
Chinijoj
jos provinci- 
Lino valdžią 
La. Pekinas.

Kieve jau atidaryta pirmoji 
ukrainiečių gimnazija.

(Iš “L. Balso”)

BUVUSĮ CARĄ UŽDARĖ 
KALĖJIMAN.

REIKALAUJA DIDELIŲ 
ALGŲ.

Į Rusijoj Doneco distrikto an
glių kasyklą metalinių dirbtu
vių darbininkai pareikalavo 
250 rublių mėnesyje.

Petrogradan atvyko Angli
jos karinės Tarybos narys Ar- 
thur Henderson.

Francijos amunicijos minis- 
teris Thomas iš Petrogrado at
vyko į Jassi, laikinąją Rumu
nijos sostinę.

STREIKAI PETROGRADE.
Petrograde darbininkai 120 

dirbtuvių nutarė streikuoti. 
Didžiumoj tą dirbtuvią dirba 
amuniciją. Maksim Gorki sa
vo laikraštyje Novaja Žizn ra
šo, kad dirbtuvėse turi būt į- 
vesta 6 valandą darbo diena ir

Juozapo Darbininką Sąjungos. No. 66 2481

PAĖMĖ KRONSTADTĄ.
Neišėjo nei mėnesio, kaip su

sidarė nauja Rusijos ministeri
ja iš įvairią partiją ir jau ji 
skaidosi. Nieko neįstengia vei
kti. Vėl visi eina savo keliais. 
Darbininką ir Kareivią Tary
ba nubalsavo paimti tvirtovę 
Kronstadtą. Ta tvirtovė pa
dalyta Darbininką ir Kareivią 
Tarybos sostine. Tvirtovės ko
mendantas negalėjo pasiprie
šinti. Tai dabar tos D. ir K. 
Tarybos dalis pasiliks Petrog
rade vedimui derybą su val
džia, o pati Taryba persikels 
į Kronstadtą.

Dabar 
valdžios 
partijos, 
noji valdžia, 2 — profesoriško
ji Miliukovo partija, 3 — apie 
10 visokią raudonąją socijalis
tą ir anarchistą partiją, 4 — 
Darbininką ir Kareivią Tary
ba, 5 — Senosios valdžios šali
ninkai. Pastarieji nesenai te- 
apsireiškė ir dar menkai terei
škia.

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

tainių pėdą geros derlingos žemės, sutiksime iš
dalinti dėl kiekvieno mažomis dalimis, kuris tik
tai ją apdirbs arba mes net pristatysime sėklą ir 
t.t. Parodysime ką ir kaip reikia auginti.

Taipgi mes parduodame kiek tik kas norės 
geros žemės ant jūsą pačią išlygą ir be jokią taksą 
per du metu. • ,

Tuo padalinimu kiekvienas turėtą interesuo
tis ir nepraleisti tos progos.

Delei platesnią informaciją kreipkitės šiuo 
adresu:

bar pasaulio viešpatystės taip 
susitelkė prieš kaizerį, kaip 
100 meti) atgal buvo susitelkę 
prieš Francijos Napoleoną, 
kurs drebino tuolaikinį pasau
lį. Tuomet tautos buvo užsis
pyrę įveikti Napoleoną ir pa
statė ant savo. Taip matyt bus 
ir dabar. Napoleono karės tę
sėsi su pertraukomis apie 12 
metą. »

FRANCIJOJ PLATINASI 
LIGOS.

ARMOTOS IŠ LIETUVOS 
FRANCIJON.

Austrijos parlamento atida
rymo dienoje Viennoj buvo 
taikos demonstracijos.

DIDELI ČEVERYKŲ 
UŽSAKYMAI.

Suv. Valstiją valdžia užsakė 
armijai 3.345.000 porą čevery- 
ką. Vidutinė kaina $4.85. Tai 
visi atsieis apie $17.000.000.

Didžiuma tą eeverykų bus 
pagaminta Naujoje Anglijoje.

Francija daugiausia vyrą ne
tenka karės lauke, bet ir na
mie jos gyventojai skerdžiami 
visokią ligą. Francijos veikė
jai ir valdžia labai susirūpinę 
dėl savo tautos likimo. Franci
jos visuomeninės sveikatos sto
vis labai žemai stovi. Ameri
kos daktaras Briggs sako, jog 
Suv. Valstijos turi siąsti tūks
tančius daktarą, kad gelbėti 
francūzus.

Nesenai atsidariusiame Aus
trijos parlamente čeką deputa
tas Stanek vardu visą savo 
vientaučią atstovą pareikala
vo Čekijai autonomijos.

To pat pareikalavo pietinių 
slavą atstovai.

Iš Haagos pranešama, jog 
vokiečiai visai nesitiki jokią 
karinią veikimą rusą fronte ir 
iš Kauno ir Osoveco tvirtovių 
paėmė didžiąsias armotas ir 
nusigabeno Francijon.

Rusijoj griebia už 
vadžią net penkios 
1 — dabartinė laiki-

PARODAVO SU JUODOMIS 
VĖLIAVOMIS.

Rusijoj sujudo tamsiosios jė
gos Petrograde Nevskio pros
pektu parodavo anarchistai su 
visais savo ženklais. Nešė juo
das vėliavas su parašais: “Ša
lin valdžia,” “Šalin kapitalis
tai,” “tegyvuoja soči jale re
voliucija ir komuna.” Jie tu
rėjo šautuvus, revolverius, 
peilius ir bombas. Tie tamsy
bės žmonės sustojo prie Ka- 
zano katedros ir kurstė apsto
jusius žmones eiti apiplėšti 
bankus.

Valdžia nesikišo.

Taip tai suirimas Rusijoj di
delis ir kasdien jis didinasi. 
Tokiame suirime gali būt su
grąžinta monarchija, arba jei 
ne tai galą gale viena kokia 
partija, kuri turės gabiausius 
vadus griebs valdžią į savo 
rankas ir geležine ranka, prie
varta, bausmėmis, ginklu įves 
tvarką ir nuramįs šalį. Jei to 
nebus, tai ergeliai, tąsynės 
prives šalį prie tokio iširimo, 
kokio nieks dar neįsivaizdino.

Darbininką ir Kareivią Ta
ryba nutarė uždaryti ex-carą 
Nikaloją kalėjimam

Petrapilyje kareiviai iš fron
to laiko kongresą. Tarpe ki
to ko pareikalavo, kad gospo- 
diną Nikoloją Romanovą, bu
vusį Rusijos carą, valdžia dėl 
saugumo pasodintą į Petro
pavlovską tvirtovę.

Rusijos valdžia suareštydino 
D. K. Nikaloją, buvusį vyri au
sį ji armiją vadą. Jis nužiūri
mas kaltininku sukilimą ant 
Kaukazo.

Vokietijos valdžia atsiuntė 
Ispa sijai notą, kurioj persi
prašo už nuskandintus jos gar
laivius. Praneša, jog Vokie
tijos submarinai per klaidą 
uuskandino Ispanijos laivus.

RIAUŠĖS PORTUGALI
JOJ.

Keletas dieną atgal buvo 
pranešta apie riaušes Portuga
lijoj. Dabar ateina pilnesnių 
žinių ir pasirodo, jog ten smar
ku) būta susirėmimų. Lisabo- 
ne, Portugalijos sostinėj, bu
vo užmušta 27 žmonės. Daug 
krautuvių buvo apiplėšta. Šim
tai žmonių buvo suareštuota.

NEBOIKOTUOKIME SAVO 
FONDO.

REZIGNAVO MINISTERIS.
Rusijos vaizbos ir pramonės 

ministeris Konovalov rezigna
vo. Nuo savo vietos pasitrau
kė todėl, kad nesutiko su rei-

NAUJOS ŠMĖKLOS 
RUSIJOJ.

PASIEKĖ RUSUOS UOSTO.

• Amerikos komisija Rusijon 
«u Rootu priešakyje jau pasie- 
Kė Rusijos uosto. Be jokio ati
dėliojimo tuoj važiuos Petro
gradan.

Sius daug kariumenės.

VAŽIUOS RUSUON.
Garsioji Anglijos sufragistė 

Pankhurst su savo keletą 
draugią paprašė valdžios iš
duoti pasportus važiavimui 
Rusijon. Jos ten nori pasako
ti rusą visuomenei apie darbus 
patrijotišką Anglijos moterą 
ir apie reikalingumą Rusijai 
laikytis su talkininkais.

Tai visokią komisiją, viso
kią veikėją ir ministerią plau
kia Rusijon iŠ visą pusią.

Bet tuo tarpu atbėgo sargai 
ir vieną plėšikė nušovė, antrą 
suėmė, o trečias pats nusišovė. 
Pas juos rasta pavogtą 30-000 
rublią.

“ŽVIRBLIAI” VĖL 
ČIRŠKA.

“Žvirblio” numeris 6-tas už 
birželio mėnesį jau išėjo iš 
spaudos. Šis numeris yra in- 
domiausias, gražiausias ir tu
riningiausias, nes jame telpa 
pastarąją dieną svarbiausi ap
rašymai ir nuotikiai iš Ameri
kos lietuvią gyvenimo.

Reikalaukit “Žvirblio” ir 
skaitykit “Žvirblį” visi.

“Žvirblio” 6-to numerio

(Nepartyvių studentą dr-ja).
Čia nesenai susidarė nauja 

lietuvią studentų draugija var
du “Banga.” Jos tikslas — la
vinti es ir ruošties visuomenės 
gyvenimui, nepartvviais pa
matais. Kol kas yra įstojusią 
19 narią.

TURĖS PASIDUOTI.
Petrogradą ginanti tvirtovė 

Kronstadt, kurią Darbininką 
ir Kareivią Taryba pasidarė 
sostine ir neprigulminga, tu
rės pasiduoti valdžiai. Taip 
apreiškė Justicijos (Teisybės) 
ministeris Pereviazev. Šoko, 
jog visi ministeriai sutinka, 
kad dabartinė Rusijos valdžia 
negali pakęsti atskirų distrik- 
tų. kurie pasiskelbs neprigul- 
mingais. Jei Kronstadt nepa
siduos geruoju, tai bus pri
verstas pasiduoti ginklu.

Iš poros vietų praskambėjo 
žinios, jog pinigus, suriąA||A 
20 d. gegužės, manoma^ajjB 
iš tų kolonijų ne per'- 
fondą, bet tiesiai į Šveicariją 
Lietuvią Pildomajam Komite
tui.

Bet, rodos, daug būtą tiks
liau ir išmintingiau jeigu tuos 
pinigus visi siąstume per Tau
tos Fondą, kurs iš Šveicari
jos Pildomojo Komiteto yra 
gavęs ypatingą ingaliojimą tos 
dienos reikalais. Tautos Fon
das juk visus tuos pinigus 
išsiųs į Šveicariją, neskirsty
damas į kitas vietas. Be to 
Tautos Fondas žada pagarsin
ti Šventojo Tėvo laikraštyje 
“L’Osservatore Romano,” 
kiek iš kokios vietos surinkta 
pinigą pagal Popiežius atsi
liepimo.

Jeigu siuntinėsime patys, 
kas sau, tai ir vėl būsime pa
krikę ir negalėsime apskaityti, 
kaip ir kiek lietuviai atsiliepė 

; į Šventojo Tėvo balsą.
1 Tai-gi neskirstykime, bet vie-
• nykime savo pajėgas.

ŽYDAI ATSTATYS SAVO 
VIEŠPATYSTĘ.

Žydai nuo senai veikia, kad 
atstatyti savo viešpatystę Pa
lestinoj. Senai yra susida
rius Sionistų Federacija rūpi- 
nimuisi tuo dalyku.

Dabar Sionistą Federacijos 
prezidentas Dr. Weitzman, pa
skelbė, jog žydą viešpatystės 
įsteigimui Palestinoj jau pri
taria Francijos ir Anglijos 
valdžia ir Kataliką Bažnyčia. 
Dr. AVeitzman lankėsi Europoj 
pas valdžias ir pas Kataliką 
Bažnyčios augščiausiuosius 
’pė Mėtinius ir visi pritarė į- 
steigimui žydą viešpatystės 
Palestinoj.

Dr. Weitzman skelbia, jog 
krikščionią šventosios vietos 
Jeruzolime ir visoje Palestino
je bus žydą valdžios pagerbia
mos.

SAKO REIKIA IEŠKOTI 
TAIKOS.

Rusijos baronas Rozen, bu
vęs ambasadorium Suv. Vals
tijose, Petrogrado laikraštyje 
“Dien” nurodo, jog kariau
jančios valstybės privalo ieš
koti susitaikymo pamatą. Sa
ko, jog suirusi Rusija negalės 
daug prigelbėti karėje, reikia 

. atsižadėti noro pilnai sumušti 
tai vokiečius.

FRANCU A BŪT BUVUS 
PARKLUPDYTA

Iš Washingtono diplomatą 
sužinota, kad. Francija jau 
liepos pradžioj būt turėjus su
šukti ‘gana.” Ji jau buvo vi
sai nualinta, jos kraujo daug 
nuleista ir nebūt galėjusi il
giau laikytis. Vienas Franci
jos diplomatas apreiškė, jog 
Francija būt buvus parklupdy
ta liepos 1 d. jei nebūtą Suv. 
Valstijos stoję talkon. Todėl 
tai su didžia paskuba Wash- 
ingtono valdžia nutarė siąsti 
Suv. Valstiją armijos su gen. 
Pershingu.

Pirmose Rusijos perversmių 
dienose buvo paleista daug ka
linių vagių, pRšiką ir tt. Bu
vo spėta, tad jie pasitaisys. 
Bet jie grįžo prie savo seno už
siėmimo ir dabar Rusijoj plė
šimai be galo platinasi. Plė
šia, vagia net dienos laiku. 
Ypač nesaugu Petrograde

Birželio 3 d. Petrograde ta
po užmuštas milijonierius Gre- 
goriev. Trys plėšikai dienos 
laiku inėjo į jo palocią, pasi
sakė esą anarchistai ir reikala
vo pinikų. Grigoriev-sušuko 
pagelbos. Tuomet plėšikai ir turi būt mokama po 150 rub- 
atliko savo kruviną darbą. Jjų.

Rusijos padangė tamsiausia 
niaukiasi. Artinasi didžiausias 
krizis. Drasko visą šalį viso
kios politiškos partijos, nėra 
jokios tvarkos pramonėj ir 
vaizboj, o čia rojalistų (kara
liškos valdžios šalininką) su
kilimas ant Kaukazo.

Jau pirmiau karės ministeris 
Kerenskį pasakė, jog Rusija 
gali netekti Armėnijos ir da
lies Kaukazo. Jis nujautė ten 
sukilimą.

Kaukaze dalykai dėjosi ki
taip negu kitose Rusijos daly
se. Ten mažai teatsiliepė re
voliucijos atbalsiai. Ten dide
lė armija, vedama gabaus, e- 
nergingo vado D. K. Nikalo- 
jaus ėjo nuo pergalės prie per
galės prieš turkus. Gi kilus 
revoliucijai D. K. Nikalojus 
tuoj buvo prašalintas nuo va
dovystės. Tas sukėlė kariuo
menėj nepasitenkinimą. Ir da
bar nežinia kokia tenykštėje 
kariuomenėje viešpatauja dva
sia. Be to toj kariuomenė su
sidėjo daugiausia iš Kaukazo 
gyventoją. ,

Sukilimai ant Kaukazo, 
pradžia naminės karės Rusijoj. 
Jei sukilimas ten seksis, tai jis 
prasi pi at y s ir kitose Rusijos 
dalyse. Rusijoj yra armijos 
dalių, kurios palaikytą seną
ją valdžią. Beto daugeliui įsi
pyko tie raudonieji rėksniai, 
jie nepakenčiami ramiems gy
ventojams. Paskui yra pažan
gią žmonią, kurie mato rei
kalingumą stiprios valdžios. 
O Kieve jau susiorganizavo 
pabėgėliai iš kariuomenės. Ją 
susiorganizavo apie 15.000. Jie 
padarė milžinišką demonstra
ciją, apreikšdami, jog prie
šinsis grąžinimui ji) armijon. 
O karės ministeris Kerenskį 
buvo paskelbęs, jog nuo gegu
žio 27 d. visi pabėgėliai bus 
skaudžiai baudžiami.

1. Lietuviška dailė ant tačkos 
važiuoja į peštukų dausas.

(piešinis)
2. Stasys Durnelis (pasakėlė)
3. Pagarba su padėka (eilės).
4. a) Trys keleiviai, b) graudus 

“god-bye”; c) naujas inpėdi- 
nis (piešiniai).

5. Gyvas pavyzdis (eilės).
6. Pasaka.
7. “Žvirblio” kronika.
8. čiučiu-liuliu, pons Mockuti

(piešinis).
9. Baisus atsitikimas.

10. Laiškai iš Rytų ir Vakarų.
11. Kapai, “proščai,” Marsas ir 

talkininkai (piešiniai).
12. Aukso galybė.
13. Specijalė telegrama.
14. Socijalizmo mokslas.

Pavienių numerių kaina
10 centų.

Metams......... '... .$1.00.
Antrašas:

Žvirblis, Pub. Co.
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

IŠSTOJO IŠ PAKTUOS.
Garsus Amerikos socijalistas 

John Spargo išstojo iš Socia- 
list Party. Jis buvo partijos 
pildomojo komiteto nariu. At
simetimą nuo partijos prane
šė laišku partija sekretoriui. 
Spargo sako, jog dabartinė 
Socialist Party esanti didžiau
sia trukdytoja socijalizmo plė- 
tojimuisi Amerikoj. Spargo 
sako, jog Amerikos sicijalistą 
partija pučianti kaizerio dū
dom Sako: “Mes (socijalis
tai) nuolatai kartojame vokie
čią diplomatą niekingus išsi
sukinėjimus ir pasiteisinimus 
ir tylėjome apie tuos klausi
mus, kurie paliečia vokiečią 
interesus. ’ ’

Spargo yra autorius dauge
lio soči jai istiškų knygą ' •

Iš partijos ketina išstoti ir 
Benson, buvęs socijalistų kan
didatas į prezidentus.

UŽPULS RUSIJĄ.
Pranešama, jog Japonijos 

kariuomenės yra parubežyje. 
Jei tik Rusija padarytų atski
rą taiką su Vokietija, tai toji 
Japonijos kariuomenė tuoj 
šoktų ant Rusijos.

Jei Rusijoj kils vis didesnė 
netvarka ir jei ten pradės vir
šų imti raudonieji socijalistai 
ir juodieji anarchistai, tai ne
bus dyvų, jei Japonijos ka
riuomenė atvyks Rusijon tvar
ką daryti ir nugrūsti raudo
nuosius į pipirų žemę.

BULVĖS IŠ AUSTRALUOS
1
A

Amerikos didesniuose mies
tuose parsiduoda bulvių, atga
bentų iš Australuos. Tos bul
vės buvo kastos .vasario mėne
syje. J

VĖL RIAUŠĖS
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$3.00
$4.25

9HI

Sekančiame numeryje judėsi
me nuo Redakcijos straipsnį a- 
pie srovių sentikius, stovių su
siartinimą, bendrą jų veikimą 
ir tt

Viso —$99.034.34
Pasilieka C. K-to ižde 79.770.55

$3.00
$1.50
$4.25

Mr.
Centr. Comm. 
Red Cross .. 
Liberty Bank

Viso — $178.804.89
Išlaidos:

C. K-to paeto ir kt. smulk. 668.33
C. K-to bilų išmokėjimai..l.384.01
C. K-to tarnautojų algos... 779.68
Skolos Gelb. Fondui ....1.500.00
G. Lucas išl., raikšč., tags, 

dėžutės............................. 2.702.32

Viso — $178804.89
Pinigais C.K. surinkta $178.804.89
Daiktais padovanota 25.000.00

privatinių aukų tam tikslui 
skiri amų ir tt.

Jau Amerikoje net ir pradžia 
yra padaryta. Jau Illinojaus 
valstijoje vienas senatorius į- 
nešė net į senatų tokį bilių, tik 
kas-žin kaip jį senatas priims.

Bet anksčiau ar vėliau, /> ta
sai “Motinų fondas” tu
rės būt užvestas visoje pasau- 
lėje. Ir duok, Dieve, kad ji
sai būtų įsteigtas koveikiau- 
siai-

LIETUVIŲ DIENOS 
ATSKAITA.

Įplaukos:
Wm. Lucas.............$3.015.26

..6.014.46
129.933.98
.39.841.19

$7.034.34
Pasiųsta į Europą:

“Globai“ gr. mėn. 1916 $2.000.00 
” vas. mėn. 1917 m. 5.000.00

“Lituaniai” gruod............10.000.00
vas. mėn. 2.500.00 
vas. mėn. 25.000.00

“Liet. Dr-jai” gr. mėn. 50.000.00

Birželio 5 d. visi vyrai, girnų, 
šieji tarp birželio 6 d. 1886 meJ 
tų ir birželio 5 d. 1896 metų 
privalo registruotis. Registra
vimo vietos bus atdaros nuo 7 
vaL iš ryto iki 9 vai. vak.

Už nesiregistravimą, arba 
neteisingą atsakymą į klausi
mus gręsia vieni metai kalėji
mo ir priversitinas užsiregis
travimas.

Una iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir suimtomis. 
Leidžia Am Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga. 
Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje......................... .
Užrubežyje metams............................................

“DARBININKĄ S” 
(The Worker)

The Lithuanian tri-waekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St. 

Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor. 
Subscription Rates:

Yearly...............................................................
6 months..........................................................
Foreign countries yearly......... ..................

“DARBININKAS”
242 W. Broadway, South Boston, Mass.

DARBININKAS.

mams. Jau gauta žinios, kad 
serbų, čekų, lenkų socijalistai 
atmetė tuos vokiečių socijalis
tų reikalavimus.

Apie Rusijos socijalistus nė
ra dar jokių žinių. Jie grei
čiausia, tur-būt pildys vokie
čių valių.

Mums lietuviams iš to jų su
važiavimo naudos nėra ko 
aukti. Vokietija pastaraisiais 
aikais pakreipusi mintį į su

skaldymų Lietuvos. Kauno 
gub. su Kuršu norinti prijung- 
:i prie Vokietijos. Vokiečių 
socijalistai nieko neužsimena 
Stockholme apie lietuvių rei
kalavimus politiškos laisvės, 
nors tų reikalavimų negali ne
žinoti. Čia jie ir-gi elgiasi sa
vo kaizerio mintin.

Mūsų socijalistai, jei ir turi 
Stockholme savo atstovus, tai 
apie Lietuvų neprisimins. Mū
sų tautos nelaimė buvo tame, 
xad savo socijalistų negalėjo
me pirma perleisti per gerų 
tautinę mokyklų, kur jiems 
nitų buvę inkvėpta ir giliai į- 
skiepyta, kad yra pasaulyje ir 
lietuvių tauta, kad ji turi tei
sę gyvuoti ir plėtoties, kad jų 
reikia mylėti. Dabar jiems 
Marksas brangesnis už Vytau
tų, kaizerio aspiracijos arti
mesnės už savo kraujo brolių 
troškimus. Savo socijalistais 
nepasidžiaugsime. Iš kur ki
tur lauksime laisvės ir teisy- 
bės-

Iš anksto, vienok, galima 
spėti, kad tie vaisiai nebus 
>erdidžiausi, kad pagalinus 
ir vėl didžiąją aukų dalį sudės 
jatys lietuviai. Bet tai išsiaiš- 
dna įvairiomis aplinkybėmis. 
Amerika pati įsivėlė į karę ir 
savo piliečių duosnumų sten
giasi kreipti savo šalies nau
dai. Be to atjaučiančių sveti
mus vargus nuošimtis čia vi
suomet buvo ne perdidžiau- 
sias. Daugeliui tų, kurie au
koja, jau ir atsibodę aukoti. 
Štai kodėl ir Ap. delegatas 
Bonzano ir daugelis vyskupų 
atsisakė patys nuo savęs atsi
šaukti į dvasiškiją Sutrukdė 
šiek tiek ir toji aplinkybė, kad 
Amerikos vyskupai negavo 
laiškų iš paties vyskupo Kare
vičiaus. Svarba iš tos dienos 
vis dėlto bus milžiniška. Teks 
Lietuvai aukų geras pluoštas, 
iš antros-gi pusės ta rinkliava, 
paminint Lietuvos vardų ir iš 
sakyklų, ir spaudoje — bus 
geriausiu išgarsinimu tarp ki
tataučių Lietuvos ir jos reika
lų.

“Lietuva” ir visi mūsų lais
vamaniai tautininkai, būtų ge
rai padarę, jeigu užuot po 
laiko tuščiomis ir neteisingo
mis kritikomis užsiimdinėjus, 
— jeigu būtų savo laiku šiuo 
tuo padėję lietuviams katali
kams priruošti Amerikos kata
likų opinijų ir duosnumų, jei
gu pagaliaus patys tų diena 
būtų suteikę žymesnias aukas 
Lietuvai- (Kų mes matėme iš 
pusės kunigų) Juk šiaip ar 
taip tai buvo Lietuvai skiria
ma diena. Bet mes to nematė
me. Mes matėme, kad tuo 
pačiu laiku Šimkus, Marius, 
Šalčius važinėjo po kolonijas, 
sakė kurstančias prakalbas ir 
plūdo ant kunigų. Tuomi lais
vamanių srovė, žinoma, nepri
sidėjo nei prie Lietuvos vardo 
iškėlimo, nei prie pagausini
mo jai aukų.

Bet, žinoma, pamokinimas 
kitam duoti lengviau yra, ne
gu savo priedermę išpildyti. 
Ir “Lietuva” daro tai, kas jai 
lengviau.

SOCIJALISTAI IR
TAUTYBĖ. ;

Laikraščiai nemažai rašo a- 
pie socijalistų suvažiavimų 
Stockholme, kur jie tariasi a- 
pie būsimos taikos sąlygų nu
statymų.

Indomiausiu apsireiškimu 
tame suvažiavime yra tas, kad 
socijalistai pirmoje vietoje sta
to ne teisingumų ir laisvę, bet 
savo tautiškų siekių pravėdi
ntą Socijalistų niekinamoji 
tautybė pasirodė esanti ir jų 
veikimo pamatu. Vien gaila, 
kad savo tautai dirbdami, jie 
prasilenkia su teisybe. Tai 
paaiškėjo iš to, kokį progra
mų sau susistatė Vokietijos ir 
Austrijos socijalistai.

Kų tik suvažiavę socijalistai 
išsiskirstė pagal tautas ir, ma
tyti, kiekviena tautos grupė 
stengsis kovoti už savo tauti
nius troškimus. Stipriausia 
grupė bus vokiečių. Berods 
visas tas suvažiavimas yra 
kaizerio ir jo kanclerio inkvėp- 
tas ir diriguojamas. Reikia 
pripažinti Vokietijos valdžiai 
didelį gudrumų, kad mokėjo 
savo socijalistus paversti karš
tais patrijotais. (Tik gaila, 
kad ir toji valdžia, ir socija
listai pamina po kojų teisingu
mo dėsnius).

Peržiūrėkime vokiečių soci
jalistų reikalavimus žvilgsniu 
teisybės ir mūsų tėvynės rei
kalų. { .
* Jie reikalauja, kad nebūtų 
:žemių prijungimo. Tai susidu
ria su pamatiniu reikalavimu 
^kiekvienai tautai teisės susi
vienyti ir apsispręsti. Mes pa
vyzdžiui, reikalaujame suvie
nijimo abiejų tautos dalių: 
Didžiosios ir Mažosios Lietu
vos. Prūsų Lietuva turi būti 
prijungta prie visos Lietuvos.

Vok. socijalistai sako, kad 
nebūtų reikalaujama atlygini
mų už karinius nuostolius. 
Tų nuostolių daugiausiai pri
darė vokiečiai: Belgijoj, Fran- 
cijoj, Lietuvoj, Lenkijoj; kų- 
gi? beveik visam pasauliui, y- 
pae su savo submarinais. Kai
zeris ir jo socijalistai nori pa
miršti 7-ųjį Dievo prisakymų, 
pagal kurio reikia atlyginti 
padarytas skriaudas. Bet mes 
turime reikalauti tų atlygini- 
nimu. Nieko nekalta mūsų 
tauta turėjo didžiausius nuos
tolius. Ji ir dabar yra baisiai 
japiplėšiama.

Toliau vokiečių socijalistai 
reikalauja, kad slavų tautos 
urenančios į Austriją taip ir 
pasiliktų. To nori kaizeris, to 
nori visi vokiečiai. To nori ir 
vokiečių socijalistai. Bet ko ki
to nori visapasaulinis teisybės 
jausmas. Lai kiekviena tauta 
ingija laivę ir plėtojasi ne
trukdoma. - :

Vokiečiai socijalistai sutin
ka duoti laisvę Finlandijai, 
Busi jos Lenkijai, (tos šalys, 
mat ne Vokietijai prigulėjo), 
bet čia pat reikalauja, kad Ga
licija liktų po Austrija.

žodžiu sakant vokiečių soci
jalistai paliko namie teisybės 
jausmą, o atvažiavo tik kaipo 
Vokietijos diplomatai. Nėra 
abejonės, kad Francijos ir An
glijos socijalistų pasiuntiniai 
nepamirš pasipriešinti tiems, 
vokiečių socijalistų reikalavi- šiol dar nesutraukti į krūvą ’ daktorius, tarsi šiandien gi-

NETEISINGAS 
PRIEKAIŠTAS.

“Lietuva” kaltina lietuvių 
kunigus tuo, kad reikale rink
liavos 20 geg. “nesimatę iš pu
sės kunigų jokio centralizuoto 
veikimo,” ir jog kunigai paro
dę apsileidimų.

Gal ne visi kunigai, kaip 
reikiant, pasidarbavo tos die
nos reikalais, tečiaus, aplamai 
imant, laikraščio “Lietuvos” 
priekaištas neturi pamato.

Atėjus žiniai apie paskyrimų 
dienos (20 geg.) ir gavus iš 
Šveicarijos Pildomojo Komite
to ingaliojimų veikti, buvo 
padarytas Brooklyne suvažia
vimas, kurs išrinko Amerikai 
veikiantįjį komitetą ir nusiun
tė du atstovu pas apaštališką
jį delegatų. Ap. Delegatas nuo 
savęs neapsiėmė ką nors pada
ryti, tad komitetas patsai iš
siuntinėjo Suv. Valstijų, Ka
nados ir Pietinės Amerikos 
vyskupams atsišaukimus ir 
prašymus. Be to Kunigų Są
jungos Valdyba išdirbo pienų 
veikimo visiems lietuviams 
kunigams: kam kokius vys
kupus pasiekti, kaip veikti 
savo parapijose ir t.t. Tas pie
nas buvo išsiuntinėtas ir buvo 
sulig jo veikiama. Vieni vys
kupai sutiko atsišaukti patys 
į savo kunigus (Milwaukes, 
Baltimorės, Philadelphijos, 
vysk. Rhode,) kiti (pav. Bos
tono, Springfieldo ir k.) leido 
patiems lietuviams kunigams 
kreiptis tuo reikalu į klebonus.

Tai-gi reikia pripažinti, jog 
kunigai savo priedermę išpil
dė, jog “Lietuvos” kaltini
mas kunigų apsileidime, stoko
je centralizuoto veikimo — ne
turi pamato.

Pasidarbavimo vaisiai lig-

PARTYVIŠKAS “BE- 
PARTYVIŠKUMAS.”

Keistas užvardijimas, bet kų 
gi daryti, kad mūsų lietuviai 
ant tįek jau išsiprogresavo, 
<ad partyviškiausius žmones, 
šoviniškiausias prakalbas pra
deda vadinti bepartyviškais. 
Ir taip daro ne kokie ten pras
čiokai, bet laikraščiai, ypač- 
gi tuomi pasižymi liberalų 
spauda.

Liberalų laikraščiai, norėda
mi savo didvyrius Šliupų, Šim
kų ir kitus apginti nuo teisin
gos kritikos, stato juo9 ant 
augščiausio piedestalo ir iškil
mingai sak'o, kad jie yra be- 
partyviškumo įsikūnijimu ir 
Lietuvių tautos rimčiausia pa
jėga.

Kad Šliupas, Šimkus yra li
beralams pajėga apie tai nea
bejojame, bet kad Lietuva 
juos į savo didvyrių skaičių 
priimtų, vargiai to susilauksi
me.

Kolionių ir prasimanymų 
mėgėjams, rods, niekas dar 
garbės vainikų nepynė ir atei
tyje katalikų visuomenės en
gėjams didelės garbės niekas 
neteiks, ypač, kad liberalų 
šulai net neįstengia kovoje už 
idėjas elementariško manda
gumo ribų prisilaikyti.

‘ ‘ Tėvynės ’ ’paskutiniame nu- 
meryj skaitome koresponden
cijų skyriuje, kaip Šliupas 
“bepartyviškai” San Francis- 
ko lietuviams paaiškino apie 
lietuvius katalikus. Korespon
dentas užsigardžiuodamas ci
tuoja Šliupo žodžius: 

“Klerikalai taip-gi turi su 
organizavę du šelpimo fon
dus ir jifr-dirba dėl išgavimo 
laisvės, bet žinote kokios jie 
laisvės nori, — jie nori, kad 
galėtų kiekvienų lietuvį ap 
kabinti brostvoms, kiekvienų 
laisvamahį į kalėjimų įkišti 
ir parduoti Lietuvų popie 
Žiui.”

Jr tos korespondencijos ri
šėjas išdrįsta Šliupo tokią ma- 
li-malienę pavadinti bepartv- 
viška kalba, o “Tėvynės” re-
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męs ir nieko nežinąs apie lie
tuvių demokratiškas idėjas, 
tylėjimu užgiris begėdišką 
melagystę.

Lietuviams katalikams de
mokratams primesti šiandieną
kalėjimų durų varstymų ir ka- 
binėjimų brostvų ant tų, kurie 
tų brostvų bijosi, kaip velnias 
švęsto vandens, tegali juokda
rė arba nesąžiningas žmogus.

Rašėme ne sykį ir plačiai 
aiškinome, kad laisva Lietu
va negali būti kalėjimu nei 
vienai nei kitai, nei trečiai 
ietuvių srovėj, savo obalsius 

paskleidėme ir tai, rods, de
mokratiškiausius, bet idėjos 
priešai užsikrėtę, melo ir pra
simanymų keliu stengiasi lie
tuvius katalikus gyvus su vi
sais kaulais praryti, kad tik 
iberalams niekas neprimintų 
jų negražių darbelių.

Turbūt mūsų liberalai jau
čia, kad krikščionių demokra
tų pažangumas bus jų libera- 
izmui baisiu konkurentu ir to

dėl stengiasi kuogreičiausia 
savo idėjomis praskiesti visų 
Lietuvų ir diskredituoti kata- 
ikus.

Arba vėl kiek trukšmo sukė- 
ė p. Šimkaus nerimtas darbas 

; sietuvos gelbėjimo reikalais. 
Pats Šimkus savo veikimu sa- 
vę sukompromitavo, bereika- 
ingai susierzino ir daug ne

taktų pridirbo ir už visas tas 
Šimkaus klaidas, pagal libera- 
ų receptų, privalo atsirgti 
ietuviai katalikai. Vadinasi 

jei p. Šimkus užsimanys dar 
daugiau “gluposčių” pridary- 
;i, niekas nekaltins už tai 
Šimkaus, bet katalikus. Ir 
dar reikia prisiminti, kad ne 
katalikai Šimkų, bet p. Šim
tus pradėjo pirmas katalikus 
insinuacijomis vaišinti. Ir kuo
met p. Šimkus per savo prakal
bas “dvokiančiais” gazais 
drapsto ant katalikų spaudos, 
veikėjų (apie tai mums pra
neša buvę Šimkaus prakalbose 
So. Bostone, Waterbury ir ki
tur), liberalai reikalauja, kad 
mes Šimkuj garbės donį atneš
tame.

Šimkus sako, kad jis buvęs 
geras katalikams tuomet, kuo
met rinkęs aukas Tautos Fon
dui. Turime pataisyti klaidą. 
Kaipo dailininkų p. Šimkų ger
bėme visuomet ir jei ateityje 
daugiaus lietuviškų melodijų 
pripins, nesigailėsim jam tin
kamos gabiam kompozitoriui 
pagarbos. Bet visuomenės dir
voje iš’ pat pradžių Šimkui 
lietuviai katalikai, o gal ne- 
apsiriksim sakydami ir kitos 
srovės nepripažino didelių ga
bumų.

Tų teko jau pastebėti Chica- 
goje tik Šimkui į Amerikų įva
žiavus, net keliuose privatiš- 
kuose ir viešuose susirinki
muose, kur dalyvavo pats 
Šimkus.

Karšto teinperamento ir la
bai nepastovus Šimkus ir tuo
met jau ne vienų bet daug gau
davo patėmijimų kad jis mau
dos Lietuvai savo tokiu veiki
mu nedaug atneš.

Apie Šimkaus katalikystę ir 
svarstyti niekas nesvarstė, nes 
visų pirma rūpėjo visiems ne 
Šimkaus ypata, bet Lietuvos 
reikalai.

Ir kuomet šiandienų liberalai 
pradeda negražiai po katalikų 
visuomenės dirvas knaisioties, 
ir ieško jose to, ko niekad te
nai nebuvo — tegalime tik tiek 
pasakyti, kad liberalų sųži- 
ningumas toli gražu nėra žmo
niškas ir demokratiškas.

Vienas iš garbingiausių var
dų, kokis tik yra pasaulyje, 
tai yra vardas — Motina

Bet kartu reikia atminti, jog 
vienas iš sunkiausių dalykų 
pasaulyje yra motinos gimdy
mo sopuliai, motinos nėštumo 
našta, motinos kūdikių auklė
jimo našta, vienu žodžių mo
tinystės priedermės surištos su 
motinystės pareigų pildymu.

Mus nei biskelį nenustebintų, 
jei išgirstume, kad visos mo
terys tapo motinomis, nes tas 
būtų visai naturalis dalykas ir 
pačios moterys tuomi nei kiek 
netaptų nelaimingesnėmis, ne
gu kad dabar yra. Bet mes 
negalime sau įsivaizdint mote
riškės — motinos be sopulių, 
be kančių, be pasiaukavimo.

Ar būtų motina karalienė, 
bankierienė, ar vargingiausia 
darbininkėlio pati arba net ir 
šiaip nelaiminga suviliota 
mergina visviena jos visos y- 
ra lygiai motinos.

Visos jos taip-pat turi savo 
motinystės skausmus, vargus 
ir nemalonumus, nes tas rišasi 
su pačia motinyste.

Ir to niekas neprašalįs, taip 
radome ir taip paliksime.

Bet atvertus kitų gyvenimo 
knygos lapų, mes pamatysime, 
kad dar yra ir kitokių dalykų 
arti surištų su motinystės var
du ir pareigomis, tai apie tai 
ir norėčiau keletą žodelių pa
sakyt.

Šių laikų žmonija ant tiek 
beširdė, ant tiek atbukusi ir 
suakmenėjusi, kad net kartais 
nenori pagerbt šventos moti
nystės jausmų ir atstovių. O 
tų viskų padarė šių laikų ne
lemtos gyvenimo sunkybės ir 
netikusios aplinkybės.

Šiais laikais žmonės pripra
to vien savimi rūpintis, vien 
save matyt ir žinot, vien į sa
ve ir savo gerovės reikalus žiū
rėt — o kiti visi teprasmengie, 
jie juos neapeina, neinteresuo
ja, apie juos jiems negalvoj.

Kiekvienos doros, sveikos 
moteries yra prigimtas troški
mas tapti motina. Kiekviena 
mergina turi sau už garbę, jei
gu jinai tinkamame amžiuje 
susituokia į porų su sau myli
mu vaikinu ir taip sakant le- 
gališkai užsirašo į kandidačių 
skaičių tapti — motina.

Daugelis moteriškųjų ingau- 
na ligas vien dėl to, kad ne
prisieina joms palikti motino
mis.

Net mažos mergaitės jau ir 
tos bovijasi su lėlėmis nuduo
damos motinas.

Ir ta moteriškė yra tikrai 
nedora ir išgama, kuri vartoja 
gyduoles ir priemones — žo
džiu priešgamtiškumus, išsi- 
sergėjimui motinystės. Ir 
griaudama savo kūno ir dva
sios sveikatą mano gerai da
ranti.

Bet nebūkime per aštriais ir 
pergreitais teisėjais kas link 
moterų.

Tiesa, jų tarpe atsiranda ir 
ištvirkėlių, paleistuvių, išga
mų, s bet tokių yra labai, labai 
mažai — ir tos pačios daugiau
sia yra tai nelaimingos, nelem
tų aplinkybių aukos.

Pragyvenau daugiau pusės

lio mergeles, o rasi ir pačių 
motiną — o jei jau neišves iš 
kelio, tai bent gerai prirengs 
ištvirkimui dirvų, užsės nedo
rų sėklų kuri lauks tik progos, 
kad užliepsnojus ir sudeginus 
nekaltybę ir laimę savo aukos.

Dirba mergaitė darbe, už
dirba vos ant pramitimo. Įpuo
la darbdaviui ar jo tarnams į 
akį ir prasideda užsipuddinėji- 
mai, prikibimaL.. ir iš šimto 
viena išeina iš pavojaus per
galėtoja.

Aš nesakau, kad jos visos bū
tų visiškai nekaltos, bet nega
lima jų perdaug apkaltint ir 
pasmerkt — juk jos daugiaus 
ar mažiaus, visos kovojo, ko
vojo tol, kol... parklupo.

Parklupo!
Prasidėjo antra nelaimė: 

bėda ir gėda ir neturtas...
Moterims sunkus yra laikas 

kol susilaukia kūdikio, bet jos 
dažniausia turi užuojautą bent 
savo žmogaus ir visų kaimynų. 
O-gi nelaimingos merginos: vi
si jas pasmerkia, pašiepia, pa
niekina, baudžia, bara, net 
ir tikri tėvai nekartą kailį iš
peria. Jos nelaimingos!

Bet nelaimėje žmogus grie
biasi, kad ir už peilio, taip ir 
čia yra.

Neviena paklauso kokios ar 
kokio tenai šundaktario ir 
pradeda gydytis, kad paslėpt 
pasekmes savo prasižengimo. 
Apie tai kokios bus to viso pa
sekmes sveikatai, tolimesniam 
gyvenimui, dar-gi nei negal
voja, stengiasi vien iš tuom- 
laikinės nelaimės išsisukt ir 
daugiausia pražudo ir sveika
tų ir įsivelia į biauriausių pra
sikaltimų virtinę, o galiausia 
pavirsta bedievėmis ir pasilei
dėlėmis.

Ištekėjusiųjų tarpe taip va
dinamų “kontroliavimų” 
praktikavimų išdalies taip-pat 
iššaukia pragyvenimo brangu
mas, arba bent jo pasekėjai 
stengiasi tuomi pragyvenimo 
brangumu teisintis.

Tai vis gan blogi dalykai. 
Kur išėjimas.
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O tam viskam yra išėjimo 
būdas ir tasai būdas yra toks.

Tur-būt įsteigtas kiekvieno
je valstijoje “Motinų F o n- 
das,” iš kurio būtų moti
noms mokama po tiek, kad 
jos su kūdikiu galėtų pragy
vent, kad joms laike gimdy
mo ligos būtų apmokama gy
dytojas, gyduolės ir kiti visi 
reikalai. Ar tai būtų moteris 
vedusi ar mergina, čia skir
tumo nedaro — čia visos ly
gios. ’

Kaip kurie mano, kad tuo
met tarp merginų labiau pra
siplatintų paleistuvystė ir iš
tvirkimas, bet aš esu kaip tik 
priešingos nuomonės: tuomet 
ištvirkimas sumažėtų.

Juk gimdo vaikus merginos 
taip sakant prasikaltusios, o 
ne pasileidusios. Niekur nėra 
girdėta, kad tikros paleistu
vės taptų motinomis.

O mergaitės-motinos pavirs
ta paleistuvėmis dėl to, kad 
joms pragyvenimas sunkesnis 
ir antra dėl to, kad ant pa-

Viso — $203.804.89
Dar reikia pastebėti C. K-to vei

kimas daug prisidėjo prie to, kų 
surinko Lietuvos Šelpimo Fondas 
ir American Relief Fund for 
Lithuania arba paprastai vadina
mas kun. Miluko fondas. Sutrau
kus ir tai į krūvų — Lietuvių 
Diena bus davusi lietuviams apie 
$230.000.00.
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Visas išmokėjimų skaitlines per
žiūrėjome ir patikrinę su išmokė
jimo bilomis, atradome sutinkan
čiomis su raportu , p. M. Šalčiaus, 
Centralio Komiteto Sekretoriaus.

28 d. kovo, 1917 m.
K. Strumskis, 

Kun. N. Petkus, 
(įgaliotas kun. J. Dobužinsko), 

K. Strumskis,

pasmerktųjų ir niekinamųjų, o 
rankų ant širdies pridėjęs ga
liu užtikrint, kad nesutikau 
tokios ypatos, kuri nebūtų tu
rėjus bent likučių padorumo 
— kad būtų buvusi visiškai 
niekai. . x \

Viena iš svarbesnių priežas
čių moterų ištvirkimo tai yra 
skurdas-neturtas.

Aš čia nekalbu apie pasitu
rinčias. Bet vargdienės ištvir- 
ksta ir nupuola dažniausia iš 
neturto.

Kovoja tėvai su skurdu, al
kiu ir visokiais nperitekliais. 
Neišmokina dukrelės dorybės 
nei tikėjimo pamatinių tiesų 
ir dukrelė pirmam pagundų 
vėjuj papūtus parklupo-..

Tėvas mažai uždirba, moti
na laiko ant burdo tą kas tik 
pasipainioja Pakliuvo į šei
myną ištvirkėlis ir išves iš ke-

sunkiau yra stengtis prieš vi
sokius ant jų užsipuolimus o 
labiausia prieš bado šmėklų.

Jeigu tiktai būtų valstybių 
aprūpinamos motinos iš “Mo
tinų fondo,” tai nebūtų 
priežasties nei ištvirkėlėms 
plųtyt pragaištingų “kontro
liavimo” propogandų, nei mo
tinoms krimsties tuomi, kuomi 
bus maityta pasididinanti šei
myna. Ir būtų motinos-mergi- 
nos apsaugotos nuo šimto pa
vojų gresiančių jas galutinai 
ištvirkyt.

Dėlto kas gyvas agituokime 
visus ir visada už įvedimų 
“Motinų Fondo.”

Tas fondas galėtų susidėt iš 
abelnų valstybės mokesčių ir 
iš tam tikrų šaltinių kaip tai: 
apdėjimn mokesčiais nevedu- 
siųjų vyrų, nuo testamentais 
paliekamų didesnių turtų. Iš

SUVAŽIAVTMAS.
New York ir New Jersey L. 

Vyčių Apskričio suvažiavimas 
įvyko 27 gegužio „lygiai 2 vai. 
po pietų, Brooklyne Karalie
nės Aniolų parapijinėj svetai
nėj. P. Miliauskas apskričio 
pirm, atidarė susivažiavimų. 
Pirmininkas išduodamas ra
portų išsireiškė^ kad vienam 
prisiėjo visų darbų surengime 
vakarienės atlikti. Iš raporto 
pasirodė, kad apskritys įsigi
jo biskį skolos rengėjams $16.- 
75, kų vienbalsiai sutiko atly
ginti. Abelnoms komisijoms 
duota vėjo už nepildymų apsi
imto darbo. Banko klausimas 
atmesta, o raginta prisidėt 
prie Ne vark'o Banko. Paskui 
tartasi apie Vyčių parodų lai
ke Kongreso. Geriausia atsi
žymėjusiam skiriama aukso 
medalis. Įžanga parodon tik
tai 25c. ypatai. Tarpe svetim
taučių nesigarsins laikraščiuo
se. Taip-gi kalbėta ir kas-link 
apskričio Vyčių choro. Nutar
ta mokytojui užmokėt, kuris 
mokins chorų. Taip-gi nutar
ta didelį L. Vyčių apskričio iš
važiavimų surengti 4 d. liepos 
Junkerio parke, ten, kur ir pe
reitų metų buvo.

Kongreso vakarai tiktai du 
tebus užimti, o trečias ypa- 
tiškiems reikalams pavesta. 
Programų nutarta atspausdin
ti tūkstantį. Bus jų įteikta 
kiekvienam laike kongreso. 
Programų reikaluose išdavi
muose kvitukių, pasidarbuot 
apsiėmė Karalienės Aniolų 
par. vargonininkas B. Laurai
tis. Kngreso laike delegatams 
vakarienė už dyką, o svečiams 
porai $3, vienai ypatai $2.

Sekantis apskričio suvažiavi
mas bus Nevrarke.

Dymta, apskr. koresp.
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Vidus ilaitis.

Rašt.

Už-

55.
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57.

Įvairios žinios
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Žirgvaikis.
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53.
54.

pusė 
Fon-

Pietas, susiraukęs 
Girtuoklis visuomet 
Meilės linkui brolių 
Jis netur niekuomet.

$ 3350 
.298.33 
.131.00 
.113.15 
. 99.10 
. 52.00 
.100.00

Nes girtybė vargus 
Ir ligas gamina. 
Turtą, šlovę — viską 
Po koją vien mina.

Farmos! Farmos!

ATSKAITA Ii AUKŲ 
DELEGATŲ

Giliausia vieta randasi Ra
miajame Vandenyne: nuo van
dens paviršiaus ligi dugno y- 
ra 7 mylios.

Japonija, kaip praneša į A- 
meriką atkeliavusieji iš Toli
mųjų Rytų ofieieriai, siunčia 
daug kariuomenės į Rusiją;

155.15
15.00
95.88
14.45
32.02
70.00
32.55
29.00
51.33
47.15

..115.96

BUENOS AIRES, 
ARGENTINA.

Girtuokliai vis vargsta, 
Žūsta jų kiekvienas. 
Ar tarp jų atrasi 
Laimingą bent vieną.

(Kun. Dr. V. Baltuškos ir Dr. J, 
Bielskio) prakalbose surinktų.

Aukos jau prisiųstos:
1. Newark, N. J............
2. Mt. Carmel, Pa. ..
3. Minersville, Pa. ..
4. Mahanoy City, Pa.
5. Girardville, Pa. ..
6. Tamaųua, Pa............
7. St. Clair, Pa. ....
8. New PhUadelphia, .Pa... 75.00
9. Hartford, Conn. ..............178.50

10. Manchester, N. H. ....119.50
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
* . f '

CLEVELAND, OHIO.

šauniai veikia.

Čia nesenai susiorganizavusi 
L. D. S. kuopa sparčiai auga. 
Pirmą susirinkimą turėjo ge- 
gužio 20 d., o antras susirin
kimas buvo gegužio 27 d. Pas
tarame susirinkime naujų na
rių prisirašė net 6. Dabar kuo
pa turi 24 narius. O kadangi 
ėia yra supratlvvų vyrų ir 
merginų ir kadanki kuopa tu
ri uolius organizatorius A. S. 
Kulbicką ir M. S. Rusecką, tai 
yra viltis, jog kuopa augs be 
paliovos.

Gegužio 27 d. huvo tartasi 
apie surengimą didžios pramo
gos. Nutarta ateinančią žie
mą surengti didžiulę pramogą. 
O artimiausioje ateityyje nu
tarta surengti prakalbas. Tuo
mi apsiėmė pasirūpinti organi
zatoriai M. S. Ruseckas ir A. 
S. Kulbickas.

Jokios abejonės nėra, jog pa
čiame Clevelande ir jo apylin
kėse išbujos Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos kuopos ir 
daug prisidės prie išjudinimo 
lietuvių prie darbininkiško su
sipratimo, prie pažinimo kri
kščioniškos demokratijos.

Naujosios kuopos susirinki
mai bus laikomi paskutinį mė
nesio nedėldienį tuoj po mišiij.

Naujai prisirašiusieji yra 
šie: Kazimieras Žilinskas, A- 
■dolfas Ivinskas, Kazimieras 
Masilionis, Jonas Albertas, 
Ignacas Stočkus.

Visi geros valios, prakilnūs 
darbininkai ir darbininkės 
kviečiami garbingon organiza- 
cijon.

fin. rašt. Barbora Aidukaičiu- 
tė, ižd. Jieva Kuorbetutė, re
žisierium Jurgis Tamošiūnas. 
Mokestis 5c. mėnesyje. Ratelis 
turi pasisekimą, vietinė visuo
menė jam pritaria. Dabar ren
kasi veikalą, kurį rudenį val
dys naujos bažnyčios naudai.

D. Vaikutis.

CHICAGO, ILL.
Apie nesusipratimus. 

North Sidėj.
“Darbininko” No. 53 kores

pondentas Sobra rašo apie 
darbo trukdytojus ir apie M. 
Mažeiką, uolų veikėją vyčių 
5 kuopos. Po teisybei turiu 
pasakyti, jog mūsų vyčių 5 
kuopa tikrai sustiprėjo ir gali 
be sarmatos rašyti apie savo 
veikimus tik nuo to laiko, kuo
met mūsų tarpe ėmė veikti uo
lus jaunikaitis Pr. Juras. Jam 
pirmininkaujant narių skai
čius jau pasiekė iki lbO.

O kaip Sobra rašo/apie A. 
Raugieniaus alasus susirinki
me, tai turiu patėmyti, jog 
tasai vyras turi nepaprastai 
skambų balsą ir gal Sobrai iš
rodo, kad Raugienius yra 
koks triukšmadaris. Ne, jis 
yra geras vyras ir veikia daug. 
Tiesa kas veikia tai pridaro ir 
klaidų ir kai-kam nepatinka
mai padaro. O kad jis ypatiš- 
kai atkalbinėjo choristus' nuo 
dalyvavimo L. D. S. kuopos 
vakare, tai tas parodo, kad 
mūsų kolonijoj esama nesusi
pratimų.

HARTFORD, CONN.

Gegužio 13 d. buvo prakal
bos L. D. S. kuopos. Kalbėto
jai buvo: kun. F. Kemėšis iš 
So. Bostono ir p. J. Šaliunas, 
iš Waterbury, Conn. Buvo pla
tinta katalikiška literatūra. 
Prakalbos buvo svarbios ir 
naudingos.

Gegužio 27 d. šv. Cecilijos 
choras buvo surengęs išvažia
vimą, buvo tikėtasi gerų pa
sekmių, bet lijo, tai daug 
žmonių susilaikė, nors darže 
buvo gera pastogė. Skaitlin
gai buvo susirinkę jaunimo ir 
dailiai, blaiviai pasilinksmino. 
Pelno turėjo apie 50 dol.

Taip-gi dar turiu priminti, 
kad šis choras turi įsteigęs 

■“Vargonų Fondą” naujai ba
žnyčiai. Tai ir stengias viso
kiais būdais tą fondą auginti. 
Iš minėto išvažiavimo 
pelno skiriama Vargonų 
dan.

Atdarys krautuvę.

Gegužio 24 d. buvo Lietuvių 
Kooperacijos prakalbos. Kal
bėjo vietinis gerb. klebonas kn. 
Ambotas, Kaz. Nomeika ir An
tanas Mašiotas. Prakalbos 
taip pertikrino publiką, kad 
tuoj tą vakarą pasipirko 21 po 
Serą. Vieta parandavota ir 
šiomis dienomis bus atdaryta 
bučernė.

tapkh: blaivininkais.
Mano broli mielas, 
Pamylėk blaivystę 
Meskie, tuojaus meskie 
Biaurią girtuoklystę.

P-nas Pranas Kibartas, libe
ralų Sandaros pirmininkas, at
sisakė toliaus Sandaros pirmi
ninko pareigas pildyti. Jis da
bar yra kariškoje oficierių mo
kytoje.

Boston, Mass.................
Worcester, Mass..... 
Poųuonock, Conn. .. 
W. Fitchburg, Mass. 
Nashua, N. H.................
Loveli, Mass.................
Ha vertuli, Mass. ..... 
Lavrence, Mass............
Norwood, Mass............

20. Providence, R. I............
Cambridge, Mass. .. 
Stoughton, Mass..... 
G-ardner, Mass.........
Athol, Mass................
Westfield, Mass. .. 
New Haven, Conn. 
New Britam, Conn. 
Waterbury, Conn. 
Union City, Conn. 
Pittston, Pa..............
Kingston, Pa............
Plymouth, Pa. .... 
Wilkes Barre, Pa. 
Hanover, Pa_______
Miners Mills, Pa. 
Eynon, Pa.................
Simson, Pa.................
Forest City, Pa................... 58.99
Carbondale, Pa....................27.05
Sugar Notch, Pa............ 7.85
Rochester, N. Y................
Niagara Falls, N. Y... 
Amsterdam, N. Y............

44. Meriden, Conn.................
45. Torrington, Conn............
46. Baltimore, Md.........
47. Chester, Pa................
48. Camdėn, N. J............
49. Homesiead, Pa. ..
50. Youngstovn, Ohio.
51. Cleveland, Ohio. ..
52. Chicago, III. (Šv. Jurgio

par.) ...................................... 112.49
Cicero, HL .......................... 46.29
Chicago, HL (Dievo 
Apv.).....................................213.88
Chicago, III. (Brighton 
Pk.)  ..............................79.96
Chicago, III. (Aušros 
Vartų).................................... 68.60
Chicago, III. (Šv. Myko-

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

.420.26 

.447.30 

. 43.50
. 11.40
. 42.72
. 18.70
. 30.00
. 85.00
. 61.40
. 9.10
. 74.12
. 19.85
. 31.50
.200.00
. 86.15
. 91.61
.200.00
.293.70
. 15.25
. 65.25
. 40.38
. 60.00 

...117.29 
.... 9.35 
... 27.75 
... 12.08 
... 4.61

Saugiausia pinigams vieta 
ne kieno privatiškas bankas, 
bet pačtas arba valstybinis 
bankas, į kuriuos visi, sykiu 
ir lietuviai savo pinigus turi 
.padėti.

Apie P. Mulevičiam išleistą knygelę
PATARLES IR IŠMINTIES GRŪDELIAI.

-J ?• į. - .v* . *>to*

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, linosame laike, arba dėl 
pavartojiipo prie argumentų. Patarlės yra tankiai ge
riausias ginklas prie argumentų.

A. A Šlakis, Advokatas.
e

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.

^G^ ^G^ ^G^ ^G^ ^G^ ^G^ ^G^ ^G^ '^4*' ^G^ ^G^
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Girtybė elgetas, 
Bedievius vaisina, 
O šviesybę šventą 
Nuolatai naikina.

Tad visi atmeskim 
Svaigalų piktybę.
Visi pamylėkim 
Šventąją blaivybę.

P. Račiuniukė.

NAUJOSIOS ANGLUOS Vy
čių Išvažiavimo Rengimo Ko
misija taria nuoširdų ačiū 
dienraščiui “Draugui” už pa
talpinimą net kelių gegužinės 
pagarsinimų už visai pigią kai
ną. Linkime dienraščiui 
“Draugui” kuogeriausios klo
ties ir gyvuoti plačiausia viso
je Amerikoje.

Bostono Vyčiai.

NAUJI RAŠTAI.
Ką mums duoda girtybė? Pa

rašė ir išleido kun. A Briška. 
Chicago, III. 1916.

Knygelė nedidelio formato, 32 
pusi, su pritaikintais prie turinio 
paveikslėliais. Kaina 10c.

Eilės-Dainos. Juozas Rainis, 
Kaina 20c. Pusi. 32. “Ateities” 
spauda ir lėšos, So. Boston, Mass. 
1917 m.

“Kanklės,” mėnesinis leidinys 
No. 1, Gegužio 1917 m. Kaina 40c. 
Išleido Lietuvių Muzikos konser
vatorija, 395 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Šiame leidinyj talpinasi Aras, 
kvartetas Sopranui, Altui, Teno
rui ir Basui, pianu palydint. Mi
ko Petrausko kompozicija.
“Kanklės” eina kas mėnuo. Ski

riamos muzikams.

Paskleidė melagystę.

“Keleivis” No. 9 paskleidė 
apie mane biaurią melagytsę. 
Rašo, būk aš, Ignatas Padval- 
skis pora metų atgal, atvykęs 
iš Lietuvos ir pradėjęs agituo
ti ir rinkti pinigus partrauki- 
mui kunigo. Būk paskui žmo
nės teiravosi manęs kodėl aš 
nepartraukiau kunigo ir būk 
reikalavę pinigų atgal.

Pirmiausia turiu pasakyti, 
jog aš atvykau ne iš Lietuvos, 
o iš Petrapilio ir ne pora metų 
atgal, o sausio 8 d. 1913 m. 
Dabar aš paklausiu to mela
gingo korespondento kada ir 
kur aš agitavau, kad reikia 
partraukti kunigą ir kiek tam 
reikalui surinkau pinigų. Ke
turi metai atgal aš rinkau pa
rašus po prašymu arcivysku- 
pui dėl lietuviško kunigo ir jo 
kelionei nei nuo ko nepaėmiau 
nei sulūžusio grašio. Be to ne 
aš vienas dėl lietuviško kuni
go darbavaus.

Tatai čia matome melagingo 
laikraščio korespondento me
lagingumą.

Ignas Padvalskis.

CLEVELAND, OHIO.

Gėlių balius.

Gegužio 27 d. šv. Juozapo dr- 
ja buvo surengus gėlių balių; 
Jaunimo buvo daug prisirinkę 
ir visi gražiai linksminosi. Bu
vo leidžiamas vienas dailus 
laikrodėlis. Laimėjo jį geras 
vaikinas. Paskui p. Mikola? 
Ruseckas pranešė apie susitvė- 
rimą čia L. D. S. kuopos, para
gino visus dėtis prie tos orga
nizacijos, o p. A. S. Kulbic- 
"kas padalino “Darbininką” 
supažindinimui svečių su L. 
D. S. organu. Du. vyru tuoj 
pasisakė, kad prisidės.

Ten buvęs.

LAWRENCE, MASS.
Jaunutė Lawrence Vyčių 

kuopa sparčiai veikia. Liepos 
4-tą dieną rengia pikniką. Pui
kiausias parkas paimtas delei 
to išvažiavimo. Yra didelis e- 
žeras, kur galima irties laive
liuose ir plaukioti, šokti 'sve
tainė su išvaškuotomis grin
dimis. Vardas vietos yra; 
“Whites Pond, Pelham 
Inn, netoli Lawrenco. Law- 
renco Vyčiai kviečia visus ki
tų kuopų vyčius atsilankyti 
ant pikniko. Įžanka bus pigi, 
o apie privažiavimą prie tos 
vietos bus pagarsinta vėliaus. 
Tai-gi Naujosios Anglijos Vy
čiai nepraleiskite tos progos, 
bet atsilankykite visi, nes pro
gramas bus įvairiausias, o vie
ta puikiausia. . i

Rengėjų Komisija.

lo Par.) . _______
58. Roekford, III. ...

.............74.33

..........113.70
59. Beloit, Wisc............ .... 34.85
60. Chicago, I1L (Šv. Kryž.) 87.01
61. Chicago, III. (W. Pull-

man) ......................... .... 19.00
62. Chicago Heights, III... 50.20
63. Gary, Ind................ .............83.77
64. Spring Valley, III. .... 43.25
65. Oglesby, III.............. .............28.50
66. Kewanee, III. .. . .... 75.80
£7. Springfield, III. . .............67.69
68. Collinsville, III. .. .... 31.90
69. W. Frankfort, III. .............31.21
70. Benton, I1L .......... .... 23.34
71. E. St. Louis, III. . .............42.60
72. St. Louis, Mo. ... .............67.05
73. Westwille, III......... .............32.50
74. Racine, Wisc. ... .............41.80
75. Port Washington, Wisc. 6.20
76. Sheboygan, Wisc. .... 25.28
77. St. Charles, Hl. .. .............35.00
78. Aurora,- UI. . <.... .............61.45
79. Melrose Park, I1L. .............17.50
80. Ware, Mass............ ............60.00

RAGINA SKOLINTI PINI
GUS VALDŽIAI.

Baltimorės kardinolas Gib- 
bons išleido atsišaukimą, ku
riame raginama skolinti val
džiai pinigus, t. y. pirkti val
džios bondsus.

Amerikos Darbo Federacijos 
įprez. S. Gompers ragina darbi
ninkus dalyvauti 'karinėje pas
koloje. Darbininkų paskolos 
diena skiriama birželio 6. Tą 
dieną darbininkai pirks val
džios bondsus*

Saugiausias investinimas y- 
ra tai nusipirkimas valdžios 
bondsų. Galima pirkti bond
sus po $50, $100 ir augščiau.

Amerikos Darbo Federacija 
iš savo iždo paskyrė Liuosybės 
paskolai $10.000.

Už paskolą valdžia moka pu- 
sketvirtą nuošimtį.

Paieškau Antano Šimkaus 
Kauno gub., Raseinių pav., Ti- 
tavėnų parapijos, Pivaraičių 
kaimo ir panelės Antaninos 
Vaičiulytės Žilaičių kaimo. 
Mano adresas toks: Gorod 
Luką Petrogrask gub. Rižskij 
Per. Dom. No. 17 Katoličeskij 
prijut Ksenzu J. Lapisu pere- 
dat Juzefą Tučkytė.

PAIEŠKOME Brightono lie
tuvių Kooperatyviška Bendro
vė knygvedžio, kuris būtų ge
rai apsipažinęs su angliška 
kalba, taip-pat su biznio vedi
mu. Suprantantis tą darbą, 
malonėkite atsišaukti, nes 
greitai reikalingas. Alga ge
ra, darbas užtikrintas. Iš a- 
pielinkės kreipkitės ypatiškai, 
o iš toliaus laišku, nurodyda
mi gyvenimo vietą ir prie ko
kio darbo dirbate. Kreipkitės 
šiuo adresu.

Petras žablackas,
7 Lincoln St., Brighton, Mass.

Chicago vėl prasidėjo priva- 
tiškų bankų bankrutijimas. 
Žlugo Auburn Statė Bank su 
$566.835 depozitų ir Park Sta
tė Bank su $49.686 depozitų. 
Bankų savininkai dingo. Spė
jama, kad žus didesnė dalis de
pozitų.
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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 Wisconsino 
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 Wiscon- 
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 sklypų puikios žemės ir gyven
ti sau ramiai, nebijodamas bedarbės ir blogų lai
kų.

Atvažiuokite, o persitikrinsite patįs, nes kitaip 
-der
mes

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.

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. 1

RAČIŪNO PAVEIKSLAI 
BUS RODOMI:

Utarniriko vak., Birželio 5- 
tą d. Leo Salėj, 1437 So. 12-th 
gat., Sheboygan, Wis.

Seredos vak. Birželio 6-tą d. 
Bažnytinėj Salėj, Milwaukee, 
Wis.

Ketvergo vak., Birželio 7-tą 
d. Bažnytinėj Salėj, Racine, 
Wis.

Pėtnyčios vak. Birželio 8-tą 
d. Bažnytinėj Salėj, Kenosha, 
Wis.

Nedėlios ir Panedėlio vaka
rais, Birželio 10 ir 11 dd. Šv. 
Onos Bažnytinėj Salėj Spring 
Valley, Ulinois.

Utarninko vak. Birželio 12 d. 
A. Samolaičio Salėje, Oglesby, 
m.

IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGELE

“Apie Religijos pradžia ir jos reikalingumą
• ? Parašė KUN. J. ŽEDANAVIČIUS.

KAINA: 10 centų.
VISAS PELNAS SKIRIAMAS NUKENTĖJUSIEMS 

DĖL KAIRES.

Visi turėtų nusipirkti, kad geriaus apsipažinus su religi
ja ir sykiu sušelpsite nukentėjusius šuo karės. Labai tinkamos 
platinimui. Reikalaukite tuojaus.

“DARBININKAS”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Amerikos moterys turi ly
gias teises balsavimuose su 
vyrais šiose valstijose: Alaska, 
Arizona, Califomija, Colorado, 
Idaho, Ulinois, Kansas, Mon
tana, Nevada, Oregon, Utah, 
Washington ir Wyoming. Da
bar stengiamosi tas teises in
gyti ir kitose valstijose.

Viso labo 80 vietų surinkta 
ir prisiųsta aukų ............ $6.145.88

Aukos dar neprisiųstos.
1. Shamokin, Pa..................... 9.70
2. Maizeville, Pa........................50.00
3. Easton, Pa........................ 61.13
4. Frackville, Pa........................38.00
5. Montello, Mass..................200.45
6. Lewiston, Maine............. 151.35
7. Rumford, Me........................ 33.76
8. Br^hton, Mass....................49.25
9. A^^fanchester, Conn... 54.50

10. Gilbertville, Mass........... 60.00
11. W. Lynn, Mass..................... ........
12. Cambridge, Mass. ......75.98
13. Wanamie, Pa. ........ 29.70
14. Chicago, III. (Roseland) 73.79
15. Kenosha, Wise......................10.85

Viso labo 15 vietų aukų surin
kta, bet dar neprisiųsta $898.48.

Viso labo T. Fondo delegatai 
surimcko $7.044.36 aukų, bet dar 
$898.48 guli įvairių kolonijų iž
duose. Todėl prašome viršminėtų 
15 kolodijų kuogreičiausia visuo 
menės aukas Tautos Fondan pri
siųsti.

CAMBRIDGE, MASS.
Susirinkit.

L. Vyčių 18-tos kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
ketverge, birželio 7 d., 877 
Cambridge St. Prasidės 7:30 
vai vakare. Bus daug svarbių 
dalykų svarstoma, todėl mel
džiame visų narių atvykti į tą 
susirinkimą. Nepamirškite ir

NEWARK, N. J.
Balandžio 21 d." buvo sutver

tas Lietuvių Amerikonų Dra
matiškas Ratelis. Tuom kar
tu susirašė 17 narių. Ratelio 
pirm, yra Adomas Aidukai
tis, jo pagelb. St. Moliušis, t 

prot. rašt Ona Barauskiutė, naujų, narių atsivesti.

Lietuvių Informacijų Biuras 
Washingtone jau pradėjo 
smarkiai veikti. Daug svar
bių žinių paskleidžia apie Lie
tuvą ir rūpinasi Lietuvos rei
kalais. Biuro vedėju yra Dr. 
J. J. Bielskis, Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas.

Anglijoje pradedama dirbti 
popierą iš žolių, kurios ėsą 
daug geresnė popierai me
džiaga, kaip medis.

“Laisvė” buvo parašiusi, 
kad “Moterų Balsą” įsteigė 
vyrai, Kapsukas pranešė, kad 
“Moterų Balsą” pagimdė vy
rai ir moterys; o “Moterų Bal
sas” sako, kad šis laikraštis 
atsirado vien tik iš socijalistų 
moterų valios^ kuriai viešpa
čiu buvęs
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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.

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

MES GVARANTUOJAME Ufc 
KIEKVIENĄ PARDUOTĄ RA
KANDĄ.

Sun- 
, J. Bie- 
J. Peeiu- 

Kazlauskas, M. Veniu-

“DARBININKO” ADM.
242 Broadway, So. Boston, Mass.

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, ra 
geriausiais prietaisais, ra 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

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

*

Atdaros dienomis ir nak-1I 
timis dėl vyrų ir moterų. Pri-] 
vatiški miegami kambariai. | 

ĮŽANGA 30 centų. !

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

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

So. Boston Raincoat Co. 
344-278 Broadway,

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

I

Vietines žinios.
SURAŠĄS

Aukotojų vardų, kurie davė ne
mažiau kaip 1 doL geg. 20 d. 
šv. Tėvo paskirtoje Lietuviams 

Dienoje šv. Petro parapijos 
bažnyčioje ir svetainėje.

Po $50.00; Kun. T. Žilinskas ir 
P. Čaplikas. M. Norbutas 37.00, 
kun. F. Kemėšis $27.00.

Po $10.00: O. Meškauskiutė, J.
L. Petrauskas, V. Valeika, J. Jan
kauskas, B. Kalinauskas, Juoz. 
Einupis ? ?.

Andriejus Zalieckas $6.00
Po $5.00: P. Vaišgirdis, A Sta- 

nevičutė, P. Mulevičius, V. Bau- 
žinskas, O. Majauskiutė, U. Ven- 
skaitė, T. Jakaičiutė, Kazimieras 
ir Jurgis Veniai, L. Gedminiutė, 
Pr. Bacevičius, J. Cėrvokas, J. 
Kairys, M. Bakuniutė, A. Komi- 
čius.

Ona Migauskiutė $4.00.
Po $3.00: M. Bakuniutė, J. Ka- 

jokiutė, Ant. Navikas, K. Di
lienė, Juoz. Dilis, P. Gebiev, M. 
Veniutė, M. Zupkauskas, J. 
kauskas, M. Kvekšienė, 
vošiutė.

Po $2.00: K. Šiefkienė, 
dukienė, K. Paulavičius, 
leskis, M. Kilmoniutė, 
koniutė, 
te, O. Paulavičiūtė, M. Šalkis, K. 
Supranaitis, P. Pocius, A. Kairis,
J. Markelionis, P. Tuleikis, K. 
Pupčiunė, A. Žiurinskas, J. Va
laitis, Magd. Žilinskas, Bagočiu- 
tė, Marijona Gerulaičiutė, N. N.,
J. Karčiauskas, K. Geležinis, G. 
Varanauskas, Bape,??? J. Liutke- 
vičia, P. Gabrys, A. Kneižis, V. 
Zaleekautė, A. Kapčienė, V. Nas- 
teris, V. Juškauskas, M. Venis, 
P. Špokas, J. Povilaitis, N. Knis- 
tautas, P. Jarušaitis, J. Matulaus- 
kas, M. Saugavičius, P. Kireišis,
M. Butvidienė, K. Černiauskiu- 
tė, P. Miliauskas, J. Nagunas, V. 
Gilbet.

Po $1.50: J. Taruta, A. Kučins
kas, B. Jurgeliutė.

Po $1.00: Jonas Sabas, Agota 
Sabienė, M. Savilionis, Vinc. Bur- 
dulis, Jul. Kazlauskienė, J. Nau
jalis, J. Valentas, Vinc. Jankaus
kas, Ant. Vengras, Pr. Bundza,
N. N., N. N., Ant. Kairys, Petras 
Kyburis, Juoz. Beržinskis, Kaz. 
Pranckus, Jon. Purčiauskas, Vi- 
laikienė, N. N., Jon. Palaiva, Kaz. 
Lenčiauskis, Dom. Jankauskas, 
Dom. Mažiuntis, Magd. Vaiginie- 
nė, Ad. Venslauskas, Antanas 
Junevičia, Kaz. Šliužas, N. N.,
K. Žilyčia, Mar. Mačiuliutė, M. 
Pajaujutė, Ant. Bendoraitis, K. 
Protašienė, Ona Milla, Sk. Gervię- 

rfė, Em. Motuziutė, Ona Bildau- 
čiukė, Juoz. Šliužis, Petr. Burbu- 
lienė, Ona Ramikaičiutė, Justina 
Gricienė, Ona Žilinskaitė, Rožė 
Gedeminskienė, Jonas Vaiginas, 
Kaz. Petrauskytė, K. Liaudanska, 
J. Pivoriūnienė, Ona Baronienė, 
Ona Bagočiukė, Albina Bagočiu- 
kė, K. Dirsienė, Ag. Blažgavičiu- 
tė, M. Česnulevičiūtė, EI. Nasta- 
rienė, Ona Jankauskienė, Ona 
Jurgutienė, E. Jankauskiutė, So
fija Jackevičiūtė, Liud. Stankai- 
tė, Magd. Lazdinaitė, Uršulė 
Grubinskaitė, Vikt. Kokauskienė, 
Em. Ciganauskienė, Petr. Grabi- 
jolienė, Pr. Lingevičius, Vincas 
Y. Jankauskas, Jonas Luomą, Ad, 
Martusevičius, Jonas Vilkišius, 
Andr. Baunyla, Ant. Bezgevieius, 
Juozas Andriliūnas, Po v. Vedlu- 
ga, Ant. Arbatavičius, Jon. Jak- 
stys, Kaz. Pocevičius, St. Noreika, 
Tad. Pivoriūnas, Juoz. Trinko, J. 
Likmalis, Kaz. Lozoraitis, Tam. 
Vasiliauskas, Ad. Povydis, St. 
Jankaitis, Ant. Anelionis, Jonas 
Glineskis, S. Kudarauskas, Juoz. 
Duševski, Ant. Galkevič, Vincas 
Ripalis, Ant. Meškauskis, L. Vai
tekūnas, A. Latvinskas, N. N., A. 
Kalvelis, Petr. Varnauskas, Ant. 
Vaičiulionis, Juoz. Jasiūnas, Juo
zas Šimkus, Jul. Karbauskienė, 
Jon. Keršis, Petr. Gečiutė, Al. 
Muraška, N. N., Mart. Palubins
kas, Jonas Viliama, Ig. Maselevi- 
čius, Julius Matulis, J. Vitulskis, 
Petr. Stelbia, Rokas Karsoka, 
Petr. Tamošiūnas, A Sinkevičius, 
Jurgis Gailys, N. N., Juoz. Ruk
la, J. Kilmonas, J. Bernotas, K. 
Meškaitis, J. Šveistys, M. Tvira- 
gienė, Anelė Vaikaitė, A. Bucai- 
tė, U. Stalingaitė, K Kaulinskai- 
tė, Ona Kalinauskaitė, M. Palio- 
niutė, M. Juknevičiūtė, Ona Sa- 
vickiutė, P. Bagdžiunė, Ant. Pet- 

ronaičiutė, Ona Bilinskienė, Ant 
Lusiutė, P. Pšegaitė, M. Kačins
kienė, Elx Geniušiutė, M. Urbai- 
čiukė, Ag. Karnulienė, Vikt. Jur
gelevičiūtė, Ona Naujokaitienė, 
F. Vasilkevičia, J. Matulevič, Ig. 
Styga, M. Gaputi, J. Kovolynas, 
A. Žibuti, St. Želvis, Fr. Jankaus
kas, N. N., St. Vaitkevič, A. Utka, 
A. Sukevičius, K Galevičius, Ant. 
Vaišvila, St. Vaišvila, A. KJra- 
liauskas, J. Grinius, J. Grubins- 
kas, K. Juziukonis, K. Paulaus
kas, V. Jakavičia, B. Pauža, A. 
Janušonis, D. Zabiliauskas, E. 
Mažeikis, A. Narinkevičiutė, Ona 
Lazdinaitė, Marcelė Žukauskaitė, 
Zuzana Žukauskaitė, M. Karbau
skas, Jonas Skudris, Fr'. Švicienė,
D. Šivinskaitė, J. Motiejūnas, J. 
Augūnas, Ig. Kimontas, Mį Vin- 
dikevič, V. Skešsgiris, M. Rama
nauskas, V. Jurgelaitis, A. Stra
vinskas, Stanislovas Šerkinas, F. 
Jaras, S. Strebul, P. Mikalaus
kas, F. Grigaliūnas, A. Jurgutis, 
F. Kiris, B. Molis, M. Jankūnas,
O. Šiauliutė, T. Voliss, M. Saulis,
M. Šaulienė, N. N. V. Šiauliutė, 
K. Čiurlionienė, M. Staniuliutė, 
K. Česnulevičiūtė, M. Berešaus- 
kiutė, Br. Rupšaičiutė, M. Kemė- 
šiutė, P. Morkevičiutė, U. Strei- 
minskienė, M. Libikaitienė, E. 
Mankauskienė, N. N., P. Švirpo- 
niutė, N. N., EI. Polaiminienė,,
M. Grinkevič, B. Šveistienė, J.

Agurkis, St. Sodveiskas, J. Serei- 
čikas, M. Gudaitė, A. Lapinskie
nė, F. Skudurienė, V. Šukienė,
N. N., V. Štreimikienė, P. Petrau
skas, P. Stankevičius, Norkūnas, 
Varaitis, Podėlis, O. Deikienė, O. 
Pukšniutė, Zaleckienė, Pr. Vira- 
kas, J. Valentienė, A. Alasevičie- 
nė, B. Beleckienė, 0. Kasparovič, 
V. Grinkevičienė, A. Strakauskie- 
nė, J. Strakauskas, A. Dusevičie- 
nė, J. Valentas, K. Treinavičius, 
J. Matulauskas, P. Baravykas, M. 
Sričius, J. Šapalis, A. Paulauskas,
J. Šudykis, J. Šūkis, F. Balčaus- 
kas, J. Meškauskas, E. Vaseskiu- 
tė, M. Protašiutė, Em. Migauskas,
E. Ciginauskiutė, A. Jurgutis, V. 
Andriulis, K. Morkūnas, K. Aukš- 
nelienė, V. Borisienė, N. N., Jan- 
kunienė, VI. Jovarauskienė, N. N.,
N. N., S. Meškauskas, J. Barčiu- 
tė, P. Puišiutė, Liud. Navickaitė,
K. Baliūnienė, T. Petrouskiutė, 
Ona Kairaitė, B. Pivoraitė, Pr. 
Gedminas, N. N., D. Lingevič A. 
Stankevič, A. Motiejūnas, K. Jan- 
kunevičia, R. Pivariunienė, U. 
Vaišvlienė, M. Kučinskiutė, Ma
žulis Kažinkas,??? Juozas Adlys,
L. Aitutis,- J. Skirkevičia, Ant. 
Mėšlis, K. Vasiliauskas, D. Anta- 
navičia, P. Rūta, J. Motiejūnas,
P. Puišis, L. Gaučas, P. Stonis, M. 
Valiūnas, J. Gailiunas, P. Akunis, 
J. Gurskas, J. Sinkevičius, Mar. 
Česnulevičiūtė, M. Algermanavi- 
nė, Ag. Špokiutė, K. Kutraičiutė, 
A. Lekienė, J. Dziulderingaitė, K. 
Červokienė, A. Balčiūnienė, M. 
Andriulaitė, Morta Bartusevičiū
tė, M. Račkauskienė, K. Skysti
mas, N. N., J. Ribička, Ant. Du- 
bavičius, M. Valiukonis, N. N., 
J. Čebakauskas, J. Cvilikas, Pocai- 
tis Apolinavičius, M. Kesilauskie- 
nė, K Adomaitis, 0. Adomaitis,
O. Janauskaitė, U. Galinauskienė,
M. Mikailionuna, U. Vaitkevičie
nė, J. Simanaviča, J. Aleknavi- 
čia, J. Kešis, Ig. Burokas, J. La
pinskas, Silvestras Galinauskas, 
A. Venslauskas, J. Vaičiūnas, VI. 
Jakštas, J. Martnolis, K. Bačiu- 
nas, N. N., A. Bartuška, P. Neu- 
ras, P. Adomošis, K. Donys, A. 
Kubilius, A. Vilkišienė, O. Blažie
nė, M. Račkiutė, E. Vedeika, M. 
Batuzevičiutė, O. Mažoniutė,
Parėdnis, E. Leščinskienė, A. 
Kupraičiutė, A. Burkaitė, G. Va- 
linčienė, O. Jakimavičienė, J. Ku- 
čubas, N. N., A Nenickus, P. 
Natkus, V. Žėkis, A. Jovaiša, M. 
Valauskiutė, P. Bujienė, A. Gada- 
vičiutė, K- Kimontienė, A. Matu
levičiūtė, M. Dilys, A. Siaur&ikiu- 
tė, K. Karšauskas, M. Ambrasevi- 
čiu8, A. Žintelis, V. Šarkus, J. 
Šarkus, P. Blenčius, J. Urbohas, 
S. Urbonas, J. Vinkevičienė, J. 
Petrauskas, K. Gelvonus, B. Sau- 
ronis, P. Repšis, J. Malukas, A. 
Styga, Ona MizgirienS, K. Kiškis, 
M. Ruseekas, E. Janušosiesė, J. 
Serafinas, M. Meškinis, A. Jezen- 
skis, J. Vasiliūnas, J. Mačiulis, J.
Tuleika, K. Karkeliavičius, J. An
tanaitis, P. Barisas, K. Arlauskas, 
A. Kazlauskas, P. Karpavičius, A. 
Neviera, M. Asakaičiutč. S. Da- 
nijėlius, P. Tumas, P. Skusevi- 

A.

čius, A. Buivydas, K Stumbras, 
A Šarkus, A- Lukavičius, P. As
trauskas, J. Kušleika, V. Ivanaus
kas, M. Trečiokas, J. Grigas, J. 
Pečiulis, P. Gataveckas, K. J.

A Muraška,
T. F. 11-ojo skyr. rašt.t

2.300 “Boston and Maine” 
geležinkelio tarnautojų nutarė 
utaminko rytą, birželio 5 d. 
išeiti į streiką. Darbininkai 
reikalauja į dieną 25 centų al
gos daugiaus. Streikas dau
giausia palies laduotojus, sar
gus, išsiuntinėtojus bagažo ir 
kitus.

Kardinolas O’Connell pėtny- 
čioje birželio 8 dieną, šv. Kry
žiaus Katedroje įšventins į 
kunigus 16 Brightono šv. Jo
ni seminarijos klerikų.

Buvęs Bostono majoras, Fitz- 
geraldas pasiūlė Senato Finan
sinei Komisijai, kad jinai 
kiekvieną ateivį, kuris nėra 
Suv. Valstijų piliečiu, apdėtų 
100 dolerių mokesniais. Jis 
nurodo, kad tokių mokesnių 
galėtų susidaryti net $300.000.- 
000.

Pakvietimas. Birželio 5 d. 
bus repeticija teatro (Pilnųjų 
Blaiv. kp.) “Palocius ežero 
dugnuose.” Tai-gi visus ma
loniai kviečiame atsilankyti į 
repeticiją, kurie esate paėmę 
mokintis tame veikale rolę. 
Prasidės lygiai 8 vai. vak., ba
žnytinėje salėje.

Kviečia režisierius P. G.

Seredoje, gegužio 30 dieną 
šv. Petro parapijos bažnyčioje 
paėmė šliūbą p. Neviackas su 
p-le Stankevičiūte. Jaunuosius 
moterystės ryšiu surišę klebo
nas kun. T. Žilinskas. Jauna
vedžiai — abudu “gabijie- 
čiai.”

Gegužio 31 dieną socijalistų 
svetainėje, So. Bostone kalbė
jo Z. Puišiutė, lietuvė socija- 
listė iš Worcester, Mass. Žmo
nių į prakalbas atsilankė ne- 
perdaugiausia. Surinkta kiek 
ir aukų.

i <- Girdėjęs.

Suv. Valstijų agentai sugavo 
ties Meksikos rubežiumi kelis 
desetkus jaunų vyrų, kurie 
mėgino apleisti Suv. Valstijas 
ir ineiti į Meksiką. Tie jauni 
vyrai būk norėjo pabėgti nuo 
priverstino kareiviavimo. Jų 
tarpe yra ir keletas Bostono 
gyventojų. Visi suareštuoti.

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.

75 BROADWAY,
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ANTANAS ČERESKA
Vienatinis Ii etuvis išdirbėjas akmeninių 

pami nklų dėl visų kapinių.
Šiuomi t uriu už garbę pranešti ger

biamiems “D arbininko” skaitytojams, kad aš 
padirbu puiki ausius akmeninius paminklus ant 
kapinių ir pristatau juos į bile miestelį Suv. 
Valstijose be jokių estra primokėjimų. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykite, o aš suteiksiu at
sakymą.

A ČEREŠKA,
SO. BOSTON, MASS. M ■ * /■

Muzikos Mylėtojams Naujiena
Detroit’an nesenai atvažiavo muzikas

A ALEKSANDRAVIČIUS,
baigęs Varšavos muzikalę konservatoriją, ir atidarė

LIETUVIŲ MUZIKOS MOKYKLĄ.
Mokinama ant Piano, Smuiko, Choro Giedojimo 

ir Vargonininkavime. Taipogi išguldoma Teorija, 
Harmonija, Kontropunktas, Instrumentacija 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 norėtų pasimokyti muzikos, patariame 
imti lekcijas šioje lietuvių muzikos mokykloje.

Adresas:
A. ALEKSANDRAVIČIUS

Vedėjas
180 Cardoni Avenue, Detroit, Mich.

DARBINĮNKAfl

Gal kas rado. Gegužinėse, 
gegužio 30 d., Caledotnian 
Grove Jonas Alasevičius pa
metė pinigus. Jei kas rado, 
tai meldžia per “Darbininką” 
sugrąžinti.

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

L.D.S. CENTRO VALDYBOS 
ANTRASAI.

Dvasiškas vadovas:

Kun. F. Kemėšis,
50 W. Sixth St.,

So. Boston, Mass.

Pirmininkas:

Motiejus Žioba,
29 Webster St., 

Malden, Mass.
Vice-Pirmininkas:

J. B. galiūnas, 
866 Bank St., 

Waterbury,
Sekretorius:

J. E. Karosas, 
242 W. Broądway,

So. Boston, Mass.
Finansų Sekretorius:

A. F. Kneižis, 
242 W. Broadwav, 

So. Boston, Mass.
Iždininkas:

Mikolas Venis,
28 Story St., 

So. Boston, Mass.
Globėjai:

Jonas Petrauskas, 
66 W. Fifth St,

So. Boston, Mass.

Vincas Kudirka,

37 Franklin St., 
Nonvood, Mass.

M. Abračinskas, 
187 Ames St., 

Montello, Mass.

Literatiška Komisija:

Kun. F. Kemėšis, 
Pranas Gudas, 
J. E. Karosas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.”

So. Boston, Main 
Už vieną sykį 50c. 
>>
99

” 75c. 
” $1.00

du 
tris

Už paieškojimus pinigus 
gj-nakita iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

Ieškau vietos vargo
nininko, antrašą sužinoti 
“Darb.” Red.

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 ;taip- 
gi paieškau pusbrolio Justino 
Lundžiaus ir sesers Alenos 
Lundžiukės. Prašau atsišauk
ti šiuo adresu:

Anatalija Zaranckienė..
15 Under Hill Avė., 

BELLOWS FALLS, VT.

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.

DR-JOS KURIOS “DARBI
NINKĄ” TURI PAŽM? 

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

VANIJOJ.
j 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. Packevich, 
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.

1717 Arcena St.,
N. S. Pittsburgh, Pa. 

Janitor: — J. Tamkevišia,
2025 Jane St, 

Marshal: —
C. Patckevich, 

1908 Merriman St.
M. Bražinskas,

1110 Freyburg St., 
Pittsburgh, Pa.

PARSIDU ODA 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 "VVashington 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)

Kaip su Raulu atsitiko!
Ei Raulai, palauk aš tau pa

sakysiu apie savo nelaimes! Ką 
kokio? O gi išvažiavau su Ona 
grybaut ir nespėjau nei vienos 
lepsės 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

1 Dr. Paul J. J akinau h
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos: 
Nuo2 iki 8 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare

509 BROADVAY Ccr.GST. SO. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

Centrai Spa.
Broadway, So. Boston, Mass. 
Kampas Dorchester Street.

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

Taipgi įvairių 
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

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

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

.i *

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofte^rao* Mm
1-8 P. M. 7-9 P.M. PlMdMaAHntaa.

419 Baylstoa St. Bactaa, Hm.

•eeeeeeMeeeemeMeeeeeee

ELLIS McCLEARY CO
Prirengiant pilnai $150.00 

laidotuves už

a arba vi- 
sai nemokėkite.
TeL Baek Bay 6722

1668 WaaMngtoa 8L

Didžiausia Rakandu 
Vertei

Niekur kainos negali trati 
sulygintos Bostone su 

mūsų kainomis.
75c. Liuolėja (linoteum) 

35c. mąstąs.
$24.00 Geriausi vaikų veži

mėliai (Carriages) $16.50
$ 6.50 Geležinės lovos.............4.7fr

20.00 Bresinės lovos........... 13B5
15.00 šaldytuvai (Refriger-

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

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

13.00 Ąžuolinės kamodos... 8.85 
24.00 Aks, karpetos 9X12..A7JO 
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 įvairiom 
rūšies rakandais So. Bostone.

ampas B ir B’way,
SOUTH BOSTON.

PINIGAIS ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO.

ATDARA: Panedėlio ir Su- 
batos vakarais.

►
1 ir 2 Leverett Ave^ 

BOSTON, MASS. 
netoli Leverett St.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susitalirti ir lirtrviialmi. 

Ofiso valandos:
Ryt ūs iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadvay, So. Boston.

Rusiškos ir Turkiškose
MAUDYKLES, i \

i >
11 Savoy St., Boston, Mass Į 
Tarpe Washington Str.

ir Harrison Avė.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Beaton Jlm.

PRIE DORCHTSTKR ST.

Valando* 
doo 9 vaL ryta 
iki 8 t*L vakan.

raolOvi 
iklivaL

Lietuviška-Poiska 
LIGONINE.

197 Bro«dway, S. Besta, Hm.
Telefonas'S. Boston 11B4ss 

Daktarai dieną,ir naktį.


