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Kas girdėti lietuvių kolonijose, i
Eina ii So. Boston’o utarma- 

kaia, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
ką iv. Juozapo Darbininką Są
junga.

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly pa- 
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-C. Asso- 
dation of Labor.

SUBSCRIPTION BATES:
Yearly ........................................$3.00
Boston and suburbs................4.00
6 months.................................. 1.50
Foreign countries yearly ... .4.25

“DARBININKAS,”
242 Broadway, So. Boston, Mass.

dar nesuprantamiems, matyt 
ir bolševikizmas reikalingas. 
Ir ką mes, pagaliaus, žinome, 
kas pasirodys didžiausias Lie
tuvos laisvės priešas: ar bolše
vikas, ar lenkas, ar rusas, ar 
vękietys, ar dar kas nors ki
tas! Tik mes tai žinome, kad 
kada tūkstančių tūkstančiai 
lietuvių vyrų — Lietuvos gy
nėjų su galinga dvasia ir pasi
ryžimu užpildys Lietuvą — ta
da tauta galės tarti savo galin
gą žodį kiekvienam neprašy
tam svečiui: 
atėjai.

Tad darbo, 
mums darbo, 
dinę ir vilioję barstyti veltui 
mūsų energiją ir pinigus seimi- 
nėms peštynėms. Organizavi
mas būrių karininkų ne vien 
darbo reikalaus, bet ir pinigo. 
Tas kelias dešimtis tūkstančių 
dolerių, kuriuos išleistume sei
mui, geriau sunaudokime pri- 
rengimui tautos apgynimo pa
jėgų.

nešinkis, iš kur

darbo, duokite 
užuot mus klai

■*

AR SEIMUOTI AR DIRBTI?

Kai-kam atrodo, kad di
džiausios svarbos darbas bus 
padarytas, jeigu mes dar sy
kį, kaip pernai, suvažiuosi
me ir stipriai riktelėsime: gir
di, duokite mums tai ir tai, 
pripažinkite mums tą ir tą. 
Visi atkreips į mūsų riksmą 
domą ir išsigandę duos tai,'ko 
mes norime.

Bet juk ir vaikas pataiko 
stipriai rėkti, bet jo riksmas 
ne visada saldainėmis esti 
malšinamas, o kartais ir ber
žine koše. Ne mūsų gerklės, 
ne gražios rezoliucijos mums 
šiandien labiausiai pagelbės. 
Geras ir reikalingas daiktas ir 
rezoliucijos su telegramomis 
ir kablegramomis. Bet juk tų 
galime prikepti tiek ir tiek ir 
iš kolonijų.

/-Šiandien mums labiausia 
reikia rimto darbo, auginan
čio ir organizuojančio mūsų 
pajėgas, išblaškytas po pla
čias Amerikos kolonijas.

Ir be seimo žinome, kad 
prakišome, nepradėję pusant- 
rų metų anksčiau organizuoti 
lietuviškų pulkų. Ir be sei
mo aišku, kad nors jau ir vė
loka, bet geriau vėliau, negu 

. niekad — dabar reikia organi- 
zuoties, lavinties ir ruošties 
visiems, kuriems tik Lietuvos 
gyvybė brangi — grįšti ir sa- 

k vo raumenimis, pečiais padė- 
ti liuosuoti Lietuvą. Kaip be- 
matant turėtų susiorganizuoti 
po visas mūsų kolonijas kari
ninkų būriai, surišti viena 
stipria organizacija, vedami 
mūsų Tarybos ir Tarybų Pil
domojo Komiteto. Kokią dva
sią tiems būreliams priduosi- 
me, kiek išlavįsime jų fyziš- 
kas pajėgas, kaip jas suOrga- 

F nizuosime — nuo to ir prigu- 
| lės gal visa Lietuvos ateitis.

Seimais ir rezoliucijomis 
alijantams nebeužimponuosi- 
me. Ar-gi tai sunkus daik
tas suvažiuoti ir išnešti rezo
liucijas! Ar tuomi tautos pa
jėga apsireiškia! Pasivaži
nėti juk galima ir dėl malonu-, 
mo. Surašyti rezoliucijas ir
gi nereikia didelio pasišventi
mo. Bet kada visur bus ge
roki būreliai Lietuvos gynėjų, 
iš kurių kiekvienas bus pasi
ryžęs, kada jį pašauks, gal
vą savo paguldyti už Lietuvos 
laisvę — tik tada pradės mus 

k patėmyti, pripažinti ir skaity- 
ties su mumis. Visas tas dar- 

p bas bus pilnai legališkas, Suv. 
Valstijų konstitucijai neprie- 

\ šingas. Bus kam tą darbą

v •
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Uosis.

ŠIS-TAS.
Skaitau, “Tėvynėje” p. 

Spartakas stato klausimą’pra
smėje: “Kas bus, kad Lie
tuva jau nuo karės pradžios 
reikalauja iš amerikiečių ben
dro fondo, o broliai katalikai 
vis tam priešinasi!” Kad jau 
Lietuva tokio dalyko būtų pa
reikalavusi, dar negirdėjau. 
Ir aš ir p. Spartakas vienok 
vieną dalyką žinome: katali
kai netik stengėsi, bet ir su
organizavo bendrą Centralį 
Komitetą, kuris Lietuvių Die
noj nepeiktinai pasidarbavo. 
Visa bėda tame, kad ponai tau
tininkai netik tą bendrą komi
tetą pakrikdė, bet pavertė tau
tininkų srovės įstaiga, padarė 
jį partyviu. —Ponui Spartakui 
su “Tėvyne” apraudoti reiktų 
ne brolių katalikų norą vie
niems aukų rinkimo darbą va
ryti, po to, kaip patyrimas 
juos geresnių būdų pamokino, 
bet brolių tautininkų begalinius 
apetitus, skaldymo ir krikdy
mo darbą pas lietuvius.

ar

• •

Mūsų laikais, kuomet Evan
gelija viską atmainė ir atnau
jino, yra lengva pamiršti jos 
geradarybes arba jomis nau
dotis su dideliausiu nedėkin- 
gumn. Šiandien žmonės la
bai mėgsta kalbėti apie broly
bę, lygybę ir artimo meilę, 
tankiai vienok pamiršdami, 
kad pasaulis už tai visa ką tik 
gero bei prakilnaus turi—kal
tas yra Kristui ir Jo Bažny
čiai.

Be abejonės mes neužginči
jame materijalės senovės Ro
mos civilizacijos, kuri buvo 
aukštai pakilus Bažnyčios gi
mimo laikais; mes visiškai 
pripažįstame, jog toji senovės 
civilizacija buvo nepaprastai 
išbujojus; šios gadynės lai
kai su jų įstabiais išradimais 
vargiai begalėtų jai' prilygti; 
neatsisakome taip-pat pripa
žinti ir tos vertybės ir aukšty
bės, kuria pasižymėjo stab
meldiškoji Roma literatūros 
srityje. Rašytojų-klasikų sty- 
lius, iškalbos menas buvo pa
siekę aukščiausį laipsnį. Te
čiaus iš kitos pusės turime pri
pažinti, kad tais išviršutiniais 
gražumais ir spindėjimu, po 
ta žavėjančia f omą mes dau
giau nieko nerandame kaip 
tiktai tiesos trupinėlius, kele
tą praktiškų, sveiko proto 
patarimų bei lekcijų, keletą 
prakilnių, aukštų minčių, bet 
anaiptol ne visą mokslo orga
nizmą, ne šviesas sudaran
čias systematišką, harmoni- 
jinę čielybę. Tarp galy
bės įvairių trukumų, kultūros 
kentėjo senovės stabmeldiško
ji civilizacija, atsiminkime 
nors vieną, būtent darbininkų 
padėjimą.

Tūlas Francijos apšviestū- 
nas kalbėdamas darbininkų su
sirinkime išsireiškė, kad jei 
gyventų. darbininkai senovės 
laikais, tai iš jų nei vienas ne
galėtų priklausyti į liuosųjų 
žmonių luomą, o visi būtų tu
rėję kentėti vergijos baiseny
bę.

Ištiesų, skaitlines, kuriasŽiūriuos, visuos katalikų lai
kraščiuos tilpo eilėmis pamar-' -perduoda mums historija apie 
gintas pono Blaivininkų Susi
vienijimo pirmininko atsišau
kimas rengties prie blaivininkų 
savaitės ir kovon su girtuokly- 
be. ' Čia ponas pirmininkas 
parodė savo mažatikybą, o gal 
ir gilią filozofiją: jis nesiskai
to su faktu, kad Suvienytų 
Valstijų konstitucijon inrašyta 
šiais metais punktas apie vi
suotiną blaivybę šioj šalyj ir 
kad už keletos mėnesių visi 
bravarai ir 
ryti.

saliūnai bus uždą-

kad būtų liuosais, kiti gi kad 
būtų vergais. n Gamta, rašo 
Aristoteles, — reikalauja kad 
būtų vergai” Vergas, anot 
stabmeldžių supratimo, nebuvo 
tai žmogus, bet daiktas. Varro 
priskiria juos prie darbo įran
kių ir prilygina prie gyvulų: 
“vienas tik tėra skyrius, sako 
jisai, tarp vergo ir gyvulio, 
kad gyvulys bliauna, o vergas 
gali kalbėti, bet žagrė yra pri
taikinta abiem.”

“Išmintingas savininkas, — 
rašo Cato, — privalo visuomet 
turėti pagamintą surašą visų 
nevartojamų darbo įrankių, su
dilusių žagrių, senų arklių, 
lygiai ir pasenusių vergų.” O 
todėl kuomet liga arba senatvė 
vergus padarydavo nenaudin
gais darbui, jie buvo savinin
ko pavaromi lauk kad numir
tų iš bado. Ir nemanykime 
kad įstatimdavystė turėjo pa
ėmus vergus po savo globa. 
Priešingai, minėti žvėriški 
apsiėjimai su vergais buvo į- 
statymais patvirtinti Romos 
įstatymai nepripažino jokių 
teisių vergams (“servus nul- 
lum jus habet”), o todėl savi
ninkai galėjo daryti su vergais 
ką tik norėjo, mušti, kankinti 
ir užmušti be jokios atsakomy
bės (in personam servi nulla 
cadit obligatio”). Tokie tai 
žiaurūs buvo Romos įstatymai. 
Be to įstatymais buvo prisaky
ta, kad, jeigu vergas savo po
ną užmuštų, visi kiti vergai' 
tam savininkui priklausantieji 
turi būti pakryžiuoti. Jau 
nėr ką kalbėti apie padorumą 
su kuriuo apseidavo vergų 
kraugeriai — ponai. Padėji
mas tų nelaimingųjų toks buvo 
baisus, kad jie, idant sutrum
pinus savo kančias, patįs pasi
duodavo žvėrims suėsti Ca- 
ligula apskaitydamas kad cir
ko žvėrims maistas perbran- 
giai atsieinąs, išdavė įsakymą 
sumesti žvėrims ant maisto 
vergus. O kiek tų nelaimin
gųjų buvo žudoma per cirko 
žaislus! Tam tyčia išlavinti 
vergai buvo verčiami eiti cir- 
kan ir tenai tarp savęs arba su 
žvėrimis kauties publikos pa
linksminimui. Matyti žmogų 
viens kitą užmušant, arba žiū
rėti kaip žvėrįs drasko gyvą 
žmogų, 
pagonių iškilmė ir smagumas. 
Tiems kruviniems žaislams bu- 
vo pabudavoti didžiausi rūmai, 
amphitheatrais bei cirkais va
dinami. Vergų gi kruvinos 
tarp savęs imtynės dar bai- 
siaus atrodė. Tuo tarpu Ro-

vergus yra pasibaisėtinos.
Ir taip vienoje Afrikoje, su

lig urėdiško surašo Demetri- 
jaus - Phalerijaus pagaminto, 
buvo tik 20.000 liuosų piliečių, 
o 400.000 vergų. Ryme, ant 
1.000 patricijų pripuolė po 10.- 
000 arba ir 20.000 vergų, šeši 
milijonai žmonių, kurie laikė 
save aukšto luomo piliečiais, 
turėjo priespaudą, paniekinę ir 
kojomis pamynę, -šimtą ir dvi
dešimts penkius milijonus ver- mos ciesoriai viens po kitam

buvo tai didžiausia

šaly apie girtybęBlaivioj 
kalbėti mažiausia nemandagu. 
Blaiviuose žmonėse Blaivinin
kų Susivienijimas būtų inžei- 
dimu. Ar negalėčiau gerbia- 
.miems blaivininkams patarti 
— blaivininkų savaitę pašvęs
ti katalikų spaudos platinimui, 
o visiems blaivininkams ir jų 
Susivienijimui in corpore su vi
su turtu prisidėti prie Katali
kų Spaudos Draugijos! Pats 
sau už sumanymą diplomą 
teikdamas, sakau, kad patari
mas geras ir sveikas.

• •
“Draugas” surado pas 

tuvius autokratų. Garbė die-

gų. Vergų skaičius buvo taip 
didis, kad Senatas, — kaip liu
dija Seneca, niekad nenorėjo 
sutikti apvilkti vergus kokiu 
ypatingu rūbu, nes tuomet toks 
nepaprastai didis vergų skait
lius labai pultų kiekvienam į 
akis, ir žmonės, — sako jisai, 
— išsigąstų pamatę taip mažą 
linosųjų skaičių.

stengėsi tuos žaislus sudaryti 
trukšmingesniais. Julius Ca- 
esar surengė tokiuos žaislus iš 
320 porų vergų. Titus suda
rė žaislus iš vergų (gladijato- 
rių) ir laukinių žvėrių, ir toji 
kruvina kova tarp žmonių ir 
žvėrių tęsėsi 100 dienų. O ta
sai “gerasis” Trojanus įvei
kęs Dacijonus, pergalės iškil-

Vergija gi buvo suprantama įjgg apvaikščiodamas, parengė
kaipo gamtos įstatymas, ty., 
kad žmonės vieni yra gimę tam

lie-

varyti. Juk kiekviena Vyčių- vaičiui Perkūnui, mūsų tautos 
kuopa, kiekvienas jaunimo' sluogsnių surašąs dabar pil- 
būrelis turės bent po keletą nas: turime patrijotų, diploma- 
sugrįžusių Suv. Valstijų karei
vių. Yra ir seržantų ir leite
nantų. Tik visam tam darbui 
reikia gero pieno, sistemos ir 
— bent vieno, gero vada. Ti
kėkimės, kad visu tuo pasirū
pins mūsų Taryba. Mes ne 
kelsime obalsio kovoti prieš 
bolševikus, arba tik bolševikus 
vyti nuo Lietuvos žemės. La
bai galimas daiktas, kad to 
mes ir nepajėgtume. Bolševi-

. kizmui bene tik lemta visur 
pereiti. Bene reiškia jisai 
daugiau, negu laikinąjį chamo 
įsigalėjimą. Jo rolė tik atei
tyje pilnai paaiškės. Keno nors

tų, parsidavėlių, lenkbernių, o 
vietoj vieno Urach’o, antšyk 
tris autokratus pasigaminome. 
Ko dar trūksta!,

•* ’ •
Vokiečiai karę pradėjo, o lie

tuviams reiks ją užbaigti. Lie
tuvių kovos už laisvę dabar 
inėjo į pobūdį, kur patiems lie
tuviams savo laisvę apginti rei
kia. / Vyrai, balnokim žirgus, 
juoskim kardą prie šono ir 
traukim Lietuvą vaduoti

____  _ Kas tikėjosi, kad Lietuvai 
prakilniems tikslams, mums Įsu kinais

Ačiū mūsų bolševikams ir jų 
carui Kapsukui, tos nemalonės 
lietuviai susilaukė. Mat Kap
sukas, Lietuvoj besirengdamas 
kraujo ir žudynių puotą pakel
ti, parsigabeno ir budelius, 
Trockio ginkluotus ir nusam
dytus kiniečius. Žmonėms sker
sti ir žudyti Lietuvon persi- 
traukta pagonis, kurie skerdi
mo “dirty job” pavesta. Bol
ševikai vis-gi, matyt, patys 
peilio kaklan riokti nemėgsta, 
nors ir neatsisako. Tame ir 
gludi bolševikų “žmonišku
mas.”

žaislus, kurie tęsėsi per 123 
dienas, o kuriuose žuvo 2000 
vergų. Atsitikdavo nekartą, 
kad per vieną mėnesį žūdavo 
apie 20.000 vergų per tuos žai
slus. Ir tokie kruvini žaislai 
buvo įstatymais patvirtinti, o 
galvočiai juos girdavo; taip 
Cicero, Plinius ir kiti mato 
tuose žaisluose prakilnią įstai
gą ir puikiausią drausmę, ku
ri žmones pripratina prie kant
rybės ir kentėjimo.

Marcus Aurelius, cesorius 
ir filozofas, išsireiškia, jog 
gailėti _ vargstančių ir nelai
mingųjų — yra silpnybė ir tuš
tybė. Seneca sako, jog gailes
tingumas yra sielos silpnybė, 
ir todėl geras žmogus privalo 
saugoties visokio gailestingu
mo jausmo (“mraericordia 
animi vitium ėst; boni mise- 
ricordiam vitabunt”). Tik-

Žemdirbystė ir kitos pramonės 
šakos buvo skaitomos negar- ’ 
bingais, žemais užsiėmimais. 
Cicero pripažįsta tiktai medi
cinos ir architektūros profesi
jas; o pirm jo Aristotelis ir 
Plato buvo paskelbę, jog dar
bas visai nepritinkąs liuosam 
žmogui

Toks tai buvo vergų-darbi- 
ninkų padėjimas senovės stab
meldžių civilizacijos laikais. 
Ir kas-gi galėjo tą padėjimą 
atmainyti, pataisytu! Ne kas 
kitas kaip Kristaus Bažnyčia! 
Jinai sekdama taikos priemo
nes, kurias jai paliko Kristus 
neskelbė iškilmingais žodžiais 
žmonių teises, nešaukė mili
jonus prispaustų vergų sukil
ti, išžudyti savo persigandu
sius savininkus ir paversti vi
ską į anarchiją. Visai ne! 
Ji davė ponams suprasti, kad 
jie Dievo akyse nė kiek nėra 
geresni už savo vergus, ir ji 
mokino vergus kad jie taip- 
pat prieš Dievą yra brangūs 
kaip ir jų ponai. Jinai mo
kino ponus ir vergus to paties 
dalyko, būtent kad jie yra vie
nos šeimynos ^vaikai, Jėzaus 
Kristaus; kad jie visi tuo pa
čiu tikslu buvo sutverti. Ga
lime numanyti, kad toks at
naujinimo darbas nebuvo Baž
nyčiai lengvas.- Vergų pa- 
liuosavimas buvo įvedimas 
didesnės reformos negu būtų 
dabar steigiant socijalistišką 
tvarką. Turime atsiminti 
taip-gi, kaip silpna buvo Baž
nyčia pradžioje savo gyvavi
mo ir kaip menka ji’ atrodė 
nuveikimui tokio milžiniško 
darbo. Tokiam darbui reikė
jo daug laiko, beLgi po tru
putį, išpalengva ji taisė ir ge
rino baisų vergų-darbininkų 
padėjimą ir galop visai juos 
paliuosavo; davė bėdnam, 
pavergtam darbininkui jo pa
čią, vaikus ir namą; davė 
jam algos, kuri buvo darbi
ninko nuosavybė ir davė jam 
geresnį pragyvenimą ir švie
sesnę ateitį užtikrinimo.

M. Durys.

(Bus daugiau)

HARTFORD, CONN.

. Lietuvos Vyčių Connecticut 
.Apskričio kuopoms bei 

jaunimui

Pagal apskričio valdybos 
pranešimą Vyčių Apskričio su
važiavimas bus vasario 16. 
1919 Bažnytinėje svetainėje, 
41 Capitol Avenue, Hartford, 
Conn.

Sesija prasidės 1 vai. po 
pietų. Po pabaigai delegatams 
ir svečiams vakarienė.

Hartford’o 6-ta kuopa nori 
kad šitas suvažiavimas būtų iš 
visų atžvilgių geriausias.

Generališką užprašymą da
lyvauti suteikė visiems prie
lankiems moksleiviams. Ti
kisi pamatyti didelį skaičių 
delegatų ypatingai iš Water- 
bury, New Haven, Bridgeport, 
Poąuonock, New Britain ir 
jaunimo iš tų miestelių, kur da 
tik yra kalbama aplink sutvė
rimą Lietuvos Vyčių kuopos. 

Brangus jaunime, eikime 
talkon New York, New'Jersey, 
Illinois ir kitiems įsteigti nuo
savą spaustuvę.

L. Vyčių 6-tos kuopos
Pirmininkas.

Kas sakė, kad lietuviai ne- 
karingi! ' Neturėdami Ameri
koj su kuo peštis, surengiamos 
karės su klebonais. Karingiau- rai išmintingasis, sako jisai, 
si Clevelando ir Detroito vyrai. 
Smarkybę išbandę, ar negalėtų 
jie nors vieną karininkų pulką 
sudaryti kovai su bolševikais 
ir kitais Lietuvos grobikais! 
Pamėginkit -

yra be pasigailėjimo (“sa- 
piens non miseretur”).

L. Vyčių chorui visi šaukė, lai 
gyvuoja mūsų gerb. klebonas, 
lai gyvuoja p. Cižauskas ir jo 
žmona, lai gyvuoja L. Vyčių 
choras ir visi Baltimoriečiai. 
Paskutinis kalbėjo pats gerb. 
kun. J. Lietuvninkas, pasidė- 
kuodamas visiems savo parapi
jonams už jųjų geraširdystę ir 
dovanas, ypatingai dėkavojo 
savo vikarui kun. K. Lasinskui 
už jojo pasidarbavimą surengi
me jubiliejaus. Sakė, kad ga
lėčiau aš jam savo širdį atiduo
čiau.

Visas programas užsibaigė 
gausiais velinimais' ir Lietuvos 
himnu.

Konst. K. Žvinklis.
- • 

ELIZABETH, N. Y.
Sausio 23, vietinių dr-jų Ko

mitetas priruošė iškilmingą va
karienę kareiviams, grįžusiems 
iš Europos. Kviečiami jon bu
vo visi žymesni veikėjai, kaip 
lietuviai, taip ir svetimtaučiai, 
buvo net pasižadėjęs atvažiuo
ti gubmatoriuš, majoras ir 
daug kitų augštųjų valdinin
kų. Ištikus didžiam lietui, vir- 
šminėtos ypatos neatvyko, bet 
nepamiršo prisiųsti telegramos, 
apgailestaudami, kad negali 
sykiu su kitais dalyvauti.

Be vakarienės buvo dar ir 
programas pagražinimui, gan 
pasekmingai išpildytas.

Visųpirma vakaro vedėjas 
p. D. Bražinskas pranešė tiks
lą rengiamos vakarienės ir pa
kvietė vieną svetį perskaityti 
prisiųstus telegramos.

Prasidėjus vakarienei mūsų 
parapijos choras vedamas p. J. 
Steponavičiaus padainavo la
bai gražias, malonias dainas. 
Buvo ir daugiau dainų.

Toliaus sekė prakalbos. Gen. 
D. Collins labai gražiai ir jaus
mingai atsiliepė pažiūrėjęs į 
“ Servi ce flag,” su *147 žvaig
ždžių, tarpe kurių, buvo 4 pa
auksuotos — žuvusiųjų kar. 
karėje.

Kalbėjo adv. J. Stamler ir-gi 
priminė ir pagyrė lietuvių 
darbštumą ir pastangas atsta
tyti Lietuvos neprigulmybę.

Lietuviškai kalbėjo Dr. A. 
Bacevičius ir kun. P. Daniū- 
nas.

25 metų jubiliejus.
Sausio 19 d. š. m. Baltimorėj 

buvo apvaikščiota 25 metų ku
nigystės mūsų-gerb. kl. kun. 
Juoz. Lietuvninko. Tai buvo 
prakilniausia diena kokią mes 
Baltimoriečiai esame turėję.

Apvaikščiojimo programas 
buvo sekantis: Ryte per pir
mas ir antras mišias visi para- 
pijonai kaip buvo kviesti pa
ties jubilianto,. priėmė šv. Ko
muniją ant intencijos gerb. kl. 
kun. J. Lietuvninko.^ Pusę 
10:L'C vai. iš ryto buvo iškil- 

1 minga suma, kurią atlaikė pats 
gerb. kun. Lietuvninkas.

Kun. K.- Lasinskas pasakė 
gerb. klebonui pritaikintą pa
mokslą, nupiešdamas gerb. 
kun. Lietuvninko pasišventimą 
ir darbus tų 25 metų. Sakė, 
jog mes jojo pasidarbavimu 
turime gražią bažnyčią, klebo
niją, svetainę ir mokslaines, 
vienu žodžiu galime pasidi
džiuoti tarp amerikiečių jojo 
nudirbtais darbais tarp Balti- 
moriečių. Iškilmėse dalyva
vo N. P. P-lės Švč. dr-ja ir šv. 
Jurgio kareivių, kas padabi
no visą bažnyčią. Žmonių baž
nyčioje buvo susirinkę kupi
nai, kuriuos gerb. kun. Lie
tuvninkas matydamas džiaugė
si iš minios savo parapijonų, 
susirinkusių ant jojo jubilie
jaus. Žmonės jausdami mei
lę savo širdyje atėjo pagerbti 
savo mokytoją, savo ganyto
ją, kuris skelbė Kristaus mo
kslą per tuos 25 metus.

Vakarinis programas.
Vakare 7:30 vai. prisirinko 

pilnutė svetainė žmonelių, pa
rapijonų apie 700 ir visi su ne
kantrumu laukė to taip iškil
mingo programo pradėjimo, 
nes kiekvienas trokšta atiduo
ti prigulinčią garbę savo va
dovui. Lygiai aštuntą va
landą mažų vaikų choras su p. 
J. Čižausku priešakyje atvedė 
gerb. kun. Lietuvninką iš kle
bonijos į svetainę, kur ta mi
nia senai laukė. Atėjus gerb. 
Jubiliatui, tuoj L. Vyčių pa
rapijinis choras sudainavo 
“Lai gyvuoja sveiks.” Po 
dainų dekliamavo p. P. Butke
vičius, nuo L. V., ir dvi Vytės 
suteikė gerb. kun. J. Lietuvnin
kui dovaną, sidabrinę paimi s- 
ką ir didelį gražų laikrodį. Tai 
buvo nuo L. Vyčių 19-tos kuo
pos. Mažų vaikučių choras 
.sudainavo keletą puikių daine
lių, kas nustebino visą ten bu
vusią publiką.

Po tam kalbėjo L. Vyčių re- 
prezentatorms Dr. J. Bučnis, 
velydamas nuo viso jaunimo 
gerb. kun. Lietuvninkui ilgų 
meteliij., ir nupiešdamas jojo 
nuopelnus per tuos 25 metus 
kunigavimo.

Vėliaus kalbėjo kun. A Šeš
takauskas, iš Burlington, N. J. 
ir kan. J. šeštokas, iš New 
York. Pastarieji taip-pat lin
kėjo ilgiausių metelių.

D. L. K. Vytauto dr-ja sutei
kė gerb. jubiliatui sidabrinę 
“vazą” (loving cup). Taip- 
pat daugiau prijaučiantieji pa- 
rapijonai, susitarę, pagerbimui 
savo klebono nupirko pianą 
(player) užmokėjo $500. De
kliamavo p. J. Danieliūtė, ir 
labai gražiai atliko.

L. Vyčių choras sudainavo 
keletą dainelių, atlikta labai 
gražiai, už tai garbė gerb. p. J. 
Čižauskui, už jojo nenuilstan
tį darbavimąsi.

Dar kalbėjo vienas senas pa- 
rapijonas p. A Laukaitis.

Solo dainavo gerb. p. M. Či- 
žauskienė ir p. A Akelaičiutė. 
p M. Cižauskienė visuomet žu
vėja publiką savo maloniu, 
kaip lakštingalos, balseliu, tad 
ir šiuom sykiu buvo rankų plo
jimu iššaukta kelis sykius. 
Galutinai kun. A Šeštakauskas 
atsikreipęs į publiką sako: 
“Na gerb. dabar išreikškime 
visi sykiu gerb. kun. J. Lietuv
ninkui ilgų metelių, ir visi at- • . •* *.• *■_ • • •

Newarkietis.

SO. MANCHESTER, CT.
Lietuvių čia yra apie 50 šei-. 

mynų ir keli pavieniai Visi 
gerai gyvuoja. Keletas turi 
savo namus. Čionais lietuviai 
daugiausia dirba šilko ir akso
mo audinyčiose. Visi gerai už
dirba. Yra 3 popierinės, kur 
dirba 400 darbininkų. Čia ran
dasi SLRKA. 164 kp., A. L. R. 
K. Moterų Sąjungos 28 kp, L. 
D. S. 54 kp., Lietuvos Vyčių 
21 kp. Visos gerame stovyje 
ir gerai darbuojasi. Bet Su
sivienijimo LRKA kuopos ne
gali viršyti, nes ji stipriausia 
ir turi daugiausia narių. Taip
gi randasi Tautos Fondo 92 
skyrius, kuris daugiausia dar
buojasi dėl Lietuvos, nes kaip 
visur taip ir pas mus buvo Lai
svės Savaitė, kur surinkta 
$245, nors mums buvo paskir
ta $300. Tai reiškia mes sa
vo neišpildėme. P. Vasiliū
nas, A. Marelis ir P. Ambrosa 
daugiausia čia darbuojasi.

. P. A.NEWARK, N. J.
Kviečiame į pramogą.

L. Vyčių 29 kuopos Benas 
rengia didelį koncertą ir šo
kius nedėlioję, 16 d. vasario. 
Dalyvaus iš Patersono L. V. 
Benas, dainuos chorai Pater
sono, Harrisono ir vietinis L. 
Vyčių choras. Dalyvaus ga
biausi solistai ir solistės iš 
Brooklyno ir Patersono ir vie
tinės. Taipo-gi dalyvaus ir 
p-lė E. Bradūniutė, atsižymė
jusi šokėja. Grieš vietinis L. 
Vyčių Benas. Bus korneto, 
smuiko ir kitokių įstrumentų 

Į šią pramogą kvie
čiame visus. Bus po num.

BINGHAMTON, N. Y.
Vas. 2 d. “tautininkai” tu

rėjo susirinkimą, kurį* atidarė 
Šaučulis. Buvo svarstyta, kad 
tautininkams reikia skirtis 
nuo Rymo Katalikų. Kučin
skas tą sumanymą patvirtino. 
Aliliūną išrinko “tautininkų” 
klebonu.

Rašt. tautinink.

pote darbas pas stabmel- goliai.

J -
180—2 New York avė. Pra
džia 7:30 vai. vakare.
" • J

džius buvo laikomas paniekos 
dalyku, o todėl kaipo tokia, ją 
supratime, nepritinka liuo-
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tas su ovacija. "Valandžiukę
metinį 'susirinku^ nedSioie §ražiįiaPre ^aU« pakaltojo. 
2 d. vasario. Atidarė pirm. v
A. Junča, paaiškindamas susi- 
rinkusiems reikalingumą pri- 
gulet prie T. F., taip-gi ragin
damas anttoliaus dirbt dėl nau
dos tėvynės kaip kas išgali 
Toliaus buvo raštininko visų 
metų atskaita. Mėnesinių duok
lių per 1918 m. buvo surinkta 
$67.75. Laisvės Savait ir kito
kiuose atsitikimuose surinkta 
$L363.47. Sykiu per 1918 m. 
pasiųsta į T. F. centrą $1429.22. 
Kadangi 1917 m. buvo pasiųs
ta per T. F. skyrių $141.35, tad 
per du metu 55-tas skyrius iš
siuntė $1570.57. Kadangi mū-
sų kolonija yra nedidelė (ba tik 
apie 200 lietuv. gyven.), tad ne 
per didelį darbą atliko. Bet 
ant šio susirinkimo draugai pa
sakė patys sau, kad šiais me
tais dirbsim taip, kad dides
nes kolonijas pralenkt Virši
ninkai ant kitų metų išrinkti 
sekanti : Pirmininkas A. Jun-

, ča, fin. rašt K. Veli vis, nut. 
rašt. J. Poškus, ižd. Jk Velivis, 
iždo globėjas M. Bašinskas. Au
kų rinkėjai po stubaš J. Poš
kus ir P. Lapiniauskas. Tiki
mės, kad šie vyrukai ką gero 
tėvynės labui nuveiks. Prie 
vietos T. F. skyriaus priklauso 
sekanti draugai ir moka mėne
sines duokles sekančiai: po 50 
c. A. Junča, K. Velivis, K. Vai- 
tavičius, P. Judickas ir J. Poš
kus; po 25c. J. Velivis, J. La- 
purka, P. Lapiniauękas, K. Ja- 
kubavičius, D. Gribauskas, V. 
Palevičius,A Junča, F. Milina
vičius, K. Turonis, F. Biekša, 
M. Jakubavičius, J. Cėnkns, B. 
Gabrilavičius, M. Bužinskas, J. 
Didžiulis, A. Stasevičius, K. 
Isiavičius, P. Jakeliavičius, F. 
Seinauskas, J. Molis, S. Vara
ms. Visų draugų priklauso 
prie vietos T. F. skyriaus 26, 
bet ateityje tikimės susilaukt 
didesnės pagelbos.

K. Velivis,

Pasidžiaugė choro skaitlingu- 
, k Būtų pagei

daujama, kad dar daugiaus 
jaunimo dėtųsi prie L. Vyčių 
25 kp. choro, kuris su gražio
mis ir puikiomis dainelėmis 
publiką vakaruose džiugina. 
L. Vyčių susirinkimai būna 
kiekvieno mėnesio, pirmą sere- 
dą vakare Povilausko salėje.

Matas.

kitam laikui.
Aukotojų vardus garsinsi

me “Darbininke.”
Kuopos Komisija:
v Kun. F. A Virmauskis, 

Ignas Umpa, 
Jonas žukaitis,
M. Mikšys,
J. Kriviutė, 
E. Tukaitė.

DARBINDą^B
PRANEŠIMAS.

T. F. 55 sk. rašt

CLEVELAND, OHIO.

Atsilankė svečias.
Nors mūsų kolonijoje nėra į- 

žymių veikėjų, vienok tankiai 
atsilanko inteligentų, kas pri
duoda geresnį ūpą nenuilstan
čiai dėl lietuvių gerovės veikti. 
Vasario 5 d. L. Vyčių 25 kp. į- 
vyko mėnesinis susirinkimas, 
kurin pusėtinai narių atsilankė. 
Pirm. A. Ribinskui atidarius 
susirinkimą, keletas naujų na
rių prie kuopos prisirašė. Pla
čiai apkalbėta apie koncertą, 
kurį vyčiai rengia dėl p. A. So
deikos. Nemažąi nutarta nau
jų inešimų. Kelius čia pami
nėsiu. Atsilanko susirinkiman 
p. M. Zujus, “Vyčio” redakto
rius. Prie progos p. Zujus 
gražiai ir nuosekliai nupiešė 
vyčiams reikalingumą įsisteig
ti nuosavą spaustuvę, be'ku
rios vyčiai negali apsieiti. Ge
rą pradžią jau Chicagiečiai pa
darė. Aplankęs kelias Chica
gos Vyčių kuopas surinko su 
pasižadėjimais virš $800. Gir
dėdami mūsų vyčiai tokį pra
nešimą, visuose kilo patrijotiš- 
kas ūpas. Ir kiek galėdami at
sišaukimą parėmė. Iš iždo -jau 
nuo senai buvo nutarta paau
kuoti $100. Vėliaus aukuos 
daugiaus. Nariai aukavo se
kanti: A Kunigiškis $6.00, po 
$5.00 A. Ribinskas, AL Banevi
čius, Ad. Kanoverskis, J. P. 
Kvedaravičius; po $>00 J. Jo- 
nuška, V. Runta, M. Ardzi- 
jauskas, M. J. Šimonis;, po 
$1.00 p-lės L. Matulaičiutė, Z. 
Kraskauskiutė, O. Bekenaitė, 
G. Vidugiraitė, p-ni O. Mikali- 
čienė, P. Sedeckas, A Kulbic- 
kas, J. Kuzas, F. Gaižutis, Al. 
Jerenas J. Vilimas, P. Brazai
tis J. Ziaunvs, C. Jokubauskas, 
J. Žitkus, A žaliaduonis, K. 
Žilinskas ir A Kuzas po $1.00. 
Smulkesnių $1.50. Viso labo 
$103.50. Vyčių spauštUvės-rsi- 
kalams komisija išrinkta p-lė 
O. Matulaičiutė, A. Žaliaduonis 
ir M. J. Šimonis.

Nutarta po Velykų sulošti di
delis teatras miesto teatrų salė
je. Veikalas bus paimtas

L.D.S. Reikalai.

LAWRBNCE, MASS.

- Streikas.
Jau antra savaitė kąjp tęsia

si čia streikas. Jis paliečia 
visas Lavrence’o vatines ir 
vilnones dirbtuves. Tik trys 
tokių dirbtuvių šusigrabaliojo 
kiek slakerių, nors nepilnai 
varyti darbą. Į kitas audek
lines nei vienas darbininkas 
neina. Neapykantos ir mušty
nių netrūksta, ale žvelgiant 
abelnai į visą streiką, tai kol- 
kas gana ramiai eina.

Viršminėtų dirbtuvių darbi
ninkai paerikalavo darbdavių 
sutrumpinti darbo valandas. 
Jie pareikalavo, kad jiems te
reikėtų dirbti 48 valandos į sa
vaitę vieton 54 vai. Jie taip
gi pareikalavo gauti mokestį 
už 48 vai., tą patį kaip ir gau
davo už 54 vai į savaitę. Ki
taip jiems sunku būtų pragy
venti. Dirbtuvių savininkai 
sutiko ant 48 valandų dar
bo, bet ne ant mokėjimo už 54 
vai. Dėlto ir nesutikimas, 
dėlto ir streikas.

Darbininkų pusėje sunkybė 
tame, kad laikas nepatogus. 
Fabrikantai nuo karės darbų 
yra pelnę baisius turtus. Prie 
to, fabrikantai tuomi laiku 
neturi orderių civiliams išdir
biniams ir kolkas negali nei 
gauti. O ant galo dar žiema. 
Nežiūrint tų nepatogumų, te- 
čiaus, darbininkams lieka tik 
pagerinti savo būvį ir tam tik
slui kovoti.
L. D. S. kuopos susirinkimas.

Nedėlios vakare vietinė Lie
tuvių Rymo Katalikų Darbi
ninkų Sąjungos kuopa laikė 
mėnesinį susirinkimą. Buvo’ 
išrinkta delegatai į L. D. S. 
Apskričio susivažiavimą. Iš
reikšta pageidavimas, kad kol 
kas “Darbininkas” nebūtų 
verstas ant dienraščio. Iš
nešta rezoliucija, kad “Darbi
ninkas” dar labiau ir giliau a- 
pie darbininkus gvildentų.

HOMESTEAD, PA. 
LDS. 53 kuopa nariais auga.
Nedėlioj sausio 19 d. LDS. 53 

kuopa turėjo metinį susirinki
mą. Prisirašė 4 nauji nariai. 
Iš atskaitos buvusio vakaro 5 
sausio pasirodė, kad pelno li
ko $46.81, iš kurių tapo paskir
ta Kalėdiniu Fondan $25.00. 
Be to buvo skaityta laiškas iš 
centro kaslink praplatinimo 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ išleistų raštų. 
Nutarta partraukt 50 kalendo
rių dėl pardavimo. Apsiėmė 
parduot M. Vaikšnoras ir J. 
Bulevičius.

Po to buvo rinkimas valdy
bos sekantiems metams. Val
dyba maž-daug visa senoji li
kos. Vincas Kraužlis pirm., jo 
pagelbininku išrinkta naujai 
Pranas Švetkauskas, rašt. Jo
nas J. Grebliunas, pagelh. Juo
zas Bulevičius, iždininku Mi- 
kolas Vaikšnoras, kasos globė
jai Kaulas Bražinskas ir Juo
zas Bendoravičius. įnešta, 
priimta ir nutarta vakarienę 
rengt prieš užgavėnias susidė
jus su kitomis idėjinėmis drau
gijomis, ty. L. Vyčių ir Mote
rų Sąjunga. Tapo išrinkta ats
tovai kreiptis į minėtas kuopos.

53 kuopa per 1918 metus na
riais paaugo 35, 3 išbraukti. 
Šis Įrūdija, kad darbo žmonės 
pradeda kas kart susiprast, o 
su laiku ir visi susipras.

J. J. Grebliunas, 
Kuopos Rašt.

tus ant metų nuo nario, tai ma- 
lonėsite prisiųsti iki apskričio 
suvažiavimo.

LDS. N. A Apskričio Val
dyba:

V. J. Kudirka, Pirm.,
37 Franklin Str., 
Norwood, Mass.

A J. Navickas, Rašt,
58 Heaton Avė., 
Norwood, Mass.

S. Paraginame kuopas

šiaušiu susirinkimo svarstymu 
butų laimėjimas dabartinių 
Lawrence’o streikų.

Vienbalsiai nutarta gelbėti 
darbininkus šiuose streikuose. 
O jų gelbėjimas, bei šelpimas 
bus formoje aukų iš kitų kolo
nijų. Tam tikslui padarytas 
ir atsišaukimas į visus LDS. 
narius ir platesnę visuomenę, 
kurį žemiau paduodame.

Kun. F. A. Virmauskis.

Lawrence’o LDS. kuopos atsi
šaukimas į LDS. narius ir 

visuomenę.
Broliai ir seserys, mūsų or

ganizacijos fiariai ir kiti visi 
lietuviai! .

Nors mūsų mieste tik savai
tę testreikavome, tėčiais būta 
žmonių influenzos ir bedarbės 
nuvargintų, kurie ir šiuo trum
pu laiku pamatė vargo. Tu
rime tris lietuvių skaitlingas 
šeimynas reikalaujančias ne- 
atidėliojančios pašelpos. O 
kaip sparčiai skaitlius tokių 
pagelbos reikalaujančių auga, 
tai suprantama kožnam darbi
ninkui

Todelei mes atsišaukiame į 
LDS. narius ir į visuomenę, 
prašydami aukų, kurios pagel
bės Beturčiams streikuoti ir 
laikyti su darbininkais vieny
bę.

Meldžiame siųst aukas j L. 
D. ,8. Streikieri.ų Fondą, 242 
W. Broadway, So. Boston, 
Mase. ir paženklint kad jos y- 
ra Lavrence’o streikieriams. 
Jei streikas tuoj sustos, tai

Todėl gerb. kuopos malonė
kite atsiųsti kodaugiausiai ats
tovų į suvažiavimą ir atsivežti 
naudingų inešimų organizaci
jos gerovei ir tos kuopos, ku
rios dar nėra prisidėję prie ap
skričio, tai malonėsit dabar 
prisidėti ir atsiųsti savo atsto
vus į suvažiavimą, o kurios ne
galėsite pribūti ant suvažiavi
mo, tai galite pasiųsti įnešimus 
Apskričio valdybai. Labai bū
tų geistina, kad visos L. D. S. 
N. A. Apskričio kuopos atsiųs
tų savo atstovus į suvažiavimą, 
nes daug yra svarbių reikalų 
kaslink L. D. S. organizacijos; 
taip-gi kurios kuopos dar ne- 
prisiuntėte savo duoklių į Aps
kričio agitacijos iždą po 5 cen-

P.
pradėti rengti agitacijines pra
kalbas sulyg patogumo. Dėl 
kalbėtojų kreipkitės į “Darbi
ninką.”

X 

BRIDGEPORT, CONN.
LDS. 39 kuoops įvyks susi

rinkimas vasario 16 d. 1919 m. 
šv. Jurgio parapijos svetainė
je tuojaus po sumos nedėlioj. 
Visi nariai malonėkite atsilan
kyti, nes turime daug svarbių 
reikalų apkalbėti ir naujieji 
nariai nepamirškite ateiti, nes 
bus išdalinami kalendoriai už- 
dyką ir šiaip daug ko naujo iš
girsite ir naujų narių atsives
kite prisirašyti.

U. A. Matuz, Kp. Rašt.

SKAITYKITE t* PLATI BKITK

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikraštį

randasi geroje ir normalėje sveikatoje, kaip kiekvienas 
fino.

Gera sveikata reikaaluja sveiko ir normalio nervų 
stovio. O kuomet esi nervuota, kad tavo nervai suirę, 
tai neprivalome to apleisti, o pasirūpinti apie tai tuoj.

Ganus nervų ehziras

PARTOGLORY
sustiprina ir atstato jūsų nervų sistemą ir padaro iš jūs 
naują žmogų. Bonka Partoglory kaštuoja $1.00. Šešios 
bonkos -kaštuoja tik $5.00. Užsakykite ranšant šiandie.: 
Apteka Partosa, 160 — 2-nd avė. Dep. L. 3. New York.

(G-5)

RUBLIUS • BONDS
Perkame ir parduodame

Lietuvių Prekybos Bendrovė
244 W. Broadway So. Boston, Mass.

Dovana Visiems Dykai.

Draugijos Temykit!

99 

r9

99

$3 00
$1.50
$4 00
$4.25

3c.

Prenumeratos Kaina:
Tris Kartus savaitėje metams 
Vieną kartą savaitėje 
Bostono apielinkėje 
Užrubežyje 
Vienas numeris

Reikalaukite pu ateitu arba

“DARBININKĄ”
EINA UTARNINKAI*. KETVERGAIS IN SUBATOMI*.

Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui 

svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

k ’ ■

AKRON, OHIO.
Linksmas suvažiavimo 

vakaras.
Vasario . 2 d. šioje koolnijoje 

buvo LDS. Ohio valstijos aps
kričio suvažiavimas. Puikiai 
nusisekė.

Vakare Kraus svetainėje bu
vo vakaras su svarbiu ir įvai
riu programų, kuris Akronie- 
čiams pasiliks ilgai atmintyje, 
nes pirmas toks svarbus ir par 
minėtinas vakaras mūsų kolo
nijoje.

Programas susidėjo iš šių 
šmotelių: 1) Įžanginė kalba p. 
S. Radavičiaus (vietinio). Gra
žiai nušvietė kokiuo tikslu bu
vo LDS. Apskričio suvažiavi
mas. 2) Kalba p. Ad. Kano- 
verskio iš Cleveland, Ohio apie 

amatuose, kad su
grįžus Lietuvon, galėtų patys 
užimti visokiomis išdirbystė- 
mis ir biznio vedimu. 3) Kalba 
gerb. kun. M. Cibulskio iš Day- 
ton, Ohio. Gerb. kalbėtojas 
ilgoje savo kalboje daug ko ge
ro bei pamokinančio nupiešė. 
4) Sekė perstatymas “Daina 
be galo.” Gabiai ir tinkamai 
Clevelando Vyčiai sulošė. Lo
šime dalyvavo sekanti asme
nys: Gariiauskio rolėje p. Ka
noverskis, Grybo rolėje p. K 
Štaupas, Durovo rolėje M. J. 
Šimonis, Veronikos — p-lė O. 
Matulaičiutė, Teresės — p-lė 
J. Lapkauskaitė, Abelio, žydo 
— p. A. S. Kulbiekas. Nors 
scenerija nebuvo taip tinka
ma, vienok aktorių sumanu
mas, tinkamas jos papuošimas 
viską dapildė. 5) Sudainavo 
Birutės vyrų choras vedamas 
p. K. Štaupo porą dainelių. 6) 
Clevelandietės vytės p-lės J. 
Lapkauskaitė ir O. Matulaičiu
tė . sudainavo duetą “Vilija 
upė.” 7) Birutės mišrus cho-, 
ras sudainavo “Saulelė Raudo
na,” “šalta žiema jau praėjo.” 
Ant galo Lietuva Tėvynė mū
sų. Visos dainos puikiai skam
bėjo. Gerai, kad taip puikiai 
trumpame laike galėjo, to at
siekti. , Tiesa pastebėjau, kad 
clevelandiečiai ypač mergaitės 
daug prigeibė jo. Mat Akrone 
merginų mažai tėra ir tas ban
do bolševikai atkalbinėti. Yra 
viltis, kad greitoje ateityje su
sipras akronietės ir nesiduos 
suvedžioti.

Kiek pastebėjau publika bu
vo užganėdinta.

TiijMlnh

“DARBININKAS
; - -

242 W. Broadvay, So. Boston, Mass.

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairts ženklai: kokardos, šarpos, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

Naujos organizacijos reikalaukite probų, senos gi 
- prisiųskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 

pagal reikalavimą.

M. A NORKŪNAS,
16 Fleasant Str

g
c
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Tai kas nors nepaprasto. Nustebi
nantis alikrodis, naujo išradimo, apie 
kurį da nesi girdėjęs. Laikrodis yra 
naujausiu išradimu laikrodžių srytyje. 
Apie jo praktingumą kalba žemiau pa
duotas aprašymas: 1) Rodo valandas 
ir minutas kaip ir paprastas laikrodis;
2) pdarytas yra iš geriausio metalo 
taip, kad gali būt ugnyj ir nesudega, ir 
gali išlaikyti per visą tavo gyvenimą;
3) užsukti reikia tik vieną sykį į 8 die
nas ; 4) Laiką laiko geriau negu koks 
nors kitas laikrodis ir nesuvėlina nei 
minutės: 5) Gvarantuotas 25 metams; 
6) Sveria 10 svarų; 7) Turi skambuti, 
kuris taip smarkiai skambina, kad ir 
kiečiausiai miegantį prikelia iš miego 
ir išvelka š lovos, kad jį nutildytų; 8) 
Nakties tamsoj nereikia kelties, žiebt 
degtuką, kad pamačius koks laikas, 
vien tik paspaust knypkutį ir visas lai

krodis apšviečia elektros šviesa; 9) Gali kartu 
šviesti ir skambinti. Gali būti kaipo kambarinis 
bei ofisinis varpelis dėl pašaukimo geistinos ypa
tos. 11) Turi egzaminuojamą lemputę dėl išty
rimo akies, burnoc, ausies, gerklės, nosies ir dan
tų; 12) Turi elektros bateriją labai pasekmingą 
gydymui nerviškų ligų; 13) Turi savyje nesu
degamąją bankinę spintelę dviems perskyrimais; 
vienas pinigams, antras brangakmenims sudėti: 
Bankas aprūpintas slaptingomis durelėmis, ku-

__  rias gal atidaryti tik žinanti paslaptį ypata. Kom- 
binacijoš’numeris užgistato. Su kiekvienu laikrodžiu paaiunčiame 
pilnas informacijas. Dabar pamislyk. Kiek naudos ir parankamo 
gali turėti iš tokio laikrodžio. Nedaro skirtumo, kokį laikrodį pirk- 
tnm, vis-gi geresnio už šitą negausi. Šitoks laikrodis privalo rastis 
kiekvienoj stuboj, nes jis yra netik reikalingu bet ir pagražinančiu 
namus daiktu. Nerasi žmogaus, kam šitas laikrodis nepatiktų. Ba
terija tame laikrodyje gali užtekti keliems metms, o paskui labai 
lengva įdėt naują. Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausiai, mes gi 
dėl jų daugybės per trumpą laiką pardavinėsime tik po $10.55. Lai
krodis yra tikrai tokis, kaip aprašyta. Jei jums nepatiktų, grąžina
me pinigus. DYKAI, VISIŠKAI DYKAI išsiųsime kiekvienam ši
tą geležinį gražų laikrodėlį priedo, kas užsisakys pas mus aprašytą 
naujo išdirbimo laikrodį. Laikrodėlis yra labai gers dirbantiems 
žmonėms, nes stipriais lukštais ir tvirtais viduriais, laiką teisin
gai. Parduodamas po $4.00 ir brangiau, o pas mus' jį gausi DY
KAI tik per trumpą laiką, jei užsisakysi tuojaus stebūklingą naujo 

i išradimo laikrodį. Tai-gi jei nori pirkt sau bei kam nors dovanų, 
tai prisiųsk mums rankpinigių tik 50c., o mes tuoj išsiųsime laikro- 

;dį su laikrodėliu. Likusius užmokėsi gavęs daiktus. Norėdamas 
pasinaudoti proga, rašyk neatidėlibdamas.

y PRAOTIOAL SALES COMPANY,
1219 N. Irving Avė. Dept. 302 Chicago, III.

f

Subatoje,
Vasario-February

22
Lietuviu Salėje,

26 Ltnceln St, Brighton, Ha

DAINŲ MĖGĖJAMS

KONCERTAS!
ŠV. PETRO BAŽNYTINIO CHORO

Pradžia 7JO vai. vakare.

Tokio koncerto dar nebuvo visoje Naujoje Anglijoje. Tai 
bus rinkinys naujausių dainų, daugiausia St. Šimkaus ir M. 
Petrausko kompozicijos. ✓

PRALEISI — AMŽIAIS GAILĖSIES.
Apart milžiniško šv. Petro Bažnytinio Choro, kuris per 

pastaruosius metus žymiai padidėjo, dainuos žymiausios Nau
josios Anglijos solistės ir solistai.

TOKIE KONCERTAI RETENYBE.
Sėdynę pasirūpink išanksto, kad paskum neprisieitų sto

vėtu
Pasipirkęs išanksto tikietą sau sėdynę atrasi, kad ir vė

liaus atėjęs.

ĮŽANGA LABAI PRIEINAMA.
. Širdingai kviečia visus KOMITETAS.

4
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Vietinės žini

ikraido.

auzo

Tavo

brikaitė.

;iunaš,

Tada užtrenk .mos-

e-vakarie-

k&tgkbn

>t., 1S. Boston 
Step. Navickas, 
.^Boston, Mass. 
i sffSmfikimus kas

publikos į svetainę netill 
Iš šio blaivininkų 

žmonės išsinešė kuoger 
įspūdžius. Prie -vakaj 
vairinimo nemažai prisij 
A. F. Kneižis, kurs bųv< 
ro vedėju.

Brangios viešnios. - Pe 
-panedelį^' So: -Bostone laj 
’ geybfi^ioš artistes rĮ*W J 
LaurAir Sofija Karužiutė:

[os apdovanota geru bal^i, 
įalsas yra apuikiai išlavii- 
Įo prie to turi išdirbtas sr- 
įkas manieras. Tokiu bfi-

ĄjjgaTigbk "iitid bakterijų su 
Į^tel Vapooream. Laikei ’fc-- 
pidemijošLondone1891me- 

, tais Menthol ir Eucalyptus 
afiėjus pasirodė kaipo pasek-

. -Aidas

‘ ‘ Gabi j iečių ’ ’ vakaras, VJa. 
>ario 8 dieną Dudlev Opers 
lousej t 
lraugi_ja£ttyi/ >pMe|: JF^ 
lomas ir'Jieva” ir “Sienapjū

Išgalite siaaikyti

Oaoi inuvos, lozym 1

Judi pT"<

t. Juštaitra1"^

"i '‘ Paieškau. .paeinančių iš .Kaupo 
-gub.,' ■. Raseinių apskr., švifckšnos.

- jiarap.,: kaimo P.-'brolio ir seserų 
.Orbių, JPėtro, Onos, - Barboros: ir 
Petronės- .Taip-gi 'jr švogerio.

’• :@rejyion.?švogeris pirjniau-gyye- 
«■ hū -Worcęštfer, Masš., <r paskutiniu< 

laiku New Havėn’e,.Con.., bet;jau 
kiek laiko kaip -: negaunu žinios.

ė įgeidžiu at.šeiipti ant adreso .:
t P, Orintis, > . _ ..

J 281'Eglinton st, Glasgov-Seotląhd

60c. Adresas : gį - ;

-onjsasT™^4d Com0-«m Avė., Waterbwy, Conn.

’ (M. K.), Romansas 
(Rubinstenro);—My 
is me bird nprhair 
‘ fT jtrau-
pTrrojT ‘ ^fyntrfe ve ’ ’ 

Ant bis padainavo

tGdpfcamii Vįftųį|ij Jone erto 
programas buvo vįskas taip 

saiku.
o “Vai ver- 
Petrausko),

ub: į
1 i •Chicago,įlU.

asyc aa- m a $2Sia*¥att<

n,okrtM apdrinkant ■„ r J/B. JUi

- Už vienų sykį........ 50c.

t < DARBININKAS, & 
! 242W« Broaidw*y,: u- <c 
^c^Sorth Bėtfton, Mass. I 
SOĖįd :k~:rf>:Tr'-r-- 'z T J

Paieškau brolių Kazio,' Adomo ir 
'Vinco Bardų, VRniauk' gub., :Žas- 

: Iby parap.- ! Pirmiaus Adomas gy- 
'venb Somerville, Mass., o Kazys ir 
Vincas Serantou, Fa-, o dabar ne
žinau kur- jie patįs ar kas kitas ■ 
praneškite šiuo adresu; ■

' Aleksandra Burda,
Bristo! BrCsS, : Bristo!,' Eonn.

: -i 
•j JEIGU NEMOKI RAŠYTI
arbanori, kad raštas atrodytų 
gerai, tai nusipirk drukuo ja- 

! inų mašinėlę (Typwriter)į 1 
'KatS'paSibaigfc- ir

■ ' atsidarys • keliai t -
, Lietuvų, reikės ra-.

KĮ?A Syti dnmt {vairių.
' įįį laiškų ir gavusiems'

laiškų bus daug 
.■BBK®ra>nEvtaus- perskafty-

Ti drukumų.
- ■ Tokios mašinėles,

■f p:~—.Tis
davė

V . dabar parduosime
. ' įik'Už Jla.tS. Kas

A. . jfirkaltaišinėlę pri-

reikaLais;p.,Jbnas E. Karosas 
aiškins' Limuvos^ dąbaętŪH.Pa- 
džjinįų.,. £aiį-gtfcu§ daugiau 
Įvairumu...So. BostonoVUęta- 
vi&i. kviečiami' j,prak.3J.D3i?/kiiO'“ 
skaitlingiausia atsilankytn 7"
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