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Kaip protas, taip ir paty

rimas neleidžia mums 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atmes-

Apie Lietuvą.

242 W. Broadvay,

bus uždra 
ėti svaigalas ir todėl ne- 
įplaukų

Va^tijo- 
dirbti ir par-

rodykite kitiems, ra<

Dovanos.
Ligšiol iš “Darb.” knygyno 

išleista dovanomis keliatas šim
tų egz. “Lietuvių Darbininku

Svarbus klausimui.
Ar gali atsakyti i šiuos klausimus:

Suvienytose Valstijose užmušama darbininku dar-

vieną

2

3

Siųsdami visados adresiuo- 
kite šiaip:

“DARBININKAS,”

242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

PATARIA SVARSTYTI.
. D. C. — New 

___________ Fitzgerald Suv.

J

TeL 620 80, Boston. Organas Am. Lietuvių! Rymo-katalikų šv.JJuozapoj Darbininkų Sąjungos. »«•« 8aBoston No 138 Į1801
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Taipgi prisiųsk'te dovano-

.000. Tai mis “Lietuvių Darbininkų Ka-

r Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

Už
I
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aina 3c.
Tas, kurs neturi namų, te

gu neplėšia namų kitų, bet te
gu jis stropiai darbuojasi ir pa
sistato sau, tokiuo būdu jis 
pavyzdžiu užtikrins saugumą 
savo namų, kuomet juos pa
sistatys.
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Prezid. W ilso n šaukia prie taikos

NUSTEBINO VISUS.
Gruodžio 29 d. prez. Wilson 

išsiuntinėjo visoms kariaujan
čioms ir nekariaujančioms val
stybėms t 
mi prez. 
nepaprast 
ir todėl ii 
diplomatu 
nustebo, c 
bai nudži

Notose 
stybėms 
ieškoti bū 
kia^ taiką

aikos notas.
A'il-on padarė visai 
1. netikėtą žingsnį 

to visi visų šalių 
1 ir visuomenė labai 
laikos šalininkai la-

UįJO.

kariaujančioms val- 
prez. Wilson prašo 
lu susitaikinti ir to- 

i.Jiįvyjginti, kad ma
žųjų tautų teisės ir laisvės bū
tų užtikrintos.

Prez. AVilson nesisiūlo no
toj būti tarpininku, nestato 
sąlygų, bet tik kviečia sutikti 
pradėti derybas.

TAIKOS UŽTIKRINIMAS.

Savo notoje prez. VVilson, 
minėdamas apie dabartinės ka
rės pabaigimą, užsimena ir a- 
apie užtikrinimą taikos ateity
je. Sako, jog pasidalinimas 
valstybių į •_repas, viena ant
rai priešinu is, visuomet neiš- 
vengtinai v. s prie neužsitikėji- 
mo, pavydo ir karės. O visų 
tautų ir v&btybių lyga užtik
rintų taiką. Ir į tokią lygą 
visos va1 stebės gatavos įeiti. 
Čia prezidentas ir užsimena a- 
pie mažųjų tautų reikalus. Sa
ko, jog mažųjų ir silpnesnių
jų tautų reikalai Suvienytų 
Valstijų valdžiai ir piliečiams 
taip rūpi, kaip ir bile kokiai 
kitai tautai arba valstybei.

PRITARIA PREZIDEN
TUI.

kokiam prezidento žingsniui 
neutralės valstybės labai prita
ria. Pritaria pietinės Ameri
kos respublikos. Švedija, Nor
vegija, Danija ir Šveicarija 
vienijasi veikimui^ dėl taikos. 
Prie to susivienijimo dar trau
kiama Holandija. Todėl visos 
pasaulio neutralės valstybės 
remia taiką. Ir pertai karės 
šalininkams bus,sunku atsilai
kyti prieš taikos šalininkų 
spaudimą.

ANG
Perei 

džio 19 d 
premieras

A IR TAIKA.
utaminką, gruo- 
Anglijos naujasai 
oyd George pasa-
parlamente ir ap- 

i ja mano apie 
iulijimą taikintis, 
g vokiečiai turį 
užimtų žemių ir 
arinius nustolius 

valstybėms, 
pasiulijimo

kė prakalb 
reiškė, ką 
vokiečių 
Apreiškė, - 
pasitraukti
atlyginti už 
kariaujančio 
Todėl tai 
neatmetė ir da\ė teutonam* 
prasti, jog 
“žvesti derybas.

J
/

DUOS SUJUNGTĄ ATSAKY
MĄ.

Talkininkų valdžios neužil
go pasiųs Berlinan sujungtą 
atsakymą į vokiečių pasiuliji- 
mą taikintis.

Karės pradžioje talkininkai 
daug kalbėjo, jog kariaują už 
tautų principą, .už paliuosavi- 
mą mažųjų tautų. Bet dabar, 
kuomet prasidėjo kalbos apie 
taiką, tai talkininkai apie tai 
neužsimena, užmiršo apie pri
spaudusias mažąsios tautas, 
nei viena iš talkininkų valsty
bių neužsimena apie reikalus 
mažųjų tautų, išskiriant užim
tąją Belgiją.

Užtad vokiečiai apie mažą
sias tautas daug ir cisaip ra
šo ir svarsto. Gal tai daro 
dėl savo naudos, dėl savo 
reputacijos, bet jei jau tą ma
žųjų tautų klausimą kelia 
tas prispaustoms tautoms 
lietuviams nebus blogan.

------------------Šveicarijos laikraštis “La 
RUMUNAI IR RUSAI SPI-1 Liberte” lapkričio 21 d. indėjo 

RIASI DOBRUDŽOJ. šitokią žinią:
Dobrudžoj rusai ir mimu- i LIETUVIŲ KARALYSTĖ. 

Inai bando pastumsi teutonus Amsterdam, lap. 20 — Pa- 
latgal. Lmė užpuldinėti ir va- gal ištikimus šaltinius lenkii 
ryti nuo Dunojaus. Pasisekė -karalystės neprigulmybės pas- 
r4ams ir rumunams užimti Skelbimas, bus papildytas pa- 
augštumas Balabanica ir Dac- skelbimu neprigulmybės Lietu-
hkoi. Tose vietose dabar ei
na labai atkaklūs susirėmimai.

Pačioj Rumunijoj tai teuto
nai daugelyje vietų žengia pir
myn.

KITUOSE FRONTUOSE.
Francijoj eina smarkūs ar

tilerijos šaudymai. Atakų ne
daro nei viena pusė.

Pietinėj Serbijoj sninga irĮ 
lija ir žymių karinių 
nėra.

Karpatuose į pietii rytus 
nuo Kimpolung rusai užėtmė 
augštumą.

GAL UŽDARYS TEATRUS.

Paryžiaus teatrai buvo ap
krauti dideliais mokesčiais. 
Valdžiai nutarė tuos mokesčius 
padidinti. Tai teatrų savi
ninkai pranešė, jog jei valdžia 
savo nusprendimo neatmainys, 
tai uždarysią teatrus-

VALDYS GARLAIVIUS.

Anglijos premieras Lloyd 
George parlamente apreiškė, 
jog naujoji ministerija nutarus 
nacijonalizuoti visus garlai
vius, ty. visos Anglijos gar
laivius paims savo globon ir 
valdys taip, kaip geležinkelius.

RUMUNIJĄ REIKIĄ SUS
KALDYTI.

Voikečių laikraštis Vossisg- 
che Zeitung rašo, jog dabar 
darant taiką reikią valstybėms 
pasidalyti Rumuniją. Šiauri
nę Rumuniją taip vadinamą 
Moldaviją reikią užleisti Rusi
jai, pajūrinę provinciją Dob- 
rudža turi kliūti Bulgarijaj, 
o vakarinė dalis Valachija turi 
tekti Austro-Bengrijaj.

Pasak to laikraščio Lenkija 
turi būti neprigulminga, Kur
šas turi būti tedera^ Vokieti
jos valstybė, o Lietuvą reikią 
prijungti prie Prūsijos.

NAUJA BANGA RUSIJON.
Kuomet teutonai viesulos 

smarkumu ėmė veikti Rumuni
joj ir sumušinėti Rumunijos 
armijas, tai gyventojai vieni 
iš baimės kiti va džios verčia
mi, bėgo tolyn n.10 mūšio vie
tų ir visi nešinos < Rusijos lin
kui. Didžios rumunų tremti
nių bangos ėmė ūžti per rube
žių į Rusiją. Juosius gaben
ta į tolimesnius miestus. Da
bar rumunų tremtinių didžios 
minios yra Odes i.oj ir Kieve. 
Dabar Rusiją užplūdo rumunų 
tremtiniai, kaip pernai, kuo
met lenkai, lietuviai, latviai 
ūžtelėjo Rusijon. O dabar žie
mos laiku sunkiausias daįktas 
globoti tremtinius. Ant grei
tųjų daroma kazermės, lauki
nės virtuvės priglausti ir mai
tinti rumunus. Paskui jie 
bus siunčiami toliau.

Žinant rusų nemokėjimą 
organizuotą darbą varyti ir 
varžymą biurokratijos, aišku 
pasidaro, jog didis rumunų 
tremtinių skaičius negali būti 
rusų aprūpintas. Šalčiai, ba
das, ligos, išgąsčiai labai re
tina tremtinių eiles.

BUS AMŽINA KARE.
Vokietijos laikraštis Lokal 

Anzeiger rašo, kad jei talki
ninkai atmes teutonų taikos 
pasiūlijimą ir bandys kariauti 

1, kol pergalės, tai karė bu- 
ianti amžina, nebent vokiečiai 

dar didesnėmis pergalėmis vi-

sakė, jog jau dabar reikia 
pradėti svarstyti apie naują 
mokesčių sutvarkymą.

PASISLIKO “ŠLAPIAS.”
Pereitą utarninką gruodžio 
d. Bostone buvo balsavimai 
panaikinti saliūnus Bostone 
palikti. Uų. saliūnus bal- 
krito 53.431 prieš 30.380.

Tai yra už saliūnus ant 23.051 
balso buvo daugiau, negu 
prieš. Pernai “Slapieji” lai
mėjo 14.238 didžiuma balsų. 
Todėl aišku, jog “Slapiųjų” 
balsai žymiai paaugo.

Tą pat dieną “sausieji” 
laimėjo Fitchburge ir W. A- 
damse.

vos.
Vokiečių valdžia umu laiku 

suteiks lietuvių tautiško judė
jimo vadams didžius projektus 
■pieno ir kvies juos tą reikalą 
1 remti.

Vokietija iš lietuviškų že
mių padarys" karalystę; vie
nok, vietoj sutverti va’stybę, 
kaip Lenkija prigulminga nuo ! 

veikimų Vokietijos, nauja Lietuva bus ,
• dalimi vokiškų valstybių, -H kalendoriaus.” 
. sios surėdymas labai panašus 

į Bavariją arba Saksoniją,
Nors iš lietuvių žemių bus 

! sudarvta karalystė, lietuviai 
gaus nuo valdžios autonomijos 
užtikrinimą, kuri bus įvykin
ta tuoj kaip tik karė pasibaigs.

Valdovas naujos karalystės, 
kurios sostinė bus Vilniuje, bus 
išrinktas iš Hohenzollernų na
mų.

• ♦

Lapkričio 10 d. tas pat laik
raštis buvo indėjęs ilgoką, 
straipsni atsišaukimą Lithua- 
nijos. Tame atsišaukime iš- 
rodyta Lietuvos nuteriojimas 
ir reikalingumas jai pagelbos.

Smūgiai girtam 
bizniui.

Pirkite visokias naudin
gas knygas “Darbinin

ko” knygyne.

Garsinkite savo 
reikalavimus 

“Darbininke

PERTRAUKS DARBUS.
Detroit, Mich. — Fordo au

tomobilių dirbtuvėse darbai 
sustos 12 dienų. Atsidarys 
sausio 3 d. 42.000 darbininkų 
turės kalėdines vakacijas.

Fordo dirbtuvėse kasdien iš
dirbama 2500 automobiliu.

DOVANOS GRYNAIS PINI- 
' GUS.

Nea 4. ..e Suv. Valstijų 
iždo skyrius buvo apščiai žmo
nių pripildytas prieš Kalėdas. 
Žmonės atėj< 
pinigais ir 
auksini

REMSIS “SLAPIEJI” 
“SAUSIEJI.”

Tuoj po kalėdinių švenčių 
Suvienytų Valstijų kongrese 
bus svarstomas labai svarbus 
bilius — uždrausti dirbti ir 
pardavinėti Suvienytose Vals
tijose svaiginamus gėrimus.

Susirems ‘ ‘ slapieji ” ir sau
sieji. Jei kongresas tą bilių 
perleis ir prezidentas pasira
šys, tai jis stos įstatymu ir 
tuomet girtam bizniui visose 
valstijose bus padarytas galas.

GINA SAVO BIZNĮ.
Kadangi Erancijos valdžia 

paketino uŽurausti svaigalų 
pardavimą, tai bravarininkai 
ėmė bruzdėti. Išrinko atsto
vu; ir atsiuntė pas premierą 
Br and išaiškinti, kaip jų gir-

“Lietuvių Darbininkų Ka
lendorius” vertas tiek aukso, 
kiek jis pats sveria.

Jeigu jau turite užsirašę 
“Darbininką,” atnaujinkite 
kitiems metams arba užrašyki
te kitam savo draugui ar pa- 
žistamui.

“L. D. Kalendorių” duosi
me dykai tam, kuris užrašys 
ir tam, kuris užsirašys “Dar
bininką” ant visų metų.

Beveik kiekvienas lietuvis 
bei lietuvaitė perka ką nors 
Kalėdoms arba Naujiems Me
tams dovanų.

Šiemet bus geriausia dovana 
kiekvienam “Darbininkas” ir 
“Lietuvių Darbininkų Kalen
dorius. ’ ’

“Darbininke” telpa naujau
sios žinios iš karės lauko, iš 
Lietuvos ir kitų šalių.

Daug visokių įvairių strai
psnių, eilių, paieškojimu ir 
t.t.

Užsirašykite sau ir kitiems 
Kalėdų ir Naujų Metų dovano
mis “Darbininką” ir “Lietu
vių Darb. Kalendorių.”

Siųsdami pinigus už “Dar
bininką,” išpildykite tą blan
ką ir iškirpę prisiųskite.

Užsienyje, Kanadoje ir 
Bostono apielinkėje “Darb.” 
metams $4.25.

Visur kitur metams $3.00 
“Darbininkas,”

^42 W. Broadway, 
" So. Boston, Mass.

Siunčiu $........ malonėkite
siuntinėti “Darbininką” per 
visus metus po šiuo adresu:

Var. Pavar..................................

s 1 ^popieriniais 
iraš pamainyti

i PATARUS
į Washington.
n rko atstovas 1
Ve lstijų kongrese apreiškė, jog 
gajų gale Suvie 
se

sužeidžiama?
darbininkų miršta be laiko? J
iš 1.000 turtuolių vaikų miršta? ' .
iš 1.000 darbininkij vaikų miršta?
iš 1.000 gerai uždirbančnj darbininkų vaikų miršta! 
darbininkai dėl ligos praleidžia darbo dienų? 
darbininkams vaistai atseina?

darbininkų organizacija Amerike ir

Kiek
buose ?

Kiek
Kiek
Kiek
Kiek
Kiek
Kiek
Kiek
Kokia didžiausia

pasaulyje ?
Ką darbininkai privalo daryti, kad pagerinti būvį?

Ką lietuviai darbininkai turi daryti?
Kur, kada ir kaip prasidėjo lietuvių krikščionių darbi

ninką judėjimas?
Kokia lietuvių krikščionių darbininkų organizacija?

Kaip ji atsirado, ką veikia, ką turi?

AR ŽINAI:

Kaip ir kodėl kįla karės?
Ar viešpatijų valdovai sukelia kares?

Ar kapitalistams reikia karių?
Ar kapitalistai turi pelno iš karių?
Ar išnyks karės?

Kada ir kaip prasidėjo didžioji europinė karė?
Kada ir kaip Lietuva tapo užkariauta?
Kada ir kokie Lietuvos miestai teko vokiečiams?
Ko lietuviai tikis iš šios karės?
Kodėl einame ir reikalaujame neprigulmybės?
Kokios didžiausios ir geriausios lietuvių katalikų organi

zacijos?
Kas tai yra Amerikos Lietuvių Taryba?
Kas tai yra A. L. R. K. Federacija?
Kiek surinko ir kam sunaudojo pinigus Tautos Fondas
Kur geriausia apsidrausti?

Į viršuje pastatytus klausimus turėtų mokėti atsakyti 
kiekvienas lietuvis. Apie tokius dalykus indomu ir svarbu 
žinoti. . tj

Į visus tuos klausimus atsako ir visiems suprantamai 
išgvildena

Lietuvių darbininkų

Kalendorius.
Viršuj paminėta tik maža dalelė svarbių, visiems žino

tinų klasimų, kuriuos nušviečia L. D. Kalendorius. Be to ja
me yra apysakų, eilių, paveikslų, informacijų ir daug visokio 
kitokio gero.

Visi įgykite L. D. Kalendorių, 
ginkite išsirašyti.

Kaina tik 25c.

Užsakymus siųskite adresu:



■A ■

urie

lygios milžiniškam

Tautos Fondo reikalai 9

Žinios iš Washingtono

i

•fc Mass. 
ma- mo

i

Geras patėmijimas.

Biaurus šmeižtas.

Kad nenorite-tai ryžkitės.

I
AUKOS J

ir socijalistai, ku- 
prie Agronomijos 
gavę nuo Adminis- 

Michalkevičiaus

Au-
Po 

J. Čir-
J. Ja-

prezidentu ne tik tiems, 
jį rėmė, bet .ir kiekvfenam 
patrijotiškam ir atsidav šiam 
amerikonui; ir velijame

__ $3.00
$1.50

St.
V.

A. Žekonis,
Ona Zaborienė,
K. Guksas, Al. Za- 

Smulkių aukų $1.25.
Giedorių 
“Aido”

J. Bub- 
Geistaras, 
Padegi ns- 
1). Bras- 

A.

Foreign countries:
Yearly...................................... '....................................................$425

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

Aurora, III. Aukų $27-75 
prisiuntė V. K. Tas kūnas, au
kavo: po $5.00 A 
Stankui, Ignas Na

1 00: Jonas Rankela;

Eina iš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga. 
Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje-------------------------- $3.00
Užrubežyje metams......................................................................$425

“D A R, B I N I N K A S”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly paper. 
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by 

flt Joseph’8 Lithuanian R.-C. Association of Labor. 
Subscription Rate s:

Yearly------------------------------+
6 months---------------------------

būk jis pataria visiems kernus 
turintiems nusikirsti pirštus ir 
taip pasiliuosuti nuo kornų. 
Jei kas darytų tokį išvedimų, 
tai turbūt ir “Naujienų” re
daktorius pavadintų paiku to
kį žmogų.

“Naujienų” redaktorius pa
baigoje savo šmeižto stato 
klausimų: “Ar nepasipiktins 
tuo ir protaujantis katalikai?” 

Dabar matome kas ir kuo 
gali pasipiktinti. “Naujienų” 
šmeižtų, begėdišku priekaištu 
pasipiktins kiekvienas protau
jantis ir katalikas ir socijalis- 
tas.

kyti savo tarpe, kad paskui 
bendromis pajėgomis imtume 
judinti Į darbų daugelį mū
sų ir kolonijij ir veikėjų, kurie 
ligšiol savo tautai dar mažai 
veikė.

Suvažiavę mes nešauksime 
•‘na pohvb.el” kitoms srovėms.

Mūsų liberalai dar sykį nuo 
koto nusmuko, kai reikėjo iš
laikyti kvotimai iš tautinio 
susipratimo. Į mūsų kvieti
mus prisidėti į Amerikos Lie- 
tuviij Tarybų visi kaip vienas 
jų laikraščiai ėmė giedoti tą 
pačių negudrių giesmelę, kų ir 

x metai, ar dveji atgal. Kata-[Lai jos sau gyvuoja ir veikia 
likai, gird, juos varų per še- 
rengų, katalikai jų srovės ne
pripažįsta, katalikai norį bū
ti diktatoriais ir 1.1. Neužten
ka jiems drųsos pasisakyti at
virai, kame čia dalykas. Jie 
dar sykį savo širdyse nutarė 
neiti į jokį bendrų darbų, kur 

_ jie būtų mažumoje, nes jų nu
mylėtoji svajonė — būti vado
vaujančia srove tautos gyveni
me. Faktai ir skaitlinės šian
dien dar parodo kų kitų. Tau
toje dar nedaug tėra žmonių 

isvamanėjusios dvasios.
MilžiHjška didžiuma brangina 
savo tikėjimų, myli Bažnyčių. 
Tad šiandienų galėtų jie vado
vauti tik per'gudrumų, pasis
lėpę už katalikų pečių, arba 
pet. užsilipę jiems ant spran
dų.

Am. Lietuvių Taryba neduo
da jiems tos progos. Ten mat 
pamatai teisingi. Kiekvienas 
ateina tik su tuo, kų jis turi; 
svetimu gi pasinaudoti nėra 
nei vilties. Tad liberalai ir 
sumetė, kad jiems nėra išro- 
kavimo dėties į Am. Liet.Tary- 
bų. O kad užmaskuoti savo 
didelį partvviškumų ir tėvynės 
meilės štokų — jie, kaip susi
tarę, graudžiai pravirko, nu
duodami liaudžiai kankinius, 
ir sumesdami bėdų ant katali
kų srovės veikėjų, išdrįsdami 
dar gi juos kaltinti vienybės 
ardyme.

Tesižinai, mūsų liberalai. 
Gal mes ir perdaug buvome 
uolūs savo pastangose pritrau
kti visus prie bendro darbo. 
Užmiršome, kad esama žmo
nių su kai-kurių gyvulėlių pri
gimtimi: kuo juos labiau tem- 

\pi, tuo jie labiau spiriasi ir 
brankia atgal.

‘ Pagaliaus koksai gi tenai 
galėtų būti sutartinas darbas 
Amerikos Lietuvių Taryboje, 
jeigu tūli jos nariai jaustųsi 
ne kaipo lygūs ir laisvi tautos 
darbininkai, bet kaip atvesti 
ant apynasrio ir paskui supan
čioti, suvaržyti vergai. Mes, 
laisvi piliečiai būsimos Lietu
vos, kreipėmės ir į kitus, kai
po lygiai laisvus, kad ateitų 

dirbtų bendrų darbų. Mums 
ė, kad jie jausis suvaržy

ti teitai su mumis, nes mūsų 
vienu, arba dviem daugiau 
bus, negu jų. Jr dėlto jie 
nenorį eiti.

Kad nenorite — tai neikite. 
Niekas per prievartų ten nei 
nemano jūsų varyti.

Dabar nebebus kito kelio, 
kaip tvarkyties ir veikti mums 
vieniems. Lai veikia ir jie... 
Gerų darbų vieni kitų neturė- 

trukdyti. O atskirais 
galėtume ir šį- 

!-ta bendrai nuveikti. Prad- 
oje sausio katalikų veikėjai 

ai turėtume pa
savo suvažiavimų, 

ėti milžiniškų s 
mūsų 

ime. Mes

“Lietuvos” No. 50 randame 
gan gerų pavyzdį iš Amerikos 
politikos. To straipsnio var
das “Amerikonų patrijotiz- 
mas.” Antroji to straipsnio 
dalis taip skamba:

New Yorko republikoniš- 
kas laikraštis Sun buvo did- 
žiausis Wilsono priešas prieš 
rinkimus. Bet kada prez. 
Wilson vėl tapo išrinktas, 
štai ką jis parašė:

‘ ‘ Išrintasai prezidentas yra

gero 
pasisekimo jam, ir išmin ;ybės 

d; rbui, 
kuris jo laukia ateinančiais 
keturiais metais!”

O iš to, man rodosi, yra 
toks pamokinimas: tauta tik 
tuomet gali būti stipri, kada 
jos žmonės nenorės kiekvie
nas pagal savo kurpalį viską 
daryti, bet nulenks galvą 
prieš didžiumos balsą.

“Lietuvos” Skaitytojas.
Reikia spėti, jog “Lietu

vos” redaktorius jau buvo pa
rašęs editorijalų: “Ar įvyks 
suvažiavimas?”, kai jis gavo 
tų “Lietuvos” Skaitytojo raš
telį, nes tas raštelis visai su
muša minėtų editorijalų, indė- 
tų tame pat numeryje.

Taip, bepigu amerikonams 
ir kitoms kultūringoms tau
toms, kad jų žmonės nenori 
pagal savo purpalį viskų dary
ti, bet lenkia galvų prieš did
žiumos balsų. O bėda lietu
viams, kad jįj mažuma fana
berijos pilna, nori turėti to
kias teises lietuvių visuomenė
je, kaip vokiečių baronai kad 
turėjo Kurše.

kuogražiausiai. Mes galėsime Į
net ingalioti iš savo tarpo žmo- ■ Raudonasai Kryžius ir Lietu- 
nes. kurie su kitomis srovėmis | 
tartasi dėl bendro atlikimo kai-!
-kurių reikalų. Tada nei veid- 
mainiškiausias liberalas nega
lės sakyti, kad mes jįj srovės 
nepripažįstame. Tarties su li
beralais reikės nekartų ir rei
kės mėginti šj-tų bendrai veik- 
tiš Socijalistai, mes matome, 
aiškiai yra nebetekę tautinių 
ir žmoniškų jausmų (atsimin
kime Gugio pasielgimų, Bos
tono socijalistų žygius, kai 
T. Fondas rengė savo Tag Day, 
daugelio kolonijtj socijalistų 
pasielgimų laike Lietuvių Die
nos). Šie žmonės eina aiškiai 
savais prieštautiškais keliais.

Liberalai vis dėlto turi dar 
nemaža tautos meilės ir noro 
dirbti jos labui. ‘ Su jais tad 
ir reikėtų mums tarties kai-ku- 
riais atskirais atsitikimais. 
Prie nuolatinio gi sutartino 
darbo mūsų liberalai, matyt, 
dar nepriaugo.

vių Diena.

Centralinio Komiteto posė
dyje atsibuvusiame 30 d. lap
kričio. išrinkta p. Lopatta ir 
kun. Bartuška važiuoti Was- 
hingtonan prie Raud. Kry 
žiaus, kad susitarus su juom 
pasiųsti Lietuvon per Švedų-

“Darbininko” No. 134 buvo 
indėta žinutė iš Boston Sunday 
Post apie socijalistų kun. Moc
kaus bylų Waterbury’je. Toj 
žinutėj buvo paminėta ir apie 
tai kaip seniau Naujojoj Angli
joj būdavo baudžiami bumoto- 
jai prieš Dievų ir netikintieji į 
Šventraštį arba jo kokių dalį. 
Visi faktai buvo paimti iš mi
nėto Boston Sunday Post ir 
žinutės rašėjo buvo pradžioj 
tik patėmyta, jog tūli lietu
viai, ty. burnoto j ai prieš Die
vų yra atsilikę nuo progreso 
šios šalies ant 100 metų. Nes 
tokių prieš Dievų burnotojų, 
kurie būtų užsipelnę, kaip 
Mockus, būti patrauktais teis
man, nebuvo N. Anglijoj per 
šimtų metų.

Kadangi toj žinutėj buvo ap
rašoma, jog pirmieji N. Ang
lijos kolonistai turėjo aštrius 
įstatymus prieš burnotojus, bū
tent baudė mirtim, paskui mir
ties bausmė pakeista rykštė
mis plakimu ir galop kalėjimu 
ir pinigine bausme, tai “Nau
jienos” paleido nepaprastai 
biaurų šmeižtų būk “Darbinin
kas” pritaria tokiems burnoto
jų baudimams, būk mes su 
pasiilgimu kalbame apie mir
ties bausmę ir rykštes bedie
viams.

Tai begėdiškas šmeižtas, ne
sąžiningas priekaištas, “Nau
jienų” logikos laikanties gali
ma daryti paikiausius išvedžio
jimus. Andai “Darbininko.” 
No. 135 yra žinutė d,
kaip vienas farmerys, ė-
damas nugydinti per i 

nuo kojos piršto
s me 
nnn-

JJCtolipil UlClUVUll pvi 
-Lietuvių komitetų Švedijoje 
$50-000. ‘ Globai $2.000 ir Lit- 

huaniai $10.000. Mudu nuva- 
žiavova AVashingtonan 12 d. 
gruodžio ir padirbėję Raudo- 
namjame Kryžiuje ištisų dienų 
priėjome prie sakančių rezulta
tų. Paaiškėjo, kad Raud. 
Kryžius turi keblumų, kas link 
Švedų-Lieiuvių komiteto, Cen
tralinio Vilniaus komiteto ir 
išpradžių turėjęs šiek-tiek ne
aiškumų su Lithuania. Šie vi
si Raudonojo Kryžiaus dvejo
jimai, paėjo iš denuncijacijų iš 
pusės p. Gugio, Socijalistų 
Šelpimo Fondo pirmininko. P. 
Gugis laiške, kurį mačiau 
Raudonamjam Kryžiuje, de- 
nuncijuoja Švedų-Lietuvių ko
mitetų R. Kr., kaipo p. Yčo 
padarų, ir kaipo tokį, kuris 
nieko nenuveikė ir neturįs lie
tuvių visuomenės užsitikėjimo. 
Skundžia p. Gugis ir Vilniaus 
komitetų nukentėjusiems dėl 
karės šelpti, kaipo pirkinėjan- 
tį žemes, palaikantį mokyklas 
ir neduodantį duonos badau
jantiems. Tam pačiam laiške 
giria kiek ingalėdamas Teisių 
ir Agronomijos draugijų* ku
ri, anok ano pono, turi visiš
kų kreditų pas vokiečių val
džių, ir kurių narys (aš pri
dursiu, ponas Jonas Vileišis 
pirmininkas) pasodintas, tos 
pat vokiečių valdžios į cypę. 
Bet tiek to, kas link tos minė
tos draugijos kredito. Mes 
jai nepavydime geros renomos. 
Tik kam girti save, peikiant 
kitus. Jug tas elgimųsis yra 
daugiau, negu neskanus daly
kas. O juo labiau nevertėtų 
socijalistams peikti tų draugi
jų, kurioje išvien ikišioliai vis
gi sugyveno visų partijų žmo
nės ir darbavosi pasekmingai 
Lietuvos labui. Ar-gi p. Ga
ris yra toks naivus žmogus, 
kad jisai skųsdamas Centrali- 
nį Vilniaus Komitetų (šis var
das ne oficialis) manė, kad 
Raudonasis Kryžius pasiųs vi
sus pinigus, surinktus lietu-' 
vių dienoje Agronomijos ir 
teisių draugijai? P. Gugis ir 
socijalistai turi teisę simpati
zuoti daugiau Agronomijos 
draugijai, negu kuriai nors ki
tai, bet neturi teisės šmeižti 
Vilniaus lietuvių komiteto, ku
ris nenupirko nei vieno mar
go žemės, nes užimtoje Lietu
voje vokiečių valdžia, dėl la
bai suprantamų motyvų, ne- 
veŲna niekąttn pirkti žemės. 
Teisybė, kad lietuvių komite
tas N. dei k. šelpti savo lėšo-

dina ir mokina (net socijalistas 
Biržiška neatsisako jų moky
ti). To pavydi minimam ko
mitetui p. Gugis. Matyt ne 
kokių širdį turi p. Gugis, kad 
pavydi našlaičiams-kudikė- 
liams, Lietuvos vilčiai, kąs
nio duonutės ir žinių pluokšto. 
Šiuomi turiu pranešti p. Gu- 
giui, kad 
rie priguli 
draugijos, 
tratoriaus
8000 rublių, uždėjo vienų ar 
porą mokyklų. Taip man kal
bėjo vienas Vilniaus socijalis
tas. Ir niekas negali peikti 
socijalistų pastangų mokyti ir 
lavinti vaikų. Iš p. Gugio 
skundo aiškiai matyti, kad 
jo paminta ir sugėdinta doros 
taisyklė: — Negeisk artimui 
to, ko pats sau nenori. Jug 

-ir p. Gugis nenorėtų bemoksliu 
— idijotu likti. Kas būtų iš 
Lietuvos vaikų sužvėrėjusių — 
[nemokančių nei skaityti nei ra
šyti? Jeigu taip, tai kam 
reikėjo krakodiliaus ašaras lie
ti ir skųsti Raud. Kryžiui lie
tuvių pastangas našlaičius vai
kelius mokyti? Naminius rei
kalus ir vaidus negražu išvilk
ti prieš svetimtaučius; kad p. 
Gugis būtų išėjęs tautiškų lie
tuvių mokyklų, būtų gal ne
pasielgęs taip netaktingai aky
se svetimtaučių-

P. Gugis nieko nežinųs a- 
pie Lithuanių? Keista! Tas 
žmogus turbūt neskaito nei lie
tuvių laikraščių, kuriose la
bai apščiai buvo žinių apie Lit- 
huanijos veikimų. Galiu jam 
priminti, kad minėtoji draugi
ja užsiima išimtinai lietuvių 
nelaisvių (Vokietijoje ir Aus
trijoje) šelpimu. P. Gugis, 
denuncijuodamas Lietuvos ko
mitetus, gal teisinsis, saky
damas, kad p. Šliupas denun- 
ciavęs juos. Dr. Šliupo in
cidentų su socijalistais svarstė 
Centralis Komitetas ir išnešė 
rezoliucijų, kad p. Daktaras 
privalo pagarsinti laikraščiuo
se induotų Raud. Kryžiui ra
portų. Jisai apsiėmė tų pa
daryti. Pamatysime, kiek 
teisybės buvo soeijalistų klyks* 
muose, ir kaip išrodys p. Šliu
po minima denuncijaeija. Da- 
leidus, kad ištikro p. šliupas 
būtų netaktingai pasielgęs, ar
gi toji jojo klaida du 
sę p. Gugiui daryti dar 
nę klaidų, užsiiminėti ne 
lingais ir nešvariais s 
Reikėjo ilgų prirodinėj 
kad intikinus Raudonąjį 
žiu viršminėtų komitetų 
rūme. Išvengimui by k 
nesusipratimų, sutikome 
Raudonojo Kryžiaus valdį 
pasiųsti Stockholman tele 
mų vardų Lietuvių-švedų 
miteto, užkh usiant ar g 
duoti gvaraz sijų, kad 
siųstus piniį iš i 
niaus komitetui. .

pasiųs ant jų rankų $50.000. 
Skunde socijalistų Gugis vadi
na savo partijų ne socijalistų 
partija (mat gėdisi tikro var
do), bet progresyve visuome
ne. Bet da keisčiau tai pa
vadinamas National Relief Co- 
mitee to komiteto, kuris 
dirbo šalę Centrai io komiteto. 
Paprastai socijalistų agitato
riai ir laikraštininkai tautos ir 
tautinių idealų vengia ir juos 
pajuokia, bet kuomet, prisi
dengę tautybės vardu gali pa
sipinigauti, tai jie greičiaus 
net už tikrus tautininkus to 
vardo griebiasi. Negražu bū
ti nelogiškais ir veidmainiais!

Nedoriausių socijalistų pa
sielgimu bus pasinaudojimas 
Centralinio komiteto ingalioji- 
mu, kad parinkti savo komite
tui pinigų. Ištikro! mums be
dirbant Raudonamjame Kry
žiuje paaiškėjo, kad nekurio- 
se vietose, kur išsiųsta C. K. 
ingaliojimai ir dirbta vardan 
Centralinio Komiteto, surink
ti pinigai pasiųsta socijalistų 
Fondo — komiteto naudai. Ma
tyti, kad žmogeliai buvo ap
gauti ir suvadžioti nedorų, tų 
kolonijų socijalistų. Reika
lui atsitikus, C. Komitetas, 
galės duoti prirodymų. To
kiu būdu socijalistai pelnė ar
ti $3.000.

Gi pinigus, kuriuos surin
ko savo jėgomis be tautininkų 
ir kataliku pagelbos pasiėmė 
matyti į Šelpimo Fondų, 
Raudonojo Kryžiaus atskaito-! 
je neteko mums tų pinigų ma- i 
tyti. Zingeidu, ar socijalis
tai pagarsys savo laikraščiuose j 
visus surinktus lietuvių dieno-! 
je pinigus ir ar nurodys visuo- [ 
menei, 
dėti! Kiek mes žinome, so- - 
cijalistų fondas nesiskubina 
surinktų pinigų siųsti badau- — 
jantiems broliams Lietuvoj:

Iš R. Kryžiaus raporto . 
tyti, kad daugelis lietuvių ko
lonijoj da neprisiuntė čekių nei

Lietuviai mokytojai! Reng- 
kitės į didelį tautos darbų. Po 
karės mes juk neisileisime sve
timtaučių mokytojų Lietuvon. 
Gali važiuoti visi čion gimę 
lietuviai, kurie pabaigę nors 
8 skyr. viešų bei privatinių mo
kyklų, gerai žinanti ir rašanti 
lietuvių kalbų. Gali važiuoti

SVEIKI, SULAUKĘ ŠV. KA
LĖDŲ!

Tautos Fondo skyrius, na
rius ir veikėjus sveikiname su 
šv. Kalėdomis ir išreiškiame 
nuoširdžius linkėjimus nenuil
stančiai darbuoties Lietuvos 
gelbėjimui. Dirbkime, . kad 
su kitomis Kalėdomis galėtume 
pasisveikinti kaipo neprigul- 
mingos ir laisvos Lietuvos pi
liečiai!

Tautos Fondo Valdyba.

Lietuvon tie mokytojai, kurie 
Lietuvoje yra pabaigę mokyto
jų seminarijas, arba 4 gim
nazijos klesas. Rengkitės tad 
Lietuvon, nes galimas daik
tas, kad sulauksime prielan
kaus vokieoiij valdžios atsaky
mo iš Berlino.

Kun. Dr. V. Bartuška.

Visiems reikia žinoti, kad 
rengiamoje Tautos Fondo sta
tistikoje nebus minimi tij mies
tų vardai, kurie neturi inkor
poruotų T. F. skyrių, nors tie 
miestai ir nemažai surinko au
kų. Statistikoje dar galės • 
ti’(pti tos kolonijos, kurios su
organizuos Tautos Fondo skv-

nes • • . • . , • ,i'iIrius ir atsiųs tų skyrių valdy-j 
bu visus adresus Cent. sekreto-i 

.. įriui iki 5 d. sausio, 1917 m.
[Tąsyk tie skyriai gaus čarte- 
'rius ir skaitysis legaliais. Ypač 
tai svarbu miestams, kurie 
surinko nemažai aukų, kaip 

’’ v”.3!!!™""™"8 ««i: Forest City, Mt. Cannel,
Pittston, Wilkes Barre, Le- 
wiston, Manchester, N. H., 
New Haven, Conn., Norwood, 

. ir daugeliui kitų.
Tautos Fondo Komisija.
Kadangi artinasi Nauji Me

tai visi T. F. skyriai kuo- 
greičiausia turi siųsti aukas į 
Centrų, nes pagal didumų au
kų sausio mėnesyje prasidės 
rinkimai Tautos Fondo komi
sijos.

Pradžioje sausio T. F. sek
retorius paskelbs kiek -kuris 
skyrius gali rinkti atstovų į T. 
F. Komisijų.

Štai kų sako mūsų konstitu
cija apie T. F. Komisijų:

9- Kiekvienas Tautos Fondo 
skyrius surinkęs per metus ir 
išsiuntęs centrui nemažiau, 
kaip $200.00 gali rinkti viena 
narį į Tautos Fondo Komisija, 
kuri veda visus Tautos Fondo 
reikalus.

10. Skyriai, surinkusieji me
tų bėgyje mažiau, kaip $200. 
00, gali rinkti vienų narį į ko- V 
misijų susidėję su kitais savo 
apielinkės skyriais, by tik 
jų visų surinktų pinigų suma 
būtų nemažesnė, kaip $200.00.

11. Skyiriai, surinkusieji per 
metus žymiai daugiau, negu 
$200.00, gali rinkti į Tautos 
Fondo komisijų nuo kiekvienų 
$500.00 po 1 narį.

12. Komisijos narius išrenka 
skyriai 1 metams savo meti
niuose susirinkimuose, kurie 
esti sausio mėnesį. Išrinktų
jų vardus, pavardes ir adresus 
tuojaus praneša Centro sekre
toriui.

13. Komisija kasmet birželio
mėnesį daro savo suvažiavimų, 
per kurį apsvarsto visus svar
besniuosius Tautos Fondo rei
kalus ir Išrenka Tautos Fondo 
valdybų. ,

Visiems reikia žinoti, 
kad aukos geriausia siųsti sta
čiai Tautos Fondo sekretoriui, 
ant čekio parašant iždininko 
vardų. Daugelis lygšiol siųs-

tain, Waterburv.
Illinois’e yra 12 skyrių: Chi- 

cagoje( 6 skyriai), Collinsvil- 
le, E. St. Louis, Kewanee, 
Rockford, IVaukegan, Melro
se Park.

Indiana — 1 skyrius: India
na Harbor.

Iowa — 1 skyrius: Cedar 
Rapids.

Maryland — 2 skyrių: Balti
more ir Curlis Bav.

Massachusetts — 6 skyriai: 
Athol, Boston, Brockton, Cam
bridge, Lowell ir "VVorcester.
Michigan — 1 skyrius: Grand 

Rapids.
New Jersey — skyrius: Ne

bark.
New York — 4 skyriai: Bro

oklyn (2 skyrių), Maspeth ir 
Rocliester.

Ohio — 1 skyrius: Cleveland.
Pennsylvania — 12 skyrių: 

Cbester, Donorą, Girardville, 
Homestead. Kingston, Maha
noy City, Minersvi’Įe, New 
Pliilad»>]pliia. Philadelphia, 
Pittsburg. Scranton, ir Tama- 
įųua.

Wisconsin — 1 skyrius: She- 
boygan.

(Daugiau 1 is).

R. Kryžiui, nei Liberty Natio- 
nal Bank New Yorke nei Cen- 
traliniam lietuvių komitetui. 
Vertėtų pasiskubinti. Raudo
nojo Kryžiaus vardu ųtėjo arti 
$75.000. Smulkias žinias pa- 
garsįs C. Kam. sekretarijatas.

Pabaigę su Raud. Kryžiumi, 
nuėjova pas vokiečių ir rusų 
ambasadorius; rusų ambasa
doriaus prašėme, kad įsakytų 
New-Yorko konsuliui prispaus
ti antspaudas ant siunčiamų 
Lietuvon drabužių. Ambasa
dorius prašė parašyti jam de
taliai, kas manoma siųsti, 
kiek, nuo ko, ir kur. Tuo
met jisai apsiimųs telegrafuo
ti savo valdžiai Petrogradan, 
užklausiant jos ar neturi kų 
nors priešingo prieš tų lietu- 
vių sumanymų. Gavęs žinių 
iš Petrogra lo, ambasadorius 
apsiėmė pranešti C. komitetui. 
Vokiečių ambasadoriui inda- 
viau vardus nekuriu norinčių 
važiuoti Lietuvon. Iš viso 
indaviau 13 vardų. Dauguma 
iš jų merginos, arba Ameri
kos piliečiai- 4 paėmiau rusų 
piliečius. Negalėjau pasinau
doti nekuriu kandidatų norais, 
nes pasirodė iš laiškų, kad vi
siškai nemoka lietuvių kalbos, 
arba, kad nėra baigę jokios 
mokyklos. Dauguma kandi
datų klausė manęs laiškuose, 
kokia yra gyvybės gvarancija 
Vokietijoje. Šiuomi turiu pra
nešti, kad vokiečiai, jeigu su
tiks įsileisti mokytojus ir dak
tarus Lietuvon, tai žinomas 
daiktas, kad gvarantuos ir 
gyvybę, jeigu minimi asmens 
neprasikals kuomnors milita- 
rei valdžiai, bei vietiniams įs
tatymams. Tinkamų Lietu
von kandidatų kelionės lėšas 
apsiima apmokėti Tautos Fon
das. Mokytojams algas, ži
nomas daiktas, apmokės Lie
tuvos vietiniai komitetai. Lie
tuvių mokytojų ir daktarų rei
kalingumų Lietuvoje gali su
prasti visi, kuomet gausime 
formalį iš Berlino ir Lietuvos 
leidimų, galėsime pasiųsti tė
vynėn ir daugiau mokytojų, 
nes begalo didelis jų ten truku
mas. Lenkai baigiu lenkinti 
Vilniaus ir Gardino guberni
jas. Esama atsitikimų, kad 
patys lie 
tose dirba 
lietuviai 
kad syki

. ir Ignas 
nekas; $3.- 
$2 00: Juo- 

Pc $1.00: St. 
J. Lečiuna J. Am- 

KASerĄpinas. Ona

zas Janauskas.
Baltas, 
butavičius, 
Sležytė, J. Žekonis, 
lys. Po 50c.:
A. Jurgelionis, 
kienė. 
kauskis 
Pakienė, 
deika.

Rockford, III. 
dramatiškos draugijos 
nariai aukavo: Po $1.00 — V. 
Mandraviekas, K. Alsis, J. 
Andruškevičius, K. Jasiunas, 
K. Bičiušas, J. Kailiukaitis, 
po 50c. — P. Vaivada, M. Bur- 

’j linskaitė. Po 25c. — P. Atko- 
čiutė, O. Krušiutė, M. Geru- 
liutė, J. Miselioniutė ir K. 
Miselioniutė. Viso $8.25.

Per krikštynas pas .Tonų 
Lamuiių surinkta 11.00. 
kavo — $5.00 St. Aurila. 
$1.00 — D. Varašius, 
vinskas, V. Petrokas, 
nušauskas.

Po 50c. — P. Patašius, P. 
Simaitis, V. Judickis. Po 
25c. — P. Ramonas ir A. Skrid- 
la. Viso $19,25 prisiuntė 
V. Gremba.

5 4 **

davo aukas per laikraščių re
dakcijas ir tuomi darydavo ne
smagumus redakcijoms ir ne
parankumui Tautos Fondo 
raštinei. Todėl, prašome ne
besiųsti aukų per redakcijas, 
bet stačiai Tautos Fondui.

Melrose Park, UI.

Gruodžio 17 d- šv. Onos mo
terų dr-ja parengė prakalbas. 
Kalbėjo T. F. sekretorius K. 
Pakštas. Po prakalbų iš pra
kilnesnių lietuvių susitvėrė T. 
F. 47 skyrius. Visi pritarė, 
kad Tautos Fondas turi rūpin- 
ties Lietuvos nepriguhnybe ir 
privalo nesigailėti pinigų Lie
tuvos laisvės atgavimui. Mel
rose Park’o lietuviai yra susi
pratę ir noriai prisidėjo prie 
naujo T. F. skyriaus. Iš ne
didelio susirinkusių būrelio 
prisirašė prie Tautos Fondo ir 
čia pat sumokėjo do $100 net 
14 ypatų. Smagul pažymėti, 
kad pusė prisirašiusių yra mo
terys. •

Tautos Fondo knygų išpar
duota už $2.40. I naujų T. 
F. skyriaus valdybų išrinkti 
veiklūs darbini i: pirminin-

TAUTOS FONDO STATIS
TIKA.

Statistikoje bus paminėti
tik tie miestai, kurie turi Tau- kė: p-nia E- /Brazauskienė, 
tos Fondo skyrius). • raštininku —
Tautos Fondo skyriai pagal

—valstijas ir miestus.
Connecticut’e yra 5 skyriaiY* • ? i_  >

Stryneckis, 
Jonča.



B ĮNINKĄS.

Kas girdėti lietuvių“Darbininkui

PAIEŠKOJIMAI.
f

ro

me* ų

Krautuve

pH 
sirii 
it n: pirmutinis, X Minersville.

irvuz-

Kp. Pirm.

A. P.

INSURANCEvisai nebuvo.

OKLYN, N. Y.

JUlUVUTllį

ičius, P. tai ir prisėjo patiems garsinti.

P. B.

i 
t

ie Įvyko priešmeti- 
ikimas didžiausios 
ijoje moterų ir mer-

isus 
dar- 
dar-

. Matijo- 
P. Mont- 
ir Iz. Ja-

kad 
stis.

dieni 
iki d

Ki

amas,
ir rimčiausis Mote

Ig. Jucius,
211 Jefferson St., 

Newark, N. J.

Le,
Vdikų

i ja: 
ckas ir M.

s bus šv. Jurgio sa-
> 28 d. Prasidės 

Bus renkama

Mrs J. Petrauskienė,
44 Camdone avė., 

Providence, R. J. 
(181) .

bet tie pinigai 
tyti prie abelnos 
onoros, prie $669-

J. Stepo- 
j, K. Jan- 
• K. Poš-

S. Stag-

Kuri užlaiko visokio ta- 
voro, reikalingo maine- 
nieriams.

įrašomi atsilankyti. 
J. Sabaliauskas pirm.

Federacijos;. Tikimės, kad

Kaina 10 c. už egz. už šimtą $5.00 
Galima gauti pas autorių

50 W. 6-th Street, So. Boston, Mass.

terų Dirva.”
Reporteris Demokratizmas

sakant, patvirtin- 
su mažais

Kun. T. Žilinsko
Parašyta knygute

pienų syk: “Smul-
” ir antru

KAINA 10 CENTŲ.
Gerb. kun. klebonams ir agentams, perkantiems nemažiau 

kaip 100 egz. nuleidžiame pusę kainos.
Kreipkitės “Darbininko” adresu 242 W. Broadway, So. 

Boston, Mass.

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA F. V. KNYGUTĖ. 
“SVARBŪS KLAUSIMAI.”

(Ar yra Dievas? Ar Kristus yra Dievas?. Ar žmogus 
turi dūšių? Ar žmogus kilo iš iš beždžionės? ir kiti svarbūs 
klausimai).

Library buyo teatras, kurį su
lošė vietinė

Aš Petras Bužas paieškau 
savo puseserės Onos Žukaus
kaitės. Ji paeina iš Suvalkų 
gub., Marijampolės pavieto, 

Ameri-

Petras Bužas, 
1411 Shuth St., 

Fort Wavne. Ind.
(180)

*♦* Vienatine Lietuviška *|* 
♦♦♦

Vyčių kuopa. Taip
gi buvo dainų ir deklemacijų. 

Užsibaų us programai buvo 
renkamos aukos, kurių suau- 
kavo $46.51.

RĄ’
Neužilgo 

‘Muzikos” pren 
okė jusiems

onijose.

V. LUKOSEVICIA, 
" i. - - Pa. X

V

Edward L. Hopkins
362 Broadway So. Boston, Mass.

Namai parsiduoda, kambariai parendavojami.
GAISRI,
SVEIKATOS, 
SŪŽJEEEIMO, 
APVILKTUS 
STIKLUS, 
(Plato ffiass) 
AUTOMOBILIUS.

Infor-

HOMJSTEAŲ PA.
Lapkrič o 12 salėj Carnegie

Laikraščių daugybę 
Teko man matyti: 
Vienus tik girdėti, 
Kitus ir skaityti.

* 
Vieni jie teisingi 
Kiti daug meluoja, 
Iš biednų žmonelių 

Dolerius vilioja.

* * 
Nors daugel teisingų 
Nesunku surasti, 
Kuris man geresnis 
Negaliu suprasti.

oje

Bet kai “Darbininką 
Gavau pamatyti.
Troškau korgeičiausia 

Jį užsirašyti.

*
Jis daugel žinelių 
Visokių suteikia;
Įsakų — dainelių 
Ko tiktai kam reikia-

* ❖
Jau man nenukišta 
Skaityt margą lakštą 
Aš jo kasdien laukiu 
Kaip mylimo svečio.

❖
Ar esu tarp žmonių. 
Ar sėdžių kur viena — 
Jis yr’ mano draugu. 
Prieteliu šiandiena.

Ar aš busiu laimėj 
Ar vargo datirsiu 
Bet su “Darbininku” 
(Jai jau nesiskir.'iu.

*.

Vis užsimokėsiu, 
Jei tiktai turėsiu,
O laikraštį geni 
Kaip brolį mylėsiu.

* * 
0 kad visi žmonės 
Tų tiesų suprastų 
Ir visokias šiukšles 
Tuoj pro duris mestų.

* •

Jei laikraščius gerus 
Skaityti pradėtų
Tai namuose savo 
Ramybę turėtų.

Dar padėkavosiu 
Ir dėl jojeidėjU-

Žmonių darbininku agentai rašys visokių nebūtų 
Tikrų geradėjų

* *
Kurie su akvata
Savo spėkas deda
Žmones vargdienėlius
Prie apšvietos vedu.

*
Kad sveiki sulauktą
Jie kitų Kalėdų.
Niekad neturėtų
Anie jokių bėdų.

Kad Dievas mylistų
Savo negailėtų;
Dėl žmonių gerovė'
Rūpinties padėtų.

Nevažiuokite į
New-Yorką.’gf

Didžioji New Yorko griaučiai 
apskelbė generalį streikų.
New Yorko, Brooklyno ir 

Newarko vyriškų ir vaikų 
kriaučiai, priklausanti prie 
A. C. W. of A. unijos, 13 d- 
gruodžio, 10 vai. ryte išėjo į 
streikų; virš 65,000 kriaučių 
apleido dirbtuves.

Darbininkų geras ūpas ir 
pavyzdinga tvarka, visi pasi
ryžę kovoti su išnaudotojais.

Išėjo į streiką netik unijis- 
tai, bet ir nepriklpasantieji 
prie unijos. Tas aiškiai pa
rodo, kad darbininkų susipra
timas auga.

Kadangi didelė didžiuma 
darbininkų organizuotų, to
dėl ir streikas ilgai negalės tęs
tis. Šiemet kriaučiai išėjo į 
streikų daug geresnėj tvarkoj, 
negu kad 1913 m, nes dabar 

ig stipresnė organizacija, 
met iš pirmos dienos į strei- 
išėjo apie 90 nuošimčių dar- 
inkų. Net it neorganizuo-

, ti darbininkai metė darbų, ko 
Ljttftkus negalima 
Bti. Mat, pa

buvo paste- 
gyvenimas 

Pragy-

priversti griebtis kovos, grieb
tis įrankio, kad nuvijus nuo 
durų tų baisią bado šmėklą, 
i Mūsų reikalavimai nedide
li ir pilnai teisingu A. C. W. 
of A. unija reikalauja 8 valan
dų darbo dienos ir pakėlimo al
gų ant 2 dol. į savaitę. Nors 
reikalavimai teisingi, vienok 
darbadaviai atsisako juos išpil 
dyti. Jiems buvo paskirt; 
laikas duoti atsakymą, bet ji 
to neišpildė.

Darbininkų vadovai, nega 
vę nuo darbdavių jokio atsa 
kymo, pradėjo rengties prie 
streiko. Tuomet jau firmos 
suprato, kad darbininkai su 
jais nejuokauja, bet ištikro a: 
rengiasi prie kovos, atsiuntė į 
savo atstovus. Unijos atsto
vai pradėjo tartis. Tarybos 
tęsėsi apie savaitę laiko, bet 
prie nieko gero neprivedė — 
prie sutarties nepriėjo.

7 ir 8 d. gruodžio visų uni
jos skyrių buvo šaukiami mi
tingai; kad nubalsavus ar ap
šaukti generalį streiką, ar dar 
atidėti. Visi skyriai veik 
vienbalsiai pritarė streikui ir 
kovoti tol, kol darbdaviai iš
pildys darbininkų reikalavi
mus.

13 d. gruodžio A. C- W. of 
unijos valdyba apskelbė gene
ralį streiką. Tarpe’ streikie
rių randasi'apie 2,500 ir lie-l 
tuvių, kurie pasiryžę kovoti 
sykiu su kitų tautų darbinin
kais.

Todėl mes pranešame visiems 
darbininkams siuvėjams, ka| 
niekas nevažiuotų į New Y or
ką ir apielinkes darbo ieškoti, 
nes vietos darbininkai siuvėjai 
kovoja už pagerinimą savo biį- 
vio ir gavimą didesnio duonejs 
kąsnio.

Taipgi meldžiame kitų miė- 
stų savo draugi! siuvėjų nedir
bti darbo, jeigu jis bus atsiųs
tas iš Did. New Yorko. Nes 
žinome, kad firmos stengeis 
savo darbus išsiuntinėti į ri
tus miesTbs.

Draugai darbininkai, nesi
duokite savęs apgaudinėti, i ies 
dabar kapitalistų spauda iri jų

WORCESTER, MASS.
L. D. S. 7 kuopa laikė me

ti iį susirinkimų 13 d. gruodžio.
apkalbėjimo kuopos reikalų 
ro renkama valdyba sekan- 

metams. Valdyba pasi
jo ta pati. Nutarta pareng-.. 

ilbas su platesniu prog
iniu, tas pavesta valdybai. 
1 Įsteigta darbo Informacijos 
|uras, kurį ves A. Čiginskas 
i T. Migauskas. Lietuviai 
itų valstių bei miestų, j^tfre- 
ami žinoti apie darbo sųly- 

s, arba amato mokyklas, lai 
:reipiasi per laiškus ant že- 
niaus padėtų antrašų, o gaus 
eisingus atsakymus ir patari-1 
nūs.

L. D. S. 7 kp. Darbo 
nacijos Biuras,

A. Čiginskas,
35 Lafavette St.,

T. Migauskas, 
21 Ledge St. 

IVorcester, Mass.
Narys.

Dauge 
po 10, i 
žai kuri 
ti tik po 
nai kolek 
sišventin 
per 
net

I sukolektavo po 20, 
b, bet buvo nema- 
Įis pasisekė surink- 
lius centus. - Abel- 
rių buvo didelis pa- 
. daugelis išbuvo 
ievalgę, kiti rinko 
liktai nakties. 

į Ig. Zimblys, 
lininkas.

kų tik atspauzdmti. Kas iš 
“Muzikos” prenumeratorių 
paskutiniuose 6 mėnesiuose 
permainė adresų, prašoma at
siliepti:

St. Šimkus.
33 W. Oak St., 

Shenandoah, Pa.

Aš Ona Andriuškaitė paieš
kau brolio Juozo ir sesers Mag
dalenos Andriuškų. Paeina 
iš Kauno gub., Rasenių pav., 
Šviekšnos parapijos, Pataičių 
kaimo. Taip-pat švogerio Pe
tro Žogo. Jie pirmiaus gyve
no Chieagoje. Kas žino apie 
juos arba jie patys malonėkite 
atsišaukti šiuo antrašu:

O. Andriuškaitė,
49 Ellsworth St., 

Worcester, Mass. 
(180)

“Žvirblis”

ATHOL, MASS.
L. D. S. 4-tos kp. Darbo In

formacijų Biuras ieško darbi
ninkų Tbe L. S. Storrett Co. 
Darbas nesunkus, švarus r 
nepavojungas sveikatai. 9 
vai. į dienų reikia dirbti. Už
mokestis nuo $2.00 iki $3.d). 
Darbninkai turi būti jauni, 
maždaug nuo 18 iki 28
amžiaus. Darbas yra užtikrin
tas. Kreipkitės pas vedėjų 
Biuro. Nepamirškite atsivy
ti paliudijimus apie darbinin
ko

dalykų ir kvies kitų mieptų 
kriaučius važiuoti į New Yofką 
bei jo apielinkes.

Kad mes kovą laimėsi 
nėra jokios abejonės, 
žiponų išdirbystės associaiija, 
susidedanti iš 55 firmų, i 
laikanti apie 15 000 darbinin

 

kų, pirmą dieną apskalbus 
generalį streiką, išpildė 
darbininkų reikalavimus: 
bininkai tuojaus grįžo pri 
bo.

Vyrų žiponų išdirbvs 
didelės firmos, būtent 
muelio, J. Eisver and 
Levi and Schilt, kurios 
ko virš 5000 darbinink 
gi išpildė darbininkų 
vimus.

Iš to aiškiai matos 
streikas ilgai negalės

Lietuviai kriaučiai / išrinko 

 

iš 24 ypatų komitetą/ streiko 
vedimui. Pirm. J. Č 
gelb. — J. Sadaus 
— A. M. Augunas, 
J. Kulis.

Presos komisija: 
šaitis, B. Mende 
vila, A. Sederskiu 
kimavičienė. x

Informacijų k 
Urbonas, P. Gla 
Glaveckas.

Pikiet. komisi 
naitis, V. Ži 
kaltis, B. J 
ka, P. Pėstii 
niunas, J. 
Pakinkis, O. J Merkevičiutė, 
A Dambrauskaitė ir K. Bal- 
trušaičiutė. |

Unijos ofisai ir susirinkimų 
vieta 101-103 i Grand Street, 
Brooklyn, N. T.

Visokiais skreiko reikalais 
kreipkitės pas komiteto sekre
torių ypatiška; bei laiškais se
kančiu adresT: A. M. Augu
nas, 101-103 Jrand St., Brook
lyn, N. Y. /Telefono No.: 1304 
Greenpoint;

teisingumą.

J. A. Gailimas, 
The Lithuanian Store.

Athol, Mass.
L. D. S. I. kuopos metinis 

susirinkimas bus gruodžio 24, 
1916, 1-mą vai. po pietų pobaž- 
nytinėje svetainėje ant 5 gat
vės, So. Boston, Mass.

Bus išduota kuopos metinė 
atskaita ir bus renkama atei
nantiems metams valdyba.

Todėl visi nariai būtinai 
privalo atsilankyti ant šio me
tinio susirinkimo.

Kp. Komitetas

CflCAGO, ILL. 
Šaunios 8jos šaunūs darbai.

Gruc ižio 10 dš šv. Jurgio 
parap. saT 
nis susiil 
šioje paraį 
ginų pašeliinės dr-jos, po var
du šv. Onos. Aptarus bėgan
čius dr-joa reikalus, tapo iš- 
inkta valdyba ant 1917 metų 

arba tikri: 
ta senoji valdyba, 
dapildymais. Valdyba sekan
ti:

Pirm. Antanina Nausiedie- 
nė, vice-pirm. Stanislava Jo- 

‘vaišaitė, prot. rašt. Emilija 
Strodomskaitė, fin. rašt. Jie- 
va Jakševičiutė. Iždininkė: 
Marijona Janušauskienė, iž
do globėjos: Ona Prancinkevi- 
čiutė ir_Elena Jovaiašitė.

Maršalkos: M. Vainauskie
nė ir E. Urbaičiutė. Ši dr-ja, 
nors tik pašelpinė, bet labai 
daug darbuojasi tautos ir vi
suomenės Uibui. kasmet aukvu-, 
ja po keletą kartų į Tautos 
Fondą, pereitame mėnesyje au
kavo $25.00 į T. F. Taipgi ši 
dr-ja priguli ir i Chieagos Lab- Pagiermonii! gminos, 
daringąją Sąjungą, mokėda- kon atvažiavo jau treti metai, 
mos nuo narės po 12c. metams, ■ Meldžiame atsišaukti šiuo ant- 
pereitame susirinkime sumo-Tašu: 
kėta labdaringiems tikslams j 
$11.30, nors tai ir nedidelė 
suma, bet visgi labai gražu, 
kad pašalpinė dr-ja ne vien tik į 
savo narius šelpia, bet auko/ 
ja kitiems prakilniems tiks
lams.

Ši dr-ja turi su virš 250 na- 
rių ir kaip girdėjome ant kito 
susirinkimo žada svarstyti apie 
prisidėjimą; prie Lietuvių R. K. 
Federacijos. Tikimės, kad 
narės supras svarbą ir naudą X 
prigulėti prie Federacijos. X

Paieškau savo draugo Pet- 
Kaneiaus. Paeina iš Šviek- 

šnos par., Rasenių pavieto, 
Kauno gub. Iš Lietuvos pri
buvo į AVestville, III.

Jis pats, ar kas kitas malo
nėkit atsišaukti ant šio antra
šo:

rs 3 
. Sa- 
>. ir 

užlai- 
taip- 

ikala-

PATERSON, N. J.
L. D. S. 18 kp. susirinkimas 

bus laikomas po Kalėdų sere- 
doj 27 d. šio mėnesio 7:30 vai. 
vakar., parapijos salėj.

Pranešu visiems nariams, 
kad nepamiršti! ateiti ant susi
rinkimo. Bus metinis susi
rinkimas ir reiks valdyba rink
ti. Ir šiaip daug dalykų rei
kia apkalbėti.

prigulėti prie Federacijos.
Po susirinkimui tarp narių X 

buvo plat 
puikiausis 
ru Sąjung s leidžiamas laik
raštis “M

t T Y 
t t 
T t ❖
♦i*

us, pa- 
; sekr. 
gelb. —

PHILADELPHIA, PA. 
Lietuvių Dienos pasekmės.

Lietuvių Dienoje surinkta 
ir paskiau nekuriu dr-jų ir pa
vienių žmonių suaukota ik i šiol 
4.622-06. Iš tų $4.066.93 jau 
pasiųsta į Liberty Bank, New 
York City, Centralio Komite
to depository. $141,40 užmokė
jome už 50.000 lapelių, mažų
jų dėžučių aplipdymų, ju iš
siuntimų 5000 didelių dėžu
čių aplipdymų ir tų dėžučių iš
siuntimų. Tuos dalykus tu
rėjęs būtų apmokėti Centra- 
lis Komitetas, bet kad dėl to 
paties tikslo yra dirbama, tai 

M. mes patys apmokėjome. $413, 
73 išleista literatūrai ir ki
tiems prisiruošimo reikalams. 
Buvo mėginta visokiais būdais, 
bet negalima buvo išgauti, kad 
Philadelphijos laikraščiai pla
čiai garsintų Lietuvių Dienų,

Tuo tikslu pagaminta ir išne
šiota po namus ir išsiųsta pač- 
ta daugybė laiškų, atsišauki
mų. -

Lietuvių Dienoje davė auto
mobilius šie žmonės: A Uzu- 
meckis, J. Poška, Dr. Pet
raška, A. Sakalauskas, A. U- 
zumeckis, J. Poška ir A Sa
kalauskas ir patis dirbo 
dienų. Daugiausiai sukolek 
tavo: .

A. Uzumeckis po am. 
nūs ir lietuvių biznie 
79; Vlad. Kalm

Brolau ar Sesuo!
Ar nori apdovanoti save, ar 

savo mylimai draug., o ląbiau- 
dabartiniu laiku. Jai 

i 7 tai rašyk grait kaip ga
li indėdamas pačto ženklelį dėl 

“Per kun. M. atsakymo.
i ’ ’ nėra pami- ■ Tuojaus gausi puikiausį pa

tarimą, iš ko būsi užganėdin- 
. J. Kazėnas paau- tas. Paminėk kokiame laik

raštyj matei pagarsinimą.
J. K- Miliauskas, 

120 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 

(181)

DC TORA, PA.
1 Įtaisymas.

“Lietuvių Dienos” 
įskaitoje, kuri til- šiai 

»” No. 133, įsi- taip, 
'a klaidų: 
ūkų

Donoro 
Komiteto 
po “Darb linko 
skverbė p<

Tarpe
Kazėnų pi siųstų 
nėtų:

Kun. 1 
kavo $20.1 ); 
yra priski 
sumos iš 
78.

Prie ar :ų iš Monessen, Pa. 
pažymėta 
kesnių aul j $82.65 
syk: “Sn įlkesnių aukų $71. 
51,” kuri

C. BR
L. Vyči| 49 kuopos metinis 

susirinkim: 
lėj gruodž: 
7:30 vai. v ik.
valdyba at< inantiems 1917 m. 
Visi nariai

ANT RENDOS.
Storas arba Bučemė ir Gro- 

sernė labai pigiai.
Daug kostumerių, kurie mo

ka pinigus, bet ne ant kny
gučių.

Priežastis išrendavoj imo: 
Vyras miręs, o moteris negali 
apdirbti tokio biznio.

Norintieji plačiau sužinoti 
kreipkitės šiuo adresu:

Į “MUZIKOS” PRENUME
RATORIUS.

bus išsiuntinėta 
irenumeratori 

___„__ r___ i už visus | 
gs, šie muzikos veikalai 

dainos” St. Ši 
as chorams. 
icstnSs St Ši 
įliėtuviškai).ožaitis,

var^

____

Juoku, satyros, pašaipos, mokslo, dailės 
ir literatūros laikraštis.

“Žvirblis” yra geriausias ir linksmiausias laik
raštis visame pasaulyje. “Žvirblio” žinios taip yra 
indomios ir teisingos, kad net visų kariaujančių vieš
patijų karaliai prieš valgį, po valgio, rytą ir vaka
rą skaito “Žvirblį” ir juo negali atsigerėti.

“Žvirblio” juokai ir devyniomis pėtnyčiomis su
rūgusius žmones pralinksmina; vyrai, moterys, vai
kai, merginos ir vaikinai “Žvirblio” pasiskaitę jau
čiasi laimingi ir visuomet sako, kad už “Žvirblį” 
nieko pasaulyj nėra geresnio.

“Žvirblio” moksliškumui niekas negali prilygti, 
“Žvirblio” išradimais pasinaudoja net šio pasaulio 
mokslą vyriai. Todėl jei norit būti civilizuoto pasau
lio civilizuotais žmonėmis — skaitykit visi “Žvirblį.”

Kaina metams vienas doleris.

“Žvirblio” sostapilio antrašas toks:

“Žvirblis”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

“žvirbliui” tuojaus reikalingi agentai.

Katalikų Bažnyčia

Kalėdojimui

2-5T
O
3 s

Skaityk Čia
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik

tų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai 
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers), 
stogų dengė jų, gas’o pritaisyto jų, mūrininkų, 
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontrakto- 
rių.

Spinininkai, pinklų aštrintojai ir raktų pri- 
rinkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.

Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

J.J. NcGowan Co.
Sankrovos:
265 Broadway, So. Boston, Mąjl
471 E. Fourth St., -> So. Boston, Maw. 
941—943 Washington, St, Boston, 
Peari St., -:- Boston,
366 Washington St, Dorchester,

686
Telephone: 350 So. Boston.
y V . - - 975-W -
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Akių Specijalistas.

Prirenka akinius

> 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

Tai bus
Bus 

Viskas

Naujiena.

nuo
9 9

9 9

9 9

9 9

PETRAS
105 So.

REILLY 
,Se. Boston, Mass.

kalbos 
kytojo (sp

Vaikų 
kaip mokytis

indeda Velephonus, dengia 
gus,

iki
9 9

9 9

9 9

9 9

811-812 01d South Building 
Boston, Mass.

Tel. Main 2483 E. Boston’799-W
George H. Shields

Advokatas

pataisau, skalbiu ir 
I

Vietinės žinios.

BLAIVININKŲ SUSI
RINKIMAS.

Gruodžio 14 d. buvo So. Bos-

EXTRA.

OS KLESOS

DANTISTAS

|Į H. S. Stone, Oph. D.
< 399 a Broadway, So. Boston.

makab:
Meade 3tr.,

(Arti lietuvių b Bžnyčios)
Wilkes-Barre, Pa.

W. Broadway,, 
So. Boston, Mass.

I

------- I-----
LIETUVIS KRLAUČIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

pagal naujausią madą, vyriškus 
ir moteriškus. Darbą atlieku 
gerai, teisingai ir |pigial Taip
gi išprosinu, — _1~1V:_ “ 
kvarbuoju.

9 9

9 9

9 9

nuo $1.00 iki $3.00
9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

-
S ■

1

ūkiami ir pripil
domi visaj be skausmo, su 
geriausiais, prietaisais, su 

naujų\ išra imu.
Visą darbąlgvarantuojame.

DR.W
469 Broad

PRIE DORCHESTER ST.

Valandoa S4 N«H
noo • vaL ryta nuo 10 v

iki 8 vaL vakar*. iki 4 vai

JM
. ATHOL, MASS.

Aušros Vartų Motinos Šv. 
dr-ja laikys savo metinį susi
rinkimų gruodžio 31 d. 1:30 
vai. po pietų. Mėnesinės duo
klės bus imamos po senovei u- 
tarninko vak. sausio 2 d. Iš 
kitų miestelių atvykę galės ir 
nedėlioj užmokėti. Visi na
riai prašomi atvykti.

Jonas Andreliunas, 
pirm.

WILKES BARRE, PA.
Iškilmės.

Gruodžio 10, 11 ir 12 d. bu
vo 40 vai. atlaidai. Vietiniui 
klebonui kun. J. Šupšinskui 
talkon pribuvo daug kunigų iš 
apielinkes. Apie 2.000 žmo
nių priėjo prie komunijos. Pa
sižymėjo savo giedojimu vyčių 
choras, vedamas varg p. J. 
Stulgaičio. Jam į talką buvo 
atvykę p. Sarasevičia iš Kings-1 
tono. p. Vasauskis iš Pittsto- 
no ir p. Sodeika iš Scrantono.

Aplinkinės kolonijos gražiai 
gyvena ir vieni antriems visuo
met atvyksta talkon ir sujung
tomis spėkomis gražiai veikia.

Knarkicitis.

BROOKLYN, N. Y.
Iš siuvėjų streiko.

Jau kelios dienos prabėgo 
nuo pradžios siuvėjų streiko 
iš ko matyti, į kurių pusę da-1 
lykas eina.

Lietuviai turėdami stiprių 
organizacijų-unijų išėjo į strei
ką iki vienam. Tai ir sergė
ti streiklaužių nuo lietuviškų 
kontraktorių dirbtuvių nėra 
reikalo, nes lietuviai kontrak- 
toriai streiklaužių iki šiol ne
ėmė.
Lietuviai gelbsti svetimtau

čiams.
Gruodžio 18 d. nuo 5 vai. ry

to šimtai lietuvių ėjo sergėti 
dirbtuves į patį žydų centrą 
Nevv York;j ir kitas žydais bei 
italais apgyventas vietas.

Raportai buvo įvairūs, vie
nas parėjęs iš New Yorko sa- 

kad žydai labai džiaugią- 
kad lietuviai atėjo į pagel-

ko.
si, 
bų; antri sako, kad kaip mes 
nuėjom į paskirtų vietų, tai 
policijos vežimas jau laukė su 
policija kada ateis lietuviai 
(mat New Yorko policija nuo 
1912-13 metų atsimena lietu
vių narsumų ir lietuvius vadin
davo “kazokais”), bet mes, 
sakė, nieko nedarėm nes nie
ko nepažinom.
Įvairiai apmoka kelionės lėšas.

Vieni pikietninkai taip sa
ko, jog negavę nuo žydi} atly
ginimo už keŲonę, sakė, jie 
davę po “čekį,” kad eitumėm 
į saliunų išsigerti.

Matomai labai lietuviai iš 
't6 užsigavo ir net streikų komi
tetas išrinko komisijų ištirti 
dalykus.

Tūlos firmos jau taikosi, pa
kelia algas ir 1 vai. darbo nu
muša. Jaučiame, kad strei
kas urnai užsibaigs.

Unijistas.

PRANEŠIMAS.
>rko ir New Jersey S. L. 

R. K. A. Apskr. kuopoms.
’ Įvykusiam New Yorko ir 

New Jersey S. L. R. K. A. Ap
skričio suvažiavime 17 d. gruo
džio New York City, N. Y. nu
tarta, kad nuo 1917 Naujų 
Metų visos New Yorko ir New- 
-Jersey vaišijų S. L. R. K. A. 
kuopos surengtų agitatyviškų 
prakalbų maršrutų, kad pada- 

*v^yti gyvesnes bei skaitlinges- 
hes kuopas ir kur nėra kuopų, 
ten naujas sutverti arba miru
sias iš kapų prikeltu

Tam darbui išrinko tvarky
ti Apskr. Rašt. Kalbėtojais iš 
to suvažiavimo apsiėmė p. A. 
Staknevičius ir p. K. Krušins
kas. Apsk. organizatoriais 
lipsiėmė p. J. K. Miliauskas, p-. 
|f. Abromavičius ir p. A. Dra-

I Jeigu kas norėtų gauti iŠ ki- 
|kl¥<Wbėtoju8, o kad kelionės 
įšlaidųųpnorėtų apmokėti, tai 
visgi turi susinešti su Ap?’ 
rašt, kad būtų koųtrolė.

Tai-gi dabar kas tam darbui 
IjHMbčiat ir norit surengti pra- 
Stoftas. tai malonėkit ūmai

GRAŽUS TEATRAS.
Gruodžio 31 d. So. Bostono 

Pil. Blaivininkų kuopa rengia 
labai puikų vakarų. 
Naujų Metų lauktuvės, 
lošiama “Katriutė.” 
bus dailiai atlikta.

Tikietij galima gauti išank- 
sto pas narius ir “Darbininko” 
administracijoj.

Vakaro pradžia 7:30 vai. 
vak. Bus Šv. Petro salėj.

Komitetas.

tono Pil. blaivininkų susirinki
mas. Pirmiausia buvo tarta 
apie vakaro rengimą. Pasiro
dė, jog komisija vakaro rengi
nio gerai veikia. Taipgi buvo
(svarstyta apie knygyno reika
lus. Nutarta duoti knygas 
ant ilgesnio laiko. Didžiosios 
knygos bus duodamos net ant 
mėnesio laiko, o mažesnės ant 

■ dviejų savaičių.
Galop išrinkta nauja valdy

ba. Pirm, liko P. Grinkevi
čius, pag. p-lė M. Kilmoniutė, 
rašt. p-lė O. Povilauskaitė, fin.
rašt. p-lė V. Varžinskaitė, ižd. į 
p-lė K. Zubavičiutė.

Galop užsiminta apie Kalė- ( 
dinį fondą. Iš kasos paskyrė 
$5.00, nariai sumetė $20-35.

Koresp

VYČIŲ SUSIRINKIMAS.
Gruodžio 19 d. So. Bostono 

L. Vyčių 17 kuopos buvo meti
nis susirinkimas. Be kitų 
atliktų dalykų buvo naujos val
dybos rinkimai. Bet mažai 
permainų valdyboj tebuvo. 

; Naujas kuopos pirm, išrinktas 
p. Bendoraitis. P-nas Pr. 
Strakauskas ir p-lė Pratašiutė 
apsiėmė pasirūpinti kuopos te
atralėj dirvoj. Taipgi nutar
ta turėti prakalbas ir kitokių 
pamarginimų pradžioj 
mėn., 1917 m. Visu 
kalu pasirūpįs kuopos 
ba.

APAŠTALYSTĖS MALDOS 
DR-JOS SUSIRINKIMAS.
Minėtos dr-jos susirinkimas 

buvo gruodžio 7 d. Kaikurie 
nariai pasižadėjo mokėti į lab
darystės kasų po 50c. Paskui 
kun. F. Kemėšis užsiminė apie 
kalėdinį fondų. Tai nariai la- 
lai pritarė ir dauguma narių 
įmokėjo po $1.00. Iš iždo pa
skirta $20.00. Išviso sudėta 
$65.00.

DEPOZITAI PAČTUOSE AU
GA.

Suv. Valstijų pačtuose de
pozitai labai auga. Spaliij 
mėnesyje šių metų buvo padė
ta $4.700.000. Yra tai dvigu
bai tiek, kiek pernai padėta 
per tą pat mėnesį.

Iki spalių 1 dienos šių me
ti} pačtos depozitorių turėjo 
650.000. Jie yra padėję išvi
so $104.200.000*

Depozitų didžiume Boston 
užima trečią vietą. Depozito
rių Bostone yra 18.275, jie y- 
ra padėję pačtose $2.444.911.

Jau atsidarė nauja rakandų 
krautuvė.

Naujausios mados pečiai, 
lovos, stalai ir tt.

Kviečiame visus ateiti pas 
mus.

Lithuanian Furniture Co. 
268 Broadway, 

So. Boston, Mass.

Visus kviečiame į darbų, kad 
iki Naujų Metų neliktų nei vie
no “Kalendoriaus” .“Darb.” 
knygyne.

Imant daugiaus, kaip 10 
egz. duodame didelius nuošim
čius.

Pranešimas. PUIKUS KALENDORIUS

Su tamstos paveikslu už dyką.
Tie, kurie traukiasi pas mus

Ii prie Boston’o labai pigiai at- 
seina, o Boston’o, So. Bosto
n’o ir apielinkių už kiekvieną 
egz. reikia mokėti 1 centą, taip, 
kad per metus “Darb.” turi 
kiekvienam metiniam skaityto
jui išmokėti $1.56; tai matote 
kokios išlaidos ir delko pakelta 
prenumeratos kaina.

Vietiniai So. Boston’o galė
tų išrasti būdą ir sumažinti iš
laidas, tai yra gauti “Darb.” 
už $3.00.

Juk daugumas gyvena vi
sai arti “DARBININKO” re
dakcijos ir galėtų ateiti patis 
atsiimti.

I
Išrokavimas toks, kad 

“Darb” visados gautų ant lai
ko ir sutaupytų $1.25.

Taipgi tolimesnių vietų, 
kaip tai Cambridg’io, Matta- 
pan, Chelsea ir kitų, galėtų 
susitarę atvažiuoti ir parsivež
ti visų, o paskui išsidalinti.

Visiems kitiems ‘ ‘ Darb. ’ ’ 
prenumeratoriams kaina ta pa
ti $3.00 ir “Darbininkas” eina 
tris sykius kaip ir pirmiaus.

Visiems naujiems skaityto
jams duodame puikią dovaną 

“Lietuviu Darbininku
KALENDORIŲ.” ‘

Taipgi neužmirštame, nei se
nųjų, jiems “Liet. Darb. Ka
lendorius už nupigintą kainą 
15c., su persiuntimu 19c.

Senieji skaitytojai, norin
tieji gauti L. D. Kalendorių 
dykai, turite pasidarbuoti, — 
prisiųsti bent vieną metinį 
skaitytoji, kuriam taipgi bus 
išsiųstas ‘ ‘ Kalendorius ’ ’ dy
kai.

Pasiskubinkite, nes tokių 
dovanų neužteks ilgam laikui, 
greit išbaigsime.

Dabartiniu laiku L. D.
‘ Kalendorius ’ ’ išleidžiamas 

kas diena šimtais ir dar vis 
gauname daugybę užsakymų.

Keliatas lietuvių kolonijų 
užsisakė net po 500 egz. ir gir
dėtis, kad visus žada greitai 
parduoti ir net daugiaus reika
lauti.

Nors dar liko keletas tūks
tančių, bet pasitikim savo 
platintojams ir rėmėjams, kad 
iki Naujų Metų pabaigs.

| KALĖDŲ DOVANOSI
Jeigu manai, ką tokio j; 

įpirkti kitam arba sau a- y 
Suteik į mūsų krautuvę gau- x 

si Kalendorių.

| VYRŲ IR MOTERŲ. į 
i žČeverykai nuo $2.00iki $6.00 
jį VYRŲ DRABUŽIAI: $

$3.0C§ 
L5°|
.15§

Marškiniai 
Kaklaraišč. 
Apikaklės 
Skrybėlės 
Šalkos 
Pančekos 
Pirštinės 
Sveteriai 
Apatiniai 
Lietsargiai

.5040

.10

.50

.25
1.00

(FORNITURE)J*

$6.00
10.00
28.00

3.00
2.00

Lovos
Ą Komodos

Pečiai
k, Matrasai 
įįt Stalai
lįi Galima gauti ir visokių ma-JĮ
d žesnių daiktų. įl

5 Nupiginta kaina į 
| pianai ' |
<į Nauji pianai vertės $300.00^
X Už............................ $188.001;

Nauji pianai vertės $250.00$
Už............................$158.00<;

K Graphophonai nuo $10 iki $3.00^
Lietuviški rekordai 75 centai.$

Reikalauk katalogą, gausiu 
dovanai. Siuvamas mašinas^ 
mes parduodam pigiai. K

C. P. Yurfcelun į
377 W. Broadway,

So. Boston, Mass.ir 
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NAUJA RAKANDŲ KRAU
TUVĖ.

So. Bostono lietuviai rodo 
daug gabumo ir energijos prie 
visokių biznių. < Didžioji So. 
Bostono gatvė W. Broadwav 
nusėta lietuviškomis firmomis.

Štai šiomis dienomis atsi
darė dar vienas naujas lietu
viškas biznis: nauja rakandij 
krautuvė. Ligšiol lietuviai 
tokios krautuvės neturėjo: pe
čius, stalus, lovas ir kitus 
rakandus pirkdavosi iš žydų ir 
amerikonų. Dabar štai kelio
lika lietuvių darbininkų susi
dėjo į korporaciją, sudėjo ke
letą tūkstančių dolerių ir už
dėjo didelę rakandi} krautuvę. 
Nauja bendrovė susideda iš 
rimtų teisingi} žmonių; todėl 
galime pasitikėti, kad biznis 
bus varomas gražiai ir teisin
gai.

Mes nuo savęs linkime nau
jai bendrovei kuogeriausio pa
sisekimo.

Rakandų krautuvės adresas:
Lithuanian Furniture Co.

268 Broadway, 
So. Boston, Mass.

$1.00 ANT SAI
Nusipirk pas nj 

arba žiedų ir mold 
ant savaitės; dabą 
ledas kas pirks mi 
tam duosiu didelį 
riems toliau atvaži 
atvirutę aš pribusi 
orderį.

RAITĖS.
line laikrodį 
Bk po $1.00 

ą<r prieš Ka
lią laikrodį, 
rriedo. Ku- 

oti rašykit 
ir paimsiu

I
P. WALUKpNIS

Savininkas

PRANEŠIMAS VIETINIAMS 
IR APIELINKIŲ KOLO

NIJŲ LIETUVIAMS.
Nuo 1 dienos gruodžio 1910 

m. visi, kur tik reikės kra- 
ženklelius lipdyti, turės 

r'^kėti brangiaus.
Vietoje $3.00 mokės $4315. 

Tie, kurie jau užsirašė už $3.00, 
“Darbininkas” jiems eis kaip

»JL>

T.ietn vi žūtis ir Lietuvaitėms, fotografijas prieš Kalėdas, kiek- 
Jog mes atidarom naują dra- vienas gaus kalendorių su jo pa

ties paveikslu už dyką.
| Geriausia dovana Kalėdoms sa
vo draugams puikus paveikslas. 
Jūs visi žinote, kad geriausia pa
veikslus daro E. Stanaičio vietoje

bužių krautuvę vyrų ir moterų. 
Kuri visiems bus paranki. Ati
darysime apie 7 d. spalio. To 
klel visus širdingai kviečiam

PRANEŠIMAS
Šiomis dienomis “ 

ko” Administracija gav 
rių Kalėdoms atviručių 
viškais parašais.

Mes žinome, kad Ii 
ypatingai vaikinai ir
prisiperka gana daug ir 
tinėja savo draugams ir 
tamiems, todėl mes prašome , ■ , x..
sų ateiti ir pasipirkti iš “dI-^Uanfeyti ir užsisakyti dėl sa- 
bininko” lietuviškas.

VIEŠA VAKARIENĖ,
Kurią rengia L. Vyčių 37? 

kuopa, bus nedėlioj sausio 7 i. 
1917 m. parapijos svetainėje 43 
Park Avė., Bridgeport, Conn.

Prasidės 2 vai. po pietį} r 
trauksis iki vėlumai.

Bilietų kaina: porai $2.25 ; v - 
rams $1.50; merginoms $1.00.

,,vęs rudeninius ir žieminius 
drabužius. ’

Tariame ačiū už pereitų 
prielankumų ir pasitikim atei
tyje.

Pasiliekam su pagarba

Jonas Berzelionis & Co.

4 IVashington Str., 
Hay Mark et Sąuare, 

Boston, Mass .

: I JURGIS STUKAS
>453 W. Broadway, S. Boston,Mass. 

i I Bostono Tautos Fondo skyriaus 
. j ir Pirmosios komunijos paveiks

lus galima gauti “Darbininko” 
Administracijoje. (143-S).

Lietu viška-P olska 
VAISTINYČIA

197 Broadway, S. Boston, Mass 
Telefonas'S. Boston 1194-w

Daktarai dieną ir naktį.

r

ll C. & P. Telephone St. Paul 5347 
GRABININKAS 

IR 
BALZAMUOTOJ AS.

Pagrobus atlieku pigiai ir gra
žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
rus groborystes mokslus ir išda- 

. Siunčiu numirė- 
DIDŽIAUSIA j ^tus miestus ir pargabe-

KRAUTUVĖ. |nr " “5"‘"

Knygų ir visokių reli
giškų daiktų.

Norėdami gauti kata
logą prisiųskite 10c. kra
sos ženkleliais.

Įvairių maldaknygių, 
Eilių ir kitokių pasiskai
tymų.

P. MIKALAUSKAS,

248 W. Fourth St.,
So. Boston, Mass.

vęs egzaminus.
T’‘t’ 

I 
lt į

ra iš kitų miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laidojimo 

reikale visuomet kreipkitės pas 
mane. •

JONAS GREBLIAUSKAS, 
500 So. Paca Street, 

Baltimore, M. D.

?
Tel Oiford 4900.

i J P. TUINYLA

REINKOTŲ DIRBTUVĖ.

Dirbam visokios mados 
Reinkotus Agentams, 
Krautuvėms ir ant užsaky
mo privatiškiems žmo
nėms. Užsisakykite Rein- 
kotą pas mus o tikrai 
džiaugsitės.

t
I 
t 
t•
I 
t 
i 
i
t

♦
i
♦
{ So. Boston Raincoat Co.

• 344 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

• ____________________________

ūžlaikom didžiausia krautuvę
• deimantų, laikrodžių ir visokių 
| žiedą, siutus ir overkotus, duo- 
j dan ant bargo ir ant išmokesčių,
• ant lengvų išlygų. Reikalauja-

I
* me agentų kiekvienam mieste Su

vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup- 
čiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo ui 
25 centus štampų.

J. P. TUINILA
822 Vashington St., Boston. MassI

V. P. GINKUS & CO. 
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS 

LIETUVIUS.

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje 
galina gauti visokių vyrų, 
moterų ir vaikų drabužių, 
čeverykų, robų, aukso ir 
deimanto.
52 MILLBURY STR.,

Reikalingas šaltgeležis (kal
vis) mokintis.

Atsišaukite tuojaus ceras 
amatas ir uždarbis.

Taipgi reikalingas Koope
racijos vedėjas suprantąs ge
rai kooperacijos dalykus.

Atsišaukite j trtunpą laiką 
Šiuo adresu;

L. D. S. Informacijos Biuras, 
J. Bernotas,

G13 Riverside St., 
AVaterbury, Conn.

TEL. BACK E=AY 42CO

DR. F. MATULAITIS
OfifOadyno*'.
1-3 P. M 7-v P. M

419 Boylston St, Boston, Mass.

J do visokias litras 
Priskiria Akinius.

Dykai:
Kalakutas (Turkey) prie 

kiekvieno pečiaus pirkto nuo 
šios dienos iki Padėkavonės 
(Thanksriving day) dienos.

Keturi daiktai kambariui 
isrengimiii stalas ir kresės, sė- 
<friės dengtos skūra (Fumed 
()ik Mis-on suite) $16.45. 
I Vėliausio išradimo pečius 

( teater) nikeliavas, pritaiso- 
ints su kaminėliu $5.65.

Minkštu viršų ir apačia sie- 
ninkas (Mattress) $3.45.

Visi kiti daiktai taip-gi par 
sidnos visai pigiai-

James Ellis Co
Kampas B ir B’way,

South Boston, Mass.

osiustSavas Pas Savą Remkit Sa

Reikale kreipkitės paa vienatinį lietuvi išdirbi ją šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatin jai ko
kardų, guziku&ų, metalinių anameliuotų ir paden gtų eo- 

1, kartinas ir tai i pana- 
rbns atlieku prk eramai 
atlieku artistiški L Dėl 
jų, kurias skleid ia apie 
visus darbus dari m

Itandoe.’Ml

Bell Phona. Dickinaon IMS 1 

L Ignotas Slankos 
I.BreadSt.,PHaUffa, 
an and Surgeon (liatuva gv 
chirurgas pabaigė* Indiaooa 
‘ ■ Gydą T»okia»ligM vT-l

irvaiku. Daro operacija*. I 
> piet. 7-0 J

luloidu. Išdirbu šarp&s, v 
Bus daiktus. Pavestus m 
kas link sutarties ir užsak; 
pralaimimo neteisingų infoi 
mane noriu aiškiai pasakyti 
r*nk<ua- ,

~ M. A Niį
I

SOUTH BOSTON, MASS. i 
TEISINGIAUSIA IR GE- f 
BLAUSIA LIETUVIŠKA ; I

APTIEKA.

Sutaisau receptus su di- ų 
džiausią atida, nežiūrint, ar {I 
tie receptai Lietuvos ar Ame- (i 
rikos. Tel So. Boston 21014 ir i I 
21013. daktarų. Tai vienati- ! i 
nė lietuviška aptieka Bostone < • 
ir Massachusetts valstijoj. ' • 
Gyduolių galit gaut, kokios »j 
tik pasaulyj yra vartojamos, j j 
Galit reikalaut per laiškus, o ; [ 
aš prisiųsiu per espresą.

K. SIDLAUSKAS

Aptiekorius ir Savininkas I [ 
226 Broadway, kampas C St., !

Dantis iš

TeL So. Boston 294

DR. JOHN P. JONĖS
Ofiąaalandos

nuo 2 iki 4. nuo7 iki 9 po piet. 
PHYZIKAS ir SERGIJUS 

>392 B-way tarpe E. ir F. gatvių
S0. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS 

meistras
'a relephonus, dengia sto- 

it atlieka visus staliorys- 
tės darbus prideramai. 

KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

315 W. feroadivav, 133 Bowen St.
Sd BOSTON, MASS.

■

Tcucrmohc So. Boston 605

Lietuviškas

ADVOKATAS
Miliam F. J. Houard 
Lietuviška pavardė buvo 

F. J. Kavaliamkas

315 Broadway, So. Boston.

Aš Marijona; Šimonienė po 
tėvais Va]e<*kr-;+r :x v 
biškio, š.i.iom.4 
no gub., Vilkmergė 
kau Petro Buzieuą 
atsiliepti jis pati & 
no pažįstami. Ai 
rijona ši

imo Zlo
tus, Kau- 
iftv. paieš- 
^iksitės 
a kiti ma-

GERA PROGA! 
Gramatika angliškos 

iš be mo- , 
) ..... $1.00

arba 
ityti ir 

rašyti be mokytojo------ 16e
Naujas BBdM mokytą 

rašyti be mokytojo..^«10e A 
Aritmetiką mokinimni- 

ai rokund’4 su pavilk |
slais (apdaryta) |

Kas atsiųs 1|
I

ir 11.00 
tai gaus 
pigiau.

P.
? .


