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Svetimtaučių spauda apie
lietuvius.

Austro-vengrai pliekia italus

Iš Ispanijos, Barcelonos mie
sto, gavome laikraščius La kę savo įgaliotinius į Tautos
Veu de Catalunya ir La Van- Fondo Komisiją, t.y., — T. F.
guardia. Abiejuose veik po skyrius No. 11 So. Boston,
čielą špaltą ant pirmo puslapio Mass., ir T. F. skyrius No. 22
aprašoma apie konferenciją, į Cleveland, Ohio. Kiti T. F.
kurią laikė Mile Yvonne Pou- Skyriai nepasirūpino ta pada
vreau apie Lietuvą. Į konfe ryti. Turbūt, nepatėmijo viršrenciją buvę susirinkę daug minėtų paragrafų T. F. konsti
žmonių ir susirinko tik inteli tucijoje. (gal išrinko, tik nep
VILIUS II PASKELBDINO
gencija, apšviestesnieji, nes ranešė Cetrui “Darb”'Red.)
Visi
VILNIUJE SAVO SUNŲkonferencija buvo laikoma Dar yra truputį laiko.
T.
F.
skyriai
greitai
sušaukite
OSKARĄ LIETUVOS
francuzų kalboje: “Les souffKARALIUMI.
rances du peuple Litliuanien. ” nepaprastą (extra) susirinki
Lausanne, bal. 10. — Kaizeris, Garsioji prelegentė išdėstė lie mą ir išrinkite savo ingalioti
pasirodęs vakariniame fronte, kur tuvių tautos istoriją nuo pat nius į Tautos Fondo Komisiją,
dalykus rado užganėdinančiame pradžios iki dabartinių laikų. ir tuojau praneškite Centro T.

Vėl gavome iš Europos
pluoštą laikraščių, kuriuose
paliečiama Lietuva, lietuvių
vargai, Lietuvos ateitis. Tokių laikraščių gavome iš Ispanijos ir Šveicarijos.
Šveicarijos laikraščiai nuš
viečia paskelbimą princo Oska
ro lietuvių karaliumi. Viename
rašoma:

stovyje, nusidangino Vilniun ir
pribuvo bal. 2 d. JĮ lydėjo jo
sūnūs Oskaras, marš, von Hindenburg, gen.
Lutandof ir
daug kitų palydovų. Valdovo
atsilankymas, kaip visada, bu
vo iškilmingas.
Kaizeris prisiimdino su dide
le iškilme katedroj. Priėmė jį
Mgr. Michaldis, Lietuvos antvyskupis. Paskui jis nuvyko prie
senovės karalių kapų ir ten liepė
uždėti vainiką ant paminklo Lie
tuvos karaliaus Vytauto, kurs
sulaikė teutonų kryžiokų žengimą
pirmyn po mūšio ties Žalgiriu
(1410). Po to didysis svečias užėjo ant kalno, kur dar tebėra
palaikai senovės karališkų rūmų.
Ten tiksliai turėjo būti suren
gta tikra demonstracija Viliui II.
Prisiartino lietuvių delegacija ir
inteikė peticiją išmargintą dauge
lio (!) parašų ir vardan lietuvių
tautos buvo reikalaujama atsta
tymo lietuvių tautos senovės ri
bose ir paskyrimo jos karaliumi
princo Oskaro.
Kad priduoti didesnę svarbą
iškilmei, susirinkta buvo minia
prie rūmų ir liepta šaukti: “Te
gyvuoja Lietuvos karalius Oska
ras!”
Aplinkybės, tarp kurių ši pe
ticija buvo sudaryta, užsipelno
pažymėjimo. Tai buvo darbas
dviejų deputatų iš rytinės Prūsi
jos pp. Gabilot ir Stepulio, ku
riuodu žandarų lydimu, gavo pa
liepimą pereiti per Lietuvą ir
Kuršą, vokiečių užimtą ir surink
ti parašus dvasiškijos ir kelių in
teligentų. Parašų skaičius buvo
gan menkas.
BET LIETUVIAI NENORI BŪTI
VOKIEČIAIS.

Mums priduota sekanti dekleracija:
Lietuvių būrelis Paryžiuje, sa
vo visuotiname susirinkime, už~ reiškia vardu lietuvių tautos, jog
lietuviai, nežiūrint į Bethmanno
Hollwego tikrinimus, išreikštus
nuo tribūnos Reichstage, visai
nėra linkę priimti vokiečių jungą.
Imperatoriškasis kanclierius
ten užreiškė, jog “neužleisiąs
reakcioniškai Rusijai valdymą
tarp kitų tautų ir lietuvių.”
Šie pastarieji užreiškia, jog
turi tvirtą viltį atgauti savo pil
ną tautinę autonomiją ir ją išlai
kyti ne kitaip kaip su talkininkų
pagelba.
Labai suviliojanti pažadėjimai,
kurie taip gausiai pasipylė, kaip
va neaiškus užsiminimas apie neprigulmybę, nepatrauks prie sa
vęs lietuvių tautos, kuri pasilie
ka lojališka Rusijai ir teisingam
reikalui, kurį ji gina.”
Veik lygiai taip pat aprašo
apie paskelbimą princo Oskaro
lietuvių karaliumi ir pridėjo tą
pačią paryžiečių dekleraciją ir
vienas francariškas Berno laik
raštis.

New Y’ork Globė indėjo ši
tokią žinutę:
Bernas. — Dr. Gabrier (ai
šku, jog Gabrys) pirm. Lietu
vių gelbėjimo komiteto, pasa
kė šiandie, kad skurdas ir
vargas labai didėja Lietuvos
vietose, vokiečių užimtose. Jis
dadėjo, jog. Amerikos Rockefellerio fondas prižadėjo pagelbą, kuri būsianti $1.000.000
kas mėnuo.
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STREIKININKAI IŠGELBĖ
JO DIRBTUVĘ.

Neramybes
□unijoj.

Pittsburgh, Pa. — Kuomet
streikavo darbininkai AA’estinghouse Electric and Manufacturing kompanijos, tai toj dir
btuvėj kilo gaisras ir smarkiai
platinosi. Nors darbininkai
streikavo, bet tokiame atsiti JAPONAI TALKININKAU
JA SUKILĖLIAMS.
kime šoko gesinti ugnį ir ją už
Shantungo
provincijoj
slopino.
ties Tsinonfu ėjo nuolatiniai
mūšiai. Tuose susirėmimuose
KAPINIŲ DARBININKAI
krito 40 sukilėlių. Tarp už
SUSITAIKĖ.
Providence. — Nortli Būriai muštųjų besąs vienas ginkluo
Grand darbininkai iš viso apie tas japonas. Maištininkai tu
F. Raštininkui išrinktųjų var 50 buvo sustreikavę. Bet ka ri kulkosvaidžių.
dus, pavardes ir adresus.
Sukilimas platinasi Sliaupinių užveizda pagerino sąly
Atminkite, kad Tautos Fon gas ir darbininkai sugrįžo tunge nuo Tsing-Tao, kurį ja
do Komisija veda visus svar- darban. Dabar dirbs 54 vai. ponai atėmė nuo vokiečių. Ja
j
besniuo ius ‘ ‘ Tautos Fondo ’ ’ savaitėje, o mokestį gaus už ponai leidžia sukilėliams ga
reikalus ir išrenka Tautos 58 valandas. •
bentis geležinkeliais amunici
Fondo Valdybą T. F. Seime.
jos ir ginklų.

Prasidėjo byla
CASEMENT TEISIAMAS.

Londojne prasidėjo lordo
Casemento bylos nagrinėjimas.
Jis kaltinamas judošystėje.
Kaip žinoma jis iš Vokietijos
plaukė ant garlaivio priliuoduoto ginklais ir amunicija į
Airiją. Bet Airijos pakraščiuo
se buvo suimtas ir nuo suėmi
mo dienos Airijoj kilo revoliu
cija. Į klausimus Casement
atsakinėja ramiai.
VOKIETIJA ŪMAI NUSILPSIANTI.

Iš Liverpol pribuvęs į New
Yorką J. Hill sako, kad Vo
kietija ūmai būsanti sumušta
ir jog ji jokiuo būdu negalin
ti pernešti finansinio ir ekono
minio įtempimo. Taika ūmai
įvyksianti.

N. ANG. L. VYČIŲ APSKR3-IASIS SUVAŽIAVIMAS.

Tasai suvažiavimas įvyks
21 d gegužio 1914 m. Šv. Kazi
miero parapijos salėj, 20 AVaverly str., AVoreester, Mass.
Sesijos prasidės antrą va
landą po pietų; delegatai mel
džiami pribūti į salę laiku.
Žėd.nas delegatas privalo turė
ti savo kp. ir dvasiškojo vado
vo paliudijimus, kur nėra
dvas. vadovo, ten užtenka ir
kp. valdybos parašo.
J. A. Vaitekūnas,

apskr pirm.
SUDEGINO NEGRĄ.
Waco, Texas. — Negras Jesse

AVasliington buvo apkaltintas
nužudyme vienos moteries.
Teisme prisipažino prie kaltės.
Buvo nuteistas miriop. Po tei
Todėl išrinkite gerus ingalio |
smo didžiulė minia, suside
tinius į Tautos Fondo Komisi
danti iš apie 15.000 asmenų —
ATMUŠĖ VOKIEČIUS.
ją
vyrų, moterų ir vaikų susirinVakariniame fronte žymių
ĮGABENO
DAUG KORNŲ. i ko prie teismo rūmų. Vienas
veikimų
nebuvo,
o
tik
šen
ir
Tautos Fondo komisija šį
Šveicarijos parlamente pas suriko, jog reikia atimti neg
ten buvo mažos atakos. Butte 1
metą suvažiuos T. Fondo Sei
kelbta,
jog nuo karės pra rą ir savaip nugalabinti. Ne
I
Mesnil apskrityje vokiečių
man, Philadelphijoje, Pa., bir
1
džios
į
Šveicariją
įgabenta kor gras buvo atimtas iš policijos
PAĖMĖ POZICIJAS, DAUG žvalgų ataka buvo atmušta
želio 9 d., 1916 m.
ini
už
$94.000.000.
Kornų įga pakabintas ant medžio šakos,
rankinėmis granatomis.
ARMOTŲ, DAUG NETautos Fondo VALDYBA.
Argonne apskrityje ėjo smar benta daugiausiai iš Amerikos. o apačioj sukurta ugnis. MiLAISVIŲ.
kūs artilerijos šaudymai. Taip Įgabenta dar 117 garlaivių ? nia žiūrėjo į tą baisią regyklą.
Iš Bėdino at^fU žinios-apie gi eina smarkūs šaudymais! kviečių, ' 18 avižų 18 maišo
austrų pergales. Pranešama ant kairiojo Meuse upės kran I ir 3 miežiu.*•
BAISUS SPROGIMAS.
šitaip:
Gibbstown,
N. J. — Du Pont
to.
DAUG
UŽMUŠTŲ
IR
“Italijos fronte, pietiniame
Powder kompanijos dirbtuvėj
Vokiečiai seklbia, jog ties
SUŽEISTŲ.
Tyrelyje austro-vengrai su pa kalnu No. 304 francūzai darę
ištiko nesvietiška ekspliozija.
Akron, Ohio. — Netoli Bea- 14 žmonių ant vietos žuvo ir 30
Tautos Fondo Valdyba savo DIDŽIO STREIKO NEBUS gelba galingos artilerijos paė smarkias atakas, bet po stam
con
— Journal namų buvo ka sužeista.
mė
pirmas
priešininko
pozici
susirinkime, gegužio 8 d., 1916
bių nuostolių buvo atmušti.
New Haven, Conn. — Ne iv
samas
pamatas naujam na
jas
ant
Armentara
kalno,
pie

m., nutarė apskelbti, kad T. York, New Haven and Hartmui.
Ten
ištiko baisi dinami
Fondo Seimas įvyks Philadelp- ford geležinkelio darbininkų tiniame Sugano klonyje. Tuo
PER VISĄ AMERIKĄ
RYGOS LINK.
hijoje, Pa., šv. Kazimiero pa- streikas išvengtas. 2.200 kler se susirėmimuose 65 oficieriai.
AUTOMOBILIUJ.
Iš Kopenliageno pranešama, to eksliozija ir minėtasai na:
mas
buvo
sugriautas,
o
tame
tarp
jų
vienas
pulkininkas
ir
rap. svetainėje, 326 Wharton kų rengėsi sustreikuoti.
E. G. Baker iš Los Angeles,
kad didelė vokiečių eskadra iš
Bet
name buvo valgykla pilna Cal. pribuvo automobiliu į New
2.500
kareivių
pateko
į
nelais

St., Birželio 9 d., 1916 m.
plaukė
iš
Kiel
ir
nešinasi
Ry

utarninke klerkos susitaikė su
Be to teko austro-ven- gos link. Tarp laivų esąs nau- žmonių. 10 ant vietos užmušta, York. Ta kelionė nuo PacifiTodėl visi Tautos Fondo kompanija ir taip išvengtas vę.
Skyriai, kurie dar nesusitvar streikas. Jei ne, tai ant ryto grams 11 kulkosvaidžių ir 7 ar- jausysis, geriausysis ir di- ° keletą, desėtkų sužeista.
ko iki Atlantiko užėmė 7 die
motos.
.Vienas
priešininko
ae

kė pagal T. F. konstitucijos, lai I jaus seredoj, geg. 17 d., kler
nas, 11 valandų ir 52 minuti.
džiausysis šarvuotis Hinden
MIRĖ PENKTUKINIŲ
paskubėja pareikalauti čarte- kos turėjo mesti darbą. Susi roplanas buvo nušautas.
Per tiek dieni] padarė 3471 my
burg. Toj eskadroj yra ir dau
KRAUTUVIŲ ĮSTEI
Artilerijos veikimas padi giau didžiųjų šarvuočių.
rio iš T F. Raštininko, idant taikymas įvyko patarpininkau
lią.
GĖJAS.
dintas
visu
Italijos
frontu,
o
jie galėtų T. F. Seime dalyvau jant R. Malianey, federaliui
Turbūt vokiečiai sumanė
kaikuriose
vietose,
tai
ypač
ti per savus pasiuntinius.
SUSIRŪPINĘ MAISTU.
padaryti
didelę ataką ant Ry
komisijonieriui.
Watertown, N. Y. — Wm.
padidintas.
Gerbiamųjų Tautos Fondo
gos,
kad
ją
paimti.
Kompanija pažadėjo klerH. Moore netikėtai mirė širdies
Dabar vokiečiams maistasAnt Doberdo kalno po smar
Skyrių valdybos lai pasirūpina koms pakelti algas ant 6.4
liga.
Buvo
74
metų
amžiaus.
labiau parūpo, negu Verduno
išrinkti savus ingaliotinius į nuoš. ir kaikurius kitus pageri kaus susirėmimo mes įsibriovėRUSŲ FRONTE.
Jisai tuomi buvo pagarsėjęs, paėmimas. Vokietijos laikra
me
į
priešininko
pozicijas
į
ry

Tautos Fondo Komitetą pagal nimus darbe. Nors tai nebuvo
Rusų skelbiama, jog ties jog buvo sumanytoju ir uždėto
ščiai rašo, jog dabar renka
Tautos Fondo konstitucijos pa viskas ko darbininkai reikala tus nuo Monfalcone ir paėmė ežeru Dolje, arti ežero Miadji;
penkcentinių
ir
dešimtukimas provizijų aninisteris ir į tą
me 5 oficierius ir 150 kavale ziol vokiečių stiprios jėgos ata
ragrafus, — 9,10,11 ir 12, ku vo, bet sutiko.
nių krautuvių.
vietą reikalingas gabiausias
ristų
ir
taip-gi
mums
kliuvo
rie šiaip skamba: —
kavo rusų pozicijas ir buvo į
Vokietijos vyras.
vienas kulkosvaidis.
“TAUTOS FONDO”
jas įsigavę. Bet rusai padarė
PAKELĖ ALGAS.
RADO
NEGYVĄ.
Vakar mes paėmėme pozici kontr-ataką ir nuvijo vokie
KOMISIJA.
Boston, Mass. — Chas. Lyncli
NELAISVIŲ PAIEŠKO
--Kojon
Pacific
geležinkelio
jas
į vakarus nuo San Marti čius atgal.
9. Kiekvienas “Tautos
buvo
rastas savo pačios negy
JIMAI.
kompanija
pakėlė
mašinistams
ną.
Priešininkas
bandė
atsiim

Fondo” skyrius, surinkęs
Į šiaurę nuo ežero Miadziol vas lovoj. Buvo 42 metų am
algas
ant
5
nuoš.
ti, bet pozicijos buvo atlaiky vokiečiai smarkiai bombarda
per metus ir išsiuntęs cen
Būdamas Vokietijos nelais
tos. 3 oficieriai ir 140 karei vo rusų pozicijas. Priešinin i žiaus. Netikėtos mirties prie vėj ir turėdamas savųjų Ametrui nemažiau, kaip $200.
ATŠAUKĖ STREIKĄ.
vių pateko nelaisvėn.Teko au- ko aeroplanai metė bombas į- žastis nežinoma.
00 gali rinkti vieną narį į
rike, kreipiuosi į “Darbinin
stro-vengrams dar vienas kul vairiose pozicijose.
“Tautos Fondo” komisiją,
Pittsburgh, Pa. — AVestingMIRĖ ŽYDU RAŠYTOJAS. ką” su prašymu indėti mano
kuri veda visus “Tautos house kompanijos darbininkų kosvaidis ir daug karinės me
New York. — Mirė Skolom paieškojimus.
džiagos.
Fondo” reikalus.
DIDŽIAUSIA
MOTERŲ
Alecham 56 metų amžiaus. Jis
streikas, kurs buvo paskelbtas
Mūsų artilerija smarkiai
10. Skyriai, surinkusie bal. 22 d. oficialiai atšauktas.
DEMONSTRACIJA.
Paieškau dėdės Mikolo Bal
buvo
vadinamas žydu Mark
ji metų bėgyje mažiau, A. McNamara, organizatorius bombardavo priešininko pozi
Glasgowe, Škotijoj 39 mo Twain.
čiūno iš kaimo Sekionis, dar
cijas ties Plava ir Tolmino. Ke terų darė demonstraciją, iš
kaip $200.00, gali rinkti 1
paieškau Martyno Kemešio iš
A. F./of L., pasakė, jog 90
narį į komisiją susidėję su nuoš. darbininkų buvo neorga liose atakose tame fronte mū reiškimui protesto prieš dirbi
Vislunos.
Visi Vilniaus gub.,
ŠIMTAI NUSKENDO.
siškiai paėmė vieną oficierį ir mą ir pardavinėjimą svaigalų
kitais savo apylinkės sky
Anglijos kolonijoj pietinėj Trakų pav.. Aš esu Vilūnų
nizuoti ir per tą laiką veik visi 116 kareivių.
riais, by tik jų visų surin
laike
karės.
Prakalbose
reika

Afrikoj buvo ištikę dideli pot- kaimo. Jei kiti kas mane pa
neorganizuotieji sugrįžo dar
ktų pinigų suma būtų ne ban. Tai organizuotųjų darbi
lauta užginti girtą biznį vesti. viniai. Labai daug žmonių žįsta, tai meldžiu labai atsi
mažesnė, kaip $200.00.
Tai pirmu kartu buvo tokia prigėrė.
šaukti adresu:
ninkų buvo nutarta atšaukti
11. Skyriai, surinkusie streiką. Ten dirba 30.000 dar
milžiniška demonstracija Ško
Mikolas Kučonis,
ji per metus žymiai dau bininkų.
tijoj.
Kriegsgefangenenlager
SAUSAS POKILIS.
giau, negu $200.00, gali
No. I, 22 Compagnie.
rinkti į “Tautos Fondo”
DIDIS
AIRIŲ
PROTESTAS.
Atlantic
City,
N.
J.
—
New
Altdamm, Germany.
STREIKAS PASIBAIGĖ.
Komisiją nuo kiekvienų
Visuose
didesniuose
Ameri

Jersey
bankininkų
Sąjunga
Pranešama, jog Šiaurinėj
$500.00 po 1 narį.
St. Louis. — Namų budavo- Italijoj Austrijos lakūnas ata kos miestuose airiai daro mas turėsianti savo metinius paki
Paieškau pusbrolus Jurgį ir
12. Komisijos narius iš tojų streikas pasibaigė.
Abi kavo iš padangių traukinį, ku mitingus ir išneša rezoliucijas lius be svaiginamų gėrimų.
Gendrutą Ličauskius, dar Jo
renka skyriai 1 metams sa pusi nusileido. Darbininkai riame važiavo karalienė su sa pasmerkiančias Anglijos žiau
ną, Praną ir Baltramiejų Sta
vo metiniuose susirinki dirbs 9 valandas ir gaus po 30c. vo vaikais. Ataka nenusisekė. rų žudymą airių sukilėlių. Pa- VĖL FRANCUOS PILIETE. nevičius ir Limenovą Kaligą.
muose,
kurie esti sau valandoj. Laikas ir pusę už Italijos lakūnai nuvijo Austri nedėlyje Bostono airiai laikė
Paryžius. — Garsi Franci - Aš esu iš Suvalkų gub.. Marisio mėnesį.
IŠRIKTŲ vėirŠlaikį.
masmitingą
priėmė
aštrią
rezo

jos artistė Sarah Bernhardt jampilės pav., Panemunio gmi
jos orlaivį.
JŲ VARDUS, PAVAR
liuciją prieš Angliją, prieš buvo ištekėjusi 1882 metais nos, Pilėnų kaimo. Atsišau
Angliją remiančią spaudą šio už graiko J. Damala. Tai kti adresu:
DES IR ADRESUS TUO
MAŽAS STREIKAS.
JAU PRANEŠA CENT
je šalyje. Rezoliucijoj reika lietystės. Donala miręs yra
Portland, Me. — Portland
Juozas Stanislovaitis,
RO SEKRETO RIUL
Kruppo kompanija nupir laujama pertraukti diplomati 1889 m. Dabar prez. Poincare
Kriegsgefangenenlager
Terminai kompanijos 75 darbi
Iš susitvarkiusių T. F. sky ninkai sustreikavo ir pareika ko daug žemės ties Muenichu nius ryšius su Anglija dėl jos dekretu toji garsi artistė vėl
No I, 15 Copjpagnie
Bavarijoj.
nežmoniško žiaurumo.
rių tiktai dn įkyriai turi išrin- lavo pakelti 20c. dienoje.
padaryta Francijos pilietė.
Altdamm, Germany.

Italų
nepasisekimas

Pranešimas

SllltOS F'OR.d.O

skyriams.

nebus
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Pasikėsinimas ant
karaliaus šeimynos
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“DARBININKAS’

liuoti savo vyskupus, bet, stebėtiną parapijo
mės ir kantrybės. Tikybinis
nys kartais nori teisti savo klebonai! Jei kuris
atgijimas Francijoje jau ir se mass _p" Balutis už Uuosio felje:|
klebonas, nuėjęs į vyskupo rūmą pareikalautų
niau prasidėjęs dabar ypelč pla- tonų kaltina kun. Kemešį. Čia
nuo
jo apyskaitos, kaip jisai valdo vyskupiją
čia banga pasiskleis iš apkasų, gali būti tik spėliojimai, bet
tai
turbūt
nuo vyskupo išgirstų, kad tai ne
iš tranšėjų, iš po Verduno for tokiais gužiniavimais užsiimti
Tamistos dalykas. Tą patį galėtų išgirsti ir
rimtam laikraštininkui lyg ir
tų .
(Tąsa)
parapijonys. Klebonas tokiam atvėjuj galėtų
Mat Dievas galingesnis ir nereikėtų. Sąryšyje su tuo fel
I-OJI ENCIKLIKOS DALIS.
drąsiai pasakyti: Ne jus mane išrinkote ir
už Francijos masonus, o ką jetonu galima kalbėti tik apie
Šioje pirmoje Enciklikos dalyje popiežius pastatėt klebonauti, tik vyskupas. Aš tik
jau sakyti apie mūsų Rimkas ir Uosį, o ne apie ką kitų. Bet
Einu, iš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis Račkauskus.
ir Uosis po kuriam laikui pri Leonas XTIT išdėsto pamatus, ant kurių rymo prieš vyskupą atsakau už savo priedermių pil
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Šv. Juozapo
Pereikime visų pasaulį, mes pažino “Darbininke,” jog jam ja draugija ir aiškina draugijos kilmę. Štai dymą. Reikia žinoti, kad vyskupams yra su
Darbininkų Sąjunga.
nerasime tautos be kunigų. nereikėjo tokio feljetono rašy pamatinės teisybės apie draugiją arba valsty teikta didelė valdžia ant kunigų. Vyskupas
Prenumeratos kaina:
šventydamas užklausia: Ar prižadi man ir ma
Visur yra tikėjimas ir visur ti. Kiek-gi kartų muštis į bę:
Metams tris kartus savaitėje---------------------- $3.00
krutinę lieps p. Balutis vi
1. “Žmogus yra senesnis už valstybę ir jo no įpėdiniams pagarbą ir paklusnybę t Kan
yra kunigai.
Pusmečiui ”
”
” ------------------------ $1.50
siems, prieš jo asmenį nusidė- teisė aprūpinti savo fiziškąjį gyvenimą tam tik didatas į kunigus atsako: Prižadu. Vysku
Net ir labai apšviestos tau jusiems?
Utarninko ir ketvergo atskiri numeriai po----- 2c.
romis reikmenomis buvo pirmesnė, negu susi- pai naudojasi iš savo valdžios, o kunigai savo
tos, kaip antai anglai, vokie
Subatiniai numeriai po__________________ — 3c.
priedermę žino, savo vyskupus gerbia ir jų
-< tvėrimas į bile kokią valstybėlę.
čiai ir kiti myli savo kunigus,
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:
2. “Užreiškimas, jog Dievas pavedė žemę klauso. Būtų gerą kad ir parapijonys mo
laiko juos pagarboje, brangina “Katalikas” vis
žmonėms vartojimui ir naudojimuisi, nereiškia kėtų pagerbti savo dvasios vaduvus. Tame
“DARBININKĄ S,”
jų intėkmę, nes mato tos inbendrame susiklausyme ir meilėje rymoja visa
privatinės nuosavybės užginčijimą. ”
tekmės vertę savo tautos gyve
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
nerimsta.
3. “Kuomet žmonės panaudoja savo protą ir galybė Katalikų Bažnyčios. Tikimieji katali
nime.
savo raumenų spėkas įsigijimui gamtos dovanų, kai privalo turėti daugiau užsitikėjimo savo
Nejaugi mūsų bedieviai ma
“DARBININKAS”
Savo 9-ame N-yje “Katali tai tuomet žmogus tuo darbu pasavina sau tą dvasinėje valdžioje. To reikalauja dvasia
no, kad jie įstengs kuomet:
gamtos lauko dalį, kurią jis apdirbą tą da Kristaus mokslo. Juk Kristus buvo didžiau
(The Worker)
nors pašalinti kunigus iš lietu-! kas” štai kų rašo:
lį,
ant kurios jis taip sakant palieka pėdsakus sias varguolių prietelius, geriausias darbo
The Lithuanian tri-weekly paper.
Kun. Kemėšis visur skel
vių tautos? Tuščia svajonė!
žmonių užtarytojas. Jis smarkiai baudė anos
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by Visa ta negudri kampanija
bia ir rašo, kad ‘ ‘ Katalikas ’ ’ savo ypatos.”
gadynės žydų vyresniuosius ir kunigus už jų
St. Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor. *«*iį»* prieš kunigus, tai tik grudiyra laisvamanių laikraščiu.
4. “Kaip priežastįs seka pasekmė, lygiai yra blogus darbus. Tečiaus tas pats Kristus nepa
Subscription Rate s:
Čionai suteiksime kun. Ke teisinga ir teisėta, kad darbo, vaisiai privalo
mas piešte vandens, pasakysi
liko žmonėms teisės kontroliuoti dvasinę val
Yearly____________________________________ $3.00
mešiui, gerą propoziciją:
kliūti tam, kurs dėl jų darbavosi.”
me dar daugiaus, — tai muši
džių, tik paliepė vyriausybės klausyti. Ko
6 months_______________________________ $1.50
Jeigu kun. Kemėšis daro5. “Ne be pamato, todėl, abelna žmonijos dėl taip Kristus padarė? Mums sunku žinoti,
mas savo galva mūro sienos.
Advertising rates on application
dys, kad “Katalikas” kuo opinija priėjo prie to, kad, tyrinėjant gamtą ir
Sienos su galva nepramuš!, bet
Turbūt Išganytojas
Address all communications jo
met nors rašė prieš tikėjimą, jos įstatymus, apčiuopė nuosavybės padalini męs tik galime spėlioti.
:ik galvų sužeisi.
manė,
kad
ir
žmonėms
negalima
per daug užgynė ar apaštalavo laisvama- mo taisykles ir praktika visų amžių patvirtino
DARBININKAS,
sitikėti.
Žmonių
balsas
būna
kartais
labai ne
Mes tik parokuokime, kiek
nybę, tai suteiksime kun. Ke privatinės nuosavybės principą.”
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
teisingas. Juk žmonių šauksmas reikalavo
mūsų tauta jau turėjo nuostomešiui arba jojo “Darbinin
6. “Turime šeimyną — tai draugija žmogaus nukryžiuoti Jėzų. Kristus tvarkė savo Bažny
io dėl tos bereikalingos kovos
kui” gyvais pinigais penkis naminio židinio ribose; draugija, teisybė, nedi
Dėl patogumo ir parankumo visokius čekius
aisvamanių prieš kunigus,
šimtus dolerių. Jeigu kun. delė skaičium, bet tai tikra “draugija” pirmes čią jau po prisikėlimo iš numirusių. Gali būt,
ir money orderius prašome išrašinėti ant “Darbi
i <iek mūsų jaunuomenės ištvir
Kemėšis to neprirodys, tai nė už visokią valstybę, už visokių tautų, su kad tuos žmonių šaukimus atmindamas, mi
ninko” vardo kokiam nebūk reikalui tie pinigai
ko dėlto, kad jiems buvo inliks melagiu ir šmeižiku lie- savotiškomis pareigomis ir teisėmis, pilnai ne- niai nepaliko teisės valdyti savo Įsteigtą Bažny
būtų skiriama ar tai būtų prenumerata, ar kny
čią.
<albėta nekęsti ir neklausyti
tuvių išeivijoje.
prigulminga nuo valstijos.”
gų užsakymai, ar mokestis į L. D. S.
kunigo, neiti į bažnyčių, o
Gal pasakysite: juk esama kunigų labai
Sakysime, kas nors užklu7. “Yra švenčiausias gamtos įstatymas, kad negerų, nors jie ir vyskupų yra atsiųsti, ką gi
jeigu ir eiti, tai lysti tenai su
vilko jausmais. Kiek gabių po Stasį ir sako jam: “Stasy, tėvas teiktų maistų ir visas reikmenas tiems, su jais daryti. Atsakysiu: pasiskųsti augštesprisižiūrėkime
arčiau,
ko
ver

Sis-tas apie musų ta yra taktika ir pats svarbiau ir veiklių žmonių negali būti tu esi melagis!” O Stasvs su- kurių jis tėvu yra. Žmogaus vaikai taip sa nei valdžiai galima. Tegul ji klystanti kunigų
tautai naudingi dėlto, gniaužė kumštį ir sako: “Ka- kant tęsia jo paties ypatų.”
perspėja. Galop reikia ir tai pasakyti, kad
pažangiuosius sias darbas ir nuoveikalis, ant šiandien
da ir ką aš tau pavogiau ? A8. “Šeimyna mažiausia turi lygias teises kunigas, kaipo žmogus būna kartais ir nedo
kurio ir remiasi beveik visa jų xad jie negali pritilpti prie nas, žinomą galėtų atsakyti,
pasirinkime ir siekime prie tų daiktų, kurie ras, bet kaipo kunigas, jeigu tik priderančiai
bendro darbo, jei tik tenai pa
demokratus. 5 pažanga ir demokratija.
kad
aš
tavęs,
Stasy,
ir
nekalreikalingi j.os užlaikymui ir jos teisėtai lais įšventytas, ir teisėto vyskupo į parapiją atsiųs
mato kunigų.
Kiek bailių ir
Kovojama prieš kunigus,
kvailių žmonių — žvirblių at tinau vagystėje, aš Tave tik vei.”
tas, tai jis tinkamai (valide) atlieka savo ku
PSEUDO — LIAUDININKAI diegiama neapykanta prieš
melagium išvadinau, Taip ir
9. “Mes sakome mažiausia lygias teises, nes nigiškas priedermes ir iš to atžvilgio jis visada
baidė
laisvamaniai
nuo
tautiš

IR PSEUDO — DEMO
juos.
ko darbo, gudriai parioglinę čia. “Darbininke” (o ir kadangi naminis židinys yra pirmesnis, idėjoj
KRATAI.
Kunigas kaltas, jeigu neina klerikalizmo baidyklę. ji‘e “Drauge”) nesykį buvo išro- ir fakte, susituokimui žmonių į valstiją, tai yra geras. Blogi jo darbai kenkia jam pa
čiam ir sutepa jo dūšią, bet Šventų Sakramen
Tėvynė” ir ypač “Ateitis” iš zakristijos į visuomenės gy net nepasirūpino išaiškinti dinėjama, jog laikraštis “Ka pirmasis po teisybei ir neišvengtinai turi turė tų ir nuodėmingas kunigas sutepti negali. Ga
dažnai ir daug kalba apie pa venimą kunigas dar labiau žmoniškai, kas tai yra tas talikas” yra laisvamanių pa ti teises ir pareigas tokias, kurios pirmutines- lima pasakyti, kad esama kartais blogi) žmo
žangą ir demokratijų, inkai-:Į kaltas, jeigu eina Į visuome klerikalizmas; tuos mūsų žvir taikūnas, laisvamanių drau nės už valstijos teises ir pareigas ir todėl jos nių kunigų luome, bet blogų kunigų visai nė
binėdamos savo skaitytojams, j nės veikimą Tada jis velia po blelius paėmė ir inbaugino tik gas, laisvamanių įrankis. Te- randasi arčiau gamtos.”
ra Katalikų Bažnyčioje.
jog tikrųjų pažangų tik pas > litikų į tikėjimą tada jis kle tuščiais tvirtinimais ir gązdi- čiau niekuomet “Katalikas”
10. “Tad idėją būk civilė valdžia iš savo
Iš to, kas augščiau pasakyta, jog katalikų
juos tegalima surasti ir jog jie rikalas.
nimais. Jur ir mūsų seimų nebuvo skaitomas ar vadina- užsimanymo turėtų lįsti ir grūstis į šeimyną ir
Kunigas kaltas, jeigu ti metu amerikiečiai persiskyrė namas “laisvamanių laikraš naminį židinį, yra didelė ir pragaištinga klai Bažnyčia nėra demokratiška įstaiga, nereikia
■atstovaują lietuvių demokratiišvesti, kad Bažnyčia yra priešinga demokra
.jos reikalus. Kartais ir ‘ ‘ Vie kintieji gausiai jį apdovanoja tik dėl tos kunigų baimės ir čiu. ’ ’ Ar-gi ‘ ‘ Kataliko ’ ’ leidė da.”
savo
aukomis.
jai,
vedėjai
in
redaktoriai
ne

tizmui
abelnai. Ne! Bažnyčia nei kiek nėra
nybė Liet.” su “Lietuva” tai
11. “Gimdytojų autoritetas negali būti val
neapykantos. Pamatė po pa
Kunigas
kaltas,
kam
jis
supranta
to
skirtumo?
Mes
sutartinei pritaria, tarsi bijo
stybės nei panaikintas, nei užvaduotas, nes priešinga demokratiškai tvarkai šiaip jau vi
kvietimu vieno-kito kunigo pa
juk
daug
turime
nesusipratu

damos, kad nebūtų atskirtos laiko virėją
jis turi tą patį šaltinį, kaip ir pati žmogaus gy suomenės gyvenime ir politikos dirvoje, kaip
vardę ir ėmė gvolto šaukti apie
sių
katalikų
žmonių,
kurie
per
antai draugijose, rinkimuose, parlamentuose
Kunigas kaltas, kam jis pil klerikalų užmačias. Šliupas,
iš po “pažangiosios demokrati
vybė.”
savo
nesusipratimą
duodasi
ve

do savo dijecezijos įstatus. Račkauskas ir kiti organizavo
jos” vėliavos.
12. “Kūdikis taip sakant yra tęsimas tėvo ir tt. Tose srytyse demokratiškų tvarką mes
skaitome už labai naudingų. Bet Bažnyčios
Kunigai kalti, kam jie re nepažangių pirmeivių bloką džioti už nosies laisvamaniams. ypatos.”
i Bet juk sunku aklai tikėti
Mes
jų
tečiau
bedieviais
neva

mia
katalikiškų
spaudų.
13. “Po teisybei sakant kūdikis ima sau darbo dirva yra visai kitokia, neg visokių
prieš nesančius klerikalus ir
plikiems žodžiams, tuštiems
diname.
Tad
ir
tas
pasiūliKunigai kalti, kam jie dar pasekmėje to mes turime 4 fon
vietą civilėj draugijoj ne pagal savo paties tei draugijų ir parlamentų. Ji turi sergėti žmo
^tvirtinimams. Reikia paieš
jimas
$500.00
yra
tik
negudrus
sę, bet kaipo lygus šeimynos narys, o prieš nių tikėjimų ir dorų. Gi šituos dalykus žmo
dus ir trepsime ant vietos, ir
koti faktų, rimtų prirodymų, buojasi Tautos Fonde.
Kunigai kalti, kam jiems trepsėsime patol, pakol lais “Kataliko” triksas, kurs tik tai, kol jis pajėgs panaudoti savo liuosą valią nės sau ne patys nusistato, bet gauna juos iš
- j°g jie ištikrųjų vykina pažan; ga mūsų gyveniman ir jog jie rūpi Lietuvos politiška laisvė. vamaniai nesupras, jog katali rodo jo negudrumą arba ge tai tol jis yra galėję ir globoje savo gimdyto augšto, nuo Dievo, per Bažnyčių. Bažnyčia
turi skelbti Dievo mokslų ir Jo valią ir vesti
Šitas nuolatinis kunigų uji kų visuomenė yra neįveikiama ros valios stoką Kad ‘ ‘ Kata jų.”
-yra tikri demokratai, plačio
likas
”
yra
laisvamanių
įrankis
Šitie Šventojo Tėvo pasakymai yra nejudi žmones išganymo keliu. O kad tų uždavinį ga
sios liaudies reikalų užtaryto mas, tai beveik visas turinys ir jog kunigai lietuvių tautoje
Kol kas-gi lai ir jų pataikūnas — tai jau ne nami pamatai visokiam protavimui. Yra tai lėtų gerai išpildyti, Bažnyčia negali priklausy
jai ir gynėjai. O kai imame veikimo visų mūsų socijalistų buvo ir bus.
Taktika ga visi tie laisvamaniai imasi ant sykį buvo išrodyta. Tad ne kaip aksiomos matematikoj. Jais nustatyta ti nuo žmonių malonės ar ūpo, kurie dažnai
ieškoti faktų, tai ir atranda ir laisvamanių.
me, jog ten daug ko-esama iš- na gudri, einant prie savo ga savo sąžinės visus tuos tautos matome reikalo čia to kartoti. pamatai ir rėmai žmonių draugijos, kuri yra mainosi ir kartais yra labai nepastovus ir ap
Jeigu tečiau “Katalikas” bū dieviška įstaigą išsivysčiusi gamtos evoliuci gaulingi. Katalikų Bažnyčia tai ne protestonų
lutino tikslo: panaikinimo ba nuostolius ir skriaudas.
■^virkščia ir netikra.
tinai to įsinorėtą galėtume jojkirkužė. Pas protestonus kiekvienas savaip
Pažanga? Mes jos nemato žnyčių, užmiršimo Dievo ir Jo
ir
tai
padaryti,
tik
ne
už
dy

aiškina
tikėjimo dalykus, o pasekmė tokio daly
Toliau Enciklikoj aprašomas socijalizmas.
me tenai nei pavienių žmonių prisakymų, įvedimo visuotinos
ką
Lai
jisai
išmoka
“
Taukų
stovio
yra ta, kad jie dabar yra išsiskirstę į
.sielose (kur pažanga ir turėtų laisvės doros dalykuose. Juk Gerb. B. K. Balu- I tos Fondui” ne $500.00, bet Išrodomas socijalizmo viso pamato klaidingu daugybę sektų. Pas protestonus gali sau bū
v•
•
mas, nes socijalizmas užginčija naturališką
-prasidėti), nei jų visuomenės aišku, kad jeigu kada visi pri
C1U1.
tik
vieną
šimtą
dolerių.
Tam
nuosavybės teisę ir toliau socijalizmas klaidin ti ir demokratiška tvarka, bet męs katalikai ne
darbuose, nei tarnavime savo eitų prie to, kad nebegalėtų ra
sykiui
užtektų
iš
jo
ir
tiek.
gai pripažįsta reformavimą ir rekonstrukciją manome jų sekti. Jie ir vyskupų neturi ir
tautai. Didžiausia pažanga mia širdžia pažiūrėti į kunigą
p. Balutis supyko ant “Dar- '
draugijos ant visuotinos žmonių lygybės ir gė šventymų nepripažįsta. Ten susirinkę bažny
jų matoma tame, kad mėgina kad nebetikėtų nei vienam jo
tinės gminos nariai, išrenka sau vieną iš savo
rybių bendrumo.
ma nusikratyti nuo tikėjimo žodžiui, — kad tada ir kunigai bininko” už jo redakcijos žod- •
tarpo,
ir sako: Tu būsi pryčeris, kunigu(Toliau bus.)
ryšių, kad stengiamos griauti pasidarytų visiški bejėgiai ir žius: “čia ir padorusis tautie- ,
žis!
Suprantama,
toks kunigužis priklauso
Bažnyčios ir kunigų autorite nebereikalingi, o bažnyčias tis Balutis neišdrįsta pasmerknuo žmonių. Jie per vieną mitingą jį išrinko,
tą, kad šmeižiama visa tai, ką galima būtų paversti į pasi ti Mockaus blevyzgų.”
Kunigas
Tarnas
Žilinskas.
per kitą gi gali jį prašalinti. Katalikų Bažny
Supvkęs-gi bara ne ‘ ‘ Darbi
linksminimų namus.
tikintieji žmonės nuveikia.
čioje visai kitokia tvarka. Męs turime vyriau
Bet lai nesuvedžioja savęs ninkų,” bet kun. Kemešį, ku
Demokratija? Liaudies val
sią valdžią šv. Tėvą Kristaus vietininką, ĮSiunčiu jums keletą iškarpų
džia? — Jeigu mūsų liaudis, visi tie, kurie prie to tikslo ris yra tik vienas iš “Darbinin
pėdinį šv. Petro. Jo balso klauso visi katali
mūsų darbininkai mokėtų pra eina. Jie prie jo neprieis. ko” redaktorių. Jisai priki dalykų, paskelbtų L. L B. rū
kai. Toliau, męs turime vyskupus, kuriuos,
šnekti ir suformuluoti savo( Lai jie nusižiūri pavyzdį, kac ša kun. Kemešiui “blevyzgas” pesniu. ‘ ‘ Pro Lithuanijos ’ ’ ir
kaip sako Šv. Raštas, Dvasia Šventa pastatė
mintis ir troškimus, jeigu ji tu-. ir
: tokios Francijos. Tenai ant Amerikos Jurgio Spurgio. L. I. B. atstovė Mile Y. Pouvvaldyti Dievo Bažnyčią (Act. XX, 28) (Spi
•retų valdžių liuosai pasirinkti galingi masonai daugiau kaip (Kadai “Drauge” buvo išs reau, žinoma francūzų rašyto
ritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesau vadus, — esame tikri jog šimtą metų varė tokią pačią pausdintas Uosio feljetonėlis ja važinėja dabar Ispanijoj ir
(Tąsa)
siam
Dei). Vyskupai šventina kunigus ir siun
_ji nušluotų visus Šliupus, Rim kampaniją prieš kunigus, ku ‘ ‘ Amerikos Jurgis Spurgis’ ’). daro paskaitą apie Lietuvą, tu
čia
juos
į parapijas. Į kunigus yra šventina
Popiežius paskiria sau Kardinolus, vysukas ir Račkauskus.. Mūsų rią dabar varo mūsų tautoje Taigi pora žodžių paaškinimo. rėjo didžiausį pasisekimą BarBe to Anglijoj tai- <upai siunčia į parapijas kunigus, kunigai ima mi tik toki vyrai, kurie turi tinkamą mokslą
liaudis yra tikinti, mylinti ir mūsų masoninkai. Tik, žino Visų-pirma apie Mockaus ble- celonoj.
pos-gi veikiama. Yra žmo sau pagalbon gerus parapijoms, kaipo kolek ir kitus privalumus. Jie turi išduoti taim tik
bijanti Dievo. Jeigu jos da mą anie savo darbą varė šim vyzas.
Neperseniausiai neprausta nės, kurie rūpinasi mūsų da torius arba taip vadinamus komitetninkus; bet rus egzaminus. Žmonės negali žinoti kas tin
lis šiandieną eina paskui Rim tą sykių gudriau, nuosekliau
ka į kunigus, o kas ne. Jokio demokratizmo
ką, ar jam panašius tai tik del- ir atkakliau, negu mūsiškiai. burnis Mockus biaurojo Balti- lykais, — Siunčiu jums iškarpą nei kardinolai popiežių, nei kunigai vyskupą, čia būti negali.
to, kad naiviškai mano, jog Ačiū apsnūdimui ir neveiklu morėj. Merginos jį kiaušiniais j iš U. D. C. parašytą vieno mū nei parapijonys savo klebonų neturi teisės kon
(Toliaus Bus)
'vadai neina prieš tikėjimą, ir mui tikinčiųjų ir jų dvasiškių apmėtė. Paskui teisė Mockų sų prietelių, oficijaliam orga troliuoti bei teisti. Kontrolė eina iš viršaus.
Męs
kunigai
neturime
nei
pretensijos
kontrone
galingos
draugijos,
turin

ir
merginas.
“
Lietuvos
’
’
redak

—
Francijos
bedieviams
pasi

dėlto, kad tiems vadams pasi
seka įvairiais monais ir mela sekė didelę Francijos dalį sube- cija gavo apie visų tai prane čios per šimtą tūkstančių nagystėmis indiegti kunigų bai dievinti. Bet ar ilgam? Be šimus iš dviejų savo korespon įrių. “Union of Demockratic ri būt “propagande boche”
dieviškoji valdžia pasiuntė da dentų; vienas stojo už Moc ■ controL”
mę ir neapykantą.
(vokiečių propoganda), — ma
PLATINKITE TARP SVETIMTAUČIŲ LIETUVIŲ
Klastomis įsipiršę į vadus bar Francijos kunigus į tranšė kų, kitas prieš Mockų. “Lie (Indėsime tą straipsnį į suba- no sau, na ir bastai O tuom
tuvos
”
redakcija
iš
tų
dviejų
jas,
į
ugnį.
Manė,
kad
vie

LAIKRAŠTĮ ANGLIŠKOJE KALBOJE
tos prigautos liaudies — jie ne
tik patys sau kenkia. Tas pats
| tos numerį) “Darb.” Red.
korespondencijų
padarė
vienų
nus
iššaudys
priešas,
kiti
pa

begali būti tikrais demokra
Jūs negalite įsivaizdinti su ir su laiškais ypač lietuviš
tais. Jie turi ir toliau mui būgę pabėgs ir žmonių akyse trečių, norėdama ir savo nuo i kokiam sunkenybėm čia reikia kais... Liūdna! Bet, kų pa
linti akis savo pasekėjams. Ne save sukompromituos, kad ne monę išreikšti. Mums buvo j kovoti: visi didieji siuntiniai darysi!
10 c. numeris.
liaudis jų turės pati valdyties, myli savo tėvynės Francijos. indomiausia pamatyti “Lietu- I (po 2000 ex.) “Pro LithuaniViso labo J. Gabrys.
,
vos
”
nuomonę
šiame
svarbia

Kas-gi
atsitiko?
Atsitiko
tai,
bet jie turės vedžioti tą liaudį,
Tasai laikraštis leidžiamas tam, kad supažindinti sve
i jos” anglų kalba tapo sekvesPerskaitėme su i truoti Dievas žino dėl ko, turtimtaučius su mūsų tauta, jos istorija, jos vargais-nelaines kada ta liaudis praregėtų, ko nelaukė ir nepermatė nei me dalyke.
Gėda nešti, gaila mesti.
tai ir tie pseudo-vadai išrūktų, gudrieji Francijos masonai. atyda ilgų (visos skilties) re ; būt dėl to, kad buvo spausti
mėmis ir jos troškimais.
Francuzai kunigai be baimės dakcijos sustatytų rašinį, o Į Šveicarijoj, nors yra prielan
kur pipirai auga.
Labai mažai svetimtaučiai težino apie lietuvius. Todėl
Nei šilta, nei šalta.
guldo savo galvas už Franciją tos redakcijos nuomonės taip kiausi “Aibes;” padaviau
skleiskime žinias apie savo tautų, platindami minėtų laik
KUNIGŲ UJIMAS.
gi netikėlius kareivius išmoki ir nesužinojome. Gerb. re skundą žiūrėsiu kas iš to iraštį.
Kur trumpa, ten trūksta.
fe
Apie pažangą ir demokra na tikėjimo, išmokina mirti daktorius tos nuomonės arba
Adr.:
REV. J. J. KAULAKIS,
Į šeią keisti žmonės tie valdineturėjo, arba neišdrįso jos iš
tiją pakalbėsime plačiau atski ramiai už tė
324
WharUm
Street, ::į::: ::: Philadelphią Pa.
■ ninkai, tingi skaityti, na bile
Kas prabūta, kaip nebūta.
reikšti.
i
ls? straipsniuose. Čia dar
1 spausta Šveicarijoj, tai jau tu-

Popiežius apie darbininkų
klausimą.

P. J. Gabrys
mums rašo:

v•

Katalikų Bažnyčia ir
Demokratizmas.

A Plea for the Lithuanians

♦

4

9

s

“DARBININKAS. ”

gailestauju, kad Manchesterio
lietuviai nenori padėti parandavoti svetainės, iš kurios per
du metu suviršum turėjome
naudą visi tie, kurie tik vadi
namės save lietuviais. Didis
papeikimas puola ant katali
kiškų veikėjų, kurie neprigelbsta katalikiškam rateliui, o atidaro kelią į smukles ir nepa
dorias vietas, pajuokdami vei
kėjus ratelio ir tt. Žmonių
atsilankė apie 80, dėl padengi
mo lėšų surinkta $4.26.

parapijinės svetainės susirinkę
Vyčiai išrinko sekančią valdy
bą.
Dv. Direktorius kun. P.
K. Cėsna, Prezidentu p-lė J.
Pilešauskiutė, Vice-prezidentas p. P. Gvazdikas, I sekreto
rius p-lė St. Kudžiutė, II sekrt.
p. A. šeštakauskaitė, kasierius
p-lė L Andriukaičiutė, mar
šalka p. J. Šimkonis. Ant su
sirinkimo į kuopą prisirašė dar
5 nariai, tad viso labo dabar
yra 26 nariai — vyčiai. Ant
susirinkimo taip-pat buvo pa
dalintas laikraštis “A plea for
the Lithuanians.”

merikos “katalikus” į “kemėšinę” partiją įgramozdino.
9. Šiur, kad gali visi lietu
viai susivienyti, tiktai tegul
prisirašo prie “Kataliko” ir
Ką vengti?
NEWARK, N. J.
lauskas trumpoj prakalboj nu
“Kataliko,, ir Dėdės rašyti?
14. Kokį laikraščių darbą Dėdės Jackaus išpažintojų ir
Sujudus Newarkiečiams la piešė Tėvynės Mylėtojj Dr-jos
skaičiaus.
biaus prie visokio veikimo, pa istoriją ir ragino žmones pa
Jackaus manifestai, Gerb. Kunigas skaito reikalin pasekėjų
10.
Apsaugok,
Perkūne die
giausiu ir naudingiausiu?
sirodė ir būtinas reikalas įs remti šią dr-ją. Po prakalbai
vaiti,
Amerikos
lietuvius
nuo
15. Ar musų laikraščių kiek
teigti labdarybės draugiją.
Į Dėdės Jackaus kampelį
prasidėjo perstatymai, “Mili
partijų ir srovių išnykimo.
Labdarybės dr-ja tapo įstei jonai vandenyje” 3-jų aktų
prisiųsta labai razumnas “Ka vienas turėtų padavinėti žinias Kas-gi tuomet “Katalikui” ir
gta ir jau šiandiena pusėtinai drama. Programą vedė J. Kli
taliko” leidėjo ir redaktoriaus tiktai iš tos sriovės, kuriai pra jo frendui Jackui parašytų pa
gyvuoja ir jau savo globoje už mavičius, todėl vakaras išėjo
laiškas, kuriame pristatyta net jaučia, ar turėtų plačiai apra stabas ir jų biznį gerintų.
15 klausimų, ant kurių prašo šinėti ir nušviesti visų sriovių
laiko keletą našlaičių. Gegu neblogai, išėmus mažesnes klai
11. Amerikos lietuvių laik
ir partijų veikimą?
A. Zubkus.
žio 10 d. ši labdarybės draugi das. Geriausia atliko savo už
ma duoti ištlumočinimus.
raščių didžiausia ir švenčiau
ja buvo surengus prakalbas, duotis P. Kiveris, rolėj Stu
Dėdė Jackus tą laišką ap
Už pilnus ir nuodugnius at
CHICAGO, ILL.
Prutenis.
su tikslu, kad supažindinti dento, Petras Mušinskas žy
žiūrėjęs, surado vienoje ker sakymus į augščiaus paduotuo sia priederme yra išleisti per
Newarko lietuvišką visuomenę do rolėj ir Pr. Moskaitis Viedtėje labai keistą ženklą, pa sius klausimus aš Gerb. Kuni sikeitimo laiku manifestą, ap
Geg. 28 d. 1916 m. Dievo
gal kurio dasimislino, kad lai gui bučiau labai dėkingas. Šis reiškianti, kad klerikališkais
su tos dr-jos prakilniausiais ro rolėj.
MONTELLO, MASS.
Apveizdos parapijoj, Liet. Dar
jokiu būdu nebus, o su katali
siekiais. Kalbėtojai buvo;
škas yra skiriamas ne kuni laiškas yra privatiškas, tai y- kais iš vieno bliūdo barščių ne
Toliaus teatrališkas choras bininkų Sąjungos 25 kp. turės
Klaidos atitaisymas.
vietos klebonas kun. J. Dobu vadovaujant L. Kramh sudai savo mėnesinį susirinkimą pa
gams bet pačiam Dėdei Jackui, ra
neskiriamas pagarsini srėbs.
“
Kataliko
”
geriausiam
tren

žinskas, p-lė (rodos) Jakuba- navo dvi daini. Pirma išėjo rapijos mokyklos 3-me kamba
mui
spaudoje.
Svarbiausiu šio
“Darbinino” 55 numeryje
12. Amerikos lietuvių laik
vičiutė iš Paterson, N. J., kun. neblogiausiai. Publikos buvo ryje. Atsibus 4-toj vai. po mano korespondencijoje rašy dui ir bičiuoliui ir tik vieno laiško tikslu yra Amerikos lie
raščius turėti} vesti Dutkai, nes
Pakalnis iš Brooklyn, N. Y. ir prisirinkę nemažai. pietų. Kviečiame visus narius toje apie Šv. Roko vaikų choro Dėdės Jackaus reikalaujama tuvių Kunigijos sumarizuotos
jie
geriausia supranta kas kitų
kun. Švagždis iš Paterson, N. J.
Našlaitė.
mandrių
išvirozinimų.
Well...
nuomonės sužinojimas, ką ži
ir nares atsilankyti ir antras rengiamąjį vakarą pažymėta,
laikraščių
pastabose išreiškia
Kun. J. Dobužinskas, p-lė Jajei
mano
frendas
“
Katalikas
”
nant galima tikslingiaus ir sąpusmetines užsimokėti. Taip- kad minėtas vakaras atsibus 21
Iš bėdos gali vesti ir Dė
kubavičiutė, kun. Pakalnis,
NEW YORK, N. Y.
pat kviečiame ir svečius ko- gegužio, Tautiškame Name. taip viežlvbai ir nužemintai moningiaus orientuotis. Atsa ma.
dė
Jackus.
maldauja.
..
baigales,
aš
jam
kalbėjo apie labdarybę, kun.
kydamas
į
šiuos
klausimus,
sakitlingiaus atsilankyti ant Turėjo būti 27 gegužio subatos
Vakarėlis.
13. Amerikos lietuvių laik
Švagždis kalbėjo daugaiusia aviską, kaip ant delno išmalia- Gerb. Kunigas, mano nuomo
vakare.
to susirinkimo.
raščiai
daugiausia turėtų rašy
pie darbininkų reikalus ir apie
ne, suteiks svarbų patarnavi
Ketverge 3-oj d. gegužio
Dėdės Jackaus žentas. vosiu!
Kuopos Rast.
kooperacijas. Gyvais pavyz atsibuvo parapijinis vakarėlis
mą ne tiktai man ir mano ve ti apie 500 dolerių, kuriuos do
VEIZĖK, KAIP “ĘįĄTALIdžiais ir skaitlinėmis nurodinė N. Yorko Aušros Vartų bažny
damajam
‘ ‘ Katalikui, ’ ’ bet vanomis duoda tiems, kurie
LAIŠKAS IŠ TAMBOVO.
TAMAGUA, PA
KAS” RAŠO.
jo Anglijos koopreracijų gyve čios naudai, AVebster svetai
taipogi ir plačiajai visuomenei. tų dolerių nenori imti. .
Cionais
gegužio
9
d.
buvo
Gentruda
Žemantauckaitė
iš
14. Dėdė Jackus mano, kad
nimą ir kitų šalių.
Dėkavodamas iškalno už
nėj, vienoj iš puikiausių New- parengtos prakalbos, idant su New Yorko gavo šitokius laiš GERBL1MASAI KUNIGE:—
Prisiminė apie New Yorke Yorke.
prielankų atsakymą, kam ide- Amerikos laikraščių naudin
tverti “Lietuvos Vyčių” kuo kus nuo 10 metų draugės.
Nesenai aš perėmiau iš Ta- du atsakymo kopertą, ir pasi giausiu darbu buvo yra ir bus
pasekmingai gyvuojančią rusų
Programas buvo labai įvai
Nuo jūsų gavau tik vieną nanevicz Pub. Co. tos kompa tikėdamas Gerb. Kunigo prie “kemėšinės” srovės gimdy
kooperacij. Gerb. kalbėto rus; ant scenos pasirodė šo pą. Ant prakalbų prisirinko
pusėtinas
būrelis
lietuvių.
Pro

laišką, o paviesko dar nega nijos biznį drauge su “Katali lankumu, pasilieku
mas, klerikalizmo gaudymas ir
jas patėmijo, kad čia Ameri kiai, komedijos, deklemacigramas
buvo
sekantis:
eilės
—
vau.
Aš esu sveika ir sesutė ko” leidimu bei redagavimu.
pilnas intikėjimas, kad “Ka
koj kooperativiškos draugijos jos ir dainos. Po lošimo buvo
Su gilia pagarba,
dažnai nubankrutija ir jis ma šokiai ir Grand March. Mar- Kalėjimas — P. Vaičaičio — sveika. Tik labai nelinksma Pradėdamas pildyti tas svar
S. P. Tananevičius talikas” yra “kataliku.”
pasakė
mažas
vaikelis
Jonas
kaip
prisimena
apie
Lietuvą,
bias
priedermes
ir
norėdamas
tas tam aiškią priežastį, bet clias buvo labai puikus ir visi
15. Geras “katalikiškas”
“Kataliko” Leidėjas ir Redak
Buragas; pagaliaus vietinis tėvynę brangią! Kaip ji ken reikalus pastatyti, kad visuo torius.
dėl trumpumo laiko nebepra- atsilankę pagyrė.
laikraštis privalo skelbti, neklebonas kun. P. Gudaitis kal čia. Jau pavasaris artinasi, menei iš to butų kaip galint
dėjo kalbėti apie Amerikos
ŠĮ vakarėlį surengė komite bėjo apie Europos karę ir poli Velykos artinasi, laikas taip daugiaus naudos, aš kreipiuos PACITUOK KĄ “KATALI zaliežninkų kunigų Mickevikooperacijas Kalbėtojas ma tas, kuris susidėjo iš lietuvių
čiaus, Petrošiaus ir Mockaus
KUI” SAKO DĖDĖ
tiką
ir
kokią
rolę
L.
V.
lošia;
bėga,
kai
upėje
vanduo.
i
Gerb.
Kunigą
su
šiuom
laiške

no, kad nors kooperacijos ir ir amerikonų. Reikia pažyprakalbas, gerbti Šliupą ir pa
JACKUS.
O kada karė pasibaigs, tai liu. Kadangi laikraštis yra
neprisidėtij prie visiško būvio mėt, kad amerikonai labai p-lė Ona Buragiutė deklemavo
sijuokti iš katalikų. Jei laik
pagerinimo, bet tai gana pas darbavosi kad tik pasiliktų ba eiles — “Išeivio Dūma,” tie niekas nežino. Tėvelis jau nu svarbiausiu įrankiu, kokiu vi
1. Dėdei Jackui “Katali raštis to nedaro, jisai, tuomet
tūmėtų pirmyn darbininkus žnytėlei daugiaus pelno. Šis siog artistiškai atliko savo už mirė; mamytės gal gyvos suomenei galima tarnauti, tat kas” labai patinka ir jis jį lai pasidaro klerikališku ir jokiu
prie šviesesnės ateities. Kun. dalykas prirodo, kad ameriko duotį; ant galo-gi kun. P. K. nėra Lietuvoje. O aš vargdie ir šis laiškelis yra daugiausiai kina už visą pasaulį labiau, o būdu negali prilygti “Katali
Švagždžio kaip ir visų kitų kal nai yra labai atjaučiančiais. Cėsna kalbėjo apie Vyčių rei nė į svetimą kraštą atbėgus surištas su mano leidžiamuoju kunigas Dūda nuo “katalikiš kui” ir kitiems laikraščiams.
ba buvo turininga ir pavyzdin Jei supažindytumėm juos su kšmę lietuvių gyvenime ir ant nežinau nei kur dėties nei ką “Kataliku.” Gerb. Kunigas ko” Dutkaus išgverusios ar
Dacol!
galo-gi
paaiškino
L.
V.
kons

daryt.
Kaip
aš
vargstu,
ką
suteiktų
man
didelę
malonę
at

ga. Aukų labdarybės tikslui Lietuva, be abejonės jie tap
monikos net laisvamaniškai
P. S. Mano frendas “Katali
surinkta $23.00 su centais. tų tėvynei didi pagelba. To- tituciją, ragindamas Tama- aš kenčiu, tai niekas nežino, sakydamas į žemiaus paduo -socijalistišką džiką pradėjo
kas” sako, kad jo laiškas yra
Priegtam dar prakalbose daly dėl-gi priderėtų, kad mes New ąua’ės jaunimą įstoti į viršmi- Dieve! Kur aš dabar pasidė tuosius klausimus. Tie klausi šokti.
privatiškas,
bet, kad nepasa
nėtą
organizaciją.
Po
pra

siu. Tariu paskutinį žodį SU mai yra statomi su tikslu ge
vavo ir šv. Cecilijos choras.
2. Aš bečynu iš penkių ni- ko ką daryti su atsakymais,
Yorkiečiai stengtumėm prapla- kalbų prisirašė į L. V. kuopą DIEV!!
naus išaiškinti, kuom vado- gerių, kad geresnio “katali
Šiaip jau Nevarkiečių gyve tint jų tarpe anglišką lakraštu21
narys.
Dar
prie
progos
p.
Juzė
Antanavičaitė.
vaujanties
galima būtų teikti kiško” peiperio, kaip “Kata tai visi kas skaitys Dėdės Jac
nimas sukas, verda, kunkuliuo ką, išleistą Amerikos Lietuvių
(Šis laiškas buvo siųstas visuomenei geresnį patarnavi likas” visai nėra. O jeigu kaus kampelį, privatišką to
ja, bet viskas bėga rieda ge- Informacijos Biuro, “A Plea A. Kirtikliui tariama širdingas
ačiū
už
veltu
salės
suteikimą
Gen. Žemantauskaitei nuo savo mą Klausimai yra sekantie dar “Kataliko” Dutkiukas su- kampelio dalį apleiskite, o
rojon vagon. Dabar katali for the Lithuanians. ”
skaitykite tik viešą.
minėtoms prakalboms.
giminaitės Juzės Antanavičai- ji:
kai reigiasi, renka pinigus,
siženvtų su Dėdės Jackaus
Asarutis.
Su giliu pabarbinimu
Ketverge 10 d. gegužio ant tės turinčios 12 metų senumo.)
1. Kaip Gerb. Kunigui pa uošve — abudu galėtų visai
ruošiasi prie statymo naujos
Dėdė Jackus.
tinka “Katalikas?”
bažnyčios, kurią manoma šio
‘ ‘ katalikiškai ’ ’ uždūduoti.
BROOKLYN, N. Y.
2. Ar jame reikalinga dary
mėn. pabaigoje pradėti. Ren
3. Atsižvelgiant į žydų, at
Man
beskaitant
laikraštį
ti
kokių
nors pagerinimų? Jei siprašau, į laisvamanių kara
giasi vėl prie ferų, kurie tu
PAIEŠKOJIMAI.
gu reikia, tai kokių?
rės atsibūti birželio pradžioje. “Darbininką,” No. 53 ir 54,
lių Dėdę Jacki} ir jo ministe3. Atsižvelgiant į kai-kurių rius: užrubežinių reikalų —
Kaip visur, taip ir čia yra vie radau puikius straipsnius. La
Paiškau Andrio Jazukonio
bai
malonu
matyti
ir
girdėti,
asmenų užmetimus “Katali Rimką, politiškos ekonomijos ir Onos Jezukoniutės pirmiaus
nas dalykas gana keistas įsi
kui” laisvamanvbės, ar “Kata — Račkauską ir vidurinių ry gyveno Chicagoje trys metai
maišęs parapijom} tarpe. Tas kad Brooklyno moterys pui
likas” yra padaręs kokį nors šių — Šliupą — “Kataliko” atgal. Paeina iš Vilniaus gub.,
keistumas prasidėj ne iš kur kiai darbuojas. Kaip antai
Visi
T.
F.
Skyriai
išsirinkite
T.
F.
ko

ALRKM.
Sąjungos
24
kuopa.
žingsnį, kuris Gerb. Kunigo žingsniai nėra nei platūs nei Trakų pav., Žaslių par., Cneikitur, kaip tik pasidėkavojant
Labai
puikią
buvo
parengusi
galima butų pava siauri, bet pačioj mieroj, pa kių kaimo. Jie patys ar kas
mūsų pirmininkui — poliemomisijos narius, kurie galės seime nuomone
dinti prasižengimu prieš Kata gal kurios galima visus lietu kitas malonėkite pranešti šiuo
nui, jo garsiam balsui ir suma vakarienę, kuri atsibuvo 30 d.
dalyvauti.
likybę?
ningai vedamai agitacijaj. balandžio, iš ko turime Brookvius katalikus iškepti klerika- adresu: (59)
lvniečiai
didžiuotis.
Malonu,
4.
Kaip
Gerb.
Kunigas
žiu

Štai kodėl: pas <mus be
liškame svieste ant “katalikiš
Vaclovas Jazukonis
ri į kunigo stovį ir priedermes kos” petelnės.
veik visados, prie kiekvieno kad mūsų tautietės neužmiršta
66 Fifth St.,
Amerikos lietuvių visuomenė
veikimo ar tikrojo darbo baž mūsų brolių Lietuvoje badau
4. Dėdė Jackus visai neno
So. Boston. Mass.
jančių.
Taigi
ir
tą
vakarą
je?
Ar
jiems
pakanka
bažny

nyčios naudai daugiausia dar
rėtų, kad Amerikoje kunigai
tinių priedermių atlikimo ? Ar stovėtų ir dar po visuomenės
buojasi moterys ir merginos. parinko aukas. Tik gaila, kad
Paieškau savo brolio Juoza
lietuvams Kunigams reikalin švaistytūsi. Geriausia būtų po Gendroliaus, jis paeina iš
Taip buvo per pirmutinius š. neteisingai paduota į laikraštį
šiomis dienomis “Darbininko” knygyne gavome
ga dalyvauti ir aplamaime vie visus kunigus į zakristiją su Gelgaudiškiu parapijos, Bašm. bažnyčiai surengtus ferus, kiek kas aukavo. Padėkim
visokių
maldaknygių su kietais ir minkštais apdarais,
J.
Butkevičius,
aukavo
$1.00
šame (svietiškame) judėjime? grūsti, tegul sau tenai Dovy čių kaimo, Suvalkų gub. Pir
taip yra ir dabar su šiais ren
auksuotais kraštais, su kabutėmis ir be kabučių.
o
pagarsinta
tik
25c.
Jeigu reikalinga, tai kokių do psalmes gieda ir apie “Ka ma gyveno Leviston, Me., o
giamais ferais. Moterys mer
Parduodame visai pigiai.
Ten dalyvavęs.
tikslų siekiant?
ginos darbuojasi visokiais
taliko” žingsnius nieko nežino. dabar nežinau kur yra. Kas
5.
Ar
Gerb.
Kunigas
mato
būdais, kaip tai: pardavinėJuk, žiūrėk, kunigams vieša žinote meldžiu parašyti ar pats
MAŽI AUKSO ALTORĖLIAI.
MANCHESTER, N. H.
klerikalizmo
Amerikos
lietu

damos feraims tikietus, rink
me gyvenime pasirodžius ‘ ‘ Ka teatsišaukia ant šito adreso:
Juodos, minštos, slidžios skarelės, apvaliais
vių
gyvenime?
Jei
mato,
tai
damos ir pačios gamindamos
talikas” net auksinės plunks
Marcelė Daunienė
Prakalbos.
kampais, aukso kvietka, auksuotais kraštais, kry
kame
tasai
klerikalizmas
apsi

ferams tinkamus daiktus ir au
nos
negali
laisvamaniškame
175 Park St.
žius ir parašai
$1.10
reiškia?
kodamos parapijos naudai. Vy
bankete
“
geram
katalikui
”
Liet. Jaun. Ratelio atsibuvo
LEWISTON, ME.
Juodais, minštais skūros apdarais su kabute,
6.
Ar
Amerikos
lietuvių
vi

rai tuom tarpu tik žiūri vie prakalbos. Kalbėjo J. Karo
Račkauskui
padovanoti.
auksuotais kraštais, apvaliais kampais
$1.00
suomenės ir laikraštijos dalis,
nas į antrą ir gėrisi moterų ir sas “Darbininko” redaktorius
5. Klerikalų Amerikoje yra
Paiekau draugo Juozapo
Juodais, minkštais skarelės apdarais su auk
kuri
kitos
dalies
yra
įtariama
merginų gražiais nuveiktais ir J. Ramanauskas, mokslei
tik du: Dėdė Jackus ir kuni Pavidžio 4 m. kaip Amerikoje.
suota kvietka ant viršelio
.75
klerikališka esanti, yra teisin gas Dūda. Kaip savo gerą Kauno gub., Ukmergės pav.,
darbais- Kada priseina baž vis, LDS. Centro sekrt. Pir
ga savo pasielgime ir savo vei prietelių galime prie šito kleri- Užpalių par., Mikėnų kaimo.
nyčios valimas ar išpuošimas, miausia p. Ramanauskas kal
ANIOLAS SARGAS.
kimo pakraipoje?
kališko bunčiaus ir “Katali
tai kviečia moteris ir merginas bėjo apie kooperacijos naudin
Malonėkite pranešti šiuo ad
Juodais
skūros
viršeliais,
auksuotais
kvietkais
7. Ar. Gerb. Kunigo nuomo ką” priskirti. Tai būtų pra resu:
ir tos, kad sutaupius parapi gumą ir reikalingumą. Pas
ir kryželiu, su kabute. Labai paranki knygelė. $1.00
ne, tikėjimas gali būti veiks kilni ir graži traičė.
jai daugiaus turto ar skolas kiau apie ratelio reikalus, ra
B. Masiulis
Juodos slidžios skūros viršeliai, auksuotais
niu visuomeniškai-politiškame
greičiaus atmokėjus, dirba už gindamas visiems spiesties į
6. Teisingiausia Amerikos
282 Silver St.
kraštais,
kvietka
ir
kryžius,
kabutės.
Kaina
$1.00.
gyvenime
?
lietuvių
visuomenė
ir
laikraš

dyką: išvalo ir išpuošia, iš ratelį ir nepaleisti savos sve
SO. BOSTON, MASS.
8.
Kaip
Gerb.
Kunigas
žiuri
tija
yra
tiktai
ta,
kuri
išpažįs

dabina. Bet, kada ateina pa tainės. Antru atveju ragino
GILUS ATSIDUKSĖJIMAS.
į ginčus, iškilusius tarp kun. ta Dutkus, Jackus ir kas mė
rapijos susirinkimas, tai mū skaityti naudingas knygas ir
LIGA PLATINASI.
Graži, paranki knygelė lietuviams katalikams vi
Kemėšio ir “Kataliko”?
ši} gerbiami parapijonai susi laikraščius išpeikdamas nege
nuo pasilenkia prieš d-ro Šliu
sokio amžiaus. Dailiai išmargintais auksuotomis rai
So. Bostone pažandžių liga
9. Ar, Gerb. Kunigo nuo po barzdą. Jos pasielgimas ir
renka ir vieni svarsto parapi ras knygas ir laikraščius. Ra
dėmis,
drobės
viršeliais
raudonais
kraštais.
Kaina
50c.
labai
platinas, o ypač dabar
mone, Amerikos lietuviai ga veikimas labai ant katalikiško
jos reikalus. 0 moterų ir mer gino šalintis nuo blogų raštų,
li sueiti vienybėn ir drauge pamato pabudavotas. “Kata tiniam laike tarpe didelių žmo
ginų ar visai neįsileidžia į sve žinoma, paskutinė kalba ne
VIEŠPATIE PASILIK SU MUMIS.
veikti? Jeigu gali, tai kokiu likas” tą geriausia turėtų žino nių. Ne vienas lietuvis per
tainę, arba įsileidę liepia joms galėjo kai-kurių užganėdinti.
Juodi kieti viršeliai, aukso kryžius ir pamarginilipti atskirai ant balkono it ten P. J. Karosas, kalbėjo apie
budu suėjimas draugėn galima ti, nes jis labai arti jos stovi. sirgo ta liga, kiti dar tebeser
mai.
Spaudinta didelėms raidėmis tinkanti senes
butų įvykinti? Jeigu vieny
susėdus, kaip pelėdoms, žiūrėti naudą organizacijų ir taip-gi
7. Tikėjimas tiktai ant tiek ga.
niems yra nemažo vormato. Kaina 90c.
Rep.
bė
ir
bendras
veikimas
yra
ne

ir klausyties į tuos gerb. para- laikyties visiems prie Liet.
reikalingas, ant kiek jisai “Ka
Minkštos skūros, juodais apdarais. Spausdinta
pijonus, kaip jie svarsto para Jaun. Ratelio.
galima, tai kodėl?
Ant galo ra
taliko”
bizniui
tarnauja.
didelėmis raidėmis, auksuotais kraštais ir kryželiu
APVIRTO VEŽIMAS.
pijos reikalus, bet balso mote gino skaityti gerus katalikiš
10.
Ar
partijos
ir sriovės y- Už dolerį galima ir pasispavieKaina $1.75.
rys turėti negali. Ir kaip čia kus laikraščius ypač “Darbi
ra reikalingos ir pageidauja doti. Visuomeniškai politiška
Kiekvienas lietuvis katalikas privalo nusipirkti
Pėtnyčioj po pietų ant W.
turės balsą, tai, kad daugiau ninką. ’ ’ Prakalbos beveik vi
mos Amerikos lietuvių tarpe? me gyvenime tikėjimą tik la
sau dailią maldų knygilę, kad nuėjus į bažnyčią galė
5 th gatvės netoli lietuvių baž
sia dirba dėl parapijos. Ne sus užganėdino, bet nei vienas
11. Kokios, Gerb. Kunigo bai naivūs žmones pripažįsta.
tų garbinti savo Sutvertoją
nyčios* apvirto vežimas su
galima. Moterėlės, ištarkit šiuom kart neprisirašė prie ra
nuomone, yra Amerikos lie
8. Vaje, vaje tu mano! Tas
dviem žmonėm.
Žmonės tik
DABAR GERIAUSIA PROGA.
už tai ačiū pirmininkui — pa- telio ir tokiu būdu esant ma
tuvių laikraščių priedermės?
kunigas Kemėšis, tai tikras
nusigando, bet nebuvo sužeis
licmonui ir viskas bus gerai.
žai narių turėsime atleisti ran12. Koki ir kaip turėtų bū “katalikų” neprietelius. Jei
Jeigu dar neturi nusipirkęs, tai tuojaus rašyk į
ti.
V-is.
ti
vedami
Amerikos lietuvių atsirastų toks chrabras kuni
davoję svetainę. Tada be sa
“Darbininko” knygyną išpirkdamas “money orderį”
Rep.
vos svetainės turės veikimas
laikraščiai? Ar dabartinieji gas, kuris kun. Kemešį ant
arba krasos ženkleliais.
CLEVELAND, OHIO.
tarp visų Manchesterio lietu
vedimo budai yra geri? Jei orlaivio į Europą išgabentų,
Taip-gi turime visokių rožančių ir škaplierių. No
Pėtnyčios vakare prasidėjo
TMD. 47 kp. surengė teatrą vių sustoti, o plačiai bus atvi
gu
negeri, tai kokius reikėtų Dėdė Jackus tokiam karžygiui
rėdami nusipirkti, neužmirškte padėti tokį adresą:
Geografijos ir Lietuvių Istori
ir baulių, kuris'įvyko 30 ba- ros durys saliūnų,
pulrumių
medalį, kaip petelnę padova
laikraščiams priimti?
jos kursai, Vyčių įsteigti.
“DARBININKAS,”
. landžio. Pradedant progra ir naktimis rūmuose tarp viso
13. Apie ką Am. lietuvių notų.
Juk, šiur, jisai gin
Rep.
1 W. Broadway,
South Boston, Mass.
mą, narys 47 kp. Ignas Saka kios rūšies merginų... Labai
i laikraščiai turėtų daugiausiai čuose su “Kataliku” visus A-

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

Tautos Fondo seimas bus
9 birželio, Philadelphijoj, Pa.

Pranešimas.

iBEsassaaaaaaEaaaaasaBiasi

Dėdes Jackaus kampelis.
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“DARBININKAS”

Vietines žinios.
GEGUŽINIŲ SEZONAS
ATSIDARO.

Panedėlio vakarą, gegužio
15 d. atsibuvo visų draugijų
delegatų susirinkimas kas link
gegužinių sutvarkymo. Nu
tarta gegužinių sezoną pradėti
nuo nedėlios, gegužio 21 die
nos. Tą dieną bus paimta ke
li “special” karai dėl išvažiuo
jančių į laukus.
Kitą panedėlį bus sušauktas
antras susirinkimas, kuriame
bus išrinkta gegužinių tvarky
mo komisija.

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

Parėjusiam panedėlyj apie
12 vai. dienos prie Athens gat
vės iškrito vaikas per langą ir
gerokai apsidaužė. Mūsų lie
tuvėms moterims gera lekcija,
nes jos dažnai palieka vaiku
čius vienus, o dažnai ir prie
atvirų langų.

Rep.
/ “KŪMUTĖMS” GERAI
SEKASI.

PETRAS

Rep.

Rep.

ALRKMS. 13 kuopos susi
rinkimas atsibuvo 4 vai. po pie
tį}.
Rep.
KRIAUČIŲ PRAKALBOS
NEĮVYKO.

Mokame $2.00 dienoje.
Darbas
sveikas ir pragyvenimas pigus.
Nuolatinių darbas veik iki rugsėjo
(Sept.) 15 d., o norintiems dar
bas sandėliuose per visą žiemą.
Čia jau dirba lietuvių. Moterys
ir merginos ir-gi gali gauti darbo
prie tabokos. Algos geros. Atei
kite gatavi dirbti. Adresas:
LEAF TOBBACO ASS’N,
241 Statė Street,
Hartford, Conn.

Buvo pagarsinta, kad nedė
lioj, gegužio 14 dieną įvyks
So. Bostone kriaučių prakal
bos. Dėl tūlų priežasčių tos
prakalbos neįvyko . Sakoma,
ANT PARDAVIMO.
kad 'žmonių prakalbų klausyti GROSERNIA IR BUČERNIA
nebuvę visai atėję.
geroje vietoje, tirštai lietuviais
Rep.

PRASIDĖJO GEGUŽINĖS.

Nedėlioj po pietų keletas
jaunųjų vyni ir merginti nuva
žiavę Į vietą, kur bus laiko
mos gegužinės ir pradėjo sezo
ną su žaislais ir žodžiu padarė
“Šurum būram” ant tyro oro.

apgyventoje; ten pat daug ran
dasi lenkų ir latvių. Parsiduoda
labai pigiai. Geram biznieriui ge
ra proga padaryti gerą bizni.
Kreipkitės tuojaus šiuo antrašu:
IGNACAS KIRKILAS,
193 Vermont st., Roxbury, Mass.
(61)

Rep. .
Tel. So. Boston 294

GAVO DOVANĄ.

Mergina, kuri dirba ofise 1
p. Magoven Co., kuri kasa tu-1
neli po vandeniu, sakė, kad j
ji Įeis ir išeis iš urvos, ir ne- i
apsirgs ta liga, kuri yra gau-■
narna po vandeniu. Ji išbuvo I
apie dvi valandas urvoje ir išė- j
jo lauk taip sveika, kaip kad
inėjo. Tada italai, kurie dir- š
ba tenai po vandeniu, sudėjo š
po keletą skatikų ir nupirko jai'
didelę ir gražią skrynelę sai-!
dainių.
'

DR. JOHN P. JONĖS
Ofisą valandos
nuo 2 iki 4. nuo? iki 9 po piet.

PHYZIKAS ir SURGIJUS
Speiališkai atlieka visokius blogiausius
gydymus, ypatingai su alextromis.

39 2 Brca^uay, tarpe E. ir F gaiviu
SO. BOSTON, MAS.

LIETUVIŠKI
PHOTOGRAPHAI.

GRIAUNA TEATRĄ.

“Hub” teatro ramus, kurie
randasi ant Dover ir IVas-j
liington gatvių kampo, griau
na; vietoj to teatro statys mu
ro namą, kuriame apačioj bus ■
krautuvės, o ant augštesnių
gyvenimų visoki ofisai.
Ši vieta S. Bostono lietu- <
viams yra gerai žinoma.
“Hub” teatre nesykį lietuviš
kos operetės buvo lošiamos.

Artis^

Valeika, Laurinaitis & Co.

Atliekam artistiškai dar
bus ir už pigia prekę.
Taip-gi padarome didelius
paveikslus.

Vežimėlis vaikams lygiai
toks, kaip šis paveiks£5
las parodo kamuoja
Regulerė kaina

$12.00.

Turime visokių spalvų.

Mūsų krautuvėj kainos ant
rakandų žemiausios visame
Bostone.

— .

1

(Jakimavičius)
Priėmimo valandoe:
Nuo2 iki Slopi*. Nuo 7 iki 8 vakare
t 509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON,
Tel 502 S. B.

— —----------

.

!• ■

LIETUVIŲ SALĖJE,
Pradžia 8-tą valandą vakare,

Kamp. E. ir Silver gat., So. Boston, Mass.
Aktoriai-dainininkai vaidins Meškos, .Vilko, Lapės ir
Zuikių kailiuose. Kiti irgi tinkamuose
kostiumuose.
Todėl ateikite visi pasižiūrėti šio įdomaus veikalo. Po
lošimui bus šokiai ir tęsis iki vėlai naktį. Vikis užprašo
KOMITETAS.

Galinta susikalbėti ir lietuviszkai.

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

LIETUVIAI PAS SAVUS.

"i

Didelė drabužių, aprėda
lų ir apvalų Harrison kom
panija yra gerai žinoma
Naujojoj Anglijoj už savo
teisingą 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-

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS
meistras
indeda telephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorvstės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas
Gyvenimas
315 W. Broadway, 133 Bowen St.
SO. BOSTON, MASS.

7M 3-Ajr^M

i

4

laiko savo formą ir nesiraukšleja. Harko siūtai ir overkotai yra visuomet rankų
darbo ir lygūs kriaučių pa
darytiems.
Harko siūtai vyrams ir vai
kinams nuo $12.50 iki $25.00.
Harko pavasariniai overkotai nuo $9.75 iki $20.00.
Pas mus yra didelės daugy
bės vyriškų aprėdalų ir skry
bėlių ir pagarsėjusių Packard čeverykų po $4.00 ir
$5.00. Kitokie čeverykai nuo
$2.50 iki $3.00.

The Harrison Company
662-672 Washington St.
cor. Beach.

*

J. P. TUINYLA

Savas Pas Savą Remkit Savuosius.

t Vienatine Lietuviška
t
T

T
f

Krautuve

Kuri užlaiko visokio tavoro, reikalingo mainet nieriams.

T
T

V. LUKOSEVICIA,
T Minersville, - - Pa.
V
v

DYKAI ICE CREAMAS, DY
KAI CIGARAI.

Kas tik pirks ką nors ma
no krautuvėj gaus dykai mer
ginos ice creamo, vyrai ciga
rą. Pasiskubinkit, nes tas
bus trumpame laike, turiu išsi kraustyt ant maršo paskum
negausite nei už pinigus
P. Vareika
317 W. Broadway So. Boston,
Mass.

C. & P. Phone St. Paul 5947

GR ABININK AS
IR
BALZAMUOTOJAS.

Pagrabus atlieka pigiai ir gra
žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
rus graborystės moksliu ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laidojimo
SENAI UŽDĖTAS POOLreikale visuomet kreipkitės pas
RUIMIS ANT PAR
mane.
DAVIMO.
Ofisas: *
4 stalai ir cigarams pastato

Bostono, tik 5c. 20 minutų davažiuoti nuo Park St.
Kiekviena
mergina išmoksta darbą per dvi
savaiti ir mokame besimokinant.
Po to duodame darbą nuo štukų (piece work) ir algą gauna
nuo $10.50 iki $15.00.
Dėl pilnų informacijų kreip
kitės prie Employment Office

Jonas Baltimitis

Hood Rubber Co.

E. WATERTOWN, MASS.
66 Third St., Derbv, Conn:
Imkite Watertown karą nuo
(42-55)
Harvard Sųuare, Camb., išlipkite
• • •
ant Bigelow avė., dvi minutos ei
Kaip apuokas. Gražus kaip ti į dirbtuvę.
apuokas.

3 57 Baniam Avė.,

Užlaikom didžiausia krautuvę
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 perkupčiams, didelį, naują katalogą
siunčiame ant pareikalavimo už
25 centus štampų.
J. P. TUINILA.
822 Washington St., Boston. Mass

Reikale kreipkitės pas vienatini lietuvi išdirbėję šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų celuloidu. Išdirbu šarpas, 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,

Lietuvis Daktaras

166 MELROSE ST., :::::::: MONTELLO, MASS.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St.,
Philadelphia. Pa.
i

j

v alandos

I

Nuo 9 iki 11 rito.
.. 2 .. 4 po pietų
7 .. 8 Vakare.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ...... $1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo....... 15c
Naujas Būdas mokytis
rašyti be mokytojo....... 10c
Aritmetika mokinimuisi rokundų, su paveik
slais (apdaryta) ............. 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. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y.

A P T 1 E K A
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
Gyduolių gali
te
gaut
kokios
tik
pasaulyj
vartojamos,
bet
ypatingai ge
S
ros
sekančios
gyduolės.
3
«

Š
r

Į
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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

1.00 j Gyduolės dėl pataisymo
1.00
apetito
75c. Gyduolės dėl suvalnimo
50e.
vidurių
1.00 Gyduolės nuo kosulio ir
1.00
1.00
sunkaus kvėpavimo
50c. Gyduolės nuo vištakių
■» 00
(corn’s)
15, 20 ir 25e.
30 Pilės dėl Kepenų
4UC.
ir Inkstų
75e.
25c.
Proškos nuo nerviško 3*1vos skaudėjimo 10 ir 25e.
50c.
Gumas nuo dantų gėlimo lOe.
25c. Tikra lietuviška Trejanka
25e
Visokie
kvepianti
50c.
muilai
10, 15 ir 25«.
25c.
Perfumos visokių gelių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.
1.00

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

C -V - ' - ■

Išmaino pinigus, parduoda .
Laivakortes ir geležinkelio ti
kietus į visas dalis pasaulio.
Taip-gi parduoda krautuvėms
sklado kainomis deimantus,
laikrodžius ir kitus Juvelerijos daiktus.

Kas prisius tiktni Sc stampomis persiuntimo išlaidoms,
tas splaikys UŽDYKĄ puiku Lietuviška Sienini Kalendorių.

Chicago, Illinoia

k

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro. Tel. Oxford 4900.
JONAS BERZELONIS & CO.
28 Chandler Str., Boston, Mass.
(Castle Sųuare’s Block’e.)

su Katalikiškomis, Tautiškomis ir Amerikoniškomis šventsmia

320 So. Morgan Street

Nedėliotais
nuo 10 vai. ryta
iki 4 vai. vakare.

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

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

UŽDYKAU!
Lietuviškas Sieninis Kalendorius
taitUte tuofaae a4raeu:
P. TANANEVIČIUS
*UXUĮtXr LEIDĖJAS

DR. W. T. REILLY
PRIE DORCHESTER ST.

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Krautuvėj nuolatai yra
Lietuvis pardavėjas

Ansonijos ir apylinkių lietuviams šiuomi pranešu, jog
i atidariau fotografijoms trauk
ti galeriją ir darbą atlieku ar
tistiškai.
Reikale kreipkitės lietuviai
pas lietuvius.
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be skausmo, su
prietaisais, su
išra imu.
gvarantuojame.

469 Broadway,So. Boston, Mass.

Kampas B ir B’way,

ATYDA

domi visai
geriausiais
naujų
Visą darbą

Dr. Paul J. Jakmauh

James Ellis Co.

GERIAUSIOS
F A R M O S.
Norintieji pirkti gerų farmų
su budinkais, Sodais, apsėtais
sąmoz sojaž soiqjipsi8u jį sreąntų
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždėtojai ir apgyvendintoj ai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos
Amerikoje. Apgyvendinome 360
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scottville, Mieli. Amerikos lietuviams
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija
randasi ant gerų derlingų laukų
puikiausioj
apielinkėj
miesto
Scotville ir portavo miesto Ludington, Michigan valstijoje, Mason county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokių
farmų parduoti, ant kurių galime
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
paveikslų iš lietuvių farmerių gy
; venimo.
Adresuokite,
A. KIEDIS & CO.
Peoples Statė Bank Bldg.
Scotville, Mich.

— ....... - ------------------------

7 stalai taipgi parsiduoda
347 Green St., Cambridge,
Mass. Mes parduosime visus
ant sykio arba kas norės ir at Reikalaujama Merginų
skirai. Norėdami pirkti kriep- nuo 21 metų iki 30 m. amžiaus
kitės:
mokyties darbo vienoje iš di
Klemensas Macevičius
džiausių dirbtuvių Naujoje
691 Cambridge St.
* Anglijoje.
E. Cambridge, Mass.
Mūsų dirbtuvė randasi netoli

20 dieną Gegužio-May 1916 Metų,

419 Bovlston St, Boston, Mass.

DANTISTAS
b
N Dantis ištraukiami ir pripil

(Arti C St.)

Bus vaidintas Subatoj,

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 prietebus ir vienpiliečius atsilankyti pas mane. O aš
Joseph ZupkowskL
sužinojęs visų pageidavimus iš
pildysiu pagal geriausio savo išgalėjimo.
Kreipdamiesi
prie manęs su užsakymais, jūs prigelbėsite man kilti vis
augštyn ir augštyn toje firmoje, kurią aš turiu už garbę
reprezentuoti. Dėkuodamas savo seniems ir brangiems
draugams už pereitus prielankumus ir tikėdamasis tolimes
nio rėmimo pasilieku pasiryžęs jums geriausia patarnauti,
JOSEPH ZUPKOWSKI.

Gydo'vieokiaefligM
Pri*kiri^Akin!u>.

PIRMOS KLESOS '

JONAS GREBLLAUSKAS,
mas So. Bostone, geroje vieto
je 628 Warrens St. E. Cambrid 500 So. Paca Street,
Baltimore, M. D.
ge, Mass.

“Girių Karalius”

Ofiaoadynos
1-3 P.M.7-9P.M.

(Arti lietuvių bažnyčios)

Mūsų adresas:,
250 W. 4-th St.,
S. Boston, Mass.

Vieno akto operete

Mano vienpiliečiams:

DR. F. MATULAITIS

MAKAREVIČIUS,

RŪPINASI KNYGYNU.

Pereito ketvergo vakare pobažnytinėj svetainėj atsibuvo
susirinkimas pilnąjį} blaivinin
kų kuopos. Nutarta steng
tis suruošti knygyną ir į trum
pą laiką. Taip-gi padaryta
keletas įnešimų į atenantį Blai
vininkų Seimą.

TEU. BACK BAY 4200

105 So. Meade Str.,
Wilkes-Barre, Pa.

Rep.

Moterų Sąjungos kuopos te
REIKALINGA
atrališkas ratelis daro paskutiVyrai prie tabokos darbų ant
nias “Kūmučių” repeticijas. plantacijų, kurios randasi Hart
Šis veikalas bus suloštas už ke fordo, Conn. apylinkėse. Darbas
bus sodinti ir auginti taboką.
lių savaičių.

Nedėlioj So. Bostone pasi
rodė keletas vyrų su šiaudi
nėms skrybėlėms.

LlWm KRIAUŠIUS.

VAIKAS IŠKRITO PER
LANGĄ.
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nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų,
Gyduobų galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime juose
ezpresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
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226 BrcadwayĄertė C St., So. Bostonjfaas, Į

Boston, Mass.
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