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IŠKILMĖSE DALYVAVO 
33 TAUTOS.

Visos sudėjo po vainiką ant 
Washingtono kapo.

Liepos ketvirtą dieną Wash- 
ingtone buvo dideli apvaik- 
ščiojimai. “Democracy trium- 
phant” praėjo sostinės gatvė
mis; tai buvo parodavimas 
valstybių susijungusių prieš 
Vokietiją. Marša v imas buvo 
pagal tautas ir kiekvieną tau
tą rr-ęz. Wilson sveikino kils
telėdamas savo skrybėlę.

Į Mt. Vernon prez. IVilson 
plaukė laivu Mayflower ir 
kartu su juo atstovai 33 tautų, 
kurių skaičiuje, kaip pereita
me numeryje minėta, buvo ir 
lietuvių atstovas p. Miliaus
kas, Amerikos Lietuvių Tary
bos prezidentas.

Prez. Wilson kelyje su vi
sais šnekučiavo, kalbėjosi su 
atstovais tautų, apleidusių sa
vo gimtines ir apsigyvenusi 
Amerike. Teiravosi, ką jie ma
no, kokie jų troškimai, nuo
monės ir tt. Buvo tarpe tų 
svetimtaučių ir vokiečių, ku
rie yra ištikimi šiai šaliai.

Svetimtaučių atstovai ir grį
žo iš Mt. Vernon į Washing- 
toną laivu Mayflotver kartu su 
prez. Wilsonu.

Kai prezidento laivas su sve
čiais pasiekė Mt. Vernon, tai 
visi neformališkumai pasibai
gė. Visi keliai, kuriais važia
vo prez. Wilson buvo nustaty
ti eilėmis kareivių, o už jų mi
nių minios, kurios stengėsi iš
vysti prezidentą, jo palydovus 
ir svetimtaučių atstovus. Ne
tikėtai eilė kareivių trūko ir 
it vanduo per pratrūkusį tven
kinį, ūžtelėjo žmonės. Kilo iš
gąstis, kad bus nelaimių, kad 
bus sutremta žmonių, bet pa
sisekė suturėti minią ir tvarka 
sugrįžo.

Pasiekus Jurgio IVasliing- 
tono kapo, visos tautos sudė
jo vainikus ir atidavė pagarbą 
tėvui šios šalies.

Prez. Wilson kalbėjo neil
gai, patvirtindamas prižadą 
paliuosuoti pasaulį nuo milita- 
rizmo. Iš tautų užsiminė tik 
apie Rusiją. Pasakė, jog tar
pe pasaulio tautų, ištempusių 
jėgas karėje prieš militarizmą, 
yra ir pažeistos Rusijos tautos, 
nors jos per disorganizaciją 
patapo bejėgės.

Prez. AVilson sakė, jog tėra 
tik vienas kelias, negali būti 
jokių kompromisų, jokių nu
sileidimų. Kad taika įvyktų, 
štai kokių užtikrinimų reikia:

1. — Sunaikinti visokią ga
lybę, kuri skyrium, slapta ir 
iš savo pasirinkimo, galėtų 
būti pavojum pasaulinei tai
kai. Gi jei tos galybės negali
ma dabar sunaikinti, tai ją rei
kia padaryti bejėge.

2. — Visų klausimų 
mas ar tai teritorialių,
vereniškų, ar ekonomiškų, ar 
politiškų sentikių turi guldy- 
tis ant liuoso sutikimo pačių 
tautų, o ne atsižvelgiant į in
teresus ir naudą svetimi] šalių 
ar tautų, kurios norėtų kitaip 
klausimą išrišti atsižvelgiant į 
savo naudą.

3. — Visi santikiai tarpe 
tautų turi taip būti nustatyti, 
kaip piliečių laisvos, moder-

niškos valstybės. Todėl visi Į 
prižadai ir sutartys tarpe tau
tų turi būti šventai užlaiky- - 
tos.

4. — Įsteigimas taikos orga- i 
nizacijos, kur susivienijusios 
laisvos tautos suturėtų visokį į 
pasikėsinimą ant kaimyniškos: 
tautos.

“Šitie dideli tikslai gali bū
ti sutraukti į vieną sakinį.! 
Prie ko mes varomės yra už- 
viešpatavimas įstatymo, - pa
remto ant valdomųjų pritari-j 
mo. ir palaikymo organizuota’ 
žmonijos opinija,” sake prezi-; 
dientas. ;■

_ t

Vokietijoj pašaro taip pri
trūko, jog Bavarijos armijos 
arkliai maitinami medžių la
pais. Miestuose vaikai turėjo 
eiti ir skinti lapus parkuose-ir 
krūmuose.

Mirė Suv. Valstijų senato
rius Tillman. Jis kilęs iš So. 
Carolinos.

Čeko-slovakams beužimant 
Vladivostoką keletą bolševikų 
buvo užmušta.

Liepos 3 <k Su v. Valstijų 
valdžia suteikė Francijai pas
kolą $100.000.000. Išviso Fran
cijai paskolinta ligšiol $1.765.- 
000.000. O išviso talkininkams 
paskolinta $6.081.590.000.

Syracuse ekspliozijoj, kaip 
paskutinės telegramos skelbia 
žuvo 65 darbininkai, o nuosto
lių padaryta už $1.000.090. 
Ten buvo išdirbama valdžiai 
sprogstančioji medžiaga, ku
riai vardas duotas- TNT. Tai 
yra viena baisiausių medžiagų 
mokslui žinomų.

Mirė Anglijos maisto kon
trolierius lordas Rhonda. Bu
vo 62 metų amžiaus. Buvo mi
lijonierius.

Kadangi daugybės nursių 
paimta užjurin ir daug parei
kalauta prie karinių ligoninių 
čia, tai šiaip ligoninėse nursių 
labai pritrūko. Viso Suv. Val
stijų ligoninėse reikalinga 25.- 
000 kandidačių į nurses.

Baltiškojo laivyno komen
dantas Šeašnik, bolševikų val
džios nuteistas miriop, tapo 
sušaudytas.

buvo šaunus.

< A

Didžiausys's Naujosios Anglijos lietuvių choras, susid ėdąs iš Larorence, Cambridge, 
Haverhill ir Lovzell chorų. T asai sujungtas choras, vedamas p. A. Grigoraičio, Lawren- 
ce’o vargonininko išpi dė nese nai šaunius programus Lawre nce ir Cambridge. Ateityje jie 
žada dar daugiau pasirodyti.

TALKININKŲ BUS 
DAUGIAU.

Sulyg padarytų apskaitlia- tai spėja, jog vokiečių, didis o- 
vimų, paremti) ant oficialių 
pranešimų, tai ateinančiame 
vokiečių užpuolime talkinin
kai bus skaitlingesni.

Išrodo, jog vokiečių pusėje 
bus 2.842.000 kareivių, o talki
ninkai turės *3.500.000.

Karės fronte per pastarąją 
savaitę anglai, francūzai ir a- 
merikonai labai smarkiai or
ganizavosi, tvarkėsi ir rengė
si. Iš to matosi, jog vokiečiai 
yra suplenavę ūmu laiku pra
dėti užpuolimą.

&

MIRĖ SULTANAS.

Iš Konstantinopolio per Am
sterdamą atėjo žinia, jog mi
ręs Turkijos sultanas Maho
metas V. Iš kitų šaltinių jo
kių žinių apie tai neatėjo.

Spėjama, jog panedėlį bu
vusioj Londone ekspliozijoj 
žuvo apie 100- žmonių ir apie 
tiek pat sužeista.

GATAVI UŽPULTI. = SUSIRĖMIMAI UKRAINOJ.
Talkininkų kariniai eksper- j Pietinėj Rusijoj Ekaterin- 

burgo gubernijoj Baltoji Gvar
dija, susidedanti iš vokiečių ir 
ukrainiečių, susikirto su sodie
čiais. Sukilusių sodiečių esą a- 

. Jie turį armotų 
ir kulkosvaidžių. Dirbtuvės 
tose vietose užsidarė, ries dar
bininkai stoja prie sodiečių ko
voti prieš vokiečių vedamas 
kariuomenes.

fensyvas netrukus prasidės. 
Nutėmyta, jog kariuomenės 
koncentracija jau turbūt pasi
baigė ir visi prisirengimai prie pi e 200.000. 
gal būt didesnio ofensyvo ne
gu ligšiol kadi buvo turbūt jau 
padaryti. Didžiuma karinių 
reikalų žinovų spėja, jog už
puls anglus. Norės juosius su
triuškinti, kad paskui visą do- 
mą galėtų nukreipti į francū- 
zus ir amerikonus.

Kaip ten nebūtų, bet galima 
sakyti esame išvakarėse nepa
prasto didžių jėgų susikirtimo. 
Viskas rodo, jog vokiečiai da
rosi vis desperatiškesni, ir kad 
Hindenburg darys <milžinišką 
pastangą sugriebti pergalę, 
kuri ligšiol bėgo nuo jo.. Lū
kuriavimas vokiečiams yra 
pragaištingas. Todėl dabar 
jiems išrokavimas smarkauti 
iki Amerikos jėgos nėra dar 
pilnoje galėję.

PRIEŠVOKIŠKAS 
SUOKALBIS.

Kaip iš Austrijos sostinės 
pranešama, tai Varšavoj su
sekta suokalbis prieš lenkų 
valdančiąją Tarybą. Suokal
byje besą daug lenkų partijos 
vadų.

Armėnijoj tapo nugalabinta 
keletą armėnų politikierių pa
gal Turkijos valdžios įsaky
mo.

Černigovo gubernijoj badas 
didėja.

Lietuvių programas buvo 
labai gerai išpildytas ir minia 
iš 100.000 žmonių, mačiusi pro-' 
gramus, suteikė lietuviams 
t riukšm ingia u š i u s apl od ismen- 
tus už visus.

Visą parodavimą pagrąžino 
ir palengvino gamta, nes tą 
dieną nebuvo perdaug Šilta, 
nei vėjas nešiojo dulkes.

“Boston Post,” aprašyda- 
mas apie apvaikšciojimą, sa
ko, jog tai “buvo šauniausia 
liepos ketvirtoji, kokia tik 
šioje šalyje buvo apvaikščio
jama.”

Taip pasakė ir Bostono ma- 
joras Andrew J. Peters.

Šiemet liepos ketvirtoji ap
vaikščiota visai nauju būdu, 
be jokių šaudymų, spragina
mų,. kurie kitais metais ner- 
vuodavo žmones.

Vietos amerikoniški laik
raščiai ąsako, jog turbūt įtar
iai buvo daugiausia už visus 
sveikinami. Jų buvo apie 5.- 
000. Minių prielankumas ita
lams buvo didis ypač dėlto, 
kad jų viengenčiai nesenai y- 
ra uždrožę didžius smūgius au
strams prie Piave upės.

“Second honors įvėrė cap- 
tured by the Lithuanians, at 
least from a standpoint of 
nųmbers,” rašo ‘Boston Post?

Visiems metėsi į akis “Li- 
tbuanian Miss Liberty.” Apie 
tai pamini ir vietos laikraš- v* _ • ciai.

Jauna mergelė lietuvaite 
p-lė Bronė Valentukė susuko į 
majorą, kaip lietuviai atrodo. 
Majoras Peters sušuko: “O 
fine, fine, fine!”

LIETUVIAI PASTATYTI 
PIRMOJ VIETOJ PO ITALŲ

Bostono laikraščiai atiduoda 
kreditą lietuviams.

Lietuvių dalyvavo 
apie 4.000.

So. Bostono ir apielinkių 
lietuviai Liepos ketvirtosios 
dienos apvaikščiojime pasiro
dė taip šauniai, jog vietos a- 
nierikoniški laikraščiai lietu
viams pripažino antrą vietą 
tarpe 35 tautų dalyvavusių di
džiuliame apvaikščiojime.

Ne uždyką lietuviai stro
piai rengėsi prie svarbių iškil
mių.

Iš So. Bostono tą dieną tik 
lietuviai temaršavo. Broadway 
buvo prisigrūdusi žmonių pa
žiūrėti į lietuvių išdidų marša- 
vimą.

Prieš maršavimą ant Broad- 
way susirinkusieji svetimtau
čiai šnekėjosi, kad “polaks 
going to march.” Bet kai lie
tuviai pradėjo maršuoti, tai vi
si galėjo matyti iškeltus, aiš
kias parašus: “Lithuanians of 
Boston, Mass.,” “Knights of 
Lithuania,” ’‘Lithuanian Ass’n 
of Labor” ir tt. ir tt.

Niekuomet Bostone nėra bu 
vę tokio didžio parodavimo, 
kaip pereitą ketvergą ir nie
kuomet lietuviai nėra taip 
skaitlingai ir gražiai pasirodę, 
kaip tą dieną.

Visos gatvės, kuriomis mąr- 
šuota, buvo prisigrūdusios 
žmonių, o ant Boston Common, 
kur programai buvo-išpildyti, 
buvo kaip kūju prigrūsta žmo
nių.

Lietuviai pradėjo maršuoti 
nuo Lietuvių salės Broadvay 
apie 4 vai. po pietų. Buvo 
trys benai. Maršavo vyrai, mo
ters ir vaikai.

Marijos Vaikelių dr-jėlė, p. 
P. Strakausko vedama, buvo 
sudariusi amerikonišką vėlia
vą.

Maršuota po keturis ir mar- 
šuotojai sudarė ilgiausią lini
ją. Viskas išanksto buvo ge
rai sudaryta ir maršayimas la
bai tvarkiai ėjo.

Lietuviai, dalyvavusieji pa
rodoj, buvo labai patenkinti ir 
dvasios pakilime, nors tas vis
kas užsitęsė gan ilgai. Di
džiuma tegalėjo sugrįžti tik a- 
pie 12 vai. nakties.
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Kaip lietuvių socijalistai ap
vaikščiojo ketvirtąją liepos.

So. Bostono lietuvių socija
listai ir keleivininkai nėjo iš
reikšti ištikimybės pereitą 
ketvergą. Vietoj kartu daly
vauti šit kitais lietuviais ap- 
vaikščiojime svarbiausiosios 
eivilės šventės, mūsų socijalis- 
tėliai parengė pikniką Caledo- 
nia Grove. Ir tie atbuliniai 
dar išdrįsta sakyti esą ištikimi 
šiai šaliai.

»■

Paryžiaus laikraštyje Petit 
Parisien rašoma, jog po šešių 
mėnesių Francijoj būsią 2.- 
500.000 Amerikos kareivių.

PILIEČIAI.
Jei jūs esate auka visokių pri- 

gavysčių arba- neteisybių, tai 
praneškite apie tai Massachusetts 
Immigracijos biurui, kuris už
dėtas dėl apsaugojimo ateivių ir 
nuo kurio gausite prielankų pa
tarnavimą visi tie, kuriems sto
ka žinojime anglų kalbos, įstaty
mų ir papročių.

Massachusetts įmini gracijos 
biuras duoda speeialį patarimą 
iškilus ginčams kas-link neuž- 
mokėjimo algų arba kas-link ne
teisingo apsaugojimo darbiniu-, 
kų, arba kitokias darbininkų 
agentūrų prigavystes. Taip-pat 
prigavystes kurios būna surištos 
su atsitikimais kriminališkuose 
arba civiliuose teismuose — že
mes apgavystes — apkaltinime 
kas-link pinigit įmokėtų bankoms 
dėl išsiuntimo giminėms į kitą 
šalį ir kurių negavo tie .žmones, 
kuriems buvo siųsti — apkalti
nime kas-link pinigų padėtų į 

.iprivatiškaš bankas,* laivakorčių 
agentūrų ir tt. ■

Perkalbėtojus duodame vi
siems, kurie negali susikalbėti 
angliškai.

Atsišaukite ypatiškai arba ra
šykite į
Massachusetts Bureau of Immigration 

Room 10!>, Statė Housc, Hoston

Holandijos ministeriai nuta
rė rezignuoti.
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Italijos Milano miestas iš
rinko prez. AVilsoną savo pi
liečiu. Dabar ir Paryžius ke
tina suteikti prez. AVilsonui to
kią garbę.*
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JUOZO K0WALIAUSK0 BANKAS — BENDRAS 
LIETUVIŲ BANKAS.

Bankierius J. Kowaliauskas sako:—
Nelaikyk Liberty Bonds’ų pas save! Jie yra grynas 

pinigas. Jei pražūtų arba sudegtų’— nustotum 
savo triūso.

NEŠK Į LIETUVIŲ BANKĄ IR PADĖK JUOS 
Į SEIFĄ, NES LIETUVIŲ BANKAS VISOKIUS 
DOKUMENTUS SAVAME SEIFE LAIKO UŽ DY
KĄ.

JEIGU NORI Už JUOS GAUTI PINIGUS

Lietuvių bankas šiandien moka:—
Už pirmos paskolos bondsus $98.50, už antros $92.54, 

už trečios $95.00.
BANKIERIUS JUOZAS KOWALIAUSKAS

Lietuvių Banko prezidentas
32—34 CROSS ST., BOSTON, MASS.

s

Dabar yra daug
NAMU. PIGIŲ F A R M Ų,

Daugelis savininkų karės lai
ku priversinai parduoda visai 
pigiai ir mes patys nuo savęs 
patariam persitikrinti pas:

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevicz

315 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

ir jis tamstoms aprodys'pigių 
farmų, visokių biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, nes po 
karės bus du-syk brangiau 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba farma pirkti tai A 
Ivaszkevicz padarys visus raš 
tus teisingai ir atsakančiai.

Du Vokietijos ir Austro-Ven
grijos taikininku sumanė, kad 
visos kariaujančios šalys" iš
rinktų po du atstovu iš parla
mentų ir pasiųstų Į kokį nors 
neutralj punktą apsvarstyti 
taiką.
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Prancijoj amerikonai užima 
8 mylių frontą.

f

SO. MANCHESTER, CONN.

į Liepos 7 d. bus T. F. 92 sky
riaus susirinkimas po Nr. 96 
Charter Oak.St.-2 vai. po pie
tų. Būtų geistina, kad visi na
riai Susirinktų, nes reikės rink
ti nekurie nariai valdybos.

Valdyba.
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_
350 BROADWAY, SOŪTH BOSTON, MASS..

JAMES M. KEYES , _
Atsišaukite prie manęs su visokiais telsmiškals reikalais. Duo

du pilnas lnforjnacijas kjas-link Suvienytų Valstijų Įstatymų.
Per keliolika metų esu prityręs ir turėjęs visokių reikalų su 

LIETUVIAIS, RUSAIS ir LENKAIS teismuose Massachusetts val
stijoje. AS esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai užsitl- 
k6ti. Visokius teismiSkus reikalus atlieku šioje Valstijoje.

Turtu gerų prityrusių vertėjų arba perkaibStojų lietuvių, rusų, 
lenkų ir latvių. Jeigu Jus norite turėti geras pasekmes ir išlaltaSti
provų,. tai paveskite man. Telefonuoklte, parašykite arba pašaukite & 

850 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. J
JAMES M. KEYES |

Tel. So. Boston 21S of So. Boston 600. ni
Jeigu vienas užimtas šauk kitų. " ft
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žibuokle.

Nemuno Narunėlis.

AEBIMIMK A B” 
(Th«Worker)

The Lithuanian tri-weekly paper. 
Plbllshed every Tuesday, Thursday^and Saturday by Str 

Joseph’s Lithuanian R.-C. Asaociation of Labor.. 
Subsoriptlon Kates: 

Yearly .:..............    .*3.00
Boston and suburbs — ____ ,— --------- -—. .*4.00

* months.........................................  .*1.50
Foreign countries yearly..............................    .*4.25

“DARBININKAS” 
Ml W. Broadway, South Boston/ Man.
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AIvIERIKA ĮSISIŪBAVO.
Prez. VVilsono paskelbimas, 

kad Amerikos kariuomenės 
Francijoj jau yra milijonas su 
vii šunų aiškiai parodo, jog ši 
šalis yra ištempus visas pajė
gas prigelbėti talkininkams 
tęsti karę iki Vokietija bus 
pergalėta. Visi Washingtono 
valdžios žingsniai nurodo, jog 
nebus taikos be pergalės. Na
mie visokiems bolševikams 
burnos užčiauptos, dirbtuvės 
dienų naktį, dirba visokias ka
rines reikmenas.

Nemažai truko iki Suv. 
Valstijos taip įsisiūbavo. Tam 
buvo priežasčių. Pirmiausia 
reikia žinoti, jog Suv. Valsti
jos visai nebuvo prie karės, pri
sirengę. Viskas čia tarnavo 
taikos reikalams. Gi kai Ame
rika jau stojo karėn, tai vis- 
vien dar nebuvo labai skubin- 
tasi, nes buvo tikėta, jog tal
kininkai turi užtektinai ka
riuomenės, kad sumušti vokie
čius. Amerika turės tik talki
ninkams teikti paskolas, ga
benti maisto, amunicijos ir 
prigelbėti savo laiyynu.

Netrukus dalykai virto visai 
kitaip. Rusija galutinai ištižo 
ir išstojo iš karės. Bolševikai 
paliuosavo milijoninę vokiečių 
armijų rytuose.

Tai-gi Amerika turėjo ne 
vien užvaduoti Rusijų, bet dar
gi suteikti talkininkams tokį 
jėgų perviršį, kad užtikrinti 
pergalę.

Amerika nei kiek nesvyruo
dama, ryžosi panaudoti visas 
šalies pajėgas ir resursus, kad 
sutremti militarizmų.

Dėdės Šamo obalsis dabar y- 
ra milijonai kareivių, miliar- 
dai dolerių karei, bet nei cen
to kontribucijai.

tomobiliais, kurie dahar lė
bauja gražiausiuose koteliuo
se, dums į kapitalistiškas ša
lis su maišiukais aukso, o mili
jonai žmonių skęs varguose.

Talkininkų šalyse eina smar
ki agitacija už įsikišimų j Ru
siją

Prez. Wilsono žodis tame 
klausime yra nulemiantis. Kol 
kas savo pritarimo neduoda. 
Mat jei pirmi įsikišimo žings
niai būtų Maldingai padaryti, 
jei Rusijos didžiuomenė tam 
neprtartų, tai būtų nepataiso
ma klaida. '

Todėl įsikišimas atidėlioja
mas.

CHICAGO, ILL. 
(North Side)

LDS. 20 kuopos -susirinki
mas įvyks 14 d. liepos tuojaus 
po pamaldų Šv. Mykolo Arka- 
niolo parapijos svetainėje, 
1644 Wabansia Avė., Cliicago. 
III.
. Darbininkai ir Darbininkės! 
malonėkite atsilankyti į šį su
sirinkimų visi, nes yra svarbus 
reikalas: reikės pasitarti kas
link delegatų siuntimo į-3-ųjį 
Darbininkų Seimų ir daugiaus 
kitokių reikalų. Taip-gi ma
lonėkite užsimokėti mėnesines 
mokestis. Beto dar primenu, 
kurie negavote Kalendorių, 
malonėkite atsišaukti pas pro
tokolų raštininkų. Atsiveskite 
naujų narių.

Kuopos Valdyba.
Rašt.-

r ,

t

f-

NUOTIKIAI RUSIJOJ.
Pastaromis dienomis iš Ru

sijos ateina nepaprastų žinių. 
• Ypatingas atsitikimas yra. 
tai slovakų ir čekų nelaisvių 
sukilimai Siberijoj. Sukilo 
prieš bolševikus. Jie išvaikė 
sovietų Vladivostoke. Spėja
ma, jog ten ir abelnai Siberi
joj susidarys punktai, kur ims 
koncentruotis rimtosios Rusi
jos pajėgos. Taip tai galės su
sidaryti stiprus veikimas prieš 
liiaurių bolševikų tyronijų.

IŠ kitos pusės buvo žinių a- 
pie tai būk D. K. Nikalojus su 
gen. Kornilovu ir. Kaledinu, 
prigelbstant vokiečiams, išvijo 
bolševikus iš Maskvos, o kuni
gaikštis pasiskelbęs caru. Jo
kių patvirtinančių žinių apie 

- tų nuotikį neatėjo.
. Tuo tarpu Rusijoj žmonių 
padėjimas aršėja.--* Miestuose 
žmonės badauja, pramonė su-

• stojo.
Bolševikai paskelbė karę 

turtingesniems ūkininkams. 
Tai jau bus jų paskutinis žing
snis. Miestuose jie jau viską 
išvogė. Apvogė bankus,’muze- 
jus, bažnyčias ir privatinius 
žmones. Dvarai taip-gi buvo 
apiplėšti. Beliko tik pasiturin
tieji ūkininkai, kurie turi šio 
to pavalgyti. Tai bolševkai 
paskelbė jiems karę ir paleido 
Raudonųjų Gvardijų į sodžius. 
Kai sodžius apiplėš, tai jau 
nieko neliks. Tuomet visi virs 
bosiukais, brodiagomis, prole
tarais, arba kitaip tariant visi 
virs tikrais piliečiais socijalis- 
tiško surėdymo. Tuomet žino
ma tie, kurie dabar važinėjasi. 
buvusio caro ir kitų didikų au-

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kuopos ir T. Fondo 

13 skyriaus sykiu susirinki
mas bus liepos 8 d. 7:30 vai. 
vakare Kar. Aniolų salėje. 
Kviečiami visi atsilankyti. 
Svarbus reikalas.

Rast.

N0RW00D, MASS. ~
23 d. birž. buvo LDS. Nau

josios Anglijos Apskričio su
važiavimas. Delegatų buvo a- 
pie 20. Labai rimtai svarstė 
dalykus. Padaryta daug nau
jų nutarimų kas-link pakėlimo 
LDS. Tų pat vakarų vietinė 
3-čia kuopa surengė prakal
bas. Kalbėjo “Darbininko” 
administratorius A. F. Knei
žis, kuris gana plačiai nurodė 
Darbininkų Sųjungos tikslų. 
Prakalbos žmonėms patiko iš
skiriant bolševikus. Vietinis 
šv. Cecilijos choras padainavo 
keletu gražių dainelių po va
dovyste p. V. Stasevičiaus, kas 
publikai labai patiko.

30 d. birželio tapo sušauktas 
Nonvood’o lietuvių katalikų 
viešas susirinkimas apsvarsty
ti tilpusi protestų, kurį parašė 
Norivood ’o lietuviai socijalis
tai vietiniame angliškame lai
kraštyje, pesinerkdami lietu
vius katalikus, būk jie parda
vę Lietuvų kaizeriui ir padedu 
Vokietijai, o socijalistai esu 
geri šiai šaliai. Užtad lietu
viai katalikai viešame savo su
sirinkime nutarė pasiųst pa
aiškinimų tan pat, laikraštu
kam Tų pačių dienų ir cicili- 
kai buvo surengę diskusijas, 
bet turbūt neįvyko, nes žmo
nių neatsilankė. Tik disku- 
santas J. Pakarkiis su ’pus'ė' 
tuzino draugų apie svetainę 
liurbinčjo pypkę įsikandęs.

Darbininkas.

Apie katalikų tikėjimotiesas 
ir nezaležninkų apgavystes.
— Gerų dienų, Tėve, kaip 

begyvuoji! ' f
—- Nei šio nei to. Krutu kiek 

valiodamas^ ant duonos plu
tos užsikrutu ir gyvenu kaip 
geras bajoras.

O kas pas tamistas girdėti? 
Iš kur dabar parkeliauji? be
ne Bostone buvai?

— Tai mat kaip įspėjai, nei 
pasisakyt nebereikėjo.

—■ O kas gero girdėtis po 
Bostonų, ar visi sveiki pažįs
tamieji, kaip ten lietuviai be
gyvuoja, kas ten jų dabar vei
kiama.. .

— Kaip danguje, taip ir ant 
žemės; vieni ruošiasi prie vie
nokių, kiti prie kitokių iškil- 
rnybių ir pramogų — kas kam 
patinka: kas sriubų, kas mėsą.

— Kaip tai, kas sriubą, kas 
mėsų4?

— Didžiuma Bostoniečių 
ruošiasi prie Ištikimybės Die
nos apvaikščiojimo ir pasiro
dymo šiai šaliai štikimais, o 
kaip kurie būk rengiasi kokį 
tenai šunkunigį ar atskalūnų, 
pasivadinusį tautišku “kuni
gu” ar “vyskupu,” pasitikti 
ir sutverti Bostone kokių tai 
tautiškų bažnytpalaikę ar su
sibėgimų.

— Ar-gi galėtų būt, kad 
Bostone tokių nesusipratusių 
katalikų būtų, kurie tam dar
bui galėtų pritarti?

— Genys margas — svietas 
dar. margesnis, taip ir Bos
tone; tarpe gerų katalikų ran
dasi vienas kitas ir šiaudinis, 
randasi vienas kitas ir šliup- 
tarnis arba kaip jie patys sa
vę vadina — tautininkais, ga
liausia, įandusi koki pora ar 
trys tuzinai cicilikų pasekėjų, 
tai iš to viso šlamo ir susida
ro medžiaga panašių komedijų 
lošėjams, kvailesnių už sa
vę ieškotojams.

— Ir tie žmoneliai nesu
pranta, kad tokie svieto perė
jūnai nebūdami jokiais katali
kų kunigais negana kadi juos 
apgaudinėdami išnaudoja, 
skriaudžia, bet dar ir ant juo
ko išstato.

— Kur čia supras, tiesų pa
sakius, tai ir aš pats gerai ne
žinau, kame čia yra skirtu
mas tarpe vienos ir kitos, kaip 
jie sako, tautiškos bažnyčios. 
Visa kų aš apie jų skaičiau 
laikraščiuose, tai matyt kadi jų 
neva kunigužių esama apgavi
kų ir palaidaus gyvenimo žmo
nių, kaip kad tvirtina katali
kiški ir rimtesnieji iš tautinin
kų abazo laikraščiai, bet soci
jalistų laikraščiai ir kaip ku
rie tautininkų visiškai kų kitų 
skelbia, o kurių pusėje t esy
bė, tai aš nežinau. •.

— Kad pažinti, kur yra tie
sa, tai nedaug ko reikia. Rei
kia visųpirmiausia žinoti ge
rai savo tikėjimų — tai yra sa
vo tikėjimo mokslų, bet kad 
tamsta gerinus ir greičiuas su
prastumei tų klaidatikių mok
slo klaidingumų, duodu štai 
šitų sąsiuvinį, kuriame randa
si kaip kurie faktai iš mokslo 
Šventos VieŠpatieS-Kristaus į- 
steigtos Apaštališkos, Visuoti
nos Rymo (Katalikų Bažnyčios.

Parsinešęs namo, gerai vis
ką perskaityk, o -aš manau, 
kad nesigailėsi.
‘ Jeigu kartais kas būtų ne
labai aišku, ar nesuprastumei, 
tai ateik pas mane, o aš pa
aiškinsiu.'

— Ačiū, labai ačiū... Bet 
neturiu laiko, jau turiu sku- 
binties namo, nes šeimininkė 
laukia su vakariene. Sudiev!

— Sudiev, lik pasimatymo. 
Gudbai!

kų, sėsk prie stalo ir valgyk 
kaip geras bajoras.

— Ačiū, labai ačiū.
Jonas nusivilko, nusiplovė 

rankas ir sėdosi sū kitais prie 
vakarienės.

Kuomet jau biskį užvalgė, 
atsirišo visiems liežuviai ir 
pradėjo šnekėtis apie Bostono 
naujienas. ■

Pavalgius, Jonas apdalino 
vyrams po bostoniškį cigarų, 
šeimininkei su vaikais inteikė 
deželę su saldainiais, o pats 
pasiėmė parsivežtąjį sąsiuvinį 
ir pradėjo skaityti šit kų:

“Kaip kurios klaidos, ku
rias daro tie, kurie lankosi į 
nezaležninkų arba “tautinin
kų*’ pamaldas ir ar nezalpž- 
ninkai yra katalikai ar ne?”

— Iš kur tu tų knygų iš
traukei.

— Pargrįždamas nuo stoties 
užsukau pas senį Susipratėlį, 
tai jisai man tą knygų pasko
lino.

— Kad jau senis tau jų da
vė, tai galima tikėt, kad toje 
knygoje kas nors gero ir tei
singo yra, jog jisai blogų kny
gų nepriJaiko, o tuo labiaus 
niekųm neduoda. Jau visi ži
nome, kad jeigu jis kokių kny
gų pagiria, tai knyga yra ge
ra ir naudinga.

— Tas tikrių tikriausia tie
sa, dėlto reikia, kol turime lai
ko, bent keletu puslapių per
skaityti.

— Gerai, gerai, skaityk, o 
mes ausis ištempę ir liežuvius 
pasidėję klausysime.

Jonas atsikosėjo, ūsus pasi
taisė, plaukus nuo kaktos į ša
lį nuskleidė ir pradėjo balsiai 
ir aiškiai skaityti:—
Laiškas Juro savo dėdei.

Mieliausis ir brangiausis dė- 
dele. Sveikinu tamistų linkė
damas viso labo.

Tamstos laiškų gavau —.la
bai ačiū. Mielas dėdele, mel
džiu tamistos ar negalėtumei 
man paaiškinti šį-tų, apie tai, 
kaip pirmųjų amžių katalikų 
tikėta: ar taip kaip tiki Rymo- 
-katalikai ar kaip nezaležnin- 
kai; pas mūs apie tai daug 
kalbama ir diskusuojama. O 
aš norėčiau žinot tikrųjų teisy
bę, kad kartais neišklydus iš 
teisybės kelio ir neinklimpus į 
kokių klaidatikvstę.

Lauksiu su nekantrumu nuo 
tamistos atsakymo.

Tamistos.
“Nenuorama”. Jurukas.

II.
— Labas vakars, gaspadin.
— Labas, labas. Tai jau ir 

tainista susivokei.“
•- — Vargais negalais.

„ — Kų-gi parvežei iš Bostono 
lauktuvių, matai, kad laukė
me, net ir vakariene ant stalo 
pastatyta,

Laiškas Baltraus savo 
sūnėnui Jurukui.

Labai man linksma ir malo
nu, kadi tu vaikeli savo abe
jojimuose ypač svarbesniuose 
dalykuose ieškai patarimo pas 
senesnius ar išmintingesnius 
žmones.

Kas-link šv. mūsų tikėjimo 
dalykų, tai geriausias ir tei
singiausias žinias rasi Šv. Baž
nyčios valdžios užtvirtintuose 
katekizmo knygose. „Tenai 
trumpoje formoje visas šven
to tikėjimo mokslas yra.

Katekizmai yra mažesni, 
pritaikinti mažiems vaikams, 
ir didesni, pritaikinti tiems, 
kurie nori apie švento tikėjimo 
tiesas platesnių žinių ir išaiš
kinimų. ■ ,

Taip-pat yra daugybė įvai
ri'] knygų, kuriose plačiai ir 
nuodugniai yra išaiškinta ir 
aprašyta? apie švento tikėjimo 
tiesas.

Jeigu nežinai kokiose kny
gose tuos' aprašymus gali ras
ti, tai visųgeriausia padarysi 
nueidamas ir pasiklausdamas 
patarimų ir nurodymų savo 
vietinio Rymo-Katalikų kuni
go klebono. ,

Kunigas klebonas žinoda
mas tavo- apsišvietimo laipsnį, 
nurodys tinkamiausias tamis- 
tos .supratimui knygas, kurias 
skaitydamas turėsi sau dvasiš
kų naudų ir visųgeriaUsias pa
sekmes.

Taip-pdt patarčiau, kad išsi- 
rašytumei jei jau negali kelių,

tai benfc'vienų katalikiškų laik
raštį ir jį atydžįai. skaitytu
me!. IŠ jo sužinosi apie visų 
katalikiškų' veikimų ir reika
lus. - J

O kas-link įvairių klaidati- 
kysčių, tai visųgeriausia klau
syti nurodymų savo.vietinio R. 
Katalikų kun. klebono, nes tai 
'yra mūsų priedermį nes .tai y- 
ra šv. Bažnyčios įstatymas.

Šv, Rašte yra parašyta: 
“Kas Bažnyčios neklauso, te
gul būva kaipo pagonis?
'Visi klaidatikiai nuo Rymo 

Katalikų .Bažnyčios atsimetę 
tos Bažnyčios neklauso, - dėlto 
be yra taip, kaip ir pagonys, 
nes griauja Dievo karalystės 
ramybę, ardo V. Kristaus Ba
žnyčios vienybę. Visokie krei- 
vatikiai visųpirmiausia užsi
puola ant $v. Tėvo, tai yra 
'pirmutine žymė ldaidatikys- 
tės.

Jie užsipuola ant Šv. Tėvo 
iš puikybės, nes jie stato sa
vo protų augščiau už visos Ba
žnyčios’išmintį, net augščiaus 
už Šventosios Dvasios išmintį’ 
ir tuomi labai prasižengia.

Dabar, kaip savo laiške 
klausei, paaiškinsiu apie tai, 
kaip Šventa Bažnyčia senovė
je tikėjo apie Šventąjį Tėvų, 
kaip jį gerbė ir kaip dabar ti
ki ir tikėti privalo kiekvienas 
katalikas.

Apie šv. Tėvo 
neklaidingumų.

Tikime į šv. Tėvo neklaidin
gumų dėlto, kad tų tikėjimo 
tiesų pripažino Bažnyčia šven
tų tėvų, tai yra, Šventojo’ 
Tėvo ir viso pasaulio vyskupų 
susirinkime vadinamame Va- 
tikaniŠkuoju. (Apie kurios, tai 
yra Šv. Bažnyčios neklaidin- 

’gumų niekas niekuomet iš ti
kinčiųjų neabejojo); nutarė, 
nusprendė tiesų, paremtų aiš
kiais ŠVy Rašto žodžiais, nuo
latiniu padavimu arba tradici
ja Bažnyčios šv. ir istorijos 
faktais.

Mokslas apie Šv. Tėvo ne
klaidingumų užverta Šventa
me Rašte, ypač žodžiuose V. 
Kristaus ištartuose į šv. Pet
rų (Mat. XVI, 17.): “Tu esi 
Petras, tai yra uola, o ant tos 
uolos pastatysiu Mano Baž
nyčių, o pragaro vartai jos 
nepergalės.”

Pirmiaus, kaipo tai ištyręs a- 
pie stiprų ir didį Petro tikėji
mų, tais žodžiais Kristus pri
žadėjo Petrui, kad jį padarys 
pamatu savo Bažnyčios, kad 
toji Bažnyčia nebūtų pergalė
ta peklos vartų, tai yra galy
be piktos dvasios; kad niekuo
met nesuklystų.

Petrų padarė Kristus pama
tu nepergalimos, nepajudina
mos, neklaidingos, neklys
tančios ir negalinčios suklysti 
Bažnyčios.

Namas įgauna tvirtumų, 
stiprumų ir amžinumų nuo 
tvirtumo savo pamatų; o to
dėl patys- pamatai tai yra Šv. 
Petras pats savyje ir savo į- 
pėdiniuose turi būt nepajudi
namas apreikštame tikėjime, 
klaidos nepergalimas, neklai
dingas, jeigu ant jo turi atsi
remti amžiais nesugriaunama 
ir neišnaikinama, klaidos ne
pergalima Bažnyčia.

Kitaip, jeigu pamatai būtų 
silpnoki, jeigu ’ Petras arba 
bent vienas iš jo įpėdinių Ry
mo popiežių — šv. .Tėvų galė
tų suklysti moksle švento tikė
jimo, moksle krikščioniškojo 
apsiėjimo, pajudinta būtų uo
la, sugriautas būti] pamatas, 
griūtų visas namas — visa Ba
žnyčia negalėti) užsilaikyti. Iš 
to matome, kad Petras ir jo 
įpėdiniai Rymo popiežiai — 
šv. Tėvai palei Kristaus pri
žadėjimų ne tik kų patys yra 
tikėjime nepergalimi, neklai
dingi, nesuklystą, bet taip-pat 
kaipo pamatas Bažnyčias, tu
ri visuomet sergėt apreikštų 
tikėjimų nuo klaidos, tvirtinti 
ir stiprinti tikėjime savo bro
lius Tiki pabaigos pasaulio, ne
klaidingai mokyti tikinčius 
sūnus’Bažnyčios per visus am
žius. Tų tiesioginę priedermę 
ir prižadų to.pažadėjimo išpil
dymo prijungė Viešpats Kris
tus prie didžios šv. Petro mei- 

F. V.
(Toliau bus)

kas toliaus. buvo.
Apie pora metų atgal- buvo 

paryažiavęs gerai "nepamenu, 
rodos iš Mongolijos p. Paniū
ra ir tai puikus vyrukas. Nors 
aš iš matymo nepažinau jo, bet 
iš veikimo pasirodė uolus vei
kėjas ir visuomet waterburie- 
čiams pageidaujamas. Čia dėl 
p. Paniūros visuomet medžia
gos yra. Dabar jis kaž-kodel 
streikuoja. Tegul p. Paųiūra 
imsis darbo. Alga bus pakel
ta, darbo valandos sutrumpin
tos, darbo sųlygos palengvin
tos. O jei ne, tai jo vieton bus 
partrauktas Zapyškio Perkū
nas.

ROCHĖSTER, N. Y.
Visos Rochester’io lietuvių 

katalikiškos dr-jos ir kuopos 
rengia milžiniškų išvažiavimų, - 
kurio visas pelnas eis T. Fon
dui. Išvažiavimas bus liepos 
14 d. 1918 m. ant “Bay View” 
parko. Meldžiame visų atsi
lankyti, nes visi būsite užga
nėdinti gražiai surengtu išva
žiavimu. Bus daugel pamar* 
ginimų. Atsilankykime visi, 
paremkime savo tautos reįka- . 
lūs.

OMAHA, NEBR.

Išleistuvių vakaras ir 
- vakarienė.

Omaliiškė lietuvių kolonija, 
atsirandianti tolimuose vaka
ruose, išsirodo rytiečių akyse 
gal lyg neveikli, nepatrijotiš- 
ka. Būtų tai klaidingas many
mas. Štai birž.’23 d. buvo su
rengta, patrijotiškas išleistu
vių vakaras dėl 15 jaunuolių 
kareivių, kurie apleis mumis 
dar šių savaitę, išvažiuodami 
Dėdei Šamui tarnauti.

Minimas vakaras buvo pa
margintas įvairiais margumy
nais ir puikia programa. Pir
mučiausia Birutės choro tapo 
atgiedota “Lietuva tėvynė 
mūsų” ir angliškai “Stars 
Spangled Banner.” Po to se
kė gerb. kun. A. Tamoliūno 
kalba: “Atsisveikinimas.” Ji 
susirinkusiems labai patiko ir 
gausiai plota. Vėliaus dekle- 
mavo p-lė M. Petrikaitė ir Bi
rutės choras dar sudainavo ko
letų puikių ir įspūdingų dainų. 
Prie galo kalbėjo adv. Juozas 
Junevičius, vakaro vedėjas, 
po kurio kalbai būta keletas 
lietuviškų žaismių ir šokių. 
Jaunimas puikiai pasilinksmi
no ir galop prasidėjo skani iš
leistuvių vakarienė.

Lietuviai kareiviai.

Sekantieji, išvažiuoja Dėdei 
Šamui tarnauti: 1) Volteris 
Zaunis, 2) Liudvikas Danaus- 
kis, 3-) Pranas Danauskis, 4) 
Petras Lukauskis, 5) Motiejus 
Versiackas, 6) William Bepir
štis, 7) Karolis Verbickis, 8) 
Alekas Kaminskis, 9) Mik. 
Bartoševičius, 10) Stepas Šim- 
keviče, 11) Juozas Poškus, 
12) G. Tarbušauskis, 13) Pra
nas Čiapreckis, 14) William 
Karvelis ir 15) Stanislovas 
Kušleika. Ir jiems, kiekvie
nam, buvo prisegta puiki gė
lė nuo gražiųjų vietos lietuvai
čių.

Birutės choras pasižymėjo.
Reikia nepamiršti pažymėti, 

kad Birutės choro nares pui
kiai pasižymėjo, o ypač p-ni 
Teofilija Kinselienė, p-lė Ade
lė Maslauskiutė, p-lės Zigmun- 
taitės ir“ p. Bol. J. Bazaras. 
Bet-gi negalima užtylėti, kad 
dainų pasirinkimas būtų buvęs 
pagirtinas. Ypač pasitaikė 
viena daina, kuri nepritiko 
tam vakarui ir, kuri turėjo 
būti išmesta. Taip jau viskas 
buvo vykusiai ir puikiai suda
ryta ir išpildyta.

Vienok, neatsižvelgiant to
sios klaidos, o imant tų viskų 
į vienų, galima tarti, kadi šis 
vakaras buvo tikrai lietuviš
kas ir tikrai patrijotiškas.) Tai
gi, labai geistina, kad dau
giaus panašių vakarų būtų su 
tikrai lietuviška veikme lietu
vystės gaivinimui ir Lietuvos 
gerbūviui.

L. D. S. KUOPOMS 
PRANEŠIMAS.

Pranešu New Yorko ir New 
Jersey’s valstijų LDS. Apskri
čio kuopoms ir valdybos na
riams, jog aš kaipo apskr. raš
tininkas nuo šio laiko nebega
lėsiu pildyti savo pareigų, nes 
esu paimtas į S. V. kariuome
nę. Kadangi neužilgo turės į- 
vykti Apskr. suvažiavimas, tai 
skubinai pranešu.

Su pagarba,
Fr. Vileikis,

Co. 4, 1-st Bat. 
153 D. Brig. 
Camp Dix, N. J.

žvaigždutė.

WATERBURY, CONN. 
šis-tas.

” 28 d. birželio man grįžtant 
iš dirbtuvės, mačiau nepapras
tų atsitikimų. Čia yra ne tik 
naktinių pelėdų, bet ir dieni
nių. Einant man gatve pama
čiau didį būrį žmonių. Pama
niau, kad tai automobilius 
kokį vaikutį suvažinėjo... Ka
dangi buvau netoli, tai pama
čiau moteriškę kuri stoja ir 
puola. Blešinė pamesta, su
lenkta, o moterėlė plūsta biau- 
Tinusiais žodžiais, kaltindama 
kurpių. Sako, kad negerai pa
taisę^ čeverykus, todėl puo
lanti. Nors jau girtutėlė, akys 
apvilktos, kad žmogaus negal
it’ pažinti, bet teisinties nori. 
Supranta', kad negerai pasiel
gė. Žmonės pradėjo bartis ir 
liepė eiti į butų. Sako, jeigu 
tu čia begėde voliosies, tai 
gausi nuvest į belangę. Varg
šė nusigandus skubiai rėpliojo 
į butų, užsirabantąvųs laiptais 
apsistojo ir norėjo ką sakyt, 
bet staiga pasvyro ir puplė 
tais. Ašen tokiu reginiu nusi
gandau. Žmonių subėga O a- 
šen leidausi namon, nežinau

SUVAŽIAVIMAS.
New Yorko ir New Jersey 

LDS. kuopų apskričio suva
žiavimas bus liepos 21 d. 147 
Montgomery str., Paterson, N. 
J. Visos kuopos malonėkite 
prisiųsti po du atsovu.

Pasarga:; Važiuojant trauki
niu iš New Yorko arba Brook- 
lyno išlipkite ant River Side 
stoties ir eikit atgal Summer 
g-ve iki Montgomery gat., pa
sisukti po kairei ir matosi ba
žnyčia ir svetainė., Atvažiuo
janti karu iš visur Patersono 
karu, reikia išlipus ant Broad- 
way paimti River Side karų, 
pavažiavus išlipti ant Lafay- 
ette gt. paeiti du bloku iki Su- 
mmer gt ir eiti po kairei.

Susirinkimas prasidės ly-’’ 
giai 3 vai. Visi malonėkite 
pribūti paskirtu laiku.

Apskričio Valdyba. 
A. Miernykas,

10 Harrison st. Paterson, N. J.

R. AINORIUS, Haverhill’io 

lietuvių vargonininkas, kurs 

sudarė gražų chorų iš Čia au

gusio jaunimo.
tik nusimesk švar-
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DARBININKA&■ f-i

“Darb.” Koresp.

ba-

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
V VAIDYBOS ADRESAI.

HARTFORD, CONN. 
Pirm. — P. GelaŽįtttgj-

41 Capitol Avė. 
Vice-pirm. —- M. Bubenaitė,

57 Hudson St: - 
Rašt. — H. Valavičiūte,

42' Magnolia St..
• Tel. Charter 3466.. 

Fin. Rašt. — V. Smitkus,
23 Liberty St. 

Kas. —, F. Plikūnienė,
103 Bond St,

CAMBRIDGE, MASS. 
Pavyzdingos vestuvės.

Biemet cambriedgiečiai pra
dėjo grįžti į lietuvišką tvarką 
su vestuvėmis;. Ne į lietuviš- 
ką-amerikonišką, ale į'tikrą 
paprotį koks Lietuvoje buvo. 
Su šliūbais atvažiuoja šiildo- 

. mis dienomis. Atvykę atlieka 
šv. išpažintį ir šliūbas esti su 
šventomis mišiomis. Visai ke
li tiktai, kurie be šv. mišių ap- 
$ejo< Štai ir liepos 3 d. anksti 
atvyko Pr. Suipis.šu p-le Ona 
^Zoronskaite, priėmė stoną mo- 
-terystės tikrai katalikiškai. 
Galimą tikėtis, jog jiems Die- 

’ vas padės gyventi.
■, Pasiclėkuojant kun. F. JuŠ- 
kaičiui netrukus žiąoneliai su
grįš prie tikrą lietuvišką ka
talikiškų papročių ir vėliaus 
nei vienas nenorės kitaip elg- 

1 ties.

DĮITROĮT, MICH.

Svarbus • susirinkimas.

Birželio 23 d.tŠv. Jurgio 
žnytinėj svetainėj įvyko susi
rinkimas šio miesto lietuvių. 
Buvo visą dr-ją delegatai, kad 
pasitarus kaip vienybėje veikt 
dėl 4 d, liepos, 
atidarė veikėjas K.
rašt. buvo P. Šnuolis. 
ščins padengti dr-jos 
dėjo sudėti po $15.00.

Susirinkimą 
Abišala, 

I-ška- 
pa.siža-

Lašelis.

HARTFORD, CT.
L. Vyčių ir šv. K. J. A. dr-ja 

rengia pikniką nedėlioj liepos 
7 d. Ligi it Ilouse Grove. Pra
džia 1 vai. Visi kviečiami.

Komitetas.

CLEVELAND, OHIO.
“Cleveland News” 26 d. bir

želio praneša, jog bambizas ne- 
zaležninką kunigužis iš Ca- 
nnonsburg, Pa. 26 birž., tapo 
nuteistu, per teisėją Cull ant 
-60 dienų kalėjiman, bausmės 
$100 ir teismo kaštus. Bambi
zas landžiojo po Cleveland’o 
lietuvius ir kalektavojo "pini
gus ant lietuviškų tautiškų ka
pinių.

Jurgyla.

Šv. Jurgio mokyklos vaiką 
vakaras.

Birželio 23 d. šv. Jurgio pa
rapijos mokiniai per triūsą 
gerb. kun. J. Halaburdos ir 
mokytoją, Seserą Notre Daine 
surengė puiką programą dėl 
užbaigimo klesą šv. Jurgio mo
kykloj.

Nors čion daug yra rengia
ma vakarą visokią, bet gal nei 
vienas nėra taip patraukiantis 
kaip šis jaunų mokinią. Nors 
svetainė buvo maža, susirinko 
apie šeššis šimtus ypatą.

Mokyklos vaikai labai pui
kiai sudainavo “Paukšteliai 
mieli,” toliau sekė vėliavą dū
lius, po to tapo'atlošta veika
las “Šventoji Germaną” sulie
tuvintas iš angliškos kalbos 
per gerb. kun. J. Halakurdą. 
Veikalas labai pamokinantis. 
Mažos lošėjos puikiai lošda- 
mos sugraudino veik kiekvie
no širdį. Po to sekė veikalėlis 
4<Muzikališkas baksukas.’ Lo
šė inokslainės berniukai, kurie 
pridavė nemažai saldaus juo
ko. Ant galo sekė Pantomi
mas, “Amžina Uola.” Čion iš- 
tiesų puikus reginys žavėjo 
publiką. Buvo ir šiaip mažų 
pamarginimą, grojo nekurios 
mažos mergaitės ant smuiko ir 
piano.

Kunigas J. Ilalaburda iš
reiškė gerus linkėjimus dėl 
mokinių, kurie pabaigė mok- 
slainę ir sudainavo “Atsisvei
kinimo dainą.” Buvo dalinti 
diplomai.

Kaip malonu buvo matyti 
šie puikiai išauklėti lietuviš
koj dvasioj jaunikaičiai ir 
mę^gaitūs. Pažvelgus ant pub
likos buvo galima matyti, 
džiaugsmai kiekvieno akyse, 
nes buvo galima matyti, kad 
šie jaunuoliai savo gabumais 
galės atnešti daug>naudos a- 
teityje dėl mūsą tėvynės labo. 
Užtad brangūs tėveliai moky
kite juos ir tolinus, idant karš
tai mylėtą savo, kalbą ir tėvy
nę, o bus džiaugsmas dvigubas 
Jums ir kitiems.

♦

AR KOPERNIKAS BUVO 
KANKINAMAS.

Jei sočijalistas arba laisva
manis užsimins apie didį mok- 
slavyrį kun*. Nikalojų Koper
niką, tai žinoma nepamirš pa
sakyti, jog jis buvo Bažnyčios 
persekiojamas, kankinamas. O 
taLačSvietiškas melas.

Bet tų Bažnyčios priešinin
kų pasielgimai,aiškus iš šių 
laiką atsitikimų. Juk mes ži
nome visi, ’ kad pavyzdžiui 
kun. Bartuška nėra pasirašęs 
po jokiu dokumentu, parduo
dančiu Lietuvą, arba reika
laujančiu Lietuvai vokiško ka
raliaus. Mes žinome, jog vi
sai nėra dokumento, kur būtų 
peršama Lietuvai vokiškas ka
ralius. Vienok kiek alaso da
ro cieilikai šaukdami ant kun. 
Bartuškos, kaipo Lietuvos par- 
daviko. Tai ką čia stebėtis, jei 
cieilikai istoriškus dalykus iš
kreipti, kad pažeminti Bažny
čią.

Pažiūrėkime kokie . buvo 
santikiai R.-K. Bažnyčios su 
didžiu mokslo vyru kunigu 
Koperniku (1473-1543).

Reikia žinoti, jog anais lai
kais buvo tikėta, kad žemę y- 
ra pasaulio centras ir kad,apie 
ją sukas saulė, . mėnulis ir 
žvaigždės. Kopernikui prigu
li garbė išrodymo, jog tas ma
nymas yra apsirikimas. Jis 
nurodė, jog žemė nėra pasau
lio centras, jog žemė ritinusi 
apie saulę. Teisybė jau seno
vėj buvo užsiminta kad žemė 
nėra pasaulio centru. O prieš 
pat Koperniką kardinolas Cu- 
sanus, labai mylėjęs mokslą ir 
jam labai atsidavęs, yra para
šęs: “Aš ilgai sanprotavau, 
kad šitoji žemė negali stovėti, 
bet ji sukasi, kaip ir kitos 
žvaigždės. ’ ’ Kitoj vietoj ta
sai mokytas kardinolas rašė: 
“Ir man rodosi, jog žemė ap
sisuka ant savo ašies kartą per 
dieną ir naktį.” Šitasai kar
dinolas buvo dideliu popie
žiaus prieteliu.

Vienok, Kopernikui atiduo
dama garbė prirodymo žemės 
sukimosi apie saulę.

Kopernikas buvo kunigas, 
daktaras ir astronomas. . Jo 
dienos buvo taip ir išdalintos 
— maldoms, teikimui dakta
riškos pagelbos ir užsiėmimui 
mokslu. Jisai turėjo draugų 
tarpe augštą didikij ir Bažny
čios perdėtinių.

Po ilgų tyrinęjimij ir^prota- 
vimų jis parašė knygą, kurios 
leidimą vis atidėliojo. Vis no
rėjo patikrinti savo manymus. 
Anie laikai buvo tai ne dabar
tiniai, kada viskas tuoj sku
binama į laikraščius paduoti. 
Tikri inokslavyriai ir šiais lai
kais nesiskubina svietan su sa
vo tyrinėjimo vaisiais. Koper
niko prieteliai, tarpe kurių 
buvo kardinolų ir vyskupų, ži
nojo apie jo susekimus ir kny
gą ir ragino atspausti.

Savo knygą7 jis pabaigė ra
šyti 1530 m., kuomet jis turėjo 
57 metus amžiaus. 12 metą 
vėliau prikalbytas kardinolo 
Sehoenbergo, vyskupo iGese ir 
kitą mokytų vyrą jis sutiko 
pavesti spaudai savo knygą, 
dedikuodamas ją popiežiui Po
vilui III. Popiežius didekaci- 
ją priėmė. Koperniko arti
miausias mokinys Rheticus pa
siėmė knygą atspausti Wittem- 
bergo universiteto spaustuvėj. 
Bet pasirodė, jog to universi- . 
teto profesoriai buvo priešingi : 
Koperniko teorijoms ir neleido f 
tos knygos spausti. . Knygos 
išleidimas užsitęsė ir suspėjo 
būt atspausta-tik paskutinėse į 
Koperniko gyvenimo dienose. 
Prieš pat mirtį knyga buvo : 
jau inteikta, bet jau jis neį
stengė ja pasidžiaugti, nei pa- i 
matyti, kokią šunybę tai kny- : 
gai buvo padaręs protestonas ; 
Osiander, kurs buvo prie jos 
spausdinimo. Reikia žinoti, 
jog tais 'laikais gyveno Liute
ris ir skleidė savo klaidatiky- 
bą. Liuteris ir jo pasekėjas 
Meląncb tonas buvo priešingi 
Koperniko teorijoms. Liuteris 
pavadino Koperniką dumiu už 
'tai, kad Kopernikas . sako, 
jog žeme nėra pasaulio centru. 
Protestonas Osiandier, todėl, 
kad sumažinti intekmę Koper
niko knygos,, pade jo ant jos 
viršaus žodį “Hipoteza.’ Tuo
mi jis norėjo nurodyti, jog joj koma,

išguldomos teorijos yra tik 
spėjimai, manymai, o ne tik
ri ištyrimai. Be to jig Koper
niko įžangą pakeitė sava ir nu
rodė! kad toj knygoj išguldo- 
mieji dalykai nėra tikri suse
kimai, o tilt spėjimai..

Tatai matome kokie begė
džiai yra laisvamaniai ir soči* 
jalistai, kad" sako būk Bažny
čia persekioju^ arba ‘buvus 
priešinga Koperniko, išdėtoms 
teorijoms. Protestoriai su sa
vo. Liuteriu priešakyje buvo 
Kopernikui priešingi, o laisva
maniai nei cieilikai apię tai nei 
žodžio nesako.

Bažnyčios neprieteliams pik
ta, kad toks didis- mokslo vy
ras’ buvo katalikas ir net ku
nigas. Tai-gi čia jiems reikia 

‘kokią nors priekabią suieško
ti. Nors ją negali surasti, tai 
išmisliuoja, kreivuoju daly
kus.

Kad Kopernikas buvo gilus 
kunigas ir katalikas matosi iš 
to, kad ant kapo, prašė padėti 
šitokį parašą: “Aš neprašau 
tokios malonės, kokia suteikta 
Povilui, neigi kokią gavo Petį, 
ras: duok man tik tokią malo
nę, kokią Tu parodeo latrui 
ant kryžiaus.”

-Tai matome, jog Bažnyčios 
priešininką tvirtinimai, 
Bažnyčia 
kankinus 
niausiąs 
misiąs.

būk 
persekiojus arba 

Koperniką yra gry- 
melas, biaurus iš-

V. Stasevičius.

Brangus Skaitytojau! Tams
tą skaitai “Darbininką” ir 
gerėjies juomi. Pasistengk, 
kad jis lankytą ir Tamstą 
draugus.

AUŠROS V. M. D. DRAUGYS
TĖS VALDYBOS ADRESAI. 
Pirm. —Jonas P. Xndriulūiu- 
nas, 20 Pine St., Athol, Mass.

Draugystės box 191, .. i. 
Vice-pirm. Rapalas Gažunuas 

25 Essex St. Atliol, Mass. 
Prot. rašt. —Juozas Aidikonis, 

20 Pine Str.r Athol, Mass. 
Fin. Rašt. — Vladas Matulis, 

387 Soiith St., Athol, Mass. 
Trečias Rašt. — St. Vidugiris, 

20 Pine St., Athol, Mass. 
Kasierius — Petras Pusčius, 

34 Pine St., Athol, Mass. 
Kasos globėjai:—

Antanas Andriliunas,
' 92 Tern St., Athol, Mass. 
Jonas Stanis,

Cliarles Pi., Athol, Mass.

REIKALINGI tuojaus agen
tai rinkimui apgarsinimą į L. 
Darbininką Kalendorių 1919

Atlyginimas už pasidarbavi
mą geras ir kiekvienas liuosa- 
me laike nuo darbo galėtą ga
na gerai uždirbti.

“Darbininko” 
Administraciją 

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Namų Židinis

prašau p. Určiniškietės, lai ne
palaikys uz piktą šiuos mano 
patėmijimus.

J,Tamašauskaitė.

t Redakcijos prierašas: Mums 
labai linksma pastebėti, kad 
“Namų JŽidinis’ į savę pa
traukę akis mūsų ^erb. veikė
ją ir šeimininkių, kurios sa
vo patarimai^ ypagelbą mums 
pasiskubino. Gerb. p-lės J. Ta
mašauskaitės pavyzdį turėtų 
pasekti visos Amerikos lietu
vaites ir skubiai atsiliepti į 
.“Namą Židinį.” Kuo dau- 
giaus lietuvaičią indomaus 
“Namų židiniu,’ tuo geriaus 
visas darbas nusiseks, o taip
gi tuomi bus prašalintos pa
klaidos, kurios vienos ar kitos 
veikėjos ar Šeimininkes nuro
dymuose pasitaikys.

P-lės J. Tamašauskaitės 
patėmijimai yra svarbūs ir 
naudingi. Tikimės juos aty- 
džiai perskaitys visos “Nlmtj 
Židinio” sandarbininkėš ir 
prie ją prisitaikys. Bet sykiu 
tarime pažymėti, kad ir Gerb. 
Určiniškietės tilpę - virėjoms 
nurodymai nėra kokie ten bai
sūs ir klaidingi, kad jie galėtą 
nemalonumus kam suteikti. 
Gal kur trūko pilnesnių nuro
dymų, kaip va apleidimas pe
čiaus šilumos laipsnių ir tt. bet 
aplamai imant Určiniškietė 
daug puikių nurodymų šeimi
ninkėms suteikė.

Vienos kitų trukumus pra- 
šalindamos ir žinias papildy- 
damos šeimininkės tik prie ge
rų pasekmių prieis ir savo dar
bu pasidžiaugs.

Dar kartą primenant visoms 
lietuvaitėms, kad “Darbinin
ko” “Namų Židinis” yra ski
riamas moterims. Malonėkit 
jį, gerbiamosios, pačios užpil
dyti, daboti ir gražinti. Gi 
p-lę J. Tamašauskaitę tikimės 
matyti uolia ir pastovia “Na
mą Židinio” sandari) minkė. 
Visas kviečiame talkon!PRAKTIŠKI PATĖMI- 

JIMAI.

“Darbininko” Nr. 400, pa
sirodė naujas skyrius, pašvęs
tas lietuvėms, užvardytas ‘Na
mą Židinis.”, Labai puikus 
tai dalykas būtų, bet tas sky
rius turėtų būti atsargiai ve
damas, kad kartais vietoje 
gero, kaip kam nepadarytų ir 
nesmagumų.

Kadangi tas skyrius pri
klauso lietuvaitėms, tad drįs
tu ir aš išlysti, kaip yla iš mai
šo, su savo patėmijimais (na, 
kas-gi be manęs!?).

Man šiame “Namų Židinio” 
skyriuje puolė į akis straips
nis p. (šrr p-lės?) Určiniškie- 
tės. Aš to straipsnio nekriti
kuosiu, anaiptol,, nes aš tikiu, 
kad p. Určiniškietė žino daug 
daugiau apie tuos dalykus, ku
riuos rašo, negu aš. Bet kar
tu atsiprašydama turiu pažy
mėti, kad, aš būdama toje 
profesijoje nuo pat mažens, t. 
y. virimo ir nannj ruošos ir tu
rėdama praktikos ne tik iš 
knygų ir nuo virėjų, bet ir iš 
savo tikro patyTimo, pasaky
siu, kad aš su p. Určiniškietės 
paduotu straipsniu nesutinku. 
Ypatingai su mieromis ir “ke
pimo rodykle.’’ Kas-link inie- 
rų, tai mano persitikrinimu, 
gali mieruoti tilc protu, o ne 
su kokia kvorta, šaukštu ar 
kitkuo. Ivada buvo miltai 
gryni kvietiniai, tada tokios 
mieros, kaip knygose parodo, 
gal ir buvo geros-, bet dabar 
prie šių laikui miltą, (nors jie 
ir vadintus kvietiniais) toli 
gražu tos mieros neatsako.

Tas pats ir su cukraus mie
romis. Mūsų lietuviai, ypač iš 
tėvynės atvažiavę, saldžiai vi
sai ’ nemėgsta, tai-gi ir cukrus 
niekur negali būti dedamas 
po miera arba taip^ kaip viri
mą knygose rodo. Kaikurios 
sako:-jei nedėsi tiek cukraus į 
kokį pyragą, kiek nurodyta, 
sugadinsi. Tas netiesa. Cuk
rus priduoda ypatingą minkš
tumą, bet jei jo permaž, — 
nuo to niekas negadinąs. Aš į 
Velykų kepinius k. a. augštas 
Buikas, tortus, mazurkus, vi
sokius diedus ir tt. dedu tik a- 
pie trečdalį cukraus, kiek nu
rodyta knygoje (“Lietuviška 
kukarka”), o vienok galiu pa
sigirti pasisekimu. Toliau sa- 

kad turi būti nutaildn-

tas pečius, bet nepasako kokio 
jis turi būti karščio. Juk kur 
yra prie pečiaus laipsniai 
(gradusaį), tai buvo galima 
paminėti kokiam dalykui kiek 
gradusų turi būti, <? kas tų 
neturi, tai lietuvišką prakti
ką galima išmėginti su popie- 
ra. Indėjus popiergalį pečiun, 
jei jis tuoj dega, tada pečius 
perkarstąs, jei dvi-tris minu
tes tik geltonuoja, geras, duo
nai kepti.

Dabar kaš-link “kepimo ro
dyklės” arba virimo. Ten pa
sakyta: “Jei verdi svarą, o jei 
du svaru tai laiką padvigubin
ti.” ’ Tai reiškia, jei aš virsiu 
svarą, tai virsiu valandą, e jei 
10 svarų tai 10 valandų ?-

Arba toliau nurodyta, kai- 
kuriuos dalykus virti nuo vie
nos valandos lig 3! Tai koks 
čia patarimas? Kitur nurody
ta tik kelios minutės iššutini- 
mui mėsos, k. a. “Avienos kul
šis 10 iki 12 minučių.” Stebė- 
.ties tik reikia iš tokio greito 
iššutinimo ar iškepimo. Aš 
tikrinu, kad ir mandriausia 
vilėja per 12 minučių avienos 
svaro nei pusės svaro neiššu- 
tins, kas-kita su “steiku.”

Žinoma, aš kaip sakiau, čia 
nekritikuosiu, todėl neturiu 
reikalo visko, kas ten yra pa
antrinti, bet tik tiek galiu pa
sakyti, kad ten viskas greitai 
išverdama, iškepama ir iššu
tinama.

Man rodos, kad mūsą kai- 
kurios gaspadines ir taip “mo
ka” išvirti greitai ir daugu
mas Įnamiu skundžiasi, kad 
mėsa šokinėja ant akių pjau
nant ant torielkos, tai ar ne
geriau būtų , patarti, kad virtų 
ar keptą bei šutytų tol, kol 
bus minkšta, o neužtikrint, 
kad su 30-40 minučių bus gata
va.

Antra ir iš higijenos atžvil
gio neišvirinta mėsa yra ne
sveika, 
ko,”
prityrusi šeimininkė 
ma jai neatsakančius 
mus ji jų nemėgins, 
nos, neprityrusiosj 
juos išpildyti “prigulinčiai
ir tada kokio nors vyrelio pil
vas turės nukentėti nuo neda- 
virtos-nedakeptos mėsos, o vy
rui ką pasakius už tą, ji gali 
pakišti po nose šiuos patari
mus ir tada vietoj gero, gali 
būti blogas. Dar kartą atsi-

KO GALIM PASIMOKINTI 
IŠ ŽYDŲ?

— Tai tau ir klausimas, — 
pamanys nevienas.

— Suktumo tai pasimokinsi 
ir kaip pavaryti gerą “gešef- 
tą,” o daugiau nieko — atsa
kys nesvyruodamas lietuvis.

Ir klysta tie, kurie taip ma
no. Vyrai daug ko gali pasi
mokinti, moterys ir-gi nema
žai, ypač savo srityje—švaria
me valgio gaminime. Jau čia 
ne viena nusišypsos, prisimi
nus Lietuvos žydelio kambarį, 
ar aludės “švarumą.” Bet ger
biamosios, nevien pas žydus — 
visur rasime nešvarumą grin- 
čiose, apsiminusias gaspadines. 
Čia aš noriu tik užsiminti apie 
jąjtj švarumą valgio gaminime 
ir ją atydą, kad perkamas 
maistas nebūtą bilekoks suge
dęs, bet kad būtij tikrai “ko-

šer.” Tūkstančiai metą pirm, 
negu žodis sanitariŠkMmas bu- 

’vo vartota, žydų tauta ank
štai suvaržyta Moizės iš
dėstytomis teisėmis,' tarp kur 

’rią buvo ir nurodymai kokį 
maistą galima vartoti ir kaip 
Jį gaminti," žinojo- viršminėto 
žodžio reikšmę ir pildė ją.

Maisto gaminimas ir valgis 
tapo sujungta su ją tikyba ir 
kaipo dalis tos tikybos buvo 
pildoma ir sergstama per šimt- 
čius įvairių, persekiojimu ir 
blaškymų, po įvairius pasaulio 
kampus. ’

Moizės ^augiausia atsižiūrė
ta į žmonių sveikatingumą, 
kuomet jis formulavo maišto 
teises. Imant jų tas teises 
dabartinio mokslo šviesoje, 
randame, kad beveik nieko ne
gili nei pridėti nei atimti.

Jų nevalgymas kiaulienos ir 
nekuriu kitą mėsų, taip-pat 
šalinimasis nuo visokią“ klam- 
są,” “oisterią,” “lobsterią” 
ir panašią sutvėrimų nėra tai 
kvailumas, kaip daugelis už
meta, bet yra gerai pamatuota 
sveikatos žvilgsniu.

Tokiu savo saugojimosi ir rū
pestingumu kaip ir ką valgyti, 
žydų tauta ir išsisaugojo 
nuo daugelio ligų, kurios įda
ro pavvdale siaučia tarp kitą 
tautų, kurie valgo beveik kas 
papuola. Kaip senovėj, taip 
ir dabar žydai daugiau vartoja 
daržovių ir vaisių, negu mėsos, 
o tas netik jau ant sveikatos 
geriau atsiliepia, Bet kas ne
mažos svarbos šiais brangirmo 
laikais, ir ant kišėnio.

Žemiau paduodame keletą 
žydišku valgių ir būdus ją su- 
taisymo. Juose mūsą šeimi
ninkės ras ką nors naujo ir 
gardaus patekti šeimynai, ras, 
kadi valgis gali būti sudarytas 
be mėsos arba labai mažai var
tojant mėsos, o turi tiek pat, 
ar net ir daugiau savyje mais
tingumo, kaip mėsa. Tas ži
noma pagelbės šeimininkei 
prisitaikinti ir prie valdžios 
reikalavimo, kad komažiausiai 
tevartotumėm mėsos.

Išmokim nuo žydą sekančią 
dalykų: apseiti su mažesne da
limi mėsos, pasistengkime pra
mokti koįvairiausiai sutaisyti 
šiaip jau įvairius produktus; 
sunaudokime kiekvieną trupi
nį, kad niekas ne nueitų veltui, 
o svarbiausia užlaikykime rū
pestingai švarumą visame kas 
paliečia maisto gaminimą pra
dedant nuo švarią rankų, 
baigiant švariais indais.

o

Kopūstą sriuba.

svaras riebios jautienos ir 
kaulą,

1 cibulį,
1. puoduką virtą “tumeičią,’ 
| dalį kopūsto galvos.
Druskos, pipirą (čielų) la

pelių ir citrinos sunkos vieton

1

acto. Mėsą, kaulus ir kitus pri- 
dėčkus. apart citrinos sunkos, 
užpilti kvorta šalto vandens ir 
leist užkirti. Dadėti smulkiai 
supjaustytą kopūstą ir per sie- 
tuką pertrynus “tūmejČius.,> 
Citrinos sunką dadėti kuomet 
viralas beveik gatavas.

Vaisinė sriubt. ..

Gerai perrinkti ir nuplauti 2 
svaru slyvų, vyšnių, agrastų, 
ar aviečių džiovintų ar žalių, 
užpilti pusę kvortos vandens ir 
virinti, kol suvirs į košę, karts 
nuo karto pamaišant, kad ne
prisviltų. Truputį atvedinus, 
įmaišyti gerai išplautą trynį 
vieno kiaušinio. Jei sriuba 
pertiršta, galima atleŠuoti da- 
dėdant truputį verdančio van
dens. Persunkus sriubą per 
siėtuką, galima duoti į stalę 
karštą, arba šaltą. •

i

Kapota silkė.
Galima vartoti po vieną ar 

daugiau sįlkių ant žmogaus. 
Išmirkius rilkes nuplikinti jas 
ir išrankioti kaulus; mėsą, vie
ną ar daugiau cibulių ir pet- 
ruškų gerai sukapoti. Užpil
ti vienų šaukštą alyvos, du . 
šaukštu acto ir truputį užbars
tyti pipirų ir vieną smulkiai 
-sukapotą kiaušinį. Viską su
dėti į stiklinį arba molinį indą 
ir paalikyti valandą laiko. Ga
lima duoti į stalą taip, kaip y- 
ra, arba uždėjus po kiek ant 
atskirų salbČių lapų. Taip-pat 
galima atskirai ant torielkų 
sutaisyti į silkės pavydalą, 
pridedant vienam gale silkės 
galvą, kitam uodegą.

žirniai su Iaistiniais.

4 kvortos džiovintų žirnių,
2 šaukštuku miltą,
1 kiaušinį, .
1 puoduką pieno,
1 šaukštuką cukraus.
Truputį imhero, (ginger) 

druskos, pipirą ir mėtos šake
lę. Išmirkyti žirnius per nak
tį ir užkaisti indedant mėtos 
šakelę, virinti, kol žirniai bus 
minkšti. Nupilti pusę vandens 
ir išmesti mėtas. Dadėti cuk- 
rų ir kitus indėlius.

Iš7 kiaušinio, pieno ir miltų 
suplakti tešlą ir kuomet žir
niai vėl gerai verda, suleisti po 
Šaukštą tešlos. Suleidus virti 
palengva 20 minučių.

Mėsos šutinis.

4 bulves,
1 svarą jautienos,
4 svaro džiovintų slyvų,
1 šaukštuką cukraus.
Pašutinti mėsą kiek laiko ir 

dadėti likusius indėlius. Viską 
šutinti iki bus minkšta.

(Toliaus bus)
Erškietrožė.
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R f N K TURTUS.

Jus išeinat ant VAKACIJV arbaj pikniką. Sugrįžę jus pasa
kojate savo šeimynai, savo giminėms Ir savo draugams apie gra
žias vietas, kurias jus matėte ir apie miestus ir dirbtuves, kurias 
jus aplankėte laike savo kelionės; jus pasakojate, apie žmones ku
riuos jus susitikote ir su kuriais laikų smagiai praleidote; bet jus 
negalite savo brangiems klausytojams to viso parodyti.

Mes jus neturite paveikslų, kadangi jus nepaslėmėte su savim 
aparato.

Jus gal būt n.eįslvaizdinate šiandie, koks turtas yra. fotografija, 
bet jus pajusite ir suprasite gal būt tik praslinkus keletui metų, 
kuomet jus atsiminsite įvairius nuotikius savo gyvenimo, kuomet 
jus panorėsite pergyventi savo atsiminimus; ir tuomet jus busite 
pagatavi mokėti bile kokių kainų, jei tik galėtumėte gauti tų ar tą 
paveikslų, kurs jums brangus. Bet tuomet bus pervėlu, tuomet 
bus negalima.

Todėl jei jus norite ant visados pnsihdkyti paveikslus viso to, 
kas jūsų širdžiai brangu, ir miestų ir apielinkių. kur gyvenimą 
praleidote, tai jus turite pradėti DABAR rūpintis tuomi. Nusipir
kt aparatą (camera) ir kuomet einate kur nors, tai visuomet pa
siimkit; ir kuomet pamatote ką nors malonaus jūsų akiai arba 
justi sielai, tai nuimkit to ptfVeiksla. Tokiu budu jus .rinksite 
sau TIKRĄ TURTĄ.

Idant palengvinti jums visiems įsigyti gerų, tveriančių ir gra
žių paveikslų, tai mes jums pasiūlome aparatus ėmimui paveiks
lų geriausio išdirbinio, visur pagarsėjusios “SENECA" rūšies, už 
pasakiškai žemą kainą. Be to mes duodamo DOVANAS, labai rei
kalingus pridėčkuš prie apmato.
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likusleji namuose.
nori pasinaudoti l§ Šio pasiulijinio,. tai tiioj rašyk. ĮtidPdamas mažinusia $2.W. o likusių 
kaip aparatas ir dovanos ateis | Jūsų namus,

PAN-AMERICAN EXPORTERS,
1152 Milwaukee Avenue, Dept. 234, Chicago, Ėlinois
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apart jautienos “stei- 
kuris neškadija. Žino’ma, 

matyda- 
patari- 

bet jau- 
stengsis 

y y

Pasirink iš šitų pasiulijimų;
Seout Camera, daranti paveikslus 2*/j per 3V4 colių, "ve a )G uncijų. Mes pasiųsime jums tik už $6.99. 
Mitory Vest Pocket Camera, imanti paveikslus 2*/4 per 3*4 colių, sverianti tik 8 uncijas. Mes 
pasiųsime jums tik už .. . -.......................................................   . -r............................................ 812
Seneca Camera, duodanti paveikslus 2*4 per 3*4 colių, sveria 26*A uncijų. Mes pasiųsime jums 

tik už ................."....................................................’..................................■:.........................................................,$16.75.
Seneca Chief, imanti paveikslus 2*/į per 4*4 colių, sveria 24 uncijas, mes jums pasiųsimo tik 
už .....................................................................   $24.95

Mes turime ir augštesnių kainų aparatų. Mes mieįal duosime paaiškinimus į visokius paklausimus 
apie jas.

Viršuj paminėti aparatai jau įsigijo reputaciją. Jais imti paveikslais yra geri, gražus ir tverianti ir 
kartu jie yra aiškus, griežti ir apriboti. Su tais aparatais jus galite nuimti gražiausius paveikslus ir tai ne 
vien Jauke, bet ir viduje. Operavimas Jais yra taip prastas Ir lengvas, kad net vaikai gali Initi genis pa-- 
veikslus. •

Su kiekvienu aparatu mes siunčiame Manimi of Pliotpgraphy ir Ihsti'ucti<»n Book-, kur aiškiai pasa
kyta, kaip fotografuoti. Ir piile kiekvieno aparato mos duodame VISIŠKAI DYKAI, kaipo DOVANAS ka
muolį filmų tinkamų aparatui Ir skurlių? dėžę įsidėti aparatą.

. Tuos paslulljlnius darome tik trumpam laikui Ir kaip kainos ant visų daiktų kjla nuolatnl, tai Ir apa
ratai greit pabrangs, tuo labiau, kad ant Jų reikalavimas didinasi dabartiniu hiilcu. Reikalauja Jų kaip ka
reiviai, taip ir

Todėl jei 
sumą damokėsi,
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LIETUVIŠKI ATSKALŪNAI

So. Bostono lietuvių tarpe 
» randasi-i įvairių bolševikų, 
' menševikų, cicilikų, social-ka- 
pitąlįstų ir kitokių mūsų tau- 

’ tos ėdikif, bet ligšiol nebuvo 
lietuviškų nezaležninkų-atska- 
lūnų. .

Eina gandas, kad netrukus 
So. Bostono lietuvius pradės 
engti nezaležninkiškas maras. 
Būk pats vyriausias atskalū
nų vadas žada čia sau gūžtą 
susukti ir perėti Lietuvių tau
tai išgamas.

Tikrų lietuvių, gerų katali
kų nepalies supelėjęs nezalež- 

. ninku mokslas. Perdaug ge
rai jie nezaležninkų vadus pa
laidūnus ir patį jų išgverusį 
mokslą pažįsta. Katalikai lai
kysis nuo atskalūnų gūštos 

' kuotoliausia ir savęs nesuterš 
tos gūštos tvankiu oru.

Lietuviškų atskalūnų vadas 
į savo, gūžtų susirankios cici- 
likus, laisvamanius ir bolševi
kus. Jau girdėti, kad tūli 
“sandariem i ai” net už klapčiu
kus žada “šunvyskupini” eiti 
tarnauti.

Toks tokį pažino ir ant pie
tų pasivadino. Tegul sau ne
zaležninkų buzoje terliojasi ir į 
pliurzinasi.

Lietuviai katalikai nuo pa
našių gaivalų laikykitės kuo
toliausia. Lauk iš savo stribų 
vykit nezaležninkų pliurzes;

OHIO L. D. S. APSKRIČIO 
VALDYBOSADRESAI.

PIRMININKAS — K; Stupinkevičla, 
Box 9-1J, Struįhers, -Ohio. • 

VICE-PIRMININKAS — J. Januška, 
2120St. Cialr ave„ N. E. Cleve land, O. 

RAŠTININKAS — M. J. Šimonis, • 
1604 E. ŽtLst St., ClevelancI, Ohio. 

IŽDININKAI — A, S. Vaitkus, 
232 Alaskn St., ‘Daiton, Ohio.

IŽDO GLOBĖJAS — P. Pocius,
229 So. Mnin St, Akron, Ohio; 

ORGANIZATORIUS--A, S. Kulbickas, 
7602 Aberdeen nve.,N. E. Oleveland, O.

PER LITHUANIAN 
AGENCY

A. IVASZKEVICZIAUS 
AGENTŪRĄ 

315 Broadway, 
South Bostdno pirko: 

MOTIEJUS RAČKAUSKAS
2 šeimynų su- krautuve medi
nius namus ant W. Broadway,

HELEN LYNCH dviejų šeL 
mynų medinius namus su vi
somis vigadomis ir garage ant 
E. 3A St.

JOSEPH MULLINS vienos 
šeimynos medinius namus su 
visomis vigadomis ant E. 
Fourth st.

WACL0W SZPILENSKI ir 
ALEXANDER VINCIUNAS 3 
namus po 3 šeimynas su viso
mis vigadomis ant Broa<lway 
ir Moore st., Cambridge.

CHARLES PIECULEVICZ
3 šeimynų su visomis vigado
mis medinius namus ant Ho- 
well st. Dorchester, Mass.

DAMnmuuB

Paieškojimai
Jeigu norite surasti savo gi

mines ar pažįstamus, prisiųšk 
paieškojimų į “Darbininką.”

Jeigu norite kų nors greitai 
parduoti, paskelbk fef Darbinių-; 
■ke.” Visus savo reikalavimus 
tuojaus paskelbiu “Darbinin- 

■ Ųž smulkius apskelbimus ir i 
paieškojimus kaina: 

Už vienų sykį........50c. 
” du sykiu......... .... .75e.

tris sykius ..... .$1.00 
” šeštus sykius..$1.75 

Pinigus siųskite iš kalno.
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

REIKALINGA MERGINŲ 

prie varstymo čeverykams 
šniūrelių. Lengvas darbas ir 
užmokestis gera. Atsišaukite 
tuojaus.

Teztile Braiding Co.,
46 Wareham st., Boston, Mass. 

(Ant viršutinių lubų)

Paieškau brolių Petro Kaminsko, 
Povilo Palonos, Felikso Markevičiaus. 
Kauno gub., Panevėžio parap., Nausie- 
ilą kaimo. Turiu svarbų reikalą, at
sišaukite.

ANTANAS KAMINSKAS, 
Post Office, \Virton, W. Vii.
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REIKALINGAS jaunas lie
tuvis, gerai mokąs angliškai, 
mažiau 20 meti) amžiaus prie 
abelno darbo rakandų krautu
vėj. Adresas:

Richmond Furniture Store, 
348 B’way, So. Boston', Mass. 
p ---------------

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠELPINĖS DR-JOS 
SO. BOSTON, MASS. 

VALDYBA.
PIRMININKAS — M. Žiobs,

4 Levant St., Dorchester, Kasa 
VICE-PIRM. — Jonas Galinis, 

20 WInfleld St, So. Boston, Mass 
I PROT. RAST. — Jonas GlinecMa 

282 Silver Str., So. Boston, Mara 
H PROT. RAŠT. — Marijona BrilaitB 

10 Silver Stj, So. Boston, Mass.
FIN. RAST. — Povilas Petrauskas, 

230 Fifth St., So. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Naudžiūnas, 

16 Winfleld St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Jonas Urbonas, 

145 Silver St., So. Boston.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėna 
šio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Liepos 21 
dienų.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
BOSTON, MASS. 

VALDYBOS ADRESAI.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

122 Bowen St., So. Boston, Mass 
VICE-PIRM. — Pranas Tulelkls.

130 Bowen St, So. Boston, Mara 
PROT. RAŠT. — Juozapas Vinkevlčius 

147 W. 6-th St, So. Boston, Mass 
FINANSŲ RAŠT. — St Noreika.

105 Silver st., S. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas.

171 Fifth Str., So. Boston,’ Mass 
MARŠALKA — Justinas Tulelkls,

130 Bowen St.. So. Boston, Mass.
x D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos

ton, Mass. laiko mėnesinius susi 
rinkimus kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 2 valr po pietų. 
164 Hanover St., Boston, Mass 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naujų narių su savim atsivesti.
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LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVO. 

VALDYBOS ADRESAI.
SO. BOSTON, MASS.

Pirm. — T. Ašmenskienė,
359 Fourth St.

Vice pirm. — P. Giedraičiut^
’• 103 Sixth St.
Prot. Sekr. — M. Morkūniutė,

12 Lark St.
Fin. Sekr. — A. Lukosevieiutė, 

377a Broadvvay,
Iždininkė — M. Mačiuliutė,

42 Silver St.
Kasos globėjai: E. Plevokienė, 

M. Stukienė.
Maršalka — O. Mizgirdienė. , 
Board direktoriai: — M. Žilina 

kieno, P. Venienė, V. Songailie 
nė. A. Kasinskaitė ir A. Cižuvie 
nė. t

Susirinkimai laikomi kas 
antrų utarininka kiekvieno mė
nesio. 7:30 vai. vakare Šv. 
Petro Bažnytinėje Salėje.

(i

a
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ANT PARDAVIMO grose^ 
ne ir bučerne po No. 41 B St, 
So. Boston, Mass. Biznio da
roma į savaitę apie $450.00. 
Parsiduos labai pigiai. Atsi
šaukite tuojaus į kraūtuvę.

lt

REIKALINGA tuojaus agen
tų pardavinėti f^Darbininkų’1 
pavieniais egzemplioriais. Duo
dame gerų atlyginimų. Atsi
šaukite į t

......................  T!'. I .. .. ....
, ____ < ..............................................

; AS Leonas Sufiinskis Kauno1 gub,, 
TelSią pav. Kaimo Kalnėną, paieškau 
savo giminaičių ir pažįstamų. Meldžiu 
atsiliept! žeminus paduotu adresu, v 

A§ Juozas Rudaitis Suvalkų e.gub., 
Vilkaviškio pav., GarŠvčnų kaimo ieš
kau savo giminaičių ir pažįstamų 
Meldžiu atsiliepti. Musų a'dresos;

Roticrdan* KatcndrevA Tolhu-islmi 
$o. brJIOTtAlfD.

VINCENTAS * VESELKA Suvalkų 
gub., - Marijampolės pav., Mikalinčs 
įvaro pabėgęs Iš nelaisvas- į Holandi- 
jų, Ieško savo pusbrolio PRANCIŠ
KAUS .KRIVIČKOS. Prašo atsiliepti 
šiuo adresu:

VINCAS VESELKA,
- fcotterilam Kateiidrccht Tolfwislait  ̂

73 b, HOLAIS>

PARSIDUODA forničiai ant 
trijų ruimų. Išvažiuojam į ki
tų miestų, todėl norime grei
tai parduoti. Kreipkitės adre
su:

Paieškau savo vyro MYKOLO BOR- 
KAUS 29 metą amžiaus, Kauno gub.; 
Panevėžio pav., Vašką par., Nerių 
kaimo. Du metai atgal išvažiavo prie 
darbo į miškus ir prižadėjo grjžti už 
mėnesio laiko, bet ir ligšiol apie ji 
nieko negirdžiu. Aš sužinojau, kad 
iš tos vietos kur pirmiausia dirbo iš
važiavo kitur, tik nežinia, kur. Spėju 
ar pebus i Pensylvanijos valstiją nu
vykęs. Paliko mane su dviem vaiku
čiais ir jie buvo paimti j miesto prieg
laudos namus; dabar aš juos Iš ten 
atsiėmiau ir neturiu iš ko maitinti. 
Prašau jo paties arba kitų taan 
jaus pranešti.

ONA BORKIENE, 
(Simanavičiūtė) 

115 Third St.,

tuo-

A, Tupikas,
4 Schrepple Place, 
So. Boston, Mass.

PARSIDUODA FORNIČIAI 
dėl 4 kambarių. Rakandai be
veik nauji ir parsiduos pigiai. 
Galima matyti vakarais. Atsi
šaukite tuojaus- po šiuo adre
su: 69 Gold St., So. Boston, 
Mass. (Ant trečių lubų).

Cambridge, Mass. Jįl Silver St.,.

Paieškau sesers ir švogerio IGNOTO 
ir MIKALINOS ARBAČIAtJSKU, Vil
niaus gub., Dusmenų par. Pirmlaus 
gyveno kur apie New Yorką, o dabar 
nežinau kur. Turiu svarbų reikalą. 
Malonėkitė jie patįs ar kas kitas at
sišaukti.

JUOZAS AMBRUTIS,
So. Boston, Mass.

LITHUANIAN AGENCY
Pirmutinė ir dabar didžiausia lietuviu Real Estate ir 

Insurance Agentūra'Bostone ir ant viso New England’o, 
darome dabar didžiausį išpardavimą,
NAMŲ, FARMŲ, LOTŲ ir BIZNIŲ

So. Bostone ir visose apielinkėse, nes daugybė savininkų 
namų, farmų, lotų ir bizniij siunčia mums kas diena gro- 
matas su reikalavimais, kad mes paskubintumem parduo
ti jųjų namus ir farmas kad ir už mažiausias prekes.
DABA&-TURIM ANT PARDAVIMO
Apie 500 farmij, 7.000 namų, 20.000 lotų ir daugybę vi- 
šokių išdirbtų biznių, kurie turi būt greitai parduoti, už
tai, kad daugelis savininkų namų, farmų ir lotų yra pri
versti parduoti pusdykiai iŠ priežasties karės, ligų, se
natvės ir pinigiškų reikalų. Ir todėl dabar yra gera pro- 

;ga pirkti pigiai, nes mes turim į valias namų ir farmų ant 
pardavimo LABAI PIGIAI, iš kurių galima pasirinkti by 
kada. Kuomet Tomistą turite laiko, užeikit pas mus ir su 
automobiliu apvažiuosime pasižiūrėti pigių farmų ir pui
kių namų su daugybe žemės visose apielinkėse So. Bos
ton’o.

MŪSŲ OFISĄ ŽINO

Visi namų savininkai ir advokatai, kurie atstovauja 
namų ir farmų savininkus, kaip “Quick Sale Agency” 
(Greito pardavimo Agentūrą) ir todėl kurie tiktai nori 
greitai parduoti savo namus ir farmas, pirmiausiai krei
piasi į mūsų Lithuanian Agency Ofisų ir paduoda pardavi
mui pigiausiomis prekėmis, idant mes galėtumėm greitai 
parduoti. Todėl mes parduodame greitai, užtai kad pigiai 
ir ant lengvių išlygų. Ir pirkėjai namų ir farmų džiau
giasi kad pigiai pirko ir žino mus kaipo “Pigaus Pardavi
mo Agentūrą.” Pardavėjai nors pusdykiai pardavę per 
mūsų ofisą, ir-gi džiaugiasi greitai pardavę savo namus ir 
gavę nors kiek pinigų dėl savo didelių reikalų, ir todėl jie 
žino mūsų ofisą, kaipo “Greito Pardavimo Agentūrų” ir 
rekomenduoja mus visiems namų ir farmų savininkams, 
kurie nori parduoti savo namus ir farmas pigiai ir grei
tai. Ir mes taip padarome. Ištikrųjų, mes PARDUODAM 
GREITAI BET IR LABAI PIGIAI.
TURIM DAUGYBĘ BARGENŲ.

Daugybė namų, farmų ir lotų savininkų kasdien už
eina pas mus ir prašo kad mes parduotūmem jų namus ir 
farmas kad ir už pigiausią pasiūlijimą. I§ priežasties ka
rės, ligų, senatvės, mirties ir kitokių priežasčių, daugy
bė savininkų dabar yra priversti parduoti LABAI PI
GIAI. Todėl mūsų “Greito Pardavimo Agentūra” duos 
geriausią progų visiems Lietuviams, kurie tik norėtų pa
matyti ant pardavimo namų ir farmų TIKRAI PIGIAI, 
tai mes galėtumėm bile kada aprodyti daugybę bargęnų 
dykai.
VISI GABESNIEJI LIETUVIAI,

Lenkai, Airiai ir Amerikonai daugiausia perka per 
mūsų Agentūrą, o jie tą daro todėl, kad mes parduodame 
pigiai ir su geromis išlygomis. Užtai, kad mūsų agentai, 
yra ekspertai Real Estate biznyje ir atsakančiai žino pre
kes namų ir farmų. Ir todėl nei vienas pardavėjas negali 
apgauti pirkėjo, kuris pirks namus arba farmų per mūsų 
ofisą. Todėl tai visi gabesnieji Lietuviai ir svetimtaučiai 
žino1“ mus gerai ir perka namus ir farmas per Lithuanian 
Agency.

VISI UŽGANĖDINTI.

Pardavėjas džiaugiasi kad mes jo nuosavybę greitai 
pardavėme, nes jis norėjo greit parduot. Pirkėjas ir-gi 
džiaugiasi pigiai pirkęs ir su geromis išlygomis. Mes 
džiaugiamės kad praplatinome mūsų biznį gerais užganė- 
dinimais ir atsakančiais patarnavimais.
MES UŽTIKRINAME

Visus, kuriems reikalinga yra pirkti namų, farmų, 
lotų ir biznių, kad mes aprūdysime. Jums tikrai pigių par
davimų. Ir jeigu ne, tai nereikės pirkti, nes Tamistų bus 
liuosa valia ir iš mūsų pusės nebus prievartos nei prikal
binėjimo, tiktai bus Tamistų viena ukvata daryti taip, 
kaip Tamistoms patiks. Mes norime užganėdinti visus, 
kurie tik ukvatytų pamatyti pigių namų ir farmų ir užtai 
užtikriname, jog tikrai pamatysite PIGIŲ, GERŲ ir NAU
JŲ NAMŲ ir PUIKIŲ FARMŲ.
DYKAI, VISIEMS DYKAI

Duodame geriausią rodų visiems, visokiuose reikaluo
se. Kurie norėtų matyti namų, farmų, lotų ir biznių, mes 
vežame automobiliais visus dykai pamatyti pigių pirkimų. 
Mes turime 4 automobilius, kurie nuolat laukia pirkėjų su 
visais draugais ir šeimynomis važiuoti pamatyti gerų pir
kimų, nes mūsų “Greito Pardavimo Agentūra” į vienų va
landų aprodys daugybę pigių pirkimų ir nereikės daug 
vargti iki išsirinksite puikių ir pigių vietą ir apsoliutiškai 
be jokio užmokesnio už mūsų patarnavimų ir važinėjimų, 
užtai kad pardavėjai, kurie nori greitai parduoti savo 
Real Estate, tie atlygina už mūs sugaištis. Tai-gi, visi, ku
rie tik ukvatijate pamatyti puikių namų ir farmų, priduo- 
kite savo adTesus ir mes su džiaugsmu atvažiuosime auto- "I 
mobiliu ir IŠVEŠIM SU VISA ŠEIMYNA PASIVAŽINĖ- 1 
TI DYKAI.
APDRAUDŽIAME-INŠIURINAME.

Mes turime “Insurance Broker License” ir inšiūri- 
name nuo ugnies į atsakančias kompanijas viską: fomi- 
čius, drabužius, namus, automobilius, gyvulius, langų 
stiklus, visokias provų kaucijas, accident ir nuo vagių 
insurance. Atsitikus nelaimei, prigelbstim dykai kad iš
gauti kodaugiausiai pinigų iš kompanijų už nuostolius. 
Mes apdraudžiame pigiai ir atsakančiai, nes mūsų yra di
džiausia Lietuvių Apdraudos Agentūra Bostone.
KAS PIRMIAU, TAM GERIAU.

Kas užeis pirmiau ir apdraus-inšiūrins forničius, tas 
nesibijos ugnies ir neverks kad namas dega, bet džiaugsis 
kad gaus progų pirkti naujus forničius.

Kas užeis pirmiau pirkti namą, tas gaus geriausių pir
kimą ir nesigailės pirkęs pigiai.

Kas užeis pirmiau pirkti farmas, tas greičiau pasi
slėps nuo kariuomenės ir nereikės bijoti vokiečių ir alkio.

Kas pasipirks pirmiau lotų, tas pirmiaus įgys ir sta
bų ir turės savo nuosavybę. .

Kas pirmiau pirks biznį, tas pirmiau paliks turtin
gesnis ir atsakantesnis žmogus. Todėl visi, kas tik gy
vas, skubinkitės pralenkti tinginius, ir neprotaujančius ir 
nelaikykite savo sunkiai uždirbtų centų bankuose ir ne
kraukite kitiems kapitalų, bet pirkite namus, farmas ir lo
tus, nes atsakančiausis biznis dėl kiekvieno ir mes užtik
riname, kad kas pirmiau pirko namus, tas šiandien yra 
turtingesnis ir geresnis ir kas pirmiau užeis pas mus, pir
miausiai pamatyti pigių ir puikių namų ir farmų, tas gaus 
geriausį pirkimų, bargenis.

Agency
A. IVASZKEVICZ Manager

315 J3roadway So. Boston, Mass.
Tel, So. Boston 605. .

NAMŲ VIETA: 1622 Columbia Road, So. Boston. Tel. So Boston 31.
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Br< Pauį J.
(Jakimavičius) I

PrjMihno talaafaiC ■
NupSikiSpopUt. Nuo7 ikltvakat* *■ 

509 BROADIVAY Cor, G ST.8O.BO3TON 
T.IS028.B,

T

PIRMOS KLESOS . |
DANTISTAS I

Dantis iškaukiami ir pripil- J 
domi yisai be skausmo, -su J 
geriausiais prietaisais,, su® 

naujų išra imu; 1 
-tylsų darbą gvąrantuojame. j|

DR.V.T.REILLY T 
469 Broadway,So. Boston,Naša. | 

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos
nuo 9 Vai. ryta
iki 8 vai. vakare.

fLIETUVIS FOTOGRAFAS 

Ar turi savo didelį 
Jeigu ne, tai 

ateik Ir muitrauk puifį tarinė 
kabinčt Ir gauni vieną dideli ar-- 

Ilstiškal padarytą paVelkria virai 
dovanai. - .

Taipgi norlntja mękytli to a«a- 
to gali atsišaukti:

* J. JL DRtUAi 
■S00&a. toĮd Bt.r PhūadUgUaiPik 

......... .......  ■ Z....tf.,.-,

t

i

• *1

N«i61lnmln įl| 
nno 10 Vai, ryta n. 
<kl 4vai. vakar*, ffi
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PAVASARINIAI ir VASARI 
NIAI DRABUŽIAI pasiuvami go 
riausia ir pigiausia tik pas: 

J. BERZELIONĮ, 
4 Haymarket Sq., Boston, Mass

į SIMON M RAUKTIS g'
n . Attttney-dt-lrtf S
METU VISADVOKATAS | 
K Pabaigę* moktlą PtntifoaiįijM K 
r • imiverirteto. - H
t ūitiimti vargiau provtt R

į 922 Land Title Bnlldlng, fij
5 Broad & Cheatnut Bt s
y mix rsom: 2|

Offlso —- Bpruce 2290. x 
Namų — Tloga 4*42 J, ® 

1212 W. ERIE AVĖ. t
PHILADELPHIA, PA. .1

Tai. So. Boston 2s7O
DR. JOHN MaclWiELL, M. D. |

Galima susikalbtli ir limuvisikai 
Ofiao valandos:

Ryt lis iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 8 

vakarais 6 iki 9
536 Broadway, So. Boston.

31

TEL. B<\CK BAY 4290

Heli Fhorie Diofcinion 3905 M.

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiao Valandas;

Nuo 9 rito iki 5 po pietų 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M, 

NędoUomis iki 4 po pižtu. &

,f

7

DR. F. MATULAITIS
Ofiso udjno* 3/do vl«ok<*s llsss
1-8 P. M. 7-8 P.M. Pri*ldrla Aki Jlu».

419 Boylston St, Boston, Mass.
“ŠVIESA” Du sykiu į mėnesį.

Metams 50c.
46 Congress Avė., Waterbury, Ct.

Teisingas patarnavimas.

J

Naudokis mūsų teisingu ir geru patarnavimu.
Mes atidarėm naujų lietuviškų

GRABORYSTĘ 
P. AKUNEVICH

0 258 Broadway, So. Boston, Mass.
? Mes norim patėmyt, kad tai bus prieinamiau-
Ų šia vieta, kuri suteiks mandagi) paskutinį patarna- 
f vimą visiems. •
O Reikale kviečiam ateiti ir persitikrinti.
v Tel. So. Boston 381.
y Gyvenimo vieta: 702 E. 5-th st., Tel. 1525 M.

o

Ir

tai pirmas daiktas, 
kun jis nori žinoti y- 
ra tas:

J J

J. H. Kenealy* 
M. D.

padaryti klaidas.

Kuom et žmogus serga
“KUR YRA GERAS DAKTARAS?

Jei pasuksi savo žingsnius į ofisą Dr. 
Kenealy, 673 Washington Str., tai rasi pa- 
sitikėtiną specialistą, kokio tau reikia, be 
eikvojimo laiko ir pinigų.

Kuomet pas jį nueisi, tai rasi, jog dak
taras labai rūpestingai stengsis pastatyti 
tavo ligos diagnozą; tai yra tikrai atrasti, 
kur tau kenkia. Jo ofisas aprūpintas mo? 
demišlęais ir moksliškais aparatais, todėl 
jei tau reikia išbandyti kratfją arba šlapu
mą, X-spindulių išekzamiųavimą, arba jei 
bile ko kito reikėtų, tai jis viską turi, kas 
tik reikėtų. Su pagelba tų bandymų ir su 
savo apsčiu apsipažinimu su visokiomis 
žmonių negalėmis, jis išvengia pavojaus

Daktaras tuomet pasakys tau, jog vidutiniškas atlygini- K 
mas bus reikalingas už prideramą gydymą. Nei vienas žino- K 
gus neprivalo lūkuriuoti dėl stokos pinigų. Bile darbininkas S 
gali gauti daktaro pagelbą ir atsilyginti jam savaitėmis ar ■ 
mėnesiais, kaip jis išgali ir jo reikalavimai yra taip pigūs ■ 
dėl apstumo jo praktikos, jog jokis sergąs žmogus neprivalo ■ 
bugštytis eiti pas jį. ■

Jo ofisas turi modemiškus aparatus gydymui visokių Ii- ■ 
gų: statiškų, galvaniškų, faradiškų ir didelio tankumo elek- ■ 
trikos; ozoną, ozonatorių, elektriką oseilatorių ir kitokius ■ 
moderniškus įtaisymus. . - ■

Daktaras vartoja visus naujausius įšvirškimo serumus — ■ 
phylaeogeną, bakteriną ir Vaksiną. ■

Jis pasekmingai gydo visas naujas ir chroniškas negales ■ 
vyrų ir moterų, kaip va: kraujo netvarką, odos ligas, votis, I 
skaudulius, katarų, visokias gerklės ligas, jaknų, pilvo, inkš- I 
tų negales ir nervišką nusilpnėjimą. . I

Ateik pas jį in pasveik Rodą ir patarimai dykai. Jo I 
kainos pigios. ■

Ofiso valandos NedėliomiB: ■
9 A. M. iki 8 P. M. 10 A. M. iki 2 P. M. I

Kasdien. ■
Dr J. H. KENEALY I

673 WA8HINGTON ST. I

Antros durys nuo Gayety The aire, Boston, Mm*. I
Netoli Boylston Street' I
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