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REIKIĄ ČĖDYTI MIŠKUS.

Suv.^ Valstijų agrikultūros
Biednųjų apygardose New
pagelb.
Carl
Yorko dalyse ant kiekvienų 38 sekretoriaus
Vrooman
nurodo,
jog
šioje
ša
šeimynų pripuola vienas sa(Skiriu gerb. KUN. K SKRYPKO, Dienoje Varduvių)
.
X
X
lyje
reikią
čėdyti
miškus,
kad
TRUSTŲ ŠUNYBĖS.
liūnas. Vidutiniškai imant
žodžiai PRANO.
Amerikos Lietuvių Taryba pasiuntė prez. Wilsonui tele
kiekviena
šeimyna prageria dėl stokos miškų nepritruktų
Muzika A ALEKSANDRAVIČIAUS.
Apie maisto brangumo prie
gramą, kurioje išreiškė pasitikėjimą Wasringtono valdžia
popieros, nes popiera iš me
žastis, štai ką man pasakojo po 37c. dienoje.
dabartiniame Icrizyje ir išreiškė viltį, kad Amerikos laisvės
Jei tie prageriamieji pini džių daroma. Jisai nurodė,
vienas Kewanee’s, UI. pramo
idealas užviešpataus pasaulyje ir kad Lietuva ingys politiš
jog dabar vidutiniškai imant
ninkas, p. Wolf. Sako, turiu gai būtų taupomi, tai per šioje šalyje popieros kasdien
ką laisvę.
pažįstamų farmerių Minneso- dvyliką metų priskaitant nuo sunaudojama 6.000 tonų.
Į tą atsakymas iš Washingtono atėjo Stokis:
tos valstijoj. Jie skundės, šimčius sudarytų $1.900.
Prezidentas yra labai, labai dėkingas už malonų pasitikė
kad kompanijos pereitą vasa Vidutiniškai imant ant kiek VAGINĖDAMAS TURTUS
jimo ir užgyrimo laišką, kurį jūs jam atsiuntėte ir jis išreiš
rą, turėdamos valgomų daik vienų 310 šeimynų Suvienyto
SUKROVĖ.
kia tikrą džiaugsmą už jūsų jo palaikymą.
tų pilnas krautuves, bijojo, se Valstijose pripuola vienas
Sioux City, Iowa. — R.
kad prisidėjus daugiau maisto saliūnas.
Nuolatiniai saliūnų lanky Hirscli rakandų pergabentoproduktų, neatpigtų jų seniau
tojai
svaigalams praleidžia jas turėjo įprotį vis pavogti
Z- IĮaui- A- mis /JtOtv
sukrautas maistas sandėliuose.
Tada kompanijos išsiuntinėjo daugiau, negu šiaip pragyve po vieną daiktą. Per ilgus
agentus supirkti stačiai nuo nimui — maistui, drabužiams metus tuomi susidėjo keletą
tūkstančių dolerių.
laukų, bulves, svogūnus ir ir tt.
Socijalistas
Gaylord
WilshiKARĖ BŪSIANTI.
kopūstus, užmokėjo ūkinin
VOKIETIJA KURSTĖ
kams
ir pasakė, kaip mumr re yra pasakęs:
MEKSIKĄ PRIEŠ
Amerikos laikraščiai rašo,
reiks
tai
mes patys atsiųsime “Europos darbininkas, gau
SUV. VALSTIJAS.
jog Washingtono valdžia esan
darbininkus ir tuos produktus damas taip žemas algas ir kar
/ Washingtono valdžia pas- ti įsitikinus,' kad karė prieš j
“Žvirblio” 3-čias numeris
nuo laukų atsiimsime. Kad tu mokėdamas taip brangiai
kelbdino dokumentą, iš kurio Vokietiją esanti neišvengtina. I
UŽ kovo mėnesį jau apleido
tuo tarpu pabrangino prekes už maistą, vienok pusėtinai
matosi, jog Vokietija kurstė Dėlto prez. "VVilson ir paskelbkiek tik jiems patiko, o tuos užlaiko savo šeimyną, kad ge spaudą. Turinis įvairus, gy
Meksiką ir Japoniją prieš Suv. dino dokumentą, kuriame pa
šimtus tūkstančių akerių su' riau negu amerikonas, kurs vas ir indomus. Susideda iš
Valstijas.
Sausio 19 d. Vo rodoma, kad Vokietijos val
bulvėmis, cibuliais ir kitais gauna du kart arba net tris sekančių čiauškėjimų:
kietijos valdžia pranešė Vokie džia organizuoja Meksiką ir
dalykais tebepūdo žemėje, ir kartus didesnę algą ir vis-gi 1. Šimkaus antras krikštas.
tijos ambasadoriui Washingto- Japoniją prieš Suvienytas Val
niekam nevalia jų imti,' bo jie negali-pradėti taupyti.”
2. Strazdo kvotimai.
ne, kad esą nutarta pradėti stijas, jei jos stos karėn.
yra nupirkti tyčia ant supūdySunki
žmogaus
kova
su
iš

3. Vienybės reikale.
submarinų karę.
Tuo tarpu
Primenama, jog Japonija
mo.
Sako
kas
nori
gali
maty

laukiniais
priešininkais,
bet
4. Naujausia teorija apie cici
ambasadorius turįs pranešti ir Meksika nuo senai nedrau
ti
šiandien,
didžiausius
laukus
nelengvesnė su vidujiniais.
Meksikos valdžiai, kad ji su- gingos Amerikai. Beto nurodo
likų paėjimą.
pūvančių bulvių. Minnesotos
sinešus su Japonija kartu už ma, kad ir Rusija turi blogą
5. Dienos klausimai.
valstijoje to yra daugiausiai.
pultų Suvienytas Valstijas, jei akį į Ameriką
6. Šleivas mokslas.
Rusijai ir
ĮSIŽEIDĖ MAJORO
jos stotų prie* ..Va&eiiją/del Anglija ne kaip tinka.
7. Šliupas — armota, Rimka
Besi
Toliau, . minėtas p. _ W olf
_ PATARIMAIS.
... .
— kulipka, Katalikas —submarinų karės. Vokietija jos valdžia su Anglija tol bisako: “Pats mačiau viename"
t r
New
Yorko
majoras
Mitchel
cielis.
prižadėjo Meksikai remti su čiuliavos, kol tikėjosi jos pasandėlvj Kevanee’s, keturis
buvo
pataręs
žmonėms
pirkti
8.
Socijalisto daina.
grąžinimą valstijų Tesąs, New gelba gauti dardanelius
milijonus svarų sušaldytų viš
ryžių,
kornų
miltus,
margari

se9.
Ar
ne vis tas pats.
Mexico ir Arizonos, kurios
tų, kurios guli sukrautos antri
Konstantinopolį.
Dabar
niau prigulėjo Meksikai.
t
metai, ir laukia pakilimo kai ną,nes tie daiktai esą pigūs.To- 10. Valparaiso universitetas,
viltis vis labiau nyksta.
kiuo būdu būsiąs augštų kai
cicilikai, Bulota ir taškas^
nų.”
Cliinijoj Anglijos ir Rusijos
nų
klausimas
išrištas.
Tokiuo
“šakės” bankrutas.
11.
SUKĖLĖ AUDRĄ.
interesai priešingi. Tai Ru
12.
Laisvamanių žiedai.
Tik viename sandėlvj, šia patarimu žmonės įsižeidė ir ki
Paskelbimas būk Vokietijos sija ir yra susiartinusi su Ja
lo
judėjimas.
1.500
moterų
Redaktoriaus sapnas.
13.
me
mažame
miestelyj!
O
ir
valdžia siundė Meksiką ir Ja ponija abelnam gynimui inte
darė
demonstracijas
ir
mitin

14.
Nepaprastas
jubiliejus.
čia
ne
vienas
sandėlis
tėra,
o
poniją prieš Suvienytas Vals resų tolimuose rytuose. Tai
gus.
Daug
jų
suareštuota.
Merginoms
patarimai.
15.
kas dedasi dideliuose miestuo
tijas sukėlė Washingtone bai Suvienytos Valstijos prisibijo
16. Laisvamaniškas blynas.
se? 0 valdžia nesuranda
sią audrą.
Tą dalyką ėmė ir Rusijos. Ir dabar pusė Ru
17.' Socijalistai Dėdės Jackaus
priežasčių,
žmogus
neieškoda

svarstyti kongresas. Parei sijos stovinti už Vokietiją.
žvirblį pavogė.
mas jas suranda. O valdžia ne
kalavo, kad prezidentas pa
Kratiniai.
18.
suranda dėlto, kad nenori.
r
tvirtintų, jog teisybė tas, ką
VAROSI PIRMYN.
. Dabar Angliją nemažiau rū Spekulentai pasako, kad tai
ŽINGSNIS PRIE
19.
Telegramos.
laikraščiai paskelbė. Prezi JAPONIJA IR MEKSIKA
pinamasi apie lukų darbus šį karė kalta, tai valdžia ir už
BLAIVYBĖS.
20. Keliaujančio agento prane'
Francijoj anglai varosi pir
BIČIULIAUJA.
dentas patvirtino. Tai po to
pavasarį, kaipapie veikimus ganėdinta. O. trustas, jei no
Suv.
Valstijų
žemesniame
Šimai.
myn. Jie dabar prisiartino
kongresmanai pamiršo kitus
Japonija ir Meksika jau nuo prie Bapaume miesto, Nuo) karės laukuose.)
rūme
balsais
273
prieš
137
per

21.
“Žvirbliui” laiškai,
rėtų galėtų visus badu išmarin
reikalus ir išnešė rezoliuciją senai bičiuliauja. Keletą dieleido
bilių,
kuriuo
įvedama
“
žvirblio” kanapynas.
221
ti,
tai
jo
valia,
arba
daug
TIKRAI IŪRINT
remiančią prez. Wilsono žing nų atgal buvo skelbta, jog to miesto anglai yra už myblaivybė
Kolumbo
distrikte.
23.
Informacijos
kampelis.
žmonių jau ir badauja. Na,
snius.
. • v................. .
.
Sir Hamar (reenwood, bu- kad laisvė, tai bent laisvė.
Meksike japonai Įsteigė amu
Trupiniai.
24.
_Vok.ee.ai priperta anglu
Anglijos krinės laibos
Cc
nicijos dirbtuvę. Jei Suv. pazengimų
Žvirblio” pavieni numeriai
PASIRAŠYS.
Pereitą savaitę patėmijau
pirmyn
Bet
skeį
neenai:
JAPONIJA UŽSIGINA.
Valstijos įsimaišytų karėn, tai
“
Darbininke,
”
kainas
nekuriu
?. J0«’°|klMIal traukėm at„Pažve, kim dab
kai
10c.
Prez. Wilson apreiškė, jog
Japonijos ambasadorius Wa- Meksikoj vokiečiai imtų vado gal be didelio pasipriešinimo,^ da]T*ai
yežiūP dalykų, pav. svogūnai, sako, pasirašys po bilium, kuriuo
Ant visų metų
ehingtone apreiškė, jog tai vauti jos armijoj, Japonija tei ir kad pems buvęs įsrokavunas^, į-milžiniks talkinink 9 centai svaras, tai dar gerai,
įvedama prohibicija Kolumbo
ktų
amuniciją
ir
Suvienytos
melas, jog nieko ligšiol apie
td.1 oarvui
[
•
c o mes tuo pačiu laiku jau mo Distrikte.
$1.00.
.Anglai
i • i v •
•
• -vpastangas per nstrečių metų kėjome 15 centų.
tai nežinojęs ir jog niekas Ja Valstijos bent pusę milijono
Raugintų
nelabai džiaugiasi .s* nei vi<£>
Todėl ir Suv. Valstijų sos
Reikalaukite tuojaus!
ponijos nekvietė prieš Suv. turėtų laikyti kariuomenės ų laimėjimų. Kaikune da-veik5m bet kikviena prieši- kopūstų nuo pat Kalėdų visai tinė liks sausa.
Užsakymus
siųskite šiuo anU
Meksikos
parubežyje.
Valstijas, pirmu syk girdįs
neturime visame miestelyj, už
lykų žinovai speia, jog vokie-,. ,
..
...
J
®
_
hinko
armija
gruniasi
ir
gyverašų:
Todėl pasaulio dalykai ga ciai kur nors kitur renka speapie tai.
tai priversti esame pirkti ble®
talkininkų šsyse.
“ŽVIRBLIS, ’*
D ANUOJ ĮVESTA
li išsilieti į kitas vėžes. Su
kas ir su dideliu smarkumu už Submarinai ti baisiausias kinėse, (kenuose) ir mokėti
BLAIVYBĖ.
vienytoms
Valstijoms
priside

M ELAS.
trigubai. Bulvės, jau visai
242 W. Broadway,
puls. Nurodomą kadvokie-, ... .
.j
kokis tik arti dolerio pekas. Tai vis aVokietijos laikraštis Vie- dant prie talkininkų, Japoni ciai padarys meniskas
So. Boston, Mass.
Tisam tel.
Danijoj su sykiu uždrausta
rieki VVeekly išeinąs iš New ja ir Rusija gali atsimesti.
langas, kad tik baigti kar^^
Snhmarinai čiū buvusio prezidento geru pardavinėjimas svaigalų. Už Gerbiamųjų agentų meldžia
Kuomet žinios apie vokiečių
Yorko skelbia, jog tas doku
mui, katras užtvirtino trustus. drausta pardavinėti vaši svai me sugrąžinti “Žvirblio” 2-ro
trukdo susinešimi su kitomis
kurstymą
Meksikos ir Japoni ieme
mentas esąs nukaltas, jo au
Lakštutė. galai be išėmimo.
Tuoj val numerio pavienius egzemplio
šalimis ir su neutalėmis vals
toriai esą anglai, jie norėdami jos prieš Suv. Valstijas pasie
VARTOS GARINIUS
džia
rinksianti
žinias,
kiek ir rius, jei yra pasilikusių. Tu
tybėmis.
7*
būtinai įvelti Suv. Valstijas kė Angliją tai anglai labai
PLUGUS.
kokių
svaigalų
yra.
Uždrau
 rime daug pareikalavimų, o
f
Idant sumušti priešininko
karėn, padarė tokį dokumen nustebo. Bet Anglijos diplo
“Žvirblio” 2-ro numerio neli
Anglios valdžia ketina ūmi
dimas esąs laikinas.
E, ST. LOUIS, MO.
amfijas, tai reiku išstatyti ko-

Tur būt Amerika kariaus

in \

Skaitykite visi!
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*|j !

S
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Kares žinias

Blaivybe.

jv

*

tą, kad sukelti pas ameriko matai nedaleidžia, kad Japo laiku parsitraukti iš Ameriko
^von kiekvieną veiką vyrą
nus pasibiaurėjimą vokiečiais. nija atsineštų nuo talkininkų. 2.000 garinių plūgų.
To pri
„ Britanijos imperioj kokis jis
reikė dėl to, kad labai trūks
i ten tautos rasės ribėtų, bi tik
TAIKININKAI SUJUDO. ta darbininkų ant farmų.
..
.. „ ...
i■
. PAVELIJO GINKLUOTI
Anlijgos valdžia nuskyr3l.g l™ butų Muštruoti kaKai
prez.
Wilson
pakalbė

GARLAIVIUS.
Suv. Valstijų žemesnysis jo kongrese ir paprašė, kad Artliur Lee maisto gaminimireivlu'___________ 1
Nuskyrė pra
kongreso rūmas balsais 403 kongresas jį ingaliotų ginkluo- direktorium.
NEPRITARIA.
%
’JBIA.
garlaivius, sidėjus submarinų karei. Tą
prieš 13 perleido bilių, kuriuo dinti prekinius
eųilisti
sai
direktorius
privers
žmone
Francijos
socialistai
buvo
pavelijama prez. Wilsonui gin- vienu žodžiu, prezidentui pa
ti tall
talkininkų
kluodinti Amerikos prekinius norėjus paskelbti ginkluotą ne- šį pavasarį apdirbti kiekvien sumanę sušaukti
kc
socijalistų kongrei kovo
15 d.
garlaivius, plaukiančius Eu ūtrališkumą, tai Amerikos sklypą žemes.
Ant laukų darbai eis die ai Anglijos socijuistai atsiĖ-.
ropon. Bet uždraudžiama var talkininkai labai sujudo.
ė dalyvauti koięrese ir dar
toti karinius laivus lydėjimui me telegramomis .bombarduo ir naktį. Gariniai plūgai b
kad' į tą
ėjo
ti Washmgtoną ir reikalauti aprūpinti dideliais
tų garlaivių. .
nedaryti jokio karingo žings ir be jokių keblumų darbas b ongresą iš niekufsocijalistai
evažiuotų.
nio.
Taikos lygos tuoj ėmė galima varyti tamsiausioje
VENGS KARĖS.
Atsilankiusioms taikininkų daryti delegacijas siuntimui į ktyje. Maisto direktorius
delegacijoms prez. Wilson pa Washingtoną pas prezidentą. sako prie plūgų pristatysią ANGLŲ
mėnesius
sakė, jog jis iš visų spėkų Iš tolimų vakarų į Vasringto- šoferius, vežėjus, nes jie pe Per sausio,
oficierių
stengsis vengti karės ir laiky ną atpyškėjo pats uolusis tai-Į keletą valandų pripras valdyFrancijoj
50.782.
kinnkas Wm. Bryan.
. mašiną.
Krito 1.243,
tis taikos.
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Spaudžia darbininkus.
Blogas naujienas turiu pra
nešti.
Kompanijos darbinin
kus ėmė Ipersekioti, spausti.
Ir daro šitaip.
Gabena juo
duosius ir stato į baltųjų vietą.
Juodieji už pigiau dirba, gy
vena prasčiausiai, neturi dar
bininkiško susipratimo,B tai ir
apsiima už mažas algas dirb
ti.

Tokių vis daugiau atsiran
da.
Prie vagonų kodavimo
jau baltieji pakeisti juodukais.
Tas pat yra
skerdyklose.
Skerdyklų darbininkų per tai
uniją pakrikdino.
Tai blogai
mums.

Dzidorius Milius.

ko nei vieno egzemplioriaus,
visi į platųjį pasaulį išskrydo.
Būkite malonūs užsilikusius
“Žvirblio” 2-ro numerio egz
Francijos valdžia nesenai įempliorius tuojaus prisiųsti.
vedė cukraus korteles.
Da
Su augšta žvirbliška pagar
bar paskelbė įvesianti duonos
ba
korteles.

DUONOS KORTELĖS
FRANCIJOJ.

!
!
!
!

!
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Žinokite savo teises.
>-x -

Visokiais teismižkais reikalais kreipkitės prie manęs.
Speciališkas patarnavimas dėl lietuvių.
Visokias bylas vedu Massachusetts valstijos teismuose.
Aš samdau perkalbėtojus dėl Rusų, Lenkų ir Lietuvių.
Ofisas atdaras vakarais. Kreipkitės per telephon’ą arba
rašykite:

JAMES M. KEYE8, Advokatas,
350 Broadvay,
So. Boston,
Tel. South Boston 50212 arba S. B. 600.
Jeigu viena linija užimta šauk prie kitos.

...

’ IŠ priežasties vis didėjančio
vargo ir tarpo pabėgėlių, ir
pačioje Tėvynėje— pabėgė
liuose atsirado sumanymas už
sidėti visiems, kas tik gali ir
kiek kas gali — tautos mokes
nį.
Į “L. Balso” redakciją
siunčia savo pasižadėjimus ir
inteligentai ir darbininkai, ir
moksleiviai ir net kareiviai iš
apkasų, imantieji po 5Q centų
mėnesinės algos.
Štai, pavyzdžiui, ką rašo
kareivis p. Kašauskis:

iš So. Bostono atarninkaia, ketvergais ir sutartomis
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Bv. Juozapo

Dubininkų Sąjunga.
Prenumeratos
kaina:
Matams tris kartas savaitėje_________________ $3.00
Užnibežyje metams.................................................................... $4.25

“Dabar sumetėm visi po
kelius skatikus, už kuriuos
manome išsirašyti visus Tam
stų atsiųstuosius laikraščius.
Taip-pat antsidėjome kas
mėnesinį mokestį Tautos rei
kalams, kuriuos po kelių mė
nesių ketiname nusiųsti į Ko
mitetą.
Gera būtų, kad mūsų tą
sumanymą palaikytų visi ka
reiviai lietuviai— nors mažą
dalelę skirtų tam svarbiam
reikalui, nes sumos, pasi
dariusios iš tų menkų skati
kų, žymiai gali pakelti Tau
tos kultūrą, prekybą ir dau
gel pagelbėtų Lietuvos atsta
tymui po karo.
Tai-gi, kas sutinka su
mano nuomone — lai nepa
sigaili atskirti šiam didžiam
dalykui vieno antro skatiko;
dabar kiekvienam žinoma,
kad už rublį maža tegalima
ką padaryti, o pridėjus vie
ną skatiką prie antro ir taip
toliau, pasidarys kapitalas,
su kuriuo žymiai kas galima
bus nuveikti.
Mylėkime broliai lietuviai
savo Tėvynę ir kelkime jos
vardą, o ilgainiui Ji mums
gausiai atsilygins puikiais
Jos darbo sūmj vaisiais. Su
Dievu.”

“DARBININKAS”

(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Taesday, Thursday, and Saturday by
a. joecph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.

Subscription Rate s:
Y early---------------------------------------------------------------$3.00
4 uaonthfi------------------------------------------------------- $1.50
Foreign c ountries:
$4.25
Yearly....................................................................

DARBININKAS,

So. Boston, Mass.

242 W. Broadway,

Lietuviai 'pabėgėliai.
Privalome visi suprasti,
jog mums reikalinga laisvė,
kurių turėsime tik savoje val
stybėje.
Gali būti, jog
mūsų tauta ne tiek subren
dusi įgyti nepriklausomybei,
kaip lenkų tauta. Bet rei
kia atsiminti, jog daug kuo
labai skiriamės nuo lenkų.
Visą jų politiką veda kas? —
Gi jų magnatai, * didžturčiai
daugiausia. Lenkų liaudis
maža arba net suvis nedaly
vauja savo šalies politikos
gyvenime. Kas kita mūsų
tauta: veik visi lietuviai in
teligentai paeina iš mūsų
liaudies, ir neapsiriksiu dėl
to sakydamas, jog mūsų tau
ta savo demokratingumu kur
kas pralenkia tokias tautas,
kaip lenkai.”

SIEKIMAS PRIE NEPRI
GULMYBĖS.

Šiomis dienomis esame gavę
keletą “L. Balso’’ numerių, iš

kurių patyriame indomių daly
kų. Indomiausiu apsireiški- f
mu bene bus rusų biurokrati
jos toksai nusilpnėjimas, ku
riam panašų tematėme 12 me
tų atgal, prieš Rusijos revo
liuciją.
Laikraščiai nuolat
praneša apie įsigalėjimą Rusi
joje reakcijonierių, apie siau
timą biurokratijos, o tuo pa
čiu laiku apsireiškia josios iši
rimas. Štai, pavyzdžiui, dar
karės pradžioje lietuvių spau
da nei nedrįsdavo net apie au
tonomiją užsiminti; atstovui
M. Yčui Maskvos policija už
dare burną, kada tas pradėjo
laikyti paskaitą apie Lietuvą,
kurios pats vardas, matyti,
tuomet buvo nepageidaujamas.

Dabar-gi va, štai, skaitome “L. Balso” 93-iame numeryje (4 gr.) įžengiamąjį J. Va
liūno straipsnį,
kur atvi
riausiai pasakoma, kad lietu
viai negali pasitenkinti auto

Matyt, kad karės nepasise
kimai, vokiečių užsiminimas
apie laisvų Lietuvą, vis au
'
gantis
nepasitenkinimas val
'džia Rusijos piliečių — ėmė
daryti savo intekmę į rusi)
biurokratijų. Mus ima džiaug
smas, matant, kaip visos mū
sų tautos dalys vienijasi prie
o svarbiausio ir didžiausio
reikalavimo — Lietuvos nepri

nomija, bet kad turi siekti
prie neprigulmybės; raginama
vienyties ir prie kiekvienos
gulmybės.
progos tos neprigulmybės rei- 1
VARGŲ BEDUGNĖ.
kalanti.
Štai ištrauka iš to minėto
Rusų valdžia ėmė mažinti
straipsnio.
*
pašalpas teikiamas pabėgėPragyvenimas gi to
“Mūsų tauta nuo amžių iams.
lyn
vis
eina
brangyn.
Tad
buvo laisva ir tik pačioj pa
tenai
užstoja
tikrai
sunkūs
lai
baigoj aštuoniolikto šimtmeBet likusiems po vokie
čio pateko stipresniojo kai kai.
čiu
dar
blogiau. Štai kų ra
myno “globom” Nuo to lai
šo
iš
Vilniaus
— “Liet. Drau
ko lig dabartinio karo pra
gijos
pirmininkas
A. Smetona
džiai praslinko visai nedide
lis istorijos tarpos. Ir to į Švediją;
dėl daugelis iš mūsų supran
ta nenormalų mūsų tautos
padėjimą. Lenkai jau senai
sakė, jog jie tik tada nurimsią, kada įgysią politikos
nepriklausomybę.
Pas mus
lietuvius ne suvis aiškus lais
vės siekimai. Daugelis ma
no, jog mums reikalinga “lai
sva Lietuva” ir supranta tai
manydami, jog mums reikia
autonomijos. Žinoma, ge
riau ką nors įgyti, kaip nie
ką
Bet juk kas tai būtų ta
mūsą tautelės autonomiją?

Ir ištiesų, ar-gi autonomija,
kad ir iš karto plačiausia, su
teiktų mums daug ką? Juk
lai būtų “vidaus klausimas”
tos tautos, nuo kurios apturStunsem autonomiją; ji ir ei
gom su jomis; kaip tinkama,
o užstoti mus kas gi galėtų
Nejaugi mes galėtumėm tin
kamai ginti savo tautos rei
kalus, nejaugi mes nebū
tumėm visur ir visuomet
■akriaudžiami, nejaugi tai ne
lytą tas pats, tik kiek ku
riam laikui palengvintas,
mūsą nekenčiamas jungas?
Viri suprantame, jog taip,
kaip kad prieš karą buvo, pa
silikti toliau negali. “ Gana
'jau to jungo! Jaučiame, kaip
nauja ėra lietuvių

. ' tikėjimas. Męs tikėjimo da
lykus paliekame kiekvienam
žmogui sulyg geriausio jo iš-rmanynio. ir todėl į tuos rei
kalus sulyg disciplinos nega
lime kišties.
“Ateities” gi No. 9 randa
me, kaip jie žiūri į santykius
tarp Bažnyčios ir valstijos bū
simoje Lietuvoje, “Ateities”
redakcija sako:

Mes, manome, išreiškiame
visų tautininku nuomonę,
kuomet sakome, kad jie sto
vi ir stovės už tai, idant
Lietuvos valdžios santikiai su
bažnyčiomis ir tikybomis bū
tų toki pat, kaip kad yra
Am. Suv. Valstijose.

Tad turime dabar aiškiau
sių prirodymų, kodėl mes ka
talikai, negalime pripažinti
liberalų tautos, vadais ir jiems
pirmenybės užleisti. Ameri
kos tvarka — tai jų pavv-zdis.
Sulyg to kurpalio jie mėginti)
nukalti ir Lietuvos gyvenimą:
įvestų betikybines mokyklas,
atskirtų valstiją nuo bažny
čios, o po to visa eitų neteki
mas doros visuose sluogsniuose supagonėjinas politikos, po
litiškos ir pramoninės revoliu
cijos ir kitokie gerumėliai.
Tik katalkų Visuomenė ir
valdžia galės užtikrinti Lietu
vai ramią ir prakilnią pažan
gąPAIEŠKOJIdAS GIMINIŲ
IR PAŽĮSTAMŲ.

Lietuvos Įstatymo klausi
mas apima vairiausias darbo
rūšis. Viens iš pirmųjų be
ne bus tai pagelbėjimas suras
ti mūsų išsimčiusius ir išblaš
kytus žmone*, atskirtus nuo
šeimynų, nbesusirandančių,
nebesusižinanius*. To pirmojo
darbo pirmučausiai ir imasi
Lietuvos Atsatymo Bendro
vė, jau užmegusi ryšius su
tam tikromislietuvių ir kita
taučių draugiomis ir laikraš
čiais Europoj ir Amerikoje.
Šiuomi Lituvos Atstatymo
Bendrovė praeša:
L
___
Kas-<ori surasti
_________
savo
gimines ar feįstamus, ūku
sius Lietuvoj ar pabėgusius
su rusais į Esiją, tegul kuoveikiausiai itsišaukia į L.
A. Bendrovęšiuo adresu:

Tariamasi, kaip geriausiai
suorganizuoti tą augančią tau
tos energiją, o tuo tarpu “L.
Balso” skiltyse matome atida
rytus tokius fondus kaip:
Užimtai Lietuvai.
Lietuvių mokykit) reika
lams.
Fondas grįžti į Lietuvą. Visa tai matant ir girdint,
rodos, neturėtų likti nei vie
no amerikiečio lietuvio, kurs
neužsidėtų ant, savęs tautinio
mokesnio. Bet deja! kiek to Lithuanian ievelopment
kių lietuvių randasi!
Corp., 20(Fifth Avė.,

Roomll25 A.,
Nw York, N. Y.

NUSILINKSMINIMAI.
z.

Tarp vargų ir ašarų mūši)
2. — Atišaukiant reikia
pabėgėliai ieško ir nusilinks- pranešti, kis ypatų paieško
minimų, Visur po Rusijos ma, kad L. A. Bendrovė ži
miestus, kur tik susimetė notų, kiek olikacijų kortelii
ietuvių būreliai, steigiami išsiųsti.
vakarėliai, koncertai, paskai
3. — Reiia prisiųsti atsa
tos. Visos tos pramogos per kymui kraso ženklelių už 2c
sunktos Lietuvos meile ir ilgė
4. — Liel Atst. Bendrovė;
siu savo tėvynės.
gavusi tokį itsišaukimą, tuo
Viena iš žymesnių tautinių jaus išsiųs-Įsišaukusiai ypareikalingas
pramogų — tai rengimas Pet tai išpildyiui
rograde dviejų vakarą a.a. Čes blankas ir lftokias instrukci
lovo Sosnauskio paminėjimui. jas. Gavusias blankas atgal,
Lietuvių Draugijos
Vakarais vadovaus Konser Bendrovė days visą, kas ga
Komitetui
nukentėju- vatorijos profesoriai Vitolis ir lima, kad pagelbėjus mūši]
siems dėl karo šelpti. Handshinas.
Petrograde bu žmonėms suirasti ir susirašy
Vilnius, Didžioji g-vė No. vo susiorganizavęs “C. Sas- ti
30.
Be to Letuvos Atstatyme
nauskio būrelis,” jo atminčiai
Švedų - Lietuvių Komiteto pagerbti ir jo muzikaliams Bendrovė nelai apsiima per
sekretorius d-ras Šederbergas veikalams
platinti. Dabar siuntinėti tiškus į vokiečių
gruodžio mėn. 3 d. gavo iš tas būrelis jau persiorganizavo užimtųjų Lituvų.
Vilniaus Lietuvių Draugijos į “C. Sasnauskio draugiją.”
Visokių nformacijų reika
Komiteto laišką šitokio turi Draugija žada išleisti antrą laujant, rikia kreipties Į
nio:
laidą Sasnauskio populeriškų Bendrovę iršiaus nurodytų
Gerbiamas daktare!
adresu.
muzikalių veikalų.
Žinodami Jūsų karštą uLietuva Atstatymo B-vė.
Dailės srityje dabar labai
žuojautą likusiųjų Lietuvoje pasižymi skulptorius Juozas
ir kenčiančių viso ko didelę Zikaras. Pabaigė mokslus ir ATSISAU'JMAS Į L. R. K.
stoką, vardu Komiteto krei jau savo veikalais suspėjo pa
MOTELŲ SĄJUNGĄ.
piuos į Tamstą tokiu prašy sižymėti.
Gerbiamosis: —
mu. Lietuvių įstaigos Vilnių
je, laikomos ligi šiol Komi
LIBERALAI EINA
teto, pateko į labai sunkų
AIŠKYN.
padėjimą. Visos lėšos jau
išseko ir neturime jokios vil
Tikintiems lietuviams vities gauti iš kur nors pašal suomet buvo indomu, kaip
pos.
mūsų liberalai žiūri į tikybą ir
Reikalas didelis.
Vienų
vaikų, laikomų komiteto jo
bendrabučiuose, skaičius sie
kia 600.
Be to, dar turi
Komitetas laikyti daug ligo
nių, senių, ir negalinčių sa
vęs išlaikytiIšeiti iš to
sunkaus stovio reikalinga ma
žiausia 25000 markių mėne
siui. KOMITETAS prašo
Tamstos, Gerbiamasai
Lakta„ .
.n'
• «»<
re, pranešti apie mtaų aunstovį į užsienius. t

Bažnyčią.
Mat iš tų jų pa
žiūrų galime mes daryti išva
das, kaip jie (liberalai) tvar
kytų tautos gyvenimą, jeigu
ingautų busimojoje Lietuvoje
valdžią
Nesenai mes užeitavome
“Darbininke” “Lietuvos” pa
žiūras.
Dabar čia paduosime
dar dviejų jų laikraščių nuo
mones.

Sulyg pakutinio Seimo, lai
kyto So. lostone, nutarimo,
moterų raitų išdirbinių paro
da bus laiioma šįmet Brocktone, Massšv. Roko parapijos
svetainėje, gegužės mėnesyj.
Diena ir vita kur siųsti išdir
binius bus pagarsinta vėliau.
Kadangi jau neperdaugiausia laiko ’elieka, tai norime
priminti prb. Sąjungietėms,
kad ruoštmėtės prie šios pa
rodos su įtairiais rankų išdir
biniais. Ms norėtume kad ši
paroda btų viena iš didžiau
sių ir pu Liausi.
Tai-gi, ger
biamosios nesigailėkite savo
pastangų, kad Si rengiamoji

“Vien. Liet” No. -ame
redakcija savo peržvalgoje ra-

misija: j

pažiu!

ii
nr>g ; J I -ži

nu ruoš tikėjimus,
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Našlaitė.

*■

Jautė dukrelė,
Kad jos mamelė
Čion pašarvota.

Augo mergelė,
Kaipo kvietkelė
Rūtų darželyj.
*

Ašaros griaudžios,
Kruvinos skaudžios
Smarkiai byrėjo.

Buvo linksmutė,
Pakol motutė
Josios gyveno.

Mylėt mokėjo
Ir glamonėjo,
Suteikė peno.
Skaisti nekalta,
Kaip rožė balta
Puikiai žydėjo. •

*

Jauna mergaitė
Liko našlaitė,
Visai mažutė.
Ant švento Roko
Vos tik sukako
Septyni metai.
Mergelės jausmą
Gailesčio skausmą
Žinojo retas.
Žmonės tik žiūri,
Kad tėvą turi,
Sako ne vargas.

Bet' tėvas' vaiką
Už nieką laiko,
Traukė pas mergas.
Palikta viena,
Sėdi per dieną
Ji prie langelio.
Save ramina,
Širdį gaivina
Laukia tėvelio.

DŽIUGINANČIOS ŽINIOS.

Sugrįžę iš Lietuvos mūsų
delegatai, (kun. Dr. Bartuška
ir Dr. Bielskis) rašė laikraš
čiuose kad lankydamiesi po
Vokietijų, patyrė belaisvių
vargingą padėjimų, pareika
lavę vokiečių civilės ir militarės valdžios, kad lietuvius be
laisvius atskirtų nuo rusų ir
kad visi lietuviai būtų surink
ti į vienų lagerį. Vokiečių
valdžia pažadėjusi tų padaryti.
Taip-gi jiedu pareikalavę val
džios, kad lietuviams belais
viams būtų pavelyta susiraši
nėti lietuviškai su amerikie
čiais ir su likusiais Lietuvoje;
ir tų valdžia pažadėjus pada
ryti.
Štai dabar skaitome laikra
ščiuose linksmų pranešimų iš
Šveicarijos, kad jau lietuviai

Jauną mergelę
Im’ n£ draugele
Ir žada vesti.

Štai jau ir veda
Mylėti žada
Naują draugelę.
Jis neatboja
Ar mylės jojo
Mažą mergelę.
Motė atėjo,
Tuojaus pradėjo
Šeimininkauti.
Kampas iš kampo
Teško ir slanko
Priekabių gauti.
Mažą mergelę
Tą našlaitėlę
Pradeda barti.

I

M. YČAS SUGRĮŽO IŠ
AMERIKOS.

Gruodžio 5 dienos naktį apie 11 vai. Suomių geležin
keliu sugrįžo iš kelionės po Ameijką Liet. Centro Komiteto
pirmininkas, Valst.* Damos'at
stovas M. Yčas. Sugryžo su"
žmona:-Amerikoje jis vedė ži
nomo daktaro Jono Šliupo
dukterį Ipatijų Julijų Šliupaitę. Apie tų kelionę paskiau
bus daugiau pranešta ‘ ‘ ietuvių
Balse.”
Brockton, Mass. — Akszyno du vaiku bovijosi ties lop
šiu, kuriame gulėjo kūdikis.
Vaikai bovijosi su degtukais ir
įbraukę netikėtai padegė lopšį.
Lopšis ir kūdikis sudegė.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
belaisviai baigiami skirti nuo
Lakštutei, Kewanee, III. —
rusų ir koncentruojami į vie Dėkuojame už raštelius; atsi
ną lagerį. Kaslink susirašinė prašome, jo giš Tamstos ko

Muša, alkina,
Baisiai kankina,
Nėr kam užtarti.

jimo lietuviškai ir-gi jau turi
me džiuginančių žinių.
P-nas Juozapas Grudis iš
Spring Valley, III. (W. 5-th
St.) kurio brolis randasi belai
svėje (Halbe) ir su kuriuo vi
sų laikų susirašinėja rusiškai,
bet štai nesenai gavo atvirutę
parašytų lietuviškai.
Jis rašo:

Valgyt neduoda,
Suknelę juodą
Neišmazgoja.

Tą, kurią gavo
Nuo mamos savo
Tebenešioja.
Mokslo neteikia,
Sako, kam reikia
Tegu taip būną.

“Gerb. Broli: —

Aš Flerijonas, rašydamas
šiuos kelis žodžius, sveikinu
tamstas ir meldžiu Viešp. Die
vo visokių mylistų dėl tamstų.
Labai dėkoju tamstai už gromatų, kurią atsiuntei man liepviškai rašytą. Aš ir-gi ra-

iš akių josios
Motės piktosios
Visai pražūna.
Laukan išvijo,
Mergelė bijo,
Namo negrįžta.

respondencijos turėjome pra
leisti apie Cricagos dalykėlius.
Tegu taip praeina, bent šiuo
tarpu.
Tikram Vyčiui, Homestead,

Pa.
ta.

'•w.

P-nas Jonas Jakubauskas,
L. D. S. narys, įgaliotas “Dar
bininko” Administracijos rin
kti prenumeratas ir apgarsini,
muDarbininkui” Tai g; pas
jį galite gauti įvairių knygu
čių pasipirkti.
Jis dabar lankosi Bostono
apielinkėje.

Skaitykite,, platinkite visur ir visuomet
“Darbininko” leidinius.
Jeigu nori žinoti KUR TEISYBĖ, nusipirk knygelę už 5c.
parašytą kun. F. K.

Žengia, keliauna,
Vietos negauna
Maža mergelė.

Jei nori apsipažinti su LIETUVIAIS KATALIKAIS IR
KITOMIS SROVĖMIS, nusipirk knygelę parašytą Uosio.
Kaina 10c.

Išguita tapo,
Eina ant kapo
Kelti mamelę.

Jei kam nors kįla abejonės arba jeigu nori tinkamai atsa

Eina per krūmus Mato tik dūmus

A

kyti ant šių užmėtinėjimų: AR YRA DIEVAS? AR KRIS
TUS YRA DIEVAS? AR ŽMOGUS TURI DŪMĄ? AB KI
LO ŽMOGUS Ii BEŽDŽIONĖS? AR APSUNKINA ŽMOGŲ
DIEVO ĮSAKYMAI? — tai nusipirk knygelę SVARBŪS
KLAUSIMAI Parašė F. V. Kaina 10c.

Sunkiai kvėpavo. >
.Rado kalnelį, į,faomš jsįią n j
Baltą kapelį
o

Imant po daug ant sykio, nuleidžiama DIDELIUS NUOy,_

t; •
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-4 bo-J “DARBDOMKAS”

Broadvmy, t

<

Apie tai jau buvo rašy

NAUJI “DARBININKO” LEIDINIAI.

Tėvas nudžiugo
Ir nepabūgo
Sako teklysta.

bb ;■ .i

LONDONE

v•

Štai parpyškėjo
Smarkumu vėjo —
Sekės surasti.

>

“Man kojos basos,
“Šalnos ir rasos
“Labai kankina.

ir kad
lielin

Skaitytojai atsimena apie
baisų sprogimų Londone sausio
19 d. Dabar iš Škotijos atė
“Mamelė miela
jęs “Išeivių Draugas” prane
“Ar tavo vėlė
ša, jog netoli nelaimės gyve
‘ ‘ Šito nežino.
no lietuviai, bet jie nenuken
tėję daug. Rašoma:
“Kaip mane barė
“Verta paminėti, kad toj
“Ir lauk išvarė
miesto dalyj, kur tas sprogi
“Mušė, kankino.
mas atsitiko, gyvena virš 100
“Sunku kentėti
šeimynų lietuvių. Jų apgyven
“Leisk man ilsėti
ti nameliai gerokai apgadinta,
“Prie šalies savo.
kai kurių išbiręjo langai arba
įgriuvo stogai. Bet patįs lie
“Nes aš tik viena
tuviai, ant laimės, nenuken
“Esu šiandiena
tėjo, išliko sveikutėliai.
“Dukrelė tavo.”
Nereikia manyti, kad žuvo
bei
sužeista tik amunicijos ga
Puolė ant kapo,
mintojaidarbninkai. Anaip
Negyva tapo —
tol, žymi dauguma užmuštų
Gana kentėti.
ir sužeistų šiaip jau darbinin
Amžinas miegas
kų luomo Londono gyvento
Pakirto jėgas —
jai, gyvenantieji iš kitokių
Eina ilsėtis.
uždarbių.
Nelaimę padidinno kilę gai
Sugaudė vėjas,
srai. Pačio sprogimo ugnį
Laisve gėrėjas
matyt buvo už 30 mylių. G
Ant kapo siaučia.
paskui kol gaisrininkai ugnį
įveikė gerokai praslinko laiko.
Pučia, švilena
Publika neleista arti buvusios
Plaukus kedena
dirbtuvės visa pusmylį, kad
Ji... jau nejaučia.
U. Gudienė. neapdegtų arba neimtus plėsi
mo^ Ligonbučiai buvo užverčti sužeistais. ’ ’

Štai kas nutiko,
Laimė pranyko —
Mirė motutė.

Alkis kankina • .
Jėgas silpnina

laisviai bus s
jiems pavel
tuviškai, labai
ksma.

“Suknelė juoda,
“Valgyt neduoda
“Badu marina

f

Augo dorybėj
Ir nekaltybėj,
Visko turėjo.

Akyse savo.

■

“Kelkis, mamelė,
“Priimk dukrelę!”
Šaukti pradėjo.

Žaidė bėgiojo,
Nieko n’atbojo
Tėvo sodnelyj.

i----------------------------------------------------------

šau atvirutę lietuviškai į Aš
gavau dvi gromatas nuo pono
Bytauto (iš Žemaitijos). Ra
šo,, kad mūsų mama mirė,bet
nieko nerašo, kur yra tėvas.
Šiuo tarpa daugiaus nieko
naujo.
Likit sveiki. Sudiev.

Smėliu apklotų.

South Boston,
&9K3M
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Vienok, labai gaila, kad laikraščiai nieko nepažymėjo
apie įspūdžius, kokie užsiliko pas valstiečius nuo pono miuisterio gero pažinojimo ūkio reikalų.
Vertė A. MATUTIS.

Ponas ministeris aplanko ūkę.
—

V; f . r.

(Tikras atsitikimas.)
Ponas ministeris didžiai užsiinteresavo ūkininkystės rei
kalais.
.
\
;
— Tai turi būti labai žingeidus dalykas! — tarė į savo
viršaitį, kuris sykiu su ministeriu išsirengė aplankyti ūkę.
Tiktai pamanykit: Tarpe laukų — sodyba;-sodyboje kaimietis,
o jame toks didis prisirišimas prie tėvynės! Stebėtina!!
Viršaitis skubiai pritardavo ministeriui visame kame.
Pirmutinis, ką privažiavo, sodybos gaspadorius po

nui ministeriui labai patiko.
— Bulves ar jau nupjovėte? — užklausė maloniai ponas
ministeris.
— Ne, Jūsų Ekscelencija. Bulvių nepjaujame,— atsakė
gaspadorius nusilenkdamas.
— Tai kodėl Gal derlius buvo prastas?
— Ne, bet bulvių nepjaujame, tiktai kasame.
Ponas ministeris nusistebėjo.
— Ar-gi ištikrųjų bulvių nepjauja — užklausė viršaičio.
— Ne, nepjauja, bet kasa
— Ar taip daro ir užrubežyje?
— Už rubežiaus...
,
Čia viršaitis •užsimąstė truputį; po valandėlės toliau tę§£:
— Už rubežiaus bulves nukrato arba nuskina, nes ten au
ga ant medžių. Dėlto ten ir vadina jas “pomme de terre,”
o “pomme,” prancūzų kalboje reiškia obuolis. Obuoliai-gi au
ga ant medžių...
— Tai žinau, — pertraukė ponas ministeris. .
Po valandėlės ir vėl atsikreipė į gaspadorių, klausdamas:
— O kaip ten su duona šiais metais?
— Ačiū Dievui; puikiai užderėjo...
— O duona ar gardi?
— Nieko sau.
— Parodykit man jūsų duoną
Gaspadorius inšešė didoką baltos duonos bakaną. Ponas
ministeris paėmė bakaną į rankas ir sušuko:
— O-ho, dešimts sVarų! Puikiai išaugo šiais metais.
Gaspadorius reikšmiai pažvelgė į pačią.
— Pasakykite man, gaspadoriau, klausė toliau ponas
ministeris, — šiaudas juk laibas yra?
— Taip, laibas.
— Kuomi tad galima išaiškinti, kad laibas šiaudas patai
ko išlaikyti tokį sunkumą?
Viršaitis, pamatęs gaspadoriaus sumišimą, pasiskubino su
pagalba:
— Bakanai, kuomet pribrenda, yra maži, — aiškino
ponui ministeriui. — Ir kada nuima, toks bakanas nesverta
daugiau, kaip svarą; tiktai tada, kuomet įdeda į pečių, pa
sididina dešimtį arba dvyliką sykių.
— Delko-gi pasididina pečiuje?
— Iš priežasties šilumos, Jūsų Ekscelencija. Juk vra ži
noma, kad kiekvienas kūnas šilumoje pasididina.
— A, teisybė...
Tuo tarpu, koks ten raguotis, apaugęs ilgomis vilnomisj
keturkojis, vienu Striku peršoko per tvorą, užbliovė ir pa
purtė barzdą.
— Kokia tai puiki karvutė! — pasigerėjo ponas ministe
ris. — Ar daug suteikia pieno?
— Visai ne!.. — atsakė gaspadorius. — Iš kur-gi pienas,
kad...
—* Blogai atgaivinote! — pertraukė ponas ministeris.
— Gerai atgaiviname, bet...
— Tai ne karvė, bet avis- — sušnabždėjo tyliai ponui mi
nisteriui viršaitis, pamatęs kad ekscelencija susikompromitaV0'
.
...
— Ką ponas niekus pliurpi? — atšovė ponas ministeris
viršaičiui, pažvelgdamas į jį, kaipo į savo pavaldinį. — Kaip
drįsti tamsta tvirtinti, kad tai avis? Nematai ponas barzdos?
Ar-gi ponas matei kada nors barzdotą avį?
Viršaitis, nustebintas ekscelencijos ignoracija, pataikan
čiai nusijuokė ir “pamokinančiu” tonu tarė:
— Visos avys turi barzdas, tiktai jas skuta, čia-gi, at
silikus nuo civilizacijos, stoka yra barzdaskučių.
— O ragai ?..
— Ištikrųjų, ragai... Tas... to...
Viršaitis susimaišė.
— Ištikrųjų, koki tai įdomi avis...
Ir vėl atsikreipė ponas ministeris į gaspadorių, klausda
mas:
— Tai-gi, kodėl neduoda pieno?

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
WESTFIELD, MASS.
Veikia dėl nukentėjusių.
Po Lietuvių Dienos, kurio
je taip smarkiai visi darbavo

si ir puikias pasekmes turėjo,
lietuviai lyg ilsėtis pradėjo,
ypatingai,

kad tai

Adventų

liūdnumo laikas atėjo. Bet
tik Naujiemsiems Metams už
stojus vėl bruzdėjimas prasi
dėjo. Pirmiausia suspietė'sa
vo jėgas link lietuvių vargs
tančių Tėvynėje, sutvirtino
seniau jau gyvuojantį Tautos
Fondo skyrių, išsiėmė čarterį ir kaipo 54 Tautos Fondo
skyrius moka mėnesines mo
kestis, renka aukas kiekvie
noje tinkamoje progoje ir taip
centas prie cento deda, kad
nors kelias Lietuvos ašaras ga
lėtų nušluostyti. Štai ateina
Lietuvių Tautos šventė, šv.
Kazimiero diena, Tautos Fon
do skyrius nesnaudžia. Turė
jo savo susirinkimą ir vietinio
klebono vadovaujamas nutarė
šv. Kazimiero dienoje rinkti
aukas bažnyčioje. Išrinkta
rinkikai ir stambesniųjų aukų
užrašytojai. Tikimasi kad vi
si lietuviai parodys toje die
noje prakilnias savo širdis ir
sudės Lietuvai kuodaugiausia
aukų.
Statys bažnyčią.

Kitas svarbus dalykas, ku
ris visas lietuvių jėgas šiais
metais traukia, tai naujosios
bažnyčios reikalai.
Pasiryž
ta šį pavasarį pradėti statyti
naują gražią bažnyčią. Plianai jau baigiami dirbti. Vi
si žmonės sujudo dėti kiek iš
galint didesnes aukas, kad tik
galėtų gražią ir su visai maža
skola pastatyti bažnyčią. Vi
si linksmai dabar laukia pa
vasario, kada išvys naujos
bažnyčios sienas.
Westfield’o lietuviams nau
josios bažnyčios reikale gelbsti
ir kiti geros širdies žmonės.
Štai Worcester’io bažnytinio
choro nariai: pp. J. Čižauskas,
A. Purvinskas, V. Kušlevičius, P. Milius, p-nia M. Ci
žauskienė ir p-lė E. Feleskiutė vasario 19 d. atvyko į Westfieldą ir surengė bažnyčios
naudai tokį koncertą, kokio
mes dar nematėme. Sulošė operetę “Adomas ir Jieva,” lo
šimą “Be žodžių” ir sudaina
vo keletą dainų. Tų Worcesteriečių gabumai neapsakomai
ko tik nesiima, viskas išeina
puikiai.
Yra tai žmonės su
tikrais artistiškais gabumais.
Tame turime pripažinti di
džiausią garbę tam artizmo au
klėtojui p. J. Cižauskui, nes
tai jo pasišventimas, jo gabu
mai duoda mūsų Tautai artiz— Kad tai toki avingalvė, Ekscelencija!
mą pažinti. Pelnas iš to kon
Ponas ministeris nuraudo it mergaitė.
certo liko ne mažas, kadanrgi
— A... a... avingalvės jokiu būdu neduoda pieno? — už lošikai jokio atlyginimo nerei
klausė viršaitis.
kalavo, apart kelionės lėšų.
Nič-nieko.’
Edą kaip šelmė, nuo ryto iki vakarui, o Ačiū jiems visiems už jų gerą
pieno nei lašelio neduoda.
Tai jau toks nelemtas gyvulis! širdį.
Ponas ministeris nuostabiai palinkėjo galva ir atsikreipė

į gaspadorių su patarimu:
— Pasodintumėte keletą smydrų medelių.
— Kokių medelių!
/
— Smydrų.
Ar jūs niekuomet negirdėjote apie smydrus? Pirmklasiniuose restauranuose brangiai moka už gerą
«mydrų porciją
Vienas toks medis suteiktų jums daugiau,
negu tūkstantį' rublių ineigos.
Gaspadorius abejojančiai žiūrėjo tai į poną ministerį, tai
j viršaitį.
T'..
<.
— O bruknės! — tęsė toliau ponas ministeris, — Darži
ninkai už rubežiaus apturi begalines ineigas.
Jūs-gi, kurie
turite tiek žemės, lengvai galėtumėte atskirti plotą bruknių
sodinimui. Uždėkite inspektus ir sodinkite bruknes.
— Tai vargas, — atsiduso viršaitis — kad mūsų kaimie
čiai labai apsunkinti.
Kitose šalyse, prie tokio ministerio,
ūkininkvstė tiesiog taptų rojum, o pas mus...
— Ir pas mus gerai bus! — sušuko ponas ministeris. —
Tiktai nereikia nuleisti rankų.
Ypatingai reikia su užsidegi
mu pasiaukoti kaimiečių apšvietimui, reikia pakelti juose kul
tūrų.. •
.1A

Ir vėl atsikreipė į gaspadorių, klausdamas:
— Kopusius ar sėjoteL
,
į

Dar vienas svarbus naujo
sios bažnyčios reikale apsirei
škimas, tai vietinės šv. Kazi
miero dr-jos užmanymas nau
jąja! bažnyčiai savo vardu intaisyti didyjį altorių. Visi su
džiaugsmu nutarė sudėti po
$4 00 ir jeigu kiek dar reiktų,
tai iš kasos pridės, by tik bū
tų gražus altorius. Šv. Kazi
miero dr-ja yra pašalpinė, tu
ri suviršuni 200 narių, turi sa
vo salę, kurią dabar yra ati
davę už visai pigią kainą baž
nyčios reikalams, by tik tuo
mi prigelbėti geriaus šios pa
rapijos reikalams. Malonu pri
siminti tokią draugiją, kuri
tiek daug gero daro šiai para
pijai. Lai Dievas jai užmoka,
o mes visi tokią draugiją tu
rime gerbti. ,

t

J A J ja* Abelną išvadą paėmę turi— Sodinami
me nusistebėti kaip čia lietu
— Ar Užderėjo! Tikiu, kad derlių davė šimtėri
viai darbštūs. Dar tik dvieGaspadorius nieko neatsakė. Tas tylėjimas buvę
ji metai kaip susitvėrė čia pa
tas, kaipo sutikimo ženklas.
rapija, žmonių su vaikais tik
Laikraščiai po keliųkad kaimiečiai ir 650, o štai jau,tųrį> nupirkę
.jų darbštumas ir rūpestingumas labai ponui ministeriui pati-Uotus, pastatę kleboniją ir dako.
bar jau rengia naują bažnyčią,
■M

v

X

kurią su visai maža skola pas
tatys.
Ar-gi tai ne darbštu
mas ? Ar-gi tai ne garbė WestfieldiečiamsT Jie pralenkia
senas parapijas, didesnias ir
seniaus susitvėrusias, kurios
net sau lotų nusipirkti nepa
jėgia.
O tai vis pasekmės,
kad čionai lietuviai dirba su
tartinai su savo klebonu. Vie
nybėje galybė,
Garbė Westfieldiečiams.
Lapymas.

•-

•
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žada atidaryti krautuvę valgo
mųjų daiktų.
Žmoneliai no
riai rašosi ir perka šėrus, ti
kėdamiesi galėsią pigiau nusi
Čionykščiai socijalistėliai
pirkti, kaip pas mėsininkus^. nudžiugo, kad išvažiavo gerb.
Girdėti, kad turi tris šimtus kun. N. Pakalnis.
Nedyvai,
narių ir $7.000.
kad džiaugias, nes gerb. ku
Mirė jaunas lietuvis. ’
nigas buvo jiems visai užkirtęs
24 d!, vasario tapo palaido veikimo kelią. Bet peranksti
tas miesto kaštais J. N. 25 m. džiaugsmas, gerb. kun. N. Pa
amžiaus.
Jis mirė biednųjų kalnio pasėti grūdai krito ant
name (Brook Side). Velionis geros dirvos ir išduos vaisius,
neprigulėjo nei prie jokios dr- tai yra įjudinti katalikai va
jos ir neturėjo savo pinigų, rys darbą toliau.
nes vedė palaidą gyvenimą.
‘ ‘ Keleiv io ’ ’ korespondentas

-Vim -ni yii ■ J ĮPI
SPRINGFIELD, IUL "

Kalbėjo Dr. Bielskis. ?
.
'■
i
Vasario 25 d. buvo bažny
tinėje svetainėje Dr. iBelskio
prakalbos.
Žmonių prisirin
ko gan geras būrys apie 250.
Dr. Bielskis gan gerai papasa
kojo Lietuvos vargingą ir ne
laimingą padėjimą.
Sutvėrė
Tautos Fondo skyrių ir tapo
išrinkta vyriausybė sekanti:
Pirm. — Pr. Krasauskas, vicepirm. — B. Gabalis, sekr. —
Ant Glemža, kas. — V. RiešuAuga.
čiaudėja, kaip katė su patep lauskas. Tikimės toliaus pri
Žinau, kad negerai užsimin tu muštarda snukiu, aprašyda sirašys daugiaus.

ti apie mirusio klaidas, bet lai mas apie kun. Pakalnio išva
Per Dr. Bielskio prakalbas
būna tai persergėjimu kitiems. žiavimą Ir daug dar prime gan gausiai žmonės aukavo,
Pastaraisiais pora metų Wa- lavo. Bet būtų apsirikimas stambiomis aukomis. Aukavo
terbury taip labai sparčiau au tikėtis nuo tokių teisybės.
sekančiai: Kun. J. Cuberkis ir
ga, kad net reikia abejoti ar
Ex-cicilikė.
P. Strumila po $5.00, O. Kazakitur kur taip auga dirbtuvės
čionienė $1.50. Po $1.00: A.
ir paprastos stubos, tai tary
Glemža, K. Gedminas, J. Podetum grybai po lietaus augte,
PHILADELPHIA, PA.
ris,
B. Gabalis, J. Mikalaus
LEWISTON, ME.
auga. Lietuviai taip-gi la
kas,
J
Gržegorzevskis, K. MonPaniekino darbininkus.
bai daug budavojasi stubas.
Jaunimo judėjimas.
kus, N. N., E. Račkauskienė,
Socijalistų vadas Kapsukas O. Siratavičienė, K. Rumšą,
Girdėti, kad trumpame laike
Niekuomet čia jaunimas ne žadama statyti didelis kotelis laike dabartinių cukierninkų
buvo taip sukrutęs, kaip pra ant. E. Main st. Tarpe lietu streikų pasakė, kad cukiemin- M. Launikonis, V. Riešutauseitais 1916 metais, nes čia at vių judėjimas labai didelis, bet kai esą tamsiausi žmonės, kad kas, M. Batvinienė, P. Ranvyko gerb. kun. N. Pakalnis. daugiausia be pasekmių, nes jie, socijalistai ir aidoblistai, darcikas, P. Krasauskas, O.
Mikutavičienė, O. Sugentienė,
Atvykęs suorganizavo Vyčių jei vienas ką nors veikia, tai norį juos apšviesti.
A. Sugentas, A. Kalinauskas,
chorą, kuris yra skaitlingas kitas įsikibęs į skvernus trau
Fain apšvietimas, kur-gi P. Borčikas, A. Pakatinskas, J.
ir puikiai gyvuoja. Įsteigė kia atgal. Žodžiu pas vater- ne. Nors kompanijos ir be
vakarinius kursus, kuriuose buriečius pavydas viešpatau streiko kėlė mokestį ir daugy Adomaitis. Cepskienė, J. Ba
tukas, J. Kaciušis, P. Kurila.
lankės skaitlingas būrys lietu
bė darbininkų norėjo dirbti ir A. Mikutavičė, L. Naumavičė,
ja.
vių, ypač Vyčių. Tiek pasi
Raz mantas.
būtų dirbę, kad ne aidoblistų J. Rimkus, M. Čižauskienė ir
darbavęs priverstas buvo ap
agitatoriai, kurie ir žadėji A. Bendziūnas. Su smulkioleisti Lewiston’ą palikdamas
mais ir gazdinimais išvedė į mis aukomis iš viso surinkta
kursų vedimą p. A. Lukoševi
WESTFIELD, MASS.
streiką, o paskui tokiais pa 67 dol. 69 c.
čiui ir p. P. Jasūniui, kurie
Viešintų Antanas.
Kas kart pas mus vis dau- čiais būdais rašė į aidobže dobtaip-gi mokina iš visos širdies,
že
uniją.
Nors
darbininkai
bet išvažiavus mūsų mylimam giaus atsiranda viešų atsitiki dabar turi didelius nuostolius
kunigėliui, nupuolė mūsų vi mų, kuriais galima visam pa ir nieko geresnio rodos nesu
NEWARK, N. J.
sų ūpas, jog tarsi saulutei už sauliui pasirodyti. Štai turi lauks ir nustojo kožnas ma
Darbai atsinaujino.
slinkus už debesių, ir jaučia me pavyzdingas Jono Kišuno žiausiai po šimtą dolerių, o to
krikštynas.
Susirinkę
'Svečiai
mės lyg kokiam miške pakly
niekas jiems nesugražins. Tai
Užtekėjus pavasario saulu
dę. Bet vis-gi galutinai nenu ne tik sveikino nudžiugusį tė gi va kame dalykas: jei darbi tei atsigavo ir darbai prie mū
vą, bet taip-gi parodė savo
leidome rankų.
ninkai geruoju išgauna mokes sų statomos bažnyčios. Visi
Vasario 17 d. Liet. Vyčių 2- jautrias širdis linkui lietuvių čio padidinimą ir dirba, tai darbai jau padalinti subkonji kp. parengė puikų vakarą, vargstančių tėvynėje; suma aidoblistai, kurių vadas yra traktoriams. Taisoma didelė
kur buvo išpildytas puikus nė parinkti jiems aukų ir su žydas, neturi jokio gešefto. O partija visokių darbininkų,
programas. Vakaro vedėja rinko $5.89. Iš davusiųjų kaip “gojus,” kad ir su savo kad pastačius prie darbo kiek
buvo p-lė V. Vaičiuląitė. Prog stambesnias aukas yra: po didžiausia skriauda streikuoja, tilpsta. Kontraktoriai priima
ramas susidėjo iš dainų, dek- $1.00: J. Šliževičius; po 50c.: tai žydelis ir jo pagelbininkai ir lietuvius. Ypač parapijolemacijų, vadinimų ir mano- Pr. Cvirka, P. Cvirkienė, B. turi gišeftą. Geras apšvieti- nims žada duoti nuolatinius
Amb ražas, Juozas Jurkšaitis;
logų.
gerus darbus, bile tie darbi
po 25e: K. Adomaitis, Pr. Moc mas, kur-gi ne!
Lietuvos Vvčrų' himnas,, už kus, M. Adomaitienė, J. UlinSocijalistų ir aidoblistų ninkai savo darbą gerai žino
vis labiau patiko publikai ir skaitė, J. Ulinskas, J. Kišunas,
’
<
rojaus sargas. tųKertinio akmens šventini
buvo gausiu delnų plojimu K. Sederevičius, S. Minolga ir
mas žada įvykti balandžio 22
priverstas atkartoti. Dainuo keletas smulkesnių aukotojų.
d. Į tas iškilmes kviečiama
jant prie žodžių: “štai plevė Pinigai inteikti vietiniam T.
PERU, ILL.
visas artimesnias lietuvių pa
suoja vėliava,” maža mergaitė Fondo skyriui.
šv. Bedo kolegija.
rapijas ir draugijas, kad su
iškėlė Lietuvos vėliavą, kas
K. K. V.
dVasario
18
d.
moksleiviii
2
taisyti iškilmingą parodą po
didį įspūdį padarė į žmones.
čia kuopa laikė literatišką su miestą.
Pasibaigus programui išėjo
sirinkimą Apsvarstę kuopos
Tą pat dieną prasidės ir pa
vakaro vedėja, padėkojo pu
HARTFORD, CONN.
reikalus
išsirinko
naują
rašt.
rapijos bazaras šv. Jurgio Dblikai už ramų užsilaikymą.
A. Peldžių.
jos svetainėje.
Žmonių buvo pilna svetainė ir
Kepurinis balius.
Vasario 25 d. turėjo deba
Reporteris.
tikrai pavyzdingai užsilaikė.
19
d.
vasario
L.
Vyčių
VI
tus.
Debatai
buvo
šioj
te
Vakaras davė pelno $30.00
kp. surengė pirmą tokį nepap moj: “Ar Lietuvai yra reika
su virš.
Mūsų spaustuvėje atlieka
rastą vakarą. Tai-gi publikos linga milicija arba kariumeB. Lelija.
ma visokie spaudos darbai
nepaprastai daug buvo su įvai nė.”
greitai
ir pigiai.
rių įvairiausioms ir puikiau
Affirmatvvę pusę atliko p.
Jeigu
nori gauti atsakan
sioms kepurėms. Už dailiau Marčiukaitis, negatyvę pusę B.
PHILADELPHIA, PA.
čiai
padarytą
darbą kreipki
sią kepurę buvo paskirta dova Vitkus.
tės j “Darbininko” spaustuvę
na “Draugas” metams.
Palaidojo streikininką.
Negatyve pusė laimėjo.
J. š. Moksleivis. 242 W. Broadway, So. Boston,
Gryno pelno liko $136.90.
Vas. 26 d. iš šv. Kazimiero
Mass.
Taip-gi da buvo laimėjimas,
bažnyčios tapo palaidotas Mar
tinas Petkevičius, kurs krito kur pelno davė apie $150.00.
WORCESTER, MASS.
ŠV. ELZBIETOS DRAUGUOS
streikierių su policija susirė Pirmą “praisą” laimėjo T. JeVALDYBA HARTFORD,
kilaitė iš Mancliester, Conn. Misijos lietuvių bažnyčioje.
mime.
CONN.
Antrą
M.
Barolis
(maža
mer

Apie pusantro tūkstančio
Šį mėnesj šv. Kazimiero ba
katalikų darbininkų klausė šv. gaitė, trečią M. Sabeckis.
Pirm. — Paulina Geležiute,
i

mišių.
Širdį sujudinantį darė
įspūdį didi darbininkų daugy
bė atiduodainti garbę tam, ku
ris iš žmonijos meilės prikryžiuotas mirė.
Ir nestebėtina,
kad darbininkai tose suirutėse
ieško suraminimo pas
Tą,
Kurs pasakė: “Eikite prie
manęs visi, kurie dirbate ir
apsunkinti esate, o aš jus at
gaivinsiu.” “Mokinkitės nuo
manęs, nes esmių ramus ir nu
žemintos širdies ir atrasite ra
mybę jūsų dūšioms.”
Visa, kas darbininkus stumia
nuo Kristaus, stumia į riaušias,
veda darbininkus didesnin var
gau, nusiminimam Tik Kris
taus mokslo laikanties, darbi
ninkai gali atsiekti tikrą gero
vę.
L Z.

Blaivininkai veiks.

25 d. vas buvo susirinkimas
6 kp. blaivininkų. Uoliai ta
riasi apie veikimą.

41 Capitol Avė.
Prot. Rašt. — Mare. PateckaitS,
234 Park St.
Fin. Rašt. Veronika ŠmitkiutS,
4Į Hungerford St.
Kas. — Felieija PlikūnienS,
103 Bond St.,

Nariai labai užganėdinti
savo organu “Tautos Rytu,”
negali atsidžiaugti gavę po
pirmą numerį.
Misijas skelbs Tėvas Mari
Kun. Ambotas ant susirin jonas, gerb. kun. Vincentas
kimo pasakė gražią prakalbė- Kulikauskas.
[
Prirengiam pilnai $150.00
lę ir taip-gi parėmė “Tautos
Misijos tai yra dvasiška
[laidotuves
už
;
Rytą” paauakudamas $5.00.
puota kiekvienam žmogui, o
žirgvaikis. ypač nuo Viešpaties Dievo ati "Užtikrinan CQ 50 Jnkil* virti gvaranti- UOi taus mokės*
tolusiam.
Todėl visi galinti, ’a arba vižiu nėra. [
žmones privalo misijas atlikti.
WATERBURY, CONN.
aai nemokėkite.

ELLIS McCLEARY C0-

Kooperacija stiprėja.

Jau metai kaip čia susitvėVisą laiką
silpnai veikė, bet dabar suju
do.
Per du pereitu mitingu
prisirašė
86 nariai, išvisb šėWATERBURY, CONN.
rininkų yra 286.
Krautuvė
Darbai.
jau nupirkta ir greit atsida
Pastaruoju laiku labai pra rys.

dėjo darbai mažėti.
Daugy
bės darbininkų paleidžiama no
darbų, o
mieji produktai
begalo
o. Po mažiau
ia pavojus,
uždirbantiems
čionai?
yra susitvėrusi ?
kooperacitis šią savaitę
ja ir kaip gi

žnyčioje bus dviejų savaičių
misijos: viena savaitė mote
rims, kita-gi vyrams.
Moterų misijos prasidės
kovo 4 d. gi vyrų kovo 11 d.
Pamaldos bus abidvi savaiti
kožną dieną rytais ir' vaka
rais.

ra?’ kooperacija.

Kun. Jonas J. Jakaitis.

WORCESTER, MASS.

Oras pas mus nei šioks, nei
toks, vieną dieną lija, kitą šą
lą o trečią šilta. Darbai ei
na gerai, viskas būtų gerai,
kad ne tas brangumas; bet da-1
bar, ką uždirbi, tai tą rei
»» . • •* vJĮ *
kia
pravalgyti- Mes Worcesi
Fėrai.
ter’io lietuviai rengiamės prie
Čionykštės dr-joa susivieni Lietuvių Dienos. Tą dieną bus
jo ir rengia tuoj po Velykų di didelis koncertas . Mechanic
delius fėrus dėl karės nnkęntf- svetainėj. . Koncertą
jusių naudai. Viši veiki-iš Lietuvių pienas ir SV.
vien.
no parapijos choras.
/ , Reporteris.
J. Namura.

Tel. Back Bay 6722
[1666 Waahington St Boston. !
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Vietinėsžinios.

bus paskelbta vėl tie pasikal
bėjimai ir ateiti pasiklausyti,
nes bus dar indomiau,ne kaip
praeitų kartų.

t

“Darbininką,” ir daboti kada

A. Muraškas, fin. rašt.

DIDŽAUSIAS KNYGNAS
_ NAUJOJE ANGLIJOJE.

bus panedėlyj, 5 d. kovo, Liet.
Lab. svetainėje, kamp. E ir Sil
ver St. Visus narius prašome
atsilankyti.

Nekurie socialistiški kores
pondentai, rašydami žinias į
savo šlamštus apie mano pra
kalbas vis primeta, būk aš
užduotus klausimus niekados
negaliu atsakytu
Tas yra
tikriausis melas.
Aš, draugučiai, dar neesu girdėjęs nei
vieno jūsų klausimo, į kurį
negalėjau atsakyti. Dabar aš
jums statau šią propoziciją.
Jūs atsiųskite bent kokius sa
vo klausimus ir aš jums atsa
kysiu per “Darbininką.” Nau
dokitės draugučiai proga pri
rodyti, kad Bostono Kolegi
jos studentas nemoka savo
ABC.

Valdyba.

Jonas J. Ramanauskas.

nls susirinkimas Moterų Są
jungos
13-tos kuopos.
Puiki
Prot. rašt.
proga dabar įsirašyti nes įsto
Z

Trečiadienį, * 28 d. vas., bu
.
.
vo labai svarbus ir indomus II
D. S. narių tarpe pasikalbėji
mas, kuris padarė
visiems
SUSIRINKIMAS.
smagaus juoko.
Pasikalbėji
T. F. 11-to skyr. susirinki
me dalyvavo "p. J. J. Ramanau
mas buvo 27 d. vas.
Bu
skas, kaipo to vakaro vedėjas,
vo tartasi apie daug dalykų,
kuris gerai nukalbėjo, ir sa
tarpe kurių svarbiausia, tai
vo kalbą dar pamargino juo
traukimas tikietų, išlaimėjimui
kingais išsitarimais ir p. F. šių daiktų: branzalieto, lenciū
Laimėjo šie
Virakas, p. F. Strakauskas, p. gėlio ir špilkos.
A. Kneižis, p. J. Petrauskas, asmenys: Bransalietą laimėjo
p. J. Jokubauskas.
Taip-pat J. Bartaška, 127 Granite St,
iš merginų p-lė M Kilmoniu- So. Boston, Mass.; tikieto nu
Lenciūgėlį laimė
tė ir p-lė V. Varžinskaitė. Tiek meris 390.
man teko matyti, bet aš nega jo M. Dragūnienė, 188 Bolton
lėjau klausyti viso to pasikal St., So. Boston, Mass; tikieto
Špilkų, laimėjo
bėjimo, nes per patį vidurį numeris 1901,
tų kalbų turėjau išeiti, ir tik B. Jakštas, 139 Bowen St., So.
ant pabaigos tesugrįžąu. Tai Boston, Mass, tikieto numeris
man nesant, gal ir daugiau 1069.
kas kalbėjo, ko čia nepaminė
Taip-pat buvo dar išrinkti
jau. Bet, abelnai imant, pa
keli nauji kolektoriai aukų rin
sikalbėjimas buvo gyvas ir tu
kimui aukų T. F.
Taip-gi
riningas, kaikurių dalykų net
ir senieji kolektoriai atnešė
negalėjo užbaigti tą vakarą iš
savo surinktas aukas T. F.
priežasties vėlaus laiko, nes
Dar nauja valdyba užėmė sa
visiems noroms-nenoroms rei
vo vietas prie darbavimosi.
kėjo eiti ant pailsio.
Tai-gi
Tie išlaimėti daiktai yra pas
tuos dalykus užbaigti palikta
fin. rašt. A. Murašką, 139 Boant kito karto, kur plačiau ir
wen St., tai meldžiu tų, kurie
nuodugniau bus išaiškinta.
laimėjote tuos daiktus ateit
Tai-gi visiems patartina sekti
pas mane ir atsiimti.

v■

PROPOZICIJA.'

A. Muraška,

PASTĘALgtJTiUT

•

jimas bus per pus numažintas

Naudokitės proga! Susirinki
mas prasidės 7 vai. vakare.
Kviečia 13 kuopos Valdyba.

SO. BOSTONO LIETUVIŲ
KOOPERATYVIŠKOS
B-VĖS SUSIRINKIMAS

į&

Visokio turinio knygų, įvai
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
rių paveikslų. Naujausio išlei
ba
Mentholatum Co. Prieš eisiant
dimą
gult ištepk veidą mosčia per kelis

Papuošk savo knygynų nau vakarus, o padarys veidą tyra ir
jomis knygomis.
skaisčiu baltu. Toji mostis išimu
Reikalauk katalogo įdėda piginus raudonus, juodus arba
šlakus ir prašalina visokius spuo
mas už 2c. krasoa ženklelį.
“DARBININKAS”

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
REAT. ĮSTATE BIZNIS PAR
SIDUODA PIGIAI.
Savininkas
parodys visas slaptybes “biznio
galima uždirbti gerus pinigus.
Taip-gi pool “Roomis” parsiduo
da pigiai ir geroje vietoje. Kreip
kitės tuojaus.

LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.

J.J. McGowan Co.

■

So. Boston, Mass.

138 D St.,

Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios
mados. Taisau, prosinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuni
gams siuvu SIUTONUS ir esu gerai įsipraktikavęs tame dar
be, kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje.
Darbą atlieku
greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pri
statau tiesiog į namus.

NAMAS TIK UŽ $400.00

A K. MAZALAS,
94 JEFFERSON STR.,
HARTFORD, CONN.
Tel. Charter 2354-4.
VI

Namas dėl trijų šeimyną 11
kambarių vertės $1000.00 tik už
$400.00 gatavais pinigais.
Gero
je vietoje So. Bostone.
Taip-gi turiu ir daugiaus na
mą ant pardavimo South Bos

265 Broadway,
So. Boston, Mass.
471 E. Fourth St,
So. Boston, Mass.
941—943 Washington, St,
Boston, Mass.
Pearl St.,
Boston, Mass.
366 Washington St., -:- Dorchester, Mass.
686
Telephone: 350 So. Boston.
975-W

f

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

ton’e ir apielinkėse.

Namai parsiduoda,

kambariai parendavojami

GAISRI,
SVEIKATOS,
SUŽEIDIMO,
APVILKTUS
STIKLUS,
(Plato glaro)

INSURANCE

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

DR. F. MATULAITIS
Subatos vak., kovo 3-čią d. Columbia Salėje 11-112 W. Blaine
St., McAdoo, Pa.
Nedėlios vak., kovo 4-tą d. 0pera House, Girardville, Pa.
Utaminko vak., kovo 6-tą d.
J. Kenna salėje, New Philadelp-

Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje,
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš kares, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai • Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi

Kaina metams $1.50, Pusei metu 75c.,Kanadoje užrubežiaus, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį

Worcester, Mass.
11

2

(i -do visokia* liffaa
Priskiria Akiniu*.

419 Boylston St. Boston, Mass.

IŠMOKITE ŠOKTI ŠTERNO
ŠOKIŲ MOKYKLOJ.

Paieškojimai

“AMERIKOS LIETUVIS”,
1S Millbnry Street,

Ofiso udynot
1-3 P. M. 7-9 PJt.

Šokimas dabartiniu laiku labai
hia, Pa.
įėjo madon.
Kad mokėt šokti
Seredos vak., kovo 7-tą d., Mi
daug kartą priseina ieškoti gero
neliu salėje, Minersville, Pa.
mokytojo, kuris iš to ir gyvena.
Šterno mokykla randasi 950-952
Broadway ir jau nuo 36 metą gy
vuoja.
Jis mokina jaunus ir se
nus labai greitai išmokink.
Per
vasarą jis laiko savo mokyklą
Newporte, L. I. kur yra išmoknęs
Jeigu nori surasti savo gi daug augštos luomos žmonių. Mo
mines ar pažįstamus prisiųsk kina visokius šokius, kaip pap
paieškojimų į “Darbininką.” rastus balinius, taip ir teatrą šo
Už vieną sykį 50c.
kius.
Kuris norit daugiaus ži
”
du
” 75c.
not apie šią mokyklą tesikreipia
” tris
” $1.00
per telefoną — Busbwick, 4943,
kur suteiksime visas informacijas.
Už paieškojimus pinigus
Mokiname žiemą ir vasarą.
No
siųskite iš kalno.
rėdami išmokti gerai šokti kreip
kitės į Šterno mokyklą.

'

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.

“DARBININKAS,”

242 W. Broadway,

950-952 Broadway
Brooklyn, N. Y.

So. Boston, Mass.

KREIPKITĖS TIKTAI PAS MUS: —

REIKALINGAS atsakantis var

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

gonininkas mokantis vesti chorą
ir turintis gerą balsą. Apie sąly

Bankieriai: GUBITOSIS IR KOWALIAUCKAS

151 Rogers St.,
Lowell, Mass.
(208-210)

gas kreipkitės prie

Kun. Aleknavičius,

Tel. Richmond 843.

Adresas:
Paieškau Prano Šlajaus Kau
no gub., Raseiną pav., Švėkšnos
valsčiaus, Penpiškią kaimo. Ma
lonėkite atsišaukti šiuo adresu:

GUBITOSI-KOWAL Co. Bankers.
111 SALĖM STR.,
BOSTON, MASS.

Povilas Šlajus,

DOMAI GERB. KUNIGU
KLEBONŲ. _

pirkėjams

Vargonininkas išsilavinęs tvir
tai savo profesijoj, pažįstas Baž
nytinį Choralą, figuralę, o taip
gi ir modernišką muziką ieško

Ne būkit apgauti, pirkdami pigi

tuojaus atsakančios vietos.

K. J. Diržis,
i 458 -Man St.,

TREJANKŲ, kur yra netikros.

Kingston, Pa.
(202-209) •

✓

Daktarai dieną ir naktį.

South Boston, Mass.
Pinigais arba ant išmokėji

mo.
Aklų Specijalistas.

Prirenka akinius

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

devynerios.
7 '

■
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Yra geriausi s,

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

«n

PIRMO' KLESOS

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

DR. W. T. REILLY
Valandos
■«o • vai ryta
0d • vai vakar*.

NadUcnii
troo M vai ryta
4val vakara.

šeimyniškas vaistas.
T«i«wiaaa So. Boston 605

Lietuviškas
TM.8O.

Su prisiuntimu.

Saugokitės, padirt

Telephone BeHevPe 1948-W.
-•'

z'

NkBONHELL,

OMtaM MaMMtar
Ofiso valandos:

Ma*

Ryt lis iki 9 vai.
Po pietą liH8
vakarai* efid •

M. D.

HOLBROOK. MASS.

GERA PROGAI
Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ..... $1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo------ 16e
Naujas Būdas mokyta
rašyti be mokytojo....—10c
Aritmetika mokinim’dsi rokundą, su pere il
siais (apdaryta) — —35c.
Vi«$L60
Kas atsiųs iškirpę* Htą ap
garsinimą iš “Dariminko”
ir $1.00 per mone’ orderį,
tai gbus visas 4 kny*«J 60e.
pigiau.
>
P. JUKOLAUTIB,

R. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y.

Svakan

BR0 ADW A Y Cor. G ST. SO. BOSTON.
narna.*.

Mt. JOHH

THS MAGIC SHOP.

»

Priėmimo tbIbuAm:
HooSiMSpopM.

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvys aidėjo mafijos
dirbtuvę. Dirba visokių itnkų daiktus. Jki
nori Jauti itukų katalogų, prisiųsk štampų
ir tuoj Jsusi. Adresuokite taip:

------------------------------------------------------------------ - -------------- ,---------------------------------

PBIB DOBCBISm 8T^

■ <
f

James Ellis Co i
Kampas B ir B’way,

469 Bradiny,Se. Erotai,Mus.

Todėl reikalaukit visur “Bruzga’s”

vienatinė tikra “trejanka” arba trejos;

Aš pats prisidėjau prie se
nos užtikrinančios James Ellis
Rakandų kompanijos,
kur
galėsiu jums prielankiai pa
tarnauti
išrūdydamas mūsų
didžiausią krautuvę ant ketu
rių didelių lubų pripildytų
gražiausiais šių dienų rakan
dais.
Mes dabar pradėjome meti
nę vasario mėnesio išpardavi
mą (sale) ir numažinome kai
nas,
kuriomis niekas kitas
Bostone negali lygintis.
Ateikite ir daleiskite mums
išrodyti jums kainas.

Telefonas”S. Bostorf 1194-w

North America.

138 D STREET,
SOUTH BOSTON, MASS.
Residencijaž
11 Granada Avė-,
RosHndale, Mass.

197 Broadway, S. Boston, Mass.

STEVEN RAINARD

F. O. BOX 300.

R. Vasiliauskas
Telephone: So. Boston 1874-R.

Lietuviska-Polska
LIGONINĖ.

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

Taikos Sudžia ir
Constable.
Parduodu namus ir žemę,
turiu daug namų ant išran
davoj imo.
Inšurinu namus, rakandus,
gyvastį ir apdraudžiu nuo
nelaimės.
Aprūpinu mortgagės (pasko
las) už prieinamą prekę.
Sujieškau gimines liukusius
Lietuvoj arba pabėgusius!
gilumą Rusijos.
Padarau dokumentus kokius
kam reikalingus, atsakan
čiai ir pigiai.
Išimu Carterius draugys
tėms, kliubams arba koope
racijoms.
Perkalbu teismuose ir duodu
patarimus dovahai.
Kreipkitės laišku arba ypatiškai pas

Specijališkas
pranešimas

TEL. BACK BAY 4200

Savame neme, po bankiniu kontrolių ir užstatu $50000.00

362 Broadway So. Boston, Mass.

1. Mr. A. Rasimavičius.
2. Misa SteUa Adams
3. A. Augštikalnis
4. L. Švagždys.
5. Mr. Joseph Matulevicz.
6. Mr. F. Lazdauskas.
7. Mr. P. Grinkevičius.
8. Mr. J. Gurskas (2).
9. Mr. V. Ivanauskas (3).
10 Petras Markūnas (Iš Rusi
jos-.
11. Mr. Philyp Brovn.
12. Mr. Darė.
13. Mr. J. Urbšaitis (3)
14. Mr. Z. Virbalis
15. Stanislovas Rudokas (iš
Rusijos)
16. K. Plioplis
17. Mr. Anupras Bartaška
18. M. J. Daugis (sugrįžęs, ne
geras antrašas).
19. Mr. John Žilinsky (sugrįžę
knygų pundelis, negeras
antrašas).
20. Mr. Adolfas Neviera (iš
Petrogrado).

362 Broadway, So. Boston, Mass.

MŪSŲ BANKAS — LIETUVIŲ BANKAS. —

Edvvard L. Hopkins

ATSHMKITE LAUKUS.
“Darbininko” Administraci
joj randami laiškai sekančių
ypatų:

Jonas B. Mikalauskas,

fci

■■'

Sankrovos:

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

R. VASILIAUSKAS,

A '

Geriausias Lietuvis siuvėjas.

J .

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

gus nuo veido. Kaina dėžutės
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir
stampo ms.
J. RIMKUS
P. O. Box 36,
Holbrook, Mass
(204-207)

PAVEIKSLAI BUS RODOMI:

Skaityk Čia

Nusipirk-mosties

ADVOKATAS
F. 4. Houoard

Lietavilka pavadi buvo
F. J. Imli**,Ui

315 Broadway, So. Boston

