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; 1.000 KABIŲ A. L. R. K MO
TERŲ SĄJUNGAI IKI 

SEIMO.
Sujuskite, sesers sąjungio- 

tės,_ kad jūsų garsingoj argą-;! 
! nisacijoj atsirastą tūkstantinis 
i; skaičius iki Seimo.

1.000 KABIŲ LIETUVIŲ 
DARBININKŲ 

SĄJUNGAI 
na 

SEIMO!
Sujuskite, brolia 

čiai, kad mūsą orgt 
skaičiaus sulauktą 
seimo.
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Atėjo pavasario, gegužio 
šiltesnės dienos. Žymiai atsi
maino mūsų žiemiški įpročiai, 
pajuntame daugiau energijos, 
daugiau praleidžiame laiko o- 
re. Pajuntame atsijauninę, 
daugiau gyvingumo.

O reikia kuotinkamiausia 
sunaudoti tas atšilusias dienas. 
Reikia pasirūpyti atgaivyti sa
vo kūną ir dvasią.

Nieko nėra žmogui taip rei
kalingo, kaip tyras oras, nie
ko nėra kas taip žmogui kenk
tu jo gyvingumą marytų, jo 
sveikatą smukdytų, kaip su
gedęs, netyras oras.

Taip bent dabar nereikia 
bijoti langų atidaryti, kad iš- 
vėdyti kambarius. Tebūnie 
langai atdari dieną naktį.

Darbininkų didžiumai pri- 
seina pelnyti sau duoną vieto
se, kur oras toli gražu nėra 
tyras. Tai tą nedateklių atpil- 
dykime dabar, orui atšilus, bū
dami kuoilgiausia ore ir ge
rai išvėdindami savo kamba
rius.

Orui atšilus, visai gamtai 
atkiutus, atkiunta ir žmogaus 
neprieteliai. Prie didžiausių 
baisūnų, žmogaus neprietelių 
priskaitoma. .. musės ir uo
dai. Per šiuos gyvūnus tūks
tančiai žmonių nueina pirm lai
ko Į kapus.

Panamos kanalą pradėjo 
kasti francūzai. Sutraukė 110. 
000 darbininkų. Bet tie dar
bininkai sirgo ir juosius plovė 
ligos, kaip meitėlius. Iš ano 
skaičiaus žuvo 22.000 gyvasčių.

Dėdė Saunas tą darbą pabai
gė su 32.000 ir jų temirė tik 4. 
000.

Francūzai turėjo darbą mes
ti ir pavesti Dėdei Šamui. Dė
dė Sama< ištyręs ligų priežas
tis, pamatė, jog jas skleidė 
uodai, kurie veisėsi balose. 
Dėdė Šamas išdžiovino balas, 
uodai išnyko, išnyko It ligos. 
Mirties pakalnė pasidarė vie
na sveikiausių vietų pasaulyje.

Šiuose viesesniuose kraštuo
se žmonės neturi vargo su uo
dais bet turi reikalą su musė
mis.

Gydytojų tikrai yra ištirta, 
jog šis priklas sutvėrimėlis yra 
pikčiausias skleidėjas limpa
mųjų ligų.

Tą galime numanyti ir pa
prastai nusižiūrint į muses 
gyvenimą. Musė lenda visur- 
rėplinėja ant visokių bjaury
bių, sėda ant visokių nevaly- 
vybių, kiša snapą ir kojas į 
ligonių spiaudalus, bėgioja ant 
pačių ligonių, o paskui lipa 
ant duonos, maknojasi piene, 
klampoja sviestą, teršia šauk
štus, peilius ir tokiuo tai bū
du išnešioja perus visokių li- 
CT-

Negalima musių pakęsti na
muose, negalima pakęsti jų 
valgomojoj, virtuvėj.

Naikvti jas reikia iš pat pa
vasario pradžios.

STREIKAS DIDINASI.
Chicago, Tll. — Intematio- 

nal Harvester kompanijos 
streikas didinasi. Dabar jau 
streikuoja arti 4.000 darbinin
kų.

PAKELĖ ALGAS.
Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 

vania Steel Co. pakėlė algas 
sao darbininkams. Jai dirba 
7.000 darbininkų.

Didis policijos susikirtimas 
su streikininkais.

SMARKUS SUSIŠAUDYMAS 
STREIKININKŲ SU 

POLICIJA.

Pittsburgh, Pa. — Nepapra
stai triukšmingas streikas įvy
ko šiame mieste. Riaušėse kri-1 
to keturi žmonės ir sužeista 35.

Didis streikininkij būrys bu
vo apstojęs apie Edgar Thom- 
pon Steel kompanijos dirbtu
vę ir ėmė kabytis per tvorą. 
Būk jie norėjo draskyti dirb
tuvę. Poliemonai šovė į be
kybančius ir daugelis nukrito 
nuo tvorą.

Sekė smarkus susišaudy
mas. Iššauta arti 1.000 šū
vių. Šaudėsi veik ištisą va
landą.

Vienas streikininką būrys 
buvo Įsibriovęs į dirbtuvę ir 
išvaikė darbininkus. Aplau
žė paskui mašinas.

Streikininkai esą svetimtau- v • •ciai.
Distrikto advokatas pas

kelbė, jog imsiąs rūpvties iš
siųsti atgal visus svetimtau
čius, dalyvavusius riaušėse.

Riaušėse dalyvavo arti 3.- 
000 žmonių. Buvo tarp jų ir 
moterų.

Vienas streikininkų būrys 
iš 1.500 asmenų užatakavo 
Pittsburg Lamp Brass and 
Glass kompanijos dirbtuvę. 
Joj dirbo 330 darbininkų. Iš
varė juosius iš dirbtuvės.

Streikininkai užatakavo W. 
J. Dixono, superintendento, o- 
fisą, svaidė jin akmenimis, 
plytgaliais, paskui įsibriovę 
viską viduje išlaužė.

Riaušininkai vėzdais ir šū
viais buvo išvaikyti.

2.000 < iviiių asmenų pasiža
dėjo talkininkauti policijai 

1 riaušių slopinimui.

Apdegė armotų 
liejykla.

Cherbourgg. Ęrancija. — Iš 
nežinomos priežasties kilo ar- 
motų liejykloje gaisras. Žy
mią liejyklos dalį gaisras su
naikino . Čia buvo liejamos 
didžiosios (Creušot) armotos.

UŽPUOLIMĄS ANT 
ANGLIJOS.

Penki vokiečių aeroplanai 
bombardavo Anglijos ir Ško
tijos pakrantes.

Valdiškame pranešime skel
biama, jog keletas bombų buvo 
numesta Yorkshire, bet dar 
nesą žinių apie padarytą blėdį.

Milijonai uz 
amuniciją.

Europos kariaujančios tau
tos jau užmokėjo Suvienytų 
Valstijų kompanijoms $ 340. 
000.000 už amuniciją. Išveži
mas vis didinasi

Kasdien išvežama už $1.000. 
000 vertės amunicijos. Vien 
parako išvežama kasdien už 
pusę milijono.

Expressmonai deda visas 
savo pastangas, kad tą nuta
rimą atšauktų, bet galima ti- 
kėties, kad jiems nepasiseks to 
padaryti.

Kas minuta caras turi įp
laukų $80.

Po maišto
Airijoj.

Nustojo baubti anmotos Du
bline, Airijos sostinėj. Už
stojo ten taika. Bet Anglijos 
valdžia tebėra dar suelektri- 
zuota, 'sujušus dėt airių Suki
limo.

Anglija turi dabar 1.000 su 
viršum maištininkų. Turi 
maišto vadus — Lordą Case- 

■ mentą, Peter H. Pearse, laiki
ną airių respublikos preziden
tą, J. Connoly, vyriausijį su- 

Į kilėlių vadą ir grafienę Mar- 
kievicz, kuri buvo-viena smar- 
kiausių veikėjų maište.

Kaikurie Anglijos laikraš
čiai reikalauja aštriausio maiš
tininkų nubaudimo. Vadai e- 
są Judošiai juos reikią sušau
dyti.

Valdžia lukuriuoja bijo 
griebtis aštrių priemonių, kad 
ant karštų pėdų vėl nesuerzin
ti airius.

Tai kol teismas nepasibaigs 
ir kol maištininkai nebus nu
bausti, tai Airijoj liks karės 
stovis.

LAVONAI GRIUVĖSIUO
SE.

Sugriautuose Dublino mū
ruose randama lavonų. Lig
šiol jau surasta 14 moterų lavo
nų. Spėjama, jog bombų iš
griautuose namuose dar daug 
lavonų bus rasta.

Siame baisiame sukilime ne
kaltų žmonių žuvo daug. Kiek 
ištikro žuvo nebūsią galima 
suskaitytu

Uždraudė 
amunicijos 

gabenimą.
Kai prasidėjo šiokie tokie 

kivirčai Carranzos valdžios su 
Suvienytomis Valstijomis, tai 
Suvienytos Valstijos ir uždrau
dė gabenimą amunicijos ir gin
klų į Meksiką. Carranza rei
kalavo, kad Suv Valstijų ar
mija būtų atšaukta iš Meksi
kos. Washingtono valdžia 
nesutiko su tuo. Carranza dėl 
to reikalauja Suv. Valstijų at
šaukti karuomenę, kad tos ka
riuomenės buvimas erzina mek- 
sikonus ir knisa pamatus Car- 

I ranzos valdžios.

WASHINGTONO VALDŽIA 
NERIMAUJA.

Jau dvi savaitės praėjo kai 
buvo pasiųsta nota Vokietijai. 
Atsakymo iš Berlino dar nėra. 
\Vashingtono diplomatiniuose 
rateliuose nusiminimo dvasia 
užviešpatavo. Gatua informa
cijų, jog Vokietijos atsakymas 
nebus patenkinantis. Nebūsią 
išpildyti reikalavimai, 
krizis dar nepraėjo.

RŪKĖ PER VISĄ AMŽIŲ.

Pittston, Pa. — Mirė mote
ris C. Reddington, sulaukus 
106 metų amžiaus. Dar bū
dama prieš 20 metų amžiaus 
pradėjo rūkyti ir rūkė per vi
są savo amžių. Tai retenybė 
tarp moterų.

Daugiau kariuomenes. 
Meksikon.

Carranza, reikalaudamas, 
kad Suvienytos Valstijos at
šaukti) savo kariuomenę iš 
Meksikos, pasakė, jog parube- 
žyje išstatysiąs 25.000 kariuo
menės valdymui parubežio.

Suvienytos Valstijos atsa
kė, jog 25.000 kareivių bus pa
statyta parubežyje ir antra 
tiek bus Meksikoj tol, kol visi 
banditai bus išgaudyti.

Tai

Stockholm. — Švedijos vaL- 
džia paprašė parlamento tuoj 
paskirti 40 milijonų kronų ar
mijos reikalams 12 milijonų 
laivynui ir 4 milijonus pasta
tymui subinarinų.

Pabėgo Belaisviai.
Lethridge, Alberta. — še

ši vokiečių nelaisviai pabėgo iš 
stovyklos. Jie išsikasė tune
lį po žeme 110 pėdij ilgio ir 
juomi, kaip kurmiai išdūmė.

BOMBARDAVIMAS BRAN
GIAI ATSĖJO.

Kai prez. Wilson pasiute 
paskutinę grūmojančią notą 
Benino valdžia^Jai Ameri-
koš vokiečiai ėmė bombarduoIF 
telegramais Washingtoną, kaip 
jų viengenčiai Verduną anuo
tomis. Protestavo prieš sta
tų pasistatymą prieš kaizerio 
valdžią. Apskaityta, jog tos 
telegramos atsėjo $250.000. Se
natorius Husting pakėlė klau
simą iš kur tiek pinigų tam rei
kalui gauta.

IEŠKOS NUSKANDYTŲ 
TURTŲ.

New York. — Iš keletos di
džturčių ir inžinierių susidarė 
kompanija, kuri bandys iškel
ti nuskendusius garlaivius su 
didžiomis brangenybėmis. Su
dėjo tam reikalui $125.00. 
Kompanija pasivadino Inter- 
-Ocean Submarine Enginering 
Co. Rear-admirolas Chester 
yra prezidentas. Vyriausiu 
inžinierių yra G. Stilson. kurs 
iškėlė submariną F-4 Honolulu 
prieplaukoj.

Yra daug- ffuskendusių gar
laivių sekliose jūrės vietose.

Pirmiausiai bandys iškelti 
Ward garlaivį nuskendusį ties 
Hatteras su sidabru už $200.- 
000.

po vieną nebūtų blaškomi tarp 
svetimųjų. Prie laukų darbų 
lietuviai su noru stoja, bet 
Lietuvių Komitetas patsai ke
tina nuomoti žemes ir jas duo
ti dirbti savo žmonėms, kad to- 
kiuo būdu jie galėtų patįs pra
simaitinti, įsigamintų gyvulių, 
sėklos, kuri bus reikalinga 
pagrįžus tėvynėn.

Odų rekvizicija. O dų krau- 
I tuvės, kurios išsikėlė iš Ry
gos Pleskuvon, dabar rekvi
zuota visos odos, nerekvizuo
ta krautuvės tiktai su netiku
siomis odomis. Odos rekvi
zuota tam tikram komitetui 
nutarus.

Vidžemio gubernatorius 
Lavrinovič perkėlė savo rašti
nę iš Jurjevo Vendenan, kur 
yra persikėlus ir gubernijos 
valdyba.

Mirė Lietuvių Komiteto 
prieglaudoje Petras Ališaus
kas, Kelmės miestelio pabėgė
lis, 68 metų.

Keleivių traukiniuose šiuo* 
tarpu privisę daugybė “zui
kių.” Gelžkelių valdžia sujudo 
juos gaudyti. Akylai saugo
jama keleiviai, ir sugavus 
“zuikį,” netik atimama iš jo 
dvigubas kelio mokestis, bet 
dar atiduodama teismui.

(“Rygos Garsas.”)

RYGOS GYVENIMAS.
Iš Rygos apskričio varoma 

laukan austrų-vokiečių kolo
nistai. Čia tebėra dar 4 aus
trų-vokiečių pavaldiniai: jų 
viena mažutytė mergaitė ir tris 
sergančios senutės.

Latvių dailininkas A. Ryts 
krito karo lauke. Minėtasai 
dailininas tik pernai baigė Dai
lės Akademiją ir jau pragarsė
jo dideliais savo darbais.

Žiema vėl įsitaisė Rygoje 
kovo prisnigo ir pripustė tiek, 
kad tramvajai vargiai tegalėjo 
vaikščioti, šalčio buvolOO R. 
Šaltis tebesilaiko. o_

yra daug—

GIMINIŲ, PAŽĮSTAMŲ 
IEŠKOTOJAMS.

Kai paskelbėme, jog gau-

KOVA DĖL SALIUNŲ.
Pakilo didi kovo Brockton’e, 

Mass.

FRANCUZŲ FRONTE.

Į šiaurę nuo Dixmude vo
kiečiai darė atakas belgų gina
mas pozicijas. Tris pozicijas 
buvo atėmę, bet belgai darė 
ataką savo keliu ir atsiėmė po
zicijas.

Francūzai smarkiai užat<? 
kavo ties Verdunu Douaumont 
pozicijas. Francūzai užėmė 
500 metrų ilgumo poziciją ir 
paėmė nelaisvėn 100 kareivių.

RUSŲ FRONTE.
Oficialiai pranešama, jog 

Rygos fronte ties Raggasam 
vokiečiai darė antpuolius, bet 
buvo atmuštL

Vokiečiai smarkiai bombar
duoja Dvinsko fronte Ikskul 
poziciją ir pozicijas tarp Na- 
roče ir Višnevskoje ežerais.

Vokiečiai praneša, jog jų 
aeroplanai su pasisekimu ata
kavo karinę stovyklą Moon 
Sound į šiaurę nuo salos OeseI 
Rygos užlajoj. Taip-gi mes
ta bombos ant orlaivių stovyk
lų Oesel saloj.

APSIMAINYS NELAIS- 
VIAIS.

Turkijos armijos vadas Me
sopotamijoj Klialit Pasha at
siuntė Anglios armijos vadui 
laišką, kuriame siūlo gen. 
Townshendą ir jo kareivius at
gal už tiek pat turkų nėlaisvių.

AMERIKOS KARALIUS.
Yonkers. — John Barotti 

ėmėsi pilietiškas popieras. Tei
sėjas paklausė kas yra Suvie
nytų Valstijų galva Kandida
tas atsakė: “Karalius Wil- 
son.”

ŠUNES SUGAVO ŽMO
GŽUDĮ.

Indiaaopolis, Ind. — Lynn 
Wager pranešė policijai, jog 
jo pačios tėvus kaž kas užmu
šė. Poliemonai lėkė su šunimis 
žmogžudystės vieton. Šunes 
sekė žmogžudžių pėdomis ir at
bėgo į skudiko namus. Pats 
skudikas tapo suareštuotas.

ATEIVYBĖ PAKILO.
Per sausio mėnesį ateivių 

atplaukė 17.000, per vas. m. 
24.000, per kovo m 33.000. 
Daugiausia atvyko iš Italijos, 
Skandinavijos ir Anglijos.

NEDUOS NEPRIGULMY- 
BĖS.

Washington. — Prez Wil- 
son buvo padavęs kongresui 
apsvarstyti bilių, kurio būtų 
suteikta Filipinų saloms nepri- 
gulmybė. Buvo padarytas pa
taisymas, kad duoti neprigul- 
mčbę po keturių metų. Ats
tovų rūme bilius buvo užmuš
tas. Už bilių balsavo 165 prieš 
212.

KĄ PADARĖ VAIKAI.
East Bridgewater, Mass. — 

Priemiestyje ant tilto vaikai 
bovijosi jau temstant. Pama
tė automobilių ateinant. Au
tomobilių kieravojo moteris. 
Vaikpalaikiai švystelėjo smil
čių akysna moterei, moteris 

' nustojo kieravyti automobilių, 
[kurs smogė į elektrikinį stul- 
i pą, kurį pagadino ir dalis mie- 
I stelio aptemo. Bet visame 
incidente stebuklingai jokio 
sužeidimo nebuvo.

Tautom,. Mass. — A. Murray' 
buvo nubaustas ant $50.00 ūži 
pardavinėjimą pieno sumaišy
to su vandeniu.

Šiame miestelyje žmonės 
kas metai nubalsuoja, kad ne
būtų leidžiama saliūnai, bet 
yra paprastai duodami paveli
jimai expressams vežti svaigi
nančius gėrimus žmonėms į na
mus.

Tas vežimas į stubas taip 
prasiplatino, kad expressai su
manė samdyti darbininkus, ku
rie daugiau užsakymų gautų. 
Tas paprotys privaišino daug 
slaptų smuklių (kitehen-bar- 
rooms). O tokios smuklės dau
giausiai prasiplatinę tarpe lie
tuvių. Jau keli metai kaip 
geresnieji lietuviai stengiasi 
tas smukles panaikinti, bet be 
pasisekimų, nes miesto val
džia jiems nepritarė tame dar
be.

Ant galo lietuviai namų sa
vininkai susiorganizavo į drau
giją turinti suviršum 300 na
rių. Ta draugija pareikala
vo iš oldermonų, kad jie ne
beduotų expressams paveliji
mų vežioti svaigalus. Pirmi 
aldermonai iŠ lietuvių pasijuo
kė, bet kada jiems prirodinė
jo faktais, kad dabartinė tvar
ka šiame dalyke atneša dau
giau blėdies, negu vieši saliū
nai ir kad lietuviai pareikalaus 
viešai, kad aldermonai pildy
tų tiesas pagal visuomenės nu
tarimų, kad ne vien tik vardu j 
būtų Brocktonas sausas, bet, 
faktiškai ir jeigu aldermonai 
to nepadarys tai lietuviai pa 
kels didžias agitacijas prieš į 
tuos aldermonus, kurie palai-1 
ko tuos eipressus.

Pasekmės to visko buvo, kad I 
aldermonų susirinkime laiky
tame antrą Velykų dieną nu
balsavo neduoti pavelijimo nei Į 
vienam expressui pargabenti 
svaigalus į Brocktoną.

I

dėti Rygoje Visa 8 kovo dieną 
Kekavo.-. Olainės pusėje. Mū
sieji netikėtai i.žpuolę ant vo
kiečių nemažai laimėjo, paė
mė 3 eiles apkasų, daug gink
lų ir kitokio grobio, taipogi 
suimta nemažai vokiečių ne- 
laisvių, kurie atvaryta Rygon. 
Nėlaisvių tarpe matyti keletą 
oficierių. 9 kovo šaudymo ne
bebuvo girdėti.

Iršų valsčiuje vokiečių ko
lonistų gyveno 184 šeimynos, 
alsikėh.dos čion iš Vokietijos 
dar pirm 200 metų. Dabar 
jiems visiems liepta išsikraus- 
tyt į vidaus Rusijos guberni
jas. Kurie ne suskubo pas
kirtame laike to padaryti, tuos 
šiomis dienomis išvežė Perino 
gubernijon. Leista pasilikti 
tiktai Sebelkei,kurio sūnus ka
ro lauke gavo šv. Jurgio kry
žių ir šv. Onos kryželį “ 
sumą. ’ ’ 
Ogero ir Kokenlmzeno. 
mažai vokiečių buvo j 
visokių krautuvėlių, < 
vėlių, kurias dabar 
likviduoti.

Petrapilyj laike 
atstovų susivažiavimo paaiškė
jo, kad Sibire ir kaikuriose 
Rusiojs vidaus gubernijose 
vietų administracija stengiasi 
lietuvių išeivius išblaškyti po 
sodžius ir tolimus užkampius, 
kad iš tenai nebegalėtų grįžti 
tėvynėn. Kitur vėl vietos val
džios įstaigos samdo mūsų iš
eivius prie laukų darbų. Lie
tuvių suvažiavimas pripažino 
reikalingu, kad lietuviai išei
viai laikytųsi kuopomis, kad

paiešokojimų, tai pasipylė 
laiškai su prašymais pažiūrėti 
giminių, pažįstamų, tėvų, bro
lių. Kadangi peržiūrėjimas 
ima nemažai laiko, o klausian
čių buvo daug, tai tarėmės, jog 
geriausia bus juosius perspaus
dinti.

Sekančiame numeryje indė- 
sime.

uz nar-
Iršų valsčius yra tar 

. Ne
įsitaisę 
dirbtu- 
nrisiėjo

LDS. AUGA.
Atsišaukimas į narius LDS. 

padidinti mūsų organizaciją 
iki “tūkstančio narių iki sei
mo,” tilpo pereitame subati- 
niame numeryje. Ant to atsi
šaukimo atsiliepė: Bostono I 
kuopa prisiuntė 9 naujus na
rius ir Chicagos 29-ta kuopa 
prisiuntė 1 narį.

Tas aiškiai parodo, kad vi
sos kuopos ir visi nariai prita
ria tam sumanymui. Kurios 
kuopos dar neprisiuntėt naujų 
nariu, tai subruskite.

TŪKSTANTIS NARIU IKI 
SEIMO.

Centro Sekretorius.

lietuviu N. A. VYČIŲ APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMAS.

N. A. Lietuvos Vyčių Aps
kričio suvažiavimas atsibus ge
gužės 21 d. Posėdžiai bus lai
komi parapijinėje svetainėje 
20 W a veri y St., AVorcester, 
Mass.

Ožka - 
pavargs.

Vagiui 
nas kelias,

prasigyvens, ožka-
• •

sprunkant yra vie- 
ieškančiam daug.

PLATINKITE TARP SVETIMTAUČIŲ LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTĮ ANGLIŠKOJE KALBOJE

A Plea for the Lithuanians,
10 c. numeris.

Tasai laikraštis leidžiamas tam, kad supažindinti sve
timtaučius su mūsų tauta, jos istorija, jos vargais-nelai- 
mėmis ir jos troškimais.

Labai mažai svetimtaučiai težino apie lietuvius. Todėl 
skleiskime žinias apie savo tautą, platindami minėtą laik
raštį.
Adr.: REV. J. J. KAULAKIS.

324 Wharton Street, ::: ::: ::: Philadelphia, Pa.
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Alkolio užtaryto
jai.

Laikraštis “Lietuva“ No. 
17 indėjo tūlo X-o ilgų (21 
skilties) straipsnį, kuriame 
ginama alkolis nuo visų už- 
puolimų ir užmėtinėjimų ir iš- 
rodinėjama jo didžiausips ge
radarybės. “Lietuva“ parodė 
daug ėivilės drąsos, paleisda
ma į svietą šitą visai naują bal- 
są alkolizmo klausime. Lig
šiol mūsų visuomenėje ir spau
doje jau buvo nusistovėjusi 
tvirta nuomonė, jog alkolis y- 
ra žmonijai, taigi ir mūsų tau
tai — kenksmingas ir kad jį 
kaipo gėrimą, reikia iš gyve
nimo prašalinti. Dabar-gi pri
tariant “Lietuvai“ ponas X 
tvirtina ir tai karštai, įsitiki
nusiai, kad visi gydytojų liu
dijimai apie alkolio blėdingu- 
mą, visos statistikos žinios y- 
jra tik šlamštai, kad kuodau- 
: giau kuri tauta suvartoja alko- 
ilia, tuo ji sveikesnė kūnu ir 
tvirtesnė protu, kad blaivios 
tautos, susidurusios su gerian
čiomis, visuomet būdavusios 
pamuštos, kad alkolis visuo
met buvęs didžiausiu veiksniu 
žmonių pažangos. Pagaliaus 
straipsnis baigiama šit kokiu 
himnu alkolio garbei:

J, Kiek jis juoko, džiaugs
mo ir laimės yra padaręs, 
kiek malonumo, broliškumo, 
mielaširdystės ir duosnunio 
jis yra inkvėpęs; kiek suvar
iusių sielų jis palinksmino ir 
suramino; kiek skausmingų 
rūpesčių palengvino ir padė
jo juos užmiršti nors valan
dėlei.

i-
Gyvenimas yra pilnas siel- 

vartos ir visai žmonių didžiu
mai yra gana žiaurus ir bai
sus. Kodėl nedavus jiems 
Slidžiausių suraminimų, pa
liktų žmogui ?

Amen! turėtų sušukti iš 
džiaugsmo visi bravarininkai 
ir girtuokliai. Panašius “strai
psnius“ mes beveik kasdien 
matome anglų laikraščiuose 
-.pgarsinimų skyriuje. Už to
kius pagarsinimus alkolio iš
dirbėjai sūriai laikraščius ap
moka. Po jų visuomet eina pa
talas bravarininkų sąjungos. 
’ ar “Lietuva“ indėjo tokį 
r-'* straipsnį į pagarbią vietą, 

to tarpan su parašu tūlo X, 
priimdama ant savęs atsako- 
" už visą, kas ten parašyta. 
1 karžygiškumą, mes ma
lone, mūsų visuomenė nepasi- 
grilės“Lietuvai“ ir jos iksams 
P ri gulinčios garbės vainiką.Ki- 
tame numeryje pakalbėsime ir
mo--

So. Boston, Mass.

Neatsilieka.
Tautai kįlant, negali kilti 

jos tik vyrai. Tautos moterų 
kilimas turi eiti ranka rankon 
su vyrų kilimu. Tarp lietuvių 
veikėjų profesijonalų matome 
ypatų abiejų lyčių. Lietuvos 
moterys neatsilieka nuo vyrų.

Kuomet Amerikos lietuvių 
katalikiškoji visuomenė nubu
do ir ėmė intensyvai darbuo
tis, tai tame veikime matome 
šaunų moterų pasidarbavimą.

Pasimatė reikalas moterims 
turėti centralinę organizaciją. 
Ir matome gražiai bujojančią 
ALBK Moterų Stenga. Lie
tuvių moterys šauniai darbuo
jasi idėjinėse organizacijose. 
Lietuvos Vyčiuose, Lietuvių 
Darbininkų Sąjungoj, Pilnųjų 
Blaivininkų Susivienijime.

Žymiu ženklu lietuvių mote
rų veikimo yra surengimas mo
terų išdirbinių parodos Chica- 
goje. Paroda, ALRK Mote
rų Sąjungos surengta, atsibu- 
na šiame gugužio mėnesyje. Jei 
ne skaičium, tai gerumu išdir
binių, neabejojame, pasižy
mės ši paroda Dalykų skai
čium nepasižymės, nes tik są- 
jungietės tesiuntė savo išdir
binius.

Gerumu išdirbinių galės pa
sižymėti dėlto, kad sąjungie- 
tės yra gabesnėsės mūsų sesu
tės.

Širdingai sveikiname sąjun- 
gietes su šiuo nuoveikaliu ir 
parodai velijame kuogeriau- 
sios kloties.

Rimti Rimkos žo- 
dziai.

Lietuvių labdarių ir šiaip 
jau visuomenės veikėjų suva
žiavimas laikytas Petrograde 
vasario 23, 24 ir 25 išleido 
atsišaukimą užvardintą: “Bro
liams Amerikiečiams žodis,“ 
kame perverenčiais širdį saki
niais šaukiama pagalbos po 
vokiečiu vargstantiems bro
liams. Tas atsišaukimas bai
giama žodžiais: — Broliai! ša
lin tam sykiui visi asmens da
lykai, visos partijų varžyti
nės! Jas ir paskui atrasime. 
Dabar visi bėgkime, kas ką 
sugriebę, kur skęstamą ir pa
galbos šaukiama!“

Kokį įspūdį tas atsišauki
mas daro “broliuose amerikie
čiuose.“ Pažiūrėkime. Štai p. 
Rimka 53 “Ateities“ numery
je šitaip šaiposi.

“Amerikiečiai, ačiū die
vams, ne isterikai ir jie klau
so ne kliksmų (nors ir poetiš
kų), bet rimtų žodžių. Ir 
mes stebimies, kaip, rodos, 
rimtų žmonių suvažiavimas 
nieko geresnio amerikiečiams 
pasakyti neįstengė, kaip tik **at. - -O-_ .« i ’■ t'jfcšiįitJnSM

“ Trenkė Kovas
“ Raistų liūnai...
“ Nutrukome, nuplykome..
“ Meldžiamieji... Atminki

te 
“ Broliai... visi bėgkime... 
“ Sudarykite.“
Čia matome savotiškos rū

šies pašaipą... rimkinę... — 
Surankioti be jokio sąryšio 
palaidi žodžiai, padarytas 
mišinys be logikos, be senso. 
Tai neva turinys minėto atsi
šaukimo. Prisilaikydamas to
kių pačių rimkinių logikos įs
tatų aš turėčiau pilną teisę 
turinį augščiau minėto “Atei
ties“ numerio šitaip sutrauk
ti:

’ ’ Didelis nenuoseklumas
“ S. E. Vitaitis...
“ Rimka
“ Tautystė
“ jiems ir dabar smirda, 

nors, pridurčiau nuo savęs, 
jiedu iš socijalistų skaitosi pa
bėgę.

Šituos visus išsitarimus ga
lima surankioti iš “Ateities“ 
antrojo puslapio (N. 53), ka
me ant pirmos vietos įdėtas 
tasai “rimtas“ p. Rimkos edi- 
torialas.

Pakol tolygūs “mokslinin
kai“ kaip p. Rimka vadovaus 
mūsų spaudoje ir toki “žur
nalistai“ kaip S. E. Vitaitis, 
patol apie rimtumą spaudoje 
negali būti ir kalbos.

Srovių erzinimo nuodėmė 
dabartiniame momente guli 
ant sąžinės Bostono tautinin
kų. “Ateities“ Bendrovė ati
davė vedimą savo laikraščio į 
rankas tokių žmonių, kuriems 
niekas nerūpi, tik kandžioti. 
Reikia dar pridurti, kad “Atei
ties“ Bendrovėje yra ir kata
likų (nesusipratusių), “dar-gi 
esama ten net davatkų... Šie
ji visi privalo turėti ant savo 
sąžinės, kad savo skatiku pri
laiko nedorybę.

Ne žurnalistas.

ATITAISYMAS.
Tūlo So. Bostono T. Fondo 

komiteto nario buvome skau
džiai suklaidinti. Mums bu
vo pasakyta, jog tarpe kliu
dytoje So. Bostono lietuvių 
Tag Day buvęs ir gerb. komp. 
M. Petrauskas, nes ačiū jo in
formacijoms apie Tautos Fon
dą, suteiktoms Prekybos Rū
mų nariui, firma R. H. White 
Co. neleidusi rinkti aukas ties 
savo namais. Patikėję tam 
komiteto nariui, mes tą žinią 
indėjome į “Darbininką.“ Da
bar ištyrus mums tą dalyką 
geriaus, paaiškėjo, jog mes 
buvome (gal ir netyčiomis) su
klaidinti. Tasai Prekybos Rū 
mų narys informacijas apie 
Tautos Fondą ir jo rengiamą 
Tag Day gavęs lietuviškoje re
dakcijoje ant Broadways, ne
toli nuo Dorchester av. (Tur
būt “Keleivio“). Jam tenai 
buvę pasakyta, jog tą Tag 
Day rengia tik kunigai, Bos
tono lietuvių didžiuma tam ne- 
prijaučianti ir jog visas Tau
tos Fondas tai esąs tikybinis 
judėjimas. Kada mūsų komi
tetas paklausė to pono, kaip 
jisai galėjo patikėti tokiuo pa
aiškinimu, jisai atsakė galė
jęs patikėti, nes iš pasikalbėji
mų su savo geru pažįstamu M. 
Petrausku žinąs, jog lietuviai 
esą išsidalinę į partijas-partijė- 
les.

Taigi, kaip matome, gerb. 
M. Petrauskas neprisidėjo prie 
kliudymo T. Fondo veikimo. 
Mums labai nemalonu, kad per 
klaidą metėme šešėlį ant gerb. 
M. Petrausko vardo. Atšaukia
me tad visą, ką esame prie 
tos progos rašę apie p. M. Pet
rauską ir atsiprašome jį už pri
tirtus nemalonumus. Prašo
me “Draugo“ ir “žvaigždės“ 
redakcijų, pakartojusių iš 
“Darbininko“ tą klaidingą ži-. 
nią, paminėti savo laikraščiuo
se, jog, paaiškėjus nesusipra
timui, ta žinia apie p. M. Pet
rauską pasirodė neteisinga.

“Darbininko“ Administra
cijos įgaliotinis rinkti prenu
meratas. apgarsinimus “DAR-' 
BININKUI.“

Reikale kreipkitės

' P. KERELIS
95 Clinton Avė., _

r. r.' ... . ...

"DARBININKAS’'

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.
DONORĄ, PA.

Tai gyvas kampelis. Lietu
viai juda-kruta... Nors nedaug 
jų čia tėra, nes vos šešios de- 
šimtįs šeimynų, tečiau veik
lumu neužsileidžia didžiulėms 
lietuvių kolonijoms. Tautos 
Fondo skyriaues sulesinėjo čia 
nuog karės nukentėjusiems ar
ti penkių šimtų dolerių ir yra 
pasiryžęs ir toliau tęsti savo 
prakilnų darbą. Kas įdomiau
sia, kad rinkime aukų ir abel
nai visame tautiškame Dono- 
ros lietuvių judėjime ima da- 
lyvumą moterįs ir savo energi
ja, susipratimu ir tautos mei
le nei kiek neužsileidžia vy
rams, bet tankiai savo intaką 
patraukia ir juos (vyrus) ge- 
ran darban. Bet tarpe kvie
čių visuomet atsiranda ir kū
kalių. Taip ir tarp Donoros 
gerų, darbščių moterų atsi
randa viena-kita nenaudėlė su 
sieksniniais liežuviais pilnais 
karčiausių nuodų. Ypač vie
na menka bobelka atsižymi la
bai ilgu liežuviu... Tegul ją 
dievai, tai tikra “škac“. ..Jos 
praeitis labai tamsi, bet ir 
dabartis nešvaresnė. Patar
čiau tai menkai moterėlei nu- 
sikąsti diktą liežuvio galą, nes 
kitaip “dėdė“ gali nutaraba- 
nyti į “police station“, kad 
ir ant wheelbarrow, kaip su 
viena Donoros moterėle jau at
sitiko... Donoros “dėdės“ sa
vo išradimais gali lenktiniuoti 
net su dėde Jackum. Įtužusę 
arba įkaušusią bobelką “dė
dė” krauna ant “vilberio“ ir 
dui į “police station”... Pui
kus išradimas. Bet kokie špo
sai atsitinka ir gali atsitikti 
tiktai su viena kita Donoros 
moterėle. Visos kitos yra la
bai doros, prakilnios ir pasi- 
šventusios. Štai geg. 30 d. Do- 
noroje atsibus prakalbos ir ba
lius. Visą priruošimo darbą 
pasiėmė ant savęs moterįs su 
gerb. klebonu priešakyje. Kal
bėtojai bus pakviesti iš to
liau. Valio Donorietės.

L. J.

MASPETH, L. I. N. Y.
Žmonės čia labai paskendę 

girtuoklybėje. O laikraščių 
mažai kas skaito. Saliūnų 
labai daug čia yra, o į kurį 
tik pažiūri, tame matosi bū
riai apie barą.

Į saliūnus ir moterys eina 
vaikus vedinos arba nešinos. O 
merginos ir-gi neatsilieka. Į- 
sigėrę paskui šoka, trypia, 
staugia.

Laikas, broliai ir sesers, 
pamest tuos papročius, laikas 
paliaut panašiai “linksmin- 
ties.“

Laikas ieškotis tikros links
mybės.

Eidamas į karčemą, pa
klausk savęs, brolau ir sesuo, 
kas do vieta ta karčema. O 
širdies gilumoje išgirsi atsaky
mą, jog ta vieta tai biauriau- 
sio išnaudojimo, tai velnio o- 
fisas, tai liucipieriaus mobili
zavimo punktas.

Štai vaisiai girtuoklybės.
Antrą Velykų dieną susi

rinko vienoj stuboj ant Clinton 
avė. ir pradėjo maukti rudį. 
Paskui ėmė alasavoti, ištolo 
girdis balsai, kaip žvėrių kau
kimai. Negana to. Išėjo ant 
jardo imtis. • Stumdėsi pakol 
susipyko. Susipykę ėmė dra- 
skyties; nusidraskė siautalus, 
marškinius. O rėkia, kaip 
meitėliai skerdžiami. Subėgo 
svetimtaučiai ir žiūri, kaip ant 
žvėrių, dyvijasi. Vienas pa
gavęs plytą bėgo mušt antrą, 
kaipo didžiausią neprietelių. 
Moteris neleidžia mušt. Mote
rį parmušė ant žemės.

Bet neverta aprašinėti visų 
tų baisumų, priklumų, jau 
matome mūsų tautiečių didį 
nusmukimą.

Tai gelbėkime juos, trau
kime juos, traukime iš girty
bės nasrų.

PAINESDALE, MICH.
Darbai Painesdale eina la- į 

bai gerai. Bet dauguma iš 
lietuvių nėra užganėdinti dar
bu ir daug meta darbus ir va
žiuoja į kitus miestus. Chica-

Nors nekurie atgal sugrįžta. 
Tarp Painesdaliečių užėjo ko
kia tai epidemija. Reikia ar 
ne, bet kožnas važiuoti ir ga
las. Na žinoma, iš to nemaž 
gelžkelių kompanijos pasipel
no. ■ •.

Oras po truputį pradeda at
šilti. Jau sniegą baigia va
ryti. Lietuviai katalikai labai 
gražiai šv. Velykas apvaikščio
jo. Velykų naktį ir rytą ant 
prisikėlimo pilna bažnyčia pri
sirinko. Gerb. kun. klebonas 
Jakštys pasakė pamokslus. 
Nors žinoma truputį buvo ir 
nesmagumų nekurie truputį iš- 
sigėrę apsipešė ir turėjo užsi
mokėti. Jau kas, kaskas. 
Nors nepagirtinai gerti ir peš
tis. Bet dar peiktinesnis da
lykas susipešus eiti vienas ki
tą skustis žydams. Iš to nėra 
naudos niekam, vien tik žyde
liui, kurs ir laukia, kad jam už 
dyką atneštų pinigų. Laikas 
lietuviams susiprasti ir neduo
ti save išnaudoti. O dar ge
riau girtuokliavimą ir kazira- 
vimą mesti šalin.

Maudupiaunis.

PHILADELPHIA, PA.

Pietinėj pusėj lietuvių dr- 
jos susitelkę pastatė svetainę, 
kuri maž-daug prekiavo apie 
$40.000. Nūn ji jau užbaigta 
ir 24 bal. šventė jos atidarymą. 
Tą dieną balius prasidėjo nuo 
1 vai. po pietų, o nuo 7:30 pra
sidėjo paroda-maršavimas gat
vėmis: po parodos sugrįžę į 
svetainę, kur balius traukėsi 
iki 3 vai. ryto. Tik nelaimė, 
kaip girdėti, kad vienam ta
po nosis iš kokios tai priežas
ties nupiauta. Antroj dienoj- 
25 bal. atsibuvo parengtas kon
certas ir buvo pakviesti kalbė
tojai anglai: Hubert Horon, 
Clinton Rogers AVoodruff, ku
rie labai atjautė savo kalbose 
lietuvių vargus. Lietuviškai 
kalbėjo Dr. Dambrauskas, so- 
ciįalištas Stasiulevičius, A. U- 
žrumeckis, Dr. Klimas ir Var- 
zevic. Kalbėtojai aiškino sa
va užsiganėdinimus iš pastaty
tos svetainės. Vyčių choras 
po vadovyste vargoninko p. J. 
Hodel sudainavo daug gražių 
dainelių- Į šį vakarą buvo 
atsilankę ALRKM. Apskričio 
suvažiavimo keliolika delega
tų. Taipgi iš jų užėję keli 
ant scenos puikiai paskambino 
piano. Trečioje dienoje (26 
balandžio) ten dar tęsėsi ba
lius, kas labai kenkė moks
leivių vakarui, kuris už ke
lių gatvių atokos buvo pareng
tas šv. Kazimiero svetainėj. 
Mat lietuvai labiau myli kur 
šlapia, todėl ir traukia ten į 
balių šokti, atsigerti, o prie 
to traukimas-laimėjimas apie 
60 daiktų. Todėl ant moks
leivių vakaro ne daug atvyko 
ir įergos mažos, bet mokslei
viai ir tą pačią ant labdarybės 
padalino. Vienog salė su gė
rimais per 3 dienas krūvas pi-' 
nigų galėjo surinkt, nes kitas 
paskutinį centą ten paliko. O 
ar gaus kas pagelbą nuo tų 
bendri ečių.

Benosis.

BRIDGEPORT, CONN.
Lietuvos Vyčių 37 kuopa 

laikė savo susirinkimą nedėlioj 
bal. 30 d. šv. Jurgio parapijinėj 
svetainėj, kur apsvarstyta kuo
pos reikalai. Po tam prisi
rašė 7 nauji nariai. Tarp kit
ko nutarta surengti vakarėlį su 
pasilinksminimais, kuris atsi
bus 11 d. gegužio. Čia pri
minsiu kelius žodžius ir apie 
jaunimą o ypač apie mergaites. 
Šiame mieste yra gana lietu
vaičių čia gimusių ir augusių 
ir dar priaugančių. Abelnai 
visas jaunimas, išskiriant ke
letą žemai stovi. Čia gimęs 
jaunimas rodos galėtų dau
giau pasidarbuoti, negu “gri- 
noriai.“ Bet mažai tokių, ku
rie darbo imas. Dauguma jų 
šnekasi vien angliškai, kur 
daug geriau pritiktų mūsų pri
gimtoji lietuviška kalba. Jau
nime, ar nevertėtų mums spie- 
sties po L Vyčių vėliava ir pri
silaikant Vyčių įstatų žengti 
prie tikslo plataus ir doro.

SCRANTON, PA.

Gerai veikia

Bal. 27 d. mažos mergaitės, 
prigulinčios prie dr-jos po var
du Marijos Vaikeliai, turėjo 
savo perstatymus, “Dvi Kū
mutės,“ “Dvi Sesutės“ ir be 
to dar kitų daug mažų veika
lėlių, kuriais užėmė geroką va
landą laiko.

Nors tą vakarą buvo ir la
bai nemalonus oras, bet mūsų 
geri žmonės prijaučia geriems 
darbams ir neatbodami lankosi 
į geras vietas.

Po atlikimo minėtų persta
tymų buvo šokiai lig vėlybai 
valandai nakties. Publikos 
buvo nemažas skaičius ir visi 
buvo užganėdinti labai gerai, 
dėlto davė ir vaikams padaryti 
gerą biznį, buvo pardavinė
jama kvietkos “ice cream“ ir 
vaisiai. Įeigų viso buvo $143.00

Prie to reikia nepaimiršti, 
kad mūsų ir bernaičių blaivi
ninkų dr-ja nesnaudžia. Ra
dosi sumanymas pas juos, pa
leisti ant liuterijų šmotus auk
so vertės $ 5.00 ant ko buvo 
pardavinėjami tikietai iš anks
to. Laimėjimo diena atsibu 
vo Velykų panedėlį pobažnyti- 
nėj svetainėj. Pelnijo virš 
$ 50.00.

Pašvilptsparnis.

JSO. MANCHESTER, CONN.

Prakalbos.

SLRKA. 164 kp. 19 d. kovo 
1916 m. surengė prakalbas ir 
kalbėjo P. M Makarevičius iš 
Waterbury ir A. Vaitekūnas 
iš Paąuonock, Conn. Kalbėto
jai paaiškino kaip yra naudin
ga prie SLRKA. prigulėti. Po 
prakalbų rinko aukas dėl ka
rės nukentėjusiems. Aukavo po 
$1.00 Pranas Petraitis, Jonas 
Brazauskas, Antanas Balčiū
nas, Monika Brazauskiutė, M. 
Brazauskienė, Marijona Sta- 
siukaitė, Marijona Kazakevi
čiūtė. Po 50e. Ona Jakučiukė, 
Juozapas Ambrazas, Petronė 
Ambrazienė. EI. Jusaičiutė. Po 
25c. Marijona Kazakevišiutė, 
Veronika Sėdauskaitė, Antanas 
Plukas, Ona Urbaičiutė. Taip
gi buvo renkamos aukos per 
stubas aukavo po $1.00 K. Ja
kaitis. K. Caponis, A. Bendo- 
raitis, A Strimaitis. Po 50c. O. 
Benenukė, Jieva Rasunutė, C. 
Dainis, V. Degutas, V. Raudo
nus, O. Raudonutė, Ig. Kazlau- 
ckas. Smulkių aukų ir-gi buvo 
surinkta.

ANSONIA, CONN.

Įnėjus į šio miestelio lietu
vių gyvenimą nė taip yra ra
mu, kaip kad atrodo iš kata
likiškų laikraščių, nes juose vi
sai nesimato žinelių, nors kar
tais pasitaiko, bet tai labai 
trumpa ir neįspūdinga. Tad 
šiuom kartu aš stengsius nu
šviesti čionykščių lietuvių pa
dėjimą.

Pažvelgę pirmiausiai iš do
riškos pusės, pamatome, jog 
mūsų broliai yra labai nupuolę 
žemaites vienintelis jų pasi
linksminimas tai varstymas 
lietuviškų saliūnų durių. Kiek
vienam suprantama kas dedasi 
viduryj: pikčiausios kalbos, 
keiksmai, o saliūninkas už 
nosies vadžioja, nes kur tik 
tai pažvelgsi į draugijinį gy
venimą, tai beveik visur pa
matysi saliūninkus, kurie yra 
prielinkūs didžiam lietuvių 
judėjimui. Ir už tai patarti
na visiems paaangiemsiems lie
tuviams Ansonijos susipažinti 
su juom.

Antras miestukas.

Yra tai Shelton, Conn. ku
ris ir-gi tik dvi amerikoniškos 
mylios nuo Ansonijos. Ten 
taip-pat randasi lietuvių apie 
12 šeimynų ir keletas pavienių. 
Bet iš jų veikimo nieko negir
dėti, mažai dalyvauja tie žmo
nės lietuvių draugijiniame gy
venime. Tad yra patartina 
suorganizuoti tuos visus mūsų 
kaimynus prie Ansonijos lie
tuviškos kolonijos ir kartu pa- 
sekmingiau darbuotis ant tau- 
tišai-katalikiškos dirvos.

CHESTER.PA
Kun. Ig. Zimblio dėka bal. 

24 d. atsibuvo prakalbos, dek- 
lemacijos ir debatai italijonų 
bažnytinėj salėj. Kalbėtojais 
buvo Rytinių Valstiją L. R. K. 
moksleiviai atvykusieji į susi
važiavimą. Pirmas kalbėjo Ig. 
Valančiauskas apie vienybę ir 
organizacijas imdamas pavyz
džius iš Lietuvos istorijos. An
tras adv. M. M. Šlikas aiškino 
kaip yra svarbu pažinti <moks- 
lo tiesas, kurios negali nei su
vedžioti , nei meluoti. Taigi 
čia ponas Šlikas išgvildeno sro
ves: nurodė, kad socijalistai, 
laisvamaniai arba bedieviai ne
turi po savimi jokio pamato, 
rimtų vadovaujančių idėjų. To- 
Iėsniai p. J. Karalius deklema- 
vo eiles. Po to kalbėjo P. M. 
Juras apie moksleiviją, jos 
užduotį ir svarbą mūsą visuo
meniškame gyvenime. Taip
gi aiškino apie išauklėjimą jau
nosios kartos ir ragino, kad 
merginos ir moterys, kurios 
čia jau atsižymi savo uolumu 
sutvertų ir dėtųsi į savo tve
riančią ir prakilniausią organi
zaciją Moterų Sąjungą. Po 
tam dar tie patys kalbėtojai 
antru atveju kalbėjo apie daug 
naudingų dalykėlių ir užbaigė 
vakaro programą himnu ‘4 Lie
tuva Tėvynė mūsų...” Pr. M. 
Juras paaiškino apie “Moks
leivį“ ir gavo net 4 prenume
ratos, nors žmonių buvo ne
daug. Visų atsilankiusiųjų 
veidai buvo linksmus ir matė
si didelis pasitenkinimas.

Ten buvęs.

BRIGHTON, MASS.
Sujudo lietuviai.

Šio miestelio lietuviai labai 
subruzdo darbuoties, veikti. 
Atsirado naują organizacijų, 
sujudo ir senosios dr-jos.

Nuo pereito rudens čia gy
vuoja L. D. S. kuopa ir ji vis 
didinasi. Nesenai dabar atsi
rado L. Vyčių 53 kuopa ir ji ei-’ 
na ranka rankon su L D. S. kp.

Tuodvi kuopos susidėję vi
sam gegužio mėnesiui nusisam
dę Roddy salę ir kas vakaras 
ja naudosis, išskiriant tik še
šis vakarus, būtent 1, 2, 12, 
14, 15 ir 24 dienų vakarus. 
Per kitus vakarus jaunimas 
renkasi, žaidžia, atlieka susi
rinkimus, rengia pramogas, 
koncertus, prakalbas. Dabar 
kol dar lauke peršalta, tai la
bai smagu susirinkti salėn ir 
pasilinksmyti. Labai patarti
na viso Brightono lietuvių jau
nimui ateiti salėn ir šauniai 
praleisti laiką, patartina pri
sidėti prie Vyčių ir Sąjungos 
kuopų.

Pereitą subatą bal. 29 d. 
vietinė Vyčių kuopa buvo pa
rengusi gražią pramogėlę. A- 
pie dr-jas pakalbėjo p. P. Gu
das Be to dar buvo muzika 
(smuikas ir piano) irdeklema- 
cijos. Po to prasidėjo dailiau
sias, smagiausias šurum bū
ram. Buvo visokių lietuviš
kų žaismių, su dainomis ir be 
dainų.

Buvo keletas panelių ir vai
kinų-Vyčių iš Cambridge.

Didelės prakalbos.

Nedėlioj bal. 30 d. didžiojoj 
Roddy salėj šv. Jurgio dr-ja 
buvo surėngusi dideles prakal
bas ir buvo pakvietusi gerus 
kalbėtojus. Ši dr-ja čia turi 
gerą vardą ir todėl sutraukė į 
prakalbas didžiai daug žmo
nių. Šiuo kartu buvo tiek, 
kiek retai tesusirenka

Pirmiausia šauniai prakalbo 
apie dr-jas p. A. Kneižis, 
“Darbininko“ administrato
rius. Jo kalba labai tiko žmo
nėms. Po jo prakalbo p. Ka
zys Česnulevičius, teisių stu
dentas. Dailiai pakalbėjo a- 
pie organizacijas. Jo prakal
bą sekė kun. Krasnisko kalba 
apie lietuvių tautos reikalus. 
Antru atvėju kalbėjo p. K. Čes
nulevičius. Kalbėjo apie Lie
tuvą. Tarp prakalbą puikiai 
pagriežė L D. K. Vytauto be- 
nas iš So. Bostono

Buvo daryta kolekta nuken
tėjusiai Lietuvai Sudėjo $16.- 
85.

Šv. Jurgio dr-ja laimėjo per 
tar prakalbas narių apie 50. 
Ligšiol ji turėjo narių apie 300.

Pakui algas.
taria dar mariat AL



“DARBININKAS.”

bber C. Watertowne, kur brih- 
toniečiai dirba, pakėlė algas. 
Pakėlė visiems. Dabar ir pa
prasti leiberiai gauna po $ 2 
dienoje.

Keletas savaičių atgal tos 
kompanijos darbininkai buvo 
sustreikavę, bet streikas iškri
ko ir buvo likę po senovei. Da
bar be streiko algas pakėlė.

Muzikantas.

BINGHAMTON, N. Y.

Prakalbos.

Kovo 26 d. 1916 m. Lietu
viu Svetainėj p. J. O. Sirvydas 
iš Brooklyn, N. Y. atsilankė 
mūsų miestelyj su prakalbom. 
Puikiai nukalbėjo apie Lietu
vą ir pašelpines dr-jas. Buvo 
renkamos aukos dėl nukentėju
sių nuo karės ir buvo surinkta 
$1250.

Per praaklbas šv Jono dr-tės 
sekantieji dave po 25c. ar
ba daugiau. Po 50c. — Ado
mas Jaratskas, Kazis Kučins
kas, P. Žilis. Po 35c. Jonas 
Kazlauskas, po 25c. Aleksan
dras Lukušunas, Antanas Žu
kas, Adolfas Susmoška, Ona 
Snukštaitė, Andrius Laurinči
kas, Rokas Stanislaviče, Po
vilas Aliba, B. Kortkauskas, 
Kazis Stankeviče, Juozas Če
pulis, A. Jarašiūnas, Jonas 
Brazdzonis, Marcijona Koko- 
laiče, Jonas Zakarauskas, An
tanas Juškus, Motiejus Kaz
lauskas, Jonas Adomaitis, Juo
zas Sveraika, Steponas Maro- 
zas, J. Alešaųskas, S. Davai- 
kis, Justinas Barzdukas, Juo
zas Degutis, M. Urbas, M. Bu
bąs, J. Staseviče, M. Surmi- 
las, B. Karšauskaitė.

Jonas Staniulavičius.

SHEBOYGAN, WIS.

Susirinkimas.

Balandžio 2 d. atsibuvo pu
smetinis susirinkimas Šv. Juo
zapo dr-jos ir buvo išrinkta 
visa valdyba. Pirmininkas—
Pranas Daugirda, pagelbinin- 
kas — Vincentas Rogaišis, pir
mas raštininkas — Antanas 
Brusokas, jo pagelbininkas 
Andriejus Jakučionis, kasos 
globėjai: Tamošius Grigaliū
nas ir jo pagelbininkai Juozas 
Rutkauskas ir Fr. Čiginskas 
Organo sekretorius Ignas Er- 
mala. Mūsų dr-ja organu turi 

Darbininkų.” Susirinkimai 
mūsų dr-jos būna paskutinį ne- 
dėldienį mėnesio.

E. E.

puikų balių su šokiais ir viso
kiais įvairiausiais žaidimais. 
Šitie šokiai turėjo daug reikš
mės ir sutraukė daug* šokėjų 
kadangi buvo pirmutiniai po 
Velykų. Todėl pasekmės iš 
to gana didelės ir atsilankiu
sieji sveteliai buvo visokių 
srovių, bet visi buo broliškame 
sutikime.

P. Z.

CAMBRIDGE, MASS.
Atskaita aukų rinkimo 15 d. 

bal “Tag Day.”
Malonu yra pažymėti šį taip 

svarbų nuotikį mūsų gerbia
mai visuomenei. 15 d. bal., iš
mušus šeštai valandai ryte, pa
sidarė gan įspūdingas reginys, 
davės matyti, kad ant gatvių 
pasipylė daug jaunikaičių, 
merginų, vaikinų, moterų ir 
vyrų. Kiekvienas ant rankos 
apsirišęs baltų kaspinų ir ran
koje nešdamas baltų karbonkė- 
lę, tai buvo lietuvis kolekto
rius.

Pažvelgus į šį reginį neno- 
roms ašaros riedėjo ir vai
dinosi nuteriota Lietuva. Iš 
krutinės veržėsi atsidūsėji
mas: Ah, Ah Dieve brangus, ko 
mūsų tėvynė Lietuva susilau
kė.

Čia turiu pastebėti tų kolek
torių neišpasakytų pasišventi
mų. Nuo šeštos valandos ryto, 
iki 10 valandos vakare, be per
traukos rinko aukas. Ir net 
moters palikusios namie mažus 
vaikučius. Taip-gi ir vyrai 
išsiliuosavę iš dirbtuvių, drau
ge ir gerbiamas jaunimas, o už 
taip širdingų darbų lai bus di
džiausia padėka vietinei visuo
menei ir vietos klebonui kun. 
Juozapui Krasnickui.

K. A. Galinauskas.
KOLEKTORIAI:

1. J. Jablonskis surinko $3.63

NORWOOD, MASS.

Didelis susirinkimas.

Atsibus baseballininkų su
sirėmimas su Cambridge/ 
Mass. teamu ant Balch School 
pievos subatoje geg. 6 d. 1916 
m. Norvvood, Mass.

Visi kas tiktai interesuoja
si, tai ateikite viršminėton vie
ton 2 vai. po pietų galėsit pa
matyt susirėmimų uždykų.

Bus dyvų dyvai.

Gerbiamieji nepamirškite 
kad tų pat vakarų atsibus ir 
koncertas Šv. Jurgio pobažn^- 
tinėj svetainėj nuo 7 vai. vaka
re.

Turiu priminti iš kalno, 
kad dar tokio koncerto nor- 
woodiečiai neesam matę šiame 
miestelyje. Bus lošiama Vil
niaus Žulikai, o visokios dai
nos protarpiais — solo ir trio. 
Bus iš Paryžiaus burtininkas 
su stebūklinga lazdele, kuria 
paverčia akmenį į duonų. Ir 
profesorius grajis ant šluotos. 
Iš Afrikos burtininko lekojus, 
striukis ir gervė sugauta Lie
tuvoje papratus prie žmonių.

Visi, kurie tik ateis džiau
gsis o žinoma kas neateis tai 
tegu paskui neverkia, kad ap
sigavo, nes tokio programo ir 
nei Ryme neras. Todėl atsi 
lankykit visi be skirtumo. Į- 
žanga visai maža, tiktai 15c. 
vyrams, moterims 10 c., vai
kams 5c.

Kviečia visus Vyčių svaidi- 
ninkų Komitetas.

VORCESTER, MASS.

Vyčių pramoga.

Lietuvos Vyčiai, praleidę 
gavėnią, darbuojasi puikiai.

2. Juozapas Jasas .53
3. Vincentas Borokas $4.72
4. Stanislovas Auglis .94
5. Mikolas Buslevičius $10.16
6. Justinas Jonkus $5.00
7. Aleksandra Jablonskas $7.88
8. Franciskus Kuhanauskas 3.99
9. Konstan. Gudliauskaitė $3.50

10 Jonas Nebera 3.98
11. Petras Sargelis 7.83
12. Silvestras Truokas 3.90
13 A. Stankevičius 3.03
14 S. Vaivada .94
15. Stanislovas Vaivada $7.33
16. Viktoras Cetkauskas 5.34
17. Franciška Kalinauskaitė 2.60
18. Jonas Strazdas 6.55
19 Anelė Sliuziutė 2.49
20. Konstancija Sadaniutė 2.79
21. Teofilė Prokapiutė 2.40
22. Zofija Strukaitė 3.05
23. Helena Karpavičiūtė a 3.71
24. Grasilda Juzinaitė 2.01
25 Antanina Brazdoniutė 10.26
26. M. Skyriutė 2.08
27. Helena Uspaliutė 6.45
28. O. Simbaliutė 2.77
29. M. Skydiutė $9.09
30 M. J. Resimberg aukavo 2.00
31. Antanas Vaisiauskas 5.45
32. Rozalija Barauskienė 5.23
33. Ona Simbaliutė 1.36
34. Petras Bokaveckas 3.52
35. Franciskus Zeringis 4.64
36. Bakselis be parašo 1.19
37. Ona Dailidėniutė 6.87
38. Juozapas Plekavičius 11.69
39. Ona Jakavičiutė 1.97
40. Agnieška Dymitriutė 10.83
41. Ona Mankevičiutė 7.03
42. M. Butkauskas 7.32
43. Adelė Judauskaitė 2.26
44. Marijona Pauliukiutė .39
45. Mikolas Jablonskas 3.50
46. Malvina Kaziukiutė 6.16
47. Franciškus Plekavičius 8.22
48. Helena Mitkevičiutė 3.27
49. Petras Dainis 7.72
50. D. Movkevičienė 4.50
51. Helena Užpaliutė 15.20
52. Kazimieras Takutis 3.63
53. Juozapas Barusas 2.30
54. Helena Aluziutė 2.46
55. Helena Aksumaičiutė .79
56. Juozapas Giedraitis .37
57. Petras Šidlauskas 1.11
58. Anelė Srukiutė 1.32
59. Antanas Pikelis 1.70
60. Mikalina Bublevičienė 15.35
61. Alberta Stepaičiutė 13.91
62. Jonas Aluza 2.11
63. Juozapas Taraska 4.47
64. A. Pečiukaitė 2.98
65. Jurgis Bražinskas 3.13
66. Hipolitas Kaleva 2.36
67. Marijona Aluziutė 7.11
68. Vincentas Unanauskas 1.87
69. Domicėlė Siurkienė 14.89
70. Zigmontas Katinas 1.62
71. A. Aksumaičiutė 5.65
72. Joakymas Lazauskas 15.70
73. Juozapas Jasevičius 3.30
74. Antanas Budeika 1.80
75. Petronėlė Barsauskiutė 4.10
76. H. Užpaliutė 4.80
77. Vincentas Tamuliunas .70
78. M. Kaziukiutė .25
79 Bonifacas Vinciunas .70
80. Ona Sliuzienė .$3.00

Į 81. Stanislovas Zyzys 2.50
82. Kaz Bakaveekaitė .$1.79
83. Juozas Bakaitis $3.20
84. Domininkas Norvilas $1.97
85. Jurgis Baranauskas $4.10

87. Steponas Janeliunas $5.00 
88. P. Karpavičius $7.30

89. A. Smelstorius 75
90. Emilija Bajerinaitė $6.11
91. Alena Kalinauskaitė $14.10
92. Marijona Termenas $10.90
93. J. Seskas $3.40
94. Anelė Baniutė * $9.50
95. D. Siurkienė $3.00
96. Jokūbas Murkunas $1.50
97. Bronislavas Aluza $4.75
98. Vincas Mockevičius $1.75
99. Adelė Reichar $3.46

100. Kazis Peredna $10.69
101. Petras Tembras $1.19
102. Ona Bubliauskiutė $6.34
103. Kazis Bironas 57
104. S. Zeringis $2.58
105. Jonas Tamulynas 25
106. Zimontas Tamusiunas $2.20
107. Rom. Kasparavičius 30
108. Joanna Garbalauskiutė 89
109. Marijona Palinskiutė $4.04
110. Mateušas Norbutas $3.19
111. Juzefą Aksumičiutė $2.81
112. Antanina Juravičiutė 80
113. Juozas Gedraitis $10.14
114. Bronislava Zigevičiutė $5.16
115. Apolonija Juzinaitė $5.00
116. Jurgis Baranauskas $2.35
117. Marijona Tasmunienė $3.44
118. A. Pociukaitis $2.32 Į
119. Alena Kersiutė $2.08
120. Izidorius Kairis. $5.42
121. Simeonas Kavolius $1.38
122. Jieva Spiklierienė $7.40
123. Ona Repsiutė $1.40
124. Juozafa Matukaičiutė $2.96
125. Benediktas Beniauskas 87
126. Jonas Dobilas $6,42
127. Marijona Katiniutė 56
128. Marijona Kankauskiutė $1.01
129. Klara Kasparavičiūtė $1.72
130. Motiejus Žukas $4.85
131. Leukad. Kriaučiuniūtė $7.04
132. Adolfina Stepaičiutė 45
133. Stepaf. Graubliauskiutė $3.01
134. Juozas Karvelis $3.15
135. Veronika Taciuniutė $1.49
136. Alberta Peiperienė $2.44
137. Aliza Stankevičienė 37
138. Petras Norkus $3.87
139. Antanas Kasparavičius 69
140. Ona Bacevičiūtė 43
141. Magdelena Karveliutė $2.53
142. Julijonas Remeika 25
143. Leukadija Bačioniutė $2.52
144. Jonas Petrauskas $3.88
145. Bronis. Zdanevičius $1.28
146. D. Morkevičius $3.67
147. Zig. Malinauskas 56
148. Kazis Tamulinas 53
149. Petras Gaigalas $7.56
150. Vincas Degutis $1.80
141. Viktoras Norkevičius $1.68 
152. J. Kymontas $2.99
152. V. Žemaitis $3.04
154. M. Ryboka $1.16
155. Simeonas Zeringis $1.16
156. Juozas Gedraitis $1.15
157. Antanas Vecorkus 82
158. Ona Tamulyniutė 86
159. Stanislava Overkutė 51
160. Jonas Augustaina $14.45
161. Anelė Giunienė $10.59
162. Mikolas Stankevičius 25
163. Uršulė Bartkevičiūtė 89
164. Adomas Dulskis $1.34
165. Anelė Vralinaitė $1.54
166. Juozas Nortaucius 78
167. B. Zdanevičius $5.46
168. A. Gauranskis $2.26
169. Ben. Stravinskiutė $2.29
170. J. Ambraziunas .50

171. Uršulė Dailidieniutė . $4.11
172. Antanas Smelstorius $3.62
173. Marijona Zeringiutė $5.83
174. Jonas Skyrius $2.50
175. Julijona Geeevičienė $8.74
176. Kazis Pocius • 38
177. Konstantas Stakylionis $1.21
178. J. Karvelis $1.22
179. Ona Manauskiutė . 31
180. Adelė Stukaitė $2.29
181. Kazis Rudokas 92
182. Juozas Banevičius 74
183. V. Bartkevičius $3.13
184. Marijona Cioniutė $1.58
185. Marijona Jonienė 99
186. Juozas Kaminskas $2.31
187. Konstan. Zdanavičienė $2.75
188. Barauskas 62
189. Marijona Bražionienė $4.22
190. Petras Pramenąs $10.68
191. Kazis Budinavičius $1.23
192. Jieva Patemberga 74
193. Juozas Saladkos $3.23
194. Leukadija Kocaitė $4.23
195. Stanislavas Stravinskas $3.17
196. M. Gribavičienė $1.87
197. Jonas Norkus $1.02
198. Stasys Samailis 55
199. Julijona Bajariniutė $3.86
200. Vincas Raulinaitis 99
201. J. Burbulis 45
202. Anelė Banytė $1.27
203. M. Glėbas* 82
204. Barbora Grigaitė $2.19
205. Mikolas Širvinskas $2.13
206. Petras Salauskas $1.43
207. V. Kryzenauskas $1.32
208. Anelė Stapinskienė $4.19
209. Vincas Anuskevičius $2.02
210. Mar. Armanavičienė 10.65
211. Monika Mockevičienė 45
212. A. Janauskaitė $5.25
213. Marijona Laukaitienė $5.71
214. Julijona Publinskaitė 82
215. Andrius Pociūnas 27
216. Marijona Lepeckienė $3.91
217. Steponas Janeliunas $3.81
218. Marijona Palulionskaitė 52
219. Mateušas Normontas $1.41
220. Agnieška Jauskaitė $2.17
221. Juozefa Pečiukaitė $2.20
222. Jonas Zinkas 54
223. Marijona Jonienė 50
224. Monika Snaiderienė $2.77
225. Kotrina Daugvantienė $5.75
226. Mikolas Burbulis 85
227. Juozas Skyrius $1.20
228. Ona Sekavičiutė $2.39
229. Zofija Tulačienė $1.88
230. Ona Petraitis $1.18

i 231. Petronėlė Banienė $4A2

233. Julijona Bartnieliutė $1.64
234. Pranas Beiga $1.50
235. Magdelena Karvelienė 86
236. Ona Gedraičiutė $1.25
237. Jokūbas Tamasiunas 24
238. Stasys Pocius $2.90
239. Kotrina Giedraičiutė 83
240. J. Arnauskas $2.06
241. Marijona Bartkevičienė $1.94

232. Romanas Kasparavičius 79
243. Baltramiejus Grigas $1.76
244. Ona Povilaičiutė $2.30

Viso labo aukų surinkta, tą 
dieną $ 905, — doleriai 

Sekretoriai;
Konstantas Dagilinauskas,

Adomas Buslevičius.

UŽDYKAU!
Lietuviškas Sieninis Kalendorius
su Katalikiškomis, Tautiškomis ir Amerikoniškomis Šventėmis

Kas prisius tiktai 5c stampomis persiuntimo išlaidoms, 
tas aplaikys UŽDYKĄ puikų Lietuviška Sieninį Kalendorių.

JtafrJHte tuojau* adreso:

S. P. TANANEVIČIUS 
“KATALIKO” LEIDĖJAS 

3249 So. Morgan Street Chicago, Ulinois

Parsiduoda visai pigiai ra
kandai (forničiai) dėl trijų 
kambarių. Priežastis parda
vimo, išvažiuojame į kitų mie
stų. Norėdami pirkti atsišau
kite:

J. S. (52))
/ 739 Broadway St.,

So. Boston, Mass.

Paieškau dėdės Juozapo 
Klingos, Kauno gub., Panevė
žio pav. Vabalninku parapijos, 
Ilgalaukių kaimo, nesenai gy
veno apie Bostonų.

Turiu svarbų reikalą, jis 
pats ar kas kitas praneškite 
šiuo adresu:

Kazimieras Meliaška
180 Freedom St, 

Athol, Mass.

Paieškau savo brolio Jono 
šalinsko Suv. gub. Alvito par. 
kaimo Čižiūnų, 20 metų kaip 
Amerike, girdėjau, kad gy
vena Wilkes-Barre, Pa.

Tai jeigu kas apie jį žinote, 
tai meldžiu pranešti šiuo adre
su:

Pins. W. Shavinskas
12 Repper Avė.
Md. Villadge, LJ. N.Y.

PAIEŠKOJIMAS IŠ RUSI
JOS.

Paieškau Petro Pleškosc iš 
Padvariečių, Jono Sriliekio iš 
Undškių ir Kazimiero Janiške- 
vičiaus kaimo Mėžinių, -jisai 
gyveno pirmiaus Bostone, taip
gi Juozo Gaidalionio, kurio 
sūnus randasi Tver’i. __Žino
dami apie juos malonėkite pra
nešti po šiuo v

_ v". *, i

PAJIEŠKAU BIZNIUI 
VIETOS.

Noriu uždėti Drapanų (dry 
goods) arba čeverykų krautuvę, 
kur nors lietuvių apgyventoj vie
toj. Kur Lietuvių randas pusė
tinas būrelis, ir panašios krau
tuvės nėra, o galėtų būti reika
linga. Malonėkite suteikti žinią. 
Kas pirmas suteiks šią žinią tam 
skiriu penkis dolerius ($5.00) do
vanų.

0. L.
133 W. 8th St., So. Boston, Mass.

V. P. GINKUS & CO. 
SAVI PAS SAVUS. 
LIETUVIAI PAS 

LIETUVIUS.

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje 
galima gauti visokių vyrų, 
moterų ir vaiku drabužių, 
čeverykų, robų, aukso ir 
deimanto.

52 MILLBURY STR., 
WORCESTER, MASS.

^VARGONONKA^sup^Stantis 
gerai savo amatą, mokantis vesti 
chorą, orkestrą ir beną, paieško 
vietos prie lietuviškos ar Įeiki š- 
kos parapijos.

PETRAS KAMANTAUSKAS,
231 Fairview St., 

New Britain, Conn.

Reikalaojuna Merginą
nuo 21 metų iki 80 m. amžiaus 
mokyties darbo vienoje iš di

džiausių dirbtuvių Naujoje 
Anglijoje.

Mūsų dirbtuvė randasi netoli 
Bostono, tik 5c. 20 minutų dava- 
žiuoti nuo Park St. Kiekviena 
mergina išmoksta darbą per dvi 
savaiti ir mokame besimokinant.

Po to duodame darbą nuo štu- 
kų (piece work) ir algą gauna 
nuo $10.50 iki $15.00.

Dėl pilnų informacijų kreip
kitės prie Employment Office 

Hood Rubber Co.
E. WATERTOWN, MASS.
Imkite Watertown karą nuo 

Harvard Sąuare, Camb., išlipkite 
ant Bigelovv avė., dvi minutos ei
ti į dirhtuvę.

ATSIŠAUKITE!

‘ ‘ Darbininko ’ ’ administra- 
cijoje reikalinga tuojaus mer- 
gina-knygvedė.

Turi mokėti gerai angliškai 
ir lietuviškai kalbėti ir rašyti, 
taipgi ir ant Typewriterio dir
bti......Darbas užtikrintas, dėl
geros merginos.

“Darbininkus”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Vaclovas W. Chižius
GRAB0RIUS

Atliekam visokius graborys- 
tės darbus sulig naujausios 
mados greitai, gerai ir pigiai 
taipgi važiuojame į kitus

miestus ir nei kiek brangiau nerokuojame už tokį savo 
patarnavimą. Adresas:

310 W. Broadway, South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1385-R arba 1642-R.

JONAS
KVIETKŲ

Parduodu visokių rusių 
kvietkus, parsamiom Ka- 
rietas ir Automobi’ius viso
kiuose reikaluose. Patar- 
naujam greitai ir Pigiai.

Adresas:

KLIMAS
IŠDIRBEJAS

Jonas Klimas važiuoja

310 W. Broadway, So. Boston, Mass
Tet So. Boston 1385-R arba 1642-R

CLOTHES SHOP
BR0ADWAY

&
Pleasant St

j| BOSTON

915 Washington St 
Cor.

Broadway 
&

Pleasant Sts.
BOSTON

Ateik į mūsų darb štų štorą bile kokią dieną po No. 915 Washington st., kampas 
Broadway ir Pleasant gt. ir jame išvysi kostumerių iš visų Bostono dalių. Pamatysi žmo
nių iš čia pat ir iš toli. Jie visi ateina į Broadway drabužių štorą, kaipo rinktinį štorą iš 
kitų štorų. Praleisdami kitus Storas ateina čia pirkti. Kodėl! Dėlto, kad ilgi metai 
prityrimo ir pirkimas už grynus pinigus ir maži ekspensai leidžia mums parduoti jums 
pavasarinius siūtus — vyrams ir vaikinams už žemiausias kainas visame Bostone. Pavyz
džiui skaityk žemiau.

VYRŲ IR VAIKINŲ SIU- Vertės
TAI. Visokių vilnonių audimų, >15.00 
Naujų modelių, gražiausių for- piriitdi"* 
mų, mėlynos saržos, 2 guzikų, 
kišeniai su uždangalais, 3 a A

Vert 88

VYRŲ SIUTAI — pilki, raus-
• vai juodi ir mėlyni, tikro sty-

LiaUS. Q — A A K1S'SUUU &u uzuaugtuiMS, o »u'(hQ
tb » • v V vėliausios mados ir kon-\y .u V

servatyviško styliaus.

Nežiūrint į tai, kad kainos pakilo ant vilnų ir kad pritrūko dažų, bet mes visvien 
nepakėlėme kainų, nes mes supirkome dalykus prieš kainų pakėlimą. Mes drąsiai gali
me susilyginti tavoro gerumu bile kokios firmos Bostone ir žmogus 50 mylių ir mažiau 
gyvendamas nuo Bostono, jei jis nesinaudoja šia proga ir mūsų pasiūlijimu, tai jis arba 
neskaito šio pagarsinimo arba nepaiso, kaip jis išleidžia savo pinigus — moka

$20.00 Vietoj $11.90
Mūsų puikiausia pasiūti rū

bai, ypač sutaisyti vyrams, 
kurie mėgsta pasirėdyti pagal 
naujausią madą, už tokius 11 QA 
pat kitur mokės $25.00 o pas 
mus gaus

Vyrų kelinės dėvėjimui pa
vasarį, gražiai dryžuotos, ge- 
rai pasiūtos, madnai sukirptos 
ir tvirtos materijos vertesni A A 
$3.00, atiduodam

■ -*.,L



DARBININKAS”

V. Ditkus. Vienatine Lietuviška
REDAKCIJOS ATSAKYMAI. Krautuve
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nauji rūpės-
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BOSTON O IR APIELTNKTŲ 

LIETUVIAMS.

Dark Admin

I

*

žadėjęs ir

Ona ūičirkratė
322 S. Paca St. 

Battimore, Md.

Kaip apuokas. Gražus kaip 
apuokas.

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

Nauji metai, 
čiai.

GERIAUSIOS' 
F A R M O S.

Norintieji pirkti gerų farmų 
budinkais, Sodais, apsėtais

V. LUKOSEVICIA, 
Minersville,

Knygų ir visokių reli
giškų daiktų.

Kas prūdus 10c. ' krasos 
ženkleliais, gaus kataliogą.

Turiu daugybę visokių 
maldaknygių lietuviškų ir 
lenkiškų.

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth Street, 

South Boston, Mass.

k

‘‘Stebėtinai

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius) 

Priėmimo ralaodoe:
Nuo 2 iki S popiet. Nuo 7 iki 8 rakare 

609 BROADVAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
Tol 502 S. B.

*
Žada, žada, 

duos.

P. Z. Worcester, Mass. — 
Apie baseballininkus gavome 
nuo kito ankščiau. Antrąją 
korespondenciją dedame. Ačiū.

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro. 

JONAS BERZELONIS & CO.
28 Chandler Str., Boston, Mass. 
• (Castle Sąuare’s Block’e.)

LIETUVIAI PAS SAVUS.

NUO ADMINISTRACIJOS..

Julius Prince Bankierius
Išmaino pinigus, parduoda 

Laivakortes ir geležinkelio ti- 
kietus į visas dalis pasaulio. 
Taip-gi parduoda krautuvėms 
sklado kainomis deimantus, 

• laikrodžius ir kitus Juveleri- 
m daiktus.

Boston, Mass.

Vietines žinios.
PARODA.

Surengta Marijos Vaikelių 
Draugijos atsibuvo bal. 29 ir30 
dd. Salė gražiai buvo išpuoš
ta, o pasieniais buvo iškabinę- j 
ta darbai. Ištikrųjų, nevie
nas nudžiugo pamatęs, kad ir 
mūsų jaunimas savo liuosą lai
ką praleidžia naudingai.

Programas pirmo vakaro.
1. Piano solo — A. Kiburiu- 

tės.
2. Teatras 

Greit.”
3. Eilės — “Ką ten priešas 

žada rengti.”
4. Piano solo — H. Kazlaus- 

kiutė.
5. Teatras — “Nugi ar ne 

juokai.”
6. Teatras “Pašėlęs dantis.”

7. Eilės — A. Grubioliutė 
(iš Dėdės Jackaus Kampelio)

8. Eilės — “Čir vir, vir rum 
bum bum.”

9. Eilės — Elena Zanevi- 
čiutė.

10. Daina solo — J. Antanė
lius.

11. Daina solo — O. Dubo- 
siutė.

12. Piano solo — K. Čuniutė.
13. Teatras —“Neužmokė

jęs Pabėgo.”
Į šį vakarą atsilankė mažas 

būrelis žmonių.
ANTRAS VAKARAS.• • •

Lietuvos Zemlapis” gana 
daugelio atkreipė akį.

Per tuodu vakaru buvo su
lošta šie veikalėliai: “Neuž
mokėjęs Pabėgo,” “Stebėtinai 
Greit,” “Pašėlęs Dantis,” 
“Nu-gi ar ne juokai,” ir “Gy
venimo Kryžius.” Visą prog
ramą išpildė mažieji vaikučiai, 
:r viskas buvo atlikta puikiai. 
Ypatingai publiką žavėjo, tai 
skardūs vaikučių balseliai, 
chorui dainuojant, vargoninin
ko p. M. Karbausko vedamam. 
Mažieji vaikučiai gražiai pasi
rodė svetimtautiškais šokiais 
ir visi susirinkusieji jais gėrė
jos. O ką jau besakyti apie 
lietuvišką drilių! Tai jau 
nėra nei abejonės, kad visiems 
patiko. Tas rodos žavėte-ža- 
vėjo, kada apie šimtas mažųjų 
mergaičių, taip puikiai išsila
vinusių sukosi ratu viduje 
svetainės; visos vienodai ap
rengtos baltuose drabužiuose, 
visos beveik lygios. Tas davė 
labai maloni) įspūdį, ypatingai 
tėvams malonu buvo žiūrėti 
ant savo jaunučių dukrelių. 
Žodžiu tariant ši paroda nusi
sekė gerai. Už ką turim pa
sakyti širdingą ačiū p. P. Stra- 
kauskui, p. M. Karbauskui ir 
p-lei K Zubavičiutei, kad jie 
triūso, darbavosi pakol išmo
kino vaikučius ir šią parodą 
surengė.

Dabar lauksime kitos pana 
šios parodos.

Pranešimas visiems už
sienių lietuviams.

Pasiskubinkite užsirašyti ir 
atnaujinti “Darbininką,” nes 
nuo pirmos dienos gegužio mė
nesio šių metų “Darbininko” 
kaina pakils.

Ligšiol visiems užsienių 
skaitytojams “Darbininkas” 
buvo siunčiamas per metus už 
$3.00, bet kadangi į užsienį 
persiuntimas daug kainuoja, 
tai “Darbininkas” jokių būdu 
negali būti siunčiamas už tą 
pačią kainą.

Į užsienį “Darbininkas” 
■metams $4.00.

Pusei metų $2.25.
Vien tik subatinis No. me

tams $2.25
Pusei metų $1.25.
Pavieniais egz. “Darbinin

kas” 4 pusi, parsiduos pas a- 
gentus po 3 centus, 8 pusi, ar
ba subatinis numeris po 4 c.

Pasiskubinkite.
Tik iki pirmos dienos gegužio. 

“Darb.” Administracija.

LIETUVIS KRIAUOIU8.
Pasiuvu visokius 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., 

Wilkes-Barre, Pa.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso odynoo GydoviookiaalligM
14 P. M. 7-9 P.M. Pri»kina>kin!u».

419 Bovlston St, Boston, Mass

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

Mano vienpiliečiams

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

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

.ValandM 
nuo 9 va], ryta 
iki 81 vai. vakare.

Turiu už garbę paskelbti sa
vo skaitlingiems prieteliams ir 
abelnai visuomenei, jog aš esu 
susinešęs su gerai žinoma rūbų 
firma HARRISON COMPANUA 
ant Washington gatvės, kampas 
Beach. Po daugelio metų mano 
sunkaus darbo mano nuolatinis 
troškimas įsigauti į platų preky
binį lauką išsipildė pilnai. Ka
dangi mano pasisekimas pilnai 
priguli nuo jūsų parėmimo, tai 
aš labai pasitikiu, kad leisite man 
išpildyti jūsų reikalavimus dra
bužiuose.

Todėl aš širdingai kviečiu 
visus savo prietelius ir vienpilie- 
čius atsilankyti pas mane. O aš 

Joseph Zupkowski. sužinojęs visų pageidavimus iš
pildysiu pagal geriausio savo išgalėjimo. Kreipdamiesi 
prie manęs su užsakymais, jūs prigelbėsite man kilti vis 
augštyn ir augštyn toje firmoje, kurią aš turiu už garbę 
reprezentuoti. Dėkuodamas savo seniems ir brangiems 
draugams už pereitus prielankumus ir tikėdamasis tolimes
nio rėmimo pasilieku pasiryžęs jums geriausia patarnauti,

JOSEPH ZUPKOWSKI.

Programas.

1. Dainos — Bažnytinis vai
kų choras po vadovyste M. 
Karbausko. “Saulelė tekėjo” 
ir “Vai kur buvai dieduk ma
no” Šimkaus.

2. Prakalba — kun. F. Ke
mėšio, kuris trumpai aiškino 
apie draugijos susitvėrimą ir 
jos tikslą.

3. Teatras — “Neužmokėjęs 
pabėgo.”

4. Eilės — “Cir-vir-vir-rum- 
bum-buim. ’ ’

5. Daina — J. Antaneliaus.
6. Piano solo — K. Čuniutė.
7. Eilės — “Ką ten priešas 

žada rengt.”
8. Teatras 

Kryžius.” . .Šitame veikale, reikia pažy-; 
mėti, puikiausiai atliko savo 
roles: aniolas — panelė M. Ze- 
nevičiutė, O. Baltrušiutė — 
neturtas ir A. Kiburiutė — 
gražumas. Pasibaigus progra- 
mo pirmajai daliai buvo per
trauka ant 5 minučių. Paskui 
ėjo drilius mergaičių, kurios 
visaip išsisukinėjo po visą sve
tainę, kad net malonu buvo 
pažiūrėti. Driliui pasibaigus 
šoko lietuviškus šokius. Po 
tam ėjo šokiai kitų tautų:

1. Airių: Ona Barišiutė ir 
Jonas Zulonis. Ant pijano 
pritarė prie šokių p-lė S. Stan
kevičiūtė.

2. Japonišką: Cecilija Zubo- 
niutė ir Elena Savoloniutė.

3. Meksikos: Ona Valentai
tė ir O. šulšiutė.

4. Tvrolijos: Ona Grubioliu
tė ir Aleks. Šauda.

5. Ispanijos: Elena Zenevi-į 
čiutė ir Jonas Zulonas.

6. Holandijos: Alena Ko- 
hanskiutė ir K. Švagždžiutė.

Šie šokiai nevienam padarė 
gerą įspūdį, nes pirmą syki 
tokie buvo šokami Bostone. 
Reikia pagirti mokytojus tos 
draugijos panelę K. Zubavičiu- 
tę ir p. F. Strakauską, kurie 
daugiausia pasidarbavo paro- i 
dos surengime. Jiedu at-: 
sidavę visą laiką mokino 
tą jaunimą. Motinos, ku-' 
rios atsilankė ant tų vaka
rų pamatė, kad kitos draugi
jos sutvertos dėl vaikučių ne
gali lyginties su ja, nes visi 
yra auklėjami katalikiškoje ir 
tautiškoje dvasioje.

Buvo ir-gi skyriama dova
nos dėl išdarbių, bet neteko 
girdėti kas dovanojo.

Vėjo Vaikas.

S. T. S. Easton, Pa. — Tam
stos polemiškos korespondenci
jos nedėsime. Prašome šiaip 
žinių iš lietuvių gyvenimo ir 
veikimo. Tokios žinelės daug 
geresnės, negu polemikos su 
socialistų laikraščių korespon
dentais.

Gero velijančiam. Peru, UI. 
— Tamstos raštelį peržiūrėjo
me, bet nesunaudosime. A- 
pie tokius asmenis svarstyti 
geriausiai tinka Dėdės Jac
kaus kampelyje. Meldžiame 
rašyti žinių arba bandyti rašy
ti kitose temose.

Verai, Brooklyn, N. Y. — 
Apie Vyčių 41 kuopos pramo
gą gavome nuo kito korespon
dento. Be to Tamsta nepada- 
vei savo tikro vardo ir adreso. 
Negalime sunaudoti.

su
sątuoz sojoS soiąjįpsiau jį sibirui 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždė- 
tojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija 
randasi ant gerų derlingų laukų 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin- Į 
kėj mes turime daugybę visokių 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo- 
jaus indėdami už 4 cenuts krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių 
venimo.

Adresuokite,
A. KIEDIS & CO. 

Peoples Statė Bank Bldg. 
Scotville, Mich.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPAMS

meistras 
indeda telephonus, dengia 
gus, ir atlieka visus 

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

sto- 
staliorys-
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_ Skaitykite ir platinkite 
“Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grinčioje.

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA

PAIEŠKOJIMAI.

Paieškau Leono ir Prano 
žalių pirm karės gyveno Užsie
nių kaime, Triškių par., Šiau
lių pav. Kauno gub.

Jokios žinios dabar neturi
me apie juos, tai malonėkite 
ar jie patys ar kas kitas atsi
šaukti. Mūsų adresas: 
Agnieška ir Marijona Žilaitės 
162 Bolton St., Boston, Mass.

Paieškau draugų p. D. ča- 
palio ir V. Vireluno abu Kauno 
gub. Ukmergės par., Kupiš
kio vai., Žagonų kaimo, pii- 
miaus gyveno Rockford, UI., 
dabar nežinau kur, jie patys 
ar kas kitas praneškite šiuo a- 
dresu:

P. A. Skardžius (d) 
1075 Washington St 

N0RW00D, MASS.

DIDŽIAUSIAS IŠPAR
DAVIMAS.

Parduodu laikrodžius vyriš
kus ir moteriškus sulig naujau
sios mados ir už pigiausią pre
kę.

Turėdamas kitą užsiėmimą 
prie bilijardu arba (Poolroom) 
Bolių-kambarį. neturiu laiko 
pardavinėti ir dabar noriu par
duoti visai pigiai.

Tavoro turiu apie porą tūk
stančių vertės.

Jeigu kam būti) reikalinga 
pirkti, tai malonėkite atsi
šaukti arba ateiti ir pažiūrėti. |

Dabartinės prekės laikrod
žių tokios:

Moterų laikrodžiai 14 k. nuo 
$15.00 iki $50.00.

Vyriški 14 karato nuo $25.00 
iki $50.00.

Žiedai moteriški 14 k. nuo 
$2.00 iki $30.00.

Taip-gi daugiausia visokių 
auksinių daiktų visai pigai.

L. VALIACKAS
230 Broadway

So. Boston, Mass.

C. & P. Phone St. Paul 5947
R ABININKAS 

IR 
BALZAMUOTOJ AS.

Pagrabus atlieku pigiai ir gra
žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
rus graborystės mokslus ir išda
vus egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.

Tai-gi, vientaučiai, laidojimo 
reikale visuomet kreipkitės pas 
mane.

Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS, 

500 So. Paca Street,
Baltimore, M. D.

i 9 ir 5?

Paieškau savo draugės Iza
belės Kazakauckiutės, paeina 
iš Kauno gub. ir pav. Veliones 
parapijos, Pakalniškių kaimo. 
Turiu svarbų reikalą, ji pati 
ar kas kitas praneškite šiuo a-

ATYDA
Ansonijos ir apylinkių lie-! 

tuviams šiuomi pranešu, jog, 
atidariau fotografijoms trauk- j 
ti galeriją ir darbą atlieku ar
tistiškai.

Reikale kreipkitės lietuviai 
pas lietuvius.

Jonas BaHiiiuitis
66 Third St., Derby, Conn. 

(42-55)

IS VAIKŲ PARODOS.

Subatoj ir nedėlioj balan
džio \29 ir 30 dd. So. Bostono 
Marijos Vaikelių Draugija po- 
bažnytinėj salėje turėjo savo 
oarodą. Parodoje buvo išsta
tyta vaikučių rankų darbo iš- 

kaip tai: siuviniai, 
ai. Tarpe 
atės šis-tas 
gai kaip va

Visiems, kurie reikalavo 
maldaknygių, rožančių ir škap
lierių, pranešame, kad šiomis 
dienomis gavome jau ir dabar 
malonėkite ateiti galėsite pasi 
rinkti.

Didelė drabužių, aprėda- 
lų ir apvalų Harrison kom
panija yra gerai žinoma 
Naujojoj Anglijoj ūž savo 
teisingą biznio vedimą ir že
mas kainas, už gerą tavorą. 
Mes pilnai garantuojame 
kiekvieną dalykėlį, nuo mū
sų perkama ir pinigai tuo- 
jaus sugrąžinti, jei dalykas 
nebus atsakantis. Audimas, 
vartojamas teisingai pagar
sėjusių Harko Brand drabu
žių, yra taip padarytas, jog 
iš jo padaryti drabužiai už-

laiko savo formą ir nesirauk- 
šleja. Harko siūtai ir over- 
kotai yra visuomet rankų 
darbo ir lygūs kriaučių pa
darytiems.

Harko siūtai vyrams ir vai
kinams nuo $12.50 iki $25.00.

Harko pavasariniai overko- 
tai nuo $9.75 iki $20.00.

Pas mus yra didelės daugy
bės vyriškų aprėdalų ir skry
bėlių ir pagarsėjusių Pac- 
kard čeverykų po $4.00 ir 
$5.00. Kitokie čeverykai nuo 
$2.50 iki $3.00.

The Harrison Company 
662-672 Washington St 

cor. Beach.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ..... $1.00

Vaikų Draugas arba 
kaip mokytis skaityti ir 
rašyti be mokytojo....... 15c

Naujas Būdas mokytis 
rašyti be mokytojo....... 10c
Aritmetika mokinimui-

8i 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. MIK0LALNIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

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

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

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku- 
ka’dų. guzikučių, 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.

M. A. NORKŪNAS,
166 MELUOSE ST ...................MONTELLO, MASS.

Vienatine Lietuviška 
I

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE "

Lietuviai apsi
ginkluokite taip

Nusipirkite savo namus 
ir už juos randas išsimo 
kės, tai senatvėj turėsite 
dailų gyvenimą. Apdraus- 
kite (inšurinkite) na 
mus ir rakandus (forai 
čius), kad nelaimėj atsi 
tikus galėtumėte kitus nu
sipirkti, apsaugokite dirb
tuves ir darbininkus, ap 
saugokite automobilius, 
arklius ir vežimus nuo vi
sokių nelaimių.

Aš virš minėtus darbus 
atlieku kogeriausiai, turiu 
patsai gerą patyrimą gy
vendamas čia Amerikoj 
per 30 metų. Esu tikrai 
atsakantis už visokį dar 
bą, turiu Statė Brokei 
nsurance License, esmu 
Notary Public, Justice of 
the Peace, Auctioneer ir 
Agentas, parduodu na 
mus, farmas, lotus. Kvie 
čiu visus lietuvius ir lietu 
ves atsilankyti į mano ofi
są.

Nichael Coran
366 Broadway,

South Boston, Mass.

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge

ros sekančios gyduolės.

1.00
1.00

75c.
50e.

1.00

25c

75e

50c.

25c.

1.00

50c.
25c.

1.00 
1.00 
50c.
’ 00

10 
<4>C. 
25c.

Visokie kvepianti
muilai 10, 15 ir 25e

Perfumos visokių gėlių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo Iggpulio ir 
sunkaus kvėpavimo

Gyduolės nuo vištakių 
(corn’s) 15, 20 ir

Pilės dėl Kepenų 
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25e

Gumas nuo dantų gėlimo lOe.
Tikra lietuviška Trejanka

25e.

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kuris sugrąžintų jums svei
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame bus 

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų. Gy
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums 

ezpresu Visokiame reikale kreipkitės šituo

K. ŠIDLAUSKAS
į 226 BmdwayJcertė C St, So. Boston^ 
KnOEKZKKaEEEaŠEkLE




