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slesnės vokiečių žinios pra- 
į jog dar daugiau paėmę 
į nelaisvę. Tekę vokie- 
| 13 kulkosvaidžių, 
pkiečiai ten pasivarė pir- 
fcešių mylių fronte ir paė- 
eletą pozicijų.

užginčija. Nurodo; jog Kar
patuose jų vena divizija nete
kus 500 kareivių, bet tuomi 
tarpu ji paėmė nelaisvėn 500 
rusų oficierių ir 30.000 karei
vių.

DOVANOS UŽ DIDVYRIŠ
KUMĄ.

Vasario 18 d. šv. Petro 
rttpijos bažnytine eheras- mR 
gia puikų ir didelį koncertą šv. 
Petro parapijos bažnytinėje sa
lėje, So. Boston, Mass. Pa- 
sistengkite visi ant to koncerto 
apsilankyti, nes bus daug nau
jų ir įvairių muzikos šmotelių 
ir kitokių pagražinimų.

VAIKO NUŽUDYTOJA IŠ 
TEISINTA.

Centralių valstybių — Vo
kietijos, Austro Vengrijos, 
Bulgarijos ir Turkijos parla
mentų pirmininkai išleido atsi- 
šaukmą, kuriame apreiškia, 
jog jų atstovaujamos valstybės 
yra pasiryžę nieko nesigailėti 
dėl pergalės.

tus nuo Lenkijos. Lenkija 
daug mažesnė išrodo.

Aprašoma istoriškoji Lietu
va ir autorius pasako, jog jei 
istoriškoji Lietuva būtų Rusi
jai išplėšta, tai šiaurės meški
nas liktų be nagų.

mų šalių gyventojai turės mo
kėti kasmet po 5 frankus taip 
vadinamos asmeninės mokes- 
ties. >

kalauja Angį 
krauti dideliai Vi v* zturcras.

Suvienytų Valstijų gyvento- 
tojai pereitais metais pragėrė 
ir prarūkė daugiau, negu bile 
kokiais metais ligšiol. Tą 
parodo valdžios ineigos nuo 
svaigalų ir tabako.

Francija visus mokesčius
Šiomis dienomis Europą sus- pakėlė ant 20 ųuoš. Be to dar 

paudė dideli speigai. Visuose visi Francijos piliečiai ir sveti- 
forntuose taip-gi spigina dide
li šalčiai. Bet tas kaikur tik 
pakurstė prie karinių veikimų, 
o nesutrukdė juos. Pelkėtos 
vietos užšalo ir pasidarė galima 
jas pereiti. Taip ties Ryga 
rusai perėjo vienoj vietoj pel
kes ir užpuolė vokiečius. O 
Rumunijoj tai vokiečiai dėl 
klampynių negalėjo daeiti iki 
miesto Galatz. Dabar vokie
čiai perėjo per užšalusias pel
kes ir apsidrutino ties 
Galatzo miestu.

jog nustolius dėl karės Euro
pos gyventojai turėjo apie še
šis bilijonus dolerių ($5.985.- 
000.000). Tiek tai gėrybių 
sunaikinta ant žemės, nero- 
kuojant nuostolių ant jūrės.

Kardinolas Qibbons pasakė, 
jog tikisi, kad • prez. Wilson 
padės veto ant ateivybės su
varžymo biliaus, kurį kongre
sas perleido. Kardinolas la
bai priešingas esąs ta msuvar- 

Ižymo biliui.
------- 1-----  

darbninkai už karę.
Anglijos mieste Manchester 

Labor Party turėjo metinę 
konferenciją. Tai konferenci
ja atmetė dviem prieš vieną 
halsais pasiulijimą taikintis 
dabar. Reiškia didžuma dar
bininkų atstovų stovi už karės 
tęsimą.

Buvo įneštas sumanymas, 
kad kartu su taikos kongresu 
būtų sušauktas ir socijalistų 
tarptautinis kongresas. įneši
mas atmestas. ' Kažkurie dele
gatai pasakė, jog negalima 
būtų tokiame kongrese susitik
ti su vokiečių socijalistais.

Republikoniški senatoriai 
labai priešingi prez. Wilsono 
taikos pienams, kuriuos jis 
išdėstė pereitą panedėlį Suv. 
Valstijų senate. Senatorius 
Elihu Root nurodo, jog esąs 
Suv. Valstijms iš Vokietijos 
pusės.

Į prez. IVilsono atsišauki- j 
mą, kad karę reikia baigti be 
pergalės, tai Anglijos kanclie- 
rius Bonar Law atsako, jog 
taikantis dabar taika būtų su 
pergale. Sako, jog pergalė 
būti) vokiečių pusėje. Išeina, 
jog talkininkai pripažįsta, jog 
dabar karės lauke vokiečių vir
šus, nors dažnai jie nenorėda
vo to vokiečiams pripažinti. 
Bonar Daw pakartojo, jog

Išteisino merginą

TIKRA BLAIVYBĖ.
Arkansas valstijos legisla- 

ura perleido tokį bilių, kuriuo 
užginama visokį svaigalų ir 
vynų įgabenimą išskyriant 
vaistams bažnyčiose vartojamo 
vyno. . ;

Tas aiškinama tuo, jog 
šioje šalyje vis daugiau moterų 
pradeda rūkyti. Mat lygios 
turi būti tiesos. Vyrams valia 
rūkyti, tai kodėl turėtų būt 
nevalia moterims. Dabar spe- 
ciališkai moterims daroma ci- 
garetai. Pernai tų cigaretų 
parduota 25.232.960.928. O 
kiek jos pačios pasidarė cigare
tų, tai čia nepriskaitoma.

Daugiausia svaigalų žmonės 
išmaukia per lapkritį ir gruodį. 
Rūko daugiausia rugpiučio m. 
mažiausia ruko balandžio m.

tikėtų narių atėjo ir atsilygi
no. Toliau buvo rinkta val
dyba 1917 metams. Pirm, ta
po Jurgis Pranckūnas, vice- 
-pirm. —Kazimieras Driža, fin. 
sekr. — Jonas Grigaitis (sena
sis), prot. sekr. — p-lė Ona 
(Unguraitė, kasierka ta pati — 
Ona Guokiutė.

Labai darbštus komitetas 
bus šiems metams. Vertėtų 
mūs 13 kuopai labai pakilt šie
met, nes visi darbštūs iš iš
mintingi papuolė į komitetą.

Toliaus sekė svarstymai. 
Pirmiausia buvo inešta sekr. 
Jono Grigaičio kas link«Strei- 
kierių Fondo. Buvo ilgas 
svarstymas ir likosi atidėtas 
ant sekančio mitingo. Buvo 
tartasi, kad L. D. S. 13 kuo
pa surengtų prakalbas ir buvo 
nutarta, kad prakalbos būti
nai yra reikalingos. Tai nu
tarta, kad sekretorius kreiptų
si į Centrą užklausdamas ar 
negalima gaut iš Centro gerą 
garsų kalbėtojų. Buvo nutar
ta surengti kokį vakarėlį. Iš
rinkta tam komisija: Ona Un
guraitė, Ona Guokiutė, Kazi
mieras Driža, Jurgis Pranckū
nas įr Jonas Grigaitis suren
gti tą viską. Tuomi pasibai
gė susirinkimas. ■_

Jonas Grigaitis, sekr. 
310 Earp St.

REIKIĄ APKRAUTI MO
KESČIAIS DIDŽTURČIUS.

Labor Party delegatai rei- 
įos valdžios ap- 
mokesčiais did-

UŽDRAUDĖ DIRBTI AME
RIKOS UŽSAKYMUS.

Suvienytų Valstijų laivyno 
sekretorius norėjo Anglijoj už
sakyti šovinių. Siūlė Had- 
-fields, Limited užsakymą už 
$3.141.000. Bet Anglijos val
džia tai kompanijai uždraudė 
priimti užsakymą, nes turinti 
savo šaliai dirbi šovinius.

Ar ne keista, kad talkinin
kai užsako amunicijos Ameri- 
ke, o Amerikos valdžia siūlo 
užsakymą svetimoj šalyje. Da
lykas tame, jog Amerikos ka
pitalistai begalo brangiai savo 
valdžiai rokuoja. Tai dabar 
Amerikos valdžia pienuoja sa
vo amunicijos dirbtuves sta
tyti.

■ Rusai skelbia, jog persikė- 
Rius per Dunijų bulgarus ru- 
R sunaikinę. Dieną bulgarai 
■silaikę, bet rusai netikėtai 
na|<tį užpuolę ir paėmę į nelais
vę 5 bulgarų oficierius ir 332 
kareivius. -

GALI ILGAI TĘSTI KARĘ. J 
tapc 

Vokiečių laikraščiai išve- 
džioja, jog Vokietija dar ilgai jįs 
gal tęsti karę. į; \ koki

Išrodoma, jog vokiečių ka- 
reivių žuvę karės lauke j 2. 
000.000. O karės pradžioj Vo- tą, 
kietija turėjo 9.000.000 karei- tris 
vių. Tai dar likę jai 7.000.000. ui I 
Bet per tuos karės metus daug stiel 
jaunų vaikinų priaugo ir tie su- 100 
darysią 1.500.000 kareivių. Bet 1 
apie 1.000.000 kareivių perėjo hiv 
kareivinį amžių, tai tie pa- 
leisti namo. Tai vis-gi Vokie- Tik 
tija turinti dar 8.000.000 karei- jįjį- 
vių ir su tokia armija dar ilgai, 
ilgai gal laikytis.

Malojaus Archipelage ant 
salos Bali ištiko didis žemės 
drebėjimas. Daugiau, kaip 
1.000 narni) -sugriuvo. 250 
žmonių žuvo.

Kas užsisakys visiems me
tams “Žvirblį” ir prisius pil
ną dolerį, tam “Žvirblis” 
duos dovanų puikų, 120 pusla
pių:
LIETUVIŲ DARBININKŲ 

KALENDORIŲ,

KĄ SAKO VOKIEČIAI.
Vokiečių laikraščiai prielan

kūs prez. Wilsono kalbai pa
sakytai senate. Abelnai imant 
vokiečiai prezidento prakalboj 

j mato, jog Anglijai prezidentas 
labiau uždrožia, negu Vokie
tijai.

Ypatingas buvo atsiliepimas 
ilaikraščio Vossische Zeitung, 
nes tame laikraštyje ir lietuviai 
buvo paminėti. Rašo, jog 
Centralės valstybės stovi už 
visų tauti) autonomijas, o tal
kininkai tam nepritarią. To
dėl tas laikraštis klausia girdi 
,ar prez. Wilson stovi ir už tai, 
kad finams, lietuviams ir kur- 
šams būtų suteiktos autonomi
jos ir liuosybė ant jūrių.

DIDIS STREIKAS ISPANI
JOJ.

Saragossoj, Ispanijos mie
ste ištiko didis streikas. Ka
reiviai daboja dirbtuves. Ka
reiviai taipgi varo strytkarius. 
Laikraščiai nustojo ėję. Bar- 
celonoj 300 darbo unijų nutarė 
prisijungti prie streiko. Strei
kas neramus, streikininkai 
kaltinami padegimuose.

The Detroit Free Press, 
gruodžio 17 d. indėjo ilgą strai
psnį apie Lietuvą ir didelį 
žemlapį Lietuvos ir Lenkijos. 

Pereitais 1916 m. valdžia, T& žodis Lithuania padėtas 
nuo degtinės turėjo $24.000.000 Pinsko pelkių, tiesog į ry- 
ineigų daugiau, negu 1915 m.

O rūkymas tai baisiai pasi
didino būtent surūkyta tabako 
pereitais 1916 metais ant 40 
nuoš. daugiau, negu 1915 m.

APKALTINO UNIJĄ.
Bridgeport, Ct. — Mac

iūne Co. buvo patraukusi teis
man Local po 36 Intemational 
Ass-n of Machinists už tai, kad 
tos unijos trys nariai pereitais 
metais rugsėjo mėnesyje išvedė 
darbininkus streikam Kom
panija netekus kontraktą. Ir 
teismas pripažino, kad unija 
kompanijai turi atlyginti 
$5.000.

vakarus, pramogas. Tai vi
si, kurie turi norą gerus nau
dingus darbus dirbti, arba 
bent prisidėti prie naudingo 
veikimo, tai dėkitės prie tų 
dviejų organizacijų.

Labai gražus daiktas yra Vy
čių choras, kurin priguli 20 
suviršum mergini) ir beveik vi
sos čia augę. Tai smagu pa
žymėti. Yra ir vaikinų mė- 
giaAcių pasidarbuoti.

Bet toliau reikia paminėti, 
jog daug yra tokių, kurie vi
sai nenori netik prisidėti prie 
naudingo veikimo, bet nenori 
nei žinoti kas gero yra veikia
ma. Nenori nei laikraščio pa
skaityti, kur aprašoma, para
ginama, nurodoma naudingi 
darbai. Daugeliui rūpi ant 
kampų pariogsoti, šventadie
niais kliube papypkiuoti, pa 
girsnuoti ir taip gesinti savo 
protiškas jėgas. O kartais 
policija užklumpa, tai prisei- 
na patuštunti kišenių, kad at
sipirkti.

Todėl tai veiklesniųjų tau
tiečių rūpesniu turi būti įju
dinti tuos nuvargintuosius lie
tuvius, gelbėti juos nuo svai
galų ir cicilizmo.

New Havenietis.

Rusijos valdžia prisipažįsta 
| nepasisekimų Rygos fron- 
lalei upės Aa.
Rusai skelbia, jog mūšiuo- 
int užšalusių Tirui pelkių 
iečių atakos buvo atmuštos.

DIDELI NUOSTOLIAI - 
DĖL KARĖS.

Pittsburg, Pa. — Užrubeži- 
nes pirklybos vedėjai laiko su

STREIKAS AMUNICIJOS 
DIRBTUVĖJ.

Francijoj mieste Harfleur 
yra didžiausios plieno dirbtu
vės ir dabar ten buvo drbama 
amunieja. Tų dirbtuvh) dar
bininkai ėmė ir sustreikavo.

Tai amunicijos ministeris ir 
vienas socijalistas, parlamen
to naris, atvyko raginti dar
bininkus grįžti darban. Mi
nisteris nurodinėjo, kaip svar
bus yra dabartinis laikas ir 
kaip je gali pakenkti pasek- 
mingan karės vedimui.

Ministeris sakė, jog turįs 
pagal karinius įstatymus suar
dyti jų streiką, valdžia galinti 
be atlyginimo versti dirbti, 
kaip kad ji verčia eiti karėn. 
Bet sakė kol kas to nedarysiąs, 
o atsišauksiąs į jų patrijotiš- 
kus jausmus. Darbininkai su
grįžo darban.

kurio intalpa yra visiemsr la
bai naudinga ir labai puikiai 
sudaryta.

“Žvirblio” draugai ir prie- 
eliai pasinaudokite puikia 

proga ir tuojaus užsisakykite 
‘Žvirblį” visiemS'metams.

Už $1.00 gausite 12 “Žvirb
lio ’ ’ numerių ir puikų kalendo
rių. G.:-

Dovanų laikas nuo swao 26 
iki balandžio 26.

Užsakymus siųskite šiuo ad-



varo.

atbalsiai

Tautos Fondo reikalai

391.40
Gruodžio

negali ap- 
r gelbėjimo

musų liberalai tikru keliu eina, 
ypač, kad laisvamanių spau
doje nuolatos bubninama, jog

Liberalų vadas Balutis po 
visų savo partijos nepasiseki
mų ėmė ir išsikeikė.

Išreiškiame ponui redakto
riui užuojautų. Jei nieko dau
giau nebelieka, nors keiksmais 
reikia palengvinti savo suskau
dusių širdelę.

komitetai, nežiūrim 
svamaniŠkų centrai!

1916
Gruodžio 30. -

Amerikos lietuviai liberalai 
(laisvamaniai) ant žūt-būt pa
siryžo iš Lietuvių Dienos pa
sidaryti sau nemenkų politikų. 
Nežiūrint katalikų ir visuome
nės nurodymų, kad Lietuvių 
Dienos darbas, kaipo savo tik
slo atsiekęs, turi būti likvi
duotas su tos dienos atskaitų 
išdavimu — liberalai visų savo 
demagogijų paleido darban, 
kad “Am. Liet. Centr. K-tų

jautų ir pasitikėjimų Tautos 
Fondo veikimu. Nors Tautos 

aukų gelbėji
mui Lietuvos du kart daugiau, 
negu visi kiti fondai drauge pa
imti, bet, stiyg Sėtuvių kata
likų skaitlingumo, jo veiki-

(Srnčdžio *30.Šėk

rotoriaus

a džiova

TAUTOS FONDO SEKRETO
RIAUS BERTAININĖ 

ATSKAITA.
(Už spalį, lapkriti ir gruodi 

1916 m.)
Iki spalio 1, 1916

m., išleista............... $34.614.53
Spalio 19. — Pfemija

už iždininko kaucijos 
pirmąjį $10.000.00. . .. 25.00

Spalio 23. — Draugi
jai “Lituania” į Švei
cariją belaisviams šelp
ti................................... 2.000.00

Spalio 23. — Ksave
rui Vanagėliui sušelp
ti................................ 150.00

Spalio 23. — J. Mi
liauskui Wilkes Barre

praleisti jų šunybių, kurias jie 
Tautos vardu nori pridengti. 
Gali laisvamaniai savo dema
gogijomis liberališkų Sandarų 
puošti, gali sau laisvamanybes 
skleisti, kiek jiems patinka 
savose organizacijose, bet lai 
nedrįsta sveiko Lietuvos kūno 
nuodais užkrėsti. Nesenai 
“Darbininke” minėjome, kad 
tūlose kolonijose (Cambridge 
ir kitur) Lietuvių Dienos Ko
mitetai veda propogandas už 
neprigųlmingas parapijas, duo
dami progos visokiems žmo
nių mulkintojams iš vargšų pi
nigų prisišienauti. Dabar vėl 
gavome žinių, (skaityk kores
pondencijų iš Bacine, Wis.) 
kad laisvamaniai Lietuvių Die
nos komitetus panaudoja San
daros kuopoms organizuoti. 
Martus mažinėdamas po. lietu-

28) Indiana Harbor,Ind. 137.20
29) Waukegan, UI........ 133.00
30) Mahanoy City,Pa.... 119.80
31) St Clair, Pa.......... 119.40
32) New Phila., Pa........ 103.85
33) Kevanee, UI........... 80.30
34) Tamaąuų, Pa......... 70.40
35) Meriden, Conn....... 59.74
36) Grand Rapids,Mieli. 58.31
37) Spring Valley, III... 55.25
38) Chestęr, Pa.............. 50.40

; 39) Bridgeport, Conn... 50.00
40) Brockton, Mass.... 50.00 

’ 41) Cedar Rapids Iowa 41.90 
’ 42) E. St. Louis, UI....... 40.00

43) Collinsville, III........ 28.05
44) Meluose Park, 111... 27.85

' 45) Maspeth, N. Y........  5.00
’ 46) Curtis Bay, Md........  3.00

Miestai, daugiausia surin
kusieji aukų sulyg proporcijos 

. lietuvių gyventojų (žinoma, tik 
i katalikų-parapijonų). 1-mų vie- 
■ tų užima Cambridge, Mass., su

rinkęs po $1.26 nuo kiekvienos 
dūšios; 2-rų vietų užima Ro- 
chester, N. Y. — surinkęs po 

’ $1.07 nuo dūšios; 3-čių — Bos- 
ton, Mass. — po 75c. nuo dū
šios.

Ketvirton eilėn stoja mies
tai, surinkę po 30-55c. nuo dū- 

’ šios: Athol, Mass., Baltimore, 
5 Md., Forest City, Pa., Hartford, 
’ Conn., Homestead, Pa., Lo- 

well, Mass., Minersville, Pa., 
Į New Britam, Conn. ir Water- 

bury, Conn.
Visi kiti miestai surinko ma

žiau 30c. nuo dūšios.

suvaziąviman Klaidos... dd.OU 
Spalio 27. V- Čentra- 

liam liet. Komitetui 
prie “Lietuvių Dienos” 
prisirengimų išlaidoms 1.000.00 

Lapkričio 10. — Am.
Liet. Tarybos išlaidos... 46.07 

Lapkričio 10. — Kun.
F. Kemešiui kelionės 
lėšos.... ... .................. 26.00

Lapkričio 10. — T. F.
sekret. alga už rugp., 
rūgs, ir spalį, 1916 m... 90.00

Lapkričio 10. — Per
kun. Dzimidavičių į 
Šveicariją..........................5.000.00

Lapkričio 10. — Liet.
Iinf. Biurui.. .... .... 500.00 

Lapkričio 1Q. —Kpn.
Dr. Baltuškai keliones į 
Lietuvą išlaidos..........  50.00

Lapkričio 10. — Dr.
J. Bielskiui kelionės į 
Lietuvą Slaidos............ 200.00

Lapkričio 10. — Per
Stockholmo Komitetų 
Lietuvon,... 1. .. .. 10.000.00 

Lapkričio iO.—“Dar
bininkui” už spaudų 
knygos “Kelionė Lie- 
tuvbin, kuh.'. 'Br. Bfcr- 
tuška” 397.65

Lapkr. £L— “ Drau
gui’.’, až spaudos darbus 96.50 

Ląpkn^. — Už,eks- 
presų knygų persiunti-

Chicago, UI. Prie T. F. sky
riaus prisirašė ir užsimokėjo 
šv. Cecilijos dr-ja $15.00 ir šv. 
Pranciškaus dr-ja — $10.00. 
Kun. Kudirka užsimokėjo už 13 
savaičių $13.00 ir T. F. skyrius 
surinko $35.15.

Pas p. Juozų Sutkų krikšty
nose surinkta $20.25. Po $1.00 
aukavo šie: J. Sluogsnaitis, V. 
Dovydaitis^!. Čepaitis, A. Mar
cinkevičius, J. Bacevičius, J. 
Rutkauckas, P. Sutkus, J. Sut
kus, L. Striupas, A. Stravin
skienė, J. Sutkus, M. Sutkie- 
nė, J. Čepaitis, D. Rėkus, O. 
Keveriutė, V. Nausėda. Viso 
$16.00.

Po 50c. — M. Bacevičienė, 
O. Čepaitienė, M. Butkus, O. 
Butkienė ir A. Marcinkevičie
nė. Viso $2.50. Smulkesnių 
aukų $1.75.

Viso labo prisiuntė kun. F. 
Kudirka $94.90.

ĮS'A A i
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Kalnelis.

V. A. Vytis.

Pelėda.
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■ nuota daug iliuostruotą daine-
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siskyrė sn šiuo 
lioj .sausio 21, 
Cook County lig

BROOKLYN, N. Y.

Gražiai palinfcsmino.
Sausio 21 d. Karalienė Anio- 
parap. svetainėj L. Vyčią

ve silver collection. Surinko 
$15:00.

Vai seselės, mano brangios, 
Esat jūs laimingos, 
Pakol jaunos, patol gražios, 
Tvirtos ir galingos.

BROOKLYN, N. Y.
Daili pramoga.

Sausio 20 d. 41 kuopos Vy
tės parengė dailų vakarėlį Ap
reiškimo P. Šv. svetainėj. Vis
kas nusisekė puikiai. Dau
giausia pasidarbavo šios pane
lės: kuopos pirm. V. Abraičiu- 
tė, vakaro vedėja M. Salikliu- 
tė, P. Bielauckiutė ir abelnai 
visas komitetas.

Jaunimo prisirinko pilna 
svetainė, visi linksmai pralei
do vakarą. Daugiausia gali
ma pasidžiaugti, kad mūsą 
jaunimas pradėjo lankyt blai
vius vakarėlius.

tą bianrią soci- 
-Taip, kaip Suneš, 

kad ima loti' ir liepi jiems nu
stoti tai jie dar daugiau ima 
loti, arba kad kiaulė ineina į 
darželį ir ima knisti ir ardyti, 
tai taip tie mūsą socijalistai 
daro. Mato, kad sueina ra
mus būrelis ir pradeda tinks-

karėlis visiems labai patiko, liais, pamarginimais. Bus 
Po tam dar prisirašė naują na- pasilinksminimai, šokiai, da
rią ir žmonės išsiskirstė . Bą- lvvaus daugybė dr-ją: L. Vy-

lietuviai katalikai stosime į 
vieną . būrelį, tai netrūksim 
tuos vilkus suvaldyti. Dar po 

IKi'L-H, pritini,

užėmė savo vietas, kalbėtojas 
dar kalbėjo gerą valandą. Pub
likai prakalbos labai patiko. 
Po prakalbą dar sulošė “Visi 
Geri”, sudainavo tos pačios 
mergaitės “Tu esi, kaip kviet- 
kelė,” kuri publikai labai pa
tiko. Sulošė maži vaikai “Pa 
motė.” Buvo labai 
Sulošė dialogą “

. blaivininku" Jieva

A. Grigaliūnas.
*------ ------ ------- '■—:—*———*■

Račiūno paveikslai
-» > H A j

Račiūno Nauji Jodomi Pa
veikslai iš Siberijos gyvenimo 
ir vargą. Vokiečią gaspado- 
riavimas mūsą Tėvynėje ir Lie-

nienė. Bus ir juokingą pa-
«r -•]

Bus rodomi: 
' Utarninko vak. a 
Šv. Jurgio salėje Tltąj weir- 
Torių Avė, . Nfevark, N. J.

Pėtnyčios ir rabatos vaka
rais vasario '■ (Feb.) tž-rą ir 3- 
čią dd.*Hetuvią bažnytinėje sa
lėje Easton, Pa.

Panedelio ir utarninko vak. 
vasario (Feb.) 5 ir 6 dd. A. 
Dubausko salėje Tamaąoa, Pa.

A..T,JtačtanaA

Klierikas Boles 
zevičia, po

Pats alkolis rašosi šitaip: C2 H5 OH.
Alkolį galima daryti iš bile kokios medžia- 

. __ . randįsį vienlypio cukraus arba
Kada girtybė atsirado pasaulyje ir kas pus krakmolo.

Paprastai alkolį darydavo iš įvairią javą ir 
daržovių, kurios savyje talpina cukraus.

O šiais laikais daugelyje vietą daroma alko
lis iš medžią piuvėną. Iš 2000 svarą sausą 
medžio pilaviną padaroma 20 galioną 94 nuoš. 
alkolio. ••

Alkoiyje varytame iš piuvėną randasi 6 
nuoš. vandens.

Geriausiame alkoiyje randasi 95.57 nuoš. al
kolio ir 4.43 nuoš. vandens. Visiškai nuo van
dens atskirti alkolį yra negalima.

- Alkolis yra nematomas, garuojąs skysti
mėlis, turįs deginantį skonį ir malonų kvapą. 
Daug lengvesnis už paprastą vandenį. Alko
lis verda prie 78.40C. Alkolį galima sušaldy
ti į ledą prie 130.50C. Alkolis gerai dega, iš
duodamas melsvą, kaitrią liepsną, be jokią 
dūmą.

Chemikai moka alkolį sumaišyti su oru ir 
tuomet jisai uždegtas eksplioduoja. Geria
masis alkolįs visados yra atskiestas vandeniu.

Spiritas ir degtinė talpina savyje alkolio 
nuo 47 nuoš. iki 95 nuoš.z Tas priklauso nuo 
to: kur juos dirba, kas jį dirba ir kaip dirba, 
tai yra nuo sąžinės ir gabumo išdirbystės ir nuo 
aplinkybių.

Prasčiausias ir kenksmingiausias sveikatai 
nedistiliuotas alkolius, ar taip vadinamoji na
mą darbo degtinė, kokią Lietuvoje ne viens 
esate ragavę.

Alkolis turi tą ypatybę, kad užmuša ma
žus gyvūnėlius. Dėlto laboratorijose ir muziejuo
se jame yra laikoma užmerkti taip vadinami 
preparatai. (Žmonią ir gyvūną kūną dalys mok
slui reikalingos). Ir tam dalykui alkolis yra rei
kalingas ir naudingas nes užlaiko tuos daiktus 
nupuvimo.

Alkolis yra vartojamas prie išdirbimo 
gumos, • liako, kvepiančią vandeną, ir kaip 
kuriose gyduolėse. Tiems dalykams jisai yra 
naudingas.

Gi vartojimas alkoliaus gėrimui visą pripa
žįstama labai blėdingu ir kiekvieno žmogaus 
priedermė yra stengties preš jį kovot — kovot 
prieš girtybę.

; , - t.

(Žiūrėk “Darb.” No. 8,1917 m.)
KADA GIRTYBĖ PASAULYJE ATSIRADO?

mas pradėjo girtuokliauti, jokios tikros žinios 
niekur nėra, ir niekas apie tai nežinoir nesu
žinos. ' 1

Girtuokliaujama jau iš giliausios senovės 
laiką. ' * ■

Raštas "šventas mini, kad Nojus išlipęs iš 
arko, užveisė vynuogią daržą ir buvo nusigė
ręs vynu. O jo sūnus Chamas iš jo tyčiojosi, 
už ką Nojus jį prakeikė ir lepė būti savo brolią 
vergu.

Tai pirmas girtumo pavyzdis, apie kurio 
teisingumą abejoti jau negalima.

Nojus nusigėrė ^xynu tą vynuogią, kurią 
medelius patsai pasodino. Bet ar Nojui pir- 
miaus buvo žinoma, kad vyną galima nusiger
ti, ar ne, tai tasai klausimas pasiliks taip-pat 
amžinai neišrišamu. O tai dėlto, kad vynuo
gės yra vartojamos ne vien darymui vyno, bet 
ir valgomos, kaipo medžio, vaisiai.

Mes pavyzdį blogumo paeinančio iš girty
bės jau matome čia visame nuogume. Tasai 
Nojus nusigėrė ir gulėjo taip, kad iš jo pasi
piktino net jo paties vaikai. Ar-gi tai ne biau- 
ri nuodėmė, ar tai ne didelis prasikaltimas.

Jį pamatęs tokiame padėjime, tikras _jo 
sūnus prasižengė prieš Dievo įsakymą prisakan
tį gerbti savo gimdytojus. Ir tam priežastis 
tėvo užsigėrimas.

Nojus perpyksta ant sūnaus už tai kam ji
sai iš jo tyčiojosi ir prakeikia savo sūną, kurio 
prasižengimui patsai buvo priežastimi;

Matote kiek blogo tai šventai šeimynai pa
darė vienui vienas nusigėrimas.

O kas darosi tenai, kur kasdien girtuok
liaujama, kur niekados neišsipagiriojama. Kur 
girtuokliauja paprasčiausi girtuokliai, žmone- 
liai palinkę prie visokią nedorybią ir prasikal
timą''? .. .■

Girtuokliauta mažiaus ar daugiaus visuose 
pasaulio kraštuose, visose tautose. Pagoni
jos laikuose girtuokliai turėjo net savo dievai
čius, kuriuos garbindavo girtuokliavimais.

Bet visose tautose taip-pat pastebiama ir 
pėdsakai kovos prieš girtybę.

Kovota įstatymą keliais ir bausta girtuok
lius įvairiais budais.'*' Tą mes galime pastebė
ti iš daugelio senovės užsilikusią raštą.

Matome, kad žmonės, kurie pasišvęsda
vo Dievui ar dievams dažniausia turėdavo išsi
žadėti girtuokliavimą.

Liet 
gėrimą v

ią tauta senovėje buvo blaivi, bet 
jimą žinojo ir pasitaikydavo ne 
kitamir apsigęrti, bent tuose 

te kuriuos jau randame šiokius to- 
us senovės metraščiuose.

, . “midą.” Alą
iš sėlyklos, o midą4š biČią medaus, 

ūams žinomas net gilioje senovėje bu- 
,” dėlto kad jisai dažnai yra mi

tu vos dainose ir pasakose. Gal bū- 
ietuviai su vynu susipažino dar gy- 
Azijoje ar Balkanuose. Dažniausia 
ainose minima “Remskas vynas.” Ar 
nuo “Rymas,” ar tai nuo žodžio “Re

ti sunku, vienok greičiau gal būti, 
is “Rymskas” nes vienoje dainelėje 

tiesiog dainuojant “Rymo vyno.” 
“Rymo vyną, " sesele, negerkie 
Ašarėlėm’s sau veidelius prauskie... 
Paplūs kraujais vainikėlis 
Žaliųjų rūtelią.” ......

(Senovės daina girdėta Užnaumiesčiuose) 
mūsą bočią nebūta dideliais mylėtojais 
nes maldą, vestuvių, šermenų apei-. 
uvo vartojama nei vyno, nei alaus, 
gėrimai vartota vien tik vaišėse, kuo-

Mokat šokti ir dainuoti, 
Bernelius mylėti,
Visa širdžia trokštat, geidžiat, 
Sau vyrą turėti.

c

Nors ir visos jūs mergelės 
Taip gražiai pašokat, 
Bet ne visos sau vaikiną 
Išsirinkti mokat.

DARBININKAS.

Tie L
t mylimam svečiui krauta ant skobnio (stalo) 
tik namuose turėta., .-Nei ’ . \

žsilikęs kad: “ Myfanaittt' Wmielės.”
Didesniu girtuokliavimu ypač užsikrėtė lie

tuvią didikai/ sčsidurdanu r 1 ’“*sUsidurdaftfl'su rusais karėse — 
o rasai tai jaūlš šendvūė išsigerti mėgdavo.

Lietuviai, abelnai imant, dar Ar d^bar 
mažiau girtuokliauja už savo kaimynus: vokie
čius, lenk 
džiaugties, 
riausias.

Jums nerūpi tiek rimtumas, 
Dora, mandagumas,
Kiek jums rūpi ją sportumas, 
Šokiuose vikrumas.

Nors jis būtą nedoriausis, 
Didžiausia begėdis 
ir ne vieną mergužėlę 
Prapuldęs, suėdęs.

Nors turėtą protą tamsą 
Ir išmintį menką, 
Apie tai jūs negalvojat 
Bil’ veidas patinka

KAS TAI YRA

Alkolis darosi per 
taci ją gimdo taat" 
vadinami. Fern 
ką permainymas, "'ji 
kur randasi

o.
iau kraktmdaspetthuti 

o jau tada -------
jeigu skystinie 

vartojamo cukraus^

t lietuvią chemi-

ta-

Paklausykit patarimo, 
Jūs jaunos mergelės, 
Būkit, gudrios ir atsargios, 
Nebūkit avelės,

Kurios bėga atsiskyrę 
Nuo pulko savąją

Atminkit, jog Šviesus protas, 
Išmintis, dorybė 

ant svieto.

RAGINE, WI8.
Lietuviai katalikai būkite 

atsargūs!
Po visas net ir mažiausias 

lietuvių apgyventas kolonijas 
Amerikoje, važinėja tūlas A. 
M. Marins, su tikslu neva rin
kti auką badaujantiems mūsą 
viengenčiams Lietuvoje. '

Bet to žmogaus važinėjimo 
ir prakalbą tikslas visai kitoks, 
ant kiek teko man ir daugumui 
iš mūsą buvusią vakare 17 d. 
sausio 1917 m., ant jo nobo- 
džią ir monotonišką prakalbą 
patirti, tasai ponelis ne tam 
tikslui po tris ir net keturias 
valandas pašvenčia ant stei- 
čiaus, kad surinkus daugiau 
auką badaujantiems, bet kad: 
1, Išniekinus visus tikrus Lie
tuvos katalikus, pravardžiuo
damas šimtais kartą “davat
komis.” 2, Organizuoti lais
vamanių Sandaros kuopas ir 
3, išplatinti bedieviškus laik
raščius, kaip antai “Ateitį,” 
“Vienybę Lietuvninką” ir ki
tus.

O dabar prisižiūrėkite, ko
kiu būdu tasai laisvamanybės 
apaštalas organizuoja Sanda
ros kp. Mat pirmiausia ji
sai skatina žmones, kad tie 
apsiimtą kas mėnuo aukauti 
paskirtą sumą nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams, bet ty
čiomis užtyli, į kokį fondą tie 
pinigai eis. Kuomet jau susi
rašo žmonią kuopelė, apsii- 
mančią pagal savo išgales, kas 
mėnuo duoti pavargėliams, ji
sai prašo ją, kad nepakriktą, 
bet pasiliktą iki prakalbą pa
baigai. Žmonėms išsiskirsčius 
jisai apreiškia iš kalno tai ge
ros širdies kuopelei, kurios 
prašė pasilikti, kad, jūs jau 
esate Sandaros kuopa, išsirin
kite tik valdybą ir gausite čar- 
terį. — Žmonės nežinodami nei 
kas tai toji Sandara, nei jos 
intartiną tikslą, apsiima duo
ti save pasivadinti sandarie- 
čiais — ir atliktas kriukis.

Sandaros kuopa sutverta.
Tai matote, broliai katali

kai, kokiu būdu mūsą laisva
maniai gaudo nekaltas žuveles 
į savo tinklą. Prisidengę mie- 
laširdystės darbu jie per savo 
agentą, važinėjantį neva rink
ti auką nukentėjusiems 
gavingu būdu organizuoja kuo
pas, kad sustiprinus “tauti
ninką” pakrypusį sostą.

Tarp užduotą jam klausimą 
buvo vienas: — koksai skirtu
mas yra tarp “Sandaros” ir 
“Tautos Tarybos”t ant to 
klausimo nedavė jokio atsaky
mo. Nors prakalbos buvo su
rengtos vietos Lietuvią Dienos 
komiteto vardu, buvo moka
ma 10c. įžangos ir renkamos 
aukos. Apmokėjus už svetai
nę gryno pelno atsiliko $35.98c. 
katras pinigus p. Marius pasi
ėmė su savim, daliai apdumęs 
akis Liet "Dienos pinrūninkoir 
kasininko. Aš tik" -stebiuos, 
kokiu būdu tūli mūsą gerb. 
klebonai tam laisvamanybės 
apaštalui net suteikia bažn. 
syetaines. Mano sąžinė ver
čia manę atsiliept

Lietuviai katalikai būkite 
atsargūs!...

Ten buvęs. 
.L.

tu
44 kp. sulošė veikalą “Nuo 
Degtinės.” Artistai roles at
liko gana puikiai. P-lė M. 
Teiberiutė gavo dovaną bukie
tą. Taip-gi pasakė keletą 
Gurkliutės, Maironio ir Jakš
to eilią. Pasižymėjo B. Žvir
blis, p. A. Kvederas paskam
bino ant pijano, E. Aušriutė 
sudainavo dvi dainas labai pui
kiai “Tykiai tykiai Nemunėlis 
teka ” ir “ Siuntė mane moti
nėlė.”

Vakaro vedėju buvo p. A. 
Dimta. Jis nurodė kokią nau
dą atneša blaivūs vakarai ir 
kokią blėdį atneša svaiginanti 
vakarai.

LEWISTON, ME.
Atitaisymas.

“Darbininko” No. 8 buvo 
korespondencija iš šios koloni
jos apie Vyčią koncertą. Ten 
buvo pasakyta būk Palmos 
choras darąs Vyčiams konku
renciją, būk nei vienas Pal
mos choro naris neatsilankė į 
Vyčią pramogą ir būk tą pat 
vakarą Palmos choras paren
gęs balią, kuomet Vyčiai turė
jo pramogą.

Pasakysiu, jog tas viskas 
neteisybė, Palmos choro narią 
Vyčią koncerte buvo į 15, šo
kius rengė kita dr-ja ir Palmos 
choras nebando kenkti Vyčią 
veikimui.

Todėl korespondentams rei
kia būti atsargiems su prikai
šiojimais.

Po šituo atitaisymu padedu 
tikrą savo vardą ir pavardę.

Alizas Gudas.

čią, A L JUK. Moterą Sąjun
gos kuopa.
į /-Z

CLEVELAND, OHIO.
■ t

--

Sausio 1617 ir 18 d. buvo 40 
valandą atlaidai. Per šias 
dienas bažnytėlė buvo kimšte 
prisikimšta žmonią. Buvo 
svetimą kunigą: kun. J. Sut- 
kaitis ir J. Vaišnora iš Pitts- 
burgh, Pa., kun. S. J. Cepa- 
nonis iš Homestead, Pa., kun. 
M. Kazėnas iš Donorą, Pa, kun. 
J. Abrdmaitis iš Bridgyille, 
Pa. Pamokslus sakė pirmą 
vakarą kun. J. Sutkaitis, ant
rą vakarą kun. S. J. Oepanonis, 
trečią vakarą kun. J. Abromai
tis.

Buvo atsilankęs svečias.
Sausio 17 d. pas vietos var

gonininką p. A. Z. Visminą bu
vo atsilankęs p. J. Mickus iš 
Exporto, Pa., vargoninninkas. 
Paviešėjo keletą dieną. Ne 
mažai susipažino su Clevelan- 
do jaunimu, o ypač su žymes
niais Vyčiais. P. Mickus yra 
linksmas jaunikaitis nemažai 
papasakojo apie Exporto lietu
vius ir kitą aplinkinią mieste- 
lią, kaip jaunimas veikia. Gė
rėjosi iš Clevelando jaunimo, 
kad yra toks gyvas ir draugiš
kas.

Vyčią prakalbos.

Sausio 29 d. L. Vyčią 25 
kuopa rengia prakalbas Popo- 
vicli salėje 2539 St. Clair Avė. 
Pradžia 7:30 Vak. Kalbėtojus 
bus iš Chicagos p. A. Sutkus. 

M. J. S.

MELROSE P ARK, ILL.
Negali pasigirti.

Šios nedidelės gražios kolo
nijos lietuviai negali pasigirti 
stambiais veikimais. Vis daug 
praleidžiama tąsynėse su soci- 
jalistais, kurie jau ima dasiės- 
ti žmonėms iki kaulą. Bet 
socijalistai per savo blogus dar
belius ima nustoti gero vardo ir 
jie čia nyksta, kaip kampa
ras. Žmonės nustoja jais pa
sitikėti.

Labai gaila, kad čia daug 
yra smuklių. O jos yra dide
lės trukdytojos prie žmonią ė- 
jimo gerovėn. Uolūs smuklią 
lankytojai yra socijalistai. 
Smuklės pastoja žmonėms ke
lią į geresnę ateitį.

ATHOL, MASS.
Visą domi.

Ant 30 ir 31 dd. sausio Tau
tos Fondo skyrius rengia nu- 
kentėjusiems nuo karės fėrus. 
Fėrakbus pobažnytinėj svetai-

SO. MANCHESTER, CONN.
•Gražus vakarėlis.

' Sausio £1 d. 1917 m. Lietu
vos Vyčią 21 kp._ surengė teat
rą ir prakalbas. Padeklia- 
mavo p-lė Jieva Alanskiute — 
“Ant marią laivelis,” mažos 
mergaitė Marijona Alanskiutė, 
Marijona Jakaičiukė, Monika 
Jakaieiutė, Elzbieta Alanskiu
tė, Anelė Jakaičiukė paskam
bino pianu. Iš Hartfordo vy
tis paskambino piianu, solo 
dainavo Dna Jakaieiutė. Po 
tam sekė prakalba. Kalbėjo 
p. K. Česnulevičius iš New Ha
ven, Conn. Publikos ant šio 
vakaro buvo daug. Žinoma 
iš didelio pulko atsiranda viso
kią, buvo atėję ir socijalistą.

Socijalistus išmetė lauk.
Tai kada kalbėtojas pradėjo 

sakyti visą teisybę, tai jiems 
labai nepatiko, ir pradėjo rėk
ti. Vedėjas to vakaro meldė 
ją nutilti, tai dar daugiau 
pradėjo gvoltą šaukti. Žmo
nės pradėjo nerimauti, visi 
sukilo žiūrėti kas do galvijai 
tie rėksniai. Kalbėtojas nu
stojo kalbėti. Rėksniai buvo 
išmesti už kalnieriaus. Jau 
vieni socijalistai matė, kad ke
letas rėksnių draugą vedami 
lauk, tai tie, kurie liko sve
tainėj vieni po suolais lindo, o 
kiti tai sėdėjo galvas nuleidę. 
Nors ir tie, kurie buvo varo
mi buvo pradėję rėkti: “Eime, 
draugai, socijalstai. ” Bet nei 
vienas iš "ją draugą nesikruti-

nė j ant Oak "gatves.
Fėrą rengėjai, no 

kad šie fėrai atneštą kuodan-~ 
giausia pelno, kviečia visus 
atsilankyti ir dalyvauti tuose 
vakaruose.

Pirmą vakarą bus atlošta 
komedija ir bus kitokią pamar- 
ginimą, taip kad kiekvienas 
galėsit smagiai praleisti vaka
rą ir sykiu atlikti meilės artimo 
darbą.

Antrą vakarą bus dainos ir 
kiti įvairumai.

Atminkit, kad minėtą fėrą 
visas pelnas yra skiriamas dėl 
sušelpimo savąją nukentėjusią 
nuo karės.

Tautos Fondo skyriaus var
du.

• BBOOKiCT, ». T. 
nrtftaifL’- .

pakvietę p. A. Račiūną, 
kuris rodė krutančius paveiks
lus. Publikos nepaprastai daug 
prisirinko, dang daugiau ne- 
gu manyta. Tunme didelę f kaip vil-

svetainę ir ji buvo . .. ’ .; “
A, kibai gaila, kad dnu-ka n^draakyh’ Bet jei mes 

neišteko sėdynių, nes 
šiai tęs&4>Į«pfe 3 vai 

o sudainuota keletas gra-

NEWARK,N. J.
Taupymo ir Paskolos 

Bendrovė.
Šią metą sausio 21 . insiku- 
vietos lietuvią tarpe pasko

los dr-ja t. v. Building and 
Loan Ass-tion.

Pirmas tos dr-jos susirinki
mas įvyko šv. Jurgio dr-jos 
svetainėje sausio 21 d. Susi
rinkime dalyvavo suviršum 200 
vyrą. Susirinkimą atidarė ir 
jo vedėju per visą vakarą buvo 
p. B. Staniulis. Susirinkimui 
tvarkiai bėgant į tos dr-jos di
rektorius tapo išrinkta 12 vy
rą. Kaip va: pats vedėjas 
B. Staniulis, Kasaitis, Prus* 
ka, Biskis, Masandukas, J. 
Jucis, Jurkaiti, Kačinskas, 
Šopis, Rupainis, Papartis ir 
Dulinskas.

Šioji dr-ja žada daug naudos 
nešti Newarko lietuvią visuo
menei. Dr-jos įstatymai ren
giami anglą ir lietuvią kalbo
mis.

Direktinią susirinkimas.
Sausio 23 d. š. m. įvyko št 

Jurgio D-jos svetainėje Lietu- 
vią Buitdiflg-Lokn Bendrovės Uuv<m pabėgsią. Bus sudai- 
direktorią susirinkimas tarties : 
apie tos Bendrovės valdybą. Rn. Sudainuos p-ni E* Račiu- 

:. Rodės visai nematą, kad ^taraffą T raHybą • - ~ ‘
j draugus mete pfeFduris lauk, tapo išrinkti: ; ■ r: veikslą.

Tai pasirodo, kokis tai yra Pirmininkas — P. Staniulis, “ 
vioe-Pirmininku:

— K. Dulinskas, 456 80. 17-th 
St Finansų Sekretorium: — A. 
Biskis, 184 New York Ąve. Jo
jo padėjėjas: Pruaka, 181
New York Avė. Karierius*-— A. 
Masandukas, 197 -Nevr York 
Avė. Protokolą raštininkas: — 
J. Jucius, 211 Jefferson St.

Visi jie gyvena pačiame 
Newark’e, N. J. Tikimasi, kad 
tokią veiklią vyrą valdyba 
daug ko gero nuveiks. Nėw-’ 
arko lietuviams dėl padidinimo 
ją torto, kuriuo paprastai 
verčiasi svetimtaučiai.paveikslų.

—
OAKY(>E»ĮT,ILL.

Aihbra- 
i^t ligos per- 

nedė-

A- A
I

knrioje

____________



Savas Pas Savą Remkit Savuosius!

VAITOJIMAS: _

progos, 
kainos

Specijalistas 
Prirenka akinius'.

surasti
pėtnv

811-812 01d South Building 
Boston, Mass.

Lietuviska-Polska 
‘VAISTINYČIA 

197 Broadway, S. Boston, Mass. 
Telefona8*8. Boston\ 1194~w 

Daktarai dienąlir naktį.

Tel. Main 2483 E. Boston.79$-W
George H. Shields

Advokatas

Paieškau Motiejaus ir Vinco 
Ratkevičių, paeina iš Mocka- 
vos kaimo ir Mockavos vals
čiaus, Suvalkų apskričio ir gu
bernijos. Taip-pat ir Teresės 
Burduliutės -po vyru Bliudžiu- 
vienė iš Mockavos kaimo. Ma
lonėkit atsišaukti, turiu labai 
svarbų pranešimų — gavau 
laiškų iš Rusijos nuo tremtinių. 
Labai svarbios žinios.

Atsišaukite šiuo antrašu: 
Bronislava Matulevičiūtė, 

111 Hartford Avė.,
New Britain, Conn.

(193-195)

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ee- 
luloidu. Išdirbu tarpas, vėliavas, karūnas ir tam pana
gius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai 
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl 
pražalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie 
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo 
rankom.

MILŽINIŠKAS PRAKALBAS 
rengia L. Vyčių 17 kp., So. Bos
ton, Mass. Bus sausio 28,1917, 
šv. Petro pobažnytinėje svetai
nėje ant penktos gatvės. Prasi- 
dė^jjp- vai. -vakate. Bus iš 
pkitų miestų ir vietiniai kalbė
tojai. Tarpais padinuos šv. 
Petro bažnytinis choras vado
vaujant p. M. Karbauskui.

Kviečiame koskaitlingiausia 
susirinkti.

Pranešu Marijonai Bunevi- 
Čiutei po vyru Steponkevičie- 
nei, kuri penki metai atgal 
atvažiavo iš Lietuvos į Ameri
ką ir yra našlė, kad jai atėjo 
laiškas iš Lietuvos nuo tėvų. 
M. Bunevičiutė-Stepankavičie- 
nė paeina iš Bučiūnų kaimo, 
Nemajūnų parapijos, Trakų 
pavieto, Vilniaus gub. Atsi
liepkite kaš žino kur ji gyvena 
šiuo antrašu:

J. Banevičius, -
187 Pacific St., Nevrark, N. J.

(193) '

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 8 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare 

509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTONJ 
Tel 502 S. B.Paieškau savo draugės Ur

šulės Grumbliutės, paeina iš 
Vaclauko kaimo, Alvito par., 
Suvalkų gub. 8 metai kaip 
Amerikoje; girdėjau, kad išė
jo už vyro. Prašau atsišauk
ti ant šio antrašo:

Miss Ona Valkauckiutė,
59 Crandaile St. Hoxton

London N. E. England. 
(190-193)

GERA PROGA UŽDIRBTI 
' KELIATĄ CENTŲ.

So. Bostone reikalinga aky
lų vaikų pardavinėti “Darbi
ninkų” pavieniais egz. Geras 
pelnas.Moksleivis Kazys Kubilius 

paieško savo brolio Antano 
Kubiliaus. Meldžiame atsi
šaukti šiuo antrašu:

Kazys Kubilius, Bogoro- 
dick, Tulskoi gub., Kovenskoje 
Sredne Selsko-Choziaistvenno- 
ie Učilišče Russia.

NUSIPIRK MOSTIES.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš einant 
gult ištepk veidą mosčia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu. Toji mostis 
išima plėtmus raudonus, juodus 
arba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
sųst ir stampoms. (S 202)

J. Rimkus
P. O. Box 36, Holbrook, Mass.

Skaityk Čia
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik

tų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai 
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers), 
stogų dengė jų, gas’o pritaisyto jų, mūrininkų, 
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontrakto- 
rių.

e’* ŽFSpinininkai, pinklų aštrintojai ir raktų pri- 
rinkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.

Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

Paieškau dviejų draugų Si- 
mano ir Adomo Meškauskų, 
paeina iš Panevėžio miesto, 
Kauno gub. Kokiame mieste 
gyvena Amerikoje — nežinau. 
Meldžiu greit atsišaukti, nes 
turiu labai svarbų reikalų.

Atsiliepkit šiuo antrašu: 
Antanas Glėbas,

274 North Chicago Str., 
(193) Kenosha, Wis.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR.W. T. RE1LLY
4W Bmhnf.St. SMtn.lhu.

DR. F. MATULAITIS
Of>«oudxno« G -So riaokiaa Hsaa
1-3 P. M. 7-9 P.M. Pcfakin* Akinta*.

419 Boylston St, Bestai, Mass.

ADVOKATAS
Miliam F. J. Hotoard Į
Lietūviika pavardė buvo j

Taikos Sudžia ir
Constable.

Parduodu namus ir žemę, 
turiu daug namų ant išran
da vo j imo.

Inšurinu nlmus, rakandus, 
gyvastį ir apdraudžiu nuo 

' nelaimės.
Aprūpinu mort gagės (pasko
las) už prieinamų prekę.

Sujieškau gimines liukusius 
Lietuvoj arba pabėgusius} 
gilumų Rusijos.

Padarau dokumentus kokius 
kam reikalingus, atsakan
čiai ir pigiai. .

Išimu čarterius draugys
tėms, kliubams arba koope
racijoms.

Perkalbu teismuose ir duodu 
patarimus dovanai.

Kreipkitės laišku arba ypa- 
tiškai pas

R. Vasiliauskas
138 D STREET, 

SOUTH BOSTON, MASS.
Telephone: So. Boston 1874-R.

Residencija:
11 Granada Ave_, 

Roslindale, Mass.

Telephone Bellevue 1948-W.

Paieškau savo Marijonos 
Rožiutės-Pilipaitienės, paeina 
iš Ciekių kaimo, Alytaus par., 
Suvalkų gub.. Penki metai 
kaip gyvena Amerikoje. At- 
sišaukit ant šio antrašo:

Miss Ona Riekiate,
5 Catheraine st., Old Belfnel 
Grow London N. E. England.

(190-193)

Paieškau Antano Jakšto 
Kauno gub., Raseinių pav., 
Skaudvilės valsč., Pabambu 
kaimo. Kas apie jį žinote, ar 
jis pats atsišaukite šiuo adre
su:-

Marijona Jakštai te. 
45 South St., Athol, Mass.

ELUS McCLEARY CO.
Prieangiam pilnai <150.00 

(laidotuves už 
[Užtikrinau- . taus mokau
si guranti- M Jokhj 
t a arba vi- čin n«ra.

Jeigu nori surasti savo gi
mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimų į “Darbininkų.” 

Už vienų sykį 50c. 
” du ” 75c.
” tris ” $1.00

“Darb.” Adm.

Edward L. Hopkins
362 Broadway2 So. Boston, Mass

Namai parsiduoda, kambariai parendavojimi.
.. t GAISRI,

SVEIKATOS,

ssss INSURANCE
STIKLUS,
(Plate glass)
AUTOMOBILIUS.

REIKALINGI AGENTAI, 
pardavinėjimui ‘ ‘ Darbininkų ’ ’ 
pavieniais egz.,

Rinkimui prenumeratų ir 
apgarsinimų.

“Darb.” Adm.

pirkėjams.
Ne būkit apgauti, pirkdami pigių

------  - -■ 7-J— ...... ■ 1----

nirškite, kad jau 1917 metai Kaina 
“Lietuvių Darbininkų Kalendorių” - 2Sc.

Z G A'3

TREJANKA

Lietuviams-ir Lietuvaitėms.
Jog mes atidarom naujų dra
bužių krautuvę vyrų ir moterų. 
Kuri visiems bus paranki. Ati
darysime apie 7 d. spalio. To 
dėl visus širdingai kviečiam 
atsilankyti ir užsisakyti dėl sa
vęs rudeninius ir žieminius 
drabužius.

Tariame ačiū už pereitą 
prielankumų ir pasitikim atei
tyje.

Pasiliekam su pagarba
I

Jonas Berzelionis & Co.

4 Washington Str., 
Hay Market Sąuare, 

Boston, Mass .


