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Vokietija savinasi 
Lietuvą

KO TIKISI VOKIEČIAI.
Garsus Europinės politikos 

žinovas Frank H. Simonds, ra
šo apie abelną Europos politi
ką ir karės tikslus. Nurodo, 
jog Vokietijos valdžia dar ne
nori klausyti Rusijoj paleisto 
šauksmo: “Taika be užkaria
vimų, be kontribucijų.” Ji
sai rašo:

“Rusijos revoliucija pakrik- 
dė Rusijos karinę galybę ir su
teikė Vokietijai naują viltį 
pergalėti. Pergalė Vokietijai 
reiškia užkariavimai ir kon
tribucijos. Jei ji negauna kon
tribucijos ir negauna naujų 
teritorijų, tai pralošia karę ir 
ji pati prie to prisipažįsta, nes 
jo stojo karėn laimėti tinkamą 
pagaulėj vietą vokiečių tautai 
ir ji tos vietos norėjo, nes jos 
turimoji vieta perankšta ir 
perdaug aprubežiuota, kaip 
pati vokiečių valdžia sakė.

Tikisi prijungti Lietuvą.
Šiandie Vokietija tikisi pri

jungti Lietuvą ir viešpatauti 
autonomiškoj Lenkijoj; tikisi 
laikyti savo globoje Balkanus, 
gaspadoriauti Konstantinopo
lyje ir Mažąją Aziją paversti 
vokiečių kolonija. Be to ji dar 
neatsižadėjo vilties pasilaiky
ti Belgiją ir Francijos distrik- 
tus su geležies kasyklomis. 
Taika ant principo — jokių 
kontribucijų, jokių užkariavi
mų — būtų Vokietijai prakiš
ta karė, o ji tikisi gauti kon
tribuciją už pasitraukimą iš 
jai negeistinų žemių Belgijoj 
ir Francijoj.

Bet reikalavimas taikos be 
kontribucijų, be užkariavimų 
buvo kilęs ir Vokietijoj. To 
pradėjo reikalauti tie, kurie 
neteko vilties gauti kontribu
cijų ir naujų žemių. Tie rei
kalavimai girdisi tuomet, kuo
met ima Vokietijai nesisekti, 
o nutyla, kuomet apsireiškia 
viltis laimėti. Pastarose die- 
no-see Vokietijoj tik pašnabž- 
mis apie tai tesigirdėjo, nes 
talkininkų ofensyvas vakaruo
se sustojo, submarinų karė 
sekasi, o Rusija po ištižimo ne
susitvarkė.”

Tokie tai yra žinovo išve
džiojimai.

SLAPTI VOKIEČIŲ 
DOKUMENTAI.

Francijoj mieste Noyon 
išvijimo iš ten vokiečių viena
me name rasta valdiškas vo
kiečių dokumentas. Ten aiš
kiai nurodoma vokiečių val
džios pasiryžimas pasilaikyti 
Baltikos pakraštį. Tame do
kumente taip sakoma:

Rusijos baltiškose provinci
jose kultūra yra vokiška ir to
kia ji ten yra nuo pirmo ten 
vokiečių užsigyvenimo. Lietu
vių ir įgaunių kultūra yra 
taip-gi vokiška. Baltikos pro
vincijos yra vokiškiausios iš 
visi] Rusijos parubežio terito- 
jų. Rusijos intekmė ten buvo 
tik draskymo ir ardymo. Be 
to tai buvo labai paviršutine 
ir laikėsi tik esant ten rusi] 
valdininkams. Su jų ten pa
sitraukimu išnyksta visa ru
siška intekmė.

Gyventojai veik visi protes- 
tonai ir lietuviai ir įgauniai 
yra protestonai, kaip ir vo
kiečiai. Tik maža dalelė su 
rusų valdininkais yra pravos
lavai. Toji dalelė yra pravos
laviška per prievartų ir grįžtų 
į protestantizmų, jei tik turė
tų laisvę.

Trys provincijos ypatingas 
civilizacijai laukas. Jos su
darytų vienatų. Trys provin
cijos sudaro geografiškų vie
natų. Kadangi tos provinci
jos yra mūsų šone, tai mes joj 
geriau galėtume laikytis, negu 
užjurinėj kolonijoj.

Šalis skystai 
ir apsčiai vietos 
jai. Yra veik
durno, kaip tVuertemberg ir 
Bavarija kartu paimtos. Joj 
perpilu yra ūkiškų produktų 
ir lengvai dapildvtų nedatek- 
lių Vokietijoj. Šalis neturi 
daug geležinkelių ir kiti vieš
keliai nekokie. Tai būtų pla
tus laukas pramonei ir tekniš- 
kam mokslui. Šalies valdymas 
būtų lengvas daiktas, nes jos 
gyventojai yra valdęsis per 
keletu šimtmečių.

Tik prijungimas baltiškų 
provincijų suteiktų mums po
navimų Baltikoj ir jos komer
cijoj.”

Tatai vokiečiai apsilaižyda
mi kalba apie mūsų šalelę.

Nepaprastai smarkiai ėmė 
platintis Rusijoj girtybė. At
sirado daug slapti] degtinės 
dirbtuvių. Prisiputę žmonės 
galės pridirbti begales bėdų 
nenusistovėjusioj Rusijoj. Dar
bininkų ir Kareivių Taryba iš
leido atsišaukimų, kviečiantį 
gyventojus atsimesti nuo deg
tinės. Atsišaukime sakoma:

“Mes patėmijome Petrapily
je ir kituose Rusijos miestuose 
girtybės platinimasi. Tas ma
toma gatvėse, dirbtuvėse, ka- 
zarmėse, ant geležinkelių.Vod- 
kos jau randasi ir sodžiuose ir 
fronte. Tyrinėjimai parodė, 
jog daug apverktinų atsitiki
mų buvo pastarose savaitėse 
dėl girtybės.

Seniau caras akstino prie 
girtybės, nes per tai jam len
gviau buvo sostų užlaikyti. 
Dabar juodašimčiai nori nu
girdyti šalį, nes jie nori su
kelti netvarkų, pagimdyti na
minę karę ir sugrąžinti monar
chijų. Pasirodymų vodkos 
seks skerdynės, sodžiai eis vie
nas prieš antrą, tuomet senos 
valdžios tarnai išeis iš patam
sių ir atsikartos laikai 1905 
metų. Revoliucijos darbų žmo
nių priešininkai nuskandys 
kraujuose. Nei vienas neturi 
teisės pirkti arba gerti vodka. 
Tegu ji prasmenga su senąja 
valdžia.”

Keletas dienų atgal prez. 
Wilson pasiuntė Rusijos laiki- 
nųjai valdžiai notų, kurioj iš
dėstė 
rėn. 
vyks 
Root 
misijai prezidentas norėjo pri
rengti dirvų Rusijos valdžioj 
ir visuomenėj.

Prez. Wilson apreiškė, jog 
dėl Suv. Valstijų nieko neno
rįs — jokių naujų žemių, jokių 
kontribucijų. Suv. Valstijų 
valdžia tik norinti padaryti 
pasaulį demokratijai saugiu, 
Amerikos valdžiai rūpi, kad 
neįsigalėtų koks autokratas, 
kurs diktuotų visam pasauliui 
ir slopintų laisvę. Bet-gi sto
vi už tai, kad Belgijai būti) at
lyginta už nuteriojimų ir pri
taria sugrųžinimui Alzacijos ir 
Lotaringijos Francijai.

LIGOS TARPE JURININKŲ.
Tarpe Amerikos jurininkų 

apsireiškė limpamoji liga me- 
ningitis (rūšis smegenų ligos). 
Per pereitų pusmetį dėl jos mi
rė 30 jurininkų. Dar serga a- 
pie 50. Ligšiol apie tai nebu
vo skelbiama.

Ta epidemija gali kartais su
trukdyti Suv. Valstijų laivyno 
veikimų.

Kaip protas, taip ir patyri* 
neleidžia mums tiksite, 
tautos dora bujotų ten, 

kur tikybiniai principai atmes-

DARBININKO” KAINA:
tris kartus savaitėje.. .$3.00 
vienų sykį saavitėje.. .$1.50 
Bostono apielinkėje ... $4.00 
Užrubežyje metams... .$4.25 
Vienas numeris............. 3c.

IŠ SOCIJALISTŲ TARP
TAUTINĖS KONFE

RENCIJOS.
Iš socijalistų konferenicjos 

Stokholme jau šis tas girdisi. 
Pamatiniai pripažinti princi
pai esu šie:

Taika be užkariavimų ir 
kontribucijų.

Austro-Vengrijos slavai tu
ri likti po Austro-Vengrijos 
valdžia, bet socijalistai turį 
remti jų autonomijas.

Finlandija ir Rusiškoji Len
kija turi būt neprigulmingos.

Apie Lietuvų nei žodžio, a- 
pie Alzacijų ir Lotaringiją, 
kurias Francija nori atgauti 
nei žodžio.

išta socijalistų konferencija 
surengė paklusnieji kaizerio 
socijalistai. Joj nedaug teda
lyvauja iš kitų šalių socijalis
tų. Ir tie, kurie dalyvaus iš 
kitų šalių, tai tam, kad pa
arėti kaizerinius socijalistus.

RUSIJOJ ESĄ VISKAS 
GERAI.

Amerikon atplaukia naujas 
Rusijos valdžios siunčiamas 
ambasadorius prof. Boris 
Bachmietiev. Japonijos sosti
nėj jis pasakė laikraščio ko
respondentams: “Rusijos ir 
net Siberijos stoviu aš esu la
bai patenkintas.” Toliau pa
sakė, jog naujoji valdžia su 
pasisekimu organizuoja šalį ir 
netrukus galės pradėti pliekti 
vokiečius. Sakė, kad nerei
kią tikėtis, kad Rusijoj po to
kių didžių permainų eitų vis
kas be kliūčių. Tų kliūčių ir 
visokių keblumų buvę ir esą, 
bet viskas užsieniuose esą per
dedamą

VISI VIENUOLIAI 
FRONTAN.

Rusijos valdžia nutarė visus 
vienuolius siųsti frontam Jie 
ten daugiausia turės tarnauti 
prie ligonių slaugojimo ir at
likinėti kitokias tarnystas prie 
sanitarų.

RAGIS PIRKTI VALDŽIOS 
BONDUS.

Baltimorės Kardinolas Gib- 
bons žada išleisti į savo diece
zijos kunigus paraginimų, kad 
dalyvautų Laisvės paskoloje 
— pirktų valdžios bondus ir 
kad prie to padrąsintų žmo
nes.

Kardinolas Gibbons nori, 
kad žmonės kuoplačiausia su
prastų apie tų valdžios pasko
lų ir kad pirktus valdžios bon
dus.

ATMETĖ ANTRU KARTU.
Suv. Valstijų kongresas an

tru kartu užmušė bilių, ku- 
riuomi prezidentas norėjo į- 
vesti laikraščių cenzūravimų. 
Prezidentas ketina dar sykį 
reikalauti kongreso perleisti 
cenzūravimo bilių.

NIEKO NEVEIKIAMA.
išuo tarpu visuose kariniuo

se frontuose nieko neveikiama. 
Ir submarinų veikimas pasta
romis dienomis ne perpus taip 
smarkiai neveikia, kaip kad 
būdavo.

kia: “Kur jūs esate gimę?” 
Paduokite atsakymą trumpai r 
iš pradžių miestą, arba kaimų, 
paskui valstija, arba guberni
ja, pagaliaus viešpatija Pa
vyzdžiui, taip: Prienai, Su- 
valki gov., Russian Lithuania. 
Kaip dabar išsiaiškino, regis
tracijos kortos neturi atskiro 
klausimo pažymėjimui tautys
tės. Turi tik klausimus pažy
mėjimui viešpatijos ir rasės. 
Viešpatijos pažymėjimas ran
dasi šiame penktame klausime, 
o rasės pažymėjimas 10-me 
klausime.

Registratoriai todėl nelabai 
norės užrašinėti “Lithuania,” 
arba “Russian Lithuania” 
(Lietuva, arba rusų Lietuva); 
jie trumpai užrašinės “Ru
ssia”; vienok susipratę lietu
viai reikalaus, kad juos užra
šytų “Russian Lithuania,” 
taip kaip jie airius užrašinėja 
“Ireland,” kuri taip-gi nėra 
savistovė viešpatija. Mes pa- 
tariam visiems susipratusiems 
lietuviams, kad jie reikalau
tų užrašymo “Russian Lithua- 
nia.”

Registratoriai, ypač lenkai 
ir airiai registratoriai gal 
spardysi?, bet tas parodys jū
sų tautinį susipratimą. Jeigu 
jie neužrašytų taip, kaip jūs 
norite, tai tada patįs matote, 
kad lietuvius galima pažinti 
tik iš jų pravardžių ir todėl 
mes dar sykį patariame pa
duoti savo pravardes su tikro
mis lietuviškomis galūnėmis. _

Šeštas klausimas. — 
If not 'citizen, of what '-ountry 
are you a citizen or subject? 
(Jeigu neesate pilietis, tai ko
kios šalies pilietis arba paval
dinys jūs esate )

Šitą klausmą privalo atsaky
ti nepiliečiai, t. y. “dekleran- 
tai” [tie, kurie turi pirmas: 
popieras] ir svetimtaučiai 
(aliens) t. y., kurie jokių pi
lietybės popierų neturi, 
minkite, 
t. y. 
mas 
t i s. 
turi 
turi 
valo 
ssia. 
sų lietuvis, 
kyti į šitą klausimą: 
ny.”

Septintas klausimas 
yra toks: “Wliat is your 
present trade, occupation, or 
offiee?” [Koks yra jūsų da
bartinis amatas, užsiėmimas 
arba urėdas?)

šitas klausimas neklansia 
pas jus, kokiam amate ar už
siėmime jūs pirmiaus buvote, 
arba kokį amatą, ar užsiėmi
mą jūs geriausiai mokate. Šis 
klausimas klausia pas jus, ko-

(Pabaiga ant 3 pusi, ketvirtoj 
špaltoj).

“Augusto 25 d. (ar kada jums 
išpuola) man sueis (arba suė
jo- tiek ir tiek metų.” Tada 
registratorius pats išrokuos. 
Daugelis žmonių nepamena . 
gerai metų, kuriuose jie buvo 
gimę. Geriausiai bus, jeigu 
jūs išlaiko arba patįs išskait- 
liuosit, arba kito paprašysit, 
kad jums išskaitliuotų jūsų gi
mimo mėnesį ir metus.

Ketvirtas klausimas 
turi tokius klausimus anglų 
kalboje: “Are you (1) a na
tūrai born citizen; (2- a natu- 
ralized citizen; (3) an alien; 
(4) or have you declared your 
intention to become a citizen 
(specify which)? Tas reiškia: 
Ar jūs esate (1) čia gimęs pi
lietis; (2) naturalizuotas pilie
tis; (3) svetimtautis; (4) ar 
išreiškėte norų pastoti piliečiu 
(išsiėmėt pirmas popieras- — 
pažymėkite kuriuo esate?

Kad gerai suprastute, kaip 
į šituos klausimus atsakyti, ži
nokite, kad (1) Jeigu jūs esa
te gimę Suvienytose Valstijose 
(priimant taip-gi Alaskų ir 
Hawaii salas), tai jūs esate čia 
gimęs pilietis (natūrai born 
citizen), vis viena kokios pi
lietybės jūsų tėvai buvo. Jei
gu jūs buvote gimę ne Suvie
nytose Valstijose, bet jūsų tė
vas tuom laiku buvo Suv. Val
stijų pilietis, tai jūs taip-gi 
esate Suv. Valstijų pilietis, 
jeigu jūs iki šiam laikui nepe
rėjote į kitos šalies pilietystę.

(2) Jūs esate “naturalizuo
tas pilietis” (naturalized citi
zen), jeigu jūs turite išsiėmę 
antras popieras. Bet jūs dar 
neesate pilietis, jeigu jūs iš
siėmėt tik pirmas pilietiškas 
popieras; jūs esate tuomet tik
tai “deklerantas” (declarant), 
nes turite tik pirmas popie
ras.

Jūs esate “naturalizuotas pi
lietis” (naturalized citizen), 
jeigu jūs nors ir gimę ne Su
vienytose Valstijose, bet jūsų 
tėvas, arba našlė motina iš
siėmė antras pilietvstės popie
ras, kuomet jūs dar nebuvote 
21 metų amžiaus ir jeigu jūs 
atvykote Amerikon iki 21 me
tų amžiaus.

(3) Jūs esate “deklerantas” 
(declarant), jeigu jūs išsiėme- 
te pirmas popieras. Bet pir
mos popieros yra geros tik ant 
septynių metų po to, kaip iš
siėmėt. Po septynių metų nuo 
jų išėmimo jos jau nėra geros. 
Todėl jeigu nuo išėmimo jūsų 
pirmų popierų yra jau dau
giau negu septyni metai, tai 
jūs neesate “deklerantas,” bet 
svetimtautis (alien).

(4) Jeigu jūs nepriklausote 
nei prie vieno iš trijų viršuj 
paminėtų skyrių, tai jūs esa
te svetimtautis (alien).

Penktas klausimas 
turi šitokį užklausimų: “Whe- 
re were you born?”, kas reiš-

5 
ti visi vyrai, gyvenantieji Su
vienytose Valstijose ir sulau- 
sie iki birželio 5 d. dvidešimts 
vienų metų, bet nesulaukusie 
lar 31 metų amžiaus.

Ant registracijos kortos yra 
išviso 12 klausimų. Kiekviena 
klausimų imsime paeiliui taip, 
kaip jie yra ant registracijos 
kortos. Tokioj pat eilėj ir re
gistratorius jų klausia.

Pirmas klausimas. 
Pirmas klausimas yra: “Name 
in full” — kas reiškia: Koks 
yra tavo pilnas vardas? Į ši
tų klausimą reik duoti pilną 
atsakymų taip: pavyzdžiui, Jo
nas Staknevičius, arba Anta
nas Labanauskas. Vardų ir 
pravardę reik paduoti teisin
gai ir reik pridaboti, kad re
gistratorius gerai “suspelv- 
tų”; jeigu jis užrašytų klai
dingai, tai paskui galėtų būti 
iš to nesmagumų. Kad to iš
vengti yra patartina, kad 
kiekvienas užsirašytų savo 
vardų ir pravardę ant kortelės 
ir, nusinešęs šitų kortelę su 
savim, paduotų jų registrato
riui. Vardas ir pravardė pri
valo būt parašyti ant kortelės 
aiškiai ir teisingai. Pravardes 
reikia paduoti teisingai su lie
tuviškomis galūnėmis, kaip 
antai: Petrauskas, o ne Pio>- 
trovski, — Brazevičius, o ne 
Brazewicz ir tt.

Prie galo pirmo klausimo y 
ra paduotas klausimas 
in Years,” kas reiškia: 
yra tavo amžius metais,
tų klausimų reikia atsakyti 
taip: reik paduoti tiktai me
tus, kurie tau jau yra suėję 
birželio 5 dienų; mėnesius ir 
dienas reik apleisti. Pavyz
džiui, jeigu turi 24 metus ir 
5 mėnesius amžiaus, tai sa
kyk trumpai: “24 metai” 
(24 years), o mėnesius ap
leisk, arba jeigu turi 21 me
tus ir 11 mėnesių, tai sakyk 
trumpai: “21 metai,” o mėne
sius apleisk ir t.t. Vienu žo
džiu, sakyk tik tiek-, kiek pil
nų metų turi užbaigęs.

Antras k 1 a u s i m a s tu
ri klausimų “Home Address,” 
kas reiškia jūsų namų adresų.

Čia reikia paduoti vietų, kur 
jūs dabar nuolatąi gyvenate. Į 
šitų klausimų būkite prisiren
gę trumpai atsakyti tokiu, pa
vyzdžiui, būdu: “3217 So. 
Halsted St., Chicago, Cook 
County, Illinois, t. y. paduo
kit pirmiausiai savo namų nu
merį, paskui vardų valstijos 
(ir pavieto, jeigu reikalautų).

Trečias klausimas 
turi klausimų “Date of birth,’ 
kas'reiškia “Gimimo diena.”

Pasirašyk it namie ant popie- 
ros šmočiuko dienų, mėnesį ir 
metus, kuriuose gimėte, nusi 
neškite jų pas registratorii] ir 
paduokite jam, kuomet jis 
klaus pas jus “Date of birth.” 
Šitas klausimas yra labai svar
bus, nes jis paduoda jūsų am
žių ir parodo, ar jūsų amžius 
tinka kareiviavimui. Ant kor
čiukės parašykit trumpai ši
taip: “August 25, 1894” arba 
kitų dienų ir metus, kuriuose 
jūs esate gimę. Jeigu jūs ne- ■ Į 
pamenate, kokiais metais esą- j 
te gimę, tai sakykite taip :>

At- 
kad “deklerantas,” 

tas, kuris turi tiktai pir- 
popieras, dar nėra pilie- 
Todėl tie, kurie visai ne- 
pilietystės popierų, arba 
tik pirmas popieras, prL- 
trumpai atsakyti: “Rrr- 

” — o jeigu jis būtų Drū
tai privalo atsa- 

: “Germa-

JAMES M. KEYES, Advokatas,
350 Broadway, So. Boston, Masa

Tel. South Boston 50212 arba S. B. 600. 
Jeigu viena linija užimta šauk prie kitos.

Kaikurių šalių socijalistų 
delegatai dalyvausiantieji so
cijalistų tarptautinėje konfe
rencijoje ketina kaizeriniams 
socijalistams iškelti gerų pir
tį. Pastatys tokių klausimų, 
į kuriuos kaizeriniai socijalis
tai neišsisuks, jei ir ant lie
žuvio pasikartų. Tarp tų klau
simų bus: “Kodėl Vokietijos 
socijalistai visuomet balsuoja 
už karės kreditus? Kodėl tyli 
dėl sulaužymo Belgijos neut
raliteto? Kaikurie kaizerio so
cijalistai buvo paskelbę, jog 
Vokietijos valdžia pasiryžus 
atlyginti Belgijai, Francijai, 
Serbijai ir Rumunijai. Tai pa
reikalaus darodymų,-kad kai
zeris žada taip daryti.

X X X X XTX X X t
X 
š

Šios šalies valdžia šaukia mus prisirengti.
Mes turime daugiaus kaip 1,000,000 ketvir

tainių pėdų geros derlingos žemės, sutiksime iš
dalinti dėl kiekvieno mažomis dalimis, kuris tik
tai jų apdirbs arba mes net pristatysime sėklų ir 
t.t. Parodysime kų ir kaip reikia auginti.

Taipgi mes parduodame kiek tik kas norės 
geros žemės ant jūsų pačių išlygų ir be jokių taksų 
per du metu.

Tuo padalinimu kiekvienas turėtų interesuo
tis ir nepraleisti tos progos.

Delei platesnių informacijų kreipkitės 
adresu:

r 
s !

U 
U
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IR GI PAAIŠKINO.

“Moterų Balsas” No. 5 turi 
straipsnį “Krikščionių pažiū
ros į šeimyną.” Pačioj strai
psnio pradžioj pasakyta: “Se- 

alėjo tu- 
’ To pa

? ? 4 i ” ir 
bet

niau ir krikščionys ga 
rėti po kelias pačias.” 
sakymo patvirtinimui lando 
po karalių, didikų, 
šiukšlynus ir nurodo, 
tie visuose krikščionijos am
žiuose nepasiganėdinę viena 
moterim, turėję po keletą 
jų. Tokiuo tai būdu minėto 
straipsnio autorius nori priro
dyti. būl< krikščionybė nesto
vi už vienpatystę.

Reikia didelio neišmanėlio ir 
nežinėlio kad nepamatytų to
kio išvedžiojimo nenuoseklu
mo. Tokios logikos, kaip mi
nėto straipsnio autorius lai
kantis, dievai žino kokių ne
sąmonių galima pripliaukšti. 
Jei pagal daktarų gyvenimą 
norėtume pasmerkti mediciną, 
tai jos iškeikimui neužtektų 
devynių kalbų keiksmažodžių. 
Kiek-gi rasime daktarų, kurie 
neprasižengtų prieš papras
čiausias sveikatos taisykles. O 
kiek yra medicinos prostitu- 
tų! Užtenka pasklaidyti soci- 
jalistišką laikraštį “Naujie
nas,” kur humbugiški dakta
rai viešingą vietelę turi. O 
teisdarystės mokslas ar nepro- 
stitutuojamas? Ar mažai- ad
vokatų rasime tokių, kurie ve
da neteisingas bilas bi tik pa
sipelnyti. U-gi socijalistai-ka- 
pitalistai ar neišnaudoja dar
bininkų ar atsižvelgia į būdus 
turto įgijimą.

Tai mat prie kokių išvadų 
prieisime, žiūrėdami į atski
rų žmonių gyvenimą ir jų 
principus bei tikybą. Todėl tai 
ir krikščionių pažiūrų į šeimy 
ną reikia ieškoti ne ištvirku
sių krikščionių (kad ir kara
lių, bajorų arba kunigų) gy
venimą, bet į krikščionybės į- 
steigėjų mokslą — į Evangeli
ją. O ten tos pažiūros; į šei
myną aiškių aiškiausia išdėtos 
ir dviejų nuomonių negali kil
ti. Ir taip šv. Povilas sako: 
“Todėl tasai, kurs savo duk
terį išleidžia už vyro, gerai 
daro; ir tasai, kurs neišlei
džia daro geriau. (Vii 38). 
Šv. Morkus sako: “Kuris tik 
pamestų savo pačią ir vestų 
antrą, tas papildytų paleistu
vystę.” (10. 11). Šv. Povilas 
vėl sako: “Moteris yra įsta
tymu surišta tol, kol jos vy
ras gyvena. Mirus jos vyrui, 
ji liuosa.” (1 Cor. 7, 39). Ga
lima būtų ir daugiau pacituo
ti, bet nesimato reikalo.

Jei jau “Moterų Balso” re
daktoriai ir rašytojai tik tiek 
susigrabalioja gyvenimo ir 
principų klausimuose, tai ver
čiau užsidarytų savo kromelį 
arba neliestų tokių klausimų, 
kuriuose nesiorientuoja.

poni] 
būk

“Naujienos” “Kovą 
“Laisvę” ne tik kolioja, bet 
dar sako, kad apie tų laikraš
čių redaktorius žino tokių da
lykų, kurie turi dvi medalio 
pusi.

Vieną medalio pusę: socija
listų gerbimą dolerių — jau 
mes matėme, 
pamatyti ir 
Pruseikos ir Vidiko medalių 
pusę, apie kurią tiek daug 
“Naujienos” pradėjo rašyti.

* *

“Amerikos Lietuvis,” kaip 
matyti iš paskutinio numerio, 
pilnai susinervavo. “Darbi-' 
įlinkas” priminė “Amerikos: 
Lietuviui” apie “Naujosios 
Lietuvos” nedorą pasielgimą 
su p. Leonu, o “Am. Lietu
vis” nežinia kodėl Chvosto- 
vus, Protopopovus ir kitus Ru
sijos senojo režimo činovnin- 
kus pradėjo “Darbininkui” 
prikaišioti.

Tokia pat ginčuose logika 
vaduojanties, kaip “Am. Lie
tuvis” kad daro, galėtume 
liuosai, kalbant apie Ameri
kos lietuvių pasižymėjimą 
“kramolos” naikinime, “A- 
merikos Lietuvį” prilyginti 
prie Muravjevų ir kitokių Lie
tuvos naikintojų

Jei to nedarome, reiškia, kad 
žinome, jog “Amerikos Lie
tuvis” nieko bendro su tais 
ponais neturi.

Kodėl “Amerikos Lietuivs” 
pradeda nebūtus daiktus ir tai 
abai nekultūriškoje formoje 

apie “Darbininką” rašyti — 
tiesiog negalime suprasti. Ar 
tik čia nebus blogos valios ap
sireiškimas?

* ♦

“Naujienos,” papasakoję a- 
pie priverstino kareiviavimo į- 
vedimą ir apie registraciją bir
želio 5 d., subambėjo: “Taip 
mat padarė “žmonių išrinktie- 

kongresmanai ir preziden
tas.” “Naujienos” perdaug 
neturėtų bambėti prieš val
džią, juk toji pati valdžia ne
suvaldo humbugiškų daktarų, 
iš kurių“ Naujienos ”tik ir lai
kosi.

būtų žingeidu 
antrą Kapsuko,

TAUTOS FONDO SEIMAS 
PERKELTAS.

Am. L. R. K. Susivienijimas 
savo seimą perkėlė į birželio 
18, 19, 20 ir 21. Kadangi dėl 
bendri] delegatų siuntimo yra 
reikalinga, kad ir Tautos Fon
do seimas būtų greta Susivie
nijimo seimo, tai Tautos Sei
mas tampa perkeltas į birželio 
21 ir 22 dd.

Kaip skaitlingas bus šių me
tų seimas, negalima išanksto 
pasakyti. Lvgšiol, kiek tai 
mums žinoma, tik T. F. 52 
skyrius iš Norivood, Mass., jau 
išrinko du delegatu: p. J. Ja
roševičių ir kun. Daugį. Ir ki
tiems skyriams reikėtų pasi
skubinti delegatus rinkti. Ge
riausia T. F. skyriams ir Susi
vienijimo kuopoms siųsti ben
drus delegatus, kad sumažin
ti išlaidas.

Seimas bus Pittsburge. Tai 
artimesnės jo apielinkės turė
tų daugiausia delegatų pri
siųsti. Bet, deja, Pittsbur- 
go apielinkėse Tautos Fondas 
mažai skyrių turi. Spaudoje 
jau buvo minėta, kad ten la
bai reikalinga sutverti dau
giau Tautos Fondo skyrių, o 
pasekmių dar nesulaukiame. 
.Jeigu kur dar susitvertų nau
jas skyrius, tai dar suspėtų 
prieš seimą užsiregitruoti, tik 
lai atsiunčia Centro sekreto
riui skyriaus valdybos pilnus 
adresus.

žiau $1.00 ir atsiųs savo pilną 
ir aiškų adresą Tautos Fondo 
sekretoriui, gaus atminčiai 
tą gražų diplomą.

Tautos Fondo sekretorius,
K. Pakštas.

ir kitus prie to paragina. An
tras prie aukavimo paakstini- 
mas yra katalikikoji spauda, 
kuri čia gražiai prasiplatinus.

T. F. 33 skyr. rašt.

L. D. S. REIKALAI. i

ji”

♦

P. Šimkus turbūt delta nu
stojo rinkti aukas tarpe kata
likų ir nuėjo pas laisvamanius, 
kad laisvamaniai mažiau tesu- 
deda ir todėl su aukomis ma
žiau “baderio.”

“Krikščionių demokratų už
davinys mūsų tautoje turi bū
ti: dauginti inteligentų skai
čių ir rūpintis, kad liaudis 
nuolat eitų protingyn ir švel- 
nyn, kad ir liaudis taptų in
teligentais, kad riba išnyktų 
liaudžiai tampant inteligen
tais o ne inteligentams tam
pant storžieviais.”

“Draugas.”

KAS TURI REGISTRUO
TIS.

Jei tu gimei birželio 6, 1886, 
tai turi registruotis birželio 5 
d. š. m.

Jei tu gimei birželio 5, 1896, 
tai turi registruotis birželio 5 
d. š- m.

Visi tie, kurie gimė tarpe 
birželio 6 d. 1886 m. ir birželio 
5 d. 1896, privalo registruo
tis ateinantį utarninką birže
lio 5 d.

Neužsiregistravusieji turės 
kalėti vienus metus.

Neteisingai atsakiusieji į 
klausimus ir-gi bus sodinami 
kalėj iman.

DĖL ŠV. TĖVO SKIRTOS 
LIETUVIAMS DIENOS.

Kiek piniginės pagelbos Lie
tuvai popiežiaus skirtoji diena 
suteiks, dar negalima žinoti. 
Aišku tik, kad jos pasekmės 
bus menkesnės, negu tikėjo
mės. Blogiausia tai, kad 
vysk. Karevičiaus laiško Ame
rikos vyskupai laiku negavo. 
Tas sutramdė visą aukų rinki
mą.

Ligšiol žinome, kad Worces- 
terio ir Bostono lietuvių baž
nyčiose labai daug surinkta. 
Tų miestų lietuviai su savo 
veikėjais ne nuo šiandien duo
da gražiausi pavyzdį, kaip 
reikia gelbėti savo tėvų šalelę. 
Labai sektinas pavyzdis. Dau
giau jų!

Išrodo reikalinga paminėti, 
kad yra giliai susipratusių 
lietuvių ir tarp svetimtaučių 
gyvenančių. Štai panelė Ona 
Stakniutė iš Lambertville, N.
J. , rašo: “nežinau dėl kokios 
priežasties geg. 20 d. čia nebu
vo renkamos katalikų bažny
čiose aukos Lietuvai. Gal dėl
to, kad čia nėra lietuvių. At
minimui geg. 20 siunčiu Tau
tos Fondan $5.00.” Panelė 
O. Stakniutė jau nepirmą kar
tą siunjia Lietuvai stambesnę 
auką. Kad taip bent daugu
ma lietuvių darytų, tautos var
gas, kaip sniegas, sutirptų.

Tautos Fondas jau gavo au
kas, surinktas geg. 20 d. 
Kingstono lietuvių bažnyčioje, 
viso $95.00.

Berašant šiuos žodžius, atėjo 
ir daugiau geg. 20 d. surinktų 
aukų. Štai jos:

Waterbury, Conn. — T. F. 40 
skyrius prisiuntė šv. Juozapo 
lietuvių bažnyčioje surinktus 
$201.17.

J. šaliunas aukavo per T. F- 
40 skyrių $5.00.

Du Bois, Pa. — Kun. M. Ur
bonas prisiuntė šv. Juozapo R.
K. bažnvčioje surinktus $40.

Gary, Ind. — T. F. 77 sky
rius prisiuntė $42.10.

Viso įplaukė $388.27. 
ir vėliau įplaukusias aukas T. 
Fondas pasiųs Pildomajam 
Lietuvių Komitetui Šveicari
jon ir pagarsins popiežiaus or
gane

su

N0RW00D, MASS.
T. F. skyriaus darbavimasi.

Be įvairių dr-jų ir kuopų, 
kurios rūpinasi vietiniais lie
tuvių reikalais, čia gyvuoja 
ir sparčiai veikia lygiai ir T. 
Fondo skyrius, po vardu “Mi- 
laširdystės Sąjunga.” Šioji S- 
ga, tai nonvoodiečių tautinio 

| susipratimo ir dvasios prakil
numo ženklas. Jos nariai ne 

i tik aukauja tam tikras mėne
sines duokles, bet stengiasi ir 
nušviesti liūdną Lietuvos da
bartinį likimą ir ragina visus 

j prie šelpimo nukentėjusiųjų 
nuo karės viengenčių. To 
Ik) pasekmės, kaip rodo 

| ėjusiųjų metų skaitlinės, 
rai puikios.

Pastarame susirinkime 
kas nutarta:

1) Gerb. kun. A. Daugis į- 
nešė, kad reikėtų apsvarsty
ti T. F. seime, ar nebūtų kar
tais naudinga išleisti tam tik
rą knygelę, kurioje būtų iš
dėstyta trumpa kiekvieno T. 
F. skyriaus istorija; paduoti 
narių vardai ir jų mėnesinė 
duoklė. Knygelė parduoda
ma už tam tikrą kainą, pelnas 
gi atduodamas T. F.

Po vispusiškam dalyko ap
svarstymui atrasta, kad tai ge
ras sumanymas, nes tuom 
nušviestų katalikų veikimą 
tautos labui: nurodytų kitų 
srovių to darbo kliudymus ir! 
paragintų nemažai žmonių 
prie duosnaus šelpimo nuken
tėjusiųjų. Žodžiu — tai būtų 
istoriški Didžiosios Karės do
kumentai.

2) Gerb. klebonas toliaus į- 
nešė, kad sprendžiant iš kitų 
organizacijų pasisekimo, jo 
nuomonė, būtų naudinga T. 
F. skyriams susijungti į tam 
tikrus apskričius, idant viena 
kuopa galėtų padėti kitai pa
traukti daugiaus žmonių prie 
šelpimo nukentėjusiųjų.

Dalyką svarstant paaiškėjo, 
kad, jei įvyktų, tas sumany
mas atneštų nemažai naudos 
šelpimo reikale, nes prie T. 
F. skyrių dabar priguli tik 
žmonės labiaus apsišvietę ir 
susipratę. Didžiuma mūsų 
žmonių aukauja sušelpimui 
nukertėjusiųjų tik tankiai te- 
raginama prie to, kas, savo 
tarpu, galimas daiktas vien 
tuomet, kuomet patrauksi juos 
į sales-susirinkimus. Čia tai 
ir gali viena kuopa kitai daug 
padėti, nes vietiniai veikėjai, 
su laiku, nustoja tarp savųjų 
užuojautos arba, 
neįstengia kiekvieną 
surengti, paduoti ko-nors 
jo. Pasidalinus-gi ant 
kričių tą spragą galima 
gvai pripildyti ir darbą 
rai-sistematiškai atlikti.

3) Delegatais į Tautos Fon 
do Seimą Nonvood’o skyrius 
pasiunčia gerb. kun. A. F. 
Daugį ir p. Joną Jeruševičių.

Ona A. Nevuliutė.

dar-
pra- 
tik-

štai

BUFFALO, N. Y.

Pirmos aukos.

Pirmu sykiu buvo čionai ren
kamos aukos nukentėjusiai 
Lietuvai. Visur jau po daug 
kartų buvo rinktos aukos, o 
kad būtų rinkta šiame mieste, 
tai nebuvo girdėti, nei laik
raščiuose apie tai nebuvo ra
šyta. Bet laikui bėgant, karei 
vis tęsiantis ir tėvynės var
gams besidinant atsirado ir 
čia susipratusių lietuvių, kurie 
padirbėjo nukentėjusių labui. 
Proga tam buvo gegužio 20 d., 
kurioje iš Šventojo Tėvo malo
nės buvo renkamos aukos viso
se katalikiškose bažnyčiose.

Tai-gi atsirado čia saujalė 
lietuvių, kuriems rūpi tėvy
nės vargai ir tautos reikalai. 
Sumanė pereiti per lietuvių 
stubas ir parinkti aukų ken- 
tančiai Lietuvai. Ir kolekta 
neblogai pasisekė. Daugelis 
aukojo pagal išgalės. Žinoma 
atsirado ir užkietėjusios
dies žmonių ir tiesiog išgamų, 
atsižadėjusių lietuvystės ir 
tokie neprisidėjo aukomis. To
kie nenorėjo nei išgirsti apie 
tautiečių vargus.

Štai aukotojų surašąs:
A. Lukoševičius $3, J. Lu

koševičius $2. Po $1 dėjo K. 
Šimkus, M. Judeikiutė, J. Re- 
deris. Po 50c.: V. Salaševi- 
čius, J. Barkauckas, J. Kali- 
mašauskas, Ona Aluška, J. 
Navickas, F. Benevičius, Zaki- 
rijošiaus V. Pranaitis, M. Tar 
nauckas. Po 25c.: V. Gudas, 
A. Zigmont, V. Baulinaitis, J. 
Barkaučkas, S- Nenius.

Viso labo surinkta $13.25. 
Rinko A. Lukoševičius, narys 
Tautos Fondo 12 skyriaus.

Užsipelno pagyrimo tie pir
mieji tautiečiai, kurie dėjo au
kas varguose skęstantiems lie
tuviams. Laikui bėgant gal 
ir didesnis čionykščių lietuvių 
skaičius prisidės prie aukų.

Korespondentas.

sir-

Šias

“Osservatore Romano.”

AGENTAMS.
Labai prašome agentų su- 

' grąžinti “Darbininko” No. 61,

“Nelaimėje vargstančios Lie
tuvos gelbėtojų 

diplomas.”
Šis diplomas jau spaudoje. Jis 

bus atspaustas keliomis spal
vomis, su šv. Tėvo ir Vysku
po Karevičiaus paveikslais ir 
laiškais. Kiekvienas lietuvis, 
kuris paaukaus (arba jau pa
aukavo) T. F. dėl popiežiaus 
skirtos Lietuvai dienos nema- č-'įy-' ■ 'v' »_-■

pagaliaus, 
mėnesi 

nau- 
aps- 
len- 
ge-

AMSTERDAM, N. Y.

Kalbėjo kun. J. Žilinskas.
Praėjusioj savaitėj Amster

dame atsilankė kun. J. Žilins- 
kis su prakalbomis. Amsterda- 
miečiai skaitlingai susirinko 
pobažnytinėje salėje. Apart 
vietinio klebono buvo guod- 
kun. Vanagas iš Utica, N. Y. 
ir gerb. kun. Šatkus naujai su
sitvėrusios lieutviškos parapi
jos Albany, N. Y.

Kolektos nukentėjusioms au
kavo: kun. Židanavičius $5.00, 
kun. Vanagas $5.00, kun. Šat
kus $5.00, D. Jurkūnas $2.00. 
Po vieną dolerį: P. Plaukis, 
P. Lalas, A. Staknys, J. Stan
kevičius, J. Tamošauckas, S. 
Ambrasas, V. Jakaitis, J. Šla- 
žas, A. Ginaitis, J. Aleksan
dravičius, S. Raila, J. Žilins 
kas, P. Fačauskas, Jieva Ta
mošauskienė, J. ir B. Varnai. 
S. Cogovskis, A. Petruškevi
čius, M. Žėkaitė, J. Benčevi- 
čiukė, M. Radziuniukė, E. 
Rozenbergiutė,E. Mockaitė, E. 
Mikuzaitė, P. Slaveikis, M. 
Kazlauskas, A. Bliuvas, P. 
Bebrauskiutė, M. Janulienė.

Viso labo aukų surinkta $72.- 
68.

NAUJI NARIAI.

Nariai, kurie prisirašė prie
L. D. S. laike gegužio

mėnesio.
1 kp. So. Boston, Mass.

J. Stukas ir J. Keršis.
2 kp. Montello, Mass.

A. Kašėta, J. šarkus ir K. 
Petreikis.

3 kp. Norwood, Mass.
O. Nevuliutė.

4 kp. Athol, Mass.
J. Pačekajis.

5 kp. Waterbury, Conn.
V. Pilinkevičius ir A. 
ščius.

7 kp. Worcester, Mass.
M. Aliukevičienė, A. Pili- 
poniutė, M. Čiauskaitė ir
P. Mankevičius.

kp. Cambridge, Mass.
J. Siutkevičius, J. Jusevi 
čius ir A. Vinčiūnas.

kp. Brooklyn, N. Y. 
L. Milašauskiutė.

kp. Philadelphia, Pa.
J. Zikaras, A. Grigaitis 
Pr. Šapranauskas.

20 kp. Chicago, III.
P. M. Juras, P. Valaitis 
J. Šiušius.

29 kp. Chicago, III.
A. Jasinskas.

49 kp. Chicago, III.
S. Petrauskas ir 
vaišiutė.

. kp. (nauja) Cleveland, O.
J. Kužas, A. Visminas, .J. 
Jonuška, K. štaupas, M. 
Palilionis, .J. šūkis, P. 
Ambrozevičius, M. Budri- 
kas, V. Štaupas, M. Dap- 
kunas, M. .J. Šimonis. P. 
Žemaitis, M. Ardzianskas,
K. Girnius, J. Emužis, M. 
Rusiackas, A. Kulbickas 
ir kun. J. Halaburda.

Visiems naujiems nariams 
linkime pasekmingai darbuo
tis L. I). S. labui.

Labai smagu, kad mūsų or
ganizacija auga ir kas-kart 
atsiranda vis daugiaus veikė- 
jų-organizatorių, kurie nesi
gaili laiko, nei pajėgų ir su pa
sišventimu darbuojasi darbi
ninkų labui.

Visi kurie dar ligšiol nepri- 
sidėjote prie L. D. S. kviečia
mi prisirašyti ir dirbti organi
zuotų darbininkų tarpe.

8
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Lo-
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8. No r

darbininkų, kurie peršasi į 
vadovus nieko nesuprasdami 
apie darbininkų reikalus arba 
norėdami iš tų pačių darbinin
kų pasinaudoti.

Visos kuopos privalo savo a- 
pielinkėje iki Seimui sudaryti 
bent po keletą naujų kuopų.

Norintieji sudaryti L .D. S. 
kuopą ir jeigu trūksta žinių, 
tai reikalaukite iš Centro.

KAS DAUGIAUS!
So. Bostono L. D. S. 1 kp. 

iš surengto vakaro gegužio 6 
d. turėjo gryno pelno $20, ku
riuos paskyrė į Streikierių 
Fondą. Gražus pavyzdis ki
toms kuopoms.

Streikierių fondas smarkiai 
auga.

Jau turime apie $200.00. 
Ligšiol dar nevisos kuopos iš
pildė pirmojo seimo nutarimą; 
būtinai turėti] surengti bent 
po vieną vakarą tam tikslui.

A. F. Kneižis, 
LDS. Centr. fin. rašt.

ORGANIZUOKIME 
APSKRIČIUS.

Ligšiol turime tik du 
kričių 1 Ilinojaus, New Yorko 
ir New Jersey valstijose.

Pirmas apskričio suvažiavi
mas šaukiamas Naujosios An
glijos Bostone birželio 24 d. 
Pageidaujama, kad visos kuo
pos išrinktų atstovus ir induo- 
tų jiems naujus sumanymus, 
tuomet turėsime tris L. 1). S. 
apskričius.

Suvažiavimas bus kaip tik
tai laiku prieš pat seimą ir vi
si sumanymai, nutarimai kas
link pagerinimo mūsų organi
zacijos bus paduoti seime su
važiavusiems atstovams.

Labai būtų pageidaujama, 
kad kaip nors iki Seimui susi
darytų Pennsylvanijos apskri
tys.

aps-

HARTFORD, CONN. 
etF ' . •

Lietuvių Dienoje aukos.

20 geg. šv. Tėvo paskirtoje 
dienoje šv. Trejybės lietuvių 
bažnyčioje surinkta $304.00, 
vakare svetainėj suaukavo 
$68.50, ankščiau suaukavo dr- 
jos ir pavieni $460 00; atėmus 
išlaidas kurių buvo $12, viso 
labo pasilieka $820.50.

Šiomis dienomis šie pinigai 
bus pasiųsti tiesiog Pildomą- 
jam Lietuvių Koimtetui Švei
carijoje, kaipo Lietuvių Die
nos auka. Ištikro hartfordie- 
čiai parodė tėvynės meilę, kad 
savo gausiomis aukomis pra
lenkė daug didesnių kolonijų 
lietuvius. Tas daug priklauso 
nuo gerb. kleb. kun. J. J. Am- 
boto, kuris visur prie kiekvie
nos progos 
nams tė 
jimą ir pats gausiai aukauja vertės 227.000 rublių.

Koresp.

ATSIDARĖ PARLAMEN
TAS.

Birželio 1 d. atsidarė Austri
jos parlamentas. Atidarymas 
buvo iškilmingas. Karalius 
pasakė, jog valdžia nenorėjus 
šios karės.

Austrijos parlamentas su
šauktas dabar pirmu kartu ka
rei prasidėjus.

ATGAVO PAL0CIŲ.
Garsioji caro šokėja Kšesin- 

ska Petrapilyje per teismą at
gavo savo palocių. Į jos palo- 
cių buvo susimetę raudonieji 
socijalistai. Jame gyveno rau
donasis Leninas ir buvo re
dakcija vieno socijalistiško 
laikraščio. Tame palociuje šo-ena parapijo-

vargingą pade- j kėja pasigedo brangių kailinių 
• • « • a * < v*

Tvarka 32-o seimo S. L. R. K.
A. birželio 18-19 ir 20-tą, 

1917 Pittsburgh, Pa.
Birželio 18-tą š. m. 10-tą vai. 

rytmetyj, bus iškilmingos šv. 
mišios ir pamokslas — šv. Ka
zimiero bažnyčioje, kampas 
22-ros ir Sarali Strs., S. S. 
Pittsburgh, Pa. Laike iškil
mingųjų šv. mišių, svečiai-var- 
gonininkai, vadovaujant vieti
niam — p. J. Jankevičiui, gie
dos “Misae in honerem St. 
Ignatium.” Tai-gi šiuomi ža
danti atvykti seiman, svečiai- 
- vargonininkai, maloniai kvie
čiami prisiruošti giedojimui.

Tą pačią dieną, 1-mą vai. 
po pietų, prasidės pirmoji 
seimo sesija Port Pitt Hote- 
lvj ant antrųjų lubų. Motelio 
antrašas: — Kampas 10-tos ir 
Penn. Avė. Telefonas 3000 
Grant. Atkeliavusiems Penn- 
sylvania traukiniais, Union 
stotyj, tur eiti Liberty avė. 
žemyn ligi 10-tai gatvei; atke
liavusieji Baltimore, Ohio 
traukiniais, tur eiti Smithfield 
gatve ligi Liberty av. ir pas
kui eiti ligi 10-tai gatvei. At- 
keliavuhie IVabas.h trauki
niais, turi eiti Liberty avė. Il
gi 10-tai gatvei.

Nedėlioj birželio 17-tą po 
pietų ir panedėlyj birželio 18- 
tą. visą dieną, visose trijose 
stotyse, bus vienas iš pitts- 
burgiečių, — sutikt delegatus 
ir nurodyti kelius į viešbutį.

Tą pačią dieną, vakare 8-tą 
vai. Įvyks vaidinimas veikalo 
“Manigirdas” arba kitaip už
vardinant “Kerštas.” Veika
las parašytas Liudo Giros. 
Vaidinimas įvyks šv. Kazimie
ro parapijinėj svetainėj, kam
pas 22-ros ir Jane Strs. S. S. 
Pittsburgh, Pa.

Pirmoj sesijoj nusistatys die
notvarkę visam seimui.

19 tą birželio 8-tą vai. įvyks 
prakalbos šv. Kazimiero para
pijos svetainėj kampas 22-ros 
ir Jane Strs., S. S. Pittsburgh, 
Pa

20-tą birželio, 8-tą vai. vak. 
įvyks koncertas ir balius šv. 

Į Kazimiero parapijos svetainė
je, kampas 22-ros ir Jane Str. 
S. S. Pittsburgh, Pa.

Reikaluose įnešimų iš kuopų 
ar kitais Seimo reikalais, ma
lonėkite uždėti antrašą sekan
tį: 32-ram seimui S. L. R. K. 
A., 1910 Carson Str., S. S. Pitt
sburgh, Pa

Prirengimui seimo 
Komisija.

ORGANIZUOKIME NAUJAS 
KUOPAS.

Kiekvienas L. D. S. narys tu
rėtų pasirūpinti ką nors nau
dingo padaryti mūsų organi
zacijai ir viisems darbinin
kams.

Labai būtų prakilnus ir nau
dingas darbas, jeigu suorgani
zuotų naują kuopą arba bent 
prirašytų keliatą naujų narių.

Suorganizuoti kuopą galėtų 
kiekvienas, kuris jau šiek 
tiek apsipažinęs su L. D. S. ir 
taip-pat su darbininkų reika
lais.

Dirva plati, tik reikia ją iš
dirbti. Daug yra kolonijų ku
riose labai lengvai galima bū
tų suorganizuoti L. D. S. kuo
pą, tik gaila kad nėra kam 
pradėti. Tokių kolonijų yra 
daug, ypatingai kur nėra pa
rapijų. Darbininkai tokiose 
vietose yra labai išnaudoj 
ne tik darbdavių bet tų

GĖDINA VAGILIUS.
Rusijoj ypatingu būdu ban

doma panaikinti vagystes. Pet
rapilyje vienas vagilius buvo 
varomas Nevskio prospektu su 
plakatau: “Aš pavogiau nuo 
kareivių cukraus ir batus.” Po 
to buvo pavaišintas arbata ir 
paleistas.

Besarabijoj vienas karinis 
podriadčikas buvo apkaltintas 
arklio pavogime. Tai jam bu
vo ant sprando uždėtas jun
gas ir buvo varytas per mies

to viešas vietas.
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DARBININKAS. 3

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
WORCESTER, MASS.

■“Kryžius” ir “Valkata” 
scenoj.

(Žiūrėtojo įspūdžiai.)
Teatrą mėgstu begalo, 

pač savąjį, jaunutį, lietuvis- : 
ką jį. Kas tik neparengtų ir i 
ką tik nestatytų aš visuomet : 
lankausi, kad palaikius savą- : 
ją teatralę dailę ir pasigerėti : 
lietuvių artistų gabumais.

Pas mus AVorcesteryje, pra- : 
slinkus gan ilgokam laikui be 
jokio lietuviško teatro, staiga 
štai buvo surengti net du.

Socijalistai statė scenoje 19 
d. gegužio dramą “Kryžius,” 
c Vyčiai 20 d. gegužio statė 
ir-gi dramą “Valkatą.” Čia 
manau sau man gardus kąsnis, 
kaipo teatro mylėtojui. Jau su
lig mano atvažiavimo į Wor- 
■cester'į girdėjau daug kal
bant. kad socialistai turį ge
riausius artistus YVorcesteryj. 
Gerai einu įdomumo kupinas. 
Salėje žmonių skystai. Aišku, 
kad čia socijalistai negeliuo- 
ja. Prasideda lošimas, Tė- 
sniju atydžiai. Veikalus sa- 
vaimi skystokas, o čia dar 
stoka effekto, tų karės baise
nybių. kurias autorius įsi
vaizdino tą veikalą rašyda
mas. Artistams drajianos ne 
visiems tinkamos, kai-kurių 
per mažai lietuviškos. Grimas 
margas, t. y. ne visur geras. 
Artistai savo roles matyt gerai 
buvo iškalę, nes ne visi ir ne- 
pertankiai žiūrėjo į sufleri 
maldaujančiu žvilgsniu. Nu- 
davinm>. mimika, gėstai-ju- 
dėjimas kaikurių visai netikę. 
Na o tie išgirtieji YVorcester’io 
artistai, kaip tai: A. Maižius 
ar Tumosa taip-gi nesugebėję 
perdaug atsižymėti. A. Mai
žius suklupdavo šen-ten judė
jimuose, balsas valandomis 
keistas ir akis perdaug visuo
met buvo primerktos. Girdėjo
si tarpe publikos šnabždėji
mas kad: “Maižius perdaug 
prisiuostę drąsos eleksiro.” O 
gal ir...
blogas komikas. Pradžioje lo
šė gerai. Užbaigiant persun
kia! ir bejausliai išpildė savo 
monologą. P-lė A. Štreimi- 
kiutė kaimietės mergaitės rolę 
lošė neblogai. Tai-gi neper- 
daug tegavau įspūdžių kaip iš 
paties veikalo, taip ir iš lošė
jų puses. Tiek apie socijalis- 
tų teatrą.

Nedėlios vakare einu Vyčių 
vakaran. Išanksto žinojau, 
kad veikalas “Valkata” labai 
puikus, o kas daugiau rūpėjo 
tai jojo išpildymas, nes pas
kalos ėjo. kad vietiniai Vyčiai 
neturi gerų artistų. Apie sve
tainę žmonių besą būrys. Sve
tainė taip-gi prisikimšus. Pub
lika pilna entuziazmo ir indo- 
mumo. Kįštelėjau nosį už ku
lisų. Darbas verda. P-nas J. 
-Čižauskas vakaro režisierius 
išduoda paskutines instrukci
jas besirengiantiems artis
tams.. o čia vėl grimuotojas 
apsikrovęs dažais, plaukais a- 
tydžiai artistus grimuoja. Pa
galinus pradėjo lošti. Scene- 
rija, drapanos labai atsakan
čios. O jau grimas tai ištik
rųjų puikus ir naturališkas. 
Taip ir matai sudžiūvusį, pa
juodusį su Įdubusiomis akimis 
valkatą, čia vėl senukai Line- 
vičiai. pražilę; arba vėl jų 
-duktė skaisti, jaunutė it pa
vasaris. Na gana apie tai. 
Dabar lošimas. Abelnai imant 
galima drąsiai sakyti, kad 
išėjo gerai. Artistai vieni bu
vo ištikrųjų geri ir gabūs ki
ti silpnesni. Bet kadangi svar
biosios rolės buvo geresniųjų 
artistų išpildytos, tai tokiu 
būdu silpni šmotukai buvo už- 
dailinti. Paaiškėjo vis-gi, kad 
ir Vyčiai turi keletą gerų ar
tistų. Ypač gerai lošė p. Svirc- 
bas Valkatos rolėje. Bent 
kiek šlubavo paskutiniame 
veiksme. Išėjęs ant scenos 
apsivilkęs fraką, užsimovęs ci- 
linderį, o čia lazda, pirštinai
tės, cigaras statė jį į keistą 
padėjimą, matyt buvo ne sa
vo kailyje. Toliaus p-lė E. 
fialtėniutė parode svo sceniš
kus gabumus- Buvo keli šmo-

Y-

tukai, kur ji ištikrųjų įėjo į 
rolę ir pati pergyveno. Pas
kui p. Bacevičius, užveizdos 
Fedejaus rolėje buvo tikras 
veidmainys ir žiaurus typas. 
Judėjimas, kalba ir mimika 
ištikrųjų puiki. Buvo žinoma 
ir mažų klaidų. Pavyzdin vie
na net labai juokinga. Kuo
met atėjo pas p-lę Linevičiutę 
į kambarius, nusiėmęs padė
jo kepurę, o lazdą visą laiką 
nešiojosi rankoje ir pagaliaus 
puolė ant kelių apreikšdamas 
jai meilę, vienoje rankoje lai
kė lazdą, o kitą ranką ištiesė 
maldaujančiai į mylimąją. J. 
Galiauskas Linevičiaus rolėje, 
pertyliai kalbėjo 
buvo netikusi, 
sojos i, ar tai 
džiaugdamos.

Tokiu būdu 
išreiškiau savo kritiką apie a- 
bu vakaru. Gal kaikurie ar
tistai ir užsigavo, 
m e 
tas

ir mimika 
Visą laiką šyp- 
verkdamas ar

reiškia trumpai

bet aš ta- 
nekaltas. Rašiau kaip man 
viskas atrodė.

Taip sau žmogus.

CHICAGO, ILL.

Dėl bombeckos “Naujienoms.’
“Darbininkas” ir kiti pado

rieji lietuvių laikraščiai nuo- 
latai gėdina socijalistų lai
kraštį “ Naujienas, ” kad jos 
deda humbugiškų daktarų pa 
garsinimus. Ir dar tas laik
raštis drįsta skelbtis darbinin
kų reikalų gynėju. Pavesti 
“Nau j ienoms” darbininkų rei
kalų gynimą būtų lygu nuskir
ti vilką avilį kerdžium.

Bet mes chicagiečiai numa
nome kodėl “Naujienos” yra 
tokios storžieviškos, kad jų 
nesugėdina tos padorių laik
raščių bombečkos. Juk soci
jalistai nepripažįsta tautystės, 
nerūpi lietuviai bei lietuvystė. 
Tai jie tik savo įsitikinimus 
pildo, kuomet prikrauja pa
garsinimų, kuriais nusiunčia 
daug tautiečių smakams tie
siog į nasrus.

Westsidietis.

WATERBURY, CONN.
Vyčių 7 kp. buvo surengus 

didelį metinį koncertą su įvai
riais margumynais gegužio 29 
d. Programas prasidėjo 8 vai. 
vak. Pirmas perstatymas bu
vo “Prisikėlimas” su giesmė
mis, giedojo mažos mergaitės. 
Potam Lietuvos šienpiūviai 
pasirodė lietuviškais dalgiais. 
Dalgius pustė ir linksmai 
dainavo. Publikai taip labai 
buvo tinkama kad didžiuma 
publikos norėjo šienpiūviams 
padėti dainuoti.

Potam išėjo pulkas griebė
jų su lietuviškais griebliais ir 
šieną griebdamos tos panelės 
dar labiaus publiką nustebino. 
Po tų didelių Lietuvos darbi} 
šienpiutės, choras sudainavo'dirbate? Kur dirbate?) 
“Aš myliu tėvynę, šalį di
džiavyrių.” Po tam sekė Vy
čių Hymnas, Lietuvos Hymnas 
ir “Tupi šarka ant tvoros.” 
Labai puikiai nusisekė. Publi
kos buvo gana daug ir visi bu
vo užganėdinti. Kuopai pelno 
buvo nemažai. Gyvuoja Wa- 
terbury’o Vyčiai.

Narys.

(Pradžia ant 1-mo pusi.) 

kį darbą, amatą ar užsiėmi
mą jūs turite dabar. Taip ir 
atsakykite. Pavyzdžiui: mai- 
nieris, darbininkas (laborer), 
ir t.t.; jeigu darbininkas, tai 
galite taip atsakyti: “laborer 
on farm, in vagon, rolling 
mill, automobile factory” — 
arba kitoj kokioj dirbtuvėj, 
sulyg to, kokioj dirbtuvėj dir
bate. Jeigu esate mašinistas, 
tai taip ir atsakykit: “machi- 
nist... (čia pažvmėkit kokioj 
dirbtuvėj). Jeigu jūs turite 
kokį valstijos, arba federalės 
valdžios urėdą, tai pažymėki
te.
Aštuntas Klausimas: 

;“By whom eniployed? (Pas ką 
dirhnfp? Kur dirbato?!

CLEVELAND, OHIO.

Pavyzdingos vestuvės.
Gegužio 21 d. šv. Jurgio ba

žnyčioj surišo kun. Dr. A. Ma
kauskas p. M. Palionį su p-le 
E. Navarskaite. Vestuvės bu
vo salėje. Svečiai susirinkę 
gražiai pasibovijo. Vakare po 
įvairių žaidimų su puikioms 
dainelėms. Po vakarienės p. 
Kazys Štaupas užsiminė apie 
aukas. Aukavo M. Palionis 
$5.00. Po $1.00: O. Matulai 
čiutė, J. B. Baltrukoniutė, B. 
Skripkauskoitė, J. D. Žitke
vičius, R. Žitkevičius, K. 
Štaupas, A. Sereika, P- Mušin- 
skas, I). Motekaitis, V. Štau
pas, J. Kavarskas ir J. Jonuš- 
ka. Po 50r.: J. Mušinskas, F. 
Markauskas, Vilimaitis, J. 
Kazlauskas, J. Kavarskas, O. 
Šiaulyčia, J. Šimonis, A. Ge- 
neikis, K. Vanagas, J. Vana 
gas ir M. J. Šimonis. J. Mu
šinskas 30c. Po 25c.: M. Ka
zlauskas, S. Kaviekas, J. Peč- 
kis, A. Vilimaitis, P. Laučius 
ir J. Brazis; smulkių 20c.; vi
so labo $24.50. Pinigus per
duos vietos T. F. skyr.

Jaunai porelei linkėtina 
geriausio sugyvenimo.

Birželio 10 d. L. Vyčių 
kuopa turės išvažiavimą
Mentor, Ohio. Išvažiavimas 
bus su programų, kuris susi
dės iš įvairiausių šmotelių. 
Todėl nei vienas neatsiikit, 
nes vieta yra kopuikiausia.

M. J. š.

GIRARDVILLE, PA.

Daili pramoga.
Gegužio 20 1. turėjo koncertą 

Opera House “Kanklių” cho
ras šv. Vincento parapijos, ve
damas vargonininko B. Nek
rašo. Nusisekė gerai. Žmo
nių buvo pilna salė; buvo ir 
svetimtaučių. Pusė pelno ski
riama parapijai. Malonu yra, 
kad toks jaunutis (susidedan
tis iš 25 narių) choras gyvuo
jantis vos pusė metų, vienok 
padarė didele pažangą. Užtai 
pagyrimas choristams!

Birželio 3 d. šis choras va
žiavo į Maizeville su koncer
tu, laikys bažnytinėj salėj šv. 
Liudviko par. Geg. 27 d. cho
ristai nusitraukė paveikslus. 1 
Dar laikytame susirinkime nu- į 
tarė paaukoti nemažiau kaip 

dol. T. Fondan.

Kas dar veikiama?
Skaudu yra prisiminti, 

negalima nepatėmyti, kad 
tos jaunimas (apart choro) 
nieko neveikia dėl tautos labo. 
O čia yra nemažai “poolrui- 
mių,” kur lietuviai vaikinai 
praleidžia liuosą laiką, kur 
vartoja nepadorias kalbas. 
Merginų svarbiausias darbas 
lankymas “moving piekčerių.’ 
Turime daug čia augusios jau
nuomenės, kuri susispietus po 
Vyčių vėliava apsisaugoti) nuo 
ištautėjimo. Yra Sodalytės 
dr-ja, bet baigia krikti. Skai
tymu taipos-gi visai mažai už
siima, mat čia labai daug v- 
ra “knygynų,” kur sudėtos 
ne knygos, bet bačkutės a- 
laus. Broliai lietuviai, bran- 
gusai jaunime mesk blogus 
papročius, imkis gerų raštų, 
dėkis prie L. Vyčių, choro, S. 
L. R. K. A. Jei ne tai pra
smegsime.
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PHILADELPHIA, PA.
Klaida.

“Darbininke” No. 243, ko
respondencijoj iš Philadelp
hia, Pa. (Port Richmond) Tu
rėjo būt: ...“Gi gerb. kun. 
Šedvvdis pinigais jai davė de
šimts (10) dolerių...” Vie
ton... “dvidešimts...”

Knaptas.

sakykit “infantry,” (ištark: 
in-fantrv) jeigu raiteliuose 
(konnicoj) — sakyk “caval- 
ry” (ištark kav-alry); jeigu 
artilerijoj, sakyk — “artile- 
ry” (ištark: artileri-; jeigu li- 
gonbučiuose ar lazaretuose, sa
kyk — “medical” (ištark: 
medikai); jeigu buvai signalš- 
čiku, sakyk — “signal”; jei
gu buvai prie transportų ir ga
minimo, sakyk—“supply” (iš
tark: suplai); jeigu buvai lai
vyne, sakyk — “navy” 
tark nei-vy], 
pėstininkuose 
ruošė, sakyk
[ištark: maryn] ir t.t.

Po to pasakyk, kiek metų esi 
tarnavę kariumenėj, o paga
lios viešpatiją, kurioj tarna
vai (Rusiją).

Apie Paliuosavimus.
Dvyliktas klausimas 

skamba: “Do you claim
exemption from draft? Spėcify 
groūnds.” Kas reiškia: “Ar 
jūs turite išsikalbėjimus pa- 
liuosavimui nuo kareiviavi
mo? Paduokit priežastis.”

Jeigu jūs turite kokius lega- 
liškus išsikalbėjimus nuo ka
reiviavimo, tai tas dar nereiš
kia, kad jūs esate palmosuo
ti. Karės departamentui rei
kia žinoti, kad jūs manote vė
liaus reikalauti, kad jus pa- 
liuosuotų nuo kareiviavimo. 

I Nekurios vpatos bus pakuo
tos iš priežasties savo užsiėmi
mo arba urėdų, kuriuos jie 

lūžima; kiti bus paliuosuoti iš V • X
tos priežasties, kad jie turi gi
mines, 
kyti. Jūsų atsakymas 
svarbus, kuomet valdžia pra
dės rinkti tuos, kurie gali būti

“navy” [iš- 
jeigu laivyno 
arba marinie-

— “marine”

♦♦♦

I Ką žmones sako

Jeigu dirbate pas atskirą 
žmogų, ar biznierių, arba kor
poracijoj, arba draugijoj, tai 
paduokit jos vardą. Jeigu e- 
sate biznyje, amate, profesi
joj arba užsiėmime patįs sau, 
tai taip ir atsakykit — “for 
myself” (sau).

Jeigu jūs esate urėdninkas 
valstijos, arba federalės val
džios, tai pasakykite, ar jūsų 
urėdas yra federalis, valstijos, 
pavieto, ar miesto. Atsaky
dami į klausimą, kur dirba
te, paduokit miestą, pavietą 
valstiją, kurioj dirbate.

Svarbus Klausimas.
Devintas Klausimas: 

Have you a fatlier, motlier, 
wife, child under 12 or a sis- 
ter or brother under 12 solely 
dependent upon you for sup- 
port (specfy \vhich-? Kas reiš
kia: “Ar jūs turite tėvą, moti
ną, pačią, vaiką jaunesnį 12- 
os metų, arba seserį ar brolį paliuosuoti nuo kareiviavimo, 
jaunesnį 12-os metų, kurių už-Į Todėl teisingai ir tikrai pa

duokite savo priežastis taip, 
kad jos sutiktų su klausimais 
7-tu, 8-tu ir 9-tu-

(“Lietuva”)

I

rr

kurias privalo užlai- 
bus
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Apie P. Mulevičiaus išleistą knygelę

PATARLĖS IR IŠMINTIES GRŪDELIAI.”

Gerai žinomas lietuvių tautos veikėjas profesijo- 
nalas sako: —

“Perskaitęs p. P. Mulevičiaus išleistą knygutę vardu 
“Patarlės ir Išminties grūdeliai,” aš galiu sakyti, kad tai 
puikus rinkinys patarlių. Lietuviai turėtų tą knygelę lai
kyti savo namuose dėl skaitymo, liuosame laike, arba dėl 
pavartojimo prie argumentų. Patarlės yra tankiai ge
riausias ginklas prie argumentų.

A. A. Šlakis, Advokatas.

Pirma toki knygelė lietuvių kalboje. Verta ke-
■ liolikos dolerių, bet kainuoja tik 25c. Siųsk 25c. 

krasos ženkleliais šiandien adresuojant:

“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, So. Boston, Mass
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Farmos! Farmos!
Lietuviai, norėdami pirkti farmas, privalote ge

rai apsižiūrėti kur ir kokią žemę perkate, nes kitaip 
galite baisiai apsigauti ir prarasti visus savo sun
kiai uždirbtus centus.

Mes stengiamės kiekvieno lietuvio atkreipti aty- 
dą ir patariam visiems pirkti farmas AVisconsino 
valstijoj, Clark paviete, nes čia yra viena iš geriau
sių ir puikiausių apielinkių dėl apsigyvenimo mū
sų lietuviams. Čia žemė yra puiki ir derlinga, juod
žemis, apačioje su moliu; visokie javai puikiai dera.

Šios farmos randasi pačiame viduryje AViscon- 
sino valstijos, arti miestų, geležinkelių, mokslainių 
ir visų parankumų, kas tik žmogui reikalinga 
dabartiniame gyvenime. Čia farmas galima pirkti 
ant labai lengvų išmokesčių, nors ir biedniausias 
žmogelis gali Įsigyti sklypą puikios žemės ir gyven
ti sau ramiai, nebijodamas bedarbės ir blogų lai
kų.

Atvažiuokite, o persitikrinsite patįs, nes kitaip 
negalite nuspręsti šių farmų gerumo ir žemės 
lingumo. I)el platesnių žinių rašykite laišką, 
suteiksime sąžinišką patarimą.

LITHUANIAN COLONIZATION CO. 
O W E N, W I S.

Reikalaujame agentų kiekviename mieste, 
mokestį agentams duodame gerą.

laikymas guli vien-tik ant jū
sų (pažvmėkit kuriuos turi
te)?”

Šitą klausimą ir atsakymą 
gerai apgalvokite. Jeigu jūs 
turite kokias kitas ypatas (vir
šuje išskaitliuota«), kurias jūs 
turite maitinti ir užlaikyti, tai 
jas paduokite. Bet iš kitos 
pusės patėmykit, kad jūs klau
sią ar jų užlaikomas VIEN- 
TIK ant jūsų pečių guli. Jei
gu jų užlaikymas ne tik -ant 
jūs, bet ir ant kitų guli, ne- 
sislėpkit už andarokų ir vai
kų.
Dešimtas klausimas: 

Married or single? (Vedęs ar 
nevedęs?) Šitas klausimas ne- 
siklausia, ar 'jūs buvote 
miaus vedę, bet klausia, 
jūs esate dabar vedę.

Gale šito klausimo yra 
vienas klausimas: “Rače?” 
y. prie kokios rasės jūs pri
klausote.

Iš pradžių manyta, kad prie 
šito klausimo apie rasę galima 
bus pridėti atsakymas ir apie 
tautą. Pasirodo, kad ne. Rei
kės duoti tiktai trumpas atsa
kymas apie rasę, t. y. kauka- 
ziškos, mongoliškos., malajiš- 
kos, ar kitos rasės. Visi Lie
tuviai priklauso prie kaukaziš- 
kos rasės ir privalo atsakyti: 
“Caucasian.”

Apie patyrimą kariumenėj.
Vienuoliktas Klau

simas skamba: “What mi- 
litary service have you had ? 
Rank? Brandi Years? Nation 
or Statė? Kas reiškia: Kokią 
kareivišką tarnystę jūs esate 
turėję? Kokio rangos? Šakos? 
Kiek metų? Kokioj tautoj, ar

ba viešpatijoj?
Nėra jokio skirtumo, kokioj 

viešpatijoj jūs buvote kariu
menėj — jūs privalote duoti 
pilną atšakvmą į šituos klau
simus. Jeigu jūs esate buvę 
karumenėj, tai paduokit pir
miausiai savo laipsnį, arba 
rangą (ciną), kokį turėjote 
kariumenėj, vartodami sekan
čius žodžius: jeigu buvote 
paprastu kareiviu, tai atsa
kyti privalote “private” (iš
tark: praivet); jeigu turėjote 
kariumenėj užsitarnavę efrei- 
teriu, unteraficieriu, arba fel
dfebelių rangas, atsakyt “non- 
commissioned officer ’ ’ (ištark: 
nonkomišiond oficer), jeigu 
buvote aficieru, atsakykit — 
commissioned officer.”

Po to paduokit skyrių, arba 
šaką kariumenės, įtarioj tama- 

Valkata. vote; jeigu

der
mes

bet 
vie-

pir-
ar

dar 
t.

Sakalas.

BRIDGEPORT, CONN.
Lietuvos Vyčių 37 kuopa bu

vo surengusi porą linksmų va
karėlių gegužio 19 d. Publikos 
buvo atsilankę nemažai. Tam 
vakarėlyj buvo lestas $5 auk
su. Tame vakarėlyj visas jau
nimas buvo labai užsiganėdi
nę. Toliaus geg. 20 d. buvo 
statytas veikalas “Katriutė.” 
Pirm vaidinimo padeklemavo 
p-lė N. Jasinskiutė. Po tam 
buvo prakalba. Kalbėjo p. J. 
Šaliūnas. Paskui sekė vaidi
nimas. Tarpe aktų deklemavo 
p-lės M. Klimvtė, M. Valec- 
kiutė ir M. Dregunaitė. Dar 
dainavo .parapijinis choras, J. 
J. Šaučiūno vedamas.

Visas vakaras sekėsi gerai. 
Tik atsirado nelabų sportelių, 
kurie kėlė salėje netvarką. Kė
lė tokį ergelį, kad publikai 
nebuvo galima girdėti, kas 
ant scenos kalbama.

Didžio papeikimo ir visų pa
niekos užsipelno tie sporteliai, 
kurie indijoniškai salėj pasiel
gia, Antru kartu vaidinimą 
ar prakalbas rengiant reikia 
nuskirti gerus tvarkdarius, 
kad būtų galima tokius spor- 
telius nutildyti arba iškikyti 
lauk.

■
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Vienatine Lietuviška

Krautuvė
Kuri užlaiko visokio ta- 

voro, reikalingo maine- 
nieriams.

V. LUKOSEVICIa, 
Pa.
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Uždėta 1871

HENRY J. B0WEN

RealEstate Insurance
469 Broadway, So Boston

Pirkdami pas mus nejudi
namą turtą turėsite prielankų 
ir teisingą patarnavimą.

Už-
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PIRKITE RAKANDUS LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KOMPANIJOS KRAUTUVĖJE.

Gausite teisingą ir prielankų patarnavimą. 
Prašome ateiti ir prisižiūrėti mūsų kainoms. 

Pigesnės kainos negu pas kitus.
Jeigu norite, kad jūsų stuba būtų papuošta 

naujausios mados rakandais, tai nieko nelaukdami 
nusipirkite iš

LITHUANIAN FURNITURE CO.
268 Broadway, So. Boston, Mass.

A. Ašmenskas ir
Vedėjai:

Jonas L. Petrauskas.

Pranešam visiems mūsų prieteliams ir rėmėjams, kad 
“Darbininko” spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus už 
labai prieinamą kainą. Reikale kreipkitės: “DARBININ
KAS, ”242 W. Broadway, So.Boston, Mass.

Vietine Didžiausia Lietuviška

K R A U T U VE

Muzikališku Instrumentų
Visokio skyriaus

LIETUVIŠKI REKORDAI.
E 3190. Trjs berneliai.

Vakarinė daina. 
E 3191. Ant marių krantelio.

Saulutė tekėjo.
E 3192. Giedu dainelę 

Gegužinės daina.
E 3183. Linksmo kraujo. (Polka).
E 3182. Visų apleista. (Violin solo}

Annie Laura. (Violin solo)
E 3188. Ant kalno karklai siūbavo 

Pasisėjau žalią rūtą.
E 3189. Oi motule. (M. Pet-kas)

Motuš, motuš. (M. P-kas)

Pranešu visiems, jog aš užlai
kau lietuvišką krautuvę, kurioj 
galite gauti Laikrodžių, laikro
dėlių, Žiedų, Špilkų, Kompasų, 
Kryžių, Bronzalietų ir įvairių ki
tokių daiktų. Taipgi rekordų vi
sokiose kalbose su puikiausiomis 
dainomis ir šokiais. Įvairiausio 
išdarbio Armonikų, Smuikų, 
(skripkų), Klarnetų, Triubų ir 
daugybę visokių muzikališku ins
trumentų.

Taipgi taisome visokius auksi
nius daiktus: laikrodėlius, žie
dus, branzalietus ir muzikališkus 
instrumentus; armonikus, smui
kus, klarnetus, triubas, pianus,
vargonus. Darbą atliekam gerai ir pigiai. Užsakymus siunčiam 
greitai į visas dalis Amerikos ir Kanados. Visi daiktai pirkti ma
no krautuvėj yra gvarantuoti. Vieną kartą pirkęs pas mus, pa
siliksi ant visados mūsų kostumeriu. Taipgi pirkdami daug tavo- 
ro ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau. Parduoda
me agentams. Užlaikome įvairus tavoro “in stock.” Padarome 
visokius instrumentus ant užsakymo.

| V».

Reikalaudami katalogo indėkit 5c. 
Adresuokite:

J. Girdės
170 Grand Street, 

Kampas Bedford Avė., 
Brooklyn, N. Y

TeL 4659 Greenpoint.
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Kas girdėti lietuvių kolonijose

VORCESTER, MASS. 1
-“Kryžius” ir “Valkata” 

scenoj.

(Žiūrėtojo įspūdžiai.) ■
Teatrą mėgstu begalo. Y- < 

pač savąjį, jaunutį, lietuviš- : 
Mjj- Kas tik neparengtų ir i 
ką tik nestatytų aš visuomet : 
lankausi, kad palaikius savą- : 
ją teatralę dailę ir pasigerėti : 
lietuvių artistų gabumais.

Pas mus Worcesteryje, pra
slinkus gan ilgokam laikui be 
jokio lietuviško teatro, staiga 
Štai buvo surengti net du.

Socijalistai statė scenoje 19 
<L gegužio dramą “Kryžius,” 
o Vyčiai 20 d. gegužio statė 
ir-gi dramą “Valkatą.” Čia 
manau sau man gardus kąsnis, 
kaipo teatro mylėtojui. Jau su
lig mano atvažiavimo į Wor- 
■cesterh girdėjau daug kal
bant, kad socialistai turį ge
riausius artistus YVorcesteryj. 
Gerai einu įdomumo kupinas. 
Salėje žmonių skvstai. Aišku, 
kad čia socijalistai negeliuo- 
ja. Prasideda lošimas. Tė- 
miju atydžiai. Veikalos sa- 
vaimi skystokas, o čia dar 
stoka effekto, tų karės baise
nybių. kurias autorius įsi
vaizdino tą veikalą rašyda
mas. Artistams drapanos ne 
visiems tinkainos, kai-kurių 
per mažai lietuviškos. Grimas 
margas, t. y. ne visur geras. 
Artistai savo roles matyt gerai 
buvo iškalę, nes ne visi ir ne- 
pertankiai žiūrėjo į suflerį 
maldaujančiu žvilgsniu. Nu- 
<iavimas, mimika, gėstai-ju- 
<dėjimas kaikurių visai netikę. 
Na o tie išgirtieji Worcester’io 
artistai, kaip tai: A. Maižius 
ir Tumosa taip-gi nesugebėję 
perdaug atsižymėti. A. Mai
žius suklupdavo šen-ten judė
jimuose, balsas valandomis 
keistas ir akįs perdaug visuo
met buvo primerktos. Girdėjo
si tarpe publikos šnabždėji
mas kad: “Maižius perdaug 
prisiuostę drąsos eleksiro.” O 
gal ir...
blogas komikas. Pradžioje lo
žė gerai. Užbaigiant persun
kia! ir bejausliai išpildė savo 
monologą. P-lė A. Štreimi- 
kiutė kaimietės mergaitės rolę 
lošė neblogai. Tai-gi neper
daug tegavau įspūdžių kaip iš 
paties veikalo, Jaip ir iš lošė
jų puses. ’TZ/S apie socijalis
tų teatrą.

Nedėlios vakare einu Vyčių 
vakaran. Išanksto žinojau, 
kad veikalas “Valkata” labai 
puikus, o kas daugiau rūpėjo 
tai jojo išpildymas, nes pas
kalos ėjo, kad vietiniai Vyčiai 
neturi gerų artistų. Apie sve
tainę žmonių besą būrys. Sve
tainė taip-gi prisikimšus. Pub
lika pilna entuziazmo ir indo- 
mumo. Kįštelėjau nosį už ku
lisų. Darbas verda. P-nas J. 
Bizauskas vakaro režisierius 
išduoda paskutines instrukci
jas besirengiantiems artis
tams., o čia vėl grimuotojas 
apsikrovęs dažais, plaukais a- 
tydžiai artistus grimuoja. Pa
galiaus pradėjo lošti. •’ Scene- 
rija, drapanos labai atsakan
čios. O jau grimas tai ištik- 
rųjų puikus ir naturališkas. 
Taip ir matai sudžiūvusį, pa
juodusį su įdubusiomis akimis 
valkatą, čia vėl senukai Line- 
vičiai, pražilę; arba vėl jų 
duktė skaisti, jaunuti it pa
vasaris. Na gana apie tai. 
Dabar lošimas. Abelnai imant 
galima drąsiai sakyti, kad 
išėjo gerai. Artistai vieni bu
vo ištikrųjų geri ir gabūs ki
ti silpnesni. Bet kadangi svar
biosios rolės buvo geresniųjų 
artistų išpildytos, tai tokiu 
būdu silpni šmotukai buvo už- 
dailinti. Paaiškėjo vis-gi, kad 
ir Vyčiai turi keletą gerų ar
tistų. Ypač gerai lošė p. Svirc- 
lcas Valkatos rolėje.. Bent 
kiek šlubavo paskutiniame 
veiksme. Išėjęs ant scenos 
apsivilkęs fraką, užsimovęs ci- 
linderį, o čia lazda, pirštinai
tės, cigaras statė jį į keistą 
padėjimą, matyt buvo ne sa
vo kailyje. Toliaus p-lė E. 
fialtėniutė parodė svo sceniš
kus gabumus- Buvo keli šmo-

tukaj, kur ji ištikrųjų įėjo į 
rolę ir pati pergyveno. Pas
kui p. Bacevičius, užveizdos 
Fedejaus rolėje buvo tikras 
veidmainys ir žiaurus typas. 
Judėjimas, kalba ir mimika 
ištikrųjų puiki. Buvo žinoma 
ir mažų klaidų. Pavyzdin vie
na net labai juokinga. Kuo
met atėjo pas p-lę Linevičiutę 
į kambarius, nusiėmęs padė
jo kepurę, o lazdą visą laiką 
nešiojosi rankoje ir pagaliaus 
puolė ant kelių apreikšdamas 
jai meilę, vienoje rankoje lai
kė lazdą, o kitą ranką ištiesė 
maldaujančiai į mylimąją. J. 
Galiauskas Linevičiaus rolėje, 
pertyliai kalbėjo ir mimika 
buvo netikusi. Visą laiką šyp
sojosi, ar tai verkdamas ar 
džiaugdamos.

Tokiu būdu reiškia trumpai 
išreiškiau savo kritiką apie a- 
bu vakaru.
tistai ir užsigavo, 
me 
tas

Gal kaikurię ar- 
bet aš ta- 

nekaltas. Rašiau kaip man 
viskas atrodė.

Taip sau Žmogus.

WATERBURY, CONN.
Vyčių 7 kp. buvo surengus 

didelį metinį koncertą su įvai
riais margumynais gegužio 29 
d. Programas prasidėjo 8 vai. 
vak. Pirmas perstatymas bu
vo “Prisikėlimas” su giesmė
mis, giedojo mažos mergaitės. 
Potam Lietuvos šienpiūviai 
pasirodė lietuviškais dalgiais. 
: dalgius pustė ir linksmai 
dainavo. Publikai taip labai 
buvo tinkama kad didžiuma 
publikos norėjo šienpiūviams 
jadėti dainuotu

Potam išėjo pulkas griebė
jų su lietuviškais griebliais ir 
šieną griebdamos tos panelės 
dar labiaus publiką nustebino. 
Po tų didelių Lietuvos darbų 
šienpiutės, choras sudainavo 
“Aš myliu tėvynę, šalį di
džiavyrių.” Po tam sekė Vy
čių Hymnas, Lietuvos Hymnas 
ir “Tupi šarka ant tvoros.” 
Labai puikiai nusisekė. Publi
kos buvo gana daug ir visi bu
vo užganėdinti. Kuopai pelno 
buvo nemažai. Gyvuoja Wa- 
terbury’o Vyčiai.

Narys.

CHICAGO, ILL.

Dėl bombeckos “Naujienoms.’

“Darbininkas” ir kiti pado
rieji lietuvių laikraščiai nuo- 
atai gėdina socijalistų lai
kraštį “Naujienas,” kad jos 
deda liumbugiškų daktarij pa
garsinimus. Ir dar tas laik
raštis drįsta skelbtis darbinin
kų reikalų gynėju. Pavesti 
“Naujienoms” darbininkų rei
kalų gynimą, būtų lygu nuskir
ti vilką avių kerdžium.

Bet mes chicagiečiai numa
nome kodėl “Naujienos” yra 
:okios storžieviškos, kad jų 
nesugėdina tos padorių laik
raščių bombečkos. Juk soci
jalistai nepripažįsta tautystės, 
nerūpi lietuviai bei lietuvystė. 
Tai jie tik savo įsitikinimus 
pildo, kuomet prikranja pa
garsinimų, kuriais nusiunčia 
daug tautiečių smakams tie
siog į nasrus.

Westsidietis.

CLEVELAND, OHIO.
Pavyzdingos vestuvės.

Gegužio 21 d. šv. Jurgio ba
žnyčioj surišo kun. Dr. A. Ma
jauskas p. M. Palionį su p-le 
E. Navarskaite. Vestuvės bu
vo salėje. Svečiai susirinkę 
gražiai pasibovijo. Vakare po 
įvairių žaidimų su puikioms 
dainelėms. Po vakarienės p. 
Kazys Štaupas užsiminė apie 
aukas. Aukavo M. Palionis 
$5.00. Po $1.00: O. Matulai 
čiutė, J. B. Baltrukoniutė, B. 
Skripkauskoitė, J. D. Žitke
vičius, R. Žitkevičius, K. 
Štaupas, A. Sereika, P. Mušin- 
skas, D. Motekaitis, V. Štau
pas, J. Kavarskas ir J. Jonuš- 
ka. Po 50r.: J. Mušinskas, F. 
Markauskas, Vilimaitis, J. 
Kazlauskas, J. Kavarskas, O. 
Šiaulyčia, J. Šimonis, A. Ge- 
neikis, K. Vanagas, J. Vana
gas ir M. J. Šimonis. J. Mu
šinskas 30c. Po 25c.: M. Ka
zlauskas, S. Navickas, J. Peč- 
kis, A. Vilimaitis, P. Laučius 
ir j. Brazis; smulkių 20c.; vi
so labo $24.50. Pinigus per
duos vietos T. F. skyr.

Jaunai porelei linkėtina ko- 
geriausio sugyvenimo.

Birželio 10 d. L. Vyčių 25 
kuopa turės išvažiavimą 
Meutor, Ohio. Išvažiavimas 
bus su programų, kuris susi
dės iŠ įvairiausių šmotelių. 
Todėl nei vienas neatsiikit, 
nes vieta yra kopuikiausia.

M. J. S.

GIRARDVILLE, PA.

Daili pramoga.

Gegužio 20 1. turėjo koncertą 
Opera House “Kanklių” cho
ras šv. Vincento parapijos, ve
damas vargonininko B. Nek
rašo. Nusisekė gerai. Žmo
nių buvo pilna salė; buvo ir 
svetimtaučių. Pusė pelno ski
riama parapijai. Malonu yra, 
kad toks jaunutis (susidedan
tis iš 25 narių) choras gyvuo
jantis vos pusė metų, vienok 
padarė didelę pažangą. Užtai 
pagyrimas choristams!

Birželio 3 d. šis choras va
žiavo į Maizeville su koncer
tu, laikys bažnytinėj salėj šv. 
Liudviko par. Geg. 27 d. cho
ristai nusitraukė paveikslus.) 
Dar laikytame susirinkime nu
tarė paaukoti nemažiau kaip 
5 dol. T. Fondan.

Kas dar veikiama? .
Skaudu yra prisiminti, bet 

negalima nepatėmyti, kad vie
tos jaunimas (apart choro) 
nieko neveikia dėl tautos labo. 
O čia yra nemažai “poolrui- 
mių,” kur lietuviai vaikinai 
praleidžia liuosą laiką, kur 
vartoja nepadorias kalbas. 
Merginų svarbiausias darbas 
lankymas “moving pickčerių.’ 
Turime daug čia augusios jau
nuomenės, kuri susispietus po 
Vyčių vėliava apsisaugotų nuo 
ištautėjimo. Yra Sodalytės 
dr-ja, bet baigia krikti. Skai
tymu taipos-gi visai mažai už
siima, mat čia labai daug v- 
ra “knygynų,” kur sudėtos 
ne knygos, bet bačkutės a- 
laus. Broliai lietuviai, bran- 
gusai jaunime mesk blogus 
papročius, imkis gerų raštų, 
dėkis prie L. Vyčių, choro, S. 
L. R. K. A. Jei ne tai pra
smegsime.

— f

PHILADELPHIA, PA.
Klaida.

“Darbininke” No. 243, ko
respondencijoj iš Philadelp
hia, Pa. (Port Richmond) Tu
rėjo būt: ...“Gi gerb. kun. 
Šedvydis pinigais jai davė de
šimts (10) dolerių...” Vie
ton. .. * ‘ dvidešimts... ”

Knaptaa.

Sakalas.

BRIDGEPORT, CONN.
Lietuvos Vyčių 37 kuopa bu

vo surengusi porą linksmų va
karėlių gegužio 19 d. Publikos 
buvo atsilankę nemažai. Tam 
vakarėlyj buvo lestas $5 auk
su. Tame vakarėlyj visas jau
nimas buvo labai užsiganėdi
nę. Toliaus geg. 20 d. buvo 
statytas veikalas “Katriutė.” 
Pirm vaidinimo padeklemavo 
p-lė N. Jasinskiutė. Po tam 
buvo prakalba. Kalbėjo p. J. 
Saliūnas. Paskui sekė vaidi
nimas. Tarpe aktų deklemavo 
p-lės M. Klimvtė, M. Valec- 
kiutė ir M. Dregunaitė. Dar 
dainavo .parapijinis choras, J. 
J. Šaučiūno vedamas.

Visas vakaras sekėsi gerai. 
Tik atsirado nelabų sportelių, 
kurie kėlė salėje netvarką. Kė
lė tokį ergelį, kad publikai 
nebuvo galima girdėti, kas 
ant scenos kalbama.

Didžio papeikimo ir visų .pa
niekos užsipelno tie sporteliai, 
kurie indijoniškai salėj pasiel
gia. Antru kartu vaidinimą 
ar prakalbas rengiant reikia 
nuskirti gerus tvarkdarius, 
kad būtų galima tokius spor- 
telius nutildyti arba iškikyti 
lauk. A „ < / '

Valkata, vote; jeigu

(Pradžia ant 1-mo pusi.) 

kį darbą, amatą ar užsiėmi- 
mą jūs turite dabar. Taip ir 
atsakykite. Pavyzdžiui: mai- 
nieris, darbininkas (laborer), ' 
ir t.t.; jeigu darbininkas, tai 
galite taip atsakyti: “laborer ! 
on farm, in wagon, rolling 
mill, automobile factory” — 
arba kitoj kokioj dirbtuvėj, 
sulyg to, kokioj dirbtuvėj dir- ' 
bate. Jeigu esate mašinistas, 
tai taip ir atsakykit: “machi- 
nist... (čia pažymėkit kokioj 
dirbtuvėj). Jeigu jūs turite 
kokį valstijos, arba federalės 
valdžios urėdą, tai pažymėki
te.
Aštuntas Klausimas: 

“By whom employed? (Pas ką 
dirbate! Kur dirbate?)

Jeigu dirbate pas atskirą 
žmogų, ar biznierių, arba kor
poracijoj, arba draugijoj, tai 
paduokit jos vardą. Jeigu e- 
sate biznyje, amate, profesi
joj arba užsiėmime patįs sau, 
tai taip ir atsakykit — “for 
myself” (sau).

Jeigu jūs esate urėdninkas 
valstijos, arba federalės val
džios, tai pasakykite, ar jūsų 
urėdas yra federalis, valstijos, 
pavieto, ar miesto. Atsaky
dami į klausimą, kur dirba
te, paduokit miestą, pavietą ir 
valstiją, kurioj dirbate.

Svarbus Klausimas.

Devintas Klausimas: 
Have you a father, mother, 
wife, child under 12 or a sis- 
ter or hrother under 12 solelv 
dependent upon you for sup- 
port (specfy which-? Kas reiš
kia: “Ar jūs turite tėvą, moti
ną, pačią, vaiką jaunesnį 12- 
os metų, arba seserį ar brolį 
jaunesnį 12-os metų, kurių už
laikymas guli vien-tik ant jū
sų (pažymėkit kuriuos turi
te)?”

Šitą klausimą ir atsakymą 
gerai apgalvokite. Jeigu jūs 
turite kokias kitas ypatas (vir
šuje išskaitliuotas), kurias jūs 
turite maitinti ir užlaikyti, tai 
jas paduokite. Bet iš kitos 
pusės patėmykit, kad jūs klau
sia, ar jų užlaikymas VIEN- 
TIK ant jūsų pečių guli. Jei
gu jų užlaikymas ne tik ant 
jūs, bet ir ant kitų guli, ne- 
sislėpkit už andarokų ir vai
kų.
Dešimtas klausimas: 

Married or single? (Vedęs ar 
nevedęs?) Šitas klausimas ne- 
siklausia, ar 'jūs buvote pir
miaus vedę, bet klausia, ar 
jūs esate dabar vedę.

Gale šito klausimo yra dar 
vienas klausimas: “Rače?” t. 
y. prie kokios rasės jūs pri
klausote.

Iš pradžių manyta, kad prie 
šito klausimo apie rasę galima 
bus pridėti atsakymas ir apie 
tautą. Pasirodo, kad ne. Rei
kės duoti tiktai trumpas atsa
kymas apie rasę, t- y. kauka- 
ziškos, mongoliškos, malajiš- 
kos, ar kitos rasės. Visi Lie
tuviai priklauso prie kaukaziš- 
kos rasės ir privalo atsakyti: 
“Caucasian.”

Apie patyrimą kariumenėj.
Vienuoliktas Klau

simas skamba: “What mi- 
litary service have you had? 
Rank? Branch Years? Nation 
or Statė? Kas reiškia: Kokią 
kareivišką tarnystę jūs esate 
turėję? Kokio rangos? Šakos? 
Kiek metų? Kokioj tautoj, ar

ba viešpatijoj?
Nėra jokio skirtumo, kokioj 

viešpatijoj jūs buvote kariu
menėj — jūs privalote duoti 
pilną atsakymą į šituos klau
simus. Jeigu jūs esate buvę 
karumenėj, tai paduokit pir
miausiai savo laipsnį, arba 
rangą (ciną), kokį turėjote 
kariumenėj, vartodami sekan
čius žodžius: jeigu buvote 
paprastu kareiviu, tai atsa
kyti privalote “p 
tark: praivet); ji 
kariumenėj užrita 
teriu, unteraficieriu, arba fel
dfebelių rangas, **
commissioned o 
nankomišiond 
buvote aficieru, 
commissioned of

Po to paduoki^ skyrių, arba 
šaką kariumenės,

DARBININKAS.

sakykit mfantry,” (ištark: 
in-fantry) jeigu raiteliuose 
(konnicoj) — sakyk “caval- 
ry” (ištark kav-alry).; jeigu 
artilerijoj, sakyk — “artile- 
ry” (ištark: artileri-; jeigu li- 
gonbučiuose ar lazaretuose, sa
kyk — “medical” (ištark: 
medikai); jeigu buvai signalš- 
čiku, sakyk — “signal”; jei
gu buvai prie transportų ir ga
minimo, sakyk—“supply” (iš
tark: suplai); jeigu buvai lai
vyne, sakyk — “navy” [iš
tark nei-vy], jeigu laivyno 
pėstininkuose arba marinie- 

“ marine”ruošė, sakyk
[ištark: maryn] ir t.t.

Po to pasakyk, kiek metų esi 
tarnavę kariumenėj, o paga
lios viešpatiją, kurioj tarna
vai (Rusiją).

Apie Paliuosavimus.
Dvyliktas klausimas 

skamba: “Do you claim
exemption from draft? Specify 
grounds.” Kas reiškia: “Ar 
jūs turite išsikalbėjimus pa- 
liuosavimui nuo kareiviavi
mo ? Paduokit priežastis. ’ ’

Jeigu jūs turite kokius lega- 
liškus išsikalbėjimus nuo ka
reiviavimo, tai tas dar nereiš
kia, kad jūs esate paliuosuo- 
ti. Karės departamentui rei
kia žinoti, kad jūs manote vė
liaus reikalauti, kad jus pa- 
liuosuotų nuo kareiviavimo. 
Nekurios ypatos bus paliuo- 
tos iš priežasties savo užsiėmi
mo arba urėdų, kuriuos jie 
užima; kiti bus paliuosuoti iš 
tos priežasties, kad jie turi gi
mines, kurias privalo užlai
kyti. Jūsų atsakymas bus 
svarbus, kuomet valdžia pra
dės rinkti tuos, kurie gali būti 
paliuosuoti nuo kareiviavimo. 
Todėl teisingai ir tikrai pa
duokite savo priežastis taip, 
kad jos sutiktų su klausimais 
7-tu, 8-tu ir 9-tu.

(“Lietuva”)
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Kuri užlaiko visokio ta- 
voro, reikalingo maine- 
nieriams.

V. LUKOSEVICIa,
Pa.

Uždėta 1871

HENRY J. B0WEN

RealEstate Insurance
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Apie P. Mulevičiaus išleistą knygelę
PATARLĖS IR IŠMINTIES GRŪDELIAI.
Gerai žinomas lietuvių tautos veikėjas profesijo- 

nalas sako: —
“Perskaitęs p. P. Mulevičiaus išleistą knygutę vardu 

“Patarlės ir Išminties grūdeliai,” aš galiu sakyti, kad tai 
puikus rinkinys patarlių. Lietuviai turėtų tą knygelę lai
kyti savo namuose dėl skaitymo, liuosame laike, arba dėl 
pavartojimo prie argumentų. Patarlės yra tankiai ge
riausias ginklas prie argumentų.

A A. Šlakis, Advokatas.

Pirma toki knygelė lietuvių kalboje. Verta ke- 
Siųsk 25c. 

krasos ženkleliais šiandien adresuojant:
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, So. Boston, Mass

Farmos! Farmos!
Lietuviai, norėdami pirkti farmas, privalote ge

rai apsižiūrėti kur ir kokią žemę perkate, nes kitaip 
galite baisiai apsigauti ir prarasti visus savo sun
kiai uždirbtus centus.

Mes stengiamės kiekvieno lietuvio atkreipti aty- 
dą ir patariam visiems pirkti farmas AVisconsino 
valstijoj, Clark paviete, nes čia yra viena iš geriau- 
sių ir puikiausių apielinkių dėl apsigyvenimo mū
sų lietuviams. Čia žemė yra puiki ir derlinga, juod
žemis, apačioje su moliu; visokie javai puikiai dera.

Šios farmos randasi pačiame viduryje YViscon- 
sino valstijos, arti miestų, geležinkelių, mokslainių 
ir visij parankumų, kas tik žmogui reikalinga 
dabartiniame gyvenime. Čia farmas galima pirkti 
ant labai lengvų išmokesČių, nors ir biedniausias 
žmogelis gali įsigyti sklypą puikios žemės ir gyven
ti sau ramiai, nebijodamas bedarbės ir blogų lai
kų.

Atvažiuokite, o persitikrinsite patįs, nes kitaip 
negalite nuspręsti šių farmų gerumo ir žemės 
lingumo. Dėl platesnių žinių rašykite laišką, 
suteiksime sąžinišką patarimą.

LITHUANIAN COLONIZATION CO. 
O W E N, W I S.

Reikalaujame agentų kiekviename mieste, 
mokestį agentams duodame gerą

der
mes

Už-
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469 Broadway, So Boston
Pirkdami pas mus nejudi

namą turtą turėsite prielankų 

ir teisingą patarnavimą.

PIRKITE RAKANDUS LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KOMPANIJOS KRAUTUVĖJE.

Gausite teisingą ir prielankų patarnavimą. 
Prašome ateiti ir prisižiūrėti mūsų kainoms. 

Pigesnės kainos negu pas kitus.
Jeigu norite, kad jūsų stuba būtų papuošta 

naujausios mados rakandais, tai nieko nelaukdami 
nusipirkite iš

LITHUANIAN FURNITURE CO.
268 Broadway, So. Boston, Mass.

A. Ašmenskas ir
Vedėjai:

Jonas L. Petrauskas.

Pranešam visiems mūsų prieteliams ir rėmėjams, kad 
“Darbininko” spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus už 
labai prieinamą kainą. Reikale kreipkitės: “DARBININ
KAS, ”242 W. Broadway, So.Boston, Mass.

Vietine Didžiausia Lietuviška

K R A U T U VE
i

Muzikališku Instrumentų• -v

Visokio skyriaus
LIETUVIŠKI REKORDAI.

E 3190. Tris berneliai. 
Vakariu? daina.

E 3191. Ant marią krantelio. 
Saulutė tekėjo.

E 3192. Giedu dainelę 
Gegužinės daina.

E 3183. Linksmo kraujo. (Polka).
E 3182. Visą apleista. (Violin solo} 

Annie Laura. (Violin solo)
E 3188. Ant kalno karklai siūbavo 

Pasisėjau žalią rūtą.
E 3189. Oi motule. (M. Pet-kas)

Motufi, motuž. (M. P-kas)

Pranešu visiems, jog aš užlai
kau lietuvišką krautuvę, kurioj 
galite gauti Laikrodžių, laikro
dėlių, Žiedų, Špilkų, Kompasų, 
Kryžių, Bronzalietų ir įvairių ki
tokių daiktų. Taipgi rekordų vi
sokiose kalbose su puikiausiomis 
damomis ir šokiais. Įvairiausio 
išdarbio Armonikų, Smuikų, 
(skripkų), ' Klarnetų, Triubų ir 
daugybę visokių muzikališku ins
trumentų.

Taipgi taisome visokius auksi
nius daiktus: laikrodėlius, žie
dus, branzalietus ir muzikališkus 
instrumentus; armonikos, smui
kus, klarnetus, triubas, pianus, 
vargonus. Darbą atliekam gerai_ ____ _ Užsakymus siunčiam
greitai į visas dalis Amerikos ir Kanados. Visi daiktai pirkti ma
no krautuvėj yra gvarantuoti. Vieną kartą pirkęs pas mus, pa
siliksi ant visados mūsą kostumeriu. Taipgi pirkdami daug tavo- 
ro ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau. Parduoda
me agentams. Užtaikome jvairus tavoro “in stock.” Padarome 
visokius instrumentus ant užsakymo.

Reikalaudami katalogo indėkit 5c.
Adresuokite:

J. Girdės
170 Grand Street, 

Kampas Bedford Ava^ 

Brooklyn, N. Y.
Tel. 4659 Greenpoint.
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VistfinSfi žinios išdėstys visusv ICLUieb ZlIUOo. | dalykus prašmatniai. Čia dar 
linuoei su “Darbininko” skai
tytojais tik aplamais išvažia
vimo ant manęs padarytais į- 
spudžiais.

Pirmieji Bostono jaunimo 
Vyčių žingsniai padaryti su
rengimui milžiniškos pramo
gos — išvažiavimo, lai suran
da pasekėjų kitose kolonijose 
ir nors retkarčiais suveda dau
gelio kolonijų jaunimą į krūvą 
ir tampresniais ryšiais sumez
ga juos prakilnaus darbo tvė
rime. Gi visuomenė į tokias 
pramogas tegul renkasi ir re
mia jas, nes naudos iš jų ga
lime laukti visiems. <

Storasis Jonas.

—■ A

Vyčių Išvažiavimas reng
tas gegužio 30 dieną Caledo- 
nian Grove jau praėjo, palik
damas svečių ir rengėjų ome
nyje daug įvairių minčių. į

Nežiūrint šalto oro ir anksty
vo gegužinių rengimui laiko, į 
suvažiavimą atsilankė daug 
žmonių. Worcesterio, Law- 
rence, Montello, Nonvoodo, 
Cambridge jaunimo suplaukė 
šimtai. Specialiais karais, 
automobiliais iš svetimų kolo
nijų svečiai suvažiavo, o sa
viškiai paprastais karais.

Programas išvažiavimo buvo 
•įvairus, gyvas ir turiningas, 
žinoma, ir ne be ydų, kurių 
niekas pasaulyje negali išven
gti. Ypatingai koncertas nu
sisekė. Worcesterio ir Bosto
no chorai, solistai publiką pa
tenkino visais žvilgsniais. 
Worcesteriežiai itin gražiai 
pasirodė. Į ypatingą entuzi- 
jazmą įvarė publiką Darbinin
kų hvmnas, šauniai sudainuo
tas Worcesterio choro. Pub
lika pareikalavo atkartoti. Tai 
labai nusisekusi p. A. Aleksan
dravičiaus kompozicija. So. 
Bostono choras negalėjo visų 
savo pajėgų išvystyti vien jau 
dėlto, kad bemaž pusė choro 
narių buvo išvažiavimo rengė
jais, darbininkais, tvarkda
riais, kaipo Vyčiai, ir nega
lėjo suspėti ant dainų.

Solistai p.p. Čižauskai, tai 
tikras tobulumas. Jiems dai
nuojant ir gamta tarsi nutilus 
klausosi puikių melodijų, o 
p-lės Feleskiutėjš AVorcester- 
io, H. Narinkevičiutė ir S. 
Motiejūnaitė iš Bostono labai 
išlepintus dailės mylėtojus ga
li patenkinti. Ponas Jokūbas 
Varaitis, kaip visuomet šau
niai pasirodė. Nesmagiai ga 
pasijautė kiek p. D. Antanavi
čius, kuomet jo dainą sutruk
dė tūlos aplinkybės, bet pa
žįstame jo skardų balsą, nie
kas negalėjo abejoti, kad mū
sų solistas negali pasirodyti, 
bet vis tas nelabasis velniūkš
tis kaltas, kuris paima ir iš
krečia kokį šposą Tikimės p. 
D. Antanavičių kitą syk atsi
gėrėti.

Merginos, vedant p-lei Onai 
Protašiutei, su driliumi pub
liką nustebino. Kaikurie pa
matę baltai pasirėdžiusias 
mergaites pradėjo šnibždėti, 
kad, esą angelai iš dangaus 
atskrido, bet paskiaus pasiro
džius, kad tai esama Bostono 
Vyčių, visvien visų pasigėrėta 
gražia merginų pramoga.

Base-Ball bėgimai šiame su
važiavime turėjo ir-gi nema
žai pasekėjų ir mylėtojų. Svai- 
dinys lekiojo oru zvimbdamas, 
o jau bėgikai kad paspaus ko
jas ir jau matai juos už ko
kiuos 300 mąstų.
Merginos bėgo, vaikinai skris

te skrydo, o vaikai riedėte rie- 
dėjo ir visi linksmus, laimingi, 
malonūs.

Publikos buvo įvairios. Iš
tisos šeimynos pribuvo, pavie
nių matėsi neųiažai, o dau
giausia, tai jaunimo būriai ir 
tokio gražaus jaunimo, kad 
malonu net dabar prisiminti. 
Turbūt niekur dar tiek gražios 
jaunuomenės nebuvo susirin
kę. T

Ar publika buvo patenkiifta 
iš išvažiavimo? klaus ne vie
nas. Atsakyčiau — visokių 
nuomonių buvo. Vieniems ti
ko vienas dalykas, kitiems ki
tas, o gal buvo ir didelių pe
simistų, bet aplamą išvadą 
darant reikia pasakyti išvažia-' 
vimas išėjo pasekmingas vi
sais žvilgsniais.

Programo žymią dalį užėmė 
šokiai ir užkandžiai. Kaip

LABAI SVARBU.
U.tarnnke, birželio 5 

dieną,, 7:30 vai vakare po- 
bažnytinėje salėje bus įvažia
vimo Rengimo Komisijos susi
rinkimas- Visi nariai malonė
kite atsilankyti. Bus padary
ta ineigų ir išlaidų atskaita ir 
užbaigta visas darbas. Kas 
turi dar nuo gegužinės nepar
duotų tikietų — sugrąžinkite 
tuojaus kaip tikietus taip ir 
pinigus komisijai. Galima su
nešti “Darbininko” Redakci- 
jon arba atiduoti tiems komisi
jos nariams, nuo kurių tikietai 
buvo paimti-

Išvažiavimo Rengimo “DARBININKO” ADM. 
Komisij a. 242 Broadway, So. Boston, Mass.

LAUKAI U LIETUVOS.

“Darbininke” yra šiems So. 
Bostono asmenims laiškai iš Lie
tuvos:

Juzai Laaiauskui, 
Janui Javarauskui, 
Boleslovui Maktnliui.

PARSIDUODA geni 
išdirbtas biznis. Soda fonta
nas, cigarų, saldainių ir kitokių 
dalykų. Turi būti parduotas iki 
birželio 15 d. Parsiduos labai pi
giai. Norintieji plačiaus sužinoti 
kreipkitės prie:

gerai

VIEŠA PADĖKA.
Už Vyčių Išvažiavimo pa

puošimą dainomis ir dalyvavi
mą išvažiavimo programe iš
reiškiame nuoširdžią padėką 
p. p. čižauskams, Worcesterio 
Vyčiams, chorui ir solistams, 
Lowrence, Atholio, Nonvoodo, 
Cambridge ir Brocktono Vy
čiams, So. Bostono šv. Petro 
parapijos chorui ir solistams, 
ir visai atsilankiusiai į išvažia
vimą publikai tariame didelį 
AČIŪ.

Taip-gi išreiškiame savo gi
lią padėką So. Bostono šeimi
ninkėms, kurios savais val
giais bufetą padabino ir vi
siems darbininkams ir darbi
ninkėms, kurie kiaurą dieną 
vargo, kad tik kuodaugiausia 
Lietuvai naudos būtų.

Lai už tamstų visų paramą, 
pritarimą ir triūsą pati Lietu
va atsilygina, kuriai visi dir
bome ir dirbame.

“Darbininkui” patarnavu
siam mums kuoplačiausia iš
važiavimą išgarsinti ir bemaž 
pusvelčiai, o taip-gi “Darb.” 
administracijai už puikų visų 
pagarsinimų ir kitų darbų atli
kimą linkime ilgiausių metų.

Visiems didžiausių pasek
mių.

Su gilia pagarba
So. Bostono Vyčių 17 kp. 
ir Išvažiavimo Rengimo 

K o m i s i/j a.

Švento Petro ir Povilo drau
gija turėjo puikų balių gegu
žio 20 dienų Lietuvių Svetai
nėje So. Bostone. Balius išė
jo pasekmingas, ypač daug 
jaunimo susirinko vakare. Pa
silinksminta grąžiai ir Lietu
vai gal nemažai pelnyta. Šv. 
Petro ir Povilo dr-ja turi apie 
400 narių ir gerai gyvuoja. 
Kaikurių buvo manyta, kad 
viena diena rengiami balius ir 
išvažiavimas neduos gerų pa
sekmių, o tūli net negražiai in- 
tarinėjo Vyčius, būk jie no
rėję pakenkti šv. Petro ir Po
vilo draugijai, bet kad tie spe
rmai buvo klaidingi ir* netei

singi už tai faktai patys kal- 
5a. Užteko žmonių abiejose 
pramogose, o dauguma spėjo 
ir išvažiavime ir baliuje daly
vauti.

Petras.

NORWOOD, MASS. 
Moterų dr-jos iškilmės.

Nedėlioj gegužio 27 d. Mote
rų N. P. P. Šv. dr-ja buvo už- 
pirkus mišias. Nares dalyvavo 
in corpore. Buvo baltai pasi
rėdę. Veik pusė narių ėjo prie 
komunijos.

Apskričio suvažiavimas.
Tą pat dieną po pietų buvo 

S- L R. K. A. Bostono apskri
čio kuopų suvažiavimas. Pir
mininkavo V. Kudirka. Jo pa
dėjėju buvo M. Abračinskas. 
Iš raportų pasirodė, jog pas
taruoju laiku susitvėrė trys 
kuopos. Sekantis suvažiavi
mas nutarta laikyti rugsėjo 
pirmą nedėldienį, Worcester- 

svetainėje šokikų, taip buferyje, Mass.
\ • ■ ■

o

~ K. Vienutis, 
1717 Arcena St,

N. S. Pittsburgh, Pa. 
Janitor: — J. Tamkevičia, 

2025 Jane St,
Marškai: —

C. Patckevich, 
1908 Merriman St,

M. Bražinskas, 
1110 Freyburg St., 

Pittsburgh, Pa.
/
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IEŠKAU VIETOS VARGO
NININKO, antrašą sužinoti 
“Darb.” Red.

prie sūrių, kisielių ir žuvią 
buvo kupinai žmonių.

Išviso išvažiavime žmonių 
buvo arti 2000.

Bizniškos išvažiavimo pusės 
paliesti negaliu, nes nieko a- 
pie ją dar nepatyriau. Tik rei
kia spėti pinigų kason inplau- 
kė nemažai ir pelno liks gerai 

Apie tai praneš Išvažiavimo 
rengėjai, o tikiuosi, kad ir 
apie patį išvažiavimą kiti pa-

Vieversys.

Registracijos diena jau arti. 
Birželio 5 dieną visi vyrai nuo 
21 iki 31 metų turi užsiregis
truoti, nes to reikalauja nau
ji Suv. Valstijų išleisti įstaty
mai. Registruoties reikės ir ne 
piliečiams.

Kurie neužsiregistruos, kaip 
skelbiama, bus baudžiami ka
lėjimu.
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Muzikos Mylėtojams Naujiena
Detroit’an nesenai atvažiavo muzikas

A. ALEKSANDRAVIČIUS, 
baigęs Varšavos mužikalę konservatoriją, ir atidarė 

LIETUVIŲ MUZIKOS MOKYKLĄ.

Mokinama ant Piano, Smuiko, Choro Giedojimo 
ir Vargonininkavime. Taipo-gi išguldoma Teorija, 
Harmonija, Kontropnnktas, Instrumentadja ir Mu
zikos Istorija.

Užsirašyti į bile kurį muzikos skyrių galima 
dienomis ir vakarais. Kaina labai prieinama, o 
mokslus einančiam jaunimui nemaža nuolaida. Vi
siems, kurie norėti] pasimokyti muzikos, patariame 
imti lekcijas šioje lietuvių muzikos mokykloje.

Adresas:
A. ALEKSANDRAVIČIUS

Vedėjas

180 Cardoni Avenue, Detroit, Mich.

Aš Anatalija Zuranckienė 
paieškau savo tikrų brolių 
Povilo, Antano ir Juozo Kirai- 
lių, paeina iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Vabalninku pa
rapijos, Gumbelių kaimo kaip
gi paieškau pusbrolio Justino 
Lundžiaus ir sesers Alenos 
Lundžiukės. Prašau atsišauk
ti šiuo adresu:

Anatalija Zaranckienė..
15 Under Hill Avė., 

BELL0WS FALLS, VT.

Paieškau savo brolio V. Oželė, 
Kauno gub., Švėkšną par., pir
miau gyveno So. Bostone, o da
bar nežinau kur. Meldžiu paties, 
ar kas žino pranešti man šiuo ad
resu :

B. Savickienė,
9 Lawrenee St., Brighton, Mass.

LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.
Geriausias Lietuvis siuvėjas.

Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios 
mados. Taisau, prosinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuni
gams siuvu SIUTONUS ir esu gerai įsipraktikavęs tame dar
be, kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje. Darbą atlieku 
greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pri

statau tiesiog į namn«.
A k mazalas,

94 JEFFERSON STR., HARTFORD, CONN.
Tel. Charter 4235-4.

Skaityk Čia
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik

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

Spinininkai, pinklų aštrintojai ir raktų pri- 
rinkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai. 

Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

J.J. McGowan Co.
265 Broadvay, -:- So. Boston, Mass.

Sankrovos:
471 E. Fourth St, -:- -:- So. Boston, Mass. 
941—943 Washington, St, Boston, Mass. 
Pearl St, -:- -:- Boston, Mass.
366 Washington St, -:- Dorehester, Mass.

686
Telephone: 350 So. Boston.

975-W
/
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PARSIDUODA namai 
su 9 kambariais už $2.500.00. 
Taip-gi dėl dviejų familijų na
mai, 4000 pėdų žemės už 
$3.000.00. Netoli Franklin 
Field. Norintieji pirkti kreip
kitės prie:

U. S. Engraving Co.
333 Washington St., 

Boston, Mass.

PARSIDUODA forničiai (ra
kandai) dviem ruimam ir vir
tuvei. Išvažiuojame į kitą mie
stą todėl parduodame labai 
pigiai. Visi rakandai pusnau- 
ji, o parsiduoda pusdykiai. 
Adresas: Bronislovas Gedvi
las, 279 Athens st. (2 floras) 
So. Boston, Mass. Bile valan
dą galima matvti.

(65)
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Paieškau Jono Paulaičio Kauno 
gub., Raseinių pav., Jurbarko 
pav., Greičių kaimo. Malonėkite 
atsišaukti šiuo adresu:

A. Vabale,
933 W. Main St., Norristown, Pa.

Paieškau lietuvio barberio. Dar
bas ant visados. Mokestis gera.

T. Balkus,
145 E. Merimack St.,Lowell,Mass.

NUO ADMINISTRACIJOS.
Šiuomi pranešame visiems 

savo skaitytojams, kurių pre
numerata pasibaigė arba jau 
baigiasi, kad pasiskubintumė
te atnaujinti, nes mes kaip tik 
išsiuntinėjame pranešimus ir 
negavę jokio atsakymo, turė
sime sustabdyti siuntinėjimą 
“Darbininko.”

Taip reikalauja pačtas, o an
tra pabrangus popierai negali
me siuntinėti ant abejo.

Kaip gaunate žinią tuojaus 
pasirūpinkite prisiųsti money 
order arba čekį.

Jeigu to negalite padaryti 
parašykite nors kada prisiusi
te pinigus.

Pasitikime, kad mūsų skaity
tojai ir rėmėjai paklausys ir 
nevilkins prisiuntimą

“Darb.” Administracija.

Edward L. Hopkins
362 Broadw

Namai parsiduoda, 
GAISRI, 
SVEIKATOS, 
SUŽEIDIMO, 
APVILKTUS 
STIKLUS, 
(Plato glass)

ay So. Boston, Nass
kambari ai parendavojami.

/
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Pirmas Puikus Piknikas
T■ / T

Rengia Į 
AM. L. R.-K. MOTERŲ SĄJUNGOS 28-a KUOPA

Sukatoje, Birželio-June 2 d., 1917 to.
OAK GRO.V E PARKE,

East Center Street, So. Manchester, Conn.
Prasidės 2-rą vai po pietų ir trauksis iki vėlai naktį. 

ĮŽANGA; vyrams 25c., moterims 15c.

K o m

r

lietas,

DR-JOS KURIOS “DARBI* 
NINKĄ” TURI PAĖM? 

UŽ ORGANĄ. 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR- 
JA VAKAR. PENNSYL- 

VANUOJ.
Prez. — J. Petraitis, 

1505 Carson St, 
S. S. Pittsburgh, Pa.

Vice-prez.: — K. Smigelskis, 
1 Eilėn St, 

Carrick Pa., 
Mt Oliver St.

Prot. Sekr.: — J. Packevičh, 
2107 Wharton St., 

S. S. Pittsburgh, Pa.

Fin. Sekr. — Jos. Danksys, 
138 So. 20 St

Iždininkas: — B. W. Woshner, 
1514 Carson St.

Direktoriai:
J. Marcinkevicz, 

2106 Carson St,
J. Janauskas, 

75 So. 19-th St,
M. Bražinskas, 

1110 Freyburg St,

J. Kybartas, 
2115 Wrights St,

P. Kildušis, 
1811 Wharton St., 

Pittsburgh, Pa.
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Kaip su Rautu atsitiko!
Ei Raulai, palauk aš tau pa

sakysiu apie savo nelaimes! Ką 
kokio? O gi išvažiavau su Ona 
grybaut ir nespėjau nei vienos 
lepšės surast, kaip užeis lietus, 
kad net visos siūlės išsileido.

Tai Mikai apsisaugok ir va
žiuodamas į laukus pasiimk rein- 
kotą. Jeigu neturi, tai nieko 
nelaukdamas nusipirk arba užsi
sakyk, tada drąsiai galėsi va
žiuoti gribauti.

Geriausius ir puikiausius rein- 
kotus vyrams ir moterims daro 
STASYS PUTA

So. Boston Raincoat Co. 
344-278 Broadway,

Tel. S. B. 1165-m. So. Boston.

Niekur kainos negali btttf 
sulygintos Bostone su 

mūsų kainomis.
75c. Lįnolėja (linoleum) 

35c. mąstąs.
$24.00 Geriausi vaikų veži

mėliai (Carriages) $16.50
$ 6.50 Geležinės lovos.............4.75

20.00 Bresinės lovos...........13.85
15.00 Šaldytuvai (Refriger-

ators) ............................10.50
5.00 Minkštais viriais ir a-

pačia šipninkai (mat- 
resses).............................3.75

13.00 Ąžuolinės kamodos... 8.85 
24.00 Aks. karpetos 9X12...17.50 
14.00 Vilnonės ar valakni-

nės .................................10.95
7.50 Sulenkiami vežimėliai 

vaikams ....................... 5.95
35.00 Ketvirtainės ąžuolinės

šėpos.............................. 26.75

Mes parodysime daugiausia ir 
pilnai pripildytus namus įvairios 
rūšies rakandais So. Bostone.

Turime šimtais visokių rakandų 
nupiginta kaina, kuriuos mes 
kiekvienam išrodysime ir taip-gi 
jų kainas.

MES GVARANTUOJAME UŽ 
KIEKVIENĄ 
KANDĄ.

James

PARDUOTĄ RA-

Jis Co 
B ir B’way,

M
am pas

SOUTH BOSTON.
PINIGAIS ARBA ANT 

IŠMOKĖJIMO.

ATDARA: Panedėlio ir Su- 
batos vakarais.

Dr. Paul J. J akinau h
C Jakimavičius)

Priėmimo valaadoa:
| NooS iki8 popiet. Nuo 7 iki 8 vakare
800 BROADWAY Cor.G ST. SO. BOSTON.

TelE02S.B.

II
Centrai Spa.

Broadway, So. Boston, Mass. 
Kampas Dorehester Street.

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rūšių SAL
DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ice 
-cream), SODA ir CIGARŲ.

Taipgi įvairių 
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRASUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baitu. Toji mostis išima 
plJmus raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės 
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
stampoms.

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

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS» ■ -
Ofleojdyaoe flv4i vW«irtM ta*
1-8 P. M. 7-8 PJt. BMdHaAkMM.

419 Beylatea St, Bastau, Nata.

\

ELLIS McCLEARY C0
Prirengiam pilnai $150.00 

laidotavea už
Užtikrinan
ti svarinti- — —-aSTvi- ;

■ai nemokddto.
TeL Baek Bay 6722 

1666 Waahington 8t Borton. j

C0 SO, ,okh» 7^ 
□ Jjj Šaus mokee-

Rusiškos ir Turkiškose
MAUDYKLĖS, ii

11 Savoy St., Boston, Mass.] J
Tarpe YVashington Str. ] , 

ir Harrison Avė., j į 
< >

1 ir 2 Leverett Avė., 
BOSTON, MASS. 
netoli Leverett St.

X.

Atdaros dienomis ir nak
timis dėl vyrų ir moterų. Pri- 
vatiški miegami kambariai.

ĮŽANGA 30 centų.

Tel. So. Boeton27O
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galina uttikalieti ir Hetaviukai. 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai.
Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boatn Jfasa.

PRIE DOBCKESTER ST.

▼alandoe NedSHente
noo 9 vai. ryta ana 10 vai. ryta
iki 8 vaL vakara. iki 4vaL vakan.

Lietuviška-Pokka
ugoruh.

♦

197 Bradiny, S. Butai, Nuc.
Telefonas'8. Boston 1194-w 

Daktarai dkrą, ir naktį.


