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Rusų nelaime
DIDELĖ EKSPLIOZIJA.
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NEIS EUROPON KARIAUTI.

Riestai su maistu

— Anglijoj, Berminghame 
nubaudė merginą ant $50 už 
rūkymą cigarete amunicijos 
dirbtuvėj.

Washingtono valdžia atida
vė pas portą. Vokietijos amba
sadoriui ir atšaukė savo amba
sadorių iš Berlino.

Suvienytos Valstijos per
traukė diplomatinius ryšius su 
Vokietija.

Washingtono valdžia skel
bia, jog nekonfiskuos vokie
čių garlaivių, internuotų Ame
rikos uostuose.

Prez. Wilson tiki, jog Vo
kietija nepadarys tokio dalyko, 
dėl kurio reikės paskelbti karę.

Amerikonai apleidinėja Vo
kietiją ir grįžta namo per Švei
cariją ir Ispaniją.

— Švedijoj taip-gi pritrūko 
anglių. Iš tos priežasties pa- 
sažieriniai traukiniai rečiau 
pradėjo eiti.

Amerikos vokiečiai remia 
prez. Wilsoną, tai apreiškė 
vokiečių Susivienijimo vice- 
-prez. J. A. Folswartshny.

Vokiečiai aprokuoja, 
dabartine submarinų kare 
kiečiai gali nuskandinti 
1.000.000 tonų kas mėnuo. 
Anglijos prekinis laivynas

KĄ VOKIEČIAI GALI 
PADARYTI.

Iš Amsterdamo pranešama, 
jog Vokietijos valdžia, nuste
busi Amerikos griežtais reika
lavimais ir didžiu nepasitenki
nimu kitų neutralių valstybių, į
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AMERIKA GAL STOS KAREN
Bet atsimenant AVashingto-i 

no politiką ir prez. AVilsono 
troškimą taikos, neprivalome 
perdaug nusiminti i r .galime ti
kėtis, kad nors santikiai ir 
bus intemti, kad ir bus per-1 

' traukti diplomatiniai ryšiai su 
I Berlino valdžia, bet prie karės 
| vis-gi neprieis.

Ne pro šalį, vienok, įsigi
linti, nors truputį, į tuos da
lykus, kurie veda prie kivir-! 
čų tarp Berlino ir AVashingto- 
no valdžių. Indomu bus pa
matyti ar čia bešališkai stovi
ma už kokį principą ar palai
kant kurią iš kariaujančių pu
sių.

Vokietijos valdžia paskelb
dama submarinų karę apreiš
kė, jog skandys savo submari
nais Anglijos, Francijos ir Ita
lijos pakraščiuose priešininkų 
visokius laivus, bet taip-gi 
taip eAgri?- ir nekariaujan
čių šalių laivais. Juos lygiai 
skandys. Vokietija pasiryžo 
paralizuoti visą savo priešinin
kų pirklybą.

Iš to būtų smūgis Suvieny
tų Valstijų pirklybai. Tai-gi 
Vokietija susiaurina liuosybę 
jūrėse. Washingtono valdžia 
ir stovi už liuosybę vesti pirk-: Europon. 

• lybą su kariaujančiomis šąli- Į1 
mis, nes tą pavelija tarptauti
nės tiesos.

Be to Vokietija buvo pasi
žadėjusi neskandinti laivų be 
persergėjimo. Dabar vokie
čiai atsisakė tą daryti. O prez. 
AVilson ir stovi, kad Vokietija 
laikytus sutarties.

_________ t________ _______ d I Bet jei valia Amerikai pir- 
jau pienuoja tartis ir atšaukti kliauti su viena kariaujančių 
savo pasiryžimą skandinti vi
sokius garlaivius.. Ketina lei
sti neutralių šalių garlaiviams 
gabenti geležį ir anglis.

Vas. 3 d. prez. Wilson ap
reiškė kongresui, jog nesideri 
daugiau su Vokietijos valdžia 
ir apreiškė, įog jei bent kokį 
Amerikos laivą ar pilietį vo
kiečiai nuskandys, tai kongre
so prašys paskelbti Vokietijai 
karę.

Prez. Wilson kviečia visas 
nekariaujančias valstybes per
traukti diplomatinius ryšius su 
Vokietija, t. y. prezidentas Wil- 
son kviečia neutrales šalis į 
bloką.

Suv. Valstijų kongresas svar
stysiąs reikalą užčiaupti burną 
Amerikos karštiems talkinin
kams kaip va Bryanui ir For
dui. Juodu dabar atvyko į 
Washingtoną ir iš visų pajėgų 
veikia dėl taikos.

KĄ DARYS SUV. VAL
STIJOS.

Į
Dabar kuomet Suv. Valstijų 

valdžia pabaigė rokuotis su 
Vokietija, tai Suv. Valstijos 

Į nesėdės rankas sudėję. Juk 
vis-gi galų gale gali prieiti 
prie karės. Rusų priežodis 
sako: “čem čort nešutyt,” 

j (kuomi velnias nežaidžia), ir 
Suvienytos Valstijos gali stoti 
atviron karėn. Todėl nėra 
abejonės, jog pradės rengtis 
prie to. Ir Amerikos genera- 

i lis štabas daro prisirengimo 
pienus.

Pirmiausia bus pradėta ruo
šimas armijos. Pienuojama 
sudaryti armiją pirmais metais 
dviejų milijonų kareivių.

Visose Valstijose bus įsteig
ti karinio muštro lavinimosi 
liogeriai.

Amunicijos dirbtuvėse bus 
gaminama visokių daiktų ap
ginklavimui tų dviejų milijonų 
kareivių.

’ MAISTO KLAUSIMAS ANG
LIJOJ.

Jau nuo senai Anglijos val
džia pradėjo kvaršinti sau 
galvą apie maisto klausimą. 
Jau gruodžio 10 d. Lloyd Ge
orge parlamente kalbėjo apie 
tą dalyką. Tuomet jis pasa
kė: “paskelbkme laike karės 
tautišką gavėnią^ Tauta per 
ta bus geresnė, stipresnė, pro
tiškai ir doriškai ir kartu kū
niškai. Sustiprįs tas kūno rau
menis, patobulįs dvasią. Be 

1 to mes neturėsime pilnos nau
dos iš šios karės.

Tai buvo pasakyta prieš 
submarinų karę. Dabar vo
kiečių submarinai privers tuoj 
įvesti ir apreikšti tautišką ga
vėnią.

KAPITALISTAI UŽ KARŲ.

Clarence W. Barron, gar
bus finansistas, sako, jog vė- 
Į liau ar ankščiau Suvienytos 
Valstijos stos karėn. Jisai 

! sako, jog visi šios šalies didž- 
| turčiai, kaip vienas vyras, pa- 
; rėmė grūmojantį prez. AVilsono 
I žingsnį. Girdi jau keletas sa- 
i vaičių piniguočiai krovę pini- 
: gus paskolinimui talkininkams 
ir jei prez. AVilson paskelbs 

į karę visi remsią. Tasai fi
nansistas sako, jog jei Ameri
ka paskelbs karę, tai jai vi
sai nereikėsią siųsti kariuome
nę, o reikėsią talkininkams 
duoti tik pinigų ir daugiau nie
ko, o piniguočiai esą gatavi 
skolinti talkininkams kiek tik 
jie norėsią.

Rusijoj, Archangelsko mie
ste, ištiko didelė ekspliozija 
ant Celiuskino garlaivio, nuo 
kurio buvo liuoduojama amuni
cija.

Žuvo 30 darbininkų, o 344 
buvo sužeisti. 59 pavojingai 
sužeisti Tarp sužeistųjų buvo 
trys oficieriai ir 59 kareiviai.

Dėl ekspliozijos užsidegė ne
toli esantieji sandėliai ir na
mai.. Pagadvta prieplauka. 
Sunaikintas vienas vilklaivis ir 
pagadyti penki garlaiviai.

pusių, tai jai turi būt valia 
ir su kita, t.y. jei Suvienytoms 
Valstijoms valia pirkliauti su 
Anglija, Francija, tai turi 
būt valia ir su Vokietija. O 
ar dabar Amerika pirkliauja su 
Vokietija. Visai ne. Ir taip 
yra todėl, kad Anglija jokių 
garlaivių neleidžia į Vokietiją. 
Amerikos vaizbūnai be abejo
nės norėtų pirkliauti ir su Vo
kietija, bet Šiaurinėj jurėj 
bosauja Anglija ir neleidžia 
jokių laivų. Atsimename ge
rai, jog buvo daromos pas
tangos, kad nors kaikurie val
gomieji daiktai, ypač vaikams, 
būtų leidžiami į Vokietiją. 
Galop buvo rūpinamasi, kad 
būtų pavelyta nukentėjusiems 
nuo karės lenkams gabenti 
maisto, iš ko ir lietuviai bū
tų pasinaudoję. Bet Anglija 
nei tokių daiktų nesutiko įleis
ti.

Taigi matome, jog ir talki
ninkų valdžios nežmoniškai el
giasi ir jos nesilaiko tarptauti
nių teisių nei laikosi žmonišku
mo.

' Dabar, kuomet Vokietija 
pasiryžo daryti savo priešinin
kams tą, ką jos priešininkai 
jai jau senai padarė, ty. pa
kirto jos pirklybą, tai dėlto 
Amerikoje kįla lermas.

Matome, jog Amerika sa-

Jei ir bus paskelbta karė, 
tai nebus gabenama kareiviai 

Pirimausia dėlto, 
kad muštruotų kareivių, kaip 
ir nėra. Oficierių didelė sto
ka. O išgabenus tuos, kurie 

| yra, nebūtų kam naujokų mu- 
1 štruoti. Oficierių Amerika 
į turi 6.000. O per pirmuosius 
■ 10 mėnesių karės Rusija nete
ko 80.000 oficierių.

Tai jauni gabūs vyrukai tuoj 
bus rengiami į oficierius.

Amerika taip laikysis, kaip 
dabar kad laikosi Japonija. 
Japonija ir-gi neva kariauja 
prieš Vokietiją bet kareivių 
Europon negabena. Bet dėl 
visoko laiko sumobilizuotą ar
miją ir gatava daryti bile kokį 
karinį žingsnį.

Taip elgsis ir Amerika.

Akim nž akį — dantim už 
dantį.

Šito principo stvėrėsi dabar 
vokiečiai. Anglija užblokavo 
Vokietijos uostus neleidžia jai 
vesti pirblybos, neleidžia ne
kariaujančių šalių laivams 
plaukti į Vokietijos uostus, ne
leidžia gabenti maisto, tai da
bar tuomi pat atsimokės Vokie
tija Anglijai. Vokiečių sub
marinų obalsis toks: “Už mū
sų motinas, pačias ir vaikus.”

Vokietija saniau buvo pra
dėjus tokią karę vesti, bet 
prez. Wilsonui energingai prie
šinantis liovėsi tą darius. Jau 
gruodžio m. 1914 m. Vokieti
jos laivyno ministeris pastatė 
Amerikai tokį klausimą: “Ką 
Ameroka manys, jei mes apsup
sime submarinais Angliją ir ją 
badu marysime, taip kaip kad 
ji mus bando maryti?”

KĄ REIŠKIA PERTRAUKI
MAS DIPLOMATINIŲ 

RYŠIŲ.
Pertraukimas diplomatinių 

ryšių dar nereiškia karę. Da- 
>bar kai Suvienytos Valstijos 
pertraukė diplomatinius ryšius, 
tai tik valdžios perstojo susi- 
nešinėti. Šiaip kiti dalykai 
lieka po senovei. Net ir kon- 
suliai pasilieka savo vietose. 
Vokiečiai Amerike ir ameriko
nai Vokietijoj pasilieka prie 
savo teisių. Bet Suvienytos 
Valstijos galėtų naudoti Vokie
tijos čia internuotus garlaivius. 
Už tai, vienok, Amerikos val
džia turėtų savininkams atly-

- NUOTĖKIAI KARĖS
T. AII K F!

Francijoj tarp Oise ir Aisne 
francūzai padarė pasekmingą 
ataką ir paėmė keletą vokiečių 
nelaisvėn.
eina smarkus artileriibs veiki
mas.

Rygus fronte ties Tirui pel
kėmis po smarkaus gombarda- 
vimo vokiečiai darė dvi ata
kas; abu sykiu buvo atmušti. 
Tame pat fronte ties Kalnzem 
vieškeliu vokiečių atakas rusai 
atmušė. Vokiečiai skelbia, jog 
atmušę rusų atakas palei Aa 
upę.

kas ir duoti žmonėms tik tiek, 
kad pramisti, taip kaip dabar 
Vokietijoj kad yra.

Suvienytose Valstijose mai
stas brangsta ne vien dėl to, 
kad buvo jo daug išgabenama 
Europon, bet ir dėlto kad 
maisto gausumas mažėja. Per
nai ūkiai labai nukentėjo dėl 
darbininkų stokos. Nebuvo 
visi javai suvalyti. Toliau 
statistikos parodo galvijų su
mažėjimą. Dešimt metų atgal 
t.y. 1907 m. galvijų buvo dau
giau, negu dabar ant 10.000. 
000, avių sumažėjo ant 5.000. 
000. Tuo tarpu per dešimt 
metų gyventojų skaičius padi
dėjo 18 nuoš., o galvijų skai
čius sumažėjo 20 nuoš., avių 
skaičius sumažėjo 10 nuoš. Mel- 
žamųjų karvių skaičius ne kiek 
te padidėjo. 1910 m. melža- 
mųjų karvių buvo 21.801.000,

AR STOS AMERIKA KA
RĖN. _________

Vokietijos pasiryžimas vesti 
submarinų karę, skandinti vi
sokius laivus, net neutralių 
šalių, plaukiančius iš arba į 
kariaujančių šalių uostus, su
kėlė didelę audrą Suvienyto
se Valstijose. Laikraščiai 
drąsiai ėmė šaukti apie karę. 
Daugelis didžiųjų Amerikos 
laikraščių, Anglijos papirktų, 
šaukia karingais išsireiškimais, 
kaip va: “ Germany Declares
War,” “Germany Wants 
War,” “Germany Wars Ag- 
aianst the World,” arba vėl 
“Cannot tolerate,” “mušt mai- 
ntain our honor/V “varga. of ro Jdteešim^ f 
war” ir tam panašiai. Tas Europos 
viskas nurodo karingos dvasios liška, o tiesiog 

ninku pusę. 1

PAVOJUS IŠ JAPONIJOS.

Bostono majoras Curley sa
ko, jog Amerikai iš Vokieti
jos pusės jokio pavojaus nesą, 
o amerikonai turį labiau tėmy- 
ti Japoniją, negu Europą. Sa
ko, jog Japonija nuolatai ty
kojo užpulti Ameriką, kuomet 
ji yra krizyje. Šitas krizis 
Japonijai ir esanti proga kib
ti į Suvienytas Valstijas. Ma
joras sako, jog Japonija tur
būt turi susinešimus su Vilią 
ir iš Meksikos pusės padarytų 
užpuolimą.

KRITIKUOJA AMERIKĄ.
Prof. John A. Walz prie 

Harvardo universiteto Cam
bridge, Mass. kritikuoja Ame
rikos politiką. Sako, jog A- 
merika aiškiai parodė remian
ti talkininkus ir jos veikimas 
esąs priešingas tikram neutra- 
liškumui. Jisai nurodo, jog 
ir Anglija kenkia Suv. Valsti
jų pirklybai laužo neutralių ša
lių teises, elgiasi prieš tarp
tautines teises, o tuo tarpu A- 
merika nei kiek nebandė versti 
Angliją elgtis sulyg tarptauti
nių teisių.

Prof. Walz yra vokiškos 
kilmės, jo tėvas yra veteranas 
civilės karės.

UŽDRAUDĖ PLAUKTI Į 
ANGLIJĄ.

Norvegijos valdžia uždraudė 
savo garlaiviams plaukti į An
gliją, kad nepastatyti savęs į 
pavojų nuo vokiečių submari
nų.

Norvegijoj labai trūksta an
glių. Dėl anglių stokos gal 
sustos daug dirbtuvių.

kilimą.

vienų keturi 
nių, o 1916 m. jau pe 
nės buvo dėl vienos karvės.

Javų užauginama mažiau. 
1907 m. šioje šalyje kviečių pri
kulta dėl kiekvieno žmogaus po 
7 bušelius, o 1916 m kviečių 
prikulta tik po keturis buše
lius. t

Tuo tarpu visokių valgomų
jų daiktų išgabenimas be galo 
pasididino. Mėsos išgabena
ma dabar dešimt sykių dau
giau, negu prieš karę.

Pasak maisto vertelgų, jei 
Suvienytos Valstijos stos ka- 
rėn, tai maistas bus Europon 
gabenamas, ir kainos labai 
kils, jei-gi Suvienytos Valsti
jos susilaikys nuo karės, tai 
visgi kainos nepulsiančios.

IR AMERIKAI GALI PRI
TRUKTI MAISTO.

Ligšiol Suvienytose VaTsti- 
jose buvo daug kalbama ir ra
šoma apie maisto stoka kariau
jančiose Europos valstybėse, 
apie tai kaip ten įvedama mai
sto korteles. Tuo tarpu šioje 
šalyje maisto kainos lipo į pa
danges ir skelbiami boikotai 
prieš nesvietiškas kainas. Ga
lop užsimenama jau, jog ir 
šioje šalyje gali pritrukti mai
sto.

Dabar kuomet vokiečiai pa
skelbė submarinų karę, tai jei 
ji bus pasekminga, tai maisto 
produktų nebus gabenama iš 
.Amerikos. Bet Bostono mais
to vertelgos tvirtina, jog mai
sto kainos nepuls. 0 submari
nų pasekminga karė turės greit 
priversti talkininkus taikintis. 
Taikai įvykus, atsidarytų vi
sur keliai ir begalės maisto bū
tų gabenama į išbadėjusias 
Europos šalis. Tuomet tai 
maisto kainos pakiltų kaip nie
kuomet ir biednieji neišgalėtų 
pirktis. Tuomet gali prie to 
prieiti, kad Dėdė Šamas turės 
paimti visą maistą į savo ran-

LAIŠKAI SU NETIKRAIS 
ADRESAIS.

Per pereitus 1916 metus lai
ški] ir kitokių krasos siuntinių 
nusiųsta į Dead Letter office 
iš viso 11.000.000. 'Tie laiškai 
ir siuntiniai nenuėjo savo vie
ton per neaiškų arba nepilną 
adresą. Tai jie buvo pasiųsti 
AVashingtonan, kur jie tam 
tikrame ofise praplėšiami.

Pačtoriai yra įpratę dasi- 
protėti ką reiškia neaiškus ad
resas. Bet minėti siuntiniai 
taip blogai adresuoti, kad nei 
pačtoriai neišskaito. Tas pa
rodo, kaip daug tokių, kurie 
bile kaip užmeta adresą ir 
siunčia.

NUSKANDINO JŪRIŲ 
VILKĄ.

Iš Argentinos sostinės pra
nešama, jog vokiečių laivas, 
kurs pietinėj Atlantiko dalyje 
skandino talkininkų laivus, ta
po pats nuskandintas. Jį bu
vo užpuolę du Anglijos skrai
duoliai ir po mūšio, kurs tę
sėsi 45 minutas, buvo nuskan
dintas su visais jurininkais. 
Vienas Anglijos skraiduolis 
buvo pažeistas.

_____________ L

SUDEGĖ DEUTSCHLAND 
TAVORAS.

New London, Conn. — čia 
buvo laukiama atplaukiant Vo
kietijos prekinio submarino 
Deutschland. Ir prekės, ku
rias turėjoDeutschland pasiim
ti, buvo sukrautos. Bet kai 
pasigirdo, jog diplomatiniai 
ryšiai tarp Suvienytų Valstijų 
ir Vokietijos pertraukti, tai 

... ta voras užsidegė neilgai trukus 
talpos. - Be to daug neutralių po paskelbimo žinios apie tai.

Jei dabar jr Atplauktų vo
lai nors 

ryšiai per- 
jis turėtų

jog 
vo- 
po 
o 

„ _ . . turi
dabar apie 11 ar 12 milijonų į-

talki-
I «< ė V | I

valstybių laivų susilaikys nuo 
Anglijos. ■: T-l ._ 

& tikią, jbg ]5o dviejų 
ar trijų mėnesių Anglija bus 
sukalbins taikos klausimuose.

Tai vo-| kiečių 
jau diplo 
traukti, 
teisę plaukti

Stoja už taiką.
Žinomasis talkininkas Wm. 

Bryan New Yorke laikė didžiai 
publikai prakalbą, kur pasa
kė, jog būtų kriminalis prasi
kaltimas stoti karėn. *

ATIMS PILIETYSTŲ.
Anglijos valdžia ketina at

imti nekuriu naturalizuotų pi- 
lietystę. Kaikurie,:. 
negeistinais Anglijai
Tarp tokių yra vokiečių, ame
rikonų, Rolandų, belgų ir 
skandinavų. _• i,

/
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dojimo naujo trikso, o svar
biausia apgynimui galingiau
siojo darbininkų ginklo — 
streiko.

Juk ir krikščioniškoji de
mokratija ir socijalizmas nors 
ir skirtingais keliais eina, bet 
kaip vieni taip kiti kovoja už 
darbininkų būvio pagerinimų 
ir svarbesniuose reikaluose ga
li, o net ir turėtų bendromis 
pajėgomis ir bendrai nustatyta 
taktika gintis nuo galingojo 
priešo — kapitalizmo.

Palikę nuošaliai savo parti
jų partyvinius ir idealinius rei-

Foreign c ountries:
Yearly........................................................................................... $4.25

DARBIN I N K A S,
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Liberalų suvažiavimai ir 
atsišaukimai t

“Darbininko” Redakcijai 
prisiųsta “Amerikos lietuvių 
visuotinojo suvažiavimo,” lai
kyto 15 ir 16 dd. sausio, 1917 
m. protokolas ir “Centralinio 
komiteto” pranešimas. “Dar
bininkas” ir kiti katalikų laik
raščiai jau savo nuomonę šiuo 
reikalu yra ištarę ankščiau ir 
čia nebėra reikalo mūsų libera
lų veikimui daug vietos pa
švęsti, nes katalikų visuomenė 
jau spėjo su lietuviškų laisva
manių aspiracijomis ir pagei
davimais susipažinti ir nesi
duos atskirai grupei liberalų 
vadų vedžioti save už nosies, 
prie ko taip narsiai ir išdidžiai 
siekia buvusio Amerikos Lie
tuvių Centralinio Komiteto li
berališki nariai, uzurpatoviš- 
kai Centralinio Komiteto var-
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A Ptojk* of Centrai Pa- 

van propoaod tartęntion of 
a free and independent King- 
dom of Lithuania, m their 
twice repeated peaee overtu- 
res to allied Poįrera, the eon- 
vention of Lithuanian Roman 
Catrolica assembled at Hotel 
Henry, Pittsburgh, Pa. on Ja- 
nuary, 11-th, 1917, eipressed 
its satisfaction that the Ger- 
man Imperial Govemment 
acknowledged, (what the Lit
huanian Nation contended 
through the centuries and 
emphasized in later years), 
that for the permanent peaee 
of Europe, the eristence of a 
buffer Statė of an indepen
dent Lithuania is essential.

The delegates of a neutral 
Lithuanian Nation,that which 
had suffered the inost in this 
terrible war, being devastated 
and ruined six times by the 
struggling armies, pray for 
the quick ending of the pre- 
sent useless slaughter, and 
express their sincerest hopes 
that in the coming peaee con- 
ference, the freedom and 
independenee of Lithuania 
shall find ist warm sup- 
porters amongst all noble 
minded nations, — Champions 
of liberty in Europe, Asia 
and America.

Rezoliucijų skelbti šių or
ganizacijų vardu: Amerikos 
Lietuvių Tarybos, Tautos Fon
do, Lietuvos Vyčių, Am. L. 
K. Federacijos, Moterį) Sąjun
gos, Lietuvių Darbininkų Są
jungos, Katalikų Spaudos Dr- 
jos.

Gi dėl Amerikos Lietuvių 
Tarybos deklaracijos, išnešta 
sekanti rezoliucija:

Lietuvių katalikų veikėjai, 
susirinkę Pittsburgh, Pa., 10- 
11 dd. sausio išreiškia soli- 
dariškumą Lietuvos neprigul- 
nybės reikalavimui, kurį išrei
škė Am. Lietuvių Taryba 
dekleracijoj, inteiktoj Euro
pos ir kitų šalių diplomatams 
Washingtone.

Susivažiavimo pirm.:

Kun. Dr. V. Bartuška.
Susivažiavimo sekretorius: 

Julius Kaupas.

i turime vieną 
ninku priešą ir 
pamatome, kad 

tas bendras visų mūsų priešas 
bando daryt mums skriaudų, 
tuoj turim ant jo pult bendro
mis jėgomis ir jį apgalėt nieku 
neatsižvelgiant ar tas reikalau
ja veikimo vien mūsų partijos 
ar abelnai visų darbininkų 
srovių pajėgų suvienijimo. O 
turi būt jis apgalėtas, ir turi 
būti darbininkų viršus — tie
sos, teisybės viršus ir teisin
gumo visame kame viešpatavi
mas visur. Prie to turime vi
si eit išvien.

latllilhj *k«iją ir ją visomis 
geltais remtų.

Kad Amerikos lietuvią ka
taliką visuomenę prie didesnio 
veiklumo įjudinus, susivažia
vimas pripažino ytin svarbiu 
kataliką spaudos išplatinimą ir 
žodžiu agitaciją. Dėlto rezoliu
cija:

Susivažiavimas, atsižvelg
damas į katalikų laikraščių 
paskleidimo svarbą ir reikalą, 
ragina platinti Spaudos Drau
giją ir prie jos kuopų steigti 
Spaudos Platinimo Biurus.

Sucementavimui katalikų 
veikėjų atskirose kolonijose, 
pritarta Federacijos komitetų 
steigimui.

. Susivažiavimas pritaria Fe
deracijos nutarimui steigti į- 
vairiose kolonijose Federaci
jos Komitetus ir paveda tuo 
rūpintis pačiai A. L. Federa- 
cjiai.

Prieš akis turint dabartinį 
Tėvynės padėjimą, katalikams 
privalu visomis galėtais Tau
tos Fondą remti. Ypač už- 
girta mėnesinių duoklių rink
liava ir patarta Tautos Fondo 
valdybai tuo reikalu kaip ga
lint rūpintis. Nemaža Tautos 
Fondui aukų suplaukia Tau
tos šventę, 4 d. kovo, šv. Ka
zimiero dieną apvaikščiojant; 
tad tą dieną šiemet koiškil- 
mingiausįa privalu visose ko
lonijose apvaikščiojant aukas 
Tautos Fondui rinkti.

Šalip Tautos Fondo kai-kur 
ir atskiri lietuvių fondai vei- ( 
kianti, ypač tarp amerikiečių- į 
kitataučių. Tokie fondai kvie
čiami surinktus pinigus siųsti 
per Tautos Fondą, geresniam 
sudėtų aukų užtikrinimui.

Varde susirinkimo kreiptis 
'prie Apaštališkojo Delegato 

Washingtone, šv. Tėvo per jį 
prašant apskelbti rinkliavą vi
sose katalikų bažnyčiose nu- 

! kentėjusiai dėl karės Lietuvai, j 
Delegatais pas Apaštališkąjį 
Delegatą nuskirti kun. J. J. Ja-i 
kaitis ir Dr. J. Bielskis.

Susivažiavimas pripažino, 
kad lietuviams iškeltąjį Lietu
vos neprigulmybės klausimą, 
tylėjimu praleisti negalima. 
Todėl išnešta rezoliucija kita
taučių spaudos paskelbimui.
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Girdėt iš laikraščių, kad 
net kaip kurie Amerikos gar
sūs politikieriai net į valstybių 
teisdavystės įstaigas ineša “bi- 
lius” apie tai ar darbininko 
darbą skaityt preke — ar ne.

Rodosi kas čia svarbaus ta
me yra, juk vistiek ar tą dar
bą mes skaitysime “preke” ar 
ne, o darbas visvien kaip bu
vo darbu taip ir pasiliks, ir 
darbininkai kaip skurdo, taip 
ir toliaus skurs, kaip juos ka
pitalistai su visa gauja savo 
draugų išnaudojo taip ir to
liaus tą išnaudojimo darbą va
rys.

Taip bent didžiuma darbi
ninkų sau mano.

Socijalistai darbą skaito 
preke, darbininkų nuosavybe 
ir net saiku visų daiktų vertės, 
jų teorijoj skaitosi įdėtas darbo 
laikas bil kokį daiktą pagami
nant.

Krikščionys demokratai, kad 
ir pripažįsta darbą nuosavybe 
darbininkų, bet jau darbo ver
tę bent kiek augščiaus skaito 
už paprastą prekę-tavorą.

Socijalistai vieni ir varo, 
kad visose valstijose būtų pri
pažintas darbas už prekę.

Rodos tame nebūtų nieko 
1 blogo juk vistiek darbas pasi
liks darbu kaip buvęs ir tas 
kurs dirbs už savo darbą gaus 
šiokį ar tokį atlyginimą.

Bet ištiesų dalykai yra ki
taip susipainioję.

Valstijose yra įstatymai ap
ginanti teises, prekes savinin
kų ir tas vienų ir kitų teises ; 
reguliuojanti, nustatanti jų 
prigulėjimą ir atsinešimą vienų 
kas link kitų.

Kapitalistai nors socijaliz
mo labai neužkenčia, bet su tą
ja “darbo prekės” socijalistų 
teorija sutinka ir jai pritaria.

Gal tamstos manote, kad 
jie tai daro be išsiskaitliavi- i 
mo iš.savo. pusės! — ne, visiš-J- 
kai ne.

Jeigu valstijos įstatymai 
pripažintų darbą už privatinę 
“prekę,” tuomet būtų darbas 
sulygintas teisėse su kiekviena 
kita preke ir kilus kokioje vie
toje streikui būtų galima labai 
lengviai juos slopint, pasinau
dojant teisėmis ir taisyklėmis 
apie prekes, ir darbininkai bū
tų suspausti kapitalistų saujo
je kaip replėse, kad negalėtų 
streikuoti, ką sakau streikuo
ti, negalėtų apie streiką net 
nei manyt, nes tas būtų įsta
tymo keliu užginta kaipo pasi
kėsinimas vieno biznio kenkt 
kitam bizniui, kaipo “prekės- 
darbo” pasikėsinimas išnaudot 
“prekę-kapitalą.”

Dėlto Amerikos Darbo Fe
deracijos valdyba su p. Gom- 
persu priešakyje ir stengėsi 
taip dalykus pavest, kad dar
bas įstatymų keliu už prekę i 
nebūtų pripažintas, o kapita
listai nori, l^ad būtų pripažin- į 
tas dėlto tarpe unijų vadų ir 
kapitalistų ir eina šiais laikais talikų veiklumui, 
tame dalyke arši kova. O kas 
laimės tai parodys ateitis.

Ponui Gompersui prisieina 
kovot kartu su dviem priešais 
su kapitalistais ir su socijalis
tai s.

Socijalistai kovoja būk tai 
dėl idėjos, o kapitalistai norė
dami išmušt iš darbininkų ran
kų galingiausį ginklą — strei
ką. Ir deda kiek galėdami sa
vo pastangas ir pinigų nesi
gaili kapitalistai tam reikalui. 
Mat jau jiems streikai daėdė 
iki gyvam kaului. O kas kal
tas kam skriaudžia darbinin
kus. Tegul darbininkams tin
kamai apmoka už darbą tai 
darbininkai ir nestreikuos.

Kol kas socijalistai tvirtai 
laikosi savo persenusios teori
jos “darbas-prekė,” bet kaip 
pamatys, kad iš to kįla darbi
ninkams pavojus, tai gal ta
me dalyke savo pažiūras per
mainys ir gal prisidės į daiktą 
'kovoje prieš kapitalistą gudru 
sumanymą — juk ateityje vis
kas yra galima, - o socijalizmas 
taip-pat yra gyvas kūnas ir rei
kale mokės taikinties prie tam 
tikrų aplinkybių ir reikalavi
mų, kad apsaugojus darbi-

T. V.

Protokolas ir rezoliucijos.
AMERIKOS LIETUVIŲ KA

TALIKŲ VEIKĖJŲ SUSI
VAŽIAVIMO 10-11 d. SAU 

ŠIO, 1917 m., PITTS
BURGH, PA. IŠNEŠ

TOS REZOLIUCIJOS.
Į šaukiamąjį Amerikos Lie

tuvių Tarybos suvažiavimų 10 
-11 d. sausio, 1917 m. Pitts- 
burgh, Pa., pribuvo šie asme
nys:

1. Kun. Dr. V. Bartuška,
2. V. Lukoševičius,
3. Kun. Dr. Pr. Augustaitis,
4. Kun. Dr. V. Dargis,
5. Kun. Ig. Albavičius,
6. Kun. F. Kemėšis,
7. Dr. J. J. Bielskis,
8. Kun. J. Dobužinskas.
9. Kun. A. Jurgutis.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Centralinio 
K. 

susirinkimas

gališkai keletos
Komiteto narių viso C. 
vardu, todėl 
prieš to susivažiavimo sušau
kimą protestuoja ir pataria 
katalikams tame susivažiavi
me nedalyvauti.

Be to nutarta išnešti sekan
čio turinio protestų ir rezoliu
cijų:

Protestas.
Kadangi C. A. L. Komite

tui likvidavus darbą, jojo 
veikimas pasibaigia, nes jo
jo skyrių gyvavimas su “Lie
tuvių Dienos’’ rinkliava už
sibaigė, todėl susivažiavimas 
protestuoja prieš kaikurių 
C. A. L. Komiteto narių sau
valę agitaciją pratęsti C. Ko
miteto ir jojo skyrių gyva
vimą.

tik buvo lietuvių katalikų rezo
liucijų ir nutarimų atspindimi. 
Tokiu būdu mūsų liberalai pir
mieji užkirto kelią prie vieny
bės ir lai ant jų puola atsako
mybė už visą jų netaktą ir pa
sipūtimą, kokius jie parodė 
Lietuvos labui.

♦ #

Iš naujo liberalų sustatytas 
“Centralinis Komitetas” šau
kėsi dabar buvusių Lietuvių 
Dienos Komiteti) ir visuome
nės, kad jam pagelbėtų veikti 
nedėkingą darbą skaldymo A- 
merikos lietuvių. Kviečia vie
tinius komitetus užsilikti ant 
toliaus ir pasiduoti globai libe
ralų centralizuojančio komite
to. Ir viską tą daro Lietuvos 

j vardu, veidmainiškai verkda- 
~maS'apie- vargus siaučiančius 
Lietuvoje. Tikros krokody-I 
liaus ašaros! Kuomet mūsų1 
liberalams tų pačių vargų var
dan buvo sakyta: — Vyrai, 
dirbkime Lietuvai bendrą dar
bą, — jie Mefistofelio juoku 
savo sąžinės balsą užmigdė ir 
pasipūtusiai užreiškė, kad tau-' 
tą išganys Šliupai ir Co. Nie-! 
ko gal katalikai nebūtų ir prieš 
tokį išganymą turėję, jei bū
tų buvę mūsų liberalų veikiama 
Lietuvos naudai, bet kuomet 
paaiškėjo, kad po Lietuvos 
vargų antklode pradėjo knib
ždėk neprigulmingos doros a- 
paštalai, skleidžiantieji lietu
viu tarpan nesveikas mintis ir 
demoralizuodami mūsų liaudį 
— reikėjo-gi atsistoti ant tau
tos sargybos kam nors ir jei tą 
rolę pradėjo lošti lietuviai ka
talikai. tai už tą jų nereikia 
kaltinti, bet reikia pasistebėti 
iš mūsų liberalų atkaklumo, su 
kokiu jie yrėsi priešingon nuo 
katalikų veikimo pusėn. Dabar
tiniai liberalų atsišaukimai ir 
kvietimai lietuvių prie Tėvynės 
gelbėjimo darbo yra ne kas ki
tas, kaip paskutinis laisvama- 

; nių žygis prie išgelbėjimo savo 
bankruto. Lietuviai katali
kai, tikimės, nepadės mūsų 
laisvamaniams varyti nedėkin
go darbo ir visi tie žmonės ir 
komitetai, kurie buvo surišti 
su Lietuvių Dienos reikalais, 
nujausdami, kad jų prieder
mės tos dienos linkui jau užsi
baigė — su nauju liberalų 
“Centraiiniu Komitetu” nieko 
bendro neturės, o pasistengs 
paremti lietuvių katalikų akci
ją, kuri šiuo laiku yra kaip 
tik ir kreipiama tinkamiausion 
vagon, kad savo Tėvynei iš
kovojus laisvę ir visų lietuvių 
reikalus aprūpinti.

Su liberalais, kol jie neatsi- 
’peikės nuo savo partijinio 
kvaitulio ir neatmes savo fa
naberijos — mes nieko bendro 
neturime.

t

|»< šiandieną nemanome vė
jy "vos, nes jie patys savę Į 
jau yra sukompromitavę ir j 
kalbėdami dabar visų Ameri
kos lietuvių vardu parodo tik 
kokiais jie yra naiviais ir nesu-I 
brendusiais politikais, norin
čiais visų tautų pažaboti savo 
srovelės tikslams. Prisiųsta
me mums suvažiavimo protoko
le sakoma apie Amerikos lietu
vių “visuotinąjį” suvažiavimą 
ir žemiau paduodama organi
zacijų vardai, kurios į tą su
važiavimų savo delegatus pri
siuntė. Nėra ten nei vienos Į 
katalikiškos organizacijos, nė-1 
ra ir gi ir socijalistų atstovų.' 
Vien tik liberalų organizacijų 
vadai užpildo to “visuotinojo” 
suvažiavimo salę. Ir daug 
geriau suvažiavimo rengėjai 
būtų padarę pavadindami savo 
sueigą liberalų konferencija, o 
ne “visuotinu” lietuvių suva
žiavimu. Prieš tai niekas ne
būti) nieko sakęs. Valia-gi ir 
mūsų laisvamaniams tarties ir 
kalbėti savais reikalais, bet 
kuomet jie prašneka visos tau- [ 
tos vardu, tuomet nieko dau-1 
giaus negalime daryti, kaip 
tik nusišypsoti iš laisvamanių 
fanaberijos ir to negudraus ke
lio, kokiu jie stengiasi savo 
plikumus pridengti.

Liberalų suvažiavime nieko 
naujo ir indomaus nenutarta. 
Palaikyta ant toliaus Centrali- 
nis Komitetas, kuris dabar bus 
vien liberalų įstaiga, arti su
rišta su liberališka Sandara, 
nes tie patys žmonės prie tos 
ir kitos organizacijos stovi. Ir 
toliaus viso suvažiavimo atida 
ir mintis nukreipta ant Centra
linio Komiteto užlaikymo ir jo 
veikimo praplatinimo. Kaipo 
laisvamanių įstaiga liberalų 
“Centralinis Komitetas” turi 
pilną teisę gyvuoti ir plėtoties, 
bet kaipo Amerikos Liet. Cent. 
Komitetas jis yra dingęs. Ka
talikai atstovai atsisakė nuo tų 
komiteto palaikymo ir savo at- 
sisakyibą pamatavę gerais da- 
rodymais klaidingo liberalų 
vienybės reikalais veikimo, 
dirbs atskirai.

Buvo suvažiavime kalbėta ir 
apie Lietuvą, bet tos kalbos

v •

27.
28.
29.
30.

Kun. J. Švagždys, 
P. Montvila, 
A. Nausiedienė,
A. Petrauskaitė, 
K. Pakštas, 
Kun. J. J. Jakaitis, 
Kun. V. Slavynas,
B. Vaišnora, 
J. Kaupas, 
Kun. M. Kazėnas, 
Kun. S. Cepanonis, 
J. E. Karosas, 
Kun. J. Sutkaitis, 
Kun. V. Matulaitis, 
Kun. M. Krušas, 
J. Petraitis,

26. J. Miliauskas, 
Kun. A. Milukas, 
Kun. V. Kulikauskas, 
Kun. M. J. Urbonas, 
Kun. J. Pikutis,

31 Lukoševičius,
32. Jonas Grebliunas,
33. Kun. J. Misius.
Susirinkusieji išrinko 

kantį prezidijumą: 
Pirmininkui —

Kun. Dr. V. Bartušką, 
Vice-pirmin.; —

V. Lukoševičių,
I. Sekretorium: —

J. B. Kaupų,
II. Sekretorium: —

J. E. Karosų.
Svarstant įvairius klausi

mus, nuspręsta laikytis maž
daug sekančio dienoktvarkio:

1. Amerikos lietuvių katali
kų atsinešimas į kitas sroves.

2. Didesnės vienybės ir ben
dresnės akcijos klausimai 
merikos lietuvių katalikų 
pe.

3. Priemonės didesniam

se-

A- 
tar-

ka-

r -t.. •

/ • •
Paveikslas yra. geriausias 

mokytojas.

Piktai paveikslausi kitą į- 
tra.uk si.

t-.
j;

4. Tikslus darbo pasidalini
mas.

5. Lietuvos laisvė, Ameri
kos Lietuvių Taryba ir mūsų 
priedermės.

6. Kiti bėgantieji klausimai. 
Susivažiavimas nemaža lai

ko pašventė visapusiam ir 
nuodugniam Centralinio Am. 
Lietuvių Komiteto šaukiamo
jo suvažiavimo 15-16 d. sausio, 
1917 m., Brooklyne, aptari
mui. Iš Centralinio Komite
to narių ir kitų pranešimų 
paaiškėjo neaiškus tojo šau
kiamojo susivažiavimo tikslas, 
kad susivažiavimas šaukiamas 
C. K. raštinei intriguojant, ke
liems C. K. nariams prita
riant. Susivažiavimo sušau
kimų teremianti vien tautiš
kieji liberalai-laisvamaniai, C. 
K. nariai, laužydami įsteigia
mojo ir C. K. pirmesnius nu
tarimus. Atsižvelgiant į tai, 
nutarta į katalikų laikraščius 
sekančio turinio perspėjančių 
telegramų: ' —

Katalikų 
kime sausio 
burgh, Pa. j 
Brooklyno « 
d. sausio yra

eikSjų susirin- 
10 d., Pitts- 

laSkėjo, kad 
dvažiavimas 15 
laukiamas nele-

Rezoliucija.
1) Kadangi C. A. L. Komi- 

tas sušaukė susivažiavimą 
Brooklyne, N. Y. Sausio 15- 
16 d. 1917, neatsižvelgęs į 
C. A. Liet. Komiteto nutari
mą lapkr. 30 d. 1916 — Wil- 
kes-Barre, Pa. susižinoti ta 
me reikale su A. Liet. Tary
ba. 2) Kadangi C. A. L. Ko
miteto veikimui užsibaigus 
Liet. Katal. susivažiavimas 
neranda reikalo tverti naują 
organizaciją, kuri vienytų 
sroves ir jogei tam tikslui 
jau turime Am. Liet. Tarybą, 
kurią įsteigė Polit. Seimas 
Chicagoje 1914 m., todelei C. 
A. L. Komiteto saukiamojo 
Brooklyne sausio 15-16 1917 
suvažiavimo tikslingumo ne
mato kolei kitų srovių orga
nizacijos nepadarys žingsnių 
įeiti į Am. Liet. Tarybą.

Svarstant apie vienybės bū
dus su kitoms srovėmis, paaiš
kėjo, kad srovių vienybei nė
ra kito kelio, kaip sueiti į ben
drą Amerikos Lietuvių Tary-

Vienybės klausime išneš- 
sekančio turinio rezolucija:

Amerikos lietuvių katalikų 
susivažiavimas, matydamas 
srovių organizacijų svarbą, 
kviečia organizacijas, netu
rinčias savo atstovų Amerikos 
Lietuvių Taryboje, išrinkti 
atstovus, kurie tarsis A. L. 
Taryboje esančiais nariais su
daryti visų organizacijų ben
drą Amerikos Lietuvių Tary
bą, prisilaikant pamatų, Am. 
Lietuvių Chicagos Politiškojo 
Seimo, 1914 m., nustatytų.

Jei pavyktų visoms srovėms 
bendrą Amerikos Lietuvių Ta
rybą sudaryti, atsižvelgiant į 
įvairius šelpimo fandus, iš
nešta sekanti rezoliucija:

Susivienijus srovėms į ben
drą Amerikos Lietuvių Tary- j 
bą Lietuvos laisvės išgavimui, 
politiškoms išlaidoms susiva
žiavimas pataria semti iš po
litiškų fondų, sulyg A. L. T. 
atstovų proporcijos, pačių 
fondų nevienijant.

Po išsemtinam apkalbėji
mui, paaiškėjo, kad iškilan 
ti kartais nesusipratimai pačių 
Amerikos lietuvių katalikų tar
pe, yra nevienodas laikrašti
ninką į tulus klausimus atsine
šimas ir atsižiūrint iš to nevie
nodumo įkartais kįlančią demo
ralizaciją ir trukdymą nuosek
laus veikimo, susivažiavimas 
išnešė sekančią rezoliuciją:

Atsižvelgiant į tai, kad 
kaiknrie lietuvių katalikų lai
kraščiai nėra solidariški tū
luose klausimuose lietuvių ka
taliką veikime, susirinkimas 
išreiškia pageidavimą, kad 
Amerikos lietuvių kataliką 
laikraščiai įsigilintą į bendrą

bą. 
ta

Jaunuomenes Skyrius.
MANO NULIŪDIMAS.

Aš vargdienė,
Už plačių jūrelių, 
Skurstu viena
Be savo tėvelių.

Nematau tėvelio, 
Anei motinėlės, 
Nematau brolelio, 
Anei sesutėlės.

Kur jie dabar dingo,
Kur jie pasidėjo.
Jau mano krūtinė
Skaudėti pradėjo.

Ar jie dar tebėra,
Ar kapuose guli, 
Kad mano širdelė 
Linksmumo neturi.

Dabar aš vargdienė 
Prispausta likimo 
Skausmai gniaužia širdį 
Nebėr gyvenimo.

Z. Blažaitė.

jančiomis varsomis. Kovos ir 
sielonės turi pranykti. Ra
mybė ir meilė turi augščiausiai 
viešpatauti. Dainių svajonės, 
kunigų ir pranašų pamokslai, 
didelių muzikų inkvėpimai, 
viskas tas yra dabartinio mok
slo priimta ir' patvirtinta; ir 
kuomet mes perjuosiame savo 
liemenį, išėję į gyvenimo dar
bą, lai mūsų akįs užžvelgia 
ateityje tuos laikus, kuomet 
teisingiausioje prasmėj kara
lystės šio svieto bus patapę 
karalystėmis Kristaus, ir Jis 

' per amžius jose viešpataus, 
kaipo Karalius ant Karalių, ir 
Viešpats ant Viešpačių.

PAVASARIO ROŽĖS.
Šį pavasarį saulėtą 
Aš roželes sodinau, 
Ir sau viena, nelaiminga 
Tokią dainą dainavau:

;— Augkie roželė ir šakokis, 
Augkie ik pačių langų- 
Visus praeivius linksminkie 

’ j Savo skaisčiu raudonumu.
Už kokių poros savaičių 
Pražydėk mūsų darže, • 
Kad mes visi galėtume 
Nuraminti savo jausmus. 
Užniūniuok mums dainą liūdną 
Kaip ant tavę vėjas pūs; 
Apie protėvius, jų būdą, 
Apie kančias, vargą mūs ’.
Kaip skaudus dėl tavęs ruduo 
Ką tau kirs skaudus šaltis 
Taipo mums yra skaudžios vir

vės, 
Ką surišo mus su vargais.

B. M. Olšauskas.

KASDIENINIAI 
SKAITYMĖLIAI. 

(Iš John Tiske)
Lekcija. Mūsų ateitis yra 

nušviesta su vilties spinduliuo- 
- X

. *■ * r \ i-. ■■ * '

(Iš A. Eugene Bartletto)

Inkvėpimas. Visų-išmintin- 
giausis ir mylimiausis Tėve, 
mes Tavęs maldaujame apreik
šti mums naują ir linksmą die
ną, mes Tau (lekuojame už 
praeitį minėdami, jog kiekvie
na diena mums būdavo, .atne
ša tūlas palaimas. Mes džiau
giamės, kad vakarykšti laimė
jimai žada dar didesnes klotis 
šiandieną. Ir jeigu šios die
nos laiku užeitų mums nusi
jautimas, kad mes esame la
bai silpni ir mažiukai, duok 
mums tais akymirksniais pa
matyti gražų paveikslą svajo
nėse, kad mes galime būti dide
li. Pamokink mus, idant mes 
nežiūrint ant triukšmingo pa
dėjimo mūsų aplinkui, mes vi
suomet savo viduje užlaikytu
me giliausi ramumą. Šiandie
na lai Tavo meilė padaro ste
buklą išmėgindama mus per 
skausmus ir malonumus. Ir 
taip ištikimais ir pilnais vil
ties darbais užsiėmę. Padėk 
atrasti mums Tavo karaliją 
esant jau arčiau prie žemės, 
šios dienos saulutei nusilei
džiant. Amen.

Sutaisė
Eugenia iirvydžiutė.
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Ten buvęs.

BROOKLYN, N. Y.

Apskr. susivažiavimo, įvykusio balandžio 26.

Žvirblis.

K. Garnys.
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Užsakymus siųskite šiuo ad
resu:

“Žvirblio”S. Rūkas A.

V. Grigaitis, P. 
Bilkis, A. Davi- 
Bernatavičius, M. 

B. Narke-
A. Szmirevicz, J. Mus- 

Džikas,

“Žvirblis,”
242 W. Broadvay,

South Boston, Mass.

Varaškevičiutė ir V. Sasnaus
kas. Taipos-gi iš 14-os kp. 
trys ypatos dalyvavo kaipo teįįai

V • • r < TA • T'» V T V 1

■A- . r> 4)Za 4 •• -it.

Kas girdėti lietuvią

ROCHESTTR, N. Y.
21 d. sausio buvo krikštynos 

F. Vaičiukinio ir buvo suprašy
ta keletas svečių. Buvo ren
kamos aukos. Aukojo sekančios 
ypatos: V. Narkevičius $1.00, 
M. Gervickienė 75c. Po 50c: 
Ig. Kairis, K. Narkevičius. Po 
25c.: K. Gervickas, A. Langvi- 
nas, V. Palnikičie, J. Černius, 
S. Černiauskiutė, F. Vačiuki- 
nas. Viso suaukavo $4.25 ir 
atiduoti pinigai vietiniam T. F. 
ižd. K. Andriuškevičiui.

Ig. Kairis.

ALBANY, N. Y.

Pasekmingai darbuojasi.

Praleidę Lietuvių Dieną pra
dėjome aukas tarp savųjų lie
tuvių, kaipo dienos uždarbį. 
Išrinkome 2 vyrus: K. Kabiką 
ir M. Švilpą, kurie vaikščio
jo kalektuodami aukas.

Štai aukautojų vardai:
Po 10.00: A. J. Žvirblis ir 

dar vienas vyras, kuris vardo 
nepadavė; po $6.50.: Ver. Ur- 
pšiutė; po $5.00: A. Putvinas, 
J. Blažis, J. Miropolskis, K. 
Kabikas, po $3.50.: T. Mar
cinkevičienė; po $3.25: M. 
Švilpa; po $3.00: 

išius, 
čiunas;
nas, 
nilevičius; 
cinkevičius; 
lionis, 
Prekša, P. Bernatavičia, A. 
Luščinskas, J. Pasausis, S. 
Majauskas, M. Tamašauskai
tė, P. Ramanauskas.

Po $1.50: K. Dabravolskis, 
V. Bičukutė, M. Maciulevičiū
tė, J. Avižiutė, J. Džikas, A. 
Rainis. A. Jokaitis, N. Navi
kas, A. Juodis; po $1.25 P. 
Vildžiūnas, A. Aviža. Po 
$1.00 P. Urbonas, A. Čemec- 
kis, A. Prekšene, A. Valkaus
kas S. Masienas;, A. Cezarka, 
J. Narkevičiūtė, J. Majauskas, 
J. Rusas, A. Grigaitis, K. 
Smieris, J. Kerza, J. Vildžiū
nas, J. Petraitis, M. Salbert, 
J. Bakaitis, J. Jankauskas,
J. Mizevičius, A. Laskauskas,
K. Aviža, K. Jokaitis, A. Ra
manauskas, K. Minelga, J. 
Umbrosas J. Šimkus, A. Ber
natavičius, 
Aviža, 
dūkas.
Jančis, 
vičius, 
taitis, 
Draugija šv. Jurgio aukojo 
$50.00. Nekurie taipgi aukojo 
smulkesnėmis aukomis.

Išviso surinkta $196.69.
Per Liet. Dieną ant gatvių 

surinkta $1.094.79.
Sykiu-viso $1291,48.
Bilas apmokėjus kaip tai už 

vakarienę, tagsus ir raikščius.
Pinigai pasiųsti A. R. Kry

žiui pasiusta $1257. 38.
Tuom Liet. Dienos vieti

nio komiteto darbas užbaigtas. 
A. J. Žvirblis.

ėmė pasidarbuoti gerb. kum J. 
J. Jakaitis pasirūpinti apie 
svetainę, kalbėtojus ir vedėjus 
viso vakaro. Koncertas bus 
po vadovyste G. Čižausko, vie
tinio vargoninninko. Prie to 
dar dalyvaus Lietuvių Benas 
po vadovyste B. Našukaičio, 
kurs yra vienas iš geriausių 
muzikantų Worcesteryje susi
dedantis iš daug ypatų ir pui
kiai išlavintas.

Sodinti žmones į sėdynes ap
siėmė O. Liutkevičienė ir P. 
Stockienė, tvarką prižiūrėti 
J. Bindoraitis ir P. Dailidą ki
tą darbą atliks T. F. Valdvba 

J. Š.

po $3.50.:
po $3.25: M. Į 

M. Berną-1
S. Račkauskas, S. Vai-| 
po $2.50: M. Vildžiu- 

J. Bernatavičius, P. Da- 
po $2.25: P. Mar- 

po 2.00 V. Jese- 
A. M. Urbonas, Adom.

NEW HAVEN, .CONN.

Susitvėrė T. F. skyr.
Mūsų kolonijoj daug veiki

mo ir pastaruoju laiku to vei
kimo vaisiu yra Tautos Fondo 
skyriaus susitvėrimas. Tas 
įvyko ypač gerb. klebono dėka. 
Skyriaus pirm, liko M. Džikas, 
rašt. A. Diržius, ižd. B. Opu- 
tis. Išrinkta keturi kolekto
riai, kurie eis per stubas renk- 
ti aukų.

Prisisarė į 50 narių. Pasi
žadėjo tą darbą, remti iki karė 
pasaibaigs.

Tapo išrinkta 
prezidentu liko L. 

Pruseika, “Laisvės” redakto
rius, sekr. Steponaitis, iždi
ninku Martinaitis ir komisija 
įstatams padirbti.

Vėliaus kilo klausimai į ką 
tas namas bus panašus ir kaip 
jį įkūnyti Kalba J. B. Stri
maitis, kad įkunijimu namo 
reikią rinkti pasižadėjimai ant 
tam tikrų blankų ir kad priža
dai būtų išpildyti per teismą, 
jei atsisakytų.

J. Bekampis aiškino, kad 
tas “Liaudies Namas” turi bū
ti vien tik darbininkų, žinoma 
čia reikia suprasti socijalistų.

Na kas daro ką tegu sau 
daro, bet lai bus aišku kam 
tie namai tarnaus. Iš viso 
darbo matyti kad čia socijalis
tai taiso sau lizdą arba net ir 
tvirtovę. Tas teestie 
visiems, kurie dedasi 
namų steigimo, kad 
nereikėtų gailėtis.

Yra pamatas spėti,
namo bus iš gatvės gražiausios 
durys saliūno, o salė pilna au
tonomija Mockaus prakal
boms.

Ir “Tautiškas namas” gėdą 
mums daro, nes priešakyje tu
ri saliūną. Ne gražesniu, ži
noma, papuošalu bus socijalis
tų namas.

Mes lietuviai katalikai 
reikalaujame jokių namų, 
biejose parapijose turime
salę. O dabar katalikiškasai 
Susivienijimas nupirko namus. 
Tai bus mums tikra tvirtovė ir 
džiaugsmas. Visus savo rei
kalus atliksime pas save, o 
“tautiečiai” teturi savo su
smirdusi namą, o socijalistai 
sau vieni tegu stato.

Gerai žinantis.

PHILADELPHIA, PA-
Nieko neišėjo.

Socijalistai surengė prakal
bas ir sušaukė publiką protes- 
tuot prieš valgio brangumą. 
Daug buvo kalbėtojų, kalbėjo 
francūzas, vokietis, rusas, 
lenkas, latvis, finas ir ant ga
lo lietuvis Kapsukas. Kapsu
kas paskiausia kalbėjo, jis 
kalbėjo, kad girdi mes vienas 
kito nepažinome, o visi ap
dink tą patį kalbame, kožnas 
protestuojame prieš kapitaliz
mą, ne kiek Čia jų yra tų ka
pitalistų, ar mes lietuviai ir 
lietuvaitės negalim juos paim
ti į savo rankas — tokius ge
ležinkelius, trustus, mėsiny- 
čias.

Jeigu mes broliai darbinin
kai susiprasim ir susirišim į 
■vieną rišį laikydamiesi prie 
socijalistų, tai mes labai leng
vai galėtume įveikt kapitalis
tus, ir paimt viską į savo ran
kas.

Rodos, kad dėl vien tų 
griausmingų žodžių turėjo su
griūti kapitalizmas. Paskui 
baigdamas prakalbą sakė, pa
sakysiąs apie kokią ten rezoliu
ciją. bet žmonės pradėjo bū
riais laukan eiti, nelaukdami 
nei rezoliucijos, nusibodo klau
syt tų socijalistų plepalų. Tai 
Kapsukas akis pastatęs tik 
žiuri kas čia pasidarė. Pir
ma Kapsukas sakė ačiū Dievui 
kad jis pirmą kartą tiek daug 
žmonių matė, o paskui reikė
jo nusiminti. Tai taip viskas 
ir sprogo, kaip muilo burbu
las.

LEWISTON, ME.

Rengs dideles prakalbas.

Sausio 28 d. L. D. S. 37 kp. 
laikė savo pusmetinį susirinki
mą. Atsilankiusieji nariai už
simokėjo savo mėnesines ir į 
Streikierių Fondą po 25c. To
liaus nutarė surengti prakalbas 
gavėnioj ir kviesti kalbėtoju 
gerb. Joną E. Karosą, L. D. S. 
centro sekretorių.

Toliaus buvo renkama nau
ja valdyba. Pirmininku liko 
tas pats p. P. Jasūnas, pirm, 
pagelb. — p-lė V. Vaičiulytė, 
sekretorius — B. Jakutis, ižd. 
— M. Bernotaitė: Iždo globė
jai: — K. Albertaitė ir K. Bal
čiūnas, maršalka K. Jasas.

Lelija.

timtaučių bangose ir jau dau
guma nustoję tikėjimo ir lietu
vystės.

Reporteris.

PHILADELPHIA, PA.
S. L. R. K. A. 10-to kuopa 

buvo surengus balių su lioteri- 
joms, dėl lioterijos visi daik
tai buvo sukolektuoti iš mūsų 
pačių lietuvių biznierių, per 
pasidarbavimą kuopos.

Dar keletas narių tokių bū
va, kurie darbavosi, ir auka
vo geru ir naudingu daiktu 
dėl lioterijos, kad tiktai dides
ni pelno padarius, o pelno bu
vo $20.

Tik vienas apgailėtinas daik
tas, kad visai mažai žmonių 
teatsilankę į minėtą balių. 
Tai visai mažas uždarbis.

K. Driža.

MONTELLO, MASS.

Ketvergio vakare, šv. Roko 
svetainėje Vyčių I kp. buvo su
rengusi puikų vakarėlį. Žmo
nių, o ypač jaunimo prisirin
ko daug. Visi linksminosi, 
žaisdami lietuviškus žaislus ir 
dainuodami lietuviškas daine
les. Buvo ir užkandžių. Visi 
puikiai praleido vakarą, išsis
kirstė į namus. Gražu matyti 
'kad mūsų jaunimas taip nau
dingai praleidžia savo liuosą 
laiką. Rengėjai vakaro buvo 
Jonas Kašėta, Petras Kubi
lius, Pranas Kubilius ir Elz
bieta Roženiutė.

Paukšt!

džiaugsimės iš to ir 
savo mokytojui p. K. Česnule
vičių, kuris mus už dyką taip 
gerai išmokys.

Kvieskime vienas kitą ir ei
kime visas jaunimas be skirtu
mo lyties, nes mokslas yra ko- 
žnam reikalingas.

A. V. Užkalnietis.

NEWARK, N. J.
Labai perdėjo.

“Darbininko” No. 12 buvo 
korespondencija iš mūsų mies
to. Buvo aprašytos vestuvės, 
kurios buvo šv. Jurgio salėj ir 
būk ten vos nekilę didelės 
skerdynės.

Turiu pasakyti, kad kores
pondentas N. N. labai perdėjo. 
Ten atsirado vienas vaikinas, 
kurs turėjo revolverį. Jis bu
vo įsigėręs ir neiškentė nepasi
rodęs. Dėdė apie tai dažinojo 
ir jį suėmė. 0 jokių peštynių, 
nei skerdynių ten nebuvo.

Ten buvęs.

Didelis streikas.

Sausio 25 d. išėjo ant strei
ko Havemaver cukraus dirbtu
vės darbininkai. Sustreikavo 
apie 6.000. Lietuvių priro- 
kuojama trečia dalis. Strei
kas vedasi pasekmingai, nes di
džiuma darbininkų priguli prie 
unijos ir tvarkoj užsilaiko.

Rodos kompanija nusilei
džia, pakeldama mokestį, bet 
darbininkai laikosi pastatę se
kančias išlygas:

1) Sutrumpinti darbo laiką 
iki 10 valandų dienoj. 2) Pa
kelt penkis centus į valandą 
vežėjams. 3) Kaip buvo de
dama ant žmogaus po tūkstan
tį svarų, tai reikalaujama, tik 
po aštuonis šimtus, bet iki šio
lei nesusitaikius talkon išėjo ir 
kita cukraus dirbtuvė. Kaip 
pranešama, pastaroji kelia i- 
ki 30 centų į valandą bet rei
kalauja pertraukimo ryšių su 
pirma. Bet darbininkai atsi
sako iki bus pakelta visiems po 
30 centų ant valandos ir tiki
masi laimėt, nes streiklaužių 
mažai pristatoma ir dirbtuvės 
kone visai sustojo.

K. D.

LAWRENCE, MASS.

Spaudos Dr-jos susirinkimas.

Nedėlios vakare įvyko mė
nesinis Spaudos Dr-jos kuopos 
susirinkimas. Ši kuopa pui
kiai gyvuoja. Vos dar trys 
mėnesiai kaip susiorganizavo, o 
narių jau turi 53. Daug jau 

i kuopa pasidarbavo platinime 
katalikiškos spaudos. Kuopa 
turi gana didelį knygyną kur 
galima pirkti įvairių knygų, 
laikraščių ir brošiūrų. Ant šio 
susirinkimo buvo nutarta su
rengti vakarienę šv. Pranciš
kaus parapijinėj svetainėj. Ko
misija iš trijų buvo išrinkta.

Ant susirinkimo atsilankė 
Antanas B. Mėšlis Boston Col- 
lege studentai Jis nariams 
pasakė trumpą prakalbėlę. To- 

jliau kalbėjo p. .Jonas J. Rama- 
I nauskas ir-gi Boston College 
studentas. Jis ragino narius 
prie didesnio veikimo spaudos 
platinime.

Potąjmyorejjkaiųa 
1917 mete$n^F*į 

kius M. Benevieiui nuo pirmi- 
ninkystės, į jo viet^ išrinktas 
Vladas Norkūnas, finansų rašt 
— Vincas A. Zavorskas, prot 
rašt. — Jurgis Barasa, kasie- 
rius — V. Norkūnas, apieku- 
nai kasos: — Adolfina Najaitė 
ir Liudvika Kelneriutė. Kuopos 
reporteris V. Al Zavorskas.

Po išrinkimo valdybos buvo 
svarstyta apie kooperacijos rei
kalus, nes per pereitus porą 
mėnesių buvo pakelta klausi
mas kaslink kooperacijos ir už
dėti čeverykų krautuvę. Še
rai yra padaryti po $25.00 ir 
kiekvienas narys gali imti ligi 
20 šėrų jei išgali kuris, o virš 
20 šėrų negali imti.

Pasirodžius, kad mažai y- 
ra paėmusių Šerus ir negalima 
uždėti krautuvę, patarta atsi
šaukti prie vietos katalikiškų 
draugijų, kad paremt tą mū
ši; užmanytą darbą užsirašyda
mi nors po vieną Šerą kožnas 
narys ir prigulėti prie L. D. S. 
Atsišaukti į draugijas su virš- 
minėtu reikalu įgaliotas tapo 
p. V. A. Zavorskas.

L. D. S. 28ta kuopa po bis- 
kio vis didėja, ir turime viltį, 
kad ligi ateinančio metinio su
sirinkimo, t. y. 1918 m. turėsim 

' milžinišką kuopą nes jau ir 
mūsų kolonijos lietuviai ima 
atsibusti iš apsnūdimo ir su- 
'prasti kas yra naudinga ir rei
kalinga dėl pagerinimo darbi
ninko būvio.

Kp. Reporteris.

Pramoga T. F. naudai.

Nedėlioj ir panedėlyj'į sau
sio 28 ir 29 d. teatralė dr-ja 
“Varpas” lošė “Rūtų Vaini, 
kas” ir “Gudri Našlė.” Pra
mogos gerai nusisekė. Pelnas 
eis Tautos Fondui.

Ašara.

mo vietinio klebono.
8) Daugumas delegatų skun

džiasi, kad iš pusės organo, 
administracijos, kuopose yra 
daug nesmagumų, nes organo 
neprisiunčia reguliariškat Y- 
pač naujieji nariai turi ilgai 
laukti ir neužganėdinti. Pa
likta. Apskr. valdybai su tuo 
pasirūpinti. Pranešti L. D. S. 
valdybai laišku.

9) Svarstyta kooperacijos 
dalykai. Nutarta, kad veik
lesnės kp. rūpintūs kooperaci
jos reikalais. Dėl svarbesnių 
dalykų turi kreipties prie tam 
tikrų ypatų, seimo išrinktų.

10) Nutarta apsnūdusias kp. 
žadinti laiškai taip-gi rūpin- 
ties toje vietoje surengti ir 
prakalbas, jei bus galima.

11) 15 kp. delegatai aiškino, 
kad Sp. Sav. daugiaus turėjo 
išlaidų, negu įeigų. Nutarta 
minėtai kp. kreipties su pasi
aiškinimais į Newarko Sp. Sa
vaitės komitetą su kuriuo ji iš- 
vieno veikė.

12) Rinkimas valdybos. 
Prie valdybos rinkimo sve
čiams suteikta lygios teisės. K. 
Miliauskas apskr. pirm, atsi- 

I sako ant toliaus tarnauti. Ren
kama iš kandidatų: V. Dauba
ras ir A. Masandukas. Po 
nubalsavimo, V. Daubaras ga
vęs 3 balsus daugiaus liko pir
mininku. A. Masandukas kaipo 
mažiau tegavęs balsų liko pir
mininko pagelbininku. Rašt. 

' F. Vileikis viešai ir vienbalsiai 
patvirtintas ant toliau, 
dyba išrinkta metinė.
J. Švagždys valdybos 
priimtas ir ant toliaus.

13) Sekantis Apskričio susi
važiavimas nutarta laikyti Pa- 
terson, N. J. gale balandžio 
mėn.

14) L. D. S. Apskr. pirm. J.
K. Miliauskas uždarė susirinki
mą 7 vai. vakare.

Apskričio valdyba:
J. K. Miliauskas, pirm. 
F. Vileikis, rašt.

HARTFORD, CONN.

Lietuvos Vyčių nariai kurie 
turite paėmę pardavinėti išlai- 
mėjimo tikietus, malonėkite 
sugrąžinti nevėliau, kaip prieš 
vasario 18 d. nes vasario 19 die
ną įvyks balius, svetainėje Con- 
ways, kamp. Main ir Sheldon 
gatvių.

TEISME.

Teisėjas, Apvogei savo drau
gą. O kaltybė tavo tuomi di
delė, kad apvogei miegantį.

Kaltininkas. Taip, pone 
teisėjau, tas teisybė. Betgi 
jis taip saldžiai imegojo, kad 
gaila man buvo jis budvti.

A. J. Ž.

New York — New Jersey L. I 
I). S. II Apskr. susivažiavimas 
įvvko 21 d. sausio 1917 m.,' 
Newark, N. J.

Prisiuntė delegatus šios kp.:
11 kp. Brooklyn, N. Y. J. 

K. Miliauskas ir P. Pavilionis.
12 kp. Brooklyn, N. Y. V. I 

Daubaras ir K. Dumblvs.
14 kp. Newark, N. J. F. Vi- 

, J. Daukšys, S. Misiu- 
Žmonėms laabi patiko. Į nas, S. Klapatauskas ir P.

dovanos.
Kas užsisakys visiems me

tams “Žvirblį” ir prisius pil
ną dolerį, tam “Žvirblis” 
duos dovanų puikų, 120 pusla
pių:

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
KALENDORIŲ,

kurio intalpa yra visiems la-

SHENANDOAH, PA.

Parapijos stovis.

Čionais jau nuo keletos 
tų yra įsivyravęs parapijos ko
mitetas, kurio pirmininku y- 
mitetas, susidedantis daugiau- 
ra p. V. Dundzila. Tasai ko- 
siai iš saliūnininkų, užsivedė 
tvarką sulyg protestonų siste
mos ir savo rankose turi para
pijos iždą. Per teismą susi
grąžino sau bažnyčios ir klebo
nijos užrašus (deed), ir yra ab
soliutiški gaspadoriai. Ne
klauso net ir arcivyskupo. Ba
žnyčios tiesas pamynė po kojų. 
Štai jiems reikalaujant arcivys- 
kupas prisiunčia vikarą jie-gi 
atsisako mokėti jam algą, ku
ri teisingai jam priguli. Bet 
negana dar to — tasai komite
tas sausio mėnesyje pranešą 
kad jau daugiaus ir pačiam 
klebonui algos nemokėsią. Nes 
klebonas nepildąs jų reikalavi
mų ir nutarimų, o kas svar
biausią kad jųjų ižde (kasoje) 
3 d. sausio 1917 metais pasiliko 
vos $81.78, kaip parodo 
jųjų atskaitą patvirtinta ko
miteto parašais. Skolos-gi ant 
bažnyčios dar yra suviršum 
$46.000. Tad faktai parodo 
prie ko privedė komitetų val
dymas ir protestoniška tvarka 
katalikų bažnyčiose.

Mokyklos čionai nėra. Be- 
abejo liūdnas ir apverktinas 
likimas didžiausios ir seniau
sios kolonijos lietuvių Ameri
koje, kur šeimynų yra . apie 
1.200. Gaila tų lietuvių — 
katalikų, kurie delei komiteto 
tamsumo, turi nekaltai ken- 
tėti. .. Gaila ir ypatingai ir to 

rengti prakalbas ir koncertą, sušaukė konferenciją 17 dr-jų. jaunimo gražaus, kuris be 
teka dalyvauti šitoj jokios organizacijos žūsta sve-

PHILADELPHIA, PA.

Svieto lygintojai lygina jau
nikius. Vienam vaikinui, kurs 
rengėsi apsivesti, svieto lvgin-1 
tojas. jaunas vaikėzas, išne
šė iš bakso $75.00, žiedą ir lai
krodį. kitam ir-gi panašus svie
to lygintojas išnešė $30.00 su
virs ir žiedą, apart to dar tris ' 
žmones apvogė kožnam po $20! 
dol. suvirš. Mat svieto lygin
tojai nužiūrėjo kad jaunave-: 
džiai vis-gi turi šiek tiek pini-) 
gų. Reikėtų apsisaugoti svie
to lygintojų.

“Liaudies namas.”

Apie du metai tam atgal ‘ ‘ V. 
L.”’ dėjo visas pastangas, kad 
lietuviai pasistatytų Liaudies 
namą, kuriame būtų didelė sa
lė, knygynas, blaivus bufetas 
— taip kaip kitos kad mažos 
tautos kad turi.

Buvo šaukta įvairūs susirin
kimai išdirbta pienai, o jau U- 
kėsų kliubas rinko pinigus nuo 
savo narių po $5.00, bet kaip 
ten pasibaigė tai tik jie patys 
težino.

Dabartės čieli metai 
“liga” serga socijalistai 
pač 19 kuopos nariai.

Bet šitų pienai kitoki.
tie nesako, kas ten bus do per 
“Liaudies namas.” Jie iš vi- 

Pirmiau- sų pakampių suagituoja viso-

WORCESTER, MASS.

Rengiasi prie apvaikščiojimo 
šv. Kazimiero dienos.

Sausio 28 d. 1917 buvo Tau
tos Fondo susirinkimas. Su
sirinkimą atidarė gerb. pirm, 
kun. J. J. Jakaitis. F* ' 
šia buvo svarstyta kaip būtų kio plauko draugijas ir daro 

Mb geriau ir pasekmingiau suren- konferencijas išreikšdami, kad 
\ gti tą iškilmingą lietuvių tau- pirmiausia reik surinkti pini- 

U ' tišką dieną, kuri pripuola 4 gus.
Na jau tų konferencijų ne-d. kovo. Vienbalsiai nutarta Na jau tų konferencijų ne

paimti didžiausią svetainę mie- galiu suskaityti kiek jie jų su- 
ste “Mechanic Hali” ir su- šaukė. Bet 26 d. sausio ir vėl 
j--__ _____ u.n.. i. ___ i_s i_—_____ j_ • j*

Prie to vakaro i

NEW HAVEN, CONN.

Vakarinė mokykla.

Vakarinė mokykla yra 
bažnytinėj svetainėj ant
John str. t Lekcijos yra duoda
mos du kartu savaitėj — pane- 
dėliais ir ketvergais nuo 8 vai. 
ligi 9| vakare. Mokytojas y- 
ra labai gabus vaikinas vietbs 
Yale Unirevsiteto teisių stu
dentas, p. K. Česnulevičius. 
Rodos, kad jau reikėtų kož- 
nam vienam jaunam lietuviui 
ir lietuvaitei lankytis į šią mo
kyklą ir naudotis iš šios geros 
progos, bet ant nelaimės taip 
nėra. Ateina koki 5-6 ir tai tik
tai moters ir vaikai, o kur-gi 
mūsų jaunimas, jauni vaikinai 
ir merginos kurie galėtų lanky
ti šią mokyklą ir pasinaudot 
proga, pramokt angliškai ra
šyt ir skaityt! Kur-gi mūsų 
Vyčiai ir Vytės, kurie užmanė 
šią mokyklą. Kol gi jie nelan
ko anos!

Broliai ir sesutės! jeigu ir 
toliau taip puštušti bus mokyk
la kaip dabar, tai ilgai taip 
nebus ir prisieis visiškai užda
ryti, nes anam mūsų garbin
gam vaikinui, ir yra labai 
brangus laikas, uždyką dėl 
dviejų ar dėl šešių žmonių, ji
sai negali gaišintie savo bran
gaus laiko. Tad-gi broliai ir 
sesutė; gana jau n ums snaus
ti ir vaikštinėti po 
gyvenimo. Kelki lės iš ap
snūdimo ir žengki le prie ap-
švietos — kaip

GRAND RAPIDS, MICH.
Mūsų miestykyj labai daug 

veikimo, bet mažai rašoma. 
Pažvelgk j laikraščius ir labai 
retai pamatysi žinutę iš mūsų 
klonijos lietuvių katalikų vei- 
nedėlia teatrai, koncertai, pra
kalbos ir tt.

L. Vyčiai sausio 21 d. suren
kime. O-gi pas mus veik kas 
ge margą vakarėlį šv. Jurgio 
salėj. To vakaro programas 
buvo labai puikus.

1) Eilės — K. Rimkevičius.
2) Dialogas — p-lė Mockeliu- 

niutė ir p-ni M. Šukevičienė, 
atliko labai puikiai.

3) Eilės — A. Žičkiutė, nu
stebino ne vieną savo gabumu

' deklemuoti.
4) S. Atkačiunas sakė felje-. leikis,

I toną. 1
5) Monologas, Girtuoklio mi- į Daugžvardis.

si jos — sakė A. Saurokas. 15 kp. Harrison, N. J. J. \ a-
6) Šv. Kazimiero choras su- likas ir A. Valikas.

dainavo porą dainelių po vado- 
i vyste p. V. Stasevičiaus.

7) Solo —p-lė O. Bernotukė.
I 8) Duetas — p-lė 0. Berno
tukė ir p-lė Al. Abromaičiukė.

9) Eilės — O. Žičkiutė pasa
kė gerai.

10) Eilės — O. Lorenčiukė, o 
ant piano skambino p. V. Sta- 
sevičius labai graudingai. Cho- 
ros šv. Kazimiero padainavo 
“Tupi šarka ant tvoros.” Ant 
pat galo už visus puikiau pa
sakė eiles p-lė M. Mockeliūniu- į 
kė. Vakaras buvo labai pui
kus. Žmonių buvo vidutiniš
kai, paliko pelno 18 dol. Vi
si pinigai pavesti ant parapijos 
naudos.

NEW HAEN, CONN.
Susirinkimai.

Sausio 21 d. 4 vai. po pietų 
bažnytinėj svetainėj buvo L. 
D. Sąjungos 28 kuopos metinis 
susirinkimas.

Nariai visi užsimokėjo mė
nesines ir ta!ip-gi po 25c. į 
Streikierių Fondą be jokių iš
metinėjimų. Matyt, kad jau 
ir mūsą žmonės pradeda su
prasti svarbą streikierių fondo. 
Po tam prisirašė 2 nauji na
riai J. Mickevičius ir P. Jan- 
kevičia.

svečiai: S. Pranis, B. Vaške- 
vičiutė ir A. Masandukas.

1) L. D. S. Apskr. pirm. J. 
K. Miliauskas atidarė susirin
kimą.

2) Perskaityta protokolas I

sudaryta
“Žvirblio” draugai ir prie- 

____ l pasinaudokite puikia 
proga ir tuojaus užsisakykite 
‘Žvirblį” visiems metams.

Už $1.00 gausite 12 “Žvirb
lio” numerių ir puikų kalendo
rių.

Dovanų laikas nuo sausio 26

27 d. rugpj. 1916 m. Brooklyn, 
N. Y.; kuris vienbalsiai priim
tas.

3) Apskr. pirm. J. K. Mi
liauskas aiškino, kad darbavo
si dėl labo L. D. S. kiek galėjo, 
žadindamas sipnąsias kuopas 
ir tt. Raportas priimtas.

4) Ant praeito apskr. susi
važiavimo L. D. S. 18-ai kp. 
buvo paskirta mokėti $2.00 pa
dengimui lėšų Sp. Sav. maršru
to. Dabar paaiškėjo kad mi
nėta kp. Sp. Sav. neturėjo įei- 
gų, tai nutarta iš 18 kp. jokio 
atlyginimo nereikalauti.

5) Išreikšta pageidavimas, 
kad organas garsintų Darbo 
Inform. Biurų vedėjų antrašus 
bent sykį į mėnesį.

6) Atkartotinai pageidauta, 
kad L. D. S. Centro valdyba 
Skelbtų organe kuopų rašt an
trašus nors keturis sykius į me-

Reikalankite “Žvirblio” 1- 
mo numerio, kuriame tilpo 
“Liberališkų Žvirblių Sanda
ros Gūštos” konstitucija ir pro
gramas. Rašinėlis taip origi
nališkas ir indomus, kad visi 
jį turi būtinai perskatyti ir su- 
žnoti, kaip laisvamanių žvir
bliai miega, ką valgo, ką ge
ria ir kokiame kubile vaikus 
peri. Už tas visas žinias rei
kia “Žvirbliui” prisiųsti tik 
10c. sidabru arba krasos žen
kleliais.

Reikalaudami siųskite šiuo 
antrašu:

iiuib Rriuiu-o;a.iua | mc- ŽVllfLliS
irs ir kad org. pildytų seimo 242 W. Broadvay,
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progos, 
kainos

surasti: 
pėtnv-

Kelionė Lietu- 
Parašė Dr. J. 
aprašyta Vil-

JEI NORI ŽINOTI, KAIP 
DABAR IŠRODO LIE
TUVA, TAI SKAITYK:

Aptiekorius ir Savininkas 
Tel So. Boston 21014 ir 21013. 
226 Broadway, kampas C St.,

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

LIETUVIUS.

du 
tris

Pranešimas.

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

4 Washington Str., 
Hay Mark et Square, 

Boston, Mass .

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

Kazys Pakštas,

917 W. 33-rd St., 

Chicago, UI.

811-812 01d South Building 
Boston, Mass.

Tel. Main 2483 E. Bostor\79<)-W
George H. Shields 

Advokatas3). Kokia Autonomija Lie
tuvai Reikalinga? Parašė J. 
Gabrys. Kaina 10 centų.

Sutaisau receptus su di
džiausia atida, nežiūrint, ar 
tie receptai Lietuvos ar Ame
rikos daktarų. Tai vienati
nė lietuviška aptieks Bostone 
ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios 
tik pasaulyj yra vartojamos. 
Galit reikalaut per laiškus, o 
aš prisiųsiu per eipresą.

” 75c.
” $1.00

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

naujų išra imu.
Visų darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,Ss. Boston,Man.

PRIB DORCHKSTEB ST.:

Valaado* NadMkml*
BTiDtralrrta iraolfivaJ. ryta
Iki 8 t*L vakar*. iki 4vaL vakar*.

.................... $100
Damijonai-

.5 
..6. 
.25. 
10c.

Parašė kun. T. Žilins- 
..............................  10c.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos’
Nuo2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakar*

509 BROADWAY Cor G ST. SO. BOSTON.!
Tel 502 S. B.

4) Tėvynės . Ašaros (eilė
mis). Parašė M. Gustaitis. 
Kaina 10 centų.

Kampas B ir B'way,
South Boston, Mass.

Pinigais arba ant išmokėji
mo.

Lietuviska-Polska 
.VAISTINYČIA 

197 Breadway, S. Boston, Nūs. 
Telefonįl3k8. Boston.1 194-uj 

Daktarai dieną’ir naktį.

DR. F. MATULAITIS
Ofiso odyno« Gvdo viaokiaa Mgae
1-B P. M. 7-9 P M. Priskiria Akinius.

419 Boylstoa St-, Boston, Mass.

Tel So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D. f

Galima sasikalieti ir littavistkai.
Ofiso valandos:

Ryt ūs iki 9 vai. I
[Po pietų 1 iki 3

vakarai* 6 iki 9
536 Broadway, So. Boston.

T THE MAgFcSHOR T 
į Pirmas Amerikoj lieta vys uždėjo magijos I 
| dirbtuvę. Dirba visokių štuki^ daiktus. Jei g 
I nori gauti štokų katalogą, prisiųsk štampą Į 

ir tuoj gausL Adresuokite taip: |
THE MAO1C IHOP,

P. O BOX 300. HOtBROOK. MASS I

pranešimas

« t

*
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į GAUSI TĖVYNEI AUKA.
Vas. 4, 1917 m., po No. 69 

Gold gat įvyko garžus pasi
linksminimas — p. A. Algerma- 
navičiaus varduvės. Buvo su
sirinkęs gražus jaunimo būre
lis ir suaugusių žmonių, tarp 
kurių radosi keliolika L. V. ir 
L. D. Sąjungos narių. Vi
siems gražiai besilinksminant, 
J. L. Petrauskas, leidžiant na
mų savininkui P. A. Algerma- 
navičiui pasakė trumpą pra- 
kalbėlę, primindamas tėvynės 
Lietuvos dideliausius vargus, 
primindamas kaip mūši] broliai 
ir seserys ir tėveliai kenčia 
didį vargą, neturėdami ko val
gyti ir kuo apsidengti. Šau
kia jiemūsų pagelbos, o kada 
mes šioje šalyje esam ramūs 
ir laimingi, tai mūsų prieder
mė šelpti juosius.

Nors buvo ir blogos valios 
žmonių, kurie išgirdę pradėjo 
šaukti, nereikia aukoti ir kam 
mes aukosim. Paklausė net ar 
jūs turit leidimą kolektą dary
ti, bet didžiuma patvirtino ir 
anie buvo priversti nutilti. P. 
Špokas su J. Petrausku perėjo 
rinkdami aukas, 
kančios ypatos: 
$2.00. Po vieną dolerį: J. Pet
rauskas, V. Valatka, P. Ru- 
binskis, M. Algermanavičius 
ir A. Strakiutė. Po 50c.: J. 
Žalaitė, J. Jankūnas, J. Stan
kevičius, Ed. Mažeika, M. Žu
kauskaitė, Z. Žukauskaitė, P. 
Puodžius. Po 25c.: J. Porčiau- 
skis, J. K. Pociūnas ir A. Ben- 
doraitis. Surinkta viso $11.25.

Iš to matyti kad So. Bosto
niečiai atjaučia tėvynės reika
lus ir stengias prie kiekvienos 
progos gelbėti juos. Pagei
daujama kad nei viena pramo
ga nebūtų apleista be sušelpi- 
mo vargstančių brolių ir sese
rų Lietuvoje. Pinigus priduos 
P. Špokas vietos Tautos Fon
do skyriaus iždininkui.

VAKARAS
•■'S . . '.stflaf-.V, &

Pereitą nedėlią, vasario 4 d. 
L. Vyčių 17 kuopa buvo suren
gus vakarą Tautos Fondo nau
dai.

Tas vakaras iš visų, atžvil
gių labai gerai pavyko. Tai 
buvo vienas geriausia nusise
kusių vakarų.

Platesnis aprašymas bus vė
liau.

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

2. Delegatų 
von 1916 m. 
Bielskis. Čia
nius, Kaunas ir Kelionė po 
Kauno guberniją. Kaina 25c. 
imant šimtą ar daugiaus — 
didelė nuolaida.

Šiedvi knyguti apsako, 
kaip dabar išrodo Lietuva, 
jos 
ten 
na, 
kia 
tinį 
čių
skaityti.

miestai ir kaimai, kaip 
žmonės karės metu gyve- 
kokia valdžia, ir sutei- 

daugybę žinių apie dabar- 
Lietuvos stovį. Knvgu- 
kalba graži ir lengva

Nusipirkite “Lietuvių Darbininkų Kalendorių”.. 2Sc.
• . - .A - .z * *

Pasipurkite iš “Darbininko” 
knygyno šias knygas.

4

CAMBRIDGE, MASS.

Nubaudė už svaigalų par
davinėjimą.

Jau buvo rašyta, jog čia 
slaptai pardavinėjama svaiga
lai. Tas štai kas dabar atsi
tiko.

Tūlas bučeminkas Karolius, 
45 Hunting St. Somerville, 
pardavinėjo svaigalus ir imda
vo dusyk brangiau. Jo kostu- 
meriai užpyko ar užsiundė po
liciją Sausio 20 d. apie 10:30 
vai. vak. atidundėjo makabi- 
lius su policmonais. Ir užėjo 
“bunčių” kostumerių bege
riant. Įsisodino į makabilių 
poną Karolį, dar pasiėmė ke
turis likusius keisus alaus ir 
kaip bajorą nuvežė.

Sausio 29 d. turėjo būti teis
mas. Bet tą dieną Karoliaus 
liudininkai buvo girti. Tai bu
vo atidėta ant
Kaip girdėti, tai Karolis už
simokėjo $100, o liudininkai 
po penkinę.

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

Pelnas nuo vigų viršminėtų 
Knygų eina Tautos Fondan 
nukentėjusiems dėl karės Lie
tuvoje šelpti. Tad kiekvie
nas, pirkdamas šias knygas, 
pagelbės Lietuvą šelpti.

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

“DARBININKO” LEIDINIAI.
Gurkliutes Eilės. Šioje knygelėje yra daug gražių, jausmin

gų, vaizdingų, pamokinančių, smagių eilių. Čia yra 
eilės, kurios niekuomet nenusibos skaityti. 32 pusi. Kaina 

Visi Geri. Parašė F. V. Sceniškas veikalas. Tinka lošimui 
ir pasiskaitymui. Kaina..........................................................

3ydų Karalius. Drama keturiuose aktuose bei penkiuose pa
veiksluose. Liuosai vertė J. M. Širvintas. Pusi. 62. Dra
ma skiriama lošimui ir šiaip skaitymui. Išdėstomas indo- 
miai, įspūdingai ir gražiai Kristaus gyvenimas. Kekvie- 
nam krkščioniui malonu ir naudinga tą dramą turėti ir 
skaityti. O tose kolonijose, kur yra gabių lošėjų, būtų jį 
galima pastatyti scenoj. Kaina......................................

Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Parašė F. V. 32 pusi. Tal
pina auksinių nurodymų, patarimų, perspėjimų naudingų 
kiekvienam darbininkui. Kaina .....................................

Iš po Darbininko Plunksnos. Parašė F. V. 32 pusi. Rinkinys 
gražių vaizdelių iš darbininkų gyvenimo; tinka pasiskaity
mui seniems ir jauniems. Kaina......................................

Komedijėlės. Parašė Uršulė Gurkliutė. 36 pusi. Knygelėje 
yra Čigonės atsilankymas, Dvi Kūmutės, Dvi Sesutės ir Gir

tuoklė su Blaivininku. Visi šie veikalėliai pilni gardaus 
juoko. Kiekvienas norįs lengvaus, smagaus pasiskaitymo, 
turi įgyti šią knygelę. Veikalėliai labai tinka lošimui. Kai
na ............................................................................................

Teisybės Vardan. Parašė F. V. ir Uosis.. 32 pusi. Toje kny
gelėje išrodyta, jog viena tėra teisybė ir išdėstyta Jo
no Huss’o herezija. Kaina..............................................

Darbininkai vienykimės ir kas tai yra socijalizmas. Parašė 
F. V. Aiškiai išdėstyta vienybės reikalingumas ir socijaliz- 
mo klaidos. Pusi. 32. Kaina..........................................

Liudvikas Windhorst’as Vokiečių katalikiškos visuomenės bu
dintojas. Čia aprašoma vokiečių katalikų persekiojimai, 
susiorganizavimas ir iškilimas. Dabar nubundant Ameri
kos lietuvių katalikiškai visuomenei, labai svarbu ir indomu 
pamatyti, kaip vokiečių katalikai iš pradžios buvo ne
veiklūs, o paskui susiprato, susiorganizavo ir pasida

rė didžiausia galybė. Mums, atgijantiems Amerikos lie
tuvių katalikams labai reikalinga pažvelgti į šauniai susi
organizavusius brolius vokiečių katalikus. Tas bus mums 
padrąsjnimu, paakstinimu prie veikimo. Todėl skaitykite 
knygelę Windthorst’ą ir pažinkite veiklius vokiečių 
katalikus. Kaina tiktai.....................................................

‘Poteriai apie Atgailos Sakramentą ir Suplikacijos.”................
‘Lietuvių Darbininkų Kalendorius” 1917 m..................................
‘Svarbūs Klausimai.” Parašė F. V. Kaina................................

‘‘Katalikų Bažnyčia ir Demokratizmas.” 
kas. Kaina...............................................

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

Iš prityrimo žinau, kad dau
gelis ligonių pas daktarų neina 
vien dėlto, kad negali su juo- 
mi susikalbėti ir ypatiškai jam 
išreikšti savo kalboje kas juos 
kankina.

Aš savo ligonius gydau ge
riausiomis gyduolėmis — jei y- 
ra reikalas skiepijimu — “va- 
ccines,” bet išimtinai elektros 
metodą, kuri jokio skausmo 
nepadaro. Tuodu būdu yra 
paskutiniu geriausiu išradimu 
medicinos srytyje. Gydau tik
tai išgydomas ligas; neišgydo
mų visai neapsiimu gydyti.

Jei sergate — apsilankymas 
mano ofise bus Jums labai nau
dingas. Išegzaminuosiu Jus su 
pagelba savo mašinos — spin
duliais X. Suteikiu patarimus 
uždyką — todėl nieko nepraki- 
šite jei pas mane apsilankysite. 
Gi aš labai būsiu patenkintas 
pasikalbėjimu apie Jūsų ligą. 
Jeigu norėtumėt pas mane gy- 
dyties — už gydymą pigiai pa
imsiu.

Gyduolių kainoms nupuolus, 
už vieno mėnesio gydymąsi pas 
mane užmokėsite tik $10.00. Pa
sinaudokite iš puikios 
nes paskiaus gyduolių 
vėl gali pakilti.

Ofise mane galite 
panedėlyj, utaminke,
čioje ir subatoje nuo 10 vai. iš 
ryto iki 8 vai. vakaro. Nedė- 
lioonis ir šventėmis nuo 10 vai. 
ryto iki 1 vai. po pietų.

Turiu viltį, kad reikalui pa
sitaikius kreipsitės prie manęs.

Su pagarba
Dr. J. E. L. Flynn,

845 Boylston St., Boston, Mass.

Yra ir daugiau varančių to
kį bižnį Tai būkite atsargūs. 

Šnipas.

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

WORCESTER, MASS.

KITŲ IŠLEISTUVIŲ KNYGOS
A-B.-C. Rašymo ir skaitymo Pradžiamokslis. Vartojamas pa

rapijinėse mokyklose.Sutaisė Mokytojas. Kietais apdarais
Algimantas arba Lietuviai 13-ame šimtmetyje. Istoriška apy

saka. Parašė Dr. V. Pietaris. Penki tomai. Shenan- 
doah, Pa., pusi. 488 ............................................................

Anima Vilis. Marės Radzevičiūtės apysaka. Jono Montvi
los vertimas. Antra laida. Shenandoah, Pa. pusi. 162 ..

Dangus. Pagal K. Flammarioną parašė P. Brandukas. Su 
paveikslais. Aprašoma planetos, kaip jos eina ir kokią 
įtekmę turi viena į kitą. Chicago, III., 1907 m., pusi. 193 
Ta pati apdaryta....................................................................

Eilės Pranciškaus Vaičaičio. Telpa suviršum 100 la
bai gražių dainų. Taip-gi autoriaus paveikslas ir biogra
fija. Philadelphia, Pa. 1912 .......................................

Fabiolė. Arba Bažnyčia katakombuose, parašė kardinolas 
Wiseman, vertė Vytautas, labai indomūs aprašy
mai iš laikų persekiojimo katalikų bažnyčios ................. $1.00

Išvakarės gret Lemano ežero. Parašė kun. M. Morauskis. Ver
tė Gerutis. Shenandoah, Pa., 172 pusi..................................

Kova ties Žaiginiais. Istoriška drama keturiuose aktuose.
Parašė Savasis (Dr. V. Pietaris) Shenandoah, Pa., pusi. 32

Kunigo giminė. Parašė J. Gerutis. Shenandoah, Pa., pusi. 68 
Lietuviškas Albumas. Dalis I. Istoriškos ir šiaip jau Lietu

vos vietos. Parengė ir išleido kun. A. Milukas Shenan
doah, Pa.,................................................................................

Lietuviškas Albumas. Dalis II ir III. Lietuvos raštininkai, 
žymiasni vyrai ir typai. Parengė ir išleido kun. A. Milukas. $1.50

Lietuvos Istorija. Pradedamosioms mokykloms vadovėlis. Pa
rašė Pranas. Kaina............................................................

Moterystė ir šeimyna. Iš vokiškos kalbos vertė J. Gerutis. 
Philadelphia, Pa., pusi. 41.....................................................

Ne Mieste Laimė. Prancūziškai parašė Pierre L ’Ermite. Lie
tuviškai vertė Pranaičių Julė. Shenandoh, Pa., pusi. 206 $1.00

Oliveris Twistas. Tai viena iš gražiausiai nusisekusių ver
timų garsaus anglų rašytojo Charles Dickens. Apysaką, 
kurią myli senas ir jaunas, biednas ir turtuolis; neap- 
sivilsi gavęs šią knygą. Vertė Jonas Kmitas, 520 pusi. $1.00

Pajauta. Lizdeikos duktė; arba Lietuva XIV amžyje. 
Istoriškas romanas M. Bimotovič’io. Sulietuvino Jonas 
Montvila. Chicago, UI., 1911 m., 468 ...............................$1.00

Pamokslai be kunigo. Pamokslai ir Evangelija kiekvienam 
nedėldieniuL Parašė J. Gerutis. Shenandoah, Pa pusi. 214 $1.00

Pradžia ir išsiplėtimas Katalikų Tikėjimo. Parašė Vyskupas 
M. Valančius. Reikalingiausia kiekvienam lietuviui-ka- 
talikui knyga. Shenandoah, Pa., 235 pusi..............................$1.00

Paklydėliai Kun. J. Geručio. Antras leidimas, “žvaigž
dės” skyriaus, 416 Hooper str., Brooklyn, N. Y..................

Sodžionių Teologija. Parašė J. Gerutis. Gražiausia lietu
viška kalba šioje knygoje išdėstytas visas Katalikų Teolo
gijos mokslas. Shenandoah, Pa., pusL 285 ...................$1.00

Steponaičio Baitai. Pilnas pomirtinis velionis* raštų (eilėmis 
ir prosą) išleidimas. Tvarkė Liudas Gira. Kaunas, 
1912. 121.

J. BR0Z0WSKY staliorius 

ir namų taisytojas iš lauko ir 
iš vidaus, maliorius (painter) 
ir popieruotojas. Darbų at
lieku labai pigiai ir gerai. 69 
Gold St., So. Boston, Mass.

(206)

Moksleivis Kazys Kubilius 
paieško savo brolio Antano 
Kubiliaus. Meldžiame atsi
šaukti šiuo antrašu:

Kazys Kubilius, Bogoro- 
lick, Tulskoi gub., Kovenskoje 
redne Selsko-Choziaistvenno- 
e Učilišče Russia.

Ieškau savo giminių Provadie- 
nės ir Kotrinos Kovalienės. Gy
vena po šiuo antrašu: 191 Charles 
St., Scranton, Pa. Meldžiu atsi
šaukti šiuo antrašu: RUSSIA. 
Tambowskoi gub. Gorod Kozlow. 
Sobornaja ulica, dom No. 20. 
Konstantinu Žigasu.

Paieškau savo brolių Juoza
po ir Stanislovo Maculevičių 
Amerikoje. Mano adresas:

Russia, Kalužskaja gub., St. 
Piatovskaja, der. Akalova. A- 
leksandra Grigunova.

©tuvių Svetainęįį' c _ 
ir Silver St.) bus kooperacijos

Visi nariai kviečiami ant šio “į**-- ■
susirinkimo, taip gi ateidami 
atsiveskite savo draugus, ku
rie dar nepriguli prie koopera

cijos.

BUK PARDAVĖJU.
Mes išmokysim jumis prekys

tės ir anglų kalbą. Jūs dirbda
mi šapoj, būdami savo namuose 
galėsit išmokti pardavėju ir uždir
bti $30.00 į savaitę. Prisiųskit 
štampą gausit paaiškinimą kaip 
galima išmokti (199)

Montello Corres. School, 
MONTELLO, MASS.

jj SOUTH BOSTON, MASS 
U TEISINGIAUSIA LR GE- 
į BLAUSIA LLETUVKKA 
H APTLEKA.

NAUDOKITĖS RPOGA.
Brangūs forničiai, pianas, gra- 

mafonas ir visi kambariams ra
kandai, bet parsiduoda labai pi- Į 
giai. Galima nupirkt apie $300 
pigiau negu store, vartoti tik ke- i 
Ii mėnesiai. Pristato dykai į ' 
Lavrrencą, AVorcester arba į tas a- 
pielinkes. Atsišaukit tuojaus pa
dėdami sekanti adresą : (199)!

J. S.
P. O. Bos 15, Montello, Mass. i

Akių Specijalistas.

Prirenka akinius

Lietuviams ir Lietuvaitėms.
Jog mes atidarom naują 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.

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

105 So. Meade Str., k
(Arti lietuvių bažnyčios) 

Wilkes-Barre, Pa.

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

James Ellis Co

p*-,

Aš Jieva Markelienė paieškau 
savo brolio Andriaus Babravičiaus 
vaikų Juozo ir Marytės Babravi
čių. Pirmiaus gyveno New-Yorke, 
kur gyvena dabar — nežinau. Pa
eina iš Vilniaus gub., Trakų pavie
to, Valkininkų parapijos, Voriškių 
sodžiaus.

Meldžiame atsišaukti šiuo ant
rašu: (197)

Jieva Markelienė,
190 Kneeland St., Boston, Mass.

Jeigu nori surasti savo gi
mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.”

Už vieną sykį 50c.
99 * “ -----
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GERA PROGAI
Gramatika angliškos 

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

Vaikų Draugas arba 
kaip mokytis skaityti ir 
rašyti be mokytojo------ 15e

Naujas Būdas mokytis 
rašyti be mokytojo..-—J.0e 
Aritmetika mokinimui 

si rokundų, su paveik* 
slais (apdaryta) ,85e.

Vijo $1.60 
Kas atsiųs iškirpę* šitą ap

garsinimą iš “Daridninko” 
ir $1.00 per money orderį, 
tai gaus visas 4 knyą^s 60e. 
pigiau.

P. MJKOLADnS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

SUBraadvay, So. Bartos.

Už paieškojimus pinigus 8*. Bmtm 6OS
LtotariHn*

ADVOKATAS
Minam F. J. Honani

-----• >


