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Naujoji Rusijos valdžia Vokiečiai briaujas Mins
ko link
stiprėja
%

/

Didikai pavedė žemes valdžiai
VIS EINA GERYN.

NORI RESPUBLIKOS.
X

J

Amerikis ambasadorius iš
Petrogrado praneša, jog nau
joji Rusijos valdžia vis tvirtė
ja
Ypač tuomi sutvirtėjo,
kad princai ir kunigaikščiai
pripažino naujųjų valdžių,
Ir
raudonieji taip-gi aprimę.

Kol bus Rusijoj sušauktas
konstitucijinis kongresas, tai
ten dar daug visokių dalykų
gal būti.
Bet kol kas tai vi
suomenės nuomonė aišikai pa
krypus prie respublikoniškos
valdžios.
Petrogradas ir Ma
skva pritaria respublikai.

RANDA VISOKIŲ
ŠUNYBIŲ. ‘

Laikinoji valdžia ir-gi lin
kus prie Įvedimo Rusijoj res
publikoniškos tvarkos.

Durna yra nuskyrus specia

Rusai tikisi atsilaikyti.
PIRMI 'ŽINGSNIAI PRIEŠ
RUSUS.
Iš įvairių šaltinių ateina ži
nios, jog vokiečiai užsimojo
kirsti Rusijai didžiausią smū
giRusijos valdžia užsiminė,
i
jog vokiečiai varvsis Petrogra
do link.
Bet pirmus žings
nius vokiečiai padarė palei ge
ležinkelį linkui Minsko.
Tos
vietos yra į rytus nuo Barano
vičių.
Iš pradžios rusai vis
atmušinėjo vokiečiij antpuo| liūs, bet paskui turėjo pasi-

IŠ LIETUVOS.
Sausio 12 d. 1917 m. rusų
laikraštis “Russkija Viedo
mosti” paduoda šitokių žinių:
Netoli Marijampolės, Suvalkų gub. lietuvis ūkininkas re
volveriu nudėjo 3 vokiečių
žandarams. Vokiečiai atkeršy
dami, išdegino tris lietuvių so
džius, o gyventojus išvarė į
Vokietiją.

Visi kitataučiai ir kitati
Vilniuje suareštuoti ir iš
prisikentę nuo caro le
siųsti Vokietijon advokatai Ja
valdžios vestų dalykų.
Ran tenos, karštai rems respubli i traukti tolvn ir pateko 300 ru- nulaitis ir Vileišis.
Jie buvo
da visokių šunybių, suktybių. kų.
į sų į nelaisvę.
bendradarbiavim e
nužiūrėti
Petrograde rasta paslėpta
Tuo pat kartu vokiečiai su- dviem lietėėviškiem laikrašEx-caro ir carienės suareš
600 kulkosvaidžių. Jų randa
Taip kad visi kiti laitavimu didžiuma patenkinta ir i indo ti-'s Smurgaine, nuo kur čiam.
ma ir Maskvoj.
Jie gabena
I ant-As geležinkelis veda i Min- kraščiai uždaryti išskiriant
tik visi nori, kūd daugiau jau
mi dabar karės frontan, kur
] ską.
“Dabartį, ” kuris išleidžiama
jis negautij progos niekur įsi
pramatoma dideli vokiečių už
—
valdžios lėšomis.
kišti į valstybės reikalus.
puolimai.
RUSAI GATAVI ATREMTI
Sausio 9 d. Varšavoje pas
Rusijos bažnyčia nedaro joPRIEŠININKUS.
kelbta
laikinos lenkų valstybi
kių nesmagumų naujajai val
Rusų laikraščjai atvirai ra nės tarybos atsišaukimas, ku
ATSISAKĖ NUO DVARŲ. džiai. Sinodas išleido atsi
l šaukimų, kuriame apreiškia! šo, jog vokiečiai - yra jau su riuo lietuviai labai p»ibtaurėNaujosios valdžios iždas pra
ponavę padaryti didžius ant- i jo.
Lietuviai nekuriuose at
turtėjo daugeliu milijonų, nes
“Senosios valdžios puoli puolius ant rusų.
sišaukimo sakiniuose mato len
princai, kunigaikščiai, grafai mas yra Dievo darbu.
“Rieč” rašo: “Reikia pa- ! kų norą uždėti savo ranką ant
Jo
pavedė savo didžiausius dva rankose yra karalysčhj ir tau- sakyti, jog žmonės kariauja žemių,
lietuvių apgyventų.
rus valdžiai.
tij likimas.”
prieš priešininkus ne valdžia. Į tą lenkų-lietuvių polemiką at
vokiečių - laikrašti5
D. K. Nikalojus paprašė lei Todėl nieko neslepiant, reikia siliepė
pasakyti
skaitytojams
aiškiai
Kownoer Zeitung, palaikyda
EX-CARAS “ŠOVELIUOJA” dimo apsigyventi Livadijoj.
ir atvirai, jog yra pavojus mas lietuvių pusę.
D. K. Aleksandra MichailoSNIEGĄ.
mūsų šiauriniam kraštui. Prie
Oficialis Vokietijos laikrašvič telegrafavo princui Lvovui,
šininkas pasirengęs sutremti 1 tis Berliner Lokal Anzeiger
Ex-caras tai uždarytas rū kad jis ir jo pati Ksenija visomūsų narsią kariuomenę, kuri ; perspausdino straipsnį iš Kowmuose.
.Jis labai indomauja|kiais būdais pagatavi remti
per du metu gynė kelią į Pet noer Zeitung.”
tuomi, kas apie jį rašoma. No-naujų valdžių.
rogradą.
Rusų kareivis da
ri žinoti ypač kas užsieniuose
Nuo pradžios revoliucijos bar geriau supranta, negu biapie jį rašoma.
Mėgiamu jo
Petrograde suareštuota į 4.000 le kada svarbą atsilaikymo.”
užsiėmimu yra tai kasti sniegų
šalininkų
senosios valdžios,
Russkaja Volia” rašo: “Ru
TRUMPESNĖS ŽINIOS.
apie savo palocių-kalėjimų
tarp suareštuotųjų yra pati sija yra ant išbandymo. Von
Į Holandijų pabėgo 4.000
Carienė ir jos vaikai jau at buvusio ministerio Suchomli- Hindenburg pabandys įvyk- vokiečių kareivių. Pabėgo dėl
sitaisė.
Tebserga tik Marija. novo.
dinti savo svajonę keliauti negavimo maisto.
Jie inter
Laiškij ex-carui ateina krū
Petrogrado dirbtuvėse įve Petrogrado linkui.
Armija ir nuoti mieste Zwelle.
dama 8 valandų darbo diena. žmonės stovi prieš bandymą,
vos.
Daug laiškų ateina nuo
Įsteigta centralis komitetą5, kurs bus istoriškas. Vaisiai ga
Indijonų vadai pagatavi
mažamokslių ūkininkų.
kurs išris ginčus tarp darbi li ateiti tik nuo tikro troški mobilizuoti savo viengenčius,
ninkėj ir darbdavių.
mo pergalės dėl rusų.”
jei to norės AVashingtono val
x Rusijos naujoji valdžia bu
Tai baisius antpuolius vo džia. Galėtų sumobilizuoti 30.k RENGIA SKERDYNES.
vo pasiuntus deputacijas į ka kiečiai dabar darys prieš ru 000 indijonų.
Laike revoliucijos ir palei rės laukus paskelbti karei sus.
Tas jau aišku.
Į Rygą
džiant politiškus prasikaltė viams apie perversmes valdžio atvažiavo Rusijos karės minis- !
Argentinos valdžia uždrau
lius, ištrūko daug baisių kri je.
Tai tas naujienas karei teris Gučkov.
dė išgabenti kviečius ir miltus.
minalistų.
.Jie jungiasi su viai priėmė su džiaugsmu. De
Veikimus savo vokiečiai jau
juodašimčiais. Petrograde jie putacijos sako, kad kareivių pradėjo.
Tarp Vilniaus ir
Danijos karalius išleido at
mėto proklemacijas, kuriose dvasia pakilo ir jie pagatavi Dvinsko ties Postavą vokiečiai sisveikinimo laiškų Danijos va
i
šaukiama skersti inteligentus. su didesniu narsumu gintis nuo leido gazo bombas.
Paleido karinių Indijų salėj gyvento
Naujosios
valdžios policija vokiečių.
keturias bangas baisiij gazų, jams.
Tos salos tapo Suv.
daug darbo turi su tais bjaury
Rygoje rusų karvedžiai ir darė ataką.
Bet vis-gi rusai Valstijėj nupirktos.
Salėj gy
bėmis.
keletas Durnos atstovų turėjo juos atihušė.
ventojams palinkėjo gerų pa
susirinkimų, kur išreiškė pa
Ties Smurgaine rusai nušo sekmių ir patarė būt ištikimais
siryžimų iš visų pajėgų* kovo vė vokiečių oralivį.
naujai valdžiai.
PASIŪLĖ TAIKĄ RUSIJAI. ti prieš vokiečius.
Nuo vas. 1 d. vokiečių sub
Pasklido gandas, jog Vo
PAKELS KAINAS.
marinai
sutorpėdavo 540 gar
kietija pasiūlius Rusijai taikų.
Geležinkelių kompanijos pra
laivių.
Išlygos tokios :autonomija Len
DIDIS GAISRAS VLADI šo/ Washingtono valdžios, kad

lų komisiją ištyrimui senosios kiai,

kijai, austrėj pasitraukimas iš
VOSTOKE.
pavelytų pakelti kainas už pre
“Birževija Viedomosti” ra
Rusijos, rusams pavedama Ar
kių gabenimų.
Pasažieriams
Vladivostoke
sudegė
dide

šo,
jog Rasputino lavonas bu
mėnija, Konstantinopolio pa
paliktų tas pačias kainas.
li
vatos
sandėliai.
Sandėliai
vo atkastas ir sudegintas, o
darymai tarptautiniu miestu.
pelenai
išbarstyti.
Apie Lietuvą nei. žodžio. buvę nevidonų padegti. »
NEINTERNUOS VOKIEČIŲ.
*
Gal vokiečiai jų nori sau pasi
Suv. Valstijų karės .sekr.

likti.

IŠVAŽIAVO Į TURKIJĄ.

Backer paskelbė, jog kilus ka

Bet vargu tame gande yra
Vokietijos karvedys Mack- rei prieš Vokietijų, čia vokie
bent kiek teisybės.
ensen išvažiavo į Konstanti čiai nėbus kliudomi, jei jie pil

nopolį sutvarkyti turkų armi dys įstatymus.
Paprastai priešingosios val
jų, kuri dabar visai pakrikus.
DOVANA KARDINOLUI.
stybės piliečiai esti internuoja
NELAIMĖ TUNELYJE.
mi.
F Paryžiaus Moralių ir Soci
alių mokslų akademija dova
New York. — Naujai sta
nojo Belgijos kardinolui Mer- tomame tunelyje
peranksti PERPLAUKĖ LAIMINGAI.
Pirmas Amerikos ginkluo
cier $3.000 už jo didelius nuo- sprogo dinamitas ir užmušė 4
veikalius dabartiniame sunkia- darbininkus, o sužeidė 11 dar- tas garlaivis *St. Louis laimin
gai perplaukė per Atlantiką.
me padėjime.
bininkų.

KIEK KAINUOJA ŪSAI.
Wilkes-Barre, Pa. — Frank
Barowski turėjo didelius dai
lius ūsus ir jais labai didžia
vosi.
Edvard Wacock paė
męs žirkles ir pakirpo ūsus.
Ūsų savininkas suareštydino ir
pareikalavo $100 atlyginimo.
Teisėjas prasikaltėlį nubnudė
ant $10.00 ir kaštus.
t

I

Indomus kareivio pasakojimai
LIETUVIS KAREIVIS
ATVYKO IŠ RYGOS
Į NEWARK, N. J.
Į Newark’ų, N. J. atvyko
lietuvvs, kuris gerai patyrė
tranšėjų “pyragus.” Ir aš
kiek galėdamas čion paduodu
jo pasakojimų. Jis yra gimęs
ir augęs Rygoje.
Paklaustas jis šitaip apipa
sakojo: .
Manę pašaukė į kariuomenę
geg. mėn. 1915 m.
Pamokinę
du mėnesiu, jau nusiuntė į
frontų
Tiesa neilgai temuštravo, bet daugiaus išmoko
me, negu seniau kareiviai iš
mokdavo per du metu; nes be
atilsio gainiodavo ir mušdavo;
ir stačiai sakydavo: kad ir de
šimtį užmušime, bet vienų vis
išmokinsime.

Karės fronte.
Mane nusiuntė į frontų prie
Molodiečno
stoties,
ir per
septyniėj mėnesiėj ten buvimų,
daug vargo patyriau.
Sykį buvau gazėj pagautas
ir maniau, kad jau nebegryšiu, bet pasveikau ir vėl tu
rėjau eit į tranšėjas.
Vienų netikėtų naktį buvau
durtuvu į rankų sužeistas. Ka
da užkamandavojo ant durtu
vų, tuo susitikome su priešu.

Iš bažnyčių visi varpai ir
talas nuo tų gazų paraudonuo
vargonai išvežti.
Tik vieno
ja. 'Net ir kaukes (gumines),
je protestonų bažnyčioje vie
kurių jau paskiaus pradėjome
nas varpas palikta, kad atsiti
gaut, už trumpo laiko gazai
kus gaisrui galėtų skambint.
suėda ir sulūžta.
Brangenybė neapsakoma:
Rusai taip-gi naudojo gazus prieš vokiečius, dar smar kiaulienos svaras 2 rub., jau
kesnius.
Kada paleidžia ga- tienos l*rub. 80 k., vienas kiau
zus suspaustus rezervare, tai šinis nuo 25 iki 40 k., sviesto
dūdos galas, per kurių gazai svaras 2 rub. 30 k., juoda duo
išeina apsidengia ledu.
Iš na sv. 15 k., balta 20 k., pie
pradžios gazas atsiduoda o- no 3 litrai 1 rub. (litras daug
boliu, bet paskui labai karčiai, maž kvorta) cukraus nei už pi
nigus negauni.
marinančiai dvokia.
Tranšėjos vienos nuo kitų
Ceverykai 35 iki 40 rub.,
apie 100 žingsnių, sykiais net siūtas kaip čia Amerikoje 15
pasišnekame su vokiečiais. Ka
dol., ten 180 rub., malkėj siek
dangi aš moku vokiškai, tai
snis 40 rubklausdavau: “Kodėl jūs šau
Valdžia duoda piniginę pado! į mus, nes mes esame bro
liai.”
Tai jie atsakydavo,:! šelpa toms moterims, kuriėj vykad jie nešautų, jei mes į juos 'rai karėje, bet našlėms nieko
neduoda, nors jų ir keli vai
nešautumėm.
kai būtėj karėje, taip-gi ir ma
Gauna slapta žinių.
no mama nieko negauna, nors
Vokiečiai gauna slapta ži mes du broliu buvome karėje.”

nių apie rusų sumanymus. SyĮ kiais rusų vadai jau surengia
patyloms, kad jau tą ir tą
naktį, tą ir tą valandą užpul
ti vokiečius.
Tik jau baigias
Į
tas laikas, laukiame įsakymo,
kad ataką pradėt, ~ ir išgirsta
me jau vokiečiai šaukia: Na
ko jūs laukiate eiki čia, mes
Tai
jau gatavi jus pasitikti,
mūsiškiai susilaiko.
Pervėrė vokietį.
Pirmiaus vokiečiai daugiaus
Pats neatsimenu ar aš turė užpuldavo, o dabar jau tik
jau kokių tada atmintį ar bai jie laukia užpuolimo, matyt
mę — ėjome kaip be jausmų. prisilaiko dėl ko nors.
Pajutau, kad durtuvas peri in
Pas vokiečius gramofonas,
do man per rankų virš alkūnės
pas rusus armonika.
ir pats nepajutau kaip suva
riau vokiečiui durtuvų į vidu
Prie tokių baisenybitj tan
rius ir pats kritau.
Atsipei kiai girdėdavome gramofonus
kėjau, kada jau sanitarai a- grojant vokiečių tranšėjose, o
pie manę ruošės. *
pas mus armonikas.
Tranšėjų gyvenimas nepa
Rygoj.
keliamas: žiemų šaltis ir snie
gas kankinu rudenį lietus.
Sykiais pasidaro tokios klam
pynės, kad kojoms sulindus į
purvų ištrauki jau be čebatų,
ir vėl turi graibyt su ranka,
kad juos suradus, o čia valgis
labai prastas. “Cukoriai” ir
tų labai mažai.
Gavę skubi
namės suvalgyt, kad kartais
žuvus nuo kulkos “cukoris”
nepaliktų nesuvalgytas, nes jis
taip labai branginamas.
Poilsio labai mažai. Ramio
se valandose įuri išbūti prie
karabino po 6 valandas. Nors
paleidžia pamiegoti, tai kų ten
žemėse iškastame urve rasi, —
vien drėgmės ir šaltis. Už po
ros valandų vėl žadina apsiva
lyt savo “kambarį,” nusišveisti karabinų ir tt.

Klausiau: “Tai iš ko moti
na gyvena?” Atsakė kareivis:
“.Ji gauna iš kunigų, nes ten
yra komitetas biedniems šelp
ti.
Sykiais gauna kruopų ko
kį svarų, biskį miltų, kaip ka
da keletu kapeikų.”
Paklausiau: “Ar gauna tas
komitetas pinigij iš Amerikos
lietuvių.”

Tarė kareivis: “Taip, kuni
gai sako kad gauna biskį iš užsienyj esančių savųjų.”
Šiam vaikinui pasakojant,,
nepatėmijau jokio nusišypsoji
mo, nes matyt karės baiseny
bės prigesino budrumą ir gy
vybės žiburėlį.

Reporteris.

Kada, po sužeidimo pasvei
kau, tai paleido manę iš ligo
ninės ant “papravkos.”
Pa
grįžau į Rygą pas motiną, ku
ri man pervalė drabužius. Ji
sakė, kad niekad nebūt tikė
jusi, kad pas gyvą žmogų galėtij atsirasti tiek gyvių, kiek
ji ten pamačiusi.

Kelionėn.

Karaliai nuo sostų griūva
Kada jau išgirdau, kad vėl intemacijonalas smunka, o Dė
būsiu neužilgo šauktas į mū dė Jackus vis eina stipryn. Jo
šius, tai jau pradėjau plenuot, respublikoje “Žvirbliai” dar
Velykoms
kad kaip iš to išsigelbėt> Nu linksmiau čirška.
važiavau į Archangelsku, iš j Dėdienė Jackienė gamina rauten ėjo jau paskutinis ^laivas , donų žvirblių.
Kas nori vie
‘ ‘ Voronež ’ ’ į Prancūziją su toj margučiij raudoną “Žvirb
spiritu, na ir gavau ant jo už lį” gauti — tuojaus atsišauki
pečkurį.
Tai vis ne tranšėjo te pas Dėdę Jackų. Neužmirš
se merdėt.
Nuvažiavę į Glas- kite sykiu su užsakymu ir
gow,
ten
išbuvome
apie 2 mėn., skambučių prisiųsti.
Neišpasakytas gazų baisumasnes laivas buvo pagedęs. Galop
Užsakymus siųskite tuojaus.
Pradžioje labai bijodavome susitaisę plaukėme į Prancūzi Kas norit gauti “Žvirblių”
gazų, nes kuris tik jų įtrauk ją, į Bordeau. '
4-tos rūšies desėtkus ir šimtus

davo į plaučius, tuoj imdavo
Ten iškrovus spriritų, o nie
Tas, kuris ko nesant ko vėl prikrauti, tai
vemti ir mirdavo,
daug jų pagaudavo tai išsyk jie gavo žinių plaukti į Ameri
krisdavo.
Taip-gi ir arkliai ką ir čion atvykome 16 d. ko
nuo jų krinta.
vo.
Kada mus čion išleido į mies
Gindavomės nuo jų visokiais būdais: vyniodavom gal tą Brooklvn, tai jau tryse bu
vas į šinelius, draskydavome vome susitarę nebegrįžti. To
nuo savęs drabužius ir degin kiu būdu atvažiavau į Newdavome, nes dūmai gazus j‘at- ark’ą pas savo tetą, motinos
lešiuodavo ” Kiti sulipdavo į seserį Lukošiūnienę.
medžius, jei kur randasi, mat
Apie Rygos gyvenimą.
gazai tik iki žmogaus galvos
tekįla, o tuo tarpu ir priešas
Rygoj dirbtuvės visos užda
ųžpnnla beęigelbstint nuo,gazų. rytos, mašinos išvežtos, pre..r tie gazai pereina, tai kybą sustojusi, vien valgomų
žolė nndžinsta, kiekvienas ant- produktų ir drapanų tegalima
žemės vabalėlis nugaišta. Me- gauti.

egzempliorių muškit
Dėdei
Jackui telegramą išankstd, kad
jis žinotų kiek tūkstančių.
“Žvirblių” 4-to numerio pri
sakyti poniai Jackienei paga
minti.
“Žvirblio” pavieni numeriai *

10c.
Ant visų metų

$1.00.
•

.

“ŽVIRBLIS,”

242 W. Broadway,
So. Bbston, Mass.
įĮti .t

*

v

*4. ' L ’.

•

Jūsų ant visados

Dėdė Jackus su visa šeimyna.

darbininkas

KalbŠjo taip draugai, par
nešę Jono žmonai Joną — Jo-1
no lavoną.
?
/
Elzbieta stovėjo kaip stul
Prašvito rytas, išaušo die
— O ar tas jiems bent kiek
na, užtekėjo raudona saulė, pas.
palengvina?
<•
Kaip stulpas suakmenėjęs...
ja ui- No. K> Josifu Požersko- apsiliejo visas dangus krauju,
Nei ašarų, nei balso...
— Kur čia tau palengvins,
visa žemė kruvina liepsna —
dar labiaus jų protą ir sąžinę
Nei judėjo... nei-kvėpavo.
P. S. Sulig prašymo mano viskas išrodė pragaru...
Eina iš So. Boston’o utarainkais, ketvergais ir žabalomis.
erzina ir kremta.
Juo tolyn tautiečių gyvenančių Jekateri—
O Jonai! mano Joneli!..
Buvo baisi dieną nelaimin
T?__
__ _
A***^*>____
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo^
žmogus
tolinasi
nuo
tikėjimo,
Atlikai
savo dalį,.. z išgėrei sa
~
'YVY •'
'-^4 nodare surašau šį laišką į gerb. ga dieną prakeikta diena...
Darbininkų Sąjunga.
z
juo jo gyvenimas yra sunkes Redakciją ir meldžiu Tamstą
Kovojo skurdas prieš iš- vo karčią taurę... savo krauju
Prenumeratos kaina:
nis, juo jisai labiau kovoja su atspausdinti jį “Darbininke.“[naudojimą Kapitalas prieš parodei' sielos dorumą, savo
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ramybės neduoda nei dieną gęs iš Vilniaus gub., Trakų ap teisybė prieš išnaudojimą ba pagerbei Atpirkėją savo... te
nei naktį.
skričio, Žiežmarių vai-, iš sodž. das prieš ištvirkimą darbinin gul tas tavo kraujas būna au
“DARBININKAS’’
—
Kuomi
tai
prirodysi?
Bijautonių.
Turiu Boston’e kai žmoneliai, skurdo ir var ka Augščiausiam už žmoniją ir
(The Worker)
—
Tai
prirodyti
yra
labai
giminių iš pačios pusės.: Anta go pelės, alkanoji pusbadė, už manę o tu danguje kara
The Lithuanian tri-weekly paper.
ną (sūnų Jokūbo) Kudrevičių, nuskurusi, peršalusi ir nusilp- liauk.. . Ir aš pėdomis tavo
lengva.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St.
1) Visi didesnieji bedieviai Izidorių (sūnų Jokūbo) Kudre- HOJUSl minia prieš beširdžius seksiu...
Joseph’s Lithuanian R.-C. Asšociation of Labor.
Ir alpo... ir parpuolusi ant
dažniausia užbaigia gyvenimą vičių, Juozą (sūnų Kazio) Ge- kapitalistus.
Buvo streikas, >
Subscription Kates:
saužudystėmis, o tas jau paro nevičių ir Antaną (sūnų Vin buvo didelis streikas, buvo- bė žemės šalę Jono taip gulėjo
Yearly..............;........................................... .. • .$3.00
kol prikėlė ją.. o prikėlę paBet neturė da.. .
do, kad jų protas ir dirksniai co) Kudrevičių.
6 monfiis ........ .*............. ... ............................. $1.50
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su savimi nusilpnėjo... juk ne nurašyti jiems laišką. ’ ;
savo žmoną Elzbietą pabučia trūkęs, kad jau ji yra neb’gyJuozos Pažerskis. vo, prispaudė prie krutinės, va.
gi sveiko proto žmogus karsis,
“DARBININKAS“
Amžiną jiems atilsį.
pasakė su Dievu... pasakė...
arba pjausis.
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.
SVARBI
ŽINIA.*
F. V.
pasakė
paskutinį
kartą.
..
2) Tą pat patvirtina ir tas
faktas, kad didžiuma bedie
Išėjo sergėt, kad streik
Prasilėjus karei Europoje
vių yra girtuoklystės, paleis ir užplaukus jos bangoms ant laužiai neitų dirbt į fabrikę lai
tuvystės,
arba
apgavysčių mūsų tėvynės, susinėsimai tar ke streiko, tas jam buvo pa
vergais.
O kas juos prie to pe Lietuvos ir Amerikos tapo liepta vedančio streiką komite
Nekartą jau mūsų spaudo mis argumentacijomis galima
privedė,
vis
neramumas są visiškai pertraukti, ir mes ne to.. .
je buvo nurodoma, kad lenkai tik žvirblius intikrinti lenkų
Kas-žin ar daugelis socija
Parnešė . Joną negyvą su listų žino, kad socijalizmo tė
žinės,
kurią
užslopint
norėda kartą skundėmės kacf išsiuntę
su dideliais apetitais dairosi į logiškume ir rimtume. Ne
mi pradėjo pobiskį girkšnot ir daug laiškų saviemsiems į Lie perverta krutinę iš kurids juo vo, Markso duktė praktikavo
Lietuvos kraštą ir jokiu būdu buvo dar Naujoj Anglijoj nei
ir... nuėjo po šimeleikiais.
tuvą negavome nė jokio atsa dai raudono kraujo srovė sro laisvą meilę, kokią socijalisnegali susigyventi su ta minti vieno tokio atsitikimo, kur lie
—
Tai
man
dabar
paaiškė

kymo.
Dalykas., matyti, bu veno ir varvėjo dideliais lašais tai perša, ir kad ta meilė pa
mi, kad Lietuva turės likti sa- tuvių kunigas lenkus būtų
— Kodėl mūsų laisvamaniai
vistovė valstija ir ateityje ne- krikštijęs į lietuvišką tikėji taip baidosi Dievo ir šv. tikė jus, kad mūsų laisvamaniai vo tame kai aštri cenzūra ka ant žemės.
sibaigė tuo, jog ji nusinuodi
Su sudaužyta ir suskaldyta
jeigu turėtų protą gerą valią riaujančių šalių neišleislavo
kieno globos nereikalaus. Eu mą nes tam ir reikalo nesi jimo?
jo.
norą rasti teisybę ir užtekti nei jokios žinutės iš užimtų jo galvą iš kurios pro suaižėju
ropoje lenkų veikėjai, kurių matė.
Lenkai, rods, tą patį,
— Dėlto, kad jie jų nepa
sių kaulų tarpus matėsi ištiš
v
•
“Naujienoms“
nepatinka^
nai
drąsos, galėtų ir vėl būti mis kraštų.
tarpe matome ir keletą išsigi kaip ir lietuviai tikėjimą išpa žįsta.
kę
smegenys.
..
gerais, dorais ir tikinčiais žmo
Pereitais metais žydų orga
musių lietuvių, pienuoja Lie žįsta, todėl ir krikštyti jų ne
debatai Loveli’yje turbūt dėl
— Kuomi tamista pasirem
Jo akys užgesusios, jo vei
nėmis.
nizaciją
Hebrew Sheltering
tuvą po savo “gailestingu“ reikėjo.
Nebent vėl į pago- damas taip tvirtini?
to, kad Miclielsonas nenurodė,
das nublankęs, pageltęs, jo
— Žinomą kad taip.
and
Immigrant
Aid
Society
of
skvernu pridengti neva “bro nus būtų išvirtę. Bet tuo
kaip tai daug gero darbinin
— Aš taip tvirtinu iš prity
— Bet kasžin, ar jie to ne Americą buvo pasiuntusi Eu lūpos pamėlynavusios, jo ran kams neša stebuklingų daktarų
liškos“ meilės vedami. Varša- met jiems naują krikštą galė rimo,
kursai parodo,
kad
žino?
ropon savo pasiuntinį su mie- kos į kumštis sugniaužtos, su- pagarsinimai
vos-gi laikina lenkų valstybi jo suteikti lenkų kunigai.
“Naujienose,“
žmonės visados bijosi t», ko
—
Yra
visokių:
kiti
žino,
riu išgauti nuo kariaujančių styrosios...
nė taryba leidžia net tam tik
“Laisvėj“ ir “Keleivyje.“ Tai
Lietuviško tikėjimo mes ne- gerai nepažįsta arba nesupran
Jisai krito šventoje kovoje
•v
kiti ir nežino.
šalių leidimą praleisti nors
rus atsišaukimus, (skaityk ži išpažįstame,
esame katalikais, ta
būt buvęs nesumušamas argu
už
darbininkų būvio pagerini
— Katrie vertesni papeiki trumpas žinutes nuo tenaitinią ant 1-mo pusi.) kuriuose tokiais nuo širdies linkėtume
mentas už socijalizmą.
— Kodel-gi jie nei Dievo,
*
•
mo: ar tie kurie žino, ar tie nių gyventojų savo giminėms mą stovėdamas ant sargybos,
pasikėsinama ant Lietuvos čie- ir ponams lenkams pasilikti. nei tikėjimo gerai nepažįsta
kurią
pareigą
jam
buvo
toji
kurie
nežino?
.Amerikoje. Jų maldavimas bu
lybės.
Lietuvos veikėjai tu Gal tuomet nereikėtų nei nau
Kairieji ketina suvažiuoti.
— Dėlto kad nenor, ir antra
— Abeji lygūs.
Vieni ver vo išklausytas, ir nuo to lai darbininkų visuomenė uždė Būsią aptarta daug dalykų ir
rėjo prieš tą lenkų žemą, už jų tikėjimų ieškoti.
dėlto, kad kas netaip jau len
jusi ..
puolimo
jausmais paremtą
sutvarkyta daug reikalų. Geis
Kas link lietuvių su lenkiš gva padaryt, kaip kad neku- ti papeikimo už tai, kad pa ko kiekvienas galėjo per tąorBet kas ir už ką jį užmušė,
žinodami
kas
yra
bloga
ir
ži

ganizaciją
paieškoti
savo
gi

žingsnį užprotestuoti, kad pa ka kultūrą turime pasakyti, rie mano.
tina būtų, kad nutartų išduo
nodami būdus, kuriais tasai minių Lietuvoje, arba persiųs kokiose aplinkybėse?..
rodžius lietuvių nepasitenkini kad tai ne lietuvių išradimas,
ti atskaitą iš aukų revoliucijai
— Juk tikėt bile kvailys ga
Jisai pamatė streiklaužius
blogumas galima yra prašalin ti jiems trumpą pranešimą amą lenkų negudria politika bet lenkų kultūros vaisiai. Mes
ir kad konferencija palieptų
li?
mušant senelį streikininką, šo
ti, tais būdais nesinaudoja. O pie save.
Žinoma lenkams tas nepati pažįstame Lietuvoje ir čia A“
Naujienoms,“ “Laisvei“ ir
Bet kas kita yra tikėt,
antri kalti, kam nesistengia
Žydų organizacija noriai ir ko jį gelbėt ir pats žuvo.
ko ir jie toliaus mėgins savo merikoje daug tokių keistų
“
Keleiviui“ geriau sutvarkyti
o kas kita žinot j ką tiki, ir
Jis mirdamas pasakė: dova
sužinot, kur yra tiesa ’ ir ko visai dovąnai patarnauja šia
politiką varyti, bet pasekmių žmonelių, kurie lenkiškai ne
stebuklingų daktarų pagarsini-.
kodėl taip, o ne kitaip tiki;
kiais keliais prie jos pažinimo me dalyke visiems, ir lietuviai noju savo užmušėjams, lai musgali tikėties labai menkų. Lie mokėdami, o lietuviškai ne
*'A
tai čia jau ir yra tas riešuto
Dangaus
Viešpats
jiems
atlei

galima
prieit
ir
ją
pamylėt.
yra
kviečiami
pilnai
naudotis
tuva tiek metų išlaikius savo norėdami kalbėti, išrodo bai
kevelas kuiro mūšų laisvama
džia.. . ir kryželį nuo krutinės
— Su Dievu. — Su Dievą šia proga.
tautišką dvasią,
nepasiduos siomis “papūgomis“ ir jei to
Kairieji šaukia konferenci
niai perkąst jokiuo būdu neį
pabučiavo,
prispaudęs prie sa
iki pasimatymo.
Pastaruoju laiku išėjo eikšlenkų ar kieno kito kultūrai, kiems kas primeną kad jiems
ją apgaudinėjimo dienoje. Ži
veikia.
Tai yra jie neįsigili
F. V. tėą kad nekurie žmonės, pa vo lūpų...
bet savystoviai savę tvarkys. netinka iš savęs baidyklę pa
noma, tai vis su išrokavimu
na į tikėjimo prasmę ir esybę,
Streiklaužiai šaipėsi tai re
sinaudodami augščiau minėtos
Bereikalingai tik mūsų kaimy rodyti — čia bus ne naujas iš
—
kad nutarimais geriau sek
o dalykus svarsto vien pavir
organizacijos dovanu patarna gėdami. ..
nai savę erzina ir užgrobimo radimas, tik liūdnas apsireiš
tus apgaudinėti žmones.
šutiniškai, dėlto dažniausia
LAIŠKAS IŠ RUSUOS.
vimu,
pradėjo daryti sau
politiką varinėja.
kimas kaikurių lietuvių kvai ir mato viską klaidingoje švie
IEŠKO SAVŲJŲ.
“biznį“ imdami nuo mūsų
Amerikos lenkai uoliai eu- lumo, kurį ponai lenkai mėsoje.
viengenčių po $100 ir daugiau
^nieeių lenkų praskintu taku gia proteguoti ir su pasididžia
— Juk laisvamaniai netiki Gerbiamoji Redakcija: —
už paieškojimą
Todėl šiuo
^
oA-vo spaudoje tokių insi vimu jį vadina lenkiška kul į Dievą ir tikėjimo nepripažįs
Rašau
šį
laišką
iš
tolimo
mi
ir
pranešame
kad
visokį
nuacijų apie lietuvius prirašo, tūra.
Jei panašiai galvotu ta, dėlto kad jie yra doriškai
’
n
krašto
—
Jekaterinodiaro
mies

paieškojimai giminių gyvenau-;
kad net sunku tikėti, kad taip me, kaip lenkai, tai lengvai išgverę ir niekam neverti žmo
LEWIST0N, ME.
lota.
Žmonių nedaug tebuvo.
to palei Kubanies upės gulin čių Europoje per Hebrew Shel
-elgiasi tie patys lenkai, kurie galėtų atsitikti šitaip:
Aukų į socijalistų fondą surin
Die nės.
Kovo 24 d. T. M. D. 34 kp.
čio
ant
Kaukazo.
tering
and
Immigrant
Aid
So;
nuolatos apie savo augštą kul vas sutvėrė lietuvius, išmoki
kta $26.65. “Žiburėliui“ $3.75.
— Ne, tai ne visiškai tiesa.
parengė prakalbas. Ant plaka
AM.
Didelė 1915 metais audra at ciety of Americą yra atlieka- :
tūrą ir gerus norus visam pa no juos lietuviškai Visagalį Daugelis iš jų tarpo yra doriš
tų išgarsino, jog pirmos to
sauliui pasakoja.
Sulig jų garbinti, savo kraštą mylėti ki bankrotai ir ištvirkėliai, bet varė mus čia iš numylėtos tėvy mi dovanai, ir tieji lietuviai,
kios tautiškos prakalbos bus
lietuviai esą ir šovinistai ir ir būti sau žmonėmis.
Ilgus toli gražu nevisi tokie yra, ir nės Lietuvos ir antri jau metai kurie yra mokėję už tai pini Levriston’e, nes kalbės p. A.
WQRCESTER, MASS.
žemadvasiai ir laukiniai, ku amžius jie taip ir darė, bet štai šiaip iš kito atžvilgio yra ga gyvename čia dideliame varge. gus kokiems agentams, bet yra aplaikę atsakymą-atvirutę Rimka, “Ateities“ redakto
Kviečiami visi.
rie neturį jokio išsilavinimo. pas lietuvį į svečius ateina len na gerų žmonių.
O jie neti Apie materijališkus mūsų rei
riusNa tai ir laukė to tau
Gyvena nuo Hebrew Sheltering and
Tų visų teikiamų lietuviams kas, kuriam lietuvis norėda ki vien dėlto, kad jie neišmo kalus nekalbėsime.
tiškojo paukščio. Bet čia tau
Nedėlioję balandžio 1 d. Am.
epitetų negali žmogus nei su mas intikti, atkartoją nors ko pažint Dievą ir Jo šventą me, kaip ir visi rusai, tik ne Immigrant Aid Society of ■
tiečiams trobMis, nes tą pa L R. K. Moterų Sąjungos 5 kp.
Americą
turi
žinoti,
kad
jų
skaityti. Tik vienas, kitas len ir nesuprasdamas keletą jo sa mokslą, ir tas ir yra prie laimė, neturim dvasiškos pa
tį vakarą buvo Saldžiausios rengia prakalbas, kurios bus
talpos, t. y. knygų skaitymui. pinigai nebuvo tai organizaci
kų rimtesnis laikraštis išsireiš- kinių.
Lenkas užgirdęs lie žastimi jų nelaimės.
Širdies P. Marijos Lietuvių pa- 6 vai. vak- po mišparų parapi
jai
perduoti,
nes
ji
už
tokį
paį
kia už Lietuvos neprigulmybę, tuvį lenkiškai tariant, links
— Ar gal laisvamanis atsi- O žmogus neskaitąs savų kny
Irapijos
susirinkimas, ant ku jinėj salėj, 20 Waveriy et.
o kiti visi tai taip ir taiko lie mai sušunka: 0, ty, bracie, verst prie Dievu ir pamylėt šv. gų, greit užmiršta savo kal tarnavimą nieko neima.
Kalbės geriausios kalbėto-1
Paieškojimai, arba trumpi rio prisirinko didis skaitlius
bą, labiausiai vaikai, ir da
tuvius nuryti.
jesteš polak! Niech žyje pol- tikėjimo tiesas
parapijonų.
Susirinkusieji
ap

jos ir kalbėtojai Naujoj Angli
pranešimai savo giminėms Eu
,
Štai ir mūsų kaimynas Bos ska Litwa!“
Lenkams gal
— Kodėl negalėtų... juk sa rosi rusais, arba lenkais. Vi
tarė parapijos reikalus ir ką joj.
Prakalbas bus indomios,
ropoje,
turi
būti
rašyti
lietu

tone “Kuryer Bostonski“ 68 čia būtų džiaugsmas, bet mums vo klaidą atitaisyt kiekvienas siems pasaulyj yra žinoma,
veikti ateityje.
kaip
moterims
bei merginoms,
viškai
ir
antrašuoti
taip:
Hebnum., š. m., neturėdamas nie lietuviams tikras nuostolis ir gali, kada tiktai nori, bet... kad dabar Rusijoj už jokius
Pasibaigus
susirinkimui
nu

taip
ir
vyrams.
ko rimtesnio lietuviams užmes kad skriaudą atlyginti esame bet nevisi tur tiek drąsos, kad pinigus negalima gauti lietu rew Sheltering and ImmigTant
Prakalbos rengiamos priAid Society of Americą, 229- ėjau pasiklausyti prakalbų, įti, apie lietuviškus šovinistus priversti ponui lenkui pasaky prie klaidos arba»kaltybės pa viškų knygelių.
ėjusi * į svetainę nusistebėjau. gaudinėjimo dienoje, bet ne
-231
E.
Broadway,
New
York
prabilo ir intaria Naujosios ti, kad “polak na Litwie jest darymo prisipažinti, o tas tai
Šis laiškas yra prašymas į
Vos pustrečio tuzino žmonių ir bijokit, ateikit, nebūsit pri
Anglijos lietuvių kunigus to požądany, o ile on nie bendzie ir trukdo veik visiems nuo mūsų tautiečius gyvenančius City.
tų pačių pusė jau snaudė. Pra gauti.
kiuose dalykuos, kokių jie nie przykry, lecz litorina polską tikėjimo nutolusiems grįžimą Amerikoje. Kas turi apdulkė
džios ir vidurio negirdėjau, tik
Rengėjos.
kad ir nemanė
papildyti. popugą nie chcemy vidziec.“
prie Viešpaties, šv. mokslo iš tų ir nereikalingų knygelių,
pabaigą.
Sakė, kad jūs jau
‘Kttryer Bostonski“ sako:
meldžiame jas paaukoti ir at
Ir jei tik dėlto lenkai krausto pažinimo.
>
norit miego, tai aš baigsiu
NEWARK, N. J.
‘ “
Turime viltį,
Lietuvis su lenkiška kultū si pas orang-utangus ieškoti
— Ar laisvamaniai visai ne siųsti mums.
kalbėti^
kad“ mūsų prašymas neliks be
Nelaimė.
ra — tai naujausias išradimas palyginifnij, tai su pasigaili tiki į Dievą?
Pabaigoj sakė, kas turit 60
atsakymo
ir
tiems
iš
tautiečių,
kaikurių Naujosios Anglijos jimu turime pasakyti, kad bie— Jie taip sakosi, kad ne
centų, tai prisirašykit prie T.
P. Raulitaitis Nichors gatve
lietuvių kunigų šovinistų, ku dna yra ta tautą kuri didžįau- tiki, bet jų gyvenimas ir vei kurie paaukos mum» lietuviš
M. D., nes sekretorius sėdi prie ėjo iš, darbo.
Užvažiavo ant
rie Čia pas mus kiekvieną iš sį kultūros apsireiškimą ma kimas parodo visiškai ką ki kų knygelių išaukšto nuošir
stalo.
Nei vienas nėjo.
Tai jo automobilius- ir ant vietos
džiai tariame ačiū.
Lietuvos paeinantį lenką to iškraipyme ir išniekinime tą.
sekretorius pradėjo vaikščioti užmušė. Kovo 17 d. tapo pa
■»
Boston’e gyvena daug mū
(Sic! “Darb.”) nori tuojaus, kitus tautos žmonių dvasios ir
Yra prirodytas faktas, kad
budindamas iš miego ir sako: laidotas.
kačį ir su prievarta (? “D.”) idealų- Pas kultūriškus žmo su tuomi, į ką mes netikime, sų tautiečių ir ne vienas iš mū
Prisirašykie prie T. M. D., tai
Paliko našlę su 3 mažais vai
apkrikštyti ant savo lie nes tas vadinama nedemokra tai mesr visiškai nei nesis sų čia esančių varguolių turi
būsi tautietis. Gauna atsaky kučiais.
tuviško tikėjimo ir tautos. tišką net barbariška, pas kaitomo. Jeigu aš žinau, kad ten savų, pažįstamų ir giminių,
mą: Ąš ir taip esu tautietis, ne
Jie pasakoja, kad turčjo-gi lenkus tai kultūrišką Nepa pinigų mano kišeniūje nėra, tai bet neturint jų antrašų nega
žydas.
jis kada nors būti lietuviu, vydime lenkams tokios kultū aš nei nesirūpinu, kad jų kas lima susirašinėti. * Buvo pas
•Matyt, kad tie “tautie
BROOKLYN, N. Y.
mus keletas žmonių, kurie no
ir todėl dabar jis vėl į lietu ros, ir ant kiek esame jiems man neišvogtų.
Jeigu aš ži
čiai“ iš mados jau baigia išei
vį turi išvirsti. Su lygia lo prielankūs jų siekimuose prię nau, kad lauke šilta ir šalčio rėjo užsisakyti “Darbininką,“
L. D. S. 11 kp susirinkimas
ti kaip vasarą kailiniai ir taip
gika galima būtų pasakyti laisvos Lenkijos, ant tiek at nėra, tai aš ir šiltų rūbų nesi- bet rusų pačias ant Kaukazo
bus
balandžio 3 d., parapijos
T. M. D. iš prakalbų neturėjo
nepriėmė “Darbininko“ užsikiekvienam
žmogui,
kad kakliai kovosime prieš jų pasi velku.
Šalčio nebijau ir tt
jokios naudos vien tik nusimi salėj (kun. Petkaus). Visi na
Labai naudinga bū
Ne O bedieviai kaip tik priešin rašymų.
jis dabar turėtų išvirsti į kėsinimą ant Lietuvos.
nimą.
Žmoneliai labai nepa riai kviečiami.
Bus raportas
orang-utangą ir gyventi miš manome mes lenkų į lietuvius gai: jie sako, kad Devo nėra, tų munfe, jei atsiųstų ten Bos
skaitomas nuo Centro Valdy
tenkinti išvaikščiojo.
ke, nes jo bočiai gyvencf gi versti, bet lai nedrįsta ponai o prieš Dievą kovoja, kaip į- tone nors vienas širdingas tau
bos L. D. S. ir svarstymas, kaip
B. Lelijariose ir gal buvo kokiais o- lenkai lietuvius į lenkišką kai manydami, ir tas parodo, kad tietis užrašytų mums V Darbi
apvaikščioti “Darbininkų Sa
lį mauti.
Ar jie mus vadins jie į Dievą tiki, tik nori sau ninką,“ tai mums lengvai bū
rang-utkngai*
vaitę,“ sulyg Centrai ės valdy
NEW BRITAIN, CONN.
šovinistais, ar laukiniais, ar inkalbėt, kad Dievo nėsą ir iš tų susinešti su savo pažįsta
bos nutarimų.
Taip-gi kvie
Puikiai išvedžioja lenkų kokiais kitais, neleisime savo
Kalbėjo Bulota.
mais ir gj/ninėmis.
čiame
naujų
narių
prisirašyti.
tos
priežasties
patys
su«
savo
kultūriškas laikraštis! Tokio- tautiečių į lenkišką bučį ir vi
, Naužmimkite mūsų, tautieRašt. P. P.
Kovo 24 d. čia kalbėjo Butikėjmu kovodami nori padau-

Lenkiška logika.

keturioms spirsimės prieš
tokią lenkišką kultūrą.
Ei
name mes prie laisvos Lietu
vos, dedame visas pastangas,
kad Lietuvą atnaujinti, sustip
rinti, iš pelenų atstatyti, o čia
kaimynas lenkas vėl bando
mus prislėgti ir padaryti savu
vergu, nuplėšdamas nuo mūs
tautišką apdarą. Ne, “panowie,“ nebesiduosime ilgiaus už
nosies vedžioties! Norime bū
ti lietuviais ir jais būsime.
Laisva Lietuva su savo tvarka
ir kultūra,' tai mūsų obalsiai
įr šventai juos seksime.
Ne
norime svetimo turto grobti,
bet ir savo niekam neduosi
me.
Lietuviais. pasiliksime.
Gi ponų lenkų paprašytume
darant ant ko nors užpuolimus
ne pas beždžiones argumentų
ieškoti, . bet kultūriškų žmo
nių pavyzdžiu nurodyti faktiš
kai kur, kas ir kaip lenką yra
išvertę į lietuvį. Kol to len
kai nepadaro, visus šoviniz
mus gražiname jiems atgal ir
priede jiems duodame dar me
lagių ir prasimanėlių vardą

Atsilyginsi-

Abudu.

Trupiniai.

Kodėl?

•

♦

♦

♦

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

pt bb

chicago, nx.
Apie debatus Lowell’yje. Ų
Pas mus, t y. Valparaiso
universitete,
niekas >oegali
pabaigti jokio kurso neturėjęs
paskirto skaičiaus debatų. To-del šitoje mokslo įstaigoje
veik visi lietuviai susipažinę su
debatų taisyklėmis ir vedimu.
Taip-gi veik visi miklina savo
protų debatuoti, argumentuo
ti.
Išgirdę, kad Lupeli, Mass.
socijalistai ir katalikai turėjo
debatus ir kad socijalistų pusę
atstovavo net toks šulas, kaip
Michelsonas, tai ypač mums
rūpėjo tų debatų pasekmės 4r
argumentavimo būdas.

Perskaitę debatų ^aprašymų
"“Darbininke” ir socijalistų
laikraščiuose, pamatųme, jog
ten karščio būta nemažai.
Žinantis debatų taisykles ir
tvarkų iš karto mato, jog jau
klausimas nebuvo pastatytas
gerai.
Būtent jis yra dvily
pis: ar tikėjimas ar socijalizmas neša daugiau naudos. Mo
kyklose tokių klausimų nepas
tatytų.
Čia reikėjo imt vien
arba socijalizmų arba tikybų.
Čia jau rengėjai socijalistai pa
rodė savo nemokslumų.

Toliau apie argumentus.
Perskaičius socijalistų il
giausius aprašymus, pamatai,
jog socijalistai už socijalizmų
nepastatė nei vieno argumen
toTik pažvelgkime, kaip tas
socijalistų šulas Michelsonas
“argumentuoja” už socijaliz
mų.
Kaip debatų aprašymas pa
rodo, tai katalikų pusės gynė
jai — studentai Mėšlis ir Ra
manauskas kalbėjo pirmi, o
paskui prakalbo socijalistas
Michelsonas.
Ir aprašymai
parodo,- jog jis pradėjo nuo
taip vadinamo “rebuttal” t. y.
jis pačioj pradžioj pradėjo at
sikirsti ir užpulti. Jei Mi
chelsonas pastotų į mokyklų ir
debatuose taip pasielgtų, tai
mokytojas jam pasakytų: “Tu,
ūsuotas vaike,' nori kasti šu
linį nuo dugno.” Mat deba
tuose pirma reikia savo pusę
išstatyti, o paskui jau sumušinėti priešingųjų pusęBet kaipo nuo Michelsono,
žmogelio be klesavo išauklėji
mo, geresnės taktikos gal nei
negalima buvo tikėtis. Vie
nok, žmogus ir nebuvęs mo
kykloj gali gerai prasilavinti
ir ingyti gerų supratimų apie
įvairius dalykus ir klausimus.
Nei to, matyt, Michelsonas
nėra pasiekęs. Jo pasakymas
būk Edison daugiau išrado,
negu kataliaki-mokslavyriai ir
būk popiežiai tikėję, kad že
mė plokščia esanti, parodo,
jog Michelsonas neturi nei ma
žiausios moksliškos gyslelės.
Matyt Michelsonas tiki, kad
žmonės ir prieš apvažiavimų
apie žemę žinojo, kad žemė ap
skrita, o tik popiežiai tam ne
tikėjoIr Michelsonas nei vieno
argumento neišgalėjo pastatyti
už socijalizmų arba galimumų
jį įvykint.
Tai verčiau Michelsonui sė
dėti namie ir rašyti patrinku
siems savo skaitytojams džanbambinius spyčius ir Maikio
pasikalbėjimus, o nestoti atviron kovon su katalikais x ir
nedaryti sarmatos rimtesniems
savo “draugams,” kad socija
listų vadas ir tokias paikystes
pasakoja
Tų matyt supran
ta ir “Naujienos,” kad pata
ria Michelsonui pasitraukti iš

atviros kovos lanko.
Turbūt
Michelsonas ir paklausys.
Iš p. Ramanausko pusės,
tai nesuprantama, kodėl jis
paklydo ar nežinodamas kalbė
jo apie Haeckelio panteizmų.
(Kaip p. R. tvirtina, tai jis
buvo užsiminęs apie Hėgelio
panteizmų.
Michelsonas, ma
tyt, sumaišė arba tyčia iškrei
pė Red.). Taip-gi studentas
Mėšlis apie buvimų danguje ir
Afrikoj galėjo geresnį rasti pa
lyginimų. Sakysime niekas ne
matė nei etero, nei cėlės, o
vis-gi tikime, kad jie yra.
Galop mums aišku, kad
Lowell’io publika buvo katali
kų pusėje, nes debatų vedėjas
buyo socijalistas ir jis būtinai

Prašome nerengti.
L L- D. S. 20 kuopa ant North
Side balandžio 17 ir 20 tL ren
gia pramogas. Tai visų dr-jų
prašome tomis dienomis neren
gti, o ateiti į mūsų darbinin
kiškas pramogas. Mūs vakarai
bus indojnūs ir naudingi.

raštines.

Šokių mokykla.

MT. CARMEL, PA
40 valandų iškiįpės.
Trečioje Gavėnios nedėlioję
įvyko toji iškilmė. Ji buvo
mūsų bažnyčioje šįmet lyg ne
paprasta.

CAMBRIDGE, MASS
Svarbus susirinkimas.
L. D. 8-tos kuopos įvyks ne
dėlioję 1 d. balandžio po No.
271 Cambridge St., prasidės
1:30 vai. po pietų.
Naujiems nariams ir tiems
kurie dar negavo, bus duoda
mos puikus kalendorius ir kny
gutės dovanoms.
Taip-gi bus daug svarbių
dalykų.
Tai-gi meldžiame visų na
rių, idant malonėtumėt atvykti
į’tų susirinkimų.
Rašt. Z. T.

Įplaukė: —

Dėžutėse (Newark’e) $2678.36
Čekiais....................... 350.00
Dirbtuvėse surinkta ..
40.20
Šv. Valentino (lenkų)
bažnyčioje kolekta ..
Pavieniai lietuviai au
kavo...........................
Garwood’s, N. J., komi
tetas prdavė..............
Harrisono, N. J. komi
tetas pridavė................

Viso inplaukė..........$3654.90
Tšpigos* __

Bill’ų išmokėta............ $236.39
Raudonajam Kryžui nu
siųsta........................ 3418.51
Viso išėjo...............$3654-90
Daugiausia aukų surinko: —

B. Vaškevičiutė $188.88, E.
Strungiutė $80.06, O. Paznokiutė $44.26, M. Steponavičiū
tė $41.03, A. Teleišiutė $33-74
ir Maher ir Flockhards dirbtu
vėje surinko $32.00, L. Verteliūtė $33.66Stambesnės aukos: —
Po $50.00: Jurgis Matulevi

čius ir Charles Gunn.
Po $25.00: Kun. Juozapas
Dobužinskas, Richard Hensler
ir P. Supinski.
Po $20.00: Mrs. L. E. Opdycke i/R. W. Parker.
Po $10.00: Edw. Day, F.

Swayze, Russel & Binder, J.
Pitnev, V. Ambrozevičius, Mr.
Winter, V. Dubėnas ir Essex
Brewing Co.
Po $5.00: J. R. Nugent, Mr.
McFadden, Hughes & Backoff,
S. Frazei1, Mr. Holmes, Dr.
Biancki, finas White, K. Ja
saitis, S. Ambrozevičiutę, fine
Ambrozevičienė,
Krueger
Brewery ir Home Breving Co.
BiU’os išmokėtos: —
Prospect Printing Co., ats
pausdinimas brošiūrėlių $34.00, A. Laukžemis atspausdini
mas plakatų, tags ir tt $39.25,
J. Daukšiutė — alga už 4| sa
vaitės $45.00, Ofiso išlaidos —
stamps, telegrams ir popieros
$25.85; užkandis rinkėjams
Lietuvių Dienoje $13.42; Au
deklinis apgarsinimas ir veži
mas per miestų 3 dienas $12.00;
Adams Expr. Co., už pristaty
mų dėžučių $9.00;'J. Daukšys
snsinešimas su Centr. Kom.
$3.92; A. Žiugžda išdalino kny
gų apie Lietuvų vertės $3.00;
Harrison’o kom. išlaidos. $6.50;
M. Akeliui, A Verbai, V. Va
škevičiui, V. Jurkaičiui, S.
Praniui, M. Stanelienei, J.
Daukšiui ir P. Marcinkevičiuišlaidos prie nuskaitymo ir iš
dalinimo dėžučių, tags ir tt. ir
važinėjimas į Jersey City, Harrison, Garwood, N. Brensvrick,
Millburn, viens Oranges, Plainfield ir tt $44.45v' Viso $236.39.

Barbora Vaškevičiutė,
• Finansų Raštininkė.

Ačiū šv. Kazimiero seserims,
Nekalto Prasidėjimo Panelės
Švenčiausįos merginų dr-jai ir
parapijinės mokyklos moki
niams altoriai, ir ypač didy
sis, buvo labai gražiai ir gau
siai padabinti gyvomis gėlė
mis. Net 14 kunigų per tris
dienas teikė mums dvasiškų
pagelbą. Dievo žodį skelbė šie
pamokslininkai: Kun. M. Durickas iš St. Clair, Pa., sakyda
mas pamokslų nedėlios vakare,
labai įtikinančiai nurodinėjo
katalikiškojo auklėjimo reika
lingumų. Iš to išvedė, kad
kiekvienoje mūsų parapijoje
turėtų būti įsteigta vaikams
mokyklos. Šiųja tema pa
mokslas buvo labai pravartu
mūsų parapijai. Nors mes, ačiū kun. A. Staniukyno pasi
darbavimui, klebonavusio čia
pirm keletos metų, ir turime
savo mokyklų ir didžiuma vie
tos lietuvių jų myli ir palaiko,
bet yra užsilikusių čia da ir jos
priešų.
Kun. J. Dumčius iš Minersville, Pa., kalbėjo panedėlyje
po sumai, gi vakare — kun.
Strimaitis iš Hazleton, Pa., apie girtuoklystės pragaištingas
pasekmes. Į visus geros va
lios klausytojus turėjo padary
ti didį įspūdį pamokslininkas,
kuomet šalia kitų privadžiojimų nurodė, kad Lietuva, mū
sų tėvynė, kurių patiko dide
lė nelaimė, šiandien reika
lauja ir laukia, kad mes bū
tume visiškai blaivūs ir tau
pūs.
Utarninko rytų išgirdome,
rodos, pirmų sykį šioje bažny
čioje pamokinimų kun. J. Ku
ro iš Scranton, Pa. Gi kun.
Šupšinskas iš AVilkes-Barre,
Pa., su gražiu ir jausmingu pa
mokslu užbaigė vakare tų 40
valandų iškilmę.
Pamokinimai ir pamaldos
tvarkiai ir iškilmingai atliktus
paliko mūsų širdyje labai ma
lonų Įspūdį.
M. Vasiliauskaitė.

L. D. S. kuopos išanksto
užsisakykite iš “Darbininko”
knygyno įvairių knygelių,taip
gi ir “Darbininko” pavieniais
egz

Velykinis “Darbininko”
numeris išeis 8 pusi., todėl vi
si L. D. S. nariai platintojai
užsisakykite iš anksto pardavi
nėjimui.
•Išeis DIDŽIAMJAM KET
VERGE. Tilps gražių naudin
gų pasiskaitymų, paveikslų ir
tt.
Ligšiol dar nevisi L. D. S.
nariai užsimokėjo į Streikierių
fondų, pasiskubinkite, nes ba
landžio mėnesyje turėsime ne
užsimokėjusius pagarsinti or
gane. Nelaukime, kad kas
visados ragintų, bet patys pildykieme Seimo nutarimų.
Mums darbininkams Strei
kierių fondas yra vienas iš rei
kalingiausių ir į jį mes turime
kuodaugiausia aukoti.

Lietuvos Vyčių Gegužinė
PAVASARIO DIENOS IŠAŪŠO, PRAŠVITO,
PABUDO GRAŽUS PRIGIMIMAS,
IR PRAŠĖ NUO VIEŠPATIES APDARO KITO
IR LAUKAS IR GIRIŲ ŪŽIMAS, r
Maironis.

Gegužio-May, 30 d., 1917
Bostono Vyčiai rengia milžinišką

Caledonian Grove Parke
West Roxbury, Mass
Kuopų raštininkai reikalau
kite aplikacijų, nes atėjus L
D. S. savaitei, kad turėtumė
te užtektinai ant ko prirašinė
ti naujus narius.

Jau išėjo iš spaudos “Dar
bininko’ ’knvgyno KATALO
GAS, reikalaukite tuojaus įdė
darni už 2 centu krasos ženk
lėlių.
Kas norite būti turtingu,
tai tuojaus kreipkitės į “Dar
bininko” Administracijų, gau
site gerų ir naudingų patarimų
kaip ir kur galiam uždirbti di
delius pinigus liuosame laike
nuo darbo.

Visas Naujosios Anglijos jaunimas ir suaugusieji yra]
nuoširdžiai kviečiami išanksto prie tos Gegužinės pri-]
sirengti. Letuvos Vyčių kuopos malonės prie geguži
nės prisidėti su savais programais. Sutikime pavasarį
kupini jausmų ir sykiu pasitarnaukime savo Tėvy-<
nei-Lietuvai.
<
Visas pelnas nuo gegužinės skiriamas

Išlipę ant South Station imkit “eleveiterį” į South;
privažiavę Dudley St., paimkite karą į West Roxbury,
kuris privež jus tiesiog prie Caledonian Grove.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Reporteriui, Newark, N. J.
— Labai esame dėkingi už
svarbų ir indomų raštelį. Gai
la, kad nfiindėjai to kareivio
vardo ir pavardės.
Gal teik
sies daugiau iš jo pasakojimų
pranešti
M. B- Juškevičiui, Paąuonock,
Conn. — Lauksime iš Tamstos
daugiau žinių. Linkime kuogeriausio pasisekimo Tamstų
kuopai.

Bilietus galima gauti “Darbininke” ir pas
kuopų, narius.

Bilietai porai (merginai su
vaikinu).......... 50c.
/Vaikams ...

Vyrams..
Moterims
10c.

Vyči

Ketvergo vakarą, kovo 29,
Lietuviu svetainėje apie 8 vai.
bus Bostono Lietuvių^ Dienos
♦ <
Komiteto
susirinkimas.
Visi
Kovo 26 d. šv. Petro para
nariai prašoma būtinai ateipijos bažnytinėje svetainėje
UetavOš“AMa73^o7r2^£ lankyti, nes bns likviduojama

Vietines žinios.

Banko reikalais kalbėjo kun. visas darbas ir prirengtos ats
Jonas Žilinskas. Plačiai aiš kaitos iš inplaukusių aukų.
kino Lietuvos dabartinį padėji
Bigelow vakarinės mokyk
mą ir keliais bruožais nupiešė
los
žiemos kursą baigia šiemet
Lietuvos ateitį. Kun. Jono
keletas
lietuvių ir lietuvaičių.
Žilinsko prakalba buvo indoKetverge,
kovo 29 d., 8 vai.
mi, gyva ir begalo lietuviams
naudinga. Gerb. kalbėtojas vakare mokyklos bute bus už
supranta lietuvių dvasių, jų baigusiųjų mokyklą mokinių
siekimus ir giliai atjaučia lie pažymėjimui vakarėlis sų dąi>
tuvių reikalus. Rods, klau liuxprogramu>-4 Mokyklą, išvi < -».,
sytum, klausytum jo kalbos ir so užbaigė 31 mokinis.
niekados jį neatsibostų. Kun.
J. Žilinskas kalbėjo apie pra
Nelaimė-. . Seredoj 10 vai.
monę ir prekybą Lietuvoje, gi iš ryto Bostone ties AVashipgLietuvių Kooperacijos So Bos ton ir Water St. tūlas Grissort
tone reikalais kalbėjo M. Bal plovė Įaugą pasilipęs ant kopė
čiūnas kooperatyviškos krau čios, Netikėtai kopečia pas
tuvės vedėjas. Tik gaila, kad klido ir virto. Plovėjas su
mūsų žmonės dar ne pilnai spėjo nušokti, o kopėčia virs
moka užsilaikyti laike pra dama užmušė moerį.
kalbų. Tarsi koks nelaba
sis kaikuriuos po svetainę vai
kė, o ypač prie durių, kur pa
Šv. Petro ir Povilo draugi;
prastai jaunieji sau vietas ap- jos bertaininis susirinkimas
sirenka.
bus balandžio 1 d., 2 vai. po pie
Žemės Bankas ir Lietuviij tų pobažnytinėje salėje ant 5Kooperacija So. Bostone laimė tos gatvės, So. Boston, Mass.
jo keletą narių.
Visi nariai malonėkite atei
ti ir atsivesti naujų narių.
Taip-gi ateikite ir tie, kurie
“Žydų Karaliaus” repetici prisirašėte laike prakalbų. Bū
ja bus ketvergo vakarą pohaž- site' ofieijaliai' priimti prie
nytinėje salėje po pamaldų. draugystės.
Artistai nepatingėkite apsilan
P. Bolis, Prot. Raštin.
kyti ir veikalą gerokai pastu
dijuoti. Laiko jau liko visai
mažai.
DIDŽAUSLAS KNYGNAS
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Kovo 29, po pamaldų, va
kare, pobažnvtinėje svetainė
je bus Tautos Fondo skyriaus
susirinkimas. Visi nariai su
sirinkite. Svarbių reikalų yaptarti.
Valdyba.

NAUJOJE ANGLIJOJE.
Reikalauk katalogo įdėda
mas už 2c. krasos ženklelį.
“DARBININKAS”
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Ar šlapiuoja tavo
kojas.

J. Sv-ei nusibodo šeimyniš Ar nori greit išsigydyti? Ge
kas gyvenimas, tai ji dviejų riausiai padarysi jei vasaros laiku
vaikinų lydina nuėjo į South turėsi sausas ir švarias kojas, kas
Station, kad pasitraukti iš tau daugiausia priduos smagumo
r "So.'Bostono nemalonios pa ir nedvoks tavo kambarys. Jei no
dangės. Sykiu su savimi pa ri greit sustabdyti, tai vartok
siėmė ir visus šeimyniškus pa Leonards, geriausias kojų gyduo
dargus. Ant stoties vaikinai les ir proškus, kurie yra užtikrin
paėmė nuo Sv-ės pinigus bilie ti kaipo vienintelis kojų gyduolės.
tams nupirkti ir... dingo su Patarimai ir gyduolės prekiuoja
jais.
Poniutė nesulaukdama $1.00.
vaikinti sugrįžtant atpurpsėjo
LEONARDS CO.
atgal namo, kur vėl pas vyrą
21 Barcley St., Worcester, Mass.
surado malonią prieglaudą. Sa
ko, vyras nelabai buvo paten
kintas iš savo pačiutės tokios
ekskursijos, bet ką-gi žmogus
darys. Turėdamas gerą širdį
viską savo žmonai dovanojo, j
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
Tas viskas atsitiko kovo 22
ba
Mentholatum
.Cp. Prieš eisiant
dieną.

Nusipirk^mosties

SKAITYK, 8U8TOK, GALVOK!
Židnu žinot, jog “Draugo”
prekė pakilo iki $150.
Kurie
Na 1. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A. L.-R- K
prisiųsit man $4.50 gausit me
Kunigų Sąjunga.
Čia tilpsta giesmės, stacijos,
Jeigu nori surasti savo gi tams du laikraščiu: “Draugą” »
„graudūs verksmai, apaštalystės, pamaldos, rožansavaitrašti “Darbininką.”
čiuSjtretiriinkų įstatai, įvairios maldos ir tt Drū
mines ar. pažįstamus prisupk
“
Darbininką^
Siųsdami pinigus užadresuokitais drobės apdarais, aukso krašteliais.................'.40 paieškojimą į '
te fitaip:
NoJ. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Ta pati kaip No. 1, skuUž vieną sykį 50c.
- relės apdarais......................
60
R. M. KALINAUSKAS,
•\ -•*.
MAŽAS AUKSO ALTORIUS.
99
»»
agentas, du
7fc.
No. L. 02. Paprastais, drūtais apdarais, auksiniais kraš
20 Jitiles Hali,
>>
tais, briaunelės apkaustytos pasidabruotomis bletris ” $1.00
,
Valparaiso, Ind.
t- . kelemis,
su kabute
. .60
No, L. 03, Moroko tamsiai rausvos skuros minkštais ap
Už paieškojimus pinigus*

“Draugo1 Knygyne Gaunamos Maldakayges.

darais, apvaliais kampais, auksinti kraštai, parašai
siųskite išmaino.
ir auksinta kvietka..............
.$1.00
No. L. 04. Prancūziškos juodos slidžios skurelės minkštais
“DARBININKAS,”
* ? c apdarais, apvaliais kampeliais, aukso kvietka, kry■*
"žūtis ir parašai, auksinti krašteliai............ .................. $1.25
242 W. Broadway,
No. L. 05. Balta, ornamentai sloniaus kaulo ir celuloidos,
3 sidabriniai medalikėliai prie šono, metalinės
So. Boston, Mass.
briaunelės, auksinti kraštai..........................................
.$1.00
No. L. 06. Baltos celuloidos apdarai, ornamentai kaip ant
■ šio paveikslėlio ir kitoki, aukso parašai ir lapų kraIŽ KINUOS PAIEŠKO
v
štai su kabute,.....................
$1.50
GIMINIŲ.
No. L. .07. Baltos celuloidos apdarai, ant vieno šono kvietkuotas kielikas sų kauline kabute, auksinti lapų
Povilas Sliekas, paeinąs iš Kau
kraštai. Yra tai viena išgražiausių knygelių... .$1.75
no
rėd.. Panevėžio pav., DaukNo. 292. Francūziškos juodos skuros apdarais, auksiniais
kraštais, su kabute.................
$1.00 niunų kaimo nori susirašyti su
BREVIORELIAI.
savo giminėmis, draugais ir paNo. L. 12. Juodi audimo apdarai išrodo kaip skutiniai,
žįstamais.
grąžus išspausti išmarginimaį, lapų kraštai raudoni .35
Adresas:
No. L. 14. Juodos francūziškos skurelės apdarai, auksi’
niai parašai ant šono ir nugaros, lapų kraštai rau
CHINA
.75
donai auksuoti, apvalūs kampai......................................
Chinese Charbin
No. L. 15. Juodos francūziškos skurelės minkšti apdarai,
auksiniai parašai, raudoni auksinti kraštai, apva
Porst Restante
lūs kampai........................ ’............................................................... $1.00
POVILAS SLIEKAS.
No. L. 16. Baltos skurelės kieti drūti apdarai, gražūs iš
spausti išmarginimai, lapų kraštai auksuoti............. .50
No. L. 17. ‘Baltos skurelės minkšti apdarai, aukso kryI
žutis ir parašas, auksuoti kraštai, apvalūs kampai .60
ANIOLAS SARGAS.
Aš Petronė Paškauekiutė paNo. 408. Juodi skurelės minkšti apdarai, auksinti apva
ieškau
savo brolio Antano Pašli kraštai. 448 pusi...................................................................... $1.25
kausko
ir sesers Pranciškos PašMažiaus dolerio pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.
kauckiutės; jie paeina iš Kauno
Užsakymai veikiai išpildomi.
Adresuokite:
gub., Raseinų pavieto, Šimkaičių
DRAUGAS PUB. CO.,
gminos, Trakinių kaimo. 12 metų
1800 West 46-th Street,
CHICAGO, ILL.
kaip gyvena Amerikoje. Pirmiaus
gyveno New-Yorke. Girlėjau se
suo
išėjo už vyro, Jono Stakio.
Į!
rįtfgįygnjgRjejhJg
■=771 •sHb“J? ■=jil ■ĖTil —Jjl ■=jįl
"dil •ST! =7r-=tF nes nc=jnc=i hp nes ntants r.P ng
Kas žino ar jie patys meldžiu atsišaukti šiuo antrašu:
Petronė Paškauckiutė,
Iš PINIGŲ DIRBKITE PINIGUS!
908 Washington, Avė.
Du Bois. Pa.
Dabar Rusijos pinigų kursas nupuolęs. Siųsdami pi
(219)
nigus į Rusijos Valstybines Apsaugos Bankas arba mai

Naudokitės Proga!

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 suieškome ir pristatome į Ameri
ką pas jus.

Bankieriai: GUBITOSIS IR KOWALLAUCKAS

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

Geriausias ir rimčiausias
lietuvių laikraštis “Darbinin
kas.”
Žinias visuomet paduoda'indomias, turiningas ir
naudingas. Galite jį gauti
“Darbininko” ofise: 242 W.
Broadvray ir kitur.

>44

________

•

Jonas Mikalauskas, Bosto
no Universiteto studentas ingijo Notariįnšo ir taikos sū(IžiosAsnses. ’ ■ 'Savo ofisą ati
darė po numeriu 362 Broadv ay, So. Boston, Mass.

'h

Wasiliewski ostrow 6-taja li
nija No. 43. kw. 6. Uczeniku
Sredne - stroitelnavo tekniczeskavo ucziliszcza Petru Komarowskomu.

RANDASI SKURDŽIAME
PADĖJIME.

Žinomi t uriu už garbę pranešti ger
biamiems “Darbininko” skaitytojams, kad aš

Aš Darata Tuomelis Mikolo
duktė iš Biržų parapiją Kau
no gub., paieškau savo sūnaus
Jono, Martino sūnaus, Tuomelio.
Esu dideliame skur
de. Mano sūnus gyvena rods
po šiuo antrašu: 785 Bank St.,
Waterf>nry, Conn. Mano ant
rašą: Gorod Tver Millionnaja

padirbu puikiausius akmeninius paminklus ant
kapinių ir pristatau juos į bile miestelį Suv.
Valstijose be jokių extra primokėjimų. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykite, o aš suteiksiu atsakymą.
. .....
A. ČEREŠKA,
75 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

draugijas,
kunigą.

ir

parapijas

Keliai žviriavoti,
duo, oras sveikas.

švarus van
Žemė:' mo

lis su juodžemiu ir molis su smil
timi.
Tinka visokiems javams,
daržovėms, pievoms ir ganykloms.
Anglai matydami, kad lietuviai
vis skaitlingiaus pradeda apsi
gyventi ėmė kraustyties iš mūsų
kolonijos, o mes tik ir laukiame,
nes iš jų paėmėme kelius šimtus
gerų farmų: mažų ir didelių su
visais budinkais, sodais, dirbamu
lauku ir nedirbamu ir ant kurių
norime apgyvendinti lietuvius.
Parduodame farmas, gyvulius
ir ūkių mašinas labai lengvomis
išlygomis ant išmokėjimo. Nelai
kyk bankoj pinigų, nepirk mies- Į
te namų, nes gali užeiti bedar
bė, sumišimai ir badas.

Miestuose bankos subankrutija.
namai lieka be vertės; milijoną'' 1
žmonių iš miestų bėgs farini j
pirkti, bet jos tuomet bus šimt; ;
kartų brangesnės.
Šį pavasarj,
nusipirk farmą mūsų kolonijoj, Į
kol dar darbai eina ir farmos pi
gios.

Turėti farmą, yra geriaus ne
gu biznį; juo pragyvenimas bran
gesnis, tuo fermeris turtingesnis.
Mesk miesto gyvenimą ir eik
ant farmos, — liksi laimingu. Ra
šyk tuoj ridėdamas už 4c. krasos
ženklelių, (stamps) gausi farmų
kataliogą ir kolonijos mapą.
Adresuok:

Anton Kiedis & Co
Peoples Statė Bank Building,
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

Lietuviška-Polska
LIGONINĖ.

197 Broadway, S. Boston, Mass.
Telefonas“S. Boston 1194-w

Daktarai dieną ir naktį.

Akių Specijalistas.

Prirenka akinius

;!

pirkėjams.
REJANKA

Ne būkit apgauti,

pirkdami pigių I

•V

(

'

TREJANKŲ, kur yra netikros.

TREJOS DEVYNERIOS

■’ “

* .

;X

Todėl reikalaukit visur “Brūzga’s’’

vienatinė tikra “trejanka” arba trejos

Kareivis Antanas Michalauskas
ieško brolio Jar. Micha> .
’•
1
lausko,
kaimynų Petro Šarkio
devynerios.
ir Stanislovo Šarkio ir Joanos
'
t
I
Cesnaitės. * Pirmiaus gyveno
Yra geriausia, -šeimyniškas vaistas. ■;I!
Chicago, UI., po numeriu 4602
— 5-th Avė. 1911 metais -26
rugsėjo ir aš ten gyvenau. Jie
patys, ar kas apie juos žino
atsišaukit šiuo antrašu: Swea-

Preke $1.00

>*

a

Su prisiuntimu.

» ^Oįf

Saugokitės, padirbimų-rmitacijų. _
’ y r’

t

z 4 ZY J

i

borg kriepost. Artileriski sklad
2-raja Labaratornaia rote An
tenų MichManskomu. Finland.

(215-219)

TEL. BACK BAY 4200

DR. F.MATULAITIS
Ofteojdynou
1-3 P. M. 7-9 P.M.

3 i^o rtookia* H«aa
PlfaUzta Akiniu.

419 Boylston St, Boston, Mass.

lietuvį

mo ant farmų. Aplinkui turga
vietės miesto Scottville, Michigan.
Laukai gražūs lygūs, daug upe
lių, ežerų, gelžkelių,
vaikams
mokyklų.

(215-219)

Paieškau merginos - mokančios
trijų kalbų: angliškai, lietuviškai
ir lenkiškai dirbti krautuvėje
(grosernėje).
•
.
/
Aš J. J. Jasiukaitis paeinu iš
Kauno gub., Raudondvario para
pijos, Užlaidžio sodžiaus. Kas ma-.
ne pažįsta — atsišaukit šinuo ant
rašu:
J. J. Jasiukaitis,
27 Cottage St., West JBynn, Masss.
(218-219)

536 Broadway, So. Boston.

Kolonija randasi gražiausioje
vietoje dėl lietuvių apsigyveni

ulica No. 72 Litowski Komitet.

v

Kas iš lietuvių nori gerus
rakandus įsitaisyti, visuomet
juos pirkite lietuviškoje rakan
dų krautuvėje, kur surasite
viską, - kas tik šeimyniškame
gyvenime
yra reikalinga.
Krautuvė randasi prie 168 W.
Broadvay, So. Boston, Masš.
Ant iškabos parašyta: Lithua
nian Fumiture'Company.

Aš Petras Kamarauckas
Kauno ręd.. Ukmergės apskri
čio Taujėnų valsčiaus, Baravikii sodžiaus esu pabėgęs be tė
vu. Norėdamas ingyti mokslo,
bet neturėdamas, kad kas su
šelptų, prašau tautiečių ir kai
mynų nors kiek pašalpos. Ma
no antrašas: Russia. Petrograd.

Vienatinis lietuvis išdirbęjas akmeninių
paminklų dėl visų kapinių.

t

Jau. netrukus sulauksime ir
paskutinės Gavėnios sąyaitės.
Neužmirškime savo sielos rėi-'
kalus gerai sutvarkyti, kad
linksmai Velykas galima būtų
sutikti,

•v
1S

Pirk farmą didžiausioje Ame
rikos lietuvių farmerių kolonijo
je, kurioje apsigyveno jau 380
lietuvių farmerių. Turi ūkiškas

ANTANAS ČEREŠKA

vakarus, o padarys veidą tyru ir
skaisčiu baltu.
Toji mostis išima
plėmus raudonus,
juodus • arba
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido.
Kaina dėžutės
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir
stalhpoms.
J. RIMKUS
P. O. Box 36,
Holbrook, Mass

s

Adresas:

gult ištepk veidą mosčia per kelis

Šią savaitę “Darbininko”
spaustuvė mano išleisti keleftą
nauji} knygučių. So. Bosto
niečiai ir apielinkių lietuviai
nepraleiskite progos su jų tu
riniu apsipažinti.

SUTEIKIT PAŠALPĄ.
Gerbiamieji Tautiečiai: —

Farmos! Farmos!

Ofiso valandos:
Ryt ūs iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 8
vakarais 6 iki 9

So. BoiTON 605

Lietuviškas

ADVOKATAS
Wiliiam F. J. Houtard
Lietuviška pavardė buvo
Vincas F. J. Kavalianskas

315 Broadway, So. Boston.

Skaityki
Būk Muzikantas arbą Giedorius
tai visiems patiksi. Išsimokini
mas ”Notų” (gaidų) ant visokių
įstrumentų lietuviškoj kalboj 8
lekcijos be mokytojo kuris yma
50c. už 1. lekciją. Visokių notų
Knyga $1.50 parduodu už 1.00
ADRISUOKITu G. A. BARONAS.
McKEES ROCKS, Pa

P. C.

Specijališkas
pranešimas
STEVEN RAINARD SU

JAMES ELLIS CO.

Mes užlaikome tris dideles
krautuves-namus, užpildytus
geriausiais rakandais naujau
sios mados. Kas perka ra
kandus prieš jų pakilimų kai
noje — tas išmintingai daro ir
pinigi] daug sučėdina.
Apsidairykit aplink ir pa
matysit, kad mes geriausia ir
pigiausia galime jums rakan
dus parduoti ir jūsų stubas
gražiausia jais apstatyti. Mes
tą galime todėl padaryti, kad
musij rakandų krautuvės pa
didėjo ir sustiprėjo.
Vesk reikalus su mumis ir
susiartink su mūsų biznio vedi
mo būdais, o tikrai būsi pa
tenkintas.

James Ellis Co
Kampas B ir B’way,
South Boston, Mass.

Pinigais arba ant išmokėji
mo.
Mūsų biznis sučėdina jūsų pi
nigus.
Uždėta 1878 m. Pristatoma au
tomobiliais.

H. S. Stone, Oph. D.

■ [ 399

a

Broadway, So. Boston.

GERA PROGA! *

DR. W. T. REILLY

Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ...... $1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo.......... 15e
Naujas Būdas mokyti*
rašyti be mokytojo___ —19e
Aritmetika motin imi il
si rokundų, su pave kslais (apdaryta) —__ 35e.
Vi« $1.60
Kas atsiųs ištirpęs šitą ap
garsinimą iš “Darbininko”
ir $1.00 per monej orderį,
tai gaus visas 4 knygos 60e.
pigiau.

469 Bmdwsy,So. Bostoa,Mass.

P. MIK0LAINI8,

PIRMOS KLESOS

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

PKIl DOSCBESTEB ST/
noo 9 vaL ryta
Iki 8 vai. vakara.

R. F. D. — Route 2,
• Hudson, N. Y,

nno 19 vai, ryta
iki 4 vaL vakare.

■M M.

Dr. Ignotas Stankus
210S.BrM4St,Plūhdelftia,P>
Phyiidan and Surgcoak (lieravn

Ofi»o VklMMloa; 9-11 rUo. 9-4 po plot 7-9
vakaro,

9-H rito l-< popiet.

