- -

cSS.

*<•

"S

!

1

i
v

v

*

.>
-5

s

si

gu neplėšia namų kitų, bet te- e
i gu jis stropiai darbuojasi ir |

>4

t]

> pasistato sau, tokiuo būdu jis |
te
•
k
i. pavyzdžiu užtikrins saugumą a
> savo namų, kuomet juos pa- |
| sistatys.

Metams $3.00, pusme&j $1.50.

s

Tas, kurs neturi namų, te- 3

i

d *

B?

— L i n c ola.

s.

y

3' '' /

»

5=

,,■

r»
e

VOL. II Metai IL

TeL 620 »>• Bosto°- Organas Am. Lietuvių Ryffio-katalikų šv. Juozapo Darbininką Sąjungos.TeL

“Entered as second-class matter September 22 1915 at the post
■

f’c.

-

-

SVARBIAUSIAS DARBI

office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.”
--------------------------------

-

JEI NORI TAI GALI.

-

242 W. BR0ADWAY, 80. BOSTON, MASS., KOVO (MARCH) 8 d., 1917 m.________

---------------------

1FEHA
Kiek išeikvojama

Kares žinios

ŠUNYS KARĖJE.

Kaip vokiečiai taip ir talki
Valdžia jei nori tai gali
v
ninkai
apsčiai vartoja šunų ka
pritverti trustus. Laike pa
rėje. Vokiečiai karinių šunų
MAS.
starųjų speigų miestuose bu
Bostono Dr. L. H. Howard
Po paskelbimo submarinų
turi į 7.000.
ARMIJA SALONIKUOSE
vo pritrūkę anglių. Pylėsi nurodo, kaip Amerikos mies karės New Yorke susikrovė
SUTARĖ NESKELBTI.
Kovo 12 d. IVashingtone atsišaukimai į Interstate Com- tai galėtų daug sučėdyti ir didelė daugybė daiktų, pre
PASILIKS.
Anglijos valdžia, kaip ir
šaukiamas darbininkų suvažia merce komisiją. Komisijom e- pelno turėti, augindami kiau kių, kurios turėjo būt išgaben Fraifeijos, nutarė negarsinti
Kuomet Anglijos valdžią
vimas. Šaukia jį Amerikos rius McChord pasišaukė pen- les išmatomis.
Nurodė į tos. Dabar jau prekių yra New kasdien sutorpėduotų garlai-. pulk. Churchill ir Dillon par
Darbo Federacijos pildomoji kių geležinkelių kompanijų Springfield, Mass., kaip tas Yorko sandėliuose išgabeni vių. Garsįs tik savaitės pa
lamente pakritikavo dėl daly
taryba.
“Žvirblio” 3-čias numeris
miestus atsikratė nuo išmatų mui 300.000 tonų. Submari baigoj.
prezidentus ir paklausė jų:
kų Balkanuose, tai kanclierius uzv kovo mėnesį jau apleido
i
Tasai darbininkų suvažia
Bonar Law apreiškė, jog vis— Ar jūs žinote, kur yra ' (garbage). Keletą metų atgal, nų, bijodami, neplaukinėja ir
vimas atstovaus 3.000.000 dar dabar traukiniai su anglimis? į tasai miestas per metus išmo- New Yorke stovi 53 garlaiviai KRITIKAVO KARVEDŽIUS. vien talkininkų armija ant spaudą. Turinis įvairus, gy
vas ir indomus. Susideda iš
I uėduvo $(x).000 už išmatų iš- Amerikos, Švedijos, Danijos,
bininkų. Atsišaukimai pasiųs
Pulk. Churchill Anglijos Balkanų pasiliks, nes taip vi sekančių čiauškėjimų:
— Mes nežinome, — atsa ' gabenimą iš gyventojų. Bet H Olandijos ir Norvegijos. Jei
ti į visas darbininkų unijas,
sų talkininkų esą sutarta. Akė
pirmas prezidentas. Klau atsirado keletas sumanių mie 1 ne submarinai, tai Amerikos parlamente kritikavo karės ve pie smulkesnius reikalus nega 1. Šimkaus antras krikštas.
kurios priguli prie Federaci
dimą. Užsipuolė ant valdžios
jos ir į geležinkelių darbinihkų simas buvo pakartotas visiems stiečių, suorganizavo 10 far- pasažieriniai garlaiviai jau už tai, kad dalykai ant Bal lįs aiškinti, nes tuomi galį 2. Strazdo kvotimai.
ir visi atsakė nežiną Dar merių ir įkalbėjo jiems imti būt suvažinėję aštuonis sykius kanų visai lėtai varomi.
brolijas.
3. Vienybės reikale.
vokiečiai pasinaudoti.
pridėjo, jog tai ne jų biznis miesto atmatas ir maitinti jom Į į Europą.
4. Naujausia teorija apie cidPaskui ir John Dillon kriti
Suvažiavimas tam šaukia tėmyti, kur daiktai nugabe- kiaules. Farmeriai apsiėmė,
likų paėjimą.
UŽGYRĖ
KURSTYMĄ.
kavo valdžią užtai, kad An
mas, kad darbininkai nusista narni.,
i Farmeriai turėjo didį pasise
5.
Dienos klausimai.
tytų poziciją dabartiniame kriIŠTRUKO IŠ SUBMARINO. glija įstūmė Rumuniją karėn,
Vokietijos Reichstag užgy- 6. šleivas mokslas.
kimą
ir
užveisė
būrius
kiau

11, aš jums išpasakonegavus pritarimo gen.Sarrail,
zyje ir kad nusistatytų atsineDabar tie farmeriai Iš Londono į Bostono atplau talkininkų vado ant Balkanų, rė užsienio reikalų ministerio 7. šliupas
armota, Rimka
stovi traukiniai su lių.
šimą į karinį prisirengimą.
Zimmerman pastangas intraumiestui
moka
kasmet
$6.000
Anglijos
garlaivis
Foyle.
Jį
kė
—
kulipka,
Katalikas —
Ir komisijonierius
ir Rusijos karvedžių.
kti Meksiką ir Japoniją prieš
Pildomoji A. D. F. taryl
už
leidimą
gabentis
gyvento

submarinas
vijosi
.2
7
mylias.
cielis.
------ a
. .-a
, J
O- Ir užrėžė:
---------- l<—
r
Snv.-Valstuas, * jei
turės konferenciją pėtnyČioje
jų likučiais nuo valgių. ’
Submarihas Iš prSdRSos šaudė
— Dabar, vyrai, aš jums Tai juk puikus sumanymas ir iš savo armotos, nes dėl tolu
apkalbėti daug maž suvažia
karėn prieš Vokietiją. Tik ne- 8. Socijalisto daina.
KIEK GARLAIVIŲ
liepiu kuogreičiausia tuos koks miestas to negalėtų įves mo negalėjo leisti torpedos.
vimo dienotvarkį.
kurie
iš socijalistų atstovų pei 9. Ar ne vis tas pats.
NUSKANDINO.
kė, bet kiti socijalistų atsto
Šitasai suvažiavimas bus traukinius nugabenti į jų vie dinti O retai kur taip įtaisy Tas garlaivis ir-gi šaudė. J 50
Anglijos valdžia skelbia, vai rėmė ministerio pastangas. 10. Valparaaso universitetas,
svarbiausias darbininkų suva tas. Atidėkit važiavimą pa- ta.
šūvių buvo paleista iš abiejų kad per vasario mėnesį jos
cicilikai, Bulota ir taškas.
sažierinių traukinių, o gaben
Bostone kasmet sunaudoja pusių. Vienas šūvis krito ant garlaivių buvo nuskandinta 94.
žiavimas Amerikoje.
11. “Šakės” bankrotas.
RUSŲ FRONTE.
kit anglis.
ma milijonus kiaulių, _ tas at denio Anglijos garlaivio ir Dar 67 garlaiviai buvo ata
12. Laisvamanių žiedai.
PAKVIETIMAS.
— O kokiu autoritetu tu sieina mažiausia $20.000.000. pridarė blėdies. Bet kadangi kuoti, bet suspėjo pasprusti.
Vokiečiai skelbia, jog Gali 13. Redaktoriaus sapnas.
Didesnė jų dalis galima būtų garlaivis greitesnis už submacijoj, Karpatuose ir Rumuni 14. Nepaprastas jubiliejus.
Pakvietime į darbininkų duodi tuos įsakymus — Pa išmaitinti
Bostono
gyventojų
riną,
tai
jam
pavyko
pabėgti.
jos fronte rusai darę atakas, 15. Merginoms patarimai.
LAUKIA BERNSTORFO.
kongresą tarp kito ko sakoma: klausė vienas prezidentas.
atmatomis.
16. Laisvamaniškas blynas.
bet neturėję pasisekimo.
“Kiekviena diena prideda
— Autoritetu šimto milijo
Jei oras bus patogus, tai
IEŠKOS
SUBMARINŲ
17.
Socijalistai Dėdės Jackaus
dabar prie apsunkinimo dabar nų žmonių.
Vokietijos ambasadorius Bernžvirblį pavogė.
KARĖS LAUKUOSE.
tinio padėjimo, kuriame atsi
Į, Meksiko užlają atplaukė storff Kopenhagoj būsiąs subaSPRŪGIMAS
DIRBTUVĖJ.
Ir už šešių valandų trauki
Francijoj karės lauke mū 18. Kratiniai.
rado mūsų šalis. Nors gal
Anglijos skraiduolių ir ieškos toj. Garlaivis Frederik VIII
i
niai
su
angliais
atpyškėjo
į
šiai
eina Somme ir Ancre fron 19. Telegramos.
mes išgalėsime užlaikyti savo
Cincinnati, O. — Automobi vokiečių
submarinų.
Eina kuriuo plaukia Bėrnstorf ket
teises be stojimo karėn, bet miestus.
lių dirbtuvėj buvo ištikus eks- gandas, kad čia slapstosi vo verge atplaukė į Norvegijos tuose. Anglai skelbia, jog i 20. Keliaujančio agento prane
šiaurę ir į pietus nuo Ancre
mums reikės atsistoti prieš
pliozija. Vienas darbininkas kiečių submarinų.
Šimai.
sostinę.
NUSTATĖ
KAINAS.
talkininkai
pasivarė pirmyn.
naują susitvarkymą po karės
ant vietos užmuštas, 3 sun
21. “Žvirbliui” laiškai.
ir mūsų reikalu yra prisidėti ! Federal Trade Komisija pri kiai sužeisti ir 9 lengvai "Sužei IŠPLAUKS NAUJI SUBMA GAL VARTOS BAKTERIJŲ
22.
“Žvirblio” kanapynas.
KARĖS VAISIAI.
prie išdirbimo regulacijų, ku tvėrė popieros trustą Nusta sti.
RINAI.
BOMBAS.
rios nulems ateities idealus ir tė popierai kainas. Tai reiItalijos mieste Milan šitaip 23. Informacijos kampelis.
Dabar
pradėta
spėlioti,
kad
Tropiniai.
Šiuo
tarpu
veik
visi
vokie

principus žmonių -teisėse ir | kia tikėtis, jog popiera atpigs
karė atsiliepė į gyventojus. 24.
(t Žvirblio” pavieni numeriai
vokiečiai
ligšiol
vartoję
troš

TURĖS
EXTRA
SESIJAS.
čių submarinai sugrįžo namo
, demokratijoj, ir prie įkūrimo bent kiek.
kinančio gazo bombas, gal 1915 m. gyventojų tame mies
>
įstaigų ir taisyklių, kuriomis
10c.
Ne vėliau, kaip birželio mė pasiimti daugiau torpedų. Vo pradės vartoti bombas, užpro- te buvo 670.000. Prieš karę
Tai naujas valdžios bandy
bus galima išrišti nesusiprati mas prieš trustus. Jei tas nesyje būsiąs sušauktas Suvie kiečiai skelbia, jog ligšiol
apsivedimų
per
metus
būdavo
Ant
visų
metų
mus, skirtumus ir priešingus bandymas nusiseks, tai ir su nytų Valstijų kongresas dėl nei vienas nebuvo nuskandin vytas baisių ligų perais. Vo į 4.500, karei kilus nukrito iki
$1.00.
kiečiai gal atnaujinti zeppelitas.
interesus ir kad tokiuo būdu a- kitais trustais bus panašiai. extra sesijų.
2.800.
Gimimų
prieš
karę
Reikalaukite tuojaus!
Šios savaitės pabaigoje iš nų atakas ant Londono ir nu ant 1.000 būdavo 34.8, karei
teitvje išvengti karių.”
Tokiuo pat būdu bus nulaužy
mesti jin bombų su baisiausių
Užsakymus
siųskite šiuo ant
Vokietijos
uostų
išplauks
'
lai

kilus nukrito .iki 18.2. Miri
APKALTINO.
Paskui nurodoma į svarbu ti ragai mėsos trustui, anglių
ligų
bakterijomis.
rašu:
vynas naujų didesnių submari
mų prieš karę per metus būda
mą dabartinio momento Suvie trustui, gazolino trustui, kiau
New Yorke federal grand nų.
“ŽVIRBLIS,”
šinių
trustui,
bulvių
ir
cibu

nytoms Valstijoms.
RUSIJA TRAUKIA TEIS vo 9.900, karei kilus, pakilo
jury tyrinėdamas maisto ir
242 W. Broadway,
iki 10.800.
lių trustui
MAN AMERIKOS
kuro pabrangimą išnešė du
NINKŲ SUVAŽIAVI

Skaitykite visi!

____ ______ -.-■■mir

SUSIKIRTO SU POLICIJA.
Niagara Falls, N. Y. — Čia
streikuoja trijų dirbtuvių dar
bininkai.
Tai prie Acheson
Graphite kompanijos dirbtuvės
ištiko susikirtimas tarpe poli-j
cijos ir streikierių.
Susikir
timas prasidėjo, kaip šneka
ma tuomet, kuomet streikieriai užpuolė du skebu.
Tai
riaušėms kilus, buvo pašauk
ta 50 policmonų.
O streikie-,
rių buvo į 400.
Plytgaliu bu
vo sužeistas policijos viršinin
kas Curry ir du kitu policmonu.
Paskui atvyko lenkų
kun. Stabanan ir jis atsišaukė,
kad streikininkai nurimtų. Jo
patarimu visi išsiskirstė.
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IEŠKOS IŠĖJIMO.

Prez. Wilson varosi prie to,
kad suteikti armotų Amerikos
prekiniems garlaiviams apsi
gynimui nuo submarinų. Nors
prezidentas negavo specialio
ingaliojimo nuo senato, tai ta
IŠVAIKĖ SUKILĖLIUS.
riasi su sekretoriais ar negalė
Iš Kubos pranešama, jog su
tų ginkluodinti garlaivius ir
kilėliai
jau išblaškyti ir maiš
be senato įgaliojimo.
tas veik visai nuslopintas.
/

SUAREŠTAVO BOMBISTĄ.

Suv. Valstijų valdžia įvai
rioms firmoms padavė dide
lius užsakymus.
Apskritai imant užsakė daiktų aprengi
mui 250.000 kareivių.

___________________________

IS 300 IŠRINKO 101.
J
Annapolis, Md. — Į Ameri

New York’e suareštuota
vokiečių bombistas Kolb. Jis kos karinę akademiją kandida
būk turėjęs baisiai eksplio- tų buvo 300, bet priimta tik
duojančių bombų ir norėjęs 101.
padaryti eksplioziją kokioj
nors amunicijos dirbtuvėj.
GAZO EKSPLIOZUA

t

KARINIAI UŽSAKYMAI.

apkaltinimu prieš 118 korpora
cijų ir prieš 71 asmenis.
Pa
sirodė, jog tos korporacijos
su savo agentais sutarė pakelti
kainas ant anglių.
Tokiu bū
du be jokių ceremonijų apiplėšdavo žmones.

■■■■■ —

Bostone Statė gatvėje utarKIEK IŠKASĖ GELEŽIES ninke po pietų buvo ištikus
RUDOS.
baisi eksplioziją gazo dūdos.
Pereitais 1916 metais Su Šeši žmonės buvo sužeisti Pavienytose Valstijose iškasta trolman R. King buvo išmestas
Nukrito be
geležinės rūdos 75.5004)00 to oran 25 pėdas.
žado.
nų.

SUDEGĖ BOVELNA.

So. Boston, Mass.

KOMPANIJAS.

Rusijos valdžia nori patrau
kti teisman dvi Amerikos kom
panijas — Tennessee Copper
Co. ir National Surety Co. ir
reikalauja sugrąžinimo $1.365.000.
Rusijos valdžia buvo užsa
kius 4.800.000 svarų baisiai
sprogstančios medžiagos vadi
namos trinitronoluloL
Užsa
kymas turėjo būt išpildytas
CIGARETU PADEGĖ
prieš lapkr. 1 d. 1916.
O jis
GARLAIVĮ.
nebuvo išpildytas. . O rank
Baltimore, Md. — Tyrinė pinigiai buvo įduoti. Tai da
jimai parodė, jog ant garlai bar caro valdžia ir kimba i
vio Carolinian kilo gaisras kompanijas.
dėlto, kad vienas balvonas nu
metė degantį cigaretą ant kro ŠVEDIJOS MINISTERIAI
NORĖJO REZIGNUOTI.
vinio.
Švedijos ministeriai buvo
padavę rezignaciją, bet paties
SUĖJO POROM VIENRAN- karaliaus prašomi pasiliko sa
KIAI
vo vietoje.
Pereitą subatą Švedijos par
St. Carles,
— W. Rolamentas
atmetė valdžios pra
rankos
suėgers be
Bock, kuri šymą paskirti 30.000.000 kro
jo poron su
nų užlaikymui neutraliteto.
neturi kairioji
rankos.

Baltimore, Md. — Ant An
glijos garlaivio Carolinian bu
vo ištikęs gaisras.
O jame
buvo keletas dūkstančių tonų
bovelnos. Visa bovelna sude
gė.
Buvo ir kitokių ten dai
ktų. Visas krovinis buvo pa
skirtas Anglijos valdžiai.

j

PRITRUKO BULVIŲ.
Bulvės Paryžiuje pasidarė
retenybe.
Senų bulvių kaip
ir nėra.
Užtat yra šviežių
bulvių atvežtų iš Afrikos, Algerijos. Parduodama po 15c.
svaras.
Paryžiuje susidarė iš augštųjų, didikų moterų kuopa ir
toji kuopa išsiuntinėjo atsi
šaukimus, kad šį pavasarį
moterys vietoj gėlių savo dar
želiuose ir parkuose sodintų
bulves ir daržoves.

!
!
!
>
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Gerbiamųjų agentų meldžia
me sugrąžinti “Žvirblio” 2-ro
numerio pavienius egzemplio
rius, jei yra pasilikusių. Tu
rime daug pareikalavimų, o
“Žvirblio” 2-ro numerio neli
ko nei vieno egzemplioriaus,
visi į platųjį pasaulį išskrydo.
Būkite malonūs užsilikusius
“Žvirblio” 2-ro numerio egz
empliorius tuojaus prisiųsti
Su augšta žvirbliška pagar
ba

Jūsų Dėdė Jackus.

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

JAME8 M. KEYSS, Advokatas,
350 Broadvay,
8o. Boston, Mass.
Tel. South Boston 50212 arba S. B. 600.
. Jeigu viena linija užimta šauk prie kitos.
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^Lkųrf kančios buvo didesnės,
kad daug didesnis žmonių
skaičius ten nukentėjo; kad
jų 7 syk daugiau, kaipjnūsų,
kad mus tik nesenai dar su
žinota, kad jie pirmi ir
paprašė tos malonės. Gavęs
paskui ir lietuvių prašymą, Šv.
Eina iš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis Tėvas turėjo išrasti taktingą
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Bv. Juosapo
kelią, kad neatgristi su reika
Darbininkų Sąjunga.
lavimu nuolatinių rinkliavų.
Juk nukentėjusių nuo karės
Prenumeratos kaina:
Metams tris kartus savaitėje_________ ______ $3.00
tautų šiandien yra tiek ir tiek,
juk visas pasaulis nuo tos ne
Cžrubežyje metams.............................................................,...$4-25
laimės kenčia.
Kas-gi būtų,
“DARBININKAS”
jei kiekviena nukentėjusi tau
ta imtų prisispyrusi reikalau
(The Worker)
ti Šv. Tėvo, kad pareikalautų
The Lithuanian tri-weekly paper.
iš kitų tautų rinkti jų bažny
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by
čiose aukas.

cc Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.

Subscription Bate s:
Y early______________________________________ $3.00
C months .
------- _____________________ J1.50
Foreign c ountries:
Yearly.......................................................................................... $4.25

DARBIN
242 W. Broadway,

INKAS,
So. Boston, Mass.

Šv. Tėvas ir Lietuva.
ŠVENTOJO TĖVO DOVANA
LIETUVAI.

Nesenai laikraščiuose pras
kambėjo iš Rymo šitokia link
sma mums žinia:
Rymas. Vasario 20 d.
1917 m. — Popiežius Benedik
tas parašė laišką Žemaitijos
vyskupui Karevičiui išreikšda
mas savo širdingą užuojautą
lietuviams jų baisiame kentėji
me laike karės ir indėdamas
savo ypatišką auką dvidešimts
tūkstančių frankų iš savo su
mažinto iždo.
Jo šventybė
taip-gi autorizuoja Lietuvišką
jį episkopatą atsiliepti prie vy
skupų visam pasaulyj vardan
savo užgautų avelių naudos ir
prašyti jų, kad paskirtų die
ną, kurioje melstųsi ir aukas
rinktų lietuviams, jisai pats
patardamas šeštinių nedėldienį.

pusėn.
Lietuvius paglostė
ir gražiais žodžiais nubovino. Mes turime aiškiai su
prasti, kad tasai Vatikano
žygis reiškia lenkų pergalę, o
mūsų lietuvių prakišimą.
Be abejonės Vatikanui nė
ra išrokavimo pykinti 15 mi
lijonų lenkų delei 3 milijonų
lietuvių. Bet nuo to mums,
lietuviams, nei kiek nėra
smagiau. Lietuviai malda
vo vien tėviško užtarimo, ge
ro žodžio prieš pasaulio akis
— nieko daugiau. Ir to ne
gavo.”

Prieš tokį tendentišką iš
kreipimą viso šito fakto, prieš
Šv. Tėvo žeminimą ir užgau
liojimą — mes griežtai protes
tuojame.
Atitaisome “Lietuvos” klai
das. Vatikanas stojo ne len
kų pusėn, bet žmoniškumo

Nors mes žinių "jau m - ■4r-tėviškWi» -frafe—-V&tifehme nesenai padavę, bet čia dar nas ne “paglostė ir gražiais žo
sykį ją atspausdiname, imda džiais nubovino” mus, bet
mi dabar ją raidė į raidę iš parodė tikrą tėvišką širdį: iš
mūsų liberalų laikraščio “Lie reiškė viešai prieš visą pasau
tuvos.”
lį užuojautą lietuvių tautai ir
Rodos tik džiaugtis reikėtų, iš savo menko iždo paskyrė
kad Šventasis Tėvas parodė gana didelę sumą pinigų Lie
mums tokią užuojautą, kad tuvos sušelpimui. Vatikanas
davė progą šią vasarą gauti ne pavelijo kreipties į pasau
Lietuvai pašalpos iš katalikiš lio vyskupus, bet autorizavo,
kojo pasaulio, kad padarė tuo t. y. ingaliojo prašyti paskyri
pai labai gerą politišką rekla mo pamaldų ir aukų rinkimo.
mą lietuvių vardui. Taip iš Vatikanas, duodamas šitą inrodo žiūrint į šitą faktą beša galiojimą paskirdamas net ir
liškai.
j
nedėldienį tam aukų rinkimui,
Tečiau kas, rodos, galė ir pats savo auką jau iš anks
jo tikėties, kad šitas brangus to pridėdamas, — tuo pat iš
ir gražus mūsų Šventojo Tėvo reiškė savo velijimą kad viso
pasielgimas duos progą mūsų pasaulio katalikai atsilieptų į
laisvamaniams liberalams už tą lietuvių prašymą Vati
sipulti ant Šventojo Tėvo ir kanas ingaliojo ne vyskupą
užgaudinėti jį.
Karevičių kreipties į Katalikų
“Lietuvos” redakcija vie Bažnyčios vyskupus, bet lie
toj nudžiugti iš tos Šventojo tuviškąjį episkopatą vadina
Tėvo dovanos, labai nustebo. si ir vyskupą Karosą ir ad
(Žiūrėk straipsnį “Popiežius ministratorių
Michalkevičių.
ir Lietuvių Diena.” “Lietu Gi kreipimąsis viso episkopato,
va” No. 9.). Ji norėtų, kad ta popiežiaus ingalioto, be abe
žinia nustebintų ir kiekvieną jonės turės mažnė visur pasi
lietuvįGirdi, mes, žinoda sekimą
mi popiežiaus prielankumą
belgams, lenkams, galėję ti
kėties ir sau paramos; tuo tar
pu mes buvę užyilti. Jei vys
kupas Karevičius ir kreiptųsi,
sako, į pasaulio vyskupus su
prašymu, tai jo prašymas bū
tų, sako tas pats, kaip ir
AVestvilles miestelio majoro
(vietoj prezid. Wiišono) kreipimąsis į visus Amerikos gu
bernatorius ir majorus, pra
šant paskirti Lietuvių Dieną.
“Lietuva” spėlioja, kad dabar
kariškojo stovio taisyklės sutrukdysiančios vyskupui Ka
revičiui pasiekti laiškais kitus
vyskupus; “Lietuva” spėja,
kad vyskupas Karevičius netu
rėsiąs adresų visų vyskupų;
pagaliaus ji mato kliūtį ir ta
me, kad, girdi, išsiuntinė
jimas laiškų į visus vyskupus
laibai brangiai atsieisiąs.

Užtikriname p. “Lietuvos”
redaktorių, kad Lietuvos epis
kopato balsas, paremtas šv.
Tėvo, turės didesnę svarbą
katalikų vyskupų akyse, ne
gu turėtų atsiliepimas Westvilles saliūnininkelio į Ameri
kos gubernatorius ir majorus.
Užtikriname taip-pat, “Lie
tuvos” redaktorių, kad vokie
čiams užteks dar tiek žmoniš
kumo, kad nesutrukdyti Lie
tuvos žmonių gelbėjimo nuo
bado.
Dar ir jie ant tiek
skaitosi su pasaulio opinija.
Gi dėl iškaščių daugybės, dėl
vyskupų adresų lai laikraštis
“Lietuva” neserga.
Tuo rei
kalu Lietuvos vyskupams ne
reikės kreipties nei į Chicagos
“Universal Statė Bank,” nei
į“Liętuvos” redakciją
Pa
našios kliūtys tik mažus vai
kus gali nubaidyti.

Turime ineiti į Šv. Tėvo
dėjimą ir pripažinti, kad
Tėvas padarė mums tai,
galėjo ir kad mes jam už
turime būti labai dėkingi.

pa
Šv.
ką
tai

Bet kodėl mūsų liberalai
laisvamaniai prie tos progos
išrado reikalingu- užgaulioti
Šv. Tėvą ir kurstyti prieš jį
katalikų minias? Jie mat pil
do savo programą Jie turi
prie kiekvienos progos šmeižti
Vatikaną, kad sumažinus lie
tuvių pasitikėjimą Šventuoju
Tėvu, kad sunaikinus lietuvių
prisirišimą prie jo. Nepasi
seks. Lietuviai mokės apvertinti Šv. Tėvo malonę ir
mokės iš jos pasinaudoti.“Lie
tuvos ”-gi redaktorius lai atsi
mena, kad jis atsidūrė rolėje
išdykėlio vaikiščio, kurs ga
vęs iš tėvo dovaną — obolį,
rėkia visa gerkle, kodėl neati
davė jam tėvas visų obolių. Ir
tik neturima gi sarmatos.-

Gero skaitymo
vertė.
Geras skaitymas netik-ką
suteikia mūsų protui tinkamą
maistą, bet kartu ir padaugi
na mūsų žinojimą. Geras
skaitymas sužadina mūsų ge
rus’ Jaušmuš3r’ pajudina valią
prie veikimo. Geras skaity
mas užganėdina mūsų sielos
troškimą prie dailės.
Apšviesti ir kultūringi žmo
nės jau nuo senų-senovės di
džiai brangino geras knygas
ir patį skaitymą. Aristotelis,
garsus senovės graikų filozofas-išminčius mokėjo didelius
pinigus vien tik už porą svar
bių veikalų. Lyginai jisai su
didele atida skaitydavo tas
knygas, kurias jam padova
nodavo jo ištikimas draugas
Aleksandras Didysis. Alek
sandras Didysis pats nuolat
laikydavo vieną veikalą Homer’o po paduška lovoje, taip
kad ryte pabudęs iš miego, ga
lėdavo jąją skaityti. Šv. Je
ronimas eidamas ant metavonės-atgailos į tyrus visuomet
su savim pasiimdavo visas sa
vo knygas ir jas didžiai bran
gino, kaipo savo ištikimiausiąjį prietelį. Garsusis Prancū
zijos pamokslininkas Bossuet,
kasdien skaitydavo veikalus
Bažnyčios Tėvų ir juose jisai
atrasdavo augščiausiąjį įkvė
pimą.
Abraomas Lineoln, Suvie
nytų Valstijų prezidentas, ma
žas būdamas neturėjo progos
lankyti mokyklą, bet užtai ji
sai mylėjo knygas ir josios bu
vo jojo brangiausiu ir myli
miausiu draugu. Vien tik kny
gos ir pasišventimas padarė jį
jį garsiom žmogum, naudingu
savo šaliai ir visuomenei. Au
torius veikalo '“Kristaus seki
mas” Tarnas a’ Kempis išsi
reiškė, kad jisai niekur nera
do savo gyvenime didesnio
malonumo ir smagumo kaip
knygose, užtad ir sugebėjo
parašyti tokį milžinišką veika
lą.
Tad mes aiškiai matome,
kad proto genijai, kaip seno
vėje t. y. prieš Kristaus gimi
mą ir iki šių dienų visi mylėjo
knygas.
Skaitymas gerų knygų da-

“Lietuva” visame šitame
Be abejonės lenkams Šv. pildo mūsų žinojimą ir tankiai
atitikime mato dar vieną len Tėvas daugiaus padarė, negu*-*-'
1—~—
■*1—**-»
—«- 
užvadnoja
mokyklą.
Mokyk
kų,pergalę ir pasidavimą Va lietuviams. Dėl lenkų nelai la beabejo negali daugiaus nie
tikano lenkų politikai. Ji sa mių Šv. Tėvas pAit išleido ap- ko suteikti, kaip vien tik nu-

ko:
K

«

tikybos šalininkas “ Lietuvogos, kurios yra skaitomos už je
_ į” (9 No-) pyksta ant kuni
mokyklos sienų, turi prapla- jgų, kam jie skelbią ir reika
tinti pagilinti žinias t y. mok laują dar kai-kurių dalykų.
slą jau ingytą mokykloje. Dau Na, ką-gi padarysi. Lai “Lie
guma žmonių, kurie jaunys tuvos” redaktoriai rašosi į
tėje neturėjo progos lankyti Lineoln’o tikybą, mes-gi lik
mokyklas, bet vienok savo sime ištikimi Giedraičių ir Va
darbštumu ir'energija skaity lančių tikybai
Ir mūsų seno
me gerų knygų, tokiu būdu joje gražiojoje tikyboje Dievo
apsišvietę, sugebėjo užimti pa ir artimo meilės įsakymai yra
saulyje augštos vietos. Kaipo, branduoliu mūsų donos mokslo,
geras pavyzdis gali būti Liud bet tikėjimą mes sau palaiky
vikas Veuillat, garsus francū- sime tokį, kokį mums padavė
zų katalikų veikėjas, literatas Dievas ir kokio mokina Ba
ir tikėjimo apgynėjas. L. Veui žnyčia. Čia su liberalais mums

llat delei gyvenimo blogų ap
linkybių galėjo tiktai lankyti
pradinę mokyklą Paryžiaus
priemiestyje.
Turėdamas-gi
ti-yliką metų pastojo į advoka
to ofisą - kanceleriją už rašti
ninką. Kiti-gi jojo draugai
raštininkai, kurie dirbo tame
pačiame ofise, buvo jauni
žmonės ir darbštūs. Jieji vi
si liuosą laiką pašvęsdavo daugiauisai skaitymui, skaityda
vo veikalus garsių rašytojų —
literatų ir tokiu būdu stengėsi
praplatinti savo žinojimą. L.
Veuillat ir-gi pasinaudojo šiąja proga, jisai perskaitė visas
savo draugų knygas ir vis dar
ieškodavo daugiaus. Ir vos
tik sulaukęs septyniolikos me
tų pradėjo literato profesiją.,
Sulaukęs dvidešimts penktų
metų nuvyko į Rymą amži
nąjį miestą idant ten atlan
kyti tąsias vietas, kur pirmie
ji krikščionys liejo kraują už
Kristaus mokslą Ten-gi su
stiprinęs savo tikėjimą tapo
tikru praktikuojančiu katali
ku ir nuo šio laiko jojo gabu
mai, jojo plunksna ir jojo šir
dis buvo pašvęsta darbui už
Dievą ir Katalikų Bažnyčią.
Jisai tuojaus tapo redaktorium
laikraščio “Univers” ir neuž
ilgo tapo išrinktas vyriausiu
katalikų vadu ir juoju buvo
net iki savo mirčiai, 1883 me
tų. Ir štai jojo nenuilstantis
ir sistematiškas skaitymas, ku
riuo jisai laipsniškai apsipažino su literatūrą teologiją fi

nepakeliui.
♦

•

“Naujienas,” “Laisvę” ir
“Keleivį” gali tampyti už au
sų kiek nori ir kalbinti apie
humbugiškų daktarų apgarsi
nimus neįkalbinsi. Tyli, kaip
vaikykštis vagystėje pagautas.
Kas-žin ar ir Kapsukas pripa
žįsta, kad humbugiškieji dak
tarai ir saliūnai dedami socijalistų laikraščiuose dėl darbininku labo.
♦

•

Laisvamaniškoji ‘ ‘ Lietuva’ ’
rašo, kad lietuviai turėjo dau
giau gauti iš popiežiaus, negu
gavo. Lauksime, kada “Lie
tuvos” redaktorius su Šliupu
nukeliaus pas kitų tautų savo
vienminčius ir paprašys para
mos Lietuvai. Tai bus indo
mu pamatyti, kurie duosnesni, ar katalikai ar laisvama
niai. Šiuomi paraginame ir
socijalistus, nesnauskite, at
sišaukite į savo vienminčius
kitų tautų. Tai geriausia pro
ga laisvamaniams ir socijalis
tams parodyti, kad laisvamanvbė ir socijalizmas yra geres
nė, negu katalikybė ir krik
ščionybė.

JEI NORI ŽINOTI, KAIP
DABAR IŠRODO LIE
TUVA, TAI SKAITYK:

1). Kelionė Lietuvon Di
losofija ir ^gamtos mokslais, džiosios Karės Metu. 1916 m.
padarė jįjį garsium žmogum ir Parašė kun. Dr. V. Bartuška,
tokiu būdu jisai atnešė didelę kuris pusantro mėnesio važi
naudą savo Tautai ir Katalikų nėjo po Lietuvą, buvo Vil
Bažnyčiai...
niuje, Kaune ir Suvalkijoje.
Pruteuis. Knygos kaina 25c.
Užsisa
kant šimtą ar daugiaus — di
delė nuolaida.

Trupiniai.
Iš laikraščio “Lietuvos”
sužinome, jog liberalų arkliu
kas “lygus su lygiais” (su
prask 7 liberalai ir penki kata
likai) buvo tai tik paprasta
“kanceliarščina” ir kad kata
likai labai blogai darė, į tą
‘ ‘ kanceliarščiną ’ ’ atsižiūrėda
mi. Liberalams gi “tautos
vairas” nerūpėjęs ir nerūpįs,
jiems tik rūpėję išlaikyti prin
cipą lygūs su lygiais (7 ir 5).
•

«

2. Delegatų Kelionė Lietu
von 1916 m.
Parašė Dr. J.
Bielskis.
Čia aprašyta Vil
nius, Kaunas ir Kelionė po
Kauno guberniją. Kaina 25c.
imant šimtą ar daugiaus —
Šiedvi
knyguti
apsako,
kaip dabar išrodo Lietuva,
jos miestai ir kaimai, kaip
ten žmonės karės metu gyve
na, kokia valdžia, ir sutei
kia daugybę žinių apie dabar
tinį Lietuvos stovį.
Knygu
čių kalba graži ir lengva
skaitytu

3). Kokia Autonomija Lie
tuvai Reikalinga? Parašė J.
Ateityje mūsų tėvynė Lie Gabrys.
Kaina 10 centų.
tuva turės ir-gi tokiais princi
4) Tėvynės . Ašaros (eilė
pais valdyties: lygus su ly
mis).
Parašė M.
Gustaitis.
giais.
Bet dabar apie tai ne
Kaina
10
centų.
reikią kalbėti.
Dabar mūsų
5). Lietuva ir Lenkijos Au
valtis patekusi į vandens sū
tonomija.
Parašė J. Gabrys.
kurį.
Tad jai nereikią vaiKaina
5
centai.
Vairą nusitašysime, esą,
ro.
Pelnas nuo visų viršminėtų
tuomet, kuomet išgelbėsime
rnygų
eina Tautos Fondan
valtį.
(Iindomūs gelbėtojai,
kurie gelbės be vairo. Bet jie nukentėjusiems dėl karės Lie
Tad kiekvie
tik taip sako.
Vairo reikalą tuvoje šelpti.
nas,
pirkdamas
šias knyga?,
jie supranta tik nori jį pasilai
kyti apgaubę sau, o paskui su pagelbės Lietuvą šelptu
Išsirašant šių knygų, čekis
šukti, kad jų vairas Lietuvą
reikia
išrašyti B. Vaišnoro,
išgelbėjo).
Tautos Fondo iždininko, var
J •
•
•
du ir sykiu su reikalaujamų
knygų
užsakymu siųsti Tautos
Vienybės liberalai nori, bet
ne vergiškos, o broliškos. Ver Fondo sekretoriui:
giška vienybė būtų tuomet,
Kasys Pakštas,
jei susieitų 7 katalikai su 5 li
917 W. 33-rd St., .
beralais, gi broliška vienybė
bus tuomet, kada sueis 5 ka
Chicago, DL
talikai ir 7 liberalai.
Apie visą tai mes sužinome
iš “Lietuvos” 9-to numerio.
P-nas Jonas Jakubauskas,

•

•

•

•

“Lietuva”skelbia naują —
Lineoln’o tikybą Lineoln’ui
nepatikę “Tikėjįno artikulai”
ir “Tikėjimo Išpažintis.” Ji
sai norėjęs tik tokios tikybos,
kuri skelbtų vfen Dievo ir arti~------- :iTosios Lincoln’o

*

X *

•r
*

Sveikata.'
—

APIE MAISTĄ ABELNAI.

*4

Žmogus, mėsos pavalgęs,
Ir todėl
negreit teišalksta.
žmonės mano, jog mėsa tai
stiprus valgis.
Bet žmogus
po mėsos todėl greit neišalksta, kad mėsa jo viduriuose il
gai tekšo.

Žmogaus organizmas dažnai
prilyginamas mašinai. Kad
mašina eitų, jai reikia kuro.
Taip ir mūsų organizmui, kad
jis būtų sveikas, kad jis veik
tų, tai jam reikia kuro.
O
Štai kaip iškalbingai atsi
tas organizmo kuras yra mai
liepia Dr. Nichols apie žmonių
stas.
Bet tarp paprastos mašinos maitinimąsi ir užsilaikymą:

ir mūsų organizmo yra nema
žas skirtumas. Mašina sudįla, susivartoja ir pati neatsi
naujina, o mūsų organizmas
veikdamas kartu atsinaujina.
Todėl kūnui reikia suteikti ne
tik kuro, bet ir tokios me
džiagos, kuria kūnas gali at
sinaujinti, atstatyti nudėvė
tas dalis. 0 žmogaus kūnas
veikia be paliovos, mainos
nuolaiai. Yra aprokuota, jog
per septynis metus visas kūnas
yra atsinaujinęs, tai yra jame
nieko nėra likę kas buvo prieš
septynis metus.

Buvo kituomet laukinės tau
tos, kurios valgydavo žmogaus
mėsą bet ar-gi galima stigauti, kad žmonės privalo vienas
antrą ėsti.
Pasakyk žmogui,
kad valgyti mėsą yra nenatu-

rališkas ir nesveikas daiktas,
tuomet jis atsakys: O kur-gi
dėti galvijus, jei nepridera jų
valgyti ? Toks atsakymas pa
liečia taip-pat arklius ir asilus,

šunis, kates ir žiurkes, kaip
ir avis, kiaules ir raguočius.
Ereliai ir juodvarniai lesa dveselėnas, o žmonės seka jų pa
veikslą.
Skirtumas tik yra
Ne visokie daiktai, kuriuos tas, jog erelis ir juodvarnis
valgome, yra kuras ir ne viso laukia pakol žvėriukas padvės,
kie daiktai tarnauja kūno at žmogus-gi pats papjauna. Val
statymui. 0 mokslas yra su gyti žvėrių lavonus visai nėra
sekęs kokie valgomieji daiktai žmogui pats gerasis, pats augteikia šilumą, spėką, energi štasis, pats naturališkasis ir
ją ir kokie eina atstatymui. Į per tai pats sveikasis maitiniTai juk begalinės svarbos da- mosi būdas. Tuomet žmogus
Ivkas. Apie tokius dalykus y1-3- sveikas, kuomet jis val
kiekvienas privalo žinoti. Pa go valgius pritaikintus prie jo
gal tą žinojimą galima nusis kūno. Sulyg jis ima valgyti
ką kitą, jo sveikata leidžias
tatyti sau maistą.
žemyn.
Visoks nusikreipiMoksle vadinama maistu mas šalin sukelia maištą gyvy
visa tai, kas ineina mūsų kū- bėje. Suvalgęs ne tą, ką
nan ir atlieka kokią nors tar priderėjo suvalgyti, visųpirma
nystę. Jei kūnan ineinantis sunkiai virškinsi, antra, susilp
daiktas yra kuru arba yra at ninsi gromolio mašiną. Postatymui nudėvėtų kūno da tam gausi uždegimą vidurių,
lių, tai jis ir bus maistu. Jei prietvarą ar žyvatą Prietne, tai jis bus apsunkinimu vara ar žvvata ardo vidurius.
kūnui, jis bus nuodai.
Kūnui benorint vidurius paMoksle priimta vadinti mai liuosuoti nuo netikusio maisto,
stu ir orą, ir šviesą, ir ima karštis deginti ir drebulys
druską. Paprastoje kalbo krėsti. Stora ir riebi mėsa už
je šie daiktai nevadinama
gauna kepenas ir inkstus. Ostu, bet mūsų kūnas be jų
nebepas^ėja išgaruoti, gar
gali apsieiti, juos mes imame singi mėsėdžiai gauna gumbą
savin ir todėl vadinami mais ir gali laukti kasdien apoplek
tu. Iš antros pusės žmonės sijos. Pagedęs kraujas, pasi
dažnai ima savin tokius daik daręs iš nenaturalio ir tankiai
tus, kaip va maukia svaiga nesveiko maisto, gimdo škorlus, traukia savin tabako dū butą, Skrupulus, plaučių kan
mus ir tt. ir tie daiktai niekuo čią džiovą, kūno išbarąs,
geru žmogui nepatarnauja ir vėžį. Trumpai pasakius, nėra
tik jį nuodija.
tokios ligos, kuri neardytų
Kaip žinome dabar mūsų žmogaus sveikatos iš priežas
kūnui reikia medžiagos, kuri | ties neužsilaikymo valgyje.
jam teiktų spėką, energiją, Vis, ką vien mes netikusio įšilumą — jam reikia kuro. leidžiame pilvan, ar plaučiuoTam geriausia tinka cukrus, sna: ar tai pagadintas oras, ar
krakmolas ir riebumai. Šie ne tam tikras penas, ar su
daiktai yra mūsų kūnui kuras. kirmijęs vanduo, ar svaigina
Tų daiktų gauname valgydami mas gėralas, — vis tai įskie
daržoves, vaisius, bulves, duo pija mums ligą aptemdo pro
ną cukrų. Bet nei cukrus, tą, sukursto pagundinimus ir
nei grynasai krakmolas, nei sutrumpina mūsų gyvybę. To
riebumas netinka kūno atsta kiu būdu mes paverčiame pra
tymui. Atstatomoji medžia garu gražų pasaulį, pripildoga moksle vadinasi proteidais. me jį skausmais ir ligomis,
Proteidų yra daržovėse, ankšti nuodėmėmis ir bjaurybėmis,
niuose javuose, grūduose, mė platiname nereikalingas bėdas,
soje.
marumą. Mes žudome patys
Dabar jau mokslas yra gan save paleistuvystėmis ir saky
gerai ištyręs kokią vertę ko tumei, dar to neganą badoJ
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kie valgomieji daiktai turi ir
kaip maitinantis galima pra
misti sveikiausia ir pigiausia.
Mokslas susekė kokie valgo
mieji daiktai ką mums teikia.
Ypač tas svarbu, jog mok
slas nurodė, kad mėsa tai la
bai mažos vertės maistas.
O
žmonės buvo įsitikinę, kad mė
sa tai sveikatos ir stiprybės
šaltinis. Beto mėsa yra bran
gus valgis.
Teisybė mėsa gali būti kūnui kuru, teikia spė
kos, bet yra daiktų, kurie tą
daug geriau atlieka, negu mė
sa.
Atstatomosios ir šilumos
ir spėkos teikiamosios medžia
gos pakaktinai yra augmeniniuose daiktuose.
Mėsa daugiausia talpina sa
vyje proteidų, tai yra atsta
tomosios medžiagos.
Tai ji
tinka sunkiai nusidirbantiems
darbininkams, nes jų kūnas
nusidėvi ir reikalauja atstaty
mo, atnaujinimo. Bet atsta
tomosios medžiagos yra ir ki
tuose augmeniuose ir pieniš
kuose valgiuose.
Todėl ir
nėra reikalo po daug suvartoti
mėsos.
Beto mėsa yra sun-

L. D. S. narys, įgaliotas “Dar
bininko” Administracijos rin
kti presam erotas ir apgandniDarbininkai.” Tai g: pas
jį galite gauti. įvairių knygu
čių pasipirkti.
.
Jis dabar lankosi Bostono į

> ktima. (

A

mės, šaudomės karėse.
Į vi
sas tas nedorybes ir baiseny
bes žiūrime ramiai, rodos, taip
ir. reik etų būti. Patys esame
kalti ir daug kalti visų mūsų
vargų.
Toli, toli nusitolina
me nuo gamtos įstatymų ir dėl
to, vargas yra mums gyventi
ant svieto!”

Daugelis vaikų esti biednais
vien tik dėlto, kad aludaris
turtingas.

•

•

Gerk, kaip žuvis — vien tik
vandenį.

Jei tu gausi geriausios deg
tinės, tai ji ką tu turi geriau
sio iš tavęs ir paims.

•
•
Vanduo yra stiprus gėrimas
— Samsonas jį gėrė.
' f

Jaunuomenes
GARSINGIEJI ŽMONĖS.

Mielasai skaitytojau, ar tu

kadais pagalvojai apie senus,
senus laikus. Apie laikus,
kuomet žmonės nemokėjo nei

limą
Mokslo židiniai užsili
ko vienuolynuose.
Vėliau pakalbėsime apie at
skirus asmenis, kurie prisidė
jo prie praplatinimo žmonių
žinojimų apie pasaulį, kurie
prisidėjo prie pakėlimo žmoni
jos gerovės. Pakalbėsime apie
garsingus žmones.

BROOKLYN, N. Y.

Tautos Fondo 13 skyrius,
rengdamasis prie apvaikščioji
mo Tautos Šventės tai yra šv.
Kazimiero dienos,
kreipėsi
prie Kar. Aniolų par. klebono
S. Remeikos leidimo tą dieną
rinkti aukas bažnyčioj. Klebo
nas sutiko lėisti ir-gi da pri
sidėjo prie aukų, nes pagarsi
KASDIENINIAI
no tą dieną per visas trejas
' - SKAITYMĖLIAI.
mišias.
Aukas rinko pas du
ris, išeinant žmonėms. Tik
(Iš Ella W. Wilcox.)
ant nelaimės pasitaikė blogas
Lekcija: Kalbėk tik apie oras ir žmonių bažnyčioj buvo
laimę! Pasaulis ir taip jau ga nedaugiausia.

svaigalų, o labiausia neskel » bia jų savo programuose.
”
tikėtis, kad
mūsų liberalų “Harmonija**
•-dr-ja daugiau ne
panašaus besmegenio
savo programe paskelbė net 15
tamsybės įstaigų — saliūnų kalbėtojaus.
Šv. Juozapo Draugijos
su įvairiais komplimentais.
Štai vieną pavyzdžiui, parašy
Senas narys.
siu žodis į žodį:
“Ateik, persitikrink, aš ta
WORCESTER, MASS.
ve taip nugirdysiu, kad tu ke
turiom rėplosi, ožiu bliausi.”
Pramoga.
Ar ne “perlas.” O tai vis toj
Vasario 20, Užgavėnių va
spaustuvėj atliekama, kuri va
kare
Blaivininkų Teatrališkas
dinasi “Vienybė Lietuvnin
Ratelis perstatė teatrą “Lie
kų.”

LAWRENCE, MASS.
Spaudos Draugija čia dar
buojasi uoliai.
Daro susirin
kimus sykį į mėnesį.
O susi
rinkimuose daroma pienai at
siekt Draugijos tikslą.
0 per
mėnesį visi tie pienai yra kiek
galima pildomu

namų pasibudavoti, nei stiklo
pasidaryti, kuomet žmonės ne
turėjo nei kirvio basliui nusi
tašyti. Buvo laikai, kuomet
Parapija ruošia didžiulius
žmonės nemokėjo nei javų aufėrus. Kaip kurie ferų prog
.ginti, nei gyvulių veisti, nei
ramo numeriai jau atsibuvo,
ugnies pasidaryti. Kas to
k. t., valgių paroda, krutamu
visko žmones išmokino? To
paveikslų paroda, įvairūs di
niekas nežino. Bet turime
delių daiktų išleidimai. Bet
pripažinti, jog tai turėjo bū
daug dar jų bus. Sekantis
ti didžio sumanumo žmonės.
bus, tai Lawrence’o lietuvai
Tas, kurs išrado ugnies var na pilnas rūpesčių be jūsų bė
čių
Išdirbinių Paroda.
tojimą, buvo nemažesnis išra dų. Jokis takelis nėra jau Aukų surinkta sekančiai. Au
Prie
to verta paminėti, kad
dėjas už tą, kurs išrado ga taip visiškai šiurkštus, — tai kavo: P. Tikaiza $3 ir J. Pa- fėrams parapijonai suneša
rinę arba elektrikinę mašiną, gi pasirink, kur dailesnę ke dulskienė $2.00. Po $1.00: F. daug įžymių ir brangių daiktų.
nors ugnies išradėjas buvo lio pusę ir tik apie ją kalbėk Vaivadienė, V. Balčiūnas, I. Vienas iš pavyzdžių yra tai
pusplikis laukinis žmogus. Tai į tuos, kurie nuolatiniais žmo Meon, P. Pajauskienė, A. Kar- lietuviai dirbantieji Davis Fojau žiloje senovėje, kuomet nių nerimavimais, skausmais peckas, J. Masaitis, A. Pajau undry’je. Jie susitarę sudė
žmonės nemokėjo nei rašyti, ir sielonėmis išvargę lenkia sa jis, J. Spudvilas, M. Urbonas, jo pinigų ir papirko daug abnei skaityti jau buvo genialių I vo nuilsusią galvą prie žemės. J. Kazlauckas, K. Brusokas, A. rozdų, kryžių ir liktorių.
žmonių, didžių žmonijos geKalbėk tik apie sveikatą. Venckus, O. Augustinaitė, N.
Naujas Parapijonas.
radėjų, kurių vardus su pa Nuobodūs ir niekuomet nepa N., V. Šikšneliųtė, B Užkuriugarba reikėtų tarti ir kurie už liaujami pasakojimai apie tė, A. Milušauckiutė, J. Baliusipelnė, kad jiems puikiausi žmonių ligas ir negales yra la nas, J. J. Terebeizo, K VenseKANSAS OTY, MO.
paminklai būtų pastatyti.
bai nemieli ir įkirūs. Jūs vičius, J. Šaučiunas, K. Ražu-X
kas, J. Valaitis, P. Kubilie
Tame mieste randasi apie
Tie, kurie išmokino žmo niekad nieko neužžavėsite, nei nė, M. Gruciutė, J. Kirdeikie- 15 lietuvių šeimynų ir apie 10
nes gyvulius prijunkinti, ku patrauksite, nei niekam pa nė, A. Kvederas, O. Daili- pavienių; dauguma jų, apie 10
rie parodė kaip auginti javus, tiksite nuolatos pukšėdami a- džiutė, M. Staselis, J. Ku šeimynų, gyvena Sheffield’o
kurie išrado ugnį, drabužį, pie ligas. Visuomet sakykies, rnėta, O. Grimailienė, B. Ku- dalyje, — jų stovis, kaip apseidoką, kirvį, yra lygūs kad jauties gerai ir kad viskas mečiutė. M. Jesukoniut ė60c. švietoje, taip ir katalikybėje,
tiems, kurie išrado spaudą, tau gerai klojasi. Ir tuomet
Po 50c.: K. Dailidienė, P. yra labai apverktinas, nes jie
parašė amžinos vertės knygas; Dievas tavo žodžius išgirs ir. Gurliauckiutė, Kacvingei ienė, nieko nepripažįsta, apart lai
kurie išrado darbo įrankius, padarys kad jie bus teisybe.
T. Bielskus, A. Vieštautas, N. svamaniškų laikraščių ir kėmašinas, geležinkelius, garlai
Bujokas,
O. Zdanevičienė, J. gių rudžio. Likusios gi šei
(Iš Francis H. Rowley.)
vius; kurie išrado sveikatos
Inkvėpimas.
Dangiškasis Zdanevičius, A. Striuogienė, mynos ir nekurie pavieniai, ypaslaptis, išmokino, kaip li Tėve, per kurio malonę mums T. Matulaitienė, S. Lukošiū- ra visai kitoki, nes priklauso
gų išvengti; kurie atrado nau yra pavelyta pasveikinti šią nienė, K. Grigalienė, K. Šli- prie šv. Kazimiero L. R. K.
jas žemes/ išmatavo dangiš ateinančią dieną, mes atneša- kiutė, M. Šiščilienė, A. šeš- parapijos, Kansas pusėje ir vkas erdves.
meTau šį rytmetį padėkos gar kūnas, M. Akucevičienė, M. ra gan dori žmoneliaL Ne
kurie jų turi užsirašę katali
Kam-gi neindomu žinoti a- bę už visas mūsų šito gyveni Saleskienė.
pie tuos didžiavyrius, išradė mo palaimas. Mes priimame
K. J. Krušinskas $2.00, mė kiškus laikraščius ir juos su
pamėgimu skaito.
jus, atradėjus, žmonijos ge- nuo Tavęs su dėkinga širdžia nesinė duoki.
radėjus? Juk-gi tik jų dėka sveikatos dovaną, nujausdami,
Pašokino slaptus smukli
Viso su smulkiomis aukomis
žmonija pažengė pirmyn, jų jog mes niekados nesupranta
ninkus.
$73.00.
Pinigai
išsiųsti
T.
F.
•dėka žmonės pažvelgė tolyn, me, kaip ši dovana yra dide
pagerino savo būvį.
lis turtas iki mes jo netenka ižd. B. Vaišnorai.
Kadangi Missouri valstija
13 skyr rašt. yra šlapia (wet),dėlto tai ran
me.
Dabar,
pakoliai
šis
tur

Juk mūsų didieji kunigaik
dasi ir du lietuvių saliūnų pa
ščiai — nei Gediminas, nei tas yra mūsų rankose, tai nau
dokimės
juo
su
džiaugsmu
ir
čioje Slapiausioje vietoje.
O
~ Vytautas nieko nežinojo apie
dalinkimės
su
tais,
kuriuos
dabar,
iš
priežasties,
kad
Kan

WATERBURY,
CONN.
Amerikos esimą Dar Lietu
sykiu
sutiksime
šią
dieną.
sas
valstija
liko
“
bone
dry
”
vos kunigaikščių laikais tebu
Štai ir gavėnia užstojo. Pa
vo tikima, kad žemė yra plo Vardan Kristaus mūsų Moky prastai yra sakoma, kad per valstija, dėl to tai, kur ant
tojo mes maldaujame tos myvieno bloko buvo 20 saliūnų
kščia.
listos, idant galėtume nešti gavėnią pasilsėsim. Nežinau, prie pačio Kansas valstijos ruKaip plėtojosi žinia apie žemę. šviesą ten, kur yra tamsybės; kituose miestuose gal ištikro bežiaus, vadinamo Statė Li
teikti viltį, kur yra nusimini “ilsisi,” bet Waterbury išsi ne, kovo 1 dieną, teisėjas Mi
Prieš Kristaus gimimą tau mas; atnešti su savim surami juosę dirbam, mokinamės, kad lės Bulger įsakė uždaryti net
tos težinojo tik apie savo šalį nimą ten, kur yra nuliūdimas, kaip tik po šv. Velykų, mūsų 8 saliūnus, tarpe kuriij pa
ir apie savo kaimynus. Jos ir taip visuomet būti kūdikiais jaunimas parodys visuomenei puolė ir A. Karpavičiaus sa
nežinojo apie tolimus kraštus. mūsų dangiškojo Tėvo, tikėda ką gali.
liūnas.
Teisėjas Milės Bul
Tuomet žmonės nekeliaudavo, mies, jog mūsų silpnybių nuo
ger išduodamas ištarmę, pasa
kaip kad dabar. Kuomet tų dėmės bus dovanotos, kaip ir Kas ko užsitarnauja, tam tą kė: “Ant tų West Bottones
laikų žmonėms atsitikdavo ras mes kitiems kad atleidžiame.
turim atiduoti.
randasi per daug saliūnų. Pi
ti kokią naują žemę ir naujus Amen.
Jeigu kam priklauso garbe, liečiai tame mieste yra per
žmones, tai jie taip stebėda
Sutaisė
tai pirmą vietą užima mūsų daug nuvarginti saloon-keevosi, kaip mes kad stebėtumėEugenia Širvydžiutė. jaunos vytės, kurios veik vi per’ių bosavimais.
Esu tikmės, jei netikėtai būtų atras
ras,
kad
tai
bus
teisėta,
idant
sos yra čion augę. Jos pa
ta, kad padangėse yra salų,
>J
padėjus
galą
nekuriems.
švenčia visą savo atliekamą
PATARLĖS.
ir kad jos žmonių apgyventos.
Ir gerai padaryta, nes
laiką dailei. Vakarais parėję iš
Žmonės šiltų kraštų nieko
Lengva yra nupeikti ką darbo, nelaksto gatvėmis ‘ ‘ čiu- žmonės, ypač iš Kansas val
nežinojo apie sniegą ir ledą. nors, ko negali pasiekti.
gamą” maumodamos, kaip ne- stijos daugiau jau nebegalės
Žmonės-gi šaltų kraštų nei ne
kurios mūsų lietuvaitės, nepri kariūnėmis gabenti rudį bei
sapnuodavo apie kraštus, kur
•
•
gulinčios prie jokios organiza degtinę. Vadinas, iš girty
visuomet vasara viešpatauja,
Lengva yra parodyti daly cijos ir dar progą gavę, pasi bės klano jie atsikels ir blai
kur nuolatai saulė šildo ir no kus tokiais, kokiais — norėtyčioja iš mūsų veikėjų. Tie vūs būdami, apsvarstys savo
kina gardžius vaisius.
tume juos matyt.
sa, tokioms mūsų kuopoje nė praeitį ir liksis gerais katali
Civilizacija pradėjo kilti
kais blaivininkais ir tėvynai
ra vietos.
tautose, gyvenusiose pakraš
niais, nes ką pirmiau pralei
Lengva yra pasirodyti drąčiais Viduržeminės jūrės. Tos
Ir štai kaip tik praleidom do ant rudžio ar degtinės, da
siu
iš
tolo.
Kalėdas,
tai veik kiekvieną, bar galės aukoti Dievo ir Tė
tautos ėmė sužinoti apie toli
mesnes šalis ir kitokias tautas.
nedėlios vakarą būdavo pra vynės aukurams.
•

Broliai lietuviai katalikai,
nusilenkime prieš“tautiečius”
ir pakinkuokime jiems. Jie
mus visa galva praaugo.
Buvęs.
CAMBRIDGE, MASS.

L. D. S. kp. susirinkimas.

Kovo 4 d. 1 vai. po pietų
Institute salėj buvo susirinki
mas L. D. S. 8 kp. Į susirin
kimą atėjo veik visi nariai.
Reik pabriežti, jog ant šio
susirinkimo visi nariai svarstė
labai karštai net su diskusijo
mis visus dalykus, ir nutarė
labai daug ką veikti, būtent
L. D. S. savaitėje surengti pra
kalbas ir dar padaryti kokių
BROOKLYN, N. Y.
pamarginimų. Taip-gi nuta
Rengs balių ir prakalbas.
rė mokinties lošti teatrą, tai
ištikro ši kuopa yra labai vei
Buvo mėnesinis susirinki
kli.
mas 29 kp. A. L. R. K. M. Sągos pirmininkaujant pniai F.
Šv. Juozapo dr-jos prakalbos.
Aleksandravičienei Buvo svar
2:30 vai. po pietų antram styta daug veikti -ateityje.
kambaryj buvo prakalbos Taipgi nutarė rengt vainikij
draugystės šv. Juozapo. Kal balių bai. 14 d. Taipo-gi nutarė
bėjo p. Gary angliškai ir taip rengt ir prakalbas.
Tą vakarą prisirašė 3 na
gi p. Adomavičius ir p. Dusevičius lietuviškai. Pirmiausia rės. Turi įsteigę vakarinius
kalbėjo p. Gary apie organiza kursus.
V. Ja-tė.
cijas ir kaip yra naudinga prigulėt prie draugysčių. Po jo
GIRADVILLE, PA.
kalbėjo p. Adomavičius. Pa
peikė tuos, kurie rengia neKalbėjo kun. J. Žilinskas.
prigulmingas parapijas. Jis
Čia įvyko gerb. kun. J. Ži
pasakė, kad geriaus neiti vi
linsko
prakalbos su paveiks
sai į bažnyčią, negu eiti į tas
lais.
Gerb.
kalbėtojas nurodė
neprigulmingas ir jas remti..,
Po jo kalbėjo p. Dusevičius. vargus pabėgėlių Rusijoj ir neJis kalbėjo be saiko ilgai ir laisvių Vokietijoj ir Austrijoj.
publikai net nusibodo. Bet Toliaus kalbėjo apie vargus ir
kasjabiausia, kad Dusevičius nuostolius pasilikusių po vo
ant galo pradėjo šmeižti kata kiečiu Lietuvoj. Taip-gi aiški
likus ir net patį Šventąjį Tėvą no kas link įsteigimo Liet.
Benediktą XV. Girdi lietu Banko su kurio pagelba būtų
viai tūkstančiais aukavę popie galima po karės atstatyt Lietu
žiui, o dabar kada lietuviai vą Ypač patraukė žmonių abadauja, tai popiežius nei tydą paveikslai iš Lietuvos.
cento nepaaukavęs lietuviams. Tik gaila, kad ant tokių pra
Jis vargšas musėt nežinojo to, kalbų labai mažai publikos te
kad popiežius Benediktas XV susirinko. O mūsų miestelio
paskyrė dieną (20 gegužės), biznieriai, tai jau ant tokių
kurioje viso pasaulio kat. ba prakalbų beveik visai nesilan
žnyčiose bus renkamos aukos ko. Nors publika neskaitlin
dėl Lietuvos, ir kad popiežius ga, bet pasirodė duosnūs. Aupaaukojo 20.000 frankų dėl kų surinkta virš $34.00.
Keletą nedėlių atgal čia A.
badaujančių lietuvių ir kad
Bulota
su savo kompanija lai
jau seniau buvo aukavęs. Ant
kė
prakalbas
dėl socijalistų.
galo Dusevičia pasisakė, kad
jis nesąs mokytas. Jisai sa Publikos buvo gal tris sykius
kė: kol aš krajuj buvau, tai tiek, bet pasirodė aukų vos te
girdėjau pasakojant, kad būk surinko $32.00.
Ten buvęs.
kokios raganos jodančios rai
tos ant šluotų ir kad jo moti
na jam sakydavo, būk ant
dangaus žvaigždės, tai esan

čios uždegiotos paprastos laji

•

•
•
J šiaurę nuo Palestinos gyve
Laimingas yra tas, kas pa
no ypatinga gentis.
Ji vadi
nosi finikijonais. Jų žemė bu simokina iš kitų žmonių nepa
vo nusidriekusi pajūriu ir bu sisekimų.
vo tokio ploto kaip nuo Bosto
•
•
no iki New Yorko. Jie tai sa
Ne kiekvienas pagarsėjimas
vo mažuose laiveliuose leisda
vosi per jurę į tolimas šalis. esti garbingas.
Jie buvo prietelystėje su kara
•
•
lių Dovydu ir su karalių Salemonu.
Jie nuplaukdavo į
Nedraugauk su nelygiu sau.
Graikiją, į Ispaniją, į Angliją.
*
•
•
O kaikurių spėjama, kad jie
pasiekė ir Lietšyos pakrančių,
Neieškok dailumo, bet naukad pasipirkti iš lietuvių gin dingmo.
taro.
Jie surado kelius į In
•
•
diją, į Persiją, į Chiniją. Tuo
Niekšas gali apgauti pats
met Finikija buvo kaip da
bartinė Anglija. Ilgainiui iš save, bet neapgaus protingų
kilo Romos viešpatystė ir ji jų
\
apvaldė visas žemes ir tautas
E. t...............
palei Vidur žemines jūres. Pa
skui, vienok, Romos viešpa
Anglijos bravoruose mote
tystė buvo išgriauta, kuomet rų dirba 18.000.
ją nusilpnėjusią apipuolė bar
barai, ainiai dabartinių vokie
čiu.
Jie bttvo tuomt< lauki-.
nitf
* tddM; khiįdkiųb
£2%™
daug veikalų ir apetabdė mokAdata, kol p
alo, gerovės ir civilizacijos ki- per 80 operacijų.

mogos su žaislais, teatrėliais ir
tt Matyt, kad publikai begalo
patinka tokie vakarėliai, nes
svetainė prisikimšus būdavo.*
Mūsų vargonininkas p. J.
V. Kovas turi darbo iki kaklo,
bet su darbščiom veikėjom ne
sunku nei dirbti.
Štai išrašo
kokį veikalėlį ir paduoda mo
kintis, jei dvi dienos praėjo,
o jis nešaukia ant praktiko, tai
visos suėję ima jį “bombar
duoti,’* sakydamos: “jau mes
tą mokam, kodėl nešauki ant
praktikos!”
Vyčiai nekurtoms dr-tėms
taip kaip ugnis akyse ne- tik
laisvamaniškoms bei socijalistiškoms, bet kažkurioms ir
katalikiškoms. Pakol tos drtės prisirengia ką pastatyti,
štai vyčiai ir atlošia. Jei su8j$ Svajojate apte augščiausius
daiktus, bet nedirbsite, tai tos
jūsų svajonės ir nueis vėjais,
ir pasirodys, kad tas jūsų sva-

A. T.
BROKLYN, N. Y.
“Tautiečių” pramoga.
t

3 d. kovo buvo sulošta ope
retė “Velnias išradėjas.” Išė
jo neperpuikiausiai.
Publi
kos buvo arti pilna McCaddin
salė.
Sulošė dailės ir muzikos drja “Harmonija.” Tai taip va
dinama tautininkų liberalų
dailės dr-ja.
Prie šios progos ją reikia
pakedenti.
Visi žinom, kad
dabar badauja mūs broliai lie
tuviai dėl karės.
Visi katali
kų veikėjai rengia prakalbas,
renka aukas kur galint — ba
žnyčiose, draugijose.
Gi tie
mūs vadinami, bent jie patys
save vadina,
tos mylėtojai
rengia o
kas-žin kam.
Nepasako kam
Inas skiriamas.
Taa.
ne taip svar■

Vytė.

_____ jataliki(i veikėjai kiek
galėdami rengiau vakarus be

tuvaitė.” Labai dailiai viskas
nusisekė. Merginos savo ro
les tikrai gerai lošė, vyrai ir
gerai lošė. Buvo keletas dek
lemacijų ir dainavo p. P. Skrickis “Sveiki Broliai daininin
kai ir “Kur giria žaliuoja.”
P-nas P. Steponkus dainavo
“Virė boba kukulius” ir dar
kitą dainelę. Paskambino pia
nu p-lė Mitrikevičiutė. Žmo
nėms labai patiko veikalas
“Lietuvaitė” dėlto, kad su
dainomis. Merginos dainavo
“Kur banguoja Nemunėlis,”
“Rūta, rūta žaliuoja” ir kitas
pritaikytas prie veikalo. Pel
no apie $50.00.
T. B. Mažeikienė, koresp.

,

nės žvakutės, ir girdi jis vis
kam tikėjęs, bet sako šian
dien nei tiems tikiu nei į Die
vą tikiu.
Jei jis ir nebūtų
prisipažinęs nemokytu esąs,
tai visvien visi būtų pamatę
jo dvasios nuogumą.
Aš dar
turiu priminti, kad tie, kurie
sakos netikį nei į Dievą nei į
nieką, tai jie tikį dar kad iš
skruzdės atsirado kupranuga
riai ir žvirblių ereliai, iš bež
džionių socijalistai.
Verčiau
jau Dusevičius būtų pasakęs
tebtikįs į aitvarus, tai ne to
kiu durnu būtų pasilikęs žmo
nių akyse. Ale kur protas drstės šv. Juozapo narių ir ren
gėjų, kad toks pusgalvis bu
vo pakviestas kalbėti.
Drjos konstitucijoj yra parašyta,
kad tos dr-jos nariai, turi bū
ti dori katalikai, o čia į val
dybą patekęs koks laisvama
nis ir paskui kviečia tokius
kalbėtojus, kurie niekina, dar
ko viską kas krikščioniška ir
katalikiška. Beniekinant Dusevičiui popiežių, vienas atsi
liepė, kad tu kalbėk apie drjos reikalus, o, ne šmeižk kri
kščioniją. Tai Dusevičius pradėjo kumštim daužyti į stalą ir;
___ ___________
__________
sako:
“Aš žinau,Tkad
aš ant'
šios dr-jos prakalbų galiu lais-

Ateikit į surirtnlrimą
>■»
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L. D. S. 14-os kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks kovo
9 d. 7:30 vai. vakare (pėtnyčioje-. Visi nariai būtinai pri
valo ateiti, nes yra daug svar
bių reikalų apkalbėti. Reika
las ir mums pradėti plačiau
veikti, kad neatsiliktumėm
nuo kitų kuopų, kurios jau

I

labai subruzdo darbuoties.
Kaikurių narių mokestys
yra užsilikusios už keletą mė
nesių. Tai-gi ant šio susirin
kimo pasistengkite ateiti ir
užsimokėti, gausite dovanų
puikų kalendorių.
Labai malonu būti] kad kiek
vienas narys ant šio susirinki
mo atsivestų bent po vieną
naują narį. Reikia kad išaugintumėm savo kuopą per šį
pavasarį iki 100 narių! Tuo
met mums patiems bus džiaug
smas matyti savo organizaciją
skaitlingą.
Kp. Valdyba.

CHICAGO, ILL.
Ateikit į susirinkimą.

L. D. S. kuopa ant North
Side turės savo mėnesinį susi
rinkimą kovo 11 d. šv. Mikolo
salėj tuoj po sumos. Daug
svarbių reikalų. Turime ap
kalbėti apie smarkesnį veiki
mą Broliai darbininkai, ži
nokime, kad mūsų reikalų
niekas neaprūpys, o mes pa
tys turime pasirūpinti. Atsi
veskite ir naujų narių. Nau
jieji nariai gaus po Kalendo
rių dovanoms.
Kuop. rašt...

CARAS FERDINANDAS
_
SERGĄS.

Bulgarijoj caras Ferdinan
das, kaip skelbiama Šveicari
joj susirgęs. Jis esąs Austri
jojMES SMIRDANČIUS KIAU
ŠINIUS Į SENATORIŲ.
Wbeeling,

W. Va. — Čia

yra rengiamos prakalbos ir
kalbės senatorius La Follette.
Tasai senatorius, kaip siena
stovėjo prieš davimą preziden
tui ingaiiojimą ginkluoti Amerikos prekinius garlaivius.
Tai to miesto gyventojai turė
jo masmitingą ir pasmerkė se
natorių, kaipo išdaviką. Jei
jis atvyks su prakalbomis, tai
jį pavaišysią supuvusiais kiau
šiniais.
ŠALĘ GAISRO GIMMDYTUVĖS.
Worcester, Mass. — Namuo-

se po No. 5 Clarkson gt. pas
Brodskius buvo prasidėję gim
dytu vės ir netikėtai tas na- /
mas užsidegė. Ta drama vos
nepasibaigė baisia tragedija.
Gretiniame kambaryje, kur ėjo
WORCESTER, MASS.
gimdytuvės, siautė liepsnos.
Blaivininkų paskaitos.
Bet gaisrininkai laiku atpyšVas. 27 d. Blaivininkų kuo kėjo ir suspėjo tragedijai už
pos susirinkime buvo sumany bėgti už akių.
ta laikyti paskaitas. Kuopa
turi didelį knygyną ir yra
UŽTROŠKO KŪDIKIS.
knygų pasirinkimui. Bus pa
Worcester, Mass. — šešių
rinkta pritinkamų skaitymų ir
susirinkimuose paskaitoma. Be mėnesių R. Dewey vaikas gu
lėjo su motina ir pasikišęs gal
skaitymo bus ir diskusijos.
A Ruseckas. vutę po paduška užtroško.

Naudokitės Proga!
U PINIGŲ DIRBKITE PINIGUS!
Dabar Rusijos pinigų kursas nupuolęs. Siųsdami pi
nigus į Rusijos Valstybinas 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 sniežkome ir pristatome j Ameri
ką pas jus.
<

Bankieriai: GUBITOSIS IR KOWALIAUCKAS u]
Tel. Richmond 843.
I
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SV. KAZIMIERO DIENOS
PRAKALBOS.

Kovo 4 d., buvo So. Boston’e
Mass. T. F. 11 skyr. didelės
prakalbos. Kalbėjo vietos kle-,
bonas kun. T. Žilinskas ir kun.
A. Petraitis, iš Worcester,
Mass. Tiek turiu pabriežti,
kad puikiai pakalbėjo, ir pub
liką labai sujaudino savo kal
ba, kad aukos plaukte plaukė
nuo karės nukentėjusiems. Po
kun. A. Petraičio kalbos buvo
aukų rinkimas.
Kurie davė
po dolerį ir daugiaus, tų var
dai telpa šiame “Darbininko”
num. Viso tų, kurie aukavo
nemažiau kaip vieną doleri, ir
daugiau surinkta $127.70. O
su smulkiomis aukomis $200.05. Pinigai tapo atiduota T.
F. skyr. iždin. A. Zafeckui.
Trečias iš eilės kalbėjo kun.
F. Kemėšis, paskiausia dar
trumpai pakalbėo Pr Kalinau
skas. Tarpe prakalbų, buvo
pasakyta keletas gražių eilių,
kurias pasakė mažos mergai
tės.
i
Laike prakalbų, T. F. 11-to
skyr. raštininkas, priiminėjo
- pasižadėjimus aukoti iki ka
rės pabaigai. Pasižadėjimų
gauta 7; tai labai mažai iš tiek
publikos. Prakalbose buvo
labai daug žmonių atsilankę.
Bet atsirado vienas lietuvis
labai prakilnios širdies, ir pil
nas Tėvynės Lietuvos meilės,
pasižadėjo aukauti iki karės
pabaigos net po $10.00 į mėne
sį. Ir tas dar priduoda dide
lę tam geros širides žmogui
garbę, kad kada buvo norėta
jo auką ir vardą apreikšti
publikai, tai jisai nesutiko,
kad jo vardas būtų viešai skel
biamas, tik sutiko, kad auka
būtų pagarsinta. Tuomi pra
kalbos ir užsibaigė.
A. Muraška, fin. rašt.
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BRIGHTONO LIETUVIŲ KO
OPERACIJOS fėrai prasidės ko
vo 12 dieną, š. m. ir trauksis iki
kovo 17 dienai. Bus labai įvairūs
su visokiais pamarginimais ir pa
gražinimais. Meldžiame visus lie
tuvius kuoskaitUngiausia ant ži
rų atsilankyti ir paremti gerą ir
naudingą darbą.
__
Nuoširdžiai kviečia visus
__
Lietuvių Kooperacija.

REAL ĖSTATE BIZNIS PAR
SIDUODA PIGLAL
Savininkas
parodys visas slaptybes “biznio;’’
galima uždirbti gerus pinigus.
Taip-gi pool “Roomis” parsiduo
da pigiai ir geroje vietoje. Kreip
kitės tuojaus.

, - 41 Capitol Avę.
Prot. Rašt. — Mare. Pateckaitė,
234 Park St
Fin. Rašt Veronika Šmitkiutė,
4} Hungerford St

Kas. — Felicija Plikūnienė,

v

R. VASILIAUSKAS,
138 D St.,

7 So. Boston, Mass.

Mtyų spaustuvėje atlieka
ma visokie spaudos darbai
greitai ir pigiai.
NAMAS TIK UŽ $400.00
Jeigu nori gauti atsakan
DIDŽAUSIAS KNYGNAS
.r<z-;7 ..
.
čiai
padarytą darbą kreipki
Namas dėl trijų šeimynų 11
NAUJOJE ANGLIJOJE.
tės į “Darbininko” spaustuvę
Visokio turinio knygų, įvai kambarių vertės $1000.00 tik už
242 W. Broadvay, So. Boston,
rių paveikslų. Naujausio išlei $400.00 gatavais pinigais, Gero- Mm*
je vietoje So. Bostone.
dimo.
Taip-gi turiu ir daugiaus na
Papuošk savo knygyną nau
mų ant pardavimo South Bos
jomis knygomis.
ton
’e ir apielinkėse.
Reikalauk katalogo įdėda
PITTSBURGH’O HOMESTEmas už 2c. krasos ženklelį.
Jonas B. Mikalauskas,
AD’O IR APIELINKĖS LIE
“DARBININKAS”
362 Broadway, So. Boston, Mass.
TUVIŲ DOMAI.
242 W. Broadway,
Mikolas Vaikšhoras yra inSo. Boston, Mass.
galiotas “Darbininko” Admi
PAVEIKSLAI BUS RODOMI: nistracijos rinkti “Darbinin
Subatos vak., kovo 3-čią d. Co- kui” prenumeratas ir platinti
DIDELĖS PRAKALBOS.
“Darbininko” leidinius.
To
Rengia šv. Petro ir Povilo lumbia Salėje 11-112 W. Blaine dėl meldžiame Pittsburgh’o,
Draugystė nedėlioj,
kovo St., McAdoo, Pa.
Homestead’o ir apielinkių lie
(March) 11 dieną, 1917 m.
Nedėlios vak., kovo 4-tą d. Otuvių, kur ponas Vaikšnoras
Prakalbos prasidės 7:30 vai. perą House, Girardville, Pa.
dabar mano lankyties, parem
vakare Lietuvių Svetainėje,
Utaminko vak., kovo 6-tą d. ti jo darbą ir užsirašyti pas Jį
kampas E ir Silver St., So.
J. Kenna salėje, New Philadelp “Darbininką” ir visus kitus
Boston, Mass.
katalikiškus laikraščius.
hia, Pa.

Šios prakalbos bus žymios,
nes kalbės geri kalbėtojai, bus
Seredos vak., kovo 7-tą d., Mideklemacijų ir kitokių pamarneriu salėje, Minersville, Pa.
ginimų. Nauji nariai bus
priimami už pusę įstojimo.
Visus kviečiame atsilankyti ir ŠV. ELZBIETOS DRAUGUOS
pasiklausyti prakalbų ir norin
VALDYBA HARTFORD,
tiems įsirašyti į draugystę.
CONN.
Pirm.
—
Paulina
Geležiutė,
P. Bolis, Pr. Rašt.

Ketverge, kovo 8 d., 7:30
vai. vakare šv. Petro bažnyti
nėje svetainėje bus Pilnųjų
Blaivininkų susirinkimas. Vi
sų narių meldžiame atsilanky
ti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti. Taip-pat kvie
čiama ir nauji nariai prisira
šyti prie Pil. Blaivininkų
Sus. kuopos.
P. Grinkevičius, pirm.
AUKOS SO. BOSTONE
ŠV. KAZMIERO
DIENOJE.
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Ben. Kalinauskas $10, D. Žilaitė $5, kun. Tarnas Žilinskas
$6, kun. F. Kemėšis $6, kun. A.
‘£$ snjĮSBĮig v ‘2$ sprejpj
tė $2, O. Bakuniutė $5, P. GiedE. Zaleckas $2, F. Balčiunairaitaitė $2, M. Narvudas $3,
M. Dragūnas $4, P. Tuleikis $2,
A. Špokiutė $2, A. Aliejunas
$2, M. Ma... (neaiškiai užra
šyta) $2.
Po $1.00: P. Špokas, V. Jak
štas, J. Jakštas, U. Vuskaitė,
A. Žalaitė, St. N., V. Valatka,
J. Gutolis, A. Natkus, J.- Pukavičius, B. Jurgeliutė, M. Venis, B. Kuliešienė, J. Pečiukonintė, A. Romikaičiutė, A Staniuliutė, A. Zanevičius G. Grabijolienė, C. Marcinaičiute, J.
Stalančiutė, A. Bučiutė, J.
Staniuliutė, M. Bronelis, P. Pociuniukė, P. Mukuniutė, A Su
raitė, P. Puišis, Kalinkunavičius, K. Pručka, B. Tamošiū
nas, A. Kairis, Z. Klapatauskas, J. Palaima, A. Bravavičiukė, Ona Bagočiutė, Al. Bagočiutė, M. Andrulaičintė, K.
Petraičiutė, A. Tročienė, M.
Brikaitienė, T. Tuleikis, I.
Supskis, J. Siesis, J. Matulio
nis, J. Vovonis, F. Mulevičius,
F. Rimša, J. Merkauskas, J.

I
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44

REIKALINGAS atsakantis var
gonininkas mokantis vesti chorą
ir turintis gerą balsą. Apie sąly
gas kreipkitės prie

North America.

DOMAI GERB. KUNIGU
KLEBONŲ.

Nusipirk mosties

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

K. J. Diržis,

Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir 458 Man St.,
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per kelia
o padarys veidą tyru ir
Toji mostis išima
plėmus raudonus,
juodus arba
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido.
Kaina dėžutės
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir
stampoms.

vakarus,

skaisčiu baltu.

J. RIMKUS
P. O. Bos 36,
Holbrook, Mass
(204-207)

Kingston, Pa.

VARGONININKAS IEŠKO
VIETOS. Gerai išsilavinęs baž
nytinėje muzikoje ir atsakančiai
mokąs vesti chorą vargonininkas

ieško tuojaus vietos.
Antrašas
‘ ‘ Darbininko ’ ’ Redakcijoje.

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Ofiso valandos:
Ryt ns iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

Specijališkas
pranešimas

536 Broadway, So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
9 do visokias ligas
Priskiria Akinius.

419 Boylston St Boston, Mass.

IŠMOKITE ŠOKTI ŠTERNO
ŠOKIŲ MOKYKLOJ.
Šokimas dabartiniu laiku labai

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

STEVEN RAINARD

Aš pats prisidėjan-prie-*a
nos užtikrinančios James EIlis
Rakandų kompanijos, kur
galėsiu jums prielankiai pa
tarnauti išrodydamas 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 mum*
išrodyti jums kainas.

950-952 Broadway
Brooklyn, N. Y.

(210-217)

Aš Alena Borisiutė, po vyru
Subačienė paieškau savo sesers

Jievos Borisiutės po vyru Kava
liauskienės. Girdėjau gyvena Ma
hanoy City, Pa. Paeina iš Suval
kų gub., Andriejavo gminos, Pun
sko parapijos, Romėnų kaimo.
Turiu labai svarbų reikalą prie
jos. Meldžiu žinančių pranešti
ar jos pačios atsiliepti šiuo antra
šu:

Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)
Priėmimo vatondoa*
Nuo2 iki S popiet. Nuo 7 iki 8 vakare
509 BR0ADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
Tel 502 S. B.

Maranoy City, Pa.

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvissiai.

Lietuviška-Polska
LIGONINE.

V

Pažanga5’

614 W. Mahanoy Avė.,

London N. E. England.

Povilas Šlajus,

J

vinusiems lietuviams ir apsiskaičiusiems darbinin
kams.
“Pažanga” sutraukė prie savęs gabiausius Amerikos ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildoma,
todėl, originaliais raštais.
“Pažangoj” gvildenama aktualiai lietuvių tau
tos klausimai.
“Pažangoj” rasi dailiosios literatūros, nes jai
bendradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos li
teratai.
“Pažanga” pažymi įvairius pažangos apsireiš
kimus.
“Pažanga” nušviečia ir gvildena gyvenimo
klausimus tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.
“Pažangoj” per tai plati dirva jauniems lite
ratams ir mokslo vyrams parodyti savo gabumus ir
juos lavinti.
Metinė prenumerata $2.00, pusmetinė $1.25, ats
kiras numeris 20c. Agentams didelis nuošimtis.
Visuose Redakcijos ir Administracijos reikaluo
se kreipkitės šiuo adresu:

Antanas Sharpusis,
744 N. Park Avė., Alliance, Ohio.
(210)

Tel. So. Boston 270

Old Betrnal grenn Road

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

“Pažanga” yra mėnraštis ir skiriama prasila

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ
SUSIRINKIMAS.

5 Catherine Str., .

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

WORCESTER, MASS.

14. Mr. Z. Virbalis
15. Stanislovas Rudokas '(»
Rusijos)
16. K. Plioplis
17. Mr. Anupras Bartaška
18. M. J. Daugis (sugrįžęs, ne
geras antrašas).
19. Mr. John Žilinskv (sugrįžę
knygų pundelis, negeras
antrašas).
/
20. Mr. Adolfas Neviera (*
Petrogrado).

Miss Ona Rickiutė,

52 MILLBURY STR.,

57

---

Pąieškau dviejų pusbrolių Jo
no ir Povilo Sharpušių.
Jie pa
tys ar kas žino apie juos meldžia
me atsišaukti šiuo antrašu:

Ofiso odynoo
1-3 P. M. 7-9 P.M.

Vienatinė didžiausia Hetuviška krautuvė, kurioje
galima gauti visokių vyrų,
moterų ir vaikų drabužių,
čeverykų, robų, aukso ir
deimanto.

už $2.00 metams

“Pažanga

-Paieškau savo draugės Mari
jonos Raziutės po vyru Pilipaitienė iš Cickių kaimo, Alvito pa
rapijos, Suvalkų gub. 5 metai
kaip Amerikoje. Meldžiu atsi
šaukti šiuo antrašu:

Kun, Aleknavičius,

Su naujais 1917 metais eina toliau reguleriai
literatūros, mokslo, visuomenės ir politikas
mėnesinis laikraštis papiginta kaina tiktai

•

Paieškojimai

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

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

* V*

J

Paieškau pažįstamų parapijaATSUKSITE LAUKUS.
nų. Aš esu Kauno gub., Telšių “Darbininko** AdminisaraM. pav., Židikų par., Augzilių so joj randasi laiškai aekančfa|
džiaus. Atsišaukit šiuo antrašu:
ypatų*
Ignacas Karpavičia,
1. Mr. A. Raaimavičius.
Jeigu nori surasti savo gi
47 Greenwich St. New-York, N. Y. 2. Mis Stella Adams
<•
mines ar pažįstamus prisiųsk
(210-213)
3. A. Augštikalnis
paieškojimą į “Darbininką.”
4. L. Švagždys.
Už vieną sykį 50c.
5. Mr. Joseph Matulevics.
du
” 75c.
Ieškau brolių Aleksandro ir 6. Mr. F. Lazdauskas.
X
>9
tris ” $1.00
Pranciškaus Zablockų. Pirmiau 7. Mr. P. Grinkevičius. .
Už paieškojimus pinigus gyveno Baltimore, Md. Dabar 8. Mr. J. Gurskas (2).
nežinau kur yra.
Jie patys ar 9. Mr. V. Ivanauskas (3).
siųskite iš kalno.
kas žino atsiliepkit šiuo antrašu: 10 Petras Markūnas (Iš Rusi
Priamurskaja oblast Gor.Nikolsk,
“DARBININKAS,”
jos-.
Ussurijski glavni masterskoi uss. 11. Mr. Philyp Brown.
242 W. Broadway,
ž. g. vagom cech. Petru U. Za- 12. Mr. Darė.
blockomu.
So. Boston, Mass.
13. Mr. J. Urbšaitis (3)

Vietine Didžiausia Lietuviška

Alena Subačienė,

James st Jis Co

197 Bro«dw»v, S. Boston, Mass.

Kampas B ir B’way,

Tetefonas^S. Bostonai 194-ui

South Boston, Mass.

Daktarai dieną ir naktį.

Pinigais arba ant išmokėji
mo-

Akių Specijalistas.

THE MAGIC SHOP.

Prirenka akinius

Pirmas Amerikoj lietuvy, uždėjo mafijos
dirbtuvę. Dirba visokitj itukn daiktus. Jti
šori iauti štukų katalogą, prisiųak štampą
ir tuoj ganai. Adresuokite taip:

H. S. Stone, Oph. D.

■ [ 399

a

Broadway, So. Boston. !;

27 Hurlburt St.,
New Britain, Con..
(210-212)

KRAUTUVE

PIRMOJ KLESOS
Aš Jonas Kimbirauskas paieš
kau savo pusbrolio Juozo Balsiūno iš Vilniaus gub., Jezno vals
čiaus; Stakliškių par., Pikelionų
kaimo; dėdės Lukšiaus KimbaLIETUVIŠKI REKORDAI.
rausko, Vilniaus gub., Trakų pav.,
2356. Lietuva Tėvynė mūsų,
Jezno valsčiaus, Birštono par.;
Tykiai Nemunėlis teka.
Miko Klimo, Vilniaus gub., Tra
2357. Birutė,
kų
pav., Jezno valsčiaus, Birštono
Kur banguojaNemunėlis
2392. Sveiki broliai dainininkai par., Širvinų kaimo. Meldžiu visų
Ko liūdit sveteliai.
trijų atsišaukti šiuo antrašu:
2581. Gražioji Polka,
Jonas Kimbarauskas,
Pavasario rytas, Polka.
2309 Jane St.,
Pittsbnrgh, Pa.
2582. Kalnų Augštumose,
(210)
(Valcas)
Kariškas maršas.
2706. Žemaičių Polka.

Pranešu visiems, jog aš užlai
kau lietuvišką krautuvę, kurioj
E.
galite gauti Laikrodžių, laikro
dėlių, Žiedų, Špilkų, Kompasų,
E.
Kryžių, Bronzalietų ir įvairių ki
tokių daiktų. Taipgi rekordų vi
E.
sokiose kalbose su puikiausiomis
dainomis ir šokiais.
Įvairiausio
E.
išdarbio
Armonikų,
Smuikų,
(skripkų), Klarnetų, Triubų ir
E.
daugybę visokių muzikališku ins
trumentų.
, *
Taipgi taisome visokius auksi
E.
nius daiktus: laikrodėlius, žie
dus, branzalietus ir muzikališkus
instrumentus; armonikų*, smui
Reikalaudami katalogo indikit 5c.
• Petrauskas, J. Vilkišius, P. Mi- kus, klarnetus, triubas, pianus,
liauskasj. Merkelionisj. Moc
Adresuokite:
vargonus. Darbą atliekam gerai ir pigiai.
Užsakymus siunčiam
kevičius, M. Latvinskiutė, M.
Budvydienė, P. Matulevičiūtė, greitai į visas dalis Amerikos ir Kanados. Visi daiktai pirkti mar
M. Žvastienė, M. Ruzeliunai- no krautuvėj yra gvarantuoti. Vieną kartą pirkęs pas mus, pa
tėV. Jurgeliutė, O. Meškaus- siliksi ant visados mūsų kostumeriu. Taipgi pirkdami daug tavoKampas Bedford Ara,
kaitė, O. Paulavičiukė, M. Vėtralienė, O. Laikienė, M. Orčie- ro ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau. Parduoda

J. Girdės

170 Grand Street,

nė, M. Kilmoniutė, M. Račiū me agentams. Užlaikome įvairus tavoro “in stock.”
naitė, U. Pauliukais, P. Paivisokius instrumentus ant užsakymo.
čiutė, Purukė.
i
■

■

-

'

s.*.

Padarome

N. Y.
N

■>

-.r--

Paieškau savo draugės Marijo
nos Jočičiutės; paeina iš Tarp-ežerių kaimo, Leliūnų parapijos,
Ukmergės pavieto, Kauno gub.
7 metai kaip Amerikoje. Girdė
jas, kad ištekėjo. Ji pati ar kas
kitas teiksis atsiliepti Šiuo antra
šu:
Natalija Stanelytė,
315 Walnut St.,
Newark, N. J.
(210)

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

DR. W. T. REILLY
469 Broadwiy,S«. Bostoi,Mm.
PRIE DOBCBBSTKB ST.:

ano 9 vaL ryta
iki a »aL vakare.

HOLBROOK. MAM.

GERA PROGAI
Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) .... .$1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo..... ...15e
Naujas Būdas mokyt*
rašyti be mokytojo..10s
Aritmetika mokinim’isi rokundų, su paveik
slais (apdaryta)
35e.
Vi $1.60
Kas atsiųs iškirpę* litą ap
garsinimą iš “DariJninko”
ir $1.00 per money orderi,
tai gaus visas 4 knyB-j 60e.
pigiau.
P. MIKOLAINIS,

r (e

Muzikališku Instrumentų
Visokio skyriaus

THE MAOIC SHOF.

P. O. BOX 908.

ano 10 eal. ryta
iki 4vaL vakar*.

R. F. D. — Konto 2,
Hudson, N. Y.

T«L«RI>W So. Booroo BOS

Lietuvilkas

ADVOKATAS
Miliam F. J. Houiard
Lietuviška pavardė buvo
Ftoeu X Z y—irltfaito

315 Broadway, 8o. Boston.
k

>

