Tas, kurs neturi
to
gu neplėšia namų kitų, bet te
gu jis stropiai darbuojasi ir pa
sistato sau,

tokiuo būdu

A
k ‘■

jis

pavyzdžiu užtikrins saugumų
savo namų, kuomet juos pa

sistatys.
— L i ncoln.
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Prezidentas kongrese
PREZ. WILS0N KONGRESE
Prez. Wilson pereitą panedėlį lankėsi kongrese ir išdėstė
santikius tarpe vokiečių ir Suv.
Valstijų.
Apreiškė, jog rei
kia laikytis ginkluoto neutrali
•v
teto.
Keletas jo išsireiškimų
rodo, jog prezidentas visai
nelinksta prie karės.
Kaip iki krizio, taip ir dabar prez.
Wilson yra didis taikos šali
ninkas. Jisai sakė:
‘ ‘ Aš dabar neproponuoju,
nei-gi pienuoju karę, nei-gi
.ketinu daryti tokį žingsnį,
kurs vestų prie karės.
Karė gali ištikti tik per ki
tų sauvalingus arba agresiviškus veikimus.
Mes privalome ginti savo
pirklvbą ir gyvastis mūsų žmo
nių išmintingai bet su aiškiu
ir tikru tikslu.”
Prez. W ilso n prašė kongreso
ingalioti jį vartoti spėką apgy
nimui Amerikos laisvę ir gyva
sčių nuo vokiečių submarinų.

TURI PAKANKAMAI
ARMOTŲ.
Suv. Valstijų Laivyno De
partamentas skelbia, jog turi
pakankamai armotų apginkla
vimui visų Amerikos prekinių
garlaivių.
Bet trūksta arti
leristų. O čia reikia gabiau
sių artileristų.
Pataikinti į
submariną gali tik labai gabus
artileristas,
nes submarino
tik kupra tesimato ant van
dens.
Tai jau už 1.000 jardų
ir sunku išmatytL
Suvienytų Valstijų garlai
vių yra 250, kurie plaukinėja
per Atlantiką. Iš tų vargu 100
iš jų rizikuos ir prašys val
džios armotų.
Jūreivių rezervistų
Suv.
Valstijose yra į 1.000.
Bet jie
nepratę prie vėliausių šaudy
mų.
Be to jie atprato nuo to.
prie ko buvo pripratę seniau.
O iš jų reikėtų mobilizuoti ar
tileristus dėl laivų.

Paprastai submarinas torpe
dą paleidžia būdamas 500 jar
NĖRA SUTARIMO
dų nuo garlaivio.
O gabus
SENATE.
artileristas turi jau pamatyti
Prez. Wilson panedėlį savo submariną už 5.000 jardų, kad
A . kalboje kongrese prašė jį inga suspėti nustatyti armotą ir pa
lioti teikti ginklus Amerikos taikinti į submariną.
pirklybiniams garlaiviams. Tai
senate buvo svarstoma ar duo
NUPLĖŠĖ KULNIS.
ti tokį įgaliojimą prezidentui
Holifax, N. S. — Jau antra
ar ne.
Kilo labai smarkios
savaitė, kaip ekzaminuoja an
diskusijos.
Vieni karštai sto
glai garlaivį Frederick VIII,
jo už tai, kad įgalioti, kiti la
kuriuo plaukia namo Vokieti
bai tam priešinosi.
jos ambasadorius Bernstorff.
Tai viena diena tas klausi
Daug dalykų
sukonfiskavo.
mas nebuvo išrištas.
Galop daėjo iki to, kad nuo
vokiečių čeverykų nulupo gu
SANTIKIAI INTEMPTI.
mines kulnis.
Tarpe Austrijos ir Suvieny
tų Valstijų santikiai intempti.
IŠPLAUKĖ Į EUROPĄ.
Turbūt neužilgo tie santikiai
Iš New Yorko išplaukė sep
truks.
Amerika jau prašė Is
tyni
garlaiviai į
Europą.
panijos valdžios paimti savo
Plauks per vietas, kur veikia
rankosna jos reikalus Austri
vokiečių submarinai.
Išvežė
joj, nes ambasadorius ir kon
33.000 tonų provizijos, amuni
sulai bus atšaukti.
Amerikos konsulų Austrijoj cijos ir tt.
yra 12.

Kares žinios.
ANGLŲ LAIMĖJIMAI

ATSIŠAUKIMAS Į VAIKUS.

Francijoj anglai pasivarė
pirmyn 11 mylių fronte. Da
bar jie prisiartino prie miesto
Bapaume.
Tai didžiausias talkininkų
laimėjimas po mūšio ties Marna.
Anglai
taip-gi pasivarė
pirmyn Mesopotamijoj. Užė
mė Kut. Po dviejų dienų mū
šio paėmė nelaisvėn 1.730 tur
kų.

Francijos valdžia išleido at
sišaukimų
į besimokinančią
jaunuomenę, kad pavasariui
ir vasarai atėjus kuouoliausia
stotų prie žemės darbų.
At
sišaukiama: “laukai guli ne
apdirbti, moterys ir seneliai
negali jų apdirbti, o vyrai su
garbe gina tėvynės rubežius.
Tai jūsų priedermė, Francijos
jaunikaičiai,
duoti
kraštui
pagelbą, kuri jai taip reikalin
ga.”
Atsišaukimas buvo perskai
tytas visose mokslo įstaigose.

NUSKASDINO DIDĮ
LAIVĄ.
Vokietijos submarinas nu
skandino milžinišką Anglijos
garlaivį Laconia, Cunąrd kom
panijos.
Sutorpėdavo Airijos
pakrantėje.
Tasai garlaivis
buvo 690 pėdų ilgumo, 79 p.
platamo. 18 000 tonų įtalpos.
Ant jo buvo daug visokio
krovinio įr daug laiškų ir ki
tų pačtos siuntinių.
Buvo sutorpėduotas nedė
lios vakare.
Garlaivis gabeno 3.000 dė
žių bombų,
40 000 bušelių
kviečių, 3.843 ryšulius bovelnos, 900 tonų provizijos, 1498
skrynias vaisių, 200 tonų plie
no, 5.000 maiši) laiškų.
Ant jo buvo 26 amerikonai.

KIEK ŽUVO SU LACONIA.
Su nuskanidntuoju Angli
jos garlaiviu Laconia prigėrė
5 žmonės.
Išsigelbėjo 294.
Mirė dėl šalčio valtyse 8. Tarp
mirusiųjų nuo šalčio valtyse
buvo dvi amerikonės.
Garlaivis buvo sutorpėduotas be persergėjimo.
Jis nu
skendo į 45 minutas.

BUVO SUSIKIBĘ.
Šiaurinėj jurėj Anglijos ir
Vokietijos mažieji kariniai lai
vai buvo užvedę mūšį.
Šau
dėsi nekurį laiką.
Apie nuo
stolius nepranešama.

KARĖ GREIT BAIGSIS.

Iš Kopenhageno atėjo žinia,
būk
Danijos pirkliai gavo iš
REVOLIUCIJA GESTA.
Vokietijos
pranešimus,
jog
Kuboj kilusi revoliucija jau
Suv. Valstijų senate nubal Hamburge vokiečių prekinis
slopinama.
Sukilėliai
prieš suota gen. Funstono moterei, laivynas jau taisosi plaukti su
prez. Menocal antru kartu ta kuri liko našle mokėti po $100 prekėmis į Ameriką.
Ragina
po sumušti.
mėnesyje.
danus duoti užsakymus perga
benimui.
Vokiečiai tvirtina,
jog submarinai ūmai pabaigs
karę.

PENSIJA GENEROLO
PAČIAI.

Nelaimės

Francūzai isigema.

SUAREŠTAVO 28 AIRIUS.
NELAIMĖ ANT GELEŽIN
KELIO.

Turbūt nei jokia šalis taip
nenukentės dėl karės, kaip
Francija, nes jos kraujo dau
giausia nutekės.
Ir prieš karę Francijoj ne
daug daugiau būdavo gimimų,
negu mirimų.

Altoona, Pa. — Ant Pennsylvanijos geležinkelio ištiko
nelaimė.
Greitasis traukinys
įbėgo į prekinį traukinį.
Ne
laimė atsitiko dėl miglos.
1913 Francijoj mirimų buvo
Pora desėtkų žmonių ant
588.809,
gimimų 604354.
O
vietos žuvo ir daug sužeista.
jau 1915 m. mirimų buvo 644.Visi užmuštieji miegojo.
301, o gimimų tik 382.466. Tai
neskaitant užmušimų ir žuvi
NELAIMĖ ANT GELE
mų karės laukuose.
ŽINKELIO.
•333
Karei prasidėjus gimimai
228 amžinai sužeistų rusų Francijoj pasimažino trečda
kareivių buvo gražinama Rusi liu, o mirimai pasididino ant
jon per Švediją.
Geležinke 10 nuoš.
liu važiuojant traukinys nuLigšiol dar nebuvo tokios
sprudo nuo bėgių.
48 karei šalies, kur gimtų mažiau, ne
viai buvo užmušti.
Nelaimė gu mirtų.
Tai dabar pirmu
ištiko tarp Gefle ir Soderham, tinė tokia išsigimstanti tauta
Švedijoj. Jų gelbėjimas buvo atsirado francūzai.
sunkus.
Dauguma buvo ne
Tokia nelaimė Franciją pa
regiai ir todėl buvo dar baisiai tiko dėlto, kad jau prieš ka
sužeisti. ’• Nelaimė^ ištiko nak rę ten buvo prasiplatinęs <fi
__
.i»
tį, toli nuo miestų ir sodžių.
dis ištvirkimas. H h

Anglijos valdžia suareštydino Airijoj 28 airius ir išsiun
tė į “poseleniją.”
Suareš
tuotieji nužiūrėti veikėjai už
Airijos laisvę.

VISI LAIKRAŠČIAI
SUSTOS ĖJĘ.
Vokietijos laikraštis Frankfurter Zeitung skelbia, jog
neužilgo turės sustoti visi lai
kraščiai Vengrijoj.
Taip bus
dėl stokos popieros.

UŽROBĖ MILTUS.

TARIASI APIE LENKŲ
REIKALUS.
Rusijos valdžia sudarė ko
mitetų iš Durnos pirm. Rodzianko, ministerių ir keletos
kitų apsvarstymui lenkų klau
simo.
Komitetan
nekviesta
lenkų.
Tas komitetas pirma
me posėdyje apreiškė, jog len
kų klausimo išrišimas yra naminis Rusijos reikalas o ne
tarptautinis.

PRIEŠ VO

os

Vokietijoj darosi opozicija
prieš kanclierių Bethman-Hollweg.
Opozicijoje yra ir ad
mirolas von Tirpitz, buvusis
laivyno ministeris.
Kanclieriaus priešininkai nori gauti
spaudos ir visuomenės prielan
kumą.
Bet kanclierius turi
savo šalininkų.

IRKUTSKAS.
Irkutske ir visuose apskri
čių miestuose nebėra žibalo.
Daugelyj v ietį) žmonės sėdi
patamsyje.
Todėl žmonės pa
tys ima jau dirbtis naminiu
būdu žvakes.
Taip-pat vietos
žmonės labai užsiima degtinės
varymu.
Degtinę daugiausia
dirba iš rugių, kurių į mies
tą jau nebeveža parduoti, nes
juos beveik visus degtinei su
vartoja.
Degtinę, tiesiog vie
šai pardavinėja ir gabena į ki
tas tolimesnes vietas.
Geria
ją visi: valstiečiai, dvasinin
kai ir inteligentai.

VLADIVOSTOKAS.
Vladivostoke guli daug odos
prekių, atvežtų iš Japonijos
ir Amerikos, bet jų negalima
toliau vežti į Runsiją, nes nė
ra vagonų. Guli taip-pat apie
325.000 pūdų žuvų, kurios
moka daugiau kaip 3 milijonus
rublių.
Pastaruoju laiku čia labai
pradėjo vogti, plėšti ir žudy
ti.
Dažnai randa gatvėse iš
mestų kiniečių lavonų, kurių,
kaip kalba, nenori laidoti dėl
to, kad labai brangiai dabar
mokų laidotuvės.

DĖL VENEROS LIGŲ.

“Armeiskio Viestniko” lai
Ispanijos valdžia Madride
ir apielinkėse surekvizavo 4.- kraštyje atspauzdintas toksai
įsakymas: “Kad nesiplatintų
800 tonų kvietinių miltų.
Veneros ligos į tarp Imperijos
NELAIMĖ PARYŽIUJE.
ad neužkrėsti}
gyventojų ir
savo
šeimyn
kareiviai, grįVokietijos laikraštis Frankikiamosios armifurter Zeitung skelbia žinią žtantieji iš
gautą iš Paryžiaus per Šveica jos, įsakoma\neleisti namo tų
j serga šiomis
riją j°8 Francijos sostinėj kareivių,
1, kol išsigyekspliodavo 80.000 tonų amu- ligomis, ligi
nicijos ir žuvo prie to 200 žmo- dys.
v
(“L.
hiĄ. ''

CUKERNIŲ STREIKAS.
Philadelphia, Pa. — Pasis
tengsiu apibudinti keletą žo
džių šio miesto cukernių dar
bininkų reikalus ir streiką.
Darbas cukernėse yra sun
kus, darbo valandos buvo il
gos.
Įvairios ligos veisėsi
vargšų darbininkų tarpe. Gy
vas buvo reikalas tų nelaimin
gi) darbininkų būvį pagerinti,
pakelti jų algas, sutrumpinti
darbo valandas, pataisyti dirb
tuvių sveikatingumo sąlygas.
Teisingas buvo daiktas pa
reikalauti geresnės užmokesties už tokį sunkų darbą. Tei
sybė trumpame laike nuo 18c.
į valandą mokestis laipsniais
buvo pakelta iki 25c. valando
je.
Tas įvyko be jokio strei
ko.
Ir šiuo atveju kompani
jos buvo sutikę dar pakelti iki
27Įe.
Darbininkai gal būtų
dar daugiau išsiderėję, jei ne
būtų pasipainioję aidoblistų
— T. W. W. agitatoriai. Dar
bininkai ant nelaimės ir atsi
davė jų globai.
Kadangi ai
doblistų vadams tik riaušių
reikia, tai dabar darbininkai
nuo jų prigulėdami gali sau ra
miai laukti aidoblistų rojaus,
o ne darbo ir geresnės mokesties.
Jau praėjo trys savaitės
streiko.
Kiekvienam darbi
ninkui jau nėra po $60.
O
kada kas dar bus?
Ar aido
blistai atiduos kada tuos pini
gus? Jei ir gautų dabar dar
bininkai po 30c. į valandą, tai
juk veik ištisus metus reikėtų
dirbti kol atsidirbtų tą, ko
jie neteko per tas tris streiko
savaites.
Bet jei darbininkai
pasiliks aidoblistų globoje, tai
žinoma nei metų nepraėjus jų
agitatoriai suspės sukurstyti
darbininkus prie naujo strei
ko.
Juk aidoblistų rūpesnis
yra tai kelti nuolatinius strei
kus, daryti sabotažą, tai yra
gadinti mašinas, daryti darb
daviams nuostolius.
Šis streikas tik tuo galės bū
ti naudingas, jei jis atidarys
darbininkams akis ir parodys
prie ko veda aidoblistų agita
toriai, tie žydeliai, pabaldos.
Streikierių susirinkimuosna
neįleidžiama šiaip žmonių, ar
ba veikėjų, kitokių darbinin
kiškų unijų organizatorių. Bi
jo kritikos, bijo, kad neparodvtų žmonėms geresnio ke
lio.'

Kad darbininkai tarpe sa
vęs tartūsi, neužsileistų karštgalviais žydeliais, o patarimui
ir patarpininkavimui imtų pro
tingus, gerus vyrus, gerų or
ganizacijų organizatorius, tai
nebūtų tokio baisaus klaidini
mo, išnaudojimo ir stūmimo
darbininkų didesniu vargau,
negu jie dabar yra. Aidoblistai yra tikri tironai, darbinin
kai jiems atsidavę, turi jų ak
lai klausyti, tarsi žodį prie
šingai gausi mušt; viena mote
ris ir gavo.
Darbininkėliai
grasinimų bijodami, moka agi
tatoriams duokles.
Čia dabar streikieriams va
dovauja žydelis,
aidoblistas
Šmitas.
Jis apie trejetą me
tų atgal sulaikė darbininkus
nuo darbo per 13 savaičių.
Darbininkai įvalias privargo,
o paskui užstojo nedarbas.
Jei kaip tai ir dabar ne geres
nių piragų susilauksime. Tie
agitatoriai išalkinę, nubiedninę suvarginę darbininkus pa

stums dar prie kruvinų riau
šių.
Ir bus tuomet ir užmuš
tų, ir sužeistų, ir kalėjiman
pasodintų.
Ir tas jau pildosi
čia Philadelphijoj.
Jau vie
nas lietuvis neteko gyvybės.
Prie jo laidotuvių aidoblistai
ketina daryti demonstracijas.
Gaila, kad užmuštojo' broliai
leis jų brolio lavonu agitato
riams naudotis tolimesniam
minių stūmimui į riaušes.
Mums darbininkams svarbu
pažinti kokie yra geri mums
vadai ir kurie stumia mus di
desnin vargau, negu dabar esame.

NUPIGINO BULVES.

Baltimore, Md. — Majoro
Prestono pasiųstieji į sodžius
truckai parvežė 1.000 bušelių
bulvių.
Jas parduoda po $2.25, o miesto vertelgos ima po
$3 ir daugiau už bušelį.

NUBALSAVO PRIEŠ
EMBARGO.
Suv. Valstijų atstovų rūme
buvo paduotas sumanymas už
drausti gabenti užsienin valgo
muosius daiktus.
Dėlto klau
simo buvo iškilę smarkūs gin
čai.
Kai prieita prie balsavi
mų, tai nubalsuota prieš už
draudimą
gabenti užsienin
maisto produktus.

I. W. W. yra niekiausia or
ganizacija dėl darbininkų. To
ji organizacija pripažįsta, kad
DVI DIENOS PASNIKO.
reikia kelti nuolatinius strei
Šveicarijos valdžia įvedė dvi
kus, gadinti kompanijų maši
nas ir visuomet daryti darbda dieni savaitėje pasninko. To
viams nuostolius, kad prive- se dienose nevalia vartoti mė
dus juos prie bankruto.
Tai sos.
tikras darbininkų tvirkinimas.
Geriausia darbininkų orga
nizacija yra American Federa
tion of Labor.
Prie jos or
ganizatorių ir reikia kreiptis
su savo darbininkiškais’ reika
lais.
Šitoji organizacija rū
pinasi ramiu keliu, be streikų,
su valdžios pagelba išreikalau
ti algų pakėlimo ir darbo va
landų sutrumpinimo ir organi
zacijos pripažinimo.
Nuo I.

PASNINKAS KLIUBUOSE.
Londone Angjijoj kliubuose
įvesta pasninkai.
Pasninkai
pasikrta pėtnyčiomis.

Skaitykite visi!
“Žvirblio” 3-čias numeris
už kovo mėnesį jau prirengtas
spaudon ir tuojaus pradės
t
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Darbininkas.

K

a

1.
2.
3.
4.

PAMAČIJO.
Pastaraisiais laikais valgo
mieji produktai taip pabrango,
kad jau žmonės ir pragyventi
negali.
O tą visą brangumą
padarė kapitalistų trustai. Tai
daugelyje miestų darbininkės
moterys darė manifestacijas ir
kėlė triukšmus prieš tą neteisy
bę ir skriaudą.

Iš dalies tas bent kiek prigelbėjo.
Jau Bostone bulvės
atpigo $1.50 ant maišo.
Sa
ko, kad ir kiti produktai atpigsią.\

"

čiauškėjimų:

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
Mat, kapitalistai pabūgo, 15.
kad jiems moterys ką blogo ne 16.
padarytų — o kaip kur tai net 17.
ir valdžia palaikė proletarų pu
18.
sę.

F. V.
NELAIMĖS NUKRINTANT. 21.
San Francisco, Cal. — Cali- 22.

Šimkaus antras krikštas.
Strazdo kvotimai.
Vienybės reikale.
Naujausia teorija apie cici
likų paėjimą.
Dienos klausimai.
šleivas mokslas,
šliupas — armota, Rimka
— kulipka, Katalikas —
cielis.
Socijalisto daina.
Ar ne vis tas pats.
Valparaiso universitetas,
cicilikai, Bulota ir taškas,
“šakės” bankrotas.
Laisvamanių žiedai.
Redaktoriaus sapnas.
Nepaprastas jubiliejus.
Merginoms patarimai.
Laisvamaniškas blynas.
Socijalistai Dėdės Jackaus
žvirblį pavogė.
Kratiniai.
Telegramos.
Keliaujančio agento prane
Šimai.
“Žvirbliui” laiškai
“Žvirblio” kanapynas. '
Informacijos kampelis.
Trupimai

forniojs valstijoj per 1915 me 23.
tus nelaimingų atsitikimų per 24.
4
kritimą buvo 7.954.
Per tai
Žvirblio”
užsimušė 67, amžinai susižei
dė 91, lengvai susižeidė 7.796.
Tos nelaimės ištiko paslydus
Ant
kopėčioms,
krintant trepais
ir tt.
C

pavieni numeriai

10c.
visų metų

$1.00.

Reikalaukite tuojaus!

PAKILO ALGOS.

Užsakymus siųskite šiuo ant
rašu:

Pirmiau jūrininkams būda“ŽVIRBLIS,”
vo mokama po $30 mėnesyje.
242 W. Broadway,
Dabar mokama $300.
SuSo. Boston, Mass.
prantama, jog jurininkai už
mažas algas nesutinka dirbti
Gerbiamųjų agentų meldžia
dėlto, kad jų gyvastis be ga me sugrąžinti “Žvirblio” 2-ro
lo pavojinga dėl submarinų.
numerio pavienius egzemplio
rius, jei yra pasilikusių. Tu
PRIEŠ PROHIBICIJĄ.
rime daug pareikalavimų, o
Samuel Gompers, Ameri “Žvirblio” 2-ro numerio neli
kos Darbo Federacijos prezi ko nei vįeno egzemplioriaus,
dentas, Suv. Valstijų kongre visi į platųjį pasaulį išskrydo.
sui atsiuntė protestų prieš įve Būkite malonūs užsilikusius
dimų prohibicijoe Kolumbo Di- ** Žvirblio” 2-ro numerio egz
strikte. Jis sako*, jog blaivy- empliorius tuojaus prisiųstu
bės įvedimas įstatymu esąs neSu augšta žvirbliška pagar, Z .
•
-s' • e
; jHJarai
teisingas ir kad probibicįja ne- ba
prašai iųa girtybę.
Jūsų Dėdė Jackus.

%
X

- _

W. W. pripažinimo purtosi vi- skraidžioti-po
vis^
- Aj
—; ~
tTurinis susidės iš sekančiu
šokia kompanija.

r

Trupiniai
MĖSA

tiua iš So. Bostono utarninkais, ketvergau ir
Laidžia Am. Lietinių Rymo Katalikų tr. Jni
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Karė tai yra vienas iš bai
siausių apsireiškimų pasauly
je.
Karė yra didžiausi skriauda
visai žmonijai.

DARBININKAS,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Karė, tai įsikūnijusi netei
sybė.

Darbininkai ir Streikai
t

~ ’u

svetimus reikalus, o tas yra
labai geras apsireiškimas. Pir
miausia, vyručiai ištobulinki
me patys savę ir savo srovės
pasekėjus arba visuomenę, o
tuomet galėsime susieiti į ben
drą veikimą.

-----------

Kaikuriuose Amerikos mie lizmu turi būti gerai apgalvo
stuose pradėjo nerimauti dar tas, nusvertas. Išanksto rei
bininkai,
sukeldami prieš kia apžiūrėti pozicijas ir kuo
kapitalą suirutes ir streikus. met viskas yra prirengtu, tuo
Priežastis tų neramumų slepia met stoti kovon. Dabar-gi da
si darbininkų perdideliame iš žnai pasitaiko, kad kova pra
naudojime ir skriaudoje iš ka dedama vieno ar kito karšta
pitalo pusės. Norėdami pa galvio pakurstymu ir dar daž
gerinti savo būvį, suvarginti nai pasitaiko, kad toji kova
žmonės griebiasi aštriausio į- vargų nenušluoja, bet daug
rankio prieš kapitalą — strei daugiau jų suteikia darbininkų
ko ir varu spyriasi atsigriebti luomai.
už skriaudas. Priemonė tai
Žinome Amerikoje vieną rim
aštri ir pavojinga ir jei gali tą darbininkų organizaciją, ku
ma, geriaus jos vengti, bet jei ri pasekmingai su kapitalu ko
gu jau reikalai priverčia dar vą veda ir tai organizacijai pa
bininkus išeiti į streiką — rei tartume visiems darbininkams
kia tas streikas taip pavesti, pasitikėti. Ji yra Amerikos
kad nepasidarytų per daug di Darbo Federacija.
delių skriaudų žmonėms, nekil
Iškilus kokiam nors reika
tų bereikalingo triukšmo ir
kraujo praliejimo. Ypač rei lui, reikia josios patarimo ir
kia žiūrėti, kad į vadus ne- pagelbos ieškoti. Jinai ne vie
pakliūtų karštagalviai socija- ną streiką laimingai pravedė ir
listai ir sabotažo mylėtojai ai- ateityje toje pačioje linkmėje
dobiistai, kurie tankiausia prie darbuosis.
streikininkų prisiritę, ne dar
Gi nuo visokių socijalistų ir
bininkų gerovės ieško, bet sa aidoblistų organizatorių reikia
vo partijai reklamos ir aukų. laikyties kuotoliausia. Jie nu
Ir geriausia jiems reklama, jei jausdami kraują ir sumišimą,
darbininkų tarpe kįla suirutė kaip varnai puolasi sau maisto
ir pradedama vartoti spėką tarp darbininkų vargo ieško
kovoje už darbo pagerinimo iš ti.
lygas. Tuomet I. W. W. ir
socijalistų organizatoriai turi
progos po darbininkų vargų KĄ LIETUVIAI VEIKIA?
prieglauda tapti valandos did
Tarpsnovinės vienybės neį
vyriais ir savo partijai nemen
vyko
ir kas tame yra kaltas,
ką biznelį padaryti. Pavyz
tas
sau
tesižino.
džiu galime paimti PhiladelpVieni meta kaltę ant tų, ki
hijos cukernės darbininkų
ti
ant
kitų ir josios prisiimti
streiką, kurio vadais, rods
niekas
nenori, o po teisybei
yra aidoblistai, ir socijalistams artimi žmonės. Ten strei sakant, tai kam-gi to ir rei
kas pavirto kruvina kova, ku kia. .. tegul būna visi ^alti, ne,
rioje ir mūsų tautiečiai nuken apsirikau — visi teisūs.
Bet vienybės nėra ir nebus,
tėjo. Mums pranešama apie
vieno lietuvio darbininko mir o būtų labai gerai, kad įvyk
tį. Klausimas kįla, ar nebu tų nors nepilna vienybė, tai
vo galima streiko taip pavesti, bent sulipdyta Bet šiokia
kad ramiu būdu be riaušių tik tokia vis būtų geriaus negu
slo pasiekus. Juk kiekvie kad nieko.
nam gerai žinoma, kad rami,
bet savo norais ir pasiryži
mais tvirta darbininkų minia
daug baisesnė kapitalui, kaip
rėksnių gauja Kuomet prieš
savo akis kapitalistai pamato
rimtą, suorganizuotą pajėgą,
jie jaučia, kad kovos neišlaimės ir yra priversti išpildyti
teisingus darbininkų reikalavi
mus.
Kovoje už darbininkų
luomo pagerinimą reikėtų vi
siems kuodaugiausia prisilai
kyti tvirtumo savo reikalavi
muose, vienybės,
sutartino
veikimo, o ypač rimtumo.
Tais, o ne kitais įrankiais dar
bininkai prieis prie laiminges
nio rytojaus.

Arti prie širdies mums guli
darbininkų-reikalai. Kiekvie
nai darbininkų pastangai sau
duonos kąsnį iškovoti pilnai
pritariame ir sykiu su jais sie
lojamės jų vargais ir reikalais.
Bet sykiu geistame, kad dar
bininkai, ypač lietuviai nębū;
tų kokios partizantiškos partin jos įrankių ix veltui negąišinK]
kviejja§
žingsnis pne kovoa.fu kkpit^

Karė savyje neturi nei ma
žiausio krislo gero.
Karėje pralietas darbininkų
kraujas šaukia į dangų atker
šijimo. ..
Karė ašaroms ir krauju lau
kus nuplauja.
Karė šimtmečiais krautas,
taupytas gėrybes prarija, išgriauja, sudegina...
Lietuviai karės nenori, ne
tuviai darbininkai karei prie
šingi, priešingi visokiai skriau
dai.
Vienok jeigu Suvienytos
Valstijos įsiveltų į karės kru
vinąją jurę, tai lietuviai pilie
čiai valstijos ant jų uždėtas pa
reigas pildytų sąžiningai.

Bet dar kartą pabriežiu, kad
lietuviai karės nenorėjo, neno
ri ir nenorės — nes tai yra di
džiausia žmonijos nelaimė ir
skriauda ypač darbininkų —
proletarų luomo... Duok Die
ve, kad tasai griąsiantys karės
pavojus iš Amerikos padangės
pranvktų koggeičiausiai.
F. V.

IŠ L. D. S. CENTRO RAŠTI
NĖS.
Šomis dienomis buvo išsiun
tinėta visiems LDS. kp. rašt.
atspauzdintos atskaitos “Dar
bininko” administracijos ir
Centro.
Jeigu kas dar negavote,
tuojaus praneškite.
Kuopos raštininkas gavęs
atskaitą privalo perskaityti
kuopos susirinkime.

Pabaigoje šios savaitės vi
siems L. D. S. naiams bus iš
siųsta po dvi knyguti: 1- “Lie
tuviai Katalikai i kitos srovės. 2) “Kur Teisybė?”
Reikalaukite pas savo kuo
pos raštininką.

Visi L. D. S. nariai turėtų
Juk katalikų reikalai nuo neužmiršti, jog artinasi L. D.
liberalų reikalų Lietuvos šelpi S. savaitė ir prie jos reikėtų
mo ir politikos klausimu mažai gerai prisirengti, kad išaugi
kuomi skiriasi.
nus L. D. S. iki 5000 narių.
Su socijalistais labiau ski
riamės politikos reikaluose(so
cijalistai gyvu gvoltu ruošiasi
prie revoliucijos, o mes tam
nepritariame, nes tai
visų
luomų lietuviams ir, abelnai
imant, pačiai Lietuvos atei
čiai baisiai pavojinga yra) Bet
šelpimo ir atstatymo klausi
muose, tai ir^u socijalistais
galima būtų veikti išvieno ir
jeigu visos mūsų trys srovės
šelpimo darbą varytų iš vien,
daug pasekmingiau jisai sek
tųsi; daug geriau lietuvius
varge sušelptume, ir neeikvo
tumėme tiek daug brangios energijos ir spėkų griovimo ir
šmeižimo darbui, kurs jokios
naudos Lietuvai nei lietuviams
neatneša
# ,

kurie partijos draugai net pa
gelto iš pavydo: kodėl ne jiems
ta garbė teko.
Patarčiau
ti kantriems ir palaukti, kol
p^A. Rimka išduos visuomenei
apyskaitą,
kokiems tautiš
kiems reikalams jisai tuos pi
nigus sunaudojo.
Juk visuo
menė turi teisę tos apyskaitos
laukti.
Juk čia viešas reika
las.

P. Šimkus nutilo. Užtat
4 4 Lietuvoje ’ ’ daug šneka4 4 Nau
jas tautininkas” ir “Tikras
Lietuvis.” Šnekėti tai šneka,
bet aišku, kad širdies gilumo
je pats abejoja apie tikrumą
to, ką šneka. Pav. “Tikras
Lietuvis” nori manyti, kad
kunigai dėl savo biznio reika
lų pasirodė priešingi Centralio
Komiteto taktikai, kad jie ne
Lietuvą myli, bet visur ir vi
sada tik savo luomo reikalų
žiūri. Bet labai gaila, kad
“Tikras Lietuvis” neduoda
tam jokių argumentų. Jis
taip nori, ir taip turi būti.
Nejaugi visi “tikri lietuviai”
išvirto į fanatiškus kunigofobus? Beje, ar p. “Tikras iLetuvis” nepaaiškintų, kodėl obalsis “viskas Lietuvai —
Lietuva gi Kristui” — yra jė
zuitiškas obalsis, ir kodėl tas
obalsis galėtų būti pavojingas
Lietuvių tautai?

Dabar, gavėnios laiku, kuo
met
Bažnyčia įsako tūlose die
principų!
socijalistai yra nose prisilaikyti nuo mėsos yo kursto ker- pač patogu yra panagrinėti
oliuciją su jos mėsos vertę, kaipo maisto.
pasek
Paprastai lietuviai mėsą lai
mėmis.
Apaštalauja visų ly
ko
veik geriausiu valgiu.
gybę, bet tą lygybę siūlo savo
krauju nupirkt — kitiems... Būk mėsa suteikia kūnui spė
Raudoną skarmalą augščiau ką, būk sunkaus darbo darbi
skaito už daugelį visuomeniš ninkui sunku arba net visai ne
galima apsieiti be mėsos. Bet
kų pareigų ir reikalų...
— Tai tas vis niekniekis, bet šių laikų daktarai, tai visai
socijalistai išleidžia laikraštį kitaip kalba apie mėsos vertę,
negu žmonės yra įsitikinę.
“Tiesą.”

— Ir to nėra, jau ir tasai
kojas užvertęs nusistagaravo.
— Ir tai ne visiškai tiesa,
nes nenusistagaravo, bet inlindo į “Naujosios Gadynės”
apatines kelnes, ir savo vardo
netenka.
Tai ir amžiną atilsį — tegul
tenai ilsisi liki socijalistų ro
jaus išsivystymo.
F. V.

— “dabar (“Darbininkas”)
kuokarščiausia prirodinėja,kad
tarptautines teises pirmiausia
sulaužė talkininkai ir ypač An
glija, kad vokiečiai tik gina
si, kad Suv. Valstijjų valdžia
pataikauja talkininkams ir ie
ško tik “priekabių” prie vo
kiečių, kad reikia stengtis, idant Su v. Valstijos karėn prieš
vokiečius neitų, kad vokie
čių sumušimas būtų pavojin
gas dėl Lietuvos laisvės ir tt.
ir tt. (Žiūrėk “Ateitis” No. 8).
Jei dabar “Ateities” re
daktorius
būtų trečioj gimnazi
Matyt lietuvių liberalai nu
sižiūrėjo į vokiečių valdinin jos klesoj, tai už “pereskakus ir laiko visokias sutartis ir zus” gautų “iedinicas.”
nutarimus už 44 scrap of paper, ’
kad užsimanė pratęsti L. CenSMULKMENOS.
tralinį Komitetą, kurs buvo
Afrikos tyrunų smėlio gilu
sutvertas tik Lietuvių Dienai.
mas vidutiniškai imant yra
Lietuva sulaukė didesnės nuo 30 iki 40 pėdų.
pašalpos viena diena C. Komi
teto dėka, negu sudėjus auSaloj Java griaustinis griaukas Amerikos lietuvių fondų ja daugiau, negu bile kur ki
bėgyje trijų metų, Kodėl tur žemėje. Per metus būna
nepalaikyti toliau jį T Šau- ten lietus su perkūnija 98 die
kia liberalai.
nose.
Liberalai pasiliko C. Komi
Suaugusiame žmoguje vidu
tetą, tai pažiūrėsim, kada ateis diena, kurioje jie nors tiniškai imant kraujo yra 28
ketvirtą dalį surinks to, kas svarai.
Suaugęs dramblis gali pabuvo surinkta Letuvių Dieną.
nešti 3 tonas krovinio.
Liberalai sako, būk kata
Pereitais metais naujų nalikų atstovai nieko nepasidar
mų
statymui San Francisco,
bavo C. Komitete.
Vis-gj būtų indomu, kad Cal. mieste išleista $19.000.000.
nurodytų, kurie iš katalikų Tais pat metais Los Angeles,
atstovi! neatliko jiems paves Cal. išleista tam pat reikalui
$15.000.000.
tų darbų. 7

Jėzus Kristus
Švenčiauszame Sakramente

yra tikinčių/ų pavyzdžiu
ir Mokytoju

mo būdas yrą tankiai vodingi
sveikatai.
Mėsą verdant ir
kepant deda visokius smarkius
mišinius ir šaknis, kurie užku
ria pilvo sienas, paskui erzi
na dirksnių tinklyną.
Anot
vieno daktaro netikęs gromulis paeina nuo to, kad pilvas
esti prikimštas mėsa ir tirštais
riebalais.
Dar kitą blėdį pa
daro mėsa žmogaus kūnui. Ji
ima troškinti, žmogus prade
da norėti gerti, bet ne van
dens.
Suvalgęs kiaulienos,
jautienos ar kitos mėsos gaba

lą, nori vyno, ar pabriko alaus. Gavęs išgerti nori pa
rūkyti cigarą, ar pypkę. Taip
tatai, mėsos suerzintas, nori
toliau erzintis alumi ir pypke.
Vieni nuodai traukia kitus. O
kad būtum valgęs ne mėsą,
bet pienišką, duoną, daržo
ves, tuomet negeistumei nei alaus, nei pypkės. Dagi bū
tum sutaupęs sveikatą ir pini
gus.

Truputį žvilgterėkime, kaip
gyvuliai maitinasi. Matome,
jog yra gyvulių, kurie visai
nevartoja mėsos, o yra stiprūs.
Karvės, avys, arkliai ir tt.
maitinasi žole, grūdais — aug
menimis. O kaip va arkliai
tai esti stiprūs ir protingi.
Todėl augmenyse yra viso to,
kas gyvulio mitimui, augimui
ir stiprumui yra reikalinga. O
kaip va augščiausia išsivysčiuMokslas ištyrė, kad mėsiš
sieji gyvuliai beždžionės maiti kas valgis užkaitina pilvo sie
nasi daugiausia vaisiais ir rie nas taip, jog jos pasidaro net
šutais. Mėsos jos neragauja, rausvos. Tuomi nereikalingai
o jos yra protingiausi gyvu pasiskubina suvalgytos m e- .
liai.
džiagos virškinimas ir tai neiBet yra ir mėsaėdžių gyvu na sveikatom Tegu sau vislių lygiai stiprių ir protingų. kas išmarina per žarnas greiLiūtas yra stiprus, vikrus, šuo čiau, bet užtat vidurių mašina
yra vienas protingiausių gyvu nukenčia apsčiau. Juk ir ku
liamoji špižo mašina genda
lių.
pergreitai varoma, o žmogaus
Tai iš to išvada galime tą pilvas vis-gi nešpižinis. Žmo
padaryti, jog mėsos vartoji nės, kurie kuone visuomet
mas yra ne tiek prigimties rei valgo mėsą, daug prisikenčia
kalavimas, kiek papratimas. po pietų nuo taip vadinamojo
Tas pat yra ir tarpe žmo Gromulio Drugio. Taipos bunių. Yra stiprių išmintingų lijonas, kurs, teisybę pasa
žmonių, kurie visai nevartoja kius, neturi nei jokios peno
mėsos. Žmogus gali be jos vertės ar teturi menką, ir-gi
apseiti. Tik labai įpratusiam erzina dirksnius ir paskubina
prie mėsos sunku iškrątvti širdies tvaksėjimą. Ir tai
nuomonę, kad be mėsos nega vėl negerai. Tą patį galima
lima būti stipriu ir dirbti sun pasakyti apie mėsos ekstraktą
(mėsos syvus)~nes ir jis pada
kius darbus.
ro tą pačią blėdį.^4.^ ./(!>
.7.
Abelnai gydytojų yra pri
Suerzinimą, kokį žmonės
pažinta, kad žmonės dabar
jaučia
pavalgę mėsos, riebalų,
perdaug valgo mėsos. O apie
lietuvius tai nėra nei kalbos. atsigėrę svaiginamų gėrimų,
Lietuvių didžiuma mėsos tu svietas klaidingai laiko už
ri pusryčiams, pietums ir va sveikatos apsireiškimą. Juk
karienei. Tokį maitinimosi garams išgaravus, suerzinimui
jokiuo būdu negalima pripa išnykus, pagrįžta atgalios se
Ir, vienok,
žinti geru. Tas nesveika ir novės silpnybė.
dyvai!
Nežiūrint
į tai, dau
brangu. Šių laikų tyrinėji
mai rodo, jog mėsos reikia gumas skaito tokius erzinan
vengti, reikia kuomažiausia čius daiktus pirmos eilios val
giais. Tai vis daro tamsybė!
jos valgyti.
Būtų galima dar ir daugiau
Apie mėsos vertę gražiai
pasakyti
apie mėsos perviršų
rašoma kun. J. Geručio knygo
je: “Sveikata.” Ten rašoma: suvalgytos blėdingumą. Štai,
delko kiursta dantys, genda
“Negalima yra sakyti, kad jų kaulas, kane dėlto, jog
tai mėsa stačiai būtų nuodai, mėsa pagadina kūno sul
nors ji talpina savyje tas pa tis? Pas ką dvokia iš bur
čias nuodų dalis, kaip antai: nos, ar ne pas mėsėdžius ir
kreatinas, kreatininas, mėsos girtuoklius? Keno maž krau
rūgštis ir fosforinė druska. jo, ar ne vis pas tuos pačius?
Visi tie daiktai kenkia kūnui, Kame dirksnių silpnybė, kame
erzina jį ir užkaitina.
Ypa juokligė, paniūra,
dvasios
tingai jie užgauna dirksnius. nuopolis, kanę vis daugian
Imk, neragauk mėsos per pas mylėtojus: mėsos, svaigi
kaikurį laiką, o po tam val nančių gėrimų, tabako rūkėjus,
gyk vėl ir patirsi ar netaip y- stiprios arbatos ir kavos gėrė
ra Tu pajusi tuomet susier jus! Įsidėk vis tai, meilu
zinimą, kraujo virpėjimą tavo ti skaitytojau ir gerai apdūkūne ir neramų miegą. Jau mok.”
>
pati mėsos rūšis ir jos pritaisy-

Streikierių fondas pradėjo
smarkiau augti, iš to matome
jog L. D. S. nariai tikrai rūpi
nasi darbininkų reikalais.

Ė

NAUJI “DARBININKO” LEIDINIAI.
Skaitykite,, platinkite visur ir visuomet
“Darbininko” leidinius.

Ligšiol L. D. S. nariai ma
žai raže apie savo reikalus į
organą, reikėtų, kad visi kuo
pų susirinkimai, pramogos bū
tų aprašytos su visomis smulk
menomis.

Jeigu nori žinoti KUR TEISYBĖ, nusipirk knygelę už 5c.
parašytą kun. F. K

Jei nori apsipažinti su LIETUVIAIS KATALIKAIS IR

KITOMIS SROVĖMIS, nusipirk knygelę parašytą Uosio.
Kaina 10c.

Visi nariai rūpinkitės savo
duokles užsimokėti laiku.
Neužsimokėjusiems organas
bus sustabdytas.

arba jeigu nori tinkamai atsa
kyti ant šių užmėtinėjimų: AR YRA DIEVAS? AR KRIS
TUS YRA DIEVAS? AR ŽMOGUS TURI DŪMĄ? AR KI
LO ŽMOGUS B BEŽDŽIONĖS? AR APSUNKINA ŽMOGŲ
DIEVO ĮSAKYMAI?— tai nusipirk knygelę SVARBŪS
KLAUS I M A L Parašė F. V. Kaina 10c.
h
tat «yMo, miMdJiame DIDK1IU8 HVOMM0IU8
•
f.fOjV;?
Jei kam nors kįla abejonės

Bet vienybė neįvyko, tarp•

į
I

. 1917 m.
“Darbininko" 8pavda
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WURCEŠTER, MASS.
Moterų pramogėlė.
5*.

CLEVELAND, OHIO

Pramoga, kokios dar nebuvo.

Tuojaus po Velykų pirmą
nedėlią Vyčių 25 kp. stayts sce
noje didelį veikalą “Živilė”
penkiuose aktuose. Svetainė
paimta už du šimtu dolerių.
Iš viso išlaidų pasidarys apie
keturis šimtus dolerių. Su
didžiu uolumu vyčiai rengiasi
prie tos pramogos. Turbūt
tai bus brangiausia atsiėjusi
pramoga tarpe Amerikos lietu
vių. Dabar dainų skyrių ve
da vietinis vargonininkas p. A
Z. Visminas, talentingas muzi
koj ir sugebus vyras. Tai-gi
jaunuomenei yra gera proga
pasilavinti dainose prisidėjus
prie Vyčių 25 kuopos.
Dar žodelis mūsų nedrau
gams; tai yra Teatrališkasis
choras, kuris deda visas savo
pastangas, kaip nors, kad Vy
čius nusilpninus. Bet veltui
dirbate, nes šiandie jau žmo
nija moka atskirti juodą nuo
balto ir netarnauja tamsos apaštalams; išėmus tiktai mažą
nuošimtį.
Štai viena teatrališkių be
gėdystė. Centralinio Komite
to skyriaus knygose buvo už
rašyta, kad vyčiai rengs balių
Užgavėnėse. Teatrališkiai, no
rėdami pakenkti vyčiams, ren
gė ir jie. O skyriaus rašt, yra teatrališkis. Tai jis išska
ptavo iš knygos vyčių balių, o
indėjo teatrališkį. Tai ko
griebėsi besarmačiai.
Clevelandiečiai su iškilmes
rengiasi prie Lietuvių Dienos,
4 kovo. Jau iš anksto turi pa
ėmę pusėtino dydžio svetainę
Acme Germania, E. 9-th St.
Kazys.

ATHOL, MASS.
Paraginimas kningų skaityti.

Atholio lietuviai katalikai
turi savo ktalikišką knygyną
kur nemažai yra knygų ir kny
gelių. Tik gailą kad mažai
randasi skaitytojų. Dar iš
mergaičių tai atsikanda ir nekurios skaito. Bet iš vyrų,
beveik visai neskaito, Aš
nežinau ar jau /tur-būt visos
jiems knygos išskaitytos, Aš
nemanau,kad visos būtų išskai
tytos, kiek čia knygų randasi.
Yra dvasiškų, moksliškų, apysakų ir teatrališkų. Tiktai
mes turime širdingai ištarti ir
padėkoti toms dr-joms, ku-rios įsteigė tą knygyną Tai
gi čia ir paminėsiu kokios drjos: L. V. 10 kp., šv. Kazimie
ro PI. Blaiv. 24 kp. ir šv. Onos moterų pašelpinė dr-ja.
Tai-gi tos trys dr-jos papirko
knygas.
Čia randasi vienas lietuvis
p. J. Gailiūnas, kuris užlaiko'
■drabužių krautuvę, ir kitokius
daiktus. Tai-gi pas jį p. J. Gailiūną krautuvėj tas knygynas
randasi.
Nekurie dar nežino
kada ir kokioms dienoms atda
ras knygynas. Knygynas atda
ras ketvergų ir subatų vaka
rais, nuo 8 iki 9 vai. vak. Tai
gi per vieną vai. galima tiek
ir tiek knygų persimainyti. Aš
dar turiu priminti tiems, kurie,
parsineša be išdavėjo žinios.
Tai meldžiame sugrąžinti, nes
pirmiau nebuvo kas išduoda.
Tai kas norėdavo, tas pasiim
davo ir kas norėdavo sugrąžin
davo ir kas ne, nesugrąžinda
vo.
Bet dabar yra išrinkti
tam tikri prižiūrėtojai knygy
no nuo trijų dr-jų po vieną
Tai-gi gerbiami skaitytojai
ir skaitytojos dabar štai gavė
nią turime daugiau laiko,
praleiskim jį prie knygų.
Knygų išdavėjas, ,

HOMESTEAD, PA.
Tautos Fondo skyr. veikimas.
T. F. 23 skyrius susitvėrė
nuo pat pradžios karės ir vei
kia pagal savo išgalių. , Te
čiaus pastaruoju laiku sujudo
kaskart smarkiau ir smarkiau
veikti.
Sausio 20 d. laikytam susi
rinkime be kit ko buvo išrink
ta keturi kolektoriai eit po stu
bas ir rinkt mėnesinius pasi
žadėjimus. Išrinkta p-lė Visockiutė, p-lė Ė. Blaževičiutė, V.
Kraužlis ir P. Švetkauskas.
Vasario 10 d. š. m. susirin
kime buvo daug kalbėtasi apie
sutvarkymą skyriaus užrašų.
Pasirodė, kad reikia ingyti
knygą
Pagaliaus buvo kalbėtasi
kaslink Lietuvių Dienos 4 ko
vo.
Nutarta surengti pra
kalbas.
Kalbėtojas bus kun.
J. Misius iš Ellsworth, Pa. Tai
gi turėsim puikų kalbėtoją ir
iš arti tad nebus didelių iškav v•
scių.
Mylintis Tėvynę.
MONTELLO, MASS.
«

“Svarbios” prakalbos.

Vas. 18 d. Lietuvių Mokslo
dr-ja buvo surengusi prakal
bas. Kalbėjo vietiniai sandariečiai. Pirm, visų pirma per
statė S. Baroną. Jis girdi ėjęs gimnazijas, esąs mokytas
vyras, tai daug dalykų api
pasakosiąs. Bet kai pradėjo
pasakoti, tai nebuvo galima
suprasti, ką jis norėjo pasa
kyti. Tuščius žodžius bėrė.
O gal tai iš didelio mokslingu
mo taip pasakojo. Publikai
ėmė nusibosti jo klausyti ir ėmė rankom ploti. Tai paskui
išbarė publiką kad neapsišvietus ir nudūmė nuo estrados.
Antras išėjo kalbėti S. Šlaunis.
Ir tas nubrazdėjo be pasiseki
mo. Tokie tai buvo “spyčeliai.”
P. V.

KEWANEE, ILL.

Kalbėjo Dr. J. Bielskis.

Lakštutė.

BINGHAMTON, N. Y.
Pirmas Vyčių balius.

si Lietuvoj.
Pirmą vakarą
prisirinko į 40 ypatų.
Pra
džia gera.
Mokykįpg^na^
maži ir didelixr MomSiama ue-

M. K

!

Valandėlė smagaus laiko.

Vietos šv. Jurgio parapijos
L. R. K. bažnytinis choras,
vasario 18 d. A S. svetainėje
buvo parengęs šeimynišką va
karėlį su pamarginimais. Va
karo vedėjas buvo p. E. Šlape
lis.
Pirmiausia choras p. E. Šla
pelio vedamas sudainavo kele
tą dainelių.
Po to siekia dia
logai.
“Nu-gi ar ne juokai.”
“
Greita
ant naujienų’ ’ir eilu
gaičių. Po tam buvo 4 ma
tės.
Čia
pasižymėjo savo ga
žesni veikalai. Merginos at
bumais
p-lės:
O. Rakąuskiutė,
liko vyrų roles, kas pada

Vasario 18 d. buvo pareng
tas didelis vakaras Moterų Są
jungos 5 kuopos parapijinėj
svetainėj. Vakaro programas
buvo didelis su įvairiais pers
tatymais, dainomis ir deklemacijomis. Vakaro vedėja bu
vo vietinės kuopos pirmininkė
poni O. Stočkienė.
Pirmiau
sia buvo suloštas Rožių Pintinėlis. Jame dalyvavo 13 mer

rė daugiausia juokų.
Visus
veikalus sustatė pačios sąjun
gietės išskiriant “Rožių Pintinėlis.” Tarpais buvo dainoaair deklemacijos. Žmonių
buvo pilna svetainė. Vakaro
pelnas skiriama dėl karės nu-

kentėjusių.
Kp. Korespondentė.

BINGHAMTON, N. Y.

Pėtnyčioj, 16 d. vasario bu
vo ant Lietuvių Svetainės puikuns teatras. Rengė vietinė
šv. Jono Dr-ja. Buvo lošia
ma “Byla dėl linų markos,”
ir “Mulkinimas,” taip-pat bu
vo dainų, deklemacijų ir tt.
Viskas buvo labai puikiai at
lošta. Publika buvo pilnai
užganėdinta.
Dabar jau Binghamtoniečiai
atsiskyrė nuo cieilikiškos dva
sios. Dabar jau lietuviai ka
talikai turi savo bažnyčią, į
kurią ineis 5 d. kovo 1917 m.
Taip-gi yra Vyčių kuopa, prie
kurios jau priguli apie 36 na
riai, o dar tik mėnuo kai su
sitvėrė. Cicilikai taip krito,
kad patys nežino ar gyvena
Markso Rojuj ar ant žemės
juodos. Ir taip nutilo, kad vi
sai jų negirdėt. Turbūt taip
nusigando, kad jau net taip
sakant užmirė ant vietos.
Šiame teatre katalikai pa
rodė, ką jie gali nuveikti. Ir
taip puikiai viską nulošė, kad
tokio lošimo ligšiol čia nebu
vo.
Katalikas.
TRENTON, N. J.
Veikia dėl nukentėjusios
Lietuvos.

Šio miesto lietuviai vis la
Vasario 24 d. čia kalbėjo
Dr. Bielskis, su džiaugsmu lau biau ima atjausti nukentėjusią
kėme Dr. Bielskio, bet ir neap- 'tėvynę. Nesenai susitvėrė T.
sivylėme. Kalbėtojas pripa Fondo 55 skyrius ir jis buvo
sakojo žingeidžių dalykų. Vie surengęs pramogą vas. 5 d. Jo
tomis papasakojo skaudžių,bet nas Lapora buvo aukavęs
smuiką, o Kast. Vaitavičius
kartu ir juokingų daiktų.
Malonu man yra pažymėti, lempą. Nuo pramogos gryno
kad Kevanee lietuviai atjautė, pelno liko $29.05. O $4.30 su
ir prisidėjo savo skatiku, taip rinkta N. Varanavičiaus ir pkad iš neskaitlingos Kewanee lės M. Moliutės vestuvėse. Vas.
parapijos, (130 šeimynų) su 4 d. pas Palevičius krikštynose
mušė rekordą šešis kartus skai- surinkta $5.50. Star porcelain
tlingesnės, Aušros Vartų P. Š. Co. darbininkų vakarėlyje su
parapijos Chicago, III., bo ten rinkta $5.75, T. Fondo blankosurinkta tik $75, o čia $86. mis $5.25. Pinigai pasiųsti
Bet juk ten veikėjai. Kur centrui.
K. Velivis.
dingo jie?
Negeresnis likimas sutiko
HOMESTEAD, PA.
ir ant Town of Lake, šv. Kry
žiaus parapijoje. Ten iš dvy
Vyčių gražūs darbai.
likos šimtų šeimynų, kaip ma
L Vyčių 11 kp. buvo pasta
tėme iš laikraščių, surinkta
$87.00 ir prie tos pačios sumos, čius scenoje gražią komediją:
“Audra giedroje.”
Atsibuvo
klebono pridėta $5.00.

Išrodė kad čia niekuomet
nesusitvers Vyčių kuopa. Bet
jau mes turime stiprią Vyčių
kuopą.
Tai-gi Vyčiai sumanė atlik
ti balių, kuris buvo panedėlyj,
19 d. vasario, Lietuvių Svetai
nėje. ' '
.
■ >
Balius buvo labai puikus.
Žmonių atsilankė daug, bet so
P. Kučinskas. cialistų tai nebūva Visi so
cialistai taip bijo Vyčių, kad
negalima nei apsakyti. Kas
HARRISON, N. J.
Atidarė kursus.
« ten galėtų būti, kad kaip tik
.Ge</iran. Jakščio dėka vas. užmink apie Vyčius, tai socija
listai bėga.
'22 d. tapo atidaryti vakari
Vytis.
niai kursai.
Mokinama bus
r

tuviškoa kalbos.

' DETROIT, MICH.

A. Bakšiutė,

M. Daunoriutė,

A. Daunoriutė. Z. Jaugutė, A

Krištapaitutė, M. Jankšailiutė
ir N. Barkauckiutė. Po to
dainavo solistės A. Gustaitiutė, A. Rakanckiutė ir M. Dau
noriutė. Dar sekė duetas p.
J. Daraškiaučių ir p-nios M.
Novak. Po visam prasidėjo
žaismės ir jais vakaras pasi
baigė. Naudingai ir maloniai
perleidė laiką jaunimas išsis
kirstė pilni užganėdinimo ir
prakilnių jausmų.
Ten Buvęs.
MAIZEVTLLE, PA.

Blaivybės praaklbą.

Vasario 18 d. buvo pramoga
parapijos naudai. Pirmiau
sia kalbėjo gerb. klebonas kun.
J. Valaitis, apie alkolio intekmę žmogaus kūne. Vėliaus
rodė paveikslus. Didžiausią
dalį programo išpildė parapi
jos choras iš Girardville, Pa.
Dainavo vyrų choras, keletą
solo ir mišras choras sekančias
dainas: “Šią nedėlėlę (Šim
kaus), “Jau saulutė leidžias,”
“Per girę girelę,” Oi, oi, oi”
ir Vyčių imną. Taip-gi buvo
deklemacijų. Nusisekė gerai.
Nykštukas.
O RANGE, MASS.

Vasario 18 d. pas Rudžius
buvo krikštynos, kur susirin
kusieji neužmiršo ir karės nu
kentėjusių.
Tapo sumesta
$8.21. Aukojo po $1.00 P.
Budriunas, A. Alekas. Po 50c.:
K. Rudis, P. Ragaišis, A. J.
Sirunaitis, O. Budriunaitė, P.
Karoblis, R. Šatas, C. Pirogienė, J. Mažeika. Po 25c.: A.
Rudis, K. Spaustinaitis, G. Nevekas, A. Baniunas, K. Žila,
S. Baniūnienė, J. Buzevičią P.
Zablockhitė. Smulkiom aukom
21c. Aukos pasiųsta į Tautos
Fondą.
A. J. Sirunaitis.

MIDLLEBORO, MASS.
4 d. vasario per prakalbas
S. L. R. K. A. 166 kp. surinkta
aukų nuo karės nukentėju
siems $13.52.
Aukavo šios
ypatos.
P. FiioŠka $2.00; S. Žiedelis, J.
Jurgelevičius ir V. Stulpinas
po $1.00. Po 50c: J. Labutis, V.
Kazlauskas^ M. Kazlauskienė,
J. Samalis, M. Voropickas, J.
Vinčiunas, O. Znotienė, A. Bubinėlis, A. Voropickas, J. Sventickas, P. Lunskis, K. Drevinski, R. Svetkaitė, J. A. Nor
kūnas.
Smulkiais
surinkta
$1.52.
Viso $13.52. ; t
Šios aukos surinktos per
prakalbas kalbėtojų pp. J. Ja
roševičiaus ir V. Kudirkos.
Aukas rinko p-lė R. švstkaitė.
Tariu viešą ačiū aukotojams ir
visiems pasidarbavusiems au
kų rinkimui.
Aukos perduo
ta vietiniam T. Fondo sky
riui. .

17 d. vasario slavokų sokolų
svetainėje.
Pirmiausia buvo
sudainuota Vyčių himnas. Pa
skiau mūsų gerb. kun., S. J.
Čepanonis plačiai kalbėjo apie
dabartinę politiką.
Toliaus
buvo lošimas,
jBuvo dainų ir
deklemacijų.
i/
\ "
Vasario 20 d. buvo Vyčių ir
J. A Norkūnas.
choro pasilinksminimo vaka
ras pobažnytinėj salėj.
L BRANDES’AS LIETUVOS

P. Meduką*.

GIRARDVILLE, PA.

Graži pramoga.

REIKALU.
Georgą Brandesą, garsųjį
danų rašytoją (jis gyvena Ko
penhagos mieste), prašiau už
tarti šiuo sunkiu metu lietu
vius ir kiek ankstėliau daviau
jam dabartinės Lietuvos me
džiagos, kuri aiškiai rodo Lie
tuvos vargus ir nelaimes: įvai
rių lietuvių suvažiavimų nuta
rimų (užsienio), atsišaukimų
ir tam tikrą danams rašytąją
------- v.
~

TAUTOS ŠVENTEI PRISI
ARTINUS.
Nedėlioj, kovo 4 cL, pripuo
la šv. Kazimiero diena, Tautos
šventė.
Mums, kaipo tautai,
ta šventė yra visubrangiausia.
Lietuva, nedorų prispau
dėjų prislėgta, negalės pride
ramai savo šventės švęsti. Bet
pusė milijono Jos sūnų, atke
liavusių į laisvesnę šalį Ameri
ką, iškilmingai švęs Tautos
Šventę.

Žinome, daug dar yra Amerikoje apsileidusių, snūdu
riuojančių ir neištikimų savo
Tautai lietuvių. Jų protas
sustingęs, degtinėje mirkytas,
o širdis už akmenį kietesnė.
Kol kas1 sunku tikėties, kad
nors Tautos Šventėje jų sąžinė
atbustų.
Bet daug yra ir prakilnių
Lietuvos vaikų, kurie savo
Tėvynei gėdos nepadarys. Jie
mokės Lietuvai mėnesines mo
kestis, dalyvaus patrijotiškuose susirinkimuose, visa iš
gale rems svarbiausius Tautos
reikalus.
Tautos Šventėje visi susi
pratę lietuviai turi sutverti
(kur dar nėra) Tautos Fondo
skyrius ir pritraukti kuodidžiausį skaitlių lietuvių prie
mokėjimo mėnesinių mokesčių.
Tai pirmučiausias lietuvio už
davinys.

Po $L00 : M. j

So. Boston, Mafi. šio mies Kriminskaitė, J. Kriminskaitė

to lietuvių draugijos labai
duosniai aukavo Tautos Fon
dan.
Ypač atsižymėjo L. V.
17 kuopa, aukaudama $118.00
ir šv. Jono Evang. dr-ja, auka
vusi $100.00.
Racine, Wis. Tautos Šventė
je, kovo 4 d., čia bus prakal
bos. Kalbės K. Pakštas. Ren
giamasi čia sutverti naują T.
F. skyrių.
K. Pakštas, T. F. sekr.

NAUJI TAUTOS FONDO
SKYRIAI.

Pereitą sąvaitę pasiųsta
čarteriai šiems skvriams:
Beloit, Wis., No* 62. Valdy
ba: pirm. Edv. Mockevičius,
rašt. J. Sagaitis, ižd. A. Vit
kus.
Pittston, Pa., No. 63. Valdy
ba: pirm. A. Kižis, rašt. L.
Vasauskas, ižd. J. Laukaitis.
Chicago, Hl.(West Pullman),
No. 64. Valdyba: pirmininkas
J. Kudirka, rašt. S. Augštuolis, ižd. B. Šimkus.
Amsterdam,

N. Y., No. 65.

ir K. Norkaitis.
Po 50c.: J. Lebedzinskas, A
Sutkus, O. Barakauskaitė, K.
Šarketis, V. šniaukšta,
St.
Bytautas, A Augaitis, S. Šiu
šią A Mureiką Br. Kaspa
ravičiūtė, K. Lukošaitis, U.
Benkauskaitė, J. Valaitis, A.
Cereškevičius, P. Gerdžiunas
ir J. Martišius.

Po 25c. — Z. Trakšeliemė,
B. Fadišauskienė, J. Krivickis (14 metų-, Br. Nausėda (12
metų), P. Leeaitė, M. Orlaus
kaitė, M. Neverauskienė, K.
Skirienė, H. Jušas, Br. Tre
čiokas, M. Kilikevičienė, J.
Sriubas, B. Kaupaitė, P. Rozmanskienė, A. Kregždienė, O.
Ančiukaičiutė, B. Tumaitė, Pr.
Sutkus, J. Sutkus ir O. Jaškulaitė.
Tą pat vakarą pasižadėjimų sumokėta $5.25.
M. Mažeika paaukavo L. D.
S. kalendorius, kurių parduo
ta už 50c.
K. Pakštas pardavė už $11.25 T. F. išleistų knygų.
Viso labo prisiuntė kun. F.
Kudirka $91.33.

Valdyba: pirm. Mykolas Kerbelis, rašt. St. Simonavičius.
REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
ižd. J. Gaška.

v•

Middleboro, Mass.,

No. 66.

Valdyba: pirm. P. Pliaška,
rašt. J. Daugel iunas, ižd. J.
Norkūnas.
Chicago, UI. (Roseland) No.
NAUJAS TAUTOS FONDO
67. Valdyba: pirm. J. Jagmi
SKYRIUS.
nas, rašt. Ad. Frajeraitė, ižd.
Vasario 21 iš Centralės raš Ig. Čepulis.
tinės pasiųsta čarteris nesenai
susitvėrusiam Tautos Fondo
AUKOS.
skyriui St. Louis, Mo., No. 68.
Skyriaus valdybon išrinkti: Chicago, HL (North Side).
pirm. kun. M. Vitkus, rašt. A. aukos surinktos laike Dr. J.
Živaitis ir iždininku K. Vuo- Bielskio prakalbų vasario 9,
šv. Mykolo parapijos salėje.
saitis.
$5.00 aukavo kun. F. Kudir
ka.
ŽINIŲ-ŽINELĖS.
Po $2.00 aukavo A. Poška,
J.
Martišius, K. Norkaitis,
Athol, Mass. Čia veikia T.
F. 11 skyrius, kuris nuo karės Br. Kasparavičiūtė $1.50.
Po $1.00 aukavo: A. Rugie
pradžios daug pasidarbavo au
nius,
A. Repšys, S. Siušis,
kų rinkime. Šiais-gj 1917 m.
Athol io lietuviai ypatingai su A. Mureika, S. Jošinskaitė,
judo rinkti aukas gelbėjimui O. Baranauskaitė, M. OrlausLietuvos. Visos lietuvių drau kautė, A. Šilkunas, O. Jaškugijos susijungė ir surengė Tau laitė, J. Mickevičius, J. Ger
tos Fondui ferus, kurie davė džiunas, J. Paniulis, J. Ki
gryno pelno virš $200.00. Viso čas, K. Skirienė, E. Jušas, Z.
gi tik per 2 mėnesiu iš Atho- Trekšdienė, B. Radišauskienė,
lio įplaukė daugiau $400.00 au M. Klioštoraitis, A. Petrulis,
‘J. Valaitis, V. Dovidaitis, J.
kų į Tautos Fondą.
Daugirdas, A. Melušis, J. DirKaip mums žinoma, tai žis, A Augaitis, K. Valeika,
Atholio lietuviai yra labai su- S. Bytautas, J. Valaitis, B.
sipratę, geros širdies, Jų Trečiokas, B. Lauraitis, P.
draugijos veiklios.
Girdžiunas, J. Lebežinskas, J.
Bepig būtų, kad visos A- Karlikauskas, A. Čereškevimerikos lietuviai taip pasidar čius, J. Čepaitis, P. Milius, A.
buotų Lietuvos labui, kaip pa Nausėda, K. Šepetis, A. Lukmanas, P. Leeaitė, Penkaussidarbavo atholiečiai!
kienė.
Beloit, w6. Čia nesenai su
Smulkesnių aukų įplaukė
sitvėrė T. F. 62 skyrius, kuris
$10.83.
Viso aukų surinkta
jau rimtai pradėjo prakilnų
darbą — rinkti mėnesines duo $74.33.
Mėnesines duokles pasižadėkles.

Antanui Tumasoniui, Jonui
Grėbliūnui ir Jonui Gudzinui,

Homestead, Pa. — Tamstų
smulkmeniška atskaita užimtų
laikraštyje daug vietos. Beto
juk Tautos Fondo Centro rašt.
smulkmenišką atskaitą išduo
da ir ji telpa “Darbininke.”
Toje atskaitoje bus ir Tamstoj
aukos. Tai nėra reikalo tas
pačias aukas po keletą kartų
garsinti.
“Darbininko”

Detroit, Micr. — Tamsta nei
nepaminėjai keno buvo vestu
vės. Be to rašai, jog jos buvo
sausio 18 d. Tai senas atsiti
kimas. todėl nesunaudosime.
Pranui Latožai, Tamstos ei-,_.
lių negalime sunaudoti.
Juozui Galiauskui, — Eilių

nesunaudosime, parašytos be
jokių eiliavimo taisyklių pri
silaikymo.
S. P., Ansonia, Conn. —
Tamstos žinutės negalime su
naudoti, nes nepadavei nei
pavardės, nei adreso. Be to
nepažymėta nei to, kas buvo
lošta.
GARDINO KATEDRĄ ATI
DAVĖ KATALIKAMS.

“Dabartis” rugpjūčio 30
praneša, kad Gardine sventadienyj rugp. 20 d. iškilmingai
atidaryta šv. Zofijos katedra
prie biržos pleciaus. Dabar
ten laikysią pamaldas katali
kams kareiviams. Tą katedrą
buvo pasisavinę rusai. Da
bar ji pavesta vėl tiems, kieno
buvo pirma.

Kooperacijos Bendrovės įstatai.
ti nariu šios Bendrovės.
Nors šėras kainuoja
$10.00, tečiau tiktai $1.50 yra reikalingą kad
Patėmykite, kad yra skirtumas tarpe na-pastoti nariu: 50c. įstojimo mokesties ir $1.00
rio ir šėrininko. Kiekvienas narys turi tiktai kaipo 10-ta dalis vieno šėro.
Likęs nariu jis
vieną balsą (Skyrius I, Punktas 4), bet jis tu-gauna savo proporcijonališką dalį uždarbio. Iš
ri išbūti šėrininku šešis mėnesius, pakol gali tų uždarbių, jis gali išsimokėti skolą už šėrą
būti išrinktas į Kooperatorių Tarybą (Skyriuso paskui gali uždarbį sunaudoti dėl nupirkimo
V P. 5). Punktas, kuris reikalaują kad pirmi-daugiau Šerų, arba išsiimti ir naudoties juomi
ninkas turi būti buvęs nariu Kooperatorių Ta-kaip jam tinka.
rybos nors metus, užtikrina kad tinkama ypa.
,
•
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Punktas 2, skyrius III reikalaują kad butų
U PriveretSl^pt'ikk^ r-J" senniu nariudedam* dttli8 Didarbio »
kapitalą. Tas
KooDeratoriu Tikyboje vrVDMirtinl^del to punkt*s 718 i*8*1 Massa«hns«tte valstijos rtiKooperatonų taryboje yra pagirtinas dėl to,^^
tokis f d
tari
ti
kad" Taryboje visados užsiliks tinkamiau^
* Loperatyriškoje draugijoje, nors ™1ra, u- saugos kooperaeų, nuo išmmo.
^>^„8 įstatai to k nereikalauji
Tas fondas
saogoties tokio ižmnao arba kaip yra
iluoMnas iŠ bisnio pakol gyvuos Bendrov ’. JJ'
kapitalas, juo dankast tik: tred? dal| Tarybos nan, kas n1BU.
Tai-gi yia neapI švartų, kad netiku«ns narius pražalinus.^^
k.d nors 10 dalis gryno pelbet ir-gi dar sv^biau užlaikyta gen«, darbiį
.
y^tinį,
.Yr* P'Prt“’“ *“k.t“ ^^-.varbus dSyfaui predSti dMi į žį Ą prajoje įžnnkti vien, «• du nanjesnm tumu i Ko-dii
oper^ong Tarybj, nes tai yra garbi Ann rei^d
nnoSfanfi, jįln0. skirkite dideski* suteikti užsitarnavusiems. Viršmmėtas ' . .. . x. ? , .
elgiinąsis rinkimu^^ikrin^ ltad risip^^dix^WkSge.
(Tąsa)______

ĮSTATŲ PAAIŠKINIMAS.

t

t

Vasario 17 d. Sodalytės bu
vo balius naudai šv. Vin
cento
parapijos klebonijai.
Žmonių buvo daug.
Dainavo
vietos parapijos choras, veda
mas B. Nekrašo.
Reikia pa
minėti, kad šis choras susi
tvėrė prieš keletą mėnesių; bet
gbrokai prasilavinęs.
JJrti^’dalykasnasKtiltik
Lietuvos brošiūrą. Brandesas mi interesnosis ir nedaląs kelioms ypetoms,
4* Per ištisą vakarą šoko vien ką duotas
kurios
liekasi
Kooperatorių
Taryboje
mainyti.
.
“
JCC
ieliai priėmė ir
------------- — “angliškus” šokius, nors priĮ
PO
jiatųgėg
. » r
~-------->u
resni nariai žinoma
V
""" JM9JSUM
a

reikalų

kus pusnakčio išsiskirstė.

P. Pavilonis, rašt.

skaitytojui,

Gaidys.

tinis

,<jgalio- įtikęs vjįądos taip mano.
Pagal skyriaus II p. I, ir pagal
XIV p. 6, nors ir biedniausis žmogus gali

(Toliau bus)

n.16- efesui;

,f 312 BfiostfMjrv <go- poajoc- ’

Vietinės žinios.
L. D. 8. 1-os KUOPOS KOMI
-• SIJOS SUSIRINKIMAS.
Vasario, 27 d. pobažnvtinėje salėje buvo susirinkimas išrinktosios komisijos rūpintis
darbininkų reikalais.
Į susirinkimą pribuvo visi
nariai išskyrus p. M. Žiobą ir
p. P. Strakauską.
Apkalbėta gana plačiai da
bartinis cukernės ir adatinės
darbininkų judėjimas ir pasi
rodė, kad dauguma darbinin
kų nori prisidėti prie A. F. of
Labor, tai nutarta susižinoti
su tos organizacijos vadovais
— organizatoriais ir darbinin
kams reikalaujant, komisija
padės įsteigti jiems skyrių.
Komisijos pirm, išrinktas
p. Jonas Jokubauskas, rašt.
Bostono Kolegijos studentas p.
Jonas J. Ramanauskas.

<<

ATEITIES” DIREKTORIŲ
RAPORTAS, IŠDUOTAS
ŠĖRININKAMS.

Ketverge 22 d. vasario bu
vo šauktas susirinkimas delei
išdavimo raporto kaslink par
davimo “Ateities” ir piniginė
atskaita.
Susirinkimas įvy
ko 3 valandą po pietų. K. Jur
geliūnas, pirmsėdis, atidarė
susirinkimą ir pasakė, kad
“Ateitis” yra parduota ir vie
nas iš direktorių išduos rapor
tą.
Ponas Rimka atsistojo ir
pasakė, kad jis trumpai per
bėgsiąs visas bilas nors pavir
šutinai, nes viską skaitant
daug laiko užimsiu, tai-gi pir
mučiausiai pasakė, kad “Ateitis” parduota K. Pratapui
už $4.900, bet ir išlaidos ko
ne
lygios, tik 40 dolerių lie
Reporteris.
ka su centais, bet ir visos bi
los da neužmokėtos, būk tai
KRISTAUS GVVENIMAS dar valstijos taksai dar tebėra
nemokėti, tai šėrininkams nie
SCENOJE.
ko ir nelieką.

Bostono Kolegijos studentai
stato milžinišką veikalą iš Kri
staus gyvenimo. Perstatyme
dalyvauja suvirs 150 artistų.
Perstatymai šį metą bus utar
ninko ir ketvergo vakarais ir
subatomis po pietų per visą ko
vo mėnesį.
Pereitais metais šį veikalą
matė suvirš 12.000 žmonių.
Daugelis lankėsi net po kelis
kartus, nes veikalas visiems
labai patiko. Visų pripažin
tas buvo kaipo geriausis tos
rūšies veikalas visoje Ameri
koje.
Visas pelnas iš vaka
rų skiriamas Bostono Kolegi
jos naudai. Minėtą veikalą pa
rašė protestonas Clay Greene,
kuris yra žymus anglų rašyto
jas. Jis yra mokinęsis Jėzui
tų mokyklose ir padėkoje
šioms mokykloms parašė šį
veikalą. Perstatyme dalyvau
ja vien tik vyrai. Jokios mo
teriškos rolės nėra. Kristaus
rolė nėra lošiama, nes yra ma
noma, kad nei jokis žmogus
tinkamai Kistaus rolės negalė
tų atvaidinti.
Šį metą perstatyme daly
vaus trįs lietuviai moksleiviai:
Antanas B. Mėšlis, Jonas J.
Ramanauskas ir Pranas Strakauskas.
So. Bostono lietuviai rengia
si šį veikalą pamatyti ketver
go vakare, kovo 8, 1917. Kurie
norėti} tą vakarą atsilankyti
gali pirkti tikietus ir gauti ki
tas informacijas “Darbininko’
ofise. Tikietai parsiduoda po
50 ir 75 centus. Perstatymai
bus Boston College Hali ant
James St., netoli nuo šv. Kry
žiaus katedros.
Patartume visiems, seniems,
jauniems, mažiems ir didiems
Šį veikią pamatyti. t ,j0rneužr
miršite*«par' visą, šąvpr gyVęnimą. Nors kurie ir nemoka
angliškai, vis vien- yra ver„ta šį veikalą' pamatyti, nes
7j~V', perstatymas taip aiškus, kad
kiėįt vienasgal-i suprasti.
Tai-gi, riši, <> ypač tie, ku
rie mano dalyvauti perstatyme
“Žydų Karaliaus,” keliaukime
ketvergo vakare, kovo 8, pa
matyti Bostono Kolegijos “Passion Play.” Kurie norite gau
ti sėdynes kartu su visais lie
tuviais pasipirkite tikietus iš
anksto.
Paukšt!

SVARBI NAUJIENA.
Bostono Lietuvos Vyčių 17ta kuopa nutarė parengti ge
gužio 30 d., š. m. didelį išvažia
vimą į Caledonian Grove par
ką West Rosbury’je.
Visos
Naujosios Anglijos Lietuvos
Vyčių kuopos nuoširdžiai pra
šomos prie to išvažiavimo pa
maitinimo prisidėti žaislais,
dainomis ir kitokiais įvairu
mais; taip-pat nerengti tuo lai
ku jokių pramogų, kurios ga
lėtų pakenkti Bostono Vyčių
rengiamam išvažiavimui, bet
visiems dalyvauti šioje milži-

Tai pirmsėdis ponas Jurge
liūnas užklausė, ar visi pristojat prie to raporto, bet iš
šėrininkų nei vienas prie to
kio raporto nepristojo. Po tam
P. Čiaplikas atsistojęs paklau
sė, delko taip tie pinigai išsi
mokėjo ant lygios. Kada pir
ma buvot beparduodą už $3.500
ir užteko visas bilas padengti,
o dabar pardavėt už 4.900 ir
tiktai bilos teužsimoka.
2. Kodėl jie slėpėsi ir per
mainė dieną pardavimo, kada
buvo pasakyta per pirmsėdį,
kad bus susirinkimas seredoj,
o jūs pardavėt utaminke.
3. Kodėl Pratapas nedavė
daugiau tada, kada buvo panedėlį pirmas pardavimas, maž
anie būti} tada daugiau davę.
Paskui Yurgeliūnas teisino
si, kad jie buvo parduodą
Pratapui už $3.500, dėlto kad
jis visas bilas priėmė mokėti,
o ponas J. Jaroševičius, kad ir
davė 4.500, bet jie bilų nepri
siėmė mokėti.
2. Yurgeliūnas teisinosi,
kad jis dienos nepaskyręs, ka
da susirinkti ir kada parduoti,
nes jis turėjęs valią by kurią
dieną tą daryti.
3. Kodėl K. Pratapas neva
rė daugiau, kada buvo par
davimas?
K. Jurgeliūnas pasakė, kad
Pratapas neturėjo jokio reika
lo daugiau tada duoti, nes jis
galėjo ir paskum daugiau duo
ti. Na tai žinomas daiktas,
su šitokiu pasiteisinimu tai
tik ir juokas ima.
Kodel-gi pirmsėdis K. Yur
geliūnas ir direktoriai nepada
ryt “bill of sale” prieš parda
vimą ir nęsurokavot visas bi
tas. Ners Jurgeliūnas sako,
kad buvo “bill apsalę’’ pada-

ryta, bet jos niekas nematė
ir negirdėjo.
Gali būti visi
liūdininkais, katrie buvo šėririninkais, katrie buvo šėrininkai pirkėjai, kad jie ne
skaitė nei jokių bilų ant parda
vimo.
Ar-gi gali būti toks
kvailas pirkėjas, • jeigu parda
vėjas sakytų imkite biznį už
dyką, tiktai bilas užsimokėk,
jeigu jam nepasako, kiek jų
yra. Dabar mėnuo laiko praė
jo nuo pardavimo, o dar bilos
nevisos supakuotos, o jie sa
ko, kad “bill af sale” buvo
padaryta prieš pardavimą. Pa
skui Jurgeliūnas teisinasi, kad
jis nebuvo paskyręs dienos nei
susirinkimui nei pardavimui.
Ponas Yurgeliūnas negali
iš to išsiteisinti, bo visiems
susirinkusiems atsistojęs pasa
kė, kad seredoj turėsim mes
susirinkimą, o ketverge duo
sim žinoti ponui Jaroševičiui,
tiktai taip sakydamas gal ki
taip manė.
Tai aiškus daly
kas, koks ten buvo pardavi
mas ir koks pirkimas.
Iš sy
kio reikalavo $3.500 ir iš to vi
sos bilos užsimokės, dabar par
davė už $4.900 ir tai tik bilos
teužsimoka tai aiškiai pasiro
do, kad jie nežino, kiek tų bi
lų buvo ir kiek jų vra ir dar
ims gal ilgą laiką kol tik su
šėrininkais
neatsilyginus ir
jiems neatmokės, tai patol jie
savo bilų niekados neužsimo
kės.

Šėrininkas.
PRANEŠIMAS.

Steigiate T. F. skyrius.

Pranešame Mass. valstijos
kolonijoms, kur dar nėra Tau
tos Fondo skyrių, ‘kad So. Bo
stono skyriaus pirm. p. M. Ve
nys (28 Story St., So. Boston,
Mass.) apsiima nuvažiuoti pa
kalbėti ir padėti įsteigti T.
Fondo skyrių visur, kur jų
dar nėra. P. M. Venys tik

norėtų, kad jam būtų atlygin DIDŽAUSIAS KNYGNAB
ta kelionės lėšos.
NAUJOJE ANGLIJOJE.
Tad pasinaudokite tąja pro
Visokio turinio knygų, įvai
garių paveikslų. Naujausio išlei
■ ■R

Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per kelis
Papuošk savo knygyną nau vakarus, o padarys veidą tyru ir
jomis knygomis.
skaisčiu baltu. Toji mostis išima
Reikalauk katalogo įdėda plėmus raudonus, juodus arba
šlakus ir prašalina visokius spuo
mas už 2c. krasos ženklelį.
gus nuo veido. Kaina dėžutės
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir
“DARBININKAS”
stampoms.
242 W. Broadway,
J. RIMKUS
So. Boston, Mass.
P. O. Box 36,
Holbrook, Mass
(204-207)
REAT. ESTATE BIZNIS PAR
SIDUODA PIGLAL
Savininkas
dimo.

■ ■—■■■■■—

■

LIETUVOS VYČIŲ NAUJO
SIOS ANGLUOS APSKRI
ČIO SUSIRINKIMAS
ATIDĖTAS.

šiuomi pranešu, kad dėl įvairių ir svarbių priežasčių N.
A Lietuvos Vyčių Apskričio
susirinkimas atidėtas ant 29
balandžio, 1917 m.
Susirin
kimas, kaip buvo ankščiau pa
skelbta atsibus So. Bostone.
Kuopos malonėsite savo dele
gatus ant tos dienos prisiųsti.
Jonas J. Ramanauskas,
Raštininkas.

i

parodys visas slaptybes ‘ ‘ biznio; ’ ’
galima uždirbti gerus pinigus.
Taip-gi pool “Roomis” parsiduo
da pigiai ir geroje vietoje. Kreip
kitės tuojaus.

ATSIIMKITE LAIŠKUS.

R. VASILIAUSKAS, .

“Darbininko” Administraci 138 D St.,
joj randasi laiškai sekančių
ypatų:

jOSr.

536 Broadway, So. Boston.

Specijališkas
pranesimas

TEL. BACK BAY 4200

Paieškojimai

gučįUęgugnjcjUcžUęju cįu
^npj^npnpnpnpnpnfanpnteifonpnP^ifei^npnPfCTigngnBnBnBruanE

Už paieškojimas pinigus
siųskite iš kalno.

Naudokitės Proga!

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

IŠ PINIGŲ DIRBKITE PINIGUS!
Dabar Rusijos pinigų kursas nupuolęs.

So. Boston, Mass.

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 kontrolių ir užstatu $50000.00

KREIPKITĖS TIKTAI PAS MUS: —
Jūsų gimines bei pažįstamus, gyvenančius Vokietijoje
arba Rusijoje, už dyką suieskome ir pristatome į Ameri
ką pas jus.

Bankieriai: GUBITOSIS IR KOWALIAUCKAS

Tel. Richmond 843.
Adresas:
GUBIT0SI-K0WAL Co. Bankers.
111 SALĖM STR.,
BOSTON, MASS.

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

Paieškau brolio Jono Kukariaus, Puteikių sodžiaus, Vabal
ninku parapijos, Panevėžio pav.,
Kauno gub.
Girdėjau pirmiaus
gyveno Vilburton, Okla. Prašau kitės į Stemo mokyklą.
atsišaukti, ar kas žino pranešti
950-952 Broadway
šiuo antrašu:
Brooklyn, N.

Y.

Aleksandra Kukarius,
91 Canal St.,

Athol, Mass.

Lietuviska-Polska
LIGONINĖ.

Paieškau Prano Šlajaus Kau
no gub., Baseinų pav., Švėkšnos
valsčiaus, Penpiškių kaimo. Ma
lonėkite atsišaukti šiuo adresu:

James Ellis Co
Kampas B ir B’way„

Daktarai dieną ir naktį.

625 Potter St.,
Chester, Pa.
(206-208)

South Boston, Mass.

Pinigais arba ant išmokėji
mo-

Vieną kartą pirkęs pas mus, pa

siliksi ant visados mūsų kostumeriu.

Taipgi pirkdami daug tavo-

pigiau ir galime pąrduot pigiau.

įvairus tavoro “in stock.”

Parduoda-

a

I

. J. Girdės
170 Grand Street,
Kampas Bedi<nrd Are.,

į - - Brooklyn, N. Y.

Padarome

visokius instrumen

-

Broadway, So. Boston.

THE MAGIC SHOP.

P. O. BOX 300. • HOLBROOK. MASS.

PIRMO

KLESOS

DANTISTAS

:

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai te skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojsme.

DR. W. T. RE1LLY
469 Bro«dwty,So. Boitoi.Mue.

-

PRIE DOKCHESTKR ST.

r 1

Kraučius exp. visų darbų,
atsišaukite kaip greit galima.
Darbas geras, užmokestis ge
ra ir darbas ant visados.

Valandos
noOvaLryta
Uri 8 vai vakaro.

NadąĮlomis
nnoiOval. ryta
iki 4vaL vakare.

...

Takamova So. Boston

■ ■■■■..,

1

6OS

Lietuviška*

J. BROZOWSKY staliorius

ADVOKATAS

ir namų taisytojas iš lanko ir
iš vidaus, maliorius (painter)
ir popieruotojas. Darbą atlieku labai pigiai ir gerai 69
Gold St., So. Boston, 'Mast.'
(206)

F. J. Honard

Lietovftka ptnrdi buvo

i

-----815 Broaduray, So. Boston.
^1

/

Ea

-

O——————————
GERA PROGAI
Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) .... .$1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rąžyti be mokytojo........15e
Naujas Būdas mokytu
rašyti be mokytojo.^—lOe
Aritmetika mokininvdsi rokundų, su pavok
alais (apdaryta) ......— 85e.
Vi o $L60
Kas atsiųs iškirpę* Htą ap
garsinimą iš “DaHdninko”
ir $1.00 per mone.' orderį,
tai gaus visas 4 kny*<-3 60a.
pigiau.
P. MJK0LAINI8,

R. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y.

Zaronskis & Roman Co.
683| Main St.,
Cambridge, Mass.
—■ I

THE MAGIC SHOP.

Pirmas Amerikoj lietnrys uždėjo msįijos
dirbtuvę. Dirba visokių Stirta daiktus. Jti
nori gauti štokų katalogą, prisiųsk štampu
ir tuoj gausi. Adresuokite taip:

Oph. D.

ieško

Kingston, Pa.
(202-209)

-

Adresuokite:

greitai į visas dalis Amerikos ir Kanados. Visi daiktai pirkti ma

399

Reikalingas nevedęs, blai
vus, mokantis vesti chorą var
gonininkas.
Norintieji užim
ti šią vietą tesikreipia delei są
lygų pas kun. J. Švagždys, 147
Mongomery St., Paterson N.
J.
(204-206)

Reikalaudami katalogo indėkit 5c.
Užsakymus siunčiam

H. S. Stone,

K. J. Diržis,

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

Darbą atliekam gerai ir pigiai.

*

Prirenka akinius

Vargonininkas išsilavinęs tvir
tai savo profesijoj, pažįstas Baž
nytinį Choralą, figuralę, o taip

LIETUVIŠKI REKORDAI.

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

Akių Specijalistas.

DOMAI GERB. KUNIGU
KLEBONŲ.

458 Man St.,

Aš pats prisidėjau prie se
nos užtikrinančios James Ellia
Rakandų kompanijos,
kur
galėsiu jums prielankiai pa
tarnauti išrūdydamas mūsų
didžiausią krautuvę ant ketu
rių didelių lubų pripildytą^
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
išrodvti jums kainas.

Te!efonas~S. Boston" 1194-w

Povilas Šlajus,

gi ir modernišką muziką
tuojaus atsakančios vietos.

STEVEN RAINARD

197 Broadway, S. Boston, Mass.

North America.

Muzikališku Instrumentų
Visokio skyriaus

me agentams,

GoZisM smikaibeti ir liftvvuiiuH.

Ofiso valandos:
Ryt ris iki 9 vaL
Po pietą 1 iki S
vakarais 8 iki 9

11. Mr. Philyp Brown.
hia, Pa.
DR. F. MATULAITIS
Seredos vak., kovo 7-tą d., Mi12. Mr. Darė.
Ofiso jdyDo*
S vdo visokias tisas
neriu salėje, Minersville, Pa.
13. Mr. J. Urbšaitis (3)
1-8 P. M. 7-9 P.M.
Priskiria Akiniu.
14. Mr. Z. Virbalis
419 Boylston St Boston, Mass.
15. Stanislovas Rudokas (iš
Rusijos)
16. K. Plioplis
17. Mr. Anupras Bartaška
IŠMOKITE ŠOKTI ŠTERNO
18. M. J. Daugis (sugrįžęs, neŠOKIŲ MOKYKLOJ.
geras antrašas).
Šokimas dabartiniu laiku labai
Jeigu nori surasti savo gi
19. Mr. John Žilinsky (sugrįžę mines ar pažįstamus prisiųsk įėjo madon. Kad mokėt šokti
knygų pundelis, negeras paieškojimą į “Darbininką.” daug kartų priseina ieškoti gero
antrašas).
mokytojo, kuris iš to ir gyvena.
• U:ž vieną sykį 50c.
20. Mr. Adolfas Neviera (iš
99
” 75c.
du
Štemo mokykla randasi 950-952
Petrogrado).
99
” $1.00
tris
Broadway ir jau nuo 36 metų gy

K RAU T U V E

~

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

J. Kenna salėje, New Philadelp

r

no krautuvėj yra gvarSntuoti.

Tai. So. Boston 270

DR. JOffllfccMIflttLL, M. D.

So. Boston, Mass.

PAVEIKSLAI BUS RODOMI:
1. Mr. A Rasimavičius.
Ketvergo ir petnycios vaka
2. Miss Stella Adams
rais, kovo 1-mą ir 2-rą d., Gudai3. A. Augštikalnis
daičio Salėje, Gilberton, Pa.
4. L. Švagždys.
Subatos vak., kovo 3-čią d. Co5. Mr. Joseph Matulevicz.
lumbia Salėje 11-112 W. Blame
6. Mr. F. Lazdauskas.
St., McAdoo, Pa.
7. Mr. P. Grinkevičius.
Nedėlios vak., kovo 4-tą d. o8. Mr. J. Gurskas (2).
perą House, Girardville, Pa.
9. Mr. V. Ivanauskas (3).
10 Petras Markūnas (Iš RusiUtarninko vak., kovo 6-tą a.

Vietinę Didžiausia Lietuviška

vargonus.

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

iv 3. finu

nuMiua,

I

