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Agurkai ir morkai taiso vei
do skaistumą.

Salierai ir salotos tinka ner
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AMERIKOS AMBASADO
RIUS PARYŽIUJE.

Suv. Valstijų ambasadorius 
Gerard apleidęs Vokietiją per 
Šveicariją važiuoja į Paryžių.

SMULKMENOS.

Tyrinėjimai parodo, 
vabalai yra stipresni, 
drambliai arba kitokie 
liai.

Žuvų tyrinėtojai akvariu
muose susekė, jog ir žuvys 
miega. Užminga dieną, ir 
tį-

Bitis be medaus gali
40 mylių valandoj. O 
apsikrovusi medum padaro tik 
12 mylių valandoj.

Vabalas gali patraukti sun
kumėlį 45 kartus didesnį už sa
ve.

SUKILIMAS KUBOJ.

Kuboj kilo revoliucija. Bu
vo susirėmimų. Suv. Valsti
jos nerimauja dėl tų maištų.

“Žvirbliu” iš 
būsi sveikas

“Žvirblio” 2-ras numeris 
1917 m. apleido spaudą su

NUSKANDINO 93 
LAIVUS.

k Nuo vas. 1 d. iki vas. 13 
■okiečių submarinai nuskandi-

93 laivus. Tarpe tų 1 A- 
B«kfltSr-34-kitų--neiitralių vaL 

stybių, o 58 kariaujančių vals
tybių.

i

I

Kaina 3c.Kaina 3c. Metams $3.00, pusmečiui $1.5&

Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums ;
kad tautos dora bujotų ten,, 
kur tikybiniai principai atmee-

& V
— W ash i n gton.
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NUSKANDINO DIDĮ GAR
LAIVĮ.

Utamine vokiečių submari
nas nuskandino didžiulį Angli
jos White Star linijos, garlaivį 
Afric.

Tasai garlaivis buvo 11.999 
tonų įtalpos. Buvo 556 pėdų 
ilgumo ir 63 pėdų platumo.

Šitas garlaivis tai didžiau
sias vokiečių “laimėjimas” 
nuo vas. 1 d., kuomet jie pra
dėjo submarinų karę.

Kiti dideli nuskandinti šio
mis dienomis garlaiviai yra 
Califomia 8.662 tonų įtalpos, 
ir Port Adelaide 8.100 tonų 
talpos.

REIKALAUJA KAD 
PALEISTŲ.

Amerikos valdžia reikalau
ja, kad Vokietija paleistų 
tuos Amerikos jurininkus, ku
riuos suėmė su Anglijos laivu 
Yarrovdale.

KARĖS LAUKUOSE.

Karės frontuose nieko svar
baus neveikiama.

Rumunijoj prie Sereto upės 
rusai darė atakas, bet buvo 
atmušti. Putna klonyje teu
tonai užėmė vieną rumunų 
drūtvietę.
Lietuvos pakraštyje ties Dri- 

svetės ežeru vokiečiai buvo į- 
aiveržę į rusų poziciją ir paė
mė 90 rusų nelaisvėn.

TAIKININKAI PAS PRE
ZIDENTĄ.

Specialiu traukiniu panedė- 
lį iš New Yorko išvažiavo tai- 
ninkų delegacija į Washingto- 
ną prašyti, kad prez. Wilson 
laikytus nuo karės. Ta dele
gacija nuo naujai susiorgani
zavusios Emergency Peace 
partijos, kuri tuoj suspėjo 
gauti keletą milijonų pritarėjų. 
Delegatų buvo 200. Delega
tai pasakė, kad be referendu
mo nebūtų paskelbta karė.

TIKIS, JOG NEBUS 
KARES.

Vokietijos ambasadorius 
grafas von Bernstorff, aplei
sdamas Washingtcmą pasakė, 
jog tikįs, kad karė tarpe A- 
merikos ir Suv. Valstijų bus iš
vengta

NENUSIGĄSTA.

Anglijos admirolas lordas 
Beresford pasakė parlamente, 
jog nereikia nusigąsti dėl vo
kiečių submarinų karės. Sa
ko, jog prieš submarinus su
mobilizuotas esąs laivynas. 
Prieš karę Anglija turėjus 3.- 
890 prekinių laivų, 16.850.000 
tonų įtalpos. Ligšiol nuskan
dinta 4.000.00 tonų Įtalpos.

Reikalauja 
neprigulmybes.

RENKA AUKAS KOVA UŽ 
LAISVĘ.

New Yorke airiai sumanė 
rinkt aukas kovai už airių ne- 
prigulvbę. Rinks visose val
stijose. Tikisi umu laiku su
rinkti $100.000. Buvo šuva-, 
žiavę delegatai nuo įvairių ai-[ 
rių organizacijų. Išnešė re
zoliucijas, kuriose 
priešingumą stojimui 
prieš Vokietiją.

TAIKA BUS VASARĄ.

Berline vokiečiai dabar vi
suose kampuose kalba “taika 

Į vasarą. ’ ’
Vokiečiai labai įsitikinę, 

jog dabartinė submarinų karė 
prismaugs Angliją. Nepaiso, 
kad ir Amerika eis karėn. Vo
kiečiai turi 300 didelių naujau
sio išdirbimo submarinų. Tor
pedų turi laukus nukloję. Ti
kisi trečdalį Anglijos garlai
vių nuskandinti iki vasaros. 
O neutralių šalių garlaiviai

■ dėl baimės neplauks. O kad 
užtektinai atgabenti reikmenų 
Anglija neturės tam savo gar
laivių.

STREIKUOJA JURININ
KAI.

i
Bostone Eastern Steamship 

korporacijos jurininkai sus
treikavo. Reikalauja 
žinimo jų unijos.

Kompanija bando
| streiklaužių.

PAVARĖ AMERIKONUS.
Vokiečių valdžia išvarė a- 

merikonus iš Belgijos ir užim
tos Francijos. Tie ameriko
nai buvo užsiėmę teikimu pa
šelpos nukentėjusiems dėl 
rėš. ' ’ '***

ka-

SUBMARINAI NUŠAUJA 
ORLAIVIUS.

Vokiečiai skelbia, jog jų 
submarinai turį tam tikras ar- 
motas nušovimui orlaivių. 
Skelbia, jog vas. 10 d. Holan- 
dijos pakarantėj buvo nušau
tas francūzų orlaivis iš subma- 
rino.

PEIKĖ VADĄ.
Anglijos parlamente buvo 

svarstoma klausimas naujos 
paskolos. Kanclierius Bonar 
Law apreiškė, jog karė atsei- 
na Anglijai po $28.177.035 die
noje.

Tame sąryšyje keletas atsto
vų labai kritikavo vyriausią 
Anglijos armijos vadą Haig.

VAŽIUOJA KARTU SU 
AMBASADORIUM.

Vokietijos ambasadorius 
grafas Bernstorff išvažiuoja 
garlaiviu Frederick VIII sere- 
doj. Su juo važiuoja į 1.200 
vokiečių iš šios šalies namo.

Kaikurie vokiečiai New- 
Yorką apleidžia ir plaukia 
Kubą.

SVARSTYS AIRIŲ KLAU
SIMĄ.

Anglijos parlamentas suti
ko pašvęsti vieną dieną svars
tymui Airijos laisvės klausi
mą.

TIKISI UŽ VES KOMUNIKA
CIJĄ.

Švedijos laikraščiai rašo, jog 
neužilgo koriunikacija tarp 
tarp Švedijos ir Suv. Valstijų 
businti užvesta.

- ...

Vokiečiai nebadauja.

BALSUOJA PRIEŠ 
KARĘ.

Orgnizacija vadinama Ame- 
rican Union Against Milita- 
rism išsiuntinėjo piliečiams 
daug tūkstančių atviručių su 
paklausimu apie stojimą Suv. 
Valst karėn. Atsakymai įvai
ruoja, bet nutėmyta, jog darbi
ninkų unijos veik vienu balsu 
šaukia prieš karę.

SAKO KARĖ PRALAI
MĖTA.

Vokiečių laikraščiai atkarto
ja užreiškimą italų socijalistų 
vado Enrico Ferri, jog talki
ninkai karę jau pralaimėjo. 
Tasai socijalistų vadas tą rašė 
laikraštyje Corriere d’Italia.

’ Jis tą rašė po to, kaip teu
tonai buvo apsidirbę su Rumu-

ATSISAKĖ DERĖTIS.

Vokietijos valdžia pasisiūlė 
tartis apie submarimj karę su 
Suv. Valstijomis. Suv. Vals
tijos atsakė, jog griežtai rei
kalauja, kad vokiečiai atsiža
dėtų skandinti garlaivius 
atsisakė vesti bent kokias 
rybas apie nusileidimą.

PADARĖ VIEŠKELĮ TC 11Y*' 
PER ATLANTIKĄ. y

Talkininkai padarė tarpe 
Amerikos ir Anglijos vieškelį. 
Nustatė jį kariniais laivais,' 
kurie nuolatai susižino bevie
liu telegrafu.

Į New Yorką atplaukė sep
tyni garlaiviai vienas po ki
tam. Iš to matyt, jog jie 
plaukė kartu ir juos lydėjo ka
riniai laivai, saugodami nuo 
submarinų.

Kam gali nerūpėti žinoti kur 
teisybė?

Jei nori žinoti kur teisybė 
visuomeniškuose klausimuose, 
tai skaityk ir platink šviežiai 
išleista knygutę vardu:

“KUR TEISYBĖ,”

Kaina 5c.

Po daug imant didelė nuo
laida.

Lietuvių laisvamaniai, libe
ralai ir visi nutolusieji nuo ka
talikybės smerkia ir šmeižia 
katalikų veikėjus ir visus susi
pratusius katalikus, kaltina 
mus vienybės ardyme ir kituo
se dalykuose.

Į Švecariją daug suburbėjo 
amerikonų iš Vokietijos. Jie 
pripasakoja indomių dalykų a- 
pie Vokietijos gyvenimą.

Sunki vokiečių kova su mai
stu.

Pagal kortelę kiekvienam 
žmogui Vokietijoj pavelyta po 
pusę svaro mėsos savaitėje. 
Bet plaučiai, inkstai, kepe- 
nos ir kotokie mėsgliai gauna
mi be kortelių. Jų vienok re
tai tepasitaiko. Todėl tik tie 
gaun pasipirkti, kurie yra su 
mėsininkais prietelystėje. Aug- 
ščiausios mėsos kainos tai 50 
ir 70 centų svaras kiaulienos. 
Mėsininkai dažnai parduoda 
slapta nežinant valdžiai po $1. 
už svarą.

Turtingesniems vis-gj ge
ria einasi. Nors ir jie daug 
daiktų tik pagal kortelę tegau
na, bet kaikurie brangūs daik
tai — paukštiena, geroji žu- 
viena už baisias kainas parduo
dama be kortelių. Vištienos, 
žąsienos svaras siekia 
$1.60.

Nors su valgiu riestai, 
apskritai imant Vokietijoj
žai tesimato žmonių, kurie nu
silpę būtų dėl nedavalgymo. 
Paprastas Vokietijoj klausi
mas esąs: “Kiek svarų nete
kai ”

Senesnieji žmonės, vyrai ir 
moters išrodo sukudę, bet prie 
to prisideda rūpesčiai, gailes
čiai, sievartos dėl netekimo 
sūnų, brolių karėje.

Vokietijos daktarai pripa
žįsta, jog vaikai nedavalgo. 
Bet žiemai atėjus, čiužinėsi
mai ant ledo nerodo vaikų nu
silpnėjimą.

Toliau vokiečių sveikata e- 
santi dabar geresnė, negu prieš 
karę. Prieš karę vokiečiai 
valgydavo perdaug ir apsiriji-

mas pas vokiečius buvo tautiš
kas nusidėjimas.

Dabar iki vasaros pablogės 
Vokietijos maitinimosi, nes 
daržovės pasibaigė. Liko tik 
bulvės ir burokai. Raugytų 
kopūstų (sanerkraut) labai re
tai pagal valdžios leidimą te
gaunama.

Valdžia turi pilną sąrašą 
kiek ko turi ir žino po kiek 
žmonėms galima duoti. Tai 
valdžia tikrina, jog didelės 
bėdos iki vasaros su valgiu ne
bus.

Stambus nedateklius buvo 
tai menkas bulvių užderėjimas 
pereitais metais. Tai buvo 
užginta bulvių duoti gyvu
liams. Kiaulės išanksto buvo 
išskerstos.

Tai tie atvykusieji ameriko
nai iš Vokietijos į Šveicariją 
sako, jog abelnai imant dide
lės bėdos su maistu Vokietijoj 
nėra.

IŠBRAUKS TUOS, KURIE 
STOS ARMIJON.

Amerikos Socialist Party 
nutarė išbraukti iš savo parti
jos tuos narius, kurie stos ar- 
mijon arba laivynam. Išbrauks 
taip-gi ir tuos, kurie įstos 
Raudonąjį Kryžių.

Jei paimsime vabalą dviejii 
colių ilgumo, tai jo kojytė ga
lėtų pastumti sunkumėlį pusės 
svaro. Jei žmogus norėtų 
susilyginti su tuo vabalu, tai 
jis turėtų pakelti viena ranka 
1.250 svarų.

TYRINĖS MAISTO PA
BRANGIMĄ.

Prez. Wilson pripažino, jog 
reikia tyrinėti maisto pabran
gimo klausimą. Tam reikėsią 
$400.000. Kaip tik pinigai 
bus paskirti, tai tyrinėjimas 
prasidės. Tęsis šešis mėnesius. 
Tai matome, jog neturtin
giems dar ilgai reikės vargti, 
kol atpigs daiktai, o gal nei 
tas tyrinėjimas nieko “nepa- 
mačvs. ’ ’

UŽSILIKO PREKES.
Nęw Yorke prikrauta dau

giau, kaip 500.000 tonų pre
kių, kurios turėjo būt išga
bentos Europon. Bet dėl vo
kiečių submarinų veikimo^ar- 
laiviai atidėjo savo kelionę, 
tai prekės taip ten ir guli su
krautos sandėliuose.

Kasžin kada atsidarys ke
lias.

Vienas vabalas, svėręs tris 
uncijas išlaikė plytą sverian
čią vieną svarą. Jei propor- 
cijonaliai didelį sunkumą 
dėti ant žmogaus, tai jis 
tų sutriuškintas.

Musė savo dviem kojom 
Ii panešti degtuką. Jei žmo
gus norėtų susilyginti su mu
ge, tai jis turėtų galėti paneš
ti rastą aštuonių jardų il
gumo ir 16 colių storumo.

JEI NORI ŽINOTI, ‘KAIP 
DABAR IŠRODO LIE
TUVA, TAI SKAITYK: 
1). Kelionė Lietuvon Di

džiosios Karės Metu. 1916 m. 
Parašė kun. Dr. V. Bartuška, 
kuris pusantro mėnesio važi
nėjo po Lietuvą, buvo Vil
niuje, Kaune ir Suvalkijoje. 
Knygos kaina 25c. Užsisa
kant šimtą ar daugiaus — di
delė nuolaida.

2. Delegatų Kelionė Lietu
von 1916 m. Parašė Dr. J. 
Bielskis. Čia aprašyta Vil
nius, Kaunas ir Kelionė po 
Kauno guberniją. Kaina 25c. 
imant šimtą ar daugiaus —

Šiedvi knyguti apsako, 
kaip dabar išrodo Lietuva, 
jos miestai ir 
ten

•na, 
kia 
tinį 
čių 
skaityti.

3). Kokia Autonomija Lie
tuvai Reikalinga? Parašė J. 
Gabrys. Kaina 10 centų.

4) Tėvynės . Ašaros (eilė- nių žvirbliukų, 
mis). Parašė M. 
Kaina 10 centų.

5). Lietuva ir Lenkijos Au- mirusių prisikelia, 
tonomija. 
Kaina 5 centai.

Pelnas nuo visų viršminėtų į žvirblius! Sukruskite! 
, Knygų eina Tautos Fondan 
nukentėjusiems dėl karės Lie
tuvoje šelpti. Tad kiekvie
nas, pirkdamas šias knygas, 
pagelbės Lietuvą šelpti.

Išsirašant šių knygų, čekis 
reikia išrašyti B. Vaišnoro, 
Tautos Fondo iždininko, var
du ir sykiu su reikalaujami] 
knygų užsakymu siųsti Tautos 
Fondo sekretoriui:

Karys Pakštas,
917 W. 33-rd St.

Chicago, UI.

kaimai, kai]) Į 
žmonės karės metu gy ve- j 
kokia valdžia, ir šutei- i 

daugybę žinių apie dabar- ‘ 
Lietuvos stovį. Knygų-j 
kalba graži ir lengva

Jei nori žinoti, kurioj pu
sėj teisybė, tai rasi aiškų išro
dymą anoj knygelėj.

Mes katalikai turime žiĄbti 
savo pamatus ir tai aiškinu ki
tiems. Tai skleiskime minė
tas knygeles šimtais kiekvie
noj kolonijoj.

Tegu lietuviai katalikai ži
no, jog mūsų pusėje teisybė, 
šis veikalėlis perspauzdintas 
iš “Darbininko” No. 16.

už 
visu pulku mažesnių ir dides- 

______ čiauškėjimas
Gustaitis, tų plunksninių taip smarkus ir 

galingas, kad mirusieji iš nu- 
o gyvieji 

Parašė J. Gabrys ant dviejų pėdų augštyn pašo
ka. Kibkite vyrai ir moterys

THE UP-TO-DATE SKIRT SHOP

Subatoje vasari* 10 d. atidaro
me naują krautuvę naujausios 
mados moterų ir merginų siūtai, 
sijonai, sermėgos ir jakutės 
(waist).

Tą dieną duosime dovanai 
kiekvienai kostumerkai porą gra
žių šilkinių paniekų, ateikite.

The Up-To Date 
Skirt Shop.

vr-a-Ai 'ii. • • x , 317 Broadvay, So. Boston, Mass.Vidutiniškai imant pasauly- (Tarpe B ir D fat.)
je kas minuta žmonių miršta
67, o gema 70.

Jei norite sveiko juoko, pa
mėginkite su “Žvirbliu” susi
pažinti. Jo čiauškalai taip 
malonūs, kaip duona su me
dum arba sūris su sviestu. 
Kvatokis su 
žmonių ydų ir 
kaip ridikas.

Jei manai
kreipkies pas Dėdę Jackųjnirs. 
yra “Žvirblio” viršininku. Vi
sas ligas išgydo ir žmogaus 
kūną taip pataiso, kad “Žvir
blio” respublikoje niekas ne
miršta.

Norėdamas to visko patir
ti atsimink, kad “žvirblis me
tams kaštuoja

$1.00.
Pavieni numeriai parsiduo

da po:
10c.

Užsakymus “Žvirbliui” siųsk 
šiuo antrašu-..

“ŽVIRBLIS,”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mane
Reikalaukite “žvirblio” 1-o 

ir 2-ro numerio už 1917 me
tus.
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lietuviai vis

varyti savo 
ir darbuotis

Nebeliko augštų mūrų 
Mūs šventų bažnyčių, 
Nebeliko nei namelių 
Tų šiaudais apdengtų.

Nebeiko augštų girių, 
Nei žalių eglynų, 
Nebeliko žalių sodnų 
Mūsų išdabintų.

Visi girdi, visi žino, 
Kad Lietuva žūsta, 
Bet ne visi dar suprato, 
Lietuvą gelbėti.

Laikui bėgant gal sus’pra- 
sim, 

Ir tėvynei pagelbėsim. 
Atstatysim dailius mūrus, 
Ant griuvėsių sodybų.

Danijos Lietuviai.

Tasai priešas nedorasis, 
Viską išnaikino 
Ir tėvelius iš namelių 
Sibiran išvijo.

KASDIENINIAI
SKAITYMĖLIAI.

(Iš George L. Periu.)
Lekcija: Palaimos pilnas

broliai ir seserys 
supras to suma- 

nuo- 
pra-
Lai-

Iki 
mus lankė “Vil- 
“ Šaltinis,” “ Vieny -

“Draugija” iš Lietuvos.

Yearly.................................................................................................. $425

D A R B I N I N K A S,
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

lOirs iš So. Bostono utaminkais, ketvergei« ir ankafatmia 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Sv. Ttio—po 

Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina: 

Metams tris kartus savaitėje_________________ (3.00
Užrubežyje metams................................................................... $4 25

“DARBININKAS”
(The Worker)

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

Josepū’b Lithuanian R.-C. Association of Labor.

Subscription Kates:
Y early_____________________________________ __$3.00
6 months______________ _____________________41.50

Foreign c ountries:

X X

Sv. Juozapo Švente
Lietuvii] Darbininkų Sąjun

gos globėju yra Kristaus Kū
dikio auklėtojas, šv. Juozapas, 
kurio amatu buvo dailydės 
darbas. Mūsų Sąjungos na
riai ir-gi nėra kokie ten tur
čiai, bet paprasti darbo žmo
nės, prakilnios idėjos vedami 
susispietė į vieną lietuvių dar
bininkų organizaciją, pasis
tačiusią savo obalsiu: lietuvių 
darbininkų luomo reikalų pa
gerinimą, prisilaikant Kris-

pramogas, nuo kurių pelną 
paskirti streikuojantiems lie
tuviams darbininkams, paga
lios pasidarbuoti ir katalikiš
kos spaudos ir L. D. S. organo 
“Darbininko” naudai, su
randant katalikij laikraščiams 
naujų prenumeratorit] ir rėmė
jų-

Tikimės, 
darbininkai,
nymo svarbą ir parems jį 
širdžiai, prisidėdami prie 

taus mokslo ir Bažnyčios pri- kilnaus darbo vykinimo.
Kaip svarbi mums ko iki L. D. S. Savaitės turi-sakymų.

lietuviams tokia darbininkų 
organizacija, kiekvienas 
galėjo pastebėti iš L.
veikimo, kuris praskynė pla
tesnį taką lietuviui katalikui 
pažinti savo tikrus draugus ir 
reikalus. Pamatė daugelis 
jnūsų brolių ir sesučių, kad 
visi teikiamieji socijalistų 
žemiškieji rojai, liberalų pa
tarnavimai nėra darbininkų iš
ganymo, bet vargo šaltiniu, ir 
rimtai pradėjo ieškoti tikro 
prie apšvietos ir gerbūvio ke
lio. L. D. S. tą kelią lietu
viams darbininkams rodo. Ji 
stengiasi sukoncentruoti visus i 
darbninkus i vieną organizaei -; 
ją, suvienyti juos prie bendro' 
veikimo, kad sujungtomis spė- ; 
komis būtų galima lengviau ir 
pasėkiu i ilgia u kovoti su skur 
du ir išnaudojimais. Apšvie 
tos žibintuvą pakėlė augštai, 
nes apšvieta tik ir tegali mus 
visus pamokinti, kaip reikia I 
nuo skurdo apsisaugoti. Dau
gelis suprato tuos svarbius lie
tuviui darbininkui reikalus ir 
spiečiasi prie L. D. S., kuri 
randa sau kuoplačiausią veiki
mui dirvą. Bet daug dar y 
ra tokių brolių ir sesučių lietu
vių, kurie tarnauja socijaliz- 
mams, laisvamaniškus dirvo
nus aria ir už tą viską gauna 
labai menką užmokesnį: ne
tenka sveiko proto, o dažnai 
ir kišenėje pradeda socijalistiš
ki vėjai švilpti. Tokius rei
kėtų pakelti prie prakilnaus 
veikimo, duoti jiems progą 
pažinti tikrąjį darbininko rei
kalą.

Tą giliai atjausdama L. D. 
S. Centro valdyba nutarė 
kviesti visą organizaciją, jos 
prietelius, sykiu ir visą vi
suomenę surengti šįmet L. D. 
S. savaitę, kuri būtų Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos šventė. 
Mūsų organizacijos globėju y 
ra šv. Juozapas, tai-gi ir nu
tarta L. D. S. savaitę sujungti 
sti ta švente.

Šv. Juozapo diena pripuola 
trečią nedėlią po Velykų, gi 
savo savaitę pradėsime apvai
kščioti antrą nedėlią po Vely
kų ir užbaigsime šv. Juozapo 
švente.’ Rodosi, tai bus ge
riausias ir parankiausias lai
kas. ; 'f

L. D. savaitės tikslu bus: 
sutvirtinti ūsų organizaciją,

i šimtus naujų na
rių, t Streikininkų
Fondą, tno tikslu rengiant lai
ke L. D. 8. savaitės įvairias

k” y V

me dar nemažai, bet išanksto 
jau I turėtume pradėti svarstyti šį 

D. S.1 reikalą. Kas tam sumanymui 
turi gerų patarimų ir nurody
mų. atsiliepkite “Darbinin 
ko” skiltyse. Ypač mums rū
pėtų žinoti, ką apie tai mano 
patys lietuviai darbininkai. L. 
I). S. nariai.

Gavę platesnių nurodymų 
prie šio klausimo vėl sugrįši
me ir pasistengsime jį nuodug
niau apsvarstyti.

Kaip ištikro yra.

j.

surandan

prez.

ir Vokietijos valdžios 
kurie privedė prie 
mo diplomatinių 
rie žada įtraukti šią 
rėn.
1 y kas. 
už ką

Kastan ar "Lietuva?^ ne
žino ar tyčia užtyli apie tai 
kaip talkininkai laužo tarptau
tines ir neutralių, šalių teises.

Pagal tautų įstatymus, pa
gal visokias tarptautines su
tartis Amerikos garlaiviai ir 
ir kitų nekariaujančių valsty
bių garlaiviai turi pilną teisę 
plaukti į Vokietiją ir Austrijos 
uostus su maistu civiliams gy
ventojams, su guma, vilna, 
bovelna ir kitais daiktais, ku
rie pripažinti Haagos konfe
rencijoj ne kontrabanda

Bet ką padarė Anglija! Pa
čioj karės pradžioj užblokavo 
Vokietiją ir Austriją. Jei A- 
merikos ir kitų neutralių val
stybių garlaiviai būtų apsigin
klavę ir veržęsis per Anglijos 
blokadą, tai Anglijos skrai
duoliai būtų skandinę tokius 
garlaivus. Kad švengti kvir- 
čių, Amerikos garlaiviai ne
plaukė nei į Vokietiją, nei į 
Austriją, nors tos šalys labai 
nori pirkliauti su Amerika.

Be to Anglija užblokavo ir 
neutrales šalis — Holandją, 
Švediją, Daniją ir Norvegi
ją

Anglijos pasielgimas nele- 
galis.
Vokietija paskelbė bloką apie 

Angliją, Franciją ir Italiją.
Vokietijos pasielgimas ne- 

legalis.
Skirtumo tarpe tų nelegali- 

škumų veik nėra. Gal tik tas, 
kad Anglija nepaklusnius gar
laivius skandintų savo skrai
duoliais, o Vokietija submari- 
nais. Kaip viena taip ir kita 

j pusė laužo žmoniškumo ir tar
ptautines teises.

Argumentas daromas dar 
tas, jog vokiečų submarinai 
skandina garlaivius su žmonė
mis, o anglai dar to nepada
rė. Bet Anglija to nepadarė 
dėl to, kad Suvienytos Vals-. 
tijos nusilenkė prieš Anglijos; 
admiralitetą ir jokis Amerikos’ 
garlaivis nebandė priešinties; 
Anglijos paliepimui. Jei A-j 
merika taip klausytų Vokieti
jos paiepimų, kaip klausė An
glijos paliepimų, tai nei jokių 

■ kivirčių, nei bėdų nebūtų tu
rėjus su Vokietija.

Anglija Suvienytų Valstijų 
garlaiviams įsakė neplaukti 
nei Į Vokietijų, nei į Austriją, 
o plaukiant į Ilolandiją, Nor
vegiją. Danija, Švediją A- 
merikos garlaiviai gali vežti 

i iik paskirti] daiktų ir apribo
tą daugumą. Ir klauso Ame
rika įsakymų, o už tokį palie
pimu 1^12 m. Amerika paskel- 
'>■■ karę Anglijai. Tokie pa
kopimai buvo nelegali tuomet, 
nelegali ir dabar.

Todėl jei .'.merika dabar no
ruti] būti “l’air.” tai ji arba 
paskelbtu o:-,Sargo arba pas
kelbtu karę prieš Angliją ir 
Vokietiją už lygius prasižen
gimus, laužymą teisių jūrėse. 
Galima būti] < 
galo ir pavesti 
ką tarptautiniam tribunalui.

Tai matome, 
siškas. nepamatuotas 
\Vilsono pasistatvtmas. 
tome, jog karei priežasties nė- | 
ra, yra tik priekabė. Jei A- 
merika stos karėn prieš Vokie
tiją, tai stos visai dėl kitų 
dalykų, ne dėlto kad vokie
čiai laužo tautų teises jūrėse.

Mes jau nurodėme, jog 
Suv. Valstijų stojimui karėn 
turime būti priešingi, kaipo 
darbininkai, ir kaipo lietuviai. 
Dabar aiškiai matome, jog pri
valome karei priešintis kaipo 
šios šalies piliečiai, nes kiek
vienos šalies tikras patriotiš
kas pilietis veiks prieš prisi
artinančią, baisiausią nelaimę 
— karę, ir jei toji karė gali 
kilti tik dėl panašių priežas
čių, kurias matome dėl šios 
galimos karės prieš Vokietiją.

Dar vienas patėmijimas. 
Galime spėti, kad karė baig
sis už keletos mėnesių — po 
pavasarinių ir vasarinių mū
šių. Tas talkininkų nutarta 
konferencijoj Ryme. Talkinin
kai visi dar intems savo pajė
gas ir kartu visuose frontuose 

vokiečius. Dabar 
kaip anakonda, 

Angliją, tūo tarpu 
įsi prie atsilaikymų

L

Suvienytų Valstijų 
\Vii.-mno karingas pasistatė 
nias prieš Vokietiją neišveng 
tinai turėjo iššaukti daug 
svarstymų, aiškinimų tų tar
pe Suvienyti] Valstijų valdžios 

ginei],
pertrauki 

ryšių ir km 
ai į k a 

Tai visiems rūpimas da-
Pasistato klausimas 

gi gali būti šioji karė?
Mes jau esame tarę savo 

' žodį tame reikale. Pažiūrė-
: kime, kaip kiti aiškina tą da- i 
lyką. “Lietuva” to dalyko' 
paaiškinimui ima šitokį pavvz-Į 

Alį:
Stovi kaimas. Viduriu eina 

plati gatvė iš abiejų pusių stovi 
ūkininkų namai. Du arba keli 
ūkininkai susipešė tarp savęs. 
Ir vienas jų, įpuolęs desperaci- 
jon, šaukia tau: “Tu nedrįsk 
išlįsti iš savo namų, nedrįsk eiti 
gatve, nes jeigu tu išlįsi ir ei
si, tai aš tau kuolu galvą su
skaldysiu.”

Ką pats tuomet padarytum ? 
Ar sėdėtum namie ausis suglau
dęs vieną dieną ir visados, ka
da tas desperatas tau tokius 
grąsinimus darytų, nors gatvė 
visiems lygiai priklauso ir visi; 
lygiai gali ja vaikščoti ir važi
nėti!

Pasiklausk pats savęs, ką to
kiam atsitikime darytum. Tavo 
atsakymas bus Amerikos atsa
kymas, nes ji kaip sykis yra 
panašiame padėjime.

Kaimas, pasak “L.” tai 
pasaulis, gatvė — tai jūrės ir 
dktjuriai, kuriais visos tanios 
turi teisę naudotis, kaip ūki
ninkai vieškeliu-gatve. Vo
kietija dabar pasakiusi neutra- 
lėms valstybėms, jog jos ne
galį išeiti į jūres su savo rei- į 
kaisis.

prieš

tiBHf TffaS

Šuv. Valstijų pasistatymo. Ge
riausias išėjinaasTSuv. Valsti
joms laikytis nuošaliai ir to
dėl visų veikėjų už taiką yra 
išmintingas, išganingas, šlo
vingas ir patrijotišas veikimas.

apie karė, purtosi nuo jos, 
kaip nuo baisiausio įnkto. 
Kaikurie, vienok, sako, kad 
jei Danijos valdžia aiškiai ma
tytų, kad Vokietija visai nu
silpus, tai stotų karėn, kad 
atsiimti iš Vokietijos Šlęsvigą 
ir Holstein, kurias vokiečiai 
išplėšė iš danų 1864 m. Tuo 
tarpu laikosi, kiek galėdama 
neutraliai Ypač turėdama 
prieš akis Rumunijos likimą.

Pragyvenimas tai nesvietiš
kai brangus. Labai sunku 
dvarų vedusiems samdinin
kams.

LUTUVOS KRAŠTAS.
Iš gimtinio krašto mano, 
Girdis balsas silpnas,
Kad Lietuvos kraštas brangus, 
Į griuvėsius virto:

tas žmogus, kuris visados šyp
sosi. Aš nekalbu apietą žmo
gų, kuris šypsosi, kad pasi
rodyti būk linksmas esąs, nei 
tą, kuris šypsosi tada, kuomet 
visas pasaulis kvatoja. Aš 
kalbu apie tų žmogų, kurio 
šypsą iš jo širdies spinduliuo
ja; apie tą žmogų, kuris šyp
sosi ir tuomet, kuomet ant že
mės nusvįra tamsūs debesiai; 
kuomet laimė nuo jo pasisle
pia; kuomet gyvenimo bangos 
prieš jį sukįla. Toks žmogus 
netiktai sa unaują pasaulį su
tveria, bet ir tūkstanteriopai 
savo spėkas padidina.

Gal ne vienam “Darbinin
ko” skaitytojui bus indomu 
žinoti apie Danijos lietuvių gy
venimą.

Danijoj lietuvių profesijo- 
nalų, kaip girdėt, tai nuo se
nai esama. Paprasti darbinin
kai pradėjo apsigyventi 1906 
m. Bet ir iki šio laiko nedaug 
jų tėra. Išviso su moterimis 
ir vaikais yra į 40. Daugiau
sia dirba laukų darbus, nes 
Danijoj fabrikų mažai tėra, o 
į tas fabrikas ateiviams sunku 
įsigauti. Bet laukų darbais 
esame užganėdinti.

Gyvename pusėtinai, 
karės 
tis,” 
bė,”
O dabar prasidėjus karei pra
dėjome skaityti Amerikos 
laikraščius: — “Darbininką,” 
“Draugą.” “Žvaigždę,” “Lie
tuvą,” o pastaruoju laiku ir 
“Lietuvių Balsą.”

Prieš karę Danijos lietuvius 
aplankydavo lietuvių kunigai 
Louvain, ir Friburgo — kaip 
tai kun. Reinis ir kun. Strikas. 
1914 m. buvo kun. A. Steponai
tis. Jam čia besant kilo ka- 

I rė ir jis žadėjo čia apsibūti, 
į Bet vėliau pasiryžo grįžti į 
Šveicariją toliau 
augštus mokslus 
Lietuvos labui.

Mes Danijos 
dėjome aukas lietuvių belais
viams Vokietijoj. Ši karė pri
vertė mus Danijos lietuvius 
susiartinti. Kopenhagene, Da
nijos sostinėj, susibūrė lietu
vių profesionalų būrelis su p. 
J. Savicku pryšakvje. Jie įs
teigė Šveicarijos lietuvių ko
miteto skyrių prie Danijos 
Raudonojo Kryžiaus.

Pereitą vasarą mus aplan
kė svečiai iš Škotijos kun. J. 
Norbutas ir p. Banciavičius. 
Jie rinko aukas nuo karės nu
kentėjusioms. Lietuviai sudė
jo 100 kronų, o lenkai prisi
dėjo su 110 kronų. Tai pada
re išviso į $50. Grįždami dar 
matosi su p. Savicku Kopenha
gene. Jie paliko jam Dani
jos lietuvių antrašus.

Tai jisai turėjo progos ar
čiau susinešti su Danijos lietu
viais. Susirašinėjant laiškais 
nutarėme gguodžio 8 d. turė
ti suvažiavimą, kur buvo p. J. 
Savickis. Jisai pasakė indo- 
mių dalykų, nes jis pats yra 
patyręs apie vokiečių įsiverži- 

lar laukti karės mą į Lietuvą. Pasakojo apie 
paskui tą daly- Kauno drūtinimą, kaip rusai 

tikėjosi atsilaikyti ir kaip jie 
kaip vienpu- nustebo, kad Kaunas taip ū- 

prez. mai teko vokiečiams.
Ma- Į šitas prakalbas, kurios 

įvyko pirmu kartu, suėjo tik 
8 žmonės. Buvo danų kata
likų mokyklos kambaryje, 
Harsens’e. Tai klebonui kun. 
Kerffui esame dėkingi už vie- 
šingumą.

Tautietis Savickas nurodi
nėjo dar belaisvių sunkų padė
jimą. Buvo surinkta aukų į 
$30. Drauge buvo pasižadan
čių aukoti reguleriai kas mė
nuo. Pasižadėjo po 5 kronas 
aukoti Pranas Miliauckas, Po
vilas Geležius, Kazys Orlikas, 
Antanas Janutis ir Vilius 
Giedraitis.

Kalbėtojas skubiai grįžo į 
Kopenhageną, nes žodėjo už
važiuoti p. Yčas. Kitą, di
desnį Danijos lietuvių suvažia
vimą nutarėme turėti vasarą.

Šiaip jokių organizacijų nė
ra. Ypač dėlto, kad nėra, in
teligentų.

Dabar tai visvien esame 
patenkinti, kad nereikia neš
ti karės naštos ir regėti karės 
baisenybių.

Danai netiki* karėn.

Danija laikosi labai neutra
liai. Žinoma tocfel, kad pa- 

Vokieti- 
Da-

Kaune lietuvių ateitis.

Lietuviai būdami čionai ima 
danų ūkininkavimo praktiką. 
Nežinau, ar begali būti pa
saulyje geriau vedamų ūkių, 
kaip Danijoj. Būtų gerai, 
kad tūkstančiai lietuvių čia 
būti) ir pasimokintų pas kultū
ringus danus ūkininkavimo. 
Jie po karės sugrįžę ūmai pa
darytų Lietuvą į gražiausią 
šalį. Tuomet lietuviams ir 
Amerika pasmirstų. Lietu
vos gerovė — geruose ūkiuose. 
Tik reikėtų lietuviams pasimo
kinti gerų ūkių vedimo, kaip 
va Danijoj.

Iš “Darbininko” sužinojau, 
jog Albinas Trečiokas iš Ang
lijos atsidūrė Amerikon. Jis 
su mumis susirašinėjo ir keti
no atvykti Danijon. Būt bu
vę gerai, kad būt čion atvykęs. 
Būtų nemažai ingijęs prakti
kos iš daniško ūkininkavimo.

Būtų gerai, kad lietuviai, 
manantieji po karės grįžti tė
vynėn, kad pasimokintų ūki
ninkauti.

Lietuvos vargo pelė.

Užauginsim žalias girias, 
Ant Šešupės krantų, 
Atgaivinsim žalius sodnus
Ant likusių sodybų.

Ig. Klemka.

(Iš A. M. Kenzia.)
Inkvėpimas: Palaimintas esi 

Tu, o Vešpatie mūsų Tėve 
dangoje ir žemėje. Suteik 
mums Tavo palaimą, idant 
mes visą šią dieną Tavyje 
džiaugtumės. Palenk mūsų 
širdis, idant jos Tavo gerumą 

' ir išmintį matytų. Padaryk, 
į idant mūsų širdis būtų nuola
tos linksma, idant linksmumas 
mūsų būseną apšviestų, taip, 

i kad tie, kurie vaikščiojo su 
į mumis visados vaikščiotų Ta- 
į vo šviesybėje ir už tai jie Tau 
dėkavotų. Tegul Tavo links
mybė bus mūsų stiprybė, ar 
dienos skaistume ar audros su- 

i judime, — idant visuomet su 
’ Tavo valia sutiktumėm. Vi
sų šitų mylistų mes prašome 
vardan To, Kuris ir savo lin
ksmybę sutvėrė, idant ji mu
myse gyventų. Amen.

Sutaisė
I

Eugenia širvydžiutė.

Kooperaciįos Bendrovės įstatai.
(Tąsa) 

AT.
1. Pirmininko užduotis bus vesti visus su

sirinkimus Bendrovės ir Kooperati vių Tary
bos. Jeigu atsirastų lygiai balsų po vienai pu
sei, kaip ir po kitai, tai pirmininkas turi bal
suoti ar už vieną pusę ar už kitą, nepaisant 
to, kad jis jau kartą balsavo kaipo narys. Jis 
pasirašo ant visų šėrų ir kitų dokumentų, ku
rie bus išleisti pagal nutarimo bendrovės, arba 
kontrolės komisijos. Jis užlaikys pas save kau
cijas kasininko ir visų kitų darbininkų, nuo 
kurių kaucijos bus reikalaujamos. Be to viso 
pirmininkas dar turi pildyti viską, kas tik 
reikalinga dėl organizacijos gerovės.

2. Sekretorius turi surašyti protokolą kiek
vieno Bendrovės ir Kontrolės Tarybos susi
rinkimo. Neesant pirmininkui sekretorius 
turi atidaryti susirinkimą. Jis turi užlaikyti 
tikrą sąrašą narių vardu ir adresų. Jis turi 
išsiuntinėti visus pranešimus, Kontrolės Ko 
misijai liepiant, jis ves visus susirašinėjimus 
ir pasirašys po visais dokumentais, išduotais 
Bendrovės arba Kooperatorių Tarybos. Už
baigęs savo tarnystę jis turi perduoti visus raš
tus, dokumentus ir visas kitas Bendrovės nuo
savybes savo inpėdiniui.

3. Kasininkas priims pinigus prigulinčius 
Bendrovei iš narių ir kitų. Jis apmokės vi
sas Bendorvės bilas, kurios bus Kooperatorių 
Tarybos patvirtintos. Jis užlaikys aiškų są
rašą visų ineigų ir išlaidų ir išduos pilną ra
portą iš pinigiško stovio Bendrovės. Per kiek
vieną bertaininį susirinkimą. Jis užsistatvs 
kauciją pagal Kooperacijos Tarybos reikalavi
mą ir perduos savo inpėdiniui visas knygas, 
pinigus ir kitą visą Bendrovės turtą, kuris ra
sis pas jį.

Peržiūrėtojai knygų pabaigoje kiekvieno 
bertainio peržiūrės ir pertikrins atskaitas ka
sininko ir visų kitų valdybos narių, taip-pat 
peržiūrės ir tavorą, kurs randasi krautuvėje. 
Jie turi teisę pareikalauti visų informacijų, 
kokios tik* jiems bus reikalingos. Jie išduo
da savo raportą kiekviename bertaininiame su
sirinkime.

jičbabl^s užpuolimus. šonėj randasi 
atsitikime Vokie- 

visai nepaisys karingo sijai išlikti karšu

iižŽŽ

ja. Gal būt ir

1. Kooperatorių Taryba ves ir kontroliuos 
visų Bendrovės biznį. Jie prižiūrės pirkimų 
ir pardavimų tavoro, samdys gaspadorių ir 
visas kitas ypatas, reikalingas prie vedimo 
biznio, suras ir pasamdys vietų susirinkimams 
ir pasamdys vietų susirinkimams, paskirs al
gas darbininkams, pareikalaus kaucijos nuo 
valdybos narių ir darbininkų ir paskirs darbi
ninkams darbus.

2. Kooperatorių Taryba su pritarimu vi
suotino susirinkimo turi teisę samdyti, nuo- 
muoti, pirkti, ar pastatyti namus dėl Bendro
vės biznio ir taip-pat turi teisę išduoti tuos 
namus ant mortga#e, išnuomuoti, arba juos 
arba jų dalį visai parduoti.

3. Kooperatorių Taryba laikys susirinkimus 
kas antrų utaminko vakarų. - Ji turi teisę iš
rinkti iš savo tarpo komisijjų. dėl nuveikimo

';

neįsivėlus. kokio nors speciališko darbo. Kooperatorių 
■ * • - • -. * i

Taryba visuose dalykuose darbuosis vardan 
Bendrovės ir visi jos' nutarimai ir darbai pa
gal teises jiems duotas šiais įstatais, turės t 
kią pat vertę kaip ir kad jie būtų nutarimai j 
darbai didžiumos Bendroves, narių susiri 
Į visuotiną susirinkimą. Visi nutarimai da
romi Koojieratorų Tarybos susirinkimuose di
džiuma balsu. 1 susirinkimą turi pribūti ne
mažiau. kaip septyni nariai. Neesant sep
tynių narių, susirinkimas liekasi atidėtas iki 
sekančios dienos.

4. Pirmininkas, kada trys nariai Koopera
torių Tarybos pareikalaus, turi sušaukti extra 
Tarybos susirinkimą, paduodamas raštu pra
nešimą sekretoriui diena pirmiau. Extra su
sirinkime niekas kitas negali būti svarstoma, 
kaip tik tas. kas buvo ant pranešimo pami
nėta. Kooperatorių 'karyba gali sušaukti vi
suotiną extra nariu susirinkimą pagal savo nuo
žiūros, bet turi pranešti apie tokį susirinkimą 
trimis dienomis pirmiau.

5. Taryba prižiūrės, kad visos biznio ats
kaitos būtų sistematiškai ir reguleriškai užra
šytos Į tani tikras knygas ir kad raportas su vi
somis reikalingomis kvitomis būtų perduotas 
peržiūrėtojam knygų nevėliau, kaip 7 dienom 
prieš bertaininį susirinkimą. Šis raportas tu
ri atspauzdintas ir nariams išdalytas.

6. Nariai turi pilną teisę atsilankyti į visus 
Kooperatorių Tarybos susirinkimus, bet netu
rės juose balso.

1. Visuotini susirinkimai šios Bendrovės bus 
laikomi kas bertainis paskutinėje seredoje sau
sio, balandžio, liepos ir spalio mėnesio kiek
vieni metai.

2. Metinis šios Bendrovės susirinkimas dėl 
išrinkimo valdybos bus laikomas paskutinėje 
seredoje balandžio mėnesio kiekvieni metai.

3. Pirmininkas gali sušaukti extra susirinki
mą kada 10 narių pareikalaus raštu. Extra 
susirinkime niekas kitas negali būt svarstoma, 
vien tik tas, kad buvo pažymėta ant parei
kalavimo.

4. Tris dienas pirmiaus sekretorius turi iš
kabinti pranešimus apie ateinantį susirinkimų 
žymiose vietose Bendrovės krautuvėje. Ant 
pranešimų apie extra susirinkimų turi būti pa
žymėta, kokie dalykai bus svarstomi tame extra 
susirinkime.

5. Į susirinkimus turi pribūti nemažiau, 
kaip 15 narių. Neesant 15 narių, susirinki
mas turi būti atidėtas.

6. Susirinkimuose gali būti svarstomi tik to
kie dalykai, kurie paliečia Bendrvoės biznį.

(Toliaus bus)
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Neturi skolų.
Vasario 7 d. vakare, buvo 

šv. Jurgio parapijos metinis 
susirinkimas. Tas susirinki
mas iš tų dviejų atžvilgių bu
vo svarbus. Jame paaiškėjo, 
kad parapija šv. Jurgio ne tik 
kad neturi nei jokios jau sko
los, bet dar ižde turi 800 do
lerių. Tai nuopelnas guodo- 
tino jos klebono, kun. M. Šed- 
vydžio. Antra, kad visi rim
ti parapijonys suprato reika
lingumą parapijinės lietuviš
kos mokyklos, ir ją reikala
vo rimtais pertikrinančiais žo
džiais įsteigti. Gi guod. kle
bonas, kun. M. Šedvydis pada
vė net labai gerą sumanymą. 
Pakelti stogą bažnyčios ir ant 
jos dastatvti antrą “florą” dėl 
mokyklos. Ir tame reikale 
norėjo pasikalbėti su susirin
kusiais apie šaltinį iš kur gau
ti, surinkti ant to sumanymo 
pinigų. Atsirado keletas to
kių, kurie pradėjo į rundą 
sukti, mulkinti, kalbėti nesą
mones. Ir pasekmė buvo ta, 
kad klausimas mokyklos persi
keitė į burbulą vandenyje.. . 
O vaikai čionykščių lietuvių įr 
ant toliaus pasiliko išstatyti 
ant ištautėjimo pavojaus.

Senas parapijietis.

manymo, nes tuojaus po pra
kalbų p. K. Ščesnulevičiui pe
rėjus, sudėjo $23.00. Garbė 
New Britainiečiams už tai, ir 
puikus pavyzdis kitoms kolo
nijoms. Po to buvo gražių 
dainelių, deklemacijų ir per- 
statimėlių.

Publika išreiškė savo pasi- 
ganėdinimą pavyzdingu užsi
laikymu ir gausiu delnų ploji
mu. Gaila tik, kad gerb. kle
bonas kun. E. Grikis negalėjo 
būti su mumis, nes turėjo iš
važiuoti iš priežasties mirties 
artimo genties. Geistina dau
giau turėti tokių prakalbų ir 
vakarėlių.

Klausytojas.

GRAND RAPIDS, MICH.

Darbai eina gerai.
Šiuo tarpu šiame miestukyj 

darbai eina labai gerai ir be
darbių visai negirdėti. Geras 
žmogus visuomet gali rasti dėl 
savęs tinkamą darbą net ir ga
lima pasirinkti. Čia darbai 
daugiausia dailydystės. Tai 
yra lengvas darbas ir mokestis 
neblogiausia.

Šiomis dienomis pradedama 
darbininkams padidinti mo
kestį.

Gal kaikurie neturite-darbo 
ar nemylite sunkiai dirbti, tai 
galite atvažiuoti į Grand Ra- 
pids, Mich. tai gausite lengvių 
darbų.

K. P. Rimkevičius.

ST. BONAVENTŪRE, N, Y.
Iš moksleivių gyvenimo.
Kalėdinės vakacijos užsibai

gė 10 sausio. Naujų lietuvių 
neatsirado. Vienok radome 
naujų knygų, kurias gerb. 
kun. J. Paškauskas prisiuntė 
į mūsų knygynėlį, ir kuomi 
esame labai užganėdinti ir la
bai dėkingi gerb. kun. Paškau- 
skui už jo tokią gausią dovaną.

Seminarijoje darbo netrūk
sta, nes pus-metiniai kvoti
mai tuojau prasidės, o kolegi
joje jau buvo prieš išvažiavi
mą.

Sausio 27-tą buvo pirmas 
šių metų susirinkimas Sus-mo 
7-tos L. R. K. M. kuopos.

Po kuopos reikalų apsvars
tymo buvo programas: J. Ku- 
dreckas kalbėjo apie Didį 
Lietuvos Kunigaikštį Vytau
tą. J. Svirskas skaitė rašinė
lį, J. Šaulinskas kalbėjo apie 
Didį Lietuvos Kunigaikštį Ge
diminą. Visi dalyvavusieji 
ant programo išpildė savo už
duotis gana gerai.

Taip-pat reikia pažymėti, 
kad pradėjo ir savo kalbos pa
mokas, kurios esti du sykiu 
savaitėje.

LONDONAS, ANGLIJA.
Organizacijos. .

Šv. Karimiero pašalpinė dr-
ja turi narių 212, o pinigų ka
soje į 410 svarų. Šiemetinė 
valdyba yra: pirm. V. Dana- 
viėius, ižd. J. Sležninkas, rašt. 
Rudzevičius.

Parapijos metiniame susi
rinkime paaiškėjo, kad ineigų 
buvo per 1916 metus 1.100 sva
rų, skolų atmokėta 160 svarų, 
skolų dar liko 900 svarų, pri- 
vatiniems žmonėms 800 svarų. 
Buvo nutarta 14 d. sausio ap
vaikščioti atsiskyrimo nuo len
kų sukaktuves.

Šv. Onos moterų dr-ja na
rių turi 65, kasoje 18 svarų.

Birutės duonos kepykla sil
pnai gyvuoja.

Lietuvių kliubas pernai už
gyveno 30 svarų.

Darbai.
Dabar darbai žymiai suma

žėjo. Brangumas nesvietiš
kas. Rūpinasi žmonės kas 
bus toliau. Kaikurie tai ne
atboja, kaziruoja iš pinigų, 
geria. Vienas lietuvis per 
Kalėdas prakaziravo visus pi
nigus ir laikrodžio retežėlį.

Yra ir gerų lietuvių, kurie 
nenustoja aukavę nukentėju
siems lietuviams.

Mėgsta kalendorių.
Londono lietuviai labai mė

gsta “Darbininko” išleistą ka
lendorių. Atsigėrėti negali. 
Kalėdų pirmą dieną prie lietu
vių bažnyčios buvo parduota 
60 ekz., o antrą dieną 25. Lon
dono lietuviai irgi labai mėgs
ta “Gurkiiutės Eiles.” Pa
geidauja visad rasti “Darbi
ninke” tos rašytojos eilių.

Upelis.

visus streikierius surašė į L 
W. W. uniją. Jeįfrie tokioe 
organizacijos dąrbininkai 
glausis, tai nieko gero negali 
tikėtis. Toji organizacija tik 
pragaištį neša darbininkaTna

J. z.

RUMPORD, ME.

Struti ■rinkimai

Pranešu L. D. S. 26 kuopos 
nariams, kad ateinančioje ne
dėlioję, 18-tą d. vasario, atsi
bus L. D. S. susirinkimas, Š. 
R. draugystės svetainėje, 7 vai. 
vakare. Visi nariai malonės 
atsilankyti ant minėto susirin
kimo, nes turime daug svar
bių reikalų apsvarstyti.

Kviečia
Komitetas.

IŠ LIETUVOS.

Saks.

CHICAGO, ILL.

CHICAGO, ILL.

ŠIAULIAI.
Vokiečių leidžiamas Mintau

joj laikraštis “Mitausche Zei- 
tung” įdėjo ilgą koresponden
ciją apie naują pramonės ir in
tendantūros centrą — Šiaulius. 
Vokiečių intendantūros čia į- 
taisyta dideli sandėliai, į ku
riuos kraunama rekvizuoti 
Lietuvoj ir Latviuose karo rei
kalams produktai. Šičia įtai
syta remonto dirbtuvės gele- 
žinekliams taisyti. Norima bu
vo įtaisyti ir vagonų dirbtu
vė, nes aplinkui pigiai gali
ma esą gauti reikalingų me
džių. Vokiečiai taip-pat Šiau
liuose atstatė odų dirbtuves. 
Be Frankelio drbtuvės, vokie
čiai įkūrė daug naujų, taip, 
kad dabar Šiauliai, pradėdami 
konkuruoti su Varšava, stato 
įvairius odos dirbinius visiems 
rytų Prūsams ir vokiečių 
riuomenės rytų frontui.

gruodžio 15 d. š. m. 
žiūrėti baltabliecius, kurie bu
vo kariuomenėn šaukiami 1901 
-1909 m. ir kurie buvo iki rug
pjūčio 1 dienai 1915 m. pripa
žinti netinkamais tarnauti ka
riuomenėje.

Ligų sąrašo 37 str. 
sugrąžintas.

Prieš du mėnesiu buvo pa- 
naikntas 37 ligų sąrašo straip
snis, ir žiemažiūrius pradėjo 
imti kariuomenėn. Dabar že
mažiūrių vėl nebeims kariuo
menėn — 36-uoju, 37-uoju str. 
ir 88 str. pastabomis. Vadi
nas, kurių bent vienos akies 
regėjimas mažesnis kaip 0,05 
arba 
kaip 
arba 
duos 
kurių vienos akies regėjimas 
ne ažesnis kaip 0,3 ir antros 
ne mažesnis kaip 0,2, skiriami 
2-os rūšies apsaugininkais (rat- 
ninkais-.

abiejų akių mažesnis 
pusė (0,5) de latmainų 

stikos refrakcijos, tiems 
baltą bilietą. Tie gi,

KORTELĖS BALTAJAI 
DUONAI.

Tambove nutarta įvesti kor
telės taip-pat ir baltajai duo
nai (pyragui). Visas miestas 
bus išdalytas į rajonus. Kiek
vieno rajono gyventojai galė
sią pirkties pyrago tik iš savo 
rajono kepyklos. Visose ke
pyklose bus kepama tik vie
nokios rūšies pyragas. Kiek
vienam žmogui bus duodama 
kasdien po pusę svaro. Miltų 
(vietinių) gi bus parduodama 
po 5 svarus savaitei. Vietoj 
pyrago norintieji galės imti 
miltų.

ka-

LEWISTON, ME.

Išvažiavo dvas. vadovas.
Vas. 6 d. buvo liūdna diena 

Lewiston’o lietuviams, nes iš
važiavo gerb. kun. N. Pakalnis. 
Jis gyveno čion 8 mėnesius ir 
labai daug pasidarbavo lietu-, 
vių tarpe. Vos tik jam pri
buvus į Leviston’ą Vyčių ir 
D. Są-gos kp. žymiai pasidau
gino. Toliaus jo paragintas 
susitvėrė Vyčių choras, kuris 
daug jaunimo patraukė prie 
blaivybės ir dailės. Jo dėka 
tapo įsteigta vakariniai kur
sai, kur buvo aiškinama lietu
vių kalba, jos istorija, arit
metika, tikybos dalykai ir t.t.

' Sugrįžo prie tikėjimo keletas 
ypatų, kurios nesant lietuvių 
kunigo buvo visai atšalę. Ke
letas porų gyveno be šliubo, 
prigulėjo prie socijalistų kuo
pos. Tai po intekme jauno 
malonaus kunigėlio, metė so- 
cijalizmą ir paėmė šliubą pas 
kunigą.

Mylimą kunigą išleidome, 
bet dvasia jis pasiliko tarpu 
mūs. Broliai ir sesers, lai- 

,kykimės vienybės ir meilės at
mindami mūs jauną kunigėlį.

Vargdienėlis.

NEW BRITAIN, CONN.
Prakalbos.

Lietuvos Vyčių pastangomis 
buvo surengtas gražus vakarė
lis su prakalbomis. Kalbėjo 
K. Ščesnulevičius Yale Univer
siteto teisių skyriaus studen
tas. Kalba buvo ilga, turi
ninga, pamokinanti ir žadi
nanti prie organizuoto darbo,

(Brighton Park.)

Vasario 7 d. Nekalto prasi
dėjimo P. Šv. parap. svetainėj 
Įvyko svarbios prakalbos. Gra
žią prakalbėlę pasakęs vietos 

| klebonas gerb. kun. Briška, pa- 
| vedė apsakyti vargus mūsų 
brolių Lietuvoje Dr. J. Biels
kiui. Po kalbos meldė aukų 
susirinkusiųjų vardan mirštan- 

■ čių bariu Lietuvoje. Surinko 
Į iš viso $102.71, o žmonių buvo 
j vos apie 150. Po rinkimo ra- 
Igino gerb. kalbėtojas sutverti 
Tautos Fondo skyrių. Dar 
kalbėjo p. K. Pakštas, kuris 
apsakė svarbumą T. Fondo. 
Be vargo tapo sutvertas Tau
tos Fondo skyrius iš 42 ypatų 
ir čia pat išrinkta valdyba: 
Romualdas N. Baršis pirm., 
Jaronimas Poška rašt., Boni- 
fasas Jovaišas ižd., Petras 
Kvietkus ir Povilas Paškaus
kas — iždo globėjai.

Prisirašiusieji nariai prisi 
žadėjo mokėti kas mėnuo Tau
tos Fondan po $1.00, kiti po 
mažiau.

Gerb. Dr. Bielskis surinko 
stambesnių aukų nuo sekančių 
ypatų:

Gerb. kun. Briška $10.00, P. 
Mockaitis 10.00; po $2.00: 
N. Buršis, P. Kvietkus, 
Barauskas, J. Bendikas, 
Deringienė, V. Volk $1.25; po 
$1.00: E. Poška, E. Stefonke- 
vičaitė, P. Stonis, V. Zaro- 
niskaitė, O. Bogvileni, B. Ne- 
nartonis, V. Kulikauskas, 
Širvidas, K. Bajorinas, 
Stonkienė, M. Slušnaite, 
Slušna, J. Končauskas, 
Blodžius, E. Zilaitė, Pr. Mi
kolaitis, R. Andrulunas, Z. 
Paškauskas, P. Paškauskas, 
K. Mickeliunas, K. Rupšlau- 
kis, G. Šarka, E. Duchaviče- 
nė, M. Varanavičienė, M. 
Bajorūnaitė, B. Jovaišas, R.

mas susirinkusiųjų prisidėti 
prie kolegijos fondo pagal sa
vo išgalės. Matyti, kad žmo
nės gerai suprato iš kalbėtojo 
Sodžių svarbų šio didelio Ame
rikos lietuvių inteligentų už-

R. 
J.
O.

M. 
M.
P.
J.

Darbininką

Nebūk be katalikiško 
laikraščio.

PADOLSKAS, Maskv.
Kap laimingi tie žmonės, 

kurie turi, kas jų vargus ir 
priespaudas aprašo laikraš
čiuose. Tada atsitinka, kad 
kiti išgirsta apie jų laimes ir 
nelaimes, ir sulaukia pagal
bos.

Pas mus T'adolske kitap gy
venimas eina, tarytum kad Pa- 
dolskas kokiame urve gyvena 
Apie mus nieks nieko neži- 

! no. tarytum, kad Padolske vi
sai žmonių ir mūsų tautiečių 
nėra. Bet apsižvalgęs ir čia 

I rastum nemaža mūsų tautiečių,' 
lietuvių, tiktai niekas apie

Streikas.
Jau buvo rašyta, kad Jani- 

tor’s Union Local 15155 and 
Window Washers ketina strei
kuoti. Tai-gi dabar duo
du žinoti, jog pradėjom strei
kuoti 7 dieną š. m.. Pasek
mės labai geros. Vyrai ir mo
terys meta darbą ir stoja į 

i streikierių eiles. ' Pirm strei
ko mūsų unijoj būta apie 2.000. 
Šiandien jau turime suvirs 
3.00 viso labo su moterims, 
streikuoja 3.500. Pasekmės ma
tytis geros. Nekurie bildin- 

. gai prašo trečiųjų teismo. 
j streiką angliški laikraščiai pa- mus neparašo ir nepraneša ki

g-

VOKIEČIŲ AGITACIJA 
KURŠE.

Pastaruoju laiku vokiečiai 
pradėję platinti tarp latvių 
gražiai išleistų knygų, knyge
lių ir kalendorių, kaip vokie
čių, taip ir latvių kalbomis. 
Savo atsišaukimuose voikečiai 
kviečia latvius stoti laisvano- 
riais į vokiečių kariuomenę ir 
nurodo juose, kad Rusija ne
norinti visų laukiamos taikos 
ir norinti dar ilgiau tęsti karę.

(“L. Balsas.”)

Ar esi susipažinęs su visais lietuvių katalikiškais 
laikraščiais? Susipažink su visais ir pasirūkęs sau pa- 
tinkamiausių užsirašyk jį. Jei dar neesi suaipažinęs, tai 
parašyk laiškų ir paprašyk, kad atsiųstų pasižiūrėjimui. 
Visi savaitiniai ir tankiau einantieji laikraščiai siunčia
mi pasižiūrėjimui dykai.

Niekas neprivalo būti be katalikiško laikraščio. 
Reikia kiekvienam bent vieną katalikišką laikraštį užsi
sakyti ir skaityti. Reikia žinoti, kas katalikų visuo
menėje veikiama, reikia vis tėmyti gyvenimo bėgį, rei
kia pažinti katalikiškas įstaigas, organizacijas. Tą pa
žinsime sekdami katalikišką spaudą.

Tie, kurie neskaito katalikiškų laikraščių lengvai 
esti visokių atskalūnų suklaidinami, tokie įtiki atska
lūnų godams ir kelia netvarką mūsų katalikiškose or
ganizacijose, dr-jose, kuopose, parapijose ir visokia
me veikime. Tai tokie pasidaro trukdytojai naudingų, 
gerų darbų.

Tokių suklaidintų lietuvių katalikų yra nemažai 
ir jie daug blėdies pridaro. O tai taip yra, kad jie neskai
to katalikiškų laikraščių.

Prie palaikymo katalikiškos spaudos mus ragina 
popiežiai, vyskupai, kunigai ir visi apžrioottnai. šiais 
laikais nepakanka geram katalikui puųpaMžatt atHki- 
nėjimu katalikiškų apeigų. Reikia prisidėti prie ka
talikiško veikimo, prie katalikiškos spaudos palai
kymo ir platinimo.

Būk skaitytoju bent vieno iš sekančių laikraščių:

“ DARBININKAS,”

South Bocten, Mase.

“DRAUGAS”
(Dienraštis)

Metams $3.00, Savaitinis Draugas matams $1.50. 
1800 W. 46 St., Chicago, EI.

vadino generališku. Nedėlioj 
bus mūsų generališkas mitin-
(T 
n as.

B. Jakaitis.

PHILADELPHIA, PA.į

ir

Į sų tų. kurie nėra socijalistai. 
! Todėl priklu jo ir klausyti.
Žmonių nedaug tebuvo.

Ten buvęs.

Anužis, A. Mikolaitis, O. Di- 
naitė, M. Bendikienė, M. Sa
dauskienė, J. Enseris.

Kiti aukojo po mažiau.
H. Bartis — pirm. ^ 

B. Poška— rašt 
B. Jovaišas — ižd.

tiems. Todėl ir tie lietuviai, 
kurie yra Padolske, gali grei
tai nutausti ir virsti lenkais, 
arba rusais. Dar lig 1916 me
tų lankydavosi pas mus kun. 
Paukšta iš Maskvos, o nuo

Vas 9 d. čia kalbėjo Bulota 1916 metU pradžios nei sy- 
jo palvdovės. Bulotos pra- kio nebuvo pas mus joks kuni- 

' ' . Mat dar 1915
metais lenkai sujudo ir ėmė 
surašinėti kaip savo, taip ir 
lietuvių ir latvių vaikus ir to
kiu būdu surašė jie lig 70 vai
kų. Vadinamasis Abivatėlio 
Komitetas atidarė vaikams 
prieglaudą ir mokyklą ir nuo 
to laiko lig šios dienos siunčia 
Padolskan kunigą lenką ton 
mokyklon pamaldų laikyti ir 
išpažinties klausyti, žinoma, 
vien tik lenkiškai. Lietuviai 
ir latviai visai užmiršti. Bu
vo kartą atvažiavęs lapkričio 
6 d. kunigas suvalkietis ir pra
bilo į zakristijoną lietuviškai, 
klausdamas, ar daug yra Pa
dolske lietuvių ir latvių, ir sa
kė, kad lapkričio 13 d. atva
žiuosiąs kunigas lietuvis kau
nietis klausyti išpažinties ir 
pasakyti pamokslo. Mes lie
tuviai laukėme sekmadienio. 
Sulaukti jo sulaukėme, bet 
kunigo lietuvio nesulaukėme.

Gal kas iš kunigų, pers
kaitę šitų keletą mano žodžių, 
pastebės mūsų padolskiečių to
kį vargingą padėjimą. Gel
bėkit mumis, ka dvisiškai ne- 
nutaustumem; aprūpinkit mū
sų dvasios ir medžiaginius rei
kalus! Turime vilties, jog 
mūsų balsas bus išgirstas.

.i Pleputis.

kalba buvo tai niekinimas vi- Į Kas lietuvis.

vi-

CAMBRIDGE, MASS.

Po priedanga Lietuvių 
Dienos komiteto.

Kuomet čia susivienijo
sos srovės veikimui Lietuvių 
Dienoje ir sudarė komitetą, tai 
laisvamaniai tuoj ėmė jį pa
naudoti tamsiems dalykams. 
Bartkus, komiteto pirm., iš 
pradžios norėjo kokį tai kliubą 
iš komiteto sudaryti. Bet pa
skui dar labiau sukvailėjęs ė- 
mė organizuoti neprigulmingą 
parapiją. Tą savo darbą ir 
varo. Parsitraukė kokį tai 
žmogelį ir pasakė, kad tai 
kunigas. Supratlyvesnieji žmo
nės tuoj pamatė klaidinimą ir 
visokių komedijų turi su tuo 
“kun.” Strazdu. Bet iš ant
ros pusės gaila žmonių, kurie 
patiki tam mulkintojui.

Okeanas.

PHILADELPHIA, PA

Didis cukerainkų streikas.

Kelios dienos atgal trijų 
Philadelphijos cukernių darbi
ninkai išėjo į streiką. Reika
lauja pAk&imo mokesties nuo 
25c. iki 30c. per valandą, ne
dirbti šventadieniais, dvigubo 
užmokesčio už “©vertime.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Skambučiui, Valparaiso, Ind.

— Raštelis be mieros ilgas. Be 
to menkos svarbos... Nedėsi
me.

Lietuvaitei, Athol. Mass. — 
Netinka dėti laikraštin.

P. M., Leviston, Me. — A- 
pie tą pat dalyką gavome ži
nią nuo kito korespondento.

K. J. K., New York, N. Y.
— Eilių negalime sunaudotu

J. S. Racine, Wis. — Rašte
lio negalime sunaudoti, 
šome žinučių rašyti.

Jonui Anumavičiui. — Ei
lės parašytos be prisilaikymo 
eiliavimo taisyklių. Dėti lai
kraštin negalima.

Švyturiukui, Norwood, Mass.
— Neužsimoka į tokius daly
kus atsakinėti. Nedėsime. Be 
to neskaičiusiems ano laikraš
čio korespondencijos atsaky
mas nebūtų suprantamas ki
tiems skaitytojams.

Ašarai, Baltimore, Md. — 
Apie tą pat dalyką gavome 
nuo kito žinią.

J. Žemaičiui, Newark, N. J.
— Priminimas apie Lietuvių 
Dieną jau buvo laikraštyje, 
todėl Tamstos raštelio nedėsi
me.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS”
(Savaitraštis)

Leidžia Škotijos Lietuvių
Draugija.

Metams $2.00,
281 Eglington St.,

Darbininku šv.

pusmečiui $1.00. 
S. S. Glasgow,

Pra-

Į AGENTUS.
Gal pas knikuriuos agentus 

užsiliko “Darbininko” No. S 
ir 105 pereitų 1916 metų. Jų 
munas reikia ir prašome sugrą
žinti.

Juozapo

Scotland.

‘‘TIKYBA IR DORA”
(Du kartu mėnesyje) 

Metams 75c.
1631 W. North Avė., Chicago, III.

“ŽVAIGŽDĖ”
(Savaitraštis)
Metams $2.00.

3554 Richmond Street, -:> -:- Philadelphia, Pa

“ŽVIRBLIS”
(Mėnraštis)

Metams $1.00, pusmečiui 75c.
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

“VYTIS”
731 W. 18 St. Ckio^v. UI

(Du kartu men««yj«)
Metam* $1.50, pusei reėtų 75c.

“MYS”
(Mėnraštis)

213 Station Rood, Dykehead, Ihotts, Scottland.

“i VIEŠ A”
(Du kartu mėnesyje) 

Metams 50c.
46 Congress Avė.,

“TAUTOS RYTAS” 
(Minraitia) 
Matams 50c.

Redakcijos antrašas:
41 Previdenoe St,

Administracijos antrašas:
UNBmuBt, fl

Ofcy, Pa.
•• 'C
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Specijališkas
pranešimas

55

Gražus! Įvairus! Indomus!

K oncertaS Atsišaukite

Bus I

Nedelioje, Vasario 18 d., 1917
Karolis Noreika paieškau

Pa.

Jo 
sten- 

nuo 
save
Jis

Atsi-
(200)

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

DR. W. T. RĖKLY
469 Broadway,So. Botai,Mm.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kampas B ir B’way,
South Boston, Maas.

Pinigais arba ant išmokėji
mo.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviszkai.

Ofiso valandos:
Ryt iis iki 9 vai.

Po piety 1 iki 3 ■
vakarais 6 iki 9

536 Broadvvay, So. Boston.

šokių. Kaip tai: 
“Two-Step,” “Fox- 
kitus. Privatiškos 
lekcijos duodamos

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

naujų išra imu.
Visa darbų gvarantuojame.

“Sargas

Praneškite šiuo antrašu:
Joseph J. Elias, 

4600. So. Wood St., 

Chicago, UI.
(202)

THE MAGIC SHOP.
į Pirmas Amerikoj lietavys uždėjo mafijos 
| dirbtuvę. Dirba visokių žtuku daikto*. Jėi 
I nori gauti itukų katalogą, prisiųsk štampų 

ir tuoj *au*i. Adresuokite taip t
TH« MAGIC SHOP.

I P O. BOX 909. HOLBROOK. MASS.

Vietines žinios.!! UETOVI8LAIMS*1M-
TT T“ *1 Utarninke, -va*. 13 <L Ba

PASIKALBĖJIMAS APIE
L. D. S. REIKALUS 

ATIMTA. ;
L. D. S. 1-OS kUOpOS 

kalbėjimas apie L. D. S. rei
kalus, paskirtas ant ketvergo, 
vasario 15 d. dėl svarbių prie
žasčių atidėtas. Apie naujai 
parinktų laikų pasikalbejtaai 
bus pranešta vėliau “Darbi
ninke.”

Utarainke, va*. 13 <L, Bos
tone buvo paskelbta karė prieš 
žiurkes. Kas daugiausia žiur* 
kių sugaus, ties buvo skiria-

nirškite, kad jau 1917 metai
Nusipirkite “Lietuvių Darbininkų Kalendorių'’ 25c.

MNNMINNM

boūtbmmįM __
r nOSMABKA IB 
I- BLAUSIA UBTUVIAKA

APTIEKA

Sutaisau receptus su di- 
! džiausią atida, nežiūrint, ar 
! tie receptai Lietuvos ar Ame
rikos daktarų. Tai vienati- 

! nė lietuviška aptieka Bostoną 
i ir Massachusetts valstijoj, 
i Gyduolių galit gaut, kokios 
i tik pasaulyj yra vartojamos. 
> Galit reikalaut per laiškus, o 

j | as prisiųsiu per eipresą.

K. ŠIDLAUSKAS

TAI BUBI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš einant 
gult ištepk veidą mosčia per kelia 
vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu. Toji mostis 
išima plStmus raudonus, juodus 
arba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido, 
tės 50c. ir $1.00. 
sųst ir stampoms.

J. Rimkus

P. O. Box 36, Holbrook, Mass.

žnyčios sakramentus.
v“ Sargo” leidėjas nesigarsi- 

no savęs dėlto, kad jam nerei
kia girties savo darbais. Jei 
“Sargas” nors vieną suklydu
sį ant gero kelio atvedė, nors 
vieną ištraukė iš prapulties ir 
parodė jam tiesų kelią prie iš
ganymo, tuomi leidėjas “Sar
go” yra užganėdintas. Bet 
kadangi bedieviški laikraščiai 
užtardami žmonių apgaudinė
tojams, kaip paprastai jie da
ro, šaukia gerkles ištempę 
kad leidėjas nedrįso pasiskelb
ti, nes “Sargas” esąs pilnas 
šmeižimo už kuri gali leidėją 
patraukti atsakomybėn, tai 
leidėjas nesihjo savę persista- 
tvti. Traukit jį teisman! Jis 
nesihjo, nes gerai žino, kad 
už skelbimą teisybės šioje šaly
je žmonės nėra baudžami.1 
“Keleivis” ypač šaukia kad! 
“Sargas” pilnas melagysčių. 
Jei tiek daug jame randasi 
melagysčių tai kodėl “Kelei
vis” nei vienos neparodė savo 
skaitytojams.

Jie to negali padaryti, nes 
kas tilpo prmame numeryje 
‘ ‘ Sargo ’ ’ tai buvo paremta ant 
teisingų faktų, o teisybės nei 
“melagių laikraštis” nesukri
tikuos.

“Sargas” eis ir toliaus. 
Jam pritaria tie, kurie myli 
teisybę. Bedievių peikimas, 
tai “Sargui” didžiausis pagy
rimas. Jokis kitas laikraštis 
arba kokia redakcija nieko 
bendro su “Sargu” neturi. 
“Sargą” leidžia ir redaguoja 
Bostono Kolegijos moksleivis, 
kuris mano, kad, geriausias 
būdas sunaudoti savo gabu
mus yra — perspėti klystantį 
savo artimą.

Netrukus išeis 2-as “Sar
go” numeris.

Jonas J. Ramanauskas, 
“Sargo” leidėjas.

Paieškojimai
3 1 ■ J . ; i' . •

SUAREŠTUOKITE ŠITUOS 
VAGIS.

V T O ” "7 v —

t~ma dovanos — *100 ir *50.

Tai lietuvis B. Rimkus, 44 
Rezford sti, Brighton, Mass. 
daugiausia žiurkių atnešė, bū
tent 282. Tai jam turbūt ir 
klius pirma dovana. Ligšiol 
niekas dar daugiau neatnešė.

Aprokuojama, jog Bosto
ne žiurkių ir pelių yra 700.000. 
Minėtą dieną sugauta 700.

.TEL BACK BaY 4200 ‘

DR. F. MATULAITIS
V

OfUc Gydo vtaaktaa Msm
1-1 P. M. 7-9 P JI. PrUidria Akinta*.

’419 Boylstu St, Boston, Mass.

Komisija.

Adatinės darbininkų balsas.
Mes, adatinės darbininkai, 

kreipiamės su prašymu į mūsų 
brolius lietuvius, kad neeitų į 
adatinę streiklaužiaut. Mes 
dabar adatinėje sustreikavom 
dėl pagerinimo sau būvio, o 
kas privedė prie to — tai mūsų 
broliai lietuviai, neva pasiva
dinę darbdaviais.

Mes norėtume, kad mūsų i 
broliai neitų skebaut ir kad | 
lietuviai formonėliai pasiliktų! 
streiko laiku dirbt ir mokyt 
ten jaunus vaikus mūsų darbo.

Adatinės Darbininkai.

“SARGAS.”

Kelios savaitės atgal pasi
rodė pirmu kartu nematytas, 
negirdėtas laikraštukas, 
vardas “Sargas.” Jis 
giasi persergėti žmonės 
apgavikų gaujos kurie 
vadinasi nezaležninkais.
faktais ir dokumentais priro- 
dė, jog tie nezaležninkų 
“kunigužiai” nėra kunigais, 
nėra net katalikais ir negali 
suteikti žmonėms Kristaus Ba-

IELLIS McCLEARY CO
Prirengiam pilnai $150.00 

laidotuves už 
Užtikrinan-_ • CA ti ^atanti.59,50 
a arba vi-

' sai nemokėkite.
Tel. Back Bav *6722

; 1666 Washington St. Boston.

saus mokes- 
Jokiij vir

čių nėra.

Kaina dėžu-
Pinigus galit 

(S 202)

J. BR0Z0WSKY staliorius 
namų taisytojas iš lauko ir 
vidaus, maliorius (painter) 
popieruotojas. Darbą at

lieku labai pigiai ir gerai. 69 
Gold St., So. Boston, Mass.

(206)

X Aptiekorius ir Savininkas 
J Tel So. Boston 21014 ir 21013. 
' š 226 Broadway, kampas O St.,

Tikyba ir Dora”
laikraštis leidžiamas Kunigų Marijonų Chicagoje 

eina du kartu į mėnesį.

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš kata
likų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymų į visokius 
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.

Kaina, metams: $1.00, vieno numerio — 5c. Agen
tams už metinę prenumeratą duodame 30c., už pavienius 
numerius po 2c.

Adresas

Tikyba ir Dora
1631 W. North Avenue, Chicago, UI.

Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos 
ženklelį

Draugas
Vienintelis pigiausias Lietuvių Katq~ikų

DIENRAŠTIS
“DRAUGAS” duoda daug žinių iš karės lauko, pa

sakoja, kas dedas nelaimingoje mūsų tėvynėje Lietuvoj, 
skelbia įdomiausius atsitikimus iš viso pasaulio, žinios 
paduodamos kuogreičiausiaL

“DRAUGAS” remia, stiprina lietuvių katalikų 
draugijas, rūpinasi jų reikalais.

“DRAUGA8” kelia tautišką susipratimą, platina 
katalikiškai lietuvišką kultūrą. *

“DRAUGAS” rašomas aiškia ir visiems supranta
ma kalba.

“DRAUGAS” metams tekaštuoja tiktai $3.00, pusei 
metų $1.75. Čikagoje, siunčiant pačta, metams $4.50. 
Nuo vaikų ir nuo agentų perkant atskirais nume
riais po lc.

Užrubežyje “Draugas” dienraštis metams *6. 
“8AVAITINI8 DRAUGA8”, Metams kaštuoja tik $1.50.

Atskiras numeris po 3c.

Visais reikalais kreipiantis adresuokite:

Draugas Publishing Ca
1800 W. 46th st CHICAGO, ILL.

PARSIDUODA Grosernė ir
Bučernė lietuvių apgyvento) 
vietoj.

Savininkas nebegali dirbti 
serga. Parsiduos pigiai.

Norėdami plačiau sužinoti 
kreipkitės šiuo adresu:

777 Gambridge, St.,

Cambridge, Mass.

“SARGAS” rūpinasi “ne
zaležninkų” parapijų reika
lais. Labai indomus laikraš
tukas. Už penkis centus “Sar
gas” jus aplankys. Rašyk da
bar!

JONAS J. RAMANAUSKAS,

144 Ames St., Montello, Mass.

Paieškau Ignaco Zingerio, 
kuris apsivogęs išbėgo iš Chi
cagos ketvirtą dieną sausio, 
1917 m. Šitas jaunas vyras 
dirbo pas mane Bankoje per 
septynius mėnesius ir kada aš 
apsirgau ir išvažiavau į ligon- 
butį ant operacijos, tuomet 
jisai, į trečią dieną po mano 
apsirgjmo, pasiėmęs keletą 
šimtų dolerių nakčia apleido 
Chicagą sykiu su savo žmona.

Jis yra ženotks su Petronė
le Maciulevičiūte, kuri paei
na iš Jurbarko miestelio, Kau
no gub. Jau yra serganti (nė
ščia) kokie 7 mėnesiai. Jisai 
pats kalba iš lengvo, lėtai, ei
na galvą palenkęs, turi gel
tonus plaukus ir žymę ant virš 
kairiosios akies; jisai yra 22 
metų senumo, 5 pėdų ir 8 co
lių aukščio. I

Paeina iš Macejunų sodos. 
Švečenių pavieno, Vilniaus; 
gub. ir vadinas po tėvu Igna
cas Zinkevičius. Kas tą vagį 
kur pamatysite ar susitiksite, 
tuojau areštuokite ir duokite 
man žinią kuoveikiausia, o ap
turėsite $100.00 dolerių dova
nų.

LIETUVIS KRIAUŠIUS.

Pasiuvu visokius drabužius 
pagal naujausią madą, vyriškus 
ir moteriškus. Darbą atlieku 
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir 
kvarbuoju.
PETRAS MAKAREVICIUS, 

105 So. Meade Str.,
(Arti lietuvių bažnvšios) 

Wilkes-Barre, Pa.

Tel. Main 2483 E. Bo»ton 79g-W
George H. Shields

Advokatas
811-812 01d South Building 

Boston, Mass.

Lietuviška-Polska 
VAISTINYČIA 

197 Broadway, S. Boston, Mass. 
Teiefonas~S. Bostonai 194-w 

Daktarai dieną’ir naktį.

Į

Akių Specijahstas.
Pri renką akinius

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

Sv. Petro par. bažnytinėje 
= Svetainėje = 

Rengia Sv. Petro parapijos 
bažnytinis choras.

Prasidės 7:30 vai. vakare 
Kainos bilietų visiems labai pigios

Kas nori maloniai valandą, kitą praleisti ir užgirsti gra
žių dainų ir muzikos šmotelių — atsilankykite ant šio kon
certo. Bus garsių dainininkų ir gabių muzikų, kurie visus 
patenkins. Be to bus daug įvairumo visame koncerto prog
rama

Nepraleiskite auksinės progos pasiklausyti skambių Lie
tuvos dainelių ir švelnių muzikos meliodijų.

Užkviečia visus

RENGĖJAI.

Savieji pas savuosius
Siųskite pinigus į Rusijos Valstybines Apsaugos 

Bankas dėl atsargumo arba mainykite. * Jūs žinote, jog 
karė pasibaigs greitai. Kadangi kursas pinigų nupuolęs, 
tai geriausia proga uždirbti 400 rublių ant kiekvieno 1000 
rublių. . -

Jeigu nežinote kur randasi jūsų giminės ar pažįsta
mi, tai rašykite arba ateikite pas mus privatiškai ir mes 
dėl jūsų suieškosime dykai Stengkitfis visados turėti 
reikalus su savaisiais, tai niekados neturėsite jokių kliū
čių. ”<< .<*«: t ’
GUBITOSI IR K0VALIAU0KAS Ko. Baakeriai.

Adresas:
GUBITOSI A

111 SALĖM ST.,

Aš
savo tėvo ir brolio Ignaco, paei
na iš Vilnaus gub., Trakų pavie
to, Butrimonių gmino, Stakliškių 
par., Greikonių kaimo. Taip-gi 
paieškau savo giminaitės Viktori
jos Šaparavičienės iš Vilniaus 
gub., Trakų pavieto, Butrimonių 
gmino, Punios miestelio, 
šaukti šiuo antrašu:

Karolis Noreika,
Rear 455 W. Market st.,

Scranton,
NORTH AMERICA.

Aš Adomas Janušauskas paieš
kau savo giminių: Juliaus Zaienč- 
kausko iš Vilniaus gub., Trakų 
pavieto, Butrimonių gminos, Pe- 
vešunų parap., Skraičionių kaimo 
ir Justinos Bunevičienės iš Vil
niaus gub., Trakų pavieto, Butri
monių gmino, Punios miestelio. 
Atsišaukit šiuo antrašu: (200)

Adomas Janušauskas,
458 Oak St., Scranton, Pa.

NORTH AMERIKA.

Tuojaus reikalinga lietuvė 
mergina suprantanti maždaug 
krautuvės darbą.

Būtų gerai, kad mokėtų kiek 
siūti, jeigu ne, tai išmokinsime. 

Atsišaukite:
THE UP-TO-DATE SKIRT SH0P
317 Broadway, So. Boston, Mass.

(201)

ŠOKIŲ MOKYKLA.

36 metai kaip uždėta 
PROF. STERN, 

952 Broadway, kampas Myrtle 
Avė., Brooklyn, N. Y. Moki
name senus ir jaunus, visokių 
vėliausių 
“Waltz,” 
-Trot” ir 
ir kliasų
nuo 9 vai. ryto iki 11 vai. va
karo išskyrus nedėlias.

Jums atsidavęs
(238) < Prof. J. Stern.

STEVEN RAINARD
Aš pats prisidėjau prie »•- 

nos užtikrinančios James EIlis 
Rakandų kompanijos, kur 
galėsiu jums prielankiai pa
tarnauti išromydamas mūsų 
didžiausią krautuvę ant ketu
rių didelių lubų pripildytų 
gražiausiais šių dienų rakan
dais.

Mes dabar pradėjome meti
nę vasario mėnesio išpardavi
mą (sale) ir numažinome kai
nas, kuriomis niekas kitas 
Bostone negali lygintis.

Ateikite ir daleiskite mums 
išrodvti jums kainas.

James EIlis Co

Paieškau savo pussesės Julės 
Brazauskaitės, paeina iš Kauno 
miesto. Girdėjau, gyveno pir- 
miaus Cicero, UI. Dabar nežinau 
kur randasi Meldžiu kas žino 
pranešti, arba pati atsišaukti šiuo 
antrašu: (200)

J. Brazauskas,
410 Market St., Waukegan, UI.

Jeigu nori surasti savo gi
mines ar pažįstamus prisiųsk 

ieškojimą į “Darbininką.’* 
Už vieną sykį 50c.
M

>9
” 75c.
” *1.00

T.bVMM. S». Bovtom 6OS

Lietuviška* ,,

ADVOKATAS
Miliam F. J. Houiard 
Lietnviik* pavarde boro 
FfoMt P. J. r—“--fa 

315 Broadvay, SaBoaton.

-X S

GERA PROGAI
Gramatika angliškos 

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) .......*1.00

Vaikų Draugas arba 
kaip mokytis skaityti ir 
rašyti be mokytojo_____ 15c

Naujas Būdas mokytis 
rašyti be mokytojo —■ lOe 
Aritmetika mokinimuš- 

ri rokundų, su pavefk> 
alsia (apdaryta) —— 85c.

Vijo *1.60 
Kas atsiųs iškarpęs šitą ap

garsinimą ii “Darbininko” 
ir $1.00 per money orderį, 
tai gaus visas 4 kny*«a 60c. 
pigiau.

p. moLAons, .
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

>t» r1»o.<4 pop*«i.


