei — gi pradėjo toliau tęsti:

— Buvo tai laimingi laikai, kada mūsų sūnus visai pri
gulėjo prie mūsų. ■» ^Nebūtumėm jo mainę už karaliaus vaini
ką, už jo turtus!^<?Bet laimė subirsią, kaip stiklas; .mūšų 
laimė subiro ir nuėjo į trupučius!

. Praradome vaikų, ne per mirtį, ne; tik per gyvenimų, 
taip, per viliojantį, laisvų, palaidų gyvenimų, kurs tiek 
daug jaunuomenės intraukia į prasikaltimų klanų.

Jos balsas drebėjo, krūtinė gyviau kilnojo ir puolė; tik 
pertraukomis, atsikvėpusi, galėjo toliau kalbėti; 

. — Turėjo apleisti mūsų Šalį; nieko apie jį negirdėjome.
Susikrimtimas nuvarė vyrų į kapus; palikau pati viena. 
Tik sykį, vienų sykį apie jį girdėjau. Velionies draugas, 
kurs buvo sugrįžęs iš Amerikos, sakė, kad jį tenai matė. 
Prastai jam ėjosi; nedateklius padarė jį dar labiau užmirš
ti nesniu,

4.

J

ft

vienatiniai ištikimą ant šios žemės širdį: motinos širdį. . 
A. MATUTIS.

4 jos paklausė/— Ar tamsta kartais ne-
, t

U, — tarė 'tykiai. Bet gi, jeigu 
lonųs man. patarnauti, tai melsčiau pą- 
ų‘Anzelmų iš .Benediktinų; mąlonėčiau 

-■ 4 ■ • * *
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susirūpinushi, <

• t

*

Rašiau jam laišką, ir meldžiau,
» ✓

Tėvučių žemele! tau giesmę giedosiu 
Galingų senovę, didvyrius, vadus, 
Ir griuvėsius tavo, ir tavo kapus —. 
Su ašara skausmo ašai apraudosiu!

l

Tėvučių žemele! suteik tu man galę,
Kad mano giesmelės skambėtų saldžiai,
Pajudintų širdis vientaučių .graudžiai —
I meilę tėvynės palenktų jų valių!

DAGILĖLIS.

NEWARK, N. J.
Sausio 27 d. 1918 m. T. Fon

do 1-mas skyrius laikė mėnesi
nį susirinkimų šv. Juųgio pa
rapijos salėje. Į susirinkimų 
atsilankė gana skaitlingai na
rių ir daug kas gero nutarta. 
Buvo mokėjimas mėnesinių. 
Sumokėjo išviso $40.75. Ir pri
sirašė 5 nariai ir užsimokėjo 
mėn. mokestis: Kun. E. Budre- 
vičius $1.00, A. S. Trečiokas 
$1.00, K. Galauskas 50c., V. 
Paukštaitis 25c. ir S. Venckus 
10c.

Tebeplaukia Kalėdų dova
nos dėl Lietuvos Laisvės. Štai 
da apdovanojo SLRKA-. 36 kp. 
iš iždo $5.00 ir Ig. Vaškevičius 
$5.00. Seniau buvo paskelbta 
įplaukos Kalėdų dovanų $348.- 
67; da prisidėjo $10.00; tai-gi 
išviso Kalėdų dovanų $358.67.

Paskiaus buvo renkama T. 
Fondo Komisija. Pateko: kun. 
Ė. Budrevičius, St. Pranis, K. 
Vaškevičius,, Paskui, nutarta 
statyti veikalų: “Gims tautos 
genijus.” Surengimui to veika
lo išrinko A. Pempę i rj. J. 
Liudvinaitį.
Tautos šventėje kovo 4 di bus 

garsus kalbėtojas p. K. Pak
štas. Prakalbos bus kovo 4 d. 
1 vai. po 4 pietų ;šv. Jurgio dr- 
jos salėj. Prie surengimo pro- 
gramo tai dienai išrinkta ko
misija: p-ni P. Radzevičienė, J. 
J. Lihdvinaitis ir J. Žemaitis, 
T. Fondo 1 skyr. rengia lietu
viškų jomarkų, kuris įvyks 
kovo 10,12 ir 13 dd. Susirinki
mas pritarė šaukiamam 
suotinam seimui.

>

bu buvo išrinkti geriausi loši
kai ii- artistai kopuikiausiai at
liko savo roles ir juokų prida
rė; žmonėms labai patiko. Pas
kui lošė “Gudrus kvailys”: 
Petro rolę—P. Pocevičius, Jur
gio—P. Sutkevičius, Magdės 
O. Oranauskiutė, Rožės—V. 
Akroniutė, Ickaus M. Dabri- 
šius’, Sorės—M. Sėmeniutė, U- 
rėdninko—L. Luckus; visi sa
vo roles išpildė kogeriausia. A- 
belnai, lošimas į publikų pada
rė gerų įspūdį. Po lošimui bu
vo deklemacijų, solių. Šv. 
Pranciškaus parapijos choras 
vedamas vargonininko J. Mi
kutavičiaus, padainavo tris 
dainas. Po to buvo solių. Dai
nos išėjo, labai gerai, gana il
gai atmins žmonės šį Vyčių va
karų. Publikos buvo prisirin
kę gana daug.

Vyčiai surengė balių ant 
naudos Raudonojo Kryžiaus ir 
gryno pelno liko $62.44.

Laisvamaniai čia labai blo
gai pasirodo. Jų keletas peš
tukų susimušė,, susipiaustė; 
kreses bonkas sudaužė ir 6 vy
rai užsimokėjo po $5.00, o gi
riasi, kad jie apsišvietę, o ka
talikai tamsuoliai.

Parapijonas.

1

A
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• ;

vi-

J. J. L.

MINERSVILLE, PA.
Vasario 2 d. mainierių salėje 

Lietuvos Vyčiu- 39 kuopa su
rengė vakarę. Lošė dvi kome
dijas “Kas bailys” įr “Gudrus 
kvailys.” Pradžioje mažą mer
gaičių choras padainavo. Po 
tam prasidėjo lošimas. Jurgio 
rolę lošė Kazys' Staponaitįs, 
Aldonos—Kašte Dabrišienė, a-

CAMP DEVENS, MASS.
Tariu sudiev savo draugams 

kareiviams ir visai kareivių 
^draugijai. Taip-pat ir Bos
toniečiams tariu sudiev, nes 
5 d. vasario išvažiuju į South 
Carolina. Dabar kareivių dr- 
jos meldžiu iŠsiiinl<ti kitų raš
tininkų. Ir vėlinu tamstoms * 
kogeriausio pasisekimo. Taip
gi ačiū p. J. Šaliunui už inalo-_ 
nų išleidimų. .

D. Antanavičius.

« -

BALTIMORE; MD.
Sausio .27 buvo LDS. 30 kp, 

susirinkimas. P. Bučais pada
vė sumanymą, kad sekančia
me susirinkime butų apkalba- ; 
ma kas tai yra civilizacija. Pri
sirašė P. Šit vila.
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NedlUomli
- naolOvfiL ryta 

iki 4 vai. vakare.

NUSIPIRK MOSTIES. 
Tai BUSI GRAŽUS! Ją iždirba 
Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gultiištepk veidą mosčia per kelia 
vakarus, d padarys veidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTŲ. Toji mos
tu išima pletmus raudonus, juo
dus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigus 
gali siųsti ir stampomis. .

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

REIKALINGI AGENTAI RIN
KIMUI PRENUMERATŲ “DAR
BININKUI.” ATSMAUKITE Į 
“DARB.” ADMINISTRACIJĄ.

----- —    -----■ ■ -   ■ ■■ V. . . [rrr .

TEMYKITE!
Reikalinga vyrų ir mer

giną mokinties barberio 
amato. Darbą gausi vi
sados. Klausk Informaci
ją:

. J. ŠMŪLKŽTIS,
Globė Barter Rchool

439 — Srd Ataaue, Pttttburght Pa.

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojąiiie.

DR. W. T. REILLY
469 Broidway,So. Boston,Mus.

PRIE DOBCHESTER ST.

Valando* 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 va), vakare.

TELr-BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS 
Ofi«o adynM . Gydo iriaoklu Ilgu
1-8 P. M. 7-9 P.M. Prfiklria Akiniai. 

419 Boylston St,, Boston, Mass.

T«l. So. Boiton270 /I
DR. JOHN MicDONNELL, N. D. ji

Galima įasiltalbtti ir Uttaviitbai. ||
Ofiso valandos: I

Ryt us iki 9 vai. ■
Popiety 1 iki 8 ■
vakarais'6 iki 9 ■

536 Broadway, So. Boston. I

Geriausia, vieta pirkimui pas 
K.K .ŽEMAITĮ.

Aš užlaikau pūlklų krautuvę auka*-' 
alų ir1 paauksuotų, daiktų, kaip tai; 
laikrodžių, la.lkrodėlių, žiedų vyriškų 
moteriškų ir šllublnlų. Talp.gl daugy-, 
bę kitų tavorų deimantinių žiedų ir tt» 
Kas pds manę perka, tai vsuomet bū
na pilnai užganėdintas. Savo tavorųį 
Ir darbų až visuomet gvarantuojo. 
Taisau laikrodžius, 'didelius Ir mažus 
laikrodėlius Ir Jevrelry. * >

• K. K. Žž/MA/r/S,
577 2T. Main Str. MonteUo, Mcut.

So. Bostono,, *‘D^fįiiinikon 
16-tame numeryje tilpusią, a- 
pie buvusį Pilnųjų Blaiyinim 
kų .teatrų “Poločius efao 
dugnuose, pasirodė, lig perina-

KMNA25.PENTAL . ■ ‘

. Jame telpa naudingiausios, žiųios, patarimai darbinin
kams, visoidos inforinaęijos ir daugybė įvairių paveikslų.

; Pirk Šiandiwa^ūęšigąneąi. Siųsk 25^ krąsos ženkleliais 
ir po 2-3 dienų gausi tą milžinišką Kalendorių.

Nepraleisk nei vienos dienos be G. DfKalendoriaus.
* Atsimink, kad jis bus tau per visus metus geriausias 
drnųgąsirpAfnpėjM * <

Galima gauti pas agentus ir. "

s .žinios
Rąsniidtai, Gavėnioj ąUlp 

Bažnyčios’ reikalavimų visi 
nuo 21 iki 59 Tpetąį ųmžįauą 
privalo pasninkauti* Nuo- vi
sokio pasninko paliuosuoti ser
gantieji, ir nejgalintięji. , Taip
gi tie, kuriems pasninkas pa
kenktų sveikatai,, arba pagim
dytų ligą arba taip nualintų, 
kad negalima būtų išpildyti 
kasdieninių darbų. Pasnin
kaujantiems leista tilt vieną 
sykį dienoj privalgyti iki so
ties. Kitu du sykiu tik užkąs
ti. Amerikos darbininkams 
Šventasis Tėvas suteikė speęi- 
alį leidimą su mėsa valgyti vi
sokiomis dienomis išimant pe
lenų dieną, pėtnyčias ir didžią
ją subatą. Lengvesnio-gi dar
bo darbininkai nuo mėsos pri
valo susilaikyti pėtnyčiomis, 
subatomis ir bertaininėrnis se- 
redomis. Atsimenant Išgany
tojo kančią, reikia atsižadėti 
gavėnioj svaigalų.

Streikas. Pereitą pėtnyčią 1 
vai. po pietų Condif Electric 
Co. darbininkai išėjo strei- 
kan, reikalaudami įvedimo 50 
vai. savaitėje vietoj 53 ii’ algos 
pakėlimo ant 15 nuoš. Darbi
ninkai norėjo užvesti derybas, 
bet superintendentas atsisakė 
ir šnekėti. Streikuoja visi. 
Joj dirbo apie 9 lietuviai.

Julius Mačiulis.♦
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Paėmė salę. SLRKA. 21 
kuopa yra paėmusi šv. Petro 
bažnytinę salę ant balandžio 
14 d. Tada bus graži pramoga. 

ų Todėl kitos organizacijos teži
no, jog ta diena yra mūsų už
imta. ‘

J. Glineckis, 
O. Paulaučiukė.

SO. BOSTON, MASS.
Vasario 14 dieną, ketverge, 

bus Piln. Blaiv. 47 kp. mėnesi
nis susirinkimas bažnytinėje 
salėje 7:30 vai. vakare.

Kviečiami visi nariai į susi
rinkimą atsilankyti, nes yra 
daug svarbių dalykų aptarti. 
Taip-gi bus atskaitos iš buvu
sio teatro sausio 27 d. Bus pri
imami ir nauji nariai. Norin
tieji prigulėti prie kuopos, ga
lės prisirašyti.

Kviečia Valdyba.
I . . -_

“Darbininko” Administra
cijoj randasi šie laiškai:

B. Tamošiūnas, 
Paul. Vaitkus, 
Peter Vaitkus, 
A. Leistky, 
J. IVaydaka,
J. Urbšaitis, 
W. Jakubauskis, 
P. Giedraičiutė,
K. Giedraičiutė, 
J. Pečiukoniutė, 
A. Dvarzečki,
L. Gedminaitė, 
S. Hermon, 
D. Naughton, 
J. Kazlauckis, 
A. Krupavesnienė, 
L. Rivardi, 
A. Bartaška, 
J. Vargalis, 
A. Paulauskas.
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Moterų Sąjungos 13 kp. lai
kė susirinkimą vasario 5 dieną 
pobažnytinėje svetainėje.

s

TAUTOS FONDO 11-jo sky
riaus eztra susirinkimas .bus 
14 d. vasario šv. Petro parapi
jos svetainėje 8 vai. vakare. 
Yra labai daug svarbių reika
lų apsvarstyti, todėl visi nariai 
malonėkite atsilankyti. Taip
gi kolektoriai pasistengkite iš
rinkti mėnesines narių duokles 
ir atnešti susirinkiman.

Atšaukimas. Juozas Inta 
praneša, būk gruodžio mėnesy
je buvę “Darbininke” rašyta, 
būk jį socijalistai prikalbinę 
neiti ant ekzaminacijos ir pa- 

' kliuvęs kalė ji man. Paskui 
jam katalikai patarė eiti pas 

’ daktarą ir tokiuo būdu pasi- 
liuosavęs iš kalėjimo. Pra
neša, jog socijalistai jam ne- 
pataiinėję neiti per daktarus 
ir nei nuo kataliką' pątarimų 
negavęs. Tą pranešąs, kad 
padaryti galą kalboms ąpiė tą

r»

vavo vasario '3 dieną LDS. 1- 
.■ t * x- — x -x mos kp. parengto vakaro pro-_ Paskaitos yietmę antę į gr^VpuiSi padektemavo * 

keletą eilučių, Per klaidą va
karo aprašyme tilpusiajne 
“Darbininke” nebuvo pažy
mėta, Šią klaidą dabar patai-

■> u.ųįiiuvov, VM-V, xx&į j; gjpfU' ’ • ‘

žai ten .buvo suminėta sulygi- ‘ „ Reporteris
msp i?£Wtais.>tį vakaro Bosto„o UetUvaki bolževi- 

v.,v4. kai Socijalistai savo praįalbo- 
noriu dar porų žodžių ge šusirinldinudse veda agi- 

prij tos Įipntes pridėti. • , ta(,ijas ieš vislloti„ aeiMę.
.Kaip W skelbta apgarsi- eS!, «AMties” ir

nimuose, tą.p istikro ir buvo ..At iminw,, «daktoriai.- 
pasirengtą ir pnsirnofta gerai Eina ^1^ kaa s<,eljalis- 
aktony prie veikalo, nfftS;,fo- į gįt ir važitlotll bet
simas, tiesa, išėjo nebe neda- by0^. Seinie bils pareika- 
teklių; ■ jauta Lietuvai neprigulmybes,

Lo&medalyyavo P, špokas K-Mnori. •'
— Crineiejo roleje. Rodos, .ir Tai taj B03tono lietuviai
matai Lietuvos kofco dvarpo- socijUįst£ ir liberalai Lietuvą 
mo tipą. Eisena-gestarur- vi- - 
sas judėjimas atrodė naturališ-. , , ________
kai. Nors lošime dalyvavo be- PRITARIA VISUOTIKAM 
ne pirmą sykį, bet atsakančiai crorMTYTsavo didelę rolę atliko. P-Įė O. . SEIMUI. .
Stanaičiutė—Męil'rodė dvarpo- Brighton, Mass. Šio mięsto
nid moteries rolėje išėjo neblo- lietuviai pritarė Visuotinam 
gai; ypač tiko publikai jos Seimui, kuris įvyks kovo 1$ 
garsus, skambus balsas, o prie ir 14 dd. New--Yorke. Šv.xjur- 
tam buvo atsakančiai prisiren- gi°, šy. Vincento draugijos1, L,, 
gus. P-lė M. Žukauskaitė — D. S. 22 ir Moterų. Sąjungos 
Grinuolė labai puiki buvo. Ro- 41 kuopos rengiasi prie rinki- 
lė jos d.idelė-sunki, tečiau ją mo delegatų j seimą. Viešas 
išpildė tikrai artistiškai. P. Brigbtono lietuvių susirinki- 
Bagdoniutė-Ačiutė taipgi nie- mas bus .vasario 24 dieną, 
ko sau., lošė, tik kartais buvo Kviečiama į .tą susirinkimą ge- 
užsimąsčiusi, o prie tam, vie- ri kalbėtojai,'kurie paaiškins 
tomis pertyliai kalbėjo. A. plačiau apie seimą. 
Bendoraitis—Rangis savo rolę ... Lietuvis,
lošė gerai. J. Vilkišius—Pino- ------------- ----------------- --------—
nas-Vaideliotas atrodė neblo- ' NEWARK, N. j. 
gas tik pertyliai kalbėjo. Pub- LDg į4 k mėnįsinis susv 
likai buvo sunku jo žodžius is- rinbimas įvyks pėtnyfioje 1-5 
girsti. M; Kilmomytė-Prota- d vasario 1918 šv. Jurgio 
lė labai puikiai lošė. Jos vi- dr.jos sal6je visi nariai ma. 
sas, judėjimas, o prie tam ais-1 Įongkjte atsilankyti į šį susirin
ki šneka—tiesiog pagražino te- kim j nes labai svarbi 
ątrą. Ant scenos pagrindų bu- reika) apsvarstyti. Taip.gi 
yo pirmą syk!, teciaus matyt bns dalinama nariams L. D. 
tan_ artistiskus gabumus. J. kalendoriai. prašome atsives- 
Kersis—Arnoldas būt geras ti ir naDj a'ri 
buvęs, kad drąsiauš būtų kai- xr Krumen&s
bėjęs. Pasirodė lyg ko išsigan- ’ prot ’ xt
dęs— lig rolę silpnai mokėjo. ■ - ‘ '
J. Motiejūnas—Tretėris, tar- ‘ RAGINE WIS
nas, vietomis labai tankiai ‘ . . .
kalbėjo, bet įspūdį paliko ne- LDS. 63 kuopos susįrinki- 
blogiausį. Z. Žukauskaitė — mas bus 17 d. vasario bažnyti- 
Šviesuolė (karalaitė) puikiai uėje svetainėje tuojaus po pa
lose. K. Kaulinskaitė—Gra- maldų. Viri nariai ir narės 
žuolė atliko geriausia savo ro- Pavalo atsilankyti susirinki- 
lę, ypač labai puikiai išpildė man, nes yra daug svarbių da- 
dainas. * Gera iš jos bus artis- W svarstyti.
te. P. Bagdoniutė—Auksė, K. . J* Kesminas, rašt.
Petraičiutė—Žolelė, O. Paulai- ::
čiutė—Giedruolė, M. Kilmo- CHICAGO, ILL.
niut?T4udr.on§’ Z- Gurkliutė LDS. 29 kuopa turės svarbų 
—Vėjūtė—visos gerai pasiro- susirinkimą vasario-Feb. 14 d. 
d*‘. Trumpos^ buvo jų rolės. 730 vai. vakare, šv. Jurgio 
Kaimiečiai—K. Niauronis ir parapijos salėje ant 3-čĮų lubų.
K. Petraičiutė taip-gi trumpas Kviečiame visus narius ko-
roles tiirėjo. \ skaitlingiausia susirinkti ir

Abelnai imant šis nors gana taipųpat atsiveskite naujų na- 
didelis veikalas, bet sulošta 
gana gerai. Tarp ko kito ga- . Rast. A. Bndreckis.
Įima pasakyti, jog So. Bos.to- ____ ;___ ___________________
nieČiai žymiai yra pakilę dailė- Vasario 8, papirko namus p. F. 
je—scenoje. Taip-gi turiu pri- įr ^y. Wolsky nuo M. A. Jon.es 
minti, klad vakarą gana pa
margino’ perstatytojas—p. J. 
E. Karosas. Publika jam gau
siai paplojo, o blaivininkai ta
ria širdingą ačiū!

Teko girdėti iš publikos, o y- 
pač iš rimtos, jog dauguma 
reikalauja, kad šis veikalas 
būtų vėl atkartotas. Ištakių
jų toks didelis veikalas vieną 
svki suloštas ir mesti šalin, tai 
tik gaila būtų aktorių ir reži
sierių triūso. Aktoriai ir-gi 
tos pačios nuomonės yxa. Visi 
nedatekliai antru syk užsipil- 
dytų.

Muzika buvo nei šio nei to. 
Kaikuriuos veikalo dainų šmo
tus silpnai atliko.iš priežasties 
trumpaus laiko.

Publikos buvo daug, ineigų 
taip-gi nemažai. Bet teko gir
dėti. jog išlaidų yra padaryta 
apie $120.00, tai pelno liks 
kuopai mažai. Bet blaivinin
kai to nepaiso, tik žiūri, kad 
padarius žingsnį pirmyn- vi
suomenės tarpe. Blaivininkų 
yra didžiausis uždavinis sklei
sti blaivybę ir-apšvietą,

Panevežietis.

D. L. K. KBĮSTUČIO DR-JOS 
BOSTON, MASS.' 

VALDYBOS ADRESAI.
. v . ’ » . - ' i

PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 
«- . 122 Bowen St, So. Boston, Mass: 
VICE-PIRM, Praiias Lileikis,

130 Boiveu St., So. Boston, Mass, 
PROT. RAŠT. — Juozapas VlnkeviČius,

370 W>SeeondSt, S, Boštos, Masu. 
FINANSŲ RAŠT. — St Noreika, •

79, W. Sečond'St,, S. Boston; Mass. 
KASIERIUS Andriejus ZaMeckas,

171 Fiftli Strų So. BpĮitpb, Mass. 
Maršalka — justinas Tuleikis,

130 Bowen St., So, Boston, Mass.
D, L, K, Keistučio Dr-ja^ Boston, 

Mass. laikys niėnėsln| susirinkimų ne-* 
dėlioję, 10 d; vasario No. 164 Ha- 
novęr St, Boston, Mass. 2-rų vųl, po 
pietų. Malonėkite vist ateiti ir dau
ginus naujų narių su savim atsivesti.

f SlMONFi?AUKTIfl |
A^rnoiHMaM * >

1TŪVI8 ADVOKATAS |
Pabdtatt iKoktla »

tė<«muhie. -
022 Land TttU BriMln* df 

Broad A CHiaatnut jBfe >

Oifiao • Spruce, 2290. * 
' Namų f Tioga 4442 J. x 

1212 iv. jmiE f
PHILADBLPHIA, PĄ, ®

r
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LDS. 1 opos prakal
bų rengimo Komisijoj susirin
kimas bus ketverge vasario 14 

. lieną, 7 vai. vakare šv. Petre 
tarapijos svetainėje. Meldžia 
ne komisijos nariu atsilanky
ti. : -■

■ >

■, - .-'i • „ ' A ..

___
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per Lithuanian Agency.

KIEKVIENAS ŽINO.
Kiekvienas žino, jog valgy

mas ir gėrimas su saiku, ramus 
miegas ir nesugadintas virški
nimas ir pasiliuosavimas yTa 
būtinos sąlygos, jei nori būti 
sveikas. Bet tik nedaugelis- 
taip daro. Todėl vaistas, kurs 
prigelbsti atgaivinti normales 
virškinimo funkcijas priguli 
prie būtinai reikalingų-daiktų 
gyvenime. Triner’s American 
Elisir of Biter AVine be abejo
nės yra pasitikėtiniausias vais
tas tokiuose atsitikimuose, nes 
jis iki dugno pasiekia savo tik
slo. Jis išvalo pilvą ir vidu
rius ir prigelbsti virškinimui. 
Aptiekose. Kaina $1.10. Ne
paprastai šaltas oras nenugąs
dins jūs, jei jūs namie turėsi
te Triner’s Liniment, puikaus 
vaisto nuo pašalimo, išsinari
nimo, neuralgiškų ir reumatiš- 
kų skaudėjimų ir Triner’s 
Cough Sedative (kosulio pra
šalintojo,neperviršijamo vaisto 
nuo prasišaldymo ir kosulio. 
Kainos aptiekose. Triner’s Li- 
niment 35 ir 65c. Triner’s 
Cougli Sedative 2'v:" 50?.,*kra- 
sa Liniment 45 ir 7" Sedąti-- 

Triner 
-rij, 1333- 
, Chicago,

ve 35 ir 60c. Jo1' ■ 
Co., Chemikai isd"’’’• 
-43 So. Ashland 
III.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

PIRMININKAS — Motiejus Žloba, 
2Q Webstėr St., Malden, Mass.

VICE-PIRM. — Jonas’ Galinis,
20 IVlnfteld St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠT.’ — Jonas Gllnfeskls,
282 Silver Str., So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠT. — Marijona Brikaite, 
’ 45 Vale St., So. -Boston, Mass. 

FIN. RAŠT. — Povilas Petrauskas,
230 Fifth St., So. Boston, Mass.

KASIERIUS — Andriejus Naudžiūnas, 
16 Winfield St., So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Julius Savickas, 
251 Gold St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečlį nedėldienj kiekvieno .mėnesio 
3:80 vai. po pietų Bažnytinėje Salėje, 
So. Boston, Mas. Vasario-February 17, 
bus svarbus susirnkimus ir prašome vi
sus Darius atsilankyti. Draugystė tu
ri narių apie 500 abiejų lyčių, nuo 16 
iki 45 metų. . Pašelpos Išmoka j savai
tę: vyrams po $7.00, moterims $3.507 
pomirtinės narui draugystė Išmoka 
$150.00, d dabar jau nariai svarsto kad 
butų $200.00. Vlršminėta draugystė y- 
ra viena iš didžiausių ir teisingiausia 
aprūpina savo narius.

"DARBININKO” KNYGYNE,
242 W. BROADWAY, • SO. BOSTON, MASS.

AKRON, OHIO.
■ 4»‘ ,

Aukos šv. Petro Apašt. R, K. 
lietuvių naujai tveriančiai 

parapijai iš Cleveland, 
Ohio.

1. M. Simonas........
2. R. Žitkevičia....
3. Ant. Zaledonis..
4. K. Zalenas..........
5. M. Lėntkienė....
6. Pr. Loskauskas..
7. Jonas Kungis....
8. Adolf. Konoviecz....
9. Pov. Tučeš... ...........

10. L. Saokovičis............
11. Kaz, Valevičia..-...
12. Vlad. Karspkas........
13. Tarnas Magila..........
14. St. Azūsinas.'..........
15. Ant. Azusinas............
16. Juozas Lapinas........
17. Jonas Botraseviče...
18. Petras Zukaitis.....
19. O. Kulbickas............
20. Mat. Miliavski........
21. Juoz. Urbonas.....
22. Vincas , Jankūnas...
23. Ant. Deksnas..
24. Frank Wouskus
25..Jurgis Jokstas
26. Mat.
27.

29.

. .$1:00, 
... 1.00

1.00
1.00

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

• 25
25
25
25
25
25
25

: 25
25
25
25
25
25
25
25
25
15
10
10
10

.. 10 
<$14.05-

Svorlis..............
Kat. Transiutė......

28. Jurgis Zaledonis.... 
Jonas Rukstelis..........

30. St. Grigas..............
31. Mary Yankauskaitė..
32. Vincas Zevickia.........
33. Fel. Sovickas4®........
34. Jonas Zilinskis:........
35. Antanas Adomaitis....
36. Jurgis Gudonis...

Cleveland*.: ..............
Bedford, Ohio.

1. J. Jonuška-............
2. Juoz. Bučkis.....
3. Antanas Jakštis.
4. Adomas Klimavičia..
5. Adomas Dudonis.... 1.00
6. Ant. Ciberka.....
7. Ant. Motkaitis.
8. Juoz. Pučkis........
9. Ęlem. Pocenas...

Labu........
Išviso....

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamas prisiųsk 
paieškojimų. į “Darbininką.” 

Už vieną sykį 50c.
” du > ” TOo. 
” tris ” $1.00

UŽ paieškojimus pinigus 
siųskite u Raino.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadvay, 

SO. BOSTON, MASS.

IEŠKAU VIETOS.
Vargonininkas pažįstąs ge

rai muziką it galiu vesti cho
rą. Norėčiau gauti atsakan
čią vietą.
, C. M.
—. ‘Darb.” Adminis.

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

Paieškau savo puseserės Mari
jonos Peeikoniutės, paeina iš Su
valkų gub., Seinų pav., Lazdžių 
parapijos, Tarnaukos kaimo ir 
taip-gi savo kaimynkos Marijonos 
Pikučiutės kaimo Papoeių, gub. ir 
parapijos tos pačios; 6 metai kaip 
Amerikoje. Jos pačios ar pažįs
tami, malonėkite pranešti šiuo ad
resu :

Jieva Ragauskiutė,
33 Harvvard St., New Britain, Ct.

Ieškau savo draugių Kons
tancijos Kazinaitės ir Onos 
Senvaitės. Kazinaitė paeina iš 
Daukniunų kaimo, Krenčino 
parap., o Senvaitadtė iš Užgul- 
/binės , Pabiržės parapijos; abi 
Panevėžio pav., Kauno gub 
Taip-gi ir kitų pažįstamų mel
džiu atsišaukti. .

Ona Nakčeraitė,
15 Lawrence St., Hartford, Ct.

REIKALINGA MOTERIS prie 
šeimynos ir prižiūrėjimui 2 kūdi
kių: 1-as 3 metij o 2-as 9.mėnesių. 

.Darbas ir užmokestis užtikrintas. 
Atsišaukite tuojaus.

Jurgis Petkevičia,
66 Shau mut Avė., Levviston, Me.

. 50
"50

. 30
. 25

...$7.55’ 
. *O1 PO

Komisija.

AR TURI SAVO DIDELĮ 
PAVEIKSLĄ,

- ateik Ir nusitrauk pusę tuzino 
knhlnPt ir gijusi vienų dklelĮ ar
tistiškai padarytų paveikslų visai 
dovanai.

Talpai norintis, mokytis to ama
to gali ątslšankti: •

.l j. n it r z A.
500 So.ind St.f PhitadelpMatPa.

i -i *
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COSMOPOLITAN GARMENT 
GORPORATION.

Didžiausia Lietuvių Korporacija 
BROCKTON, MASS.

Mūs Korporacijos narys St. Rei- 
kauskas Board Direktorių yra į-1 
galiotas- rinkti reinlcotų orderius 
■r "pardavinėti šorus, ūerų kaina 
$10.00. Esant reikalui kreipkitės:

COSMOPOLITAN GARMENT 
GORPORATION, 

i 95 Spark Št., r * Ųrockion,

Bell-r ione, DiCkW»on 8995TŪ~1 

f Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgęon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy 

Iru, moterių ir vaiku. Daro operacijas.
Ofiso valandos: 9-11 rito, 2-4 po piet. 7-91 
vakaro. Nedelioms; 9-11 rito 1-4 po piet. |

,4

Dr. Paul J. Jakmauh I
(Jakimavičius) I

Ptimlmo valando*: ■
Nuo3iki8popiet. Nuo 11H8vakar* ■

609 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
Tai 602 S. B.
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Su bent kokia chroalška, nervų arba šiaip kokia liga,
V lanja specialisto patarnavimo.
«£♦ IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GALĖSITE JA 
ožk Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos keliu.

i 
Ą 
t f 
t 
TV f- 
t ♦♦♦ 
f 
T.

sitūs. Geras Ir užtikrintas ištyrimas (egiam.)
V fizišką stovį ir padės 'Jums atsistoti ant sveikatai kelio. Tas lšgel- J, 
«£♦ bčs Jus nuo kančių Ir kitur negero gydyipo.

Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 
medikallškt ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas j* 

JLka8 geriausia sergantiems. ^9*
T AR JUS KENČIATE. «♦

Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor-
V malto širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti- 
«&mo, galvos skaudčjlmox svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
A mjnarių, ulcerlo, Žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaus- | 
«^mų viduriuose arba nugaroj, geiulėš-skaudėjimo, apvilkto lietuvi,.

konstipacija, reumatizmo skausmu arba spaugų? šių ir daug kitų *♦* 
4 ŪKU, nuo kurių matosi pirmas p^ergėjlmas. nustoti sveikatų ir 

^tvirtumų ant visados. t .
V AS gydžiau vyrus Ir moteris per daug metų. Vienas atsilanky- J, 
4J*mas pas ^maiiejižganūdlns Jus Ir apie mano gabumus persitikrinsite.^ 
♦♦♦kad ąš ’pž^deklu /tiek gerų pasekmių | trumpų laikų gydy- | 
^m<». Aš gydau tik tikrų priežastį Ilgia* Ir silpnumai pranyks. Atsb V 
įminkite, kad pasitarimus yra absoltutlftknl veltui.
4 Ateikite pus mano tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. Ulvtl- ♦*» 

^*klmas Ilgos yru pavojinga. Nei viena ilga ne stovi Ilgai be vetkimo.

Dr J. H. KENEALY f 

X . 673 WASHINGTON ST. ‘*J
♦♦♦ Antrcc durys nuo Gayety Theatre, Boston, MfšA

’ Y - '1 •
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SERGANTI

VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!

hington st. 

arti Boyls
ton st. ant 
antrą lu

bų.

673 Was-

Jums lSegzamlnavimas nieko nekaštuos,

v

*

* .-
»:

Y

«

kari reika-

SURASTI.

Ofiso 
dos:

9 vai. ryte iki
4 vai. po pie

tų.
Vakarais, 

nuo 6 vai. iki
8 vai.

Nedaliomis
10 vai. ryte 

iki 2 po pietų. 
Jeigu Jus čia gydy- 
parodys Jums tikra

valau-

♦

<
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