$3.00, pusmečiui $H

Tautos šventė
KARĖS FRONTUOSE.
Karės laukuose atsibūna ma
ži susirėmimai. Francijoj ties
Armentieręs anglai buvo įsibriovę į vokiečių pozicijų, bet
buvo nuvyti.
Rusų fronte ties Naručių ežeru vokiečiai paėmė į nelais
vę 250 rusų.
z Rumunijoj dabar siaučia pū
gos.

Philadelphia, Pa. — Prie

Franklin Sugar Refining dirbuvės policija vaikė streikie•ius.
Vieną darbininką už
mišė, būtent Mareiąueną Dekobec. Dar devyni darbinin
kai buvo sužeisti.
Streikinin
kai svaidė į poliemonus plyt
galius, pagalius ir ką tik pa
griebė.
Vienam poliemonui
pataikyta žandan.

PRASIDĖS VEIKIMAI
BALKANUOSE.

TARSIS APIE SUBMARINŲ
PAVOJŲ.
Paryžiuje umu laiku suva
žiuos daugelio garlaivių kapi
tonai ir su valdžia t arsis, kaip
apsiginti nuo submarinų.

17 VALANDŲ VALTYSE.
Vokiečių submarinas susiti
kęs jurėj Švedijos garlaivį
Skogland,
paliepė
visiems
žmonėms sulipti į valtis. Po
to submarinas paleido torpedo
į garlaivį ir nuskandino. Tai
žmonės
valtyse plaukinėjo
jūrėse 17 valandų. Galop pa
siekė Ispanijos pakrantes ir
išsigelbėjo.
Tarp tų išsigel
bėjusių besu 5 amerikonai.

Balkanuose talkininkai labai
smarkiai didina savo jėgas. į
Salonikus gabena daug naujos
kariuomenės. Daugiausia atga
benama italų. Tai dabar klau
simas ar talkininkai stiprinasi
tam, kad pradėti pavasarį ofensyvą, ar spėja, jog vokie
čiai ten darys ofensyvą ir drū-j
tinasi tam, kad atsilaikyti, j
Korespondentai spėja, jog tal
kininkai drūtinasi tam, kad
pavasariui išaušus pradėti di
džiausių ant Balkanų ofensy
vą.
Bandys atkirsti vokie
čius nuo Turkijos, pasmaugti
Bulgariją ir paimti Konstanti
nopolį.
( ...Ant,
dabar turi 100.000 anglų,
tiek
pat
francuzų,,
10.000 rusų, 80.000 serbų ir į
100.000 italų. Dar reikia pri
dėti keletą pulkų graikų; Venizeloso šalininkų.
Dėl pasekmingo veikimo ant
Balkanų tenykštis - talkininkų
gen. Sarrail sako, jog reikia
500.000 kareivių.
Tai didžiausi pavasario ka
riniai veikimai gal bus ant
Balkanų.

Suv. Valstijų valdžia keti
na pertraukti diplomatinius
ryšius ir su Austrija. Tas bus
nutarta sekretorių ir preziden
to posėdyje.
Spėjama, jog
tame posėdyje bus nutarta
taip pasielgti su Austrija,
kaip pasielgta su Vokietija.

DIDIS GARLAIVIS UŽĖJO
ANT MINOS.
Kad vokiečių submarinai

Milžiniškas White Star li
nijos garlaivis Celtic vas. 14
d. užėjo ant minos ir buvo pa
žeistas.
Nenuskendo, vienok,
ir buvo atvilktas į Liverpool
Celtic yra 20.904 tonų įtal
pos.

VEŽ VAIKUS IS MIESTO.

Vokietijos socijalistų orga
nas Vorwaerts skelbia, jog yra
pienuojama gabenti iš miestų
vaikus sodžiuosna.
Tai tuo
JAPONAI PYKSTA ANT
met jų maitinimas palengvėAMERIKOS.
Japonai labai nepatenkinti siąs.
Amerika, kad čia leidžiami įstatymai, varžanti japonus.
LAUKUS.
Japonas Iyenega
World’s
Vokiečių
laikraštis RheinisCourt lygos pokilyje pasakė,
che
Westfaelische
Zeitung
jog jei čia dar bus išleista pa
našių įstatymų, tai gal atsi skelbia, jog Vokietijoj ūkinin
tikti, jog japonai kils prieš kų darbams atlikti darbuojasi
Ameriką prieš norų savo val 750.000 karės nelaisvių. O šiam
pavasariui atėjus, tai tokių
džios.
darbininkų skaičius bus padi
DAR NEUŽTENKA JURI dintas. Užimtose žemėse bu
siu laukai ir-gi apdirbami.
NINKŲ.

Pradžioje krizio tarpe Su
vienytų Valstijų ir Vokietijos
Amerikos laivynas paskelbė,
jog reikia tuoj 74.500 jurinin
kų.
Pašaukė linosnorių. Per
20 dienų prisirašė ir pastojo
58.300 jaunų vyrų.

Darbininkams, organizuo
janties arba streikan- einan
visuomet reikia kreiptis pri
American Federation of Labo
organizatorių.
Tik su ta oi

rankišką būvį.

“KOVA” MELUOJA

Farmeris J. J. Pancrac iš
jHutchinson, Kan. buvo sua
reštuotas už pergreitą važia
vimų. Neturėdamas uždėti
kaucijos, jis uždėjo skrynių
kiaušinių.

1

“Kova’ rašo 7 No. apie ž
beiną streiką cukraus išdirbi
stės.
Atranda, kad streikui
ja net 20.700 darbininkų. Tu:
būt visur tokia teisybė, kai
pasakyta, jog Bostone cukr:
nės streikuoja 3.000 darbinii
kų.
O po teisybei, tai, či
dirba tik apie 900 darbininki
Turbūt “Kova” visas žinia
taip teisingai skelbia.
J(
remtis ant tokios teisybės, ta
neinpusi nei į peklą.
O Boi
tono cukrinės darbininkų n<
vienas ant streiko dar neišėjo

PERTRAUKS RYŠIUS SU
AUSTRIJA

SUMAŽĖJO IŠGABENI
MAS. ’

jurininkus ir vaizbūnus įvarė
į baimę matyt iš to, jog iš šios
šalies išgabenimas įvairių dai
ktų veik keturis kartus suma
žėjo.
Vien javų iš vakarinių
valstijų į Bostonų, New Yorką,
Baltimore ir Philadelphia .bu
vo atgabenti išvežimui į Euro
pą gruodyje 58.000.000 bušelių,
sausyje 29.000.000, o vasaryje
ti 8.000.000 bušelių.

Taip praneša angliški laik
naščiai. Kaip žinome tam strei
kui vadovauja “aidoblistai’
— I. W. W. Toji organizaci
ja yra netikus darbininkams
jų vadai neveda tvarkiai strei
kų. Toji organizacija visokii;
kompanijų nekenčiama, nemė
;iama ir rimtųjų darbininkų
jabai gaila, kad aidoblista
pakliuvo į vadovus cukernii
darbininkams.
Tie sabotaž
ninkai neprives nei prie joki(
gero.

Žinantis.
Čia parodoma Worcester’io, Mass. lietuvių benas, kurs prisidės prie apvaikščiojimo
šv. Kazimiero dienos.

JUDĖJIMAS DĖL MAIST
Tai atsirado kitas kė
lus iš Kopenhageno į Petrog
radą, per Rusiją, per Siberiją, per Japoniją, per Pacifite ir atstovų rūme.
Neužilgo
ką ir į Ameriką.
Tas kelias
galime sulaukti pilnos blaivy
būtų 15.000 mylių.
bės visoje laisvoje Amerikoje.
Minėtas bilius kartu užgi
na siųsti į sausas teritorijas ir
miestus tuos laikraščius, kny
gas ir kitokius raštus, ku
rie skelbia girtą biznį.
Tai
Bostone, West Ende 300
dabar retas laikraštis tegalės moterų ketverge vakare bom
skelbti saliūnus ir abelnai gir bardavo J. Lipskio grocemę.
tą biznį.
Nes toks laikraštis Moters šaukė: “mes turime tu
negalės eiti į sausus miestus ir rėti maisto.’’
Pasiėmė val
valstijas.
gomųjų daiktų — žuvis, cukrų
Smūgis po smūgiui krinta ir tt. ir ėjo sau namo. Paskui
ant žmonijos smako, siurbiko, atsiskubino policmonai ir ėmė
baisiausio žmonijos priešo al vaikyti likusias moteris krau
kolio.
tuvėje ir apie krautuvę.

Smūgiai girtam bizniui
DIDELIS PROHIBICIJONISTŲ LAIMĖJIMAS.
/

Suvienytų Valstijų kongre
sas perleido labai svarbų bilių.
Tuo biliu bus visai uždrausta
gabenti svaigalus į sausas te
ritorijas.
Ligšiol į sausas te
ritorijas būdavo galima vež
tis asmeniškam naudojimui.
Nevalia buvo tik pardavinėti.
Dabar naujuoju biliu uždraus
ta gabentis ir asmeniškam
naudojimui. Kongrese kova
dėl to biliaus buvo smarki.
Biliaus šalininkai ir priešinin
kai uoliai gynė savo pusę. Bet
blaivybė ėmė viršų. Už biliu
balsų krito net 321, prieš vos
tik 72.
Tai baisus smūgis girtam
bizniui, nes dabar į sausas te
Indianos valstijos legislaturitorijas eidavo milijonai ga
ra perleido bilių, kuriuo molionų svaigalų.
Senate tas

tiku.

KALBĖJO APIE MAISTU
BRANGUMĄ.

Suv. Valstijų kongrese bu
55 Drieč 11
teise.
^iabar lieka tik guber- vo kalbama apie tai, kaip pa
iStar tik prez. Wikonui Jatoril'i P° .■'ao pasiraiyt' ir
lengvinti biedniems dabar,
lieka pasirašyti ir biliu, stoja b,1,u’ taps lstat>m°kuomet taip maistas pabran
go.
Buvo įvairių sumanymų.
Įstatymu
Visp spėjama, jog
pEE SIBEEIJA
Buvo siūloma paskirti iš val
prezidentas pasu rašys.
I
Matome, jog girtas biznis i
Danijon suvažiavo iš Vo- džios iždo $50.000.000 nupirki
labai mažM pritarėjų teturi. (k i et ijos daug amerikonų. Ne- mui maisto ir pardavinėjimui
Mažai tetWi šalininkų ir sena-gali gauti garlaivių per Atlan-

brangumo:

-

Seredos vakare Bostone bi
vo susirinkimas unijų delegj
tų ir įvairių organizacijų. Bi
vo 200 delegatų.
Pasakė kai
štų prakalbų, sakė tuoj reiki
subrusti veikti, kad nupig
nūs maistą. Nekurie delegi
tai patarė, kad visos darb
ninku unijos paskelbtų vieno;
dienos streiką protestuojai
prieš maisto brangumą
Si
pienavo turėti Bostone didžiai
šią demonstraciją išreiškimi
protesto prieš augštas kaina
Nutarta nedėlioj laikyti me
mitingą > ir pakviesti garsiu
kalbėtojus.
Viena delegat
Francis Yoekelman pasaki
“Mes nenorime už dyką srir
bos arba kokios mezliavoi
mes sutinkame mokėti teisii
gas kainas, bet mes vartosiu]
visokias priemones, kad aps;
ginti nuo dabartinių nesvietil
kų kanų.
Sandėliai prigrusl
visokiais valgomais daiktai
išgabenimui Europon, kur ds
bar viešpatijos užsiėmę kan
o ne pramone arba ūkių dai
bais. «Mes bombarduosime tuo
sandėlius,, jei valdžia nesugrę
žįs teisybės.’
Taip tai drąsiai ir karšta
kalbėjo delegatai.

-

tūma iš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis
Laidžia Am. Lietuvių Ryme Katalikų *▼. Juaapo '
Darbininkų Bąjuga.

Prenumeratos kalu %:> "
Metanu tris kartus savaitėje__________
$300
Užrubežyje metams.-.-................................. ................ .. .$4.25

lietuviško lais
vamanio jeremijadas, kuriose
provakuojama patys lietuviai.
“Ateitis” sako, kad mes lie
tuviai galime nustoti šios ša
lies simpatijos jei taip elgsi
mės,
kas.”

ne iš “Darbininko” sužinos a
pie lietuvių ydas, bet iš “Ateities,” kurioje lietuviškos ydos žydėti žydi Ar-gi reikia
didesnio netakto, kaip “Atei
ties” melagingi ir murzini in-

bus Arflril’Hrafc
-<.
_
su u lik -šiygą tac riktai ap ryb^'C. Rištinės užklausta
galite, parodyki^ kur mes e- siftns aukų
ir |M suokiamojo susivažiavimo rei
šame prasižengę prieš Lietuvą išsiuntęs RkviĄiNįoDMta Vie- kale oficialiai pranešė “L.
ir kur sulaužę neutralitetą A- tiniai-gi komitetai nustojo gy- Dienos” Komitetui, kad ji vi
merikos pasaulinės politikos vavę su “Liet Dieno®” rink- sados prie vienybės ėjo, prita
klausime. Duokite mums fak- liavos užbaigimu ir pinigų iš- ria vienybės idėjai, tik negali
tus, tuomet mes jus nuo gė siuntimu.*)
sutikti, kad prie to darbo bū
IV. “Lietuvių Dienai” pra tų'žengiama nelegaliai ir nuo
dos stulpo paliuosuosime.
Gi
dabar jūsų vardas: lietuvių ėjus tautininkai-laisvamaniai savęs pasiųlo išlygas, kaip pavisuomenės — katalikų šmeiži visą laiką varę savo šrovėspo- sekmingiausiai srovių vienybę
kai ir intarėjai. Ne laisvama litiką nusprendė žūt-būt pasi sudaryti.
Tečiaus C. Rašti
niams šiandieną priklauso tik naudoti “Liet Dien.” nuveik nei nei kiek nerūpėjo vienybė,
ro lietuvio vardas, bet lietu tu darbu, savo srovės iškėli nes ji A. L.- Tarybos atsaky
■,
f mo visai nepaisė, ir darė sauviams katalikams, kurie net mu. *
Jųjų pasirūpinta pravesti valiai, pranešdama man, (kada
tuose apšauktuose “Darbinin
ko” numeriuose yra pabriežę: agitaciją spauda ir žodžiais, aš jųjų, kaip C. Kam. sekreto
Mums lietuviams ir kitoms kad C. Komitetas, peržengda rius, persergėjau nuo klaidin

Be to> iš p. Šimkui ir tai dą
priminsiu, kad pirmiau, negu
mes paskelbėme C. Raštinei
protestą, trimis laiškais vieno

po kitam melste melsdamas

jos, vienybės ir šelpimo dar
bo vardan, nedaryti nelegaliu
žingsnio, ir susitarti su orga
nizacijomis susivažiavimo šau
kime, kun. Bartuška, tų reika
lų apsvarstymui reikalavo Kto extra susirinkimo, bet p.
M. Šalčiaus taut laisvamanių
įsakyto nepaisyta nieko ir da
ryta taip kaip jųjų srovės po
litika reikalavo, ir tik man
pranešė, kad C. K. kaipo auggo žingsnio), kad jinai, kad ir ščiausioji organizacija nepri
niekas nepritartų vis tiek da valo su nieku skaitytis.
rysianti savo užmanytą darbą.
Ar žinojai p. Šimkau šiuos
Kada-gi A. L. Tarybos atsaky faktus, rašydamas nekaltiems
mas atėjo su išlygomis srovių žmonėms savo nešvarius apkal
vienybės klausime, C. Rašti tinimus !
nė, nė kiek daugiau juo nesi
Ne tik ką niekuo neprasi
rūpina; nepadavė C. K. na žengia tie asmenys savo protes
riams apsvarstymui ir nepra tu, bet jie atliko savo prie
nešė organizacijoms apie pa dermę užprotestuoti prieš C.
siūlytas išlygas.
Raštinės politiką kurią sprau— C. Raštinė tai būtinai ste spraudė į šelpimo darbą ir
turėjo padaryti, jeigu jai būtų taip būdama apjakusi, kad
rūpėję ne srovinė politika, bet net nematė, kaip savo posė
džiu nutarimus laužė!
visuomenės labas.
2) Kaltas esmi p. Šimkaus
Ir šiandien, supraskite, tauakyse,
kad aš būdamas išrin
tin. laisvamaniai katalikus, ku
ktas
Tarvbon
nuo T. Fondo su
rie ir po šiai dienai neatsisakė
priedermė
įnešti
srovių vien,
tartis bendros visų srovių or
ganizacijos sudarymui, kurių klausimo, to nepadariau, ir
balso net neišklausę, ėmėsi kad srovią nesuvienijau. —
“politikos darbo” vienyti sro Tai-gįvėl klausiu p. Šimkaus,
ves, o gavę atsakymą jųjų vi iš kur žinai Tamsta, kad aš
sai nesvarstę, — drįsta vadin to klausimo Tarvbon neįneti vienybės ardytojais ir kolio- šiau!! Srovių susiv. klaus, ne
ja viešai gatviniais žodžiais! kartą buvo įneštas Tarybon ir
Čion tik aklas nematys laisva svarstomas ir jeigu laisvama
manių šlykščios politikos, jųjų niai nepriima jiems siūlomos
teisingos atstovavimo propor
nedorumo ir neišauklėjimo.
Prieš taip aiškius faktus cijos, tai Tamsta užtai mane
drįsti kolioti viešai?
Aš atli
sunku riksmu kariauti!
kau
savo
priedermę
kiek
galė
VII. Sulaisvamanėjusio ko
jau
ir
išduosiu
atskaitą
prieš
miteto palaikymui remiasi
kiek galėdami “Lietuvių Die tuos, kurie mane ingaliojo.
Bet klausiu aš p. Šimkaus,
nos” nuveiktu darbu.
kaip
išsiteisinsi Tamsta prieš
Nė joki čion komiteto ypa
mane,
kurį be jokio pamato
tingi nuopelnai, kurio taip lai
svamaniai labai vadovauja ir prirodymo viešai kolioji?!—
si aukų surinkime nukentėju Žmogus su švelnesniais jaus
siai Lietuvai, — tam prisidė mais, inteligentas, ir su išau
jo daugelis kitų aplinkybių, klėjimu, kokiu aš Tamstą iki
kad tiek tapo surinkta, o ne šiol skaičiau, niekados taip___
nekoliotų net ir prasr^l^lN^**'
mažiau — būtent: prez. pro.
klemacija, katalikų bažnyčios kam nors žmogaus.

.tarimai katalikų visuomenės
Washingtono valdžiai.
Kad
(The W«fcar)
bent tie intarimai būtų teisin
mažoms tautoms geriausia bū mas savo jurisdikcijos ribas,
gi,
o
dabar
išpylė
pamazgų
tų, kad karč baigtus be per sušauktų visuotinąjį susivažia
The Lithuanian tri-vroekly paper.
galės, kad nebūtų pergalėto vimą, bendros visų srovių or
puodą
ir
didžiuojasi
gerą
dar

Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by
bą atlikusi.
Be faktų, be
jų, kurie diktuotų taikos iš ganizacijos įsteigimui (žiūr.
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
nurodymų drėbė purvais į salygas. Vienos ar kitos pusės rezol.), į kurią taut. laisvama
Subscription Bites:.
_ vo-gi lietuvių brolių veidą ir
didelis laimėjimas mums būtų niai trokšta įeiti vėl tokioj pat
4 early_________________________
laukia pasekmių.
Gal tikisi
proporcijoje, kaip ir “L. Diepragaištingas..-.
6 months
, - — - ..
už tai auksinių medalių ir ci
Tai ar viena ar kita pusė: nos” Komitete.
Pavykus tai
Foreign countries:
no.
Tai bent laisvamaniška
imtų viršų, nebūtų mums; įvykdinti, jie iškelia savo ap
Yearly
taktika ir principai!
Pasinodžiaugsmo. Todėl neeikvoki mirusią srovę, kuri ikišiol jo
rėjo “Ateičiai” paulioti po ka
me savo simpatijos, gerų no kios gyvybės neparodė.
DARBININKAS,
talikų dirvos ir “pošla pisat
rų nei vienai pusei, o visus
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Ir taip lapkr. 30 d. 1916 m.
gubernia po ujezdam” — pa
savo širdies troškimus paves
C. Komiteto posėdyje, nesant
smerkime lietuvius katalikus
kime savo tautai.
dviem katalikų atstovam, pa
ir jiems inkvizicijas parengkiDabar kariaujančių pusių
sisekė pravesti rezoliuciją, neme ir susilauks laisvamaniai
spėkos daug-maž vienodos,
’ žiūrint visuotinojo susivažia
rimkiškų ir šliupiškų gady
priešininkai daug-maž viensyvimo nutarimų, kad C. Komit.
nių!
Tokiu keliu eidami ne
liai. Tai abi pusi ir telieka to
Esame ne sykį pastebėję, parodė, kad mums nėra ko tiyra tik aukų rinkimui “Liet.
toli nueis mūsų subedievėję ir
kiame padėjime ir galų gale
kad mūsų liberalai nemėgia kėties malonių nei iš vienos pu
Dienai,” sutvertas, šaukti vi
sulaisvamanėję doriški ban
nei
vieni,
nei kiti nieko nega
teisybės ir prie kiekvienos pro sės, kad mūsų neprigulmybė
suotinąjį susivažiavimą bend
krotai.
Nę čia kelias, ger
vę teišsiskirsto.
gos su ja prasilenkia, visaip gali būti vaisiumi tik mūsų
ros organizacijos sudarymui ir
biamieji, ne tas būdąs jums
“Darb.” 18 (200)
iškraipydami ir ant savo kur pribrendimo ir susiorganizavitam reikale įgalioja C. Rašti
į rankas pateko.
Su prasima
Rods aiškiai pasakyta ir nę, kad jinai susižinojus su
palio perdirbdami idėjos prie mo iš vienos pusės, iš kitos
nymais ir šmeižtais patys save visiems
suprantamai.
Tik A. L. Taryba, L. T. Sandara,
šų mintis ir sumanymus. Nuo gi pusės pačių kariaujančių
prikalsite prie gėdos stulpo, “Ateitis” per liberališko “su
pakrikusių doroje žmonių nie reikalai gali prie to privesti.
L. S. S., kad atlikus visą prio katalikai kaip buvo, taip ir sipratimo” akinius negalėjo
ko kito ir nesitikėjome, bet Įsitikinome, kad vienatiniai
rengimo darbą.. . ” minėtam
pasiliks ištikimais savo tėvy to išskaityti.
kuomet jie pradeda savo krei teisinga ir taktinga mūsų po
suvažiavimui.
nei
Lietuvai ir gerais piliečiais
vas mintis skleisti mūsų visuo zicija bus — palaikymas visiš
Vienok faktai parodė ir
menės tarpan, prisidengę pi ko neutralumo. Ir “Darbi
kaip tautininkai-laisv. patys
gaus demagogo autoritetu, tu ninkas” tos pozicijos griežtai
pabriežia, kad jiems
visai
rime jiems jų melus ir prasi ir laikosi.
Pažymėdamas ka
nerūpėjo susižinoti su minė
manymus priminti ir sykiu pa rės nuotikius, “Darbininkas”
toms organizacijoms ir juje
rodyti lietuvių visuomenei, ko nesiskubina su savo simpatijo
atsakymų nepaisė, nes viena
kiais principais vadovaujasi mis anei vienai kariaujančių
— jie gerai jautė, kad tos or
laisvamanių būrys,
norėda pusių, bet tėmija, ką suteiks DELEI KILUSIO TRIUKŠ kti atstovus būtinai nuo sro ganizacijos, kurios “Liet. Die
MO TAUTININKŲ-LAIS- vių.
Dr. J. Šliupas, Šalčius nos” Komitetą įsteigė, jįjį įmas prikopti prie tautos vairo Lietuvai šioji karė ir tik tuo
VAMANIŲ PUSĖJE IR
ir kiti rėmė. Katalikai-gi grie galiojo tiktai ir su ta išlyga,
ir savo idėjos priešus nesidro žvilgsniu savo išvadas daro.
p. ŠIMKAUS “V. ŽO
žtai vėl stumte stūmė srofvių kad jisai pasiliktų tiktai “Lie
vėdamas įskųsti ir iritarti be Tuomi, rods, niekam neken
DŽIO.
”
politiką
šalin, ir reikalavo kad tuvių Dienos” reikalams; ant
jokio reikalo.
kiame ir jei “Ateitis” rūpina
Prasimanymų ir šmeižtų si Lietuvos ateitimi, turėjo
Tautininkai-laisvamaniai pa nors šelpimo darbe užmiršti ra — kad tik tos organizacijos,
lyderiu, kaip ir visuomet, pa- pripažinti, kad “Darbininkas M siryžo būtinai “Lietuvių Die siaurą politikavimą ir rinkti o ne “Liet. Dienos” Komitetas
,— si rodo Bostono laisvamaniška pirmiausia stojo kovoti už nos” C. Komiteto priedanga komitetan vien lik tinkamus gali kalbėti apie visų sroviu
žmones, visai nepkMmt prie bendros organizacijos įsteigi
"Ateitis,” dabar nezaležninkų Lietuvos laisvę, Jis kovojo
pasinaudoti savo nusmukusios
parapijų pusoficijalis organas. už ją ir tuomet, kuomet p. srovės iškėlimui.
Šaukė vie- kokios srovės jisai Įuigulėtų. mą, — jie žinojo todėl, kad ir
“Ateities” redaktorius drąsiai Rimka nepritarė reikalingu- nybėn visas sroves, bet taip- Taut.-laisvamaniai nenusileis jųjų šaukiamam nelegaliam su kolektos ir jųjų raginimai, T.
3- P. Šimkaus fantazijoj vėl {
ir atkakliai prie savo tikslo mui Lietuvos neprigulmybės. pat pasirūpino, kad toji vie dami vis kėlė savo srovę aug- sivažiavimui niekas nepritars, Fondo skyriai, kurie visur da atrasta man kaltė, delko-gi aš
siekia.
Jam nieko nėra ne “Darbininkas nekėlė lermų, nybė neįvyktų, nes jai susida štyn ir tuom jie nuo pat pra tai ir nėra visai neva reikalo lyvavo ir daugiausiai darbavo nepasirūpinęs, kad Pittsbur
padoraus, blogo, jei tik ga kaip tą daro “Ateitis” ir jos rius, jie didelėje tautos mažu džios C. Komiteto užsimezgi su jomis skaitytis.
si vietiniuose komitetuose. Vi gh’o konferencija nutartų da
lima kur lietuvius katalikus klika, bet rimtai išrodinėjo moje esantieji, negalėtų jokioj mo įnešė politiką šelpimo darIr taip, tėmykite gerai, C. suomenė nedovanoja ir po šiai lyvauti C. Raštinės sušaukta
gerokai pašmeižti. . Tą gerai reikalą kelti balsą už neprigul- visų srovių kokioj nors bend pan. — Katalikai šventos ra Raštinė, pavirtusi taut.-laisva dienai C. Komiteto nariams už me susivažiavime.
Sakykite,
parodė praeities darbais, tą mingą Lietuvą
‘ ‘ Ateities ’ ’ roje organizacijoje lošti vado mybės delei nusileido ir komi manių įrankiu, socijalistams raikščių ir tagsų nepristatymą. susimildami! Delko-gi dabar
nuosekliai ir dabar varo.
pasakymas, kad “Darbinin vaujančios rolės.
Šaukė -vi tetas tapo renkamas nuo sro- atsisakius, nuo katalikų da Taut. laisvamaniai iš C. Komi p. Šimkau nekaltini kitų tik
“Ateities” No. 8, 1917, ap kas” užsipuola ant Suvienytų suotiną susivažiavimą taip, vių.
visai negavusi atsakymo, pyš teto atsišaukimų į visuomenę mane už Tamstai nepatinka
Tai vienas faktas!
žvalgoje rašoma apie “Darbi Valstijų už pataikavimus ang kad jame negalėtų dalyvauti
kina susivažiavimą New-York- drįsdavo išbraukti Augščiau- mus, nors pamatuotus, konfe
ninko” netikusią taktiką, iš lams ir t. p. yra gudrus rusų nė katalikai nė socijalistai.
rencijos nutarimus!
Juk ne
II. Priėjus galutinai prie an, į kurį atvyksta tiktai siojo paminėjimą.
kilus karės pavojui Amerikai. žandaro žingsnis, kuomet jis Užsikėsėta gerai!
Jeigu
jau
kas,
tai
tik
ne
taut.
laisvamaniai,
daro
nutari

aš
vienas
konferencijoje
daly
Jeigu kas, rinkimo atstovų į “Lietuvių
“Ateitis” sako:
nori ką nors išprovokuoti. Nu mat, nedalyvaus jųjų šaukia dienos” komitetą, kurisai pa mus visų lietuvių vardan ir rei tautininkai laisvamaniai, kaip vavau! Paklausyk, Tamstele,
Stebėtinu būdu “priešmi- rodydami klaidas padarytas mame susivažiavime, tuo pa sivadino A L. D. Centralis ko kalauja, kad visi jųjų klausy Centraliame, taip ir vietiniuo nors to neprivalėčiau kalbėti:
se komitetuose negali pasigir konferencijoj aš kaip tik bu
litaristinę” kampaniją šiuo talkininkų, nurodėme klai sirodys nenori vienybės, tiems mitetas, taut.-laisvamaniai dar tų!
das
vokiečių
ir
Amerikos,
bet
ti prieš visuomenę savo pasi vau tos pusės, kad C. Rašti
nerūpi šelpimo darbas!
Ir aiškiau pabriežia savo srovės
žygiu uoliausia varo “Darbi
Visuomenė, žinoma C. Raš
tegul
“
Ateitis
”
nemano
kad
nės nors ir nelegaliai šaukta
taip užkrovę savo siauros ir politiką. Jie reikalauja griež tinės nepaklausė, nes jąją niek darbavimu.
ninkas.” Tas pats “D-kas”
Tai
vis
faktai,
kurie
man,
me susivažiavime dalyvauti.
kuris pernai metais prirodi ‘ ‘ Darbininkas ’ ’
karščiuosis šlykščios politikos pragaištin tai, kad tautininkų laisv. — su šiškai ignoravo ir dar-gi ėmėsi
kaipo
Am.
Liet.
Tarybos
ir
— Ar-gi Tamsta nesusigranėjo, kad didžiausi karės kal “pasaulinės politikos klausi gas mūsų visuomenei ir tėvy socijalistais kartu būtų C. Ko ne savo darbo, kuriam jos
‘
‘
Lietuvių
Dienos
’
’
komiteto
balioji taip aiškiame klausi
tininkai ir tarptautinių tiesų mais besirūpindamas, bereika- nei pasekmes, apsiskelbė vi mitete tiek, kiek jame bus Wilkes-Barre visuotinas susi
sekretoriui
daugiau
ne
kam
me!
laužytojai yra vokiečiai ir lingon bėdon lįs už kritikavimą siems nekalti, neklaidingi esą, katalikų.
Beto taut. laisva važiavimas ne tik ką neįgalio
kitam
žinomi!
4. Smerki kun. Dr. V. Bar
kad taikos negali būti, kol Amerikos valdžios.” Mes ka pradėjo šaukti visą tautą pas maniai neturėdami jau savo jo, bet griežtai užgynė, tautitušką, p. Šimkau, kuriam da“teutonai nebus galutinai su- talikai esame lygiai šios šalies save: “Ateikite, girdi, pas srovės reikalavimams galo, pa ninkams-laisvamaniams gi už
. mušti” —, dabar kuokar- piliečiai, kaip ir laisvama mus, mes esame tikri tautos reikalauja, kad jiems vieniems tai atsidarė gera proga šmeižti
Nurodžiau keletą faktų de toli nepriaugęs viešame gyve- /'
ščiausia prirodinėja, kad tar niai ir savo naują tėvynę, ku vadai ir Lietuvos mylėtojai! būtų atiduoti ir du socijalistų gatvės žodžiais tuos, kurie jų lei tautin.-laisvamanių kilusio nime ir pasišventime už tai,
ptautines teises pirmiausia ri mus priglaudė gerbiame ir Visi-gi kiti išgamos, juoda balsu, pastariemsiems atsisa jų siaurą ir šlykščią politiką triukšmo, keletą žodžių leis kad tasai po Pit. konferencijos
sulaužė talkininkai ir ypač mylime ir tą ne sykį esame šimčiai, Rasputinai, veidmai kius dalyvauti, nors tuomet išvilko į šviesą.
kite tarti ir delei man asmeniš nutarimu pasirašė!
Ar-gi p. Šimkau vėl nejauti
Anglija, kad vokiečiai tik gi darbais (ne klyksmais) parodę. niai, juokiasi satanos juoku iš reikėjo' socijalistų balsais pasi Tai vis faktai, kuriuos tauti kų prikišimų.
nė
tiek savo klaidos atsimin
nasi, kad Suv.-Valstijų val Ir šiandieną mes esame ištiki ‘nukentėjusių ašarų ir tt.” dalinti katalikams su socijalis ninkai laisvamaniai savo la
— “Darb.” neseniai tilpo
džia pataikauja talkininkams mi Amerikai. Faktų pažymė (Tėv.” No. 9, 8.)
tais.
mentacijose užtyli!
p. Šimkaus ilgas apkaltinimas damas, kad ne susirinkimo ve
ir ieško tik “priekabių” prie jimas nėra prasižengimas* ir
Šitokiu riksmu kaip kada
Katalikai, matydami su tais
V. Sakykime, kad katalikai kun. F. Kemešiui, kun. V. Bar- dėjas daro nutarimus, bet da
vokiečių, kad reikia stengtis, Washingtono šalis už tą dar pasiekiama tikslas ir jojo daž politikieriais, neprieisią prie ir būtų nuvažiavę į C. Raštinės tuškai, p. V. Lukoševičiui ir lyvaujantieji, o vedėjas pasira
šo, kad ir su jaisiais nesutik
idant Suv. Valstijos karėn “bereikalingpn bėdon” nieko niausiai griebiasi žmonės ge jokios teisingos sutarties, var nelegaliai sušauktą suvažia man.
tų!
prieš vokiečius neitų, kad vo nekišo ir šnipų ten nesiuntė, resnio įrankio neturėdami.
dan vėl ramybės ir prakilnaus vimą,
tuomet katalikai a)
St. Šimkus kaltino kun. Dr.
kiečių sumušimas būtų pavo kur jie buvo bereikalingi. NeBet visuomenė nori išgirsti šelpimo darbo ir kad nors saVo tokiu pasielgimu užgiria Bartušką ir mane už vienybės
Ir šiuos koliojimus p. Šim
jingas dėl Lietuvos laisvės ir gut geraširdė “Ateitis’,’ tuomi be riksmo teisybės žodį. “Dar “Liet. Dienai” kaip nors su taut. laisvamanių srovės poli suardymą mūsų protestu prieš kau kalbi “Liet. Draugijos”
tt., ir tt. (žiūr. “Darb.” Nr. reikalu pasirūpintų.
Bet ir bininke” “Kur Teisybė!” ta sitarti, sutinka su visais jųjų tiką, kuri šelpimo darbe visą C. Raštinę.
Jeigu p. Šimkus vardu, kurią sakaisi, atsto
200 ir 201). 'Žodžiu, kiek pir tuomet nieko nepeštų.
Nesa po plačiai išrodyta laisvama reikalavimais. Beto katalikai laiką buvo varomąb) būtų su skaitė tą protestą, “Darb.” til vaująs. Netikiu Tamstai, kad
mai “D-kas” buvo rusofilas me įspūdžių gaudytojais ir nie nių politika.
Lai būna leista padarę šias nuolaidas griežtai laužę tą, ką W. Barre visuot. pusi, P° kuriuomi pasirašęs toji garbinga draugiją būtą
tiek dabar pasirodo germano- ko netveriame ant inisuacijų, ir man, kaipo vienam to triuk pabriežė, kad šitasai atsitiki susivažiavimas griežtai pabrie- kun. Dr. V. Bartuška, p. V. Tamstą ingaliojusi šmeižti ka
filas.
bet griežtai tame opiame klau šmo “kaltininkui,” tarti kele mas nebūtų skaitomas kaip ždamas nutarė ir c) jeigu ka Lukoševičius ir aš, jisai ne talikus ir jųjų ingaliotus as
Jei “Ateitis” šiek-tiek ati sime prisilaikome neutraliteto, tą žodžių!
Kalbėkime tiktai precedensas.
Tai antras ir talikai nenusileistų, nesutikda galėjo išskaityti jame ne tik menis! “Liet. Draugija” nie
džiau būtų sekus “Darbinin- ką aiškiai parodo ir paminėti faktais, lai visuomenė pati trečias katalikų nusileidimas- mi, kad taut. laisvamaniai įei jokio protesto prieš vienybės kados neužgirs Tamstos biau/ ko” politiką, būtų pastebėjus “Ateities” ‘“Darbininko” 200 sprendžia.
Tai vis neužginčijami faktžd! tų į bendrą organizaciją tokioj sudarymą, bet net ir prieš C. ,rauą žingsnio!
Ji žino, kad
kad “Darbininkas” nevaro jo ir 201 numeriai. Perskaitėme
1. Taut.-laisamaniai “Tėv.”
UI. Tautin. laisvamaniai po pat neteisingoje proporcijoj, K. susivažiavimo šaukimo rei katalikų organizacijos pav. T.
kios netikusios kampanijos ir juos dar sykį atidžiai ir gali ir kituose savo laikraščiuose kelis kartus kuoaiškiausiai pa- kokioj jie btfvo C. Komitete, kalingumą. Perskaityk, Tam Fondas daugiausiai aukų su
niekuomet nėra buvęs nei ro- me būti liuosi nuo “Ateities” kaltina katalikus ir jųjų ats briežę savo srovės politiką ver vis tiek iš jųjų pusės pasipil sta dar kartą atidžiai protes rinko nukentėjusiai tėvynei ir
sofiln, nei germanofilu, bet intarimų ir dar toliaus, tuos tovus C. Komitete už politikos ste privertė visą visuotiną su tų tie patys apkaltinimai, tą, o tenai rasi tik mūsų rei per “Liet Draugiją” siuntė.
tikru lietuviu, kuriam visuo visus intarimus gražiname“ A- įnešimą į šelpimo darbą. Da sirinkimą išnešti rezoliuciją, šmeižimai, vieši žodžiai etc.
kalavimą, kad C. Raštinė lai Nėra abejonėą kad T. Fon
met apėjo savo Tėvynės reika teities” prokuratoriui, ponui lykai tečiaus yra visai kitaip. kad susitveręs ’* Lietuvių Die
VL Katalikai ėjo tikrai ir kytųsi Komiteto nutarimų, bū das ir jojo skyriai daugiau
lai.
Tiesa, karės pradžioje Rimkai.
Gali juos į savo str- Ne katalikai, bet taūi.-laisva- nai” jau politikinis komitetas aiškiai prie vienybės. A. L. Ta- tent susižinotų su organizaci siai pasidarbavo ir “Liet Die
kaip mažne viri lietuviai, taip chyvą pasidėti, kaipo labai maniai jau Wilkes-Barre, Pa. yra visuomenės įgaliojamas
jomis ir tuomet šauktų.
noje,” kurį Tamsta išjuoki,
ir “Darbininkas” laukė per svarbią laisvamanių veikimo visuotiname “Liet. Dienos” tiktai tai dienai, būtent “Liet.
•) Pati j taut. laisv. rankas pa
Mums rūpėjo vienybė ir mes pravardžiuodamas
“kromegalės talkininkų, pasitikėda apibudinimui medžiagą Suv. reikale susivažiavime rūgs. 17 Dienos” reikalus užbaigęs ir puolusi C. Raštinė savo atsišauki reikalavome, kad C. Komite
lim.”
Atsimink p. Šimkau
mas, jog Anglija ir jdrios tal Valstijų kariško ūpo išreiški d. 1916 m. aiškiai įnešė savo išdavęs atskaitą savcdmi nusto me į visuomenę “Tėv.” No. 8, tas, nors taip eitų prie jo
kad tuo labai užgavai katali
kininkės išlaikys savo prižadą mui “Ateities” apžvalgos ne srovės politiką.
Sand. pirm. ja gyvavęs. . Jisai buvo įga reikalaudama komitetą reorgani sios, kaip jisai pats buvo nu kus, iš kurių ir patsai dau
ir paliuosuos pavergtąsias tau tinka.
Prezidentas Wilsonas Karuža pareikalavo, kad “Lie liotas, kaipo jau tautininkų zacijos pripažįsta kad jie buvo taręs lapkr. 30 d. 1916.
Ar giausiai surinkai aukų nuken
tas.
Ilgainiui tečiau faktai daug svarbesnių reikalų turi, tuvių Dienos” Komitetan rin- laisvamanių politi
suterštas sutverti tik “Liet. Dienai.’’
gi p. Šimkau to nesupratai!!
tėjusiai Lietuvai!

“DARBININKAS”

m.

Melų ir prasimanymų mokykla

Teisybes vardan.

žtai, kad Tamsta atšauktum
tetuos bjaurius žodžius ir apkallinimua, kokiais mėtai į kata
likų organizacijas ir jųjų ingaliotus asmenis!
Aš neabejo
ju, kad visa katalikų visuo
menė reikalauja nuo Tamstos
pasiteisinimo.
Tamsta neat
siėmęs savo koliojimų, lieki to
kiu, kokiais kitus vadini.

z

Tamsta nuo kokio tai lais
vamanių garbės pripūsto pedestalo smerkti Tamstai nepa
tinkamus asmenis, autoritatyviai nori tvarkyti lietuvių
visuomenės gyvenimų, patsai,
kaip Tamsta savo rašte pasiro
dei, menkai naujoj situacijo
je kaipo jausmų žmogus, susigrabaliodamas, nematai kaip
tik tų, kurie į mūsų gyveni
mų tų suirutę įnešė.
Ar užmiršai p. Šimkau, kaip
tai neseniai kuo vadinai tuos
pačius tautininkus-laisvama-

norėtum traukti!
Gaila būtų Tamstos, jeigu p.
Šimkau, liktum tokiu siauru
žmogum, kokiais yra mūsų
laisvamaniai ir jųjų politika!
Tamstos plati siela, rodos, ne
galėtų būti patenkinta laisva
manių siaura gyvenimo vaga.
Tikiuosi, kad Tamsta gailė
siesi neapsvarstyto žingsnio,
kaip nekartų esi gailėjęsis, ir
atsiimsi atgal tų Tamstos
“Viešų” raštų, kuriam “žo
džio” vardas tikrai peraugštas.
-:

buvo uei ifcflzai,
subatvn— i
karį buvo labai daug, nebuvo
Vasario lfr d/L, Dramatiš galima nei per svetainę pereiti.
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CAMBRIDGE, MASS.
“DUteKs” prakalbos.

Vas. 18 d. vakare Y. M. C.
A. salėj Neprigulmybės fonx
do buvo surengtos prakalbos.
Kalbėjo amerikonas p. Gary, p.
Rimka ir p. Ivaškevičius iš So.
Bostono.
Vakaro vedėjas Galinauskas
pasakė: “Tie, kurie neprijaučiate
kunigams,
rašykitės
prie neprigulmybės fondo. ’ ’
Galime visados prirašyti
Paskui ėmė peikti Tautos Fon
vieni kitiems karčių žodžių,
dų. kam girdi iš jo skiriama
bet kalbėkime faktais, kurių,
20 nuoš. politikos reikalams.
manau, kad ir čion pažymėtų,
Žiūrėkite,
sakė, kaip klerika
pilnai pakaks, žmogui, kuris
lai
(suprask
katalikai) pakilo:
nori teisybės.

‘4 Draugas ’ ’ buvo savaitinis,

Kun. Pr. Augustaitis,
virto dienraščiu, “Darbinin
A L. Tarybos ir L. Die kas” atsirado ir eina tris kar
nos C. Kom. Sekret. tus savaitėje, atsirado “Mo

Ex-klierikas.
ii

VERTĖ A. MATUTIS.
(Tąsa)

Ir ištikrųjų, jisai būdamas mokytoje ilgiaus, suprato
dar geriau tų visą atsitikimą- Apsvarstė mintyje visų kolegijinį Kevin’o gyvenimą. Surado jo pulpitų ir kambarį; su
ieškojo tą viską, ką tiktai kolegijinė tradicija apie jį užlai
kė; toji kolegija taip atskirta nuo judomojo pasaulio, vie
nok turi savo padavas ir atidžiai jas sergsti.
Stovėjo jis sau vienas plačiuose vartuose, kurie įvedė į
vyresniųjų gyvenimo vietą ir svajojo valandėlę apie at
sakymą Kevin’ui kunigiškų šventimų. 0 kada atsirado pir
mutinį savo gyvenime sykį, “Senior Prayer Hali” prie skai
tymo šventimų sąrašo, užmiršo apie viską, neatsižvelgiant,
kad ir apie jį ėjo. Jo mintyje stojo Kdenatinis to idealo pa
veikslas, kursai kadaisia buvo ten nusiverkęs ir nusiminęs,
matė jo nusijuokimą ir girdėjo jo žodžius: “užsibaigė toji
maža tragedija.”
Keletą sykių pasidrąsino užklausti vieną džiakonų, ar
girdėjo ką nors apie Kevin’ą O’Donnell’į ir kokia buvo jo prašalinimo priežastis?
— O! taip, aš jį gerai pažinojau. Protingas, ambicijos
pilnas ir lengviausio pasaulinio pobūdžio. Delko jisai pripa
žintas tapo šventimų nevertu? Apie tai visokios buvo nuo
monės, bet niekas tikrai nežinojo nieko.
Pasitaikė, jog vienas senųjų tarnų gerai atsiminė Kevin’ą
— Ponas O’Donnell iš C.? Tai buvo tikrasai ponas. Nie
kados to nebuvo, idant nepaprašytų nuvalyti batus ir neišrinių. Girdėjau, kad jisai yra gydytoju ir
asi. Rodos vedė ir turi puikią šeimyną.
irdėjai netiesą! — atšovė jisai ir buvo tai aštriau
sias išsireiškimas, kokį kada nors suvartojo savo gyvenime.
Toji mintis įžeidė jo širdį. Ar-gi jo didvyris būtų nupuolęs
iš augštvbės? ar-gi uždanga būtų pridengusi šventumą Ne!
bet prie stebuklingosios stovylos pamatė molinę papėdę. Irlandietis nesugebės suprasti vedusio idealą, bent toje prasmė
je, kokioje jaunikaitis gerbė Kevin’o 0,Donnell’io idealą,
kaipo savo.
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terų Dirva.” O tautininkų
viskas po senovei. O kleri
kalų spauda girdi todėl auga,
kad jie skiria tuos nuošimčius
politiškiems reikalams. Pa
sak Galinausko išeitų, kad T.
Fondo pinigais, ty. politikos
nuošimčiu naudojasi “Darbi
ninkas” ir “Draugas.” Ne
išmanėliui Galinauskui pasa
kysiu, jog katalikiškoji spau
da dėlto kįla, kad katalikai
ima susiprasti, kad ima šluoti
lauk iš namų socijalistų ir lais
vamanių šlamštus ir imasi ka
talikiškų laikraščių. Todėl
katalikiška spauda kįla ir vis
kils katalikams vis labiau susiprantant.

Na, politiškiems reikalams,
kovai už Lietuvos laisvę ar ne
reikia pinigų. To turbūt tik
tokie tamsunėliai nesupranta,
kaip Galinauskas.
Po Galinausko kalbėjo trum
pai p. Gary. Po jo kalbėjo p.
Rimka. Jis taip energiškai
ir jausmingai kalbėjo, jog ne
kurie užmigo, o Galinauskas
ėjo jų išbudinti. Paskui žmo
nės būriais ėmė lauk eiti. Li
kusieji ėmė ploti, kad jis nus
totų kalbėjęs ir varginęs. Po
teisybei jis nieko nepasakė.
Nugirdau, kad niekino katali
kų veikėjus ir kat. spaudų.
Žiūrėkit girdi “Tikyba ir Do
ra” nenori Lietuvos neprigul
mybės. 4 4 Darbininkas ’ ’ girdi
jai atsakęs, kad neprigulmingoje Lietuvoje būsiųs klerika
lų viršus, todėl tokiu atžvil
giu esu galima kovoti už nepriIV.
Metai bėgo it vanduo. Ir kaip greitai prabėgo tie lais gulmybę. O jei girdi klerika
vės metai karštiems jaunystės troškimams ir svajonėms! Pa lai paimtų neprigulmingoje
reina jų šešėliai ir debesys; pareina šviesos ir laimingos va Lietuvoje viršų, tai jų parti
jos žmonėms būtų riestai. To
landos ir žūsta be pėdsakų amžinasties eisėnon.
Mūsų mažasai idealistas buvo jau kunigu ir po kelii| dėl reikių rūpintis, kad val
metų tapo paskirtas laikiniu kamendoriu gimtinėj’ parapi džia jiems kliūtų. Čia moky
joj’. Turiu čia priminti, jog jisai buvo truputį sentimenta- tam Rimkai turiu patėmyti,
listas, nes karštai mylėjo kiekvienų akmenį ir medį -ir krū jog mes katalikai norime ne
mų toje apielinkėj’. Jisai gyveno labiausia praeitimi. Čia klerikališkos valdžios, bet
buvo mūras, kurin svaidinius mėtydavo; čia tas pats nebilvs katalikiškos. Už tokių ir sto
akmuo, kurin taip tankiai stengdavosi pataikinti; toje vie jame. Ar p. Rimka norėtų,
toje žaidė kroketų su draugais; čia buvo pakalnės, nuo ku kad mes ir mūsų katalikiški
rių svaidiniai nusirisdavo; čia krištolinis upelis, kuriame žu veikėjai stotų už laisvamaniš
vavo. Koks jisai mažas šiandienų išrodo! Juk tasai upelis kų valdžių.
Dar turiu patėmyt, jog p.
kvaikui pirm trisdešimties metų buvo plati ir baisi upė! Labiausiai-gi mėgdavo būti senosios mokyklos kaimynystėje! Rimka klysta, sakydamas, jog
mėgdavo sėdėti medžių pavėsyj’, kurie augo aplinkui jų ir tik tuomet Lietuvoje bus liuoatnaujinti praeitųjų laikų meilius sapnus, užlaikytus krišta- sybė, jei jų partija valdys.
linėj ’ atminties šviesoje. Deja! visi jaunystės žaismių drau Ar nežino, kad jo partijos di
gai tiesiog pranyko arba apleido gimtinę vietų. Tų kelių, džiausias šulas Dr. Šliupas ykurie užsiliko, tankiai klausinėdavo apie praetį.
Bet ir ra parašęs, jog kryžius reikių
tas buvo it sapnas. Apsiausdavo juos vaikų būrelis, o gy į pečių sukišti, kunigus var
pinėse iškarti, o bažnyčias pa
venimas jiems buvo sunki realybė.
Vienoj’ puikioj’ vasaros naktyj’ ūmai ^pašaukta jį prie versti teatrais. Iš teisybės,
mirštančio ligonio. Skubiai apsirengė ir išėjo. Gydytojas tai tokia laisvė būtų saldi lai
svamaniams. Taip daro jų
jį pralenkė, bet užleido jam pirmų vietų.
žmonės Meksike,
— Meldžiu pirmiau išpildyti savo priedermę, — tarė, — partijos
Francijoj ir kitur.
aš galiu palaukti.
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Jaunas kunigas suteikė mirštančiai sakramentus, paskui
perimtas užuojautos užsiliko prie kaminėlio pasikalbėti su ser
gančios moteries vyru.
Pasirodė, jog vietinio gydytojo nebūnant po ranka,
tapo pašauktas gydytojas iš apielinkės, kursai nuo kelių jau
mėnesių viešėjo šiose šalyse ir išnuomojo keleriems metams
namelius, vadinamus “Rock Cottage.” " Buvo tai augštas,
bet lėtas vyras, jo veidas tiesiog buvo pridengtas juoda,
ilga, pradėjusia jau žilti barzda.
Mažai kalbėjo, bet išro
dė protingu.
Garsiausieji Cork’o gydytojai prieš jį lenkėsi.
Pinigų nenorėjo imti.
Buvo labai geras vargšams.
Vadi
nosi: daktaras Everard’as.
Jaunas kunigas dažnai jį matydavo, bet niekados su
jao nekalbėjo.
Žingeidavo sužinoti apie jį kų daugiau, o
gal jį pamylėjo už gailaširdingumų vargšams — užtenka,
jog pasiliko, kad eiti su juo sykiu namon.
Vėlyvoj’ vak saros naktyj’, gal jau ankstyvame pavasario rytmetyj’, gy
dytojas išėjo iš sergančios kambario ir paprašė vandens nu”siplauti rankoms.
Nusistebėjo, pamatęs kunigų, kuris
nuėjo prie sergančios pasiteirauti apie jos Sveikatų.
Išro
dė nusiraminusi.
Pasakė jai keletu vilties žodžių ir greitai
Tuo tarpu gydytojas rengėsi namo.
išėjo.

(Toliau bus)

šliupas-kanuolė.

Po p. Rimkos kalbėjo p. Ivaškevičius.
Kai tas užlipo
ant estrados, tai visi snauda
liai nubudo. Jis šokinėjo nuo
vieno dalyko prie kito ir galop
pačiuopo Šliupų. Didelį daik
tų pasakė, būtent Dr.Šliupas —
tai kanuolė. Sakė visiems lie
tuviams tų kanuolę — Šliupų
reikia stiprinti, tiek į jį šovi
nių privaryti, tiek parako į jį
pripilti, kad jis nulėkęs į Eu
ropą ir vieno šūvio paleidimu
galėtų supyškinti visus prie
šus.
Aš patarčiau atsargiai su
kimšimu daug šovinių ir para
ko.
Perdaug prikimšta ka
nuolė — Šliupas gali čia pat
eksplioduoti. . Tai viskas nu
eis perniek ir dar čia bėdų

Bet vienas dalykas pas mus
ka dr-ja “ Varpas” vaidino vei
yra peiktinas, kad mes dar
Sv. Onos dr-jos susirinkimas. kalų “Vagys.*’ Lošimas bu niekad negalim apseiti be svai
Vas. 7 d. šv. Onos dr-ja tu vo gyvas ir tinkami judėjimai. galų.
Tas tai suteršė visų
Kaimo Stasys. )
rėjo susirinkimų.
Fėrų komi
W
■ -JK. 4— .
gražų darbų. 4
sija išdavė raportų. < šios dr■ v* * ‘
' i'
Kad ir per šiuos vakarus
jos narės p. E. Tamošiūnienė,
BALTIMORE, MD.
buvo tokių, kurie pasielgė
Sr* ■’ - .
p. P. Jokimavičiūtė, P. MorPerai nusisekė.
kevičiutė ir V. Simonaitė pasi
Ar-gi mes baltimoriečiai
J . K. darbavo prie fėrų. Į šių dr- Vas. 15,16 ir 17 dd. buvo
ferai.
Prie
surengimo
ir
lai

negalėtume
išgalvoti kų nors .
jų dabar galima prisirašyti už
ke
fėrų
daugiausia
pasidarba

dailesnio,
kad
tų senąjį pa
< <V. U'??
$1.00.
CHICAGO, ILL.
B. 0. Morkevičiutė. vo šios ypatos: p-lę G. Sinkiu- protį prašalinus, ir kad iš po
Darbininkų judėjimas.
..Bi ..i
;
< v’
tė, J. ir M. Bučniai. Tie as mūsų bažnyčios išgaruotų alLig šiol Chicagoje darbinin
mens verti pagyrimo,
Dirba 'koliniai dvokalai.
kai kaip ir miegojo. Visi dar
su
pasididžiavimu.
Turėjo
Aš patarčiau štai kų. Tas
CHICAGO, ILL
bininkai inteligentai šaltai

pridarys, ekspliodavus.
Tokios tai prakalbos. Prie
Neprigulmingo
fondo rodos
Ivaštik vienas teprisirašė.
kevičius pasakė,
kad girdi
turbut dėlto prakalbos be pa
sekmių, kad jas rangė naujos
parapijos žmonės.

ATHOL, MASS.

žiūrėjo į svarbiausius darbi
Sujudo ir veikia.
ninkų reikalus lyg būtų užmir
Vyčių 5-ta kuopa surengė
šę' kuom eSų, lyg nematė puikų teatrų 13 d. vasario šv.
svarbos darbininkų vienybėje. Mykolo Arkaniolo svetainėje.
Ir ištiesų tokis apsileidimas Atvaidinta “Visi Geri.” To
buvo peiktinas.
liaus sekė komedijėlės, “Čigo
Bet šiandien jau ir mums nės atsilankymas,” “Dvi kū
darbininkams brėkšta dienelė. mutės,” “Dvi sesutės” ir
Ir tikimės, kad ji bus aiškiai “Girtuoklė su Blaivininku.”
šviesi. Ačiū 38 kuopos dar Artistai visi atliko savo už
bininkams jų triūsu išvilkta duotį taip kad geriau nebuvo
visi nerangumai ir neaiškumai galima. Publikos atsilankė
aikštėn ir pradėtas darbas tik nemažai ir buvo pilnai paten
ra vėže traukti darbininkų rei kinti. Ant galo Vyčių cho
kalus. Būtent sutvertas Chi ras sudainavo keletu dainelių
cagos Darb. Apskritys, kuris iš ir Vyčių himnų Tuomi ir pa
karto užsidėjo ant savo spran sibaigė šio vakaro programas.
do didelę naštų darbų kurie Visi linksmi išsiskirstė.
liečia L. D. S. Pirmas apskri
P. M. Vytis.
čio suvažiavimas buvo 18 d.
vasario. Į susirinkimų suva
žiavo delegatai iš 4 kuopų.
ATHOL, MASS.
Dalykai svarstyta rimtai. Iš
Pas K. Lakinską susirinko
rinkta organizatoriai, nutarta
vakarus rengti, išnešta atsi keletas vaikinų pasilinksminti,
šaukimas į žymius veikėjus, į užbaigti mėsaėdą. Ten surin
kunigus prašant užtarymo dar kta T. Fondui $3.50.
T. F. 12-tas skyrius laikė su
bininkams, platinti kat. laik
raščius. Išrinkta valdyba: sirinkimų 18 d. pobažnytinėDvasišku vad. kun. Kudirka, je svetainėje. Lietuvos gelbė
pirm. J. Poška, pagelb. J. Šim jimui sumokėta $5.00. Nuo
kus, rašt. M. L. Gurinskaite, bazaro gryno pelno atliko
kasin. P. Mažeika, kasos glob. $209.51 ir jau buvo surinktų
S A. Daunoras ir P. Varakulis, $54.13. Centran pasiųsta 19
korespodnentaš S. A. Dauno d. $250.00.
Rašt.
ras.
t
Iš pradėto darbo matyties
spindi auksiniai spinduliai, ta
liudija šios dienos susirinki
mas, nes visi kaip vienas su Taikos Sudžia ir
visomis pajėgomis stoja dirbti
Constable.
darbininkų idealams.
Pažymėtinas dar šis dalykas: Parduodu namus ir žemę,
turiu daug namų ant išran
Besikalbant ant susirinki
davoj imo.
mo pasirodė negalima nieko Inšurinu namus, rakandus,
nei pradėti veikti, nes pinigų
gyvastį ir apdraudžiu nuo
kasoje nėra, o be jų ir nieko
nelaimės.
nėra. Ir štai atsirado žmo Aprūpinu mortgagės (pasko
las) už prieinamą prekę.
nių, kurie užjausdami veiki
Sujieškau
gimines liukusius
mui sumetė net $15.00 ant
Lietuvoj
arba
pabėgusius į
pradžios darbo.
gilumą Rusijos.
Patėmijęs tai, kiekvienas Padarau dokumentus kokius
supras mūsų Chicagos darbi
kam reikalingus, atsakan
ninkus, jųjų širdis ir pasi
čiai ir pigiai.
šventimų mūsų organizacijai. Išimu čarterius draugys
tėms, kliubams arba koope
Aukavo šios ypatos: P. Mažei
racijoms.
ka $2.00; kun. Kudirka $2.00; Perkalbu
teismuose ir duodu
po $1.00: S. Cibulskis, K. Bapatarimus dovanai.
joriūnas, P. Varakulis, K. Kie- Kreipkitės laišku arba ypatiškai pas
la, M. Adomaitis, P. Smilge
vičius, J. Mikaliūnas, M. Stan
kevičius, P. Petraitis, A. Dū R. Vasiliauskas
das, J. Karašauskas. Po 50c.:
138 D STREET,
S. A. Daunoras ir M. L. GurinSOUTH BOSTON, MASS.
Telephone: So. Boston 1874-R.
skaitė Po 25c.: J. Žakas. Pasi
žadėjo 2 dol. J. Šimkus.
Residencija:
Ak, kaip malonu pažvelgti 11 Granada Avė.,
Roslindale, Mass.
į tokį būrelį susipratusių ir pa
sišventusių darbininkų, kurie
Telephone Bellevue 1948-W.
suėję kaip tikri broliai kalbasi
vienokiomis mintimis energiš
kai gvildendami darbininkų
klausimų rišantį su visomis
darbininkų aplinkybėmis, net
ir cento nesigaili sunkiai už
dirbto. Ištikro malonu pra
nerti visiems tokias linksmas
žinutes.
Apskr. Korespondentas.

BRIGHTON, MASS.
“Koncertas.”
Vas. 18 d. socijalistai buvo
surengę metinį koncertų, kurs
buvo kooperacijos salėj.
Tai
bent koncertas buvo.
Vedė
jas A. Lakačauskas perstatė
kokį ten Žiuraukų. Tasai“ spyčių” laikė.
“Spyčius” buvo
žemiau kritikos.
Paskui pa
sirodė ant estrados Bartkus
su Džan Bambiniu spyčiu. Po
to lošė Užkerėtų Jackų.
To
liau lošta Motina ir Duktė.
Tai jums ir visas koncertas. O
plakatuose garsinta, jog bus
puikiausias koncertas.

Ratelių.
Čia tveriasi ratelis, kurs
ketina organizuoti^ vaikų mo
tina parkyklų, o mokytoju
sitraukti Cambrida
o Bart-

būt ir daugiau darbininku, a- kambarys, kur esti rudis, rei
le bala žino dėl kokios prie kia išvėdinti ir papuošti, o
žasties sustreikavo “bunčius” paskui užvesti dailų knygynė
merginų, bet pralaimėjo, į jų lį. Jei ne tai užveskim bent
vietų, atsirado ‘ ‘ skebų. ’ ’
blaivų bufetą.
Žmonių per visus vakarus
A. B. C.

Pranešimas.
DIDŽIAUSIA DOVANA VISIEMS.
NEPRALEISKITE PROGOS.
Laikas trumpas, tik iki Velykų.
Kurie prisirašys per gavėnę prie L D. S., gaus puikų
cc
Lietuvių Darbininkų Kalendorių” dykai.
Lietuvių Darbininkų Sąjungos kuopa randasi beveik
kiekvienoje kolonijoje, todėl norėdami prisirašyti arba apsipažinti su L. D. S. įstatais ir programų kreipkitės prie L. D.
S. kuopos raštininko arba tiesiog į Centrų šiuo adresu:
“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,
South Boston, Įdass.

Skaityk Čia
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 pri
rinkęjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.
Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

1

J.J. McGowan Co.
Sankrovos:
Įe

įg
S
£
jg

S
E

265 Broadvay,
-:- So. Baoton, Mass.
4711. Fourth St., -:- -:- So. Bastos, Mass.
941—843 WaahingtocL, St., -:- Bastau, Mase.
Paari St.,
Baatou, Mass.
366 Mashington St., -:- Dorchester, Mass.
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Telephone: 350 So. Boston.
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Edward L. Hopkins
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362 Broadway So. Boston,Mass.
Namai parsiduoda,
GAISU,
SVKKAT08,
SmKDIMO,
APVILKTUS
STIKLUS,
(Plote flus)
AUTOMOBILIUS.

kambariai parendavojami.
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vyčių SUSIRINKIMAS.

Vietinės žinios.
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DELEI “ATEITIES”
PARDAVIMO.

4 numeryje “Ateities” bu
vo rašyta, kad “Ateitis” pe
reina iš visų šėrininkų į vieno
rankas — K. Pratapo, bet tas
perkėlimas tikrai yra neteisin
gas ir tik monijimas šėrininkų
per pirmsėdį ir kai-kiuriuos
board-direktorius, dėlto kad
pardavėjas tavoro, parduoda
mas, visada nori gauti kuob rangiausiai, o “Ateities”
pardavėjai
norėjo parduoti
kuopigiansiai. Slėpėsi ir slė
pė nuo šėrininkų ir nuo visuo
menės, kad tik daugiau neį
siūlytų, tai ir matomas daik
tas, kad iš jų pačių nekurie

Sausio 12 buvo

šauktas susirinkimas per laiš
kus. Rašė, kad daug bilų
praeitų metų nemokėta tai rei
kią sudėti po $15. nuo šėro;
taip ir nutarė ko nevisi, išski
riant kelius, bet ant 19 sausio
šaukė kitų susirinkimą ir rašė,
kad jeigu nebus kitokio suma
nymo, tai dabar direktoriai
turės parduoti. Na, tai šėrininkai ir taip pristojo. Todėl
pirmsėdis ponas Jurgeliūnas
sako, kad tuojaus šį vakarą
reikia ir parduoti. Atsistojęs
pasakė, kad yra skola mortgage ir bilos nemokėtos, tai
yra iš viso 35 šimtai. Tai
klausė Pratapo, ar jis imąs už
tą skolą. Pratapas atsakė:
taip: Tada pirmsėdis Jurge
liūnas pasakė: Tai tau ir pa
lieka, imk ir raktus, bet P.
Čiaplikas užprotestavo tam
darbui. Jisai įnešė, kad rei
kia pagarsinti po laikraščius,
paieškoti daugiau pirkėjų. K.
Jurgeliūnas ir A. Rimka niekaip nepristoja ant to, kad
garsinti, esą negalima, nes
sugadinsim biznį; tai buvo atidėtas pardavimas ant 22 sau
sio. Tai-gi 22 dieną sausio va
kare susirinko nekurie šėrininkai ir atėjo J. Jaruševičius
prezidentas L. R. K. Susivieninimo, kun. Kemėšis ir M. Žioba. Prasidėjo kalba apie par
davimą. Pirmsėdis iššaukė
board-direktorius ant pasikal
bėjimo; už 10 minutų sugrįžo,
pasakė visą biznį apkainavom
ant 7.000 dolerių K. Pratapas
įsiūlo 35 šimtus,' o kiek jūs
mislinat duoti. J. Jaruševi
čius pasiūlijo 45 šimtus ir kny
gas, kurios yra “Ateities” iš
leistos (‘t Žmogaus pareigos ’ ’
jų kaina yra po dolerį) kurių,
yra 2000 palieka bendrovei.
Bet K. Pratapas daugiau neda
vė, taigi taip ir pasiliko. Tai
pirmsėdis Jurgeliūnas pasakė
J. Jaruševičiui, kad jie turės
susirinkimą seredoj, tai yra
24 sausio o ketverge 25 dieną
duosim esą jums žinoti apie
tai, bet mūsų pardavėjai to
nelaukė, nes bijojo, kad jiems
daugiau neįsiūlytų, bet jie su
ėjo, utarninke 23 sausio ir
pardavė K. Pratapui, kaip gir
dėti už 49 šimtus.
Kaip jie
sako, nupirko Pratapas, kat
ras už visus daugiau davė, bet
klausimas iš kur jie žino

f

Paieškojimai
- s

v ,.r •. •

—-

L. D. S. DARBO INFORMA
CIJOS BIURO PRANE
ŠIMAS. "
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Darbo Informacijos Biuras
visiems pataria, kaip ir kur
reikia ieškoti darbo. Kaikurie gavusių patarimą nusiskun
džia mums, kad jie buvo dau
gelyje vietų, bet darbo nega
lėjo gauti. Ištirime kame da
lykas ir suradome, kad L. D.
S. Darbo Informacijos Biuro
aplikantai nuėję į nurodytądirbtuvę perstato save “palio
kais” (lenkais) ir visuomet
Paieškau Juozo ir Pranciškaus
gauna atsakymą, kad darbo Sasnauskių, paeina iš Kauno gub.,
nėra.
Šiaulių pavieto, Padnbisio vals

“APVEZDINKIT IR MANE”

nori pasinaudoti iš žmonių su
dėtų pinigų.

ma spręsti, kad veikalas ant
publikos nepadarė jokio įspū
džio.
Paukšt!

Nedalioj, vasario 25 d. š.
m., Lietuvos Vyčių 17-ta kuo
pa 3-čią vai. po pietų šv. Petro
bažnytinėje svetainėje laikys
savo susirinkimų, į kurį mel
džiame būtinai atsilankyti, vi
sus narius, nes yra labai svar
bių reikalų aptarti. Taiposgi
prašome atsilankyti, ir tų, ku
rie prisirašė laike prakalbų.
Kviečiame ir visus kitus no
rinčius prie Vyčių prigulėti.
VALDYBA.

Ketvergo vakare “Gabijos”
Draugija perstatė naują Miko
Petrausko triveiksmę operetę
“Apvesdirikit ir mane.” Vei
kalas nei šio nei to, bet jam
labai stoka gyvumo. Visa
me veikale nėra nei vieno pun
Broliai ir seserys darbinin čiaus, Spūdžių kaimo. Meldžiu
kto, kuris būtų šiek tiek ge- kai! Jei norite darbo gauti atsiliepti šiuo antrašu:
resnis. Orkestrai reikia priJonas Benevičius.
v nelįskite į lenkišką kailį, bet
pažinti garbę, nes savo nz- lietuviais pasivadinkite, kuo 614 North St.
Chester, Pa.
duotį gerai atliko.
mi ištikrųjų esate ir tikrai
(202-205)
Prie apmarinimo viso vei- gausite darbo. “Paliokams”
kalo nemažai prisidėjo akto kaip kada labai sunku geroje
riai. Ypač pirmame veiksme, dirbtuvėje darbą gauti
DOMAI GERB. KUNIGU
tai atrodė kaip medinės maši Su pagarba
KLEBONŲ.
nos užsuktos savo rekordus
Paul. Petrauskas,
atidainuoti ir nieko daugiau.
Vargonininkas išsilavinęs tvir
141 Bowen St.
Ant pabaigos veikalo jau tru
tai savo profesijoj, pažįstas Baž
So. Boston, Mass.
putį daugiau judėjimo pasiro
nytinį Choralą, figuralę, o taip
dė, bet vis dar kaž-ko trūko.
gi ir modernišką muziką ieško
Iš visų apmirusių veikian RAČIŪNO NAUJI JUDOMI tuojaus atsakančios vietos.
čių ypatų daugiausiai gyvumo PAVEIKSLAI BUS RODOMI:
K. J. Diržis,
parodė p. J. Varaitis Jono
458 Man St.,
Kangston, Pa.
Ketvergo vakare, vas. (Febr.)
Petraičio rolėje ir p-lė P. Šar(202-209)
kiutė Marijonos rolėje.
Kiti 22 d. 1917 m. Burbos Salėje, Ednors kartais ir sudainaVo pu wardsville, Pa.
Subatos vakare, Vasario (Febsėtinai, bet kaipo aktoriai tai
Paieškau savo draugės Domicė
ruary)
24-tą d. Auditorium Sa
netašyti stulpai. Pats kompo
lės Franckaitės. Paeina iš Kau
zitorius dirigavo. Jam ant lėje North Main Avė., Scranton, no gub. Viduoklės par., Basei
pabaigos buvo suteiktas bu Pa.
nų mieste augus ir mokinusis.
Nedėlios vak., Vasario 25 d. Trys metai atgal buvo atvažia
kietas gyvų gėlelių.
Žmonių prisirinko pusėtinai. Reeles Teatre, Waname, Pa.
vus į Bostoną. Neilgai pagyve
Panedėlio vak., vasario 26 d. nus išvažiavo į Scranton, Pa. pas
Svetainė buvo beveik pilna.
Buvo liberalų atvažiavę iš a- Slavokų Sokolų Salėje, So. Beth- į seserį. Meldžiu pati ar kitas
pielinkių miestelių. Bet po lehem, Pa.
, kas pranešti šiuo antrašu:
Seredos vak., Vasario 28 d. W. 1
teatro net iš karščiausių rėmė
Ono Meškauskaitė,
jų nebuvo girdėti nei vieno i Boczkowskio salėje, Mahanoy Ci- 112 Gold St., So. Boston, Mass.
pagyrimo žodžio. Iš to gali-1 tv, Pa.
(202-205)
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Paieškau savo giminaičio Sta
nislovo Skrabulio, paeina iš Su
valkų gub., Seinų pavieto, Kap
čiamiesčio parapijos, Semoškų
kaimo. 10 metų atgal gyveno
Shenandoah, Pa., E., Rospeberi
Hollv. Turiu pas jį svarbų rei
kalą. Meldžiu atsišaukti šiuo
antrašu:
(202-205)
Dam. Lukoševičius,
82 AVard St.,
Hartford, Conn.

Naudokitės Proga!
IŠ PINIGŲ DIRBKITE PINIGUS!

Dabar Rusijos pinigų kursas nupuolęs. Siųsdami pi
nigus į Rusijos Valstybines Apsaugos Bankas arba mai

nydami pas mus, be jokio triūso, ant kiekvieno $1.000,
uždirbsite 400 rublių.
*MŪSŲ BANKAS — LIETUVIŲ BANKAS. —
Savame neme, po bankiniu kontro liu ir užstatu $50000.00

Paieškau pusbrolių Juozapo

ir Antano ir Karolio PaupHų ir
Zopijos Paupliutės, Karalio ir
Antano Jankauskų. Visi Kau
no gub., Vilkmergės pav. Vejrių parapijos, sodžiaus Kuni
giškių.
Malonėkit atsišaukti adresu:
Jonas Pauplis,
30 Houghton St.
Hudson, Mass.

Paieškau savo draugės Mari
jonos Rožiutės, po vyru Pilipaitienės. Paeina iš Cickų kaimo,
Alvito parapijos,'Suvalkų guber
nijos. Ji pati ar kas žino, malo
nėkit pranešti. Suteiksiu dova
ną. Atsiliepkit šiuo antrašu:

Bankieriai: GUBITOSIS IR KOWALIAUCKAS

Tel. Richmond 843.

Adresas:
GUBIT0SI-K0WAL Co. Bankers.

1'11 SALĖM STR.,

5 Catheraine St.,
Old Bethnol Greene
LONDON, N. E. ENGLAND.
(202-205)

BOSTON, MASS.

Vietine Didžiausia-Lietuviška*^

jis daugiau davė, kodel-gi p.

ELUSMcCLEARYCO

I

Prirengiam pilnai $150.00
laidotuves už
UžtikrinanJokių vir
ti gvaranti-ĮjJJ, šaus mokes
a arba vi
čių nėra.

Pranešu visiems, jog aš užlai
kau lietuvišką krautuvę, kurioj
galite gauti Laikrodžių, laikro
dėlių, Žiedų, Špilkų, Kompasų,
Kryžių, BronzaBetų ir įvairių ki
tokių daiktų. Taipgi rekordų vi
sokiose kalbose su puikiausiomis
dainomis ir šokiais.
Įvairiausio
išdarbio
Armonikų,
Smuikų,
(skripkų), Klarnetų, Triubų ir
daugybę visokių muzikališku ins
trumentų.
Taipgi taisome visokius auksi
nius daiktus: laikrodėlius, žie
dus, branzalietus ir muzikališkus
instrumentus; armonikos, smui
kus, klarnetus, triubas, pianus,
vargonus.

Darbą atliekam gerai ir pigiai.

E. 2356. Lietuva Tėvynė mūsų,
Tykiai Nemunėlis teka.
E. 2357. Birutė,
Kur banguoja Nemunėlis
E. 2392. Sveiki broliai dainininkai
Ko liūdit sveteliai.
E. 2581. Gražioji Polka,
Pavasario rytas, Polka.
E. 2582. Kalnų Augštumose,
(Valcas)
Kariškas maršas.
E. 2706. Žemaičių Polka.
Reikalaudami katalogo indekit 5c.

Užsakymus siunčiam

Vieną kartą pirkęs pas. mus,

Užlaikome j vairus tavoro “in stock. ”

Padarome

Tai BŪSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosČia per kelis
vakarus, o padarys veidą tyru ir
skaisčiu baltu. Toji mostis išima
plėmus raudonus, juodus arba
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir
štampo ms.
J. RIMKUS
P. O. Box 36,
Holbrook, Mass
(204-207)

Sutaisau receptus su di! d žilumą atida, nežiūrint, ar
i tie receptai Lietuvos ar Amrikos daktarų.
Tai vienati: nė lietuviška aptieka Bostone
į ir Massachusetts valstijoj.
' Gyduolių galit gaut, koŪos
; tik pasaulyj yra vartojaiaea.
; Galit reikalaut per laiškus, o
Į aš prisiųsiu per ezpresų.

mokytojo, kuris iš to ir gyvena.
Šterno mokykla randasi 950-952
Broadway ir jau nuo 36 metų gy
vuoja. Jis mokina jaunus ir se
nus labai greitai išmokina. Per
vasarą jis laiko savo mokyklą
Newporte, L. I. kur yra išmoknęs
daug augštos luomos žmonių. Mo
kina visokius šokius, kaip pap
rastus balinius, taip ir teatrų šo
kius. Kuris norit daugiaus ži
not apie šią mokyklą tesikreipia
per telefoną — Bushwick, 4943,
kur suteiksime visas informacijas.
Mokiname žiemą ir vasarą. No
rėdami išmokti gerai šokti kreip
kitės į Šterno mokyklą.

,
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Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galinta sttsiialbeii ir littnvisslun.

Ofiso valandos:
Ryt tis iki 9 vai.
Po piety 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Specijališkas
pranešimas

_ STEVEN

Aš pats prisidėj
nos užtikrinančios Jame^Ellis
Rakandų kompanijos, kur
Lietuviška-Polska
galėsiu jums prielankiai pa
LIGONINĖ.
tarnauti išrodydamas mūsų
197 Broadwav, S. Boston, Mass. didžiausią krautuvę ant ketu
rių didelių lubų pripildytą
Teiefonas”S. Boston, 1194-w
gražiausiais šių dienų rakanDaktarai dieną ir naktį.
: dais.
Mes dabar pradėjome meti
nę vasario mėnesio išpardavi
mą (sale) ir numažinome kai
Akių Specijaiistas.
nas, kuriomis niekas kitas
Prirenka akinius
Bostone negali lygintis.
Ateikite ir daleiskite mums
H. S. Stone, Oph. D.
išrodyti jums kainas.

399 a Broadway, So. Boston.

DR. F. MATULAITIS
Ofito jdyno«
1-3 P. M. 7-9 P.M.

James SI Uis Co

G -do visokias ligas
Priskiria Akintas.

Kampas B ir B’way,

419 Boylston St Boston, Mass.

South Boston, Mass.

Pinigais arba ant išmokėjiV. P. GINKŲ S & CO.
SAVI PAS SAVUS.

Vienatinė Lietuviška *♦*
„
•.
T

t

Krautuve %

Kuri užlaiko visokio ta- *|*
voro, reikalingo maine- *|*
nieriams.
V

V. LUKOSEVICIA, V
inersviDe. - - Pa. S*

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

I

JONAS J. RAMANAUSKAS,

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietu vys uždėjo magijos
dirbtuvę. Dirba visokių Stukn daiktas. Jėi
nori gauti itukų katalogą, prisiųsk štampą
ir tuoj gausi. Adresuokite taip:

ii

THE MAGIC SHOP,
P. O. BOX 3O».
HOLBROOK. MASS.

— ■ - ——
GERA PROGAI
Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) __ $1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo........ 15e
Naujas Būdas mokytis
rašyti be mokytojo..-^—10c
Aritmetika mokinimuisi rokundų, su paveik
slais (apdaryta) — — 35e.
Vho $L«0
Kas atsiųs iškirpę* idtą ap
garsinimą iš “DarLtninko”
ir $1.00 per mone; orderį,
tai gaus visas 4 knygas 60c
pigiau.
P. MIKOLAUriS,

144 Ames St., Montello, Mass. o—■ —

PIRMO* KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naujų išra imu.
x
Visų darbą gvarantuojsme.

DR. W. T. RE1LLY
469 Bnadway,Sa. Boston,Mus.
PRIE DORCHESTER 8T.:
VaUsdo.
mo • vaL rytą /

,

dd 8 vaL vakare.

NeMBomi,
tino 10 vai. ryta
iki 4 vaL vakare

R. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y.

Kampas

Greenpoint.

So. Boston

605

Į AGENTUS.

Lietuviškas

Gal pas kaikuriuos agentus
užsiliko “Darbininko” No. 8
ir 105 pereitų T916" metų. Jų
mums reikia ir prašome sugrą
žinti.

ADVOKATAS

•

Dr. Ignotas Stankus

• vrmam F.
Lietuviika pavardė buvo

t

F/mm F. J. KrtriUautbai

315 Broadvay, Sb. Boston.
k

v

Ei

'■»

Adresuokite:

J. Girdės
pa- 1'170 .

silikri ant visados mūsų kostumeriu. Taipgi pirkdami daug tavoroan^yk gauname" pigiau ir galime parduot pigiau. Parduoda-

me agentams.

TEL. BACK BAY 4200
1666
Washington St. Boston. S

LIETUVIŠKI REKORDAI.

greitai į visas dalis Alnerikos ir Kanados. Visi daiktai pirkti ma-

no krautuvėj yra gvarantuoti.

p
’

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

Visokio skyriaus

c.

sai nemokėkite.
Tel. Back Bay 6722

LIETUVIUS.

Muzikališku Instrumentų

ir

Nuo2 iki 3 popiet. Nuo 7 iki 8 vakar*
509 BEOADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
Tel 502 S. B.

LIETUVIAI PAS

KRAUTUVE

! SOUTH BOGTON, MASS.
; TEomreiAUHiA
o.
! KIAUŠU LIETUVIŠKA
APTIMKA

Reikalingas nevedęs, blai
950-952 Broadway
vus, mokantis vesti chorą var
Brooklyn, N. Y.
gonininkas. Norintieji užim
ti šią vietą tesikreipia delei są
lygų
kun. J. Švagždys, 147
J. BR0Z0WSKY staliorius
Mongomery St., Paterson N.
namų
taisytojas iš lauko ir
ir
J.
iš vidaus, maliorius (painter)
(204-206)
ir popieruotojas. Darbą atlieku labai pigiai ir gerai. 69
Kraučius exp. visų darbų, Gold St., So. Boston, Mass.
(206)
atsišaukite kaip greit galima.
Darbas geras, užmokestis ge
e
ra ir darbas ant visados.
Dr.
Paul
J. Jakmauh
Zaronskis & Roman Co.
(Jakimavičius)
683į Main St.,
Priėmimo valandos:

KREIPKITĖS TIKTAI PAS MUS: —

Jūsų gimines bei pažįstamus, gyvenančius Vokietijoje
arba Rusijoje, už dyką suieškome ir pristatome į Ameri
ką pas jus.

Nusipirk mosties

Paieškau Jurgio Juškaičio, ku
ris 5 metai atgal gyveno Londo
ne, Anglijoj. Dabar yra Ameri
koje. Kas žino kur jis yra, tuo
jaus man praneškit — gausit do
K. MDLAUBKA8
vanų. Atsiliepkit šiuo antrašu:
IŠMOKITE ŠOKTI ŠTERNO ! Aptiekorius ir Savininkas ;
,Mr. J. Sleznikas,
[Tel So. Boston 210J4 ir 21013. £
ŠOKIŲ MOKYKLOJ.
5 Catberaine St.
| 226 Broadvay, kampas C St, K
Old Bethnal Greene.
Šokimas dabartiniu laiku labai
LONDON, N. ENG.
įėjo madon. Kad mokėt šokti
(202-205)
daug kartų priseina ieškoti gero

Cambridge, Mass.

kad

Pratapas nesiųlė daugiau, ka
da J. Jaruševičius įsiūlė dau
giau, negu pirma Pratapas.
Jei Pratapas būtų varęs tada
Jaruševičius, gal būtų įvaręs
da daugiau kaip dabar Prata
pas paėmė, bet ir dabar K.
Pratapui už mažiau atidavė,
kaip buvo įvaręs J. Jaruševi
čius, dėlto kad knygų yra
2000 ir jų kaina $1.00 taigi jos
galima parduoti nuo 25 iki 50c.
ir būtų suma pasidarius suviršum $5.000 tai ir tikrai pa
sirodo, kad jie norėjo parduo
ti kuopigiausiai, bet klausi
mas, kur yra tie pinigai, ku
riuos jie paėmė, nes šėrininkai ligšiol negauna nei vieno
cento, taigi jeigu pirmsėdis
ponas Jurgeliūnas ir K. Prata
pas neatlygysite šėrininkams,
tai bus užvesta byla ir už
tuos kreivus ir neteisingus
darbus, kad žmonių sudėtus
pinigus norite kaž kaip nukreK
pti — tai per teismą bus suras
ta teisybė.
Šerniukas.

Paieškau savo draugės Uršu
lės Grumbliutės. Paeina iš Waelaukio kaimo, Alvito parapijos,
Suvalkų gub. 4 metai, kaip gy
vena Amerikoje. Girdėjau, kad
išėjo už vyro. Atsišaukite šiuo
antrašu:
(202-205)
Mm Ona Valk&uekiutė,
''. 59 Crondale St Hoxton
London, N. England.

V.

