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Organas Am. LietttviiĮ Rymo-katalikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjangos

Išrodo, kad Graikija šiau
šiasi prieš talkininkus ir jungs
savo likimąjprie teutonų, bul
garu ir turklį.
Gali urnai
Graikija stoti
karėn prieš< Anglija, Francija
ir Italiją.

VIENYKIMĖS, JUNGSIME
JĖGAS.

Be susivienijmo, be susi- J
jungimo į organizacijas žmo ■
nės negali'aprūpinti nei save :
pačių reikalų. Susivieniję tą
geriau atlieka.- Todėl vieni
jasi žmones savitarpinei pašei
pai. Žmonės matė, kad su
sijungdami į organizacijas, snsidėdami į kuopas gali žymiai
.. . palengvinti sau gyvenimą, t.
y. nelaimėje gali susišelpti.
\
Priviso tarpe lietuvių daug
/ pašelpinių draugijų, susivieniį_ ' jimų, sąjungų.
Tūkstančiai
lietuvių nelaimėje buvo gerų
organizacijų sušelpti. Taip,
daug gero neša pašelpinės or
ganizacijos.
Jei savo medžiaginiems rei
kalams turime vienytis, dėti®
į organzacijas, tai tuomi la
biau reikia susitelkimo krūvon
nuveikimui viešų reikalų, in
taisymui didesnių viešų įstai
gų. Steigime viešų įstaigų, nu
veikime viešų reikalų mes lie
tuviai pavieniais nieko negali .
me nuveikti. Jei tiems rei
kalams nesivienytumėm, tai
jų niekuomet ir neturėtumėm.
Kur veikiame suvienytomis
spėkomis, kur parodome suta- i
rimą, tai ten ir vaisiais gali-1
me pasidžiaugti.
Sujungtomis spėkomis stei- j
giame bažnyčias, mokyklas. •
Sutartino veikimo vaisius yra
1 Chicagoje Šv. * Kazimiero vie-:
^-nuęlynas. Chicagiečiai dabar I
jungiasi, kad abelnomis spė- i
komis įsteigti šalę to paties
vienuolyno prieglaudą.
Dar- Į
SERBIJOS VALDŽIA Į
bas ten eina sutartinai ir da
PRISREND.
bar to darbo vaisiais lietuviai
jau naudojasi, o neužilgo pa-, Atėnai. — Gauta žinios, kad
sirodys didesnis nuoveikalisSerbijos karalius ir visa val
Bažnyčios, mokyklos, prie-; džia persikėlė iš Mitrovicos į
glaudos namai — tai vis vieti- i Prisrend. Prisrend yra va
nių veikimas ir vietiniai te- • karinėj Serbijos dalyje arti
naudojasi to darbo vaisiais, i Albanijos rubežiaus. SerbiBet apsčiai turime abelnų tau- j jos-gi diplomatinis štabas nu
tišku reikalų, tokių reikalų, sikėlė į Cemogoriją.
t
kurie turi rūpėti visos Ameri- j
Dabar serbai sugrusti į va
kos lietuviams ir prie aprūpi- i karinę savo šalies dalį ir jei
nimo kurių visi Amerkos lie-1 neatsilaikys, tai turės ūžtelėti
tuviai gali ir privalo prisidėti. per rubežių į Albaniją ir ČerPavyzdžiui šelpimas Lietuvos,; nogoriją.
steigimas Amerikoje kolegijos, j
lietuviu tautos politiški reika- j
GYVĄ PALAIDOJO
lai ir tt. Šituose reikaluose Batavia, N. Y. L- Lugi Matroni
turime parodyti abelną vienv gegužio mėnesyje 1914 m. buvo
bę. Kaip mes geriausia gali gyvas palaidotas rūsyje savo
me pasiekti tokią vienybę, kur namų.
tiesiausias kelias, vedantis prie
Kaltininku buvo Antonio
tos abelnos visos Amerikos lie Boliva. Boliva pakliuvo dabar
tuvių vienybės.
į kalėjimą.
Matronio žmona
Yra tai A. L. R. K. Fede policijai pranešė apie jo darbą.
racija. Prie Federacijos pri Moteris sakė, kad Bolivos pik
sidėdami ir jungiame savo spė tadarybė matė jos sūnūs, tik
kas.
policijai nepranešė iš baimės,
Federacija organizuoja po- kad Boliva jos ir jos sunaus
vienius žmones, draugijas ir nenugalabintų.
visokias organizacijas. Visos
Rūsyje lavonas rasta visai
katalikiškos didžiosios Centra- apipuvęs.
.

k
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linės organizacijos jau prigu
li.
Daug priguli pašelpinių
dr-jų, parapijų.
•
Su tos didžiulės organizaci
jos pamatais, tikslais, suma
nymais. veikimais nevisi dar
yra susipažinę.
Reikėtų susi
pažinti
Tuoj išeis iš spaudos knvgelė, kurioje bus įstatai ir iš
dėti pamatai tos organizacijos.
Ši knygelė bus siuntinėjama
dykai.
Reikalaukite,
rašy
dami į “Darbininką.”
Jau netoli tas laikas, kuomet dr-jos laikys savo metinius
susirinkimus.
Tuose sūsirinkimuose apkalbama svarbiaurieji drjų reikalai.
Visv^dr
jų vienas svarbiausių reikalu
vra priridėti prie Federacijos
Metimai susirinkimai ir yra

Brockton, Mass. —

Prancūzų

kunigo J. M. Oscar Genest lai
dotuvėse dalyvavo 50 kunigų.
Uždušinės mišios atsibuvo lap
kričio 22 d. ir paskui buvo iš
lydėtas į Three Rivers, Que.
New York. — Anglijoj pa-

ypatingas užsiėmimas
apjakintiems kareiviams ka
Londonas.
Nuskendo du rėj. C. Arthur Pearson pa
į Anglijos garlaiviai Hallam- tarė, kad geriausia jiems būti
phire ir Merganser.
narais. Narai visvien po van
Suez užlajoj Anglijos gar deniu turi dirbti tamsumoj.
laivis Salsette užplaukė ant
jseklunos atsišaukė pagelbos.
Washington. — Persijoj į
vyko pilna netvarka. Ten pil
na visur Rusijos, Anglijos ka
reivių ir jie sauvaliauja. Persi
Taranto, Italija. — Po nu- jos valdžia yra bejėgė.
skandinimo Ancona, visi išsi
gelbėjusieji pasažieriai buvo
valtyse. Viena valtis pakly
do jūrėse ir dabar ji rasta jau
su negyvais žmonėmis, Joj
besą 13 žmonių.
NUSKENDO SU GARLAIVIŲ tarta

PAĖMĖ DAUG SERBŲ
Redmond pasakė, kad ai
Bėdinas, — Serbijoj į pietus riai stovi už talkininkus už

nuo Pristinos bulgarai paėmė
8,000 serbų, 44 anuotas, 22
kulksvaidžių. Teutonai savo
keliu paėmė 1.500 serbų ir 6
armotas
KAS BUS GALŲ GALE.

SKUBINASI TALKON
TURKAMS
Ai Bucharestas, — Per Bulgariją

atstatymų Belgijos. Jei
rija nesįusianti vyrų sustipri gabenama į Turkiją milžiniš
nimui talkininkų, tai ant am kos daugybės visokios karinės
žių užsitrauks ant savęs dėmę. medžiagos, amunicijos, artiler
ijos ir gydolių. Tarp armuotų
KAIZERIS KONSTANTINO- yra dvi 42 centimetrų armotos
POLIN.
Dardaneliu gynimui.
Londonas
Iš Berno atė
jo žinia, kad kaizeris neužil NEKLAUSO CHINIEČIAI.
go važiuosiąs Turkijos sosti- Pekinas.—Talkininkai patarė
nėn ir iš tenai kreipsis į prez. Chinijai susiartinti su Japon Šisai vyras, didžturtis, per 30
AVilsoną, kad patarpininkau ija y taip-gi prisidėti prie tal- metų tarnavo S. Valst. laivyne.
Dabar atsistatė.
tų ir taiką įvestų Europoje. A- kinnkų. Juan-SHi-Kai, prezi
apie tai, kad kaizeris Konstan dentas, atsakė, kad nenorįs to
tinopolyje prabilsiąs apie tai daryti, nenorįs erzinti kaizerį.
ką nesą abejonių.

Kuomet lordas Kiteliener
buvo Atėnuose, tai jisai Grai
kijos karaliui ir kitiems val
dininkams paaiškino kokin pavojun Graikija save pastatytų,
jei eitų su teutonais. Lordas
pasakė, kad ateinantį pavasa
rį Anglija turėsianti 4.000.000
kareivių, o Rusija turėsianti
6.000.000. O kur franeuzai,
APIPUOLĖ MONASTIR
italai. Išrodė, kad tikra pai
Londonas.
Bulgarai apgulė
kystė yra Graikijai gretintis
prie teutonų. Teutonai turė paskutinę serbų tvirtovę Monastir. Bulgarai smarkiai užpul
sią būt sutriuškinti.
dinėja, bet kol kas atmušami.
RUSAI ĮVEIKĖ VOKIEČIUS. Pranešama, kad prie tos tvir
tovės jau 10,000 bulgarų esą
Petrogradas. — Rusų ofi užmušta ir sužeista.
cialiai skelbiama, kad į šiau
rę nuo Švento ežero rusai paė
mę vieną liniją vokiečių drutviečių.
Pietų vakaruose nuo Dvinsko vokiečiai buvo bepradedą
užpuldinėti ant rusų, bet bu
vo atmušti.

GRAIKIJA' NEKARIAUS.
Atėnai. — Bulgarijos am

SUSIKŪLĖ TRAUKINIAI basadorius Passarow pasakė,
Columbus, Ga. — Ant Centrai kad Graikija nestos karėn nei

of Georgia geležinkelio susi
kūlė du traukiniu.
Susikūlė
traukiniai padarė daug skeveldų. O tie skeveldai užsidegė
ir šeši žmonės sudegė. Septin
tas mirė ligoninėj.
Sužeistų
yra arti 50, bet visi pagysiu.
Vienas iš traukinių gabeno
cirko gyvulius. Visi gyvuliai
sudegė.

TeL 620 So. Boston.

NUSKENDO TRANSPORTAS
SU 500 ŽMONIŲ
Londonas, — Iš Šveicarijos at

ėjo žinia, kad Marmorinėj jurėj Turkijos transportas užėjęs
ant minos ir nuskendęs. Ant
jo buvę arti 500 žmonių. Dau
guma jų nuskendo.
GRAIKIJOJ KARES STOVIS
Roma, — Graikijoj įvesta aštri

NASHUOS DIRBTUVĖS
cenzūra. Nepraleidžiama zinhp
ATSIDARĖ
Nashua, N. H.
Audiminėj apie tikrus dalykų stovius.
dirbtuvėj, kur prasidėjo strei
kas spalio pradžioj, prasidėjo
darbai panedėlį. Kompanija
skelbia, kad iš 4000 darbininkų
sugrįžo darban 1200. Unijų
viršininkai tvirtina, kad tik
200 tegrįžo darban. Iš ryto
apie 5,000darbinikų buvo susi
rinkę prie dirbtuvės, bet jokio
sumišimo nebuvo.

jokioj pusėj — nei prieš talki
ninkus, nei prieš teutonus.
Ir Vokietijoj augštesnieji _
JAVAI IŠ BALKANŲ
valdininkai sako, kad graikai
BERLINE
pasiliks neutraliai.
Amsterdam, — Berlino laikraš
tis Vossische Zeitung skelbia
kad nuo Balkanų pribuvo Berirnan pirmas traukinis su ja
vais. Iš Konstantinopolio skel
biama, kad dabar visokių val
gomų daiktų nuo Balkanų ir iš
Turkijos bus reguleriai ga
benama į Austrių ir Vokietijų.

Ant salos Sicilija
(also upės vanduo
na tiltų. Tai buvo
o miesto. (Prie to

Atėnuose Graikijos sostinėj
įvesta veik tikras karės stovis.
Karaliaus rūmai saugojami
dieną ir naktį. Lygiai visos
viešosios vietos, visos gatvės
pilnos patrulių dieną ir naktį.
Visur matomi ženklai Grai
kijos krypimo teutonų ir bul
garų pusėn. Sutartis tarp Bul
garijos ir Graikijos jau veik
padaryta. Dabar tik turkų pa
siuntiniai dirba, kad susitaik
ius jiems su Graikija. O turkai
nuo seno buvo užkeikti graikų
neprieteliai. Jie kaip tai dabar
ranka rankon eis.
Graikijos žemė nederlinga
ir kuomet javai gerai ten už
deri, tai vis jai neužtenka javų.
Šiuo
Tur iš kitur gabenti
tarpu kviečiai gabenami iš
Bulgarijos.
Graikijos laikraščiai kas
dien su didesnė panieka rašo
apie talkininkus. Ypač rodo
neapykanta prieš Anglija.
Tuo pat tarpu Vokietijos
ir Turkijos ambasadose judėji
mas pasididino.

E,

Šiomis dienomis į L. D. S.
fondą inplaukė pasižadėjimų:
iš Cambridge, Mass. — $150.00; iš Bostono — $85.00. Išvi
so $235.00. 25-ame numeryje
viso gi dabar turime
ritame per pusę. ' Auga I*,
S. fondas.
Auga ir vutis, kad
geras sumanymas bus įvykin
tas.
X Lai gyvuoja L. D. S. iriai

“DARBININKAS,”
(The Worker)
The most populas Lithuanian
Nevspaper
published every Tuesday, Thureday, and Saturday by the
St. Joseph’s Lithuanian R. C.
Association of Labor
SUBSCBIPTION KATES: '
Yearly_______________ $3.00
6 months_____ _________ $1.50
kdvertising rates on application
Address all comuiunications to
“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

ją dvasią ir jie mes savo ša
kutes į pečių.
;
Buvo laikas, kada žmonių
nuomonėje “Saulė” buvo ge
riausias laikraštis (čia mes,
gink Dieve, nelyginame “Sau
lės” prie anų viršiau paminėtą
laikraščių; tai visai kitos rū
šies laikraštis.)
Šiandien
žmonės jau ima suprast’, kad
laikraščio, nors ir lietuviško
nebegali leist’ tamsus žmogelis,
nemokantis lietuviškai, taisyk
lingai rašyti, neturintis dar gi
net tautiško susipratimo.
Ir
štai “Saulė” jau bene pradeda
išeiti iš mados.
Tas pats bus
su Kentraičio “Pasauliu”, tas

pats laukia ir visą Geguž:ą,
Michelsonų ir Mickevičių.
Kuomet paaugės žmonų] sko
nis, atgys doros jausmas, tuo
met jie mes šitą savo tamsi]
biznį, o paieškos kitokio. Be
ibizn’O, žinoma, jie negi bus,
nes reikia žinoti, kad tai visų
pirma apsukrūs b’znieriai.

Pastaruoju laiku išėjo kele
tas stambesnių veikalų? Prie
žymesnių veikalą priskaitytini: d-rd Šliupo angliškoj kal
boj Lithuania in Retrospect
and Prospect, Amerika arba
Rinkinys įvairią faktą, žinotiną Amerikoje gyvenančią ir
čion atkeliaujantiems lietu
viams, p. V. K. Račkausko
parašytas, Suvalkijos Žemlapis, p. B. K. Balučio pieštas ir
pagal'os De Amičio “Širdis,”
T. M. D. leidinys. Visi šie da
lykai pasirodė sviete vienas
paskui kitą.

bes ir — norėtųsi pasakyti — esąs labai nedraugingu katali- Jau seniau p. A R
net pasišventimo.
kanos.
Katalikybė yra visiš- išleidęs knygą Liet
Iš šios kningos skaitytojas kai ignoruojama.
Ji, be a- tos klausimas Eun
mažai ką gali sužinoti apie bejonės, turėjo didelę intekmę metu.
“ L. Balsas
Lietuvos augimą, suprasti jos Lietuvos kultūrinio gyvenimo vertiną tą veikalėlį:
praeitį. Apie vidujinį Lietu bėgyje.
Tėčiaus to veikale
Pripažindami R
vos
gyvenimą
visai
be
ve
’
k
ne

visai
nenurodoma.
Katalikų
kad
pįj
'
kalbama. Kultūrines Lietuvos dvasiškija nupiešiama, kaipo
nušviesti 8va
gyvenimas
visai nėra paliečia žiauri “reformatą” persekio- svarbiausį mūSŲ at(
1
mas. O jis, rods, turėtą už toja.
Pasakojama apie tai, gįjuą, mes negalim
imti žymią vietą.
Veikalas kaip vaikė šaudė paukštukus pačios knvgelės vert
supažind na skaitytoją su Lie ant Šv. Mykolo bažnyčios ir kiausimo « nieku į
tuvos ir Lenkijos valdonais, tai nurodoma, kaipo pnežas- aiškino>
Jai trūį
su ją kirirčiais, ją intrigomis, tis užpuolimą ant kalvinistų.; svarbiausio — faktų
su
: karais, bet pačios Lietuvos, Jėzuitai yra perstatomi labai ton statomi arba 5
Lietuvos žmonių, ją gyveni-1
gvveni- tamsioje šviesoje.
Apie pro- arba abstruktinė sk<
mo veikale visai nėra
nėra.
Lie-■ testantizmą
kalbama
labai „a|į būti lietuvių Ii
tuvos auginio Dr. Šliupo vei-i plačiai tuom tarpu, kaip apie
, i
• v,- ,
į7 . ...
.
. į.
rui pasioaigus, is

Suvalkijos žemlapis ypač kale mes visai neuztinkame. ; katalikus visai užmirštama. ]vrrjaį nieko nesuži
traukia į save domų. Tai p1’r-' Matome tiktai, kaip lenkai iProtestomj dvasiškių nuopel- ’bl-pį niaį visaip
Inai yra priekin pastatomi, bet tiko’būdu’ įsivaizd
mas savo rūšies šedevras. Jo I varo Lietuvą į savo kilpas.
Kalbant
apie
vėlesnius
lai-Į
katalikiškos dvasiškijos tar- kas <ra]jina jjs nė
autorius ketino patiekti visos
nuo
rusų
Kateriuos
II
!
tum visai nebūtų
kus
—
II
j
nebūtų. Apie vys- terimtvvai neduoda
Lietuvos žemlapį. To nega
iki
šių
dienų
—
apie
lietuvius
į
kūpą
Giedraitį
puse lūpų pra- b-s ‘ vadinami ]y,
lėjo padaryti dėl stokos vietą
visai
mažai
kas
pasakoma.
I
sitariania. Gi kiti, kaip pa- tikl’.a nepasakį p
vardų.
Autorius
visai
nepaaiškina
to
vyzdžiui:
Daukša, Sirvydas
žino? kaipdiĮ
Ponas B. Balutis įvairiais
fakto,
kaip
lietuviai,
nete;
(jėzuitai)
ir
kiti
yra
vis-skai
(larvdami
taik
būdais rinko sau reikalingas
užmiršti.
Katalikų
Bažnyčios
jie
anižil
1(Hen
niek
kę
savo
bajorijos,
apšviestosi
informacijas visus kvietė tame
_R
es išsiplėtinimą. Kada kiek
Atkaklumas, ar kas kita?
darbe prigelbėti. Iš to aišku, nės klesos, kaipo tauta visai: reikšme Lietuvos gyvenime
apsnūdę,
paliovę
gan
ilgam
,
katalikas žinos ir supras
kad suvalkiečiai labiausia priNesenai “Darbininke” pa- vienas
'
bedieviškas laikraštis, ar
gelbėjo
autoriui i ir todėl jie laikui gyventi savo tautiškuo
baigėme spausdinti gerb. kun. jog
;
Socijąlistai ir laisvamaniai
— tai kanuolė, atstatyta Į vis tebsirūpina parapijų ir pa turi didį, gražų, spalvuotą ju gyvenimu, staiga atbunda
A.
Miluko pranešimą apie knyga
1
Kauniečiai ir vil ir* pradeda plėtoti savo rašti
mūsų katalikiškos spaudos į; jo širdį, į jo šeimyną, į Dievo rapijinių mokyklą reikalais žemlapį.
trukumus, skaitytą šį rudenį ikančią, stovinčią ant jo stalo, Nurodinėja trukumus ir kelius niečiai dabar gali pavydėti su ją, savo dvasišką gyvenimą.
L. R. K. Federacijos kongrese —
■ į jo bažnyčios sienas — jeigu prie reformą, prie pataisymų. valkiečiams ir kaltinti save Čia reikėtų kiek plačiau apsis
Brooklyne. Pamatinė referato tą
' aiškiai žinodami katalikai, Andai “Ateitis” buvo pra už apsileidimą nesuteikimą į toti, nes kitaip skaitytojas
mintis štai kokia: Amerikos vis dėlto skaitys ir savo pini bilus apie parapijų tvarkymą. reikal'ngi] informacijų. Su 'vargu galės suprasti, kaip tas
lietuvių dvasiškija daug yra jgais rems bedieviškus laikraš Į tai mūsų buvo atsiliepta. valkija yra lopšys lietuvių at viskas atsitiko. Dr. Šliupas
pasidarbavusi
katalikiškos <čius — tada tikrai galima bus Dabar “Nedėlios Naujienose” gijimo ir matyt rišame su teč'au nieko nedaro. Per vi
kaltinti net ir atkaklume. No. 7 randame ilgą straipsnį a- valkiečiai yra budresni, pas są šį indomų ir svarbų laiko
laikraštijos dirvoje, daug pri- juos
.
dėjusi triūso ir pinigo. Tečiau Bet čia apšviestesmems katali pie parapijines mokyklas. Ar lankesni, gyvesni, negu kitų tarpį perbėgama greitomis,
tiktai pačiu paviršium.
jeigu šiandien katalikiškoji kams
'
dar daug reikia padirbėti ginčytis su jais? Žinome ge apygardų lietuviai.
Apie dabartinius lietuvius,
spauda mažai tėra išsiplatinusi kad tą teisingą nuomonę išpla rai, kad “Naujienoms” ir da
Lietuviai mėgsta turėti sa-1
apie
ji] viltis, troškimus, atam kalta esanti lietuvių vis tinti.
bartinei “Ate’čiai” parapijų vo artimųjų fotografijas. Jie
pie
Lietuvos ateitį autorius
uomenė, jos nerangumas, net
Taigi mes pasakytume, kad ir mokyklų tikroji gerovė ne lygiai mėgsta pasižiūrėti, “no
mažai
ką rašo.
Dabartiniuo
atkaklumas. Pagalinus ragi- čia
< pirmoje vietoje reikėtų kai-1 rūpi. Kaip socialistai taip ir sį pavedžioti” po savo šalies
narna visuomenė labiau pradė tinti stoką sutvarkyto, gerai laisvamaniai yra katalikų prie fotografiją, t.-y. savo šalies se santikiuose Dr. Šliupas šįti rūpinties katalikiškos spau- ,organizuoto veikimo katalikiš šininkai, jų patarimų niekas žemlapį. Todėl naujasai žem tą ir neteisingai nušviečia.
dos reikalais.
kos spaudos platinimui.
neklausys, nes dėdė Krylovas lapis galės turėti gerą pasise Tautininkų partija, kuri buvo
‘užmegsta praeitą rudenį Bro
Kad kunigai nemaža yra Kada bedieviai senai jau turi pasakė: “Čto vrag sovietujet, kimą, galės prasiplatinti.
pridėję aukų ir darbo katali- .daugybę savo laikraščių ir tų to, vierno, ’cliudo.”
America etc. vra naudingų oklyne, bet taip užmazgoje ir
kiškos spaudos reikalams — :laikraščii] sąjungas, katalikų
; ž'nių rinkinvs. Nėra tai knv- pasiliko, yra I)r. Šliupo ker
apie tai ginčyties nei negalima. apšviestūnija
:
vos tik nesenai
ga skaitymui nuo pradžios ik> giama prie Susivienijimo Lie
Gerb. k un. Milukas išrodė tai' pradėjo rimtai rūpinties netik
galo, bet informacijų veika tuvių Amerkioje. Kaip kiek
faktais ir skaitlinėmis.
steigimu laikraščių, leidiniu
las. Yra tai enciklopediškas ; vienam Amerikos lietuviui yra
Tečiau mes nedrįstume visos knygų, bet ir jų išplatinimu. Į
veikalas.
IĮ žinoma, S. L. A. yra grynai
pašelpinė, bepartvvė organi
Liaudies sukrutimas
kaltės mesti ant svietiškių lie
Dro Šliupo veikalas gal; zacija, ir todėl jos kergimas
Mes tik įsižiūrėkime, kaip
tuvių katalikų, jeigu šiandien
turėjo daug’ausiai pretenzijos i prie tautin’nkų partijos vargu
bed’eviškoji spauda labiau mūsų katalikiškoji liaudis at
tarp augščiau minėtųjų, bet yra teisingas. Tai. ką Dr.
išsiplėtojus, kaip katalikiškoji. budo, sukruto, kada vos tik i
mažiausia vykęs dalykas. ■ Dr. Šliupas kalba apie tautininkų gos pusę, reik’a pripažinti,
Nors tai ir lengva esti būdą pamatė gerą pradžią, vado-,
Šliupas nenuvažiavęs į ekstre- i partijos programą ir tikslus, kad darbas atlikta labai blo
sumesti ant aplinkybių, bet vavimą, organizacijas. Įsis
nius, nei pakalbės, nei para yra greičiaus paties autoriaus gai. Atlikta, matomai, grei
Tarp
nedovanotinų
Siame atvėjuje kaip tik ir pri-j kaitykime Į korespondencijas
šys. Visuomet žirgso ant sa nuomonės, kadangi ta pati tomis.
techniškų
klaidi]
yra dvi labai
sžeina kaltinti labiausiai nepri-i iš mūsų kolonijų — “Draugo”,
vo numylėto arkliuko. Todėl i partija iki šiolei, kiek žino
jbę
štai
ką
atsakyti.
1)
Lietu!
tankias mūsų tautai aplinky- ‘' ’ Darbininko ”, “ žvaigždės ’ ’,
ir anas veikalas L’thuania in ma, jokio programo nepaskel d’delės: išnaša, turinti sto
■
vių
Draugijos
nuk.
dėl
karės
Juk ten ta
bes, kurios visos, krūvon su-! “Vyčio” skiltyse.
Retrospect and Prospect pil bė, nei apie kok'us nors savo vėti apačioje puslapio 12, yra
“Ateitis,” minėtos brošiū
Šelpti
Centrabnis
Komitetas
padėta viduryje puslapio 13;
imtos, ka'p tik ir pateisina; liaudis, tie mūsų darbininkai, Petrograde (Baskov per. po nai atsiduoda šliupine dvasia.
tikslus nieko neprane- priegto, išnaša sustatyta dvie ros autorius redaguojama, ši
žymiai mūsų visuomenę. Tik : rodo tiek daug gerų norų,troš-'Į 29, kv. 10). Bet jo dalis liko Gan vykusią recenziją tos kny- i siekius,
v—
įse.
jų didumų raidėmis.
Toje taip atsiliepia į tą kritiką:
kimo platinti gerą sėklą, ginti;
pasižiūrėkime.
igos randame “Katalike” lapk
ir
Vilniuje
idant
organizuoti
Ant puslapio 95 Dr. Šliupas kningos vietoje tiesiog nega “Lietuvių Balso” suramini
4) Bedievybe užkrėstos rusų savo tikėjimą, bažnyčias, ginti
ričio 13 d. Recenzentas A—va
šelpimą
ir
pačioje
Lietuvoje.
sako sekančiai: “Klerikalų ar lima sugaudyti turiniui pras mui galima pasakyti, kad apgimnazijos ir universitetai pri doros pamatus. Pajutę vadova- j Kunigaikštaitės Tatjanos Ko šiaip apvertina tš knygą:
straktinė skema nupieštoji įgamino Lietuvai daugybę ne vimą, pamatę tvarkų, organiz mitetas padeda piningais ir . “Pirmiausiai savo veikale ba (mūsų pabraukta- Aut.)Ry- mės. Ant puslapio 95 išrir- vairių srovių pozicija prie ke
tikėlių inteligentų ir pusinteli uotą darbą — darbininkai, jau gyvenančius po vokiečiu šelp Dr. Šliupas daug vietos pa mo-Kataliką partija susideda šaus praleista keletas eilučių, turių tautos klausimo dabar
genčių, kurie kaip Lietuvoje, nimas būriais dedasi prie to ti ir su jo žinia p. Yčas ir Ši švenčia aiškinimui iš kur lie iš lietuvių kunigų (skaitliuje ir pasidaro tikras “čap-sui.” .faktais ir spaudos balsais kaip
taip č’a Amerikoje daug pa-l darbo: steigia idėjinių organ
tuviai yra kilę. Daugybę apie 150) ir tiesioginių jų pa- j Kningos su panašiomis klaido tik pas:tvirtina.” Kur, pavyz
lingas
važinėjo
Stockholman.
Į
dirbėjo steigimui ir platinimui izacijų kuopas, steigia agen Apie tai plač’aus sužinosite iš Į tautų jis priskaito prie lietu sekėjų.” Šitas lietuvių kata mis jokiuo budu negalima pla džiui, pasitvirtino?
bedieviškos spaudos ir litera tūras, platina laikraščius vie laikraščių. Dabar eina “Lie vių. Taip, sulyg Dr. Šliupo, likų sulyginimas su lietuviais tinti tarp amerikonų. Tai bu
getai, hitai, ch’ttimai, mas- klerikalais, kaip pats autorius tą vien tik savęs pajuokimas.
tūros. Katalikiškos vidutinės tomis dar su didesne energija,
tuvių
Balsas
”
Petrograde
Tokiuo budu, darant galu IR NELAIMĖJE NEPAGUO
mokyklos Lietuvoje pradėjo negu ligšiol bedieviai tai darė. (Baskov per d. 29, kv. 10). 2) sa-getai, thyssagetai, thrakie- gali gerai žinoti, yra visai
DŽIA.
tiną
suvadą, reikia pripažint',
Mes ramiai ir drąs’ai žiūrime
; eiai, kappadokianiečiai, byt- neteisingas. Klerikalai yra
rasti.es vos paskutiniais laikais.
Maskvoje
taip
pat
yra
Komite

Raulų marčiai suskato labai
hynianiečiai, frygieeiai, ly- vienas dalykas, o katalikai vi kad kninga ir jos leidimas ne
Taip pat labai neseniai atsi į mūsų spaudos ateitį. Kitaip,
tas
kuris
užsi
’
ma
šelpimu
lie
pasisekė.
Veltui
išleista
ge

kas
kita.
Vienok
sai
autoskaudėti dantys. Rėkė, kad
rado katalikiškos moksleivijos rodos, ir negalėtume žiūrėti, tuvių, nukentėjusių dėl karės. diečiai, trojaniečiai ir dauge
rius tarpe ją nedaro jokio rokas pluoštas p’nigą. Jeigu net visas kaimas skambėjo nuo
lis
kitų,
tai
vis
arba
lietuviai
judėjimas Lietuvoje ir po Ru jeigu mes tikdme į savo tautos
tą kningą platinti tarp ameri rėksmo: žmonių buria rinko
šviesesnį ateitį. Juk prie ko To komiteto rusų kalba vardas arba lietuviams giminingos ra skirtumosijos miestus.
toks:
“Komitet po okazaniju
koną, tai pirmiausia reikalin si ant Raulų kiemo dėl to did
Visoje kningoje yra
2) Kunigija net ir prie geriau vedė ir tebeveda visokių kryp pomošči žertvam vojni pri Li- sės.
Visi stebėjosi iš
bedieviškoji spauda? tovskom vspomogatelnom obTarpsavinio šių tautų gi ypatybė, pro kurią jokis kata ga daug kas jos turinyje per- žio riksmo.
sią norų viena negalėjo visų snių
i
mainyti,
o
paskui
visai
naujai
didebo
skaudėjimo
dantų. Mo
Buvo
einama
tiesiai
prie
išminingumo
klausimas
yra
su

likas nei šiaip bešališkas žmo
spaudos reikalų aprūpinti. Ne
ščestvie v Moskvie.” Jo adir
geriau
išleisti,
kad
delei
terėlės
net
dūsavo
iš
gailesčio.
griovimo
pačią
tautos
gyvybės
galima iš kunigo reikalauti,
' resas: Srietenka, N 26, k v. 13- kėlęs nemažai ginčą, kuriuo gus negali tylomis praeiti. Dr. jos lietuviams rausti nereikė
Tik vienas Raulų tėvas ne
kad jisai netik gerai dūšias pamatų. Bedievybė ir laisva- 14.
Aš turiu garbę ir nelai- se vargu galima sakyti, kad Šliupas savo kningoje pasirodo tą.
atkreipė
į tą riksmą domos, jo
manybė
—
ta
’
tie
pikčiausieji
Dr.
Šliupo
išreiškiamoji
nuo

ganytą, bet kartu ir laikraščio
; mę jo pirmininku būti.
Ma
veidas
kožnam
tokiu buvo už
mikrobai,
kurie
kėsinosi
ant
monė
būtą
buvus
pripažinta.
biznį gerai vestą, mokėtą rink
no adresas augščiau padėtas.
ganėdintas.
tautos
gyvybės.
Tautai
smar

Kadangi šio ve’kalo tikslu yti laikraščiui apgarsinimus,
Išsitariau, turiu nelaimę būti
kiau
atbudus,
turėjo
atbusti
ir
ra
kaip galint objektyviškesnė,
K a kurios sumaningesnės
Smanytų visas agentūrų gud
pirmininku, dėlto, kad reika
jos
sąmonė,
kad
reikia
gelbėti
ir
neužginčijama
informacija,
moterėlės,
skubino virinti ša
rybes ir tt. Tad ir nesistebiame,
laujančią pašalpos lietuvią-patautos
dorą
ir
sveikatą,
kad
tai
šis
visą
tą
tautą
kergimas
lavijų lapus, ir jais trynė
kad, nors kunigą ir nemaža
bėgėlią Maskvoje daug, o lė
ypač
jaunimo dorą re’kia ap
prie lietuvių reikalinga pas
Raulų marčiai žandus, kad
padirbėta toje dirvoje, daug
šų maža.
Sunkiausiai klau
saugoti.
To
neatsieksi be
kaityti
ve
’
kalo
silpna
puse.
paliautų dantys skaudėję.
daug indėta pinigo ir vargo,
syti dabar kasdien skundus,
’
sveikos
spaudos.
Štai
mes
ir
Kita
veikalo
silpnybė
yra
O senis, Raulų tėvas, nusitečiau pasekmės to viso daug
kad reikia kęsti šaltis, šiltą
į
matome, ačiū Dievui, naujus
labai
didelis
sausumas.
Vie

šypsojęs
pasakė
Verčiau
mažesnės^ negu galima
drabužių, batą neturi etc. Mes
toje
srityje kataliką susipra
ton
to,
kad
skaitymą
padarius
jai
su
tarką
ištrvkite
žandus,
laukti.
dabar turime 84 pabėgėtą lie
timo
apsireiškimus.
indomiu
»r
pritraukiančiu,
ta

negu
su
šalaviją
lapais,
mažu
3) Gi liaudis, ūkininkai, dartuvių mūsą įsteigtus bendra
sai
begalinis
minėjimas
vien
nustotų nors tada mane taip
Tiesa, “Šakės”, “Keleiviai” bučius, o juose gyvena apie
bininkai ar-gi galėjo ką nors
vardą,
vardą
ir
skaitlinių,
daug rijus.
ir
kit
’
šlamštai
dar
turi
dešim

rimta šiame dalyke nuveikti —
2,800 žmonių/ Daug dar pa

Musų spaudos
reikalai.

tis tūkstančių skaitytoją. Bet
bėgėlių šiaip taip mieste gy
mes nedrįstume visus tuos vena. Išrišo skaitome apie 15.skaitytojas paskaityti tokiais 000 pabėgėlių Maskvoje ir jos
išs’gimėliais, kurie nebegalėtą priemiesčiuose.
Tai-gi būtų
jau doriškai atgyti. Nelaimė, labai malonu, jeigu gautum
tiesiai pražūtis būtą mūsą ne pašalpos iš šalies.
P ningus
didelei tautai, jeigu mes šian galima siųsti mano adresu.
dieną savo tarpe jau turėtume
Su pagarba,
kelias dešimtis tūkstančių pa
P. T■eonas
tentuotą šakininką.
Ne, ją
(“Išeivių Draugas.”)
yra daug mažiau. Didžiuma
gi tą laikraščių skaitytojų —
terliojasi su jais tik todėl, kad
ta’ žmonės dar primityviški,
baisiai tamsūs, kad jų skonis
28 d. šiame mieste kalbės
dar tiek neišsidirbęs, arba
kun. Maliauskas, tik ką iš Lie
tina visi be iš;mties^^Kstai uoslė taip neišlarinta, kad tuvos pribuvęs. Visi 1 etuviai
;t laisvamamai;
gi gėlės neatskiria nuo mėšlo — privalo ateiti išgirsti gerb.
dvasinės naudos nuo pragaiš
svečio.
ties.
Ateis laikas, atbus ir
reaguojama

be vadą, be intelegentą, be
organizacijos?
Liaudis gali
Skelti daug naują teisingų
reikalavimą, bet juos suimti,
sutvarkyti, invykinti gyveniman — tai dalykas apšviestesnią tautos narių.
\
Pirmiausia reikėjo ir dar tebereikia išgriauti neteisingą
nuomonę, paplitusią tarp liau
dies,
kad,
girdi,
galima
įkaityti viskas, kad tai n;eko
nepakenksią, kad kiekvienas
žmogus atskirsiąs, kur grūdai,
o kur pelai Tą nuomonę juk
ta;p uoliai platino ir tehepla-

skaitl’nią ir skaitlinių kningą
paverčia tiesiog į chronologi
jos toblyteles, bet jokiuo bū
du ne į tai, kuom knyga tu
rėtą būti.
Kningoje dažniau
siai minima rien tiktai vardai
bei skaitlinės be jokio ją su
vedimo ryŠin. Daug kas iš ją
reikai duja paaiškinimo, nes
skaitytojas, visai nežinantis
Lietuvos ir Lenkijos historijos, -V o tokiems š:s veikalas
yra skiriamas, — tiesiog nieko
negalės suprasti iš to, kas te
nai rašoma. Ne vienam skai
tytojui [ši Dr. Šliupo kningos
ypatvbA^gali atmušti visai norą skaityt! ią iki galui, kam,
reikia pri. ižinti, skaitytojas
privalo ta ti nemažai kantry-

KAS GIRDĖT ANT PLAUK
TŲ.
'
,
Vakar Melrose prof. T o' ell
la kė paskaitą iš Astronomi’os
Pasakė, kad ant Marso pasi
rodė du nauju kanalu, ant
Marso dabar siaučia di<lž:oe
viesulos su sniegu. Saturnas
esąs ne kas kitas, kaip nulžiifeka smėlio bolė ir taip len
gvas, kad ant vandens phnluriuotų, nors Saturnas yra 8
kartus už žemę didesnis.
Ant
Saturno žmogus negalėti] vaik
ščioti, tuoj grimstą, kaip šla
meną aruode.
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DARBININKAS’

lietuvių draugijas
pasiūlyt
metraštį. Lai baltimoriečiai
remia spaudos katal. draugiją.
Mums smagu skaityt, kad iš
Baltimorės kartais užtinki M
nors parašyta “Darbninke.”

KAIP IR KĄ DARBININKAI patinkamiems asmenims ir už
LAIMĖJO.
sidegę pagieža, pleškina ilgus

mo gana užganėdinti.

New York. — Kaip čia bu
vo garlaivių liuodotojų strei
kas, tai darbininkams bestreikuojant pribuvo unijos (ko
kios unijos? Red.) delegatai.
Pribuvo, kad greičiau streiką
pabaigus ir suorganizavus dar
bininkus.
.
Tai-gi kompanija didžiai ne
norėjo tos unijos.
Bet jai su
skėbais nekaip ėjo biznis. Per
čielą savaitę prie vieno garlai
vio turėjo išdirbti.
Taip tai
toliau negalėjo kompanija tęs
ti.
Pripažino uniją. £mė mo
kėti į valandą dieną 30c., nak
tį 40e. Šventą dieną 45c.

Galima čia pažymėti, kad
Vyčių kuopa — platinasi ir
skleidžiasi tarp New Yorko
jaunuomenės.
Turime už tai
J. P. K.
dėkavot vietos giedoriams, ku
rie, patyB prigulėdami daro
CHICAGO, ILL.
didelę agitaciją savo apygar
doj. Už tai Vyčių kuopa yra
Lapkr. 20 d. A. Palukaičio
jiems dėkinga.
dirbtuvėj (šapoj) tapo surink
Ašarutis. tos* aukos streikuojantiems rubsiuviams.
BALTIMORE, MD.
Aukavo šie draugai.
Dirbtuvės
savininkas, boNesusipratimai.
isas,
A.
Palukait's,
J. KrisinTautos Fondo skyrius pra

Kjla.

straipsnius į laikraščius pers
tatant blogoje šviesoje visą apielinkę, nors kitaip, negu
pagiežos akim, pažvelgus, ma
tytųsi aprašytos ydos visiškai
kitokioj šviesoj.
Taip ir prie mūsų atsitiko:
“Darbininko” No. 24 ir kiek
anksčiau tilpo sieksninis strai
psnis, patiektas p. Drąsučio ap>e Pittsburgh’ą ir apielinkės.
Žinoma p- Drąsutis savo prane
šimuose drąsiai nuteisia Pitts
burgh’o ir tūlų priemiesčių,
bei miestelių lietuvius: paleis
tuviais, apsileidėliais, girtuok
liais, neremiančiais katalikų
Į uniją įstojimo reikia mo spaudą ir dar, dievai žino,
kėti $1.00 ir po 50c. mėnesyje. I kokiais.

deda susitvarkyti ’r ima veik skas, P. Čiapas po $1.00, K.
ti, tik kaž-kas su Vyčių kuo Norkus 75c. M. Murauckas, K.
//
pa negali susitaikyt. Taip-gi Šimkevičius, A. Arbacevičius,
/■
Moterų j-ta kuopa su Vyčiais J. Zemarski, A. Bayer, Buturi nesusipratimų, kuriuos Įkenah, Jurgelas, M. JagelnicTokiuo tai būdu atsirado uni
Nerūpi man apgynimas šios
sunku užbaigt. Klebonas pa ki, Liže V>rwark Jagelmska
ja (kaip ji vadinas? Red.).
apielinkės lietuvių, nes tūli už
1
laiko Vyčių pusę o visuomenė po 50c. Jos Lapinskas, J. Va
Tolesniai unija vėl ėmė reng metimai gal ir pritiktų jiems
Moterų Sąjungos pusę, nenia- laitis, EI. (’haps, Besie llon'zeik, Julija Damska po 25c.
ti unijistus prie streiko. Pra nors iš dalies. Kaip čia pasa
lonumų turime.
nešė kompanijai apie streiką. kius. Prie mūsų vidutiniškai
18 d. lapkr. Vyčių kuopa Mery Meyer, Mery Pasaka,
Kompanija atsiprašė unijos, blogas išsiplėtojęs, kaip kad
antru kartu lošė “Šv. Agne- i Ana Kasokiutė, Elena Dominprižadėjo uždėti dai- daugiaus. ir k'tose panašiose mūsiškiai.
tę” nukentėjusių nuo karės (ska aukavo po 15c.
Viso labo surinkta $10.60.
Ir dabar moka į valandą 32c., kolonijose. Nei kiek nesu- i
naudai, žmonių buvo visai ma
Lapkr.
13 d. to pačio A. Poo subatomis 35c. Kada grei klysčiau pasakęs: ‘ ‘ Kaip dan- j
žai. Apie 15.00 dolerių tepelllukaičio
dirbtuvėj
buvo renkatai reikia padirbėti šiaip ne gui, taip ir ant žemės. ’ ’ Kaip į
nijo. Užtai klebonas sekan
'
mos
aukos
dešimtas
procentas
paprastu laiku kaip va vaka kitur, ta’p ir prie mūsų. Bet
čią nedėl'ą bažnyčioje pabarė
rienės laiku, tai moka po 45c. j p. Drąsutis priskaitė eibes ydų i
parapijonus. kad neremia ge nuo dolerio arba 10 e. nuo do
Jr nors kas būtų, tai ilgiau j ir dar dadeda, “kad niekas nei j
riems dalykams surengtus va lerio. Tapo surinkta, $22.75.
nedirbs, kai 6 ar 7 vai. neval ne mano reaguoti.” Gaila p. i
karus, taip-gi pabarė ir ko į Ale ne visi aukavo turbūt kiti,
gę ir už tas dvi ar vieną va Drąsučio. Nabagas nejuč’oms ■
respondentus, kad Moterų ne yra matę kas yra streikielandą mokės 45c.
įkliuvo nelabųjų Pittsburgh’o
Sąjungos 8-tos kuopos vakarą rių vargingas pragyvenimas.
Vertėtų darbininkam susipras
,
Dabar nereikia sunkiai dir l apielinkės lietuvių tarpan.
Cia parodomas kap. bbreece-,^.
e^eru paKra^s iyje zem_s susipylė pasidarė laikraščiuose išgyrė, pakelda ti ir šelpti kiek galima strei
bti. Bosai ir foremanai netu
P. Drąsutis kalba ir nurodo
mi lašėjus į puikybę. Mums
ri teisės darbininkų “kikyti.” tik tūlas vietas Pittsburgh’e ir i lotą, pasistatė namą ir įsisteigė saliūną. Kuomet išėjo Įsa kymas sal’.ūnus uždaryti, tai nesmagu, kad klebonas ba kuojančius Chicagos rubs:uKiekvienas darbininkas turi apielinkėje. Išrodo, kad ne į jisai neklausė, sakė, kad nep rigulįs prie Chicagos. Paskui panevalia jo biznis‘buvo užda žnyčioje korespondentus ir lo-■ vius, nes jeigu mes visi dar
guzikėlius prie kepurių ir be visam Pittsburgh’e vieši tos rytas, pats suareštuotas ir po kaucija paleistas.
šėjus kritikuoja, bet mes v>s bininkai sušelpsime stre kieguzikėlių negauna dirbti nei blogosios ydos. Jis nurodo į
I
Į
nenustosime rašę kas atsitiks ; rius. tai be abejonės bus strei
jčiaus
’
s
dėl
Pittsburgh
’
o
kolo!
Man
rodos,
geriausia
prinerangumas,
susidėję
krūvon.
vienas.
i Pittsburgh ’ą Castle Slianon,
naujo, o jeigu kas mato ne kas laimėtas. Nes ;r mūsų
nijos
trukumų.
Pagaliaus
jeitiktų
padaryti
pradžią
tame
Unija prisakė darbininkams, AVilmerding, Carnegie, Van- Tebūnie žinotina p. Drąsuč’ui
tiesi), tai lai parašo tiesą ir; sapos savininkas bosas p. A.
kad jei koks bosas ar foreman dergrift, Morgan-Sagin, Tra- ir “Darbininko” skaitytojams, gu p. Drąsutis gali raginti Fe-' dalyke Šv. Jurgio draugijai, ano korespondento kliudą pa Paulukaitis dikčiai atjaučia
kovą. Jisai pats
arba koks kitas imtų “kikvt'” vekvn, McDonald,
Wood- kad vienas “East Sidės” inte Aeracijos pYmininką, tai juo kaipo vienai iš serrausių ir ge taiso, taip-gi šiuomi pas mus ■darbininkų
i
;
labiau
jisai
galėjo
paraginti
riausiai
pasiturinčių,
nes
turi
ligentas
ta
;
p
mandagiai
elgėsi
aukavo
$3.00
o darbin nkai ki
darbininkus, tai darbininkai lawn, Br'dgeville, Coai Cenir verda ]>aii*itė. O laisvama
Pittsburgh
’
o
inteligentus
prie
nuosavą
sveta
’
nę,
ir
priegtam
ti. nenori aukoti.
visi sus>tarę išvien išluptų tam ter, kaipo vietas, kur di- nuo pradžios bendrovės užsidėji pati apvaikščios savo 25 me niai naudojasi iš tokio katali
Jos Lapinskas.
kailį ir į vandenį įmestų. Jau džiausiu tamsybė viešpatauja, jimo lygi jos mirčiai, kad nei (didesnio veiklumo.
(lai
tų sukaktuves nuo pradžios sa kų nesutarimo.
dabar ne vienas forman gavo užmiršta dar dadėt IIome- \ vieno susirinkimo valdybos,
i duos sus i prasime būt
vo gyvavimo.
CAMBRIDGE, MASS.
mušti.
stead,, Braadock, Duąuesne, nei vieno susirinkimo bendro
'dėsniais vieni kitiems.
Tai-gi.
kas
pirmas
tanu*
Mergaitė buvo bėdoj.
Taip tai dabar dokiniams M cKees Rocks, Allegheny, vės, neapsiėjo neužgavęs ko
ra damas:
dalyke?
Kuri draugija p;r- . V. Stuikevičius straipsnius
Lapkričio
19 d. viena merdarbin nkams yra labai gerai. Export, Donorą, EIlsworth nors. Kitas “East Sidės” inj iš
Baltimorės
ma paims tame drąsos ir pa
tel’gentas apsiėmęs raštiningaitė
(kaip
vadinasi? Red)
Kiekvienas uždirba po 20.00, ir dar eibes kitų,
“ Darbin :nke” turi didelę klai-•
• - ✓__ _
kels
šį
klausimą?
kaut
nelankė
nei
valdybos
po

buvo
nuėjus
vakare
i bažnvčią.
po25.00 ir po $30.00. O ku į Žemiau minėti priemiesčiai
'dą
kas
link
20.000 lietuvių'
Būtų geistina, ydant mūsų
Kai pamaldos pasibaigė, tai
ris gali išturėti maž miegojęs, taip arti Pittsburgh’o, kad sėdžių, nei bendrovės susirin
NEWARK, N. J.
laikraščiai tame dalyke suteik Baltimorėje. •Jeigu iki 0000 merg;aite pargrįžo namo. Buvo
tai davaro >ki $40.00. Tiek i suimtomis bei nedėliomis taip kimų. Esant tokiose apysto- NewarRiečiams reikės dar
ti! savo geriausius patarimus, kas surinktų s■ui mažais kūdi- ■ labai ištroškus vandeni. Atuždirba tie, kurie “pušina tro- sus;maišo juose gyvenanti lie- vose, ar galima kalbėt apie
pasidarbuoti.
kokiu būdu būtų galima tą kinis, tai būtų perdėta.
rado, kad šeimininkai jau beką. ” Unijos nutarta, kad tuviai su Pittsburgh’o lietu- bendrovės pasisekimus?? Bet.
Spaudos kuopa auga.
Nors
jau
daug
newarkiečiai
progą lietuviams sunaudoti.
Nenorėjo bildėsro daryisroxuoxos, tai ne visos
guli,
per L000 svarų neneštų dau- viais kad vargiai ir pats p. č<* on išrokuotos,
L. R. K. Spaudos kuopa au
Tai tiek apie busimąjį Newti ir eiti į virtuvę.
Ėmė (dai
Drąsutis teatskirtų vienus nuo ydos, numarinusios bendrovę, yra pasidarbavę tai apšv=etos
giaus.
srytyje, tai tautos reikaluose: ark’o apvaikščioj-mą, toliaus, ga: jau ketvirtą dešimtį meti rytis savo kambaryje ar ne
kitų.
Tai-gi
nejaugi
p.
DrąYra
jų
eibės
ir
p.
Drąsučiui
Mūsų unijistai dirba pr>ę i
bet ateinantį metai dar parei- į jei Įstengsiu parašysiu plačiau nių nar ų prad<‘dama prirašyt ras vandens.
Bado stiklą
jsuč>o neminimose vietose būtų i pareikalavus prirodysiu.
garlaivių palei West gatvės
;
i J. Pautienius tos kuopos iždiDar vienas, mano suprati- kalaus iš nevrarkiečių didesnio apie patį Neivark’ą, jo pra ! ninkas daugiausia narių pri-1 vandens ir greitai išgėrė. Už
galuose 36, 37, 34. 45 ir 65 gat t taip gera, kad katal'kiškų laik-.
džią, jo augimą bei ateitį ir
vių. Prie tų dokų yra ta nau raščių agentūros būtų nereika- nie, laba' naudingas, patari- darbo.
kalbina. Taip-gi parinkta ko trijų miliutų taip merga t ė su
Ateinantį
metą
t.
y.
1916
m.
kaip
čia
lietuviai
ėmė
apsigy

lingos. Ne, taip būti nega- mas. Labai malonu matyt p.
ja unija.
misija pava kščiot po lietuvių sirgo, jog vos su šiuo skietu
Nevark
’
as
rengiasi
iškilmin-į
venti.
Drąsutį
drąsiu.
nepersiskyrė.
Vanduo buvo
Kas norėtų d'rbti, tai ga ; Ii.
' Y.
!
—
:.........................
Vijurkas iše:mynas spaudos reikaluose. čystas, bet ilgai stovėjęs stik
Kad išdrįsai, gerbiamasis, i gai apvaikščioti 250 metų su
li atsišaukti laiškais arba atei
Minėtose vietose vieši tos
Taip-gi parinkta delegatai :
kaktuves, nuo šio miesto įsi
le.
Lietuvaitė.
ti pas J. Kasparavičių po num. pačios ydos ir išsiplėtojusios iškelt aikštėn Pittsburgh’o lie- i kūrimo.
WATERBURY,
CONN.
498 AVashington St. kamp. dar labiau, negu pačiam Pitts- tuvių ydas, surask ’r šaltinius
Tas apvaikščiojimas prasi
Susižeidė.
Spring St., New York C’ty. burgh’e, tik rašant p. Drąsu- bei įrankius prašalinimui jų. dės geguž’O mėnesyje, ir trauk
Lapkričio 19 d. 9 vai. vak.
Iš seniausių lietuvių darbi čiui iš Pittsburgh’o apielinkės, Mano supratime, nereik’a toli sis per tris mėnesius kolei bus
M.
R., parėjęs namo pasižeidė
Paragink,
Gerbia

ninkų yra: B. Smitli, Antanas jo mintys skrajoja apie jam ne- ieškoti,
pilnai išpildytas š:o apvaik-'
peibu
taip kad vos gyvą nuve
Jurauskis, K. Kruša, A. Gu- patinkamą P’ttsburgh’ą. Vie masis, Lietuvių Rymo-Katali- ščioj’mo programas.
žė
į
ligonbutį.
žis, J. Kasparavičius ir k. tas artimesnes savo širdžiai p. kų Federacijos pirmininką,
Jau nuo pereitų Naujų Me
Darbai, streikas.
Per šiuos vyrus kas nori įgyti Drąsutis savo rašteliuose ap kad jis pas’darbuotų šioje a- tų yra susitveręs apvaikščioji- į
Darbai
eina gerai dirba die
pielinkėje
Federacijos
idėjai
;
darbą. Reikale kiekvienam lenkė.
mo komitetas iš žymiausių šio ną ir naktį.
Bet šviežiai at
suteikia žin;ų.
Gal ir prasitariau sakyda paragink Lietuvių Katalikų
m’esto asmenų, po vardu “The važiavusiems sunku darbas
Atsilankykit visi.
Kuomet darbininkų susivie mas, kad p. Drąsučio užtylėtos kolegijos globėjus prie -uoles Committee of One Hundred,”
nijimas, ty. y. unija įvyko, tai vietos yra artimos jo širdelei, nio darbo. Minėti viršaičiai kuris rūpinasi kuogražiausia gauti.
Į L. Vyčių vakarą, kuris atsibus So. Bostone šv. Pet
Jau mėnuo laiko, kaip strei
žmon;ų darbas daug palengvė bet tas rašinėlis, tilpęs “Dar juk gyvena šioj apielinkėj. Te tą darbą atlikti.
ro salėje lapkričio 25 d. 7:00 vai vak
Bus lošta didis
kuoja 800 darbininkų vienos
jo. Daug lengviau, negu pir bininko” No. 24 š. m. kaip ir pradeda j’e sklaistyt rūkus iš
veikalas
“
Gedimino
Sapnas.
”
Lošėjai
gerai
išsilavinę ir
Menamasis komitetas jau d’rbtuvės.
Nėra žinia ar ką
šios padangės, o užtikrinu,
ma.
tyčia liepia taip manyt.
bus puikiai pritaikintais rūbais apsirengę.
Pertraukoje
senai yra išsiuntinėjęs viso-) laimės ar ne.
Skaitykite š:tą laikraštį, o ja
P. Drąsut’s apsakydamas Pittsburgh’e ir apielinkės lie
bus
solo-dainos.
Tą
pat
dieną
1-mą
vaL
po
pietų tas
<ioms organizacijoms, ir biz-l
St. Danaitis.
me rasite aprašymus, kaip per žlugimą gero sumanymo — tuvius seksiant juos ir išnyks nreriams, laiškais kviesdamas
veikalas bus loštas vaikams su įžanga 10c.
susivienij’mus, per unijas, per bendrovės katalikų laikraščiui visos p. Drąsučio rmnimos y- orisidėti su patarimais ir me
Pribūkite, meldžiamieji, į Vyčių vakarą.
Pribū
NEW YORK CITY
dr-jas žmonės būvį sau page leisti, kaltina “South Sidės” dos. Prasidės reakcija.
kite vietiniai ir iš apylinkių.
džiagiška pašelpa.
Vyčių Vakarėlis.
Kerėpla.
rina, gyvenimą palengvina. inteligentus, re’škia: “South
Tarp kitų, gavo pakvieti
■
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Kas girdėt lietuvių
kolonijose.
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Didelis Teatras.
Rengia L. Vyčių 17 kp.

Nedėlioj, lapkričio, 21 d.
Nuo Red. Dedame šią p. Ke
J. Kasparavičius. Sidės” inteligentai — šelmiai,
mą ir Šv. Jurgio dr-ja, kuri ir N. Y. Vyčių kuopa pastatė vei I
nieko neveikia ir dar gerus su rėplos repl’ką, laikydamies
paaukojo tam reikalui 25 dol. kalėlį: “Dėdė Atvažiavo,” ku
PRIE P. DRĄSUČIO STRAI manymus ardo.
Nedorėliai taisyklės: audiatur et altera
Ar yra gavusios tokį pak ris labai nusisekė. Susirinku
PSNIŲ IŠ PITTSBURGH’O tie South Sidės inteligentai! pars (turi būti išklausyta ir
vietimą ir kitos lietuvi škos sieji buvo patenkinti ir plojo
APIELINKĖS.
Kas kita inteligentai iš “West antroji pusė). Labai geras ir
draugijos, neteko patirti, nes daug.
Lošikai lošė tiesiog ar
Nerasi nieko indomesmo Sidės” arba iš “East Sidės.” .naudingas daiktas visapusiš
niekas apie tai nemini.
tistiškai,
tai-gi nebus pro ša
kai
nušviesti
kokios
nors
kolo

lietuviui Amerikoje, kaip skai Jie, — nekalti avinėliai... Ke
Dabar jau, tas komitetas, lį paminėt kas lošė.
veikimas,
tyti lietuv’škų laikraščių pra lia ir kūnija visokius gerus su nijos gyvenimas,
pradėjo išleidinėti tam dalykui
Simas Vingyras — Jeroni
nešimus iš savo apielinkės. Tie manymus. Kas būtų su Pitts- nušviet'mas gerų ir blogų pu
pašvęsta laikraštį “Newarker’ mas Naginevičius; Adomas,
Bet norint, kad tas nu
lietuviais, kad ne sių.
pranešimai, tartum kokie įs burgh ’o
kuriame bus suteikiamos viso jo sūnūs — Juoz. Augštukaltatai, nustato lietuvių veiki “West Sidės” ir ne “East švietimas išeitų ant gero, tai
kios apvaikščiojimo žinios.
nis; Jurgis Spurgis — Vincas
mą.
Vietose, kur veikimas Sidės
inteligentą’ ?
Pitts- perdidelių užsivarinėjimų, priTai-gi čion newarkieč' ams
iškrypsta iš tiesiojo kelio, ap burgh’o lietuviai pražūtų dū perdėlių užsivarinėjimų, pri lietuviams ir yra neatbūtinas Zuvetckas; Garnienė — Gendruda Zemantauckytė; Jievukaišiojimų, šurkštumų. Vi
rimsta, nutyla, parašius šį- muose tamsybės.
reikalas pradėti rengtis prie
tė — Ona Krauliedžiutė; veNors nesu inteligentu, te- sokie pasišiaušimai veda prie
tą, nurodž us ydas, vėl atgiminėtojo apvaikščiojimo.
žėjas
Valantina s KaminTuomi tik pa
ja, prasideda
veikimas ir, čiaus turėjau laimę mašytis nžsikirtmų.
Ypatingai šiame laike, ka ckas.
bloginti
galime.
su
inteligentais
iš
“
South
Sitankiai atsitinka, kad prade
Pašaliečiui 'dabar išrodo, da mūsų Tėvynė paskendus’
T-ošimas buvo atl’ktas ba
dama veikt sulyg nurodomo> dės,” “West Sidės,” “East
kraujuose ir liepsnose šios ka
pranešimuose recepto.
Gerasi Sidės” ir dar kitų, d evai ži ’-ad kaip Drąsutis ta p ir Ke-. rės, tai mums lietuviams, new- žnytinėj salėj, kuri buvo dai- į
dalykas tie praneš mai.
Te- no, kokių tei “aidžių,” uždė rėpla šiek tiek “persūdijo,” arkiečiams nedovanotina bū ’iai papuošta tam vakarėliui.
Publikos daug pribuvo, o mu
uardčjo. Atsargiau, švelniau,
čiaus ne visuomet laikraščiuo jime laikraščio.
tų praleisti tok ą puikią, pro
zika gražiai griežė. Gerb. kl.
Pris pažinufe, kad turėjau meldžiamieji.
se pranešimai tampa vaisiais,
gą nepasirodžius amerikie
kun. Šeštokas buvo vakaro ve
Be to turime č a atkreipti
gydančiais blogąsias ydas. A- laimės įsiprašyt bendrovėn kačiams jogei mes dar gyvename
dėjas: kalbėjo apie Lietuvą
damą
p.
Kerėplos,
kad
jo
pa

;
talikų
laikraščiui
leisti,
ir
perts:tinka, kad pranešėjai rašo
šiame pasaulyje.
barimas
p.
Drąsučiui
—
para

žinutes į laikraščius, nušvies- matant, kad p. Drąsutis ;r-gi
Kuo mes genaus tame pri- po vokiečiu.
Pasibaigus teatrui, p-lės 2edami blogąsias ydas ir ten, kur• ne svetimas bendrovei,* norė ginti veikti Federacijos pirmi- s'rengsmie, tuo mes didesnę
nką ir kolegijos fondo globė
mantauskaitė ir Krauleidž’utė
jų nesiranda; arba vėl, kad čiau užpilt praleistas spragas
naudą savo Tėvynei padarysi
Tai-gi pasaky- jus yra šiaip ar taip keistas. me: be abejonės norint gerai buvo apdovanotos kvietkų bu
ir iš dalies randasi kokios y- jo rašinėlyje.
Choras dailiai padai
dos, bet peikimu nepataiso• siu p. Drąsnčim į ausį, kad Juk veikti katalikų visuome pasirodvt, turėtumėm ir iš kietais.
mos. Tam tikslui, tankiai, rei■ bendrovę laikraščiui leisti su nėje turi priedermę visi kata- apielinkės visų kolion’jų lietu navo keletą dainei'ų prieš ir
no teatrui po vadovyste A.
kalinga kitok’ų priemonių ne griovė ne “South Sidės” inte Jikai inteligentai, ne vien Fe viškas dr-jas pasikviesti.
S
Kas-gi
tą
*
Dzikaus.
deracijos
pirmininkas.
Tai-gi
ligentą
5
,
Z
nusisukdami
šalin,
peikimas. Taip-gi esama ir toprabūtinai Federacijas pir-,
Po teatrui publika pasilink
k:ų pranešėjų, kurie turėda bet tai padarė“ East Sidės”in- delko
mininti Ar-gi Sis bfil, kal-Įdpt,t
mi blogus norus kenks sa</
smino iki vėlybai ir grvžo nane-' teligentų “Nachališkumas” ir
t

Kviečia Rengėjai.

ATEIK PAS MANE
kada reikės samdyti automobilių ar karietas dėl piri
važinėjimų, veselijų, krikštynų ir tt. KAM EITI KI
TUK, KAD GALI GAUTI PAS LIETUVĮ? Patarnau
ju visuose reikaluose, DIENĄ ar NAKTĮ.
K. SVAG2DYS,
242} W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS
(Viri “Darbininko” spaustuves)
Telephone So. Boston 520.
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CHICAGO, ILL

SO. BOSTONIEČIAMS

Vakaras šauniai nusisekė.
Lapkričio 14 d. Sv. Onos
dr-ja ant
Bridgeporto Šv.
Jurgio salėj buvo parengus
pramogą. Mielu noru šiai gerai
dr-jai duodu kreditą, kad pra
mogą surengė be svaigalų.
Ši dr-ja labai nekenčiama
socialistėlių ir “Naujenos” ra
gino neremti tos draugijos
pramogos. Ji mat “nestraikuoja”. Bet ta pramoga parodė,
kiek turi intekmės tas stebuk
lingų daktarų laikraštis, šun
daktarių organas. Svetainėje
žmonių buvo tūkstantis su virš
um. Tai nepaprastas didumas.
Bla-Bla.

—------ - -

■ ■- r ~

Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)
Priėmimo valandos:
Nuo2 iki 3 popiet. Nuo 7 iki 8 vakare
j 509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON,
Tel 502 S. B,

CHICAGO, ILL.

Imasi darbo.

North Side pamirštama ap-i
rašyti. Paėmus laikraštį į ran- ]
kas, matosi iš visų vietų strai
psneliai, ap:e Lietuvos Vyčius,
o apie 5-tą kuopą, tai niekur
nei brūkšnelio nesimato; rodsi, j
kad visai jų nebūtų arba nieko '
neveiktų.
Lapkričio 17 d. š. m. turėjo
savaitinį susirinkimą, kuria
me padaryta daug svarbių nu
tarimų.
Ypatingai šie: kad kiekvie
name susirinkime, būtų šiokia
ar tok:a pramoga; ar pasikal
bėjimai, paskaitos ir tt.
Turės kiekvienas narys šį
bei tą veikti.
Taip-gi delegatai buvusieji
apskričio susivažiavime, išai
škino kas buvo nutarta.
Pirmiausiai, kad kiekvie
na kuopa rengtų paskaitas lai
ke advento ir gavėnios, tai 5ta kuopa pilnai sutiko ir prisi
žadėjo veikti kiek išgalėdama.
Nutarta greitu laiku sureng
ti kokį nors vakarėlį, išrinkta
komisija sutvarkymui.
Visas jaunimas sutikime
darbuojasi išvieno visuomenės
ir tėvynės labui.
5-tos kuopos Vytė.

PARODYKITE PRIELANKUMĄ
tikram savo tautiečiui, o aš stengsiuosi jums užtai atsimo
kėti parduodamas geriausiai padarytus visam pasaulyj dra
bužius. Augščiau minėta firma suteikė man tiesą, pąr
duoti visiems lietuviams specijališkomis kainomis, kad tuomi juos užganėdinti. Todėl ateikite visi ir duokite man
progą parodyti jums puikiausius H A R K O SIUTUS ir
OVERKOTUS — ištikrųjų geriausius gatavo darbo drabu
žius visam Bostone, už sekančias kainas:
NUO $12.50 iki $25.00.
JUOZAS ZUPKAUSKAS
Įsidėkite gerai adresą:

Tuščios pastangos. ‘ ‘ Darbi
D. L. K. V. B.
ninko” ir “Imk ir Skaityk” MUZIKALIŠKA MOKYKLA.
daugiau išpirko, negu jie ma Mokinama ant smuiko Piccolo
no.
Klarneto
Į bažnytinę svetainę gi lai Piano
“ Ateitis ”nei nesitiki ineiti su Korneto
savo literatūra. Nors ją paliki Trombono
te katalikams.
Būgnelio.
A. M. GRUBIS,

(Mokytojas)

Westfield. — Susikūlė du 339 W. Broadway,
elektrikiniu karu. Toj nelai
So. Boston, Mass

mėj penki buvo sunkiai sužeis-

“ATEITIS,” GABIJA,
PETRAUSKAS

Pajieškau savo draugų Jono
mer Daunio ir Juozo Balčiūno abu iš
dirb Kauno rėdybos, pirmiau gyveno
Petrauskas, Gabija, “Atei-ituvėse ir prie namų darbo. Vi Lisbon Falls, Me. Jie patys ar
tis”. Gabija, “Ateitis”, Pet-psokių darbi} vyrams.
kas kitas teiksitės man pranešti
apie juos po sekančiu adresu:
S. GORALSKY
rauykas. Yra tai toksai Bos- į
Jos. A. Šūkis,
DARBO
PAIEŠKOJIMO
OFISAS
tono trio, kurio perskirti, rodos <
153 COURT ST. BOSTON, MASS. 11 Alpine St., Worcester, Mass.
|1REIKALINGA kasdiena 25
I ginos
<
valgyklose, hoteliuose,

nebebus galima. Paliesk vieną)
tuoj atsilieps ir kiti du. Už-)
kliudė kas Petrauską, tuo pat
įžeidė mirtinai Gabiją ir “ Atei- j
tį;” palietė kas Gabiją —
“Ateitis” ir Petrauskas mūru
už ją stos. Gabijietis padarė
ką nors gero, “Ateitis” ir Pet
rauskas keliami į padangę.
Netikite? Tai va jums iš
rodymas. 21 lapkričio katalikų
pašalpinė draugija (Šv. Jono
Ev.) darė prakalbas pobažnytinėje svetainėje. Tarp kitų
gerb. draugijos . pirmininkas
pakvietė padainuoti ir aną ne
ramųjį

laikraščius.
Padainavo žmogelis, kaip
mokėjo ir galėjo ir publika pa
plojo, rodos kogi daugiau be
reikia? Eik namo ir džiaugkis.
Bet kur tau! Kaipgi čia neiš
naudos “Ateitis” tos puikios
progos, kad ir vėl šabloniškai
’ neišvertus ant biednos mūsų
kompozitoriaus galvelės pus
pūrio pigių komplimentų. Mat
tarpe dalyvavusiųjų pasirodė
ir dar vienas lankęsis pas Pet
rauskų. Tad valio Petrausko
konservatorija, valio Gabija,
ir yalio “Ateitis”. Ant galo
ką gi ta “Ateitis” ir berašytų.
Džiaugiasi tuo ką turi. O prie
tos progos, kaip-gi neingnybus
nemėgiamo kaimyno “Darbi
ninko”.
Korespondentas va
kaip užbaigia savo pranešima:
Čionai tūriu paminėti, kad
laike prakalbų darė didelę
betvarkę pardavinėdami
“Darbininką” ir kokią tai
brošiūrėlę “Imk ir Skaityk”.
Tečiau žmonės jau atskira
gerą nuo blogo ir mažai kas
jų raštus pirko.
“Ateitis” deda tuos žodžius
be jokio pastebėjimo. Supras
kite, kokia ji gera ir kad ji
tik viena gera.
- “Ateities” ponai bene praįjOleda turėti pretensiją, kad

662-672 Washington St., Boston, Mass

PIRK
V Ant LENGVŲ ISMOKESCIŲ J
Nemokėk randos, buk savininkas.
Pas mane gali pirkti lotus ir stubas geriausiose
vietose už prieinamas kainas.

Gerų Ūkių Pigiai.

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,kerte C St., So. Boston,Mass
I---------------------------------------------------------------------------------------------

Grabininkas ir Balzamuotojas

Savas Pas Savą Remkit Savuosius. Į

Newark N.J
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Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai kukardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų celuloidu. Išdirbu šarpas, vėliavas, karūnas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo
rankom.

M. A. NORKŪNAS,
166 MELUOSE ST., ::

:: MONTELLO, MASS.

Gyduolės dėl pataisymo
apetito
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
Gyduolės nuo kosulio ir
sunkaus kvėpavimo
Gyduolės nuo vištakių
(corn’s)
15, 20 ir
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75c.
Proškos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10c.
Tikra lietuviška Trejanka
25c.

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame
sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų, Gvduobų galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums
expresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu

C. & P. Phone St. Paul 5947

Mockų, kuris paskuti-

naisiais laikais užliepsnojęs ne
suprantama neapykanta į kun.
Kemešį, pagarsėjo savo tulžin
gomis korespondencijomis į

HARR1S0N COMPANY

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų
ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo
ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų
Vaikų ramintojas
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo
suaugusiems
Nuo viduriavimo
mažiems
Gydanti mostis
nuo pušku
Nuo prakaitavimo kojų
Mostis ii- skysčiai
niežų ir parkų

GERA PROGA!
Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) .... $1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo...... 15c
Naujas Būdas mokytis
rašyti be mokytojo...... 10c
Aritmetika mokiųimuisi rokundų, su paveik
slais (apdaryta) .......... 35c.

J. P. TUINYLA

Pagrabus atlieku pigiai ir
gražiai. Esu išėjęs mokyk
loj tam tikrus graborystės
mokslus ir išdavęs ekzaminus.
Siunčiu numirėlius ir Į kitus
Telephone So. Boston 605.
miestus ir pargabenu iš kitų
ANTANAS ŠAPALIS
miestų.
meistras
Tai-gi, vientaučiai,
indeda telephonus, dengia stogus,

ir atlieka visus staliorystės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas
Gyvenimas
315 W. Broadway, 133 Bowen St
SO. BOSTON, MASS.

Pageidaujama darbininkų
prie visokių miesto darbų. Te
Vienatine Lietuviška
gu kreipiasi į mūsų ofisą visi,
kurie tik norėtų to darbo. Bus
paaiškinta apie vietas, sąlygas,
Kuri užlaiko visokio taalgas ir tt.
Darbas visokiau
voro, reikalingo mainesias.
nieriams.
Kreipkitės į
UNITED STATĖS EMPLOY- f
V. LUKOSEVICIA,
jeigu
MENT OFFICE,
*t* Minersville, - - Pa.
43 Portland St., Boston, Mass.

Krautuve

Niekad aklas neverktų,
kelią matytų.

Tel. Oxford 4900.

Užlaikom didžiausia krautuvę
deimantų, laikrodžių ir visokių
I žiedų, siutus ir overkotus, duoI dam ant bargo ir ant išmokesčių,
ant lengvų išlygų.
Reikalauja• me agentii kiekvienam mieste Su! vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkupčiams, didelį, naują katalogą
Į siunčiame ant pareikalavimo už
25 centus štampų.
J. P. TUINILA

l 822 Washington St., Boston. Mass.

Neskaityk čionai,

$500.00 duosim dovanų kiekvienam, kuris prirodys, jogei kiti, prieš mūsų nebuvusį pasiūlymą, pardavinėjo ant
21 akmenio 14K Gold Filled ant 20 metų Garantuotą Laikrodėlį pigiau, negu mes, ir davė 31 prezentą prie laikrodėlio
Dykai, tai tam duosim $500.00 grynais pinigais už tai.
O idant mūsų ant 21 akmenio 14K Gold Filled Laikrodėlius
Garantuotus ant 20 metų kuolabiausiai praplatinti, darome dar nebuvusį pasiūlymą, nes parduodam tuos brangius laik
rodėlius tik už $6.75 ir prie kiekvieno laikrodėlio 31 angščiau patalpintą prezentą duodame visai Dykai. Taigi kas mums
prisius savo tikrą adresą sykiu su šiuo apskelbimu ir 25 centus pradotko stampomis arba kvoterį, tai mes išsiųsim jam
tuojaus ant 21 akmenio 14K Gold Filled Laikrodėlį, Garantuotą ant 20 metų, su geriausiu tos rūšies mechanizmu pa
saulyj, ir prie kiekvieno laikrodėlio duosim augščiau parodytą 31 prezentą visai Dykai, kaip seka: Retežėlį su kabliu
ku, Žiedą, Pypkę, Branzalietą, (miniature) Branzalietą su laikrodėliu, Setą spinkų, 32 cal. (model) Revolverį , Britvą, Armoniką, Kryžiuką, Veidrodėlį su 3 prietaisais, Peiluką, Diržą, Importuotą atdarą (model) laikrodėlį, Durklą,
Skūrinį tabakui krepšelį. Nikelinę dėžutę dėl degtukų, (miniature) Budniką-laikrodėlį. Širdžiuke su retežėliu, (nriniatnre)
Žiūroną.
Kada atneš tau į namus Laikrodėlį ir Prezentus įr būsi užganėdintas, taiužsimokėsi
likusius $6.50, taip-gi 30 centų už presentų
persiuntimo išlaidas.
Jeigu nebūtum užganėdintas, tai nepri
imk, o mes su gražinsi m tau 25 centus pradotko.
Apart to primenam, kad mūsų laikrodėliai yra ant 21
akmenio 14K Gold Filled, Garantuoti ant 20 metų, ir mes laike tų 20 metų mūsų laikrodėlius pataisom arba apmainom ant kitų visai Dykai prisiuntus mums tik 25centus ant persiuntimo išlaidų.
Tai-gi, pirkdamas iš mūs laikro
dėlį, visiškai nieko nerizikuoji. Iš Kanados visuspinigus reikia prisiųsti iškalno. Adresuok aiškiai taip:
UNITED COMMERCIAL COMPANY, Knickerbrocker Bldg. Dept 182. (fifth Ava.) NEW YOEKJT.V

