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TeisybčsVardan
JONAS HOSS’AS, JO BEREZIJA IR MIRTIS.

Kaina 5 centai.
egana.
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Iš tuščio neįpilsi.
• • •

Smertis į dantis nežiūri.
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atli-

Rymas. — Vagiliai i nėjo j 
Etruskinį muzėjų ir pavogė se
novės pinigus ir kitokiu seno
viški} brangenybių.

sua- 
visi

insnErten!

sumažėjo. Panašiai nukentė
jo dar keletas kaizerio pulkų.

Niekur šiame pasaulyje tiek 
kraujo nepalieta, kaip 
Verdunu.

New York. — Jennie Mo- 
nalian buvo gražiausia 
riškė Huntingtone, L. I. 
bar ji uždaryta trims 
siams pataisos namuose už gir
tuokliavimą. Buvo paveldė- 
jus nuo tėvo didžius turtus, o 
dabar jai tik keletas tūkstan
čių beliko.

gerol 
s. ba'r

mi.
Ne be reikalo sakoma “pa

pratimas aršesnis už prigimi
mą.”

Petrogradas — Kaip oficia
liai pranešama, tai Rusijos tor
pedinis laivas Strogij sukalė 
priešininko submariną Juodo- 

vietoi
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r.
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Houlton, Me. — Kambaryje 
rasta negyva Grace Laskey, 18 
metų mergina. Nežinia, kaip 
tas atsitiko. Spėjama, kad nu
sinuodijo.

Boston. — Atplaukė garlai- 
I vis Prince George. Atsivežė 
su savim 60.000 gyvų vėžių.

Pana, III. — Moteriškė 55 
metų amžiaus, Meney Boaz, vi
są laiką gyveno ant farmos ir 
tik nesenai pirmu kartu važia
vo geležinkeliu.

1.000 NJ A. L. R. K. MO-
TER co JUNGAI IKI

S

Suj ’■ , sesers sąjungie- 
tės,_ ¥ ' ją garsingoj orga
nizacijoj atoirastą tūkstantinis 
skaičius iki Seimo.

TeL 620 So. Boston.

•Entered as second-class matter September 22 1915. at the post office at Boston, Mass.,nnder the Act of March 3,1879.

Šventas Tėvas rūpinsis Lietuviais
Anglijos ministeris skiria Suvalkija Lenkams
Francuzai pasidavė atgal. Žemaičių vyskupas grįžta atgal Kaunan
ŠVENTO TĖVO LIETUVAI kitais 18 socialistų atstovais 

sutvėrė naują socialististišką 
partija. Jisai pasakė, jog jo 
partija priešinga Lenkijos su
skaldymui ir reikalavo Belgi
jai neprigulmybės.

O apie lietuvius štai, kaip 
Haase paaskė:

“Baltiškos kilmės tautu: — 
lietuviai ir latviai pro:- k*'; 
negeidė prisijungti prie Tokie 
rijos.”

PRIELANKUMAS.
Pradžioje kovo mėn. šių 

metų p. J. Gabrys buvo krei
pęsis su prašymu į šv. Tėvą, 
kad teiktųsi pagelbėti Lietu
vai, taip baisiai nukentėjusiai 
nuo karės. Dabar nesenai p. 
Gabrys gavo iš šv. Tėvo sekre- i 
toriaus štai kokį atsakymą ra
šytą 14 kovo 1916:

Gerbiamasis Tamsta.
Aš apturėjau jūsų laišką 

nuo 2 kovo, kuriame jūs mums 
pranešėt taip baisiai vargingą 
stovį, kuriame randasi daugy
bė lietuvių šeimynų, likusių 
savo šalyj. Aš galiu jums 
užtikrinti, kad Šventasai Tė
vas, kurio širdis yra sujudin
ta jūsų tautos kančiomis, tei
kėsi nuspręsti ateiti jos pagel- 
bon ant kiek tai leis Jo švente
nybės vargingumas, kaip Jo 
šventenybė jau buvo atėjusi 
pagelbon kitoms tautoms taip 
skaudžiai paliestoms šios bai
sios karės. Teikkitės priimti, į 
Gerb. Tamsta, išreiškimą ma-; 
no kuoprielankiaiisių jausmų 
Kristuje jums ir jūsų tautai.

Mgr. Eug. Pacelli.
Be tos linksmos žinios p. 

J. Gabrys dar praneša mums, 
jog Žemaičių Vyskupas Kare
vičius drauge su 4 kunigais 
grįžta į Kauną ir jog lietuviai 
pradėję rūpinties išgavimu lei
dimo atidaryti Vilniaus Uni
versitetą.

KREIVAI NUŠNEKĖJO
APIE LIETUVIUS. 

ANGLIJOS MINISTERIS 
SKIRIA SUVALKIJA 

LENKAMS.
Londonas. — Lordą* Robert 

Cecil, Anglijos ministeris blo- 
i kados ir karinės pirklybos, aš
triai kritikavo Vokietijos kon- 
clierio kalbą Reichstąge. To
je savo kritikoj visai kreivai 
nušnekėjo apie Suvalkiją. Pri
skyrė ją lenkams.

Štai tie skaudūs nemalonūs 
žodžiai:

“Tai Vokietija ir Austrija 
nori išrišti lenkų klausimą! 
Tai ištikro tai smagu girdėti 
lenkams! Jei Vokietija pa
norės Suvalkijos, tai jai ne
pritruks vokiškų profesorių, 
kurie išrodvs, jog Suvalkija 
yra lietuviška, o ne lenkiš- 
ka.”

SMARKŪS GINČAI REICHS
TAGE, UŽSIMENA APIE 

LIETUVIUS.
Berlinas. — Ant rytojaus 

po kanclierio Betlnnann - Holl- 
weg kalbos Reichstage (parla
mente) prasidėjo karšti svars
tymai karinių reikalų, taikos 
klausimų ir tt. Žinoma įvai
rių partijų atstovai, nors veik 
visi išvieno remia valdžią, bet 
kaikuriuose dalykuose nuomo
nės skiriasi. Labai rūsčiai bu
vo užsimyta apie Suvienytų 
Valstijų dėl jų reikalavimo 
užgana padaryti už žuvusius 
amerikonus su vokiečių sutor- 
pėduotais laivais ir dėl reika
lavimo atsižadėti skandyti 
priešininkų nekarinius garlai
vius.

Atstovas Dr. Stressemann 
sakė, jog prieš vokiečių kari
nius nuo veikai ius šioje karėje 
nublanksta kariniai nuoveika- 
liai senovės graikų ir romėnų.

Didžiuma atstovų laikosi 
tos nuomonės, 
praplatyti Vokietijos 
žilis. Ir socialistų 
Scbeidemann pasakė, 
kur manytų, kad 
po tokio ba 
sugrįžti 
litis

jog ši karė turi 
rube- 

atstovas 
jog tas, 

Vokietija 
ius pasišventimo 

po- 
ikis.

VOKIEČIAI PASIVARĖ 
VERDUNO FRONTE.

Nors jau nuo senai vokiečiai 
laužia franeūzų liniją ir bega- 

ir negalė- 
bet be 

„ ., atakuo
to tr..puti nusivaro pir- 

Ii.m nori.i/as vieną po

les kraujo praliejo, 
jo dar ligšiol pralaužti, 
atlydos bombarduoja, 
ja ir
tnyii. 
kitai

Boston. — Viena motina 
East Bostone paliko 10 metų 
amžiaus dukterei daboti lopšy
je dviejų metų vaiką. Vaikas 
bovijosi degtukais, vieną į- 
briežė ir uždegė lopšį. Sesuo 
bėgo gelbėti broliuką ir apsi
degino rankas beimdama iš 
lopšio. Vaikas buvo nuneš
tas ligoninėn ir yra viltis, kad 
pagys.

Washington, D. C. — Apie 
5.000 valdiški} klerkų susior
ganizavo. sutvėrė uniją ir 
prisidėjo prie A. F. of L. Or
ganizavosi dėlto, kad negalė
jo iš valdžios išreikalauti S vai. 
darbo dienos.

VISI VALDONAI PASMER
KTI MIRIOP.

Illinois valstijos advokatas 
Hayne apreiškė pasauliui apie 
buimą didelio anarchistų suo
kalbio.

Kai policija po Chicagos 
arcivyskupo priėmimo puotos, 
kur kėsintas! nunuodyti sve
čius, sujudo dalyką tyrinėti, 
tai kaip minėtasai valstijinis 
advokatas paskelbė, tai esąs 
padarytas anarchistų suokal
bis nudėti visus Europos 
valdovus.

Vyriausioji anarchistų 
veinė esąs New York. 
jų susirinkimai būvą 
F rancisco, 
Lynu. Mass

Nori žinių?
Skaityk čia.

Boston. — 124-ji artilerijos 
kompanija kartu su penkiomis 
kitomis kompanijomis iš kitų 
uostų išplaukė prie Panamos 
kanalo, kur užims vietas prie 
naujai pastatytų fortų.

bu-! 
Bet j 
San j 

Paterson, N. J. ir 
Tuose susirin- 

| kiniuose svarstinėja budus nu- 
j žudymo. Priėję anarchistai 
prie išvedimo, jogĄąnas’ būdas 
vartoti revolverius, bombas, 

j peilius nesąs geras tokiems 
darbams. Dabar išrado, jog 

į patogiausia bus griebtis nuo- 
j dų. Ir nutarė taip daryti.

Ad. Hayne sako, jog ir po 
šiai dienai anarchistai renką 
pinigus tam reikalui.

Visi tie dalykai ištirti ad
vokato detektyvų po Chica
gos arcivyskupo bankieto, ku

riame intartas Jean Crones 
bandyme nunuodyti svečius.

Sulyg tų ištyrimų pirmuti- 
!nė anarchistų auka turėjo bu- 
i ti Rusijos caras, o paskui kai- 
Į zeris.

Tas suokalbis jau buvo ži- 
įvairioms anarchistų 

Rusijos pranešimas I grupoms Amerike ir Europoj.
‘ Iš kiekvieno miesto turėjęs bū
ti skiriamas prie to darbo.

Advokatas sužinojo apie tuos 
dalykus iš žmogaus, kurs yra 
artimas anarchistams ir kurs 
dalyvauja jų susirinkimuose. 
Jie darą posėdžius Chicagos 
vidurmiestyje. Minėtam žmo- 

Įgui teko būti susirinkime, kur 
buvo traukiami burtai, kad 

i paskirti išpildytoją nutarimo.
Tas žmogus nesąs suareš- 

j luotas, bet pranešinėja polici- 
j jai apie anarchistų žingsnius.

Hienomis vo- 
aimojo. Pe- 
a: •. Szai pa s i

| tra. ir" iš policijos Betliin- 
I court. Čia buvo didi drutvie- 
tė ir francuzai gerai laikosi,

: bet vokiečiai briovėsi, iš abie- į 
: jų pusių tos drutvietės ir galop 
i ta drūtietė atsirado replėse.
i Tai vokiečiai ilgainiui būtų t;; 
poziciją apsupę ir uždarę ten

i francūzus. O franeūzų toj 
' drūtvįetėj buvo 120.000. Tai 
francuzai ir traukėsi atgal, 
kad nebūtų uždaryti. O rei
kėjo trauktis tarp dviejų ug
nių. Iš abiejų šonų palino 
vokiečiai.

Nedėlioj ’ vokiečiai drąsiai 
užatakavo francūzus naujose 
pozicijose. Ėjo atakon vieųas 

I pulkas paskui kitą. Vis buvo 
j atmušti. Vienoj vietoj buvo 
jau įsilaužę į franeūzų liniją, 
bet buvo išmušti atgal.

Boston. — Ant AVashington 
gatės Andrews brangmenų 
krautuvėj papildyta anksti iš 
ryto didelė vagystė. Iškulta 
langas, pavogta laikrodžių už 
kelis šimtus dolerių. Policmo- 
nas girdėjo skimbtelėjimą ir 
frėgo žiūrėti, bet rado tik 
stiklus ant šalygatvio ir nieko 
daugiau.

Mobile, Ala. — Iš orlaivių 
’ stovyklos vienas orlaivis vėjo 
buvo pagautas ir išneštas į pa
danges. Tuoj laRūnai sėdo į 
kitus orlaivius ir skrydo gau
dyti tą vėjo išneštą orlaivį.

New York. — Laike persta- i 
tymo veikalo A King of Now- 
here ant estrados buvo susirė
mimas kardais. Vienam lo
šėjui kardas buvo išmuštas iš 
rankų ir tas kardas zvembtelė- 
jo į publiką. Bet niekas ne
buvo sužeistas.

Quincv, Mass. — Granito 
I darbininkai, sustreikavę rei
kalaudami algos pakėlimo grę
žta darban. Streikavo 3.600' 

I darbininkų. Gaus po 4 dol- 
dienoje. triratis padaryta- 
penkiems metams. Tarpinin
kavo valstijos taikos koniite- 

I tas.

VOKIEČIAI TURĖJO VELY
KAS ŠVĘSTI PARY

ŽIUJE.
Francijos sostinėj yra Essad 

Pasha. Jisai tariasi su talki
ninkais kas link Albanijos li
kimo. Jisai išreiškė nusiste
bėjimą dėl Verduno mūšių. 
Sakė, jog kaizeris būdamas 
ant Balkanų sakęs būk esą da
romi dideli prisirengimai už
pulti Verduną ir jį paimti bū
tinai. Tas atidaryti} kelią į 
Paryžių. Dar prieš Velykas 
turėjęs pagal vokiečių aproka- 
vimą kristi Paryžius. Tiems 
kaizerio žodžiams Bulgarijos 
caras Ferdinandas pilnai tikė
ję*.

NEŽINIA KUR DINGO LAI
VAS.

Seattle, Wash — Amerikos 
garlaivis Rio Pasig, kurs gruo
džio mėnesį išplaukė iš Puget 
Lond ir nešinosi Rusijon, din
go nežinia kur. Dabar dalei- 
džiama, jog tas garlaivis žu
vo.

RUSŲ FRONTE SMARKUS 
BOMBARDAVIMAS.

Rusijos fronte tarp Rygos 
ir Dvinsko buvo beprasidedą 
atakos, bet pastaromis dieno
mis eina tik smarkus bombar-) nomas 

į davimas, 
i šiaip skamba:

“Rygos fronte priešininkasf 
bombardavo Shlok. Ties Ja- 

) kobstadtu taip-gi buvo smar
kus susišaudymas. Arti Dorn- 
sko vokiečiai susprogdino vie
ną miną prie mūsų pozicijos.

Daugelyje vietų palej Dau
guvą vokiečių lakūnai metė 

j bombas. Mūsų lakūnai drąsiai 
užpuldinėjo priešininką. Vie- 

\ nas mūsų orlaivis Muromeco 
, typo metė bombas į vokiečių 
stovyklą ties Ryga.

Vokiečiai praneša, jog jų 
; keturi orlaiviai bombardavo 
\ su pasisekimu rusų orlaivių 
! stovyklą ant Oesel salos Ry- 
, gos užlajoj. Numetė 20 bom- 
i bų. Keturi' rusų orlaiviai 
pradėjo kilti augštvn, bet du 

i iš jų buvo priversti slinkti že- 
j myn. Visi vokiečių orlaiviai 
i sugrįžę atgal.

Doniphan, Kan. — Medėjas 
Bowers, bemedžiodamas rado 
senovės anglišką laikrodį. Lai
krodininkai tvirtina, jog ras
tasis laikrodis yra 100 metų 
senas.

Boston. — Kap. L. Norris 
ir šeši jurininkai gavo po auk
sinį laikrodį už išgelbėjimų ju
re j Kanados žvejų. Dovanas
atsiuntė Kanados valdžia. Ga
vusieji dovanas nustebo, 
jie savo gerą darbą buvo 
kę metai atgal.

Springfield. — Buvo 
raštuotas valkata, kurio 
kišeniai besą pilni centinių pi
nigų. Išviso besą centais 10 
svarų. „Valkata nesako, kaip 
ingijo tuos pinigus. Sako už
miršęs.

nimę. '

k) radi-1
atstovas i

ii 1

DIDIS GELEŽINKELIŲ 
DARBININKŲ 

STREIKAS.
New York. — American Fe- 

deration of Railroad Workers 
dabar veda streiką prieš New 
York Centrai. Tikisi, jog 
kitų rytinių linijų darbininkai 
prisidės ir streikininkų skai- 

s sieksiąs pusę milijono.

am užtenka ir žodžio, o

TVERS DARBININKŲ 
POLITIŠKĄ PARTIJĄ.
Boston. — Šin miestan su

važiuos iš visos Massachusetts 
valstijos 1.000 delegatų nuo vi
sų kuopų A. F. of L. Tas 
1.000 delegatų atstovauš 154.- 
000 darbininkų ir darbininkių. 
Suvažiuos balandžio 29 d. p 
sodžius laikys Wells Memori; 
salėj. Tarsis apie įsteigiu 
darbininkų politiškos partijo

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI 
MILŽNIŠKI.

Francuzų oficieriai aproka- 
vo kiek vokiečiai neteko karei
vių Verduno fronte. Pasiro
do, kad vokiečiai ten tiek pra
rado kareivių, kad viršija žu
vusių 'skaičium visokio mū
šio, koks tik buvo dabartinėj 
karėj arba visoj istorijoj.

Tie mūšiai 
prasidėjo vas. 
dar tebsitęsia. 
iki balandžio 1 
kaizerio korpusu, 
18-tas. 
kitais
V'

TABOKOS KAREI
VIAMS.

Francijos ir Italijos valdžios 
užsakė Amerikos firmoje Gas- 
ton, IVilliams and IVigmare 
daug tabokos savo armijoms. 
Užsakymas tas yra didžiausias 
iš visų buvusių šioje šalyje. Iš 
viso užsakyta 20.000.000 sva
rų, arba 10.000 tonų. Su tiek 
tabokos galima priliuoduoti 
didilį garlaivį.

Rūkantieji kareiviai, nete
kę tabokos, veik labiau kan
kinasi, negu maisto stokuoda-

Boston. — George R. AVlii- 
te daugiau taksų sumoka, ne
gu bile koks kitas pilietis Bos
tone. Per metus jis taksų iš
moka $86.000. Jo nejudina
mas turtas išneša $4.300.000.

VISKĄ ANT “DARBININ
KO” VARDO.

Visų savo skaitytojų, prie- 
telių, LDS. kuopų prašome vi
sokius čekius išrašinėti ant 
“Darbininko” vardo, o ne ant'- 
kun. F. Kemėšio arba kito 
LDS. valdybos nario. Tas bus- 
parankiau siuntėjams, kuo- - 
poms, “Darbininko” admini
stracijai ir Centrui. Ant vieno 
čekio bus galima siųsti mokes
čius į Centrą ir kitokius užsžu- 

kymus. Tik reikia parašyti, 
kam skiriami pinigai. Admi
nistracija, paskirstys kam rei
kia.

PAPIGINAME.

“Darbininko” utarninko ir 
ketvergo numerius papigina
me. Parduodame po 2c. Ir 
nuo agentų už tiek galima gau
ti.

Subatinio numerio dar lieka 
ta pati kaina — 3c.

prie Verduno
21 d. ir dabar 
Besigrumiant 

d. sutirpo du 
būtent 3 ir 

Tie korpusai paskui 
kareiviais napildvti ir

perpus

ėl išriaujo buvo siunčiami ug- j
iin. Bet ir-gi turėjo didžius Į

r
Kuomet 7-tasis vokiečių i

iii i atakon ant forto
f aut nei pusė jo negrjžo.
2-ras :as neteko 60 nuoš.1
Vys 1■)avai*ų pulkai atakose

r



3

1

»

Kiną i§ So. Bostono utaminkais, ketvergais ir subatomis 
Leidžia. Am. Lietuvių Rymo Katalikų Sv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga.
numeratos kaina:

$3.00 
$1.50

P r e
Metams tris kartus savaitėje.. 
Pusmečiui ”
Atskiras numeris '
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu: 

“DARBININKĄ S,”
242 W. Broadway, ' ’ So. Boston, Mass.
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“DARBININKAS”
(The Worker)

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

Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor. *•««*•?• 
Subscription Kates:

Yearly____________________________________—
6 months....  __________________________ -—

Advertising rates on application 
Address all eommunications jo

DARBIN INKAS,
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

__$3.00
.$1.50
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Susivienijimo 
Reikalai.

Sustiprinkime Agitacijų.

Šių metų Susiv. Seimas tu- 
rės vienų iš svarbiausių užda
vinių — tai gerai sutvarkyti 
ir nustatyti agitacijos darbų 
Susivienijimo naudai. Susi
vienijimas taip išpalengvo au
go labiausiai dėlto, kad ma
žai buvo garsinamas ir mažai 
buvo jo naudai agituojama.

Mūsų ateiviai juk mažne vi
si supranta ir brangina ap- 
draudos reikalų; (kiek iš mū- 
sų pelnosi visokie “inšiuran- 
sai”?) mažne visi yra tikin
tieji katalikai. Jeigu kiekvie
nų pasiektų gyvas ir spauzdin- 
tas agitacijos žodis, jeigu bū
tų žmonėms tinkamai išaiš
kinta susivienijimo nauda ir 
Sąlygos prie jo prigulėjimo — 
narių skaičius kaip bematant 
/milžiniškai išaugtų. Ir nerei
kėtų čia gailėties išlaidų , in- 

-dėti į apsigarsinimų, nereikė
tų gailėties tinkamai apmokė
ti organizatorius ir kuopų sek
retorius. Visos tos išlaidos 
šimteriopai apsimokės ir su
grįš. Juk gyvename rekla
mos šalyje, tad, rodos, visi 
turėtume matyti ir suprasti 
reklamos svarbų. Mūsų nuo
mone, reikėtų štai ko:

1) Pagaminti ir išleisti rek
laminių brošurėlių, kur būtų 
išaiškinta., kų mūsų susivieni
jimas yra jau nuveikęs, ir kų 
dar galėtų ir turėtų nuveikti, 
ir kokios sąlygos prie jo prigu
lėjimo.

2) Išleisti daugybę įvairių 
■reklaminių lapelių ir atsišau
kimų, kuriuos reikėtų dalyti 
prie kiekvienos geros progos.

3) Garsinties nuolat visuo
se katalikiškuose laikraščiuo
se, nors tai ir kaštuotų nema
ža.

J

šiek tiek algos, bet užtat rei
kalauti griežtai, kad jisai pil
dytų Susivienijimo konstituci
jų ir Seimų nutarimus. Vis 
išeitų pigiau. Dabar padėji
mas neaiškus, nes kartais vie
nas žmogus atmaino savavališ
kai ir konstitucijų, ir Seimų 
nutarimus, ir Centro Valdy- 

Ibos padavadijimus. Sakytu- 
ime> j°g toliau taip būti nega- 
1L

Pasižvalgius Kitur.

riams). Be to turėtų pelnų 
ir spaustuvė, kuri gautų dar 
spaudos darbų iš šalies. Rei
kėtų tik steigti laikraštį gero
je vietoje. Jeigu mūsų ma
žesnės organizacijos, kaip vy
čiai, darbininkai, blaivinin
kai turi savo laikraščius, tai 
mūsų didžiausi organizacija— 
Susivienijimas ilgiau būti be 
savo laikraščio jokiuo būdu 
negalės. Kad visų reikalų 
kuotvirčiausiai pastatyti ir 
kuogeriausiai sutvarkyti, tai 
Susivienijimas, mūsų nuomo
ne', turėtų įgyti savo namus 
ir juose įsitaisyti savo spaus
tuvę. Be to tų visų reikėtų 
sujungti su ateivių globojimu, 
kurį Susivienijimas turėtų im
ti į savo rankas. (Apie tai 
plačiau parašysime sekančia
me numeryje).

Centro Kasos reikalai

4) Padidinti premijas už pri
rašymų naujų narių.

5) Įsteigti savo laikraštį. 
Ar reikia laikraščio.-

Pakol susivienijimas netu
rės savo laikraščio, patol jo 
reikalai vis nebus tinkamai 
tvarkomi. Samdytas laikraš
tis nors ir prielankiausis, vis 
mindės tiek rūpesnio, širdies, 
-energijos į organizacijos reika
lus kaip tai galėtų savas laikra
štis. Savas laikraštis galės tiek 
užimti vietos organizacijos rei
kalams, kiek tik bus reikalin
ga, nes nebus tada laikraš
čiui kitų svarbesnių reikalų, 
kaip savo organizacijos reika
lai. Savas laikraštis — tai 
nuolatinis ir uoliausis organi
zacijos augintojas, stiprinto
jas ir vedėjas. Prie laikraš
čio turėtų būti ir centro rašti- 

i visus susivienijimo 
skelbtų nuolat ir be 

laikraštyje, taigi laik- 
itų gyvas ryšys, vie- 
visus narius su centru, 
aikraštis apsimokėtų,

ros
( ficiorna no.

ei b tu
T

Ligšiol mūsų Susivieniji
mas buvo didelis labdarys. 
Tiesa, jisai nedaug teįstengė 
sušelpti našlių ir našlaičių (ne
labai buvo iš ko), bet jisai 
užtat uoliai rėmė kai-kuriuos 
mūsų kapitalistus. Susivie
nijimo pinigai gulėjo mažuose 
Pensylvanijos bankuose ir neš
davo tik 3-čią nuoš. Tiesa, 
pereitų metų Seimas nutapė 
išimti iš tų bankelių pinigus ir 
dėti į didesnius bankus ant 
didesnio nuoš. (bent ant 4-to 
nuoš), bet Centro Valdyba to 
nutarimo negalėjo išpildyti, 
nes Centro Iždininkas griež
tai atsisakė tai padaryti" Bu
vo palikta viskas nuspręsti 
Seimui. •

Be to Susivienijimo konsti
tucija leidžia Centro iždinin
kui laikyti ant rankų tik $5. 
000.00; gi mūsų iždininkas 
laiko net $12.000.00 ir dar su 
viršum. Žinoma, ne b’.o^as 
yra daiktas stiprai paremti 
biznį Gerbiamojo p. Burbos ar
ba anų Pensylvanijos lietuvių 
kapitalistų, kurie tuose ma
žuose bankeliuose laiko ir savo 
pinigus. Bet blogiausia tai? 
kad mes, remdami juos, nu- 
skriaudžiame savo organizaci
ją. Tik parokuokime. Su- 
viršum $40.000.00 buvo banke
liuose ant 3-čio nuoš. Per me
tus už tuos pinigus gaudavome 
nuoš.—$1200.00. Jeigu laiky
tume juos nors ant 4-to nuoš. 
— gautume $1600.00. Taigi 
jau $400.00 viršaus. (O gal 
pasisektų indėti į tikrą vietą 
net ir ant 5-to nuoš., Pas iž
dininką būdavo $7.000.00 vir
šaus, negu turėjo būti — be 
jokių nuošimčių. Už tuos 

. $7.000.00 — jei tik 4-tą nuoš. 
gautume, tai būtų $280.00. 
Taigi mes ligšiol dėl tokios 
tvarkos kas met mažių mažiau
sia turime nuostolio $680.00. 

| Ir jeigu jau skirti tuos pinigus 
į labdarybei, tai ar negeriau 
'būtų tuos pinigus atidėti naš
laičių prieglaudai, negu tu- 
; kinti jais vieną-kitą mūsų ka- 
I pitalistą, nors labai gerbiamą 
žmogų. Jeigu Centro iždinin
kui atsirado dabar daugiau 
darbo su kasos vedimu, tai ar 
nAcrooriftn būtu jam paskirti

NEPAVYKUSI PAMOKA.
Mūsų “bepartyviai” mėgs

ta dažnai pakalbėt apie gra
žius dalykus, kitus pamokin
ti, nurodinėti klaidas. Besurū- 
pindami žmonių taisymu, sa
ve stato už pavyzdį ir šaukte 
šaukia, jog tik jie vieni esą 
gerais, prakilniais ir neklys
tančiais.

Ant kiek lietuvių “beparty-( 
viai” savo skelbiamųjų bepar- 
tyyiškumo principų prisilaiko 
ir juos pildo, galima patirti 
iš “Amerikos Lietuvio” No. 
14-to redakcijos apžvalgos, 
kur, kalbant apie “Vien. 
Liet.” užpuldinėjimus ant 
kun. Kemėšio už neva ignora
vimą Liet. Gelb. ir Aut. Fon
do ir nepagerbimą A. L. T. 
Sandoros, rašoma:

“Jei kas nurodo ydas ir 
padarytas klaidas, tai regis 
nereikėtų kelti už tai protes-1 
tų nei barnių, bet stengtis 
pasimokinti, kad ir iš prie
šų nurodymų, o tuom gali
ma sutaupyti ir laiko ir at
likti daugiau naudingo dar
bo ..........

Šventa teisybė! Tą berods, 
supranta ir “Amerikos Lietu
vis,” kuris toliaus nurodo, 
kad:

“Kaip jie gali reikalauti iš 
kitų, kad juos pagerbtų, kad 
kiti skaitytusi su jų įstaigo
mis ... jei patys savo įstaigas 
ignoruoja..........

Tai taip “Amerikos Lietu
vis” mokina “Vien. Liet.” ir 
sandariečius naudingo darbo. 
Iš visa ko matyti, kad “Ame
rikos Lietuvis” neblogiausiu 
gali būti mokytoju ir nuošir
džiai galima būtų jam pritarti, 
jei savo pamokinimus iki ga
lui būtų rimtai ir nuosekliai 
davedęs. Bet.,., po pirmos 
pamokos sel^a antra ir taje 
“Amerikos Lietuvis” ne tik 
kad bepartiviškumo principų 
nebesilaiko, bet ir nuo visų 
virš išdėstytų minčių atsižada. 
Ir tame “Amerikos Lietuvio” 
keistame principų supratime 
kaltas ne kas kitas, kaip tik 
Bulota, Žemaitė ir Bulotienė, 
su kuriais besisveikindamas, 
sako:

“Stebėtis reikia iš mūsų 
tūlų veikėjų ir publicistų ne
mandagumo ir stokos pagar
bos ir užuojautimo mūsų nu
vargintai tėvynei. Juk Bu
lotos, Žemaitės ir Bulotie
nės misija yra jei ne aukštes

ne prakilnesnė, tai bent
taip svarbi 

buvo

nS,

sa Lietuva Apie p. Bulotos 
ir jo sankeliauninkių misijos 
naudingumų dar drūčiai šian
dienų galima paabejoti. Sve
čiai iš Lietuvos, nespėjo, dar 
Amerikon kojos inkelti, o jau 
pradėjo griauti Lietuvos Šelpi
mo darbų, skleisdami klaidin
gas paskalas apie Lietuvių 
Draugija daugiausia nuo ka
rės nukentėjusių lietuvių pasi
darbavusiai; p. Bulota ir Že
maitė varė ir dabar varo agi
tacijų: pirmas kalba, antra 
be kalbos visokiais laiškais 
prieš Lietuvos veikėjus, uo
liausius mūsų nuvargintos tė
vynės darbininkus. Prie to dar 
svečiai iš Lietuvos, susidrau
gaudami su socijalistais, visų 
savo Lietuvos šelpimo darbų, 
pastatė labai neaiškion pozici- 
jon, nes socijalistai ne kaip rū
pinasi Lietuvos sušelpimu. 
Renka aukas, bet jųjų Lietu
von nesiunčia.

Žydų Karalius
Joana:

“Prasidžiugau iš to, kas man yra pasakyta: 
Eisime į Viešpaties namus.

Stovėjo mūsų kojos, 
Jeruzale, tavo prieangyje!

Jeruzale, kuri statosi tartum miestas, 
Kurio dailininkystė yra jame,

(Tąsa) 
ANTRAS AKTAS.

SCENAI
(Piloto rūmai. Kambarys turtingai išpuoštas:— 

grindys išklotos kilimais; sienos kaurais su iškabin
tais paveikslais; pasieniais įvairūs žolynai bei sto
vy los; brangūs rakandai. Kambaryj trejos durys 
— vienos į lauką, antros į gilesnius rūmų kamba
rius ir trečios, užtaisytos kaurais iki devynioliktai 
scenai, į galeriją. Aušta. Lija viena sėdi ant mar
murinio suolo ir šveičia indą. Įbėga labai susijudi
nęs Aleksandras.)

Aleksandras. O, mano akių aušra, Lija! 
Lija. Tyliau, Aleksandrai! Pasisergėk! 
Aleksandras. Nieko nėra.. Brangi Lija, da

bar mudu esava laimingu!.'..
Lija. Taip, bet laimė visuomet neamžina. 

Ach! Kad mes galėtuva savo laime pasidalin- 
i su Mokyto jum. Koks Jisai geras! Kaip 

mielaširdingas ir malonus! O, kad Mokytojas 
už mus pasimelstų ir palaimintų mūsų susižie- 
davimo ryšį!....

Aleksandras. Brangi Lija, tu pamiršti, kad . 
;arpu vergų nėra jokių sužiedotinių!... Vergi
joj tu vienintelė mano paguoda! Kaip aš tave 
gerbiu, kaip aš myliu tavo gerą širdį...

Lija. Mano brangusai Aleksandrai, mudu 
esava vergu!..

SCENA n.
Joana (prisiartinus prie juodviejų): Sveiki, 

draugai! (Juodu, persigandę, pašoka. Pra
deda brėkšti). Ryškiomis viltimis perpildintos 
judviejų širdys; meilė, tartum saulė, apnyko 
judu ir traukia bedugnėn... (pastebi indą ir ap
žiūrinėja): Kas per puikumas! Tikrai dar
bas dailininko vertas. Panašiai sugebėtų nuli
pinti vien tiktai Dimitrijus iš Efezo ar Zene- 
doras iš Arvemo. Nors stabmeldiškas, vis
gi puikus. Čia išreikštas sparnuotas Amūras, 
simylėjęs jaunikaitis, o čia Psicheja, nemirš- 
;anti vėlė, jojo draugė. Aš gi pasakyčiau — 

Aleksandras bei Lija! Mano draugai, neno- 
roms išgirdau judviejų slaptos meilės išpažin
tį! Dabar valdau judviejų paslaptį. Už tai, 
kad aš ją sugriebiau — atlyginsiu judviem sa
vo pagalba. Paprašysiu Prokulos, kad Pilo- 
tas suteiktų judviem laisvę...

Lija. Viešpaties, Augščiausis šimteriopai 
jums atlygins už jūsų malones!

Joana. Mano dvasia kenčia už mano bro
lius, kuriems teko vergauti. Visi Izraeliaus 
sūnus aimanuoja prislėgti stabmeldiškos vergi
jos. Bet pas save namuose kiekvienas Kuosas, 
o judu, draugai, ir namų nustoję...

Aleksandras. Neveltui tamsta ateini į stab
meldžių namus taip ankstybu metu? Tuojau 
arašvis saulelė ir pakils nuo Dievo aukurų ba
žnyčioj šventi dūmai, levitai varinėmis trimi- 
tomis apskelbs pasauliui iškilmingą dieną, kuo
met Velykų avinėlis ir karčios laukų žolės pri
mins mums bėgimo iš Aigipto sukaktuves. To
kioj dienoj mes turime šalinties nuo susitepi
mo, o tu įeini šiandie netikėlio namuosna?

Joana. Mes Galilėjoj senai praradome Mo 
zės įstatymus. Pas Erodą Tiberiadoj turtuo
se gyvename, prisilaikydami daugiau rymie
čių būdo, negu Mozės prisakymų. Tiktai Ve
lykų šventėje karalius Erodas atkeliauja Jeru
zalėn pagarbinti Izraeliaus Dievą... Mane kvie
tė jūsų viešpatienė...

scena m.
Proklė (įeidama). Jau tu čia. Joana. Kaip 

man linksma, kad tu pasiskubinai. Biaurūs 
sapnai mane kankino šią naktį. Sapnuoju — 
tartum vaikščioju pavakarėj tyruose. Toli 
spykso šviesa. Žiūriu — pažįstamas Jėzaus 
veidas, ir ištolo ramiai skamba Jo balsas: 
“Eik paskui mane!” Bėgu, kiek tik galiu, 
nors pakelėj erškiečiai bei akmenys žaidžia 
mano kojas, aš bėgu, neatkreipdama į tai aty- 
dos. Šviesiau, aiškiau, veidas arčiau, keli 
tik štai žingsniai, staiga — bedugnė prie ma
ne: — giliai verda, ūžia, traška... Ii kitos 
pusės šaukia mane balsas: “Eik paskui mane;” 
Aš lekiu pirmyn... stačiai bedugnėn — ir pa
bundu...

Lija Tai daug reiškiąs sapnas!
Proklė. Ir tris syk aš jį šią nakt sapnavau! 

SCENA IV.
Juozupas (Įeidamas). Klausyk, Proklė, 

pildydamas tavo įsakymą, skubu su žinia: Šią 
naktį Getsemant darže sugautas Jėzus.

Proklė. Prijautimas manęs neužvylė! 
Joana. O, kad aš galėčiau tau netikėti! 

Brangusai Mokytojas!
Lija. Ar neatsiras tarpe Izraeliaus sūnų 

Jo užtarėjo?
Aleksandras. Kad aš turėčiau Samsono 

jėga... (Staiga suskamba levitų trimitai 
Saulė teka).

Juozupas. Pakilkite dvasioje! Girdite le
vitų trimitas! Kuomet saulės spinduliai ap
švies pasaulį, karštomis širdimis atiduosime 
Visagaliui šlovę. Mes vargų prislėgti ir be
galiai, bet Jisai tvirtas ir galingas 

Tai iš- mums savo pugelbąl...
(Joana ir Lija klaupia). 

“Garbinkit, vaikai, Viešpati, ' 
Garbinkit Viešpaties vardą.

Tebūna Viešpaties vardas palaimintas 
Nuo šiol ir per amžius.

Nuo saulėtekio lyg saulėleidžio 
Garbingas yra Viešpaties vardas. 

Augštesnis yra Viešpatis už visas 
[gimines, 

Ir už dangų didesnė Jo garbė...” 
c:

Tas viskas ir buvo viešai 
spaudoje nurodyta. Jei “Ame
rikos Lietuvio” apžvalginin
kai to nematė, tai jų pačių, o 
ne keno kito kaltė.

O kad kitų klaidas galima 
nurodinėti, tai pats “Ameri
kos Lietuvis” pripažįsta tai 
būtinai reikalingu ir naudingu 
dalyku. Todėl bereikalo tik 
pyksta, kad kas teisingai nu
rodo, jog Bulota, tų klaidų 
ir taip svarbiame, kaip Lietu
vos šelpimo darbe, turi dau
giau už kitus.

Kodėl taip “Amerikos Lie
tuvis” daro? Kodėl viena
me atsitikime pripažįsta, o ki
tame užgina tų. patį dalykų, 
negalima suprasti. Negali
ma ir jo pamokų pripažinti pa
sisekusiomis, nes viena kitai 
griežtai tuose pačiuose daly
kuose priešingos.

Ar tai toks “Amerikos Lie
tuvio” bepartvviškumas ?

Blaivybes 
Reikale.

»

Nes ten įžengdavo giminės, giminės Vieš- 
[paties: 

Izraeliaus liudijimas Viešpaties vardui iš- 
[pažiirti 

Nes ten stovėjo teismo sostai; 
Sostai Dovydo namuose.

Melskite Jeruzalei ramybės, 
Ir gausybės mylintiems tave.

Delei mano Viešpaties Dievo namų, 
Jieškojau tau gero... (Psalmė 121).

Uja:
“Dievas -mūsų Gelbėtojas ir Tvirtybė,

Pašalpa prispaudimuose,kurie mus užpuolė. 
Dėlto nesibijosime,kad pasijudins žemė;
Ir persineš kalnai į marių širdis. 

Nusigando giminės ir nusilenkė karalystės; 
Davė savo balsą ir pasijudino žemė.

Tvirtybių Dievas su mumis;
Jokūbo Dievas mūsų apgynėju...”

(Psalmė 45).
Aleksandras (klaupdamas):

“Jeigu Viešpats nepastatys namų, 
Veltui darbuojas, kurie juos stato. 

Jeigu Viešpatis miesto nesaugos 
Bereikalo jaučia, kurie jį sergsti.

Veltui.yra jums pirm aušros keltis: 
Kelkitės vos susėdę, kurie sopulių 

[duoną valgote. 
Kaip Galingojo rankoje vilyčios, 
Taip nuvargintųjų sūnus.

Palaimintas vyras, kurs pripildė iš 
[jų savo norą;

Nesusiges teisme, kalbėdamas su savo 
[priešais...” Psl. 126) 

__ [Vieton šių asmenų gali būti choras] —
(Visi pakyla.)

Proklė. Maldos žodžiai uždegė mano jaus
mus! Širdis paskendo meilėje... Jūs akys pil
nos ašarų! Kas atsitiko? Nejaugi ir jūsų 
širdys slaptu skausmu susopo?
k Juozupas. Nepaprastas atsitikimas! Va
kar Sinedrionas nuteisė Jėzų mirtin.

Proklė. Neveltui taip baisiai sapnavau!
Juozupas. Šiandie auštant posėdis Sined

rione vėl sušauktas. Sulyg mūs įstatų, mir
ties nutarimas yra atkartojamas du sykiu. Bet 
be abejonės teisėjai patvirtins vakarykštį nu
tarimą.

Proklė. Pažiūrėsime kaip pasibaigs... Ry- 
įstatai tiktai baudžia mirtimi vien politiš- 
prasikaltusius... Vis-gi mano širdis nėra-

mo 
kai 
>mi.

SCENA V.
Pilotas (Įeidamas iš antrų durių): Žiūriu 

ne visi bijosi susitepti, ineidami stabmeldžio 
nuomuosna. Prieš pat Velykas sutinku jus 
pas Proklę svečiuose. Sveikinu, sveikinu!..

Juozupas. Mums galima sulaužyti Įstaty
mo prisakymų, kuomet yra svarba. Dievas 
mums įsakė mylėti savo artymą kaip patį sa
ve — ir šia meile varoms, čia atėjau. Aš 
pranešiau viešpatienei ProkleL kad pereitų 
naktį Sinedrionas nuteisė Nekaltų mirtin. Šį 
rytų atves Jį pas tave išgautų patvirtinimo.

Pilotas. Kas Jis per vienas?
Juozupas. Nekartų apie Jį esi girdėjęs. 

Jisai vadinasi Jėzus.
Proklė. Beabejo, Pontijau. tu neužtvir

tinsi jų nutarimo? Juk mūsų įstatai nebau
džia nekaltųjų.

SCENA VI.
Centurijus (įeidamas iš antrų durių): Iš 

Cezarejos atvyko du kareivių legijonu su pre
fektu. Juos čia atsiuntė iš Rymo, ir jie no
ri tamstų pamatytų.

Juozupas. Artymui pagelba suteikta. Joa
na, čia daugiau nėra ko veikti. Eiva!

Joana. Eiva, laikas! Mano vyras Maka
bėjų pilyj senai jau manęs laukia. Su Diev!

Proklė. Pasimatymų!
(Juozupas ir Joana išeina 

Aleksandras su Lija Proklė 
rei).

GERIANTIEJI SVAIGALUS 
GIMDYTOJAI SILPNINA 
SAVO VAIKŲ GAJUMĄ.

(Vitalitas.)

(Iš The Connecticut Citizen).

Visi mokslo vyrai sužymi 
didį nuošimtį vaikų mirtingu
mų tokių gimdytojų, kurie 
geria svaigalus, o daug ma
žesnį mirtingumų gimdytojų 
blaivininkų arba abstinentų.

Pavyzdžiu. Finlandijos U- 
niversiteto Profesorius T. Lai- 
tinen, mieste Helsingfors va
diname tapo padarytas sekan
tis palyginimas: 50 šeimynų 
abstinentų gimdytojų, ir 50 
šeimynų geriančiųjų svaigalus 
gimdytojų viename kaime ne- 
pertoli nuo to miesto.

Tos šimtas ir devynios šei
mynos priskaitant jų 489 vai
kus tai buvo gyventojai to 
kaimo. Abstinentais vadina
si tie asmens, kurie niekad 
negėrė svaigalų, arba kurie 
negėrė bent nuo savo vestuvių. 
Taigi šis profesores savo pa
lyginimais parodo, kad apie 
septynis kartus daugiau silp
nų vaikų tų gimdytojų, ku
rie gėrė svaigalus, ir treč
dalis daugiau mirčių vaikuose 
geriančiųjų svaigalus negu ab
stinentų gimdytojų. Kitas 
faktas to paties profesoriaus 
patirtas yra, kad veik septy
nis syk tiek daugiau pirm lai
ko negyvų gimimų geriančiose 
šeimynose negu abstinentuose.

Puikiausis pavyzdis

Pranas Higgins užkviestas 
savo draugų prie gėrimo svai
galų štai ką yra pasakęs: “Jei 
mano šunytis laks tų buizą, 
kurią jūs mano draugai myli
te, tai ir aš gersiu.” 1 
taręs pasišaukia šunį ir pasių- Į 
lo jam svaigalų, bet šuva pa-Į 
uostęs svaigalus iš tolo nubėgo 
šalin. Tuomet Hinggins tarė 
į savo bičiulius: “Nenoriu 
duoti tokio šlykštaus papikti
nimo savo šunyčiui, nes jis tu
ri gerų jausmų; geriaus būtų 
kad ir jūs sektumėt jo pavyz- 
4”
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ir prakilni kaip 
Basanavičiaus ir

nupeikęs tulus 
“Amerikos

Paskui jų ir 
išeina po kai-

kad ne su 
ištiesto-

kad
Yčo misija. 

Ir toliaus, 
mūsų veikėjus, 
Lietuvis” pasižada jpų pėdo
mis neiti, bet, išskaitliavęs 
visus Bulotos, Žemaitės ir Bu
lotienės nuopelnus, užklausia: 

“Kaip kitaip mes galime 
pasitikti taip garbingus ir 
brangius svečius,
atvira širdžia, su 
mis rankomis?”

Valia “ Amerikos Lietu
viui” pasitikti svečius, kaip 
jam patinka. Gali sau ir ran
kas tiesti ir širdį atverti; prieš 
tai niekas, berods, protes
tų nekels. Tai jo noro ir va
lios dalykas.

Tik labai įstabu, kodėl 
“Amerikos Lietuvis”, rėž
damas tūliems mūsų veikėjams 
ir publicistams pamokslų, už
miršo paminėti kas iš jų ir kur 
drįso pasijuokti iš mūsų nu
vargintos tėvynės. Jei “Ameri
kos Lietuvis” norėtų būti be
šališku, tai nors vienų, kitų 
faktų turėjo privesti. Dabar-gi 
kiekvienam gali išrodyti, kad 
“Amerikos Lietuvis” ne Lie
tuvos reikalus gina, bet advo- 
katojauja p. Bulotai ir jo drau
gėms. Gi kiekvienam aišku, 
kad p. Bulota, tai dar ne vi-

suteiks

I

SCENA vn.
Pilotas. Jau vėl kas nors

kas apskundė mane? Tai gyvenimas! Žmo
gus drebi kiekvienų valandų. Štai atsivers 
durys ir iš Rymo pasiuntinys paduos impera
toriaus įsakymų, išsiunčiantį mane vergijon... 
(Staiga pasigirsta ošimas, žmonių balsai.) 

scena vm.
Proklė (įbėga išsigandusi): Kas tai per rik

smas?
Pilotas.

jus išeina).

atsitiko. Gal

Pažiūrėk, Centurijau! (Centuri-

SCENA IX.
Pontijau, mano širdis kaž-ką blo

gų prijaučia! Aš drebu tartum drugio kre- 
jiama

Pilotas. Nusiramink! Dar aš čia viešpačiu. 
, SCENA X

Centurijus (ineidamas): Prieš pretorijų su
sirinko visas Sinedrionas: — kunigai, vyres
nieji, gaujos žmonių; jie atvedė į teismų tūlų 
Žmogų, vadinamų Jėzumi. Į pylį nenori ei
ti, kad nesusiteptų. Jie meldžia, kad tamsta 
išeitum laukan.

Pilotas. Kad tiktai aš pats nesusitepčiau 
žydų pasmirdusiu dvokimu L.

Proklė. Man sopa širdį! Kaip mane bau
gina tavo nutarimas. Pontijau, pasielgk vy
riškai, pasigailėk!

Pilotas. Nejaugi aš toks silpnas? Bet vis
gi aš nesuprantu, kas su tavim darosi! Ma

iliaus bus.)

Proklė.



Kas girdėti Lietuvių kolonijose.
LUZERNE, PA. 

Kas prie ko veda.

Šitoje apylinkėje keliolikas 
metų atgal gyveno viena šei
myna. Gyveno gražiame su
tikime. Laikė keletą burdin- 
gierių. Vienas burdingierius 
buvo linkęs prie girtybės ir 
paleistuvystės. Išvedė nelai
mingą šeimyninkę iš doros ke
lio. Galop vyras pametė ją 
ir vaikus. Moteris per du me
tu gyveno viena ir dar labiau 
pasileido. Paskui miestas pa
ėmė į pataisos namus, o jos 
vaikus į prieglaudą. Kovo 
29 d. atėjo telegrama, kad vy
ras užmuštas; prašoma, kad 
pati atvažiuotų į šermenis. O 
pati uždaryta pataisos namuo
se.

Antras panašus atsitikimas.

augusias taip ir ateivias prisi
rašyti. Yra plati dirva abie
jų organizacijų. Tik reikia 
padėt dirbti, vienas netiek 
nuveiks kaip du, mes katali
kai privalom visi prisidėti 
prie to nuolatinio darbo, bet 
kodėl taip neyra, tai daugiau 
nekaip aš galiu ištirti.

Yra čionai ir socijalistų kp. 
Dargi ir T. M. D. 5-ta kuopa. 
Ji nori veikti, bet neturi vei
kėjų, nes socijalistai prie jos 
neina, ba savo kuopą turi. 
Ir ar jie veikia ką ar ne, tai 
vis išvien kada nekad išlenda 
su “Džian Bambos” spyčiais, 

T. M. D. 5-ta kuopa turi 
pirmininką neva kataliką, bet 
kad visi katalikai taip katali
kystę remtų kaip jis, tai mes 
dar žemiau stovėtumėm už so- 
cijalistus. Meilė Dievo, kad 
visi neyra tokie.

I

Gyveno čia 50 metų am
žiaus našlis, pijokas, latras, 
palaidūnas. Pereitą vasarą 
prisiviliojo 17 metų mergaitę 
ir suteršė ją. Stojo nėščia ir 
ėmė silpti kūniškai ir jprotiš- 
kai. Tas-gi pablūdėlis buvo 
žiemą varguolių prieglaudoj. 
Dabar kai susekta jo piktada
rybė, buvo nusiųstas kalėji
mam

Tai, broliai lietuviai, ko
kių ištvirkėlių tarp mūs randa
si.

Viską žinantis.

FITCHBURG, MASS. 
A. i A.

Bal. 2 d. nedėlioj 6-tą vai. 
po pietų persiskyrė su šiuo pa
sauliu a. a. Petronėlė Gerulai- 
tienė. Velionė buvo dora mo
teris, gražiame sutikime gy
veno su vyru. Nesenai buvo 
susilaukus kūdikio ir pati nu
mirė, kūdikis taip-gi numirė 
dviem nedėliom pirmiau. Ve
lionė prigulėjo prie draugys
tės moterų S. M. P. Ražanca- 
voš ir buvo gera katalikė. Lai- 
dutuvės atsibuvo seredoj, 5-tą 
d. bal. su šv. mišiom. Pali
ko dideliam nuliūdime vyrą ir 
gimines.

Tegul jai bus lengva šioji 
svetima žemelė.

A. P.

ATHOL, MASS.

Vaikučių dr-tės susirinkimas.

Bal. 1 d. vaikučiai turėjo 
savo mėnesinį susirinkimą.

Tarp kit-ko buvo nutarta 
surengti vakarėlį. Tai po 
Velykų utarninke 25 bal. bus 
vakaras su visokiais pamargi- 
nimais: pirmiausia bus suloš
tos dvi komedijėlės ‘ ‘ Guminiai 
batai” ir “Nuo ausies, lig au
sies” ir bus dar kitokių pa- 
marginimų, deklemacijų, di
alogų ir monologų. Taipgi sū
rės gerą progą pasilinksminti. 
Tai po Velykų. Nes visi la
bai mėgsta vakarėlius kada tik 
yra rengiami, o ypač vaiku
čių. Nes iš jaunųjų yra dau
giau juoko, o nekurie turi ne
paprastus gabumus ir moka 
nuduoti.

Toliau po visų apsvarsty
mų dar nutarė nusipirkti sau 
velavą, ką labai visi su noru 
sutiko ir kad pinigų nedaug te
turėjo ižde, tai Gerb. mūsų 
klebonas kun. Pr. Meškauskas 
žadėjo paskolinti dėl pirkimo 
vėliavą, ką labai visi sū noru 
ma pasidžiaugti.

Visų skriaudžiama.

Bodyk vaikui raudoną kiau
šinį ir kaip greit jis jį paims. 
Taip lygiai kaip su nekurioms 
mūsų merginoms bei vaiki
nais. “Tautiečiai,” kaip jie 
save vadinas, neturi mergi
nų, kad padėtų jiemš ką taip 
nuveikti. Užtai vilioja mūs 
katalikiškas merginas, ir kai- 
kurios ant tiek silpnos, kad 
susideda su jais ir padeda 
jiems. Argi jūs merginos 
neturite gana plačios katalikiš
kos dirvos veikti, negu eiti 
svetimų dievų ieškoti Dar
gi kas, nugi mus giedorkos 
prigulėdamos prie šv. Juoza
po parapijos choro. Gėda 
jums merginos taip save silp
noms statytis.

Todėl susipraskim, paliki
me šalyje socijalistus ir laisva
manius. Vyrai ir merginos 
stokim visi į darbą, išvien 
katalikai su katalikais. Turi
me savo organizacijas darbuo
kimės jose, stiprinkime jas. 
Geistina būtų, kad šie mano 
žodžiai pasiektų akį kiekvieno 
jaunikaičio.

Lietuvaitė.

WATERBURY, CONN.
Pas mus taip sakant drau

gysčių ant draugystėlių ir vis nas, 
-daugiaus tveriąs vis negana. 
Prie progos pabriešiu bėgį ne
kuriu mus draugysčių. Di
desnė pusė tai yra pašelpinės. 
Be to dar yra kaip tai užvar
dinus dailės dr-jų. Nesenai 
čia susitvėrė L. Vyčių kuopa,

SCRANTON, PA.
Pereitą nedėldienį po vie

tas lietuvių apgyventas mėtė 
plakatus: “kun.” Mockus
laikys prakalbas, Kunigauc- 
ko svetainėje, kur Susiv. L. R. 
K.Am. laikė Seimą praeitais 
metais. Pasakys visą teisybę 
apie pragarą, jei kas darodys 
jam melagystę, gaus $100.00.”

S. L. A. prezidentas užėmė vel
nių pardavėjo vietą.

Paskirtą laiką susirinko ga
na pusėtinai žioplių. Jau 15 
m. po septynių, “kun.” Moc
kaus nėra, pusė po septynių 
ir astuonias išmušė “kun.” 
Mockaus nėra; kvoteris po 
aštuonių p. Frank živatkaus- 
kas, S. L. Am. prezidentas, 
kuopia ant platformos ir pra
deda spyčių: Tautiečiai, ma
tote kad visi “kunigai” mela
giai, “kun.” Mockus kur nors 
užklydo, aš jo vietą užimu šį 
vakarą. Mums kunigų, nei 
bažnyčių, nei poterių nerei
kia; iš to duonos nevalgysi
me ; mokslas, apšvieta tai ve
da mus prie laimės. Ana, ka
pitalistai stato mokyklų prie 
bažnyčios, ar jums ji reika
linga, štai ateina streikas, o 
jūs neišmanėliai užsikrovėt 
sunkenybę, jungą ant pečių. 
Knyga, skaitykla mums rei
kalinga, geri drukai žmogų 
apšviečia. Ateikit į knygy
ną, už dyką pasiskaitysit; 
vaikinai, merginos visi. ( Ži- 
vatkauskas, reikia žinoti lai
ko karčiamą, aš suprantu kur 
jo knygos, “drukas,” knygy- 

kur merginas, vaikinus
kviečia skaityti tai į tą kar
čiamą , su buteliais deginės 
ant kurių prilipyti įvairūs pa
rašai. Ant tų knygų anot 
Živatkausko: (švieskitės ir
skaitykite).

Žiopliai pradėjo nerimauti, 
eiti laukan, bebaigiant spy
čių maža liko klausytojų. Jo
nas Šliupas neturėjo kam nei 
kalbėti. Mostelėjus ranka su
murmėjo, kvailiai — beždžio
nės ainiai, išdūlino laukan.

Didesnio iš žioplių pasity
čiojimo negalėjo būti. Žiop-

lianas to ir reikėjo! 
Nešlupas.

ATHOL, MASS.

Rekolekcijos.

Pas mus per 8 dienas buvo 
rekolekcijos. Prasidėjo kovo 
26, pąsibaigė bal 2 d. Per vi
są savaitę ėjome į bažnyčią 
anksti iš ryto. Prieš penktą 
valandą prasidėdavo meditaci
jos, o paskui misijos, po pie
tų ir-gi buvo meditacijos, va
kare meditacijos ir pamaldos. 
Žmonių prisirinko po daug. 
Oras buvo dailus. Buvo at
vykęs gerb. kun. K. Urbanavi
čius iš Montello ir 28 d. pasa
kė pamokslą apie Dievo miela- 
širdystę, o 29 d. buvo gerb. 
kun. J. J. Jakaitis iš Worces- 
ter, Mass. Šisai Dievo tar
nas pasakė ilgą, graudingą, 
įspūdingą pamokslą. O žmo
nių, tai labai daug buvo.

Per tas rekolekcijas veik 
visi žmonės atliko išpažintį. 
31 d. rytą su ženklais priėjo 
prie komunijos šv. Onos dr- 
jos narės.

Dabar tik Velykų laukiame.

Darbai.

Darbai čia gerai eina. La
biausia reikalaujama merginų.

K. G.

CHESTER, PA.

Žuvo mergaitė.

Balandžio 2 d. atsitiko ne
paprastas atsitikimas. Lietu
vių 6 metų mergaitė Kazimie
ra Mileriutė degino poperas ir 
užsidegė suknelė. Baisiai ap
degė ir ant rytojaus ligoninėj 
mirė.

Privažiavo darbininkų.

Darbai čia labai smarkiai 
eina. Pereitą vasarą buvo 
pastatę dvi dideles amunicijos 
dirbtuves ir jose labai smar
kiai darbai eina. Darbininkų 
privažiavo ir visur, taip kad 
ir \ stubų pritruko. Ir vis 
žmonių atvažiuoja daugiau. 
Kur tik eini, ten gauni darbo. 
Ir gerai moka. Kadangi stu
bų trūksta, tai gaspadinės 
laiko po 12 ir 13 vyrų ant bur- 
do. Tai kambariuose susigru- 
džia po 4 ir 5 vyrus.

Dabar čia atšilo. Gražu. 
Taradaika.

krikščionystės. Kuomet Dr. 
A. K. Rutkauskas užsiminė a- 
pie krikščionystę duodamas 
prigulintį apie ją liudijimą, 
tai penki iš tų perdaug apie 
save manančių su trenksmu i- į 
sėjo lauk. Gaila ant širdies 
darėsi iš šalies, kad tarp mūs 
lietuvių tiek tamsumystės ir 
chamizmo; jie, žinoma, jau
tėsi didvyrių roles tuomi atlo- 
šę. Po prakalbų imtasi tver
ti Vyčių kuopa ir atsiekta tik
slas. Prisirašė 18 narių ir 
valdyba tapo išrinkta. Sekan
čiame susirinkime bus sutvar
kyta kiti reikalai. Kliūčių 
tam veikimui yra labai daug; 
da tik betveriant kuopą jau 
priešai dantis pradėjo rodyti, 
bet reikia atminti, kad gyve- 
nimas-kova. Kliūtis kokios 
čion pinasi jaunimui po kojų 
galima pergalėti tik reikia ge
ro noro. Jėgų ir vietinis jau
nimas turi pakaktinai, tik lai 
neleidžia joms be naudos su
trūnėti, o mūsų visuomenė, 
mūsų tauta džiaugsis garbin
gais jų darbais ir patys nerei
kalaus sau išmėtinėti, kad 
veltui praleido jaunystę.

Žvalgas.

tie:

kuri per trumpą laiką nemažai 
narių laimėjo, nuolat ragina 
visa jaunuomenė prisirašyti. 
Po tam yra M. Sąjungos kuo
pa. Ji pradėjo vakarinę mo
kyklą, kur mokoma rašyti, 
skaityti, angliškai ir lietuviš
kai, ir ragina visas kaip čion

INDIANA HARBOR, IND.
Šis miestelis visai jaunutis, 

tik apie 15 metų, bet lietuvių 
kolonija čionai labai sena, nes 
beveik taip sena kaip ir pats 
miestelis. Vienok reikia pri
pažinti, kad šis naujokynas 
mažai kam iš lietuvių girdėtas 
ir žinomas. Priežastis to ne- 
sigarsinimo ta, kad čionai ne
buvo nei vieno asmens paisan
čio, kad apie šios vietos lie
tuvius nors kas būtų žinoma. 
Gary dar keliais metais jaunes
nis miestelis, bet kur kas dau
giau žinomas, nes ten yra ke
letas labai prakilnios dvasios 
žmonių, nors didžiuma labai 
žemo laipsnio.

Apie šios apylinkės lietu
vius daug ką gero nelabai su
rasi: girtuoklystė ir susnudi- 
mas viską nustelbia, kad bent 
tas būtų aikštėn iškeliama, tai 
vis būtų šiokia tokia įtekmė į 
vietinius. Indiana Harbor jau 
lyg pradeda atbusti, nes 
tapo suorganizuota Katalikiš
ko Sus-mo kuopa, taipgi T. 
Fondo skyrius ir aukų viso su
rinkta apie $170.00 į keturis 
paskutinius mėnesius. Net ir 
apie jaunimo organizavimą rū
pinamasi. Bal. 2 d. tapo su- 
regtos prakalbos “L. Vyčių” 
kuopos sutvėrimui. Kalbėjo 
Dr. A. K. Rutkauskas ir p. K. 
Pakštas. Abudu iš Chicagos. 
Kalbos buvo puikios, naudin
gos užimančios, nes abudu 
kalbėtoju geros iškalbos- vyrai. 
Publikos buvb arti 200 asme
nų, tai neperdidžiausias skai
tlius, bet ir iš tų išsirado ke
letas nemokančių kaip priguli 
užsilaikyti. Kvailų, betiks
lių murmėjimų buvo pakakti
nai. Sunku ką geresnio ir ti
kėtis iš mūsų žmonių, gal pir
mą kartą atėjo į viešą susirin
kimą ir esančių po įtekme 
“baltakės.” Buvo keletas ir 
socijalistų, kurie parodė, kad 
jie dega didžiausia neapykanta

RACINE, WIS.

Kaip socijalistų kalbėto
jas veidmainiavo.

Ne sykį galima pamatyt 
laikraščiuose kokiu būdu soci
jalistai organizuojasi, tai ir 
Racine’o lietuvių socijalistai 
štai kokiu būdu tą darė. 26 
kovo parsikvietė su pravos- 
launa pavarde kalbėtoją iš 
Chicago, UI. Kalbėtojas matyt 
ir-gi gudrus vilkas, žino ko
kiu būdu galima sustiprinti 
socijalistų pusę. Ir savo pra
kalboje ragino ir katalikus 
rašvties prie socijalistų aiš
kindamas, kad socijalistai ti
kybos visai nekliudo, ir prieš 
tikybą nekovoja; Socijalis
tai, girdi, kovoja tik prieš 
klerikalus, kunigus tuos, ku
rie užsiima politikos reika
lais, o katalikai, be abejo
nės galite rašytis prie socijalis
tų.

Bet .kalbėtojas. baigdamas 
prakalbą, pasirodė ir pats ko
vojančiu prieš tikybą, įkalbė
damas, neskaityt katalikiškų 
laikraščių ir į juos netikėt ir 
neklausyt kapucinų (suprask 
katalikiškų kalbėtojų).

Aišku, kodėl taip kalbėjo. 
Juk tam, kad katalikai nesi- 
organizuotų į katalikiška^ or
ganizacijas, kad nestiprintų 
savo dr-jų, savo spaudos, sa
vo įstaigų.

J. K.

NEWARK, N. J.

Svečių prakalbos.

Kovo 26 d. buvo čion pra
kalbos svečių iš Lietuvos, t.y. 
Bulotos, Bulotienės ir Žemai
tės.

Plakatuose buvo pažymėta, 
jog tas prakalbas rengia Pa
langos Juzės dr-ja, nors čion 
yra susitveręs taip vadinamas 
“sąryšys dr-jų”, matyt, kad 
tas sąryšys nekokią rolę loš, 
kad tokiame dalyke palieka 
inicijatyvę vienai dr-jai.

Pirmiausia kalbėjo Žemai
tė (nekalbėjo, bet skaitė iš 
lapukų atsisėdus prie stalo) a- 
pie Lietuvos nuotikius laike 
karės, kas jau nesykį buvo 
ir Amerikos .liet, laikraščiuo
se rašyta

Vien, kad Žemaitė savo 
skaitinius gražino daugiausia 
žemaičiuose vartojamos kalbos 
pridėčkais. K. t. pykšt ir 
nušovė, šmaukšt perdūrė ir 
t.t. Kaipo sena moteris žino
ma negalėjo garsiai skaityt, 
kas toliaus sėdintiems buvo 
nesuprantama. Toliaus buvo 
pora deklemacijų, ir Sietyno 
choras padainavo porą dainų.

Toliaus svečiai ėjo rikti 
aukų, o kalbėjo p. Neviackas. 
Nors p. Bulota savo kalboje 
pasakė, kad jis negraudysiąs 
žmonių, bet vietoje paties, 
tai p. Neveckas tiesiog norėjo 
visus sugraudint.

Netik, kad parinktais žo
džiais, bet ir balsą leido taip 
verksmingą, kad rodos pažiū
rėsi ir pamatysi byrančias a- 
šaras iš kalbėtojo akių; bet 
vis apsirikta, jo akys vis sau
sai žilgančios. Poni Bulo-

v*

-ienė taip-gi pasveikino publi-1 Miltinienė 15c. 
ką keliais žodžiais sakydama: Į 
“sveikinu jus laisvus.”

Publikos buvo daug, 
kaip pagarsino surinko 
(paskius buk dar pribus) 
pe stambiųjų aukotojų 
Dr. Karkiančius, kurs 
socijalistų vedamam fondui 
nesykį pasirodė gausus auko
tojas, nors Tautos Fondo sky
riaus kolektorius visai paig- 
noravo. Buvo pranešta, jog 
ant klausimų duos p. Bulota 
atsakymus bei paaiškinimus; 
taigi pabaigęs savo paties pa
tyrius paaiškinimus, pasakė, 
jog jau nekurie jo klausę 
kaip gali susižinoti su gimi
nėmis išvarytais į Rusiją bei 
likusiais po vokiečiu. Taigi 
apie tai paaiškino kaip gali
ma susirašyti.

Tolesni klausimai matyt bu
vo jau iš kalno suformuoti, 
tai-gi p. Sveetra paklausė: esą, 
ar nuo karės nuketėjusiems 
šepti dr-ja, nedaranti išėmi
mų šelpime nukentėjusių? Tas 
klausimas buvo tam, kad p. 
Bulotą užvedus ant “kelio”, 
ir kad jis pasiliktų kaip nekal
tas, nes jis “tik ant klausi
mo atsakė.”

Ant to p. Bulota nepasakė, 
kad minėtoji dr-ja darytų 
kius skirtumus šelpime, 
tiek išvedė, kad sudėtos 
kos Lietuvos Gelbėjimui 
tiktai ant sušelpimo, o 
karės nukentėjusiems šelpti dr- 
ja esanti “klerikališka.”

Taip-gi p. Bulota prisiskai
tė prie katalikų, ir kalboje 
vis ištardavo: kad Dievas 
duos, jei Dievas padės ir t.t.

Žodžiu sakant p. Bulota sa
vo išsireiškimuose nesulygina
mai svarbesnis už Amerikos 
socijalistus, kurie jam marš
rutus rengia; net ir p. Neviac
kas tąsyk prašė Dievo apsau
gos bei Jo pagelbos, gal dėl
to, kad katalikai nesigailėtų 
aukų. Bet kas link partiviš- 
kumo, tai dėl partijos p. Bu
lota nesigaili sau priešingų 
partijų intarti. Kaipo kalbė
tojas jis menkas. Taip-gi p. 
S. V. užklausė p. Bulotos: ar 
tikrai, kad nuo karės nuken
tėjusiems šelpti dr-ja daro 
skirtumus sušelpime delei nuo
monių skirtumo, ir ar ištikro 
Socijalistų ir “Liet. Gelb.” 
fondai nesiųs pinigų į Lietuvą 
lig pasibaigsiant karei? Ant 
to p. Bulota pasigavęs “Soci
jalistų” ir neatsakęs ant klau
simo pasakė: “jokių Socija- 
listų nei laisvamanių fondų 
nesą; tik esąs Lietuvos Gelbė
jimo, Lietuvos Šelpimo ir Au
tonomijos fondai ir taip vadi
namas Tautos Fondas bei kle
rikalų, kaip jie patys prisipa
žįsta”. Bet čia p. Bulota klys
ta, būk T. F. yra klerikalų 
ir jie patys tą pripažįsta. T. 
F. yra katalikų ir tuo mes di
džiuojamės. Tai tokis Bulo
ta, pilnas tendencijos; taigi 
nors tiek ir socijalistai su savo 
aukomis pasirodys, kur nema
žai ir katalikai aukojo, kurie 
turėtų vien į Tautos Fondą dė
ti.

aukų 
$198 
tar- 

buvo 
jau

ko- 
bet 
au- 
esą 
nuo

Vijurkas.

Rašt. J. Vaičiūnas.
B. Počius $1.25, A Jakaviče 

1.00, B. Lingeviče 1.00, S. Povi
lonis 65c., po 50c. E. Mockienė, 
V. Baniulienė, A Naruseviče, F. 
Grigaitis, J. Meškinis 45c., po 
25c. A. Valauskas, M. Karpavi- 
če, S. Rulik, J. Šarkis, K. Kris
tinas, M. Buividaitė, M. Sinke- 
viče, J. Kurkliukas 20c., O. No- 
reikin 20c., F. Masteika 15c.

Iš viso $22.35.
rašt. J. Vaičiūnas.

bet nei vieno negavau ir mano 
siųsti nesugrįžo.

Turiu svarbų reikalą, jis pats 
ar kas kitas malonėkite praneš
ti jo adresą, nes turiu svarbų 
reikalą. Už tai prižadu užrašy
ti “Ežį” metams. Mano adresas:

Antasas Urbonavičius,
282 Snoidou Land,

Dykeread, Shotts Scotland.
(40, 41, 42)

Paj ieškojimai.
Pajieškau dėdės Adolpo Ka

džiulio ir puseserės Emilijos Ka- 
džiulytės. Abu paeina iš Kau
no gub., Šimonių vol., Šimonių 
parapijos, Juodpėnių sodžiaus. 
Pirmiaus gyveno Kanadoj, dabar 
girdėjau atvyko į Suvienytas Val
stijas. Kas apie juos žino arba 
jų pačių meldžiu atsišaukti šiuom 
antrašu:

A. Matulienė,
4948 Bering Av., E. Chicago, UI.

Pajieškau savo draugų Jono ir 
Emilijos Cidabrų, paeina iš kai
mo Dapkiškių, Gižų par., Suval
kų gub. Aštuoni metai kaip iš- 
Lietuvos į Suv. Valstijas ir ne
galiu susirašyti nes neturiu adre
so. Turiu labai svarbų reikalą, 
jiedu ar kas kitas malonėkite pra
nešti man, už ką gaus metams 
“Ežį.” Mano adresas:

Juozas Kiveris,
40 Stan place Stan Shotts, 

Scotlanr.
(40, 41, 42)

Pajieškau Jono Aijučio Kauno 
gub., Aleksandravo pav., Vitelda- 
vos paetos, Papilės par., Kudz- 
galių kaimo, dveji metai, kaip 
apie ji nieko nežinau; pirmiaus 
gyveno Detroit, Mich. iš ten gir- j 
dėjau išvažiavo į Pittsburgh, Pa. kaitoj. 
Meldžiu atsišaukti jo paties, ar 
kas kitas po žemiaus paduotu ad
resu, nes turiu svarbų reikalą.

Vladas Kaupas, _
314 N. Darien str.,

Philadelphia, Pa.
(40, 41, 42)

IEŠKO VTETOS-
Šoferis arba mechanikas, ieško 

vietos automobilių “runyt.” 
Masandavičia, 

2507 Edgemont St., 
Philadelphia, Pa.

(40, 41, 42)

PATAISYMAS.
Worcester, Mass. — Patai

sa Tautos Fondo skyriaus ats- 
Tarp aukotojų vardų

šv. Kazimiero dienoje turi 
būt šie: Jonas ir Monika Bul- 
vičiai aukavę 
Kasparas Mareika. 
Jonas Dabrila, 
Ona Vasiliauskiutė

$5.00 
2.50
1.00
1.00

P. Zataveckas, 
Rašt.

Pajieškau tetos Magdalenos 
Kazimierskienės, Suvalkų gub., 
Liudvinavo miestuko. Ji pati ar 
kas kitas atsišaukite šiuo adresu:

F. Bobina,
City Home Farm, 

Worcester, Mass.
(40, 41, 42)

Pajieškau sesers Marijonos 
Ceniliutės ir pusbrolio Juozo Ar- 
nauckio, paeina iš kaimo Kama- 
rūnų, par. Kalesninkų, Vilniaus 
gub., kas apie juos žino arba jie 
patįs, malonėkite pranešti šiuo 
adresu:
(d) C. Ceniliutė,
Bos 732, Forest City, Pa.

Pajieškau savo pusbrolių Juš
kų, paeina iš Kauno gub. ir val
sčiaus, Čekiškių par., Šlapučių 
kaimo. Jie patįs ar kas kitas 
praneškite man, nes turi svarbų 
reikalą.

Mikolas Kačiulis,
1436 So. 9-th St., Sheboygan, Wis.

Pajieškau savo brolio Jono 
Urbanavičiaus paeina iš Širdžių 
kaimo Ziplių valsčiaus, Suvalkų 
gub. Pirmiaus gyveno So. Bos
ton, Mass. bet dabar nežinau kur, 
siunčiau kelis laiškus senu adresu,

SS? ~ - ■ -■■J'-aiMr
SKAITYKITE 
TEISYBĖS VARDAN. 
Parsitrauk iš “Darbinin

ko” tik ką išleistą šiuo vardu 
knygelę, o atydžiai perskaitęs 
ją, galėsi kritikuoti laisva
manius, bedievius, atskalūnus, 
cicilikus ir šliuptarnius. 

Kaina tik 5c.
Platinkite tą knygelę. 

Adr.: ‘ ‘ Darbininkas, ’ ’ 
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass."

“Darbininko” administra
cijoje gauta atvirutė nuo p. J. 
S. Pruselaičio iš Waterbury, 
Conn. bet joje nepažymėta ad
resas, todėl mes negalime at
sakyti, malonėkite mums pra
nešti adresą, o mes veikiai 
Tamstai atsakysime.

“Darb.” Admin.

Nei du, nei trys. (Nei du, 
nei vienas.)

• • •
Ant ko pažinsi durnių? — 

Kad visados juokiasi.
• • •

Per spėką ir geležį nulauži. 
Ne toks baisus velnias, kaip 

jį piešia.
• • •

MONTELLO, MASS.

Atitaisymas.

Mano klaida buvo padaryta 
tokia. Buvau parašęs nume
rius stubų, o išėjo pinigų. A. 
Kašėtienės 163. yra No. stubos, 
o ne pinigų. U. Bunauskie- 
nės 148 yra No. stubos, o ne 
pinigų, M. Marcinkevičienės 
147 yra No. stubos, o ne pini
gų, M. K. Valavičiaus. 143 yra 
No. stubos, J. Adomaitienės 
No 144, Lucevičiaus No. 167 
stubos.

Prez. Bražinskas.

MONTELLO, MASS.

Surinktos aukos iš blaukų per 
Danielių ir V. Samsoną. Var-R. 

dai:
A. Radzeviče $1.80, M. Švel

nia 1.10, po $1.00 A. Miežaitč, 
J. Valungevičiutė, A. Kielė, V. 
Muckunienč 60, P. Tumonienė 
60, Po 50c. J. Bagdonaviče, K. 
Vaičiūnas, O. Samsonienė, M. 
Jakavonienė, K Puodžiūnas, D. 
Kielė, po 25c. A. Setkevičienė 
P. Steponavičienė, B .Darsin, K. 
Jurkevičienė, V. Samsonas, P. 
Toskus, O. Pelkumenė, E. Ra
čiūnas •„ K. Tamošiūnas 20c. M.

Visais reikalais kreipiantis adresuokite:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th st.

“Draugas
Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų

DIENRAŠTIS

f f

“DRAUGAS” duoda daug žinių iš karės lauko, pa
sakoja, kas dedas nelaimingoje mūsų tėvynėje Lietuvoj, 
skelbia įdomiausius atsitikimus iš viso pasaulio, žinios „ 
paduodamos kuogreičiausiai.

“DRAUGAS” remia, stiprina lietuvių katalikų 
draugijas, rūpinasi jų reikalais.

“DRAUGAS” kelia tautišką susipratimą, platina 
katalikiškai lietuvišką kultūrą.

“DRAUGAS” rašomas aiškia ir visiems supranta
ma kalba. t

“DRAUGAS” metams tekaštuoja tiktai $3.00, pusei 
metų $1.75. Čikagoje, siunčiant pačta, metams $4.50. 
Nuo vaikų ir nuo agentų' perkant atskirais nume
riais po lc. /

Užrubežyje “Draugas” dienraštis metams $6. 
“SAVAITINIS DRAUGAS”, Metams kaštuoja tik $1.50.

Atskiras numeris po 3c.

CHICAGO, ILL.



Vietines žinios
PENKIŲ AKTŲ LIETUVIŲ |
HISTORIŠKA TRAGEDIJA

PARSIDUODA PAUSKAU VIETOS UŽ

“KEISTUTIS”
SEIMO. Bus suvaidinta “Gabijos” žy-

Ketvergo "vakarą pobažny- i miausių artistų pirmą kartą 
So. Bostone. — Šios savaitės

SEREDOS VAKARE, 
BALANDŽIO-APRIL 

12 d 1916 m.

tinėje svetainėje atsibuvo mė
nesinis Moterų Sąjungos 13-tos 
kuopos susirinkimas. Atsi
sakius poniai Strakauskie- 
nei, susirinkimą atidarė nau
ja pirmininkė panelė Gied- 
raičiutė. Iš svarbesnių da
lykų buvo nutarta, kad vi
sos narės, kiek galėdamos, per 
moterų seimą pasiimtų pas sa
ve delegates; pirmą seimo va
karą surengti teatrą “Gedemi- 
no Sapną;” antrą vakarą—šo
kius Lietuvių Svetainėje. Nu
tarta sulošti po Velykų “Kū
mutės,” idant padaryti pi
nigų salės išpuošimui. Per 
pereitus tris mėnesius į Sąjun
gos kuopą prisirašė apie 50 
nauji) narių. Valio, moterė
lės! Pasistengkitė dar tiek 
gauti per kitus tris mėnesius.

Rep.

| Storas fruktų, saldainių, visokią 
! saldžių gėrimų soda Fountain, ci
garų, oigaretų, tabako. Labai 
pigiai Nepraleiskit geros pro
gos įsigyti biznį, nes dabar bus 
gera proga pinigų uždirbti per 
vasarą. Po No.

317 W. BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Prasidės 8 vai. vakare.

Lietuvių Salėj,
Kamp. E ir Silver gat., 

SO. BOSTON.
Tai bus didžiausias ir įdo
miausias lietuviškas teatras. 
Ateikite pasižiūrėti visi.

GERIAUSIOS 
F A R M 0 S.

Vyčiai baseballininkai darbuo
jasi.

LIETUVIŲ MUZIKANTŲ 
EXTRA REPETICIJA, 

bus balandžio 12 d., Lietuvių 
muzikantų svetainėje, 339 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
8-tą vai. vakare. Malonėsite 
visi nariai atsilankyti

Sek. S. Rimkus.

Tą patį vakarą kitam sve
tainės kambaryje atsibuvo vie
tos Vyčių 17 kuopos Baseball- 
ninkų suėjimas. Buvo kalba
ma apie veikimą ' vasaros lai
ku: apie nupirkimą visiems 
lošėjams uniformų. Baseba- 
llininkų iškaščiams padengti 
padaryta bilietai po 10c., ku
riuos išpurdavus paskiaus bus 
lieterija. Kas išlaimės gaus 
$2.75. Nutarta leisti Manad- 
žarį į Baseballininkų Seimą, 
kuris atsibus Montelloje bal. 
10 dieną.

NEWARK, N. J.

Svarbus susirinkimas.

LDS. 14 kp. turės savo mėne- 
sin įsusirinkimą Lietuvių svetai
nėje 180 New York avė., Newark, 
N. J. balandžio 14 d. š. m. Susi 
rinkimas prasidės 7:30 vai. vaka
re.

Kviečiami visi ateiti ir naujus 
atsivesti; auginkime ir stiprinki
me LDS. Artinasi Seimas daug 

| yra visokių reikalų.
Į (d) Valdyba.

--------------------------- 1

Norintieji pirkti gerų farmų 
su budinkais, Sodais, apsėtais 
sąuidz sojaS so;qjipsiau jį siaubi 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vienintėliai esame uždė- 
tojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija 
randasi ant gerų derlingų laukų 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Seotville ir portavo miesto Lu-' 
dington, Miehigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin- Į 
kėj mes turime daugybę visokių i 
farmų parduoti, ant kurių galimeI 
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indėdami už 4 cenuts krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su daug 

I paveikslų iš lietuvių farmerių 
venimo.

Adresuokite,
A. KIEDIS & CO.

Peoples Statė Bank Bldg. 
Seotville, Mich.

gy-

Rep. | v
Pusvalandį vėliau atsidarė X 

L. R. K. Moksleivių mokykla,; X 
kur mokina kun. F. Kemėšis ir X 
dar pasižadėjo mokytojauti j ♦♦♦ 
Jonas Karosas. Labai buvo X 
malonu matyti, kad taip daug j 
moksleivių atsilankė į mokyk- ♦♦♦

■' VARGONININKĄ.
Aš esu nevedęs 42 metų senu

mo. Suprantu gerai vargoninin- 
kystę ir galiu gerai išlavinti cho
rą. Kur tik esu buvęs iš visur 
nuo klebonų turiu paliudijimus, 
jog aš esu atsakantis vargoninin
kas. Todėl kuriems iš gerb. kle
bonų yra reikalingas geras vargo
nininkas meldžiu mane kviesti 
pas save, o aš atvažiuosiu.

Su pagarba, 
Ig. Podgaiskis,

33 Harding Str., 
E. Cambridge, Mass.

(40, 41, 42)

PADIDINOME KNYGYNĄ.
Šiomis dienomis “Darbi

ninkas” žymiai padidino savo 
knygyną. Dabar galima ja
me gauti įvairią geresnių lie
tuvišką veikalą. Trumpu 
laiku paskelbsime stambes
niuosius veikalus, kuriuos ga
lima gauti “Darbininko” kny
gyne.

C. & P. Phone St. Paul 5947
GRABININKAS 

IR 
BALZAMUOTOJ AS.

Pagrabus atlieka pigiai ir gra
žiai Esu išėjęs mokykloj tam tik
rus graborystės mokslus ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.

Tai-gi, vientaučiai, laidojimo 
reikale visuomet kreipkitės pas 
mane.

Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS, 

500 So. Paca Street,
Baltimore, M. D.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Gydo Tiaokia^Usa* 

PriikiruūAJrinltu.
Ofiso odyno*
14 P. M. 7-9 P J(.

419 Boylston St., Boston, Mass.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

Pijokui lašas. (Sakoma į ko 
nors mažų dalį)

• • ♦

Koks darba, toks už-

i
i- 4

__fPataial<h| vadovėlis^
moksleivių atsilankė į mokyk- ♦♦♦ AMERIKOS LIETUVIŲ R.-K. BAŽNYČIOMS. ♦♦♦

Sustatė ir išleido A. L. R. K. Kunigų Sąjunga. «£♦
Pamaldų Vadovėlyje rasi Maldas, Giesmes, Stacijas, Y i 

Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamaldas, Rąžančių, ♦♦♦ 
Tretininkų Įstatus ir tt., viską, kas mūsų Bažnyčiose, vie- 
šose pamaldose, yra vartojama. Prie to visko knygutė ♦♦♦ 
labai paranki, nors tur 297 pusk, ir labai pigi, nes “Pa- X 
maldų Vadovėlis” X

♦
1. Į šikšnele apdarytas, auksiniais kraštais, kainuoja tik60c.
2. Į audeklą apdarytas, auksiniais kraštais, kainuoja tik 40c. ♦♦♦
3. Į audeklą apdarytas, raudonais kraštais, kainuoja tik 30c. X

“Pamaldų Vadovėlį” galima gauti: X
“DRAUGO” ADMINISTRACIJOJE, X

1800 W. 46th STR., CHICAGO ILL. X
— ir — *$

“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE, Y
242 W. ER0ADWAY, SO. BOSTON, MASS. Y

lą. Lankykime ir 'toliaus tuos 
kursus. Naudos iš to bus ne
maža. X

Rep.

Blankos gerai eina.

Jau išėjo iš spaudos

Pamaldas, Rąžančių, ♦♦♦ 
nūsu Bažnyčiose, vie-

REIKALAUJAME
AGENTŲ!

Po visus miestus ir apielinkes 
lietuvių apgyventas

Po visus miestus ir apielinkes 
lietuvių apgyventas.

Turėdami liuosą laiką, galite 
dėl mūši) agentauti suradimui
farmų, pirkėjų ir užsidirbsite ne-1 
mažai pinigų, taip-gi patarnausi
te savo broliams, prirodydami 
jiems gerų farmų apsigyventi ap
linkui miestą SCOTTVILLE, 
MICH., didžiausioje lietuvių far
merių kolonijoje, kur randasi 360 
lietuviu farmerių, turi savo drau
gijas ir rengiasi išleisti Ūkinin
kams laikraštį.

Turi išsistoroję expertą ūki
ninkystės, kuris dykai duoda pa- 

i mokinimus delei geresnio ūkinin- 
. kavimo. Kurie norite pasidar- 
j buoti dėl lietuvių gerovės ir dėl 
savo pelno, kreipkitės į mūsų 
kolonizatorius lietuvius ant gerų 
ūkiu. Adresuokite:

A. Kiędis & Co.
Peoples Statė Bank Building 

SCOTTVILLE, MICH.
(37)

L.D.S. CENTRO VALDYBOS
ANTRASAI:

Dvasiškas Direktorius.
Kunigas F. Kemėšis, 

50 W. Siith St, 
So. Boston, Mass.

Pirmininkas.
Motiejus Žioba,

438 W. Fourth St., 
So. Boston, Mass.

Pagelbininkė.
Marijona Juškienė, 

129 Melrose St., 
Montello, Mass.

Sekretorius.
Jonas J. Ramanauskas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Iždininkas.
Mikolas Venys,

28 Story St.
So. Boston, Mase. 

Globėjai. _
Jonas Petrauskas, 

66 W. Fifth St
So. Boston, Mama. 

Vincas Kudirka, 
37 Franklin St» 

Pranas Kuras,
457 Pleasant St.,

Norwood, Mass,
Literatiška Komisija. 

Kun. F. Kemėšis,
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 
Pr. Gudas,

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass. 

F. Viraks,
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius.

DR. W. T. RE1LLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

V&landoe Nedeliomis
nuo 9 vaL ryta nuo 10 vai, ryta
iki 8. vai. vakare. iki 4 vai. vakare.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS

meistras 
indeda telephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorvs- 

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

315 W. Broadwav, 133 Bowen St 
SO. BOSTON, MASS.

_ Skaitykite ir platinkite 
“Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grinčioje.

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.
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Vienatine Lietuviška

Kuri užlaiko visokio ta- 
voro, reikalingo maine-

Tel. Oxford 4900.
J. P. TUINYLA,■t
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Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku- 
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ce- 
luloidu. Išdirbu žarpas, vėliavas, karūnas ir tam pana
šius 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 
rankom.

M. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST., :: :: :: :: MONTELLO, MASS.
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Vienatine Lietuviška

I
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge

ros sekančios gyduolės.

LIETUVIAI PAS SAVUS
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Mano vienpiliečiams:

f

Praneša vienas kolektorius 
7-8 ir 9 gatvių, kad per vieną 
subatos rytą surinkęs apie $20. 
00. Pagirtina, kad mūsų 
žmonės taip užjaučia tani da
lykui. Tik po penktuką mo- 
kasi, bet daugelis penktukų 
susideda ir pasidaro šimtai 
dolerių, kurie eina mūsų 
vargstančios tėvynės naudai.

Rep.

Vyčiu mokykla ir diskusijos.

Pėtnyčios vakarais atsibuna 
vakarinė Vyčių mokykla, kur 
mokytojauja kun. F. Kemėšis. 
Paskutinę pėtnyčią, pasimoki
nus apie parą valandų, buvo 
padaryta pasikalbėjimas temo
je: “Ar vyrai ir merginos 
turi gyventi pas gaspadines ar 
vieni sau.” Galutinai, po il
go svarstymo, buvo prieita 
prie to, kad visi sau atskirai 
gyventų.

Vyčių mokykla užsidarė.

Pėtnvčjos vakare ant ketu
rių nedėlių užsidarė Vyčių va
karinė mokykla. Mokslas iš 
naujo prasidės pirmą pėtnyčią 
po Velykų.

Subatoj no pietų buvo Ma
rijos Vaikelių Dr-jos rengia 
mos plarodos laikui veikalo re 
peticija. Viskas einas kuo- 
puikiausiai. Išdarbiai paro 
don smarkiai plaukia

Jonas Kempa.

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE
Knygą ir visokią reli

giškų daiktą.
Kas prisius 10c. krasos 

ženkleliais, gaus kataliogą.
Turiu daugybę visokių 

maldaknygių lietuviškų ir 
lenkiškų.

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth Street, 

South Boston, Mass.

Turiu už garbę paskelbti sa
vo skaitlingiems prieteliams ir 
abelnai visuomenei, jog aš esu 
susinešęs su gerai žinoma rūbų 
firma HARRISON COMPANIJA 
ant Washington gatvės, kampas 
Beach. Po daugelio metų mano 
sunkaus darbo mano nuolatinis 
troškimas įsigauti į platų preky
binį lauką išsipildė pilnai. Ka
dangi mano pasisekimas pilnai 
priguli nuo jūsų parėmimo, tai 
aš labai pasitikiu, kad leisite man 
išpildyti jūsų reikalavimus dra
bužiuose.

Todėl aš širdingai kviečiu 
visus savo prietelius ir vienpilie- 
čius atsilankyti pas mane. O aš 
sužinojęs visų pageidavimus iš

pildysiu pagal geriausio savo išgalėjimo. Kreipdamiesi 
prie manęs su užsakymais, jūs prigelbėsite man kilti vis 
angštyn ir augštvn toje firmoje, kurią aš turiu už garbę 
reprezentuoti. liekuodamas savo seniems ir brangiems 

»ms i>ž pereitus prielankumus ir tikėdamasis tolimes- 
nimo pasilieku pasiryžęs jums geriausia patarnauti,

JOSEPH ZUPKOWSKI.

Joseph Zupkowski.

Didelė drabužių, aprėda
lų ir apvalų Harrison kom
panija yra gerai žinoma 
Naujojoj Anglijoj už savo 
teisinga biznio vedimą ir že
mas kainas, už gerą tavorą. 
Mes pilnai garantuojame 
kiekvieną dalykėlį, nuo mū
sų perkama ir pinigai tuo
jaus sugrąžinti, jei dalykas 
nebus atsakantis. Audimas, 
vartojamas teisingai pagar
sėjusių Harko Brand drabu
žių. yra taip padarytas, jog 
iš jo padaryti drabužiai už-

laiko savo formą ir nesirauk- 
šlėja. Harko siūtai ir over- 
kotai yra visuomet rankų 
darbo ir lygūs kriaučių pa
darytiems.

Harko siūtai vyrams ir vai
kinams nuo $12.50 iki $25.00.

Harko pavasariniai overko- 
tai, nuo $9.75 iki $20.00.

Pas mus yra didelės daugy
bės vyriškų aprėdalų ir skry
bėlių ir pagarsėjusių Pac- 
kard čeverykų po $4.00 ir 
$5.00. Kitokie čeverykai nuo 
$2.50 iki $3.00.

The Harrison Company
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1.00Nuo 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

75c.

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

50c.

25c.

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

Gyduolės nuo vištakių 
(corn’s) 15, 20 ir 

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

1.00

50c.

1.00

25c.

75c.
•j

•j

Visokie kvepianti
muilai 10, 15 ir 25c.

Perfumos visokių gėlių 25, 
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

visokių paslap-

. Užlaikom didžiausia krautuvę 
į deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo 
dam ant bargo ir ant išmokesčių. 
ant lengvų išlygų. Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su 
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 
delį nuošimtį duodam perkup- 
čianis, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo ui 
25 centus štampų.

J. P. TUINILA.
S22 Washington St., Boston. Mass

50c.
25c.
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svei- 
bus

226 Broadway,kerte C St., So. Boston,Mass

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo 1 
tingų ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums 
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame 

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar 1 
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums 

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

Europos daktarų Gy- S

S. C. LILIENSTERN

rasiu vani 
jausios mad< o ūsų noro.

JONAS BERZELONIS & CO.
28 Chandler Str.. Boston, Mass.

(Castle Sųuare’s Block’e.)

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius) 

Priėmimo v a lando*:
Nuo 2 iki 3 po plot. Nuo 7 iki 8 vakare

509 IFO/1Vj»Y frr.C .‘■7.SC .BO1CN. 
Tol 502 S. B.

nr. Į-fF-7^—;----------- Į#1!1:1 r

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Visokius užrubežinius ir 

amerikoniškus šokius moki
na po No. 1140 Columbus 
Avė., Room 44 Roxbury 
Crossing.

Pamokos atsibūna utar- 
ninko ir ketvergo vakarais 
Conon Hali 20 Conont str. 
Mokytojas E BR0WNING 

(Iš Rusijos)

LIETUVIS KRIAUČIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

pagal naujausią madą, vyriškus 
ir moteriškus. Darbą atlieku 
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir 
kv&rbuoju.
PETRAS MAKAREVIČIUS, 

(Arti lietuvių bažnyčios) 
105 So. Meade Str.,

Wilkes-Barre, Pa.
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Siutus padarau ant užsakimo nuo $20.00 g 

ir aukščiau. @
Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią 

kainą.

172 Statė St., Boston, Mass
(Priešais Custom House.)

Visi skaitykit ir platinkite
“Darbininką”




