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Pastaruoju laiku prasidėjo 
karštas organizavvimas tauti- 
tinių draugijų pabėgėliams 
šelpti. Centralinio Lietuvių 
Komiteto įgaliotiniui kun. Ja- 
sienskui pradėjus garsinti po 
Dvinsko bažnyčias būtinąjį 

15 reikalą lietuviams pabėgėliams 
— spiestiesi vienybėn, atvyko iš 

Petrapilio ir lenkų įgaliotinis.

LONDONAS. — Valstijos 
siunčiamas lordas Curzon išva
žiavo į Franciją pasimatyti dėl 
kokio ten svarbaus reikalo su 
belgų karaliumi Albertu.

HONOLULU, T. H. — Aus
tralijos paemieras Hughes at
važiavo į šį miestą, sėdo ant 
garlaivio Makura ir išplauki 
į Voncouver, B. Co? Kartu su 
Kanados premieru Borden va
žiuos į Londoną.

Anglijos 
karalius pirmu kartu po pa
sveikimo viešai pasirodė. Kai 
Francuzijoj spalių mėnesyje 
buvo susižeidęs, tai ligšiol 
hepasirodė viešai. Karalius 
buvo ant perstatymo Verdi’o 
Reųuiem.

COPENHAGEN. — Didelis 
vokiečių karinis laivas nusken
do Kategato perkasoj . netoli 
Švedi j os pakrančio. Spėjama,, 
kad laivas užėjo 
—t

LONDONAS. — Iš Berlino 
atėjo pranešimas, kad vokie
čių zeppelinas L—19 nusken
do. Anglijos žvejų garlaivis 
King Stepphin matė zeppeliną 
plūduriuojantį ir prie jo buvo 
sukibę lakūnai. Anglai ne
gelbėjo vokiečių. Tai vokie
čiai baisiai pasipiktino anglą 
pasielgimu.

IŠRADO NAUJA
ŠINĄ.

Vienas Vokietijos 
rius išrado naują, šaujamą ma
šiną. Ja galima per minutą 
paleisti net 650 šūvių. Dabar 
jau ta mašina gabenama ka
rės laukan.

turėtų priglausti pabėgėlių vai 
kus, kurie dabar be jokios 
priežiūros valkiojasi po karei
vių stovyklas, maitinimo punk 
tus ir tvirksta.

Gal pasisektų nors kuriam 
laikui juos surinkti į prieglau
das, apgobti, kiek pamokyti.

Dvinskas, kaipo artimiau
sias Lietuvai miestas, .bus la
bai svarbi vieta grįžtant pabė
gėliams atgal. Darbo čia bus 
daug, reikia lietuviams tuo 
tikslu organizuoties.

Kun. J. J.

SUSPROGDINO GARO 
REZERVUARUS.

_ Londonas. — Francijos per 
dvi dieni ėjo labai smarkus 
artilerijos mūšiai. Nuo Vogezo 
kanalo francuzai smarkiai 
šaudė vokiečių pozicijas į did
žius rezervuarus, kur buvo 
laikomi troškinantieji gazai. 
Iš rezervuaro kilo stulpai bai
saus garo ir paskui vėjas pa
pūtė tiesiog ant vokiečių sto
vyklų ir galėjo ten nesvietiš
kas teriones padaryti.

Belgijoj taipgi eina smar
kus artilerijos mūšiai. Tal
kininkams pavyko nutildyti 
kaikurias baterijas.

Sujuskite, broliai sąjungie- 
čiai, kad mūsų organizacija to 
skaičiaus sulauktų iki pirmojo 
seimo.

Milwaukee, Wis. — Prie na
mų Italijos consulo Cunmo- 
Conte sprogo bomba. Nieko 
neužmušė ir nedaug blėdies te
padarė.

JAKATARINOSLAVAS.—
Pabėgėlių lietuvių gyveni

mas ir čia eina savo vaga. Pa
dėjimas jų — neblogiausias. 
Bedarbiai iš miesto gauna po 
10 r. mėnesiui, darbuojasi ir 
Lietuvių Kimitetas. Jo ma
noma steigti siuvykla pabėgė
liams lietuviams drabužiams 
siūti, nes daugelis be nieko 
pabėgo iš namų, arba, ką tu
rėdami, viską pakelyj parda
vė ir suvalgė.

Lapkričio pradžoje rinko 
aukas daiktais ir pinigais pa
bėgėlių bus 2000, kiek gi jų 
išblaškyta po visą apylinkę ir 
koks jų padėjimas — tai ne
žinoma.

Lapkrijčio 8 d. buvo iškil
mingai pašventinta lietuvių 
pradedamoji mokykla. Po 
pašventinimo antrą dieną įsi
rašė 109 vaikučiai. Manoma 
steigti antra mokyklėlė, nes 
negali vaikai likti be mokslo.

MOKINASI TURKŲ KAL
BOS.

Šiais laikais visoje Vokieti
joje subrusta mokytis turkų 
kalbos. Mokinasi vyrai ir 
moters. Gimnazijose įveda
ma turkų kalbos išguldymas.

novei.
Kauno Pedagogijos kursuo

se mokslas prasidėjo rugsėjo 
20 d. Mokosi 25 žm. Į pirmąjį 
kursą dar priimami; stoti ga
lima net baigusiems dviklases 
mokyklas. Kursuose beliko 
tik 7 lietuvaites ir tų, rodos, 
kaikuriuos pamiršo lietuvių 
kalbos. Gyvenimas Mstisla- 
vlėje neperbrangus, ■ stipendi
jomis. galima gyventi ir moky 
ties.

tikėdamies tuo 
jiems patiksią ir neva gausią 

trūksta daugiau pašalpos. Dėl pašalpos 
lenkas tampa lietuviu, lietuvis 

lenku arba kataliku ar “ku
be jokios tauty- 

Tai liūdnas tautinio ne 
susipratimo apsireiškimas. Iki 

nors ir menkai, vigus 
stengėsi šelpti Latvių-Lietga- 
lių Dvinsko skyrius. Pabėgė
liai lietuviai nuo Zarasų ir 

į Vilkmergės, nuo Laukesos ir 
Smėlinės rašosi 

, lenkais.
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UŽSAKIS PASNINKUS.
Rusijoj labai brangsta mė

sa ir svarbiausia galvijų skai
čius mažinasi. Nuo karės 
pradžios Rusijoj galvijų pasi
mažino ant 25 nuoš. Kad su
laikyti tolimesnį galvijų ma- 
žinimosi ūkio ministerija su
manė įvesti dvi dieni 
je pasninko.

Dvinske, karui ūžiant ir ar- 
motoms baubiant, aiškiausiai 
pasirodė ypatingas liet, dva
sios būdas — ištvermė. Daug 
vargti, kol atstumsią priešą 
toliau. Nebijo lietuviai nei 
šūvių, nei cepelinų, by tik 
arčiau būtų Lietuvos, o neva
žiuoti Rusįjon, iš kur, jie 
galvoja, nelengva būsią grįžti 
tėvynėn. Vienok daug lietu
vių neseniai išvažiavo toliau, 
ypač jaunuomenės, įkalbėtos 
— žydų agentų, siūlančių ne
va puikius uždarbius. Dvinske 
ketinama atidaryti Centralinio 
Komiteto skyrius. Gaila tik 
kad trūksta mūsų inteligentų. 

Pabėgėlių lietuvių Dvinske 
daugiausia; per dvi dienį įrašyta 442 žmo- 

Jų priskaitoma ikinės, rašosi ir toliau. Skyrius

Petrogradas. —- Vokiečių 
valdžia įsteigė Šiauliuose 
Kauno gub. kruppinių armo- 
tų liejyklą. Aplinkiniai gy
ventojai ir daugelis francūzų 
nelaisvių yra verčiami dirbti 
tuose liejyklose. Apie tai 
pasakoja vokiečių kareiviai 
patekę rusams į nelaisvę.

TVERĖ
Lietuvių pabėgėlių skaičius 

nemažas, padėjimas jų — ne
vienodas. Pabėgę iš Lietuvos 
nuo vokiečių šūvių nieko su 
savim nepasiėmė ir dabar 
vargsta.

Darbuojas Lietuvių Komi
tetas ir lietuvių pradedamoji 
mokykla, kurioje mokosi 70 
vaikų. Norinčių stoti dar 
randasi, bet trūksta vietos.

Mokytojas Rudis ir kun. 
Braknė daug darbuojasi lietu
viams pabėgėliams. Pašalpos 
duodama šeimynai po 10 — 
r., skyrium žmonėms po 3 
6 r. per mėn.

Sulenkėjusios lietuvės, da- Vietiniai kunigai tą pat ap- 
lytojoms paklausus, tvirtina garsino lenkams. Klebonijose 
esančios tikros lietuvaitės, kad ėmė rinkties žmonių eibės ir 
tik gavus pašalpos, tuo tarpu prekiauti savo tautybe pas į- 
namie keverzuoja lenkiškai ir galiotinius, 
matyti, nekenčia lietuvių.

Prasidėjo šalčiai 
rūbų.

Visi trokšta grįžti Lietuvon 
daugumas gailisi keliavę Ru- rliandsku 
sijon, verčiau, girdi, būtų bės.
mirę Lietuvoj.

Kun. Bruknės rūpesniu da- šiol, 
bar turime lietuvių kalba pa
maldas ' Tverės bažnyčioje. 
Lapkričio 15 d. buvo lietu
viams pamaldos. 10-toj vai. 
suplaukė žmonių iš visų kam
pų. Lietuvaitėms pagiedojus

SUDRASKĖ AMUNICIJOS 
DIRBTUVĘ

Ottawa, Ont. — Nespėjo 
kanadiečiai atsipeikėti po sus
progdinimo ir Sudeginime 
parparlamento rūmų, kaip iš
tiko antras sprogimas ir sunai
kinimas. Bombos sprogo ir 
sunaikino Hespeler dirbtuves, 
kur buvo daug užsakymų tal
kininkų kariuomenei. Ten bu
vo dirbama uniformos, šėtros, 
ranicai ir tt. Viskas žuvo liep
snose.

KARĖ BAIGSIS RUDE
NĮ.

Paryžius. — Garsi Francu- 
zijos pranašė, Thebes, išpra
našavus šią karę, dabar pra
našauja, jog karė pasibaig
sianti rudenį. Kovo mėnesį 
talkininkai turėsią didelius lai
mėjimus, o karė pasibaigs 
rugsėjo m. Kaizeris susilauks 
liūdno galo. Turbut šiemet 
jis nusižudysiąs.

NAUJALIGA. ;
NEW YORK. — Šiais lai

kais ima sklisti nauja li
ga — bombofobija, bomboma- 
nija, bombų liga. Newyor- 
kiečiai didelėj bombų baimėj. 
Sklido gandai, kad esą6 pasi
kėsinimas susprogdvti subwu^ 
Visų pasažierių einančių į sub- 
way peržiūrimi. Buvo gai
das, jog esąs pasikėsinimai 
susprogdyti Suv. Valstijų kar 
rėš laivą Washington, jaA 
plaukiant pro Brooklyno tilią.

3.000 žmonių. Dauguma lietu
vių iškeliavo Rusijon, vienok 
ir dabar Dvinske užsirašė tik
rais lietuviais 352 šeimvni, iš 
viso 1.203 žmo., daugiausia 
moterų ir vaikų.

Mokslo amžiaus vaikų bus 
apie 300. Daug lietuvių slen
ka palengvėliais Dvinskan ir 
vis dar eina užsirašyti. Jo
kiu būdu jie negali atsiskirti 
nuo savo gyvulių, glaudžiasi 
net prie kareivių stovyklų, 
kur lengviau gauti pašaro.

Dvinske steigiama Centra
linio Liet. Komiteto skyrius, 
bet kol kas lietuviai gauna pa
tarimų ir tam kartui pašalpos 
iš įgaliotinio kun. Jasienskio.

Kun. J. J.

Rūbų rinkimas nukentėju
siems dėl karės lietuviams ei
na gan sparčiai. Yra taip:—

1. ) Plymouth, Pa.,—šv. Ka
zimiero parapija per savo kle
boną, kun. J. Struckų, pri
siuntė rūbų 25 pakus;

2. ) Kun. K. Urbanavičius iš 
Montello, Mass., prisiuntė rū
bų 7 skrynias;

3. ) Kun. Kuras iš Scranton, 
Pa., prisiuntė rūbų 2 skrynias;

4. ) Kun. J. J. Kaulakis pra
nešė, kad turįs rūbų pilną 
kambarį pridėtą. Žadėjo trum
pame 'laike sutvarkyti ir pri
siųsta

Ir Brooklyniečiai jau pra
deda rubus rinkti. Be to 
viena ypata iš Bostono prisiun
tė ant vardo čekį ant $10. 
00, kad aš už tuos pinigus 
nupirkčiau ir į Lietuvą išsiųs- 
čiau; kuo greičiausia tą ir pa
darysiu.

Amerikos Raudonojo Kry- 
^atstovas meldė manęs 

per laikraščius pagarsinti vi
suomenei, kad tiktai visai ge
ros drapanos būtų renkamos ir 
prisiunčiamos, nes prastų la
bai senų drapanų pagaliaus 
pervežimas neapsimoka. Ir 
toliau atstoavas taip paaiški
no, kad dabar nesenai “Rau
donasis Kryžius” išisuntė vie
ną laivą su drapanomis į Eu
ropą; pervažiavimas atsėjo 
$5.000.00, o vežamųjų daiktų 
vertė esanti daugiausia apie 
$7.000.00; tokiu būdu, sako 
atstovas, jeigu žmonės nepers
tos perdaug senas drapanas 
rinkę ir prisiuntiniėję, tai 
priversti busią atsisakyti vi
sai nuo priėmimo vartotų dra
panų, o priimsime tiktai nau
jas drapanas.

Kun. N. J. Petkus
259 North 5th Street,

Brooklyn, N. Y.

ATSTATYDYS RUMUS.
Ottawa, Out. — Kanados 

valdžia tuoj ėmė rūpytis ats
tatyti sudegytus parlamento 
rumus. Garsiausieji architek
tai pakviesti daryti pienus. 
Busią pastatyti toj pat vietoj 
moderniški, dar puikesni rū
mai.

Visi kanadiečiai baisiai in- 
tužę ant vokiečių. Vis kal
ba tik apie sudegytus rumus 
ir karę. . ■

Daug visokių komisijų pas
kirta nuodugniam išfirimui 
sraisro priežasties.

f

ražončių, prasidėjo mišios, 
laikomos paties kun. Braknės. 
Neapsiėjo - be nemalonumų iš 
lenkų pusės. Vargonininkas 
jų kurstomas, kažin kur pa
sislėpė, ir mišios buvo atlaiky
tos be vargonų.

Po mišių iš lietuvaičių krū
tinių išsiveržė ‘Šventas Dieve’ 
5 mėnesius negirdėjome švento 
žodžio gimtąja kalba ir dabar 
pasijutome ramybės šventyklo
je arti Dievybės'. Po suplika
cijų buvo pasakytas lietuviams 
pamokslas.

Trūksta mums lietuviškų 
knygų. Lenkų knygyne es
ančios kelios lietuviškos kny
gos, bet tai lašas juroje.

Viskas brangu: juodos duo
nos svaras kaštuoja — 5 kap., 
baltos — 9 k., kiaušinis — 5 
k. Komitatas turėtų tat atsi
minti, skirdamas pinigų varg
šams.

Skaitome “Liet. Balsą” ir 
“Rygos Garsą”.
f Yra lietuvaičiij kurios dieną 
naktį bastosi su kareiviais ir 
tvirksta. padare mus
valkatomis, pakirto musų So
rą. Gelbėkime savo tautą!

Lietuvos Nykštukas.

Paryžius. — Iš Atėnų atėjo I 
pranešimas, kad laike JrancuTT 
zų orinės atakos, kurioj da- j 
lyvavo 17 francūzų aeroplanų, Į 
bulgarų stovykloj buvo užmuš
ta 470 kareivių, sužeista 500.

Stovykla buvo bombarduo
jama 20 minutų. Numesta 
200 bombų.

MSTISLAVLĖ, Mog. gub.
Čion atsikėlė Panevėžio Mo

kytojų seminarija ir Kauno 
Pedagogijos kursai.

Panevėžio seminarijoj mok
slas prasidėjo rugsėjo 9 dieną. 
Šiemet įstojo tik 13 žmonių, 
jų tarpe 1 lietuvis, bet ir tas 
išsikėlė dabar Voronežan. Liko 
me sdfriinarijoj tik 3 lietuviai, 
išviso gi mokinasi 76 žmonės. 
Visi gauna stipendijas arba iš 
Tatjanos Komiteto pašalpos. 
Gyvename privatiniuose bu
tuose. Šiaip — viskas po se>-

__  Berlinas. — Bulgarijos ka
ralius Ferdinandas važiuoja į 
Vokietiją aplankyti kaizerį, 
su kuriuo jis matėsi sausio 18 
d. Serbijoj Nishos mieste.

GENEVA. — Gaisras su
naikino aeroplanų daržines 
Johannis stable netoli Berlino.

NEGALI SIŲSTI MAISTO 
LENKIJON.

« •

Amerikos lenkai bandė iš
gauti leidimą siųsti maistą į 
Lenkiją, vokiečių užimtą. 
Tame reikale kreipėsi į Angli- 

! jos valdžią.
Buvo siųsta nuo lenkų iš 

Chicagos premjerui Asguith 
telegrama. Anglija pasiteira
vus su Francija nesutiko duo- 

įti leidimą. Atsakė, jog su
tiks duoti leidimą tada, kai 
Vokietijos valdžia duos už
tikrinimą, kad liausis konfis
kavus dabartines lenkų gery
bes.

Anglijos valdžia tvirtina, 
kad Lenkijoj esą pakaktinai 
maisto, o žmonės kenčia neda-* 
teklių tik todėl, kad vokie
čiai užgrobinėja jų gerybes. 
Todėl pirmas lenkų dalykas 

1 yra išsirūpyti, kad vokiečiai 
liautus Lenkijoj konfiskavimą 
valgomųjų daiktų. Anot An
glijos premiero tuomet mažai 
arba visai nereikės įgabenti, 
kad gelbėti žmones nuo bado.
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tą visai išbraukti iš darbinin
ko biudžeto, arba bent laikyti 
ją visuomet pačiuoje paskuti- 

, nėję vietoje. Bet svaigalą 
pramoninkai taip gudriai savo 

[“biznį” išgarsino, tiek pask- 
Įleidė prietarą tame dalyke, kid 
alkolis šiandien užima vieną 
iš pirmiausią vietą darbininko 
biudžete. Didžiuma brolių dar
bininką—alų pastato trečion 
vieton: valgis, drabužiai, alus.. 
O daugelis yra tokią kurią 
biudžiate svaigalai užima net 
pirmąją vietą Jis verčiau 
nedavalgys, vaikščios apdris
kęs, kentės gaspadinės kolio- 
jimus už neapsimokėjimį bur- 
do—bet savo mokesnio į saliū- 
ną nepamirš atiduoti.

KAIP TURĖTŲ Būti? ,
Tuo tarpu rodos, aišku, 

jog kiekvienam reikėtų taip 
tvarkyti savo namą židinį, kad 
jisai būtą šaltiniu džiaugsmo, 
sveikatos ir malonumo, kad 
vaikučiai būtą prisirišę prie 
savo namą kad jiems malonu 
būtą paskui minėti savo jauną 
dienų apystovas, kad jiems
nereikėtų žiūrėti su pavydu į 
kitus, švariau ir garžiau gy
venančius. Jaunas vaikinas 
darbininkas, uždirbantis mė
nesyje $50-.00—60.00 ir dau
giau, juk nesubankrutys, jei
gu vietoje $4.00—$6.00 už kam
barį ir sriubą jeigu jisai už
mokėtų kas mėnuo už tą pat 
$8.00 ir $10.00. Vietoje ką 
trims spardyties vienoje lovo
je ir kvėpuoti tvartiniu oru, 
jisai galėtų turėti sau atskirą 

Vėlgi koks malo- švari} kambarėlį ir sau vienas

S”
ir subatomis
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Nors mergelė neturtinga 
Apsėjime išmintinga.
Myliu savo pašaukimą
Ir nepykstu ant likimo.
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Linksmai augau prie tėvelių, 
Prie broliuką ir seselią, 
Bet-gi lietuvių mergelės 
Esat visos man seselės.
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Darbininkų Butai.
Klausimo svarba.

Svarbios yra darbininkams 
ją darbo sąlygos: kiek moka, 
kaip ilgai reikia dirbti, ar 
sveikas darbas, ar ne ir t.t. 
Bet nemažą svarbą turi ir tai, 
kokiame bute darbininkas gy
vena. Erdvus, sveikas, pato
gus butas daug palengvįs ir 
patobulins žmogaus gyvenimą, 
gi priešingai žema, ankšta, 
drėgna, dvokianti lindynė pa
darys dar daug skurdesnių 
darbininko ir taip skurdą pa
dėjimą.

Butą klausimas svarbus vi
są pirma sveikatos žvilgsniu. 
Kuo daugiau bute oro, švie
sos, tuo sveikesni bus to buto 
gyventojai. Drėgni, tamsūs, 
ankšti ir dvokianti butai bus 
priežastimi įvairią įvairiausią 
ligą, trumpo amžio, ypač gi 
mažą vaiką mirtingumo.

PnafitidMitai remia saliūno

Į sveikatą į malonumą 
beveik neatsižiurima. Kokia 
ten gali Būti seikatą kada 
vienon lovon guldoma trys vy
rai, kaip ąžuolai (kiti moka 
net 4 paguldyti,) kada nebe- 

■ sama kuo kvėpuoti, kada 
j dvokia ir iš karidoriaus, ir 
i nuo laiptų ir iš pačių buto 
: kambarių.
Į numas ineiti ir gyventi tokia- lovą.' Juk tuo 'tikslu jam tik 
me bute, kur laiptai amžinai reikėtų sumažinti išlaidas ne
purvini ir skreba, kur šie- išmintingiems, - nereikalin- 
nos aptriušę, kur šalta ir dreg-1 giems dalykams. Geresnis gi 

Į na ir dvokią kur visa atmos- butas atsiliepti} į jo sveikatą, 
i fpra tarsi nersnnkta skurdo /Utomac. 0+^™ ; rriea

Man kiekviena yra meili, 
Jei protinga, tai ir daili. 
Meili, kalba, meili širdis, 
Nes jos žodžiai aiškiai girdis.

Myliu ir Lietuvos šalį,
Kur žmonelės neišbalę. 
Ten mergelės tvirtos, drūtos, 
Joms pritinka žalios rūtos.

Laimingiausia ta mergelė, 
Kuri žydi, kaip roželė. 
Dorybėje nepaklysta 
Ir vainikas nenuvysta.

rijimą . . - nustosime būti i tėvynėn, namą statymo, ūkio 
išnaudojamais svetimtaučią 

Į žydą ir kitą, o vietoj ją už
ims savieji tą taipnaudingą 
darbą čtrbti. Atkreipkime mes, 
brolai lietuviai katalikai, aty- 
dą į tai, ar daug mus gelbsti 
žydai ir kiti mūsą visuomeni
škuose reikaluose. Taip-g ar 
daug jie paaukojo nukentėju
siems dėl karės lietuviams, o 
mes neturėdami užtektinai sa
vąją nešame sunkiai uždirb
tus savo centus ir atiduoda
me jiems. Ar negalėtumėm 
užlaikyti savąjį, kuris mus 
godoja ir iš mūsą pažvalgų 
nesityčioją taip kaip nekurie 
socijalistai kad daro.

Trečias klausimas tai yra 
ištirti kiek mūs yra! Gerai 
žinome kiek yra Amerikoje 
kunigą lietuviškų, kiek var
gonininkų, tad gali būti aiš
ku kiekvienam, kad maždaug

ATVIRAS LAIŠKAS
F. Bagažini.

30 sausio šią metą Tamstą 
būdamas Rumforde, Me.—savo 

i prakalboje, sakytoje keliems 
šimtams susirinkusią lietu
vių — primėtei man, žemiau 
pasirašiusiam nebūtus ir šiau
rius dalykus. Tie Tamstos 
prasimanymai gadina mano 
gerą vardą pas žmones.

Kadangi gaila man laiko 
ir pajėgą su Tamsta bylinėties 
teisme, tad aš noriu duoti 
Tamstai progą pataisyti savo 
negerą darbą Tamsta turi 
priruošti Rumforde tokį pat 
susirinkimą panašą anam bu
vusiam 30 sausio, išgarsinti 
jį taip, kad galėtą ateiti į jį 
maždaug visi tie, kurie išgir
do iš Tamstos aną šmeižtą nu
važiuoti į tą susirinkimą ir te
nai apskelbti, kad tai, ką 
Tamsta apie mane paskelbei 
30 sausio buvo Tamstos pra- prįe kiekvienos lietuviškos ba- 
simanymas, kurį Tamsta at- žnvičos randasi lietuvis foto- 
šauki ir kad Tamsta daugiau grafas, ir tokiu būdu daly- 
panašiais būdais savo artimą kus betyrinėjant jie patys pa- 
neskriausi. Tą Tamsta ture- sirodo įr§aus nereik jieš- 
si padaryti į dvi savaiti laiko, koti. 
skaitant nuo šios dienos (8 
vasario 1916 m), t. y. iki 22 
vasario 1916 metą.

Jei Tamsta tą mano patari- mo, 0 pradėkime tartis viso- 
mą ir pageidavimą išpildysi, keriopais būdais, kaip būtų 
aš . būsiu Tamstai dėkingas už geriau galima prašalinti iš 
paliuosavimą mane nuo prie- Į mūsų tarpo skurdą kurį da-

tvarkymo ir 11 Reiktą apie 
tai rimtai pagalvoti ir inteli
gentams.

St. Miliau aki a 
(“L. Balsas.”)

POLHTKINĖS PLETKOS.

Kuri kalbą savo myli, 
Nesigėdi neužtyli
Tarp svetimtaučių kaimyną 
Ir nekimba prie vaikiną.

Aš regėjau daug jaunimo, 
Kurie verti papeikimo 
Jieško mokslo ir šviesumo, 
Bet neturi atsargumo.

Ima skaito knygą juodą, 
Kur ištolo atsiduoda
Ir tas raštas jam patiko, 
Nes išjuokia kataliką.

Nepatogu taip daryti, 
Save juokan pastatyti. 
Skaityt paiką, juodą raštą, 
Žengti į prapulties kraštą.

fera tarsi persunkta skurdo dvasios stovį, į visą jo išvai- 
kvapu. zdą. Žmogus ingytų daugiau

Deją kas lankė daugelį pasitikėjimo savimi ir daugiau 
lietuvių kolonijų Amerikoje, pagarbos pas kitus, 
tas pripažįs, kad didžiuma lie- Tą patį galime pasakyti ir 
tuvių butų yra tokių, kaip čia apie mūsų lietuvaites darbinin- 
aprašytieji. Lietuviai papras- kės, kurios taip-pat per ma
tai užgyvena praščiausias mie- ža atsižiūri į savo sveikatos 
stą dalis, kur ir oras blogesnis, įr estetikos reikalus, 
ir butai daug pigesni ir men'-1 Bet kaip prabudinti tą susi-
kesni. ________ __ _ j pratimą tą reikalavimą gro-

KODEL TAIP BUVO? ĮŽėą
—mūsų brolių darbininkų tar- 

Žinomą reikia pripažinti, pe—tai svarbiausias ir sun- 
kad vyriausioji priežasts pras- klausias klausimas, 
tų būtą samdymo buvo ir te- Aišku tik vieną kad tą! 
bėra menki uždarbiai. Žmo- daryti reikia ir kad čia didelė Į 
gui su šeimyna,

Meldžiu tėvą ir jaunimo 
Turėkite supratimo, 
Savo klaidas pamatykit, 
Tokio rašto neskaitykit.

Esame vaikais krikščionių 
Nepristokim prie beždžionių 
Ir tikėkim, jog yr sielą 
Bus gyventi saldu, miela.

U. Gurkliutė.

švarumo, sveikatingumo Wate:

ir tokiu būdu daly-

Todėl gerbiamieji viengen
čiai, nesnauskime, šiame taip 
brangiame momente gyveni- 

o pradėkime tartis viso-

Stinga ir vietos pa- i 
visokiais baldais tad 
nenorom reikia apsi- 

užsigriozdoti, paga-

bei, — nes žmogui po sunkaus 
darbo fabrike nesinori lindėti 
tokiame bute. Jisai eina ieš
ko, kur šviesiau, šilčiau, 
linksmiau—ir atsiduria saliū- 
ne.

Prastame ankštame bute 
sunku užlaikyti ir tvarką, šva
rumą, 
aidėti 
norom 
minti,
liaus nėra nei ukvatos tokį bu
tą tvarkyti, švarinti, puošti- 
vistiek, girdi, iš jo nieko ge
ro nepadarysi.

Prasti butai labai keksmin- 
gai atsiliepia ir į žmonią dva
sią, energiją. Darbininkas, 
ilgas valandas vargdamas fab
rike, ar kasykloje — dulkėse, 
dūmuose, nesiliaujančiame ma
šiną tarškėjime ir dundėjime, 
pagal iaus turi lyg apsvaigti ir 
atšipinti visus žmoniškus jaus
mus ir pobūdžius. Jeigu ji
sai grįžta vakare į švarą, tvar
ką malonų butą—jo' dvasia 
atsigauna, atgija vėl gyvas 
žmogus su savo prakilniais 
siekiais ir troškimais. Atbun
da energija, noras gyventi ir 
veikti. Jeigu gi reikia grįžti 
iš darbo į nešvarią, apmintą 
lindynę, kvėpuoti ten vėl oru 
dar bjauresniu, negu fabrike- 
žmognus dvasia visiškai ima 
slinkti ir skursti; dingsta vil
tis šviesesnės ateities. Kaip 
aplinkui viskas tamsu ir liūd
na, taip tamsi ir neaiški dar- 
Mninko ateitis, žąva noras ko
voti su gyvenimo žiaurumais 
ir darbininkas pasmerkia save 
it savo šeimyną amžinam skur
dui.

uždirbant priedermė pasidarbuoti vi- ■ 
savaitėje vos 8, 9 arba 10 dole- Įsiems mūsų . apšviestesniems j 
rių—sunku svajoti apie bran- broliams ir seserims—mūsų in- 
gų butą. Ir pamatinė čia re- teligentijai. Palinkimas į šva- 
forma — tai turėtų būti uždar- rūmą, grožę yra mūsų tautie- 
bių pakėlimas. Tečiau žemi prigimtyje. Yra tautų, 
uždarbiai nėra vienatinė prie- daug žemiau stovinčių tame 
žastis to, kad mūsų broliai dalyke negu mes (airiai, italai, 
ieško praščiausių ir pigiausių graikai, žydai ir k.) Reikia 
butų. Ji nėra net svarbiau- tik tą palinkimą išbudinti, iš- 
sia priežastis, svarbiausia gi kelti ir išauklėti, o tada ir 
priežastis, mano nuomones yra . lietuviai darbininkai iš surū- 
nemokėjimas ar nenorėjimas gūsių, pasmirdusių, purvinų 
tinkamai, racijonališkai pas- kvartalų ims kelties į sveikas 
kirstyti savo išlaidas. I miestų dalis ir nebebijos kiek

Juk daugelis lietuvių dar-'brangiau, užmokėti už butą 
bininką uždirba po kelioliką Darbininkai, atsiliepkite į ši- 
dolerių savaitėje ir daugiau, o tą klausimą

DRAUGAMS.
(Sldri^l Dr.ja^^įdas,” 

Vatertunr, Conn.^^Hf^
Brangus draugai, kaip iš- 

silgau
Ašen jūs būrelio.
Trumpas laikas taip prailgo
Negirdint balselių.

n

KAIP LIGSIOL BUVO?

Ligšiol didžiuma mūsą Bro
lių darbininką taikydavo, kad 
’Avus kuopigiausį butą Chi- 
agoje, Bostone ir daugelyje 

V4 koloniją esu pastebėjęs, 
vidutiniškai lietuviai dar- 

ttninkai moka už butą mėne- 
dfetf 8—10 dolerių Jeigu kas 
mmsamdo didesnį ir brangesnį 
Imtą, tai stengiasi jį taip už- 
“—*** v—Jingieriais, kad bū

riai apsimokėtų.

dermės ginti savo vardą teis
mo keliu.

Tamstai viso gero velijantis 
Kun. F. Kemėšis.

8 vas. 1916 m.
So. Boston, Mass.

STEIGKIME AMAT-
NINKŲ SĄJUNGAS.

Fotografai organizuokimės.

kiekvienas 
išsiristi iš

kad mano

Francijai karalius.
Draskomoj, teriojamoj, 

niokojamoj Europoj tarp ar- 
motą kriokimo ir ginklą žvan
gėjimo diplomatiniuose slugs- 
niuose girdisi indomią šnektą, 
visokią pletką.

Vienas įstabiausią užmany
mą yra tai, kad Francija vir
sianti monarchija ir jai kara
liumi bus dabartinis netekęs 
sosto belgą karalius Albertas. 

Francijoj nuo seno yra už- 
silikus rojalistą partija. Jki 
šią dieną jie tebsvajoja sugrą
žyti Francijai monarchinę val
džią. Dabar rojalistai ir su
šneko apie tai ir kalba apie 
panaikinimą Francijoj respub
likoniškos formos valdžios.

Tuo tarpu belgą karalius, 
kurs su savo armijos likučiais 
atsimetė iš savo krašto į Fran- 
ciją, ingijo didžią francuzą 
meilę ir užuojautą. Jis yra 
mylimas gyventoją visokią 
sluogsnią, visokią luomą. Kai 
karalius ir karalienė atvažiuo
ja Paryžiun, tai ten jie kas 
kartas gražiausia pasitinkami 
ir priimami.

Dabar yra pusantrų metų, 
kaip belgų karalius Francijoj- 
Jis daugiausia armijoj, dali
nasi vargais savo kareivių. Už- 
tad jis yra mylimas francuzų 
kareivių.

Tai Francijos rojalistai ir 
svajoja Albertą padaryti fran
cuzų karalium.

bar neša mūši} jaunimas, o 
jam ateityje suteikti intekmę 
gyvenimo, kurią 
ingijęs panorės 
skurdo ir vargo.

Aš turiu viltį,
balsas turės atbalsį ir kad 
nepraleisim taip už nieką lai
ko, kaip iki šioliai mūsų bro
liai lietuviai fotografai leido 
ir nedavė žminijai apie savo 
gyvenimų nieko žinoti.

Tad dar kartą atsiliepiu į 
jus geros valios sūnūs. Lietu
vos, kad paremtūmet mano 
įnešimą, o neilgai trukus su- 
silauktumėm sau taip naudin
gos organizacijos,, kurioj lai
kydamiesi taptumėm mūsą 
visuomenės garbingais nariais 
gerbiančiais Dievų ir mylin
čiais Tėvynę. / 

I--------, Naujas 'JPotogrufas.

Nekartą man teko girdėti 
žmones kalbant ir nekartą teko 
skaityti apie lavinimąsi ama
tuose. Ištiesų yra naudin
giausiu daiktu tapti kokiu 
nors amatininku. Ir štai be
vartant ‘ ‘ Darbininko ’ ’ lapus 
patėmijau maždaug visokių 
rusių amatų gvildenimus, kaip 
pagerinti lietuvių katalikų 
darbininkų būvį. Ytin svar
būs amatas arb^ 'profesijona- -» ■» a • V* !• 1

vią katalikų tarpe, tai yra 
fotografų arba artistų ama
tas. Visupirma kaipo būda
mas to amato nariu, ir supras
damas jį visomis pusėmis, tad 
turiu tiesą pasakyti, kad 
daugiausia tuo amatu užsiima 
italai arba žydai, o delko ne 
lietuviai? Gal nevienas pa
sakys, kad lietuviai neturi 
tam gabumų. Bet kur tau, 
“lietuvis ne pagalis — ką pa
ims tą padarys.” Tiktai reikia 
mums lietuviams gvildenti to 
darbo rūšį ir ineiti su juo į gy
venimo vėžes, o tuoj pamaty
sime vaisius savų darbų kokie 
tik gali būti šiame gyveni
me.
• Grįždamas prie savo temos 
užsiduodu tris klausimus, ku
riuos labai būtų malonu išriš
ti...

Pirmas klausimas tai yrą 
ar nebūtą galima suvienyti 
visus lietuvius artistus fotog
rafus į vieną tvirtą ryšį, arba 
insteigti lietuvią fotografą su
sivienijimą iš kurio mes lie
tuviai katalikai turėtumėm

- v „ diskas darbas užmirštas lietu-

Linksmai valandas praleidom 
Drauge mes suėję, 

'Daug ir draugių mes išleidom 
Už vyrų išėjo.

Man prisimen, kada nekad, 
Kada barniai kilo, 
Kaikurie supykę nekalb, 
Žodžio neprabilo...

Kaziuks buvo pirmininkas, 
Vos tik priviliojom, 
Geras iš jo darbininkas 
Kalė ir tepliojo.

tuo tarpu būto gersenio sau 
nesisamdo. Iš antros pusės 
yra ir tokią, (nors ir nedaug) 
kurie ir su neaugštais uždar
biais, tečiau įstengia samdy- išsiuntė Brooklynan So. Bosto- 
ties geresnį butą ir neprig- ne surinktus nukentėjusiems 
ruzdami jin burdingierią. Čia lietuviams drabužius, iš Rau- 
viskas priguli nuo žmogaus donojo Kryžiaus gavo"praneši- 
susipratimo ir tvarkingumo, jOg 4 skrynes drabužią 
nuo jo pamylėjimo grožės, gauta ir su artimiausiu drabu- 
tvarkos, švarumo, nuo sup- žiŲ siuntimu ir šie drabužiai 
ratimo ir branginimo sveika- busią pasiąsti Rusijon lietu- 
tos reikalų. Batą tautą dar- viams pabėgėliams.

GAVO DRABUŽIUS.

Ponas J. B. Valukonis, kurs

tos reikaTą. Batą tautą dar- viams pabėgėliams, 
bininkai beveik su tais pačiais i p ~ -
už:darbiaią kaip ir mūsą bro-: gį kad persiuntimo lėšos bu-

Ponas J. Valukonis rūpino-
I —
Į liai o tečiaus žiūrėk, taiko 
gyventi kur sveikesnis oras, 
kur patogesni butai. Ir mū
siškių tarpe randasi tokią 

1 kurią butan inėjus daro įspūdį, 
kad patekai gyveniman inteli
gentiškos, šviesios šeimynos, 
nors tos šeimynos uždarbiai Į lūs ir turi atlikusią knygučią 

| ir yra nedideli. | kurios jau nereikalingos, tai
Yra viena svarbiausia prie- j gal malonėtumėt prisiųsti že- 

žastis, kodėl mūsą broliai be-! miaus paduotu adresu. Labiau- 
velija gyventi pigiuose ir pra-)šia pageidaujamos sekančios: 
stuose butuose,—tai klaidinga 
pažiūra į svaigalus.

Paimkime svarbiausias dar
bininko išlaidas: valgį dra
bužius, butą dvasios reika- 

' lūs, apdraudimą sveikątos ir 
gyvybės, pasilinksminimus, 
svaigalus. Kaip parodo tikė
jimas ir mokslo nurodymai— 
šią paskutinę išlaidą svaiga- 

Į lams galima būtą ir net reikė-

Petras tapo sekretorium— 
Gers užsiėmimas.
Jojo mintis vis skrajojo 
Ak! jau toks likimas.

Dar turėjom kasininką, 
Dailą didį, storą— 
Išrodė it bankininkas. 
•Kaip šviesiausias ponas.

Taipgi būvi ir Jonukas 
Mūs draugas malonus, 
Linksmas vyras, nors mažiu

kas,
Bet dailus, raudonas.

tą sumažyto8. Ligšiol expre-' 
asas dar nereikalavo. Gal vi
sai nereikalaus. •

O tas kriaučiuą juodaplaukis, 
Pipirą duot vertas, 
Ko taip būna susiraukęs 
Kaip vaiks kailin pertas.

PRIGELBEKIME VIENI
ANTRIEMS. /■

Kas esat lošę kokius veika-

1. “Vagys” 4 veiksmą Ko
medija. (Parašyta pagal vo
kiško.)

2. Žemkalnio. “Pagavo” 2- 
ją veiksmą komedija.

3. “Eksproprijatorius” ii- k. 
Prisiuntusiems iš kalno ta

riu ačią. -
Jonas K. Miliauskas, 

.120 Grand st
Brooklyn, N. Y.

Antanukui nuo kalnelio 
Jaunystėlė vysta, 
Tankiai rymo prie upelio 
Širdyj meilė dygsta.

Mūsą draugės giesmininkės 
Žyd, kaip pinavijos 
Visos geros................ės
Skaisčios kaip leli

Man prisimen kokia buvo 
Draugą prietelyatė. 
Dainos, meilė viešpatavo 
Ir geraširdystė.

Šiandien meilu atsiminti
Ir pasigėrėti,
Kad būt galima šiandieną 
Tuos laikus turėti.

Palangos Juzė

i

NENUSIMINKIME!
Lietuvos padėjimas dabar 

galima lyginti su Palestinos 
likimu prieš daug šįmtų metų. 
Kaip anuomet žydai iš Pales
tinos, taip dabar mūsų tauta 
pasijuto išguita iš savo žilos 
tėvynės. Sunku darosi atsi
minus tat; sielą ima neramu
mas, ir susidėjus daugeliui 
sunkių valandų žmogus pasi
junti, lyg būtumei už ką^nu- 
sikaltęs. Bet, kada išvysti, 
jog jokios kaltybės nėrą už 
kurią turėtume „kęsti tą didelį 
smūgį, jog tik praeities isto
rija nulėmė mums būti tarp 
dviejų didžiųjų valstybių, ku
rių kovoje noromis nenoromis 
turi dalyvauti ir mūsų tautą 
ima gautis. Daug mūsų brolių 
iš abiejų pusių jau pūna žeme
lėje, daug kenčia varga nelais 
vėje. Bet nuostabi tautos 
dvasia ir bendra nelaimė jun
gia mus į didelę tautos šeimy
ną ir kiek daug vargo teko 
kentėti, tautos dvasia nesu- 
nyko, bet dar daugiau sustip
rėjo ir šiandien žada daug 

naudą ir tada pradėtumėm įgerų naujybių ateičiai, kada 
clroiiTj+ia Vairui VriUnrirKro *praūš karO audra.

Kad esame išblaškyti ketu
riais vėjais taip, jog jau ro
dytųsi, kad reiks žūti, bet 
ne-__Mūsą tauta šiandien jau
tiek yra stipri, kad jos nebe- 
sunaikins ta audra. Antraip 
vertus, iv teisybė šiandien pa
saulyje vis bus didesnė, negu 
žydų gadynėje. ' Turime ne
nusiminti, bet tikėti, kad 
Lietuvos regratį vėl nušvies 
skaisti saulutė, kad grįšime ir 
kelsime iš peleną sugriautą 
tėvynę.

Ne sykį kėlėme, ir dabar 
prikelsime.

Ne sykį Lietuvos dangus 
raudonavo gaisrą pašvaistėmis 
ne sykį tėvą tėvą turtai ir 

į darbas eidavo dūmais. Bet 
[vėl visa atgydavo. Nenusimin
kime, atgysime ir dabar!__

Tik turime pasiruošti. Išauš 
’juk Europiai taikos dieną Bū- I > _ _ • _ >__ i vi

kimės, kur tik galimą visokią 
darbą o daugiausia tokią, 
kurie bus reikalingi, sugrįžus

NAUJAS KARALIUS 
SERBAMS.

Serbija dabar prislėgta teu
tonų ir bulgarų. Vokietijoj 
daug šnekama, kad princas 
Eitel Friedrich, antrasis kai
zerio sūnūs, busiąs paskirtas 
serbų karaliumi. Serbija bu
sianti padidinta, prie jos pri
jungta bus Bosnija ir Herce
govina Tai Serbija nebūtą 
dalimi Vokietijos, bet butą 
vokiečią valdžia

Dabartinis ^erbų karalius 
Petras, išvytas iš savo žemės, 
gausiąs prieglaudą ant salos 
Corfu, kuri priguli Graikijai, 
bet kurią paėmė sau globon 
talkininkai Ant tos salos yra 
kaizerio vasarnamis ir talki
ninkai tą kaizerio vasarnamį 
pavesią serbų karaliui.

skaitytis kaipo kultūringa 
tauta, nes tarpe mūsą atsi
rastų profesijonalą organiza
cijų. Ir tada mes turėtumėm 
tiesą skaitytis kaip ir visų 
profesiją ir amatą žmonės yra 
susivieniję, idant atnešti žmo
nijai naudą

Aš tikiuosi, kad mano į- 
nešimas pasieks širdis kiek
vieno fotografo, ir supras ko 
aš geidžiu tuo sao įnešimu, 
nes rodos jau atėjo laikas 
tverti profesionališkas organi
zacijas, o jei nekurie pamąs- 
tįs, kad dar nepribrendome 
vienytis, tad aš tvirtą žo
dį tiems tariu, kad jie nesu
pranta gyenimo rikalą, o 
gal ir nenori suprasti, kaip 
daugelis iš mūsą tarpo tokią 
atsiranda.

Antras klausimas tai yra 
kaip būtą galima pasekmin- 
giau praplatinti šį fotografą 
amatą tarpe mūsą brolių Ii e-j darni svetur išblaškyti, moky- 
tuvią kataliką. *'' *.................................................

Ką aš kalbėjau pirmame 
klausime, kad tik per susivie-

NAUJAS KARALIUS 
GRAIKIJAI.

Buvo pranešinėjamą kad 
tik Graikijos karalienė, kai
zerio sesuo, sulaikė tą šalį nuo 
stojimo karėn prieš teutonus. 
Kur kas didesnė graikų dalis 
gero velija talkininkams. Ka
ralius ir karalienė nedaug te
turi šalininkų. Tuomi ir rū
pinasi pasinauduoti Francija 
ir Anglija. Kadangi buvusis 
Graikijos premieras Venizelos 
yra visų graikų mylimas ir 
talkininkų šalininkas ir kadan
gi talkininų armijos jau šeimi- 
ninauja Salonikuose, Pirae- 
juj, Orfano ir Phaleron užla
jose ir skersai ir išilgai vaikš
čioja po graikų žemę, tai nė
ra dyvą, kad talkninkai pir- 
tariant graikams prašalys nuo 
sosto karalių Konstantiną o 
sostą paves Venizelosui.

JUODINA KARALIAUS 
VARDĄ.

Austrijos laikraščiai ėmė 
rašyti apie serbą ‘karalių Pet
rą Išrodinėją jog tai yra 
niekšiškiausias žmogus, kursi 
tik gali būti.

Karalius Petras esąs, anot 
austrą laikraščią paskučiau
sias girtuoklis. Niekuomet 
nebuvo blaivas. Esąs visas 
permirkęs, susmirdęs svaiga
lais. Girtas nuo ryto iki va
karo, girtas stodavo darban, 
girtas eidavo bažnyčion. Po 

■ jo sostas buvęs apstatytas 
buteliais. Esąs žemiausios kil
mės, užmušęs savo tėvus, 

j neingijęs jokio apšvietimo.
Per žmogžudystę dasigavąs 

i sosto. »

9
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Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

kaip 
išpa- 
labai

Darbininkams išdalijo po raš
telį, kuriame sakoma, kad 
kompanijos bizniui pagerėjus 
ji galinti pakelti darbininkams 
algas.

Koresp.

f Tai-gi Westsaidie&ai ir ap- i 
linkmių parapijų lietuviai ne- 

ipamriškite atsilankyti ant šio 
vakaro, kur naudingai pra
leisite laikų, gėrėdamiesi ge
ru programų. Po programai 
bus linksmus šokiai, ir lietu
viškos žaismės.

NEWARK N. J.
Protestas prieš A. Rimkų 

ir kartu užuojauta mus veikė
jui kun. F. Kemešiui.

Laikytame susirinkime L. 
D. S. 14 kp. sausio 25 d. š. m. 
tarp kitų nutarimų, mus kuo
pa išnešė protestų prieš A. 
Rimkų, kuris laišku reikala
vo, idant kun. Kemėšis jam 
išduotų išpažinties paslaptis. 
Tokį Rimkos pasielgimų su ka
talikų kunigu mus kuopa pri
lygina prie krikščionių perse
kiotojų pirmųjų amžių ir tokiu 
būdu Rimka visai žemos 
kultūros žmogus pasirodo be
esąs, ypAč dėlto, jog pats Aį 
Rimka yra buvęs kataliku ir 
žino,.’ jog tokių dalykų 
reikalavimas pasakyti 
ž?*des paslapčių, yra 
pagoniškas pasiryžimas.

Prie tos progos* atkreipėme 
atydų ir į kitus tos rūšies as
menis, neva katalikus laik
raščių vedėjus kaip Tanane- 
vičius, kurie sėbrauja su lais
vamaniais ir kabinėjasi prie 
mus veikėjaus. Nemanykite, 

- kad ir toliau katalikiška vi
suomenė nesusipras ir nepama
tys jus žemo tikslo, prie ku
rio siekiate, stengdamiesi mus 
kilčiausius veikėjus mūs pačių 
akyse pažeminti.

Ne! mes jau esam tiek su
sipratę ir permatom jūsų sie
kius, kad jums rūpi katali
kystė griauti, diskredituoti 
jos uoliausius sūnūs. Mes 
užsistojame už juos.

O kun. Kemešiui išreiškia
me savo užuojautų, idant 
nenusimintų ir pasitikėtų, jog 
mes katalikai su Tavim, vi
suomet.

Pirm. J. Krakauskas 
Prot. sekr. Jonas Daukšys 
Fin. sekr. Bar. Vaškevičiutė

N0RW00D, MASS. 
Nebūtas daiktas.

“Darbininko” No. 9 
man prikišamas nebūtas daik
tas. Ten korespondentas Dar
bininkas rašo, kad cicilistas 
pamatęs “Darbininke” nuro
domas cicilistų \laidas iškan- 
dęs straipsnio dalį. Ne tiesa. 
Tų laikraštį nuo laiškanešio 
paėmė gaspadinė. Aš imda
mas nuo gaspadinės laikraš
čius, jai patėmijau, kad nu
plėštas laikraščio kampas. Ji 
pasakė tokį nuo laiškanešio 
paėmus. Tuomet aš paėmęs 
viršuje gyvenantiems laikraš
čius, padėjau ant laiptų. 
Tuomet man ėmė kramtymų 
primetinėti. O gaspadinė ga
li paliudyti, jog kramtymo ne
buvo.

Nors laikraštyje aš nebuvau 
įvardytas, bet čia man kram
tymas primetamas, tai aš vie
šai noriu pasakyti to nedaręs 
ir kad jokio kramtymo nebuvo. 

P. Čepas.

EDVARDZVILLE, PA.
Sausio 30 ir 31 d., Lietu

vių pobažnytinėje salėje atsi- 
H5uvo p. Račiūno judomi kariš
ki paveikslai. Buvo parody
ta daug baisenybės ant karės 
lauko. Žmonėms labai pati
ko. Taipgi buvo proga pa
matyti Antros Lietuviškos 
dienos paveikslai, kų p. R. 
pats nutraukė. Daug pažys
tamų ant šių paveikslų buvo 
matoma.

Žmonių pirmų vakarų la
bai skaitlingai buvo atsilankę, 
o antrų vakarų mažiau. Vie
tos klebonas visų savo dalį 
paskyrė nukentėjusiems dėl 
karės.

Vytis.

NEW YORK, N. Y.
Kas lemta, nuo to neisisuksi.

Jei kas kam lemta, tai to 
neišvengsi.

Ketverge vas. 3 d. buvo čia 
didis vėjas, pustymai. Sunku 
buvo ir per gatvę pereiti: Vie
nas Vaikinas turbūt bijoda
mas kokio priepuolio tokių 
dienų, nėjo darban. Jau 10 
vai. ryto užsimanė nueiti sa- 
liunan pasistiprinti. Ėjo per 
gatvę ir parbloškė jį automo
bilius. Pervažiavo per kojų. 
Pašaukė ambulansų ir nupyš
kino ligoninėn. Tai nabagas 

" liko be viskės ir su pažeista 
koja.

Šiame didžiame mieste daug 
sniego. Dėl jo privargsta 
žmonės ir arkliai.

J. K

(51)

WATERBURY, CONN. 
Dingo S 80.

Vienas žmogelis sausio 30 
nujėjo į saliūnų. Gerai įsi- 
kaušė, o kišenių j« turėjo $80. 
Pargrįžęs namo ir prasiblaivęs 
pajutęs pinigų neturįs, ėmė 
šaukti “Jėzau, Marija!” ir 
plaukus rovėsi nuo galvos. 
Gali iš proto išeiti, 
to

nes nuo 
laiko apsirgo ir neatsitaiso. 

Koresp.

BALTIMORE, MD.
Vasario. 1 d. Katalikiškojo 

moksleivių susivienijimo 6 
kuopa buvo surengus vakarų 
pobažnytinėj sąlėj.

Pirmiausia p-lė-' Viktorija 
Česniutė pasmuikavo Onai Ces- 
niutei akonpanuojant. Pas
kui sekė lošimas. Kalabur- 
dos, prof. rolę atliko A.Ra- 
moška, moksleivių: Jono — 
St. Mingilas, Juozo, B. Mim 
gilas, Vinco, P. Juras.

Po lošimo P. J. Pasmabino 
ant mandalyno — suktinį, pol
kų, Noriu miego. p—lė 
V. Česniutė smuikavo ir O. 
Česniutė akompanavo.

Po to buvo loštas “Kurčias 
Žentas.” Tamošiūnas, kur
čio rolę atliko. P. Juras, Ale
nos, M. Cinkiutė, Simono 
B. Mingilas, Kazio, S. Mede
lis, Sargo — J. Cesionis.

Lošimai išėjo vidutiniškai. 
Susirinkusieji turėjo nemažai 
juokų ir daug pamokinančio. 
Taip-pat ir žmonių nemažai 
buvo.

Bet vis gi reikia pasakyti, 
kad daugelis iš mūsiškių dar 
neindomauja tuo, kas yra 
prakilnu, naudinga, o labiau
sia mėgsta tik gūžinės. Gra
žios gūžinės ir-gi geras daik
tas, bet vien jomis negalima 
pasitenkinti. O pasitaiko ir 
nedorų gužinių, tvirkinančių 
jaunimų. Tai tokių kuogrei- 
čiausia reikia atsižadėtu

V. Šventupis.

ATHOL, MASS. . 
Pajaukite šelmį.

Mikolag Silevičius, kilęs 
iš Vabalninku par. Gumbe- 
lių sodžiaus, atvažiavo iš 
Minneapolio, Minu. Įsiskolino 
man $24, bučeriui $30, gaspa- 
dinei $13, o K. Lukinsko pa
ėmė $10 ir kelnes ir pabėgo.

Pabėgo iš čianedėlios vaka
re sausio 30 d. Jei kas duos 
žinių apie tų Žmogų, busime 
labai dėkingi.

Albinas Armakavičius, 
128 Orange St, Athol, Mass. 

\ Athol, Mass.
WATERBURY, CONN. 

Išpildė.
Scovill kompanija^ kaip 

prižadėjo laike streikų spalio 
mėnesį pakelti ant 5 nuoš. al- 

k <as, tai vasario 2 d. tų išpildė.

PITTSBURGH, PA.
No. 12 “Darbininko” žinu

tėj iš Pittsburg’o p. Kantrusis 
padarė mažų klaidų garsinant 
vardus aukotojų kun. Maliaus- 
ko prakalbose.

P. Kantrusis apleido vardų 
stambiausiojo aukotojo, bū
tent p. B. Vaišnoros, kurs 
paaukojo $5.00 ir smulkiųjų 
aukų buvo surinkta $2956 vie
toje $32.56. Taigi lai būna 
šiuoml atitaisoma įvykusi 
klaida.

J. G.M.

• -

“Darbininko 
Agentai 

PAS KURIUOS GALIMA UŽSI
RAŠYTI “DARBININKĄ” IR 

PIRKTI PAVIENIAIS 
EGZEMPLIORIAIS.

Benediktas Jakutis,
18 Wiget St 

Polish Industrial" Assn, 
Cross St.

BOSTON, MASS.
Bartkevičia P.

877 Cambridge St. 
E. CAMBRIDGE, MASS.

“DARBąjINKAS-

Žilvitis.

agal Sumanymo tos blankos reikčs mainyti 
kas mftnuo. Todėl atspausdinome įvairių 

varsų ir pardavinėjame tuzinais. 

Tuzinas 5 centai.
Imant nemažiaus, kaip 100 tuziny, atiduodame 

po 4 centus.
Kiekvienas skyrius lai parsitraukia iš “Darbininko” 
Spaustuvės tiek tuzinų, kiek šeimynų jų kolonijoj 

intraukta į aukų rinkimą Lietuvos reikalams.

—Starrett in New York Tribūna.

AMERIKO SDIPLOM ATINIAI LAIMĖJIMAI 
MEKSIKE.

DARBININKE“ GAUNAMOS

T. FONDO BLANKOS
KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA.

Matukas J.,
16 Lincohr St., 

BRIGHTON, MASS.

Ramanauskas J.
Oak St.

LAWRENCE, MASS.

Viesulą Kazimieras,
1160 Washington St. 

Jerusevieia Jonas,
1048 AVashington St. 

Grigas Kazimieras,
1111 Washington St. 

N0RW00D, MASS.

Bilinskas Vincentas,
29 Morris St.

WEST LYNN, MASS.

- — -Geros Fr.-' -^........   - - -
Pearl St.

CHARLESTOWN, MASS.

Sarapas B.,
23 Sheldon St. 

Potecky Ant.
234 Park St. 

Kneižis St.
10 Hungerford St.

HARTFORD, CONN.

“Amerikos Lietuvis,”
15 Millbury St. 

Migauskas T.
21 Ledge St. 

Jurgelionis R.
So. Harlem St

Grigaitis K.
42 Suffolk St.

Zinkuvienė Cicilija,
8 Langdon St

Zataveckas Pr.,
20 Hacker St 

Pocius J.
25 Lafayette St.

WORCESTER, MASS.

Danisevičius J.
26 White St.

WESTFIELD, MASS.

Abračinskas P.
187 Ames St

Vaitekūnas Bros.
10 Arthur St 

Stiga J. 6 Arthur St, 
Meškinis B. P.,

35 Arthur St 
Peter Sharks

85 Vebster St
MONTELLO, MASS.

PIRKITE 
SKAITYKITE 

P L A T Y K I TJE 
“DARBININKO” LEIDINĮ U S.

Pigumu, dailumu, gerumu savo leidinių "Darbininkas” vir
šija visas kitas išleistuves.

“Darbininkas” tą daro ir galės daryti dėlto, 
knygos greitai išperkamos.

CHICAGO, ILL. 
(West Side) 

Ateikite pramogom 
Aušros Vartų parap. A. L. 

R. K Moterų Sųjungos 7-ta 
kuopa rengia vakarų su prog
ramų, kuris atsibus nedėlioję 
13 d. vasario 7-tų vaL vakare 
F. Karvorskio svet 2301 W. 
22-nd Place kampas Oakley 
Avė. Programas bus labai 
įvairus.

Pirmiausiai bus suloštas 
3-jų aktų veikalas “Karės me
tu,” kuris labai įspūdingai at
vaizdina vargingų padėjimų 
žmonių Lietuvoje laike šios 
baiėios karės. Toliaus Kus 
prakalbos, monologai, dekla
macijos, ir kiti pamarginimai.

Kadangi lošime yra gerai 
pritaikintos roles, ir prakti
kos jau senai daromos, tai I 
galima tikėtis, kad nusiseks 
gerai, ir visi atsilankiusieji 
bus pilnai užganėdinti.

Alubeeky Anthony,
43 Bissell St

SO. MANCHESTER, CONN

Ant. Rudokas
Bot 198

POQUONOCK. CONN.

F Jomarkas -Didelis- Jomarkas

Moterų draugija stropiai rengia Šv. Liudviko bažnytinia
me skiepe didelius, ikišiol čion nebuvusius fėrus

ŠV. LIUDVIKO BAŽNYČIOS NAUDAI. 
...... . MAIZEVILLE, PA.

Kviečiami ne tik vietiniai, bet ir aplinkinių parapijų 
žmonės atsilankyti tuose nepaprastuose fėruose!

Išskiriant įvairių-įvairiausius daiktus, tinkamus vyrams, 
moterims, vaikinams, merginoms, kuriuos galėsite kuopi- 
giausiai nusipirkti per šį jomarkų, bus da rodomi moving 
pictures, dainos ir tt'. ir tt.
, Jaunuomenei parengta taiposgi salė ir šokiams su lietu
viškais Tnnzi kantais

Išnikusiems ir ištroškusiems moterys jau parūpino gar
džių užkandžių ir saldžių gėrimų!!

Norintieji išbandyti savo giliukų, galės dalyvauti lote
rijose ir kitokiuose “paibeliuose”!

Atsilankyti kviečiami visi kas tik gyvas ir pagelbėti vie
tinius padegėlius atstatyti vėl savo bažnytėlę.

Fėrai prasidės VASARIO 11 DIENĄ (pėtnyčioje) ir tę
sis tiktai vienų savaitę.

PRADŽIA KASDIE 7 VAL. VAKARE.
Tai-gi visi į lietuviškų jomarkų.

Moter. Draugijos KOMITETAS.

neišvengtinai turėjo

kitokios 
organiząpijų, 

verda, kunkuliuoja, _

enimo

Tie, kurie turi

Metraštį,
sako, kad jame vi
sas pasaulis.

NE VISI DAR ŽINO,

kad Metraštis yra vienas tų retų leidinių, kurį 
nusipirkęs niekas nesigaili.

O geras Metraštis buvo ir bus kiekvienam reikalin-
j gu dalyku, tokiuo dalyku be kurio negalima apsieitu M e t- 

kad jo išleistos r a š e i o reikia pasigauti per ištisus metus kas savaitė po keletą 
Į kartų.

Dauguma iš mūs dar gerai atsimena kokią svarbią rolę lošė ka
lendoriai arba metraščiai anais liūdnais laikais, kuomet mums spau 
da buvo užginta mūsų tėvynėje.

Kalendorius arba metraštis buvo tuomet mūsų brolių' švie
tėjų, visokių žinių, pa ta rimų, rodų 
straipsnių pasiskaitymų teikėju — žodžiu 
kalendorius tuomet užvadavo laikraščius ir knygas.

Vienok tuometiniai kalendoriai buvo ir 
būti mažyčiai.

Kas kita šiais laikais. Kitokie laikai, 
sąlygas ir yO^^yvenimas. Turime visokių 
gų, apsčiai laikraščių, knygų, gyvenimas
daug jame visokių apsireiškimų, kuriuos tinkamai pažymi ir nu- ■ 
šviečia geri laikraščiai.

Priė šitokio atsimainiusio gyvenimo turi būti pritaikytas ir 
kalendorius arba metraštis.

Šiems, t. y. 1916 metams, visuose atžvilgiuos nusisekusį ir 
prie šiandieninio gyvenimo pritaikytą Metraštį išleido Liet. 
Kat. Spaudos Dr-ja.

Tik žiūrėkime, kaip tas Metraštis puikiai prie dabartinio gy
venimo pritaikytas.

Šiais laikais turime visokių veikėjų, laikraštininkų, visuome- 
ninkų, įvairiose srityse pasižymėjusių vyrų ir moterų, kunigų ir 
svietiskių, apie kuriuos girdime, skaitome, apie kuriuos indomau- 
jame.

Su viršum šimto tokių pasižymėjusių asmenų fotografijų rasi 
ame Metraštyje.
Amerikos lietuviai turime visokių įstaigų, bažnyčių, 

Visų bažnyčių paveikslus rasi dailiame Mrt-

nau- 
visas
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z

' ' .f • ' • - r *> .

Su naujais-1916 metais pradėjo eiti toliau regule- 
riai kas mėnuo iliustruotas literatūros, mokslo, 
suomenės ir politikos mėnesinis laikraštis —

M Pažanga *
vi-

d i d ž i 
Mes 

mokyklų, 
raštyje.

Amerikos lietuviai katalikai turi visokių organizacijų, 
dingų dr-jų, apie kurias kiekvienam svarbu žinoti. Apie
didžiąsias organizacijas gražius ir aiškius aprašymus atrasi gra
žiame Metraštyje.

Katalikams indomu, svarbu žinoti, kaip stiprūs yra katalikai 
Amerikoje, kokias jie turi Čia organizacijas, įstaigas. Apie tai gau
siai žiųių rasi puošniame Metraštyje.

Baisi karė eina Europoje. Apskrita tos karės apibudinimą 
ir apie šios karės priežastis rasi šauniame Metraštyje.

Pereitais 1915 m. daug darbų atliko Amerikos lietuviai. Nuo
dugnų tų darbų ir lietuvių gyvenimo apsireiškimų apibudinimą ra- 
si -r i m t a m e Metraštyje. ,

Katalikų priešininkai be paliovos užpuldinėja, peikia, žemi
na Bažnyčią, tikybą, dvasiškiją. Kiekvienas katalikas privalo 
suprasti nepamatingumą tų užmėtinėjimų. Ką atliko Bažnyčia, ką 
išrado ir nuveikė katalikų mokslavyriai mokslo, kultūros, apšvie- 
tos, pažangos srityje rasi viską apimančiame 
Metraštyje.

Indomu žinoti apie septynis brolius miegančius, apie Lourdo 
X rtebūklus, kaip atsirado kortos, gerai turėti'surašą visą popie- 

žiu, Suv. Valstijų prezidentų, visų žemės valstybių, didfiansiųjų 
miestų. Visa tai rasi gausiame Metraštyje.

Toli gražu ne viskas čia paminėta, kas yra milžinių 
kame Metraštyje.

Metraštyje rasi kokio, didumo yra lietuvių gubernijos, kiek 
kurioj yra bajorų, sodiečių, žydų, lietuvių, katalikų, stačiati
kių, kiek ant žemės yra tikėjimų ir po kiek kiekvienas tikėjimas 
turi išpažintojų, kiek Amerikoje nigerių, kiek tautų Europoje, po 
kiek kurioj valstybėj kareivių atsieina ant 1.000 gyventojų, po 
kek kainuoja brangiausi pasaulyje paveikslai, kur kokie didžiam 
pasaulyje knygynai, po kiek senovėje už vergus mokėta, kokių 
ir kiek atsieina karalių šeimynų užlaikymas. Bet rašyk, nerašyk 
vis vien nesurašysi visako, kas yra neišpasakytame 

1 Metraštyje.
Apie ką tik indomauji, apie tą rasi Metraštyje. 
Neatidėliodamas pirk, o turėsi visiems metams malamas 

skaitymo.
Kaina 75c.
Drūtuose apdaruose $1.20.
Išsirašykite iš “Darbininko” knygų krautuvės.

Adresas: ' ,
“DARBININKAS,” 

242 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MAS&

t t T T X T t X t T 
f Xt t 
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“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasilavinu
siems lietuviams ir apsiskaičiusiems darbininkams.

“PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius Amerikos 
ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildoma, todėl, origina
liais raštais.
’ “PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvių tautos 
klausimai.

“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes jai ben
dradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos literatai 

“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsireiškimus. 
“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyvenimo klausi

mus tautiškai-krikščioniškoje dvasioje. X
“PAŽANGOJ” per tai plati dirva jauniems literatams ir X 

mokslo vyrams parodyti savo gabumus ir juos lavinti X
Metinė prenumerata $3.00, pusmetinė $1.50, atskiras X 

numeris 25c. Agentams duodamas didelis nuošimtis. X
Visuose Redakcijos ir Administracijos reikaluose kreip- X 

kitės šiuo adresu: A
“PAŽANGA” X

P. O BOK 204, GIRARDVILLE, PA «?♦
♦Z

i t
it
TXt
Ti t

Apšviestesnieji, apsiskaičiu 
šieji darbininkai, kibkime 

i Pažanga M,



4 DARBININKAS”

PARYŽIUS. — Garsus An
glijos rašytojas išvedžioja, jog 
ši karė bus baisiu smugiu vo
kiečių tautai. Vokietija žū
sianti. Iš galingos Vokietijos 
tik šešėlis betiksiąs.

t “DARBININKO” 
Keliaujantis 

AGENTAS

KUPIŠKIS.
Iš Palėvenėlės pabėgęs žmo

gelis pasakoja, kad Kupiškio 
bažnyčia esanti sugriauta, su
deginta Palėvenėlės miestelis 
ir pusė My liūnų sodos. Vo
kiečiai ėję nuo Daukučių, sku
binai išsikėlę per Lėvenį ties 
Palėvenėlė ir ties Myliūnais ir 
nuėję į rytus. Anoje Lėvenio 
pusėje sudegę Jutkonys, Vir
bališkiai ir Laukminiškiai. 
Žmonės iš savo vietų nebėgę. 
Kada jis bėgęs, Alizava ir 
toliau j šiaurę vietos dar buvę 
neišdegintos.

Alf. Kuliukas.
\ •

DIDELIS BALIUS
Surengtas Lietuvių Jaunimo 

Ratelio naudai Lietuvių 
Labdarystės Draugijos.

Bus Subatoj, Vasario (Feb.) 
12 d. 1916 Prasidės 7-tą vai. va
kare ir tęsis iki vėlai naktį, 

\ Lietuvių Salėj, kamp. E ir Silver 
gat., So. Boston, Mass.

Šiuomi užprašome visus lietu
vius ir leituvaites atsilankyti ko- 
skaitlingiausiai ant šio puikaus 
baliaus, kur galėsite linksmai ir 
smagiai laiką praleisti ir iki va
liai prisišokti. Jurgio Dragašiaus 
Orchestra grajis visokius naujau
sios mados šokius. Bus taip-gi 
skanių gėrimų ir užkandžių.

Inžanga: Porai arba vienam 
Vyrui 50 centų, vienai Moterei- 
Merginai 25 centai.

Tikietus iškalno nusipirkti ga
lima pas Lietuv. Jaun. Ratel. na
rius, K. Jurgeliuno krautuvėje,ir 
“Ateities” ofise.

Visus širdingai užprašo 
Rengėjai.

“MOKSLEIVIS” bet. kai 
moksleivių mėnesinis laikraš
tis. Kaina tik $1.00 metams.

“MOKSLEIVIS,”
43>Ch&peL st., Westfield, Mass

\  

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” sa 
vaitinis lietuvių laikraštis, jMe 
tams $2.00, pusei metų $1.00.

REV. JOS. NORBUT, 
Mossend, Lanarshire, Scotland

KATALIKŲ 
DRAUGIJOS

DR. F. MATULAITIS
Oflaoadynoa Gydo vmoUm Hgaa

Priskiria Akiniu.,

419 Boylstoa St, Boston, Mass.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

Parduodu Gramafonus ir ge
riausius Rekordus su lietuviš
koms dainoms ir tt. Katalogus 
duodam dykai kiekvienam kuris 
prisiunčia už 2c. krasos ženklelį.

K. Graneckas.
30 Essex St. AthoL Mass.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

TEL. BACK BAY 4200t T T t t T T t T t ❖
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BEDARBIAMS
PROGA

šiais laikais reikalinga daug 
merginų ir vyrų ČEVERYKŲ 
dirbtuvėse. Mokanti ir nemo
kanti gali darbą gauti. Gera 
proga, -gerą darbą išsimokinti 

Adresuokite
MONTELLO EMPLOYMENT 

OFFICE >
J. Mickevičius, savininkas. 

146 Ames St. Mtontello, Mass.
Telefonas Brockton 1562-m

Vienatini Lietuviška *t*

Krautuvė x
T
t T1

Kuri užlaiko visokio ta- 
voro, reikalingo maine- 
nieriams.

V. LUKOSEVICIA, 
MinersviUe,

KA TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
NAUJOS ST. ŠIMKAUS KOMPOZICIJOS.

kuris įgaliotas rinkti prenu
meratas, apgarsinimus “Dar
bininkui.”

Pas jį taip-gi galima atnau
jinti senas prenumeratas.

Jis dabar lankosi Pittston, 
Pa. ir apylinkėse.

J

C. & P. Phone St. Paul 5947
Grabininkas ir Balzamuotoj as

Pagrabus atlieku' pigiai ir 
gražiai. Esu išėjęs mokyk
loj tam tikrus graborystės 
mokslus ir išdavęs ekzaminus. 
Siunčiu numirėlius ir į kitus 
miestus ir pargabenu iš kitų 
miestų.

Tai-gi, vientaučiai, laido
jimo reikale visug^)et kreipki
tės pas mane. Ofisas

JONAS GREBLIAUSKAS 
500 SO. PACA ST.,

BALTIMORE, M. D.

dėkitės į L.R.K. Federaciją ir 
Tautos Iždą. Reikalaukite Fe 
deracijos programą ir konsti 
tucijų. Siunčiama už dyką

Adr. PR. GUDAS, 242 W 
BR0ADWAY, SO. BOSTON 
MASS.

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešame gerb. vi

suomenei, jog Jurgis Tarnu- 
sonis 3427 Auburn Avė., Chi- 
cago, III. yra mūsų agentu, 
pas kurį galite užsirašyti 
“Darbininką” ir duoti “Dar
bininkui” apgarsinimus. Pas 
jį taip-gi galite gauti kitus ka
talikiškus laikraščius.

“Darbininko” 
Administracija.

Kas iš to, kad ir 
turi pilną krautuvę, 
o jei žmones nežino 
ką turi?

Garsinkis!
REIKALINGA kasdiena 25 mer
ginos valgyklose, hoteliuose, dirb
tuvėse ir prie namų darbo. Vi
sokių darbij vyrams.

S. GORALSKY
DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS 
153 COURT ST. BOSTON, MASS.

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Visokius užrubežinius ir 

amerikoniškus šokius moki
na po No. 1140 Columbus 
Avė., Room 44 Rosbury 
Crossing.

Pamokos atsibūna utar- 
ninko ir ketvergo vakarais 
Conon Hali 20 Conont str. 
Mokytojas E BR0WNING 

(Iš Rusijos)

MYLĖTOJUI MUZIKĄ IR
DAINAS.

8 lekcijos lietuviškoj kalboj iš 
simokinimo (notų) “Gaidų” aru 

Į visokių instrumentų, kad ir nės 
j matęs gaidų, išmoksi be mokyto 
i jo, kuriam mokėtum 50c. už 1 
lekciją. Knyga $1.50, parduodi 

1 už $1.00 tik ant trumpo laiko !•• *
knygos už $2.00. Adresuokit:

G. A. BARONAS,
( P. O. McKees Rocks, Pa.

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 
rašiti be mokytojo...... 10c
Aritmetika mokinimui- 

si rokundų, su paveik
slais (apdaryta) ...........35c.

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

garsinimą iš “Darbininko” 
ir $1.00 per money orderį, 
tai gaus visas 4 knygas 60c. 
pigiau.

P. MIK0LAINIS,
B. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
NEWARK’O N. J. IR APIE- 

LINKIŲ LIETUVIAMS, 
jog naujai išleistą “Metraštį” 
|L. R. K. Spaudos Draugijos, 
galima gauti klebonijoje po 
No. 207 Adams St., Newark, 
N. J. Patartina kiekvienam 
jį įgyti, nes sulig jo vertės 
visai nebrangus. Kaina be 
apdarų 75c. Su apdarais $120.

Ant pardavimo forničiai dėl tri
jų kambarių. Priežastis pardavi
mo išvažiuoju į kitą miestą.

P. ŠILEIKA,
8 Heath Place, Roxbury, Mass.

LIETUVIAI REMKITE 
TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 
“DARBININKE.”

e
DR. W. T. REILLY i

469 Broadway,So. Boston,Mass.
PRIE DORCHESTER ST.

Valandos
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vaL vakare.

1) “Oželis” mišriam chorui prie pijano---------------------- 60c.
2) “Scherzo” pijanui (solo)______________________ 60c.
3) Šią nedėlėlę” jn'šriam chorui prie pijano---------------- 25c.
4) “Plaukia sau laivelis” vienam balsui arba moterų
chorui prie pijano_____________________________ 40c.

Galima gauti tiktai “Muzikos” redakcijoje:
3214 CEDAR STR., PHILADELPHIA, PA.

Ten pat galima gauti “Keturios dainos” vienam balsui 
prie pijano — 80c. Daug užsisakant — didelė nuolaida.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius.
X

UŽSIRAŠYK GERĄ IR PIGŲ LAIKRAŠTĮ

“Santaika”
x “SANTAIKA” išeina kiekvieną pėtnyčią 4-rių pusi., 

didelio formato ir kainuoja metams tik $1.00, pusei me
tų 65c.

“SANTAIKA” paduoda naujausias 
“SANTAIKA” paduoda naujausias 

karės lauko, bet ir iš viso pasaulio.
< <

f IW
■ iš 

iš
žinias, netik 

žinias netik

SANTAIKOJE” telpa rimti straipsniai, poezija, 
vaizdeliai ir satyra.

“SANTAIKA” eina katalikiškoje-tautiškoje dvasioje. 
^Pasižiūrėjimui vieną numerį siunčiame dykai.

“SANTAIKA”
2120 ST. CLAIR AVĖ.. CLEVELAND, OHIO.•>

“TIKYBA IR DORA” dvi 
savaitinis liet. kat. laikraštis. 
Jame plačiai gvildenami tiky
biniai klausimai. Metams 75c.

“TIKYBA IR DORA,”

S

• LIETUVIS KRIAUČIUS.
Pasiuvu visokias drabužius 

pagal naujausią madą, vyriškus 
ir moteriškus. Darbą atlieku 
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir 
kvarbuoju.
PETRAS MAKAREVIČIUS, 

(Arti lietuvių bažnyčios) 
105 So. Meade Str.,

s
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Naujas "Darbininko” leidinys

MUZIKOS IR DAINOS MYLĖTOJAMS 
MĖNESINIS LAIKRAŠTIS

“MUZIKA”
Eina kas mėnuo 16 puslapių teksto ir 8 puslapiai 

giesmių, dainų ir pianui gaidų.
“MUZIKOJE” telpa pamokinimai kaip chorą vesti, 

muzikos istbrija ir teorija su pavyzdžiais.
“MUZIKOS” kaina metams $3.00 pusei metų $1.50. 

Atskiras numeris 40c.-
“Muzikos” adresas:

REDAKCIJA
3214 CEDAR STR., PHILADELPHIA, PA. 

ADMINISTRACIJA
P. O. B0X 172 BROOKLYN, N. Y.

Pajieškau Juozo M&zalo, jis 
gyvena So. Bostone, turime la
bai svarbi} reikalą, jis pats ar 
kas kitas praneškite į 
“Darbininko” Administraciją, 

242 Broadway, So. Boston, Mass.

Ant pardavimo stubos rakan
dai (forničiai) dėl trijų kamba
rių. Vartoti šešias savaites, 
kaip ir nauji.

Priežastis pardavimo, mote
ris mirus.

DARBININKO DOVANELE
Darbininkams

kaina tik 5c.
Šioje knygelėje randasi straipsniai, kurie buvo “Darbiniu 

ke” skyriuje: “H po darbininko plunksnos.” Tuose straipsniu* 
se yra gausybės sveiko, darbininkiško, praktiško proto minčii 
Visi straipsneliai vaizdingi, malonūs, simpatiški . meilūs, ' p* 
mokinanti, perspėjanti, paakstinanti.

Kalba švelni, lengvutė, o ne kokig dirbtinė.
Verta

321

LIETUVIAI PAS SAVUS.

50c.

1.00

25c.

75c.

50c.a

25c.

1.00

50c.
25c.

i

Visokie kvepianti
muilai 10, 15 ir 25c.

Perfumos visokiu gėlių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

i

Tel. Osford 4900.
J. P. TUINYLA

__Skaitykite ir platinkite 
“Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grinčioje.

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

Nedaliomis Į 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 vaL vakare.

75c.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS

meistras 
indeda telephonus, dengia 
gus, ir atlieka visus staliorys- 

tės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

315 W. Broadway, 133 Bowen St 
SO. BOSTON, MASS.

dFil f
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Užlaikom didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo 
dam ant bargo ir ant išmokesčių 
ant lengvų išlygų. Reikalauja 
uie agentų kiekvienam mieste Su 
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 
delį -nuošimtį duodam perkup 
čiams, didelį, naują kataloge 
siunčiame ant pareikalavimo ui 
25 centus štampų.

’., Boston, Mass. J. P. TUINILA.
822 Washington St., Boston. Mass 

i

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mądos ir pagal Jūsų noro.

JONAS BERZELONIS & CO.
28 Chandler Str.

(Castle Sųuare’s Block’e.)___
Bla** I I «*: ♦ * I “

l

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku- 
kardų, guzikueių, metalinių anameliuotų ir padengtų ce- 
luloidu. 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- Skilai itin L

M. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST.. :: :: :: :: MONTELLO, MASS.

Vienatine Lietuviška

A P T I E K A
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge- 

' - ros sekančios gyduolės.
*

Nuo
Nuo 

ir
Nuo 

ir
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų
Vaikų ramintojas
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo 

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

Reumatizmo 
slinkimo plaukų 
pleiskanų 
kosulio, grippo 
slogos

1.00

1.00
1.00 
50c.
1.00
1.00 
25c.
25c.

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

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c.

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

1.00

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, 
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums 

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

svei- 
bus

Gy-

j
L226 Broadway,kerte C St., So. Boston,Mass

Geriausias Siuvėjas
Siutus padarau ant užsakinio nuo $20.00 

ir aukščiau.
Darbą'atliekn pirmos klescs ir už mažiausią 

kainą

£ S.-C.Į LILIENSTERN
fl72 StatėSt, ‘J [Boston, Mass.

Mg? (Priešais Custom House.)

įVist skaitykit ir platinkite
i“Darbininką”




