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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotą ten, 
kur tikybiniai principai atmes-
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LABAI SVARBUS LIETU
VOS REIKALAS.

Lietuvių Infromacijos biuras 
IVasliingtone, tik ką gavo lai
šką nuo Švedų-Lietuvių Komi
teto iš Stockliolmo.

Apart kitų dalykų štai kų ra
šo: “Pasiųstus Amerikos Cen- 
tralinio Komiteto, kaip rašo 
laikraščiai pinigus dėl Lietu
vos $50.001) Švedų-Lietuvių 
Komitetas dar negavo, todėl 
meldžiu labai tamstos, ten pa
sikalbėti kodėl taip atsitiko, 
nes vilniškiai mano kad minė
ti pinigai guli kasoje Švedų- 
-Lietuvių Komiteto. Jeigu 
rai pasiųsti šie pinigai, 
meldžiu kuogreičiausiai 
siųsti kvitos dublikatą.
Įėjo kelyje žūti kvitos. Jeigu 
dar nepasiųsti tie pinigai, tai 
A. (’. J\. gali drąsiai siųsti 
Švedų-Lietuvių Komiteto var
du. pinigus tikrai gaus Vil
niuje ir A. C. K. bus pasiųstos 
kvitos iš Vilniaus.”

Gavę šį laišką, mes tuoj krei
pėmės prie Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus AVashingtone 
ir štai mūsų nusitebėjimui su 
žinome kad pinigai dar nepa
siųsti! Toliaus praneša Rau
donojo Kryžiaus viršininkas 
kad. buvo mėginta siųsti, bet 
Valstijos Departamentas su
laikė. nes manoma kad pini
gai gali pakliūti vokiečiams, 
ir dabar laukiama V. D. nus
prendimo.

Stengėmės prirodyt kad 
siunčiant per Švedų-Lietuvių 
Komitetą, jokio pavojaus ne
gali būti, pinigai bus perduo
ti Lietuvon. Ant to jie mums 
atsako: girdi “Švedija iki 
šiam laikui stovėjo arti Vo
kietijos ir yra Įtartina.”

Tai matote broliai, mūsų 
vientaučiai, kaip laikraščiai 
praneša badu miršta, o čia su
rinkti pinigai 
ir guli sudėti. 
L. D. Komiteto 
savo nuomonę 
greičiausiai.

jų sušelpimui 
Meldžiame C. 
narių išreikšti 
kaip galima 

Mes kreipsimės
prie Valstijos Departamento 
ir jei reikės kreipsimės prie 
prezidento IVilsono, darysime 
viską kas tik bus galima kad 
tuos pinigus kuogreičiausiai 
išsiųstų Lietuvon.

L. I. B.
P. S. — Neturėdami’po ran

ka visų komiteto narių antra
šų negalime kreiptis į kiek
vienų. atskirai ir taip-gi netu
rėdami po ranka visų laikraš 
čių antrašų negalime visiems 
pasiųsti šį laiškų, tad meldžia
me persispausdinti. Visus raš
tus meldžiame siųsti šiuo ant
rašu: J. Bielskis, 2026 G St., 
N. W. Washington, D. C.

Užpuolė Angliją.
—....1

16 Vokietijos orlaivių buvo 
užpuolę Anglijos pakraštį ir 
metė bombas iš padangių. Nei 
kartą vokiečiams nepasisekė 
taip užpulti Angliją, kaip šiuo 
kartu. Kaip Anglijos valdžia 
skelbia, tai užmušta 76, o su
žeista 174 žmonės.

Trys orlaiviai buvo nušauti 
ir nukrito žemėn.

Numestos bombos pagadino 
daug namų.

Suv. Valstiją Tnaisto dikta
torius Hoover pasakė, jog karė 
dar tęsis kokius du ar net 5 
metus.

Nesenai buvo užėjęs mūsų 
Komitetan keliaujantis Ame
rikon žinomas Lietuvoje žydų 
veikėjas, kuriam, prieš at
važiuojant Stokholman, teko 
keletą dieni) viešėti Biržų 
miestelyje, Panevėžio apskrit. 
Pastaruoju laiku jis gyveno 
tai Vilniuje, tai Kaune, pa
žįsta gerai ten likusius mūsų 
veikėjus. Jonas Vileišis esąs 
jau paleistas iš kalėjimo ir da
bar rūpinąsis mūsų belaisviais 
Vokietijoje. Girdėjęs, kad ir 
A. Janulaitis greitai būsiąs 
paleistas iš civilių belaisvių 
stovyklos.

Dideliais vargais gavo leidi
mą aplankyti prieš išvažiavi
mą Amerikon savo motiną, gy
venančią dabar Biržuose. Ten 
buvo jis š. m. vasario mėnesio 
pabaigoje.

Iš Vilniaus iki Panevėžio va
žiavo geležinkeliu, o iš ten 
“su aniolu sargu” — vokiečių 
unteraficieriu — arkliais per 
Pumpėnus, Pasvalį. Vokiečiai j 
taip biją šnipavimo, kad bro
lis broliu nebetiki.

Pumpėnai labai nukentėję 
nuo karo, pusė namų sugriau
ta, ’ sudeginta, Pasvalis gi tai 
jokios žymės negavo, kad per 
.jį ėjo karo viesulas, tik žydų 
krautuvės ir butai užtaisyti, 
užkalti: mat juos prieš karą 
iš ten išgabeno. Žmonės sakė, 
kad visame miestelyje dabar 
tegyvena tik 8-10 žydų. Bir
žuose taip pat nebėra karo 
pėdsakų. Tiškevičiaus pilyje 
“Ostrove” gyvena dabar vo
kiečių karo valdžia. Progim
nazijos namuose visa dabarti
nės Biržų apskrities civilė val
džia.

Biržų mugėje buvo malkų, 
medžio dirbinių ir valgomų 
daiktų užtektinai. Kiauši
niams kaina buvusi 10 fenigių 
už kiaušinį. Taip-pat paly
ginti nebrangūs buvę kumpiai 
ir dešros: 2Į-3 markių svaras.

Lietuvoje ūkininkams nėra 
didelio valgomų daiktų trūku
mo. Visai dar nėra cukraus, 
muilo ir žibalo. Lietuvoje 
daug geriau gyvena, negu Vo
kietijoje, Lenkijoje arba Kur
še. Tik laisvė Lietuvos srityje, 
vadinas senosios Kauno gu
bernijos plote, daug labiau 
suvaržyta, negu Kurše, nes 
Lietuvos srities valdytojas ku
nigaikštis von Insenburg-Birš- 
teinas daug žiauresnis, negu 
Kuršo valdytojas.

Dideliuose miestuose* la- 
oiausiai Vilniuje ir Kaune, 
stoka valgomų daiktų daug 
didesnė, negu sodžiuose ir 
miesteliuose. Ūkininkai, ne
gaudami nusipirkti šiuose 
miestuose jiems reikalingi) 
daiktų, neveža prekių; taip- 
pat apie šiuos miestus ir ūki
ninkai daug daugiau nukentė
jo <el karo, negu kitose Lie
tuvos vietose.

Išvesta Lietuvoje daug nau
jų plentų ir geležinkelių. Ne
senai pabaigtas geležinkelis: 
Šiauliai, Pakrojus, Joniš
kėlis, Pasvalis, Biržai, Neli
gotas. Lenkai laiko Vilnių 
naujos savo valstybės antru 
miestu. Duodami Kaiseriui 
padėkos telegramų už Lenki
jos nepriklausomybės apskel
bimų, įdėjo tarp kito ko šiuos 
žodžius: “unsere herzen ju- 
beln im Warshau und Wilno”

(mūsų širdys džiaugias Varša- 
voje ir Vilniuje).

Sunaikinta daugiausia dva
rininkų manta: mat vokiečių 
aficieriai labai mėgsta ištai
gas, todėl lovas kėdės, stalus 
ir kitus jiems reikalingus ra
kandus (baldus) sugabeno Į 
apkasus.

Biržuose lietuviams refor
matams pamaldas laikąs bufe
rių kunigas (pastoris), atsiųs
tas iš Prūsų Lietuvos, bet ma
ža mokąs lietuviškai. Žmonės 
labai laukia sugrįžtant savų 
kunigų, kurie, išskiriant vie
ną^ taip skubiai išbėgiojo iš 
Lietuvos.

Kultūros ir Švietimo Sekci
jos 1916 met. išleistas knygas 
— Jablonskio, kun. prof. Pal
taroko, K1‘. Skabeikos, J. Mur
kus, A. Matulevičiaus, 
Mašioto ir kitus leidinius 
Smetona gavo visų rūšių 
vieną egzempliorį.
Stokholmas

8-III-1917.
Jonas Augštuolis.

(Iš “Liet. Balso")

BAISI VIESULĄ PRIDARĖ 
DAUG BĖDŲ.

Pėtnyčioj ir subatoj siautė 
baisus tornado Kansas, Illi- 
nois, Indiana, Arkansas, Te- 
nnessee ir Kentucky valstijo
se. Pridarė baisiai <kiug blė- 
dies. Dabar aprokuojama, 
jog gėrybių sunaikino už pen
kis milijonus dolerių. O žmo
nių užmušta 161, sužeista 1036.

Daugelyje ivetų tornado pa
kenkė vasarojui.

Labiausia nukentėjo Mat- 
toon, Ilk, kur užmušta 54 žmo
nės, sužeista 500 žmonių, o 
nuostolių padarvta už $2.000.- 
00.

Pereitą nedėlią, gegužio 27 
d. Chicagoj Grant Parke buvo 
ištikę smarkios riaušės. Buvo 
šitaip:

Auditoriume kaizerberniai 
buvo surengę mitingą. Minia 
nesutilpo Auditoriume. Buvo 
sumanyta laikyti antrą mitin
gą čia pat esamame Grant par
ke. Tuoj socijalistas Koops 
norėjo kalbėti. Policmonas pri
ėjęs klausia:/‘Ar turi permi- 
tą) čia kalbėti parke?” Tas 
atsakė: “Man nereikia permi

nto— turime žodžio laisvę.” 
Policmonas prasišalino. O 
Koops prabilo: “Mes reika
laujame, kad nei vieno žmo
gaus ir nei kiek pinigų nebū
tų siųsta Europon.” Paskui jis 
perstatė kalbėti “rusą,” kuris 
po policijos ištyrimo besąs 
Edivard Scherer. Tas “rusas” 
suriko: ‘‘Kam-gi Amerikos
darbininkas turėtų būt siun
čiamas kovoti prieš Vokietijos 
darbininką?” Ir tuoj pradėjo 
plūsti, keikti prezidentą. Mi- 

Inioj ėmė kilti nerimastavimas. 
Į Bet tuo tarpu atpyškėjo 400 
po.icmonų, slaptų detektyvų 
ir prasidėjo minios vaikymai. 
Vaikė be ceremonijų. -Smar
kesnieji priešinosi. šaukė 
“Free speacfi, to helį with 
the government.” Detektyvai 
tokiems ėmė už keteros. Pil
ni makabiliai tik pyškėjo į 
nuovadas. Už valandos vieta 
buvo apvalyta. Tas “rusas” 
ir-gi buvo suareštuotas.

GIRIASI PASISEKIMAIS.
Pastaromis dienomis italai 

paėmė 1.200 austru nelaisvėn 
ir 11 armotų. Italų varymasi 
pirmyn labai sunkus. Turi ei
ti per kalnuotas vietas su gi
liais slėniais.

FRANCIJOJ NIEKO SVAR
BAUS.

Francijoj šiuo tarpu nieko 
didelio nesideda Nei viena pu
sė nedaro atakų. Eina tik ar
tilerijos veikimas. -

MINIA IŠVAIKĖ'KAIZER- 
BERNIŲ MITINGĄ.

Clevelande gegužio 27 d. so
cijalistai laikė viešoje vietoje 
masmitingą ir laikė prieškari
nes prakalbas. Tai tuos kai- 
zerbernius užpuolė minia ir ė- 
mė vaikyti juos. Įsimaišė po
licija ir socijalistų “spvkie- 
rius” buvo suareštuotas. Kiti 
jį norėjo išgelbėti, tai smar
kesniuosius ir-gi suareštavo.

SMARKIAI BAUS 
AGITATORIUS.

Suv. Valstijų valdžia smar
kiai baus tuos, kurie agituos 
prieš užsiregistravimų birželio 
5 <1. Tokiems grasia kalėjimas 
iki 6 metų. Agitavimas prieš 
regitravimųsi būtų kurstymas 
laužyti Įstatymų. Tai britų 
kriminalis prieš valdžių prasi
žengimas.

PONAS J. ČIŽAUSKAS
Worcesterio lietuvių šv. Kazimiero choro vedėjas ir 
žymus dainininkas. Dalyvaus Vyčių Išvažiavime 

30 d. gegužio Caledonian Grove, West

AKRONO SOCIJALISTŲ IR 
LAISVAMANIŲ BAI

SUMAS.

Clevelando, Ohio lietuvių 
klebono kun. J. Halaburdos 
dėka buvo surengtos konfe
rencijos Akron,Ohio, kur nė
ra lietuvio kunigo. Konferen
cijos buvo vokiečių šv. Ber
nardo bažnyčioj.
Konferencijų pasiklausyti su

sirinko didelis žmonių būrys. 
Tarp jų buvo nemažai socija-j 
listų ir laisvamanių, kuriems; 
kas kitas rūpėjo. Nors klebo
nas kun. J. Halaburda ir kun. 
A. Makauskas kvietė visus pa-; 
doriai užsilaikyti, tečiaus so
cijalistai ir laisvamaniai pasi
elgė taip, kad sarmata ir pri- 
kla rašyti.

Vos tiktai konfererncijos 
prasidėjo, tai tuojaus socija
listai ir laisvamaniai pradėjo 
šnekėtis ir šaipytis, daryda
mi tokius grimasus, kaip in- 
dijonai per savo tancius.

Klebonas kun. J. Halaburda 
perspėjo juos,kad Liautųsi taip 
darę. Tuomet socijalistai ir 
laisvamaniai pakėlė baisiau
sią triukšmą, pasirodė užpaka
lyje mosikavimas raudonomis 
vėliavomis, pasigirdo cypi
mas, kaukimas, riksmas lig 
ruja laukinių žvėrių. Taip 
kaukdami ir cypdami suriko: 
“Eikim namo visi.” Ir soci
jalistai ir laisvamaniai išėjo 
lauk. Tokiu būdu niekšai ban
dė sutrukdyti konferencijas, 
bet jiems tas nepasisekė. Ru
jai išsinešus, konferencijos ko- 
puikiausiai pavyko.

Išgirdę tą baisų socijalitų ir 
laisvamanių staugimą, susi
rinko daugybė svetimtaučių 
klausdami, kas čia dedasi. 
Sužinoję, kad tai lietuviai so
cijalistai bei laisvamaniai taip 
begėdiškai elgėsi ir staugė ba
žnyčioje, dar svetimoje, ėmė 
kraipyti galvas, traukyti pe
čiais sakydami, kad tie triuk
šmadariai lietuviai yra tokie 
pat laukiniai kaip patys indi-i 
jonai.

Tokią tai sarmatą tie išga-l 
mos socijalistai ir Taisvama-} 
niai darė mūsų nelaimingai 
tautai. Kur ir kas panašiai 
gali padaryti, kaip minėti so
cijalistai ?!

Ligšiol kaikurie lietuviai ka
talikai sakė nematą nieko blo
go socijalistų ir laisvamanių 
darbuose, daba ir tie sakosi Į- 
sitikrinę, kad socijalistai ir 
laisvamaniai baisiausi niekšai 
ir mūsų tautos išgamos. Su 
jais kiekvienam kultūriškam 
žmogui susidėti būtų didžiau
sia sarmata.

Noriu, kad žinia apie tą ne
svietišką, negirdėtą, muži- 
kiškiausią socijalistų ir laisva-I 
manių pasielgimą pasklistų po 
visas kolonijas, kad visi lietu
viai apie tai žinotų ir saugo
tus socijalistų, kaip bjauriau
sių aitvarų.

* Kun. J. Halaburda.

Rusijoj kivirčiai atsinaujino. 
O jų pradžia tokia. Vyriau- 
sysis armijų vadas gen. Alek- 
siejev laikė armijai prakalbą 
ir pasakė, “jog taika be užka
riavimų ir kontribucijų” yra 
tik svajonė. Už tą išsireiški
mą dūksta Darbininkų ir Ka
reivių Taryba. Jos organas 
primena, jog generolas pa
miršęs priežodį skelbiantį, jog 
“tyla — graži byla.” Toliau 
tasai laikraštis užsipuola ant 

i vado, jog jis tuBmi kursto prie 
maišto.

O kuomet Lenin per kaizerio 
malonę sugrįžęs Petrogradan 

i judošiškas prakalbas sakė, 
kurstė prie maišto, tai toji so- 
cijalistiškoji Taryba užstavojo 
tą kaizerio berną ir sakė, jog 

I duota žodžio ir spaudos lais- 
' vė.

Iš antros pusės laikraštis 
“Rieč" pasidžiaugė iš vado 

i prakalbos.

Tai čia jau matosi pradžia 
naujų ergelių Rusijoj. Nega
lima daleisti, kad armijų va
dai, generolai ir ofieieriai pa
kęstų tos socijalistiškos Tary
bos diktavimų.

Finlandijoj prasidėjo strei
kai. Helsingforse buvo susi
kirtimų darbininkų su darbda
viais.-

Kitur taip-gi darbininkai ne
rimauja. Doneco apskrityje 
18-kos dirbtuvių darbininkai 
pareikalavo algų pakėlimo iki 
240.000.000 rublių ant metų. O 
pramonininkai tvirtina, jog jie 
pernai pelno teturėjo 18 000.- 
000. Jei teisybė, tai nei de
šimtos dalies reikalavimo pra
monininkai negali išpildyti.

Akiveizdoje tokių atsitikimi) 
darbo ministeris Skobolev pa
taria valdžiai paimti i savo 
rankas didžiąsias kasyklas ir 
plieno dirbtuves.

Rusijos karinis ministeris 
Kerenskį Helsingforse, Fin- 
landijos sostinėj pasakė jog y- 
ra pavojus Rusijai netekti ne
tik Armėnijos, bet ir Kauka
zo dalies.

Japonijos valdžia paskelbė, 
jo;f Japonijos kariniai laivai 
veikia Viduržeminėj jurėj 
prieš vokiečių submarinus.

'‘Darbininko” Automobilius.
“Darbininko” darbininkai pirko automobilių. 

Ne sau, bet Darbininkų Sąjungai. (Jeigu jie norės 
automo.bilium.i naudoties, tai turės mokėti nuo va
landos, ar nuo mylios, kaip ir kiti). Suskolino ke
letą šimtų dolerių, kurie turės jiems sugrįžti iš pir
mo pelno. Paskui pelnas iš automobiliaus eis Dar
bininkų Sąjungai, nes jis bus tos Sąjungos nuosa
vybė.

Sukruto ir nupirko dėlto, kad “Darbininkas” 
ligšiol turėdavo daug vargo su išvežiosimu laikraš
čių.

Čia laikraštis iškeptas, suvyniotas, surištas ir Į 
maišus sukištas. Tik imk ir vežk Į pačtą. Reikia 
vežimo, o čia jo nėra. Ir lauk kartais ilgas va
landas. Ant laiko laikraščio Į pačtą nepristatei — 
skaitytojai gauna visa diena vėliau. Kiek paskui 
rugojimų ir nesmagumų. O ir kaštas. Vien už nu
vežimą laikraščių į pačtą “Darbininkas” per me
tus išmokėdavo $210.00.

Dabar tų visų nepatogumų nebus.
Automobilius puikiausios “Overland” firmos, 

septyniems žmonėms važiuoti. Išrodo gražučiukas. 
kaip nulietas. Važiuoja — tartum plaukte plaukia, 
nei dundėjimo, nei tarškėjimo. Prieš didžiausius 
kalnus — kaip paukštis skriste užskrenda. Lekia 
vėjo greitumu.

Į šliūbą važiuodami, imkite “Darbininko” auto
mobilių.

Kam reikia kūdikis prie krikšto vežti — užsisa
kykite “Darbininko” automobilių.

Vaikinai, jeigu norite mergužėles gražiai pave
žioti — neieškokite kito automobiliaus, nes vis tiek 
geresnio nerasite. O užmokėti nei kiek nebrangiau 
reikės, kaip ir kitur, gal dar kiek ir pigiau.

Kreipkitės šiuo adresu:

242 W. Broadway,

Kare Naikintoja.
Šios šalies valdžia šaukia mus prisirengti.
Mes turime daugiaus kaip 1,000,000 ketvir

tainių pėdų geros derlingos žemės, sutiksime iš
dalinti dėl kiekvieno mažomis dalimis, kuris tik
tai ją apdirbs arba mes net pristatysime sėklų ir 
t.t. 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 interesuo
tis ir nepraleisti tos progos.

Delei platesnių informacijų kreipkitės 
adresu:
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Eina iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomis. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje.............................
Užrubežvje metams.................................................

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St. 

Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor. 
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EINAME STIPRYN.

Stropiai pasidairius po A- 
merikos lietuviškas dirvas, iš
syk pamatysime, kad lietuviai 
katalikai viešame veikime 
pradeda užimti vadovaujančių 
vietų. Dar nesenai apmiręs 
katalikų milžinas — lietuvių 
visuomenė kįla ir bręsta, ir 
kildama, patraukia paskui 
save vis daugiau ir daugiau 
žmonių ir naujas kultūros į- 
staigas budavoja.

Paimkime šiuo kartu nors ir 
mūsų spaudų. Dar metai at
gal begalo ji buvo silpna, ne
sutvarkyta. Savaitraščiai šiaip 
be taip gyvavo, o jau įvairių 
organizacijų organai, tai tie
siog vėžio žingsniu slinko pir
myn. Visame kame buvo sto
ka organizatvvės gįslelės ir 
tvarkos.

Ilgai trauktis taip negalėjo, 
reikėjo tvarkyties ir organi
zuoti savo spaudų. Po trum
po laiko susitvarkyta geriau, 
kaip tikėtasi. Pajusta kame 
plaukia katalikų visuomenės 
gyvybės šaltinis ir pasisemta 
iš jo stebuklingo, gaivinan
čio vandens, kitaip vadina
mo, katalikų sųmonės ir ener
gijos atbudimo vandenimi ir 
po to jau lietuviai katalikai 
nebe apsileidusią masa, bet 
gyvai, apsukriai judančiu mil
žinu pasirodė.

Atsirado pas katalikus dien
raštis“ Draugas,” šiandien ga
baus redaktoriaus vedamas 
užima jis pirmų vietų lietuvių 
spaudos tarpe; LDS. savo or
ganų “Darbininkų” įsiteigė, 
moterys katalikės “ Moterų 
Dirvų” pasauliui parodė, o iš 
seniau gyvuojančių laikraš
čių: “Tautos Rytas,” “Pa
žanga,” Tikyba ir Dora,” 
“Moksleivis,” “Vytis” stip
resniu pulsu savo gyvynę pra
dėjo rodyti.

Katalikų spauda vienu metu 
sustiprėja ir galingai jos obal
siai praskambėjo po lietuvių 
padanges. Šiandien mūsų laik
raštija veda gvveniman pra
kilnumo, pakantos ir dvasios 
gajumo idėjas ir gerai jai se
kasi.

Prie to dar naujų pajėgų at
siranda. Nesenai Brooklyne 
pradėjo eiti naujas katalikų 
laikraštis — savaitraštis“ Gar
sas,” kurio atsiradimų ypač 
linksmai turime sutikti. Jis 
bus S. L. R. K. A. budintoju, 
kėlėju. Kaipo tos prakilnios 
katalikų organizacijos orga
nas, “Garsas,” Amerikos lie
tuvių gyvenime turės atlikti 
svarbiausių rolę — sutraukti 
lietuvius prie vieno židinio, 
suvesti krūvon išsiklaidžiusių 
ikišiol lietuvių visuomenę. 
Kaipo kultūros atstovas, ‘Gar
sas” bus parama kiekvienam 
prakilnesniam sumanymui, ku
ri^ bus daromas Lietuvos Tė
vynės ir Katalikų Bažnyčios 
naudai.

“Garso? dviejų pirmutinių 
numerių la^us jau pasklaidė- 
me ir turimi 
kad jis gim 
kuriam reikė 
lopšio, bet 
plačiai į pa<

v •

--wt.
K. Amerikoje gerovės ir nau
dos sargu, kelsTųs lietuvių vi
suomenės sąmonę, karštai my
lėsiąs tėvynę. Tai “Garso” ir 
visos Lietuvos obalsiai, todėl 
nuo širdies “Garsui” ir jo jau
nam redaktoriui p. Juliui 
Kaupui palinkime kuogeriau- 
sių pasekmių. Tėvynės ir Baž
nyčios meilė lai jo širdį ir 
protų didesne* Lietuvos nau
dai pripildo prakilnaus darbo 
troškimu.

‘ ‘ ŠVELNIAI ’ ’ PASINAU
DOJA.

IŠ “Lietuvų Balso,” išeinan
čio Petrograde, ištisas straip
snis “Sušvito laisvės saulu
tė,” po kuriuo pasirašo to lai
kraščio redaktorius p. L. No
reika, persikraustė į “Kelei
vį” ir ramiai atsidūrė greta 
“Keleivio” redaktoriaus pas
tabų.

Pirmiaus “Keleivis” Lietu
vių Draugijų nuo karės nuken- 
tėjusiems šelpti vadino kleri
kalais, apgavikais ir kitokiais 
socijalistiškais epitetais, o 
šiandien tos draugijos organo 
redaktoriaus straipsnį per- 
spauzdina ir, žinoma, nepažy
mi, kad taip “Lietuvių Bal
sas” rašo.

Ir kam to reikia. Tegul so- 
cijalistai mano, kad tai rašo 
ne koks ten katalikas, bet so- 
cijalistas. Socijalistų labui ga
lima juk ir svetimus raštus va
giliauti.

su-

• v
1S

ra-

L. D. S. REIKALAI
tikrojo kelio, kuriuo eidami, 
prieitų geresnę ateitį.

Prašalinkime netikrus darbi
ninkų vadovus ir paliuosuoki- 
me darbininkus nuo išnaudo
tojų. Skleiskime obalsį: “Kri
kščionys darbininkai vienyki- 
mės.” -

Beveik visos kuopos sujudo 
veikti ir kiekiveną mėnesį vis 
prisiunčia keliatą naujų na
rių; tas parodo, kad jau dar
bininkai pradeda atbusti ir 
nusikrato netikusių vadų glo
bos.

orgam-
I). S. kuopas, už- 
“Darbininką” ir

pasišventimų p, 
mes turi-

FRAGMENTAI MINTIES. 
TIKSLAS GYVENIMO.

Niekybė niekybių kas mtfe tik apsiauč’ 
O siela gi mūsų vien Dievą atjauč’ 
Jam nori tarnauti, Jį vienų mylėt, 
Į tų mes privalom kiekvienas tikėt.
Diev’s tur būt mūs tikslu, gyvenimo siekis 
Nes be Jo juk niekas laimės nematys.

Yra pora kuopų, apie ku
rias nieko negirdžiame jau ke
lintas mėnuo ir čia jas pami
nėsime; kadangi žinome aiš
kiai, kad apsileidimas rašti
ninko arba ir visos valdybos.

Tos kuopos yra šiose koloni
jose: Easton, Pa. ir Miners 
Mills, Pa. Nariai šių kuopi] 
pasirūpinkite užismokėti savo 
duokles Centrui, nes jeigu ne
atsilyginsite, tai turėsime su
laikyti organo siuntinėjimų.

A. F. Kneižis,
LDS. Centr. fin. rašt.

K. ŠČESNULEVIČIUS

Yale Universiteto studentas, 
gabus kalbėtojas, rėmėjas ir 

organizatorius L. D. S.

P-nas K. Ščesnulevičius su
tiko vakacijų laike apvažiuoti 
lietuvių kolonijas. Nuo birže
lio 18 d. pradės savo kelionę. 
Tą dieną bus Baltimore, Md.; 
todėl prašome visų L. D. S. 
narių, prietelių ir rėmėjų jį 
priimti ir surengti milžinišką 
vakarą, nes p. K. Ščesnulevi
čius yra labai gabus kalbėto
jas.

Iš Baltimore, Md. p. K. Ščes
nulevičius pasuks į didžiausią 
koloniją Chicago ir ten mano 
apvažiuoti visą apielinkę lai
kydamas prakalbas, 
zuodamas L.
rašinėdamas 
tt.

Matydami
K. Ščesnulevičiaus, 
me padėti visas pastangas su
organizavimui tinkamo marš
ruto ir taip-gi išgarsinimui jo 
prakalbų, taip kad visi turėtų 
progą išgirsti.

Chicagos L. I). S. Apskritys 
turėtų pirmiausia stoti į darbą 
ir padėti visoms lietuvių kolo
nijoms surengti vakarus ir 
kur dar nėra L. D. S. kuopos, 
kad apsilankius p. K. Ščesnu- 
levičiui padėti sudaryti tokią.

Kur jau yra kuopos, bus ge
ra proga jas padidinti.

Mes užtikrinam, kad p. K. 
Ščesnulevičius ineš daug gy
vumo ir mūsų organizacija pa
kils žymiai.

Tai-gi kas brangina L. D. S., 
rūpinasi jos išauginimu ir dar
bininkų gerove, lai nieko ne
laukdamas stoja į darbų ir pri
sideda prie išdirbimo tinkamo 
maršruto Chicagoje ir apie- 
linkėje.

Su visokiais klausimais, pa
tarimais, pakvietimais ir nu
rodymais kreipkitės šiuo adre
su:

DĖKINGUMO LAIŠKAS.

Kuomet Amerikos lietuviai 
rinko drabužius siuntimui nu- 
kentėjusiems dėl karės lietu
viams, tai K. Bielskis iš Cam- 
bridge, Mass. duodamas dra
bužius prisiuvo savo adresų, 
prašydamas gavusios ypatos 
jam atrašyti. Tai dabar 
laukė šitokio laiško:

Aš Julijona Tamulienė, 
Kauno gub., Šiaulių miesto
šau, didžiai dėkodama už dra
bužius, kuriuos gavau iš Cen- 
tralinio Komiteto sausio 10 d. 
1917 m. Aš esu labai bėdna, 
su penkiais vaikučiais pabė
gau iš ugnies po vienais marš
kiniais. Mano vyras kariuo
menėje. Labai meldžiame A- 
merikos lietuvių ir lietuvaičių 
šelpti mus begaliniuose mūsų 
varguose. Viena mano sesuo 
yra Amerike. Negaliu jos pri
sišaukti. Ji vadinasi Joana 
Janiskaitė, gyveno 1122 So. 
Halsted St., Chicago, III. Ma
no adresas: Velikije Lūki, 
Konnaja ploščad, d. Vasilie- 
va. Dabar sakau jums laimin
giems Amerike sudiev. Atmin
kite mus ašarose ir varguose 
skęstančius.

“Darbininkas,”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

IŠMINTIS.

“Išmintis viską padarė,” 
Taip Anaksagoras tarė.
Bet dabar yra daug tokių, 
Kurie tam netiki,
Mat iš didžios puikybės
Tapo prote pliki...

PAIKYBĖ.

Paikybė paikybių būt išmintingu 
O vienkart ne būti krikščioniu doru.

KAD...

Kad motyti žemę smilties grūdelyj, 
O regėti dangų mažam žiedelyj.
Reik laikyti rankoj berybinę
O širdyj savo amžinybę.

VEIK!

Veik be paliovos, neveizėk nieko.
Tavo, o ne veikalo pirm’ pranyks spėka. 
Veikalas bus ilgiau, negu mes,
Laikas viską užbaigs ir viską nuspręs.

MEILĖ.

Dievas sako: jei nori būt Man meiliu, 
Būk Mano kuoaršiausiarrl priešui geru.

v.

atvirai pasakyti, 
jau nebe vaiku, 

vystyklių ir 
vyru žiūrinčiu 
lį. Pirmus žin

gsnius bestatydamas, “Gar
sas” pasisakė būsiąs S. L. R.

Vokietijos socijalistų orga
nas Vorwaerts rašo, jog Vo
kietiją bevelys kariauti dar 
tris metus, negu taikinsis ant 
talkininkų išlygų.

t
Iš Petrogrado pranešama, 

jog jokio pasikėsinimo ant 
Rusijos karės ministerio Ke
renskio gyvasties 9ebuvo. Pa
skalos esančios be pamato.

' W ■ •‘S

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLI
JOS APSKRIČIO SUSI

VAŽIAVIMAS.

Matydami kokių didelę nau
dų galėtų padaryti L. D. S. 
apskritys, prašome visų kuo
pų Massachusetts, Maine, New 
Hamshire, Vermont valstijų 
sušaukti susirinkimus ir išrin
kti atstovus į šaukiamų susi
važiavimų.

Susivažiavimas bus So. Bos
tone nedėlioję, Birželio 24 d. 
š. m. 1:30 vai. po pietų, šv. 
Petro bažnytinėje salėje.

L. D. S. augimas prigulės 
nuo gero susiorganizavimo, 
kada mes sava puveiktus dar
bus galėsime aiškiai parodyti 
kaipo naudingus visiems dar
bininkams.

Kaip pavienis žmogus nie
ko gero negali padaryti, taip- 
pat nesusijungę kuopos ar dr- 
jos, neturėdamos artimesnių 
ryšių — mažai kų gali pasiro
dyti savo jiuveiktais darbais.

Būtų gerai, kad kuopos sa
vo susirinkimuose apkalbėtų 
plačiai mūsų organizacijos rei
kalus ir visų ta įduotų išrink
tiems atstovams.

Išrinkti atstovai privalo at
sivežti mandatus su parašais 
kuopų valdybos ir dvasiško 
vadovo.

(Pastaba: Jeigu nėra klebo
no, užtenka vien tik valdy
bos).

NAUJA L. D. S. KUOPA

18 narių.
Cleveland, Oliio. pasidarba

vus mūsų organizatoriams pp. 
S. A. Kulbickui ir pakvietus 
p. M. Ruseckų susidarė iš pir
mo susirinkimo kuopa iš 18 
narių; gražus būrelis.

Rašt. p. S. A. Kulbickas pa- 
reikaalvo iš Centro dar 200 ap
likacijų ir busiančiam susirin
kime tikisi visas išpildyti.

Mes nei kiek neabejojame, 
kad Clevelande bus viena iš 
didžiausių kuopų, nes iš pir
mo susirinkimo prisirašė tokių 
veiklių ypatų, kurios savo dar
bais jau ne sykį pasirodė.

Prie kuopos prisirašė ir ger
biamas kun. Halaburda, kuris 
savo paraginimu sutrauks vi
sus darbininkas ir darbinin
kes.

Mes džiaugiamės naujai at
siradusia kuopa ir linkime vi
siems nariams pasekmingai ir 
nenuilstančiai darbuoties L. D. 
S. labui.

Lai Dievas jums padeda vi
sus darbikinkus pastatyti ant

J. L. Petrauskas,
LDS. 1-os kp. pirm.

CHESTER, PA.

Po Sekminių seredoj vakare 
būsiu i talijom.] bažnyčioje. 15 
birželio vakare 7:30 po itali
jonų bažnyčia salėje bus pra
kalbos LDS. reikalais ir abel- 
nai darbininkų ir visuomenės 
reikalais. Daug naudingų ži
nių ir pamokinimų galima bus 
išgirsti. Kalbės K. Ščesnūle- 
vičius, Yale Universiteto stu
dentas. Pageidaujama, kad 
kuodaugiausia Chesterio lietu
vių atsilankytų ir pasinaudotų 
iš tų prakalbų.' Visi gėrėsis, 
pasiklausę K. Ščesnulevičiaus, 
tai labai prakilnus mūsų tau
tos veikėjas.

Kun. I. Zimblys.

COLLINSVILLE, ILL.
Balandžio 26 d. buvo Š. 

A. dr-jos susirinkimas. Po
M. 
su

sirinkimo B. Stumbras paaiš
kino apie Lietuvių Darbinin
kų Sąjungų r jos veikimų ir 
naudų. Jis išrodė, jog čia 
reikia sutveri tos organizaci
jos kuopų. Tuoj prisirašė šie: 
K. Kavaliūnas, / B. Stumbras, 
Z. Kimutis, M. Gudeliauskas, 
K. Žiūkas. įsunkta veikli val
dyba ir tikiniės, jog ji turės 
geras paseknįęs.

Rašt.

žiūrint į dalyką, tai keistai iš 
rodo liberališkoji politika.Juk 
waterburiečiai turi bendrą ko
mitetą “Lietuvių Dėmės,” 
veikta bendrai, nuveikta daug 
ir štai p. A. M. atvažiavo ir su
organizavo dar vieną komite
tą. Kįla klausimas kas-gi į- 
galiojo tą padaryti p. A. M.? 
Juk dar būtų galima buvę vei
kti ir toliau, bet mūsų ‘rimtų 
prakalbų” rengėjai nerimsta 
ir gana rūpi išardyti esantį 
Komitetą nuo ‘Liet. Dienos!” 
Aišku kaip ant delno visų pir
miausiai norima išardyti “W. 
Liet. Dienos Kom.” kad anas 
nereikalauto iš uzurpuoto 
‘Centr. Kom.” tų $7.125.00, o 
paliktų algoms mokėti to
kiems Šimkams, Šalčiams, 
Martams ir eibei kitų!.. Apsi
gausite ponai uzurpatoriai — 
mūsų pinigais nepasinaudosi
te.

Ir dar tvers fondų.

Kaž-kas paleido paskalą kad 
ir vietiniai socijalistai rengia
si tverti “L. Š. F.” skyrių. 
Tada turėsime tikrai tiek fon
dų, kiek Meksikoje “preziden
tų...” Taip dalykams stovint 
kas lieka mums daryti lietu
viams katalikams? Aš saky
čiau, kad vėl reikėtų subrusti 
ir daugiau telktis mums prie 
Tautos Fondo 40 skyriaus. 
Taip-gi ir visos katalikiškos 
dr-jos lai nebūa pastumdėlės 
kokių ten uzurpatorių Povi- 
laikų ir etc. Būkime savęs 
verti ir neduokime save už no
sių vedžioti ir griežtai parei
kalaukime per savo atstovus, 
kad pinigai būtų tuoj pasiųsti 
kur jie yra reikalingi. Nesis- 
kirstykite iki tol, • kof neuž
baigsime išsiųsti pinigų, o to
linus veikime kas sau. Matytis 
dar lietuviai nepriaugę prie 
bendro darbo.

Savamokslis.
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Kas girdėti lietuvių kolonijose.
WATERBURY, CT.

Iš lietuvių veikimo.

Žiūrint į visų čionykščių lie
tuvių veikimų, tai vargiai ga
lėtum surasti antrų tokių ko
lonijų, kur taip daug yra vei
kiama, o mažai rašoma. Tie
sa karts nuo karto, telpa žine
lių, bet jose neatspindi visas 
šios kolonijos lietuvių veiki
mas.

Šelpimas nukentėjusių.

Waterburiečiai atjautė šven
tai šelpimo darbus, dirbo kiek 
pajėgdami nors ir pasiskirstę, 
tečiaus daug tapo nuveikta. 
Iki šiol yra surinkę per visus 
fondus virš penkiolikos tūks
tančių dolerių! Daugiausia 
tapo surinkta “Lietuvių Die
noje” nes $7.125.00.

“Lietuvių Dienų” prisiminus.

Kad tokių sumų pinigų su
rinkti tai reikėjo daug padir
bėti, ir daug kliūčių pergalė
ti. Nes prieš tai srioviniai 
santikiai taip buvo pablogėję, 
kad iš pradžių buvo manyta 
jog bus nepasisekimas. Te- 
čiaus momento svarba paėmė 
viršų, visos sriovės dirbo iš- 
vieno, tik su ta išlyga, kad 
pinigai būtų siunčiami stačiai 
į Lietuvų-Vilnių. Kad ir ne- 
prigulmingais Waterburio lie
tuviai buvo rinkime aukų nuo 
“Centr. Koip.” tečiaus remda
miesi ant to, kad geriau išgar
sinus lietuvių vardų, vienbal
siai tapo nutarta siųsti per vie
tinį “Chambers of Commer- 
ce” iždininkų į “National Li- 
berty bankų New York, kad 
Raudonasis Kryžius patarpi
ninkautų persiuntime pinigų į 
Lietuvų. O tų prižiūrėtų “C. 
Kom.” Bet koks buvo nusis
tebėjimas mūsų kolonijos lie
tuviams, kada tapo sužinota, 
kad C. K-tas pinigus pasiėmė 
savo globon ir po šiai dienai 
laiko “National Liberty Ban
ke,” o C. K. nariai pradėjo 
atsakinėti, kad “Jūs neturite 
tiesos reikalauti” ir t. p. Iš
kilo didelis pasipriešinimas iš 
Lietuvių Dr-jų, kurios tik rė
mė tų darbų ir pareikalavo per 
savo atstovus, kad arba C. K. 
išpildytų, Waterbury’o lietu
vių reikalavimų, arba gražin
tų Liet. Dienos kom. iždininko 
vardu. O tada patys pasiųsi
me. Tuom visu pavesta rū
pintis adv., F. Guilfvile. Pa
gyvensime, pamatysime kuom 
tas viskas užsibaigs.

Veikta ir toliau.
Kartų susiorganizavę W. liet, 

stengiasi darbuotis ir toliau ir 
gan pasekmingai. Surengta 
buvo fėrai, kurie prasidėjp 16

d. bal. š. m. ir traukėsi per 11 , 
vakarų, girdėtis, kad pelno ■ 
liks apie $1.500.00! Forų ko-j 
misiją reik tik pagirti už uo-, 
lų pasidarbavimą, o ypač dar 
ir už tai, kad fėrai buvo blai
vūs.. . ir pelningi.

Nors veikiama išvien visų lie
tuvių be skirtumo, tečiaus jau 
jaučiama, ir pradedama kal
bėti, kad perilgai išvien veik- Į 
ta!. . Jieško progų vieni nuo 
kitų atsiskirti. Pirmutiniai tą 
pradėjo liberalai po vadovyste 
saliunininko A. Povilaikos ir 
Co. Pradėjo nuo to, kaip “Lie
tuvoje” paskelbė, kad rengia
ma iš eilės daug rimtų pra
kalbų. Vieną iš rimčiausių 
prakalbų pasakė C. K. (anot' 
jo atstovas) p. St. Šimkus. Nes 
dar nei kartą AVaterburiečiai 
lietuviai nebuvo girdėję, kad 
kalbėtojas būtų taip bjaurio- Į 
jęs nuo estrados sau nepatin- 
komus žmones.Taip rimtai kal
kė jo, kad publiką sau nepatin
kamą nusiuntė į peklą... ir ten 
uždarė su velniais.-Kitus išva
dino “susmirdusiais šeškais” 
ir panašiais epitetais, taip kad 
ir dabar visi mini “rimtas 
prakalbas. ’ ’

Kiek Waterburyj “fondų.”

Čia gyvuoja “T. Fondo” 40 
skyr. kitados veikta smarkiai, 
dabar-gi apsilpo, priežastis ta. 
kad tūli iš veikėjų darbuojasi 
su neprigulmingais, o antra ir 
gal bus didžiausia, tai vieti
nių kunigų neprisidėjimas... 
Vienok kad ir tokiose aplin
kybėse, bet vis-gi veikiama. 
T. F. 40 skyr. rėmė visos ka
talikiškos dr-jos, kaip va: šv. 
Juozapo Brolija, Šv. Jurgio, 
Šv. Stanislovo, Šv. Juozapo. L. 
Vyčiai, LDS. ir kitos mažes
nės ir didesnės čia nepaminė
tos.

Liberalai-socijalistai turėjo 
suorganizavę atskirą fondą ir 
vadinosi “Liet. Tautiškų Pir
meiviškų dr-jų konferencija,” 
rėmė liberalų ir socijalistų dr- 
jos. Tūliems nepatiko nei T. 
Fondo 40 skyrius, nei konfe
rencija ir sutverta tapo dar 
vienas fondas — dr-ja vardu: 
“Gelbėtojų Dr-ja,” vadino^a- 
vę bepartyviška. Organizato
rius buvo Razmontas ir' Ko. 
Veikti nesisekė, nes mažai pa
sekėjų teturėjo nors buvo ban
dyta rengti prakalbų čielą ei
lę. Pasekmės tokios: Štai 
“Gelb. Dr-ja” 20 d. gegužės 
1917 m. surengė prakalbas A. 
Martusevičiui, publikos susi
rinko apie dvidešimts ypatų. . 
Ir p. M. vietoje paagituoti už 
“Gelb. Dr-ją” sutvėrė “Libe
rališko Centr. Kom.” skyr. iš
rinko komitetą ir... berods tik 
džiaugtis reikėtų... Vienok

KEWANEE, ILL.
Pagerbė vėliavą.

Gegužio 20 d- čia buvo tokia 
iškilmė kokios dar Kewaneej 
gal nebuvo. Ant miesto ple- 
ciaus pastatė geležinį stulpą 
110 pėdų augščio ir ant to stul- 
]h> iškėlė vėliavų. Visos tau
tos dalyvavo toje iškilmėje. 
Tai-gi neatsiliko nei lietuviai. 
Lietuvių dr-jos šv. Antano ir 
Ūkėsų ėjo in corpore su savo 
vėliavomis ir ženklais. O taip
gi klebonas su savo “Sundav 
school” armija, dideliu būriu 
vaikučių (apie 120) dalyvavo 
ir-gi. Stebėtis reikėjo žiūrint, 
kad tokiame nedideliame mie
ste priplaukė tiek žmonių. 
Kaip angliškas laikraštis pra
neša. buvę apie 20.000 suvirš. 
Visokių tautų, tai-gi ir visokių 
žmonių apsiėjimų galima buvo 
pastebėti, bet biauriausiai at
rodė tas, kad nekurie mar- 
šuodami rūkė cigarus. Su pla
kančia širdžia laukiau pasiro
dymo lietuvių ir net bijojau 
žiūrėti, kad nepamatyti rū
kant, bet ačiū Dievui, mūši] 
lietuviai prie svetimtaučių vi
sados pasielgia mandagiai, už 
kų užsipelno pagyrimo bo ir 
angliškas laikraštis apie tai 
rašydamas paminėjo apie lie
tuvius. ‘kad gražiai lietuviai 
pasirodė” ir ištikro, lietuvių 
dr-jų buvo daugiausia už visų 
kitų tautų.

Popiežiaus diena.

Kas link lietuvių dienos ge
gužio 20, tai buvo taip: kle
bonas gavęs iš centro reikalin
gus popierius, po kopijų nu
siuntė ir vyskupui, (Peorios). 
bet nuo vyskupo jokio paliepi
mo nei jis (klebonas), nei sve
timtaučių kunigai negavo, bet 
lietuvių bažnyčioje kolekta 
ant abiejų mišių Įvyko, ir su
rinko $28.09. kurie liko per
duoti vietiniam T. Fondo sky
riui.

Lakštutė.

NEW BRITAIN, CT.
Geg. 20 d. bažnyčioje surin

kta aukų Lietuvos nukentėju- 
siems $108.00, Jie tapo tuo- 
jaus nusiųsti į Lozanną, Švei
carijon Lietuvių 
Komitetui.

Pildomajam
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Plačiau apie klau- 
dalvkus gali rasti

Newark, NWJ. Šimkaus pra
kalbose, parengtose T. M. D. 
41 kp. publika, kalbėtojas ir 
prakalbų vedėjas gana smar
kiai paermyderiavo.

Tikimos, kad laikui bėgant 
Darbininkų ir Kareivių Atsto
vų Taryba pripažins tas pa
čias teises ir Lietuvai.

t

Iš Odesos kalėjimo išbėgo 
2000 kriminališkųjų kalinių, 
kuriuos būk kalėjimo adminis-

Įėjimo viršininkas pulkinikas 
Perelešinas.

GLOB.: — S. Daunora, 
1922 S. 48 Court, 

Cicero, UI.
GLOB. — P. Varakulis.

Lietuvių D.enoje paskirto- 
prezidento AVilsono ir įvy

kusioje lapkričio 1 d. 1916 m. 
išviso surinkta aukų $178.804.- 
89.

<
DARBININKAS.

“gevalt.”

Paieškau lietuvio barberio. Dar
bas ant visados. Mokestis gera.

T. Balkus,
145 E. Merimack^t.Jx>well,Mas8.

L.D.S. CENTRO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

Dvasiškas vadovas:
Įvairios žinios

du ” 75c. 
tris ” $1.00

■-SĮ'

I

Paieškau savo brolio Antano 
Palionio Vilniaus gub., Vilniaus 
pav., 10 metų apie jį nieko ligšiol 
nežinau. Kas apie jį žinote arba 
jis pats praneškite šiuo adresu:

Petronė Palananka,
P. O. Bok 168, Poųuonock, Conn.

(244)

Paieškau Jono Paulaičio Kauno 
gub., Raseinių pav., Jurbarko 
pav., Greičių kaimo., Malonėkite 
atsišaukti šiuo adresu:

A. Vabale,
933 W. Main St., Norristown, Pa.

(246)

Paieškau savo brolio V. Oželė, 
Kauno gub., Švėkšną par., pir
miau gyveno So. Bostone, o da
bar nežinau kur. Meldžiu paties, 
ar kas žino pranešti man šiuo ad
resu:

B. Savickienė,
9 Laivrence St., Brighton, Mass.

(246)

MINERSVILLE, PA.

Pranciškaus parapijos 
choras 15 d. gegužio surengė 
teatrą. Lošė “Katriutę.” Pub
likos atvyko pusėtinai, vakaro 
pelnas skiiramas dėl karės nu
kentėjusių lietuvių.

Jono rolę atliko A. Varna- 
giris ir Katriutės K. Zakarau- 
skiutė puikiausia. Jokūbo ro
lę pusėtinai lošė M. Dalery- 
šius. Prano rolę lošė K. Sta- 
ponaitis, nudavė gerai. Dara
tos rolę lošė O. Veliviutė, Ro
žytės V. Bendinskiutė, Stasio 
S. Valiūnas, Ickaus S. Luckus. 
Beto dar padeklemavo “Nu
tautėję” O. Aranauskiutė. Jo
sios iškalba ir eilės labai pati
ko publikai, ką paliudijo ran
ki} plojimas. “Girtuoklę” de- 
klemavo V. Akroniutė, pusėti
nai. Tarp aktų buvo dainos, 
ant galo buvo Lietuvos Hym- 
nas.

Garbė vietos katalikų jauni
mui, kad myli ir užsiima taip 
prakilniais dalykais, daino
mis, muzika, vaidinimais. Tuo
mi patys lavinasi ir publikai 
suteikia progą smagiai ir nau
dingai praleisti laiką, o Mi- 
nersvillės choras per metus 
mus palinksmina savo teatrais 
ir koncertais bent keletą sy
kių.

mą visokių prikaišiojimų Baž
nyčiai iš bedievių pusės. Visą 
tai apsakė moksliškai ir kartu 
labai suprantamai. Į konfe
rencijas lankėsi didžios žmo
nių daugybės.

Tokias konferencijas turėtų 
išklausyti visi Amerikos lietu
viai. Būtų gerai, kad gerb. 
konferentas suspėtų aplankyti 
visas lietuvių kolonijas.

Rrilis.

S. Augis, A. Kasparavičius, M. 
Širvinskas, M. Jablonskas, M. 
Armonavičiutė, J. Darecky, O.

K. Pažiūra, K. 
Vaišgirdas, V. 
B. Kriaučiuniu- 

J. Kula-

3

NEWARK, N. J.

j. Vyčių 2 9kp. protestuoja 
už panaudojimą jų vardo pa
garsinimui T. M. D. 41 kp. St. 
Šimkaus prakalbų geg. 17 d. 
Štai kaip atsitiko. Plakate 
buvo parašyta, kad grajįs vie
tinis Lietuvių benas ir tyčiom 
ar per klaidą atspaude, kad 
grajis vietinis vyčių benas.

T. M. I). 41 kp. prakalbų 
rengimo komisija:

M. Truska, 
A. J. Puodžiūnas, 
J. Kralikauskas.

MONTELLO, MASS.

Nesiseka.
Gegužio 20 d. sandariečiai 

čia buvo surengę prakalbas. 
Žmonių susirinko į 50. Pir
miausia kalbėjo p. J. Baniulis. 
Jis aiškino, jog sandariečiai 
turį gerą literatūrą ir ją žmo
nės mėgstą skaityti. Sanda
riečių “Ateitis” viai smunka 
turbūt todėl, kad ją žmonės 
mėgsta. Bet kalbėtojas to fak
to nepriminė patvirtinimui 
save išvedžiojimų. Po jo kal
bėjo p. J. Strimaitis. Jis neva 
aiškino Sandaros programą, 
bet baigė niekinimu katalikų. 
Tie patys žmoneliai ėmė eiti 
iš salės ir kalbėtojas pamatė, 
jog verčiau nutilti ir tuoj dū
lino nuo estrados, kad net 
pirm. Geniutis nustebo, o Šlei- 
nis atsistojo ir barė publiką. 
Dar buvo klausimų, į kuriuos 
p. Baniulis atsakinėjo labai 
nevykusiai. Iš svetainės eida
mas čionykščių sandariečių 
stulpas Vaitkus, aimanavo, 
kad žmonės nesilanko į sanda
riečių prakalbas.

Žydinti Lelija.

NEWARK, N. J.

Prakalbos ir koncertas.

Gegužio 17 d. T. Fondo skyr. 
buvo surengęs prakalbas. Pub
likos prisirinko pilna svetainė. 
Pirmas kalbėjo P. Palionis, 
Brooklyno moksleivis.Tai jau
nas vyrukas ir čia gimęs, vie
nok jo kalba buvo gana turi
ninga.

Antras kalbėjo J. B. Valiū
nas, LDS. vice-pirm., pastara
sis kaip ant delno išdėstė koks 
skirtumas yra tarp liet. kat. 
ir kitų srovių. Nuodugniai 
išaiškino visą veikimą T. Fon
do, Am. Liet. Tarybos ir del
ko mūsų socijalistai ir libera
lai politiškuose reikaluose ne
nori sueiti į vienybę su kata
likais ir tt. ir tt. Aukų surin
kta rods $42.18.

Koncertas.

Geg. 19 d. L. Vyčių kp. bu
vo surengusi puikų koncertą. 
Koncerte dalyvavo 3 chorai: 
vietinis L .Vyčių 29 kp., Šv. 
Cicilijos ir Birutės choras iš 
Harrison, N. J. Apart chorų 
buvo įvairių solų, duetų, kvar
tetų ir tt. Be to buvo dar pui
ki muzika. Žmonių buvo pri
kimšta svetainė. Daugybė bu
vo iš kitų kolonijų — kaip tai: 
Harrisono, Elizabeth’o, New 
Torko net ir iš Brooklyno. At
silankė p. J. Kaupas “Garso” 
redaktorius, p. ,1. K. Miliaus
kas ir kiti veikėjai. Tokio pui
kaus koncerto Netvarkas lig
šiol dar nebuvo matęs.

20 d. geg. šv. Uršulės dr-ja 
turėjo prakalbas. Pirmiau 
kalbėjo — O. Daukšienė ir P. 
Radzevičienė. Aiškino apie ka
talikiškas dr-jas. Trečias kal
bėjo p. K. Krušinskas — S. L. 
R. K. A. centr. vice-pirm. Ji
sai kuosuprąntamiausiai pri- 
rodė, kad tie, kurie vadina
si laisvais tai jie yra tikrais 
vegai s. Dr-ja laimėjo daug 
naujų narių.

Jasinskienė, 
Valeika, P. 
Baltrušaitis, 
tė, K. Paulauskas, 
kauskas, A. Jankauskas, M.
Rutkauskas, P. Pauliukaitė, 
K. Plekavičiutė, A. Bajoriutė, 
R. Rupiniutė, J. Ambrozaitis, 
J. Gražulis, M. Girdvainis, 
Jozapaitis, Wm. Jozotolis, 
Petružis, J. Zdanevičia, 
Smilgis, J. Mitrikevičius, 
Gribavičia, A. Tamošiūnas,
Jakavičia, K. Grigas, J. Ana- 
nis, J. Jankauskas, K. Jonko- 
nis, J. Žerulis, J. Degutis, R. 
Jankūnas, A. Jozanaičiutė, A. 
Patembergas. Po 50c: P. Vait
kus, J. Malinauskas, S. Čepo
nis, O. Marcinkevičienė, J. 
Kamandulis, M. Mockiutė, J. 
Bernotas, M. Migis, K. Biels
kis, P. Godinauskienė, F. Bar- 
sauska, K. Sodonauska, P. 
Kaminskas, A. Česnauskas, K. 
Zemelauskas, J. Jankauskis, J. 
Stankevičia, O. Baroniutė, A. 
Plekavičia.

SO. MANCHESTER, CT.

Naudingos prakalbos.

Gegužio 20 d. miesto salėj 
buvo lietuvių prakalbos, su
rengtos SLRKA. 164 kp., A. 
L. R. K. Moterų Sąjungos 28 
kuopos ir vyčių 21 kuopos. 
Kalbėjo p. K. Ščesnulevičius. 
Kalbėtojas aiškino apie tėvy
nės reikalus. Užsiminė ir apie 
cicilikus. Jų čia buvo. O ka
dangi kalbėtojas labai rimtai 
ir aiškiai apie juos pasakė, tai 
jų veidai raudonavo ir mainė
si, kaip žarija vėjo pučiama. 
Ponas Ščesnulevičius aiškino 
ir apie organizacijas. Tai prie 
Susivienijimo prisirašė 7 na
riai, o prie Moterį} Sąjungos 
3.

Aukos: K. Važninis $10, A. 
Balčiūnas $2, po $1 M. Sure- 
vičius, K. Kupčiūnas, Z. Jeka- 
vičiukė, A. Brazauskas, A. Mo- 
rulis, P. Dasiuliūnas, 
šaitė, A. 
Ambrazas, 
tasiuškaitė, 
Moroliutė, 
Makauckaitė, 
J. Ambrazas, 
Kovienė, P. Petraitis, O. Kar- 
sokiutė, J. Alenckas, O. Alen- 
ckaitė, J. Striugas, L. Mika- 
lauckasį Kiti po mažiau au 
kojo. Išviso sudėjo $42.15. 
Prakalbų lėšas padengė kuo
pos ir vii iki centi pinigai eis 
Tautos Fondan.

SO. MANCHESTER, CONN.

Veikia su pasisekimu.

Čionykščiai lietuviai kata
likai sujudo veikti, dėtis prie 
naudingų katalikiškų dr-jų ir 
varyti plačią agitaciją. Tas 
darbas turi pasisekimą..

Gegužio 13 d. čia buvo pra-I 
kalbos, surengtos katalikiško
jo susivienijimo 164 kp. Kal
bėjo p. J. Šaliūnas iš Water- 
bury, Ct. Kalbėjo apie Lietu
vos reikalus ir apie reikalin
gumą apdrausti savo gyvastį 
ir sveikatą SLRKA. Tos jo 
prakalbos vaisiai buvo tokie, 
jog prie kuopos prisirašė 16 
naujų narių.

Nors tą pat vakarą ir soci
jalistėliai turėjo “spyčius,” 
bet ten nedaug žmonių tėjo, o 
pas mus tai apsčiai buvo žmo
nių.

Be prakalbų buvo dar dai
nų ir deklemacijų.

Pagyrimo verti tie lietuviai 
už savo veiklumą ir rėmimą 
naudingų darbų ir dėjimąsi 
prie katalikiškų didžiųjų or
ganizacijų.

pasidarė karšta, kad jie kėdė
se nebegalėjo sėdėti: vieni ap
leidžia svetainę, kiti pradeda 
niurnėti, dar kiti reikalauti 
klausimų, bet p. Račkus vis to
lyn, vis daugiau faktų parodo. 
Vienas buvo juokingiausias 
dalykas. Kuomet p. Račkus 
pradėjo aiškinti publikai Mon- 
tvydo-Antonovo gyvenimą — 
parodė, kaip tas Montvidas 
niekino Katalikų Bažnyčią ir 
mokyklas o, šiandie jis pats 
mokinasi katalikų universite
te, jo profesorius yra vienas iš 
žymiausių katalikų kunigas. 
Tai Montvydas-Antonovas ne
bežinojo nei ką atsakyti, tik ė- 
mė žiobčiot ir nusisuko į kitą 
pusę. Cicilikai pamatė savo 
vadą ne veide, apėmė juos di
džiausia baimė. Subruzdo leis
tis pro duris laukan, kiti bėg
dami dar klausimus duodą 
kalbėtojui. P. Račkus baigė 
prakalbą ir atsakinėjo į jų 
klausimus tinkamai, bet cicili
kai nebežinojo, ką daryti ir 
prie ko bešaukties.

Dabar mūsų miestelyje neiš
pasakytas sujudimas. Katali
kų dvasia labai pakilo, o soci
jalistai it dvarus pardavę vai
kščioja, nosis nuleidę, praradę 
savo tvirtovę.

Pagyrimo užsipelno katali
kai, ka dsusiprato ir neduo
da savęs klaidinti socijalis
tams. Mažiukas.

Norvegijos sostinėj, Christia- 
nijoj, darbininkai padarė de
monstraciją, atėjo prie par
lamento rūmų ir inteikė rezo
liuciją, kurioj reikalaujama 
sustabdyti išgabenimą valgo
mųjų daiktų. Reikalaujama, 
kad nebūtų įleidžiami Vokieti
jos garlaiviai į Norvegijos 
uostus.

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką ” 

So. Boston, Mass.
JJž vieną sykį 50c.
>>

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Korespondentui, Chcago, III. 

— Apie tą pat dalyką jau bu
vo minėta ir dėl vietos stokos 
platesnio aprašymo nedėsime. 
Teikis nepalaikyti tai už blo
gą-

P. Račinniukei. — Ačių, su
naudosime.

Binghamtoniečiui. — Įstei
giamojo Lietuvių Dienai Ko
miteto suvažiavimo^ protokolas 
buvo gangreit visuose laikraš
čiuose. “Darbininke” buvo 
No. 99. Komitetas buvo pa
vadintas Centraliniu. Suva
žiavime aiškiai nutarta tą ko
mitetą įsteigti tiktai Lietuvių 
Dienai, 
siamus
“Darbininko” išleistoje kny
gelėje “Kur teisybė?” Kaina 
5c.

Paieškau Amerikoje pažįsta
mų. Ypač noriu susižinoti su 
Edvardu Rimeliu iš Abelių 
miesčiuko, Kauno gub., Eže- 
rėnų pav. Adresas Antanas 
Keliačius, Moskva, Krestovs- 
kaja zastava, Novo-aleksejevs- 
kaja d- No. 49 kv. 3.

P. Gru- 
Baranavičiutė, P. 
J. Rašiuniutė, M. 
A. Ludžiutė, P. 

E. Petraitienė, O.
O. Ambrozienė, 
A. Kovas, L.

CLEVELAND, OHIO. •
Turėtų visi išgirsti.

Nuo gegužio 14 iki 20 d. čia 
buvo konferencijos, kurias lai
kė gerb. kun. Maliauskas. Iš
gvildeno svarbiausius tikybos

CAMBRIDGE, MASS.
Popiežiaus Diena.

Gegužio 20 d. įvyko puikios 
ir naudingos prakalbos, ku
rias surengė šv. Juozapo, šv. 
Jono Krik., Nekalto Prasidėji
mo Panos Marijos moterų ir 
Lietuvių Jaunuomenės dr-jos.

Kalbėtojai buvo ameriko
nai ex-majoras Walter C. 
Welworth r N. H. Gary. Lie
tuviai: J. Adomavičius, J. Ja- 
roševičia ir M. Venis. Kalbė
tojai aiškino apie reikalingu
mą šelpti badaujančius Lietu
voje.

Ex-majoras buvo gražiai pa
sitiktas, su vėliava. Jam inė- 
jus užgrojo amerikonišką him
ną. Be prakalbų buvo dainų 
jr labai puikiai padeklemavo 
p-|ės B. Žekevičiutė, Šliužiutė 
ir O. Šimbaliutė. Visos jau
nos Vytės.

Buvo renkamos aukos nu
kentėjusiai Lietuvai. Aukojo 
po $5.00: V. Jakavičius, Iz. 
Kairia, po $3.00: J. Sutkevi- 
čius, A. Vaisiauskas. Po $2.: 
O. Šarkintė, O. Repšaitė. Po

DEKALB, ILL.

Socijalistų tvirtovė 
paimta.

Mūsų miestelyje buvo 
įsiponiavoję socijalistai.
gyrėsi, jog čia esanti jų tvir
tovė.

Subatoj gegužio 19 d. čia 
žaibo greitumu pasklido gan
das kad įvyks katalikiškos 
prakalbos ir bus priparodyta 
socijalizmo netikumas. Mūsų 
socijalistai užgirdę apie tai, 
nebežinojo nei ką bedaryti. 
Renkasi į būrius ir kaip tas 
žydelis ėmė šaukt 
Vienas cicilikas štai ką suma
nė: “Draugai mes negalėsime 
apginti socijalizmo, nes atva
žiuoja Račkus ir Sutkus, rei
kia šaukties pagelbos į Chica
go, “Naujienų” redakciją, 
jie mokės kaip išgelbėti mus.” 
Suriko visi: “Ura! pagelbos, 
pagelbos!” Ir atsiuntė Dėkai- 
biečių apgynimui A. Montvi- 
dą-Antonovą.

7 vai. vak. prisirinko dau
gybė žmonių, visi DeKalbos 
socijalistai ir jų gynėjas Mont- 
vydas-Antonovas su pačia ir 
vaikais. Svetainėje negirdė
tas žingeidavimas. Pasirodo p. 
Al. M. Račkus Universiteto 
studentas ant estrados ir aiš
kiai ima piešti apie socijaliz
mo surėdymą, publika atidžiai 
klausosi, užviešpatavo tyla 
svetainėje. P. Račkus pertrau
kia savo kalbą ir paaiškina, 
kad tie, kurie nesutinka su jo 
kalba gali duoti klausimus. 
Antras pasirodo p. A. J. Sut
kus, pastarasis piešia apie 
spaudą ir jos galybę, prirodi
nėja kaip yra kenksminga 
skaityti bedieviška spauda. 
Mūsų cicilikai ėmė nerimauti, 
nes jiems pasidarė jau karšta. 
P. Sutkui pabaigus, vėl stojo 
p. Račkus ir ima kelti eikštėn 
pačius svarbiausius socijalistų

REIKALINGA pora ypatų ku
rios galėtų įdėti po $500 į biznį. 
Biznis jau yra išdirbtas ir neša 
gerą pelną. Kapitalas reikalin
gas dėl pastatymo didesnės dirb
tuvės. Platesnių informacijų rei
kalaukit pas:

Jonas J. Ramanauskas,

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

RAČIŪNO NAUJI PAVEIKSLAI
Utarninko vak. geg. (May) 29 

d. šv. Kryžiaus bažnytinėje salė
je, 46-th and Wood Str., Town 
of Lake (Chicago, III.).

Subatos vak. birželio (June 2 
d. Mikolo Rozinskio Salėje, 1520 
Grand Str., Gary, Ind.

Nedėlios vak. Birželo (June) 
3 d. Visų Šventi} Bažnytinėje Sa
lėje, 10806 Wabash Avė., Ken- 
sington, III.

Šv. Elzbietos Draugijos
ŠOKIAI
Gegužio 29, 1917.

Prasidės 7 vai. vakare ir

trauksis iki 12 P. M.

HIBERNIAN HALL

Kampas White and Oak St. 
LAIVRENCE, MASS. 
Tikietai visi po 25c.

Prezidentas Wilsonas nesu
tinka, kad Rooseveltas važiuo
ti} Prancūzijon kovoti ir nelei
džia jam organizuoti liuosno- 
rių armijos, kuri būtų po Roo- 
sevelto vadovyste siunčiama 
Prancūzijos karės laukan.

--------------------------- k

Suv. Valstijų valdžia per 
švedų užrubežinių reikalų mi
nisteriją užprotestavo prieš 
žydų skerdynes ir deportaci
jas Palestinoje.

Nuo pirmos dienos gegužio, 
kaip praneša Vengrijos spau
da, Budapešto amunicijos dir
btuvėse streikuoja darbinin
kai.

Uždrausta platinti alkolinių 
gėrimų pagarsinimus ir skleis
ti bile kokias brošiūras užta
riančias alkolį šiose valstijose: 
Alabama, Arizona, Arkansas, 
Colorado, Georgia, Idaho, Mai
ne, Michigan, Mississippi, 
Montana,Nebraska, New-Ham- 
pshire, Nortli Carolina, South 
Dakota, Utah, Virginia, Wash- 
ington, West Virginia.

Kaikuriose nurodytų vietų 
svaigalų garsinimas liausis 
nuo gegužio 1 d. 1918.

SLRK. Amerikoje tapo įre
gistruotas Illinois, Ohio ir 
New Jersey valstijose. Dabar 
tose valstijose katalikiškas su
sivienijimas galės smarkiau 
veikti ir biznį daryti.

Petrograde išėjo naujas lie
tuvių laikraštis “Santara” 
naujos “Demokratinės Tautos 
Laisvės Santaros” organas. 
Kol kas laikraštis eina du-syk 
į savaitę.

Darbininkų ir Kareivių Ats
tovų' Taryba Petrograde pa
sveikino lenkų tautą, pripažin
dama jai apsibendrinimo ir 
būti neprigulminga teisę. To
kio pasveikinimo lietuviai ne
gavo.

Kun. F. Kemėšis, 
50 W. Sixth St.,

So. Boston, Mass.

Pirmininkas:

Motiejus Žioba, 
29 Webster St.,

Malden, Mass.

Vice-Pirmininkas:

J. B. Šaliūnas, 
866 Bank St.,

IVaterbury,

Sekretorius:

J. E. Karosas, 
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Finansų Sekretorius:

A. F. Kneižis,
242 W. Broadway, 

So.. Boston, Mass.

Iždininkas:
Mikolas Venis,

28 Story St.,
So. Boston, Mass.

JUOZAS KLIMAS.

Aš Ona Klimienė paieškau 
vo vyro Juozo Klimo. Pirmiausiai 
atvažiavo į Philadelphia, Pa. 1915. 
Kurie jį nežino sakosis neženotas, 
o kurie pažįsta tai sakosi našlys. 
Jis yra tamsaus Veido ir juodų 
akių; plaukai juodi ir žili, ant 
vieno pusės veido randas. Aš da
bar nežinau kur jisai dingo nuo 
1915 m. Žmogus parvažiavo iš A- 
merikos, tai pranešė man apie jo 
gyvenimą. Sako kad jis žiūri į 
merginas ir kalbina apsivesti.

Merginos apsisaugokite su to
kiu “jaunikiu.“ Aš su juo ženo- 
ta jau 20 metų. Būdamas Scot
land’e kaip neturėdavo ką val
gyti, tai sugrįždavo pas mane ir 
prižadėdavo būti, bet dabar aš nie
ko nežinau ar jisai gyvas ar mi
ręs, o gal greičiausiai ženotas. 
Jeigu kas žinote apie jį praneškite 
man tuojaus. Už pranešimą ir 
nurodytą adresą duosiu dovanų. 
Mano antrašas:

ONA KLIMIENĖ,
88 Bose St. S. S. 

Glasgow Scotland.
(245)

klausimus, išrodė klaidingu- $1.0Č: J. Naujalis, M. Šliužas, dalykus. Mūsų cicilikams taip traeija išleidusi. Suimtas ka-
■ - “ ' - ■ - - _ ■ . , V '

Globėjai:
Jonas Petrahskas,

66 W. Fifth St,
So. Boston, Mass.

Vincas Kudirka,
37 Franklin St., 

Norwood, Mass.

M. Abračinskas, 
187 Ames St., 

Montello, Mass.

Literatiška Komisija:
Kun. F. Kemėšis,

Pranas Gudas,

J. E. Karosas, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

L. D. S. CHICAGOS 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRM. —\ J. Poška,

2323 W. 23 Place 
PIRM. PAGELB. — S. Šimkus,

638 W. 18-th St. 
RAŠT. — M. L. Gurinskaite, 

3347 Aubum Avė.
IŽD. — M. Mažeika,

1658 Wabansia Avė.

IŽD.
DVAS. VAD. —• Kun. F. Kudirka, 

1631 W. North Avė., 
Chicago, UI.

ORGANIZATORIAI:
M. Mažeika, 1658 Wabansia 

Avė., Chicago, Dl.
S. A. Daunora, 1922 S. 48 

Court, Cicero, m.
M. L. Gurinskaitė, 3347 Aubum 

Avė., Chicago, UI.
J. Poška, 2323 W. 23 Place, 

Chicago, III.
S. Šimkų*, 638 W. 18-th St. 

Chicago, UI.

Aš Anatalija Zuranckienė 
paieškau savo tikrų brolių 
Povilo, Antano ir Juozo Kirai- 
lių, paeina iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Vabalninku pa
rapijos, Gumbelių kaimo ;taip- 
gi paieškau pusbrolio Justino 
Lundžiaus ir sesers Alenos 
Lundžiukės. Prašau atsišauk
ti šiuo adresu:

Anatalija Zaranckienė;
15 Under Hill Avė., 

BELLO1VS FALLS, VT. 
(243)

DR-JOS KURIOS “DARBI

NINKĄ” TURI PAĖMĘ 
UŽ ORGANĄ.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR- 
JA VAKAR. PENNSYL- 

VANIJOJ.

Prez. — J. Petraitis, 
1505 Carson St., 

S. S. Pittsburgh, Pa.

Vice-prez.: — K. Smigelskis, 
1 Eilėn St.,

Carrick Pa., 
Mt. Oliver St.

Prot. Sekr.: — J. Packevich, 
2107 Wharton St.,

S. S. Pittsburgh, Pa.

Fin. Sekr. — Jos. Danksys, 
138 So. 20 St.

Iždininkas: — B. W. Woshner, 
1514 Carson St.

Direktoriai:
J. Marcinkevicz, 

2106 Carson St.,
J. Janauskas,

75 So. 19-th St.,
M. Bražinskas, 

1110 Freyburg St.,

J. Kvbartas, 
2115 Wrights St.,

P. Kildušis, 
1811 Wharton St., 

Pittsburgh, Pa.

K. Vieraitis, 
1717 Arcena St.

N. S. Pittsburgh, Pa.

Janitor: — J. Tamkevičia, 
2025 Jane St.,

Marshal: —
C. Patckevich, 

1908 Merriman St.,
M. Bražinskas, 

1110 Freyburg St., 
i. Pittsburgh, Pa.

*
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LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik ūmai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais- 

“Dermafugah. Geresnių plaukams 
. ‘ nėra!

“Dermafuga” padarys tą, kad Ta- 

skaistųs! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinks. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailesnius!

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui “sampilą”. 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
matugos” veltui, sykiu ir brošiūrą, 
užvardytą: “Puikus Plaukai”. 
ARGIL SPECIALTIES CO., 

Dept.
P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.

tus „
vaistų už “Dermafugą’

vo plaukai bus* tankus, švelnus ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinka. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne
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Vietines žinios.

Nerimauja. Sugar Refining 
Co. vis dar neramu. Rodos, 
antradienio vakarą prie vieno 
užveizdos visi darbininkai at
sisakė dirbti viršlaikį ir pa
reikalavo, idant būtų mokama 
už laiką ir pusę. Pametę dar
bą išėjo lauk.

Ketvergo vakarą naktiniai 
darbininkai atėję prie darbo 
surado du vyru dirbant virš
laikį. Visi, nei drapanų ne
pamainę, paliko darbą ir pra
dėjo eiti lauk iš dirbtuvės.

Bosui tas labai nepatiko ir 
jis pradėjo prašyti, kad jie 
pasiliktų prie darbo ir priža
dėjo dirbančius viršlaikį išva
ryti lauk.

Darbininkai ant to sutiko, 
pagrįžo dirbti, o anuos du 
bosas pavarė namo.

Prie kitų bosų darbininkai 
dirba ir nieko, nesako, bile 
tik darbą turi. Dirbtų ir už 
du jei jei tik reikėtų. Kai ka
da ir reikėtų kiek apie savo 
reikalus pasirūpinti ir page- i 
rinti būvį, bet turbūt mūsų 
darbininkams apie tuos daly
kus nėra laiko ir noro galvo
ti. Į

IViską Girdėjęs.

Mūsų jaunimas. Jau visiems 
turbūt yra žinoma, kad Vyčių 
17-ta kp. rengia gegužinę 30 
d. gegužio. Yra užkviesti a- 
pielinkių chorai, tarpe kurių 
ir vietinis So. Bostono choras. 
Štai gegužio 23 d. buvo jehoro 
didelė dainų repeticija- Beveik 
visi choristai susirinko. Ūpas 
visų buvo labai puikus. Matyt 
viis nori atsakančiai pasirody
ti sų dainomis gegužinėje prieš 
viešuomenę.

Dainavo choras įvairias dai
nas: “Suktinį,” “Oželį,” o 
paskui dar vieną labai turinin
gą Lietuvos vaizdeliais ir la
bai patrijotišką. Aš bedainuo
damas tą dainą, kurioje išreik
šti žodžiai: ‘Ant kranto Ne
munėlio, lyg rūtų daržai,” net 
susigriaudinau. Lietuva aky
se pasimatė. Norėjosi ja skris
ti ir pasigrožėti rūtų daržais. 
Bet ten mano mintis nerado to 
ramumo ir gražumo kurį kitą 
syk gyvendami Lietuvoje tiek 
turėjome.

Sunaikintos priešų Lietuvos 
vaizdas visus į liūdnumą in- 
varė.

Po to užbaigę dainų repeti-
i ei ja keliavome namo. Pake- 
Į . 4
liui sustojo jaunimo būrys ant 
gatvės ir pakilo klausimas a- 
pie Norwoodo teatrą kuris 
rengiamas 26 d. geg.

Kol susitarė, susikalbėjo, vė
lyva naktis atėjo. Bet važiuo
ti vi-gi susitarė.

Dainų Mylėtojas.

Iš darbininkų judėjimo Re- 
adville, Mass. Čia netoli Bos
tono į pietus randasi garsi ge
ležinkelio komanijos kari) dir
btuvė, arba kaip ją paprastai 
vadina karšapė. Ten randasi 
įvairių tautų žmonių, o ypač 
daug būdavo latvių.

Bet paskutiniuose laikuose 
kaikurie jų jau važiuoja į lais
vą Rusiją ir tuojaus čia pra
dėjo trukti darbininkų.

Čia dabar žymiai padidėjo 
skaičius lietuvių darbininkų; 
taip iš So. Bostono net keturi 
bažnytinio choro giedoriai jau 
ten gavo darbą- Atlyginimas 
už darbą nekoksai. Taip, a- 
lamai imant nuo $12.40 iki 
$16.20 į savaitę ir suviršum 
pagal darbą. Čia apie keturius 
mėnesius atgal darbininkai 
reikalavo daugiau algos, tai 
gavo po lJc. į valandą dau
giau. O po to praslinkus ko
kiam laikui valgis jau kelis 
syk pabrango, tai darbinin
kams ir vėl sunku buvo pra
gyventi, o ypač su šeimyno
mis. Dabar karšapės darbi
ninkai ir vėl nerimauja, reika
lauja padidinimo mokesties už 
darbą ir sutrumpinimo darbo 
valandų: nuo 9-ių iki 8-ių va
landų į dieną. Ir subatoje, 
kad būtų dirbama tik ilg pie
tų, o mokestis būtų už visą 
dieną, tai yra už 8 vai. Ir 
kad pridėtų po penkis centus i 
į valandą daugiau, kaip būda- i 
vo pirma.

Tarybos tarp kompanijos sa
vininkų ir unijos prezidento 
jau eina nuo 21 d. gegužio ir 
kaip ilgai tos derybos trauk
sis, tai dar nėra jokios žinios. 
Kompanija labai purtosi nuo j 
tokių darbininkų reikalavimų, ; 
o darbininkai nemano nusileis
ti. Kaip girdėti, jeigu kom
panija nesutiks, pakelti mo
kesnį, tai darbininkai rengsis 
išeiti į streiką. Laikas duotas 
ligi 26 d. gegužio, o toliaus ne
susitaikius, eis į streiką. Čia 
yra net kelios unijos, bet da-; 
bar visos unijos tariasi išvien į 
ir remia darbininkus. Nepri
gulinčių prie unijos yra nema-1 
žas skaičius.

Čia darbininkų išeitų į strei
ką apie 3.000.

Lauksim kas toliau bus.
Darbininkas.

Cambridge, Mass. Jau nema
žai buvo rašyta apie nusmuki- 
iną nezaležninkų parapijos, ir 

Laš čia nebandysiu to viso iš 
naujo pakartoti, tik dar pa- 
briešiu kai karius tos visos ko
medijos atsitikimus. Nezalež
ninkų kirkužės mantą ž.ydeli< 
išvežė bene gegužio 10 d. P. \. 
Mika-s atsisveikino su savo 
pavapi jonais 13 d. gegužio, bet 
<lar 15 gegužio čia iškėlė balių 
kaikuriems biznieriams, žino
ma, savo parapijonams. Ne
žinau, ar daug ten buvo žmo
nių ant to baliaus, tik žinau, 

1 kad kaikurie jo svečiai taip 
buvo įsikaušę to pragaro aša
rų, kad ant kojų nenustovėjo. 
Taip-gi V. Mi-kas išpardavė 
nekurius tos parapijos daiktus 
be žinios pačių parapijonų. 
Pavyzdin jis pardavė vieną šė
pą, kurią tūlas žmogus buvo 
papirkęs, kaipo auką “bažny
tinių” rūbų sudėjimui. Tai 
dabar tas žmogelis nezaležnų 
parapijos vyriausią galvą P. 
Bart-čių žadąs traukt į teis
mą.

V. Mi-kas gulėdavo vienoj 
lovoje su savo vargonininku 
P-skiu, kuriam įšnekėdavęs, 
kad jis jį galįs įšvęsti į kuni
gus. P-skis tuojaus nusisku
tęs ūsus, dar kiti sako, būk 
praskilto ir pakaušį, ir pradė
jęs prašyti Mi-ko kad jis duo
tų jam pašventimą. Mi-kas pa
reikalavo nuo jo 300 dol. už 
pašventimą. Juk sako ir Stra
zdui kaštavo tiek pat. O kad 
Pad-skis jam tiek nedavė, tai, 
žinoma, ir pašventimo negavo. 
Dabar P. nėra tikru kunigu- 
žiu, bet tik kandidatu esąs į 
nezaležnų kunigužius. Dar kai
kurie šneka, būk Mi-kas ža
dėjęs įšvęsti į kunigužius P. 
Bart-vičių, ir palikti savo vie
toje už vietinį kleboną.

Kaip V. Mi-ką žyde-

Šv. Jono Evangelisto Blaivi
ninkų Draugija laikys mėnesi
nį susirinkimą birželio 17 die
ną, bažnytinėje salėje, 
vai. po pietų.

Draugija jau turi virš 
narių. Pastaruoju laiku 
30 prisirašė, o yra viltis,
ir susirinkime naujų narių 
prie dr-jos pristos.

Storasis Jonas.
________ z

Norwoode, Mass. ant “Ge
novaitės,” kurią . statė šio 
miesto Vyčiai, buvo atvažia
vę iš Bostono virš 30 svečių ir 
viešnių.

3:30

iš kirkužės, 
moterys jį 

skambindamos

lis mufino 
svetiifatautės 
palydė j usios, 
ant skauradų, ir kitokių gele
žių, 
kui 
bė.
jai skolos, o Strazdas, kaip jis 
pats sakė, surinko apie $6.000 
ant pastatymo naujos bažny
čios. Dabar prapuolė ir pats 
Strazdas ir nežinia kur dingo 
tie pinigai. Vieni dabar spė
ja, kad tuos pinigus išsivežęs 
Strazdas, kiti sako būk jie 
abudu pasidalinę su P. Bart- 
čium. Nežinia kur teisybė. 
Būtų gerai, kad tos parapijos 
komitetas išduotų atskaitą, o 
tada visi žinotų kur dingo tie 
pinigai, ką Strazdas buvo su- j 
kolektavęs ant pabudavojimo: 
naujos ‘ ‘ bažnyčios. ’ ’ ■ Kaikurie 
a 
dolerių. Pirmiaus tos parapi
jos komitetas ir kiti jos rėmė
jai šokdavo stačiai kalbėto
jams Į akis, jei šie mėgindavo 
nurodyti jų tamsumą ir darbo 
nešvarumą. .Bet dabar tie vi
si nezaležninkai tyli ir nenori 
net prisipažinti prie to, kad 
jie buvo rėmėjais tų “kuni
gų.” Visi lietuviai pamatė, 
kiek turi doros mūsų laisva
maniai ir ant kiek jie yra su
sipratę. Per savo kvailumą 
tik patys savę sukišo į skylę, 
o naudos iš to neturi jokios.

Negaliu sau Įsivaizdinti, kaip 
tokiame Lavvrence lietuviai 
užlaiko panašų kunigužį Mic
kų, kuris net per “Keleivį” 
(žiūrėk No. 19) visaip niekina 
katalikų bažnyčią, ir pačius 
kat. kunigus. O jie dar vis ji 
peni ir kaikurie tamsūnėliai 
jam tiki, kad jis ištikrųjų yra 
katalikų kunigu. Nežinau, ar 
ten taip yra užviešpatavę be
dieviai su laisvamaniais, ar 
ten dar lietuviai ant taip že
mo laipsnio stovi tautišku ir 
tikėjimišku žvilgsniais, kad 
jie dar nepažįsta kokia yra 
Katalikų Bažnyčia ir ant ko 
ji remiasi, ir koks yra skirtu
mas tarp Katalikų Bažnyčios 
ir tarpu nezaležninkų “lietu- 
viškos-tautiškos kirkužės.”

Lakštingalas.

o maži vaikai sekė pas- 
Mi-ką ir barabanais bau- 
Mi-kas Čia- paliko nema-

k

DARBININKAS

Vyčių Išvažiavimo vedėjais 
ir generaliais tvarkdairais ge
gužio 30 dien^ Caledonian 
Grove yienbalsiai komisija iš
rinko pp. A. Bendoraitį, J. E. 
Karosą ir Pr. V. Straukauską. 
Išvažiavimo Rengimo Komisi
jos susirinkimas buvo gegužio 
25 dieną pobažnytinėje salėje.

šv. Petro ir Povilo draugija 
gegužio 30 dieną rengia Lie
tuvių Svetainėje, So. Bostone 
puikų balių. Bus lietuviški) 
ir amerikoniškų šokių, gar-

džių ir skanių gėrimų. Tai bus 
jau 15 metinis šv. Petro ir Po
vilo Dr-jos balius.

Užmiršo ar nepatemijo. “Ke
leivis” ir “Ateitis” nieko ne
sako apie $1063.35, kuriuos 
lietuviai katalikai sudėjo ge
gužio 20 d. šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje So. Bostone. Tur
būt stambių aukų tie laikraš
čiai nepripažįsta ir apie jas 
net savo laikraščiuose pažy
mėti nesiteikia.

Detektivas.

Tik ką išleidome nepaprasto indomumo knygelę vardu —

“Pažinkime Socijaliznią”
Tai naujoviškiausia “Darbininko” išleista knygelė, kuri 

------ _------- ------------ tinka ir katalikams ir socijalistams. Ikišiol dar niekas nebu- 
aukavo net po keletą desėtkų vo išleidęs tokios knygelės apie socijalizmą, kuri tiktų ir kata-

likams ir socijalistams.

Dailiai išleista, ant brangios popieros ir kaštuoja tik 10c.
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“Lietuvių Balsas”
“Lietuvių Balsas” rūpinasi žadinti lietuvių

f!i $
tautos

sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų kapės 
pabaigos. X

“Lietuvių Balsas” padeda šviesties ir tobulinties; <• 
jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokinti iš x 
svetimtaučių kas tik dora ir naudinga, o nesigabenti grį- a 
žtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautą.

“Lietuvių Balso” didžiausias troškimas sujungti tau- ri 
tiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruošti 
kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvmgėję gink- -Ž 
lai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavir- ej 
tusi per karę dirvonais, prirausta duobių ir griovių, lau- 
kia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai aptveriami, d

“Lietuvių Balsas,” dėdamas savo skiltyse kuopi- ri 
giausia kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams vai- 
kus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius brolius, 
seseris, gimines ir pažįstamus. a

“Lietuvių Balso” kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 
mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 
60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 
kap. Skyrium numeris 5 kap. (į

Skelbimų kaina. Petito (smulkaus rašto) eilutė (da- 
linant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą — 60 kap.; Įij 
po teksto — 30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems giminių ‘ 
arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeikų. Ame
rikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. petito ei
lutė, giminių ieškantiems po teksto 10 centų petito ei 
lutė.

So. Bostono lietuvės-šeimi- 
ninkės Vyčių išvažiavime Ca
ledonian Grove pasirodys su 
skaniais valgiais ir gėrimais, 
kurių bus galima už pigią kai
ną paragauti. Skanių valgių 
mėgėjams bus neprošalį su tais 
skanumynais susipažinti ir 
tuomi pačiu pagelbėti Lietu
vai, nes kiekvienas gegužinė
je surinktas kvoteris ar pusdo- 
leris eis nuo karės nukentėju
siems lietuviams sušelpti.

T. FONDO 11-ojo skyr* su
sirinkimas bus 29 d. gegužio, 
utarninke 8 vai. vakare šv. Pe
tro parap. svetainėje. Visi na
riai ir kolektoriai malonės atsi
lankyti. Yra daug reikalų ap
kalbėti. Be to bus renkama de
legatai į T. Fondo seimą, kuris 
bus birželio pradžioj.

Valdyba.

Cambridge jaunimas-Vyčiai 
rengiasi netrukus savo 
sudaryti. Į mokytojus 
kviesti So. Bostono šv. 
parapijos choro vedėją, 
Karbauską.

Cambridžio Pumpinis.

chorą 
žada 

Petro 
p. M.

$1.000.oo LIETUVAI!!
Važiuokite visi į išvažiavimą ir padėkite padaryti iš ti- 

kietų ir bufeto nukentėjusiems nuo karės lietuviams $1.000.00. 
Raginkite draugus, pažįstamus, gimines prie prakilnaus dar
bo. Atminkite, kad Lietuva badą ir šaltį kenčia, tai savais 
kvoteriais, pusdoleriais prisidėkite prie lietuvių gelbėjimo.

IŠVAŽIAVIMO PROGRAMAS bus ištisai patalpintas 
“Darbininke” ir jį bus galima gauti Caledonian Grove. Kai
na programo bus 3 centai.
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PIRKITE RAKANDUS LIETUVIŲ RAKANDŲ 
KOMPANIJOS KRAUTUVĖJE.

Gausite teisingą ir prielankų patarnavimą. 
Prašome ateiti ir prisižiūrėti mūsų kainoms. 

Pigesnės kainos negu pas kitus.
Jeigu norite, kad jūsų stuba būtų papuošta 

naujausios mados rakandais, tai nieko nelaukdami 
nusipirkite iš

LITHUANIAN FURNITURE CO.
268 Broadway, So. Boston, Mass.

A. Ašmenskas ir
Vedėjai:

Jonas L. Petrauskas.

Į
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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 siuntinėjimą 
‘ ‘ Darbininko. ’ ’

Taip reikalauja pačtas, o an
tra pabrangus popierai negali
me siuntinėti ant abejo.

Kaip gaunate žinią tuojaus 
pasirūpinkite prisiųsti money 
order arba čeki.

Jeigu to negalite padaryti 
parašykite nors kada prisiusi
te pinigus.

Pasitikime, kad mūsų skaity
tojai ir rėmėjai paklausys ir 
nevilkins prisiuntimą.

“Darb.” Administracija.

J! SOUTH BOSTON, MASS. | 

i! TEISINGIAUSIA IR GE- į
> BLAUSIA LIETUVIŠKA g 

(> APTIEKA. |

Sutaisau receptus su di
džiausia atida, nežiūrint, ar 
tie receptai Lietuvos ar Ame
rikos 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 expresą.

K. ŠIDLAUSKAS

Tai. So. Boetoc 270

DR. JOHN NacDONNELL, M. D. I
Galima tasikalM ir Hrtatntahai. I 

Ofiso valandos:
Ryt as iki 9 vai.

Po pietą 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9 ii

536 Broadway, So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso jdytKM G do vieokiae licu
1-3 P. M. 7-9 P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St. Boston, Mass.

Nusipirk mosties
Tai BUSI GRA2US! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyra 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 

į stampoms.
J. RIMKUS

P. O. Bos 36, Holbrook, MassI

Specijališkas 
pranešimas

4

1! Aptiekorius ir Savininkas 
; () Tel So. Boston 210J4 ir 21013.

į į 226 Broadway, kampas C St.,

15 Metinis Balius
Į Šv. Petro ir Povilo dr-ja rengia 
didelį balių gegužio 30 d., seredo
je (Decoration Day). Balius pra-

I sidės 2-rą valandą po pietų ir tę
sis lig vėlumai naktį. Šitas balius 
bus Lietuvių Svetainėje, Silver ir 
E. gatvių kampo.

Visus lietuvius ir lietuvaites 
kviečiame į minėtą bailų. Baliuje 
bus gardžių užkandžių ir gėrimų, 
o orkestrą tai bus tokia puiki, ko
kios lig šiol nebuvo ir griež lietu
viškus ir amerikoniškus šokius. 
Laike baliaus bus puikių pamar- 
ginimų.

Visas pelnas eina nukentėjusių 
nuo karės lietuvių naudai.

Tai-gi Bostono lietuviai ir apie- 
linkės pribūkite į balių, o būsite 
užganėdinti.

-
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STEVEN RAINARD SU 
JAMES ELLIS CO.

Mes užlaikome tris didele® 
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 stabas 
gražiausia jais apstatyti. Mes 
tą galime todėl padaryti, kad 
mūsų rakandų krautuvės pa- 

I didėjo ir sustiprėjo.

Vesk reikalus su mumis ir 
susiartink su mūsų biznio vedi
mo būdais, o tikrai būsi pa
tenkintas.

Rengėjas.

PIRM0Q KLESOS

DANTISTAS

Rusiškos ir Turkiškos
MAUDYKLES.

11 Savoy St., Boston, Mass. 
Tarpe YVashington Str.

ir Harrison Avė.,

1 ir 2 Leverett Avė., © 
BOSTON, MASS.
netoli Leverett St.

Atdaros dienomis ir nak-^ 

timis dėl vyrų ir moterų. Pri 
vatiški miegami kambariai. įg 

ĮŽANGA 30 centų.

James Ellis Co l
Kampas B ir B’way,

South Boston, Mass.
Pinigais arba ant išmokėji

mo.
Mūsų biznis sučėdina jūsų pi

nigus.
Uždėta 1878 m. Pristatoma au
tomobiliais.

Farmos! Farmos!T T T T t t T T T TX X X X X X T
X i 
I
*

Lietuviai, norėdami pirkti farmas, privalote ge
rai apsižiūrėti kur ir kokią žemę perkate, nes kitaip 
galite baisiai apsigauti ir prarasti visus savo sun
kiai uždirbtus centus.

Mes stengiamės kiekvieno lietuvio atkreipti aty
dą ir patariam visiems pirkti farmas Wisconsino 
valstijoj, Clark paviete, nes čia yra viena iš geriau
sių ir puikiausių apielinkių dėl apsigyvenimo mū
sų lietuviams. Čia žemė yra puiki ir derlinga, juod
žemis, apačioje su moliu; visokie javai puikiai dera.

Šios farmos randasi pačiame viduryje Wiscon- 
sino valstijos, arti miestų, geležinkelių, mokslainių 
ir visų parankumų, kas tik žmogui reikalinga 
dabartiniame gyvenime. Čia farmas galima pirkti 
ant labai lengvų išmokesčių, nors ir biedniausias 
žmogelis gali įsigyti sklypą puikios žemės ir gyven
ti sau 'ramiai, nebijodamas bedarbės ir blogų lai
kų.

Atvažiuokite, o persitikrinsite patįs, nes kitaip 
negalite nuspręsti šių farmų gerumo ir žemės der

mes

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

naujų išra imą. * 
Visa darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
4 69 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos Ned«Boini«
n no 9 vai. ryt. noo 10 vai. ryt.
iki 8 vai. nkm iki 4vaL vakare.

■
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Lietuviška-Polska 
LIGONINĖ.

197 Broadway, S. Boston, Mass.
Telefonas’S. Boston 1194-u) 

Taktaiai dkrą ir raktj.
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fELLISMcCLEARY CO

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo mafijos 
dirbtuve. Dirbs visokių ituku daiktus. Jei 
nori faati itnkų kataloft, prisiųsk štampų 

ir tuoj fanai. Adresuokite taip:
THC MAOIC OHOF.

P. O 0OX 300. HOLBROOK. ĮtABB.

t

Už

500 
dar 
kad Įvairios rūšies valgių ir blaivių gėrimų išvažiavimo virė

jai ir virėjos pristatys apščiai, todėl bado nebus ir šeimynin 
kės perdaug savęs sūriais neapsunkinkite. Pigiai visko gau
site išvažiavime.

Patėmijimas. Jei tą dieną bus lietus, išvažiavimas visvien 
bus. Caledonian Grove yra milžiniška svetainė, kur gali tilp
ti keli tūkstančiai žmonių. Orkestrą bus puiki, galės visi sma
giai pasišokti,’o ir programas bus kuogeriausias ir kuogyviau- 
sias.

■ co so.JokiŲ y*- 
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čių nėra.
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mokestį

Dr. Ignotas Stankus

Ofiso vseandos: 9-tl rito. po piet 74
vakaro, nedelioms: 0-11 rito 14popiet.

negalite į nuspręsti šių farmų gerumo ir žemės 
lingumo. Dėl platesnių žinių rašykite laišką, 
suteiksime sąžinišką patarimą.

LITHUANIAN COLONIZATION CO. 
į O W E N, W I S.
Ir- •.

laujame agentų kiekviename mieste, 
gentams duodame gerą.

Prirengiam pilnai $150.00 
laidotuves už

Ųžtikrinan- 
gvaranti- 
arba vi

sai nemokėkite.
Tel. Back Bay 6722

1666 Waahingt<m St Boston.

210S.BrMJSt.,Pfailadehte,Pa
Phytician and Snrgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas.


