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True trnnslatlon filed \vith the p<>sr- 
mastei' at Bosron, Mas*. <>n .M t -h 
1918, ns reųuired by the net <>f <>. i ’ 
Gį 1917.

FINŲ-VOKIEČIŲ 
SUTARTIS.

' Tel So. Boston 620
* r. t ', ,

^protas,tai>^^ 
mMiMteidito mums tį 
kadtautaidon bujota 
knir tžkybliiiaipriiicipai iuba

“DARBININKO” KAINĄ: 

tria kartu* 8av*ittjer..$3.00 
vieną aykį .saaviteje. . .UJO 
Boetono apielinkėje’. .‘.$4.00 
Ųžrubeiyje metams... .$4.25 
Vienas numeris........ Se.
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Vokiečiai €8 mylias nuo Petrogrado.
» , ♦ ‘

4 "t
/ True trauslation filed wlth the post- 

/ master at Boston, Mass. on Mareli 8, 
J d018, as reųitlred by the act of October 

6, U1917.
„ BOLŠEVIKAI APLEIDŽIA 

' PETROGRADĄ.
t ' 1

Naujesnėsės žinios iš Petro
grado, nurodo, jog bolševikų 

Y valdžia turbūt nesilaikys suta- 
rinip su vokiečiais ir išrodo, 
jog (sovietų kongresas,’šaukia
masis kovo 12 d., t. y..ateinan
tį utąrninką, turbūt nėpatvir- 
tys taikos sutarties padarytos 
Lietuviškoj* Blusoj.

Kraustymosi iš Petrogrado 
, jau- prasidėjo. Apleidinėja jį 

bolševikų valdžia ir gyvento
jai. Trocki, užsienio reikalų 

■•ministeris apreiškė, jog revo
liucijos vadai pagatavi trauk
tis net iki Uralu kalnų, atida
linančių Didžiąją Rusiją nuo 
Siberijos. Tuomet paskelbsią 
šventą karę, idant sugriauti 
vokiečių plėnus sunaikinti re
voliuciją.

nuiMter ut Boston. Mass. on Mnrch 8, 
1918, jis reąulred by the act o L------------
G, 1917.

PATARIA PATVIRTINTI.
Petrograd. —• Cqntralis Pil

domasis Komitetas ’ Darbinin
kų it Kareivių Tarybos, pri
pažino, jog vokiečių taikos iš
lygos yra tokios kaip politiškų 

i banditų, vienok, atsišaukė i; 
būsiančio Maskvoj? kongn so 
delegatus, kad balsuotų už V 
patvirtinimą.,- Taip skelbia 
bolševikų organas Izvestija.

VOKIEČIAI VIS KARIAUJA
Paaiškėja,— jog vokiečiai? he- 

siliovė kariavę prieš Rusiją. 
Krylenko, bolševikų vadas, 
išleido protestą vokiečių va
dams, teiraudamasi ar jau jie 
prisirengė liautis kariavę. To
ki s pat paklausimas pasiųstas 
ir Austro-Vokiečių vadams.

Nesuprantama, vienok, kam 
jie teiraujasi austro-vokiečių, 
nes šie rūpinasi tik apvalymu 
Ukrainos nuo bolševikų, idant 
prigelbėti ukrainiečiams įsis
teigti savo valdžią.

Telegrama iš Petrogrado į 
Londoną skelbia:

“Maskva bus nauja Rusijos 
sostinė ir valdžia išleis tame 
reikalo tam tikra dokumentą.

V b

Petrogradas bus paskelbtas 
liuo.su uostu.

Nežiūrint į pasirašymą po 
taika valdžia yra nutarus per
kelti savo įstaigas į Maskvą, 
Nižni-Novgorod ir Kazanių. 
Šiandie prasidėjo kraustymasi 
ministerijų, užsienio reikalų, 
komunikacijos ir finansų.

Petrogrado gyventojai sku
biai apleidinvėja miestą. Bet 

- transportaeija surišta su daug 
sunkenybių ir visi keliai, ve
dantieji iš Petrogrado pilni vi
sokių vežimų.”

------ o——

NAUJOS PARTIJOS 
PLATFORMA.

Naujoj Amerikos politiškoji 
partija pasivadino 'National- 
Party savo suvažiavime Cliica- 

‘ goj priėmė platformą. Dele
gatu buvo 200, iš jų-100 buvo 
atskilę nuo prohibicijonistų. 
Naujoįi partija stovi už teisių 
sulyginimąVnoterų. ir vyrų, už 
prohibiciją, už perleidimą į- 
statymų, paremiančių f'arme- 
rins ir pramonės darbininkus. 
Partija pripažino, kad:

“Darbininkai laimės karę ir 
kad organizavimas darbinin
kiški] jėgų yra pirmutinės 
svarbos-karės 1 aiiųėjiniui. Dar
bininkai ingijn valddnčią po
ziciją visose draugijos 
ir ta p >ziriją reikia 
iki darbininkai pilnai 
draugiją,
per linijas ir 
žarijas.”
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Lietuvos so džiaus žiema.

True tranuhition filed wlth thė post- į • _ ,
asrei- nt Boston. Mass. on Mareli 8, Trne translation filed wlth the pošt- 

October I ,T,!lsfer at Boston, Mass. on Mareh 8,. 
j 1918. a.s requfrMl by the act of October 

G, 1917.

ŽYGIUOJA PETROGRADO
link:

k
London, kovo 7. — Vokie

čiai papine Jamburg, į rytus1’ 
nuo Narvos. O tuo tarpu tūr- 
kų-vokiečių kariuomenė tęsia1I • l *■ c

o f en šyvą už Trebi zondo, taip 
skelbia Rusijos ofiėialė agen-‘ 
■tūra.

Amsterdam, kovo 7. — Ber- ■ • 
line oficialiai paskelbta. to>-1; 
padaryta taikos sutartis tarpi- 
Vokietijos ir Finlandijos ir jog 
po sutartim pasirašyta. Taip
gi padarytos sutartys apie pir- 
kliavimą ir garlaivių plauki- 
nėjimą. Po sutartimis pasi
rašyta šiandie vidurdienyje.

True translation filed with the post- 
master at Boston. Mass. on Mareli 8, 
1918, as reųuired by the act of October 
G, 1917.

APIE JAPONIJOS 
ĮSIKIŠIMĄ.

Washmgton, D. C. — Japo
nijos valdžia dar nepaskelbė 
ką ji nutarė kaslink siuntimo 
savo armijos j Siberiją. Ma
tyt-, kad kuomet Suv. Valsti- 
jos išsireiškė prieš Japonijos 
įsikišimą, tai Tokios valdžia 
rinitai svarsto tą klausimą.

True translation filed with the post- 
master at Boston. Mass. on Mareli 8. 
ĮSUS, as reųuiml by the act of October 
G. 1917.
FLIRTUOA SU JAPONIJA.

Amsterdam, koyo 7. — Vo
kiečių diplomatija iš visų pajė
gų darbuojasi kad sudarius 
naujus santikiųs artimuose ir 
tolimuose lytuose ant Rusijos 
griuvėsių.

Šisai faktas nuo senai buvo 
patėmytas tų, kurie sekė kai
zerio flirtavimą su Mikado. 
Dabar tas netiesioginiu būdu 
patvirtinama laikraštyje Koel- 
ni sche Zeitung, kurs dažnai 
gauna įkvėpimo iš Berlino už
sienio reikalų ofiso.

. Tasai laikraštis, dabar tie
siog apreiškia, jog dabar ei
nasi apie rusų-vokiečių sutari
mą prieš Japoniją, o jei ne tai 
sutarimas tarp Japonijos ir 
Vokietjios. Teisybė, tas laik
raštis Tiildo savo spėjimą ant 
to, kai Japonija įsivels į Si
beriją.

♦

Tie veikimai varomi, nežiū- 
Į.tai, .k:nl vokiečių.karve- 

mi ofiria!j\T4a-Jhč. kad
,4..: :i;-,nnj prie$ Rusija "

- (k-to
.I mi-m---? vra aid ueiežinke-
> tori) I' v. lio ir Petrogrado 
stovi už 68‘mylių nuo Rnsi-

> sostinės.

SMULKMENOS..
Londone labai pritrūko niū

ros ir tas reikalas vargu page
rės be pavasario. • •

Dėl blogų orų žymių karinių 
veikimų vakariniame fronte 
nėra.

*

Ketverge mirė airių naci,jo
nai istų vadas Jobu Redmond. 
Turėjo širdies ligą.

----- o------
Londone eina gandai, jog 

apie Velykas ištiks krizis ai
rių klausimo.

St. Lonis, Mo. <— Wagner 
Electric kompanijos sustreika
vo 1.000.mechanikų, užsistočiau 
mi už pavarytus iš darbo drau
gus.

4

Dobrudžoj, kurios Bulgari
ja pareikalavo sau iš Rumuni
jos, 
niu c

ra.
ja.

apgyventa maišyti! žmo- 
ir rumunų ten nedaug tė- 
Yra- tai pelkėta provinci-

Utarninke vakariniame fron
te į Reimso miestą vokiečiai 
numetė 5.000 bombų.

b

Italijos fronte dėl oro blogu
mo nėra karinių veikimų.

Rumunija susitaikė.
• •
- s- »r

True translation filed with the post- 
master at B<»ston, Mass. on Maręh 8, 
1918, as required by the act of October 
0. 1917.
PASIDAVĖ teutonams.

« 0

Sulyg žinių, ateinančių iš 
vokiškų šaltinių, Rumunija su
tiko pasirašyti po preliminare 
taikos sutartim. Tuomi ji tar
pe kitų dalykų atsižada Do- 
brudžos iki Dunojaus ir užlei
džia Bulgarijai.

Popieros organizuoti darbi
ninkai ketina pareikalauti al
gų pakėlimo ant 45 nuoš. ir į- 
vedimo 8 vai. darbo dienos. 
Kontraktas pasibaigia gegužio 
1 d.

New Yorke ant Kilis Island 
bus ligoninė Amerikos, sužei
stiems kareiviams.

VARYSIS Į ODESĄ.
Amsterdam, koo’v 7. — Kad 

vokiečiai nori užimti Odessą, 
'svambiausią Ukrainos uostą 
prie Juodųjų jūrių paaiški iš 
taikos sutarties tarp Centralių 
Valstybių ir Rumunijos.

Tarpe kitų dalykų Rumuni
ja pasižada‘pateikti Centra- 
lėms valstybėms transportuoti 
kariuomenę per Moldaviją ir 
BessaraBiją į Odessą.

! tenkinimu,

Suv. Valstijų Raudonamjam 
Kryžiui reikia sumobilizuoti' 
iki birželio 1 d. 5.000 ligonių 
slaugotojų.

kAIP RINKOSI STEIGIA-
f •

MAŠIS ŠEIMAS.

Paryžiaus laikraštis Le Jour- 
nal skelbia savo koresponden
to P.-Erio pranešimą iš Petro
grado apie tai, kaip Rusijos 
Steigiamasis' Seimas rinkosi. 
JLai viską matė savo akimis, 
[klišo šitaip:

Steigiamasis Seimas, kutin 
visą viltį buvo padėję visi tie, 
kurie nepasidavė intekmei de
magogu Smolno Instituto (bol
ševikų) ir kuriam milijonai 
žmonių, tikėjo, kadi išvaduos 
jų šalį nuo griuvimo iT nami
nės karės, negalėjo būti nieku 
kitu kaip tik parlamento šešė
liu prie Lenino diktatotystės. 
Ta diena sausio 5, 18, kuri tu
rėjo .būti Rusijai ■ aušra senai 
laukiamos naujos gadynės, 
bolševikų buvo paversta į die
ną tokio žiaurumo, kuri pri
minė baisiausias ir tragiškiau
sias carizmo laikų valandas. 
Kai aš atvykau prie TauruIi- 
nio palociaus, truputį prieš 
pusiaudienį, tai revoliucijo- 
nierių socijalistų deputatai su 
Cernovu priešakyje, kalbėjo
si prie vartų su jurininkais, 
kurie pasiteiravę pas savo vir
šininką, įleido juos vidun, nes 
taip buvo vakarykščiai nutar
ta Smolno Institute. Bet prie 
sesijų salės jurininkai jų nelei
do vidun. Spėdami, kad Le
nin jatmamė savo nutarimą, re- 
voliucijonieriai' soeijalistai ė- 
mė karštai ginčytis su.jurinin
kais ir būndė įsiveržti vidun 
per atstatytus durtuvus. Tuo 
tarpu įsimaišė Čemov.

“Tovariščrai,” sakė 
“mes esame nutarę vengti 
sikirtimų su kareiviais. ’T

Amerikone MeCann sugrįžu
sį dabar iš Vokietijos sako, jog 
šia žiema vokiečiai maitinosi 
geriau, negu pereitą. Ji sa
ko, jog revoliucijos Vokietijoj 
nereikia tikėtis iki karė tęsis, j

Bolševikai, nors 
žumoje, bet užgrobę tribūnu 1 
ir vienas jų perskaitė deklerfi- ri 
riją, reikalaujančią užgyrimo 
visų dekretų, kuriuos ilcišiol 
Lenin yra išleidęs. Tik bolše- į 
vikai plojo, bet socjjal-revo- 
liucijonieriai, atėjus pirmse* j 
džio rinkimui ir savo kandida-' 
tui Černovui gavo 254, o bol- 
ševikų kandidatė Spi-ridovu 
gavo tik 153 balsus. Lentoj 
kaipo kabalos, vadas, nešilto) 
ve drąsinęs savųjų, kurie bę: : 
paliovos kriokė, kad nustelbti. ' j 
socijal-revoliūcijonierius. -

Kuomet pastarieji atsįsakS ■ 
užtvirtinti dekretus Lenino iš- ■. 
leistus, tarpe’ tų pavesti visą’ 
valdžią sovietams, ■ pasiūlė 
svarstyti taikos, žemės ir dar- : 
bininkų kontrolės klausimą,. ? 
tai rėksniai pakėlė tokį alasą,-, 
kurio negalima aprašyti. Tą- 1 •
Irių scenų nebuvo jokiame par
lamente. ’ Tąsynės tęsėsi visą , 
naktį. Kaip tos sesijos turėjo 
baigtis? Galima buvo tikėtis, 'i 
kad ineis kareiviai ir išvaikys ą 
atstovus.. .

Koridoriuose sujudimas bu- . 
vo toks pat, kaip sesijų kam--. ’ 
baryje. Tuoj paaiškėjo, kad, '* 
Lenin patarė saviškiams skir
stytis. Ir štai kas atsitiko: 
Kaip tik pertrauka pasibai

gė, tai nežinomas tovariščius i.;, 
paskelbė, kad kadangi SeL r 
mas susideda iš didžiumos so^ 
eijal-revoliucijonierių, tai’Jtol- 
ševikai atsisako būti dalinin
kais žmonių išdavystės, kuri 
buvus rengiama ir kad jie ap
leidžiu salę. Suūžė bolševikai, 
užtraukė marseljetę ir apleido, 
savo vietas.

Likusius socijal-revoliucijfi'- ; 
nierius Raudonoji Gvardija iš
vaikė. Tai buvo 5 vai. ryta 
Sesija tęsėsi 13 valandų.

Ant rytojaus Lenino buvo į- •; 
sakyta neleisti rinktis atsto
vams. t

H
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JIS, 
i su-

Todel 
aš patariu pasitraukti ir Susi
rinkti į salę, prigulinčią mūsų 
partijai ir ten‘ aptarsimi', kas 
d&ryti.’’ Tūomot koridoriai 
ištuštėjo ir iki 4 vai. visokiau
si gandai sklido. Galop 8:30 
vai. vak. Į Tauridos rūmus at
kako Lenin, savo šaikos ap
alptas. Visi bolševikai jį svei
kino. Jisai šypsojosi su pasi- 

_ , bet buvo nuleidęs
t akis ant raudono divono, lcu- 
t riuo sesiįu kambaris išklotas,'♦♦♦ 
❖
’l’ kreipias.

i

ALBANY, N. Y.
Didžiausios Prakalbos

—ir—
Teatras!

Rengia
SLRKA. ir LDS. kuopos 

Subatoje, 9 d. kovo 1918, 
ŠV. JONO SALĖJE, 

410 Shariden Avenue.
Pradžia 7 vai. vakare.

Bus sulošta 3-iu veiksmu vai
zdelis “KARĖS METU.” Po 
perstatymui bus kalba atvyku
sių iš Clrtehgos jauno, gabaus 
kalbėtojo p. L. Šimučio.

Rengėjai.
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BOSTONO IR APIELINKIŲ KATALIKIŠKŲ 
DR-JŲ DELEGATAIS IR VEIKĖJAMS.

So. Bostono A. L. R. K. Federacijos Komiteto 
laikytame susirinkime vasario 26 d nutarta vienbal- 

. šiai šaukti susivažiavimas ant kovo 10 d. š. m. Su
sivažiavimo tikslas: bus apkalbėta koplačiausia apie . 
Lietuvių Visuotiną Seimą ir abelni mūsų Tautos rei
kalai. ‘ .

Į susivažiavimą kviečiami visi išrinkti delega
tai nuo katalikškų dr-jų į Lietuvių Visuotiną Sei
mą Nev.-Yorkan i.r visi mūsų veikėjai. •

Į susivažiavimą bus priimami tik katalikiškų 
, draugijų bei kuopų atstovai.

Susivažiavimas įvyks So. Bostone, šv. Petro 
Lietuvto BPiiiviineje Salėje ant Penktos gat., lygiai 
2 vai. po p.etų. .

Prašome nesi vėlinti, nes pradėsime ant paskir
to laiko.

A. L; R. K. Federacijbs K-to VALDYBA

nes Lenin yra įpratęs nežiūrė
ti tiesiai į akis tam, kas į jį 

Kai 4 vai. atsidarė 
sesija, tai Lenin sėdėjo val- 
diškoj sėdynėj, kairiojoj tribu- 
nos pusėj, tai yra arti savo 
draugų, kuriems jis davinėjo 

Kai

f¥

T
♦>
t
<♦ !
Į i ei m buvo audringa.♦ ♦t Į'kai’ staugė, klykė,

I v •
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LEWIST0N, ME.

Vasario 17 d. T. Fondo 99 
skyrius laikė susirinkimą. Nu- t 
tarta rengti programą kovo 10 
d. su perstatymu tragedijos 
‘Už tėvynę” ir dljalogo “-Į ka
ružę jojant” ir “Kaip tapo iš
rastas telegramas.” Dainuos 
L. Vyčių 2-ros kuopos cįioras 
fr bus sakomos eilės. Po to ta \ 
po išrinkti kolektoriai, kurie 
vaikštinės po stubas rinkdami 
aukas., Viršminėtas skyrius 
šiuoin tarpu turi 47 narius ir 
26 mėnesinių duoklių mokėto
jus. Būtų geistina, kad kiek
vienas lietuvis mokėtų mėnesi
nes duokles i T. Fondą, nes tai 
yra šventa priedermė kiekvie
no lietuvio. Skyrius per pas
taruosius du mėnesiu surinko 
mėnesinių duoklių ir anku $19, ; 
kurie , tapo pasiųsti į centrą. 1 
Po 1 dol. aukavo: A. Aleksan- J 
drayičienė, R. Šabonaitė, C. j 
Gaurongkaitė ir A. Gobvs. J 

Vienas iš narių. 1

’ j

4 
s

■ ‘i

i garsiu balsu įsakymus.1‘Al^uvo galima tikutis jnaujrura- 
Bolševi- 
grumojo

Į 8avo priešininkams. Sesija nu
sitęsė nei penkių minutų, o jau 
išrodė, kad atstovai ims kum- 
ščiuotis. Audra kilo, kai so- 
eijal-revoliiicijonieriai pasiūlė 
kad Seimą atidarytų vienas 
jų narių. Kuomet bolševikai 
išgirdė Černovą sakant: “Aš 
inešu, kad mūsų pirmą susi
rinkimą vestų Seimo tėvas 

ji- Chevtzov, tai bolševikai snki- 
B ’lo visi, kaip vienas; Chevtzov 
ji bandė kalbėti, bet jo balsas 

bolševikų klyksme.

staugė bolševikai'.

intar-

f

t
*

v uz- 
pa-

tilpo
I

t
i

V

sritvse 
stiprinti 

valdys 
Tas turi būt atlikta

fa nuoriu

t

lenkų ir latvių.
. provų, hd paveskite man.

350 BROADIVAY,

JAMES M, KEYS,
Tel. So. Boston 212 or So. Boston 000. 

Jeigu vienas užimtas Sauk kitų.

RADO GINKLŲ PAS 
VOKIETĮ.

Neiv Yorkc pas Vokietį
1!
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STREIKAS NEĮVYKO.
PėtnyČiųj rengėsi sustrei

kuoti Naujosios Anglijos tele- 
fonystės. Nesutikimai geruoju 
išrišti ir telefonystės tapo 
ganėdintos. Algos tapo 
keltos. .

• J1

Soli ube rt policija už’tiko 105 
šautuvų, 20 revolverių ir 10.-
OOO kulkų. .Tis tapo im'areštuo- 

organi-ltas. Dar kiti trys
ti ir suarešuoti.

JAMES M. KEYS
350 B/?O4Dlr.4T, SOUTH BOSTON, AlASS..

Atsišaukite prie manės su visokiais teismiškais reikalais. Duo
du pilnas informacijas kaulink Suvienytų Valstijų Įstatymų.

Per keliolika metų esu prityręs ir turėjęs visokių reikalų su 
LIETUVIAIS. RUSAIS ir “LENKAIS teismuose Mnssach'usetts val- 
stijojo. Aš eMf tokiame stovyje, kild galite manimi pilnai užsiti- 
kčti. Visokius tnlsmfškuR reikalus* atlieku šioje valstijoje.

Turiu-gerų prityrusių vertėjų arba perkalbėtojų- lietuvių, rasų. 
.Teigu Jus norite- turėti geras pasekmes Ir tšlalmėtl 

Telefonuoklte. parašykite arba pašaukite.
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SOUTH BOSTON, MASS. *1 
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‘ ‘ Šalyn! šalvn! Mes tavęs ne
norime,”
Chevtzov labai drąsiai stojo 
prieš begėdiškus bolševikų 
grūmojimus, bet aš esu tikras, 
kad jei jis pats nuo tribūnos 
nebūtų prasišalinęs, tai kas 
nors iš tų fanatikų, kurie jam 

būtų nustūmęs jį.

Dabar yra
NAMU. *PIGIŲ farmų,

Daugelis savininkų kares lai* ' 
ku priversinai parduoda visai 
pigiai ir mes patys nuo savęe 
patariam persitikrinti pas: .

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevicz

315 BR0ADWAY, ; 
ir jis tamstoms aprodys pigių 
farmų, visokių biznių dykai* 
Naudokitės gera proga, nes po 
kares bus du-syk brangiau, 
negu dabar r jeigu patiks W 
mas arba farma pirkti tat A.

SO. BOSTON, MASS.. 
Ivasskevicz padarys visos taB* 
tus teisingai ir atsakančiai
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NAUJI SOCIJALISTŲ 
SANTIKIAVIMAI.

Mėnraštyje “Harper” kovo 
menesio Nor randame indomų 
Straipsnį The New Socialist 

; Alignment. Straipsnis yra iš 
- po plunksnos Charles Edward 

Russell’io, vieno tų Amerikos 
'Socijalistų, kuriam Amerikos 

f socijalistų Partijoj buvo per- 
ankšta, kuomet Amerika sto
jo karėn prieš Vokietijų. Au
torius išrodineja, jog buvu
sieji įvairių šalių socijalistų 

B sentikiai griuvo ant visados ir 
turės įvykti nauji. Tūlas vie
tas to straipsnio verta išciuto- 
ti, o kitas atpasakoti.

4 4 Karė buvo svietui eilė apsi
vylimų, bet nei vienas nebu
vo" aštresnis ir skaudesnis, 
kaip tas, kad vokiečių socija
listų puikūs išpažinimai apie 
taikų ir visuotinų brolybę taip 
greitai sutirpo pamojus kaize
riui savo sceptrų į karę,” sa
ko Russell. Girdi ši karė pra
sidėjo ne rugpjūtyje, 1914, bet 

; balandyj 1913, kuomet Vokie
tijos Reichstagas nustebino 
pasaulį, perleizdamas karinį 
kreditų $250.000.000. Socija
listų atstovai balsavo už kre
ditų. Viso pasaulio žmonės, 
sugebantieji suprasti tolimes
nes pasekmes tokių veikimų, 
krūptelėjo. Jei Vokietija ne
ketino pasaulinį pogromų, tai 
jai nereikėjo tuomet ginklų 
žvanginti. O vis-gi socijalistai 
ėjo su valdžia. ‘ Tai buvo nesu
prantamas daiktas, nes pasau
lis buvo įsitikinęs, jog socija
listai, kaip siena stos prieš ka
rę. Buvo net paveikslai pie-

X-’
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f 
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šiami, atvaizdinant vokiečių 
socijalistų metantį ginklų ir 
apreiškiantį, jog bevelija būti 
sušaudytu, negu klausyti kai
zerio paliepimo eiti karėn. 
Vokietijoj socijalistų buvo 4.- 
000.000, visi priešingi karei.

Po teisybei, tai kaip tik ba- 
rabanai užgaudė karėn, tai 
socijalistai tapo užžavėti ir 
ūžtelėjo karėn. Kaizerio karei
viai kartu įsiveržia Belgijon ir 
pradeda teriones, o socijalistai 
netik neprotestuoja o lygiai su. 
visais dalyvauja terionėse.

Praeina pustrečių karės me
tų, Rusijoj caro sostas griūva, 
įsisteigia demokratiška val
džia. Jei Vokietijos socijalis
tai buvo ištikimi savo princi
pams, tai jie turėjo pasvei
kinti Naujų Rusijų ir atsisaky
ti prieš jų kariauti. To neat
sitiko.

Socijalistai išpažįsta klesų 
kovų ir išdidžiai smerkia viso
kių kitokių karę, kokios ten 
nebūtų priežastys, nes visvien 
jos yra vedamos dėl labo ka
pitalistų; kovok prieš tų kle
sų ir nei nemanyk kovoti už 
savo šalį. Tavo šalis niekas, 
tavo klesa viskas. Ir štai atė
jo tų principų išmėginimas. 
Ir socijalistai atmetė savo kle
sų, o stojo už savo šalį. Ir tai 
buvo socijalistai, kurie turėjo 
būti ištikimiausi savo mokslui.

Jei mokslas klesinėsl ištiki
mybės sutruko šiame amžiuje, 
tai ar tas neparodo, jog tas 
tampa ant amžių palaidota, ar 
tai nereiškia, jog tas yra tįk 
maloni svajonė? Todėl galų 
gale matome, jog žmonės ne

buvę perdirbti, didžiųliaLto- 
mai Veikalo Das KapitaL he- 
perkeitę jų pamatįnių impul
sų. Senasis pajautimas ištiki
mybės žemei, kurioj gimei, ne
galėjo būti, išrautas iŠ žmogaus 
širdies keletu gražių galūnių. 
Taip turi būti, ųes jei mes da- 

, leistume, jog. socijalistai gali 
užmušti savyje tautinį 'jausmų, 
tai Įų galėjo padaryti vokie
čių socijalistai, kurie turėjo 
taip daug praktiško patyrimo 
ir kurie buvo pasekmingi po£ 
litikoj. .
; Tautiniai' skirtumai'’ ir mwa- 
įirtimM jhU. ir pirmiau^ apši- 
h^šdayos: tTa^mąl^i socija
listų \ suvažiavime, Siuttgąrte 
1907 m. Ten pasirodė skirtu
mai tarp vokiečių iš vienos pū- 
sč? ir tarp italų ir Prancūzų iŠ 
antros. Vokiečiai žiūri, į soci- 
jatizmų iš atžvilgio *! pilvų, 

gausybė kilbasų. Vokiečių šo- 
cįjalistai raukydavosi ir va
dindavo nemoksliškomis tas 
pažvalgas, kurios nesirišo Su. merkę yra lietuvių socijalistai. 
pilvo reikalais. IŠ antros pu
sės italai ir francūzai žiūrėję į 
socijalizmų iš ideališko atžvil
gio. Iš to aišku, kad ne vi
sose tautose vienaip gali plėto
tis socijalizmas. Suv. Valsti
jose nesiplėtoja socijalizmas 
dėlto, , kad čia jis platinamas 
vokiškame žiupone.

Tuos, kurių protas nėra su
akmenėjęs, karė mokina dar 
to, kad pasaulio negalima 
greit perdirbti. Naujoji gady
nė, kurios socijalistai laukia, 
neateis šuoliu, bet ateis/ kaipo 
evoliucijos produktas ir sąly
goms mainantis. Amerikos 
žmonės tiek turi sveiko proto, 
kad netiki, kad jie vienų gra
žų rytų sukils, . sugriaus da
bartinį biznio surėdymų ir a- 
pie pietus įsteigs’kooperatyvi
škų tvarkų ir patekės gyveni
mas lygiu keliu. Tokių daik
tų neatsitinka. Seniau saky
davo, kadi daug reikalaujant 
gauname dalį. “Reikalaujant 
revoliucijos mes gauname re
formas,” sakydavo Keir Har- 
die. Dabar matosi, kad tai 
klaida. Bent šioje šalyje skelb
damas svajones, tik laikų 
eikvoji.

Toliau paaiškėjo, kad soci
jalistų ' mėgiamasis būdas 
spiauti kiekvienam veitįan nė
ra geriausias. Amerikonams 
nepatinka skelbimas, būk rei
kia eiti.ginčuosna su kiekvie
nu, kurs turi daugiau, kaip 
vienus marškinius. Jei jie ir

* i

,.f>-

:

gilinasi į tų dalykų, tai jie ant 
tiek turi išmanymą, kad neti
kėti, būk visi> kurie tik turgūs 
gi yra vagys, o kurie / nieko 
neturi yra angelai. Jie ‘grei
tai pripažįstą, jog dabartiniai

’me surėdyme, yrą daug' netei
sybės iir kad reikia “ permainų; 
bet jie nemato, kaip tas per
mainas galima įvykinti smer
kiant šio surėdymo tariamuo
sius pąsinaudotojus, kurie daž
nai patys. įra jo aukomis.

*. * *

Kaip matome, ;tai Russell 
tebeišpaŽįsta. socijalizmą ir ti
ki į jo Ateitį. . aiškiai;ma

tome, jog jis būdamas socija-. 
listų tebėra žmogumi, ir mato 
reikalų socijalistų taktikų 
žmonįškįnti. \ .Mes metikime į 
socįjalĮzmų, bet jei panašūs 
vyrai, -kaip Russell veiktų so- 

Švarbiausias daiktas jiems tai cijalizmo d&oje, tai daug bė-
- — — - - ji * ji r * * 1 __dų darbininkams nebūtų.

Sis straipsnis aiškiai paro
do, kaip suakmenėję ir užsi-

Mūsų socijalistai yra tokiame 
amžiaus periode, kokiame ran
dasi katytis prieš devintų die
nų po savo gimimo.

WORCESTER, MASS.
Pilu. Blaiv. 25 kuopa laikė 

mėnesinį susirinkimų 14 d. .va
sario. Buvo renkami atstovai 
į visuotinų lietuvių seimų. 
Taip-gi išrinkta komisija pas
kaitoms rengti. Visi Worees- 
teriečiai, kurie nori stot į ko
vų prieš girtuoklystę, yra 
kviečiami kuom nors prisidėti 
prie darbo. Birutes Duktė.

ALBANY, N. Y.
Tūlas korespondentas pasi

vadinęs geru kataliku, apraši
nėjo “Darb.” numeryje 20 
(352) vas. 23 d. veikimų Alba
ny vargonininko B. Laurai
čio. Turiu pranešti, kad jis 
senai nuo vietos vargonininko 
atstatytas. Tolesniai rašo, 
kad klebonas buvęs trukdyto
jas vakaro rengto 9 vas. Tai 
neteisybė, klebonas patsai bu
vo 2 sekmadieniu bažnyčioje 
apgarsinęs, tikietus ir plakatus 
atspauzdinęs ir išdavinėjęs 
žmonėms, bet kad vokiečiai 
dėl kokios tenai priežasties ne
galėjo mums svetainės užleisti, 
tai ir balius parapijos neįvyko.

Nuo 28 d. Sausio 1918 m. 
Šv. Jurgio bažnyčioje Albany 
N. Y. vargonininkauja Airė 
Miss Breen.

Kun. K. F. Šatkus.

SVARBADARBlNlNKŲ 
GYVENIMO. ‘

“Darbininko” 20-tamė hum. 
aš prižadėjau pakalbėti apie e- 
konominį darbininkų padėji
mų. - • ’-
* Gyvenimas darbininkams y- 
ra sunkus nuolatinis darbas, 
stoka poilsio/ netikęs maištas, 
pigus drabužiai, dvokianti ma
ži gyvenamieji kambariai, pra
sti rakandai, bedarbės, alkis 
ir darbininko skurdas verste 
.verčia juos ieškoti būdų page
rinti jų būvį ir laukti švieses- 
nėsateitieš. 4 
JDabar Jkįla kla^mas, kaip 
atrastitų^geresnęateitįir kaip 
padaryt- rytojaus dienų geibes
ne ųŽ vakarykščių? Tų vargšu 
darbininkų slegia ttik vien tas 
pats atminimas apie rytojų, a- 
pie ateitį, apie jo, senatvę, kuo
met jo žili plaukai užims vietų 
dabartinių, kada jo rankos ir 
kojos nualintos darbu per ke
lis desetkus metų, atsisakys 
jam tarnauti ir kada darbda
vis atsisakys jo pailsusius, dre
bančius muskulus samdyti, nes 
jau nesitikės ir negalės tikėtis 
iš jų pelno gauti. 
. Sunkumo našta šiandien ir 
šmėkla .dar tamsesnio ryto 
jaus-verste verčia darbininkus 
ieškot vaistų, ieškot pagelbos. 
Bet kaip pasiekti ir kur atras
ti tai? Kaip permainyti'dar
bininko likimų? Pasiūlijimų 
darbininkų išsiliuosavimui yra 
labai daug, bet praktikoj dar
bininkai iš prižadų dar iki šiai 
dienai nieko nepelnijo. 
. Pigūs politiikęriai gaujomis 
būriais slankioja, ateina prieš 
darbininkus balsuotojus, sta
to save darbininkų užta
rėjais, vedėjais, siūlydami sa
vo platformas ir reformas. Me
tai slenka, vieni ir kiti politi
kieriai lieka išrenkami į val
diškas vietas. Bet darbinin
kams būvis absoliutiškai nei 
kiek nepasigerino. Tas pats 
skurdas, bedarbės, streikai, 
praliejimas kraujo—ir ant to
liais vėl pasilieka ta pati algi- 
nė vergija, tas pats tamsus ry
tojus. Įvairios darbo unijos 
renka darbininkus į savo eiles, 
rengdamos juos į karę su ka
pitalu, kurio interesai yra vi
same kame priešingi interesam 
darbininkų. Seka susirėmimai 
organizuoto darbo su organi
zuot kapitalu. Pasekmės būva 
įvairios, bet tankiausia darbi- darbininko klausime yra tai jo 
ninkai pralaimi delei įdo
mių įstatymų ir pamati
nių teisių, kurios privatiškos

nuosavybės nepaliečiamybę 
stato # augščiau už gyvastį tų, 
kurie: drįsta įstatymus sulau
žyki, ir , deįei uolumo pil
dyti tuos kapitalistui '‘prie
lankius įstatymus, jei vienur 
ar .kitur ir iŠĮaiipi tų industri- 
jinę kovų’, tad vienok pergalė 
ir jos vaisiai yra tik , laikinai, 
ir darbininkų rytojus nuo 
skurdo, bado ir bedarbiu šmė
klos nei su yį^nu išloštu strei
ku nei kiek neatsimainė. \ ’

Todėl unijos darbininko i- 
dealas: užtikrinti rytojaus gy- 
■vasties tęisėų nesiklausus žmo
nių daug' Žadančių, bet tik 
riŠtis~į Vienybę tiems patiems 
darbininkams. Tai būtų ge
riausias darbas kų jie gali pa
daryti. Pasekmingoje kovoje 
šelpt vienas, kitų nors bent tais 
trupinėliais kurie nupuola nuo 
darbdavio stalo. O tas pastū
mės darbininkus prie didesnio 
siekio ir užtikrintos geresnės 
ateities.

, Prie progos reikėtų ištarti 
porų žodžių apie mūsų garsin
gus socijalistus. Jie taip-gi‘ ti
ki, kad šie pasaulis taps per
keistas į rojų ir tuom kart dar
bininkai galės maudytis šio pa
saulio gėrybėse ir linksmybė
se, kaip inkstai taukuose.

Bet toks manymas yra tuš
čia viltis. Mes darbininkai tu
rime tikėti, kad gali ateiti to
kia gadynė trumpame laike, 
kad darbininko būvis taps pa
gerintas iki augščiausio laips
nio, bet ne per revoliucijų ir 
ne per išrovimų tikėjimo. Čia 
visiems darbininkams reikėtų 
stoti į darbų ir prieš išnaudoto
jus kovoti, savo veikimo pa- 
matan dedant plačius ir rim
tus krikščionių demokratų o- 
balsius, kurie apima visų pa
saulio darbininkų reikalus ir 
žadina kiekvienų susipratusį 
darbininkų kelti savo balsų 
prieš skriaudų, daromų darbi
ninkų luomui.

Mes jeigu vadinamės darbi
ninkai, tai mes turime rūpin
tis apie kiekvienų darbininkų 
luomo žmogų. Privalome kel
ti prie gerbūvio. Bet prie at
sispyrimo savo priešams, savo 
išnaudotojams mums reikia 
vienybės, kaipo tikrų darbinin
kų, kad mes nekovojam už 
niekų daugiau, kaip tik už 
duonos kųsnį ir šviesių ateitį. 
Viena svarbiausioji priemonių

užmokesnis ir jo norma. Bend
ros ir vienodos taisyklės vi
siems laikams negali būti, ka-

Pramonijos darbininkai
VALNAMANTŲ MOKSLO 

TURINYS.

•’ (Tųsa)

Savo mokslui paremti val
namaniai apart pirma minėtų 
dalykų paskleidė visuomenėje 
ir kitus savotiškus principus 
socialiame gyvenime, etikoje 
(doros mokslas) ir teisdavystė- 
je. Liberalai sudarė ir naują 
mokslą apie valstiją ir jos už
davinius visuomenėje. Tą sa
vo apie valstiją mokslą jie at
rėmė ant išvadžiojimų apie t. 
v. gamtinį žmonijos padėjimų. 
Tie jų išvadžiojimai vedė prie 
to, kad intikrinti žmones, kad 
visi gamtos įstatymai nėra 

- Dievo duoti, kad jie nepriklau
sę; Dievo valiai, kad nė tų įsta
tymų Davėjo, nė patiek gam
tos Sutvertojo nėra! Anot li
beralų pirmoje pasaulio pir- 
mapradžioje pačios gamtos su
rėdymu žmonės gyveno be jo
kių įstatymų, be tiesų, be sa
vitarpinių kokių teisių ir prie
dermių, visai nežinodami vi
suomeninio gyvenimo dėsnių 
lygiai taip, kaip kad yra gy- 
vulijoje, kur tvarai, būdami 

. greta savęs ir tos pat rūšies ne^ 
sudaro visuomeninio gyveni- 

: mo. Toksai padėjimas esąs ti- 
vkrų tikriausias 4 4 prigimtinis 

’ padėjimas.’’ Čia visoje savo 
tikrumoje liuosai gal pasirody
ti kiekvieno skyrium gabumai 

' fiziškieji (kūno) ir dvasiškie
ji, ir jų pas kiekvieną vertybė. 
Tokiame gyvenime viską Val
do kiekvieno jam prigimta pa-

jėga kūno ar dvasios; kiekvie
nas čia yra liuosas ir gal veik
ti, kas ir kaip jam tinka be 
atodairos į kitų naudų ar ne
naudų.

Nesunku suprasti, kad tas 
“prigimtinis žmonijos padėji
mas,” kur nuolat verda kova 
visų prieš visus, liberalų re
miamas praktiškame gyveni
me, ekonomijoje, uždarbia
vime pas žmones įvedė e- 
konominę kovą savo tar
pe, kurios vedėju buvo ir te
bėra žmogaus įgimtas egoiz
mas, savanorystė—jojo taip 
vadinamoji individualybė ar
ba palinkimas rūpintis vien sa
vimi!

Kad tai žmogaus individua
lybei padėti ribas ir žmonių 
santikius tvarkoje prilaikyti, 
kilo būtinas reikalas kurti 
žmonėms valstybę su visais 
valstybinio gyvenimo orga
nais. Anot liberalų žmonių 
valstybinis gyvenimas susisu
ko iš to gamtinio žmonijos pa
dėjimo tiesioginiu keliu. Tas 
įvyko tuomet, kuomet žmonės, 
priėję prie reikalo kurti sau 
valstybinį gyvenimų, atsiža
dėjo savo pirmos gamtinės 
liuosybės ir pasidavė kuriamo 
valstybinio . gyvenimo nor
moms.

Pas liberalus susidarė savo
tiškas supratimas apie pačių 
valstybę.' Anot jųjų valstybė 
kiekvienam prigimtų liuosybę 
ir nuo kitų neprigulmybę savo 
įstatymais valdyti ir varžyti 
tegali tiek, kiek to reikąalu-

ja visuomenės tvarka, palie
kant visiems vienokias liuosy
bės teises. Kitaip sakant, li
beralai valstybei skiria tik tiek 
darbo, kad ji nustatytų ir da
botų tokias valstybinio gyveni
mo išlygas, kad jose kiekvie
no individualybė, sauvalė ga
lėtų klestėti greta tokios pat 
sauvalės kito, prisitaikant prie 
abelnų teisių apie žmogaus 
liuosybę-\Taįgi tos išlygos vir
sta teisėmis ir šaltiniu krašto 
teisdavystės. Valstybė tveria 
gyvenimo teises ir tas savo pa
darytas teises privalo daboti. 
Vailstybei nevalia kišties į 
kiekvienam įgimtos liuosybės 
sritį ir pastoti kelių kieno nors 
valiai daryti, kas jam tinka. 
Valstybė privalo tų kiekvieno 
liuosybę ginti, kad jos kas ki
tas iš šalies neužgautų. Einant 
į ekonominį gyvenimų, į už
darbiavimo sritį, valstybė sa
vo veikime privalo laikytis to, 
kad visiems versties užtikrin
ti lygių liuosybę. Kieno nors 
liuosybės karpymo valstybė te
gali padaryti tiek, kiek yra 
reikalinga, kad greta čia pat 
kieno kito liuosybę galėtų vei
kti ir vystyties, priislaikant 
bendrų tvarkos įstatymų.

Su tuja liuosybę kilo ir visų 
lygybė. Ji nuvertė vergijų, pa
naikino baudžiavų ir paduo- 
nystės raiščius visuomenėje su
traukė. Greta to turėjo nykti 
visokie luominieji žmonių skir
tingumai ir visokių grupių pri
vilegijos. Toji lygybė atnešė 
kekvienam pilnų teisę veikti 
tų kas ir kam kitam valia, vi
sus ji visuomenėje sulygino ir 
po viena norma pavedė, gi 
valstybė su sava valdžios or
ganais gavo neva teisę ir prie- 

d. t • . * * •

,dermę daboti saugumų žmo
gaus asmens nepaliečiamybei 
ir jojo turtui. Duodami vien 
tokias valstybei teises ir prie
dermes liberalai sustiprino 
turtuolius ir abelnai kapitalis
tų luomų, prie kurio papras
tai patįs priklauso. Kuomet 
valstybei atimta teisės kišties 
į uždarbiavimo sritį ir į santi- 
kius darbdavių su darbinin
kais, kapitalizmo šalininkai 
liuosai galėjo visaip išnaudoti 
darbininkus ir varyti pramo
nėje pragaištingiausias visuo
menei lenktynes, eidami per 
jas prie turtų ir uždėdami savo 
letenų ant visų kitų...

Kaip bedievybei platinti 
dar neperseniai valnamaniai 
griebdavos visokių garsaus 
kadaiisai Darvino išvadžio
jimų, . taip lygiai ir eko
nomijos srityje liberalai savo 
mokslui sustiprinti ieškojo jam 
prirodymų pas Darvinų. Pa
gavę jo nuomonę, kad gamto
je tvarai tobulinasi nuolatinė
je kovoje ir galingesnieji ima 
viršų ant menkesnių, juos nai
kindami ir palikdami visatos 
progreso užpakalyje, ir kad ta 
vien kova stumia pasaulį pir
myn į tobulybę, liberalai ėmė 
ta Darvino mintimi teisinti ir 
ekonomijos srityje liuosybę ko
voti žmonėms savo tarpe dėl 
uždarbio ir turtų. Anot jųjų 
šioje linkmėje tokia kova tai 
ideališkas pasaulio surėdymas, 
tai tikras progresas,' nes čia 
galingi liuosai įtempia ir paro
do visų savo jėgų ir tai savo 
naudai, ir gabūs susilaukia 
gražiausių savo gabumų vai
sių! Tuomet pasaulis žiba vie
nomis energijomis, galingumu 
ir gabumais. . ■

Darvinas tiesa,, savo am
žiaus bėgyje, patyręs klaidin
gumų savo tos minties jų me
tė, bet suklaidiųti jo atkakles
ni pasekėjai su tąja klaida pa
siliko.

Ekonominę liuosybę su visu 
jos pragaištingumu rėmė visi 
bedieviai. Jie išrodinėjo, kad 
visi įstatymai žmonijoje yra 
pozityvi t. y. paties žmogaus 
surasti ir pagaminti. Čia tos 
pragaištingos liuosybės nau
dai iš vieno dirbo1 ir tie, kurie 
mokino, kad įstatimdavystės 
visokios tiesos atsirado tauto
se iš jų sielos skirtinų ypaty
bių, iš jų istorijos bėgio, gy
venimo išlygų ir papročių, ir 
tie, kurie mokino, kad įsta
tai kilsta iš sutarčių daromų 
tarp tam tikrų vienatų, ir tie 
pagaliaus, kurie tvirtino, kad 
įstatymai eina iš po rankos val
stybinės valdžios • arba kokios 
visuomenės, nes šiaip ar taip 
valstybė gird’ nustato teises 
kiekvienam, jas sulig reikalo 
didindama arba mažindama. 
Čia valstybei anot liberalų pri
klauso nieko nevaržoma teisė, 
ir jąja valstybė naudojasi ne- 
papildydama jokios kam 
skriaudos ir neteisybės. Greta 
su klaidingu mokslu apie val
stybę, liberalizmui tarnavo 
kaip minėjome bedievybė. Be
dievybė čia prisidėjo prie to, 
kad žmonėse nusmelkė moks
lų apie buvimų Dievo duotų 
prigimties įstatymų, ir tuos. į- 
statymus skaudžiai sudarkė, 
paleisdama liberalams nesu
valdomus geidulius pikčiausia 
ganedinti ekonomijos srityje 
visokiais išnaudojimais darbi
ninko ir visuomenės.

Bedievybės paūksmėje išdy-

go pas liberalus ir tas niekšin
gas mokslas, kuris darbinin
kų šeimynoms, jų tėvams ir 
motinoms patardavo visokio
mis “štukomis” mažinti vai
kų skaičių, kad tuo būdu 
mažinti darbininkų skaičių, i- 
dant per tai pats darbininkas 
būtų brangesnis!

Tos bedievybės dėkai doros 
srityje atgijo pagoniškieji dės
niai, kad doru yra kiekvienas 
dalykas, kuris prisideda žmo
gui prie jojo ypatiškos liglaiki- 
nės čia laimės vien lobiu pama
tuotos, ir piktu yra tas daik
tas, kuris tokiai laimei prie- 
šingauja. Tie pagoniškųjų gal
vočių i^44doros” mokytojų dė
miai pas liberalus švelniau 
skambėjo ir per tai daugelį 
klaidino. Ir pas juos doros 
skraiste dengdavosi visa tai, 
kas prisideda liglaikiniai visos 
visuomenės gerovei ir abelnai 
žmonijos kultūrai, gi nedory
bės vardu ėjo tas, kas tai vi
suomenės gerovei priešinos ir 
tai lobio varomai kultūrai kė
lų pastodavo.

čia liberalų mokslas įgijo 
daug visokių pasekėjų, ir tai 
lengva suprasti delko! Jis ne
reikalavo kokių tai ypatingų 
dalykų doros srityje, nesiva- 
rė prie doors augštybių, gi vėl 
tame moksle aiškiai’ nesimatę 
ypatiškų žmogaus siekių, jo 
egoizmo, jo vieno paties rei
kalų. To vietoje visur skam
bėjo: visuomenės labas, visuo
menės (progresas, žmonijos kul
tūra iif tt., ir per tai idea
liškuoju kvepėjo, ,o.kai kam 
net tato atrodė.

Maif atis sųprotavimų apie e- 
sybę 
pirm

'|\ros doros pastūmėjo 
ir tų nuomonę pas li-

dangi. garinimo kaštai ir prą- 
gyvęnimo s brangumas nerajr 
negali būti v^su^'ir visifomet 
vienodas, . Vienok yra v.ienas, 
principas, -^kūris* visur ir vi
suomet gali ir privalo būti 
taikomas; tal darbihinkas ūž . , 
savo darbų privalo gauti ma- 
žm^išailtieį,. kiek, rcįkųlauįa 
ja^^-jo^ččtn^mai pridėran- 
JiaĮjpn^rVęnth

Kaip didelis turėtų būtį mi- 
nimalis užmokesnis ir kaip jis 
darbininkui-turėtų būtį sutei
kiamas, mes apie tai kitų sykį 
pakalbėsime. '

Ad, Pogazelskis.
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PASTABELES.
“Lietuva’’ “Naujienoms” 

patėmijo, jog jos šmeiždamos 
katalikus bei liberalus laižosi 
cenzoriams. 44Naujienos” pur
tosi, kad taip nėsų dr išve- 
džioja, kad) jos‘priverstos dau
giau straipsnių versti, negu 
kiti laikraščiai. Tuomi įesi- 
teisinimu “Nąujienos” tik pri
sipažįsta, kad įtarimas ne be 
pamato. Matyt pačios “ Nau
jienos” nepasijuto, kai prisi
pažino.v»

44Naujienų” redaktorius ur
zgia gavęs 4 * begėdiškai purvi
nu’ ’ .laiškų. Tame kalti esu ku
nigai. Bet jei44Naujienų” re
daktorius neveidmainingai pri- 
klijasi tokiuo pasielgimu ir jei 
•jis pripažįsta, kad nereikia' 
daryti kitam to, ko nenori, kad 
tau būtų daroma, tai Grigai
tis turbūt paskutinius sąvo 
plaukus nurautų nuo galvos, 
jei pamatytų cicilikiškai pur
vinus 4 ‘pikčierius, ’ ’ cicilikų 
atsiųstus 44Darbininko” reda
ktoriams ir juodarankiškus lai
škus Ramanauskui.

Socijalistai, atsimindami a- 
pie laisves Rusijoj, kur vieš
patauja jų vienminčiai, priva
lo užsičiaupti ir nerodyti be
galinės veidmainystės, prime
nant, būk katalikai yra atža
gareiviai ir visokių, laisvių 
priešininkai. Nerasi tokio asi
liško neišmanėlio, katras ne
pripažintų, kad Rusijoj bolše- 
vikizmas baisesnis už visokius 
carizmus, kaizerizmus ir nero- 
nizmus.

Visuotinam Seimui neprita
ria cicilikų 3.000 ir jų pakalikų 
apie 2.000. Iš viso tokių yra 
apie 5.000. Seįmui-gi pritaria 
500.000 lietuvių.

beralus, kad nesu galima tik
rai atrasti- žmogui kokių ypa
tingų -priedermių apart vienos 
tikriausios, būtent tos, kad 
kiekvienas privalo būtinai už
laikyti ir taikinties prie valsty
bės išleistų įstatymų. Tas e- 
sųs vieninteliai aiški kiekvieno 
predermė. Kitų pas žmogų ne
galima prirodyti. Vienintelė 
žmogaus doringumo ypatybė 
tai paklusnumas valstybei. 
Valstybės įstatymdavystė—tai 
vieša ir visuotina sąžinė. Ji 
pilnai patenkina kiekvienų 
skyrium ir visus sykiu, atsto
dama kiekvienam jo paties 
skyrium sąžinę ir paliuosuoda- 
ma jį nuo jos balso! Viešojo 
gyvenimo ir tiesos dalykuose 
pavieni žmonės net neprivalų 
turėti dar savo sąžinės rodyk
lę. Ką sako valstybės įstatai 
tas yra vienintelė tikra tiesa ir 
sąžinės rodyklė. Pasaulinia
me žmogaus gyvenime tėra 
viena teisybė, viena dorybė, 
būtent toji, kad savo proto 
išmanymus ir savo baigšeios 
sąžinės balsą be jokių dvejoji
mų pavesti valstybei ir joisos 
parėdymams.

Kiek tokie dalykai yra svei
ki ir pageidaujami visasvieti- 
niai kultūrai ir pažangai, rodo 
mums šios dienos pasaulio ka
rė, kur visų žmonijos maišatį 
sudarė kelios galingos valsty
bės, įsigalėjusios ir pavergu
sios žmoniją remdamiesi libe
ralų mokslu.

D.

Parodykime savo pasišventi
mų. Lai mūsų iškeltas obalsis 
.5000 naujų skaitytojų išsipil
do
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į V NEWARK, N. J. ’

MWv “taxttieciąi” arba/taip 
sakant jų lyderis P- V. Podžįu- 

* nas, sumanė pasidaryti puikų 
* *geše£fą.’ ’ Kad tas 4 ‘ gešef-

5, tas” geriaus nusisektų ir kad, 
daugiau galėtų suklaidinti ne
susipratusiu katalikų,, V. ’Po- 
džiunas ant savo plakatų,ku- 

. riais garsina krutančių pavei
kių . rodymą, atspauzdino 
Kristaus erškieČiais apkarūna- 
votą paveikslą.

Kad aut plakatų “biznio” 
Jelei atspauzdino Kristaus pa
veiksią,, tai nestebėtina, “tau
tiečiams” viskas valia, t Bet 
dar neviskas.

Kad teisingai suprasti, rei
kia pirma pažvelgti kas yra 
p. V. P. Kaip minėjau jis yra 
mūsų tautiečių lyderis.

‘ Mūsų tautiečiai dažnai sa- 
! vo parengtose prakalbose, kur 
ar tai parsikvietę tokį kalbė
toją, kurį žino, kad tas plūs 
katalikus ar dėl kitokios ko
kios prižasties nedrystų pa
sirodyti viešai ant estrados. 
Tokiose atsitikimuose mūsų 
“tautiečiai” ir iškiša sa
vo lyderį p. V. Puodžiūną. 
Didvyriu pasirodyti norėda
mas visados kiek mokėdamas 
visaip išplūsta iškolioja kata
likus. Kada jo galvelė nieko 
daugiaus nebesujėgia pasakyti 
ant katalikų, tada pasitraukia 
nuo estrados užleisdamas vie
tą savo sėbrui. Viename su
sirinkime tūla moterėlė pava
dino p. V. P. kataliku. Tuo 
pavadinimu jis pasijuto kaip 
Ugnin įmestas ir didžiausia į- 
sižeidė. Ėmė šaukti: “Neva
dink manęs katalikų, aš neesu 
joks katalikas, aš esu tautie
tis” ir per kokias 5 minu tas it 
pamišėlis malė tuos pačius žo
džius. Tai buvo “tautiečio” 
laikai Ale kaip jau yra ži
noma, kad šiandieninis mūsų 
“tautietis už dolerį gali būti 
toks iš kur ir kokio doleris Te
dedamas į “tautietį” reikalaja 
jo būti. Tas pats atsitiko ir 
su mūsų “tautiečių” lyderiu.

Nors prieš porą mėnesių 
visa gerkle šaukė: “Nevadink 
manęs kataliku,” o dabar dėl 
“gešefto” vėl bažijas, kad jis 
katalikas. Buvo taip: Gar
sus “tautietis” ir “gešefto” 
vedamas tikras katalikas, p. 
V. P. susitaręs su klebonu su
manė parapijos vardu rodyti 
krutančius paveikslus, berods, 
parapijai skirdamas trečią da
lį pelno Parapijos komitetas 
pamatęs garsinamus parapijos 
vardu plakatus ir gerai pažin
damas garsųjį f- tautietį” nuė
jo pas kleb. pasiteirauti kame 
dalykas. Klebonas pasitaręs 
su komitetu, ‘ ‘ tautiečiui ’ ’ 
“gešeftą” atsakė. Bet štai 
už kelių dienų ir vėl pasirodo 
kiti plakatai apie tą pat “ge
šeftą ” “ tautiečio ’ ’ vardu.

Ir vėl “vėjalis” pūst pra
dėjo, bet nesmarkus. Sulau
kus nedėldienio, klebonas iš 
sakyklos irgi garsina apie tą 
patį “gešeftą”. Nežinia iš 
kokios priežasties, bet parapi- 
jonų akys, beklausant apie tą 
nelaimingą ‘ ‘ gešeftą ’ ’ įsibedė 
lubose. Parapijos komitetas 
išgirdęs ir vėl maršuoja pas 
kleboną teirautis. Kadangi 
diena buvo šalta ir duris var
styti ne patogu, tai klebonas 
pažadėjo komitetą areštuoti 
už per tankų durų varstymą. 
Komitetas išgirdęs nuo klebo
no tokį pagrūmojimą, visi Te- 
žignavo nuo savo vietų. Da
bar šaukiama ekstra susirinki
mas Kovo 6 d. naujo “komite
to” sudarymui. Kaip tas 
viskas užsibaigs nežinia. Ga
lima pasakyti tik tiek, kad. 
mūsų tautiški laisvamaniai iš 
dalies nemažai savo tikslo at
siekė. Jų noras jau nuo se
niai yra, kad sulaikyti naujos 
bažnyčios statymą. Dabar 
nesusipratimams kįlant jau 
dagelis salto, iš manęs jie ne
begaus ne vieno cento, man ir 

’Harrisono bažnyčia nepertoli. 
Žinoma mūsų “tautiečiai” 

su- savo lyderiu V. P, trina ran<

V

f ■
kas iŠ džiaugsmo. > a *

■ ■ - . " . -. f ’,

SO. MANCHESTER, CT. .
Vasario 1? d. buvo sušauk

ta vietos katalikiškos Dr—tęs 
ir visi vienu balsu saukė, kad 
Lietuva neprigųlminga turi 
likti. Po tam buvo išrinkta va
karo vedėjas A.. Alubinskas, 
rašt. P. Vasiliūnas ir O. Alen- 
skiutė, kasierium F. Petraitis. 
Paskui išrinkta du atstovai į 
Amerikos lietuvių visuotiną 
seimą. P. Ambrasas.

■ ....................

CLEVELAND, OHIO. 
z Jei kur vyčiai bujoja, kuopa 
auga nariais ir progresuoja, 
tai be abejonės reikia sakyti, 

’kad Clevelande. Pastaruoju 
laiku choras pasidarė taip di
delis, kad net malonu pažvelg
ti. Pirmiau choras buvo su
mažėjęs, bet dabar paėmus va
dovavimą p. V. Greičiui, cho
ras auga kaip ant mielių.

Vietos jaunimas, kuris iki- 
šiol prie vyčių dar neprigulėjo, 
viens po kitam rašosi. Be vie
tinių, yra gabių mergaičių at
vykusių iš kitų miestų. Kuo
met kiti chorai aimanuoja ne
turį naujų dainų, vyčių kuo
pos choras jų turi pakaktinai. 
Tai ačiū p. V. Greičiaus triū
sui. Jis ne tik suranda naujų, 
bet ir pats suharmonizuoja.

Šįmet kuopa žada daug ką 
nuveikti. Mėnesinio susirinki
mo aptarimui visų reikalų jau 
neužtenka. Turi šaukti ekstra 
susirinkimus.

Taip-gi tapo išrinkta komi
sija sutaisymui seimui rezoliu
cijos iš sekančių ypatų: p-lė Z. 
Bagdžiūniutė, p. M. Rusiackas, 
ir p. M. Šimonis. Tame susi
rinkime p. M. Šimonis persta
tė p. Račiūno laišką, kurio at
sišaukia į Clevelando vyčius, 
kad pądėtu jam surengti kru
tančių paveikslų vakarą. Pel-- 
nas ir išlaidos bus pusiau, kuo- i 
pa ant to sutiko.

Auštant pavasariui ir besi
artinant vasarai, o su ja orga
nizacijų seimų laikui, kuopa 
rengiasi prie L. Vyčių \ kongre
so, kuris yra nutarta laikyti 
Clevelande* Nors A.L.R.K. 
Federacija išleidinėjo visoms 
idėjinėms katalikų organizaci- ' 
joms pakvietimus į bendrų or- 
ganizavijų kongresą, tačiaus 
Clevelanbo Vyčiai mano, kad 
L. V. kongresas įvyks skyriu
mi. Kongreso rengimui yra 
išrinta tam tikra komisija iš 
darbščių narių. Pušaitė.

paskaitau ląik^ti iF turim ko-' 
mitętus išsirinkę Surengimui 
paskaitų,' •*. M. K.

• J. ■ ” ’

TRENTON, N. J.
i Visuotinas,lietuvių - 
, Smnrinkimas. -
Vasario 24 <į Litchm'onO 

Svetainėje No. 627 Olden Avė. 
buvo visuotinas čionykščių 
Lietuvių susirinkimas. Susi- 
rinkimą atidarė įL Poška, Ve
dėju išrinktas Ji Velivis, rašt. 
M., Bužynskas." 'Laike susi
rinkimų buvo įnešta rezoliu
cijakatra vienbalsiai priimta 
ir išsiųsta Seimo rengėjams. 
Delegatai į Lietuvių Seimą iš
rink tišie: Dr-jos Šv. Jurgio 
išrinko K. Velivį, Liet. Polit 
Kliubas išrinko A. Junčą. Ma
lonu priminti jogei Trentonie-' 
čiai yra visi tikri* katalikai, 
visi pageidauja ateinančio 
seimo ir darbuojasi viis kaip 
galėdami dėl labo tėvynės. Bet 
atsirado du tamsuoliai arba 
neišmanėliai, katrų pirma 
Trentone nebuvo, kaip tai P. 
V. ir V. D., katrie savo durnu 
veikimu nori Trentoniečiams 
pakenkti, nežiūrint į tai mūsų 
Lietuviai kaip galėdami dar
buojasi, randasi nors mažas 
Tautos Fondo skyrius, katras 
jau surinka į $250:00.

* Korespondentas.
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BRIDGEPORT, CONN.
Vasario 2 d. šv. Jurgio K. 

dr-ja apvaikščiojo 25 metų gy
vavimo sukaktuves. Progra
mas buvo gana puikiai suren
gtas.

Dalyvavo daug dr-jų. Kal
bėtojas iš kitur nepribuvo, tai 
kalbėjo p. J. L. Dulbis, kaipo 
tvėrėjas tos dr-jos.

Šv. Jurgio K Draugija yTa 
susitvėrusi 13 d. vasario 1893 
m. Šiandie ji turi virš 200 na
rių. Dr-ja turi namus vertės 
$12.000; bankoje. pinigų apie 
$4.000. Vienas tūkstantis pa
skolintas parapijai šv. Jurgio.

Po to kalbėjo kitų dr-jų pir
mininkai ir dalino dovanas.

Po tam turėjo būti dainos 
pagal programą, bet daininin- 
kai nepribuvo.

Publikos svetainėj buvo virš 
600 žmonių. J. P. M,

BALTIMORE, MD.
Nedėlioję 3 d. Kovo buvo 

suma laikyta už Lietuvoj žu
vusius kareivius, pamokslą pa
sakė kun. J. Lietuvninkas, pri
taikintą tai dienai ir ragino 
visus paaukauti vienos dienos 
uždarbį, atėjus į svetainę Šv. 
Alfonso į prakalbas. Prakal
bos įvyko 3:30 vai. po pietų. 
Reikėjo nusistebėt, kad mažai 
publikos susirinko, gal pabi
jojo tų aukų, kurias jau baž
nyčioj klebonas paminėjo. At
silankiusieji sudėjo $180.75. 
Pirm. J. S. Vasiliauskas primi
nė, kad reikia iki dviejų šimtų 
sudaryt, tai da kelios ypatos 
iš publikos pakilę atnešė žalių 
popierėlių, iš ko da susidarė 
$10.53., tai viso buvo $191.26.

Kalbėtojai buvo gerb. K. 
Sčesnulevičius iš Washingtono 
universiteto ir vietinis gerb. 
V. Nagurnauckas, p. Bukevi- 
Čius T. Fondo skyriaus rašt. 
pasakė dvi deklemacijas. Bu
vo perskaityta ir priimta re
zoliucija nuo Baltimorės lietu
vių, kuri bus’ Suv. Valstijų 
kongresui induota. Paskui bu
vo perskaityta ir priimta rezo
liucija, kuri bus įteikta liet, 
visuomeniškam seimui New 
York’e. Ant pabaigos p. K. 
Sčesnulevičius pranešė, kad 
Baltimorėj prisirašytų nors 
penki į legijoną Lietuvos lais
vės. Prisirašė 5 merginos ir 
vienas vyras.

J. Karalius.

CLEVELAND, OHIO.
Paskutinė pozicija gaspa- 

doravimo dr-jose laisvamanių 
bei bolševikų, puolė.

Seredoje 30 d. Sausio Cle- 
velando Lietuvių 'dr-čių Sąry
šio centre dar kartą protestą- 
vo laisvamaniai su bolševikais, 
kad pinigų prigulinčių parapi
jai Šv. Jurgio neišmokėt. Mat 
tuomi norėta panaikinti sep
tintą Dievo įsakymą “Ne- 
vogk.” Nutarus didžiuma bal
sų priešingai, visų tautiškai 
laisvamaniškų dr-jų atstovai 
su bolševikais apleido Sąryšį.

K. J. H. K

HARRISON ir KEARNY 
N. J.

LDS. ir Vyčių 90 kuopos, 
kaipo dar neskaitlingos na
riais, tai abi susidėję išsirin
ko atstovą K. K. Mečįonį. Ne- 
prošalį čia paminėti, kad pas" 
mus randasi daug tokių, kurie 
nepriklauso nei į jokias orga
nizacijas, o ypač jaunimas. 
Tai-gi patartina, kad mūsų 
jaunimas rašytūsi į šias dvi 
organizacijas LDS. 15 kp. ir 
Vyčių 90 kp. Kadangi tos dvi 
organizacijos pradeda puikiai 
gyvuoti ir laikui bėgant pada
rysime, kad jos bus didžiau
sios organizacijos mūsų kolo
nijoje ir dabar turim nutarę

NEWARK, N. J..
Į seimą rengiamės, bet ir iš 

katalikiškų organizacijų kele
tas laisvamanių šalininkų pa
puolė. Net iš parapijos vienas 
tokis pakliuvo, delei ko p. St 
Šimkus pereitą sekmadienį pas 
mūs vargonininką net augštyn 
šoko-iš džiaugsmo sakydamas: 
“O, tai p. Kralikauskas, kaipo 
parapijos atstovas, galės ir su 
kun. Kemešiu eit imtynėms!”

Ištikro nesmagu, kad ant 
mūs katalikų sprando visokie 
maskaradninkai lipa, iš mūs 
duoną pelnydami, kaip kad ir 
mūsų vargonininkas. Teko pa
tirt, būk ir prie Sandaros pri
klausąs. Kada mes susiprasi- 
me ir kada liausimės dviem po
nam tarnauti.
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(SkOlintasaisiuŽietas.)
Jis tik-ką užbaigė straipsnį rašyti j vieną žymiausiai ma- 

sonišką laikraštį, išeinantį iš Paryžiaus, Skaitė jį net kelius 
sykius. — Tiesa,—tarė jis sau,—-tai bent laimėjau! Gali būti 
geriausias straipsnis, kokį kada nors esu parašęs. - Aiškiai 
parodau jame, kad-tikėjimas jau miršta; kunigas baigiama iš
naikinti; išpažintis, kvailių įpratimo atkartosimai, išėjo jau 
iš mados ir niekas nebetiki į Komuniją.

Straipsnio rašytojas džiaugėsi-pat ssavimi. Iš džiaugsmo 
trynė net* abi ranki. Paskui ėmęs plunksną dar pridūrė: * ‘Žiau
rusis klerikalizme, štai tau mirtis ir kapai!” -Ir pasirašė.

žmogus, visados gyvenąs vienuose ir tuose pačiuose įsiti
kinimuose, apsipranta su jais, o ant galo pradeda manyti'ir 
mintyti,, būk viskas taip yra, kaip jam rodosi. Tad-gi, vi
sai nėįstabu, kad Paryžiaus raštininkas apvainikavo savo vei
kalą. Jis tematė' katalikybę griuvėsiuose, kunigus kabančius 
ant kartuvių, o masonų trikertį su Mohamedo pusmėnuliu, be
sidalinančiuosius pasaulį. Iš džiaugsmo net šūkterėjo:— Koks 
tai darbas ir garbė! 'Koki linksmybė dr liuėsybė! Ir tai aš 
esu vienas iš tų garbingų pasaulio paliuosuotojų!
: Įsįkarščiavęs raštininkas pagalios panorėjo šviežiu oru
kvėpuoti. Suvyniojęs rankraštį, indėjo šaliniu ploščiaus ki- 
šeniun, ties krutinę; paėmęs kepurę ir lazdelę, išėjo redak
cijom nešinąs vertingu straipsniu.

Buvo devinta valanda vakare, Paryžiaus gatvėse buvo 
nepaprastas judėjimas ir tai rugpjūčio mėnesyje.

— Gm!-—sumurmėjo pats sau.—Visai pamiršau, kad ry
toj’ rugpjūčio penkiolikta ir, kad> toji diena buvo žinoma, 
kaipo iškilminga Žolinių Šventė.

Ir linksmai šypsodamas, beeidamas jis vis žiūrėjo į šen 
ir ten einančius žmones, iki neatsidūrė prie šv. Siulpicijaus 
bažnyčios. Žmones ėjo eilėmis; vieni į vidų, kiti iš vidaus..

Garsus rašytojas truputį susimaišė. Pastovėjęs valandėlę 
jis sau tarė:— Eisiu vidun ir pažiūrėsiu, kas ten darosi.—Tik- 
ką įstojo vidun ir pamatė ilgas žmonių eiles; tylias, bet mal
dingas, klūpančias ir laukiančias, kuomet ateis jų išpažin
ties laikas. Kas kelintą minutę kas nors išeidavo iš “juodojo 
urvo”—taip tai jis vadino nuodemklausyklas ir po jo kitas, 
trečias, ketvirtas ir tt. Išsirodė-gi jam stebėtina, kad žmonių 
eilės nemažėjo, bet visuomet pilnos buvo iki pačiam galui; 
nuolat iš lauko ateidinėjo daugiau žmonių ir stodavo į eiles.

Tarpe išpažinties einančiųjų buvo daug moterų, buvo taip
gi ir vyrų, taip. Ir dar kokių! Vyrų, kurie buvo augštos 
kilmės, pasižymėję piliečiai: vieni jų dievota išvaizda, kiti 
gi paprastu gailesčiu persiėmę.

Rašytojas, masonas, neapsipažinęs su katalikų pareigo
mis, o aplinkybių verčiamas rašyti prieš katalikų tikėjimą, 
savęs paklausė:— Ką tie vargšai čia daro taip vėlai! Laižy- 
bomis eičiau, kad jie išpažinties eina.

Pamatęs besisukinėjantį zakristijoną, norėjo jį užkalbinti. 
Pasikalbėjimas gali suteikti medžiagos puikiam straipsniui. 
Skaitytojai didžiu domumu skaitytų straipsnį:. “Pasikalbėji
mas su šv. Sulpicijaus zakristijonu.” Tai-gi, patylomis prie 
jo prisiartinęs, užklausė:

Atsiprašau tamstelės! Ar negalėtumėte man pasakyti, 
ką tie žmonės čia daro!

Zakristijonas nusišypsojo ir tarė:
— Aiškiai matoma, monsieur, kad išpažinties eina.
— A! Ką kalbi! Tai vis dar atlikinėja!..
— Vis dar!.. Tamsta stebiesi, kodėl taip vėlai. Pa

prastai ankščiau pasibaiga. Bet vakarais prieš didėšias šven
tes ne ką darysi. Daug žmonių susieina. Šią naktį kunigai 
turės klausyti, iki vidurnakčiai. Jeigu tamsta stotum dabar 
eilės gale, tai dar galėtum laiku atlikti.

Rašytojas buvo beužsidegąs piktumu,. bet susilaikęs, ta
rė:

— Iki vidurnakčiai!? Ar-gi žmonės lauks, iki tokiai vė
lumai!

— Be abejonės. O rytoj ’ rytą, taip-gi, kaip tik durys at
sidarys. ..

— Išpažinties eiti!
— Taip. Ir kas-gi? Ar tamstai tat nepaprasta atrodo!
— Maniau, kad išpažinties niekas nebeeina. 
Zakristijonas, pamatęs su kuom kalba, tad tarė:
— Esi, tamsta, kaip daugelis kitų; tiki, ką laisvamanių 

laikraščiai rašo. Jie dar ilgą-ilgą laiką rašys laikraščiuose, iki 
žmonės jais įtikės.

Tai pasakęs zakristijonas paliko bedievį stovėti pas pilio
rių, stropiai žiūrėti į žmones ir kvošti jų sąžines. Netyčiomis 
ranka palietė pūpsantį kišenių, kuriame buvo rankraštis.

— Tatai kaip tik atbulai parašiau. Rašte prirodžiau, kad 
žmonės nebėeina daugiau išpažinties. Et, netaisysiu; skai
tytojai jtikės ir gana. Kitaip galėtų mane išjuokti.s Rankraš
tis atsiekia savo tikslą; tai-gi, turi būti geras. Turiu tik nu
nešti redakcijom Apie pasikalbėjimą su zakristijonu nėra rei
kalo minėti.

Išėjęs iš bažnyčios raštininkas įsimaišė į žmonių tarpą ir 
laisvos jo mintys vėl atrado savo kelią. Beeidamas pats sau 
tarė:— Aš vien tik sapnavau.

Užmiršęs apie savo rankraštį, jis ėjo tais šalygatviais, 
kur nebuvo žmonių.

— Tai-gi, žmonės dar tebeina išpažinties. Ir tai minio
mis! Kur-gi sveikas jų protas! Ar-gi negalima būtų panai
kinti tą paiką įprotį! Žmogus ne kaipo jautiesi, jeigu tik dirb
damas viešos opinijos tobulinime ir paskui užeini tokį pasibai
sėtiną ir negirdėtą dalykų stovį.

Taip beeidamas pasijuto beesąs prie bažnyčios Notre Dame 
dės Champs. Žmonės vieni ėjo į vidų, o kiti ėjo iš bažnyčios.

— Niekad’ netikėjau, kadi Paryžiuje būtų tiek daug kvai
lų,—tarė jis pats sau.

Ir ėjo taip gatvėmis, pats nežinodamas, kur beeinąs.
Ūmai pamatė gan paprastą bokštą. Pažvelgė į jį ir tarė: 

Esu jau Vangirarde. Tai šv. Lamberto bažnyčia.
Čia gi tas pats. Visur žmonės. Vieni ineina; kiti išeiila. 

Jis-gi inėjo per šalinės duris, tardamas:
— Žiūrėsiu, ar-gi ir čia tame miesto pakraštyje yra tiek 

fanatikų, kaip kad šv. Sulpicijaus parapijoje; ji tai žinoma 
visiems, o šv. Lamberto turi būti kitokia.

Viduje maža šviesa, bet nuodėmklaušyklos ir-gi buvo ap
gultos taip, kaip kad šv. Sulpicijaus bažnyčioje.

— Tai bloga; įas pats!—tarė sau bedievis.
Pareidamas mintimi pamatines rankraščio vietas, taip sau 

kartojo: -
— Žmogus tiesiog yra beprotis, kurs išpažįsta savo klai-
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das‘ arba paikšystes kitanj. žmogui... Laisvoji mintys senai . 
jau pajiuosavo pasaulį nuo viduramžiu tironijos, išpažinčių... - 
Tas kunigų išradimas aiškiai mums parodo kokią galybę-jie 
turėjo anais laikais: jie valde karalių sąžines ir diktavo po
litiką. Bet dabar-rvaldžia Visai jau nebeldaupia prieš juos. 
Kunigai.prarado- visą savo įtekmę... , v

It te Iridėj#:. • ' < ,
. / — Viskas, viskas gerai pasakyta. Įr tai yra-tiesa. PrivaloĮ 
būti tiesa, nes aš pats ją parašiau. Parašisfa, neš skaičiau ir 
buvo dąug man apie tai pasakota. Bet, Štai fanatikų, krū
vos, kurias trokšta, išpažinties...' Kas-gi tai! Turi būriškas 
nors negerai. - . ,

Tuo Sykiu, tik-ką išėję iš zakristijos jaunas vyrukas. Ra
šytojas gan mandagiai jam tarė, užklausdamas:

Klausykie, meldžiamasis, ar priklausai prie tų naniųf
— Ką! Prie tos bažnyčios! Taip,/Esu zakristijonas.
-— Gerai! Su tavim tik ir noriu kalbėti. Tie žmonės eina 

išpažinties atlikti, ar-gi ne tiesa! 7
— Pats tamsta matai. Visi kunigai nuodemklausyklose. 

Gerai, jeigu jiems pasiseks užbaigti, iki vidurnakčiui.
— Ir, jeigu neužbaigtų klausyti šią naktį!
— Tai tie, kurie gali, neliaus klausę rytmetyje, kitiems 

mišias laikant.
— Ir paskui ?
— Paskui eis dalinti komuniją.
Laisvamanių rašytojas plačiai atvertomis akimis į jį žiū

rėjo.
— Sakai, kad tie žmonės eis priimti Komuniją.
— Na-gi kaip! O tamsta! ♦
— O, ne! Visai ne! Ar-gi manai, kad tie žmonės tiki į 

Komuniją?
— Matai, tamsta, kad tiki. Ar-gi manai, kad čia juos 

kas botagu atveja? Visai ne! Visi patys liuosu savo noru 
sueina.

— Tai keista!
Zakristijonas, pripratęs prie įvairios rūšies žmonių, juo

kėsi iš nepažįstamo, bet jam to neparodė.
Rašytojas gi vėl pradėjo: z
— Bet-gi kas metai vis mažiau ir mažiau žmonių eina 

prie Komunijos. Ar-gi ne tiesa!
— Ką? Mažiau prie Komunijos? Kaip tik priešingai y- 

ra. Aš pats dar niekad’ nemačiau taip daugel einančiųjų prie 
Komunijos, kaip dabar. Dešimties tūkstančių ostijų neužteks 
iki ateinančių Kalėdų.

— Dešimts tūkstančių!
— Na-gi 'taip. Dar mes gyvename retai apgyventoje Pa

ryžiaus dalyje. Mūsų parapijoje yra dar keletas koplyčių, kur 
taip-gl Komunija yra dalinama.

— Iš kur-gi jų tiek daug atsiranda tų einančiųjų prie Ko
munijos!—užklausė rašytojas žingeidumo apimtas.

— Iš kur-gi? Gerai nežinau, bet man rodosi, kad perse
kiojimas tiesiog skatina ir traukia katalikus prie Komunijos, 
na o paskui, tai išduotasis popiežiaus dekretas apie tankią Ko 
muniją...

— Koks dekretas?
— Sakau, kad popiežiaus dekretas apie tankią Komuniją 

tiesiog pritraukia tūkstančius ir tai vis naujus...
Laisvamanių rašytojas nejučiomis sugniaužė abi ranki. Tai 

buvo liepto galas. Ilgiau nebegalėjo valdyti dirksnių. Tai 
pasakyta jam ir tai jam, kuris tris sykius į savaitę skelbda
vo sayo skaitytojams, kad “Sarto” panaikino bažnyčią.

Zakristijonas, pastebėjęs jo neramumą, tarė:
— Nenusiminkie, tamstele, dėl to mažmožio.
Tai taręs zakristijonas skubinosi prie-savo darbo, o raš

tininkas likosi vienas.
įnirtimas jį visą apėmė. Jis smeigė savo akimis į žmones 

lyg prisirengęs būtų spjauti jiems į veidus. Protas ar baimė 
jį nuo to sulaikė. Bet rūstybę laikė savyje ir keikte keikė. 
Aiškioji tiesa, stojusi jam į akis, jį apkvaitino. Dabar jis pa
matė, kad jo kova prieš Bažnyčią yra bergždžias darbas. Jo 
raštai nei nepažeidė tikinčiųjų. Jis ir jo laikraštis nesuardė 
Dievo įstatytos Bažnyčios. Nieko jis nebegalėjo daryti. Ir vi
si jo manymai buvo vien tik sapnas.

Išėjo iš bažnyčios lyg nebylis, nuilsęs, piktas. Žmonės gi 
vis dar ėjo į bažnyčią. Augštai dangus švietė žvaigždučių mi
lijonais. Ir netikėtai jo piktumas perėjo, ūpas išsigiedrojo. 
Kitoms mintims atėjus ir pats save jautėsi kitokis; pagalios 
gan padoriai tarė:

—T u, Nazarieti, pergalėjai! 
A TAMOLIUNAS.

KRYŽIUS NAMUOSE.
Daugybės katalikų šeimynų namuose randame pijaną, vik- 

trolą, puikiausių rakandų, paveikslų ir tt. Atsitaikius gi ne
tikėtai ligai, kuomet kunigas pašaukiama, pasirodo, kad na
muose nėra kryžiaus.

Tai yra peiktinas apsileidimas!
Kryžius, išganymo ženklas, turėtų būti pirmutinis mato

mas dalykas vaikučiams, pradedant naudoties akimis.
Kryžiaus istorija privalo būti pirmutinė pamoka. Jis yra 

tai geriausias prirengimas ateičiai, tvirčiausias atsispyrimas . 
nuo pagundų silpnybėse. Jis yra tai Kelias, Gyvenimas ir Tie
sa.

A. T.
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CLEVELAND, OHIO.

Kovo 3 d. čia buvo apvaik
ščiota Tautinė Šventė. Buvo 
didžiulis ir gražulis progra
mas. Programo vedėju buvo 
Ig. Sakalauskas. Pirmiausia 
užgaudė C. L. P. Benas Tau
tos Himną, Po to griežė L. 
S. benas. Sekė vyčįų choro 
dainavimas. Po dainų kalbė
jo Dr. D. A. Čapas. Po jo pra
kalbos rinkta aukos. T. Fondui 
surinkta $214.43, o laisvama
nių Cfentr. K-tui $32.00. Po to 
dainavo CLT. Choras. Išėjo 
labai gerai. Išnaujo kalbėjo 
Dr. D. A. Čapas. Po jo kalbė
jo mūsų gerb. klebonas kun. 
J. F. Halaburda»^Turiu pasa
kyti, jog pasakė nepaprastai 
jausmingą prakalbą. Malonu 
buvo klausyti tokių prakilnių 
žodžių. Dar buvo dainų, Bolių, 
deklemacijų. Įžanga buvo 30c. 
Žmonių buvo daug.. Programą 

» • ■ '.

buvo surengęs C. L. Dr-jų Są
ryšis. . Avinėlis.

MERIDEN, CONN.
3 d. kovo šv. Kazimiero dr- 

ja ir 84 kuopa SLRKA. aptaru
sios savo bėgančius reikalus 
išrinko delegatu į visuotiną 
seimą Povilą Kuncą. Meri- 
den’o lietuviai nesnaudžia, vei
kia, ale mažai terašo.

F. A. Kavaliauskis.

HARRISON, N. J.
LDS. 15 kp. iš Harrison N. 

JT., paaukojo ael lietuvių karei
vių ir pasiunčia Liet. Kar. Glo
bojimo Dr-jai $5.00 suaukotus 
šių narių:
* Po 50c.: J. Volekas, K. K. 
Mečioms, M. Kauklis, J. Je- 
riaška, A. Volekas, A Šumskįs, 
V. $imeliunas, J. Svirnelis, A. 
Gerulaitis, K. Žilinskas.

Viso surinkta $5.00.
M, Kauklis, Fin. rašt
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Paieškau puseserės e ROZALI
JOS RAMANAUSKIUTĖS iš Su
valkų gub., Kriukų parap.; apie 8 
metai kaip Amerikoj.

KAZYS VAINORIUS,
820 Bank St., Woterbury, Conn

(359)

NUSIPIRK MOSTIES.

1_______________ -______
REIKALINGA kriaučius 

kriaučka. Darbas užtikrintas 
užmokestis gera. Atsišaukite tuo
jaus.

LrniMOi UI AuiAMGErf  Aš
TURTAS VIRŠ $125,000.00

S

• > f-

Ofiso 
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 Jus Na gydy-

J. BERZBLTONĮ,
4 Havmarket Square, 

Boston, Mass.

J. BERZELIONIS,
4 Haymarket Sq., Boston, Mass.

(359)

V

POMIRTINĖS: 
$150.00, $'250.00, $500.00,

$750.00 ir $1000.00. •

P A VA S ARINIUS. IR VA
SARINIUS DRABUŽIUS, jei
gu norite, 
naujausios 

j materijos,

673 Was

PIRMO- KLESOS'

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvaran tuoj ame,

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

PRIE DORCHESTER ST. j

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

M 'Jo. vi<okJa» Ilgas 
Pritik iria Akinius

419 Boylston St., Boston, Mass.

' KAINA 25 CENTAI.
“DARBININKO” KNYGYNE,

212 W. BROADWAY,

< Tai BUSI GRAŽUS! Jų išdirba 
Mentholatum ’ Co. Prieš įeisiant 
gult ištepk veidą mosfeia per kelis 
vakarus, o padarys' vėidą TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mos- 
tis, išima pletnius raudonus, juo
dus arba šlakiis ir prašalina viso
kius spuogus nub Veido. Pinigus 
gali siųsti ir stimpomis.

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

■ ‘t .‘4

COSMOPOLITAN 
CARMENT 

CORPORATION.
Didžiausia Lietu 
vių Korporacija 
Brockton, Mass. |

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

COSMOPOLITAN GARMENT 
CORPORATION, 

95 Spark St., Brockton, Mass. 

■■
Be]) 1 lone, Dickinuon 8995 M.

' Dr. Ignotas Stankus 
fll210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

Phvsician and Surgeon (lietuvis gvdv-E^ 
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetai Gydo visokias hg.r; vv 
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso Valupdos. 9 11 ri!o 2 t l >. re r .-9 
vakaro. Nedalioms: 9 ii r,c. I i j><> p «:t.

SERGANTI

VYRAI IR MOTERIS 
EIKITE PAS MANE!

nervų arba šiaip kokia ilga,
A

KUR GALĖSITE JĄ

® Aptiekoriua ir .Savininkas o
I Tel So. Bųston 210J4 ir 21013. 8 
| 226 Broadway, kajnpas 0 St., d

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

REIKALINGAS KRIAUČIUS, 

kurk moka kriaučystia ; amatą;

ja.ua“ Užinokestis geram atsakan- 
čiam*darbinįnkui gera. Taip-gi 

jųigųratširaštų kąš pirktų, 
duosiu labai pigiai.; -Kadangi esu 
jau, Senhą pęiė to darbo ir negaliu 
atlikti kaip reikia* Prašąli atva
žiuoti apžiūrėti ženiįaus paduotu: 

:ądresut;
A j; ANTANAVIČIUS, ; 
137 Ąmes St.j Montęllo, Mass.

I3.®):' ’ ’

i" r-1-' j r. ) ’ ■
DR. JOiB■ĮbiMNffik O I 
, Galinia sutikąlbeii Irjiftuvittkėi., jH 
Ofiso Valandos; .

;. * Ryt tis iki 9 v*l. B
. Topiėtąl iki S " B

, Vakarais 6 iki 9 < . jį
, 536 >Broadway, So. Boston. 0

DYKAI! DYKAI!
Reikalinga vyrij ir^ 

merginų mokinties 
BARZDASKUČIO, a- 
mato. Męs išmokinam 
į labai trumpą laiką 
už dyką. .

GLOBĖ BARBĖK SCHOOL 
J. šniuikštis, 

489 —- 3rd Avė., Pittsburgh, Pa.

■f - *•»'.' j t , į-
_ A /................... * ....

1 “R ? -.y ■ i;

LIETUVIS FOTOGRAfcASi 
Ar turi savo didelį paveikslą? 

Jeigu .ne, tai
ateik ir. nusitrauk puse tuzino 
kablnčt Ir gausi vieiją dideli ar- 

- tlstiškal padarytą .paveikslą /vigai 
dovanai. ,

Taipgi noriutis mokytis to ama
lo guli atslSauktl: , •. .

j. j, -
500 So. 2ntž gt., Philadelphia, Pa.

r - -* * 1

80UTH B0ST0N, MASS. 
TEISINGIAUSIA IJt GB- ’!

r RIAUKIA LIETUVIŠKA 7
! ' <aptiekaj ' .' v;: j 

j " ^ųt^sau drėėeptųš • troT di- •! 
dŽiatriiąTi$te nežiūrintį at < 

.j [ tieYeceptrii Lietuvos ar Ame-1 
|>rikoš daktarų. Tai vienati- < 

nė Hėfuvįfcka apseka Bostone < 
ir ‘ Mas^achusetts ■ valstijoj. | 
Gyduolių galit gaut, kokios ( 
tik pasaulyj yra vartojamos. < 

■£ Galit reikalaut per laiikns, o -1 
| aš prisiųsiu Įpėr eipresą. ' |

i K. ŠIDLAUSKAS į

TĘL,. BAQK BAY,42OO

DR. F. MATULAITIS
[Mito udynop
1-8 P. M. 7-9 P.M.

yi f

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos':
Nuo2 iki 8 popiet. Nuo 7 iki 8 vakare 

fjsod F.ROAb'VVAV Cor. C ST. PO PCS'TON 

į'| Tel 502 S. B.,
,rir~ gr~JTT"' s r; .v,~ j

"H ?
■t > ■ •

• J* 1
,J^

t

i 

T
Yi
X Su hent kokia chro 'i£ka.
♦ lauja specialisto piuaruavimo. 

♦X* IEŠKOKITE PAGELIOS TEN.
PradSvJite tiesiai eiti Sveikatos keliu.

T T t 
T t 
t 
T t
Y ❖ 
t
Y❖
♦X*

b(5s Jus nuo kuuOią ir kitur negero gydymo.
Daug metą praktikųvęs. 

uiedikaltAkl Ir elektriški. 
Jk kas geriausia sergantiems.Y
YY muilo Širdies mušimo.«£♦ mp, galvos BkaudCJimo,

sąnarių, ulcerio, ž.iiv.ii

konstlpaclju. reumatizmo skansml, arba spaugą? Šią ir dauv ‘
X*Hsą. nuo kurią matosi' pirmas (>»sergėjimas, nustoti sveikatą ir 

j tvirtumą ant visados.
*V* Ač-gydžiau vyrus ir moteris per daug metą. Vienas atH'iHiky- 

<L minkite.

?
| Dr J. H. KENEALY
Ą 673 WASH1NGTQN ST.

Antros durys nuo Qayetv Tbe atre, Boston, Mass.naujų narių.
Korespondentas,

Š

- •* ■
SVARBUS LIETUVIŲ^ KAREIVIŲ GLOBOJIMO 

REIKALAIS SUSIRINKIMAS. , v ; < ?

NedėHoj, kovd 10 dieną, SvaLvakare šv. Petro par 
jos svetainėje bus svarbųs susirinkimas, ; _
silankyti būtinai Federacijos Komitelo narius, katalikiškų 
draugijų ir kuopų yaldybų narius ir katalikiškų draugijų ats* 
torus, išrinktus rupinties iieturių kar^vių glębojimo reika- 
laiS* Susirinkime , bus galionai sutvarkyta lSuyių kalvių 

globojimo reikalai. Malonėkite," gerbiamieji, > šį, svarbų.su
sirinkimų pribūti. ■' ... 7 ; 1

» Visus;kviečia Federacįjęis .Komiteto VALDYBA.

• CAMBRIDGE, MASS. >.
Moterų Sąjungos 22 kp. ko

vo 3d. turėjo rilsirinkimų^pa-. 
' rapijinėj salėj. P-le Teklė Zo- 
kaučiutė išrinkta .delegate 'į 
New Yorke Seimų. Nutarta 
surengti-prakalbas ir teatrų.

1. Ona Simbalaite.

5/
f - M <■ ’

f

• i-

Vietines žinios
Kovo 3 dienų buvo puikios 

prakalbos Lietuvių Svetainėje 
Tautos Fondo 11 skyriaus pa
rengtos. \Tedė prakalbas pir
mininkas skyriaus Mikolas Ve- 

. nis; jis paaiškino apie Laisvės 
Savaitę ir buvo užkviesti kak 
bėtojai. Kunigas J. Dobužin- 
skas apibriežė Lietuvos ateitį 
ir-daugelį labai gražių infor
macijų suteikė apie Lietuvai 

' laisvės išgavimų. Publikai pra
kalba patiko. Kunigas t Ži-, 
linskas, vietinis inūsū klebo
nas nurodė istoriškų Lietuvos’ 
praeitį ir laisvės reikalais pla
čiai kalbėjo. Publikų visų lai
kų ramiai užsilaikė. Svetainė 
buvo pilnai žmonių prisikim
šus. Lietuvos laisvės išgavi- 

. mui buvo padaryta kolekta.
Aukojo: M. Majauskaite $2.00. 
Po $1.00: M. Knistautas, A. 
Neviera, A. Povilas, M. Kai- 
raitė, G. Supsis, A. lvairis, S. 
Noreika, J. Beleskis, A. Ba
linsimas, A. Zaleckis, M. Ver-^ 
siackas, F. Tuleikis, A. Gri- 
galauskaitė, G. Arkalienis, B. 
Pabiržis, K. Mečioms, M. Grin
kevičienė, M. Bakūnienė, S. 
Dantelis, P. Baskunas, P. Ne
žinomas, P. Karcelis, J. Šūkis. 
Po 50c: M. Baliunaitė, K. Po
vilaitis, S. Samuolis, A. Var
nas, J. Mecinskas.

Su smulkiomis išviso surink
ta $77.70.

Pataisymas. “Darb.” No. 
24 (356) vietos žiniose padary
ta paklaidos, kurios šiuomi ati
taisoma. Lietuvos Dukterų 
Draugija turi narių kaip pra
nešė pati valdyba ne 276, bet 
287 ir taip-gi ne p. O. Čižuvie- 
nė. bet Antanina Cižuvienė 
rinkta delegate į seimų.

vagių nėra ir užmuštasis? me 
’Čioiį^šižs* TŠrpčtd, * kad gnlya- 
žuįžiai ir ųŽmuŠtasįš 'buvo

’ - Pakeleivis.
. J ■ i y

. NEWAEK, K. J. -
t . Subatbj 23 . d/vasario L. Vy
čių 29-taparengus 
atsisveikinimo vakarėlį Ado
mui Aidukaičiui^ kuris; turėjo 
išeit į kąrijgmėnę. * - ĖųVoLnž^ 
kandžių ič daHus prOgramėlis.:

. . . , RadYŽiškLętįs-

; PRANEŠIMAS. Lietuvos |
Dukterų Dr-jčs mėnesinis susi
rinkimai perkeltas aut-kovo 19

’ cl, 7:30 .vai. vakare. Prašome 
visų narių draugijos koskaįt- 
Jjngiausią Susirinkti, nes .fr. 
delegatės bus sugrįžę, iš Lietu? 
yių Visuotino Seimo. * '

1 ' Valdyba.

£* ■ t

parapi
ja, įkurįkriečiamar it-

•J,

. L. D. KALENDORIUS 
J > DYKAI. ‘

. Jeigu . nori gauti ( Lietuvių 
Darbininkų KMėndorių 1918 
rh, dykai, t»d nieko nelaukda
mas siųsk $3:00 užprentimera- 
•tį iį gatisi
'dutelįdovanątiekai. *

0,1. K. KEISTUČIOkDR-JOS
• BOSTON, MASS.

, . VALDYBOS ADRESAI. , i . i. ‘ ,

pmMlNINKAs Ajoiint Adomaviėlus,
*'J22 Bbw«į te Šo. Roshffii, Misa." 

YICE-PIRnZZ- Tranas Tuleikis,. ? 
’». 1U0 BbW£n'‘te Bbgtbnt Mais. 

PROT. JJA.ŠT.-*- Juozapas Vinkeylčlus,
• 37Q W.Second St., S. Boston, Mass. 

FINANSŲ RAST. St. Norėlka, r t 
, 79 W. Seėąrid gt, S- Boston, Mass.

KASIERIUS -T-. Attdrlejug Zalibckąs, 
171 Fiftii'Sfr.. So. Boston, Mass. 

MARŠALKA Justinas TuleiUls, -1 
“ 130 Bowen Si,, So. Boston, Mate 

; • D/ b. K. Keistučio Dr-ją Bos- 
torf/Mąss.! laiko mėnesinius stisi- 
rinldmus’ kąs Antrą' nėdčldienį 
kiekvieno .mėnesio 2 Vttl. po pietų, 
16^; UanbVer Šf'J BOstonf Mąss, 
jĮ^albnekit’e visi ateiti ir daugiau, 
naujų narių su savim atsivesti.

simon r.PAinma
IKTTTVĮd ADVOKATAM 
į?abaiw PtiudMlJoi J

.

r (022 Lafcd g^RuUdtag, \ 
Ufoikd įCheiitnut. Št i 

' joti '' ■, ,
OfUso —. Sptįact'šįBC. 
Namą •— Tlota 4442 J;

1212 W. ĘRIffi AW 
ĘHIUAPELPHIA, ,

NORWOOD, MASS.
Šv? Cecilijos bažnytinis cho

ras susilaukė naujo veikėjo 
vargonininko V. Stasevičiaus, 
kuris užėmė vietų senojo var
gonininko V. Šiureikos. Priė
mimui p. V. Stasiavičiaus su: 
šauktas choro susirinkimas. 
Susirinko visi senieji nariai ir 
atsilankė daug naujų. Tai mū
sų naujas veikėjas davė daug 
patarimų apie choro dalykus. 
Išrinkta nauja valdyba. Pirm, 
liko J. Kavaliauskas, vice-pir- 
raininku K. Stašaitienė, prot; 
rašt, A. Kavaliauskas? fin. 
rašt. G. Norbutaitė, kasierius 
A. ŠidlaUskis, kasos globėjai O. 
Medz^ieekiutė ir Ona Janušai- 
čiutė, maršalka J. Pileskis. 
Prisirašė 15 naujų narių. Ti
kimės dar daugiau. Dabar cho
ras susideda iš 35 narių. To
liau buvo inešimų apie mėne
sines. Nutarta mokėti po 10c.

Išrinkta atstovu į seimų nau- 
jasai vargonininkas p. V. Sta
se vicia.

Paieškojimai
Jeigu nori surasti s&vo gi 

minės ar pažįstamus prisiusi* 
paieškojimų į “Darbininką.” 

Ož vienų .sykį 50c. 
” du ” 75c. 
” tris- ” $1.00‘

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.'

“DARBININKAS,” 
242 W Broadway,

SO. BOSTON, MASŠ.

PARSIDUODA RAKAN

DAI (fotniture) visai pigiai. 
Norintieji pirkti, kreipktės 
šiuo adresu:

C. Tamulionis,
36 6-th st., So. Boston, Mass.

Reikalingi agentai, užrašy neti laik 
raštį “Darbininką”

ŠV. JONO EVANGELISTO . 
BLAIVININKU DR-JOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

[URMININKAS.—■ Motiejus žioba,
29 vl’vbster St„ Mnlden, Mass. 

VK'E-JURM. — Jonus Giilmis,
20 \Vinfiol<l St., So. Boston, Mnss. 

I’ROT. RAŠT. — Jonas Glineskls,
282 Silver Str., So. Boston, Mass. 

PROT.. RAŠT. Marijona Brikaitė, 
45 Vale St., So. Boston, Mass.

EI N. RAŠT. — Povilas Petrauskus, 
2o0 P'lfth .St., So. Bpsti>n, Mass. ■

KASIERIUS — Andt-tejus NitU<Wflnak 
10 \Vlttfleld 'St:, St>. Ilošton, Mristf.

MARŠALKA —.Jonas UrbJhaa,
145 Silver St., So, Boston. ’

Draugija laimio susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mene-' 
šio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mpss. Sekan
tis susirinkimas, bus kovo. 17 d. 
Viršmhrėta draugystė yra viena
is didžiausių ir teisingiausia aprū
pina savo narius.

HUDSON, MASS.
Šiaip lietuviai čia pusėtinai 

gyv.ena. Tik cicilikai pasiro-' 
do kartais savo purvinais dar; 
bais.

Vasario pradžioje štai pasi
rodo plakatai su pagarsinimu 
šv. Juozapo dr-jos prakalbų. 
Kalbesius drg. Neviackas. Dr- 
jos nariai pamatę plakatus, at
sistebėti negalėjo, nes prakal
bų nebuvo nutarta rengti. Mat

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, 
III. Jis pats, ar kas kitas malonės 
kuogreičiausia pranešti. Už pra
nešimą paskirta $10.00 dovanų.

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

(362)

Apsidraadusiems nariams išmoka: 
U , PAŠALPOS-
U $3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00 
ga savaitėje.

BRIGHTON, MASS.
Mot. Sąjungos 41 kuopa

turėjo mėnesinį susirinkimą keletas cicilikučią dr-jos vardu 
kovo 6 d. Lietuvių Kooporatv- sumanė rengti prakalbas. Dr- 
viškoj svetainėje, 26 Lincoln jos įstatuose nėra reikalauja- 
str. Dane; buvo svarbių nuta- ma priverstino atlikimo bažny- 
rimų padaryta bet vienas iš tinių pareigų, 
svarbiausių, tai yra busimas cicilikų, 
Lietuvių Visuotinas Seimas 13 
ir 14 dd. kovo New Yorke.

• Nors kuopa jaunutė, bet nu
tarta siųsti delegatę. Išrink
ta p-lė V. Šaulaitė, taip-gi bu
vo išnešta rezoliucija:

1. Kad Lietuva būtų pilna j kai gvoltą kelia, 
neprigulminga respublika, ’

2. Visuotinam taikos kongre
se privalo dalyvauti Lietuvos 
atstovas.

3. Kad. Lietuvoje būtų lygy
bė vyrų su moterims pilietiš
kose teisėse.

V. saulaitė, pirm.
St. Saulitutė, rašt,

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. kovo 1 d. buvo 

bertaininis susirinkimas Lietu
vių Kooperacijos name. Iš 
svarbesnių nutarimų, tai buvo 
rinkimas delegato į L. Seimų. 
Kuopa neturtinga, tai prakil
ni p-lė Jiėva Strepenaitė iš pa
sišventimo sutiko apsiimti į 
atstovus, už $11. Nariai vien
balsiai nubarė iš liuosos va- 
lios padengimui tų lėšų sumes
ti po 25**., ka ir padarė. Bet 
vietoj 25e. F. Pocius, ,T. Matu
kas, 'F? Gornlskis aukavo po 
50c. B. Aiauskas inešė ir visi 
vienbaku'i nutarė atsišaukti į 
kitas dr-ias surengimui milži
niškų viešų prakalbų po seimo 
sugrįžus atstovnms, idant ga
lėtų vis’ioub'iU'i paaiškini i sei
mo alkidus darbus ir tt. Prie 
kuopos ta vakarų prisirašė 2 
nauji noriai. Užbaigiant susi
rinkimu, pirm. B. Ajfiu<kąs 
prnš'" ■ Ln narių pasidarbuoti 
pi Įkalbi mino

tai joj priviso 
kaip pelių pernyk

ščiuose šiauduose. Šiemet ir 
pirm, iš jų tarpo. Nariai labai 
pasipiktino nacliališkumil cici
likų. Nuėjo pas policijos vir
šininkų pasirodavoti, kaip cici- 
likus suvaldyti. Dabar cicili- 

kad vyčiai 
juos skundžia policijai. Naba
gai cicilikai nežino, kadi čia jo
kių vyčių nėra. Bet iš kantry
bės išvesti nariai šaukias po
licijos, kad pažabotų cicilikus.

Vas. 22 d. Pašalpinis Kliu- 
bas buvo parsitraukęs iš So. 
Bostono cicilikų rojaus bosų. 
Plakatuose buvo skelbta, kad 

Įkalbės apie Lietuvos neprigul- 
' mybę, laisvę ir tt. Bet susi
rinkusieji pamatė, jog tapo ap
vilti—cicilikas kalbėjo ne apie 
reikalingumų Lietuvai nepri- 
gulmybės ir laisvės, bet apie 
jos 'pavedimų vergijai. Gerie
ji tėvynainiai suprato, kad čia 
vilkas avies kailyje. Tasai ci- 
eilikaš dergė Dr. Bielskį, kurs 
girdi pilvų auginus iš žmonių 
sudėtų centų. ^ėt mes žinome, 
kad Dr. Bielskis neužsiaugintų 
pilvo jei ir norėtų, nes jo to
kia prigimtis. O kaslink cen
tų, tai mes žinome, kad ta
sai cicilikas pasistatė rūmus-iš 
darbininkų centų So. Bostone 
ir yra kapitalistu. Žmonės jau 
ne 1aip paiki, kad nesuprastų 
tokiu dalvkų.

Vas 1S d. rasta krūmuose 
negyvas žmogus. Jis buvo gra
žiai pasirėdęs ir dailus vyras. 
Pas jį pinigų nerasta, -tik ke- 
>tą laikrodžių grandinėlių.' pas: 

i Gal būt buvo agentas. Turbūt! 
Į vagiliai užmušė.

Žmonės sako’, kad ITudsoneI , /* * ‘ . *■

v >
I • t

J

«. 

Paieškau LEONO VASAUSKIO, 
girdėjau vargonininkauja Šv. 
Kazimiero - bažnyčioje Pittston, 
Pa. Gimė Amaliuos, o paskui gy
veno Šiaulių mieste. Turiu su jo 
gimine labai svarbų reikalą. At
sišaukite šiuo adresu:

I. BUTĖNĄVIČIA,
Bos 137, Millinocket Maine.

(357)

Paieškau savo dėdės JUOZO 
KUČINSKO, paeina iš Suvalkų 
gub., Marijampolės pav., Višakio- 
Rūdos par., Kazlų kaimo. Prašau 
atsišaukti šiuo adresu:

JUOZAS ALEKSAITIS,
1541 Hamilton Avenue,

Grand Rapids, Michigan.
* (359)

ANT PARDAVIMO FARMA.
80 akerių dirbamos žemės su 

triobomis, parsiduoda labai pigiai. 
Priežastis pardavimo, savininkas 
turi dvi farmi ir vieną nori par
duoti. Dėl platesnių žinių kreip
kitės š:uo adresu:

P. BRAZAUSKAS
R. I, Custer, Mich.

(359)

Priimama sveiki vvrai ir moterys iki 50 LLSk; am
žiaus,

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

todėl rašykis dat a? — atsieis ^mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstitucijų, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį ”Garsą.” ir kitas popelis nariai gauna dykai.

S. L. ’Ė. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose.

Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A. 
kuopos dar norą, pasistcpgk, kad t’en ją šutvė
ms, Bosyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro P0'?iainką adresu: ‘

_______-___ - -........ ....

ŠVENTOJI NAKTIS
Muzika M. Petrausko.

Trijų Aktų Operetė Statys Muzikos, Dramos Draugija Gabija

Bus Kovo - March 16 d., 1918 m. 
DUDLEY OPERA HOUSE,

Kampas Washington Street, Boston, Mass.
Prasidės lygiai 6-tų valandų vakare.

Šita opera statoma pirmu sykiu Bostone. Veikalas per-
stato Kristaus gimimų: Piemenų Naktį, Herodo žiaurumus, 
Trijų Karalių kelionę ir tt. Choras bus didelis. Dainuos “Anio- 
lai,” “Piemenys” ir “Kareiviai.” Apie gražumų šitos Ope
ros nėra reikalo aiškinti.

Gerbiami teatrų lankytojai, ateikite visi pasižiūrėti ir pa
sigėrėti šia nauja opera, nes, turbūt, jų Ue tuoj bus galima 
pastatyti antru kartu scenoje šiame mieste.

Nuoširdžiai kviečia vissu
“GABIJOS” Reng. Komisija.

z-
nieko nekaštuos, 

sitčs. Geras 11* užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą 
V fizišką stovi Ir padfis Jums atsistoti unt sveikatos kelio. Tas Išgel-
A.. . .... ...— --------- —.----- ♦

Paskiausieji ir geriausieji gydymai— X
. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas Y 

J 
ar jus kenčiate. ♦!<

Nuo silpną nervą, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, neuor- lA 
stlĮiną plaučių, apsnūdimo, sunkaus' Jauti- 

svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
ulcerio, žaizdų, kaiar- užkimimo gerklčs, nuo sūnūs- $ 

iną viduriuose arba nugaroj. geiulCs skaudėjimo, apvilktą liežuvi,
' urf kitą

----- - 

t r ... - . .. . .. ----- , ■
^♦mus pa# ninne užganėdins Jus ir apie mano gabumus perstrtkrnudte, I 
<;♦ kud aš pasiekiu tiek getą pašokintą, | trumpą laUtu gjdy- J 

A^ gydau tik tikrą pide&iHti ligos ir silpnumai pranyks. Alsi-
kini pasirarunus yra abv’*otlškttl veltui. Af

Ateik .u pa* muue tuojaus, >. :*n Jums reikta gydytis. 
V* k imas lWv» puvo}tųga \el Igu ne stovi ilgai be veikimo.

SO. BOSTON. MASS

‘I- *<
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