1.000 NARIŲ LIETUVIŲ
DARBININKŲ
SĄJUNGAI
IKI
SEIMO!

1.000 NARIŲ A. L. R. K. MO
TERŲ SĄJUNGAI IKI
SEIMO.
Sujuskite, sesers sąjungietės,_ kad jūsų garsingoj orga
nizacijoj atsirastų tūkstantinis
skaičius iki Seimo.

Sujuskite, broliai sąjungiečiai, kad mūsų organizacija to
skaičiaus sulauktų iki pirmojo
seimo.

SS

VOL. II Metai I. Tel-620 80-805*011- Organas Am. Lietuviu Rymo-katalikų šv. JuozapoĮDarbininkų7 Sąjungos.Tel 62ū So Bo cr No 69 111
■‘Entered as second-class matter September 22 1915. at the post office at Boston,

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

242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS., BIRŽELIO (JUNE) 15 d. 1916 m.

Rusai vis sumušineja austrus.
Svarbus nutarimai.
NEWARK, N. J.

LDS. 14-ta kuopa auga.

4

Birželio 9 d. š. m LDS. 14ta kuopa .aike savo mėnesinį
susirinkimą, Susirinkime prisirašė 6 nauji nariai mokėdami savo Įstojimo mokestįĮ. Kiti žadėjo ateiti kitame su?sirir.kime prisirašyti.
Susiri■inkime visas vakaras pašvęstaįs'apkalbėjimui naujų inešii ą bttsiančiame LDS. seime, ' Atstovų Į LDS. seimą važiuoti išrinktas p. A. Stankevičius.

įnešimai seimui:

r

Rygoj gyvenantiems girdėti
artimame karės lauke šaudymos. tai ne naujiena,
Labai
priprasta prie aeroplai: 1 sKl’clIdymo ir girdėjimo patrankų
p
o.
trenksmo.
Čia visa tai yt
sezono netu teartalinė truppa.
kuri 1beveik kasdiena lošia tą
pačią nuobodžią ir skaudžią
drama.

piršime pasitraukti iki Pleskuvai.
Veltui kalbama,
kad
mes negalingi, nusilpę. Mais
to mes gauname daugybę iš
Vengrijos. Bulgarijos, Rumu
nijos.
Rumunija, jei ne šian
dien. tai rytoj susidės su mu
mis ir kibs rusam
į užpakalį
u
nuo Bukovinos.
Visomis kolonijalinėmis prekėmis mus apo geležies
rūpina Olandija.
<
Rygoj keletą dienų saulutei
Apie
gauname‘ iš Švedijos.
pašildžius. išsinešė iš storos
koke tai mūsų negalę ir nuvarėd
savo žieminės ser aegos
girną kalba mūsa priešininžiu pumpurai ir nusišyps iki.
kai
Sužaliavo daržai, pakvipo 7.O' Anot “B. V.“ vokiečiai
lynai: gluosniai beria žei l’.ėll
to. kad svaidydami boi
geltonus gintaro žiedus, (>a..
neibaugins. gyventojų. be
,.v J
<1 I
ta nubudo II
nulinksmėjo
U
labiau juos
įpykms:
LIK’ žmonės
.^5 nem'
ir kasmet, tik
tik
vokiečiai
ėmėsi kitokio b
links"rėja
ein jie
iie vis <b;r
da ■ kažkokį
būtent, vietoj bombų —
S K H11 ■mu žeidžiami ' ebenešioj
klamacijas barstyti, kad
juodą žiemos gėdulių žen A . <1.

Riaušės
Vienoj.
Austrijos sostinėj Viennoj
buvo
kilusios
nepaprastai
smarkios riaušės.
Riaušėse
dalyvavo daugiausiai moters.
Riaušės tęsėsi ištisą naktį. Gat
vėse mūšiai kilo, kuomet po
licija pradėjo vaikyti moteris.
Tas viskas atsitiko dėl maisto
stokos.
Tos žinios ateina iŠ
Berno, Šveicarijos sostinės.

Suvienytų Valstijų
Mūšiai visu
Baisus gaisras zidentus
Charles E. Hughes.
Nuo de
mokratų partijos yra statomas
rusų frontu. DAUG ŽUVO, DAUG dabartinis prez. YVilson.
SUŽEIDĖ.

VAROSI PIRMYN.
Rusijos visam fronte prasi
Ia
dėjo smarkūs mūšiai.
Eina
susirėmimai nuo Rumunijos
parubežių iki Rygos.
Kai rusai pradėjo sumušinčti austrus ir suiminėti jų dide
les daugybes Į nelaisvę, tai ir
vokiečiai šiauriniame fronte
galop pradėjo veikti. Ėmė da
ryti atakas, bet rusai vis juos
pasekmingai atmušinėja. Vo
kiečiai pradėjo todėl veikti,
kad nukreipus rusų atydą nuo
austrų fronto.
Galicijoj rusai perėjo per
Dniestro upę ir paėmė Zaleczny ir Horesdenką.
Nuo ten
rusai briaujasi linkui Prato upės į Bukoviną.
Austrų po
zicijos tenka rusams viena po
kitai. Jau buvo pasklidęs gan
das. būk Bukovinos sostine
Černovicai pateko jau rusams.
Bet oficialio patvirtinimo dar
nebuvo.
•i

KODĖL GRAIKIJA PA
LEIDO ARMIJĄ.

1) Mokėti vietoj 20c. į mėne
Graikijos karalius Konstan
si 25c. ir kad kiekvienas gau
tinas išleido dekretą, kuriuo
tų organą “Darbininką“ vi
demobilizuoja savo armiją. Pa
Paliuosuota ir atvažiavo Ry
sus 3 numerius.
leido pusę savo armijos. Pa
2) Įsteigti streikierių fondą, gon iš Irkusko buvęs ten išsiųs
sirodo, kad tą Marė verčiamas
bet nekeliant nariams mėnesi tas šar ir Kavicel firmos savi
Ventpilėn (V indavon) pa- Anglijos ir Francijos. Graiki
nės mokesties.
(mūsų kuopos ninkas ir Vermano sodo bufe vasariui besiartii ant vokiečiai
ja buvo belinkstanti prie teuto
t ;
nuomone yra. kad toks strei to laikytojas Dopkevičius. .lis gabena daugybę ūkio mašinų nų ir bulgarų ir Graikija užlei
kierių fondas susidėtų iŠ aukų, išsiųsta delei svaiginančių gė- ir francūzų-ang!■■ karo imtinių do bulgarams ,-avo dvi tvirto
rali] laikymo,
Taip-pat sužri- -darbininkų,
parengtų vakarų ir tt.)
Ventpilėn vo ves. Tas sujudino talkinin
3) Įsteigti darbo informaci žo iš Irkusko ir Rygos pirklys kiečiai atvar.
re daug laivų pri- kus ir jie užblokavo Graikijos
jų biurą,
(toks informacijų Kanikinas.
krautų rugiais, kviečiais, bul- į uostus.
Atsisakė su Graikija ;
Rusai smarikai varosi fronbiuras galėtų būti prie centro (
i bėjnįs,
Miest.e gjlgntojų la- j vesti pirklybą.
—
s—
:
-----te
toliau i šiaurę.. ...Smarkiai,
Išsiųsta kavinės “Lindenkaraštinės ir kuopose jo šakos)
bai maža, tečiau labai daug,
imasi
apie Tornopol.
Ten au
Graikų
pakrypimas
teutonų
fe” savininkas Kulads, kuris
karo imtinių iš vakarų fronto link dar tas parodė, kad grai strai kartu su vokiečiais bando
4) Kad seimas išrinktų ko jau paėmęs nu omon Strickio
ir Lenkijos.
Karo imtiniai kai ėmė daryti neprielankia'- pastoti kelią rusams.
O nuo
misiją, kuri išdirbtų arba sus firmai išnuomuotą Karaliaus
dirba ne vien laukuose — ir demonstranci.jas prieš garsųjį tos vietos rusai varosi linkai
daržą,
kur
rengęsis
intaisyti
tatytų k oope r a t y vi š ko m s d rnaujus gelžkelius tiesia ir susi- buvusį premierą Venizelo, kur' Lvovo. Galicijos sostinės.
Į
joms projektą ar visą tvarkos dideli bufetą.
stiprininius taiso.
Vokiečiai, labai uoliai laiko talkininkų Šiaurės rytus nuo Tornopol.
pama tą. ant kurio kooperacijom
Bal. 14 d. vakarą pas Dau- rodos, nesitiki pasilikti kai puse.
ties Vorobievka. pozicijos ė_
galėtų ren ities (nekuriu mioTai
guvos medini tiltą : asta apie riame Dauguvos krašte.
;o po keletą kartų iš ranki] į
VARTOS
POPIEŽIAUS
rnone. kaiI daugelyj vietų, kur
darbininkė be gi tuo tikslu skubiai stiprinasi
35 m. amžiau
rankas.
VĖLIAVĄ.
yra nori :a ir bandoma tverti
sąmc
Ji nugabenta 2 mie- Pavenčiais ir kasa naujus kasi
Volir.ijoj į šiaurės vakarus
Popiežiaus vėliava susideda
kooperativ
dr-’OS.
net
sto
ir.ėn.
Nelaimingoji mus į vakarus nuo Mintaujos. iš baltos ir geltonos spalvos. ir į vakarus nuo Lucko rusi:
tinai kuopt
nepažinda:
t e e i a u n u s i ž u dymo Iš Mintaujos atsikėlė Ventpi Popiežiaus vėliava Šiaip ligšiol išmušė austrus iš pozicijų ir uais i tvarkyme tuoj
rativiškų <<!
dymo žymių nebuvo lėn kaikurios įstaigos ir kon- niekur nebuvo vartojama. Da žemė Torcbin. Užtad i šiamy
arba
i lieka tik su
sumanymai
Vokiečiai ma bar popiežius paskyrė iš Bue nuo Lucko austrams, vis pasise
imonės spėja, bene- sevų fabrikas.
manvmais 1
linio darbo).
tomai iškrausto Kuršo vyriau nos Ayres Monesignor Locate- kė atmušti rusus, kurie band
__ ( i T] O”!! j 1PPP.
si miestą.
Vienintelis Vent
) i
•a ii
perbristi per Styr upę.
Latvių pašalpos draugija pilėj einąs latvių laikraštis “V. lli pasiuntiniu į Belgiją. Gar
žii
nizato
Pastaromis dienomis aus*r;'
i]i pasivadino naujai susi- Vest." skundžiasi permaža tu laivis, kuriuo popiežiaus pa
lietuvi
t v<
(
vis
smarkiau traukėsi atimi
siuntinis
plauks,
turės
popie

■rus! ’aitvių vismmaminė or- rįs skaitytojų — ".Jūs. pse
nauja?
žiaus
vėliavą.
Popiežiaus
vė

Todėl
rusai mažiau nelaisvi’ 1
dzacija pabėgėliams Šelpti 'kaitote ir palaikote kon t r p
stipri:
tepaėmė.
Dabar rusai tm
riausi naujos draugijos va banda invežamus “šovinistų“ liava impl"vė<avo ant ju
gyven .' ()
nėlaisvių 1.700 oficierių ir 114.latvių visuomeniniai ve;. laikraščius, o nenorit palai nuo rugsėjo m*'n. 1S70 m.
lėtų ir našios
OOO kareivių. Bet visu keliu
K U* J <11 — -Juras Blau ir architek- kyti savojo.“
sidėti
austrai palikinėjo daug amuni
toriu? K. PekŠtm.
Naujoj:
cijos ir visokios kitos karim'<
dramrija gimė vieton pagarsė)O
UŽDARĖ RUBEŽIU.
medžiagos.
; ■ ;>io?• savo veikimu ir staigia:
o?
prakalbom
Vokiečiai mažai teskelbia aRubežius taiųi Rumunijos i:
mirusios “ Dzimtenės,” km-:
pie
veikimus rytiniame fronte.
pastaruojui laiku sujungta su Bulgarijos tapo nekuriam lai
Rep.
Anglijos diplomatai negali Skelbia, jog padauguvyje į
Niekam ne
" Sieveropomošče" ir iŠ kurios ku; uždarytas.
nuraminti
ariu. Ligšiol Lloyd- rytus nuo Dubenos vokiečių ar
pasitraukė visi daugiau nušvie leidžiama pereiti ir neleidžia
GELEŽINKELIŲ DARBI
Tas esą George darė pastangas sutai tilerija sunaikinus vieną briga
sti veikėjai.
Ačiū naujosios ma prekių gabenti.
NINKAI STREIKUOSIĄ.
Bet dą rusų kavalerijos.
organizieijos darbštumui, pa padaryta todėl, kad Bulgari kinti Airiją ir Angliją.
jo
išdirbti
pienai
didesnei
ai
ja
pradėjus
daryti
svarbius
Geležinkelių kompanijų ir bėgėlių naujojon organizaciriui daliai nepatiko.
Su tais
pergabenimus savo armijos.
geležinkelių darbininkų unijų jon priplūdo daugybė.
pienais vieni nacionalistai su
atstovai
turėjo pasitarimą.
Zepelinas mėtė proklamaci RUMUNIJA PRIEŠ TEUTO savo Ereeman's JournaI paten
Buvo kalbama apie neatlyginijas.
.
šiomis dienomis padaukinti.
I)u unionistų ir vienas
NUS.
mą už viršlaikį.
Unijų atsto
guviais
skraidydamas
zepelinaci jonalistų dienarštis pas
vai reikalavo dvigubos mokėsDabar, kuomet rusai sniarmerkia tuos plonus.
ties už viršlaikį.
Unijų atsto nas. numetė keletą bombų, bet
. kiai ėmė pliekti austrus, kuo
Dabar airiai nerimauja. Revai sakė, jog laikysis savo. visą apielinkę. rodos, foto
met austrų linija visai neats’grafavo
ir
barstė
prokalamaciSako.
kompanijos nenusi
voliucijonieriai — Sinn Eein
laiko, tai Rumunija žymiai ėdr-jos nariai — ima • veikti ir NUSKANDINO GARLAIVĮ.
leis, tai būsią leista per balsus jas latvių ir vokiečių kalbo
mis.
Proklamacijose giriasi mė krypti talkininki] pusėm ' rengtis prie
Į Kopenliageną atėjo žinia,
pasipriešinimo
ar streikuoti dėl to. ar ne.
Rumunijos parubežiais rusai
laimėję
muši
pas
Verduną:
kad
didis vokiečių prekinis
ginklu.
Nors
ten
dabar
tebė

Geležinkeli ų
kompanijos
varosi pirmyn, sumušinėdami
girdi,
jau
svarbiausios
gintugarlaivis
buvo rusų submarino
ra karinis stovis, bet revoliudarbininkų turi 3"V).000.
austrus
ir
moja
rumunus
prisi

Dabar atstovaii dar kartą vės esą paimta ir pats Verdu
cijonieriai duoda apie save ži sutorpėduotas. Tai atsitiko
jungti prieš teutonus.
Lig
turės pasitarimą,
noti. Revoliucijonieriai viešai Baltikoj ties Carlkrone.
Ir jei ne no branduolys jlgiau neišturės
“Tuo šiol Rumunija lyg ir laikosi nešioja ženklus, judomųjų pabus sulvgfa,
tai
darbinin kai iki pirmo gegužės.
teutonų skverno ypač todėl,
MOKINSIS KARINIO
į veikslų teatrėliuose rodomos
kams bus leista balsuoti.
Jei pačiu ypu mes persikelsim per
kad su Vokietija vedė apsčią
MUŠTRO.
scenos priešingos Anglijos val
nubalsuos streikuoti, tai bal Dauguvą ir inimsim Rygą.“
pirklybą. o ta pirklyba Rumu
giriasi
vokiečiai,
anot
“
B.
V.
“
Kas
vasarą
Į Platsburg su
savimų pasekmės bus Įteiktos
džiai.
nijai
buvo
labai
pelninga.
Kad
kompanijoms, jei kompanijos savo prokalamacijose.
Tai dar galima Airijoj iš- važiuoja iš Įvairių valstijų tur
Į vysti netolimoj ateityje, naują tingesnieji žmonės praleisti vanenusileis, tai tuomet bus pa rusai mus neįveiks, rodo mū
šiai arti .Jakobštato. kur ru BOMBARDUOJA BULGARI kraujo praliejimą.
kacijas darant karinius muš
skelbtas streikas.
JOS PAKRANTES.
sams nevyksta perlaužti mūsų
trus.
Šiemet suvažiavo LJeigu greitu laiku į
350 vyrų.
Tarp jų yra uni
FARMERIŲ NUOSTOLIAI. frontą.
Iš Salonikų atėjo žinia, būk
NUSKANDINO TRIS
mes nepersikelsim per Daugu •talkininkų laivai pradėjo bom
versitetų profesorių, daktarų,
GARLAIVIUS.
Yra apskaitliuota. kad šie vą, tai įsilaušime Rygos juros barduoti pietinį Bulgarijos pa- Į
Turkijos karinis ofisas skel advokatų, milijonierių, pra
met dėl vėlustumo pavasario linkin ir inimsim Rygą, išlcė- kraštį nuo Porto Lagos iki De- j bia. jog ant upes Tigro Meso- i monininkų.
Jie ten neturi jot

ir

<

1

J

Baltimore, Md. — Pennsylvania geležinkelio sandėlis No.
3 užsidegė ir sudegė. Apie 10
žmonių sudegė ir apie 40 buvo
sužeista.
Iš sandėlio buvo
kraujama grūdai į Anglijos ir
Holar.dijos
garlaivius.
Tai
deganti skeveldai krito ant tų
garlaivių ir labai juos apgadi
no.
Gaisras kilęs nuo ekspliodavimo grūdų dulkių, bet kiti
spėja, jog buvus bomba padė
ta.
m
U
Ekspliozija 1
kytai .'marki,
tas 90 pėdų aug
griuvo ir tuoj vi
budinkas atsirat
Sandėlyje buvo 1.000.000 bu
šelių kviečių, miežių, rugių,
avižų ir kitokių grūdų.
Vis
kas sudegė.
Nuostolių padaryta už kokį
du milijonu dolerių.

Meksikoj vėl

neramu.
IŠnaujo pasigirdo apie n t
ramumus Meksikos parubež;
je. Meksikoje apsir■eiškė na;
ja srovė p’-’<-š Suvien ytas Va!
.L. i; u g ii n d <u. jog me]
.-ikonai buriuojasi m k et m a u
pulti gem perskiiigo kareiviu
S-;v’e:.y* į Va'sti.jų valdž
t r ;u1 it i a pa: 111 >e z i n d <.lupiau k<
rilio: ::enū>.
r

PAMALDOS UŽ KITCHENERI.
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Airiai
neramus.

Lor.dmm atsibuvo iškilmi
gos didelės pamaldos už K:
crenerį, kurs žuvo jurej ti
Orkney salomis, kuomet Ir
vas. kuriuo jis važiavo į Ru
ją buvo vokiečių submarii
'Vorpė, luotą.'.
Nesvietiškos minios buvo s
sigrudę į šv. Povilo
I pamaldas pribuvo
gli.jos karalius ir
er,".
Buvo nuvykęs ir
ikos
ambasadorius Rage
-ax o
žmona.

Nuskandino Kandidatai
i
prezidentus.
garlaivį.

Massachusetts valstijos farme-, ]ę desantą dešiniame Dauguvo.'
deagateh.
Gyventojai
riai nuostolių turės &5.000.000. krašte; ru.«ų kariuomenę pris- pakraščių bėga tolyn.
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Republikonai nusiskyrė kan
didatu nuo savo partijos Į pro-
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L. Vyčių Delegatams
ir svečiams.
L. Vyčių IV Kongresas artinas,
Atsibus liepos 10 ir 11
dd. š. m.
Posėdžiams paskirta šv. Trejybės parapijos sve
tainė, kampas E. South ir So.
Meade gatvių.

Laike Kongreso bus sureng
ta L. Vyčių delegatams ir sve
čiams pietūs.
Melstame, kad
L. Vyčių kuopos, arba patys
gerb. delegatai malonėtų mums
pranešti iš anksto, kiek pri
bus ir kada, šios žinios mums
yra būtinai reikalingos prisi
rengimui prie Kongreso iškil
mių.
Būtų labai pageidaujama,,
kad kuopų delegatai bei sve
čiai praneštų apie savo pribu
vimą i Kongresą kogreičiausia,
ir bent nevėliau kaip 1 d. lie
pos.
Norėtume sužinot, kiek
delegatų pribus i IV L. Vyčių
Kongresą.
Delegatų ir svečių palinks
minimui Kongreso dienose yra
rengiami Įvairūs vakarai, pra
mogos, į kurias ir-gi kviečia
me gerbiamus delegatus ir sve
čius atsilankyti.
Delegatams ir svečiams at
važiavus i Wilkes-Barre, Pa.
galima apsistoti “Redington"
viešbutyj; kurie norės bus pri
imami Į namus. “Redington”
viešbutis yra visai arti prie sto
ties ant kampo So. Penna Avė.
ir E. Market St.
Pranešdami apie savo pri
buvimą gerb. delegatai ir sve
čiai malonės prisiųsti žinias
šiuom antrašu: Felix A. Čer
niauskas, 348 Stanton St., Wilkes Barre, Pa.
Taip-gi gerb. delegatai ir
svečiai paduodami žinias apie
savo atsilankymą malonės sa
vo antrašus priduoti, nes mums
yra reikalinga.
Laukdami žinių iš kuopų
delegatų ir svečių liekamės su
tikra pagarba
L. Vyčių Kongreso
Rengimo Komisija.

Vyčių IV Kongresas
BUS

10 ir 11 dd. liepos, 1916 m.
WILKES-BARRE. PA.

$V. TREJYBES PARAPIJOS BAŽNYTINĖJ
SVETAINĖJE.
Meade ir South gatvių kertė.

Vyčių kuopos rinkite delegatus į Kong
resą ir rengkite įnešimus L. Vyčių organi
zacijos pagerinimui.

nuo potamijoj nuskandino tris An- kių tarnų ir yiską dirba ir gyvena, kaip paprasti kareiviai.
glijos garlaivius.
A

Republikonų kandidatas Hugmes pasiskelbė, jog stovis už
pilną nepraskiestą
amerikonizmą.
Užsienio laikraščiai
prielankūs Hughesui, nes jis
važinėjo kas vasara Europon il
gimai žino Europos politiką.

J. E. KAROSAS U V. Pirmininką®
x

5

/-*■

f-

*

j

.

* s. -

y

“DARBININKAS.”
dieną vėl turi stovėti
prie mėnesį susitvėrė čia Lietuvos
Laikė susirinki
įtempto darbo dirbtuvėj ar ki sūną dr-ja.
tur, tai visi jautėsi labai su mus bažnytinėj salėj.
Ten
vargusiais. Iš moterą nenuil taip-gi buvo jos čarteris. Ne
stančiai per visus vakarus dir užilgo tos dr-jos netikėtai din
Koks nors
CAMBRIDGE, MASS.
ant didžiąją gatvią, kuriomis ba p-ne M. Bradunienė, p-lė go tas čarteris.
maršuoją žmonią pažiūrėti B. Vaškevičiutė, ir p-lė Dob- balvonas sukvailiojęs išsinešė.
Doram vyrui gera alga su
Atšaukimas melagystės.
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tančius
savo
tautos
praeitį
ir
tt.
mieste
nematė
-ir
gal
negreitai
Draugas J. Paškauskas šv.
rantistu,
tai labai gera proga
tą
galima
įvesdinti
net
leng

kas auką rinkimui, tap-pat ir
Perkūnai baisiai dundėjo;
Reikia
pažymėti,
kadNevararba
tie,
kurie
dabar
mato
ki

Bonaventūroj
išbuvo penkis
dabar
yra.
Icvitanciją knygutes. Spaudo viau kitais būdais.”
Prie kapo po kryžium karštai,
ko
parodą
rengimo
komisija,
to
tokio
nebesulauks.
Mat
Jis čia studijavo fiKiekvienas, kuris tik no metus.
je turės būti garsinama kas
Jau seniau tas pats Gen. Senelis poterius kalbėjo.
šiandieną
Nevarkas
apvaik

lietuviams
buvo
labai
prielanki
lozofiją
ir
teologiją. Čionyk
ri
mokinties,
vyras
ar
mergina
trys mėnesiai kiek kuris sky
V. Ditkus.
Gorgas yra pasakęs:
ir
visuose
dalykuose
atkreipė
ščioja
250
metą
nuo
šio
miesto
ščius
lietuvius
prigimtos kal
visi
gali
eiti
dykai
į
mokyklą.
rius išviso pinigą yra surinkęs
“Pakelkite darbininkams
daugiau
savo
atydos
į
lietu

įkūrimo.
bos
mokino
trejatą
metą. Šią
Mokykla randasi “Centrai”
ir atsiuntęs centrui. Nutarta
Žilas, kaip ožys.
algą nuo $1.25 iki $2.50 dienoj,
Miestas yra išpuoštas su vius, negu į kitas tautas. Pro Y. M. C. A. 55 Hanson Place vietą apleido birželio 5.
Už
pašelpines draugijas intraukti
tai jūs pailgysite šios šalies
gramą
kuriose
buvo
atspaus

daug
pagražinimą.
Vėliavos
jo
pasišventimą
mokinimui
lie

BTyn,
subatą
vakarais
7:30
į vietinius skyrius su sprenPrarijo, kaip šuva muilą.
žmonią gyvenimą mažiausia
tas
visas
to
vakaro
veikalas,
aiškeltos
ir
plevėsuoja
per
die

tuvią
kalbos
čionykščiai
lietu

vai vak, ant 7-to augščio, rū
džiamuoju balsu: nuo kiekant 13 metą.”
pie
lietuvią
veikimą
ją
reikš

nas didžiose gatvėse.
Ant
mas 701. Vasaros laike kaip viai viešai taria jam širdingą
*vienu $5.00 met. mok. — po 1
Neaugintas — ne vaikas.
mę
buvo
kuoplačiausia
išaišBroad
St.,
Market
St.,
Springšilta tai bus mokinama ant ačiū, ir linki jam konogeriaudelegatą. Nutarta padidinti
Taip kalba mokytas ir iš
;
kinta.
O
kada
tokie
progra

field
Avė.
Clinton
Avė.
ant
stogo, ant 12 “floor.” Niekam sią pasekmią.
valdybos narią skaičią. , A- mintingas vyras, darbininką
Sveikas, kaip ridikas.
mai
buvo
pardavinėjami
po
kiekvieno
gatvės
kampo
stovyDabar čia jau prasideda
nei cento nereik mokėti. Tik
teinantiems metams į valdybą ir žmonijos prietetis.
25c.
ir
augščiaus
ir
pardavinė

los.
Elektrikos
šviesa
pami

metiniai
kvotimai, Kiekviežinoma
reikės
knygutės
už
ko

išrinkti: pirmininku kun. J. J.
Iš vienos pusės svarbu ir
Čia varnos galva, čia ma
jami
buvo
kas
vakaras
po
konėtose
gatvėse
ir
ant
namą
iš

nas
moksleivis
yra užsiėmęs,
kią 20 centą.
Jakaitis, I-uoju vice-pirminin- naudinga išsikovoti vis dides salo žarna.
.
kį
50.000
egz.
Lietuvią
loši

vedžiota
išsukinėta
vainiką
J. K. Miliauskas. dirba-mokinasi ir deda visas
ku A Šlakis, II-uoju kun. F. nes algas — geriau darbininkai
me
dalyvavo
beveik
vieni
Vy

vainikais,
kas
grąžą
reginį
pastangas kad kuogeriausiai
B Serafinas, sekretorium K. pavalgys, švariau užsilaikys,
čiai
Tiesa
per
4
vakarus
daro
nakties
laiku.
Kiekvie

prisirengus prie kvotimą, ir,
Pakštas, Iždininku B. Vaino turės atiiekįmo cento pasilinks
vargo
iki
pirmai
valandai
iš
ną
savaitę
eina
net
po
kelias
kad ją laike gerai atsakius.
ra.
Globėjais A Nausėdienė minimams, užsimokėjimui į
ryto
ir
vėliaus,
o
kada
visi
yra
parodas,
kaip
dieną
taip
ir
Be abejonės, kad tie, kurie
j- J. Miliauskas. Nutarta da- naudingas organizacijas, nuDaorasti
darbininkai
tai
nėr
vakarais.
MarŠavimo
laike
per visą metą stengėsi gerai
, Ą
-. . ' ? .
zfo :.--■''i
sipirkimui knygą, laikraščią, .
gerai uždirbąs jaunikaitis ne-j
bugštysis apsivesti.
Bet kas
vieniems yra išganymu, palai
ma, tas kitiems gali būti nu
puolimu.

Kas girdėti Lietuvių kolonijose

• V'

® SAPNAS. ©

Sveikata
ir algos.

-

v**

3
Juozas Stankeviče, ri, tai greičiaus bus laisvama
Bt. Lukoševiče
1.00, zas Plūkia,
739 Rear Broadway,
Ona
Malinauskiutė,
Andrius
MaVin.
Mielkus
;
,
niškos
dvasios
pasipriešinimas
South Boston, Mass.
Jonas J. Ramanauskas.
U
Sfiėlkiutė
■
D
čulis, Mikolas Spūdis, Pranė prieš dorą; \Tokių parapijonų
>
įF ■<'
t
A. Jurkinskas
50, Maižiešienė, Pranas Petraitis, An visai nedaug pas lietuvius ka
. KINGSTON IR LUZERJuoz. Kliučinskas
'50, tanas Antanaitis, Ona Janulevi- talikus esama. Jie dažniausia
Ši mokykla mano pastatyGERIAUSIA PROGA.
NE, Pa.
Ant. Sabaliauskas
50, čiutė 53, Martinas Plitnikas 52. po socijalistiškus rojus tran
■dint dar du dideliu namu. Vie
kosi.
Vinc. Daukšis
4 namai ant pardavimo už
50, Viso $35.40.
Pasidarbavimas nuken
nas namas bus pašvęstas vien
Povilas
Naujalis
ir
Petras
Mot.
Adomaitis
Dėdė
Jackus.
mažiau,
kai pusę kainos, Dor50,
tėjusiems.
gamtos mokslų studijavimui,
Stravinckas
chesteryj
arti Neponset.
5c.
Mort.
Čiurlioniutė
50,
Šioje apielinkėje yra tautie
antras gimnastikai ir viso
važiavimo apie Bostonų.
10
50, Po $1.00 Max. Fredman, Kazi
čių, kurie labai rūpinasi pasi Juoz. Vašiekauskas
kiems kitiems “sportų” man50, mieras Pačukonis, Davis Moris, REDAKCIJOS ATSAKYMAI. minutų ėjimo iki tilto maudy
darbuoti Tautos Fondo reikale. A. Kempė
kštimams. Pastarajam
šio
muisi krašto arti Dorchester
50, po 50c. Dartor Kiršner, Andrius
3uvo surengtas ir Tag Day. Ant. Virkštis
John Kozmanskiui, Roxbumis dienomis jau ir skiepas
Vaitulionis,
Antanas
Mockaitis,
Bay.
Kaina $250 už lotų.
50,
Teisybė Tag Day nekų davė, A. Pačenka
ry, Mass. — Tamstos raštelyje
pradėtas kasti, neužilgo ir pa
Gretimi lotai kainuoja $50050, Žydas Grinvel, Marvi pikčeminbet vis-gi šis tas buvo. Tasai Vinc. Leška
“literatūros pataisymus” bū
matai bus užguldyti.
Kaip
Viso $5.50.
-$800.
Bile kam gera proga
50, kas Theri.
darbas neina taip, kaip turėtų Mat. Velgvis
tumėm galėję padaryti ir indėgirdėties, šio namo pastatydiSmulkmenų
surinkta
$6.50.
Vi

auginti
vištų,
veisti sodnų
Jievą
Degučiutė
1.00,
dėl to, kad labai daugelis ma
ti laikraštin. Bet bėda tame,
nimas atsieisiųs apie 50 tūks
čia pat Bostone.
Už tokius
1.00, so $12.00.
žai teatjaučia.
Daugelis gai- Ona Sadauskiutė
kad Tamsta norėdamas ginti
tančių dolerių.
Ant Vaclovo vaiko krikštynų.
didelius lotus moka tiek už 10
50,
isi pridėti ir kelis centus. * O Jurg. Kniza
savo vardų, užmiršai parodyti
Svirskas.
ar 12 mylių nuo Bostono.
50. Rinko Povilas Naujalis.
tai smuklėj, tai ir kelių dole Bran. Knose
neteisingumų užmetimo. Tam
GIRADVILLE, PA. *
Tie,
kurie
davė
nemažiau
kai
Atsiųsk postai Card ir aš aViso
$56.80.
rių negaila.
Prie baro, prie
stai Vinkevičius primetė tų,
LEWIST0N, ME.
Birželio 11 d. T. F. 3 sky dinerkės tokie daug išmano
Juozas Šarksnas ir Jurgis Ka 50c. čia šit vardai ir pavardės: jog rinkdamas parašus prieš teisių parodyti žemę.
Vaclovas Vikmanas (vaiko tėvas
riaus
rūpesčiu
tapo
surengtos
daug
žino.
O
kur
reikia
pasi

zokas.
4 d. birželio Šv. BaltrainieFRITZ NEEDER,
kun. T. Žilinskų, sakei žmo
50, Elika Vikmanas (krikš. tė
jaus dr-stės svetainėj įvyko prakalbos nukentėjusios dėl rodyti tikru darbu, tai jų ten
42
Swains
Pond Avė.,
nėms, jog renki parašus prieš
Broodriko.
vas)
1.00,
Motiejus
Motejunas
$1.,
karės
Lietuvos
naudai.
Kalnepamatysi,
neprisišauksi.
Toprakalbos.
Kalbėjo nesenai
Melrose, Mass.
Tai toks Tamstai
Po $1.00 Kazimieras Pacuko- Agota Utarienė 50, smulkių au saliunus.
atvažiavęs iš Lietuvos ir čia jėjo vietinis klebonas paaiškin tie tikrus darbininkus, blai
buvo primetimas.
Ar jis tei
Antanas kų 50, viso surinkta $3.50.
apsigyvenęs gerb. kun. N. Pa damas seimo nutarimus, po vius vyrus, dirbančius naudin nis, Jurgis Grumblis,
singas?
Jei
neteisingas,
tai
Savickas, Pranas Matielonis, Ce
Čia, kurie kolektorių renkami
kalnis.
Kalbėtojas
nupiešė tam p. St. Šimkus ir kun. .T. gų darbų apkalba, niekina.
Tamstai
bus
suteikta
vieta
Laikas jau susiprasti, imtis cilija Dieguzutė, Mikolas Janu- gavo nemažiau per 50c.
Lietuvos vargingų padėjimą. Valaitis. Žmonių buvo neper“Darbininke” atitaisyti klai
Tautos Fondo skyriaus No. 14Žmonių buvo prisirinkę labai daugiausiai, bet vis-gi aukų gerų laikraščių kaip va “Dar- eviče; po 50c. Domininkas Ludinantį pranešimų.
Patėmijau,
jog voševiče, Jonas Brundza, Juo- to sekretorius Jonas K. Vabuolas.
daug, kad net svetainėj netil buvo surinkta $38.00 su cent. jininko.”
F. Poviloniui, Brooklyn, N.
po.
Buvo taip-gi renkamos Be to į vietinį T. Fondo skyrių “Darbininko” skaitytojai yra
Y. — Neužtenka apie tokį ne
aukos Tautos Fondui.
Auko prisirašė da apie 16 naujų na uoliausi veikėjai, blaiviausi
tikėlį po keletu kartų rašyti.
Pageidaujama, kad ne vyrai.
Tai-gi tai visiems rei
jo sekanti asmenys po 1 dole rių.
Nedėsime.
kuris ne- kėtų imtis to laikraščio,
o
rį: S. Ivaškevičius, M. Iva atsirastų žmogaus,
Rengėjams, Chicago, III. —
apsiimtų
prigulėti
į
tų
taip
pra

mūsų
tauta
susilauks
gerų
vei

škevičienė, O. Kaulakaitė, J.
Labai gailimės, kad nesuspė
Kazlauskis, A. Baniulis,
M. dinių draugijų užsimokėdamas kėjų.
jome indėti subatinin numerin.
ALBANY, N. Y.
Įlindai į tokių baisių sky
Jasas, A. Siurkus, B. Ivaške į metus tokį mažų mokestį
Šiuo kartu paduosiu kiek
Tokius pranešimus reikia ank
Šiais metais mū Tautos Fondo skyrius No. 14 Danggalis pone, Dėde Jackau:- lę, kad net Dėdė Jackus nebe ščiau priduoti. Panašius pra
vičiūtė, M. Bernotaitė, P. Ži- kaip $1.00.
laitė, O. Burkšiutė, B. Milkai- sų lietuviai sužadinti prakalbo surinko pinigų per du mėnesiu.
Malonėkite išrišti šį keb žino, kaip tave iš tos duobės nešimus su mielu noru dedame.
tė, S. Bugnavičius, S. Ačus, mis žada veikti daugiau. Dieve Viso labo surinko $386, išlai lų klausimų: Albany’je randa ištraukti. Būdamas “Žvirb
Nudžiugusiai, W. Fitchburg,
J. Danzneviče.
Po 50c.: J. jiems padėk!
dų buvo $32.
Tai į centrų pa si nemažai lietuvių, bet ligšiol lio” čirškalų mėgėju ir skleidė Mass. — Tamstos pirmesnėsės
Narys.
Paušis, A. Šimkūnas, K. Jasiųsta $354.
niekas nebuvo girdėjęs apie ju, visai bereikalingai lendi korespondencijos buvo labai
niulonis, J. Eišmantas, A. Pelietuviškų eicilikų.
Bet štai ten, kur mano kulnių pasekė geros.
Dabar prisiųstoji ne
Darbai.
troševičienė, M. Valinčienė, KUR IR KAIP LIETUVIAI
vienų gražų vakarų, turėdamas jai į bačkų kranus žiūri ir ieš kų tepraneša ir neaišku apie
V. Vaičiuliutė, M. Dailidaitė,
Darbai čia gan gerai eina. liuoso laiko, nusprendžiau pe ko būdų, kaip galima būtų kų dalykas einas. Dalykų rei
GYVENA.
Jonas J. Ramanauskas.
. S. Klevinskaitė, A Kaurakaitė,
Kas tik nori dirbti, tas gauna reiti kaimynų stubas ir pakal cicilizmo teorijas praplatinti ir kia. išdėti paprastai. Nedėsime.
Dabar lankosi po Naujųjų
O. Dailidienė, L. Kauneckiedarbo.. Tik vienose mainose binti žmones prie užsirašymo Dedei Jackui daugiaus pasi
Angliju,
laiko prakalbas, ty
tarnauti.
Gi
“
Žvirblis
”
jau
RUMFORD, MAINE.
nė, J. Bagdonaitė, O. Mataistreikuoja dėl algų pakėlimo. laikraščių. Pasiėmiau su sa
Julė
Lauričikaitė
ieško Uršu rinėja darbininkų gyvenimų,
Viską žinantis.
te, M. Janušaitienė,
A. CeIš Portland iki šio miestelio
vim ir keletu egzempliorų nekartų čirškė, kad alaus ir lės Lauričikaitės Užuraiščių
užrašinėja “Darbininkų,” stei
reškevičienė, Z. Čepaitė,
Ž. yra apie 85 mylių pagal gelžke- KINGSTON IR LUZEENE, PA “Žvirblio” »mokslo ir literatū degtinės ne tik pats negers, bet kaimo.
gia L. D. S. kuopas,
Yra geir
kitiems
neduos,
tai
mes
vi

Aukotojų vardai į Tautos
Rimaitė, H. Rimaitė, B. Mi- lio, bet atvažiuoti ima apie
ros laikraščio.” Besilankyda
Yra gauta iš Rusijos nuo ras kalbėtojas.
La
Labai
patarsi
cicilikai
su
savo
karalium
FONDĄ.
leškaitė, A. Bubokienė, J. Va keturias valandas.
Kelionė
mas pas kaimynus, užėjau į
Julės
Lauričikaitės
gromata.
tina atsilankyti į jo rengiamas
Ant prakalbų L. D. S.
siliauskas, J. Šepikatė,
P. nėra taip nuobodi, kaip iš pra
vienų stubų, kurios šeimynin- Dėde Jackum priešakyj nuta
Meldžiu atsišaukti ant ant prakalbas.
rėme
‘
‘
Žvirblį
’
’
nužudyti,
kad
$4.71 kų dr gerai nepažinau ir štai
Mardosas, J. Plekavičius, A. džios manytum, nes gelžkelis 27-tos kuopos
rašo:
Nedėlioj, birželio 18 d. LePlekavičienė, K. Kisiliauskis, eina tarp augštų kalnų, pro
Bažnyčioj su kolekkų pastebėjau. Už stalo, ap jis daugiaus cicilikiško biznio
Jonas Parčauskas,
wistone,
Me Šv. Baltramie
K. Jasas, B. Bikulčius, A. Di tykiai plaukiančias upes, per tuota gerb. kun. J. V. Ku
krauto gurkliais ir gurkliukais, negadintų. Tuo tikslu pasiun 376 Second str.,
So. Boston. jaus salėj 2 vai po pietų jis
. 21.41 stiklais ir viedriukais, skanaus tėme į Albany savo geriausi
delis, J. Martikeviče, S. Pau- ūkės, papuoštas visomis gam dirkos
laikys
prakalbas.
Visiems
kuriam prisakėme per
Baltraus Žeko ir Ant.
lauskis, J. Janiulionis, po 30c.: tos grožybėmis. Akį keleivio
skystimėlio rudžio pripildy šaulį,
PARSIDUODA.
patariame
atsilankyti.
M. Šabanienė, Z. Petrikaitė, P. tarukte traukia tūkstantis ir česnavičiaus
15.25 tais, sėdi pusamžis vyras, rau bačkutės dugnų žiūrėti į “Žvir
Parsiduoda forničiai (ra
Jurgio Kazoko ir Juo
Zarkienė, įM. Kibartaitė, F. vienas gražių reginių.
donu kaklaryšiu pasidabinęs ir blio” manevrus ir progai pa kandai) dėl trijų kambarių.
Greitas, kaip zuikys.
35.40 švyturiuoja savo raudona nosi sitaikius jam pirštu į uodega
Stasiulis.
Po 25c.: P. KąuAnt galo traukinis atvažiuo zo Šerkšnio
Priežastis pardavimo, savi
durti.
•
Taigi
gerai
pasivačyk
Ant bažnytinio cho
neckis, A. šimokaitis, T. Ru ja ir sustoja prie šio miestelio.
mi.
Lupos melsvos, plaukai
ninkas išvažiuoja Į kitų mies
Ištižęs, kaip lepšė.
dokas,
A. Blaževičius,
M. Iš visų pusių matyti augšti, ža ro baliaus kun. J. V. Ku
pašurę, o liemuo, it stobris. su savo visokiais “Žvirbliais” tų.
Meškaitienė, K. Breitmoser, A. liuojanti kalnai, kaip sargai dirkos ir Jurgio JonaviMandagiai pasveikinęs gra ir “Darbininkais” ir nelįsk su
J. S.
jais į eicilikų akis. Cicilikams
Nepasivelk, kaip driežas.
5.00 žių asabų, klausiu:
Kauneckis, J. Šaltis, P. Vai Visogalio pastatyti apie gražų čiaus
“
Žvirblio
”
čirenimas
jau
bai

Antano Pečko ir An
čiuliutė, V. Lapukienė, J. De- miestelį, kad neįleisti į jį. pa
— Gal, tamsta, mėgsti lai
ąVą ąVą.
Va
gia širdies, proto ir kaulų ąVą ąV^aVą ąV* ąV^ ąVą aVą
tano Muckaus
55.80 kraščių paskaityti?
ritė, Z. Norbutienė, Z. Dom- saulio nedorybių.
džiovų
įvaryti,
“
Darbininko
”
Povilo Naujalio ir Ant.
kaitė, J. Domkaitė, A. Balčiū
— O tu, ar darbininkiškus
Namai gyventojų švariai už
Česnavičiaus
nienė, M. Petkus, A. Valienė,
12.00 laikraščius nešioji? — bumbte -gi jie nekenčia, kaipo teisin
laikomi, prisiglaudę prie kal
go darbininkų reikalų užtarė
Laike mitingo S. L. R.
M. Tamašiunienė, M. Stelmolėjo drutasai.
nų kaip viščiukai po vištos
jo.
kienė, B. Sirevičienė, J. VieK A. 1-mos kuopos
2.61
— Taip tamsta, — atsakau,
sparnu ramiai stovi.
Per vi
Kad jums nepatinka mūsų
Draugijos šv. Juoza
lius, A. Banaitis, F. Sima— turiu “Žvirblį,” ir “Darbi
durį miestelio ūžia,
puola,
ATSIBUS;
jauskienė,
A Adomaitienė,
po Brostvos vyrų
6.25 ninkų” užrašinėjo. — Ir iš pasiuntinys, tai tas mūsų di
griūna, bėga putojanti upė.
dybes
mažai
apiena,
bet
jei
P. Prano Burbos
3.00 traukęs iš kišenės tų laikraščių
A Simajauskaitė, A. RubokiePėtnyčios ir Subatos vak. birželio 16-17-tų dd. Bažnytinėj
Ši nerami upė suka ratus, ku
jus įstengtumėte mūsų pasiųs Salėje Spring Walley, HL
nė, A. Jakutis, M. Paušienė,
Luzernes šilko fabri
kelius egzempliorius, paklojau
rie suteikia gyventojams dar
tųjų Albany burbulų į pipirų
K. Balčiūnas, R. Šabanaitė,
ke bosų
5.00 jam panosėn.
Seredos vak. birželio 21 d. Lietuvių Salėje 19-th & E.
bo fabrikuose ir gamina elektkaralystę
išvyti, tai mes jums
M. Vorneckaitė, A. Bernotai
1.00
P. Burbienė
Falls St., Niagara Falls, N. Y.
Vietoj padėkos, kad-gi su
rikos šviesų.
suteiktumėme pusę bačkos sotė, M. Cereškevičienė, M. Še1.00 riks mano storulis:
P. Margevičienė
Ketvergo ir pėtnyčios vak. birželio 22-23 dd. Bažnytinėje
Gyventojai šio mieselio gra
cijalistiškos smalos iš dešiniojo
meklaitė, J. Zlatkus, J. MaDraugystė Moterų Ro
— Atstok, tu nuo manęs su
Salėje,
Rochester, N. Y.
žūs, sveiki ir mandagūs. Ma
Dėdės Jackaus kampo.
tūlionas, J. Bagdonas, K. Bužančiaus šv.
10.00 kunigiškoms gazietoms!
.Ą.+a.
tyti iš jų išvaizdos, kad svei
Patrajykite!
Draugystė Saldžiau
kis, Z. Jasas, A. Starkus, A.
Pradėjau jam aiškinti, kad
ka gyventi šiame miestelyje.
Dėdė Jackus.
Voroneckas, A. Bikulčius, J.
sios Širdies Viešpaties
tai
visai ne kunigiškos gazieLietuvių čionai randasi apie
Vaitonis, K. Jakutis, J. MikJėzaus
10.00 tos, bet L. D. S. organas.
9
600, daugumas jų iš Kauno
štas, N. Mikštienė, P. JasiuVaikų prie tarnavimo
KLAUSIMAI.
—
O
kokiais
raštais
jis
dar

K
,9
gub.
Jau bus beveik 20 me
nas, V. Martinkus, V. Karišv. mišių
2.00 bininkus maitina? — klausia
a
tų kaip lietuviai čia apsigyve
Jo mylistai Dėdei Jackui.
zis, K. Tanulis, A. PetkeviL. Vyčių Kingstono
raudonosis.
S
no ir pasinaudodami progomis
Aš, girdėdamas apie Tams
LIETU VIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių taučius, A. Bagužis, S. Petkevikuopa
40.00
— Darbininkiškas, ’— sakau,
daugumas iš jų pasiliko šios ša
o
tos
garbingus
paaiškinimus,
H tos sąmonę ir stiprina jų dvasių, kad kantriai lauktų kačius, O. Cereškevičiutė.
Per Tag Day. P.
— patys darbininkai ten rašo
lies piliečiais ir turi savo žemės
meldžiu ir mano silpnam pro s
g ro pabaigos.
$46.73
Viso sykiu
Burbienė
5.00 apie savo reikalus.
Išsirašyk
ir namus pasipirkę.
Nema
tui
paaiškint
šiuos
kelius
S
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinSmulkių aukų
$2.87
M. Višniauskiutė
8.93 ir tikras esu, pamylėsi “Dar
žas būrelis tveriasi už ūkininklausimus:
ties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimo$49.62
19.62 bininkų.”
Viso labo
EI. Buzutė
kystės ir daug dabar derlin
1. Delko kaikurių parapijų
kyti
iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesi22c.
Jonavičia ir česnavičia
Siuntimo lėšos
- 9.35
— Netauzyk, čia man nie
giausių ūkių apie šį miestelį ykaikurie
parapijonys
žengdami
gj
gabenti
grįžtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautų.
Lieka
$49.40.
N. Abraičiutė
8.54 kų! — suriko storulis, — ge
ra lietuvių valdomos. Bet di
blaivybės
skyrin
už
pečių
neša

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti
Per klaidų buvo pagarsinta
M. Abraičiutė
12.38 riaus pasakyk, ar neturi “Ša
desnė dalis žmonių dirba popietų vakarų, jog surinkta $72.
12.33 kės Kardo”. Reikėtų ir Al si bačkutę byro ir dvi bonkuti S tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruošJ. Dinmietė
ros dirbtuvėse, kur gan gerai
ti kiekvienų lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję
42, nes vienos poros aukų rin
Šios aukos surinktos bažnyčio bany šiukšlinus pamežti, apka- degtinės?
uždirba.
Iš viso miestelyje
Ragelis.
gj ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pakėjų aukos tapo priskaitytos
je: Balt. Žekas 3.00, KviešienS puoti.
randasi apie 11,000 gyventojų.
S virtusi per karų dirvonais, prirausta duobių ir griovių,
du kartu.
60c., Abraitis 50, Ant. Baubonis
Atsakymai.
Paaiškinus man, kad tokių
Draugijų randasi trys ar ke
1.00,
U.
Adukauskienė
50,
Lu

Aukos ‘pasiųsta į Tautos
Baigaš, tu esi ne toks S laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai —
“Šakių Kardų” nelaikau savo
turios. Šv.
Roko pašelpinė
Fondų.
koševičienė 1.00, V. Naravins- krepšyj, žmogutis baisiai su liurbis, kaip kad sakai ir tavo S aptveriami,
draugija turi apie 150 narių,
LIETU VIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuoTaipgi ir vietinis komitetas
kiutė 2.00, J. Staskevičienė 1.00, pyko ir net kumščia man pa protas tikrai Smetonoje yra
Ukėsų Kliubas turi apie 100
g
pigiausia
kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams
turi surinkęs nemažai aukų, bet
Agota Tumelienė 1.00, V. Pilko- grasė.
virtas ir pampuškomis apsags
narių, L. D. S. 26-ta kuopa
Pristatei tokių keblų 9 vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius brokažkodėl laiko sudėjęs banko;
nienė $1.00, Ona Adomaitienė
Taip piktai priimtas, ilgai tytas.
turi 9 narius ir Sūnų ir Dukte
... ir niekur nesiunčia.
Nekurie
1.00, J. Sarsevičia 1.00, J. Ne- neviešėjau, bet sprukau na klausimų, kad kitas mano vie ® liūs, seseris, gimines ir pažįstamus.
rų draugija turi apie 5 nares.
LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.;
pradeda abejoti, kad surink
vickas 1.00. Viso $21.41.
mo ir tuojaus pradėjau pas Dė toje būtų senai į saliūnų nurėp
Visos gan gerai gyvuoja ir dar
tos aukos būtų tinkamai sunau
Po stubas.
ję Jackų rašyti laiškų, prašy liojęs kirminų užgerti, bet Dė g 9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų)
buojasi.
Buvo čia sumany
dotos.
Komitetas turėtų apie
Edss. ir Kings
■1.00, damas savo pavaldinius pamo dė Jackus, nevermai, patai 9 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėne
mas palikęs statyti savo namų.
fi1 siui 45‘kap.
tai pasirūpinti, ir pasiųsti au
Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams
1.00, kinti mandagumo, kad jie pir kys kaip atšauti.
Kazys Kupstas
Apie $400.00 buvo surinkti ir
6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 60 kap.;
kas kur reikia, o taip laikant
1.00, štais žmonių nebadytų. Taigi
Gibaviče Juoz.
1. Nori žinoti, kodėl kaiku
darbas sustojo, nes nebuvo
kenkia net pačiam aukų rinki
3 mėnesiams 2 Tb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium
1.00, gerbiamas Dėdė Jackau, pasa rie parapijonys negali nuo ba
S. Paukštis
kam vesti darbų tolyn. Da
mui, nes daugelis gali susilai
numeris 5 centai.
.50 kyk man ar tu savo burbulų čkučių pasiliuosuoti? Well...
Ant. Paukštis
bar tų darbų apsiėmė šv. Roko
kyti nuo aukavimo,
kadangi
SKELBIMŲ KAINA Petito (smulkaus rašto) eilutė
50, čia tyčia prisiuntei, ar jis iš tai labai paprastas dalykas.
S. Matuleviče
draugija ir galima tikėtis, kad
nežino kur jos bus pasiųstos.
(dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą — 60
1.00, kokio socijalistiško maišo yra Kas-gi parapijonys pakeltų
J. Strašuckas
trumpu laiku namas bus pas
S. Bugnavi&us.
kap.; po teksto — 30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems gi
1.00, pabėgęs. Labai bučiau dėkin prie streikų prieš vyskupus ir
Tarnas Šeinis
tatytas.
Taipgi čia buvo su
minių arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeikų.
50, gas jei jį pasiimtumei atgal į klebonus jei nebūtų bačkutės
Ona Maliušienė
tverta kooperacija, bet dėl sto
L00, savo kampelį. Nes kitaip mes ir džiago.
Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent
Juozas Agurkis
Kol
žmogus
savo
CHICAGO, ILL.
kos atsakančių vadų subanpetito eilutė, giminių ieškantiems po teksto 10'centų
L00, jį patyt iš Albanės išvysime, protu gyvena, jis mato visas
M. Abraitis
The Westem Foundry Co. krutijo. Biznierių tarpe lie V. Lukoševiče
50, kur pipirai auga. <
petito eilutė.
teisybes, bet kaip tik į bačku
tuvių beveik kaip ir nėra Tei
darbininkai sugrįžo darban po
Pran. Oleka
50,
tės
dugnų
pažiūri
tuojau
ir
su

Tėvynainis.
4 savaičių streiko. Kompani sybė yra viena lietuviška gro- J. Burba
50,
šunka: — Gevąlt, vyrai, alaus
ja išpildė nekuriuos darbinin cernė, bet dėl tokio biznio lie V. Visaška
, ' 1.00,
nebėra,
kelkim revoliucijų!
kų reikalavimus. Darbininkai tuvių tai suvisai mažai lietu P. Burba
L00,
Su blaivybės skyrium tas apbuvo padavę reikalavin^ų. kad viškų krautuvių. Tai tiek šiuo
sirei A -as nieko be n ro irt'

mokytis atsakys gerai ir bus
užganėdinti; o tie, kurie to
nedarė, dabar sugrąžint nega
lės.

būtų išvaryti skebai, kurie dir
bo per streikavimo laikų. Kom
panija
prižadėjo
išpildyti.
Darbininkai suprato, kad no
ri juos apgauti. ■ Nekuriuos
prašalino vienų dienų, kitų
dienų’ priėmė, kaipo naujus
darbininkus. Nekuriuos visai
nenori išvaryti.
Po 3 dienų
išėjo vėl visi ant streiko. Nu
tarė tol streikuot, kol kompa
nija liausis priiminėti skebus.
Visi išėjo išskiriant desėtką nigerių.
Darbininkų dirba apie
2.000, yra ketvirta dalis ir lie
tuvių. •
Stasys.

tartu.

Vėliau bus daugiau.
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Dėdės Jackaus kampelis.
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“Račiūno Paveikslai iškaręs
lauko ir iš Lietuvos.”

A.+.A. -A^A

-A^A. -A^A. A.^A. A.^A.

-A.+.A. A^A. A.^A_

“Lietuvių Balsas

P

etuvių BalsoT:-:^:

A.^A. A.^A A^A

■

-■K
t

4

“DARBININKAS”

,

——

Vietinės žinios.
ATMINTINOS SEKMINES

.

BOSTONIEČIAMS.

Nedėlioję 11 d. birželio iš
anksto gerb. kleb., kun. Tarnas
Žilinskas paaiškino bažnyčioj
apie Sekminių aukas Dvasiš
kai seminarijai. 'Prirodė, ko
kią mes naudų turime iš semi
narijų, ir būtinai turime jas
šelpti, nes ir šiandien mes tu
rime vieną tos dvasiškos se
minarijos auklėtinį kun. F. A.
Virmauską, kuri dvasiška vy
riausybė paskyrė Bostono parapijon už vikarą. Ragino
parapijoms dėti aukas dėlto,
kad geram tikslui jos eina.
Žmonės linksmi dėjo aukas lai
ke rinkimo ir daug gausesnes
negu kitais metais. Paskiaus
klebonas paaiškino, kad šian
dien pirmą svk pasirodys vie
šai mūsų parapijai ir suteiks
palaiminimą kun. F. Virmauskis.
Paskui buvo išdalinti paveikslukai, atminčiai dienos šven
timo kun. F. A. Virmauskio.
Tuojaus išėjo jaunas kunigėlis
su kleb. T. Žilinsku ir kun. F.
Kemėšium. Choras gražiai
užgiedojo: ‘ ‘ Ateik Dvasia Šv. ’ ’
ir prasidėjo, iškilminga suma.
Kun. F. Kemėšis pasakė labai
gražų tam tikrai pritaikintą
pamokslą. Įspūdingą, drauge
ir graudingą; žmonės ilgai at
mins jo žodžius. Pasibaigus
sumai jaunas kunigėlis suteikė
žmonėms palaiminimą. Lai pa
deda Augščiausis jaunam ku
nigėliui pasekmingai darbuoties Kristaus avinyne.
Bažnyčioj buvęs.
SUSTREIKAVO.

IĮ vai.
Utarninko rytą, 11
•bininkai
nrie
kranto
z. Merdarbininkai prie
2,
chants and Miners Transportątion Company, sustreikavo rei
kalaudami pakėlimo algos. Jie
reikalauja 30 centų per valan
dą, o 40c. kai dirbs viršlaikį,
o 50c. už šventadienius. Apie
dvidešimts policistų buvo nu
siųsta streiko vieton idant
streikieriai nesukeltų bunto.
Rep.

*
v

SUSIRINKIMAS.

Utarninko vakarą Šy. Petro
salėje atsibuvo mėnesinis susi
rinkimas Lietuvos Dukterį} drjos po Globa Motinos Šv.
Buvo užkvietimas dalyvauti
ant Šv. mišių dr-stės saldžiau
sios Širdies, bet likosi atidėta,
kadangi į susirinkimą, pribuvo
mažai narių.
<4

t

Rep.

.•'j*
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REPETICIJOS.

1

P. Grigas.
M. Kurkulionis
P- Kairis
A. Nacinkus
P. Šiugždžiutė
V. Juzukonis
O. Šliuževičiutė
J. Šimkus
•
J. Meškauskas
J. Jonaitis
J. Jonkunavičius
S. Sedaitis
J. Gudaitis
J. Ronevičius
S. Stepulionis
A. Latvinskas
P. Petrauskas
A. Jankauskas
P. Plinskas
V. Kolišius
B. Rukienė
A. Petravičienė
P. Juknevičiūtė
B. Sliuzevicius
A. Morkūnas
J. Strakauskas
S. Buja
J. Rakašinskas
M. Mačiuliukė
J. Rebečis
P. Astrauskas
M. Kyburienė
R. Tovteris
E. Urbonienė
M. Kilmoniutė
M. Virzbickas
R. Petravičius
J. Pešinas
S. Švagžda
J. Račkauskas
K. Zulonas ,
A. Maslauskas
O. Stašiutė
A. Jakunskas
A. Žintelis
A. Sumelis
A. Bildaičiukė
A. Limkaičiukė
V. Mastaris
J. Petrauskas
P. Prunskuniutė
V. Stiklioraitis
J. Stiga
A. Stiga
K. Stubras
J. Jaras
B. Bileskienė
S. Sampukas
D. Bučkaitė
J. Kusečkis
J. Boika
O. Natkienė
P. Skusevičius
A. Valentienė
T. Bušniauskaš
O. Bernatavičiutė
K. Antanavičia
J. Motiejūnas
S. Orvidas
J. Elmokas
J. Bobinska’s
J. Mačiulis
J. Vargelis
K. Sumila
J. Repečka
O. Jamantas
B. Šipas
J. Kisielius
J. St^niuliute

\

✓

1.50 Raškauskas, J. Milonis, M.
čių ir Antano Vaskos, Marti
1.50 Kučinskiutė, J. Staniulionis,
no Vaskos, Juozo Vaskos, Jo
1.50 J. Gumbokis, A. Dzekunskaino
Vaskos. Visi Kirsnos gnu1.50 tė, R. Zukevičius, J. Drau no, kainiorBarčių. Mateušo1
1.50 gelis, . B. Jurkonis, E. BagdoKrivicko, Juozo Krivicko, V.
1.50 daitė, J. Audockevičius, S.
1.50 Donila, Z. Dusevičiutė, K. Surdoko, Tamošiaus Žiuraus1.50 Povilauskas, J. Kibartas, L. ko, Antano Žiurausko. Visi
1.50 Jazukauskiutė, A. Kalinaus Simno gmino, kaimo Mieteli1.50 kas, M. Jakubauskas, F. Liut cos. Rožės Strankausko, A1.50 kevičius, J. Rudauskas, M. nielkos Strankausko. Atsiliep
1.60 Balukoniutė, A. Gavalunienė, kite visi giminės ir pažįstami.
1.50 J. Paulauskis, J. Petkauskas. Adresas:
1.50 A. Petravičia, U. Kavoliunie- Moskovskoj gub., St. Losino1.55 nė, V. Jurgelaitis, M. Paula ostrovskaja sevemaja ž. dor.
1.70 vičius, M. Stundžius, J. Kuli Savelkovskoi proezd, dača B.
Vasilovno Nasilovo,
Petru
1.50 kauskas, A. Stačaųskas, A, Martinoviču Krivinskomu.
Auguniutė, Salonienė, A. Ši

1.80
1.50 lelis, M. Mikaltinienė, J. Ulis,
1.50 P. Nenortolas,, A. Galkus, J.
1.80 Vaškevičius, K. Radavičius,
1.50 P. Ziraitienė, F. Aidukevičips,
1.50 J. Riškunas, M. Grigas, E.
1.50 Suprutok, J. Burokas, P.
,1.40 Šarkiutė, Kokšienė ir A. Va1.45 i lukevičienė.
K. Kaulinskaitė
1.451
T. Fondo 11-ojo skyr.
1.45
fin. raštininkė.
1.40
1.45
1.40
1.71
1.45
1.40
1.40
Cambridge’io trys policmo1.35
1.35 nai buvo susikirtę su italais
1.30 darbininkais.
1.30
Kuomet 75 darbininkai prie
1.30 statomojo namo susirinko _ir
1.25 norėjo pradėti darbą, tai vie
1.25 nas italas spykierius pasilipo
1.25 ir ėmė savo tautiečius raginti
1.25 mesti darbą. Poliemonai pa
1.25 liepė spykieriui liautis. Kuo
1.25 met tas neklausė, tai jis buvo
1.25 suareštuotas. Darbininkai už
1.25 sistojo ir prasidėjo susirėmi
1.25 mas. Vienas policmonas buvo
1.25 apmuštas. Bet tuo tarpu pri
1.25 buvo daugiau policijos ir ra
1.25 mybė buvo įvykinta.
1.25
1.25
Paieškau brolio Mateušo
1.25 IC
___________
Skistimo ir Martino Dereške1.25 vičiaus. Meldžiame atsišauk1.25 ti patys ar kas juos žino ant
1.25 šio adreso:
1.25
Mr. Wm. Miliauskas
1.25
P. O. Box 113
1.25
Margville, III.
1.25
1.25
Reikalinga tuojaus, lietuvė
1.25 mergina arba moteris, mokan
1.25 ti gerai lietuviškus valgius ga
1.25 minti. Turi mokėti maž-daug
1.25 angliškai.
1.20
Taip-gi 2 merginų prie stalų
1.15 (tvaiter’kų), turi mokėti ge
1.15 rai angliškai kalbėti. Dar
1.20 bas ir užmokestis ^eras.
1.15
White Way Restaurant
1.10
savininkas
1.10
J. Jakubauskas & Co.
1.10 204 IV. Broadway,
1.10
South Boston, Mass.
1.10
1.10
TAUTOS FONDO
1.05 '

Susirėmimai
su policija.

•1 ■■
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Tą patį vakarą kitam kam
baryj buvo repeticijos (“Už
Po $1.00 aukojo sekanti:
kerėto Jackaus”). Tik labai
A. Zasimavičiutė, R. Dominsmažai lošėjų susirinko.
kienė,
D. Bemanąs, A. PašteRep.
lis, J. Giedraitis, J. Mika
AUKOS TAUTOS FONDUI lauskas, O. Naktinienė, J.
Jegminienė, A. Matukienė, B.
PER BLANKAS
Evoska, G. Valeckienė, M. Šar
SOUTH BOSTONE.
kiutė, A. Šarkiutė, M. Rubi$13.00 kienė, M. Zarankiutė, M. Ver
Kun. T. Žilinskas
M. Andriui iutės
7.25 seckas,
s. M. Benkienė, J. Ta
Kun. F. Kemėšis
6.50 mošiūnas, O. Kasparavičienė,
M. Šeikis
6.00 M. Nevieriutė, J. Čepuliutė,
P. Čiaplikas
- 5.00 S. Gegučiukė, A. KulieŠis, S.
K. Šidlauskas
5.00 Stankevičius, O. BelekevičiuV. Samulaitis
4.00 kė, M. Sazlavičiutė, J. KebeJ. Adomavičius
4.00 čis, A. Zanevičius, K. Sopra3.00 navičius, S. Pavasariukė, B.
A O. Migauskaitė
K. Šiefkienė
3.00 Malinauskas, V. Šimkevičius.
V. Varžinskaitė
3.00 T. Talkavičius, P, Pavasaris,
A. Rodzinskas
3.25 K. Šidiškis, K. Starolis, T.
A. Brasas
3.00 Plepis, S. Kaminską®, K. Ju
A. Baranauskaitės
2.00 nevičius, J. Marmekas, J. Sa
J. Kasparavičius
2.00 bas, A. Sabienė, P. ŠnirponiuJ. Petrauskas
2.00 tė, A. Jaras, F. Jaras, A.
S. Lingis
2.00 Dusevičius, S. Maselskis, A.
V. Saputa
2.00 Kairis, J. Valentienė, K. LenA. Kuzmienė
2.25 čauskas, A. Antanavičia, A.
J. Tuleikis
2.70 Višniauskas, K. Ikanas, K.
J. Gaidis
2.00 Petravičiūtė, E. Ciaplikienė,
P. Bronušaitė
2.35 J. Antanavičia, K. Prątošienė,
J. Martinkus
2.20 K. Morkūnas, J. Oboknevičius,
J. Matuzas
2.45 S. Frišna, K. J. Raštutis.
P. Markevičius
1.90 kun. Urbanavičius, F. Lunge. P. Kaziulienė
1.75 vičius, M. Pliuškienė, J. SaL. Mačiulienė
1.90 baitis, P. Janulevičins, J.
A. Stradauskas
1.75 Makarevičius, A. Antanavičiū
L. švagždys
1.75 tė, Kirmelavičiutė, O. Rupšai
A. Mikolaitis
1.75 tė, A. Rudzinskas, J. RudzinJ. Virzbickas
1.75 skas, B. Pauža, A. Kazmaus
J. Kaminskas
1.85 kiutė, D. Ambrozas, A. BojoV. Natkiutė
1.90 čaitė, J. Kučinskas, A% JurH. Sidoras
1.50 cus, J. Ciuga, A. PaulinskaiJ. Baronas
1.50 tė, A. P. Strudas, T. Ašmego.
O. Staniuliatė
1.50 j P. Ratkauskas, Marozas, J.

i

ŽENKLELIAI —
geriausiai nusisekė pada
ryti Bostono firmai
BOSTON BADGE CO. '

r

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

YAfepdcez
■ Priėmimo
■'

Neo* iki 8 popiet. Nno Tiki 8 vakare
V Cor. G ST. SO. BOSTON.
Tel 802 8. B.

Tel. So. Bo.ton 294

DR. JOHN P. JONĖS
Ofisą valandos
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9 po piet.

PHYZIKAS ir SURGIJUS
Speiališkai atlieka visokius blogiausius
gydymus, ypatingai su alestromis.

392 Braadvay, tarpe E. ir F gatvių
SO. BOSTON. MAS.

Paieškau Amerikoje brolio
Pranciškaus Slavinsko, švogerio Juozo Staliuno. Esu Kau
no gub., Ukmergės pav., Že
maitkiemio valščiaus, iš Bal
ninkų miestelio.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynoe
1-3 P. M. 7-9 P.M.

419 Bovlston St, Boston, Mass.

Esu sužeistas kareivis ir paliuosuotas iš tarnystės ant vi
sados. Esu vienas, apie sa
vo šeimyną nieko nežinau. Kai
Lietuva buvo užmita, tai bu
vau po Varšava. Nieko ne
žinau nei apie gimines. Ap
sigyvenau Maskvoj. Atsiliep
kite. Adresas:
Augustinas Slavinskas,
Moskva, Selo Bogorodskoje, 2
Proganaja uL dom No. 2, kv. 2.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantjs ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

!
i

Aš Konstantinas Masulis no
riu sužinoti adresus:
a) Mikolo Baltakio,
b) Antano Baltakio,
c) ir Ciprijono Moliaukos.
Visi paeina iš Kauno gub.,
Mano adresas:
Gor. Velikije Lūki, Pskovsk.
gub., V. Kanc. UpravL gurtami škotą E. V. B. Gma Jakov
levą, per peredači Konstanti
nu Sigiz. Masulisu..

Gydo’visokias! ligas
Priskiria!Akinius.

PRIE DORCHESTER ST.

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St.,

Meldžiu pranešti savo adre
Philadelphia. Pa.
Nuo 9 iki 11 rito.
sus:
Valandos
■ 4 po pietų.
7 .. 8 Vakare.
a) Petro ir Kazio Levuškų,
b) Povilo Remeikos,
c) Juozo Lukštaraupio ir
d) Antano, Vlado ir Juozo
Abejokų.
Teiephone So. Boston 605.
Šiuomi adresu:

PIKNIKAS

rengia
Draugystė Šv. Kazimiero,
W. LYNN, MASS.
SUBATOJE
17 BIRŽELIO - JUNE
Labai puikioje vietoje,
pas ežerą.
Sweedish American
G r o v e
SAUGUS, MASS.

__ Skaitykite ir platinkite
“Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grindoje.
Jei prenumerata baigiasi,
tai negaišuodamas atnanjyk.

Tel. Osford 4900.

J. P. TUINYLA,

•v

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvistkai.

F.7g>.* '-r ■---------------- - --------------

Atsišaukimas

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai.
Po piety 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

PAIEŠKOJIMŲ SKYRIUS.

Uršulė Petrulienė ieško sa
vo vyro Ignaco Petrulio iš
Kauno gub.,
Novoaleksandrovsko apsk., Rokiškio valš.,
sodž. Pagradzio, brolėno Pra
no Bareišio ir iš ten pat.
Russia, gčrod Moskva, Selo
Bogorodskoje, Teatralnaja ui.
No 8, kv. 2, Uršuli Petrulis.
Esu iš sodos Tarvidų, Žarė
nų par., mano pati Juzelė Ubartatė iš sodos Pupinių, Janapolio par.
Šaukias prie savo
giminių, draugų, pažįstamų.
Prašome atsiliepti ant šio adre
so:
Gorod Vitebsk, v Komendantskoje npravlenije, Telševskuju
komandų. Ivanu
*'■

■..
■** *- ■ *

■

'.
r-

*4-

■1

Akių Specijalistas.
Prirenka akinius

H. S. Stone, Oph. D.
399* BROADVVAY.

a^a -a^a-e^a a*a a*a

BorroN.

a*a a*a a*a ą*Įą ą+k

t Vienatine Lietuviška
T »
X Krautuvė
T Kuri užlaiko visokio tavoro, reikalingo mainef
❖
’j* nieriama.
tr■f V. LUKOSEVICIA,
a

NinersviDa,

V. P. GINKUS & CO.
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS
LIETUVIUS.
Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje
galima gauti visokių vyrį
moterų ir vaikų drabužių,
čeverykų, robų, aukso ir
deimanto.

52 MILLBURY STR.,

W0RCESTER, MASS.

75c.

1.00
1.00
50c.
1.00
U)0
z5c.
25c.
50c.
25c.
50c.
25c.

1.00

Gyduolės dėl pataisymo
apetito
1.00
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
50c.
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 10c.
Tikra lietuviška Trejanka
25c.
Visokie kvepianti
muilai
10, 15 ir 25c.
Perfumos visokių gėlių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

I

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų, Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums
expresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

n
ri

226 Broadway,kertė C St., So. Boston,Mass.
C. & P. Teiephone St. Paul 5347
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 iškirpta 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.

Užlaikom didžiausia krautuvu
deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimti duodam perkup
čiams, didelį, naują katalogą
siunčiame ant pareikalavimo ui
25 centus štampų.
J. P. TUINILA.
122 Washington St., Boston. Mass

1.00

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

ANTANAS fcAPALlS
Gor. Velikie Lūki, Pskov. gub.
V. kanc. Nabliudajuščago za
meistras
gurtami škotą Jakovleva, per indeda teiepnonus, uengia sto
gus, ir atlieka visun staliorysper. Ivanu Levuška.
tės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS,
unsas
Gyvenimas
ANTRAS METINIS
315 W. Broadway, 13o Bowen St.
&U. BUS'lViN, MAOS. -

Tei So. Botton 270

: s

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

Nedėliomia
nuo 10 vai. ryta
iki 4 vai. vakare.

• .

294 Washington Str.,
Tel. Rom. 629
BOSTON BADGE CO
Boston, Mass.

A P T I E K A

469 Broadway,So. Boston,Mass.
Valandos
nuo 9 vai. ryta
iki 8. vai. vakare.

r*

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

DR. W. T. REILLY

Muzika grajis visokius šo
kius. Bus įvairių gėrimų.
!
Atsižymėjusiems bus duoda
I
Lietuvių
tautiškos
spal■
mos
dovanos. Linksminsimos
i
vos,
žirgvaikis
ir
parašai
'
iki
vėlai
nakties.
!■
anglų
ir
lietuvių
kalbomis.
į
'
P. S. Važiuojant iš Lynn,
iĮ
imkit karą Reading nuo MarI Puikiausiai tinka platinti
tarp amerikonų per Tag ket Sq. ir išlipkit ant BroadDay.
wav. Bostone nuo North
; s UŽ 1 TŪKSTANTĮ —
Station imti karą Saugus ir iš
;>
lipti taip-gi ant Broadway.
TIK $7.00.
•j
Adr.
1.

Vienatinė Lietuviška

GRABININKAS
IR
BALZAMUOTOJAS.
Pagrabus atlieku pigiai ir gra
žiai Esu išėjęs mokykloj tam tik! rus graborystės mokslus ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laidojimo
reikale visuomet kreipkitės paa
mane.
Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS,
500 So. Paca Street,
Baltimore, M. D_

LIETUVIAI PAS SAVUS.
GERIAUSIOS
F A R MO S.
r
Norintieji pirkti gerų farmų
budinkais, Sodais, apsėtais
SU
sęraaz SOJ92 so;qjipsiau jį
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vienintėliai esame uždė. tojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos
Amerikoje. Apgyvendinome 360
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti ScottPasiuvam drapanas sulig nau
ville, Mich. Amerikos lietuviams
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau jausios mados ir pagal Jūsų noro..
sioji lietuvių farmerių kolonija JONAS BERZELONIS & 00.
randasi ant gerų derlingų laukų 28 Chandler Str., Boston, Man.
puikiausioj
apielinkėj
miesto
(Caatle Sųuare’s Block’e.)
Scotville ir portavo miesto Ludington, Michigan valstijoje, MaLIETUVIS KRIAUŠIUS.
son county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokiu
Pasiuvu visokius drabužius-’
farmų parduoti, ant kurių galime pagal naujausią madą, vyrifiraakelis ’ tūkstančius Jietuvių farme
Darbą atliekurių apgyvendinti. Rašykite tuo ir moteriškus.
gerai,
teisingai
ir
pigiai. Taip
jaus indėdami už 4 cenuts krasos
markių, o mes prisiusime tos ko- gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir*
onijos mapą ir parduodamųjų
__ _____
kvarbuoju.
puikių farmų katalogą su daug
paveikslų iš lietuvių farmerių gy PETRAS MAKAREVI0IU8,.
venimo.
(Arti lietuvių bašnyšioo)
Adresuokite,

A. KIEDIS A CO.

/

