1.000 NARIŲ LIETUVIŲ
DARBININKŲ
SĄJUNGAI
IKI
SEIMO!
Sujuskite, broliai sujungia
čiai, kad mūsų organizacija to
skaičiaus sulauktų iki pirmojo
seimo.

1.000 NARIŲ A. L. R. K. MO
TERŲ SĄJUNGAI IKI
SEIMO.
Sujuskite, sesers sąjungie
tės,- kad jūsų garsingoj orga
nizacijoj atsirastų tūkstantinis
skaičius iki Seimo.
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Sveikiname gerb. L. D. S
delegatus ir delegates
Linkime pasisekimo ir suta
rimo svarstymuose naudingų
dalykų darbininkų luomui ir

L. D. S.
veikia dėl taikos išvien. Sa
ko, kad Carranza paleido amerikonus po darbininkų inAmerikos lietuvių delega tekme.
tai — kun. Dr. V. Bartuška ir
Iš Meksikos nuo organizuo
Dr. J. Bielskis jau buvo Lietu tų darbininkų liepos 1 d. į Wavoj, aplankė mūs tėvynę, ap-į shingtoną atvažiavo specialė
matė jos vargus. Dabar de-! delegacija. Ta delegacija su
legatai yra Friburge, Šveicari pildomąja taryba A. F. of L.
joj ir iš ten mums štai, ką ra tarsis apie taiką ir veiks, kad
šo:
neprileisti Suvienytų Valstijų
Gerbiamieji:
prie karės su Meksika.
.Tik ką sugrįžome iš Lietu-į
Tie visi pasitarimai Ameri
vos. Dabar esame Friburge. kos darbininkų atstovų su
Lietuviai po vokiečių valdžia Meksikos organizuoti) darbi
skęsta varguose ir ūmi pašel- ninkų atstovai^ prez. Gomperso
pa reikalinga. Tame reikale dėka.
laikėme čia konferenciją, da
lyvaujant p. Yčui ir p. Karu
LAIMĖJO.
žai.
Lyn, Mass. — Stockfitters’
Pritrukome pinigų, tos

Buvo Lietuvoj.

Teutonai sumušami
visuose frontuose

asiu'ikinhnas
L. D. S. Delegatų
Sveiki, Broliai Darbininkai,
Brangūs sąjungiečiai 1
Į pirmą Seimą atvykę,
Malonūs tautiečiai.

Santikiai tarp Suv. Valstijų ir
^JM^sikos pagerėjo.
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Mes Jūs laukėm, delegatai,
Tvirti darbininkai,
Veikimuose ir darbuose
Mūs pagelbininkai.
Linkini laimės mes dėl Jūsų
Ir pasisekimo.
Tepalaimin’ Dievas darbus
Ir pasišventimų.

-
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Talkininkui^
pasisekimai

»

VOKIEČIAI SMUNKA.

Idant mūsų darbininkai,
Kaip ąžuolai augtų,
Pilnos laimės ir liuosybės
Veikiai susilauktų.

Jau senai buvo kalbama,
jog vokiečių priešai sutarė pa
togiu momentu užpulti vokie
čius kartu visuose frontuose.
Tas buvę nutarta Paryžiuje
karinėj konferencijoj, laikytoj anksti pavasarį. Išrodo,
kad dabar tas sutartas abelnas veikimas prieš vokiečius
visuose frontuose jau prasidė

Idant Sąjunga plėtotus
Kopasekmingiausia,
Ir stiprėdama bujoti)
Pasaulyj plačiausia.
Tegul vardas darbininkų
Į padanges kįla,
Vargas nyksta, laimė dygsta
Ir siela sušįla.

— r /—7—---------i------------------------------------------------------------------------------------1
Vnliniini
Volinijoj tpntnnsn
teutonai daro at TAI BENT SUČIAUDĖJO.

Ks
S- ię

U. Gurkliutė-Gudieie.

jo-

Pirmiausia pradėjo rusai ir
PINIGŲ.
•
dabar smarkiai sujudo vaka
riniame fronte anglai ir franGraikijos finansų ministeri
euzai. Taip-gi varosi pirmyn ja nusprendė išleisti 50.000,000

priežasties delei niekur toliau -any°s Bariai buvo

negalime važiuoti.
Tuoj at vę kovo mėnesyje.- Valstijos
siųskite telegrafu keletą šimtų tarpininkavimo komitetas su
provojusias pusės sutaikė.
dolerių.
P. Yčas išvažiuoja į Rymą Darbininkams užtikrino 9 vai.
peticija nuo J. M. Žemai- darbo dieną.
Jtupo Karevičiaus pas I
popiežių, kad paskirtų lietu
PASIBAIGĖ STREIKAS.
vi dieną.
New Bedford. — Nonąuitt
Su pagarba
Kun. Dr. V. Bartuška, < dirbtuvių pasibaigė streikas.
Streikas tęsėsi savaitę su vir
Dr. J. J. Bielskis.
šum.
Abi pusi nusileido ir
Friburgas, birželio 6, 1916.
susitaikė.
x

Blaivybe
♦
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DŪMA UŽ BLAIVYBĘ.

Biržedieną bus pami
nėtina Rusijos istorijoj. Tą
dieną perleido bilių, užginantį
ant visados vartojimą svaigina
mų gėrimų, turinčių daugiau
kaip 14 nuoš. alkolio.
Tas bilius tur pereiti dar
per Valstybinę tarybą ir po ja
turi pasirašyti caras. Jei taip
bus, jei Valstybinė taryba tą
-bilių perleis ir caras parašys
“byt po seniu,” tai tas bilius
stos įstatymu ir-Rusijoj ant vi
sados bus blaivybė.
Prie biliaus buvo daromi pa
taisymai. Buvo inešta, kad
būt galima vartoti svaigalai,
turinti 13 arba bent 8 nuoš. al
kolio. Bet tie pataisymai bu
vo durnos atmesti.

Darbinikai
už taiką.
American Federation of Labor iš visų pajėgų veikia ir
darbuojasi kad karė tarp Su
vienytų Valstijų ir Meksikos
būtų išvengta. Tos organiza
cijos viršininkai kreipėsi į abi
valdžias į Amerikos ir Meksi
kos, kad ginčai būtų užbaigti
be karės. Meksikos organizuo
ti darbininkai turi savo atsto
vus Washingtone ir su jaiszAmerikos Darbo Fed. valdyba
V- «.
t* ■■

blogai eina, grįžtančius atgal mos veikimo programos, ati
įsileistų per vartus savo kasi- duodama Petrogrado miesto
dūmos prezidento Obolenskio
niuosna.
globai. Miesto valdžia žada
Miestas šiemet sušelpė Lie organizuoti tyčia tuo reikalu
tuvių švietimo draugiją “Žvai komisiją, kuri seks komitetų
gždę” 1000 rub. kaip ir kitais veikimą ir kontrolius bįpdžetą.
metais. Be lietuvių — sušel
Žydai varomi iš Vilkmergės.
pė dar kelioliką vokiečių, ru
Tas
pats “ B. V. ” sako, kad
sų, latvių ir lenkų apšvietos
vokiečių valdžia išsiuntusi iš
draugijų.
Vilkmergės apie 4000 žydų. Iš
Petrograde 8 gegužės Maža siųsta daugiausia neturtingieji.
jam rusų teatre (Fontanka 65) Iškėlė žydus iš Vilkmergės de
Vilniuj, anot “B. V.” vo Lietuvių Dramos — Muzikos lei maisto stokos.
kiečiai per vieną balandžio ir Kuopa suvaidino istorijos dra
Užginta pardavinėti ir susiPradžia
pusę gegužės mėn. pasmerkę mą “Keistutis.”
mirtim apie 20 žmonių. Ei spektaklio buvo paskirta 1 vai. pirkinėti grudus gautus iš val
nančiame iš Vilniaus vokiečių po piet. Žmonių prisirinko džios sėklai.
valdžios laikraštyje komendan gana daug, bet būtų galėję bū Rygos miestas šiemet iki va
tas paskelbęs, kad 14 mirtim ti daugiaus pagal lietuvių skai- sario 1 d. turėjo skolos 30 mii.
pasmerktųjų jau nužudyta Vi tliaus Petrapilyj. O buvo ko 485 tūkst. 309 rub. 77kp. Ši
si nužudytieji kaltinta šnipinė pažiūrėti ir paklausyti. Keis tos paskolos naikinimui ir nuo
jime ir riaušių kėlimo agitaci tutis — tai vienas iš Lietuvos šimčių mokėjimui šiemet rei
didvyrių apgynėjų, Vytauto kia 2 mil. 187,903 rub 90 kp.,
joj.
tėvas, kurį liepė pasmaugti
Vokiečių gudrumai,
šve Kernavos pilies kalėjime jo tečiau sulig išgalės suglaudus
dų laikraščiai nušviečia vokie brolėnas Jogiela, tapęs lenkų reikalaujamuosius nuošimčius
čių karuomenės veikimą mūsų karalium ir jų intekmėn pa ir kita, galima būtų apseiti su
fronte. Vokiečiai gerai apsis- kliuvęs. Keistutis buvo nužu 1 mil. 855.923 rb 7 kp.; iš tų
tiprinę rusų fronte dabar gulį dytas, kad nekurstytų lietu pačių pinigų reikia padengti ir
už savo vielos tinklų ir nesi- vių prie savystovio politiško šiųmečių išlaidžių 331,980 rub.
bruką, laukią, kuomet rusai gyvenimo ir jo negintų. Anų 83 kp.
imsią brukties. Jie numano, laikų Lietuvą pražudė savitar Druskos kaina Rygoj dar nekad rusai dabar, tai ne pirma: piniai lietuvių kerštai ir parda- perdaug augšta, tečiau ant lau
jie sugebėtų puikiai atremti vo vikai, kurių netrūksta ir šiuo kų druskos svarui mokama 10
kiečių brukimąsi, ypač Rygos se laikuose, kaip netrūksta juo kap. Dabar miesto valdyba
fronte. C) antra, jeigu vokie se ir tautos veikėjų ir apgynė paskelbė druskai kainą. Kai
čių oficieriai ir panorėtų vary jų. Visgi Lietuvos istorijoje i na svyruoja, lulyg jos rųšies
ti savo kareivius šturmuoti ru yra kuo pasidžiaugti ir pasige gerumo, tarp 15 ir pusę iki £2
sų stiprumus, tai vokiečių ka rėti, neveizint, į tamsius pos kp. nuo pūdo.
reiviai ne tiek kvaili, kad dės mus. Todėl lietuviams taip
Petrograde trūksta darbi
savo galvas be naudos. ’ Jie patinka istoriškos dramos, ku
ninku
ir mokinių amatninkų
tai gerai supranta ir kantriai rias reikėtų Petrapilyj, Mask
kenčia savo pozicijose. Vokie voje ir didesniuose lietuvių dirbtuvėse. Mat pradėjus siųsti
visą liuosą darbo jaunuomenę
čiai dabar išsimanė išleisti ka centruose dažniaus vaidinti.
prie laukų darbų, pritrūko
reivius per ankštus vartelius ir
“Keistutį” suvaidinta ge darbininkų pramonės dirbtukareiviams išėjus, vartelius
rai.
Visi buvo užganėdinti, VCS£.
užkelia. Kareiviai nebegalė
(“Rygos Garsas”.)
nors
gal
daugiaus reikėtų gy
dami atgal sugrįžti, turi eiti
pirmyn. Tokiu būdu kariau vumo vaidinime.
UŽ LAIŠKĄ UŽMOKĖJO
jama daugiausia pas Daugu
Gegužės 15 d. Komedijos Te
$30.000.
vą. Panašiai atsitiko pas Ja atre bus antras lietuvių spek
Ant aukcijono buvo leidžia
kobštatą: mūsiškiai prisivijo taklis. Vaidins “Nebepirmas,”
vokiečius iki vielos tinklo, vo komedija su šokiais ir daino mas Kitchenerio laiškas, jo
paties ranka rašytas. Tame
kiečiai suvųjų neįsileido, tai mis.
laiške jis kvietė 300.000 liuosgi anapus tinklo skaudžiai išsiTautinė: pabėgėliu organi- norių į naują armiją. Tbomas
mušė*rusai su vokiečiais. Da
bar vokiečiai reikalauja, kad zacijos Petrograde besidar- T. Harrison už tą laišką užmo
stovėtų ties vartais sargyba ir buodamos,pabėgėlių reikalui kėjo $30.000. Pinigai eis Rau
matydama, kad saviškiams kad, jos neišklystų iŠ reikia- donojui Kryžiui.

kaklias atakas, kad sulaikius
Marysville, — Keletą mėne
rusų varymąsi pirmyn.
sių atgal vietos pirklys taip su
čiaudėjo, jog jo vienas šon
kaulis sprogo. Nekurį laiką
AUDRA NUSLENKA.
turėjo pagulėti, kol atsitaisė.
Dabar kitaip atsitiko. Taip
Suvienytų Valstijų kari
niai prisirengimai Meksiko sučiaudėjo, jog nulužo du šon
parubežyje tebeina, bet aiš kauliu.
kiai matosi, jog santikiai žy
miai pagerėjo ir karinė audra SAKO REIKIA SUSIMILTI.
praeina, nepalietus žemės.
Suv. Valstijų kongrese sena
AVashingtono diplomatai jau torius Martine inešė rezoliuci
dabar tiki, jog viskas pasi ją, kurioj prašoma perz. Wilbaigs ramiu keliu ir karės su sono, kad jis užsistotų už pas
Meksika nebusią.
merktą miriop lordą Casemen
tą ir kad jis nebūtų nugalabin
tas.
IŠLEIDO POPIERINIŲ
UŽTARIA CASEMENTĄ.

Nekurie Anglijus laikraš
čiai rašo, jo
1 atmainyti '

""Prancūzai ir anglai pirmą Valdžiai labai pritruko pinigų
diėnąsavo ofensyviško veiki ir todėl didina popierinių pini binti Casementą.

ir negaia-

mo išplėšė iš vokiečių 60 ketv. gų daugį, be padauginimo au
VIRTO MEDIS, UŽMUŠĖ
mylių žemės ir pagavo nelais kso.
ŽMOGŲ.
vėn 10,000 vokiečių kareivių. Graikijos vadžia išnaujo nuTalkininkams teko taip-gi suleido prieš talkininkus ir pa LowelL — Audrai siaučiant
daugybės karinės medžiagos. sižadėjo pabaigti armijos de G. Lee lipo iš valties. Virto
vėjo nulaužtas medis ir patai
Vokiečiai laukė talkininkų mobilizaciją iki liepos m. pa kė tiesiog Į jį. Buvo tuoj ant
ofensyviško veikimo, stipri baigos. •
vietos užmuštas.
„
—fnosi ir dabar su didžiausiu at
kaklumu gumiasi, kad priešų
KITCHENERIO TESTA
VEIKS SMARKIAI.
žengimą pirmyn suturėti.
MENTAS.
Naujai išrinktoji Italijos mi
Svarbiausi talkininkų veiTapo paskelbtas lordo Kit- nisterija pasižadėjo smarkiau
mai buvo tai šie: anglai užėmė clienerio
veikti reikaluose pasekmingo>
testamentas,
miestą Frincourt, o francu- rodo, jog jo visas turtas Pasisiekė karės vedimo. Tai dabar pa
zai užėmė Corlu, Trise iaMe- $850.000. Testamentas
buvo šaukė armijon daugiau vyrų.
reaucourt miškus.
\
padarytas 1914 m. lap. 2 d. Pašaukė vyrus atsitarnavusius
Militariniai ekspertai sa Rytinėj Afrikoj jis turėjo 5.000,1882-1895. Tuomi armija bus
ko, kad dabartinis susirėmi akrų žemės. Ta žemė buvo žymiai padidinta ir kariniame
mas vakariniame fronte savo užrašyta pulk. Fitzheraldui,
mte bus smarkesnis veiki
baisumu ir didumu viršija vi
kurs kartu su Kitcheneriu pri mas.
sus kitus mušius. Verduno gėrė, skęstant skradiuoliui
Kai italai pradėjo atsigrieb
kruviniausios skerdynės buvo Hamshire.
ti karės lauke, tai gyventojų
rokuojamos baisiusiais mū
ūpas pradėjo kilti.
šiais žmonijos istorijoj, bet tie ŽŪVA DAUG OFICIERIŲ.
Verduno mūšiai nublanksta
Anglija netenka daug ofi- TORNADO PRIDARĖ DAUG
prieš dabartinius milžiniškus
BLĖDIES.
milijoninių armijų susikirti cierių. Francijoj per gegužio
Tewksbury. — Buvo paki
mėnesį Anglijos oficierių krito
mą.
lęs
smarkus
tornado. Išrovė
Dabartinio mūšio frontas y- 466, sužeista 1080, nelaisvėn daug medžių, išvartė telegra
ra daug maž 25 mylių ilgumo. pateko 55. Nuo karės prad fo ir telefono stulpus, išerioAnglai grumiasi 15 mylių žios Anglijos ofieierių krito 8. vė daug daržinių. Daugelyje
fronte, franeuzai laiko 10 m. 574, sužeista 17.424, pateko namų langai buvo išmušti vėjo
frontą. Mūšiai eina palei So- nelaisvėn 1.907.
smarkumu. Vienas žmogus
m:ne upę.
buvo sužeistas.
GAISRAS MARSELYJE.
Kariniai ekspertai tvirti
na, jeg angiai turi galybes aHARTFOPD. C0?~V
Francijos mieste Marselyje
maicijos ir daugybes rezer per dvi savaiti buvo ištikę
Liepcs 5. š. m., Y. D c. 6
vų ir todėl dabar per dienų trys gaisrai. Patirta, jog tai ?sikT’s incrern’
to
dienos be paliovos brausis į buvo padegimai.
Norėta su
viri nrrif'
t r5- avokiečių liniją.
deginti milžiniški sandėliai pa teiti ant š;o <'"S’rin?_ir'C
Prieš atakas talkininkai lei priplauką ir rezervarai ži
L. D. T. 6 kp. rašt.
darė neišpasakytai baisų bom balo aliejaus ir alkolio.
S. KNEŽIS.
bardavimą. Tai visai mažai
gyvų vokiečių beliko drutvieRAŠYKITE LAIŠKUS Į ‘..171777”/.
tėse ir talkininkai atakuodami
Į užimtąją Lietuvą laiškai eina tik vokiškoj kalboi rašvti.
ir paimdami priešo drutvietes
Bile kas negali vokiškai parašyti laišku.
Tai “Darbi
nedaug tepanešė nuostolių. ninkas” siuntinėjime į užimtąją Lietuvą laiškų patarpinin
Vokiečiai tuoiA mūšiuose nete kaus — Įsteigė
ko bent 50.000 kareivių.
VERTIMO IR IŠSIUNTINĖJIMO LAIŠKŲ BIURĄ.

RUSŲ FRONTE.

Rusai neatleidiža ir vis to
liau varosi pirmyn. Paėmę
svarbų geležinkelių centrą kolonea. dabar grudžiasi Lvovo
linkui. Šitame fronte rusai
paėmė nelaisvėn 2.000 austrų
ir vokiečių.
j

Tai-gi norintieji siųsti į Lietuvą laiškus, gali siųsti juos
. “Darbininką.”
čia jie bus išversti vokiškon kaltes ir be
jokio atidėliojimo išsiunčiami Lietuvon per Lietuvių biurą
Stocktolme, Švedijoj. Stockholme tie laiškai bus užregis‘F'Oti ir pasiųsti Lietuvon. Jei adresatų neatsiras, tai laiš
kas sugriš. Vertimo ir siuntimo visi iškaščiai bus 40e. T. y.
už V'os 40c. bus atlyginta vertikui, išmokėta už pop’erą, konvertus ir apmokėta krasos iškaščiai.
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“DAiiBININKAS”
Lietuvos Vyčių 26 kp., Mao paskui ir atvirai išsitarė, surinkta Jau suvirš $6.000. Y- miniau, rašymas kariaujan pritaręs Šiam užbėgimui už akių
būtų
parodęs
netaktingą
igrijos
Vaikelių dr-jėlė, Šv. 0jog yra tai oficialė rusų Dele ra tai proporcijonaliai, nesuly čiose šalyse apsunkintas cen
noravimą Amerikos lietuvių nos dr-ja, Šv. Vardo Marijos
gacijos vizitą lietuvių tautai, ginamai daugiau, negu kaip zūra.
katalikų visuomenės. Bet da- pašalpinė dr-ja, Šv. Vardo Jė
ir Gurko bei Protopopovas, at amerikiečiai gali pasigirti.
Su
tikra
pagarba,
leisdami, kad pamate šito vi zaus dr-ja ir Blaivininkų 25
sisveikinančioje prakalboje iš
Kasi ink pienuojamų darbų,
Romanas
Karuža.
so galėjo būti koks nors nesu kuopa.
tarė linkėjimus, kad po šiai štai ką galima pasakyti. Ge
sipratimas, arba kokios nors,
karei lietuviai galėtų liuosai gužio 19 d. Londone turėjome Paryžius,
Fėrai pelno davė $2.000 su
mums nežinomos, nepergalimos
plėtotis kaipo tauta ir palinkė kai-kurių veikėjų susirinkimą,
26 geg. 1916 m.
viršum.
aplinkybės, mes nenorime p.
jo emigrantams laimingo grį kuriame išdirbome tautišką
Red. Prierašas. Dėdami iš
Eina iš So. Bostono utaminkais, ketvergais ir subatomis žimo “v svobodnuju Litvu.”—
memorijalą dėl
inteikimo tisai R. Karužos laišką, mes Yčui daryti priekaištų ir lauk
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Sv. Juozapo
BROOKLYN, N. Y.
sime tolimesnių žinių.
Nors nėra visame tame tokios Rockefellerio Fondui. Pasta
čia
turime
pažymėti,
jog
jo
Darbininkų Sąjunga.
didelės svarbos, norėjome, te roji įstaiga galų-gale beveik
Jaunimo vakarėlis.
Prenumeratos kaina:
čiaus, išnaudoti tą visą atsiti išgavo leidimą iš užinteresuotų pasiryžimą atstovauti visus A$3.00
Metams tris kartus savaitėje.
Kas girdėti lietuvių
kimą vietinėje anglų presoje, valstijų šelpti nukentėjusią merikos lietuvius mes skaito
Birželio 26 d. atsibuvo gra
me
per
daug
pretensionaliu
ir
”
$1.50
Pusmečiui ”
”
nieko, tečiaus negalima buvo Lenkiją, prie kurios plenuojažus
jaunimo susirinkimėlis, ku
kolonijose.
Utaminko ir ketvergo atskiri numeriai po ----- 2c.
padaryti: anglai, nežiūrint to, moj pašalpoj priskiriama ir netaktingu. Amerikos lietu
rį surengė L. Vyčių 41 kuopa.
Subatiniai numeriai po _________________________ 3c.
kad bandėm prieiti prie jų per Lietuva. Mūsų išdirbtas me- vių katalikų visuomenė jam nė
Tuomi norėta paaiškinti apie
HARTFORD, CONN.
intekmingas ypatas, mandagiai morijalas nušviečia visą daly ra davusi jokių ingaliojimų.
“DARBI N I N K A S,”
jaunimo
organizavimąsi, apie
priėmė raštą, bet netalpino, ką tikroje šviesoje ir pasiūlo, Jo žingsnis būtų suprantamas
jaunimo
reikalus, paaiškinti
No. 73 “Darbininko” tilpo
So. Boston, Mass.
242 W. Broadway,
vėliaus teisindamiesi tuomi, kad pripažinta Lietuvai pagal ir pateisintas tik tuomet, jei korespondncija, rašoma, jog apie L. Vyčius. Tą puikiai at
kad pastarasis, per klaidą bu ba būtų išdalinama per Lietu gu dabar Europoje nebūtų nie mūs Vyčių veikiama gana liko jaunikaitis p. K. Pakštas.
“DARBININKAS”
vo suvėlintas, gi dabar jau vių Draugijos Vilniuje (pirm. ko daugiau iš amerikiečių lie daug, tik esą gaila, kad lai Malonu buvo klausytis tokio
(The Worker)
netinka. Rusų Delegacijai ap A. Smetoną) tarpininkystę. tuvių. Bet Karuža juk puikiai kraščiuose nesimato apie mū vaikinuko kalbos.
žino, kad dabar Europoje vie
vaikščiojant Anglų Parlamen Memorijalas
The Lithuanian tri-weekly paper.
bus inteiktas ši mūsų atstovai kun. Dr. Bar- sų veikimą. Girdi, kasžin ko
Prieš prakalbas buvo duetas
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by te dešimts metinės Dūmos su Rockefellerio Įstaigai per tam
dėl
kuopos
korespondentas
neiš
panelės
St. Urboniutės ir pkaktuves, lietuviai nusiuntė tikras ištikimas rankas ir yra tuška ir Dr. J. Bielskis, kurie rašinėja. Užsipuolė ir įžeidė
Laiškus, korespondencijas pinigas siųskite adresu:
lės Lintviniutės. Ponas Alek
kaip tik ir yra ingalioti ameri
St Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor. M****' Durnos vice-pirmininko Proto- viltis, jog atsieks savo tikslą.
mane neteisingai. Kas skaito sandravičius akomponavo pia
kiečių
lietuvių
katalikų
nuvyk

popovo vardu telegramą išreiš
Subscription Rates:
Kasi ink audiencijos pas Po
korespondencijas, tas galėjo
kiančią rusi} parlamentarizmo piežių delei lietuvių dienos iš ti ir į Rymą pas Šventąjį Tėvą. matyti. Vienos neparašiau, nu.
Yearly_______________________________ ___________ $3.00
plėtojimuisi linkėjimus su tik gavimo — tai p. Yčas repre Tad jeigu ir p. Karuža įsinorė nes buvau užimtas su darbu.
Po prakalbos vėl sudainavo
6 months_____________________________________$1.50
jo
aplankyti
Šventąjį
Tėvą,
jis
slu,
kad
telegrama
butų
vie

vietinis
choras. Taip-gi pir
Advertising rates on application
zentuos lietuvius pabėgėlius, gi geriausiai būtų padaręs, kad Buvo tai pramoga birželio 6 d.
šai perskaityta ir tokiu būdu aš — mūsų amerikiečius. Ko
Address all communications Jo
š. m. O apie kitus veikimus mu kartu buvo sudainuotas Vy
čių himnas. Tuomi progra
lietuvių vardas papultų į laik kios bus audiencijos pasekmės būtų susitaręs su mūsų atsto laikraščiuose vis esti.
DARBIN INKAS,
vais, arba jeigu jam ta kom
Svečių bu
raščius. Telegrama, tečiaus, — sunku atspėti.
Lietuvių panija nepatinka, jeigu būti
Kuopos Koresp. mas ir pasibaigė.
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
vo
pilna
salė.
buvo anglų sulaikyta ir tik pri diena išgauti gana sunkus da
J. K. Miliauskas.
vatiniu būdu inteikta rusų de lykas, tuo labiau, kad lietu nai norėjo važiuoti vienas, ar
Bei patogumo ir parankamo visokius čekius
legacijai, kuri vėliaus — visgi viai Romoje neturi intekmės ir su p. Yču, kad būtų nesisten
WORCESTER, MASS.
ir money orderius prašome išrašinėti ant “Darbi
— atsiuntė oficijalę padėkavo- lenkai stengsis kiek galint ga gęs svetimomis plunksnomis, o
CHICAGO, ILL.
ninko” vardo kokiam nebūk reikalui tie pinigai
Fėrai.
nę. Ir taip, — iš anglų sun dinti. Pabandyti, tečiaus ne pas Šv. Tėvą atstovavęs tik sa
(Brighton Park.)
būtų skiriama ar tai būtų prenumerata, ar kny
ku mažesnėms tautoms ko tikė užkenks. Lenkams iš to šalti vo srovę. Būtų tai buvę ir
taktinga,
ir
padoru.
Birželio
11
d.
pas
mus
prasi

gų užsakymai, ar mokesti s į L. D. S.
tis. Mums gi Anglijoje suda nio inplaukė tiesiog milžiniška
25 d. birželio 1916, Nekalryti kokią nors politikinę akci suma. Jei ir mums pasisektų,
Juo blogiau būtų, jeigu tas dėjo Šv. Kazimiero parapijos to Prasidėjimo Panelės šv. pafėrai. Prie fėrų surengimo
ypatingai indomaus galėčiau ją beveik negalima.
būtų puikus dalykas, nes pini pasiryžimas būtų buvęs suma padėta daug darbo ir todėl tie rap. įvyko iškilmingos pamal
Paryžiuj, nors ir-gi vengia gai ypač užimtoje Lietuvoje nytas išvien su p. Yču. P. Y- fėrai buvo labai gerai sutvar dos. Tą dieną kaipo žinoma
pranešti.
čas ir-gi žino, ką p. Karuža
pripuolė šventė Dievo Kūno.
ma mažųjų tautų klausimo,
kyti ir programai vakarams
Kaip rašiau pirmajame lai visgi yra kiek liuosiau tuo begalo dabar reikalingi.
gali
atstovauti,
žino
taip-pat
Tai buvo giedojimai šv. Evan
Kaslink kitų dalykų, tai
buvo dailiai surengti.
ške, Stockholman kviesta 1- žvilgsniu. Tasai ypač žymu
ir
apie
amerikiečių
katalikų
gelijos.
daugiau galėsiu pranešti po
Visose šalyse, pas katali ai dienai gegužio konferencija lenkų klausime.
Prie fėrų surengimo daug
Lietuvių, Šveicarijos susirinkimui, nes delegatų buvimą Europoje ir
Laukia ant bažnytinių luotų
kais visokią tautų laiks nuo lai neįvyko. Priežastis, išdalies tečiaus, čia nėra ir padary ten bus aptarta daug svarbių apie jų sumanymą vykti į Ry pasidarbavo šios organizaci
buvo
ištaisyti trys altoriai.
ko prašnekama apie reikalus mano susivėlinimas, (atvykau ti ką nors irgi negalima, P. dalykų. Beje, kuone užmir mą. Jeigu tad p. Yčas būtų jos:
Altorėliui! išrėdė ypatos: pokatalikiškos spaudos, laiks Stockholman 3 d. gegužio), gi Gabrio veikimas padarė čio- šau pranešti, jog Paryžiuje
šuo laiko šis tas naujo yra da svarbiausia, kad europiečiams nais vis-gi šiokią-tokią žymę, susipažinau su latvių gerų tė
roma, kad sustiprinti, išpla paskirta diena pasirodė nepa kaip man teko sužinoti iš vie vynainių būreliu, kurie būti
tinti garą, katalikišką spau togia ir kuomet išanksto suži tinių latvių, — taip, kad apie nai reikalauja susiartinti su
dą. Tuo reikalu rūpinasi au- nota, jog važiuoju tik aš vie lietuvius francūzai jau kiek mumis ir pradėti bendrą poli
gštieji Bažnyčios perdėtiniai ir nas, nuspręsta atidėti konfe girdėjo.
tišką akciją. Inteikta man įvisi tikri, susipratusieji, ap renciją vėlesniam, patoges
žymesnių
latvių Šveicarijoje
Apie Šveicariją ir Italiją
šviestieji katalikai. Prie to niam laikui. Todėl, dėl visoantrašai,
tai-gi
reiks pasitar
•akstiną Bažnyčios galva-popie- ko, susirinko Stockholme tik dar nežinau. Pabaigoj gegu
ti, gal galima bus bendrai ką
žius. O popiežius neturi lai maža kuopelė, kuri sutiko ma žio m. ketiname su p. Yču da nors^
padaryti. Apie tai —
kos užimti mažmožiais, nėra ne ir pranešė, jog nuspręsta lyvauti Šveicarijoj gyvenančių
vėliaus.
4
jam laiko prižiūrėti, patarinė buvo laikyti konferenciją vė lietuvių susirinkime. Šveica
Dar
pūrą
žodžių apie lietu
apie birželio pabaigą, rijoj, pasirodo, yra visas bū
ti menkesniuose dalykuose liau
vių veikimą Rusijoje.
Tenai
Rengia So. Bostono 13-ji kuopa.
Vienok, matome, jog pastarie gi man, tuo tarpu, pasiūlyta relis mūsų inteligentų. Bet
randasi,
kaip
žinoma,
Centapie
tai
—
kitame
laiške.
važiuoti
drauge
su
p.
Yču,
ku

ji popiežiai užsiminėjo apie
Tai-gi, kaip ligšiol sužino ralinis Komitetas, kuris savo
.spaudos reikalus. Mirusis po ris dabar, kaipo specialis ru
veikimu užima žymiausią vie
piežius Pijus X sakė: Veltui sų Parlamentarės Delegacijos jau, vakarinėje Europoje lie
tą. Greta Centralinio komi
statysite bažnyčias ir mokyk narys, važinėja po Vakarinę tuviai paskirstę tarpe savęs
teto, darbuojasi Maskvos ir
las, jei nesirūpinsite stiprini Europą. Tokiu būdu suteik darbą sekančiu būdu. Švedi Petrogrado Dr-jos, kurių vei
mu ir platinimu katalikiškos ta man proga pasimatyti ir joje — randasi pp. Aukštuolis
.-spaudos. Tai aišku, jog katali- pasitarti su lietuvių kuopelė ir Jurkūnas, kurie, drauge su kimas ir-gi labai platus, gerai
sutvarkytas ir svarbus. Lig’kiškos spaudos išsiplatinimas mis Anglijoje, Šveicarijoje ir keliais labai intekmingais šve šiol buvo manyta, bent man
;yra vienas svarbiausių dalykų, Italijoje. Taigi, važinėju da dais, tveria t. v. Lietuviškai taip atrodė, jog Petrogrado ir
jos stiprinimas yra viena svar bar su p. Yču kaipo jo “pri Švedišką komitetą Lietuvai Maskvos Draugijos yra tik
šelpti. Imant omenin faktą,
biausių pareigų kataliko ir vie- vatinis sekretorius.”
So. Boston, Mass
jog
švedai labai yra prielankūs Centralinio Komiteto šakomis, W. 5-th Street
.nas didžiausių geriausių daru.t
Svarbesnių naujienų tuo tar
gi
ištikrųjų
jos
yra
pilnai
saPereitą birželio mėnesi daug pu taip kaip ir neturiu, nes lig- lietuviams, to komiteto veiki
vvstovios organizacijos, šel
"sumanyta ir veikta spaudos šiol mačiausi tik su Anglijos mas yra nepaprastai žymus ir piančios desėtkus tūkstančių
reikaluose Ispanijoj. Zarago- lietuviais. Yra, tečiaus, šis- svarbus. Švedų presą yra in
pabėgėlių. Vienintelis jų ry
zos arcivyskupas sumanė dary tas pranešti. Pagal iaus, iš formuojama apie lietuvius la
šis su Centrai iniu Komitetu vki bažnyčiose kas mėnuo speci- dokumentų, p. Yčo man sutei bai plačiai. Susinėsimas su ra tas, kad delei įvairių prie
-alę kolektą platinimui ir palai ktų, ir iš kitų šaltinių sužino Lietuva, ačiū komiteto dar
žasčių jos laiks nuo laiko iš
kymui katalikiškos spaudos. jau šiek tiek apie Centralinio bui, darosi vis lengvesnis, žo
gauna
iš valdžios subsidiją per
"'Tą. sumanymą užgyrė popie- Komiteto veikimą, — taipgi — džiu — gerą darbą atliekama. Centralinio Komiteto tarpinin
Panašus komitetas ketina susi
iziaus pasiutinys, arcivyskupas apie tą viską ir rašysiu.
kystę. Šalyj tų organizacijų,
Jlagonesi. Ir pirmą kolektą
Visu pirmiausiai, — Vakari tverti ir Kopenliagene. Yra darbuojasi dar
Smolensko
tam reikalui po visas katali nės Europos lietuviai. Didžiau- tenai dabar p. J. Savickas ir Draugija ir kitos mažesnės, ir
kiškas bažnyčias Ispanijoj pa sis, plačiai tečiaus išsiskir neužilgo pribus kun. Stepona gi neprigulmingai nuo Centra
daryta tą pat birželio mėnesi. tęs būrelis — išviso apie 10,000 vičius iš Šveicarijos. Jie, linio Komiteto. Taip, kad
Lietuvių katalikiškoji spau — randasi Anglijoje ir Škoti drauge su vietiniais danais, ir
darbas ištikrųjų yra gan iš
da reikalauja rėmimo, platini joje ir didesniuose būriuose gi sutvers komitetą, kuris už skirstytas. Kad pašalpos dar
mo ir stiprinimo.
specijaliai Londone ir Glasgo- siims specijaliai(apart kitų pa bą kaip lygiai ir visą tauti
šalinių dalykų k. a. informavi
Lietuvių katalikiškai visuo we. Lietuviai čia neturtingi, mas apie Lietuvą) lietuvių ka niai kulturinį veikimą tinka
menei privalo apeiti du dalyku: apsigyvenę tik laikinai, vieti rės belaisvių šelpimu. Yra, mai sutvarkyti, Rusijos lie
skleisti savo gerą spaudą ir nių ukėsų tarpe jų nėra, — sako, suvirš 20.000 lietuvių tuviai balandžio m. Petrogra
-kovoti prieš nedorus laikraš taip kad sunaudoti juos poli belaisvių Vokietijoje, kurie de laikytame dideliame suva
čius ir raštus. Yra tai dvejo tiškiems tikslams yra gan sun kenčia tenai begalinį skurdą. žiavime įsteigė Viršiausią Ta
pas darbas — platinti miniose ku, — tuo labiau, kad Angli Begalo svarbu yra sužinoti a- rybą, organizaciją, kuri galu
gerą spaudą ir vesti suklaidin ja dabar po Irlandijos sukili pie juos visus ir suteikti jiems tinai suakordinuos visų drau
tus katalikus prie susipratimo, mui, nustojo mažesnėms tau šiokią-tokią pagelbą, nes tuo gysčių, sriovių bei partijų vei
kad liautus rėmę prieškatali- toms simpatijos. Politikinė ak met vokiečiai pradeda juos iš kimą.-, Apie tai tuo tarpu
cija todėl su anglų pagelba
Iriškus laikraščius ir raštus.
daugiau nerašysiu, ypač, kad
beveik negalima. Prie to, kad skirti iš rusų tarpo, daleidžia daugelis faktų yra jau, be a- L. Vyčių 17 k-pos artistai sulos
“Gedimino Sapnas
prisigerinus savo alientams — užvesti jiems savotišką organi bejo, Amerikoje žinomų. Vė
rusams, anglai vengia mažųjų zaciją ir tuojau pradeda su jais liaus sugrįšiu prie to. Galima
Pertraukose bus pamarginimų.
Pradžia 7:30 vaL vakare
tautų klausimo kiek tik gali. žmoniškiau apsieiti. Tautiniu tiktai tiek pasakyti, jog lie
įžanga visiems labai pigi, tik 50c. 25c. ir 15c.
Štai pavvzdis. Rusų specia žvilgsniu, tai begalo svarbus tuviai pabėgėliai Rusijoj yra
dalykas.
Ligšiol
tą
darbą,
liai Parlamentarei Delegaci
dabar sulyginamai gerai aprū
Antro vakaro pramogos. Liepos 6 d. 1916 m.
jai (kuri, beje, susideda iš 10 nors ir su begalo mažomis lėšo pinami, pašalpos reikalams iš
mis
varė
Šveicarijos
lietuviai,
Dūmos ir 8 V. Tarybos narių
gaunamos iš valdžios stambios
<Gerbiamieji: —
ir su kuria keliauja ir p. Yčas gi iš asmenų daugiausiai pasi pinigų sumos ir amerikiečiams
Kadangi netikėtai pakliu kaipo “lietuvių atstovas,”) darbavo kun. Steponavičius. dabar patartina yra atkreipti
vau į kariaujančias šalis, kur — atvykus Londonan, p. Yčui Dabar sutvarkyti tą darbą ke domą į užimtąją Lietuvą, lie Kampas E. ir Silver Str.,
So. Boston, Mass
cenzūra nepraleidžia jokių lai- pasisekė inkalbinti Delegaci tina besitveriantis Kopenhagos tuvių belaisvių šelpimą ir, pa
A. L. R.-K. Moterų Sąjungos 13-os kuopos artistės suloš komedijėlę “KŪMUTES’
žkų, rašytų kitose negu anglų jai apsilankyti pas lietuvius. komitetas.
gal iaus, rinkti pinigus politiš Bus driliai, kuriuos išpildis A L. R.-K M. S. kuopa Montello, Mass.
4>ei francuzų kalbose, — tai pri Pasekmėje, 8 Delegacijos na
Apie Anglijos lietuvius jau kai akcijai, kuriai begalo daug

Stiprinkime.

A. L. R.-K. Moterų Sąjungos

Pramogos

Antrojo Seimo vakarai.
l-mas Vakaras

Liepos-July 5 dieną, 1916 m

Sv. Petro Lietuvių Bažnytinėje Svetainėje

•v

Antrasis p, Karužos
- laiškas.

Lietuvių Svetainėje

verstas buvau tylėti per ilgesnį riai, tarpe jų Dūmos vice-pirįtaiką Dabar progai atsitikus mininkas Protopopov, Šingasiųsti laišką be baimės, kad jis riov ir V. Tarybos narys Gurt>us konfiskuotas, — siunčiu ko, apsilankė Londono lietu
Šį laišką, nors ir neturiu dar vių kolonijos salėje, kalbėjo į
rsiol nieko. 1ką visuomenei | susirinkusius, davė suprasti,

,—

—— I

viršui kalbėjau.
Jie, gyven
dami kariaujančioje šalyje,
mažai gali prisidėti prie lietu
vių politikinio veikimo, nors
kaslink pašalpos karės nukent
Anglijos

bus reikalingą pinigų ir kuriai
kitų šaltinių nėra.
Tai-gi,
tiek tuo tarpu.
Daugiau pa
sistengsiu parašyti po Šveica
rijos suvažiavimui, jei tik bus
ip pirmiau pri. i.

Pasibaigus programui bus ir šokiai.
Pradžia 7:30 vai vakare
■

Tęsis iki vėlumai nakties.

įžanga tik 25c.
t

Į tuos vakarus kviečiame visus So. Boston’o ir apielinkių lietuvius ir lietuvaites.

“DARBININKAS.”

nia K. Voronavičienė ir p-lė
Jovaišaitė, iš vyrų J. Andriliunas ir P. Kvietkus. Altorėlia buvo gražiai išpuošti gyvo
mis gėlėmis ir medeliais. Žmo
nių buvo pustrečio tūkstančio
su viršum.
Reikia pažymėti, kad tame
apvaikščiojime dalvvavao mi
nios ir nekatalikų, protestonų.
Protestonai, girdėjau kalbėjo
apie tą iškilmę ir stebėjosi iš
katalikų tikėjimo, kad taip yra toks gražus apvaikščiojimas.

čių prakalbos, kad supažindin Buvo lydimas jaunų vyrų bū
ti žmonelius su “cicilizmu.”
rys iš kazermių į traukinį.
Socijalistų mokslas ir darbai. Grojo benas.
Visų akyse su
Eastone gyveno socijalistai žibėjo ašaros. O labiausia,
labai nuo senų metų. Jie ren tai kada traukinys krustelėjo
gė visokias prakalbas, šmeiž ir pradėjo eiti: Visų dirbtu
tus, peikė kunigus, katalikiš vių švilpukai ėmė staugti. Šir
kas draugijas, visą tą, kas y- dį perverianti kliksmai pripil
ra dora. Galų gale pabaigoje dė orą. Visi šluostėsi ašaras.
žiemos kovo mėnesio parsikvie Rodos, kad dalį žmogaus plė
tė Mockų. Tas žmogelis mo šė ir vežė, kai traukinys ėjo.
kino net 5 dienas.
Ir mes šioje šalyje pajuto
Pasekmės tų visų socijalis- me mobilizicijos kartybę ir ka
tiškų užsipuolimų na tokios, rės šmėklos baisumą. Tas
kad katalikai nusipirko bažny mums primena aiškiau praga
V. Dėmedis. čią net už $18.000, gyvuoja L. rišką baisumą, kurs apėmė
Vyčiai, turi kuopoj 57 narius, mūsų tėvynę, kai ten jaunikai
NEWARK, N. J.
S. L. R. K. A. 93 kuopa apie 100 čiai nuo tėvelių, brolelių, se
•‘Vidurinių” prakalbos.
nirių, veikia gražiame sutiki selių, pačių, vaikelių buvo
Birželio 23 d. vidurinieji tu me, vieni kitiems prigerėda atitraukiami ir statomi armi
rėjo prakalbas. Kalbėjo p. mi, pasitardami, savo reika jon. O koks turėjo būti bai
Marius ir p. Lutkauskas. Pir lus aptardami.
sumas, kai ten sudundėjo armasis kalbėjo apie Lietuvos
Bet dabar pažvelgkime mes motos, kai orą ėmė raižyti ug
vargus ir paskui kaltino katali- Įj socijalistų pusę, ir, skaity ninės driužlės.
tus, pasirodė nekenčiąs kata tojau tėmvk atidžiai. Ką vei
J. P. P.
likų. Antrasis kalbėjo, kad kia socijalistai? Ant žemės ro
reikia viisems susivienyti ir iš jų būdavoja. Bet kaip Moc
WORCESTER, MASS
vien darbuoties šelpime Lietu kus čionykščius cicilikus mo
vos. Paskui pasakė, kad kino, tai to vaisiai jau mato
Birželio 14 d. tapo surišti
katalikų tikėjimas nėra geres si.
amžinu ryšiu jauna parelė, p-lė
nis už kitus ir kad socijalistų
Vienas socijalistėlis A. Vitu- Teklė Ulevičiutė su p. Kaspa
tikėjime esą nieko kerštingo. ris atsisėdo į šaltąją 22 birželio ru Mažeika.
Senas.
Šliubą davė gerb. kun. J. Ja
už suviliojimą vienos mergai
tės. Nabagas nenorėjo šalto kaitis su iškilmingomis šv. miWORCESTER, MASS.
jo sėdėti, apsivedė civilišku šiomis, 9 vai. iš ryto šv. Kazi
Išrinko delegatą.
būdu, ir užsidėjo $1.000.00 kau miero bažnyčioje.
Birželio 19 d. atsibuvo su- cijos, kad daugiaus nuo jos
P-lė T. Urlavavičiutė prigu
sirinkimas L. D. S. 7 kp. Šia- nepabėgs, o gvvęs. Laimin lėjo prie vietinės moksleivių
me susirinkime buvo renkamas go gyvenimo naujai cicilikučm kuopos, prie blaivininkų kuo
delegatas į seimą. Nors mū porelei.
pos knygų užveizėtoją, ir bu
sų kuopa yra gan didelė, bet į
Kelios savaitės atgal tūlas vo Tautos Fondo vice-pirmisusirinkimą kažkodėl nedaug J. Pocius taip-gi pateko į “ne ninkė.
teatsilankė. Gal bijojo būti laisvę” už apgavimą vienos
P. Kasparas Mažeika prigu
išrinktais į delegatus. Tai šia moteriškės. Bet jis užsidėjo lėjo prie Tautos Fondo, prie
me susirinkime buvo išrinktas kauciją ir sakos nekaltas. Pra blaivininkų ir buvo raštininkas
p. A. Čiginskas uolus mūsų vei ėjusią savaitę buvo teismas, bet prie blaivininkų teatrališko
kėjas.
liko atidėtas ant toliaus, nes skyriaus, prie šv. Jurgio drNarys. moteriškė buvo sunkiose dieno jos, prie L. D. Sąjungos, ir
se, gimęs kūdikis liko pakrik prie Vyčių kuopos.
SPRINGFIELD ILL.
Reikia priminti, kad jau
štytas katalikų bažnyčioje.
Kaip advokatas sakė, tai kal noji yra čia gimusi ir augusi,
A. f A.
tininkas turės vesti ją ar už yra tikra lietuvaitė, mylinti
visuomet darbuotis dėl tautos
mokėti $3.000.00.
Pranciškus Juščius.
Paskutiniomis dienomis cici labo. Jaunasis yra taip-gi
Pasimirė jaunikaitis P. Juš likai turėjo galutiną mitingą, darbštus Worcesterio veikėjas.
čius, sulaukęs vos 25 metų am kaip pataisius tas klaidas, bet
Linkėtina jaunai poreliai il
žiaus, Amerikoje pragyvenęs nieko negelbėjo, traukė ‘ ‘ Rau • giausių metų ir nenuilstančiai
6 metus. Velionis išgyveno a- lukai” rudį, laižos kaip kati darbuotis toliaus ant tautiškos
pei 4 metų Springfiell ir dir nai apie žuvį, ir kaip matyt, dirvos.
bo visą laiką anglių kasykloy. bus visai galas Eastono cicili
Rugiagėlė.
Sumažėjus čionai darbams iš kų gvardijai.
važiavo Soūth Chicago, III. Ne
Kukiuna.
BROOKLYN, N. Y.
laimingas gavo tenai kokį tai
darbą ir neilgai dirbęs gavo
CHICAGO, ILL.
L. Vyčių 14 kuopa turėjo
tuojaus plaučių uždegimą ir pa
gražias prakalbas: kalbėjo vie
Pranešimas.
sirgęs tą sunkia liga kelias sa
nas iš prakilniausių jaunikai
vaites, pasimirė.
Velionio
čių moksleivis, “Vyčio” reL.
D.
S.
29-ta
kuopa
turės
kūnas rūpesniu jo brolio J. Juščiaus ir pusbrolių Krasauskų savo susirinkimą seredoj, lie torius Kazys Pakštas. Nuosek
tapo palaidotas į Springfield, pos 12, 1916, 8-tą vai. vaka liai nurodinėjo apie jaunimą
nes čionai nabašninkas gyven re, šv. Jurgio svetainėje — kiek vargų panešė visame pa
damas buvo prakilnus ir darbš reikalinga idant VISI NARIAI dirbantieji visuomenės labui,
tus tikėjimiškuose ir svietiš atsilankytu į šį susirinkimą, kaip seniaus buvo persekiojami
kuose dalykuose. Prigulėjo taipgi atsiveskite draugus ir šaulyje katalikiškas jaunimą’,
prie kelių prakilniij organizaci pažistamus, idant padidinus suomenės labui.
Matyt būtų publikos gana
jų ir pašelpinių draugijų — mūs kuopos narių skaičių.
daug
buvę, jei ne toksai štur
Bus
svarbių
reikalų
dėl
ap

Šv. Vincento R. K. P. Brolijos,
muotas
lietus kaip tyčia užėjęs
svarstymo,
tad
būtinai
malo

Lietuvos Vyčių 48 kuopos ir
apie
pusė
po septynių, bet ir
prie bažnytinio choro ir kaipo nėkit pribūt ant paskirtos die
taip buvo apie 300.
dora’ katalikas visur ištikimai nos ir valandos.
Kalbėjo dar p. J. .Krušins
Su
pagarba,
tarnavo. Todėl ir jam mirus vi
29-tos
kp.
Rašt.
kas buvo ir pamarginimij kele
sos dr-jos kaipo broliai ir sese
tas eilių, kurias padeklamavo
rys visi atjautė ir storojo kiek
Karalienės Aniolų lietuviškieji
galėdami atiduoti jam pas
NEW BRITAIN, CONN.
mokiniai,
kurios visiems gana
kutinį patarnavimą labiausia
L.
Vyčių
42
kp.
laikė
pus

nusisekė. Deklemavo po pra
atsižymėjo Vyčiai. Vyčiai nu
metinį
susirinkimą
birželio
25
kalbų. Ant estrados pasiro
pirko vainiką net už'$25.00, tai
d.
bažnytinėj
svetainėje.
Ta

dė vos 7 metukų Izidorius Sa
buvo labai gražus. Antras
me
susirinkime
buvo
svarstoma
baliauskas, ir labai gražiai nu
buvo puikus vainikas mainierių
ar
galima
delegatas
siųsti
į
sakė apie žvėrius; o mergelės
unijos, o šiaip visokių žolių ir
kongresą,
dauguma
balsų
sa

M.
Kevičiutė, Bronislava Žvir
levendrėliii buvo daugybės ir
kė,
kad
negalima,
kuopa
dar
bliuke,
ir Al. Strogiutė dekle
gulintis jaunikaitis amžinam
neturtinga,
delegatas
pasiųsti
mavo ir gana meilų įspūdį į pu
grabe atrolė kaip kokiam dar
pasidaro
dideli
iškasčiai
ir
ka

bliką
padarė. Nepraleisiu ne
želyj. Kunigas Jonas Ciubersoje
mažai
lieka,
tik
nutarė
paminėjęs
kad tarpe publikos
skis paėmė iš pat namų ir su
pasiųsti
į
kongresą
kelis
sumabuvo ir storžievių. Štai vos
Aidžiausia iškilme lydėjo į šv.
.nyinus
ir
prisižadėjo
penki
vai

pabaigė p. Pakštas kalbėjęs at
Vincento de Paulo bažnyčią.
kinai
pirkti
po
šėrą,
jei
“
Vy

sikėlė keli vyrukai ir eina sau
Draugijos visos ėjo pėsčios iš
tis
”
bus
paverstas
į
savaitinį
pro duris, o tarpe durių, kad
namų iki pat kapinių. Nulylaikraštį,
teipogi
ir
neužmiršo
pradėjo
kojom trypti į grindis,
dėjus į bažnyčią atsibūvi iškil
mirusios
Vytės
p-lės
P.
Laurikad
net
langai
dreba, vis dau
mingos šv. mišios. Žmonių bu
naitės.
Iš
kuopos
iždo
pasky

giausiai
matės
“Laisvės” kivo pilna bažnyčia.
rė $1.00. Susirinkime suau- šeniuose. Matome į kokius
Velionis paėjo iš Kauno gub., kavo $4.00. Susidaro $5.00. žmonės tas laikraštis išauklėja
Raseinių pavieto, Batakių pa Pinigai pasiųsti fondo raštinin
rapijos, Rykiškių kaimo. Pa kui p. P. Mulevičiui; taip-gi mūsų vyrukus.
liko Lietuvoje seną motinėję, neužmiršo kuopos nariai savo
seserį ir daug giminių. Ame pirmininko Jono Gruško, pa
rikoj paliko brolį J. Juščių, siuntė gyvų rožių bukietą. Jis
keturis pusbrolius Krasauskus jau trečia savaitė guli ligoni
ir 2 puseseres. Ištariam šir nėj. Nutarė išsimokyti iki ru
dingą ačiū už visų gera’ šir dens kokį teatrėlį. Tam tapo
dis o labiausiai sakom ačiū L. išrinkti du nariai, kad pasirū
Vyčiams ir vietiniam klebonui pintų. Išrinkta p. Rozalija Piuž jo pasidarbavimą. O tau saravičiutė ir Juozas Pavilomielas broleli, tegul esti leng nis.
va šioj tolima svetima žemelė.
Jo pusbrolis F. K.
EASTON, PA
Čia Eastone šiomis dieno
mis sujudo veikti katalikai, nu
pirko bažnyčią, rengia prakal3oas, dirba tautai ir bažnyčiai.

Išlydėjo su verksmais.

Nežinau ar visur, bet šiame
mieste, tai birželio 24 d. gali
ma sakyti buvo ašarų diena.
Laikraščiuose buvo pagarsinta,
jog šio miesto kariuomenė iš
važiuos. Ir 1:10 vaL po pie-
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Įjarbininkų Iškilmes
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 1-jo Seimo vakarai.
Rengia So. Bostono 1-ji kuopa.

l-mas Vakaras
Liepos
3 d., 1916 m.=---------*
Sv. Petro Lietuvių bažnytinėje svetainėje
v

W. 5-th Street, So. Boston, Mass.

L. D. S. 1-mos kuopos
artistai sulos

f1 ori**
V lol VlCll

TRIJŲ AKTŲ SCENIŠKĄ VAIZDELĮ.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Įžanga visiems labai pigi, nes tik 50, 25 ir 15c.
Šv. Petro parapijos choras palinksmins delegatus ir svečius puikiomis dainomis.
Be to bus gražių deklemacijų, monologų ir kitokių įvairumų.

2-ras vakaras. Liepos 4 d., 1916 m.
Švento Petro Liet, bažnytinėje svetainėje
West 5-th Street,

South Boston, Mass.

Delegatų ir svečių pagerbimui

Vakariene.
Laike vakarienės bus dainų, deklemacijų ir gražių prakalbėlių. Delegatams vakarie
nė veltui, svečiams reikės primokėti 50c.
Vakarienėje dalyvauti kviečiama kuodaugiausiai So. Bostono ir apielinkių lietuvių ir
lietuvaičių.

Pradžia 8 vai. vakare.
Nuoširdžiai visus kviečia L. D. S. 1-jo Seimo RENGIMO KOMISIJA.
3^

AR NORI BŪTI GRAŽUS?

DR. SPRINGER
DENTISTAS;
49 Chabers S t.,
West End
364 Harison Avė

S. E. Boston

Pranešimas.
Tuojaus reikalingas vargo
nininkas, kurs apsiimtų ir pazakristijonautt Darbo čia vi
sai nedaug!
Apie sąlygas,
meldžiu kreiptis sekančiu ant
rašu:
Rev. Magnus J. Kazėnas,
318 Fifth St.
Donorą, Pa.
2. DARBININKO DOVANE
LĖ DARBININKAMS.
Parašė F. V.
Gražesnės dovanėlės mūsų
darbininkai ir negali susilauk
ti. Tai tikras darbininkų tur
tas, nes jų gyvenimas šioje
knygutėje iš visų atžvilgių nu
šviestas.
32 pusi
.5.

Pinigai pasiunčiami komer

Agentams duodame gerą
Ištepant moste veidą prieš ei
cijos bankų čekiais (perevod).
nuošimtį.
nant gult per kelis vakarus pada
Apie prekes, aplikacijų ir
Siųskite užsakymus:
ro veidą tyrų ir skaisčių. Mostis
kitų informacijų kreipkitės
išima visokius spuogus ir dėmes
“DARBININKAS”
laiškais
(plėtmus) saulės nuode gimus ir
G. J. Bartašius
242 W. Broadway,
lašus. Kaina dėžutės $1.00.
233 Broadwav,
Merginoms, kurios nori būti
So. Boston, Mass.
So. Boston, Mass.
raudonos, mes turime prie tos
mosties pritaikytą odos pudrą;
vakare reik ištepti moste veidą, o
ryte patrint su mūsų pudru, vei
das palieka skaisčiai baltas-raudot
nas. Tas pritinka ir vyrams. 50c.
ir $1.00.
Iš mūsų Pirmutinės ir Didžiausios Lietuviškos “Real Estate”***
Odos Muilas tikrai išgydo spuo
Agentūros Boston’e ir visame New England’e.
gus. jeigu jie nepaeina nuo sun
kios ligos. Kaina 25c.
Jeigu jūsų kvapas dvokia,
mazgokite dantis kasdien su mui
10,000 Plecių-Lotų. 5,000 Namų. X

Pirma Pirkimo

*:*

Apsižiūrėkite,

Dykai visiems dėl apžiūrėjimo X

lu. Dantįs palieka balti ir kvaPinigus galite siųsti money or
deriu ar 2-centinėmis stampomis.
pas kvepiančiu. Muilo kaina 25c.

J. RIMKUS,
Box 36, -::- Holbrook, Mass.
(70-83.)

Julijona Makalauskienė ieš
ko
savo vyro Antano. Par
IR LINKSMIAUSIŲ
daviau tą saliūną, kurį laikė
me ant 572 Po-lk st. Dabar
Piknikų!
mano adr.: 1916 New York
Kurį rengia Draugystė šv.
avė., Newark, N. J.

Gerbiamieji: — Kviečiame
kaip vietinius taip ir tolimes
nių miestelių lietuvius ir lietu
vaites, atsilankyti ant šio pui
kaus pasilinksminimo.
Kviečia D. Šv.~J.
K.
A r----- - --- .

PRANEŠIMAS.

Pabėgėliams jau galima pi
Jeigu taip, tai nusipirkite
nigai
siųsti į šias vietas:
Mosties, kurią išdirba Menthola“Darbininko” knygyne šio
Petrograd, Moscow — Mostum Co. ir visi daktarai aptieko- mis dienomis gavome daugybę
kva
Arcliangelsk ir Voronež.
riai pripažįsta geriausia.
įvairių knygų.

VIENAS IŠ DIDŽIAUSIŲ

Jurgio, K. Bus nedėlioję 2 d.
liepos 1916 m. ant Forest, Park,
Bridgeport, Conn.
Prasidės 1 vaL po pietų ir
trauksis iki vėlumos.
Įžanga visiems tik 15c.

Svarbus pranešimas.

PARSIDUODA lietuviška
duonos kepykla (Bakery) lie
tuvių, lenkų ir kitų svetimtau
čių apgyventoje vietoje. Vir
šum 300 kostumerių. Viskas
intaisyta kas reikalinga kepyk
lai. Biznis gerai išdirbtas.
Parsiduoda pigiai. Platesnių
žinių reikalaukite iš savininkų
šiuo adresu;
Lithuanian Bakery Co
2413 Q Str.

So. Omaha. Neteaika.

500 Ukių-Farmų.
Daugiausiai namų turime ant pardavimo So. Boston’e. r
Dorchester’yje, Cambridge, Brighton’e ir visoj apielinkėjj^
New England’o.
X
Mūsų offise galima pirkti namus pigiau, negu nuo kitųjų
Agentų ir pigiau, negu nuo paties savininko, nes mūsų***
agentai yra atsakanti ir ŽINO, KAIP NULYGTI PREKES *1*
NAMŲ nuo paties savininko, kuris nori parduoti namus.
A
Mes gvarantuojame pirkimą, jog bus atsakančiai ir niekasA
neprisikabins, ir neatsiras giminių, jokių taksų, arba kito-^%
kių priekabių po pirkimo, taip-gi, visada padarome išlygasA
atsakančiai ir surandame bankų paskolas dėl pirkimo namo,A
ir jeigu turite $50.00 arba daugiau, visada pas mus galimaA
gauti pirkti namą, toj vietoj, kur tamistom patinka, nes«>*<
pas mps YRA IŠ KO PASIRINKTI.
A

Dabar yra Pigių ir gerų Kambarių
ant parandavojimo.

X

♦

Taip-gi apdraudžiame (inžiūriname) Namus, Fomičius,Y
Krautuves, Automobilius, Vežimus su Arkliu, Sveikatą irX
Gyvastį ir nuo Sužeidimo, į Didžiausias Kompanijas Ameri-X
k°4

•

LITHUANIAN ’AGENCY.
A Ivaškevicz, Savininkas.
315 WE8T BR0ADWAY^ SO. BO8TON, MASS.

❖
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“DARBININKAS”

I

j

• t
| Gerai perskaityk!!!' t
1Y . . .

Vietinės žinios.
L. D. S. 1-MAS SEIMAS.

:

J

PARSIDUODA RESTO-

rAcua.

iti

Lietuvių Darbininkų Sųjunga pirmame Seime gra
APSVARSTYK IR PAGALVOK, o kada persi- *|*
žiai atstovaujama.
Netikė
$
tai daug delegatų pribuvo iš *|* tikrinsi, kad pas mumis viskas pigiau, kaip jūsų Y
__----.J
nors
*$*
Y
miesto
krautuvėse,
tada
pasiskubink
parsitraukti
Y
tolimiausių kolonijų.
Didis
vienų sau reikalingų daiktų iš mūsų. Mes nupirko- X
svečių delegatų skaičius nu
džiugino So. bostoniečius. Tjas Y me didelę daugybę visokių tavorų už labai pigią kai- X
nudžiugina visų Amerikos lie Y nų. Dtlto ir jums galime pigiai parduoti. Pamė- X
tuvi katalikiškųjų visuomenę. Y gink, ir kuomet jums patiks, apie tai pasakyk ir sa- X
Gražiausia reprezentuoja Y vo pažįstamiems ir draugams. Tegul ir jie nuo mū- X
mas Waterburv, Conn. ir Chi Y sų nusipirks, o jums už pasakymų visuomet padėka- X
cago, III. Tuodvi kolonijos Y vos.____________________________________________ X
J
po pustuzinį delegatų atsiuntė Y
ŠTAI MŪSŲ TAVORAI IR PREKĖS.
Y
Y
Seiman.
Y
1.
Drukuojama
mašinėlė,
labai
aiškiai
drukuoja,
Y
Pribuvo atstovai iš Newark,
Y
lė,
galima
jų
ir
į
švarko
kišenių
įsidėti.
Labai
viY
N. J., Brooklyn, N. Y., Hartford, Conn., AVorcester, Mass., Y kiekvienam tinkama, labai stipriai padaryta, nedide- Y
\ Norwood, Mass., Montello, Y siems naudinga ir paranki. Jos kainą buvo 30 dolerių. Y
Mass., Atliol, Mass., Cam Y O mes parduodame už $7.50.
bridge, Mass.
ir Brighton, Y
Kita didesnė drukuojama mašinėlė, kokia nau Y
Y dojama
Mass.
visuose ofisuose. Jos vertė
dot, o mes Y
Y parduodame
už $16.50.

Y
Y

Iškilmingas priešseimines
mišias atlaikė kun. F. Kemė
šis, diakonu buvo kun. P. Virmauskis, subdiakonu J. Čap
likas, ceremoniatas Pr. Juš. kaitis. Gražų pamokslų pąsąkė kun. K. Urbanavičius iš
Montello, Mass. Delegatų a
pei 40.
Seimo vedėju p. J. B. Šaliunas, jo pagelbininku J. V.
Kovas abu iš Waterbury,
Conn. rašt. p. J. E. Karosas ir
p. M. L. Gurinskaitė.
Gerb.
kun. T. Žilinskas ir kun. K.
Urbanavičius paskirti pasiųsti
laiškų J. E. Bostono Kardino
lui O’Connell.

Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y

Y
Y

t
i
if
i
♦f
X
X

Rep.
PRANEŠIMAS.

Vaikiai norintieji gauti tikietus, kuriuos miestas duo
da už dykų ir su kuriais gaus
ice cream ir saldainių liepos 4
d. gali kreiptis pas Leonų Šva
gždi pobažnytinėj svetainėje.
Rep.

J

i
f

i
Y
i
I

rytų liepos 2 d. 7:00 vai. Visi
nariai priėjo prie komunijos.
Iškilmės buvo didelės, kadan
gi ta draugija intaisė naujų
baltų arnotų. Po mišių kun.
F. Virmauskis pasakė gražų
pamokslų pritaikindamas prie
dr-jos. ■
...
JF’

Prigėrė. Jaunas vaikinas
Jonas Hamilburg 19 metų nedėlioj prigėrė Cliarles upėje.
Lietuvių Kooperacijos mė

nesinis susirinkimas atsibus 3
d. liepos 7:30 vai. vakare Lie
tuvių salėj So. Boston, Mass.
Todėl visi nariai malonėkite
susirinkti, nes turim daug
svarbių reikalų, bus apkalba
ma apie rakandii krautuvės atidarymų.
A. Jonaitis rašt.

Y
Y
Y

»

PERSERGĖJIMAS.

Y

Massachusets ^valstija.
Sveikatos skyrius.

Šiuomi pranešame, jog do
vanojimas, mainymas arba
pardavinėjimas vaisto vadina
mo Lekarstwo na Krwawa
Biegunke u dorosi ych i dzieci,
Ulepek Soothing Syrup ir
Asthma-cure, pagamintos Dr.
J, Chmielnicki, 14 Medford
st., Boston, Mass. šiuomi yra
užginta.
A. J. McLaughlin,

X
Y
Y
Y
Y
Y

Y
X
X

v
ltY
*♦*
t
’ Y

Commissioner of Health.
Noriu sužinoti antrašus savo
brolių Juozo ir Kasparo Juozo
sūnų ir sesers Petronėlės Sma1 u kai čių.
\
i Mano antrašas:
nii’.'usčiNi
Russia. Gor.
i
Voronež, Litovs-

ki Komitet, 1-oe učeničeskoje
Obščežitie, Viktorija Smelakai-

Y

PHYZIKAS ir SURGIJUS

Penki centai nuvažiuoti ka rais, 25 minutos važiuoti nuo
Park Street.
Atsišaukite prie mūsų Employment Offic’o.

Speialiikai atlieka visokius blogiausius
gydymus, ypatingai su alestromis.

Kiekvienas rakandas pir
ktas mūsų kratuvėj ženklina
taupumą jums visiems

Hood Rubber Company

IR
Už kiekvieno daikto rasi mū
sų gerą vardą, įgytą per 38
metus teisingo pirkliavimo.

_

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

1

DR. W. T. RE1LLY
PRIE DORCHESTER ST.

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

Aisbaksis lygiai toks,
kaip paveikslas parodo
Iš gryno ąžuolo. Sanita
riškas. Geriausio išdirbimo.
Taupina ledų.

r ‘7 -

M. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST., ::

** ’

Y

X

14 karato aukso — $1.00, $2.00, $3.00, $4.00 ir $5.00.
Turime daug visokių armonikų, koncertinų ir tt.

Pinigus ir laiškus siųsdami adresuokite:

X
4%

Y
i
Y
Y
*X*

Jack Mailing Order Co.,
| Gen. Del.Terre Haute, Ind. f
'

.k

*♦*

Skaitykite ir
“Darbininką
te Lietuvią Darb. Sąjungas kuopas.

TAUTOS FONDO
ŽENKLELIAI —
geriausiai nusisekė pada
ryti Bostono firmai
BOSTON
BADGE CO.
i

Lietuvių tautiškos spal
vos, žirgvaikis ir parašai
anglų ir lietuvių kalbomis.
Puikiausiai tinka platinti
tarp amerikonų per Tag

1210 S. Broad St.,
Philadelphia. Pa.
Nuo 9 iki 11 rito.
2 .. 4 po pietų
8 Vakare.

Vienatine Lietuviška

alandos

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS tAPALIS
meistras
indeda telephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorystės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
- Ofisas
Gyvenimas
315 W. Broadway, 133 Bowen St.
SO. BOSTON, MASS.

A P T I E K A

TeL Oxford 4900.

J. P. TUINYLA,

UŽ 1 TŪKSTANTĮ —
TIK $7.00.
294 Washington Str.,
Tel. Rom. 629
BOSTON BADGE CO.
Boston, Mass.

■ Akių Specijalistas.
Prirenka akinius

a+a

m.

l žlaikoiu didžiausia krautuvę
leimantų, laikrodžių ir visokii;
dedu, siutus ir overkotus, duo
tam ant bargo ir ant išmokesčių.
mt lengvų išlygų.
Reikalauja■ue agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
lelį .nuošimtį duodam perkop
dama. didelį, naujo katalogą
siunčiame ant pareikalavimo o#
25 centus štampų.
J. P. TUINTLA
22 Washington St., Boston. Mass

ao.ro...

V. P. GINKUS & CO.
sAvi Pas savus.
LIETUVIAI PAS
LIETUVIUS.

^.4^

Vienatinė Lietuviška

x Krautuvė 1
Kuri užlaiko visokio ta- y
voro, reikalingo maine- *|*
nieriąjns.
Y

V. LUKOSEVICiA,
Mlnersville,

- - Pa.

75c.
1.00
1.00
50c.
1.00
00
45c.
25c.

50c.
25c.

50c.
25c.
1.00

Gyduolės dėl pataisymo
1.00
apetito
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
50e.
Gyduolės nuo kosulio ir
sunkaus kvėpavimo
1.00
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 25c.
Perfumos visokių gėlių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

't

r<

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

GERIAUSIOS
F A R M O S.

H. S. Stone, Oph. D.
399. BROADWAY.

1.00

s

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

DR. JOHN MtcDONNELL, M. D.

536 Broadway, So. Boston.

M

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

K. ŠIDLAUSKAS

Tel.So.Bo.ton 270

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

į

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų,
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums
ezpresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
9

Adr.

Galima susikalbėti ir lietuvistkai.

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

__Skaitykite ir platinkite
“Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grinčdoje.
Jei prenumerata baigiasi,
tai negaišuodamas atnanjyk.

Day.

!■

:: MONTELLO, MASS.

Dr. Ignotas Stankus

j--i_

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

*
į 469 Broadway,So. Boston,Mass.

James Ellis Co.

4) Auksinė plunksna, pati atramentu pritraukia,

_____

_

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

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

3) Auksinis laikrodėlis gryno aukso, 14 karato, Y
17 akmenų, kaina tik $32.50. Lenciūgėlis auksinis Y
$13.25 ir $15.50.
Y

>

419 Boylston St, Boston, Mass.

DANTISTAS

2) Ar žinai svieto mandrybę, kad į penkias minutes galima nuvažiuoti 10 mylių štyminiu baiseklių? X
Ryto metu į darbų nereikia anksti kelties ir vakare X
suvargus po dienos darbo ilgai eiti namo. Kas turi X
štvminį baiseklį, tas nejaučia nuovargio. Labai ge- X
rai galima pasivažinėti, juo važiuoti nereikia jokio X
mokslo. Su kiekvienu tokiuo baiseklių mes duodame X
aiškius nurodymus, ką greitai galima suprasti. Mū- X
sų kaina labai pigi — $75.00, $85.00 ir $125.00.

.

Gydo?visokiasTli£M
PriskirūCAkintas.

Auksinis atramentas.
Atrodo labai gražus laiškas tuo atramentu parašytas, Kiekvienas gavęs tuo
atramentu parašytų gromatų negali atsidžiaugti, taip
kaip jam šimtų dolerių dovanotumei. Bonkutės kai
na $1.00.
Sidabriniai milteliai užpilti ant atramento, blizga, atrodo labai gražiai. Tinkami meilingiems laiškams rašyti — 50c.

1) Ar reikia gerų baiseklių (dviračių), kurių
nereiktų nuolat taisyti, kuriais būtų lengva važiuoti X
ir būtų nebrangūs? Jei tokių nori, pirk iš mūsų.
Savo mieste tokių negausi nei už 40 dolerių. 0 pas mu- V
mis su dubeltavais roberiais kaina $12.00. Vadinami V
pirmo gatunko $18.75.
X
Prie kiekvieno baiseklio duodame dovanai dar Y
triūbų dėl signalo vertės $3.00. Pasiskubinkite nusi- Y
pirkti, nes nedaug teturime.
Y

E. Watertown, Mass.

Bigelow Avė.,

TEL. BACK BAY 4200

PIRMOS KLESOS

Y

Kareivis Tadeušas Šarko. A
Kūnus Barboros Žiogai to, iš
Vainių kaimo, Švedžnos par.,
Kauno gub. Prašo atsiliepti
Amerikoj gy veliančių I\a~:mie
ro, Petro, Mr.beušo Žiogų adr.:
Diea&vujuščaja armija. L. Gv.
Keposirski Ego Veličestvę
polk, Eskadron Ęg. Belič.
Pade j u šarko.

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

a&m. A^a.

5. Geriausi galąstuvai britvoms ir peiliams ga- X
lųsti $1.00, $2.00.
Y
6. Ar girdėjai kuomet apie žiūroną Tai labai Y Kampas B ir B’way,
puikus daiktas. Nuėjęs teažran, į. piknikų arba kur į *$
Lietuviai pardavėjai vi
ilaukus,
v
z-i
___ _____________
i
x_i___ ' $
prisidėk
žiūronų
prie akių ir visus
toli esansuomet randasi krautuvėj.
eius daiktus pamatysi, nors daiktas, mergina, ar vai- X
Atdara panedėlio ir subakinas būtų už 10 mylių tolumoj. Atrodys, kad tai X
tos vakarais.
matai prieš save tik už kelių žingsnių. Ir viskas kuo- X
aiškiausiai matoma. Daug džiaugsmo turėsi, kuomet X
tavęs ištoli niekas nemato, o tu viską matai. Gera Y
So. B *
6Q5
žiūroną įsigyti dar ir turintiems silpnas akis. Pa- Y
mėgink nusipirkti. Kaina labai pigi, tik $4.00, $6.00 X
ir $8.00. Paauksuoti, su šilkiniais pasaitėliais, taip X
AS
vadinami inžinieriški $18.50 ir $23.50.
X ADVOK
William F. J. Houoard
Kas pirks šiomis dienomis ir prisius šį apgarsi- X
i
Li etuviška pavarde buvo
nimų podraug su pinigais, tam duosime geras dova- Y
Vincas F. J. Kavaliauskas
nas: porų šilkinių pančekų ir šilkinę skepetaitę. Tik X
reikia paminėti, kokių pančekų nori — ar vyriškų ar
, 315 Broadway, So. Boston.
dėl merginų.
Pinigus ir laiškus siųskite tokiuo adresu:

Y
Y

Kada pramoksta gauna algos $11.00 i savaitę

Tel So. Boston 294

ATMINK.

3. Geriausios britvos skusties. Nei Anglijos
w „ karalius Jurgis neturi geresnių už šitas. Atrodo kaip Y
per saldų pienų plaukia. Labai aštrios. Kaina $1.50; i
$2.50, $3.50 ir $4.00. Kiekviena britva gvarantuo- Y
jama. Jei nebus gera, atsiųsk mums atgal, o mes į t
tos vietų duosime kitų. Nors dešimtį kartų gali į
mainyti.
X
4. Grynos skaros pustai (diržai).
Kaip ant jų X
britvų papustai, tai ji ima barzdų, kaip dalgis žolę, y
Kaina $1.00, $2.00 ir $3.00.

X
Y

algas mokame besimokinant

Ir dar viena vardu Number - ome $24.50

I
ii
I Jack Mailing Order Co.,|
General Delivery.
X
i
Terre Haute, Ind.
i
I
.
.Y

----------------

Mokintis kaliošus ir antkurpius daryti,

L.

o tonj

Apaštaliystės Maldos Drau
gijos mišios atsibuvo nedėlios

Rekalauja Merginų.

(Jakimavičius)
Priėmimo vaJandoe:
Nuo2 iki3 popiet. Nuo 7 iki 8 vakar.
|509
509 BB<
BBOADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
Trims. B.'

392 Broad tcaj, tttfe L. ir F Įatriu
SO. BOSI C S. M Ai.

100

tY

Dr. Paul J. Jakmauh

Geriausioje lietuvių apgyventoj vietoj ir ant didžiausios
gatvės Broadway. Priežastis
pardavimo: partneris turi iš
važiuoti į kareiviją ir atsisako
nuo biznio.
Jeigu kas norėtų atpirkti jo
dalį arba ir visą biznį malonė
kit atsišaukti pas
J. JAKUBAUSKAS & CO.
204 Broadway
So. Boston, Mass

T

L. D. S. SEIMAS ATSI
DARĖ.

(

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

- , LIETUVIAI PAS SAVUS.
|

Norintieji pirkti gerų farmų
su budinkais, Sodais, apsėtais
sgraaz sojaS so;qjipęiau jį sįb^rbį
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vienintėliai esame uždėtojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos
Amerikoje. Apgyvendinome 360
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scottville, Mich. Amerikos lietuviams
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija
randasi ant gerų derlingų laukų
puikiausioj
apielinkėj
miesto
Scotville ir portavo miesto Imdington, Michigan valstijoje, Mason county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokiu
farmų parduoti, ant kurių galime
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus irdėdami už 4 ccnuts krasos
markiii, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų
puiku) farmų katalorą su *taug
pa\e;kslų iš lietuvių farmerių vyvęii::i<i.

9

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro.
JONAS BERZELONIS A CO.
28 Chandler Str., Boston, Mass
(Castle Sųuare’s Block’e.)

LIETUVIS KRIAUŠIUS.
Pasiuvu visokius drabužiu*
pagal naujausių madų, vyrišku*
ir moteriškus.
Darbų atlieki*
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir
kvarbuoju.

PETRAS

MAKAREVMIU8>

(Arti lietuvių bažnyčiom)

A. KIEDIS & CO.
105 So. Meade Str.,
Peoples Štate Bank Bldg.
Silkes-Barre, Pa.
. Scotville, Mich.

