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skraiduolis
neatsižvelgti į jokius nuosto EKSPLIOZLTA IŠGRIOVĖ sodiečių atėmė visus galvijus, keti taip vadinamą “alkaną tuodu laikraštuku pereidama
per karinės cenzūros koštuvą,
kių artimesnių ryšių nei pa lius o laikyties Verduno iš
DIRBTUVĘ.
veik visus paukščius, ko dė pabaudą. ’ ’ Tie sanitarijos te tai pino karinius vokiečių
žinties. Ir. žinoma apie sim
Woburn, Mass. — Naktį į lei ir pats Vilnius pritruko inspektoriai nuskirta po to,
Kaip mūsų skaitytojai gerai patijas ir meilę prie viens kito paskutiniųjų.
Svarsty
kaip
miesto
komendantas už štabo pranešimus.
Tebėra
neišrištas-klausimas
utaminką
išauštant
ištiko
bai

mėsos.
Naujame
Sviete
vožino 24 d. šio vasario m. Phila- tai ir kalbos negali būt.
ar vokiečių pienas dabar yra si ekspliozija didžiausioj Nau- kiečiai ant greitos surengė ko- gynė miestelėnams išmetinėti mai draugijinių reikalų bei vi
deiphijoje tapo atliktas di
suomeniškų klausimų buvo už
Dabar kaip tik susiėjus į
džios svarbos darbas, kurio vienybę tėvynės reikaluose ga būtinai prasilaužti per francū josios, Anglijos amunicijos nservų fabriką, o prie tos ir daržovių liekanas, o įsakė a- ginta. Nevalia buvo nieko
liniją ar tik ją apdaužyti, dirbtuvėj, kur buvo išpildo- milžinišką piovyklą. Visus tidavinėti jas kariškai vokie
vaisiai tikimės bus susiartini lima ir turime, tikėties, kad zų
Tai lodei dabar dar nežinia ar mi talkininkų užsakymai, suimtus valstiečių galvijus pri- čių viriausybei už šiokį-tokį at rašyt apie Rusiją. Už pa
mas tarp mūsų tautiečių viso ta pažintis, ir vienybė sn
talpinimą straipsnio apie atsi
kių tikėjimų, įsitikinimų ir meile sustiprės, išaugs ir at vokiečiai aprūpinę* sužeistuo- Trenksmas supurtė apylinkę statinėta čionai, Iš mėsos vo- lyginimą.
Pastarais laikais Vilniuje tikimą su prelatu vokiečiai
kiečiai dienomis ’ naktimis
pažiūrų išskiriant vien socia neš kuogeriausius vaisius vi siur ir susitvarkę pradės pra-j <0 mylių aplinkui.
vieną laikraštuką sustabdė.
Dirbtuvėse buvo, 100 darbi 3rbo konservus. Sunaudojo kainos ant valgomųjų daiktų
listus, kurie nuo bendro tau siems. Nes kaip vieni taip garinius užpuo'imus ar ne.
Taip-pat nubausta pinigiškai
ninkų, bet nei vienas nebuvo jie net įvairias mėsgalių atma- į nustatytos gana žemos. Bet kitas
tiško darbo kol kas atsisakė. kiti pamatys, kad ne taip vel
laikraštukas už pastabą
ITAJ.AI ERZINA
užmuštas, tik kelį sužeisti. tas. Iš kraujo, mėsgalių ir ; kai ką negalima buvo gauti ir
apie
kunigaikštį
Liubomirskį,
Nors lietuvių tauta visa iš nias baisus kaip jį piešia.
' kar
’
! už pinigus. Ypač nelengva
VOKIEČIUS.
Sugriuvo arba apgriuvo 9 di- miltų virė sriubą, kuria
jog
tai
esąs
“
didis
lenkų patseno yra krikščioniška, dau
Mes iš savo pusės linkime
dėlės
budavonės.
tais
vaišindavo
darbininkus
;
buvo
gauti
kiaušiniai
ir
pienas,
Londoną':. — Italijos valrijotas. ’ ’
giausiai katalikai, bet pasta širdingai, kad ta vienybė aug
perkasuose. Toji sriuba gan nes tas viskas imta išimtinai
raii sais laikais kai-kurie moks tų. ir bujotų. Ir kad mes tėvy džia užgrobė Vokietjios 34
LONDONAS,
Privatinės nuosavybės
Vėliausi gerai mokėta sutaisyti: patys ligonbučių reikalams. Mėsą
lus eidami lietuviai bedievy nės ateitį negriautumėme, bet gariaivius, kurie buvo Itali pranešimai skelbia, jog
tegalėjo
pirkti
turtingesnieji,
atėmimas.
su
|
vokiečiai
ją
valgydavo
su
pasibe užkrėstose mokyklose pra budavotumėme,
keltumėme jos uostuose internuoti. Tas garlaiviu Maloja nuskendo 55 gerėjimu.
o
sviesto
negalima
buvo
gauti,
Dar
pradžioj
spalių vokie
rado arba atšalo tikėjime, iš kaip tos skruzdė iš visų kraš buvo paskelbta Anglijos par pasažieriai ir 144 jurininkai.
kadangi
vokiečiai
atėmė
iš
ačių valdžia pradėjo priversti
i Pradėjus vokiečiams varyti
kurių išsivystė taip vadinamie tų vilkdami kožnas savo šapą lamente.
nai išpirkinėti visą eilę priva
gyventojus
prie
kasimo
pilimų
pieUnkės
gyventojų
visas
karLigŠol Italija nekariavo
ji laisvamaniai. Iš jų neku- ką kas valiojame, ką kas mo
tinių namų ant Plocko gatvės
Venslavskis (Vilniaus miesto i vesprieš Vokietiją. Dabar tasai
rie yra tokie, kad nors pa kame, ką kas galime.
galva) užprotestavo prieš koIš visų Vilniaus kinemato- arti trakto. Išpirkipėjimas atU
A •
tys ir nėra tikinčiais, bet tikė - O-susilauksime nė tokių lai garlaivių užgrobimas paaštrys
atida- likinėla per tam tIErus'0HH|
santikius ir turbūt ves prie
Dover, Anglija. — Jūrėj mendantą. ' ' Jis nurodė? 'jog LgrafųTeveikė* vlefiaš:
jimą vis-vien nekliudo nors kų kaip kad dabar turime
džios kariškus komisorius.
varinėjimas
ramių
gyventojų
į
pasamdęs
koks
ten
vokietis
karės paskelbimo.
-asta pluduriuojant maža mer
jam ir ne pritaria o kiti yra susilauksime laikų meilės
Namų savininkams išsikraus
karinius
darbus
priešinga
tariš
Berlino.
Italija padarė tokį žygį to gyt? suvyniota keletą antklo
tokie, kurie griauja tikėjimą vienybės, o to tai mums
tymui davinėta savaitė laiko.
dėl, kad pasiųsti jurėn voki-1 džių. Ji rasta už valandos po ptautiškoms teisėms. Komen
A tsitikimas su prelatu M.
visomis savo išgalėmis.
Ir blausiai ir reikia.
dantas
atsakė:
“
Laike
karės
skus garlaivius 1 d. kovo, kuo- nuskendimo garlaivio Maloja.
i , Didelį miestelėnų sujudimą Apkainavimas atlikinėta Tąbai
per tai tarpe katalikiškosios
ir
V1
_
teturim
vieną
teisę-tai
teisė
i met vokiečiai pradės skandy- Ji besanti augstieninka
iššaukė susirėmimas vokiečių žemas, pigus. Prie apkainavisuomenės veikėjų ir tokių
Gi visos kitos karinės vyriausybės su gerbia vimo būdavo ir tuo tikslu pa
ti visokius talkininkų garlai- sai sveikasveika. Spėjama, jog ji galingesnio.
laisvamanių fanatikų eina nuo
vius be jokio persergėjimo.
buvo numesta jurėn nuo gar- teisės-tai nenaudingos svajo- mu Vilniuje’ prelatu M., klebo kviestas miesto upravos narys.
latinė kova .ir visuomenė ka
Užgrobtieji garlaiviai verti iaiv.o, kuomet tasai užėjo ant i nes. ’ ’
nu vietos bažnyčios. Tas pre Dokumentus vokiečii} val
talikiškoji palaiko ir remia ka
Vokiečiai stengės savo tvar latas per pamokslą( ?) kated džia surašydavo apie turtų iš
minos ir ėmė skęsti.
London. — Neišpasakyti daug milijonų dolerių .
talikų veikėjus o subedievėję
Nesenai Portugalija buvo tą
To nuskendusio garlaivio ką užvesti net gyvenimo smul ros bažnyčioje paminėjo mal pirkimą trijuose ekzempliovokiečių smarkumai Francižmonės remia bedievius.
riuose: vieną gaudavo turto
Iškilus europinei karei iš joj apie Verduną jau gerokai padarius. Talkininkams bu prigėręs kapitonas ir devyni kmenose. Taip prie svarbes doj caro šeimyną, gi visi mal- senas savininkas, kitą upra
niųjų
gatvių
kampų
buvo
pri

Į dininkai tą patį pakartojo,
kilo ir daug bendrų tautiškų apsimalšino. Per pastarąsias vo pritrukę garlaivių. Tai jurininkai išmesti bangomis
statyta spiaudyklos. Prie tų į Prelatas tarp kitko pasakė: vos narys, trečią pasilaikyda
reikalų, kuriuos neatbūtinai dienas ten neužėmė žymių po dabar savo reikalams panau ant kranto.
išstatyta vokiečių ir lenkų kal “Pergyvenamos dabar istoriš vo patįs vokiečiai. Mokestį
reikėtų visiems bendrai ap zicijų. Ypač dėl to apsimal dos vokiečių didžius garlai
už išpirkinėjamą nuosavybę'
svarstyti ir bendrai veikti šino, kad be galo didžius vius. Tas be galo pykina ir PASIBAIGĖ STREIKAS. bose pagafsinimai, jog neva kos sunkios valandos yra tei vokiečiai atidėdavo iki karės,
lia
ant
gatvių
kitur
spiaudyti,
singa Viešp. Dievo bausmė už
Bet iš seno įsikarščiavę mūsų; nuostolius panešė.
Mūšių orzma vokiečius.
Taunton. — Sustrekavusieji
Užgrobti garlaiviai bus val darbininkai Taunton Dye j kaip vien į tam tikras spiau- senus nesutikimus tarpe rusų pabaigai. Tik labiausiai snvadai nenori vieni kitais užsi- laukai tirštai nukloti sužeistų,
vargusiems vokiečiai žadėjo
elisti ir visuomenė
visuomene nevisais Į kurie per dienas merdėja, o džios globoj. Po karės jie bus Works and Bleachery sugryžo ! lykles. O prasikaltusiems »r lenkų tautų, ištikrųjų suda- šiek tiek duoti tuojaus.
spiaudyme
ne
į
vietą
buvo
nu

i rančių tik dvi atskiras šakas
užsitiki.i. Tai ir ding žmogus, silpnesnieji miršta. Tai da sugrąžyti vokiečių kompani darban, kuomet kompanija
Apsaugojimas telegrafų ir
statyta
pabaudos:
3
markės
už
I vieno slavų kamieno. Todėl
kur dingstąs. Be vienybės bar apsistojo, kad bent su joms ir už naudojimąsi bus sutiko duoti 15c. valandoj.
telefonų.
pirmą kartą, nuo 5 iki 15 mar
atlygytaveikt negalima, o vienybę vi žeistuosius surinkus.
LigŠiol jie gaudavo po 13jc. kių už antrą, 50 markių pa ateityj neprivalo būti tokių neVokiečiai
saugiai daboja
Tai dabar nežinia ar vo
' susipratimų.”
Ilgiausi traukiniai, eina
si ardo, vieni kitus dergdami,
Vilniaus
apielinkės
visus til
baudos
ir
priverstinas
savaijuodindami visuomenės akyse nuo mūšių vietų ir pilni sužei kiečių submarinai skandys vo NEĮLEIS PERTEKLIAUS
Vos
pasibaigus
mišioms
pretus, karinius telefonus ir te
j lės darbas be atlyginimo už
kiečių garlaivius su talkinin
ir užmėtinėdami visokius bū stų.
, latas grįžo į zakristiją, kaip legrafus. Pastarieji randasi
DALYKŲ.
trečią
prasikaltimą.
Žinoma,
rancūzai ir-gi turi nesvie- kų vėliavomis ar ne.
tus o"* kartais ir nebūtus daly
Berlinas. — Vokietijos val tas parėdkas neturėjo pasise prie jo prisistatė adjutantas, ypatingose būdeliose. Sargy
kus.
Darėme seimus Chica- lišką daugybę sužeistų. Frandžia uždraudžia įgabenimą da kimo, miestelėnai senų papro ! kurs pranešė, jog miesto ko bai paliepta šauti po pirmo
SUTORPĖDAVO DIDĮ
goje ir Brooklyn’e ir dar la eijoj veik visi prekiniai vago
lyką. be kurių galima apseiti čių savo spiaudė kur pakliuvo, mendantas reikalauja prelato persergėjimo į kiekvieną, kurs
SKRAIDUOLĮ.
biau tiktai įsikiršinome, o į nai paimti kariniams reika
lik pirmiau apsižvalgę ar kas pas savęs pasiaiškinimui. Ko- prie būdelės prisiartintų ar
vienybę nesusiėjome (keno bu lams šiame baiisame laike. Tai
Paryžius.
Didį nuostolį dab.'.r karės metu. Uždrausta nemato. Kartais susitarę di l mendantas grasino prelatui ka čiau 50 žingsnių. Oficieris P.
vo kaltė tai teestie istorijos dabar tais vagonais tik sužeis panešė francūzai Viduržeminėj įgabenti pertekliaus dalykų,
rišku teismu už kurstymą pats matė Naujoje Vileikoje,
dalyku).
tuosius gabena iš karės lauko jurej. Teutonų submarinas kaip va: brangios žuvies, vė deliu būriu vilniečiai užkarto vietos gyventoji? prieš Vokie
kaip delei tokio parėdko buvo
visi imdavo spiaudytis į kairę
Nors ir taip blogai daly ir paskui priliuodojami amu 'Utorpėdavo šaunų, didį Fran žių, likierių, šampano, šil
tiją, kuri esanti Lenkijos ge net dn nelaimingu atsitiki
ir
dešinę,
taip
kad
policija
kų,
šilkinių
drabužių,
ana

kams stovint, bet visvien vil nicijos, ginklų, provizijos ir cijos skraiduolį La Provenee.
mu. ♦
nežinodavo nei ant kurio pro radarė išliuosuotoja.
ties nenustota ir prakilnesnių gabenama frontan.
Tai buvo vienas geriausių, nasų, razinkų, karbatkų, au tokolus bestatyti: negi visus
Nežinia, kuo būtų viskas
Stiprinimas Vilniaus ir jo .
jų žmonių visose sriovėse dar
Vokiečiai, atkandę dantis naujausių Franeijos karės lai ksinių ir sidabrinių žaislų ir
į užsibaigęs, jei valdžia nebūt
surašyti.
Greitai
vokiečiams
dailės
daiktų.
apielinkių.
buotasi ir galvos sukta kaip prie Verduno, ėmė smarkiau vų. Buvo pastatytas 1906 m.
įsakius komendantui abelnai
nusibodo
kariauti
prieš
pilie

Vokiečiai pasirengę sustip
čia prašalinus tuos visus keb veikti iš abiejų šonų Verduno. Buvo 602 pėdų ilgio, 65 pė
vengti užgauliojimų katalikų
čių
spiaudomaniją
ir
leido
jie
LON
DONAS.
—
Paskelbta,
rinti
Vilnių ir paversti tą Lie
lumus ir neparankumus su ne- Bandė pralaužti liniją į rytus dų pločio.
dvariškijos. Viskas užsibaivėl
visiems
spiaudyti
kur
ka*
jog
teutonų
submarinai
nus

tuvos
sostinę į pirmos rūšies
užsitikėjimais o susiėjus į vie nuo Verduno, kad paskui smo 'i Baisiausias dalykas yra tas,
i gė tuo, jog prelatui komenI
nori.
kandino
tris
garlaivius
Denanybę bent kaip kuriuose mūsų gui- šonan didžios tvirtovės. kad su tuo šauniu skraiduoliu
, dantas užgynė katedroj sakyti tvirtovę. O pasirengę jie ne
Kiekvienai
atskirai
miesto
by,
Tumnei
ir
Dido.
Daug
tautos reikalų klausimuose ir
Vokiečiai giriasi, jog nuo žuvo apie 1.000 jurininkų.
pamokslus ir melsti* viešai už leido laiko dykai. Perkasai
daliai
vokiečiai
nuskyrė
sani

jurininkų
kartu
nuskendo.
išvagojo visas miesto apielinj rusų caro šeimyną.
daryta kas tik buvo galima, pradžios didžiojo užpuolmo
Skraiduolis buvo pasažieritarijos
inspektorius,
kurie
ser

kes, apjuokiama miestą dau
kad tik ta taika įvyktų. Ir paėmę nelasvėn sveikų 228 0- niu garlaiviu ir tik karei pra
Spaudos suvaržymai.
z BOSTON, MASS — Tre- gėtų gyventojų sveikatą. Tie
gybe
juostų. . Perkasus siek
ačiū geriems norams ir pasi ficierius ir 16.575 kareivius. sidėjus buo paimtas kariniams
Užėmę Vilnių vokiečiai ten
inspektoriai
turėjo
landyti
po
mont
Temple
buvo
mitingas
ir
snio
gilumo
kniso užkarto tam
šventimui tų vyrų taikos ir su Tekę vkiečiams 78 armotos ir reikalams.
spaudos nerado. Valdiškas
apgyventus
butus
ir
virtuves,
susirinkusieji
su
užsidegimu
tarties ryšiai užemgsta nors ir 86 kulkosvaidžiai.
laikraštis “Vilenskij Viest- tikros mašinos, bet be to dar
ir
ypač
peržiūrinėti
atmatas
pritarė
rezoliucijai,
skelbian

Kai vokiečiai pradėjo di
RUSAI PASIVARĖ
labai atsargiai, nors ir su apnik” iškalno tapo perkeltas į suvaryti prie darbų vietos gy
ir
pamazgų
kibirus.
Tie
inčiai,
kad
ši
šalis
paduotų
ran

PIRMYN.
sirubežiavimaįs, bet pats fak džias atakas ant Verduno, ir
Gomelį. Lenkų “Gazeta Wie- ventoju perkasus gilino dar
ispektoriai
prižiūrėjo
ir
miesto
ką
Anglijai
jr
stotų
karėn.
tas įvyko
Ir ačiū Dievui. kai pradėjo užiminėti, pozici
Petrogradas. — Dvinsko
ezorna” visai sustojo- Il ant H-2 aršinų. Platuma*
sąšlavynus.
Jei
kibiruose
ar

Kaip pasirodo, tai visas jas, tai nekurie francūzai ra- fronte rusai pastūmėjo vokie
giausiai laikės lenkų “Kurjer perkasų ir-gi nemažas, tečians
ba
sąšlavynuose
rasdavo
totrukdymas to dalyko svarbiau hiydamiesi sakė, jog ir Ver- čius, atgal. Paskui vokiečiai
j VVPenski,” bet ir tas dienraš- nelygus: kai kur sieksnio, kai
■
tins
dalykus,
kaip
bulbių
lųssia buvo tame, kad mūsų dunui puolus mūšio linija ne savo-kelių darė atakas, bet aVokiečiai / užvaldę Vilnių Įkas liekanas morkų, burokų | tis sustojo ėjęs už kelių dienų kur pusantro. Visa perkasų
veikėjai vieni kitų nesupra būtų perlaužta ir maža permai takos sutruko, kuomet rftšai j pasistengė įvesti ten savotišką
' prieš vokiečiams ateisiant, nes Į apieHnkė sudaro sustiprintą
i
arba
kopūstų
kačanus,
tai
pra

to ir vieni kitais neužsitikėjo, na tebūtų. Bet senatorius sai ėmė versti smarkią ugnį į ■tvarką. Jie paskyrė kainas
dauguma spaustuvių iškraus požeminį (urvinį) miestą. Persikaltę
šeimininkai
gaudavo,
o nesuprati ir neužsitikėjo Henri Berenger pasakė, jog atakuojančius vokiečius.
I valgomiems dalykams, bet stoti į teismą už aikvojimą vai-, tyta iš miesto
' , kasai padalyti į skyrius. Vi
jlas nedaug gelbėjo: mieste janvien tik todėl, kad vieni kitų reikia liautis bovytis tokiomis
Pabaigoj rugsėjo jau prie lei skyriai sujungti telefonais,
gomų
daiktų. Ant teismo iš- j
gerai nepažino nepažino-gi, nes tuščiomis kalbomis.
Sake,
CHJČAGO. — Iš merginų į-čiaina buvo valgomų daiktų rodymui kalčių išvilkdavo ir- ' okiečių rėdos pasirodė -du i Atskiros perkasų juostos jun
niekados niekur bendrai - ne jog Verdun yra raktas *į di nusitvėrė raitelių kompaniją ir stoka. Vokiečiai užėmė kalaikraštuku jų,
jų tarpe “Kurjer giasi viena su kita dangei yj
surastą:
1
daly
ką.
Prasikūltudalyvavo,. nedirbo,, neveikė, džias Francijos rytines provįn- muslruojasi" NationaI guard riumėnės reikalams beveik vis
ki.U tik jan nanios re- ipnbaiga ant paskutinio pns«ieįi paprastai gaudavo užhvo-; Wi
ir nesusieidavo~~ Žodžiu sa- cijaa. Todėl francūzai £ turį [ urmnry.
ką Vilniau* apskričio. Nuo
>8 leidžiamas. Bet ir iapjo 2-ros špaltos v:<fnry*».)

Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų tv. Juozapo
Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos
kaina;
Metams tris kartus savaitėje--------------------------$3.00
Pusmečiui ”
”
,r
$150
Atskiras numeris
3c.
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:

“DARBININKĄ

242 W. Broadway,

S,”

So. Boston, Mass.

kad nei to nesupranta, jogei
mano laiškas tai yra mano
nuosavybė.
Aš nestatau jo
kių reikalavimų kaslink sveti
mų straipsnių, bet čia mano;
aš jo “Ateičiai” nepardaviau,
man “Ateitis” nemokėjo už tų
laiškų. Todelei kaipo savo
nuosavybei galiu statyti įvai
riausias sąlygas, o jeigu kam
tos sąlygos nepatinka, gali
mano nuosavybės nepriimti,
netalpinti; liuosa valia
Iš
kur čia galima buvo išlaužti į
redakcijos reikalus kišimąsį,
sunku suprasti. Bet reikia nu
siraminti, juk žinome, kad
bedieviams viskas galima ir
nebūtus daiktus sutverti.

rinkta laike susirinkimo T. F. ■
skyriaus No. 7, pris. p. P. CSbalskis-34.00.

AUKŲ Į MOTERŲ KALĖDI
NĮ FONDĄ.

Worcester, Mass.,-nuo 5-tos kp.
Am. L. R. K. M. Sųjungos
pris p-lė M. Šukiutė-430.

Viso $430.
ABELNA SUTRAUKA.
Aukų inplaukė per dvi sa
vaites — $ 894.45.
Aukų į Moterų Kalėdinį
Fondų, — 4.30.
Pagal paskutinę T. F. Iždi
ninko atskaitų buvo, — 34.423.
27.
Viso inplaukė į Tautos Fon
dų — $ 35.322.02.

Sielojosi laikraščiai per il
gus laikus norėdami apibudin
DARBININKAS
ti klerikalo reikšmę bei su
rasti kur nors tuos klerikalus.
(The Worker)
Gaila, kad ‘ ‘ Ateities ’ ’ nepasiThe Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by lausė. Ji geriausiai išrišo.
Adv. A. Šlakis.
Girdi, tie klerikalai, kurie Tautos Fondo Raštininkas.
Bt Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
bedieviškiems
laikraščiams
Subscription Rate s:
priešinasi.
Taip jijė išaiški
Yearly___________________________________________ $3.00
'i
no prie mano laiško prieraše. MUMS ŠTURMAI PRAĖJO
6 months---------------------------------------------------------- $1.50
į Vadinasi, kas “Ateičiai” paAdvertising rates on application
!
Po audrų, po vėjų,
t
įsipriešino, tas klerikalas. Tai
Address all communications »
i
Po šalčių didžių,
i bent dabar aišku. Jeigu neno Žmogus susilaukia
DARBININKAS,
ri būti klerikalu, leisk viso Dienelių gražių.
242 W. Broadway,
So. Boston, Maskiems šlamštams pakampiais
! slankioti, platink bedievių rašDISSONANSAS.
niekeno netrukdomi galėtų pa- i tus, sėk tą nedorą sėklą, ku Žiūrėk kokie šturmai
Dumia į akis,
Lietuviai katalikai apsi sekmingiau griaut tikėjimo ri žmogui išrauja tą kas jo
1
Tuoj po valandėlės
dairykime aplink save ir ge pamatus. Juk ir sandariečių i širdžiai brangiausia, būtent Prašvis, tuoj prašvis! <
naus prisiklausykime ne mūsų platformos punktuose buvo i tikėjimą. Ne, ponuliai! Šian
s
spaudos balsui. Kų gi mes miuėta, kad gerbs visus tikė dien žomnės jau susipratę, pa Šis yra tai fatas
išgirsime? Išgirsime naujų jimus o pasirodo, kad tai tik žįsta bedievių pinkles. NeatNeklaidus, teisus
skambesį, naujų gaidų, nau tai tušti žodeliai. Sandarie- baidysite visokiais pravardžia Jis patvirtina tiesų
jų taip sakant dissonausų, čiai kaip griovė tikėjimo pa vimais katalikų nuo veikimo.
“Taip buvo ir bus”!
kurio išrišimas gal pasirodys matus taip ir griaus, kaip kni Ne. Šiandien kiekvienas kagana kebliu, opiu ir pavojin so katalikystės šaknis taip ir i talikas supranta, kad jo prie Nuo pat sutvėrimo —
gu mūsų tautiškiems siekiams- knis. Ir dėlto katalikai kaip dermė yra naikinti bedievišAdomo laikų
stovėjome ant sargybos lietu ! kus raštus, užkirsti jiems ke-idealams.
Šitaip atsitinka
"V isoje lietuvių socialistų vystės ir atalikystės taip ir j lią, o platinti vien tik katali Tarp Jievos vaikų.
spaudoje, taip-gi kairiųjų tau stovėkime.
kiškus raštus, ir vien tik
F. V.
tininkų laikraštyje “Ateity
jiems prenumeratų centą au Aniolams nupuolus,
je” jau nekuris laikas gir
koti. Tuomet tik mūsų tauta
Užrusto dangus.
disi tas garsas, kurį perduot “ATEITIES” DIPLOMAS IR pakils, kuomet jos nariuose
Bet žmogų sutverus,
galima daug maž šitais žo
žydės dora, apšvieta, išnyks
KLERIKALAI.
Yr rojus brangus.
džiais: “Lietuvai nereikia pa
dvokiantieji
rūkai,
o
tą
gali

Kuomet “Ateitis” patalpi
šalpos (?!), Lietuvius užtekti no savo
Po grieko Adomo
skiltyse melagingą ko ma atsiekti tiktai su pagelba
nai aprūpina Rusijos valdžia, respondenciją
iš Westfield, katalikiškųjų raštų. Jau už Žod’s stojos kunu:
lietuviai tur ruošties prie........ Mass., nusiunčiau ten laišką, tektinai pažinome ko nori ir Gerasis štai piemuo
kovojimo, prie ............ cijos
ką neša bedieviškoji spauda.
Yr mūsų galiūnu.
atgavimui Lietuvai savyval- nurodydamas šešis tos kores Pažinome taip-gi užtektinai
pondencijos
melus
ir
reikalau

<dos.” Duok Dieve, kad tai
damas iš “Ateities” kad jijė kas per paukštis yra “Atei Krikščionių Bažnyčia
vis būtu ant gero, bet tą gai- atšauktų tuos melus bei taip tis.”
Išpirmo .vergėjo
EWKp erzina dirgsnius kaip
Kun. K. Vasiliauskas.
O šturmams nuėjus,
gi melų pasinaudojimą savo
gylio zirzimas.
redakcijiniame straipsnyje (N. ATSKAITA TAUTOS FON Kaip gėle žydėjo.
Kada mes katalikai dedame 22). Mano laišką patalkino, bet
DO RAŠTININKO.
visas savo pastangas, kad ko
Jai audrų gamino
meių
neatšaukė
ir
apie
tai,
kad
SPRING
VALLEY, ILL_,dą ugiausiai surinkt aukų su- jijė savo redakcijiniame straip Į
Ir Liuter’s, Kalviu’s
•šelpimui mūsų brolių nuo ka
O
Dvasia Šventoji
aukų
nuo
vietinių
lietuvių
bei
rės nukentėjusių, tai tuomi snyje viešąjį koalicijos gvilde draugijų (pris. p. J. Grudis)Jas
visas pragins.
-pat laiku toks pasielgimas mū- nimą tais melais parėmė, neiš $50.00.
tarė nei žodelio; o priešingai
-sų kairiojo sparno spaudos la savo prieraše parodė dar aiškų
KINGSTON, PA.,-aukų su Tauta, kur pavergta,
bai keistai atrodo.
rinkta
nuo krutančių paveik Ein silpnyn, silpnyn.
savo negudrumą ir nenorą,
Nejaugi mūsų kairieji bro melus
Žiūrėk progos mainos:slų (pirs. kun. J. V. Kudirka)
atitaisyti.
liai ant tiek būtų ištautėję, kad
Augų vėl didyn.
$58.50.
Kiekvieno laikraščio prie
neatjaustų Lietuvos nelaimės,
lietuvių vargų ir ašarų? Ne derme turi būti šalinti nuo sa CHICAGO, ILL. aukų su
Taip mūsų Tėvynė,
jaugi politikiniai sroviniai įsi vęs melagius - korespondentus rinkta per Bridgeporto T. F.
Pavergta visų
karščiavimai būtų ant tek ap- ir iš visų korespondentų reika skyrių (pris. p. J. Kaupas)
Po karės Japono
jakinę jų vadus ir atbukinę lauti, kad jie žinias paduotų! $285.25.
Žiur laikų kitų.
CHICAGO, ILL-aukų nuo
jautrumų širdies, meilės ir teisingai, rašytų teisybę, o
pasigailėjimo jausmus, kad ne neišlietų savo pagiežą link ne L. Vyčių 24-tos kuopos (pris
Europine karė,
p. P. Cibulskis)-$10.25.
atjaustų savųjų nelaimių. Ne kenčiamų žmonių.
Nors toki baisi
Tą daro katalikiški laikraš i SO. BOSTON, MASS.,- aukų
norėtus! tam tikėt, bet taip
Su Dievo pagelba
išrodo. O rasi tai kokia nau čiai (žiūrėk “Darbininkas” N. p ri siųsta per *1 Darbininko ’y
Ir ji bus vaisu
rcdakcijų-20.65.
ja taktika prieš katalikus ko 21 “šalin melagiai korespon
von iškepta bedievybės puode. dentai”). Bet to nedaro be BROOKLYN, N. Y.,- mo
Draugystėj kaip kada
Pagyvensime toliaus pamaty dievių laikraščiai. Jie tik ir kesčiai 8 narių sulyg T. F. kon
Tamp daugel vaidų.
sime daugiaus, yla vis išlys gyvena melais, by tik prieš stitucijos (pris. p. K. Dublis)Bet dygsta gerovė
katalikus. Jiems tas nekarta S.tiO.
iš maišo.
Ir iš tų klaidų.
bet vis
O kol kas tai darbuokimės buvo jau prirodyta,
PHILADELPHIA, PA.,-au
Štai dabar vėl “Atei kų nuo šv. Kazimiero parapi
kiek kas išgalim, aukokime niekis.
šeimynose kyla
kiekvienas valiojame o sušelp tis” į tą pačią dūdą pučia. Ji jos, (pris. p. K. Driza)-49.10.
Betvarkių didžių,
sime savuosius ir gal nevienų jė melų neatšauks, neatitaisys,
SCRANTON, PA., - grynas
Bet vėl švint rytojus,
nuo bado mirties išgelbėsime, korespondentų - melagių ne pelnas nuo vakarų surengtų
Ku/s neb’ėd širdžių.
ne vienų nuo ligos apsaugosi subars, nevengs, nes juk tai per šv. Cicilijos chorų ir šv.
me, ne vienam ašaras nuo a- prieš katalikus, toksai jos pe Vincento BĮ. Dr-jos (pris p. A
Suvargst ir pavienis
kelių nušluostysime, ir džiaug nas, kasdieninė duoną. Juk Sodeika)-122.85.
Kiekvienas asmuo.
sis mūsų širdis užganėdinta kaip nemeluosi, teisybės lai
GARY, IND.,-aukų prisiun
O paskui sušunka:
tonini, kad atlikome gerų dar- kysies, tai ir iš bedieviškųjų tė p. Pov. Misiūnas per “Ka
Jau nebsver’ akmuo.
Priešingai, tuliko” redakcijų-23.50.
bą, kad išpildėme V. Kristaus vėžių iškrypsi!
O
meilės prisakymų.
Tapkime “Ateitis” melagius - korespon
BRADDOCK, PA, — aukų
Per laikus ilgiausius
išteisina, nuo p. K. Luksic, per “Ka Priešai mus kankino.
nariais Tautos Fondo ir viso dentus proteguoja,
kiais galimais būdais prisidė bara tuos, kurie jai klaidas taliko” redakcijų — $7.00.
Bet šiandien ein viskas
kime prie gelbėjimo Lietuvos. nurodo, kaip tai yra prie ma
PERRIŠ, Califomia., - aukų
Kaip iš karabino.
no laiško prierašo. Todelei nuo p. J. M. Vaišvilos, per
Nepersenai “Draugas” 6 “Ateičiai” drąsiai galima su “Kataliko” redakcijų-10.00.
Net buvom išvyti
No. įdėjo pluoštelį nuomonių teikti melų maišo diplomą,
KEWANEE, ILL.,-aukų nuo
Iš savo stubos.
apie tai kokiomis sąlygomis kaipo gerai tame skyriuje išsi p. B. Valančiuno, per “Kata
Neturėjom progos
galėtų katalikai susieiti į vie lavinusiai.
O visuomenė lai liko” redakciją,-10.00.
Atverti burnos.
nybę su taip pasivadinusiais supranta, kame yra melai,
aandariečiais.
Tarp kitko y- kame randasi išsilavinę melų
ra ir šis sakinys. “Sandarie- išdirbėjau
Iš visų bedievių
49ai, tepripažįsta krikščioniš- laikraščių mes nieko daugiau
Yą tikėjimų... kultų išganingu negalime tikėtis, kaip tik jne— vienybei atsiras pamatas.” lagingų apgaudinėjimų, šmei
NE — NE. Sušunka “Atei žimų ir paskui nei vienai žinu
tis*' 21 No. tuos žodžius užei- tei panašių laikraščių negali
tavusi.
Žingeidu būtų žinoti me tikėti. .
kaip “Ateitis” mano apie ka“Ateities” redakcija prikitalikns — turbūt mano, kad ša man arogantišką kišimąsi
kalikams visvien ar jų tikė-jos redakcijom
Tik ir protejima kas griauja ar ne, ir kad|lio silpnumas! Turbūt bedie-

UfeaHkai susieis į vienybę su vybė ne vien
•

ę,

r

_____
protą |

linko plunksnos

Viso $894.45.

i

ROCKFORD, ILL., - aukų
prisiuntė vietinis T. F. skyrius
per p. J. K. Guaką, ižd. 25.00.
OGEGON CITY, Ogegon,aukų surinkta tarp vietinių^lietuvių, pris. p. J. F. Gaižaus
kų, 2530.
EAST ST. LOUIS, ILL., —
aukų surinkta laike p. A J.
Sutkaus prakalbų, pris. p. J.
Perminąs, $15.20.
BELOIT, WISa, — aukų
surinkta per 8v. Antino dr-ją,
są- pris. p. Gteo. Neckrash, $13135
CHICAGO, ILL-aukų su-

taisyti visokius padarus ir į- ir kvaili būtų kad savo pasku
rankius gaspadorystoje- reika tinį vieką dėtų už kėlės kapei
lingus turėtų gauti metams kas į dieną ir už bliudą sausų
algos nuo 100 liki 160 rublių, barščių ar bulvienės ir už kiau
Tiesa, kad dvarų darbinin o nemokantis visų tų dalykų, rą nurūdijusią sermėgą ir vykų neužvydėtinas gyvenimas, i toks, paskui kurį gaspadorius žus.
kad miestų darbininkai kenčia į turi sekioti kaip paskui kokį
Katras ūkininkas moka ge
didžiausį išnaudojimų ir skur ! tinginį, liurbį, tur gaut al rą algą, duoda gerą valgį tai
dų, bet juos palyginus su so gos nuo 30 iki 80 rublių. Mer tas tur gerus darbininkus ir
džiaus darbininkais, tai atra gos tokios, kurios viską gas 1 darbininkai pastovi kad ir prie
sime, kad jie daug kuomi yra padorystoje reikalingą gal at darbo spaudžiami, o kur pras
laimingesni už sodžiaus. Pir- j likt gerai, tur gaut metams tai apmoka ir prastai užlaiko
ma tai tas yra jiems ant ge-'į algos nuo 60 iki 120 rublių, o tai toks nei šeimynos netur ir
ro, kad jie gyvendami dides kurios liurbės ir tinginės, tai niekados neapsidirba ir skurs
nėse grupėse - būriuose gali i nuo 35 liki 70 rublių. Pus ta ir velka vargo naštą kas
bendrai pareikalaut savo bū berniai, pusmergės tur gaut
kart vis didesnę ir sunkesnę.
vio pagerinimo, pakėlimo už- per pusę. Tik žinoma tur ir
Kaip kuriose vietose Lietu
mokesnies už savo darbų. O darbe ant to būt atkreipta do- vos ūkininkai turi gerą pap
antra, tai jie turi progų lavin ma, kad jiems per sunkus dar rotį sėt savo tarnams pasėlį iš
tis ir bendrai veikt dirbinin- bas nebūtų užduodama, ba rei ko šie susideda pradžiai gyve
kiškose organizacijose kokio kia žinot, kad tai yra augan nimo kokį skatiką kitą ir grei
jos plauko ar pakraipos ten ne ti jaunuomenė o perdaug didis i čiau susisuka sau šeimynišką
būtų. Tas tam kart ne taip spaudimas darbu užkenkia jų lizdą. Būtų labai gerai kad ir
svarbus tas svarbiause, kad i sveikatai ant viso amžiaus visur būtų tas paprotys išpla
jau jie gauna suprast organi Piemenims turėtų būt moka tintas iš to būtų ir darbinin
zuoto darbo principus, jų ma mažiausiai po 1 rublį į sa- kams gerai ir darbdaviams nereikalingumų ir naudingumų. j vaitę. Valgis ir guolis visiems ( bloga ir būtų tarp jų abiejų
Dėlto tai mūsų Lietuvos so tur būt geras, ir laike sun ! tvirtesni draugiški ryšiai.
diečiai daugiause ir bėga į kiausiųjų darbų dar pagerina
Yra teisingas lietuvių prie
miestus nors ir ašarodami ap mas. Apskalbimas gaspado- žodis: “Kaip tu man Dieve
leidžia savo gimtinio sodžiaus riaus o drabužiai ir apavalinė taip aš tau.” Tas pats ir su
gražumynus; lygiuosius lauke pačių darbininkų.
darbdaviais ir darbininkais ylius, žaliąsias pieveles su žy
ra jeigu darbdaviai darbinin
dinčiomis ir kvepenčiomis, j Jeigu po tiek mokės ūkinin kams užjaučia juos gerbia,
kvietkelėmis, žolelėmis, žoli- kas, tai darbininkų visados j myli, jų nelaimes, jų var
nėliais, žaliuosius miškus ir. turės ir apsidirbs visus darbus guose sušelpia, sugelbsti ■—
girias su jų pavėsiais, vuogo- ' laiku bo kiekviens storosis I tai jiems ir darbininkai gatavi
mis, riešutais, grybais, paunks • dirbt bo žinos, kad jau ne I širdį atiduot ir nežino kas tai
niais ir samanynais. Krūmus, darniai tarnauja.
yra sunku ir negalima ir kas
gojalius, upelius, upes ir eže
Darbo dienos ilgumas tu i peranksti ir pervėlai ir kas
rus su jų žuvelėms. Vienu žo rėtų būt įvestas visur vienodas negalima.
Ir tokiuose nadžiu visų tų, prie ko nuo pat, kaip dvaruose taip lygiai pas ! muose sakoma yra, kad pats
užgimimo lietuvis sodietis, kų ! ūkininkus 10 valandų o per Dievas gyvena o tokių ūkių
mylėjo visa savo karšta šird- -didžiausius darbymečius 12 visose parapijose yra tiktai
žia, kuomi gėrėjosi, džiaugė valandų.
žinoma ne po daug o kad visi
si ir linksminosi ir kas jam
būtų tokie tai būt Lietuva lai
taip brangu taip malonu kaip Idealu kiekvieno jauno žmo minga ir ūkininkai su darbi
gaus yra susikraut sau šeimy
gyvybė.
nišką lizdelį ir užsivesti savo ninkais būtų laimingi — tai
Daugelis mano kitų kokių ūkį o jei ne ūkį, tai bent na pri? to ir visi turime kopti vi
priežastį tokio bėgimo į mies- melius. Ir žinoma kad tok sais keliais ir būdais.
F. V.
mus kaimiečių, o aš sakau sai idealas yra teisingas, prak
kad viena viso didžiausių šių tiškas, geras ir doras. Ir
priežaasčių tai skurdus gyve mūsų ekonomistai ir visuome DRAUGIJOS ŠV. KAZIMIERO
nimas sodžiuje, mažas užmo- nės gyvenimo sąlygų ir santi-1 RYMO-KATALIKŲ LR KUN.
DR. MALIAUSKIO PRA
kesnis, ir prigimtas žmogaus kių tvarkytojai turėtų visomis ’
jausmas, patraukimas ieško pajėgomis stengties palengvin
KALBOS.
jimo geresnės ateities, geres ti jiems tai atsiekt.
Bus kovo (March) 5 d. 1916 m.
nio būvio. Pagerinkime sodie
Šv. Petro Bažnytinėje Salėje,
Kartą
žmogus
apsivedęs,
:
čio darbininko gyvenimo sųlyFifth St., So. Boston, Mass. Pra
gas visi liksis sodžiuje nieks tai yra užsivedęs šeimynišką sidėt* 7 vai. vakare.
nekeliaus į miestus ir neieškos gyvenimą, jau jisai nebetin
Kviečiame visus vietinius ir
laimės fabrikuose ir miesto ka prie ūkininkų tarnauti jau apielinkių kuoskaitlingiausiai ten
urvuose ir nesiklaidys lietu jam daug parankiau yra būt susrinkti, nes galima bus išgirs
viai ir lietuvaitės po visus pa dvare arba liuosininkauti žino ti svečio prakalbą, kuris pasa
sviečius, neješkos pyragų su ma jeigu negali ir neturi pro kos apie baisybes, kokios dabar
arbata, jei tik turės užtekti gos įsikelti į žemės sklypelį.
Liuosieji darbininkai turė dedas Lietuvoje .
nai duonos pieno ir mėsos ir
Tą vakarą įstojimas į draugi
tų dirbt ant dienos tiek pat
su kuom žmoniškai apsirengt
valandų kaip ir kiti jeigu ją numažintas per pusę.
ir apsiaut O kad taip nesu
Kviečia
tvarkysime Lietuvos darbinin jiems netoli vaikščiot tai turė
RENGĖJAI
ko padėjimų, kad jam gyve tų būt bent paleidžiami namo
bent kiek anksčiaus už kitus
nimas būtų tinkamas, patol
PRAKALBOS!
sodžiaus darbininkai bėgs į kas žinoma nėra sunku išpil Muzika, Dainos ir Deklemacijos.
miestus ir skęs svetimtaučių dyti prie gerų norų iš darbda
Rengia šv. Vincento Vyrų iv
bangose ir žus visuomenės pel vio pusės. Mokestis laike dar moterų draugija, Brighton, Masa
bymečio turėtų būt vyrui ne
kėse ir kapitalizmo nasruose.
Nedėlioj, 5 d. Kovo, 1916. Prasi

Dainuokime broliai!
Mums diena prašvito,
žiūrėkime savo!
Nekliudykim kito.

P. A. V.
NUO “PAŽANGOS”
ADMINISTRACIJOS.
Pažangos No. 2 gaus tik užsomokėjuriej renumerateriai
ir atriias
|i a<wtel.
- į 5

r

"-

~-H. p-

LIUOSIEJI IR SODIŽAUS
ŪKININKŲ DARBI
NINKAI.

mažesnė per lį rublio į dieną
o moteriškei nemažesnė per dės 3 vai. vakare. RODDY HALL,
rublį o iš pavasario, žiemoje 58 MARKET ST.
ir rudenyje per pusę.
Malonūs Draugai ir Draugės,
nepatingėkite
ateiti ant iių pra
Ūkininkai ir dvarponiai tą
prekę nesunkiai gal mokėt, kalbų, nes užkviesti gabiausieji
tik žinoma tur ūkį tinkamai kalbėtojai kunigai ir svietiški.
vest ir pats nesnaust užpeč- Grujis Vytauto D. L. K. Benas;
kiuose, bet dirbt lygiai su savo bus įvairių deklemacijų, damų,
darbininkais ir dar smegenis kurias atliks maži vaikučiai.
Kad tinkamai atsakyti į šį pakratyt praminkštyt mąsty Taip-gi Antanas J. Brūzga ir
klauismą tai pirmiausiai turi mo gimnastiką o pamatys pats Frank Krauehunas Cornet and
me perdalyt sodžiaus darbinin kaip bus ir iš ko darbinin Saaaphone solo.
Ta diena bus galima prisirakus į du skyrių: a) ūkinin kams išmokėt algas ir sau
lyti
prie draugijos, nes tik pu
kams tarnaujantieji darbinin liks tiek pelno kad džiaugsis
sė įstojimo, tai geriausia proga.
kai ir b) liuosnoriai darbinin ir gyvens tikrai poniškai.
Kviečia
KOMITETAS.
Darbininkai Lietuvoje darbo
kai. Nee tiedvi rtši darbinin
P.
S.
Viri
minėtos
draugijos
kų daug kuomi skiriasi vieni nebijo jeigu už tą darbą tinkanuo kitų.
Ir taip.
Ūkinin j mai, priderančiai apmoka, bet susirinkimai laikomi kas antrą
kų darbininkai turėtų gaut al- į pusdykiai, pnsdovaniri nie- P6:nyėią kiekvieno mėnesio 7 3t>
r. ... _
...... ... . .. Inas netur nkvatoa ir noro vai. vakare.
Pirmas suririaM.

Dabar mes prieiname prie
klausimo, kų mes turime da
ryti, kokiu būdu ir priemonių
griebties, kad pagerinus so
diečių darbininkų gyvenimo
būvį bent ant tiek, ant kiek
tas yra galima tose ekonomi
nėse aplinkybėse kokiose da
bar Lietuva randasi.

~ rs. utit ]$tri> dirbt o po tetaptai Mtant tai

jokių nebus ir socijatis
kė-$2.85> kun. J. Pikulis $15. surengta gražute vakarėlis. Va-1 kalbų
BROOKLYN, N. Y.
galima tikėtis, kad ir Yonke
---- J
__50, kun. J. J. Sutkaitis-$3.00, karo programe dalyvavo para tų neleis šmeižtus skleisti po-| Kad buvo gražu, tai gražu. riebiai nepasiliks,
P. V. Obiečiunas-21.00, Jonas pijinės mokyklos nrnkiniai. Ju- bažnytinėj svetainėj.
Pirmu sykiu atsibuvo nau j save brolių ir sesučių veikiai
Janulis-17.45," B. Vaišnoras-$ bįliejantui suteikta daug gra
jos 44 L. Vyčių kuopos vaka Čių ir veiks iš vieno.
Negalėjo užkenkti,
17.05, J. Gilius-12.00, K. P. žių dovanų nuo vietos draugi
ras, 26 vasario sulošė “Bran
Tik Yonkeriečiai su _
Vasiliauskas-$7.70,
K.
Stragus
pabučiavimas.” Dar pa energija prie vienybės o Jržinot
ją
4
Šv. T. choras parengė teat
vinskas-$4.00, J. G. MiliausChicagos Liet Vyčių Aps rų 19-20 d. vasario, statė sce stebėtina, kad labai ūmu lai
WESTFIELD, MASS.
patarlės: “iš bado ir varškė kas-$21.00 ir perdavė aukas su
kur vienybė, ten galybė ir
kričio
choras sutverta vasario noje “Valkatų.” Socijalistai ku taip gražiai susimokino ir meilė viešpatauja
gardu;” kaip nėra geresnio rinktas Bridgeville, Pa. $60.09.
24 dienų Šv. Jurgio parapijos ir laisvamaniai norėjo sustab tų atliko gana atsakančiai. Pa
Per vienybę ir sutarimą nu dienraščio, tai ir “Katalikas”
J. K Miliauskas.
Labu surinkta pinigais $301. svetanėje. Choro vedėju li dyti tai yra neduoti vaidinti girtini artistai už netingėjimų
veikiame didžius darbus.
geras. Galutinai negaliu ty
01 .
kosi pakviestas p. A Aleksan teatro, ir visur aplakstę mato tankiai praktikuoti. Nors lai
Dar tik 11 mėnesių kaip lomis praleisti tų žmonių, ku
COAL DALE, PA.
Vardus aukotojų pagarsins dravičius, kurio muzikališki kad negali jokiu būdu užkenk ko mažai ir jiems tėra, nes
čionai lietuvių Šv. Kazimiero rie kitados buvo atšalę nuo vėliaus Tautos Fondo 2-ro sky gabumai ir Vyčiams prielan
dainuot taip-gi turi praktiparapija susitvėrė, o jau di katalikų bažnyčios, o šiandien riaus raštininkė, kaip tik bus kumas užtikrina išanksto nau ti- Tai 19 d. vasario parengė kuot — stropiai rengiasi Lie Šv. Jono parapijos choras, va
balių o 20 d. vasario prakal
delius daiktus nuveikė.
Čia grįžta prie jos. Nemaža gar galima visų sutvarkyti.
jam
chorui
kuogeriausį
pasise

tuvių Dienai. Iš anksto sa dovaujant vargoninkui Kl. Mi
bas,
pasikviečia
kalbėtojų
iš
bė
jiems,
kad
jie
išsižada
be

galima pasigėrėti gražiais, tur
Daiktais daugiausia surinko kimų. Į choro valdybų išrink
kau, jog puikiai sudainuos. kalauskui 21 vasario surengė
tingais bažnytiniais daiktais. dievybės, jų laikraščių, meta p. B. Vaišnoras. Mat pats už ta: p. J. Kazanauckas — Brooklyn Pruseikų.
Taip-gi pastebėjau, jog ir su- “bąli” Girdausko salėj para
Taipos-gi lietuviai čia turi jau viską kas suvadžioja, o glau laiko drabužių krautuvę, tai pirm., p-lė Frajeraitė — rašTuomi manė užkenks teat deklemavo keletu p-lės Gurk pijos naudai. Kiek teko gir
žemę bažnyčiai ir naujų, ne džiasi prie vienintelės Kristaus daugelį daiktų jis pats ir pado tininke, p. J. Kaupas — iž- rui ir patrauks publikų ant liu tės eilių kuriomis publika dėti “bąli” nusisekė puikiai;
seniai dar pastatytų, kleboni šviesos. Tai narsus žmonės, vanojo.
din. Visi jauni, gabūs ir prakalbų, visi iš dūšios darba labai užsiganėdino, nes tos pa parapija uždirbo apie 130 dol.
jų. Viskas išmokėta, skolos kad pamatę cicilikų melus stu
vosi, dalino plakatus prie baž nytės eilės lengvutės, malonios, Daugiausiai prie surengimo
Bazarų abi dieni lankė apie darbštūs.
nei cento, o net jau keletu mia juos šalin ir vėl tampa tik
Išdirbta naujam chorui ir nyčios ir po stubas. Ateina švelnios, pamokinančios, per- “bąli” pasidarbavo choristės:
258 asmenis. Atsižvelgiant į
-- ‘t
.
>
skatikų turi susidėję naujai rais Bažnyčios sūnumis.
vakaras, žmonės eina į pra sergstančios žodžiu sakant ir p-lė Marė Šišlauskaitė ir p-lė
įstatai.
skaitlių
lietuvių
šioj
Pittsburbažnyčiai. Naujos bažnyčios
Ona Malinauskaitė. Beveik
mogų, o socijalistai susilaukė
Blaivėjame.
gh’o dalyj gyvenančių ir į tik Chicagos lenkės tveria “Dra apie 10 žmonių. Štai čia ir p. senas ir jaunas su pasigėrėji visos choristės dalyvavo suren
turtas kas-kart auga didyn ir
mu tokių eilių klauso. Ant
slo prakilnumų, sulyginant bužių komitetų,” kurio prie
prie gerų norų galima bus gal
Kitados vis pastebėdavau labai maža skaitlinė lankė pra derme bus surinkti kuodau- Pruseika ateina į svetainę, nu galo gana gražiai sudainavo gime ir pagaliaus dar daug pri
neužilgo pradėti statyti naujų laikraščiuose kad Westfieldiesidėjo prie taip puikiai nusise
giausiai drabužių nuo karės sistebi iš publikos, kad jau
bažnyčių. Viskas tai atlikta čiai girtuokliauja, šiandien to mogų. Delko taip f Sunku nukentėjusiems lenkams. Dar vėlus laikas o klausytojų nėra. Karalienės Aniolų Choras p. kusio “bąli ” Dar sekančios
Kvedero vedamas. Net gėlių
atsakyti. Kaltinama daugelį
nėra. Girtuoklių kaip ir nė aplinkybių pakenkusių lanky- bas sparčiai varoma pirmyn. Atsistojęs paaiškina, kad spy- bukietų užsipelnė gerb. vedė ypatos dalyvavo: Mg. šišlaustik į keletu mėnesių.
Klausimas kįla, kodėl čia ra, nors ne visi blaivininkai, muisi bazare. Vieni kaltina, Gi lietuviai Chicagoje ne tik čiaus negalįs sakyti, kad nesu jas. Publikos buvo kiek be kiutė, K. Anekiutė, H. BaSukeikęs ant galėjo įtilpti, publika dau zar, M. Pagoniutė, K. Kalilietuviai taip greitai pakilo! bet blaivininkų draugija gy kad suruošta bazarų vidurne-i! jokio komiteto netveria, bet ir kam klausyti.
kunigų,
primena
: ‘ ‘ Turbūt giai’šiai brooklyno katalikiš-Į, nauskaitė, J. Jonikiutė, M.
drabužių rinkimu ne
Kodėl jie savo darbštumu ir vuoja gerai ir kaskart vis di dėlyj, tai esu daugelis dirban- [pačių
Į
kun. J. šiupšinskas su savo koji jaunuomenė. Po visam; Skinkiutė ir M- Klaudžiuniutė.
parapijos reikaluose pralenkė dėja. Duos Dievas, kad visi čių lietuvių naktims negalėję kaip rūpinasi.
Visų šventų parapijoj, Ro- Vyčiais turi daugiau publikos’ buvo žaismės, šoko skaistūs, i Iš vyrų sekantieji dalyvavo:
kitas didesnes lietuvių kolioni- lietuviai susipras, taps pilnais lankytis pramogoje, kiti kal
p. J. Malinauskas, A. Mali
ir prasišalino iš svetainės.
blaivininkais,
tada
tai
pilnoje
jas! Juk čia lietuvių esama
tina kitkų... Kaip ten nebū seland, UI. buvo rengiami pa Pruseika nukentėjo, kad nega blaivūs Brooklyno Vyčiai. Vis-) nauskas, V. Kalarenskas, J.
tik apie 650 su vaikais. Ži to žodžio prasmėje čia laimė tų, visgi tikėtasi daugiau lai rapijos naudai ferai, kurie
kas užsibaigė gana ramiai gir
vo savo prakalbų pasakyti, o to nei su žiburiu ieškant nebū-1 Ježinskas ir C. Ježinskas. Kal
labai
nusisekę,
nes
pelno
nuo
nančiam visas aplinkybes len žydės.
mėsiant nukentėjusiems dėl
bama dar kad moterys rengia
socijalistai nukentėjo išleidę
gva atsakyti. Čia lietuviai
karės. Visgi derėjo didesnė fėrų likosi arti 500 dolerių. kelis dolerius, kuriuos užmo tų rasta. Tai-gi jauna mūsų Į vakarienę ant 4 d- kovo irgi
Darbai eina gerai.
pasižymi savo darbštumu pa
užuojauta iš Pittsburgh’o lie I Visų šventų parapijos klebonu kėjo už kalbėtojo kelionę ir už 44 kuopelė biskutį praturtėjo, parapijos naudai. Tai-gi Corapijos reikaluose, eina visa
nes atliko nuo visų išlaidų ka
Darbai pastaruoju laiku tuvių bent ruošėjų pasišventi yra kun. P. Lapelis, gerai ži
j aidai iečiai gražiai pradėjo starme sutartinai išvien, daugu pradėjo eiti puikiai, tik vėl mui. Vienas iš pastebėtiniau- nomas visiems chicagiečiams svetainę. O Šv. T. choras tu soje 50 dolerių.
tyti bažnyčių, dabar gi stenrėjo
publikos
pilnų
svetainę
ir
mas dirba su didžiausiu pasi po biskį streikai ėmė neramu sių, tai, kad mūsų vertelgos ir Amerikos lietuvių plačiajai
Vytis.
Į
giasi
gražiai jųjų užbaigti, tam
gerai
pelno.
šventimu parapijos naudai be mų kelti. Dabar vėl vienoje (biznieriai) labai mažai arba visuomenei iš savo literatiškų
tikslui rengia draugijinius pa
jokio atlyginimo, o net dar dirbtuvėje sustreikavo, bet suvis neužjaučia lietuvių veiki darbų.
YONKERS, N. Y.
Laisvamanių veikimas.
silinksminimus...
Reporteris.
savo pridėdamas, kiekvienas turbūt greitu laiku susitaikys mui. O jų čia pusėtinas būris
Yonkiriečiai surengė pirmu- į
Prutenis.
sulvg išgalėjimo aukoja para ir visi turės tinkamesnį už randasi. Tik pasisuk, tuoj
Mūs laisvamaniai turi vie tini parapijos balių, k uris at
WILKES-BARRE, PA.
pijos labui, kas beabejonės mokestį už savo darbų.
nų dr-jų D. L. K. Keistučio. sibuvo 26 d. vas. š. m. Mr. Can-!
surasi kelis lietuvius vertelgas
ir stumia visus parapijos rei
Lapymas.
Joj susispietusieji nesnaudžia, n’s salėje, 25 No. Broadwav. ELIZABETH PORT, N. Y.
bile šakoj pramonijos, tečiaus) Lietuviai ir jų veikimas.
kalus pirmyn. Čia nėra tos
paprašyk aukų visuomenės rei
Šiame mieste gana didelė bet vis rengia pramogas. Tos .žmonių prisirinko pusėtinas
Vasario 27 d. š. m. parapi
ardančios gaujos žmonių, ku
PITTSBURGH, PA
Ren būrelis. Galėtum pagirti pa- į jos mokyklos name susiėjo bū
kalams, tai ir nusisuks, lyg, 1 lietuvių kolonija, bet mažai pramogos štai kokios.
rie sėja blogų, nedorų bei ne
kad jiems Lietuvos reikalai žinių laikraščiuose matosi. Ta- gia šokius, balius. Į jų tar gal senesnių laikų, kada žmo-! relis jaunimo ir po trumpo pa
tvarkų,
Jeigu ir atsiranda Iš Tautos Fondo 2-ro Sky nerūpėtų. Gėda jiems.
i rytum šios kolonijos lietuviai pų rengia ir kiti, kurie gal nės dar kita nieko nežinojo, sikalbėjimo susitvėrė L. Vyčių
koksai ištvirkėlis, cicilikpariaus veikimų.
Ir šin bazaran apsilankė nieko neveikia. Pas > mus neturi jokio vardo. Šiuose ba kaip tik iš gėrimų kokį biznį kuopelė iš keliolikos narių.
laikis, tai patįs žmonės tuoj
gana daug, bet nėra liuose apsieina šitaip: sueina, daryti. Bet dabartiniais lai- Išsirinko visų laikinę valdybų.
Nors gal ir kiek vėlokai, tik apie penktas. Bet šie ir naujienų
stengiasi nuo tokių gaivalų nu
kas
jas
pridavinėtų
į laikraš linksmi, rudžio pilni ir kelia ais jau žmonės tur geresnių Sekantis susirinkimas nutartas
sikratyti ar tai nepriimdami , tečiaus turėdamas omenyj visur lankosi, kur tik Tautos čius.
baisų triukšmų, kad žmogus programų surengimui tokių laikyti sekančių nedėlios dienų
pas save gyventi arba suvis i priežodį: geriaus, kad ir vė- reikalai susiduria. O kur-gi
gatve eidamas turi nusistebė vakarėlių. Dar-taip-gi nega tuom pat laiku.
su juomi nedraugaudami. Tei | liaus, negut niekados, noriu kiti!... Nejau-gi jiems tėvy
L.
Vyčių
veikimas.
ti. Muzikantai tokie, kurie lima nieko sakyti, kad čia iki
sybė yra čionai dar keletas di- pasidalint su “Darbininko” nės reikalais nelemta rūpinGalima tikėtis, kad ir Euž
stiklinę alaus griežia visų
dūsių ar beūsių bedievių laik- skaitytojais įspūdžiais, surink- ties, nejaugi jiems lietuviai
Šita kuopa yra viena iš vakarų, pakol palicmonas pa šiollai nėra jokios jaunimo lizabetiečiai tų patį galės nu- rašcių skaitytojų, bet mažai ) tais iš Tautos Fondo 2-ro sky- reikalingi tik tol, kol deda sa darbščiųjų čionykščių organi liepia neštis namo, o tarpe blaivios organizacijos, kas veikti, kaipj
apielinkių
toliaus vakarėliams sudarytų
vo sunkiai uždirbtus pinigus jų zacijų. Prie' jos susispietęs
ir tai užsislėpę, kur kampe [riaus veikimų.
jaunimas.
publikos girdisi tokie žodžiai,
Kaip jau pirmesniai prane delmonan! * Jei taip, taigai jaunimas, Yra daug gabių kurie blaivam gėda išgirsti. visų gražų ir blaivų programų. no. gražau
susirietę, sau kiūto. Bet jie
patįs susipras ir beabejonės šiau “Darbininke,’ kad minė- socijalistų nusidėvėjusie saki- l. Vyčių XV kuopoj. Jos" pas- Svaigalai nevalia vartoti sve Apgailėtnas padėjimas tų mū gų vaikinų ir mergaičių,
toliaus tų bedieviškų melų, Į tasis Tautos Fondo skyrius tu niai — “kas biznierius, tai tangomis tapo sutverta T. F. tainėse, bet atsiranda suma sų brolių lietuvių.
Padėkim ar čia negalėtų L. rie labai daug galės ateityje
šmeižimų neskaitys, nes jau rėsiąs drabužių rinkimo dienas buržujas ir, kad biznieriams Skyrius. Jos nariai sukvietė nių, kurie parduoda alų ir
nuveikti, ir didelę naudų pa
kiekvienas kaskart geriau pa 121 ir 22 d. sausio š. m., taigi patiems lyg sočiai privalgius, viltis katalikiškas dr-jas, kad degtinę sodės bonkuose. Mūs Vyčių kuopa susitrerti. Rei daryti sau ir visuomenei.
žįsta ko yra bedievių laik [ dėl tūlų techniškų kliūčių įvy alkanų likimas nerūpi,” ir tei suvienytomis jėgomis rengti lietuviams reikėtų susiprasti škia jaunimo susivienijimas,
Taigi broliai ir sesytės lin
raščiai verti. Kuomet katali ko tik sausio 28 ir 29 d. š. m. singi.
prakalbas 4 d. kovo, t. y. die ir pamesti lankyties į tokios kaip pasirodo galėtų gana gy kiu dėl jūsų geriausios pa
vuoti, yra jaunimo gana dikNesinorėtų tikėt panašiems noje Šv. Kazimiero ir įvyku
kystė žydi, kuomet viskas ei Rinkimas drabužių nusisekė.
rūšies
įstaigas
ir
pradėt
dorų
tas
būrelis.
Susitvėrusi mi- ■ sekmės drauge su savo kaimy
na darbščiai ir sutartinai, Pasidarbavus gerb. kun. J. J. užmetimams, bet kaip išven siame susirinkime 22 d. vasa gyvenimų.
neto
jaunimo
kuopelė
pareng nais ir turiu viltį, kad visas
kuomet nėra ištvirkusios ar Sutkaičiui vietos klebonui ir gus. Tai-gi ponuliai biznie rio tapo sutverta T. F. sk. Pra
tų tokius pat blaivėius vakarė-1 jaunimas iš visos apielinkės
dančios atmosferos, tuomet rinkimo drabužių komisijai, riai jei norite turėt lietuviuose kalbų negalėjo įvykdinti, to
Pulkas be vardo.
■ius ir su įvairiais perstatymais ru džiaugsmu juos sutiks ir
viskas eina tvarkoje ir para kurios pirm, yra kun. J. F. Pi paramų, privalote jos užsitar- dėl darbas tapo pavestas L.
Šičia randasi ypatingos rū bei pamarginimais, kaip ir ki paduos savo rankų kiekviena
pijos reikalai kaskart kįla la ku tis, tapo pririnkta 33 dide naut. Jei norite, tai nesis- Vyčiams ir prakalbos įvyks 19
byn. Tokiu būdu yra aišku, lės skrynios drabužių nukentė- kųskit, kad lietuviai jūs ne d. kovo tikslu, kad palengvint šies žmonių. Vieni jų vadina tų miestų bei miestelių mūsų me reikale. Ir padės jums
kiekviename reikale.
kodėl čia lietuviai pralenkė ' jusiems dėl karės. Nors didu remia.
kančias brolių lietuvių dėl ka save katalikais, kiti laisvų broliai rengia įvairius blaivius
Buv. Svetis.
Kiek teko patirti, tai baza rės nukentėjusių. Kiekvienas pažiūrų ir kiti socijalistais, jų vakarėlius. Bet laikui bėgant)
net didesnes kitas lietuvių ko- ma drabužių jau apdėvėti, bet
lionijas.
galima būtų naudot dalinimui re Tautos Fondas laimėjo apie ! Wilesbarietis privalo prisiren tikslas ve koks: šmeižti žmo
nukentėjusiems, jei tik Rau $170.00.
gti ant tos dienos, idant savo nes ypač vyčius. Šitas pulke
Remiame spaudų.
Kantrusis.
donojo Kryžiaus dr-ja siųstų
aukomis suteiktų džiaugsmų lis susidėjęs iš kelių ypatų pe
savo broliams seserims, gimi reitų vasarų kelias moteris la
Iš laikraščių daugiausiai juos į reikalaujamas vietas.
CHICAGO,
ILL.
Tarpe
apdėvėtų
drabužių
dau

Atsibus; Nedėlios ir Panedėlio vakarais, Vasario (Febr.)
nėms dėl karės nukentėju bai biauriais žodžia isšmeiždačia skaitomi yra “Darbinin
mi,
privarė
net
prie
ašarų.
gelis
buvo
naujų.
Drabužių
27-28
d. 1916 m. Bažnytinėje Salėje, MT.
siems.
Tų
dienų
L.
Vyčiai
sukas” ir “Draugas.” Mat
Naujienos tokios.
Štai
šiandien
27
d.
vas.
eidami
rinkimo
žymiai
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Tautos Fondo skyriai, jei Tėvynė” ir šiaip bus poezijos.
prato, kad katalikams skaity
Atsibus; Nedėlios ir Panedėlio vakanutiko gatve važiuojantį žmo
tuviais
gyvenančiais
Bridgegu
tokie Chicagoje randasi, ati tiktai katalikiši laikraščiai;
Parapijos veikimas.
gų su pienu, ėmė rėkti pikt Labanowsko Salėj e, 1916 M & i n S t
nei, vampt, apie besiartinan
o bedieviams neduoti nei su ville, Pa.
žodžiauti. Susistabdė važiuo ST. MALTLY, PA.
lūžusio cento, idant jie už
Mūsų parapijonai ir-gi dir jantį žmogų ir jeigu ne kiti
Drabužiai išsiųsti 8 d. vasa čių Lietuvių Dienų. Visi ty
Atsibus;. ..Subatoj e va kare Kovo, (March)
tuos centus galėtų pirkti virvę rio š. m. Amerikos Raudonojo li ausis suglaudę ir laukia kų ba, kruta, bet reikia dar dau
žmonės,
tai
būtų
kas
žin
kas
4
d.
1916 m., FREELAND, PA.
katalikams karti. Ligi šiolei Kryžiaus dr-jos vardu, nuora Dievulis iš savo malonės jiems giau gyvumo. Be savo rei
atsitikę.
Kiti
darbai
tai
prie
kai-kurie dar skaitė “Ateitį” šas pasiųsta kun. N. J. Petkui, kovo 4 dienų patieks. Berods kalų, turėtų pašvęsti senųjų
Atsibus; Nedėlios ir Panedėlio vaakamanydami, kad tai geras laik kurs sutvarkęs paskelbs ats tik Aušros Vartų Pan. Šv. ir bažnyčiukę L. Vyčių kuopai, baro. Kovoja su kapitalizmu, rais, Kovo (March) 5-6 d. 1916 Bažnytinėj •
raštis, bet dabar pamatę jų e- kaitoje laikraščiuose. Persiun Dievo Apveizdos parapijų T. kur būtų įvesta atletų skyrius, žada išnaikyti Vyčius ir tt
(senojoj) Salėje. WILKES - BARBE, PA
santį tikrai bedievių laikraš timo lėšas apmokėjo Tautos Fondo skyriai šiek, tiek tvar bei šiaip pramogėlės. Iš ko
Girtybė.
kosi. Kitose parapijose ma pačiai parapijai atneštų nau
čiu ir net talpinantį šmeižtus Fondo 2-ras skyrius.
apie čionaitinius lietuvius, kų
žai arba ir visai nekalbama a- dų, jau stovi treti metai tuš Girtybė čia įleidus savo šak
pie
aukų rinkliavų Lietuvių čia, be jokios naudos — o mo nis. Daugelis lietuvių nema
aiškiai parodė mūsų klebonas
“Bazaras” Tautos Fon
Račiūno Nauji Judanti Paveikslai
to dienos šviesos. Štai yra
ir ištisai viskų visiems susi
Dienoje. Gal dar subrus! kykla dar toli gražu.
do naudai.
žinoma, kaip antai lietuviai
rinkusiems perskaitė, visi me
Duok tai Dieve!
Mūsų nekurie parapijonai per Kalėdas ir Naujus Metus,
Vasario 9 ir 10-tų d. š. m.
ta vien po kitam “Ateitį”
Naujas Chicagos arcivysskaitę ir į valandėlę laiko čia įvyko “Bazaras” Tautos Fon kūpąs Mundeleina pasirodo visai pasmerkė Vyčius kai jau tai saliūnai nukentėjo netekda
nebus nei vieno “Ateities” do naudai. “Bazaras įvyko esąs didelis jaunimo prietelius buvo rašyta “Darbininke.” O mi langų, o girtuokliai nosių.
skaitytojo. Garbė Westfield- Šv. Kazimiero par. svetainėj. ir globėjas. “Knights of Co- paskiaus pradėjo bendrauti Tų visų daro, kad išnaikyti
ĮozioezdI Bus Utaminko vakare |cznoi=3|
iečiams, garbė jums lietuviai, Tvarka abi dieni buvo gan pa lurobus” parengtame jo garbei su socjalistais ir jau net pra Vyčius. Bet vyčiai nieko ne
kalbas
buvo
surengę.
Kurios
kad susiprantate, nesiduoda- vyzdinga ir iš visko matosi, pokilyje pabriežė, kad jauni
jausdami, auga ir bujoja.
te bedieviams suvadžioti, kad kad komisijos priruošimui ba- t mo reikalai jam artimiausiais turėjo įvykti 13 d. vasario ir
Lai mūsų lietuviai pameta
Ant
naikinate iš savo tarpo visus zaro negailėta pasišventimo yra ir stengsis, kaip galėda jau gana darbavosi garsinimu, smukles, o atvirsta prie doros
nes
kolektoriai
priebažnytyj
nei
troso.
Didumų
daigtų
babedievių laikraščius, kurie tik
ir blaivybės, tuomet beabejo
mas Chicagos jaunuomenei
melus skleidžia ir taip vien tik zarui komisija surinko veltu, pagelbėti, steigiant mokyk dalijo plakatus.
nės pataikys savo laiveliu į ra 1*4
nori ištraukti iš žmonių šir dėlto ir pelno atliko šiek tiek las, prieglaudos namus, ko
Žinoma susipratęs katali mesnį gyvenimų.
džių tikėjimų bei paversti juos nukentėjusiems dėl karės. Vi legijas ir kitas naudingas in kas būtų to nedaręs, bet čia
F. A. č—kas.
Northampton ir Washington Sts.
paskutiniais nedorėliais. Jūs si komisijos nariai dirbo išsi stitucijas.
taip sakant laisvai žiūrintieji
esate katalikai, tad jūsų prie juosę: tai liudija surinktos
“Kataliko” vedėjas p. St ir socijalistų įtarti norėjo su
CAMBRIDGE, MASSWilkes Barre, Pa.
temai tiktai katalikiški laik aukos daiktais ir pinigais. Tananevičius išvažiavo į Pit- traukti visus katalikus be pa
L D. S. 8 kp. bus susirinki n
raščiai, kaip tai: “Darbinin Pinigais komisijos nariai su tstonų, kur šiomis dienomis žiūrų skirtumo ir sutverti ko mas nedėlioję 5 d. kovo pobažkas,” “Draugas,” “žvaigž rinko sekančiai: p. J. Liudvi turės įvykti jo šliubas su p-le operacijos skyrių. Bet čia pa nytinėje salėje tuojaus po miš
Bus sudainuota mhistruotos karės dainelės
dė,” “Vytis,” “Tikyba ir Do kis it Liudvikienė surinko $57, Paukštyte.
sirodo, kad tiktai buvo soci parų 4 vai. po pietų. Bus
ra,” “Žvirblis,” “Tautos Ry 45, p-ni Marcelė StankevičiePagerbimui kun. A. Skryp- jalistų gudrus sumanymas, i- daug svarbių dalykų apsvars
per penia E. Račiūnienė.
tas,” “Moksleivis,” “Pažan- nė-$37.10, p-ni J. Jankevičie- kos 25 metų kunigavimo jubi dant išnaudoti katalikus. Pra- tymui, todėl kviečiame visus
ga,” da- ralima šiaip taip pri- nė-$10.27, p-lė M. Jomantai- liejaus, vasario 22 dienų Šv. I kalbų aikyti klebonas neleido ateiti ir atsivesti naujų narių. 2—-skaityti ir “ka’aLkų;” anot tė-$4.00, p-lė P. Krikštolaičiu- Kryžiaus parapijos svetainėje ir žmonėms p~n
Kviečia Valdyba.
kad pra-

Krutanti paveikslai

Iš Kares lauko
KOVO-MARCH 7 d. 1916m.

Concordia Salės
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“ DAASININKAB*

Pne knygyno aprašymo.
“Darb.” No. 23 buvo para
šyta apie mūsų knygyną. Prie
to aprašymo reikia padaryti
keletą pataisymų ir papildy
mų.
Pirmiausia
nepaduota
knygyno adresas, kurs yra
toks; Vyskupo Motiejaus Va
lančiausko knygynas,
2802
iGray’s Ferry Road; rašoma
būk 44 Darbininkas 99 aukavo
1tik po 2 ekz. ant mėnesio, o

išteisybės aukojo 100 ekz. ant
im. v 25 ant savaitės; Jonas
Kundrotas būk aukavęs 6 kny
gas, o J. Dambrauskas 1, turi

Pripliauškė dalykų, kurių nei
j laikraštį neverta dėti.
Po
spyčiaue buvo norėta Kpykieriui patėmijimai padaryti, bet
stryktelėjo vienas senis su pra
plikusiu ' pakaušiu,
pasakė,
kad viskas buvo išekspleinyta
orait ir jokių klausimų nerei
kią.
’ Ar ne laikas mums katalikams galop susiprast, kvieslis švarius kalbėtojus, kurie
gali ką gero pasakyti. Ar nelaikas nustoti lankytis į paškudninkų spyčius.

Apšvietos reikalai.

Yra jau čia susipratusių lie
1būti J. Dambr. 6, o J. Kundr. 1 9 tuvių, padorių katalikų, ku
<o p-lė Ona Stankuniutė visai rie imasi gerų laikraščių. Bet
nepaminėta, o ji labai prisidė yra ir suklydusių, socijalistų
jo prie knygyno.
pažabotų, laisvamanių jodinėS. Spidulis.
jamų.
Tatai prakilnesnieji,
veiklesnieji lietuviai prideraN0RW00D, MASS.
me subrusti, rauti piktų iš
šaknų.
Pavyzdingos vestuvės.

Vasario 27 d. š. m. atsibuvo
vestuvės vietinio vargoninko
su p-le Marijona Kamiliute.
Tvarka buvo labai pavyzdinpavyzdin
ga, vestuves
vestuvės prasidėjo nede
nedė
liojo iš ryto ir baigės vakare tų
lioje
pat dienų be muzikos, be jojo
kio triukšmo. Jaunimas sū
su
dainavo kelias daineles, po to
tapo sumesta $14 su centais dėl
nukentėjusių nuo karės. AuAu
kojo
ko
j o šios ypatos: Po $1.00
Kamila, L. Belbokaitis, J.
S. Karnila,
Kašėta, J.
Ru-
J- Červokas, P. Ru
kštetis,
kšloti
s, J. Šiureika J. J. ChuChu
bet, B. A. Chubet, po 50c.
J. Kavaliauskas, V. Šiureika,
A. Kavoliunas, Pr. Kamila,
B. Dobrovolskis, po 50cs. J.
Chubet, D. Nedveckis, P. NeNe
dveckis, K. Akstinas, J. ČerČeTneuskiutė, M. Dobrovolskiutė,
K. Spiriaavičia, M. Kamiliutė, V. Kašelienė.
Visos aukos perduota jau
navedžiui, kuris paduos vietinam Tautos Fondo komitetui,
kuris turės pasiųst centrališkaru iždininkui B. Vaišnorai.
kam
Gražaus sugyvenimo jaunajai
porelei.

f

*Darbai čia eina gerai. Be
darbo žmonių nesimato.
To
dėl tai vargo nėra. Arba pa
dorus, darbštus pilnai gali už
gyventi gerai.
M. Sportasevičius.......
VOKIEČIAI VILNIUJE.

r

prie darbo, nors juos sušau
dytų už tai.
P. S- it jo drau
Vienatine UotavOka ’{•
gai tuojaus tapo suimti ir iš
gabenti į gubernijos kalėjimą.
Apie tolimesnį tų areštantų
likimą oficieris P. nieko neda X
Kuri
.uri užlaiko visokio ta- V
žnojo, nes pats neužilgo nuo ♦ voro,
>, reikalingo maine- V
darbų pabėgo.
Kitus areš Y nieriams.
tuotųjų draugus vokiečiai nu
X
baudė pailginę darbo valandas
ir užlaikę ant savaitės apmokė-.

TEU BACK flKV 4200

f Krautuvė I

DR. F. MATULAITIS
Ofiso udyno*
M A M. 74 KM.

X

jimų. Oficieris P- jautė, jog,
gal būt, jis pats netekęs kan
trybės vokiečiams pasipriešins.
Todėl tik laukė progos, kaip
greičiaus nuo vokiečių pabėgus. Sulaukė ir laimingai pabėgo, išbuvęs Vilniuje po vo
kiečių valdžia 54 dienas.
(“Išeivių Draugas.”)

JONAS GREBLIAUSKAS
500 SO. PACA ST.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytoje (apdaryta) ..... $L0O
kytoja
$L00
Vaiką
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
15c
rašyti be mokytojo.
mokytojo....... 15c
Naujas Būdas mokytis
rašyti be mokytoje.
mokytojo..........10c
10c
Aritmetika mokinimuisi rokundų, su paveik
slais (apdaryta) _____...35c.
35c.
Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap
garsinimą iš “Darbininko”
ir $1.00 per money orderį,
tai gaus visas 4 knygas 60c.
pigiau.
P. MIKOLALNIS,

ANGLIKAME LAIK
RAŠTYJE APIE LIEVTUS.
VIUS. ti

Boston laikraštis Boston
Globė vas. 28 d. indėjo paveju
ksių klebono kun. T.Žilinsko
ir p. M. Venio, Tautos Fondo
skyriaus pirm, ir aprašyta ten
pat T. F. skyriaus Lietuvių
salėj mitingas nedėlioj.
R. F. D. — Route 2,
Prakalbas sakė tuomet gerb.
Hudson, N. Y.
klebonas kun. T. Žilinskas,
Dr. P. J. Jakimavičius ir pats
pirm. p. M. Venys, kurs nušvie
tė nukalus rengiamosios ba SVARBUS PRANEŠIMAS
’O N. J. IR APIE
landžio 15 d. “Tag Day. , 9 Po NEWARK
LINKIŲ LIETUVIAMS,
nas M. Venys visus vakarus
pašvenčia uoliai darbuodamasi jog naujai išleistų “Metraštį”
prie surengimo tos 44 Tag I R. K. Spaudos Draugijos.
Day.” Tikimasi talkon gauti galima gauti klebonijoje po
So. Bostono high schoolės mo No. 207 Adams St •9 Newark.
Patartina kiekvienam
kines ir iš labdaringųjų dr-jų N. J.
jį įgyti/ nes sulig jo vertės
nares.
Bus didžiulė rinkėjų armi visai nebrangus. Kaina bo
apdarų 75c. Su apdarais $120
ja.

(Pradžia ant pirmo puslapio.)
vietų plačiais toneliais (ur
vais), kur ištiesta dar gelžkelio bėgiai dėl davežimo armolų. Perkasų šonai išdėta cementu, daugelyj vietų pritaisyta, tam tikros plačios augštelesnės platformos dėl armotų. Pati armota ant platformos išstatoma taip, jog
prisėjus reikalui .galima tų
tuojau išvežt į kitų artiimausių
perkasų juostų. Stipriausieji
sudrū tinimai randasi arti Nau
jos Vileikos, kur buvo vokie REIKALINGA TUOJAUS
čių laikoma daug kariumenės Katerių ant blokų ir merginų
t įgulai), kur ir-gi darbavos' iel sortavimo.
Alsi šaukite
dienomis ir naktimis šimtai
J. E. NEWC0MB & CO.
saperų.
15 Bradford Pla.ce,
Pirmose dienose po savo į
Brockton, Mass.
Vilnių įžengimui vokiečiai pa
4v<
arba
pas
taisė rusų apardytų gelžkelį.
PETER DANILO,
V ese Įninkąs. Greta to vokiečiai ant greitos
nadirbdino siaurų bėgių gelž 187 Ames St, Brockton, Mass.
(24-25)
kelį iki Vilniaus ir Lydos. Tas
FITGJ URG, MASS.
io socijalistai ir kelias buvo skiriamas išimtiVYČIAI IR VYTĖS!
;urėjo prakalu ^ai kariškiems tikslams ir vo- buvo A. -kiečiai ypač saugiai jį dabojo.
New York’o ir apielinkių
Smelstorius iš Bostono. Ma Tuo* keliu be paliovos ėjo ka rengkitės į susivažiavimų ku
žiukas, silpnukas plono balso riniai transportai. Be to ve ris atsibus kovo (March) 12 d.
lyg kokio katyčio. O jau kad žami buvo ant tam tyčia pri 1916 pirmų valandų po pietų,
pradėjo sakyt, tai nežinia ar rengtų platformų sužeisti ir Bažnytinėje salėje North 5-th
pats žinojo apie kų; pradėjd a- sergantieji.
and Havemeyer str., Brooklyn,
pie draugystes ir nuėjo prie Toliau vokiečiai pradėjo sta N. Y.
Adomo ir bažnyčių, apie ku tyti Naujoj Vileikoj eilę liglaiIš Brooklyn, N. Y., ■ New
nigus apie žemiškų rojų. Rei kinių kazarmių ir karinių li- 1 York’o, Newark’o, N. J., Eliklų paimt fabrikes panaikyt gonbučių. Milžiniški pamišė zabethport, N. J. ir kitų apie
tikėjimų, nereiklų tikėt Die lių namai nuo pirmų dienų per linkių L. Vyčių kuopos būtinai
vui. Tai matome, jei ne ka keista į lazaretų sužeistiems prisiųskite savo atstovus nors
talikai, tai bedieviai neturė kareiviams, bet ant trečios po tris iš kiekvienos kuopos su
dienos sužeistieji pripildė vi kuopos priduotais mandatais
tų kų pliaukšt.
sus
tuos namus ir taip daug J ir valdybos parašais.
Publikos buvo nedaug tik
v*
jų armija- Gerai daro, kad privežta naujų, kad prisiėjo
Taip-gi kviečiami svečiai,
statyti visų eilę laikinių lentų jeigu kuris norėtų dalyvauti
neina ant tokių tarškalų.
Pabaigus jam sakyt, buvo namelių.
kaipo delegatas, norėdamas
Maištas perkasuose.
klausimai. Paklausta iš kur
arčiaus susipažinti su Vyčiais,
Nepakenčiamos darbo są turi gauti paliudijimų nuo sa
tas viskas atsirado, jei Dievo
nėra. Sako iš gamtos. O lygos prie dirbimo perkasų vo klebono.
iš kur gamta. Per save, per greitai iššaukė vilniečių neuž- Visų delegatų meldžiame nemilijonus metų viskas tvėrėsi, siganėdinimų.' Tame būre- sivėlinti, nes sesijos prasidės
o žmonės iš monkės kilo, O lyj, kuriame buvo ir oficie lygiai kaip 1 valandų.
iš kur «nionkė. Stvėrėsi ir ris P. daugiausiai dirbo pras I
Kviečia 41 kp.
Komitetas.
niekaip negali prirodyt. Be- čiokėliai. Tie patįs sakė tu
dieviai, matydami, kad jy rį džiaugties jau iš to, kad
popas negali išsisukt ėmė vi- juos vokietys neiškorė. Užtai
Grasilda Skudrinskienė
kaiminystėj
dirbančiame
bū

suose kampuose rėkt, kad su(Žukauskaitė), pajieško savo
ryje kilo tikras maištas. Tai dviejų brolių Vinco ir Jono Žu
maišyti.
duvo iš eilės 23 būrys, išva kauskų, paeinančių iš Tolu
Viską girdėjęs.
rytasis į darbų pirmiau už tų, čių sodžiaus, Tytovėnų par.,
ATHOL, MASS.
prie kurio pristatyta oficieris Baseinų apsk., Kauno gub. Se
Puikus vakaras.
Vasario 26 d. 1916 m. at P. Tame 23-čiame būryj bu ninus jie gyveno Chicagoje,
sibuvo parapijos vakaras, kur vo bemaž gerbiamų mieste III., dabar nežinau kur. Pra
atsilankė daug žmonių. Pinna Žmonių. Tuo tarpu vokiečių šau jų pačių, arba kas apie
gerb- klebonas išaiškino apie rezervistai-prižiūrėtojai apsė- juos žino, atsišaukti šiuo ad
vaizdelį “Amerika Pirtyje.” jinojo su jais kaip su katorž- resu:
St. Šimkus,
Vaizdelio lošimas labai gerai :i inkais. Prie to ir kitko bu
vo
panašaus:
prastas
valgis,
nusisekė. Po tam buvo pasa
3214 Cedar Str.,
kytos kelios eilės. Pirmas trūkumas lovų ir kaldrų ir tt.
Philadelphia, Pa.
Septynioliktoj dienoj spa
pasakė panelė I. Šležaitė paskiaus p-lė M. Dragūnaitė ir E. rnus visi 200 to būrio darbi
Puščiutė. Paskiaus buvo pa ninkų atsisakė iš ryto išeiti į
Kiekvienas įaus
sakytas dialogas, kurį atliko darbų ir ypatiškam pasikalbė-j
U I K I Ų
J. Dovidonaitė ir A. Tamošiū jimui pareikalavo pribuvimo j
naitė. Buvo paskiaus padai iarbų inspektoriaus, majoro
DOVANŲ1
nuota dvi dainos, kurias at •Ciunco. Rezervistai iš pradžių
liko keturios panytės. Visas rrumojo ginklais, vienas iš jų
kaszper mane užsisakys sau
lietuvišką Laikraštį.
net šaudyklės kolba sudavė P.
pelnas buvo dėl parapijos.
Dovanų"i r laikraščių aurašua iisiųL. P. S. pagelbininkui prisiekusio
į *iu kiekvienam, kuris prisius savo
------------- S; ■ Z
advokato. Tai galutiniu į- 1 adresą ir už 2c marką.
CAMBRIDGE, MASS.
oykino kitus ir tie šokę ant [ -J MAT. MILUKAS
Vas. 20 d. East End Chris- rezerivstų tuojaus tuos nugin L <!• Hoopar St., Brooklyn, N. Y.
tian Union salėj 3 vai. po pietų klavo, tiesa, jų neužgaudaatsibuvo Lietuvos Dukterų ir :ni‘ Tuokart P. S. podrartg'
Sūrų prakalbos.
Kalbėjo 1 su 10 apšviestesnių darbininkų i
J. Stasiulevičius, socijalistai. mėjo į netolimais esančių maTar-gi jau aiškn kiekvienam, Į »oro šėtrų. Čia pasikalbėta
jog buvo atkartotos senos, nu -markiai. Miestelėnai apreiš- j
dėvėtos pasakos, šmeižtai Baž- j kė, kad jie liuosi piliečiai, c i
rvcin. mekimirns tikėjimo. 'ne arestimtai, kad jie negrįš;
... . . ■

419 Boylstoi St, Butas, Mus.

•

C. k P. Phone St Paul 5947
Grabininkas ir Balzamuotojas
Pagrobus atlieku pigiai ir
gražiai.
Esu išėjęs mokyk
loj. tam tikrus graborystės
mokslus ir išdavęs ekzaminus.
Siunčiu numirėlius ir į kįtus
miestus ir pargabenu iš kitų
miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laido
jimo reikale visuomet kreipki
Ofisas
tės pas mane.

J.

Ant pardavimo forničiai dėl trijų kambarių. Priežastis pardavimo išvažiuoju į kitą miestą.

BALTIMORE, M. D.

Telephone So. Boston 605

f-sd

__Skaitykite ir platinkite
Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grinčioje.
Jei prenumerata baigiasi,
tai negaišuodamas atnaujyk.

rel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLAy

M. A. NORKŪNAS
166 MELROSE ST
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MONTELLO, MASS.

•>

Vienatinė Lietuviška

H

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
Gyduolių gan
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge
ros sekančios gyduolės.

B

♦

G. A BARONAS,
P. O.
McKees Rocks, Pa.

L

*

D

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų
ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo
ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų
Vaikų ramintojas
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo
suaugusiems
Nuo viduriavimo
mažiems
Gydanti mostis
nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų
Mostis ir skysčiai
niežų ir parkų

Pasiuvu visokius drabužius
pagal naujausią madą, vyriškus
ir moteriškus. Darbą atlieku
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir
kvarbuoju.
PETRAS

MAKARE VIČIU S,

(Arti lietuvių bažnyčios)
105 So. Meade Str.,
Wilkes-Barre, Pa.

Reikės visiems nusipirkti žieminių rūbų ir gerų
čeverykų, tai-gi nepamirškit, kad mano krautuvėj
yra užlaikomi geriausi tavorai.
CEVERYKAI. Vyrų, Moterų ir vaikučių, ge
riausia padaryti, pagal naujausią madą, kožna
para gvarantuojama
VYRŲ SKRYBĖLĖS VISOKIŲ KAINŲ.
$iaip jau užlaikome visokius vyrų aprėdalna.
/.miškinius, sveteriua, pirštines ir t. t
MftSŲ KAINOS ŽEMESNES UŽ KITŲ.

1.00
75c.

1.00
1.00
50c.
1.00
1.00
25c.
25c
50c.
25c

50c.
25c.

1.00

Gyduolės dėl pataisymo
apetito
1.00
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
50e.
Gyduolės nuo kosulio ir
1.00
sunkaus kvėpavimo
Gyduolės nuo vištakių
(corn’s)
15, 20 ir 25e.
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75c.
Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25e.
Gumas nuo dantų gėlimo 16c.
Tikra lietuviška Trejanka
'
25c.
Visokie kvepianti
muilai
10, 15 ir 25c.
Perfumos visokių gėlių 25,
50, 75, 1.00, 2.0A ir daugiau.

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums švei
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame trus
sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI

R

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų,
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums
expresn.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

LIETUVIS KRIAUŠIUS.

Ateina Žiema

226

ė C St, So. Boston,Mass.
9

‘

Geriausias Siuvėjas.
Siutus padarau ant užsakimo nuo $20.00
ir aukščiau.
Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią
kainą.

M
S.>C. LILIENSTERN
9
172 Statė St.,

Boston, Mass.

(Priešais Custom House.)

UŽPRAŠOME

C. P. YURGELUN,
377 W. BROADWAY,

K

<

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų celuloidu. Išdirbu šarpas, vėliavas, karūnas ir tam panašius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo
1
rankom.
■

C<

8 lekcijos lietuviškoj kalboj iš
simokinimo (notų) “Gaidų” ant
visokių instrumentų, kad ir nėši
matęs gaidų, išmoksi be mokyto
jo, kuriam mokėtum 50c. už 1
lekciją. Knyga $1.50, parduodu
už $1.00 tik ant trumpo laiko 3
knygos už $2.00. Adresuokit:

NUOŠIRDŽIAI

■>.

SO. BOSTON, MASS

MYLĖTOJUI MUZIKĄ IR
DAINAS.

Z į

e

,< <■

7

(Iš Rusijos)

Telefonas Brockton 1562-ar

v

indeda telephonus, dengia sto
___ ,_ ____
visus_ staliorvs
gus. __ir atlieka
t ės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
Gyvenimas
Ofisas
315 W. Broadway, 133 Bowen St

1

Conon Hali 20 Conont str.
Mokytojas E BROWNING

MONTELLO EMPLOYMENT
OITICE
J. Mickevičius, savininkas;
146 Amas St Montello,

•*

ANTANAS ŠAPALIS
meistras

Lzlsikom didžiausia krautuvę
deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių.
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
tue agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup
Pasiutam drapanas sulig nau čiams, didelį, naują katalogą
jausios mados ir pagal Jūsų noro. siunčiame ant pareikalavimo už
25 centus štampų.
JONAS BERZELONIS & CO.
J. P. TUINILA.
28 Chandler .Str., Boston, Mass.
822 Washington St., Boston. Mass
(Castle Sųuare’s Block’e.)

Visokius užrubežinius ir
amerikoniškus šokius moki
na po No. 1140 Columbus
Avė., Room 44 Roxbury
Cros8ing.
- '
Pamokos atsibūna utarninko ir ketvergo vakarais

laikais mikntinga. daug
merginų ir vyrų ČEVERYKŲ
dirbtuvėse. Mokanti ir nemo
kanti gali darbų gauti. Gera
proga, -gerų dubą išsimokinti
Adresuokite

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

LIETUVIAI PAS SAVUS.

ŠOKIŲ MOKYKLA.

BEDARBIAMS
PROGA

Kum reikalingas toks
Pajieškau darbo statykloje
(Barbei Shop).
Esu dirbęs 2 ninkas, atsišaukite šiuomi adre
metu ir apsipažinęs su tuo ama su.
tu, pilnai suprantu visą darbą.
Kalbu lietuviškai, lenkiškai, ru 242 W.
siškai ir angliškai.

P. ŠILEIKA
8 Heath Place,
Roxbury, Mass.

LIE TUVIAI REMKITE
TUOS BIZNIERIUS,
KURIE GARSINASI
“DARBININKE.”

u

"

Visi skaitykit ir platinkite

SO. BOSTON, MASS.

■■

