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Francuzų viršus Verduno fronte.
Verčia Holandiją karen. Amerikonai sumušė villistus.
Didžios riaušes Haverhille dėl prieškatalikiškos prakalbos
t

SPAUDŽIA HOLANDIJĄ.
riją brukties Francijon. Už iš karės rajono visam karės BAISIOS RIAUŠĖS DĖL
FRANCŪZŲ LAIMĖJIMAS.
sienio laikraščiai sako: Jeigu laikui.
PRIEŠKATALIKIŠKŲ
Kaip talkininkai, taip ir
Vokiečiai bandė pasivaryti
vokiečiams nepavykti} dabar
PRAKALBŲ.
Delei popierio stokos. Gu
vokiečiai
sušilę darbuojasi da
pirmyn į šiaurės rytus nuo
sulaužyti Verduno tvirtovę, jie bernatorius ypatingu raštu
Haverhill, Mass. — Šin mie Verduno prie Douaumont for bar, kad patraukti Holandiją
Nors visos virš paminė per Šveicariją laušiąsi Franci kreipiasi į valščių raštines, lai stan nedėlioj buvo atvažiavęs to. Darė labai smarkią ata- savo pusėn.
TAUTOS FONDAS AUGA jų.
kraščių redaktorius, daugiau- Leyden ir miesto salėj rengėsi i ką, bet su dideliais nuostoliais
tos uoliai darbavosi, bet per jon ir eisią Paryžiun.
ŠUOLIAIS.
Talkininkai savo konferen
Kovo
mėnesyj,
girdėti,
bū

j šia popierio aikvojančius, kad per keletą vakarų laikyti buvo atmušti. Baisią ugnį cijoj Paryžiuje kalbėjo apie
daugumą žmonių daugelio ne
“Darbininko” No. 36 buvo galėjo pakalbinti. Tad visoms sią nepaprastų atsitikimų ka taupytų popierį, nes jaučia
Tautos Fondo Centro rašt. at aukų rinkėj oims-rinkėjams ir rės laukuose. Taigi bene bu ma popierio badas. Taigi: prieškatalikiškas misijas. Ne- I francuzai vertė į vokiečius. Holandijos dalykus. Talki
skaita, kuri rodė, jog mūsų visiems bent kuo nors prisidė- siąs karui galas. Taip spėja “Pusę laikraščio spauzdinti • dėlios vakare turėjo prasidėti. Vokiečiai traukėsi atgal di ninkai verčia Holandiją, kad
ji paliautų leidus į Vokietiją
Žmonių buvo prisigrūdus pil džioj netvarkoj.
Fondas jau turėjo arti 42 tūks jusiems prie surengimo “Tag italai.
smulkiomis petito raidėmis, na salė. Bet prvčierius negaO Holandija nenori
Dar vokiečiai atakavo mies maistą.
tančių dolerių. Nepraėjo nei Day” nemaža garbė už uolų
Bulgarų ministerija nutaru sumažinti formatą, pirmadie
I
apie
tai
girdėti.
i
Įėjo
ramiai
nei
popoteriauti,
o
telį
Haucourt,
bet
ten
lygiai
poros savaičių štai vėl dedame ir rimtą darbą dėl mūsų alks- i si pavesti vokiečiams turtin niams laikraščių neišleisti, te
Bet ypač svarbu tas, kad
adv. A. A. Šlakio atsiųstą ats tančių brolii} Lietuvoje.
gas rūdos kasyklas Serbijoj, išleisti tiktai štabo paduotas tuoj prasidėjo salėj švilpimai, sutiko nepasisekimą Vogezų talkininkai pienuoja per Ho
kaitą. Iš jos pamatome, jog
Balkanų kalnuose, netol Bo- telegramas, sumažinti žurna šūktelėjimai. Paskui pradė- kalnuose nepavyko vokiečių a- landiją užpulti Vokietiją ir
į jus jam kalbėti, nuolatai buvo taka prieš Sepois.
Iš moterų ir merginų darb rės.
Tautos Fondo įplaukos persi
lų formą ir tam tikrą puslapių I pertraukiamas
staugimais, Kitur vakariniame fronte ei verčia, kad Holandija prisi
štumo per “Tag Day” pasi-i
rito per 43 tūkstančius.
Studentus jaunukus šauks skaičių su nusakyta kaina. Mi
dėtų prie talkininkų. Bet hoIšeina, jog kas savaitė į rodo, kad netik vyrai, bet kariuomenėn pirmiausiai gi nėtą gubernatoriaus įsakymą švilpimais. Vos pastovėjo ant na tik artilerijos šaudymai.
landai stovi už tai, kad josmūsų Fondą veik po tūkstantį moterįs ir merginos, jei tik musius 1895 m. nuo pradžios policija netrukus išdalįs minė- estrados 15 minutų ir turėjo
__ ■
.
J neutralybė
būti) nepaliesta ir
New York. — Iš šio miesto
nori, gali nuveikti milžinišką pirmojo kurso, gi
dolerių įplaukia.
; ' tuos pašau- toms įstaigoms dėl pasirašy- į užsičiaupti.
nenori
stoti
karėn. Holandija
Ant rytojaus vakare buvo per vasario mėnesį prekių išIš atsiunčiamųjų žinių ma tėvynės labui darbą Čia jų kus, šauks antrą kursą. Pas- nio.
pasiryžus
ginti
savo neutralyvėl massmitingas, ir tas pat gabenta už $220.246.021. Per
tome visos kolonijos įsisiūba Donoroje neskaitlingas būre kiau — gimusius 1893 m. ir t.t.'
Mirė a.a. Tanias Latonas, pričierius bandė kalbėti. Tai vieną mėnesį už tiek pinigų, bę nuo bile kurios pusės. Kas
lis, bet darbas galima sakyti visus iki 21 metų, pirmo ir
vo veikti dėl Tautos Fondo.
65 metą darbavęsis ilgus me tuomet kilo baisios riaušės.! niekuomet nei iš vieno Ameri- pirmas sulaužys Holandijos ne
Žemiau dedame žinią iš ma milžiniškas — $282.72 mūsų antro kursų studentus. Pas tus Labanauskio ftfbrike*~Už- Mrnia-norėjo-nttliftčineti prieš- kos miesto nebuvo dar išga- utralitetą tas bus Holandijos
žutės kolonijos Donoros, Pa., broliams-lietuviams, šaukian-’ kiau šauks 3-ją kursą ir tt., dauguvvje, mašinų skyriuje. katalikišką kalbėtoją. Bet benta.
priešą’, t. y. jei talkininkai
kur pavyzdingai pasidarbuota čiams: Duonos, duonos... ba paskiau 1896 ir 1897 m. gimu Velionis paaugino gerų vaikų per užpakalines duris paspru- ’
pirma palies Holondijos žemę,
-------------du mirštame!... Garbė dono- sius.
prakilniam tikslui.
HARIVICH. — Patrick H. tai Holandija pakryps prie vo
II sk. ratiliukų ir atsarginių būrelį, sutekęs jiems mokslą ko.
Kiekvienoj kolonijoj teestie riškėms!
_
.,
,. Briggs, sulaukęs 67 metų am- kiečių; jei vokiečiai sulaužy
Mes donoriečiai, galime di šaukimas. “Več. Vr.” prane savo darbštumu. Dėl savo do
surengta “Tag Day.”
Mima
davė
sau
pilną
valią,
v®. L- ,
e
v, v_ . ,
>- visus
•
ilan- ziaus,
mirė.
Būdamas
sep- ti} jos neutralitetą, tai stos tal
džiuotis tiktai, kad mūši} ma ša, gavusi žinių apie šaukimą ro ir malonaus būdo buvo vi-1 TIsdauze
miesto
sales
,
.
.
».
•
,
•
sų
gerbiamas
ir
mylimas.
Te-'
•v_ , •
,
-v tvmų metų amžiaus io abi ,ko- kininkų pusėn.
žame žiupsnelyje lietuvių ran 1896 ir 1897 m. antro skyriaus
DONORĄ, PA.
gus,
~ buvo e suparaliziuotos,
t*♦
*•
j ..suaižė
TLcvdeua.
j duris, reikalavo iš- įos
tai
dasi tokių darbščių moterių ratninkų. Be to, karo val suteikia Augščiausias amžiną i duoti
.
••
v
•
BUVO SUSIRĖMIMAS
atilsį
doram
darbininkui
ir
ge

“Tag Day” Pasekmės.
~
.
per 60 metų jis šliaužiojo.
ir merginų. Jūs-gi Donoros džia įtraukusi dienos klausiJŪRĖJ.
Kiti ėmė dūkti mieste. Į
“Darb.” 33 num. minėjome, lietuvės, moterįs merginos, iš man atsarginių ir ratninkų II ram tautiečiui. Palaidotas 15
Išdaužė
langus
policijos
stoKopenhagen.
— Iš Švedijos
kad 15-sis “Tautos Fondo” mėginę per “Tag-Day” savo skyr. šaukimą kuriems pail vas. šv. Mikolo kapiniuose.
Seneca Falls. — AVaterloo
I
ties,
išlaužė
ktdes,
rakandus,I
Aleksandrovske, EkaterinoSkyrius veikia ir kad ant kovo gabumus, nenuleiskite rankų, ginta laikas iki 1 kovo 1916
AVoolen Mills, dirbusi Italijos miesto Kullen atėjo žinia, kad’
bilijardo
stalus
National
kliusl.
gub.Iš
čia
išvažiavus
lie25 d. parengia viešą aukij rin bet juo tolyn, juo labyn imki m. 20 vasario tokiems pailgini
armijos užsakymus, uždarė j Cattegato užlajoj buvęs smar
be,
išpyškino
jo
langus.
Užpul
i
tuvių
pabėgėlių
Komiteto
pir

kimą “Tag Day.” Laikome tės už rimto darbo dėl nuvar-Į mams vėl reikės prašyti leidi
savo dirbtuves, kad 100 su kus eskadrų susirėmimas. Per
dinėjo
privatiškus
namus,
kur
už garbę pranešti visuomenei gintos tėvynės Lietuvos. Jūs mo tolesniam laikui. Nekarei- mininkui kun. Jul. Narkevi
streikavusių audėjų atsisakė dvi valandi buvo girdėti sū
gyveno
pasižymėjusieji
anti•
•
•
i
čiui
į
Taganrogą
(Krymas),
dymai. Pro Helsingbordą bu
pasekmes tojo viešojo aukų galite darbuotis, tik reikia; viavimo laiką tepailginsią tik
grįžti darban.
katalikai.
Komiteto
valdyba
išrinkta
šir
vo velkamas sugadintas vo- rinkimo. Iš viso surinkta $282. noro, o su noru milžiniškus ■ tai 2-ms mėnesiams.
kiečių torpedinis laivas.
Policija buvo bejėgė. Areš72 ir pasiųsta Centro iždinin darbus nuveiksite, Tad, rimŽiūrės kareivių sveikatos. tokia: pirmininku liko Ric.
Tokyo. — Japonijos garlai
Grybauskas,
vice-pirm.
Juo

štų
nebuvo
daroma.
Riaušikui Baltrui Vaišnorai per raš tai stokite į darbą, Valio, Do- Vyriausiojo štabo mobilizacivis AVaketsu Mara ties Naga
ANGLIJOS KARINĖS
tininką A. A. Šlakį. Po na noros lietuvės moterįs-mergi- ■ jos skyriaus viršininkas įsakęs zapa Šmigel skaitė, ižd. Juo ■ ninkai davinėjo gaisro signa- saki užėjo ant povandeninės
zas
Kalendą
sekretorium
dja' lūs įvairiose miesto dalyse,
IŠLAIDOS.
mus ir gatves rinko merginos nos!
žiūrėti paimtų kariuomenėn
i šykštos ir nuskendo. Prigėrė
konas
Draugelis,
Komiteto
kad
gaisrininkai
būtų
užimti
ir
ir moterįs sekančioje .tvarkoje:
Londonas. — Anglijos val
Kun. Magnus J. Kazėnas sveikatos. Kiek nesveikus pa
Į 67 pasažieriai ir 20 jurininkų.
Gazdieliutė Marė ir
džia aprokavo, jog dabar jai
15-jo “T. F.” skyriaus raš leisią namo. Mat dabar te narys Jok. Valkiunas. Kandi negalėtų talkininkauti polici- j
$34.55 tininkas.
Maraziutė Elena
Ann Arbor, Mich. — Mirė karė atsieina po 5 milijonus
žiūrima sveikatos tik šaukiant datu liko Kalendienė Marijona. jai.
Po
pusmetinio
darbavimo

Tuoj
buvo
pašaukta
policiErcienė Ona, ŠimMichigan universiteto prez. i svarų dienoje.
kariuomenėn, gi pašaukus —
si
Komitete
ir
dažnų
kivirčų
jantų
iš
Lawrence.
Tuo
tar

konienė Marijona ir
James B. Augeli. Buvo augniekas nebežiūru
LIEPOJAUS GUBER
su lenkais, kun. J. Narkevi pu prie miesto salės pasirodė što mokslo vyras. Preziden
36.36
Jakaitienė Antanina
SUPLIEKĖ VILLISTUS.
Lietuvoje
paštai
esą
atida

NIJA.
čius
pasitraukė
ramesnion
1
40
miliciantų
su
plikais
durtu

Alekonienė Ona ir
tavo 38 metus. Dėl nesveika
ryti tuotarpu Panevėžyje,
San Antonio, Texas. — An
34.96
Kazėnienė Ona
Gauta žinių, kad vokiečiai Šiauliuose ir Augustave (Suv. vieton, labiau atsakančion jo vais. Riaušininkai nubėgo į • tos atsistatęs buvo 1909 m.
tru kartu Suv. Valstijų kariuo
anglių kiemą prisidėjo šmo
Kuršą padalinę į dvi guberni- gub.). Laiškus reikia atsiimti sveikatai.
Kiveriutė Julė, Šarmenė buvo užklupus villistų
tais
anglių
ir
užatakavo
milikiutė ir Jakaitienė A. 28.84 ji: Mintaujos ir Liepojaus. patiems iš pašto.
New
York.
—
Vesti
Europos
Šveicarijos lietuvių komite
būrį. Užklupo bemiegant ir
Liepojaus gubemijon ineina
Kiveriutė Katrė ir
Tiktai Vilniaus, Kauno ir tas “Lituania” pranešą kad j ciją. Ir policija ir milicija karę ant meti} išeina $25.000.- ištikusiame mūšyje užmušta akaikurie Kauno gub. apskri Gardino miestų pavadinimus visi seiniškiai kunigai, paimti pasirodė bejėgiais, nes riauši- 000.000. Dėdei Šamui Mek pie 40 banditų.
Aržulaičiutė Leonar
28.75 čiai ir Liepojui artimi Kuršo vokiečiai nėra pakeitę saviš- vokiečių nelaisvėn jau paliuo i ninku buvo apie 10.000.
da
sikos ekspedicija kaštuoja $50
Bet tame būryje paties Vil
' apskričiai.
Šarkiutė Marė ir
minutoj.
Tai
veik
tūkstantį
kais, Kitus miestus ir mies- suoti ir važiuoja namo. Draug
ios
nebuvę.
Kas yra Leyden.
19.22
Iš Kauno vokiečiai mano vi- telius “ krikštija” vokiškai, su jais išvažiavo ir abudu GarZorobiutė Magdė
kartų karė Europai brangiau
j sas administracijos įstaigas Bres-Litovsk dabar vadinas ždų kunigu. Pasiliko dar Vo
Jakaitis Juozuks
Pats Leiden giriasi buvęs atsieina, negu Suv. Valsti
RUSŲ FRONTE.
3.40 perkelti Šiauliuosna. Kauną- “BriŠk,” Bielostok— “Vais- kietijoje kun. Leonas Špokevi katalikų kunigas. Bet jį ži- joms Meksikos reikalas.
ir Macaitis Petruks
Vokiečių pranešimas skel
Norbutienė Ona ir
gi tepaliekant vienai kariuo štok” ir tt. Sudaryta nauja čius, Zaginės klebonas ir kun. i nantieji sako niekuomet jis ne
bia, jog stovis vakariniame
9.77 menės valdžiai ir jos įstai Bielostoko gubernija iš aplin Mot. Petrauskas (Seinų vysk). buvęs kunigu, o tik šlamštų
Zorobiutė Adelė
Boston, Mass. — Albert Gi- fronte be atmainos. Rusų ar
goms.
Nainienė Morta ir
I
agentu.
Jo
gyvenimas
neaiš

ger,
29 metų amžiaus, šoko tilerija parodžius daug veiklu
kinių Vilniaus ir Gardino gub. Juodu yra: Gelle Lager, HanVaičaitienė Apoloni
Vokiečiai maną pertaisyti pavietų .
nover, Kun. Strikas iš Žemai kus, kaip ir visų panašių plū- nuo tilto j South Bay. Jį ė- mo tik j šiaurę nuo Vidžių ir
14.83 Kauno tvirtovės gintuves suja
Augštųjų mokyklų studen čių Kalvarijos tebėra dar Hol- dikų, erzinančių minias.Daug i mus persekioti mintis, jog jis tarp Naroče ir Višnev ežerų.
| lyg vokiško skonio. Kaunas tus šaukia karuomenėn. Caro zmiundene.
Masaičiutė Ona ir
vietų jis laikė savo “misijas” bus paimtas vokiečių armijom
31.19 busiąs vien kariškasai miestas, įsakymu būsią pašaukti ka
Polteriutė Marijona
.Nemažai yra išvarytų Vo ir dažnai jo prakalbos netvar-; Ta mintis ir pastūmė jį prie Pownee, UI. — Herman Groh,
į
pavestas karės žinybai.
Aržulaičiutė Antoriuomenėn visi augštųjų mo kietijon ir žmonių lietuvių. Jų ka pasibaigdavo. Savaitė at- bandymo nuižudyti.
mainieris, užėjus lietui su
sė Jenkauskiutė Ksa-‘
Karės žinybon ineina visa ei kyklų studentai, kurie buvo yra 721 (327 vyrai, 217 mo : gal jo misijos pa’ibaigė ne
perkūnija, atsistojo po me
3.75 lė tvirtovių: Lietuviškoji- laikinai paliuosuoti baigti terų, 177 vaikai) Laubane tvarka Springfielde.
vera •
Boston, Mass.
Vienuose džiu._ Perkūnija trenkė į jį,
Paulauskiutė An
Brasta, Osovecas, Novogeor- mokslą Dabar jiems atėjęs (Schetren). Visi jie reika
Haverhillo majoras buvo namuose ant West Newton gat ' sudraikė jo abu čeverykų, bet
tanina ir AžukauskiuI gijevskas, Ivangorodas ir Kau laikas, nes didinant armiją, lauja pagelbos. Vis tai pap- priešingas leisti Leydenui kal- vės penki vaikinai lošė pokerį. i patį tik pritrenkė.
29.45 nas.
tė Julė
reikia daug inteligentiškų rūsio gyventojai. Dabar lie | bėti, bet keletas aldermanų Netikėtai inėjo trys vyrai su
Bludžius Povilas ir
Panevėžį dabar vokiečiai la žmonių, Valdžia tikisi, kad tuvius nelaisvius pradėjo vary I stovėjo už tai, kad leisti.
kaukėmis atėmė $1.800 grynais
Scranton, Pa. — šiaurinėj
7.65 bai stiprina: kasa kasinius, studentai, patrijotinės dva- ti prie laukų darbų. Blogiau
Sadauskas Pranas
Dabar darosi opoziciją kad pinigais ir $900 brangmeno- miesto dalyje ištiko gaisras ir
$282.72 pina vielos tinklus. Aplink Pa sios pripūstii, narsiai gins Ru sią kad vaikai atskirti nuo išvyti majorą iš miesto už mis. Kadangi toks lošimas sudegė čiela Mariono šeimyna
Iš viso
Nekurios merginos su ne nevėžį vedama naujos gintu- siją nuo priešininkų.
tėvų. Vieni vienur nuvaryti, tvarkos neužlaikymą
užgintas, tai apvogtiej ne- iš penkių žmonių.
paprastu pasisekimu į trumpą vės.
Uždrausta pašaliečiams pirk kiti kitur.
davė žinios policijai.
laiką gana daug surinko. PaSustiprinimo darbus atlie- ti odas (skuras) iš kareivių ir
(Rygos Garsas)
Buffalo. N. Y. — Otis EleLiverpool, Anglija. — Prie
vyzdj n Gazdieliutė su Mara- ; ka imtiniai: belgai, francu valdiškųjų įstaigų po Stropu
Shaughai. — Dviejų Chini- vator dirbtuvėj ištiko sprogidokų darbų priimta 50 stiprių
ziute beveik į tris valandas zai, anglai. Dirbama dieno iki 3 tūst. rb., arba areštu iki Į
Buffalo, N. Y. — Susikūlė moterų. Vyrai ėmė protes-! jos provincijų kareiviai pakėlė mas ir 15 darbininkų buvo la
( 3 mėnesių. Be to odas atima di strytkariu. Devyni pasalaiko surinko $34.55. Gaila, mis ir naktimis.
tuoti, jog tai persunkus mo maištą ir atsimetė nuo centra- bai sužeista. Kompanijai nuo
eatsirado daugiaus
rinkėVokiečiai
mano
per
Sveicalės valdžios.
. , stolių padaryta už $10.000.
ma, pirkėjai gi bus išvaromi žieriai buvo sunkiai su žeisti. terims darbas.
o
4

Tautos Fondo augimas.

i

I

----Taip-pat sekančiai rašo,
nusi pr.^stikybinč spauda. pumo, ir pinigų nemokėjimo f kas siųs ne patys ansoniečiai,
Bet ar viekad dar anglai žada Vokieti
Ant kiekvieno žingsnio lie sunauduoti ir barstymo yda j bet p. Šimkus.
jai salas vakarinių Indijų, o
tuvį persekioja gerai organi savaimi pranyks.
Į naip, ar kitaip pinigai būtų
tas tai būtų Amerikai pavo
zuota milijoninė alaus ir deg
j buvę siunčiami,—nebūtų dideju, nes tai pas Panamos ka
tinės armija, kuri ant kiek
į-lio skirtumo.
Čia svarbiau-;
nalų.
Cha-cha-cha. Kibą tas
vieno gatvės kampo tėmija
■ šia buvo tai, kad ansoniečiai,
rašėjas nei žemlapio nematęs.
nuvargusį lietuvį darbininką,
' siųsdami skyrium, nepripaži
Tik nuo kitų girdėjęs, nes
kviečia jį prie savęs, užnuo
no savo visuomeniško fondo,
dija jį pragaištingiausiais
jei gali būti indiškos salos
kad neparėmė savo visuome
Eina iš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis
nuodais, suliesina jo kiše
pas Panamos kanalų, tai ko
nės veikimo.
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Sv. Juoaapo
Kai kas gal dar atsimena
dėl negali būti Kalifornija
nes ir išstumia pro duris
Jei mes stengiamės raginti
Darbininkų Sąjunga.
pliką kaip tilviką, be pini- mano barnius Chieagoje su savo visuomenę prie didesnio
pas Raudonąsias jūres Ma
Prenumeratos
kaina:
gą, be doros, be sveika- vienu iš Tautos Fondo vyriau savęs gerbimo ir rėmimo savo
žu ir Filipinų salos pas Pa
$3.00
Metams tris kartus savaitėje.
sybės.
Galop
susitaikyta.
Pai

tos”...........
namos kanalų?..........
visuomeniškų
darbų — tai
Prisidėjimas prie Tautos Tary
$1.50
Pusmečiui ”
”
”
kiaus, važinėjant su prakalbo tuomi mes dar “nekiršiname
Taip.
Bedievybės
banga,
Tai
matote,
skaitytojai,
bos.
3c.
Atskiras numeris
lietuvių tamsumą pasižabojus; mis, užtikau to paties asmens minių,” ką be reikalo mums kiek čia išmanymo ir mokslo
Jei L. D. S. narių skaičius
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:
alkolis ir prieštikybinė spauda rašynėtus laiškus, kur tyčia, prikiša p. Šimkus.
Taip-pat parodyta.
pasieks iki Seimo 1000 — tai
ilgus metelius mūsų tautą slo melagingai buvo iškraipyta lai p. Šimkus pripažįsta, kad
“DARBININKĄ S,”
Pirmiausia tai jo keistas su
būtų labai svarbu, kad L. D.
pino, neleido lietuviams iš faktai, kad už ką tai kenkti negali būti smerktini nei pra pratimas gando apie taikų. Iš
S. išrinktų vieną savo astovą į
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Ne taip senai, kitas iš vardžiuojami tie žmonės, ku
vargo ir bėdų pakilti, atkius- man.
Tautos Tarybą. Kiek žnome,
Tautos
Fondo vyriausybės sa rie savo visuomeniškus fondus rodo, kad jis tuos gandus,
ti.
kalbas apie taiką ima už fak
yra
tai
viršiausioji
Amerikos
“DARBININKAS”
ko man: — visuomenė neri stengiasi auginti.
Bet
šiandieną
jau
lietuvių
tą.
Ištikro panašius gandus,
lietuvių politiškoji organizaci
mauja, duokite atskaitų. Sa
(The Worker)
Valia p. Šimkui pildyti savo šnektas, kalbas apie taiką ar
ja, susidedanti iš atstovų nuo susipratimas kįla, bedievybė I kiau,— pasiųsta. — Ar negali
The Lithuanian tri-weekly paper.
ir prieštikybinės spaudos inpasiuntinybę,
valia nuo jos ba kitą kokį dalyką ir reikia
didžiųjų organizacijų.
Lig
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by
tekmė kas-kart eina mažyn. Ir ma pilnesnių? Pilnesnių? Man atsisakyti.
Mes
čia tik turi imti, kaipo tokius, o ne įvyk
šiol yra Tautos Taryboje 7 na
it Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor. *?***’' riai: du nuo Federacijos, du sykiu su p. K. Rymunu galima rodosi, jog mano atskaitos me išreikšti pasigailėjimą, kad stančius faktus. Gandas šio
taip smulkios, jog nei vienas Lietuvių Draugija neteko vie
Subscription Rate s:
kią tokią vertę turi ir verta
nuo Susivienijimo, du nuo pasidžiaugti, kad:
“Viršminėtas
ligas-ydas atstovas taip smulkiai (net iš no savo svarbaus darbininko.
Yearly_______________________________________ ___$3.00
juos pažymėti.
Kartais jie
Blaivininkų ir vienas nuo Vy
g
lietuviai jau pamatė ir išrado laidas) atskaitų neskelbė. Bet, O juk galėjo kitaip būti, jei
6 months___________________________________ $1.50
gali turėti pamatą. Aną gan
čių.
Būtų labai svarbu, kad
vaistus jų prašalinimui, tai: kad, sako “nerimauja,” tai gu tik p. Šimkus būtų sutikęs
Advertising rates on application
dą apie taiką pažymėjo bene
ir mūsų darbininkai dalyvautų
įvairios organizacijos, krik pasiryžau skelbti dar smul dirbti, su visais visuomeniš
Address all communications jo
tik visi laikraščiai. Bet didis
per savo atstovą svarbiausių
ščioniškai tautiško krypsnio kiau. Paskelbiau sumas, die kais fondais, kurie būtų su
tautos
reikalų
spren
dim
e.
Ki

neišmanymas
primesti prūsD A R B I N I N K A S,
spauda, L. Kat. Spaudos' nas ir bankus per kuriuos ma tikę jo surenkamus pinigus
beravstę dėl ano gando pažy
tokius reikalus ir sumanymus
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Draugija, Blaivybės Draugi no surinkti pinigai pasiųsta. siųsti Lietuvių Draugijai. Mes
lai iškelia ir svarsto L. D. S.
Tai buvo paskelbta porą sąvai- nemanome, kad pati Lietuvių mėjimo.
ja ir kitos.”
Bet ką-gi pasakyti apie to
kuopos.
Reikėtų
pasvarstyti
PIRMOJO DARBININKŲ
sėtina suma pinigų.
Jeigu
Lietuvių
katalikiškai spau čių atgal.
Draugija
būtų
ką
nors
prieš
geografiją.
Kaip
ir šie mūsų nurodytieji suma
SEIMO BELAUKIANT.
Dabar štai 33 “Darbinin tokią kombinaciją turėjusi, uk žmogelio
sakysime vasarą L. D. S. tu
dai ir draugijoms paaugėjus,
“Darbininko” skaitytojai ma
nymai.
ko” numeryje tilpo straipsnis
rės 1000 narių, tai kas mėnuo
Seimo svarba.
J------------------------------------- sykiu paaugo ir visos mūsų apie Tautos Fondą, kuriame ta draugija be abejonės pripa to, tai jis nežino, kad salos į
į tą fondą inplauktų $50.00.
tautos sąmonė . Savo priešų:
žįsta ir gerbia organizuotas pa rytus nuo Centralinės Ameri
Jauniausioji iš visų mūsų
minimas taipogi aš ir mano su stangas savo išeivių Lietuvos
Per metus įplauks $600.00. Be
tamsumo,
alkolio
ir
bedievy

didžiųjų organizacijų, tai Lie
kos vadinasi Vakarinės In
to dar turės būti ir kitokių
bės dedamas pastangas lietu rinktos aukos.
labui.
tuvių
Darbininkų Sąjunga.
dijos ir kad jos guli ne
inplaukų.
Tad suvargintieji
Kalbama apie
Ansonia,
vius nuslopinti ant kūno ir
Liepos 3 ir 4 dieną šių metų
toli nuo Panamos kanalo. Ir
streiko nariai vis dėlto šiokią
Conn. Girdi, ansoniečiai, nu
dvasios-lengvai
šiandien
gali

bus jos pirmasis Seimas BosPARODĖ SAVO IŠMANYMĄ apie tas salas ėjo kalba aname
KEISTAS TEISYBĖS
tokią pašelpą galės gauti.
ma atremti.
Tas ydas jau tardami aukas siųsti stačiai į
ton, Mass. Apie jį mes visų-pirgande apie taiką.
O to ano
IR MOKSLĄ.
SUPRATIMAS.
pažinome ir nuo jų atsitolina Lietuvą per Šimkų, parodė sa
Agitacijos Fondas.
nimiško
laiško
rašytojas
ma
ma ir pakalbėsime, nors kaž
Neretai “Darbininkas” gau
Kaip laisvamaniai supranta me.
vo nesubrendimą ir nesusipra
no,
kad
buvo
kalbama
apie
kurie kiti seimai ir bus anksTai irgi vienas iš svarbiau teisybę — geriausiu pavyzdžiu
na taip vadinamų anonimiškų
Pasilieka mums dar vieną timą.
• čiau už Darbininkų seimą. sių reikalų.
Lig šiol plačia gali būti kad ir “Ateitis.”
laiškų, t.y. be parašo ir adre Indiją Azijoj.
ir gana didelę ydą iš savo gy
Daugumas
“Darbininko”
Mat kiekvienam savi marški agitacija užsiimdavo tik soci“Šimkus aukas sau, girdi, so.
Tokius laiškus redakcija
No. 41 “Ateitis,” besidižau- venimo prašalinti. Apie tą vskaitytojų
taip-gi
turbūt žino
niai arčiau kūno.
kad
ir
nepasilaikys
(O
gal?
jalistai — ir vis ant blogo, gdama iš žmonių gerų uždar
be ceremonijų siunčia gurban.
dą ir kalba p. K. Rymunas.
L. D. S. mūsų gyvenime vis ant žmonių klaidinimo.
St. Š.), bet Tautos Fondo
Bet štai iš Baltimorės, Md. kodėl tos salos pavadytos va
bių, skatina visus teisybę my Tai yda, kurios, pasak p. K.
O tai
■užėmė labai svarbią poziciją. Laikas jau juos išmušti ir iš
Valdyba taipogi moka ir žino atėjo ypatingas laiškas, iš ku karinėmis Indijomis.
linčius žmones platinti ir skai Rymuno: —
todėl,
kad
Kolumbas,
atra
Atsistojo ant tikrojo kelio, ve tos pozicijos.
kam
pinigus
pasiųsti.
”
Ste

Agitacijos rei tyti “Ateitį” ir kitus pirmei
rio padarome ištraukas. Rašo:
“mes nematome, taigi ne bisi, kad klebonas nepriešta
dęs
tas
salas
manė
iš
vakarų
dančio prie darbininkų klausi kalus mes turime daug geriau
Tikri prūsberniai.
viškus laikraščius a la “Jau
sistengiame jos prašalinti, ravęs.
mo išrišimo.
Tasai gi klausi sutvarkyti, negu jie kad su
Visupirmiausia čionai
“
Darbininkas” labai už privažiavęs prie Indijos. Ko
noji Lietuva,” nes, esu, kleri
nes labai retai kas apie ją ir reikia šį-tą pataisyti.
mas ypač svarbus yra mūsų tvarkė.
1) AnNaujų mokesnių na kalai išsijuosę kovoja ir boi
sikirto vokiečių apgynime. lumbas ir plaukė su ta minčia,
prasitaria.
O toji yda yra sonijos lietuviai tą 1000 rublių
tautai, nes mūsų tauta, tai riams čia nebereikės mokėti.
Ve kaip rašo No. 34 iš nežino kad atradus kelią į Indiją iš
kotuoja pirmeiviškų spaudų.
nei
kiek
nemažesnė
už
girtuo

beveik vien darbininkų tauta. Centras turėtų dalelę atskaity
Lietuvių Draugijai pasiuntė
mų šaltinių apie karės pabai vakarų, o atradęs naujas že
“Ateities” redakcija, apie
klystę.
..
moksliško
termino
Ir visa mūsų išeivija, ant ku ti iš atsiunčiamų mėnesinių
patys ir man tik kvitą prisiun
gą. Rašo, būk talkininkai iš mes, manė, jog savo tikslo
teisybę bekalbėdama, nesidro
jos
pavadinimui
nežinau,
rios pečių dabar gula beveik mokesnių.
Todėl naujojo svie
tė.
2)
Kada
“
Darbininkas
”
Bet be tos dale vėjo
troškę taikos dėl vokiečių pasiekė.
pameluoti.
Teisingas
taigi lai ji vadinasi taip: ne rašė: “Šimkus pinigus sau,
to
gyventojai
buvo pavadyti
visa Lietuvos ateitis — irgi be- lės, reikėtų dar ir kitokių innepasisekimų pas Verduną ir
žmogus, kokiuo norėtų būti
mokėjimas
taupyti,
bereika

\veik vien darbininkai žmonės, eigų. Mes paduotume štai ko
žinoma, nepasilaikys, pasiųs,”
kad dar.-Vokieeiai ketana at indijonais.
p. A. Rimka, turėjo senai su
lingas pinigų
aikvojimas. jis žinojo iš mano atskaitos,
i Ir nors šis istoriškas mo kį sumanymą. Kiekviena kuo
Neįstabu, jei žmogelis pa
sitraukt iki savo rubežių,
prasti, kad pas lietuvius kle
Nežinau tikros skaitlinės be- kad tie pinigai jau pasiųsti.
mentas, kurį dabar pergyve pa turėtų kasmetą padaryti,
(ne kaipo iš mielaširdystės). našių dalykų nežino arba nesirikalų nėra ir nėra reikalo
reikalo praleistų lietuviškų Galėčiau pateisint ir Ansonijos
name verčia visus visų-pirma bent dvi pramogas:
vieną jais žmonių baidyti.
kad dar vokiečiai ketina at- orjentuoja žiniose, gyvenimo
dolerių,
bet esmi tikras, kleboną.
lūpinties bendrais tautos rei žiemą, kitą vasaros laiku. Iš
Jisai toli gražu ne
Kam dar tokie posmai ra klausimuose, bet keista, kad
Jei “Ateitis” to nemato ir
kad
ta
suma
siekia $10.000. sielgė taip, kaip “Darbinin
kalais, tečiau mūsų L. D. S. vienos pramogėlės visas pelnas
šinėti ir žmones juokint. Jei turi drąsą lysti laikraščiui į a• v su klerikalizmu, it višta su
000. Dešimts milijonų dolerių kas” rašo, nė ”neprieštara"kad ir gimusi laike karės bai eitų streikininkų fondan, iš
gu ir būtų pabaiga karės, tai kis su tokiais juodarankiškais
vištyčiais vedžiojasi, galima
kasmet išbarstome, nors, ro vo”.
senybių, įstengė patraukti prie kitos agitacijos fondan. Pini
Ansonijos klebonas “ane
taip, kaip “Darbininkaslaiškais,
atvirai pasakyti, kad “Atei
dos, nedaug uždirbdami.
savęs gyviausią domą mūsų gai, pelnyti agitacijos fondan
reštavo” visus už inėjimą
mano, nes kada talkininkai
Jei laikraštyje randama, ko
ties” teisybė ne visų žmonii
dešimtukus ($40.00 su viršum)
visuomenės.
Nei viena, ro turėtų būti padalinti pusiau.
Ištikro,
atidžiau
pasižvalgę,
susidrūtino
ir
pradeda
sekkeisto,
nesuprantamo, neaiš
teisybė, bet vieno p. A. Rim
dos, organizacija neaugo taip Viena pusė eitų į centrą parė kos išsisvajota baimė prieš ne patirinėję, turėsime pripažin ir, nežiūrint ant protestų ir
ties vokiečius sumušinėti, tai kaus, tai galima savo abejo
■greitai, kaip L. D. S. Vien mimui keliaujančių agentų, ki būtus dalykus.
ti, kad mes į metus bereika- aiškinimų, tuos pinigus pasi
pradės kalbas apie taiką, ko nes parašyti ir nesisirmatyti
'jau ta aplinkybė parodo, kaip ta pusė liktų kuopai.
Visos
lo praleidžiame ne $10.000.000 liko ir žadėjo atiduoti kokiam
pirmiau niekados nebuvo a- padėti savo vardą, pavardę ir
/ji buvo reikalinga.
kuopos turėtų kas met vieną
dolerių, bet dusyk tiek. Į tą tai knygynui... Taigi Ansonia,
pie tai ne pamąstyti..........
adresą.
PIRMEIVIŠKA
POEZIJA.
Tasai pirmasis darbininkų “Katalikiškos Spaudos Sąvaiskaitlinę juk turi ineiti ir tie kaipo pavyzdys,“Darbininko”
nelabai pritiko.
^Seimas turės labai didelį dar tę.”
Prie tos savaitės jie tu
“Jaunosios Lietuvos” No. mūsų doleriai, kurių mes nors redaktoriui
ybą.
Jisai turės sutvirtinti ir rėtų tinkamai prisiruošti: at- 2-trame už vasario mėnesį 1916 ir nebarstome, bet nemokame Bet man svarbu jo norai.
Aš
geriau sutvarkyti visą organi- sigabenti daugybę katalikiškų metų, pirmeiviškos mūzos in- tinkamai sunaudoti; jie mums aiškai pamačiau, jog prieš ma
zaciją, turės įvykinti gyveni- laikraščių, nuskirti tinkamus kvėptas p. Baniulis grandžiai gulėdami kokiame nors banke, ne žmonės siundomi, jog tie,
man kaikuriuos svarbius su- agitatorius, kurių priedermė dainuoja:
mažą nuošimtį teduoda, o mū kurie per mane, kaipo Lietu
manymus, turės įvesti organi būtų tą savaitę pereiti visus
sų pramonijos ir prekybos ir vių Draugijos ingaliotinį, siun
“Nebeskamba dainelė,
zacijos veikiman daug naujos lietuvių butus ir parinkti
tiek to nepakelia.
Ypač mū čia aukas, aiškai vadinami
O pievą išariau;
“Darbininkui” ir kitiems ka
gyvybės.
sų
jaunimas
taupumu
mažai nesusipratusiais, nesubrendu
Užtemo ta saulelė,
čia paminėsime tik tuos su talikiškiems laikraščiams pre
rūpinasi, o prie biznio ir visai siais. Jokiomis atskaitomis,
Gi Dievą pardaviau.”
_ Waterbury, Conn., —
matyt, aš “Darbininko” re Scranton, Pa., aukų nuo
manymus, kurie mums išrodo numeratos.
Tada,
žinoma,
Kad pirmeiviškasis poetas ne kimba.
vietinių
lietuvių,
(pris.
aukų surinkta Lietuvių
daugelį reikėtų ir dykai išda gali būti geru artoju-apie tai
^svarbesni.
P-as K. Rymunas pataria daktorių ir kitus jo prietelius
$10.00 Dienoje per vietinį T. F.
lyti.
Be to gal reikėtų tuo neabejodama. Bet kad jis ga prie taupymo eiti per atsisa neintikinsiu, nes jiems rūpi kun. J. Kuras)
Streikininkų fondas
Philadelphia,
Pa.,
—
au

skyrių, (pris. p. S. V.
visai
kas
kita,
jiems
svarbiau

tikslu padaryti dideles prakal lėtų Dievą parduoti-tai gal kymą nuo to ar kito mums ne
Apie jį buvo jau nemažai,
kų
nuo
T.
F.
skyriaus
Kulikauskas)
700.00
bas.
Taigi tam visam reikė niekam ir neprisisapnavo. A- reikalingo dalyko, be kurių sia, kad “Tautos Fondo Val
rašyta “Darbininke.”
Mes
Brooklyn, N. Y., — au
tų šiek tiek išlaidų ir štai ta čiū pirmeiviškos mūzos gausu galima lengvai apseiti, per su dyba taipogi žino kam pinigus prie šv. Kazimiero para
jau išreiškėme savo nuomonę, l
(pris. kun. Ig.
kų surinkta per p. V. Ab
Dabar man visiš pijos
turime šiandieną du sivaldymą, kurs padeda jau pasiųsti.”
kad, norint tą fondą prie L. | vietinio agitacijos fondo kasa mui,
Zimblys)
romavičių, pirm. 44-tos
30.00
būtų kaip tik labai reikalinga. “garsiu” laisvamanių poetu: nimui išlavinti gerą būdą ir kai paaiškėjo iš kur plaukia
D. S. įsteigti, reikėtų nariams į
kuopos L. Vyčių
6.60
Ją užžiūrėtų ir tvarkytų, žino Jovarą, kurs Dievą prakeikė tvirtą valią.
tie šaltiniai “visuomenės neri
Chicago, UI., — aukų
naujus mokesnius
užsidėti, i
Worcester,
Mass.,
—
mavimų
”
...
Tat
turiu
garbę
ma, L. D. S. kuopa.
surinkta
laike
pamaldų
Tai gana svarbūs dalykai;
ir Baniulį, kurs Dievą parda
Drįstume paduoti sumanymą,
aukos surinktos Lietu
bažnyčioje
jie
būtinai
mūsų taupumui rei Amerikos lietuvių visuomenei šv. Jurgio
Centralis
Darbo
Patarimo
vė.
kad nariai apsiimtų mokėti į j
vių Dienoje, (pris. p.
Biuras.
""Labai gaila, kad jie nepa kalingi, bet ar ne būtų dar ge- pranešti: jog 1) nemokėda Lietuvių Dienoje (pris.
ftą fondą po 5 centus kas mė-:
547.12
mas ir nepajėgdamas kovoti p. M. Žaldokas)
riaus
jei
mūsų
jaunimas,
o
ir
147.04 Pranas Zataveckas)
Kai-kurios kuopos mėgina sako kiek jų “biznis7 laisvaūmo.
Ligšiol mokėjo po 20
Westfield,
Mass.,
—
au

prieš
tokius
minių
kiršinimus;
suaugesnieji pradėtų daugiaus
Detroit, Mich., — au
-■centų, taigi dabar išviso išei savo vietose steigti darbo pa manybei pelno padarė.
kos surinktos Lietuvių
2) negalėdamas ir nenorėda kų prisiuntė kun. K. ^^—x
kreipti
atidos
į
kooperatyvius
biurus.
Darabtiniu
Jeigu Jovarui ir Baniuliui
tų po 25 centus kas mėnuo. Ar tarimo
Dienoje (pris. kun. Vasi
mas pasiduoti partijoms arba Skrypka per “Draugo”' ■
pinigų
taupymo
būdus.
Vie

tas mokesnis būtų nariams per laiku, kada darbo visi gana taip šlėktai seksis su Dievo
liauskas)
atskirų
politiškų
kerštų
spau

72.95
redakcijų
' 24.00
sunkus ir ar jis atbaidytų dar lengvai ir be tokių biurų gau prakeikimu ir pardavimu, kaip nas žmogus atskirai taupyda
Montello,
Mass.,
—
au

dimui,
priverstas
esu
nuo
šios
Cicero, III., —aukų pri
bininkus nuo stojimo organi- na, nesijaučia nei tokio dide- J. Šliupui su katalikiškųjų ba mas iš savo taupumo negali
dienos savo darbą (aukų rin siuntė p. J. Mozeris
susilaukti
didelių
pasekmių.
3.50 kų nuo vietinio T. F.
Bet juk žnyčių grovimu — tai gaila tik
■zacijon? Tai priderės, mums ; lio tų biurų reikalo.
skyriaus (pris. p. M. Abkimo
nukentėjusiai
Lietuvai)
Kuomet-gi į vieną vietą prade
Easton, Pa., — vienos
rodos, nuo brolių darbininkų gal ne visuomet taip bus ir ! laisvamanių poetų pastangų.
paliauti
dirbęs.
račinskas)
• 80.45
dienos uždarbį prisiun
Gal tik vienas “ Sveikatos da birėti kelių ar kelių deset-susipratimo.
Mes, rodos, ga gal ateityje tie biurai bus gy
St. Šimkus.
Viso
$1.932.46
1
kų
ypatų
centai
ir
doleriai,
ištė p. M. P. Sangaila
2.00
'Akademijos kunigas, Mockus
lėtume sutikti, jog darbinin vai reikalingi.
Į syk pasidaro didelė pinigų
Waukegan,
UI.,
—
au

Tečiau reikėtų prie Centro apsidžiaugs susilaukęs sau geLiet. Dr-jos ingaliotinis.
Į $10.000.00 Fondų.
kai neišsigąs to mokesnio. Mes
1 krūva. Tuomet tuos pinigus,
Redakcijos prierašas.
Vi- kos surinktos Lietuvių
^atsiminkime,
kad Lietuvių I■ įsteigti Centralį Darbo Patari- Į rų pagelbininkų.
Cicero, UI., — Vyčių
I artai kokiomis paskolos ir tau- sų-pirma mielai atitaisome sa- Dienoje (pris. p. S. KeTą Biurą reikė14-ta kuopa
Socijalistų
Sąjungos nariai Į mo Biurą.
$10.00
Į
pymo
bendrovėmis,
ar
tai
koliotas)
Į
vo
dvi
paklaidi
klausime
aukų
123.00
1
tų
surišti
su
liikraščiu.
Da

Chicago,
IR,
—
Drmoka kas mėnuo po 36 centus.
KAIP PRAŠALINTI Yoperacijomis-krautuvėmis,
ir Ansonijos lietuvių: 1) kad saSheboygan, Wis.,
kad
stč Nek. Panų ir Moterų
Už tą mokesnį jie gauna tiktai bar dažnai pasitaiko,
DAS.
į
kitais
tam
panašiais
būdais
gaaukos
surinktos Lietu
! vo aukas ansoniečiai patys
^Kovą.” Nejaugi Socijalis- žmogus, netekęs darbo (arba
Prasidėjimo
10.00
“Vyčio” No. 5 (11), p. K. Įima auginti ir savo ir lieauvių Lietuvon pasiuntė, o ne per vių Dienoje (pris. p. J.
tams savo sąjunga brangesnė, jeigu jam atsibodo tūlas- dar
Viso
$20.00
Į visuomenės naudai.
62.80
p. Šimkų,
2) kad kuomet Austriavičius)
"kaip mums L. D. S.?
Jeigu bas), važinėja iš miesto į mie Rymunas straipsnyj “Taupu
Abelna sutrauka.
¥7
Baltimore, Md., — au
Apie tą privalėtų pasirūpin• į “Darbininke” apie tai rašėViso inplaukS per
prie L. D. S. bus įvesta strei stą, beieškodamas naujo dar mas” kalbėdamas apie lietu
ti ir mūsų jaunieji ir senieji. , me, laikraščiuose
jau buvę kų nuo vietinio T. F.
kininkų fondą®, tai nariai už bo, puse ausies apie tuos dar vių ydas sako:
vienų savaitę
$1.952.46
“Lietuvių tauta irgi turi | Pamatę, kad mūsų sutaupy- ; paskelbta, kad ansoniečiai tas Skyriaus, (pris. p. J. S.
Bet dažnai iš
mėnesinį kvoterį gaus netik bus nugirdęs.
Pagal paskutinę at
”
hot
ydų apie devynias virtines. ' tais centais ir doleriais, kįla. į aukas jau išsiuntę.
lcll clSlĮ “Dnrhininlrn
<11
J“ tų vandravojimų nieko gero
Tos klai Vasiliauskas)
100.00 skaitų buvo
41.972.97
Smaugia mus mūsų pačių ne I mūsų pačių ir visos tautos eko- dos atsitiko ne iš blogos valios, Indiana Harbor, Ind., —
Tik pinigus pralei
streiko varginami gaus iš savo i neišeina.
Viso inplaukS į Tau
susipratimas, stoka organi į nominis padėjimas, gero pa bet per nežinojimą.
Ge
Kores aukų nuo vietinio T. F.
ų penk- džia, o darbo negauna.
tos Fondų
$43.925.43
o
•4,
zuoto ' darbo ir vienybės vyzdžio pasekmėmis paskatin pondentų aprašymas apie anas skyriaus (pris. kun. J. S.
eikienų rai būtų susitvarkius taip,
A A Šlakiu.
Žmonių sielų teršia išsiplati- ti, — ir visi kiti kibs prie tau- j prakalbas darė įspūdį, jog au- Martisiunas)
fondo*
iktų pu- kad, žmogus, norintis kitur
33.00
T. F. Raštininkas.
kitokio darbo sau gauti,'
į “Darbininko” redakci-Į
ją, nurodydamas, kokio maž- į
daug darbo jisai nori ir ko-1
Iriam tinka.
Centralio Biuro Į
vedėjas, ištyręs, kur reikia, į
duoda atsakymą per laikraštį,;
nurodydamas, į kokią vietą
jam geriausiai važiuoti.
Viso šito sumanymo įvykinimui turės priruošti projek- i
tą L. D. S. Centro Valdyba ir
įnešti jį apsvarstyti Seimui.
cLTl

v*o
X
vU.c

a

Pasižvalgius kitur

Tautos Fondo Raštininko
atskaita.

j

3

Iš po darbininko plunksnos.
piktuoju rudžiu. Gerai, kad dar paspėjau inbėgti į vidą. Jau ką tik, ką
tik neinkande.
Juozienė (Glostydama Jonuko plaukus) Palauk
vaikeli, dar valandėlę, matai ir aš
šiandien dar nieko nevalgiau, skubi
TRIJŲ AKTŲ SCENIŠKAS VAIZDELIS.
nu priverpti rytui ėlį; kaip išlenksiu,
Parašė F. V.
tai nešiu
tuojaus
vargonininkie(Tąsa)
nei, o nuo jos gausiu 5 kapeikas, tai
paimsiu pas Maušienę už 3 kapeikas
Vėjavaikienė. Tai jau ir aš prieš tai protes
svarą duonos, o už dvi kapeiki drus
tuoju; Juozas mano grinčioj tik viekos. Negaišuosiu nei biskio, tuojaus
ną naktelę pernakvojo.
Dar nespėjo
bėgsiu namo, tai pusę
tos duo-gerai su mumis pasipažinti ir padų ap
nos aš suvalgysiu, o kitą visą
šilti, o jau norite išvesti, tai jau
šmotą tai tau atiduosiu,
Tai gataip netinka.
Turi jis mums nors
lėsi valgyti kiek tik norėsi,
Tai
inkurtuves iškelti, su gaspadine, su
būsi paskui drūtas, ir rudžio nekaimynais susipažinti.
Na ir dau
bijosi. O rytojui, tai dar yra ar degiaus dar yra visokių reikalų, visų
sėtkas bulvią.
Tai išsivirsime bul
ne išskaitliuosi.
Neleisiu ir gana
vienės su skystimu. Tai kad valgysim,
Agota. Nepyk, tamstele.
Mes atėjome pas
tai valgysim, tu mano maželi, tu ma
Norime jį
Juozą, kaipo pas savo giminaitį.
no aniolėli.
pasiimti pas save ant ūkės.
Ten
jam bus daug geriau gyventi, kaip čia Jonukas, (žiūrėdamas motinai į akis) Mamyte,
tai virk dabar tos bulvienės, aš taip
miesto dūmuose.
O kaip girdėjome,
labai, labai noriu valgyt.
kad parsitraukia iš Lietuvos savo žmo
Juozienė.
Ir aš vaikeli labai noriu, ir virčiau,
ną, tai galės ir jinai pas mus gauti
bet neturime nei žiupsnelio druskos,
darbą ir gerą uždarbį.
Todėl mel
tai reikia skubvt verpti, kad uždirb
džiu mums už viską atleisti. O ką tu,
čiau pinigą.
Matai, vaikeli, drus
Juozai, ant to visko sakysi? Ar su
kos už dyką neduoda.
tinki?
Juozas: (pakildamas:) Ačiū, ačiū tetule, Jonukas. Mamyte, tai virk nors be druskos
— man bus gardu.
kad manės neužmirštate.
Agota. Tai kad taip, tai mes ir važiuojame. Juozienė. Ne, vaikuti, negali be druskos val
Tai kada tavęs, Juozai, turime laukti?
gyti. Paskui susirgtum ir mirtum ir
Juozas: Kaip tik atsiimsiu iš dirbtuvės algą,
tėvelio parvažiuojant iš Amerikos ne
tuojaus ir atvažiuosiu (į šalį) nors sy
sulauktum. Paskui tavęs tėvelis labai
kį nuo tų miesto Tjobą išsisuksiu (visi
gailėtųsi, verktą ir aš verktau. Kur
atsisveikina).
aš paskui kitą tokį gerą vaiką gau
SCENA IV.
čiau.
Tie patys be Agotos ir jos
Jonukas, (žingeidžiai) Kada, mamyte, mūsų
dukters su žentu.
tėvelis parvažiuos iš tos Amerikos?
Vėjavaikienė: (Prie Juozo priėjus) Juozeli, a- Juozienė. Parvažiuos, vaikyti, tuojaus kaip
*
1”1’
1
*
v
*
1
-1 i
•
•
v
i
niuolėli, kaip aš džiaugiuos, kad tu pas
tik pinigą uždirbs.
mane apsigyvenai.
Aš sau maniau, Jonukas. Mamyte, ar tai ten mūsą tėvelis pi
maniau... O dabar viskas pranyko,
nigus dirba.
(biskį palaukus, gyviau) Šimts me Juozienė. Mūsą tėvelis, vaikyti, ten sunkiai
tą bus, mums nebus, bet nors šį vaka
dirba, o jam už tą darbą užmoka daug,
rą žmoniškai pasimylėsiva. Stepai,
daug pinigą.
bėgk ir parnešk už visą dolerį, tik, Jonukas. Ar tiek, mamyt, kaip tau už tą ryžiūrėk, geros. Tas doleris mano. O
tuliuką?
paskui jūs susimesite ir bus tikras ba Juozienė. Ne, vaikyti, tėveliui užmoka už
lius.
vieną dieną tiek, kad aš turėčiau ver
Girtuoklis. Gerai, gerai...
pti per pusę metą. ♦
Juozas. Sekite 5r centą ir išsigerkite sau, o aš Jonukas. Tai, mamyte, tėvelis gal daug duo
einu į pačtą pažiūrėt ar nėra laiško
nos nusipirkt — gal kasdieną valgyt
nuo pačios, o paskui eisiu į bažnyčią
kiek tik nori, tai jam ten gerai, to
ant mišparų.
je Amerikoje...
Vėjavaikienė. (pajuokiančiai) Ar tau, tokiam Juozienė. Kaip parvažiuos, vaikyti, tėvelis,
sportui, bus gražu su kokia ten “gritai parvež daug, daug pinigą, tai ir
norka” po miestą vaikštinėti, visi pir
mes būsim turtingi, nusipirksime ruštais užbadys.
gią visą pūrą, susimalsime, išsikepsi
Juozas, (supykęs) Persiprašau, mano pati kad
me kokius keturis kepalus. Ir dar tau
ir “grinorka,” bet ne tokia kvaila,
varnelį pakepsiu.
kaip visos vėjavaikienės ir man už vi Jonukas. Vakar tu, mama, sakei, kad kaip
sas geriausia, nes tai mano žmonelė
tėvelis parvažiuos, tai mes ir pieno
ir man su ja visur bus dailu, gražu ir
ir mėsos turėsime, o ar ta mėsa labai
miela.
gardi?
Vėjavaikienė. (pašiepdama) Gana jau gana... Juozienė. Gardi, vaikeli, gardi!..
ar neat
Juozas, (smarkiai) Žinoma, kad gana, (ima
meni pernai rudenį, kaip Baltruvienė
nuo sienos skrybėlę ir užsidėjęs ant
atnešė skerstuvių, kaip virėme juką,
galvos pasako) Sudie! jau aš daugiau
buvo pusė kiaulės kojos, vienas inks
su tokia draugyste neužsidėsiu (išei
tas, šmotelis plaučių ir kepenų. (Stai
na).
gu motinos kalbą pertraukia ir links
Girtuoklis, atai, Stepai, kaip tie Vyčiai žmomai šneka Jonukas.)
gą iš kelio išvedė.
Jonukas. O ką buvo šmotelis lašinių, tai tu
Stepas. Tai-gi, tai-gi; pirmiaus išsigerdavo ir
nevirei, bet užsispirgindavai bulvienę,
buvo jau ir prie moterėlių pradedąs
(galvą kraipydamas) tai buvo gardu,
lankvties, o dabar nieko nereik —
tai kvepėjo.
kvailys i* gana.
Juozienė. Tai-gi, vaikuti, tai-gi gardu!..
Vėjavaikienė. Matot vyručiai kaip žaltys išsi- Jonukas, (permainydamas balsą) Tai koks tas
suko, Negelbėjo nei mano meilūs žomūsų tėvelis, mama?
deliai.
Na," tiek to. Gal kitas kvai- Juozienė, (meiliai) Mūsų tėvelis augštas, gra
lesnis iš kur pasisuks.
Aš vistiek
žus su geltonais ūsais, labai geras. Ta
Kibsiu prie
dar vilties nenustosiu.
ve panešios, ant kelių pasisodinęs pavyrų visoms keturioms (trinktelėja
jodins. Kaip nueisime su tėveliu į ba
su kumščiu į stalą taip smarkiai, kad
žnytėlę, tai pareidami parnešime tau
lempa parvirsta ir susikulia.)
baronką, o gal net ir visą didelį py
Uždanga nusileidžia.
ragą.
Akto II galas.
Jonukas, (su neužsitikėjimu) Tai kas tau mama
AKTAS m.
paskolįs skepetą ir čevervkus eiti į
Scena I.
bažnytėlę?
Lietuvos valstiečio grinčios vidus: į kairę Juozienė. Vaikyti, aš savo drapanas, čevedurys, į dešinę langas.
Ant lango kryželis
rykus ir paduškėles užstačiau besirgir pora vazonų žydinčių gėlių.
Prie lango
dama Jonienei, nes neturėjome, ką
stalas užtiestas balta staltiese. Pasienyje me
valgyt, bet kaip tėvelis parvažiuos, tai
dinė lova.
Juozienė apsirėdžiusi lietuvės so
atiduosime Jonienei tuos 15 rublių sko
dietės rūbais, sėdėdama šalę lovos ant kėdės
los, o ji mums sugrąžins mano drapa
baigia suverpti pakulų kuodelį. Už scenos pa
nas, čeverykus ir paduškėles. Ir ta
sigirsta garsūs šunies lojimas ir į vidų pro du
da negulėsime ant šiaudinių padušką,
ris inbėga Jonukas, balsiai verkdamas.
bet ant plunksninių, minkštą ;ant dvie
Jonukas. Mamyt, mamyte! gelbėk! Mane šu
jų gulėsime mudu su tėveliu, o vieną
nims užpiudė.
tau padėsiu po galvute,, tai miegosi
Juozienė, (pašokusi nuo ratelio, pasiima ant ke
minkštai, kaip kunigas.
lių Jonuką ir spausdama prie širdies Jonukas. Ar kaip tas kunigėlis, ką kalėdoda
ir bučiuodama klausia) Kas? už ką,
mas cukrainių davė
vaikeli tu mano mieliausias ?
Juozienė. Tai-gi, vaikeli mano mieliausias.
Jonukas, (pro verksmus) Ugi... tetos... dė Jonukas. Bet tu, mama, aną syk, kaip aš
dė. .. nes aš pasiėmiau iš patvorio tą
sirgau, tai sakei, kad nevartočiau,
kiaulės perkąstąjį obuolį.
sakei, tėvelis parvažiuodamas iš Ame
Juozienė, (meiliai) Vaikeli, reikėjo neimti, ži
rikos parvež pilną saują cukrainių, tai
nai kokie pikti tie dėdės.
aš, - mama, kenčiau, kenčiau vis lau
Jonukas, (nurimdamas) Kad aš, mamyte, la- j
kiau to tėvelio paražiuojant su cu^
bai, labai norėjau valgyti. Sėdėdamas Į
rainiais, ir nevaitojau, kad man ir
pašalyj, pamačiau, kad višta už tvo- j
taip labai galvelę skaudėjo.
ros lesa obuolį.
Man pradėjo seilės! Juozelis. Parvažiuos, vaikeli, parvažiuos mū
varvėti, nei nepajutau, kaip pribė
sų tėvelis, tada nepiudys tave su šu
gau į patvorį ir pasiėmiau tą obuolį, Į
nimis nieks, tėvelis nupirks obuolių
dar kone pusė buvo sveika Atsikan- i
visą gorčių, galėsi valgyt kiek tik nodau biskutį ir užpiudė dėdė su tuom Į
~~
(Toliaus bus.)

Visi geri.
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Kas girdėti Lietuvių kolonijose.
LOWELL, MASS.

Prakalbos.
Šv. Juozapo Dr. kovo 26 d.
š. m. buvo parengus prakalbas.
Kalbėjo
kun. F. Kemėšis,
“Darb.” redak. apie vargus
mūsų tėvynės ir perbėgo lietu
vių draugijų bei organizacijų
gyvavimą ir jų naudingumą.
Antras kalbėjo A. F. Kneižis “Darb.” admin. apie nau
dingumą skaityti geras kny
gas ir laikraščius ir ragino ra
šytis prie draugijos
Buvo renkamos ir aukos
nukentėjusiems nuo karės lie
tuviams.
Aukų surinkta neperdaugiausiai. Tame nemažai buvo
kaltas nevisai blaivas vakaro
vedėjas.
Visgi surinkta $22.15
Aukavo po $1.00 šios ypatos: K. Džiedulionis, Z. Dziedulionis, kun. J. Aleknavičius,
J. Bulauka, J. Karsokas, J.
Bokštelis, P. Aleknavičiūtė, J.
Kvetkauskiutė, J. Zebris,
J.
Aleksa.
Prie draugijos prisirašė 12
naujų narių.
Žmonių buvo apie 250.

Buvęs.
HARTFORD, CONN.
Surengs dideles prakalbas.
Balandžio 1 d. vakare atsi
buvo L. D. S. susirinkimas.
Kaip subatvakaryj, tai nedaug
tebuvo atsilankę,
bet kurie
lanko susirinkimus, tai gerai
yra įsigilinę į darbininkų pa
dėjimą ir į organizacijos svar
bumą ir naudingumą prigulėti
į ją.
Bet labai apgailėtina,
kad dar visai mažas būrelis te
supranta tą naudingumą.
Taigi kad supažindinus koplačiausias lietuvių katalikų
darbininkų minias su L. D. Są
junga, tai kuopa nutarė gegu
žio 1 d. susengti vakarą su
plačiausiu programų ir geriau
siais kalbėtojais.

Paskaitos.
Bal. 2 d. L. Vyčiai ir Mo
terų Sąjunga surengė paskai
tas.
To vakaro vedėja buvo
p-lė A. Stravinskiutė.
Pir
miausia skaitė p-lė M. Kara
liūtė Jaunimo auklėjimas iš
“ Šaltinio.” Paskui skaitė vie.
tinis varg. O. Rosmanskas Pas

laptys Pasisekimo Gyvenime,
parašyta Dr. M. Harney. La
bai yra pamokinantis raštas
kaip jauniems taip ir suaugu
siems.
P-lė P. Skupaitė skai
tė iš “Darbininko” Darbinin
ko vargai. P-lė A. Cibaitė
skaitė iš “Draugo” Po Moterų
Pasaulį pasidairius, Atskili
mas pelų nuo grūdų iš “Darkininko” skaitė p-nia T. Blužienė.
Vakaras užsibaigė pa
sikalbėjimais.

Vakaro Reporteris.
NORWOOD, MASS.

Vyčių veikimas.

pratysis prie visoko lietuviško,
mokysią, deklemacijų, ir bus
apsaugoti nuo blogos gatvinės
intekmės.

Loš Gurkliutės Komedijėles.
Dabar vyčiukai jau pasirin
ko veikalėlius mokintis. Pa
siėmė dvi Gurkliutės komedi
jėles : Dvi sesutės ir Girtuoklė
su blaivininku. Vaidys mer
gytės B. Jaraševičiutė, A. Jaruševičiutė, F. Viesuliutė ir
berniukas K. Viesuliukas. Tuoj
po Velykų jie parodys ką gali.
Turiu vienok primyti, kad
tos mergaitės jau ne kartą
parodė savo gabumus, pasakydamos deklemacijų ir mono
logų.

žudis V, Gustidas peršovė
sau per galvą. Dar gyvas nu
vežtas į Šv. Elzbietos ligoninę.
Priežastis ta, kad atsisakė ei
ti su juomi gyventi. Jos vy
ras Kazimieras Čečauskas jau
keletą metų, kaip sirgo džova.
Moteris vis sau gyveno
su 4 vaikučiais ir pelnijo sau
ir savo vaikučiams duoną.
O tasai piktadarys buvo “su
sipratęs” žmogus — nėjo ba
žnyčion, buvo laisvas, buvo
bartenderis.

Blaivas.

1-LaKBININMano korespondencijoj apie
kun. Dr. A. Maiiausko prakal
bas, laikytas Atholyje 8 d ko
vo mėn. viena padaryta klai
da tarp
aukautojų,
kurią
meldžiu pataisytu
Jonas Vaičiulionis ir Bar
bora Markevičiūtė paaukavo
“Vilčiai” ne po 1 dolerį, bet
po 2 doleriu.

Su augšta pagarba
Kun. Pr. Meškauskas.

Taunton, Mass. — Vagiliai
SO. MANCHESTER, CONN. išlaužė Westville Spinning Co.

Patėmijau No. 37 “Darbi spintą ir pavogė $225.00.
ninko” 30 d. kovo apie South
Manchesterio vyčius. Būk vy
Randolph, Mass. — Ypatin
čiai jau metai kaip nustoję gas dalykas buvo tas, kad
veikti.
Tas korespondentas, vienas italas farmerys išėjo ar
kuris padavė tą žinią, tai ne ti, o už dviejų mylių nuo jo
teisingai pasakė apie vyčius. du žmogų pamieravo ledą ir
Dar tik metai kaip vyčiai gy rado, kad tai buvo 20 colių
vuoja, o vyčiai nemažai gero storumo. Tai nepaprastas kon
Vyčių Baseballininkų
nuveikė: buvo surengta teat trastas.
susirinkimas.
ras, balius ir prakalbos, ku
Taipgi per tą patį susirin rie nemažai atnešė gero mus
Ilga pasaka (Sakoma į ko
kimą buvo atlikta dar antras lietuviams South Mancheste kį ilgai tęsiantis darbą).
• • •
susirinkimas tai atletų sky rio.
Kaip
atėjo
laikas
rinkite
riaus.
Dar nebuvo išrinktos
Ilgi pirštai (vagis).
valdybos ir tuo tarpu tapo iš naują valdybą, tai senoji su
rinkta: P. Kamila manadžie- džiaugsmu užleido vietą. Bet JAU IŠĖJO “MUZIKOS”
rius, P. Nedvieškas Kapito kaip tik naujai valdybai atė
NO. 2.
nu, P. Kalvaitis prot. rašt. J. jo laikas užimti vietas, tai
Straipsniai:
Kavaliauskas kasierius.
Po naujas pirmininkas atsisakė
Įžengiamasis
k
tam buvo svarstoma, kad im nuo vietos dėl to jam buvo
tis greičiaus už darbo ir pa pasakyta, kad per surengtą
A. A. Česlovas Sosnauskas
pirkti pirštines ir boles ir vis vyčių vakarėlį jo buvo padary
šis tas apie Dailę.
kas kas tik reeikalinga, kad ta didelės išlaidos, buvo da
Apie kelionę-kelionėlę
galėtumėm ant Velykų jau žas- roma kaip ir ant keršto. Tai
(beletristika)
ti, ir kitus “subytit”.
Tai iš tos priežasties atsisakė.
Muzikos teorija (tąsa)
Apie mūsų chorus
nežinau, kaip mums pasiseks. Tuom tarpu buvo išrinktas ki
tas
pirmininkas.
Po
tam
buvo
žinios iš visur
Katras turi ukvatą lavintis,
surengta
balius,
žinoma
buvo
Gaidos:
tai tegu ateina ir prisirašo.
Šėriau žirgelį (mišr. chorui)
Susirinkimas bus apgarsintas. Į išrinkta vyrai prie pardavimo
Aut tėvelio dvaro (mišr.
Susirinkimus laikys pobažny- šaltos košės ir sodės tarp jų
buvo
išrinktas
prie
darbo
pro

chorui)
tinėj svetainėj. Jau 10 narių
Bet jis
Per girią girelę (vaikų cho
turime ir dar daugiaus reika tokolų raštininkas.
nepildė prideramai savo dar
linga.
rui)
bo
ir
dvi
vytės
jį
pavadavo.
šviesi naktis mėnesiena,
L. V. 27 kuopos rašt.
Tai dėlto prot. rašt. neatė
(duetas)
jo
ant
susirinkimo
net
nei
Aguonėlė
(daina-žaislas)
IŠ-WEST END PITTSBURprot
knygų
nesugražino.
Ke

Po
dvarelį
vaikščiojau (pia
GH APYLINKIŲ.
tina atsisakyti nuo vyčių.
nui)
Pereitą susirinkimą buvo
Nastutė scenoje ir Kon
Thema ir Ivarijacijos (pia
išrinkta senoji raštininkė ir
certas.
nui)
dar per tą susrinkianą prisira
šventas Dieve
Kovo 5 d. apvaikščiojant šė du nauji nariai ir vėl vyčiai
Kurs kentėjai
šv. Kazimiero dieną, šv. Vin pradėjo veikti, kaip ir pir
Kaina metams $3.00, pusti
cento Dramos kuopelė statė miaus.
metų $1.50 atskiras numeris
scenoje dramą “Nastutę.”
Vytė X.
40c.
Šis gyvas vaizdelis publikai la
Adresuokite:
bai patiko.
Lošimas galima
“MUZIKA,” ______
Gyvenk su rytojum.
be baimės sakyti, kad labai
P.
O.
Box
172 Brooklyn, N. Y.
gerai pavyko; nes liudijo pub
likos rankų plojimas.
Neą+ą.
a+a
a+a
a+a a+a a+a a+a a+a a+a a+a a+a a+a a+a
a+a a+a a+a
išvardvdamas atskirai mėgė- Tąr
jų-lošikų, vienok negaliu ap
DARBININKO DOVANĖLĖ
leisti nepagyręs šios kuopelės
Darbininkams
• i
keleto mėgėjų, artistų ir ar
kaina tik 5c.
tisčių, kurie netiktai šioje
Šioje
knygelėje
randasi
straipsniai, kurie buvo “Darbinin
nos lošimuose savo gabumais
ke
”
skyriuje:
“
Iš
po
darbininko
plunksnos.”
Tuose straipsniuo
atsižymėjo.
Apart
dramos
“Nastutės,” taipgi buvo su se yra gausybės sveiko, darbininkiško, praktiško proto minėją.
rengtas ir Koncertas.
Kon Visi straipsneliai vaizdingi, malonūs, simpatiški meilūs, pa
certas nors per ilgokas tebebu mokinanti, perspėjanti, paakstinanti.
Verta didžiausio išplatir^^
t < . »
vo, bet su nepaprastais gabu
Kalba švelni, lengvutė,
vi i dirbtinė.
mais p. Leokadije Sabinienė
ir J. J. Sauris muzikos srityje
linksmino ir žavėjo publiką.
Laike pertraukų šv. Vincen
to choras, vadovaujant p. K.
Sabonio sudainavo keletą link
smai skambančių
dainelių.
Nors šis vakaras ilgokai tęsė
si, bet vienog publika ir iš
tolimesnės apielinkės Pittsburg’o, užsibaigus vakarui, links
mai išsiskirstė išveždama gerą
įspūdį iš šio vakaro.
Girdėjau savo ausimi kal
bančius, toki vakarai, nors
kas savaite būtų rengiami nie
kuomet publikos nepritruktų.
Tad, westendiečiai nesnauski
te bet rengkite vakarus konodažniausia. Tarp Koncerto ir
Teatro buvo renkamos aukos
dėl nukentėjusių lietuvių ir
kaip girdėjau surinko apie šešias-dešimts dolerių.
Valio
vestendiečiai.
Šelpkite kiek
galima savo brolius lietuvius
vargstančius Lietuvoje. Ves
tendiečiai neapsileis prieš ki
tus lietuvius Amerikoje, nes
surinkę jau turi su nusiųstais į
Tautos Fondą ir dar nenusiųstais apie penkis šimtus dolerių.
Tad iš mažo westendiečių bū
relio neatrodo taip blogai.
Ten buvęs.

Balandžio 2 d. L. Vyčių 27
kuopos atsibuvo mėnesinis su
sirinkimas 2 vai. po pietų pobažnytinėj svetainėj.
Šiame
susirinkime daug dalykų buvo
svarstoma ir apkalbėta kas
link mųsū veikimo.
Žinoma
gavėnios laike nelabai mes ką
galime nuveikti, bet per* ga
vėnią kiekvienas turime lavin
tis ir mokintis, kad galėtu
me,
po Velykų pasirodyti
savo veiklumu.
Taipgi šia
me susirinkime išrinkta komi
sija iš K. Akstino, J. Kava
liausko ir P. Kamilos, kurie
apsiėmė tam pasidarbuoti —
surasti kokį veikalą ir aktorius
gauti, kurie galėtų savo už
duotis gerai atlikti ir palinsminti publiką.
Dar reikia priminti, kad ir
maži vaikučiai, kurie prisira
šė prie kuopos neturėdami pil
nų metų, sutverdami vyčių
skyrelį.
CHICAGO, ILL.
' Vaikiukai ir mergaitės prie
(North Side.)
to skyrelio prigulėdami daug
Baisus
atsitikimas
gero gali turėti.
Po priežiū
ra klebono ir kitų globėjų jie
Subatos rytmetį beeinant 6
mokinasi visokių naudingų da valandą į darbą tapo nušauta
lykų.
Gražių žaislų mokysis, Cecilija Oečkauskienė ir žmog-

A^A

A^-A.

A^A

A^A

SKAITYKITE IR PLATYKITE ŠIĄ
GĖLĘ.

Vietinės žinios

DARYKITE, KAIP KITI.

Knygele labai smagi, dai
liai atspausta, popiera drūta,
kaip jaučio oda.
Pigi, kaip ir visos “Dar
bininko” išleistos knygelės, to
dėl kad tikimės greito išpar
davimo.

Ir jūs darykite, kaip kiti.
O tie kiti štai kaip daro:
suvynioja į poperėlį sidabrinį
GRAND OPERA BOSTONE. |
pinigiuką-dešimtuką ir siunčia
Balandžio 3 d. New Yorko į konverte mums su laišku taip
Metropolitan Opera pradėjo j parašytu: “Už šį sidabro šmo
Išpirkite KOMEDUELES
trijų savaičių sezoną. Bostone, i telį (10c.) meldžiame atsiųsti
Ta kompanija sutraukas pa-| aukso (U. Gurkliutės KOME tuoj, ne vieta joms gulėti
“Darbininko” knygyne. Pir
saulinės garbės darbininkus- DIJĖLĖS).”
kit,
skaitykit, platykit, staty
artistus.
Tame skaičiuje yra
Tokį laišką gavę, mes tuoj kit scenon p-lės U. Gurkliutės
ir Caruso.
dedame puikią aukso spalvos K o m e d i j ėles.
Savo sezoną pradėjo pasta viršeliais p-lės U. Gurkliutės
tymu operos Boris Godunov. knygelę — KOMEDUELES. Adr.: “Darbininkas,”
Kadangi mums svarbu ir
Per dvi savaiti tos knygelės 242 W. Broadway„
rūpi pagarsyti tarp svetimtau išpardavime arti 1.000 ekz.
So. Boston, Mass.
čių lietuvių vardo, tai galime
turėti džiaugsmo krislelį, kad
ši opera buvo pastatyta, nes
joje minima po daug kartų
Lietuva.

Šiomis dienomis “Darbi
Aš esu nevedęs 42 metų senu ninkas” žymiai padidino savo
Dabar galima ja
mo. Suprantu gerai vargoninin- knygyną.
me
gauti
įvairių
geresnių liekystę ir galiu gerai išlavinti cho
veikalų.
Trumpu
rą.
Kur tik esu buvęs iš visur Į tuviškų
į
laiku
paskelbsime
stambesnuo klebonų turiu paliudijimus,
jog aš esu atsakantis vargoninin Įniuosius veikalus, kuriuos ga
kas. Todėl kuriems iš gerb. kle lima gauti “Darbininko” kny
bonų yra reikalingas geras vargo gyne.
nininkas meldžiu mane kviesti
pas save, o aš atvažiuosiu.
TEL. BACK BaY 4200
Su pagarba,
Ig. Podgaiskis,
33 Harding Str.,
DR. F. MATULAITIS
E. Cambridge, Mass.
Ofiso udynoe
Gydo'viaokiMlligu
1-3P.M.7-8P.M.
PriskirūCAkin.'ui.
(40, 41, 42)

“Draugas

Pagrobus atlieku pigiai ir gra
žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
rus graborystės mokslus ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laidojimo
reikale visuomet kreipkitės pas
mane.
Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS,
500 So. Paca Street,
Baltimore, M. D.

REIKALAUJAME

PASIBAIGĖ ATLAIDAI.

Šv. Petro bažnyčioje So.
Bostone pereitos nedėlios va
kare prasidėjo 40 valandų at
laidai. Atlandai prasidėjo iš
kilmingais mišparais, o ilgą
ir atlaidams pritaikintą pamo
kslą pasaką kun. Raštutis iš
"VVoreester, Mass. Žmonių bu
vo pilna bažnyčia. Buvo pri
važiavę daug kunigų iš apielinkių klausyti išpažinties. Di
delės daugybės žmonių atliko
velykinę.
Atlaidai pasibaigė utaminko vakare.
Bažnyčioj buvęs.

Nedaliomis
nuo 10 vai, ryta
iki 4 vaL vakare.

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbsją šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų, guzikueių, metalinių anameliuotų 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
rankom.

ANTANAS ŠAPAMS
meistras

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

dasi kiekvienoje grinčioje.

ros sekančios gyduolės.

-

(37)
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Vienatine Lietuviška

Krautuve
Kuri užlaiko visokio tavoro, reikalingo mainenieriams.
V. LUKOSEVICIA,
Minersville, - - Pa.

5?

^8
Lzlaikom didžiausia krautuvę
deimantų, laikrodžių ir visokių
į žiedų, siutus ir overkotus, duo-

17mUknt bargoVlnt'išmokesčii

GERA PROGA!
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.......10c
Aritmetika mokinimuisi rokundų, su paveik
slais (apdarvta) ........... 35c.
Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap
garsinimą iš “Darbininko”
ir $1.00 per money orderį,
tai gaus visas 4 knygas 60c.
pigiau.

So. Boston, Mass.

ant lengvų išlygų. Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkupčiams, didelį, naują katalogą
Siunčiame ant pareikalavimo už
25 centus štampų.
J. P. TUINILA.
822 Washington St., Boston. Mass

k

k

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

I

Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)
Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki S po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
S0» BKOALKAY Cor.G ST. SO. tOSTON.
Tel 602 S. B.

LIETUVIAI PAS SAVUS.

75c.
1.00
1.00
50c.
1.00
1.00
25c.
25c.

50c.

25c.
50c.
25c.
1.00

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

8

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.

<

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame bus
sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI

:<

Gynežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų,
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums
ezpresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

«

K. ŠIDLAUSKAS
į 226 Broadway,kertė C St., So. Boston,Mass.

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Visokius užrubežinius ir
amerikoniškus šokius moki
na po No. 1140 Columbus
Avė., Room 44 Roibury
Crossing.
Pamokos atsibūna utarninko ir ketvergo vakarais
Conon Hali 20 Conont str.
Mokytojas E BR0WNING
(Iš Rusijos)

LIETUVIS KRIAUŠIUS.
Pasiuvu visokius drabužius
pagal naujausią madą, vyriškus
ir moteriškus.
Darbą atlieku
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir
kvarbuoju.
Pasiuvant drapanas sulig naujausies mados ir pagal Jūsų noro.
JONAS BERZELONTS & CO.
28 Chandler Str., Boston, Mass.
(Castle Sųuare’s Bloek’e.)

1.00

r.

P. MIKOLALNIS,
R. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y.

Auksas už Sidabrą.

Jtate Bank Bldg.
Scotville. Mich. I ''

Valandos
nuo 9 vai. ryta
iki 8ivaL vakare.

Peoples Statė Bank Building
SCOTTVILLE, MICH.

Norintieji pirkti gerų farmų
su budinkais, Sodais, apsėtais
saniaz soja3 sotqjip§mu jį siuvusį
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau- j
PIRKITE PANELĖS U. GURKLIUTĖS
šių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vienintėliai esame uždė
NAUJAI IŠLEISTAS
tojai ir apgvvendintojai didžian-i
KOMEDIJĖLĖS.
šios lietuvių farmerių kolonijos j
Mokėsite 10c., o gausite knygelę su auksiniais viršeliais,
Amerikoje. Apgyvendinome 360 į
lietuvius farmerius. kurie trum-1 duje rasite perlus ir deimantus.
Komedijėlės talpina: “Čigonės Atsilankymą,” “Dvi
pu laiku rengiasi išleisti Scottville, Mich. Amerikos lietuviams Kūmutes,” “Dvi Sesutes” ir “Girtuoklę su Blaivininku.”
ūkininkvstės laikraštį. Ta didžiau- j
Visi sceniški veikalėliai. Bile kurio pastatymas scenoj prišioji lietuvių farmerių kolonija Į juokis, palinksmys, pamokys susirinkusią publiką.
randasi ant genj derlingi} laukų1
Visi yra neilgi vekalėliai, tinka lošti šalę stambių veikalų ir
puikiausioj apielinkėj miesto
labai
tinka “įvairumų,” “margumynų” programams.
Scotville ir portavo miesto LuP-lės Gurklutės komedijėlės labai tinka vaidinti tose kolonijose,
dington, Michigan valstijoje, Mason conntv. Toj puikioj apielin kur neįstengiama statyti scenon stambesnių veikalų.
kėj mes turime daugybę visokių
Lietuvių kalboje nėra sceniškų veikalų pigesnės knygelės, kaip
farmų parduoti, ant kurių galime
kelis tūkstančius lietuvių farme- “Komedijėlės.” 36 pusi, o tik 10c.
Išleista taip, kad gražu pažiūrėti, malonu skaityti. Viršeliai
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indėdami už 4 cenuts krasos aukso spalvos.
markių, o mes prisiusime tos ko
Pigi todėl kad tikimės greito išpardavimo.
pa rduodamųjų
Ypač moters ir merginos skaitykite, kas išsilieja iš po plunkslogą su daug
armerių gy- nos jūsų talentingos sesytės.

& co.

PRIE DORCHESTER ST.

A. Kiedis & Co.

GERI A U S I O S
F A EMOS.

kiedis

469 Broadway,So. Boston,Mass

J. P. TUINYLA,

“DARBININKAS”

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

DR. W. T. RE1LLY

I

Adresas:

Užsakymus siųskite “Darbininkui” adresu:
“DARBININKAS,”

Savas Pas Savą Remkit Savuosius.

Turi išsistoroję expertą ūkiJei prenumerata baigiasi,
ninkystės, kuris dykai duoda pa
Vienatine Lietuviška
mokinimus delei geresnio ūkinin tai negaišuodamas atnaujyk.
k
kavimo. Kurie norite pasidar
buoti dėl lietuvių gerovės ir dėl
savo pelno, kreipkitės į mūsų Tel. Oiford 4900.
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
Gyduolių gali
kolonizatorius lietuvius ant gerų
* te gaut kokios
tik
pasaulyj
vartojamos,
bet
ypatingai ge
ūkių. Adresuokite:

dailiij vaizdelių ir apysakaičių.
C “DAREININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui svarbu,
n audinga,
indomu i r
s u p r a n t a m a.
“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, kurios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu virsija visas išleistuves.
B
Skaitykite ir platvkite “Darbininką” ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina:
tris kartus savaitėje metams
$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant
tik subatmius 8 pusi, numerius, metams $1.50, pusmečiui
75c.
,
■

242 W. Broadway,

i

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

lietuvių farmerių, turi savo drau __ Skaitykite ir platinkite
gijas ir rengiasi išleisti Ūkinin “Darbininką.” Tegul jis ran

paduoda svarbiausius nuotikius
indomiausias žinias ir žingeidžiausius at-

: i

DANTISTAS

MICH., didžiausioje lietuvių farmerių kolonijoje, kur randasi 360

“DARBININKAS”

gražių eilių,

PIRMOS KLESOS

Turėdami liuosą laiką, galite indeda telephonus, dengia sto
dėl mūsų agentauti suradimui gus, ir atlieka visus staliorysfarmų, pirkėjų ir užsidirbsite ne
tės darbus prideramai.
mažai pinigų, taip-gi patarnausi
KAINOS NEBRANGIOS.
te savo broliams, prirodydami
Ofisas
Gyvenimas
jiems gerų farmų apsigyventi ap 315 W. Broadway, 133 Bowen St.
linkui miestą SCOTTVILLE,
SO. BOSTON, MASS.

kams laikraštį.

Jonas Petrauskas,
66 W. Fifth St
So. Boston, Masa.
Vincas Kudirka,
37 Franklin St,
Pranas Kuras,
457 Pleasant St.,
Norvood, Mass.
Literatiška Komisija.
Kun. F. Kemėšis,
242 W. Broadvray,
So. Boston, Mass.
Pr. Gudas,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
F. Viraks,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

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

Po visus miestus ir apielinkes
Telephone So. Boston 605.
lietuvių apgyventas

“DARBININKAS”

h___
visame pasaulyje,
; sitikimus.
“T»/
DARBININKAS” visuomet turi smagių,

Dvasiškas Direktorius.
Kunigas F. Kemėšis,
50 W. Sixth St,
So. Boston, Mass.
Pirmininkas.
Motiejus Zioba,
438 W. Fourth St,
So. Boston, Mass.

AGENTŲ!
Po visus miestus ir apielinkes
lietuvių apgyventas.

28 Story St.
So. Boston, Mass.
Globėjai.
_

L.D.S. CENTRO VALDYBOS
ANTRASAI:

419 Boylston St, Boston, Mass.

GRABININKAS
IR
BALZAMUOTOJAS.
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VARGONININKU.

C. & P. Phone St. Paul 5947

Dideli operos rūmai buvo
grūste prigrūsti rinktinės Bos
tono publikos. Taigi augščiausioji Bostono inteligentija
matė ant programo, skaitė libVienintelis pigiausias Lietuvią Kataliką
rettoj Lietuvos vardą.
Šitoj operoj — Boris Go
DIENRAŠTIS
dunov viena scena perstatė
karčemą Lietuvos parubežvje.
“DRAUGAS” duoda daug žinių iš karės lauko, pa
Karčemninkienė šluoja aslą
sakoja, kas dedas nelaimingoje mūsų tėvynėje Lietuvoj,
dainuodama, įeina trys rusų
skelbia įdomiausius atsitikimus iš viso pasaulio, žinios
vienuoliai. Paprašo užkan
paduodamos kuogreičiausiai.
džio. Karčemninkienė atneša
“DRAUGAS” remia, stiprina lietuvių katalikų
midaus leką ir užkandžio ir nu
draugijas, rūpinasi jų reikalais.
rodo kokiais keliais gali įs
“DRAUGAS” kelia tautišką susipratimą, platina
mukti į Lietuvą. Atėjūnai
katalikiškai
lietuvišką kultūrą.
dainuoja, jog tik Lietuvoje te“DRAUGAS” rašomas aiškia ir visiems supranta
pasijus saugiais. Atėjūnams
ma kalba.
begirsnuojant, įeina oficieras
“DRAUGAS” metams tekaštuoja tiktai $3.00, pusei
su keletą kareivių. Paaiškė
metų
$1.75. Čikagoje, siunčiant pačta, metams $4.50.
jo, jog oficieras tų pabėgėlių
Nuo vaikų ir nuo agentų perkant atskirais nume
ir ieškojo. Tuomet atėjūnai
riais po lc.
vienuolių rūbuose dūmė per
Užruhežyie “Draugas” dienraštis metams $6.
langą ir smuko Lietuvon.
“SAVAITINIS DRAUGAS”, Metams kaštuoja tik $1.50.
Toj operoj dalykai einasi
apie nuotikius pačioj pradžioj
Atskiras numeris po 3c.
17 šimtmečio, kuomet lietu
viams ir lenkams viešpatavo
Visais reikalais kreipiantis adresuokite:
Švedijos princas Zigmantas
m.
Draugas Publishing Co.
Kuomet dabar, artinantis
balandžio 15 d. lietuvių “Tag
CHICAGO, ILL.
1800 W. 46th St.
Day”, Bostono lietuviams rū
pi pasigarsyti, tai šios operos t
pastatymas šiek tiek be abejo
prigelbėjo lietuvių vardui. Gal
būt, kad ši opera dar bus pa
kartota.
Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra
Įstabus, puikus daiktas yra operos. Labai patartina lie
tuvių jaunuomenei bent ret
I
karčiais atsilankyti.
DARBININKAS ’ ’ eina utarninkais, ketvergais ir su
batomis.
Juo didesnis lietuvių skai
čius susipažys su augštu sce
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo launišku menu, tuo greičiau to- I ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
bulysis ir kils nuskurusi sce
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų
na.
- ■
Į darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
Operų mylėtojas.

PADIDINOME KNYGYNĄ.

PAIEŠKAU VIETOS UŽ

PETRAS

MAKAREVIČIUS,

(Arti lietuvių bažnyčios)

105 So. Meade Str.,
Wilkes-Barre, Pa.

Geriausias Siuvėjas.
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Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią
kainą.

S.-C. LILIENSTERN,
172 Statė St.,

Boston, Mass.

(Priešais Custom House.)

Visi skaitykit ir platinkite

“Darbininką”

