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Žengia vis gilin į Rusiją.
Gal grįš Rusijoj carizmas.

True translatlon filed wlth the post- 
master at Boston, Mass. on Feb. 25, IMS 
as reąuired by the actof October 6,1917

RUSIJA SUTINKA ANT VI
SOKIŲ IŠLYGŲ, BET VO

KIEČIAI NEKLAUSO.
Bolševikų valdžia Rusijoj, 

reprezentuojama Nikolai Le
nino ir Leono Trockio, sutiko 
primti Vokietijos reikalavimus 
ir paskelbė pagatavumą priim
ti tokias taikos išlygas vokie- 

- čių išstatytas.
Tokiuo būdu matyt, be toli

mesnių svyravimų, rusai, no
rėdami suturėti vokiečių toli
mesnį besivarymą pirmyn, pa- 
gatavi, atsižadėti ir užleisti 
vokiečiams vakaruose dar di
desnes Rusijos prigulėjusias 
žotnes, besitęsiančias nuo Fin- 
landijos užlajos į pietus iki 
Juodųjų jūrių. Ir net sutinka 
atšaukti savo kariuomenę iš 
Finlandijos ir sugrąžinti Tur- 

! kijai žemes, per mūšius užim
tas. Išlygos išrodo pažeminan- 

< čios.
I Rusija pagatava tuoj pasių- 

* sti delegaciją į Lietuvišką 
Brastą ir ten padaryti su vo
kiečių atstovais galutinas tai
kos smulkmenas ir po sutartim 
pasirašyti.

Kaip naujausios žinios skel- 
' bia, tai vokiečių armijos ry
tuose nepaiso taikos kalbų, o 
tik be paliovos ūžia pirmyn 
frontu, kurs yra ilgesnis negu 
500 mylių, nuo Rygos užlajos 
iki Volinijos. Ir nei vienoj 

,vietoj nesutinka jokio sistema- 
tiško pasipriešinimo savo žy
giams.

Taip žygiuodami vokiečiai 
užmė daug miestų, miestelių ir 
daug Rusijos kareivių nugin
klavo.

Be to virš 3.000 vokiečių ir. 
austrų nelaisvių paliuosavo. 
Nežiūrint į tai, jog apie Reve- 
lį dar tebėra gilus sniegas, bet 
vokiečiai skubiai 
Vokiečiai matyt 
maršavimais nori 
uostą, paimti jį
kaipo atsparą, jei imant Kron- 
štadtą ir Petrogradą būtų pa
sipriešinimų iš rusų pusės.

Vidurinis padėjimas 
netvarkus.

Tuo tarpu Rusijoj vidurinė 
netvarka didinasi. Pčtrogra- 
de ta netvarka taip didi, jog 
karinė valdžia skaitė reikalin
gu paskelbti karės stovį. Pa
skelbė, jog plėšikai ir kitokie 
niekadėjai bus ant vietos su
šaudomi.

Taip-gi visokia sprogstanti 
medžiaga privalo būti valdžiai 
sugrąžinta, jei ne tai jos sa
vininkai bus priskaityti prie 
galvažudžių. Visi bolševikams 
nepritariantieji laikraščiai už
daryti. Kitiems duota perser
gėjimas, kad, jei bus netikrų 
žinių, tai jų redaktoriai ir lei
dėjai būsią areštuojami.

Rumunija, atkirsta nuo tal
kininkų per Rusijos netvarką, 
galų gale sutiko užvesti taikos 
derybas su teutonais, kaip 
skelbiama Londone. Galiūnai 
teutonų politikos von Kueld- 
man, Vokietijos užsienio mi- 
nisteris, Czernin Austrijos, už
sienio reikalų ministeris, Ra-

doslavov, Bulgarijos premie- 
ras, veda taikos derybas ko
kioj tai vietoj arti Bucliaresto 
su Rumunijos premieru Ave- 
resco. Žinoma, kaip teutonai 
statė rusams sunkias išlygas, 
taip padarys ir Rumunijai. Sa
ko, jog jau pareikalavę plačių 
žemių Bulgarijai ir patogių 
komercijinių išlygų teutonų 
valstybėms.

Nežymūs susirėmimai.
Karės frontuose niekur ne

buvo žymesnių susirėmimų. 
Francijoj buvo keletas patru
lių susirėmimų, kur francūzai 
buvo užpuolikais ant vokiečių 
R susirėmimai buvo atkaklūs. 
Ant atskirų fronto vietų eina 
nepaprasti smarkūs artilerijos 
veikimai.

True trnnslntfon filed wlth the post- 
niaster at Boston. Mass. on Feb. 25, IMS 
as reąuireil by the act of October 6,1917

ŽYGIUOJA KLEVO LINK.
London, vas. 23. — Petro

grado laikraščiai skelbia, jog 
austrų ir ukrainiečių kariuo
menes artinasi prie Kievo, ku
rį dabar laiko bolševikai. Ei
na gandas būk lenkų legijonie- 
riai prigelbėjo vokiečiams pa
imti Minską.

True translatlon fUed with the post- 
nnister at Boston, Mass. on Feb. 25, IMS 
as reąuireil by the act of October 6,1917

CARIENĖS BROLIS VEDA 
VOKIEČIUS PETROG- 

RADAN.

jį apgula, 
smarkiais 

pasiekti tų 
ir turėti ji

London. — Iš Rusijos sosti
nės atėjo žinios, skelbiančios, 
jog vokiečių armija, užplū
stanti šiaurinę Rusiją, esanti 
po vadovyste kunigaikščio iš 
Hesse, brolio buvusios tarie- 
nės. Toji armija Petrograde 
būsianti už savaitės. Vokie
čių pienas esąs toks, kad kuo- 
greičiausia varytis Perogrado 
link ir jį tuoj užimti. Įsi
veržėliai nesutinka jokių pasi
priešinimų. .

KĄ PADARĖ VAIKAI.
Vokietijoj mieste Frankfor

te per dvi savaiti surinko 160.- 
000 svarų išmėtytos popieros, 
24.000 svarų skudurų, 8.000 
svarų geležgalių, 800 svarų 
moterų plaukų, 600 svarų ce- 
luloidos, 4.000 svarų gumos, 
2.000 svanj skurgalių, 85.000 
butelių, 19.600 elektrikinių

True translatlon filed wlth the post- 
inaster at Boston, Mass. on Feb. 25,1918 
as reąuired by the act of October 6,1917 

LAIVŲ! LAIVŲ!
Suv. Valstijų Valstybinis 

Departamentas išleido šitokį 
atsišaukimą:

“Idant sutremti nuo vokie
čių gresiantį pavojų, tai mes 
turime tuoj turėti 1.000.000 A- 
merikos kareivių Europoj.

Būtų visai už nieką mobili
zavimas ir lavinimas su dide
liu rūpesniu ir didžiais iškaš- 
čiais didelių armijų, kurias 
rengia Suv. Valstijos, jei netu
rėsime laivų pergabenti jas per 
juns ir gabenti maistą ir ki-i 
tas rei krienas iki tos armijos 
laimūs pergalę.

Reikia pirmiausia mobilizuo
ti meistrų lai ų statymui tiek, 
kiek jų reikia laivų dirbtuvė
se. .Jums nereikia eiti su šau
tuvu, jei norite pasitarnauti 
šaliai jos didžiausiame reika
le. Žmogus, kurs prigelbės 
pastatyti laivą gali amžinai 
didžiuotis nrigelbėjęs sugriau
ti autokratiją.

Jei mes turėsime reikalingus 
laiyus, tai karę laimėsime.”

KAS DEDASI PETROG
RADE.

Londono laikraštis Times 
praneša apie tai, kas šiose 
dienose dedasi Petrograde.

Kol kas mieste ramu. Gy
ventojai elgiasi taip lyg jokio 
pavojaus nebūtų. Didžiuma 
gyventojų meldžiasi, kad vo
kiečiai ateitų pirm negu anar
chistai pradės skerdynes ir 
riaušes.

Rusų kareiviai fronte neda
ro jokių pasipriešinimų. Vo
kiečiai neima nelaisvių, o tik 
atiminėja ginklus ir paleidžia. 
Iš orlaivių vokiečių rusų pu
sėj mėto proklemacijas, kurio
se liepiama ramiai užsilaikyti, 
o vokiečiai ateiną tik netvarką 
prašalinti ir sutvarkysią mai
sto gabenimą kuogreičiausia.

Petrograde viena moteris 
pirko ant rinkos mėsos. Už 
svarą jai parokavo 8 rublius. 
Nusipirkus vertelgai pasakė: 
“Palauk iki vokiečiai ateis. 
Jie pasirūpins, kad mus neru- 
bavotų tokie, kaip tu.” Tuo 
tarpu čia pat pasisuko keturi 
vokiečių nelaisviąi. Minėta 
moteris sušuko: “Čionai jie, 
bet gaila, kad jie be ginklų.” 
Aplinkui buvusi minia pritarė 
moterei. Daugelis sako: “Juo

Rinkite delegatus 
Seiman.

Amerikos Lietuvių Seimas jau nebetoli—bus ko
vo 13-14 dd. New Yorke. Be atidėliojimo rinkite de
legatus. Rinkite rimtus vyrus bei moteris, sutin
kančius remti Lietuvos neprigulmybę.

Rinkite artimiausiuose susirinkimuose.
Rašykite “Darbininkan” kas ką išrinks. Ži

nokite, jog:
Susivienijimų, Sąjungų, Unijų Centrai galės 

siųsti po tris atstovus.
Parapijos ir-gi po tris.
Visos draugijos, kuopos, skyriai, kliubai, cho

rai—po vieną; j^gu turi daug narių, tai po vieną 
nuo kiekvieno 50 narių (Delegatus gali siųsti tik tos 
kuopos ir skyriai, kurios ir kurie turi narių nema
žinus 25; kurie turi mažiaus, gali siųsti Susidėję su 
kitomis kuopomis ar skyriais).

Kolionijos, kuriose draugijų nėra, arba esan
čios draugijos atstovų atsiųsti neįstengia, tokios 
kolionijos gali siųsti po vieną atstovą nuo 50 lietu
vių.

Visos mūsų kolionijos lai padaro politiškus 
mass-mitingus Tautiškoje Šventėje, kovo 4 d. (arba 
kam patogiau—kitoje dienoje). Lai tuose mitin
guose išneša dėl Lietuvos Neprigulmybės rezoliuci
jas, kurias teatsiveža atstovai su savim Seiman.

Specijaliai kvietimai draugijoms, kuopoms ne
bus siuntinėjami. Per laikraščius pakvietimas yra 
galutinas. Tad; draugijos, kuopos, parapijos lai 
renka atstovus ir apie tai lai iškalno praneša Sei- 
ma Rcų fe ančiai Komisijai, pažymint atstovų var
dus ir šu'k "draugija, kuopa narių turi. Paliūdjji- 
mo-mandato formą rasite kitoj laikraščio vietoj.

Visokiais Seimo reikalais susižinoti kreipkitės: 
SEIMO RENGĖJAMS,

Sta. W, Box 58, Brooklyn, JT. Y.
Žemiau paduodame mandato formą, kurią rei

kia išpildyti dviejose kopijose:
PALIUDIJIMAS. 

...................................................... (draugija, ar kuopa, 
iš...................................... (iš kur?), turinti .... na
rių, ingaliavo atstovauti minėtą organizaciją Vi
suotiname Seime New Yorke šiuos atstovus:

1) 
- 2)

3)
4)

v

lempelių, 41.000 korkų ir 12.-1 greičiau jie ateis, juo geriau.
000 skrybėlių.

VVashingtone iždo departa
mentas duoda žinoti, jog ne
trukus bus paskelbta trečia 
paskola su puspenktų nuošim
čiu. Pereitą kartą mokėjo tik 
4 nuoš.

Amerika nuo savo stojimo 
karėn pagamino jau 700.000 
naujų šautuvų. Iš viso Ame
rika turi 1.300.000 šautuvų.

Visų talkininkų šalių soeija- 
listų sujungtas komitetas bū
siąs atsiųstas pas prez. "VVilso- 
n ą.

Vokiečiai vienintele musų vil
tis.”

Iki gyvo kaulo atgriso žmo
nėms revoliucija, nusibodo 
netvarka ir alkis. Bet labiau
sia nusibodo neužtikriniinas,— 
yra vis baimėje kokias naujas 
šunybes ir prispaudimus išmis- 
lys bolševikai. Gyventojai sa
ko, jog bolševikai pasiliko vi
sas carizmo šunybes ir nepasi
liko jokių gerųjų pusių.

Bolševikai tuo tarpu didžia
me sujudime. Nuolatai mitin
guoja ir seimuoja su kitais re- 
voliucijonieriais,— kairiaisiais 
socijalistais. Trocki sergąs ir 
neateinąs į mitingus.

Pirmininkas ..........................
Raštininkas ............................

d...................................mėn., 1918 m.

Washington. — Rusijos pa
dėjimas padarė į Amerikos 
valdininkus tokį įspūdį, jog 
būtinai reikia rengtis prie il
gos karės. Kaikuriuose Wa- 
shingtono rateliuose jau buvo 
beužsipliekianti viltis, jog tai
ka jau netoli ir ta viltimi bu
vo užsidegus dalis gyventojų 
ir buvo bepradedą tikėti, jog 
Amerikai nereikės daug pasi
aukuoti, kad pergalė liktų 
talkininkų pusėje. Tie diplo
matai, kurie labiausia seka 
tarptautinius reikalus pramato 
tą, jog vokiečių žygis Rusi
jon, sutvirtys Vokietijos gy
ventojuose pasitikėjimą Berli- 
no autokratiška valdžia ir ji 
liuosiau ves karės vedimą.

Galėtų įsteigti valdžią.
Vokiečiai, paėmę Petrogra

dą, kaip tūli diplomatai spė
ja, galėtų įsteigti ten tokią 
valdžią, kuri būtij vokiečiams 
palanki. Toji valdžia galėtų 
susidėti iš narių buvusio caro 
šeimynos, jei vokiečiai nega
lėtų atgauti paties caro Nika- 
lojaus. Vokiečiai dabartiniu lių ir rėmėjų su visokiais rei- 
varymosi pirmyn Rusijon tu- kalais kreipties nurodytomis 
rėš sutrukdyti gabenimą viso- valandomis.
kių reikmenų per uostą Kolą “Darb.” Administracija.

dėl išdalinimo europinėj Rusi
joj. Taip-gi siuntimas reik
menų rumunams turbūt turės 
būti sustabdytas.

Petrograde 150 amerikonų.
Jei vokiečiai artytūs. prie 

Petrogrado, tai iš jo turėtų 
bėgti amerikonai, kurių ten y- 
ra 150. Tarpe jų yra 45 nariai 
ambasados ir konsulatų. Val
stybės departamentui praneš
ta, jog tarpe 150 asmenų esą 
30 moterų.

NUO ADMINISTRACIJOS.
Panaikinus panedėlines šven

tes “Darbininkas” eis kaip ir 
ėjo 3 sykius į savaitę. Tai-gi 
“Darbininko” ofisas panedė- 
liais, seredomis ir pėtnyčiomis 
atdaras nuo 8 vai. ryto iki 9 
vai. vakare. Utarninkais ir 
ketvergais nuo 8 vai. ryto iki 
6:30 vai. vakare. Sukatomis 
nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. va
kare.

Prašome visų mūsij priete-

Baisi Blaime.
NUSKENDO ANGĮ v 

LAIVAS.
Anglijos Raudonojo Kryžiaus 

laivas Florizel nuskendo vas. 
24 d. ir prigėrė 146 žmonės. 
Nelaimė atsitiko prie salos 
Neivfoundland. Buvo baisi au
dra ir laivas buvo užblokštas 
ant uoloto kranto. Visas tuoj 
sudužo. Nuo kranto pagalbos 
nebuvo galima nusiųsti. Buvo 
baisus reginis, nes nuo kran
to žmonės matė, kaip laivas 
sutiko nelaimę, kaip jis sutru
ko ir matė, kaip vyrai, mote
rys ir vaikai papuolė vande
nin ir baisioje kovoje su ban
gomis žuvo.

SMULKMENOS.
Užkaukazyje turkai pradė

jo ofensyvą prieš rusus.

Peoria, III. — Buvo beprade
danti platintis nauja nežinoma 
liga. Buvo apsirgę 3.500. Bet 
niekas nemirė ir visi sveiksta.

Suv. Valstijų valdžia ketina 
įvesti priverstiną maisto tau
pymą.

ŠUNŲ LIKIMAS 
VOKIETIJOJ.

Berlino distrikte prieš karę 
buvo 30.000 šunų. Dabar val
džia Berline užlaiko 2.000 šu
nų, q privatiniai žmonės užlai
ko 500. Kiti yra dingę įvai
riais būdais. Nuo šunų savi
ninkų valdžia išgavo pasižadė
jimą, kad juosius užlaikys. 
Valdžia taip-gi rūpinasi, kad 
visų šunų veislių užsiliktų. 
Daug šunų turėjo pabėgti iš 
namų, kadi nebuvo savininkų 
maitinami.

Gal negeresnis likimas už šu
nų ištiko nupuolusias moteris 
— prostitutes. Vięn Berįine 
jų slankioja apie t'a.000. .los 
dabar turi “bedarbiauti.” Val
džia norėjo, kad žmonės imtų 
jas už tarnaites. Bet niekas 
neėmė. Paskui bandyta jas 
statyti prie darbų dirbtuvėse. 
Bet jos visai netiko.

SMULKMENOS.
Milijonierius Frank Curtis 

mirdamas visus savo turtus už
raše giminėms, nieko neužra
šydamas viešoms įstaigoms.

St. Louise, Mo. moteris Smitli 
pasakė: “Aš noriu ir viliuosi, 
kad kaizeris užimtų Suv. Val
stijas.” Už tai ji tapo suareš
tuota.

Pereitą nedėlių New Yorke 
liuteronų kunigas Alolpli Chaš 
Misti, priėmė katalikų tikėji
mų. Liuleronų kunigu buvo 
tris men’s.

Paderewski, lenki; komiteto 
atstovas Amerike, gavo iš An
glijos valdžios pranešimų, jog 
nepripažįs jokios taikos, kuri 
nesiguldys ant Lenkijos nepri
gulmybės.

Suv. Valstijų karės depar
tamentas yra užsakęs 15.437.- 
000 poni čevervkų'armijai.

Petrograde svetimų valsty
bių ambasados rengiasi kraus
tytis. Kraustysis ten, kur tą 
darys bolševikų valdžia.

Chas. E. Russell, buvęs 
cijalistų vadas, Cliicagoj 
sakė, jog dabar tie, kurie 
kalbą apie taiką, atlieką pur
viną kaizerio darbų.

so
pa-

Prez. AVilson ketina leisti pa
kelti kainas ant kviečių.

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

i

AMERIKOS LIETUVIŲ 
VISUOMENEI.

Jau keletą kartij Amerikos 
Lietuvių Taryba yra atsišau
kusį visuomenės veikėjus ir 
šiaip geros valios žmones, kad' 
rinktų lietuvių parašus po tam 
tikrom blankom, ant kurių y- 
ra atspauzdinta reikalavimas 
Lietuvai pilnos neprigulmybės.

Tiesa, daug kolonijų išpil
dė savo pareigas, ir pasidar
bavus tikriems Lietuvos mylė
tojams, surinkta daug parašų. 
Bet dar reikia jų dauginus.

Žinome gerai, kad nesiras 
nei vieno tikro lietuvio, kuris 
netrokštų Lietuvai laisves. Ko- 
del-gi neišreikšti savo troški- 
ihus? Pasirašydami po jau 
parengtu reikalavimu tą atlik
site'.

Tad tuojaus pareikalaukite 
blankų nurodydami kiek jų 
reikia. Ant kiekvienos blan
kus telpa keturedešimts para
šų.

Visos blankos su parašais 
bus tinkamai /utvarkvtos ir, 
reikalui priėjus bus atsakan
čiai sunaudotos išgavimui Lie
tuvai pilnos liuosybės!

Blankas galima gauti ir pa
sirašius tuojaus reikia sugrą
žinti sekančiu antrašu: Lithtta- 
nian National Council, 703 Fif- 
teentli St., N. W. Washington, 
D. C.

A. L. T. Raštinė.

LAISVĖS FONDAS PILNAS.
Ligšiol prisiųstų ir neprisių- 

stų (bet jau surinktų), Kalė
dinių dovanų suma siekia $9.- 
968.50; tad maišas beveik jau 
pilnas. Reik tik virvelės jam 
užrišti. Laisvės Legijonas, kad 
ir labai neskaitlingas, tą vir
velę įstengė nupirkti, paklo
damas už ją $31.50.

Ir taip Laisvės Legijonas 
Kalėdinių dovanų maišan už
rišo pilnus $10.000.00!

Tos dovanos pirks Lietuvai 
gyvybę ir laisvę. Prie užbai
gos Tautos Fondas jaučia pa
reigą išreikšti gilius padėkos 
ir pagarbos jausmus savo sky
riams, draugijoms ir visuome
nei už taip gausias aukas ir 
užuojautą mūsų sumanymui.

Dar sykį teko įsitikrinti, 
kad tarp mūsų išeivijos nema
ža yra pasišventusių patrijotų, 
tik reikia jų spėkos intempti 
Tėvynės liuosavimo ir gelbėji
mo darban.

Pribaigę Kalėdų fondan pil
ną $10.000.00, pulkime prie 
Laisvės Savaitės ir Tautos 
Šventės su dar didesniu uolu
mu, duosnumu ir jAisišventi- 
mu, o padarysime daug dau
giau, nei $10.000.00.

Kazys Pakštas,
T. Fondo Sekretorius.

436 Grand Str.,
Brooklyn, N. Y.

f
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DARBININKAS.

Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 
Darbininkų Bųjnnga.

"D A B B I N I N K A B” 
(The Warker)

The Lithuanian tri-vreekly paper. 
Pnbliehed every Tuesday, Thursday, and Saturday by St. 

Joseph’s Lithuanian R.-C. Asaociation of Labor. 
Subscription Bates:

Yearly ..................................$3.00
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MŪSŲ TAUTOS ŠVENTĖ.
Kovo 4, šv? Kazimiero die

noje pripuola Lietuvių Tautos 
šventė, kurių mes Amerikos 
lietuviai katalikai ypatingai 
turime paminėti. Ta /šventė 
tegul mus visus paskatina prie 
Tėvynės meilės, išbudina mus 
prie veikimo, mūsų'širdis ir 
jausmus pakelia prie aukščiau
sio idealo—gelbėjimo Tėvynės, 
kuri vargų ir nelaimių apsup
ta, didelės paramos tikisi iš 
savo vaikų gyvenančių Ameri
koje. 'Visi kas gyvas ir kame 
plaka karšta tėvynės meilė 
Tautos Šventėje stokime pra- 
kilnian darban.

Bažnyčia, visuomenė, pavie
niai, savo ištikimybę išreikš- 
datni Tautai ir Bažnyčiai, pa- 
sistengkime tinkamomis pra
mogomis, dpvaikščiojimais, 
darbu tų šventę pažymėti. 
Svarbiausių-gi visame kame 
vietų turėtų užimti aukos mūsų 
broliams nuo karės nukentėju- 
siems ir Lietuvai laisvę išgau
ti. Tiesa, aukų jau sudėjome 
nemažai, bet sulyginus jas su 
mūsų tautos reikaalais, tos au
kos tai lašas vandens giliame 
vandenyne.

Šis momentas, tai svarbių 
perversmių laikas mūsų Tėvy
nei. Mūsų gajumas, savų rei
kalų supratimas galės nusver
ti Lietuvos likimų. Budėkime, 
broliai ir sesers darbininkai, ir 
kur tik proga pasitaiko stokim 
į darbų savo Tėvynės reika
lams.

Tautos Šventėje parodyki
me, kad mokame suprasti ir 
atjausi savo švenčiausias prie
dermes ir papildykime Tautos 

Fondo iždų naujomis aukomis, 
kurios eis mūsų Tautos gaivi
nimui ir liuosavimui.

Kurioms lietuvių kolonijoilrs 
dėl svarbių priežasčių nebus 
galima apvaikščioti Tautos 
šventę kovo 4 d., tos kolonijos 
gali pasiskirti kitų dienų, tik 
anksčiaus ar vėliaus savo prie
dermę Tėvynės linkui atliki
me.

Tautos Šventės veikimo ats
kaitos tegul visam pasauliui 
paliudija, kad lietuviai nuo sa
vo prakilnių troškimų Lietuvų 
iš vargo tvanų išgelbėti ir jai 
laisvę iškovoti nepasitraukia 
nei vienu žingsniu atgal, bet 
energingai, pasišventusiai žen
gia pirmyn.

KELIAS Į GARBĘ.
Kas netrokšta garbės? Kas 

nenorėtų patapti garsiu, taip 
garsiu, kad užsilikti istori
joj?

Kelias j garbė visiems atda
ras. Kas nori, tas gali ir auk
sinėmis raidėmis įrašyti savo 
vardų į istorijų.

Napoleonas sakėj kad kiek
vienas kareivis nešioja savo 
ranice fieldmaršalo lazdų. *

Amerikoje kiekvienas čia gi
męs gali patapti prezidentu S. 
Valstijų.

Kunigui, kilusiam ir iš že
miausio, biedniausio luomo, y- 
ra atdaras kelias iki pat popie
žiaus sosto.

Mokslo vyras, kurs suseka 
kokių nors tiesų arba padaro 
kokį išradimų, ineša savo var
dų istorijon ant amžių.

Vardai poetų, rašytojų, skul
ptorių, kompozitorių, pagami

nusių didžius veikalus, neiš
dils iš istorijos.

Viršminėtų asmenų kelias į 
garbę daugeliui nepasiekia
mas.

Senovėje, pirmųjų krikščio
nių laikuose, buvo proga užsi
pelnyti raudonų kankino vai
nikų. Reikėjo tik sugautam 
krikščioniui neatsižadėti tiky
bos, už jų savo kraujų pralie
ti ii’ vainikas užpelnytas.

Dabar pergyvename laikus, 
tulu žvilgsniu panašius į pir
mųjų krikščionių. Dabar vi
siems proga praktikuoti pra
kilniausia krikščioniškų dory
bę—MILAŠIRDYSTĘ. Mūsų 
tauta merdėja ir šaukiasi duo
nos ir laisvės.

Štai kur, broliai ir sesers, ke
lias į garbę.

Iš visų Amerikos lietuvių į- 
staigų garbingiausių istorijų 
turės Tautos Fondas. Ateities 
lietuviai su didžiausia meile 
skaitys Tautos Fondo istorijų.

Tas, kas sušelpia žmogų di
džioje nelaimėje, užsipelno su
šelptojo begalinį dėkingumų. 
Tie, kurie yra kovoję už savo 
tautos laisvę, ainių yra įmini
mi su didžiausia pagarba. Gi 
Tautos Fondas atlieka tuodu 
du prakilniu dalyku.

Todėl, brolau ir sesuo, jungk 
save kuoarčiausia prie garbin
giausios Amerikos lietuvių į- 
staigos—-Tautos Fondo. Užsi
pelnyk jame sau nemirštantį 
vardų. Darbuokis jam iš visų 
jėgų, pats aukok, bet to ma
žai. Viena kita tavo penkinė 
bei dešimkė ir net penkdešim- 
kė, tai dar neperdidelis daik
tas. Svarbiausia pritraukti 
prie jo kuodaugiausia aukoto
jų. Tautos Fondo istorijoj tie 
bus garbingiausi, kurie dau
giausia pritrauks prie jo sky
rių narių.

Visi į darbų auginti Tautos 
Fondų.

Tautinė šventė, kovo 4 d. čia 
pat. Geriausia proga pradėti 
garbės keliu eiti.

e

LAISVĖS PRIEŠAI.
Mūsų “draugai” socijalistai 

dėdamies dideliais prieteliais 
įvairių laisvių, netikėtai nu
stebino lietuvių visuomenę sa
vo negražiu pasipriešinimu 
prieš Lietuvos laisvę, Jie no
riai apsiima vergauti rusams 
ar prūsams, bile tik Lietuva 
negautų neprigulmybės; Ir ne
nurodo jokio svarbaus pama
to*, kuris galėtų juos išteisin
ti, arba nors parodytų moty

vus, kurių delei lietuviški so
cijalistai savo tautų taip skau
džiai nuplaka. Gal būti jie, 
kaip ir visuomet, taip ir dabar, 
laisvę supranta socijalistiškai: 
kas mūsų—gerai, kas ne—-per 
galvų. Partijos reikalai pas 
juūs pirm visa ko.

Ir dabar besirengiant prie 
Amerikos lietuvių seimo New- 
Yorke, socijalistai atsisako 
tame seime dalyvauti, nežiū
rint to, kad tas seimas rengia
mas Lietuvos svarbiausiais rei
kalais — Lietuvos neprigulmy
bės klausimu. Negana to, jie 
dar drįsta savo protestais 
drumsti lietuvių visuomenę ir 
sakyti, kad be jų seimas netu
rės vertės.a nes nebus vizuoti- 

enu.
Jei socijalistų toks yra no

ras mes jiems atvirai pasaky
sime, kadi jų užgaidos jiems 
patiems smūgį teikia. Seimo 
svarbų nustatys ne pasiprieši
nimai prieš Lietuvos laisvę iš- 

■ tautusių lietuvių socijalistų, 
bet tikrųjų tėvynainių nuovei- 
kalai ir nutarimai. Seimas, 
tors jame ir nedalyvautų soci- 
jalistai, bus svambus, jei bus 
tikru didžiumos lietuvių min
čių išreiškėju. Gi ant socijalis
tų guls dar viena dėmė, tautiš
ko susipratimo stelbimas tuo- 
mi momentu, kada visiems 
reikėtų kibti į darbų ir Lietu
vos kančioms galų padaryti.

Mes lietuviai darbininkai, 
prieteliais kurių socijalistai 
taip ilgai statės, dar vienų sy
kį daugiau pamatėme, kad su 
socijalistais bendrumo jokio 
urėti negalimė.

Krikščioniais būdami mes 
urbiame tikrųjų demokratijų, 
gi mūsų socijalistai visiems ant 
sprando mėgindami atsisėsti, 
daugiaus nieko neįstengė paro
dyti, kaip tik “cicilikiškų” 
botagų.

VYSKUPO KAREVIČIAUS 
ŽYGIS.

Pasiekė Amerikos spaudų 
žinia, kad Kauno vyskupas 
Karevičius pasitarimuose su 
Vokietijos kanclierium, yra 
pažymėjęs, jog kalbant apie 
Lietuvos neprigulmybę, reikia 
suprasti, kad Lietuva remsis 
Vokietija ir būsianti monarchi
ja pastatyta ant krikščioniškų 
ir konservatyvių pamatų.

Lietuvių socijalistų laikraš
čiai, dar tos žinios teisingumo 
nepatikrinę, pradėjo gvoltu 
rėkti, kad Lietuvos “klerika
lai”. (suprask katalikai) nori

Lietuvų konservativa monar
chija padaryti. Mes dar sykį 
čia pabrieždami, kad lietuviai 
katalikai apie jokias monar
chijas Lietuvai nesapnuoja,bet 
pageidauja tik demokratiškos 
tvarkos, turime pažymėti, kad 
vyskupo Karevičiaus žingsnis, 
mūsų nuomone, turi visai ki
tokių prasmę, negu jam ma
noma primesti.

Matydami lenkų didelius 
Lietuvos užgrobimo apetitus 
ir bijodamies, kad lenkai per 
toli nenueitų, Lietuvos1 veikė
jai vyskupo Karevičiaus žy
giu tik reagavo prieš lenkus, 
remiamus Austrijos diplomatų. 
Būdami po kieta vokiečių mi- 
litarizmo letena ir negalėdami 
kitais būdais lenkų pastangas 
Lietuvų nustelbti, Lietuvos 
veikėjai Vokietijos valdžios 
atidų pakreipė kiton pusėn, 
būtent, kad Lietuva remiasi 
vokiečiais, ir tuomi prieš lenkų 
pastangas prijungti sau Lietu
vų pastatyta sumanymas kur-

Katalikiškas laikraštis “ Aar- 
gauer Volksblatt,” išleidžia
mas vokiečių kalba Šveicari
joje, pagarsino pasauliui vo
kiečių propagandų, kuria pie
nuojama įvest teisėtų bigarni- 
jų, tiksle padauginimo karei
vių ateityje Vokietijos armijai 
ir įtaria, kad, neatsižvelgiant 
katalikų tikėjimo pusės prieši
nimuisi, sauvaliai siunčia ka> 
talikus karės priešakin, idant 
apsaugojus tuos, kukio sutin
ka su naujos propagandos pro
jektu.

Brošiūrų, kuri, skatina atsi
mesti nuo Katalikų Bažnyčios 
mokinimo ir palaikymo mote
rystės vienumo, parašė Herr 
JIermann Torges, kurs atvirai 
skelbia, turėdamasis tikslų, i- 
dant bigamija pataptų teisėta 
visoje Vokietijoje su pagelba 
“antrosios” moterystės įvedi
mo iš priežasties ateities ar
mijos reikalingumo. Autorius, 
sulyg Šveicarijos laikraščio, 
apreiškia, kad “nemorališku
mo prasmė yra reliativė” ir, 
kad “gerieji moralai yra tik
tai tie, kuriuos augštesniojl 
(aristokratinė) draugija už
tvirtina.” Vokietijai gi jis su
randa “išteisinimų būtino rei
kalo atžvilgiu uždėti morališ
kumo antspaudų ant to visko, 
kas nūnai atrodo 

ti Lietuvoje su vokiečių pagel
ba monarchijų, gal būt net ko
kio vokiečio—karalio vedamų. 
Tai-gi norėta tik apsaugoti 
Lietuvų nuo lenkų, o monar
chija, tai buvo tik diplomatiš
kas tikrų lietuvių troškimų 
pridengimas, nes kitaip vokie
čiai vargiai sutiktų ir kalbėti 
apie Lietuvos neprigulmybę ir 
smarkiau ginti jų nuo lenkų!

Socijalistai gali nusiraminti. 
Lietuvos veikėjai neparduos 
savo tėvynės nei vokiečiams, 
nei kam kitam, kaip kad jų 
giriami bolševikai jau už tris
dešimts grašių pardavė Lie
tuvų vokiečiams. Uužniek nu
ėjo ir tie du šimtu dole
rių, kuriuos Amerikos lietuviš
ki socijalistai Trockio kelionei 
paaukavo. “Laisvė” džikų šo
ko, kad tie pinigai Lietuvų 
paliuosuos, o išėjo atbulai, 
kaip ir tikėtasi. Geriau pada
rytų socijalistai tuos pinigus iš 
Trockio atsiėmę.

ka.” Vyrams, jų pačioms su
tinkant, pavelijama ir net ra
ginama, kad kiekvienas “ves
tų” “antrųjų” pačių, kurios 
vaikus, (išskyrus tuos, ku
riuos jų motinos pripažins ir 
paims atsakomybę už jų užlai
kymų), kad valstija užlaikytų. 
Jis taip-gi pripažįsta, kad ran
dasi sųžiningi skrupulai, kurie 
priešinsis įvestoms teisėms, 
bet ir apreiškia, kadi tai “pri
guli moterims ir dvasiški jai, 
žinoma, prigelbstant valsti
jai, nuspręsti, ar galės Vo
kietija ne tiktai prilaikyti sa
ve dabartiniu morališkumū, 
bet ir ar ištesės jos pačios ga
lybe išsilaikyti ąteįtyje taip- 
pat, kaip dabar, prieš skait
lingų priešo spaudimų.”

Laikraštis “Aargauer Volk- 
sbatt” toliaus pažymi, kad ke
li milijonai tų brošiūrų buvo 
dovanai išdalinti Vokietijos 
kareiviams apkasuose ir mote
rims, pasilikusioms namuose 
ir, kad tos brošiūros buvo pla
tinamos suvirš šešis mėnesius 
ir nei vienas laikraštis, išei
nantis Vokietijoje, nepakėlė 
jokio protesto. Tai-gi, galima 
numanyti, kadi tame visame 
veikia vokiečių valdžia ir va
ro propagandų, “prieš kurių 
visas civilizuotas pasaulis tu-

nemorališ- rūtų pakilti už įžeidimų.

Suprantama, kad “Aargauer 
Volksblatt” laiko tų projektų 
“gimdyti kareivius” už nepa
prastų įžeidimų katalikybei ir 
apreiškia, kad Prūsokų milita- 
ristai stengėsi visų karės laikų 
apsaugoti protestonus karei
vius, o katalikus kareivius iš
statyti didžiausin mirties pa
vojum

Minimas katalikų laikraštis 
smarkiai kritikuoja vokiškų 
brošiūrų iš visų pusių, pava
dindamas jų begėdišku, prieš
krikščionišku reikalu ir apreiš
kia, kad yra tai “žvėriškas 
moteriškosios garbės įžeidi- ' 
mas.”

Tas pats laikraštis baigda
mas, tęsia: “Mes tvirtiname, 
kad Vokietijos tauta, o ypa
čiai visos Vokietijos moterys, 
jeigu neužprotestuotų prieš tų 
nežmoniškų įžeidimų ir, jeigu 
neatmestų tos biaurios propa
gandos iš pusės valstijos, kuri 
yra visai paskendusi materija- 
lizme ir, kuri visai nukriko 
nuo krikščioniškos civilizaci
jos padermės, tai visa tauta 
ir josios moterys užsitrauktų 
ant savęs tokių nešlovę, kurios 
niekada nebus galima nuimti 
bei nubraukti. Vis-gi turime 
užganėdijančiai pažymėti, kad 
tų brošiūrų platinimas Austri
joje veikiai buvo uždraustas, 
vienok Austrija nėra dar gėlių 
daržas ir ji daugiaus kareivių 
neteko, negu Vokietija, šio
je karėje.
“Labai apgailestaujama, kad 

tauta imtų taip manyti ir 
•stvertųsi tokių priemonių, ku
riomis, kad likti Europos val
dovu, turėtų aukoti dar ne
gimusius kūdikius ateities 
žmonių skerdynei. Tokioji te- , 
orija geriaus, negu kit-kas, nu
rodo, kad Vokietijos gyvento
jai turi pasiliuosuoti nuo Prū
sokų hegemonijos, visai jų su
triuškinant ir privalo atmesti 
kiekvienų įsigalėjusį šešėlį bai- 
sėtinam žmonijos kraujo lieji
mui ateityje. Kadi ir skaudu 
tai išreikšti, bet gi tokio be
dieviško projektavimo išklydi- 
mas, pridengtas pietizmo kau
ke, priverčia ne vienų prie aš
trių ir šiurkščių išvadų, nes 
kas-gi po to visko daug aug- 
ščiaus stovi: ar-gi ne tautos ir 
žmonių gerbūvis?” ‘ -

Stebėtini vokiečių kultūros 
nuotikiai ir parėdymai! Ir pa
saulis lyg nežino. Taip, jis tai 
žino ir laukia, laukia-gi kų tu
rės pasakyti ateitis: ji tai ge- , 
riausia nuspręs viskų ir išduos 
savo ištarmę. A. Tamoliunas.

Pramonijos darbininkai
VALNAMANIŲ MOKSLO 

TURINYS.
Valnamanių mokslas apie 

kurį rašėme pirmiau, yra tai 
toks mokslas, kuris paduoda, 
jog svarbiausia išlyga, kad 
žmogus turtėtų ir žengtų pir
myn, tai kiekvieno žmogaus 
pilna liuosybė prie turtų eiti. 
Tuja liuosybė remiasi viso 

į krašto gerovė ir t autos gerbū
vis. Tas mokslas reikalauja 
naikinimo visokių varžų, ku
riomis varžoma individualę, 
skyrium imamų kiekvieno žmo
gaus liuosybę. Sulig to mok
slo kiekvienas žmogus su sa
vo reikalais) sudaro pilnai iie- 
prigulmingų nuo kitų visuome
nėje vienatų, kurios neprivalo 
varžyti jokie dėsniai santikių 
su kitais žmonėmis. Kiekvie
nas tur pilnų teisę elgties taip, 
kaip jam pačiam geriau tinka, 
rūpinanties vien apie savę ir 
apie savo gerbūvį. Nieks ne
gali skersai kelio pastoti ir 
varžyti kiekvienam liuosų ir į- 
gimtų palinkimų ieškoti gėry
bių ir jomis naudoties.

Tas mokslas vadinas libera
lizmu. To vardo laikysimės ir 
mes. Kiti jį vadina šmitianiz- 
mu, vesdami tų pavadinimų iš 
vieno rašytojaus Adam Smith, 
kuris išrodinejo, kad liberaliz
mas geriausia tinka kelti kraš
tų ekonominę gerovę. Kiti vėl 
tų liberalizmų vadina mančes- 
teriniu mokslu, imdami tų 
vardų nuo Anglijos miesto 
Manchester’io, kame 1839 m.

insikūrė tam tikra prekėjų 
draugija, kuri pirma rūpinosi 
panaikinti muitus javams An
glijoje, kad sutverti visai liuo
sų javų prekybų, po tam norė
jo įvesti visų kraštų prekybos 
pilnų liuosybę. Ant galo, tų 
mokslų dar vadinama fiziokra- 
tizmu. Tas pavadinimas kilo 
iš graikų žodžių: “fizis”—pri
gimtis ir “kratos”—jėga, nes 
tas mokslas pripažįsta nevar
žomų . viešpatavimų (jėgų) 
žmogaus prigimčiai su visais 
jos palinkimais ir užgaidoms 
ekonominiame gyvenime.

Kaip jau minėjome tas mok
slas duoda pilna viešpatavimų 
įgimtai žmogaus jėgai visoje 
jos liuosybėje, ir tvirtina, kad 
toji liuosybė ekonomijos, ūkės 
srityje nevaržoma jokiais vals
tybiniais įstatymais ir visuo
menės parėdymais tai tinka- 
miausis ir naturališkiausis vi
sokiam žmonijos gerbūviui ke
lias.

Liberalizmas reikalauja nuo 
nieko nepriklausomos liuosy- 
bės visose šalies ūkės srityse, 
žemdirbystėje, prekyboje ir 
pramonijoje. Pasinaudojant 
tuja liuosybė, nepripažįstama 
jokių teisių pačiai valstijai 
kišties į savo piliečių uždar
biavimo reikalus. Valstijoje 
neprivalo būti jokių taisyklių, 
kurios liestų ir varžytų asme
nį bile katro paduonio. Čia 
valstijai tiek tėra darbo, kad 
ji savo piliečius saugotų vien 
nuo visokių piktadarysčių, sa

vo parėdymais užbėgdama už 
akių vagystėms, plėšimams ir 
visokioms suktybėms uždar
biavimo srityje, ir bausdama 
visokius čia nusidėjėlius. Eko
nominiame gyvenime valstija 
privalo rūpintis vien tuo, kad 
kuosaugiausia apdrausti kiek
vieno asmens, jo turto ir jo 
veikimo nepaliečiamybę. Val
stija anot liberalizmo tai vien 
visuomenės saugumo organas. 
Greta jo kiekvienas pilna liuo- 
svbe remdamasis gal sukties, 
uždarbiauti ir eiti prie turto 
kaip kam tinka.

Koks tai socijalistas, aptar
damas priedermes, kurias val
stijai skiria liberalizmas, mik
liai pasakė, kad liberalizmas 
ekonominio gyvenimo srityje 
valstijai skiria vien “nakties 
sargo tarnystę.” Liberalizmas 
užtaria pilnų liuosybę ekono
minės konkurencijos, lenkty
niavimų tarp pramonininkų. 
Jo pasekėjai sako, kad; ekono
minių dalykų bėgį reikia pa
likti pilnoje liuosybėje, nes 
dailiausiai ir naudingiausiai 
patiems žmonėms ir valstijai 
dalykai savaimi susidėsto liuo- 
siausioje konkurencijoje.

Liberalizmas kenksmingais 
skaito visokius susivienijimus, 
kurie varžo liuosybę pavienių 
narių. Jis priešinasi visokioms 
bendrovėms ir asociacijoms, 
nes čia žmonės susidėję pasto
ja kelių kitiems vystyti savo 
ekonominį būvį. Tai-gi tuose 
kraštuose, kur liberalizmas 
pagavo valdžių, tapo išleisti 
tam tikri įstatymai, kuriais 
panaikinta visokie darbininkų 
susivienijimai savo gerbūviu 

i rūpinties, nes tie visi susivie

nijimai ir draugijos varžė liuo
sybę pačių pramonininkų ir 
darbdavių, nuo jų išnaudoji
mų gindami darbininkus.

Liberalizmas po šiai dienai 
atsirūgsta dar tenai, kur val
džia darbdaviams duoda liuo
sybę ir legalizuoja jų visokius 
trestus ir unijas, gi priešinasi 
organizacijoms darbininkų, 
kurie tos liuosybės norėdami, 
stengiasi aprūpinti kaip tur 
būt savo reikalus. Ne tik kad 
čia leidimo negauna, bet daž
nai dar neperseniai darbinin
kai už savo organizacijinį vei
kimų aštriausias pabaudas su
silaukdavo, ir jų organiza
vimasis eidavo slaptai, pri
pildydamas darbininkų širdį 
kruvina neapykanta valdžios, 
visuomenės ii’ viso savo krašto 
tvarkos, kaip kad Rusioje at
sitiko!

Liberalizmo mokslas liečia 
ne vien ekonominį gyvenimų 
žmogaus, bet siekia ir jo do
ros sritį. Reikalaudamas žmo
gui liuosybės uždarbiauti ir 
veikti kaip kam tinka be jo
kio čia kišimos valstijos ir vi
suomenės įstatų, liberalų mok
slas tos pat liuosybės reika
lauja doros ir etikos žvilgsniu. 
Tas mokslas nepripažįsta jokių 
dorumo įstatymų Dievo žmo
gui indiegtų, kurie žmogų pri
valo valdyti jo uždarbiavimo 
srityje.

Ekonominis liberalizmas at
sirado iš to lygaus liberalizmo 
minties ir sųžinės srityje, iš 
liberalizmo idėjinio kaipo jojo 
pasekmė. Tas liberalizmas at- 
liuosuoja žmones nuo Dievo, 
juos neprigulmingais skelbia 
nuo Dievo prisakymų ir jų 

vedamos tvarkos. Liberaliz
mas pilnų nieku nevaržomų 
autonomijų duoda iri pavienio 
žmogaus sąžinei ir visai visuo
menei. Anot to mokslo jokių 
Dievo duotų įstatymų nėra ir 
jokios augštesnės tvarkos už 
patį žmogų būti negali ar tai 
gyvenime vieno žmogaus sky
rium, ar tai gyvenime čielos 
visuomenės. Viskas priklauso 
nuo niekam neprigulmingos 
paties vieno žmogaus valios. 
Pats žmogus ir jojo valia 
sprendžia ir nustato taisykles 
visamkam gyvenime visuome- 
ns ir pavienių jos narių. Ta 
žmogaus absoliučia autonomi
ja tai tikroji liberalų “liuosy
bė.”

Toji liuosybė, paliuosuoda- 
ina žmogų nuo Dievo duotų jo 
prigimčiai įstatymų, paliuosa- 
vo jį ir nuo įstatymo, kad at
sižvelgtų į teises ir įstatymus, 
kuriuos lygiai taip-pat turi ir 
kiti greta žmonės. Liberaliz
mas, nepripažindamas žmogu
je jokių Dievo duotų įstatymų, 
panaikino žmoguje Dievo į- 
gimtų įstatymų, kadi jis gerb
ti! i? neliestų kitiems įgimtų į- 
statymų. Anot liberalizmo į- 
statymdavystės šaltiniu riėra 
Dievo duoti įstatymai, bet 
vien pačių žmonių papročiai ir 
patyrimai amžių bėgyje lega
lizuojami (už įstatymus pri
imami), arba valia valstybi
nės valdžios, kurioje tūno pa
čių žmonių valia taip, kad pil
nai pagerbiama ir neužgauna
ma teisių kitiems, kuomet iš
pildoma vienus valdžios įstaty
mus. Toji gražioji liuosybė li
beralų išpūsta’ toliaus veda 
prie to, kad panaikina pas 

žmogų priedermę valdyti savo 
užgaidas ir jas karpyti atsi
žvelgiant į bendrų visų gerovę, 
į visuomenės labų. To bendro 
labo liberalizme nėra. Kiek
vienas žmogus yra sau siekis ir 
visokio labo galutinu tikslu, 
nes čia tik išsivysto liberalų 
pilnoji liuosybė. Naudingiau
sia anot ji} priemonė žmonijos 
kultūrų stumti pirmyn, tai 
kiekvieno skyrium žmogaus 
užsidėjimas kuolabiausia pra
lobti. -

Nereikia didelės galvos, kad 
suprasti koks turėjo virsti pa
dėjimas darbininko, kuomet 
darbdaviai pasigavo anų libe
ralų mokslo nustatytą žmo
gaus liuosvbe ir jąja ėmė tvar
kyti gyvenimų ir savo santi- 
kius su darbininkais, kuomet 
nė krašto valdžiai, nė visuome
nei delei “liuosybės” principo 
nevalia buvo kišties į tų santi- 
kių normas.

Toji nieku nevaržoma ir ne
kontroliuojama liuosybė at
nešė darbininkui vergiją ir 
skurdų. Darbininkas gavo pil
nų liuosybę skursti, o darbda- 
vis turėjo pilnų liuosybę dar
bininkų išnaudoti, kaip tinka. 
Pradžioje į liberalų “liuosy
bės” pasekmes nebuvo atkrei
pta reikiamos atidos. Darbi
ninkų skurdų vienur kitur pra
dedantį rodyties viešumon aiš
kinta paprastu darbininko ne
mokėjimu gyventi, jo netaupu- 
mu, jo nesumaningumu. Kuo- 
met-gi skurdas apėmė darbi
ninkų mases, imta tyrinėti 
jo priežastis ir savotiškai tų 
pačių liberalų, aiškinti. Vieni 
sakė, kad tas skurdas tai na- 
turalis neišvengiamas gyveni

me apsireiškimas. Kiti išrodi- 
nėjo, kad skurdas eina iš to, 
jog kapitalizmas nėra dar įsi
galėjęs pilnoje liuosybėje, ki
ti vėl aiškino gadynės kriziini 
ir tt. Paminėtinų patarimų 
darbininkams tuomet yra da
vęs vienas galvočius, kuris, 
kad apsiginti darbininkui nuo 
skurdo, taip patarė: “Dirbki
te ir taupykite! Jūsų pačių 
skurdas tebūnie jums akstinu 
toliau ir daugiau dirbti, gi tur
tuolių gausūs ištekliai tepara
gina jus įtempti savo valių, 
kad padaryti bent žingsnį pir
myn prie nusikratymo visuo
tino skurdo, kad nuveiktu
mėte tų, ką kelios jūsų kartos 
nenuveikė, būtent, kad šį-tų 
imtūmėte taupyti, šiaip taip 
atkišę savo būtinus kasdieni
nius reikalus. Tik tas gali pra
lobti ir kilti turte, kas sugeba 
prie ko nors siekti.”

Kiek tokie ir tiems panašūs 
liberalų padavadijimai apgin
davo darbininkus nuo “liuosy
bės” skurdo ir visokių čia bai
senybių, nereikia daug saky
ti. Ne pro šalį bus pažymėti, 
kad visokie suktus to libera
lizmo šalininkų išvedžiojimai 
šioje linkmėje iki paskutiniųjų 
dieni} gerai patarnaudavo vi
siems priešams socijalių ir po- 
litikinių reformų žmonėms vi
sokiuose kraštuose.

J. D.
(Bus toliaus)

Į darbą broliai darbininkai! 
Parodykime savo pasišventi
mų. Lai mūsų iškeltas obalsis 
5000 naujų skaitytojų išsipil
do.



DARBININKAS B
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Kas girdėti lietuvių kolonijose.
PHILADELPHIA, PA.
Apvaikščiojimas tautinės 

jžventės bus ne kovo 4 d., ale 3 
•dienoj, bfttiytinėj svetainėj, 
nYharton str., kuri apvaikščio- 
jįmui priruošta kopuikiausia. 
Bus kopuikiausias programas. 
Bus vienas garsus kalbėtojas. 
Tai-gi gerb. Pliiladelphiečiai, 
nepamirškite tos progos, atsi
lankykite visi, nes tai čia yra 
daroma dėl visų mūsų lietuvių 
ir koks bus pelnas, visas bus 
gelbėjimui mūsų brolių ip taip
gi dėl gelbėjimo mūsų mylimos 
tėvynės Lietuvos. To puikaus 
vakaro pradžia bus 7:30 vai. 
vak. Ir taip-gi bus surengta 
kovo 17 d. minėtoj salėj pra
moga pagerbimui mūsų gerb. 
kleb. kun. J. J. Kaulakio. Da
lyvaus bažnytinis choras po 
vadovyste varg. p. Hodelio.

Reporteris.

WATERBURY, CONN.
Pirmą sekmadienį gavėnios 

šįmet, teko būti AVaterburyje 
pas pažįstamus. Nuėjome į 
lietuvių šv. Juozapo bažnyčią. 
Pataikėme ant trečių mišių. 
Mat AVaterbury’io lietuvių ba
žnyčioje sekmadieniais būva 
'kėtvei’ios mišios. Ten yra da
bar trys kunigai—kleb. kun. P. 
Saurusaitis, kun. J. Valantie- 
jus ir kun. J.1 Jankauskas. 
Žmonių buvo pilnutėlė bažny
čia; sako mažne per visas ket
verius mišias esti po tiek. 
Bažnyčioje visi labai gražiai 
pasielgia.

Vieną dalyką tai nepaprastą 
teko girdėti; mišios buvo skai
tytos, mat dar ne suma buvo. 
Kunigui išėjus ant mišių, ty
kiai atsiliepė vargonai ir už 
kelių minutų, subaudė mišrus 
Gi oras “Pribūk nekaltas Jėzau 
ant mūsų pagelbos." Nesijau
čiau kur esąs, prisiminė tėvy
nė kentėjimuose, ir jaunystos 
laimės. Mat, vietinis Vyčių 
choras giedojo Kančios Jėzaus 
Kristaus valandas maišytais 4 
balsais; neiškenčiau nepažiū
rėjęs augštyn, pamačiau kad 
choras turi apie 60 asmenų, ar 
daugiau.

Pasidžiaugiau neišpasakytai, 
iš tokio jaunimo. Toliau dasi- 
žinojau, kad tas pats choras 
dar ir per sumą giedos, tai ir 
pasilikau. Gražiai giedojo ir 
per sumą, bet tas tai papras
ta girdėti kiekvienoje bažny
čioje, bet tos “Valandios” lie
tuviškai giedamos darė neišpa
sakytą įspūdį, nes regis Ame
rikoje, tai didė naujanybė, re
tai kur tai sutįksi, o gal ir nie
kur, žinoma, gieda kaikur, .bet 
tai vienas vargonininkas, ar
ba ir su keliais padėjėjai^, bet 
tas nedaro įspūdžio.

Buvo man žingeidu, kada 
tikrą veikimą sužinojau. Mat 
vietinių Vyčių choras, nutarė 
pasišvęsti per gavėnią, kas 
sekmadienį giedoti laike dvie
jų paskutiniųjų mišių. Laike 
trečiųjų lietuviškai,, “Kančios 
J. K. Valandos,” ir per pasku
tines, lotyniškai mišios. Beto, 
dar per gavėnių kas subatos 
vakarą “Graudžius verksmus.’ 
Tai didis choro ir vargoninin
ko pasišventimas. Sužinojęs, 
kad J. V. Kovas vargonininku, 
norėjau ir jį patį prieiti pa
sveikinti, bet pritrūko laiko.

Linkėtina AVaterbury’io Vy
čių chorui, didžiausio pasiseki
mo, nenuilstančiame veikime 
ir jo vadui.

, Tai tikrai darbštume, pavyz- 
dis, visam Amerikos lietuvių 
jaunimui.

Pensylvanijos Vincas K.

CLEVELAND, OHIO.
Smarkiai kįla.

Nuo gegužės 20, 1917 čia gy
vuoja LDS. 51 kuopa. Susitvė
rė iš 18 narių, o dabar jau tu
ri 100 narių. Prisidėjo prie 
jos veiklūs, budrūs darbinin
kai. Visi darbuojasi uoliai ir 
todėl kuopa auga nariais, tur
tu ir darbais. Teatro srityje 
su atsidavimu darbuojasi M. 
Šimonis ir broliai Kanovers- 
kiai. O narių skaičius auga ne 
be pasidarbavimo narių. Ta
me pasidarbavime garbė pri
guli A. S. Kulbiekui, M. Šimo
niui, Dagilai’čiui, J. Šeštokui 
ir kitiems. Smagu veikti to
kioj kuopoj, kur randasi uolių 
veikėjų.

Tik “Darbininkas” 
darbininkiškas.

LDS. kuopos augimas dar ir 
nuo to priguli, kadi lietuvių 
darbininkams parūpo darbi
ninkų klausimas. Ligšiol soci- 
įalistai lunko darbininkams 
raudonus akinius ir liepė ma
tyti pasaulį raudonai. Darbi
ninkai girdėjo nuo soeijalistų, 
kad visų bėdų prašalinimui tė
ra vienintelis vaistas tai soci- 
jalizmas. Bet darbininkai jau 
ant tiek susiprato,, jog išmano, 
kadi tik šundaktaris gali saky
ti turįs vaistą, kurs išgydo vi
sas žmogaus ligas. Todėl dar
bininkai pamatė, jog ne soci
jalistai pagerins darbininkų 
būvį su savo pliovonėmis, be
dievybe, šmeižtais.

Gi LDS. ir “Darbininkas” 
kas kita. Aš ir mano draugai 
atsigerėti negalime ‘ ‘ Darbinin
ke” esamais straipsniais apie 
darbininkų reikalus. Aš pats 
girdėjau, jog ir socijalistai pri
pažįsta ir sako, kad dar to
kių svarbių dalykų ir nurody
mų apie darbininkų reikalus 
nebuvo rašyta nei “Keleivy
je,” nei “Kovoj,” nei “Nau
jienose.” Jie pripažino, , jog 
minėti soeijalistų laikraščiai 
tik pliovoja, o darbininkų 
klausimai jiems nerūpi.

Todėl, broliai darbininkai, 
dar labiau sujuskime, augin
kime savo kuopą, skleiskime 
“Darbininką,” nepaisykime 
kliūčių, nemalonumų, Įrukdė- 
sių, nes jų visur yra, kiekvie
nas jų gyvenime sutinka. Dau
ginkime kuopas visose apielin- 
kėse, budavokime ir stiprinki
me tą mūsų tvirtovę—LDS.

Kupstas.

N0RW00D, MASS.
Sausio 14 d. buvo susirinki

mas parapijos šv. Jurgio ka
reivio. Buvo išduota atskaita 
pereitų metų. Iš atskaitos pa
sirodė, kad pereitą metą tapo 
žymiai sumažinta 1 skolos,—at
mokėta virš $1.000. Atskaitą 
išdavė kun. A. Daugis, visi su
tiko su atskaita klebono. To
liaus buvo daug naujų inešimų 
ir nutarimų kas link labo pa
rapijoj.

Čia vargonininkavo apie 4 
metus p. V. Sereika kurs yra 
jaunas, bet veiklus vyras. Cho
ras buvo mažas, bet buvo pu
sėtinai išlavintas. Taip-pat p. 
V. Š. buvo vienas iš veiklių na
rių katalikiškose dr-jose ir 
kuopose. Visą laiką buvo rim
tas ir su visais sutikime sugy
veno.

Kašėta.

N0RW00D, MASS.
Vas. 17 d. L. Vyčių 27 kuopa 

turėjo susirinkimą ir svarstė 
apie visuotinąjį seimą. Nuta
rė rengti didelį susirinkimą 
vietos lietuvių to reikalo ap
svarstymui. J. Kavaliauskas 
ir V. Sereika tuo dalyku rūpin
sis. Delegato lėšų padengimui 
sumesta $7.00.

Vytis.

HOMESTEĄD, PA.
Vasario 17 d. LDS. 53 kuopa 

turėjo mėnesinį susirinkimą. 
Pirmiausia prie kuopos prisi
rašė 10 naujų narių. Po to bu
vo kalbėta apie seimą, atsibu
siantį 13-14 dd. kovo New 
Yorke. Nors kuopa neturi ka
soje pinigų, vienok išrinko at
stovą į minėtą seimą. Išrinkta 
p. A. Katilius. Jis pasakė: 
“Tada atiduosit, kada turė
sit.” Po tam nutarta po Ve
lykų -rengt pasilinksminimo 
vakarą.

J. J. Grebliunas.

LAWRENCE, MASS.
Mickus, kaipo nezaležninkų 

galva, įsteigė kokią tenai “se
minariją.” Bet “seminarija” 
be kandidatų negali būti, tai ir 
Mickus sau pradėjo- ieškoti 
kandidatų. Nuvažiavo į Brock- 
toną ir tenai atrado keturis 
laisyamanėlius, kurie lankė 
vakarinę pradinę mokyklą ir 
juos parsikvietė į savo “semi
nariją.”
Teko man sueiti su tais “kle- 

rikais.”- Klausiau vieno ko
dėl jis stoja į tą “seminariją,” 
nes jis netiki nei į Dievą nei į 
bažnyčią. Jis man tuojau at
šovė: “Jei paasulėj randasi 
kvailių, tai aš būčiau kvailys, 
jei tuomi nepasinaudočiau.” 
Tai iš to mes matome kokių 
bambizėlių Mickus priperės.

.Jie sutiko stoti į “seminari
ją,” nes jie lufvo pašaukti į 
kariuomenę ir mane, kad tuo
mi galės nu. kariuomenės iš
sisukti, bet vargiai tas pasi
seks. Dėdė Šamas nėra kvai
las.

Nors tie “klerikai” . visai 
bemoksliai ir vos tik ' mėnuo 
kaip pastojo į tą “seminari
ją,” bet jau jiems pirmus taip 
vadinamu s ‘ ‘ pašventinimus ” 
Mickus suteikė.

Jonas Keras.

Gerasis Ganytojas.
A. MATUTIS.

NAGATUKE, CONN.
Vasario 17 d. čia susitvėrė 

LDS. kuopa. Į valdybą išrink
ta pirm. —Br. Jasiūnas, rašt. — 
Pov. Juška, ižd.—Jurgis Gruo- 

' lilis. Sutvėrime prisidėjo dau
giausiai V. Ramažauskas ir S. 

'M. Banaitis iš AVaterbury, Ct. 
Kliedu pasižadėjo ir toliau pri- 
■ gelbėti visokiuose veikimuo
se.

S. M. D.

KINGSTON, PA.
Čia lietuvių yra nemažai, 

bet veikimas nedidelis. Sau
sio 6 d. čia kalbėjo B. Deberis 
iš Hartford, Conn. Jis nurodė, 
kaip galinta papiginti pragy
venimą. Patarė įsteigti koope
raciją. Tas buvo padaryta. 
Kooperacijos pirm, liko J. 
Kupstas, sekr. K. Kučinskas, 
kas. J. Kučinskas, globėjai M. 
Velyvis ir A. Baubonis. Debe
ris pristatinėjo valgomuosius 
daiktus iš vvholesalių. Viskas 
pigiau atseina. Iš raporto pa
sirodė, jog gerai sekasi. Girdė
jau, jog ir Luzerne, Pa. lietu
viai panašiai susiorganizavo.

M. V.

ROCHESTER, N. Y. 
Ką jaunimas veikia.

Lietuvos Vyčių 93 kuopa dar 
nesenai susiorganizavus, bet 
pažiūrėkime kas jos veikiama. 
Turi skyrius:

1) Atletika: Pasimankštini- 
mai būva sykį savaitėj, vadai 
p. J. Neveda ir p. A. Stukas. 
Veda gerai ir gyvai.

2) Lietuviškų šokių mokini
mas, bet gavėnei atėjus tą už
darė; prie šokįių susidarė or
kestrą iš Vyčių, jos vedėjai: p. 
K. Gaubis ir p. J. Telksnis; K. 
G aubi s šauniai skambina ant 
piano, p. J. Telksnis ir p. R. 
Šerelis griežia smuiku, p. J. Bi- 
lekevičius ant kometos ir p. J. 
Janinas ant bubino; pagrajina 
gerai lietuviškus ir angliškus 
muzikos veikalus.

3) Lietuviškų dainų mokinas 
prie šv. Cicilijos choro, mokina 
vargonininkas. •

4) Teatrališkas skyrius; jo 
vedėjai: Pp. M. Senkus ir J. 
Bartmonas. Minėtas skyrius 
rengiasi neužilgo lošti teatrą.

4) Literatūros skyriuj lavi- 
namasi kalbėti, deklemuoti, 
diskusuoti, sakyti monologus 
ir tt., to skyriaus vedėjas p. K. 
Kairis.

5) Skyrius priaugančiųjų 
Vyčių pavesta suorganizuoti 
p-lei Karaliūtei ir p. K. Kai
riui, čia mažieji bus pratinami 
ir mokinami prie organizaty- 
viško veikimos; bus supažindi
nami su Lietuvos Istorija ii’ tt.

L. Vyčių 93 kp. per metinį 
susirinkimą sumetė ‘ ‘ Kalėdi
niu fondan” $38.75. Kun. J. 
Kasakaitis, L. V. 93 kp. dvas. 
vad. labai remia vyčių kuopą, 
ragina jaunimą prigulėti ir 
pasižadėjo padėti suorganizuo
ti priaugančius vyčius. Dar 
buvo teatras šv. Cecilijos cho
ro vasario 4 d., perstatyta vei
kalai “Gudri našlė” ir “Link
simos valandos.”

Korespondentas.

“Aš esmi geras ganytojas ir pažįstu ma
nąsias ir mane mąnosios pažįsta.”

— Š v. Jonas 
Italijoje 1885 m. vasara buvo labai šilta, nepaprasta. 

Žmonės nuo seno nepaminė panašiij karščių. Dienos biU’o taip 
kaitrios, jog kiekvienas stengėsi, kiek galėdamas, aprube- 
žiuoti savo darbą rytmečiais.

Taip-gi ir vyskupo namuose, Mantuy ’e, visi atsikėlė la
bai anksti, nes kuomet katedros laikrodis išmušė penktą Yyto 
valandą, Jo Malonybė vyskupas Sarto inėjo į savo užsiėmimų 
kambarį. Kad' ir buvo ankstyvas laikas, vienok tas bažnyčios 
kunigaikštis buvo jau atlaikęs šv. mišias ir dabar turėjo kele
tą valandų, kad atsiduoti studijai ir užbaigti ra^tą.

Dievotai pažvelgęs į kryžių, kurs kabojo virš jo biuro, vys
kupas atsisėdo į savo kėdę ir netrukus įsigilino į didžias kny
gas, rods, visai užmiršdamas šį pasaulį. Tokiame tylėjime, 
praslinkus kelioms valandoms, durys tyliai prasivėrė ir inėjo 
vyskupo sesuo. Išsirodė, kadi jis visai netėmijo, o gal visai 
jos nematė. Sesuo pirmiausiai pradėjo lyg tvarkyti ką tokio, 
kad atkreipus atydą į jos esimą. Ir kada pamatė, kad tas 
negiliuoja, tuomet ji' pradėjo pamažu tuksėti, ir kuomet tas 
nepagelbėjoi, pagaliaus ji pradėjo kosėti. Tiktai dabar vys
kupas patėmijo jos esimą, supratęs kosėjimo priežastį, ir 
pialonihiiį ją atsikreipė.

— Ką-gi, Rože, turi dėl pasakymo ?—užklausė ramiai.
— Rytoj, Juozeli, sekmadienis, tai-gi, daug žmonių no

rėtų prisiartinti prie šv. sakramentų,—pasigirdo netikėtas at
sakymas.

Nustebęs vyskupas pažvelgė į seserį.
— Ką-gi, Rože, tavo pasakymas reiškia?—užklausė.
— Atėjo koks tai žmogus iš Goito ir nori pasikalbėti,-—at

sako patenkinta, kad atsiekė, ko norėjo.
— Tai paliepkie jam ateiti į vidų, juk-gi žinai, kad aš 

priimu kiekvieną,—tarė vyskupas pasikeldamas.
Rožė atsitolino ir tuč-tuojaus pasirodė koks tai pilietis, 

susiturėjo ties, ditrimis ir raivė rankomis didelį, apskritą skry- 
belį.

— Ko pageidauji, mano prieteliau?—užklausė meiliai vys
kupas.

— Kunigaikšti, vyskupe, mūsų pilyje... blogai yra,— 
pradėjo pertraukiančiai kalbėti pilietis, matyti iš baimės, nes 
visas drebėjo.

— Kas-gi tokio? Meldžiu manim užsitikėti ir atvirai pa
sakyti. Jeigu galėsiu, tai noriai prigelbėsiu.

—: Taip, kunigaikštis vyskupas gali prigelbėti,—kalba pi
lietis pasidrąsinęs.—Tad-gi, meldžiu: mes nuo ilgesnio laiko 
neturime dvasiškos rparajmos. Mūsų klebonas jau senas ir 
serga, kartais atlaikę šv. mišias, o kartais sergantis visai ne
gali. Pamokslo negirdėjome jau nuo kelių mėnesių ir, jeigu 
norime prisiartinti prię šv. sakramentų, tai turime eiti keletą 
įmyliu į kitą parapiją. Dėl to tai visa mūsų parapija kenčia. 
Ar-gi negalima būtų, kad mūsų klebonas gautų į pagelbą ko
kį jauną kunigą?

— Tikrai gausite jauną kunigą, bet tiktai, kuomet iš- 
šventinsiu naujus kunigus, pirm to visai negalima. Bet-gi tuo 
tarpu...—užsimintijęs vyskupas valandėlę žiūrėjo prieš save..* 
—■ tuo kartu ant šio sekmadienio duosiu jums pagelbon vieną 
kunigą. Tas kunigas pribus dar šį vakarą, klausys išpažin
ties, o rytoj pasakys pamokslą. Galite tikrai tikėties.

— Ačiū, širdingiausiai ačiū!—pratarė meldžiantysis. — 
Bus tai didis nudžiugimas, kuomet pranešiu parapijonams.

— Dabar likitės su Dievu,—mano prieteliau!—kalba vy
skupas,-—stengkitės visi į pamaldas ateiti, kad kunigas nerastų 
tuščios bažnyčios.

Širdingiausiai dėkodamas pilietis prasišalino, vyskupas 
gi linksmutis grįžo prie savo knygų.

*
• «

Žaibo greitumu išsiplatino Goito pilyje žinia, kad ku
nigas, vyskupo pažadėtas, jau pribuvo ir klauso išpažinties 
nuodėmklausykloje. Seni ir jauni skubinosi į bažnyčią atlikti 
savo priedermes. Kunigas klausė jų išpažinties iki vėlyvai 
nakčiai, o anksti rytą tas pats kunigas vėl sėdėjo nuodėmklau
sykloje. Įdomu gi buvo, kad niekas nematė to kunigo vei
do ; tiktai tada jis apleido nuodėmklausyklą, kuomet visi žmo
nės išėjo iš bažnyčios, o jeigu koks dar pribuvo, tai kunigas 
jo laukė, kadi išpažintų savo nuodėmes. Kuomet susirinkdavo 
žmonių priimti šv. Komuniją, tai pribūdavo senas, sergantis 
klebonas išdalinti šv. Komuniją tikintiemsiems.

Taip prabėgo pirmutinės rytmečio valandos ir prisiartino 
sumos laikfes. Beveik visa pilis ir iš kitur pribuvusieji die
vobaimingi žmonės susirinko, kad išgirsti pamokslo. Su in- 
tėmpimu visų akys buvo atkreiptos į zakristijos duris, paga
liaus gi atsidarė ir svetimas kunigas, augštas, pražilusiais tru
putį plaukais ir šviesio'mis akimis priešais juos pasirodė. Len
gvu judėsiu jis irilipo sakyklon, reikšmiai peržvelgė visus ir 
pasigirdo išdidus jo balsas, aiškinantis Evangelijos žodžus:

— Aš esmigeras ganytojas!—suskambėjo klausančiųjų au
syse.

Visi atydžiai klausėsi kunigo žodžių, reiškiančių didelę 
lšganytojaus meilę. Kaip gilią reikšmę ir malonų įspūdį su-' 
teikė tie žodžiai žmonėms, tai galima buvo patėmyti iš nepa
prasto jų atydumo, tosios tylos ir dievotumo, kurs žymėjo jų 
veiduose net iki pačiai pamokslo užbaigai.

Po dievmaldystės užbaigai susirinko parinktieji piliečiai, 
vietos viršininkui pirmininkaujant, prieš kleboniją, kad vi
sų piliečių vardan padėkoti svetimąjam kunigui.

Tas pilietis, kurs buvo pas vyskupą Sarto su meldimu, 
kad duotų kunigą, taip-gi buvo jų tarpe; jis visuomet šne
kus, nūn-gi buvo naiviai tylus ir užsidaręs savyje. ,

— Anzelmai, dėl ko pasidarei toks tylus?—užklausė jo 
kaimynas, lengvai suduodamas į petį.

Užklaustasis tiktai nulenkė galvą ir sušnabždėjo:
— Jeigu tai žinočiau; jeigu tai žinočiau.
— Ką tokio nori žinoti?—įsimaišė ir viršininkas į kalbą. 
Anzelmas prilenkė galvą prie klausančiojo ausies ir tylo

mis tarė.
— Norėčiau žinoti, kaip tas svetimas kunigas vadinasi?
— Ir dėl to tai esi toks slaptus?—kalba viršininkas.—Tad 

sveiks, jo paties paklauskie.
— Bet-gi, klausykie, dalykai nėra taip prasti, kaip at

rodo,—tęsė tyliai Anzelmas toliaus.—Tas svetimas kunigas y-

ra labai panašus j J o Malonybę kunigaikštį vyskupą.
— Ar tas tikra tiesa?
— Taip, ištikrųjų.
— Ir tu tai manai?
— Taip, aš tai manau.
— Tai didesnė garbė dėl mūsų. Turime dasižinoti... Ei- 

name-gi,—atsiliepė viršininkas į kitus,—eisime dabar pas tą 
kunigą, kad jam padėkojus.

Klebonijos viduje pasitiko juos senas klebonas, bet sve- ' 
timo kunigo, svečio, nebuvo su juomi.

— Mes norime padėkoti atsilankiusiam kunigui; kur jis 
yra?—užklausė viršininkas, kuomet stojo prieš kleboną.

Senas klebonas nusijuokė.
— Vėlai pribuvote,—kalba jis į juos.—Tas kunigas jau 

išvažiavo.
— Išvažiavo?—pasigirdo nuostabus klausimas.—Ar-gi tai 

galima? Juk mes stovėjome prieš klebonijos duris.
— Tas kunigas tai užmatė ir norėjo prasilenkti su jūsų 

dčkone. Išėjo iš klebonijos šalinėmis durimis... Žiūrėkite ten, 
matote, kaip įsėda į karietą.

Prie tų žodžių klebonas parodė į gatvę, kurioje tūlame ats
tume judėjo karieta ir netrukus pranyko užsisukime.

Nustebęs gi viršininkas atsikreipė į seną kleboną ir mel
dė:

— Bent pasakykie, kaip tas kunigas vadinasi?
— Kunigas Juozas.
— O kaip jo pavardė? «
— Negaliu pasakyti.
— Ar-gi klebonas norėtų prieš mus užslėpti?
— Visai ne!
— Bet-gi, pasakykie, maloniai meldžiame.
— Visai negaliu, mano prieteliai. Geriaus eikite į namus 

ir neklauskite manęs. Ką galėjau, tai pasakiau; jis vadina
si kunigas Juozas.

— Klebone! ?
— Eikite, eikite!—meldė klebonas pradėdamas lyg rūs

tauti ir beveik stūiyė prie durų.—Jūsų meldimui negaliu už
ganą padaryti ir daugiaus nieko negaliu pasakyti.

Neužganėdinti ir murmant jie išėjo. Jie noriai žinoti da
bar norėtų, ar Anzelmas ištikrųjų gerai matė ir manė. Ir su
manė ant rytojaus pasiųsti įgaliotinius į Mantuy, kad persitik
rinti ar ištikrųjų vyskupas Sarto juos aplankė. Vienok, ka
da jie pribuvo į vyskupo gyvenimą, vyskupas taip buvo užim
tas kitais svarbiais reikalais, jog visai neturėjo laiko juos pri
imti ir įgaliotiniai išreiškė padokonę jam vien tiktai per vys
kupo padėjėją. Jie matė vyskupo paveikslą, kybantį ant sie
nos ir tuojaus pažino ir persitikrino, kad tai tikrai vyskupas 
Sarto, o ne kas kitas buvo tuo kunigu, kurs pasakė pamokslą 
ir atlaikė dievmeldystę jų parapijoje. Ir paliko jie jam priža
dą visados likti dėkingais.

Vyskupas Sarto 1894 m. apleido Mąntuy, kad persikėlus 
į Veneciją, kaipo kardinolas patriarka. Jeigu visoje vyskupi
joje jo didžiai gailėtasi, tai Goito pilyje dvigubai atjautė tą 
netekimą.

Aštuoniolika metu prabėgo nuo to laiko, kada vyskupas 
Sarto atlaikė dievmaldystę Goito pilyje, kaipo paprastas .ku
nigas. Daug, kuriems apteikė šv. sakramentus ir, kurie tuo
met klausė jo pamokslo, jau pasimirė, bet gi augančioji kar
ta užlaikė dėl jo tą pačią meilę ir prisirišimą. ■

Rugpjūčio 4 d. 1903 m. pasklydo žinia, kad kardinolas 
Juozas Sarto tapo išrinktas- popiežium. Neišpasakytai didis 
nudžiugimas apėmė visą Goito apylinkę ir jie nusprendė su
teikti dovaną Šventąjam Tėvui, kaipo dėkingumo ženklą. Il
gai tarėsi kokia būtij dovana geriausiai paskirti, pagaliaus 
visi sulygo, nes senas viršininkas, kurs dar viršininkavo, su
manė puikią mintį ir tuč-tuojaus nutarė įvykdinti tą sumany
mą.

Pusmečiui praslinkus susirinko visi Goito pilies gyven
tojai prieš bažnyčią, kur buvo išstatyta dovana dėl popiežiaus 
pirm negu ją pasiuntė į Romą. Buvo tai paminklas, nulietas 
iš sidabro, perstatantis Gerąjį Ganytoją, o paminklo apačioje 
buvo iškalti šie žodžiai:

GERAJAM GANYTOJUI PIJUI DEŠIMTAJAM —
Dėkingi Goito piliečiai.

LAWRENCE, MASS.
Vietinis Tautos Fondo sky

rius sumanė iškilmingai ap
vaikščioti Lietuvos Šventę, Šv. 
Kazimiero Diena, kovo 3 su 
bažnytinėmis ir civilėmis apei
gomis. Buvo ant katalikų vie
šo susirnkimo išrinkta komisi
ja, kuri rūpinosi rengimu to 
ap vaikščiojimo.

Komisija kreipėsi prie kiek
vienos lietuviškos organizaci
jos. Pirmiausiai kreipėsi prie 
Piliečių Kliubo, šv. Laurino 
Dr-jos ir Lietuvos Sūnų dr-jos. 
Minėtos draugijos yra intek- 
mėj laisvamanių ir nezaležnin
kų. Nors buvo tos organizaci
jos gan mandagiai kviestos, 
bet griežtai atsisakė prisidėti. 
Jos tokiu savo pasielgimu sta
čiai parodė, kad joms ne Lie
tuva rūpi ir ne jos ateitis tik 
jiems rūpi savo kailis ir vai
dai. Bedieviai ir Mickus sa
kė, “Nors Lietuva ir lietuviai 
pražūtų, bet kadangi katali
kai užmanė pirmiausiai juos 
šelpti, tai mes ignoruokime 
juos.”

Nepaisant to, kad vyrai pa
klausė demagogų ir apgavikų 
balso, bet moterys parodė kad 
jos yra prakilnesnės ir savęs 
neparsiduoda ypatiškiems vai
dams. Šv. Elzbietos Moterų 
Dr-ja su mielu noru priėmė už- 
kvietimą ir nutarė dalyvauti.

Nuo kitų organizacijų dar 
nėra gauti atsakymai, bet ko
misija tikisi, kad daugiau ne- 
siras tokių organizacijų, ku
rios susideda iš nesusipratusių 
lietuvių. Rengimo komisija

uoliai darbuojasi kad tą ap- 
vaikščiojimą padarius kuopa- 
sekmingiausiu. Kalbėtojas jau 
yra užkviestas. Svetainė civi- 
lėms iškilmėms paaukavo airių 
šv. Marijos parapija.

Bažnytinės iškilmės prasi
dės 2 vai. po pietų kovo 3, šv. 
Pranciškaus bažnyčioje, O civi
linės iškilmės bus St. Mary’s 
Hali tuojaus po bažnytinių iš
kilmių. Vietinis vargoninin
kas, p. A. Grigoraitis f iškil
mėms prižada surengti prakil
nų muzikališką programą su 
pagelba šv. Cicilijos choro. 
Galima tikėtis kad Lowrence’o 
lietuviai pirmą kart dar taip 
iškilmingai apvaikščios savo 
Tautos šventę.

Jonas Keras.

MONTELLO, MASS.
SLRKA. 141 kp. surengė va

karą vasario 12 d. Programą 
išpildė Bostono artistai Vyčių 
17 kuopa. Vaidino du teatru: 
“Ant slenksčio naujo gyveni
mo” ir “Gudrus kvailys.’’ 
VaidintoĮai viis savo užduotis 
atliko tikrai artistiškai.

Pertraukose buvo deklama
cijų. Labai atsižymėjo p-lė O- 
na Ilubošiutė su deklemacija, 
nes publikos buvo įšaukta at
kalte ti. •_

Solo dainavo p-lė M. Raipai
tė, ant pijano akomponiavo 
p-lė Abračinskiutė.

Prakalbą sakė kun. Pr. J. 
J uškaitis.

Narys.



DARBININKAS

Vietines žinios
LDS. CENTRO VALDYBOS 

NARIAMS.
27 d. vasario, seredoje, vaka

re 7 valandą “Darbininko” 
Redakcijos ofise įvyks mėne
sinis LDS. centro valdybos po
sėdis. Malonėkite visi nariai 
atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų.

LDS. Centro raštininkas
F. Virokas.

PRIEŠSEIMINIS SUSI
RINKIMAS.

Kovo-March 3 d. 7:30 vai. 
vakare Bažnytinėje salėje, 5-th 
str., So. Boston Apaštalystės 
Dr-jos bus nepaprastai svarbus 
susirinkimas. Bus rinkimas 
delegatų į A. L. visuotiną sei
mą ir kiti svarbūs reikalai 
Prašome visus narius ateiti į; 
šį taip svarbų susirinkimą.

Valdyba.

STREIKO NEBUS.
Bostone buvo beketiną, su

streikuoti Elevated geležinke
lių darbininkai. Bet streiko 

. nebūsią, nes ginčai bus išriš
ti arbitracijos keliu.

LDS. 1-ma kuopa laikė mė
nesinį susirinkimą vasario 24 
dieną, šv. Petro parapijos sve
tainėje. Išrinkta delegatais į, 
lietuvių seimą New-Yorkan p- 
ni O. Jankauskienė, p. J. Gli- 
neckis ir p. F. Virak’s. Narių 
kuopoje yra suvirs 150. Pasta
ruoju laiku kuopa pradėjo gy
vai judėti. Rengia paskaitas, 
diskusijas ir kituose mūsų tau
tos svarbiuose dalykuose ne
atsilieka nuo kitų.

Buvo į šį susirinkimą atsi
lankę nuo kokios ten naujai 
besitveriančios Bostone karei
vių globojimo draugijos atsto
vai ir prašė prie tos draugijos 
prisidėti. Kadangi pakvietimo 
laiškai nebuvo legališki, kuo
pa to reikalo visai nesvarstė.

Narys./

/
Diskusijos. Vasario 24 die

ną, vakare, šv. Petro parapi
jos svetainėje buvo LDS. 1-mos 
kuopos diskusijos. Tema dis
kusijoms buvo parinkta: Ko
kia valdžia neprigulmingai 
Lietuvai bus naudingesnė, ar 
monarchija ar respublika. Dis- 
kusantai savo pusę tvirtai lai
kė, visgi klausytojai prie res
publikos palinko. Žinoma, tos 
diskusijos rengiama tik prasi- 
lavinimui vesti debatus, bet 
jos yra visais žvilgsniais nau
dingos. Patartina tokių dis
kusijų daugiau parengti.

Klausytojas.

SVARBUS PRIEŠSEIMINIS 
SUSIRINKIMAS.

Lietuvos Dukterų Dr-jos se- 
redoje vasario-Feb. 27 d., 7:30 
vai. vakare Bažnytinėje salėje, 
Fifth str., So. Boston įvyks 
nepaprastai svarbus susirinki
mas. Svarbiausias tikslas su
sirinkimo, tai rinkimas dele
gačių į visuotiną A. L. Seimą, 

. kuris bus kovo 13-14 dd. š. m.
New Yorke. «

Kviečiame Visas nares būti
nai ateiti.

Valdyba.
<

Lietuvos Vyčiai į visuotiną 
lietuvių seimą New-Yorkan iš
rinko du delegatu: p. A. Ben- 
doraitį ir p-lę K. Zubavičiutę. 
Be to susirinkime laikytame 
vasario 24 dieną pobažnytinė
je svetainėje buvo apkalbėta 
daug svarbių reikalų paliečian
čių Vyčių organizaciją. Gau
ta net keletas laiškų iš įvairių 
draugijų ir organizacijų. “Tė
vynės Mylėtojų. Draugijos”' 

’ laiškas prisiųstas kuopai p. P.
Norkaus, su prašymu paremti 
T. M. D. leidime p. Šerno raš
tų—atmestas, nes ta draugija 
jau nekartą pasižymėjo nekri- 

♦ kščioniškos dvasios raštų lei
dimu ir Vyčiai negali jos rem
ti. Atmestas ir So. Bostone 
besitveriančios kareivių globo
jimo draugijos laiškas, kvie
čiantis prie tos draugijos prisi
dėti. Vyčiai pažymėjo, kad už
tektinai patarnauja Kareivių 
Globojimo Draugija, esanti 
prie LDS. centro ir nesą reika
lo dėtis prie tokių draugijų, 
kurių veidas ir veikimas neaiš
kus. Sako, tą naują draugiją 
laisvamaniai valdysią.

Dar kalbėta apie vyčių vei
kimo programą. Po Velykų 
bus parengta ištisą eilė vakarų 
ir koncertų. Vyčiai dabar šau
niai veikia.

Tautos Fondo skyriaus extra 
susirinkimas atsibuvo vasario 
14 dieną šv. Petro parapijos 
svetainėje. Buvo svarbių nu
tarimų padaryta. Nutarta ren
gti prakalbas ir ir koncertą. 
Taip-gi pagarsintų tų aukoto
jų vardus, kurie aukojo per 
visus metus. Tas palikta su
tvarkyti sekretoriui.

Prakalbos bus kovo 3 dieną 
2:30 vai. po, pietų Lietuvių 
svetainėje E ir Silver gatvių.

Kviečiama visi atsilankyti 
ant- tų prakalbų. Bus kalba
ma apie Lietuvos laisvę.

Kovo 6 dieną rengiama kon
certas pobažnytinėje svetainė
je 7:30 vai. vakare.

Tautos Fondo 11 skyrius iš
rinko tris delegatus į Ameri
kos lietuvių seimą: pp. S. No
reiką, M. Venį ir A. Murašką. 
Skyrius turi apie 500 narių.

M. Venis.

BRIGHTON, MASS.
Šv. Jurgio dr-jos laikytame 

susirinkime 22 d. vasario Lie
tuvių Kooperacijos name po 
No. 22 Lincoln gatvė vienbal
siai pritarta rengiamam visuo
tinam seimui New Yorke. Iš
rinkta delegatais Baltramiejus 
Ajauskas ir Juozas Malukas. 
Viršmineta dr-ja turi suvirs 
300 narių. Ji yra pirmutinė 
mūsų kolonijoj. Todėl pir
miausiai išrinko delegatus ir 
galima pasakyti gabiausiu^ as
menis išsirinko, 
socijalistų 
seimui. Jie 
negeliuoja.

Veltui mūsų 
darbai pakenkti 
dabar visai nieko

Darbo žmogus.

So. Bostono lietuvių draugi
jos, kurios nesenai per savo 
prakalbas ir susirinkimus 
prieš seimą protestus išnešė, 
dabar į seimą delegatus išrin
ko.

LDS. 22 kp. SVARBUS 
SUSIRINKIMAS.

Knyo-March l d. 7:30 vai. 
vakare Lietuvių salėje Brigh
ton, Mass. įvyks svarbūs susi
rinkimas. Kviečiame visus na
rius būtinai atčiti.

Valdyba.

BROOKLYN, N. Y.
L. Vyčių 41 kuopos.įvyks ne

paprastas susirinkimas ketver
ge, 28 d. vas. 1918 m. Apreiški
mo P. Švč. svetainėje. Gerbia
mi Vyčiai ir Vytės malonėkite 
koskaitlingiausia atsilankyti 
ant šio susirinkimo...........

Rašt. P. Bajorinas.

DYKAI! DYKAI!
Reikalinga vyrų ir 

merginiį mokinties 
BARZDASKUČIO a- 
mato. Mes išmoklnam 
į labai trumpą laiką 

už dyką. ‘ '
GLOBĖ BARBER SCHOOL 

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

' *

DU BOIS, PA.
Vietinė Panelės Švč. Mari

jos Mergaičių Dr-ja surengė 
labai gražų ir pagirtiną vaka
rą 20 d. sausio. DuBoiso lietu
viai, ypatingai mokinos, ilgai 
paminės tą visų širdis džiugi
nantį Vakarą, nes tai buvo vie- 

i įas iš gražiausių. Neturint 
čia savo parapijinės mokyklos, 
kur lietuvių mergaites ir vai
kučiai galėtų išmokti ir skai
tymo ir rašymo savo prigimto
je kalboje, reikėjo tikrai kiek
vienam stebėtis išgirdus tas, 
.iunas mergaites taip gražiai, 
grynai lietuviškai kalbant, dai
nuojant,, deklemuojant ir ma
tant jas taip puikiai žaidžiant 
lietuviškas žaismes ir lošiant 
lietuviškus veikalėlius. Mat, 
čia tokių “stebuklų” dar nie
kad nebuvo nei girdėta nei re- 
gė. Lietuvių svetainė buvo pil
nutėlė. Susirinkusieji matyt' 
buvo visi pilnai patenkinti.

Programas buvo sekantis:

1. Tikslas — paaiškino 'kun. 
M. J. Urbonas.

2. “Tu mano motinėlė” — 
Mergaičių choras.

3. “Aš myliu”—deklemavoz 
O. Šuminskiute.

4. “Laimės aniolas” — lo
šė visa Mergaičių Dr-ja.

5. “Tikėk,” deklemacija — 
A. Pranckevičiutė.

6. “Ląikas,” deklamacija — 
M. Adriulioniutė.

7. “Vėjas,” deklamacija —
O. Valuniutė.

8. “iVeton peštynių padai
nuokime”—sulošė M. Mikelio- 
niutė, M. Navickiutė ir P. 
Nockiuniutė.

9. “Mūsų šalis,”—kalbėjo 
K. Oerniauskiutė.

10. “Atsisveikinimas” — 0/ 
Mikeliohiutė.

11. “Loja šunes,” — mergai
čių choras.

12. “Ūžia giružė” — M. Ješ- 
kauskiutė..

13. “Auclra” — deklemavo 
M. Navickiutė.

14. “Kareivis mirties” —
P. Nockuniutė. ' .

15. “O sviete,” deklemaci
ja—M. Mikelioniutė.

16. “Naudingi patėmijimai,’ 
kalbėjo kun. M. J. Urbonas.

17. “Saulelė nusileido” — . 
mergaičių choras.

Viršminėtoji mergaičių dr-ją 
pasidarbavus mūsų gerb. kle- ; 
bonui, susitvėrė vaasrio 26-tą 
d. 1916 m.

Susispietę į tąją naudingą 
dr-ją mergaitės nuo 1-os ko
munijos iki 16 metų ir gali at
likti tą ko pirmiaus negalėjo. 
Mat vienybėje randasi galybė. 

Maloniai Joms Užjaučiantis.

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.” 

Qž vieną sykį 50c.
f i
9 9

Už 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

du ” 75c.
tris ” $1.00 

paieškojimus pinigus

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

Jieva Rągauskiutė,
33 Harward St., New Britain, Ct.

Paieškau savo sesers ONOS 
ČERNIAUSKIUTĖS gyvenančios 
Amerikoje; Suvalkų gub., Vilka
viškio apskr., Paežerių vai., Sam- 
balių kaimo. Prašau atsilfejJti šiuo 
antrašu: Gorod Šmolensk", Viteb- 
skoe šosse No. 132 Zovod M-va 
“Vilija” Ivanu Gernevskomu.

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. z

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 Shawmut Avė., Leiviston, Me.

------ o------
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 TRUŠKAUSKAITĖ, 
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.

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

' Jurgis Petukauskas,
432 Wells St., Scranton, Pa.

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

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

PAPIRKO sausio 16 d. 3 šeimy
noms namus su krautuve p. S. 
Steponavičius nuo J. Foley ' per 
Lithuanian Ageney. Taip-gi tą 
pačią dieną papirko p. M. Račkau
skas nuo B. Stuper 3 medinius na
mus, 7 šeimynoms ir krautuvę 
prie kampo Fourth- ir D Sts. per 
Lithuanian Ageney, A. Ivaszkevi- 
czių.

Račiūno nauji judomi paveiks
lai iš karės lauko: Vokietijos ir 
Turkijos ir Rusijos frontų. Extra! 
Rusijos Revoląicija. Iliustruotos 
dainos,/bus rodomi:

PĖTNYČIOS vak., kovo 1 d., 
Columbia salėje, St. Clair, Pa.

SUBATOS vak., kovo 2 d., Mai- 
nierių Salėje, Minersville, Pa.

NEDĖLIOS vąk., kovo 3 d., 
Girardvllle Opera House, Gir&d- 
ville, Pa.

UTARNINKO ir SEREDOS va
karais, kovo 5 ir 6 dd., Czaikovs- 
kio salėje, Gilberton, Pa.

Kurie pageidautumėte surengti 
vakarus, kreipkitės į mane antra
šu: 145 So. Meade Str., Wilkąs 
Barre, Pa. A. S. Račiūnas.

L. D. KALENDORIUS 
DYKAI.

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

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

VALDYBOS ADRESAI.
P1KMININKAS — Jonas Adomavičius, 

122 IJovven St., So. Boston. Mass. 
YlCE-I’HtM. — Tranas Tuleikis.

130 Bowen St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. — Juozapas Vinkevicius, 

376 \V. Secoiul St.. S. Boston. Mass. 
FINANSŲ RAŠT. — St. Noreika.

79 W. Secoiul St.. S. Boston. Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,

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

130 Bowen St., So. Boston, Mass.
I). L. K. Keistučio Dr-ja Bos

ton, Mass. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedčldienį 
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 Winfield St., So. Boston, Mass. 

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

PROT. RAŠT. — Marijona Brikaitė,
45 Vale St., So. Beston, Mass. 

FIN. RAŠT. —1 Povilas Petrauskas,
230 Fifth St., So. Boston, Mass. 

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

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

Sekantis susirinkimas bus kovo 
17 d.

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedčldienį kiekvieno mėnesio 
3:30 vai. po pietų Bažnytinėje Salėje, 

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

oosmopolItan ;
CARMENT 

CORPORATION.
Didžiausia Lietu
vių Korporaciją 
Brockton, Mass.

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

OOSMOPOLITAN GARMENT 
CORPORATION,

95 Spark St., Brockton, Mass.

teisingiausia

| SIMON F. PAUKTIS
j f Attomey-at-law
į ĮLIETU VIS ADVOKATAS 
i!

*

Pabaigęs mokslą Pensilvanijos 
univeriste.te.

Užsiima varymu provų visuose 
teismuose.

922 Land Tltle Bulldlng, 
Broad & Chestnut St. 

bell phone:
Offiso — Spruce 2290. 
Namą — Tloga 4442 J. 

1212 W. ERIE AVĖ. 
PHILADELPHIA, PA.

tv A

Geriausia vieta pirkimui pas 
K. K. ŽEMAITĮ.

Aš užlaikau puikią krautuve auksi
nių ir paauksuotų daiktų, kaip tai: 
laikrodžių, laikrodėlių, žiedų vyriškų 
moteriškų ir šllubinlų. Talp.gt daugy
bę kitų tavorų deimantinių žiedų ir tt. 
Kas pas mane perka, tai VBUomet bū
na pilnai užganėdintas. Savo tavorų 
ir darbą aš visuomet gvarantuoju. 
Taisau laikrodžius, didelius ir mažne 
laikrodėlius ir jewelry.

K. K. ŽEMAITIS,
677 N. Main Str. Montello, Mase.

NUSIPIRK MOSTIES.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 
Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelia 
vakarus, o padarys veidą 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. Bos 36, Holdbrook, Mass.

!  .

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

TEL. BACK BAY 4200

DR.F.MATULAItIS
Ofiso adyno* (Ldo visokias Ilgu
14P.M 7.9P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylston Si.. Boston, Mass.

LIETUVIS FOTOGRAFAS. 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu ne, tai 
ateik ir nusitrauk pusę tuzino 
kablnėt Ir gausi vieną dideli ar
tistiškai padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

J. J. DRIZA,
500 So. 2nd St., Philadelphia, Pa.

Bell r 5one, Dickinson 3996 M. j 

I Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvisgydv* 
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy 
ru, moterių irvaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9-llrttp. 24 po piet. 7-91 
vakaro. Nedeiioms; 9-11 rito 14 popiet. I

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

naujų išra imą.
Visą darbą fcvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadw»y,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER BT

Valandos Nedaliomis
nuo 9 vai. ryt* nuo 10 vai. ryta
Iki 8 vaL vakanu Iki 4 vai. vakara.

I
 Dr. Paul J.

t Jakimavičius) I
Priėmimo vahmdon: I

Nuo2 iki8 popiet. Nuo 7 iki 8 vakare ■ 
1509 BBOADWAY Ccr. G BT. SO. BOSTON,®

Tel 602 S. B, M

WATERBURY, CONN.

“Varpo Draugijai” parsi- 
kvietus p. Vitkauską, sumanė 
ir gavėnioje teatrus rengti. 
Nors /tai nieko nebūtų taip 
pikto, bet vis-gi tokiame bran
giame laike nepridera taip da
ryti. Kad jau bent būtų , nors 
labdarybs tikslui, o dabar sa
vo naudai. Teisybė dr-ja lais
vamaniška, liuosa daryti ką 
nori, bet težino,. jog užsitrau
kia katalikų neprielankumą. 
Tegu neieško “vienybės.”

Lietuviai katalikai, turi at
siminti gavėnios laiką, tegu 
jie patys sau statosi gavėnios 
laiku teatrus, koncertus, šo
kius.

«■

t
Paežerių žąselė.

Dabar laikas pirkti 
Lietuvių Darbininkų Ka

lendorių 1918 m.
KAINA 25 CENTAI.

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

Pirk šiandiena—nesigailėsi. Siųsk 25e. 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.

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 ūpraivle- 
nie 1 Kavkazskoj strielkovpj ar- 
tileričeskoj brigady 126 p. į. kon
tora Petru Ivanoviču Barahovsko- 
mu.

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) i

Viena ypata sudėjo į mano ran
kas labai "svarbius dokumentus, 
kurie paliečia p. Juozą Kurapką 
iš Suvalkų gub., Kalvarijos aps
kričio, Krokelaukio valsčiaus ir 
miestelio. Pirm 18-os metų p. J. 
Kurapka gyveno mieste Dubois, 
111. Jis pats, ar kas kitas malonės 
kuo greičiausia pranešti. Už pra
nešimą paskirta $10.00 dovanų.

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

(362)

KAZ. VALAVIČIUS, belaisvis 
Vokėje, liog. Frankfurtas ant 
Maino, ieško Juozo Valaičio, jo 
antrašas buvo: Morgan, Pa. Ali. 
Ca. Box 552.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M.D.|
Galima susiialteli ir Unavisihai. | 

Ofiso valandos:,
Ryt tis iki 9 vai. , 

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

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 ręguleriai praneškite 
man savo adresą ir aš pasirūpin
siu pataisyti.

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

Pirm. — Jonas P. Andriliunas, 
20 Pine St., Athol, Mass.
Draugystės Box 191.

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

Prot. rašt. — Juozas Aidikonis, 
20 Pine Štr., Athol, Mass.

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

Trečias Rašt. — St. Vidugiris, 
20 Pine St., Athol, Mass.

Kasierius — Petras Puščiu^,
34 Pine St., Athol, Mass.

Kasos globėjai:—
Antanas Andriliunas,

92 Tern St., Athol, Mass. 
Jonas Stanis,

Cliarles PI., Atrol, Mass.
Stanislovas Vidugiris,

20 Pine Str., Athol, Mass.

TY
Y❖

t X
Su bent kokia chroniška, nervų arba Šiaip kokia liga,

Y lauja specialisto patarnavimo.
♦IŠIEŠKOKITE PAGELIOS TEN,. KUR GALĖSITE JA

T
Y
Y
Y t
Y t
Y
Y 
T❖ t
Y

sttės. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą
Y fizišką stovi Ir padSs Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas lžgel- 
<į»bės Jus nuo kančių ir kitur „negero gydymo.
A Daug metų praktikavęs. Paskiausieji Ir geriausieji gydymai— 
^medlkaliSki Ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 
JLkas geriausia sergantiems
t AR JUS KENČIATE.
f Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, užmlržlmo, nenor- 

♦♦♦mallo Širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jautl- 
mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 

A sąnarių, ulcerlo, žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaus- 
viduriuose arba nugaroj, gerulės skaudėjimo, apvilktą lietuvi, 

konstlpaclja, reumatizmo skausmą arba spaugų? Slų Ir daug kitų 
t ligų, nuo kurių matosi pirmas pasergėjimas, nustoti sveikatą ir 
£ tvirtumą ant visados. .

♦<♦ Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug kietų. Vienas atsllanky- 
♦I*mas pas mane užganėdins Jus Ir apie mano gabumus persitikrinsite, 
&kad aš pasiekiu tiek gerų pasekmių i trumpą laiką <yCy- 

AS gydau tik tikrą priežastį ilgos ir silpnumai pranyks. Atsl- 
minkite, kad pasitarimas yra absollutlžkaf veltui.

| Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. Utvil- 
*|*klmas ilgos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgai be veikimo.

Dr J. H. KENEALYX 873 WASHINGTON ST.
»♦♦ Antros durys nuo Gayety Theatre, Boston, Mass.

SERGANTI
I VYRAI IR MOTERIS

EIKITE PAS MANE!
r
kuri relka-

Pradėsite tiesiai eiti Sveikatos keliu.

hington 8t. 

arti Boyls 

ton st. am 

antrų 

bųo
r

673 Was

Jums lSegzaminavlmaa nieko

SURASTI.

valan-Ofiso 
dos:

9 vaL ryte iki
4 vai. po pie

tą. 
Vakarais.

nuo 6 vai. iki
8 vai.

Nedaliomis
10 vai. ryte 

iki 2 po pietą, 
nekaltuos, jeigu Jus 61a gydy-
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