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jtaastėriitAohtoū, Miili». 0h Feh. l> 191&Į 
a«requlredby the actof October6,19i7 

SUJŲDiMASjVGKIETIJOJ 
Amsterdam. A* Streikai pra- 

siplatįnę Berlino apylinkėse, 
ypač miesiuųsfe Tegel, Adlerr 
shof Spaudau ir -Mariendorf, 
kur. apie 5OO.0OO darbinįnkų 

v sustreikavo. Apie tiek pat 
sustreikavo kitose Vokietijos 
dalyse. -- . ’

London. —- Ėxchange Teleg- 
raplio korespondentus iŠ Ko- 
penhageno praneša, jog Vo- 
kietįjoj/streikai didinasi. Ber- 
iine streikuoja 700.000 darbi
ninkų ir tarpe jų esą 58.000 
moterų.

Pagal šį pranešimą įvairio
se Vokietijos dalyse daug so
cijalistų vadų suareštuota.

Berline įasitaikė miglos ir 
tas prigelbėjo išmėtyti prokla
macijas ir atsišaukimus.

Kopenhagen. — Socijalistų 
laikraštisdlamburg Echo skel
bia, jog Hamburge, Altanoj 

*ir Wandsbacke ‘ įvestas karės 
atpvisį
^.Altona ir Wąndsback yra 

Hamburgo apylinkėse. Alta
na susiduria su Namburgu; ir 
gyventojų turėjo' 1900 metais 
161.000. Jame yra daug pra-

\Vandsback yra už tnjų my
lių nuo Hamburgo į šiaurės 
rytus. 1900 m. gyventojų tu
rėjo 28.000. Jame yra daug 
bravorų.

------ o------
Londone taip pritrūko mė

sos, jog tūlomis dienomis mė
sinės esti uždarytos, nes mė
sos negaudavo. Pagretom per 
dvi savaiti visos mėsinės buvo 
uždarytos, o kai atvežė iš 
Škotijos avienos, tai ant mar- 
keto kilo didis alasas, nes vi
si mėsininkai norėjo kuodau- 

. giausia gauti. Policijai pada
rius tvarką, kiekvienas mėsi
ninkas gavo po avį.

• •

Suv. Valstijii Augščiausysis 
. < Teismas liepė tuoj pasodinti 

kalėjiman Emmą Goldman ir 
A. Berkman, kurie agitavo 
prieš konskripciją. Jų advo
katai stengėsi, kad jiems leis
ta būti) ant valios pabūti iki 
vas. 21.

Vokietijos laivynas, turėda
mas Kiel kanalą per 36 valau-- 
dus gali- iš Baltikos perplaukti 
'į Šiaurinę jurę.

Į Francijos miestą Calais 
vokiečiai numetė paldetų su 
angliškais nurodymais, jog vi
duryje esančius miltelius var
toti .sriubai. Po ištyrimui pa
sirodė, jog tai esama nuodų.

Nuo pat europinės karės 
pradžios karinių reikmenų iš 
Suv. Valstijų išgabenta Euro- 

' pon už $1.637.792.828.

- rStiglijos armijoj katalikų 
kapelionų yra 618.

RŪKYS APYNIUS.
Iš Vokietijos miesto Frank-, 

forto atėjo žinia, jog Vokieti
joj labai pritrūko tabokoj ir 
jog pradeda rūkyti apynrtig, 
kurių pririnkta 200.000 svarui 
Sako, jog apyniai savo smaT-
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KUO VOKIEČIAI v 
MAITINASI./

Berlino dabar yra išskirta 
kiekvienam gauti po jsitiek 
maisto savaitėje: *

Bulvių 7 svarai.
-Duonos 4 ir; 1 trečd. sVarų., 
Mėsos 9 uncijos.
Sviesto 2į uncijų.
Ųęt tik duonos įr bulvių es

ti yisuomet. Gi -mėsos ir svie
sto, tarTetai ir paskirtąmio^ 
rą gaunama. Pieno galima 
gauti tik vaikams. Įstatymai 
leidžia kiekvienam pilkties po 
kiaušinį' savaitėje, bet retai 
jų kas gali gauti. Retkar
čiais gaunama žuvies.

NESITIKI UŽSILIKTI 
BELGIJOJ.

Vokiečiai'nesitiki, kad jiems 
klius Antwerp. Todėl jie da- Į 
ro jaip, kad tas miestas greit 
neatsigautų ir nestotų konku
rentu pirklybos miestams Vo
kietijos. Dabar prieplaukoj 
viskas užleista ir nuo dabar 
truktų du metu viską atitai
syti. '

• * - -.....- - T-
SUSIŠAUDĖ, IDANT IS- 

VENGTITARNYSTĄ.
y Honston, Tesas. r— Nesenai 
susišaudė seržantas Cland M%-
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Lietuvių Katalikų Spaudos Komi 
. Katalikų Spaudos Savaitėje lapkričio
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True translatlon filed wlth the post- 
muster at Boston, MaSs. on Feb. 1, 1918 
ąs feciulred b? the actof October 6.1917

T^^I^siąiškino, jog šaudė į Į
viens antrą, kad paskui būtų '*/ bblsėviktts.
paliuosuoti iš kariuomenės. 
Bet nebus paĮiuosuoti, o bus 
sušaudyti.

REIKĖS DAUG JURININKŲ
Suv. Valstijoms iki liepos 1 

d. reikės ‘ mažiausia 160.000 
jurininkų naujai pastatytiems 
laivams. Šį pusmetį bus pa-_ 
baigta statyti 1.000 laivų.

PRIEŠ TABOKOS TRUSTĄ.
Lezjngton, Ke. —. Tabokos 

augintojai ir pardavėjai prašė 
valstijos legislaturos ištirti ta
bokos trustą. Mat susekta, 
kad keturios didžios kompani
jos sutarė supirkti daug tabo
kos—apie 20 milijonų svarų ir 
savotiškai nustatyti kainas.

RĖMĖ BOLŠEVIKUS.
New York. — Dabar paaiš

kėjo, jog William B. Thomson, 
jurs buvo Petrograde nuo lie
pos iki lapkričio p. m., kaipo 
viršininkas Amerikos Raudo
no jd’ Kryžiaus Rusijoj, bolševi
kams davė $1.000.000 su vir
šum paskleidimui jų agitacijos 
Vokietijoj ir Austrijoj.
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Mi KonūsijA Įabai gražiai pasidarbavo
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■j Scott.Paper kompanija gavo 
užsakytnųant 41 vagono po-
pierosdel Amerikos armijos

NAMJtf DARBININKAIS, /J

Čieli ibfeMąK liuvo įŠstątySsB 
M 3^000-40,000 
darbininkų, . dii^ąncių^ 
’ieųnii»įrijfoą. bei ,^tų 
dnrbų, painus darbininkaUa|aįj| 
Vąstatė yąldŽia. Va

Aūierikos Darba Federacija,.į3 
>šūųo ’senai jau vąrėsi prie toy 3 
kad valdžia skirtų žymią 
iią pinigų pastatymui įvai- -fl 

nuėstuose dąrbininkanM f^| 
namų. • Bet be pasisekimo, ’ JĮ 

‘ |)ąbąr kai atsirado kruvih^^Į 
-įęikalingų darbų, taLyalįM^M 
jau paskyrė $50.000.000 paM&Žfl 
tymui darbininkams • 'iląm^W 
BrfMol, pa„ Newąrk> J, /
Philatfeipkia prie' 
iv Įeitose viėtose,. kur 
darbai atliekami. J tuos 
trus darbininkų negalima 
vo nuvilioti nei geromis 
mis dėlto, kad nebuvo patogiu | 
namų. — '

KODELPOPIERA 
BRANGI *

Visi laikraščiai aimanuoja, 
kad jiems blogi laikąį kad įc^^ 
piera nesvietiškai pabrango* • J| 
Kodėl ji pabrango! ’ "

, ’ Popieros trustas.; pęr per< 
■ Lūs 1917' metus pielnh tnrojdį 
viršum $105.000.000; Tas $ 
nas yra ant 50 nuoš. di<wK 
negu buvo1$Į6 metais. /13
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Gandai apie streikus Vokieti- 
’ joj esą, perdėti.
Italijos kariniai pranešimai 

tvirtina, jog dvi augštumos 
Del Rosso ir Vai Bella tapo at
gautos nuo austrų.

Tos dvi augštumos stovi gre
ta, veik tiesiog į vakarus nuo 
Volstagna, prie Brentos upes, 
ir pusiaukelyje tarp tos vietos 
ir Asiago.

Dabar italai giriasi paėmę 
2.600 austrų; šešias dideles 
anuotas ir 100 kulkosvaidžių. 
Taip-gi būta ' smarkių mūšių 
Monte Sisemol apielinkėse, 
kur italams nepasisekė pasiva
ryti.

nių is ^Petrogrado dabar gali 
ateiti tik per Persiją ir Vladi
vostoką.

Turbūt del tos priežasties 
neatėjo žinių apie taikos dery
bas iš Lietuviškos Brastos.

Daily Mail gavo nuo savo 
korespondento iš Rotterdamo 
žinią persergstančią, kad Vo
kietijos ' streikų didumas ir 
svarba esą perdėta,

Kai utarninko vakare vokie
čiai atkartojo ataką ant Lon
dono tai mažai ką padarė; tik 
13 žmonių tenukentėjo, o už
mušti buvo 3

3^valandas.

Prieš karę' vokiečių buvo- iš- 
rokuota, kad per duotą gele
žinkelio stotį' galėtų prabėgti 
6.000 vagonų per 24 valandas.

Vokietija su savo geležinke
liais vieno mėnesio bėgyje ga
li pergabenti 1.000.000 karei
vių iš Rusijos į Franciją ir at
gal iš Franci jos į Rusiją,

'' t
..* <

It- ■

Rengia 
TAUTOS FONDO 52 SKYRIUS z

Nedėlioj, Va’sario-February 3 d. 1918 m. 
ŠV. JURGIO POBAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE, 

ST. JAMES AVENUE, > N0RW00D, MASS. ■

Pradžia 7:15 vai. vakare.

ĮŽANGA kaipo auką nemažiau kaip 15c
Vaikai be tėvų nebus įleidžiami.

Programas bus labai įvairus. Kalbės “Darbi
ninko” administratorius p. A. F. Kneižis ir vietinis 
klebonas kun. A. F. Daugis. Dainuos garsios So. 
Bostono solistės p-lčs: Narinkevičiutė ir Motiejū
naitė ir taip-gi duetai ir kvartetai po vadovyste p. ‘ 
M. Karbausko. Piano solo paskambins vietinės pi- , 
auistės p-lė Norbutaitė ir p-lė Klimavičiūtė. Bus ir 
deklemaci jų.

Visus širdingai kviečia RENGĖJOS.
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Garsus Anglijos kalbotyrius 
George Ranking perėjo į kata
likų . tikėjimą. Garsiausiam 
Anglijos univėrsitete Oxforde 
jis išguldo persišką kalbą. Y-' 
ra parašęs keletą veikalų iš ry
tinės filologijos.
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Trnė translatlon filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Feb. 1, 1918 
as reqnired by thp act of October 6.1917

BUV^S TAIKOS PASIŪ- 
LIJIMAS.

Atėjo neaiškūs pranešimai a- 
pie užsimezgimą atskiros tai
kos derybų su Rumunija. Ir 
būk’ Rumunijos valdžia suti
kus užleisti Bulgarijai Dobru- 
džą, jei už tai gaus Besarabiją.

i ■f
Per peeritus metus Anglijoj 

perėjo į katalikų tikėjimą 10.- 
000 protestonų.

Žinios iš Stockholmo apie 
dalykus Fįnlandijoj skelbia, 
jog Finlandijos valdžios pade-1 
jimas pusėtinas. Sulyg tų ži
nių Finlandijos valdžios ka
riuomenė supliekė bolševikų 
gaujas šiaurėj1 ir‘dabar varo
si pietuosna susikibti toje vie
toje su raudonąja, gvardija. 
Pranešama, jog Finlandijos 
valdžios nariai ir senatas išli
ko gyvi ir sveiki.

Švedijęsjmbežius uždarytas.
Laikraščiai praneša, jog 

Švedija uždarė Finlandijos ru- 
bežių, idant bolševikai nega
lėtų gabentis ginklų ir amuni
cijos. Iš kitos, vienok, pusės' 
ateina žinių, skelbiančių,, jog 
visa Finlandija iki pat Tam- 
merforso tapo bolševikų užplū
sta ir jog, Finlandijos valdžia 
pranešus Švedijai, jog ji nega
linti apginti jos 400.000 gyven
tojų Finlandijoj.

Telegrama iš Genevos, kur 
daug gandų kįla ir todėl nevi- 
sada galima jiems tikėti, prar 
neša, jog ukrainiečiai suplie
kė bolševikus ir po smarkaus, 
susirėmimo paėmė Lucką. Ta
me abi pusi labai nukentėjo. '

Dabar iš Petrogrado ir kitų

Anglija jau turi luošų 600.- 
000, tai yra ant visados sužeis
ti karės lauke.

e

PAVARYS NEIŠTIKIMUS 
DARBININKUS.

• Prasidėjo Washingtone ra
ginimai, kad valdžia išvary
tų iš ofisų visus klerkas ir ki
tokius darbininkus, kurie nėra 
valdžiai iši tikimi, kurie nepri
taria valdžios žygiams. Tas 
jau ir ligšioi buvo daromą, bet 
netaip smarkiai. Taip kad pa
varytieji rasdavo užsiėmimą

i
A
.1

JAMES M. KEYS
350 BIZOADWAY. SOUTH BOSTON, MASS..

Atsišaukite prie manęs su visokiais teismiškais reikalais. Duo
du j»i!nas informacijas kas-link Suvienytų Valstijų {statymų.

Per kellolikų metų esu prityręs ir turėjęs visokių reikalų su 
LIETUVIAIS, RUSAIS, ir LENKAIS teismuose Massachusetts vai-

J! i!| _ ____ ___ -
i! stljoje.1 Aš esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai užslti- 
jį kfiri. Visokias tefemiškus reikalus atlieku šioje valstijoje.

i!
j i lenkų Ir latvių. Jfelgu Jus norite turėti geras pasekmes ir Išlaimėt!

I 1...... ““
i! .

Turiu gerų prityrusių vertėjų arba perkalbgtojų lietuvių, rusų.

lirovų, tai paveskite man. Telefonuokite, parašykite arba pašaukite. 
950 BROADWAY, .SOUTH BOSTON,

JAMES M. KEYS,
Tel. So. BostAn M2 or So. Boston 600. 

Jeigu vienas užimtas šauk kitų.

True translatlon filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Feb. 1, 191S 
as reųuired by the net of October 6.1917

PERPLAUKĖ LAIMINGAI.

‘Šešiolika didžiausiųjų buvu
sių vokiečių laivų, kuriuos 
'Amerikos valdžia konfiskavo 
ir sutaisė po to kai pačių ju
rininkų buvo sugadinti, jau 
perplaukė Atlantiką ir dabar 
randasi talkininkų uostuose. 
Taip oficijaliai Francijoj pa
skelbta parodymui, jog be rei- 
ka vokiečiai -mažino tų lai
vai svarbą talkininkams. Tar- 

laivų yra pirmiau buvu
sieji Vaterland, Cinciunati, A- 
merika ir Kronprincessin Ce- 
cilie.

er-pastaruosius 382 metu
yo.ir'dilginimu:“nelabai tesis-Bažnyčia pripažino šventais

/ kiria nuo tabokos. Esą gali-86, palaimintais 330. Iš tų 117 Rusijos punktų telegramomis 
iV *****?* nikytiA Ufip^šmąt gu ta-buvo pranciškonai, 90 jėzuitai, neateina jokių žinių. «^Kaip

boką.' ’ " , * ' * ""5$

Dabar yra duag
NAMŲ,

pigių n/.-, i
Daugelis savininkų karės lai

ku priversinai parduoda visai 
pigiai ir mes patys nuo savęs 
patariam persitikrinti pas:

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevicz

M* -

315 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

ir jis tamstoms aprodys pigių 
farmų, visokių biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, nes po 
karės bus du-syk brangiau, 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba farma piriditai A. Vii 1 CnlikvM '
ttfs teisihihn ir mtčdcahŽjų. i.e.d J— if—j mr-. n r- n rp M o n 7

kituose ofisuose. Dabar to- jį 
kiems ketinama išduoti vilko jį 
bilietus. ' J'

e>

Pinigus pasiunčiu į Lietuvą ir Vokietiją. į
Per mano tarpininkystę galėsite prigelbėti badu mirštantiems jūsų broliams A 

Lietuvoje ir tremtiniams Vokietijoje. v
. “ J X

Pinigus Rusijos pirkite pasmane, nes aš J 
parduodu pagal žemiaūsį dienos kursą.

TeL Rich. 340.

b

b mhm ^dtiiirsoį 00\iąuoįšhmfrCTow > 4* * *

I

V
4

J*- m"* yjIyTU’71iTri’’i
* » ■

<.

4

1



ro
a

.......-' — ■■■■——
►

v

fe. ««

»

' r

J

r.

r '■
* ,

" * - n

nes išrėiWmA Kolfas Įv^k^
’ mes norėtume Šates, pasa

kyti , kąd jįeimė privalėtų da- 
’ lyyauti visĮ^inerikog lietuviai 
‘ be pąžvalgų? skirtmhb> '. Bėi*

I.
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* M So. Borton’o irtarainioiM, katrene ir M 
Ltodito 'Am. priūvių Rymo Katelikų /

Darbininkų Sąjunga.

: Metams tris kartūs savaitėje.> »■». .»♦«,► <»• •# .$3*00 
Bostone ir apielinkėje inetams. 

metamg, •» m-. S& *,»*- # • t ♦ * • # »- * ■».,. »■ * <- ■

/ ‘j - '• 8ubsc-riptionv BAtes:
* Yearly. * «*■».».. y r. • <• •»* / *

Boston and suburbg ^.. .^ . y... L.
S montbs t.».■• »*_. * * ...v<
Foreign countries yėarljr.

’ ‘*D A R B I N X M K< Š” / 
(The Worker) /

The Lithuanian HVreekly 
Published every Tuešday, Thursday/and Saturday by 8/ 

Jo«cpVZLifhnąman R.-C. Assomaribh of‘Labor
“D A R B I NINK AB*^

<42 W Broadwav South Boston.. Mass *• V * - ■ *--------------- -------------------------
i BRANGINKIME DARBININ

KŲ DOLERIUS.

Galutinai dar. nenutarta, 
kur laikvti Amerikos lietuviu 

1 • * ■ j

F 'seimą. Be reikalo seimo rpn- 
r--gėjai iškarto nentukyre vietos, 
y Kadangi netaktas padarytas 
; ir leista išreikšti nuomones, 
v tai mes pakartojame, jog at- 
r/ ^Įžvelgiant į darbininkų kiše

nės, privalėtume skirti seimui 
vietą — Pittsburgą.

Aplamai imant šimtui tuks- 
tančių lietuvių patogu būti] 

Nėw Yorkan, 
o* keturiems šimtams tūkstan
čių kur kas geriau pasiekti 
Pittsburgū.

Jei aplamai imant penki 
Šimtai lietuvių siųs po delega- 

■; tą, tai dviem šimtam delegatų 
arčiau bus New York, negu 

sim- 
nėgu

Štai delko mes stovime už
.Pitsburg.

r- .*»■

x
į lauuiu ueiuvit 

siųsti delegatus
r
i

►

. t

JPitsburg, o astuoniems 
tams arčiau Piftsburg,

* Ne# York.

PRIE ŠAUKIAMOJO SEIMO.
s‘// .A, L. Tarybos suvažiavimas

Washingtone nutarė šaukti A- 
• .menkos lietuvių seimą, lfbe- 
. galų Tautinė Taryba pritarė. 
, Laukiama socijalistų nuomo-

seimo tikslas, svarba-ir prio- 
ttermė. Įvairiną siūlomus dro
vių taikinimui receptus palik- 
srnne nuošaliai. Jiems bus vie
ta ne seime, bet ateityje, r.

JGaila tik, k kad mūsų Tary
bos dar\ligšiol nepasaką.' ar 
jau ąbime dalyvauti .yra už- 
kyjtota viai; nanurodč tikrai, 

’feį*
.yrasvar- 

’ TBpę's .“Darbintor 
kiek laiko atgal '* darybų 

jmkvHbnaą ,į. seimą, pasirodo

|įjMčiaugia viską sutvarkyti ir

ko jM seimo liko (a
mes dar dėl vietas 
daine. . Negalime * nustatyti 
tĮėlegatų. siufitiiųo normos. 
Bent jau ^ykis wę į rąnkas 
pabūti feįkią ir srengiemtiea 
prie įvarbiaurio žygio parito- 
Jy ti Lietuvos vyrais, o ne ožjo 
yhlkais.,-- : '

* Mūsų nuomone seime, švar- 
tebus galimai g

josio*

Brdiai ir Seneles! y 
į Mūsų L, D. - Sąjunga ; gerai 
progresuoja. MSaų^Kpamduvė 
neneša nuostolių,, bet dar duo- 
dai&okį-tokįJMūsų kuo
pos, jcaif> matote/ gilėja, 
tarpsta,
Mūsų LDŠ. kaskart, 
ymuomenėb miniose, dąrosi po- 
pulerįtasne\.arganiząci^.
U Apie ' mūsų ^ius ir dk<Ūą 

pranta irtiems tikslams it šie- 
kiąms nuoiitdžiaf ū^jaučią jš 
.to Viso'vien gerėtaes ir džiaug
ti^ gatona.. ’/

? Bet pažiūrėjus Į mūsų orga- 
nikaėiją kritiškai, daug ko ra- 
sime ir taisytino, daųg kęt^ą- 
.gimė ir užvilkto, atidėliojamo 
diena nuo dienos—-ateičiai.

■ */^Įgi^taiiauria, rbent mano 
nuomone, mes permažai rūpi
namės grynai darbininkiškais 

reikalais; (“Darbininkė” da
bar labai plačiai gvildenama 
darbininkų klapsimas. Red.).
- Skaitant aprašyVuiė; musų 
visų-organizacijųveikima 
.gimė vien tiktai, tą: kad kuopa 
' surengė teatrą, kuopa, padarė 
iŠvąžiĄvimą, '"kuopa nurengė 
>b.Mių,r druopa labai daug nu
veikė/ nes per metus padarė 
du* išyąžiavįmii; vieną vhkarč- 
lį_su deklemacijomis ir pamar- 
giiiimais, balių ir tt. Tą mes 
randame veik kiekviename lai
kraščio numeryje.

Nieko aš neturiu prieš tai, 
tai yra gūri dalykai ir naudin
gi bet jų mums, LPS. nariams, 
yra permažai, mes turime prie 
to. viso dar pridėti ką -nors to
kio, svarbesnio, rimtesnio, taip 
sakant požityviškesnio, ką 
nors grynai darbininkiško.

O tokių dalykų, yra labai 
daug: iles galime rengti rim
tas ir naudingas paskaitas apie 
darbininkiškus ‘ reikalus, apie 
būdus, kokiais galima ir ma
noma pasiliuosuoti iš kapita
listų vergijos; kaip atsiekti 
gėresnį pragyvenimą, didesnį 
uždarbį, kaip susiorganizuoti 
čia, kaip organizuoties it prie 
ko ruoštis Lietuvoje,, kaip iš
auklėti kooperatyvį judėjimą*

susirašyti privalo kreiptis ad
resu: , 'I

JiJRGIBSAVICKlS,
*

(Mbi Rauge IMnoUe, -
- KnnfrnbftiniB, TlžniiriMi4r

Tie, kjirie turi ątliekamų. 
knygų, tegu tup adresu pa
siunčia, "nes neUmvįai ytą 
dvjMP^kai ištroškę.

■-

JOBĄ SAU W GALVA.
.“.Tėvynęv No.: <*rašū, jog 

•jau priėjo iki to*
kad paf^s pitt
■iiha pįknhtlčB;^ Ir prirodymūr 

s. ith jyirtlninio htia atsitikimą 
B^įmorejf ’ kur s&ųsid

*13 - lietuviai. katalikai ir 
*H&ixtiečiaF’ rengė prakalbas. 
Jauf “DarbinŲiko” s»tytoj< 
4iiio, kaip ten toa ^prą^albm 
‘išėjom Katalikų prakalbose au
kų-surinkta'daugiau, kaip iū- 
gyk:, negu “tautiečiu0 : pra
kalbose/, S' ' . ' ' • • , . .;/

Tai-gi dėl ^Tėvynės0 ir SfA 
'tų £^attfiŠkųjų” laikraščių 
siundymų, skelbimų, kad ką-, 

' ’ I. Lietuyos laisvėš reikalai* talikų idėjoms reikią gulti į 
grabą, padorieji lietuviai- nu- 
šisuką nuoJų laikraščių ir vei- 
Jdmo.- . r.. i—

^atome, kad “J?. ”, Čia už
drožė sau per galvą. >

• “T.” tame pūt nuineryję pri
taria “Naujienų” pasakymui, 
kad “šelpimo' darbas; pas.mus 
vigai sustojpv” . r ‘ < 

Jei autorius tūri omenėje so- 
cijalistus ir išdalies • liberalus, 
tai teisybėj ' Apie katalikų Šel
pimo. darbo nustojimą tik ap- 
jakelis gali sakyti; Juk Tau
tos Fondas Kalėdų sezone^ bus 
surinkęs $10.000/ SDabar turi 
$7.933.78, o vas. 15 a. .užsida
ro Kalėdinis Bondas. Reikia 
viltis, jog davaryš iki $10.000.

-;Tuo pat laiku liberališkoji 
/Lietuva” buvo pavarius gy
vą. agitaciją už Neprigulmybės 
Fondą ir jau surinko per 
$2.000.

Reiškia čia reikia tik pąsi- 
darbavimo. ‘ '

mas šaukMūu ne srovių thiltiL •
" uimui, ;nę ieškojimui ar tvėri

mui kokių teų blokų, Ameri-
' kos lietuvių- tirpė, bėt parėV 

kalaviiimi Lietuvai, ;ir"
nepriguln^bėą ? •;/ /*

Tą’ reikalayįmą ųeBMtų iš
nešti visiems Amerikos lietu
viams. Lietuviai, kaįtalikąi, 
o taipgi liberalą! Lietuvos nė- 
prigulmybės klausimą išrišė. 
Jie reikĮlauja Lietuvai pilnos 
laisvės. Mūsų'sočijalistai dvi-, 
prasimai kalba, Dabar progą 
ir laikas'Visiėms bendrai savo 
žodį tarti ir parodyti pasaulini? 
ką lietuviai mano- daryti. /' 

Ne laikas dabar barties dėl 
to, ar mes galėsime vienybę 
sudaryti, ar vėl pešimės po 
senovei, bet reikia 'momento 
svarbą Lietuvos naudai panau
doti. Važiuodamlįseimąne- 
sibijošime’pamatyti ten libe
rali], socijalistų,' ten mes ieš
kosime tik Lietuvos sūnų, sa
vo tėvynės labo žiūrinčių. Su
važiavę atliksime vieną svar
biausi darbą — Lietuvą iš. ver
gijos pančiij liūosu ošime, o 
tas tai’, yra, mūsiy nuomone,

pilna Lietuvos neprighlmy^ 
be,' ’ . . ■ . f
/Žl Mūsų pozicija kitų/valšti- 

; (įų linkui, ’ //

- 3. Lietuvos atstatymo reika
lai. * *

Pilnai sutinkame sū bud’u 
rinkimo delegatų į seimą, ko- 
kį nurodė ..A.. L, T.ąuvažiafri- 
mąs Wasliingtone. ■ Vietą sei
mui jąu nurodėme,’ ' tai Pitts- 
burgh ’as ar ' kitas patogumo 

: žvilgsniu Jam- lygus miestas.
‘ ‘ O dabar lauksime galutinų 

nurodymų . iš mūsų Tarybų. 
JLuo greičiau jie ateis, . tuo 
bus geriau. .. Dabartinis padė
jimas, siūbavimai,, šokinėji- 
mai tik ąpą .nervus gadina 
mūsų visubnįj|ėi/ Pakreip
kime savo pajėfeąs i didelės 
shąrbos dalykūs.

APIE NELĄISVIUS.

Kai paskelbėme nelaisvių- 
surašą “Darbininkė,” tai ga
vome daugybes laiškų su įvai
riais paklausimais. Mes apie 
juos tiek težinome, kiek ten 
parašyta.’. Gi norintieji apie 
juos daugiau žinoti bei su jais

i’

New ►York AVprid indėjo p. 
Antano Kivitos trumpą.laiške
lį, kuriame jis atkreipia, ame
rikonų domą į Lietuvą ir kad 
ji užsipelno amerikoną para
mos. kaip ir kitos tautos.

fane 
sutaupytus Ijeniū^, kad’iš jų 
turėti, sau kodfi^^ūsią naudą' 
ir Lietuvai parittoaūtiį 
kaip /ir koldaiį būdais mūtną 
prieiti prie; susipratimo, prie 

’aptišvietimb, prie gerbūvio ir

ATM vis? btĮįįdalykai rimti įr 
.nĮaųWūgi, o ąbia ąuųs reiktų

Geras. daiktas- teatras,pasi*- 
linksriiinimai,--jie * priduoda 
žmogus stiprybės, ^jie atnauji- 

;nax tevyhčę^hįeilėe- ĮaųšĮpuš4 jie 
stiprina^niūsų pajėgūs phįėš- 
pavojų istautėjimo ir žuvimo 
svetimtaučiu bangose. Bet luo
minis ^darbininkų susiprati
mas -jr susiorganiząvimas daug 

i kuomi už tuos visus pasilinks
minimus' ir pramogas yra pra
kilnesnis ir reikalingesnis, o 
mes jįf kaip tik ir statome,’ kol
bas, paskutinėje viėtojė.

Taip neturi būti.
- Nuo šiandien pradedant mes 

turime- visuif dauginu atkreipti 
domus j savo luominius darbi- 

: ninJdškus . klausimus ir apie 
juos svarstyti, juos gvildenti, 
jąis indomauti, jų išrišimu 
žingeidauti. " .*

Žinoma, tuos dalykus ge
riausia būti], atsiekti rengiant 
rimtas paskaitas, o paskui tuos 
klausimus LDS. kuopų susi
rinkimuose išdiskusųoti, bet 
nesant pakankamai prelegentų 
paskaitoms priruošti ir jas 
skaityti, būtų ■ pageidaujama, 
kad mūsij LDS. kuopos nors 
tuos straipsnius .iš “Darbinin
ko” išsidiskusuotų, kuri^ lai
kas. nuo laiko telpa, kuriuose 
rašoma, apie- darbininkiškus 
reikalus.

Pakol mes to nedarysime, 
patol neišsidirbsime tvirtos 
nuomonės darbininkiško klau
simo painiavose, ir kokiai nors 
politiškai painiavai pasitai
kius nebežinosime už kurio ga
lo griėbtiės, prie ko ir su kuo
mi laikytis, o gudragalviai ap
gavikai, vįlkai avies kailyje 
iš mūsų nežinojimo pasinaudos 
ir mus skriaus ir išnaudos.

Įuojaus 
J pintis darbįniiįgjpbU^Feika- 

lais, . o .

O tail _ _ / \ kumpos tą 
klaiįgj^j^u pridėjo svarsty/ 
ti.jp- ihdb betrukus gražiai pa-, 
Mdąrbūoti. Uliicagoš apskri
tis jau anksčiau yra plenus iš- 
darųs paskaitiy* B/pretelmijų . 
la&yniuę^todeĮ ’dėbegMima 
sakyki, LSB foopbą- tiW 

, tęaraišy J/ 'kūliais/ tbdžriįma^ 
Jos visos vo&ia iT^ darbinin- 
kiškoje srityjė, bet ūar ne- 
pjosnįį busįh p. K ^paragi
nimai. Jie galfe dtir labiau 
visus .išjudinti įmie' darbo, 
“ Darbininko ”-gi skiltys vi
suomet plačiai atdaros darbi- 
niiikiškam klausimui. / ;

l . ■ »
r, . ..................... .......................■ ijli i Ij>

“MOTERŲ DIRVOS” 
REIKAŲE,

Nesenai per laikraščius bu
vo kreiptasi į visus “M. D.” 
prįetelius, kad visokiais rei
kalais palauktų, kol galutinai r 
nebus sutvarkyta “M. D.” re
dakcija. Dabar viskam gerai 
susitvarkius, vėl kreipiamės į 
visus “M. D.” geradarius, pra
šydamos atnaujinti savo dar
bą. .' Visus raštus, y kuriuos 
skirsite “Motera Dirvai” ir 
šiaip visais reikalais meldžia
me kreipties šiuo antrašu: 
'“Moterų Dirva,” 242 W. Bro- 
adway, So. Boston, Mass, Taip
gi-, norime priminti Moterų 
Sąjungos kuopoms,. kali 1 ‘ M. 
D.” reikąlauja nuo jūsų aukų. 
Labai butų gerai, kad išpildy- 
tumet &imų pageidavimą su
rengti nors'po vieną/ vakarą 
“M. D.” naudai, nsąš duok
les ar. aukas apart prenumera- 
tų malonėkite siųsti centro iž
dininkei p. J. Jankevičienei, 
per rašt. P. Medonienę/216 
Hazelway, Homestead, Pa.

Moterų Sąjungos Valdyba.

f

Pramonijos darbininkai

• : DARBININKO KŪNO IR
; DVASIOS SUNYKIMAS.
i Sunkios išlygos darbininko 
būvio, apie kurias iki šioliai

. rašėme, padarė, kad darbi- 
, ninkuose ir jųjų šeimynose su

menkėjo kūno sveikata ir dva
sios srityje daug nupuolimo 
atsirado.

'Apyskaitos kariškųjų komi-
- .sijų, kurios renka iš jaunimo 
. tarpo tinkamesnius kareiviau-

•l ti, aiškiai parodo, kad iš fab
rikų 'darbininkų kariuomenei 
tinka beveik dvigubai mažiau 
negu iš ūkės darbininkų. Toks 
kūno sumenkėjimas jaunime, 

.kuris gal būti dar neperilgiau- 
? šią ir nepers.unkiausia yra dir- 

. bęs fabrike, parodo, koks a- 
belnai yra didis fiziškas su- 

: menkėjimas fabrikos darbinin
kų tarpe ir čia ne fabriką vie
na yra kalta.

.Tą pati fizišką išgimimą pa-
’ rodo ir mirtingumo skaitlinės. 

Taip paprasta . mirtimi mir
štančiųjų, taip mirštančiųjų 
nuo gaunamų darbe ligų, fab- 
rikos darbini nkii nesulygina-

- mai. daugiau, negu ūkės darbi-
- ninku. Toksai mirtingumas 

.* retina eiles ne vien suaugusių
jų, bet tebeaugančių vaikų ir 
ypač kūdikių.

Ką padarė visokie trūkumai 
darbininko gyvenime kūno sri
tyje/' tas pats dedasi įvairių 
nędateklių dėkai dvasios sri
tyje Stoka tam tikros vaiki] 
priežiūros ir auklėjimo namie 
darbininko šeimynoje,' neša 
jam patvirkimą, žiaurumą ir 
tamsumą.

;•.* Tokiame tik pavėsyje ir au- 
t ga geriausia medega visokiems 

tnikšmadariams visokias ręvo- 
■ liūoijns kelti, baigiant dabar-

t ; b 4 

___

tinę Rusijos revoliucija, kurio
je nesibijoma pavartoti nuož
miausių priemonių, kruviniau- 
sii] žudynių ir baisiausio tero
ro, kad išnaikinus visus, ku
rie nėra tokiois. kaip patys šios 
gadynės “revoliucijonieriai,” 
kurie pulkais valkiojasi po 
kaimus, atiminėja ir vagia nuo 
gyventojų visokius vartoja
mus daiktus, ir nešasi juos 
pardavinėti su “rojaus” už
darbiais miestų gyventojams, 
kurių turtus tų pačių revoliu- 
cijonierių ranka 
ma išnaikino.

Mažai katroje 
šeimynoje vaikus 
jų siela grožėje 
brendinamą. 
viena mokykla, 
sistemas toks dažniausia pasi
taiko, kad ji šiek tiek protui 
privaro praktiškų žinių, kad 
baigęs mokyklą vaikas galėtų 
gyvenime šį-tą nusitverti; o vi
sai arba labai nedaug daro pa
stangų, kad vaiko sielą doru
mu ir visokiu kiltumu turinin
ga padaryti. Mokykla neats* 
toja vaikui tos blėdiies, kurią 
jam neša gatvės tarpas ir viso
kie “movingpikčieriai,” že
mesniųjų jausmų kutenimu 
biznį varantieji. Prietikiai su 
visokiais gudriais. vagiliais, 
pabėgimai su merginomis, šau- 
dymasis, revolveriai, stumdy
masis su policmonais ir viso
kis suktumas, tai vaikams 
‘.‘priklodai” .jų sieloje piktą 
didvyriškiuną.auginti, suktu
mą ir visokias kitas nedorybes. 
Tokių gi “ciekavų priklodų” 
vaikams šimtai visokiuose 
penktukiniuose '* ‘ teatruose, 
kuriems be to vaikai iŠ moti
nų penktukus vagią!

S,

pasidalinda- 

darbininko 
auklėjama, 
vedama ir

Tenkinamasi čia 
Gi mokyklos
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Nenoriu čia pasakyti, kad 
kalbamieji vaikai būtų tikri 
ištvirkėliai, bet noriu patėmy- 
li, kad: pas juos trūksta doru
mo pajautimo. To vietoje ki
šasi į akis šiurkštumas. Tas 
dedasi iš dalies ir dėl to, kad 
neturtingos šeimynos anksti 
pradeda siuntinėti vaikus už
darbiauti, daug bereikalingų 
išmetinėjimų čia vaikui daro, 
aP'1P jojo uždarbius vien min
tija ir kalba. Vaikas instink- 
tyviškai pradeda nujausti, o 
dažnai ir akimis' pamato, kad 
esąs tėvams nepakenčiama 
sunki našta, I' 
verčiamas patapti uždarbių 

■ ien kainuojama mašina ir tt. 
Taip dalykui esant šeimynoje 
vysta meilė vaiko tėvams, vai
kas prądeda jaustis skriau
džiamu, Širdis kerštavimo jau
smais prisipildo ir iš čia pasi
daro dažnai darbininko šeimy
noje plyšys taip, kad vaikai 
tėvams, o tėvai vaikams toli
mais ir net svetimais tampa.

Tenai, kur motina, palikus 
namą, eina į šalį dirbti, nega
li būti ne kalbos apie tinkamą 
vaikų auklėjimą ir visos šei
mynos vedimą. Vaikas, pasi
likęs vienas, be globos ir prie
žiūros, landžioja visur kur 
gali, keldamas betvarkę, ir 
pats purvinas ir suodinas. Jis 
pripranta prie betvarkės, prie 
netikusio elgimosi, net prie 
nedorumo ir nešvarumo. Įpra
tęs prie tokios liuosybės jis 
pradeda nemėgti motinos ar 
tėvo pamokinimų ir perspėji
mų, pačioje mokykloje nusta
tytoji tvarka jam vargas; jis 
joje nesikenčia, pamylėjęs 
“liuosybę” iąip, kad dažnai 
policmono reikia, kur jau nu
dilęs tėyo ar motinos ąutorite- 
tes- , / v . / ’ ■ -■ .
y Doriško?nesubrendimo dėkai 
o taiįp-gl šeimyniškumo trūku
mams šeimynos narių tarpe,

¥

vaikai nutolsta,, savo .šeimy- 
niai pastogei svetimais, pasida
ro. Jiems nei galvon neateina 
savo uždarbiais padėti tėvams 
šeimyną prilaikyti arba, jei to 
nereikia, taupyti, kad patiems 
šeimyninio gyvenimo pradžiai 
savo išteklių turėti. Paprastai 
jaunimas, jei ką 'taupina, tai 
sutaupinęs paleidžia peikti
niems pasilinksminimams, ku
rie ineina programan visokių 
“gut-taimų.” Pasitaiko, kad 
šeimynoje suaugę vaikai gerai 
uždarbiauja, bet iš tų uždarbių 
šeimynai blogiau negu, kad 

kad tu tėvų yrėjai nieko nebūtų: vaikai tuos 
uždarbius šeimynos akyse pra-. 
valgo, prageria, prakazyriuo- 
ja, sudarydami būrius nenuo
ramų, naktibaldų. Kuo nuo
bodesnis darbas, kuo jis dau
giau žmogų slegia ir sielą kan
kina, tuo smarkiau jaunieji 
darbininkai atlygina sau slege- 
sį įvairiomis “zobovomis,” 
pradedant nuo rūkymo ir ba
lo dojimos po gatves ir baigiant 
linksmybėmis visokio paleistu
vavimo lindynėse.

Nuo minėtų darbininkų ne
atsilieka ir jaunos darbininkės 
— merginos. Kiek kitokiu bū
du jos kaišioja savo. sielos 
spragas; pasiganėdinimo ir 
linksmumo jos ieško savyje, 
savo išvaizdoje ir labiausia 
puošniuose parėduose. . Skry
bėlės ir “dresės” fabrikos 
darbininkių žiba nepaprastu 
puošnumu ir vaisų įvairumu. 
Pasidabinimai gėlėmis . gyvo
mis, dirbtinėmis,; šilkų parėd- 
niai naujausia mada sutaisyti, 
kaspinai, blizgučiai, sakfukai, 
spindančios kabės zir kabutės 
dažnai, hebe vertės, pripildo 
visą Širdį jųjų savininkes, gi 
rimtarn ^raeiviui daro maska
rado įspūdį. .

To-įįso Vedįniosdr puošimos 
galas papęastai tąks, kad kiše
nini nuolat tušti, *'ne vien Čia k '
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nėra aukų kokiems prakil
niems . visuomenėje darbams, 
bet eįdant .moterystėn nėra iš 
ko nusipirkti gyvenimo pir
mapradžiai reikiamųjų daiktų. 
Viską imama į bargą išmokes- 
čiams į tam tikrą laiką Kol 
jaunavedžiai vieni du, kol abu 
dirba, šiaip netaip jie tas sa
vo skolas mažina, kad ir sun
kiai atsisakydami nuo išlaidų, 
kurioms pirma jokių ribų ne
dėjo. Kuomet-gi garnys su- 
klegena pastogėje, pranešda
mas apie šeimynos pasididini- 
mą, moteris liauja uždarbia
vusi ir stoja prie lopšio. Šei
mynoje ineigos mažėja, išlai
dos eina didyn, skolos-gi iš 
“gerų čėsų” padarytos tebe
kabo. Šeimynon ateina vargas 
jaunose jos dienose, dažnai 
tas vargas virsta skurdu ir 
pasilieka darbininko šeimyno
je ant, visados. Kartus gyve
nimas pasidaro. Tėvų santi- 
kiai tarp savęs nuožmėja, pri
kaišiojimams kits kitam nėra 
galo. Motiną nesenai šilkais 
ir rožėmis dabintą, ašarose 
skursta prie lopšio,. gi vyras, 
kad savojo skurdo nematyti, 
sėdi karčiamoje. Blaiviose va
landose atsiliepia pas jį sąžinė, 
bet 'jis nusiramina mintimi, 
kad ir pas savo tėvus jis tą pa
tį matė.

* - -** * .
Fabrikos darbininko gyveni

mo darganoje pasitaiko gražių 
ir labai skaisčių bruožų. Dar
bininko sieloje dažniai sužiba, 
tiek šventumo, kiek jo kitur 
sunku rasti. Skaisti jo šeimy
noje meilė, prisirišimas, išti
kimybė, pasiaukavimas. ir‘ki
tokie, kilti sielos privalumai 
parodo, kad dora žmoguje ne
lengvai dilsta: įr ją visuomet 
atgauti'yra laikas. • - '
' Darbininko Šeimynoje mei

lės Skirtingumo vaikams? visai 
nėra ar ji netaip apčiuopiama, 
kaip kitur. Beduoliai myli sa-

v —

Beduoliai myli sa-
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v.o vaikus visus lygiai, neiš
skiriant iš tos savo meilės silp
nesniųjų savo vaikų, nesvei
kų, negražių. Taikosi matyt 
pas tėvus meilės ašaras delei 
pasimįrimo kokio kūdikio, ir 
nusiskundimas, kam Dievas 
jįems tą vaiką atėmė. Tebeli
ko dar graži krūvelė mažų vai
kų. Pats tėvas šeimynoje aš
tuntas ir devintas. Visus sun
kiai užlaiko. Motina nuo rū
pesčių amžinai nuilsus, o vie
nas tik gailėsis ir meilė jos 
širdyje: “Prie tiek vaikų užte
ko duonos ir tam mažyčiui! Iš- 
niaitintumem ir jį... Abu su 
tėvu mylėjome. .. Tėvas grį
žęs iš darbo tik su juo ir žais
davo!. . Dievas mus skaudžiai 
nubaudė!..”

Nujautimas savo artimo var
gą ir jį gelbėti "pasiryžimas 
skaisčiai pasirodo darbininkų 
šeimynose iki įstabiam pasi
šventimui. Vargšė-našlė už
darbiaudama skalbimais po 
žmones, užlaiko tris dukteris. 
Visos jos labai dorios ir malo
nios mergytės. Mokyk loję ei
na pirmose eilėse savo tvarka 
ir švarumu. Motina liguista, 
nuo darbi] turi aptinusias ko
jas. To nepaisant, ji ima sa
vo globon į savo šeimyną ma
žutę našlaitę, kurią paliko tė
vas pabėgęs kur kitur.. Gera
širdė našlė atsisėdusi ant kė
dės, nes nuo vargų ant kojų 
nepastovi, rėčkoje karštame 
vandenyje šutina pamestos na
šlaitės skudurėlius..-. “Žiūrė
kite kokią gražią dukterį gavo 
N-nė!.. Iš kur jai ftos sylos ir 
laiko!.. ” _ • . .

Vargšės kąržygiškumas savo 
varguose iš pamestų skudurų 
atgauna svetimą “ gražią dūk* 
tėrį,” pasišventimas artimo 
vargui padėti duoda sylos ir 
parūpina laiką. <•••?,- .. n *...

Džiova sergantis tėvas be 
jokios vilties išgyti ateina iki

DABAR LAIKAS NUSI
PIRKTI LIETUVIŲ DARBI
NINKŲ* KALENDORIŲ 1918 

M. KAINA 25 CENTAI.

desperacijai. “ Nebijau aš mir
ti, man rūpi šeimyna, man 
skaudu, manę labiausia bau
gina mano žmonos ir mano vai
kučių likimas.”

“Ar Tamsta, tėveli, mūsų 
klebonas” 9-10 metų vaikas 
ieško pagelbos motinai... Ma
no mama labai serga... nieks 
neateina... Papė išvažiavo... 
gyvename, kur italijonai... ”

Tokie ir tūkstančiai stambe
snių atsitikimų darbininko šei- 

1 mynos gyvenime parodo kiek 
tenai grožės ir šventumo, kiek 
malonės, užuojautos, artimo 
meilės, savęs atsižadėjimo, pa
sišventimo — tėvų vaikams, 
vaikų tėvams, motinoms ir tt.

Tie darbininko sielos bruo
žai, tai Dievo pavyzdžio bruo
žai. .Dažnai jie sudarkyti gy
venimo vargais, bet neišnykę. 
Juos reikia suieškoti, atgauti 
ir jiems duoti pasirodyti pla
čiame visuomenės gyvenime.

J. D.

DIDIS PARAGINIMAS.
Garsus rašytojas ir moksla- 

vyris Jamęs J. AValsh sako: x
“Nesvyruodamas sakau, jog 

ta šeimyna, kurion reguleriai 
neateina mažiausia vienas ka
talikiškas laikraštis, tikrai jo
je nyksta tikyba. Kiekvienas, 
kuris tik vadina save kataliku, 
o neremia katalikiškos spau
dos, daro didelę klaidą.-Kiek
vienas, kurs sako, kad jam 
rūpi Bažnyčios reikalai, o ne- 
griebiasi tos priemonės, kuri 
jam parodo tuos reikalus, pa
verčia save į kvailių.”

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Pas p. EIDAKIA 305 Hwnil- 

ton Ąve;, Duąueaiię, pa. galima 
gauti puikią Lietuvių. Darbiniikų 

, Kalendorių įūĮ8 m. ir 'taip-lfiįvai- e 
rlų knygučių. Kviečiame užeiti.

r** '•' ' /
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* FHILADELPHIA, PA.

■ - * LD& 13 kuopa, sausio M d. 
taėjo metinį susimAną^Na^ 
Yfoibūvo ^ sušaukti atyįrlaiš- 
Mais* Vadyba iŠdaV5\ rapor
tus, Visų raportai buvo šau
niai išduoti ir maloniai narių 
priimti. Po to ėjo valdybos rin
kimas. ?J; Rrarickūnas 
norėjo rezignuoti, bet jis tdhs 
.geras veikėjas ir narių mėgia-

* • jog neįstengė atsiprašy-
ti in tųrėjp 'pasiduoti narių no
rui. Bašt. pįė O. ŲnguridtB 
it Įin, rąšt J, Grigaitis likdHio 
Sityš. Naujai prisirašė p-įe

. Butkaitė, labai uoli^veikeja, 
' Visi nariai-sutiko pėrJS-18 įlie
tus prirašyti po du nariu. Iš
rinkta kareivių globojimo ko
misija, darbuotis šu. kitomis 
draugijomis. Išrinkti K. Mi
kas, J. Grigaitis ir K. Driža. 
Nutarta surengti prakalbas. 
Mūsų susi rinkiniai esti kas an
trą utarninką.

X SCRANTON, PA.

LDS. 34 kp. kas-kart vis la- 
Jjįau veikia.

i

', Sausio 27 d. turėjo1 metinį 
susirinkimą. Išrinkta narija 
valdyba. Pirm, liko Jurgis 
Petidcauskūs, jo pageib. P. Ku- 
revičia, rast. Juozas Markštu- 
liis, jo pag. B. Liepa, ižd. K. 
Kumpikis. Visi nariai yra uo- 
lūs, duokles gerai užsimoka. 
Kuopa paaukavo. $5 karei
viams. Vasario 3 d. bus kuo- 

o 1

pos prakalbos. Kalbės p. K. 
Takštas.

B. L.

HpOSICK FALLS, N4 Y. .
Ljetuvių čia yra apie- 200. 

Jie gražiame sutikime gyvena. 
Turi Šv, Jurgio K. dr-ją, ji ge-* 
rai gyvuoja. Yra pasiturinčių 
lietuvių,. ’ turinčiųnuosavybes. 
Buvo Čia gerokai jaunų biznie
rių, bet kai prasidėjo šauki
mas kariuomenėn, tąi juos ap- 
mažino. , Vasarą/ čia, labai 
gražu. Žįemų.nekas. Yra žem
dirbystes? mašinų dirbtuvės. 
Darbai eiū& visai silpnai,...

- Alitietin Kalakutas,
..... .

NEW PHILADELPHIA, PA.

Pagal tvarką mūsų parapi
joj" ineinant bažnyčion riioka- 
ma po dešimtuką. Keletas lau
kinio išauklėjimo balvonų su
tarė ir brukosi bažnyčion ne
mokėję. Negi mušis su tokiais 
dvikojai s galvijais. Paskui 
išėję iš bažnyčios, ėjo pas 
‘ ‘ slcvajerą ’ ’ skustis, kad. jų 
overkočiai sudraskyti-. “Skva- 
jeras pasiuntė į cour't.’ą. Bet 

; teisėjai įsakė užsimokėti kaš- 
tus-ir nusiraminti. . .

Čia yra gerų moterėlių, sa
vo darbais rūpinasi. Bet yra 
ir labai nepadorių—liežuvauja 
lenda į ne savo susirinkimus. 
O riena našlė užpirkus už savo 
vyrą mišias, atėjus bažnyčion 
ėmė lakstyti vienur kitur, tai 
pas kunigą, tai pas kaimyn- 
kas ir sako, kad jai netinka 
vargonininkas ir išbėgo iš ba-. 
žnyčios. Provykįtės.

Vyčiai ir Tautos Fondas ren
gia bažnytinėj salėj, moksliš
kas prelękcijas su paveikslais. 
Tęsis 3 savaites.

. Parapijonas.
* v _______

»

WESTFIELD, MASS. ’

Nespėjo praeiti inėjimo į 
naują bažnyčią džiaugsmas, 
kaip, štai ..„artinasi čionai ti- 
niams lietuviams nauja iškil
mė, naujas džiaugsmas,- tai 
naujų vargonų įsteigimas.

. Varganus padarė žinomas 
lietuvis vargonų dirbėjas p. A. 
Radzevičius iš Newark, N. J., 
kuris jau spėjo save supažin
dinti skirtingai malonių vargo
nų išdirbimu. Kiek šiandien 
galima spręsti iš-jo naujų var
gonų statomų Westfield, Mass. 
tai bus vieni iš maloniausioj 
vargonų apielinkėje; nėra tai 
labai .dideli vargonai, bet nė 
nemaži, 10 pilnų balsų, dvi 
kliavituros, pedalas ir abelnai 
visas naujausis mechanizmas; 
balsuose-gi pastebima ką nors 
tai pritraukiamo.

Tų vargonų pašventinimas 
ir išmėginimas atsibus sere- 
dos vakare 7:30 p. m., vasario 
d dieną 1918 m. Rengiamasi 
viską atlikti kuonoiškilmin- 
giausiai: dalyvaus keletas sve
timų kunigų, bus pasakytas 
pritaikintas pamokslas, atlai
komos tam tikros pamaldos; 
koncertinę-gi vargonų priėmi
mo dalį atliks žymiausi muzi-. 

. kai: giesmininkai ir vargonų 
grojikai. Tarp kitų dalyvaus 
garsūs jr visiems gerai jau ži
nomi giesmininkai p. J. Olšaus
kas, p-nia M. Čižauskienė ir 
p-lė E. Feleskiutė, kurie jau 
ne “vieną kartą savo giesmėmis 
ir dainomis džiugino žmonių 
širdis ir kurie tos dvasios peno 

■ žmonėms niekados nepavydi. 
Abelnai imant, giesmių ir var
gom! grojimo dalis bus įvai- 

' riaūsia ir gražiausia, kokios 
dar retai kas yra tegirdėjęs, 
ir nors kas už šimto mylių at
silankytų į tas iškilmes nieka
dos nesigailės. Vietiniai lie
tuviai ir iš apielinkių, taipos- 
gi svetimtaučiai tik laukia tos 
Utenos, kad pasidžiaugti ma- 

. ’loiiiais vargonais ir pasiklau
syti garsių giesmininkų giedo- 

. jimo.

v •

ATVIRAS LAIKAS 
J. STRAZDUI.

Jau labai daug laiko praėjo, 
kaip tu mano giminaiti, J. 
Strazde,- paėmei iš manęs pi
nigų. Ir tu nei kiek apie tai 
nesirūpini. Todėl tu mane kru
vinai skriaudi. Kadangi tu 
paprastu žmogumi būdamas 
net kunigu išsiduodi, tai matyt 
prigaudinėti žmones yra tavo 
amatu. Tau duodu du mėne
siu laiko — iki kovo 31 dienai. 
Jei iki tos dienos nesugrąžin
si, tai busi patrauktas teis
man. Juk žinai, kad turiu 
tam reikalingus prirodymus.

Tuo pat persergstu brolius 
lietuvius. J. Strazdas man 
gerai žinomas, jis nėra jokiu 
kunigu. Visi laikraščiai, ku
rie jį proteguoja, yra begė
džiai ir neužsipelno katalikų 
parėmimo.

Clevelandiecių meldžiu pra
nešti jo adresą, nes aš jį 
reštvdinsiu.

A. Strazdas, 
Co. A 311, 

Camp Dix, N. J.

a-

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopa parengė vaka

rėlį 27 d. sausio bažnytinėj 
svetainėj. Žmonių prisirinko 
veik pilnutėlė svetainė. Kal
bėjo p. A. F. ltneižis “Darbi
ninko ’ ’ administratorius. Bu
vo ir šiaip "visokių pamargini- 
mu.v •

o N. K.

%

J
* ]

LAWRENCE, MASS.
. A.fA. \/ ,

gausio 27 d. miTe ligoninėj 
’ Jurgis Krįvas. Laidotuves bu- 
vo gausio 30 d.

Pakeleivis.

DOVANA VISIEMS
Kadangi dabartiniu laiku dau

gumas užsirašo kokį nors laikraš
ti, tai aŠ noriu priminti, kad pas 
mane galite užsirašyti ir gausite 
dovanų.

Kas užsirašys “Darbininką” 
einantį 3 sykius į savaitę ir 
“Draugą” savaitinį, tai gaus mė
nesinį laikraštį “Šviesą” dykai.

Kas užsirašys “Draugą” dien
raštį ir “Darbininką” savaitinį 
gaus dovanų mėnesinį juokų žur
nalą “Žvirblį.”

Kurie užsirašys kitokius kata
likiškus laikraščius gaus dovanų 
knygomis.

Ta proga tik ant trumpo laiko 
nuo sausio' 25 d. iki vasario 28 d. 
Š. m.

Išpirk money order ir siųsk 
šiuo adresu:

A. S. Kulbickas,
7602 Aberdeen Avė., N. E.j 

Cleveland, Ohio,,

Apie Bfagijpk boĮševikiis 
dąug-maž. žinomo iš tų žinių, 
kurios ateina j telegramomis. 
Bet,apje Rusijos lietuviu bolše- 

lyikuij jų darbus* bei iatek-: 
'mt mužąi kąs buvo žinoma. 
Tik t$ Žinojome, jog jįėTne* 
remią Lietuvos ueprĮgi^yte,. 
suardė Rusijos* lietuvių seimą, 
ir ąbelnai ardo liętuvių tremti
nių viešąjį’gyvenimą/ .

.Dabai’ gavome “Vado”:No< 
32 ir 33. Ten daųgiau'aprašy- 
ta apie tuos nelabėlius. .

■*Pasįbdb, jog1 jie Lietuvos 
klausimu eina- su. Rusijos .bur
žuazija. Kuomet* Rusijosbur- 

■ žuažiškĮėji ■ laikraščiai smerke 
lietuvius ? ųž jų varymąsi prie 
nepri^įmisįb^ tai socijalistai 
visuose f/bųržuaziniTios.e f rusų 
laikraŠčiuosč paškelbdinOį kąd 
“lietuvių '‘demokratija #mato 
laimę ne neprigulmybėje,' bet 
garantijose laisvai, plėtotis. 
Šias garantijas lietuvių demo
kratija rąhda Rusijos revoliu
cijoje ir siekią,., kad šios Re
voliucijos obaisiai; gaūtų»yirŠų * 
vįsame’ pasaulyje.”"*' ■. /

Tai toįts jų. judošiškas Veiki
mas sulyg Liętayds. ■ *

Bet pažiūrėkime, kaip , dar
buojasi liaudies tarpe, štai 
iš “" - " ‘
eija, 
ga:

“CHARKOVAS.
Spalių 14 diėnffvietiniai lie-„ 

tuviai “bolševikai” kliube 
“Znanie” . surengė vakarą. 
Mūsų “bolševikai” viešai pa
sirodė, ką jie gali; na, ir ištik- 
rųjų pasirodė, ką jau ir kal
bėti. Kiek man teko būti va
karuose, ar dar Lietuvoj, ar 
čia Rusijoj, bet tokį vakarą 
tai pirmą kkrtą matau. Di
džiausia netvarka—salėj rūko, 
kiek tik kas įmano, vaikščioja, 
garsiai kalba tarp savęs, jučr 
kavoja, švilpauja, p kai kur 
net valsą bando suktis. Buvo 
ir tokių, kurie pirmose vieto
se iš viso butelio, alų trauke,, 
visai nepaisydami, kad sceno
je .choras dainuoja ar dekla
macijas salio. Įėjus man, atė
jo į galvą tikra Lietuvos “kar- 
čiama,” o ne teatras. Laimė, 
kad nusipirkau programą, ki
taip būčia ištikrųjų nieko ne
supratęs ir nežinojęs, ką kas 
deklemavo, ar kądnšė. Ypa
tingai keistai atsitiko su loši
mu.

Lošė “Auką” ir neįstengė 
užbaigti, o tik įpusėjo, neži
nau, ar tai artistai nusilpo, ar 
kame nors kitame to priežas
tis. Kada apskelbė, kad spek
taklis baigtas ir bus šokiai, pu
blika lengviau atsiduso. Bet 
kaip visur netvarka, taip ir 
laike šokių. Galų gale visas 
vakaras pasibaigė tuo, kad 
kai-kurie gerokai apsikumščia- 
vo. Vakaras buvo rengiamas 
kokio tai “Kultūros Centro” 
R. S. D. P. L. R. Dieve gel
bėk nuo tokios kultūros!

Publika baisiausiai buvo ne
patenkinta, o latviai tai tik 
dėl “leišių” vis ir kalbėjo. Ka
da vienam vakaro rengėjui bu
vo patėmyta, kadi netvarka, jis 
atkirto: “Aš žinau, kam va
karis nepatinka, tai buržu
jams.” Ne, mano mieli, su to
kia tyarka, lošimu ir deklama
cijomis jūs nėįtiksit nei buržu
jams, nei proletarams. Vieną 
galiu patarti jums, vakaro 
rengėjai, kad pirma,. negu ką 
daryti, reikia gerai apmąsty
ti, ar galėsi1 tai tinkamai atlik
ti, d nedaryti sau gėdos ir ne
teršti lietuviu vardą svetim
taučių akyse.

Vado*’ viena koresponden- 
kur aprašoma jų pramo- 

ik
J

vardą svetini-

Charkovietis. ’ ’

5000 naujų 
skaitytojų 

“DARBInlNkUI” '
Į darbą broliai darbininkai! 

•Parodykime savo, pasišventi
mą. Lai mūsų iškeltas obalsis 
5000 naujų skaitytojų išsipil- 

1 • *do.

• I

StUtJK

sų lįydidfrąugą sudėjome 
bl^riirenflūūi^o" pąČįaus^ 

šalta bu^ 
su mumis "sSdejo 

Jj mfigų gaspading gena moteris, 
»kųri nekantriai laukė savo^sū- 
BįbiKpąrgrįžtol* .•< '

. ^ Bat^as Įųį yraj kadijųpj 
taip ilgai nepareina# Jan gojaus bus ^dėšimtfy 0 ja de 

Mūrą, rasi ’ nelaime patiko,— 
senutė;* i

Ką čiamęlaime, gal kur 
užtruka su ipergeie^nusijųo> 
kiau dš. * ' \ r- 

anano draugė nėBijuoke, 
Pčs ji-taip-gi labai mylėjo'Juo- 

jrižinojo, ^kad jis laikąpra-
• 1 fcugelį kartų 

pąšakydavpjr idant jis;
^MaLaugotų t . tetikės Įr , Jtesykį 
kĮįija^ šake'apie savo ” iųteįlą, 
Het viskas buvo perniek, neš 
4ntato .jis atsakydavo,' .geriaus 
šu lenke apsivesti, negi] šū bie- 

: dna mužike-
Neužilgo .pasirodė' Juozas, 

visas baltas nuo sniego. Ty- 
; Jamisgpriėjo-prie savo motinos 

pabučiavo į -ranka,
’ 5 1 -

. — Vaikeli! kur tu taip ilgai 
1 buvai f—-užklauBė motina.

: į r*** Matužą,/ajš noriu apsives-
Jpana, juk mafušė pave- 

į ^^ų*arne? Aš ją karštai my-
• & ir ji mane 1 taip-gi —tarė 
H Juozas* tyliu balsu. **Mes apsi-
vesiva ir visi drauge laimingai 
gyvensime, ar ne, matuše ?

— Vaikeli, kodėl tu nori su 
lenke apsivesti? Al’-gi tau nė
ra lietuvaičių. Atsimink, kad. 
ir. pats; lietuyis esi,—atsakė 
motina. , Jeigumori, tai aš tau 
papasakosiu vieną atsitikimą 
iš mūsų krąš^ -

— Ar'norbHr užklausė mo
tina.

• ■' '* T.,-.—<1 ' 1

—’ Sažytftė,^trumpai Juo- 
zhš pratarė.. T .

Tai gerai, klausykite, 
ii senutė pradėjo pasakoti:

Netoli nuo mūsų kaimo 
buvo mažas miestukas ir ten 
daugiausia gyveno puslenkiai. 
Mūsų sodžiuje gyveno jaunas 
vaikinas vardu Jonas. Jis ne
buvo labai mokytas, bet savo 
kalbą.ir tėvynę karštai mylėjo; 
visi sodžiuje jį gerbė ir mylė
ję, o labiausiai merginos, ki
tos net būdavo susipykdavo, o 
jis tįk nusijuokdavo ir pasaky
davo: “Merginos, jeigu jūs 
norite man intikti, tai vietoj 
pykimo, paimkite knygą ir 
skaitykite ir katra geriaus pa
skaitysite, tai tą ir aš mylė
siu.” Kitos merginos, būda
vo, skaito ir slebizavoja per iš
tisą naktį, bet nieko gero sau]* 
neišlėmė. Tai taip ir slinko 
diena už dienos. Vieną sykį 
jam prisiėjo važiuoti į tą mies
tuką su reikalu. Įvažiavus jam 
į miestelį, jis panorėjo gerti 
ir arklį pagirdyti. Sustojo jis 
prie vienos grintelės ir inėjo į 
vidų, bet viduje nieko nebu
vo, todėl jis norėjo eiti kitur, 
kaip išgirdo balsą: “co pan 
kceš.” Atsigrįžo vaikinas ir 
nustebo, pamatęs prieš savę 
jauną patogią ienkutę.

— Aš noriu vandens,—susi
gėdinęs tarė Jonelis.

— “Co vodi?”—šypsodama 
užklausė lenkutė.

— “Vodi, vodi,”—sugavęs 
paskutinius žodžius, tarė Jo
nelis.

Lenkutė padavė jam vau 
dens. Jonelis padėkavojęs išė
jo. .Užmiršo net pasigirdyti iš
troškusį arklį. Keliu važiuo
jant jam lenkutė iš airių neišė
jo. Tokia jauna graži, puikiai 
pasipuošus, o rankelės baltos 
it sniegas. Tik nelaimė, kad 
nemoka lietuviškai. Bet aš ją 
išmokinsiu ir tada apsivesiu 
su ja, taip "'mąstė Jonelis... 
Vieną nedėldienį .Jonelis išsi
rengė aplankyti savo lenkutę. 
Dabar jau jam norėjoši ją pa
matyti ir pakalbėti apie ves
tuves* Su drebančia širdžių 
Jonelis inėjo į lankutės grin- 
cią, ir kaip jis nudžiugo, nes 
nieko namie nebuvo, apart 
lankutes.

— Gerą dieną, panelė,—-tarė 
lietuviškai Joi^Jis. Lenkutė 
taip-gi atsakė fe airiškai.

*'

; būti
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‘.U ■ <

* * ■-

ŠV. TRĘJYBES lietuvių parapija,
Prasidės sausio.31 2> 8 ir 9 M *£■

...Bus J ■ ■ »-. ±, . u.-*’ '>»;
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BAŽTrYTINĖJE SWE£lif£JEr ’ ~
. - > ’ t . ‘- i. ■-

41 Capitol Avenue, * Hamord,- Conn.
Įžangos tildetelL ant visų šešių vakaių SOc. iF 

«r • ttž ta patį tikietą bus leidžiaina išlaimįjihiaš' anLsu;

r

i..„ .......

$5.0(į ir lutas, daiktas. Atskirai tiksėtai kiekvienai 
V .vakariii 15c, • " - * '
A- , - . ■ ,, •' ,. j

Pradžia 7 vai. vakarą ir tesis iki včfamoš nakties.
■ - • • '... ■

Subatomis bus ir po pietų nūo 2-ros vai.. , J-/ '. ’■
Tai-gi broliai ir sesutes-i^į[arjtfQrdo ir apįelin- 5T 

kės kviečiame visus prisidetrdr^aiąiti ,^ąt šių iėriį. •.
' Kviečiame be skirtumo senus/jauimš ir mažus. Už-' jį. 
tikrinam, kad visi ūžsi§anė<wsi^Y’

Programas suęidės ĮŠ įyamųųYųi^įąu^įų..dalių:,
bus monologų, dialogų, deklemąeiji- žaislų,; mimika .*♦* 
ir prie to prisidės Šv. ,C|ęęilijęM^Įnyįinm..
po vadovyste varg. Kamantausko. Visokių vMį^.' V 
ir gėrimų: šalto lėmęnado,' karšti) ciokolado, saldaus V. 
skystimėlio'. O išdaigių šaldytos grietinės,/saldžių 
pyragaičių, džiovintų grūzdžiukų, safdžių apelsinų,. .V 
rūgščių obuolių ir. liątųyiškų kurįpių. ’ X

. Draugijoms vakarai paskirta šiaip: Dr-ja šv. '
Jono Evangelisto 31 sausio, SLRKA. 89 kuopa -7- 1 X 
d. .vasario, šv. Elzbietos — 2 vasario, L. Vyči;—-7 "d. 
vasario, LDS. 6 kp. ir Piln. Blaiv’ 6 kp. 8 d- vasa- X 
rio, ALRK. Mot. Są-gos 17 kp. 9 vasario ir jaujų ' Y 
dieną užbaigsime fėrus. Atvažiavusiems iš toliaus X 
bus gera proga ateiti subatomis po pietų. ' X

Kviečia FĖRŲ KOMISIJA. ♦♦♦ 
»:♦
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Sukaktuves 25 Metų
’ Bengia ( • ••

DRAUGYSTĖ ŠV. JURGIO KAREIVIO 
BRIDGEPORT, CO^N.

Bus
Subatoje 2 dieną vasario, (Feb.) 1918 m.

“GERMANI A HALL.”

Prasidės 5 v. po pietų ir trauksis iki 12 vai. nakties.

Kviečiame visus, kaip vietinius taip ir iš apie, 
linkių miestelių atsilankyti ant mūsų taip iškilmngo 
vakaro. Bus garsūs dainininkai iš Brooklyn, N. Y.: 
P-lė LINIONIUTĖ ir p. BUTĖNAS. Prieg tam bus 
prakalbos, šokiai, ir pasilinksminimas. Taip-gi da
lyvaus visos vietinės dr-stės. Meldžiame visus atsi
lankyti, nes tai yra pirmas toks apvaikščiojimas 
Bridgeporte.

' Kviečia RENGIMO KOMITETAS.
* fTTi=a

Užsisakykite “Pažangą” |
NUO Sausio mėnesio 1918 metų “Draugo” ben- X 

drevė pradeda leisti mėnesini literatūros, mokslo, X 
politikos ir visuomenės žurnalą — .

“Pažangą” |
“Pažanga” eis tuo pačiu formatu, kaip ir ligšipl, tik 

gal kiek padidinta. Ją redaguos kun. Prof. PR. BUČYS; «£♦ 
Bendradarbiais apsiėmė būti žymiausi mūsų literatai ir 
publicistai.# ' " .
"Pažanga” metams kaštuos tik $2.00. Atskiri numeriai 

po 20 centų. Agentams nuleidžiama 25 nuoš.
Pirmas numeris jau. spaudoje. Išeis apie pabaigą 

sausio. Kiti eis reguleriai pirmoje pusėje kiekvieno me- y 
nėšio.
Pasiskubinkite užsisakyti. Agentai prašomi pasidarbuoti.

ADRESAS: X
“PAŽANGOS” ADMINISTRACIJA, X

• ‘ 1800 W. 46-th Str., ' ’ Chicago, III X
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a ir pradejo Jonelis , 
feay^R^rgųį ■ pylt  ̂"Šiaip-tūip;" 

“a susikalbėjo apsivesti;
'<-;Taip greit,—-aš nusistebė-

■ .* ■ y / - • ■ ►jau. .. ,;
; ^ ' Taįp/ w vaidino ^alva 

apsukta, p ka& jas
KiŲ *8šįo,_ kad fežl&ą, 

moka akis apdumti atsake 
įeRele. anį mabo pąstębėjiiūo/. 
ir pradėjo senutė toliaus paša-' f 
koti; -J ■ .į

, v ■' ■- ' ■ _

Neužilgo ir atsibuvo ves- 
tuveų su iėnkųtę* jų po veątu-. 
vių jfe jų atvežė mūs^kąimau , 
į sayo ųamus. Bankui jiems 
buvo gyveutmaį ^nes’ nelabai 
galėdavo. viens kito suprasti, 
todėl už' menkiausį niekniekį 
jie susipykdavo, Po kelių mė
nesių jiedu labai susibarė ir ji, 
pasiėmus savo drabužius, išva
žiavo pas savo tėvus, jialikda- 
ma savo vyrą didelėj sarmato
je. Tada jo akys atsidarė ir 
pąmate kokią didelę klaidą jis 
padarė apsivesdamas su lenku*, 
te. Nuo to laiko jis pradėjo- 
gerti ir po kelių .mėnesių jis 
.pragėrė visą savo turtą, na
mus ir. visą*, paliko, kaip sa-^ 
kant, valkata, o kada vieną 
sykį jis nuėjo'pas savo pačią, 
tai jinįi jį išvadino “mužiku,” 
'“chamu”4ir parodė jam duris. 
Po keletos dienų, kaimo žmo
nės jį rado kybantį ant medžio 
šakos, tai matai vaikeli, jeigu 
ne ta svetimtautė, tai gali bū
ti Jonelis būtų daug gero at
nešęs mūsų kaimui ir mūsų Tė
vynei, bet Dievas jį nubaudė 
už tai, kad jis paniekino mū
sų kalbą' ir tautą. Tai matai, 
vaikeli, koks gyvenimas esti 
tarp dviejų tautų žmonių,— 
užbaigė senutė savo pasakoji
mą.

. — Gali būti tiesa, motutė, 
gali būt ir mano galvąmpsūkė, - 
bet aš tikiuosi ji—tarė Juozas 
paimdamas mano draugės ran-. 
ką—atsieks-ar-ne?

Jis prasijuokė.
— Taip, taip,—skubiai atsa- 

. kė senutė, dabar aš jus palai
minsiu ir gyvenkite ramybėje 
•ir santaikoje.
.— Bet ar tu mane myli?— 

abejodamas užklausė jis mano 
draugės.

— Myliu, kam tu dar manęs 
klausi, juk tu žinai, kad aš ta
ve myliu tikrai ir širdingai ir 
aš noriu tave padaryti laimin
gu,—vos pratarė mergelė, nesf 
džiaugsmo ašaros nedavė jai 
daugiaus kalbėti.

Nuo to laiko Juozas buvo 
laimingas.

Eugenija Širvydžiutė.

/

MŪSŲ NUODĖMĖS.
Gyvuliai pasirenka sau mai

stą pagal’ savo prigimtį ir sa
vo reikalus ir pagal savo neap
sirinkamą instinktą įima mai
sto tik tiek, kad patenkinti sa
vo apetitą. Bet žmogus diena 
iš dienos nusideda prieš visas 
išminties taisykles. To pasek
mės yra dispepsija, nevirški
nimas, apsirijimas ir tt. . Jūs 
nuolatai girdite apie užkietėji
mą, išpūtimą, atsiraugėjimus, 
galvos skaudėjimus, nervišku
mą ir nuo ti] visų negalių 
Triner's American Elixir of 
Bitter Wine yra vienintelis 
maišts, kuriuo gali pasitikėti.- 
Jis* išvalo pilvą,
v 
t: 
jtbsą 
$1.10.

prigelbsti 
škinimiu, sugrąžina apeti- 
—vienu žodžiu jis atitaiso 

prasižengimus. Kaina. 
Aptiekose. Nuo paša

limų, išsisukimų,’ sutinimų, iš
sinarinimų, reumatizmo ir neu
ralgijos Triner’s Linimentas 
neturi sau lygaus. Kaina 35 ir 
65c. Aptiekose.. Krasa 45 ir 
75c. Josėpn Triner Co., išdir- 
bėjai-chemikai, 1333—43 So. 
Ashland avė., Chicago, III.

....  ■ ii       —. ——«

5000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
PLAUKIA KAIP NEVĖŽYJE 

VANDUO.

PRISIDĖKITE PRIE SU
RADIMO 5000 NAUJŲ SKAI- 
TYTOJŲ “DARBININKUI.”

Būk nuolatįniu platintoju 
laikraščio “Darbininko.”
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SURASTI.

Jums lšegzaminavtmas nieko nelcaštuos,
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kuri relka-

* Heli f wne, Dickinion S996 >L

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad 31., Philadelphia, Pa J 
Physician and Siirgeon (lietuvis gvdv-| 

Įtojasir chirurgas pabaigęs Indianos
Uni versitetą) Gydo visokias ligas v v 
ru, moterių ir vaiku Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9-11 rito, 2-4 po p4et 7-9 
Vakaro.Nedalioms: 9-11 rito 1-4 popiet.

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) ,

Priėmimo valandos: »
Nuo2 iki 8 po piat. Nuo 7 iki 8 vakare 

509 BROZry/Y Cor.G ST.SO.BOįlO»i
Tel602S.B.

673 Was-

keliu. 

Ofiso,

* fr

SERGANTI

VYRAI IR MOTERIS 
EIKITE PAS MANE!

Su bent kokia chro. dška, nervų arba šiaip kokia liga, 
lauja specialisto patarnavimo. 
IEŠKOKITE PAGELIOS TEN, KUR GALĖSITE JĄ 

Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos

NedBliomli 
nuo 10 vai, ryta 
iki A vai. vakar*.

_______________

hington st. 
arti' Boyfs- 

ton st. ant 

antrų lu

bų

TEL. BACK BAY 4200 '

DR. F. MATULAITIS
Ofiioadyno* 7- -do visokia* H^u
1-8 P. M. 7-9 P.14. Priskiria Akinio*..

419 Boylston St. Bostos, Mass.

e-, ...
L- * " '*
^UorranIjra(wrf-j9O4pfez^o^JPo.priMiUrtt Suv, -■ k ,

™ . SERO VEpr* tpar.) $10:00. *

l» !*!■»■ I     J

CAMBRIDGE, MASS.

{v r* f.• r

W Sektos BhL Bl 
kąąposvai? ryte# Taipogi 
.bąą j^okšją& -VJęt ndriąt ti-.- 
-n dalyvauti pi 
ti savo kat&MišlĖą p*

■ JČp’aŽin^ gali vieni ą^ba 
to$ vakare,, ą kiti ftedėiia< 
te. Visus narius kviečia > * - ■

. „ . . V^dyb*.
‘ ” • v ■•■i"1 '■ 1 ? ‘ '
■ ;; ’. . ■ ■ '•?' ■■ 

V Sus-mo LRKA. 21, ktiopo* 
mėnesinis suširinkiinaš bu» va- Į 
«ario 3.dJ§v^Petr<i parapAaž^’ , 
Rytinėje salėje tuojaus

t i- < -t - . t y yt- *IV KAPITALAI? $25.wu-uw.w, -njK;u.w vjurvxu. tpar.) ąiaųų, i\ |
mos. 4 sj sueinUKimą kyiecią- Įietąi vienodi (ocmnioni, pilnai užmokėti ir niekuomet nękptookeš- ii 
mė sennsirąaąjušfnarius.kompanija neturi jokių skolų; l^otų ar Mortgagte.). * 
lonękite. patys 'ateiti ir kitus '* v v : •
atsivesti prisirašyti. n ’

■ . , Rašt D. RaulaiČititeė^

. * **įr*
_____________ ______

čįios kolonijos lieturią jau
nimas, kaip ir visur, pasiskirg-1 
tęs į partijas: sočijalistą, kata* 
liką ir lai'svamanią. Pastarie-I 
ji atsirado nuo laiką apgaviko Į 
Strazdo.’ Kaip sočijalistą taip Į 
ir laisvamanią jaunimas žiau- _  _________ _ ______________ _______ _ ____________
rus fanatikai; baisiai neapkeu-Į AiioND oriČO.Tšplrko P^dentiaIPetroJeumČo"iš čoioradoa.turinčią ♦ i l-r. 
čia kataliką o-labiausia vyj -lfe-apa-5t1^0^3 Colorado Ir puikias allejaiis Žemes Įvairiose .ASU®1 ,Per tą
čią. Per savo šlamštus “ Kelevį J 
vį” ir “Ateitį” priplepą ant 
Vyčią nebūtą dalyką. ’ Mat, ! /

......i^"Į''n. iiH ijraąto i
*>

AtforM^-ai-tato

DAMBŲMKŲI i^AKALBQS 

uą iv. Bėfro avėtai
neirtus įsiimto Htinvftj 
dajbinitokii prakalbos.', ttosjįa: 
LD8.1-ma kuopa. gU&k 

. tnū» .lietuviu veikčjai. _ .
. Stadija 7:00 vtf. vakšta,*' 

‘ ’ į^GA UmkĄ. "' ;
t ***,.. ■ - y <

• IS MOKSLEIVIO VEIKIMO.
’. Sausio 31. diėhą’^šv. Petro 
parapijos svetainėje buvodie- 
tuvią mokšleiVią susirinkimas, 
į kurį susirinko* apie 30 narią.

* Apkalbėta susirinkime daūg 
svarbią reikalą, o ypač daug 
tartasi apie moksleivią vakarą, 
kuris nutarta surengti ketvir
tą nedėlią po • Velyką. Ren
giamas moksleivią vakaras su
sidės iš teatro, koncertą ir į- 
vairią pamarginimą. Viskas 
bus nauja ir nepaprasta. Mo
ksleivės rengsis su driliais, mo
ksleiviai Kaulą Kompaniją pa
statys ant estrados, o visi ben
drai sulos du gražiu veikalu ir 
ir atliks daug monologą ir t. p. 
Bus garsi moksleivią orkestrą.

Kun. J. Dobužinskas pasiža
dėjo moksleivią vakare daly
vauti su trumpa prakalbėle.

Išrinkta dax įvairios komisi- 
jos vakaro rengimui, progra
mą gaminimui ir atlikimui ki
tą su vakaru surištą dalyką.

Susirinkimą vedė p. J. Skud- 
ris kuopos pirmininkas. Į su-, 
sirinkimą buvo atsilankę kuri. 
J. Dobužinskas, kun. Pr. -Juš- 
kaitis iš Cambridge, Mass. ir 
p. J. E. Karosas.

Susirinkimas buvo gyvas.
Lietuvaitę.

-- -- -----

i f.

‘ Bostone anglią taip^ritrū. I ^LIETUVIS ADVOKATAS.
[kd jog perdvi diūfii nebuvo^J*$ i> Pi^vėaijot \

L—Ik X ^Ipąrduodąmai^ Dabar'kuroad- * jrtveHttetorBklluSiOS/ lt* UŽ* (J Iministracija įsakį kad neva-1 j f

|Į Ha parduoti dar per 48 valau- [| SSbb*,. '
Broad įi Chtetnut St 

■' HBIX rHOjri : '■ ' ; ”■* .
. Off 190 Sprace 2280;

Nąmą — Tioga 4442 J. *a
1212 W, ERIB AVĖ. * J 

FHILADBLPHrA, PA. f

Moterų Sąjungos 13 kuopos 
susirinkimas bus utarnink-e, 
vasario 5 dieną pobažnytinėje 
salėje. Prasidės 7:00 vai. va* 
kare. Visas nares prašome at
silankyti.

Valdybą.

Į Į das, nes negalima esą atgabeni 
ti daugiau. Todėl dirbtuvės J 

1Į it madai galės tiek eiti, kiek i 
turės anglių Taspabąigę tu-| 

I ris užsįdniyįt“M fei atgabėnJ 
otatfežių’ <

r
'■ s •

tT

’ ' ''■■ifiMinDaitMOS ' Turtas . 1 Dėl sutaupymo.angliij pagal
, * * i valdžios reikalavimo visi biz4

BLACK DIAMOND OĮB CO. turi apie 900.00Q. akrU geros aliejaus ir į IrrnnfrtTrott' it* rlir-rid-ntrKcfyairlii kitų mineralų žemės, Taip-gi turigręžimo mašinerijas; j» alTv Jtrauiuves ir v aarnuive^ 
ranMiis, dildąs- (casings) Ir tt Šios kompanijos aliejaus žemės randasi (1 turi UZSldarytl pahedėliais. - 

/L. * m

L-BLAČK oruJco. tttri'daimr 4Ž iiiiėjtmš Sulinius, kurie Iž- (1 dieną užft<Ią^1!,|ies-t]k dien-1
bScK PM^^^^*bOi?CO; etur?aple 400 guzo ŽuliiiĮų^ansaz ir Okla- - P^ČiamS t«-
homos valstljote^'kurie Išduoda kasdien apie 80,060,000 kublškų pėdų ga- X Valia vartoti kurą, elektriką ir

■ U|gazą^- . _ -
[ Nuo imto* dienos Sausio bLack diamond - OIL c,o,'* įsigijo savo, jf Į * Būdami priVersti vieną sa- 

■ "Refinery," garsiame aliejaus lauke THRALL, Tmm*kur dabar iš- H l,* 
.valoma kasdienapie 1000 bačkų aliejaus. v t • VI vajtės dieną švęsti mes nesu-
šita kompanija turi nuosavybėje speciali gezolipo iš£irbimo ‘procesą in- Al Spėjame išleisti triją numerią 
žinieriaus-išradejo j., mettler. Kelios savaitės atgal BLACK dia- v (per penkias dienas ir apdirbti Uf/’k'MT'V žTkTT. fSnfv>&A ’DvĮnrliani-fdiY fK rVil^v’cirT/^c <k. St I - ’-A - --

TGi^tu lali^būs užrirkt^nauji aliejaus šuliniai, išduodanti suvirš yĮblogląikį tik du sykiu* savaitėj 
^jpoo.bačkų aliejaus '.j metp^-.1 teišeis. “DarbinMas.” Dėlto 
BLACK DIAMONp OIL CO. tuojaus pradės statyti 'didžiausią Suv. y ' ' •
Valst “Refinery*’ ant savos žemės Padrę lsland, Teras. t

mano tuomi užkenksią * vyčią Ofc 
veikimui. Veltuisnabagai (sę- 
eijalistui ir laisvamaniai) 
loiasi, neatgrasis sUsipratUši^Bij^et pelnas žymiai'posid^ips-iššnekančių šaltųuųi 1) iš Įgytos nuoSą- ” *” .. * t 1 a- 1 ‘k ’- » • HT> a 41 t >k žriiJTJ A TT HlAvon »-'OV <XėW«X'vxT-w1*rMzv. Yun-*4-fvk nlfzk-fniTa “

tr

M<

\

' 58ė-Broadway, So. Boston.

DR. JDHN M.cDOHNHl, B D.|

Ofi«ovalandom:
Rytda iki 9 vai. ’

1 Po pietų,likiS 
vakarais6iki9

; žinoma nesmagu bus įkaityto- _ 
. - • < fi] jams,o ramus pnostolis. Bet[___ _

Kompanijos Pelnos «.
jl^-BLACK DIAMOND OII^ CO. pelno dabar apie $1.50Č.OOO.OO J metus. lĮ hartus nes pfipedftliiit •' bllVO- 

'.Bąt peinuą.gymiui'pMsiču<nm*m^eaanmQ auiiūūu.1 -i> is ąsxĖus ouusu* T H ’vios “R e f i ii e ’r y’*. THRALL,Tesąs; 2) i^užpirkino nadjų aliejaus perniltą.
_ . . . ..,„f ^uftnlą ir išgręžtų .naujų; 3) iš išdirbimp gazolino sttlig inžinieriaus MT . Taip-pat fttsiptaŠOinėfr’ jeigu

mo prie vyčių-18 kp, ir* pfiėUį »T. W. ifETTIJER išfadW Ir svarbiausiai-4> ISr pastatymo naujos, mil- A.į—vgin^į^ R« įritiną (Crhais
- — - - -- ru žiniškas "Refinery" Patlre Island, Tesąs, kuri bds didžiausia Suv. Valst. (I SUVeiUOSime SU K118JS ąaroais.

; v.- 1 “Darbininko” Adm^

Gvarancija ■ 1 --------
BLAUK DIAMONJ), Olir)c0« gvarantuoją kiekvienam ššrininkul 12 nuoš, A TJ _ £ -___ 2

i? ant-šėrų vertės, (vieno fišro vėrtS yra $10.00) & y. ant'kiekvieno Šero v ICilll ■ ■ifll
pę $1.20/į metus. Tiį ttrumpąnr 4‘aikui galiu -parduoti Šerus po $6.50. t ; ' ,
Tokiu budu kiekvienai pirkėjas^gius'^ ąnt įmokėtų $6.50 po $1.SO procen- f j Jeigu nori surasti savo gi-

. į to, tai praarė žaįnūol’i.TUeittintid įptok^ pinigų. Procentas išmo- X Ar nuvistuirma nriainaktt> kamaHaWš.m6nd^^^ išmokainhŠ 1 d. Ge- f «£ paZlSUURUS pnsiųRK
. -rr y* « duodu įtrie iiįSįiesliię ištirti-apie šią kom- H. paieškojimą į “Darbininkų. |

prisidėti pne Lietuvos Vyčių pau^nrtfeigu ^ trijį^sdėšių tamsta nenorėsi serų, tai apsiimu tam- * gg viena svki 50c 
18 kp. ir veiklinad^ingą dar-IU s^toi,Wkvi^įow^ dte . u */ - 51 „ . d * ‘ 7Bc’
Ko o ^oo^tls+^od^o n DIAMOND OIL CO. depozital gvarantuojami šių didelių bankų: X h ■ abą, o neaukleti savyje fanatis- l , 0^^^; Esėhange Bank1, Kew york; Guaranty statė Bank, Drum- flį tris ’ $Į,00
ką neapykantą link------ ~ vr
lių.

jaunimo nuo prakilnaus veikli 

choro. Vis daugiau rašosi ka
talikiškas jaunimas. Ir Vyčių 
18 kp. choras p. J. Varaičio ve
damas, dailiai sudainuoja gra
žias tautiškas daineles. Tai-gi 
ar ne laikas būtų susiprasti 
tiems, kurie ’ likos . suvilioti I 

 

(socijalistų. ir laisvamanių) ir f

ik savo bro- A right, Okipfiomai Hpuštbn ftiftional  ■ Errhange.Bank, Houston, Tesąs ; ,* f vrx' naiftHmiinHM ninitnu
,- IV ir Farmers Bank, lęvlne. Kentiįėky.

Vai—kas.

GRAŽUS VEIKALAS

AUDRA GIEDROJE”
Atlos

Montello L. Vyčių 1 kuopos artistai. 
Nedėlioję, Vasario 10 d. 1918 m. 

BAŽNYTINĖJE SALĖJE,
W. FIFTH STR., SO. BOSTON, MASS*

Pradžia 6:30 vai. vakare.
Taip-gi bu sdaug įvairių pamarginimų, kuriuos 

išpildys svečiai ir vietinės L. Vyčių 17 kuopos ar
tistai.

Bus orkestrą p. J. Strakausko vedama, dekle- 
macijų, dainų ir tt.

Dainuos gabiausi solistai: p-lės St. Motiejūnai
tė, Al Narinkevičiutė; pp. J. Varaitiš ir Petras Rū
ta. -

Jeigu dar naktis nevarys į namus, tai vietinės 
L. Vyčių 17 kuopos artistai pastatys komišką veika
lą:

“GUDRUS KVAILYS.”
Programas to vakaro bus taip įvairus ir links

mas, kad neatsilankiusieji gailėsis visą savo amželį.
Ypatingai kas, kadi išpildymui programo atva

žiuos gabūs artistai-lošėjai net iš Montello, Mass.
Kviečiame visus koskaitlingiausia susirinkti.

R e n gė jai.

PIRMAS NEPAPRASTAS, PUIKUS

T E A T R A S
* . Rengia
JAUNŲJŲ CHORAS

Švento Pranciškatis parapijos 
Subatoj, 9 d. Vasario-February 1918, -

7 vai., vakare.
LENKŲ ŠV. MYKOLO SVETAINĖJE,

11 HĄRWARD STR., LAWRENCE, MASS. 
Minėtas Jaunųjų Choras, po vadovyste p. Anta

no Grigoraičio vietinio vargonininko, sulos labai 
puikų ir neapsakomai užimantį 2-jų veiksmų vaizde
lį su dainomis, po vardu:'

“LINKSMOS DIENOS.”
Todėl, galima tikrinti bus visi.Lawrcnce ir a> 

pielinkės lietuviai pilnai užganėdinti.
Ypatingai tėvai ir motinos ir šiaip senesni, o ir 

visa lietuvių jaunuomenė, turi atsilankyti į šį per
statymą ir prisižiūrėti ką jauni aktoriai, tie mūsų 
Tautos būsiantieji šulai, gali nuveikti.

Šv. Cecilijos choras taip-gi prisidės prie Šio va
karo progranįo savo dainomis.

. lįŽAMIA :50c., 35c. ix.2?c. 
-oMITEtAS.

7. vai. vak, *
Nuoširdžiai kviečia visus 

NEPAMIRŠKIT! programas pr

1 t

(I siųskite iš kalno.
? “DARBININKAS” 
y 242 W. Broadway, 
t j 80.. BOSTON, MASS.

Pelnas Investoriams
1 • - • . . . •

I Kelios dienos atgal man pasisekė išgauti lahąi gerą kontraktą ir užimti 
pardavimui mažą dalĮ šėrų BLACK DtAMO^OIL CO. Iki 15 d. Va- 
sariQ?Feb. galiu parduoti šituos Sėtus po $6.50 tpar. vertė kiekvieno šė- X f ___
ro $10.00). žemiau paduotoji lentelė parodo Skaitlių šėrų, kokia yra X IEŠKAU VIETOS VARGONI- 
W’ vertė, 'kiek šėrai DABAR kaštuoja ir kiek jie procento atneš 1 me- Ų NJNKO. Antrašą sužinoti “Dar- 

ft biniriko” Redakcijoj. « 
l/l 1Skaitlius Per verte Dabar kaštuoja Procento Į metus

’ 25 šėrai $250.00 $162.50 $30.00
30 šėrų ‘ - 300.00 ■- ' ' T95DO 36.00
40 šėrų 400.00 260.00 , 48.00
50 šėrų 500.00 325.00 ,60.00

100 šėrų 1000.00 650.00 120.00
150 šėrų 1500.Q0 975.00 180.00
200 Šėrų 2000.00 130.00 240.00
500 šėrų 5000.00 8250.00 600.00

* 750 šėrų ' 1 7500.00' 4875.00 '900.00
1000 Šėrų 10.000.00 6500.00 1200.00

MAŽIAU KAIP 25 ŠERUS NEPARDUODU. Neišgalinti- užmokėti už šė
res “cash,” tai yra, iškarto, gali prisiųsti vienį trečdalį, o likusius du j 
trečdaliu išmokėti per clu mėnesiu. Į
Pirkdamas šėrus šios kompanijos DABAR po«$R50 štai kokius pelnus l 
gali gauti bėgiu metų: Sakysime, tamsta pirksi 100 š€rų. Jie kaš- S 
tuos tamstai $650.00 dabar. Bėgiu vienų metų tamsta gausi $120.00 į 
procento ir tikiu, kad galėsi šėres parduoti nenvaSia^ kaip po $10.00, \ 

gal ir po daugiau. Bjut daleiskime, parduosi po $10.00, tai gausi iš- 5 
.viso $1000.00 už šėres ir $120.00 procento kas sudarys išviso $1120.00. ( 
Tamstai tie Šerai DABAR kaštuos tik $650.00,, tai tokiu budu uždirbsi į 
$470.00 ant $650.00. Ar negeras uždarbis? Bet jeigu tamsta nenorėsi 1 
laikyti Jšėrų metus laiko, tai galėsi parduoti už mėnesio-kito ir gausi už f 
100 Šerų $750.00; tai bus $100.00 ant $650.00: Tikiu, kad kiekvienas Į 
pirkėjas šitų šėrų, bėgiu vienų metų gaus nemažiau kaip $4.70 gry- J 
no pelno, ant kiekvieno šėro, o gal ir daugiau; Todėl ir rekomenduoju 7 
pirkti šituos šėrUs TUOJAUS. | * l

Šerų kaina tuojaus pakils
Nuo 15 d. Vasarlo-Feb., 1918, 12 vai. pietų BLACK DIAMOND OIL CO. 7 
šėrei pakils ant $7.50. Juru orderiai 'tini $itiį Serų turi būti mano ofise Į 
nevėliau kaip 10 vai. ryto, 15 d. vasario.. ■■ e
BLACK DIAMOND OIL CO. šėrai jau dabar parsiduoda ant New Yorko / 
Biržos (New York Curb Market) po $7.50 ir $7.75. Kaip man pranešė i 
iš labai užtikiamų šaltinių, tai šitie šėrei bėgiu kelių mėnesių gali pa- 3 
siekti ant marketo nuo $10.00 iki $25.00 ir daugiau. Į
Aš pilnai tikiu, kad kiekvienas pirkėjas šitų Šerų padarys dvigubus, tri- j 
gulais pinigus bėgiu kelių mėnesių ar vienų metų. Tai yrta saugiausias J 
ir pelningiausias investmantas, kurį ai tik galėjau surasti tamstos pi- į 
nigams. Jokiame biznyje tamsta negausi tokių didelių pelnų kaip alie- j 
jaus biznyje. Jokiame kitame biznyje tamstoj pinigai nėra taip saugūs, j 
kaip atsakančioje, tvirtoje aliejausi kompanijoje. Todėl, paklausyk tam- Į 
sta manęs, ir TUOJAUS nusipirk kuodaugiausiai šėrų BLACK DIA- S 
MONO OTI.. Co.. o greitu laiku man dėkavosi už gerą patarimą. /
ŠERO VERTE $10.00, BET PIRKDAMAS DABAR GAUSI UŽ $6.50 \ 

NUO 15 d. VASĄRIO-FEB. ŠERO KATNA $7.50. į
Neatidėk šito dalyko. Nutark TUOJAUS kiek šėrų pirkti. Nebijok, nes .1 

I niekur nerasi saugesnės ir pelningesnės vietos savo pinigams. Dauge- j 
lis lietuvių, kurie pirko Įvairių aliejaus kompanijų šėres per mane, į 

• šiandien džiaugiasi. Nekurie gauna gerus procentas knsmėnesĮ. Ir tam- 
i sta pnstdžinuasl. kuomet pradėsi reguliariai gauti savo procentų čekius. 
, Iš darbo neprnlobsi. Geras investmentas atneš tamstai daugiau pelno, 
J negu viso amžiaus, taupumas.' Pamėgink pirkti šėres per mane, p pa- 

11 matysi kaip greitai padvigubinsi savo pinigus-

PRIIMU "LIBERTY BONDS’US” I UŽMOKESTĮ UŽ‘ŠERUS. 
Prsiųsk savo orderius irpinigus TUOJAUS. Pinigai gerinusiai siųsti: 
Rankos Čekiu arba Express Money Orderiu. Jeigu nesuspėjlfte laišku, 
tai siųskite telegramų. Visi orderiai Ir pinigai turi būti siunčiami šiuo 
adresu: ’

IILGAUDAS 110
Telephone Randolph 4988.

Pasarga: Mano ofisas atdaras vakarais iki 8 vai. Nedaliomis tarpe 10 
.Ir 4 po pietų. Pnnedėliais nuo 9 Hd 7 vai. vųkare. Atvažiuokite pusi- • 
kalbėti. Plačiai Išaiškinsiu visokius reikalus' apie Sėtus,

Iškirpk šita Ir prlslųgk: j

Gerb. J. ILGAUDAS: ‘ U-

šiuomi ’uŽ«h‘ašau ................ šėrų BLA^K DIAMOND OIL CO.

Ir prlsiuifčlu $...... 

Vnrdns-pavafdė .. 

Adresas 

Žiestus

Room tol 6.

*
ą
?•

• i * • * • • • • •

TĖMYKITE!
Reikalinga vyrų ir mer

ginų moklntiee barberio 
amato. Darbą gausi vi
sados. Klausk'informacl' 
JV-’

J. ŠMŲLKŠTIS;
Globė Barber School *

Srd Atenue, , 1 Pittsbiirgh, Pa.

Pąiėiįkau savo gimines tetos Ur
šulės Tiirauskienes. Po pirmuoju 
vyru Aukštikalnienė; jam mirus 
apsivedė su- Turausku. Seniau 
gyveno Mahanoy City, Pa. o^da- 
bar nežinau kur. Paeina Vabal- 
lililką parapijos, Smilgiškią vien
sėdžio. Jeigu kas žinotą ar jį pa
ti prašau atsišaukti šiuo- adresu:

Paulina Puščiuvienė,
34 Pane St., > Athol, Mass.

- -m. i iy ■■■ I I ■*■■ *..* ■ J,..-..——

VJĮHIUftlOM
' ’ . ** *<”!£• ’>V • *.. , *

gtoti tĮetariv 
Darbininką Kalendorią 191B 
mr djrkaiy M aiėko nelatdMįir 4 
mas siąsk $3.00 už preuumėm* , 
tą “Datbiniilko,, ir gausi tą. 
didelę dovaną dykai.

Jeigu jau esate skaitytojui 
“Ųarbipinko/* tai užraSyk Jri~ 
tam ir gausi tą dovaną dykaL. 

r •• # « « * * < * « « / “ "■ '» . ’ ' • . ■*

Geriančia vieta pirjęhntii p«c 
K K ŽEMAITĮ. . .

Aš užlaikau puikią krautuvę aakm* 
nių ir paduksuotų daiktų, kaip tais 
laikrodžių, laikrodėlių, Žiedų vyrilkų 
moteriškų ir lliubiiiių, Taip-gi daugy
bę kitų tavorų deimantinių žiedą Ir tL 
Kas pas mane perką, tai vauopiet b»- 
na pilnai užganėdintas. Savo tavorą 
Ir darbą ftš visuomet gvarantuoju. 
Taisau laikrodžius, didelius ir mažus 
laikrodėlius ir jefrelry.

. M JT. itiMAITIŠ, 
077 V. Main Str. Montello', Mate./

NUSIPIRK MOSTIES. 
Tai BUSI GRAŽŪS! Jį iidlrba 
Mentholatum Oo. Priei eisiant 
gult ištepk veidą mosčią per keli*' 
vakarus, o padarys veidą TYRŲ 
ir SfcAISŪIU BALTU. Toji mos- 
fis išima pletmus raudonus, juo
dus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Pinigus 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS, 
P. 0. Bok 36, Holdbrook, Mass.
---- -.J-----,rf. ■ ------- i.-..-.. .

AR TURI SAVO DIDELĮ ' 
. PAVEIKSLĄ.

ateik ir nusitrauk pusę tuzino 
kabinot ir gausi vieną didėt J ar* 
-tlstifikai padarytą paveikslą visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama- 
to gali atsišaukti: .>

J. J. DRTZA,
500 So. tnd St., Philadelphia, Pa.

, PIRMO KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi. visai be skausmo, bu 
geriausiais prietaisais,' bu 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojaiųe,

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boft«n,Mui.

PRIE DORCHESTER 8T. . .

Valando* 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakara.i

•

1

į)] Paieškau savo pusbrolio Povilo 
9 Petukausko Vilniaus gub., Traką | j 

Ų pav., Butrimonių valse. Pirmjaus 
t L gyveno Somerville, o dabar neži- 

J iiau kur. .Taip-gi paieškau švoge-Į. 
r rio Raulo Karevičiaus tos pačios 
J gub. ir valse. Girdėjau gyveno 
f Pittsburgh, Pa. Kas apie juos ži- 
/ nore arba jie patįs atsišaukite šiuo 
K adresu:
JĮ Jurgis Petukauskas, 
i 432 Wells St., Scranton, Pa.
J I I ’t • .................. .. ■

I NUO ADMINISTRACIJOS.
J “Darbininko” ofisas pane- 
ę deliais ir ketvergais atdaras 
J nuo 8 vai. ryto iki 6:30 vai. va- 
h kare.

g Utarninkais, seredomis ir 
j pėtnyčiomis nuo 8 vai. ryto iki
| 8:30 vai. vakaro.
1 Subatomis nuo 8 vai. ryto 
| iki 10 vai. vakaro.
J Kadangi dabartiniu laiku vi- 
? sos įstaigos delei stokos anglių 
J trumpina valandas, tai ir mes 
r turime tą daryti.
J Prašome visą mūsą prietelią 
k ir rėmėją su visokiais rėika- 
J lais kreiptis nurodytomis va- 
K landomis.
J “Darbininko” Admin.
r\ —— —......................i.................................... .......................................... ..............

» » » • H »

K
* **

1 SOUTH BOSTON, MASS. U 
| TEISINGIAUSIA IR GE- H 

1 RIAUSIA LIETUVIŠKA ! > 
J APTĮEKA. u

* Sutaisau receptus su di-J 1 
' džiausią atida, nežiūrint, ar ! i

■ į tie receptai Lietuvos ar Amą- 1 ; 
*rikos daktarų. Tai vienati- j • 
nė lietuviška aptieks Bostone, j ;

1 ir Massachusett8 valstijoj, j ; 
' Gyduolių galit gaut, kokios 
tik pasaulyj yra vartojamos.

1 Galit reikalaut per laiškus, o 
aš prisiųsiu per expresą.

1 ■ • '. ’ '
K. ŠIDLAUSKAS

■r _ ■ . ..

Aptickorius ir Savininkas i 

Tel 80. fiontdh 21014 ir 21018. !
234 Broadway» kMi>*i 0 Si,

1T T t t t 
t 
T T T T t 
T f

? 
? 
T ❖ 
t
Y .■
*4^sltte Geras Ir • užtikrintas ištyrimas (egzam.) 
*’* _. ...» ". . . .... • .... ....

4?»Mb Jus nuo kančių ir kitur negero gydymo.
Daug metų praktikavęs. Paskiausieji Ir geriausieji gydymui—. 

4% medikališki Ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 
1 kaB geriausia sergantiems, 
j . AR JUS KENČIATE. '

Nuo silpnų nervų, skuudnudlo nugarkaulio, užmiršimo, nenor-

galvos skuuddjlmo. svaigulio, neidšlniun matymo, silpnumo 
sąnarių, ulcerlo, žaizdų, katant užkimimo gerkite, nuo aknus- 
mų viduriuose arba nugaroj, gei-lte skaudėjimo, apvilktą lietuvi, 

& konstlpsclja, reumatizmo skuiiHim arba spaugų? šių ir daug kitų 
ligų, uti<» kurių matosi pirmas p« •HergĄjlmas,. nustoti sveikatą ir

V tvirtumą ant visados. ,
Aš gydftisu vyrus Ir moteris per daug merų. Vienas atsllanky* imas pas msiio užgatiMlna Jus Ir apie manu gabumus petaltlkviiisltė,: 

kud s* pasiekiu tiek gerų pasekmių i trumpą laiką gydy- 
auk ‘ AA gydau tik (Ikrą priežastį ligos ir silpnumai pranyks. Atsl- 
rnlnkiiH. ksii pHHitarimas yra alimltutlAknl veltui..

t Ateikite |ms mane tuojaus, jeigu Jum* reikia* gydytis. Utvil* 
V* kimas ilgus yra pavojinga. »Ndl viena Ilga ne stovi ilgai be veikimo, 

k Dr J. H. KENEALY
e * t »'

valan
dos:

9 vai, ryte iki
4 vai. po pie

tų. 
Vakarais.

nuo 6 vaL iki 
. 8 vai. 

Nedaliomis 
10 vai. iyte 

iki 2 po pietų, 
jeigu Jus dlii gydy* 
parodys Junw tikrą 

fizišką stov] ir padės Jums atsistoti ant sveikatoe kelio. Tau Išgel- 
T""'...................    ~

T T
♦^♦mallo MrdltiH mušimu, silpuų plaukių, apsnūdimo, Hunkuun jauti- .

uicerio, zuiznų, Kiicanv usKiminio gerKiea, nuo vknuu- 
mų vldurtuoHe arba nugaroj, gei-lte skaudėjimo, apvilktą lietu v j,

♦:

♦:
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4
4
4
4
4
4
4
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Dr J. H. KENEALY
: ,t‘57$3 ^imNaroN iįf5';'

$. AntM« d«iy» ęap Oaytty ftHatre, '.įtaįliMI, MM*.
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