1.000 NARIŲ LIETUVIŲ
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Sujuskite, sesers *
tės,. kad jūsų garsing
nizacijoj atsirastų tūks.
skaičius iki Seimo.

■

I

Sujuskite, broliai sąjungie- ;
čiai, kad mūsų organizacija to '
skaičiaus sulauktų iki pirmojo ■
seimo.
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KAIZERIO KAREIVIŲ MAISTAS ŠIAULIUOSE
Meksikos parubežyje dangus niaukias.
.!

AČIŪ UŽ ATVIRUMĄ.

Vokiečiai bombardavo Kalkunus.

1

sai prilyginamas prie gyvulio,
MEKSIKOS DALYKAI
šeimynos
ardomos,
visuome

PAINIOJASI.
Tautininkų su katalikais
nės pamatai griaunami: vis
pasitarime Philadelphijoje 24
EI Paso, Texas. — Suv. Val
vasario abiejų pusių prieita didyn einanti degeneracija fi stijų valdžia buvo paskyrus
prie nuomonės, jog dėl pasek- ziška ir dvasios srityje — štai
vaisiai
Pershing Įsibriauti i Mek
mingesnio bendro darbo rei I aiškiai jau matomi
siką
ir suimti Vilią ir jo bau-:
kia, kad visi pagerbtų krikš laisvamanybės. Ir kada mums ditus. kurie iškėlę buvo sker-'
čioniškus principus ir nekovo išdrįsta pasakyti, jog jų be dynes Columhus, N. M.
dievybė lygiai gera esanti,
tų prieš juos.
Bet (’arranza, pripažįtasis
“Ateities” redaktorius pa kaip tikinčiųjų tikėjimas -- teisėtu prezidentu apreiškė,
matė tame didžiausi savo par-J norams nenoroms turime atsa jog neįeisiąs veržties ameriko
tijos pralaimėjimą,
kaltina į kyti :bene per toli jau nuėjote. nams i Meksiką, o norįs jis
dalyvavusius ten tautininkus; Nustojote tikėjimo, pamylėto pats i pradžių
už pasirašymą po tuo nutari- neprigulmingą, laisvąi “dorr.”
gaut » iel ad’ję.
mu ir klausia, kodėl nepager- j — tai bent nesigirkite su savo sti ių armija ėdi
rubežių.
bus lygiai iir laisvamaniškų nelaime.. nesistengkite jos pri tai v arranza i.-avo jėmetinėti kitiems.
Tunokite
principų.
lr dnh,-.
arranza konei ■
Mūsų tautos gyvenime yra savo uškabariuose ir nereika-.
•;;s į parubetai istoriškas faktas,
kurio laukite, kad tikinčioji vis uo . ZJ.
1
idi'- •
u.:kii ;;; i vinepamirškim tinkamai apver- menė jums palengvintų žmo S'; S
i: leksika ’
, apreikšdanių klaidinimą ir tvirkinimą.
tinti.
nias, jog pake
dnkią prieš
Istorijoje bus užrašyta, jog Jeigu sveikoji visuomenė gali ‘ A d,4 s Szimc ; mmiomenę. jei
1916 metais Lietuvos laisvama ir turi, ginties nuo visokiu 4:< IV, pu-is Mel..sikos rubežių.
niai pasijuto jau taip stiprūs, užkrečiamų kūno ligų, tai juo
Su'-. Vaisi i’1.! kavaleristai,
jog aiškiai ir viešai pareikala : labiau ji gali ir turi ginties
P-’ k. Skveru v ėdami, išviie
vo tautoje lygios vietos ir ly j nuo didžiausios dvasios ligos, banditus
iš Cclumbus., N. M. ir
gių teisių bedievybei, kaip ir nuo bedievybės.
net. tolokai vijęsis Meksikos

MŪŠIAI APTILO.
Londonas. — Mūšiai Verduno fronte po nesvietiško krau
jo pralėjimo apsimalšino. La
bai didžias pastangas vokie
čiai dėjo, kad paimti Verduną.
Bet mat pasirodė perkietu riešutu ir teutonas apsilau
žęs dantis, apsistojo smarka
vęs.
Vokiečiai dabar jau nedaroatakų, o tik bombarduoja
francūzų drutvietes. Ir gal
būt vokiečiai atnaujjs ir ata
kas, Vienas vokietis nelaisvis
pasakė, būk kaizeris vas. 20
išsitaręs: Aš gatavas paauknoti 200.000 gyvasčių, bet aš
turiu paimti Verduną.
Prancūzų armijos vadas
sako, kad kaizeris dabar jau
praradęs tiek kareivių tų trijų
savaičių skerdynėse.
Erancūzai dabar labai pasi
tiki savo jėgomis ir tiki, jog
Verdun atsilaikyk
Paryžie
čiai jau visai nusiramino.

MAIŠTAS ŠIAULIUOSE.
Petrogradas. — Iš Dvinsko
telegrafuojama, kad Lietuvoj,
Šiaulių mieste, vokiečių įgula
pakėlus maištą dėl maisto sto
kos.
Maištininkus malšino raite
liai. Laike susirėmimo vie
nas oficieras krito ir trys ka
reiviai. Daug buvo sužeista.
Devyni maisto vadai buvo
nuteisti karinio teismo ir tuoj
sušaudyti.
Iš to galime išvedimą dary
ti, jog Lietuvoje baisus ba
das.

PUSANTROS VALANDOS
BOMBARDAVO
KALKUNUS.
Petrogradas. — Rusijos o-

IŠ GYVENIMO ANGLIJOS LIETUVIŲ.
VISI BRITANIJOS LIE
TUVIAI TU H L jei dar nėra
to padarę, užsirašyti arba pri
sirašyti artimiausioj policijos
stotyj. Sulig naujo parėdy
mo visi svetimtaučiai, kurie
seniau nebuvo priversti užsi
registruoti,
dabar verčiama.
Kaip tą padaryti
Štai ką su
žinojau policijos stotvj, Bellshill:
Kiekvienas
svetimtautis.
lietuvis, lenkas, gudas ar žvdas ar kitokios tafitos, lygiai
vyras, lygiai moterys, turi
virš 18 metų amžiaus turi nusiimt dvi fotografiji, kad ir
pigiausio gatunko: fotografijos turi būti neklijuotos ant
kartono; jei pasakysi fotografui, kam jos reikalaujama,
fotografas žinos kaip padarius.
Fotografijas pasiėmę su sa
vimi, lygiai dokumentus (gi
mimo, pasportus ir .t.) kas
turi kokius, reikia eiti Į poli
cijos stotį.
Moteris priraši

likt tą ant vietos policijoj, ne
norint iš kelių atvejų Į stotį
vaikštinėti.
Ant blankų klausiama:
2. pavardė (atsakymą užra
šyk Simaitis. Jurgaitis, Bendorienė ar kitaip, kokią tikrą
savo pravardę turi.)
3. Vardas (Petras, Pranas,
(Ina ar kaip?)
4. Tautystė ir vieta gimimo
(Lithuanian. Kaunas, Marijampolė, ar kitaip.)
5. Adresas stubos ir darbo
vietos,
(j. Tavo užsiėmimas (coal
miner ar steehvorker ar kitaip)
ir darbdavio (jei turi) vardas.
7. Kada gimei ir kiek turi
amžiaus, vyras ar moteris.
\\vras padeda raidę M., moter*
j.. I-.
8- Savo
namuose gyveni,W
samdai pats ar gyveni pas ki- 1
to ant ložės?
9. V ardai ir amžius vaikų
jei yra.

fieiališkame pranešime prane
šama apie smarkų bombarda
vimą. Kalkunu.
Pranešama
šitaip:
”l)u dideliu vokiečių žval
gų būriu bandė prieiti prie
Mes nesikišame į jflsij Įsi
mūsų drutviečių ties Oldavkrikščionybei.
žemėje, paskui sugrįžo atgal. •
tikinimus,
.
nekontroliuosime.
nein
ir Sussey upe.
Jie buvo
Kova prieš tikinčiųj 'žmonėjama nuo ryto iki 2 v. VyTut> tarėju Washingtono val- JAPON
išblaškyti.
įgill
far
čtži-4
Mūsų d[i(TžFoji artilerija iš-'
savo tikėjimą, bet nereikalau
mus varoma, dar nuo t
vak. Policija spėja surašyt Į
mą i Meksiką ir sutvarkymą
kite
iš
mūsų,
kad
mes
nelai

blaškė
priešo koloną, ėjusią
11 Vardas tėvo ir jo tautys
kų, kada Rusijoje buvo mums
j dieną! tik po kelis desėtkus, toBerlinas. — Vokiečiai daug
jos reikalų, nes jau ima iš
mu
pripažintume
laime,
pak

prie
dešinio
sparno
Dvinsko
tė.
užginta spauda. Bet ta kova
i vysti, jog vieni meksikonai kalba ir labai tiki, jog jau ne- Į
I dėl nėra reikalo tuojaus veržį
)ozicijų«
buvo varoma paslapčiomis, už lydimą — tiesos keliu.
I tis, bet atidėlioti irgi neverta. 12, Motinos vardas (pirmšliuneužves kultūringos tvarkos, o toli tas laikas, kad japonas i
Lietuvių tauta buvo ir pa
Vokiečių artilerija per pu
dengtais veidais, taip sakant
Tai bū santros valandos bombardavo Atėję pobeijon turi pasisaky-; binis) ir tautystė.
be galo elgsis ir gyvęs, kaip kibs Į Dėdę Šamą.
siliks
krikščioniška
tauta.
13 Pačios (jei turi) tautys
iš pasalų.
Laisvamaniai nuo
ti nori prisirašvti.
laukiniai žmones.
siąs baisus susirėmimas.
Kalkinių
stoti.
Į
pietų
rytus
tė.
lat gyrėsi, kad jie tik prieš
Vilią yra įpykęs ant Suvie
Anot
korespondento C.
DOKUMENTU Iš RUSU
LIETUVIO NELAISVIO
nuo didžio sodžiaus Kol ko PAVALDINIU ' POIJCT.TA
kunigus kovoja . tikėjimo gi
nytų Valstijų už tai, kad jos Ackermann, tai niekur taip
ATSIŠAUKIMAS.
mes atmušėme didelę vokie
neliečią.
Tas pats A. Rimka
NEREIKALAUS, nes dabar
pripažino (’arranza. Vilią būk daug nekalbama apie japonų
čių
jėgą, kuri bandė prisiarnei Lietuvoje “Lietuvos Žinio
“Darbininkui” atsiuntė lai pasakęs, jog užpuldinės Ame susirėmimą su amerikonais,
tokius gauti kaip ir negalima.
se,” nei iš pradžių čia Ameri šką Antanas Savickis iš vokie rikos parubežinius miestus, kaip Vokietijoj. Japonija no tyti prie mūsų pozicijų.”
Lietuviai todėl tegu nevargi
ke dar nedrįso aiškiai savo čių nelaisvės. Štai ką rašo:
kaimus, naikys gėrybes, plėš, rinti Filipinų ir liuosos imig
na rusų konsulių, savo kuni
IEŠKO BAISŪNO.
kortų parodyti.
Pirmas buvo
Brangūs broliai lietuviai — be pasigailėjimo užmušinės vy racijos Į Suv. Valstijas.
Honolulu. — Australios du gu, šiaip jau apsukresniu
apsinuoginęs Dr. šliupas. Bet labai prašau neatsakyti išpil-. rus, moteris ir vaikus.
draugų bergždžiais dokumen
Kuomet buvo beateinąs kriskraiduoliu ir Japonijos taip
jisai mokėjo tik plūsti, ir er dyti mano prašymą.
Dabar
Dabar Suvienytos Valstijos zis santikių tarp Suv. Valsti
tų ješkojimais.
Apseis ir be
zinti tikinčiuosius, nemokėjo esu nelaisvėj Vokietijoj.
O ėmė tikėties sau šalininkų iš jų ir Vokietijos dėl Lusitani- gi du skraiduoliu plaukinėja to.
po Pacifiką ir ieško vokie
gi savo pasekėjų organizuoti Amerike turiu broli ir norėPolicijos stotyj išduodama
gen. A. Obregono.
Ir šiaip jos, tai Vokietijos laikraščiuo
ir stumti jų Į kovą su tikinčiai- f.įau sužinoti jo adresą.
.•
Ji- v ra meksikonų pritariančių se buvo skelbiama, jog Japo čių laivo , kurs pradėjęs nai- ■ dideli blankai, popierio lakš
kyti prekinius talkininkų lai-. tai, ant kurių sustatyta už- čionai augusių <li
siaissai yra Kauno gub., Panevė- , Amerikos Įsiveržimui.
nija jau pasiuntus Dėdei Ša
vus panašiai, kaip Moewe ir klausimai.
Tą darbą pirmas pasiėmė A.
p.
“Fermy.” Yra VlaAnt tų užklausi-; draugių, arba pan
Ką Suvienytų Valstijų val mui ultimatumą.
Ir šalę to
Emden
kad darė.
Rimka.
Jisai redaguoja laik- .lislovas
Savickis,
Vedęs. džia ištikro mano daryti, tai rašė, jog Dėdė Šamas dėlto [
mų reikia parašyti ten pat at-( prasyti, kad polici
raščius, organizuoja
<
:
‘
:
jaunimą.
Pastaruoju laiku gyveno Chi- nežinia.
sakymus.
Galima
blankus ninkas surašytų,
Apie tai neskelbia turės nusileisti Vokietijai.
RUMUNIJA
SU TALKININ pasiimt Į namus sau ir ten su-j
veda tarybas su katalikais, ne eagoj.
Taigi prašau indėti tą ma. Net armijos koncentra
Kun. J. Norbutas.
O vokiečiai labai pritartų
KAIS.
bijo net eiti Į bendrą “Ameri mano paieškojimą, kad jis tei
vimas neskelbiamas ir žinios japonams karėje prieš Suvie
rašyti atsakymus, galima at-1
(“Išeivių Draugas.”)
Londonas. — Rumunija ir
kos Lietuvių Tarybą” ir vi ktųsi atsišaukti laišku, kitas
, labai cenzuoruojamos.
Bet iš nytas Valstijas.
Vienas vo
; Rusija susiartino ir išrodo,.
same tame turi vieną vadu-1 tegu teikiasi man priduoti jo
Įvairių miestų pranešinėjama kiečių oficieras buvo paklaus
kad jau dabar Rumunija galu-i
vaujamą minti: iškovoti be-; adresą.
Mano adr:
JAU PRIIMAMI U ŽSAKYMAI ANT
[ apie išvažiavimą kariuomenės tas, ką Vokietija darytų, jei
tinai pakrypo talkininkų pudievybei ir bedieviškai pasau
Anton Savicky. Altdamm Meksikos parubežin.
Japonija eitų prieš Ameriką.
sėn.
lėžiūrai lietuvių tautos gyveni Kriegsgefangen Lager Nol.
Iš Leavenworth, Kan gau Oficieras pasakė, jog Vokie
Tai dabar Rutmunijai pave-:
me lygias teises ir lygią pagar
Kath. Campagnie. 12-2-16. ta žinia, kad antram eskadro tija parduotų Japonijai ginklų
lyta pirkties Rusijoj karinės
bą, kaip turi krikščionių tikė
nui penktos kavalerijos duota ir amunicijos tiek, kiek Japo
medžiagos kiek gali ir kiek veikalėlio, kuriame tilp3 puikios komedijėlės: “Čigonės Atsilanky
jimas, jų tikybinė organizaci
DRABUŽIUS PALAI
Įsakymas taisyties kelionei pa- nija norėtų.
Oficieras pats nori
ir gabenti per Rusiją me mas,” kurs jau buvo “Darb.,” “Dvi Kūmutės“ ir “Girtuokli su
ja — Bažnyčia Ir kada tūli
KYKITE.
pasakė, jog turįs banke $1.000
| rubežin.
džiagą kitur užsipirktą.
jo partijos draugai nulenkė
Savo surinktus rūbus palaiBlaivininku.” Dvi pastarosios pirmu kartu pasirodys spaudoje.
Iš Douglas, Ariz. išsineši ir jei tik Japonija eis prieš AŠnekama, kad Rusija pave- į
galvą prieš krikščionyste ir jos kykite nekurį laiką pas save,
Panaitės Gurkliutes rašteliai nereikalauja daug rekomendacijos.
no parubežin 10-ji kavalerija meriką, tai tas oficieras tuoj
principus, A. Rimka pamatė pakol kelias atsidarys
'
* 
sianti Rumunijai Besarabijos Jos oocniškus veikalėlius skaitant, tai tik juokis ir kvatok.
į• Ar
ir viena batareja 6-sios artile pavešiąs visą tą sumą į Japo-1
tame ko ne išdavystę savo par- j changelską,
<
Rusiją. Amerikos rijos.
Vakarų rengėjai, jei norite gražiai pabovyti publiką, jei no
nijos karinį fondą. Esą daug sklvpą.
LONDONAS.
—
Anglijos
tijos reikalų.
Reiškia ta Raudonasis Kryžius paaiškino
rite,
kad
atsilankiusieji prisijuoktų ir pamėgtų jūsų rengiamus vaIš Fort Rilev, Kas. išva tokių oficierių, kurie gatavi
partija pagal Rimkos ir kitų1;man, kad jie turi prisiųstų
Į karinis laivas Coąuette ir torbūtinai
pagražinkita programą p-lės Gurkliutes veikalėliais.
žiavo hospitalinis korpusas.
dėti turtą ir gyvastį by tik ka
‘
pėdinis
laivas
No.
11
užėjo
ant
j
jam panašių svajonių turėjo 250
;
skrynių su drapanomis ir
Tuoj užsisakinėkite jo3 komedijėles ir mokykitės per gavėnią
Iš Kalifornijos išsikraustė riauti ir pamušti Suvienytas
i
minos
ir
abu
nuskendo.
Išvibūti gera priedanga platinti <dabar negalį išsiųsti, o pas
lošti.
daug Kariuomenės parubežin. Valstijas.
I so žuvo 45 jurininkai. Ant ■
savo laisvamanybei.
;save laikyti taipogi nei vietos
Veikalėlis išeis ūmai, šią savaitę.
- .
Parubežyje tvarkomi lakū
Bet
Holandija,
tai
turbūt
į Coquette buvo 600 žmonių, ant
Krikščinyste su jos kultūra, nebeturi. Kaip bus galima nų korpusai.
Atspausdinta bus daug tūkstančių.
remtų Ameriką, Nes Holan- torpedinio lanvo 350.
su jos visu dvasiniu turiniu, ;siųsti, tai mes Tamstoms pra
Moters
ir
merginos,
skaitykite, ką parašo jūsų talentingoji sesytė.
Jei Suv. Valstijų valdžia dija valdo Javos salą, kuri gu- i
BOSTON, MASS. — Viesu jos kultūra, šiandien lietu nešime.
Knygelės kaina 5c.
briausis per rubežių, tai ne Ii netoli nno Filipinų salų ir nas kiaurųjų vertelga ir vievių tautai yra per daug jau
Su godone
Dailiai atspaus “D arbininka s.”
bus dyvų, kad Meksiko ban todėl japonai gal nfeimanyti „„ d„onkepis buvo nubausti
brangus dalykas, kad galima
Kun. N. J. Petkus.
Užsakymus
siųskite “Darbininkui” adresu:
ditų vadai, kurie dabar tarp tos salos,
už pardavinėjimą sugedusių
būtų ją mainyti ant kelių pa- .
“DARBININKAS,”
savęs pjaujas, susivienys ir į
kiaušinių.
Nubausti abu užldydėlių teorijų. Krikščiony SLAVAS VEDA VOKIETĘ. remsis sujungtomis spėkomis
242 W. Broadway, ::: ::: x: So. Boston, Mass.
ALTOONA, PA. — E. Clay- simokėti po 400 dol.
stė per 19 amžių parodė savo
Berlinas. — Bulgarijos caro prieš Amerikos armiją.
njgui
Isrūsi
comb, maliorius atgauna re-!
PETROGRADAS. — Telegišganingą intekmę į visas tau Ferdinando vyriausysis sūnus
gėjimą.
1908 m. jis maliavo- ramoj iš Tifliso pranešama,
tas, kurios jos mokslą išgirdo. Borisas veda Austrijos prince
ANT
RUSŲ
FRONTO.
jo
namus
ir
nukrito nuo augs- kad rusai jau yra už 30 mylių k
Ji buvo viltis ir parama kaip sę iš namų Hapsburgo. Bori
Nuo balandžio 1 d. “Draugas” išeidinės kasdien.
Berlinas. — Vokiečių pra tumos. Be kitų susižeidimų nuo Trebizondo, Turkijos uosatskirų žmonių, taip šeimynų sas yra caro įpėdinis ir turi 22
Prenumerata metams $3.00, atskiras No. lc.
nešimai skelbia, jog rusų ant jis apjako.
Tuomet lankėsi , to prie Juodųjų jūrių,
ir ištisų tautų.
metu amžiaus.
Ką gi davė laisvamanybė I
Nieka3
dabar negalės rūgoti, kad laikraščiai brangūs.
pas
garsiausius
daktarus
ir
tie
puoliai
buvo
atmušti
visu
fron

ST.
JOHNS,
N.
F.
—
New
Hapsburgo šeimynos galva
Buvę gautos žinios, jog pripažino, jog nebūsią galima Foundlando silkių žvejai paRedaguos KUN. DR. MALIAUSKAS.
ir bedievybė
Tai dar naujas yra Austrijos valdovas Pranas tu.
: geležinkelio įstaigos ant Miso- atgauti regėjimo.
Dabar po baigė savo sezoną.
Prižvejopadaras, vos tik antrą amžį I Juozas.
Adresas:
1 kn 1 iniios ir priešo kareiviu aštuonių metų jis ėmė prare- jo labai daug. Prigaudė silkių i
\
h«*crwnc antis.
Jos
vaisiai i
DRAUGAS PUB. 00.

Paneles Uršulės Gurkliutes

Povilonis,
V. Pavilonienė, B.
Kuziauskienė,
A. Milauskas,
R. Jonošauskienė, M. Eglinskienė, P. Valukonienė, F. An
drulis, A. Jaseniauskienė, A
Vilkauskas.
Buvo ir smulkesnių aukų,
išviso surinkta $12.35.
Pi
Pereitame (29) "Darbinin
nigai pasiųsti Tautos Fondo
ko” numeryje, redakcijos pa iž.dininkni
staboje "Sunkiai eina tary
K S.
bos” antroje skiltyje 16 eilutė
je nuo viršaus išspauzdinta
WATERBURY, CONN.
"vienybės valdybos;” turėjo
būti "viršenybės valdybos.”
Moksleivių vakaras.

tuviai turi savo
Foersterį. tas darbas apsimokės dešimte
Tikėkimės, kad toje srityje, riopai.
Tų knygelių galima gaut
kurią jisai taip pamėgo ir ku
rioje pasirodė taip gabus, gi "Darb.” knygyne.
lus ir kompetentingas — kad
pagaminus dar ir daugiau raš SPAUDOS KLAIDOS ATI
TAISYMAS.
tų.

Eina iš So. Bostono utaminkais, ketvergais ir subatomis
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Privers
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kuopeles ir bendrai skaityti ir
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LIETUVOS LAISVAMANIŲ cijalistų. Daug ten yra sudėŠULAI JAU AMERIKOJE. jusios pinigų net katalikiškos

Iš "Laisves” No. 20 dasi- draugijos (žinoma, per tamsu
žinome, jog pp. Bulota su mą ir nesusipratimą.) Dabar
Bulotiene ir Žemaite jau Ame- i šitiems svečiams, žinoma, jie
Jų
rikoje. Atvažiavo aukų rink ' patys turės aukas dėti.
I
Fondas
juos
kvietė,
reikės
gi
ti, siunčiami Lietuvos laisva
palaikyti
savo
reputacija.
Kamanių, kviečiami socijalistų
fondo
Valdybos.
Pasitiko i talikai negi aukos, kada išgirs
j plūstant katalikų veikėjus ir
juos (7 d. kovo) socįjalistai
jų nuveiktus darbus. Katalikai
Pruseika ir Herman-Račiutė;
turi savo fondą ir remia Lie
ant rytojaus padarė posėdį,
tuvių
Draugiją. Tad reikės
išdirbo pieną, ir jau dabar
pasirodyti vieniems socijalis-Brooklyne ir apylinkėse sako
tams ir laisvamaniams pirmei
prakalbas.
viams.
Kada Lietuvoje organiza
vosi visa rimtoji lietuvių vi
MUSŲ JAUNUOMENEI
suomenė šelpimui nukentėju
MAISTAS.
sių nuo karės, kada "Lietu
vių Draugija”
sutraukė į
Jau daugiau kaip pusė me
•bendrų darbą visus veikliuo tų praėjo, kaip Newarko jau
sius lietuvius, tame skaičiu nuomenės "Žiburėlio” draugi
je net rimtesniuosius pirmei ja išleido nedidelę knygutę
vius ir’socijalistus (pav. Adv. ‘ ‘ Gyvenimo
pamatai ”. Ją
A. Janulaitį), kada savo di- parašė tos jaunuomenės vadas
sgas^liai- nuveiktais darbais in- kun. J. D. Begalo gaila, kad
■Frijo pagarbą net ir pas kita- mūsų spauda tuojau tos knygu
y taučius — Jada saujalė nenuo- tės neapvertino. Gaila, kad
Tarnų, nekenčiančių vi£o kas "Žiburėlis” tinkamai nepagar
primena katalikystę, negalin sino. Knygutė, tiesa nedide
čių atsiversti ir bendrai padir- lė, ir kaštuoja' tik 10 centų,
- beti ant vieno suolo su kuni- „bet vertė josjnilžiniška.

Jei

vertinti Teidinis pagal jų doriš
kos ir idėjinės vertės, ji be
veik viena atsvertų visus lei
dinius Olšauskio ir Paukščio
firmų, išleistų bėgyje dvide
šimties metų. Minties gilybe
ir prakilnybe ji nedaug sau ly
( Dabar ta nenuoramų — nu- Į gių turi mūsų literatūroje. Au
tautelių1 saujalė siunčia net tris torius išrodinėja, jog tiktai re
savo atstovus prašyti aukų iš ligija ir Kristaus mokslas te
amerikiečių
lietuvių.
Šitie padaro žmogaus gyvenimą tik
atstovai iš pirmų žingsnių ėmė ru, pilnu, tiksliu ir prakilniu.
šmeižti Lietuvių Draugiją, kad Tą tiesą neva visi tikintieji
ji esanti klerikališka, kad rie žinome, bet kadangi ja neperbiai apmokanti savo “činov- siimame, jos pažinimo ir at
ainkus.” Bet paklausykime, jautimo nepagiliname, užtai
ką sako apie tuos svečius juos daugelis iš mūsų ją užmiršta
sutikusieji
socijalistai
iš dažnai, nusisukdamas nuo tos
tiesos savo pasielgimais. Ar
•"Laisvės.”
z
Mes pasakėme, kad mū ba vėl kiek dedama kai-kurių
sų Lietuvos Šelpimo Fondas energijos tam, kad tą tiesą
nesimpatizuoja klerikališkai užtemdžius, nuslopinus, kad
Yčo-Olšausko draugijai. Mes žmonių mintis ir širdis šunta
nesiuntėm tai draugijai nei kiais nuvedus. Antai šiandien
-eento ir nesiųsime.
jau ir tūli mūsų "tautininkų”
— Ir gerai padarėte, labai vadai, sriovių organizatoriai,
gerai padarėte — sako mūsų partijų steigėjai — išdrysta
i garbingas svečias ir jau iš reikalauti lygios pagarbos be
tų kelių žodžių matyt, kad dievybės principams, kaip ir
1.
Lietuvos Šelpimo Fondo už krikščionybės principams.
kviestasis kalbėtojas papasaTik ką išėjusiame iš spau
koa Amerikos lietuvių visuo dos 2-ame "Pažangos” nume
menei daug įdomių dalykų ryje to paties autoriaus tilpo
apie klerikalų politiką ir in kitas raštelis "Valios auklėji
trigas, o gerb. Žemaitė tu mas. ’ ’ Vaizdžiai, aiškiai nu
rės užtenkamai aktų, kad rodoma, kiek žmonija turi
parėmus tą viską, ką rašė nuostolių, vienpusiškai vary
savo laiškuose. Bet tai jau dama jaunųjų kartų auklėji
ateities dalykas.
mą: prikimšdama tik vaikų
Tai-gi jau čia aiškiai išdėsty galvas įvairiomis žiniomis, ir
tas programas viso veikimo a- palikdama dirvonais jaunuolių
no "trio,” kurio amerikiečiai širdis.
dga — atsiskyrė, ėmė' steigti
savas -draugijas garsiais var
dais ir tuščiu turiniu.
Visą
anie (Lietuvių Draugija)
veikė — šitie (saujalė pirmei
vių, socijalistų) šmeižė, pei
kė ir darė kliūtis.

susilaukė. Uždavinys ištik
tųjų neužvvdėtinas: važinėti
per visą Ameriką vien tam,
kad šmeižti visą, ką Lietuva
yra padariusi savęs išgelbėjiInnri nuo pražūties. Tai nutautėlių-išsigimėlių darbas.

Pirm. Ona Bendaravičienė,
jos pagelb. Pet. Navickienė,
rašt. Kastancija Dumblienė,
ižd. Juoz. Kirdeikienė, iždo
glob. Pet. Arcikauskuitė, Ona
Majauskienė. Tvarkadarė Elz.
Milušauskienė.
Prie kuopos
prisirašė dar kelios narės. Nors
dar jaunutė mūs kuopelė, bet
jau turim arti 30 narių ir ant
susirinkimo buvo inešta, kad
ką surengus dėl naudos vaka
rinių kursų taip-gi po svarstimų nutarta surengt prakalbas
tik dar nenutarta kokią dieną
Taigi kviečiam visas brooklvnietes koskaitlingiausia susi
rinkti ir prisirašyti prie mūsų
kuopos. Lai būna tarp mūs
brooklyniečių Katalikių Mo
terų bei merginų kuodidžiausia vienybė, o kur vienybė ten
ir galybė ir meilė viešpatauja.
Sekantį susirinkimą laiky
sim nedėlioj kovo 26 d. 1 vai.
po pietų taip-gi malonėkite vi
sos narės atsilankyti, . nes tu
rėsim svarbių nutarimų ir kodaugiausia atsiveskit naujų na
rių, kad greitu laiku padidė
tų mūsų kuopelė.
Beje reikia paminėtie, kad
sutverta ši 24 kuopa rūpesniu
p-nių O. Bendaravičienės ir K.
Dumblienės, už ką jom .ir gar
bė priguli už jų sumanymą ir
visą pasidarbavimą.
Sajungietė.

HARTFORD, CONN.
Vestuvės.

Kovo 7 d. š. m. apsivedė
vytis Konstantinas Tamošiū
nas su vyte Veronika Salaveičikiute.
Žinoma vestuvės
buvo blaivios- Buvo suprašy
ta keletas Vyčių,
taip-gi ir
nevyčių, kurie suėję liksmai
šnekučiavosi tarp savęs. Po
vakarienės svečiai linksmai at
sisveikino su jaunaisiais, vely
dami jiems gyventi ilgiausius
metus, skirstėsi namo ypač
linksmi dėlto, kad nebuvo
svaiginamų gėrimų.
Antros vestuvės atsibuvo
kovo 6 d. š. m. apsivedė Sta
nislovas Ignotas su Albina Kazlauskiute. Ant šių vestuvių
buvo nemažai ir "bačkučių”
privežta. . Sujėję žmoneliai
turėjo daug vargo tuštyti bač
kutes. Visgi žmonių nema
žai atsilankė į vestuves. O.
R. prisiminė apie vargingą pa
dėjimą mūsų tėvynės ir ragino
susirinkusius svečius prie au
kų. Bet kad buvo susvaigintos jų galvos, tai mažai kas
pritarė tam reikalui. Sios ypatos aukavo: Po $1.00 K.
Beiceras, B. Salčiunaitis, K.
Lipskis, po 50c. E. Morkūnie
nė, J. Juras, A. Motekaitis,
P. Cibas, M. Bagdonas, po
25c. P. VUkiutė, O. VazdSu didele atyda perskaičiau rauskiutč, A- Salanckas.

abudu kun. J. D. rašteliu ir
nuoširdžiai patariu tą pat pa
daryti kiekvienam, ypač vy
čiui ir vytei.
Krikščioniškas
idealas, krikščioniška pasaulė
žiūra turi perimti, persunk
ti kiekvieno vyčio ir vytės
dvasią, turi nustatyti jo pa
žiūras, būdą ir pasielgimus,
kad vyčiai ištikrųjų galėtų iš
pildyti savo uždavinius, ku
Mūsų socijalistai dabar tu riuos tauta jiems skiria.
rte progą parodyti savo pajė
Amerikoje kun. J. D. lie
gas, savo duosnumą.
Lig
šiol šelpė Lietuvą tikintieji ir
nurimtieji tėvynę Lietuviai.

Viso $6.25, smulkių aukų
$1.25.
Viso labo surinkta $7.
50. Pinigai tapo įduoti Tau
tos Fondo Kasieriui.

H-do, Mažiukas.
3

INDIANA HARBOR, IND. _

Pasidarbavo.
Kad šią gadynę lietuvių įvairiose vietose judama, kru
tamą, šis tas veikiama ant vi

suomenės dirvos, tai ne koks
ypatingas pasišventimas, bet
vien šventos priedermės atliki
mas.
Kovo 5 d. tapo surengtas
Lietuvių Dienos apvaikščiojimas, kuris reikia pripažinti
pilnai pavyko iš kiekvieno at
žvilgio. Apvaikščiojimą su
rengė vietinis bažnytinis cho
ras. Programas buvo toks:
1) Prakalbos. 2) Lošimas
komedijos. 3) Balius. Kal
bėtojai buvo vietiniai — kun.
J. S. Martišiunas ir p. B. R.
Jasiulis. Abudu kalbėjo apie
reikalingumą gelbėti nelaimin
guosius tautiečius ir remti ki
tus tautos reikalus aukomis.
Tarpe kalbų choras padainavo
tris daineles ir buvo renkamos
aukos. Surinkta viso $56.50.
Šie davė po $10.00 į dešimtstūkstantinį fondą: J. Rodžius,
Jonas Guščius ir Pr. Guščius.
Pelnas iš apvaikščiojimo bu
vo skirtas pusiau: pusė Tau
tos Fondui ir pusė vietinės pa
rapijos reikalams.
Iš to TF. teko $38.70. Viso $95.20.
Taigi iš atžvilgio aukų apvaikščiojimas nusisekė visiškai ge
rai.
Po prakalbų minėtojo cho
ro nariai atlošė komediją “Ne
sipriešink.” Ne ilgas tai vei
kalėlis, be jokio beveik išve
damo pamokinimo, vien tik
gražiai, sveikai juokingasIštikro puikiai pavyko at
lošti. Lošėjai dą pirmą kartą
pasirodė scenoje, vienok, at
liko roles gana gerai. Nebeto, buvo trukums, bet tą lo
šėjams užmesti galėtų vien
priekabių ieškąs. Vietomis solistės bei solistai "aidinčiai”
buvo labai puikiai, vietomis ir šv. Juozapo choro nariai,
silpniau, bet perdėm buvo ai buvo J. B. Šaliunas baritonas,
šku apie ką eina; Žodžiu, Jonas Miklinevičius tenoras,
viskas darė kuopuikiausią įs gi soprano p-lės M. Vaičiuliutė, Marė Vaitukaitė, E. Jurpūdį; tartum matai.
;
Garbė Harbor’o lietuviams kuniutė. Toliaus sekė prakaluž tai! Lai visuomet taip ; ba moksl. J. Navicko temoje apie tėvynės meilę, žadino jau
būna.
Prakalbos ir balius užėmė nimą prie tėvynės meilės ir
apie 2 vai- laiko, nuo ketv. iki dirbti nenuilstančiai, apsišar
šeštos- Paskui prasidėjo ba vojus kantrybės šarvais. At
lius, kuris tęsėsi iki 11 vai. siliepė į Vyčius kaipo čia į
nakties. Taktiški lietuvių šo naują organizaciją skatinda
kiai užėmėm labai žymią vietą mas prie darbo dėl tėvynės la
Šokių mylėtojai nelabai buvo bo. Toliau Vyčiai vaidino
užganėdinti, kad taip anksti "Akįs atsimerkė,” taip-pat
viskas užsibaigė, bet kiek ga veikalėlis puikiai atvaidinta,
lima buvo patirti, abelnai at atliko savo roles visi gerai.
silankiusieji užganėdinti buvo Baigiant vakarą, dar kalbė
iš vakaro. Rengėjai, kuriems jo gerb. New Haven’o klebo
garbė ir ačiū priguli, taip-gi nas kun. V. P. Karkauskas.
užganėdinti, nes pasiekė tiks Savo sujudinančioje kalboje
lą.
Tikslas buvo tautiškuo kaip ir visuomet, gardžiai
sius reikalus paremti ir visuo pajuokino publiką. Vakarą
menę palinksminti. Kas, kaip atidarė ir vedė gerb. kun. J.
augščiau nurodyta pilnai nusi Valantiejus, Moksleivių Centralinis
Dvasiškas vadovas.
sekė.
Žvalgas.

DUBYSA, PA.

Marytė.

nas ėjo su juomi sykiu. Nuėjo
pas jo giminaitį, gavo $5.35.
Nuėjęs atgal į teismą, užsimo
kėjo tuos $5.35. Tada pasi-

liuosavo iš kalėjimo.
B. Paukštis.
NEWARK, N. J.

Darbai labai gerai eina ir
nėra sunku darbas gauti iš ki
tur pribuvus. Yra čionai di
delis būrelis lietuvių ir daug
draugyščių ir visos gyvuoja.
Dabar buvo surengti parapijos
ferai, nuo 1 kovo iki 7 ir žmo
nelių visas dienas buvo pilnai.
Žinoma ir pelno buvo nemažai.

Vasario 6 d. vietinių L. R.
K.- Moksleivių kuopa surengė
WORCESTER, MASS.
didelį margumynų vakarą su
Parapijonas.
Gražiai pasilinksmino.
plačia programa. Vakaran,
Kovo 7 d. atsibuvo gražus
kad pagražinti, pasikvietė tal vakaras šv. Kazimiero svetai
ATHOL, MASS.
kon visą vietinį gabųjį jauni nėje, kurį parengė Marijos
mą: Šv. Juozapo chorą, Vy Vaikelių Draugija.
Kovo 8 d. atsibuvo prakal
bos, kurias buvo parengęs
čius ir Aidą.
Tiesa, vaka
Svetainė buvo gražiai pa
ras buvo labai įvairus.
Ant puošta gyvomis gėlėmis ir per klebonas kun. F. Meškauskas.
pradžios, šv. Juozapo choras visą vakarą buvo lekiojanti Kalbėtojas buvo kun. A Masudainavo mišriais balsai tris krasa. Už laiškus buvo dvi liauskas, publikos prisirinko
daineles. "Sveiki daininin dovanos, pirmai buvo laikraš nemažas skaitlius, kad išgirs
kai,” "Plaukiau per jūres” ir tis "Tautos Rytas” metams, ti naujų žinių. Buvo renka
"Kad galėčia būt paukšty o antra buvo auksinis žiedas. mos aukos "Vilčiai,” aukų
čiu.”
Dainos sužadino pub Pirmą dovaną gavo pni Ona surinko apie $60.00 be to dar
liką, kuri dainorius apdova Sinkevičienė, o antrą p-lė Be kun. F. Meškauskas paaukavo
nojo gausiu delnų plojimu. To nedikta Gudeliutė. Žmonių 100.00 dol. Laike prakalbų
liau sekė solistai, duetai, tri- buvo daug ypač jaunimo buvo ' publika užsilaikė gana ramiai.
letai,
kvartetai ir įvairių labai skaitlingai ir visi per va-;
V. Rūta.
grupų dainelės.
Apie daine karą labai gražiai linksminosi
les čia neturiu tiek vietos ap ‘ ir užsilaikė kuogražiausioje NORTH ABINGTON, MASS.
rašyti, kaip jos puikiai išpil i tvarkoje, kas paprastai pas
Sausio 21 d. atsibuvo prakal
dyta, tik tiek duosiu supras Worcesteriečius būna.
bos dėl sušelpimo Lietuvos nuken
ti, kad nebuvo dainelės su
To vakaro pelnas visas yra; tėjusių dėl karės. Pirmas kal
dainuotos, kurią nebūt turėję j skiriamas
naujai šv. Kazimiero ! bėjo kun. K. Urbanavičius, ant
atkartoti po kelis kartus. Pub bažnyčiai. Būtų malonu ir ras p. M. A. Norkūnas, tarp#
lika nenustojo plojus rankomis ; daugiau turėti tokių linksmų prakalbų, p-lė Raipaitė padaina
šaukdama atkartoti daineles. i vakarų, bet užstojus laikui vo ir p-lė Abračinskaitė paskam
Toliau, Moksleiviai lošė ‘ ‘ Tei gavėnios pasidėsim viską po bino ant pijano. Sušukavo $88.
sybės žvilgsniu.” Profeso ; Velykų.
75c. Lėšų buvo $6.25c., o pasiun
riaus rolę užėmė Juozas Tamo
tė kasininkui p. B. Vaišnorai $82.
Buvusi vakare.
šaitis, gi medicinos studen
50c.
tų roles užėmė — Juozo, Juo
MAHANOY CITY, PA
Pinigus Tautos Fondo Centro
zas Baltrušis, Jono, gi Juozas
Ižd.
B. Vaišnora yra gavęs.
Dvileekis, šie trys vietinės Gražus vakaras. Pradės veik
Aukotojų vardai:
ti daugiau.
"High school” mokiniai, ir
Po $2.00 T. Šidlauskas, J. SauKovo
6
d.
"Birutės
”
bažnyVinco rolę užėmė K. Savickis,
Ienas, K. Malinovskis, J. Arlovšv. Juozapo mokyklos moki ■ tinio choro parengtas gražus \
skis, P. Šatas, A. Šidlauskas,
nys. Vaizdelis atvaidinta la i vakaras, buvo Bočkauskų sabai gyvai, ką negalima nieko I lėj. Programa susidėjo iš lo- j S. Kalinovskis, po $1.00 B. Zuioužmesti. Toliaus, dar čia i Šimo dainų ir deklemacijų. Į nas, Š. Zulanienė, K. Plevokas,
sudainavo kėlės daineles. Tarp Perstatymas buvo: "Brangu-i O . Perekšlytė, U. Patkauskienė,
kurių atsižymėjo kvartetas, j sai pabučiavimas. ’ ’ Lošimas J. Kusborskis, T. Rešeucis, Z.
paeiliui dvi daineles sudainuo i nusisekė puikiai po perstatymo Gineves, A. Balčiūnas, M. Savic
damas, publika plodama ran menėtasai choras sudainavo kis, S. Balčiūnas, F. Ravinskis,
kom kelis kartus iššaukė at keletą dainų, tarpuose dainų ■ P. Bukoveckas, J. Valiuta, T.
kartoti. Kvartetą dainavo, buvo sakomos mažų mergaičių Lukoševičius, M. Vinevičius, J.
Dainos ir ei Nedzdeveeki, A. Drikeviče, V.
soprano p-lė E. Pueėtaitė, ai deklemaeijos.
to, p-lė Kat. Segevičaitė, te lės buvo atliktos puikiai. Tik Ruškeviče. F. Jutkeviee, A .
norą moksleivis J. Tamošaitis buvo nemalonumų iš svečių pu Ruškeviče. V. Glineviče, K. Pranir baso vietinis varg. J. V% Ko sės, nekurie neramiai užsilai ckeviče, A. Petrauskas, V. Ma
Tokie #svečiai negeistini linauskas, J. Saulenas, J. Dam-.
vas. -Ir pirmiau kur dainavo kė.

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

So. Boston, Mass.

iš iždo dėl dabartini $10. —
$10.000.00 Fondo.
Pažymėtina, kad šios drjos narės nors čionai augusios
mergaitės, bet daug darbuoja
si katalikiškoje ir tautiškoje
dirvoje, nesenai paaukavo $50.00 į Moterų Kalėdinį Fondą,
prisideda prie labdarybės ir ki
tiems tiksiH.ms, ir linksmu pra
nešti,
kad skaitlius dr-jos
didinasi, nes ant kiekvieno su
sirinkimo naujų narių prisira
šo.

r

Aukos.
Kovo 4 d. 9 vai. iš ryto vie

tinis kun. klebonas K. F. Šatkus atlaikė iškilmingas šv. mi
šias už dūšias žuvusiųjų karės
laukuose mūsų brolių lietuvių;
po mišių pasakė pamokslą, su
graudindamas žmones.
Pri
minė likimą mūsų brangios tė
vynės Lietuvos, kuri dabar
varguose ir ašarose yra pas
kendusi.
Po pamokslo buvo renka
mos aukos dėl nukentėjusių
nuo karės; aukavo sekančios
ypatos: po $1.00 A. Razumas,
A. Miliauskas, J. Ignatavičius,
J.(sūnus)Ignstavičiu8, M. Ambrutienė, A. Jonolevičius.
Po 50c- Ag. Kalinauskienė,
An. Vilkienė, P. Jonulevičienė, po 30c. V. Staneikienė, K.
Intienė, po 25c. K. Skripkienė, J. Balionas, A Gaule, M.

atsilankyti

tvarkos ardymui brankias, V. Jamiškeviče, J. Mi-

ant kito karto. Programai pa Ieviče, P. Drevinskas, M. Jan
sibaigus tęsėsi

šokiai.

Tar kauskas, F. Boruseviee, J. Zaka-

puose šokių jaunimas suko ra reviče.
Po 75e. A Bašinskas, F. Rumtelius dainuodami žaidė links
mai, padoriai. Publikos bu ko, G. Ruškeviče, J. Mackeviee,
vo pilna salė, visi gražiai J. Jutkeviče, V. Tamkun, K.
praleido laiką, nes naujiena i Gineviče, K. Višniauskas, T. Ačionai pirmą kartą -parengė j bučvis.
Po 50e. V. Veišinaviče, J.
"Birutės choras” be svaigi
namųjų gėrimų pasilinksmini Veišinavičienė, J. Kalvelis, P.
mą. Todėl buvo pavyzdis ir Reseneius, F. Resenčienė, A. Če
kitiems rengentiems, jog gali-! pas, D. Proboš, K. Manikaitė,
ma padoriai gražiai linksmai; A. Medzevienė, A .Kapeo, L.
praleisti vakarus ir be svaigi- • Kuzborski, F. Začazeviče, J.
namųjų gėrimų. Tegul auga Dzikeviėe, M. Vineviče, V. Paublaivybė ir susipratimas tarpe, loTskis, S. Visoekis, J. Glinskį,
mūsų Mahanoy City lietuvių. M. Sinkeviee, R Leščinskas, A.
Paminėtina, jog čionai Nedzeviče, J. šidlaučkas, V.
smarkiai sujudo jaunimas kal Bosak, S. Mockeviče, Z. Butkebėtis apie Vyčių kuopos tvėri viče, V. Januškeviče, C. Manmą. Manoma, jog čionai keviee, T. Azarovski, J. Rapgreitu laiku įvyks Vyčių kuo lis, M. Ariovski, Z. Maekeviee,
pa. Kas čionai yra reikalin M. Sušinski, F. Valoviče, A
giausias sumanimas. jaunimo Venee, B. Stankeviče, S. Mayra gana daug, bet tikro ke jevski, J. Kuncis, L. Kalinasuslio neturint, važiuoja jauni kas, V. Milauskas, P. Višniaus
mas ištautėjimo vėžėmis. Pa kas, S. Jurgeleviče, K. PranskeVakarą ir visą scenos veikimą sitikiu, jog užsimezgus Vyčių viėe, A. Tiškeviče, J. Klim, J.
surengė ir rezisieravo vietinis kuopai prašvis jaunimui skais Talkauskas, A Moceviski, J.
Spakauskas, T. Baruvska, L Šuvargoninkas J. V. Kovas. Ma čios dienos.

Atsilankęs Vytis.
tyt nemažai vyras triūso pridė
jo.
Oras nors buvo labai dar
CHESTER, PA.
ganotas tą vakarą, bet žmo
Gražiai
paviešėjo.
nių į svetainę gana daug atsi
Kovo 4 d. vienas vyras iš
lankė.
Pelnas visas bus ski
Philadelphijos
atsilankė
į
riamas moksleivių organo pa
Chesterį
pas
savo
pažįstamus
laikymui.
J. Patrimpo. ir gentis. Žinoma gerai, pu
sėtinai pasivaišino, paskum
nukeliavo
į Vitauto lietuvių
CHICAGO, ILL.
pašalpinį kliubą ir visai numy
Smarkiai veikia.
lėjo su svaigalais.
Paskiaus
Dr-ja Šv. Panos 5 d. kovo š. jis išėjo pas savuosius, ale,
m. laike savo mėnesinio susi kad jau iėgų nebebuvo. Ga
rinkimo svarstė daug dalykų. lop tik pasijuto, kad jam kie
Komisija nuo vakaro,
kuris ta gulėti.
Pakėlė galvą, ap
atsibuvo 20 d. vasario š. m. iš sižvalgė kame anas yra. Žiu
davė raportą, kad nuo vaka ri, kad jau kalėjime guli ant
ro atliko $142 gryno pelno. Bu geležinės lovos ir visur gele
vo duotas įnešimas ir priim žinis uždarinėtas.
Pareikala
tas, kad surengti rimtą ir vo, kad ir už nakvynę užsi
draugišką vakarėlį su prog mokėtų. Vargšas prisipažino,
ramų vien narėms 2 d. bal Š. kad vakar visus pragėręs. Sa
m., nes tą dieną pripuola 7 ko, jeigu mane leistumėt pas
metų sukaktuvės dr-jos. Vien savuosius, tai aš ten gaučiau
balsiai nutarta paaukoti $10.00 pinigų.
Tai vienas policmo-

pailenka, J. Gineviče, V. Robilis, F. Bučkovski, J. Mackeviče,
A Cepeie, F. Bielek, J. Macke
viče.
)
Po 25c. O. Buteneviče, M.
Tomkun, S. Grmeviče, C. Kusborski, J. Zamataviče,
V. Bukaveckas, J. Liskadževska, R.
Daukševiče, K. Gadlivska, F.
Jaškazeviče, J. Miliauskas, B.
Mackun, E. Saulienas, P. Saulienas, V. Mockeviče, V. Grineviče, A Zarauskas, J. Mockevi
če, M. Sauleniutė, T. Klijevski,
J. Daukševiče, J. Balčiūno, V.
Vailekunaitė, O. Balčiūnaitė, K.
Tribulauskaitė, V. Valinkienė,
T. Vaičinovič, T. Kurborska, K.
Balčiūnienė, B. Patkauakaa, M.
Tribulauskienė, S. Tribulauskratė, V. Balčiuniutė.
Atskaita suvėlyta dėl to, kad
ji buvo pirma pasiųsta "Drau
gui,” kurs dėl vietos stokos nedjo.

Skyriaus KasininkM.
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‘DARBININKAS”

*

BALTIMORE, MD.

/

Šits ponas dar bažnyčioje žeg vo aiški, pamokinanti ir vi tų, išimtų visai dūšių, kuri
Tu jam širdį rodyk, jis
nojasi;
tik
viena
turi
blogų
sakys
kad plaučiai.
jiems
pilnos
ramybės
ir
laisvės
siems
didžiai
naudinga.
Lin

Gedimino Sapnas scenoje• • •
paprotį,
nes
kaip
darbštus
kėtina
visiems
lietuviams
to

nenori
pripažinti.
Kad iškilmingai apvaikš
vyras neturi laiko nagus nusi- kių prakalbų girdėti kuotanPuola, kaip musės ant me
Jurgis.
Bet jei ir dakta
čiojus Lietuvių Dienų Tautos
piaustyti
namieje,
tai
kaip
akiausiai. Paskui kun. Kuras ras negalės jiems dūšios išim daus.
Fondo skyrius vaidino Fromo PASITAIKO TEEP PRIE ten, duktė neiškentė nesidai
• • •
teina
į
bažnyčių,
būva
tuom
APDRUMSTŲ AKIŲ.
Gužučio 4 veiksmų dramų Cerius, ypač kur būriai vaikinų užsiėmęs. Vis-gi peržemai ap- kalbėjo apie Šliupo milžiniš ti, — kas tada?
Paprotys-pikčiau prigimi
kus darbus ir jo vargus... Pa
Jonas.
Tai jau tada var
dimino Sapnų parapijos svetai
Vienam priemiestelyje B. erzėjo prie taku, štai Pakin ei Svi
mo.
aiškino, kad Šliupo vardas gas! laisviečiai gali sudurnanėj — du vakaru subatoj ir ne- vėlai, vakare, vienoj restau kienė ir užtėmijo, tuo ir pra
• • •
Mačiau
kaip
kliubų
virši

garsus
netiktai Amerikoj, voti. Gaila man jų vargšų,
dėlioj 4 ir 5 d. kovo. Pelnas racijoj, valgė vienas svečias dėjo bartis.
ninkai bėgioja norėdami iš
Nespiauk į vandenį, reiks
ėjo dėl karės nukentėjusių Lie vakarienę.
— Sakiau Mariute kad ne valdžios išgauti, kad būt va bet pagaliaus ir pats caras su labai gaila.
Jam bevalgant
išgerti.
kaizeriu,
išgirdę
apie
Šliupo
Titnagas.
tuvoje.
atėjo dar trįs to miestelio va sidairytum.
lia sekmadieniais užvesti kliu buvojimų Washingtone Lietu
Svarbiausios rolės buvo pui dinami inteligentai, šviesuo
— Tikėk manim mamute bų salėje karčiamas.
vos reikalais, taip persigan
kiai atliktos, ypač pasižymė liai, ir nemandagiai apsieida kad aš nesidairau, bet mano
DARBININKO DOVANELE
Mačiau kaip pažangiųjų do, kad ir naktimis negali be
jo teatro vedėjas moksleivis mi, mažai kų suprasdami, kiek galva kraiposi į visas pusias. scenos mylėtojų, arba drama
Darbininkams
užmigti:
kad
nepakliuvus
į
Pr. Juras pranciškono vienuo- žmogiškumas reikalauja man — Pasiteisino dukrelė.
tiškų draugijų pirmininkai su galingojo Šliupo nelaisvę, kai
kaina tik 5c.
liaus rolėj. Vienuolio tipas dagumo, viens iš jų svečiui
J. V. K s
Šioje
knygelėje
randasi
straipsniai, kurie buvo “Darbiniakrumpliais nudaužytais vaikš zeris bėga į daržinę pasislėp
buvo puikiai nuduotas.
Na- užsisėdo ant kepurės, ir be
čiojo. Žmonės sako, kad tai ti, o caras ieško pištalėto, kad ke” skyriuje: “Iš po darbininko plunksnos, ” Tuose straipsniuoturališkas būdas, elgimasis, maž visai sugrumdė. Svečiasgi
TAI KAS IŠ TO?
esama nuo kaziriavimo.
sau galų pasidaryti
Nu ir se yra gausybės sveik*, darbininkiško, praktiško proto minčių,
ap6ėjimas- Šaunei lošė daili nenorėdamas kaipo šviesuoliui
Viekšnių Skalandžiunas la
Mačiau, kaip buvusios ne už tokius Šliupo milžiniškus Visi straipsneliai vaizdingi, malonūs, simpatiški meilūs, paninkas St. Mingilas, Gedimino įžeisti, rimtai to paklausė, bai džiaugėsi su savo vientur kaltos merginos, šoko “svynuopelnus netik cicilikai jį mokinanti, perspėjanti, paakstinanti.
rolėj. Tipiškas išnašumas, kuris sėdėjo ant kepurės.
te duktere, nebėto, daug la pum-pypum,” kai varlės tar niekina, bet ir protingesni
Verta didžiausio išplatinimo.
storas balsas, puikus grimas,
Kalba švelni, lengvutė, o ne kokia dirbtiaė.
— Ka-gi tamistėle tokiam bai jų lepino. Po draug jam si po salę nardė. Ar jau mū tautininkai vadina senu, su
kaipo dailininko pridavė gra- Į nemandagiam žmogui pasaky labai tas asmuo patikdavo, ku sų merginos kaži niekad neiš riedėjusiu gramofonu, kurs
“Darbininkas” tų daro ir galės daryti dėlto, kad j« ifieistos
dioziškų išveizdų artisto. Ge tum, kuris atsisėstų ant ta- ris jo dukterį pagirdavo.
moks gražiau šokti, ar jau jos lietuvių viešame gyvenime ne knygos greitai išperkamos.
rai atliko Ainio rolėj Bolys mistos kepurės?
Kartų Salantų Kriaučius ir liks varlių išvaizdoje?.. Gai privalo būti vartojamas. Vie
Mingila. P-lė M. Linkiutė Le
— Žinoma, tokį žioplį pa priėjas mandagiai prie Skalan- la, kad tokius gražius lieme natinis Šliupo prietelis yra
lijėlės rolėj. Tai Baltimores vadinčiau asilu, ių tamsumų o džiuno pasveikino.
nėlius prisispyrusios į varlės Forest City’s “Žvirblis”, kurs
teatro šviesiausios žvaigždu gal dar ir išlojaučiau:- Pasidi
Sveikas dėde. Kaip sveika kipsojimų nori prisipratinti.
matydamas to didvyrio nuo
tės, kuriom sunku surasti ly džiuodamas pasakė sėdintis jusu Agutė?
“DARBININKE“ GAUNAMOS
Mačiau ir patogių dorų mer pelnus ir jo gerus norus dėl
gius visoj Amerikoj.
— Sveika kol kas, — atsakė. ginų, kurios nesutiko su ber lietuvių tautos gero, suteikė
ant kepurės.
Neblogai išėjo panelė A. Ba— Tik ta jūsų dukrelė turi naičiais tokių šokių šokti, ki Šliupui atsakantį darbų, t.y.
— Teip:- — Patvirtino sve
joriutė Vidonės rolėj. La čias. — Dabar man daugiau ; patraukenčių išvaizdų; graži tos net ir salę apleido iš tos pristatė jį beždžioniškų šeine
zauskas Vaidilos Remeikio- : niekas nei neišpuola sakyti, ka- kaip aniolas. — Kriaučius priežasties. Garbė jum nekal -katarinkų sukti, pagal kurių
kiti visi vidutiniškai gerai.
tos rūtos, kad prie tokių žais liet, tautininkai šoka. (Žiū
Įdangi tamistėle sau patįs var- gyrė.
Žmonių buvo abu vakaru vi ■ dų prisiminėt.
KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA.
—
Na,
tai
ir
kas
išto?
_
lių nepristojate!
Stok sveikas
rėk “Žvirblio” No. 5.). ir t.t.
dutiniškai. Bet daugumas ne ; asile ir tamsune nuo mano ke- Visi man teip sako, visi taip
Mačiau, kai Ilgausis gau Žmonės gardžiai prisijuokė.
suprato mūsų publikos, kur ■ purės!
i sveikina- O vesti jų iki šiolei dė savo girtų pačių, kuri nuo Po prakalbų gerb. svečiai, pa
agal Sumanymo tos blankos reikės mainyti
reikė užsilaikyti ramiai arba
I
nei
vienas
neveda.
—
Atsakė
kaiminkos
beeidama
namo,
kas mėnuo. Todėl atspauzdinome įvairių
siklausė dainų, pasikalbėjo
Žmonės matydami iš šalies
nuliūsti ir verkti ten juokės.
gardžiai nusijuokė. O pavyz- i su nepasiganėdinimu Agotos girtututė būdama tris kartus su Darb. Sųjunga, su Vyčiais,
varsų ir pardavinėjame tuzinais.
Radvilskietis.
parpuolė, o paskui miesto vai apžiurėjo mūsų naujų knygy
; dis liks ant ilgai, kaipo lekci tėvas.
J. V. K s.
kai apspitę nuvedė išsimiego nėlį ir malonėjo atsilankyti
ja mandagumo.
EUZABETH, N. J.
tiJ. V. K s.
I ‘ ‘ Žvirblio ’ ’ redakcijoj:
KAIP IŠMANO, TEIP SAU
Mačiau, kaip vienas ponaiPermažai veikia.
“Žvirblio” detektivas.
MANO.
,
tis
išėjo
dukuliais
iš
BekromNemažai galvojau kodėl čio
NIEKADOS
Imant nemažiaus, kaip 100 tuzinų, atiduodame
Laikuose Japonijos — Ro plio smuklės, o visa burna buEASTONO ŠNEKOS.
NEDALYVAUJA
nykščiai lietuviai snaudžia.
po 4 centus.
sijos karės, kareiviams beko ■ vo apsivėlus raudonu burbulu.
Lyg kad jų visai čia nebūtų. I
Kiekvienas skyrius lai parsitraukia iš “Darbininko”
Jurgis.
Ar tu žinai Jonai,
Jurgis Skriblius, vadino
Mačiau, kai trys nekalti aO jų čia yra, bet apie visuo i kartų Pelenių į bažnyčia. Mat, vojant sulindusiems žeminiuo
delko mūsų laisviečiai parsi
Spaustuvės tiek tuzinų, kiek šeimynų jų kolonijoj
menes reikalus, apie savo rei bažnyčioje buvo didė iškilme, se apkasuose, štai tik netikė vinėliai stovėjo prieš miesto kvietė prakalboms laikyti X.
intraukta į aukų rinkimą Lietuvos reikalams.
kalus nei kiek nesirūpina. Nė Tumpų Tikniaus buvo šliubas, tai atlėkė iš priešo pusės bom dėdės veidų teisindamiesi už Mockų.
I
ba,
ir
vienam
kareiviui
nutrau

savo nemandagumų, galop vi
ra jokio judėjimo. Nei nesva ir sako:
Jonas. Nugi ir nežinosi —
kė
galvų.
Aplinkui
esanti
ka

si užsimokėjo mandagumo pre
joja apie naudingų sumanymų
— Juk šiandien nedirbi, reiviai net sudrebėjo iš baimės, numeratos po $15.00- Puiku, visi žvirbliai čirškia kad lais
įvykinimų. Rodos susidarė I turi dailaus laiko tai nueikiva
o vienas pečiais traukidamas ir taip kai po naujų “siutų,” bet viečiai neapkenčia dūšios —
L. D. S. kuopa ir Vyičų kuopa,
j į bažnyčių.
nusistebėjus
pasakė:
gaila, kad alkūnės praplyšu- sumanė jie žūt būt prašalinti,
bet apie jų viekimų nesigirdi.
— Kas-gi ipatingo šiandien
tai pasikvietė savo kunigužį,
Su naujais 1916 metais pradėjo eiti toliau regule- t
— Tai vargšas rytoj pabu sios.
Darbai baisiai eina.
i bažnyčioje yra?
riai kas mėnuo iliustruotas literatūros, mokslo, vi- T
dęs raudos kad galvos neteko!
Daug, mačiau, daug, bet kad jis jiems išimtų dūšių ir
Darbai čia tai taip sakant i
X
— O ar-gi nežinai, kad
suomeaės ir politikos mėnesinis laikraštis —
Mat pas kareivį ir mažai su šiuom sykiu viskų nesakysiu. kų kitų įkvėptų.
iš pasiutimo eina. Eina kaip ! Tumpų Tikniaus šliubas_
Jurgis.
Bet aš girdėjau,
Tik tiek turiu pasakyti, kad
pratimo butą.
niekados dar nėjo. Prie'ma
— Ne, ant šliubo niekados
kad
tas
jų
kunigužis
ir laisJ. V. K s.
nieko nemeluoju. Ar ne ?...
žiausio darbininko staptelėji- nedalyvausiu.
viečiams nepatikęs, kai vie
Paniūra.
i
mo bosai sudreba. Jau ir be(
Sykį prigavo, daugiau nė
ton dūšios po mėšlo kaušų įWATERBURY, CONN.
streikų algas pakelia, o labiau ra kvailių, labai gailiuosi kad
pilvų
įkrėtė.
FOREST CITY, PA.
“PAŽANGA>9
” yra mėnraštis ir skiriama / £rasil&viansia tiems, kurie prie progos per savo vestuves buvau.
Šis ir tas.
Jonas.
Tai
ir
aš
girdėjau
siems
lietuviams
ir apsiskaičiusiems darbininkams.
gali pamesti ir eit kitur.
Vasario 28 d. §.m. mūsų
— Kodėl teip kalbi?
sutrankė prie savęs gabisusitts Amerikos *;£
“
PAŽANGA
”
—
bet
kas
aršiausiai,
kad
pas
Pavasariop bus daugiau . — Argi negeriau būt buvę,
Nepaspėji kur kojų iškelti, pobažnytinėj salėja atsibuvo
ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildama, todėl, origina
darbų. Bus pabaigti šhipyra- jeigu aš nuo jos bučiau prieš tai sugrįžęs rasi naujienų glė prakalbos. Pirmas kų-tik ne laisviečius dar dūšia pasilikus
liai raštais.
dai. Reikės kokių 800 darbi šlinbų pabėgęs, negu kad ji bius. Štai ir dabar buvau nu kalbėjo kun. J. Kuras. Ant ir jos balsas neduoda jiems
“PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvių tautės
ninkų.
dabar po šliubui nuo manęs vykęs Chicagon sutvarkyti ras kalbėjo kun. F. Kemėšis. ramybės. Jie tariasi dabar
klausimai.
Klausimas iškur jų paims,
parsikviesti net daktarų (gal
pabėgo? Ne linkiu tokio dar “Kiaulienų” nedėlinio numa Kalbėjo apie darbininkų mate“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes jai ben
kad ir dabar jau jų stinga. \ bo nei savo didžiausiam prie- no bankrotų, tai namieje vi- rijališko būvio ir jų dvasiško patį ponų Šliupų), kad jis
dradarbiauja
talentingi Amerikos ir Europos literatai
Marsas.
i
jiems
tikrų
operacijų
padarv’ v •
stovio
pagerinimų.
Kalba
buI šokių nesąmonių priviso, ypač
SU1.
“
PAŽANGA
”
pažymi
įvairius
pažangos
apsireiškimus.
i
į tame laike, kol namieje nebu
J. V. K s.
“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyvenime klausi
NASHUA, N. H.
vau. Žinoma iš Waterburio
Buvo šitaip.
mas tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.
yra
rašoma
daug
į
visokios
I ŠIMO GUDRAUS BUTĄ.
No. 28 “Darbininko” para- j
“PAŽANGOJ” per tai plati dirva jauniems literatams ir X
spalvos laikraščius, bet atvirų
I
mokslo vyrams parodyti savo gabumus ir juos lavinti.
Syta, kad atvažiavę aidoblisKartų Šidlavoje per atlai 1 teisybę, tai visi korespondenMetinč prenumerata $3.00, ppaa^tiaė $1.50, atskiras
tai ir sukurstė žmones prie to dus, buvo atvažiavę koki tų ; tai vynioja tarsi skuroliukus,
kių muštynių, kokių dar komedijantai;
numeris 25e. Agentams duodamas dBelis nuošimtis.
susiramstę iš kad nebūtų matyti, bet atsi
Visuose Redakcijos ir .Administracijos reikaluose kreipNashua nėra mačiusi. Tas audeklų didelę būdų, kokius randa kai kuomet ir drųsesnių,
tiesa, kad 6 d. kovo darbinin tę galus rodė; vieni vaikščio kurie viešai rašydami meluoja
kitės šiuo adresu:
kai išėjo ant streiko apie fab jo virviemis augštai pasitaisę, susirietę. Aš nors ir esu neI
X
NUO REDAKCIJOS.
“
PAŽANGA
”
rikų, o po pietų be pikietuo- kiti šiaip visaip raitėsi, nars kitokių pažiūrų nuo pirmesniųŠIS-TAS APIE DAILĘ.
jant įvyko muštynės, kuriose tėsi,
šokinėjo; kiti lėles iš | jų, bet šį sykį rašysiu tai, kų
T. O 1*X 2*4,
9QARDVXLR PA
MŪSŲ CHORAI.
tapo vienuolika darbininkų a- skudurų padarytas šokino; o i tik mačiau, ir kų aiškiai ži
DAINA IR GYVENIMAS.
reštuota, ir poros darbininkų vienas su ilga barzda senis ka- nau. Tikiuosi, kad kiekvie
MUZIKOS TEORIJA
galvos nukentėjo nuo policijos tarinka suko paprastai kaip nas pripažįs, kad tai buvo ir
APIE VEDIMĄ CHORO.
buožių. Bet tai buvo iš prie musų arpų kaip sėmenis arpuo yra tikra teisybė, na, o kas
MŪSŲ BAŽNYTINE MUZIKA
žasties kompanijos, nes ji iš ja. Katarinkos skardus balsas, teisybė tai ne melas.
DAINOS:
IM 4 mišr. balsams.
girdo, kad J. Smithas atva daugybę žiopsotojų sušaukė, Mačiau, kaip aure, ValparaiMĘS PADAINUOS
žiavo į Nashuų, kad pagelbė grūdosi už viens kito į skudu so vienas neva moksleivis, ne
BEAUSTANTI AUŠRELE 4 mišr. baL
jus mums streikų išlaimėti. Ir rinę būdų, mokėdami po dvi seniai rankas susiėmęs vaikš
VAI BROLI, BROLI vyrų chorui.
Susivienijimas Lietuvių
tai išgirdus stengėsi, kad pa grivini.
čiodamas melsdavosi, o-gi
OI MOČIUT MOTINĖLĖ duetas.
darius kokių provokacijų tarpe
Pasinorėjo ir Papiedžių Ši dabar žiuriu pereitų sekmadie
GIESMES:
Rymo Katalikų Amerikoje
darbininkų ir davus tuomi pro mui pažiūrėti kas vidurįje bu nį nei bažnyčioje būdamas ne
PULKIM ANT KELIŲ ir
gų suareštuoti J. Smithų.
dos daroma, priėjas artin persižegnojo, ir per pakilėjiDIEVAS MŪSŲ APGYNĖJAS.
Kompanijos šnipai kiek vietos kur parduodama tikie- mų, nesflenkė; mat kitų patėSyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirgančiam
PIRMOJI NELAIME pianui sol*.
vienų organizatoriaus žodį tai paprašė pusę tikieto.
Ramybė!
myta, kad minėtasis mokslei
Atskiras
numeris
40c.
Metams
$3.00;
pusei
m.
gaudo. Todėl anoji žinutė,
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios
— Kaip tai, tik pu sę tikie vis jau cicilikų chore dainuoja.
Adresuokite:
kuri tilpo “Darbininke” No. to?.
•rganizacijos
ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
Kamgi
dar
po
plynių
bažnyčių
Dideliems neduodama
“MUZIKA,”
28 nenušvietė tinkamai dalykų pusė tikieto, tik tę vaikams, teršti savo pasamonais.
jų
narių.
Bet
gal da pats gerbiamas nepamąstei,
Tas
P. O. BOK 172,
BROOKLYN, N. Y.
stovio. Mes streikieriai daug juk-gi tamsta ne vaikas esi?_ pats moksleivis, prisidengęs
kas ji yra ir delko pats neprisirašai.
“MUZIKOS” Redakcijos adresas:
priešų turime, o didžiausias Atsakė tikietų pardavėjas.
Štai kas rieji organizacija yra ir kų ji duoda: —
našlaičio skraiste, remia sve
3214 CEDAR STR.,
PHILADELPHIA, PA
priešas, tai kompanija su savo
1) Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės
— Teip, žinau, kad ne vai timtauti agituodamas prieš sa
$15ė.OO,
$254.$0, $500.00, $750.00, $1000.00.
gaujomis šnipų, provokatorių kas, bet aŠ tik žiūrėsiu su vie vuosius.
Ar nevertėtų tokį
ir valkatų. Bet lai tik darbi na akia, nes viena akia aklas- našlaitį pabarabanyti ant ten,
2) Meka pašelpą nariaiaa-ligoniaau kas savaitė
ninkai laikosi vienybės, o strei
po
$3.50, $7.00, $10.50,, ir $14.00.
iš
kur
yra
atsibastęs.
Juk
jau
Pardavėjas neturėdamas lai
kas jau matosi, kad bus ko tų apmųstyti padavė pusinį jis čia gana daug košės privirė.
3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
greitu laiku laimėtas. Nes ir tikieta.
4) Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir
Buvo bemėginęs ir moksleivių
iš to jau galima suprasti, kad
kuopų
paardyti,
bet
laimingi
dalina nariams dovanai.
O gudrus Šimas pašmurkšt
441
vienų vakarų atėjo į streikie- ir įlindo į būdų su pusiniu ti- šie, kad greit susiprato, bet
5) Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurody
rių svetainę policijos viršinin kietu.
visgi šiek tiek pamaišė.
mus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluose.
kas ir pranešė gerumu, kad
Kitas vėl neva moksleivis,
6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia piJ. V. K ._s
Nuo Naujų Metų eina padidinta.
Įvairaus skaitymo
mūsų streikas daug miestui
Mr. Zero kuris ne augščiau ir
nigiškai
ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas
tikėjimiško ir dvasiško turinio yra dvigubai tiek, kiek
iškaščių daro. Sako, kad jei
pats
stovi
kai
zero,
teippat
įstaigas
ir
tt.
PASITEISINO
pirma buvo. (Kiekvienas tą laikraštį skaitydamas atras
ne tas streikas, tai jiems nei
gal bando nuo katalikiškųjų
Inetajimaa į Susivienijimų pigus, mėnesinė mo
nemaža savo dvasiai paguodos; atras taip-pat išaiškini
Vėdarų Pakinkienė, karta moksleivių prasišalinti, mat
special policmonų nereikėtų
kestis
lengva.
Norėdami gauti platesnes informa
mą visokių abejojimų ir užmėtinSjimų tikėjimo dalykuo
samdyti, nei kitokių provoka nusivežė savo dukrelę į Pilviš užtėmijau Chicagos “Lietuvo
cijas kreipkitės į vietines kuopas, kurių randasi ko
se.).
torių. Buvo atsakyta, kad kius ant mugės (jomarko).
je” kad jo jau veikiama laisva
ne visur po visų Ameriką, kur tik lietuviai apsigy
Laikraštis eina du kartu į mėnesį.
Kaina liko ta
kol kompanija nesutiks su mū
Bet Pakinkienė pirma to, manių tarpe musų mieste. Na
venę, arba stačiai pas Centre Raštininką, šiuo ad
pati: 75c. metams.
Kas atsiųs už lc. trasos ženklelį
sų reikalavimais, tol ji turi savo dukterį pamokino, kad ir tu turėk tokių nosį drąsių,
resu: —
(štampą), gaus vieną numerį pasižiūrėti.
laikyti visokius šnipus ir tt. kad vaikščiodama nesidairytų kad dar drįsta spraustis kata
Prenumeratą galima siųsti ir krasoe ženkleliais.
jei ji to nori, o mums jų ne nes gali kas padyvinti, ypat likų tarpe, o mažam kaipo,
n Adresas:

Juokų—Juokeliai

T. FONDO BLANKOS

Tuzinas 5 centai.
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Didesne!

Didesne!

Tikyba ir Dora”

reikia.

Karolis Barauskis

ingai kad į vaikinus nežiūrėta- ‘ ‘ tamsapilvozofijos ’ ’ tirinėtoVaikščiojant po mugę šian ir jas nori dviem dievam tarnauti

‘‘TIKYBA IR DORA,”
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DARBININKAS”

LAVONAS LEDE.

LAIMĖJO PIANĄ.

EXTRA SUSIRINKIMAS

Plėšikai!

bus kovo 14 d. ateinančio utarPittsburgh. Pa, — Ledo'
Ponas J. Kazlauskas leido ninko
vakare Lietuvių Labdarysšmote rasta įšalęs žmogaus la- j pianą ant išlaimėjimo ir surin ■ tės Dr-jos
Turi bijotis. Apiplėšimai ir
susirinkimas, prasidės
vonas. Lavonas besąs visa’ ktus pinigus skyrė Tautos 7 ;30 vai. vak. Lietuvių Svetainėj. apvogimai atsitinka kožną dieną.
dar sveikas, neapipuvęs. Sken- j Fondui.
Malonėkite visi nariai atsilan Beabejonės Jūs skaitėt vakar lai
duolys buvo darbiniuose dra Tikietų buvo išparduota 372. kyti, nes yra daug svarbių rei kraščiuose apie apiplėšimus. Tu
kalų tarp kit-ko bus kalbama a- nežinai, gal rytoj tas pats tau
bužiuose.
Pinigų surinkta $93. Išlaidų pie
fėrus, kurie yra rengiami ant atsitiks, jeigu neapsisaugosi. GeChas. Debar, besivarant buvo $3.00.
20 d. kovo ir bus renkamas nau riausia apsauga — tai geras reAllęgheny upe baržoj pamatė '
Piano išlaimėjimas atsibu jas sekretorius senajam atsisa volveris.
rastis kožnoj stuledo šmotą su juodumu vidu vo kovo 4 d. Laimėjo p-lė Pau kius.
boj savo apsigy
ryje. Sulaikė tą. šmotą ir lina Giedraitaitė, gvv. po No.
nime. Didelis iš
Kviečia visus
Komitetas.
pardavimas tik
privarė prie krašto. Pašaukė ; 25, 2st.
ant trumpo lai
koronerį ir tuomet nukapojo Į Buvo žadėta laimėtojui $10.ko.
Ant pardavimo forničia: (ra
ledą.
00 iš kurių $5.00 paskyrė T.
automa-/pn > «
Priežastis pardavimo Detektyviškas
HADDONFIELI), N. J. — Fondui, o kitus $5.00 pasiėmė, kandai).
tiškas Revolveris 32 ar$<5.4a
savininkas išvažiuoja į kitą mies 38 kalibrų vertas $15.00
J. C. Remingtono ir AV. Vos-j sau.
butų.* šeimynas kartu aplankė
tik už________ _____
Atėmus išlaidas pas p. J. tą. Parsiduoda pigiai.
J. Bartosevičia
garnys. Vienoj paliko sūnų, Kazlauską, pinigų T. Fondui
Detektyviškas dubelta- J 9 45
*
antroj dvi dukteri. Tuodu randasi $85.00, kurie bus vei- į 274 C Str., So. Boston, Mass. I veris vertės 8 dol. tik už
vas
septynių
šūvių
revol(28-29-30)
vyru išvien valdo Remington kiai atiduoti T. Fondo komi-'
Didelė vertė už mažą sumą,
and Vosburv dirbtuves, Cam- tetui.
I todėl nelauk, įdėk 20c. stempodene.
Iš didelio debesio, mažas į mis į laišką paminėk kurį revol
J. Kazlauskas.
verį nori, prisiųsim Tau tuojaus
PARYŽIUS. — Vokiečių
lietus.
*
*
*
Į
tiesiog į stubą. Likusią sumą užžvalgai nešioja naujo padary- Į
Vilkas sotus ir avis čiela.
|
mokėsi
kuomet tau priduos. De♦
•
•
mo šalmus. šalmas susideda
Pats muša, pats rėkia.
i tektvviški revolveriai yra geriau#
♦ ♦
iš dviejų dalių. Pirmiausia
Du zuikiu bevydamas, nei
j si pilnai gvarantuoti. Jeigu būužsidedama šalmas trijų sva vieno nesugausi.
Ant vagies kepurė dega. j tum neužganėdintas, mes sugrąžįrų, o paskui kitas plieninis :
sim pinigus. Pasiskubink prisiųsI ti užsakymą tuojaus. Adresas:
keturių svarų. Šalmas be pa
gražinimu ir vra pilkas.
Hannnor.d Sale Co.,

Tie, kurie turi

STANHOPE. N. J. — Plau
Dep. R. 20.
St. Louis, Mo.
čių uždegimu apsirgo ir mirė
G. Nippers 107 metų amžiaus.
KAM DIRBTI PAS KITUS?
Tai buvo gyvenime pirma ir
Geriausia pasipirkti savo biznį,
paskutinė liga.
Kad ilgai gy
kurioje
galėsi lengvinus gyventi
venti jis rūdija rūkyti, nes rū
ir
daugiaus
pinigų uždirbti.
kęs per 95 metus.
Dabar
gerą
progą pasipirkti
LONDONAS. —
Kareivis
restoraciją su gerais įtaisymais.
Wm Tunks, kurs grumiasi
Biznis gerai išdirbtas, geroje
Franci joj, pareikalavo pakėli
vietoje ant didžiausios gatvės.
mo mokesties, nes gavęs ži
I
Prie restoracijos 3 kambariai
nią. jog jo žmona susilaukė
sykių, rendos tik $25.00 ant mė
trynučių.
nesio.
LISABONAS. — Vokieti
NE
VISI
DAR
ŽINO,
Forničiai dėl vieno kambario
jos konsului Lisabone prieš
kad
Metraštis
yra
vienas
tų
retų
leidinių,
kurį
sykių parsiduoda.
pat karės paskelbimą pranešė
nusipirkęs
niekas
nesigaili.
Visai pigiai parsiduoda, atei
savo vientaučiams, kad kraus
O
geras
Metraštis
buvo
ir
bus
kiekvienam
reikalin
kite
ir parsitikrinkite po adresu:
tytus Ispanijon, nes busianti
gu dalyku, tokiuo dalyku be kurio negalima apsieiti. M e t 204 Broadway, So. Boston, Mass
karė paskelbta.

ra

sako, kad jame vi
sas pasaulis.

PEKINAS, Chinija. — Se r a š e i o reikia pasigauti per ištisus metus kas savaitė po keletu

kartų.
nosios imperatoriškos ('binijos
Dauguma iš mūs dar gerai atsimena kokią svarbią rolę lošė ka
šeimynos princas Paul Cgai
tenderiai
arba metraščiai anais liūdnais laikais, kuomet mums spai.
priėmė krikštą.
Buvo iškil
da
buvo
užginta
mūsų tėvynėje.
mingai pakrikštytas Pekino
Kalendorius arba metraštis buvo tuomet mūsų brolių švie
katedroj.
f ėjų, visokių
žinių, p a ta r i m ų,
rodi
straipsnių
pasiskaitymų
teikėju
—
žodžii
AUKOS VESTUVĖSE. Vas.
kalendorius
tuomet
užvadavo
laikraščius
ir
knygas.
20-^., ~ So. Bostone atsibuvo
Vienok tuometiniai kalendoriai buvo ir neišvengtinai turėj<
vestuvės
ąnciškaus Nugaros
|
būti
mažyčiai.
su p-le Ona idlauckaite buvo
Kas kita šiais laikais.
Kitokie laikai, kitokios gyvenim*
sumanyta sume&į aukų nukentėjusiems dėl karės. r Surink sąlygas ir kitoks gyvenimas. Turime visokių organizacijų, įstai
ta $1340. Kolektorius buvo gų, apsčiai laikraščių, knygų, gyvenimas verda, kunkuliuoja
Ignas Šidlauskas iš Canibrid- daug jame visokių apsireiškimų, kuriuos tinkamai pažymi ir nu
ge, Mass. Aukos per p. An j šviečia geri laikraščiai.
Prie šitokio atsimainiusio gyvenimo turi būti pritaikytas ir
taną Lengviną perduota “Dar
bininko” ądinin. ir pasiųsta T. kalendorius arba metraštis.
Šiems, t. y. 1916 metams, visuose atžvilgiuos nusisekusį ir
Fondo ižd.
' prie šiandieninio gyvenimo pritaikytą Metraštį išleido Liet
Pajieškau savo brolio .Juozapo Kat. Spaudos Dr-ja.
St.-įdamskio paeina iš Kauno gu
Tik žiūrėkime, kaip tas Metraštis puikiai prie dabartinio gy
bernijos. Šiaulių pa v., Kražių pa veninio pritaikytas.
rapijos, Kapelių kaimo, 2 metai
Šiais laikais turime visokių veikėjų, laikraštininkų, visuome
rtval gyveno Pittsburgh, Pa., daninku,
įvairiose srityse pasižymėjusių vyrų ir moterų, kunigų ir
ba t nežinau kur, jis pats ar kas
i
svietiškių,
apie kuriuos girdime, skaitome, apie kuriuos indomau
r tas praneškite šiuo adresų:
Feliksas Staradamskis,
jame.
N. 9-th St., Philadelphia, I’a.
Su viršum šimto tokių pasižymėjusių asmenų fotografijų ras’
didžiame Metraštyje.
Mes Amerikos lietuviai turime visokių įstaigų, bažnyčių
mokyklų.
Visų bažnyčių paveikslus rasi dailiame Met
. DIDŽIAUSIA
e.
£ raštyjAmerikos
lietuviai katalikai turi visokių organizacijų,
£
Į dingų dr-jų, apie kurias kiekvienam svarbu žinoti.
Apie visa*
Knygų ir visokių reli
didžiąsias organizacijas gražius ir aiškius aprašymus atrasi g r a
% ž i a m e Metraštyje.
giškų daiktų.
Kas prisius 10c. krasos £
Katalikams indomu, svarbu žinoti, kaip stiprūs yra katalika
ženkleliais,
gaus
kataliogą.
Amerikoje,
kokias jie turi čia organizacijas, įstaigas. Apie tai gan
s•2
Turiu daugybę visokių <5 j šiai žinių rasi puošniame Metraštyje.
s aldaknygių lietuvišku ir
Baisi karė eina Europoje.
Apskrita tos karės apibudinimą
lenkiškų.
i
ii
apie
šios
karės
priežastis
rasi
šauniame Metraštyje.
a
Pereitais 1915 m. daug darbų atliko Amerikos lietuviai. Nuo
P. MIKALAUSKAS,
dugnų
tų darbų ir lietuvių gyvenimo apsireiškimų apibudinimą ra
248 W. Fourth Street,
si rimtame Metraštyje.
South Boston. Mass.
Katalikų priešininkai be paliovos užpuldinėja, peikia, žemi
na Bažnyčią, tikybą, dvasiškiją.
Kiekvienas katalikas privali
suprasti nepamatingumą tų užrnėtinėjimų. Ką atliko Bažnyčia,
išrado ir nuveikė katalikų mokslavyriai mokslo, kultūros, apšvie
tos. pažangos srityje rasi
viską apimančiam#
Metraštyje.
AGENTŲ!
Indomu žinoti apie septynis brolius miegančius, apie Lourde
’ visus miestus ir apielinkes
stebuklus, kaip atsirado kortos, gerai turėti surašą visų popie
Imt • ių apgyventas
žiu, Suv. Valstijų prezidentų, visų žemės valstybių, didžiausiųjų
Po visus miestus ir apielinkes
lietuvių apgyventas,
miestų. Visa tai rasi gausiame Metraštyje.
rėdami liuesą laiką, galite
Toli gražu ne viskas čia paminėta, kas yra milžinių
mūsų agentauti suradimui kame Metraštyje.
\ pirkėjų ir užsidirbsite neMetraštyje rasi kokio didumo yra lietuvių gubernijos, kiel
i pinigų, taip-gi patarnausi-1
kurioj
yra bajorų, sodiečių, žydų, lietuvių, katalikų, stačiati
o broliams, prirodydami
Terų farmu apsigyventi ap- kių, kiek ant žemės yra tikėjimų ir po kiek kiekvienas tikėjimas
miestą SCOTTVILLE. turi išpažintojų, kiek Amerikoje nigerių, kiek tautų Europoje, pTU "II. didžiausioje lietuvių far- kiek kurioj valstybėj kareivių atsieina ant 1.000 gyventoju. p«
El?rln kolonijoje, kur randasi 360 kek kainuoja brangiausi pasaulyje paveikslai, kur kokie didžiau’
v
’ farmerių, turi savo draugijas ir rengiasi išleisti Ukinin- pasaulyje knygynai, po kiek sehovėje už vergus mokėta, kokir,
ir kiek atsieina karalių šeimynų užlaikymas. Bet rašyk, nerašvt
vikraštį.
L
" “‘
■’ išsistoroję exportą ūki ! vis vien nesurašysi visako, kas yra neišpasakytam#
n'*'' -"tas, kuris dykai duoda pa Metraštyje.
md’.ainius delei geresnio ūkinin
Apie ką tik indomauji, apie tą rasi Metraštyje.
kaKurie norite pasidarNeatidėliodamas pirk, o turėsi visiems metams malonau*
bttcf <V1 lietuvių gerovės ir dėl
iclno, kreipkitės į mūsų j ikaitymn.
Kaina 75e„
kolonizatorius lietuvius ant gerų
Cik’’
Adresuokite:
Drūtuose apdaruose $1.20.

(28-29-30)

Ant pardavimo forničiai (ra
kandai) dėl keturiu kambarių.
Visi rakandai mažai vartoti. Prie
žastis pardavimo išvažiuojame į
kitą miestą.
Parsiduos pigiai,
nes norime greitu laiku parduoti.
J. Klinza,
14 City Point Sq. So. Boston, Mass
................... (29-30)
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Išsirašykite iš “Darbininko” knygų krautuvės

I

Pagelbininkė.
Marijona Juškienė,
129 Melrose St.,
Montello, Mass.
Sekretorius.
Jonas J. Ramanauskas,
242 AV. Broadivay,
So. Boston, Mass.
Iždininkas.
Mikolas Venys,

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Gydo v i nokiąs? ligas
PriskiriąlAkinJus.

Ofiso adynos
1-3 P. M. 7-9 P.M.

419 Boylston St., Boston, Mass.

DANTISTAS
>4

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius.

DR. W. T. REILLY
469 Brcariway,Sc. Bcstcn.Mass.
PRIE DOKCHESTER ST.
Nedėliomia

: Valandos
nuo y vai. ryta
iki 8_ vai. vakare.

nuo lu vai, ryta
iki 4 vai. vakare.

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai kukardų, guzikučių, metalinių ananieliuotų ir padengtų celuloidu. Išdirbu šarpas, vėliavas, karūnas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS
meistras
indeda telephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorystės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas

Gyvenimas

M. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST., :: :: :: :: MONTELLO, MASS.

..... Skaitykite ir platinkite
“Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grinčioje.
Jei prenumerata baigiasi,
tai neg-aišuodamas atnaujyk.

Vienatine Lietuviška
APTIEK A

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge
ros sekančios gyduolės.

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų
ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo
ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų
Vaikų ramintojas
l’amoda plaukams
Nuo viduriavimo
suaugusiems
Nuo viduriavime
mažiems
Gydanti mostis
nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų
Mostis ir skysčiai
niežų ir parkų

Kuri užlaiko visokio tavoro, reikalingo mainenieriams.
V. LUKOSEVICIA,

Pa. :

l žlaikom didžiausia kraut
deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delj nuošimtį duodam perkup
čiams, didelį, naują katalogu
siunčiame ant pareikalavimo ui
25 centus štampu.
J. P. TŪINILA.
822 Washington St., Boston Mas>

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., »
r’hil&de'phia Pa.

| iti-i

rankom-

315 W. Broadwav, 133 Bowen St
SO. BOSTON. MASS.

I
Krautuve 3

Minersville.

i

28 Story St.
So. Boston, Mass.
Globėjai.
_
Jonas Petrauskas,
66 W. Fifth St.
So. Boston, Mass.
Vincas Kudirka,
37 Franklin St.,
Pranas Kuras,
457 Pleasant St.,
Norwood, Mass.
Literatiška Komisija.
Kun. F. Kemėšis,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Pr. Gudas,
242 AV. Broadvvav,
So. Boston, Mass.
F. Viraks,
242 AV. Broadivay,
So. Boston, Mass.

PIRMOS KLESOS

Vienatine Lietuviška

KRAUTUVE.

REIKALAUJAME

Pajieškau Antano Vaičaičio ir
L.D.S. CENTRO VALDYBOS
Jeronimo Mikutaičio; Skirsnemu
ANTRASAI:
nės par. Rasienių pav. Kauno gub.
Dvasiškas Direktorius.
Taipgi Marijonos ir Juzės TauKunigas F. Kemėšis,
tkitės: Seredžių parapijos, Kauno
50 W. Sixth St.,
gub. Girdėjau, kad gyvena šioje
So. Boston, Mass.
šalyje.
Jie patis ar kas kitas i
praneškite šiuo adresu:
Pirmininkas.
Jonas Vaičaitis,
Motiejus Žioba,
494 Sixth St.,
Donorą, Pa.
438 W. Fourth St.,
(28-29-30)
So. Boston, Mass.

1.00
75c.
1.00
1.00
50c.
1.00
1.00
25c
25c
5< ><•.

25c
50c

k
25c
k
k
1.00
k
k
k Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
k
tingų ir kitokių ligų.
k Jeigu norite gaut tikrus vaidus, kurie sugrąžintų jums sveik
mane, o aš užtikrinu, kad visame bus
k katą, kreipkitės passąžiniškai
patarnauta.
k
k
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI
k

■■

s

4

4
4
4
4
4
4
4

4
i

5

'4
4
4
4
4
Gv- 4
nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums 4
4
expresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
4
4
k
K. ŠIDLAUSKAS
4
k
4
k

i 226 Brcadway,kerte C St, So. Boston,Mass

a

L2L

Nuo 9 iki 11 rito.

■’

Gyduolės dėl pataisymo
1.00
apetito
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
50c.
Gyduolės nuo kosulio ir
sunkaus kvėpavimo
1.00
Gyduolės nuo vištakių
(corn’s)
15, 20 ir 25c.
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75c.
I’roškos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10c.
Tikra lietuviška Trejanka
25c.
Visokie kvepianti
muilai
10, 15 ir 25c.
Perimuos visokių gėlių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

4 p > pietų

8 Vakare

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)
Priėmimo v»tau><io«:
Nuo2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakar.
r50« 1 KCAL VA Y Crr. G ST.fO. ECS1( N.
Tel 502 S. B.

LIETUVIAI REMKITE
TUOS BIZNIERIUS,
KURIE GARSINASI
“DARBININKE.”

LIETUVIAI PAS SAVUS.

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Visokius užrubežinius ir
amerikoniškus šokius moki
na po No. 1140 Columbus
Avė., Room 44 Rosburv
Crossing.
Pamokos atsibūna utarninko ir ketvergo vakarais
Conon Hali 20 Conont str.
Mokytojas E BROVVNING
(Iš Rusijos)

LIETUVIS KRIAUČIUS.

Pasiuvu visokius drabužius
pagal naujausią madą, vyriškus
ir moteriškus. Darbą atlieku
gerai, teisingai ir pigiai. Taip I
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir
kvarbuoju.
Paaiuvam drapanas sulig nau- PETRAS MAKAREVIČIUS,
,air r* mados ir pagal Jttaų noro.
(Arti lietuvių bažnyčios)

Geriausias Siuvėjas
*_________________________

t

| Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią
|
kainą.

g

S. C. LILIENSTERN,

| 172 Statė St.,

Boston, Mass

i

(Priešais Custom Hause.)

Visi skaitykit ir platinkite

1

