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Nuostolių dėl
kares atlyginimas
TO KLAUSIMO SVAR
STYMAS DŪMOJ.
Kovo 11 d. (senojo styliaus)
Rusijos durnoj buvo pakeltas
klausimas apie atlyginimą už
nuostolius paneštus dėl karės .
Kadangi visa Lietuva panešė
nesvietiškus dėl karės nuosto
lius, tai mums ytin svarbu
pasiklausyti, kas šnekama apie tai durnoj.

Boston,

Mass.,under the Act of March 3, 1879.

Markov II smaguriavo sau
Kursko gub., tai parubežių
gyventojai krutinę gynė ir jus
deputate Markove! Rusų tau
tos pareiga yra ne vien atly
ginti medžiagiškai nukentėju
sius, bet ir sudaryti tokias
sąlygas, prie kurių parube
žiais galėtų apsireikšti inicityva, nes vien valdžios skrvnu- <
te neatpildysi to, ko netekta.
Jei sugrįš visi tie patys guber-1
natoriai, kiekvienas kurių kai- i
tas tiesiog ar netiesiog dėl i
nuostolių, tai gyventojai var-1
gu atsipeikės, net jei ir ntili- ■
jardai pasipils.
.Sako, kad,
po karės dar reikės kvotimus!
pereiti.
Bet reikia jau liau-j
ties mąstyti apie tai, kas da-'

Minėtą dieną (kovo 24 d. pa
gal naujįjį stylių)
svarstant
durnoj tą klausimą, atsiliepė į
romą už pinigus.
Parubežiai
jį du lietuvių atstovu — N. O.
gynė Rusiją ne už mokestį ir j
Januškevičius ir M. Yčas.
atlygintiną ' už patarnavimus
Posėdžio pradžioj nuo val jie palieka kitiems. (Delnų plo
džios kalbėjo finansų ministe- jimai iš kairės).
rio draugas V. V. Kuzminskis.
YČO KALBA.
Išrodinėjo, jog nukentėjusiems
dėl karės ligšiol valdžia atly
M. Yčas savo kalboje nuro
gindavo tik labai aprobuotuo dė reikalingumą paskirti kuo
se atsitikimuose — prie rekvi greičiausiai komitetus, kurie
zicijos, prie sunaikinimo gė apskaitliuotų nuostolius. Rei
rybių] pagal valdžios paliepi kią skubėties todėl, kad aktai
mą. Kituose atsitikimuose bū ir dokmnentai tam reikalingi
davo pagal caro paliepimą.
laikui bėgant gal žūti.
Kalba
Atstovas D. N. Cichačev įne turinti eiti ne apie išdavimo
ša, jog reikia kuogreičiausia tuoj po karės pinigų, bet už
sudaryti komitetus, kurie ap- pripažinimą principo, kad pi
skaitliuotų nuostolius.
liečiai, nukentėjusieji dėl ka
Lenkt] atstovas Račkovski rės turi gauti atlyginimą
— Aš jokiu būdu nedaleinurodo, kad reikią išdirbti at-

lyginimo projektą dėl nurauti- dpu — užgeiskė Yčas-,— kad

y

LIETUVIŲ VEIKĖJAI STOCKHOLME, ŠVEDIJOJE.

KĄ RADO TREBIZONDE.

Eėdi Ar. e.ikiečių lietuvių ingaliotiniai: D-ras J. Bielskis ir kun. D-ras V. Bartuška.
Stosi iš kairU pusėj lis tuvių rašytojas Ignas Šeinius, viduryje advokatas Jo
nas .Aukštuolis (abudu ingaliotiniai Lietuvių Draugijos, nariai Lietuvių-švedų Komiteto). Iš dešinės pusės A. Petronis, Kauno pirklys,
tarnaujantis rusų komitete Stockholme.

Rusai dabar paskelbė, ką
rado Trebizonde, būtent: 8 di
deles anuotas, 14 mažesnių,
vieną laukinę, 1.000 šautuvui,
53 skrynias šovinių ir paskui
kitokių karinti] reikmenų.
________________

į

- Jis buvo kairysis, jis bužydų apsuptas, — šaukia
Markov II.
— Ne, — atsako Januške
vičius, — jis buvo dešinysis,
jis nekentė žydų. Taip-pat gen.
Grigoriev, kurs iš Kauno iš
varė visus žydus net žydų dak
tarus. Tai buvo antisemitas,
laikėsi tos pat platformos su
jumis.

Markovo II užreiškimas —
tęsė Januškevičius — kad mes
norime uždėti nuostolių naštą
ant rus
•rt___

jo apielinkių gyventojų.
Adresas:

Litauischer Krieg^hilfsverein
— Filiale Kowno
Kowno
Litzmann str. No. 34

Informuoja Ispanus
apie lietuvius.

TEUTONAI IŠNAUJO SUJU
DO VERDUNO FRONTE.

Vokiečiai ėmė atakuoti Verduną su neišpasakytu smarku
mu.
Kariniai ekspertai sako,
jog dabar vokiečiai daro ata
Prasės:
kas ne kad laimėti vieną antrą
DARBUOJAS
KAUNO SKYRIAUS NU
Dr. Šova RLrcr
poziciją
ties Verdunu, bet da
DĖL
LIETUVIŲ.
KENTĖJUSIEMS DĖL
Virė presidentas:
bar
esanti
generalė ataka dėl
“Darbininko” redakcija tik
KARO ŠELPTI
Prelatas A. Dambrauskas
Verduno
paėmimo.
■ ką gavo pranešimą apie pasi I
NO. 46.
Sckriftfukrer:
Atakos prasidėjo po praga
darbavimus francūzės
Mile
A. Alekna
Kaunas kovo 1 <1. 1916 m.
rinio
francūzų pozicijų bom
Yvonne Pourveau, narės Lie
Švedų komitetui nuken I Kasierer:
bardavimo.
tuvių Informacijos Biuro Pa
Kun. J. Tumolionis
tėjusiems nuog karės lie
ŠĮ TĄ LAIMĖJO.
ryžiuje.
Ji važinėja po Ispa
tuviams šelpti Stock- ' Mitglieder:
Pačioj atakų pradžioj vo
niją, laiko paskaitas apie Lie
Kun. J. Petrošius
liolrn.
tuvą, aiškina lietuvių reika kiečiai šen bei ten laimėjo. Vo

Jonas Pikčilingis
lus, apie Lietuvos nuteriojimą. kiečiai daro atakas ant abiejų
Bezirksvorsteher de> 1 Bezirks Toji garsioji francūzė, lietuvių krantų Meuse upės.
Stadtverwaltung — Kowno.*) užtarytoja, uoli veikėja va
Vokiečiai įsibriovė į francū
zų
drutvietes i rytus nuo kal
žiuos ir į Portugalią, kur ir-gi
•) Sutinka su originalu. Iš darbuosis dėl lietuvių.
no No. 304.
vokiečių kalbos vertė kun. Dr. V.
Kitoj vietoj tarp HaudreMile Pourveau tarp ispanų
Bartuška.
turi dideli pasisekimą ir prita mont ir Donaumont vokiečiai
rimą.
Ji yra laukiama vieš užėmė 500 metrų francūzų druMOKINIŲ STREIKAS.
nia Ispanijos augštesniųjų luo tviečių.
Oxford, O. — Du šimtu mer mų šeimynose.
Atakas vokiečiai darė po
ginų mokinių buvo sustreika
Gavome ir iškarpą iš ispa dviejų dienų neapsakomai bai
vusios.
Reikalavo iš kolegi niško laikraščio, kur aprašo- saus bombardavimo.
Nors
jos valdybos, kad joms būti]1 ma apie jos veikimą. Štai ką i bombardavimu apsilpnino, ap
pavelyta eiti kartą savaitėje i rašo Barcelonos laikraštis L a griovė francūzų pozicijas, bet
judamųjų paveikslų teatrėlius; V e u:
vokiečių atakos buvo francūzų
ir kartą mėnesyje dalyvauti
šokiuose Miami universitete.

ĮSTEIGS ŽUVŲ SANDĖLĮ.
Plymouth. — Tveriasi kom
panija iš Mass. ir Conn. val
stijų kapitalistų kad įsteigti
didelius žuvių sandėlius. Ieš
ko vietos budinkams.
Budin*
pus
P^kyiė $100.000.
šaldymo kambariai, kuriuose
švieži žuvis bus sušaldoma ir
laikoma be sugedimo ilgam lai
kui.
Kompanija samdys 200 žve
jų ir įsitaisys žvejojimo laivų
laivyną.

gijos pastangomis užlaikoma
vaikų prieglaudą kur ne vien
tik suteikiama maistas, bet ir
Pasižymėjusius Airijos mai mokinama visokių mokslų (unštininkus
Anglijos valdžia tericht).
smerkia miriop ir galabija.
Beto draugija intaisė kepy
Jau pasmerkė jų keletą desėtklą šalę vienos krautuvės, kad
kų.
,
nuturtingiems žmonėms papi
ginti duoną arbą
reikale,
NEPATENKINO.
APSIVEDĖ PRIEŠ PAT
net
visai
dovanai
duoti.
Drau

NUGĄLABINIMĄ.
Vokietijos valdžios nota ne
gija šelpia pinigais reikalau
patenkino prez. Wilsono. Nors
Vienas maištininkas J. Plun- jančius pagelbos.
Vokietija nusileido, bet prezi
kett panorėjo apsivesti prieš
Ytin pasekmingo draugijos dentas notoj mato daug spra
pat nugalabinimą.
Vedė p-lę
Todėl prez. siusiąs kitą
Gilfard seserį MacDanaghie- veikimo reikalaujama dabar. gų.
nės, kurios vyras maištinin Ant nelaimės draugijos turtas notą.
kas truputį anksčiau buvo su baigiasi. Inplaukų nebesamą
šaudytas.
Po apsivedimo už nes, kaip aukščiams jau minė LAIMĖJO IR PRALAIMĖJO.
valandos buvo nugalabintas.
Auburn, Me. — C. Bushev,
tą turtingesnieji žmonės iš
barberys,
laimėjo
laižybas
važiavo Rusijon. Todelei Kau
SUŠAUDĖ GRAFIENĘ.
Jis buvo padaręs lai
no draugijos valdyba kreipiasi $25.00.
žybas, jog šoks į ištvinusią uAnglijos valdžia pasmerkė
prie švedų komiteto nukentė
pę.
Ir tą padarė. Kai apie
miriop grafienę Markievicz,
jusiems
nuog
karės
lietuviams
tai pasklido gandas, tai jį darkuri dalyvavo airių sukilime.
1.000 suimtų sukilėlių atvež šelpti, maldaudami kuonogrei- bdavis pavarė iš darbo, o pa
čiausios pagelbos dėl Kauno ir i ti ėmė ieškoti persiskyrimo.
ta Londonan.

GALABIJA MAIŠTININ
KUS.

Rusų laimėjimai Meksikonų
—— —
Vokiečiai skelbia, jog rusų
užpuolimai
torpediniai laivai be pasiseki
mo bombardavo šiaurinį Kuršo
pakraštį tarp Rohen ir Markgrafen.
Rusai skelbią jog į rytus
nuo Friedrichstadto priešo ar
tilerija apšaudė vieną rusų
traukinį. Galicijoj, palei Stripos upę rusai truputį pasivarę
pirmyn.
Užkaukazyje palei Juodasiąs jūres rusai lengvai atmušė
turki] užpuolimus.
Rusi] armija, einanti Bag
dado link, užėmė apdrūtintas
Lerinalkering. Turkai čia pa
nešė didelius nuostolius ir tas
pozicijas apleidinėjo greit, bėgo palikę šėtras ir kitokias ka
rines reikmenas.

nimo šimti] tūkstančių pabėgė visa valstijinė durna taip žiū
rėtų į dalykus, kaip Markov!
lių.
II, kad atlyginimas už nuos-j
N. E. Markov II nurodo, kad tolius'esanti valstybės labda-Į
nereikia su tuo klausimu sku rybė.
Ne, p. Markove!
bintis. Parubežiais buvę viso
— Ko tu taip prie jo kabi
kių atsinešimų karės linkui. niesi — šaukia P. V. Novicki.
Apskritai imant lenkai padarę
— Meldžiu iš vietų neatsi
šaunų palaikymą Rusijos pu liepti — atsiliepė pirmsėdis.
Kaipo karės vietą visa
sės.
Bet nekurie lenkai sto
— Mes turime aiškiai ir ne
ję Į legijonus,
kariaujančius atmainomai apskelbti visiems ■ Lietuvos šalis tapo smarkiai
Ypatingai Kau
prieš Rusiją.
Gi žydų daugu šimtams tūkstančių ir milijo- į nuteriota.
kaipo
tvirtovė,
mą, tai neparodė nei paprasto nams, kurie išsiblaškė po vi- nas,
nas’
tvirtove, su viso_
apielinkėmis,
prisirišimo prie Rusios valsty są teritoriją, kad jiems bus _mi.s .
pernešė ir
bės.
Reikią atlyginti ne pa atlvginta ir kad jų turtas bus baisiai atjautė v įsas karės baisenybes. Čionai namai išdegal nuostolius, bet pagal išti atgautas po karės. ‘
kimumą Rusijai.
Be to, girdi
Už atlyginimą dar kalbėjo
]r apielmkės visu įsnaiatlyginimas už nuostolius būtų T. Sviencickis ir M. Bomaša. ^mtos.
Pasiturintieji miesto
gyventojai išsidangino Rusijos
našta ant rusi] pečių.
VALDŽIOS ATSTOVO
gilumon.
Pasiliko neturtin
KALBA LIETUVIŲ
KALBA.
gieji ir darbininkai.
Šio mie
ATSTOVAI.
sto fabrikos sudegintos, arba
V. Kuzminskis nuo valdžios kurios liko, neturi mašinų; to
Markovui atsakė lietuvių at užreiškia, jog negali būti kal
kiu būdu visiškai sumažėjo už
stovas Januškevičius.
bos, kad pilnas nuostolių at darbiai.
Pragyvenimas bega
Parubežių gyventojai — sa lyginimas būtų teisingiausias
lo pabrango.
kė jis — apribuotai ir aiškiai ir pageidaujamas.
Bet klau
Karės vargo sumažinimui
parodė savo atsinešimą į karę. simas esąs ar valdžia išgalės
Tarpe visų tautų ga+ėjo atsi tiek atlyginti, kiek žmonės Kaune ir apielinkių 21 sausio
rasti atskiri asmenys, ištiki neteko.
Girdi net Francijos 1915 inkurta draugija šelpti
mumas kurių buvo nužiūrėti- valdžia atlyginsianti tik pagal karės nukentėjusius (Kauno
skyrius).
Vienintelė šios rū
nas, bet negalima mesti abel- savo finansines išgales.
šies draugija veikė, kiek galėną apkaltinimą visiems parui dama, iki šios dienos.
Drau•bežiams arba visoms tautoms.

Jei eiti prie klausimo su
jūsų miera — sako lietuvių
atstovas atsisukęs į Markovą,
— tai dėl gen. Suchomlinovo,
kurs buvo dešinysis,
reikia
ištirti visus dešiniuosius.
— Kodėl jūs manote, kad
jis dešinysis, — girdisi balsai
iš dešinės.
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PAVOGĖ ARKLIŲ, PADEGĖ
NAMUS, UŽMUŠĖ 4
ŽMONES.
Meksikos banditai perbrido
Rio Grande, sudegino du amerikonų miestelius, kur bu
vo krautuvių ir dirbtuvė, už
mušė 3 Suv. Valstijų kareivius
ir vieną 10 metų vaiką. Paskui
banditai pasigavo daug ameri
konų arklių ir nudūmė atgal.
Užpuolimo vieta toli nuo
telegrafų ir telefonų stočių ir
visų nuostolių nesugraibyta.

DĖL RŪKYMO PABLUDO.
Detroit,

Mieli.

—

Frank

\Vinters surūkydavo po 100 cigaretų dienoje. Beto lankė daž
nai saliūną prie Cliamberlain
ir Lawndale avenues. Būdavo
saliūne, kol
visus
pinigus
pragerdavo.
Galop buvo pagaidukai
tėmytas, jog jam
galvoj ima atsirasti. Dr. Layton pripažino, jog nikotinas
jam sugadino smegenis ir buvo
pasiųstas beprotnamin.

TAIKOS BIURAS.
N. Anglijos Slioe and Leatlier
dr-jos
prezidentas H.
Thaūyer'TMtomėnduoja įsteig-A

ti biurą, kurs išrištų visus
ginčus kilusius tarp darbdavių
ir darbininkų. Tas biuras tu
rėtų būti valdžios įsteigtas.

BAISI ŽMOGŽUDYSTE.
Thomson, Conn. — Farmerio Pettis samdininkas Eleist
įsimylėjo Į jo dukterį.
Bet
toji
nesutiko.
Samdininkas
nusiminime nušovė savo numy
lėtinę ir jos tėvą.
Anksti! išryto nukirto telefono vielas prisiartino prie virtuvės lango .
ir nušovė šeimininką. Paskui:
įbėgo į savo numylėtos kairaiia/rį, paleido į ją du šuviu ir ant
vietos užmušė.
Papildęs pik
tadarystę, išdūmė miškan.

TURKAI NUBUNDA.

Konstantinopolio,
Turki
jos
sostinės,
gyvenimas,
pa
sutiktos smarkia ugnim.
Ir
GARSI VIEŠNIA.
sitraukus
talkininkams
nuo
ten, kur vokiečiai laimėjo, tai
Gallipolio, pasidarė normalią
Barcelonon pribuvo garsi laimėjo darydami atakas ke
1
ramus.
Toli jis dabar nuo
rašytoja francūzė Mile Yvonne liomis atvėjomis. Kitose vie
karės
laukų.
Pourveau, atsiųsta komiteto tose atakos ir-gi buvo daromos,
Ši karė išjudino turkus. Dau
gelbėjimui dėl karės nukentė bet buvo atmuštos.
IŠBLAŠKĖ ŽVALGUS.
gelyje atžvilgių daro pažangą.
jusių Lietuvoje (Vakarinėj
Lotaringijoj būrys vokie- Prasideda moterį] išsilmosavi
Rusioj).
.
čių
žvalgų perėjo Seille upę ir mas.
Dar jos tebnešioja ant
Mile Pourveau, minėto ko
Į
norėjo
padaryti nutėmiimus veidų velonus, bet
velonai
miteto siunčiama tam, kad
francūzų
pozicijų
ir
kariuometaip ploni, kad visai permato
duoti latiniškoms tautoms su
pratimą apie stovį krašto, va . nės. Prancūzai netikėtai juo mi. Namuose priiminėja sve
dinamo Lietuva, kuri dėl ka sius užpuolė ir 14 iš jų suėmė. čius, kas pirmiau nepavelytirės nukentėjo labiau, negu Bel
na būdavo.
PAMINĖJO
LUSITANIJOS
Scenoje pasirodyti turkės
gija.
NUSKANDINIMĄ.
Mile Pourveau vardas nėra
dar negalėjo, nebuvo pavelyta,
Geg. 7 d. sukako metai nuo bet einasi prie to, kad leisti
svetimas La V e u skaity
Anglijos
didelio garlaivio Lu- moterims ant estradų. Ligšiol
tojams, nes jau ne kartą šio
laikraščio skiltyse galėjo skai sitania nuskandinimo. Tą die turkų vyrams buvo leista būti
tyti svarbius jos straipsnius ną Londone buvo didelės de artistams, bet moterų roles
Lusitanijos di atlikinėja armėnės.
lenkų klausimuose ir rytinių monstracijos.
tautų.
Savo straipsniuose ji delis modelis buvo padirbta*
Turkai ant tiek sujudo, jog
kompetentiškai nušviečia tarp vežama* gatvėmis.
kai kurių pranašaujamą jog
tautinius klausimus.
Lusitanią nuskandino Vo po keletos metų Konstantino
kietijos submarinas. Su ja žu polis bus vienas pažangiausių
RŪPINSIS AKLAIS KAREI vo 1.100 pasažierių.
t miestų.
VIAIS.

New York. — Susitvėrė ko
mitetas, kurs imsis rūpinties
Anglijos, Francijos ir Belgi- Į
jos apiakusiais
kareiviais, j
Steigs mokyklą kur bus mo- į
kinama amatų, neregiams pri-:
einamų. Yra amatą, kurių per į
šešis mėnesius neregiai gali iš- i
mokti.

Tautos Fondo Skyriai,
Gaukite iš Centro Čarterį.
Rinkite atstovus į T. F. komisiją.
Seimas nebetoli.

[iūnininkų? gali vaiką išmokinti, tada jie kton City, Rockland, Whit- kų dirbo.
biau rūpi. Mergaičių VienuoHolbrook Massachusetts išdarbio vertė
! lyną (nunnery) kaip turėjome, Kas atitraukė tas paklydėlių leidžia juos pas gerus mokyto»- man, Randdolph,
jus,
kaip
kad
ir
į
nedėlinę
taip ir tebeturime vieną. Ant minias nuo naudingo tarnavi
ir Stoughtons, rasime vieną $236.842.915; darbininkų dirbo
ras ir trečias — tėra tik D-ro mo savo tautai, nuo naudingų mokyklą pas kunigus, kur jie iš didžiausių ir geriausiai pasi 83.063.
Šliupo
vaidentuvėje.
D-ras Į tautiškų darbų? Juk tiems yra mokinami labai puikią da turinčių centrų, beveik išim New Hamipshire išdarbio vertė
kunigofobams lyką augantiems vaikučiams. tinai užsiimant avalinės išdir- $39.439.544; darbininkų dirbo
Šliupas savo laiške į “Atei- nelaimingiems
:
ties” redakciją gailisi, kad ji užtenka pamatyti kur prisidė Tad iš tokią tik vaikučių gali byste.
14.211.
sai neparašęs tikros teisybės. jusį kunigą, kad imti ant to ma tikėties susilaukti geros
Haverhill, Mass. kito cent Maine išdarbio vertė: $15.508.Mat jisai girdėjęs, kad tų vie darbo plūsti ir keikties, nors kartos, ir gerėties ją gerais ro ištorija panaši kitoms ko 771; darbininkų dirbo: 6.626.
iš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis nuolynų esą jau 5-6. Susirgus :as darbas ir būtų gražiausias darbais.
lonijoms.
Jau 1646 m. turėjo Connecticut išdirbystės vertė:
Leidžia Am. Lietuvią Rymo Kataliką 8v. Juozapo
vienuolynomanija, gal Dakta ir tautai naudingiausias?
Vieną sykį teko man būti, savo šiaučius, bet jam ir jo 1.657.578; darbininkų dirbo:
Darbininką Sąjunga.
rui greitai jų pasirodys dešim
Kieno dvasia dabar stumia tokioje pramogoje, kur visą pasekėjams nepergeriausiai ė- 520.
P r e numeratos kaina:
tys ir šimtai, bet mes vis dar :į glėbį ir globą ciciliką mūsą programą išpildė vien tik kata josi.
Rhode Island išdarbio ver
Tik 1800 metuose daly
Metams tris kartus savaitėje-------------------------- $3.00
tik vieną ištikrųją teturime. autiečius?
liką tėvą katalikiškoj dvasioje kams kitaip virtus Haverhill tė: 142.080; darbininkų dirbo:
”
”
__________________ $150
Pusmečiui ”
Ir koks aš kartu su Brocktonu ir Lynn 65.
Tiesą labai norėtume jį padi
To viso kaltininkas, užuot auginami vaikai.
2c.
Utarninko ir ketvergo atskiri numeriai po
dinti, kad daugiau galėtume sėdėjęs ramiai savo kampelyje buvau tada linksmas, kada aš pradėjo augti ir daugiau gyvu
Išviso išdarbio vertė: $293.3c.
Subatiniai numeriai po____________________
turėti mokytojų,
nes dabar ir daręs atgailą už visą blėdį, matau malonus smagius vaiku mo rodyti kaipo centrai. 1832 090.888; darbininką dirbo 104.Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:
tas vienas nedidelis vienuoly tautai padarytą, nepaliauja čius, net su ašaromis akyse, metuose Haverhill turėjo 23 485.
nas
jokiu būdu neįstengia pri varęs savo pragaištingą darbą. su tokiu dideliu pasišventimu čeveryką dirbtuves, o 1837 m.
Avalinės išdirbyste Massa
“DARBININKĄ S,”
statyti mokytojų visur, kur Sutrukdyti kataliką veikimo stengiasi atlikti savo užduotį. 42.
Šiuom dienoms turi 116, chusetts valstijoj 1913 m. iš
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
jos prašomos.
Tik dėlto ir nebegali’— tad nors šmeižia Toliaus kaip jie puikiai žai kurių metinė apyvarta siekia darbio vertės $216.667.911; al
mūsų lietuviškų parapijinių juos kitataučiams.
gų išmokėta $50.770.185. AbelIr po to džia įvairius lietuviškus dri- $28,000,000.
“DARBININKAS”
Visi smagūs, puikūs,
mokyklų skaičius išpalengvo visa atsiranda dar žmonią, per lius.
Bostonas taip-gi
nemažu nas darbininką skaičius 81.teauga.
šančią jį atstovauti lietuvius a- veideliai raudoni, drabužiai centru yra, nuo seno turėda 228.
(The Worker)
Kaip matome Naujajai
D-ras Šliupas skundžia lie merikiečius taikos kongrese! visą švarūs, rodos, kad tai mas pirmenybę kaipo “Shoe
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kaip
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to
jose čeverykij ir odų išdirbė- didžiausių šios šalies pramoni
prieš viešąsias mokyklas. Ir čia o ne lietuvius tautiečius, mySubscription Kates:
puikaus reginio, kadangi čia jas turi Bostone savo ofisą, ir jos šakų, bet taip-pat ir už pa
pat pasigiria, kad jie tautie inčius savo tėvynę.
Yearly--------------------------------------------------------------- $3.00
matės kas-tai puikaus-prakil- tas kartu su čeveryką, batą, siekimą šiandieninės tobulybės
čiai ir socijalistai, remia tas
6 months____________________________________ $1.50
naus, matės kad tik iš tokiij mašiną ir kitą reikalingą ava laipsnio.
viešąsias
amerikonų
mokyklas.
Advertising rates on application
vaikučių galima laukti ateityje linės pramonijai dalyką, ta
Mes paklausime D-ro Šliupo,
Nuo pat atsiradimo šiauAddress all communications jo
gerą dorą žmonią. Tėvai, ku išdirbyste sudaro vieną iš svar čystės šioj šalyje Naujoji An
katrų darbas labiau patrijotišDARBINI N K A S,
rie taip savo vaikučius augi biausių Bostono pramonijos glija užėmė pirmąją vietą ku
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So. Boston, Mass.
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vės, ir niekados nepasijus už
Išradimas mašinos 1815 m. dirbdama 57 nuošimtį visą četuviškas mokyklas ir stengiasi
Dėl patogumo ir parankumo visokius čekius
apsaugoti jaunąsias kartas nuo mačiau, ką jie gali ateityj su sūnaus namo durią, bet turės darimui įpėdinių vinių (iki to verykij ir batą Suvienytose
ir money orderius prašome išrašinėti ant “Darbi
laiko buvo rankom daromos, Valstijose.
ištautėjimo, ar D-ro Šliupo, silaukti iš ateinančios kartos, ramų gyvenimą iki mirties!
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Betrospect and Prospect” aš
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be pasakęs, kad pas socijalis Jono Dagyr’io 1750 m. dar la vo 25 ir 26 d. balandžio. Pra svarstyta gana svarbią klausi
Rymo Katalikų Bažnyčia
ir šmeižtų.
biau pastūmėjo darbą pirmyn.
mą ir daug iš ją pradėta vykTikėdamas, kad aš Jums
D-ras Šliupas prikiša kuni tus ateina veikti arba daly
-stato parapijines mokyklas,
sidėjo su šv. mišiomis.
Po
Jo gabumas ir pagerinti įran
dinti.
Iš svarbesniąją rodos
atsakiau į Jūsų reikalavimą gams, kad jie sukelią nesusi vauti vien tik protiškai ir eko
vienuolynus (dabar yra du ar
pamaldų prasidėjo posėdžiai.
kiai
visam
pasauliui
išgarsino
bus
sudarymas
komisijos pla
lietuvių palytinčių informaci pratimus ir neapykantą lietu nomiškai nusususių ir girtuok
Buvo išrinkta valdyba.
Dau
trįs), ir jaunus vaikinus sten
Lynno
čeverykus,
•
tai,
kad
ir
tinimui
“
A
Plea
for the Litjų, ir suprasdamas, kiek ge vių kolonijose. Mes į tai atsa lių vaikai, ir visai jau doros
giasi pritraukti į seminarijas
guma balsų tapo išrinktas M.
huanians” ir nutarta atsišau
po šiai dienai visur žino jų ge
ro Jus, kaipo advokatas, ga kysime, kad vienas D-ras Šliu nepažįstančių tėvų, kurie nie
Šlikas pirmininku, Pr. Juras
-su tikslu padidinti kunigų
kti į visas katalikiškas dr-tes,
rumą.
lite padaryti pamintai lietu pas daugiau neapykantos pri ko malonaus, nieko šviesaus
-skaičių.
Ir bažnyčia čia la
raštininku,
V. Martišiunaitė
kad stengtųsi platinti. Nepa
Šiandien
Lynn
jau
daaugo
vių tautai pasilieku
sėjo amerikiečiuose, negu visi pasaulyje nemato.
raštininko pagelbininke. Pirm,
bai pasekminga. Kas metas
miršo ir apie Moksleivių bū
iki
113
avalinės
dirbtuvių,
ku

Dabar truputi nusikreipkim
Su pilna pagarba ne tik kunigai, bet visi lietu
įšvenčiama (patiekiama) nau
paliepė tuoj perskaityti prisių
siantį seimą. Nutarė,
kad
rių metinės išdirbystės vertė
Jonas šliupas. viai katalikai. Ar-gi inirtusi į kitą pusę, ir žvilgterėkim į
stus laiškus. Raštininkas per
jų kunigų ir organizuojama
kiekvienos
kuopos
delegatai
siekia
$40.000.000.
dorų ir katalikų tėvų vai
j
skaitė laišką nuo ALRKMS.
Šitame laiške D-ras Šliupas agitacija per arti 30 metų ant gerų,
!bei statoma naujų bažnyčių.
dalyvavusieji seimo suvažiavi
Brockton, Mass. tai kitas
kus,
čia
jau visai kas kita. Tė
Nelaimei, kunigijos įtekmė net keliose vietose šmeižia lie Bažnyčios,
kunigų — buvo
pirmininko J. M. Navicko iš me pasistengtą pargrįžę namo
didelis centras.
Iš menkos
Hartford, Conn.,
laišką nuo
Kas vai visados savo vaikutį moki
yra kenksminga mūsų žmo tuvius katalikus.
Jisai juos daroma vardan meilės?
išrinkti iš savo tarpo po vieną
pradžios
“
Brockton
made
na
pažinti
kas
gera,
o
kas
blo

ALRKMS kasininko iš Bosto
nėms.
Jų smerkimas viešų perstata tenai siaurais žmonė iškreipė dvasią ir širdį tūks
delegatą į ALRKMS Seimą,
Shoes
”
užima
vieną
iš
pirmų

no, ir da pora laiškų, kurių
jų mokyklų,
pažangiosios mis, kuriems tik rūpi vienuo tančių mūsų brolių, kurie ne ga; liepia mylėti artimą savo,
kuris atsibus Chicagoje.
Iš
jų vietų ir šiandien jos 33 dirb
nepamenu kieno buvo prisiųs
^Baudos, persekiojimas savi- lyną statymas ir Bažnyčios begali ramia akimi pažvelgti į mokina meilės, bet ne keršto,
to kilo klausimas apie iškaštuvės kas metą išdirba $45,000,
ti su pasveikinimais.
Delega
si ovių elementų ir tt. suke- hirarchijos reikalai. Tuo-tar- savo kunigą, kad ir turintį mokina paklusnumo, lipšnumo
čius. Sutarė bendrai pasidar
000
vertės
čeveryką.
Jeigu
tai išreiškė už tą padėką delnų
’ > nesusipratimus ir neapy- pu faktai parodo, kad mums i pilna pasišventimo savo žmo- ir dailaus apsiėjimo visur. Jie
buoti,
darant laimėjimus idant
I
dar
prie
Brocktono
pridėsime
n
Toliaus sekė svarsmtagonizmą) lietuvių rūpi visi svarbieji ir naudin | nių naudai?
Kas atplėšė di- saugoja savo kūdikį kiekvie 'taip vadinamą “South Shore plojimu,
sudarius kelionės lėšoms pa
Antrą dieną gauta
kolonijose. Atsispirti tam Ry- gieji tautos reikalai nei kiek 1' dėlę dalį mūsų išeivijos nuo nam akies mirksnyje, ir mo Į Shoe District” susidedant iš tymai: •
dengti.
Taipgi kalbėdami svar
3 telegramos ir vienas laiškas.
wo, Katalikų spaudimui yra
kaip ir laisvama- išganingos Bažnyčios intekmės kina Dievo baimės, kad jis ne
stė
apie
daug kitą svarbių
i
Braintrees,
Abingtons,
Weyir pastūmėjo juos į globą viso- išdrįstų niekam blogo daryti. mouths, Bridgevaters, Broc- Telegramos iš Waterbury’io klausimų.
4 O kurie tėvai patys daug ne-

Ar ne skirtumas?

Linksma žinute

D-ro Šliupo lai
škas G. H. Shields’
ui.

Avalinių išdirbystč Naujoj Anglijoj

/

Kas girdėti-Lietuvių kolonijose.

1

392. Galutinai viską apdirbt
Į palikta tam tikrai komisijai.
Lietuvių Katalikų Mokslei Mokestys nutarta tokios: Darvių atsibuvo pamargintas va j bininkui dirbančiam pirmus
karėlis 26 balandžio šv. Kazi šešis mėnesius 27c. vai., antrus
miero parapijinėj svetainėj 6 mėnesius 29c. vai. po dviejų
ant Wharton St. Pažymėtina, metų 31c., po 3 metų 33c., po
jog tai pirmą sykį Philadel4 m. 34c. ir tolyn po 35c.
phiečiai turėjo progą susipa
žinti su Kat. Moksleivių veiki
Kraujo praliejimas.
mu. Draugystės: Moterų sąWestinghouso E. Pittsburjungiečių ir P. Blaivininkų atJausdamos moksleivių katalikų ghe tarpe streikierių, skebų ir
judėjimo svarbą, jos pasiren policijos įvyko didis kraujo
gė ir su savo draugysčių ženk praliejimas gegužio 2 d. pava
lais pasipuošę atvyko į svetai kariais.
nę. Prie to dar ir aukų sumetė
Dabar partraukta milicija,
minėtos dr-tės apie $18.00 su bet streikieriai stipriai laikosi.
centais. Taip-gi ir Vyčių kpMcRoocke taip-pat daug
prielankiai dalyvavo mokslei streikuoja.
vių pamargintame vakarėlyj
Ir abelnai žmonės Pittssu dainoms; kas pridavė ne
mažai įvairumo, už ką moks burgho apielinkėse tai tik ir
leiviai yra ir bus ant toliaus tešneka vien apie streikus.
F. V.
jiems labai dėkingi.
Programas to vakaro buvo
labai įvairus, buvo dainų,
N0RW00D, MASS.
prakalbų, deklemacijų.
Pažymėtina, jog iš tolo sve
čių buvo atvykę į moksleivių Lošė, deklemavo, palinksmino
publiką.
vakarėlį. Iš New Yorko ger.
kun. šeštokas ir iš Pittstono
29 d. balandžio dr-stė mote
kun. Miliauskas.
rų Nep. Pag. Pan. Švenčiau
Pelną šiaip paskirstė: $5.00 sios surengė vakarą su įvai
Pir
karės nukentėjusioms mokslei riais pamarginimais.
miausia
buvo
dainos
ir
dek

viams ateitininkams; $5.00
4 4 Moksleivio” fondui; $15.00 lamacijos, kurias išpildė ma
44 A Plea for the Lithuaniaus” žos mergaitės G. ir Ona BaJaruševičytė,
fondui ir $5.00 atspausdinimui taitukės, Br.
atsišaukimo laiški} dėl platini Prane. Viesuliutė ir L. Stasevimo blaivybės ir taip-gi propo- čiutė. Atliko gan gerai. To
gavimui “A Plea for the Lit liaus sulošė “Baisus Sapnas.”
Veikiančios ypatos buvo K.
huaniaus. ’ ’
Akstinas, J. Kavaliauskas, M.
Moksleivis.
Šiureikienė. Ir Dvi Kūmutes
išpildė M. Didžbalienė ir A.
PITTSTON, PA.
Smilgienė. Publika turėjo juo
Daug lietuvių apleidžia.
kų iki soties, nes aktoriai už
Lietuvių yra čia nemažas duotis atliko gerai, Paskui
skaitlius. Bet iš priežasties buvo lietuviški šokiai. Publidabartinių nesutikimų tarp kos buvo atsilankę viršaus
unijos ir anglinių kompanijų dviejų šimtų ir visi linksmai
kas link pakėlimo mokesties, laiką praleido ir dr-stei liks
tai žymi dalis išvažinėjo į ki gerokai pelno. Reikia pripa
tus miestus, nes kaip matyt iš žinti, jog viršminėta dr-ja at
laikraščių, tai visur dirba. Tai sižymi darbštumu tarp norgi žmoneliai, pasinaudodami wodiečių. Velytina, kad ir
proga ir keliauja pabandyti. ant toliaus dirbtų ir surengtų
Čionai darbininkai kasyklose daugiau tokių vakarų.
Taip-gi turiu priminti, kad
yra labai skriaudžiami. Dar
bininkai netik kompanijų, bet tam vakarui buvo ir konkuren
Pirmiaus kada rengdavo
ir bosų kaip tai: ėmimas ky tų.
katalikui
kokį nors vakarą, tai
šių ir tt. Žinoma nors tai vmūsų
cicilikai
ir sykiu rengda
ra pačių darbininkų kaltė, bet
kad tarp žmonių nėra vieno vo, bet vis pridėdavo. Dabar
kios nuomonės, tai ir sunku jau subankrutijo užtai dabar
tas prašalint. Ir taip duoda T. M. Dr-stės kuopa, bet kaip
uždirbt, kad ir 70 dolerių. girdėjau, tai labai gerai nusi
Bet tur atiduoti. O jei ne sekė, nes turėjo gerai pelno —
duos, tai bus prašalintas arba apie tuziną centų. Matyt,
ir visai negali gauti darbo. Ži kad Norwoodo katalikai susi
noma nors nevisi, bet per tai pratę, nes savuosius atjaučia,
ant katalikų surengtų vakaru
visiems kenkia.
diktai atsilanko.

r

Pamargintas vakarėlis

y

Kenčia, kol nesusipranta.

Darbai.
Ir kur tik žmoneliai nesusi
pratę, tai visur ir visaip iš
Darbai eina gerai, Darbą
naudojami. Taip atsitiko ir gauna labai greit, nes darbi
su manim.
ninkų į visas dirbtuves reikaAtvažiavus man iš Lietuvos, i lauja, mokestis už 54 valandų
tuojaus man draugai pradėjo 10 dol. ir daugiau ir visose dirinkalbinėti, kad čionai Ame j btuvėse pakelia mokestį, ku
rikoj katras tik apsišvietęs ir rie tik reikalauja. Dabar ir
daugiau žinantis, tai jam nerei j privalo kožnas darbininkas reikia nei bažnyčios nei išpažin I kalant daugiau mokesties, nes
ties, nes tai girdi tik tamsuo Į dabar darbininkų visur reika
liai eina į bažnyčią ir išpažin lauja ir iš kitur galėtų atva
ties. Taip ir aš pradėjau lan
žiuot Norwodan, nes čia vasa
kyt tūlą kriaučiuką, kuris ir
ros laiku linksma gyventi.
sakėsi susipratęs ir apsišvietęs.
Darbininkas.
Taip kartą nuėjęs, radau pil
ną stalą laikraščių kaip tai:
44Šakės,” “Keleivio” ir kitų
CASTLE SHANON, PA.
tam panašių prie ištvirkimo
vedančių laikraščių. Nekartą
Suvažinėjo lietuvį.
man inkalbinėdavo, jog žmo
2 d. gegužio automobilius
gui viskas galima skaityti,
žmogaus tik sąžinė turi būt suvažinėjo lietuvių mainierį
gera ir teisybė, štai, susirinkęs Tumosą. Automobilių turėjo
nuo keletos kostumerių po ke- samdytą. Tai palikęs automo
lioliką dolerių išdūmė. Kad ji-- bilių, pats suvažinėtojas pa
sai išvažiavo tai man neapeina, bėgo ir nežinia kas jis toks, o
bet kad ir mane nuskriaudė ant savininkas automobiliaus siūlo
keliolikos dolerių, tai rašau Tumosui už žaizdas 80 dole
kaipo persergėdamas idant ki rių.
F. V.
ti apsisaugotų nuo panašių
kriaučiukų. Girdėjau nusiNEWARK, N. J.
beldė kur apie New Yorką
Nuskriaustas.

PITSBURGH,

Ateikite susirinkinum.

PA.

Strytkarių streikas.

Po 40 valandų streikavimo,
kurį labai atjautė bemaž ko mi
lijonas gyventojų, utarninke 3
valandoje po pietų stojo streikieriai į darbą. Streikas dar
bininkų laimėta.
Streikas užbaigta balsavi
mu streikierių, kurso rezul
tatai buvo tokie: 1312 pireš

1

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos 14 kuopa laikys savo mė
nesinį susirinkimą 9 d. gegu
žio 8 vai. vakare lietuvių sve
tainėj. Meldžiame visus drau
gus pribūti ir naujų atsivesti
nors po vieną, nes seimas jau
artinasi o dar daug trūksta iki
tūkstanties. Tai sukruskime
visi, o po vieną naują narį vis
galima prikalbinti.

mėšis mus arlingtoniečius ka

nukalbėjo
paukvatindamas
talikus prieš šv. Velykas, su
jaunimą prie didesnės vieny
tvėrė
Lietuvių Darbininkų Są
bės.

jungos kuopą; galutinai susi
tvarkė gegužio 1 d., išrinko kp.
valdybą Pirm. F. Gikis, rašt
28 d. bal. tapo atkastas iš A. Dagis, kasier. K. Pilkaus
duobės po 12 dienų mirties kas. Dar prisirašė nauji trys
sūnus Vincento Valaičio, Mi- nariai ir dar žada prisirašyti
kolas 18 metų amžiaus. Pabė daugiau.
Sekantis susirin
go nuo tėvų ir tapo ant gele kimas atsibus gegužio 14 d. po
žinkelio užmuštas 14 d. bal. pietų pas gerb. J. Kovą stuboj.
Atradęs negyvą žmogų, mies Norintieji prisirašyti, malonės
tas palaidojo. Jokio ženklo ateiti.
nerasdami prie nabašninko iš N Dar štai ką mes turime arkur ir kos būtų. Palaidotas lingtoniečiai: nugi biurą šmei
16 d. bal ir graborius pagarsi žikų ir melagių, kurie infor
no po angliškus laikraščius, muoja savo redaktorius ir ži
kad tokis ir tokis žmogus už noma redaktoriai to ir laukia.
muštas ant geležinkelio, o vi
Praėjusiais metais informa
sai netoli nuo Keivanee vieta, vo savo redaktorius apie nesa
kur užmušė. Kada patėmijo kytus kunigo žodžius, šiemet
laikraštyj Vincento Valaičio apie nedirbtus darbus.
kaimynas, tai pasakė apie tai
Uodas.
jam. Tėvas tuoj važiavo dažinoti ant tikro. Nuvažiavo
NEWARK, N. J.
pas graborių į Vaynet. Gra
Išrinkite delegatus.
borius parodė drapanas nabaš
ninko Mikolo. Tėvas tuoj
SLRKA. New Jersey ir New
pažino, kad tikrai jo sūnus Yorko abiejų apskričių kuopų
jau po žeme. Atkastas ir atstovų susivažiavimas atsibus
parvežtas į Kewanee 29 d. bal. Neivarke, N. J. 14 d. geg. 1-mą
vai. po pietų Lietuviškoje sve
Nelaimė.
tainėj po No. 180 New York
Petras Vinckus bedirbant Avė. Kviečiam visus kuopų
fabrike N. T. Co. parkrito ant atstovus pribūti ant minėto su
žemės. Atėmė visą dešiniąją sivažiavimo, nes dabar prieš
pusę ir kalbą. Jau trys savai seimą yra labai daug svarbių
tes ir jokios atmainos nėra. dalykų apkalbėt. Tai gerbia
Daktarai sako, kad negalės mi kuopų viršininkai pasirū
pagelbėti. Pati su mažais pinkit išrinkt atstovus ir privaikais turi daug vargo. Nors siųst į minėtą konferenciją neP. Vinckus prigulėjo prie dr- praleist pro ausis to reikalo.
jos Šv. Antano, bet čia ant Indomu, kad net dviejų aps
nelaimės buvo pasilikęs skoloj kričių kuopų atstovai sykiu
per 3 mėnesius tai pagal tiesas svarstys bendrus reikalus.
draugijos neteko ligoj pašal Kviečiam susirinkt ko skaitlin
pos. Kožnam bei vienam pri giausia.
valėtų prigulėti į dr-jas, bet
Sekr. J. Daukšys.
reikia ir neužmiršt, kad pri
gulint turi visada būti pilnai
užsimokėjęs draugijoms arba
kuopoms.
Atkasė palaidotą.

t

Montello, Mass. lietuvių giesmininkes, kurios bal. 29 d. šauniai išpildė “drilių.”

Amžių uola, prie tavęs
Pulsiu, neatmesk manęs.
Tegu kraujas ir vanduo
Iš šio švento šono tuoj
Nuplaus nuodėmių purvus
Ir išgydys mūs vargus.
Savo jėgoms negaliu
Pergalėt neprietelių
MONTELLO, MASS.
Parapijos choro koncertas
ir šokiai.

Dar gavėnios laike prieš Ve
lykas jau skelbė, kad šv. Ro
ko parapijos choras po vado
vyste Vincento Juškos rengia
milžinišką, koncertą ir šokius
tuojau po Velykų.
Nekantriai visi laukėm atei
nant tos pirmos subatos po Ve
lykų, kada pamatysime savo
chorą veikiant.
Linksmai praleidom Velykas ir jau čia bežiūrint atėjo
pirmas subatos vakaras po Ve
lykų. Žmonės plaukia svetai
nėn, kur bus koncertas. Se
ni, jauni, maži, didi, tyrai
moterys ir vaikai visi eina
koncertam Skubinuosi ir aš.
Atėjęs į svetainę, matau, kad
žmonių prisigrūdę iki pat du
rių. Vos ne vosįsprukai į tar
pą dviejų storų ponių.
Tuojau prasideda ir progra
mas. Visupirma pasirodo ant
estrados mūsų geras veikėjas
Juozas Vaičiūnas, kuris ke
liais žodžiais paaiškina apie
vakaro tvarką ir perstato mū
sų gerbiamą kleboną.
Kun. Kazimieras Urbonavi
čius trumpoje prakalbėlėje pa
sakė daug apie dailę ir muzi
ką. Paaiškino iš kur paeina
dailė ir dėl ko ji yra užlaiko
mo tarpe apsišvietusių žmo
nių.
Toliaus pakįla uždanga ir
pasirodo Šv. Roko bažnytinis
choras. Pirmoje eilėje stovi
pora desėtkų mergelių, gra
žiai pasipuošusių su gyvoms
gėlelėms kasose ir rūtų vaini
kais ant galvelių. Ištikro at
rodė kaip žydinčios lelijos lie
tuvaitės darželyje. Antroje
eilėje stovėjo vaikinai visi
kaip ąžuolai ir taip-gi pasi
puošę. Abelnai imant atro
dė puikus būrelis tikrų artis
tų. Choras sudainavo “Lie
tuva Tėvynė Mūsų,” muzika p.
Petrausko.
Toliau choras sudainavo
Sosnausko “Kur Bėga Šešu
pė,” jausmingai ir gražiai ir
padarė didį įspūdį į publiką.
Mūsų gerb. vedėjas choro ir
žymus dainininkas Vincentas
Yuška sudainavo Aleksandra
vičiaus “Meilę.” Nežinau kaip
kitiems, bet man baisiai ta
dainelė patiko. Publikos lin
ksmi veidai ir gausus delnų
plojimas liudijo, kad ir ta
dainelė patiko.
Choras sudainavo Naujalio
“Loja šunes.” Tą dainą ge
rai atliko. Ypač vyrų balsai
šioje dainelėje labai puikiai
skambėjo.
Mes Montelliečiai galime pa
sigirti su daug artistų ir vei
kėjų. Dar daugiau yra artis
tų apie-kuriuos dar niekas nė
ra girdėjęs, bei nežiūrint ant
to jie yra artistai. Jų tarpe
galime paminėti keletą mūsų
mergaičių solisčių. Sekantį
numerį ant programo iš
pildė p-lė Julia Judaitis, ku
ri sudainavo labai gražiu bal-

Negaliu save atpirkt
Dangą be tavęs uždirbt.
Bet kaip sušelpi mane
Viską galiu tavyje.
Tuščioms rankoms ateinu
Prie tavęs be nuopelnų.
Kryžių apsikabinu,
Melsdams tavo dovanų

Prie savęs mane priglausk
Mano kaltybes nuprausk.
Kada jau baisi mirtis
Mano uždarys akis,
Gyvasties jau reiks nustot
Ir ant tavo teismo stot,
Amžių uola, prie tavęs
Pulsiu neatmesk mnęs.

tė Šiaurus Vėjalis.” Publikai L. Joneaičiutė, K. Dubickiutė, A.
taip patiko, kad kelius punk Gervickas. J. Bartmonas, P. Ka
tus reikėjo atkartoti. Po pui minskienė, A. Jucis, P. Reinis,
kiai, “paderewskiškai,” skam M. Tamošiūniutė, A. Pacevieiutė,
bino pianu dvi panaitės, A. I M. Izelunaitė, J. Mikitas, J. SaAbračinskaitė ir Zofija Monce- vickiutė, A. Budreika, A. Masvičiutė.
Iš tų dviejų panai tauskas, K. Želnis, M. Nakutis,
čių galimi tikėties, kad bus A. Margevičiutė, M. Berkis, J.
vienos iš gabiausių ' Lietuvių Mastauskas, K. Kazlauskas, J.
Levickas, M. Bartusevičius, A.
artisčių. ’
P-lė N. Armala^įčiutė pa Gribauskas, O. Parėdniukė, J.
girtinai padainavo Šimkaus Levickiutė, P. Kraieris, V. Kulbienė, E. Gudeliukė, L. Tamo“Vai varge varge.”
Tada mūsų vaikinai parodė šauskienė. M. Viniekienė, P.
vaisius savo repeticijų, kada Širvinskas, V. Kačinskas. S.
sudainavo Naujalio “Miškas Šiurkus, O. Bardzilauskiutė, J.
Ūžia.” Labai graži dainelė Anusevičiutė, O. Varkalytė, K.
ir gražiai sudainuota. Bravo Stašaieiutė, V. Paluikiutė, A
vaikinai, ištikro galite sakyti, Bematavičiutė, J. Raščius, K.
kad merginos “liave nothing Šilinis, P. Pikūnas, D. Senkevičiutė, A. Kundročiukė, P. Šir
on us.”
Gana daug esate skaitę ir vinskas. Smulkesnių aukų $29.gal nekuris esate girdėję mū 14. Viso surinkta 110.64.
sų gabią dainininkę p-lę M. Garbė Rochesterieeiams už gra
Raipaitę. Apie ją daug nėra žią auką, kurią sudėjo parėmimui
ko nei rašyti.
Tiktai užteks vieno svarbesniojo kultūros daly
pasakius, kad paprastai pui ko, kuriuom yra geras katalikiš
kiai sudainavo Denzos “Jeigu kas laikraštis.
Lietuvos Sūnus.
mane Myli.” Antrą kartą iš
šaukta p-lė Raipaitė sudainavo
MINERSVTLLE, PA.
Šimkaus “Pamylėjau Vakar.”
Merginos vis turi turėti vir
Graži, blaivi pramogėlė.
šų, nenori pasiduoti arba pri
pažinti viršų. Tai-gi ir jos
Gegužio 2 d. 15-ta kuopa
vienos sudainavo Šimkaus Pilnųjų Blaivininkų, surengė
“Plaukia Sau Laivelis.” Gra vakarienę. Visos blaivininkės
žiai, labai gražiai sudainavo labai uoliai darbavosi prie su
vaikinai bet, nenorėdamas rengimo vakarienės, prinešė
pripažįstu, mergaites dar gra puikių keiksų, pyragų ir ką
žiau sudainavo.
tik kuri turėjo dėl papuošimo
Ant galo visas choras sudai stalų.
navo Šimkaus “Šią NedėlėPublikos gana gražiai pri
lę.”
sirinko.
Dėl palinksminimo
Ant piano akompaniavo p.
Karbauskas, So. Bostono var publikos blaivininkės mergai
gonininkas, kuris buvo atva tės pirm vakarienės sulošė Dvi
žiavęs svečiuosna į Montello. sesutes ir Dvi Kūmutes ir p-lės
Urš. Gurkliutės “KomedijėAmžių Uola.
lių,” kas publikai labai patiko,
nes juokų buvo tiek ir tiek.
Po visų dainų dainelių dar Po vakarienės buvo dainos,
buvo drilius užvadintas “Am deklamacijos. Visi gražiai lin
žių Uola.” Šis drilius susi ksminosi. Visi matė ir jautė,
dedantis iš 17 mergaičių, viso jog be svaigalų galima gerai
choro narės, po vadovyste linksminties. Būtų labai gei
ponios Marijonos Juškienės, stina, kad dažniaus surengtų
bene tik geriausią įspūdį pa
blaivininkai tokius vakarėlius.
darė į publiką. Visos artistės
Vardan visų blaivininkų ta
puikiai išsilavinusios ir visos
riame
nuoširdų ačiū visiems
gražios, tai nėra nei stebėtina,
darbavusiems
per šią vakarie
kad puikiai atrodė maršuodair
visiems
atsilankiusiems.
mos į visokias figūras. Galiu nę
Blaivininkas.
čia pridurti, kad ponia Juš
kienė buvo pirmutinė, kuri su
KEWANEE, ILL.
manė ir įvedė į madą tuos dri
lius tarpe čionykščių lietuvių.
29 d. balandžio tapo suren
Dėdės Jackaus žentas. gtas teatras dėka mūsų gerb.
vargonininko J. Šlapelio Šv.
ROCHESTER, N. Y.
Antano parapijos. Labai pui
kiai atliko kožnas savo roles.
Aukos palaikymui laikraščio
Pertai matyt, kad gerb. var
“Viltis” per kun. A Ma
gonininkas
nemažai turėjo dar
kausko prakalbas
bo. Nors Čia yra didelis bū
kovo 19 d.
rys
jaunimo, bet nieko nebu
•Kun. J. Kasakaitis 9 dol.; J.
vo
veikiama,
pakol neturėjo
Peleckaitė 2 dol.; Pr. Bardzilausme
gero
ir
gabaus
pravadninkas $1.50.
~
Pribuvęs
Juozapas ŠlaPo 1 doL: A. Vaitonis, A. Dzie- ko.
pelis,
tuoj
sutvėrė
kuopą
dulionis, P. Skiparis, S. Levic
Liet,
Vyčių
ir
jau
turi
narių
kas, S. Kovas, J. Bardzilauskas,
Širdingai prašom
K. Venslauskas, F. Palaikis, D. apie 40.
rašyties
ir
daugiau.
Mėlinis, M. Giedraitis, J. Vinic

Lietuviai kitur.

P. J. V.
ŠKOTIJOS GYVENIMAS.
BROOKLYN, N. Y.

Moterų Sąjungos 30 kuopa
balandžio 16 d. turėjo gražų
pavyzdingą šeimynišką vaka
rėlį. Nuo senai jau laukia
mas moterų judėjimas ir susi
pratimas Brooklyn’e įvyko.
Šioji jaunutė kuopelė o jau
turi kuomi pasirodyti, jau ir
savo kursus įsisteigė. Laike
vakarienės apskelbė, kad kas
ant stalo guli, visa jų rankų
darbeliai, ar tai valgiai ar tai,
gėrimai. O viskas buvo gra
žiai, dailiai pagaminta. Ma
tyt, kad sąjungietės žino daly
ką ir gali kitas pamokinti.
Džiaugsmas iš to, o antra
džiaugsmas, kad tokių gerų
moterų randasi tarpe brooklyniečių.
Tai-gi reikia tikėties, jog
“kūmučių” skaičius Brooklvne sumažės, atsispirs prieš
socijalistus ir laisvamanius..
Aukos.

Taip-gi malonu priminti, kad
joms rūpėjo ir badaujantieji
Lietuvos gyventojai, nes rin
ko aukas. Gerai pasisekė,
net į 23 dol. ir 50 centų surin
ko. Įžanga kiekvienam buvo
dykai, nesigarsino, o publi
kos netilpo. Gaila tiktai, kad
Karalienės Aniolų parapija iki
šiol neturi savo svetainės. Lyg
ir nutarė šią vasarą įrengti.
Gal įtasys, o gal nutarimo pa
kaks.
“Darb.” koresp.
E. ARLINGTON, VT.

L. D. S. kuopa smarkiai kįla.

Štai dar aš nesenai teapsigyvenau Škotijoj, dar nėra
dviejų metų. Ale lietuvių gy
venimą Škotijoj suprantu. Lietuvių gyvenimas čia labai yra
sunkus. Bet gyvas į žemę ne
lysk
'_
Vieni lietuvių ieško surami
nimo karčemose, skandina sa
vo sielvartus svaigaluose. Ki
ti griebiasi naudingo darbo,
imasi laikraščių. O kaip aš su
žinojau apie laimingą katali
kišką laikraštį “Darbininką,”
tai kuogreičiausia paprašiau
atsiųsti. Jame radau didžiai
naudingų ir gražių patarimų,
pamokinimų ir perspėjimų. Iš
“Darbininko” turiu didžiausį
pasilinksminimą
Labai esu užganėdintas L.
D. S., kuri leidžia “Darbinin
ką” dėkingas jos įsteigėjams
ir laimę jaučiu, jog ta organi
zacija auga. Tai matau, jog
tvirtėja tie lietuviai, kurie ti
ki ir myli Jėzų Kristų, mūsų
Išganytoją
V. J.

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

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje
galima gauti visokių vyrų,
moterų ir vaikų drabužių,
čeverykų, robų, aukso ir
deimanto.
52 MILLBURY STR.,

WORCESTER, MASS.

Aplankydamas kum F. Ke-

Worcester, Mass.
Gegužio (May) 11 dieną Ketverge 1916 m. ALRKM. Są
jungos 5-ta kuopa rengia vieną iš puikiausių šokių ir baliaus
vakarą. Atsibus

Lietuvių Svetainėje
20 WAVERLY GATVES,

WORCESTER, MASS.

Šokiai prasidės 7:30 vai. vakare.
šia Worcester’io orchestra povadovyste

Griežš

puikiausia

PONO JONO ČIŽAUSKO.
kas, R. Šerelis, J. Anusevičius,
Prakalbos.
P. Petruševičius, A BernataviTaip-pat bus puikiausių, skaniausių užkandžių,
šokiai
čius, J. Šileikis, J. Romanaus30 d. bal. buvo prakal- trauksis iki 12-tos valandos naktyj.
kas, P. Černius, V. Urdilas. A bos.
Visi jauni ir seni ant puikiausių šokių.
Buvo pakviesta iš St.
Stukas, P. Milevičius, J. Brok- Bede kolegijos, Peru, UI. Ani
VISAS PELNAS EIS NAUJAI BAŽNYČIAI.
nis, J. Raiten, V. Norkevičius, cetas Linkus.
ĮŽANGA 25c.
Labai puikiai

“DARBININKAS”

Vietinės žinios.
JfUSIFOTAGRAFOVO.

PAIEŠKOJIMAI.

ADMINISTRACIJOS..

LIETUVIS KRIAUŠIUS.

Pasiuvu visokius drabužius
pagal naujausią madą, vyriškus
Pranešimas visiems už
sienių lietuviams.
ir moteriškus.
Darbą atlieku
Pasiskubinkite užsirašyti ir gerai, teisingai ir pigiai. Taip
atnaujinti “Darbininką,” nes gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir
nuo pirmos dienos gegužio mė kvarbuoju.

Paieškau Leono ir Prano
žalių pirm karės gyveno Užsie
nių kaime, Trišk*
Šiau
lių pav. Kauno
Jokios žinios dabar neturi
me apie juos, tai malonėkite
ar jie patys ar kas kitas atsi nesio šių metų “Darbininko” PETRAS MAKAREVIČIUS,
kaina pakils.
šaukti. Mūsų adresas:
(Arti lietuvių bažnyčios)
Ligšiol visiems užsienių
Agnieška ir Marijona Žilaitės
105 So. Meade Str.,
162 Bolton St., Boston, Mass. skaitytojams “Darbininkas”
Wilkes-Barre,
Pa.
buvo siunčiamas per metus už

Nedėlioj, gegužio 7 d., po
mišparų prie Šv. Petro'bažny
čios So. Bostone, lietuvis fo
tografas p. Lužeckas nuėmė
paveikslų T. Fondo narių ir
aukų rinkėjų per Tag Dav,
bal. 15 d. Rinkėjų buvo apie
Paieškau draugų p. D. ča200. Buvo taip-gi advokatas
palio
ir V. Vireluno abu Kauno
George H. Shields, kurs di
gub.
Ukmergės par., Kupiš
džiai lietuviams pasidarbavo
kio vaL, Žagonų kaimo, pirišgavime Tag Day leidimo.
SUSIRGO p. KNEŽIS.

NUO

miaus gyveno Rockford, III.,
dabar nežinau kur, jie patys
ar kas kitas praneškite šiuo adresu:
P. A. Skardžius (d)
1075 Washington St.
N0RW00D, MASS.

“Darbininko” administra
torius p. A. Knežis, gyvenąs
pas p. M. Venį, LDS. centro
ižd ir Tautos Fondo skyriaus
pirm, pereitą subatą apsirgo.
Panedėlį jau žymiai geriau
jautėsi ir po dienos kitos galės BOSTON’O IR APIELINKIŲ
grįžti prie savo užsiėmimo.
LIETUVIAMS.

-------- ... .

g— B

TEL. BACK BAY 4200

Mano vienpiliečiams:

DR. F. MATULAITIS
Oflaojdynoa
1-S P. M T-9 P.M.

Turiu už garbę paskelbti sa
vo skaitlingiems prieteliams ir
abelnai visuomenei, jog aš esu
susinešęs su gerai žinoma rūbų

Gydo viiolcia*: liga*
Pri.kiri<Akin!ua

419 Boylston St, Boston, Mass.

firma HARRISON COMPANIJA

ant Washington gatvės, kampas
Beach. Po daugelio metų mano
sunkaus darbo mano nuolatinis
troškimas įsigauti į platų preky
binį lauką išsipildė pilnai. Ka
dangi mano pasisekimas pilnai
priguli nuo jūsų parėmimo, tai
aš labai pasitikiu, kad leisite man
išpildyti jūsų reikalavimus dra
bužiuose.
Todėl aš širdingai kviečiu
visus savo prietelius ir vienpiliečius atsilankyti pas mane. O aš
Joseph Zupkowski.
sužinojęs visų pageidavimus išpildysiu pagal geriausio isavo išgalėjimo. Kreipdamiesi
prie manęs su užsakymais,, jūs prigelbėsite man kilti vis
augštyn ir augštyn toje firmoje, kurią aš turiu už garbę
reprezentuoti. Dėkuodamas savo seniems ir brangiems
draugams už pereitus prielankumus ir tikėdamasis tolimes
nio rėmimo pasilieku pasiryžęs jums geriausia patarnauti,
JOSEPH ZUPKOWSKI.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

$3.00, bet kadangi į užsienį
persiuntimas daug kainuoja,
Dr. Paul J. Jakmauh
Dantis ištraukiami ir pripil
tai “Darbininkas” jokių būdu
(Jakimavičius)
domi visai be skausmo, su
negali būti siunčiamas už tą
Priėmimo valandos:
Nuo2 iki S po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
geriausiais prietaisais, su
pačią, kainą.
509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
naujų išra imu.
Į užsienį ‘ ‘ Darbininkas ’ ’
Tel 502 S. B.
i Visą darbą gvarantuojame.
■metams
$4.00. J
Pusei meti]
$2.25.
Vien tik subatinis No. me
DR. W. T. REILLY
tams
$2.25 LIETUVIAI PAS SAVUS.
469 Broadway,So. Boston, Mass.
Pusei metų
$1.25.
PRIE DORCHESTER ST.
Pavieniais egz. “Darbinin
Nedėliomis
Valandos
kas” 4 pusi, parsiduos pas anuo 10 vai. ryta
nuo 9 vai. ryta
iki 4 vai. vakare.
iki 8. vai. vakare.
gentus po 3 centus, 8 pusi, ar
ba subatinis numeris po 4 c.
Pasiskubinkite.
Tik iki pirmos dienos gegužio.
I Telephone So. Boston 605.
“Darb.” Administracija.
ANTANAS ŠAPALIS

Didelė drabužių, aprėda- ' laiko savo formą ir nesirauklų ir apvalų Harrison kom šlėja. Harko siūtai ir overpanija yra gerai žinoma kotai yra visuomet rankų
Naujojoj Anglijoj už savo darbo ir lygūs kriaučių pa
meistras
teisingą biznio vedimą ir že darytiems.
GERIAUSIOS
indeda telephcnus, dengia stomas kainas, už gerą tavorą.
Harko siūtai vyrams ir vai
i gus, ir atlieka visus staliorysF A R M O S.
Mes
pilnai
garantuojame
kinams
nuo $12.50 iki $25.00.
nauPasiuvam drapanas sulig
tės darbus prideramai.
£
Norintieji pirkti geri] farmų i
J. S.
(53-4) malonėkite ateiti galėsite pasi
kiekvieną dalykėlį, nuo mū
Harko pavasariniai overkonoro.
jausios
mados
ir
pagal
Jūsų
KAINOS NEBRANGIOS.
£
Įsu budinkais, Sodais, apsėtais Į
sų perkama ir pinigai tuo
$9.75 iki $20.00.
739 Rear Broadway St.,
JONAS BERZELONIS & CO.
i S8UI0Z SOJ9Ž SO]qJLĮpSĮ3U JĮ SĮBSĮUBĮ Į
rinkti.
Ofisas
Gyvenimas
<s; jaus sugrąžinti, jei dalykas taiPasnuo
mus
yra didelės daugy
South Boston, Mass.
28
Chandler
Str.,
Boston,
Mtss.
315 W. Broadwav, 133 Bowen St.
Darb. Admin. nebrangiai ant lengvų išmokėji
nebus atsakantis. Audimas, bės vyriškų aprėdalų ir skry(Castle
Sųuare
’
s
Block
’
e.)
SO. BOSTON, MASS.
mų, kreipkitės prie mūsų, seniauvartojamas teisingai pagar bėlių ir pagarsėjusių PacĮ šių teisingiausių farmų pardavė-;
sėjusių Harko Brand drabu : kard čeverykų po $4.00 ir
MASSACHUSETTS K00PE- jų. Mes vieninteliai esame užde-!
_ Skaitykite ir platinkite £ žių, yra taip padarytas, jog $5.00. Kitokie čeverykai nuo
Mass. Kooperacijų sąrišio tojai ir apgyvendintojai didžiau
4 ' “Darbininką.” Tegul jis ran
iš jo padaryti drabužiai už- $2.50 iki $3.00.
sios lietuvių farmerių kolonijos
Vienatine Lietuviška *♦* dasi kiekvienoje grinčioje.
Į konferencija įvyks 21 d. gegu- į Amerikoje.
Apgyvendinome 360 j
t
; žio 1916 m. 2-trą vai. po pietų. lietuvius farmerius, kurie trum- j
Jei prenumerata baigiasi, te
T tai negaišuodamas atnaujyk.
Į Lietuvių Labdarybės svetai pu laiku rengiasi išleisti Scott- Į
T
nėj, kampas E. ir Silver St. ville, Mich. Amerikos lietuviams
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
Kuri užlaiko visokio ta t
| So. Boston, Mass.
sioji lietuvių farmerių kolonija
voro, reikalingo fnaine- t Tel. Oxford 4900.
Visos Mass. Kooperacijos randasi ant gerų derlingi] laukų
nieriaiųs.
y
, teiksitės prisiųsti delegatus į puikiausioj apielinkėj miesto
y
Į minėtą konferenciją, ne dau- Scotville ir portavo miesto LuV. LUKOSEVICIA,
y
dington,
Michigan
valstijoje,
Ma: giau kaip po tris.
son
county.
Toj
puikioj
apielin

Minersville,
P®*
Važiuodami turite turėti su kėj mes turime daugybę visokių
Vežimėlis vaikams lygiai I savim ir draugijos įgaliojimą. farmų parduoti, ant kurių galime
Prašau, kad kooperacijų kelis tūkstančius lietuvių farme- ■
toks, kaip šis paveiks25
valdyba prisiųstų stovį jų ko rių apgyvendinti. Rašykite tuo
las parodo kainuoja
C. & P. Phone St. Paul 5947
operacijų, iš ko bus galima su jaus indėdami už 4 cenuts krasos
Regulerė kaina $12.00.
taisyti raportą, iš Mass. ko markių, o mes prisiusime tos ko- i G R ABININK AS
lonijos mapą ir parduodamąjį] Į
Turime visokių spalvų.
IR
operacijų gyvenimo.
puikių farmų katalogą su daug
Apyskaitą
galite
paduoti
BALZAMUOTO
JAS.
paveikslų iš lietuvių farmerių gyMūsų krautuvėj kainos ant
■
šitokią:
Kiek
darote
apyvar

venimo.
Pagrobus atlieku pigiai ir gro
rakandų žemiausios visame
%
Adresuokite,
tos
per
vieną
mėnesį?
žiai.
Esu išėjęs mokykloj tam tik
Bostone.

Parsiduoda visai pigiai rakan
Visiems, kurie reikalavo
dai (fcrničiai) dėl trijų kamba
rių. Priežastis pardavimo, išva maldaknygių, rožančių ir škap
žiuojame į kitą miestą. Norėdami lierių, pranešame, kad šiomis
pirkti atsišaukite:
dienomis gavome jau ir dabar

The Harrison Company

Krautuve

662-672 Washington St.
cor. Beach.

J. P. TUINYLA

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

James Ellis Co.

Užsakymus siųskite “Darbininkui” adresu:
“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, ::: ::: ::: So. Boston, Mass.
PLATINKITE TARP SVETIMTAUČIŲ LIETUVIŲ
LAIKRAŠTĮ ANGLIŠKOJE KALBOJE

A Plea for the Lithuanians
10 c. numeris.

Tasai laikraštis leidžiamas tam, kad supažindinti sve
timtaučius su mūsų tauta, jos istorija, jos vargais-nelaimėmis ir jos troškimais.
Labai mažai svetimtaučiai težino apie lietuvius. Todėl
skleiskime žinias apie savo tautą, platindami minėtą laik
raštį.
Adr.:

REV. J. J. K AU LAKIS,
324 Wharton Street,
::: Philadelphia, Pa.

“SALIUNAS” ant pardavimo
Jei nori gerą biznį vesti, niekuomet nebankrūtyti, daug
pelno turėti ir juodos dienos nematyti, tai įsitaisyk “Saliū-

Dabartinės prekės laikrod
žių tokios:
Moterų laikrodžiai 14 k. nuo
$15.00 iki $50.00.
Vyriški 14 karato nuo $25.00
iki $50.00.
Žiedai moteriški 14 k. nuo
$2.00 iki $30.00.

Taip-gi daugiausia visokių
auksinių daiktų visai pigai.
L. VALIACKAS
230 Broadway
So. Boston, Mass.

rus groborystės mokslus ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
' ‘0S1 '
lius ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.
Užlaikom didžiausia krautuvę
Tai-gi, vientaučiai, laidojimo Į deimantų, laikrodžių ir visokių
reikale visuomet kreipkitės pas žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių.
mane.
ant lengvų išlygų. Reikalauja
Ofisas:
me agentų kiekvienam mieste Su
JONAS GREBLIAUSKAS,
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį »duodam perkup500 So. Pacu Street,
Baltimore, M. D eiams, didelį, naują katalogą

siunčiame ant pareikalavimo už
25 centus štampų.
J. P. TŪINILA

GERA PROGA!

Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ..... $1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo....... 15c
Naujas Būdas mokytis
rašyti be mokytojo....... 10c
Aritmetika mokinimuisi rokundų, su paveik
slais (apdaryta) ........... 35c.
Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap
garsinimą iš “Darbininko”
ir $1.00 per money orderį,
tai gaus visas 4 knygas 60c.
pigiau.
P. MIKOLAINIS,

R. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y.

ATYDA
Ansonijos ir apylinkių lie
tuviams šiuomi pranešu, jog i
atidariau fotografijoms trauk-Į
ti galeriją ir darbą atlieku ar
tistiškai.
Reikale kreipkitės lietuviai
pas lietuvius.

Jonas EaJhuuitis

66 Third St., Derbv, Conn.
“Darbininkas” turi ant pardavimo daugybes “Saliūnų.”
(42-55)
Parduodame pigiai. Jį galima laikyti ir “sausose” teritori
• • •
jose, ir miestuose, miesteliuose, kur uždaryti saliūnai.
Kaip apuokas. Gražus kaip
Ne visi galime būti lobininkais, bet visi galime būti pa
apuokas.
siturinčiais.
Įsitaisyk mūsų “Saliūną,” o jei ir nepralobsi, tai bent
juodos dienos nematysi.
Kam tau, brolau darbininke, skursti, jei gali gerai gy
venti.
ną.”

“SALIUNO” KAINA SU LAISNIU ANT
VISO AMŽIAUS TIK 5c.
Pinigus siųsk adresu:
“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, —
—South Boston, Mass.
“Darbininko” Knygine gauta šiomis dienomis visokių
maldaknygių, kietais ir minkštais apdarais su kabutėmis ir be
kabučių. Taip-gi visokių rožančių ir škaplierių galima gauti vi
sai pigiai.

Siųskite

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėję šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų. guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų celuloidu. Išdirbu sarpas, vėliavas, karūnas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo
rankom.

Bankierins
Išmaino pinigus, parduoda
Laivakortes ir geležinkelio ti
ksėta* į visas dalis pasaulio.
Taip-gi parduoda krautuvėms
sklado kainomis deimantus,
laikrodžius ir kitus Juveleri-

822 Washington St., Boston. Mass

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

:: MONTELLO, MASS.

Vienatine Lietuviška
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduolių gali

Lietuviai apsi
ginkluokite taip

M te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge

Nusipirkite savo namus
ir už juos randas išsimo
kės, tai senatvėj turėsite
dailų gyvenimą. Apdrauskite (inšurinkite) na
mus ir rakandus (forni
čius), kad nelaimėj atsi
tikus galėtumėte kitus nu
sipirkti, apsaugokite dirb
tuves ir darbininkus, ap
saugokite
automobilius,
arklius ir vežimus nuo vi
sokių nelaimių.
Aš virš minėtus darbus
atlieku kogeriausiai, turiu
patsai gerą patyrimą gy
vendamas čia Amerikoj
per 30 metų. Esu tikrai
atsakantis u? visokį dar
bą, turiu Štate Brokei

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų
ir pleiskanų
• Nuo kosulio, grippo
ir slogos
n
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų
t! Vaikų ramintojas
į Pamoda plaukams
b! Nuo viduriavimo
į
suaugusiems
k Nuo viduriavimo
mažiems
Gydanti mostis
nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų
Mostis ir skysčiai
niežų ir parkų

i

ros sekančios gyduolės.
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1.00
75c.

1.00
1.00
50c.
i 00
.00
4uc.
25c.
50c.
25c.

50c.
25c.
1.00

Gyduolės dėl pataisymo
1.00
apetito
Gyduolės dėl suvalnimo
50e.
vidurių
Gyduolės nuo kosulio ir
1.00
sunkaus kvėpavimo
Gyduolės nuo vištakių
(corn’s)
15, 20 ir 25c
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75c.
Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c
Gumas nuo dantų gėlimo lOe.
Tikra lietuviška Trejanka
25c.

-

Visokie kvepianti
muilai
10, 15 ir 25e.
Perfumos visokių gėlių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums ■▼ei
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame tom
sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nsurance License, esmu
Motery Public, Justice of
the Peace, Auctioneer ir
Agentas,
parduoda na

mus, farmas, lotus. Kvie
Siu visus lietuvius ir lietu
ves atsilankyti į mano ofi
są.

N
■
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nežiūrint, ar Jie būtų Amerikos ar Europos daktarų,
Gyduobų galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums S <
expresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
& $CI

A. KIEDIS & CO.
Kiek pakilo per paskutinius
Peoples Statė Bank Bldg.
j metus ar nupuolė ?
Scotville, Mich.
Ir kiek buvo vertės prade
prekybą ir kiek dabar
Kampas B ir B’way, dant
DIDŽIAUSIAS IŠPAR
verta?
DAVIMAS.
Taigi visų kooperacijų vir
Krautuvėj nuolatai yra
Parduodu
laikrodžius vyriš
šininkų širdingai prašau tai at
Lietuvis pardavėjas
kus
ir
moteriškus
sulig naujau
likti.
aasasasai
Mass. Koop. Sąrišio sekr. sios mados ir už pigiausią pre
kę.
M. Akelaitis, 175 Wast st.,
Turėdamas kitą užsiėmimą
(Išmano) kaip kiaulė apie
prie
bilijardu arba (Poolroom)
pipirus.
Norwood, Mass.
I Bolių-kambarį, neturiu laiko
i pardavinėti ir dabar noriu par
PIRKITE
duoti visai pigiai.
SKAITYKITE
Tavoro turiu apie porą tūk
PLATYKITE
stančių vertės.
“DARBININKO” LEIDINĮ U S.
Jeigu kam būtų reikalinga
Pigumu, dailumu, gerumu savo leidinių “Darbininkas” vir- pirkti, tai malonėkite atsi
šija visas kitas išleistuves.
šaukti arba ateiti ir. pažiūrėti.

Michael Coran

226 Broadway,kertė C St., So. Boston,Mass. L

366 Broadway,
South Bošton, Mass.
L

