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“DARBININKO” KAINA:’ t. ' ■ ... -

trii. kartus savaitėje.. .$3.00 
vieną sjdcį saavitėje...11.50 
Boetono apielinkėje . ,t|£00 
Užrubežyjemetams. ...$4.25

3c.

Entered ai second-elAM matUr Septoiaber. 22 1915 at th« poat offee at Boaton, -Maaa, undar the Aet of March B, 1879,” 242W. BR0ADWAY, 80. BOSTON, MASS. SAUSIO (JANUARY) 12, 1918,
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True translatlon fllecl wfth thenpost-4 True translatlon filed wlth theTpost-

^_2_jĮĮfistetjutBostonr Mass. on Jan. 11,1918, 
as reąuired by the aet of Oetober 6,1917 

ATSISKYRIMĄ PASKELBĖ
LIETUVOS TARYBA.

- IŠ pasitikėtinų šaltinių gir- 

dėjome, jog Lietuvos Valsty

binė Taryba paskelbė Lietuvos 

atsiskyrimą nuo Rusijos.

True translatlon filed wlth the post- 
master at Boston, Mass.’on Jan. 11,1918, 
as reąuired by the act of Oetober 6,1917 

NEPRIGULMYBĖS ' 
PROKLEMACIJA.

W a s h i n g i o n. (Per 
Associąted Press), — Lietuvių 
delegatai įvairių partijų Stock- 
holme išleido proklemaciją, 

‘ reikalaujančią neprigulmybės 
Lietuvai. Pagal Čia gautos o- 
ficialės telegramos delegacija 
reikalauja, kad Lietuva būtų 

< užimta sava armija ir kad lie
tuviškos dalys Rusijos būtų 
prijungtos prie naujos valsty
bes. Telegrama skelbia, jog da
roma prižadas, kad Lietuvos 
jūrių uostai bus Ruošai atida
ryti komercijai toms šalims, 

f, kurios neturi išėjimo į jūres, 
ypač Rusijai, jei ji papultų to- 

■, kin padėjiman.

'V

. KODĖL PRITRŪKO 
‘ ANGLIŲ.

John L/Levria, vice-prez. U- 
n.'ted Mine AVorkers of Ameri- 
ca, sako, jog anglių po** 1917 
metus, būt galėta iškasti ant 
50.000.000 tonų daugiau, negu 
■ištikro padaryta. Taip atsiti
ko todėl kad nebuvo užtektinai 
vagonų nugabenti iškasamas 
anglis. Tai mainieriai turė- 

. davo daug liuosų dienų dėl tos 
priežasties; Jei kitaip būt da
lykai stovėję, tai jie būt dirbę 

'' ir prikasę daug daugiau ang- 
liti.

PRIPAŽINO NEFRIGUL- 
MYBĘ.

Finlandįjos neprigulmybę

, / *

- ■ r

True translatlon filed wlth thė'poSt- 
master at Boston; Masą, on Jan. 114918, 
as reąuired by the act of Oetober (i, 1917

ATNAUJINO TAIKOS 
DERYBAS. 

(Rašo Anthony ^ATnoux, gar
sus karinis apžvalgininkas).

Taikos derybos . Lietuvių 
Brastoj formaliai išnaujo pra
sidėjo. Taip oficialiai paskel
bta Berline ir Petrograde.

Be delegatų nuo teutonų, tal
kininkų ir'Petrogradu, valdžios t Tory? p’nmninko (Dr. Biel-

■ >

Amerikos Spauda apie 
’ Lietuvius.

i * • -

(Laiškasį3) ’ ;
Nmv York Tribūne, gruodžio 

20 ir ’28 dd. Praeitame laiške 
minėjome, kad. tame laikrašty
je tilpo ilgas straipsnis palie
čiantis Lietuvos klausimą; da
bar tipo ilgas, per visą kolum- 
ną, laiškas Amerikos Lietuvių

f

das prisidėjo prie derybų de
legatai ir iš Ukrainos.

Jau pirmiau buvo mano Iš
reikšta, kad santildai tarp 
Ukrainos ir Petrogrado švel
nėja, tai dabar jos toks daly
vavimas tą patvirtina.

Kaip iš Kopenhageno ateiną 
pranešimai, tai Rusija ir Vo-

«kiu), kuriame, išdalies atsa
koma į aną straipsni. Štai vė
liaus pasirodo laiškas kokio 
ten lenkų,čio~W. O. Gorski— 
kaipo atsakymas’ į Bielskio lai
šką.’ Pasirodo esąs didžiausiu 
ignorantu, nes nei savo šalies 
istorijos nežino; pavz., Tašo 
kad Jagėia-apsivedė su Jadvzi-

k'ietija ūmu laiku Lietuvą, pri-1 ga ir liko Lenkijos karaliumi 
pažins; kaipo neprigulmirigą 
valstybę, tokiuo būdu atgai
vinant jos* gyvavimą; kaipo 
atskiros tautos, ko ji buvo ne
tekus 1569 metais, susijun
giant su Lenkija.

Pati Lietuva susideda iš &- 
pygardų Mohilevo, Polocko, 
Vilniaus, Trakų, Novgorod-Se- 
versko, Brastos ir Vitebsko su 
$.500.000 gyventojoj. Ilgainiui 
gal būt to pat susilauks Kur
šas, Livonija ir gal Estonija, 
’rnrios gal būt bus sujungtos 
po viena valdžia.

Linija buferinių valstybių.*
Tokiu būdu, jei vokiečių pie

nai nenueis kitais keliais, tar
pe Rusijos ir Vokietijos atsiras 
čiela eilė buferinių valstybių 
nuo Baltikes jūrės iki Austri
jos rubežių, o Ukraina sudarys 
Austrijos rytinį rubežių.

jau pripažino Rusija, Švedija, marys. 
j’rancija, Vokietija ir Danija.

IR PO KARĖS VALDYS 
GELEŽINKELIUS.

Washington. — Suv. Valsti
jų valdžia valdys geelžinkelius 
neapribuotą laiką ir po karės. 
Taip pasakė G W. Anderson, 
Įąterstate Commeree komisijos

LAIKRAŠČIŲ SUMAŽĖ
JIMAS.

Karė, kaip Europoje taip ir 
Amerike pasmaugė daug laik- 

\ risčių.
. Amerike per tris karės ine- 

. fus užsidarė 76 dienraščiai ir 
• 300 mėnraščių, savaitraščių, 

.dvisavaitraščių ir kitaip einan
čiųjų laikraščių.

v ■ Apskritai didieji Amerikos 
laikraščiai ima netekti įtek
mės. New Yorke majoro rin
kimai ypač parodė, jog didie- 

, ji laikraščiai nedaro įspudžio_x 
Jmonfts, nes už Mitchęlį tie lai- 

•. kraščiai varė pragarinę agita
cija o tas kandidatas pralai
mėjo.

ŽYDŲ DUOSNUMAS.
Žydų veikėjai sumanė įstei

gti Palestino? Atstatymo Fon
dą.' Apreiškę, jog tam reikės 
milijono dolerių. Dar tas dar
bas vos tik pradėtas, o pritarė
jai, jau supylė čvertį milijono.

SMULKESNĖS ŽINIOS.

Suvienytų Valstijų valdžia 
algomis išmoka kareiviams įr 
visokiems kariuomenės virši
ninkams $100.000.000 kas mė
nuo.

ninku kareivis turėtų liautis 
kariavęs. Dabar yra būtinas 
reikalas, kad kiekvienas laivų 
kampelis.būtų sunaudotas per-, 
gabenimui reikmenų, be kurių 
talkininkai negali ‘apseiti.

Viršuje minėtos reikmenos, 
sakoma, yra taip reikalingos, 
jog ^Amerika turi pradėti mai
sto gabenimą milžiniškoj dau- 
gybėjr idant nesumažėtų- arba 
neištuštėtų maisto sandėliai 
Anglijoj, Fraricijoj ir Italijoj.

True: translatlon filed witl> the post- 
master atBo^toą, Masei oo Ja#. 11,1018, 
as reąuired by the act of Gctober 6,1917

AMERIKA TURĖS MAI
TINTI TALKININKUS. * 

. Washington. ~ Suv. Valsti
jų karinė pageiba Francijoj 
susilaikys, namie, ištiko būti
nas reikalas gabenti maistą 
netik kareiviams, bet ir civi
liams talkininkų gyventojams.

Dabar jau nėra paslaptimi, 
kad Anglijoj, Francijoj ir Ita
lijoj striukai su maistu ir jog 
Suv. Valstijų pastangos prigel- 
bėti tame reikale yra svarbes
niu daiktu, negu gabenimas 
Europon didžio skaičiaus ka
reivių.

Amerikos kareiviai turės 
prigelbėti saviškiams namie 
ir savo broliams-kariaunin- 

gelboš, sakoma, talkininkai ne
galės užlaikyti savo kareivių 
tokiame padėjime,, kad galėtų 
kariauti. Kaip aprobuota, tai 
Anglijos ir Francijos maistas 
bus sunaudotas bėgyje 30 die
nų, o po kovo 1 dienos visas 
talkininkų maistas prigulės 
nuo atgabenimo iš Suv. Vals
tijų.

Esant tokiam baisiam padė
jimui, Suv. Valstijų kariuo
menės gabenimas per Atlanti-r 
ką tegalės būti atnaujintas vė- 
lustame pavasaryje. VienaSį 
narys karinės talkininkų misi
jos dalykus trumpai apibudina 
šitaip:

Kiekvienas kareivis, kokį 
tik Amerika gali pasiųsti Eu
ropon, yra ten reikalingas. < 
' 3et būtų neprotinga jį ten ga
benti, jei per tai vienas talki-

i 
1 
i! 
I! 
i!

nafe bankas pasamdė jauną, ko
legiją užbaigusią moteriškę, 
kad jinai įtaisytų pavyzdingą 
stubą lietuvių distrikte. . Tas 
pats bankas atspauzdiho.5.000 
lietuviškų virėjoms rankvę- 
džių.”

Labai gerai, kad kas rūpina
si lietuviais, bet nejaugi Dan- 
bųrio . lietuviai Randasi tokiose 
prastose aplinkybėse, kad net 
atkreipė į savę ypatingą sve
timtaučių domą I

Washington (D. C.) Times, 
rašo kad .New Ybrko žydai iš
siuntė į Lietuvą. $200.00 šelpi
mui badaujančių žydų. Lietu
viams ar siunčia kais? Kodėl 
taip visi aptilo . apie šelpimo 
darbą? w

Kenosha (Wis.) News, pa- 
: talpino žinutę * pb “ mstgalyrity 
‘‘Patrijotiški lietuviai -surengė 
išleistuves einantiems į kariuo
menę?’ Tuo laiku išvažiavo 
astuoni _ lietuviai; iš viso iš 
Kenosha išėjo kariuomenėn 32 
lietuviu. Laikraštis pagyrė

St. Louis, Mo. — Vietos kra
sos viršininkas Selph pasakė, , 
jog moterys netinka laiškams 
išnešioti. Sakė, jog tas darbas 
joms persunkus. Keletą mote
rų buvo pasamdęs ant IŠ dienų* 
ir tūrėjo atstatyti.

i‘
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1413 metais, ar-gi reikia dides
nio juoko . Vargšas nepakako, 
kas atsitiko 1386 metais. Tą
sai lenkutis savo laiške bene 
devynius kartus paminėjo Dr. 
Bielskio vardą ir, žinoma, ne
be danių griežimo; nestoka 
jame vpatiškų užsipuldinėjimų 
ir vulgariškų išsireiškimų.

J viršminėtą straipsnį atsa- vietinius lietuvius už jų atsida- 
kė ir latviai; “Philadelphia vimą Dėdei Šamui. 
Inąūirer” išspauzdino laišką 
kokio Rudolph • Moscan, jisai 
latvių vardu atsakydamas į a- 
ną straipsnį, aiškina, kad Lie
tuva ir Latvija neturėtų būti 
maišomos. Lietuva, girdi, tu
rėtų užsiganėdinti gavusi“ lan
gą” prie jūrių į pietus nuo 
Liepojaus. Toliaus sako: ana
me straipsnyje padiuota labai 
netikusi mintis, būtent, sujun
gimas Lietuvos su Lenkija, ir 
tai dėlto/ kad duoti Lenkijai 
kelią prie jūrių su ’didelia nuo
skriauda Lietuvai ir Latvijai, 
ir vien tik dėlto, kad to reika
lauja Lenkija. Girdi, “toksai 
pasielgimas būtų tas pats, kuo
mi kaltinama Vokietiją, bū
tent, į nieką neatsižvelgiant 
griebiama tas,kąs -jos politišku 
ar ekonomišku išrokavimu yra 
reikalinga.” 

' New York American, ilgame 
straipsnyje po antgalviu “Lie
tuviai žiauriausiai žudomi, jų 
namai apvagiami i? sunaikina
mi,” aprašo baisiausi žydų li- 

,'kimą Lietuvoje po vokiečių, 
jungu.- Nors tai aprašoma žy
dų vargai, bet kalbama kaipo 
apie' Lietuvos piliečius. Tą 
straipsnį rašė Chaš. Bertelli.
Rochester (N, Y.) Times, pra

neša, kad koksai tai žulikas 
pasivadinęs ispanišku turtuo
liu prigavo lietuvį ant kelių 
Šimtų dolerių. Lietuviai, atsar
giai šit nepažįstamais!

Danbury (Conn.) News, ap
rašo Amerikoniškas prakalbas, 
kuriose buvo išdėstoma mais-

• v

Philadelphia (Pa.) North 
American, pranešdamas apie į- 
vairias kareivių stovyklas, ra
šo kad Camp Gordon lietuviai 
kareiviai suorganizavę “Ame
rikos Lietuvių Draugiją,”, ku
rios tikslu būsią aprūpinimas 
lietuvių kareivių. Narių pris- 

. kaitoma šimtai ir beveik visi e- 

. są iš Pensylvanijos.
Dayton (Ohio) News, rase 

kad čia suimta du lietuviu, 
kurie rinkę aukas kokiai ten 
naujai bažnyčiai. Tie patys 
vyrukai lankėsi ir kituose mie
steliuose. t *

Washington (D. O.) Įferild, 
ilgokame editorijale kalbėda
mas apie Austrijos pavaldinius 
Amerikoje, labai užgiria min
tį, kad ne visi tie pavaldiniai 
esą priešai Suvienytų Valstijų: 
Sako, kad čekai, lenkai, krovn- 
tai, lietuviai stoja už alijantus 
ir daugelis jų'esą alijantų ka
riuomenėje.

Washington (D. C.) Post, e- 
diforijale kalba apie neįsileidi- 
mą į Ameriką tų, kurie nemo
ka skaityti ir rašyti. Nupei
kia tą bilių, kuris suvaržo atei- 
vystę, “girdi, ateiviai iš Lie
tuvos, Bulgarijos,. Serbijs ir 
kitų valstijų, neišlaikys tų rei
kalavimų, ir tokiu būdu nebus 
inleisti į šią.šalį. Tie žmonės,' 
kurie jau spėjo prirodyti, kad 
jie atvažiavę lieka pirmos kle
sos šios šalies piliečiais ir mes . 
labai jų reikalaujame.” To
liaus stengiasi priparodyti ko
kią svarbią rolę loš ateivija po

True trnnšlation filed with the post- 
mnster at Boston, Mass, on Jan. 11,1018, 
as reąuireęl by the. aet of Oetober 6,1917

NUSKYRĖ PASIUNTINĮ. 
UKRAINON.

Petrograd. — Francijos val
džia nuskyrė gen. Tabouille 
pasiuntiniu j Ukrainos respub- 
JiM^nuą -fį^neūzų yąjdžips., 
Retrograde tas rokuojama, kad 
Francija tuomi pripažino Uk
rainos respubliką.

------ n------ ■ 
PERLEIDO LYGIŲ TEISIŲ 

BILIŲ.
Suv? Valstijų atstovų rūrųas 

sausio 10 d. perleido bilių, su
teikiantį moterims lygias tei
ses. Už balsavo 274 prieš 136. 
Dabar dar senate reikės per
leisti. Prež. Wilson ragino 
kongresmanus balsuoti už tą 
bilių.

J ei senate pereis, tai kaip ir 
prohibicijos bilius, turės būti 
perleistas per valstijų legisla- 
turas, kad pataptų įstatymu.

•t
Lawrence, Mass. — Upėj ra

sta lavonas 22 metų amžiaus 
merginos Bale. Ji nesveikavo 
ir spėjama, jog nusižudė.

7
Suv. Valstijų valdžia iš 

kiekvieno malūno pirks 30 
nuoš. juose sumalamų miltų 4- 
kariuomenės reikalams.

Geležinkelių organizuotieji 
darbininkai ketina valdžios 
reikalauti algų pakėlimo. Ne- 
grumoja streiku? o tik parei- 
kalaus visiems pakelti algas.

f
1 i II r I

Suv. V&iętįjų-kąįpeįto 
naujantieji armijoj Francijoj, . 
praneša, jog kareivių doriškas 
stovis geras. Taip skelbia ka
talikų ir protestonų kapelio
nai. -

t

Aprokuojama, jog Turkijoj 
esą apie 300.000 žulikų. Jie 
susidaro iš pabėgusių kareivių. 
Jie užpuldinėja net regulerę 
kariuomenę.

ii

I

z

Dabar yra daug
NAMŲ,

PIGIŲ
Daugelis savininkų karės lai

ku priversinai parduoda visai 
pigiai ir meš patys nuo savęs 
patarimu persitikrinti pas: ’

Lithuanian Agehcy,
A. Ivaszkevicz

315 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
ir jis tamstoms aprodys pigių 
farmų, visokių biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, nes po. 
karės bus du-syk brangiau, 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba farma pirkti tai A. 
IvaszkeTicK padarys visus raš
tus teisingai ir atsakančiai.

• k

JAMES M. KEYS
359 BROADTYAY, SOUTH BOSTOH, MASS..

Atsišaukite prie manęs su visokiais teismlškals reikalais. Dne- 
du piinns infoKmactjas kas-link Suvienytu Valstiją Įstatymą.

Per keli oi t ką0 metą, esu prityręs - ir turėjęs visokią reikalą su 
LIETUVIAIS, RUSAIS ir LENKAIS teismuose Massachusette val
stijoje. AS esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai uisltl- 
kėti. Visokius teismlškus reikalus atlieku Šioje valstijoje. „

Turiu gerą prityrusią vertdją arba perkalbStoją lietuvią, rusą, 
lenką ir latvią. Jeigu Jus norite turėti geras pasekmes ir iSlaimSti 
provfj, tai paveskite man. Telefonuokite, parašykite arba pasaukite. 

350 BROADVTAT, SOUTH BOSTON, MASS.

JAMES M. KEYS,
Tel. So. Boston SIS or So. Boston f it. 

Jeigu vienas užimtas Sauk kitę.

G

i

«*»
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PAS MANE I

V »

>;

geresnį gyventom būdąy vie- Biurą%

į*

c

< J - 
-- v

to taupymo reikalas ir nurodo^ J<arei ir kaip labai bus ręikalin- 
mi būdai. Tolinus seka: “Kad gi. Amerikoje paprasti darbi- 
pagelbėjus šio miesto lietu- ninkai. 
viams ir kad nurodžius jiems ’”

$ 111 Sslcm
1/41UIIIIIIMII [L—

--------.

Už Lietuvių Informacijos 
Brydvaišis.

Paryžius. — Francijos soei- 
jalistai klaus valdžios kodėl jų 
delegatams. atsisakyta išduoti 
pasportus važiuoti Petrogra- 
dan.

Maisto reikalai Europoje 
taip pablogėjo, jog Suv. Vals
tijų maisto administracija nu
tarė leisti talkininkams 90.000- 
00. bušelių kviečių. • -

Prašome visų prisidėti prie suradimo 5000 nauju skaitytojų

v

r:

$J
!

i!

i!
i!.
i!I

5 Pinigus pasiunčiu į Lietuvą ir Vokietiją.
■ Per mano tarpininkystę galėsite prigelbėti .

Badu mirštantiems jūsų broliams Lietuvoje ir tremtiniams Vokietijoj.
• • t

PINIGUS PASIUNČIU Į RUSIJĄ ir siuntėjams .pristatau Sberegatelnos kasos 
knygutes ir parašus adresatų greitu laiku.

Pinigus
NES TIKTAI AS PAKDUODU PAGAL ŽE^IAįJSĮ DIENOS KURSĄ.

Tel. Rich. 8i0. ..

Kavvaliauską
Boston, Mass.
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Dubiniiitait ' ...... ' , ‘ ►

Metams tris karina savaitėje.. 0.......... • • - • .$3.00 
Bostone ir apielinkėje metams r .............$4.00

Užrubežyje metams..........^.$4,25
* SubscrĮption Bat.es: < ■“

Tearly^ • •- .$3,00
Boston and suburbs —?. ,$4;00

9 months * : r •«<> * • • v v ,$l,®0
Foreign countiiea yearly. .$4.25

“D A MB1N I IĘK AB0

TheLithuąnianfri-wėekiy paj>er.

Published every Tuęsday, Thiirsday, and Saturday by St. 
JoSeph’s Lithuanian R.-C. Assodation of Ėabor.

“D A EBININX<8” • '
t42 W. Btoadway, Bouth Boston, Mass.

PRIE ORGANIZAVIMO 
GRĮŠIANČIŲ Į LIETUVĄ.
Grįšiantieji į Lietuvą orga

nizuojasi pagal amatus, pagal 
užsiėmimus. Jie grįš į tokius 
Lietuvos centrus, kur bus ge
riausia savo amatą pritaikin
ti. Nemažai paprastųjų darbi- 
ninkų-lęiberių—ir-gi važiuos į 
Lietuvos pramonės centrus, 
kur galės uždarbiauti. Taip
gi biznieriai biznį dėsis, kur 
matys geriausia galės verstis. 

Bet didžiumą grįšiančių į
- Lietuvą ar tik nesudiarys tie, 

kurie mano kibti į ūkį. Juk ū- 
kis tai didžiausias Lietuvos 
gyventojų vertimosi šaltinis. 
Gi tie grįšiantieji į Lietuvą a- 
merikiečiai, kurie mano kibti 
į ūkius, be abejonės bent dau
guma grįš į tas parapijas, iš 
kurių yra kilę. Todėl ar nebū
tų pravartu būsiantiems .ūki
ninkams organizuotis pagal 
parapijas Lietuvoje, teisybė, 
jie yra pasklidę po visą Ameri
ką. Bet kiekvienoj didesnėj 

^ kolonijoj nemažai randasi lie
tuvių vienos parapijos Lietu
voje. Organizuoties, būsian
tiems ūkininkams pagal para
pijas Lietuvoje nebus nei kiek 
sunkiau, kaip organizuoties 
amatniiikams. Juk amatninkai

yra išsimėtę po visą' Ameriką.
Šitas pagal parapijas Lietu

voje organizavimas dar tuo ga
li turėti pasisekimą, kadi jis 
nėra toks platus,' kaip kitų 
amatninkų. Tas yra daug aiš
kesnis, arčiau prie gyvenimo, 
negu amatninkų. Prie tų pa
rapijinių organizacijų galėtų 
dėtis kaikurie amatninkai, 
kaip va rūbsiuviai, • kurpiai. 
Juk kiekviename miestelyje 
turės būti šitų amatninkų. 
Rūbsiuviai Lietuvoje neis,kaip 
pirmiau, iŠ gyvenimo gyveni- 
man apsiuvinėdami šeimynas, 
o turės “šapas” miesteliuose. 
Grįžkime, vienok, prie ūkinin
kų.

Būsiantieji ūkininkai susior
ganizavę pagal parapijas galė
tų veikimo pienus išdirbinėti 
— kur ir kaip užvesti pieninin
kystę, sodnininkystė ir tt. ir 
tt.

Vienas svarbiausių reikalų 
susiorganizavusių ūkininkų 
būtų, tai jaunų vyrukų bei 
merginų pasiųsti į ūkininkys- 
tės mokyklas pasimokinti pa
vyzdingo ūkininkavimo ir kaip 
kokias ūkio šakas vesti.
Jei kam šitoks parapijinis or

ganizavimas ypač patiks ir iš- 
rodys, kad galės turėti paši-
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Pramonijos darbininkai

GLOBA DARBININKO 
PADĖJIMO.

J Buvome minėję, kad naujoji 
teisdavybė suteikė samdė dar
bininkui liuosybę. Tai buvo 
pažanga šioje srityje. Niekam 
nevalia darbininkę, prie darbo 
versti, kaip tai kadaisiai bū
davo. Tokios liuosybės sam
dininkui viešpataujantieji luo
mai ilgą laiką nenorėjo pripa
žinti ir praktikoje ją varžė. 
Persenusieji įsitikinimai šioje 
linkmėje tiek buvo insigalėję, 
kad po šiai dienai darbininkai 
gauna su jais kovoti ir kaip 
kokius kenksmingus visai vi
suomenei prietarus naikinti. 
Liuosai sutarčiai darbininko 
su darbdaviu daug reikėjo pa
vargti, kol insigavo gyveni
me, kol ją ėmė remti pati vai-

gaudavo darbdavio teises, kuo
met pats”’ patapdavo darbda
viu, perėjęs ištisą eilę visokių 
nesmagumų ir kliūčių iš tų, 
kuriems rūpėjo, kad neiškiltų 
jiems naujas konkurentas, Ši
tų senobinių santikių liekanos 
perėjo į naujus laikus. Atsi
rado darbdavių-fabrikantų ku
rie manė turį teisę savo darbi
ninkus savaip ir globoti. Įki- 
rūs būdavo darbininkams glo
bėjai kartais jaunamečiai, daž
nai nepatyrę ir neturį nieko 
bendro su savo darbininkais nė 
savo asmens privalumais, nė 
reikalų bendrumu, nė savo pa
dėjimu. Duodami tokių darb
davių parėdymai darbinin
kams jų vedybų reikaluose, 
vaikų auklėjime, pirkinėjime 
savo reikiamų dalykų, karčia-

dalyvavime politikoje ir šiaip 
jau socijaliame gyvenime, su
keldavo darbininkuose neapy
kantą darbdavio, ir versdavo 
juos slapstyiies nuo jojo varžų 
ir troškinančios atmosferos. 
Toji neapykanta tuo būdavo 
didesnė, kuo labiau reikėdavo 
darbininkams slapstyties nuo 
darbdavio globos ir kuo smar
kesni vėjai užnešdavo tiems 
darbininkams liuosybės’ viso
kios šviežienos.

Darbininkai nuolat jautė sa
vę beteisiais apsunkintais vien

priešingų luomų intakos.
Pastangos amžinai darbinin

kų globoti ir jį savo globa var
žyti užsiliko pas darbdavius 
nuo tų laikų,’ kuomet darbinin
kai su darbdaviais nustatyda
vo savo santikius susidrauga
vimo principais, kuomet dar
bininkas, dažniausiai nevedęs 
ir jaunas, gyvendavo darbda
vio šeimynoje ir patapdavo jos 
artimesniu nariu ir darbdavio 
reikalų bendru. Visai visiems 
tuomet pritikdavo, kad darb- 

. davis, kaipo šeimynos galva
ir žmogus jau pagyvenęs, reU priedermėmis.. Plikas libera- 
kalaudavo iš darbininko pa
klusnumo. ne tik paties varo
mojo darbo srityje, bet ir vi
suose kituose dalykuose. Sa- 
vystovių teisių viešame gyve
nime, politikoje darbininkas 
neturėjo. Niekas jomis nesi
rūpino. Darbininkas tuomet

lizmasr kuriuo remdamasi ki
ti luomai spręsdavo, kad vien 
neprigųlmingai gyvenantiems, 
vadinas savygtoviems darbi
ninkams ir pramonininkams 
priklauso teises visokios' so- 
cijalės ir politikines, ilgiems 
metams darbininkus padare

sekfaną, tai kviečiame atsiliep
ti ir savo patėmijimną padary
ti. •

GERAS DARBAS GERAI 
SĖKAB^

Tautos Fondo sekretorius p. 
K. Pakštas rašo:■» ■

“Tttom pačiu laiku, ka< 
da Rusija ir Vokietija ve< 
da taikos derybas ir svar
sto Lietuvos neprigulmy- 
b~ę, Amerikos lietuviai ne?- 
ša savo aukas (Kalėdų do- 

. vanas) Tautos Fondan ir 
taiso kelią laisvai Lietu- 

, vo0*Respublįkai. - -
4 ‘Daug reiktų prirašyti 

apię gražius darbus pra
kilnesniųjų Iirtroų/ bet 
tai padaryti. (trukdo ' dvi 
priežasti: laiki^čfaįnebę- 
gali sutalpinti medžiagcw 
ir Tautos Fondo sekreto- 

. riuj trūksta laiko apie Ka
lėdų dovanas plačiaibera-

- Syti, nes centro raštinėn 
šiuom laiku tiek ateina 
laiškų, kiek niekad neatei
davo nuo pat karės pra
džios. Jei taip aukos ei
tų per visus metus, tai 
reiktų net kelių sekreto
rių, kad visą darbą greit 
ir nuosekliai apdirbus,” 

Reiškia lietuvių katalikiško
ji liaudis vis labiau įsisiūbuo
ja svarbiame darbe. Kaip T. 
F. sekretorius skelbia, tai iki 
sausio 5, 1918* Kalėdų dovanų 
sudėta $4.720.00. Čia dar nė
ra hartfordiečių tūkstantinės 
iri aukų i§ daug .kitų kolonijų. 
Tai malonus apsireiškimas.

■

statymais negalima apsiginti 
nno godyšių. Todėl matome, 
jog ne vien surėdymo smerki
mais nieko negalima , prieš go- 
dyšįus padaryti) bet ir valdiŠ- 

; kos komisijos ir įstatymai ne- 
apgm& • '

Toliau reikia suprasti, ką 
neša revoliucijos ir abelnąi di
džios perversmės., Gražiu pa
vyzdžiu yra Rusija; Ten revo
liucija padarė jąj jog viena 
autokratiją ; persimainė kita. 
GLperšimąinymas dedasi §u 
tokiu triukšmu,*. jog visą Šalį- 
įstūmė tokiu vargau, kokio ji 
nėra mačiusi. Kąda tik Rūsi- 

r jos žmones išeis iŠ bolševikų 
^rojaus.” Kas bus rusų Mo
žį kųra išves juos iŠ boįševi- 
kįį nerttpOčC ’ ■* J Ų

Labai ’įėrai padarė Baltimo- 
rės p. A' Romoškaf perspauzdi- 
nęš brošiūrėlę vardu “dūrina 
revoliucija ar ramus kultūros 
darbas ? ’’ Ląbaį tinka dabar
tiniam laikui. Ją verta kuolai 
biausia išplatinti.

•V
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KEIKSMAI IR AIMANAVI
MAI NEIŠDUODA 

VAISIŲ".

Socijalistų darbas yra keik
ti šį surėdymą, aimanuoti, kad 
blogi laikai, išnešinėti protes
tus, kelti demonstracijas ir 
galop revoliucijas. 'Bet keiks
mai ir aimanavimai neišduoda 
gerų vaisių.

i Nesenai buvome rašę, kaip 
Amerikos Darbo Federacijos 
kongrese delegatai užgyrė re
zoliuciją, kurioj sakoma, kad 
tarpe darbininkų reikia skleis
ti kooperacijų idėją, kad jų vi
sur reikia steigti. Jie pripaži
no, jog skundais, visokių spe- 
kuletorių tyrinėjimais ir net į-

I 'J'.' ...   II m MI lyr nu - r 1 .1 1 ; 'i>

NETOBULAS GUDRUMAS.
Nepersenai, Birbilų Jono ke- 

. senių užklupo sausligė. Mat, 
Jonas, kol dirbo, tai dar ke- 
letą grašių turėdavo, nors į 
antrą dieną šiokios tokios bui
zos pavalgyti, o kaip, tik dary
bą prašvilpė, tuojau ir pasku
tinius centus prabirbė, kad 
neturėjo nei ant kąsnio duo
nos. O šeimininkė pavarė iš 
stubos.

Kada-jau Birbiluko skilvys 
pradėjo staugti, alkis prievar
ta varė ieškoti maisto. Tad gu
drus Birbilukas va kaip suma
nė pasinaudoti. Nueina į val
gomųjų daiktų , sankrovą ir 
renkasi, dera dešras; savinin
kas. sankrovos duoda vienokios 
dešros galiuką paragauti, tai 
vėl kitokios. Birbiluk’s raga
vo, ragavo iki gerai prisirietė. 
Kad jau buvo sotus, dešras iš
peikia, sako niekai ir išeina 
nepirkęs.

Tokis darbas Birbilukui se- 
kėsi per kelias dienas. Visas 
sankrovas perėjo. Bet jau an
tru kartu ateinant; į tas pačias 
sankrovas, visur gavo šluotą 
pamatyti.

Mat, apgavystės žagre neil
gai tearsi. Neturėdams,, ver
čiau prašyk,, o ne apgaudinėk.

J. V. K.. .s. <

Išvisų pasaųlmdjįį problemų I1“-"“- " * ... r
nūnai darbininkų klausimas ar 
nebus tik svarbiausia. Visi ki
ti klausimai .liejasi su jųomi. 
Daugelį,, šiais laikais, girdime 
kalbant apie Šį klausimą ' Ne
mažai randasiir literatūros 
prirašyta šioje' temoje,. Visa 
žmonijos gyvenimo; politiškoji 
ekonomija yrą arti susijungu
si, su darbininkų padėjimu. 
Kadangi šią klausimas yra ‘to
kis svarbus, neprošalį bus vi
siems “Darbininko” ėkaiįyto- 
jarhš'ir Šv, Juozapo Sįjūįįos 
navikinį bent kiek arčiau su 
juom apsipažinus. Tai gi nuo 
šiol- ir . pradėsime šį klausimą 
'“Darbininkė” gvildenti.

AMERIKOS DARBININKŲ 
KLAUSIMO ATSIRADIMAS.

Darbininkų klausimas Ame
rikoje iš daugelio žvilgsnių 
skiriasi nuo Europos, Visų- 
pirma skiriasi senumu. Per 

‘ilgus Šimtus metų Europoje 
darbininkų klausimas gyvavo 
ir buvo bandomas įvairiais 
budais išrišti, o Amerika diar 
ne sapnuot nesapnavo apie jį. 
Amerikoje tas klausimas pra
sidėjo tik penkiolikto J šimtme
čio pabaigoje arba pradžioje 
šešioliktojo. Tais laikais dar
bininkų klausimas dar nebuvo 
sukomplikuotas. Jo išrišimas 
nebuvo sunkus. Visi pastebė
jo tik stoką darbininkų. Ir da
lei to tai iš Afrįkos ir kitų ša
lių pramonininkai bei vertel
gos importavo vergus į šią ša
lį. Su atsiradimu vergijos pra
sidėjo darbininkų padėjimas 
eit keblyn; o įvedus darbų pa
sidalinimą ir išradus mašinas, 
darbininkų klausimas pasidarė 
labai komplikuotas.

Pirmieji šios šalies žmonės 
-indijonai— gyveno miškuose 
arba netoli miškų. Jie nebuvo 
įpratę į sunkius darbus. Ma
žai kas iš jų užsiimdavo žem
dirbyste, Apart kukurzų, ta
bako ir kitų mažų daržovių jie 
daugiau nieko nesėdavo. Jie 
sau pragyvenimą bei maistą 
stengdavosi rasti gatavą arba 
pusgątavį. Žuvininkystė, me
džioklė ir rinkimas įvairių lau

kinių’ vaišių buvo pas juos 
svarbiausi užsiėmimai. Jie 
tvirtai tikėdaini į pomirtinį 
gyvenimą turėdavo, viltį, jog 
ananie gyvenime jie turės di
deles girias pilnas įvairių lau
kinių žvėrių ir galės linksmai 
sau medžioti. Juk ir šios die- 
nos indijonai 'dar panašiai te
begyvena. .Vakarinėse valsti
jose: Misšissippi, Missouri, 
Teras, New. Merico, Arizona, 
Nevada ir kitose, indijonai u- 
žėmę1 turi didelius plotus, o 
skbndŽiAii^ad pragy
vena. \^emažemės prag^enr- 
mUi kur kas daugiau reikia nė 
kaip baltiniesiems . žmonėms. 
Pąė juos nebuvo nė jokio dar
bų pasidalinimo. Todėl it dar
bininkų klausimas nebuvo ke
blus pas juos. Kiekviena šei
myną bei žmonių grupa pasi
rūpindavo sau tiek maisto, 
kiek jai.reikėdavo. Nesirūpi
no apie turtų susikrovimą. 
Jei kuri šeimyna norėdavo 
gauti ką nors, ko pati negalė
davo pasirūpinti, tai mainus 
darydavo. Nors jie ir aukso 
šalyje gyveno, bei jo nevarto
jo kainų nustatymui. Vieton 
pinigų, kokius mes šiandien 
turime, jie vartojo įvairius 
daiktus: tai šukutes iŠ jūrių, 
tai tabako lapus, tai kitokius 
daiktus. Pas juos nebuvo jo
kio kilimo pramonijoje. Jų tar
pe nesirado kapitalistų-milijd- 
nierių... skriaudėjų, išnaudo
tojų. Kiekvienas inpratintas 
iš pat mažumos į darbą—į me
džioklę. Kurs mokėdavo vik
riai nudurti laukinį žvėrį, tas 
buvo laikomas už didvyrį. Jie 
tame amate ir yra labai gud
rūs. Aną metą netoli Chica- 
gos, UI. man pačiam teko ma; 
tyti keletą indijonų. Vieną ma
čiau veikiantį ant estrados, 
perstatantį, kaip jie užpuola 
ir ant vietos padeda ir baisiau- 
sį laukinį žvėrį. Tikrai net ste
bėtis reikia iš to jų narsumo.

Pakol” vieni indijonai gyve
no Amerikoje darbininkų klau
simas buvo lengvas išrišti,— 
nes jor beveik kaip ir nebuvo. 
Ale pradėjus plaukti baltąjai 
rasei į šią šalį, atsivėrus imi-

gracijai, atsigabeno ir 
vargus iš seno krašto. . JkRigi, 
nantis žmonijai, TĮI
jos įvairūs rmkaląL TU reL 
kaimai visų.buvo vienodi, neą 
ir Žmonės nevięįpdis Vienų ir 
kįt|; tarpe pradėjo rastis nesu* 
sipratimų, Gabesni, intekmin- 
gesni inkilo viršun. Šiesugie- 
bė daugiau ir daugiau turto . 
užgrobti Užgrotą jie mokėjo 
kaip jį auginti, dauginti.;

Iš ūlcės darbininkų ir savi
ninkų mažai kas per nenąįer ; 
turtų susidėjo, Tiesą pradžio
je nemažai rados tokių, kurie 
gavę žemes didelius plotus pus
dykiai ar už dyką, vėliaus par
davė už didėlius pinigus. Jie 
tąpo turtuoliais. Bet didesnė 
dilia dafbintaų kibo .į pra
monę, Nors irisu mažai kapita
lo. užsidėjo’kokią išditbystę sa- 
vo arba bendrovės vardū." Su- 
giebėdami verstis, pd savo glo
ba kitų darbininkų spėkas* sam
dydami, arba vergus gabenda
mi iš kitur, kurie už dyką tu
rėdavo tarnauti, dirbti,—tokie 
nors ir pradžioje buvę papras- 
tąis darbininkais, tapo darb
daviais, kapitalistais. Anot 
vieno išsitarimo, visi šios 
dienos milijonieriai paeina iš 
darbininkų klesos.. Visi arba 
jų tėvai yra buvę paprastais 
pramonės darbininkais, Pavy- 
zdih ėmus vėlesnių laikų tur
tuolius. Jokūbas Hill, kurs 
mirė 1852 buvo paprasčiausia . 
darbininkėlis. Jis turėdamas 
vos kelis šimtelius, prisidėjo 
prie gelžkęlio bendrovės. Ban- 
krutijančią bendrovę pastatė 
ant gerų pamatų. Sujungęs . 
kelias bendroves į vieną, pats 
pirmininkaudamas per keletą 
metų, išaugino bendrovę į 
tvirčiausią ir geriausią kompa
niją po vardu “The Great 
Northern Pacific Co.” Jis 
mirdamas savo Šeimynai pali
ko milijonus dolerių; Arba vie
nas tipas mūsų laikų p. W. 
Douglas, gyvenantis Brockton, 
Mass., savininkas rodos di
džiausios čeverykų išdirbystės 
pasaulyje. Virš penkiasdešimts 
metų atgal, kurie jį tada pa- . 
žinojo, pasakoja, kad jis buvo 
paprastas senų čeverykų lopin- 
tojas ir retkarčiais naujų siu
vėjas. Patsai prijuostę užsi
dėjęs dirbo. Po nekurio laiko 
pradėjo pagelbininkus samdy
ti. Ant galo jau pats tik or-

antru jei nepaskutiniu visuo
menėje luomu.

Tuo skaudesnis buvo tas pa
dėjimas, kuo valdantieji luo- 
•mai atkakliau laikydavos savo 
atžagareivybės, kuo Stipriau 
juos remdavo valdžia, palai
kydama teisdavybe mintį, 
kad darbininkai tai tik prie 
darbo turi stovėti, ir kad maiš
tininkais tampa, nusideda ša
liai, jei nepriima darbui siūli- 
jimų darbdavių išlygų, naudo
damosi savo liuosybė.

Persenusioji nuomonė tvir
tindavo, kad labas darbininko 
tūno.^pačiameSabe darbdavio. 
Įvairios darbdavių pastangos 
turtėti, nepaisant pralobimo 
savo globojamų darbininkų, 
nuolat teisinama gerove pačios - 
pramonės ir gerove pačios ša
lies. Gi visokie darbininkų 

I reikalavimai gerinti jųjų būvį, 
būdavo stumiami į šalį darbda
vių pasiteisinimais, kad tie jų 
reikalavimai apsunkina pra
monės vystymąsi, vėržo dar
bdaviams rankas, neleidžia iš
laikyti konkurencijos ir tt. 
Daug kalbėtą apie darbdavių 
riziką ir visokius jiems pavo
jus, ir tuomi stengtasi patei
sinti jų privilegijas ir darbi
ninkų išnaudojimus.

“To vietoje visai mažai kieno 
kalbėta ir rūpintasi apie dar
bininko riziką įr pavojus, kuo
met jis gali nustoti darbo ir 
su visa šeimyna lengvai atsi
durti ant gatvės, kuomet jis 
arda savo sveikatą nesveikame 
darbe,. kuomet jam . nuolat 
graso pavojus susižeisti ar vi
sai galą gauti ir tt. Savotiš
koji darbininkų globa iš dalies 
trukdė darbininko būvio ge
rinimą,, iš dalies gi prisidėjo 
prie kėlimo darbinihkų klausi
mo savystoviai pačių darbinin
kų, ranka.

J. D.

Lietuvos finansai ir proletarai
*

“Lietuvos finansų” autorius prie turtų, vengiant vien ap- 
F. V. “Darbininko” No. 3 ra- Čiuopiamų kriminalų, 
šydamas. apie Lietuvos Žemės 
Banką, palietė svarbų klausi
mą, ką būtent duos proleta
rams tasai Žemės Bankas, jei 
jis rpmtinas.

Anot gerb. autoriaus tas 
bankas 4 ‘nieko neturintiems 
tiesioginiu būdu naudos.neneš, 
nes kaS nieko neturės, tai iš to 
banko paskolos negaus.”

Prie, tos gerb. autoriaus nuo
monės norėčiau' padėti savo 
patėmiįimą ypač dar dėlto, 
kad pats autorius pasirodo ša
lininku krikščioniškos demo
kratijos, gi jojo išreikšta nuo
monė apie banko tiesioginę ne
naudingumą proletarams paei
na ne iš krikščioniškos demo
kratijos.

Mano dėta toji nuomonė at
sirado ir insigalėjo pas gerb. 
F. V. po įtekme gyvenimo 
praktikos ypač Lietuvoje, kuo
met joks bankas ir jokia finan
sinė įstaiga neduodavo jokios 
paskolos proletarui arba žmo
gui nieko neturinčiam, kaip tą 
supranta gerb. F. V.

Mes nuolat .matom, kad) vi
sokie bankai skolindami kam, 
reikalauja savo paskolai tVir- 
tos. garancijos turtais ir viso
kiais apsirašymais.

Tokia praktika tikrai užker
ta tiesioginį kelią beturčiui 
prie paskolos bankuose, kad 
pradėti eiti į nuosavybę.

Toji praktika įvyko po in
taką visuomenėje kaip tik pa
goniškos demokratijos, mate- 
ri jalizmo ir liberalizmo. Jų 
dėkai nusistatė valstybinė 
tvarka ir tokie įstatai, kad 
kiekvienam valia, išnaudoti ki
tą, eiti materijalizmo keliais

Skel- 
biamas materijalizmas žmogui 
sukėlė nepaprastus geidulius 
netolimos absoliutės laimės čia 
pat pagautame turte, libera
lizmo principai paliuosavo tų 
turtų gaudytojus nuo atsako
mybės už daromas skriaudas 
kitiems ir išnaudojimą, pago
niškos gi demokratijos obal- 
siai praskynė jiems kelią į pa
čią t. s. 'demokratiją, į minią, 
kad pasinaudojant josios leng
vatikybe ir kitokiais tam tin
kamais jos privalumais, kuo- 
daugiausia sugauti aukų savo 
išnaudojimui ir turtėjimui. 
Gražiems tiems mūsų laisva
manių ir sacijalistų skelbia
miems principams insivyravus, 
pasidarė visuomenėje tikro jų 
rojaus priemenė. Išdygo mili- 
joninieji turtai ir aukso kara
liai atsirado vienoje pusėje gy
venimo vieškelio, kitoje gi čia 
pat priešais susispietė milijo
nai išnaudotų ir tebeišnaudo- 
jamų beturčių ir skurdo kara
lių pulkai. Ryškų čia pavyzdį 
duoda mums ir ši Rusijos re
voliucija. Jos vadų rankose 
susisuko visas krašto auksas, 
gi iki revoliucijai sūdemokrati- 
zėjusiems lengvatikiams, o jų 
tenai milijonų desėtkai, teko 
siūlomųjų turtų vieton pinigo 
išvaizdoje popiergaliukai to
kios vertės, kiek vertas pats 
popieros šmotelis, pačių kai
miečių skystu pinigu vadina
ma (miachkije dengi).

Visai kitaip esama, kur 
viešpatauja principai krikščio
niškos demokratijos. Anot jo
sios tikru ir vieninteliu pasau
lio turtų savininku yta Dievas, 

privalo naudotiesZmogus-gi

žemės turtais ne kaipo jo pa
ties vieno nuosavybe, bet kai
po bendra su visais. Žmo
gus draugijinių’ privalumų 
esmė, socijalis, bendravimui 
sutvertas, kitaip be tų pri
valumų pas žmones nebū
tų draugijinio, visuomeniš
ko gyvenimo. Gi pati draugi
ja negali egzistuoti, jei josios 
nariai kits kitą nerems šiokiu 
ar tokiu būdų, jei neturės kits 
į kitą atžvilgio. Krikščioniš
kos demokratijos mintin, nuo
savybė nėra tai koks liuosas, 
be ribų dalykas, kaip tai 
tvirtina liberalizmo pakausty
ti materijalistai ir kapitalistai. 
Krikščioniškoje prasmėje nuo
savybė turi rubežius, turi savo 
priedermes ir atžvilgį į visus 
kitus žmones, į savo artimą.

Tai-gi krikščioniškos demo
kratijos principais vedamas 
kiekvienas bankas privalo ap
rūpinti ir beturčius, proleta
rus lygiai su visokiais nepro- 
letąrais, Jis paskolas duoda 
pasiremdamas ne pliku. turtu 
paskolos ieškančio, bet jojo 
morale verte ir doriška ištiki
mybe. Žmogaus sąžinė ima 
viršų ant visokių gvarancijų 
paskolai, reikiamų ant’ turtų.

Tokia praktika krikščionis- i 
kos demokratijos principų jau 
turėjome Lietuvoje keliais me-, 
tais prieš karę. Pora finansi
nių įstaigų ir bendrovių, var
gais negalais’ išdygusių mas
kolių spąstuose, dalino pasko
las.tikriems proletarams, be
turčiams, kurie prie savo ap
likacijų galėjo parodyti tik 
penkius pirštus, bet tuos pir
štus valdė jų teisinga sąžinė ir 
ištikimybe. Sąžinės gatancija 
atidarydavo . banke . kreditą 
proletarui ne vienam kokiam 
Šimtui rubliųj bet iki desėtkuį 
tūkstančių. Esu dalininku tų 
įstaigų, dirbau jų paskolų da-

: linimo komitetuose, jiegirdė- 
■ jau. dar šunybės su garantija 

paremta ant gero žmogaus są
žinės. Gi į antrą mėnesį mano 
buvimo kredito komitete gavo
me 500 rūbl. nuostolių iš gva- 
rantijos paremtos ant visokių 
aprašymų turtais ištvirkusio . 
dvarponio.

Pasitaiko, kad tokių bankų 
direktoriai bijos savę parodyti 
privatiškai praktikuojančiu 
krikščioniu, gi bankuose vie
šai praktikuoja krikščioniškus 
principus. Tokią jau daro 
krikščioniškoji demokratija in
taką į gyvenimo bėgį.

Reikia tikėtis, kad toji inta
ką bus dar smarkesnė, ir kad 
mūsų visas gyvenimas Lietu
voje remsis visų pirma .ant 
krikščioniškos demokratijos 
principų. Tuomet ir finansi
nės krašto įstaigos ir bankai 
bus kaip ir visiems lygiai at
dari ir proletarams, kad juos į 
turtus varyti ir visuomenėje 
kelti, Tik reikia, kad jie savo 
kredito gvaranęijai turėtų pa- . 
rodyti ištikimybę ir teisingą 
sąžinę, pasiliuosavę jas iš po 
intakos laisvamanijos ir glo
bos socijalizmo.

Tai-gi Žemės Bankas bus . 
naudipgąs tiesioginiu būdu . 
proletarams Lietuvoje ir dabar 
jis jų remtinas. ‘

J. D,

NQRWOOD, MASS. .
Gruodžio 28 d. buvo sureng- . 

tos prakalbos. Bengė LDS. 3 
kp. Kalbėjo p. K. SČesnulevi- 
čius iš Wasliington, D. G. KaL 
bėjo apie darbininkų reikalus 
ir paaiškiiio.apie Rusijos soci- 
jalistišką rojų. Dėl šalčių.. 
Žmonių buvo nedaug. Keletas 
socijalistų lipdo su klausimais, * 
bet tik sau gėdą pasidarė savo 
paikais klausimais.

Voveris,
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HARTFOBD, dOJW.
Kalėdinė dovana, lietuviam*
Sūrašas pavaldžių, kurie au

kodami ant kortelių, pažymėjo 
jas/ . ■ • : - ■ -

Viso labo $741.60 per T. Fon- 
do 33 skyrių. . '• 
. T. Dalvickas $13; Šv. Elžbietoj 
Dr-ja, K. Romeika, Vaškevičius 
Totokis ‘po $10 ir J? Laučka 6.

Fo $5.00 : .Motery S, 14 kp„ L. 
ū 6 kp;, Susiv. 89 kp., B. įr

B. Uranai, B. Dovidaitis, J, Alu- 

 

ŪAvi^^f J. Butnorait£, A, Patec- ’ 

 

kis, O/CelkonaitS, J. Krahauskas,. 

 

B/Natielas, M< Tamošaitč, J. Pa- ■_ 
teckis, O. Juškaitė, A. Andrulis, 
A, VišniaUskas, A. Makčiiiskas, Ą. 
ir O, Skardžiai, M Aukštikalnis,
J. Ogenshs, J. Juškelis, A. Del
tuva, J. Beloglovis, kun. J. Am- 
botas. J. Eodvilavičius ir J. Vąsę-. , 
nonis po $4,00. . .

Po $3.00: A. Šmigelskis, J. Či
žas, P. išmęliunas, V. iKedys, J. 
Irdnauskasy" H. Lenkauskas, P. 
Mikalauskas, J. Višniauskas, B. 
Povilaitis, J. Dėdynas, J. Gruš- 
tas, A. Burosas, H. GeižauskaitS,
K. Pundžius, J. Dorgaitė, L. Ba- 
tulevičius, J. Stanislovas, T. Ne- 
krošaitė, J. Rėklautis, A. Mažę- . 
nįs, M. Junčius, F. Sukaitiene, 
M. Mereškevieius, L. Meleška, A. 
Mazalas, J. Juozapavičius. Ind- 
riulių šeimyna-$2,75, Z. Kazlaus
kas $2.50, K. Čepalaitė $2.50, O. 
Slifka $2.25.’

Pp $2.00: K. Nekrošius, E. Bęi- . 
zeriene, V. Urbonas, A. Zaroms- 
kis, R. Mončinnskienė, J. Guis- 
kis, V. Naudžiūnienė, L. Baibo-

f

deHus rinkdavo ir darbinin- l #••••••••••$•••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••* 

5ŽS,SSK3teB JCm-*B<*- kolonijose. | 
rį savoĮoęnūsdidŽiausius dir- 
btuvei namus, kuriuose dirba

’ vža pcrU desetkų tūkstančių 
darbininkų. Jis pats jau mili-

. jojneriŪB. ? “ ’ J
’ Panašios istorijos yra ir ki
tų Amerikos turtuolių. Nors! .

• jieir ” mokėjo’ darhininkRiįnig tuviu . Darbininkų. Sąjungos (kam veikti. Dabąrsusilaukėm 
tartum geras algas, daug syk [■•Apskričio susirinkimas, k^įveikėjų, kaip tais vargi p. B. 
didesnes nė kaip Europoje~kad atidarė gėrb. kun. F» Kemėšis.[Lauraitis. ‘ Nors nesenai Čia 
moka, bet Mėk jiems dąr dar-IProtokoIas iš prąeito susirinki- ! pas mus atvyko, bet daug jau 
bininkų uždij’btų pinigų likda- |?uo perskaitytas ir priimtas, nuveikė, Štai 31 gruodMo- 
vo ir lįekat to ji® taip Delegatai iš sekančių kuopų vietinis paręp. choras po vardu
greit pralobo: Pralobę turtuo- atsilankė: . , >■ • . šv, Cecilijos, surengė šeimy-
liai tarp savęs, užmezgė arti- Į Kuopą Kun. F. Kūdir- nišką vakarėlį su vakariene 
mesniųs ryšius. Nors jie buvo ka, P. Miireiką, M./Mažeika. pobažnytinėj svetainėj. Vąka- 
pramonės prastais , darbinin-1 Kuopa 25 A. Stulginskas, rienė prasidėjo10 valandą va- 

išsinėrė. Išsinėrę suvis »neat-(Kastėnas, St. Šimulis^ 1 
jaučia darbininkų luomo bei 
klesos, If kad geriau savo, tie
sas prieš darbininkų minią ap
gynus, turtuoliai sudarė savo 
tarpe trustą. Trustai' šiandien I 
neprileidžia jokių mažesnių 
pramonijų, nes jokios konku
rencijos negal atsilaikyt prieš 
trustus, nūnai tai pasidėkavo- 
jant visokiems' trustams, .dar
bininkų klesa turi daug nuken
tėti: negauti prigulinčio už sa
vo darbą užmokesčio, dirbti 
pavojingose gyvybei vietose, Į 
dirbti ilgas valandas ir tt... I

Su atsiradimų trustų bei j

, %

į

iiiimiiiiiiimiaMMHHtimiiiiiiuiiiiitiiii
PROTOKOLOS t. ALEANY/N.Y.

Lietuvių Darbininkų Sųjungoel Čionai jau nuo senai yra ap- 
Chicagos Apskričio. sugyvenusių lietuvių. Bet jie

Nedėlioj, 30 d. gruodžio šv.įiki šiol nieko neveikė, nebuvo 
Jurgio parap. salėj buvo Lied girdėtis apie juos, nes nebuvo 
J *■,». TX, •» • ♦ B' , , - ■ F* •/. -***1^2.* .

kaikurie išsireiškimai - nešva
rūs. Ųž kaikuriuos neatleis
tina. , * . Viešai prie publikos 
reikia aųivelĄyti.;

Abelnai imant, vakaras la- 
bai gerai nusisekė, ^Programas, 
visiėas /ir vfeF lošėjai 
atsakančiai pasirodė. Tik kad 
dėlei programa ilgumo, kad bū- 
tų ųnkščiampradėta, nes iš ki- . . _ 4 , .
tų apylinkių atvažiavę Žmonės Mūsų organizacija džiau- 
pradėjo nerimauti, nes manėj ^est iš užuojautos, pritarimo ir 
kad gal karų negaus * parva- I pagelbos iš pusės musų gerbia- 
$uoC Bet kuomet apie tai kum klebonų. Jų para- 

i pranešė,' kad paskutinis karasl^ dvasiškas vadovavimas, 
■ -išeis 11:45, publika nusiramL pttvo reikalingiausia ir riau- 
• no Maukė pabaigos. dingiausia mūsų jaunam jude-

Publika labai pagirtinai už- piinui J0 tikiu, kad katalikų 
silaikė. ■ . Idarbininkų širdys yra dėkin-

Dar tūriu pažymėti, kad I už tai lietuvių dvasiški- 
gerb, knn. J, lįĮiliauskas’pats L
rezisieriavo, supleriavo ir yra ^ik paskutiniaisiais Mikais 
kaikurių yeikaįėlįų autorius. i§gj0 aikštėn dviejų viętų’Įiūd- 

®žas Vincukas, m prietikiai-nesusipratimų L.
-—r“~—~ D.. S. kuopų su vietiniais kun.

NEWARK, N. J. klebonais. Vienas klebonas
Gfūodžio 30 A 1917.m. Tau- Nanjoje Anglijoje, turėdaanas 

tos Fondo 1-mas skyrius laikė nesusipratimus su savo parapi- 
metihį susirinkimų šv. Jurgio jonimis, susidūrė' nemaloniai 
dr-jos salėje. Daug naudingų su & kuąpos kai-ku-
dalykų nutarta. * riais veikėjais. LDS. nebega-

Apkalbėjus skyrįaus reika- daryti susirinkimų parapi- 
lus buvo renkama nauja valdy- jos svetainėje. Kitas klebonas 
ba sekantiems metams. į vai- Yorko apielinkėje daug
dybų pateko: Pirm. Kaz. prisidėjęs prie užmigdymo L. 
Vaškevičius, vice-pmm-Jiioz.J g, kuopos ir neparėmęs L.
žemaitis, prot..rašt. J. J«m. S apskričio sumanymo pa- 
Liudviųaitis, įin, rašt. —.p-lė sidarbūoti toje kolonijoje Ka- 
B. Vaškevičiuje,, ižd. — St. talikų Spaudos Savaitėje tos 
Pranis; J. Kuisis ir A. Katnin- Spaudos išplatinimui, 
skas iždo globėjai/ P. Kinda-I ,/ 
ravičius maršalka. Tikimasi, išvengus ateityje berei-
jog nauja valdyba smarkiai kalingų nesusipratimų, kaipo 
pasidarbuos tėvynės labui. Ko- k- D. S. dvasiškas vadovas, 
lektoriais išrinkta šie: J. Leis- skaitau reikalinga nurodyti 
monas, K. Kmynines, g. Pra- mūsų draugams veikėjams, ko- 
nis, -P. Kindaravičiuc, A. Ra-|kio takto reikėtų laikyties san- 
dzevičiųs. rikiuose su-gėrb. mūsų klebo

nais.
Buvo mokėjimas. mėnesinių ,

mokesčių. Sumokėjo, išviso suprasta, kad ir ku-
$1095 nigai negali būti visi nulietų

kaip vienas. Visuomet* buvo 
Galop .pasirodė ant stalo įr bus dideli skirtumai jų bū- 

krūvą pinigėlių dėl Lietuvos gabumų, . širdžių ir tt. 
aisvės išgavimo. Kalėdų do- 2foomaj. labai būtų pageidau- 

vanas dėjo dr-jos ir pavieniai jama, kad visi mūsų gerbia- 
asmenų: sv. Jurgio dr-ja $25, mieji kunigai būtų dideli vi- 
Šv. Cecilijos choras $5.00, LDS. snomcnininkai. pašvęstų daug 
14 kp.. $5.00, Mot. Sų-gos kp. laiko įvairiems -visuomeniš- 
$5.00, M. Virpšas $5.00, J, Dau- kiems darbams. Bet ne kiek
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KLAUSIME SANTJKIĮ? SU. 
KUN. KLEBONAIS.

Nuo pat įsisteigimo Lietu
vių B. K.Darbininkų Sųjun- A S*. • .

* ■’-

lykas.... Kas myli MVd orgąni* 
Mrij& tas nenorės Josios pa
naudoti pašąlinięms, kartais 
nėt febaįip^ągąištingieins tiks
lams., • ' ' ■ , .

- L, D; S. Dv. vad. V JT* -

A. L. R. K.'MOTERŲ SĄ
JUNGOS REIKALUOSE,
Keletas dienų atgal “Mote

rų Dirvos” Redakcija-Admini
stracija išleido lapelius į A, L, 
R. K. Mot. Są-gos'nares, pas
kelbiant tarp kit-ko, buk Re
dakcija - Administracija’ gavo 
iš manęs laišką iš 10 spalių 
1917 m., kur aš sakiusi, kad p. 
Nausėdienė prisiuntusi vien 
pašelpos ir lėšų fondo pinigus, 
o daugiaus neprisiunčia. -

Kadan-gi lapeliai buvo tai
komi pasiekti visas A, L. R. K. 
Mot. Są-gos nares, tai skaitau 
juos viešu pranešimu ir-kaipo 
prieš tokį šiuomi skelbiu viešai 
laikraštyje, kad aš niekuomet 
Redakcijon - Administracijon 
su panašiais išsitarimais, laiš
ko nerašiau. , .

• I
Galėjo būti, kadi Redakcija- 

-Administracija į užklausimą 
apie Sąjuifgos pinigus;? keis
tai suprato mano atsakymą iš

» kais, ale nūnai jau iš to kailio J. Šimkus, Petr. Varakulis, J. I kare. Laike vakarienes buvo 
išsinėrė. Išsinėrė suvis »neat- į Kastėnas, St. Šimulis. 1 j sudainuota vietinio choro ke- 

Kuopa ^9 — Kun?F. Kerne-(lėtas dainelių ir solo sudaina^ 
šis, J. Tumąsonis, M. L. Gu-Įvop-ni Š. Laūraitienė, kurila- 
□nskaitė.

ųopa 49 — J Šliogeris, Pr. 
s, S. A. Daunoras.

I Kuopa 60 — J. Ramanaus- 
kasf '

i Kuopos .38-48-57-58-61 nepri- 
siuntė delegatų. . __

Raportatiš kuopų apie Lite4 prisiminė apie mūsų brangių 
ratiškas kuopeles. ’ Kuopa. 20, tėvynę^. Lietuvą ir jos padėji- 
jau sudarė būrelį ir jau prade- ragino visus prisidėti
dama gvildenti klausimai, kuo- H1® po^ek prie jos šelpimo, 
pos 25-29-60 kol kas dar ne- [Visi sutiko. *

L / _ 1__? ___?L J Aukavo sekančios ypatos po
___ ____ ._ „ . _ sirinkimo ketina turėti pilnus $L00- B. A. Lauraitis, V. Urp- 

koncentravimu pramonių į pa- raportus, kuopa 49 jau išsky- pinte, A. Bernatavičius, J. Ric- 
vienių asmenų rankas, prasidė- rus būrelį ir trumpu laiku pra- kis, S. Račkauskas, K. Juodė
je, tikroje žodžio prasmėje, dėsią veikti. Raportai^priimti. J* Bušas, A. Kursaskis,M.

- patsai keblumas darbininkų Pakelta klausimas apie pa- Damašaitis, A. M. Urbonas 
klausimo šioje šalyje. Darbi-Į siųstą protesto rezoliuciją L.D. $2.00, $1.00 A. Dzikas, J. Mi- 
ninkai nuo ūkių susikimšo į f S. apskričio vardu. Apskritys rapolskis^ S. Lauraitienė, B. 
miestus. Jiems miestuose su- protestą užgyrės Apie “Lenkų Kursąuskiutė ir J. Narkevičiu- 

; sigrūdus nekartą pritrūksta Pavojų,” labai plačiai aiškino.pe.
* darbų. Lietuvoje niekad ne- gerb. kun. F. Kemėšis. Toliau I Po 50c.: S. Matulaitis, J. Bla-

girdėtas daiktas, kad darbi- sekė raportai' iš kuopų apie pys> ^Jj^ayskas,^J^Ambro- 
ninkas darbo ieškotų. Ten Kalėdinį Fondą. j A T 1
darbas pats jo ieškodavo, o ši- LDS. kuopa 20 (North side) 
čion kiek bėdavojasi, kad dar- aukavo $29.00, toj .apielinkėj . 
bo negalį gauti. Pragyventi iki šiol surinkta apie $50.00. 
reikia, ir tai viskas taip bran- Kuopa 25 (Dievo Apveizdos 
gu. Anot vieno autoriaus, parap.) dar nieko neveikia — 
Politiškos Ekonomijos Parry, toj apielinkėj • surinkta apie 
“kįlant tavorų prekėms^ pas- $80.00. 
kiaušiai ir /našiausiai kįla ai- Kuopa 29 (šv. Jurgio para- 
gos arba darbas. Puolant pre- pi joj) aukavo $30. Toj apia
kėms visųpirmiausiai ir visad | linkę j surinkta suvirs $560.00. 
puola darbas bei darbininkų 
algos.” 

Darbininkai matydami jogei 
sunku bus atsilaikyti prieš ka
pitalistus, pradėjo spiestis į 
draugijas, unijas ir tt. Wa- 
shingtone, D. C. 1888 darbi
ninkai įsisteigė savo tiesų ap
gynimui biurą (Bureau of La- 
bor). Daugel pradėjo bruzdė
ti bei veikti visi darbininkai, i- 
dant išgavus prigulantį žmo-

, giškam pragyvenimui užlaiky-
- mų. Teisingu keliu einant, prie 

to darbininkai ir turės priei
ti. 
Darbininkai! “vainiką mums 

t prakaitas pina,
Gerą ateitį, garbę nemarią j 

ketina...
4 ‘Be ugnies pergalėsime priešą, 

be plieno,
Jei į kovą taip šventą sustosim 

iš vieno.
. Pasiduokim’ randas tat, karei

viai karšti!
Jei širdis masij jungs siūlas 

meilės auksinis, 
Tai uolume protingi, vienybė

je tvirti
Nebijosim prieš peilį statyti 

krutinės. '
Juk palaimintas, kurs negailė- 

sis savęs,
Kurs po kojų draugų vientiks- 

’ lių pakris
Ir .bus laipsniu, kitiems prie 

vainiko garbės, 
Tat, draugučiai, sujunkim’ 

. širdis!”

bai, patiko publikai. Nors jau- 
I naš chofas, bet jau pusėtinai 
išsilavinęs, taipgi tariam visi 
ačiū gerb, p. B. Lauraičiui už 
jo pasidarbavimų. Po to, bai
giant valgyti p. B. Lauraitis 
pasakė trumpų prakalbėlę ir

X.. .
v

-t

b

t

f.

i

J
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ninkai nuo

jau sudarė būrelį ir jau prade-

pradėjo, bet ant sekančio' su-
v*.

Po 50 c.: S. Matulaitis, J. Bla-

| zienė, A. Dzikienė, V. Bičkiutė, 
O. Danilevičienė, K. Bičkus, P. 

' Vaičiūnienė, A._Marcinkevičie- 
į nė, J. Bataitienė. Smulkių su
rinkta $1.00. Viso labo $22,50. 

Suaukautus pinigus nusiųsta 
Tautos Fondui.

Po to vėl p. B. Lauraitis iš
reiškė visiems aukotojams pa
dėkų ir tuom baigėsi vakarėlis. 
Sulaukus dvyliktos vai., visi 
svečiai ėjo į bažnyčių kur bu-

Kalbėtasi - -

Sakramento. Klebonas kun. t

Šatkus pasakė puikų pamoks
lų. Paskui sekė išstatymas Šv. 
Sakramento. Po pamaldų vi
si linksmai grįžo namo.

Parapijonas.

10 spalų 1917, bet pora savai- Kas> j. Potelittoa^ j. SmigelsMs, 
^ vėliau teko man nugirst, T Mo^ejūnas, 
.........................   '* ii

Kuopa 49 (šv. Antano pa
rap.) kol kas dar nieko nevei
kė; toj kolonijoj surinkta apie 
$30.00. ;

Kuopa 60 (Visų Šventų pa- 
rap.) dar nieko neveikė. ■

Raportas komisijos rengimo 
paskaitų priimta,
apie tas kuopas, kurios nepri- 
siuntė delegatų; palikta, kad 
organizatoriai atsikreiptų į 
jas. Kadangi jau beveik bė
gantieji reikalai buvo apsvar
styti eita prie rinkimo valdy
bos. Sekanti nariai pateko į 
apskričio valdybų:

Pirm. — M. Mažeika. 
Pagelb. — A. Stulginskas. 

Į Rašt. — M. L. Gurinskaitė.
Ižd. — S. Šimulis:

Iždo glob. — S. A. Daunoras, 
J. Kastėnas ir J. Ramanaus
kas.

Dvas. vad. — kun. F. Kudir
ka..

Korespondentas į “Draugų” 
p. S. A. Daunoras, į organų 
“Darbininkų” p. Pr. Zdankus.

Organizatoriai: Kun. F. Ke
mėšis, kun. F. Kudirka, M. Ma
žeika, S. A, Daunoras, Pr. 
Zdankus, J. Kastėnas.

Elitas susirinkimas nutarta 
laikyti šv. Jurgio o parap. salė
je, 27 sausio, 1918 4 vai. po pie
tų. . /

Gerb. kun. F. Kemėšis kalbė
jo apie Lietuvos laisvę.

Susirinkimų uždųrė su mal-
F. J. J. Ida kun. F. Kudirka.

Ad. Stulginskas pirm, 
M. L. Gurinskaitė, rašt.=01, ŠALELE TĖYU MANO...

Oi, šalele tėvų m!
Lietuva brangi,
Kiek gi laimės, kiek ramumo Į 
Tu man suteiki!

Ten tėvelis ir močiutė 
Gyveno ramiai,
Ten brolelis ir sesutė 
Linksminos saldžiai.

.'Ten. didvyrių mūsų kaulai 
'ZeiTųjj pakasti;
'Ten kalnai tautiečių mūsų' 
Rankoms supilti.

Te,n krauju paplūdus žemė] 
. Brolių, lietuvių, |

Ten tėvynė mano bočių...
' .'Vai, kaip ją myliu!

. Uola.

N0RW00D, MASS. . 

Susirinkimas.
n

LDS. 3-čios kuopos metinis 
susirijikimas * įvyks panedėlyj, 
sausio 14 d. 1918 m. Šv.J. pa
rapijos salėje'7 vai. vakare. 
Viši nariai , meldžiami atsilan-; 
kyti ant šio susirinkimo, nes 
turėsime, daug svarbių reikalų 
apsvarstyti. Taip-gi bus ren
kama nauja valdyba. Malonė 
kitę visi atsilankyti ir nau/ 
narių atsivesti.

WANAMIE, PA.
Gruodžio 30 d. 1917 m. Cent

rai High School Auditorium, į- 
vyko vakaras, parengtas para
pijos naudai.

Programas buyo labai ilgas 
ir įvairus, nes susidėjo iš daug 
veikalėlių ir kitokių pamargi- 
nimų.

Klebonas kun. J. Miliauskas 
atidarydamas vakarų, pratarė 
porų žodžių į publikų ir pasi
žada savo turtingu programų 
visus užganėdinti. Džiaugėsi 
iš tokios skaitlingos publikos. 
Bet iš tiek buvo kuo ir gerė- 
ties, daug buyo atvykę iš Wil- 
kes-Barre, Pittstono ir kitų a- 
pylinkių.

Pirmiausia prasidėjo “Gir
tuoklio monologas,” kurį iš
pildė p. J. Kamarauskas. 
. Antras veikalas “Dėdė at
važiavo.” -Visi lošėjai užduo
tis atliko gerai, tai-gi ir publi
kai labai patiko.

Trečias dalykas buvo “Joa- 
nnos monologas,” pritaikintas 
pianu—-išpildė p-lė J. Šliužiu- 
tė. - ’

Šis monologas tapo labai ge
rai suloštas ir publikai labai 
patiko.

Ketvirtas “S.S.S.,” kome-
z t

dija viename akte; veikalėlis 
yra daįlus ir į publikų padaro 
įspūdį.

Penktų veikalėlį “Kaulas ir 
Baltrus,” labai gerai atliko p. 
p. V. česėkas ir J. Murauskas 
(abu jauni vaikinai). Čia žmo
nes manė, kad pamatys pa
prastus raulns, bet buvo vi
sai kitaip Ypač labai pu
blikos domų atkreipė, kuo
met pasirodė ispanų drapano
se ii* pradėjo dainuodami šok-

, r   & ; kšys $5.00, St. Misiūnas $5.00, vienas tai išgali. Vienam lai-
Daukšis $5-00?‘ .$6°- ko. stoka, kitam kit-kas su-

P. J. Lapenas pridavė į T. kliudo. Jeigu kuris iš kunigų 
Fondų $3.50, kuri^juvo sūdė- įr neparodo didelio atsidavimo 
ti Kūčių vakarienėje.. visuomenės darbui,.mes nepri-

Tai pasidarė Kalėdų dovanų valome už tai nei pykti, nei rū- 
viso $63.50. Per prakalbas P- goti. Gink Dieve neprivalo- 
K. Pakšto 18 lapkr. 1917jn. į- me smerkti tokio kunigo. Gal 
plaukė $265.17, šv. Uršulės dr- jisai yra užsiėmęs kitokiu nau
jos auka $10, s v. Rožančiaus 4ingu darbu, pildymu savo 
dr-jos auka $10. Newarke. į- j tiesioginių kunigiškų prieder-
plaukė Kalėdų dovanų .išviso 
$348.67 ir da tikimės, kad fbus 
daugiaus.

T. Fondo sk: atskaita.
Nuo 3 d. lapkr. 1914

m. iki 17 di vas. 1917 m.
viso surinko ..;......... $3.786.66

Į centrų per tų laikų
išsiųsta-............................3.15154

Naminių išlaidų buvo 304.16

Sykiu su išlaidom ir 
pasiųstais į centrų ... .,3.455.70 

Balansas 17 d. vas.
1917 m.................................330.96

Nuo 17 d. vas. 1917 m.
iki 30 d. gruodž. 1917 m. 
viso inėjo_____ j, .... 1.175.80

Viso pasidaro su pe
reitų metų balansu... .1.506.76 

Nuo 17 d. vas. 1917 m.
iki 30 d. gr ’ 1917 m. į 
centrų pasiųsta...........1.435.45

Išlaidų per tų pat lai
kų pasidarė .............. 36.85

Viso su išlaidomis ir 
pasiųstais į centrų .... 1.472.30 

Balansas liekasi pas 
sk: kašierių ..........  34.46

su-

iė-^ti.
ijjt Šeštas ‘ ‘ Nepažįstamas, ’ ’ lošė
* * . a • < ■■ B •

Valdyba.
»

r- '

keturi asmenys. Yra labai juo
kingas, tik turiu pastebėti, kad

Tai-gi nuo pradžios 
karės iki 30 d. gruodžio 
1917 m. Nėvarko T. . 
Fondo 1-as skyr. surin
ko ................................... $4.952.46

J. J. Liudvinaitis, Tašt.

SO. MANCHESTER, CT.
LDS.^ 54 kuopa buvo suren

gus prakalbas gruodžio 29 d. 
Kalbėjo p. K. Sčesnulevičius. 
Aiškino darbininkų padėjimų 
ir apie Lietuvos reikalus. Vi
si pasinaudojo iš pamokinan
čių ir daug dalykų paaiškinan
čių prakalbų.

inių. Kunigas kaipo kunigas, 
visuomet turi būti pagerbia
mas, vis viena ar jis bus vi-. 
suomeninųiku,. ar ne.

Jeigu kokioje kolonijoje ku
nigas, kviečiamas ir prašomas* 
visuomeniškan darban, r nepa
rodys noro jame dalyvauti, tai 
nei neužmetinėkime per daug, 
nevarginkime, juo labiau nesi- 
kabinėkime už tai. Tokiose ap
linkybėse užteks išgavus iš sa
vo kun. klebono pritarimų ge
ram veikimui, taip sakant—jo 
tėviškų palaiminimų.

Jeigu kun. klebonas atsisa
kytų būti kuopos dvasišku va
dovu, tuomet veikimo stabdyti 
nereikia, tokiai kuopai skaity
sis vadovu Centro dvasiškas 
vadovas, žinoma, jeigu, išty
rus, pasirodys, kad tų kuopų 
sudaro geri, dori katalikai.

Jeigu kun. klebonas dėl ko
kių savo išrokavimų nenorėtų, 
kad LDS. kuopa laikytų susi
rinkimus bažnytinėje svetainė
je, tai dėl to nereikia kelti jo
kio lermo. Susirinkimus tada 
reikia laikyti privatiškuose na
muose (tik žinoma ne prie sa- 
liūnų). Kad ir nebus labai pa
togu, bet kų-gi padarysi. Di
deles idėjas galima gaivinti ir 
prastose bakužėlėsė.

Dar turiu pabriežti šit kų. 
Įvykus kur liūdniems nesusi
pratimams \parapi jonų su kuh. 
klebonais, LDS. veikėjai ne-, 
privalo maišyti į tuos* nesusi
pratimus asvo organizacijos, 
nes tai labai skaudžiai gali at
siliepti į organizacijos- plėto
jimąsi. Mūsų organizacija 
vienas dalykas, santikiai para- 

Koresp. pijonų su klebonais' kitas da-
• • • . * ■ ' . - K i ' J- '

kad Redakcija-Administracija, 
ieškodama pretensijų prie kitų 
asmenų, mėgino vartoti keis
tai jai suprastų mano atsaky
mų.

Parašiau. Redakcijai-Admi- 
nistracijai antrų laiškų išdės- 
tydama dalykų aiškiai, kad p. 
Nausėdienė prisiuntė visus A. 
L. R. K. M. Sų-gos pinigus, tik 
Redakcijos - Administracijos 
reikalavimų'kol kas negalima 
išpildyti, nes apšvietos fondas 
yra išsisėmęs. “ ‘

Tečiaus Redakcijai-Admini- 
stracijai neužteko to ir ji neno
rėdama suprasti mano paaiški
nimo primeta man viešai ne
mano pasakytus žodžius.

Tų aš laikau įžeidimu mano 
garbės ir gero vardo ir reika- 
auju, kad Redakcija-Admini

stracija atšauktų viešai. Ne
padarius tai, .būsiu priversta 
prisegti viešai titulų tinkamų 
žmonėms, užsiimantiems 
teisybės skelbimu.

Jieva Jankevičienė, 
ALENAIS. Centr.

ne-

ižd.

4

TURĖTI! JAU SUSIPRASTI.
Laikraščiai jau daug yra ai

škinę ir kvietę katalikus prie 
-Susipratimo ir raginę' savo cen
tais neremti laisvamanių spau
dos, bet rūpintis reikalui e- 
sant paremti katalikiškųjų 
spaudų bei katalikus spaustuv- 
ninkus.

Bet kol kas, dar tankiai pa
simato-ir iki šiol/jog dar daug 
mūs katalikų teberemia laisva
manius, o už tąjį, jie gauna nuo 
jų pliovonių ir šmeižtų.

Šiandie papuolė man į ran
kas lapelis, kur garsinama tri
jų aktų operetė “Šventoji Na
ktis.” Rengia Elizabeth, N. J. 
parapijos choras; kokiai nau
dai nepasakyta, gal būt,, kad 
parapijos naudai, nes lošimas 
būsiąs parapijos svetainėje.

Apačioje tų lapelių atspauz- 
dinta, kur jie spauzdinti, bū
tent “V. Lietuvninkų.

Nebūtų nuostabu, kad jau 
kokia ten su šventojo vardu dr- 
ja kreipiasi į laisvamanių 
spaustuvę, nes tankiai ten .lai
svamaniai bosau ja, bet kad pa
rapijos choras taip elgiasi, tai 
jau daugiau kaip nuostabu! 
Ar-gi. Eliz. parapijos chorų 
taip-gi laisvamaniai kontro
liuoja ? Rodos Eliž. choras tu-, 
rėjo žinoti, jog Brooklyne yra 
ir katalikiška spaustuvė “Gar- 

net. dar aižiau, Newark*e 
katalikas - spausiuvinin-

so,” 
yra 
kas.

Vijurkas. 
) if

V. Varkala, M. 
Kovaliluskaitė, V. Matulevičius, 
P. Elijošius, M. Ivanauskas, J. 
Šobriutė, K. Rūkas, J; Kranaus- 
kas, O. Jasolskaitė, J. Gamibelę- 
vįčius, J. Liutvenskas, S. Rinke
vičius, J. Karvelis, M. Miliuvie
nė, J. Kardokiutė, M. Tvanaus- 
kiutė, L. Navickis, G. Bušelis, A. 
Kučas, J. Veiste, T. Špelis, V. 
Gailiūnas, O. Kaueeriutė, B. Ku
činskaitė, P. Vaitkienė, V. Pet
ruke vienišu A. Bainiutė, J. Mon- 
čunskas, O. Dubiekiutė, V. Mi- 
rončikiutė, J. Tamošiūnas, J. Blu-: 
žas, J. Rameika, J. Lukoševičius, 
P. Stankevičius, P. Mačiulis, J. 
Levinskas, S. Dubiekas, K. Vau- 
sius, O.- Dzikienė, D. Plikunas, M. 
Dubickienė, O. Vaznonienė, K. 
Vaznonis, A. Misiulis, V. Meleš- 
ka, A. Taraila, A. Matulevičius, 
A. Mašiotas, M. Karalienė. V. 
Tamošiūnienė $1.50 ir J. Polijaus- 
kaitė $1.25.

Po $1.00: A. Zigmantienė, M. 
Kranauskaitė, A. Gricius, F. Pli
kimas, A. Brazauskas, J. Plikū- 
nas, M: Kripienė, D. Guokas, K ’ 
?lungė, P. Makoniutė, F. .Ka- 

mantauskienė, S. Elinskas, P. 
Gutoras, P. Barvinskas, J. Plikū- 
nas, M. Ivanauskiutė, F. Plikū- 
nienė, F. Katkauskienė, M. Bele- 
vičiutė, M. Skueiutė, O. Buividiė- 
ne, O. Kaneeriutė, P. Vismontai- 
tė, J. Šuska, E. Mankevičutė, L. 
Brazaitis, S. Švigeleekis, M. Lit
rus, A. Zaboliutė, S. Kalpokas, 
K. Černiąuskiutė, J. Balčiūnas, 
A. Špelienė, E. Melnikienė,. E. Ma
čiulienė, M. Simonavičienė, K. 
Sutkiutė, F. Bunuonas, J. Gailiu- 
šis, G. Gailiušienė, J. Sukaitis, A. 
Vaiva, P. Geležiutė, B: Mašiotas, 
J. Meleška, P. Narvilas, M. Ba- 
kauskas, B. Sodonis, M. Švilpa, . 
A. Ješmontas, D. Lukoševičius, J. 
Dumblauskas, B. Buivytė, P. Kuo
dis, J. Černiauskas, J. Rainis, O. 
Karvelis, K. Songailaitė, F. Kuo
dis, T. Tvarkūnas, K. Pėža, S. 
Piragas, S. Juškevičienė, V. Ka
mantauskas, F; Žemaitis,. J. Mu- 
šinskis, J. Maženis, V. Kaman
tauskas, A. Maženis, P. Lobeckie- 
nė $1.50, A. Slivius, B. Kniukstie- 
nė, L. Kranauskaitė, K. Vyšniaus
kas, J.: Monikas, S. Strazdaitė, 
J. Kamantauskaitč, O. Narvidie- 
nė, S. Kelmelis, S. Pudoka, S. 
Banienė,- J. Bajoryte, 1L .Vyš
niauskienė, O. Moranskiutė, R. 
Kranauskaenė, J. Pugšlys, P. Sa
bonis, A.-R,ainiutė, J. Vkicukevi- 
čius, M. Mačiulienė, A. Jdbleron-, 
ka, E. KuraskaSj P, Sobonis, K. 
Jakmunas, J. Burba, 

^ Kartui sti nepažymėtais vardais 
paaukota .. y-. , . R...... .$724.00 • 

Kalėdų vakare prie eglai- ’ ■ 
tęs vaikai paaukavo ...... 17.60 

$741.60
Vincas Dzikas $2, K. Tarno- . 

šiunas $2.50,M. Juokniutė $2, 
Ona Kaniorauskieiiė $1. t . 6.50 Ą, 

- t $748.10
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True tranzlatlon fitoid with the post-,, 
mąster at Booton, Maas. on Jaa. 11,1918, 
asreąairedbyttoėoetcrf Octeber^lflJT

BOLŠEVIKŲ iOSfnrtJF. ; 
Petrograd, samdo 7.— Šian-

poiettojkną į “Darbininką.”
t

!

WAR8AVENGS8TAMFS 

. UNITED STATĖS 
GOVERNMENT.

Taleškau brolių Pranciškau^ 
ktisl Toks, kad gerai .ir sau-Į ir Jurgio Dagių, Kauno gub., 
giai-investysi pinigus.. Už jasjukmergės pav., Svėdasų par., 
gaus kiekvienas grynais ^ini-j Bajorų sodž. Pranciškus 1917 

nusipirksi už $4.12, tai gausi [Mesinoj liogkoj artil. polk.,

Jeigu &ri surasti saVo gi
minei Ar pažįstamus pririųak

Naųojoj Anglijoj aiįtių įip . .Ka"
pristigo, jog Mass. • valstijos
Įniro adrubristratorius jHęidof ?^ 
įsakymą, kad visoje vąlstijbje ^.esn^ 

,yi8į bizniai tu^ užsidaryti IPri* pasitikę baL-

■ wna tft subatoms. Todėl vi-L ^mkaeija.
ri saliūnai, šokiusalžz.boUnėaJteP.0 ■

. judomu paveikei} teatrai, ^ siai patrako. Daug traukmnp 
S?‘.FTS‘ “* “H SSSįŽBiT •*

' f P DM^UadsiJi-lai tnrirat tu- Smškšo bado šnekia. 7
res sumažinti puslapius, kad dvm (heni} fak

■ greičiau galėt.} apsidirbti. P° JUędbs
7 Teatn} saviškai gvoltę ^mai
; šaukia, sako; ^taukai gauna

mai juos pasmaugs._____ , Į dienomis nei to

CAMBRIDGE, MASS. įgalima giuti, « diemj ręi- 
LDS. 8 kuopos metinis susi- l ^.^’?!1.®11“1?^ bnlvl’l>!* ■

M.

•oun Riom*, MAMk 
nffiKnraAxnnA m ob-

< RIAUglA IJKrUVliKA

diiauMa ątida, neiHfadnt, ar; 
tie receptai Lietuvos ar Ame- i 
__ _ _,ktF4- tTai vlanati-; 
n? įietuviika ^ptieka Boetoąe ) 
ir MaMachufcetts valatijoj«; 
Gyduolių galit $an%. kokio# ; 

■ tik pasaulyj yrą vartojamoe.; 
Galit reikalaut per laiškus, o‘ 

I at prisiųsiu per $xpresą.. ’ r____________ - ■ ■ r- ,
Į ' j -K. tlDLAUSKAS ; 

r Aptiekorius ir Savininkas ! 
Tel So. Boston 21014 ir 21013.' | 

i 226 Broad\fray, kampas O St.; S 
C ■- ; A .

tfž'vieno'syki' 500. 
. ”. ' da ,” 750.

” tris ^’tl.00
U* peisškojitmu pinigu

IJ.JlįlĮiBin įUI
242'W7 Broedway, -

RTUVIS ADVOKATAS 
į. Pabainįt iiiblfilą Ptn*Uva»ifar i'

UtoM/sa caryMM provtf įtouoM
* 922 Land Bnildlnar -■ 

Brosd A Chestnut St.
; janx.
f . 'UfiilO Sjprące Ž29D. $ 

.^Tatiią ’—Tioga 4442 J, 
." 1212 z W. ERffi AVE.

PHmAbfiLPHTA.PA.

> . . giiuMte iž kalno;Nuo gruodžio^ d. š. M SuvJ ^ -
Valstijų valdžia pardavinėjal _ 
perpaČtasirbankąsTaupymd| 
kares stampes. Visi • jų gali 
pirktis. Koks išrokavimas pirJ

,-tLz* - — - - ■ - -- -

' giai invėB^si pinigus. „ Už jasjukmergės pav., Svėdasų par., 

gaiš sausio 1, 1923. ,Jė£ dabar j m. balandžio< mėn,.-buvo 20 
nusipirksi už $4.12, tai’gausi IMpstnoj liogkoj artil. polk., o 
po minėtos datos $5, jei dabar j Jurgis Kaune prie ugnegesių. 
nusipirksi už >$82.40,, gausįĮyokiečiams užėmus Kauną 
$100. Po Nauju Metų kas mė- f nieko apie juos, nežinau. Kas 
. . _ _l.‘A . A ’• 12 ■ ... _ f w S ■ I - . «*■ •*' r

'nesti arba patįs atsišaukite. 
”A. Dagis,

| ^242 W. Broadway, 
' So. Boston, Mass.
• i .f * . nn*ir >.i

Paieškomo Aleksandro Ne- 
muro, apie 40 metų amžiaus. 
Per paskutinius 15 metų gyve
no' Waterburyt Conn., nevedęs 
ir buvo stambus biznierius. 

| Prapuolė iš’ Waterbury pirmų 
dienų Kalėdų. Mes kurie pa- 

I ieškome, turime labai svarbų 
Į reikalų. Jisai pats ar kas ki- 
j tas, malonėsite atsišaukti Šiuo 
j adresu: B. VajtkeviČia, K. Rą- 
izmantas, A. Radauskas, Pr. 
j Matūsevičia ir B. Buškus, 844 
.Bank St., Waterbury, Conn.

♦ .* • »-• ♦ • ♦ * ,

. - ■ DYKAI. •'. ■
X ' ■ - [, ■ ”• '« - . >

Jeigu non gauti ^ėtųvii 
Darbininkų Kalendorių 191S 
m; dykaijtai nieko nelaukda
mas siųsk $3.00 už prenumera-. 
tą ^‘D'arbininkoP ir ■ gausi 4^. * 
didelę dąy^į.dykai/

Jeigu jąu esate skaitytoju 
x<Darbininko,’* tai-užrašyk kį- v 
tani ir gausi tą dovaną dykai/ 

- ė ♦ ♦>< -# < f

Geriausia vieta pirkimui pa«
•■'..k. K.žEMua®t

AS ųžlalkąti puikia krautuve auksi
nių It paąiiįfgųbtą daiktą, .kaip tais, 
laikrodžių, laikrodėlių, žiedų vyriškų 
moterišku-ir žllųTjbatąf Tdlp^gl daugy
be kitų tavorų deimantinių žiedų įr ttį' 
Kas pas mane perka, tai vguomet bu- * 
na pilnai užganėdintas, Savo tavorų 
ir dalbų aš visuomet ’gvarantuoju. 
Taisau lalkrodžįUĖ, didelius ir mažus 
laikrodėlius ir je\velry,

K. K. ŽfflitAUęiS, 
677 N. Main Šir. Moiitcllo,

‘ s

, _-T) ■. --.v, •> .

, # ..... fliljlillliu /IįĮIIJIMI
t

M JOHN.MjcDONMELL, H. D.į
Giillįįiašifįįįieiiiril fr liffiitšįĮgtiik ' | 

Ofiso valandos: . ,
Ryitis iki 9 valį i

popiety 1 iki 8 j
vakarais 6 iki 9 '

536 Broadway, So. Boston. 1

. J
I

nusipirksi už-$82.40,, gausi [Vokiečiams užėmus Kauną 

nuo vis vienu centu Bus brau-[žinote apie, juos, meldžiu pra- 
" > > * * ' YvžvTirr iVkrt4rvj»

Jų galima pirktis' “Darbi-1 
ninko” ofise.

“Darbininkas” yra tai vje-
yrinkimas atsibus nedėlioję sau: Iknri’ '» 1

šio 13. d, 1-mą valandą po pie- —r— - a- | 
tų p. P. Lužėcko svetainėje poNo 857 Cambridge Str. * Petrogradas pinas r™-™, .

šis susiirnkimas bus svar I netvarkos ir piktadarybnj Nuo 
bus. Nauja valdyba užims vie. l^es pradžios, nuėstas nebuvo f 
tą, bus dalinai nariams Ka-.Vagystes, piešimai 
leidoriai; taip-gi bus renkami negirdėtai prasjplataio Nėra 
delegatai j apskrižio suvažia- nei kitos kokios
Vimi ateisianti sausio 27 d. ™ldzi°s, kur galima butasau, gg 
Woreester, Mažai Tai-gi visus nuo . plėšikų,
narius meldžiame atsilankyti žllįkfu 8^ nuo ™iir gg 

• , ir atsivesti nauji} prisirašyti, jnoten}. nuima nuo peoiOvar-
. A. Vaisiiikkas, kp. pirm. F. kojas. Žiilikai

■______ _ Į kareiviškuose rūbuose ųpsire-Į
Kastancija Daraškaitč anka- d® vaMa°s va/dn. ?iau]a? ‘ L 

vo $1.00 šv. JCazimiero vie- įduodami darą ofici-
nuolynui ir per klaidą nebuvo pa^._a^‘ a. . . • . 
pagarsinta jos vardas. , f™ 1™r ir S|

° (kitokių brangenybių. Valdžios f
■reikalingasGASPADO- S“ Wato. j% 
RIGS So. Bostono-Kooperaty. h?f . lc.ynias. Anglai bęm- 
viškai krautuvė Teisingam, je ”*> f 
doram ir apsipažinusiam sū darni plakatus es? po ambasa- 
bteniu vyrui, užtikrintas dar- doS sJoba-. Tas nieko negelbe- 

. bas ir gera alga. Platesniu in- į°J- P?s lslbriov.e
formaliu dėki kreinkitės ad burys Kullkl} lr Pingvino jj formacijų delei, kreipkitės ad- nno lt OOQ

* ■ a v • t Q e vusieji pramonininkai ir biz-
242 W. Bro Jway, •’ nieriai likviduoja savo biznius

So. Boston, Mass. lr Jg!“ tblStantis meti} atgal

rusai v pagatavi buvo kaimy- 
| nams sakyti: Zemlia naša veli- 
ka i obilna, da poriadka v nbi 
niet. Prichodite kniažyt i vla- 
diet narni.” Jau senai kaiku- ĮH 
rie įtekmingi rusai rašė savo 
prieteliams į Angliją, prašyda
mi gelbėti nuo sutrukimo Ru
sijos valstybės. Bet išlaukinės r 
pagelbos nesulaukė. Gi be to 
Rusija neatsitaisys. Kadangi 
pagelbos negali suteikti talki
ninkai, tai tą padarys vokie
čiai. Nupuolę dvasioje rusai 
veikėjai laukią kad) vokiečiai 
įvestų tvarkų.

Arkliena jau plačiai vartoja- nintėlis darbininkų laikraštis.
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Rusijos bolševikų valdžia 
netrukus paskelbsianti doku
mentų, kuriuo atsisakys nuo 
skolų. Panaikys visas užru- 
bežines skolas ir namines 
tiems, kurie yra paskolinę virš 
10.000 rublių.

Lietuviškoj Brastoj rusų ir 
bulgarų delegatai pasirašė po 
atskira taikos sutartimi. Di
plomatiški ir ekonomiški san- 
tikiai tarp Rusijos ir Bulgari
jos atnaujinti.

MŪSŲ ATSPIRTIES GALĖ 
IR JOS SUGRĄŽINIMAS.
Kiekvienas normalis žmogtis 

yra gamtos apdovanotas pa
kaktina atspirties gale prieš li
gų ' antpuolius ir vienintelė 
priežastis, dėl kurios mes pasi
duodame įvairioms ligoms, y-, 
ra tai ta, kad mes šiokiuo ar 
tokiuo būdu sulaužėme gamtos 
įstatymų. Tas pasilpnina mū
sų atsispyrimo galę ir. duoda 
progų bakterijoms išpildyti jų 
mirtį skleidžiantį darbų. Su
grąžinimui, atspirties galės ge
riausias vaistas yra tai Tri- 
ner’s American Elixir of Bitter 
Wine. Jis išvalo vidupius, 
prašalina vidurių visas kenk
smingas atmatas, kurios pa
sidaro patogių dirvų mirtį 
skleidžiančioms. bakterijoms,, 
pagelbsti virškinimui ir su
grąžina atsispyrimo' galę. Kai
na $1.10. Aptiekose; Triner’s 
Liniment yra nesulyginamas 

' suteikime greito i rtikro palen
gvinimo tiems, kurie kenčia1

TAUTOS IŽDO VALDYBA.

PIRMININKAS —
Kun. F. Kemėšis, 

3230 Auburn Avė. 
Chicago, UI.

PIRM. PAGELB. —

Kun. J. J. Kaulakis,

324 Wharton Str., 

Philadelphia, Pa.
RAŠTININKAS — 

L. Šimutis, 
3230 Auburn Avė., 

Chicago, III.
IŽDININKAS —

Kun. S.'J. Čepanonis, 
318 So. Fourth Str., 

Homeštead, Pa. 
ržDO GLOBĖJAS — 

Kun. F. Jakštys,
421 Cleveland Avė., 

. Harrison, N. J.

•J

Dabar geriausias laikas gau
ti 5000 naujų skaitytojų “Dar- 

nuo reumatizmo,- neuralgijos, bininkui.” 
lumbago, išsisukimo ir tt. Kai-, •
na 35 ir 65c. Aptiękose. Kra-1 • : ‘ •
sa 45 ir 75c. Joseph Triner Co. Būk nuolatiniu platintoju 
IŠdirbėjai-chemikai, 1333—43 laikraščio “Darbininko.”

■ So. Asland avė., Chicago, UI. ! .-----------
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NUSIPIRK MOSTIĖS
TAI BŪSI GRAŽUS i Jų Išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
Ištepk -veidų mosčia per kelis va
karus, o padarys veidų tyrų ir skaisčiu 
baitu, Toji mostls išima- plCrnūs 
raudopus, juodus arba šlakus ir pra- - 
šalina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c? ir $1.00. Finfgus gatK 
siųst ir stampopil8-

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

fTĖMYKITE!
Reikalinga vyrą ir mer

giną mokinties barberlo 
amato. Darbą gaūst vi
sados. Klausk informaci 
Ją:

J.ŠMULKŠTIS,
Globė Barber Scbool

ĄS9 — 8rd Av**uer Pitt3burghf Pa.

t

t

ŠAUNIAUSIAS VAKARAS.
Lietuvos Vyčių 17 kuopa rengia didelį nepuikų 

KONCERTĄ ir TEATRĄ v: 
, SAULIO 13 DIENĄ, 1918 METAIS < \

■ • - .
ŠV. PETRO PARAPIJOS SVETAĮNiiJE, . 

W. FIFTH STR., SO. BOSTON, MASS.
Bus sulošta trijų aktų veikalas į - . Si

“ANT SLENKSČIO NAUJO GYVENIMO.”
j .. ■■ ■ •

Taip-gi programo pagražinime dalyvaus
V ŠV. PETRO PARAFUOS CHORAS

Vadovaus p. M. K a r baus k.a s.

Geriausios Naujosios Anglijos solistes ir .so
fistai, p-lės: E. Narinkevičiutė, St. .Motiejūnaitė, pp. 
J. Varaitis ir P. Rūta sudainuos solo. Bus dekle- 
macijų •

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

fondą. - * . '
So. Bostono’ ir apielinkių lietuvius- meldžiame 

atsilankyti į šį puikų, vakarą.

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

/ _____

A

PIRK RAKANDUS PAS

RICHMOND’S
Sutaupįsi pinigų.

Rakandai pirnios rūšies ir kai
nos labai žemos.

. Frank R. Richmond, 
374-378 Broadway, So. Boston

TEL. BACk BĄY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiio adyno* -
1-8 P, M. 7-9 P.M.

419 Boylston St . Bostom Mass.

G ido visokia* liga* 
PfUkfria Akinius,

(

-

.i

ir- . Ą‘

REIKALINGA VYRŲ.

Reikąling’a stiprių vyrų prie 
sunkuas darbo—-56 valandos į 
savaitę. Nuolatinis darbas, 

f (jeigu užganėdintas) geras at
lyginimas ir‘netoli jūsų namų. 
Atsišaukite' prie:

t ,MR. O’LEARY 
American Sugar Refining Co.

49 Granito St., 
So. Boston, Mass.

AR TURI SAVO DIDELĮ 
PAVEIKSLĄ.

ateik ir nusitrauk pusę tuzino 
kabingt ir gaiisl vieną dideli ar
tistiškai padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti

J. J. DRIZA,
500. So. tnd Str, Philadelphia, Pa.

GAUSITE TEISINGĄ IR 
PRIELANKŲ PATARNAVIMĄ. 
mažoms ateiti ibprisižiūmti 

MŪZŲ KAUTOMS. 
PIGESNES KAINOS NEGU 

PAS KUKUS.
Jeiffs norite kad jūsų stsba , 

būtų papnolta nznjaazlos ma
dos rakandais, tai hlėke n»- 
laukdami naaipirkita to

LITKUAIUAN FUKNITUEB 
COMPAKP,

998 W. Rreatfw«p,

south boston, mass.

>►►
i 
>
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Tik ant trumpo laiko.

Prisiųsk $3.00 ir gausi laikraštį 

“Darbininką” 3 sykius į savaitę per

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

kią didelę dovaną džiaugsis per visus metus.
Išpirk Money Orderį šiandieną ir tuojaus siųsk šiuo adre

su: •;
P. S. Bostone ir apielinkėje $4.00; užrubežyje $4.25.

a 89

242 W BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Draugijų nariams
“•Darbininkas” 3 sykius į 

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

PASINAUDOKITE PROGA.
Mes padarėme didelę nuo

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

Nariams už paieškojimus 
taipgi nieke nerokuojame.

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

Klauskite platesnių infor
macijų iš 4 ‘ Darbininko” Ad
ministracijos adresuodami:

“Darbininko”. Adm.
. 242 W. Broadiray, 

So. Boston, Mass.

9. “GARSAS" SavaltraStfe. Ife- 

*mrvjt *uoą«oa *og ‘£vMpvoxs 'AL gtj 
tams $2.00, pusei metą |1.00. Adresas: 
“Gar»a»" 456 Grand St, Brooklys, N. 
T.

9. “PYTIS" — Pulkas Jaunimo Iait 
raltls. Metams ^.50. Adresas: “Yy- 
to,” 1800 W. 46tk St, Chicago, DL

Naują Knyga
Ką tik išėjo iŠ spaudos Joa 

nnos Tamašauskaitės (Lakštu 
tės) eilės. Knygelė 64 pusla
pių, ant gražios popieros. Kai- 
na tik.25c. (tik vienas kvotė 
riš).Agentams nuleidžiama di 
delis nuošimtis. Galima gauti 
pas autorę: 720 N. Main Str.. 
Kewanee, UI.

t

t

o

r Bei! r \ane, Dickinoon 8995 M.

Dr.. Ignotas Stankus m 
1210 S. BreadSt., Philadelphia, Pa.B 
tPhysidan and Surgeon (lietuvis gvdv-^B 
įtojąsir chirurgas pabaigęs Indianos^m 
[Universitetą) Gydo visokias ligas v y 
Iru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
[Ofiso Valandos: 9-11 rito. 2-4 po plet. 7-9 

vakaro. Nedėliotus: 9-11 rito 1-4 popiet. ĮR.

NedBliamis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vakaro.

PIRMO' KLESOS

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

naujų išra imu.
Visa darbą gvarantuoja^ne.

DR. W. T. REIILY
469 Broadway,So. Bostai,Maa«.

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
n«o 9 vai. ryta 

. iki 8 vai. vakaro.

Dr. Pauį J. Jakmauh I 
(Jakimavičius) I

Priėmimo valandos: . ■
Nuo2 iki 3 popiet. Nuo7 iki 8 vakar* ■ 

58 9 BROA15$ A y Ccr. G ST. SO. BOSTON,■ 
Te! 502 S. B. ■

-- --------------------------- _>!------- ------- :---- ;------- ---------------------:------
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KU* GALĖSITE JA SURASTI. & 
Pradėt rite tiesiai eiti Sveikatos keliu. 2

Ofiso valan-¥ 
dos: T

9 vai. ryte iki^į 
4 vai. po pie-^ 

tv . A 
Vakarais.

nuo 6 vai.
8 vai. 

Nedėliomis 
10 vai. ryte X 

__________________ iki 2 po pietų. X 

Jums' ISegzamlnavlHias aieko nekaštuos. Jeigu Jus dhi g.vd.v- X ■ 
sitSs. Geras ir užtikrintas lityrlmas (•gaam.l parodys Jums ttkr< Jfc . ■

Xflz^k» stovį ir padie Juu atsistoti ant sveikatoj kelio. Tas tAgel- jf 
t b& Jus nuo kančių ir kitur negerų gydymo. ...
Y • Daug metę praktikavau. Paskiausieji ir gerinusieji gydymui—'" <SK
Y medikaliSkl ir eleHtriiki. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas A
Ykas geriausia sergantiems. > A,

AB JU8 KHNCIATE. X
A . Nuo silpnų nervų, skaudandlo nugarkaulio, užmiršimo, nvuor- Y.
X malto Širdies muiimo, silpnų pįaudlų, apsnūdimo, sunkaus Jauti- 
J^mo, galvos skaudėjimo, svaigulis, neulgkaiis matymo, -allpnumo 

sąnarių, ulcerlo, žaizdų, kapiny užkimimo gerklės, nuo skalia- 
mų viduriuose arba nugaroj, geiulės ‘skaudėjimo, apvilktų liežuvį, A

Y konsttpacija, reumatizmo skausmu arba spaugų? šių lr daug kitų
<J*llgų, nuo kurių matosi pirmas p» •sergėjimas, nustoti sveikatų ir -3L 
^♦♦tvirtumų ant visados. , • Į
♦♦♦ AS gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas atslianky 
^mas pas mane užganėdins Jus .ir apie mano gabumus persitikrinsite,*2^
$*kud a3 pasiekiu tiek gerų pasekmių į trumpą laiką * gMiy-O 

Vmo. A3 gydau tik tikrų priežastį ligos ir silpnumai pranyks. Alsi 
♦♦♦minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui. ' X

* -Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums , reikto gydytis. Vžvil. X 

♦♦♦kimas ilgos yra pavojinga;. Nei viena Ūmi nė strrmignt be veikmių 

1 Dr J. H. KENEALY | 
❖ ' 673 WASHINGTON ST. A-
♦♦♦ . $■ ’ 
♦£ Antros duiys nuo G&yety Theatre, Boston, Mass.

7 T-

' - ’ ■ \ -

į SERGANTI

f VYRAI IR MOTERIS 
X EIKITE PAS MANE!

Su bent kokia chroniška, nervą arba Šiaip kokia liga, kuri reika- 
V lauja specialisto panarnavlMo.

IEŠKOKITH PAGELIOS THN, 
Pradėt rite tiesiai 

^♦673 Was- 

hington st.

£ arti Boyls-
♦^ ton st ant

X antrų ‘ lu-
*
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