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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tifcttta, 
kad tautos dora bujotų tam, 
kur tikybiniai principai atmes
ti.
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Atšaukė.

PANEDĖLINIŲ ŠVENČIŲ 
NEBUS.

Naujojoj Anglijoj panedėli- 
nės šventės tapo panaikintos. 
Apie tai paskelbė Naujosios 
Anglijos kuro administrato
rius. Visi bizniai ir dirbtuvės, 
kurios turėjo dykauti panedė- 
liais dėl anglių su taupymo, da
bar galės varyti darbus.

Dėl ■ panedėlinės šventės 
“Darbininkas” galėjo išeidi
nėti tik du kartu savaitėje. 
Dabar, kai toji šventė tapo 
panaikinta, ‘Darbininkas” vėl 
eis po senovei tris kartus. A- 
teinantį utarninkinį numerį iš
leisime po senovei.

True trnnslatlon filed wlth the post- 
master at Boston, Mass. on Feb. 22,1918 
as reąulred by the act of October 6.1917 
KĄ PADARĖ SUBMARINAI.

London. — Per pereitų sa
vaitę vokiečių submarinai, 
kaip Anglijos admiralitetas 
skelbia, nuskandino Anglijos 
prekinių laivų mažiau, negu 
užpereitų. Pereitų savaitę nu
skandino 15, iš jų 12 buvo virš 
1.600 tonų įtalpos, o užperei
tų savaitę nuskandino 19. Vie
nas žvejų laivas buvo nuskan
dintas. Iš viso šioje karėje 
prekinių Anglijos laivų vokie
čiai nuskandino 1.097.

L. Vyčių 86 kp. su savo uoliu prieteliu dvasios vadovu kun. . J. Urbonu, DuBois, Pa.

Ant seimų sei7 Vai.

True trnnslatlon flled wlth the post- 
master at Boston, Mass. on Feb. 22,1918 
as reąulred by the act of October 6,1917 

PAĖMĖ MINSKĄ.
Berlin, vas. 21. — Vokiečių 

kariuomenė, žygiuojanti Rusi
jon į rytus, užėmė Minsku. 
Taip paskelbta vyriausio kari
nio ofiso.

True translation filed wlth the post- 
master at Boston, Mass. on Feb. 22.1918 
as reąulred by the net of October 6.1917

VOKIEČIŲ LAIVAI TIES 
REVELIU.

London, vas. 21. — Sulyg iš 
Petrogrado gautos žinios per 
Express, tai seredoj prie Reve
lio atplaukė 45 vokiečių kari
niai laivai. Laikraščio Daily 
News korespondentas pranešė, 
jog Revelyje išsodino vokiečiai 
kariuomenes. Taip-pat prane
šama, jog Trocki turbūt re- 
zignuosiųs.

BŪSIĄ DAUG MAISTO.
Austrijos premieras parla

mente apreiškė, jog teutonai 
Ukrainoj javų gaus’ daugiau, 
negu galės juos savo geležin
keliais transportuoti.

True translation filed with the post- 
masterat Boston. Mass. on Feb. 22,1918 
as reąulred by the act of October 6,1917

BRIAUJAS RUSIJON.
Kopenhagen, vas. 21. — Vo

kiečių jėgos, kurios įsibriovė į 
Estoniją, žygiuoja Revelio lin
kui. Revelis yra tvirtove, gi
nanti inėjimų į Finlandijos už
lajų. Apie tų žygį skelbia Bėr
imo telegrama.

Dabar trys vokiečių armijų 
kolonos veikia. Baltikos krašte 
ir Padauguvyje. Viena žygiuo
ja nuo Rygos, matyt su tikslu 
galų gale pasiekti Petrogradu; 
kita užinlinėja Livoniją o tre 
čia žygiuoja į rytus nuo Dvins- 
ko, abelnai imant eina Mas
kvos linkui.

Trockis su formaliu ir pasi
rašytu užpečėtytu dokumentu, 
išreiškiančiu pasižadėjimų pri
imti vokiečių taikos išlygas 
turėjo būti Dvinske jau šian
die.

ĮKLIUVO LIETUVIS?
Boston Post skelbia, jog tū

las Ignace Stanoditcli, lietuvis, 
įkliuvęs už neišpildymų Ques- 
tionaire. Seredoj jis buvęs 
Naticke vištinyčioj suimtas ir 
atgabentas Bostonan. Iš pavar
dės neišrodo, kad lietuvis.

True translation filed wlth the post- 
master at Boston, Mass. on Feb. 22,1918 
as reąulred by the act of October 6,1917

PRIGĖRĖ 110.
Paryžius. — Viduržeminėse 

jūrėse vas. 1 d„ kaip oficialiai 
pranešama, nuskendo 110 žmo
nių su garlaiviu Dives. Ata
kuojančio submarino nesima
tė

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. 
Nedėliomis vakarinės pamaldos 7:30 vai. vakare; 

mišios 8 ir 10:30 vai. ryte.
Tėvas Alfonsas g< rai pažįsta visuomeninį lietu

vių gyvenimų ir supranta dabartinius darbininkų 
reikalus.

Tai-gi ncpral isUite progos ir išklausykite jo 
rimtus ir naud’mrus nurodymus.

KUN. A. DAUGIS, r<crwocd’o lietuvių Klebonas
I

True translation flled w!th the post- 
master at Boston, Mnss. on Feb. 22,1918 
as reąulred by the act of October 6,1917

Didžiuma už pasidavimų.
Kai vokiečiai pradėjo ofen- 

syvų prieš Rusijų, tai bolševi
kų valdžia bevieliu telegrafu 
pranešė, jog sutinka su vokie
čių taikos išlygomis. Bet vo
kiečiai atsakė, jog netiki to
kiam pranešimui, turįs būti 
raštu paduotas ir su parašais. 
Bolševikų valdžia tuomet pa
siuntė reikalaujamų raštų,kurs 
kol kas dar negautas. Tai vo
kiečiai ir žengia pirmyn. Bet 
ir tuomet, kuomet bolševikų 
dokumentas, kur išreiškiama 
sutikimas priimti pažeminan
čias taikos išlygas, jau bus vo
kiečių generalio štabo rankose, 
tai vis-gi vargu vokiečiai ap
sistos varęsis Rusijon.

Iš oficialių pranešimų, išlei
stu Berline išrodo, jog Rusi
jai netrūko reikmenų vedimui 
karės. Ketverge atėję telegra
mos skelbė, jog Rovne paim
tas milžiniškas grobis. Tarpe 
išvardintų daiktų buvo 1353 
armotos, 120 kulkosvaidžių, 
nuo 4000 iki 5000 trokų ir trau
kinių su apie 1.000 vagonų, 
daugelyje kurių buvo mais
tas, orlaiviai ir neišpasakyta 
daugybė kitokių karinių reik
menų.

Rusijos darbininkų ir karei
vių deputatai nenutarė be gin
čų priimti vokiečių taikos iš
lygas. Galų gale prie balsavi
mo pasirodė, jog už pasiadvi- 
mų tik vienu balsu tebuvo dau
giau.

Jei vokiečiai po gavimo for- 
malio pranešimo apie pasida
vimų dar vary sis gilyn, tai 
bolševikų vadai turbūt pa
skelbs prieš įsiveržėlius ne- 
1 varliaus užpuldinėjimo ,karę. 
S-'redoj 
skelbta, 
vas yra 
rėš būti 
pirm negu sostinė bus paduo- 

1 ta.

True translation filed wlth the post- 
master at Boston, Mass. on Feb. 22,1918 
as reąulred by the act of October 6,1917 

NAIKYS BOLŠEVIKUS.
Amsterdam. — “Dabar ar

ba niekuomet bolševikai nebus 
nušluoti nuo žemės paviršio,” 
taip skelbia vokiečių militaris- 
tai. Diplomatija tapo pakeista 
kraujo ir geležies veikimu. 
Karvedžiai pradeda savo vei
kimų. O diplomatai pradės 
aiškinimus žmonėms namie ir 
užsienyje visam pasauliui.

Su visa galybe ir smarkumu 
Vokietija pradėjo naujų karę 
rytuose, nuduoda vedanti Kry
žiaus karę, idant išgelbėti Eu- 
ropų nuo anarchijos.

Dvi armijos nesustabdomai 
ūžtelėjo pirmyn—viena Kievo 
link, antra Petrogrado link.

PIAUJA ŽYDUS.
Iš Švedijos ateina žinių, skel

biančių, jog Rusijoj prasidėjo 
žydų pogromai. Žydų skerdy
nės prasidėję Liubline, Rašove, 
Tiraspole ir kituose centruo
se.

Didžiuma žydų yra buržujai 
anot socijalistų. O prieš visų 
buržuazijų sukilo bolševikai. 
Tai gal tamsesnieji rusų bol
ševikai nežinojo jog žydai pas 
socijalistus yra ypatingoje glo
boje, kad pradėjo juosius sker
sti.

Ar neprives jie ir Lietuvos 
prie anarchijos ir iškrikimo, 
kaip kad seniau yra padarę su 
Lenkija, Manding šis dabar 
seimas šaukiamas tam, kad 
paskelbus dar kartų pasauliui 
savo nesutartinę silpnybę, net 
link to kas mūsų kraštui yra 
jau siūloma. Prezidentui dūrt 
špyga į panosę nepasisekė, jis 
pats nesidavė; melsti gi jo iš- 
naujo kad liktų mūsų tėvu, 
kaip ir per kvaila, nes jis 
juom niekad nebuvo ir nebus.

Sutarties mes ikikol nesiti- 
kėkim, nes link savo valstijos 
tvarkymo jokios praktikos nei 
vienas neturim, nei vystymosi 
mūsų politikos istorijos būdo 
sučiuopti link smulkmenų ne
galim. Dabar pas mus prade
da tvertis partijos ir jos dar 
savo rubežių neturi nusistatę, 
dėlto viena kitos bijodamos, 
ne tik kų neieško kelių sueiti į 
sutartį darbo, bet net ten, kur 
galėtų sueiti, tyčia vengia 
viena kitos ir tiksliai ieškos 
priežasties atsiskyrimo.

Tik jau matom. Cicilistai 
pasisakė prieš neprigulmybę, 
nebeto kad jiems artimi lais
vamaniai neruoštų kokį nors 
kneblį, už kurio per porų die
nų pasitųsę ir kokiu nors sumi
šimu užbaigę, tik naujų kirtį 
gėdos kiekvienas iš ten išsine
šime. P. Uosio ideališki para
ginimai labai gražūs, tik gaila 
kad ne visi taip pilni idėjos y- 
ra. Mat, čia tos vargšės politi
kos šnipas, kuris ir mus pra
dės varginti.

Politiškas seimas jau buvo, 
jis paskelbė reikalų Lietuvos 
atsiskyrimo nuo kitų tautų, iš
rinkta tam Taryba privalo tė-

myti pasaulinį politikos bėgį ir 
sulyg reikalo ir galėjimo visur 
Lietuvos atsiskyrimo krypsnį 
briežti. Tam tyčia nurodymus 
Taryba gauna per laikraščius 
ir kitais išrastais informacijų 
keliais. Panašiai, kaip dabar 
“Darbininkas” ir “Draugas” 
skelbia klausimus, į kuriuos 
kiekvienas privalo savo atsa
kymų duoti. Finansinei pusei 
paremti yra fondai. Kaip nieks 
nenori savo politikos tikslų 
priešingai partijai parduoti, 
taip nei viens nemano ir savo 
finansų kitam atiduoti.

Dabar geriausiai partijos te
gu savo viduriniam gyvenime 
tvarkų padaro. Pirmiausiai 
idėjos sistemų su akcentaciją 
ir precizija tenusistato, toliau 
tepasistengia, kad koplačiau- 
sia visuomenė jų suprastų ir 
stotų jų palaikyti ir ginti. Vė
liau iš tarpo saviškių finansus 
koplačiausiai ir iki galimam 
augščiausiam laipsniui sucen- 
tralizuoti. Matant ne dienos 
ar dviejų triukšmo darbų, bet 
sistematiškų vifepusinį ir nuola
tinį veikimų, ir kiti asmens 
palankios nuomonės prisišlies 
su savo darbu ir kapitalu. To
ki organizacija ir Lietuvos 
klausimų galės tvirčiau rišti. 
Na ir kiti panašiai susitvarkę 
ir kuriems Lietuvos reikalai 
rūpės ir neagituojami, net 
nekviesti patys ateis ir už tau
tos reikalus ir visiems naudin
gų darbavimųsi visa galybe 
stos.

Meškutis,

Dabar laikas pirkti Liet. Daf * 
bininkų Kalendorių 1918 m. 
Kaina 25c.

Petrograde buvo pa- 
jog vokiečių ofensy- 
nau.ja kare ir jog tu- 
didHis susirėmimas

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Feb. 22,1918 
as reąulred by the act of October 6,1917 

GINS NUO BOLŠEVIKŲ.
Amsterdam.—“Vokietija ne- 

daleis to, kad Finlandija, Lie
tuva ir Ukraina būtų nuterio- 
tos bolševikų dūkimais,” pa
sakė Dr. von Kuehlman, užsie
nio reikalų ministeris Reichs
tage. Toliau jis pasakė: “Pa
žiūrėsime, kokį įspūdį padarys 
į Rusijų nauji kariniai prieš jų 
veikimai.

True translation flled wlth the post- 
master at Boston, Mass. on Feb. 22,1918 
as reąulred by the act of October 6,1917

KAIZERIS GAL REIKA
LAUS EX-CARIENĖS.

Amsterdam, vas. 21. — Eina 
gandai, jog bolševikų valdžia 
bus kaizerio verčiama paleisti 
ex-carienę, kuri yra jo giminai
tė, ir taip-gi jos vyro ir vai
kų. Reikalaus, kad visi būtų 
pasiųsti Berlinan.

JAMES M. KEYS
350 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS..

Atsišaukite prie manęs su visokiais telsmiškals reikalais. Duo
du pilnas Informacijas kas-link Suvienytu Valstijų (statymų.

Per keliolika metų esu prityręs Ir turėjęs visokių reikalų su 
LIETUVIAIS, RUSAIS ir LENKAIS teismuose Massachusetts val
stijoje. Aš esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai užslti- 
ketL Visokius teismiškus reikalus atlieku šioje valstijoje.

Turtu gerų prityrusių vertėjų arba perkalbštojų lietuvių, rusų, 
lenkų lr latvių. Jeigu Jus norite turėti geras pasekmes lr lšlalmBtl 
provą, tai paveskite man. Telefonuokite, parašykite arba pašaukite. 

350 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

JAMES M. KEYS,
Tel. S». Botton Žll or Se. Boiton 800.

Jeigu vienas užimtas šauk kitų.

SOCIJALISTŲ SUVAŽIA
VIMAS.

Londonan suvažiavo iš visų 
talkininkų šalių socijalistai ap
tarti karės tikslus. Anglijos 
socijalistai reprezentuojami 30 
delegatų. Už rezoliucijas balsai 
turės svarbų sulyg to, katroj 
šalyje socijalistai stipriausi.

Svarstys, kaip turi būti iš
rištas klausimas Alzacijos ir 
Lotaringijos, Italijos rubežius 
Šiaurėje, vokiečių kolonijos ir 
lt.

Dabar yra daug
NAMŲ, 

ornnT parmų. 
t Illiy BIZNIŲ.
Daugelis savininkų karės lai

ku priversinai parduoda visai 
pigiai ir mes patys nuo savęs 
patariant persitikrinti pas:

Lithuanian Agency,

ir

Norfolke, Va. mirė našlė Vc- 
rrett. Dvi savaiti atgal mirė 
jos vyras, tai ji mirė iš šird- 
pei šos.

Pirmos tokios viešos
PRAKALBOS BRIGHTONE

V* ’V

Sv. Vincento ir Sv. Jurgio Draugijos; 
L.D.S. 22 ir A.L.R.K. Moterų Sąjungos 41 kp. 

Vasario-Feb. 24 d., 1918 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

26 LINCOLN STREET, BRIGHTON, MASS.
PRASIDĖS 2:30 VAU PO PIETŲ.

Ant šių prakalbu yra užkviesti geriausi kalbėtojai: KUN. 
J. DOBUŽINSKAS iš So. Boston, Mass.; KUN. PR. JUŠKAI- 
TIS iš Cambridge, Mass.; pp. PR. STRAKAUSKAS ir PR. 
GUDAS iš So. Boston’o, Mass.

Viršminėti kalbėtojai pasakys daug naudingų dalykų; be 
to, bus visokių pamarginimų: deklemacijų, monologų ir tt. To
dėl gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, kaip vietiniai taip ir 
iš apielinkių miestų prašomi ateiti, nes bus aiškinama 
apie reikalingumų Visuotino Lietuvių Seimo, kuris įvyks Ko-

A. Ivaszkevicz
315 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
jis tamstoms aprodys pigių

farmų, visokių biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, nes po 
karės bus du-syk brangiau, 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba farma pirkti tai A. Į vo-Marcli 13-14 dd. Brooklyn, N. Y. ir apie kitus svarbius mūsų 
Ivaszkevicz padarys visus raš- tautos reikalus.
tus teisingai ir atsakančiai. * Širdingai kviečia KOMITETAS.
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PAKALTINO TALKININ
KUS.

Berlyno laikraštis Lokal 
Anzeiger paskebė, jog Kauno 
vyskupas P. Karevičius buvo 
pas Vokietijos vadininkus Lie
tuvos neprigulmybės reikale. 
Kaip tasai laikraštis skelbia, 
tai vyskupas Karevičius sa
kęs, jog Lietuvai reikią nepri- 
gulmingos monarchiškos val
džios, kuri būtų susirišusi sU 
Vokietija.

Toji žinia buvo atkartota tū
lų Amerikos laikraščių.

Kaip Bostono “Transcript” 
vas. 20 skelbia, tai P. S. Vil- 
montas, Amerikos L. Tautinės 
Tarybos pirmininkas, išleido 
pranešimą, kur nurodo, jog vi
si lietuviai yra linkę prie res
publikoniškos valdžios. Vil- 
montas skelbia, jog “yra ge
rai žinomas faktas, kad lietu
viai čia ir Europoj atkartoti- 
nai apreiškė reikalavimą visiš
kos neprigulmybės su demo
kratiška respublikoniška val
džios forma. Nuo pat karės 
užsipliekimo lietuviai buvo ir 
tebėra palinkę prie talkininkų. 
Yra, vienok, apverktinu da
lyku, jog lietuvių tautos pas
tangos ir jų pasiaukojimas 
talkininkų tikslams visai ne
buvo talkininkų branginami. 
Lietuviai nei kiek nebuvo pa
drąsinami jų kovoje už nepri- 
gulmybę. Tuo-gi tarpu vokie
čiai darė visas pastangas pa
lenkti lietuvius prie savęs ir 
anoji žinia parodo vaisius vo
kiečių propagandos.”

Gan taktinga pastaba talki
ninkams.

LENKŲ PROTESTAI.
Lenkai labai sujudo, kuomet 

Cholmo provincija tapo pris
kirta prie Ukrainos. Vokieti
jos Reichstage lenkų deputa
tas Seyda sekė, jog tas jokiu 
būdu negalima. Dar jis pridū
rė, jog Gardinas ir Baltstogė 
prigulėjo lenkams nuo neatmes 
namų laikų i rtodel neturi būti 
priskiriami prie Lietuvos.

Austrijos valdžia, kad nutil
dyti lenkus, apreiškė, jog bus 
tam tikra komisija išrinkta ir 
ji ištirs tautybę Cholmo pro
vincijos.

JĖZUITAS IŠRADĖJAS.
Chicagos Loyolos universite

to prof. E. J. Calhoun, jėzuitas, 
išrado naują būdą gaminti gly- 
ceriną. Iki šiol glycerinas kai
navo $7.50 galionas. Minėta- 
sai jėzuitas išrado, jog galima 
pigesniu būdu gaminti glyceri- 
ną, būtent jis atseis tik 30c. 
galionas. Tai didis skirtumas.

Glycerinas reikalingas medi
cinoj, kaipo antiseptikas, ir 
prie išdirbimo baisiai eksplio- 
duojančios medžiagos.

Išradėjas pasiuntė Suv. Val
stijų valdžiai nurodymus kaip 
daryti glyceriną nauju būdu. 
Už tai galėtų gimti keletą mi
lijonų dolerių, bet savo išradi
mą paaukojo valdžiai. Jis 
darė bandymus nuo pat karės 
pradžios.

Pereitą nedėlią protestonai 
..turėjo “Go-to-Church Sun- 
«d»y.” Katalikams yra kiek - 
Viena nedėlia “Go-to-Church 
— Suaiay.”

DIDELI PINIGAI MOKSLO 
ĮSTAIGOMS.

New York. — Columbia u- 
niversitetas ir Barnard kolegi
ja gaus $3.000.000 s,u viršum. 
Tą milžinišką sumą mokslo, į- 
staigoms užrašė Horace W. 
Carpenter, kurs nesenai mirė.

Worcesterio telefonistės nu
balsavo streikuoti.

KAS DARYTI SU 
ŠIAUDINIAIS.

Artinanties mūsų visuotiną- 
jam seimui New Yorke 'artina
si proga kovai principų. Sei
man rinksis žmonės bent trijų 
srovių. Krikščionys demokra
tai, laisvamaniai ir socijalis- 
tai. Tiesa sacijalistai oficija- 
liai- neva atsisakė tame seime 
dalyvauti, bet faktiškai jų 
plauko žmonių bus. Jie Sei
man atvažiuos kaipo atstovai 
socijalizmu sergančių laisva
maniškų draugijų, to jie rū
pinsis seime būti ir dėl to, kad 
sudaryti stipresnę eilę priešų 
krikščionims demokratams 
(katalikams), ir pagelbėti lai
svamanius. Būryje žmonių, 
kurie suvažiuoja į seimus ir 
grumiasi dėl savo partijų prin
cipų, būryje tų žmonių, kurie 
supranta savo srovės principus 
ir moka juos aiškiai atskirti 
nuo priešingos pusės, sukasi 
ištisas ratas tokių visokių ats
tovų, kurie jokios savo prin
cipų nuovokos neturi, sukasi 
jie kaip kas nori, lengvini lin
ksta tenai, kur kas juos pa
gauna. Tokie taip sakant sa
vęs nesupranta ir ko galutinai 
laikytis, kokius ©balsius gin
ti nežino. Nuo visų jiems sei
lė varva, visiems jie savo len
gva galva linguoja, su visais 
jie “solidariais” nori būti, su 
visais gražiuoju ir vienybėje.

Tokio plauko žmonės jokių 
principų nežino. Iriasi sau gy
venime visokiais papročiais, 
tradicijomis, taikydamiesi prie 
viso ko ir su visais, kad kur 
neužkliūti ir nenusidėti, kad 
kam ko priešingo nepasakyti, 
kad savo nuomonės neišreikš
ti. Paprastai jie patys savęs 
bijo. Visiems pataikauja, į vi
sus smailiai žiūri ir savo tą tu
štybę o dažnai ir kvailumą 
dengia laižymusi prie visų! 
Jie paprastai eina vardu šiau- 
dadūšių, šiaudinių. Ant dvie
jų kėdžių mėgsta sėdėti, ir Die
vui ir velniui jie žvakutes apie- 
ravoja.

Tokių šiaudinių visur nema
žai taikėsi matyti. Daugiau
sia jų teko ir tebetenka matyti 
pas lietuvius tai katalikų tar
pe. Taip jau visiems lengva 
būti geru kataliku, kad ir 
šiandiena apie užlaikymą vi
sur gero kataliko principų 
mažai kam yra kalbos ir rū- 
pesties. Užtenka • kokiems 
šiaudadūšiams pavadinti savo 
draugiją kokio šventojo vardu, 
ir jau jie visi dedasi gerais ka
talikais! Užtenka apsimokėti

DARBININKAS.

prie velykinės parapijai, ir vėl 
geras katalikas. O jau ką be
kalbėti apie tokį, kurio kas 
šventadienį dešimtukus sumo
ka pats ir dar iš kitų iškolek- 
tuoja ir tt!

Susidarė čieli pulkai tokių 
katalikų, kuriuos į bažnyčią ne 
dūšia traukia, ne širdis neša, 
bet kojos. . Ne dėl dvasios rei
kalo katalikais jie būna, bet 
iš papročio, iš baimės, ką pa
sakys žmonės ir ką manys 
klebonas, su kuriu šiaip ar taip 
atsitinka turėti visokių reika
lų! Tokiems lygiai linksma 
savoje bažnyčioje ir mickinėje 
mulkinyčioje. Mickui tą patį 
jie kalba apie savo kleboną, ką 
klebonui kalba apie Mickų ir 
tt. Tokie katalikai lenda į ka
talikiškas organizacijas, tie 
patys sukasi ir po laisvamaniš
kas. Tenai jiems geriau patin
ka, kur iš jų mažiau tereika
laujama ir proto ir širdies sri
tyje. Patys jie nieko tverti 
nemoka. ’ Paprastai jie veikia 
tik stumdomi žmonių su prin
cipais, kuriais gyvena organi
zacijos ir remiasi visas veiki
mas. Pačioms organizacijoms 
jie tiek naudos neša ir tiek pa
sitikėjimo teverti, kiek moka 
išpildyti, kas jiems išpildyti 
nustatyta, nepaisant savo sei
lės. Į organizacijų darbinin
kus, į veikėjus neva jie imami 
iš bėdos, tuomet, kuomet nė
ra kam dirbti, anot pasakymo, 
kad tenai asilais važiuoja, kur 
arklių nėra! Šiaip jau tokie 
šiaudadūšiai pavojingi kiek
vienai organizacijai, kift gau
na veikti, vesti ir net atstovau
ti, nes, patys būdami be prin
cipų yt šiaudas be grūdų, ne
supranta svarbumo principo 
visai organizacijai, lengviai 
to principo atsižada, lengviai 
.jį maino į priešingą ir tt.Trum- 
pai kalbant, toldė šiaudinieji 
veikėjai drumsčia organizaci
jos siekius, žemina principus, 
patys pratę prie žemumo, klai
dina kitus organizacijos narius 
ir pačiai organizacijai kojas 
pakerta. Ypač daug bėdos ir 
nuostolių tokie šiaudiniai ats
tovai padaro tokiuose susirin
kimuose, kur susiduria žmo
nės visokių srovių ir visokių 
pakraipų principai sueina. 
Tai-gi čionai šiaudinieji put
roje ginčių dėl principų liuosai 
pliuduruoja, linksmai sutikda
mi su viskuo, rankas ir kojas 
keldami už visa ką, nepaisy
dami savų principų, kuriems 
ginti organizacijos juos rinko 
ir siuntė, bet vien atsižvelg

dami į žmones. Katrie jiems 
geriau tinka, tiems ir savo bal
sus atiduoda, kurių daugiau 
bijo, už tuos ir savo rankas 
augščiau kelia... Dalykai vir
sta “liuosu demokratišku tur
gų,” kur sau pelną padaro ap
sukresni!. .

Principų priešams tokie šiau
dinieji labai pageidaujami. Tai 
toks priešas su kuriuo nė ka
riauti nereikia, jis pats pasi
pjauna ir savam dar bėdos pa
daro, kaip kad Rusijoje deda
si! '

Pas priešus tokie gerą var
dą tur, kaip Leninas su Troc- 
kiu pas kaizerį! Tai paprastai 
“šviesūs, taktingi ir progresy- 
viški” žmonės. Pas laisvama
nius tokiais vardais eina išti
sa eilė t. v. katalikų, kurie dir
ba katalikų organizacijose, 
kat. darbininkų Sąjungos kuo
pose, Tautos Fondo skyriuo
se ir tt. Jie toms kuopoms ir 
tiems skyriams dirba kolei su
kasi jų ribose, gi atlikę savo 
darbą čia, jie taip-pat eina 
dirbti .ir tų kuopų ir skyrių 
priešams. Juos lygiai uoliais 
pamatysi ir pas laisvamanius 
ir pas socijalistus!.. Tenai jie 
dar drąsiau smerks katalikus, 
ir liežuvaus, negu laisvama
nius smerktų pas katalikus, 
nes čia jam yra daugiau pavo
jaus išgirsti, kad nedora lie
žuvauti ir tt.

Šiaudinieji ir nublukę pa
prastai stengiasi savę nuda
žyti. Tai-gi nuolat pilni 
“gražių ir kultūringų” kalbų 
apie visokias vienybes, visai 
nepaisydami ar tos vienybės 
naudingos ar ne, tinka ar ne
tinka, pripratę, kad vieną 
centą suvienijus su kitu pasi
daro .du, ir iš to išvesdami, 
kad būtų ir-gi neblogiausia 
prie vieno principo pridėti ki
tą, tai išeitų du principu, kad 
suvienijus vieną organizaciją 
su kita tai taip-gi dauginimo 
procesas įvyktų, kuris tiesa 
tokiems politiškiems uždarbia
vimo srityje labai naudingas ir 
pageidaujamas yra!

Toks mūsų organizacijose^ 
elementas, paprastai vadina
mas visuomenėje klaidžiojan
tis elementas. Kad išvengus 
jojo blėdies, jį prilaiko tam 
tikra tvarka ir disciplina. Rei
kėtų tvarkos ir disciplinos ir 
mūsų organizacijose tokiems 
elementams, kad nuo jųjų ne- 
ręikėtų kentėti ir kad nebūtų 
-pavojaus betvarkės.

Nežinau kiek tos disciplinos 
yra pas laisvamanius! Soeija- 
listai yra gerai disciplinuo
ti. Ta jų disciplina padaro, 
kad niekuomet joks socijaEs- 
tas viešai, bendrame susirinki
me su savo principų priešais 

nekalbės nesuprasdamas daly
ko, teisę kalbėti visuomet už
leis savo organizacijos vadui 
ir bent tokiam savo draugui, iŠ 
kurio tikisi daugiau naudos ne
gu iš savęs. Tos disciplinos 
dėkai jis iš paskutiniųjų rems 
savo principų ir savo organi
zacijos ginėjus, ne žodžiu, ne 
akies mirksėjimu, nė užtarda
mas ir neremdamas kiekvieną 
sau neištikimą, nežinomą ir 
aiškiai priešingą!.. Ta discip
lina padaro, kad balsuodami 
soeijalistai klaidų nepadaro, 
kad kelia rankas vien už savo 
partijos principus ir žmones, 
kad priešinas tik savo prie
šams. Toji disciplina padaro, 
kad jiejie negauna nė moralių 
nė materijalių nuostolių tiek, 
kiek jų pasidaro tenai, kur 
tos disciplinos nėra.

Imkime kad ir katalikus. 
Kiek visokios bėdos ir nuosto
lių jie turi su savo “šiaudi
niais” veikėjais bei kokiais at
stovais! Kiek jie nuostolių pa
daro. Važiuoja į seimus ren
kami tam tikrų organizacijų. 
Paima kelionei iš tos pat orga
nizacijos visas išlaidas. Gi 
patekę seiman, nepaiso organi
zacijai padaryto pažadėjimo, 
sutarties, atstovauti organiza
cijos obalsius ir jos vadams 
padėti ginti savų organizacijų 
siekinius, kad jųjų šiokiu ar 
tokiu būdu priešas nepavergtų 
bet liuosai, ramia sąžine eina 
savais keliais, kur ir kaip pa
tinka. Tokiems įmonėms at
rodo, kad organizacijos prin
cipais gyvenama tiktai namie, 
o jau kur viešame susirinkime 
su kitais tai “liuosybė,” nors 
tas susirinkimas ir sušauktas 
kaip tik tų pačių principų ir 
tų pačių organizacijų reikalais. 
Tokiems “šiaudiniems” atro
do, kad jie taip-pat liuosai 
gal trankyties ir klaidžioti nuo 
savo organizacijos prie sveti
mos, nuo savo vado priė sveti
mo ir seime, kaip kad jie klai
džioja namie būdami, visokių 
vėjų blaškomi!

Taip dalykams esant tokie 
šiaudadūšiai viešose sueigose 
susidurdami su principų prie
šu lengviai parduoda savo 
principą ir savo organizacijos 
bent tam laikui atsižada, nau
dodamiesi čia tos organizaci
jos išlaidomis ir vardu. Tai
gi tokie “atstovai” padaro or
ganizacijoms skriaudą ir mo
ralę ir materijalę. Savo orga
nizacijos ištekliais jie dažnai 
sustiprina jų priešą, o jas pa
čias klampina.

Tam visam turėtų už akių 
užbėgti tam tikroji drausmė, 
disciplina. Be disciplinos var
giai yra kur organizacijų. 
Drausmei esant lengviai nusi- 

kratytumėm nuo šiaudinių sa
vo tarpe ir patys būtumėme 
atsargesni.

Reikia, kad visi atstovai bū
tų prilaikomi visur seimuose 
tam tikros drausmės, kad už 
laužymą principų ir lojališku- 
mą su savomis organizacijo
mis ir už padarytus joms krei
vai iškaščius neštų atsakomy
bę.

J. žvygas.

PRANEŠIMAS.
Liet. Vyčių Pitsb. Apskričio 

susivažiavimas bus vas. 24, 6 
valandą Homestead, Pa., po- 
bažnytinėje svetainėje. Visi 
nariai nepamirškit atsilankyti 
ant šito susivažiavimo, nes bus 
labai svarbus.

Rašt. L. V. Pitt. Apskr.

KEARNEY IR HARRISON,
N. J.

“Darbininke” No. 12, tūlas 
Šarlak-Ilolmsk aprašė, jog J. 
V. Baltrukonis ir P. P. Baltru- 
konis kaipo'neištikimi nariai 
(Birutės Chorui) pradėjo de
moralizuoti. Birutės choras 
laikytam savo susirinkime ap
svarstė kas-link tų narių, kurie 
priguli prie dviejų chorų, t. y. 
prie Birutės bažnytinio choro 
ir prie TMD. choro; Birutės 
choras patarė, kadi Baltruko- 
niai prigulėtų prie vienos pu
sės. Paskui Baltrukoniai aiš
kinosi, jog buvo ir nori likti 
ištikimais nariais ir rėmėjais 
Birutės chori, taip-gi ir TMD. 
choro. Vardan Birutės choro 
komitetas.

K. K. Mečioms, 
V. Pietaris, 
K. J. Nėkrašis,

Red. prierašas. TMD., kai
po laisvamanių organizacija, 
netinka katalikams. Lietuvių 
katalikų jaunimas turi apščiai 
Savų organizacijų ir darbo jose 
visiems yra iki kaklo. O tie, 
kurie nori prigulėti prie lais
vamaniškų ir katalikiškų or
ganizacijų, nori dviem ponam 
tarnauti, o tas nėra galima. 
Svyruokliai,šikšnosparniai ka
talikai yra keistas gaivalas.

HARTFORD, CONN
Vasario 10 d. 1918 m. šv.> El

zbietos draugystė turėjo susi
rinkimą ir išrinko dvi delega
tes į visuotiną seimą: P. Gfįe- 
žiutę ir H. Valavičiūtę.

Narėms.
Meldžiu nepamiršti, kad vi

sos šv. Elzbietos dr-jos narės 
turi atlikti išpažintį vasario 23 
d. ir visos dalyvauti in corpo- 
re nedėlios rytą prie šv. komu
nijos. Tos kurios laikraščio 
dar neužsirašėte, tai kogrei- 
čiausia kreipkitės prie rašti
ninkės: Helena Valavičiūtė, 42 
Magnolo str., Hartford, Conn.

Darbininkų klausimas 
Amerikoje.

GREITUMAS IR PALEN- 
GVUMAS DARBE.

Augščiaus minėjome jogei į 
nuomos darbo kontraktą įeina 
ir nekurios darbininko ypaty
bės; būtent: jo greitumas ar 
palengvumas atlikime darbo. 
Kiekvienas darbdavis į tą dar
bininko ypatybę nemažai do- 
mos atkreipia. Jei darbinin
kas yra skubrus darbe, jis be
veik niekad nebus be darbo. 
Tokį darbdaviai gaudo. At- 
penč, jei darbininkas išlengvo 
darbą atlieka, arba truputį pri
tingi, tokie neretai būna be jo
kio darbo ir uždarbio. Kadan
gi tos darbininko ypatybės ne
mažą rolę lošia darbe, dirstel- 
kime į jas šiame straipsnyje.

Žmonės nėra vienodi. Iš pat 
prigimimo vienas skiriasi nuo 
kito. Anot išsitarimo mūsų 
filosofo Vidūno: kaip nerasi 
dviejų vienodų ’apelių, taip 
nerasi dviejų vienodų žmonių. 
Panašių viens kitam daugelis 
gali pasitaikvt; bet vienodų 
ne. Kaip kituose gabumuose, 
taip ir darbe tas skirtumas ai
škiai matomas. Vienas iš pri
gimimo yra darbštus, skubrus 

kiekvienam užsiėmime. Kitas- 
gi visai priešingai, mėgsta pa- 
tinginėti ir paėmęs darbą, tar
tum tik bovijasi su juom. Ta
sai nevienodumas žmonių yra 
tai ir didžiausiu priešu bandy
me jų sulyginti, kaip nekurie 
cicilikėliai sapnuoja. Šiandien 
žmones gali sulyginti, rytoj vėl 
jie bus nelygūs. Taupesnis ir 
darbštesnis kaip turėjo dau
giau ir turės; nes jis neišleis 
taip greit. O tinginėliai kaip 
mažai turėjo taip ir vėl jie po 
sulyginimui netruks išleisti. 
Daug kas galima žmoguje išla
vinti, išdirbti, bet žmogaus 
prigimties nieks neperdirbo 
nei neperdirbs. Nuo pat pra
džios vienas buvo darbštesnis, 
skubresnis; o antras palinkus 
prie tingėjimo, labai vangus 
darbo atlikime.

Visuomet buvo ir pasilieka 
reikalavimas darbo nuomos 
kontrakte iš darbdavio pusės, 
kad darbininkas atlikti} apim
tą darbą vidutiniu greitumu. 
Darbdavis nuomuodamas dar- 
b:ninko spėkas, visųpirmu 
klausia jo, kiek jis gali pada
ryti į dieną ar valandą? Šioje 

“biznio” šalyje, ypač, ant 
kiekybės darbo daug kas 
priguli. Čion daug greičiau 
darbininkams reikia dirbti nė 
kaip senam krajuj. Tiesa čion 
daugiausiai mašinomis dirba 
viską. Prie mašinos pastaty
tas darbininkas turi judėti, 
skubinti, pagal jos reikaalvi- 
mą. Darbininkas yra privers
tas išvaryti jam paskirtą dar
bą į paskirtą laiką. Čion vis
kas yra taip išrokuota, kad 
jei vienas nespėja savo darbą 
atlikti; dėl jo daug turi nuken
tėti. Kam iš darbininkų neten
ka matyti dirbtuvėse, pavyz- 
dm čeverykų, žmogelį apsikro
vusį bei apsistačiusį čeverykų 
“rekėmis?” Tas esti kartais 
iš darbo neatsakančiai mokėji
mo arba iš tingėjimo. Tokių 
darbininkų nemėgsta dirbtu
vių perdėtiniai, neretai tuo
jau atstato; nemėgsta taip-gi 
ir patys darbininkai, nes jiems 
darbą sulaiko. Darbštumą, 
skubrumą darbe, ne tik darb
daviai, ale ir patys darbinin
kai palaiko ir jo reikalauja 
nuo kiekvieno užimančio ge
resnį darbą.

Nuo valandų bei dienų dir
banti darbininkai mažai ką ant 
skubrumo žiūri. Darbdaviai 
juos spiria, nors kurs ir norė
tų tinginėti. Jiems uždarbis 
sulygtas turi būt atmokėtas ar 
jie daugiau ar mažiau pada
rys. Iš nekuriu atžvilgių pa
sirodė nepraktiškumas bei ne- 

užsiganėdinimas iš vienos ir 
kitos pusės dieninėmis “pėde
lis.” Todėl daugelis darbda
vių atidavę nuo stukię dirbti. 
Nuo štukių dirbančius darbi
ninkus jau nereikia “bosams” 
raginti, kad dirbtų skubiau 
“h u r r y u p.” Patys darbi
ninkai jau stengiasi, kad tik 
daugiau padaryt, ir sau dides
nę pėdę į kešenę įsivaryt. Jie 
daug noriau dirbą, nes jaučia
si kad skubindami, sau skubi
nasi ; nors tas labai daug 
sveikatai kenkia. Patyrimas 
liudija, kad nuo štukių dirban
ti darbininkai greičiau par
baigia savo sveikatą. Tas ne
kartą paeina iš perdidelio sku- 
binimo. Todėl, kiekvienas nuo 
štukių dirbantis darbininkas, 
privalo dažnai savęs klausti: 
“Ar aš ne perdaug skubinu? 
Ar nevarau savęs be laiko iš 
šio pasaulio”

Perdidelis skubinimas neku
riu darbininkų, atstato dauge
lį visai nuo darbo. Išradus 
visokius pagerinimus, bei įvai
rias mašinas, daugelis ypač 
pastarais laikais, pasijuto be 
duonos kąsnio esą—padidėjo 
bedarbių skaitlius. Nors Šiais 
laikais daugelį geriausių Ame
rikos darbininkų Dėdė Šamas 
pašaukė į frenčius, likusiems 
tartum jau neturėtų stokuoti 
darbų, bet ar taip yra? N e- 
visai. Bedarbių ir šiais 
karės laikais randasi nemaža. 
Kam neteko būti dideliuose 

miestuose: New Yorke, Chica- 
goje. Kiek ten dykaduo
nių, b o m ų šiais laikais 
priviso? Tai vis apsireiškimai 
nemažo skaitliaus esančių be
darbių. Nepersenai Suvieny
tų Valstijų Darbo Biuras iš
leido surinkęs bedarbių statis
tiką, kurioje nurodo nemažą 
nuošimtį darbininkų suvis be 
darbo esančių. Dar didesnis 
nuošimtis randasi tokių, kurie 
tik po dalį savaitės tedirba. 
New Yorko mieste, metai su
virs atgal, bedarbių buvo ne
toli pusės milijono; o pasta
rais laikais randasi apie aštuo
nioliktas nuošimtis. Beabejo 
nekitokios skaitlinės randasi ir 
Naujoje Anglijoje bedarbių.

Šių laikų bedarbei daugel 
priežasčių galima būt priskait- 
liuoti. Skubinimas darbinin
kų gal labai mažas faktorius 
būtų. Svarbiausis tai k a r e, 
blogumas “bizni o,” 
stoka anglių etc.

Nedirbdamas žmogus daug 
nustoja. Negana ką jis neten
ka savaitinės ar mėnesinės al
gos—tas labai daug jo gyveni
me reiškia, ale jis silpsta do
riškai. Jo būdas ir visas gy
venimas griūva. Jo karakteris 
genda. Irreguliaris ir neužtik
rintas gyvenimas žmogų suvis 
permaino. Nekartą ir iš darb
štaus tampa tinginiu, etc. Ne- 
bereikalo esti sakoma, kad 
bedarbė yra tai lop
šys b i e d d y s t ė s ir 

daugelio blogybių.
Žmogaus gyvenimas yra ko

va už būvį. Žmogus norintis 
būti pasekmingu, privalo nuo
lat krutėti, veikti. Nebereika- 
lo apie kiekvieno žmogaus ver 
tę sprendžiame iš jo veikimo, 
darbų. “'Darbai,” anot vysku
po J. L. Spalding, “yra tai ti
kėjimo priparodymais, būdo 
mėginimu ir vertės saiku.” 
Nieko neveikti, tai vis vien 
kaip ir negyventi, o ką nors 
nuveikti, reiškia palikti pėd
saką, kad žmogumi esi buvęs. 
Teisingai tai sako Vincas Ku
dirka ragindamas prie darb
štumo:
“Gyvenimo knygą skaityk 

laps į lapą,
Nestodamas, kad kartais, 

į tinginius kliuvęs,
Tu nesupelytum ir neitum 

į kapą
Be likusio ženklo: kad žmogu

mi buvęs.”
Darbščiam bei skubriam 

darbininkui viskas geriau se
kasi. Politikinės ir socialės 
gyvenimo aplinkybės jam esti 
prielankios. Jos jį pastumia, 
pakelia bei padaro laimingu. 
Jis atlikdamas savo prieder
mes teisingai ir stropiai žen
gia vis arčiau ir arčiau prie 
idealo. Jog tai tikras gyveni
mo faktas, dirstelkite į pagau
lėje atsižymėjusias ypatas: 
Washington’ą, Lincoln’ą ir ki
tus. Tarpe mūsų tautos ir-gi 
nestokuoja pavyzdžių.

Tingėjimas dirbti, stumia, 
žmogų suvis antron pusėn. Tin>- 
ginėlis niekad neiškils, niekad 
neišsisuks iš savo vargų. Pa
saulis nematė, ir, turbūt nema
tys, tinginį esantį laiminga. 
Jis vieton žengti prie savo tik
slo, tolinasi nuo jojo.

Tartum jau privalėtų būt ai
šku, kad kiekvienas darbinin
kas pagal savo išgales turi būt 
darbštus, skubrus; ale visad 
protu vaduodamasis ir sveika
tos padėjimą turėdamas ome- 
nėje. Nes skubriai ir ilgas va
landa sdirbzdamas ne vienas 
turėjo ir turės be laiko apleisti 
šią pasaulę. Paprastas darb
štumas nekenkė ir nekenkia 
sveikatai. Tokio darbštumo, 
o ne kitokio ir, darbdaviai iš 
darbininko reikalauja. Taip, 
teisingai ir ištikimai liepia ir 
Dievas ir žmogaus sąžinė dirb
ti. Darbininkai tikrai esti nū
nai didžiausia spėka. Nuo jų 
daug prigulės ateities gerovė. 
Jei jie visur ir visuomet vado
vausis t i e s a ir s ą ži
li i š k u m u, tikrai jie užval
dys pasaulį. Tad-gi darbinin
ke,

“Kol dega krūtinėj šventa 
ugnis toji,

Kur traukia prie darbo ir 
duoda tiek vieko,

Jog menkas ir silpnas net 
milžinu stoji,

O, dirbk, idant neitų ugnis 
ta ant nieko!”

F. J. J.



DARBININKAS B

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
BALTIMORE, MD.

Reikale iškilusių ginčų tarp 
dviejų Baltimorės korespon
dentų už tilpusias žinias apie 
buvusį parapijos susirinkimą; 
vietinis Tautos Fondo skyrius 
išrinko komisiją iš 3-jų asme
nų, buvusių tarnų parapijos su
sirinkime tuos ginčus išrišti ir 
bešališkai aprašyti tame pat 
laikraštyj ‘‘ Darbininke. ’ ’

Kadan-gi čia einasi apie lai
mėjimą $500.00 Tautos Fon
dui, tai suprantama būtų labai 
gera juos laimėjus. Bet kas-žin 
ar pasiseks? Matyt “Teisybę 
Mylintis” turbūt jaučiasi sau
gioj pusėj, jei išdrįso tiek pa
sižadėti? — Kaip ten nebūtų, 
komisijai visųpirmiausiai rūpi 
pranešti teisingai kaip ištikro 
buvo, nežiūrint ar bus laimėta 
ar pralaimėta. O pasižadė
jęs jei ji^ turi tokią jautrią 
širdį link Tautos, tai paaukuos 
jos reikalams ir be “beto.”

Kiek tame parapijos susi
rinkime žmonių buvo, tas nėra 
svarbu, nors vienas iš kores
pondentų paduoda 120, o kitas 
suvirš 200; nes ištikrųjų nie
kas susirinkusiųjų neskaitė, 
todėl paduoti jų tikrą skaitlių 
niekas negali. Na sakysime 
buvo maž-daug apie 200.

Svarbiausia kas toj pirmuti
nėj korespondencijoj yra pa- 
tėmytina, po kuriai pasirašęs 
tūlas “Nevytis,” tai negražus 
koliojimasis, kaipo: “bolševi
kai” “rėkė galvijiškai’” etc. 
Taip-gi neapseita be šmeižto— 
pajuokimo ir kitoj jo kores
pondencijoj tilpusioj “Darb.” 
No. 15, pavyzdžiui: “užklausė 
senas žmogelis su plika galva 
ir ta pati kruta lyg apušės la
pas, net sunku buvo žiūrėt į to
kį žmogų.” Žemiau pasira
šiusieji buvo tame parapijos 
susirinkime nuo pradžios iki 
pat pabaigai, teko matyti ir 
girdėti kas ką kalbėjo. Tai-gi 
jokių bolševikų tame susirin
kime nebuvo; buvo vien tik 
geri parapijonai, kurie visuo
met lankosi bažnyčioj, bažny
čią visuomet remia aukomis ir 
pasidarbavimu. Tie pats pa
rapijonai susirinkime ir kalbė
jo. Pakėlus klausimą apie nu
statymą rendos už svetainę, 
tiesa, truputį karštai ne- 
kprie pasiginčijo. Mat vie
nas vytis inešė, kad nebūtų 
leista svetaine ir scena naudoti 
dykai bandymams, kuomet bū
va rengiami koki perstatymai 
įvairių draugijų. Užtai vienas 
iš parapijonų (neprigulintis 
prie vyčių) inešė, kadi būtų 
imamos rendos ir nuo vyčių už 
kambarius, kurių jie naudoja 
net kelis svetainėj, dabar dy
kai. Pasiginčyta, bet niekas 
galvijiškai nerėkė kaip “Ne
vytis” rašė.

Toliaus, kas link “Nevyčio’ 
pašiepimo kokio ten seno žmo
gelio su plika galva, reikia pa
stebėti, kad tokio tame susi
rinkime nebuvo. Tiesa vienas 
senas parapijonas K. Žolynas 
klausė ką ten tokio apie prie 
Vyčių prigulėjimą. Bet jo 
galva nepilka, tik žila ir ne
kruta nei žiūrėt į jį visai ne
sunku. Tai-gi jeigu “Nevytis”. 
į tą žmogų taikė savo pašiepi
mą, labai apgailėtina, kad 
pasirodo save tokiu naiviu ir 
net šmeižiku. Nes tas žmogus 
yra vienas iš seniausiųjų para
pijonų, geras katalikas; ba
žnyčią visuomet remia ir auko
ti dėl bažnyčios niekuomet ne
atsisako; taip-gi visuomet au
koja ir kitokiems geriems tiks
lams, kaipo Lietuvos gelbėji
mui etc.

Tai-gi dabar skaitytojai ir 
tame susirinkime buvusieji, 
mato dalyką aprašytą iš abie
jų pusių ir iš trečios. Lai spren
džia apie laimėjimą pažadėtų 
Tautos Fondui $500.00 ‘ ‘ Teisy
bę Mylinčio.”

J. S. Vasiliauskas,
J. Karalius,
A. Bajoriutė.

WORCESTER, MASS.
Milžiniškas koncertas.

Vasario 12 d. šv. Kazimiero 
parapijos choras Alhambra 
svetainėje turėjo koncertą. 
Programas susidėjo iš dainų ir 
muzikos. Vakarą atidarė ir 
vedė mūsų gerb. vikaras kun. 
J. Čaplikas. Choras, šv. Kazi
miero paarp., vadovaujant ir 
diriguojant mūsų gabiam var
gonininkui p. Z. Visminui su
dainavo merginų choras “Ty
lus varpeliai, solo p-lė Petronė
lė Žiurinskiutė “Paskutinė va
saros rožė,” maišytas choras 
“Sėdžiu po langeliu,” “Gry
bai,” “Tai gražios dienos pa
vasarėlio” ir “Karvelėlis.” — 
Solos “Meilės daina” p-lė EI. 
Batrušaičiutė; “Birutė” p-lė 
Eleonora Šaltėniutė; “Atsis
kyręs nuo giminių” p. O. Krei- 
paitienė; “Šešupė” p-lė Ona 
Karsokiutė; “Naujoji gady
nė” P. Milius ir duetą “Valio 
valužė” p-lės Elz. Baltrušai- 
čiutė ir Eleonora Šaltėniutė.

Zakristijono Gizelis.

BRIDGEPORT, CONN.
20 metų sukaktuvės.

Vasario 10 d. buvo apvaik- 
ščiojimas 20 metų gyvavimo 
draugijos D. L. K. Vytauto. 
Plakatuose buvo išgarsinta, 
kadi dainuos “Vilijos” choras 
iš Waterbury, Conn. Atsitiko 
anot patarlės “Iš didelio debe
sio, mažas lytus.. Buvo gar
sinta, kad prasidės 2 vai., bet 
vos prasidėjo 3 vai. po pietų. 
Programo vedėjas paaiškino, 
kad visas choras negalėjo at
važiuoti, nes labai daug esą. 
Atvažiavo 12 dainorių, t. y. po 
4 kožno balso, rinktinių kurie 
išpildys taip gerai, kaip visas 
choras.” Su nekantrumu lau
kiam. O-gi štai išeina su rau
donoms kaklaraištėms vyrai, o 
merginos po raudoną rožę pri
sisegę. Aišku kas per choras. 
Pakarkė “Marselietę” ir kele
tą kitų dainų. Abelnai imant, 
visas koncertas labai prastai 
pavyko. “Vilijos” choras la
bai prastai atsižymėjo. Dainų 
kaip kurių buvo meliodija pu
sėtina, bet nebuvo gerai išpil
doma, o dar kaip kurios bedai
nuojant nutrūko, turėjo atsi
prašyti publikos, kad “sukly
dom, arba nemokam.” Tvar
kos taip-gi jokios nebuvo. Iš
eina dainuoti, tai lauk iki pa
sikalba, gaidas susiranda ant 
piano nublokštas ir tt. Bet aš 
dovanoju tam chorui, nes vi
suomenė žino gerai, kad mūsų 
draugai cicilikii tik girtis mo
ka. Taip lygiai ir su šiuo cho
ru. Cicilikų buvo, tai cicilikiš- 
kai ir padainavo. Dar trum
pas patėmijimas dėl solistės p- 
lės M. Jablonskiutės iš Worces- 
ter, Mass. Tiesa daineles gra
žiai padainavo ir publika apdo
vanojo gausiu delnų plojimu, 
bet labai prastai atrodė, kad 
p-lė solistė padainavus porą ar 
daugiaus dainelių, marš per 
visą svetainę prie pečiaus šil
dytis. Programo vedėjas pa
prašo vėl dainuoti, tai nuo pe
čiaus iki ateina ant- estrados, 
tai publika turi laukti ir žiūrė
ti į maršuojančią. Turbūt p-lė 
solistė manė publiką užganė
dinti savo maršavimu po sve
taine, o ne dainelėmis. Apie 
draugystės reikalus tai ne ma
no dalykas, bet labai gaila kad 
dr-ja D. L. K. Vytauto ant to
kios svarbios dienos užprašė 
tokį prastą chorą, kuris neva
liojo padainuoti nei Lietuvos 
himno.

Ten buvęs.

BUCKLAND, CONN.
4 d. vaasrio surištas ryšiu 

moterystės Vincas Mileška su 
p-le Valerija Miliute. Laike 
pasiinksminimo vienas iš sve
čių p. Povilas Vasiliūnas pri
minė apie nuvargusius bro
lius Lietuvoje. Surinkta aukų 
17.40. Aukojo Vincas ir Vale
rija Meleškai $5.00, kiti po ma
žiau. Laimingo sugyvenimo 
jaunai porelei.

Ten buvęs.

ALBANY, N. Y.
Buvo ‘■Darbininke” minė

ta, jog įvyks vakaras va.s. f) d. 
Su gailesčiu rašau, jog neįvy
ko. Delko ? U-gi kun. Šatkus 
tam nepritarė. Čia mes esam 
visi geri katalikai, jokių bedie
vių, nei cicilikų nėra, niekas 
neina prieš katalikystę, o visi 
iš visų jėgų remiame parapiją. 
Turime vargoninką p. B. Lau
raitį, kuris su žmona darbuo
jasi su didžiu uolumu. Ir to 
viso darbo trukdytoju pasiro
dė net pats klebonas. Minėtą 
vakarą liepė nerengti, nors 
viskas jau buvo prirengta. 
Grūmojo, kad suareštydinsiąs, 
jei neklausys. Dabar girdė
jome, jog tas kunigas, kur tik 
buvo ten nepastovėjo.

Katalikas.

LDS. KUOPOMS 
PRANEŠIMAS.

Neiv York, New Jersey’s L. 
D. S. Apskričio VI suvažiavi
mas įvyks kovo 10 d. 1918 m. 
Liet. Panelės Švč. Sopulingos 
parap. bažnytinėje svetainėje, 
29 Davis st., Harrison, N. J. Se
sijos prasidės 1:30 vai. po pie
tų.

Visos N. Y., N J valts. LDS. 
kuopos būtinai pasistengkite 
prisiųsti savo delegatus, nes šis 
bus metinis suvažiavimas; bus 

. renkama ateinantiems metams 
nauja apskr. valdyba ir daug 
kitokių reikalų.
Visi delegatai malonėsite pri

būti paskirtame laike, kad ga
lėtumėme suspėti apsvarstyti 
savo reikalus, nes sesijos il
giau negalės tęsties kaip iki 6 
vai. vak. Tai-gi nežiūrint ar 
daug delegatų bus suvažiavu
sių ar ne, sesijos prasidės pas
kirtame laike.

Apskričio valdybos nariai 
taip-gi pasistengkite visi atva
žiuoti, jei kas iš kokios prie
žasties negalėti} pribūti, tai iš- 
duokite raportą per savo kuo
pos delegatus. Visais apskri
čio reikalais meldžiame kreip
ties žemiaus nurodytu adresu.

KELRODIS: Važiuojant iš 
Jersey City, paimti “Jersey 
City” karą ir važiuoti iki 5-th 
st., Harrison, N. J., išlipus eiti 
link bažnyčios. Važiuojant iš 
Elizabeth, N. J., paimti “Eli- 
zabeth” karą, atvažiavus gi į 
Newark Terminai, persėsti ant 
“Harrison” arba ‘Hackensek’ 
karo, atvažiavus į Harrison’ą 
išlipti ant Davis str. ir eiti link 
bažnyčios. Važiuojant iš New 
York’o arba Brooklyn’o, gali
ma New Yorke paimti “Hud
son Tube,” einantį į Newarką, 
atvažiavus iki Harrison sta- 
tion, išlipti ir eiti Fourth str. 
iki Davis str. ir ant pirmo blio- 
ko jau matosi bažnyčia. Va
žiuojant iš Paterson’o, atvažia
vus į Newark Terminai paimti 
“Harrison” arba “Hacken
sek” karą ir važiuoti kaip 
augščiau parodyta.

Su pagarba,
F. Vileikis, Apskr. rašt. 

128 Chapel Ct., Newark, N. J.

WATERBURY, CONN.
Vasario 17 d. L. Vyčiu 7 kuo

pa turėjo mėnesinį susirinki
mą.

Tarp svarbesniųjų, skaityta 
laiškas nuo Bostono Vyčių pa
rodos rengėjų, Waterbury’io 
Vyčiai su mielu noru pritarė. 
Išrinkta komisija: J. V. Kovas, 
B. Digris, O. Černiauskaitė, A. 
Liutkevičiutė ir O. Milaičiutė, 
kurie išdarbius surinks, su
tvarkys ir pasiųs Bostono Pa
rodos rengėjams.

Prie pabaigos susirinkimo, 
kilo truputį nesusipratimo, 
mat, kuopoje patėmyta, kad 
yra kaikurie nariai neaiškiai 
ištikimi Vyčių draugijai. To
dėl užmesta p. J. Bružui, (da
bar .jis yra Conn. Apskričio 
Vyčių pirm.). Mat jis viešai 
dalyvavo tarpe laisvamanių, 
kurie yra priešai vyčiams. P-as 
Bružas nors teisinosi, bet kry
po arčiau prie laisvamanių 
kuopos. Tokiu būdu Vyčių 
kuopa, iš savo tarpo išrinko 
keturis narius pryšakyje su 
kuopos dvas. vadovu, tą daly
ką galutinai ištirti, ir kad p. 
Bružą tik ant vienos sėdynės 
pasodinti, tai yra: ar norės Vy
čiams ištikimai tarnauti, ar 
gretinsis prie laisvamanių. Tas 
dalykas įvyks greit.

Po susirinkimui, pasilsėjus 
įvyko diskusijos temoje: “Ar 
kulkos, ar korkos daugiau pa
saulyje žmonių nužudo.” Lai
kėsi gana stipriai abi pusi, re- 
zutatas užsibaigė tuo, kad jau 
buvo vėlu ir laikas buvo vi
siems eiti pasilsėti. Ateinan
tį kartą įvykus diskusijoms, 
bus debatuota, “Ar reikalinga 
moterims lygios teisės.’ ’

Iš visų aplinkybių, regis, . 
kad AVaterbury’io vyčiai ne
snaudžia. Kruta visomis pa
jėgomis.

Aguonos Sėkla.

BRIDGEPORT, CONN.
Vyčių 37 kp metinis susirin

kimas buvo vasario 3 d. 1918 
m. šv. Jurgio parap. svetainė
je. Nariij dalyvavo skaitlin
gas būrelis, visi gyvai svarstė 
įvairius dalykus. Nutarta su
rengti pramogėlę tuoj po Ve
lykų su vaidinimu. Jau moki
nasi šiuos veikalus: “Prieš vė
ją nepapūsi” ir “Užkerėtas 
Jackus.” Toliaus kalbėta apie 
šelpimą Vyčių kareivių. Tuo 
tarpu vyčiai ir vytės suaukavo 
$13.00. Nutarta pasiųsti Ka
reivių Globojimo Draugijai. Iš
duotas raportas buvusių dele
gatų L. Vyčių Conn. apskričio 
VI susivažiavimo Waterbury, 
Ct. Paskiaus išrinkta nauja 
valdyba, tv. senoji palikta: pir
mininku—M. Kavoliauskas, vi
ce-pirm.—O. Jonaičiutė, prot. 
rašt. U. A. Matuzaitė, fin rašt. 
A Rasimavičiutė ir ižd. J. Juo
dis. Pumpurėlis.

ST. LOUIS, MO. 
A. f A.

Vas. 9 d. 1918 m. po ilgos lį- 
gos pasimirė Ona Šipailienė, 
Buvo apleista vyro, apie kurį 
ikišiol nieko negirdėti. Ve
lionė buvo darbšti moteris; dir
bo skalbykloj iki liga pakirto. 
Buvo susipratusi katalikė. Pri
gulėjo prie Rožancavos Mari
jos Panos Moterų ir Merg. Dr- 
jos E. St. Louis, III. ir buvo 
pirmininke per 4 metus. Taip
gi prigulėjo prie SLRKA. 82 
kuopos. Buvo narė T. Fondo 
68 skyrius ir mokėjo mėnesi
nes duokles iš ligos pašelpos. 
Kadangi savo giminių neturė
jo, tai buvo pas svetimus žmo
nes ir ligoje buvo gana gerai 
apžiūrėta. Gyva būdama pa
vedė likusį turtą vietinio kle
bono globai, nes jinai gerai ži
nojo, kad tai yra tinkamiau
sia ypata ir jos reikalavimai 
bus pilnai išpildyti po jos mir
čiai.

Numirė aprūpinta su šv. Sa
kramentais; šermenys buvo ga
na pavyzdingos. Tiesa, kaip 
kurie rūgojo ant nabašninkės, 
kad klebonui pavedė visus rei
kalus aprūpinti, taip-gi ir kle
bonu buvo nepatenkinti. Mat 
mūsų klebonas yra uolus blai
vininkas, tai ir šermenims pa
miršo užsakyti bačkutę. Vi
sais reikalais rūpinosi kleb. g. 
kun. Vitkus. Panedėlio rytą 
buvo atlydėta į liet, bažnyčią, 
kuri buvo pilna žmonių. Lai 
būna lengva jai šios šalies že
melė.

Kadugėis.

LEWISTON, ME.
Vasario 9 d. Leivistoniečiai 

turėjo progą pasigerėti vyčių 
kuopos surengtu vakaru, kurio 
programas susidėjo iš teatro, 
dilinu, eilių ir šokių. Tapo su
lošta 6-ių aktų komedija “Gra
fas kaimiečio bernu.” Vaidi
nimas išėjo kuopuikiausiai ir 
visi aktoriai savo roles atliko 
kuopuikiausiai. Ypač reikia 
pažymėti, kad nekurios pirmu 
kartu pasirodė scenoje, kaip 
tai: T. Domkienė—Agnieškos 
rolėje ir Z. Rimaitė—Marytės 
rolėje, o savo užduotis atliko 
labai puikiai. Režisieriai bu
vo p-ni M. Paužienė ir P. Ja
niūnas; žinoma nemažai darbo 
padėjo pakol prirengė. Vaka
ran iš visų atžvilgių nusisekė 
gerai ir publika buvo pilnai pa
tenkinta. Koresp.

J darbą broliai darbininkai! 
Parodykime savo pasišventi
mą. Lai mūsų iškeltas obalsis 
5000 nauių skaitytojų išsipil
do.

Įvairiais reikalais.
SVARBA DARBININKO 

GYVENIMO.
Kiekvienas civilizuotas žmo

gus šiame pasaulyje apart už- 
ganedinimo savo kasdieninių 
reikalų turi kokį nors kiltesnį, 
angštesnį gyvenimo tikslą ar
ba tikslus, kuriuos jis stengia
si atsiekti. Tuos žmonių tiks- 
lus-siekinius mes vadiname i- 
dealais, o tą būdą arba prie
monę, kaip žmogus tikisi savo 
idealą įgyvendinti—taktika, o 
morales ribas, kurias jis sau 
apsibriežia tame atvėjuje—to 
gyvenimo principais.

Žmonės savo gyvenimo kelio
nėj turi tankiai daug idealų. 
Vieni iš jų yra grynai asmeniš
ki, kurie apeina tiktai žmo
gaus paties ypatų ir daugiaus 
nieko. Prie tų dar galime pris- 
kaityti pavienių pastangas 
pralobti, pasiekti kokią profe- 
siją, įgyti kokį turtą ir tam 
panašiai. Kiti yra šeimyniški 
siekimai. Jie yra svarbūs žmo
nėms, priklausantiems vien 
tiktai prie tam tikros šeimy
nos; kaip ve: geresnis kūdi
kių išauklėjimas, šeimynos 
turtų reikalai ir tt.

Didžiausis idealas yra tų 
žmonių, kurie susikuopia į vie
ną būrį, įgyvendinimo trokšta 
visai tam tikrų žmonių gimi
nei, t. y. didelis susikuopi- 
mas žmonių, kalbančių tam 
tikra, kalba, turinčių vienodus 
papročius, vienodą istoriją, 
vienodą tikėjimą ir vienodą 
Bažnyčią su vienodomis religi- 
jinėmis apeigomis. Tas didis 
susikuopimas, tai yra (L. D. 
S.), paprastai pastanga arba 
noras matyti visus tos giminės 
narius laimingesniais, apsi
švietusiais, liuosais nuo pris
paudėjų, savystoviais valsty
biniuose reikaluose. Podraug 
net turi viltį būti laimingais po 
mirčiai.

Visi tie idealai ar jie būtų y- 
patiški, šeimynos, tautos, ti
kėjimo, visados gali būt atsie
kiami su pasišventimu nuo tų 
pačių užinteresuotų ypatų, šei
mynos, ar tautos narių, paau
kuojant darbo, energijos ir 
tankiai tuomlaikinio vpatiško 
gerbūvio.

Bet aš čia nemanau minėtų 
idealų gvildenti, bet tik prive
džiau juos kaipo pavyzdį, kad 
mūsų gadynėje yra kas-nors 
augštesnio ir kiltesnio, prie ko 
mes taip turime patraukimą 
tarp kasdieninių vargų ir sun
kenybių, kaipo prie kokios 
šviesos ir miglyno ir gyveni
mo dausų siekiam.

Tie siekiniai, tos svajonės, 
tie pasiryžimai daro mūsų gy
venimą interesingu, įvairiu ir 
vertu. Atimk nuo žmonių tai, 
o pasiliks gyvenimas tuščias, 
monotoniškas, nepanešamas.

Atsiekimui tam tikrų tikslų 
gyvenime daug pasekmingiau 
yra ir galima darbuotis, jei 
žmonės turinti tam tikrus sie
kinius, vienodus idealus susi
eina į krūvą ir pasitardami, 
pasidrąsindami vieni kitus, pa
simokindami vieni nuo kitų, 
mėgina savo svajones, savo i- 
dealus įgyvendinti. Nestebėti
na, kad gali net žymesnių rū
šių gyvūnai tą faktorių instin
ktyviai atjausti, kaip ve: žu
vys, keliaujanti paukščiai, gi
riniai gyvuliai ir tt. Juos ga
lima tankiai patėmvt būriais 
bandomis keliaujant, žaidžiant 
ar medžiojant. Tas yra natū
ralia instinktyvia apsireiški
mas pas juos, o pas žmones dr- 
ja ir bendras darbas yra pa
remti ne tik ant instinkto, bet 
ir ant protiško išrokavimo. 
Privedu tai su tikslu parodyt, 
jog bendras darbas bei veiki
mas yra ne tik natūralia, bet ir 
protingas būdas kokio nors už- 
briežto tikslo, kurį žmogus 
darbininkas ar draugijų nariai 
norėtų atsiekti ir tt.

Dabar prisieina klausti, ar 
turi tad lietuviai darbininkai 
kokį nors siekinį, kuris būtų 
panašus į siekinius kitų tautų 
darbininkų’ Čia prisižiūrė- 
kim, o pamatysim ir persitik- 
rinsim. Lietuviai darbininkai 
apsigyvenę šioje šelyj tuoj pa-

LIETUVIŲ MINTYS 
PLĖSKITĖS.

Lietuvius šaukiama seiman, 
kad, ištart savo žodį apie Lie
tuvos ateitį. Bet jie ilgais 
laikraščiuose kurstymais iš se
no prirengti sekti sąjunginin
kių politiką, o su pasibjaurėji
mu žiūrėti į centralių valstijų 
veikimą. Tuom tarpu, kad ne
paisant šv. Tėvo atkartotino, 
apie mažųjų nuskriaustųjų 
tautų teises, atsiliepimo, ir 
beveik nuo pradžios karės Vo
kietijos nustatymo Lietuvai 
šiokių-tokių ruhežių, nei Ame
rika, nei Anglija skelbdamos 
savo karės tikslus apie Lietuvą 
ir žodį bijosi prabilti, toje 
mintyje, kad praplėtus Lenki
jos rubežius su siekiu savo bū
simos sąjungininkės valstiją 
per Lietuvą nutiesti nuo jūrių 
ligi jūrių. Tokiu būdu lietu
vi us pajungti dvigubam išnau
dojimui: pirmiausiai Lenkijos 
arelio nagams, o per jį ir savą
ja! vergijai. Apie Rusiją ką 
jau bekalbėti, kuri visą laiką 
mums graždankas ant kaklo 
kabino ir dabar pati kojas kra
tydama ant visų tautų, norin
čių savitai valdytis, piestu šo
ka.

Stebėtinas iš vienos pusės 
nuolatinis raginimas mūsų 
jaunuomenės, delei ištikimy
bės, padidinti svetimos val
džios kariuomenę, o iš antros 
bijojimas lietuvių draugijų į- 
statuose ir žodžio milicijos pri
siminti. Ar tam, kad užsiliku
sius nuo suanglėjimo išskersti ? 
pasikalbėti-gi apie savo reika 
lūs šalę vadinamo tėvo ir glo
bėjo širdies net visame mieste 
prieglaudos nesurandama. Lie
tuviams į kosores brukama, 
kad šauktų už sudurstytą res
publiką, su tikslu kas antras 
ar kelintas metas lietuvių val
stijoje sumišimą ir anarchiją 
taisyti; papirkimais, nervuo- 
tais kurstymais tautą darkyti. 
Na ir sudrumstame vandeny
je iš liaudies (amžino tautos 
aukuro) žuvelių prisigaudžius, 
kasdien naujai išrinktiems 
puotas kelti.

Mes bijome vakarų Euorpos 
kultūros, bet kur mes nuo jos 
išbėgsime, kad ji vos per mūsų 
pirkčios slenkstį žengiant, ar 
pro langą dirstelėjus mums į 
akis tviska. Jeigu mes nuo 
jos bėgsime, netrukus šiaurės 
tundrose atsidursime. Baidan- 
ties tos kultūros, mums nieks 
nelieka, kaip į girias krausty
tis, tik atsiminkime kad kultū
ra ir nepraeinamose giriose

I junta nepaprastą priespaudą. 
Padėjimas jų gyvenimo pasiro
do permatomas iš pirmų die
nų jų čia apsigyvenimo. Pir
miausia pradeda kovą su šios 
šalies gyvenimo aplinkybėms. 
Pasinaudodami šios šalies lai
sve, pradeda studijuoti gyve
nimą, jo bėgį ir ateitį, kurios 
link jie eina. Visų pirmiau
siai pas juos pasimato nedatek- 
lius, yra stoka mokslo, apšvie
tus. Paeina jie iš krašto, kur 
priespaudai ir žiaurumui siau
čiant, tamsa mūsų tarpe vieš
patavo, o apšvieta buvo prasi
žengimu. Todėl ir čia siela 
.trokšta geresnio rytojaus, ge
resnės ateities, bet stoka ap- 
švietos užkerta kelią ir mig
lomis apsiaučia viltį,; apšvie- 
tos mokyklose sunku pasiekti 
lietuviui darbininkui, ne tik 
dėlto, kad kalba yra nesupran
tama, bet ir dėlto, kad kas
dieninio gyvenimo reikmenys 
traukia atgal ir pririša jį prie 
darbo, nuo kurio parėjus, Kuo
sos valandos yra reikalingos 
pailsiui, apsižiūrėti patiems 
savies, vedusiems savo namų, 
šeimynos. Žodžiu sakant, ap
dirbti visi reikalaujami nami
niai darbai be atidėliojimo, tai
gi pasirodo, kadi mokyklai lai
ko nelieka.

Iš antros pusės matosi vėl 
priespaudos dalykas, tai yra 
ekonominis jų padėjimas, apie 
kurį kitą kartą mes daugiau 
pakalbėsime.

Ad. Pogazelskis.

asfalto kilius ištiesia.
Dangslydamies langus, kad 

kaimynų galinga kultūra mus 
nenustelbtų neužmirškime, kad 
saulės spinduliai ir jūrių dug
ną pasiekia. Galutinai ką gi 

i mes patys veiksimi', jeigu jau 
prigimtos savo tautos dvasios 
nepajėgsime užlaikyti, dar pa
vartojus moderniškas ne vie
nam krašte išbandytas pajė
gas.

įsidėmėkime giliai; nieks 
svetimas mums Lietuvos neat- 
statys, nieks medegos neduos, 
nei veltui nedirbs, net be savo 
klastingų tikslų mielaširdys- 
tės žodžio netars.

Išgverusi Anglijos sistema 
Lietuvos milžinams netinka.

Aukuru mūsų tautos, tebū
nie augštas sostas Lietuvos. 
Kuris kaipo niekuomet nema- 
rinaina net nemainoma širdis 
amžinos gyvasties Lietuvos, 
visas sveikas pajėgas tautos 
aplink save sutrauks ir į dar
bą Lietuvos kultūros dvasios 
įkinkys.
Apsireiškusius-gi tautos svei

kame kūne mikrobus pakirs ir 
svetimų gaivalų epidemijai 
grūmos.

Meškutis.

SEIMĄ RENGIANČIOS 
KOMISIJOS NUTA

RIMAS.
Atsižvelgiant į spaudoje pa

sirodančius pavienius balsus 
savaip Amerikos Lietuvių Sei
mą komontuojančius, sten
giančius! A. L. Seimui vieno
kią ar kitokią prasmę priduoti, 
ir atsižvelgiant į tai, kad tūlų 
laikraščių komentarai, kaip 
Seimą rengiančiai komisijai 
patirti teko, A. L. Seimo pa
sisekimui kenkia ir neša abe
jones į mūsų visuomenę, Seimą 
rengianti komisija posėdyje 16 
vasario vienbalsiai nutarė pra
nešti :

1) Kad tūluose laikraščiuose 
pasirodanti pavienių asmenų 
straipsniai apie busimąjį sei
mą nėra oficialiai ir į Seimo 
bėgį tokią intaką turi, kaip ir 
paprasti laikraščių patėmiji- 
mai.

2) Tųjų laikarščių balsai sei
mo rengimo netrukdo.

3) Todėl visuomenė neturi 
atsižvelgti į savotiškus komen
tarus bei aiškinimus ir stro
piai privalo rengties seiman į 
New Yorką 13 ir 14 kovo die
nomis.

Seimą rengiančios komisijos 
Pirm. Julius Kaupas, 
Sekretor. P. Norkus.

P. S. Seimui svetainė jau pa
imta. Seimas atsibus Madison 
Sq. Garden Teatre, kampas 27 
gatvės ir Madison avė. Kon
certas atsibus toje pat vietoje 
kovo 13 dieną vakare.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Avinėliui. — Tamstos rašte

lis be pasirašymo tikro vardo 
ir pavardės neturi prasmės. 
Bet ką per laikraštį jiems aiš
kinti, tą gali geriau paaiškin
ti susirinkime. Mums rodos, 
todėl, neverta dėti laikraštin 
ir su Tamstos parašu.

G. M. Karasavičiui. — Ačiū 
už prielankumą. Tamstos su
manymas padirbdinti stampes 
su žodžiais: “For The Relief 
of the Suffering Litliuania” y- 
ra gan originalis. Tą, žinoma, 
galėtų įvykinti Tautos Fon
das. Panašias stampes yra iš
leidęs Tautos Iždas, iš kurio 
eis Lietuvos kultūriniams rei
kalams. Kol kas jos dar nela
bai populers. Tamstos pata
riamos stampes galėtų būt po- 
puleriškesnės. Atkreipsime do
mų į tai Tautos Fondo valdy
bos.

Serapinų Jurgučiui. — A- 
pie tą pat dalyką žinutė jau 
buvo sustatyta, kai gavome 
Tamstos. O dėl vietos stokos 
negalime dviejų dėti.

GAISRAS.
New York. — Salvation ar

mijos kolegijoj buvo ištikęs 
gaisras. Sudegė du mokiniu. 
Išsigelbėjo iš ugnies 150 moki
niu. Nuostolių padarė už $75.- 
000.



* DARBININKAS

Vietinės žibios
i

LIET. DARB. SĄJUNGOS nių prie esančios komisijos, ku- 
CHICAGOS APSKRIČIO

PROTOKOLAS.

. Lietuvos Vyčių 17 kuopos 
mėnesinis susirinkimas biis 24 
di. vasario, šv. Petro parapijos 
salėje. Meldžia visų narių -at
silankyti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti. Nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti.

, Valdyba.

ri buvo išrinkta per seimą, 
tvarkyti “Grįžimo i Lietuvą” 

Kad išrinktoji komi-

PRANEŠIMAS.
Pranešu visoms draugijoms 

kad nerengtume ant 31 d. kovo 
(per Velykas) nei jokių pra
kalbų nei teatrų, nes tą dieną 
Lietuvos Vyčiij 17 kuopa sta
tys scenoje labai puikų, pen
kių aktų veikalą: “Iš Meilės. 
Minėtas veikalas statomas dar 
pirmu kartu Amerikoje, todėl 
kiekvienam dailės mylėtojui 
pravartu bus pamatyti. Pelnas 
šv. Petro parapijai.

Rangys.

CAMBRIDGE, MASS.
Lietuvių N. P. Panelės Švč. 

parapijoj nemalonumai nepa
sibaigia. Kunigas P. J. y- 
ra pilnas noro veikti, bet jam 
kliudo klebonas kun. Kr. Sy
kį gatvėje prie žmonių kun. K. 
visaip išniekino kun. Juš^aitį, 
o štai vąs. 17 d. prieš pat su
mą prie bažnyčios durių suri
ko kun. P. J.: “Von tu iš čia, 
kad aš tavęs nematyčiau dau
giau. ”

Šiaip parapijoj jokios tvar
kos nėra. Vargonininko nėra,, 
vargonuoja svetimtautė mote
ris, parapijinio choro nėra. Y- 
ra čia vyčių choras, kurs tu
ri ieškoti prieglaudos pas ki
tus, tas pat yra su katalikiš
koms pašalpinėmis dr-jomis. 
Visiems bažnytinė salė uždary
ta. Čia lietuvių yra apie 3.000, 
prie parapijos priguli tik sau- 
jalė. Bet taip dalykams esant 
ar gali būti kitaip.

Tą viską matant kiekvienam 
tiesos trokštančiam lietuviui 
katalikui turi peršėti širdį ir 
veržiasi iš krūtinės šauksmas: 
“Oi Dieve, Dieve, ar ilgai dar 
tąipbus.” I. F. K.

Liet. Darbininkų Sąjungos blankas.
susirinkimas atsi-1 si ja daugiau-rašinėtų į laikra

ščius ir plačiau aiškintų apie 
tą dalyką m ūsų visuomenei.

20 kuopos delegatai praneša, 
kad jie gavę laišką iš Globoji
mo Kareivių draugijos, ir kad 
iš kasos nuskirta pinigai užra
šymui vieno egžempliorio 
“Draugo” ir “Darbininko” ir 
apart to gerb. kun. F. Kudir
ka paaukavo už $200.000 kny
gų. 25-ta kuopa taip-pat nuta
rė .užrašyti “Darbininką” ir 
paaukoti už $1.00 knygų. Ki
tos kuopos dar esą negavę lai
škų. “Darbininkų Savaitė” 
nutarta surengti po Velykų, 
kadangi visos kuop6s rengiasi 
prie Laisvės Savaitės. Toliaus- 
gi pradėta kalbėti apie Lais
vės Savaitę, kad Tautos Fon
das parūpintų diplomas ir 
tiems, kurie aukos po $10.00 ir 
tiems, kurie aukos nemažiau, 
kaip dienos uždarbį. Apskri
tys išneša pageidavimą, kad y- 
pač LDS. kuopos stovėtų pir
moje vietoje su savo aukomis. 

Kitas susirinkimas nutarta 
laikyti 24 d>. vasario 1918 , šv. 
Jurgio par. salėje 4 vai. po pie
tų.

Susirinkimas uždarytas su 
malda per gerb. kun. F. Keme
šį-

> Apskričio
■ buvo nedėlioj 27 d. sausio, 1918 
; šv. Jurgio parap. salėje, prie 

32-ros ir Auburn Avė. Susi
rinkimų. atidarė gerb. kun. F 

' Kemėšis su malda. Pirminir 
kas Ad. Stulginskas, padėko
damas apskričiui už darbavi 
mųsi per pereitus metus pa
prašė naujo pirmininko p, M. 
Mažeikos, kad užimtų vietų. 
Ponas M. Mažeika, užimdamas 
pirmininko vietų, pasakė gra
žių prakalbėlę, skatindamas vi
sus delegatus skaitlingai per 
sekančius metus lankytis ir 
darbuotis labui L. D. Sąjun
gos. Delegatai iš sekančių 
kuopų atsilankė.

Kuopa 20: M. Mažeika, Ant. 
Mureika.

Kuopa 25: Jonas Kastėnas. 
Adomas Stulginskas, Jurgis 
Čepas ir Konstantas Stulga.

Kuopa 29: Kun. F. Kemėšis,. 
M. L. Gurinskaitė. Į

Kuopa 49: St. Daunoras, J. 
Mozeris, Pr. Zdankus, Jul. 
Šliogeris.

Kuopa 60: Juozapas Rama
nauskas.

Protokolas iš praeito susi
rinkimo tapo perskaitytas ir 
priimtas. Senasis iždininkas p. 
M. Mažeika išdavė savo rapor
tų, kuris tapo priimtas. Skai
tyta raportai lavinimosi kuo
pelių, iš kurių pasirodė, kad 
beveik kiekvienoj kuopoj yra 
steigiamos ir kad nariai jau la
vinasi. įnešta, kad būtų ren
kama statistika, kuri parody
tų kiek ir kokio amato darbi
ninkų randasi Liet. Darbinin
kų Sąjungoj. Kadangi kiek
vienas LDS. narys, prisirašy
damas į LDS. išpildo tam tik
rą blanką, tai-gi parankiausia 
būtų, kad centras ir surinktų 
tą statistiką iš blankų prisiųs
tųjų centran, ir kad paskelbtų 
organe. Toliau inešta, kad 
Centras darinktų daugiau žmo-

M. Mažeika,
Apskričio pirminink.

M. L. Gurinskaitė,
Apskr. Raštininkė.

SVARBUS PRIEŠSEIMINIS 
SUSIRINKIMAS.

Nedėlioj, vasario 24 dieną 
tuojaus po pamaldų šv. Petro 
parapijos svetainėje įvyks L. 
D. S. 1-mos kuopos susirinki
mas, kuriame be aptarimo 
kuopos reikalų, bus renkama 
delegatai į New-Yorko seimą. 
Visi nariai būtinai ateikite.

Valdyba.

BUS LDS. DISKUSIJOS.
LDS. 1-mos kuopos Veikian

čioji Komisija nedėlioj vasario 
24 dienų, rengia diskusijas šv. 
Petro parapijos svetainėje. 
Prasidės 7:00 vai. vakare. Di- 
skusuos LDS. nariai prie užda
rytų durių.

FEDERACIJOS KOMITE
TAS SIŲS ATSTOVUS Į 

LIETUVIŲ SEIMĄ 
NEW-YORKAN.

Vasario 26 dieną utarninke, 
parapijos svetainėje bus nepa
prastas Federacijos Komiteto 
susirinkimas. Rinksime dele
gatus į New-Ybrko seimą. Tar
simas apie kitus svarbius rei
kalus. Visi nariai į susirinki
mą malonėkit pribūti lygiai 
7:30 vai. vakare.

Valdyba.

Dabar laikas pirkti 
Lietuvių Darbininkų Ka

lendorių 1918 m.
KAINA 25 CENTAI.

Jajne telpa naudingiausios žinios, patarimai darbinin
kams/visokios informacijos ir daugybė įvairių paveikslų.

Pirk šiandiena—nesigailėsi. Siųsk 25c. krasos ženkleliais 
ir po 2-3 dienų gausi tą milžinišką Kalendorių.

Nepraleisk nei vienos dienos be L. D. Kalendoriaus.
Atsimink, kad jis bus tau:per visus metus geriausias 

draugas ir patarėjas.
Galima gauti pas agentus ir 

“DARBININKO” KNYGYNE,
242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką. 

Už vieną sykį 50c.
> t
y ?

J J

du ” 75c.
tris ” $1.00 

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS.”
242 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

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

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

Paieškau savo sesers ONOS 
CERNIAUSKIUTĖS gyvehaneios 
Amerikoje; Suvalkų gub., Vilka
viškio apskr., Paežerių vai., Sam- 
balių kaimo. Prašau atsiliepti šiuo 
antrašu: Gorod Smolensk, Viteb- 
skoe šosse No. 132 Zovod M-va 
“Vilija” Ivanu Cernevskomu.

JUOZAS VEDEGIS paieškau 
savo draugo PETRO KLIMAUS- 
KIO gyvenančio Amerikoj, Suval
kų gub., Naumiesčio apskr., Sve- 
tošino vai., Tervidonių kaimo. At
siliepkite šiuo adresu: Gorod Smo
lensk, Bitebskoe šosse No. 132, 
Zavod M-va “Vilija,” Josifu Ve- 
degisu.

REIKALINGA MOTERIS prie 
šeimynos ir prižiūrėjimui 2 kūdi
kių : 1-as 3 metų o 2-as 9 mėnesių. 
Darbas ir užmokestis užtikrintas. 
Atsišaukite tuojaus.

Jurgis Petkevičia,
66 Shąwmut Avė., Lewiston, Me.

• .------ 0------
Paieškau savo brolio PRANCIŠ

KAUS TRUŠKAUSKIO, paeinan
čio iš Kauno gub., Raseinų pav. 
ir parapijos, Kulkių kaimo. Du 
metai atgal girdėjau, kad gyve
no South Chicagoje. Atsišaukite 
jis pats ar kas žinote apie jį mel
džiu man pranešti, aš būsiu labai 
dėkinga.

ZOFIJA TRUŠKAUSKAITB, 
1331 S. Park avė., Waukegan, III. 
(353)

Paieškau STASIO KIMBR iš 
Lietuvos Kauno gub., Raseinių 
pav., Girkalnio par.; pirmiau gy
veno Chicagoje. Kas apie jį žino, 
ar jis pats, meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

MIKOLAS SAUNORUS, 
4766 Melrose st., Philadelphia, Pa.

NUO ADMINISTRACIJOS.
Nuo šios savaitės “Darbinin

kas” eis kaip ir ėjo 3 sykius į 
savaitę. Tai-gi “Darbininko” 
ofisas panedėliais, seredomis ir 
pėtnyčiomis bus atdaras nuo 8 
vai. ryto iki 9 vai. vakare. U- 
tarninkais ir ketvergais nuo 8 
vai. ryto iki 6:30 vai. vakare. 
Subatomis nuo 8 vai. ryto iki 
10 vai. vakare.

Prašome visų mūsų priete- 
lių ir rėmėjų su visokiais rei
kalais kreipties nurodytomis 
valandomis.

‘ * Darb. ’ ’ Administracija.

OE3O1omo OBO1

Lithuanian RC ALUANCEof >

TURTAS VIRŠ $125,000.00

Kareivis PETRAS JONAS BA
RANAUSKAS iš Kauno gub., Uk
mergės pav., Subačiaus parapijos 
ieško savo tikrų brolių Ameriko
je, Jono ir Kazimiero Baranauskų. 
Galima atsišaukti šiuo adresu: 
Diestvujuščaja armija Uprayle- 
nie 1 Kavkazskoj strielkovoj ar- 
tileričeskoj brigady 126 p. p. kon
tora Petru Ivanoviču Baranovsko- 
mu.

Išdirbinių Parodos Komisija 
turės savo susirinkimą panedė- 
lyj, vasario 25 dieną “Darbi
ninko” Redakcijos kambariuo
se. Susirinkimas prasidės 7:00 
vai. vakare. Visus narius mel
džiame būtinai pribūti.

Valdyba

DYKAI! DYKAI!
Reikalinga vyrų ir 

merginų mokinties 
BARZDASKUČTO a- 
mato. Mes išmokina™ 
į labai trumpą laiką 

už dyką.
GLOBĖ BARBĖK. SCHOOL 

J. šmulkštis,
439 — 3rd Avė., Pittsburgh, Pa.

t

v

<A> -L

■». į-r-

Apsidraudusiems nariams išmoka:
PAŠALPOS-

$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00
savaitėje.

POMIRTINĖS-.
$150.00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00.
1 .......................................................1 ------------- ' .................................-........ .......................................................

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus.

Mėnesines duoklės sulyg metų laike įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį "Garsą” ir kitas poperas nariai gauna dykai.

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amenko3 lietuvių kolionijose.

Susižirok pas vidanės kuccos raštininką ir 
šyk dah. r. Jei t.v.o apielinkoje S. L. 
kuopos dar r 
rus.
ro J

MIDDLEBORO KOOPERACI
JA paieško gaspadoriaus, kuris 
būtų apsipažinęs su bučernės dar
bu. Geram ir teisingam, darbas 
užtikrintas ir užmokestis gera.

Atsišaukite tuojaus.
S. ŽIEDELIS,

15 Lowell St., Middleboro, Mass. 
(354)

išira- 
R. K. A. 

listenjk, kad ten. j', n'i.v7'- 
l p t rc.

N

v. J

Viena ypata sudėjo į mano ran
kas labai svarbius dokumentus, 
kurie paliečia p. Jliozą Kurapką 
iš Suvalkų gub., Kalvarijos aps
kričio, Krokelaukio valsčiaus ir 
miestelio. Pirm 18-os metų p. J. 
Kurapka gyveno mieste Dnbois, 
III. Jis pats, ar kas kitas malonės 
kitogreičiausia pranešti. Už pra
nešima. paskirta $10.00 dovanų.

KUN. J. RAŠTUTIS,
103 Spr. Gardeli str., Easton, Pa.

(362)

GERBK TĄ, KURIAM GAR
BĖ PRIGULI.

Kodėl tūkstančiai žmonių la
biau Įsitikinę Į Triner’s Elixir 
of Bitter AViue, negu į kito
kius vaistus? Dėlto, kad jie 
žino, jog Triner’s American 
Eiixir užsipelnė viešos pagar
bos. Jis tikrai prigelbsti ir tą 
padaro greitai. P. George 
Papu, gyvenąs Saleme, Ohio, 
turėjo skilvyje trukdėsių per 
tris metus. Dabar jis savo laiš
ke, rašytame sausio 27, 1918 
iyšo: “Esu geriausioje sveika
toje, bet už tai turiu padėkuo- 
ti Triner’s American Elixir of 
Bitter Wine.” Laiške vas. 14 
Columbus, Ohio, Mrs. Kuh- 
nimliof rašo: “Ačiū Dievui, 
dabar esu sveika. Vienas bu
telis Triners American Elixir 
of Bitter Wine pagelbėjo 
man.” Jūs galite jo gauti vi
sose aptiekose. Kaina $1.10. Ši 
baisi žiema ne vieną privertė 
ieškoti vaistų nuo pašalimo. 
Tokiuose atsitikimuose, kaip 
ir išsinarinimuose, reumatiz
me, neuralgijoj ir tt. Triner’s 
Liniment yra geriausias vai
stas. Kaina 35c. ir 65c. Ap
tiekose, krasa 45 ir 75c. Joseph 
Triner Co. Chemikai-išdirbė- 
jai. 1333-43 So. Ashland avė., 
Chicago, III.

(Agarsinias)

- ?

Sutaisau receptus su di
džiausia atida, nežiūrint, ar 
tie receptai Lietuvos ar Ame
rikos daktarų. ’ Tai vienati
nė lietuviška aptieks Bostone 
ir Ifassachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios 
tik pasaulyj yra vartojamos. 
Galit reikalaut per laiškus, o 
aš prisiųsiu per expresų.

SOUTH BOSTON, MASS. 
TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIUKĄ 

APTINKA.

Aptiekorius ir Savininkas 
Tel So. Boston 21014 ir 21013. 
228 Broadway, kampas C St.,

K. ilDLAUSKAS

LIETUVIS FOTOGRAFAS. 
Ar turi savo didelį paveikslų? 

Jeigu ne, tai 
ateik Ir nusitrauk puse tuzino 
kabinšt Ir gausi vieną dideli ar
tistiškai padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsmaukti:

J. J. DRIZA,
599 So. žnd St., Philadelphia, Pa.

Tel. 80. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, N. D.

Galima susikalbėti ir lietuvisekai. 
Ofise valandos: 

Ryt lis iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

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

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
BOSTON, MASS.

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

122 Rotvoii St.. So. Boston. Mass. 
VICE-PIRM. — Pranas Tuleikis.

130 Bowen St., So. Boston. Mass. 
PROT. RAST. — Juozapas Vinkevičius,

37(> \V. Second St.. S. Boston. Mass. 
FINANSŲ RAŠT. — St. Noreika,

79 W. Second St.. S. Boston, Mass. 
KASIERTUS — Andriejus Zalieckas,

171 Fifth Str.. So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Justinas Tuleikis,

130 Bmvon St., So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos

ton, Mass. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 vai. po pietų, 
164 Hanover St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naujų narių su savim atsivesti.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

PIRMININKAS — Motiejus Žioba,
29 Webster St., Malden, Mass. 

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

PROT. RAŠT. — Jonas Glineskis,
; 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 Winfie1d St., So. Boston. Mass.

MARŠALKA — Jonas Urbonas,
145 Silver St., So. Boston.

Sekantis susirinkimas bus kovo 
17 d.

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečių nedėldienl kiekvieno mėnesio 
3:30 vai. po pietį Bažnytinėje Salėje, 

So. Boston, Mas. Draugystė tu
ri narių apie 500 abiejų lyčių, nuo 16 
iki 45 metų. Pašelpos išmoka į savai
tę : vyrams po $7.00, moterims $3.50; 
pomirtinės narui draugyste išmoka 
$150.00, o dabar jau nariai svarsto kad 
butų $200.00. Viršminėta 
ra viena Iš didžiausių 
aprūpina savo narius.

COSMOPOLITAN
CARMENT 

CORPORATION.
Didžiausia Lietu- 
vių Korporacija 
Brockton, Mass. i

Mūsų Korpora 
cijos narys St. 
Reikauskas Board 
Direktorių yra į- 
galiotas rinkti reinkotų orderius 
ir pardavinėti Šerus. Šerų kaina 
$10.00. Esant reikalui kreipkitės:

COSMOPOLITAN GARMENT 
CORPORATION,

Spark St., Brockton, Mass.95

ir
draugystė y- 
teisingiausla

I Bell K'ūone, Dfckinson 8995 M. I

I Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.| 
Phystcian and Surgeon (lietuvis gvdy-l 

Į tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos I 
Universitetą) Gydo visokias ligas vv Į 
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. I 

! Ofiso valandos: 911 rito. 2-4 po piet. 7-9 j 
vakaro. Nedelioms: 9-il rito 1-4 popiet. |

£ SIMON F. PAUKTIS

i!
i!
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I A ttomev-at-lav:
LIETUVIS ADVOKATAS
[ Pabaigęs mokslą Pensilvanijos 
’ univėristete.
■ Užsiima varymu provų visuose 

teismuose.
Lnnd TItle Bullding, 

Broad & Chestnut St 
phone:

Offlso — Spruce 2290. 
Namą — Tloga 4442 J. 

1212 W. ERIE AVĖ.
PHILADELPHIA, PA.
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Geriausia vieta pirkimui pas 
K. K. ŽEMAITĮ.

Aš užlaikau puikią krautuvę auksi
nių ir paauksuotą daiktą, kaip tai: 
laikrodžių, laikrodėlių, žiedą vyrišką 
moterišką ir šliubinią. Talp-gi daugy
bę kitą tavorą deimantialą žiedą Ir tt. 
Kas pas mane perka, tai vsuomet bū
na pilnai užganėdintas. Savo tavorą 
Ir darbą aš visuomet gvarantuoju. 
Taisau laikrodžius, didelius ir mažus 
laikrodėlius ir jewelry.

K. K. ŽEMAITIS,
611 N. Main Str. Montello, Mato.

NUSIPIRK MOSTIES.
Tai BUSI GRAŽUS! Jų išdirba 
Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidų mosčia per kelia 
vakarus, o padarys veidų TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mos- 
tis išima plėtmus 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.

TEL. BACK BAY 4200 ,

DR. F. MATULAITIS
Ofiso udynov G -i-do visokias llgM
1-8 F. M. 7-9 P.M. Priskiria Akintai.

419 Boylston St , Boston, Mass.

PIRMO - KLESOS

DANTISTAS

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valanda. Nedaliom!,
nuo 9 ral. ryta. nuo 10 vai, ryta
iki 8 vai. vakare. iki 4val. vakara.

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

naujų išra imą.
Visų darbą gvarantuojame.

I Dr. Paul J. Jakmauh
\ (Jakimavičius)
: Priėmimo valandoe:

Nuo 2 iki 9 po piet. Nuo 7 iki 8 vakar*
509 BBOAPVAY Ccr. G ST. SO. BOSTON,

Tel 502 S. B,
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SVARBUS PRANEŠIMAS
Aušros Vartų M. D. Dr-jos 

nariams.
Nariai, kurie dar neprisiuntė- 

te savo adreso, tai tuojaus pri- 
siųskite, nes kitaip negausite or
gano ‘ ‘ Darbininko. ’ ’

Taip gi visi tie, kurie negauna
te organo reguleriai praneškite 
man savo adresą ir aš pasirūpin
siu pataisyti.

AUŠROS V. M. D. DRAUGYS
TĖS VALDYBOS ADRESAI.

Pirm. — Jonas P. AndriBunas,
20 Pine St., Athol, Mass. 
Draugystes Box 191. 

Vice-pirm. — Rapolas Gaižiūnas,
25 Essex St., Athol, Mass. 

Prot. rašt. — Juozas Aidikonis,
20 Pine Str., Athol, Mass. ' 

Fin. Rašt. — Vladas Matulis,
387 South St., Athol, Mass. 

Trvč-i<; Rast. — St. Vidugiris,
2i) Pine St., Athol, Mass. 

Kasi— l’etras Pusčius,
'.1 I’- i<- St., Athol, Mass.
i jUob^ai:—

S Ln < Andrilunas,
! 1 T-. ;-:i St., Athol, Mass.

, > SUtlis.
C; ■' - ■•. PI., Atrol, Mass.

"ts:. as Vidugiris,
‘ s Str., Athol, Mass.

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS 

Skite pas manei
Su bent kokia chroidSka, nervų arba šiaip kokia liga, 

lauja specialisto paurniavimo.
IEŠKOKITE PAGELIOS TEN, KUR GALĖSITE) J A

Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos

f

®

Tkuri relka-
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SURASTI.
keliu.

Ofiso valan
dos:

9 vai. ryte iki
4 vai. po pie

tų. 
Vakarais.

nuo 6 vai. iki
8 vai.

Nedėliomis
10 vai. ryte 

iki 2 po pietų. 
Jeigu Jąs Ola gydy- 
pu rodys Jums tikrą

fizišką stovi ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas lšgel- 
«♦ bės Jus nuo kančią Ir kitur negero gydymo.
A Daug metą praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 

medlkališki ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 
kas geriausia sergantiems.

j AR JUS KENČIATE.
j Nuo silpną nervą, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor- 
X malto širdies mušimo, silpną plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti

mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
A sąnarių, uicerio, žaizdų, katare. užkimimo gerklės, nuo skaus
ti mų viduriuose arba nugaroj, geiulCs skaudėjimo, apvilktų liežuvį, 

konstipacija, reumatizmo skausmą arba spaugų? šių ir daug kitų 
t ilgų, nuo kurių matosi pirmas iM-sergėjlnias, nustoti sveikatą ir 
J tvirtumą ant visados.
V Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas atsllanky-

hington st. 
arti Boyls- 
ton st. ant
antrų 
bų

673 Was-

Jums lšegzamluavlmas nieko nekaštuos,

S

I
ę*mas pas mane užganėdlus Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite, Jt 
Igąknd aš pasiekiu tiek gerų pasekmių j trumpą laiką gydy- t 

krą priežastį ilgos ir silpnumai pranyks. Atst- V 
•fuias yra absoliutiškai veltui.

S*❖
Y♦♦♦mo. Aš gyilnu tik til 
įminkit*, kati pasitarimas yra absoliutiškai veltui.J Ateikite pat mane tuojaus, jeigu Jums reškia gydytis. ____

Šimas ligos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgai be veikimo.

| Dr J. H. KENEALY
X 673 WA3HINGTON ST.

Antros durys noo Gayety Theatre, Boston, Mass.

Užvll-
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