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Paskola Rusijai
Suv. Valstijų valdžia pas
kolino Rusijai $100.0d0.000.
Tais pinigais Rusija apsimo
kės bilas čia pat Amerikoje.
Ta paskola parodo, jog
Washingtono valdžią pasitiki
Rusijos valdžia.

DABARTINIS RUSIJOS
KABINETAS.
Persimainant Rusijos ministeriams, kaikurie nauji įsto
jo, kiti pasiliko tie patys.
Dabar yra tokie ministeriai:
Premieru liko tas pat prin
cas G. Lvov. Jis yra kartu ir
vidurinių reikalų ministeriu.
Užsienio reikalų ministeris
— M. Teresčenko.
Finansų ministeris — A.
Šingariov.
Vaizbos ir pramonės minis
teris — A. Konovalov.
Komunikacijos ministeris —
V. Nebrasov.
Karės ir laivyno ministeris
— A. Kerenskį.
Agrikultūros ministeris —
M. Čemov.
Darbo ministeris — M.
Skobolev.
Teisybės ministeris — M.
Nikitin.
Amunicijos ministeris — M.
Pečkonov.
Kerenskį, Skobolev, Peckonov. Čemov, Nikitin yra ivairių rūšių socijalistai.
Dar nėra patvirtinta jog
tie ministeriai jau pripažinti.
Jie tik nominuoti.
Oficialė Rusijos žinių agen
tūra išleido tokį paskelbimą:
‘ ‘ Trys pamatiniai punktai
su kuriais sutiko valdžios Pil
domasis Durnos komitetas ir
Darbininkų ir Kareivių Tary
ba yra šie:
“Vienybė su talkininkais;
pilniausias pasitikėjimas revoliucijoniškos demokratijos per
dirbtu kabinetu; pilnas įgaliojimas veikime dabartinės
valdžios.”
Tai matome, jog Rusijoj
pasisekė susiartinti besiprovojančioms partijoms. Persikei
tė kaikurie ministeriai ir jiems
išreiškę pasitikėjimą susiprovojusios partijos. Be to dabar
tinė valdžia turi liuosas ran
kas veikime.
Išeina, jog dabar Rusijos
valdžia ir jos santikiai su pi
liečiais ir partijomis taip sto
vi, kaip bile kokioje tvarkio
je kultūringoje šalyje.
Jei toje dabartinėje Rusi
jos valdžioje bus sutarimas ir
jei neatsiras kiti gaivalai, ku
rie ims trukdyti jos veikimą,
kaip ligšiol kad darė . Darbininkų ir Kareivių Taryba, tiri
Rusijos reikalai pamažėl ims
eiti vagon.
Bet laike pereigų
dviejų mėnesių tąsynių suspė
jo gerokai susidemoralizuoti
liaudis ir armija
Ūkininkai
pradėjo grobti žemes be jokio
padavadijimo iš viršaus, armi
joj išnyko disciplina ir didelės
kareivių daugybės apleidinėjo
frontą.
Kaip ten nebūtų nuo šio lai
ko, bet reikia pasakyti, jog il
gai truks kol'Rusijos gyveni
mas nusistovės ir dar ilgiau
kol kariniame fronte šį-tą ru
sai galės daryti.
Vokietijos zeppelinų dirbtu
vėj mieste Romanshorn apedstojo darbai. Turbūt valdžia
nutarė nedirbdinti dabar zep
pelinų, nes jie neapsimoka.

Petrogradan suvažiavo Ru
sijos generolai. Atvyko gene
rolai Aleksiejev, Dragomirov,
Gurko ir Brusilov. Jie taria
si apie sutvarkymą Rusijos ar
mijos. Tariasi apie sugrąžini
mą armijon disciplinos ir pa
kėlimą karingumo. Jie pritarė
paskyrimui Kerenskio karės ir
laivyno ministeriu.

TARIASI APIE VĖLIAVĄ
IR HIMNĄ.

Dabar Rusijoj kilo svarsty
mai apie-' suradimą tinkamos
vel avos ir tautinio himno. Se
nosios valdžios vėliavos nega
lima palikti, raudonoji vėlia
va buvo ženklu revoliucijos ir
dabar jau nepritinka, o vietoj
“
GENEROLAI ATŠAUKĖ SA Bože C-aria” reikia išrasti
naują himną.
VO REZIGNACIJAS.
Iš frontų suvažiavusieji Pe
PATYRĖ VOKIEČIŲ
trogradan generolai atšaukė
KYTRUMA.
savo rezignacijas. Tarpe re
zignavusių buvo gen. Brusilov.
Pastaruoju laiku Rusijos
Gurko ir kiti mažesnės garbės kareiviai labui broliavosi su
vyrai.
vokiečių kareiviais visu fron
Generolai apreiškė, jog ar tu. Bet dabar jau tą liovėsi
mija turi liautis vedus poeti daryti. Vokiečiai parodė sa
ką, jos dalyku turi būti ka vo “brolystę.” Rygos fronte
riavimas.
Gen.
Aleksięjev vienas Rusijos pulkas laikėsi
pasakė, jog išsireiškimas “tai sau ir nesibroliavo su, vokie
ka be užkariavimų ir kontri čiais. Vieną kartą netikėtai į

KARĖ EIS DAR IR
1918 Metais.

NUPLAUKĖ Į EUROPOS
PAKRAŠČIUS.

Pittsburgh, Pa. — Susigo
50 kareivių, kurie valgė Gari
Suv. Valstijų keletas tor Millerio valgykloj. Valgyklos
pedinių laivų atplaukė į Ang savininkas suareštuotas. Vie
lijos pakrantes. Laivai yra nas susirgusiųjįj mirė.
admirolo Simso y ėdami. Jie
Hamburge dėl anglių sto
kariaus prieš vokiečių submarinus. Valdžia neskelbia nei kos nėra gazo. Duodama po
vardų, • nei skaičiaus laivų. biskį tik valdiškoms įstaigoms.
Nebuvo išanksto paskelbta aKruppo dirbtuvėse vieną
p:e jų, išplaukimą. Žinoma,
nebus skelbiama ir to, kai bus ketvirtadalę darbininkų suda
kariuomenė gabenama. Išgir ro moters. Kruppo dirbtuvėse
sime tik, kai Amerikos kariuo išdirbama ginklai Vokietijos
armijai ir laivynui.
menės bus Francijoj.

. Suv. Valstijų karinis
retorius Baker pasakė,
mobilizacija prasidės tik
sėjo mėnesyje.

F rancijoj nuol atai eina
smarkūs mūšiai, bet žymiai
nei viena pusė nepasivaro. Pa
staruoju laiku anglai apvaldė
sodžių Bullecourt Tūkstan
čiai vokiečių šviežių kareivių

buvo atgabenta į.4ą frontą ir
bucijos” armijoj buvo supras to pulko pozicijas atsivėrė bar vis-gi negalėjo Atlaikyti ta

tas, jog nereikia vesti ofensvvo, kareiviai suprato, jog da
bar bus karės galas.

GALIMA LAUKTI VISAKO.
Iš Rusijos galima laukti visako. Jau girdisi balsai, jog
Rusijoj koks nors tvirtas ge
nerolas arba buris generolų
griebs visą valdžią į savo ran
kas.
Eina gandai, jog bu
ris generolų suvažiuos Mask
von, suvažiuos kartu daug
Rusijos visuomenės veikėjų,
išrinks naują valdžią, o Petro
gradą su rėksniais socijailstais ir raudonais revoliucijonieriais, kurie iškasė duobę
laikinajai valdžiai, paliks vie
nus ir neleis maisto Petrogra
dan. Tuo tarpu geležinė ran
ka iš Maskvos išsities į visus
kraštus Rusijos.
Labai galimas toks atsitiki
mas. Jei dabartiniai minis
teriai išgalės sutartinai veikti,
taip-gi jei jie veiks energingai
ir gabiai, tai gal pradės nusi
stovėti dalykai. Jei-gi ne tai
kils arba diktatorius arba susiskaldys visa milžiniška Ru
sijos valstybė.

NAMIE DAUGIAU MIRĖ.
• ' NEGU KARĖJE.

Viena kurčia

“ŽVIRBLIO” No. 5 TU
RINYS.

Iš Bethmanno kalbos Ame
rika turi pasimokinti. Rusijos
ištižimas duodaVokietijai pro
gą laimėti karę. Tas nutildė
vokiečių socijalistų šaukimą
už laiką be užkariavimų. Vo
kietijoj tik saujalė žmoniij tė
ra, kurie nenori užkariavimo
moraliu žvilgsniu. Visos vo
kiečių partijos yra ir buvo ga
tavos pasinaudoti grobiu užka
riautų žemių, jei tik bus ga
lima. Ir tik kuomet viltis
laimėti karę pradėjo mažėti,
tai atsirado skelbėjų taikos be
užkariavimų.
O kai Rusija
ištižo, kai atsinaujino viltis
laimėti karę, tai nutilo vo
kiečių socijalistai ir kiti skel
Kaip atsinešė Reichstagas į bėjai taikos be užkariavimų.
tą tvirtinimą Ugi buvo iš Jei Amerika neprigelbės,
juoktas ir pareikalauta, jog jis
tai vokiečių bus viršus.
turįs paaiškinti, kuomet tas,
Ant
kiek dabar dalykai pa
ką tvirtina, gali atsitikti. Vie
nu žodžiu Scheidemann prisi aiškėjo, tai karė, matyt, dar
pažino, o Reichstagas patvir eis ir 1918 metais. Šitoji ka
tino, jog Vokietija dar nepriė rė negali būt laimėta — vo
jo pire to, kad šnekėti apie kiečiai negali būt sumušti, jei
taiką be užgrobimo žemių ir tuo tarpu Suv. Valstijos neat
vyks su mažiausia 500.000 ka
be kontribueijos.
reivių ir ją užlaikys per vasa

Garsus politiškų santikių
ir kariaujančių valstybių sto
vio žinovas Frank II. Simonds
šitaip rašo apie europinės ka
rės reikalus:
“ Indomiausias ir svarbiau
sias nuotikis utaminke Reichs
tage (Vokietijos parlamente)
buvo ne B^įmann-Hollwego
kalba. Po teisybei kanclie
rius nieko nepasakė. Tikrai
svarbus Reichstage dalykas
buvo tai atsinešimas į socijalisto Seheidemanno pasakymą
būk Vokietijoj kiltų revoliuci
ja, jei talkininkai paskelbti)
norį taikos be užgrobimo že
mių.
«

NoriLietuvos. ....
rą.
Šiems metams, baigiantis
Už gegužio mėnesį “Žvirb
Francijos
armija retės ir retės
si ugnis, ūžtelėjo trošk:nanti me sodžiuje.
lio” 5-tame No. telpa:
Dabar grįžtant prie Beth
ir
nebus
kuo
ją papildyti. An
gazai. Iš to atsitikimo ir ki
1. Mockus ant operacijos.
manno kalbos reikia pasakyti,
ti rusai, kurie broliavosi su
Lenkiški laikraščiai Varša- 2. Kas jų protėviai?
jog jis. kalbėjo sunkiose aplin glija išgalės palaikyti savo ar
vokiečiais pamatė vokiečių voj labai karštai dabar svars 3. Socijalistai ir blusos.
kybėse. Kaikurios mums aiš miją tokio pat didumo .bet ne
“brolystę,” pradėjo neužsiti to ar Lenkijai rinktis karalių 4. Žaloji.
kios. Jau daugelis Vokietijos galės padidinti. Kad tęsti irkėti jais ir liaujasi bendravę. ar steigti respubliką. Radi- 5. Dvylika prisakymų
socijalistų įsitikino, jog atėjo laimėti karę, tai Suv. Valsti
kališkoji spauda stovi už res
moterims.
laikas baigti karę ir bandyti jos turi sustiprinti silpstančias
publiką.
6. Koks skirtumas.
susitaikinti įsteigiant rubežius armijas Francijoj šiemet ir a-♦
7. Vėlai susiprato.
ir kitus dalykus taip, kaip teinančiais metais.
Pereitą savaitę vokiečių 8. Keliaujančio agento
prieš karę kad buvo. To rei
Vokietija nesusmuks.
submarinai nuskandino 23 garpranešimai.
kalauja, teisybė, net ne di
Yra tuščia kalbėti apie Vo
, laivius~ O buvo tokia savaitė, 9. Nezaležninko priklodas.
džiuma socijalistų, bet taip
kietijos
susmukimą tol, kol jai
kurioj 55 garlaiviai buvo nu- 10. Ar žino?
manančiųjų skaičius auga. Tši
žibso
viltis
laimėti karę. Nes
Kskandinti.
11. Žemiškasis rojus.
antros pusės didelė didžiuma
vokiečių
didžiuma
laikysis
12. Valparąiso socijalistų
valdančiųjų partijų tiki, jog
bankrotas.
.
Vokietija negali kitaip taikin valdžios ir jie nesutiks taikin
tis be užkariavmio tol kol jie
Pietinės Amerikos respub 13. Ka mano anie žvirblius kiti tis, kaip tik kaipo pergalėto bus įsitikinę į galėjimą laimė
14. “žvirblis^’ vyras.
ja, o tarpe prijungiamųjų že
likos Urugvaujaus sostinėj 15.
Ką socijalistai mėgsta.
mių turi būti Belgija, dalis ti. O kuomet pamatys, jog ne
Montevideo sustreikavo 5.000
Francijos ir Rusijos Lietuva, gali ant ^avo pastatyti, tai tuo
pakaunių darbininkų. Pas 16. Laisvamanių žietmi.
17. Laiškas iš Rytų ir Vakarų. be to po Austro-Vokietijos he met bent privers dalintis su
kui kilo riaušės ir susirėmime
18. Socijalistų rojaus bosas.
gemonija (globa)turi likti Bal priešininkais ta našta, kuri
su policija daug biwo užmuš
Reikalaukite šio numerio kanai. Indomu pabriežti, jog pas’darys dėl karės.
tų.
tuojaus. Jis yra begalo gražus Bethmann vis-gi nedrįso pasa
Kiekvienas vokietis žino,
PAJUOKIA GOMPERSĄ.
ir
įvairus.
Agentams,
imankyti
esąs
užgrobimo
šalininku.
jog
jei Vokietija negaus po
Vokietijos socijalistų laik
tiems
po
daug
egzempliorių
di

Ir
mums
paaiškėja,
jog
yra
karės
kontribucijos, tai Vo
raštis ‘International Korresdėlis
nuošimtis.
Vokietijoj
tokių,
kurie
reika

kietija susibankrutys ir jos
pondenz” juokiasi iš S. Gom“Žvirblio kaina:
lauja
garbingos
taikos,
bet
be
atgijimas tęsis ilgai, eis pama
perso atsišaukimo, kuri jis
Paiveni
numeriai
.....
10cužkariavimų.
ži ir sunkiai. Visi vokiečiai
pasiuntė Rusijos Darbininkų
Metams
....................
$1.00
Jei
Rusija
šiemet
taip
ga

turės tą naštą nešti ir todėl da
ir Kareivių Tarybai. Tame
Antrašas
:
lėtų
užpulti
priešininkus,
kaip
bar iš visų pajėgų tą naštą
atsišaukime Gompers ragino
^
Žvirblis
Pub.
Co.
.
pernai
Brusilov,
o
tuo
tarpu
bando
nusikratyti nuo savo pe
Rusiją laikytis talkininkų ir
.
242
W.
Broadvay,
anglai
ir
francūzai
pasispirtų
čių.
tęsti karę prieš Vokietijos au

ĮVES SVAIGALŲ MONOPOtokratiją ir militarjzmą.
LUA.
Anglijos valdžia ketina įvesti svaigalų monopoliją. Pa
darys taip, kad Rusijoj buvo
prieš karę su degtine. Dabar
ministeriai pienuoja, kaip tą
viską padaryti ir taip-gi bus
svarstoma parlamente apie bu
dus paėmimo girto biznio į
valdžios rankas.

Kaikurie Amerikos laikraš
čiai išreiškia nepasitikėjimą į
gabumus Suv. Valstijų laivyno
sekretoriaus Daniels ir sekre
toriaus iždo McAdoo. Juos rei
kią pakeisti tinkamesniais.

Amerika turi sujusti.

Mi
nėtas socijalistų laikraštis ra
šo:
•
“Gamperso raginimus gali
ma prilyginti prie to, kad
Legien (o Legienzyra Vokie
tijos amatninkiškų unijų Fe
deracijos/ prezidentas) parei
kalautų mūsų, idant mes tęs
tame karę prieš Apneriką iki
tpl, kol ji pasiliuosuos nuo sa
vo trustinių didikų ir ppliųo
suos Kubą ir Filipinų salas.
Ant laimės net nei Legien nė'ra toks karinis pamišėlis.

»Aprokavimai porodė, jog
1915 metais Anglijoj kas va
landa mirė 12 vaikų.
Tais
EIKVOJANT PO BISKĮ.
pat metais karės lauke Angli
Agrikultūros Depąrtamen
jos kareivių kas valanda žuvo
tas
skelbia, jog jei kasdien
9.
Bet Anglijoj vaikų na
mie buvo daugiau, negu Ang Suv. Valstijose kiekviena šei
myna išeikvoja mėsos po vie
lijos kareivių fronte.
ną unciją, tai per metus Int
PASKYRĖ VIETININKĄ. niekų nueina 3.000.000 kiaulių.
Popiežius paskyrė Alaskos Uncija yra šešiolikta svaro da
apaštališku vietininku jėzuitą lis, t. y. į 1 svarą eina 16 un
cijų.1 ' t
.
Cremonti. ,

South Boston, Mass.

Šios šalies valdžia šaukia mus prisirengti.
Mes turime daugiaus kaip 1,000,000 ketvirtaurių" pėdų geros derlingos žemės, sutiksime išdalinti dėl kiekvieno mažomis dalimis, kuris tiktai ją apdirbs arba mes net pristatysime seklų ir
At.
Parodysime ką ir kaip reikia auginti.
Taipgi mes parduodame kiek tik kas norės
geros žemės ant jūsų pačių išlygų ir be jokių taksų
per du metu.
Tuo padalinimu kiekvienas turėtų interesuotis ir nepraleisti tos progos.
Delei platesnių informacijų kreipkitės šiuo
adresu:
-*

V
X
_X
X
X
X
X
V
X
X
X

vakaruose, tai ištikro teutonai
neišlaikytų. Bet Rusija to ne
gali padaryti ir nereikią tikė
tis, kad ji ūmai ką įstengtų ka
rės lauke. Jei atsitrauks Ru
sija iš karės lauko, o gal ir susitaikįs skyrium, o gal net ir
Italija galų gale skyrium susi
taikins, tai tuomet, jei’nepri
stigs vokiečiams maisto, jie
pilnai gali tikėtis pasilaikyti
dalis užkariautų ir dabar jos
valdomų žemių.

Šiandie vokiečių didžiuma
tiki, jog Rusijos ištižimas iš
gelbėjo Vokietijos imperiją,
kaip senovėj carų persikeiti
mas išgelbėjo Prūsiją. Kol jie
į tai tiki, tai anei jokio svyra
vimo apie karės tęsimą nėra.

Vokietijos Reichstagas iš
siskirstė iki liepos 5 d.

Žinokite savo teises

.visuomenišku veikimu stengsis kuogeriausiai
padėti darbininkams apsišviesti, patapti gerais
Lietuvos piliečiais, pagarbos vertais žmonėmis.
■ a.
' " ■
■
-—■ :
I
,
Su atsidavimu darbuoties darbininkų reika
PHILADELPHIA, PA.
dien vargonininkas paskyrei
DARBININKŲ REIKALAI
lams Krikščionis Demokratus vers ir atžvilgis
k1?“’
tai sasirinNetvarioms iUnito vaisiai,_ Jkimas
Pimnegu suglausime punktais darbininkų į visos tautos reikalus ir pažangą. .Taute, su
negalės įvykti. Na,
apleistu, skurstančiu darbininkų luomu
tai
Sprekelio cukemės darbi paskirta kita diena susirinki reikalus, turime išpradžių pasakyti, kaip, mū.. . . £ jj turėtų^ apskritai žiūrėti ligotas kūnas, kurį pirmiausia reikia pagydy
ninkai iš Aidoblistų, malonės, te.
Ateina ta diena ir nuė
ti, o paskui tiktai galima svajoti apie to kūno
klausimą jr jų reikalus,
jęs
vėl
girdi:" ‘■‘Šiandien ne I
Kiną iš So. Boston’o utarninkais, ketvertais ir subatomis. dirba po 25c. per valandą;
ų (dirbančių daugiausiai fyzišką- gerbūvius ir ištaigas.
o jei ne tie- darbininkų gera bus L D. S. kuopos susirinki
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
jį
darbą)
klausimas
ir reikalai turės būti ar
Tik socijalei ramybei ir tvaikai viešpatau
dariai, tai būtų dirbę gauda mo, nes šiandien L. Vyčių loJ
Darbininkų Sąjunga.
čiausiai
širdies
Krikščioniškosios
Deinokratijant
tauta gali dideliais žingsniais žengti pir
mi po 27 ir pusę centų.
Dar- išimo repeticijos, tai susirin
Prenumeratos kaina:
1
gi buvo be darbo per dešimts kimo nebus.”
Ir taip,L. D os veikėjų ir turės užimti svarbiausią vietą myn, auginti savo kultūrą.
$3.00
Metams tris kartus savaitėje.............. r. .t....
//
T
,
ą partijos programe.
Darbininkų škuydas ir skriaudds, darbinin
savaičių.
Dar ir dabar pana^ S. kp. susirinkimas eina tolyn
.$A2£
Užrubežyje metams.................................................
Prie
to
tą
partiją
vers
Kristaus
mokslas
ir
kų
tamsumas lengvai duos progą prieiti prie jų
šus yra dalykas išgauti nors ir tolyn.
Ant galo susirinki
“D A R BI NINK A S”
mokesčio pakėlimą, jei darbi mas įvyksta, ateina 5 arba 6 dvasia. Krikštonys negali būti ramūs, maty besąžiningiems* demagogams ir agitatoriams,
(The Worker)
ninkų dauguma sueitų į vieny nariai. Ir kiek tai narių nu dami tokį baisų nelygumą turto padalinime, kad juos sukėlus prieš visus sotesnius žmones
The Lithuanian tri-weekly paper.
bę ne ant socijalistų ir anar stojome per tokį apsireiškimą. vienų išteklių ir perteklių, kitų didelį skurdą. ir pavertus juos tautos griovimo įrankiu. Tuo
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St.
chistų pamatų, ne ant sabo
Pavvzdin:
nariai atsiveda Lygybės idealas, tiesa, pilnai pasiekiamas tik tarpu kada aprūpinę tinkamai brolių darbinin
• •
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
tažo ir visko užgrobimo, ne savo draugus bei pažįstamus danguje, bet., siektinas ir ant žemės. Socija- kų reikalus ir būvį/ užtikrinę jų luomo kilimą
Subscription Kates:
ant pagiežos ir neapykantos prisirašyti prie kuopos? Su Iiu idealu kiekvieno krikščionies yra kuodi- ir pažangą, mes tuo būdu išmušime visus gin
Yearly ..
... .$3.00
pamatų, bet ant teisingų pa-,t sirinkimas neįvyksta, < eina džiausias sulyginimas (ant kiek tai galima) klus iš rankų falšyvų darbininkų prietelių, ku
6 months ^-■^2 •* • _
____ ... .$1.50
matų, tuomet tai galima bū namo. Antrą kartą ateina,' žmonių turto, luomų (luomų niveliacija). Tik rie nebegalės jų tarpan eiti savo neaiškios poli
Foreign countries yearly............................. ....$4.25
tų išgauti šiek tiek geresnes vėl nėra susirinkimo, daugiau prie to lyginimo negali pasekmingai vesti ke tikos tikslais, ir nebegalės darbininkų suvedžio
-<
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darbo sąlygas ir didenę mokes jau nebenori vaikščioti, ir lias prievartų ir staigių pervartų. Jisai turi ti ir išnaudoti.
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Nesakau, kad L. Vyčių or
- socijalistai ir anarchistai ats ganizacija yra negera ir joje lą fatumą-Iikimą, iš kurio reikėtų laukti žmo kokį. Jie dirbs darbininkams dėl pačių dar
TILTAI IR TILTININKAI. eiti pasivaikščioti ant “Tautos tovauja darbininkų reikalus, nereikia darbuotis, arba baž nijai geradarybių, patiems žmonėms nepride- bininkų labo, be jokių pašalinių tikslų, atsimin
Brangi y- dant savo darbštumo ir pasišventimo. Krik dami meilės artimo įsakymą. Tuo pačiu laiku
P. Uosis savo straipsniuo Pažangos” tilto.— Mes gi pra tai nėra ko nei manyti ko ge nytiniam chorui.
ra mums mūsų jaunimo L. Vy ščionys žino, jog žmonijos evoliuciją gerojon jie darbuosis, žinodami, jog jų darbas yra ir
se “Krikščionys Demokratai dedame darbą ne nuo to galo. resnio susilaukti.
Rodosi, kad nebus visada čių organizacija, bet turiu pusėn sudaro susidėjimas dviejų veiksnių: žmo visai tautai išganingiausis, tikrai patrijotiškas
ir Tautos Pažanga,” — pakri ' būdami silpnoki ir pakrikę,
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būdavoti
tiltus,
taip, kaip keletą savaičių pažymėti, kad mes darbinin nių valios, energijos ir darbo — ir Dievo ma darbas. Tame darbe jie turės pagelbą ir lai
tikavęs naujai steigiamos par
tijos obalsius ir programą — kad mūsų idėjų priešininkai kad buvo. Visgi žmonės pra kai labiau turime atjausti sa lonės ir pagelbos. Todėl čia Krikščionys De minimą Katalikų Bažnyčios ir visos mūsų mąs
išreiškė mintį, kad “Tautos galėtų per jį vilioti mūsų žmo- deda galvoti ir suprasti, kad vąją Darbininkų Organizaciją. mokratai ir skirsis ir savo pažiūromis į evoliu tančios visuomenės. Jiems pasiseks į savo dar

gttiįti lietuvią kolonijose.

ciją ir savo praktišku veikimu — nuo liberalų bo sukurį intraukti geriausias pajėgas mūsų in
Tai‘ nerodo didelio po- Į sulyg I.W.W. konstitucijos el Todėl tvarkykimės.
Pažangos” tvėrėjai ne tokią les.
ir net nuo “Tautos Pažangininkų,” kurie žada teligentų, kaip dvasiškių, ftaip ir svietiškių. Be
Narys.
vėliavą iškėlė, po kuria poli litiško gudrumo kai-kūrių mū giantis reikia' eiti prie riaušių,
nekajšioti baslių į evoliucijos ratus. Krikščio abejonės jų veikimas turės užuojautą ir pripa
.
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gerinti.—
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Darbininkų klausimą pirmon eilėn statyti
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ti. Bet liberalai nebus nei naudingi darbinin
partiją.”
visuomenės vėl nebus kam or galvas dėti, kaip vienas ir pa Geg. 6 d. š. m. L. šv. Juoz. ba bininkų, baisus apleidimas sodžių darbininkų kams. Jie darbininkų reikahj neims į širdį.
1) Mes pripažįstame, kad ganizuoti ir vesti.
dėjo.
žnyčioje gerb. kleb. kun. Vit padėjimo. Net mūsų sotieji ūkininkai būdavo Vieni iš jų savo biznelius darys, kiti, prakil
‘^Viltis” atliko mūsų tautai
Kaip gaila, kad mūsų Vai
Aiškus darykas, kad iš T. kus surišo neatmezgamu mo linkę skriausti, samdininkus ir kitus bežemius nesnieji — rūpinsis tautos mokslu, daile, poli
begalinės Svarbos darbą, su žgantai ir Noreikos tik tiltus
W. W. malonės ir jiems aklai terystės ryšiu p. M. Surploką ir mažažemius. O ką jau kalbėti apie ponus? tika.; darbininkų reikalai gi jiems neskaudės.
organizuodama branduolį mū ir tenori statyti.
I įsitikėjusių net per dešimts su p-le P. Simanavičiūte. Tas Greta skurdo materijalio — visose tose darbi Jie bus per toli nuo tų reikalų. Pagaliaus jie
sų inteligentijos kovai už tau
savaičių buvo be darbo, kiti man nenuostabu, bet labai ninkų rūšyse ėjo drauge dar didesnis dvasios lauks socijalių malonių iš aklos evoliucijos, pa
tos gyvybę. • Tasai branduolis
SVARBI ŽINIA.
ir po šiai dienai negauna dir- nuostabu ir linksma, kad lietu ir doros skurdas.
tį darbą palikdami kitoms srovėms.
susidarė tik pratiesus tiltą
Po karei padėjimas kai-kuriais žvilgsniais
Steigiamas Lietuvių Informa-:.°
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jba mažesnę uzmokesų.
trūkčiais į bažnyčią, ypač besocijalistai vien šūkaus apie darbininkų var
2) Tas tiltas deginti ir da
Iš tikrų šaltinių- esame suRodos jau gana būtų su so- dieivai ir socijalistai. Iš to nelengva jiems bus padoriai sutikti naują lais gus ir reikalus, bet tarnaus darbininkams at
bar nepageidaujama ir tie
žinoję, jog Amerikos Lietu- Į cijalistais ir anarchistais krū
vę. Lengvai galės jie atsidurti rolėje aklų į- žagariai. Iš antros pusės liberalai visai dar
siog negalima. “Tautos Pa vių Taryba yra nutarusi laikv-1 vinas sorkes daryti. Reikėtų pasirodo, kad bažnyčioj šliū rankių įvairių nedorų agitatorių rankose.
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sobininkų reikalais nesirūpins. Lieka tautos vi
žanga” lai būnie naujuoju til ti Washingtone nuolatinį inga- rimčiau savo blogą padėjimą
Krikščionys Demokratai atiduos darbinin durys, branduolis, mūsų pažangioji, rimtoji
cijalistams
daug
iškilminges

tu tarp dvasiškių ir svietiškių
liotinį, kurs turės rūpinties gerinti.
Dabar jei rimta nis ir gražesnis, nes jei kokie kams geriausias savo pajėgas. Jie stengsis pa krikščionių visuomenė, kuri galės ir turės "dar
inteligentų.
tenai Lietuvos laisvės reika- [ darbininkų draugija pareika- ištvirkėliai ant: “korto” ima rūpinti jiems naudingiausių įstatymų, kuriex ap bininkų klausimą pasekmingai išrišti ir rimtai
’3) Tečiau ant to tilto nebus lais. Pirmutiniu rūpesniu to j
saugotų juos nuo išnaudojimų, užtikrintų ger
Teikalo sulipti visiems katali ingaliotinio būsią įsteigti Wa- lautų algos pakėlimo, užtik- šliūhą, tai tę nieks nebėga pa- būvį, ir keltų darbininkų luomo pažangą. Jie padirbėti darbininkų luomo naudai.
nors kokį aprvbotą laiką žiūrėti, nei patys cicilikai.
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kų inteligentams.
Tiltas vi shinktone pastovų L. Informa rintų
Kadugėlis.
nemesti darbo dėl keletos val
suomet yra tik tiltu. Tiltas
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lis liks be sveikatos, o gal ir
yra tam, kad per jį iš vienos
Nelaimingas
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Gegužio 13 d. L. Vyčių 36
tas ir tinkamas žmogus tai mi yra daiktas šį tą pelnyti.
GARY, IND.
pusės pereiti į kitą.
Ten-gi sijai — Dr. J. Bielskis, kursai I
Šiame mėnesyje, nesužino be gyvybės, per apgarsųnikuopa turėjo parengus gražų
I. Z.
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mus, taip lygiai šimtai mūsų
savo reikalus atlikus — vėl
vakarą. Statė veikalą: “Pa jau kokioje dienoje, Pranciš tautiečių lieka be skatiko, tik
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Jisai siąs Washingtone. Dabar ei
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keletą žodžių vietos klebonos, baigtuvės.” Kadangi gana ga kus Bielskis grįždamas iš dar per apgarsinimus. Atsiranda
yra ir tam, kad ant to tilto
lus buvo to teatro režisierius, bo po savo namų durimis pa
nanti ankieta palei A. L. Ta
susieitų žmonės iš abiejų pu rybos ir Tautos Fondo Valdy Daugiau dirbkime Lietuvių kun. Pr. Rusis» Į kalbėtojus p. J. Balsis, tai veikalas išėjo slydo ant bananos žievės ir apsukrių apgavikų iš mūsų
perstatė p. A. J. Sutkų, iš Chi
pačių lietuvių, taip vadinamų
sių, mandagiai pasisveikintų
Darbininkų Sąjungai.
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to kairiąją ranką augščiau al
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Nuo nekurio laiko pas mus piešė naud^r blėdį spausdin atsižymėjo p-lė M. Sliušnaitė
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rytą žmogelis išėjo dirbti, bet
veiklūs ir labiau susipratę vai biančius raštus. To pasekmė nė ir kuopai pasiliks gero pel
gyvenimas) nešdamas ant sa
vakare grįždamas namo užėjo pirkit Šerus!
kinai, bet kuopa .neparodo ta, jog užrašyta keletas“ Drau no. Lakštutė.
vo krūtinės laivus ir rąstus.
L. Vyčių Apskričio Choras į vaistinę ir pasiėmė kokios tai
v•

Trupiniai

daug veiklumo, yra lyk apmi gų” ir “Žvirblių,” taip-gi iš
Bet ant tilto niekas nedirba
Keistumėliai.
“gydančios Severas” mosties.
rusi.
Mat priežastis tame. parduota nemažai katalikiško turėjo parengęs gražų koncer
CHICAGO, ILL.
dirvos, nesėja grudų ir nesta
Du-syk “Amerikos Lietu
tą Mark White Sųuare Parko kurią kalendoriuje matęs ap
Nedėlioj
gegužio 13 d. L. D.
to namų.
Tą žmonės dirba vio” klausėme, kas iš Ameri Kuopa nėra per didelė (apie turinio knygų.
garsinta. (Severas kalendoriu
Antras kalbėjo ,p. P. Mule salėje. Sudainavo daug gra
S.
20
kuopa
laikė mėnesinį su
ant sausos, kietos žemės. Mū kos lietuvių kramolos naikiu-, 20 narių) ir daugumas narių
žių dainelių, kurios publikai je). Kada mihėtas žmogus ei
vičius,
Lietuvos
Vyčių
iždi

priklauso^
prie
vietinės
L.
Vy

sų tautinio ir politikinio vėi- tojų Rusijoje ar Lietuvoje yra
damas gulti’su ta mošČia užte sirinkimą. Prisirašė P. Valai,
;
lis ir jaunikaitis -'moksleivis,
tkimo visos svarbUmos mes ne- siuntęs naujai Rusijos valdžiai čių 28 kp. ir prie bažnytinio ninkas. Jis aiškino Lietuvos labai patiko; '
J. CIevelandietis. pė savo ranką ir užrišo, tai už
Ateina L. D. S. kuo Vyčių organicarijos svarbą ir
•srrvarysime ant to tilto.
Ir pasveikinimus ir ligšiol gavo chorą.
poros valandų pradėjo šaukti uolus veikėjas Pr. Juras. Su
naudą
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reikalingumą
prie
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susirinkimas,
nueik
sve

todėl mums bus pravartu ant me daug paaiškinimų apie
pagelbos baisiausiose kančiose manyta įnešti į apskričio susi
WATERJBURY, CONJff.
tilto pasiųntėti tik viemą kitą “Darbininko” . darbininkus, tainėn, sako, kad nebus šia jos ^priklausyti. Po prakalbų
rinkimą apie kooperatyviškos
Geguž. 6 d. nedėlios Vakare ir pašauktas gydytojas pasa
ndien
susirinkimo.
Klausi tuojaus suorganizuota L. Vy
mūsų veikėją.
GL visiems ki
krautuvės
(steigimą. Nutarta
kė kad turi užnuodytą kraują.
insinuacijas, argumentus, oku
atsako: “Tai šian- čių kuopelė, į kurią įsirašė ir L. Vyčių 7 kuopa buvo paren
liems reikės stoti į eiles, kad listus, Rusijos Durnos atstovų delko
kreiptis į vyčių kuopą, kad aužsimokėjo iškalno už tris mė gusį vakarėlį parapijos nau Dabar P. Bielskis guli ligon- teinantį sezoną išvien rengti
tautos dirvonus arti, įsitai kalbas.
X.
Bet kas-žin kodėl
nesius 17 narių.
Į trumpą dai. Vaidinta “Šventos .Ag butyj, turėjo pereitą ftedėldie- pramogos.
sius tuo tikslu kuogeriausius “Amerikos Lietuvis,” kalbė
nį operaciją, ir kovoja su mirįnagius ir padargus ir ingijus damas apie daug įvairių daly leivis” rašo, kad “Kova” ir laiką tikimasi čia turėti kuopą nietės nužudymas.” Tarpais čia, ir vargiai pasveiks.
Ketverge gegužio 10 d. bu
Kapsukas
niekam netinka. iš kelių desėtkų narių, nes jau dainavo ir deklemavo mažos
reikalingą mokslą.
vo
užbaigimas vakarinių kur
kų, nenori savo pirmesnių tvir “Keleivis’ rašo:
Minėtas skaudus atsitiki
»
v nų, energingų vaikinų čia ne- mergaitės.
4- Galėtume
apgailestauti,
sų,
kuriuos
vedė P. Juras. Sutinimų, kad ir kramolos nai
Bet Taryba (Darbininkų ir stokuoja Į naujos kuopos val
Po antro akto J. Valantisjus mas yra persergėjimu dėl vi
kad naujasai “Tautos Pažan kintojai sveikino naują Rusi
batoj buvo kursistų šeiminišKareivių Taryba Petrograde dybą išrinkta: Kaz. Pažėra, kalbėjo apie katalikiškos mo sų, kad nežinant nevartoti
gos” tiltas statomas gal kiek jos valdžią, paremti aiškiais
“Darb.” Red.) nutarė taip- pirm., Jon. Čeplikas ,rašt., Sim. kyklos naudingumą. Dar buvo kokias ten išgirtas mostis ar kas vakarėlis su dailiu prog
per anksti.
Mūsų žvilgsniu,
ramėlių.
Buvo svečių iš to
darodymais, bet tuojaus ant
pat neįsileisti ir Lenino (rau Brazanskis ižd.
vienas'pridėtas labai juokin kitokius vaistus, nei ant žaiz^
kol kas būtų užtekę tam tiks
limesnių Chicagos kolonijų.
okulistų nuvažiuoja.
donasis rusų revoliucijonieVietos lietuvių dvasios pa gas perstatymas. Kromininkas dų nei į vidų imant, bo nežinai
lui “Lietuvių Balso.” Lig-.
Sobra.
Reikalui priėjus galėsime
rius “Darb.” Red) kurio pa kėlime nemažai užsipelno jau žydas atėjo pas ūkininką ant brolau iš mažo dalyko gali su
Sol buvo taip, kad krikščio
“Amerikos Lietuvio” okulis
žiūrų laikosi ir mūsiškis Kap nas klebonas, gerb. kun. Rusis. nakvynės x ir atnešė degtinės ir tikti didžiausią nelaimę. Minė
niškosios kultūros priešininkai
NEW HAVEN, CONN.
tais, o jeigu turi ir dentistais
sukas. Bet apie tai “Kova” Jo pastangomis tikimasi vei nugirdė ūkininką. O jiS\ūž tai tas žmogelis per neapsižiūrėji
buvo geriau susiorganizavę,
S. L. R. K. A. 116 kp. lai
pasinaudoti, bet šiandieną tik
nieko nesako. Nesmagu mat kiai pastatyti nuosavę bažny gavo nuo ūkininko moteries ge mą, neskaitant sopulių if išsavo srovėse labiau susipratę norime'žinoti, iš kur “Am. I
kys
mėnesinį susifinkimą 19 d.,
prisipažinti, kad toji pozici tėlę ir parapijos reikalai su rai kailiū. Žmonėms labai pa kaščių, jei liks gyvas, tai liks
ir labiau partyviški, — negu
gegužio 7:30 vai. vakare poLiet.” tuos mistiškus sveikin
ja, kurią dabar užima “Ko tvarkyti.
tiko, buvo neapsakomas del be rankos. Tai sunkus pamo
tos kultūros rėmėjai.
Tad ir
bažnytinėj
svetainėj. Bus svar
tojus ištraukė.
va,” Rusijoj neturi jokio
Cicilikų čia beveik nėra. nų plojimas. Tai-gi reikia ne- kinimas! Oi tie apgarsinimai,
susiėjus į bendrą darbą beveik
bus
dalykai
gvildenami Ma
“show.”
Kolonija nauja Darbai eina panąiršti, kad Waterburio Vy apgarsinimai!
visada imdavo viršų mūsų iant susirinAtsitikus progai noriu porąlonėkite
-------- ■ visi būti
.
.
^Biednas tas socijalistų mok -gerai. Darbas lengva gauti. čiai nepraleidžia nei vieno nedėjos priešininkai. Tad mums
žodžių
da"r
priminti
apie
tuos
kimo.
Taipo-gi
ateikite
ir
tie,
slas. Kovoja ilgus metus už Uždarbiai geri, prastas darbi dėldienio, kad nepastatytų ką
ir reikėtų pirmąją savo ener
nelemtaus
apgarsinimus.
Turikurie
dar
neprigulito
prie
šios
žemiškojo rojaus įvykinimą, o ninkas uždįrba mažiausiai $3.- nors. Tik gaila kad Waterbngiją eikvoti savo tarpe šusi- • •
me gyvą pavyzdį minėtame at-| organizacijos, bus geTa proga
kaip prisieina su gyvenimu su; 25 į "
-Oras dar vis ša riečiai nerašo apie tai į laikraš
“Organizavimui, savo susiprasitikime, kokią naudą neša ap-prisirayti.
sidurti, paprasto “show” ne
čius.
• < \
.
,
garsinimai.
Kaip šitas žmogeJ. J. Ma&ulaitis, kp. pirm.
jos revoliucijai. Dabar “Ke- 1 gjjj parodyti.
P. M. Vytis.
j
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DARBININKAS.

Įvairios žinios

—r

Iždininkas:

L.D.S. Reikalai

395 Water St
Luzerne, Pa.

į

“Lietuva” praneša, kad Dr.
Zimontas, T.M.D. prezidentas,
siųsdamas pasveikinimo teleg
ramą naujųjai Rusijos valdžiai
iškalno atsakymo neapmokėjęs
ir kunigaikštis Lvovas iš liųosos valios padėkos žodį p. 21įnontui parašė.

Lenkų spauda Amerikoje
praneša, kad Stoekholme bū
sianti lenkų atstovų konferen-’
cija, kuri nuspręs apie Lenki
jos likimą: ar jai pasilikti prie
Rusijos, ar tapti liuosą ir neprigulminga.
Konferencijoj
dalyvausią Austrijos, Rusijos
ir Vokietijos lenkų atstovai.
Apie tos žinios teisingumą abejoja ir patys lenkai.

Varšavoje vokiečių policija’
susekė slaptą “Raudono Aro”
organizaciją, kurios nariai vei
kė prieš išgavimą laisvės Len
kijai ir suorganizavimą lenkų
kariuomenės. Vadai slaptosios
organizacijos suareštuoti.
Londono lietuvių parapijos

klebonas, kunigas Matulaitis
gegužio pabaigoje atsilankys į
Škotiją ir sakys prakalbas
Lietuvos šelpimo reikalais.

Lietuvių belaisvių (karės
imtynių) randasi daugiausia
Vokietijoj, bet nemažai jųjų
randasi Austrijoje, o net Tur
kijoje ir Bulgarijoje.
Britanijos Angliakasių li
nija nutarė dauguma balsų ne

sipriešinti Anglijos valdžiai,
bet iš kasyklų išrinkti 20.000
-darbininkų tinkamų kareivia
vimui ir pasiųsti juos karės
laukan.
Anglų laikraščiai kiek lai

ko pirmiau buvo pranešę, kad
vokiečiai iš kritusių kareivių
fabrikuoja taukus, muilą, gli
ceriną, kiaulių maistą, varyaliųs ir kitus tam panašius
dalykus. Dabai* vokiečiai tą
užginčija ir vadina piktais
prasimanymais.
Angliakasių Britanijoj yra
1.001.300, iš kurių 127.600
randasi vienoj Škotijoje. Dau
guma Anglijos ir Škotijos lie
tuvių ir-gi dirba auglio kasyk-'
lose.

gegužio 14
dieną išvažiavo Rusijon 92 įvairių tautų socijalistų. Tarpe jų randasi ir keletas lietuvių.
Iš New Yorko

Tėvas Marijonas V. Kulikauskas dabartiniu laiku su
misijomis lankosi New Yorko

valstijos lietuviškose kolonijoŠveicarijos valdžia išleido
prisakymų, kad visi vyrai nuo
16 iki 60 metų amžiaus, kurie
yra tinkami kareiviavimui, bū
tų prisirengę prie atlikimo militariškos tamystos.
Lietuvos Gelbėjimo ir Lie
tuvos Neprigulmybės Fondai
(abu liberalų) surinko nuo ka
rės pradžios iki šiam laikui
$17.450.08.

Pensylvanijos Vyčių tradicijinis išvažiavimas bus ir šį
met liepos 4 dienų Kingstono
ir Wilkes-Barre apielinkėse.
Sis išvažiavimas kasmet nu
kentėjusiai Lietuvai duoda
apie tūkstantį dolerių aukų.

S. L. A. XII Apskritis ren
gia Lietuvių Dienų Pittstono
apielinkėje birželio 7 dienų.
Dienos programas susidės iš
žaismių ir sporto.

Mikolas Venis,
28 Story St,
So. Boston, Mass.

” V. Zavorskis,
Visi L. D. S. nariai prašo
507 East St,
Globėjai:
mi užsimokėti- savo duokles
,New
Haven,
Conn.
Jonas Petrauskas,
pilnai ir kad laike seimo nerei
66 W. Fifth St,
kėtų iššaukti suspenduotų ar 29 ” A. Nausiedienė,
917
W.
33rd
St,
So. Boston, Mass.
ba išbrauktų.
Chicago, Dl.
Vincas Kudirka,
37 Franklin St.,
Būtinai iki Seimui turime ( 30 ” A
514
W.
Saratoga
St
Norvood, Mass.
išauginti LDS. iki 2.000 pilnų
Baltimore,
Md.
M.
Abračinskas,
narių.
31 ” J. Stulgaite,
187 Ames St.,
140 Šo. Meade St,
Montello, Mass.
Nekurios kuopos pradėjo
Wilkes
Barre,
Pa.
Literatiška
Komisija:
gana smarkiai darbuotis ir jei
gu visos taip veiktų, tai būtų 32 ” A. Kižis,
Kun. F. Kemėšis,
27 HR1 Park Avė.,
labai lengva privaryti iki 2.000
Pranas Gudas,
Pittston. Pa.
narių.
33 ” M. Rupšaitė,
J. E. Karosas,
3
Easton
Avė.,
242 W. Broadway,
Visų LDS. narių prašome
Hyde
Park,
Mass.
z
So. Boston, Mass.
neužmiršti, kad labai trumpas
34 ” J. Laskis,
laikas iki seimui.
237 Parker St.,
Išanksto apsvarstykite sa
Scranton, Pa.
vo susirinkimuose svarbiau
sius dalykus kas-link pagerini 35 ” F. Gikis,
Dr. Paul J. Jakinauh
Box 95
mo mūsų organizacijos.
(Jakimavičius)
E. Arlington, Vt.
Primnimo valanda/
Nuo2ild8 popiet. Nuo 7 iki 8 vakar*
”
M.
J.
Matulevičiūtė,
36
Nauji nariai reikalaukite iš
09 BR0ADWAY Cor. G ST. SO. BO3TON.
111 Hartford, Avė.,
TO1S02& B.
savo kuopos raštininko “L. D.
New
Britain,
Conn.
Kalendorių.”
37 ” B. Jakutis,
Box 19,
DIDELĖS VISUOMENIŠKOS
So. Bostone prie L. D. S.
Lewiston, Me.
1 kp. prisirašė apie 20 naujų
PRAKALBOS.
narių ir taip-gi parduota lite 38 ” A. Dūdas,
2059 W. 22-nd St.
Rengia visos Cambridžio ka
ratūros už kelias dešimts dole
Ė
Chicago,
III.
talikiškai
Tautiškos Draugi
rių.
”
U.
Matuzaitė,
39
jos:
šv.
Juozapo,
šv. Jono
A. F. Kneižis,
443 Park Avė.,
Krikštytojo, N. P. P. Marijos
Bridgeport, Conn.
Moterų Dr-ja ir Lietuvių Jau
L. D. S. KUOPŲ RAŠTININ 40 ” A. Ūsas,
nuomenės Dr-ja nedėlioję, GeKŲ ADRESAL
663 Spring Garden St.,
gužio-May 20, 1917, Didžioje
Easton, Pa.
Institute Svetainėje, 277 Cam
1 kp. A. Muraška.
41 ” M. Jenčius,
bridge Sty Cambridge, Mass.
122 F St.,
34
N.
Cleveland
St.
Prasidės 1:30 vai. po pietų.
So. Boston, Mass.
Minersmills, Pa.
Kalbės geriausi kalbėtojai
2 ” F. Adomavičia,
42 ” B. Olšauskis,
lietuviai ir anglai- Yra kvie
54 Arthur St.,
Box 472,
čiamas miesto majoras ir kiti
Montello, Mass.
Painesdale, Mich.
žymūs veikėjai.
3 ” A. Kavoliauskas,
43 ” A. Ųudžiunas,
Šių prakalbų tikslas yra pa
1167 Washington St.,
95 Libertv St.,
gerbimui šios šalies vėliavos
Norvvood, Mass.
Ansonia, Conn.
ir apvaikščiojimas Lietuvių
”
A.
Baronas,
4
44 R. Vilimaitis,
dienos paskirtos Popiežiaus Be-,
105 South St.,
Box 67,
nedikto XV. Salėje bus aukų
Athol, Mass.
Paąuonock, - Conn.
rinkimas nukertėjusiems bro
5 ” A. Orantas,
”
J.
Ignotavičius,
45
liams ir sesutėms.
820 Bank St.'•9
22 Dixon St.,
Į šias prakalbas privalo aWaterbury, Conn.
Duryea, Pa.
teiti visi lietuviai ir lietuvai
6 ” P. Gelažiutč,
46 ” Jonas Jokūbaitis,
tės, o ypatingai draugijų na
41 CapitoĮ Avė.
Box 587 Church St.,
riai. Bus įvairių pamarginimų:
Hartford, Conn.
Eynon, Pa.
deklemacijų, dainų ir tt. Gra7 ” A. Račkauskas,
47 ” J. Biažaitis,
jis puikiausias benas. Prašome
78 Gage Str.,
2322 Fifth Avė.,
koskaitlingiausia susirinkti.
Worcester, Mass.
Komitetas.
Pittsburgh,
Pa.
8 99 V. Jakavičius,
48 ” Z. Martinkaitė,
37 jefferson St.,
4430 Jermitage Avė.,
Cambridge, Mass.
TROKŠTANTIEMS
Chicago, III.
9 ” J. Gudiškis,
LAIMĖS.
49 ” V. Poškutė,
5& W. 50-th St.,
1512 So. 49th Avė.,
Visi,
kurie nori įgyti
New York, N. Y.
•įįj ‘oiaoig
“Laimę,” gali gauti ją la
10 ” J. Amuuavičius,
50 ” B. Stumbras,
bai lengviu būdu.
Pasirū
77 Gold St.,
Box 246,
pink mums atsiųsti 25 savo
Brooklvn, N. Y.
Collinsville, Dl.
draugų ar pažįstamų adre
11 ” Pavilonis,
sus, kuriez dar “Laimės”
120 Grand St.
L.D.S. CENTRO VALDYBOS
neskaito, o mes tau siusime
Brooklvn, N. Y.
ANTRAŠAI. f
“Laimę” -dovanai per 3 mė
12 ” K. Dumblis,
nesius.
“Laimė” yra vie
Dvasiškas vadovas:
85 N. 4th St.,
natinis vaizbos laikraštis lie
Kun. F. Kemėšis,
Brooklvn, N. Y.
tuvių kalboje.
Nurodo bū
50 W. Sixth St,
13 ” J. Grigaitis,
dus kaip sutaupyti ir uždirb
So. Boston, Mass.
310 Earp St.,
ti pinigus lengviu būdu. Tal
Philadelphia, Pa.
Pirmininkas:
pina daugybę naudingų pa
14 ” D. Rupainis,
Motiejus Žioba,
mokinimų iš vaizbos srities.
157 New York Avė.
29 Webster St.,
Tą visą gali bile kas įgyti už
Newark, N. J.
Malden, Mass.
menką pasidarbavimą. Siųs
15 ” A. Jakimavičius,
ki mums adresus šiandien, o
Vice-Pirmininkas:
303, 2nd St.,
būsi
arčiau prie laimės rytoj. ,,
J. B. Šaliunas,
, Harrison, N. J.
“Laimis” Administracija,
866 Bank St.,
16 ” J. Balčiūnas,
3329 So. Halsted St.,
Waterbury, Ct.
131 Inslee Place,
Chicago, Dl.
Elizabeth, N. J.
Sekretorius:—
17 ” J. Navickas,
J. E. Karosas,
76 E. 22 St.,
242 W. Broadway,
Lietuviška>Polska
Bayonne, N. J.
So. Boston, Mass.
LIGONINĖ.
18 ” Ap. Jokubavičiutė,
Finansų Sekretorius:
147 Montgomerv St.,
197Braadwiys S. Bastau Mass.
A. F. Kneižis,
Paterson, N. J.
Tetefona.s”8. Boston 1194-vo
242 W. Broadvay,
19 ” J. Kodis, - ’
Daktarai dieną ir naktį.
So. Boston, Mass.
719 Hinkson St,
Chester. Pa.
20 ” A Nausieda, ■
1658 Wabansia Avė
Knygelė “Pažinkime Socijalizmą”
Chicago, Dl.
tinka visiems. '
21 ” C. Petrauskas,
Box 592,
Joje rasite geriausius nurodymus, kaip so
Forest City, Pa.
cijalistai žiuri į religiją, į moterystę ir į darbinin
22 ” P Pocius,
kus.
6 Roddy PI.
Kiekvienas privalo turėti savo namuosę, nes
x
Brighton, Mass.
labai pigi sulig jos vertės tik 10 centų.
23 ” V. Grembas,
Iš jos galėsite aiškiausiai prirodyti delko ka
842 Lincoln Avė.,
talikų bažnyčia ir visi katalikai priešinasi socijaRockford, UI. <
lizmui, nes toje knygelėje aiškiausiai rasite iš
24 ” V. Brodis,
traukas iš socijalistų raštų ir taip-gi nutarimus.
71 Oakville St ,
Knygelę “Pažinkime Socijalizmą” turėtų nu
W. Lynn, Mass.
sipirkti y r mūsiškiai socijalistai, nes ir jie privalo
25 ” A. gtnlginsĮpMr,
žinoti ką sako ir rašo jų vadai.
.
'
y
Galite gauti “Darbininko” knygyne.
' /
715 W. 19-th Place,

Lenkai, kaip praneša žinios
Amsterdamo, reikalauja,
kad Lenkijai būtų paskirtas
karalius ar bent regentas. Ne
mažai yra tokių, kurie ir res
publikos reikalauja. Berline ir
Viennoje dėl šių lenkų reikala
Chicago, Dl.
vimų esą neramu.
Austrijos
ir Vokietijos valdžios nežino 26 ” Z. Sabaliauskas,
29 Congress St,
kokios laikytis politikos Len
Rumford, Me.
kijos link.

Skaitykite ir Platinkite "Darbininką"

JTRŠKAU VIETOS PRIE BA
ŽNYČIOS UŽ ZAKRiSTUONĄ.
Turiu paliudijimus nuo klebonų,
jeigu būtų reikalas. Esu gerai pri
tyręs prie tokio darbo. Jeigu ku
riam iš gerb. klebonų būtų reika
linga praneškite šiuo adresu:

H

Draugo”
No. 1. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A L. R. K

No J.

Kunigų Sąjunga.
Čia tilpsta giesmės, stacijos,
graudūs verksmai, apaštalystės pamaldos, rožan
čius,tretininkų įstatai, įvairios maldos ir tt. Drū
tais drobės apdarais, aukso krašteliais......................
PAMALDŲ VADOVĖLIS. Ta pati kaip No. 1, sku
rdės apdarais................................. ’............................................

MAŽAS AUKSO ALTORIUS.
No. L. 02. Paprastais, drūtais apdarais, auksiniais kraš

No.
No.
i

No.

No.

Manchester, Conn.
(242)

grąžus išspausti išmarginimai, lapų kraštai raudoni

No.

niai parašai ant šono ir nugaros, lapų kraštai rau
donai auksuoti, apvalūs kampai.....................................
L. 15. Juodos francūziškos skurelės minkšti apdarai,
auksiniai parašai, raudoni auksinti kraštai, apva
lūs kampai...............................................
$1.00
L. 16. Baltos skurelės kieti drūti apdarai, gražūs iš
spausti išmarginimai, lapų kraštai auksuoti.............
.50
L. 17. Baltos skurelės minkšti apdarai, aukso kryžutis ir parašas, auksuoti kraštai, apvalūs kampai .60

JUOZAS KLIMAS.

Aš Ona Klimienė paieškau sa
vo vyroJuozo Klimo. Pirmiausiai
No.
atvažiavo į Philadelphia, Pa. 1915.
Kurie jį nežino sakosis neženotas,
No.
o kurie pažįsta tai sakosi našlys.
Jis
yra tamsaus veido ir juodų
ANIOLAS SARGAS.
akių;
plaukai juodi ir žili, ant
No. 408. Juodi skurelės minkšti apdarai, auksinti apva
li kraštai. 448 pusi.............................................................. $1.25 vieno pusės veido randas. Aš da
Mažiaus dolerio pinigus galima siųsti krasos ženkleliais. bar nežinau kur jisai dingo nuo
Užsakymai veikiai išpildomi.
1915 m. Žmogus parvažiavo iš AAdresuokite:
1
merikos, tai pranešė man apie jo
DRAUGAS PUB. CO.,
?
gyvenimą.
Sako kad jis žiūri į
1800 West 46-th Street,
x CHICAGO, ILL. merginas ir kalbina apsivesti.
Merginos apsisaugokite su to
kiu J‘jaunikiu.” Aš su juo ženoPIRKITE RAKANDUS LIETUVIŲ RAKANDŲ
ta jau 20 metų. Būdamas SeotKOMPANIJOS KRAUTUVĖJE.
land’e kaip neturėdavo ką val
Gausite teisingą ir prielankų patarnavimą.
gyti, tai sugrįždavo pas mane ir
Prašome ateiti ir prisižiūJŽti mūsų kainoms.
prižadėdavo būti, bet dabar aš nie
Pigesnės kainos negu pas kitus.
ko nežinau ar jisai gyvas ar mi
Jeigu norite, kad jūsų stuba būtų papuošta
ręs, o gal greičiausiai ženotas.
naujausios mados rakandais, tai nieko nelaukdami
Jeigu kas žinote apie jį praneškite
nusipirkite iš
man tuojaus. Už pranešimą ir
nurodytą adresą duosiu dovanų.
LITHUANIAN FURNITURE CO. '
Mano antrašas:

So. Boston, Mass.

268 Broadway,

/

ONA KLIMIENĖ,

A. Ašmenskas ir

88 Bose St. S. S.
Glasgow Scotland.

Vedėjai:
Jonas L. Petrauskas.
I
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- y-----------

. —

Vietinė Didžiausia Lietuviška

KRAUTUVE
’

'*

l

“DARBININKAS”
242 W. Broadvay,

Box 402,

tais, briaunelės apkaustytos pasidabruotomis blekelėmis, su kabute.................................................................
.60
L. 04. Francūziškos juodos slidžios skurelės minkštais
apdarais, apvaliais kampeliais, aukso kvietka, kryžutis ir parašai, auksinti krašteliai................................. $1.25
L. 05. Balta, ornamentai sloniaus kaulo ir celuloidos,
3 sidabriniai medalikėliai prie šono, metalinės
briaunelės, auksinti kraštai.................................................... $1.00
L. 06. Baltos celuloidos apdarai, ornamentai kaip ant
šio paveikslėlio ir kitoki, aukso parašai ir lapų kra
štai su kabute.............................................................................. $1.50
L. 07. Baltos celuloidos apdarai, ant vieno šono kvietkuotas kielikas su kauline kabute, auksinti lapų
kraštai. Yra tai viena išgražiausių knygelių... .$1.75

No. L. 14. Juodos francūziškos skurelės apdarai, auksi

t •

Ar nori šviežienos?

Aš Kazimieras Kupčiūnas Vil
niaus gub., Darsiniškių parapijos
paieškau Onos Kupčiuniukės Vil
niaus gub., Joneliškių kaimo. Tu
.40
riu svarbų reikalą. Meldžiu atsi
šaukti
šiuo adresu:
.60
K. KUPČIŪNAS,

BREVTORĖLIAL
No. L. 12. Juodi audimo apdarai išrodo kaip skuriniai,

/

/

J. Š.,
242 Broadway, So. Boston, Mass.
(S. 238-277)

!

A

/
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į
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Muzikališkti Instrumentų
Visokio skyriaus
Pranešu visiems, jog aš užlai
kau lietuvišką krautuvę, kurioj
galite gauti Laikrodžių, laikro
dėlių, Žiedų, Špilkų, Kompasų,
Kryžių, Bronzalietų ir įvairių ki
tokių daiktų. Taipgi rekordų vi
sokiose kalbose su puikiausiomis
dainomis ir šokiais. Įvairiausio
išdarbio
Armonikų,
Smuikų,
(skripkų), Klarnetų, Triubų ir
daugybę visokių muzikališkų ins
trumentų
Taipgi taisome visokius auksi
nius daiktus: laikrodėlius, žie
dus, branzalietus ir muzikališkus
instrumentus; armonikos, smui
kus. klarnetus, triubas. pianus,
vargonus. Darbą atliekam gerai » pigiai- Užsakymus siunčiam
greitai į visas dalis Amerikos ir Kanados. Visi daiktai pirkti ma

no krautuvėj yra gvarantuoti.

LIETUVIŠKI REKORDAI
E 3190. Trįs berneliai.
Vakarinė daina.
E 8191. Ant marių krantelio.
Saulutė tekėjo.
E 3192. Giedu dainelę
%
Gegužinės daina.
E 3183. Linksmo kraujo. (Polka).
E 3182. Visų apleista. (Violin solo)
Annie Laura. (Violin solo)
E 3188. Ant kalno karklai siūbavo
Pasisėjau žalią rūtą.
E 8189. Oi motule. (M. Pet-kas)
Motuš, motuš. (M. P-kas)

Reikalaudami katalogo indėkit 5c.
Adresuokite:

J. Girdės
170 Grand Street,

Vieną kartą pirkęs pas mus, pa

siliksi ant vSados mūsų kostumeriu.

Taipgi pirkdami daug tavo-

ro ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau.

Parduoda

me agentams

Padarome

Užlaikome įvairus tavoro “in stoek.”

visokius instrumentus ant užsakymo.

' Kampas Bedford Ava,

Z

Brooldyn, N. Y
z

Tel. 4669 Greenpoint.

4

DARBININKAS
- ""

Vietines žinioj.

Šv. Kaameiro Rymo Kata
Patėmijau 56, No. “Darbinin likų Dr-ja susilaukė nepapras
So. Bostono lietuvių damai.

ko” vietinėse žiniose, kad tos garbės. Nezaležninkų Mic
Norwoodo Vyčiai 20 d. gegužio kus iš Lavrrence prisiuntė šiai
Prancūzų gen. Joffre apšilaukymas Bostone buvo didžiauJfTs J hnvn *» “Genovaitę.” draugijai užkvietimų ant šven
Taip buvo manyta ir net buvo tinimo kokių ten nezaležnų ka
šia šio nuėsto iškilmė. Šimtai ant tos dienos užprašyti So. pinių. Bet šv. Kazimiero drtūkstančių žmonių apgulė Bos Bostono Vyčiai. Bet dėl kaiku- j jos nariai Mickaus laiškų patono gatves įr laukė nuo pat rių priežasčių tą dienų teatro laikė sau ne už garbę, bet už
ryto pasirodaiit Joffre. Ir kuo nebus. “Genovaitė” perkelta paniekų ir liepė jį po stalu nu
met apie 2 vai. po pietų gatvė ant 26 gegužio^ tai yra subatos mesti ir nutarė paskutiniame
mis pradėjo maršuoti kareivių vakaro. Prasidės 7:30 vai. susirinkime daugiaus panašių
pulkai ir paskui juo® muzikos vak. šv. Jurgio parapijos sve laiškų neskaityti. Taip ir rei
ir Naujosios Anglijos viršinin tainėje. Būtų labai malonu, kėjo padaryti. Tegul Mickus
kų lydimas pravažiavo Joffre, kad kodaugiausia So. Bosto- savo nezaležninkams laiškus
Bostoniečiai jį pasitiko truks- niškių atsilankytų ir paremtų siuntinėja, o ne doroms kataalingomis ovacijomis. Nuo Norwoodiečius.
Jikiškoms draugijoms. Už to
•
šauksmų net oras sudrebėjo.
kį darbų, bravo, šv. Kazimie
Rengimo Komisijos narys ro Dr-jai!
' Paskiauš Joffre buvo ren
1
•
giamos iškilmės Bostono mies
Stanislovas -Versiackas.
Tame pat susirinkime išrinto valdiškose įstaigose.
i kta .komisija iš pp. VI. Jakščio,
Anglų spauHa pastebi, kad
x
J. Stuko ir V. Paulinsko, kurie
tokių iškilmių Bostonas dar
Mikalausko atsisveikinimas, stengsis sužinoti kas parapijov

f

_
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NUO ADMINISTRACIJOS.
Šiuomi pranešame visiems
savo skaitytojams, kurių pre
numerata pasibaigė arba jau
baigiasi, kad pasiskubintumė
te atnaujinti, nes mes kaip tik
išsiuntinėjame - pranešimus ir
negavę jokio atsakymo, turė
sime sustabdyti siuntinėjimų
“Darbininko.”
Taip reikalauja pačtas, o ana
tra pabrangus popierai negali
me siuntinėti ant abejo.
Kaip gaunate žinių tuojaus
pasirūpinkite prisiųsti money
order arba čekį.
Jeigu to negalite padaryti
parašykite nors kada prisiusi
te pinigus.

ono*
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Pasitikime, kad mūsų skaity
tojai ir rėmėjai paklausys ir
nevilkins prisiuntimų.

“Darb,” Administracija.

Pasirodė

REIKALINGAS į Lietuvių
Darbininkų
Kooperatyviškų
krautuvę atsakantis gaspado
rius, kuris suprastų atsakan
čiai vesti tokį biznį ir galėtų
užsidėti nemažiau $1.000 kau
cijos, už juos gaus 4 nuoš. ir
bus išduota pirmas morgičius.
Užmokestis, pagal sutarties.
Norintis užimt tokių vietų, ma
lonės tuojaus atsišaukti šiuo
adresui,
VINČENT STELMOKAS,
62 Knox St.,
Lewiston, Me.

s

I

nebuvo turėjęs. Nedėlioj, ge
gužio 13 dieną aplankė Bosto
nų prancūzų delegacijos pirmi
ninkas p. Viviani, kuri bosto
niečiai irgi entuzijastiškai su
tiko.

Iš So. Bostono išvažiavo j
kariuomenę New-Yorkan Pet
ras Kripaitis, , jaunas lietuvis
vaikinas. Kripaitis paeina iš
Stenionių sodžiaus, Pumpėnų
par., Panevėžio pav., Kauno
gubernijos.
/

. šv. Jurgio Draugijos Benas
I

Norvvoode nors nesenai kaip
susitvėrė, bet jau gerai prasi
lavino ir lietuvių rengiamose
pramogose puikiai pagriežia.
Prie beno priklauso visi jauni
vyrai, iš kurių nemažai yra ir
Vyčių. *

*

p

K

Cambridge lietuviški nezalež-įje veikiamai dėl vaikų mokiniuinkai gegužio 13 dieną atsi
atsi- mo muzikos, dainų ir tt.
sveikino su savo globėju p.
Mikalausku. Ant pamaldų su
ĮSTOJO LAIVYNAN.
sirinko vos 29 ypatos, kurios
Tliomas F. MacDonnell, sū
prie stalelio tik $1.20 paliko.
Mikalauskas graudžiai verkė nus Dr. John MacDonnell 536
ir sakė, kad už skolų daugu Broadvay, So. Boston, Mass.
mos nebegalima pragyventi. įstojo laivynam Bus ant šar
Parapijonai pačiam Mikalaus vuočio Virginija radio — ope
kui už nezaležno mokslo skel ratorium. Jis yra baigęs
bimą esą kalti $96.02. Netu Holv Cross (šv. Kryžiaus) ko
rėdamas ką valgyti, turis va legiją IVoreesteryje, Mass. Yžiuoti kitur. Labai apgailes ra 21 metų amžiaus.
tavo, kad Cambridge nezaležninkai nebeturės globėjo ir ve
CAMBRIDGE, MASS.
dėjo ir turės nusmukti.
Šioje kolonijoje nemažai vra
paklydėliij cicilikėlių, laisNezaležninkų kirkužės ra
kandai bus sukrauti pas tokius vamanėlių. Nusibodo jiems
žmones, 'kurie turi nuosavius šventadieniais gatvėmis slimpinamus.- Taip Cambridge lie nėti, tai sumanė zabovą sau
tuviški nezaležninkai nežiū pasidaryti ir daugiau katalikų
rint, kad juos rėmė “Keleivis” suklaidinti. Tas sekės ypač
ir “Ateitis” ir subankrutijo. (Įeito, kad tebėra nesutikimai
vietinėj lietuvių parapijoj. Tie
atskalūnai ir paklydėliai pri
jaukino iš kaž kur atskridus}
Strazdą. Įsitaisė kirkužę, o
t
Strazdas joj bambizavo. Rin
ko nuo žmonių pinigus. Bet
vieną gražią dieną išskrvdo
Strazdas. Apie tai eina viso
kių gandų. Sako, jis gero
kai išsinešė surinktų pinigų.
Savo vietoj paliko V. Mika
lauskų.
Tas tai visai mizernas žmogelis. Daug paikes
nis ir ištižesnis už Strazdą. Jis
ir patiems cicilikams daro sar
matą, kai užsilipa ant pagrin
dų — nei kiek negali pakalbė
ti, o dar nor bambizauti.
Daiig žmonių apsivylė tais
bambizais.
Sarmatydamiesi
jie slepia savo apsigavimus.

• X
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Nuo karės nukentėjusių bel

tI

gų šelpimo komitetas gegužio
15 dieną, laikė paskaitas apie
Belgijos kraštą ir jo sunaikini
mų laike dabartinės karės.
Paskaitos buvo puikiausia
me Bostono viešbutyje Copley
Plaza. Klausytojų susirinko
suvirš 1500 ypatų.

STASYS PUTA
So. Boston Raincoat Co.

jau pasižadėjo Vyčių išvažia
344-278 Broadway,
vime, rengiamame gegužio 30 Tel. S. B. 1165-m. So. Boston.
dieną Caledonian Grove, daly
vauti. Gerb. svetys gal sutik/
net prakąlbėlę pasakyti.
Uždėta 1871
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HENRY J. B0WEN

______________________

49 Congress Avė.,

| Krautuvė i

*
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Waterbury, Conn.'

Kalbės p. JONAS J. RAMANAUSKAS, Bostono
Kolegijos studentas. Taipos-gi bus kitokių įvairu
mų, kaip tai: deklemacijų, dijalogų ir tt. Nepraleis
kite progos, visi atsilankykite nes daug ko naujo iš*girsite.

Milžiniškos Prakalbos
Rengia
ŠV. JONO EVENGELISTO PAŠELPINĖ DR-JĄ
Gegužio - May 20 d. 1917 m.

Prasidės 7:30 vai. vakare.

BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE,
West Fifth Street,

So. Boston, Mass.

Kalbės garsūs kalbėtojai: p. Pr. GUDAS, “Dar
bininko” redaktorius, p. JONAS J. RAMANAUS
KAS, Bostono Kolegijos studentas, kuris sumušė
Michelsoną debatuose ir KUN. F. KEMĖŠIS.
Prakalbose bus priimami nauji nariai į Drau
giją už PUSĘ ĮSTOJIMO. Į viršminėtą Dr-jų pri
imami vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 metų amžiaus.
Vyrai moka po 50c. į mėnesį ir ligoje gauna $7.00
pašelpos savaitėje; moterys-gi moka po 25c. mėne
sinės ir ligoje gauna $3.50 į savaitę. Taip-gi mote
rys gali gauti tokią pat pašelpą kaip ir vyrai jeigu
mokės po 50c. mėnesinės.
Pomirtinės visi gauna lygiai $150.00; pridedant
kvietkas ir karietą išeina $175.00. Šv. Jono Ev. Dr-ja
turi narių apie 500 suvirš. Pinigų bankoje randasi
virš $2.000. Ši Dr-ja yra viena iš skaitlingiausioj
So. Bostone ir apielinkėje. Norintieji prisirašyti
prie šios dr-jos, ateikite į šias prakalbas ir išgirsite
apie draugijos veikimą ir jcfe naudingumą.
Visus širdingai kviečiame dr-jos valdvba:
r
PIRM. — Povilas Petrauskas,
141 Bowen Str., So. Boston, Mass.
PROT. SEKR. — Julius Savickas,

251 Gold Str., So. Boston, Mass.

___________________

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

T
T
T
T
t
T
t
J. RIMKUS
T P. O. Bos 36,
Holbrook, Mass
t
t Ar šlapiuoja tavo
T
❖
kojos.
t Ar nori greit išsigydyti? Ge
X riausiai padarysi jei vasaros laiku
X
turėsi sausas ir švarias kojas, kas
t tau
daugiausia priduos smagumo
t ir nedvoks
tavo kambarys. Jei no
T ri greit sustabdyti,
tai vartok
X Leonarda, geriausias koją gyduo
X les ir proškus, kurie yra užtikrin
X
f ti kaipo vienintelis kojų gyduolės.

t
T
t
T
T
T
T
T
t
T
t
X
t
t
❖

t
i

X
X
X
X
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Ateiviai, miesčionys, seni ir jauni turės neužilgo
eiti į karę arba dirbti ant fūrmų dykai ar už mažų
algą ir turės klausyti farmerio taip kaip seniau Ru
sijos caro. Todėl, kurie nenorite trotyti gyvastį ant
karės lauko, arba papulti į farmerio rankas, tai kogreičiausiai pirkite FARMĄ ir kraustykitės ant
SAVO FARMOS ir tada nereikės bijoti nei vokie
čių nei farmerio.
Mes turim pigių farmų ant pardavimo, arti ir
toliau nuo Boston’o ant lengvų išlygų.
Kurie turite mieste NAMUS, norite parduoti ar
ba IŠMAINYTI ANT FARMOS, kreipkitės į mūsų
ofisų ir mes nuvežšim automobiliu aprodyti farmų
visus DYKAI.
*
♦

Lietuvių Agentūra

I

ADWAY,

11 Savoy St.,

mo.
Mūsų biznis
nigus.

sučėdina jūsų pi

y

Boston, Mass.jt

1

ir 2 Leverett Avė.,
BOSTON, MASS.

i
;

P1RMO<= KLESOS

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

DR. W. T. REUY

ii

SOUTH BOSTON, MASS.

'!
:

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA LIETUVIŽKA
APTIEKA. '

3

Sutaisau receptus su di■ i džiausią atida, nežiūrint, ar
■1 tie receptai Lietuvos ar Ame•įrikos daktarų. Tai vienati
nė lietuviška aptieka Bostone
ir Massachusetts valstijoj.
Gyduolių galit gaut, kokios
;! tik pasaulyj yra vartojamos.
Galit reikalaut per laiškus, o
aš prisiųsiu per eipresą.
K.

ŠIDLAUSKAS

Aptiekorius

ir Savininkas
Tel So. Boston 21034 ir 21013.
226 Broadvay, kampas 0 St,

e-

469 Bmdwiy,Ss. Bestu,Rus.

THE MAGIC SHOP.

PRIE DOBCB1STKS ST.

Pirma* Atmokoj U.
Mjo ma^tyna
dirbta**- Dirba Tiaokit,
daiktaa. J*i
■ori (aati įtaką katalogą. pria*
ir tuoj (ausi. Adr«ookita

dbo>vai.ryta

iki

8 vaL vakara.

Booltval, ryta
iki 4v«Lvtkara.

TMt MAOIC SHOP,
F. O. BOX 3O».

HOLBROOK. MAM.

eMMMNNMNMM

ELLIS McCLEARYČO
Prirengiam pilnai $150.00- J
laidotuves už
,

*aas m°keeM *»•
,

sai nemokėkite:
TeL Back Bay 6722

Tel. So. Boston 605.

South Boston, Mass.
arba ant išmokėji

Tarpe Washington Str.
>1
ir Harrison Avė.,®

ti gvaranti-MUi
a arba ri-

SO. BOSTON, MASS.

Kampas B ir B’way,

Rusiškos ir Turkiškos! Uždėta 1878 m. Pristatoma au
MAUDYKLES, f tomobiliais.

■ M s®x Jokią vir-

A. Ivaszkevi.cz, AGENTAS,

James Ellis Co
Pinigais

Atdaros dienomis ir nak
timis dėl vyrų ir moterų. Privatiški miegami kambariai.
ĮŽANGA 30 centų.

Ar nori eiti ant
farmų ar į karę?

STEVEN RAINARD SU
JAMES ELLIS CO.
Mes užlaikome tris dideles
krautuves-namus, užpildytus
geriausiais rakandais naujau
sios mados. Kas perka ra
kandus prieš jų pakilimą kai
noje — tas išmintingai daro ir
pinigų daug sučėdina.
'
Apsidairykit aplink ir pa
matysit, kad mes geriausia ir
pigiausia galime jums rakan
dus parduoti ir jūsų stubas
gražiausia jais apstatyti. Mes
tą galime todėl padaryti, kad
mūsų rakandų krautuvės pa
didėjo ir sustiprėjo.
Vesk reikalus su mumis ir
susiartink su mūsų biznio vedi
mo būdais, o tikrai būsi pa
tenkintas.

Patarimai ir gyduolės prekiuoja
$1.00.
LEONARDS CO.
21 Barcley St., Worcester, Mass.

netoli Leverett St.

1666 Washington 8t. Borton. ;
•MSMMM
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Nusipirk mosties

Kviečia L. D. S. 5-ta kp.

tesi Eiti t e Intuice T

♦ .„ii
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v ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS NAUJOSIOS '
MOKYKLOS SVETAINĖJE,

Atskaita Vyčių 17 kuopos
Kalėdinio Fondo.
i
Iš parengto vakaro sau
Brightono šv. Jurgio Dr-ja sio 28 dienų — pelnas. .$43.55
rengia balių gegužio 30 dieną. Kunigo F. Kemėšio au
Lietuvių salėje, 22 Lincoln st. ka ............................................ 3.00 469 Broadway, So Boston
♦:
‘Žada būti smagus pasilinksmi Iš kuopos narių surink
Pirkdami
pas
mus
nejudi

ta .................................
5.93
nimas.
Teatro ineigos......... .... .62.02 namų turtą, turėsite prielankų
Valdybossusirinkime ųukoAtidarė valdiškų darbo pair teisingų patarnavimų.
eškojimo biurų. Bostone prie Ž>:
Po $1.00: A. F. Kneižis, Jo
Washington gatvės Old Frannas Vilkišius, Ona Protašiutė;
klin mokyklos name atsidarė
50 centų J. Behdoraitis.
valdiškas darbo paieškojimo
Išviso surinkta $118.00, ku
Vienatinė Lietuviška
Huras, kurio prižiūrėtoju yra
rie perduota vietinio Tautos
Herbert A. Stevens. Emigra
Fondo 11 skyriaus iždininkui
cijos komisijonierius Henry p. Andriui -Žaleckui dėl per
X Skeffington, paskyrė dar
Kuri užlaiko visokio tasiuntimo į centrą.
biuro prižiūrėtojui į pagelbą
voro, reikalingo,
Lietuvos Vyčių 17 kp. ižd.
sekančias ypatas: D. J. Leonieriams.
\
Jonas Vilkišius.
-ard, M. J. Leonard, W. J.
Durke ir F. McCarthv.
V. LUKOSEVlCIa,
Pabrango miltai. Bostone
Tuojaus po biuro atidary
mui atsišaukė 30 vyrų ieškan miltai pabrango vienu doleriu
ant bačkos.
čių darbo.
:

€#*

20 d. Gegužės (t. y. Nedėlios vak.) 1917 m.

Ei Rautai, palauk aš tau pa
sakysiu apie savo nelaimes! Ką
kokio? O gi išvažiavau su Ona
grybaut ir nespėjau nei vienos
lepšės surast, kaip užeis lietus,
kad net visos siūlės išsileido.
Tai Mikai apsisaugok ir va
žiuodamas į laukus pasiimk reinkotą.
Jeigu neturi, tai nieko
nelaukdamas nusipirk arba užsi
sakyk, tada drąsiai galėsi va
žiuoti gribauti.
. Geriausius ir puikiausius reinkotus vyrams ir moterims daro

Daktaras P. Jakimavičius

ką tik išėjo. Jis kaip ir pir
miau sergsti mūsų tikėjimą
nuo ištvirkėlių užpuolikų.
Kiekvienas turėtų šį numeri
skaityti nes jame telpa gana
svarbiij ir žingeidžių dokumentų ir straipsnių. Prisiųsk
5c. tai tuojau atlėks pas Ju
mis “Sargas.” Dar galima
gauti ir antro numerio.
Jonas J. Ramanauskas,
144 Ames St., Montello, Mass.

Rengia Lietuvių Darbininkų Są-gos 5-ta kp.

Kaip su Raulu atsitiko!

Bostono Kolegijos studentas ir žymus jaunimo vei
kėjas. Vyčių išvažiavime gegužio 30 dieną Caledonian
Grove, p. Pr. Strakauskas ves lenktynių, base-ball
ir kitus sporto reikalus.

%

numeris “Sargo”

Detektyvas.

PRANAS V. STRAKAUSKAS

.<

A
R
G
A Specijališkas
S pranešimas

• •*

*

1

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

Dr. Ignotas Stankus
210S.BrM4St.,Phfla4el>hš,Fa
P h y»ici»n »nd Surgeon (lietnvn grdv

UB-v*nitet») Gydo vnokni liga*
ra, moterių ir vaiku. Daro’ Operacija*

Oflao taltndoe. UI rite. S-4 po piei

‘-9

rakaro. nedelionM: >41 rite l-tpopte*.
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