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Darbininkų galybe

šu

to

m

I

paskui užsidegė ir ledaune, 2S(1 sav0 kasimuosna.

Valstijos tyri-

!

sušuko

Anglai buvo suži-

Tai karės laivams

Suvienytomis
I

tonų ledo sutirpo ugnyje, 
degė ledaunė, daržinė, 
tas arklių ir kiaulių.

Su- 
kele-

maisto. Sakė, jog vež reika
lingiausių daiktų, bet pasakė, 
jog su maistu nesą taip bloga, 
kaip pranešinėjama.

vardas Deuts-

m.
jo jau $50.000. Dabar 
tas šulinys yra giliausias 
vinytose Valstijose, nes 
jau 7.300 pėdų gilumo.

SUDEGĖ LEDAS.
Atleboro, — Užsidegė šalt 

didelės ledaunės daržinė, ii

RAŠYKITE LAIŠKUS Į LIETUVĄ.

Į užimtąją Lietuvą laiškai eina tik vokiškoj kalboj rašyti.

Bile kas negali vokiškai parašyti laiškų. Tai “Darb: 
ninkas” siuntinėjime į užimtąją Lietuvą laišku patarpinir 
kaus — isteigė

VERTIMO IR IŠSIUNTINĖJIMO LAIŠKŲ BIURĄ.

Tai gi norintieji siųsti į Lietuvą laišku?, gali s'nsti juo 
“Darbininką.” ©ia jie bus išversti vokiškon kalVon ir b 

’okio atidėliojimo išsiunčiami Lietuvon per Lietuviu biur 
Stockholme, Švedijoj. Stockholme tie laiškai bus užregū 
r oti ir pasiųsti Lietuvon. Jei adresatų neatsiras tai laii 

kas sugrįš. Vertimo ir siuntimo visi iškaščiai bus 40c. T. j 
už tuos 40c. bus atlyginta vertikui, išmokėta už pop:er?., kor 
/ertus ir apmokėta krasos iškaščiai.

Organas Am. Lietuvių Rymo-katalikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos.TeL 620 80 5031011 No 80 Į121

kom- ■ 
nuo j

i

I

ATSIEKS.
A. L. R. K. Moterų Sąjunga at
siekė troškiamojo narių — 

1.000 — skaičiaus iki antrojo 
Seimo. Turi kupiną tūk

stantį.

šuoliais tesididina Moterų 
Sąjunga!

Darbinink luomas yra skait
lingiausias. Jie, gerai su
siorganizavę, turėdami teisin
gus ir išmintingus vadus, ga
li nuveikti didžius darbus. O 
jei visų šalių darbininkai susi
organizuos ir protingus vadus 
turės, tai jie sudarys galin
giausią partiją atitolinimui ka
rių. Ir galima sakyti, jei 
kas išnaikys nuo šios žemės 
kares, tai viso pasaulio darbi
ninkų susipratimas.

Prie tokių minčių ir išvadų 
veda pasielgimas Amerikos 
darbininkų. Kai Meksiko pa- 
rubežyje ėmė niauktis dangus, 
kai ten sušmekšėjo karės pa
vojus, tai tuoj sujudo Ameri
kos Darbo Federacijos valdy
ba. Tos didžiausios pasauly
je darbininkiškos armijos va
das — Samuel Compers pa
kvietė organizuotus Meksiko 
darbininkus prie veikimo, kad 
atitolinti karę. Jau esame ra
šę, pildomoji Darbo Fe
deracijos taryba turėjo kele
tą konferencijų AA'ashingtone, 
priėmė keletą rezoliucijų ir jas 
pridavė Suvienyti! Valstijų ir 
Meksikos valdžioms. Rezoliu
cijose abi valdžios buvo ragi
namos išrišti ginčus be karės 
ir jei pačios valdžios neįstengs 
išrišti ginčų, tai, kad būtų 
nuskirta tani tikra komisija iš 
prakilnių abiejų šalių piliečių.

Kuomet po mūšio Meksike 
ties Carrizal apie porą tuzinų 
Amerikos kareivių buvo pa
imta nelaisvėn, tai Samuel 
Gompers mušė Carranzai šito
kią telegraniąn

“Teisybės ir žmoniškumo 
vardan, dėl geresnio susipra
timo tarp žmonių ir valdžių 
Suvienytų Valstijų ir Meksi
ko, idant užlaikyti taiką ir 
išvengti karės baisenybių, 
remdamasi ant augščiausio pa- 
trijotizmo ir meilės, aš atsi
šaukiu į Tamstą, kad paleis
tum Amerikos kareivius, ku
rie Tamstos valdininkų laiko
mi mieste Chihualiua.”

Carranza darbininkų vadui 
šitaip atsakė:
“Atsakydamas į Tamstos va

kar gautą telegramą, pasakau, 
kad mano valdžia jau įsakė 
paliuosuoti Amerikos karei
vius, kurius Meksiko karei
viai Ijuvo paėmę nelaisvėn ties 
Carrizal. Širdingai sveiki
nu.”

Ar ištikrųjų darbininkų or
ganizacijos daug reiškė atito
linimui karės tarp Suv. Vals
tijų ir Meksiko sunku pasaky
ti. Vis-gi turėjo būti svar
biu akstinu.

Bet čia mums svarbiausiu 
dalyku yra tas, kad darbinin
kiškoji-visuomenė atrado tik
rą būdą veikti, ištikus tarp
tautiniam krizini. Tai bus ne
užmirštamas pavyzdis kitų 
valstybių darbininkams.

Trr. taip-gi parodo, jog ne 
visokios darbininkiškos orga
nizacijos išgali tame pasidar
buoti. Juk dabar Europoj ka
riaujančiose valstybėse buvo 
stiprių, didžių darbininkiškų 
organizacijų. Bet tai dau
giausia soči jai istiškos. Kai 
Europoje ėmė niauktis dangus, 
ėmė artintis baisiausia audra, 
tai ten nebuvo daroma jokių 
konferencijų, darbininkų va
dai vienos šalies nekvietė kitos 
šalies vadus tarybom Čia ir 
matome pilną netikumą socija- 
listiškų organizacijų, netiku
mą jų vadovų. O juk tai po
litikieriai, pilni parlamentai

jų partijų atstovų. Gi'čionai 
Amerikos Darbo Federacija 
nėra politiška organizacija, ne 
stato savo kandidatų į jokias 
valdiškas vietas, o mat suran
da būdus, kaip veikti politi
kos dirvoje ir atlikti milžiniš
kus, išganingus darbus.

Tai aiškiausia matome, jog 
darbininkų susipratimas,
siorganizavimas bus pasauliui 
ir žmonijai išganingas.

Bet organizavimasi mažai 
gero ir daug blogo padarys, 
jei jis eis socijalistiškais ke
liais.

BLAIVININKŲ SEIMAS.

Pilnųjų Blaivininkų Centro 
Valdybos nariai pasikalbėję 
nutarė laikyti seimą pas gerb. 
kun. K. Urbanavičių, Montel
lo, Mass Rugpiučio 1 d., o 
jei bus reikalas ir antrą.

Valdyba kvieča visus Pil
nuosius Blaivininkus, ir tuos, 
kurie pritaria Pilnąjai Blaivy
bei, prisirengus gerai, pribū
ti į Seimą.

Meldžia vietinio klebono. 
pn?Į ‘snBTOTA'BireąjH '^^1 ‘S 

‘fcąsiA Įįguajud įsu^įo; 
Seimui naudinga ir reikalinga. 
Būtų labai geistina, kad šitą 
paskelbimą atkartotų po kelis 
kartus visi laikraščiai.

Centro Valdyba.

NELAIMĖS DARBE.

New Yorke nuo 1911 m. iki 
1914 m. užmušimų darbe buvo 
1.081. Čia nepriskaityta žuvi
mas prie didžiųjų gaisrų.

PARODĖ SUKTYBĘ.

Roslyn, AVash.—Mainieriai, 
dirbusieji North AVestern Irn- 
provement kompanijai buvo 
sustreikavę dėl to, kad kom
panija buvo sulaužius sutartį 
su unija. Mainieriai patėmi- 
jo, jog vienas foremanas, už
simanęs išvaryti iš darbo vie
ną mainierį, dėjo uolos gaba
lą į to mainierio karą. Tai 
pareikalavo, kad tas forema
nas būtų atstatytas, o pava
rytasis mainieris būtų sugra- 

I žintas ir gautų algą už visą lai
ką, kuomet buvo pavarytas. 

, Kompanija sutiko su darbinin
kų reikalavimais.

Kompanija tuomet sakė, 
jog ir mainieriai laužė sutar
tį ir reikalavo, kad uždėtų 
sau bausmės. Mainieriai su
tiko nubausti save ir užsimo
kėti po $1.00. Surinktus pi
nigus pavedė komitetui, kurs 
rūpinasi suteikimu pašelpos 
netikėtai sužeistiems.

--------------------------------—
Atplaukė didis Vokietijos 
submarinas. Plaukė 4.100 

mylių 15 dienų.
ATPLAUKĖ DYVNAS 

VOKIETIJOS GAR
LAIVIS.

Liepos 9 d. 1:45 vai. iš ry- 
Suvienytų Valstijų pakran

tėse pasirodė Vokietijos mil
žiniškas submarinas.

Tas submarinas nesąs ka
rės laivas, o tik prekinis gar
laivis.

Submarinas yra 315 pėdų 
ilgio ir 30 pėdų platumo.

Plaukė iš Bremen į Balti
more.

Padarė 4.000 mylių. Plau
kė 15 parų.

Buvo pastatytas kovo m. š.

MIESTO DARBININKAI 
REIKALAUJA PA

GERINIMO.

Pittsburg, Pa. — Septyni 
šimtai miesto larbininkų rei
kalauja, kad vietoj $2. ‘die
noj būtų mokama $2.40. Taip
gi reikalauja baltos uniformos 
butų miesto duodamos.

SUSTREIKAVO.

Baltimore, Md. — Carnegie 
Steel kompanijos darbininkai 
sustreikavo. Streikas kilo ši
taip. Keletas darbininkų rin
ko parašus tarp darbininkų po 
peticija, kurioj buvo prašo
ma, kad kompanija 8 valandų 
darbo dienų vietoj 10. Taip
gi prašoma buvo, kad algos 
būtų pakeltos ant 10 nuoš. ir 
pusantros mokesties už virš
laiki. Bosai pavarė iš darbo 
parašų rinkikus. Tai tuomet 
darbininkai skaičiuje 125 išėjo 
streikan.

Vokiečiai stumiami atgal va 
karuose ir rytuose. Teuto

nams rusai baisesni.

NERIMASTIS IR NUSIMI
NIMAS VOKIETIJOJ.

Iš Holandijos ir Danijos a- 
teina žinių apie tai, jog Vo
kietija labai susirūpino dėl 
priešininkų žygių vakaruose ir 
rytuose. Kaizeris laksto iš 
vieno fronto kitan, tariasi su i 
savo karvedžiais kas daryti. į 
Kiekvieno fronto karvedžiai | 
sako, jog iš jų fronto negali-! 
ina karuomenės imti kito fron
to gynimui.

Kilo nepasiganėdinimas kai
zerio Įpėdiniu, nes būk jis už
sispyręs laikosi Ayerduno, va
rosi ant to, kad jį paimti, laiko 
ten daug kariuomenės ir neat
boja, jog kituose frontuose 
didi stoka gynėjų.

Vokietijos kariniai vadai ė- 
mė piktintis, kad Austrija taip 
nusilpo ir nei kiek jau negali 
atsilaikyti.

O iš antros pusės maisto 
klausimas kasdien aršėja. 
Žmonėse kįla nepasitenkini
mas nedavalgvmu.

Frankfurter Zeitung rašo, 
jog kova už karės laimėjimą 
ar pralaimėjimą dar tik dabar 
teprasidėjo.

Išvengė budrią sargybą 
! Anglijos ir Francijos laivų Eu- 
' ropos pakraščiuose ir taip-gi 
I nebuvo patėmytas karinių lai- 
I vų Amerikos pakrantėse.

Su juo atvyko kaizerio pa
siuntinys pas prez. AVilsoną.

Kuomet plaukė Europos 
pakraščiais ir kuomet atplau
kė į Amerikos pakrantes, tai 
plaukė pasinėręs. Iš viso pa
sinėręs plaukė 1.800 mylių.

Su juo atplaukė 40 juri
ninkų.

Atvežė 400 tonų krovinių 
— dažų, chemikalų ir pačtos 
siuntinių.

Vešis atgal nikelio ir gumos. 
Tą laivą pasistatė Ozean 

Rliederei, Ltd., firma vedimui 
pirklybos su 
Valstijomis.

Submarino
chland.

Suvienytos
nes jį ar tai karės laivas ar ne. 
Jei karės laivu pripažįs, tai 
turės išplaukti po 24 valandų 

i arba bus uždarytas iki karės 
pabaigos.

Kuomet keistas laivas pasi
rodė Amerikos pakrantėse, tai 
keletą kartų sutriubijo. Tai 
buvo ženklas, jog nori styri- 
ninko.

Kapitonas Crocke
per megafoną:

‘ ‘ Koks čia laivas ? ’ ’
“Tai jo Didybės vokiškas 

povandeninis garlaivis Deuts- 
cliland.”

“Po velnių,” sušuko kapi
tonas, “tuoj aš pribūsiu.” A- 
merikos styrininką vokiečiai 
maloniai priėmė.

Submarino kap. Kairig pa
sakojo, jog tai dabar tik pra
džia, jog vokiečiai turi čielą 
submarinų laivyną ir daug ge
resnių už tą. Tie submarinai 
plauksią — New York, Bos
ton, Baltimore, Norfolk ir tt.

Anglai tiesiog nagus krem
tasi, neriasi iš kailio, kad 
vokiečiai galėjo tokį daiktų 
padaryti.
noję apie išplaukimą to sub
marino.
aštriausia buvo įsakyta suras
ti, suimti arba nuskandyti tą 
nelabą laivą. Bet visas anglų 
budrumas buvo perniek. Nors 
pakrantėmis lakstė, naktį rai
žė jurę milžiniškos juostos 
šviesų, bet visvien nepatėmi- 
jo submarino.

Kaizerio pasiuntinys, atvy
kęs tuo submarinu tuoj dums 
pas prez. AVilsoną.

Kroviniai iš submarino tuoj 
bus išliuoduoti ir už savaitės 
arba 10 dienų grįš atgal.

Submarino kapitono buvo 
paklausta ar mano vežti daug

IŠPILDĖ UŽSAKYMĄ.
Pittsburgh, Pa. — AVesting- 

liouse Air Brake kompanija 
paskelbė, jog Anglijos užsa
kymų padirbti 1.250.000 šrap
nelių po 18 svarų — jau išpil
dė. Tas šrapneles dirbo per 
15 mėnesių. Dabar ta 
panija pal mosuosianti 
darbo 2.500 darbininkų.

MILIJARDIERIUS NENORI 
KARĖS.

Cleveland, Ohio. — Ši n 
i miestan pribuvo milijardie
rius Jolin D. Rockefeller. Pa
klaustas apie karę, pasakė:

“Aš viliuosi, jog nebus ka
rės. Karė yra baisus daik- 

į tas ir aš tikiu, jog ji bus iš
vengta.”

Milijardieriui dabar yra 
jau 77 metai.

IŠSIPILDĖ.

Lietuvių Darbininkų SąjungC 
troškimas — PASIEKTI 1.09 
NARIŲ IKI SEIMO — išsipi 

dė. Turi tūkstantį narių su 
viršum.

Patrigubinkime narių skaiči 
L. D. S. iki antrojo seimo.

LAIMĖJIMAI VAKA
RUOSE.

Francūzai padarė svarbių 
žygių prieš vokiečius. Paė
mė pustrečios mylios drūtvie- 
čių. Paėmė taip-gi sodžių 
Biaches. Tokiuo būdu dabar 
francūzai arčiau stovi Pero- 
nne, prie kurio taip veržėsi.

Anglai taip-gi šiek tiek lai
mėjo, ypač jiems pasisekė 
Ovillers apylinkėse.

LABIAU BIJO RUSŲ.
Nors francūzai ir anglai 

gerokai spaudžia vokiečius ir 
šen ir ten paima drutviečių, 
bet vis-gi šiuo kartu vokie
čiams labiau parūpo rusų fron
tas. Vakaruose vokiečiai vis
gi turi nepaprastai dideles 

į drūtvietes ir tikisi atsilaikyti 
I ir sako, jog anglai ir francū
zai pašokinėję atkąs dantis ir 
apsiramys. Bet šiaurės meš
kinas tai visai padūko nesi
liauja briovęsis pirmyn.

Vokiečiai stebisi ir negali 
suprasti iš kur ima Rusija tiek 
amunicijos ir kaip rusai po to
kių smūgių galėjo atsipeikėti 
ir taip nesulaikomai vary ties 
pirmyn;

Rusai ėmė veikti visu fron
tu — nuoRygos iki Rumunijos 
parubežių.

Smarkiausia rusai varosi au
strų fronte. Ten-jie paėmė 
dabar Delatyn, svarbų gele
žinkelių punktą, perbrido per 
Stokov upę ir paėmė keletą 
miestelių.

Dabar Lvovo, Galicijos so
stinės, puolimo dienos jau su
skaitytos.

Rusai vis labiau įsisiūbuo
ja. Vokiečiai tikėjo po kele
tą kartų, jog jau, jau rusai 
nusilpo, nepasivarys pirmyn. 
O čia žiūri, jog susitvarkė, il
su atnaujinta energija ūžia 
bangos ir verčia ugnį.

Sunkiausia užduotis dabar 
vokiečiams yra dėl to, jog jie 
turi kartu atmušinėti atakas 
vakaruose ir rytuose.

PALEIDO REVOLIUCI- 
JONIERIUS.

Po airių revoliucijos 3.000 
revoliucijonierių buvo paimta 
nelaisvėn. Dabar iš tų 1.200 
paleista. Kiti tebėra uždary
ti.

Du 
o iš- 
kuri 
Vie

nas žmogus buvo užmuštas, 
vienas sužeistas.

EKSPLIOZIJA.
Wilmington, Dėl. — 

Pont parako dirbtuvėj buv 
tikus smarki ekspliozija, 
pakratė visų apielinkę.

DIDŽIOSIOS SUKAKTU
VĖS.

Šiemet sukako Argentinai 
100, kai ji ingijo neprigulmy- 
bę. Kadangi Argentina šia
me mėnesyje apvaikščios tas 
sukaktuves, tai Carranza bu
vo paskyręs liepos 9 d. švęsti ir 
atminti apie tos republikos nc- 
prigulmybės sukaktuves.

Vokiečių gudrumai.

du laikraščiai nušviečia ? 
kiečių kariuomenės veikli 
mūsų fronte. Vokiečiai gei 
apsistiprinę rusų fronte dab 
gulį už savo vielos tinklų 
nesibruka, laukią, kuomet i 
sai imsią brukties. Jie r 
mano, kad -rusai dabar, 1 
ne pirma: jie sugebėtų pi 
kiai atremti vokiečių brūkiu 
si, ypač Rygos fronte, 
antra, jeigu vokiečių ofic: 
riai ir panorėtų varyti sa 
kareivius šturmuoti rusų sti 
ramus, tai vokiečių kareivi 
ne tiek kvaili, kad dės sa 
galvas be naudos. Jie tai į 
rai supranta jr kantriai ke 
čia savo pozicijose. Voki 
čiai dabar išsimanė išleisti k 
reivius per ankštus varteli 
ir kareiviams išėjus, varteli 
užkelia. Kareiviai nebėgai 
darni atgal sugrįšti, turi e 
pirmyn. Tokiu būdu karia 
jama daugiausiai pas Daug 
va. Panašiai atsitiko pas J 
kobštatą: mūsiškiai prisivi 
vokiečius iki vielos tinklo, v 
kiečiai savųjų neįsileido, t? 
gi anapus tinklo skaudžiai i 
simušė rusai su vokiečia 
Dabar vokiečiai reikalau; 
kad stovėtų ties vartais sarg 
ba ir matydama, kad savi 
kiams blogai eina, grįsta 
eius atgal įsileistų per vart

VISI VAIKAI PRIE 
KOMUNIJOS.

Vokiečių laikraštis Cologne 
Volkszeitung skelbia, jog po
piežius įsakęs, kad paskuti
nis nedėldienis antrų metų ka
rės būtų pašvęsta* vaikų ko
munijai. Tą įsakymą popie
žius pasiuntė visiems vysku
pams.

KAS VALDO GELEŽIN
KELIUS.

Geležinkelių kompanijų biu
ras išleido knygelę apie Suvie
nytų Valstijų geležinkelius. 
Pasakyta, jog geležinkelių 
kompanijų šioje šalyje yra 1. 
285, šėrininkų tose kompani
jose yra 626.122. Tos kom-1 likos susitarė kariauti, 
panijos valdo 257.211 mylių 
geležinkelių. Vidutiniškai i- 
mant kiekvienam šėrininkui 
pripuola $13.796.

LAIMĖJO.
Granville, N. Y. — Statė 

Workers unija laimėjo streiką. 
Algrpadidinta ir darbo va
landos sumažinta. Streikas 
tęsėsi apie septynias savaites.

VIS DAUGIAU IŠDIRBA 
AMUNICIJOS.

Anglija vis daugiau išdirba 
amunicijos. 4.000 firmų nu
samdyta amunicijos išdirbimui. 
1914 m.darbininkų dirbo amu
nicijos dirbtuvėse du milijo
nai. Dabar jų dirba puske
tvirto miHiono. Tose drbtu- 
vėse dirba 666.000 moterų.

REIKALAUJA UŽ 
BEŽDŽIONES.

New York. — Vodevilių 
kompanija pasiuntė garlaiviu 
Į Fall River beždžiones. Ke
letas beždžionių nugaišo. Tai 
vodevilninkai iš garlaivių 
kompanijos reikalauja $25.000 
atlyginimo už nustipusias bež
džiones. Vodevilninkai tvir
tina, kad beždžionės dvėsė dėl 
to, kad su jomis ant garlaivio 
grubiai apsieita.

NEVARTOK DANTŲ 
BILE KAM.

Greenwich, C’t. — Clias, A n 
dria, smarkus golfo lošėjas, 
graužė golfo bolę. Iš jos iš
tekėjo skystimas, kurs išdegi
no jam burną ir vidurius. Ant 
rytojaus sportas mirė.

Dantų nereikia vartoti nie
kam kitam kaip tik sukranity- 
mui valgomųjų daiktų ir bur- 
non nieko kito nereikia dėti, 
kaip tik valgomųjų daiktų.

SUSITARĖ EITI tšVIEN.
Pasklido žinios būk ketu

rios pietinės Amerikos respub- 
Būk 

Venezuela ir Peru iš vienos 
pusės, o Kolonibia ir Ekua- 
dor iš kitos padarė sutartis. 
Tai Venezuela ir Peru eis iš 
vien prieš Kolombią ir Eku- 
ador. Kilo ginčai dėl kelių 
sklypų žemės.

GREIT GRĮŠ NAMO.
Kadangi jau veik visai nu

slinko karės šmėkla, tai Su
vienytų Valstijų sumobilizuo
toji milicija ūmai bus paleis- 
sta. Sulyg žinių iš AVashing- 
6.000, iš N. J. 5.000, iš Pa. 
4.000. Yra ir iš kitų valstijų 
bet po mažiau.
tono milicija bus paleista po 
kokių keturių mėnesių.

Meksiko parubežy^e dnh'r 
yra iš New Yorko valstijos a- 
pie 6.000 milicijantų, iš Mass f

GILIAUSIAS ŠULINIS.

Bradford, Pa. — People’s 
Nafural Gas kompanija kasa 
šulinį ir tikisi užtikti natura- 
lio degamojo gazo. Tą šuli
nį pradėjo kasti kovo 1 d. 1911 

Ligšiol kompanijai ats<"- 
jau 
Su 
turi

Vilniuj, anot “B. V.” v 
kiečiai per vieną balandžio 
pusę gegužės mėn. pasmer 
mirtim apie 20 žmonių. I 
nančiame iš Vilniaus voki 
čių valdžios laikraštyj kome 
dantas paskelbęs, kad 14 mi 
tini pasmerktųjų jau nužud 
ta. Visi nužudytieji kalti 
ta šnipinėjime ir riaušių kė 
mo agitacijoj. .

Už netikusį batų statyn 
karuomenei intupdyta kalė; 
man trejiems metams: Jau 
Netš ir Mejeras Milner. k 
riuos Rygos apskričio teis 
pripažino kaltais, kad viet< 
gerų batų yra pasiuvę batus s 
popierinių:s padais ir menka 
aulais. Batų buvo užsakyt 
500 porų, bet pristačius i 
vas. 1915 metų 13 porų Nett 
ir 4 poras Milnerui, batai bu? 
pripažinti netikusiais. Apg 
vikus gynė žinomas Rygoje a< 
vokalas Šablovskis, stengd 
masis priparodyt, kad kaltinį 
kai netyčiomis buvę netiki 
sius batus interpę karuomene 
Tečiaus teismas su angine, 
nuomone nesutiko, tiktai i 
teisino Janio Neito tėvą 7eod< 
rą.

Žydai varoma iš Vilkine 
ges. Tas pats “B. V.” saki 
kad vokiečių vakižia i.’siunti 
si iš Vilkmergės apie 4000 ž’ 
dų. Išsiųsta daugiu šia n< 
tų.tiiigie’i. Iškėlę žydus 
Vilkmergės dėlei maisto st( 
kos.

(“Rygos Garsas.”)
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Ne griaukime, bet statykime.

tada steigti savo

pereitos savaitės
No 27 nustebins 

kurs tik seka su a-

Šių metų mūsų Susivieniji
mo Seimas nutarė netrukus 
pirkti New-Yorko apielinkėje 
savus namus, kurie kaštuotų 
nedaugiau, kaip $30.000.00. 
Kai namai bus jau nupirkti ir 
intaisyti, — 
laikrašti.

Bet štai 
'“Draugo” 
kiekvieną,
tyda Susivienijimo veikimą. 
Kun. Struckus, namo pirki
mo komisijos narys, agituo
ja savo straipsnyje “Namo 
reikale,” kad dar šiemt na
mų nepirkti; girdi, tokie da
bar laikai, tūkstančiai kanuo- 
lių kriokia, nupirkti namai 
galį būti paversti į ligonbutį, 
New Yorkas po karės galįs lik
ti nebe Suv. Valstijose. Jisai 
prikiša, kad nutarimas apie 

mamų pirkimą buvęs pervary
siąs kreivais būdais, kad ko- 
' misijon patekusi didžiuma iš 
- Nev Yorko apskričio, iš Penn- 
' sylvanijos gi tik vienas, kad 
tai esąs ignoravimas viso šim
to kuopų, kurios esą Penn
sylvanijos valstijoje.
'' Tame pačiame numeryje ir 
-'ant to paties puslapio storomis 
i raidėmis išspauzdintas atsišau
kimas į Chicagos apskričio 
Susiv. kuopas; tenai apskri
čio pirmininkas A. J. Sutkus 
ir sekretorius J. J. Palekas 
šaukia ant 16 liepos nepapras
tų apskričio suvažiavimą; kuo- 
pų atstovus kviečia

pamąstyti, kad 31 seimas 
i 3 balsais nutarė pirkti Sus- 

mui namus ir steigti savo lai
kraštį. Visa tai kaštuos ke
lios dešimtis tūkstančių, o 
Sus-mo ižde yra tik 74.000. 
dol. Namo pirkimą ir laik
raščio steigimą privalo nubal
suoti visi Susivienijimo sąna
riai, o ne keli seimo delega
tai.

Mes čia turime išreikšti nu- 
7 sistebėjimų, kad kun. Struč

iais ir A. Sutkus buvę patys 
ime taip greitai užmiršo, (ar- 

a gal nuduoda, kad užmiršo) 
e dalyke seimo svarsty

mus ir nutarimus. Bet kad mū
sų plačioji visuomenė, seime 
nedalyvavusi, nepatikėtų ak
lai kun. Struckaus ir A. Sut
kaus neteisingiems žodžiams, 
-mes, kurie irgi Seime dalyva- 
-veme priminsime čia ir jied
viem, ir visai mūsų visuome
nei, kad namų klausimas bu
vo svarstytas ilgai, nuodug
niai, be didelių užsikarščiavi- 
mų ir nutarimas buvo padary
tas ne kreivais būdais, bet 
rk»oteisingiausiu keliu. Kun. 
‘Struckus neturi jokios teisės 
primetinėti delegatams tuos 
"“Kreivus būdus” ir jeigu ji- 
?sai yra telmonaą

v •

“DAiiBINTNKAS”

Seimo nutarimai — tai susivie
nijimo įstatymai. Prieš Sei
mą galima tarties, rašyti, a- 
gituoti, bet kai seimas nubal
savo — tai jau ir šventa. Lie
ka tik visiems pildyti, nors 
tas nutarimas tik vieno balso 
didžiuma, bus priimtas. Kai- 
kurios organizacijos yra įve- 
dusios referendumus. Ten 
svarbesnius klausimus riša ne 
seimai, bet kuopos.

Bet mūsų Supsivienijime 
referendumas nuverstas, ir 
šių metų seimas jį atmetė. Tad 
mums lieka viršiausioji instan
cija — Seimas. Kas eina 
prieš Seimo nutarimus, tas 
knisasi po pačiais pamatais or
ganizacijos, įneša į ją betvar
kę, beteisiškumą kuopos ar 
apskričio autoritetą pastato 
augščiau už visos organizaci
jos autoritetą Jisai yra organi
zacijos skaldytojas ir griovi
kas.

Susivienijimo namams buv^ 
dvi geros vietos: Pennsylva- 
nija ir Brooklvnas (arba Ne- 
varkas). Pennsylvanijoje iš
imtas čarteris, ten didžiuma 
kuopų. Nev Yorkas su prie
miesčiais tai vieta pravažiavi
mo beveik -visų mūsų ateivių; 
jisai yra taip-pat Centras mū
sų rytinių kolonijų, Centras 
Amerikos, Centras pasaulio. 
Ir štai kodėl Seimas vis dėl
to nutarė, kad iš tų dviejų ge
rų vietų geresnė bus Nev Yor
ko apielinkė. Seimas pripa
žino svarbių-svarbiausiu rei
kalu globojimą mūsų ate irių 
ir dėlto nutarė Centrą daryti 
ir namą pirkti Nev Yorko ap
ielinkėje. Taigi kas dabar 
stengtųsi kovoti prieš tą nuta
rimą, jisai eitų prieš mūsų 
Susivienijimą prieš jo vieny
bę ir gerovę, prieš mūsų vi
suomenės troškimą ir nutari
mą — imti globojimą ateivių į 
savo rankas. O kas lig baimės 
karės, tai nejaugi, anot rusų 
priežodžio, vilko bijant, nei 
į girią neiti?

Mes tikimės, kad demago
giškas žingsnis kun. Struckaus 
ir A. Sutkaus neras pritarimo 
platesnėje mūsų visuomenėje. 
Nes jeigu išsipildytų jų griau
nantis sumanymas, tai atsi
lieptų begalo skaudžiai į mū
sų organizaciją, į visą išeivi
ją; mūsų gi priešininkams 
duotų tik progą pasidžiaugti 
iš mūsų silpnumo ir nesantar
vės.

1

tuos žodžius atsiims atgal.
Kun. Struckus puikiai ži

no, kodėl iš Pennsylvanijos ir 
Chicagos išrinkta tik po vieną 
atstovą į Komisiją. A. Sut
kus irgi žino, kad ne trim bal
sais nutarta pirkti namus (kad 
bent būtų pasakęs ‘1 trijų balsų 
didžiuma”), bet nutarta kone 
dviejų trečdalių balsų didžiu
ma. Tečiau dėl visa ko čia 
trumpai atpasakosime visą 
kaip yra buvę.

Visų-pirma buvo ilgai svar
stoma, ar pirkti šiemet namus, 
ar ne. Nutarta neatidėliojant 
pirkti. Protokole (žiur. tą 
patį “Draugo” numerį, 6-ą 
puslapį, 2-ą skiltį) — skaito
me:

SUSIV. NAMO KLAUSIMAS.

Neatidėliojant namą pirk
ti ineša 2, 4, 13, 21, 30, 31, 
41, 45, 47, 71, 85, 91, 98, 100, 
101, 115, 123, 150, 174, New- 
Yorko ir New Jersey apskri
čiai. Namo pirkimui klau
simą apsvarsčius, slaptu bal
savimu 47 prieš 27 (8 iš pas
tarųjų pageidavo namo pirki
mą tik atidėti) nuspren
džiama namą neatidėliojant 
pirkti.

Svarstoma kur namą pirk
ti: yra du įnešimai: pirk
ti New Yorko apielinkėj ir 
Pennsylvanijos valstijoj. 39 
balsais prieš 36 namą nutaria
ma įsigyti New Yorko apie
linkėj.

Taigi seimo protokolas vi
siems delegatams paaiškina, 
kodėl mažne visi komisijos na
riai buvo išrinkti iš Nev Yor
ko apielinkės. Todėl, kad ten 
nutarta namus pirkti. Vieti
niai juk geriau tų viską gali 
atliktu Tas buvo aišku vi
siems seimo delegatams ir da
bar, kada kun. Struckus sten
giasi atsiliepti į patrijotiškus 
jausmus Pennsylvanijos gy
ventojų, mes turime tų jo pa
stangų pavadinti paprasta de
magogija.

Dar grieščiau turime čia 
pasmerkti A. Sutkaus pasielgi
mų, kurs per akis sako netei
sybę tvirtindamas, kad seimas 
tik trim balsais nutaręs namus 
pirkti. Seimas tai nutarė ne 
trim balsais, bet 47 prieš 27, 
taigi didelė didžiuma.

Ir kun. Struckus ir A. Sut
kus yra daug pasidarbavę Su
sivienijimo labui; bet kada 
jiedu kėsinasi ant pačių pama
tų mūsų organizacijos, mes 
vis dėlto turime jiems pasaky
ti atvirai, kad to nevalia da
ryti net jiems. - Visi mes ži
nome, kad Seimas yra vir
šiausioji mūsų Susivienijimo 
instancija ir valdžia Nuo jo

jisai nutarimų nebėra kur šaukties. į

AUKOS GERAM REI
KALUI.

Vardai L. D. S. delegatų, 
kurie aukojo apmokėjimui ke
lionės lėšų delegato į tarptau
tinę darbininkų konferencijų, 
kuri atsibus sykiu su 
kongresu po europinės
O. Stalioniutė
J. B. Šaliunas
J. E. Karosas 
A. Staknevičius 
Kun. T. Žilinskas 
J. Šefeltaitė
J. J. Ramanauskas 

M. Gurinskaitė 

A. F. Kneižis

M. Venis

A. Bajoriutė 

Kun. J. Ambotas 

J. P. Vaitkus 
A. Čiginskas 
Kun. F. Kemėšis 
J. Jaroševičius 
J. Petrauskas 
S. Galinis 
A. Vaisiauskas
P. Dailidžiutė 
Kotrina Gričiunaitė 
F. Virakas
J. K. Miliauskas
K. Čibirka 
A. Mazalas 
A. K. Losius 
M. Abračinskas 
M. Žioba 
M. Zailskienė 
M. Mažeika 
J. Šimkus 
V. Kudirka 
J. V. Kovas 
J. Malukas 
Kun. K. Urbanavičius 
V. Abromavičius 
P. Strakauskas 
Kizys Pakštas

l
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Sveiki, svečiai delegatai!
Jūs Lietuvos Vyčiai, 
Kurie dirbat vien žmonijai 
Tautai ir Bažnyčiai.

Sveiki, sveiki suvažiavę, 
Mano brangūs broliai. 
Santaikoje ir vienybėj 
Dirbome lig šioliai.

Trūksta žodžių man išreikšti 
Dėl jūsų padėkų, 
Už jūsų pasišventimų 
Neilstančių spėkų.

Neatbojot ant kelionės 
Ir tolimo kelio, 
Atkeliavot atlankyti 
Jaunimo būrelio.

Linkiu laimės aš dėl jūsų 
Ir pasisekimo. 
Tepalaimin Visagalis 
Tų jūsų veikimų.

Idant Dievas iš malonės 
Suteiktų stiprybę, 
Ilgų metų susilaukti 
Laimės ir vienybės.

Padėk drauge mums darbuotis, 
Dieve Visagalis, 
Idant augtų ir stiprėtų.
Jaunimo būrelis.

O jei dirbdami pailsim, 
Po prakaito dienų, 
Visi drauge pailsėsim 
Po vėliava viena.

Teišnyksta nerangumas, 
Tamsa, paklydimas. 
Lai gyvuoja jauni vyčiai!
Lietuvos jaunimas.

U. Gurkliutė-Gudienė.
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SIOUK CITY, I0WA.

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

LIETUVIŲ DIENA.

Liepos 4 d. buvo iškilmingai 
apvaikščiojama Lietuvių tau
tos diena Valley Viev Park’e, 
šalę Pittston’o, Pa. Žmonių 
buvo 18.000 ar 20.000, kurie 
buvo suvažiavę kaip iš apie- 
linkių, taip ir iš tolimų mies
tų ir valstijų; buvo beveik vi
si Pittston’o gyventojai daug iš 
AVilkes-Barre, Pa. Scranton’o, 
Kingston’o, Durgea, Pa., Mi- 
Mills, Pa., Girardville, Pa., 
Mahanoy City, Pa. ir net iš 
taip toli kaip Nev Britain, 
Conn., Waterbury, Conn. Ta
me tarpe buvo daug žymių a- 
merikonų kaiptai: Jo mylista 
vyskupas Hoban’as, Congress- 
manas S. Valstijų Washingto- 
ne Kongresso p. John Casey, 
žymių advokatų, profesionalų 
ir šiaip daug amerikoniškos in
teligentijos.

Diena buvo surengta pastan
gomis šių organizacijų: Lietu
vos Jaunų vyrų Dr-jos iš Pi
ttston’o, kuri atsižymėjo savo 
energišku darbštumu ir kuri 
verta pažymėjimo ir pagirimo, 
yra vedama keliu tautiškos 
meilės ir progresso Amerikoj 
gimusių jaunikaičių, taipgi 
Blaivininkų Dr-ja Scranton, 
Pa., Blaiv. ir Vyčių kuopos 
IVilkes-Barre, Pa., Vyčių kuo
pos Kingston, Pa. Programas 
dienos buvo turiningas. Paro
dė daug sumanumo ir išmany
mo. Visą turinį programo su
rašyti — užimtų daug vietos 
laikraštyje ir kadangi jau jis 
buvo tilpęs “Darbininke” 1 d. 
liepos, tai apleisiu, pažymė
damas tik svarbesnius punk
tus jojo išpildymo.

Kiekvienas atsilankęs aš ma
nau išsinešė įspūdį, kuris pa
siliks širdyje ant visados. Gra
ži diena, malonios aplinkybės, 
minios žmonių lėjosi it į kokią 
puikią harmoniją, keliančią 
žmogaus jausmus ir žadinančią 
sielą prie kokio didelio prakil
naus darbo.

Dienos apvaikščiojimas ta
po atidarytas su pamaldomis. 
Kun. Dr. Dargis (iš Wilkes- 
Barre laikė šv. mišias už puo
lusius karėje mūsų tėvynai
nius. Po šv. mišių kun. Šup- 
šinskas iš Wilkes-Barre pasa
kė gražų pamokslą kurio žo
džiai pripildė daugel akių aša
romis. Po to, trumpą pa
mokslą pasakė angliškoje kal
boje Jo mylista vyskupas Ho
ban’as iš Scranton, Pa. Visą 
dieną buvo pilna įvairių atsiti
kimų. Atletikoj dalyvavo 
daugel svetimtaučių, ameri
konų, bet kur lietuviai visur 
išėjo perviršintojais savo ga
bumais ir išsilavinimu. Bu
vo bėgimas, šokinėjimai, mu
štynės, imtynės, kuriose lie
tuvis žinomas atletas Andrius 
Kundrotas pergalėjo stiprų 
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vakare.
5. vai. vak. prasidėjo prakal

bos. Adv. Lopata iš Wilkes- 
Barre, Pa buvo vedėjų. Iš eilės 
tapo perstatyti šie kalbėtojai: 
1. Kazys Sčesnulevičius iš Bos
tono Universiteto, 2) Kongres- 
smanas John J. Casey. 3) 
Kun. Dr. Pr. Augustaitis ir 
gerb. St. Šimkus. Visi kalbė
jo apie sunkų padėjimų Lietu
vos, reikalingumų medžiagi
nės ir dvasiškos pašelpos ir 
vienybės tarp lietuvių šiame 
■britiškame padėjime mūsų 
tautos. P. St. Šimkaus ypač 
buvo kalba, žadinanti prie 
vienybės tautiškos meilės ir 
bendro darbo tėvynės. Tai 
buvo ne kalba, bet poezija 
pilna sielų žavėjančių vaizdų, 
plaukiančių iš gilumos širdies.

Po prakalbti chorai pirmiau s 
pavieniai dainavo. Kingsto- 
n’o, Wilkes-Barre, Scranton’ 
o ir Pittstono ir tuomi parodė 
savo individuališkus gabumus 
ir išsilavinimus. Iš jų tarpo 
pasirodė solistų ir jeigu būtų 
daug ko kalbėti apie visus pa
minėsiu nors vienų, kuri sa
vo balsu žavėjo žmones. Tai 
yra p-lė Marijona Kižiutė iš 
Pittstono. Josios balsas iš- 
tiesų yra tokio puikumo, ko
kį galima girdėti tiktai dide
lėse operose. Girdėjau, kad 
ji yra pasirinkus sau tų karje
rų ir stoti operos dainininke. 
Kaip linksma yra žinoti, kad 
josios meilė visko lietuviško, o 
daugiausiai lietuviškos liau
dies muzikės ir dainos yra ly
gi jos dovanai — balsui.

Po atskiro chorų pasirody
mo buvo sudainuota keletas 
dainelių suvienytų chorų. A- 
belnas įspūdis buvo išdidus. 
Šimtai balsų iš gilumo krūti
nių formoje saldžios lietuviš
kos melodijos plaukė tykiame 
ore ir mirė kur tai toli už kal
nų su paskutiniais spinduliais 
saulės.

Minia žmonių stovėjo visų 
laikų lyg užkerėta. Jųjų vei
duose galima buvo skaityt jau
smus, kurie tarsi veržte ver
žėsi iš krūtinių į vienybę, į 
darbų už tėvynę už tautų.

Po to prasidėjo šokiai ir mi
nia pradėjo retintis, žmonės 
pradėjo iškrikti kas į savo 
kraštų. Jie iškriko, įspudis- 
gi pasiliko, nežiūrint į visas 
priešginvbes, į veiklumų mū
sų tautos priešų, kad mes dar 
nenumirėme kaipo tauta ir kad 
ta pati lietuviška dvasia, tas 
vienijantis elementas yra stip
rus kuomi mes tik galim džiau
gtis ir kuomi didžiuotis. O 
aš, kaip būdamas tiktai paša
liniu žmogų tarpu Pennsvlva- 
niečių svečių, galiu aik pasida
linti tuomi džiaugsmu su pla
tesne lietuviška visuomene 
žiūrint į jųjų veiklumų ir tau
tiškų susipratimų.

K. Sčesnulevičius.

Iškilmės.
Nedėlioj, 2 d. liepos, vie

tos lietuviai turėjo nepaprastų 
šventadienį. Tų dienų iškil
mingai buvo pašventinta nau
jai pastatyta graži mūro baž
nyčia. Šventinimo apeigos 
prasidėjo apie pusę vienuolik
tos, kada atvažiavo monsijo- 
nierius Saunders, lydimas ir 
sutiktas nemažo būrio kunigų, 
kurių tarpe buvo du lietuviu, 
vietos klebonas, kun. M. Ci
bulskis ir Omahos klebonas 
kun. J. Jonaitis.

Monsijonierių pasitiko ketu
rios lietuviškos draugijos ir 
trys lenkų. Iš lietuviškųjų 
gražiausiai atsižymėjo moterų 
ir merginų šventos Onos dr-ja, 
kurios narės maršavo tautiš
kais rūbais pasipuošusios, 
gražiais kaspinais pasidabinu
sios.

Po pašventinimo apeigų bu
vo mišios ir pamokslai. Mon- ’ 
sijonieriaus angliškai ir kun. 
J. Jonaičio lietuviškai. Lin
ksmai jautės lietuviai parapi- 
joečiai tą dieną, nes matė, 
jog turės netik savo bažnyčią, 
kurioje šventadieniais atėjus i 
galės savo jausmus Dievui iš
lieti, bet ir apšvietos ir soči- i 
jalio gyvenimo centrą. Sioux 
City, lova, miestas guli vaka
rinėje dalyje lova valstijos Į 
prie insiliejimo upės Sioux į 
Missouir. Nedidelis tai mie- ( 
stas, bet gražioje vietoje, ir 
gražiai užlaikomas.

Lietuvių gyvenimas.
Pirmieji lietuviai čia apsi-1 

gyveno prieš dvyliką metų, j 
Vėliaus pradėjo jų čia daugiau i 
rastis, dabar jau randasi apie 
600 suaugusių žmonių. Su 
mažu išėmimu vietos lietuviai 
yra kilę iš Anykščių arba De- 
beikių parapijų. Daugelis iš 
jų pasipažinojo dar tėvynėj 
būdami. Čia suvažiavę gyve-1 
na artimoje draugijoj. Sup-, 
rantama, kad tokioje vietoj Į 
gali daugiau pasilaikyti ir 
gražios vienybės ir baisių ap- i 
gavysčių, suktybių.

Paveikslan, dar daugelis 
vietos lietuvių mini nesenai pa
bėgusį krautuvninką Čepulio- 
nį, kuris kaipo geras pažįsta
mas, daugelio dar iš Lietuvos, 
ingavo jų įsitikėimą ir priim
dinėdavo taupimui savo drau
gų uždirbtus skatikus. Buvo 
jų surinkęs, sakoma, apie ke- 
turius ar penkis tūkstančius 
dolerių. Viskas buvo gerai, 
iki jam nepasitaikė nelaimė, 
kuri sakoma kilus iš girtybės. 
Mat jam girtam esant liko už
muštas jo namuose žmogus 
(taip-pat iš tos pačios vietos 
Lietuvoj). Kai-kurie sako, kad 
jis užmušęs, kaikurie tam už
ginčija. Tečiaus kaip ten ne
buvus, krautuvninkas po to 
atsitikimo pardavęs savo krau
tuvę kažkur išbėgo. Žinoma, 
išbėgo ir žmonių sudėtieji pi
nigai.

Čia saliūnai valdžios užda
ryti, tečiaus alučio lietuviai 
išgeria nemažiau kaip kitose 
vietose, kur saliūnų nesama.

Nevisas jų gyvenimas taip 
juodas. Yra ir gražių pusių. 
Toliau matantieji lietuviai čia 
turi sudarę keletą draugijų, iš 
kurių didžiausiai ir gražiau
siai gyvuoja šv. Kazimiero dr- 
ja (uždėta 1914 m.), potam 
šv. Jono dr-ja (užd. 1913 m.), 
šv. Onos dr-ja. Be to randasi 
abieju susivienijimų kuopos ir 
keletas kitų mažesnės svarbos 
draugijų.

Dvasios reikalus aprūpinda
vo lenkų kunigas. Pastebėti
na, kad čia lenkų esama tik 
apie vieną ketvirtadalį tiek, 
kaip lietuvių ir jie buvo čia 
valdytojais bažnyčioje. Lie
tuviai čia beveik vieni pastatė 
lenkų bažnyčią, bet vėliau pa
matė, jog sykiu negalės gy
venti; vietoj stengties pavary
ti lenkus šalin, kaip jie daž
nai padaro su lietuviais, jie 
pradėjo rūpinties nauja para
pija ir bažnyčios statymu.

Parapija pradėjo tvarky- 
ties jau prieš trejetą metų. Že
mė banyčiai nupirkta 1913 m.

Bet visi parapijos dalykai bu
vo sutvarkyti tik pradžioje 
pernykščių metų, parėjus čia už 
klebonų, pirmam lietuviui 
kunigui M Cibulskiui. Jam 
vedant įstatyta puiki mūro ba
žnyčia su gražiu šviesiu skie
pu, kuriame bus galima vai
dinti sceniškus veikalus, ren
gti susirinkimus ir laikinai mo
kinti vaikus ir suaugusius. 
Dabar jau mokinama suaugu
sius anglų kalbos. Už moks
lų mokėti nereikia, taigi ne
žiūrint nei vasaros karštų va
karų, mokslas neapsistoja.

Bažnyčios turtas išneša į 
keturiasdešmits tūkstančių do
lerių. Prie jo priskaitoma 
septyni liotai žemės labai gra
žioje vietoje ir gražiai maišy
to Renesan-to styliaus mūro ba
žnyčia, kuri dabar tik užbaig
ta ir pašventinta.

Iš biznierių čia daugiausiai 
valgomų daiktų krautuvės, ku
rių esama apie desėtkas. Be 
jų randasi vienas barzdasku- 
tis ir vienas kriaučius, tai ir 
visi biznieriai.

Darbai išimtinai plovyklo
se. Po pavasarinių streikų, 
kurie tęsėsi kelias savaites, sų- 

' lygos pagerinta ir algos pakel
ta. Dabar dirbama labai ge- 

| rai. Darbininkų trūksta ir 
šviežiai atvažiavusiam nėra 
vargo su darbu. Lietuviai, 

i tečiau čia kaž ko nesidaugina. 
Svarbiausioji priežastis, tai pa- 

i naikinimas saliūno. Dauge
lis važiuoja į mestelius, kame 

i nereikia su rudžiu slapstvtis.
P. Š.

PHILADELPHIA, PA.

Liepos 3 d. šių metų šeimy- 
i na St. Sasnausko nuvažiavo į 
Parką vadinamą Fairmoud 

Į Gi St. Sasnauskas vakare užsi
manė pats vienas ant tyro oro 
nakvoti Parke. Apie vienuo
liktą valandą jį saldžiai bemie
gantį po šakotu medžiu rado 

’ parko sargas — policmonas — 
1 liepė jam eiti namon. Jis ne
va nuėjo, bet ištikrųjų pasis
lėpė krūmuose ir vėl saldžiai 
užmigo. Sargas vėl jį rado, 

j mat turėjo su savimi mažą šu
niuką kuris jį užuodė. Vėl 
liepė eiti namon, tas vėl pa
sislėpė, bet ant jo nelaimės, 
vėl tapo rastas. Tada sargas 
jau be nei kokių juokų jam 

I norėjo duoti vietą pernakvo
ti... Tada mūsų mylėtojas 

! parko, matydamas, kad čia 
jau ne juokai, pradėjo pra- 

; šytis paleisti. Bet vargas a- 
naiptol. Jis vėl atkartojo pra
šymą. Tada sargas pradėjo 
jį perkratinėti, ir radęs pas jį 
protokolą susirinkimo lietuviš
kų esperantininkų (mat mėgė- 

I jas parko yra dėl jų sekreto
rius lietuviškos kalbos) už- 

! klausė, kas tai do per popie- 
ra. Šis atsakė, kad proto- 
las susirinkimo lietuviškų es- 
perantininkų. Tada sargas 
jį užklausė keletą žodžių espe- 
rantiškai, bet mūsų parkietis 
nesuprato — sargas pasakė: 
“Tu meluoji.” Bet šis atsa
kė ne persigandęs, kad jis 
vos tik pradėjo mokintis, ir 
jau moka keletą žodžių. Sar
gas liepė pasakyti juos. Gi, 
kada tas jam tuos keletą žo
džių pasakė verčiant iš anglų 
į Esperanto kalbą tai sargas 
jam sugrąžino tą užkerėtą pro
tokolą ir viską, ką buvo radęs 
pas jį, ir nežiūrint to, kad 

. mūs mėgėjas parko dar jam 

. ankščiau pamelavo, sakyda
mas, kad netur pinigų, už 
tai ir vakare bijo grįšti pėk- 
ščias namon. Gi sargas jį pa
leido, ir ant atsisveikinimo 
padavė dar jam savo dešinę...

Jo svainis.

WORCESTER, MASS.

Muzika ir daina gerai stovi.

Man rodos, jog ši kolonijo 
yra -viena ypatingiausių Ame
rikoje. Čia katalikų srovė 
galinga. Jaunimas it ųžuoly- 
nas. Veikia ir darbuojasi Vi
si kiti užkampiuose linduoja, 
o veikimo laukas pilnai katali
kų rankose laikosi. Ale vis-
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gi įstabu, jog šioje kolonijo- grupelėmis arba atskiromis 
je išeina biauriausias lietuvių kuopomis, 
laikraštpalaikis “Šakė.” Bet šiuosmet visus džiugino graži

suvažiavusius, taip

mūsiškiai kaip ir nežino, jog 
-čia spauzdinamas šlamštas ir 
nei kiek jos nepalaiko, o tą 
mat padaro kitų kolonijų lietu
viai.

Žymiausia ypatybė čionykš
čių lietuvių yra tai jų muzika- 
liškumas. Retą šeimyną rasi, 
kur jaunimas nesilavintų mu
zikoje ir dainose. Pramogo
se vis dažniau ir dažniau ga
lima matyti iš mūsų jaunimo 
išpildant programo dalis.

Bažnytinis choras yra pa
garsėjęs ne vien čia pat, bet 
visoj šioje apygardoje. Tas 
šaunus, milžiniškas choras v- 
ra vedamas gabaus vyro, mu
zikos mylėtojo pono J. Cižaus- 
ko. Tas vyras savo uolumu 
patraukia, suvaldo ir priver
čia pamėgti dainavimą bei gie
dojimą, puikiai išlavino savo 
chorą. šventadieniais prip
lūsta pilna bažnyčia visokių 
tautų, visokių pažvalgų, kad 
pasigrožėti nuostabiu giedoji
mu.

Dar turime kuo pasidi
džiuoti. Yra tai įstabi solistė 
ponia M. Cižauskienė. Zavė- 
jantį balsą turi šitoji šlovinga 
ponia.

Malonu matyti tarp mūsų 
tautiečių tokį muzikalį kilimą, 
išsilavinimą giedojime, dai
navime. Tai ženklai tikros 
mūsų pažangos.

Dar reikia priminti augštos 
dvasios, didžio prakilnumo 
gerb. vietos kleboną kun. J. J. 
Jakaitį. Tai mūsų milžinas, 
kurs stojo į didžią kovą su bai
siu slibinu — alkoliu. < 
gelbsti vietos lietuvius ir visos 
apygardos tautiečius iš to sma
ko nasrų.

Matome, jog kaip tik lie
tuviai blaivosi, atsikrato biau- 
riaus papročio, išdraiko alko- 
lio rukus, tai tuoj apsireiškia 
pažangumas, griebimosi prie 
augštesnių dalvkų.

S. M.

vienybė.
Nutylint apie smulkmenas, 

turinčias nemenkų reikšmę, pa
žymėtinos yra prakalbos, atsi
buvusios po užkandžių. Kai- 
kurie kalbėtojai jautriais žod
žiais dar augščiau patempė su
sirinkusiųjų ūpų; pasiklau
syta taip-pat dviejų jaunuosių, 
kurie lyg tai baimės, lyg tai 
kerštu perimtu, paspiegdami, 
pagrūmodami klausytojus nu
viliojo į “cicilikų” kampelį. 
Rodos, tai jau tamsiausias e- 
lementas mūsų visuomenėje tie 
“cicilikai”, bet ir iš jų takto 
pasirenkama pavyzdžiai.

Ilgai chicagiečiams Vyčiams 
pasiliks atmintyje šis išvažia
vimas, parodęs, kiek jau su
dūmojome, kiek šviežių žmo
nių priaugo. Drąsu pažiūrėti 
į ateitį, o daugiausia džiaug
smo ir susiraminimo plaukia, 
kada prisimeni, kad augo ir 
stiprėja rezervos, kuris savo 
širdį ir pastangas Lietuvai pa
veda! Lai gyvuoja Vyčiai!

Klemencukas.

DES MOINES, I0WA

Šis miestas stovi ant Dės 
Moines upės ir yra lovos val
stijos sostapilis. Čia randasi 
valstijos rūmai, legislatūra ir 
daugelis kitų valstijos miestui 
reikalingų įstaigų.

Lietuvių čia taip-pat ran
dasi nemažas skaičius. Spė
jama, jog į keturius ar pen
kis šimtus asmenų. Bet jie 
čia išsiskirstę po visą miestą.

Jisai Netik, kad išsiskirstę gyvena,

NEWARK, N. J.

Svarbus pranešimas.

L. Vyčių 29-tos kuoposs pu
smetinis susirinkimas turėjo 
atsibūti liepos 3 d. š. m., bet 
kada dėl visokių kliūčių minė
tą dieną mažai narių atsilankė 
ir kada turėjo būti vadybos 
rinkimai, o į valdybą kur te
eina apie 30 ypatų, tai pusme
tinis susirinkimas tapo atidė
tas ir bus laikytas ketverko 
vakare, t.y. liepos 13 d. š. m. 
Ant pusmetinio susirinkimo vi
si privalo atsilankyti, nes jau 
bus sugrįžę iš Kongreso atsto
vai. tai paaiškins daug nauji] 
dalykų.

Kviečia 29-tos kuopos
Valdyba.

I

Jau išėjo
Pažangos
No. 5 ir 6

Kaip turtą ingyti

kan-

gerai 
sielos

ti.
Vienbalsiai visi moksleiviai 

ant to sutiko ir patvirtino pa
duodami viens kitam ranką.

Tas paprotys ir iki šiai die
nai pas visus daugiau supran
tančius asmenis užsiliko.

J. V. Kovas.

CHICAGO, ILL.

Chicagos Liet. V. Apskr. kp. 
išvažiavimas.

Liepos 4 dieną Chicagos L. 
Vyčių apskričio kuopos turėjo 
išvažiavimą (gegužinę). O- 
ras pasitaikė nepaprastai pui
kus, užtad, kas tik gyvas, 
traukė iš surūgusio miesto į 
laukus. Vyčiai išvažiavimui 
apsirinko Leafe Grove pamiš
kį. Apsidairius aplink, visur 
akį žavėjo gražūs reginiai. Ir 
tankūs krūmai ir apyretis miš
kas, nusidriekęs striuogomis 
alsavo maloniu pavėsiu...

Išvažiavime dalyvavo, be
rods, 8 kuopos draug sudary
damos apie 350 asmenų. Šis 
išvažiavimas visų pirma svar
bus tuo, kad davė progos pa
daryti palyginimą Chicagos 
Vyčių pajėgų prieauglio per 
ištisus pastaruosius metus. 
Mat ir pernai turėta toks-pat, 
kaip ir tradicijinis (kol-kas o- 
ficialiai tokiu dar nesivadina, 
bet ateityje, rasite, gal ir bus 
patogu pavadinti), išvažiavi
mas. Pernai, atmename, bu
vo skaitlingas, bet šiemeti
nis tuo žvilgsniu viršija. Pla
tus pamiškys tik pajuodo nuo 
žmonių ir šešėlių, o oras už
tvino balsais. Beje, per ši
tuos metus Chicagos Vyčiai 
sudrutėjo ne tik kūnu, bet ir 
dvasia. Jau matai ne įviliota 
narį, bet susipratusį, suaugu
sį su organizacija visomis gįs- 
lomis. Kaip pernai nesmagų 
įspūdį darė separatistiška dva
sia, išskirsčiusi kuokštais,

bet labai atskirų ir nuomonių. 
Čia randi ir gerų tautiečių, ka
talikų, bet nemaža ir taip va
dinami} internacijonalų, ku
rie dažnai nežino, kokios tau
tos jų esama. Daugelis iš jų 
skaito “Keleivį,” “Šakę” ir 
p., katalikiškų ir tautiški] laik
raščių labai maža. Tautinis 
susipratimas, abelnai imant, 
silpnas. Dvasios reikalus ap
rūpina airių kunigai. Vely
kiniai išpažinčiai, rūpesniu Šv. 
Jurgio draugijos, parkviečia- 
mas Omalios klebonas, kun. 
J. Jonaitis.

Lietuviškųjų draugijų ran
das keliatas: Šv. Jurgio drau
gija, Lietuvos Sūni] ir Dukte
rį] draugija, Susivienijimo kp, 
socijalistų sąjungos 
keletas mažesnių, 
veikimas nežymus, 
ti reikia, jog toki 
kai Lietuvos Sūnų ir Dukterų, 
nors ir gražų vardą nešioja ir 
išrodytų lyg tautiška draugija, 
bet savo organu turi tokį ci
cilikų laikraštį kaip “Kelei
vį.” Tai-gi neindomu, kad 
ir tautinis susipratimas stovi 
taip žemai.

Kaip visa valstija taip ir 
Dės Moines miestas yra “sau-j 
sas.” Tečiaus sausi tik iš | 
vardo, nes slaptas degtinės 
pardavinėjimas baisiai išsipla
tinęs. Ypatingai tas papro
tys išsiplatinęs tarp lietuvių.

Čia dar pastebėti galima 
žmonių tikėjimas į stebuklin
gus gydytojus. Ypatingai čia 
žinomas koksai farmeris iš 
AVisconsin valstijos, kuris gy
dąs nuo visokių ligų kokiuo 
tai “pleisteriu.”

Tai-gi ir važiuoja ten lietu
viai gydytus nuo įvairių ligų- 
ligelių. Suprantama, jog tik 
lieka palengvinti ant kišenės. 
Net gaila pasidaro iš žmonelių 
tamsumo, girdžiant pasako
jant įvairius būtus ir nbūtus 
dalykus apie tą garsųjį “dak
tarą.”

Suprantama, jog nevisi taip 
jau ir tamsūs, tečiau švieses
nių nedaug teesama.

Vietos lietuviai čia beveik 
visi dirba mainose. Vasaros 
laiku darbas silpnai eina, tai
gi iš kitur važiuoti nepatar
čiau. Kitokių darbų labai ma
ža, kad ir yra, tai lietuviams 
neprieinami.

“DARBININKO” AGEN
TAMS IR PLATINTO

JAMS.
Dabar geriausia proga, pa

sirodyti uoliais platintojais ka
talikiškos spaudos.

Utarninko ir ketvergo “Dar
bininko” No. parsiduoda po 2 
centu, subatos 3c. Gabus ir 
apsukrus veikėjas gali gana 
daug išplatinti, jeigu pats ne
gali pardavinėti suorganizuok 
vaikų būrelį, jie geriausiai iš
platins.

Taip-gi neužmirškite parsi
traukti iš “Darbininko” kny
gyno visokių knygelių, labai 
pigiai galite gauti.

“Darbininkas” priima viso
kius spaudos darbus, plaka
tus, tikietus, konstitucijas ir 
tt. ir atlieka darbą geriausiai 
ir pigiausai.

Remkite kuo galite, nes ži
note kad “Darbininkas” vie
nintelis darbininkų užtaryto
jas.

Visokiais reikalais kreipki
te:

Svarbus pranešimas

“Darbininko” knygyne šio
mis dienomis gavome daugybę 
įvairių knygų.

Agentams duodame gerą 
nuošimtį.

Siųskite užsakymus:

“DARBININKAS”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

ADRESAI VALDYBOS 
DR-JOS SV. JONO 

KRIKŠTYTOJO 
CAMBRIDGEPORT, MASS.
Pirmininkas: —

A. Vaisiauskas, 
14 Moore St.,

Vice-pirm.: —
C. Kavolis,

7 Harrison St., 
Protok. Sekret.: —

K. A. Galinauskas, 
719 Main St.,

Finansų Sekret. :> —
J. Smilgis,

65 Portland St.
Kasierius: —

J. Jasinskas,
46 Clark St.

J. Lukšis, 
220 Washington St.

Kasos globėjai: —
K. Voveris,

A. Sundukas,
Maršalka: —

J. Žilis.

AB NORI BŪTI GRAŽUS?

Jeigu taip, tai nusipirkite 
Mosties, kurią išdirba Menthola- 
tum Co. ir visi daktarai aptieko- 
riai pripažįsta geriausia.

Ištepant moste veidą prieš ei
nant gult per kelis vakarus pada
ro veidą tyrų ir skaisčių. Mostis 
išima visokius spuogus ir dėmes 
(plėtmus) saulės nuodegimus ir 
lašus.. Kaina dėžutės $1.00.

Merginoms, kurios nori būti 
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-raudo- 
nas. Tas pritinka ir vyrams. 50c. 

* ir $1.00.

Odos Muilas tikrai išgydo spuo- 
| gus. jeigu jie nepaeina nuo sun
kios ligos. Kaina 25c.

Jeigu jūsų kvapas dvokia, 
mazgokite dantis kasdien su mui
lu. Dantis palieka balti ir kva- 

Pinigus galite siųsti money or
deriu ar 2-centinėmis stampomis. 
pas kvepiančiu. Muilo kaina 25e.

J. RIMKUS,
Box 36, Holbrook, Mass.

(70-83.)

tokį skystimą valgydavo, la
bai pliurpdavo; kad visam 
kambaryj aidas atsiliepdavo, 
kaip sėmenis pleperiuojant. 
Žinoma, tas senesniems drau
gams nepatiko ir pradėjo jie 
visi zurzėti. Girdi, jį reikės 
prašalinti nuo mūsų draugi
jos laike valgimo; kartais dar 
gal katrą mūs tetraukti į savo 
žiotis bepliurpdamas. Ilgai 
studentai galvojo, bet paga
lios neiškentė ir vienas iš jų 
drąsesnis paklausė: kodėl jis 
taip plerpia srėbdamas sriubą. 
Naujukas moksleivis švelniai 
atsakė.

— Gerbiamieji draugai, ne 
visuomet aš taip darau; tik 
norėjau persitikrinti, ką jūs 
manote apie tokius žmones, 
kurie taip daro kaip kad aš iki 
šiol dariau, srėbdamas sriubą 
— plerpiu.

— Tai ne mandagu, negra
žu taip valgyti, — keli balsai 
atsiliepė.

— Taip, — patvirtino stu
dentas, — bet aš tuoj paaiš
kinsiu dalyką.

— Prašome! — Visi sušuko.
— Girdėjau vieną profeso

rių pasakojant šitaip: — 
Kiekvienas žmogus turi penkis 
pajautimus, ir visiems pen
kiems turi suteikti ypatybes.

Jeigu mes sėdame valgyti, 
tai akys regi, mato, ką mes 
valgome. Nosimi užuodžia- 
me kvapą ir numanome ar bus 
gardu, ar ne.
Rankomis dasilytime, paima

me ir įdedame į bumą.
Sukramtę nuryjame, ir vi

są skonį, gardumą sužinome.
O štai šis, paskutinis — 

ausų girdėjimo pajautimas iš 
to nieko nepasinaudotų, todėl 
srėbdami sriubą, jei pliur
piant, tai suteikiam ir girdė
jimo pajautimui ženklą, kad 
skanų ką valgome.

Maž-ne pas visas tautas yra 
paprotys, kad prie bankietų, 
puotų, ar iškilmingų susirin
kimų, geriant bent ką, glau
džia indus su viens kitu, ar 
tai barkštelėjimu, ar skamb
telėjimu, sveikina viens kitą, 
tas vis daroma, kad ir ausys 
girdėtų tos puotos obalsį.

Studentei išklausė su atida 
visos kalbos naujo draugo, 
bet nenorėjo sutikti, kad val
gant reikia pliurpti.

Ir nutarė, kad į vietą pliur
pimo, pirm valgio visiems su
stojus aplink skobnį (stalą), 
garsiai sukalbėti Dievui padė- 
kavonės maldą; taip garsiai 
ir aiškiai palbėti, kad ausys 
suprastų kas pradedama veik-

“Darbininkas,”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Tūlas turčius anglas, už
klaustas savo jauno draugo 
patarimo, kaip galima tapti 
turtingu, šitaip atsaikė:

1. Nežiūrėk į piktinantį ap
sireiškimą.

2. Pasirink atidžiai darbą 
savo gyvenimui tinkamiausi.

3. Sergėkis nepasidaryti 
skolų.

4. Būk stiprus viską 
triai pakelti.

5. Kiekvieną darbą 
nuveiktą sudėk į savo 
(dūšios) iždą.

6. Jei tavo akys bus perpla- 
čios, per godžios, tai susiau
rink jas.

7. Visuomet gerbkie tokius 
asmenis, kurie plačiau 
dėl visuomenės labo, 
dėl tavo tėvynės.

8. Netinginiauk savo 
mimuose.

9. Mokykis to, kas tau 
ir būtų reikalingiausiu.

10 Niekados nenustokie 
ties, ei kas truputį tavo 
venime būti] nepasekmingo, 
bet stengkis visuomet jėgoms 
atitaisyti.

11. Negaiškin savo spėkų 
ir laiko bereikalo.

12. Skaityk gerus, ypač do
rus laikraščius; naudokis 
moksliškoms knygoms.

13. Sergėkis nereikalingų iš
laidų.

14. Neužsitikėk niekuomet 
siaurai mąstančiai ir su jais 
nesėbrauk.

15. Nesigailėk pagirsinti sa
vo veikimą.

16. Su visais švelniai kal
bėk, ypač su artimiausiais.

17. Būk gailestingas.
18. Nebūk godus ir pavy

duolis.
19. Gerbkie teisingumą ir 

pats teisybės laikvkts.
20. Dabokis supykti, ypač 

rūstybės, kad tavo širdyje ne
būtų nei ženklo.

21. Gerbk senelius, ir savo 
perdėtinius.

22. Su visais lygiai pasielg- 
kie; neniekink vargšų ir be
turčių.

23. Jaunomenei parodyk 
j gražų pavyzdį.

24. Būk visiems draugu, 
broliu, ir geradariu.

25. Nepaisyk, jei ant tavęs 
kas ką kalba, tik tu stengkis 
būti nekaltu.

26. Nemanyk niekam atker
šyti už blogus darbus tau pa
darytus.

27. Neklausyk daug kalban- V"cių.
28. Šalinkis nuo tų, kurie 

save stato puikiais, ir mėgs
tančiais daug tuščio kalbėti.

29. Nesilankyk į susirinki
mus blogų draugių.

30. Visuomet turėk omenye 
kad tavę Dievas mato.

Laikydamasis šių įstatymų, 
ir pildydamas uos, pasijusi, 
kad kas kartą prieini arčiau 
pri tau žadėto turto, ir jau
siesi esąs laimingu.

J. V. Kovas.

dirba
Ypač

užsiė-

yra

vil-
gy-

kuopa ii* 
Visų jų 
Patėmy- 
draugija

P. s.

Paieškau savo brolių Motie 
jaus, Simono ir Jurgio Pakšių ir 
sesers Uršulės Pakšiutės. Paei
na iš Kauno gub., Ukmergės pav., 
Dvarakinčių kaimo. Malonėkit 
atsišaukti šiuo adresu:

Julijona Bakšys,
40 Easter Row Dykehead. 

Shotts, Seotland.
(79-81)

^■1
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AUSYS IR TURI SUPRAS
TI KAS VEIKIAMA.

Atsitiko tai tuojaus po dyk- 
laikio (vakacijų). Marijam
polėje, vienoje studentų pra
gyvenimo vietoje (ant kvate- 
ros), tų metų apsigyveno vie
nas gimnazistes, trečios kle- 
sos moksleivis, lietuvis, lan
kęs Revelio gimnazijų, da- 
bar-gi įstojęs į Marijampolės 
gimnazijų

Tas moksleivis iš pradžios 
pasirodė nelabai mandagus, y- 
pač prie valgio nemandagiai 
pasielgdavo. Valgant, kad 
kų kramtydavo, visuomet su 
lupomis tekšledavo, dažnai ir 
trupiniai iš burnos birėdavo, o 
kad sriubų srėbdavo, arba ki-

4. TEISYBĖS VARDAN.
Parašė F. V. ir Uosis.

Kas mėgia teisybę, lai jos 
paieško šioje knygelėje, o tik
rai suras. Čia taip-gi sužinos 
ir apie Jono Huss’o klaidingą 
mok^Įą^

32 pusi,

Pajieškau savo tėvų Pajaujų 
paeina iš Suvalkų gub., Suvalkų 
pav., Mockavos valsčiaus, Mer- 
gutrakių kaimo, Punsko par. Pra
eitais metais gyveno Mogilevos 
gub. 
patįs malonėkite atsišaukti 
adresu:

Ona Jankauckienė,
47 Hincklev Street, 

Sommerville, Mass.
(79 82)

LIETUVIŠKI 
PHOTOGRAPHAI.

Valeika, Laurinaitis & Co.

Kas juos žinote arba jie į 
šiuo

Atliekam artistiškai dar
bus ir už pigia prekę. 
Taip-gi padarome didelius 
paveikslus.

Mūsų adresas:
250 W. 44h St.,

S. Boston, Mass. 
(Arti C St.)

Julijona Makalauskienė ieš
ko savo vyro Antano. Par
daviau tą saliūną, kurį laikė- 

! me ant 572 Polk st. Dabar 
•mano adr.: 1916 New York 
avė., Newark, N. J.

CHICAGO, ILL.
Pranešimas.

L. D. S. 29-ta kuopa turės sa
vo susirinkimą seredoj, liepos 12, 
1916, 8-tą vai. vakare, Šv. Jurgio 
svetainėje — reikalinga idant VI
SI NARIAI atsilankytų į šį susi
rinkimą, taip-gi atsiveskite drau
gus ir pažįstamus, idant padidi
nus mūs kuopos narių skaičių.

Bus svarbių reikalų dėl apsvar
stymo, tad būtinai malonėkit pri- 
būt ant paskirtos dienos ir valan
dos.

Su pagarba,
29-tos kp. RAŠT.

$30.00 Į SAVAITĘ.
Jeigu uždirbate mažiau kaip 

$30.00 į savaitę ir dulkias geriat 
dvokiančioj dirbtuvėj, tai tuojau 
kreipkitės prie manęs, aš reika- 
launu 25 keliaujančių agentų. 
Lengvas darbas, tyras oras ir 
geras užmokestis — tik reika
linga kaucija nuo $150.00 iki 
$300.00.

P. VALUKONIS,
324 E St., S. Boston,

(79-81)
Mass.

C. & P. Telephone St. Paul 5347
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 pas 
mane.

Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS, 

500 So- Paca Street,
Baltimore, M. D.

DR. SPRINGER
DENTISTAS.
49 Chabers St., 

West End
364 Harison Avė

S. E. Boston

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, Nebraska.

PRANEŠIMAS.

Pabėgėliams jau galima pi
nigai siųsti Į šias vietas:

Petrograd, Moscow — Mos
kva Arcliangelsk ir Voronež.

Pinigai pasiunčiami komer
cijos bankų čekiais (perevod).

Apie prekes, aplikacijų ir 
kitų informacijų kreipkitės 
laiškais

G. J. Bartašius
233 Broadway,

So. Boston, Mass.

aVa .V. A^A A^A -A-^A A^A, a+a a+a

^0"

Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje. 

—YRA—
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam 

Ramybė!
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie žios 

organizacijos ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
jų narių. Bet gal da pats gerbiamas nepamąstei, 
kas ji yra ir delko pats neprisirašai.

Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: —
1) Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės 

$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00.
2) Moka pašelpą nariams-ligoniams kas savaitė 

po $3.50, $7.00, $10.50„ ir $14.00.
3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4) Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir 

dalina nariams dovanai.
5) Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurody

mus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluose.
6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pi- 

nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas 
įstaigas ir tt.

Instojimas į Susivienijimą pigus, mėnesinė mo
kestis lengva. Norėdami gauti platesnes informa
cijas kreipkitės į vietines kuopas, kurių randasi ko
ne visur po visą Ameriką, kur tik lietuviai apsigy
venę, arba stačiai pas Centro Raštininką, šiuo ad
resu: —

X

^Aa^AA^AA+AA^AA^AA+AA^A  a+a a^a
^4

Pirma Pirkimo *

Apsižiūrėkite, t
Iš mūsų Pirmutinės ir Didžiausios Lietuviškos “Real Estate”X 

Agentūros Boston’e ir visame New England’e.
TX 1 • • • JI ____—...  s Dykai visiems dėl apžiūrėjimo X 

10,000 Plecių-Lotų. 5,000 Namų. X 
500 Ukių-Farmų.

Daugiausiai namų turime ant pardavimo So. Boston‘e,X 
Dorchester’yje, Cambridge, Brighton’e ir visoj apielinkėjX 
New England’o. X

Mūsų offise galima pirkti namus pigiau, negu nuo kitųX 
Agentų ir pigiau, negu nuo paties savininko, nes mūsųX 
agentai yra atsakanti ir ŽINO, KAIP NULYGTI PREKESX 
NAMŲ nuo paties savininko, kuris nori parduoti namus. X 

Mes gvarantuojame pirkimą, jog bus atsakančiai ir niekasX 
neprisikabins, ir neatsiras giminių, jokių taksų, arba kito-X 
kių priekabių po pirkimo, taip-gi, visada padarome išlygasX 
atsakančiai ir surandame bankų paskolas dėl pirkimo namo,X 
ir jeigu turite $50.00 arba daugiau, visada pas mus galimaX 
gauti pirkti namą, toj vietoj, kur tamistom patinka, nes«j» 
pas mus YRA IŠ KO PASIRIN KTL

Dabar yra Pigių ir gerų Kambarių X
ant parandavojimo. f

Taip-gi apdraudžiame (iniiūriname) Namus, Foraičius,X

XX
Aaip-gi «purauuxiauic ^uisiuiuiaiX Krautuves, Automobilius, Vežimus su Arkliu, Sveikatą ir( X Gyvastį ir nuo Sužeidimo, į Didžiausias Kompanijas Ameri- 

X koj.
I LITHUANIAN ?AGENCY.

A Ivaikevicz, Savininkas.
X 315 WEST BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
X TeL S. Boston 606.

■
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Vietinės žinios

IŠVAŽIAVO.

Kun. F. Kemėšis ir p. J. E. 
Karosas išvažiavo į L. Vyčių 
Kongresą į Wilkes-Barre, Pa. 
Jie yra delegatai nuo 17 Lietu
vos Vyčių kuopos So. Bosto
ne.

ATVAŽIAVO.
Iš Chicagos atvažiavoų Bos/ 

toną daktaras Ciapas, šį pava
sarį pabaigęs medicinos kur
są Chicago College ofMedici- 
ne and Surgery (šaka Valpa
raiso Universiteto). Savai
tę pabuvęs čionai važiuos Į 
Waterbury, Conn., kur dirbs 
St. Mary’s ligoninėj. Turbut 
sergantieji Waterbury’o lietu
viai kreipiasi į tą ligoninę at
gauti sveikatą, tai dabar ten 
jiems patarnaus saviškis, ge
ros širdies tautietis.

Rep.

Vaikų išvažiavimas atidė
tas. Vaikų išvažiavimas tu
rėjo būti panedėlio rytą, bet 
kadangi lietus lijo, tai tapo 
atidėtas ant kitos dienos, kat
ra bus graži. Vaikai, kurie 
neturi dar ti kietų, tegul atei
na Į Šv. Petro bažnytinę sve
tainę.

Vyčių susirinkimas. Perei
tą pėtnyčios vakarą atsibuvo 
vietos Vyčių 17 kuopos susi
rinkimas. Buvo kalbama a- 
pie didelių Vyčių dieną, kuri 
atsibus “Columbus Day” spa
lio 12 dieną West Roxbury Ca- 
ledonia Grove. Išrinkta visa 
komisija kuri tvarkys tą die
ną. Delegatai iš Vyčių 17 
kuopos ant Vyčių Kongreso 
kuris yra laikomas Wilkes 
Barre, Pa. išrinkti p. Jonas E. 
Karosas ir kun. F. Kemėšis. 
Toliaus buvo inešta naujas su
manymas, kaip būtų 
sutvarkyti vakarus,
Paduotasai projektas 
vienbalsiai priimtas.

galima I
0 I

teatrus.
buvo

Bostono majoras skiria ke
lis šimtus tūkstančių dolerių 
dėl pataisymo marių pakraš- 
v» cių.

Susirinkimas. Nedėlioj lie- j 
po? 8 dieną vakare atsibuvo į 
Apaštalystės Maldos Draugi-! 
jos susirinkimas.

HARTFORD, CONN.
L. D. Sąjungos 6 kuopa, 

rengia prakalbas, seredos va
kare, liepos 12 d. bažnytinėj 
svetainėj prasidės 7:30 vai. va
kare. Kviečiame visus hart- 
fordiečius atsilankytis koskai- 
tlingiausiai, nes bus garsių 
kalbėtojų. Pirmą sykį Hart
forde kalbės moksleivis p. K. 
Česnulevičius. Bus ir daugiau 
pamarginimų.

Nepraleiskite tokių svarbių 
prakalbų.

Kviečia
Komitetas.

PASLAPTINGA MUZIKA.
Harford City, Ind. — Luca- 

so šeimyna per keletą naktų 
buvo pabudinta piano skambė
jimu. Naktį būdavo išgirsta 
piano skambėjimus. Paskui 
savininkas tyrinėjo piano ir 
rado, jog dvi pelės įsitaisiu
sios lizdą piane, 
tj jos lakstydavo 
skambindavo.

O mat nak- 
klavišiais ir

Paieškau Motiejaus Paplaus- Į 
ko, paeina iš Suvalkų gub., Su
valkų pąv., Andrijevo valsč., Ža- 
gariškių kaimo. Apie 15 metų 
išvažiavo į Chicagą. Dabar ne
žinau kur radasi, ar gyvas ar mi
ręs, meldžiu atsišaukti pats ar 
kas kitas, būsiu labai dėkingas 

Mikolas Paplauskas,
25 Roshall Road, 

Dykehead Shotts, 
Scotland Lanarksher.

(79-81)

Justinas Varabauskis, Kau
no gub., Panevėžio p. ieškau se
sers Veronikos. Vas. 18 d. 
1915 m. buvau sužeistas kai
rėn rankon. Adr.: Germany, 
Altdamm, Kreigsgefangenen- 
lager Com. Cat.

Gerai perskaityk!!!
t

APSVARSTYK IR PAGALVOK, o kada persi- 
tikrinsi, kad pas mumis viskas > pigiau, kaip jūsų *|* 
miesto krautuvėse, tada pasiskubink parsitraukti nors *$* 
vieną sau reikalingą daiktą iš mūsų. Mes nupirko- A 
me didelę daugybę visokių tavorų už labai pigią kai- A 
ną. Dtlto ir jums galime pigiai parduotu Pamė- A 
gink, ir kuomet jums patiks, apie tai pasakyk ir sa- A 
vo pažįstamiems ir draugams. Tegul ir jie nuo mū- A 
sų nusipirks, o jums už pasakymą visuomet padėka- A 
vos. A

t t
Y t
Y 
t 
f 
t 
<%»

ŠTAI MŪSŲ TAVORAI IR PREKĖS.

1. Drukuojama mašinėlė, labai aiškiai drukuoja, 
lė, . galima ją ir į švarko kišenių įsidėti. Labai vi- 
kiekvienam tinkama, labai stipriai padaryta, nedide- 
siems naudinga ir paranki. Jos kaina buvo 30 dolerių. 
O mes parduodame už $7.50.

Kita didesnė drukuojama mašinėlė, 
dojama visuose ofisuose, 
parduodame už $16.50.

Ir dar viena vardu

Auksinis atramentas.

Jos vertė

Number -
Atrodo

f
s?

100
kokia nau
dot, o mes

$24.50one

labai gražus laiš
kas tuo atramentu parašytas. Kiekvienas gavęs tuo 
atramentu parašytą gromatą negali atsidžiaugti, taip 
kaip jam šimtą dolerių dovanotumei. Bonkutės kai- ♦♦♦ 
na $1.00. >> V

YSidabriniai milteliai užpilti ant atramento, bliz- A 
ga, atrodo labai gražiai. Tinkami meilingiems laiš- 
kams rašyti — 50c.

3. Geriausios britvos skusties. 
ralius Jurgis neturi geresnių už šitas, 
per saldų pieną plaukia. Labai aštrios. 
$2.50, $3.50 ir $4.00. Kiekviena britva gvarantuo- 
jama. Jei nebus gerą, atsiųsk mums atgal, o mes Į 
tos vietą duosime kitą. Nors dešimtį kartų gali 
mainyti.

4. Grynos skūros pustai (diržai). Kaip ant jų 
britvą papustai, tai ji ima barzdą, kaip dalgis žolę. 
Kaina $1.00, $2.00 ir $3.00.

5. Geriausi galąstuvai britvoms ir peiliams ga
ląsti $1.00, $2.00.

6. Ar girdėjai kuomet apie žiūroną Tai labai
puikus daiktas. Nuėjęs teatran, į pikniką arba kur i 
laukus, prisidėk žiūroną prie akių ir visus toli esan- *j* 
čius daiktus pamatysi, nors daiktas, mergina, ar vai- V 
kinas būtų už 10 mylių tolumoj. Atrodys, kad tai $ 
matai prieš save tik už kelių žingsnių. Ir viskas kuo- A 
aiškiausiai matoma. Daug džiaugsmo turėsi, kuomet A 
tavęs ištoli niekas nemato, o tu viską matai. Gera A 
žiūroną įsigyti dar ir turintiems silpnas akis. Pa- A 
mėgink nusipirkti. Kaina labai pigi, tik $4.00, $6.00 A 
ir $8.00. Paauksuoti, su šilkiniais pasaitėliais, taip A 
vadinami inžinieriški $18.50 ir $23.50. A

Kas pirks šiomis dienomis ir prisius šį apgarsi- 
nimą podraug su pinigais, tam duosime geras dova- A v • 1V • • V Y • V • 7 7 • f J • ■ ro * 1 7$^

t t
Y 
X X t 

i 

X 
XY1) Ar reikia gerų baisekliu (dviračių), kurių 

nereiktų nuolat taisyti, kuriais būtų lengva važiuoti 
v.-*., t«.: įg mŪSll. v

t
Y

Nei Anglijos ka- *|* 
Atrodo kaip *£ 
Kaina $1.50,

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius) 

Priėmimo valandos:
Nuo2 iki S popiet. Nuo 7 iki 8 vakare

509 BROADVAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

SIDABRINIS ŽIEDAS
Gvarantuotas. Su 
išdirbta raidė kaip 
paveikslas už $1.00 
Paimk popieriaus 

apie i colio pločio, 
apvesk apie piršto

narį taip, kad galai popieriaus su
eitų. Pažymėk raidę, kokią norė
si kad būtų išdirbta, prisiųsk 
mums su $1.00, o mes tuojau pri
siusime tamstai žiedą. Jei nebūsi 
pilnai užganėdintas, sugrąžysime 
pinigus atgal. Rašyk tuojaus.
NERIS MANUFACTURING CO., 
Box 76d, Montello, Mass.

ATMINK.
Kiekvienas rakandas pir

ktas mūsų kratuvėj ženklina 
taupumą jums visiems

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

TeL So. Boston 294

DR. JOHN P. JONĖS 
Ofisą valandos

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9 po piet.
PHYZIKAS irSURGIJUS 

Speiališkai atlieka visokius blogiausius 
gydymus, ypatingai su aleKtromis.

392 Brtadtaj, icrfe L. ir t ta:tiu 
SO. BOSICA, MAS.

TEL. BACK BAY 4200

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Breadway,Se. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8. vai. vakare.
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Aisbaksis lygiai toks, 
kaip paveikslas parodo

Iš gryno ąžuolo. Sanita
riškas. Geriausio išdirbimo. 
Taupina ledą.

James Ellis Co.
Kampas B ir B’way,

Lietuviai pardavėjai vi
suomet randasi krautuvėj.

Atdara panedėlio ir suba- 
tos vakarais.

nas: porą šilkinių pančekų ir šilkinę skepetaitę. Tik 
reikia paminėti, kokių pančekij nori — ar vyriškų ar 

dėl merginų.
Pinigus ir laiškus siųskite tokiuo adresu:

Jack Mailing Order Co
General Delivery.
T erre Haute,Ind.

1) Ar reikia gerų baisekliu (dviračių)

H
■

>

ir būtų nebrangūs? Jei tokių nori, pirk iš mūsų. 
Savo mieste tokių negausi nei už 40 dolerių. O pas mu- V 
mis su dubeltavais roberiais kaina $12.00. Vadinami 
pirmo gatunko $18.75. ♦♦♦

Prie kiekvieno baiseklio duodame dovanai dar 
triūbą dėl signalo vertės $3.00. Pasiskubinkite nusi- Y 
pirkti, nes nedaug teturime. *♦*

. v2) Ar žinai svieto mandrybę, kad į penkias mi- 
nutes galima nuvažiuoti 10 mylių štyminiu baisekliu? 
Ryto metu į darbą nereikia anksti kelties 
suvargus po dienos darbo ilgai eiti namo, 
štyminį baiseklį, tas nejaučia nuovargio.
rai galima pasivažinėti, juo važiuoti nereikia jokio A 
mokslo. Su kiekvienu tokiuo baisekliu mes < 
aiškius nurodymus, ką greitai galima suprasti, 
sų kaina labai pigi — $75.00, $85.00 ir $125.00.

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

Y4) Auksinė plunksna, pati atramentą pritraukia, 
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:

Jack Mailing Order Co., X ❖
X t

ir vakare A 
Kas turi A 
Labai ge- A
itt j va. J v

1 duodame A 
ti. Mū- A 

i

f Gen. Del.Terre Haute, Ind.

Aš pabėgėlis noriu sužinoti 
antrašą savo brolio Antano, 
Antano sūnaus Geištoraičio. 
Mano antrašas: Bussia. Gor. 
VoroneŽ, Litevski Komitet, 
1-oi ureničeskoje Obš&ažitie, 
Ivanu ueisvoraivisiL

Antanas Samulevičius ieško 
savo brolių Teodoro ir Kastan
to iš Kauno gub., kas sužinos, 
prašau pranešti:
Vitebsk, 27 Veternaja uL 
No. 18 Antenų Samulevičų.

ik * “ ’ * f '

Tklcrmonk So. Boston 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

WiHiam F. J. Howard 
Li etuviška pavardė buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas 

315 Broadway, So. Boston

H

■•

. .

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

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

419 Boylston St, Boston, Mass.

Gydol vi tokias" ligas 
PriskiriaZAkintas.

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

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., 
Philadelphia, Pa.

L, 1 j l Nuo 9 iki 11 rito. Valandos .. 2 .. 4 Po pietų.
1 7 .. 8 Vakare.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŽAPALIS

meistras
indeda telephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorys- 

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

315 W. Broadway, 133 Bowen St.
SO. BOSTON, MASS.

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbs ją šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku- 

' kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ce- 
luloidu. 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.

M. A. NORKŪNAS,
165 MELROSE ST., :: :: MONTELLO, MASS.

Š
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TAUTOS FONDO 
ŽENKLELIAI — 

geriausiai nusisekė pada
ryti Bostono firmai 

BOSTON BADGE CO.
Lietuvių tautiškos spal

vos, žirgvaikis ir parašai 
anglį} ir lietuvių kalbomis. 
Puikiausiai tinka platinti 
tarp amerikonų per Tag 
Day.

UŽ 1 TŪKSTANTĮ — 
TIK $7.00.

Adr.
294 Washington Str., 

Tel. Rom. 629
BOSTON BADGE CO.

Boston, Mass.

_ Skaitykite ir platinkite 
“Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grinčioje.

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

Tel. Osford 4900.

J. P. TUINYLA

Tel. So. Fosten 270

DR. JOHN MecDOKKELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisskai. 

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Užlaikoiu didaausia krautuvę 
ieiinantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo
tam ant bargo ir ant išmokesčių, 
int lengvų išlygų. Reikalaujo
ne agentų kiekvienam mieste Su- 
•ienytų Valstijų ir Kanadoj, di
lelį nuošimtį duodam perkup- 
■iams, didelį, nanją katalogą 
-iunčiame ant pareikalavimo ui 
’5 centus štampu.

J. P. TUINILA.
■22 Washington St., Boston. Mass

L Akių Specijalistas. 
Prirenka akinius

H. S. Stone, Oph. D.
399. BROADWAY. .o k.™.

Y Vienatinė Lietuviška 
*♦* ¥ 
t Krautuvė X

Kuri užlaiko visokio ta- *g* 
¥ voro, reikalingo maine- Y 
¥ nieriams. ¥

¥ Y¥ V. LUKOSEVICIA, f 
ĮHamSte, - - Pa$

O
Sc.

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

LIETUVIUS.

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

WORCESTER, MASS.
  ,

k

1.00

50e.

1.00 •j
c

Vienatine Lietuviška

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

ros sekančios gyduolės.

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

1.00

75c.

1.00
1.00 
50c.
1.00 
_00 
a5c.
25c.

50c.

•25c.

50c.
25c.

1.00

Gyduolės dėl pataisymo
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir
sunkaus kvėpavimo 

Gyduolės nuo vištakių
(corn’s) 15, 20 ir 25e. S 

Pilės dėl Kepenų 3
ir Inkstų 75c. Ž

Proškos nuo nerviško gal- f 
vos skaudėjimo 10 ir 25c. § 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 3 
Tikra lietuviška Trejanka

25c. 2
HVisokie kvepianti

muilai 10, 15 ir 25c. 
Perfumos visokių gėlių 25, 

50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

Taip-gi turiu gyduolią vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums 
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad įrišame 

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų, 
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums £ 

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu: a

K. ŠIDLAUSKAS į
ertė C St., So. Boston,Mass. |

svei- 
bus

Gy-

Br 9-

GERIAUSIOS 
F A R M O S.

Norintieji pirkti gerų farmų 
budinkais, Sodais, apsėtais

LIETUVIAI PAS SAVUS.

SU
sąruoz sojoŽ soiąjįpsiau jį siaubi 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždė
to jai ir apgyvendinto jai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija 
randasi ant gerų derlingų laukų 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son countv. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokiu 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indėdami už 4 cenuts krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių gy
venimo.

Adresuokite,
A. KIEDIS & CO. 

Peoples Statė Bank Bldg.
Scotville, Mich.

PERSERGĖJIMAS.
Massachusets valstija. 

Sveikatos skyrius.

Šiuomi pranešame, jog do
vanojimas, mainymas arba 
pardavinėjimas vaisto vadina 
mo T.ekarstwo na Krwawa 
Biegunke u doroslych i dzieci, 
Ulepek Soothing Syrup ir 
Asthma-cure, pagamintos Dr. 
J. Chmielnicki. 14 Medfonl 
st., Boston, Mass. šiuomi yra 
užginta.

A J. McLaughlin,
Commissioner of Health.

t

Pasiuvant drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro.

JONAS BERZELONIS & CO.
28 Chandler Str., Boston, Mim. 

(Castle Sųuare’s Block’e.)

LIETUVIS KRIAUCIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

pagal naujausią madą, vyričkua 
ir moteriškus. Darbą atlieku 
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir 
kvarbuoju.

PETRAS MAKAREVIMUA
(Arti lietuvių bažnyčios)
105 So. Meade Str., 

Wilkes-Barre, Pa.

Paieškau savo pusbrolių Motie
jaus ir Petro Zavučių; paeina ii 
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav.. 
kaimo Rūdos, Gižų vai.; jau !> 
metai kaip Amerikoje. Taip-gi 
paieškau giminių ir pažįstamų. 
Aš pats paeinu iš Suvalkų gub.r 
Vilkaviškio pav., Paežerių vaisė., 
Dumčių kaimo. Malonėkit atsi
šaukti šiuo adresu:

J. Vencius,
35 Union St., Dykehead Shotta

Scotland Lanarksher.
(79-81)

Kiaulė lauke dvokia, 
stalo kvepia.




