šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos

Gausi auka Tautos Fondui
VYSKUPAS BEAVEN
PAAUKOJO $100.00.
Atjaučia Lietuvos
vargus.

Springfield, Mass., vyskupas
Thomas D. Beaven, D. D. pri
siuntė TAUTOS FONDO pir
mininkui $100.00 sušelpimui
nuo karės nukentėjusios Lietu
vos.

našlaičius. Jau beliko vos $8.000.00 — o karė dar vis eina
didyn.
Sparčiau, tat, turime
rinkti aukas ir duosniau dar
duoti. Ypatingai-gi, Įtrauki
me į aukotojų eiles visus Ame
rikos lietuvius,
štai ateina
•
kovo 4 d., šventė šv. Kazimie
ro karalaičio, Lietuvos patro
no. Tai Lietuvių Tautiška die
na, per kurią pagal Chicagos
seimo nutarimą visi lietuviai
aukoja Tėvynės gelbėjimui
per Tautos Fondą po vienos
dienos uždarbį. Jei kada, tai
šįmet išpildykime tą savo kri
kščionišką priedermę sąžinin
gai.
Duosniai duokime savo
dienos uždarbį sunaikintai Tė
vynei. Mokėkime tą dieną, ne
tik lietuvių tautišką ženklelį
užsikabinti ant ■krūtines,’ bet
ypač savo širdyje atjauskime
tautos vargus ir su noru auko
kime savo Dienos Uždarbį kentančiųjų vargų sumažinimui.

Mažai teveikiama
Ant salos Kubos sukilimas
didinasi ir dėlto nerimauja
Suv. Valstijų valdžia
Suki
limas prasidėjo po prezidenti
nių rinkimų. Suvienytos Vals
tijos pasiuntė Kubos gyvento
jams persergėjimą ir apreiškė,
Francijoj žieminiai javai keletą orlaivių.
Ties Somme.
jog nepripažįs sukilėlių val ant 10 nuoš. blogiau išrodo, Verdunu ir Ypres smarkiai eidžios, jei ji imtų viršų.
Bet negu pernai žiemą.
na artilerijos veikimas.
turbūt Suv. Valstijos įsikištų,
Galicijoj ties Tarnopol vo
jei ten įsivyrautų sumišimas.
kiečiai buvo įsibriovę į rusų
pozicijas ir paėmė nelaisvėn 6
Dabar Įtariami vokiečiai
Turbūt
vai
oficierius ir 275 rusų karei
sukilime.
Būk jie norį dary- .
vių.
t i neramybes pašonėj
Suv.
Rumunijoj vokiečiai bom
Valstijų, kurios ketina stoti diplomatinių ryšių toliau žen
gti.
barduoja
miestą Galatz.
karėn prie Vokietij.

Suv. Valstijų valdžia re
mia dabartinį Kubos prez. Me-!
nocal.
Kuomet ten kilo re
voliucija, tai prez. pašau
kė liuosnorius į armiją. O Suv.
Valstijos Jave Kubos prėz.
MemK-alui K).(XX) šautuvų ir
2.(XMl.()(X) patronų.

Italija silpnai
laikosi.

Amerikos lietuvių “Tau
tos Fondas’’ pasiuntęs į Lietu
vą kelias dešimtis tūkstančių
dolerių pinigų ir daugybę dė
žių drabužių, užlaikė prie gy
vasties savo, Lietuvoje liku
sius, tėvus bei pažįstamus. Ne
užmirškime ir toliaus šito
krikščioniško darbo ir aukoki
me TAUTOS FONDUI, kad
tasai galėtų plačiau veikti Tė
vynėje. Tverkite aplinkiniuo
se miesteliuose TAUTOS FON
DO skyrius, kur dar jų nesa
ma.
Įjudinkime į šelpimo
darbą visus miestus. Visi Amerikos lietuviai turime gelbė
ti Lietuvą.
Be Tautos Fon
do skyriaus negali apseiti nei
vienas miestas, kuriame gy
vena lietuviai.
Tėvynei šal
tį ir badą kenčiant, nei vienas
AMERIKOS LIETUVIS NE
BETURĖTŲ TESĖS NĖ TUO
GARBINGU VARDU L I ETUVIU VADINTIS, jei
jisai neaukos Tėvynės gelbėji
mui.
Ir neatsidėk ant įvairių
“cicilikų” fondų, kurie susi
rinkę nuo žmonių pinigus ne
siunčia į Lietuvą, bet laiko
sukrovę Amerikos bankose, ku
rios ir be lietuvių pinigų tur
tingos.
Visi Amerikos lietu
viai turėtų sueiti į “TAUTOS
FONDĄ,” kurį pirmutinį Amerikos lietuvių įvairių srovių
atstovai susivažiavę į garsingą
Chicago’s
seimą
sutvėrė.

“TAUTOS FONDAS” šelpi*
visus badaujančius žmones
Lietuvoje, per Lietuvos komi
tetus, visiškai neklausdamas
badaujančio, kokios jisai par
tijos.
TAUTOS FONDAS savo
konstitucija ir aukų rinkimu
aprėpia visus Amerikos lietu
vius by tik kas karės nukentė
jusiems per Tautos Fondą dar
buojasi Bet tie $65.000.00 ką
Amerikos lietuviai per TAU
TOS FONDĄ nukentėjusiems
tėvynės reikalams siuntė, nors
dideli pinigai, bet tai labai

SUFRAGIETĖS PAS
KARDINOLĄ.
Katalikės sufragjetės buvo
pas kardinolų. Gibbons ir jos
nurodinėjo naudingumų ir rei
kalingumą sulyginimo teisių.
Kardinolas ligšiol buvo neprie
lankus sufragietėms. Jis joms
atsakė, jog pagalvosęs dar apie tai ir pasakė, kad senam
žmogui sunku permainyti įsi
tikinimą.

SAKO KAIZERIS TURĮS
DIDŽIULĘ ARMIJĄ:

Į Amsterdamą atvyko iš Vo
kietijos vienas amerikonas. Jis
pasakoja, jog Vokietija dabar
turinti didesnę armiją, negu
karei prasidėjus.
Sako, jog
kiekvienas militario amžiaus,
jei nedirba amunicijos dirbtu
vėj, tai yra armijoj.
Jis sa
ko, jog pavasariniuose mū
šiuose vokiečiai nebus sumušti.
Gi jei talkininkai dar du metu
užtęstų karę, tai tuomet gal
ir pasisektų įveikti vokiečius.
Pasak tą amerikoną vokiečiai
neturi daug submarinų, ne
daugiau, kaip 200.
Su mai
stu vokiečiams esą nekaip, bet
jie esą pasirengę dar su ma
žiau maisto apsieiti.

sunkus.
Ypač trūksta ang- ‘
lių, nes visas anglis turi iga- Į
benti. Dėl stokos anglių dirb-į
tuvės turėtų apsistoti, geležin
keliai ir laivynas ir-gi nieko
negali daryti be anglių.
To
dėl Italija tiesiog negali tęsti
karės.
Teisybė, austrai ne
kiek ją tegali kibinti.
Ita
lai labai sunkinasi kare.
Jos
nekenčia, bet valdžia laikosi
savo.
Kuomet Ryme buvo
konferencija, tai italų valdžia
guodės, jog jos iždas išsekęs
ir tiesiog negalinti laikytis.
Tai Anglija pažadėjo prigelbė
ti.
Italiją labai kurstė karėn ‘
garsus rašytojas D’Annunzio.
Jis vede baisią propagandą uz
karę.
Dabar žmonių neapy
kanta kįla prieš jį

PADIDINO AMUNICIJOS
IŠDIRBIMĄ.

Kai Vokietijoj vyriausiu
vadu stojo von Hindenburg,
tai amunicijos išdirbimas ten
BLAIVYBĖ ILLINOIS
pasidvigubino.
Hindenburg
VALSTIJOJ.
vis vylėsi susitaikinti su Rusi
Illinois valstijos
senatas
ja skyrium.
Dabar toji viltis
perleido bilių, kuriuo būtų
žūva.
pavesta tos valstijos gyvento
Vokietijos visi vyrai ir mo
jams nubalsuoti įvesti visoje
ters
ir vaikai prisideda kuomi
valstijoje blaivybę.
nors prie gaminimo karės reik
menų.
Visi laukia su pasiry
žimu atsilaikyti didžiausiuose
mūšiuose, kurie bus pavasa
riui išaušus.

Washingtone prasidėjo tar
dymai apie popieros nesvietiš
priežastis,
ko
pabrangimo
Valdžios komisija klausinėja
Nužiūripopieros išdirbėjus,
ma, jog popieros išdirbėjai
padarė trestą ir pakėlė kainas,

VILKAI SUARTINO VO
KIEČIUS IR RUSUS.

•

•

NUSKANDINO AMERIKOS
LAIVĄ.
Austrijos submarinas Viduržeminėj jurėj nuskandino
Amerikos nedidelį
garlaivi.
Davė progą jurininkams su
lipti į valtis, o paskui sutorpėdavo.

Nesnauskite!!!

ŠELPĖ JUS PALIKO
Vokiečių valdžia buvo Įsa
i kilis amerikonams
uzsiemusiems šelpimo darbu Bel gijoj
ir užimtoj Franci joj, išsikrauvokiečių
stvti.
Bet dabar
Kam gali nerūpėti žinoti kur
valdininkai turėjo susirinkimą teisybė?
R ruselyje ir nutarė palikti tuos
Jei nori žinoti kur teisybė
amerikonus prie savo darbo.

Kur Teisybe?

visuomeniškuose klausimuose,
PALEIDO AMERIKONUS. tai skaityk ir platink šviežiai
Rusų fronte kaikuriose vie
Vokietijos valdžia paleido išleistą knvgutę vardu:
tose dažnai pasirodo vilkų bū
“KUR TEISYBĖ,’’
riai.
Kai vilkai pasirodo, tai Amerikos jurininkus, kurie
tuomet rusai ir vokiečiai pa buvo suimti nuo sutorpėduoto
miršta esą priešininkai ir susi Anglijos garlaivio Yarrowdale.
jungia į kovą prieš abelną ve.
priešininką
vilkus.
Vienoj

vietoj rusų ir vokiečių žvalgai
susišaudę,

buvo

o

tuo

pat

tarpu pasirodė didžiausias vil
kų būrys ir ėmė draskyti su
Tuomet rusai ir
ANGLIJA PAMĖGDŽIOJA žeistuosius.
vokiečiai
atsuko
savo šautuvus
VOKIETIJĄ.
į vilkus ir paklojo 50.
Po to
Bostone laikė prakalbą S. K. rusai ir vokiečiai nesišaudė,
Ratcliffe iš Londono, redakto bet išsiskirstė.
rius laikraščio
Sociological
Review.
Jisai pasakė, jog
Anglijoj visai nauja gadynė
virto.
Nurodė, jog Anglija
pasekė Vokietijos tvarką. Nu
sižiūrėjus į Vokietiją, Anglija
įvedė maisto kontrolę, paėmė
savo globon dirbtuves ir kito
kias įstaigas.
Sakė, jog nie
kuomet Anglijoj nebuvo tokios
ekonomiškos, politikos ir socijalės revoliucijos, kaip per
šią karę, kad padaryta.

1

Bostone Leverett gatvėje
susiginčijo rusas ir austras
Kiekvienas jų gyrė savo šalį ir
pasisekimus karėje. Galop su
sipešė, buvo suareštuoti ir už
simokėjo po $10.

žinių nedfc&biama apie nuotikius toje jurėje.
Į Italiją vi
sai mažai 4watplxjflik i a garlai- j
viu^ ir toSeL“ jos padėjimas Į

BLAIVYBEI PRITARIA.
"

mijos ir išguldinėjo muziką
sesuo Marijona yra moteri
plačiai žinomo lietuvio patri
j)to P- Saliamono Banaičio lie
' tuvi° spaustuvninko Kaune.
Kun. prof. Justinas Pranai
.naįtis l’55 buvo žinovas žydų kalbos i
io<’-us. tnhnudo.
Jisai net paras
kuni- knygą “Krikščionis Žydų Tai
likimo
lietuvių, lenkų ir re
' atsi- ^1°*’ lotynų kalbomis. Be te
tuotas kun. Pranaitis daug rašė
lo lai- laikraščius. Koliai spauda lie
> gau- tuviams nebuvo sugrąžinta ra
> tarp Minėdavo, paprastai, į “Przeg
lamas ^jd Katolicki.”
Iš lietuvii
įlaikraščių
daugiausia kur
Pranaičio raštų tilpo Šeini
II j
buvuunijos
gerb.
Mirė

KAS PASIPELNIJO IŠ
KARĖS.

Anglijos valdžia nužiūri, j
jog Kubos pakraščiuose vo-j
Nors mhžai žinių teateina Į
KUN. JONAS J. JAKAITIS, kiečiai bandė padaryti savo i apie veikimus apie Italiją, bet
suhmarinams prieplauką. Bet!
jog Viduržeminėje
“T. Fondo” Pirmin. ligšiol dar nesurado tokios aiškėja,
jurėje
vokiečių submarinai
prieplaukos.
smarkiai- įteikia.
Tik visai

.Suv. Valstijų kongrese daug
dabar blaivybes' pa
rėmimui.
Senatas
priėmė
svarstymui
biliaus,
kuriuo
bus uždrausta pačta siųsti lai
kraščius ir kitokius leidinius,
kuriuose garsinama girtas biz
nis, į sausas valstijas.
Už
prasižengimą bus baudžiama
ant $1 .(XX) arba pusė metų ka
lėjimai!.

Mirė Kun. prof. Justinas
Pranaitis.

•

■
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NUSKANDINO 101 GAR
LAIVĮ.
Sulyg Anglijos valdžios pa
skelbimų, tai vokiečiai jau
nuskandino nuo vas. 1 d. 101
garlaivį.
Bet dabar reikia
abejoti ar Anglija skelbia vi
sus nuskandintus garlaivius.

PO MAŽAI TEVALGO.
Francijos
valdžia įsakė,
kad visose valgyklose po ma
žiau tebūtų duodama valgyti.
Taip-gi nustatė kainas pienui,
sviestui ir sūriui.
Valgyklo
se dabar galima gauti tik du
valgiu.

•

ir.

...A-

/

1

Kaina 5c
nuo

“Žvirblio’’ 2-ras numeri
už 1917 m. apleido spaudą si
visu pulku mažesnių ir didės
nių žvirbliukų.
čiauškėjimą
tų plunksninių taip smarkus i
galingas, kad mirusieji iš nu
mirusių prisikelia, o gyviej
ant dviejų pėdų augštyn pašc
ka.
Kibkite vyrai ir motery
į žvirblius! Sukruskite!
Jei norite sveiko juoko, pa
mėginkite su “Žvirbliu” susi
pažinti.
Jo čiauškalai tai]
malonūs, kaip duona su me
dum arba sūris su sviestu
Kvatokis su “Žvirbliu” i
žmonių ydų ir būsi sveika
kaip ridikas.
J ei manai ilgai gyvent

ir atdaro akis
kiems mūsą snaudali
narni, eidami prie__
briežto tikslo ir kovotą už Lie
tuvos laisvę ir visišką neprigulmybę.
Lai tokią Šimkų
šauksmai nenubaido mūsą, bet

fina iš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir gubotomis
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Kataliką šv. Juozapo
Darbininką Sąjunga.

sk., pris. J. jVeršeckit
$65.00
2327 W. 23-rd PL,
j
Sausio 30, Y
nu O. —J Surinko Dr. Bielskio
prakalboje, jis’
$47.15
atrėmus
Chieago, UL ..
Sausio 30,
___.—~Surinkta Dr. Bielskio
ris paeina iš mūsą sulaisvamaSekretorius:
prakalboje, jis r prisiuntė...... .r,5:.. ‘.................. $115.96
nėjusią “tautiečių.”
K. Pakštas,
Sausio 31,^Brooklyn, N. Y. — Surinko T. F. 13
Juozas B. Šalimis
917 W. 33-rd St.,
sk., j pris. K. Dumblis... ... .......................................... $40.50
Chieago, HL
Sausio 31, Worcester, Mass. — Surinko T. F. 30
fcris. Pr. Zataveckas........................ . .................... $192.65 Iždininkas:
.1

•

:

g • • • • »

UŽ PARDUOTAS KNYGAS ĮPLAUKĖ.
✓

Prenumeratos kaina:
Metama tris kartus savaitėje---------------------- $3.00
Užrubežyje metams.......................................................... $4 25

/•

J. V*

'

Sausio 10, Philadelphia, Pa. — Pridavė kun.

B. Vaišnoras,
1514 Carson St.,
S. S., Pitteburgh, Pa.

J.
Jakaitis........................................... ........................................................
$40.00 Iždo globėjai:
Sausio 19, Lewiston, Me. — Prisiuntė A. Kneižis
$21.00
A Nausiedienė,
TAUTO FONDO SEKRETORIAUS ATSKAITA UŽ SAU
Sausio 26, Gilbertville, Mass. — Prisiuntė kun.
917 W. 33-rd St.,
“DARBININKAS”
SIO MENESĮ, 1917 M.
Aug. Petraitis......................................................................................
$6.25
Chieago, Dl.
(The Worker)
Įplaukos:
Viso per sausį 1917, į Tautos Fondą įplaukė.. .'.$1.830.85
J. Miliauskas,
Iki sausio 1, 1917 m., į Tautos Fondą įplaukė $63.079.52.
,Viso labu iki vasario 1 d., 1917, į T. F. įplaukė $64.910.35
1910 Carson St.
The Lithuanian tri-weekly paper.
Sausio
1,
Chieago,
DL
—
Naujų
Metų
lauktuvėse
Išlaidos:
—
S. S. Pittsburgh, Pa.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by
Iki sausio 1, 1917 m. išleista..................................... $54.747.19
i*. Joseph’s Lithuanian E.-C. Association of Labor. *♦«**»’ pas pp. Nausiedus Vyčių būrelis suaukavo, pridavė
Sausio 10, Lietuvos neprigulmybės dekleracijos
P- A. Nausiedienė........................................................................
Subscription Bate s:
Sausio 2, Chieago, Dl. — Aukavo L. V. 13 kuopa,
išlaidos..................................................................................t................
$38.05 REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Yearly___
__ $3.00
$5.00
pridavė p. M. Zujus......................................................................
Sausio 10, Už aukų rinkimą ir keliones kun. Dr.
Kalnakasiui, Spring Valley,
$1.50
C months.
Sausio 3, Waukegan, HL — Surinkta Naujų Me
V. Bartuškai.............................................................................................. $350.00 III. — Menkos svarbos daly
Foreign c ountries:
$13.70
tų lauktuvėse, pris. A. Marcinauskaitė............................
Sausio 10, Kun. J. Jakaičiui T. F. valdybos suva
kas.
Nedėsime.
Yearly..................................................................................................... $425
Saus. 3, Chieago, Dl. — Pelnas nuo L. V. 13 kp.
žiavimo Pittsburgan kelionės išlaidos
$34.00
D. Pelėda, Newark, N. J. —
$25.00
vakaro, pris. M. Šiaučiuvėnas................................................
Sausio !10, K. Pakštui kelionės išlaidos.................
DARBIN I N K A 8,
$30.00
Tamstos raštelio neužsimoka
Saus. 3, Chieago, Dl. — J. Kaupo pagerbimui va
Sausio !10, A. Nausiedienei už kelionę Pittsburgan $35į00
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
dėti laikraštin.
Prašome ži
karienė, L. V. 16 kp., pridavė P. Baltutis.......................
$16.86
Sausio 10, J. Kaupui už kelionę Pittsburgan....
$35.00
nių rašinėti.
Sausio 4, St. Clair, Pa. — Aukavo L. V. 70 kp.,
Sausio !10, kun. F. Kemešiui už kelionę Pittsbur. $25.00
pris. kun. M. Durickas.................................................................
$5.30
Sausio 10, J. Karosui už kelionę Brooklynan ir
Nepasirašiusiam, Cambrid
Sausio 4, St. Clair, Pa. — Aukavo Mot. RožanPittsburgan
$50.00 ge, Mass. — Tamstos aprašy
$10.00
činė dr-ja. pris. kun. M. Durickas....................................
Sausio 10, Lieet. Inf. Biurui
$1.500.00 mo apie Jono ir Juozo prieti
Sausio 4, St. Clair, Pa. — Aukavo šv. Kazimiero
Sausio 10, Už knygų persiuntimą ir salę suvažia
kius nedėsime laikraštin, nes
$21.00 vimui..........................................................................................................
par. parapijonai, pris. kun. M. Durickas.......................
$17.62 nepadavei savo vardo, pavar
tuvis katalikas tikrojo savo
Sausio 4, Jersey City, N J. — Surinkta krikšty
Suasio 10, Dr. Bielskiui už aukų rinkimą ir
PRIE P. ST. ŠIMKAUS
dės ir adreso.
Tokius raštus
vardo,
jeigu
vietoje
eiti
į
ba

nose
pas
J.
Žvirblį,
pris.
A.
Žvirblis
...................................
$15.00
keliones
....................................................................................................
“VIEŠO ŽODŽIO.”
$400.00 nesunaudojame.
žnyčią eis padėti laisvama
Sausio 5, Chieago, Dl. — A. L. R. K. Mot. Sąjun
Saus. 10, Am. Liet. Tarybos išlaidos suvažiavimui $10.74
16-ame “Darb.” num. tilpo niams pasityčioti iš mūsų šven
Ten buvusiam, Kenosha,
$39.10
gos 1 uopa, pridavė A. Nausiedienė...............................
Viso per sausį, 1917, išleista.......................................... $2.535.41
“Viešas Žodis” kun. F. Kemė- tų įsitikinimų.” Ir dar pabrieWis. — Tamstos koresponden 
Viso labo iki vasario 1, 1917, išleista................ $57.282.60
Sausio 5, Chieago, 111. — Aukavo Gyv. Rožanžiui, Pr. Augustaičiui ir V. žė:“Aš prakalboms pritariu ir
cija be mieros ilga, todėl žy
čiąus Moterų dr-ja, pridavė kun. Ig Albavičius. ...
$5.00
Viso labo iki vasario 1, 1917, įplaukė................ $64.910.35
Bartuškai. Smulkmeniškai ten jos remtinos, tik netokioje
miai sutrumpinome.
Sausio 8, Athol, Mass. — $50.00 aukavo Aušros
Vasario 1, 1917, Tautos Fonde lieka........................... $7.627.75
pat atsakė gerb. kun. F. Ke dienoje ir ne taip pasielgiant,
—v •
Vartų dr-ja, $15.00 ” šv. Pranciškaus dr-ja.
Viso
J. Poškai, Chieago, UI. —
Tautos Fondo Sekretorius,
mėšis. ‘Kartoti tą patį, nėra kaip kad jie pasielgė..’” Tam
prisiuntė kun. Pr. Meškauskis................................................ $115.00
Pranešimas visai pasivėlinęs.
K. Pakštas.
reikalo.
Tečiaus, yra ten ke- sta tą pačią dieną kada kal
Sausio 10, Baltimore, Md. — Surinkta Dr. Biel
Kuopą prašoma išrinkti dele
liatas “faktų,” apie kuriuos bėjai New Haven, Conn., atsi
skio prakalboje, jis ir prisiuntė.............................................
$70.00
gatus
ant vas. 18 d., o praneši
NAUJI TAUTOS FONDO
skaityti.
tylėti
negalima.
Kadangi lankei ir Waterburv, Conn. p.
Sausio 10, So. Boston, Mass. — Už L. D. S. narį
mas
išsiųstas
vas 13 d.
SKYRIAI.
3). Kokia Autonomija Lie
“Viešą Žodį” rašė, anot pa Brazausko koncerte, kuriame i
Am. Liet. Taryboje, pridavė J. Karosas..........................
$25.00
Pasiųsta čarteriai šiems nau- tuvai Reikalinga? Parašė J.
ties autoriaus, iš tikrų šalti ant karštosios apie kun. V.
Sausio 14, Paąuonock, Conn. — Surinkta nuo vie
iems
T. F. skyriams:
Gabrys. Kaina 10 centų.
nių medžiagą “viešam žo Karkauską išsitarei kad nėra
REIKALINGI AGENTAI,
tos lietuvių, pris. M. Juškevičius...................................
$10.00
Youngstown,
Ohio,
No.
57.
džiui” rinkdamas net per pu vertas būti kunigu ir pridėda
4) Tėvynės . Ašaros (eilė
Sausio 14, Monesen, Pa. — Aukos surinktos krik
Valdyba: pirm. Juozas Saba mis). Parašė M.
santrų metų!
Tai tas pats mas negražių epitetų ir vieti
Gustaitis. >ardavinėjimui “Darbininką”
štynose pas p. Norkevičių, pris. J. Andziulis.................
$8.75 liauskas, rašt. Kazys Stupinpasakymas jau turėtų reikšti niams kunigams, kurių nei
Kaina 10 centų.
pavieniais egz.,
Sausio 14, Gary, Ind. — Aukavo K. Lavrinavikeviče, ižd. Jonas Michell.
.gryniausią teisybę.
Rinkimui prenumeratų ir
akyse nematei, vien tik pasi- čius.................................................................................................
5). Lietuva ir Lenkijos Au apgarsinimų.
$1.00
New Haven, Conn. No. 58.
Parašė J. Gabrys.
aSusio 14, Philadelphia, Pa. — Surinko T. F. 21
Bet dėjai toli gražu taip rėmei, kad “sakė.” O “sakė”
Valdyba: pirm. Mykolas Dži- tonomija.
“Darb.” Adm.
O-gi tie, kurie tą patį skyrius, pris. K. Driža............................................................
$90.00 kas, rašt. Antanas Deržius, Kaina 5 centai.
nėra.
P. St. Šimkus kalbėjo kas?
Sausio 14, Chieago, III. — Surinko T. F. 43 sky
Waterbury, Conn. 29-30 d. ba- kun. V. Karkauską ir kitus
ižd. Balys Aputis.
Delnas nuo visų viršminėtą,
norėtą
prigirdyt
šaukšte
van

rius, pris. kun. F. Kudirka.............. 1..
$94.90
-1916 m. ir tada, /kuo
Cicero, IL., No. 59. Valdy Knygų eina Tautos Fondan
Sausio 15, Chieago, III. — Surinkta per Kūčias
met prakalbos buvo, nebuvo dens.. . jeigu tik pajėgtų. Rei
ba: pirm. J. Šemiotas, rašt.
nukentėjusiems dėl karės Lie
$3.00 P. Čekanauskas, ižd. P. Garbujokio baliaus, kurį būtų su škia Tamstai “Judesių” pa p. A. Nausedo šeimynoje, pris. kun. F. Kudirka.........
tuvoje šelpti.
Tad kiekvie
dirbo
New
Haven,
Conn.
lietuSausio 18, Bridgeport, Conn. — L. V. 37 kuopa,
rengęs
įvardintųjų
kunigų
zas.
nas,
pirkdamas
šias knygas,
“vienmintis,” suprask,
tur viai-laisvamaniai ir jų parody pris. U. Matuzaitė..............................
$4.30
Chieago. Dl., No. 60. (Ne
pagelbės Lietuvą šelpti.
Parduodu namus ir žemę,
būt parapijos letuvių klebonas. mu Tamsta rėmeis, rašyda
Sausio 18, Bridgeport, Conn.
Aukavo A. L. R.
kalto Prasidėjimo Pan. šv. pa
Išsirašant šių knygų, čekis
turiu daug namų ant išran
mas
“
viešą
žodi.
”
Tai didžiausias melas. Reiškia
K. Mot. Są-gos 18 kp.. pris F. Matuzaitė........................
$3.30 rapijoje).
Valdyba:
pirm.
davojimo.
reikia išrašyti B. Vaišnoro,
p. Šimkus rėmėsi ant “sakė.”
Sausio 18, Bridgeport, Conn. — Aukavo Dr-ja po
Romualdas Barsis, rašt. Jero Tautos Fondo iždininko, var- Į Inšurinu namus, rakandus,
Kuomet Tamsta parodai
Ne tik remtasi ant “sakė” bet savo tikrąjį veidą ir širdį, drą Globa Pan. šv., pris. U. Matuzaitė................................
$2.75 nimas Poška, ižd. Bonifacas
gyvastį ir apdraudžiu nuo
du ir sykiu su reikalaujamų
p. S. Šimkus pasirodė, kad ko- siai sakau, kad esi šmeiži
Sausio 18. Lambertville, N. J. — Aukavo Ona
nelaimės.
Jovaišas.
knygų užsakymu siųsti Tautos
Aprūpinu
mortgages (pasko
liotis, bei šmeižti, moka ne kas!. . Nes tą parodei savo Stakiutė........................................................................................
Poųuonock, Conn., No. 61.
Fondo
sekretoriui:
las)
už
prieinamą
prekę.
prasčiau už lietuviškus cicili- ““viešam
Sausio 18, Westfield, Mass. — Surinko T. F. 54
Valdyba: pirm. Jonas Stane
žodyj,” užsipuldaSujieškau
gimines
liukusius
kus. Tamsta sakai: “New Ha mas ant \Vaterbury’io kunigų skyrius, pris. kun. K. Vasiliauskas..................................
!
Kazys Pakštas,
vičius, rašt. Motiejus VilumaiLietuvoj arba pabėgusius j
ven, Conn. kada kalbėjau Tau už surengimą baliaus-šokių ir
Sausio 18, Chester, Pa. —- Surinko T. F. 17 sky
tis, ižd. Mykolas Juškevičius.
gilumą Rusijos.
917
W.
33-rd
St.,
tos F ondui, vietinis klebonas už tai, kad kun. V. K. užgynė rius, pris. J. Mikoliūnas.......................................................
!$11.00 T. F. skyriams pranešimas.
Padarau dokumentus kokius
(kun. Vincas Karkauskas. J. eiti į prakalbas. Jeigu Tam
Sausio 18, Gurtis Bay, Md. — Surinko T. F. 28
Chieago, Dl.
1. Daugelis T. F. skyrių dar
kam reikalingus, atsakan
B. Š.) ragino ir kvietė į pra sta sakaisi, kad sekei per pu skyrius, pris. A. Radauskis................................................. !$30.00 neatsiuntė 1917 metams išrink
čiai ir pigiai.
Išimu čarterius draugys
kalbas: (ir dar darė “good ti- santrų metų mūsų judėjimą,
Sausio 19, Boston, Mass. —‘Pris A. Kneižis.........
I$41.75 tų valdybų adresų. O pasisku
tėms, kliubams arba koope
i
me;” vėžino automobilium ir veikimą, tai kodėl nepasakei
Sausio 20. Luzeme, Pa. — Surinko T. F. skyrius,
binti labai jau laikas, nes su
racijoms.
tt. J. B. Š.) — gi kada man nieko apie savo širdžiai arti pris. R. Zekas..................................................................................
!$15.25 naujais metais turi pradėti
Perkalbu teismuose ir duodu
rengė Tėv. Myl. Dr-jos kp. to muosius?
Sausio 22, Waterbury, Conn. — Surinko T. F. 40
veikti ir naujos skyrių valdy
Veltui
Tamstos
patarimus dovanai.
kias pat prakalbas, tas pats darbas ir
skyrius,
pris.
S.
Kulikauskas
.............................................
!
Kreipkitės
laišku arba ypabos
bei
Tautos
Fondo
komisi

persergėjimas ir
kunigas mane iš sakyklos iš šauksmas kad mes, lietuviai
tiškai
pas
Sausio 22, Chieago, III. — Surinko T. F. 39 sky
jos nariai.
vadino Judošium, uždraudė katalikai pasmerktumėm mū rius. pris. J. Palekas...............................................................
!$20.00
2. Visiems T. F. skyriams jan
•eiti į prakalbas ir duoti au- sų priekyje stovinčius žmones.
Sausio 22, Chieago, Dl. — Surinkta per vestuves
išsiuntinėta “Lietuvos Gelbė Pirmininkas:
kas. ”
Kun. J. J. Jakaitis,
138 D STREET,
Ne tik Tamsta, bet ir visas li p. Vaicekausko su p-le Zegliute. pris. K. Klimavičius $23.00 jimo Lapai,” kuriais renkama
SOUTH BOSTON. MASS.
Sausio 22. Trenton, N. J. — Surinko T. F. 55
41 Providence St.,
mėnesinės duoklės.
beralų abazas nesulaikys ir neTelephone: So. Boston 1874-R.
Plėši šlo- suardvs lietuvių katalikų vie skyrius, pris. J. Velivis............................................................
Meluoji ponuli 1
$14.00
W orcester, *Mass.
Jeigu kuriems skyriams bus
vę visai nekaltai ypatai, ku- nybės ir kilančio susipratimo.
Sausio 22, Chieago, III. — Aukavo šv. Vincento
Residencija:
permažai pasiųsta, tai reikia
l-mas vice-pirm.:
ri paaukojo ir pasidarbavo ne Jeigu ir atsitiktų taip (ko ne a Paulo dr-ja, pris. K. Klimavičius.....................................
11 Granada Avė.,
$10.00 kreipties prie T. F. sekreto
Adv. A. A. Šlakis,
Roslindale, Mass.
mažiau, kaip patsai p. Šimkus. tikiu) kad tie įvardintieji as
Sausio 22, Philadelphia, Pa. — A. L. R. K. Mot.
riaus. o bus galima ir daugiau
3255 So. Halsted St.,
Iš kur Tamsta p. Šimkau su mens kada nors pasitrauktų iš Są-gos 10 kuopa, pris. J. Šefeltaitė.....................................
Telephone Bellevue 1948-W.
$15.00 gauti.
Chieago, III.
žinojai, kad kun. V. KarkauSausio
22,
Brooklyn,
N.
Y.
—
A.
L.
R.
K.
Mot.
K. Pakštas,
pirmųjų vietų, tai vis viena
skas vadino Tamstą Judošium ? pavojus mums negresia,
$46.00
T. F. Sekr.
J1J- Są-gos 24 kuopa, pris. K. Dumblienė.................................
Užteko Tamstai “sakė man.” jų vietas užimtų nauji,
Sausio 22, Brooklyn, N. Y. — Aukavo L. V. 41
NuTaip, o ne kitaip.
Bet tas dien nemažai turime ne vien k p., pris. M. Milukas.................................................................
$20.61
x‘sakė” Tamstą stato keblia
ŽINOTI, KAIP
Sausio 22, Chieago, Dl. — Aukavo L. V. 24 kp.,
kunigų, bet ir svietiškių inte
me padėjime.
Žemiau pasi
DABAR IŠRODO LIE
$7.20
ligentų lietuvių katalikų, ku pris. P. Cibulskis...........................................................................
rašiusiam teko būti bažnyčioje
TUVA, TAI SKAITYK:
Sausio 23, Waterbury, Conn. — Aukavo L. D. S.
rie kas kart darosi populerištą nedė.ldienį New Haven, kesni išeivijoje.
5
kp.,
pris.
A.
Grantas
...............................................................
1). Kelionė Lietuvon Di
$21.92
Tą mes ma
Conn. ir girdėti kalbant iš sa tome iš mūsų kilančių organi
džiosios Karės Metu. 1916 m.
Sausio 24. Chieago, Dl. — Už A. L. R. K. Mot.
kyklos kun. V. Karkauską, bet
Parašė kun. Dr. V. Bartuška,
zacijų ir jų visą sutarimo vi Sąjungos narę Am. Liet. Taryboje, pridavė A. Nau
ne apie Tamstą ir prakalbas, sokiuose reikaluose.
siedienė. . .'............................................. :............................................
$25.00 kuris pusantro mėnesio važi
tik apie vietinių rengėjų pasi
nėjo po Lietuvą, buvo Vil
Sausio 26. Bedford, O. — Surinko T. F. 56 sk.,
Mes,
lietuviai katalikai,
elgimą.
Tarp kitų praneši
pris. J. Jonuška...............................................................................
$5.16 niuje, Kaune ir Suvalkijoje.
mą kun. V. K. pasakė, kad stovėjome ir stovime už tai,
Sausio 27. Niagara Falls, N. Y. — Surinkta krik
Knygos kaina 25c.
Užsisa
prasidės 40 valandą atlaidai ir kad jeigu mūsų liberalai nori štynose, pridavė “Draugo” red..........................................
$8.50 kant šimtą ar daugiaus — di
ragino žmones lankytis į baž- lygių teisių su visais bei kito
delė nuolaida.
AUKOS SURINKTOS DR BIELSKIO PRAKAL
* myčią ir pagerbti savo Sutver mis srovėmis, tai lai nepa
2. Delegatą Kelionė Lietu
BOSE IR ATSIŲSTOS SAtlSIO
27
d.
miršta pripažinti ir tąją sro
toją.
•«
von 1916 m. Parašė Dr. J.
vią bei kitokią nuomonią žmo
W. Fischbnrg, Mass. .... $11.40 Hanover, Pa ...
$9.35 Bielskis.
Čia aprašyta Vil
Sako: “Turiu čia priminti nėms tas pačias teises, kokią Nashua, N. H ................... $42.72 Sugar Notch, Pa.

Ir mano žodis

Taikos Sudžia ir
Constable.

Tautos Fondo
valdyba.

R. Vasiliauskas

su širdgėla, kad veik tą pačią
dieną ir valandą, kuomet lie
tuviai katalikai rengiasi apvai'H&oti. tą didelę šventę — at
laidus, vietiniai saliūnininkai
-laisvamaniai rengia prakal
bas .Tikslas ją yra. aiškus,,
kad pajuokti lietuvius katali
kus ir iš ją pasityčioti. Tai
gi ir sakau: Ar vertas tas lie-

$7.85
jie patys sau reikalauja. Jei Lowel, Mass.....................$18.70 Niagara Falls, N. Y. .‘.$15.00
gu p. St. Šimkus reikalauja, Haverhill, Mass.................. $30.00 Meriden, Conn...
. $14.45
kad pasmerkti tas ypatas, tai Providence, R. J............ $9.10 Torrington, Conn.
.. $32.02
aš pirmutinis vardu Lietuvoj Stoughton, Mass.............. $19.85 CWe<Pa...r’.'4
?W55
Vyčią organizacijos išreiškiu Gardner, Mass................. $31 50 Camden, N. J... 4.... $29.00
užuojautą ir pilną pasitikėjimą Union City, Conn........ $15.25
•-•$318.74
Viso surinkta
ne tik tiems trims kunigams, $5.00 atsiųsta pirmiau ir $1.00 per
ersiuntimui išleista $6.00.
F. Kemėšiui, Pr. Augustaičiui
,.... J... $312.74
Sausio viso labo Dr. Bielskis iatsfūntS.
____ y-___ ir V. Bartuškai, bet visai “A?
Sausio 29, Philadelphia, Pa. — Surinko T. F. 21
Lietuvių Tarybai,” kuri* au-l^.
,
K
►v- • ♦

nius, Kaunas ir Kelionė po
Kauno guberniją. Kaina 25c.
imant šimtą ar daugiaus —
Siedvi knyguti apsako,
kaip dabar išrodo Lietuva,
jos miestai ir kaimai, kaip
ten žmonės karės meta gyve
na,
JRįHHa, ir -nutei

kia
tini
$20.00 čią kalba

graži

ir lengva

c
A
..... HM -*-•

e-
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imai

Puiki pramogėle.
LEWIST0N, ME.
Aktorių ir publikos vergija.
Sausio 27 d. socijalistų kuopo neva vaidino veikalą “Vy
rų Vergiją.”
Pirmiausia pa
sirodė vakaro vedėjas ir paaišamą spruko atgaL
vėl sugrįžta ir paog bus “Vyrų Vergiiam vergijos. Prasidėoj pasimatė, jog aktoi vergai.
Iš pradžios
plepėjo, bet paskui sustoir žiūri viens į antrą kaip
oželiai, ir tyli.
Tai prasidė
jo ir publikos vergija.
Ant
laimės jos visai mažai tebuvo.
Pirmą ir antrą veiksmą dar
marguliavo, bet trečio nepa
baigė.
Pradėjo dar neva loš
ti, bet užsikirto ir nei iš vie
tos.
Stovėjo, kaip stulpeliai
apie 8 minutas.
Galop atsira
do Maižiešius, kurs išvedė iš
nevalios ir aktorius ir publiką.
Tas Klaižiešius sušuko:“ Eisim
visi pa* Marytę.” Ir visi nu
garmėjo nuo estrados.
Ge
riausia savo rolę atliko, tai suflierius.
Jo balsas buvo gir
Vertas
dimas net gale salės,
pagyrimo.
“Programas” dar buvo pa
gražintas
Džian Bambiniais
spyriais.

CHICAGO, ILL.
h
>•
j29-ta kuopa. Darbinnkų Są
jungos, laikė savo susirinki
mą 4 d. vasario šv. Jurgio parap. salėje.
Nutarta prisidėti
į tveriamąjį Darbininkų Są
jungos Apskritį. Delegatai iš
rinkti sekanti: pp. G. Žakas,
Būras, Malinauskas ir p-lė
M. L. Gurinskaitė.
Gerb. kun. H. Vaičiūnas
prakalbėjo
į
susirinkusius
kviesdamas juos visus prie pla
tinimo katalikiškų laikraščių
ir literatūros.
Susirinkusieji
ištarė jam ačiū ir prisižadėjo
lig kitam susirinkimui pri
kalbinti bent po vieną užsira
šyti “Darbininką.”

Vyčių 41 kuopa 10 d. vasa
rio parengė kepurių vakarėlį.
Viskas pasisekė puikiai. '
'Tie, katrų buvo navatniausios kepurės, gavo dovanas
po laikraštį ant visų metų.
Dovanas laimėjo šios ypatos:
P. Isodžiutė, A. Venisloviute,
M. Ražanckas. Jaunimo prisi
rinko nemažas būrelis.
Pušynėlis.

RUMFORD, ME.
Pramogėlė.
L. Vyčių 59 kp. buvo paren
gus dvi pramogėles vas. 3 ir 4
d.
Pirmą vakarą lošė “Katriutę.”
Visi lošėjai atliko
savo roles gan gerai,
Žmonės buvo patenkinti vaidini
mu.
Po lošimo trys sesutės,
Sabaliauskiutė 9, 8 ir 6 metų
amžiaus, padainavo ir gerai
sutarė.
Antrą vakarą lošė ir-gi“Katriutę,” bet dar pridėjo
“Degtinę.”
Po. lošimo sekė
deklemacijos.

Kadangi nekurios lietuvių
šeimynos randasi gana dide
liame varge, o mes kaipo dar
bininkai turime tą daugiausiai
atjausti, tad nutarta išrinkti
komisiją, kuri vakarais, o ku
rie turi laiko dienomis, nueitų
juos aplankyti ir jiems reika
lingą pašelpą steikti.
Į komi
Ten buvęs.
tetą įėjo sekančios ypatos:
p-ni A. Nausiedienė, p-ni M.
NEW HAVEN, CONN.
Vainauskienė, p. G. Žakas, Bū
ras,
Malinauskas.
Prie to
L. D. S. 28 kp. vasario 18
daug žada pagelbėti gerb. kun. 4 vai. po pietų pobažnytinėj
H. Vaičiūnas.
svetainėj turės savo mėnesinį
susirinkimą.
Tad-gi visi na
Susirinkusieji
nuoširdžiai
riai ir narės malonėsite susi
ištarė ačiū atsistojimu gerb.
rinkti ant viršminėto susirin
kunigams kun. H. Vaičiūnui ir
kimo, kur bus visokių genj
kun. Ig. Albavičiui už jų uolų
svarstymų dėl pagerinimo kuo
darbavimąsi tarpe mūsų, nes
pos.
nėra susirinkimo, kad jie ne
Būtų labai malonu matyti,
atsilankytų.
Jie visados yra
kad kožnas narys atsivestų po
pasirengę mums pagelbėti, už
vieną naują narį prirašyti prie
tat ir mūsų kuopa auga didyn.
šios prakilnios organizacijos.
Korespondentė.
Broliai ir sesutės, darbuoki
mės kiek galėdami dėl L. D. S.,
iš ko paskui džiaugsimės visi
PERU, ILL.
matydami savo organizaciją
stipria.
(Šv. Bedo kolegija.)

tai savo prcfezijaj,. pažįstas Baž
nytinį Choralą, figi
> 0 taip
gi' ir moderniSką pup
ieško
tuojaus atsakančios vietos.

Jeigu
surasti savo gi
mines ar pažįstamus prisiųsk
paįftšlmrprną į MDarbininką”
VERTE A. MATUTIS.
Už vieną sykį 50c.
“
du
” 75c.
Jo mokykla buvo viename žymesniųjų Waretford’o pa
”
tris
”
$1.00
vieto miestų. Jis neturėjo augštesnio mokslo, bet ką žinojo,
tai žinojo gerai ir galėjo savo mokslu apdovanoti savo moki
Už paieškojimus pinigus
nius.
Rūpestingai ir sąžiningai išpildydavo savo priedermes, siųskita iš kalno.
bet kad mokiniai užbaigtų greičiaus savo mokslą kartais im
davosi net rykštės.
“DARBININKAS,”
Buvo viena vidurvasaryj dieną kurioje visas rūstumas
dingdavo ir viešpataudavo įspūdingas ramumas ir džiaugs
mas.
Mokiniai kas-met laukdavo tosios dienos prisiarti
nant.
Tuomet mokytojas pasirodydavo šventadienio rūbais,
balta rože priesakstyje; giliai, šauniai ir širdingai juokdavosi,
ką veltui stengdavosi užtrinti rimtumo palaikymu.
Toje
dienoje mokiniai nematydavo rykšties; be jokio sąryšio ir
rimtumo greitai bėgdavo lekcijų antrinimas.
Kada laikro
dis išmušdavo dvyliktą tuomet mokytojas užbaigiant, pra
tardavo :
— Donovon, paimkie ratukus ir atvežkie pono Kevin’o
daiktus nuo stoties.
Tuomet prasidėdavo tikrasai choasas: sėdynės virsda
vo, kepurės lėkdavo į augštą o iš krūtinių trijų šimtų mo
kinių, išeinančiųjų iš mokyklos didžiausioje netvarkoje, iš
siverždavo linksmas klyksmas, rodos, laukiniai išnykusios
Komanšų kilties surikdavo.
Mokytojas stengdavosi vaikus
sutvarkyti, bet paprastasai jo rūstumas, neapkenčiantis ne
paklusnumo ir betvarkės, užleisdavo vietą linksmybei ir tė
viškai domai toje dienoje, kurioje jo numylėtas sūnus grįž
davo namon iš Maynooth’o.
Mokiniai, vadovaujant vienam
iš jų būrio, stodavo dviem eilėm priešais mokyklą
Už
pusvalandžio pasirodydavo ant žvyruoto vieškelio ratukai su
bagažu, o paskui ir laukiamas didvyris.
Dar vienas garsus
pasveikinimo šauksmas ir laisva nuo mokslo dieną pasilinks
minimo diena!

K. J. Dūžis,
458 Man St.,
Kingston, Pa.
/
(202-209)

VARGONININKAS PAIEŠKO
VIETOS TUOJAUS.
Esu atsa

242 W. Broadway,

kantis vargonininkas, vedu chorą

ant 4 ir 8 balsų.
Giedu stipriu
baritono balsu.
Turiu paliudiji
mus ir rekomendacijas nuo gerb.
klebonų.
Meldžiu kreipties šiuo
antrašu:
(202)
J. Nomeikauskas,

So. Boston, Mass.

SUAREŠTUOKITE
VAGIS.

SITUOS

611 Saybort St.,

Hazleton, Pa.

Aš Ona Baltrukoniutė paieškau
savo tetos Elzbietos Kvietkauskiutės po vyru Jesevieienės; paei
na iš Suvalkų gub., Marijampolio
pavieto, Kvietiškių gminos, Aleksandravo kaimo. Girdėjau pirmiaus gyveno Fairfield, Conn.
Malonėkit atsišaukti, ar kas kitas
praneškit šiuo antrašu:
Ona Baltrokuniutė,

R. 27 Maple Street,
So. Manchester, Conn.
(S. 196-202).

n.

Antanas Jankauskis, pa

Iš to jaunųjų būrio buvo vienas, kursai labiausiai laukė
einantis iš Bitogalos parapijos,
klieriko sugrįžimo iš Maynooth’o.
Juomi buvo menkas,
Paieškau Ignaco Zingerio, žvegų kaimo, Kauno pav. ir gub.,
šviesių plaukų vaikas; melsvomis akimis, giliu liudnu žvil kuris apsivogęs išbėgo iš Chi
Spyčius
prasidėjo
taip:
paieškau pusbrolio Juozapo Klogsniu, rods, permatydavo tą viską kas yra tavyje ir už ta cagos ketvirtą dieną sausio,
“Korvė, korvė pakelia koją
so, paeinančio iš Užpušių kaimo,
vęs.
Jis buvo truputį mintytojas.
Kada jo draugai atsi 1917 m.
Šitas jaunas vyras Kauno pav. ir gub.
kada veršis pas ją ateiną nes
Pemai gyduodavo
tuščioms
žaismėms^
jis
patsai
sau
vienas
eidavo
ant
dirbo
pas
mane
Bankoje
per
ji žino ko veršis nori.”
Tai
veno Chicagoje.
Turiu svarbų
kalnelio kartais, prisėsdamas ant akmens su knyga rankoje, septynius mėnesius ir kada aš reikalą,
matot piemeniškumą rašytojo.
Lai atsišaukia sekanbet tankiausiai be josios ir mintydavo, prisižiūrėdamas dan apsirgau ir išvažiavau į ligončiu antrašu:
(202)
gun arba upelio bėgimui, vėliau giliai atsidūsėdamas, pas butį ant operacijos, tuomet
Mylintis sceną.
Antanas Jankauskis,
kęsdavo mintyse ir grįždavo mokyklon prie darbo.
Pas jisai, į trečią dieną po mano
---------------------------------f
812 Ridge Avenue,
laptingiausioj’ jo širdies gelmėj’ slėpėsi dievaitis, o tuo apsirgimo,
pasiėmęs
keletą
Kansas City, Kansas.
ST. LOUIS, MO.
dievaičiu buvo Kevin’as O’Donnell.
Toji pagodonė gali būti šimtų dolerių nakčia apleido
Kalbėjo studentas p. A. "
prasidėjo tuomet, kuomet vaiko seserys kalbėdavo namie a- Chicagą sykiu su savo žmona.
Račkus.
pie prakilnąjį ir augštąjį Kevin’o pašaukimą.
Irlandietės,
Jis yra ženotas su Petronė
jaunos
mergaitės
visuomet
panašiai
kalba
apie
kandidatus
į
Vas. 4 d. atsilankė pas mus
le Maciulevičiūte, kuri paei
Paieškau savo draugės Domicė
Kp. Raštininkas. kunigus, trokšdamos tuomi jį pagerbti.
Prisiklausęs tų aug- na iš Jurbarko miestelio, Kau lės Franckaitės.
pirmu kartu garsus kalbėtojas
Paeina iš Kau
Vasario 4 d. moksleivių in
štų ir prakilnių apie dvasiškojo pašaukimo apsakinėjimų, no gub. Jau yra serganti (nė no gub. *Viduoklės par., Raseistudentas p. A. Račkus.
kuopa laikė mėnesinį susirinNEW YORK, N. Y.
kurie taip tvirtai laikosi irlandiečių liaudies vaidentuvėj ’, pra ščia) kokie 7 mėnesiai.
Jisai nų mieste augus ir mokinusis.
AjJS^arstę kuopos reikūną,
dėjo
visa siela garbinti tą “Pietų Žvaigždę,” o nemiegotų pats kalba iš lengvo, lėtai, ei Trys metai atgal buvo atvažia
tinę S. L. R. K. A. 82 kuopa.
11 d. vasario 12 kp. vytės
kalus, suorganizavome Blainakčių laike prisiekė sau eiti jo pėdomis ir susilyginti su juo na galvą palenkęs,
turi gel vus į Bostoną.
Prakalbos įvyko po num.
Neilgai pagyvevybės kuopelę, prie kurios parengė vakarėlį.
mi
augštybėse.
Taigi,
kaip
linksmai
jo
širdis
plakė
tadą
tonus
plaukus
ir
žymę
ant
virš
2310 So. Broadwav.
Vakarą
1
nūs
išvažiavo
į
Scranton,
Pa. pas
Publikos prisirinko nedaug.
prisirašė penki nariai.
kada puikioj’ dienoj’ pasirodydavo augštas, nubalęs klieri kairiosios akies; jisai yra 22 j seserį.
atidarė kuopos sekretorius p.
Meldžiu
pati
ar
kitas
Knygininkui išdavus rapor Bet man linksma buvo matyt, kas, kaip kad Dante “sulinkęs po minčių sunkenybe,” ir
metų
senumo,
5
pėdų
ir
8
coJ. Bartininkas, kurs perstatė
kas
pranešti
šiuo
antrašu
:
tą, paaiškėjo, kad mūsų kny New York’o vyčius draugiškai užprašinėjo visus draugus ant arbatos ir muzikos; susirinki
■ lių aukščio.
kalbėtoją.
Čia pasipylė gau
Ono Meškauskaitė,
Visą vakarėlį ma
gynas, ačiū aukautojams, ge gyvenant.
mai
atsibuvinėjo
mokykloje
kas
nedėlios
vakarą
sus delnų plojimas.
112
Gold
St.,
So. Boston, Mass.
tėsi tarpe jaunimo broliška
'Paeina iš Macejunų sodos.
rokai padidėjo.
Malonūs buvo tie vasaros vakarai, kada nusileidžian-!
Kalbėtojas išvertė visą soci
(202-205)
Knygas aukavo seaknčiosI meilė.
Švečenių pavieno,
Vilniaus
čios saulės spinduliai atsimušdavo paniurusiam mokyklos na-,
jalistų mokslą, kaip kirminų
Lai gyvuoja Vyčių 12 kuo
redakcijos:
“Darbininko,”
man, o mokytojas jau neberūstus pedagogas, bet mistras ir gub. ir vadinas po tėvu Igna
maišą ir parodė prieš visą pu
Kas tą vagį
“Draugo” ir “Lietuvos.” Be pa.
žavėtojas skambiai leisdavo meliodijų balsus iš senovinės cas Zinkevičius.
bliką
Visi suprato aiškiai
kur
pamatysite
ar
susitiksite,
to, šios kolegijos alumnas, A.
smuikos: kada mergaitės šviesiose nedėldienio suknelėse links
Paieškau savo giminaičio Sta- *
kas per paukščiai tie doros
\CAMDEN,
N.
J.
tuojau areštuokite ir duokite
Linkus prisiuntė didoką pluoš
mai
šokdavo
ratu.
Arbatą
limonadas
ir
skanūs
pyragė

nislovo Skrabulio, paeina iš Su
mindžiotojai socijalistai. Nors
man žinią kuoveikiausia, o ap
tą labai gerų knygų.
Paremkit.
liai buvo nešiojami, o kada didvyris, ilgą juoda suknia pa
valkų gub., Seinų pavieto, Kap
ir jie patys čia maždaug su
S. J. Moksleivis.
turėsite $100.00 dolerių dova
sirėdęs
prisiartindavo
prie
vaiko
su
klausimu,
ar
puikiai
čiamiesčio
parapijos, Semoškų
prato teisybės, bet prie teisy
Vas. 17 d. bus laikomas va
nų.
žaidžia,
tuomet
vaikas
manydavo,
jog
yra
jau
danguje
ar

kaimo.
10
metų atgal gyveno
bės visgi nenori prisipažinti,
karas naudai nukentėjusių dei
SMUGGLER, COLO.
Praneškite
šiuo
antrašu:
ba
bent
priedangyje.
Bet
tas
dar
buvo
nieku
palyginant
su
Shenandoah, Pa., E., Rospeberi
stengėsi ką nors užmesti, duo
karės.
Bus Franklin salėj.
tuomi, kas laukė jį pargrįžtant namon, kada suaugęs alumJoseph
J.
Elias,
Holly.
Turiu pas jį svarbų rei
dami jam keletą neprotingų
Užmušė lietuvį.
Visų prašome atsilankyti ir pa
nas imdavo mieguistą vaiką ant rankų ir apsupęs jį ilgo ploškalą.
Meldžiu
atsišaukti šiuo
klausimų, bet į tuos jų visus
remti naudingą pramogą.
4600. So. Wood St.,
Vas
8
d.
užmušė
Joną
Mar

čiaus
skvernais,
nešdavo
šiltoj
’
vasaros
naktyj
po
šviesiai
antrašu:
(202-205)
užmetimus labai lengvai atsa
K. K.
Chicago, UI.
žvaigždėtu dangumi.
Ir keliavo taip namon, o vaikas pu
Dam. Lukoševičius,
kė ir publikai tiek buvo juoko, I tinkevičių, krito ant jo ak
muo ir buvo ant vietos užmuš
siau užmigęs sapnavo apie puikią dangišką muziką ir tas vis
82 Ward St.,
Hartford, Conn.
kad nei Bastono “Žvirblis
(202)
STUDENTAI UŽ TAIKĄ.
tas.
Jis
rengėsi
apsivesti
vas.
kas
susiliedavo
vienon
harmonijon
jo
idealo
pagerbimui.
daugiau negalėtų juokties.
Studentai Harvardo uni
Stebėtini tieji kūdikystės sapnai!
Ir puikus būtų tasai pa
Po pirmos prakalbos “Ži- 11 d.
versiteto, Cambridge, Mass.,
Aš Karolis Noreika paieškau
saulis, jeigu vaikai galėtų kalbėti, o senieji norėtų jų klau
urio” dram. dr-jos choras po
Pa
Pabaigęs darbą ėjo namo sutvėrė taikos sąjungą.
sayo
tėvo ir brolio Ignaco, paei
Paieškau savo draugės Mari
syti!
adovyste p. A. Živaičio sudai ir sutiko nelaimę.
Gražiai darė susirinkimą ir nusistatė
na
iš
Vilnaus gub., Trakų pavie jonos Rožiutės, po vyru PilipaiPrabėgo
taip
dvieji
metai,
o
paskui
nukrito
baisus
smū

navo “Lietuva Tėvyne” po palaidotas su katalikiškomis platformą,
kurią
pasiuntė
Paeina iš Cickų kaimo,
Dienoje, kurioje paprastai visi klierikai grįždavo na to, Butrimonių gmino, Stakliškių tienės.
tam buvo deklemacijų, dekle apeigomis.
prez. Wilsonui.
Tarp kito ko gis.
par., Greikonių kaimo. Taip-gi Alvito parapijos, Suvalkų guber
mon,
o
vaikai
nekantriai
laukė
laisvo
nuo
mokslo
laiko,
—
pa

mavo p-lė P. Likmoniutė ir pBuvo ant laidotuvių daug platformoj sakoma, kad lais
paieškau savo giminaitės Viktori
Ji pati ar kas žino, malo
lė Al. Albokaitė labai gražiai. žmonių.
vė ant jūrių yra dalykas visų sklydo tarpe mokinių neaiškus gandas, jog atsitiko kaž-kas jos Šaparavičienės iš Vilniaus nijos.
nėkit pranešti.
Suteiksiu dova
Mokytojas pribuvo mokyklon paprastai apsivilkęs
Kaip dainos, taip ir deklemaJ. R. Gajauskas. neutralių valstybių ir Suv. blogo.
gub., Trakų pavieto, Butrimonių ną. Atsiliepkit šiuo antrašu:
neturėdamas
nei
rožės
priešakyje
ir
nuostabiai
buvo
ty

cijos nusisekė neblogiausiai.
Valstijos turi veikti tik su negmino, Punios miestelio, Atsi5 Catheraine St.,
Antru kartu vėl buvo pers
utralėmis valstybėmis išvien; kus; išrodė daug senesnis, aplinkui lupas susidarė raukšlės, šaukti šiuo antrašu:
NORWOOD, MASS.
(200)
Old Bethnol Greene
tatyta* kalbėti p. A. Račkus.
pasmerkia tuos amerikonus, kurių lig šiol niekas dar nebuvo matęs. Koks tai laimės jaus
Karolis Noreika,
Pavyzdingos
krikštynos.
LONDON, N. E. ENGLAND.
Bijojo net prakalbėti.
Giliai su
Šiuo kartu kalbėjo apie nau
kurie važiuoja talkininkų gar mas apėmė vaikų širdis.
Rear 455 W. Market st.,
(202-205)
judino,
juos
senelio
išvaizdą
vaikštinėjančio
po
salę
su
nepa

dingumą gerų katalikiškų or
Vasario 11 d. 1917 m. buvo laiviais, priliuoduotais amu
Scranton,
Pa.
Mokiniai
ganizacijų, prie kurių ragino krikštynos pas Jurgį Cviliką. nicija ir todėl reikia tą užgin prastu jam kiutumu ir be reikšmės seno rūstumo.
NORTH AMERICA.
visus rašyties, ir apie plati
Svečių buvo nedidelis būre ti, kad nestatyti savęs pavo- jau net geidė vieną tų baisių rūstybės užsidegimų pamatyti.
nimą geros katalikiškos litera lis ale ankų surinkta $6.20. Au jun; nurodo, jog Amerikos Vieną sykį jau buvo pakėlęs rykštę vienam nemoksliui, bet
Paieškau savo draugės Uršu
tuojau ją nuleido, tarsi galės rankoje nustojo, vėliau sulau
tūros.
Po tam aukščiau mi kojo $1.25 Martinas Bulksas, garbė nėra pažeminta.
Aš Adomas Janušauskas paieš lės Grumbliutės. Paeina iš WacVaikai maž-ko nepradėjo verkti. Panėtas choras sudainavo “Su $1.10 Andriejus Cvilikas. $1.00
Iš antros pusės tarpe tos įs žęs išmetė pro langą.
kau savo giminių: Juliaus Zaienč- laukio kaimo, Alvito parapijos,
die Lietuva” nusisekė gerai. Baltramiejus Cvilikas. Kiti po taigos studentų susidarė būrys liuosavo juos apie dvyliktą nuo mokslo ir visi liūdnai išsiskir
kausko iš Vilniaus gub., Trakų Suvalkų gub. 4 metai, kaip gy
Taipgi buvo renkamos aukos mažiau.
iš 600 studentų, kurie moky ritė.
Girdėjau, kad
pavieto, Butrimonių gminos, Pe- vena Amerikoje,
— Ką tas viskas turėjo Teikšti
Ar-gi Kevin’as butų
padengimui kalbėtojaus kelio
Ten buvęs.
sis karinio muštro.
išėjo
už
vyro.
Atsišaukite
šiuo
vešunų parap., Skraičionių kaimo
Išpalengvo išsiplatino žinią jog Kevin’as daugiau
nės lėšų, su aukavo 7 dol. 90c.
Kaip vieni, taip ir kiti va miręs?
antrašu
:
(202-205)
ir Justinos Bunevičienfts iš Vil
nebegrįž jau namon.
Nekurie šnabždėjo: — Išvarė, — bet
Prie šios progos buvo nepa
: KENOSHA, WIS.
ro agitaciją už savo pusę.
Miss Ona ValkauckiutA
niaus gub., Trakų pavieto, Butri
. tokia nuomonė buvo su panieka atmesta. — Visai nebebus įš
miršta ir mūsų varginga tėvy
59 Crondale St. Hoxton

Sausio 16 d. čia kalbėjo
nė Lietuva, kuriai surinkta
Marius. Jis užsiminė apie Bu
$6.90.
&
lotą ir pasakė, jog jis turbūt
Čia dar turiu priminti, kad
yra rusų valdžios šnipas, nes
buvo platinama katalikiška
kitaip esant jis negalėtų taip
literatūra, kurios buvo nema
elgtis. * ’ .
žai išparduota, matyt žmonės
Sausio 20 ir 21 d. “Biru
radeda susiprasti, nes ir sotes” dr-ja statė scenoje veika
jalistai buvo atsivilkę glėlų **Kova ties Žalgiriu. ”< Nxį
“Šakė-Kardo,” bet niesriek ė gerai.
nepirko tai iš to piktumo
Sausio 29 d. apsivedė (f
išmėtė po svetainę, kur žmą;A ■ , Sius su p-le B. Ju
\ nės čeverykus galėjo susipur
...
JBtuvėse surinkta dė
vinti nuo bianrių šlamštų.
karės nukesftejnmems $17.25.
Pagei<faM|ĮĮ ■
kių vakarėlių.

ventintas, — kalbėjo kiti.
Delko?
Niekas apie tai nieko nežino, profesoriai nenori išduoti.
Kiti dar kalbėjo, būk pajautę pasažų galą
’
Tokios nepaprastos žvaigždės kartais nukrinta; jis buvo
per daug puikus ir išdidus.
Nenorėjo kalbėti su paprastais
žmonėmis, senais kaimynais — ūkininkais.
Bet visą širdy
se buvo koki tai gailesčio užuojauta vargšui tėvui ir motinai,
nekūrinas* toji nelaimė tūlam laikui pridengė
’o mogarba.
Daugiau nepakels akių prieš žmones.
tina kartais nieko neveikdama praleisdavo
sutikdavo
prie kaminėlio ir vi
širdis
jautą, kokią tik i

rartavtinai «lim

klausančiojo vaiko melą
(Toliaus bus)

monių gmino, Punios miestelio.
Atsišaukit šiuo antrašu:
(200)

London, N. England.

Adomas Janušauskas,
Scranton, Pa.

458 Oak St.,

NORTH AMERIKA.
X■

•>

>

,

»

Paieškau Juozo ir Pranciškaus
Sasnauskią paeina iš Kauno gub.,
Saulių pavieto, Padubisio vals
čiaus, Spūdžių kaimo. Meldžhf
.1
šiuo antrašu: ' .<

Paieškau Jurgio Juikaičio, ku
ria 5 metai atgal gyveno Londo
ne, Anglijoj. Dabar yra Ameri
koje. Kas žino kur jis yra, tuęjaut man praneikiC — gausit do
vaną Atsiliepkit ftaė antrašu:
Mr J. Iiraflni,
Mr.
5 Catheraine Bt ,
Old Bethnal Greene.
LONDON, N. ENG.
4į*

' T ri". ■

(202-205)

%

Vietinės žinios.

katamai.

Lošimu ir dairosi

' Neužmirškite, kad iau 1917
Nusipirkite “Lietuvių Darbininkų Kalendorių” 25c.

rėmė liberali} silpstančią tvir-Q
tovę.

IB BLAIVININKŲ
AMi.'
VEIKIMO.

Reporteris.
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Vasario 8 d. pobažnytinėje
ATSARGIAI SU PINIGAIS.
lietuvių salėje buvo Piln. Blai
vininkų 49 kuopos mėnesinis
Jurgis Kaulinas, 126 D St.
susirinkimas.
Į susirinkimu So. Boston, Mass. vas. 13 d.
mažai narių teatsilankė, nes vakare buvo krautuvėj. Ten
tuo pačiu laiku buvo kitas su jis pirkosi daiktų ir mokėda
sirinkimas.
Blaivininkų susi mas pasirodė daug pinigų tu
Tų matyt vagiliai patėrinkime nieko ypatingo naujo rįs.
nenutarta.
Pirm to, jau buvo mijo, nes tų pat vakarų pas
nutarta, gavėnios laike pas jį įsibriovė vagiliai ir pavogė
kaitas apie blaivybę parengti, kelines su $163 su centais. Sa
Tuomi rūpinasi kun. F. Kemė vininkas pakilęs iš lovos dar
šis.
P. Pr. Strakauskas pa vijosi, bet nepavijo.
rodys prie paskaitų tam tikrai
pritaikintus paveikslus.
Ga
lima tikėtis gerų iš to pasek
mių.
Minėti veikėjai nuo se
nai jau rengiasi prie paskaitų;
taip-gi prie paveikslų rodymo.
Tai-gi visi nekantriai laukia
me gavėnios ir paskaitų. Pas
kaitos ir paveikslai bus per
visą gavėnę, kas šventadienis.
Pastarame susirinkime išrink
ta komisija, kuri po velykų su
rengs puikią pramogų.

TREJANKA

Todėl reikalaukit visur “ Brūzga’s”

Sotiityta su degtine arba virinta Tandemą
yra geriausiu varnu arba karčiu
vynu dėl skilvio.

i

Tel. So. Boston 270

Si--

LLIS McCLEARY C0|

!

|

Prirengiam pilnai $150.00
lidotuves už
žtikrinanšaus mokestaranu.
Jokių vir
čių nėra.

69,50

Bus
Nedėlioję, Vasario 18 d., 1917

Sv. Petro par. bažnytinėje

Kainos bilietų visiems labai pigios
Kas nori maloniai valandą, kitą praleisti ir užgirsti gra
žių dainų ir muzikos šmotelių — atsilankykite ant šio kon
certo.
Bus garsių dainininkų ir gabių muzikų, kurie visus
patenkins
Be to bus daug įvairumo visame koncerto progI rame.

R \E N G Ė J A I.

G nio visokias ligas
Priskiria Akintas.

419 Boylston St Boston, Mass.

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje
galima gauti visokių vyrų,
moterį} ir vaiku drabužių,
čeverykų, robų, aukso ir
deimanto.
52 MILLBURY STR.,
W0RCESTER, MASS.

Specijališkas
pranešimas

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)
Priėmimo valandom:
Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
Tel 502 S. B,

Savieji pas savuosius.

Krautuve

Siųskite pinigus į 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.

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

DIDŽIAUSIA
KRAUTUVĖ.
Knygų ir visokių reli
giškų daiktų.

GUBITOSI & K0WAL C0. BANKERS,
111 SALĖM ST.,
BOSTON, MASS.

Edward L. Hopkins
362 Broadw ay So. Boston,Mass.

Boston, Mass.

Dorchester, Mass
k.

••

Norėdami gauti kata
logą prisiųskite 10c. kra
tos ženkleliais.
Įvairių maldaknygių,
Eilių ir kitokių pasiskai
tymų.

P. MIKALAUSKAS,

248 W. Fourth St.,
So. Boston,
Mass.
r.

kambariai parendavojami.
t

Aktų Specijalistas.
Prirenka akinius

H

PARSIDUODA Grosernė ir
Bučemė lietuvių apgyventoj
vietoj.
Savininkas nebegali dirbti
serga.
Parsiduos pigiai.
Norėdami plačiau sužinoti
kreipkitės šiuo adresu:

Cambridge, Mass.

“Sargas
“SARGAS” rūpinasi “nezaležninkų” parapijų reika
lais.
Labai indomus laikraš
tukas. Už penkis centus “Sar
gas” jus aplankys. Rašyk da
bar!

144 Ames St., Montello, Mass.

didžiausią krautuvę ant ketu
rių didelių lubų pripildytų
gražiausiais šių dienų rakan
dais.
Mes dabar pradėjome meti
nę vasario mėnesio išpardavi
mą (sale) ir numažinome kai
nas,
kuriomis niekas kitas
Bostone negali lygintis.
Ateikite ir daleiskite mums
išrodyti jums kainas.

James Ellis Co

name senus ir jaunus, visokių i
Kaip tai:
vėliausių šokių.
THEMAGIC SHOR
“Waltz,” “Two-Step,” “FoxPirmas
mas Amerikoj lietu
lietuvys
vys uždėjo
_
magijos
__
-Trot” iir kitus.
Privatiškos; dirbtuvę. Dirba visokių štokų daiktus. Jki
nori gauti štukų katalogą, prisiqsk štampą
ir kliasų lekcijos duodamos
ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAOIC SHOP,
nuo 9 vai. ryto iki 11 vai. va
P O BOX 309.
HOLBROOK. MASS
karo išskyrus nedėlias.
oJums atsidavęs
(238)
Prof. J. Stern.

i
j

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

DR. W. T. RĖKLY
469 Bm4way,S». Bostoa.Mass.
PR]« DORCHI8TER ST2

Vataado.
nno#TBLryt»
iki « vai vakar*.

Nadaliomii

nuo 10 vai. ryta
iki 4v*L vakare.

SOS

Lfotuvilkas

ADVOKATAS

I.

.tet

Aš pats prisidąjąn prie sft-,
nos užtikrinančios James Ellis
Rakandų
kompanijos,
kur
galėsiu jums prielankiai pa
tarnauti
išromydamas mūsų

Kampas B ir B'way,
36 metai kaip uždėta
South Boston, Mass.
PROF. STERN,
Pinigais
arba ant išmokėji
952 Broadway, kampas Myrtle
mo.
Avė., Brooklyn, N. Y.
Moki-

T>L«MMa So.

Vi

t

ŠOKIŲ MOKYKLA.

Willlam F. 4. Hoioard
9

STEVEN RAINARD

777 Gambridge, St.,

4^ />

*

I

Daktarai dieną ir naktį.

PIRMOS KLESOS

Adresas:

Namai parsiduoda,
GAISRI,
SVEIKATOS,
SUŽEIDIMO,
•ATVILKTUS
STIKLUS,
(Plato glass)
AUTOMOBILIUS.

Telefonas'S. Bostonai 194-uj

JONAS J. RAMANAUSKAS,

GUBITOSI IR KOVALIAUCKAS Ko. Bankeriai.

265 Broadway,
-:- So. Boston, Mass.
So. Boston, Mass.
471 E. Fourth SVV
Boston, Mass.
941—943 Washington, St.•>

*

Ofiso ^dynoe
1-3 P. M 7-9 P.M.

Vienatine Lietuviška

Sankrovos:

• <

666 Washington St. Boston.
DR.
F. MATULAITIS

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

Prasidės 7:30 vai. vakare

J.J. McGowan Co.

I’

. arba vi
sai nemokėkite.
Tel. Back
Bay 6722
TEL. BACK
BAY 4200

Rengia Sv. Petro parapijos
bažnytinis choras.

Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik
tų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (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:

1 A»

Lietuviska-Polska
VA1STLNYČIA

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

= Svetainėje =

Skaityk Čia

686
Telephone: 350 So. Boston.
975-W

536 Broadway, So. Boston.

Ncnvnod. Mam.

IK oncertaS

Publika iš vakaro buvo ne visas pastangas, kad šie šokiai bū
patenkinta, daugelis reikala tų kopuikiaųsi kaipo Užgavėnių
vo net pinigus sugrąžinti ir vakaras.
Ateikite užsigavėti su
norėjo eiti namo.
šokiais ir tuomet ramiai lauksime
, Taip-gi reikia pasakyti, kad ateinančių Velykų.
prie šio vakaro programo iš
Visus širdingai užprašo
pildymo prisidėjo nemažai ir (7-17 V.)
Ratelio Komitetas.

I

Boston, Mass.
Su prisiuntimu.

Pbarm., Pb C , Pb. C.

Gražus! Įvairus! Indomus!

Komitetas.

■ J;

811-812 01d South Building

197 Broadway, S. Boston, Mass.

Lietuvių Ukėsų Gedimino
Draugystės metinis susirinki
mas bus vasario (February) 18
d. po No. 193 Honnover St.,
Boston, Mass.
Visi nariai at
silankykite. Naujiems nariams
įstojimas per pusę numažintas.

'M* n • >

Galima ituikalbeti ir lietutfitaiai.
Ofiso valandos:
Ryt ūs iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

Advokatas

Prekė $1.00
Saugokitės, padirbimų-imitacijų.

kare. Llktu Vių SALSJE, kamp.

f*

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

George H. Shields

Drug BRUZGA’S Store
WUIi am C Brurja, Rcj

. tu.1

šeimyniškas vaistas.

PftCPARKD OMLV

1074 Waabangtoa Sfcr«eV

V—tx~r

Tel. Main 2483 E. Boston 799-W

VARTOJIMAS: Viena pakeli
gydant'?
augmenų užmerkti į vieną kvortą čysto apimto
ir tiek pat vandens, arba išvirti č yštame van
denyje ir po ją valandų gerti po puse stiklelio
arba mažiau.

Keista, kad “Gabija” lig- E ir Silver Sts., So. Boston, Mass.
šiol dar nežinojo, jog polici
Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės,
ja sekmadieniais neleidžia to malonėkite visi atsilankyti ant šių
daryti.
Priežasčių to nežino šokių. Tai bus vieni iš puikiausių
jimo neieškosime, gal “gabi- šokių koki kada tik buvę. Nes, mes
jiečiai” patys jas žino.
Jaunimo Ratelio nariai dedame

366 Washington St,

(206)

Yra geriausis,

234 Park St.
Užtai “Girių Karaliaus” I
muzika (griežė orkestrą) buvo
puiki (p. M. Petrausko kompo
zicijos).
Pirm lošimo p. M.
Petrauskas atsiprašė publikos,
Nepraleiskite auksinės progos pasiklausyti skambių Lie
Rengia Lietuvių Jaunimo Rate
kad policija neleido pasirengti
tuvos dainelių ir švelnių muzikos meliodijų.
lis, bus utaminke 20 d. Vasarioatsakančiai artistams ir tuomi
Užkviečia visus
-Feb. 1917. Prasidės 7:30 vai. va
veikalas tapo visai sugadintas.

Peari St,v

trejos

devynerios.

Gydo visokias skilvio ligas, nemalimą,
gumbą, dispepsiją, iipuūmą, riemenį,
dieglius tonuose. Krutinėję ir nugaroje,
patrūkimą, sunkumą ant krūtinis ir
visokias kitas skilvio ligas. Geriausiai
pataiso apetitą.

Holbrook, Mass.

J. BR0Z0WSKY staliorius
ir namų taisytojas iš lauko ir
K. ŠIDLA
iš vidaus, maliorius (painter)
ir popieruotojas.
Darbų at- G Aptiekorius ir Savi
lieku labai pigiai ir gerai. 69 < | Tel So. Boston 21014 ir 21
1 226 Broadvay, kampas 0
Gold St., So. Boston, Mass.

TREJOS DEVYNERIOS

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ
SUSIRINKIMAS.

Didžiausi Šokiai.

P. 0. Bos 36,

pirkdami pigių

vienatinė tikra “trejanka” arba

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

J. Rimkus

!

Stmdeda ii rj jvoiną pydanoą žoh'ą tr

TAI
TAI BUSI
BUSI GRAŽUS
GRAŽUS!! Ją:
Ją išdir

išima plėtnius raudonus, juodus
arba šlakus ir prašalina visokius
spuogus nuo veido, Kaina dėžutės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
sųst ir stampoms.
(S 202)

TREJANKŲ, kur yra netikros.

—ARBA-----

Pamoka. Nelaikyk pas sa
ve daug pinigų, o labiausia,
tai neparoduok jais.

Vakaras prasidėjo dainomis. PAĖMĖ “DARBININKĄ”
Pirmiausia sudainavo P. Rūta
UŽ ORGANĄ
“Jojau dieną, jojau naktį;”;
Šv. Elzbietos dr-ja Hartford,
dainavo neblogai.
Paskiaus Conn. Aušros vartų dr-ja AtE. Vitaitis iš operetės (M. Pet-1 hol, Mass. ir šv. Antano dr-ja
rausko- “Sienpjūtė,” sudaina Waukegan, UI.
vo nekaip; buvo ir* daugiau
. ____ _ - .
_
___ _______
dainų, taip-gi nemažai muzi
kos šmotelių ant smuiko, prita ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS
riant pianu p. M. Petrauskui.
VALDYBA HARTFORD,
Kaikurie dalykėliai nusisekė
CONN.
gerai.
Toliau buvo lošimas
Pirm. — Paulina Geležiutė,
“Girių Karaliaus.”
Artistai
41 Capitol Avė.
pasirodė ant pagrindų be atsa
Kas. — Felicija Plikūnienė,
kančių parėdų.
Jokio įspu103 Bond St.,
džio nepadarė.
Artistai gaFin. Rašt. Veronika Šmitkiute,
na silpnai pasirodė, išskyrus
4į Ilungerford St.
vieną kitą geresnį.
Prot. Rašt. — Mare. Pateckaitė,

Ne būkit apgauti,

TIKRA

I*®®®®**®®*®®®®®®®®*®®
BOSTON, MASS.
TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA ĮJETŪTOKA
APTIEK A.
?

4 Muai]p“ mosties.

ba Mentholatum Co. Prieš einant
gult ištepk veidą mosčia per kelis
vakarus, o padarys veidą tyru
Toji mostis
< * ir skaisčiu baltu.

Pasarga
pirkėjams.

iiHimaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiniiinnini

Subatoj, vasario 17 d., šv.
Petro lietuvių bažnytinėje sve
tainėje bus Pilnųjų Blaivinin
kų 49 kuopos susirinkimas.
Pradžia susirinkimo lygiai 7
vai. vakare. Susirinkimas šau
kiamas dėl labai svarbių prie
Report.
žasčių ir netikėto reikalo. Bū
tinai visi nariai turi atsilanky
ti.
Meldžiame šio reikalo ne
GABIJIEČIŲ TARPE.
pamiršti ir kiekvienas atsilan
Vasario 11 d., š. m., vietinė
kykite į šį susirinkimų.
muzikos ir dainos draugija
Kviečia Valdyba.
“Gabija” buvo surengusi kon
certą ir teatrą. (Buvo garsinta;
I
konservatorijos mokinių.)
SUSIRINKIMAS.

Plakatais vakarais buvo iš
garsintas užtektinai ir dar pa
veikslais artistų “Girių Kara-'
liaus” operetės (M. Petrausko) j
pamargintais.
Sulaukus mi
nėtos dienos vakaro, žmoniij
prisirinko pilna salė, tik ir
laukiame visi pradedant kon
certą ir lošimą.

>k

815 Brasdvay, 8o. Boston.

GERA PROGAI
Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ..... $1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo____ 15c
Naujas Būdas mokytis
rašyti be mokytojo..IPe
Aritmetika mokininurisi rokundų, su paveik
slais (apdaryta) _ -.— 35c.
VHo $1.60
Kas atsiųs iškirpę* šitą ap
garsinimą ii “Darbininko”
ir $1.00 per money orderį,
tai gaus visas 4 knygas 60e.
pigiau.
P. MH0LAINI8,

R. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y

>
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