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Nuskandino didelį
Garlaivį.
DUONOS KORTELĖS
Holandijoj įvesta duonos kor
telės.
Valdžia paėmė savo
Vokiečių submarinas netoli
kontrolėn miltus ir grudus.
Airijos pakraščio sutorpedavo
Anglijos pasažierinį garlaivį
SUSTOS VEIKUSI
Califomia. Buvo sutorpeduotas be persergėjimo.
Ant jo
American line išsiuntinėjo
buvo 200 žmonių.
Ir apie 40 savo agentams
pranešimus,
žuvo.
kad nepardavinėtų šipkorčių.
Tos kompanijos garlaiviai neplaukinės šiuo kartu į Europy
California buvo apsiginkla
vęs, turėjo armotų. Artileris
IMA DEPOZITUS.
tas jau buvo patėmijęs submaDidesniuose miestuose iš
rinų.
Bet becieliuojant šau
bankų ir iš pačtų vokiečiai,
ti, torpeda tvojo garlaivio šo
lenkai ir austrai išsiimi nū ja
nan.
Ištiko baisi ekspliozija.
savo depozitus. Bijo, kad ka
Pakratė visų laivų.
Tuoj ėmė
rei kilus jų pinigai nebūtų suskęsti.

Scranton pavojuj

KĄ SUVALGO ŽMOGUS,
Scrantonui, kurs yra tres didžiausias Pennsylvanimiestas, gresia pavojus.
5 miestas guli ant žemės.
? apačioje išrodo it korys

Vidutiniškai žmogus, pra
gyvenęs 75 metus, bus suval
gęs 1.500 kartų daugiau, ne
gu jis pats sveria, tai yra jei
senis 75 metų amžiaus sveria
160 svarų, tai jis per savo am
žių maisto sunaudojęs 2.400.
000 svarų.
Jei vien duonų,
kurių jis yra suvalgęs sukrauti
į krūvų, tai ji užpildytų labai
didelį budinką.
Jo suvalgy
tos daržovės užimtų traukinį
trijų mylių ilgumo.
Jis yra
suvalgęs apie penkias tonas
žuvies, 12.000 kiaušinių, 10.
000 svarų cukraus, 1.500 sva
rų druskos.
Jei jis rūkė, tai
yra surukęs bent 250.000 cigaretų.

Vieno, žmogaus po ekspliozijos mainoj griuvo namai ir
buvo užmušta pati ir kūdikis.
Tai jis jau norėjo užmušti
kompanijos prezidentą.
KIEK KAS CUKRAUS

Yra dar sumanymas uždėti
mokesčius ant iškasamųjų an
glių po Scrantonu ir tie pinigai
turėtų eiti atlyginimui tiems,
kurie nukentės dėl žemės įgriū
vi mo.

REIKALAUJA SAVI
VALDOS.

Iki vasario 1 d. buvo nus
Eina gandas, jog Anglijo*
kandinta 2.361 prekinis garlai
paralmente airių atstovai tuoj
vis.
Per sausio mėnesį š. m.
pareikalausią kome rule.
daugiau nuskandinta, negu per
bile kokį kitą mėnesį.
Per
tų mėnesį nuskandinta 154 gar
•Stiv. Valstijų valdžia pas
laiviai.
Drdžimna nuskandin
kelbė, jog karei kilus jok:
tų garlaiviui Anglijos.

NELEIDŽIA AMBASA
DORIAUS.

Yra viltis, jog teismas ne
palaikys kompanijų pusę. Jei
taip, tai Scrantono metai su
skaityti.
Pamaži visas mies
tas sugrius ir jo vietoj liks
duobių duobes ir griuvėsių
krūvos.
Tas neatsitiks viena
diena, bet pamaži.
Dar vienas dalykas.
Jei
kompanijų pusę laikys teismas,
tai ten galės kilti riaušių, už
mušėjyščių.
Jau dabar namų
savininkai, sako darų slaptus
susirinkimus.
O sugriuvusių
namų savininkai darų suokal
bius nekuriuos kompanijų vir
šininkus nugalabinti.

konfiskuoti.

JAU 2.361 GARLAIVIS NŪS
KANDINTA.-

Smulkmenos

NAUDOJA.

MAŽIAU SKAITO

Indiana bus sausa

Manchester,

N. H. — 600

darbininkų cigarų
dirbtuvės
Bostone 1921 metais bus
buvo sustreikavę.
Bet algos
visasvietinė paroda.
Tų su
pažadėta pakelti nuo balandžio
manymų užgyrė majoras Cur1 d.,
tai darbininkai ir su
ley.
Tam bus išleista apie
grąžo darban.
$20.000.000.
Užims apie 700
' akrų žemės,
Tikrai dar nenutarta kur bus.
Bet dabar
Augščiausysis Suv Valsti- nurodyta So. Boston Charles
JU teismas pertraukė sesijas River baseinas ir Strandway.
nepabaigęs rišti geležinkelių
darbininkų aštuonių valandų
darbo dienos klausimų.
Sesi
jas pertraukė iki kovo 5 d.

PENNSYLVANIJOS LIE
TUVIAMS.

— Samuel Gompers, Am. D.
F. prez., pokilyje, kurs buvo
parengtas jo pagerbimui New
Yorke, pasakė, jog savo vai
kams neturėsiąs palikti turtų,
bet paliksiąs geresnes darbo są
lygas, negu pats gyvendamas
turėjo.

Vasario mėnesyj aš lanky
siu apygardas Wilkes-Barių ir
Scrantono, o galop mėnesio apielinkes Pottsvillės etc. Plymouthe bus rodomi paveikslai
iš tremtinių gyvenimo ir bus
laikomos prakalbos sekančia
me nedėldienyj, vasario 11-tą,
5 vai. vaakre; o Scrantone sau
sio 18, vakare. Po prakalbų
UŽGRIUVO MAINOJ.
bus pasikalbėjimai apie naujai
Pottsville, Pa. — Buvo iš organizuojamąjj Liet. Žemės
us maino.j ekspliozija ir a- Banką.
12 darbininkų užgriuvo
Kun. J. Žilinskas,
i visi žus.

W. Sixth Str.,
So. Boston,

itais 1916 metais knygi
> išduota skaitytojams 2
238, o užpernai 1915 m. 2
100.
Reiškia skaitymą.užėjo. Tas tuomi aiškina
kad pernai geriau darbas
negu užpernai.
Tai žmo
mažiau turėjo laiko skai

svetimtaučių turtas nebus už
grobiamas.
Visur jų depozi
tai "bus saugume.

SUGRĮŽO DARBAN.

/

KIEK AUTOMOBILIAI
SUŽEIDĖ IR UŽMUŠĖ.

Žvirblio”
dovanos

UŽDRAUDĖ RĖKAUTI
NELAIMĖ PER CIGARETA

UŽDRAUDĖ RŪKYTI

ŽIBALO TRŪKSTA

ATSIDARĖ PARLAMEN
TAS.
Vas. 7 <1. atsidarė Anglijos
parlamentas.
Karalius aprei
škė atstovams, jog valdžia esanti pasirįžus tęsti kwę iki

Rygos mieste ir gubernijoj
— tikras žibalo krizis.
Žiba
lo negalima gauti ir už di
džiausius pinigus.
Kieve ir jo apylinkėje taippat
žibalo
maža.
Pačiam
Kijeve taip stinga žibalo, kad
daugelyje namų žmonės vaka
rais sėdi patamsėję.
Blogiau
siai žvakei čia mokama 50 kap.
Žibalo krizis taip-pat didi

pergalės.
Prie parlamento rūmų bu nasi Žitomiriuje, Černigove,
vo didelė minia žmonių ir ka Kamence - Podolske, Poltavoraliaus laukiant atvažiuojant je, Umanėje, Kremenčuge.
orkestrą griežė Amerikos him
nų.
MAISTO KRIZIS.

Saratavo žemietybių susi
rinkime buvo išaiškinta, kad
javų kainos per karų pakilo
100 nuoš., o prekių kainos —
200, 300 ir daugiau procentų.
Be to, 1916 m. javų pasėta
buvo 20 nuoš. mažiau, o 1917
m. laukiama dar didesnio pa
sėlių sumažėjimo. Šis faktas
ir paaiškina, delko ūkininkai
kai-kur nenorį javų parduoti.

kurio intalpa yra visiems la
bai naudinga ir labai puikiai
sudaryta.
Dovanų laikas nuo sausio 26
iki balandžio 26.

Kur Teisybe?

Ten guli milžiniška Coresj>ondence School, kur dirba
300 žmonių.
Tie namai jau
nekartą sudrebėjo nuo dinami
Kam gali nerūpėti žinoti kur
to sprogimo po žeme.
Įvelė teisybė?
tos daktarų namų stovinčių
Jei nori žinoti kur teisybė
tame pat bloke, jau sugriuvo. visuomeniškuose klausimuose,
Už bloko nuo tos vietos ran
dasi graži šv. Petro katedra.
Už dviejų blokų yra krasa ir
du dideliu teatru.
Lac k aša
rina avė, svarbiausioji miesto
gatvė, randasi už trijų blokų.
Gyventojams namų savinin
kams sunku atsilaikyti prieš
kompanijų atakas.
Nes na
mų kontraktuose dažniausia
yra sakinys, jog pirkikas at

sisako nuo turtų po žeme ir
reikalauti atlyginimo už pada
rytų blėdį, kasant anglis. Tai
taip apsiginklavę kompanijos
ir drąsiai atakuoja miestų.
Todėl sunku veikti ir minė
tai apsigynimo sąjungai. Tai
dabar toji sąjunga duos kon
traktus teismui peržiūrėti ar
tokie kontraktai, kariuose iš
sižadama savo turto ir gyvy
bės, yra legališki ar ne. x

Ypatingas suktybes darė
kampanija. Ji mat užpirko
žemes, paskui pardavinėjo su
išlyga,kad pastatytus namus
jos tarės teisę išgriauti ir iš
loto duobę padaryti.

LIETUVIU DARBININKU
KALENDORIŲ,

DAUG YRA GYVAČIŲ

tai skaityk ir platink šviežiai
išleistą knygutę vardu:

Paterson, N. J. — A n na
Goldstein nužudė savo trijų
metų vaikų.
Sako, jog rū
pesčiai privarė prie to — jos
vyras labai serga, o ji pati da
bar vėl nėščia.
Buvo suareš
tuota ir policija dar rado pus
plikius du jos vaiku jos na
muose.

Sausio 31 d. 1916 m. buvo
Veikė ir vilniškė šv. Zitos
LAIKRAŠČIUI
apsilankę Vilniuje žinomojo draugija po senovei globiama
“
Bepartyviškas
” “Ameri
Amerikos mihjonierio-labdario kun. Pr. Bieliausko: įtaisė sa
kos
Lietuvis,
”
šių
metų No.
Rockefeilerio atstovai: Wilcot vo virtuvę, gi rankadarbių
BROLIAI
DARBININKAI.
Grįžtu
prie
pradėto
dalyko.
5 Apžvalgos skyriuje, nors
ir Withnney. Liet KOMI parodoje, lietuvių skyriuje,
Mes;
darbininkiškų reikalų visai “ bepartyviškai, ” tečiaus
TETAS, pasinaudodamas ta suorganizavo juostų audimo
Jūs visi, kurie esate nema
proga inteikė jiedviem raštų dirbtuvę. Dr-jos pirmininkas ]lonaus likimo prispirti nešt ka kaip jau minėjau turime tiek kaip liūtas užsipuola ant auto
apie Komiteto reikalus ir pra kun. Pr. Bieliauskas* viee-pir- pitalizmo jungų ir visokį iš jo ir tiek, turime begales. Bet riaus parašiusio į du katali
Dina iš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis šė paskelbti per Amerikos lai mirtinkas dr-as A. Vileišis, iž pusės išnaudojimų nukęsti, jūs vienu iš svarbiausiųjų dalykų kiškų laikraščių, visiems ka
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juoaapo
kraščius tenai gyvenantiems dininkas kun. Kukta, sekreto visi, kurie pildote žodis į žodį tai yra išauginimas mūsų L. talikams naudingą persergėji
Darbininkų Sąjunga.
Lietuvos krašto reikalus.
rius K Daunoras. Narių 580. Viešpaties įsakymų“ veido pra D. S. organizacijos į galingą, mą.
skaitlinga nariais ir kuopomis
Dalykas tame, kad tasai au
kaite,” valgydami dunos plu
Prenumeratos kaina:
Gana
svarbus
mūsų
draugi

organizaciją, o toje srityje torius, kuris kaip man teko su
Taip-pat
kreipėsi
Komite

Metams tris kartus savaitėje_________ -_____ $3.00
jinio gyvenimo, ypač vilnie tų, jūs visi, kurių pūslėtos, mūsų per praeitą paskutinį pu žinoti, yra dabartiniu vietos
tas per vokiečių valdžią į Vo
kruvinos ir nutirpusios nuo
Užrubežyje metams....................................................................$4.25
kietijos katalikų vyskupus čių gyvenimo, atsitikimas pe sunkių darbų rankos, kurių smetį veik visiškai nieko ir ne “Lietuvių Dienos” kom. rašti
reitais metais tai Lietuvių ka
reikta. Mūsų . organizacijoj* ninku, 17 d. sausio šių metų
“DARBININKAS”
prašydamas, kad jie padarytų
įkritę žandai ir įdubusios akys
talikų
vyrų
šv.
Mikalojaus
per
seimą buvo tūkstantis na yra buvęs ant p. A. M. Martaus
Vokietijos bažnyčiose rinklia
(The Worker)
draugijos įsikūrimas, ši drau nuo perdaug sunkaus ir per il rių o dabar esama apie 1500, prakalbų, surengtų jam to
vas Lietuvos gyventojams su
gija, taip reikalinga Vilniu go darbo taip-pat nepakanka mes turėtume pasispirt taip, paties kom. rūpesniu ir vardu.
The Lithuanian tri-weekly paper.
šelpti.
je, senai jau buvo pageidau mai sotaus valgio; jus visi, kad iki ateinančio seimo ma Perskaičius jo visiems katali
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by
kuriems prakaitas supudo ant
■C. Joseph’s Lithuanian K-C. Association of Labor.
Liet. Dr-jos KOMITETO jama. Veikti ji pradėjo 1916 nugaros marškinius, kurie prie žiausia bent 2000 narių turėt kams persergėjimą, matyti,
pirmininkas — A. Smetona, iž m. rudenį, nusisamdžiusi sau ugnies dirbtuvėse spirgstate, bet mums to yra labai mažai, kad jisai gerai, teisingu ir
Subscription Bate s:
dininkas — adv. Kymantas, gražų butą prie Didžiosios gat kurie lytuje mirkstate, snie o tas prie gerų norų yra netaip nuodugniai suprato p. Mar
Y early--------------------------------------------------------- $3.00
sekretorius — kun. Dogelis. vės, kur įsitaisė pigią valgyk ge skęstate, suodžiuose, dul jau sunkus dalykas atsiekti. taus į mūsų miestą atsilanky
$ months------------------------------------------------------ $1.50
lą savo nariams ir kur Vilniaus
Mes turime išnaudot tam mo ir jo prakalbų tikslą. Tai
kėse ir įvairių, įvairiausiose
Foreign c ountries:
lietuviai
gali
dabar
dorai
per

tikslui
visas savo pajėgas ir gi jisai ir sąžiniškai pranešė
Vilniškio skyriaus pirmininsmarvėse trokšdami dustote, ir
Yearly.........................................................................................$4.25
leisti
liuosą
vakaro
laiką.
Drgabumus.
visuomenei, kad p. Martaus
kas — kun. Pr. Bieliauskas, se
skursdami, vargdami savo gy
jos
narių
mokesnis:
įstojamųjų
D A R B I N I N K A S,
kretorius — K. Daunoras. Pa
Mes ant seimo nutarėme įsi “važinėjimo ir prakalbų tiks
6 markės ir mėnesinių 40 fen., venimo dieneles trumpiname,
9
minėtina
dar
ir
vilniškė
“
Lie

sakau, jūs milžinai, jūs dar taisyt organizacijų, bet mes las,” tai ne aukų badaujan
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
tuvių Draugija nukentėjusiems tečiau karės metu įstojamasis bo pelės, jūs skurdžiai gamin jo iki šioliai dar neturime, ir tiems rinkdamas, bet, anot jo,
dėl karės gyventojams agrono mokesnis sumažinta ligi 1 tojai pasaulio turtų, jūs — daugiau dalykų buvome nuta tasai liberalų tarnas, atvažiaTos draugijos pirmi
mijos ir teisių pagalbai teik mark.
■ vo pas mus, kad: 1. kad pa
ninkas
kun.
J. Bakšis, padėjė žmonės susipraskite, apsidairy rę toje srityje, bet iš jų kaip: juokti ir išniekinti Lietuvos
ti.”
ši draugija ligi 1916 m.
kite, pasvarstykite apie savo matyt tai dar tik maža dale
pavasario veikė visoje Lietu jas K Krikščiukaitis, sekreto reikalus, apie darbininkų luo lė inkūnyta, o kiti dar vis lau katalikus, pravardžiuodamas
rius P. Žukauskas, iždininkas
voje vyriausiai šelpdama mo
juos šimtais kartų “davatko
mo reikalus, apie savo organi kia savo eilės...
mis,” 2. Organizuoti laisva
kinius; 1916 m. pradžioje bu K. Strazdas; Valdybos nariai: zacijos reikalus apie L.
“RYTO” DRAUGIJOS VIL tytė, T. Mačiokaitė, M. GrigaiP. Insoda V. Lietuvaitis, V.
Mano nuomone
mums rei manių Sandaros kuopas ir 3.
vo įsteigusi maitinimo punk
reikalus.
NIAUS LIETUVIŲ
ktų štai ką padaryt:
paskirt išplatinti laisvamaniškus laik
tytė, O. Dzvilaitė, J. Tomke- tus Kuršėnuose ir Papilyje, že- Sliteris.

nos.

Žinios iš Lietuvos.

I). s.

GIMNAZIJA.

vičius ir Kl. Ruginis.

Pradėjo antruosius savo vei
Be vaikų prieglaudų Komi
kimo metus. Už mokslų reikia tetas išlaiko dar šias įstaigas:
apmokėt po 5 rub. nuo moki
nio mėnesiui. 25 rub. pusme
I. MOKSLEIVIŲ BEND
čiui.
Gimnazijos Direktorius
RABUTĮ — 50 mergaičių.
— Mikolas Biržiška.
III. LIGONIŲ BENDRA
“MŪSŲ KALENDORIUS”
BUTĮ — 23 ligoniai seneliai.
1917 METAMS.
IV. LIETUVIŲ VALGYK
Vilniuje išėjo šiems metams LĄ, Dominikonų g. No. 12.
“Mūsų kalendorius.” Išleido ŠV. ZITOS D-JOS TARNAI
“žinynas.” Kalendorius 80 pu- ČIŲ VIRTUVĖ. Kasdien val
slapų Form. 8. Kų galima su go čia 50-80 žm.
trumpinęs iš “Mūsų Kalendo
riaus” siunčiu skaitytojams
VI. DVIKLESŲ MOKYK
4 4 Lietuvių Balso. ’ ’
LĄ PRIE LIET. SUSIŠELPIMO DRAUGIJOS, kurios glo
MŪSŲ KULTŪROS
bėju yra D-ras A Vileišis.
—.
GYVENIMAS.
Liet. Draugijos komitetas

mačiuose, gi Šiauliuose vaikų
prieglaudą.
1916 m. gegužio
mėnesį Dr-jos veikimas buvo
apribotas vien Vilniaus mies
tu. Tuomet D-ja įsteigė čia
tris savo prieglaudas-mokyklas: Zakrete. — Ved. Radzevi
čienė; 2) Užupyje — vedėja E.
Rucevičienė; 3) Snipiškyje —
vedėja Sakalauskaitė.
Moki
nių jose 1916 m. buvo apie —
150.

e

Antri metai jau eina kaip
Be tų draugijų 1916 m. vei
1
gyvuoja
mūsų Sąjunga, antri
kė dar Vilniuje lietuvių švie
timo D-ja “Šviesa.”
Kaune, metai kaip mes pradėjome or
veikė atgijusi “Saulė,” kuri į- ganizuotis, antri metai yra,
steigė ten lietuvių gimnaziją kaip mes mes pradėjome šiaipir šv. Kazimiero D-ją knygoms taip veikti, savo darbininkiš
leisti.
Senapilėje 1916 m. kais reikalais užsiiminėti ir savasarą vokiečių vyriausybės,jv<5 organe “Darb.” juos gvil
leidimu atgaivinta “Žiburis.” denti, aiškinti.
Kokios dar kitos draugijos1
Antri metai — tas pasakyLietuvoje veikė ir ką nuveikė* mas netaip jau daug ką reišpernai metais — negalėjome> kia, bet prie gerų norų, su
tuo tarpu patirti delei visiems> mūsų pajėgomis daug kų gali
žinomųjų sužinojimo sunkumų, ma buvo nuveikti tame laiko
tat skaitytojai, kaip ir tos dr- tarpyje.
jos tariamės, nepasakys to už
Tiesų pasakius, tai jau šisblogą.

vieną savaitę ypatingai tam raščius, kaip antai: “Ateitį,”
tyčia platinimui ir organizavi “Vien. Lietuvninkų,” “Lietu
mui mūsų organizacijos kaip vą” na ir “bepartyviškąjį”
kad turėjome spaudos savaitę. “Amerios Lietuvi.”
Organizacijos auginimo sa
Ir ne už ką kitą, bet vien
vaitė galėtų būt taip: arba
už
bešališką
ir teisingą p. Mar
prieš šventą Juozapą 19 kovo
taus
prakalbų
aprašymą ir jo
arba po šv. Juozapui.
Turė
pas
mus
destruktvvį
pasidar
tų arba baigtis dienoje švento
Juozapo arba toje dienoje pra bavimą, “Amerikos Lietuvio”
redakcija
sidėt, nes tai yra diena mūsų “bepartiviškoji”
paprastu
sau
demagogiškai
—
organizacijos globėjo.
Jeigu visos kuopos tam tyč žiauriu tonu, štai kaip savo
skaityto
įtemptų savo pajėgas organi- “l>epartyviškųjų”
jų
akyse,
peria
kailį
už savo
zatyviam darbui savo organi
'agento
p.
Martaus
“
purvais
zacijos naudai — tai turėtume
Tik paklau
puikias pesekmes ir organiza apdrapstymą. ”
sykit**
kaip
“
Amerikos
Lietucija pakiltų kaip ant mielių.
’
vis
”
su
ašaromis
šaukia:
Dėlto broliai sąjungiečiai
“Šiandien.... partijų kopetys į petį stokime į darbų ir
.
įyotpjai
nesidrovi vartoti niau
ruoškimėsi jau nuo dabar, išriausių
įrankių,
niekinti ir
anksto kad tame laike, toje
mūsų organizacijos ypatingo drabstyti purvais sau nepatin
auginimo savaitėje galėtume kamas y patas. ”

“Lietuvių mokslo draugija”
taip-pat rodė gyvumo. Birže
lio 13, 14 ir 15 dd. pernai me
tais įvyko Vilniuje, kaip pap
-tas ir yra mūsų nuveikta, bet
rastai, visuotinis metinis jos
(Toliaus
bus)
l
tol gražu lig to, ką mes galė
narių susirinkimas ir kaip kas
inėtai, buvo paskaityti keli
Jonas Augštuolis. jome ir turėjome arba privalė
jome nuveikti.
mokslo referatai.
Skaitė D- Stokholmas II-I-17.
Lietuvių draugijos.
jos pirmininkas d-ras J. Basa
Daug mes savo energijos
šelpia dar “Ryto” Draugijų
navičius du referatu:, 1) “Asunaudojome
abelnai
benVisų pirmiausia pažymėti su jos mokslo įstaigomis ir
AMERIKIEČIŲ AUKOS
pie Lietuvos kultūrą praistoridriems
tautos
labo
reikalams,
reikia plačiausiai iš visų mūsų Liet, katalikų vyrų šv. Mika
LIKUSIEMS LIETU
kokiais vakarėliais, ar tai su
jos laikais,” 2) “Apie Višty
Po,to “Amerikos Lietuvis”
daug energijos ir laiko išeikvo
draugijų veikusis vilniškės lojaus draugijų. Prie Didžio-.
VOJE.
kokiais vakarėliais, ar tai su verkia kad: “Pirmi tos parčio istoriją XVI-XIX šimtme
jome srovių vienybės reika
Lietuvių draugijos nukentėju sios prieglaudos įtaisyta kop
čiais; M. Biržiška: “Apie prof.
Perduodamas
Amerikie lams ir kitiems tokiems ir prakalbomis ar tai su kokiais tijinės neapykantos smūgiai
siems dėl karės šelpti Komite lytėlė, kur vaikams kas šventa
d-rą L. Rhezą, kaipo dainų rin čiams širdingą ačiū nuo Pirmi tiems panašiems dalykams ir Į nors kitokiais tiems panašiai- nebeišrokavimo tapo paleisti.
tas ir josios vilniškis skyrius. dienis laikomos šv. mišios ir
dalykais ir kad tuomet tinkakėją”; Aug. Janulaitis: “Apie ninko Vilniaus Komiteto nu dalykėliams.
Dievulėliau mano, ne į ką
f) tuomi tarpui
Papildytas naujais žmonėmis sakbmas pamokslas.
Prie di
Lietuvos Statutą ir jo istori kentėjusiems dėl karės šelpti mūsų organizacijos patys gy-;» mai galėjus išnaudot visas ap- kitą, bet į to “bepartiviško”
komitetas taip 1915, taip 1916 džiosios prieglaudos yra dide
ją;” P. Klimas: “Apie kelis A. Smetonos už prisiųstas au viausi reikalai ir klausimai Tinkybes ir progas, labui ir au “Amerikos Lietuvio” darbštų
metais darbavosi nenuilstamai, lis daržas ir sodnas, kur vai
ginimui mūsų organizacijos. ir uolų agentą p. A. M. Martų
senovės lietuvių kultūros bruo kas, pranešu, kad gautus pi gulėjo niekeno
nejudinami,
kaip ir pirmais savo gyvenimo kai mokinas daržininkavimo ir
Mes pajėgų, ir tai įvairių pa tą nekaltąjį avinėlį, kuriam,
žus.”
Iš draugijos veikimo nigus: —
niekeno negvildenami.
metais, tik dėl nesavo prieža ūkio dalykų.
Be to daržo ko
jėgų turime didelių ir daug kaip matyti
iš jo darbo rūpė
apyskaitos pasirodė, kad jos
sčių negalėdamas susižinoti su mitetas savo įstaigoms maistu
400 dolerių nuo parapijonų
tiktai
turime
jas
tinkamai
suTai
tas
ir
yra
mūsų
viena
jo
vien
Lietuvos
žmonių vargo
didžiausias rūpestis pastarai
skyriais — turėjo pasitenkinti aprūpinti 1916 m. buvo išnuo
šv. Jurgio parapijos Philadel- iš svarbiausiųjų šių metų vei organizuot o tuomet pasiseki sumažinimas... Reikia todėl jį
siais metais buvęs ir tebesąs
veikimu pačiame Vilniuje, čia mavęs apie 25 dešimtines dar
phijoje — per kun. J. J. Kau- kimų klaida, nors tiesa pasa mas bus užtikrintas.
apšmeižti, įtarti bjauriausiuo
vadovėlių parūpinimas Lietu
jis išlaikė šitokias labdarybės žų ir pievų Belmonto priemies
lakį;
Dėlto
broliai
darbininkai
ir
kius,
klaida
padaryta
ne
iš
se prasižengimuose, kad
at
vos mokykloms, ypač viduri
įstaigas:
tyje.
Tie daržai pavesta glo
sesers
darbininkės
dirbkime
iš

nežinojimo
arba
nenorėjimo
baidyti
nuo
jo
žmones.
”
2235 kronas nuo lietuvių iš
nėms.
Vadovėliams leisti su
bai specijalisto agronomo Al.
Vienu iš tų bjauriausių p.
naudota apie 8500 rub., iš jų Amsterdamo per redaktorių veikt, bet klaida per daug di sijuosę, o dirbdami žinokime
Komitetas laiko
kad
dirbame
šventą
darbą
už
deliame
išskirstyme
mūsų
vei

I. DIDŽIOJI VAIKŲ PRIE Stulginsko.
Martaus
"purvais drabstytojo
“
Lietuvos
”
p-ną
B.
Balutį;
tik 2319 r. iš tam tikrojo Va
triūso, nei ir jo asmens garbės plėšikų
kimo tėvynės ir politikos srity kuri negaila nei
GLAUDA.
Subačiaus g. No. dar keliolikų karvių ir arklių, dovėlių fondo; kiti gi pinigai
2000 kronų nuo West Side
No. 16 ir 23; šioje prieglaudoje taip-pat ožkų ir kiaulių.
pasiskolinta iš vadinamojo L. Lietuvių Dr-jų organizacijos se, aukojant jiems savo darbi pasišventimo, nes tai yra dar "Amerikos Lietuvis“ begėdiš
*
išlaikoma ligi 150 vaikų su už-'
M. ir L. D. D-jų namų fondo. per iždininką R. Zaurą; per ninkiškus gyviausius ir karš bas dėl prašalinimo skriaudos kai, nes be mažiausio pamato
Liet. Komiteto triusu su
veizėto jais ir tarnautojais ligi
Valdvbon 1916-1917-iems me siunčia u Vilniaus komitetui A. čiausius gyvenimo klausimus iš pasaulio, dėl išliuosavimo ir prirodymų pripažino esąs
daryta lietuvių skyrius vokie
skriaudžiamųjų iš skriaudikų vi i šminėtojo visiems katali
170 žmonių; pukūs erdvi tro
tams išrinkta: D-ras J. Basa Smetonos vardu ir pakvitavi ir reikalus.
čių valdžios atidarytoje nuola
Tų darbininkų reikalų mes geležines rankos, iš vilko na kams persergėjimo autorius,
besiai prieglaudai su daržu iš
navičius, M. Biržiška, A. Ja mus iš “Stokholmo Enskildo
tinėje Vilniaus rankadarbių
turime
begales ir kad tinkamai srų, iš kapitalizmo žiočių...
pasirašęs “Ten Buvęs.”
gauti vyriausiai gerb. Emili
nulaitis, kun. dr. M. Reinys, A. bankos apie persiuntimą šių
Tai
yra
šventas
darbas
mei

juos
visus
apsvarsčius
mums
jos Vileišienės rūpesniu.
Di parodoje. Prie skyriaus įsteig Smetona, Al Stulginskas, dr.
Aš žemiau pasirašęs, vie
pinigų savo laiku išsiuntinėjau
nepakaktų netik ką vieno laik lės artimo o tuomi pačiu ir nas iš p. Martaus prakalbų ren
džiosios prieglaudos globėjas ta dirbtuvė, kurioje rudenį J. šaulys, A. Vileišis ir J. Vi
prisiuntė j ams pinigų.
Gavus
Juk pasakyta gėjų ir laike tų prakalbų dar
yra kun. J. Kukta.
1916 m. darbavosi ligi 30 nuo leišis.
Delei kelionių sunku gi kvitas iš Vilniaus tuojau raščio, bet net ir kėlėtos, o meilės Dievo.
yra
kas
savo
artimo
nemyli bininkas o ant nelaimės ir vietuomi
tarpu
mes
vienintelyje
latinių darbininkų, audžiusių mo tan susirinkiman buvo atn. ANTAKALNIO PRIE
prisiųsiu minėtiems žmonėms.
savo laikraštyje,
ir tai, už- kurį mato kaip-gi jis Dievų;nas iš nelaimingųjų “bepartiten lietuvių juostas.
Kadan vykę tik vieni nariai vilniečiai,
GLAUDA. Vasaros gat. No. 7;
329 kronas 10 erų nuo 212-tos
vismažiausia vietos skiriame I mvlės kurio nemato.
gi jų dauguma — zitininkės. iš viso 27 nariai ir 22 naujai
viškojo”
“Amerikos Lietu
45 vaikai; ši prieglauda yra
kuopos Susivienijimo Lietuvių
Mylėkime
savo
artimą
ir
savo
darbininkų
klausimų
gvil

tai ir visų tos dirbtuvės prie per susirinkimą draugi jon įsi
vio“ skaitytojų.
perskaitęs
Amerikoje, persiųstas per K.
vilniškio skyriaus žinioje; jos
denimui.
O tai darome vien stengkimės jam kuomi galėda šiandien tame “bepartiviškažiūrų pavesta zitininkių pir rašiusieji, ir šiek tiek svečių.
globėjas kun. Pr. Bieliauskas.
Braževičią, persiunčiau sykiu
dėlto, kad nespėjome viską mi padėt susilaukt geresnę mc” laikraštyje,
mininkui kun. Pr. Beliauskui. Susirinkimas buvo šv. Mika
biaurų ir
su jo laišku Petrogradan ats
dienelę,
didesnį
duonos
kąsne

III. ŽVĖRYNO PRIEG
aprėpt
kas
mums
yra
svarbu
Beto parodon pristato juo lojaus liet, salėje.
nachališką užsipuldinėjimą ant
tovų Januškevičiaus ir Keinio
LAUDA. — Fabriko gatvė No stų lietuvių prieglaudų vaikai.
ir žinotina arba reikalinga.
lį, o to viso kitaip neatsiek- mūsų “Lietuvių Dienos” kom.
Vilniškė švietimo draugija vardais, nes taip buvo prašy
!J2; 80 vaikų. Globėjas kun. d- Lietuvių skyriui parodoje pui
sime kaip tik augindami ir sti- skyriaus raštininko, negaliu
Mums ir Lietuvos reikalai
Iš gautų gi 35273 kronų
“Rytas” Liet. Komiteto pade ta.
ras J. Stankevičius.
prindami musų darbininkiškas tiesiog suprasti nei įsivaizdinkiausia sekės ir 1916 met. Kas
dama, atidarė Vilniuje savo iš Tautos Fondo per G. Miliau- svarbu, • ir katalikų veikimas organizacijas ir darbininkų ti, kaip “
mėnuo išparduodama buvo pa
Amerikos TLietuvis
IV. SNIPIŠKIO PRIEG
I cką, persiųsta 14000 kr. Vil ir judėjimas svarbu, ir bend
gimnaziją.
susipratimą.
rodoje mūsų juostų ir kitų dir
visiškai
nežinodamas
faktų,
LAUDA — 60 vaikų; globėjas
niaus Komitetui A. Smetonos ri pasaulio politikos reikalai ir
O tą 'visą kaip tik ir sten drįsta išbiaurinti ir kolioti
binių daugiau kaip už 2000
J. šernas.
1916 metų pradžioje Vil vardu ir 7040 kr. Kauno Ko apsireškimai įdomu, ir Vyčių gėsi gvveniman įvykinti mūsų
mark
Viso lietuvių skyriaus
niaus
lietuviai turėjo dvi var mitetui nukent, dėl kares šelp veikimas artimas prie širdies, organizacija, mūsų L. D. Są žmogų, kuris, sųžinės verčia
V. ŠV. VINCENTO A PAU prižiūrėtojas — dailininkas A.
Likusias gi 14233 kronės ir moterų judėjimas, mokslei junga, dėlto mes visi ją ir rem mas rašė, ne kad “apšmeižus”
totojų krautuvi.
Vieną Sny- ti.
LO PRIEGLAUDA. — 80 vai Žmuidzinavičius.
piškyje, antrą pačiam mieste. guli švedų-lietuvių komiteto vių ... ir abelnas visas lietuvių kime. Tas nebūtų vertas dar p. Martų, už laisvamanių San
kų. Prieglaudos globėjas kun.
daros kuopų organizavimų, bet
Be kun. Baltuškos ir d-ro Tečiau Snipiškio krautuvės kasoje.
Greit persiusiu Vii-’ gyvenimas visoje Amerikoje,
d-ras J. Bakšys. Be to Komi
bininko
vardo,
kursai nerem kad persergėjus katalikus, kad
Bielskio Liet. Komitetų buvo nebeištesėta išlaikyti ir 1916 niaus komitetui per du sykiu, Europoje ir visur kur tik mū
tetas šelpia.
tų L. D. Sąjungo.
Arba net
aplankęs lapkričio 18 d. 1915
nes A. Smetona prašo delei ne sų brolių lietuvių esama ir gy užsitarnautų vardą apsileidė- tie anot jo išsireiškimo, nebū
tų sugauti į liberalų bedieviš
VI. DRAUGIJOS BETUR m. D-ras Soderberg’as, atsiųs m. vasarą ji perleista lenkams. kuriu priežasčių siuntinėti tan venama ir tie visi dalykai, tai

ČIAMS VAIKAMS GLOBOTI tas Švedų-Lietuvių Komiteto
PRIEGLAUDA. - 55 vaikai; Stockholme sudaryto iš žymių
globėjas kun. L. Jezukevičius. jų Švedijos veikėjų. D-ras
Soderbergas, pagrįžęs iš Vil
VII. Kun. Legaus lėšomis
niaus Stockholman, suruošė
laikoma 2-ją Antakalnio prie
ten paskaitų apie Lietuvių rei
glaudų — 20 vaikų.
kalus.
Iš . Švedų komiteto
Prie visų tų prieglaudų y- Liet Draugija gaudavo ir da
ra drauge ir Betariu
bar gauna pašalpų pinigai* ir
los, mokina jose: 0.1
i?

Užtat antroji lietuvių vartoto kiau ir mažesnėmis sumomis.
jų draugijos “Laimės” krau Gavęs pakvitavimą iš Vilniaus
komiteto persiusiu p-no G. Mituvė tuo pat vardu vertėsi vi liaucko vardu. Dabar<i siun
sai neblogai ir 1916 m. rudenį čiu tik kvitą apie persiuntimą
minėtų pinigų.
Apie būdą
iš Bonifratų gatvės persikėlė persiuntimo pinigų Lietuvon
pranešiu
latfke.
į erdvesnį butą šv. Jono gatvė
Mgštuoiu
je
Stokholmas II-I-ir.
.

yra tų visų dalykų aprašymas,
nušvietimas reikalauja laiko
eikvojimo ir vietos laikrašty
je, o “Darbininkas” kiek ga
lėdamas stengiasi visus užga
nėdinti ir viską daug maž nu
šviesti išaiškinti pakreipti gerojon pusėn,.i bent ant tiek ant
kiek tas yra galima mūsų gy
venimo aplinkybėse.

lio, liurbio, nesusipratėlio ir kų tikslų. Iki šio laiko ma
atžagareivio darbininkų reika niau, kad kiekvienas laikraš
luose.
tis pirm suteikiant viešai kam
nors
šmeižiko vardų, privalo
Bet aš tikiu kad lietuvių
darbininkų tarpe tokių begu nuodugniai ištirti a
atsiras bent keletas, tokių 4‘šmeižiko” atsitikimų ir
mums nei nereikia, tokiem tuomet, kad pačiam laikraš
mūsų organizacijoje vietos nė čiui netapus šmeižiku savo
kam nors kitam
ra ir nebus.
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nelaimės “ Amerikos Lietuvio’
rija vir&ninėtųjų tisyklių nepripažįsta, o be mažiau
sios priežasties pasmerkia ir
purvais drabsto nepatinkamas
savo politikai vpatas.
Šiuomi viešai prpažįstu ir
patvirtinu, kad ‘ ‘ Ten Buvęs ’ ’
aprašydamas laikraščiuose p.
Martaus Racine, AVis. prakal
bas 17 d. sausio šių metų, pra
nešė vien gryniausius faktus.
Speciališkai pažymiu, kad p.
Marius surinktus tose prakal
bose $35.98 pasiėmė su savim
nepaisant visiškai ant vietinio
komiteto iždininko protesto
prieš tokį p. Martaus pasielgi
mą.
P. Marius pasimdamas pi
nigus su savim suerzino labai
vietinius lietuvius, o ypač
Liet. Dienos komiteto valdybą,
kuri tikisi gauti nemažai pipi
rų nuo vietinių gyventojų už
nedovanotiną
daleidimą
p.
Mariui pasiimti pinigus su sa

vim.

*

&
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NEWARK, N. J.

CHICAGO, ILL.

Sausio 28, 1917, buvo New
Yorko ir New Jersey valstijų
L. Vyčių Apskričio Valdybos
susivažiavimas. Valdyba su
sirinko Lietuviškoje Salėje,
180 New York Avė., Newark,
N. J.

Sausio 28 d. L. D. S. 25 kp.
laikė mėnesinį susirinkimą ir
buvo prisiųstas laiškas iš L.
D. S. 38 kuopos, kuri kviečia
visas Chicagos kuopas, kad
sutveri L. D. S. Apskritį, tai
25 kuopa su mielu noru nuta
rė prisidėt. Išrinko komisiją
iš 5 ypatų, J. Šimkus, S. Ky
bartas, P. Varakulis, A. Benevičiukė ir K. Bajorūnas. Iš
rinktoji komisija apsiėmė pasidarbuot ir sutveri L. D. S. Ap
skritį. Be to dar kuopa nu
tarė, kad kiekvienas narys papasitengtų prikalbinėt pašali
nius prisirašyt prie D. Są-gos
arba išsirašyt “Darbininką.”
Kp. Rašt. A Bislis.

Svarbiausi pažymėjimai bū
siančiam susivažiavimui buvo
sekanti:
__
Išreikšta pageidavimas, kad
Apskričio kuopų delegatai pri
būtų ant susivažiavimo laiku,
tai-gi pirmą valandą po pietų,
vasario 25, 1917. Vieta susi
rinkimui, pobažnytįhėje sve
tainėje 568-570 Brome St., New
York, N. Y.
Geistina, kad kuopos siųstų
po penkis delegatus nuo kuo
pos ar nuo 10 narių vieną.
2) Valdyba, išrinkta rūpintis Kongreso dalykais, išduos raportą.
3) Sutvarkymas paskolų
dėl L. Vyčių savaitinio organo.
4) . Aplikacijų išpildymo
svarbumas ir privalumas.

Broliai lietuviai mums labai
reikia apgailestauti, kad ta
sai tautininkas-sandarietis sa
vo grynai partyvišką propa
gandą varydamas nesidrovi
5) . Raportas Apskričio cho
panaudoti vargų ir ašarų mū
ro komisijos.
sų nelaimingųjų dėl karės nu
6) . Bankos arba paskolos
kentėjusių viengenčii] ir tokiu
komisijos raportai.
būdu tą šventąjį mums visiems
7) . Rengimas vasariškų iš
| aukų rinkimą,
paraližuoja,
važiavimų
ir ekskursijų.
I paversdamas jį į grynai party
8) . Paskirstymas Apskričio
višką propagandą.
Vyčių vakarėlių laiko.
9) . Prakalbų maršruto kuo
Gerai padarė, kad Port
■Washington’o ir Milwaukee’s pi} Apskrityje surengimas.
10) . Laikyti pasikalbėjimus
lietuviai, matyt, iš kur kitur
dasižinoję apie p. Mariaus dar kuopų susirinkimuose, užsibelius, nedaleido jam Sanda kviečiant svečių iš kitų kuo

ros kuopų organizuoti savo pobažnytinėse svetainėse.
Tiek
tuom tarpu “Amerikos Lietu
viui,” o jeigu ir man už tai
bus suteiktas “šmeižto” titu
las, kaip “Ten Buvusiam,”
tai reikalui atsitikus visus
purvus kokie jie nebūtų, leng
vai nuo savo veido nusimazgo-

pų.
11) . Pageidavimas steigti
merginų skyrius tarp Vyčių.
12) . Tverti atletikos ir militariškus skyrius kuopose-apskrityje.
13) . “Sandaros” klausimas.
14) Valdybos rinkimas.
J. K. Miliauskas, pirm.

J. V. Lisauskas,

Sazimieras P. Kudirka,

N. Y. ir N. J. valst. Apl Rašt.

“Am. Liet.” skaitytojas

MINERSVILLE, PA.
Pilnųjų Blaivininkų 15 kuo
pa surengė vakarienę utarninke sausio 30 d.
Programas
susidėjo iš lošimo dialogo ir
monologo.
Pirmiausia sulošė “Kūmu
tės ant gatvės” iš “Moterų
Dirvos.” K. Zakarauskienė at
liko
Baltruvienės rolę, M.
Vamagirienė Motiejienės, O.
Veliviutė Abraitienės.
Visos
labai puikiai atliko savo roles,
publika pilnai buvo užganėdinta.
A. Vamagiris
J. Bružas,
vaidino dialogą “Žydas ir Cicilikas.”
Stasys Suckus vaidino moPo vaidi
nologų girtuoklis.
nimų buvo vakarienę, mergi
nos ir moterys atsinešė puikių
keiksų,
kurie labai gražiai
puošė stalus.
Publika buvo
pilnai užganėdinta iš vakaro,
už ką visi taria ačiū rengė
jams.

Ten buvęs.

N0RW00D, MASS.

Laisvos vestuvės.

kad 10 centų, tai dar tada ei
na.
Turiu priminti, kad šią
žiemą norwoodo lietuviai kata
likai apsnūdo. Jaunimas išsiskirstęs, nes nėra kam juos
tyarkyt.
Gyvuoja čia 27 kp.
L. Vyčių ir šv. Cecilijos cho
ras, į kurias jaunimą geriaus
galėtų patrauki, bet nėra kam,
niekas tuom neužsiima. O čia
yra gana gabių vaikinų ir mer
ginų, tik reikia pravadninko.

Kiek teko pastebėti, Šioje
dirbtuvėje žirniausią, vietą uži
ma latviai, nes jų čia daugiau
sia randasi ir jie vartoja dau
giausia savo arba rusų kalbą.
Darbininkai dirba 9 vai. die
ną. Už darbą apmokama ne
kaip : prastam darbininkui ro
dos $2.00 į dieną, o prie ge
resnių darbų $2.35 ir taip augš
čiau pagal darbą. Čia girdė
ti, kad gyvuoja unija, bet ji
Fėrai.
nekokią rolę telošia, sako, kad
Taip-gi turiu priminti, kad nėra tinkamų organizatorių.
šv. Jurgio parapijos prasidės Buvo pakilęs gandas, kad jau
fėrai 10 d. vasario ir trauksis štai tuoj padidins algas net po
iki 17 d. vasario. Kožną va du centu į valandą, o dar te
karą pamarginimai, nes kiek gauname tą patį užmokesnį,
viena katalikiška dr-ja paėmė kaip ir pirmiau. Kiti vėl pa
vakarą. Ką nors naujo kiek sakoja, kad tai žmonių prasiviena parodys. Būtų gei manimas, o tikrų žinių dar
stina, kad publikos kodą il nėra ir.
giausia lankytųsi.
Į šią dirbtuvę daugelis dar
Darbininkas. bininkų važiuoja iš So. Bosto
no, už traukinį nereikia mo
BALTIMORE, MD.
kėti, veža dykai, tik reikia
kiek nutraukti miego, nes 6-tą
Bukietas Bulotai.
vai. ryte išeina traukinis iš
4 d. vasario čia vietos soci So. Bostono į Readville.
Darbininkas.
jalistai antru kartu buvo par
sitraukę Bulotą ir Co. Ir ant
plakatų buvo pažymėta, kad
BENTON, ILL.
po prakalbų galės kas ką pak
lausti p. Bulotos, jis apsiėmęs
Dar nei vienus metus nebu
atsakyti.
vo rengiamas toks didelis iš
Bulota kalbėjo ilgąi, bet kad kilmingas jomarkas, kaip kad
Atsi
reiktų pasakyti kokioj temoj, šiais metais rengiame.
tai negalima, nes nieko nepa bus vasario 15 16 ir 17 dd. šv.
sakė.
Šmeižė ką tik kiek ga Juozapo parapijos bažnytinėje
lėjo ir draugijas, ir fondus, ir svetainėje.
Yčą, ir Gabrį, ir Šliupą, ir
Per tuos 3 vakarus bus du
Balutį ir tt. ir tt.
Jam kal
lošimai, po lošimų dainos, pabant viena mergina, pasiren
Į dainuos solo, p-nia J. O. Be
gus juodai, inteikė bukie
to bus pamarginimai, dekletą.
Bulota mandagiai priėmė
macijos, skrajojanti krasa ir
ir žemai nusilenkęs gražiai pa
dideli išlaimėjimai
dovanų.
dėkojo.
Bet
dėdamas ant
Tad iš anksto pranešame vi
staliuko, kuomet pamatė kas
siems apielinkės miestelių lie
do komedija, tai manėm, kad
tuviams nepamiršti atsilanky
jau bus po Bulotai.
Ištikrųjų
ti, ant tų didelių iškilmingų
manėm, kad eksplioduos. Tik
fėrų.
paraudo, paraudo, susiraukė,
Užkviečia Komitetas.
visas suvirpėjo, paskui paba
lo. O jau kalbos tai gal ir pa
tys socijalistai nebesuprato,
CHICAGO, ILL.
nes nei žodžių jau gerai neiš
(North Side.)
tarė.

Na, gal skaitytojai norės
Sausio 27 d. š. m. atsibuvo
socijalistų vestuvės A. Griba- išgirsti kas per vienas tas toks
KODĖL? DĖL KO?
Uvičiaus su Valniute, šliūbą ėmė užkerėtas bukietas buvo
Permaina.
gi
baltimoriečiai,
dagirdę,kad
civilišką.
Žinoma
į
vestuves
Maine valstija yra “sausa.”
Jons geria, kad nesnaustų,
Tai-gi ir šios apielinkės gyven j ir susiprašė visus socijalistus atvažiuoja toks garbingas sveJonienė kad užmigtų,
j tojai visuomet yra prakilnes- ir dar nepaprastus — visos tis, tai ir pasirūpino atsakan
■ Jonukas, kad nešaltų,
Su
, nes dvasios, negu taip kitose Mass. valstijos: “Keleivio,” čiai ir pagarbą atiduoti.
Onutė kad neklyktų.. .
sidarė
kuopelė
ir
nutarė,
kad
“
Laisvės,
”
“
Šakės
”
(Kardo)
valstijose, kur yra svaigalai.
Ži reikia ponui Bulotai “gastinBet atsiranda ir tokių, kurie korespondentus ir kitus.
Barbora dėl smagumo,
Kaip nu
aimanuoja, jog nesą jokio lin noma ir rudžio turėjo užtekti Ičiaus” užfundyti.
Agota dėl linksmumo,
Nors
Bet kad laisvai tai lais tarė, taip ir padarė.
ksmumo gyventi čia.
Mies nai.
Justina dėl skaistumo
žiemos
laiku
ir
sunkoku
buvo
vai
—
gėrė
visi
ir
kalbėjosi
atuose, girdi, eidamas į dar
Ciliutė dėl meilumo.
I
bą sukdamas pro kampą užei pie socijalistišką rojų, kada atsakančių gėlių pririnkti, bet
Vienas sura
ni stiklą išgeri, grįždamas ant žemės įvyks, kaip bus ta I rastas išėjimas.
Bet visi tesižinai
do
piktadilgėlę,
antras
dagjlį,
da
gerai,
visi
bus
lygūs,
gers
vakare iš darbo įeini įsitrauki
Tai jau dalykas jųjų,
trečias
nupirko
ant
-marketo
gerai ir grįžti namo linksmas. iš vienokio stiklo, nei vienas
Kas trokšta ar ketina
Bet 'kručkų lavą, dar kitas kokį
Nors ir prisieina ant kelių nei daugiau nei mažiau.
Būt aklu tarp.. . aklųjų.. .
Bukie
ant
nelaimės
vienas
taip
pasi
 korną sugriebė ir tt.
klaupinėti rankoms kelią graielgė
kaip
So.
Bostono
“
Kelei

tas
susidarė
pilnai
atsakantis
binėti arba apkabinus stulpą
Jurgutis vyr’s nepaikas,
Prie bukieto dar
Dar būdams mažas vaikas, į ir šaukti pagelbos tai tas nie vio” kompanai — kitiems ly p. Bulotai.
buvo
ir
korčiukė
su žodžiais:
gybę
skelbdami
pasistatė
sau
[kis. bet linksma gyventi.
Matė kaip tėvas gėrė
“
Už
pasidarbavimą
Lietuvos
mūrus,
taip
ir
tas
kalbėjo
aNa tai užstojus 1916 metams
Ir paskui neištvėrė.. .
Tai toks buvo bu
buvo pavelyta iš valstijos ati pie lygybę; kada visi paėmė labui.”
gert
iš
stiklų,
tai
vienas
iš
vi

kietas.
daryti girtuoklių rojų.
Net
Pragėręs visą turtą
Gal kad ne tos kvietkos, tai
Už tokį principo
į baisu būdavo ir matyti tas so uzbono.
Kai koks ridik’s išpurto...
p.
Bulota
dar būtų kalbėjęs
skriaudas, tas peštynias tarp lygybės sulaužymą kilo didelė
Purvuos. įkaušęs pasinėrė.. .
Bukietas paVieni šoko mušt, kiti porą valandų.
šeimynų, ir kur tik nepasisuk kova.
Ir ten nelemtą galą gavo...
į
skatino
užbaigti
kalbą, dar
’
’
.
Ir
taip
tuogelbėt.
Nekurie
labai
apsisi visur tas pats.
pradėjo
karščiuodamas
labai
se
1916
metuose
ne
vienas
gadaužė
antakius,
ir
susidraskė
Jurgutis blaivininkas
Jurgutis sveik’s raudonas vo pavaikščioti mėlynais anta- kaip katės,, nes negalėjo eit rėkti ir kelnes augštyn trauk
T_ X 4.^2
Užbaigdamas kalbą prakiais. '
Ir štai užstojus 1O17
1917 ! nonndnli
panedėlį /i
darban, o gaspado- ti.
Jurgutį visi gerbia:
| nešė, kad eis kolektuoti.
metams
ir
vėl
uždrausti
svaigirius,
matydamas
kad
jo
kalKaimvnai ir klebonas.
Dar iš publikos buvo už
nantieji gėralai, žinoma nu- tė, kad jis laikė uzboną ant
duoti
apie pora klausimų. Tai
liūdo
ne
vienas
jų
garbintojas,
stalo
su
alum
didesnį
už
kitus
Jurgutis blaivininkas
nieko
negalėjo atsakyti tik rė
stiklus,
tai
pagriebė
tuojaus
bet su laiku užmirš ir atpras.
Jurgutis mvli dorą
kė
visa
gerkle, kad aš taip ne
Policijos
Tai ir vėl bus visur prakil- ir sumušė į duris.
C visos geltonkasės
nešaukė, nes viskas buvo lai sakiau, gal tu ne su ausim
niaus ir blaiviau^.
Su jnorn nor eit į porą.
Užduotiese Pildytoj a. sva, laisvas šliūbas, laisvos klausei, tu mulkis, tu šioks,
F. V.
*ė
peštynės.
Bet nuo šio laiko tu toks, tai ir visas advokato
So. Boston, Mass.
mūsų socijalistai ketina įvest j mandagumas.
8-2-1917

LEWISTON, ME.

f

f-

LAWRENCE, MASS.

■REDAKCIJOS

ATSAKYMAI.

P. Zataveckui, AVorcester,
Mass. — Kadangi Tautos Fonuo rašt. smulkmeniškai ir reuleriškai išduoda aukų ats
altą, tai Tamstos atskaito®
i nedėsime, nes po keletą
rtų garsinti tas pačias auj nėra reikalo ir vietos lank
tyje gaila.
Napoleonui Bonapartai. —
mtė čielo mėnesio sena. Neimoka dėti. Be to, jau buapie tai rašyta.
Vyčiui, Spring Valley, Dl.
Apie tą pat dalyką gavome
> kito korespondento.

Įsteigė T. F. skyrių.

Nedėlioj vas. 4 d. klebono
kun. Į*. Virmausko dėka buvo
surengtos prakalbos. Kalbė
jo p. M. Venis, L. D. S. cen
tro iždininkas iš So. Bostono,
Mass. Jisai nuo širdies kal
bėjo apie nukentėjusią Lietuvą
ir aiškino abelnai apie tautos
reikalus. Nurodė veikimą T.
Fondo, iš kurio eina pašelpa
nukentėjusiai Lietuvai.
Kalbėjo iš dviejų atvėjų ir
jo kalba žmonėms patiko. Plo
jo gausiai.
Žmonės atidžiai klausėsi ir
po prakalbų mielai sutiko» sutverti Tautos Fondo skyr
skyrių.

Vietinis,

tokią madą ir laikytis savo
principo lygybės — gert visi
iš lygaus stiklo ir nedėt uzbo
ną ant stalo, kad vėl nereikė
tų kovot už lygybę. Kas-žin
dabar tie korespondentai ar
parašys kovą už lygybę į so
cijalistų laikraščius.
Žinantis.

Bulotienė pasakė, kad iš kun.
Olšausko dabar makaronas.
Kokiuo būdu jis virto į tą ma
karoną, tai nepasakė, Žemaitė tai skaitė pasaką.
Lietuvos sesutė.

READVILLE, MASS.

Čia kaip daugeliui žinoma,
N0RW00D, MASS.

randasi garsi dirbtuvė geležin
kelio kompanijos The NewYork, New Haven and Hart
ford Railroad Co. Šioje dirbdirbtuvėje žymiau
vietą uživagonai ir j
Randasi čia apie 9.000
Čia randasi visokių 1
darbininkų.
Pa
ai,

Sausio 27 d. 1917 m. 3-čia
kuopa Liet. Darbininkų Sąjun
gos vaidino veikalą “Ponas ir
Mužikai.”
Aktoriai savo ro
les atliko gerai, tik publikos
buvo mažai susirinkę.
Mažu
.
pabūgo,
kad buvo įžanga 25
ir 35e
Mat norwoodiečiams, finai,

rasai,

NEWARK, N. J.

lietuviai, italai ir mažiausia
dalelė žydų-. ’

Pradžia visuomet yra sunki,
o ypatingai naudinguose dar
buose.
Štai ir čia gyvuoja L.
I). S. kuopa ir darbuojasi kiek
tik turi pajėgų.
Tik gaila,
kad dar mažai tėra atjaučian
čių tiems mūsų trūsams.

14

Aukos.

_ Newarko Vyčiai irgi nepa
siliko neprisidėję prie Kalėdi
nio Fondo. / Gaila tik, kad
nesuaukavo daugiaus. Pa
gal skaitlių narių, vertėjo pra
lenkti visas Vyčių kuopas,
bet šį kartą pasiliko užpakalyj
mažesnių kuopų. Surinkta
tik $11.60. Visgi negalima
sakyti, kad nevarkiečiai nie
ko neveikia. Didžiausia prie
žastis aukų mažumo buvo ne
skaitlingas narių kuopos susirinikmas. Iš susirinkusiųjų
nei vienas neatsisako nuo au
kavimo. Po $1.00 aukojo šie:
— Jurgis Pučinskas, Antanas
Cielkis, Steponas Agentas,
Bronislovas Alekna, Vincas
venckus, Juozas Pučinskas ir
B. Vaške vičiutė.
Vytė.

16 ” J. Balčiūnas,

5

131 Inslee Place,
Elizabeth, N. J.
17 ” J. Navickas,
76 E. 22 St,
Bayonne, N. J.
18 ” Ap. Jokubavičiutė,
87 Franklin St.
Paterson, N. J.
19

” J. Kodis,
719 Hinkson St,
Chester, Pa.

20

” A. Nausieda,
1658 Wabansia Avė.,
Chicago, III.

21 ” C. Petrauskas,
Šv. Elzbietos dr-jos narės,
Box 592,
nepamirškit vasario 10 d. 1917
Forest City, Pa
išvažiavimo.
Visos susirinkit
prieš 7 vai. subatos vakare ties 22 ” A Baužinskas,
City
Hali.
Special karas
50 Waxford St.,
lauks.
Brighton, Mass.
P. S. Galit visos moterys ir
23 ” V. Grembas,
merginos Hartfordietės
va
842 Lincoln Avė.,
žiuoti ant to karo, vietos bus.
Rockford, III.
Tuomi paremsite So. Manchesterio Moterų Sąjungos 18 kuo 24 ” V. Brodis,
71 Oakville St. ,
pą naujai susitvėrusią.
Rašt
W. Lynn, Mass.

C. BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio bažnytinis cho
ras po vadovyste p. K. Strumskio, statė scenoje puikiausią
lietuvišką operetę M. Petraus
ko “Kaminkrėtį ir Malūninin
ką.”
Jau išanksto galima
buvo spręsti, kad bus puikiai
sulošta,
dėl to,
kad visi
Brooklyno gabiausi lošėjai ir
dainininkai dalyvavo tame lo
šime, kaip tai: P. Bukšnaitis, A. Kvederas, Kaz. Kraučiunas, A. Būtinas, A. Makstutė, A. Kulbokiutė ir Lutkauskienė.
P. Bukšnaitis Sabuko rolėje
labai prijuokino publiką. Va
karas žmonėms labai patiko.
Susirinkusieji tyliai užsilaikė.
Publikos atsilankė apie 200 vpatų, visas pelnas skiriamas
šv. Jurgio parapijos naudai.
Tas pats šv. Jurgio choras
rengia kitą vakarą 17 vasario,
1917 m. bus statoma scenoje
“Pagunda.” Antra dalis bus
koncertas.

3 ” V. Kudirka,
37 Franklin St.,
Norwood, Mass.

WATERBURY, CONN.

Jaunimo veikimas.

j

HARTFORD, CONN.

Sausio 28 d. 1917 m. buvome
surengę pasilinksminimo vaka
rėlį Schenhoffen’o svetainėje,
K or espondentas.
Ashland ir Mihvaukee Avė.
gatvių.
Viskas buvo gražiai
L. D. S. KUOPŲ RAŠTININ
sutvarkyta.
Tik gaila, kad
KŲ ADRESAI.
mūsų visuomenė o ypač jauni
mas taip šaltai atsižvelgė.
Tad brangūs lietuviai darbi 1 kp. A. Muraška.
ninkai ir darbininkės laikas
139 Bowen St.,
mums susiprasti.
Laikas pra
So. Boston, Mass.
dėki daboti savo darbininkiš
9 ” P. Kubilius,
kus reikalus, laikas pamatyti,
163 Ames St.,
kaip daugelį mūs brolių klai
Montello, Ma«s.
dina netikri prieteliai.

Koresp.

15

4

Jaunimo organizacijų čia
nemažai yra.
Dailės dr-ja, 5
“Aido“ dr-ja, “Aušros” dr-'

” J. Gailiunas,

25

715 W. 19-th Place,
Chicago, III.

26

27

rai išėjo. Po tam buvo žais
” V. Jakavičius,
lai užvadinti: debatai mergi 8 37 Jefferson St.,
nų su vaikinais. Tai buvo p.
Cambridge, Mass.
J. Kovo išmistas. Kaip mer
ginos, taip ir vaikinai labai 9 ” J. Maksvitis,
palinksmino publiką. Viršus
271 E. 10 th St.,
New York, N. Y.
buvo pripažintas merginoms.
Po tų debatų kalbėjo gerb.
10 ” J. Amunavičius,
Hartfordo klebonas kun. J. J.
77 Gold St.,
Ambotas. Kalbėjo apie jau
Brooklyn, N. Y.
nimo reikalus. Potam kalbė
jo p. J. Šaliunas. Aiškino ką 11 ” Pavilonis,
»
Vyčiai yra atlikę ir ką vietinė
120 Grand St
kuopa veikia. Papasakojo aBrooklyn, N. Y.
pie knygyną, kur yra naudin
12! ” K. Domblis,
gų knygų ir laikražčių. Pra
85N,4thSt^
nešė, ’ jog Vyčiai tveria atle
Brooklyn, N. Y.
tikos skyrių.
Pelno nuo va
karo liko $38. su centais, pri- 13_ ?» J. Grigoitii,
sirašė 8 nauji nariai.
316 Earp St
Philadelphia, Pa.
Bražukr

” J. Vabuolas,
7 Webster St.,
Luzerne, Pa.

28

” V. Zavorskis,
507 Easton St.
New Haven, Conn.

29

” A. Nausiedienė,
917 W. 33rd St,
Chicago, III.

30

” A. Ramoška,

J
J

514 W. Saratoga St.
Baltimore, Md.

” J. Jasionis,
243 AVeston Lane E End.
IVilkes Barre, Pa.

32 ” A. Kizis,
27 Hill Park Avė.,
Pittston. Pa.
33

” M. Rupšaitė,
3 Easton Avė.,
įlydo Park, Mass.

34 ” V. Jusas,
328 Lack Avė.,
Scranton. Pa.

35 ” A. Dagūs,
Box 291,

E. Arlington. Vt.
36

” M. J. Matulevičiūtė,
111 Hartford, Avė.,
New Britain, Conn.

37 ” B. Jakutis,
Bok

19.
Levviston, Me.

38 ” A. Dūdas,
2059 W. 22-nd St.
Chicago, III.

36 ” M. J. Matukaičiutė,

820 Bank St.,
AVaterbury, Conn.

ja, choras,
“Varko” d r-ja. I
Tos organizacijos veikia, bet
6 ” P. Gelažiutė,
ypač daug darbuojasi Vyčių
446 Main St.,
kuopa.
Veik kas nedėldienis
Hartford, Conn.
jie turi šiokią tokią pramogė
lę.
Sausio 21 d. buvo Vyčių 7 ” A. Račkauskas,
surengtos prakalbos ir koncer
78 Gage Str.,
tas. Buvo dainos, kurios ge
Worcester, Mass.

” Z. Sabaliauskas,
29 Congress St.,
Rumford, Me.

The Lith. Store,
Athol, Mass.

A. Orantas,

” A. Stulginskas,

433 Park Avė.,
Bridgeport, Conn.
40 ” A. Ūsas,
663 Spring Garden St.,
Easton, Pa.

41 ” M. Jenčins,
34 N. Cleveland St.
Minersmills, Pa
42

” B. Olšauskas,
Bok 472,
Painesdale, Mich.

43 ” A Gudžiūnas,
95 Liberty St.,
Ansonia, Conn.
44 R. Vilimaitis,
t
Bok

z

67,

Paąuonock, Conn.

45

/

” J. Ignatavičius,
22 Dixon St..
Duryea, Pa

46 ” Jonai Jai
Box 587
Eynon, Pa. .

47

J. Blažaftte,

1
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dėjusios, turėtų apmokėti proporcijonališkai skaičiui savo
narių.
’**'
Kuopa palauks,z kol geriau
13-os MOT. SĄ GOS KUOPOS paaiškės sumanytojų pienai ir
SUSIRINKIMAS. z
kol kas prašomųjų delegačių buvę. Žingeidu bus pamatyti
ir paklausyti kiekvienam.
Vasario 6 buvo mėnesinis neišrinko.
Rep.
Korespondente.
Mot. Sų-gos kuopos susirinki
_
________
A
mas.
Priimta 26 naujos na
CHORO SUSIRINKIMAS.
IŠSISUKO RANKĄ.
rės. Nutarta po Velykų dary

Neužmirškite, kad jau 1917 metai
' Kaina
. M
Nusipirkite “Lietuvių Dąrbininkų Kalendorių
” 25c.

Vietines žinios.

ELLISMcCLEARY CO.I

[
Prirengiam pilnai $150.00 x
[laidotuves už
[Užtikrinau_ šaus mokės-* [
Jti gvaranti-£Q 50 Jokių vir- ! [
ti teatrališkai-muziališkų va
a arba vi-<W'
Vasario 7 d., vakare, buvo
Ponių Anastazijų Pnodeliečių nėra, j Į
karų — žurnalo “Moterų Dir Bažnytinėj salėj šv. Petro Ba
sai nemokėkite.
gyv- po No. 25 Old Har i
Tarp kitų daly- žnyčios choro mėnesinis susi
vos” naudai.
bor St. patiko nelaimė.
Ji * |
Tel. Back Bay 6722
’
kų svarstyta p. M. Petrausko
sumanymas, sudaryti šių vasarų Bostone lietuvių dainos
dienų.
Kuopa išnešė seančių
rezoliucijų:
13-oji L. R. K. Moterų Sųgos kuopa, išklausiusi laiško,
gauto iš pp. Venio, Ašmensko
ir Jurkonio, — Sumanymui su
daryti Bostone viešų muzikalę
pramogų,
parodant lietuvių
dainų grožybę — principijališkai pritarė, skaitydama tų su
manymų gražiu ir prakilniu.
Tik kuopa mano, kad tų su
manymų reikėtų vykinti pil
nai bepartvviškai ir ne vardu
Gabijos draugijos, bet vardu
visų Bostono ir apielinkių lie
tuvių, vadovaujant suvieny
tiems (lygiomis teisėmis) cho
rams gerb. kompozitoriui p.
Mikui Petrauskui.
Be to 13oji L. R. K. Mot. Sų-gos kuo
pa mano, jog pramogos iškaščius draugijos, prie jos prisi-

rinkimas (mitingas). Tartasi,
kaip pagerint ir padindint cho
ras.
Nutarta ant mėnesio lai
ko pašalint naujiems nariams
įstojimo mokestį.
TaLgi no
rintieji pasinaudoki! ta proga.
Prisirašyti galima kožno panedėlio, seredos ir pėtnyčios va
karais nuo 7 iki 9:30 vai. va
kare.
Taip-gi tartasi kaip geriaus
prisirengti prie sekančio koncerto-Teatro, kuris bus 18 va
sario.
Pasirodė, kad muzikos
programas yra kuopuikiausiai
sutaisytas iš gabių solistų, du
etų, kvartetų ir choro, o teat
ro grupa ir-gi parinkti artistai.
Iš to galima spręsti, kad dar
tokio vakaro niekados nėra

Taikos Sudžia ir
Constable.

pereitų seredų, audama kojų, <*1666 Washington St. Boston. o
sėdėjo ant kėdės krašto ir pasprudus virto ant grindų. Pe
tyje išsinarino kairiųjų rankų.
NUSIPIRK MOSTIES.
Pašauktas daktaras subandažavojo ir sakė išeis mėnuo, kol
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdir
pasveiks.

ba Mentholatum Co. Prieš einant
gult ištepk veidą mosčia per kelis
vakarus, o padarys veidą tyru Į
ir skaisčiu baltu.
Toji mostis
išima pietums raudonus, juodus
arba šlakus ir prašalina visokius
spuogus nuo veido, Kaina dėžuJ. BROZOWSKY staliorius tės 50c. ir $1.00.
Pinigus galit
ir namų taisytojas iš lauko ir sųst ir stampoms.
(S 202)

Ponia A. Puodelienė prigu
li prie A. L. R. Moterų Sų-gos
13 kuopos.
Ji buvo išrinkta
vakarinėj mokykloj
mokyti
siūti, nes ji yra gabi siuvėja.

R. Vasiliauskas
138 D STREET,
SOUTH BOSTON, MASS.

iš vidaus, maliorius (painter)
J. Rimkus
ir popieruotojas.
Darbų at
lieku labai pigiai ir gerai. 69 P. 0. Box 36,
Holbrook, Mass.

Telephone: So. Boston 1874-R.

Residencija:
11 Granada Avė.,
Roslindale, Mass.

Gold St., So. Boston, Mass.

|

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

■ Priėmimo valandos|
Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakaru
K 509 BROADVAY Cor G ST. SO. BOSTON.
Tel 502 S. B.

Ofiso valandos:
Ryt as iki 9 vai.
[Popietę 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Specijališkas
pranešimas

Tel. Main 2483 E. Boston 799-W

Pasarga
pirkėjams.

ZGą»s

TREJANKA

Ne būkit apgauti,

Paieškojimai
SUAREŠTUOKITE
VAGIS.

ŠITUOS

Lietuvių Salėj

Todėl reikalaukit visur “Bruzga’s”
vienatinė tikra “trejanka” arba

Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą,
gumbą, dispepsiją, itputimą, riemenL,
dieglius tonuose. Krutinėję ir nugaroje,
patrūkimą, sunkumą ant krutinės ir
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai
pataiso apetitą.
VARTOJIMAS: Vien4 pakelį
augmenų užmerkti į viena kvorta
ir tiek pat vandens, arba įtarti
denyje ir po 24 valandų gerti po
arba mažiau.

Yra geriausis,

BRUZGA’S Store
Brurgi, Reg Fharm., Pb C . Pb C-

1074 Waahinxtoe Street,

Daktarai dieną ir naktį.

trejos

Akių Specijalistas.

šeimyniškas vaistas.

Preke $1.00

399 A Broadwav, So. Boston.

Moav.

Atsišaukite

Su prisiuntimu.
Saugokitės, padirbimų-imitacijų.

LIETUVIS KRIAUOIUS.

£

Knygų ir visokių religdškų daiktų.

£
Norėdami gauti kata| logą prisiųskite 10c. kra£
£
£
|

sos ženkleliais.
Įvairių maldaknygių,
Eilių ir kitokių pasiskaitymų.

Pasiuvu visokius drabužius
pagal naujausią madą, vyriškus
ir moteriškus.
Darbą atlieku
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir
£ kvarbuoju.
PETRAS MAKAREVICIUS,
105 So. Meade Str.,
(Arti lietuvių bažnyčios)
Wilkes-Barre, Pa.

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth St.,
So. Boston, Mass.

Savieji pas savuosius
Siuskite pinigus i Rusijos Valstybines Apsaugos
Bankas dėl atsargumo arba mainykite.
Jūs žinote, jog
karė pasibaigs greitai. Kadangi kursas pinigų nupuolęs,
tai geriausia proga uždirbti 400 rublių ant kiekvieno 1000
rublių.
Jeigu nežinote kur randasi jūsų giminės ar pažįsta
mi, tai rašykite arba ateikite pas mus privatiškai ir mes
dėl jūsų suieškosime dykai.
Stengkitės visados turėti
reikalus su savaisiais, tai niekados neturėsite jokių kliū
čių.
GUBITOSI IR KOVALIAUCKAS Ko. Bankeriai.
Adresas:
GUBITOSI & K0WAL CO. BANKERS,
111 SALĖM ST.,
BOSTON, MASS.

Edward L. Hopkins
362 Broadway So. Boston,Mass.
kambariai parendavojami.

INSURANCE

4

*♦* Vienatine Lietuviška

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
• Ofiso adynos
1-3 P. M 7-9 P.M

G -do visokias ligai
Priskiria Akinius.

419 Boylston St., Boston, Mass.

X Krautuve
*♦*
Kuri užlaiko visokio ta♦* voro, reikalingo maine♦ Įnienams.

V

V. LUKOSEVICIA,
Minersville.

Aš pats prisidėjau prie senos užtikrinančios James Ellis
Rakandų
kompanijos,
kur
galėsiu jums prielankiai pa
tarnauti
išrodydamas mūsų
didžiausią krautuvę ant ketu
ri it didelių lubų pripildytą
gražiausiais šių dienij rakan
dais.
Mes dabar pradėjome meti
nę vasario menesio išpardavi
mą (sale) ir numažinome kai
nas,
kuriomis niekas kitas
Bostone negali lygintis.
Ateikite ir daleiskite mums
išrėdyti jums kainas.

Tuojaus
reikalinga lietuvė
Paieškau Ignaco Zingerio,
mergina suprantanti
maždaug
i kuris apsivogęs išbėgo iš Chikrautuvės darbą.
cagos ketvirtą dieną sausio,
Būtų gerai, kad mokėtų kiek
1917 m.
Šitas jaunas vyras
siūti, jeigu ne, tai išmokinsime.
dirbo pas mane Bankoje per
Atsišaukite :
septynius mėnesius ir kada aš
THE UP-TO-DATE SKIRT SHOP
apsirgau ir išvažiavau į ligon317 Broadway, So. Boston, Mass.
butį ant operacijos, tuomet
201
jisai, Į trečią dieną po mano
apsirgimo,
pasiėmęs keletą
šimtų dolerių nakčia apleido i
ŠOKIŲ MOKYKLA
Chicagą sykiu su savo žmona.
36 metai kaip uždėta
Jis yra ženotas su Petronė
PR0F. STERN,
le Mačiulevičiute, kuri naciSouth Boston, Mass.
-V
.
.
1
952 Broadway, kampas Myrtle
na iš Jurbarko miestelio, Kau
Pinigais arba ant išmokėji
Moki
Avė., Brooklyn, N. Y.
no gub. Jau yra serganti (nė
name senus ir .jaunus \ isokių mą.
ščia) kokie 7 menesiai.
Jisai I
vėliausių šokiui.
Kaip tai:
pats kalba iš lengvo, lotai, ei
“ YValtz,” “Tw<> Step,” ‘ I-’ox
na galvą palenkęs,
turi gel
THE MAGIC SHOP.
-Trof” ir kitus.
Privatiškos |I Pirmas
Amerikoj lietuvys uždėjo magijos
tonus plaukus ir žymę ant virš
ir kliasų lekcijos duodamom
dirbtuvę. Dirba visok ų štuki| daiktus. Jėi
kairiosios akies; jisai yra 22
štukų katalogą, pnsiq.sk štampą
! nori gauti
nuo 9 vai. ryto iki 11 vai. va
ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
metų senumo, 5 pėdų ir 8 co
i
THE MAGIC SHOP,
karo išskyrus nedėlias.
lių aukščio.
i p O BOX 309. HOLBROOK. MASS

James Ellis Co

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

Kampas B ir B'way,

J

Y

STEVEN RAIN

H. S. Stone, Oph. D.

TtAūr DCStttM eeovrcTto

DIDŽIAUSIA
KRAUTUVĖ.

fc)-'..

Prirenka akinius'.

PfttMRtO OHLf

\Viiiiam C

0?

devynerios.

«tij gydanėrų
ėyato apiruto
čystame van
puse stiklelio

Drtxg

811-812 01d South Building
Boston, Mass.

Telefonas’S. Boston',1194-w

w

Ststaūyta su degtine arba viriaUi Tandemu
yra geriausiu TaiMu arba karčiu
vynu dėl ikilvu).

Advokatas

Lietuviška-Polska
.VAISTINYČIA
197 Broadvvay. S. Boston, Mass.

TREJOS DEVYNERIOS
I

George H. Shields

pirkdami pigių

TREJANKŲ, kur yra netikros.

---- -ARBA----

Smideda ii 27 įvatriif gydančuf

▲UTOMOBILIUK

BUK PARDAVĖJU.

Telephone Bellevue 1948-W.

dėl tūkstančio žmonių.
Rengia So. Bostono Lietuvių
Kooperatyviška Draugovė
Ketverge, 15 Vasario-Feb., 1917
Prasidės nuo 7 :00 vakare.

Namai parsiduoda,
GAISRL
SVEIKATOS,
sutEmmo,
. AFVIIJgūB
STIKLUS,

llj Į.iU ,

SOUTH BOSTON, MASS.
Mes išmokysim jumis prekys
TEISINGIAUSIA IR CS.
tės ir anglų kalbą. Jūs dirbdaRIAU8IA UETUVMKA <
_ mi šapoj, būdami savo namuose
APTIEKA.
galėsit išmokti pardavėju ir uždir
bti $30.00 į savaitę.
Prisiųskit
Sutaisau receptus su di
štampą gausit paaiškinimą kaip
džiausia atida, nežiūrint, ar
galima išmokti
(199)
tie receptai Lietuvos ar Ame
Montello Corres. School,
rikos daktarų.
Tai vienati
Parduodu namus ir žemę,
MONTELLO, MASS.
turiu daug namų ant išran
nė lietuviška aptieka Bostone
davoj imo.
ir Massaehusetts valstijoj.
Inšurinu namus, rakandus,
Gyduolių galit gaut, kokios
gyvastį ir apdraudžiu nuo
tik pasaulyj yra vartojamos.
NAUDOKITŽS RPOGA.
nelaimės.
Galit reikalaut per laiškus, o
Aprūpinu mortgages (pasko
Brangūs
forničiai,
pianas,
graaš prisiųsiu per expresą.
las) už prieinamą prekę.
mafonas ir visi kambariams ra
Sujieškau gimines linkusius
K. ŠIDLAUSKAS
kandai, bet parsiduoda labai pi
Lietuvoj arba pabėgusius į
giai.
Galima nupirkt apie $300 ž Aptiekorius ir Savininkas *
gilumą Rusijos.
Padarau dokumentus kokius
pigiau negu store, vartoti tik ke | Tel So. Boston 21014 ir 21013. į i
kam reikalingus, atsakan
li mėnesiai. Pristato dykai j ;l 226 Broadway, kampas C St., \
čiai ir pigiai.
Lawrencą, YVorcester arba į tas aIšimu čarterius draugys
pielinkes. Atsišaukit tuojaus pa
tėms, kliubams arba koope
dėdami sekantį adresą:
(199)
racijoms.
Perkalbu teismuose ir duodu
Tel So. Boston 270
J. S.
patarimus dovanai.
DR. JOHN MacDONNELL, N. D.
P. O. Bos 15,
Montello, Mass.
Kreipkitės laišku arba ypaGalima susikalbėti ir lietuvis*kai.
tiškai pas

(206)

2 Metinis Balius
ir vakariene.

Kampas E ir Silver gatvių
S o. Boston, Mass.
Gerbiamoji Visuomenė!
Rodos jau nereikia nė aiškinti [
Kooperacijos Baliaus ir Vakarie- i
nes puikumo, nes praeitas Meti- <
uis Balius parodė, kad Kooperaci- Į
ja moka parengt puikiausius ir I
linksmiausius Balius.
Šis Balius ;
bus vienas iš puikiausių.
Už tą |
patį tikietą bus galima šokt ir
valgyt kiek tik kas norės, nes ant I
vakarienės bus visokių valgių ir
gėrimų už dyką.
Kurie nemyli šokt, tiems bus 1
surengta specijališkam kambary-1
je prakalbėlės ir pasikalbėjimai, ■
taip, kad kiekvienas palei norą,1
galės linksmai praleist laiką. To- [
dėl visus maloniai kviečiame at
silankyti, o mes užtikriname, kad ■
būsite pilnai užganėdinti. Yra pa
geidaujama, kad visi iš anksto j
pasipirkturnėte tikietus, nes tas !:
mums palengvins prirengt vaka- 1
rienę.
Tikietus galima gaut vi
sų trijų laikraščių Redakcijose,
Šidlausko aptiekoje, pas Galini,
Kooperacijos krautuvėj ir pas vi
sus Kooperacijos narius
Kviečia KOMITETAS.

;

11

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje
galima gauti visokių vyru,
moterų ir vaikų drabužių,
čeverykų, robų, aukso ir
deimanto.

52 MILLBURY STR.,
W0RCESTER, MASS.

o—..

DANTISTAS

Skaityk Čia
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik
tų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai
dėl namų statytojų, tepliorių, šviųorių (plumbers),
stogų dengėjų, gas’o pritaisytojų, mūrininkų,
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontraktorių.
Spinininkai, pinklų aštrintojai ir raktų pririnkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.
Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

Praneškite šiuo antrašu:

Joseph J. Elias,
4600. So. Wood St.,
Chicago, UI.
(202)

domi visai
geriausiais
naujų
Visą darbą

be skausmo, su
prietaisais, su
išra imu.
gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 BrMdway,Sa. Butai,Mass.
FRU UOBCHX8TEB ST4

J.J. HcGowan Co.
Sankrovos:
265 Broadway,
So. Boston, Mass.
471 B. Fourth St.,
So. Boston, Mass.
941—943 Washington, St,
Boston, Mass.
Paari St,
Boston,
366 Washington St, -:- Dorehester,

Jums atsidavęs

Paeina iš Macejunų sodos. (238)
Prof. J. Stem.
Šveeenių pavieno,
Vilniaus,
gub. ir vadinas po tėvu Igną-1
cas Zinkevičius.
Kas tą vagį'
.BįTi
.-r. n.— ■'-----------------kur pamatysite ar susitiksite,
PIRMOS KLESOS
tuojau areštuokite ir duokite
man žinią kuoveikiausia, o ap
r
turėsite $100.00 dolerių dova
Dantis ištraukiami ir pripil
nų.

r

Jeigu nori surasti savo gi
mines ar pažįstamus prisiųsk
paieškojimų į “Darbininkų.”
Už vienų sykį 50c.
r

»»
>,

du
tris

Valanda*
anot vbL ryte
iki S vaL vakare. •

NadUenia
ano 10 vai. ryta
iki 4 vaL vakar*.

” —
75c.
” $LOO

Ui paležkojlmns pinigus
siųskite iš kalno.

GERA PROGA!
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 mokinimai8i rokundų, su paveik
slais (apdaryta) ...... — 85c.
Vi» $1.60
Kas atsiųs iškirpę* tttą ap
garsinimą ii “Darijininko”
ir $1.00 per money orderį,
tai gaus visas 4 knyn-s 60c.
pigiau.
P. MTKOLAUnS,

R. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y.

Dtektaaon

Dr.Ig

ADVOKATAS

Stankus

lOS.MSL.PtiMMa.P
Phy»ici«n and Snrgeon (b«ti>vHgydjr

WiUiam F. J. Houard
lAstutlAa psvudi buvo

Ind ONI
oiversitttt)
ra, mottriu ir vaiku.

▼ak Aro.

