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didžių ir mažų valstybių. — / 
.. Už tokias išlygas mes paga- 
tavi kariauti ir kariausime iki 
jų atsieksime; ir tik dėlto, kad 
norime, kad teisybė užviešpa
tautu ir kad norime pastovios 
ir teisingos taikos. ‘

Tokia taika, prezidentas sa
kė, prašalina karių priekabes.

Trne translatlon f Beg \vTth the post- 
master at Boston, Mass. on .Tan.-9, 1918, 
as requlred by the act of October 6,1917 
PREZ. WILS0N APREIŠKĖ

TAIKŪS PROGRAMĄ.
Washington, Sausio 8. — 

. Šiandie prez. Wilson kongrese 
apreiškė išnaujo karės tikslus 
užgyrė Anglijos premjero 
Lloyd George apreiškimą ir iš
klojo išlygas, kuriomis būtų, 
galima .taikintis su Vokietijos 

' t militare autokratija.

Prezidento programas susi
deda iš 14 skyrių ir reikalau
ja atstatymo ir atlyginimo, te
ritorijų gvarantijos ir tautinio 
gyvavimo', jūrių laisvės irda- 
siekimo prie jų, sumažinimo 
apsiginklavimo ii1 gvarantiją 
užlaikymo sutarčių tarpe' tau-

A*
"prezidentas išdėjo Amerikos 

išlygas.

1 — Atviros taikos sutartys 
be-jokių slaptų-sttfarimųC*^

2 — Visiška jūrių laisvė tai
kos ir karės laiku išskiirant 
tikjtada; kada tas padaryta 
taptautiniu veikimu. " -

3 — Prašalinimas visokių 
ekonominių trukdėsių ir įstei
gimas vaizbos padėjimo lygy
bės tarpe tautų, sutarusių bū- 

. ti taikoje ir jungtis jos užlaiky
mui.

4 — Gvarantija sumažinimo 
apsiginklavimo, nuvedant jį 
iki žemiausio laipsnio, kad tik 
užlaikyti naminį saugumą.

5 — Bešališkas išrišimas ko
lonijų, remiantis tuo princi
pu, kad užinteresuotos valsty
bės turėtų lygią teisę.

6 — Pilnas pasitraukimas iš 
Rusijos užimtų žemių ir užti
krinimas jai politiško plėtoji
mosi.

7 — Prašalinimas iš Belgijos 
be jokio bandymo aprubežiuo- 
ti jos valią.

8. — Prasišalinimas iš Fran
cijos ir rokundos padarymas 
dėl Alzacijos ir Lotaringijos.

9 — Nustatymas Italijos ru- 
bežiaus aiškiai pagal tautybę.

10 — Plačiausia proga auto
nomiškam plėtojimuisi Austro- 
Vengrijos tautų .

. •, ■ 11 —- Pasitraukimas iš Ru
munijos, Serbijos ir Cernogori- 
jos su priėjimu prie jūrės Ser
bijai ir tarptautišką gvaranti
ja ekonomiškos, politiškos ir 
teritorijalės Balkanų valstybių

, čielybės.
12 — Tikra savistovybė Tur

kijos bet su suteikimu autono
miško plėtojimosi kitoms jos 
tautoms ir su atidarymu Dar- 
danelių ant visados visoms 
tautoms.

... * _

13 — Įsteigimas neprigul- 
mingns Lenkijos, ribose neabe
jotinai lenkiškos tautybės su

• priėjimu prie jūrės su tarptau
tine gvarantija ekonomiškos, 
politiškos ir teritorijalės čiely
bės. - . _

H — Abelnas tautų susibęn- 
drnvimns po ypatingomis su- 
.tar ’r’:s dėl užtikrinimą poli- ir pasiųsta Exchange Tele- sau pamokas imti, jei tik-no 
tiško? ir teritorijalės

True translatloįn filed wltli the 
master at Boston, Mass. o n .Tam f). 1918 
as required by the act of October C Trn r 
PREZIDENTAS NE JUNGIA

LIETUVOS PRIE 
LENKUOS.

Prez. Wilson taikos * išlygų 
paskelbime skyriuje apie ne-, 
prigulmingą lenkų valstybę, 
sako, kad liuosybė turi būt 
duota ne vien Rusijos lenkams 
bet Austrijos ir Vokietijos. Y- 
ra daleidžiama, jog reikalavi
mas “liūoso ir užtikrinto priė
jimo prie jūrės” (freezand se- 
ėųre -aėcess to the sėa) naujai 
lenkų valstybei,Bereiškia,’^ad 
TenTdfValdoma žemė driektųsi 
per rytinę Prūsiją prie Baltiš
kos, bet reiškia .tą, kad ji gau
tų teisę liuosOs komunikacijos 
su Baltikes uostais. Yra tai 
panaši privilegija, kokią turi 
Vokietija per Holandijos žemę 
Šeldos upe.

Be to prezidentas Wilson ap
reiškė, jog į lenkų valstybę tu
ri'ineiti tik žemės neužginčija
mai lenkų apgyventos. Nors 
prez. Wilson nepaminėjo Lie
tuvos, bet išrodo, jog nejun
gia jos prie ' Lenkijos, kas 
mums būtų baisiausias ir ne- 
inieliausias daiktas. '

ATHOL, MASS

Kat. Sp. Savaitės veikimas.
Sp. Savaitės komisija, kuri 

susidėjo iš rinktinių ir veik
liausių Atholyje asmenų, le
miama visuomenės ir idėjinių, 
kuopų, nuveikė nemažą da^bą 
Kat. Sp. Savaitėje. Pirma pa
duosiu, kas minėtoje savaitėje 
buvo veikta, o paskui, kiek 
nuveikta.

K. S. Savaitė pradėta P. Blai
vininkų, kuopos šauniu vakaru, 
kur atlošė puikų dramatišką 
veikalą “Nastutė.” Lošimas 
nusisekė neprasčiausia. Lošė
jais buvo: pp. K. Sadelskis, B. 
Vyšniauskas, D. Karoblis, J. 
Steponaitė, P. Kučinskas ir E. 
Braškaitė. Protarpyje teatro 
“Darbininko” redaktorius P. 
Gudas pasakė Sp. Savaitei pri
taikintą prakalbą. Kitą vaka
rą kalbėjo kun. Pr. Juškaitis. 
Čia susirinkusieji išgirdo daug 
indomaus ir pamokinančio. Po 
prakalbos pagerbimui buvusio 
mūsų didelio kultūros kėlėjo ir 
žymaus rašytojo, Vyskupo An
tano Baranausko, perskaityta 
iš “Moksleivio” trumpa jo bi
ografija. Skaitė A. Grigaliū
nas. Po to sekė eilės apie var
gingą .mūšų tėvynę Lietuvą, 

tins Baker savaitiifėj karės; kurias padeklemavo p-nia M. 
Kačinskienės

Trečią vakarą buvo suren
gus LDS. kuopa, kur atlošė 
komediją “Saliamono sap
nas/” Lošėjais buvo pp. Sa- 
delskas, B. Vyšniauskas, K. 
Meleika, J. Aidikonis ir K. 
Lųkinskas. Prakalbą sakė 
mūsų, gerb. klebonas A. Pet
raitis apie spaudos istoriją. Su 
šituo-pasibaigė vakaras ir vi
sa Sp. Savaitė.

Žmonės ant vakarų lankėsi 
skaitlingai. Žinoma tik tie a- 
teidavo, kurie moka išnaudo
ti kiekvieną gerą progą, tai-g’ 
ir šios nepraleido neišnaudojo 
Bet kurib ir nesilanko, vistiėk 
liko apteikti knygomis, hešio- 

telegrama gauta Kopenhagoj jaut po stubas. iš kurių galės

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Jan. 9, 1918, 
as reąuired by the act of October 6.1917 

VOKIETIJA NEPRIIMS
AMERIKOS IŠLYGŲ.

Žinomas Amerikos publicis
tas Frank H. Simonds sako, 
jog prez. Wilsono taikos išly
gomis tik įveikta. Vokietija te
sutiktų taikintis. Sako jis, 
jog prezidentas iš Vokietijos 
dabar daugiau, reikalauja, ne
gu Europa prašė ir paėmė iš 
Francijos po mūšio prie Wa- 
terloo ir Vienuos kongrese.

True translatlon filed with the. post-- 
master at Boston, Mass. on Jan. 9, 1918. 
as required bythe act of October 6,1917

Reikia visai atmesti tą min
tį, kad Rusija galėtų kariau
ti. Bolševikų kvatierose Smol- 
ni Institute daroma visokie 
pienai rekrutavimui liuosno- 
rių, bet visi tie pienai yra tik 
tuščias balsas ir šaukimas. 
Rusija, kaipo organizuota val
stybė nustojo gyvuoti.

■ i

kuri

--.True translatlon flled wlthtliepost- 
ngister at Boston.Mass. on Jan. 9, 1918, 
asieaulred by the actof October.6,1917

VOKIETIJA PASKELBS
• LIETUVOS NEPRI-
■ GULMYBĘ.

* 4

v Kopenhagen, sausio 8.
— Švedijos laikraštis, Dagens- 
nyhetęr skelbia, jog Vokietija 
ketina paskelbti pripažinimą 
Lietuvos, kaipo neprigulmin- 
gos valstybes.

; _ ■ —c—-
t f

- True translatlon filed vvith the post- 
master.at Boston, Mass. on Jan. 9, 1918, 
hgreąuired by the act of October 6,1917 
s .TALKININKŲ IŠLYGOS

. Amsterdam. — Bavarijos ka
ralius Luchvigfkaip telegrama 
iš Muenicho skelbia, savo gi
mimo dienoj pasakęs, jog tal
kininkų reikalavimai perdide- 
lį. •

“Nei colio vokiečių žemės 
nebus atiduota,” sakė jis. 
“Mes turime žiūrėti, kad ap
saugoti savo rubežius.”

Tvirtydamas, jog bavarai, 
kaip ir kiti vokiečiai visur y-

True translation filed with thė post- 
master at Boston, Mass. on Jan. 9, 1918, 
as rėąulred by the act of Octoher 0,1917

LAUKIA DIDŽIO MŪŠIO.
Suv. Valstijų kares sekreto- T-. 7 1--- - J

peržvalgoj sako, jog laukia
masis vokiečių užpuolimas va
kariniame fronte turbūt bū
siąs jų smarkiausias užpuoli
mas. Bet esą galima pasitikė
ti ant Anglijos ir Francijos 
armijų, kad jos išsilaikys. 
Sekretorius su vilčia išvedžio- 
ja, jog anglai ir francūzai pa
darę 16 didžiausių antpuolių . 
vis pasivarė pirmyn.

RUSIJOS DELEGACIJA 
ATVYKO.

London. — Rusijos taikos 
delegacija, su užsienio reikalų 
ministeriu Trockiu panedėlį 
atvyko Lietuvių Braston tęsti 
taikos derybas. - Taip skelbia

4

Visi vakarai, kokie tik atsi
buvo, buvo išnaudoti vien tik 
-pakėlimui geros spaudos ir su 
ja supažindinimui visuomenės. 
Bet daugiausia spauzdinto žo
džio išparduota, tai nešiojant 
po stubas. Viso išplatinta už 
$80.00 nepriskaitant- įžangos 
vakarų ir tai tik tarp 1000 gy
ventojų, kurie randasi šioj ko
lonijoje. Tai iš to pasirodo, 
kad-K. Sp. Sav. nusisekė-ne
prasčiausia

Mūsų Sp. Sav. K-jos triusu 
buvo surengta prakalbos nela
bai tolimoje kolonijoje, bet ne
visai mažoje — Fitchburg, 
Mass., kur su prakalba buvo 
nuvykęs su pora narių gerb. 
mūsų kleb. kun. A. Petraitis. 
Bet kai pasakojo sugrįžę, kad 
nekokios pasekmės turėta. Mat 
ten mūsų ‘ tautiečių dauguma 
gerai apcicilikėję, tad ir-nega
lima buvo ko geresnio tikėties.

Drauge, Mass.' kur randasi 
tik kelios šeimynos išparduota 
spaudos už $4. Taip-gi tuo 
tikslu buvo kreiptasi ir .į ki
tais apylinkės kolonijas, bei be 
pasekmių. Vienos atsisakė pa- 
žymėdamos sunkias'pirežastis, 
o kitos nei to. Bet atholieČiai 
yralinksmiprakilnų darbą'už- 
baigę. Garbe tiems,'kurie tam 
nesigailėdami laiko ir spėkų

---- r - 

Rusija nėra valstybė, 
galėtų arba kariauti arba tai
ką daryti. Tai yra didžiauisas ra pergalėtojais, pasakė: “Rei- 
klausimas, kokį tik kariaujan
čios valstybės išrišti turi.

Šiaip riaušių kol kas dar ne
daug tėra, būna tik dažnai ap
vogimai gatvėse, taip-gi laiks 
nuo laiko kareiviai apiplėšia 
likusias svaigalų’ krautuves. 
Masės paniurę, ir vedama tik
ra anarchistiška propaganda 
bolševikų vardu. Anarchistai 
prižada Naujų Metų dieną kon
fiskuoti visą nuosavybę, dirb
tuves ir namus viename darbi
ninkų kvartale, bet čia jau ne- 
sidangstoma nei teoretiškų so- 
cijalizmu, nei anarchizmu. Y- 
ra tai tik apsireiškimas to, ką 
išbadėję, prižadais apviltos 
masos gali dalyti, kuomet pri
spirtos, prie sienos.

Yra tai nepermaldaujami 
faktai. Todėl nėra dyvų, kad 
tuo tarpu kaip bolševikai daro 
visokius socijalistiškus bandy
mus aristokratija ir šalininkai 
karinės diktatūros žiūri , su ci
nišku, pritarimu ir tiesiog arba 
netięsiog prisideda prie to dar
bi). Tai taip yra JPetrogtade, 
o provincijos draskomos nami
ne kare ir niokojama būriais 
besivalkiojančių kareivių.

. -J

Armija yra pilniausioje ner 
tvarkoje ir nei komitetai, nei 
komisijonieriaį nesuvaldo ka
reivių, kurių septyni milijo
nai buvo apginkluoti karianti 
prieš vokiečius o dabar jie te- 
rioja savo štilį.

kia mums pasistengti įveikti 
mūsų naujausius priešininkus 
—amerikonus.”

' True translatlon filed with the post- Ai? 
master at Boston, Mass. on Jan. ė, 1918,'' ' 
as reąuired by the act of October 6,1Q17-:

TAIKOS RAKTAS 
WASHINGTONE.

Amsterdam. — Maximilian 
Harden savo laikraštyje “Diė , - 
Zukunft,” aštriai smerkia aus
tro-vokiečių pienus^ užgrobti 
žemių Tytuose.

Jisai sako, jog didelė spra
ga yra tarp dviejų pusių Lie- r 
tuvių Brastoje ir jdg jei Cent- 
ralės Valstybės vis' varysisū 
prie to, kad užgrobti arba prL 
jungti minimas teritorijas prf * 
dviejų paskutinių imperigt 
Europoj, tąi taik'a^Aėl'’bų^iik 
karės pertrauka ir jog garbin
gos taikos su Rusija nebus, nes 
Rusija amžinai nenešiok raudo
ną Lenino švarką nei-gi pasi- 
tenkys susiskaldymu ir pasis
klaidymu mažų provincijų,

Harden sako, jog net jei lat- " 
viai, lietuviai, livai 
kurie per penkis šimtmeČiusl:. 
priešinosi germanizmui, pri(®į., 
visokį galimumą1 nubąlsuotifc 
susijungti su Vokietija, tar. , 
Vokietija turėtų atsisakyti pri
imti, nes ji negali daugiau pa
kelti svetimo gaivalo neigi ji 
nori kiršinti rusų tautą, kurį 
prieš 1950 mtais turės 200.00Č*- 
000 žmonių, dabar žemių at- 
kirtimas nuo Rusijos sukeltų^ 
jos neprieteliškumą ateityje. . y

Harden apreiškia, jog rak
tai į taikos rūmus guli Wash- 
ingtono Kapitolijoj.

i

i

True translation filed with the post- 
master at Beston, Mass. on Jan. 9, 1918, 
aš reąuired by the act of. October 6.1917 
.. TARNOV DELEGATU

NUO AUSTRIJOS.
Amsterdam. — Grafas Adam 

Tarnowski von Tarnow, kaip 
Berliner Tagčfelatt skelbia, y- 
ra nuskirtas Austrijos delega
tu j taikos konferenciją Lietu
vių Brastoj.

Jis. buvo pereitą pavasarį 
ambasadorium Suv. Valstijo
se, bet nebuvo oficialiai pri
imtas Amerikos valdžios.

■ A "T 
T f .

ŠV. JURGIO POBAŽNYTINĖJE SVETAINEI, .
ST. JAMES AVĖ., N0RW00D, MASS. X 

t' 

i

S
Washington. — Augščiausy- 

sis Teismas prašomas valdžios, J 
sutiko suspenduoti nagrinėji
mą keletos anti-trustinių bylų. 
Bus vienok nagrinėjama byla 
United Shoe Machinery Co.

z

J*
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♦♦♦ A. L. R. K. Moterų. Są-gos 36-ta kuopa yra už- 

kvietusi gabiausias Montello artistes lošime, daina- 
♦> vime, skambinime ir tt.

T SAUSIO-JANUARY 12 d. 1918 m.YT
TY
TY 
TY
Tt •
YY v* w jpz * v. g' ~ y JT.

♦♦♦ pianistė p-lė Abračinskaįtė. Bus taip-gi įvairių dė- 
klemacįjų ir monologų.

♦V Visus Širdingai kviečiame RENGĖJOS. &
y > _ : • " ■ . ” V*-’

PRADŽIA: 7 vai. vakare.
ĮŽANGA:, 25c ir 15c., vaikams fec.

Programas bus labai, įvairus. Montellds Są- 
jungiėtės kaip paprastai, taip , ir dabar vyrų roles 
atliks. Bus perstatyta du puikūs juokingi veika
lai: 1) /Guminiai Batai, ” 2) “Tąi po$tj&.M Tar
puose programų dainuos garsi soliste p-lė Raipaitė, •i

Washington. -t- Suvienytose 
Valstijose prie ginklų jau yra 
apie 1.300.000 vyrų. Antru 
draftu dar bus paimta J apie

rėš.čielybės graph Kompanijos. ‘ Antanas G

4
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MS W. Broad^raji South Ęoaton, HM.

-t- ... M* f .... , . »«» 'T- į f

MAŽŲJŲ TAUTŲ ATEITIS, 
j i Jei kas mano, jog mažosios 
..j tautos bei valstybės ilgainiui 

bus didžiųjų prarytos, tai tas 
labai klysta ir parodo gamtos 
nežinystę. Gamtoje yra .taip, 
jog didieji sutvėrimai nyksta, 
o mažieji, apsukresnieji tarps
ta. Mokslo vyrai mums išro- 

su„. do.apie.^ nesvietiškai didžius 
sutvėrimus, gyvenusius ant 
žemės senose gadynėse. Jų 

* skeletonus galime matyti gam
tos muzejuose. Būvio aštrioje 
kovoje jie žuvo. Dabar liku
sių didžiųjų žvėrių, žuvių ir 
paukščių skaičius vis mažėja. 
Dramblių, bangžuvių, arų šei
mynos. nyksta.

Tas pat įstatymas viešpatau
ją ir žmonijoje. Čia nuolatai 
Dovydas'peria kailį Goliątui.

Didžios tautos, plačios vieš
patystės galų gale yra silpnos. 
Yra tai milžinai su molinėmis 
kojomis.

Ųidžiulė chiniečių tauta, api
manti neužmatomus žemės plo
tus yra silpnutė, įvairios pro
vincijos gyvena savotiškai, nė
ra visos tvirtai susirišę. To- 

’ del japonai, pažvelgę per jų 
> sieną, pamatė jų silpnybę ir 

‘ sukrato, jog lengva bus jiems 
kailis. Tą ir padarė.

*'Tie patys japonai vėliau iš- 
mieravo daug sykių už save di- 

. ” desnės viešpatystės Rusijos ir 
suprato, jog lengva bus jai 

‘ ištvatyti šonus. Tą, kaip ži
nome, padarė.

. “■ * v

Gi dabartiniame krizyje pil- 
' mai pasirodo, kaip silpna buvo 
milžiniška, plati Rusija. 

Dabar laikai mažųjų tautų ; 
v|»ūbudimo, arba geriau paša- ; 
jjkius gadynė visų tautų atgi- ; 
Aiimo. Visos tautos reikalau-

XIX-'

DARBIN

7

v

‘t

i

n

iųtekmę ir priduoti sąvo ten
denciją. BLA* laisvamaniška 
tendencija pilname kiaurame 
viešpatauja.
Tie iš laisvamanių kurie Šau

kia apie veikimą išvien su ka
talikais, 1 turi pamatytį *3pk 
vien laisvamaniai įuUtį kad 
nėra sutartino veikimo. Iš A* 
D* F. tepasimokina, kaip elg- 
tis veikiant išvien su kitokių 
įsitikinimų? Žmoi^mis..<■ 

‘ - ■’ <1" // *■

___________________________  
ja sau prideramų teisių, p ir. 
didžiosios tautos, slegę mažą
sias ’dabar svarsto apie mažų- 
jų tautų teisę.

Todėl mažųjų tautų atgimi
mas ir. didžiųjų puolimas yra 
visai naturališkas apsireiški
mas. Tas gali būti mums lie? 
tuviams, kaipo mažai tautai, 
padrąsinimu prie reikalavimo 
savo teisių. /

4£

KATALIKAIDARBO 
FEDERACIJOJ.c

Amerikos Darbo Federacija 
yra didžiausia pasaulyje darbi
ninkų organizacija. Ar yra 
kas girdėjęs, kad tenbutų ki
lę kokie nors ginčai/de! tiky
bos. Ne. J^iekas. joje neban
do daryti kdkių^nors tikybinę 
ar prieštikybinę tendencijų. 
Politikos reikaluose ir-gi nuo
šaliai stovi. Tik socijalistiškąs 
gaivalas bando drumsti van
denį. Bet tas gaivalas, skęsta 
didžiulėje masoje ir liek su
drumsčia, kiek paršelis . be
braidžiodamas ežero pakraš
tyje.

Vienok, toje organizacijoje 
kaip aprobuojama katalikų y- 
ra 40 ųųoš. Gi jos viršininkų 
ir veikėjų tarpe katalikų yra 
,60 nuoš.

Tai pavyzdinga organizaci
ja, kur žmonės visokių įsitiki
nimų, tikybų gali veikti iš
vien.

Jei-gi paimsime lietuvių vei
kimų ir organizacijas, kur su
eina veikti išvien įvairių įsiti
kinimų žmonės,’ tai panašaus 
sutarimo nematysi. Nekalbant 
jau apie sucicilikėjusius soci- 
jalistus, bet ir laisvamaniai 
tuoj stengiasi padaryti savo

Pramonijos darbininkai

DARBININKŲ SAMDAS, varomas. Darbe temperatūra, 
oro sveikatingumas, darbo pa
vojingumas, bendradarbiai, su 
kuriais reikia dirbti, tai vis 
dalykai priklauso nuo darbda
vio ir liečia patį darbininko 
asmenį. Kuo sunkiau būna 
gauti darbą, tuo mažesnius 
reikalavimus darbininkas Savo 
nepaliečiamybei apginti gali 
testatyti. O dažnai viršminė- 
tieji dalykai darbininkui esti 
pirmos svarbos.

Paprastai prekių išparduoti 
tiek gaminama, kiek jų tam 
tikrais apskaitymais išparduo
ti manoma kitiems, gi prekė 
tokios rūšies, kaip persamdo- 
moji darbininko pajėga, pati 
sau yra ir pačiame darbininke 
tūno. Ji auga su darbininkų 
augimu be jokio atžvilgio ar 
ją kas reikalauja ir ieško nusi
samdyti ar ne. Kuomet kito
kios rūšies prekės ir išdirbiniai 
savo kaina pigyn eina ir joms 
įdėtų iškaščių nebegražina, vi
sokiomis prpdukcijos (išdirby- 
stės)/ manipulacijomis gailina 
tas kainas nustatyti arba tų 
prekių produkciją- sustabdyti. 
Visai to negalima padaryti su

(Tąsa)

Apart jau minėtų dalykų 
darbininko padėjimų samdė 
apsunkina dar kiti dalykai. 
Persamdomos ar tikriau sa
kant parduodamos prekės. vi
suomet eina skyrium nuo pa
ties pardavėjo, gi darbininkas 
parduoda savo pajėgų, yt ko
kių prekę, absoliučiai neati
dalinamų nuo jojo paties as
mens. Kuomet kas išnuomuo- 
ja kam savo žemę, paskolina 
kam pinigų, ar perduoda kam 
savo išdirbinius, ir iš gauna
mo čia pelno ar nuostolio, gau
na savo turtų keitimąsi—augi
mų ar mažėjimą visai nelie
čiant savo asmens ir to asmens 
visų privalomų teisių. Gi ki
taip dedasi su darbininku,' 
Darbdavis nusisamdęs iš dar
bininko jo pajėgų, jų savo į- 
sakymais ima valdyti, tuo. pa
čiu įgauna paties darbininko 
asmens valdymą, jei ne visai, 
.tai bent iŠ dalies. Darbdavis 
tvarkydamas darbų,, kuriam, 
nusisamdė darbininką, tvarko 
aplinkybes, kuriose tas>iąrias

>

t

* l

BAŽNYČIA NETlllĮKDb 
i;, HMrOBMŲ. V '-/,

Cecil Chesterton buvo soci- 
^įSšįu. Dabar jis y^a katali
kas* Apie Bažnyčių jis sako : 
* ‘ AŠ matydavau, jog 
Čiat devyniasdešimt devyniuose 
klausimuose būdavo teisinga. 
Vien įimtame ji man išrodė 
klaidinga. Gi kuomet galų ga- 
Įe ir'čia aš pamačiau jos tei
sybę, tai ji pasirodė'man ste
buklu. -Jei pažvelgsi į istori- 
ją, tik šen ten, tąi įengva buB 
į^edžiotį Jog Bažnyčią yra 
refornm trukdytoja*. Jri abel- 
nai pažvelgsi į -istorijų, tai vi
sai. a.tbMaiidalykas išrūdys. ” t 
^aį-^^tifctysiaurapročiams 

Katalikų Bažnyčia išrodo pro- 
greso trikdytojo. /’?/
V ■ ■ ■' « ~.
V.. ... ---------------------• <•

sašitA.
Ruduopraėjo,/ 
Žiema Užstojo, ' 
Sniegelis baltas • 
Žemelę apklojo.

Ežerai, upės,
' Upeliai užšalo.. 

Medžiai ir medeliai 
Nuo Šarmos pabalo. -

•»
H

v%

Šalčiai didieji 
Pradėjo lankyti 
Visiems nesmagumų 
Didelį daryti.

Šiauriniai vėjai 
Aplink visur siaučia 
Nešdami sniegų 
Švilpia, staugia,kaukia.

Kur tik neeisi, 
Kur nepažiūrėsi 
Visur nemielų 
Įspudiį turėsi. \

Ant laukų gyvo 
Nieko nematyti, 
Keliai ir keleliai 
Sniegų užpustyti. . .

Žmonės sulindę, 
Namuose sėdi,
Ir. apdarų storų . 
Ant pečių dėvi.

Visa, gyvija 
Dingo, suskavojo, 
Kaip tik šaltoji 
Žiema atjojo.

‘ tt
Antanas G.

—;■ .... ,f ;

M CHICAGO. L
Mot s*-goe 1-8“* kp. pri*1 

matinis siudi^nklmųs. ' * 
Nedėlioj, graodKĮd. 28NL’ M*

Sų-gos l-mą’ ) 5 savų
pneŠmetinį susfa Kęk
misiją vąkaro^ki įvyks sau^ 
siol3 (į 1918rapor
tų, kadi darbasemą pasekmin- 
gai. , Nemažai tarmsi, kaip pa- 

'suririiikįrn^ ■.
mals; pirm*
ve sumanymų, kąd rengti de
batus, kuriose?;v&>$ .natŽS pa
eiliui daįyvaūtų-jr tjrėtų pro- 
gąįŠreiĄti Mlfp 'womo^ P 
vairiuose motei dalykuose, Į 

• šį sumanymų sųtsinešė įa- 
bai gyvai. Sva ytair nutar
ta, kųd ant Seksimo susirinki
mo jau debatai į>Htų surengti. 
Tema, debatams busi 4‘Ar mo
terims bus reikalingos lygios 
teisės po karėsltietuypjė.” 

■ Būnant metiUj^* susirinki- 
mūi rinkta valdyba' ateinan
tiems metams. Per akliamaci- 
ją vėlišrinkta buvusią mūsų 
kuopos dvas, vadovas kun. T. 
Albavičiua ir buyjįsį pirm. A. 
Nausėdienė, kuri per pereitus 
kelius pietus ne tik ką kuopai, 
bę£ abėlhai.visosbrganizacijos 
Jąbįi daug gero jos gerovei ai> 
liko. Valdyba, susideda iš se
kančių: Pirm.-rrA. .Nausėdie- 
tięį-vice-;pirm.-r-S. Satkauskai- 
fe; prot. rašt.—M. Overlingai- 
tė^ fin. rašt.—A. Valančiunai- 
tė, ižd.—A. Giliene Dv. vad. 
—rkun. Į. Albavičlūs.

•Perskaičius nuo vietinio T. 
Fondo skyriaus, ir Centro Tau
tosFondo rašt, laiškus, pra
šant prisidėti prie Kalėdinio 
Fondo, nutarta iš iždo paauko
ti $23,00 dar prie to prisidėjo 
pavienios narės. Aukojo:
Kun, r. Ąl^ayiČius .
A. Nausėdienė ..... 
Až Jezunaitė ..’. ?..
B. Ląždauskienė ,. 
M. Overlingaiti^..;
A. Gilienė .. J.... 
Z. Mamite ..,.........
•P. Pel;raiČiutė ...
P, Jocaitė ...... . 
O. Staskoniutė ...
A. Kasputienė .. .
O. Staskonienė ... 
F. Atkočiaitė .....
P. Ignatavičiutė . 1 
Z. Ignatavičiutė .. 
O. Mankuvienė ... 
M. Varkalienė ...

•P. Preikšiutė ..... 
M. Adomavičienė . 
S. Satkauskaitė .. 
A. Valančiunaitė .
J. Valtarienė .....
K. Grigonienė___
Iš kasos aukota ..

f

■
i

«
»

.$5.00 

.$2.00 

..2.00 

. .1.00 

..1.00 

..1.00 

..1.00 

..1.00
........ 1.00 
.....1.00
....1.00

a.oo
.1.00 
.1.00 
.1.00 
.1.00

..... 1.00 

.. ...1.00 

........ 1.00 

.,... .50 

..... .50 
............ 50 
• *..»• .50 
... .23.00

Viso ..... .$50.00

«

dar. tokios nėra buvę. Frieto- 
Jtios vakarienės nemažai reikė
jo triūso padėti. Prie jos suren
gimodaugiausiai pasidarbavo 
p-lė O. Malakauskiutė, taip-gi 
ir kitos merginos ir vaikinai 
prisidėjo.^ ’ ’ /

, Elnių rinkėjas.
Z i ‘ '

pios prielaiikioB Šelpimo dar* 
bu! savo tėvynės reikalams, it 
šį ąykį puikiai pasirodė savo 
duosnumu, nors būnant maža
me-narių skaitliuje, "ar tik ne
pralenkė draugijas’ skaitliuje 
šimtais narių.
i Garbė Sąjungietūms UŽ tokią 
puikią dovanų savo Tėvynei 
Lietuvai; nes pasirodo, kad 
myli savo Tėvynę Lietuvą>nė 
tik žodžiais, bet ir aukomis. 
Lai seka pavyzdfltitos kuopos 
ir draugijos* ' ’

Kuopps Koreepondentč.

NEWARK,NX
. Nefrito lietuviai \ vis Mok 
tiek juda, kruta, « nors pama
žu, LDS,. 14-ta kuopa laikė 
mėnesinį susirinkimą 14 d. gr. 
Neperdaugiausia narių atsilan
kė, bet Visi rimtai dalykus 
svarstė. Nutarė išrinkti komi
tetą del organizavimo' grįšian
čių į Lietuyų/ir pageidaujama 
kuodaugiausia išpildyti grįži- 

blankų. Nutarė paaukoti 
T. Fondui $5.00 ir paimti dip
lomą kuopai del atminties.

L, Vyčių 29-ta kuopa laikė 
mėnesinį susirinkimą 11 d. gr. 
Visihariaisvarstėlabai rimtai 
dalykus.- Nutarė šelpti lietu
vius kareivius tarnaujančius 
Dėdei Šamui knygomis. Tam 
dalykui įšrinko komisiją iš tri
jų ypatų. ‘

Nors ant Vyčių urzgė iš visų 
pusių tie katalikai, kurie ma
žai susipratę, bet Vyčiai jau 
baigia pralenkti visus savo 
darbais ir veikimais.

22 d. gruodžio L. Vyčių 41 
kuopa iš Brooklyno lošė la
bai gražų‘veikalą po vardu 
“Valkata” del apskričio nau
dos. Visi aktoriai savo roles 
atliko labai gerai, taip kad' 
darbininkai žmonės negali at
lošti geriau.

23 d. gruodžio Dramatiška 
dailės dr-ja iš Brooklyno po. 
vadovyste p. Vitkausko, vaidi
no ‘ ‘ Vaizdelį. ’ ’ Atlošė nei šio, 
nei to, bet kaipo artistams tai 
reikėjo truputį geriau. Rusi
jos studentai apsirengę su pa
prastom amerikoniškom dra
panom, o oficieras tai pasisko
linęs iš šv. Kazimiero, dr-jos 
nario drabužius atliko raskio 
oficiero rolę. Veikale m£ko y- 
patingo. Tiktai snukiavimai- 
si ir velniavimas. Daugelis lie
tuvių, kaip girdžiu, graudi
nasi ėję.

25 d. gruodžio vietinė vaikų 
dr-ja surengė įvairų vakarėlį 
su deklemacijomiš, dainomis ir 
šokiais. Visų pęlnų skyrė lab
daringai dr-jai.

30 d. gruodžio L. Vpčių 29 
kuopa surengė labai gražių va-

Sųjungietės, visados būda- karięnę, berods kad Nevarke

preke darbininko pajėgos, kuo- sokie kriziai kylantieji iš įvai- šeimynų nedaug, jei ir yra.
met jos niekas nesamdo ir kuo- riaušių šaltinių, bankrutijimas Darbininkas negali krasa, kaip 

r>lzwn X V . * . . . 1 * Ji * _ * . a * _ -met jos kaina-alga mažyn pi
gyn eina. Tuomet jau darbinin
kui galvoje ne tiek darbo išly
gos, kiek pats klausimas, kad 
visai be darbo nepasilikti. Kad 
apsaugoti savo ineigų mažėji
mą, einančių iš atpigimo darbi
ninkų, darbininkas verstė-ver- 
čiamas dirbti ilgiau, daugiau 
valandų—overtaimų—be to tu
ri tempti savo fiziškų spėką ir 
atidą, kad daugiau to darbo už
varius ir tuo daugiau algos at- 
siėmus. Šitieji dalykai vėl 
prisideda prie atpigimo darbi
ninko samdė ir visai jam pa
kerta savystovybės kojas.

Naujų laikų įstatymdavybė 
pripažino pąt-į darbininką ir jo 
siekius—padėjimu ir siekiais 
liuoso neva žmogaus, ištikrų- 
jų gi šia gadyne darbininko li
kimas pakabintas ant šiokio ar 
tokio darbdavio apskaitymų ar 
jam bus naudinga duoti darbą 
darbininkui ar ne. Be ta dar
bininkas nėra tikras ar darb
davis, visuomet tiek Samdys 
darbininkų, kiek jų ieško dar- 
bo, ir samdo išlygos ar bus 
tokios, kad užtikrinti darbi
ninkui tinkamą gadynei būvį. 

; Mašinų ir visokie kitokią 
pramonės patobulinimai, eko- 
nominieji krašto-sumišimai, vi-

h
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mažesnių pramonininkų ir tt., tų daro kiti pardavėjai su sa-
dažnai palikdavo be darbo dar
bininkų minių-minias, su viso
mis šeimynomis gramzdydami 
juos į baisų skurdų, iš kurio tik 
giltinė gelbėjo. Darbininkas 
likęs be darbo doriškai nupul- 
davo taip žemai, jog patap
davo kriminalistu ir nusileiz- 
davo į visuomenės padugnes. 
Bedarbė užkrečia visuomenę 
visokiomis ligomis, , darbinitf- 
kai-bedarbiai virsta priešais 
savo draugų darbų tebeturin- 
čiųjų, ir jų padėjimų varžo ir 
ardo.

Darbininko padėjimas sam
dė ir nuo to dar aršėja, kad 
darbininkas, norėdamas par
duoti savo jėgų, ieškodamas 
sau pirkėjo-darbdavio, negali 
taip lengvai kilnoties iš vietos 
į vietų su savo jėgos pasiūtiji- 
inu, kaip kad kilnojas visokie 
kiti prekių pardavėjai ir agen
tai. Čia daug ko trūksta dar
bininkui, o ypač jam stinga iš
tekliaus, kad galėtų važinėti 
iš vietos į vietų, ieškodamas, 
tinkamesnio sau samdo./ Tė
vas savo penkiais pirštais mai
tinantis visų Šeimyną tik tuo
met gali kitur ieškoti Bamdo, 
jei tam tyčia savo kelionei ir 
šeimynai maitinti tur sutaupęs 
visai užtektinai J>inigų. Tokių

vo sempeliais, pasiųsti .pamė
ginti savo siūlomos pajėgos. 
Pas darbininkų po šiai dienai 
nėra tinkamai suorganizuoto 
savo pajėgų samdymo^ neturi 
tam tikrų institucijų neturi ži
nių, kad sužinoti kur ko ieško
ma, kokios samdo išlygos, ko- 
kie kur sentikiai su darbda
viais, koks padėjimas pramo
nės ant vietos ir svetur ir tt.

Visi tie dalykai vedami vien 
plika darbininko liuosybe tar
ties samdė su darbdaviu, suly
ginimas darbininko persamdo- 
mos pajėgos su paprasta preke 
pasaulyje, nenorėjimas ųr ne
mokėjimas suprasti, kad dar
bininkas samdė yra visai skir
tingas nuo paprasto išpardavi
nėtojo savo prekių, prispaudė 
darbininkų ir jo teises -iškone
veikė.

Kalbant apie darbininką, ne
reikia pamiršti ir darbdavio. 
Jojo padėjime taipo-gi atsiran
da visokių nesmagumų ir kliū
čių iš to, kokios vertės darbi
ninkai pas jį stoja u darbą ir 
kaip ilgai jie tą darbą yra pa
siryžę dirbti. Darbo pameti
mas dažnai daug nuostolių ne
ša darbdaviui. Samdydamas 
darbininką darbdavis nevisuo-

t
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PKTT.ADT.T.PnTA, PA.
L. Vyčių 3 kuopa laikė savo’ 

metinį, susirinkimą 2 d. sausio 
7:30 Vai. vak Šv* Karimįero 
svetainėje. Pirmiausia rinkta 
valdyba, ateinantiehm mėtąms* 
Pąteko’ aekančioą ypatos: Dv, * 
vad.. — ,Kųn. į įjimbįys, pirm. 
— M<^lOas> yįce^piw* O. 
nhguriųtib ptoti rašt. —- K. 
Butkiute, fin. rašt, P, Navic
kas, ižd, M. Alytaite, marŠal- 

i ka A. Grigaitis ir tuoj po tam 
buvo sumesta aukų $11.45 del 
Kalėdinio Tautos . Fondo. .
To J i aus apkalbėta apie senai 

pageidaujamą L. Vyčių vaka-

Vengti ir ’uslošti veikalų ‘^Kat
riutę? 1 P-ąs P, Hodelis išrin
ktas Vakaro vedėju/ '

Skaitytas graudingas^ pilnas 
palinkėjimų ir atsisveikinimo 
laiškas nuo p. Ig., Ąmbrazo, 
Vyčių 3 kuopos nario, kuris iš
važiavo į kariuomenę 3 d. sau
sio. P-as Ambrazas buvo vie
nas iš veikliausiųjų 3 kuopos 
narių. Toliaus klierikas Ig. 
Valančiūnas ineša, kad iš Vy
čių tarpo susitvertų Federaci
jos Komitetas. Išrinkta klie
rikas Ig; Valančiūnas plačiau 
susižinoti su Centro valdyba a- 
pie jos tikslų. Nutarta Vy- 
čiamš prisirengti iškalno, kuo- 
iškilmingiausia apvaikščioti 
gerb. kleb. kun. J. Kaulakio 25 
metų kunigystės sukaktuves. 
Tam tikslui išrinkta du atsto
vai. Nutarta moksleivius pri- ' 
imti į Vyčių kuopų, paliuosuo- 
jant nuo mėnesinių mokesčių. 
Prisirašę 4 nauji nariai ir vie
nas moksleivis Stanislovas Jo
naitis.

Labai malonu, kad mūsų 
Vyčių pajėgos vis auga ir su . 
laiku pasitikime daug didelių 
darbų nuveikti.

° Korespondente.

NE WARK, N. J.
LDS. 14 kuopos metinis su

sirinkimas bus11 dienų sau
sio1918 metais. Kaipo meti
niamesusirinkime bus svars
toma labai daug' svarbių daly
kų, todėl malonėkite visi na
riai atsilankyti;
’ -; ». prot. «#St? NWta.greitu' Mm bu,

MONTREAL/CANAbA
4 Ima smarkiai darbuotis.

7 Šioj kolonijoj lietuviai Ima 
labai bruzdėti, .Jau nuo seniau 
Šią yra keturios^katalikiškos 
dr-jos—šv. Kazimiero, § v. Jono 
K, šv* Onos, Gyvojo Rožan
čiaus, Turime lietuviškų be- 
nų, kuriam vadovauja M. Bu
zas. Jaunimas ima nubusti ir 
ketina tverti Vyčių kuopų.

Per Naujus Metus buvo gra
žus vakarėlis šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Vaidinta Betle- 
jaus Stainelė ir Erodas. Lo
šimas geraį pavyko. Tų pat va
karų p, J. Valūko vedamas 
choras pagiedojo gražių kalė
dinių giesmelių, benui prita
riant. Žmonių buvo daug ir vi
siems labai patiko.

Lietuvis.

CHICAGO, ILL.

(Bridgeportas)
“Kanklių” Dr-ja t. y. cho

ras prie parapijos šv. Jurgio. 
Šiemet kaip ir kitais metais 
susirinko pas savo dvas. vado
vus pasveikinti su Naujais Me
tais. Choras buvo gražiai pri- 
imtas. Bešnekučiuojant ir be
silinksminant, tapo sudainuo
ta daina “Jau slavai sukilo.” 
Toliau ineštas užmanymas pa- 
sveiįknti savo vargstančių tė
vynę su naujais' metais, pa
renkant aukų į.Tautos Kalėdi
nį fondų, na ir pasipylė aukos. 
Sudėta $30.

Ten Buvęs.

CHICAGO, ILL.

LDS. 25 kuopa laikė mėnesi
nį susirinkimų gruodžio 30 d. 
Apveizdos Dievo parapijinėj 
salėj. Prisirašė vienas naujas 
narys J. Puplesis. Buvo nutar
ta turėti vakarų per Tris Kara
lius. Išrinkta nauja valdyba. 
Pirm. J. Šimkus, pagelb. P. ka
rakulis, prot. rašt. J. Kastėnas, 
fin. rašt. A. Stulginskis, kasos 
globėjai Z. Bartkaitė ir A. Be- 
nevičiutė, maršalka J. Rustei
ka, korespondentas J. Kastė
nas.

A. B.

met žino apie darbininko ga
bumus, apie jo vikrumų, sąži- 
niškumų ir tt. Piktai atlieka
mas darbas, darbininko apsi
leidimas, jo tinginystė, kils
iantieji iš čia kivirčiai su dar
bdaviu, kerštas, gadinimas 
darbo įrankių ir mašinų daž
nai padaro tokių nuostolių dar
bdaviui, kad joks darbininkas 
jam neatlygins.

Pasitaikydavo ir pasitaiko 
dabar darbdavių kilnos širdies 
ir didelio žmoniškumo. Jie 
saviesiems darbininkams, gra
žių jausmų vedami, duoda ge
resnes išlygas, negu patys dar
bininkai savo padėjimu samdė 
galėjo reikalauti. Tokių doros 
milžinų pramonininkų, tarpe 
nedaug: Jei reikėtų čia gyvo 
pavyzdžio ypač iŠ lietuvių dar
bininką padėjimo, tai paminė
ti galėčiau gražų darbininkų 
padėjimą paskutiniais laikais 
pas grafą Zubovą Lietuvoje— 
taip žemdirbių taip ir pramo
nės darbininkų.

Nesulyginamai daugiau yra 
pramonininkų, kurie darbinin
ką išnaudoja, kad Sau kuo di
džiausius pelnus iš čia gauti. 
Šiame atvėjujė yra jie artis* 
tiška! išsimiklinę ir įšsispeci- 
jalizavę, kad visokia priemone 
darbininką pavergti.

Toli einantis pramonijoje
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CLEVELAND, OHIO.

Kuomet 9 metai tam atgal 
atvykau iš Lietuvos šin mies
tan, tai čia radau gražų lietu
vių būrelį ir vis gerai darbavo
mės. Bet privažiavo visokių,.. 
pabaldų ir ėmė tverti bedieviš
kas dr-jas ir traukti visokius 
kalbėtojus, kad užkenkti ka
talikių Bažnyčiai ir mūsų vei
kėjams. Jie ėmė šmeižti per 
savo laikraščius katalikų vei
kimus. Taip tai ėmė skaldy
tis lietuviai. Katalikiškoms 
dr-joms reikėjo krapštyti sube- 
dievėjusis narius lauk. Ir tarp 
jų besą labai brudnų. Štai A. 
Zdanavičius, išmestas iš C. T. 
C., “V. L.” šmeižia katalikų 
veikimus.

Vilius Laputis.
■ z__ _  •

WATERBURY, CONN.
SLRKA. apskritis buvo su

rengęs prakalbas. Kalbėjo kun. 
J. J. Jakaitis, savo kelionės lė
šas paaukavo T. Fondui—$10.

T. F. sk. sekretorius.

darbo padalinimas ir specija- 
lizacija čia darbininko taip, 
kad vieną dalį kokio, daikto 
dirba vieni vienur, kitų dalį 
—kiti kitur, įvedimas auto
matiškų mašinų pramonin
kams daug padėjo, kad galėtų 
apsėiti su vidutiniškais darbi
ninkais nereikalaudami gabes
nių ir vikresnių, o tuo pat ir 
brangesnių..

Pramonininkų lenktynės, nuo
latinis kilimas jųjų savitarpi
nių visokių unijų, kurios ver
čia pramonininkus-laikytis vie
nybės ir veikti prieš darbinin
kus kaip vienas, augimas ak- 
cijinių bendrovių, kurios prieš 
darbininką stato ne patį savi
ninkų, o plikų įstaigų, žymiai 
mažina skaičių pramonininkų- 
geraširdžių, atima jiems sava- . 
rankiškumą, o daugina skaičių 
pramonininkų išnaudotojų, ku
rie dažnai slepiasi už savo ak- - 
cijinių bendrovių, be jokio at
žvilgio varomų tam tikrų špe- 
cijalistų vien prie to, kad ak
cijoms pelnyti kuodaugiausia!

Apart visų rašant apie sam
dą jau minėtų dalykų, į darbL 
ninku padėjimą daro dar in
taką pačios visuomenės bal
sas, kiti luomai,' įtekmingi 
žmonės*, papročiai ir kiti antį
tos eilės dalykai.
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Puikūs katalikai ir tėyynai- 
niait. ^v. Juozapo dr-ja taip
gi atmeta prašymų, nes tūlas p- 
J.:.Nį kurią- 'karštai agitavo 
prie sąuknvįm^\aiŠkin0r kad 
nei vienas biednas žmogus 
tuvoje nei cento tų aukų ne- 
gaunųs, o tik tie sunaudoja, 
kurie jas dalija—baltais kai-

* i.'. J* -%j.’ 4ii a. •*-

Moterų Sąjungoj 24 
pa parengė labai gražų va- 
/pirm^dięn^K^edų ®fūo-- 
25 d. 1917, Karalienės A- 

h svetainėj. Bu-
|wstatyta vieno a£to komedija 
'^erianą vėliąuš^ negu- nte-

'“M ■ SenW8teta’ W ■“*’’** 

; '* prato, ” tų atliko labai gerų. 
R Dainavo p-lė^ Margarieta 

J rinte dainavo “Tykiai, tykiai” 
* ir * gardelė raudona.- Duetą 
: “Plaukia sau laivelis” daina- 
f Vo p-les M* ČesnaviČiutė if Ė. 
‘ AuŠriiitė. Publika buvo 1 abai 

j _ ^jiŽganedinta jų dainavimu. 
1 ( . Buvo kvartetas, kurį atliko 

[ tos pačios p-lės ir p. Arlauskas 
ir pK Siaurusaitis. Programas 
to vakaro buvo gana ilgas ir

. ' publikos buvo nemažai ir visa
* publika buvo labai užganėdin

ta. Vakaro vedieja buvo p-ni 
Ona Bęndaravičienė.

. Koresp.

česnavičiute, p-įe Elena Auš-

NEWARK, N. J.
Nauji Metai paėmę valdžių 

nuo senųjų ėmė kankinti žmo- 
nelius baisiausiais šalčiais, ro- 
dos kad sakytų: ant senojo rū- 
gojote už jo žiaurumų, bet aš, 
dar geriau jus pamokysiu.

Praeitus metus perbėgus 
. mintimi, rodos,Nevark’o lietu

viai turėjo daug- daugiaUs nu- 
’ ‘ - veikti, negu nuveikė. Viskas 

kų nuveikė tai T. Fondo sky
rius ir Vyčiai; bet ir pas Vy- 

‘ čius kaž-kas nesikloja kaip rei
kia, nes jų tarpe randasi dar 
tokių, kuriems Vyčių idėja 
nelabai maloni, tūli su laisva
maniais giminiuojas, tūli už 
"stiklelį parsiduoda, ir tokių 
randasi, dar kuriems viskas gė- 
rai: Prie Vyčių karštas Vytis, 
parapijos dalykuose karštas 
katalikas, prie Sandaros ir 
prie T. M. D. karšti tautinin- 
kai-laisvamaniai.

Prię tokių galima priskaity- 
ti pp. J. Kralikauckų, kuris 
jau nepriguli prie Vyčių (sykį 
pasivadino save Vyčių tėvu), 
bet prie parapijos ir dabar 
priguli, o laisvamanių prakal
bose net su savo vaikais plati
na laisvamanių raštus ir du 
broliu Puodžiūnai buvę Vy
čiais, o dabar eidami pro nau
jai statomų liet, bažnyčių šiaip 
išsitaria: “Žiūrėk čia vėl stato 
naujų -mulkinyčių.” M. Trus
ka žinomas “Vienybės Lietuv
ninkų” korespondentas prigu
li prie parapijos, ir prie poros 
katalikiškų dr-jų, bet savd dar- 
buose, tai tikras tautininkas- 
-laisvamanis, nes uoliai plati
na bedieviškus laikraščius ir 
knygas, o kartų išsireiškė: 
“Kol lietuviai neapsišvietę, tai 
reikia kad būtų tarp narių pa
laikomas tikėjimas, bet kada 
apsišviesių, tai tikėjimas bū
siąs nereikalingas.”

Yra ir daugiau tokių katali
kų ir Vyčių, kurie priguli de- 
lėt'dolerio, o kaip tik pamato 
kad doleris jau dingo, tai ir 
jie atsitraukia.

Su tokioms iškraipytoms i- 
dėjoms ypatos, privalėtų atsi
skirti iŠ tarpo katalikų, o kata
likai turėtų juos pažinti ir pra
šalint, nes tokis tik demorali
zuoja pačias dr-jas. Na ir jie 
patys turėtų susiprasti ir liau
tis veidmainiavę, būk kuom e- 
si ir tuom pasirodyk.

Be idėjinių dr-jų, k. t. Vy- 
. eių, T. F. skyriaus, L. D. S. 

kuopos, L. R. K. Mot. Sų-gos 
kuopos, kitos pagelbinės dr- 
jos retai kuri teprisideda prie 
tautos darbų, ypač vyrų dr- 
jos, nes mat jose yra įsibriovu- 
si taūtininkų-laisvamanių dva
sia; na ir pasirodo, kad vyrai 
yra toli atsilikę apšvietoje ir 
tautiškame susipratime nuo 

..moterų.
Kada T. F. skyrius kreipės 

; ' į visas kat. .dr-jas dęlei Kalė
dinio Lietuvos Laisvės fondo, 

; tai moterų kaip šv. Rožančiaus 
taip ir šv. Uršulės dr-jos neat- 

* > sisakė —: paaukojo po 10 dol.,
- o vyrų šv. Petro ir Povylo dr- 

jos pats pirm. p. P. B. užreiš- 
; kia, kad jiems jokių .italijonų 

nei vyskupų paveikslų nerėi- 
^kia, na ir prašymų atmetė.

'je dr-joje atsiranda tamsūnų, 
prisiklausiusių smųklinihkų 
pasakų iš < cicilikų laikraščių 
pasemtų, bet nuostabu, &ad 
tokiose dr-jose 'neatsirandą 
žmogaus, kurs pasmerktų tokį 
nario išsireiškiįių* Neaukau
ja, tai niekas negali priveisti, 
bet reikėtų remtis rimtesniais 
prirodymais, o ne tokiu piktos 
valios žmogaus išvedžiojimu.

. Pas mus katalikus trūksta- 
susipratimo,, o trūksta, dėlto, 
kad dauguma skaito prieškata- 
likiškus laikraščius. Tai-gi 
kiekvieno kataliko priederme 
platint katalikiškus raštus.-

Šv. Jurgio dr-ja, kuri dau
giausia yra paaukojusi tautos 
reikalams, paaukojo $25.00, 
bet ir čia pirmutinis bal
sas buvo panašus Šv. Juo
zapo draugi jai j nors neta
po išklausytas.; bet' kaip ro
dos ir čia pradeda lošti kas- 
kartas aiškesnė liberališka 
dvasia, ir jei taip toliaus eisis, 
tai ir ims viršų; nes jau dabar 
daug narių yra nuperkamų su 
Bacho skystimėliu, tarpe tokių 
randasi ir Vyčių.

Norint katalikams katali
kiškose dr-jose vadovauti, rei
kia’ katalikų idėjinėms draugi
joms ir kuopomB daugiaus 
pasirūpinti savo veikimu, pa
rengiant prakalbas, paskaitas, 
diskusijas tarpu savęs ir su lai
svamaniais, kurie užmėtinėja 
būk katalikai nieko neveikia 
dėl tautos, ir kitokias nesąmo
nes. Tai-gi idėjinės dr-jos tu
rėtų tarpe savęs geriaus. susi
jungti negu iki šiol, ir padary
ti savo įtakų ir į katalikiškas 
pašelpines dr-jas; nes didelė 
dalis katalikų nesiduotų lais
vamaniams suklaidint, jei bū
tų kas jiems išaiškinę dalykų 
tikroje šviesoje; nes iki šiol 
daug mūs katalikų gyvena lai
svamanių patarimais, kurie pa
semti iš prieškatalikiškų laik
raščių ir knygų.

Beje, kad nepamiršųs, visos 
<at. kuopos ir choras aukojo į 
Kalėdinį L. L. fondų pagal sa
vo išgalę. Katalikai gelbsti 
;ėvynę! .

Apie Kat. Spaudos Sav. rods 
dar niekur nepatėmijau apra
šyta, tai-gi nors trumpai pra
nešu, kad Sp. Sav. įvyko; nors 
d ei ei daug priežasčių daug ko 
trūko, bet vis kat. literatūros 
aikraščių ir knygų išparduota 
suvirs už 70 dol. ‘ '

Su Nauju Metu mes New- 
arkiečiai katalikai turime įgy
ti naujos energijos—naujų viltį 
irie veikimo; tai-gi į darbų su 

: lievo padėjimu. Tik veidmai
nystei nepasiduokim ir veid
mainiams neyergaukim.

Vijurkas;

CLEVELAND, OHIO.

Dėl p. K. J. F. H. rašinėjimų.
Clevelando Lietuviškų Dr-jų 

Sųryšio susirinkime, buvusia
me gruodžio 26 di 1917 m. be 
kit-ko buvo perskaityta p. K. 
J. F. H. korespondencija iš 
Cleveland, Ohio, tilpusi “Dar
bininko” num. 148 (330) 1917 
UJU '

C. L. D. Sųryšio susirinkime,’ 
dalyvavusieji- atstovai nuo 25- 
kių katalikiškų ir tautiškų dr- 
jų ty p. K. J. F. H. korespon
dencijų pripažino neteisinga, 
nes joj viskas nušviesta netei
singoje šviesoje ir ne tik sten
giamasi sukiršinti vietos drau
gijas, bet dar šmeižiama jų na
triai, pravardžiuojama jie 
“bolševikais.” '

C. L. D. Sųryšis, matydamas 
tų p. K. J. F. H. kpresponden- 
cijų nušviestų neteisingoje 
šviesoje, išrinko komisijų ir 
pavedė jfįtų klaidų atitaisyti. 
Komisija^aliota tam darbiu 
atlikti. '

P-as K. J. F. H. prikiša, kad 
Chl. L. D. Centraįįnis Sųryšis 
surengęs balių ir tame baliu
je girdi “bolševikai” nuo pa-

grindųrodę susirinkusieHis ko
kias tai knygas, kad jas par
davinės po 50c. ir visas pelnas 
nuo baliaus ir knygų bus para
pijos naudai. Atskaita pada
ryta, bet nei nuo teatro, nei 
nuo baliaus, ’nei nuų- knygų 
pelno parapija nėgavo nei vie
no Cento. ” Tai baisi neteisy
bė ir veidmainiškas p, K. J. 
F. H. aimanavimas.

Buvo taip: CLDS. savo lai
ku buvo nutaręs parengti nau
jos bažnyčios naudai vfšrus. 
Negalint to įvykdinti, vėliaus 
nutarta to vietoj išleisti kny
gų. Išleista ^Clevelando Lie
tuviškų Dr-jų Istoriškų Per
žvalgų;” Kad knygų Aparda
vus greičiaus, buvo parengtas 
balijiš su perstatymu. Nuo to 
viso, yisas išlaidas apmokėjus, 
“visas pelnas yra skiriamas 
naujai šv. -Jurgio parapijos 
bažnyčios naudai.” Tame tai 
baliuje ir buvo pardavinėjama, 
ta “C. L. D. Įstoriška Peržval
ga” if jų rodė Ir pardavinėjo 
ne koki ten p; K X F. H iš
svajoti “bolševikai,” bet ka
talikiškų dr-jų nariai!

Parapija iki šiol “negavo 
nei vieno cento,” tai dėlto, kad 
dar pelno jokio nėra, n tų ir 
pats p. K. J. FZ H. gerai žino, 
kad tik pelnau, o ne įplaukos 
yra skiriamos ant naujos baž
nyčios. Nuo baliaus ir tame 
baliuje pardavinėjamų knygų, 
apmokėjus baliaus išlaidas, 
rcrds liko kiek, bet dar nevi
sus išlaidos apmokėtos. Juk ta
me baliuje pardavotos “C. L. 
D. Istoriškos Peržvalgos”.kny
gos ir-gi ne iš dangaus nukri
to, jų išleidimo išlaidas ap
mokėjus, kiek bus pelno nuo 
to viso, ,tai ir bus atiduota 
kam paskirta. Aimanuoti, kad 
“negavo, ” tai pergreita.

Pagalios p. K. X F. H. pri
kišama, kad išrinko komisijų 
nueiti pas vietinį kunigų, kad 
jis pagarsintų kokias ten “bol
ševikų” knygas. Tai nesąmo
nė.

Clevelando Lietuvių Dr-jų 
Sųryšis išleido “CLD. Istoriš
kų Peržvalgų” ir nuo jos pel
nų paskyrė naujai bažnyčiai. 
Kunigas, kaip tik prieš tų kny- 
jų iš sakyklos baikotuojančiai 
išsireiškė, rodos kaip tyčia, 
kad pakenkus tos knygos par
davinėjimui ir sumažinus pel
nų. Tas ir pakenkė. Žmonėms 
nelengva buvo tas knygas įsiū- 
yti, tad Šv. Kazimiero Dr-jos 

: komisija ir buvo išrinkta, kad 
paprašyti klebono neboikotuo- 
i tų knygų, bet paraginti žmo
nes pirkti jų,. nes pelnas bus 
bažnyčios naudai.

P. K J. F. H. išgalvojo, kad 
ta knyga išleista ant naujos 
bažnyčios naudos, esanti kokia 
ten ‘ * bolševikų ’f knyga.

Toks neteįsįngas viso to ap
rašinėjimas nedųro jokios gar
bės p. K. J. F. H. ir tų jis su
pranta turbūt, tik savo inicia
lus, o ne pavardę pasirašo.

Cl. Lietuviškų Draugijų Sų
ryšio Komisija, kuri yra įgalio
ta iš Sąryšio, kuriame priguli 
25 draugijos:

Mikas Vasiliauskas, 
Vincas K. Yurgilas, 
Adolfas Kanoverskiė.
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Camp Gordon, Atlanta, Ga. katalikai kareiviai, kurių tarpe randasi daug lietuvių, Klaufio Ko- 
lumbo Vyčių koplyčioje šv. miši ų. \ '

CAMP GORDON, 
ATLANTA, G A.

Iš mūsų lagerių jau pradejd 
rinkti kareivius ir siųsti juos 
į kitas vietas.,Sako.greitu.lai
ku bus daug išvežta.

Pas mumis dabar šalta.; Snie
go daug prisnigo* '

Lietuvių kareivių draugijė
lė gerai gyvuoja. Į šimtų lie
tuvių prie draugijos priklau
so-ir labai visi yra dėkingi už 
laikraščių ir knygų- prisiunti- 
jną

Nutarė taip-gi surengti kon
certų su dainomis, muzika ir 
kitokiais pamatginimais. Kon
certas bus Y. M. C. A. name.: 
Apie patį koncertų parašysiu 
vėliau.

Prie progos prašyčiau brolių 
lietuvių, kai eina į kariuome
nę, lietuviškas pavardes už
laikyti. Mums gėd&, kad lie
tuviai vadinasi, “polskai,” 
“ruskai” arba kitokiais^

Ątholio Vyčiams ir visam 
jaunimui linkiu geriausių Nau
jais Metais pasekmių,

A. Armikavičius.

z CAMP. DIK, N. J.
Lietuvių Kar. Literatūros 

Draugija pereitame susirinki
me išrinko kareivį V. Vaškevi
čių, kad jis pasistengtų gauti 
liet, kareiviams tokias progas 
pasilinksminti, kaip kad an
glai gauna.

-Matote, apięlinkės mieste
liuose gyvena daug patrijotiš- 
kų amerikonų, kurie dažnai 
parengia pietus ir vakarienes 
su programais ir . ant šių pra
mogėlių vis pakviečia pažįsta
mus kareivius atsilankyti. Tai
gi šitų progų mes taip-pat tu
rime išnaudoti, o kaip ir ko
kiu būdu prieiti prie to, mes 
išrinkome iš savo tarpo vienų, 
kuris supranta kaip išrišti tų 
dalykų.

L. K. L. Dr. taip-gi nutarė 
siųsti savo narius į Trentonų 
padėti ten gyvenantiems lietu
viams sutverti kokių nors idė
jinę draugijų arba kuopų. Bū
tų labai linksma dagirsti, kad 
ten susitvertų LDS. kuopa. 
Laikas parodys, ar bus galima 
ar net
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TRENTON, N. J.
Gruodžio 23 dienų “Globė” 

svetainėje buvo parengta gra
ži pramogėlė šv. Jurgio dr-jos, 
L. Polit. K. ir Tautos Fondo 
55 skyriaus dėka. Programas 
susidėjo iš deklamacijų ir pra
kalbų, kurį išpildė vietiniai 
lietuviai jaunikaičiai ir kalbė
tojai iš. kitų miestų.

Kalbėjo A. Staknevičitis iš 
Bloomfiėld, N. J. ir V. Vaške
vičius kareivis iš Camp Dix, 
ir abudu kalbėtojai padarė ge
rų įspūdį į vietinę publikų, ku
ri greit neužmirš, kų išgirdo. 
Žmonių atsilankė pusėtinas 
būrys, nes- įžanga buvo dykai. 
Taip-gį turiu priminti, kad 
kareivis V. V. aiškino daug a- 
pie naudingumų literatūros ir 
tt. V. X paaiškino publikai 
tų, kad liet, kareiviams geriau
sia dovana yra laikraštis, ypač 
tokis laikraštis, kuris supran
ta liet, kareivių* dabartinį sto
vį ir kuris jau yra daug pagel
bos davęs, kareiviams. Pas-j 
kiaus jis pradėjo pardavinėti 
knygas ir kįek turėjo pardavė, 
nes visi pirko jauni ir seni.

Klierikas Valančiunas iš 
Philadelphijos buvo vakaro 
vedėjas ir jis taip-gi trumpų 
prakalbų pasakė apie Lietuvos 
vargus. Po prakalbų žmonės 
pradėjo kalbėti apie surengimų 
kito panašaus vakaro.

. Trentonietis.

f * 8. J. Šleževičę, 
‘ 9. K. ButkeviČe, .

10. J. Tutilas, 
' 11. I. Grigaliūnas, 

, ;iiX Jarūšiūnas;'
13* A.'' Musevičius, 
14. K. Karpius, ..

/ 15^ A, Sapiega, 
■ę ' 16. P. Milošas, 7

17. I.. Stralinsįas, . .
18. J. Šimkus, ,

- 19. S. Samosaušis, ■ 
2Š. M. Baranauskas,’
21, A. Kiaura,
22. P. Milošią ■'

• - . - *
r- Toliaus prisiųsiu daugiau. 
Dabar tariu nuoširdų ačiūvar- 
du visų kareivių So. Bostono 
Liet. Kareivių Globojimo Dr- 
jai už saldainius, prisiųstus 
Kalėdoms. Taip-pat tariu ačiū 
Šv.’ Panos Marijos- Dn-jai 
Fitehburg, Mass., už puikias 
knygas, su stipriais apdarytais ' 
viršais. Gavome Įmygąs per 
p-Ię Kotrinų PeČiuliutę. .

Jaunas Kareivis.
■■■■■ „■■■',■■ ■< .. .......... .

VIEŠA PADĖKA.
Gruodžio 30,d. 1917 m. ųtva- 

žiavęs į' So. Bostonų netikėtai 
pakliuvau ir į Cambridge, kur 
Vyčių choras laikė repeticijų. 
Gavau progų pasimatyti su 
giesminiūliais, nes su nekuriais . 
nebuvau susiėjęs nuo išėjimo į 
kariuomenę. Mums pasisvei
kinus ir maloniai bekalbant, 
įėjo p. Z. Tamošiūnas ir p-lė 
Ona Mankevičiūtė ir indavė 
man Kalėdų dovanų nuo Cam
bridge Vyčių 18 kuopos ir jos 
choro.

Tariu širdingų ačiū visiems 
Vyčiams ir Vytėms už lokių 
puikių dovanų ir už atjautimų 
manęs kareivio. Linkiu tamis- 
toms kogeriausių pasekmių 
dailės srityje 1918 metais.'

Su gilia pagarba,
Kareivis D. Antanavičius.
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Aš kareivis Juozapas Gudi- 
nauskis paieškau savo tėvo 
Vincento Gudinauskio Kauno 
gubernijos, Šiaulių pavieto, 
Papelio parapijos, Dumbrių 
kaimo. Pitmiaus gyvenom Ca- 
lifoinijoj sykiu, po tam aš 
parvažiavau į Waterbury, Ct. 
Tėvas pasiliko, o paskiau gir
dėjau į Chicago, III. nuvažia
vo. Dabar nežinau kur ran
dasi. Meldžiu atsišaukti arba, 
kas kitas žino, pranešti jo an- .jįf 
trąšų, nes labai svarbų reikalų" ■
prie jo turiu. Mano antrašas: 
Private Joseph Gudinauskis, 
Truck Co. 1 Supply Grain 76 
Division, Camp Devens, Ayer, 
Mass.
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BORDENS 
Malted
Milk

CMLC IMND • 
HASkOEQUAL
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Camp Dix, NfJ. lietuviai kareiivai. Iš kairės į dešinę stovi: J. Jotautas, Blaževičius, Radze
vičius, Al. Ropa; sėdi A. Strazdas ir J. Johnson. (?)

— _ --------------- _. .. . _. _ . , . ____________ . . .   — . -----------

CLEVELAND, OHIO. 
Spaudos platintojams.

Visiems katalikiškos spau
dos platintojams pranešu, jog 
netrukus turėsime susirinki
mų. Prieš tai visų platintojų 
meldžiu dar pasidarbuoti, nes 
rodos ne visas dar išpardavėte, 
kurias pasiėmėte. Pasidarbuo
kime katalikiškai spaudai, kad 
visokiems bedieviškiems laik
raščiams ir jų-veikimams ke
lių pastotume ir kad apšviestu
me nesusipratusius brolius ir 
seseris, kadi jie nesiduotų save 
mulkinti visokiems niekadė- 
jams.

A. S. Kulbickas.

“Darbininkas” yra tai vie
nintelis darbininkų laikraštis.

*
Dabar geriausias laikas gau

ti 5000 naujų skaitytojų “Dar
bininkui.”

T -- -

CAMP DIX, N. J.

Lietuviai kareiviai jau žy
miai yra čia susiorganizavę. 
Pirmų sykį linksmai ii- ramiai 
visi susirinkimų laike Y. M. C. 
A. No. 4. Susirinkimų atidarė 
pirm. J. Intautas, raštininkavo 
V. Vaškevičius. V* Vaškevi
čius pranešė, kad aplaikė Ka
lėdoms dovanų nuo Lietuvių 
Kareivių GlėbojimoJDraugijos 
ir čia ant vietos likosi išdalin
tos visiems lietuviams karei
viams dovanos. Kareiviai jau
tėsi labai patenkinti.

Paskiaus nutarta kreiptis į 
Y. M. C. A. Building’o pirmi
ninkų, kad suteiktų ant visa
dos kambarį lietuviams karei
viams susirinkimus laikytu 
Namų pirmininkas atsilankė 
pats ir kambarį pavedė uždy- 
kų ir kada tik norim. Pranėje 
dar, jei kurie kareiviai yra ąp- 
sivedę arba turi tėvus ir netu
ri . pinigų namo parvažiuoti, 
tai tiems kareiviafiis kada tik 
kreipsis,, visada duos kelionei 
namo parvažiuoti pinigų.

vedė skyrių lietuviškoms kny
goms sudėti ir bus parašytas 
vardas angliškai, kad čia yra 
lietuvių kareivių skyrius. Tai 
dabar tik reiks mums pasisten
gti intaisyti lietuviškas knygy
nas. Galėsim liuosų laikų pra
leisti ramiai.

Ligšiol mes jokių.-mokesčių 
nemokėjome, o dabar ^likosi 
nutarta mokėti į mėnesį pd 5c. 
Kasierium išrinkta A. Straz
das. Jis taip-gi prižiūrės, kad 
gerai būtų užlaikomos knygos 
Y. M. C* A Building’e. Kas 
kų paaukos kareiviams^ tai tas 
bus išdalinta žėdnų seredių, va
kare. Malonėkite visi karei
viai atsilankyti seredos vaka
rais. Kurie kareiviai turi lai
ko nedėliomis ir nori nuvažiuot 
pas amerikonus, (ai kreipki
tės į:lietuvių kareivių dr-jos 
pirmininkų — J. Jotautų ir A. 
,Strazdų 311 A, Z. Infantry ar- 
*b’a pas V.: Vaškevičių 310 In- 
fantry. Gausite geriausius pa
tarimus. Dar tariame ačiūjiž 
knygas.

Kareivis A. Strazdas.

CAMP DEVENS, 
AYER, MĄSS.

Mes lietuviai kareiviai riša- 
mės į lietuvių kareivių draugi
jų labai pasekmingai. Trumpu 
laiku surinkom kareivių nema
žų būrį, o laikui bėgant, tiki
mės sutraukti į krūvų visus. 
Dąbar mums yra daug geriau 
tvarkyties ir savo reikalus ge
riau aprūpinti, kadangi susi
laukėme į savo draugijėlę Juo- 
zo šaliūno. Galiu drąsiai sa
kyti, kad dabar stovėsime tvir
tai.

Visi kareiviai esame labai 
linksmi iš to, kad galime susi
eiti su savo broliais lietuviais 
ir maloniai draugiškai pasi
kalbėti.

Čia prisiunčiu tų . lietuvių 
kareivių vardus, kuriuos sura
dau pastaruoju laiku:

1. P. Kamštis,
2. M. Kirbelis,
3. A. Velęckis, 
4.1. Bendlenas, 
5. V. Shimėnas, 
.6. A.’ Sutkaitis, 
7. J. Juškevičius,

i

/

Ar nori nujunkiti savo 
kūdikį.

Kuomet nori nujunkinti nuo 
krūties savo kūdikį, tai daž
nai sunku parinkti atsakan
tį maistą.

BORDE1FS 
Malted Mini 

IN THE 8QUARE PACKAGE .
Būdamas iš dalies jau suvir
škintas, yra tame laike ge
riausiu maistu nujunkinimo 
tikslams.

PASIPIRK PAKERĮ 
ŠIANDIE.

PARSIDUODA VISOSE 

APTIEKOSE.

» "~
> »*
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ISplldyk Sį kuponą Ir pasiųsk JI 

Malted Milk Dept., D. A. 
Borden’s Condensed Milk 

Co., Newe York.
Įdedamos ui 10c. krano? Kenkle- , 
lių, gauni, atskirai sample — tai- 
tektlnat lBmBginlmut

. V ardas ..į*.

Adresas .................... ................. ..
. i
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Būk nuolatiniu platintoju 
laikraščio “Darbininko.” Pą-
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Vietines žinios
, . i * " r v tto >
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SLRKA. kp. prakalbos. 23 
J. gruodžio, vakare, Lietuvių 
Šv. Petro paj?apQOš;BvętąinSje 
įvyko vietinės S. L. R. RL A.

O. BogoČaitė . . 
A, Šeduikis 
A~ Zaleckas ,. 
Si Noreika . ( 
K, ProtaŠiene.
P. Matukaitienė 

’M. Ruibaitė». 
A. Šavitibnintę

* • »• <■ K I

' * t on< * ♦ ♦ >• •.* 4 «'’• f

* ♦ * > * jb * * *X»OQ- 1
»i $»* > • * l«0Q f

f *■* « • r ■ ». J vXa(|0* f

..1.00/
• įOO įgauto ,

i’nn I 10 dieną Massi valK-
i SS JRbtėrys ganą QuestionaL 
i Aft' 1 ^uos išpildyti. Bus 
’L,~r [mobilizuojamos kariniams dar- 

' •?£ [bams.
». | * *

, , t. ii y.-y; Į

Paieškojimai 
? Jdgu noti. suraefi savo gi* 
minės ar j^stkttitie pririąak 
paiettojĖH i “Dartiniiik$.” 

• ĮJi vienį syki 80c.
’» du "no. :■■■ 
" tris.. » fLOO

Už paieikojinnu pinigai 
siuskite įž kalno, '

Jw JLvi
M2 W, Br<»dw*y, 

SO. BOSTON, MASS.
■ t - ? , 4 • V J.-

/ Paieškau brolių Pranciškaus 
“ Jurgio Dagią, Kauno gub.,

metalinSmfb dalimis. O dieto
se, kur- finį naminė karti bė
giai ir lmwnik&cį-
ja visaiparjįankta.

Geležinkyrą ®ad>egy- 
L\vi«a. ta milžiniška ma

šinerija transporto iy gabeni
mo palengvia, bet tikimi nyks
ta. Rusija negali nėi taikos 
daryti, ael kariauti. Nedyvaij 
kad Taryba skelbia, jog tai
kos derybos turės užsitraukti. 
Visvien taikos nebus padaryta 
prieOoyd‘mėnesį. ; '

r . •...... ■ *"......... '
■ DARBININKU MOBI- <

LIZACIJA. | ir Jurgio Dagią, Kaipio gub.,
WąshingtoiL>— Valdiškam jŲkmergės pav., Svėdasą par., 

darbo.biurui tapo pavesta su-(Bajorą sodž. Pranciškus 1917 
mobilizuoti 3.000.000 darbiniu- m. balandžio mėn. būvą, 20 j 
ką. ’ Tie darbininkaį turės bū- Į Mesinoj liogko j artil. polk./ o 
ti ūkio, statymo darbams j Jurgis Kaune' prie ugnegesią. )
ir toms dirbtuvėms, kur išpil- Vokiečiams užėmus Kauną 1 
domi valdžios užsakymai. Pir-|nieko apie juos’nežinau. •' Kas 
miausia valdžiai Teikia 40O.(KK) |žinote apie juos, meldžiu, pra- J 
gabią .mė^ianiką Įlrie daivą hąešti’ arbą patįs atsišaukite. | 
statymo. To viso darbo vedė-1 , * - A. Da<is, / ' |

■ . * '* • :
• • a a »■«»♦» -•

. DYKAI.
Jdgti iion gauti’ IAi 

Darbininką ; Kalendąrif 
in, dįrkaį^tįi iąėkb 
mas siųsk $3.00 už p 
tąuį>arbimko?,f ir} 
didelę dovaną dykai* 

t- V * ■ L j.- ■

L SMULKESNES MINIOS.

J Portland,Ma.~- M Hilliž 
(liuosos valios, buvo pasidavęs 
[arinijon.: Ret jait tris sykius 
( bandė pabėgti & vis buvo pa-

e ’
•r.

JS* e f e

*. ■ W   T ■ ——•- -—T- J. ——r ■ 7 re—W   — i- • « < ♦ * f* S, 

kuopos surengto^ prakalbas^ į M. Kihnohiute -;. r. y,.. t

Kalbėjo kuą. J. Dobužinskas, |’ Anup. Bartiiška' .. r... *.«?’ 
kun* M Juškaitis, iJy Adomavi- L Nf»N; • .*... *.:♦... * < * ?
Čiusj A*. BV Kneižis, Dėklėms r N. N. * * - * • «> • • • * -.«* * I 
vo Grabijoliutė,J?eąeviČiūtė irkX.JfGckeriėn  ̂ <
Antaiiėlis. . j Į AJckseviišuitč^ /*.**,*

Rrotarpyje prikalbą buvot -r * \• * r* * r ,
padaryta Įtiekta Kalėdiniu 
fondam- , Surinkta 50 doleriu J . [cukraus, ’ Laumoma-. tPrisirašė keletas nauju rmriį.LVlS*ctamo.taadoi ; 

p^ie JrtOlto B prakalbų visi . ' ——- —
atsilsuilsįusieįii biįvouŽganSffin.- H®8.<.•< •Negras Sidney X Davis iš
ti it patenkinti, Ąukavo Šios v j- S™ Mass. iŠ bulvės#•

r R , r>t> ™ [ eleaits, jog karėje bus taikiniu-
* » • r * • v ♦ *=V

. • i Ą •” r y ♦ ■ f *■

r t* r » • s ♦

# • •

•» • •
• ♦ •

• •

e • • • •,

t

r > ■ u . .7;

| ’ • IŠ Kubos atplauki Bostonan 
[garlaivis su 6>080.0(X) . svarą 

’ ‘ Laukiamai daugiau
• ‘ f ■

r/
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SIMOH T. rAVXTI8

ĄDV0KATĄ8

: ;> ■ trMiM
, ,.v

922 ĮAnd Tltle jBulldlng,
• 1 Broad At’Cheetnut StJ į
' mtrx thoms: > 

"J oHlso 8»mw 2290,
"NamoTiofa4442 J J 

1212 KRIK AVn, 
PHILADflLPHIA, PA.

’rl
A:

X

jpafoė:
M. Šeikis ;
Ant. Kairįs., 
P, PuiŠiutė 
A Bogočhitė 
Ą. Vasiliauskas 

t J. Adomavičius
Kun. Juškaitis ; 
J. Glineskis..

Geriausia vieta pirkimui pag 
‘fir . *TB>Tur! A ■JX> a., Z£MAJlTĮ.

Al užlaikau puikiu krautuyį aufaV 
uIų ir paauksuotu daiktu, kaip tai: 
laikrodžiu, lalkrpdCliu, žiedu vyrilk# i 
moterišku ir, Sltublnlą, Talp-gl dau|y-.4 
bę kitą tayoru delnuintlalų žiedą ir ti; 
Kas. pas iflątįė perka, ;tW. ysuamet w i 
hą pilttaį U^gafi^intas, Sgy# Uyę^ t 
ir darbą aš visuomet^ gvarautuoįu, , 
Talsatt' ląikrddllus, didelius :ir į
laikrodėlius It jewelry. . : ' '

X M ŽEMAITIS, 
67T •». Main Str. ' Monįellt,,

NUSIPIRK MOSTIES u .
TĄI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mėntholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidu mosčla per kelis. va
karus, o-padarys veidą tyru Ir skaisčiu 
baltu. Toji niostls fšinUL plCmus . 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina’ visokius spuogus nuo vteldo. Kai- J 
na dėžutės -50c. ir $1.00. Plcigas galit ' 
slyst ir stampomls. .

J. RIMKUS, - '
P. O. Box 36 Holbrook.-Mass.
‘ —.o ..I—..................I.,—;-. to. i i, •

R- t Z’1 -- - ■

I . Bottoa270 'į DR. JOHN MicDONHELL, M. D,

J (įiĮlfM ttuifalitli ir Hthiviitte. ’ ■ 
Offso valąndoi: . .«

Ryt ds iki 9 vai
, Po piety l iki S • ' ■ 
[p / * yakąrais 6 iki 9 .

i ’
ką: viršus. Ddvis yra negrą PARODA CAMBRIDGE, - ■ *'

Į Sausio 6 d. §. m. apie.antrą Mass, valstijoj vienas kiek-
vąWąpopi<prasid^o^L^  ̂ ,
pamėtą dr-jos ] sėlis, silpnaprotis, arba nuo- ju yta prez. Wilsono nuskirtas [ 242 W. Broadway,

vai. lietimą vyrą nemažas bū--priegIatldose buvo la. 
rys susirinko prie Nekalto, Prą-k-Įg (-- •

įsidėjimo Panelės Švenčiausios L.oįnTr ' 
bažnyčios, ls čia susirengę ■ __________ t

(gražiai į eilę marsayo prie s v. True translatlon filed withthe post- 

Patriko bažnyčios, kur pribuvo ] master at Boston, Mass. on JTnn. 9. 1018, 
minėtos Jr-jos nariai iš W ?s 
bažnyčią. Nuo ten sudarę il- 

I gą eilę Įraukė į $v. Marijos ba-. 
žnyčią. čion tos bažnyčios na- |

< *

$5^0 

2,00 
.1.00 
.1.00 

. .1.00 
...1.00 

1.00 
.1.00 
.1.00 
;1.00 
.1.00 
.1.00 
.1.00

..1.00 

..1.00 

..1.00
’ 'i nn IriASr'nadraš ~iigėsnę'eilę. I Ofiicerių luomas persekioja- 

1*00 Visi traukė .per svarbiausias Imas. Jį visokios žymės panai- 
‘ * * miesto gatves,- viešai išpažin- kmtos ir jie turi tenkintis su 

darni kataliką tikybą, ir kaipo kareiviška alga, ją-gi šeimy- 
kareiviai Stodami apginti Jė-’nos neteko pensiją. Kasdien 

— . .jie banitijami, įžeidžiami ir
į laimingi, jei kailis čielas. Tie, 
kurie galėjo pabėgo į Dono ap
skritį, o likusieji, kaip ir kiti 
darbininkai' uždarbiauja, kad 
maitinti Šeimynas.

Kelionė surišta su pavojais. 
Traukiniai pilni besibastančių', 
kareivių. Jie briaujasi į vago-

• » < r +■
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Kun. J. Dobužinskas..
• ei.

♦ ♦ ♦

f

*

r » 1.00 -I
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00

Dom. Jankauskas 
Ag. Žalaitė...........
P. Pavoliunaitė ..

, M. Mačiuliutė ... 
B. Krevaičiutė ..
A.. Simanavičiūtė 
K. Niaurojus .. 
A. Razgevičius .. 
St. Danijėlius..,. 
Jonas Varnas.... 
A. F. Kneižis .... 
J. Kalakauskas .. 
Anup. Bartuška . 
Teof. Šidlauskas 
Adomas’ Aleliūnas 
Alb. Jurčius .....
Kaz. Venis ....._____    .1.00
Jg. Dulskas........................ 1.00
Andr. Zaleckas................1.00
St. Noreika........................1.00
Juozas Meškauskas .... 1.00 
Jonas Šapamis................1.00

------ o—■—
GAUSIAI REMIA VIE

NUOLYNĄ.
Bostoniečiai labai gražią pa

darė pradžią. Visi aukas dėjo 
su dideliu malonumu, nes žino, 
kad bus sunaudotos kuogeriau- 
siems ir prakilniausiems tiks
lams. Šv. Kazimiero Vienuoly
nas Chicagoje, tai naudingiau
sia lietuviams įstaiga. Reikia 
be nustojimo tą savo brangiau
sią įstaigą paremti savo auko
mis. Tą ir padarė bostoniečiai, 
Sumesdami Kalėdą dovaną. 
Žadama ir toliaus prie kiekvie
nos progos dėti aukas vie
nuolynui. Aukojo vienuoly
nui:
Mat. Norbutas ........... $25.00
Veronika Šaparniėnė. .10.00 
Kun. J. Dobužinskas..

. Bu. ..«•« ■••••■

Ona Meškąuskaitė ... 
M. Račiūnienė............'
Valerija Varžinskaitė. 
Julė Diringiutė..........
A. Majauskaitė .... 
Paulina Pranašiutė .. 
Paulina Bronošiutė .. 
E. Taručiutė...............
L. Navickaitė...............
M. Pajaujutė...............
A Pocaitė.....................
M. Ausikaitė...............
O. i*aulaičiutė.............
M. Andrieiūtė .............
J. Matulevičius........ .
Kaz. Venis .. .............
Kun. P. Juškaitis .... 
J, pečekonįutė 
Ona Ambrazienė .... 
U. Venskaitė . J.------
A. Varžinskaitė...

‘ Juozas Meškauskas 
Pr. Bacevičia.........
A. Staniuliutė ... 
Jonas Glineskis ... 
J. A. Vilki sius ...
J. Kazlauskas :...
M. Bndvidienė.... 
A. Kasinskaitė ... 
M. Šmūliene..........

‘ Pr. Zerčnskis.........
B; Šveistienė.........
M. Balęnniutė........
A. Vnisiauskas ... 
M. Bučai tė .............
A. Kairis............

, Joną1’ Kulikauskas
K. N?nwrnuis ..... 
A.-Šapalis .......
P. Kavaliūnaitė..

. M. C^nol-eviČiutė

«

■fc

Į 536 Broadwąy, So, Boąton, ■

* TĖMYKITE!
į j .. *•_* ' * , v , |»cix», BiipiiupiuLia, arva iiuu- jų, t, uquuv uuoa-u i »,, *^1.ni*j, i ' Relkojinga. vyrų Ir’mėf*
matavimas. Dar pneš. antrą maraolis> Spalio 1,1916 be-[John B.J^gusmorė. Sd. Boston, Mass. ginų mokinti^ barberio

r^., v>„w.nrv,no Kr. I . . r _ .. . - ■ ■_____ /' , , 7 amato, Darbų gąuslvl-

0*1915 m. ją buvo ant 302 . Australijos ministeriai rę- Raieškome Aleksandro Ne-1 sadęš. Klausk informaci
zignavo. Darbininkų vadas muro, apie 40 metą amžiaus, j/ šjįuLKŠTIS,
Frank G. Tudor pakviestas iŠ-. Per paskutinius 15 metą gjhre- Barter 8ch<M '
rinkti ministerius. I no Waterbury, Čonn.,'nevedęs • -................-

[ir buvo stambus - biznieritis. [ 
‘ Prapuolė iš Waterbury. pirmą . mAUANnnR pas

dieną Kalėdą. Mes kurie pa- PIRK RAKANDUS PAS 
ieškoįne, turime labai svarbą 9 h
reikalą. Jisai, pats ar kas kL RlCurlvND S 
tas, tolonėri'tę atsišiflktr šiuo .. sutaupė pinigu 
adresu: B. Wkevi&ą, K. RaJ . h tai.

Matasevišia ir B. Btiškus, 844 H n rtbi..nA.„T
Bank St.1, Waferbury, Oomi. 8M78įro^4; •

REIKALINGA MERGINA _ ‘
Prie mažos šeimynos ruošai!

namuose. Būtą gerai, kad mo- 4*via 1 ’
ketą maž-daug-angliškai. Al- VCllvl dl 
gos nemažiaus kaip 8 dol,. sa- Bięa4way, So. Boston, Masi. 

Į vai tėję. Atsišaukite pas: Kampas Porchester Street.
DR. L. H0WE, Geriausia vieta kur eali

142 Summit Avė, Brookline. tį
Telephone Brookline 1624-M. ffikoMS (ta

--------- — -cream), SODA ir CIGARŲ 
REIKALINGA WRŲ. Taipgi įvairių

- ., ,. ' t- ■ m . FRUKTŲ-VAISIŲ.
' Prielankus p-ataraarimas.
sunkuas darbo—56 valandos rt m . x. -p - f o-, nuo savaitę. Nuolatinis darbas* Tel. So. Boston 21032 

(jeigu užganėdintas) geras at- > •
lyginimas in netoli, jūsą namą.

I Atsišaukite prie: L
g i MR. O’LEARY 
įįr| American Sugar Refining Co.

• 49 Granite St,
|| I So. Boston, Mass.

»'• *-

5r<t Av**ue, PitttburgK Fa.
•> 1 ■ _ '

A. Bnrpif-p........
N. .TlVn^n . . . . . 
Z. TnmnMfi-na^ .
O. Adomaitienė

I •

« •

.. 5.25 

.10.00 

. .5.00 
, .5.00 
.. 5.00 
..5.00 
..5.00 
..5.00 
..5.00 
..5.00 
..5.00 
; .5.00 
..5.00 
. .3.00 
..4.00 
..2.00 
.'.2.00 
..2.00 
..1.00 
..1.00 
..1.00 
..1.00 
..1.00 
. J1.00 
..1.00 
. .1.00 
..1.00 
. .1.00 
..1.00 

....1.00 

... .1:00 

... .1.00 
..1.00 
..1.00 
..1.00 
..l’.oo 
..1.00 
..1.00 
...1 00 
..1.00 
..1.00 
..1.00 
..1 00 
..1 00 
,.1.00 
.1 on

..1.00

«

♦ *

zaus Šventą Vardą, Labai pui
kus ir įspūdingas buvo regi
nys. Ne vienas, iš netikėlių 
pamatė kaip tvirtas katąliką 
tikėjiinąs. .

Maršavimas. pasibaigė, kuo
met suėjo. į bažnyčią ant Pearl 
gat. Ten himną Švento Vardo 
visi atgiedojo, rožančią at
kalbėjo. Giedojo, dar. daugiau I 
giesmelią. Pamokslą pasakė 
kun. IJ. F. Blunt. Išdėstė kaip 
atsidavę katalikai privalo būt 
Šventam Jėzaus- vardui. Tarp 
priedermią Švento Vardo Pr

ijos nurodė palaikymą ir plati
nimą geros katalikiškos litera
tūros. Anot šv. Tėvo Pijaus. X 
‘4 Veltui budavosite bažnyčias 
ir mokyklas, jei neplatinsite 
spaudos. ’ ’ Kadangi pamoksli
ninkas labai aiškiai ir gąrsiai 
kalbėjo^ tai ir visi lietuviai- ir I 
net toli būdami viską aiškiai i 
suprato. I

Po pamokslo buvo palaimi
nimas su Švenčiausiu. Palai
minimą suteikė kun. Pr. Juš- 
ka-itis, kuris vadovavo ’ lietu
vius. Kun. Pr. Juškaičiui asi
stavo kunigai: J. Mąch ir J. 
Tuclięr. Po palaiminimo at
giedojo giesmelę prie Šven
čiausio Sakramento. Po tRm 
visi išsiskirstė namon. į

.Lietuviai pirmu kartu toje 
parodoje pasirodė. Pirmiaus 
delei nėkurią nesusipratimą, i 
kad tai būk 'Švento Vardo į 
“Holy Name” Dr-ja yra tik į 
vien airią, tai todėl, lietuviai į 
neprisidėdavo. Vienok nors ir { 
pirmą sykį ir nors tik praeita- į 
me nedėldienyje tebuvo pagar- Į 
sinta, o prisirinko maršuo.ti < 
netoli triji] šimtą vyrą. Pui
ką įspūdį lietuviai padarė sve
timtaučiams, ir parodė, jog 
Cambridge’uje yra nemažai 
gerą kataliką. Garbė junis J 
Cambridge ’io lietuviai katali
kai. Visam tam surengimui ir 
pasisekimui nemažai vargo ir 
rūpesčio padėjo gerb. .kun. Pr. 
Juškaitis.. Jis sutvėrė ir kuo
pą Švento Vardo Draugijos iš 
didelio būrio narią. Tegyvuo
ja Cambridge lietuviai.

Rep.
-----------T-n-------- ;------  

BRIGHTON, MASS.
Gruodžio 29, d. vietinė jauna 

A. L. R. K. Moterą Sąjungos 
41 kuopa turėjo labai dailą 
vakarą su puikiu koncertu. 
Pirmiausia buvo vaidinta ko-1 
medijėlė “Dvi Sesutės? Atli
ko p-lės A. Bartašaitė ir, Rum
šai te. Toliau buvo atvaidinta 
“Cicilikią Diskusijos.” Vai
dino kuopos narės, o vyrą ro
les atliko S. Žukauskas ir'T. 
Pocius. Nusisekė labai gerai, 
įmonės juokėsi ir lumfoio. 
Žmonių buvo daug, nežiūrint f 
sppitms. Vakaro ve^ėm kn^o 

p-lė V. Saulaitė. LakŠtingKJč.

w.s.s
WAR SAVINOS STAMPS 

Issued By The 
UNITED STATĖS 

GOVERNMENT.
Nuo gruodžio 3 d. š. m. Suv. 

Valstiją "valdžia pardavinėja 
per pačtas ir bankas Taupymo 
karės stampes. Visi ją 'gali 
pirktis. Koks išrokavimas. pir
ktis! Toks, kad gerai ir sau- 
.giai investysi pinigus. Už jas, 
gaus kiekvienas grynais pini- 

| nūs, nežiūrėdami, kokios kle- gaiš sausio 1, 1923. Jei dabar 
sos. Neapgihkluotą štočiij dar- nusipirksi už $4.12, tai gausi 
bininkai terorizuojami. Gele- po minėtos datos $5, jei dabar) 
žinkelią reikmęnoš baigiasi, o 
ją papildyti nėra iš kur. Pei 
rogradan traukiniai ateina s. 
išdaužytais langais, išdrašky - 
tomis feėdynėmisj Sudaužytais 
veidrodžiais,’ • nulupinėtomis

RUSIJOS STOVIS.
*

Oficięriai persekiojami.
t

y

0

TEL. BACK BAV 4200 ’ _

DR. F, MATULAITIS
. Ofiso ddynoe. !Jydo viaokiaa limta ’

1-8 P. M. 7-8 P.M. Priskiria Akiniai,

419 Boylstoū Št, Bastau, Mass.

ffl

-nl

r

•*

nusipirksi .už $82.40, gausi 
U00. Po Naują Metą kas mė
nuo vis vienu centu bus bran
giau. v -

Ją galima pirktis “Darbi
ninko” ofise.

PIRMO* KLESOS

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

naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
'469 Broadway,So. Bort»n,Ma8«.
1 • PRIE DORCHESTER ST.

Valandom
. noo 9 vai. ryt*

Iki 8 vai. vakare..
Belln tone, Dickinson 8095 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St, Pbiladęlphia, Pa J 
■Physician and Stirgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy. 
ru, moterių irvaiku. Daro operacijas, 
Ofiso Valandos: 9-11 rito. 2-4 po piet. 7-0 j 
vakaro; Nedelioms^O-11 rito 1-4 po piet.

ŠAUNIAUSIAS VAKARAS.
Lietuvos Vyčių 17 kuopa rengia didelį ir puiką

KONCERTĄ ir TEATRĄ

SAUSIO 13 DIENĄ, 1918 METAIS

ŠV. PETRO PARAPIJOS SVETAINĖJE,

W. FIFTH STR., SO. BOSTON, MASS.

Bus sulošta trijų aktą veikalas:

“ANT SLENKSČIO NAUJO GYVENIMO.”

Taip-gi programo pagražinime dalyvaus.

ŠV. PETRO PARAPIJOS CHORAS 
Vadovaus p. M. K a r b a u s k a s.

Geriausios Naujosios Anglijos solistės ir so
listai p-lės: E. Narinkevičiutė, St’. Motiejūnaitė, pp. 
J. Varaitis ir P. Rūta sudainuos solo. Bus dekle- 
maciją

Griežš p. J. STRAKAUSKO ORKESTRĄ.
Pusė gryno pelno skiriama į Lietuvos Laisvės 

fondą.
' So. Bostono ir apielinkią lietuvius meldžiame 

atsilankyti į ši puiką vakarą.

ĮŽANGA: 25 ir 15 centą. 
Pradžia 7:00 vai. vakare.

Draugijų nariams
“Darbininkas” 3' sykius į 

savaitę tik už $2.25.
Vieną sykį į savaitę už $1.00. X 

PASINAUDOKITE PROGA 
Mes padarėme didelę nuo

laidą draugiją nariams atiduo
dami laikraštį “Darbininką” 
už $2.25 ir dar prie to, už tuos 
pačius pinigus garsinsime dr- 
ją valdybą adresus ir kitokius 
smulkesnius apgarsinimus dy
kai.

Nariams už paieškojimus 
taipgi nieko nerokuojame.

-Nariai draugiją metiniame 
susirinkime pakelkite tą klau
simą ir pasirūpinkite, kad dr- 
ja nutartą paimti už organą 
laikraštį “DARBININKĄ.” 

Klausiate platesnią infor
maciją iš “Darbininko” Ad
ministracijos adresuodami:

“Darbininko” Adm.
242 W. Broadvay, 

So. Boston, Mass.

S

NedtUotnie 
noo 10 vai., ryt»< 
iki-Aval. vakare.'

. .1

1

Dr. Paul J. Jaktnauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandoa: 
Nuo 2 iki 8 po piet. Nuo 7 iki 8 ▼•kare 

1609 ,BBOADWAY Cor.ę ST. SO. BOSTON, 
Tel502S.B;

S

SERGANTI f
VYRAI IR MOTERIS |

EIKITE PAS MANE!

Y '
Y
Y
Y
Y
Y

Sa bent kokia cbro ‘lik*, nervij arba šiaip kokia Ilga, kori reika-
Y lauja specialisto pa»«rnavlmo.
^♦IEŠKOKITE PAGELIOS TEN, KUR GALĖSITE JĄ SURASTI.

■ Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos kelia

Tik ant trumpo laiko.

Prisiąsk $3.00 ir gausi laikraštį 

“Dnrb’n’nką” 3 sykius į savaitę per 

visus metus, o L. D. Kalendorių 1918 m. dykai.
Atsimink, kad Jūsų drangas arba draugė gavus (ęs) to 

kią didelę dovaną džiaugsis per visus metus.
Išpirk Monev Orderį šiandiena ir tuojaus siųsk šiuo adre 

su:’ ’ ‘
P. S: Bostone ir apielinkėje $-LOO; užruhežyje $4.25.

.44 ^^,*9

Nauja Knyga
Ką tik išėjo iš spaudos Joa 

nnos Tamašauskaitės (Lakštu ■ 
tės) eilės. Knygelė 64 pusią t 
pią, ant gražios popieros. Kai 
na tik 25c. (tik vienas kvotė 
ris).Agentams nuleidžiama di 
dėtis nuošimtis. Galima gaut' 
pas autorę: 72fTN. Main Str 
Kewanee, UI.

J.-u

• ‘s
242 W. BR0ADWAY,

m Kas
SO. BOSTON, MASS.

AR TURI SAVO DIDELĮ 
PAVEIKSLĄ.

Ateik ir nusitrauk pusę tuzino . 
kabinot ir gausi vieną dideli ar
tistiškai padarytą paveikslą visai 
dovanai. A

Taipgi norintis mokytis to«rta- 
to gali atsišaukti:

J. J. DnrZA, ‘
- 500 So, tnd St., PMladelphia, P».

i 

Y 
X 

keliu. i
O Ofiso valau-? 
° dos: A

9 vai. ryte ikt j? 
4 vai. po pie-Y

tą. X 
Vakarais. X 

nuo 6 vai. iki Jk 
8 vai. . £

Nedėliomis «X
10 vai. lyte

♦? ^-7-2 ...................   - iki 2 po pietą. X
Jums lšegxamin*Thna« nieko nekultuos, jetgu JLųs Ola gydy- 

d»sit3s. Geras Ir užtikrintas lštyrl«ju (egnam.) parodys Ju»s tlkr|. jF 
X fizišką stovi Ir pad«a Jame atsistoti ant sveikatos kelio. Tas iftgel- 
YbSs Jus 'ano kančių ir kttar n«(«ro gydymo.
Y Daug meti} praktikavęs. Paskiausieji ir gertausleji gydymai— A :c-
V medlkallškl ir elektriSkl. Naujansi ir geriausi prietaisai. Viskas 
v kas geriausia sergantiems.
& *. . - AR JUS KUNCIATB. JL <
& . Nuo silpruj hemj, skaudančio nagurkaullo. užnalrAlmo. netior* Y 

malto Širdies mušimo, silpnų plaukių, apsnūdimo, sunkaus jauti- V
1 mo, galvos skaudėjimo, >v>lgiillot‘ neaiškaus matymo, silpnumo V 
F sąnario, uicerto, žalzdŲ, katare . uikimlmo gerkles, nno skaiis* 

*^mų viduriuose arba nugaroj, geiuiea aimndgĮimo. apvilkta UeluvL 
♦t* konstipaclja, reumaUzmo skausta, arba spaugo? šių Ir daug kitų A- 

ligų, nuo kurio matosi pirmas p» •sergčjlnms, nustoti ąyelkatų ir Y" 
tvirtumą ant visados. Y

& AŠ gydžiau vyrus Ir moteris per daug metų. Vienas ntsilanky. V 
t mos pas mane užganėdins Jus Ir apie mano gabumus peraltikrlnąlte,V 

*|*kad aš pasiekiu tiek gerų pasekmių 1 trumpų laikų
mm AS gydau tik tikrų priežastį ligos ir tdlpnumal pranyko Atst* . 

įminkite, £ad pasitarimas yra absolIdtlAknl veltui. k JL
Ateikite pas mane tuojaus, Jeigu Jums reikia gydytis. Užvlb Y . 

♦Vkinias Ilgos yra pavojinga. Nei vleim liga ne stovi Ilgai be veikimo, ’ 
t 

i , .

Antros durys nuo G*yety Theatrc,

♦♦♦ t673 Was-Į 

jf hington st.| 
T iV arti Boyls-i
Y L 
♦> ton st ant ® 

X antrą Iu- 
♦U

■

. A

Dr J. H. KENĖALY
673 WASHINGTON ST.

Boston, M&tt.

L fc
.- *1

A
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