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Trtie translatlon filed wlth the post- 

master at Boston, Mass. on Jan. 28,1918 
as reąuired by the act of October 6,1917 

SUBMARINAI TAISOMI 
DIDŽIAM' ŽYGIUI.

Washington, sausio 27.
Sekretorius Baker leido pas
kelbti, jog Amerikos karinė 
valdžia tiki, kad Vokietija pie
nuoja didelį sūbmarinų užpuo
limų ant susinėsimo linijų tarp 
Francijos ir Amerikos.

Sekretorius pabriežia, jog 
pranašaujamoji snbmarinų 
kampanija bus dalim prisiar- 

< tinančio vokiečių ofensyvo ant 
žemės prieš anglus, francūzus 
ir amerikonus vakarinėj Euro
poj. O tikslu to submarinų 
užpuolimo bus tai pastoti kelių 
nuolatiniam gabenimui Ameri
kos jėgų, maisto ir karinių rei
kmenų. Europon.

Atšaukė į uostuš.
,Sekr. Baker neišdavė apie 

tai smulkmenų Jei kurių jis 
išveda, kad didžiausio subma- 
rihų ofensyvo, kokis tik ligšiol 
buvo, galima laukti,” bet nu
rodė, jog per pastarąsias dvi 
dieni vokiečių 'submarinai ta
po atšaukti atgal su taisymui 
ir tas pranašavimas apie už
puolimų ant komunikacijos li
nijos patrauks visų domų.

True translatlon filed with the post
master at Boston, Mass. on Jan; 28,1918 
as reąuired by the act of October 6,1917 

SUŽEIDĖ AMERIKOS
GENEROLĄ.

Washington, sausio 27. — 
Gen. Pershing davė žinių karės 
departamentui, jog Maj-Gen. 
Wood Francijoj gavo nedide
lę žaizdų rankon, kuomet ne
tikėtai ištiko ekspliozija. Dėl 
to žuvo penki francūzų karei
viai ir du Amerikos oficieriai 
sužeisti—lt.-pulk. Chas. E. Kil- 
bourne ir maj. Kengon A. Joy- 
ce.

ĖKSPLIOZIJA.
Newport, R. I. — Laivyno 

torpedų stotyje buvo eksplio- 
zija. Žuvo astuoni darbinin
kai, septyni sužeisti, 10 tebė
ra griuvėsiuose ir jų likimas 
nežinomas.

Italija yra nusipirkus Ame- 
rike karinių reikmenų už $1.- 
000.000.000.

' Vokietijos visa skola . yra 
$20.000.000.000. O Amerika 
karei jau išleido $31.000.000.-1 
000.

True translatlon filed with the post
master at Boston,. Mass. on Jan. 28,1918 
as reąuired by the act of October 6,1917 

VISOS LAISVĖS ŠALIN.

Petrograd. — Kekšolm* sod
ne bolševikų karinis vadas 
Krylenko apreiškė, jog nors jis 
tikįs į žodžio laisvę, bet visos 
laisvės turį būt atmestos į ša
lį, kuomet eina kova su bur
žuazija.

“Mes remiame. Darbininkų 
ir Kareivių Delegatų galę,” 
sakė Krylenkof ir nič nie
kas mums nepastos kelio, ne
apsistosime net jei reikėtų pa
skleisti visuotinų terorų ir bai
senybes visiems, kurie bandys 
mums pastoti kelių. Mes ne
turime apsistoti teroro viešpa
tavime iki mes visiškai išnai
kinsime visus mūsų priešinin
kus. Kerštas prieš juos visus 
iki galo ir be pasigailėjimo.

Kitame susirinkime Marija 
Spiridonova, prezidentė. Rusi
jos ūkininkų konferencijos, už
siminus "apie šaudymus Petro
grade sausio 18 d. pasakė, jog 
negalima vesti revoliucijos su 
pirštinaitėmis ir šie pastarieji 
atsitikimai, -esą-—kaipo- vienas 
aipsnis prie pilno įvykinimo 

socijalizmo.

True translatlon filed with the post
master at Boston, Mass. on Jan. 28,1918 
as reąuired by the aet of' October 6,1917 

RAGINA VYKINTI
SOCIJALIZMĄ. j

Petrograd, sausio 26. — Vi
suotinas Rusijos Darbininkų ir 
Kareivių delegatų kongresas 
priėmė sekantį pasveikinimų 
gyventojams Europos ir Ame
rikos:

“Visuotinas Rusijos Darbi
ninkų ir kareivių delegatų 
kongresas sveikina D. Brita
nijos, Amerikos, Švedijos, Nor
vegijos, Šveicarijos, Franci
jos, yokiėtijos, Austrijos ir I-j 
talijos proletarų organizaci
jas, kurios teikė pagelbų ir rė
mė Rusijos proletariškų klesa 
jos kovoje už socijalizmų. Kon
gresas siunčia karštus troški
mus už socijalizmų visose ša
lyse ir prašo draugiškos para- Į 
mos pagelbos vedime Rusijoj 
socijalistiškos revoliucijos.”

Sulyg francūzų aprokavimo 
vokiečiai išviso yra pastatę a- 
pie '100 zeppelinų. Tik maža 
dalis iš jų tėra išlikę. iKti žu
vo.

| Užsisakykite “Pažangą” £
’t* NUO Sausio mėnesio 1918 metij “Draugo” ben- <|.
& drevė pradeda leisti mėnesini literatūros, mokslo, ♦♦♦ 
.1 politikos ir visuomenės žurnalą — A
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NUO Sausiu menesio 1918 metę “Draugo” ben-

“Pažangą”
‘‘Pažanga” eis tuo pačiu,formatu, kaip ir ligšiol, tik 

gal kiek padidinta,. Ją redaguos kun. Prof. PR. BUČYS. 
Bendradarbiais apsiėmė būti žymiausi mūsų literatai ir 
publicistai.
“Pažanga”, metams kaštuos tik $2.00. Atskiri numeriai 

po 20 centų. Agentams nuleidžiama . 25 nuoš.
Pirmas numeris jau spaudoje. Išeis apie pabaigų 

sausio. Kiti eis reguleriai pirmoje pusėje kiekvieno me
nesio. .

‘ Pasiskubinkite užsisakyti. Agentai prašomi pasidarbuoti.
ADRESAS:

“PAŽANGOS” ADMINISTRACIJA,
1800 W. 46-th Str., -Chicago, III.

ATSIŠAUKIMAS Į AMERI- 
’ KOS LIETUVIUS.

Lietuvos klausimas virto 
vienu iš svarbiausių pasaulio 
klausimų, kuris jau svarsto
mas kariaujančių tautų. Nors 
žmonių kraujas dar liejasi, 
nors Visuotinos Taikos Tary
bos dar nepaskelbtos, bet jei
gu jau patįs žymieji kariau
jančiųjų šalių atstovai ir va
dai skelbia savo karės-tikslus 
ir taikos sulygai, tai aišku, 
kad Taikos Taryboms jau tie
siami pamatai.

Šioje valandoje, kada jau 
pradedama rišti tautų ir visos 
žmonijos ateities klausimas, 
mes, Amerikos Lietuviai, kai
po dalis garbingos Lietuvių 
Tautos, turime tarti savo 
stiprų žodį, ko mes reikalau
jame savo Tėvynei Lietuvai. 
Lai tų lūūsų žodį išgirs ir or
ganizuoti visų šalių darbinin
kai, ir augščiausieji diploma
tai. Tų žodį pasakyti yra mū
ši) teisė ir priedermė. Lietuva

Iper amžius džiaugėsi savo ne
priklausomybe, gi laike' šios 
karės ji net daugiau nukentė
jo ir daugiau auloj panešė, ne- 

Lgukitosušalįs.. , . ... .
| Amerikos lietuviai turi tikė- 
tiesi paramos savo tėvynei 
Lietuvai iš šios šalies, kuriai 
jie yra lojališki ir ištikimi. 
Lai tat ypač šios šalies val
džia ir visuomenė dasižino, 
kad mes esame ištikimi Ame
rikos idealams ir jos val
džiai, ir kad mes iš jų tos rei
kalingos paramos laukiame. 

I Be to karei pasibaigus ameri
kiečiai lietuviai turės daug 
padėtį Lietuvai atsistatyti iš. 

I griuvėsių, subudavoti jos ū- 
kius, prekybų, pramonę—žo
džiu sakant, gerbūvį. Tų di
delį jau pradėtų darbų turime 
plačiai išvystyti.

Visa tai turėdama omenyje 
Amerikos Lietuvių Taryba sa
vo susivažiavime sausio 17 ir 
18, 1918, IVashington, D. C., 
ir Amerikos Lietuvių Tautinė 
Taryba savo susirinkime sau
sio *20 ir-22, 1918, New York, 
N. Y., nutarė šaukti į Wash- 
ington,' D. C., arba į New York, 
N..Y. (kur pasirodys po išty
rimo parankiau ir naudin
giau), 13 ir 14 d. kovo, 1918, 
Visuotinų Amerikos Lietuvių 
Seimų, kurio uždaviniu tu
rės būti:

a) Tarti, kad mes Reikalau
jame Lietuvai neprigulmybės;

b) Išsireikšti, kokios for- 
I mos Lietuvoje valdžios pagei
daujame;

c) Apsvarstyti Lietuvos at
statymo reikalus;

d) Paieškoti būdų, kaip 
kiekvienų lietuvį patraukti ap- 
sidėti mokesniais tautos rei-

[kalams.
e) Aptarti visus kitus tautos 

reikalus, kuriuose srovės ben
drai sutiktų veikti.

Nereikia aiškinti, kokia mil
žiniška bus šio Seimo svarba. 
Tai-gi .pasirodykime rimtai. 
Atlikime "savo istoriškų prie
dermę link savo Tėvynės. Lai 
tas seimas 'būna koskaitlin- 
giausias, korimčiausias ir ko- 
va’singiausias. Tad pakilkite 
mūsų organizacijos ir kolioni
jos ir atsiųskite savo parink- 
čiausius atstovus ir pasakykite 
pasauiiili, ko Amerikos tiriu - 

■-jsriai nori ir reikalauja 
vaL.

Lietu-
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Šaukiame visas lietuviij or

ganizacijas, be skirtumo jų 
pažvalgų.

Nesigailėkite lėšų delegatų 
kelionei. To rėikalauja iš mū
sų Tėvynė.

Susivienijimų^ Sąjungų, li
nijų Centrai galės siųsti po tris 
atstovus. I

Parapijos ir-gi po tris.
Visos draugijos, kuopos, 

skyriai, kliubai, chorai—po 
vienų; jeigu turi daug narių, 
tai po vieną nuo kiekvieno 50 
narių. (Delegatus gali siųsti 
tik tos kuopos’ ir skyriai, ku
rios ir kurie turi narių nema- 
žiaus 25; kurie turi mažiaus, 
gali siųsti susidėję su kitomis 
kuopomis ar Skyriais).

Mūsų laikraščių redakcijos 
gali siųsti po vięnų atstovą. .

Kolionijos, kuriose draugi
jų nėra, arba esančios draugL 
jofe atstovų atsiųsti neįstengia, 
tokios kolionijos gali siųsti po 
vieną atstovą ;nuo 50 lietuvių.

Visos mūšį kolionijos lai 
padaro politiškus mass-mitin
gus Tautiškoje Šventėje, kovo 
4 d. (arba kam patogiau—ki
toje dienoje). Lai tuose mitin
guose išneša dėl Lietuvos Ne- 
prigulmybęs .^oliųęi jas, ku
rias t^Štsiveža**Ststova1 stt sa~ ■ 
vim Seiman.

Am. Lietuvių Taryba. 
Liet. Tautinė Taryba.

P. S.—Pasirodė, kadi Wa- 
shingtone Seimą surengti ne
galima—negalima gauti vieš
bučių atstovams apsistoti, nė 
salės seimuoti. Liekasi New 
Yorkas.

Lietuvių Socialistų Sąjunga 
galutino atsakymo nedavė, bet 
yra viltis, kad prie Seimo pri
sidės. i

A. L. T. ir L. T. T.

TRUMPESNĖS ŽINIOS.
Baltimore, Md. — Du gais

ru iš nežinomos priežasties iš
tiko. Vienas gaisras sunaiki
no audiminę, kur buvo išpil
domi valdžios užsakymai. Lai
vų dirbtuvėj užsidegė 8 stato
mi laivai’.

Petrograde laike riaušių bu
vęs kulka sužeistas Maksim 
Gorki, didis Rusijos rašytojas.

New Yorke apie 1.200 laivų 
liuodotojų sustreikavo, reika- 

,udami algų pakėlimo.

Prez. Wilson buvo persišal
dęs ir petnyčioj ir subatoj ne
galėjo užsiimti reikalais.

Bolševikų valdžia oficialiai 
skelbia, jog kazokai iš fronto 
karinėj stotyje Kameski turė
jo kongresų ir perleido rezo
liucijų, apreiškiančių karę gen. 
Kaledinui.. •

Paryžiuje išdalinta policijai 
naujos nuo gazų apsigynimui 
kaukės.- Tikisi atakų iš oro 
su nuodingų gazų bombomis.

Kišinev esąs rumunu apsiau
stas ir užviręs smarkus susirė
mimas tarp rumunų ir bolševi
kų.

‘ Stamford, Ct. — G. Falmėtto 
pasodintas 1.0-čiai (liemj. kalč- 
iiman už nemandagų išsireiš
kimų apie prez. AVilsonų.

*

True translatlon filed wlth the post
master ąt Boston, Mass.on Jan, 28,1918 
as reąuired by the act of October 8,1917

VOKIEČIŲ ATSAKYMAS 
ANGLAMS IR AMERIKO

NAMS.

BerKn, sausio 24. —- Grafas 
von Hertling savo prakalboj 
Reichstago komitetui apreiš
kė, jog pasitraukimas iš Jįusi- 
jos žemių esųs klausimas, kuts 
rūpi tik Rusijai ir Centralėms 
Valstybėms.

Svarstydamas apie 14' tai
kos punktų, kuriuos pastatė 
prez. Wilson prakalboj-kon
gresui, . kanclierfus pasakė, 
jog ant pirmų keturių punktų 
lengvai galima sutikti.

Neatsižada Akacijos.
Kaslink penkto punkto (ko

lonijų klausimo), išreikšto 
prez. \Vilsono, tai pasak kan- 
elieriaus būtų nesutikimų. .

Toliau kanclierius apreiškė, 
jog niekuomet Vokietija ne
manius prijungti Bęlgijų prie
varta. Jis sakė, jog Lenkijos 
klausimų išrisią Vokietija ir 
Austro-Vengrija. Kuomet vi- 
sf kiti klausimai bus nutarti, 
sakė jis, tai Vokietija bus ga
tava svarstyti apie Taikos Ly- 
g4-

Kanclierius sakė, jog Vo
kietija nesivaro už žemių pri
jungimą prievarta, bet šiau
rinės Francijos klausimas tu
rės būti svarstomas tik tarp 
Francijos ir Vokietijos."“ “

Sakė, jog nei kalbos nega
li būti apie sugrąžinimą Al ža
rijos ir Lotaringijos.
Turi būti nauji pasiūlijimai.

Kanclierius reikalavo, kad 
kariaujančių tautų vadai iš
statytų Vokietijai naujus pa- 
siūlijimus.

True translatlon filed with the post
master at Boston, Mass. on Jan. 28,1918 
as reąuired by the act of October 6.1917 

PAGRŪMOJO RUSIJAI.
Helsingfors. — Finlandijos 

senatas pasiuntė* Rusijos val
džiai ultimatumų, reikalau
jant, kad Rusija liautus tei
sus ginklus fjnų riaušinin
kams, kurie prigelbėjami ru
sų kareivių kasdien rubavoja, 
o jei nebus reikalavimas išpil
dytas, tai tuoj bus karė pas
kelbta.

Tik ką Rusijos atsakyme pa
žymėta prižadas pareikalauti, 
kad ginklai būtų sugrąžinti.

North Dakotos legislaturą 
nubalsavo už įvedimų prohibi- 
cijos visoj Amerikoj.

DARBININKŲ PRAKALBOS
NEDĖLIOJ, vasario 3 die

nų šv. Petro parapijos svetai
nėje bus milžiniškos lietuvių 
darbininkų prakalbos. Rengia 
LDS. i-ina kuopa. Kalbės žy
mūs lietuvių veikėjai.

Pradžia 7:00 vai. vakare.
ĮŽANŲA UŽDYKĄ.

Raginama taupyti maistą
REIKALAUTA DAUGIAU 

MAISTO.
Anglijos maisto administra

torius lordas Rlionda karštai 
atsišaukė į Amerika, kad siųs
tų daugiau kviečių. Pareika
lavo 75.000.000 bušelių virš to, 
kas buvo iš čia išgabenta prieš 
sausio 1 d. Be to sako talki
ninkai negalėtų laimėti karės. 
Praneša, jog nuo Suv. Valsti
jų priguli tas ar talkininkai iš
silaikys karės lauke iki Suv. 
Vųlstijij spėkos atkaks pagel- 
bon.

Amerikos maisto adminis
tracija prižadėjo reikalaujamų 
paistų.

Talkininkų reikalavimas 
daugiau'maisto verste verčia 
Amerikos gyventojus prie tau
pumo.

Maisto'administracija užtik
rina, jog Amerikoje maisto 
bus pakankamai visiems, ne
reikės niekam alkti, bet tik 
prašo; mažinti“‘Vartoti tų daly
kų, kurių gabenama užjurin. 

Iki Naujų Metų Amerika 
buvo išgabenus Europon 60.- 
000.000 bušelių kviečių. Tai 
buvo tiek likę nuo Amerikos 
naminių reikalų. Kadangi tal
kininkai pareikalavo daugiau, 
kaip jau duota, būtent 75.000.- 
000 bušelių, tai Amerikai rei
kia dalį kviečių, reikalingų na- 
miniems reikalams, atseikėti 
ir siųsti užjurin.

Todėl prašoma, kad Ameri
kos gyventojai atsižadėtų 30 
nuoš. kviečių iki sekančios 
pjūties. .

Dar reikia atmiiifc, jog A- 
merika turės gabenti 15.000.- 
000 bušelių, badaujantiems bel
gams.

Lietuviai vartoja ruginę duo
nų ir amerikonų žvilgsniu mes 
atliekame per tai labai patri- 
jotiškų darbų. Mes mažai at- 
botume, jei visus kviečius iš 
čia išvežtų, bi tik būtų rugių. 

Mėsos gabenimas užjurin 
ir-gi labai padidėjo. Prieš ka
rę talkininkai jautienos gaben
davosi iš Amerikos daiig-maž 
1.000.000 svarų mėnesyje. Per 
pastaruosius du karės metu iš
gabenama po 22.000.000 svarų 
mėnesyje.

Dabar vidutiniškai imant 
Suv. Valstijose žmonės jautie
nos suvalgo per metus po 80 
svarų. O penki metai atgal 
mėsos atseidavo čia tik po 70

svarų. Jei dabar po tiek tesu- 
vartotų, tai keblumų su mėsa 
čia nebūtų.

PRIEŠ REVOLIUCIJĄ.

Anglijojf mieste Nottingha- 
me pasibaigė darbininkų su
važiavimas. Tai buvo svar
biausias Anglijos darbininkų 
susirinkimas. Tęsėsi tris die- . 
nas. Pripažino, kad tvirtai 
reikia remti valdžių ir karę ir 
apreiškė, kad “pasaulis ga
lop privalo visiškai pasiliuo- 
suoti nuo agresiviško militari- 
zmo.”

'"‘Per pereitų metų suvažia-vL 
mus darbininkų delegatai vis 
svarstė karės klausimų ir vis 
nutarė remti, bet niekuomet 
nesirįžo taip tvirtai remti, 
kaip dabar.

Karštai užgyrė prez. Wilso- 
no taikos išlygas.

Buvo karštų taikininkų, bet 
jie neturėjo jokios intekmės į ••
suvažiavimą. , j *■.

Kaikurie delegatai įsišoko 
revoiiucijoniškai, bet . Arthur 
Henderson partijos vadas gra
žiai revriiucijonierius atšaldė. 
Jis pasakė:

“Revoliucija yra piktą reiš
kiantis žodis ir jokis sveiko 
proto žmogus visai negali 
mąstyti apie tokį dalykų be 
baisenybių Britanijos gyvento
jams. Ypač Britanijos gyven
tojai nepajudinami prie , tokio 
dalyko. Neorganizuokite nei 
revoliucijų nei pienuokite už
grobimo valdžios. Britanijos 
darbininkai nori ramaus perė
jimo į naujų surėdymų prisi
taikant konstitucijonalių dės
nių.”

Nedyvai, kadi Henderson 
persergsti nuo revoliucijų. Jis 
lankėsi dabar Rusijoj ir matė, 
kas do rojus pasidarė, kai bol
ševikai užviešpatavo. Be to 
jis pats Rusijos revoliucijonie- 
riij buvo apvogtas.

BANDITŲ UŽPUOLIMAS.

Apie 40 meksikonų buvo 
persikėlę per Rio Grande pa- 
leido keletu šimtų šūvių. Po to 
dūmė atgal per upę. Būrys 
Amerikos sargų paleido kele
tu šūvių į bėgančius atgal 
banditus.

Vienas amerikonas kareivis, 
buvęs ant sargybos, gavo kul
kų.

fj3
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2 Pinigus pasiunčiu į Lietuvą ir Vokietiją. 0
Per mano tarpininkystę galėsite prigelbėti

Badu mirštantiems jūsų broliams Lietuvoje ir tremtiniams Vokietijoj.

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

♦ 8

Pinigus Rusijos pirkite
NES TIKTAI Aš PARDUODU PAGAL ŽEMIAUSI DIENOS KURSĄ. - į 

; • Tek Riek. 340. J

Sausio 27 cL kaizeriui suka
ko 59 metai,
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SEIMAS NE WASHING- 
TONE.

Pasirodo, jog lietuvių svar- 
biaūsysis seimas, kaip abi Ta
rybos praneša, negalės įvykti 
Suv. .Valstijų sostinėj. Jei 
tam yra nepergalimos kliūtys, 
tai ne ką darysi, nors politiš
ku žvilgsniu bę galo būt svar
bu seiiąuotis AVaShingtone.

, Siūlomas New York. Tai me- 
tropoliškas miestas. Bet ar ne
būtų ‘ verčiau Pittsburg, kurin 
iš visų kolonijų delegatams 
būtų patogiausia suplaukti 

, Tiesa jo politiška svarba ma
žesnė, negu New Yorko. Bet 
mums rodos, jog patogumas 
delegatams suvažiuoti Pitts- 
būrgan viršija politišką New 
Yorko reikšmę. Tečiaus sei
mo vieta bei laikas tenebūnie 
niekam conditio sine qua non. 

Vieta bei laikas yra techniš
ki reikalai? Net Trocki nusi
leido ir atsižadėjo reikalauti 
taikos derybas perkelti iš Lie
tuviškos Brastos į Stockholmą. 
O tarp lietuvių gal neatsiras 
bolševįkiškesnio už Trockį.

Svarbu, kad principialiuose 
dalykuose neįvyktų užsikirti
mų.

f

I
 studijuojant, vienas įžymus^ 
faktas akį veria; tai yra,: kad 
šį *cpfamQhėK? griežtai darbri 
ainkę rankom pateko. Eik, 
inteligenfais mie«to dąlte ap-

S*
tentą sū Moterim, vaikais už- 
nokesnio dienojė saliūnan 
slenkant; nei iŠ ten girtą na- 
non grįžtant • Negirdėsi riks- 
tiū, -keiksmo,vaikų*- spiegi* 
no, Ramu, tyku, kaip baž- 
irioje. ; Knyga, kultūra jam 
į klausimą Jau senokai išrišo. 
[aip tik pasuksi darbininkų 
ampelin, rodos, 'ant visai 
ąiijos planetos užtūpei. Kas 
ešimtas namas—saliūnas; an 
ampų, po kelius. Į kurį už- 

isi, visur pilna, marma, kle- 
a. Ar tai bus pietų, laikas,, 
r vidurnakčio nfetas, ąr tai 

tiškumą už' “Vienybės L/’

į-

LAISVĖS PIRKĖJAMS.
“Laisvė” giriasi, jog už 

paskolintus Trockini $200, so
cijalistai nupirkę Lietuvai 
laisvę. Jei taip, tai baisus 
pavojus. Juk lenkai pas“ Troc
kį gali nueiti ir pasiūlyti už 
Lietuvą $250. Trockis, paka
sęs peisus, gali pasakyti’ “Lit- 
viš a-goi, su lenkais besser ge- 
šeft.” Lietuva vėl be laisvės, 
'cTTrockis pasiskelbia esąs “po- 
lak mojžešovego vyznania.” 
Je pigią mėsą šunes ėda.

Na, o jei lenkai to ne
padarys, tai ką socijalistai pas 
Trockį galėtų Lietuvai nupirk
ti už $2.000?

.■»

TURBUT APSIRIKO.
“Amerikos Lietuvis,” pa

minėjęs apie šaukiip'ą seimo, 
tarė: “Ir taip pas mus vėl pra
dedama nuo galo.” Turbūt 
norėjo pasakyti “nuo pra
džios. ”
‘•fa*:.’--

TEBLAIKO ĮSIKANDUS.
“Vien. Lietuvninkų” tebr 

'laiko apsižįojus buvusį “Gar
se” išsireiškimą, kad nekata- 
likus reikia išpjauti, nors jau 
tapo parodyta, jog vietoj iš
pjauti turėjo būti išspiauti. 
Patariame “V. 
■tą išsireiškimą.

Finlandijoj moterys lygias 
teises gavo 1907 m. Dabar 
Finlandijos parlamente yra 24 
moterys.

L.” išspiauti 
nes gali juo 

■užsprinkti: Juk “Naujienos,” 
kurios buvo apie tai minėję, 
atšaukė. Jei “V. L.” neat-

T-i į--’ — iit rr ir"brrirwMin«n   ------—

Belgijoj anglis kainuoja 
$50 toną, Bruselyje čeverykų 
pora $30, kiaušinių tuzinas $3, 
sviestas Antverpe nuo $3 iki 
$4, bulvių svaras 50c., cukraus 
vsai nėra.

Yale universitetas pertrau
kė vienai savaitei mokslą, kad 
sutaupwti anglis.

bus tada, kada kiekvienos 
dirbtuvės kaminai rūksta, ka
da kiekviena lokpūiptyva atsi- 
rūkdama prekes tempia, o ka
pitalistai darbinįnkūs'j gaudo; 
arba net ir' tada,' kad^ ban- 
kieriai pirštus laužę, o darbi
ninkas, it tašai Lietuvos pie
menėlis, išalkęs, nudriskęs, 
basas, nuo šalčio, kaip baron- 
ka, susirietęs,—-visvien galiū
ne žiba. Naktimis vyrai, die
nomis moterys ir jų vaikai; il
giausi diena saliūne, nes čia 
saulė niekad nesileidžia; gi 
naktis, kaip Peruose ledas, 
mažai girdėta. Nori pamatyti 
darbininką didžiausioj vergi
joj, pernešančioj Faraonų^ Ce
zarų. Carų kankynes, eikš čia 
ir prisižiūrėk saliūnui ir jo ko- 
stumieriui; nori pamatyti, 
kaip darbininkas darbininkui 
paskutinį kraujo lašą, kaip dė
lė čiulpia, eikš čia ir prisižiū
rėk saliūnininkui ir jo sėbrui. 
Kada tai jiedu draugais darbi
ninkais buvo; dabar-gi, vie
nas—tironu, o antras—pado- 
nu. Pirmas antram atsispyręs 
kailį plėšia; pastarasis išsišie
pęs kenčia ir už garbę laiko. 
Saliūnas yra tai tikras dar
bininkų “Inferno”-pragaras.

Pažymėti reikia, jogei ge
riausia darbininkų klesa sa- 
liūno vergijon pateko. Su
prantama kodėl. Kaip nebūk, 
saliūnas augštai nosį riečia. 
Jis savę mato pramonės eilėje. 
Neveltui saliūnininkas save 
“biznierių” vadina. Visuome- 
nė-gi ilgai—-iš mandagumo— 
saliūnininkui leido šiuo termi
nu grožėties. Dabar-gi atsira-

fkįil B Ntė*
nyrini# galiūną

. | tinai. trijų-Šimtbię rėikidatija. 
; [pridėk ir W W «čia reikia

uuo aUCti-Yl-MULUkCUJUD UlUfiUUUVJtJ,] & • . •’ -i".- . rTisuomeng teteTuS w nun«>, kūnai tasvoji apan*

nęrą jom 5 mą išplėšė, labai apsukraus sa-
nei-gi sahūmmnkas pramom- ..T•ninku. Žinoma/Pramonė ymflfim^n^Jel^a’.kad 
tefMk daikto, utoj1“.
savo aoiėliiikei kokia, darbininfaj-kle-
s“. ’P“*“??1- gfljflnė vargsta. Jei na ss»
teikdamas , jai^ jpnafflamm k
patarnavimą. Kur nors mies- u_°* /> vjyto dalyje Atsidaro avalini, * “žac“e
krautuvė. Tai pramonė. To- |S<!n,JU ,^nsb ' 
delęi, kad Šio apskričio gyven-į  : - : :
^ojab vietoje toli naiestau- va? r 1
žįuoti ir keletą* centų kelionei Į- 
išleiątį'šad^^^ perkūnobteukstiaaa^sųjti--
tį Čia ir tokiu būdu porą centų dino visus Čionykščius lietu-: 
sutaupyti. Jei avalinių krau^ vius gerb. kun. X J. Jakaičio 
tuvė yra pramonė, tad Jos sa- ( prakalba sausio 20 d^ Ąpreiš- 
vininkas turi būt pramoniniu- ke apie buvusi A. Lietuvių Ta
ku. Ten-pat atsidarė naujas rybos suvažiavimą Washingto- 
saliūnas. Jis negal pramone ne ir apie nutarimą šaukti so- 
vadinties. Jis Čia jokiu būdu stinėjė visuotiną seimą. Sakė, 
nepageidaujamas. Žmonės jo | jog visos dr-jos ir kuopos tu

rės siųsti po.delegatą^ Tai iš 
Woręesterio turės važiuoti a- 
pie50delegatų. . ..•

Kartu buvo Tautos Fondo 
skyriaus susirinkimas. Sky-:

AVOROES^ER/MASS.

nenori. Atsiradus Jam, pa- 
dotkai pakils. Reikės daugiau 
žiburių, policijantų, sargybos, i 
kad girtuoklius kontroliuoti.' 
Bus-dauginus papiktinimo, ne- į 
geistinų atsitikimų',- peštynių, [riaus rašt p. P. Zataveckas 
žmogžudysčių, pavojaus. ’ Žo- išdavė* atskaitą. . ' '
džiti,;f Saliūnas pramonė, tad į 
paleistuvystės urvas ir-gi; vai-F 
katu lindynė, ir-gi; vagių gau
ja, ir-gi,—-nes, kaip saliūnas, 
taip ir jie apielinkę nekelia, o šio buvo surengus labai gražų 
tik slopina. Negalima. Saliu- vakarą su įvairiu programų 

dėl naudos nąujos bažnyčios. 
Pirmiaitsia vaidinta “Katriu
tė.” JJana puikiai nusisekė. 
Buvo ir kitokių pamarginimų.

$

• •

nas ne . pramonė, o saliūninin- 
kas ne pramonininkas. Lai Jis 
taip savę vadina, tečiau .tasai 
terminas jam tinka taip, kaip 

Mockui kunigas,
Vadinasi, jei darbininkas 

būtų žinojęs, kad jis, kaipo 
darbininkas, yra naudingu 
gaivalu visuomenėje, o. kaipo 
saliūĮiininkas—jos išnaudoto
ju, - vargiai darbininko vardą 
ant saliūnininko būtų mainęs. 
Kitaip sakant,/.saliūnas jį ap
vylė. Kaip greit darbininkas 
šį skirtumą gerąi’ supras, taip 
•greit jis saliūmninką su kapi
talistu į vieną suolą sodins. Jis, 
kaip ir inteligentas, laikys sau 
už gėdą su salįūnu pėckotiesi. 
Ačiū Dievui, ši perversme ne
užilgo įvyks.; ...

Tai viena. Antra: saliūnas 
yra brangus daiktas iš pinfgis- 
kos pusės. Šįoįis-tokis salifi- 
nėlis—tūkstantinei ne pinigai. 
O juk tai sauja pinigų. Surin
kti tiek, ne Juokai. Tik pa
žangiam darbininkui tai yra 
galimu. Bet, tai tik minimom. 
Paskutiniais laikais, abelnai 
imant, darbininkai po dvi tūk
stantini už saliūną klodavo. 
Negalas. Plius padotkai, plius 
išlaidos, plius nuostoliai, kaip

.1 ‘

« r. kr •Vargo Vaikas.
■4

NEWARK,N.J./
L* Vyčių 29 kuopa 20 d. sau-

HARTFORD, CONN.
Garnys aplankė Špelįų šei

myną. Paliko sūnų. P. Špelis 
yra kooperatyvės krautuvės 
vedėjas.

Šv. Trejybės parapija ren
gias prie fėrų. Prasidės sau
sio 31 ir tęsis per vasario 1, 2, 
7, 8 ir 9 dd. Pasižadėjo prisi
dėti prie fėrų šios dr-jos: Šv. 
Jono Evangelisto,. šv. Elzbie
tos, SLRKA. 89 kp., L. Vyčių 
5 kp., LDS. 6 kp., P. B. 6 kp. 
ir Mot. Są-gos 17 kuopa. Fė- 
rai bus bažnytinėj svetainėj, 41 
Capito! Avę.

Sausio 13 d. LDS. laikė su
sirinkimą ir atsilankė viet. 
kleb. kun. J. Ambotas. Pra
nešė, Jog žada 3 d. vas. atsi
lankyti moksleivis Jonas Na
vickas, “T. Ryto” redaktorius 
ir norįs pasimatyti su LDS., P. 
B. irL. y. kuopomis. Tai-gi 
minėtos kuopos rengiasi patik
ti gerb. svečią, 
bus surengtos 
pamarginimafs.

Vasario 3 d. 
prakalbos su

Reporteris.

_____~ ' __ 1 M <«!■■■ ■ir—-- •- -jį...i ,ysr;7As.-i KGaia-iAii ■
NĮWARKf NvJ. ’ i’

i . ' .', ■ ’: ■ . •
Sausio 11 ■ d, LDS. 14 kuopa 

turėjo metinį susirinkimą. Nu
tarė surengti prakalbas, Prisi
rašė keletaanaujųmarių. Val- 
dyboh pateko darbštūs* vytai. 
Toliau kilo geras sumanymas 
sutverti iyM idėjinių drijų> bei 
kuopų. Tam vietinė visuome
nė labai pritarė, jau-keletas 
dr-jų išrinką įo 6- delegatuš. 
Finansų yąšh įnešę, kad visi 
nariai" virstų organizatoriais 
bei agitatoriais už-LDS. ir ka
talikišką spaudą, ~Todel visi 
nariai atsiminkite ir atsiveski
te nauju narių į susirinkimą 
vas. 8 d.

Čia yra visokių srovių žmo
nių. Tas nedyvai. Bet bėda, 
kad pasiliko tokio būdų—pri
guli prie parapijos^ eina baž
nyčion, o iš kitos pusės kalbi
na prisirašinėti prie laisvama
nių dr-jų, bando ' užrašinėti 
laisvamanių laikraščius, bru- 
ka juos pusdykiai.

Dar ta bėda, jog daug kata
likų lanko saliūnus ir taip tem
do savo protą. Paskui pasipai
niojus kokiam cicilikūi, lais
vamaniui, bei šiaudiniam ka
talikui, duoda save apmulkin
ti.

Darbininkas.

STENDERUP, DANIJA.
Čia gyvena lietuvis save so- 

cijalistu vadinantis Ignacas 
Jžbalis. Jis buvo parsikvietęs 
rūmus ir lenkus pažįstamus. 
Turėjo degtinės. Vieni lietu
viai papeikė už degtinės pirki
mą. Tuomet kilo ginčai. Žo
dis po žodžio Užbalis ėmė skal
dyti antausius. Jis buvo par
blokštas ant žemės. Po to kilo 
abelna karė. Po tos karės 
Užbalis išgulėjo nepkias die
nas.

f

Pramonijos darbininkai

DARBININKO NAMINIS 
GYVENIMAS.

Fabrikos darbininko išlygos 
jau nuo seniau taip yra susi- 
dėjū&os, kad darbininko na
minis gyvenimas daugumoje 
nėra tuo, kuo jis privalo būti. 
Toli ne kiekvienas darbinin
kas grįžęs iš darbo gauna tik
rą susiraminimą savo pastogė
je ir džiaugiasi šeimyninio gy
venimo smagumu.

Ilgas darbo laikas ir visokie 
obertaimai, kad padidinti ir 
šiaip jau neužtektiną pėdę, 
padaro, kad darbininkas ank
sti ryte išeina į darbą ir vėlai 
grįžta;- savo šeimynos, savo 
vaikų nemato nei ryte nei va
kare: ryte vaikus tėvas išeida
mas palieka tebemiegančius, 
vakare iš darbo sugrįžęs randa 
juos dažniausia jau sugulusius. 
Tėvas vaikams pradeda būti 
svetimas. Nei tėvas vaikų ma
to per dieną, nei vaikai tėvo. 
Jųjų tarpu savęs intaka ir ry
šiai silpsta. Širdis tėvo vai
kams, o vaikų tėvui-—aušta. 
'Gi prie to dažnai prisideda dar 
ir tas dalykas, kad ir motina 
turi eiti uždarbiauti, kad tė
vui padėti šeimyną maitinti. 
Tuomet vaikai ne- vien tėvo 
nustoja ir jo tėviškų malonių, 
bet u* nuo motinos atpranta, 
palikti sau vieni stuboje ar

svetimų globai pavesti. Tiesa, 
nuo 5-6 metų amžiaus vaikus 
čia leidžiama visai pusei die
nai į “škūlę,” bet katra čia 
“škūl’ė” pilnai atstoja vaikui 
motinystės globą! ’ Uždarbių 
neprietekliai, brangumas pra
gyvenimo pačių visokių trostų 
varomas ir stubų nuomos bran
genybe verčia šeimyną nųo- 
niuoti kitiems savo kamba
rius. Tokiu būdu darbininkas 
Įsileidžia savo šeimynon sve
timus elementus, dažnai pa
čiai šeimynai priešingiis ir jos 
padorumui kenksmingus. Sve
timųjų žmonių nuolatinis suki
masis šeimynoje, jų autono
mija nevisuomet padori, jų el
gimasis' dikčiai mažina' vaikų 
akyse garbę pačių tėvų. - Vai
kai užsikrečia neprigulmybe, 
pradeda nuobodauti tėvų glo
boje, nerimauti ir gerai pro
gai pasitaikius skiriasi nuo tė
vų, eina šalin iš jų pastoges 
kitur kur neprigulmingais bū
ti. Trumpai kalbant, darbinin
ko šeimynoje nuolat esama šio
kios ar tokios betvarkės, ku
rios kitur nėra ar mažai tėra, 
ir toji betvarkė slegia patį dar
bininką ir grąso pačiai visuo
menei josios pamatuose.

Tų visą matome savo aki
mis ir• savo visviom'eiiėje. Skiri 
luinai Šeimyninio'5 ■ gyvenimo

e

tarp šiaip jau fabrikos darbi- mačiusių šeimyninio1 gyveni- nėra kam valgį pagaminti ar- 
ninko šeimynos ir tarp šiaip 
Jau neva biznierio šeimynos 
aiškūs! . ...

Tėmijau ir rodos nėklysiu 
pasakęs, kad vaikinai mėgsta 
flirtuoti su čia augusioms mer
ginoms, gi vesti veda geriau 
“grinorkas,” iš krajaus atva
žiavusias. Čia apsireiškia lie
tuvio, kartais Jam pačiam ne
matomas, praktiškumas. Lie
tuvis ieškantis sau pačios, bū
simai šeimynai motinos ir šei
mininkės jaučia, kad mergai
tės mažai tegyvenančios šei
mynos gyvenimu, iš “škūlės’ 
patekusios į fabriką, netinka 
šeimynai taip, kaip kad tinka 
“gTihorkos,” kurios pusę sa
vo amžiaus šeimynoje praleido 
ir po tėvų ranka prie šeimy
ninės ruošos priprato. Iš tiesų 
sunku reikalauti, kad mergai
tė savo jaunas dienas . pralei
dusi fabrikoje ar kur kitur to
li nuo šeimynini® gyvenimo, 
tiktų būti moterimi, motina ir 
šeimininke kaip reikia.

Gydytojas G. E. Earnshavr 
savo tyrinėjimais' vaikų mir
tingumą parodė, kad karės 
laukuose šiandiena saugiau, 
negu vaikams lopšyje Suv. 
Valstijose. To vaikų mirtin
gumo visokių yra priežasčių; 
Tarp jųjų yra mums čia pami
nėtinų. Fabrikos darbas nu
silpnina darbininkių sveikatą 
taip, kad ne kiekviena darbi-, 
ninkė tinka į šeimynos gyve- ką Valgių pirkti, bet* dėl . to, 
nimį

u

foaugelis motinų, »■
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. LAWRBfrGB, MASS. »

Mickus '..'‘Ą •
Jad antra savaitė kaip vie* 

tiniai/ ne^ležhjnfcai riūstįjtf 
Savo fdmlkintojaūs Miekaųs- 
Sakoma kad Mvyskupas^ šūsi^. - 
pykęs su boboms ’ ir išvagia* 
vęs ant vakačijų šiitaisyti* sa- ' - 
vo siigedusžus nervus. ‘Matyt ’ 
jau jam įiirėjo Šio miesto gy- 1 
venimas ’ir jis sukasi lizdą sau 
kitūr. ’ ......... U

; ... u*

Rengia vaikų koncertą,

Vasario 9,. vietinės Šv.Pran
ciškaus bažnyčios mažųjų vai
kų choras perstatys puikų te* 
atrėlį su dainomis po vardu: 
“Linksmos Valandos.” Vaikai 
uoliai prie to rengiasi ir gali-, 
ma tikėtis kad ’bus ko matytį 
atsilankius ant minėto vakarė
lio.

mo jaunomis būdamos, nemo
ka kūdikių auginti, nežino 
kaip jį vystyti,; kaip ir kur 
guldyti, nuo ko saugoti ir tt. 
ir tt. Pačios,nežinodamos tam 
tyčia Čia užlaikomos higienos, 
be tos higienos augina ir savo 
kūdikį, dažnai lopšį Jam kar
stu paversdamos. Pačios ne
sveikus valgius valgo, tuo pa
čiu nesveikumu peni ir kūdi
kius ar tai iš savo krūčių, ar 
tai, kas dar pikčiau iš šalies 
imdamos kokį svetimą pieną ir 
maistą. Gi nuolat kūdikiai 
serga ligomis vidurių, žarnų, 
mėšlungio, vėmimo ir tt. .. Su- 
negalėjusiems vėl kūdikiams 
nuraminti kitos motinos tiek 
aklos, jog tiems kūdikiams 
duoda nuodimf nųgirdydamos 
juos alkoliu ar numalšindamos 
kokiais kitais svaiginančiais 
kvapsniais!..

Pridėjus dar prie to viso 
“gimdymo kontrolę” platina
mą visuomenėje, kuriai prita
ria neva “šviesesnės” moterys 
ir palaidūnės, gi kuri paver
čia pačią vyrui į mašinėlę atvė7 
jų atvejais “čystijamą” nuo 
visokių nevalyvumų iki galu
tinam sveikatos susmukimui, 
pigiai supursime, kad darbi
ninko šeimyniškam gyvenimui 
nemažai ko trūksta.

Darbininkas savo šeimyno
je nepavalgo kaip reikia ir tai 
dažnai ne dėlto, kad nebūtų už :

ba jį gaminti nemokama.
’ 'Dažnai patį šeimininkė ei

na dirbti į dirbtuvę. Išeinant į 
darbą apie 6-7 valandą ryte nė
ra daug laiko gaminti pusry
čiams. Puodelis kavos turi pa
tenkinti darbininkus. Kartais 
tą pat kavą darbininkas neša
si ir pietums fabrikoje.. Grį
žęs vakare namo1 nevisnomet 
randa valgį sutaisytą tai£ 
kaip reikia, ■ kad jis atlygintų 
organizmui už nedateklius pus
ryčių ir pietų. Seimininkė, ku
ri pati dirba dirbtuvėje, su
grįžus vakare skubinasi val
gius gaminti, atranda namie 
visokio kito darbo ir tvarky
mo, iš visų pusių apstota vai
kais, tai-gi nė reikalauti ne
galima, kad valgiai būtų su
taisyti priderančiai:. čia per
virta, čia sutraukta, Čia pris
vilta/ čia nedakepta, čia dū
mų pagauta!.. Pats valgių į- 
vairumas, kurs turi Savo svar
bą, paprastai labai menkas 
arba aiškiau sakant, to įvai
rume visai įėra. Ant stalo 
nuolat tie patys valgiai, tie 
patys kepsniai, tos pačios 
sriubos diena iš dienos duoda- 
męš, kartais nėt ištisą savaitę 
mugančios puode .tik“ dėlto, 
kad šeimininkė nemoka valgių 
virti ir nemoka taūpiai jų vir
ti, vien dejuędama, kadi vis
kas brangu ir murmėdama, 
kad vyras ar burdingieriai pa
sileidę, nevalgo!

darbiųin-
h u4

sileidę, nevalgo! 
Kaip jau minėjau

1X

» <

Apleido. 1

Iš Scrantono išsprukęs bąm- 
bizėlis Petrošius jau dabar są?._ ( z / 
vo monus Čionai Mickaus ir. 
tautininkų , kirkųžėj krečia* . 
Nezaležninkai turi dabar pui
kią traicę: Plikąs Zigmas, Pe
trošius ir Norkus.

Slaptas veikėjas.
Tankiai atsitaiko, kad koks 

nors- prasčiokėlis taip save į 
puikybę išsistato, kad pradeda 
manyti viską žinąs ir visus ga
lįs mokinti. Čionai tokių ir-gi 1 
nestokuoja. Iš mainų atkelia
vęs žmogelis pradėjo manyti, 
kad jei Mickus gali valdyti ne- 
zaležninkų parapiją, tai jis ir
gi gali katalikišką parapiją 
josauti. Jau-jis yra sušaukęs ’ 
keletą slaptų susirinkimų, ant 
airių tartasi kaip-kleboną pa
mokinti parapiją vesti. Gud- 
nius daugiau gero padarytų.

Sena Boba. ; ;

Danijos lietuvis, jei jis tvertūsi už prakilnesnio 
--------- - darbo.

LAWRENCE, MASS. 
Nezaležninkai susilaukė naują 

sau galvą.
Štai Boston Globę sausio 21, 

1918 pasirodė tokia, žinutė: 
“Lawrence Mass., Rt. Rev. 
Prince de Landas-Berghes St. 
Winoek et de Bache, archbi- 
shop metropolitan of the Lit- 
huairian National x?athoįįe 
Chuch, špoke in Grace Church 
lašt evening.”

Iš to matyti kad tas ponai
tis su ilgu vardu jau galva lie
tuviškųjų nezaležninkų, o ne 
Mickus..

Jonas Keras.

NEBARK, N. J.
Privatiškai patyręs apie var

gingą padėjimą biednos mote
riškės su penkiais mažais vai
kučiais, sumaniau padaryti 
kolektą tarp gerai pažįstamų 
draugų. Surinkau 7.25., Po $1 
aukojo: S. Klapatauskas, S. 
Misiūnas, V. Grebliauskas, G. 
Leliosiąs, E. Lapėniutė. Po 
50c.: J. Lapenas, P. Dattgžvar- 
dis. Po 25c.: J. Pelutis, Ru- 
painis, M. Virpša, J. Simeliavi- 
čius, S. Kučinskas.

J. Lapenas.
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ko virtuvėje trūksta kaip rei- žvilgsniu- ir patogumo žvilgs- 
kia gaminamų vailgių ir jų į- 
vairumo nėra, kuomet turėtų 
būti savaitėje mažiausia sep
tynios atmainos t. y. kas dieną 
savaitėje darbininkas turėtų 
gauti vis kitokį vBlgį. Tas į- 
vairumas iškaščių nedidina, 
tik iš šeimininkės reikalauja 
mokėjimo virti, ir pačiai vi
sai šeimynai neša nemažai 
naudos.

. Darbininkų Šeimynose pa- 
sitako “virėjų,” ktirios visai 
virti nesirūpina arba mažai ką 
teverda. Verda kavą, kaitina 
vandenį sava reikalams ir ver
dančiame vandenyje šį-tą mo
ka išvirti. Jos viską nuperka 
jau pagamintą gatava — iš 
“kenų,” pradedant nuo viso
kių mėsų, (raišių, sriubų ir bai
giant milteliais paverstu pie
nu! Tokios “kenų” šeiminin
kės dvigubai moka už viską, 
savo virtuves užverčia * ‘ kenų ’ ’ 
blėtgaliais, gi valgydina savo 
seim/ną taip, kad vyras pa
valgęs nebeina į darbą, bet su 
vaikais skubinasi špitolėn! Tas 
pats dedasi su drabužiais, su 
parinkimu tinkamo drabužio 
namie, tinkamo drabužio kur 
viešoje vietoje, susirinkime, 
šventadieniui ir tt. čia tokioB 
pat betvarkės ir nesuilranumas 
galima matyti, kaip ir valgių 
Srityje. Drabužis darbininkui, 
drabužio patogumas ir Jo pri
taikymas tiek pat jei pe dau
giau sveriaj; < .kiek nvęria,. dra
bužis’ ksątęįviuLų Įr,

niu daug dėdama pastangų, 
kad kareiviams pritaikinti 
tam tikrą drabužį. Tą pat rei
kėtų pasakyti ir apie parinki
mą drabužio ir darbininkui. 
Ne visur, ne prie kiekvieno 
iarbo vienokis drabužis tinka 
Ne vienaip Jis yra nudevėmas, 
ne vienokiame švarume laikos 
iš atžvilgio į darbo rūšį, tem
peratūrą fabrike į darbininko 
prakaitavimą ir tt. Šiame da
lyke pas mūsų darbininkus rė
dos didžiausias viešpatauja 
chaosas, kuriame dingsta pa
ties darbininko garbė ir var
das. Į tą dalyką turėtų at
kreipti savo domą ' šeiminiu- ~ 
kės, kad savo vyrą švariu iš
leisti darban, o Jam sugrįžus 
švąriai jį apvilkti, kad ir ke
lioms valandoms namie, parū
pinus jam ne vien drabužių 
pilną atmainą pradedant nuo 
autų, bet sutaisius jam nami
nę vonią visam kūnui ir pa
klojus jam per dieną gerai iš
vėdintą patalą.

Taip dalykams esant, kiltų 
pats sveikatingumas darbinin
ko ir jo naminis gyvenimas po 
dienos darbo virstų jam atly
ginimu ir gražiu susiramini
mu, kurio Šiaip jau darbinin
kas dažnai ieško karčemoje, 
kad tenai atsikvėpti, išgerti 
ir nėt pavalgyti, nes to viso 
savo šeimynoje neranda, kaip 
tūri būti. 4
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davisaoK~

beLgi

W nesupyktim
Iškilmiabįr padoriai ji 

tiktai nuo joą pageidaus,, jeigu 
tavim priežastį* i *

Tad-gi, Khodja ir pradėjo; • -
• — Ar-gi ta tu, mylima pati ŠO

^f^ti paŠioė sįd^ ir,

SąuBtaSRaAmr Uenna^ 
nia salėje L£L Sąjungos 51 
kuopk buvo sūrengu®: vikarą, 
lošta tragedija: ‘ * Palocius eže
ro dugnuose.1? Buvo pakvie
sta atiprtaūriee vyčią kuopę? 
artistą pajėgos ir gabus reti* 
aierius p. M. Šimoni8, kurs ne

to veikalo/ įeėnos, padabini*

/

M. X
Čia darbavosi tūlas F. M. 

Petrulioms katalikiškoje dir* 
voje. ^Tuo sykią kątaWžkcM 
draugijos ir; bažnytinis cboM- 
kiūrėjo i katalikystę, kaip tik
ri katalikai ir ndrėdami ateity
je platinti katalikišką tikėji
mą; Sutvėrė parapiją Sopulin
gos Dievo Motinos; kuri Šian
dien turi pąikią bažnytėlę. SĮetį 
tasai F. M. P. pradėjo vesti 
ginčus dėl parapijos reikalą.

■ ** ik. » . -u- jtfi.

$
$

mažai jįtdęjp tiiūspp&tatyme 
to yrikataZ $cėno&, padabini* 
me, ęžęro dekoracijas bei tūlą 
drapaną parūpinime pasidar
bavo brobajMmoversSaL Lq*

• Šimas., išėjo puikiai.; P. V. Neatsiekęs tikslo, turėjo liaiį 
. < Punta, ' Gineičio rolėje* nors tis. Galop, pasirodė, jog M. 

pirmą sykį pasirodė scenoje, “ * '" "
vienok buvo jabai ateakančįu. 
Būdamas diktii vyru, \turėda- 
mas storą balsą o prie to tin
kanti drabužiai^ o ypač, grimas 
nudavė typišką senovės lietu
vį. Jis labai buvo panašus į 
senovės Lietuvos kunigaik
ščius. Meilrodė—jo pati—p-lė 
Rakauskaite tikrai parodė mo
tinos meilę . prie . viehutinės 
dukters; Svarbiausią Grynuo- 
les rolę lošė p-lė O. Matulai- 
čįutė. Jos rolė perdėm meiliš
ka—sunki, tečiau atliko pui
kiai. Tėvo nždrąudimas neiš
eiti už vyro Arnoldo, kurį jį 
labai mylėjo, gražioje naktyje 
nkysė pdsirodęsJ jai ■ Arnoldo 
paveikslas dnt ežero, kur jis 

\ netekęs jos nusiskandino, pa
traukė ir'jA luoteliu išplaukti 
ir nusiskandinti. GrynUolės 
draugės Ačiutės /rolę lošė p-lė 
M. Mačiutukė. Pirmą sykį 

-dar man teko matyti ją taip 
lošiant. Vargiai, kas būtą ga
lėjęs atlikti kaip ji. L. Vyčią 
25 kuopa pasididžiuoti ga
li turėdama tokią narę-lošikę. 
Jai tik ir lošti tragediškos ro
lės. P-lė Mačiutukė yra čia 
gimus lietuvaitė. Rangio ro
lę lošė pats režisierius p. M. 
Šimonis. Rolę atliko sulyg 
reikalavimo. Pinonas, vaide
liotas p. P. Sudeckas buvo 
atsakantis. Arnoldo rolę atli
ko p, A. Kanoverskis. Trum
pa rolė, bet sunki—atliko ge
rai. Pratalės, vadinamos ra
ganos rolę tūrėjo p-ni P. Glu- 
godienė. Jai visados yra tai
koma rolės seną bobą, raganą, 
kurias atlieka , gerai. Šią rolę 
ir-gi atliko gerai. Treterio, 
Arnąldo tarno rolę, lošė p. J.

■ Kanoverskis. Jį galima lygin
ti prie tikro artisto: turi ne
paprastus judėjimus'ir tragiš
ką balsą. Gražutės rolę, lošė 
p-lė Zop. Bagdžiuniutė Ji nors 
tik savaite laiko prieš lošimą 
paėmė rolę, vienok atliko la
bai puikiai. Mažesnes roles 
kaip: Šviesuolė—p-lė Zagars- 
kiutė, Austės—p-lė O. Kiršiu- 
tė, Žulelės—p-lė T. Lekavi
čiūtė, Giedruolės—p-lė'M. Vai- 
zboniutė, Audronės—p-lė A. 
Dargužiutė, ir Vėjutės—p-lė O: 
Bikinaitė atliko gerai, tiktai 
nekurtos silpnai mokėjo savo 
roles. Abelnai lošimas ant pu
blikos padarė gerą įspūdį. Po 
lošimui p-lė Kuzmauskiutė. pa- 
deklemavo “Gal gana.” Pas
kui p. J. šeštokas akomponuo- 
jant pianu p. V. Greičiui pa
dainavo solo “Naujoji Gady
nė.” Daina publikai labai pa
tiko ir privertė solistą antru 
syk išeiti ant scenos. Toliau 
šy. Jurgio parapijos bažnytinis 
choras vedamas p. V. Grei
čiaus sudainavo tris dainas 1) 
“Oi kas sodai”—Šimkaus, 2) 

■“Per tamsią naktelę”—Šim
kaus ir 3) “Eisiu per dvare
lį1’—Petrausko. Dainos išėjo 
gerai. Programo vedėju buvo 
p. M. Rusiackas. Muzika grie
žė L. Sūną benas. * Publikos 
buvo daug, nežiūrint, kad ta
me pačiame vakare bambizo 
Strazdo šaika buvo surengus 
ir-gi balią, o tautiečią-laisva- 
manią vyskupas Mickus pra
kalbas. Pelno LDS. 51 kuopai 
/liks. Knizlauskietis.

i

P, pradėjo niekinti LDS. 15 kp; 
už ką buvo prašalintas. Tuo
met pradėjo organizuoti lais
vamaniškas dr-jas. ■ Bažnytinį 
/'Birutės” ehorą.<orėjo visai 
panaikinti, atkalbinėdamas na~ 
rius prie TMD. žodžiu ąakant, 
F. M. P. demoralizavo katali
kišką- jaunimą.-' Mažai buvo, 
kurie priešinusi tam demorali- 
zantui. Nei vienam laikrašty
je tuomet nebuvo rašoma apie 
katalikišką jaunimą, bet buvo 
plačiai ’ rašoma laisvamaniš
kuose laikraščiuose,, jog Harri- 
son ir Keamey jaunimas vei
kia bepartyviŠkai, arba, tautiš
koj dirvoj. F. M. P. prasiša
lino iš Suv. Valstiją, apie kurį 
plačiai nupiešė laisvamanią 
laikraščiai. Dar vis nestinga 
tokią demoralizantu kaip J. V. 
Baltrukonis ir P. P. Baltruko- 
nis. Vieni sako, kad yra labai 
mokyti vyrai, nes gali rašyti 
protokolą suvienytam organi
zacijom, o antri sako, jog nė
ra ėję jokios pradinės mokyk
los ir nesupranta jokios gra
matikos, dar laisvamanią laik
raščiuose yra giriami, kaipo 
žymūs agitatoriai TMD. Tai
gi patartina tokiem agitato
riam, prisilaikyti savo princi
po, tai yra laisvamanią ir pra
sišalinti iš bažnytinią chorą, o 
ne steigtis atkalbinėti narius 
nuo katalikiško judėjimo. 
Taip-gi patartina katalikiš
kam jaunimui pasirodyti kas 
esąs ir nesekti laisvamfinėlią. 
Prie L. Vyčią 90 kuopos pri
guli 35 nariai. Taipo-gi patar
tina prigulėti prie L. D. S. 15 
kp. Spieskimės prie savąją 
organizaciją, o nuo laisvama
nią atsikratykime ant visados.

Šarlak-Holmsk?
* •

Kajunjero yienbfdsĮ&ri 
priSmA' į

'yra rašyti apie ta4 
kias draugystes, bet Liet. Sū-j ’ 
ną Kareivią šv. Kazimieroj 
Gvardija kitaip elgiasi. KuoJ 
met visi CŪevelaiida.* .lietaviai r 
katalikai pamatu, kad vietas ' . ................................., „
laikraštis “Dirva” su visu [ šiai numylėta pasaką tai Nasreddin’o Khodja asmenyje; 
štabu nusmuko į Sandaros a- Apysąkojimai- apie juoktagtri jo prietikius it atritikimtis „ ___
bazą> pradėjo nuo jos šalintis; užsilaikė iki šią dięną^ Ir visur, fctr tiktai turką kalba yra ties angelas)/ateis taip-gi pai paciuo ai«ią ir,
jos nūsltaitati, neremti ir net vartojama, jo asmąo juokiną visus ir liaudis< be jo neapseL jeigu pamatys pūčią „taip pąikĮąįišripuošuąįą, 
plakatij neduoda spaudinti, tai na., ‘ . i .A . - .* , . ' T 7 jis tai pamatęs greišaušpą^s įaye negu mane;
D. S. K. šv. Kazimiero Gvar-1 Nasreddin’as Khodja paregėjo dienos Šviesą mažame Ak- 
dija dar už, organą pasiėmė. I Šehiro miestelyje, -netoli nuo Konija, Mažoje Azijoje, kur kai- 
Ar ilgai’JD, S., K. Šv, Kaz. Gv. Ipo'mokytojas gyveno-ir veikė; Kokiuose metuose jis gimė, nę- 
gludės tokiame nesusipratime I žinoma, vienok, kaip kiti spėja, tai jis gimė maž-daug apie 
—pamatysim. Smagu būtą; 1360 m. . k • - • /• . Į
kad minėta draugyste paimtą Nasreddin’as Khodja,’ kaip pasakojama, buvo tai Žmo-I 
pavyzdį nuo.D. L. K. Vytauto gus, kurs ištikrąją gyveno, ir,po savęs paliko istorišką ypa-Į 
Gvardijos,. CIevelando lietu-1 lybę, kuri tikrai atvaizdina turką: liaudies dvasią įr, josios ' 
viai-katalikai turėtą ir-gi tą |ūpą tuose laikuose, kuomet Timurlenkso šešėlis krito ant sę-Į 
pamatyti,

Bambizas ant bambizo. Straz
do parapia padrebinta. •

Bambizas Strazdas, kuris 
socijalistą ir laisvamanią re
miamas sutvėrė, gūžtą, rado 
nemažai lietuvią mulkią. Vie
name “Dirvos” numeryj pate- 
mijau pranešimą, kad, tūlas 
net 100 dol. paaukavo, o kitas 
.žadėjo uet 2.000~dol. paskojjn- 
ti. Dabar girdėti, kadi; .tas 
bambizas pradėjo poniškai, gy-1

1nojo pasaulio ir norėjo antru sykiu pajudinti pasaulio &riuvŠ-| 
sius. ' _ , I

Tai-gi neprbŠalį bus pažinti nekurtuos to nepaprasta ‘žmo
gaus gyvenimo prietikius ir kląstas. ■

• tTŽMOKESNIS Už MANDA-
KHODJA SAKYKLOJE. ' GUMĄ..

Nasreddin’s Khodja norėjo vieną sykį pasakyti pamokslą I Antanukas buvo tai’vienati- 
savo žmonėms. Tad-gi inlipo į sakyklą ir atsikreipė į žingei- nis neturtingą tėvą sūnus ir 
daujanČiusklausytojus. turėdavo gan tankiai eiti į

— Draugai, aržinote, ką aš noriu šiandieną jums paša- (-miestą ir atlikti reikalus dėl 
kyti ?—užklausė jis ją. ’ I seno tėvo, kurs buvo daily-

f Nę$.4§ kur-gi mes galįmę žĮnotiTr-at^Ake-keletas -išfdė. Ir, kūbmet jis eidavo į
j klausytoją tarpo, j: ...» Zuėu . miestą, tai ret-kareiais praei-

Kad jūs nežinote, ..tai tą ir-aš pripažįstu, ir dėl to a§ 4avo pro j,niką namą; ku- 
venti. Pirmiau klapčiuko Jo- noriu jums tai pasakyti!"—pasakė tą ir kotyliausiaį apleido sa4rįo angoje tankiausiai sėdėda- 
no Brazausko bucernes skiepeĮkyklą. • — įvo kokis tai senas ponas, be-
pasiskolinęs skauradą pats Sekantis pamokslas, kurį turėjo pasakyti, vėl buvo pra-l skaitąs knygą arba hostavįs, 
valgyti, gaminosi. ‘ Dabar nu- dėtas panašiu klausimu, bet-gi tą sykį apturėjo tokį atsaky- tėmvdamas oro lanaa 
sipįrko paukštį už 40 dbl., šu- ką: DwKkmetis Antanukas bu-

«
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; . VORCESTEB, MASS.
Piln. Blaiv. 25 kuopa smar

kiai veikia. Sausio 17 d, 1918 
m laikė mėnesinį susirinkimą, 
įnešta, kad reikia apvaikŠčio-

' ti Grabnyčią šventę ir sureng
ti Blaivininką Savaitę. Išrink
ta komisija tuo visu pasirūpin
ti. Toliau pranešta, kad blaiv. 
teatrališkas skyr. mokinasi net 
tris teatrus kartu, kurie 

t - sulošti .Blaiv, Savaitėje.

CLEVELAND, OHIO.

Vyčią veikimas.

Vyčią kuopa, turėdama ga
bią narią, šiemet žad*a atkreip
ti domą į didelius istoriškus 
veikaus, kurie dar iki šiol 
niekur nebuvo lošti. Jeigu iš- 
tikro tas įvyktą, tai CIevelan
do. vyčiai parodytą ką gali.

Laisvamahiai ir ją veikimas.

Kada-nekada ir laisvama
niai savo laikraščiuose’ iškepa 
iš CIevelando kokią korespon
denciją. Neturėdami iš savo 
tarpo ką rašyti, daugiausia ra
šo ar tai apie vyčius ir ją vei 
kimą, šmeiždami ir padaryda
mi viską išvirkščiai, ar abelnai 
visą kataliką srovę. Cleve 
lando laisvamaniai būdami 
mažumoje niekuo negali pasi
girti. Keletas metą atgal kaip 
gyvuoja Sandaros kuopa, bet 
mažiausio veikimo nėra paro
džius. Beja, iš savo narij 
sutverus “Varpo” vyrą cho
rą, ‘ kuris pasiskolinęs mergi
ną jau pusė metą kaip mokina
si “Pirmi žingsniai.” Tuo ir 
didžiuojasi.

Dr-stės—ją geri sumanymai ir 
L. S. K. Šv. Kaz. Gvardija.

CIevelando lietuviai yra 
stipriai susiorganizavę į įvai
rias draugystes. ^ Katalikiškos 
draugystės pasižymi ypač tuo, 
kad savo narius palaiko nuo iš
tvirkimo ir iškrypimo iš doros 
kelio. Kaip jau daugeliui yra 
žinoma CIevelando atsirado 
bambizėlis Strazdas. Tai-gi 
katalikiškos draugystės neku
rtos yra nutarę, kad narį, ku
ris prisidės prie to bambizo 
be jokio pasiaiškinimo praša
linti iš dr-stės. * Tą sumanymą 
pirmiausia, rodos, . pagimdė 
dr-tė šv. Juozapo, kuri išrin
kus atstovus prisiuntė į meti-

• v

bus nį ■ didžiausios draugystes šv. 
Kazimiero Susirinkimą; kad- ir 

Birutes Duktė, kažiriiierinė tai padarytų; ; Dm

. . . . i Dvylikmetis Antanukas bu-
L —Taip; labai gerai žinome! , ' y0 draugiškas . ir mandagus

— Taip; tai jūs žinote T Tad-gi, mano draugai, aš visai Įvaįkas ir kiek sykią pamaty- 
Inereikalauju jums ir sakyti!—atsakę įr jĮį^ko. ‘ idavo tą seną poną, tai visuo-

Ir, kuomet Khodja užlipo sakyklon itatį sykį, tai kiaušy- mef jį pasveikindavo, o mini- 
tojai buvo susitarę, kad vieni atsakys “taip,” kiti gi “ne,” mas ponas tankiausiai neatsa- 
jeigu Khodja atantrins žinomus jau klausimus.- kydavo nieko arba nereikšmiai

Taip ir atsitiko, nes Khodja paprastai ją užklausė: pakeldavo galvą ir 'visada
— Na-gi, mieli draugai, šiandieną ar žinote, ką aš.no-1meiliai pažvelgdavo į praei- 

riu jums pasakyti!
— Taip; žinome!—atsakė vieni.
—Ne ; nežinppie!—atsiliepė kiti.
Visą laiką Kkbdja ramiai užsilaikė.
— Tai labai puikiai!—pašaukė jis.—-/Tad-gi tie, kurie 

nota, galite pasakyti 1jięms,f.'kurie nežino.
Tuo pamokslas ir užsibaigė, o Nasreddin’as pabėgo. 

SUNKU YRA VISIEMS INTIKTI.
; e ■

Vieną sykį Nasreddin’as Khodja nuėjo į turgą, sykiu pa
ėmęs savo sūną. Pasitaikė, kad nupirko sau. asilą ir grįžtant 

Į atgal, sūnus jojo ant asilo, o greta jo ėjo tėvas pėščias.
Kuomet pasivarė didoką kelio dalį, susitiko žmones, ku

rie išreiškė savo pat&nijimus.
— Pasaulis kiekvienu žingsniu darosi vis margesnis,—kal

bėjo žmonės;—Štai sėdi sau suims ant asilo, o senam tėvui 
liepia greta savęs eiti pėsčia.

Nasreddin’as Khodja tai girdėdamas, paliepė sūnui nu
sėsti, paskui jis užsėdo' ant asilo.

— Taip, dabar jie bus bent patenkinti!—murmėjo sau.
Ne po ilgam sutiko jiedu būrelį žmonią, kurie taip-gi tu

rėjo išreikšti savo patėmijimus, ir dar taip garsiai, kad Nasre- 
„___’as Khodja galėjo aiškiai girdėti:

— Ką panašaus, ar-gi kas matė? Tai ištikrąją turi bū-

nį/uz 60 dol., parsitraukė sau 
gaspadinę ir mano pracfeti bur
žujaus gyvenimą. Kad gavus 
daugiau pinigėlią,. bambizas 
iš savo parapijoną sutvėrė dvi 
draugysti, pažymėdamas, kad 
nariu tą divieją draugysčią gar 
Ii būti bile kas, bil tik- dolerį 
atneš. <Tąip veikdamas, tas! 
bambizas manė įaugti į turtin
gas pliinksnas, bet nelaimė... 
sausio 19 d. “Dirvos” štabe 
kaip iš žemią netikėtai išdygo 
kitas bambiza^—tautiečią vys
kupas MickėvičiusJKkuris tuo
jau pasakė, kad Strazdas yra] 
piemuo, • žmonią mulkintojas] 
ir durnią durnius (Strasdas 
pasirašo taip: Kun. J. Straz
das, D. D., kas sulyg Mickevi
čiaus išeina kun. J. Strazdas, 
Durnią Durnius). Toje pačio
je dienoje Mickevičius paskel
bė Strazdui karę. Padirbo 
,plakatus, kuriuose pranešė, 
kad laikys prakalbas nedėlioj 
ir panedėlyj, sausio 20 ir 21 , 
dd. kuriose nurodys žmonėms 
kaip jie yra išnaudojami ir kas I 
do vieni tie žmonią išnaudoto- L 
jai. Strazdas ir visa jo para- 
pija nusigando. Eina gandas, 
kad_ Strazdas tą pačią naktį tį tgvas> kad liepia vargšui sūnui eiti pėščia, o jis,' mat, 

! pabėgo. Jei tai teisybė, tai fcajp puikiai joja ant asilo.
lietuvią mulkią šimtinės ir Khodja suturėjo asilą ant valandėlės, 
viskas jau žuvo. Tautiečią — Sėskis į užpakalį,—sako savo sūnui.
Mickus matyt tą daro pavyde-1 Kuomet taip sykiu sėdėdami ant asilo prajojo kelio dalį, dė pamatyti ir atlankyti Anta-
damas Strazdui mulkią pinigą v^į sutinka būrį žmonią, kurie nesusiturėjo neišreiškę savo pat nuką. Ir iš-lengvo nukiutino 
ir pats norėadamas juos sau stebėjimą:“ ‘
susipilti į kišenią. Beja, Mic- — Koks tai baisus to gyvulėlio kankinimas!.. Neturi nei 
<us pasigyrė, kad turi tik.ką trupučio pasigailėjimo!.. Ir tai darjdvasiškas asmuo taip kan- 
issventmęs dų kunigu: vieną Kįjjaj Ar-gi negalite eiti ant savąją koją, o asilui pavely- 
palikti Clevelande. Ar pradės H b(?nt tr H atei-gauti ?‘ , J.
daryti bizni ir tas bambizas susitūrgjo.
dar nežinia. — Nulipki va nuo asilo!—sako į savo sūną. ' '

aus Ir abudu nušoko ir eina greta asilo pėščia. Bet netoli nuė
jo, kaip vėl susitinka kuopelę žmonią ir tie turi ką nors dėl 
'pasakymo, o iš visą pusią girdėjosi šnekos:

— Koks tai šykštuolis!.. Mat, taip jam patinka!.. Pirko 
sau asilą ir taip jį lepina, jog visai jo nevartoja!..

— Gal bijosi, kad odos nenutrintą bejojant?
— Kurs iš tą triją yra didžiausias asilas ?
— Taip-pat gerai būtą ir asilą į namus pernešti! 
Pasakyta? padaryta. 
Nasreddin’as Khodja paklausė net ir tos paskutinės patar

mės. t

Ii- kada žmonės atsitolino, jis tuomet į sūną tarė:
-- Jeigu- kada nors turėtum asilą, tai atminkie: niekad 

neapkarpinėk jo uodegos prie žmonių, nes Vieni sakys, kad 
per daugel, o vėl kiti pasakos, ’joy pertrumpai apkirpai. Pa
galinus, kad visiems įtikti,' tai daeitą iki to,^kad pats asilas 
visai nebeturėtą uodegos.

KHODJA ĮBĖGANTYSIS.
Vieną kartą Nasreddin’as Khodja taip sunkiai apsirgo^ 

kad jo pati didžiai net susirūpinę jo lig*- Tykiai jis gulėjo ir 
išrodė visai be pajėgą; jo pati, sėdėdama prie jo lovos, ver
kė, ir tas jį labai erzino.

Iš sykio atėjo jam į galvą labai puiki mintis.
— Jahu,—tarė jis silpnu, balsu,—Jahu! Perstokįė bent sy

kį verkti. Geriaus apsirėdykie į geriausius rūbus ir papuoš- 
kie save visomis brangenybėmis! Puikiai apšircngkie, kaip 
tiktai išgali!

— Effendi!—atsakė ji ir vėl pradėjo verkti.—Kaip aš ga
liu lai daryti, kad tu sergantysis guli lovoje?

— Jeigu tu mane myli, tai padarykįejtaip, kaip“ aš pasa
kiau,—meldė Khodja. . ‘ *.

* —
BROOKLYN, N. Y.

ALRK. Moterą Są-gos 29 kp. 
16 d. sausio laikė metinį susi
rinkimą Šv. Pąn. Apreiškimo 
parapijos svetainėje. Išrinkta 
nauja valdyba: V. Abraičiutė 
— pirm., Ė. Adušiuniutė—vi- 
ce-pirm., A? Gabrevičiutė— 
prot. rast.,- J. Miluniutė—fin. 
rast., M. Šeytvitienė—ižd.\ S. 
Subatienė—maršalka.

Nauja valdyba susideda iš 
gabią ir sumanią veikėją. To
dėl galima tikėtis, kad Moterą 
Są-gos 29 kuopa šauniai paau
gės.

Sąjungietė.

WORCESTER, MASS.

Marijos Vaikfelią vakaras.

Nedėlioj, 13 d. saus, buvo 
vakaras Marijos Vaikelią dėl 
naudos šv, Kazimiero vienuo
lio. Progfamo vedėjas, buvo 
gerb. kun. J.. J. Jakaitis. Pro
gramas susidėjo iš monologą, 
dialogą, eilią, piano skambini
mą ir dainą. ' • .

Pelno šv. Kazimiero vienuo
lynui Cliicagoje liko apie $50.

c. GiriosNympba.t-

v •

Zl-

nantį Antanuką.
‘ — Nelinkėk gero ir visai ne- 

’ sveikink to plikio senio,—sa
kydavo nusijuokdami jo ben- 
dramečiai.—Jis už tai net ne- 
padėkoja ir kas-gi pačiam iš 
tot..- •

— Gėdyki tės taip kalbėti!— 
atsakydavo Antanukas.—^Rei
kią visuomet parodyti manda
gumą, o ypač dėl seną žmonią; 
dėl ją yra tai miela ir malo
nu, taip sako mano tėvukai.

Jo bendramečiai iš jo juokė
si, bet Antanukas jokios ati
dos neatkreipė į ją tyčiojimo- 
si ir šaipymosi.

Senas ponas tuo tarpu žin- 
geidavo keno yra tas manda
gus vaikas ir kur gyvena ir ne
trukus dasižinojo, kad Anta
nuko tėvai yra labai padori, 
bet neturtingi žmonės.

Ne po ilgam tas ponas nebe
matė Antanuko per nekurį lai
ką. Klausinėjo apie priežastį 
ir pasakyta, kad vaikas serga. į 
Ir netrukus tas ponas užsigei- '

naus susilauktumėte puikaus 
amatniiiko ir gero žmogaus.

Ir kuomet jis atsisveikino 
su visais, tėvai didžiai džiau-' 
gėsi iš savd sūnelio, kurs savo 

. mandagumu suteikia jiems lai
mę. v 1

— Brangusis kūneli,—tarė 
meiliai tėvas. — Matai, kaip 
Dievas jau čia ant žemės atmo
ka už gerumą ir mandagumą. 
Už vieną tiktai pasveikinimą- 
-linkėjimą, ką suteikei sena
jam, kas buvo vien tiktai ta
vo priedermė tai padaryti, o 
Augščiausias duoda tau gera- 
dėją visam gyvenimui.

Po to tėvas turėjo labai daug 
darbo ir gerą pelną iš prie
žasties seno^pono perstatymą 
kitiems. O Antanukas pasvei
kęs tiksliai mokinosi, darbščiai 
dirbo ir su laiku išsidirbo ir 
liko nepaprastas ir garsus a- 
matninkas-dailydė. Ir nebebu
vo daugiau vargo ją tarpe ir 
puikiai gyveno garbindami vi
si Dievą už suteiktas malones 
ir palaimą.

A. Matutis.
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VARGAMISTROS PUSE.
Vieną sykį atėjo į kleboniją 

nekuris žmogus atsilyginti su 
klebonu už pačios palaidojimą.

— Mielas drauge,—tarė kle
bonas—jums nepergeriausia ei
nasi ir turiu pasakyti, kad nei 
kiek neesate man skolingi, nės 
jums tai vienos, tai kitos bė
dos ’risad pasitaiko ir manau, 
geriausia bus, kad nieko ne
imsiu; tegu bus didesnė Die
vui garbė.

Žmogus iš dėkingumo ir ma
lonaus užjautimo ašaromis net 
apsiliejo ir dėkuodamas klebo
nui, tarė:

— Širdingiausiai dėkavoju 
gerbiamąjam klebonui iš visos 
širdies už tokią netikėtą malo
nę, o Augščiausias, už gerą kle
bonėlio širdį, tegu jums tūks
tanteriopai atmoka!

Maloniai atsisveikinęs^ su 
klebonu tuojau paskubo prie 
vargamistros, kad ir su juo at
silyginus. ’*j

— Norėčiau, pons vargamis- 
tra, atsilyginti už laidotuves> 
—prakalbėjo gan skubiai. 4

— Aš visuomet reikalauju 
pusės to, ką klebonas aptari, 
- -atsakė vargamistra, trinda
mas į delnus.

— Tai-gi, Aukščiausias -tegu 
jums penkšimteriopai atmoka! 
—taręs tai, nusilenkė ir -išėjo. 
'■ A. Matutis.

•Z ------o-r- .. j

MIEGAS, IR KIEK JO 
ŽMOGUI REIKIA.

Yra išrasta, kad augštas ir 
stiprus žmogus reikalauja dau
giau miego, negu liesas ir vi
dutiniško ūgio.

Syeikaąi, abelnai, reikia nuo 
6 iki 8 valandą miego.

Guldamas visuomet gulk ant 
dešinio šono, kad lengviau ir 
greičiau sugrumuliuotas mais
tas pereitą iš skilvio ^ir yp&- . 
tingai nevalgyk nieko sunkaus , 
prieš naktį. Lengva vakarie
nė yra daug gardesnė. / Jei esi 
pusiau sergančiu ar ligotu mie- 
gok 9* valandas, tai bus gė- 
riaus.

Visuomet yra geriausia tuom v - 
pačiu laiku visada gultirir kel- | 
ti, ypač jaunięmsiems. Labai , 
yra nesveiką vėlai atgulus* ’ 

(tahš^aū kūlti ir mv?” •

į prastą, neturtingą stubą, ku
rioje Antanukas, visas nubalęs 
ir sumenkęs gulėjo lovoje.

— Jaunasis mano drauge,-— 
tarė meiliai.—Žiūrėk, dabar aš 
ateinu tave pamatyti ir pa
sveikinti. Labai ilgiuosi tavęs 
nematant, nes mažai tėra to
kią, kaip tu, mandagią vaiką. 
Ne kartą gal sau manei: “dėl 
ko.tas senas žmogus neatsako 

-ant mano pasveikinimo?” Bet
gi aš norėjau tiktai persitikrin
ti, kuo esi, nūn-gi norią tau 
pagelbėti, kiek galima, Die
vui prigelbstant, kad veikiai 
pasveiktom ir būtum linksmas?

Kaip tai tėvai džiaugėsi ir, 
kaip laimingai jautėsi Antanu
kas, girdėdamas, kad tas ge
ras pdnas davė ne vien pini
gą tėvams, kad nupirktą mai
tinančio maisto dėl greitesiiio 
jo pasveikimo, bet prižadėjo 
dar daugiau gero padaryti dėl 
jo ir jo tėvą.

— Abudu būsiva draugu,— 
pasakė atsisveikinant ir su
teikdamas ranką Antanukui. 
— Tavo tėvukas mano, kad ga
lėtum būti puikus amatninkas 
—dailydė, prie to-gi turi ir ga
bumus. Tad-gi gerai: aš ati
duosiu tave į Amatą Mokyklą 
ii1, jeigu toliau Būsi tokiu pa
doriu ii’ mandagiu, kokiu bu
vai iki šiol, tai globosiu tave. 
Aš sau vieną-vienas,—atsikrei
pė į tavus,--iy AUąpo turtą /da
lį noriai paskirsiu, kad itirUS. t kux.vh; n «W7
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kalba ir įstatymais.

Kas nemoka kalbėti-angliš
kai, tiems yra vertėjai-perkal- 
bėtojai visomis kalbomis.

Ėmimo į kariuomenę įstaty
mai, ir paleidimo ir pasilino- 
savimo reikalai yra ten pilnai 
išaiškinami.

Suvienytųjų Valstijų val
džios nustatytos taisyklės apie 
kareivių algas, apie pašalpas 
jų giminėms, apie kareivių 

— apdraudimų ir jo lėšas ir ’tt. y- 
ra išaiškinama.

Ateiviams yra suteikiama 
pagelbos parašyme ir pasiunti
me visokių valdiškų popierių, 
kokios-tik būtų reikalingos.

Pilietybės • ir visi dalykai 
surišti su ja išaiškinama. Duo
dama pagelbos išpildyme ir 
padavime aplikacijų pirmiems 
ir antriems popieriams, ir su
teikiama visos žinios, reikalin
gos kad pastojus piliečiu.

Daroma ištyrimas, pasis
kundus,- kad nusukta pinigai 
padėjus į kolą bankų, arba iš
siųsti kam-nors į užsienį ir ne
gauti ten pinigai; išrišama ne
susipratimai dėl algų, darbo, 
agentų apgavysčių, nelaimin
gų atsitikimų ir tt.

Biuras turi Massachusetts 
gubernatoriaus .paskirtų pub- 
liškų /notarų, kuris be jokio 
užmokesnio, padarys popieras, 
kokių reikės.

Kadangi tas biuras yra įs
teigtas vien tik ateiviams Ma
ssachusetts valstijos gyvento
jams, tai mes siūlome jums 
visada juo naudotis liuosai.

Ateik pats, jei gali, ir bū
si gražiai priimtas ir išklausy
tas. Jei negali pats ateiti, pa
rašyk biuro vardu laiškų (ang
lį] kalba arba savaja), klauz- 
damas žinių, kokių tik tau 
reikia. Visi užklausimai bus 
greitai atsakomi ir visos su
teikiamos1 žinios bus tikros ir 
teisingos.

Biuras yra atdaras nuo 9 
v L; iš ryto iki 5 popieti] šioV 
i<ii mis dienomis, išėmus šu- 
batų, kurioje biuras užsidaro 
•po dvyliktai.

Massachusetts Bureau 
of Immigration 

Room 362, Statė House,Boston.
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LAIŠKAS
(Rašytas gerb. klebonui kun. 

T. Žilinskui.)
• Mariupoly, 10 rūgs. 1917. 

Brangus Dėde! .
Aš jau gyvenu naujoj vie

toj. 26 d. rugpjūčio atvažia
vau Mariupolin mokyti pabė
gėlių vaikus. Atvažiavus čia 
radau dideliausių netvarkų 
tremtinių gyvenime: įgalioti
nio nėr (jau du įgaliotiniu iš 
čia žmonėsrtremtiniai išsiginė 
ir jau antras mėnuo kaip lau
kiama naujo, o Centralinis ne
siunčia). Pinigų nėr, žmonės, 
panašiai kaip-ir visur, tarp 
savęs p'ėšasi-nesutinka. Keis
ta, rodos ir partijų čion ne
sama, gyvuoja šiek tiek tik 
viena—Social-liaudininkų par
tija. Nežiūrint į netvarkų čio
nykščiame komiteto skyriuje 
ir kitus keblumus, aš vis:gi 
nuo 9-os rugsėjo pradėjau mo
kinti; vaikų turiu 60, kuriuos 
prisieina dalinti į keturis sky
rius. Apart .mažųjų mokinių 
turėsiu dar ir didelių, nes 
greitu laiku atidarysime vaka
rinius. snaugusieųjHnirsns, ku
riuos lankys nemažiau 50-60 
žmonių, fabrikų darbinmkų. 
Tai-gi darbo bus užtektinai, 
kadi tik sveikata tesėtų—norai 
—‘knogemiM! Labai džiau
giu os, kad bent menk^^ ^ę.'

Ji

Į-®“ tuopa surengė linkanFva-

džia į Rezanę, VęraUaiko kvo-1 parkpĮjos. svetainėje. Pelnas 
tanius (jau pusę klaike) L6-tę paskirtas T Fondni Gi7no 
ktesę. Adele laike 1 Saules liko p Q..JakStiel
kursus, bet pravirto, nes ma- Į ng aukavo 50c., viso’ $9.50. Pa- 
zai buvo pasirengusi, o šiemet —os ;ohorag vedamas ga. 
daugiau reikalaujama, nes bans varg p j. gauffltai0( 
kursus sulygino su Mokytoji} r§j0 pramogę ir sulošė operetę 
seminarija. Gal priims į dvp 1 - —• -

ją Švieži CENTRO VALDYBA.
• J.. W «*••<. *• ■ 1 t-- 4 ,

įDvaaiiinivadovai: —•

L«omi8tere buvo,ldlęs smar- :
■kilūs gą^ą^irfketuiųos mbte-- . vnicago, aik 
ryįir yiena& vyrasY0rit>riY^ M** ’ •. / ’
.gelbėti‘ ? & M Karnas^ /

.. - I /, 242 W. Broadway, .
. (i:-( * ■.* ' | .. ’ fifo*. Bęatou,. Masą.'

Kentucky valstijos legislų-1 vi<^mrDQininlcas: —

cųos Suv-. Valstijose. , .1658 Wabansia Avė.,
Tr„ .7—TT < \ - Chicago, UI/' /
Vengrijos maisto imniste- •

ris grhfas HaJik rezignavo.. ptafflnfrikM:
: . F. Virak’s,

Bolševikų organas Pravdąj 242 W. Broadway,
lavadino Francijos, Amen- So. Boston, Mass.

koš ir Rumunijos ambašado-Ipinansų Raitininkas:— 
rilis šnipais. A. F. Kneižis,

------------------ I 242 W. Broadhvay, 
i So. Bo8ton;fMass.»

pagelbon laikraščiams. Keti-lwn«SMw*w-- - 
tina paimti savo rankosna 
lėtų popieros dirbtuvių ir. par
duoti popierų už žmoniškas 
kainas.

*> . *
-. *

► ’ *.

i

[ L. D. KALENDORIUS 
SMONKPAUKTIS DYKAI.

^IETtmS ADVOKAT1S .Jeigu norį gauti Lietuvių
ino9Į»i<f Poiuiiitxmijpi • Darbininkų Kąleųdonų 191$ 

m. dykai. tai nieko nelaukda- / 
siųsk |3.00uŽprenumera- 

022 Land Titie Buiiding,'' zY^DaribininkP^ir gausi tą. .
• ' Broad a Chestaut St didelę dovanų dykai. ‘ 

bele EHoira: , ( r Jeigu jau esate skaitytoju-
.. Oftfto Spruce 2200; <4 Darbininko,n tai tiŽra&yk Iri- Ir* e,8?? ■

' PHILADELPHIA, ?A,
___; •_ , . _ _ ___

t

-.1

• *i

: Tel.Bo:fio«to«270 '
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
* Galinta iulitlhH ir Htliviiitfl, 

Ofiao valandos r
Ryt di iki 9 vai. 
' UopietUIlki8 

vakarais 6 iki9,____________________________________________________ _

ii i iui r ir I i I hĮH. t *

Geriausia vieta pirkimui pas 
« e I- K. K. ŽEMAITĮ.

t AS 'užlaikau puikią krautuvą aukite-
jlnią ir paauksuotą daiktą, kaip’ tat: 

I laikrodžių, IalkrodSIią, Žiedą vyrišką 
moterišką ir SHubiulą. Taip.gi daugy-

| bę kitą tavorą delęiantlnlą žiedą ir tt.. 
Kas pas mane perka, tai vsuomet bū
na pilnai užganėdintas. Savo tavorą

■ ir darbą aS visuomet gvarantuoju.
■ Taisau laikrodžius, didelius ir mažu* 

lnlkrodBllus ir jewelry.
K. K. ŽEMAITIS,

677 V. Main Str. Montello, Mat*.

seminarija, 
klesę.

s *■

Mari čion kol-kas labai ilgu, 
liūdna... Gaila Voronežo, kur 
liko tiek giminių ir pažįstamų 
tokių ir kitokių. Ten vis-gi 
buvau draugystėje šviesesnių' 
žmonių, čion-gi nė vieno inte
ligento, rūdiju vienų viena... 
Jei nori tai tik su bobom ple
pėk, o kai-kuomet .ir- neno- 
roms, o reik klausyt kaip jos 
koliojas. Visa laimė, kad aš 
tokia nemaža demokratė.

Beje dėdele, šiemet Vorone
že atsidaro lietuviams moky
tojams institutas, kaip gera 
būtų ten pastojus. Prašau ra
šyti gerasis dėdele, aš jau taip 
išsiilgau Jūsų laiško!

Jūsų IZA.

“Adomas ir Jieva’ gruodžio 
30 d. Ipl7 m. šv. Jurgio para
pijos svetainėje. Žmonių atsi
lankė beveik pilnutė svetainė. 
Vaidinimas ir dainos išėjo la
bai gerai.

Pumpurėlis.

KORESPONDENCIJOS.

NEWARK, N. J.
L. Vyčių 29 kuopa 7 du sau

sio laikė metinį susirinkimų. 
Nutarė rengti tuojaus po Ve
lykų gražų koncertų. Sumaži
no mėnesinę mokestį—-pirma 
mokėjo 15c.f dabar 10c. Tai 
reiškia tik vien už organų, vi
si nariai pasižadėjo atidirbti 
tų penktukų veiklumu. Išrink
ta nauja valdyba ateinantiems 
metams. Pirm.—S. Misiūnas, 
vice-pirm.—K. Dambrauskas, 
prot. rast.—P. Daugžvardiš, 
fin. rašt.—p-lė V. Bujanaus- 
kiutė, ižd,—p-lė B. Aidukai- 
eiutė. Kasos globėjai:—A. Ma- 
šandukas ir J. Leincmonas; 
maršalka—J. Gvazdaitis.

15 d. sausio L. Vyčių 29 kp. 
scenos komisija laikė susirin
kimų dėl aptarimo platesnio 
veikimo. Apsiėmė surasti di
delius veikalus ir sulošti kokių 
dar nėra buvę visoj apielinkėj.

J21ioro skyr. komisija išreiškė, 
kad reikia suorganizuoti dide
lį chorų, kokio lig šiol nebuvo 
visoj apielinkėj. .Vienas iš 
viršminėtos komisijos narių, p. 
J. Gvazdaitis gerai suprantan
tis dailę, apsiėmė nepraleisti 
nei vienos praktikos veltui, jei 
nebus choro vedėjo, tai mokys 
lietuviškus šokius ir daineles 
ir žaislų.. Mokyklos skyr. ko
misija “apsiėmė gauti gerų mo
kytojų, ir pradėti mokyklų pė- 
tnyčių vakarais, pageidauja 
kad kiekvienas vytis ir vytė, 

, turi mokėti lietuviškų grama
tikų. ir istorijų. Tai ir mokin- 
kimės. ,

Korespondentas.

WATERBURY, CONN.
Lietuvos Vyčių 7 kuopos 

choras surengė didelį koncertų 
po vadovyste gerb. p. J. V; Ko
vo. Koncertas susidėjo iš įvai
rių grupių, kaip tai: - Karės 
raudos, Tėvynės Lietuvos 
balsai, Farsos, Driliai, Bale
tai, Šokiai, Duetai, Kvartetai, 
Dialogai ir Deklemacijos. " Ii* 
viskas buvo naujanybė. Tas 
viskas buvo surengta per pasi
darbavimų mūsų nenuilstančio 
darbininko J. V. K. ir darbš
čių vyrų ir merginų Vyčių. 
Žmonių atsilankė ant koncerto 
abai -daug, daugybė turėjo sto

vėti, o daugelis turėjo grįžti 
namo, neš ir stovėti nebuvo 
kur. Matyties buyo iš publi
kos, kad visi buvo užganėdin
ti.

Nors laisvamaniai visaip 
nori vyčiams pakenkti ir vi
saip juos šmeižia, vienok liau
dis mato jų. darbus ir į jų vaka
rus atsilanko skaitlingai. .

Visas pelnas to vakaro ski
riamas vietiniai Šv. Juozapo 
parapijos mokyklai.

B. K. D.

Italijos premieras Orlando 
sugrįžo Ryman išALondono.

—------- ........ r
Du Poni; Powder Co. stato 

šovinių • dirbtuvę Williams- 
burge, Va. Darbininkams na
mai ir-gi budavojami. Atseis 
$10.000.000.

Amerikos Raudonasis Kry
žius paskyrė belgų šelpimui 
$2.000.000 frankų.

Pulk. Roosevelt, buvęs dar 
bar Wasliingtone, sako, jog A- 
merikos karinė valdžia turi būt 
perorganizuota.

P. Gudas,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Iždo globėjai: —

O. MeŠkauskaitS,
242 W. Broadv/ay, 

So. Boston, Mass.
P. .Geležiutč,

41 Capitol Avė., 
Hartford, Conn. 

V. Sereika,
21. Jstmes St., 

. Nonvood, Mass.
Literatiška Komisija:

Kun. F. Kemėšis, 
P. jludas, 
J. E. Karosas, 
F. Virak’s,

. 242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

r

TĖMYKITE!
Reikalinga vyri, lt mer- 

_ ginu mokintles barberlo 
amato. Darbą gausi vi
sados., Klausk lnformaci 
ją;

J. ŠMULKŠTIS,
Globė Barber School 

į89 — Jnž Avtnue, Pittsburgh*

■ /

Pa.

PIRK RAKANDUS PAS

NUSIPIRK MOSTIES, 
Tai BUSI GRAŽUS 1 Ją išdirba. 
Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidų mosčia per kelis 
vakarus,‘o padarys veidų TYRU 
k SKAISČIU BALTU. Toji mos* 
tis išima plėtmus raudonus,, juo
dus arba šlakus ir prašalina viso* 
kiuą spuogus nuo veido. Pinigus 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS, 
P, (k Box 36, Noldbrook, Mass.

WATERBURY, CONN.
i

Sausio 18 d. sustojo visos 
dirbtuvės dėl sutaupinimo an
glių. Bet smuklėse pilnai dar
bas ėjo. . Šeštadienio vakare 
kas-žin iš 'kur atsibastę būrelis 
sportukų į girtuvę ant Bank 
gatvės pas P. P...............s na ir
pradėjo skambint skūųerius 
vienų po kitam iš eilės. Atėjo 
eilė ir Jonukui “fundyt.” Ka
da jau buvo sk’ūneriai pripil
ti, P. P. paprašė Jonuko smul
kių. Pastarasis griebės į vie
nų ir kitų kišenę, bet jau beąų 
tušti. Truktelėjo už skverno 
sale stovintį Antanukų. Tas 
atrėžė: “O vaikine, ar jau pa
miršai, kad tu man skolingas 
da nuo pernai.” Jonukas su- 
griežęs dantis, užraudęs pasi
traukė į šalį.

Tokiu būdu ir pasiskirstė 
draugai nuo baro ir pradėjo 
šnibždėties po kampus. Prisi
artina prie Jonuko ilgasis (Ja- 
kis) Džiokis ir sako: “Jonai, 
kibą tu grinorius, kad tu jam 
dovanosi.” Įvyko sutartis. Ja- 
kis pasitvėrė diktokų pagalį 
užsidėjęs ant pečių leidosi pas
Antano butų ir stovi pas var- 
tukus. Stovėjo iki 1 vai. nak
ties ir nesulaukė, o tik pašalo 
ausis. '

Nemuno n&runėlis.

VAKAR. PENNSYLVANIJOJ. 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR-GIJA
Prezidentas:-—

J. Petraitis,
1505 Carson St.,,

S. S. Pittsburgh, Pa 
Vice-prezidentas: —

K. Smigelskis,
• 1 Eilėn St.,

' Carrick, Pa., 
Mt. Oliver St.

Protokolų Sekretorius: — 
J. Paękevich, 

210J Wharton St., 
‘ S. S. Pittsburgh,
Finansų Sekretorius: — 

Jos. Daukšys, 
138 So. 20th St.

Iždininkas: — -
B. V-. Woshner,

1514 Carson St.
Direktoriai: —

. J. Marcinkevicz, 
2106 Carson St.

J. Janauskas,
75 So. 19-th St.

M. Bražinskas, 
1110 Freyburg St,

J. Kybartas,
2115 Wrights St.

P. Kildušis, 
1811 Wbarton St., 

Pittsburgh, Pa.
K. Vieraitis,

1717 Arceną St.,
N. S. Pittsburgh, Pa 

Janitor: —
J. Tamkevičia, 

2025 Jane St.
Marškai: —

C. Patckevich,
1908 Merriman St.

M. Bražinskas, 
1110 Freyburg St., 

Pittsburgh, Pa.

RICHMOND’S
Sntaupįsi pinigų.

Rakandai pirmos rūšies ir kai 
uos labai Žemos.

Fniffik B. Bichmond, 
874-378 Broadway, So. Boston

•F

Pa

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.” 

Už vieną sykį 50c. 
” du •” 75c. 
” tris 0 $1.00

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS.”- 
242 W Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

i

KAZYS LABUTIS, iš šakališ- 
, rių, Marijampolės apskr./Igliau- 
sos parapijos, Suvalkų gub. ieško 

savo tetos Barboros Lakickiutės iŠ 
Patašinės, gyvenančios Amerikoj. 
: vlano antrašas: Voronež,. Gimna
zija Yčasa, uč. VI kl., Kaz. La- 
butisu.

Mokinys VINCAS OŽALAS iš 
i šauno gub., Šiaulių apskr., Rad
viliškio vol., Pavartičių sodž. ieš
kau dėdžių Jurpalių (iš Prasta- 
vonių. sodž.) ir Jono Prikoekio 
(gyvenančių Amerikoj) giminių 
ir pažįstamų. Mano antrašas: 
Voronež, Gamovskaja ui. d. 16, 
(Russia) V; Ožalas.

AR TURI SAVO DIDELĮ 
PAVEIKSLĄ.

ateik Ir nusitrauk pusę tuzino 
kablnėt Ir gausi vieną didelį ar
tistiškai padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atsišaukti:

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

PIRMO KLESOS

DANTISTAS

o

I Belli tone, Dickin.on 8995 kl. ]

I Dr. Ignotas’Stankus I 

1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
[Physician and Surgeąn (lietuvis gvd v- 
I tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy 

Iru, moterių Ir vaiku. Daro operacijas.
Ofiso valandos: 911 rito. 2-4 po piet. 7-91 
vakaro. Nedelioms; 9-U rito 1-4popiet. I

I TEL. BACK BAY 4200

I DR. F. MATULAITIS
I Ofiioodynot l«do viaokiaaiicai
I 1-8 P, M. 7-9 P.M. Prlakiria Akiniai.

I 419 Boylston St Boston, Misa.

Valando. 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 va); vakare.

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

naujų išra imą.
Visų darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

NedUlomla 
nuo lOval, ryta 
ilfl 4 vakari.

r
Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 8 po piet. Nuo 1 iki 8 vakare ■ 

■ 509 BROADUAY Cor. G ST. SO. BOSTON 
I Tel 502 S. B.

^2.

LAWRENCE, MASS.
Protestonų Ėitigužis Mickų 

“vyskupų.’ padarė.
. Didžiansis farsas, kuris at

sitiko šiame miestelyje tai bu
vo kada- Mickus nieko neskel
bęs vienų, pėtnyčios rytų parsi
kvietė kokį, ten “Arei-Vysku
pą ’ ’ J)e T /anadas Borges, kuris 
.am suteikė neva “vyskupiš
ką.” stonų. Bet dabar matyti, 
kad Mickus bijojosf"pttRkelbti 
upio tas savo konsekracijas. 
Tik paminėjo savo “gazieto
je” būk jis buvęs į tų stonų 
pakeltai

- ”

NUO ADMINISTRACIJOS.
“Darbininko” ofisas page

dėliais, seredomis ir pėtuyčio- 
mis atdaras nuo 8 vai. ryto iki 
9 vai. vakare.

Utarninkais ir ketvertais 
nuo 8 vak ii. var
karo.

Subatomis nuo 8- vai? ryto 
iki 10 vai. vakaro.

Kadangi dabartiniu laiku vi
sos įstaigos delei stokos anglių 
trumpina valandas, tai ir mes 
turime tų daryti.

• Prašome visų mūsų prietelių 
ir rėmėjų su visokiais reika
lais kreiptis nurodytomis va
landomis.

‘ ‘Darbininko’ * Admin.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Pas p, LIDAKIA S05 Hamil- 

ton Ave„ Duquesne, Pa. galima 
iru ui i puikių Lietuvių Darbininkų 
Kalendorių 1918 m. ir taip-gi įvai
rių knygučių. Kviečiamo užeiti.

. REIKALINGA
Jaunas vyras arba mergina 

mokintis arba mokanti spaus
tuvės darbų. ’ " .

Jeigu atsišauks mergina, tai 
darbas prie INTERTYPE.

Atsišaukite prie 
“Darbininko” Admin.

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

—  ————y—■ -     — " -  ------------

DABAR LAIKAS NUSI
PIRKTI LIETUVIŲ- DARBI. 

,aS. I ' NINKU KALENDORIŲ 1918
ta anglišlci laUĄ«ui M. 'KAINA$ CENTAI*.

)

5000 NAUJŲ SKAITYTOJ#
PLAUKIA KAIP NEVĖŽYJE 

ĮVANDUO. ‘

Paieškaų savo moteries Agnies- 
kos Jasėnis .Kauno gub., Šiaulių 
pav., Triškių par., Tauragėnų 
kaimo. Ji pati ar kas kitas pra
neškite šiuo adresu:

Leonas Jasėnas,
81 Sawtell ĄyerMontello, Mass.

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

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

Paieškaų brolio Vinco Stalgio 
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav,, 
Pajevoniu par., Klėtkininkų. kai
mo. Metai atgal gyveno Montreal, 
Canada, o dabar nežinau; jis pats 
ar Ims kitas praneškite šiuo adre
su:

AntanasStalgis,
12 Nallada St., Montreal, Canada.'r--?

PARSIDUODA BUČERNB 
Vertes. $5.500,00.

Atiduodame labai p’giai, nes 
savininkui prisieina išeiti į karę.

Norintieji pirkti atsišaukite 
šiuo adresu:

Povilas M. Bražinskas, 
305 Hamilton Aveiy Duąuesne, Pa.

Pradėsite

673 Was-

hirigton st. 
arti Boyls- 
ton st ant 
antrų lu-I
bų.

t t
t

kuri relka- T 
tt

y ti
t t 
?
t t 
T 
T
Y
Y erą. Vienas atsllanky- .A 

gubumus persitikrinsite.
:------ ,,4 laiką gydy- J

ir silpnumai pranyks. Atsl- j' Y'
Y:
Y
Y
YY

•; A Į

tiesia!

□ekafituos,Jums lSegzamlnavlmas nieko

SURASTI.

valan-

KUR GALĖSITE JĄ 
eiti Sveikatos kelio.

Ofiso 
dos:

9 vai. ryte iki
4 vai. po pie

tų. 
Vakarais, 

nuo 6 vai. iki 
8 vai.

Nedėliomis
10 vai. ryte 

iki 2 po pietų.
jeigu Jus Ola gydy-

l SERGANTI

f VYRAI IR MOTERIS 
X EIKITE PAS MANE!
$ Sū bent kokia chro. dška, nervą arba Šiaip kokia liga,
Y lauja specialisto patarnavimo. 
♦I* IEŠKOKITE PAGELIOS TEN,

Y 
T
Y t
Y
Y 
T
Y 
J f ❖ 
t i ■
Y 8it6s. Geras, ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą 
^fizišką stovi Ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas Ugei- 
^bės Jus nuo kandią ir kitur negero gydymo.
A Daug metą praktikavęs. Paskiausieji ir ■ geriausieji gydymai— 

medlkaltAki ir elektrlSkl. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 
JL kas geriausia sergantiems.
| . AR JUS KENČIATE.

Nuo silpną nervą, skaudundlo nugarkaulio, užmlrtlmo, nenor- 
malto Širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jautl- 

♦39 mo, galvos skaudėjimo, .svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
sąnarių, ulcerlo, ' žaizdų, kata n v užkimimo gerklės, nuo skaus- 

0*^mą viduriuose arba nugaroj, geiulės skaudėjimo, apvilktą liežuvi, 
konstipaclja, reumatizmo skausmu arba spaugui šią ir daug' kitą 

| ligų, npo kurią matosi pirmas p*-sergėjimas, nustoti sveikatą ir 
♦^tvirtumą ant visados, 
y Aė gydžiau vyrus Ir moteris per daug metą.
♦?♦ mnB pas namo užganėdins Jus Ir Hple mano | 
Akiid aA pasiekiu tiek . gerą-, pasekmių { trumpą

AA g.viiąu tik tilirą prležiųstj ligos 1 
įminkite. ku<l pasitarimas yra ubsohutiAknl veltui. 
J Ateikite pas mane tuojaus. Jeigu Jums reiklu gydytis. (Jžvil* 

kimus Ilgus yru pavojinga. Nvl viena ligii ne stovi Ilgai be veikimo.

£ Dr J. H. KENEALYas
X 673 WASHINGTON ST.
4^ Autrris durys nuo Gayety TbCAtre, Boston, Mas&
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