Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėti*,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atmesa "t' — W a shin g to n.
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Gavome laišką nuo pirmiz ni^iko “American Relief Fund
for war widows and orphans
of Lithuania”; praneša, kad
nekurie vyskupai atsisakė pa
garsinti savo diecezijose aukų
rinkimą badaujančiai Lietu
vai, tesinosi, kad negavę originalio Kard. Gaspari’o laiš
ko.

Mes vėl kreipėmės prie Apaštališko Delegato tuo reika
lu, bet kaip jau buvo galima
tikėtis, kad J. M. daugiaus
tame dalyke nieko negali pa
daryti. J- M. ap. delegatas,
Bonząno sako, kad jokio abejojimo kaslink kopijos autentiškumo negai būti, nes Kard.
Gaspari’o laiškas yra atspauzdintas oficijaliame Vatikano
buletine “ Actą Apostolicae Sedis,” No. 3, puslapis 155, iš
leistas kovo pirmoj dienoj, š.
m. Gal nekurie vyskupai dar
nebuvo gavę to numerio, kuo
met gaus, tai jokių abejonių
negalės būti ir reikia tikėtis,
kad nors vėliaus pagarsins
rinkliavą savo decezijose.

Laikraščio New York Times
nors toje srityje yra gvildena korespondentas pernai -buvo
ma, tas vįsas žinias semiama Atėnuose ir turėjo pasikalbėji
mų su Graikijos karaliumi
iš to skyriaus.
Konstantinu. Bet karalius rei
Na, tai drąsiai galime savę
kalavo, kad tas pasikalbėji
pasveikinti, atradę tų šaltinį.
mas būtų paskelbtas tik jei ka
Vedėjas to skyriaus išlaikė
ralius numirtų, būtų nuvers
mūsų atstovų daugiaus negu
tas nuo sosto arba duotų spe
valandų,
užduodamas įvai
ciali leidimų Dabar, kuomet
rius klausimus apie Lietuvą,
karalius neteko sosto, tai tas
varė klausimus vienų po kitam
pasikalbėjimas tapo paskelb
ir su žingeidumu tėmijo į at
tas.
sakymus; išrodytų kad jisai
Karalius Konstantinas sakė,
atrado tą, ko senai jieškojo.
jog jį graikai myli ir jog jei
Bet ištikro tai jiems trūko ži
jis neteks sosto, tai vien per
nių apie Lietuvą ir lietuvius.
talkininkų užsispyrimų. Sa
Pasisakė, kad netrukus jam
kė, jog nestojus karėn dėlto,
reikėsią sustatyti tūlą memo
kad taip padaręs įvesti) savo
randumą ir prašė mūsų atsto
šalį į Belgijos, arba Serbijos
vo, kad neatsisakytų ateiti jam
padėjimą.
į pagelbą, kada bus pašauktas.
Karalius sakė, jog didžiųjų
O taip, žinoma, kada bus
tautų skelbimas, būk jos ka
reikalinga, mes pataikysime
riauja už mažų tautų teises enurodyti tikrų lietuvišką šal
sant: niekų pasaka.
tinį.
Apie tai kaip karė baigsis
karalius
pasakė:
Kadangi gyvename valstijo
“Vokiečiai nebus pergalėti,
je, kuri tapo įvelta į karę ir
kadangi Suv. Valstijų ka talkininkai ir-gi nebus perga
rės laimėjimas (apie ką nega- lėti. Karė tęsis metų metus ir
.reiškia mūsų taikajyyks tjk. tuomet, .kuo
— lietuvių laimėjimą, reiškia met visos kariaujančios tautos
Lietuvai liuosybę! tad mūsų išbaigs savo išgales. Mažo
priedermė yra prisidėti nors su sios tautos iš tos taikos nieko
silpna savo pajėga prie laimė gero negali tikėtis; nei-gi toji
jimo šios karės, mes privalo taika įvvkdįs nuolatines ta:me pasiūlyti S. V. savo nors sykles teisingumo ir teisybės.
neišlavintą
patarnavimą — Toji tauta, kuri karės pabai
menką jaunimo būrelį, kuris goj bus stipresnė ingys geriau
statytų savo krutinės už šią sias sąlygas, o silpnosios ir
šalį ir tuom pat laiku už Lie mažosios tautos turės apmokė
tuvą. Privalome bent pasiro ti karės bilas. Taip buvo nuo
dyti, kad pas mus randasi ge pasaulio pradžios.”
Taip tai kalbėjo karalius.
ri norai!
’ kuris jautė, jog jo sostas jau
Turėdami tą viską omenėje,
svyruoja.
mes pasiuntėme savo atstovą
prie generalio štabo, kad pa
EINA PRIE TVARKOS.
siteiravus kokiom sąlygom ga
matyt, jau eina
Rusija,
lima būtų sudaryti lietuvišką
Bent laikinoji
batalijoną prie S. V. kariuo prie tvarkos,
valdžia rūpestingai prie to
menės. Kad davus progą mū
sų jaunimui, mūsų Vyčiams varosi.
Dabar nuolatai dirba tam
— Vytauto dvasios pavydė
tikra
komisija sustatymui pro
jams aktualiai stoti prie dar
jekto
Rusijos konstitucijos.
bo dėl sukrųžinimo Lietuvai
jos praeities, dėl iškovojimo Toji komisija susideda iš 61
ypatos. Ji daro pienus sušau
Lietuvai liuosybės!
kimui Steigiamojo kongreso,
Mūsų atstovas tapo maloniai kur
konstitucijos projektas
priimtas ir asmeniškai kalbė bus svarstomas, taisomas ir
josi su generolu McCain. kuris priimtas.
padėkojo už mūsų prijautimą,
Toje komisijoje yra atstovai
bet apgailestavo, kad šiuom nuo visokių Rusijos tautų ir
tarpu negalėsiąs priimti tokio partijų.
lietuvių skyriaus, kuris būtų
Tuo tarpu karės ministeris
dalim S. V. kariuomenės, bet Kerenskį išsijuosęs dirba, kad
stotų po savo vėliava. Prezi sutvarkyti armijų.
Pabėgė
dento Wilsono noru esą, kad liais kareiviais pasipriklijo vi
vien tinkanti pavieniai stotų sa armija ir reikalauja pabėgė
kariuomenėn.
lius skaudžiai bausti.
✓

Jo Malonbė Apaštališkas De
legatas teikėsi mums pranešti,
kad gavęs atsakymą jš Rymo,
jog mūsų dekleracija ir petici
ja, kurias per jį siuntėme šv.
Tėvui, tapo priimtos.

Pasiekė mus žinia, kad tū
la vokiečių politiška partija agituoja už prijungimą Lietu
vos prie Vokietijos. Taip-gi
užgavo mūsų ausį lenkų žvan
gantis balsas, reikalaujantis
vokiečių valdžios pavelijimo
apvaldyti dalį Lietuvos.
Mes parūpinome nors menkų
raštelį - memorandumų (kurio
tekstas seka žemiaus) ir inteikėme Valstijos Departamen
tui, kad nors tiek būtų rekor
duose pažymėta, jog lietuvių
tautos sargyba nemiega.
Pasirodo, kad prie Valsti
jos Departamento randasi tam
tikras skyrius, kuris prižiū
ri visų mažųjų tautų judėji
mą, jų praeitį ir dabartį, ir
kada augštųjų valdininkų kas

IŠKILMINGAI PASITIKO.

Suv. Valstijų gen. Pershing
su savo štabu ir būriu karei
vių atvyko Francijon. Visur
jie buvo iškilmingai pasitikti.
Nuo laivo amerikonai tiesiog
važiavo į Paryžių.

GREIT TAISOMI.
Vokietijos ir Austrijos garlai vi ai, sukonfiskuoti
Suv.
Valstijose greit taisomi, Netrukus šeši toki garlaiviai bus
gatavi naudojimui.

NEI VIENA PUSĖ KARĖS
NELAIMĖS, SAKĖ GRAIKIJOS EK-KARALIUS.
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Transportacija
geležinke
liais gerėja.
Dabar dar la
Biuras.
biau bus sutvarkyta, nes at
vyko iŠ Amerikos komisija prigelbėjimui sutvarkyti Rusijos
DARO DAUG ORLAIVIŲ. geležinkelius.
Lietuvių Informacijos

ŽADA KONFISKUOTI
Suv. Valstijos dirbdina daug
POPIERĄ.
orlaivių. Pirmi orlaiviai Fran
cijon bus išgabenti rudeniop.
Du Rusijos socijalistų laik
Dabar pienuojama, jog reikės raščiai agituoja, kad visa Ru
kas mėnuo po 1.000 orlaivių sijoj popiera būtų konfiskuota
ir jos duodama tik socijalistišpasiųsti.
kiems laikraščiams.
Dabar orlaivininkų mokina
ANT JŪRĖS.
ma 5.000. Francijoj jie dar
gaus nurodymų ir po to tar
Vokietijos submarinas sunaus armijoj, kaip ir kiti or- torpėdavo garlaivį Seąuana.
laivininkai.
Ant jo buvo 550 žmonių. Iš jų
190 prigėrė. ’

IŠVAŽIAVO.

Hamburge šv. Nikalojaus ir
šv. Petro bažnyčiose buvo gar
sūs varpai.
Pirmoj buvo 43
varpai,
antroj 50.
Pagal
valdžios reikalavimo jie paim
ki liejimui armotų.
Paskuti
nį kartų didžios minios žmo
nių susirinko, giedojo giesmes
ir buvo skambinama varpais.
Tai buvo graudi valanda.
Iš tų varpų bus metalo apie 30 tonų.
Berlino laikraščiai agituo
ja moteris, kad stotų į amuni
cijos dirbtuves.
Jų ten la
bai daug reikią.

ATAKAVO ANGLIJĄ.

tuoj sugrįžo.
Karalius tuo tarpu priiminė
jo savo rūmuose svečius. Sve
čiai ėjo į rūmus ir iš rūmų, bet
sumišimo nebuvo, kad ir tra
tėjo padangėse ir pažemėse.
Kaip tik ataka pasibaigė, tai
karalius Jurgis sėdo automobi
li un ir apvažiavo vietas, kur
baisių
“paukščių” “ klani
niai” krito ir susikūlė, pri
darydami daug blėdies.
Šis vokiečių aeroplanų ant
Londono užpuolimas yra jau
ketvirtas.
Pirmiau vokiečiai užpuldavo
zeppelinais. Bet anglai buvo
išmokę juos nušauti. Tai da
bar vokiečiai ėmėsi aeroplanų.
Zeppelinais atakuodavo naktį,
o aeroplanais dieną.

Seredoj birželio 13 d- Vokie
tijos 15 aeroplanų bombarda
vo iš padangių Londoną. Jie
buvo atlėkę vidurdienyje. Iš
Londoną ginančių armotų tuoj
ėmė purkšti ugnis į tuos bai
sius “paukščius.” Tuoj skrie
jo į padanges Anglijos aerop
lanai ir susikirto augštybėse.
Tuo tarpu talkininkų armi
Tuoj
padangės prisipildė pyš
jos užiminėja Graikiją. Grai
kėjimu
ir tratėjimu, o žemyn
kai pasiduoda talkininkams,
krito priklus lytus. Krito ir
nes kaip jie galį priešintis.
bombų.
Bombos užmušė 55 vyrus, 16
SUSIRĖMĖ TARP SAVĘS.
i moterų ir 26 vaikus. Sužeidė
f
Rusijoj Rumunijos fronte
439 žmonių.
keletas Rusijos pulkų buvo su
Viena bomba krito prie gele
sirėmę tarp savęs.
žinkelio
stoties ir pataikė į at
REIKIA PALENGVINIMO.
Laikinajai valdžiai ištiki
važiuojantį traukinį. Užmušė
Union Labor Bulletin rašo, 7 pasažierius, sužeidė 17. Ki
mieji pulkai susikirto su nepa
klusniais
pulkais.
Maištas jog valdžia arba valstija turi ta bomba krito ant mokyklos,
prasidėjo, kuomet trys pul prigelbūti tiems miesto darbi ir užmušė 10, o sužeidė 50 vai
DAR DU MĖNESIU IR
kai atsisakė pildyti generolo ninkams, kurie nori ingyti kų.
ANGLIJAI
BUS KAPUT.
Ra
įsakymų.
Tai . paskui
kiti farmas, o neturi iš ko.
Visas tas veikimas padangė
pulkai apsupo maištininkus, šo, jog dabar farmomis kup- se tęsėsi 15 minutų. Kadangi
Vokietijos Reichstage konpradėjo į juoe arbuoti iš kul čiauja spekulentai ir jas pa bombos krito miestan,tai daug
servativų
vadas ■ Heydebrand
Taip-gi reikią ap namų išgriovė ir daug gaisrų
kosvaidžių ir maištininkai pa brangina.
pasakė,
jog
Anglijai galas
dėti mokesčiais ir tuščias že- buvo kilę
sidavė.
netoli.
Būk
jam
Vokietijos ad
Valdžia labai džiaugiasi,’ mes.
Tai jų savininkai grieAtaka padaryta pietų laiku. mirolas pasakęs: “Mes tiki
kad taip lengvai ir aštriai ap- čiau pasirupys arba apdirbti Tai daugeliui sugadino pietus.
mės, tikriau tariant mes ma
sidirbta su maištininkais.
arba parduoti.
Viena bomba krito tiesiog ant
tome, jog ilgiausia dviejų mė
valgyklos, kur pietavo būrys nesių bėgyje su Anglija jau
žmonių. Visa „-valgykla tuoj
bus ■apeidH’btft.”--------- - ■ »
užsidegė.
Subėgusieji policIšeina, jog Vokietija tikisi
monai ir gaisrininkai gelbėjo
laimėti karę savo submarinais
iš degančio namo apdegusius
ir parklupdyti Angliją.
*
žmones. Vieno žmogaus koja
Heydebrand sakė toliau, jog
žemiau kelių besanti sutriuš
nereikia laukti taikos su Rusi
kinta, antro žmogaus
tapo I
ja.
Todėl vokiečių pergalė
nutraukta ranka tuo tarpu,
dar brangiai atsieisianti. Nu
kuomet jis nešė prie lūpų ka
NUOMONĖS SKIRIASI.
IGAUNUA IR LIVONIJA
rodė, jog Anglija sudarė Fran
vos puodeliukų, trečiam bom
PASISKELBĖ NEPRIcijoj
ir Belgijoj drūtą jėgą.
Suvienytų Valstijų gen. Cla- bos skeveldras suaižė krutinę.
GULMINGOMIS.
Bet
visvien,
sakė, Vokietijos
rence R. Edivards Hartforde Drabužiai kaikurių sulakstė į
Iš Stockliolmo atėjo žinia,
submarinai padarys tą,
jog
‘J,
prakalboj pasakė, jog dabar skudurus, o visų veidai buvo
jog dvi tautos Įgauniai ir livai
ateinančią žiemą nereikės ka
vokiečių tauta dukart išnašes pamėlinavę.
pasiskelbė neprigulmybę savo
riauti.
nė, negu pradžioj karės ir
Viena bomba krito ant šven
krašto.
Igaunijos sostinė yVokietija labai nepatenkinta
jog vienybė Vokietijoj dar ne toriaus ir nesprogo. Krisdama
ra Revelis, o Livonijos Ryga.
nauju
Belgijos kardinolo Mersuskilus.
Anglija jau nega išriausė trijų pėdų skylę.
Jų karuomenės ir yra gerai ap
cier
aplinkraščiu.
Tame laiš
linti daugiau kareivių išstaty
Viena bomba krito ant ban
siginklavę.
ke
kardinolas
labai
pasmerkė
ti, Franci ja jau silpsta.
To ko ir sužeidė keturis klerkas.
vokiečių žiaurumą prieš bel
dėl vokiečiai dar visoko gali
Kuomet bombos ėmė sprog
PATARĖ REMTI MAŽAS
gus.
pridaryti.
Generolas
sakė, ti, tai tuo tarpu teismo rū
TAUTAS.
jog karė prieš tris metus nepa muose buvo nagrinėjama vie
Dabar, kuomet Rusijon at
sibaigs.
na byla. Teisėjas pasakė:
ATVYKO RUSIJOS KOMI
vyko Amerikos komisija su EKitoki nuomonė girdisi iš
Aš suprantu, jog eina ata
SIJA.
lihu Root priešakyje, tai ne
Vokietijos.
Vokietijos kari ka iš padangių ir metamos
trukus prasidės pasitarimai
nis ekspertas kap. Persius ra bombos. Bet aš manau, jog čia
Jau atvyko IVashingtonan
su Rusijos valdžia.
Toje ko
šo laikraštyje Berliner Tageb- mums saugiau, negu bile kur Rusijos valdžios komisija su
misijoje yra Duncan, atsto
latt, persergsti Vokietijų. Sa kitur.
prof. Bachmietievu priešakyje.
vas nuo Amerikos Darbo Fede
ko, jog Amerika sujudus gali
Pačiame bombų kritime su- Toje komisijoje išviso yra 40
racijos.
Tai A. D. Federaci
išstatyti didžių armijų.
Da zirzėjo telefonai. Visi teiravo žmonių.
Prof. Bachmietiev
jos prez. Gompers pasiuntė
bar Amerika esanti panaši į si kas kur kaip yra. Tai pa bus laikinuoju Rusijos amba
Petrogradan pluoštų patarimų.
Angliju 1914 .
O vien vokie sirodė, jog tik nedaugelyje sadorium.
Pirmiausia komi
Tarpe kito patarė remti silp
čių sukonfiskuotais garlaiviais vietų telefonistės apleido savo sija išreikš Amerikai padėkų
nesniųjų tautų reikalus; sakė,
vienu žygiu Amerika gali at vietas. Mat nors baisumas ga už stojimų karėn ir tarsis apie
kad ir mažiausios tautos turi
gabenti 125.000 kareivių. To lėjo būt didis, bet jos pasiliko pagelbų, jkokia bus Rusijai
turėti teisę vesti savistovj gy
dėl vokiečiai rimtai turį svars prie savo darbo. Ir pabėgėles Į reikalinga.
venimų ir savotiškai išdirbti
tyti Amerikos talkų.
savo likimų.

Graikijos karalius Konstan
tinas su savo šeimyna ir savo
šalininkais Anglijos laivu iš
plaukė į Italiją.
Per Šveica
riją važiuos į Berliną, o iš
ten grįž ir apsigyvens Šveica
rijoj.
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Dvi tautas pasiskelbė

REIKALAUJA NUBAUSTI
BUVUSĮ CARĄ.

Kareivių ir Darbininkų ko
miteto susirinkime Petrograde
buvo kilęs nemažas sumišimas,
kuomet užsiminta apie carų.
Vieni šaukė jį reikią pakarti,
antri kalėjiman, treti šaukė
katorgon.

■H

!

H
i!
i!
i
i

A

•*-/,»

Baisus orlaivių užpuolimas

IŠ VARPŲ LIEJA ARMOTAS.

Ką pasakė—karalius.

Lietuvos reikalais
Washingtone
Lietuvių Informacijos Biu
ras dirba ant kiek tik aplinky
bės jam pavelija. Stengiasi
kiekvieną progelę sunaudoti
Lietuvos labui. Žinoma, neap
sieinama be trukdymu, ypač,
kas aršiausiai kad tie trukdy
mai būna iš pačių lietuvių pu
sės. Nežinia, kada tie lietu
viai išaugs į vyrus ir paliaus
savo “aš” statę augščiau Lie
tuvos reikalų.
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TURI AIŠKIAI APREIKŠTI
TIKSLĄ.
Talkininkų valdžios papra
šys Rusijos valdžios išdėti ka
rės tikslų.
Šiemet visi talkininkai ma
nų padaryti smarkų ofensvvų
prieš teutonus ir todėl tikisi,
kad Rusija ir-gi pradės ofen
zyvą.

Žinokite savo teises.
Visokiais teismiikais reikalais kreipkitės prie manęs.
Speciabškas patarnavimas dėl lietuvių.
Visokias bylas vedu Massachusetts valstijos teismuose.
Aš samdau perkalbėtojus dėl Rusų, Lenkų ir Lietuvių.
Ofisas atdaras vakarais. Kreipkitės per telephon’ą arba
rašykite:
JAMES M. KEYES, Advokatas,
350 Broadway,
So. Boston, Mass
Tel. South Boston 50212 arba S. B. 600. •
Jeigu viena linija užimta šauk prie kitos.
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Kare Naikintoja

T

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

*

tainių pėdų geros derlingos žemės, sutiksime išdalinti dėl kiekvieno mažomis dalimis, kuris tiktai 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 interesuotis ir nepraleisti tos progos.
Delei platesnių informacijų kreipkitės šiuo
adresu:
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RE AL ĖSTATE ENCHANGE
i!
Room 330 Kimball Building
i!
18 TREMONT STR.,
BOSTON, MASS.

John A. Smith & Co
Tel. Fort Hill 3568.
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DARBININKAS.

2
vo luomui padarysime, juo
labiau pakelsime darbininkų
klesą.
Ir busimoje Lietuvoje
ir dabar čia galėsime parodyt
ką turi ir gali padaryt ir nu
veikti darbininkų vienybė.

Eina iš So. Boston’o utaniinkais, ketvertais ir subatomis.
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
Darbininkų Sąjunga.

Jei socijalistai ir įsteigtų
tą “Darb. Tarybą,” tai nei
vienas katalikas prie jos nesirašykite, nes neverta, ir nė
ra jokio išrokavimo, nei luo
miniu, nei klesiniu, nei mo
•v
raliu žvilgsniu, o tikėjimišku
žvilgsniu ir politišku yra net
labai kenksminga kaipo stipri
nimas eilių savo idėjinių prie
šų ir tikėjimo griovikų armi
jos nors jie savo tikrąjį veidą
klastingai ir slepia po priedan
ga “Darbininkų Tarybos.”

gubernijos apskričių: Lūdzos
(Liucino-, Rėsnės (Riežicos),
Daugpilio (Dvinsko) ir Alukstos apskrities Kuršo gub., ku
Tuščia bačka, lietuvių libe
riose bus iš viso apie 500.000
rališkas
puodas ir lenkiško ba
gyventojų letgalių.
joro brička — visuomet toliau
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‘ ‘ Tūlas ’ ’ Daktaras
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tės suėda daug grašio. Kuo
pirmiau buvo abiejiems ben
Didelį nenuoseklumą mū
met einama prie “stailiškųjų
drai uždrausta; jog pati kul
Clevelando “Dirvoje” tiek
sų
socijalistai
daro
neatskirdresių,” skrybėlių ir tam pa
ni-IAS TAUTOS FONDO nybės obalsių vykintoja ir
tūra, būdas ir visas letgalių daug priaugo lietuviškų dainašių dalykų, tai kaip matai
SEIMAS.
skleidėja, suteikiant lietuvių dami socijalizmo reikalų nuo
gyvenimas yra artimesnis lie nių ir poetų, kad nuo jų ei
darbininkij reikahj juk jie bent
pragyvenimas pasidvigubina.
Per kovas, per kliūtis ir kūnui ir dvasiai palaimą.
tuviams, negu latviams; jog lių “Dirvos” skaitytojams net
Jei ne tie paikystės dalykai,
priešingumus, gėdindamas sa Ypač-gi Susivienijimui linki tiek proto jau turėti] turėt,
tiek kultūros, tiek ekonomijos akyse pažaliavo.
kad
tarpe
tų
dviejų
dalykų
jei ne vyrų taboka, svaigalai,
vo skaitlinėmis priešininkus, me susiorganizuoti kuogeriaužvilgsniu lietuviai stovi maž
Viso žmogaus gyvenimo pa tai kiek liktų grašio nusipirki
džiugindamas gi Tėvynę Lie sia agitacijos reikalais ir cen- skirtumą matytų.
daug tokiame pat laipsnyje,
Popiežiaus veikimu ir liki matas, jo pasisekimas priguli mui sveiko maistingo valgio,
tuvą — mūsų Tautos Fondas tralinę raštinę perkelti prie
Jie tą skirtumą ir mato, tik kaip ir letgalių ir todėl nėra mu daugiausia susirūpino lie
nuo jo sveikatos. Be sveikatos pasirandavojimui sveikatingi]
virto neabejotinai didžiausia “Garso,” į savus namus Bro- tai nenori prisipažyt — bo ne
ko bijoti, kad vieni galėtų tuviški laisvamaniai. Gal prie
nėra nieko. Sveikata yra di Iį kambarių.
ir išganingiausia Lietuvos Gel oklynan.
tektų pasekėjų, nei biznio.
smelkti kitus. Priešingų susi Dievo mano atsiversti?
džiausias žmogaus turtas. Į>e
Grįžtant prie
maitinimosi
bėjimo įstaiga. Užmiršo soci- Geriausių SLRKA. 32-ro Sei
Galiausia, jeigu socijalistai dėjimui su lietuviais visai ne
sveikatos
milijonierius
pagatareikia
pasakyti,
jog valgy
jarlistai savo Šelpimo Fondą, mo delegatams pasekmių!
surimtėtų ir pirmoje vietoje buvo. Tam tikros rezoliucijos
“Tėvynė” per “tautiškus” vas būtų už sveikatą atiduoti mas permier ne vien virškini
Bulotams išvažiavus; užmigo
pradėtų statyt darbininkų luo mitingas nepriėmė, bet iškel akinius greit pamato katalikų
savo turtus. Sveikata yra pir mo organus apsunkina. Krausaldžiai liberalų Lietuvos Gel
mo reikalus, klesinius reikalus tąjį klausimą ir paliko jį atvi logikas, bet Šliupo kolionii]
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moji laimės sąlyga.
jan persisunkia tuomet maisto
bėjimo fondas; muzikas Šim
o ne socijalistiškąją propagan ru, kad žmonės galėtų pagal ikišiol dar nepastebėjo.
TRIKSAS.
daugiau, negu jis gali sunau
kus falšyvais tonais pradėjo
Pirmiausia žmogus turi rū
dą. tuomet, ir Krikščionys voti.
Mūsų Lietuvių Socijalistų
doti ir kūnas pasisavinti. Ne
skambinti apie CentralinĮ Ko
Demokratai, ir LDS. niekuo
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Lvovas palankiai sumanė keliauti. Daugelį ka goti nuo blogų papratimų.į; tas pačias sudėtines daleles.
taip-pat visai tautai laisvės maldauja savo gyvybės palai svarbiausia — mūsų socijalis- klausimą.
kymui. Jų vadai tarp savęs
cukri»=, riebalai
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protįs dažnai pasilieka per vi- j
F. V.
kanuolės
sugriovė.
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skiriamiems amerikonų visuo bą ir “dacol... ” Ir danu val tinti. Kita letgalių inteligen talijonų ir rusų armijos.
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Katalikams
dangus,
socijaviais, bet pirmiau ji laikėsi pa
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prieš
tai
neturėtume,
tekome dolerių.
per tris savaites neteko 40 sva“
Moterų
Balsas
”
be
savo
išgavus
atsilaikyti.
ku
kava.
Garsinti ir garsinti kuodau- nes tai jų LSS. reikalai, kaip
“Darbininko” No. 63 Savamotinos — Kapsuko visai sky rų. kuomet jis valgė tik vieną
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lietuviuose, ir amerikonuose,
kus visiems
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įdosi,
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Bet kada socijalistai ima naujajai Rusijos vyriausybei dalyką parašė ne taip, kaip
tai obalsis, kurį, mūsų nuo
per 21 dieną neteko 75 svarų.
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Reikia gal pagalvoti ir apie met jaučiamėsi turį teisę ir kalais rūpinties, sukruto ir tie nyko, tai nepritariantieji nei
Atsakančiausias
vaikams
jas priguli nuo atsakančio
žiūrėti.
Centrą Tautos Fondo. Pasiti priedermę apie tai ir mes iš- pasyvieji letgalių gaivalai, tie, vienam esančiųjų fondui susi
maisto. Gi dažnai valgoma, ' maistas yra pienas. Pienas ykėjome Cliicaga. Sakėme, kad reiškšt savo nuomonę.
kurie yra priešingi, kad letga- tvėrė Tėvynės Gelbėtojų dr-ją.
ra naturalis valgis, gamtos
Nuo senojo svieto jau, ačiū kad patenkinti apetitą, o ne
Visų pirmiausia tasai su liams reikėtų dėties su latviais. Toji dr-ja jau per Švedų-Lietai didžiausia lietuvių koloni
skirtas valgis. Jame yra vi
Dievui atsikratėm, bet kaip kad pasisotinti.
ja, turinti daugiausia lietuvių manymas “L. D. Taryba” yra Kovo 15 d. iš tų letgalių ir su tuvių komitetą pasiuntė Dr. J.
sokių dalelių kokių tik reika
Visokį
maistą
reikia
gerai
bus su nauju, kad jis per daug
veikėjų. Bet štai viena Wor- daugiau nieko kaip tik meške sidarė Letgalių Tautos Komi Basanavičiaus vardu 947 mar
sukramtyti, taip kad kiekvie lauja žmogaus kūnas. Kūdi
greitai senti pradėjo.
cester’io parapija (7.000 lietu rė, gaudymui nesusipratusių tetas (jo adresas toks: Petra kių. Savamokslis rašo, jog
nas kąsnis gautų persisunkti kius krūtimis penėti reikia
vių) 20 gegužės surinko dau darbininkų dėl pritraukimo į pilis, Fontanka No. 52, b. 15, tos dr-jos prakalbose gegužio
kas 3 ar 4 valandos. Sveiki
‘ ‘ Laisvės ’ ’ žaibai Perkūno seilėmis. Net geriausio maisto
giau, negu 11 Chicagos para žlungantį socijalizmą.
Letgalių Tautos Komitetas.) 20 d. sutverta L. C. K. sky
kūdikiai
naktimis miega ra
dalis nueis niekais, jei nebus
Toliaus, nėra jokio reikalo Prie jo yra susispietę ir remia rius. Turiu pasakyti, jog tose aukas į Lietuvių Socijalistų tinkamai sukramtytas. Jei dir miai ir nereikia jų penėti.
pijų (60.000 lietuvių). O ir vi
Sąjungą suvarė ir teismo aud
sų metų bėgyje ypatingo veik dabartiniame laike lietuviams ji didžiuma letgalių liaudies ir prakalbose jokio komiteto jo
bi sėdint, jei neišalksti tarp
ros
pradingo.
Vanduo sudaro devynias delumo tenai neparodyta Rei tokią tarybą t vert jau dėl to, darbininkų žemietybių, pas. kio skyriaus nebuvo sutverta.
valgių, tai prieš valgį pasišimtadales kraujo ir pusę kau
kia surasti to priežastis ir pa kad iš jos jokios naudos ne inteligentų, kunigų ir kitų O jei tas Martusevičius tą die
mankštyk, pavaikščiok po ty lų. Be vandens negalėtų būti
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rą orą. Švankus dirbtuvių
Lietuva žiūri į Tautos Fon-!0 galiausia, mes katalikai tu- jų, kaip Maskvos, atstovų. rė kokį skyrių, tai kitas daly nią Gabrielę Petkevičaitę “V- tvaikas neretam užmuša apeti kraujo, be vandens kraujas
Lietuvni>kų” gal į kalėjimą
negalėtų sunkstytis po kūną,
dąi su pasitikėjimu ir laukia rime gana stiprią savo darbi- Jo tikslas — sudaryti Letga kas.
tą. Tai tokis pasivaikščiojęs
uždarė,
kad
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daugiaus
nie

kad išnešioti orą, maistą ir *
gausesnių apsireiškimų mūsų ninkišką ' organizaciją. — L. lių autonomiją iš šių Vitebsko
K. B. Razmantas.
po tyrą orą atgauna apetitą.
kam
nepasirodo.
prašalinti iš kraujo atmatas.
lietuviškos ir krikščioniškos D. S., kuri aprūpins visus
Idant turėti ramų miegą, Be vandens jokis organas ne
mūsų reikalus nereikalaudama
širdies prakilnumo.
‘ ‘ Darbininko ’ ’ darbininkų tai reikia, kad vakarienė bū įgali atlikti savo darbo. Reikia
jokios pagelbos socijalistų už
i
nupirktas automobilius “Lai tų bent dvi valandi prieš gul apsčiai gerti vandens.
manytos tarybos.
ILGIAUSIŲ IR LAIMIN
svei” už kelių šimtų mylių pa siant Valgyk, kad patenkin
Tie, kurie maitinasi mėsa,
Mūsų yra priedermė, ir
daug dalykų, kurių žinojimas
daug reiškia žmogaus gyveni
me.
Bet tarpe svarbiųjų rei
kalų galima sustatyti eilę to
kių dalykų, kurie žmogui rei
kalingiausia žinoti.
Apie tai
yra galvojęs ir parašęs garsus
Anglijos mintytojas Herbert
Spencer.
Jis nurodo,
jog
pirmiausia žmogui reikia žino
ti apie tai, kaip užlaikyti gy
vybę ir būti sveiku.
Antron
vieton tasai filosofas stato ži
nojimą amato, iš kurio gali
ma būtų daryti pragyvenimą.
Trečioj vietoj pagal tą filoso
fą yra žinojimas, kaip augin
ti ir auklėti vaikus. Ketvirtoj
vietoj statoma pažinimas savo
socijalio ir politikinio stovio.
Galop penktoj vietoj dedama
apsipažinimas su daile, muzi
ka, žaislais, ir tt.

j

GIAUSIŲ METELIŲ!

Birželio 18, 19, 20 ir 21 d.,
Pittsburgh’e įvyks mūsų di
džiausios ir stipriausios orga
nizacijos, SLRKA. 32-ras sei
mas.
Katalikų Susivienijimo Sei
mo delegatams linkime kuogausiausių jų
naudinguose
darbuose ir sumanymuose pa
sekmių. Lai 32 Seimas dar
labiau sustiprina ir sudrutina
Amerikos lietuvių katalikų

tvirtovę ir padaro ją krikščioKUHB

Geriausias laikas pasivažinėjimui.

praktiškas išrokavimas savo
darbininkiškas spėkas ir pajė
gas vienyt, centralizuot ir didint o ne skaldyt tveriant
naujas, ir tai dar, nereikalinkas organizacijas.
Jei socijalistai nori, tai te
gul jie sau skaidosi net į šim
tą organizacijų, o mes kata
likai darbininkai visi rašykimės prie vienos L. D. S. ir ,
tvirtai prie jos laikykimės.
Juo mes labiau išauginsime L. i
D. S. juo daugiau naudos sa, •«

*-

"ik

'

kvipo.

Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, nes
tai puikiausias “Overland” firmos, septyniems
žmonėms važiuoti.
Į šliūbą važiuodami, imkite “Darbininko” au
tomobilių.
Kam reikia kūdikis prie krikšto vežti — užsi
sakykite “Darbininko” automobilių.
NAUDOKIS PROGA — TAUPYK PINIGUS.
Užsisakykite iš anksto, jeigu norite važiuoti
gražiausiu “Darbininko” automobiliu,.kuris lekia
vėjo greitumu.
Su užsakymais kreipkitės šiuo adresu:

242 W. Broadway,
i

« So. Boston, Mass.

“Keleivis” iš “Draago”
gavęs naują Priestą galės len
gvai naujus katalikams kuni
gus fabrikuoti.

I

Lietuvių Socijalistų partija
jau pusiau truko. “Kova” už
sąjungos laikosi, o “Naujie
nos” “Kovai” ant keršto tve
ria naują lietuvių socijalistų
tarybą.

Švilpukas.

ti alkį.
Augantieji valgo daugiau,
negu suaugusieji. Juo žmogus
eina senyn, juo jis po mažėliau valgo. Bet juo žmogus
sunkesnį darbą dirba, tuo
daugiau jam reikia maisto.
Reikia vengti persūrių, persaidžių, perriebių valgių.
Maistas yra verdamas, kepa
mas tam, kad būtų gardesnis
ir kad būtų lengviau suvirški
namas. Verdant ar kepant
maisto daiktus, jie susiskaldo
ir pasidaro lengviau sukramto-

duona (ypač baltąja),

bulvė

mis, geria daug kavos nere
tai gauna vidurių sukietėjimą.
Beto mėsa esti dažnai gestelė-

jusi. Kad atitaisyti vidurius,
reikia pamažinti mėsos porci
ją, o griebtis vaisių, daržovių.
Morkai ir burokai sveika
kraujui. Jie prigelbsta krau
jui apsivalyti nuo atmatų.
Daržovėse yra visokių minera
linių dalių, kurių reikia kū
nui-

Najed Hadad.

DARBININKAS.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
PATERSON, N. J.
Kaip čia prasidėjo naujas
gyvenimas.

daryt išvažiavimą tą dieną ant
to paties kalnelio, bet net
valdžia uždraudė jiems su bač
kutėmis kelti balių. Sakė, kad
galite atsivežti tuščias bačku
tes vietoj krėslų. “Biznio” ne
galėdami daryti tai pienas su
iro.
Bet abelnai tai visas išvažia
vimas gana gerai nusisekė. La
bai linksma yra, kad randasi
daugiau vietų ir pramogėlių,
kur jaunimas gali nueiti ir lin
ksmai, švariai praleisti laiką,
nebijodami, kad jie gal pareis
namo be proto.
Gerų pasekmių Liet. Kat.
Dr-jų Centrui ir daugiaus naudinko veikimo!

ro salėj. Daug buvo svarstyta
apie reikalus T. Fondo. Komi
sijos narys Jurgis Pranckūnas
po gražių prašymų apsiėmė
vėl metus tarnauti. Toliaus
buvo skiriamas dęlegatas į sei
mą, kuris bus 21 d. birž. Pittsburgh, Pa. Apsiėmė Jonas Gri
gaitis, kuriam bus duotas vi
sas įgaliojimas iš T. F. 21 sky
riaus. Tą dieną aukavo sekan
čios ypatos: A. Poniškis, J. Ba
čiulis po $1.00, o mokinis Ed
vardas Poška apie dešimt me
tų amžiaus aukavo $2.00. Mat

lausimui)

K

ampelis •

8

Įvairios žinios

rV

Amerikos lenkų spauda pa

žymėjo, kad užsibaigus karei,
lietuviai nemano pasilikti po
Lenkijos ar Vokietijos valdžia,
Klausimas — Ar Kristų ga
bet reikalauja Lietuvai laisvės
lima kokiuo nors žvilgsniu
ir neprigulmybės.
priskaityti prie socijalistų?

;
;
;
J

Nors mūsų miestelyje neperdidelis skaičius lietuvių, bet
ir tie patys pasiskyrė į keletą
P. K.
Iki gegužio 1 dienai š. m.,
partijų. Tiesa seniaus to ne
Paaiškinimas — Jokiuo žvil
Tautos Fondas išviso surinko
buvo. Girdėt kaip kur šne
gsniu Kristaus nepriskaitysi
$75.126.94. Bemaž visi pinigai
kant, kad seniaus tai buvo
prie socijalistų. Išganytojas
pasiųsta nuo karės nukentėjulinksma.
Girdi visi išvien
mylėjo biednystę ir bieduolio
siems šelpti, šiomis dienomis
darbavomės, linksminomės, gė
dalį sau apsirinko. Gi socija
tas
vaikutis
sirgo
ir
atėjusieji
Tautos Fondas išsiunčia “Litrėm, šokom ir tt.
Nežiūrė
listai smerkia biednystę, o kas
jį
aplankyti
sudovanojo
cen

huanijos komitetui Šveicarijo
jome jokių partijų, buvome
tais sakydami, kad kaip išgy- labiausia prieš Kristaus dva je dar $10.000.
kaip viena dilelė šeimyna ir
si, tai nusipirksi sau saldu- sią yra tas, kad socijalistai ne
viekas. Bet dabar, kaip tik
mynų,
o tas vaikutis pagijęs kenčia didžturčių, pavydi Vale universiteto studentas,
tas kunigas atvažiavo, tai vis
pasielgė kitoniškai. Tai matot tiems, kuriems sekasi, nieki p. K. Sčesnulevičius, LDS. rei
kas kitaip virto.”
skaitytojai tas vaikutis visus na darbščiausius taupiuosius, kalais lankosi dabar po Ame
Norėtųsi tą patėmijimą šiekpasiturinčius.
rikos lietuvių kolonijas. Nuo
Gegutė. savo sudovanotus centus pagi
tiek apsvarstyti. Kaip tik mū
jęs paaukavo dėl karės nuken
Liepos pradžios Rytines Val
sų gerb. klebonas kun. Švagžtėjusių. Galima sakyti, jog Klausimas — Jei valstybė stijas su prakalbomis aplan
EASTON,
PA.
dys atvažiavo į mūsų miestelį,
tas vaikutis yra mažas didvy valdo geležinkelius, telefonus, kys Tautos Fondo sekretorius,
tai jis pradėjo pasakot žmo
Kalbėjo Ramanauskas.
ris.
pačtas, knygynus, mokyklas, p. K. Pakštas, užbaigęs socijonėms tokius dalykus, apie ku
Tą
dieną
įplaukė
į
T.
F.
21
tai ar tas jau yra socijalistiško logijos kursus Chicagoje.
Birželio 9 ir 10 d. čia laikė
riuos jie nebuvo nei girdėję.
sk. $7.00. Keletas ypatų užsi surėdymo apsireiškimai? A. R.
prakalbas
p.
Jonas
J.
Rama

Pradėjo pirmiausia jaunimą
mokėjo savo mėnesines mokes Paaiškinimas — Dabartinių Pabėgusiems nuo registraci Ii
judinti.
Pradėjo pasakot a- nauskas, Bostono Kolegijos tis. Malonėtume, kad tie, ku valstybių valdymai kaikurių jos ir kareiviavimo Suv. Val
moksleivis.
pie prakilnią, švarią, didelę
Pirmą vakarą kalbėjo apie rie esate pasižadėję mokėti kas įstaigų nėra socijalizmo apsi stijų piliečiams į kitas viešpa
sielą, kurią kiekvienas gali tu
darbininkų reikalus, jų sunkų mėnuo, kad ateinančiame su reiškimai. Visiems savo tar tijas manoma atimti pilietvsrėti, b y tik jis darbuotųsi ją
sirinkime visi užsimokėtumėt. nautojams valdžia moka algas, tės teisės ir užginti grįžti į Aingyti. Ėmė skleisti blaivybę. dabartinį padėjimą ir kaip jį
Reporteris. o socijalistai varosi prie pa
meriką.
Vieniems patiko, kitiems ne. galima pagerinti. Jis aiškiai
naikinimo
algų
sistemos.
Vieni apgalvoję pasakė, kad nurodinėjo, po kuria puse dar
CHIGAGO, ILL.
“Vienybė Lietuvninkų” pa
ištikrųjų jau užtenka girtuok bininkas turėtų stoti. Paaiški
Moksleivių pramoga.
Klausimas — Jei Lietuva skelbė, kad iš Vilniaus į Aliauti ir gyvenimą leisti ant no apie socijalizmą ir aiškiais Gegužio 27 d. moksleiviai iš skyrium nuo Kuršo gautų nemeriką atvažiavo G. Petkevi
tvirtais
faktais
prirodė,
kad
pūsto, kad turime dirbti taip,
Valparaiso,
Ind.
Apveizdos
prigulmybę,
tai
ar
ji
būtij
čaitė, lietuvė rašytoja ir veikė
kad padarytume šiokią-tokią socijalizmas vien tik svajonė, Dievo parapijoj buvo surengę mažiausia Europoje valstybė?
ja.
nors mažą naudą pasauliui, niekas daugiau, ir kaipo sva vakarą. Buvo vaidinta MeliTautietis.
jonė
darbininkų
būvį
negali
kad jei mes patys paliksime
cinos Daktaras. Dar buvo
Paaiškinimas — Jei Lietuva Įvairiu kalbų ir tarmių pa
švaresniais, doresniais, tai pagerinti. Nurodė tikrus ke kvartetas ir soliai. Nusisekė gautų neprigulmybę etnogra
saulyje randasi 3.424. Angliš
nors ta maža dulkelė pasaulio lius prie geresnės ateities ir ra labai gerai. Po visam buvo finėse ribose, prijungiant ir kai kalbančiri yra daugiausia.
gino
visus
stoti
ant
teisingo
bus ant tiek švaresnė. Kitiems
žaislai.
Mažąją Lietuvą, tai gyvesto- Apie 1500.000.000 žmonių kal
pasirodė, kad tai yra persun- kelio ir apleisti šuntakius, ku. I
Ten Buvęs.
jų joj būtų arti 4.00.000. Gi ba angliškai. Vokiečių kalbą
ku. Kad žmogus yra tai gyvu rie gali nuvesti žmonės tik į
žemės neprigulminga Lietuva vartoja virš 120.000.000 ypatų.
lėlis ir jam kaipo tokiam rei didesnes vargų balas.
LAWRENCE, MASS.
užimtų apie 70.000 ketv. my-. Rusiškai kalba 90.000.000.
Po
prakalbos,
kalbėtojas
ap

kia gyvuliškai gyventi. Nu, ir
lių. Danija gyventojų turi Vien tik Amerikoje priskaiLavrence
Vyčių
piknikas
žinoma, kad su tokioms skir siėmė duoti paaiškinimų. Tuo
Ko 2.775.000, žemės — 15.388 ketv. tomą 1.624 kalbos dijalektai.
tingoms nuomonėms negalėjo jau atsirado drąsuolių, kurie žada būti pasekmingas.
mitetai ir visi vyčiai uoliai mylių; Šveicarija gyventojų(------------bandė
moksleivį
sukritikuoti,
būti draugais, turėjo skirtis.
Tikietų parduota turi 3.741.00, žemės — 15.976 . Žydų sijonistų suvažiaviKuomet priėjo prie to suprati bet kaip ant nelaimės jiems ne veikia.
ketv. mylių; Holandija gyven- mas Petrograde nutarė husi
mo pradėjo kiekvienas sau sisekė ir visi savo klausimais jau daugybe.'
Viso Apskričio kuopos už tojų turi 6-500.000, žemės 12.- mojo taikos kongreso reikalau
veikti. Laisvamaniai savo pra parodė vien tik savo tamsumą
prašytos,
o katros atsakė 648 ketv. mylių. Neprigulmin ti įsteigimo žydų neprigulminir
nesupratimą.
Vietinis
mūsų
kalbas, savo Mockus ir tt.
vilkas pastatė porą klausimų, ant užprašymo, tai per tą at ga Lietuva būtų didesnė už gos respublikos Palestinoje.
Katalikai savo darbą varė.
Graikiją, Portugaliją, Rumu
Keletas mėnesių atgal mūsų kuriais manė pastatyti katali sakymą prižadėjo atsilankyti niją. Serbiją, Belgiją, Bulga
Liberalų ‘ ‘ Centralio ” Ko
ir
dalyvauti
ant
išvažiavimo.
kus
ant
pajuokimo,
bet
kalbė

klebonas pradėjo aiškinti rei
miteto
raštinę, kaip skelbia
Worcesterio
visa
vyčių
kp.
riją.
kalingumą ir svarbumą suvie tojas taip puikiai atrėžė, kad
nytų katalikiškų pajėgų. Ra vilkas uodegą nuleidęs, po suo ir gerai visiems žinomas cho Klausimas — Dažnai laik šios raštinės dokumentai, da
gino žmones galvoti. Aiškino, lu palindęs slapstėsi ir dau ras po vadovyste savo gabaus raščiuose minima apie taiką bar veda tūlas p. Norkus.
Pirmiaus tos raštinės vedėju
kaip katalikai susivieniję ga giau nedrįso nei pusės žodžio vedėjo — solisto pono Čižaus- be prijungimų ir kontribucijų.
rods, buvo Šalčius.
ko prižadėjo pribūti ir proglėtų parengti blaivias, gražias pasakyti.
Kaip tą reikia suprasti? F. D.
rame
dalyvauti.
Ant
šio
pirmo
vakaro
buvo
pramogėles gražiose vietose,
Rusijoj susiorganizavo mo
Taipgi pribus Brocktono Paaiškinimas — Obalsis ‘ ‘ tai
ir kaip tuos pinigus, kuriuos susirinkę gana daug publikos
ka
be
prijungimo
ir
kontribu

terių kariuomenė ir žada ne
seniaus kraudavom į kokį lais ir visiems patiko p. Rama Vyčiai o sykiu ir Brocktono
cijų” nuolatai skamba Rusi trukus į karės frontą, pasukti,
choras
po
vadovyste
pono
Jušnausko
prakalba.
vamaniškos dr-jos iždą galėtu
joj Darbininkų ir Kareivių kad parodyti, jog ir moterys
me patys sunaudoti. Taip in- Antrą kartą p. Ramanaus ko, gabaus dainininko.
Worcesterio ir Brocktono Taryboje ir Vokietijoj taip gali kariauti. Į kariuomenę
tikrino, kad neužilgo tapo su kas kalbėjo nedėlios vakare ašaukiama kaikurių, kuomet įstojo ir karės ministerio socitverta Lietuviškų Katalikiškų pie reikalingumą lietuvių tar chorai puikiai išlavinti, tai
vokiečiams ima žūti viltis lai jalisto Kerenskio žmona.
gi
Naujosios
Anglijos
lietuviai
Dr-jų Centras. Į tą Centrą pe vienybės ypač atkreipė domėti karę. Bet kupmet atsi
galės
pasidžiaugti
į
pikniką
at

kiekviena katalikiška dr-ja mą į jaunimą. Ši antroji pra
-atsiunčia po du atstovu kas kalba dar galima sakyti buvo važiavę, nes užgirs puikių randa viltis laimėti karę, tai Anglų laikraščiuose vis da
tas obalsis ten nutyla. Nevi žniau pasitaiko žinių apie Lie
mėnesis, kur aptaria gana geresnė, indomesnė, negu pir dainų.
sai aišku, ką ištikro norima tuvą. ir lietuvius. Ypač tuo
Haverhillio
draugystės
ir
-svarbius ir žingeidžius visuo moji. Kadangi po pirmųjį]
choras atsilankys ir prisidės tuo obalsiu išreikšti. Antrąja žvilgsniu daug pasidarbuoja
menės klausimus.
prakalbų vienas žmogelis pa pagražinti pikniką.
obalsio dalim aiškiai išreiškia Lietuvių Informacijos Biuras
Vienas ir svarbiausias tiks- siūlė kalbėtojui $10, jei jis prima, kad taikantis nei viena AVash ingtone, kurio vedėju ySo.
Bostono
lietuvių
“
Baseslas dr-jų Centro yra tas, kad rodys, kad žmogus turi dūšią.
kariaujančių
pusių neprivalo ra Dr. Julius Bielskis, Ameri
supažindinti katalikus gerai Tai-gi šį vakarą p. Ramanaus Ball team” prižadėjo lošti
su lietuviii politišku gyveni kas kuoaiškiausiai prirodė,kad “Base-Ball” su bile kuriuo iš atlyginti už karinius naosto- kos Lietuvių Tarybos pirmi
mu. Jei kuriems būtų neaiš žmogus turi dūšią, bet žmoge kitų miestų “teamu.” Broc- lius. “Be prijungimų” turė ninkas.
kūs ir nesuprantami tie tink lis ar jis tos dešimtinės neturė ktoniečiai užkviesti lošti su tų reikšti, kad taikantis nei
Naujos Rusijos moterų ka
lai, kuriais laisvamaniai yra jo, ar labai jos gailėjosi, nes jais, o kadangi žinoma gerai, vienai kariaujančių pusių ne
kokie
puikūs
“
sportininkai
”
būtų
priskirta
naujų
žemių.
riuomenės
vienas viršininkas
pripratę meškerioti katalikus atsisakė mokėti, sakydamas,
Išeina,
kad
tarpe
valstybių
brocktoniečiai,
tai
nebus
pro
(mergina) pareikalavo, kad
tai yra Centro priedermė iš kad kalbėtojas neprirodė to,
turėtų,
pasak
to
obalsio
skel

šalį
pamatyti
abudu
lošiant.
mažiausi
prieš disciplinų pra
aiškinti,
idant neapsigautų ko jis reikalavo. Kuomet buvo
bėjų,
būti
tokie
rubežiai
ko

Atholio
Vyčiai
neužsilieka
sižengimai
būtų mirtimi bau
laisvamanišku gudrumu.
patarta leisti publikai nubal
kie buvo prieš karę. Na, o džiami. Kitos su tuo despe
ir
visi
dideliu
buriu
ketina
at

Kitas Centro tikslas yra tai suoti, tai žmogelis paraudo
taip jokiuo būdu negali atsi ratišku reikalavimu nesutiko
važiuoti.
tas, kad progoms atsitikus ne ir tylėjo liežuvį sukandęs.
tikti; senieji rubežiai nepasi ir mirties bausmės Rusijos mo
Nuo
kitų
kuopų
tikimės
ne

užmiršti aukoti ir kitus ragin Po prakalbos p. Ramanaus
ti aukoti tėvynei. Trumpu lai kui inteikė puikų bukietą gy užilgo gerų naujienų susilauk liks. Ir tie, kurie šaukia “tai terims kareivėms gal ir ne
ku tapo sutvertas Tautos Fon vų gėlelių vietinės mergaitės ti, nes žinome, kad neatsisa ka be prijungimų ir be kontri reikės patirti.
kys dalyvauti šiame Apskričio bucijų” ir-gi šaukia, kad rei
do skyrius.
kaipo dovaną už geras prakal
išvažiavime.
kia perdirbti rubežius, bent-gi
Trečias tikslas to Centro yra bas.
Neužmirškite lietuviai, kad pripažįsta, kad Lenkiją rei
tai kaip galint skleisti apšvie Bet čia kaip paprastai visur, pelnas skiriamas nuo karės nu- kia suvienyti. Ir visos val
tą tarp katalikiškos visuome socijalistai pasirodė save kai kentėjusiems ir visi prisidėki džios, išskiriant Vokietiją ir
nės, kad kuolabiausia dar po bernai. Kada kalbėtojas te, idant pasekmingai pavyk Austriją, pripažįsta, kad rei
buotis ir surinkti pinigų, idant suprasdamas, kad nekurie iš tų Vyčių piknikas.
kia naujus rubežius padaryti.
jų visai nemoka rašyti, tai lei
galėtų įsteigti knygynėlį.
Rengimo Komisija. Senasis rubėzių stovis veik bu
Pirmutinis Centro viešas do jiems duoti klausimus bal- Kaip privažiuoti. Kurie per vo šios karės priežastim. Lau

u

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.
So. Boston, Mass.

268 Broadway,

LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.

Geriausias Lietuvis siuvėjas.

Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios
Diados. Taisau, prosinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuni
gams siuvu SIUTONUS ir esu gerai įsipraktikavęs tame dar
be, kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje. Darbą atlieku
greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pri
statau tiesiog į namus.
A. K. MAZALAS,

94 JEFFERSON STR.,

HARTFORD, CONN.

Tel. Chart er 4235-4.

Edward L. Hopkins

I362 Broadway

veikimas buvo 30 d. gegužio, j 3? Pasiprašius, bet tie-socijakuomet jis parengė išvažiavi- P15^ai Pirm§ vakarą dar pnsimą į kalnus. Alučio ir degti laikė, bet nedėlios vakarą atė
nės nebuvo. Nekurie laisva jo gerai išsigėrę dėl drąsos ir
Kal
maniai neiškentė neatėję, taip- pradėjo ermyderį kelti.
ki negalėjo iškęsti neišsigėrę, bėtojas tuojaus sugėdino tuos
tai nors po mažą bonkutę at- trukšmadarius ir liepė visus
-fiinešę kišeniuose ir užsislėpę klausimus raštu paduoti.
Antrą vakarą publikos pri
toliaus krūmuose išlaižė savo
sirinko
pilna svetainė. Lauksi
atneštas bonkutes ir vėl atsime,
kada
p. Ramanauskas
randa bendrame būryje žmo
prie
progos
vėl
aplankys mūsų
nių. O, kaip jau gerai išsimaukč. tai atsigulė ant žolės koloniją.
J. K
ir kad ėmė rėkti, o jie varg

Bostoną arba iš Bostono va
žiuos, lai paima “trakią” ant
North Station ir važiuoja iki
North Lawrence. Tenai ant
Kampo Hampshire ir Essex
St. tegul paima Methuen Town
Barms karą, kuris priveš iki
vietos “Pelham Farm.”
Kurie tiesiai važiuos iš Lawrence arba per Lawrence, lai
tą patį karą ima.
>
Kurie “truckais” važiuos, o
nežino kaip ant vietos priva
žiuoti, lai praneša išvažiavimo
iai manė, kad jie dainavo.
PHn.AnitT.wnA, PA
M Bmadford 3tt„
Buvo girdėt, kad tie laisva
’
tai bus pasitikti ir vieta bus
maniai norėjo opoziciją dary- T. F. 21 skyr. turėjo susirin- parodyta.
• A
• • ••
ir jieikimą 3 d. birželio šv. KazimieRengimo Komisija.

kiame ir tikimės, jog rube
žiai bus nustatyti pagal tau
tas. Todėl tas obalsis visai ne
vykęs, tuščias, nieko nereiš
kiąs.

Klausimas — Ar Akacijoj ir
Lotaringijoj francūzai gyvena,
kad Francija taip savinasi tas
provincijas!
Politikierius.
Paaiškinimas — Akacijoj ir
Lotaringijoj gyvena apie 1.800.000 žmonių. Iš jų francūziškai kalba tik maža dalelė,
tik apie 200.000. Bet tos pro
vincijos 1871 m. iš Francijos
buvo išplėštos ir prijungtos
prie Vokietijos.,

i

So. Boston, Mass.

INSURANCE
Namai parsiduoda, kambariai parendavojami.
GAISRI,
SVEIKATOS,
SUŽEIDIMO,
APVILKTUS
STIKLUS,

GERIAUSIAS KRIAUČIUS
BOSTON’E.

(Plate glass)

Siuvu visokius drabužius pa
gal naujausios mados arba pa
gal kiekvieno noro.

KAINA LABAI
PRIEINAMA.
Darbą gvarantuoju.

Meldžiu atsilankyti ir persi
tikrinti.
JONAS BERZEZELIONIS & CO.,
4 Haymarket Sq., — 28 Chandler Str., Boston, Mass.

Tel. Richmond 1753, or Bech 6184 - R.

Skaityk Čia
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik
tų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers),
stogų dengėjų, gas’o pritaisytojų, mūrininkų,
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontraktorių.
Spinininkai, piuklų aštrintojai ir raktų pririnkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.
Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

J.J. McGowan Co.
265 Broadway,

Sankrovos:

So. Boston, Mass.
-

«

471 E. Fourth St., -:- -:- So. Boston, Mass.
941—943 Washington, St., -:- Boston, Mass
Pearl St., -:- -:Boston, Mass.
366 Washington St.,
Dorchester, Mass.
686
Telephone: 350 So. Boston.
975-W

i!
i!
i!
i!

?!
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DARBININKAS

<3

-

Vietines žinios
L. D. S.

Centro Valdybos

nepaprastas susirinkimas buvo
seredoj,
birželio 13
dieną
“Darbininko” Redakcijos ka
mbariuose.
Į susirinkimą bu
vo atsilankę centro valdybos
narai ir daugelis svečių, L. D.
S. 1-mos kuopos narių.
Kal
bėtasi apie organizavimą Ame
rikoje
lietuvių amatininkų.
Tas klausimas nutarta tuojaus
pradėti judinti ir iki LDS. 2-ro
Seimo išdirbti viso veikimo
programas.
Paskiaus dar pa
sitarta apie LDS. kitus reika
lus ir po labai naudingų nuta
rimų išsiskirstyta namo.

Dalyvavęs.

Lietuvos Vyčių Išvažiavimo
Rengimo Komisijos susirinki
mas užbaigimui suvažiavimo
reikalų įvyko utarninke, bir
želio 12 dieną Šv. Petro para
pijos svetainėje. Šiame su
sirinkime visų bilų patikrinti
nesuspėta, . todėl ir galutinos
atskaitos sudaryti nebuvo ga
lima.
Iš patikrintų atskaitų
paaiškėjo, kad inplaukų buvo
nemažai, bet ir išlaidos buvo
didelės.
Visgi pelno šiek tiek
turės likti.

Vytis.

Kriaučių vargai.

Daugelis
kriaučių šiomis dienomis ne
dirba.
Vieni neturi darbo,
o kiti turi vesti kovą su kontraktoriais, kurie stengiasi iš
darbo sau geresnį nuošimtį
gauti.

Kriaučiukas.

Birželio 18 dieną iš So. Bos
tono į kariuomenę
L. Švagždis.

išvažiuoja

BEREIKALINGI FNTARINĖJIMAI.

—

-

!f

■ —-22------------------------

PHILADELPHIA, PA.

L.D.S. reikalai.

Paieškojimai

teities” likimas nerūpi tiek,
kaip tai sau įsivaizdina pati
“Ateitis.” “Darbininkui” ‘Ae”
teitis
” neikiek nepakenkia, o
pagaliaus “Ateitį” nupirkęs,
ką jisai su tuo fantu darytų?

malda. Toliaus Apskričio raš
tininkė perskaitė laišką gautą
iš Centro, po to pradėta tartis
kaip būtų geriau surengti mar
šrutą gerb. p. K. Sčesnulevičiui. Duota įnešimas kad iš
rinkti iš kiekvienos kuopos po
vieną ypatą kad sudarius ko
misiją kuri rūpinsis surengi
mui maršruto, įnešimas tapo
priimtas. Į komisiją pateko
sekanti nariai: Petras Varakulis, A. Mureika, Jonas Purtokas, M. L. Gurinskaite ir S.
A. Daunoras.

11 Congress Avė.,
Waterbury, Conn.

TUOJ REIKALINGAS VAR
GONINKAS. Užmokesties ne
mažiau 70 doL mėn. Kreiptis:
Kun. J. Valaitis,
Girardville, Pa.

Prie lietuvių bažnyčios.

Uždėta 1871

Nepersenai kun. Kemėšis
drauge su p. Jaruševičium ir
p. Žioba buvo nuėję “Atei
ties“ derėtų, bet tik dėlto,
kad buvo sužinota, jog “Ateitis” parduodama ir kad Su
469 Brcadway, So Bcston
sivienijimo valdyba ant rašto
buvo prisiuntusi minėtiems as
Pirkdami pas mus nejudi
menims ingaliojimą pirkti “ABūtą labai pageidaujama namą turtą turėsite prielankų
teities” spaustuvę, jeigu ši
kad kuopos kurios gali, kad
ir teisingą patarnavimą.
bus parduodama.
prisidėtų prie surengimo programo kiekvienoje kolonijoje
kur tik gerbiamas kalbėtojas
“Keleivis” vėl prasimano.
kalbės. L. D- S. Apskritys iš
“Keleivis” 24 numervj prane
Y Vienatine Lietuviška
reiškia pageidavimą kad visos
ša savo skaitytojams, kad bir
Chicagos kuopos rengtųsi ir
želio 3 dieną
Middleboro,
varytą agitaciją. Nutarta kad
4
Mass. kalbėjo L. D. Sąjungos
nariai kurie pateko į komisiją
sekretorius
Karosas
apie
Kuri užlaiko visokio ta- V
sužinojus apie salę tuojaus
“Žvirblius”
ir socijalistus.
voro, reikalingo maine- *♦*
Y
praneštų Apskričio RaštininTurime čia naują “Keleivio”
*♦*
Y nieriams.
ken p-ei M. L. Gurinskaitei,
prasimanymą pažymėti.
Ka
Y
Y
3347 Auburn Avė., kad būtu
V. LUKOSEVICIa, ♦♦♦
Y
rosas birželio 3 dieną ramiai
galima laikraščiuose paskelbti. v
------------------ - - Pa. J*
praleido visą laiką So. Bostone
Tose vietose kur dar nėra L. AMinersville.
ir žvirbliai jam nei nesisapna.s+a s.4^
D. S. kuopos, nutarta kreiptis
vo.
Middlebore Karosas dar
į gerbiamus vietinius klebo
nei sykio nėra buvęs.
Patar
nus. Susirinkimas tapo užda
tina “Keleiviui” neteisingų
rytas per pirmininką su mal
paskalų neskleisti ir nebutnieda.
kiais savo skaitytojų nevaišin
Ei Raulai, palauk aš tau pa
ti.
Pirm. S. A. Daunoras,
sakysiu apie savo nelaimes! Ką
Rašt. M. L. Gurinskaite.

HENRY J. B0WEN

RealEstate Insurance

fX
X

_ Y

Krautuve x

v

♦

Antanas

Plutas

V Deistvujuščaju Armijų,
Polskij Strielkovoj polk, 10
rota, 2-roj vzvod, Antonu Plutasu.

Veronika Puišaitė,
144 Bowen St.,
So. Boston, Mass.

Parsiduoda Forničiai visai

kokio? O gi
St. Grubliauskas,
grybaut ir nespėjau nei vienos
11 Knovltos St.,
lepšės surast, kaip užeis lietus,
New York - New Jersey
So. Boston, Mass.
kad net visos siūles išsileido.
Apskr. Valdybos adresai:
Tarpe 8-tli ir Telegrapli
Tai Mikai apsisaugok ir va
Pirm. — V. Daubaras,
gatvių
ant antrų lubų.
žiuodamas į laukus pasiimk rein669 Grand St.,
kotą.
Jeigu neturi, tai nieko
Brooklyn, N. Y.
nelaukdamas nusipirk arba užsi
Vice-pirm. A. Masandukas,
sakyk, tada drąsiai galėsi va
197 New York Avė.,
žiuoti gribauti.

Vienatinis lietuvis išdirbęjas akmeninių
paminklų dėl visų kapinių.

karuomenės prisirašė Antanas Poš
kus, 35 Silver St., Mikolas
Meškus 127 Boven St., Rokas
Janulevičius, 250 Atliens St.,
Adomas Jakumskis 127 Boiven
St.
r.

Šiuomi t uriu už garbę pranešti ger
biamiems “Darbininko“ skaitytojams, kad aš
padirbu puikiausius akmeninius paminklus ant
kapinių ir pristatau juos į bile miestelį Suv.
Valstijose be jokių estra primokėsimų. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykite, o aš suteiksiu at
sakymą.
- •

Ne kareivis.

A. ČER EŠKA,

Garnys padovanojo pp. Ivaš 75 BROADWAY,
kevičiams smarkų sūnų Ponas
A. Ivaškevičius yra gerai žino
mas Bostono lietuviams biz
nierius, o jo žmona Dr. P. Ja
kimavičiaus sesuo,
tai visi
bostoniečiai naujam Ivaškevi
čių inpėdiniui linki laimingos
ateities.
Kandidatas.

Meiliškas.
Juozas Šumskis utarninke, bir
Birželio 13 dieną L. D. Są želio 12 d., So. Bostono teis
jungos Centro valdyba gavo me nubausta $50.00 už neužpranešimą iš Superior Court, laikymą pačios ir vaikų.
kad Yurgeliunas, biznierius
nuo Broadvės So Bostone, pa
traukė L> D. Sąjungą į teismą
Sv. Petro parapijos bažnyti
ir reikalauja už ką tai $10.- nis choras laikė savo susirin
000.00 atlyginimo.
Kol kas kimą seredoj, birželio 13 die
bilos reikšmės nesusekėme, bet ną. Tarp kitų dalykų nutar
netrukus visas smulkmenas ta dalyvauti Lavrence Vyčių
“Darbininke” paskelbsime.
išvažiavime, rengiamame lie
pos 4 dieną, jei rengėjai cho
Bostone jau pradėdama ieš rui apmokės kelionės lėšas.
koti tų, kurie birželio 5 dieną
Choristas.
neužsiregistravo.
Sako, jau
JO buvo surasta ir suareštuota,
bet paskiau pasirodžius, kad
So. Bostono Marijos Vaike
jie visi yra užsiregistravę, juos
lių Dr-ja rengia gražų vakarė
paleista.
Miesto majoras ir
lį, nedėlioj birželio 17 dieną
kiti valdininkai žada dabar la
1917 m., Šv. Petro parapijos
bai aštriai su neužsiregistra
salėje.
vusiais pasielgti, nes to reika
Bus gražių teatrėlių ir viso
lauja Suv. Valstijų kariškoji
kių kitokių pamarginimų.
valdžia.
■,
*
e

Broniukas.

Sustok! Skaityk!
Galvok!

Užlaikau visokios
rūšies
maldaknygių ir įvairių svieti
škų knygų.

Parduodu už pigią kainą.

l

1110 Frevburg St.,

J. Kybartas,
2115 Wrights St.,
P. Kildušis,
1811 Wharton St.,
Pittsburgh, Pa.
K. Vieraitis,
1717 Arcena St.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

MarshaI: —

LITHUANIAN COLONIZATION CO.
0 W E N, W I S.
Reikalaujame agentų kiekviename mieste,
mokestį agentams duodame gerą.
F.... '

’

Y
Y
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X
tX
Y
XX
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Andriejų Kulbicką,
7602 Aberdeen Avė., N. E.
Cleveland, Ohio.

James Ellis Co
Kampas B ir B’way,
SOUTH BOSTON.

AR NORI GAUTI GERA
DARBĄ.

The Benu Pitman School of
Shorthand.
Katherine Evans Walsh valdytoja

Duoda dienines ir vakarines
lekcijas Shorthand, Typeivriting
ir Stenotypy. Mokina po vieną.
Darbas užtikrintas.
Telephone connection.
51 M. St., SO. BOSTON, MASS.

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
509 EROADWAY Ccr. G ST. SO. BOSTON
Tel 502 S. B.

DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ice
-cream), SODA ir CIGARŲ

♦:

Už-

į

KLESOS

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

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Mus.
FRU DORCHESTER ST.

naotvaLryta
iki 8 »al. Takara.

NadUtomia

noo M vai ryta
iki 4 vai vakara.

i

11 Savoy St., Boston, Jfea.

Tarpe AVashington Str.
]
ir Harrison Ava,]
1 ir 2 Leverett Aveų
BOSTON, MASS.
netoli Leverett St.

i

Atdaros dienomis ir nak
timis dėl vyrų ir moterų. Pri-1
vatiški miegami kambariai.
ĮŽANGA 30 centų.

Tel So. Boston 270

DR. JOBN MacDONNELL, H. D.
Galima susikalbėti ir lietumsabmi.
Ofiso valandos:
Ryt ds iki 9 vai.
Po piety 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

NUO ADMINISTRACIJOS-

Nusipirk mosties.

šiuomi pranešame visiem?
savo skaitytojams, kurių pre
Tai BUSI GRA2US! Ją išdir numerata pasibaigė arba jau
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant baigiasi, kad pasiskubintumė
gult ištepk veidą mosčia per kelis te atnaujinti, nes mes kaip tik
vakarus, o padarys veidą tyru ir ■ išsiuntinėjame pranešimus ir
skaisčiu baltu. Toji mostis išims negavę jokio atsakymo, turė
plėmus raudonus, juodus arbs sime sustabdyti siuntinėjimąi
šlakus ir prašalina visokius spuo "Darbininko.”

gus nuo veido. Kaina dėžutės
Taip reikalauja pačtas, o an
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir tra pabrangus popierai negali
stampoms.
me siuntinėti ant abejo.
J. RIMKUS
Kaip gaunate žinią tuojau
P. O. Box 36,
Holbrook, Mass pasirūpinkite prisiųsti money
order arba čekį.
Jeigu to negalite padaryti
TEL. BACKBAY 4200
parašykite nors kada prisiusi
te pinigus.
Pasitikime, kad mūsų skaity
Ofiao^dyno*
Hsaa
MP.M7-JPM
Priskirta Akintas.
tojai ir rėmėjai paklausys ir
419 Baylstn St. Bottoa, Man. nevilkins prisiuntimą.

DR. F. MATULAITIS

■BEasaOBBss

RAČIŪNO NAUJI PAVEIK MtoeMMMMMMMMeMl
ELLIS McCLEARY
SLAI IR ILIUSTRUOTOS
DAINELĖS ATSIBUS:
Priren giam pilnai $150.00

Subatos ir nedėlios vakare,
Birželio 16-tą ir 17-tą dd. Šv.
Jurgio parap. Lietuvių Nau
joj Salėje, Westminster ir
Cardoni gat., Detroit, Mich.
Seredos ir Ketvergo vaka
rais, Birželio 20-tą ir 29-tą d.d.
Bažnytinėj Salėje, Rochester,

MAUDYKLES.

Prielankus patarnavimas. J
Tel. So. Boston 21032

Lietuviška-Polska
LIGONINĖ.

PIRMO

Rusiškos ir Turkiškos;

F-* ..-1-

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

FRUKTŲ-VAISIŲ.

Fektarai durą ir naktį.

PINIGAIS ARBA ANT
IŠMOKĖJIMO.

ATDARA: Panedėlio ir Sbbatos vakarais.

Mokykis amato

Taipgi įvairių

Valando.

i

MES GVARANTUOJAMB U*
KIEKVIENĄ PARDUOTĄ RA
KANDĄ.

Centrai Spa.

Telefonas~S. Boston IT94-iv

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 atydą ir patariam visiems pirkti farmas Wisconsino
valstijoj, Gark 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 Wisconsino 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
lingumo. 'Dėl platesnių žinių rašykite laišką, mes
suteiksime sąžinišką patarimą.

Turime šimtais visokių rakandų
nupiginta kaina, kuriuos mes
kiekvienam išrodysime ir taip-gi
jų kainas.

Užrašinėju
laikraščius:
4i
“Darbininką,”
Draugą,”
“Žvir“Žvaigždę,’’ “Vytį,
blį,” “Tautos Rytą,
“Pažangą,” “Moksleivį,” “MoBroadway, So. Boston, Mass.
terų Dirvą” ir “Garsą.
Galite gauti ir pavieniais Kampas Dorchester Street.
egzemplioriais.
Geriausia vieta, kur gali
Kreipkitės pas:
ma gauti įvairių rūšių SAL

197 Broadway, S. Boston, Mass.

Farmos! Farmos!

Mes parodysime daugiausia ir
pilnai pripildytus namus įvairios
rūšies rakandais So. Bostone.

C. Patckevich,
1908 Merriman St.,
M. Bražinskas,
1110 Freyburg St.,
Pittsburgh, Pa.

SO. BOSTON, MASS.

tt
Y

Niekur kainos negali būti
sulygintos Bostone su
mūsų kainomis.

75c. Lindėja (linoleum)
35c. mąstąs.
$24.00 Geriausi vaikų veži
mėliai (Carriages)
$1&5O
Mt. Oliver St.
$ 6.50 Geležinės lovos.............. 4.75
20.00 Bresinės lovos............ 13L85
Prot. Sekr.: — J. Packevich,
15.00 šaldytuvai (Refriger2107 Wharton St.,
ators) ............................. IO SG
S. S. Pittsburgh, Pa.
5.00 Minkštais viriais ir »Fin. Sekr. — Jos. Danksys,
pačia šieninkai (mat138 So. 20 St.
resses).............................. 3.75
Iždininkas: — B. W. Woshner, 13.00 Ąžuolinės kamodos... 8B5
1514 Carson St.
24.00 Aks. karpetos 9X12—17.50
Direktoriai:
14.00 Vilnonės ar valaknžJ. Marcinkevicz,
nės .................................. 10L95
2106 Carson St.,
7.50 Sulenkiami vežimėliai
J. Janauskas,
vaikams ....................... 5J5
75 So. 19-A St.,
35.00 Ketvirtainės ažnnHne*
M. Bražinskas,
šėpos............................... 2C.75

Paieškau Marcelės Skreckaitės po vyru Bergelienės
Kauno gub., Raseinių pav.,
Skirsnemunės parap., Pa-alsių kaimo.
Malonėkite greitai atsišauk
Janitor: — J. Tamkevičia,
ti arba kas žinot pranešti, nes
2025 Jane St.,
turiu svarbi) reikalą.

Kaip su Raulu atsitiko!

Prie Suv. Valstijų

Jonas.

Kareivis

Kauno gub., Panevėžio pav.,
Girsumj vals.,
Trejoniškių
kaimo ieškau dėdės Jono Ame
rikoj gyvenančio.
Prašau at
siliepti šiuo adresu:

pigiai trims kambariams: vir
tuvei.
Forničiai gražūs pusnauji, gerai užlaikomi.
Prie.žastis pardavimo išvažiuoju į
kitą miestą.
Noriu parduoti
greit, atsišaukite tuojau. Pa
išvažiavau su Ona matyti galima bile kada.

Birželio 10 dieną So. Bos

ir
Leverett gatvių įvyko gana
nepaprastas atsitikimas.
Po
ra lietuvių (vaikinas su mergi
na), gyvenančių prie’ Brighton
gatvės, taip smarkiai tarp
savęs susibarė, kad visi pra
eiviai subėgo pažiūrėti, kas
čia tokį ermyderį sukėlė.
Mergina skundėsi ant vai
kino, vaikinas ant merginos, o
policijantas visas skundas už
rašė ant popieros ir tokį nuos
prendį išdavė: vaikiną palei
sti, o merginą nugabenti na
mo, kad ji daugiaus meiliškų
scenų ant gatvės nekeltų.

Didžiausia Rakandą
• Vertė!

“Darbininko” No. 68 buvo
NINKĄ” TURI PAĖMĘ
“Ateitis” dėl savo nepasi
parašyta, jog konferencijos,
Jeigu nori surasti savo gi
UŽ ORGANĄ
sekimų stengiasi kaltinti kun.
mines
ar
pažįstamus
prisiusi:
tęsėsi
iki
birželio
1
d.
turi
būt
IŠ LIET. DARB. SĄJUNGOS
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRKemešį.
Girdi,
jisai, jau
paieškojimą į “Darbininką.”
APSKRIČIO SUSIRINKIMO. iki birželio 3 d.
JA VAKAR. PENNSYLatvažiavęs į Bostoną, ėmęs
So. Boston, Mass.
VANUOJ.
Birželio 10 d. 1917 m. atsi
leisti paskalas, kad pirksiąs
Už vieną sykį 50c.
Pasipirkite
pavieniais
nume

99
“----“Ateitį,” dabar gi vėl kal buvo Liek Darb. Sąjungos Ap
” 75c.
du
Prez. — J. Petraitis,
99
bąs, kad nei $10.000 nepasi skričio susirinkimas. Šv. Jur riais “Darbininką,” “Drau
tris
” $1.00
1505 Carson St.,
gailėsiąs, kad tik “Ateitį” gio parap. salėje. Kadangi pir gą” ir kitus katalikiškus laik
Už paieškojimus pinigus
S. S. Pittsburgh, Pa.
mininkas neatsilankė, į jo vie raščius pas:
nubankrutyti.
siųskite iš kalno.
Vice-prez.: — K Smigelskis,
tą paskirta p- S. A. Daunoras,
“DARBININKAS, ”
K. V. PETRONĮ,
1 Eilėn St.,
Esame ingalioti kun. Ke
kuris susirinkimą atidarė su
242
W.
Broadway,
Carrick Pa.,
mėšio pranešti, kad jam “A-

tono ir apielinkių socijalistai
t
laikė konferenciją, kurioje Įs
Utarninke, birželio 19 die teigta Naujos Anglijos Politiš
ną, 7 vai. vakare, Šv. Petro ki) Kankinių Kliubas.
parapijos salėje bus Lietuvos
Vyčių 17 kuopos nepaprastas
susirinkimas, į kurį visi na
L. gatvės maudyklės jau ariai yra būtinai prašomi atsi tidarytos ir visi kas tik nori
Newark, N. J.
lankyti, nes yra labai svarbių pasimaudyti, gali jomis nauGeriausius ir puikiausius reinRašt. — Pr. Vileikis,
reikalų aptarti.
doties veltui nuo 6 vai. ryto
kotus vyrams ir moterims daro
59 į Brill St.,
Maudyklės
STASYS PUTA
Newark, N. J.
Kuopos Valdyba. iki 9 vai. vakaro.
bus atdaros iki rugsėjo 16 die Vald. narys Kun. J. Švagždys,
So. Boston Raincoat Co.
nos.
147 Montgomery St.,
344-278 Broadway,
Paterson,
N.
J.
Gatvinių vaikezų muštynė
L. gatvės maudyklėse yra
Tel. S. B. 1165-m.
So. Boston.
se Nortli End'e Bostone mir skyriai vyrams, moterims ir
tinai pašauta visai nekaltas i- vaikams.
talijonas Archangelo Lavoici.
Plaukikas.
ANTANAS ČEREŠKA
Pakeliui Į ligoninę sužeistasis
mirė.
- • '
’

Prie Kampo Causeway

DB-JOS KURIOS “DARBI-

1

M so, Joki'>

, taus mokeslaidotuves už
arba vin5r<L
Užtikrinan

sai nemokėkite.
ti gvarantiTeL Back Bay 6722

'a

]16M Vaahington St Boston.

N. Y.
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“Darb.”

Administracija.

