Metams $3.00, pusmečiui $1.50.
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Tas,

kurs neturi namų, to

gu neplėšia namų kitų, bet to

gu jis stropiai darbuojasi ir pa
sistato sau,

jis

tokiuo būdu

pavyzdžiu užtikrins saugumą
savo namų,

kuomet juos pa

sistatys.
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Iš lietuvių veikimo, ir Lietu
vos gyvenimo.

ŽMONIŲ SUSINĖSIMAS
NAKTIES METU SU
VALKUOSE.

ORGANIZUOJASI ŲEL
DIDESNIO VEIKIMO.

Pasitraukė toliau.

v
_ .v . _
žmones išmirė.

,
•
Pats-gi

tt-,

Vi -

gose!

Pagalvok kokiu būdu
m7ne laikinai h. karei

cmskų Antanas sako visai balibai
dKi man sav0
tas senelis.
Esu pasinę suatsiekti. Juk A.nerikorasti Antaną Vilemską, tai jis l veikia vjsokios organizacf.
Rumunijos karalius Ferdi-,.
knri uMaviniu yra gel.
nandas iš Jassy persikėlė į pasakys ar da gyvi nors vienas ;j
;Mti
tautiečius nuį pražū.
Jekaterinoslavą ir apsigyveno is mūsų tėvelių, ar ne.
vimo.
Ar negalėtum trumpu
Potemkino rūmuose.
Rumu
Dabar keletą žodžių apie sa
laiku pasirūpinti man pašelpos
nijos bankai ir archivai taip-gi
ve.
Karės audros netikėtai
apsiginti nuo bado ir mirties.
perkelti Rusijon.
užkluptas Skrebotiškyj (kur
Atleisk, kad gyvenimo apMatyt rusai ir rumunai ne tarnavau) pradžioj Liepos m.
sitiki ūmai nuvyti vokiečius, 1915 m., vos spėjau išsprukti linkybės privertė mane stoti į
o gal pramato, jog dar toliau su žmona ir vaikučiais su vie- eilę prašančiųjų aukos — to,
nais marškiniais'ant pečių. Led žinomą aš nesitikėjau ir negareikės trauktis.
ne led prasmušėim mes prie ge- Ii manęs tame apkaltinti. Tik
------------- ■------------------Ižkelio ir su dideliu vargu at- i Tave, kaipo savo brolį, iš
važiavome į Maskvą,
kaipo drįstu kreiptis su tokiu meldiRUMUNŲ NELAIMĖS.
į pažystamą miestą. Gerai, kad mu, nes savimeilė neleidžia
Ties stotim Tshura nuspru- dar turėjome keletą rublių: mane apskelbti svetimų žmonių
do nuo bėgių traukinis, kuriuo nors nusipirkome šiokias to- akyse save elgeta.
Mano ma
važiavo daug augštų Rumuni rkias VII
drapanas tam
laikui,
nužučiai
žūčiai
vaikeliai,
kurių
tu,> zbroLC4.111 laiIYUl,
Al U." .--------------------------------------- 7
T. tu,/brojos valdininkų ir oficierių. sisamdėme būtą, dar ir šiokius
nepažįsti, karštai meldžia
, .
.. .. c
...
. m____ i
___
Traukini stuoj užsidegė.
Žu tokius
reikalingus baldus nusi. Tavęs kaipo savo dėdės, apvo į 100 rumunų.
pirkome.
Džiaugėmės,
1kad
___ šluostyti jiems ašarėles. Kaip
saulės užtekėjimo raselė, taip
Poltavos gubernijoj apsigy- turime jau pastogę ir kad vaiveno daugiau kaip 50.000 ru- kučiai nepilki. Bet praėjo mė- mes lauksime Tavo sušelpimo,
munų tremtinių.
Jų skaičius nuo-kitas, pinigus išbaigėme, stiprindami savo dvasią vilti
algos nagaudavau — pradėjo mi.
nuolatai didinasi.'

Ispanijos kunigai pradėjo
organizuotis dėl didesnio soci“Dabartis” rašo, kad žie
jalio ir ekonominio veikimo.
mos pusmetį, nuo spalių 1 d.
ŠVEDŲ-LIETUVIŲ KOMI nio psichologijos supratimo, ligi kovos 31 d., nuo 10 vai. Tą jie daro nusižiūrėję į vo
kiečių katalikų kunigus.
Is
TETO POSĖDIS.
t pedagogijos,
bemaž visų liau vakaro ligi 4 vai. ryto, šiaip
panijos kunigai sudarys ūki
dies mokyklų mokslo dalyki] žmonėms tėra leista vaikščioti
ninkų sindikatus ir prigelbės
Gruodžio įnėn. 29 d. 1916 m.
metodikos ir suteiks praktikos tiktai savo namuose; norint
ūkininkams.
Sutvers žemės
posėdyj Švedų-Lietuvių Komieiti ir važiuoti kitur, reikia tu
mokytojavimo pamokų.
bankus, skolins bežemiams ir
Jto, kuriam dalyvavo Kanaurėti nakties ženklas.
Gatvėse
mažažemiams įgyti gerus ūinkas Olšai^kas važiuojantis
šiaip
žmonės
tegali
vaikščioti
KAUNAS.
kius.
Skolins pinigų ūkių pa
fcman pas Popiežių delei suligi 10 vai. vakaro.
Kaune
^anizavimo kolektos nuken
taisymui, taip-gi skolins ūki
Kraštutines druskos kainos. taipo-gi leista vaikščioti miesto
ninkams, nelaimei ištikus, kad
tėjusiai dėl karo Lietuvai ka
gatvėmis ligi 10 vai. vakaro.
atsigriebti.
Toliau rūpinsis
talikų bažnyčiose tarp kito ko
Sulig valdžios viršininko nu
Jonas Augštuolis. prirodyti ūkininkams rinkas,
nutarta:
statymo kainos yra šitokios:
kur su geru pelnu galės par
1. — Prisiųstas iš Amerikos prekyboje (po daug) po 27 Stockholmas 27 X11-16.
duoti savo produktus. •
markes centneris be maišo:
Tautos Fondo 35273 kronas K.
Tai-gi toji kunigų Sąjunga
smulkioje prekyboje 26 feniLingageno ir mano vardu nu
rūpinsis ūkio pakėlimu ir ap
gai rusiškas svaras be maišo,
kentėjusiems dėl karo Lietuvo
gynimu jų nuo visokių lupikų,
Valdiškojo rublio kursas: 1
je tuojau pasiųsti sulyg nuro
!
kurie skolindami pinigus lupa
rublis — 1.90 mrk. Centneris
dymų Tautos Fondo — 80 nuoš.
nesvietiškas palūkas.
šių pinigų Vilniaus komitetui 122 rusiškų svarų.
MAINIERIŲ
ORGANIZACI

Tolimesnis ispanų : kunigų
I
nukentėjusiems dėl karo šelpti
JOS
SUMANYMAS.
Sąjungos
darbas — stiprinimas
ARKLIŲ PREKYBA BE
ir 20 nuoš. Kauno komitetui.
LEIDIMO.
l’nited Mine AVorkers of I katalikų spaudos ir sudarymas
II — pasiųsti širdingą ačiū
America prez. \Vhite buvo pa-;! katalikų srovės, kad atsispir
me jau vargą kęsti.
Tiesa,
Tavo brolis,
Tautos Fondui už prisiųstas
ti prieš bedievių pastangas,
“Dabartis” rašo kad, “Su skyręs
Visa Rumunijos valdžia
komisiją
išdirbimui
dar
nuo
pradžių
kelis
mėnesius
M. Vasiliauskas.
aukas Švedų-Lietuvių komite valkų valdyba praneša, jog
prieš anarchistų ir socijalistų persikėlė į Rusiją.
Laikinoj
pensijos pieno.
Toje organi
gaudavau
pašelpą
iš
tam
tikros
tui;
pastaruoju laiku vėl daug de zacijoje buvo kilęs sumanymas intekmę.
Rumunijos sostinėj Jassy už
.organizacijos.
Bet ilgainiui
viešpatavo vargas.
Nubied- 'pradėjo toji organizacija paIII. — prašyti amerikiečių šimčių kartų pabausta už ark uždėti nariams ypatingą mo
prisiunčiant aukas neužmiršti lių pardavimą be leidimo. To kestį ir įvesti senatvės apdrau IŠSIREIKALAVO GERES nėję didikai ir bajorės vaikš šelpas atsakyti.
Prisiėjo ieš
NES ALGAS.
čioja ir atiduoda savo brange koti darbo. Bet kadangi trem
ir Žiburio draugijos Mariampo- dėl išnaujo primenama, kad dimą.
Komisija tą pieną jau
lėj, kuri šiuo laiku šelpia mo arkliams parduoti reikia turė išdirbo ir jis bus duotas ap
Waterbury, Conn. — Cigar nybes už valgį.
tinių eibės privažiavo,' tai -ge
ti
leidimas
iš
apskričio
virši

kyklas ir nukentėjusius dėl
svarstymui tos organizacijos Makers’ unija No. 395 išside
ro darbo negalėjau gauti; bran
karo, nes žinoma kad Žiburio ninko. ’ ’
rėjo ant tūkstančio. 'į Pakausekančiame suvažiavime.
genybė augo ir mes pradėjome
draugijai trūksta lygiai, tiek
tojams pakelta 25c.
1000.
kas kart didesnį skurdą jausti.
Komisijoj buvo Wm. MitSPEIGAS DIDŽIAUSIAS
VAIZDAS IŠ MUGĖS
'
?
. Hamilton, Gaterio.
pinigąkąip ir kitoms^ lietuvių
Nuo blogo užlaikymo ir skur r
chėll iš Iowa, John Hutchison
PRIEŠAS.
ŠIAULIUOSE/
Makers
’
unija
streikavo
du
mė

organizacijoms užimtoje Lietudo pradėjo vaikai sirgti, o
Kas užsisakys visiems me
iš Indiana ir Evan Evans iš
Austrijos
valdiškame
pra

nesiu.
Išsikovojo
nuo
$2.
iki
žmona
vįsai
paliego.
Įtempęs
*
tams
“Žvirblį” ir prisius pil
Komisija tą dalyką
Kovnoer Zeitung” rašo: Illinois.
$3. virausš.
Streikavo 300 nešime sakoma, jog dabar spei visas savo proto ir dvasios jė ną dolerį,
tam “Žvirblis”
IV. — Išleisti keletą tūks “Nors karė yra skaudžiai už tyrinėjo keturis mėnesius.
gas tai didžiausias priešas. gas, atkakliai kovoju su gyve duos dovanų puikų, 120 pusla
darbininkų. •
tančių brošiūrų švedų kalboje gavus visą šalį, tečiau Šiau
Dėl šalčių iš armotų negalima nimo
Buvo sumanyta intaisyti di
aplinkybėmis.
Dirbu pių:
apie Lietuvą ir išsiuntinėti jas liuose gali tris kartus per sa delę farmą kur seneliai ir pa
šauti.
Sušalusių kareivių pa naktį ir dieną: dieną tremti
PER 10 MĖNESIŲ.
mugę.
Mugės
Švedijos protestantų vysku vaitę daryti
Se nių mokykloj darbuojuosi, gi LIETUVIŲ DARBININKU
liegėliai būtų galėję būt pri
Suv. Valstijų Darbo depar sitaiko rasti labai daug.
dienomis
daugybė
pardavėjų
KALENDORIŲ,
pams ir kunigams prieš apskel
glausti. Bet komisija yra prieš tamentas skelbia, per pasku nai tokie speigai esą buvę. Ga naktį — namų darbus dirbu:
bimą bažnyčiose rinkimų nu važiuoti atvyksta Šiauliuosna tokį sumanymą nes daugelis
licijoj, Bukovinoj, Karpatuo skalbiu, šveičiu, malkas skal- kurio intalpa yra visiems la
kentėjusioms dėl karo Belgijai, savo mažais arkliais, kartais seneliu nenorėtų skirtis nuo sa- j tiniuosius 10 mėnesių 1.000.000 se, Rumunijoj siaučia pūgos. dau įr 1.1.
Pastačiau savo vie- bai naudinga ir labai puikiai
darbininkų buvo pakeltos al
60 kilometrų.
Rinkoje stovi
Lenkijai ir Lietuvai;
vųjų.
Prisnigo labai daug.
Iną tikslą: išeiti iš šito padė sudaryta.
gos.
Vardan Belgų, Lenkų ko vokiečių kariuomenės policija,
jimo nors gyviems.
Tečiaus,
“Žvirblio” draugai ir prieYra sumanyta uždėti mai- <
mitetų ir Švedų-Lietuvių komi kuri kiekvienam atvykusiam I
laikui
bėgant,
jaučiu,
kad
svei

teliai
pasinaudokite puikia
UŽSITĘS
KLAUSIMO
Visos nieriams po 25c. mokesties mė
teto liepos mėnesyj buvo intei- vežimui parodo vietą.
kata
eina
mažyn.
Taip
il

proga ir tuojaus užsisakykite
IŠRIŠIMAS.
Ir pradėti mokėti nuo
ktas prašymas Švedijos Arki- prekės turi savo paskirtas vie nesyje.
giau kovodamas turėsiu kristi* ‘Žvirblį” visiems metams.
Washington.
—
Suv.
Vals

1923
m.
Būtų
mokama
kiek‘
Vienoje rinkos pusėje
buskupui paskirti protestantų tas.
kaip krito jau daugybė.
No
malkas, šieną ir vienam mainieriui sulauku- į tijų Augščiausysis Teismas abažnyčiose rinkimus minėtoms parduoda
Už $1.00 gausite 12 “Žvirb
rint
išlikti
reikia
padaryti
di
(Rašo brolis p. J. Vasiliaušalims ir jau girdėta, kad ko- šiaudus, antroje kiaulieną, ver šiam 65 metų amžiaus po $20 teinantį panedėlį pertrauks sa
lio” numerių ir puikų kalendo
delę permainą mūsų gyvenime.
O da- skui į Baltimore, Md.)
šieną, jautieną ir avieną mėsą. mėnesyje. . Bet tas mainieris vo sesijas iki kovo 5 d.
lekta bus paskirta;
Dar gyvendamas Lietuvoj rių.
Laiškas, kurį jau gana še
Trečioje pusėj jarduoda viso turėtų būti išbuvęs unijoj ne bar yra nagrinėjamas geležin- Į
Dovanų laikas nuo sausio 26
V. — pasiųsti 3 delegatus kio maisto ir šiaip smulkių pre mažiau, kaip 10 metų .
kelių darbininkų su kompani- nai apturėjau, sušildė mano aš svajojau apie pakeitimą sa
iki balandžio 26.
nuo Švedų-Lietuvių komiteto kių.
Padėjau tam
jomis ginčas apie 8 vai. darbo širdį saulės spindulių šiluma vo profesijos.
Tenai galima gauti daug
Užsakymus siųskite šiuo ad
su prašymu į Švedijos kara sūrių, kurie sveria po trejetą
Pagal komisijos ištyrimų dieną.
Jei iki panedėlio neiš-;ir šiek tiek suramino mano li- tikslui nemažai ir darbo: Šian
resu:
liaus brolį Princą Karolį — svarų ir apsčiai sviesto.
1923 m. tokių senelių būtų 7.- riš, tai tas reikalas užsitęs.
gotą sielą
Manau, kad gal dien, įgijęs praktikos čia Mas
Pirmsėdį Šveicaripjos raudono
000.
“ Žvirblis,”
ir su Tavim, žiurus likimas per kvoj, esiu galutinai prisiruojo kryžiaus, kuris tankiai tar LIETUVIŲ MOKSLO DRAU
šęs ant Notarijo.
Tarytum,
NUSKANDINO
LAIVUS
SU
skyrė
mane
amžinai
kaip
per

Tokia pat pensija būtų mo
242 W. Broadway,
pininkauja rusų su vokiečiais
KAREIVIAIS.
skyrė su tais, kurie mus užau turėčiau būti užganėdintas —
GIJA VILNIUJE
kama ir tiems, kurie amžinai
South
Boston,
Mass.
reikaluose, kad palengvinus iš
Vokiečių submarinas Vidur- gino ir vargti į svetimą pasaulį bet toli gražu: vienas klausi
bus
sužeisti,
o
neturės
iš
ko
______________
• i
Švedijos į Lietuvą, nes dabar išleido vidurinėms mokykloms
žeminėj jurėj nuskandino tris išleido.
Kaip malonu atjaus mas; kaip šmėkla stovi man
gyventi.
Reikalaukite “Žvirblio” lgrįštantiems prisieina čia pra šiuos vadovėlius:
talkininkų transportinius lai ti tą, kad dar viena artima prieš akis “o kur gausi pinigų
mo
numerio, kuriame tilpo
Jei tas pienas bus priimtas, vus.
būti 5-6 savaites pakol gauna
Vieną nuskandino sau siela, ten toli už vandenyno, kaucijai?-” Į šį klausimą it
1. Geografijos pradžia. Kai
“
Liberališkų
Žvirblių Sanda
tai 1923 metais pensijos fonde, sio 9 d., antrą sausio 15 d., tre gyvena tais pačiais jausmais, į akmens mūrą susidaužo visos
mas leidimas ir taipogi palen na 85 kap. .
be nuošimčių būtų $5.000.000. čią 25 d.
gvinti susinešimą su Lietuva.
Vienas gabeno ka tais pačiais atminimais, įspū mano svajonės, visi mano pro ros Gūštos” konstitucija ir pro
Rašinėlis taip origi
2. Geografija: Azija, Afrika.
Mąs gramas.
reivius ir tasai laivas nusken džiais mažų dienų ir šianden jektai. — Dieve mano:
VI. — Norintiems lietu
nališkas
ir
indomus, kad visi
Amerika ir Australija. Kaina
VĖTAVO BILIŲ.
do į 10 minutų.
kartu su tavim verkia ant kapo tau sau nekartą, nejaugi man
viams pasimokinti pavyzdin
85 kap.
RENGIASI PRIE MŪŠIO amžinai pražuvusios praeities. prieis tokiame varge ir gyvy jį turi būtinai perskatyti ir snPrez. Wilson uždėjo veto ant
*
gojo pietų Švedijos ūkio, Šve
žnoti, kaip laisvamanių žvir
JŪRĖJ.
Jei gamtąją šalį ir teks kada bės nustoti, palikus penkiatą
3. Aritmetikos teorijos vado ateivybės suvaržymo i biliaus.
dų-Lietuvių komitetas suteiks
bliai
miega, ką valgo, ką ge
Eina gandas, jog talkinin nors pamatyti, tai jau savo vaikų našlaičiais, elgetomis;
vėlis.
Kaina 90 kap.
Reiškia bilius nestoja įstaty
tuo reikalu pagelbą.
kai rengiasi prie didelio susi miestelio, namelių ir tėvelių — Šita baisi mintis slėgte sle ria ir kokiame kubile vaikus
mu.
Už tas visas žinias rei- .
4.
Aritmetikos
uždavinynas.
Jonas Aukštuolis.
Protas ai peri.
rėmimo ant jūrės.
i nglijoą jau daugiau nematysime.
A- gia mano krutinę.
kia
“
Žvirbliui
” prisiųsti tik
I dalis. Kaina 60 kap.
laivynas pradės vilioti1 Vokieti pie Lidvinavo likimą gal pats škiai rodo, kad tokių- pasek
Stokholmas 4 — 1-17.
10c. sidabru arba krasos žen
NEPRIPAŽINO 8 VAL.
jos laivyną jūrės mūšin
skaitei laikraščiuose: neliko jo mių neišvengti, jeigu nepasis
5. Aritmetikos uždavinynas.
kleliais.
DARBO DIENOS.
Anglai baisiai sus irūpinę nei pėdsakio.
Žinoma, žuvo tengsiu įstatyti savo gyvenimą
H dalis. Kaina 1 rub.
Reikalaudami siųskite šiuo
vokiečių
submarinų
veikimu.
ir gimtieji mūsų nameliai. Kas į kitas vėžės. — Brolau Juoza
Jakučių ir sijonų siuvėjai
6. Pradedamasis geometrijos
akimis pilnomis vilties. antrašu:
New Yorke negaus 8 vai. darbo Sako, jog vokiečiai di bar su link senų tėvelių, tai dar lig pai!
I
“Žvirbliu**
vadovėlis 90 kap.

Darbininki! reikalai.

“Žvirblio”
dovanos.

J

y

Žinios iš Lietuvos

dienos.
To reikalaudami bu
7. Lotinų kalbos chrestoma vo sustreikavę ir dabar trečių
MOKOMIEJI KURSAI / tija Kaina 90 kap.
jų teismas nepripažino darbo
LYDOJE.
valandų sutrumpinimo,bet pri
8. Lietuvių kalbos sintaksis I
pažino reikalų pakelti algas ant
dalis.
Kaina 50 kap.
“Dabartis” rašo, kad Lie-i
5į ar Gi nuoš., o reikalavo pa
tavoje labai mažai’ mokytojų;
9. Skaitymų knyga. Kaina kelti ant 20 nuoš.
todėl dabar Lydoje intaisė mo 1 rub. 65 kap.
Dabar darbininkai dirba 49
komuosius kursus lavintiea vie
tos mokytojams ir mokinto 10. M. Biržiška. Lietuvių dai vai savaitėje.
nos. Kaina 70 kap.
joms.
Ligišiol įsirašė kurso
/ Streikavo 40.000 siuvėjų.
ais 26 žmonės.
Kursi- 11. Algebra ir uždavinynas.
mokys vokiškasis aps- Kaina neparašyta.
BAZARO PELNAS.
ių mokyklų užveizdėtojas
’. » 12. Lotinų kalbos christomatiChicagoj surengtas talkinin
mokytoju iš vokiečių ka»II dalis spaudoje.
kų bazaras davė pelno arti
Jie m
t ,

v*

<

bmarinų turi 700 ar 80). An
glijos garlaivių dabar daug
daugiau sunaikinama, negu ji]
pastatoma.

—

TALKININKŲ SUVAŽIAVI
MAS PETRAPIL
* Rusijos sostinėj A LAJVFO,
ų atFrancijos ir Italijos vai
stovai suvažiavo laikyti onfekonrenciją.
Tai bus pan
iau
ferencija, kaip kad
ndone,
buvo po keletą kartų
PetParyžiuje ir Ryme,
rapilyje daroma
į ir
kad pakelti Rusijos d
_
=•
•
—

paskutiniam laikui tikėjausi kreipiuosi į Tave: gelbėk savo 342 W. Broadvay,
juos surasti, bet veltui. Bu brolį skęstantį gyvenimo banSo. Boston, Mass.
vo man tremtinių registracijos
Biuras iš Petrapilės" pranešęs,
būk Simonas Vasiliauskas gy
DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA RAKANDŲ |
venąs Samaroje (už Volgos).
KRAUTUVĖ.
Tečiaus rašiau laišką į Sa
!
marą, bet atsakymo nesulau
Papuošk savo namus naujais rakandais ;
kiau.
Maskvoj yra keletas
Pas mus gausite geriausius ir tinka j
ūkininkų nuo Liudvinavo bū
minusius visus namuose reikalingus raka n :
tent : Steponavičius, Boruta,
dus. Todėl visados kreipkitės pas mus; tuo- !
Mikelevičius (buvo ir daugiau,
mi parodysite savcfužuojautą, o mes jums ;
bet kiti išmirė), tai jie pasa
visados teisingai patarnausime.
koja, kad matę,
Vilčinską
LITHUANIAN FURNTTURE 00gyveno pirmiau Samaroj, ir jis
pasakojo, kad beveik visi seni

M

Urna iboo. įsostofio utanunnus, Ketvergais ttsno<wnu8
Leidžia Am. Ustaiią BymoTutlMlrų 8v. Juozapo
Darbininkų Sąjungą.
Prenumeratos
kaip b:~
Metams tris kartus savaitėje_________________ $3.00
Užrubežyje metams...,. ......... ........ --------------------$4.25

mes būsime,
juo didesnėje
inercijoje tūnosime. Neužtenka pasakyti, kad esi gyvas.
Reikia dar savo gyvybės faktą prirodyti veikimu.
Kada
mes dar karės Įnikę savo rezoliucijomis, dekleracijomis, me
morandumais nuolat skambin
sime pasauliui apie savo tei
ses,
kada po karės priversi
me išklausyti mūsų reikalavi
mų taikos kongrese, kada tuos
reikalavimus parems visa Lie
Taigi skaičius tuva savo valsčių, parapijų,

Įvaįrios organizacijos katulikiškais pamatais — kaip apšvietos, taip ir ekonęsnijo61
srityje
kaip Lietuvoje, taip
ir Amerikoje žymiai sustiprė
jo.
Svietiškės tikinčios inte
ligentijos jau nemažas yra bū
relis.
Lietuvoje “Ateitinin
kai,” čia Vyčiai, katalikai
moksleiviai, darbininkai, mo
terys ir k. augina ir organi
zuoja savo pajėgas statymui
Lietuvos kultūros katalikiš

kais pamatais.
inteligentiškų pajėgų greitai
(The Workar)
auga, ateityje augs dar grei
čiau,
nes turėsime savas mo
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Tikyba ir Dora” ir Lietuvos Laisvė.
Su kai-kuriomis ‘ ‘ Tikybos
ir Doros” mintimis mes visai
Laikraštis “Tikyba ir Do- negalime sutikti.
” pradėjo rašyti apie Lie
“Tikyba ir Dora” yra tos
tuvos laisvę (No. 51 ir 52).
nuomonės, jog dabar gavus
“Tikyba ir Dora,” kaip ir mums neprigulmybę — padėji
visi xkiti katalikiški laikraš mas katalikystės Lietuvoje
čiai principe pripažįsta reika būtų labai sunkus. Prieš kalingumą suvienytos ir laisvos talikus, sako, susivienytų
Lietuvos tik į tą reikalą žiūri visi laisvamaniai, protestotikybos ir doros reikalais. nai, žydai. Katalikystės reiKaip ji pati sakosi: —
kalų,
nebūtų, sako,
kam
apginti,
Svietiškių
katalikų
“Tikyba ir Dora” nori su
derinti Lietuvos laisvę su jos inteligentų dar maža, gi kuni
gai būsią užimti dūšių gany
dora. ’ ’
mu. Tad politikos veikimas
Visų-pirma tat ji priešinga pateksiąs į rankas Katalikų
Taip
visokiems ginkluotiems pasi Bažnyčios priešininkų.
priešinimams jau esančioms juodai žiūrėdamas į katalikys
valdžioms, (ir mes tą pačią tės ateitį laisvoje Lietuvoje
mintį ne sykį išreiškėme) po (jeigu tą laisvę dabar po karės
kuriomis Lietuva ligšiol buvo, gautame), straipsnių autorius
nes toksai maištas būtų nedo turėtų pastatyti tašką ant sa
ru daiktu.
(Mes pridėsime: ' vo minties ir aiškiai pasakyti,
-ir neišmintingu).' Primena lie kad dabar Lietuvai visiška neLaisvė ir priesaika carai.

tuviams jų priesaiką, duotą prigulmybė nėra pageidauja
ma.
Aktorius to nepadaro,
1894 metais Rusijos carui.
bet prie tos išvados ir pats
Žinoma, anot tos pačios
prieina ir savo skaitytojus ve
‘ ‘ Tikybos ir Doros, ’ ’ viešpati
da kitais keliais, užuolanko
jos nedorai pasielgė, kada iš
mis.
draskė Lietuvos kūną 1815
Jisai atranda, kad dabar
metais, Suvalkiją priskirda
mi Lenkijai, Mažąją Lietuvą lietuviams nei į politiką visai
Jisai ša
— Prūsijai ir Didžiąją Rusi kišties nereikėtų.
jai. Nuo savęs pridėsime, jog ko:
nedorai ir neteisėtai jos elgėsi,
Nebūdama viešpatija mūs
kada išplėšė mums laisvę,' ku
tauta neturi painiotis ten,
ria džiaugėsi lietuvių tauta il
kur viešpatijų politika vergais amžiais; paskui, ją beda.
valdydamos, nedorai ir ne
Kiekvienas pasaulio galin
teisingai elgėsi mus skriausdačius
griebs Lietuvą į saują ir
mos, išnaudodamos ir varžytėkš
ją savo priešui į galvą.
damos mūsų tautinį gyvenimą.
Nemalonu
bus
mušamam
Taigi akyvaizdoje to visa —
gauti
ypą,
bet
ir
Lietuvai
visaip dar galima būtų žiūrėti
tajfti
mušamuoju
įrankiu
ir į priesaiką, darytą po prie
taip-gi ne kas pelnas. Taigi ti
varta spaudžiant durtuvams ir
kimės savo ramaus ir pado
nagaikoms.
Bet jeigu ir svarbi buvo ta
priesaika, tai nejaugi mes bū
sime tokie negudrūs, kad kai
carai ir kaizeriai patys mus
nuo tos priesaikos paliuosuos
— kad mes to paliuosavimo
nepriimsime.
Ir netik tada
priimti turėsime, bet dabar
turime darbuoties, kiek tik
mūsų pajėgos išneš, kad ca
ras ir kaizeris po karės pano
rėtų patys
Lietuvos A išsi
žadėti
Nors sykį visiems
mums reikėtų suprasti, kad
tautos pajėgų
plėtojimasis,
visokia graži pažanga yra ne
galima be politiškos laisvės.
Tik 2olitiškai laisvei esant ir
visos geros pajėgos galės liue
sai augti,
ir ypač tikyba ir
dora tautoje galės liuosai kles
tėti. Vėlgi negalime būti to
kie naivūs, -kad .tikėtumės,
jog likę po svetimu jungu ga
lėsime kada nors susilaukti
teisingo ir doro Lietuvos val
dymo. Istorija mums jau davū skaudžių pamokų. Ir val
dančiam rusui, ir vokiečiui vi
suomet rūpės Lietuvą ekono
miškai išnaudoti ir savo kul
tūrą ir kalbą (rusišką ar vokišką) skiepyti.
O tas jau

s nedora ir mūsų gyvybei

raus tautinio darbo srityje.

Anot straipsnio autoriaus už
teks, jei mes pasisakysime,
jog esame gryna tauta ir nori
me gyventi.
Toliau anei žo
džio.
Svetimos valdžios, sa
ko jisai, mus į inercijos padė
jimą pastatė, turime tat būti
inertiški, sustingę, ir visai
nepaisyti to, ar katras pano
rės ir kuris,
būtent panorės
pasiimti sau: ar vokietys, ar
rusas.
Tik tam, kurs teik
sis mus pasiimti, turime, esą
pasakyti, kad mūsų tauta no
ri būti gyva.
Turime, sako,
likti visai neutrališki, nes ne
turime nei savo tautos teisėtų
vadų,
galėtų mūsų var
du tarti, kaip mes patys no
rėtume savo tautos gyvenimą
tvarkyti.

dvasioje;
tvirto pamato ir
Į
luomo
padėo.
Beveik visi socijalistų pase- jimą; steigs knygynėlius ir
ėjai
dai 1tikisi sulaukti žemiško skaityklas; kurs vakarinius
e:';’
------- kaH)os
rojaus ir tos dienos kada iįjjo'
_ ___
..
. atims
___________
^taip-gi ir šios
visų kapitalistų
ir pasimišką rojų. <
, .
Norėčiau paklausti tų visų dalins todėl apie taupumą ir šalies; organizuoja kur galiarba ragikurie vis dar aklai tiki į savo apšyietą nei galvoj, pasikabi• pa
panašias
avadOTtUk- ar jie nors kada ap na vien šlykštumais, kuriuosi na narius
merikonų mokyklas; turi in>
sistoja nors ant valandėlės dėl paduoda jų vadovai.
Paskutiniuose laikuose pra kūrę savo spaustuvę ir leidžia
apsvarstymo savo gyvenimo ir
prie ko jie veda darbininkus? sidėjus Europos karei, kada darbininkišką laikraštį “Dar
Jeigu taip, tai ar-gi nesu jau iš Lietuvos beveik niekas bininką” ir tam panašias bnopradėjo Betų.- šiurėles • turi įsteigę Streikieprantate, kad tiems vadovams neatvažiuoja,
Fondą. į kuri kiekvienas
prisidengusiems darbininkiška viškas socijalizmas mažintis. rių Fondą,
skraiste daugiaus rūpi ameri Atsirado kibirkštėlė švie- narys
. moka —paskirtą mokesti;
_j

draugijų nutarimais, — tada koniškas doleris ir išplėšimas sos ir pas tuos, kurie per ke kur galima, turi įsteigę darbo
pasaulio galiūnai bus privers brangiausio idealo tikėjimo, lius metus davėsi save išnaudo prirodymo biurus ir tt.
ti.
Todėl visi, lietuviai darbi
ti pasakyti: taip, jie ištikrųjų negu keno vargai.
Lietuviai katalikai, kada ninkai ir darbininkės, kuriems
yra gyvi ir su mūsų reikalavi
Ar dar nesuprantate, kad so jau nusibodo socijalistų riks
mais turės tada skaityties.
cijalistai
kovoja su kapitalis mai, šauksmai, kada pamatė, rūpi žmonijos gerovė, kuriems
Meškos patarnavimas.
rūpi darbininkų būvio pageri
Maža mums bus naudos, jei tais tik žodžiais, kaip ir pasi kad iš doros tvirtos jaunuome nimas, tai tuojaus stokit į ei
Kas daugelį mūsų klaidino gu mes vieną peną pamainysi juokdami iš vargdienių darbi
ir galėjo mumyse pagimdyti me kitū, arba jeigu iš to pa ninkų, o savo darbais, savo nės pradeda atsirasti netikusi, lę organizuotų darbininkų, aubaimę laisvų varžytinių su be ties pono šiek tiek daugiau lai pavyzdžiais kovoja prieš tikėji pragaištinga, subruzdo orga kokit kiek galėdami į Streikie
dieviais? tai Rusijos valdžios svės sau laikinai išreikalausi mą, prieš dorą ir prieš tuos, nizuotis į įvairias organizaci rių Fondą, nes nežinai, gal ry
politika pastaruoju dešimtme me. Suomijos pavyzdys yra kurie nurodo darbininkams jų jas. Įsteigė L. D. S., kurios toj ar poryt turėsi eiti iš dirb
tikslas globoti visus lietuvius tuvės, stoti į eilę streikierių
čiu. Laisvamanių draugijos labai pamokinantis.
Kur blogus darbus.
darbininkus ir rūpintis jų rei ir kovoti už duonos kąsnį.
buvo varžomos ir visai uždari garantija, kad ateityje Rusi
Ar
dar
nesupranti
kad
per
kalais.
Nelauk, kad kas paragin
nėjamos, jų spauda labiau jos ar Vokietijos imperijalizMums
lietuviams
darbinin

tą
kelioliką
metų,
tu
sukrovei
tų
prisirašyti
prie L. D. S. ar
persekiojama. Mūsų gi kul mas nepanorės pervažiuoti sa
tūros darbas buvo labiau tole vo gremėzdiškais ratais per savo vadovams tūkstančius, o kams pirmiausia reikia išsila ba aukoti į Streikierių Fondą,
sau vargei turi iš ko pragyven vinti, išmokint, nes kitaip bet pats tuojaus prisidėk.
ruojamas. Bet mes už tokią gyvą Lietuvos kūną
ti. Ar dar neaišku, kad tu nepreisime prie geresnės atei
Norėdami prisirašyti prie
politiką negalime būti niekam
ties.
__
____
Nedvejokime. Laisvė mums ėjai, vargai vakarais platin
L. D. S. kreif
’ ' vietines
dėkingi ir ateityje neturime
Tapti
šios
šalies
piliečiais,
kuopos
valdybą?''^
damas
jų
šlamštus
tikėdamasis
nebaisi.
Ji
mums
reikalinga,
dar nė-,
laukti Lietuvai išganymo iš
apsipažinti
su
visais
įstatyra
kuopos
tai
pasirūpiflki
sulaukti
ką
nors
gerą
dėl
sa

kaip
saulutės
šviesūs
spindu

panašios politikos.
liai, kaip artojui duona, kaip vęs ir dėl savo brolių ir taip dėl mais.
steigti.
1) Valdžia mus proteguoda žuvytei vanduo.
Štai kodėl kiekvienas turi
savo nežinojimo - nesupratimo
Dėl platesnių žinių kreipkima, tečiau nei mums nedavė
užnuodijai nemažai jaunuome prigulėti prie L. D. S.
tės j Centrų šiuo adresu:
Šalin pesimizmas, šalin
visiškos veikimo laisvės; mus
Kadangi L. D. S. rūpinsis
“Darbininkas,”
juodi
ūpai, šalin negudri ir nės išplėšdamas jiems bran
glostydama, ji tečiau vedė
giausi idealą tikėjimą ir pats sustiprinti narius tikyboje ir
242 W. Broadway,
savo rusinimo politiką: rusi padidinta baimė mūsų idėji likai apverktiname padėjime doroje; riš darbininkų klausiSo. Boston, Mass.
no per liaudies mokyklas, var nių priešininkų. Mes turime
žė - veikimą mūsų apšvietos tiek pajėgų, kad galėsime juos
davę tris šimtus šėrų.
Narių turėjome du
draugijų, štriopavo mūsų laik atviroje kovoje sutikti.
šimtu aštuonias dešimts.
raščius.
Pasirūpinom ir išėmėm charterį pagal
2) Mus neva glostydama,
KOOPERATYVIŠKA
KRAUTUVE.
valstijos
reikalavimų ant $3.000.00 kapitalo.
valdžia migdė mūsų sąmonę ir
mūsų pajėgas slopino; prati
Dėl įvykdinimo kooperacijos idėjos leng- Mūsų kooperacijos susivienijimas pradėjo va
no mus labiau pasitikėti val
Darbininkas, būdamas ne viausis, parankiausis ir praktiškiausis būdas ryti savo biznį rugsėjo 15.
Su visu savo kapitalu -supirkom tavoro,
džios malonėmis ir pagelba, organizuotą neprigulėdamas yra įsteigti krautuvę. Kooperatyvišką krau
labai
mažą dalelę išmokė jom už įtaisymus.
skiepijo vergišką dvasią
prie tokių organizacijų, kurios tuvę galima steigti kiekvienoje kolonijoje, ar
Nariai buvo pasiryžę pradėti iš menko ir varyti
3) Mūsų idėjiniams prieši rūpinasi darbininkų reikalais, ji būtų maža, ar didi, biedna, ar turtinga, didyn. Nutarėm ir didelėmis raidėmis užraninkams, “pirmeiviams” už negali atsilaikyti prieš viso turinti daug gyventojų, ar suvisai mažai. šėm, kad jokių bereikalingų iškaščių nedary
Kur tiktai randasi būrelis žmonų, kuriems rei
dėjo ant galvų kankinių aure kius išnaudotojus.
Visųpirma
toksai
darbinin

kia valgomų daiktų, ar šiaip kitokių dalykų sim. Taip smarkiai laikėmės to savo nutari
olės vainiką. Jie buvo engia
mo, kad per pirmus du metu nesirado nei kė
mi, labiau varžomi. Jie ga kas tankiausia nepermato, kad kasdieniniame gyvenime, tokiems kooperatyviš
džių, nei stalo mūsų krautuvėje. Vieton kė
lėjo girties kenčią už teisybę, jį skriaudžia ir kaip jis tą ka krautuvė patarnaus, by tik ji bus teisingai džių turėjome tuščius medinius boms, vieton
ir sumaningai vedama.
kovoją už laisvę, galėjo pasa skriaudą galėtų prašalinti.
stalo padčjam lentą ant dviejų bačkų. Turiu
Antra,
greitai
pasiduoda
koti apie susibičiuliavimą Ru
Kooperatyviška
krautuvė
nėra
koki
skir

priminti, kad mes- viską pardavinėjome už._
sijos biurokratų su Lietuvos visokiems apgavikams, kurie tinga nuo kitų. Ji yra taip-pat kaip* papras gatavus pinigus, tai ir daug knygų nebuvo rei
katalikais. Jie tą nuolat ir gražia kalbele, gražiais paža tos krautuvės, užlaiko sveiką, šviežią ir gerą kalo vesti. Į valdybą visados pasisekė išrink
darė ir daugelį žmonių klaidi dėjimais ištraukia nemažai tavorą, kurio žmonės reikalauja. Viena kai
ti tinkamus vyrus, tai ir biznis ėjo gerai
Sunkiai uždirbtų centų.
no.
na
yra
nustatyta
dėl
visų,
visiems
yra
par

Trečią toksai darbininkas,
Gerbiamieji, kurie manote panašią krau
Taigi ta politika galutinai kada jau jam inkerėja visas jo duodama už grynus pinigus. Pagal šios sis
tuvę
steigti, patėmykite, kaip išpalengvo
ar nebuvo vandeniu ant lais gyvenimas, per savo nežinoji temos biednas žmogelis su didele šeimyna gau
na didžiausią naudą, nes juo daugiau žmogus viskas viršminėtame miestelyje buvo vedama.
vamanių malūno.
mą užgirdęs svajotojus socija
perka iš savo kooperatyviškos krautuvės, juo Jonas Kmitas nesigarsino per laikraščius. Su
listus, kurie tverdami rojų ant
Dievas stipresnis už rusų
didesnė dalis uždarbio bus jo. E visų kitų sirinkimai, kuriuose jis vedė savo agitaciją,
žemės ir kitiems žada suteikti
biurokratą.
atžvilgių kooperatyviška krautuvė yra vedama nebuvo viešai skelbiami. Jis nesakė, kad jo
pilną liuosybę, taip-gi paliuosumanytas pienas subankrutins visas kitas krau
Mums nors sykį reikia nus suoti iš visų vargų — ir pasi taip-pat, kaip paprasta pirklio krautuvė.
tuves ir privers jas apleisti savo biznius, jis
toti tikėjus į visokias protek duoda į jų nagus.
Yra tik vienas skirtumas. Kooperaty nesakė, kad sukelsime revoliuciją prieš išnau
cijas ir pagelbas iš pusės prie
Iš sykio drąagučiai glamo viška krautuvė neturi niekados stengties daryti
šingų mums tautų ir nors sy nėja naują svečią, žada viso konkurenciją kitoms krautuvėms. Ji turi nu dojimą ir būsime laimingi. Viskas buvo da
kį reikia pradėti labiau pasiti kių gėrybių, rodo aukso kal statyti kainą tokią, iš kurios atliks pakanka roma išpalengvo be trukšmo, be karščiavimosi,
kėti savo pajėgomis ir Dievo nus, o žodeliai it žirniai be- mas pelnas. Tegul nesistengia kooperatyviška kooperatoriai žinojo, ko jiems reikėjo ir jie
pagelbą
Kurs be abejonės riasi iš jų lūpų į naujo svečio krautuvė pardavinėti savo prekes už tą pačią stengėsi tai atsiekti Jie buvo užganėdinti
stiprins irrems mus teisėtoje ausis, kad'tik įtikinus ir pa kainą, kuria jį perka, nes jei taip darys, ji maža pradžia. Jie žinojo, kad jų mažos kai
kovoje. Pajėgų mes turime sidarius sau naują vergą iš jo. turės bankrutyti, kaip bankrutino šimtai ki nos, geras tavoras, geras uždarbis ir geros at
nemaža. Slepia jų daugybę Toksai vargšas darbininkėlis tų, kurios norėjo atsistoti ant tokių netikrų skaitos bus geriausis jų biznio apgarsinimas.
Šis jų pienas nepagimdė jokių priešų, numal
tautos sielą lietuviai dar svei-, po kiek laiko virsta mokslin pamatų.
Taip-pat reikia saugoti, kad kainos šino baimę kitų krautuvninkų, nepakenkė pirki, dori, gabūs, turi ne čium, bet gal teisingiaus neiš nebūtų perbrangios, kad nenuskriaudus-biedkime tavoro ir bežiūrint, nei pajusti nepajuto *
maža energijos. Tik išvilkim manėliu ir pradeda krypti nuo nų žmonių.
Uždarbiai gi, išėmus dalį pro gyventojai, kaip mūsų biznis buvo užtikrin
tas pajėgas aikštėn, tik susi doros kelio.
centams už šėrų, dalį suvartojimo įtaisymų tas. Jų įstatai yra paremti ant Rochdale’io
organizuokime,
o
nebus ; Atšąlą nuo tikėjimo, nebe ir dalelę dėl didesnio kapitalo,
visas kitas įstatų, pritaikintų prie šių Suvienytų Valstijų.
mums baisūs nei socijaHsatai, tenka tvirto pamato, sukyla pelnas gali
i būti
padalytas tarpe pirkėjų
"
.....
• proporŠiuos įstatus mes paduodame žemiau, kaipo
nei liberalai.
kerštas ir neapykanta prieš ki cionališkai
iškai pagal jų išpirktų prekių.
t ; , pavyzdį kitiems.
Po karės visų mūsų energi tus, žodžiu sakant, nebegali
J. Bom-as.
(L
Kad aiškiau būtų suprantamas vedimas

Kooperacijos vadovėlis.

Kur prigulei

ja turės būti nukreipta į suda
rymą Lietuvos stipraus katali
kų Centro, organizavimą po
litiškos Krikščionių Demokra
tų partijoą
Bus tai veiki
mas tikrai tantiškAs ir katali
kiškas.
; ......

save tinkamai susivaldyti.

O pirmieji draugučiai maty
dami, kad jau jį pilnai intikino ir kad naujasai nelaimingas
darbininkėlis gana giliai inklimpo,' palengvėiia pradeda
čiulpti jo syvu% tvistai dėl
idėjos, dėl darbininkų gerbInercijoje miegojo Franci- vūairt
be perstojo išnaudojos, Italijos, Ispanijos, Mek ja
sikos katalikai ir pramiegojo

pylMMįĄ _ked«,~ rftafo-

™

mi jąsias Bažnyčios priešinin visi turime pripažinti, kad darkams.
bininkų padėjimas nekoks ir

Ar ir mes turime pereiti
per panašius nelaimingus eks
Štai su tomis mintimis ir
perimentus?
Apsaugok nuo
išvadomis mes griežtai nesu
to Viešpatie.
tinkame.
Nors priešininkų ir nema
ža turėsime, tečiau visų jų
pajėgos, net suvienytos į krū
vą negalės susilyginti su tikin
čiųjų pajėgomis.
Tik nemigdykime jų,
o kelkime, gai
vinkime, stiprinkime ir orga
nizuokime jąsias .

KMp mums elgtis*.

kad *
* yra išnaudo
jami,!
reikia žinoti, kad ko
va priešf tikūpmą prieš visas;
dorus
bininkų | būvio, i
ganizadjas, kurios rūpinasi
darimii^rirų reikalais, kaip tai
L. D.

|pirmiaus mes lietu
viai katalikai neturėjome savos
bininkų organizacitvirtos
ir žiūrėjome į
jos,
socijalistua, timūsų

UM

' Gi kas link mūsų dalyvavi
mo politikoje mes taip pašaGaliūnai taškys mu-

MMi
B

kad jie pasiėmę darvardą rūpinsis dar” Bais.
š to išėjo, sulaulm_

kooperatyviškos krautuvės, mes čia paimsime
kaipo pavyzdį vieną krautuvę ir užvardinsime
ją “Darbininkų Kooperatyviškas Susivieniji
mas.” -Ši krautuvė gali būti kaipo pavyzdis
tiems, kurie stengsis kooperacijos Rochdale'io
idėją inkunyti.
J ,1 ■ ’ “

' į"

.Kaip kituose miestuose, taip ir čia B.
mieste, lietuviai stengėsi įsteigti kooperatyviš
ką bendrovę.
Kelias buvome įsteigę, bet ka
dangi nepastatome ant gerų pamatų, jos visos
Ant galo kada mes jau turėjome
bankrutino.
apie ,
;entojų, atvažiavo ir apsigyveno lietuvis
Anglijos, Jonas Kmitaą
per kelius metus buvęs nariu Rochdale’io ko
operacijos bendrovės.
Jisai tuojau užsimanė,
kad ir mes čia įsteigtume kooperaciją.
Kur
tau! žmonės iš tolo kratosi — purtosi, sakė
jau bankrutijo keli ir mūsų pinigus nunešė, tai
kam dar daugiau pinigų kišti, kaip į kokią
balą?
Bet Kmitas mūsų užmetinėjimų ne
klausė, bet visur: ar draugijos susirinkimuo
se, ar šiaip suėjęs su draugais aiškino, kaip
galima pasekmingai įsteigti kooperatyvišką
krautuvę.
Ant galo pradėjom jam pritarti ir
sušaukėm tam tikslui susirinkimą
kuriame
dar kartą Jonas Kmitas mums išaiškino apie
Rochdalio kooperacijos pienus. Susirinkimas
pamatęs teisingumą jo kalbos nutarė steigti
kooperaciją pagal Rochdale’io pieno,
kom valdybą ir pradėjom pardavinėti šėru
$10.00.
Po šešių savaičių <

———L-

“Darbininko” Kleistos
Knygos
Iš po Darbiaiako JPtaskraM. Labai
indomios pastabos apie darbininkų pa
dėjimą. Parašė F. V....5c.
Darbininke Dovanėlė Darbininkams. .
Keletas vaizdelių iš darbininkų gyveni
mu PatfsMF. V.........iriLi...... 5c.
Komcdijčlė*. Keistas juokingų Joa
nos vaizdelių. Parašė U. GurkHutA.• •...10e.
• •
GurkMtės Eilės.......... ........................ 10c.
Žydų karalius. Drama 4 aktuose bei 5
pav. Liuosai vertė J. M. Širvintas..... .80c.
Liudvikas Vindhorst'as, vokiečių ka
talikiškos visuomenės budintojas pagal
kun. Rob. Svickerath’ą — J. B. K..... 5c.
Katalikų Spaudos Savaitė. Sutaiiė J.
E. K. ir U..................................................... 5c.
Keletas svarbių Mb—imą Prieinamai
parašyti apologetiški straipsniai.
Pa
rašė F. V.......... ...............................
Lietuviai katalikai ir kilos ttovia.

•®or .............

:............

Agentamsįdarome dideles
Laikraštis “Darbininkas” eina 3
tėję.
Metams kaštuojąs $3.00, pusei i
31.50. Kreipties tino adresu:
“DARBININKAS ’

242. W

So, Borton,

1

r*-

Aį.
rSmS
ą, o

Viena iš tų priedermių,, ku
rias mes kartais pamirštame,
yra tai platinti laikraštį “Ti
kybą ir Dorą.” Tas laikraš
tis pasiėmė nepaprastai svar
bią rolę — atvaizdinti mūsų iš
eivių tikėjimo ir doros sąlygas
ir reikalus teikti brangiausio
ir reikalingiausio maisto dva
siai mūsų brolių minioms.

Jau bene treti metai šis lai
kraštis eina. Buvo vedamas
gana gabiai ir rūpestingai.
Panašus laikraštis Lietuvoje
■“Spindulys” turėjo žmonėse
didžiausį pasisekimą ir buvo
labai mylimas. Jei “Tikyba
ir Dora” neturėjo čia Ame
rikoje ligšiol panašaus pasise
kimo, tai bene būsime kalti
mes visi, kurie labai maža indėjome darbo į to laikraščio
platinimą.
Dabar tas laikraštis padi
dėjo, sustiprėjo, turinys pa
sidarė dar gyvesnis ir indomesnis. Ypač laikraštis daug
laimėjo su atvykimu į Ameri
ką gerb. kun. profesoriaus Pr.
Bučio, kurs, matyt, nema
ža prisideda prie to laikraščio
leidimo.
Štai, pavyzdžiui, turinys
paskutiniojo numerio: Lietu
vos ateitis. Ketvirtas Dievo
prisakymas. Švenčiausios Pa
nelės Marijos apsireiškimas
ant kalno La Salette. Sutkaičių Mariutė. Klausimai ir
atsakymai. (Atsakymas kun.
Pr. Bučio tūlam p. Paklydė
liui. Labai indomus. Paduo
sime jį ištisai sekančiame
4‘Darbininko” numeryje.) Iš
katalikų gyvenimo: Cambrid
ge, Mass., Newark, N. J., Phi
ladelphia, Pa. Žinios. Red.
ir adm. atsakymai.
Yra ko pasiklausyti ir pasigrožėti. Kalba gyva, lengva, aiški. Yra ir iliustraciJVVisi katalikiškos spaudos
agentai, visos katalikų spau
dos komisijos atkreipkite dau
giau domos į platinimą “Ti
kybos ir Doros.”
Eina du kartu

dntmižkaL
Bei prasidėjus
tai Imsi skerdyna. žyra#
*!>***£• Dabartiniu laiku
yra sunku rasti darbą jau ne-

Gruodžio 3 d. prie gatvės kalbant apie uždarbį.
Pragylais- S-ta Rosalia 2040 buvo susirin- venimas vis kįla augštyn, dauą dr- kimas “Arg. liet. Dr-jos sušel- giausia atsiliepia ant paprastų
Tau- pimui lietuvių nukentėjusių darbininkų.
Ištiesų, jei dar
alins, nuo karės.” Svarbiausias prie- karė ilgai tęsis, galima ir dar
kun. žastis susirinkimo buvo nutarti blogesnių laikų sulaukti. Svariebo- kur siųsti aukas. Priėjus prie biausia priežastis blogumo tafatyt to klausimo pasirodė gan daug me, jog negalima kariaujam
as or- skirtingų nuomonių. Bet ka- čių valstijų pavaldiniams išva
žiuoti be konsulio paliudijimo,
o konsulas tiktai tiems duoda,
l.

Perša saliunus.

Šiedvi knyguti apsako,
kaip dabar išrodo Lietuva,
jos miestai ir kaimai, kaip
ten žmonės karės metu gyve
na, kokia valdžia, ir sutei
kia daugybę žinių apie dabar
tini Lietuvos stovį. Knygu
čių kalba graži ir lengva
skaityti.

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

Kaina 10 centų.

K. Dumblis

Sausio 20 d. “Lithuanian
Pleasūre Club” susitveręs ba
liams rengti buvo parengęs ba
lių. Balius kaip balius, Bet
“Lithuanian Pleasūre club,”
kuris tikslu sau pasistatęs vien
balius rengti, kiekvieną sykį
stengiasi ^.vo balius šiuom ar
tuom paįvairinti, padaryti
naujausius, kad tokiuo būdu
daugiaus sutraukti jaunimo.
Paskutinio savo baliaus pagra
žinimui buvo atspauzdinti šo
kių programas.
Apart “one step,” “two
step” ir “waltz” nieko kito
nebuvo. Tų programą pagra
žinimui “Lithuanian Pleasūre
club” indėjo 19 saliūnų ap
garsinimų. Ar tai tas nepuo
šia “L. P. C.” programų?
Jaunuolis.

5). Lietuva ir Lenkijos Au
tonomija.
Parašė J. Gabrys

Kaina 5 centai.
Pelnas nuo visų viršminėtų
knygų eina Tautos Fondan
nukentėjusiems dėl karės Lie
tuvoje' šelpti. Tad kiekvie
nas, pirkdamas šias knygas,
pagelbės Lietuvą šelpti.

į menesi.

icagoje, metams kaštuoja
,00;
vienas numeris — 5
■centai.

Adresas:
“Tikyba ir Dora”
1631 W. North Avė
Chicago, UI.

Kas girdėti lietuvių kuluiijuse
LEWISTON, ME

_ BVEHOS AIBES.
Sis Us H dr-ra važinio.

CHICAGO, ILL
(Brighton Park)

1916 metai prabėgo,
daugelio lietuvią kolonijų
tyti žinių apie nuveiktus
bus naudai visuomenės

kurie turi tam tikrus užrubežinius popierius, neturintiems
tiktai galima grįžti į savo šalį
arba į Franciją bei Angliją.
Tečiaus nežiūrint į tokį val
džios įsakymą visgi daugiaus
darbininkų išvažiuoja į Suvie
nytas Valstijas prekiniais lai
vais. Pastaruoju laiku išva
žiavo keletas lietuvių, bet ne
kurie pakliuvo į išnaudotojų
rankas, kurie neva skelbiasi
save agentais ir išvilioja keletą
desėtkų pesų.

“Darbininkas,”

-

242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Prisirašiusieji sausio ir va-*
sario mėnesyje gaus dovanų '
puikų “Liet. Darbininkų Ka
lendorių.”
Įstojimas į L. D. S. tik $1.00.

Mėnesinė mokestis 25 c. į
•mėnesį.

Kiekvienas darbininkas tu
rėtų prisidėti prie L. D. S., nes
tai vienintelė organizacija, ku
Darbininko Sūnus.
ri tikrai rūpinasi darbininkų
reikalais.
Kiekvienas narys gauna
tris sykius į savaitę laikraštį
“Darbininką,” kuriame apra
Kolegijos Fondan šiomis šoma apie darbininkų padėji
dienomis įplaukė sekančios au mą ir apie mūsų tautos reika
kos:
lus.
Kun. F. Kemėšis.......... $5.00
Šiandieną prisidėk prie L. D.
Kun. J. Čaplikas......... 5.00
Poni A. Nausiedienė... 5.00 S.
P-lė Ona Vasiliauskių-..
tė iš Worcester, Mass su
rinko.................................. 22.00
Pirmiau buvo:............ 832.05
Dabar yra................. 869.05
Panelės O. Vasiliauskaitės
Račiūno Nauji Judomi Pa
prisiųstame aukotojų sąraše
veikslai
iš Siberijos gyvenimo
yra vienas stambesnis aukoto
jas Vincentas Stankus davusis ir vargų. Vokiečių gaspado$5.00. Kolegijos Fondas pra riavimas mūsų Tėvynėje ir Lie
dėjo sparčiai augti. Tą ton tuvos pabėgėlių. Bus sudai
dą remia visi susipratusieji nuota daug iliuostruotų daine
mūsų veikėjai, išeivių tikri lių. Sudainuos p-ni E. Račiū
prieteliai. Jie gerai supranta, nienė. Bus ir juokingų pa
kad neužtenka tik žodžiais jos veikslų.
reikalais rūpintis, o gal net ir
Bus rodomi:
kapitaliuką susikrauti, bet rei
Utaminko vak. sausio 30 d.
kia tą meilę paremti darbu ir Šv. Jurgio salėje 1180 Newskatiku. Yra asmenų pratur York, Avė., Newark, N. J.
tėjusių išeivių lietuvių tarpe, o
Pėtnyčios ir subaT^ta vaka
jų reikalams nedavusių nei cen rais vasario (Feb.) 2-^ ir
to. Patrijotais tokie ponai čią dd. lietuvių bažnytinėje sa
mėgsta vis-gi vadintis. Tai lėje Easton, Pa.
menkabūdžiai ir šykštuoliai.
Panedėlio ir utarninko vak.
Savąją kolegiją įsisteigti yra vasario (Feb.) 5 ir 6 dd. A.
ir bus svarbiausias lietuvių iš Dubausko salėje Tamaųua, Pa.
eivių reikalas. Letuvon visų
A. T. Račiūnas.
lietuvų amerikiečių vistiek ne
sugrąžinsime nors reikia tuom
šiandieną labai pasirūpinti.
Liks išeivija, liks ir jos reika
lai. Męs neprivalome ant li
kučių pamoti ranka ir pavesti
jų naujos “American’ų” tau
tos sustiprinimui. Aukas ma
lonėkite siųsti šiuo antrašu:

Račiūno paveikslai

Tautos Fondo
valdyba.

Kun. J. Misius, Elsworth, Pa.

,p. cinkus & oo
uvi Fimvvs.
LIETU V1AI PAS
UETVVTVS.

Vietinės žinios.
x
LIETUVOS VYČIŲ 17-OS KP.
PRAKALBOS. 4

prie kuopos prisirašė .20 nau
jų narių, tai tie visi malonės
ateiti į susirinkimų kuris bus
1 vas. kur jie bus oficijaliai
priimti kaipo nariai.
Tame susirinkime bus iš
duota knygų peržiūrėtojų ra
portas.
Tad visi nariai pri
valėtų atsilankyti ir naujų at
sivesti.
Antan’s.

’O
Nedėlioj, 28 sausio, šv. Pet
ro parapijos svetainėj atsibu
vo Lietuvos Vyčių 17-os kp.
r prakalbos.
Pirmiausiai kalbėjo Mon1 tello klebonas, gerb. kun. K.
Urbanavičius.
Gerb. kalbėSUSIRINKIMAS.
? tojas priparodė faktais kų reiL. D. S-gos 1-mos kp. sau
| škia organizacija visuomenės
venime. Taip-pat nurodė sio 25 d. .buvo susirinkimas.
d jaunimas turėtų spiesties Prasidėjo 8:30 vai. vak. Su
| į tų taip prakilnę organizaci- sirinkimas
buvo
vedamas
kuri tai yra — Lietuvos tvarkiai.
t ■ Vyčiai.
Sakė, kad lietuvių
Pirmiausia išdavė raportą
| tarpe atsirado žmonių neteku- ferų komisia pranešdama, kad
proto. Prie sugrųžinimo L. D. S. parade pelno per fėtiems nelaimingiems proto, rus daugiausia už visas kitas
daug gali prisidėti Vyčiai.
dr-jas, kurios dalyvavo fėrų
Antras kalbėjo p. P. Stra surengime, nes gryno pelno
kauskas, moksleivis ir veik Sų-gos 1-mai kuopai liko $280.
lus 17-os kp. narys.
Jis sa 50c. Taigi raportas buvo vi
vo kalboje trumpai paaiškino sų užganėdinančiai priimtas.
minėtos kp. istorijų ir pasak
Antras raportas buvo išduo
kalbėtojo, kad ši kp. turėjo tas teatrališkos komisijos, ku
gana daug priešų nuo pat pra- ri pranešė, kad teatrą “Gu
f džios jos susitvėrimo ir dabar dri Našlė” mokinasi, tiktai
| jų turi užtektinai. Bet neat skundėsi, kad negalinti akto
sižiūrint į visa tai, kuopa pa rių gauti dėl lošimo to teatro,
sekmingai gyvuoja ir yra vie nes nekurie atsisakė, ką buvo
na iš didžiųjų kuopų organi iš pirmiau pasiėmę, ir taipzacijoje.
Taip-pat prisimi -pat svetainės negalinti gauti
nė ir apie nukentėjusius nuo prieš užgavėnes.
Tai nutarė
karės ir ragino visus paaukoti po Velykų surengti, jeigu ne
pagal išgalės dėl savo vien gaus svetainės prieš užgavė
genčių.
nes.
Po jo kalbos buvo kolekta.
Paskiaus išdavė raportą fi
Surinkta $43.55. Auko se nansų raštininkas pranešda
kanti: kun. F. Kemėšis $2.00; mas, kad kaip pas jį yra kny
p>4. dol. aukojo: M. Sundukie- goje užrašyta, tai turi būti
Į
nė, M- Budvydienė, V. Dzi- kp. ižde $48.62c. Raportas vi
donis, ''A, Buksevičius, K. sų priimtas.
E
Dilienė, D. Žilinskaitė, J. ADar išdavė raportus šios
domavičius, A. Jurčius, J. komisijos: Knygų peržiūrėji
Mickevičius, J. Vilkišius, A- mo, ir iždininkas, kurių ra
dolfas Neviera, Jonas Var- portai tapo priimti.
nas, VI. Račkauskas, Vincas
Paskiaus sekė diskusijų ko
Valatka.
Kiti davė mažes- misijos raportas,
pasirodė,
nes aukas.
kad jokių diskusijų komisija
Trečias kalbėjo p. A. F. likšiol dar nėra surengus. Tai
Kneižis, “Darbininko” admi- buvo inešta, kad reiktų su
apie rengi debatus t.y7 Tokius pasi-*
nistartorius. Kalbėjo
Vyčių organizaciją.
Ragino gificrjimus tarp narirj dėl prajaunimas®iyties prie Vyčių, silavnimo diskusuoti.
Deba
yra didelė. Už tus nutarta surengti dviem te
mokestį gaunama Vyčių mom, 1. “Ką duoda mums
K organų ir turįs jaunimas pro L. D. S. ir ką duoda mus L. S.
gų lavinties.
x
S-ga.” Antra tema “Moterį)
Ketvirtas kalbėjo p. J. E. lygybės teisių principas,” bet
Karosas, L. V. centro pirmi tas atidėta ant toliaus, nes kar
K. ninkas, ir “Darbininko” re tu abidvi išrišt užimtų per
E
daktorius. Šis kalbėtojas skir daug laiko. Po tam susirinstė jaunimų į keliąs rūšis. kimos užsibaigė malda.
Būtent: katalikai ir laisvamaA. Muraška,
B niai-cicilikai ir taip vadina
1-os kp. rašt.
mieji “bepartyviški.” PaskirI . stęs jaunimą į rūšis aiškino ką
TĖMYKITE SEKANTĮ
vieni ir kiti veikė, veikia ir
“DARBININKO” NO.
kp iš vienų ir iš kitų galima
Sekančiame ‘ ‘ Darbininko ’ ’
| laukti.
Taip-pat prisiminė ir apie numeryje bus pasakojimai Akatalikiškojo jaunimo priešus natolijos Petrauskienės, kuri
ir kokių jie griebiasi priemo nesenai atvyko iš Lietuvos,
nių norėdami pažeminti Vy- Vabalninku par., Kauno gub. į
{čius. Kaipo pavyzdį privedė Gardner. Mass. Kas gali bū
čia nesenai paleistą “Kelei ti indomesnio už žinias iš da
vio” paskalą būk Vyčių kuo bartinės Lietuvos. O minėta
pa išįrusi-pakrikusi.
Kaip moteriškė apsako labai daug
E pasirodo tai “Keleivis” kaip įvairių žinių, nuotikių ir ap
seniau buvo blogu pranašu sakomas dabartinis Lietuvos
gyvenimas.
taip ir dabar tokiu yra. “Ke
leivio” pranašystės nesipildo
“dacol.”
GAVO ŽINIĄ IS LIETU
Tarpais prakalbų šv. Petro
VOS.
parapijos choras, vadovaujant p. M. Karbauskui publiką
Sausio 25 d. Jokūbas Varaipalinksmino labai gražiomis
tis
gavo per Švedų-Lietuvių
dainelėmis. Dainav?! 1) “Kur
Komitetų
atsakymų nuo žmo
bėgAlšešupė, ” 2) “ Grožybė
F Lietuvos,” 3) Vyčių himną, nos Veronikos iš Panevėžio,
4) “ Ant kalno karklai siūba “kad ji su vaikais sveika ir
vo,” 5) “Oi tu Jieva Jievu- kad jiems neblogai sekas.”
že,” “Pasisėjau žalių rūtų” ir
t suktinį “Oi tn seni senutėli.”
Dar turime 4.000 suvirtum
Publika kaip kalbėtojų kal
Kalendorių.
Dar nevėlu jį įbomis taip ir dainomis buvo
gyti.
Visi
“
Darbininko
” skai
užganėdinti, kų liudijo garsus
delnų plojimais. Vyčių him tytojai, vilimės, jau yra ingiję
nų dainuojat visa publika at po Kalendorių. Tad visų pra

į

I

sistojo.
žmonių buvo pilnutė šv.
Petro
parapijinė
svetaine.
Daugumas turėjo stati stovėti,
nes pritrūko sėdynių.
Publi
ka išskiriant keletu “pažan” kurie palei duris su
joję urzgė užsilaikė pavyz-

~ Neužmirškite, kad jau 1917 metai
Nusipirkite “Lietuvių Darbininkų Kalendorių” 25c.

Dr. J. E. L. Flynn.

|

845 Boylston st., Boston, Mass.

“Tikyba ir Dora”
laikraštis leidžiamas Kunigų Marijonų Chicagoje
eina du kartu į mėnesį.

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš kataIfikų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymų į visokius
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
Kaina metams: $1.00, vieno numerio — 5c. Agen
tams už metinę prenumeratą duodame 30c., už pavienius
numerius po 2c.
s
Adresas

Tikyba ir Dora
1631 W. North Avenue,'

Chicago, UI.

Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti 1c. krasos
ženklelį

Didelis

Koncertas
t

Rengia
0
So. Bostono
N
L. Vyčių 17 kuopa
C
Nedėlioj,
E Vasario 4 d., 1917
R Šv. Petro
T Bažnytinėje
A SVETAINĖJE
S

Taip-pat Vyčiai rengia ir
brų pramogų 4 d. vasario.
Gerų raštų, geros literatū
tvs koncertas ir teatrūs.
Ir
ros
platintojų prašome pir
|įant šio vakaro privalėtų visi
miausia Kalendorių platinti.
atsilankyti koskaitlingiausia,
nes.Vyčiai visuomet moka už-"
^anėdinti
į ją
v
-v

paieškojimus

pinigus

I

Dr. J. E. L. Flynn,
845 Boylston St., Boston, Mass.

J. BR0Z0WSKY staliorius

ir namų taisytojas iš lauko ir
• v vidaus, maliorius (painter)
1S
ir popieruotojas. Darbų at
lieku labai pigiai ir gerai. 69

Į

>

Gold St., So. Boston, Mass.

Visas to vakaro pelnas skiriamas nuo

Boston, Mass.
TEL. BACK BAY 4200

KARĖS NUKENTĖJUSIEMS.

Telefonas"^. Boston 1194-uj

X

Daktarai dieną ir naktį.
Tel. So. Boston

270

DR. JOHN MacDONNELL, M.Dų

i

RENGIASI PRIE
KONCERTO.

Vasario 18 d. šv. Petro pa
rapijos bažnytinis choras ren
gia puikų ir didelį koncertų šv.
Petro parapijos bažnytinėje sa
lėje, So. Boston, Mass. Pasistengkite visi ant to koncerto
apsilankyti, nes bus daug nau
jų ir įvairių muzikos šmotelių
ir kitokių pagražinimų.

Bus iš Eawrence, Mass. garsi solistė
p-lė J. K r i v i u t ė ir gabi pijanistė p-lė A. Juknevičiūtė.
Taipos-gi atsižymės So. Bostono solistai:
p-lės A. Narinkevičiutė, O.
Va
*

Bus puikus merginų drilius “SNIEGO
SPARNAI.”
Griež puiki muzika.

Paieškojimai

Apart minėto programo bus dar ir
kitokių margumynų. Kaip tai: monolo
gų, dijalogų, eilių.
Visuomenė turėtų
atkreipti atydą į šį vakarų, nes visas
pelnas yra skiriamas nuo karės nuken
tėjusiems.
Kaina nebrangi.

Moksleivis Kazys Kubilius
paieško savo brolio Antano
Kubiliaus. Meldžiame atsi
šaukti šiuo antrašu:
Kazys Kubilius, Bogorodick, Tulskoi gub., Kovenskoje
Sredne Selsko-Choziaistvennoie Učilišče Russia.

Širdingai kviečia visus L. Vyčių 17 kp.
Valdyba.

Į

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.
(Po pietą 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

Prirenka akinius’.

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

------------------- L—---------- ---

Specijališkas
Pranešimas.
pranešimas.
I

Lietuviams ir Lietuvaitėms.

Jog mes atidarom naujų dra
bužių krautuvę vyrų ir moterų.
Kuri visiems bus paranki. Ati
darysime apie 7 d. spalio. To
dėl visus širdingai kviečiam
atsilankyti ir užsisakyti dėl sa
vęs rudeninius ir žieminius
drabužius.
Tariame ačiū už pereitą
prielankumų ir pasitikim atei
tyje.
Pasiliekam su pagarba
Jonas Berzelionis & Co.

Ieškau savo giminių Provadienės ir Kotrinos Kovalienės.
Gy
vena po šiuo antrašu: 191 Charles
St., Scranton, Pa. Meldžiu atsi
šaukti šiuo antrašu:
RUSSIA.

FsavasPasSav^en^

Tambo^kkoi gub. Gorod Koxlow.
Sobomaja ulica, dom No. 20.
Konstantinu Žigasu.

Paieškau savo brolių Juoza
po ir Stanislovo Maculevičių
Amerikoje. Mano adresas:
Russia, Kalužskaja gub., St.
Piatovskaja, der. Akalova. Aleksandra Grigunova.

:::::: :: MOKTlIiO,

G do visokia* ligas
Priskiria Akintas.

419 Boylsten St., Boston, Mass.

Akių Specijalistas.

Karbausko.

N. A. NORKŪNAS;

Ofiooudynoc
1-3 P. M. 7-9 P.M.

Galima susikalbėti ir lietuvis*kai.

Bus lošiama teatrai: “UŽ TĖVYNĘ,”
veikalas iš karės lauko ir “TĖTĖ PA
KLIUVO.” Dainuos ŠV. PETRO BAŽ
NYTINIS CHORAS po vadovyste p. M.

Reikale kreipkite pas vienatini lietuvį i
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypa
kardų, guziku&ų, metalinių anameliuotų ir
luloidu. Išdirbu šarpaa, vėliavas, karūnas ir
fiua daiktus. Pavestus man darbus atlieku
kas link sutarties ir užsakymus atlieku
prašą tinimo neteisingų informacijų, kurias akle
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus
rankom.
,
. . f

DR. F. MATULAITIS

Lietuviska-Polska
•VAISTINYČIA
197 Broadway, S. Boston, Nass.

(206)

šome rodyti jį savo prieteliams
ir pažįstamiems ir patarkite iš
sirašyti.

Mūsų Kalendorius indomus
ir naudingas ne vien šiems me
tams, bet jis bus indomūs dau
geliui metų.

Už

Iš prityrimo žinau, kad dau siųskite iš kalno.
gelis ligonių pas daktarų neina
SOUTH BOSTON, MASS.
|
“DARBININKAS,”
vien dėlto, kad negali su juoTEISINGIAUSIA IR GE- j Į
242 W. Broadway,
mi susikalbėti ir ypatiškai jam
RIAUSIA LIETUVIŠKA
|[
išreikšti savo kalboje kas juos
So. Boston, Mass.
APTIEKA
;;
kankina.
Aš savo ligonius gydau ge
riausiomis gyduolėmis — jei y- GERA PROGA UŽDIRBTI
KELIATĄ CENTŲ.
ra reikalas skiepijimu — “vaccines,” bet išimtinai elektros
So. Bostone reikalinga aky
metodą, kuri jokio skausmo lų vaikų pardavinėti “Darbi
nepadaro.
Tuodu būdu yra ninkų” pavieniais egz. Geras
paskutiniu geriausiu išradimu pelnas.
medicinos srytyje. Gydau tik
tai išgydomas ligas; neišgydo
mų visai neapsiimu gydyti.
NUSIPIRK MOSTIES.
Jei sergate — apsilankymas
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdir
mano ofise bus Jums labai nau
ba
Mentholatum Co. Prieš einant
dingas. Išegzaminuosiu Jus su
pagelba savo mašinos — spin gult ištepk veidą mosčia per kelis
duliais X. Suteikiu patarimus vakarus, o padarys veidą tyru
i »
uždykų — todėl nieko nepraki- ir skaisčiu baltu. Toji mostis
Sutaisau receptus su di- ] [
išima
plėtmus
raudonus,
juodus
šite jei pas mane apsilankysite.
atida, nežiūrint, ar | !
Gi aš labai būsiu patenkintas arba šlakus ir prašalina visokius džiausią
LIETUVIS
KRIAUeiUS.
tie
receptai
Lietuvos ar Ame- ! '
spuogus
nuo
veido,
Kaina
dėžupasikalbėjimu apie Jūsų ligą.
daktarų.
Tai drabužius
vienati- ! !
Pasiuvu
visokius
Jeigu norėtumėt pas mane gy- tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit rikos
nė
lietuviška
aptieka
Bostone
<'
(S 202) pagal naujausią madą, vyriškus
dyties — už gydymų pigiai pa sųst ir stampoms.
Massachusetts
valstijoj.
J. Rimkus
ir irmoteriškus.
Darbą
atlieku< ►
imsiu.
P. O. Box 36,
Holbrook, Mass. gerai,
Gyduolių
galit
gaut,
kokios
teisingai ir pigiai. Taip(>
Gyduolių kainoms nupuolus,
pasaulyjpataisau,
yra vartojamos.
gi tik
išprosinu,
Bkalbiu ir<►
už vieno mėnesio gydymąsi pas
. ___
Galit
reikalaut
per
laiškus,
o <i
kvarbuoju.
ii
mane užmokėsite tik $10.00. Pa
Dr. Paul J. Jakmauh
aš
prisiųsiu
per
eipresų.
< ►
PETRAS MAKAREVIČIU8,
sinaudokite iš puikios progos,
(Jakimavičius)
105 So. Meade Str.,
Priėmimo valandos:
K. ŠIDLAUSKAS
[
nes paskiaus gyduolių kainos
Nuo 2 iki 8 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
(Arti lietuvių bažnyčios)
vėl gali pakilti.
509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON..’? ,
Aptiekorius Pa.
ir Savininkas Į ,
Wilkes-Barre,
Tel 502 S. B.
»*
Ofise mane galite surasti:
Tel So. Boston 21014 ir 21013. < Į
“‘.7iT'Z5ė t
panedėlyj, utarninke, pėtny226 Broadway, kampas C St., į £
čioje ir subatoje nuo 10 vai. iš
Į THE MAGIC SHOP.
ryto iki 8 vai. vakaro. NedėTel. Main 2483 E. Boston_79s-W
f Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos
liomis ir šventėmis nuo 10 vai.
j dirbtuvę. Dirba visokių štuku daiktus. Jėi
George H. Shields
I nori gauti štukų katalogą, prisiųsk štampą
ryto iki 1 vai. po pietų.
ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
Turiu viltį, kad reikalui pa
THE MAGIC SHOP.
Advokatas
I P O BOX 309.
HOLBROOK. MASS
sitaikius kreipsitės prie manęs.
a—-- --------------------- — , —
Su pagarba
811-812 01d South Building

I
I

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Liutkevičiutė ir p. J.
ra i t i s.

REIKALINGI AGENTAI,
Jeigu non surasti savo gi
mines ar pažįstamus prisiųsk
pardavinėjimui “Darbininkų”
paieškojimų į “Darbininkų.”
pavieniais egz.,
RinkiTnni prenumeratų ir
. “ Už vienų sykį 50c.
>>
du
” 75c.
apgarsinimų.
tris
” $1.00
“Darb.” Adnu

kupanaDėl
apie~
MVO
1

?

Ieškau brolių gyvenančių Amerikoje Konstantino, Mikolo
ir Damazo Mičiulių, Vilniaus
rėd., Trakų apskričio, Kruoniu
valsčiaus, iš Darduniškio. Bro
lis moksleivis Juozas Mičiulis.
Prašau sušelpti. Antrašas: Go

rod Borowiczi, Novgorodskoi
gub. Ponewiesskoje Realnoje
Ucziliszcze uczeniku VII kl. J.
Maczulisu.
P. S. Aš esu ištremtas iš LieKenčiu didelį vargų.

4 Washington Str.,
Hay Market Sąuare,
Boston, Mass .

PIRMOS KLESOS

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

DR. W. T. REILLY
469 Brsa<way,Ss. Baste,Mass.
PRHt DORCH1STTB ST.
Valandos

NedttaB^a

ana* vai. ryta

issltnl ryta

Mes turime tris didžiausias
storehouses pripildytas rakan
dais (fumiture), kuriuos supirkome pirmiaus negu kainos
pakilo, todėl mes dabar par
duosime gerus rakandus ir
daug pigiaus negu kur kitur.

James Ellis Co
Kampas B ir B’way,
South Boston, Mass.

Pinigais arba ant išmokėji
mo.
X

GERA PROGAI
Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ..... $1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo—..... 15c
Naujas Būdas mokyta
rašyti be mokytojo..-—~10c
Aritmetika mokinimuisi rokundų, su pave kslais (apdaryta) __ _ — 85c.
Vix> $1.60
Kas atsiųs iškirpę* Šitų ap
garsinimą iš “Darbininko”
ir $1.00 per mone,» orderį,
tai gaus visas 4 knygas 60c.
pigiau.
____
P. MIKOLAIMIB,

B. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y.

Dr. Ignotas Sto
ADVOKATAS
Miliam F. J. Houard

<

z

