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Republikonų partija pasiža vo tautos Belaisviams Siberida ištikimai pildyti visus įsta joj.
Daug žydų buvo Austri
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išleistus darbininkų jos armijoj ir todėl rusai paė
reikaluose.
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Kai
zeriai baisiai parūpo rytinis

Anglijos karalius,

WILKES-BARRE, PA.____

ŠV. TREJYBES PARAFUOS BAŽNYTDOSJ
SVETAINE#, ‘
Meade ir Šouth gatvių kerti.

“DARBININKAS.”
tris kart tiek.
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vienoje apielinkėje ar koloni
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Sylva, grovas Leonas Tolsto
pragyventi,
nes be lietuvių
me ir patys gėrėties ir maitin- simpatijos, pažintys.
Į sti- riaujančių valstijų — Vokieti jus, profesorius Max Miller, di Vietos aprašymas. Lietuvių čia randasi nemaža lenkų, ru
ties, ir kitiems parodyti nesi pendijantų tarpų įsisukdavo jos, Austro-Vengrijos, Turki
šeimynų yra apie 75. Turi
dis kalbžinis — lingvistas ir
sinu ir k., su kuriais lietu
drovėtume. Mums reikia dau kartais žmonės mums svetimos jos ir Bulgarijos.
Ir taipo-gi daugelis kitų žymių ypatų. Iš
parapijų, kunigų, gyve
viams
biznieriams nesunku
UŽMIRŠTAS REIKALAS. giau savų mokslinčių, daili dvasios, kurie, paskui, mok pradėjo išleidinėti tam tyč, sa
na gražiai, pasiturin
gyvuojančių paminėkime tik
konkuriuoti.
Jei kur randa
ninkų, rašytojų, veikėjų, or slus baigę, eina išvien su prie viems žinoma tikslams, peričiai.
Atbudus lietuvių katalikų
nors Alfonsų, karalių Ispani
si lietuvys “bučierius” be
ganizatorių.
Ir, rodos, se šingomis mums srovėmis, ar jodiškus laikraščius, kningas
■visuomenei ir sukrutus dirbti
jos ir karalių Saksonijos. Dau
Kur tik tų lietuvių negyve krautuvės, čia tavažiavęs ga
nai jau buvo reikalas mums su ba tokie, kurie greitai patam ir visokeriopus raštus, atsineBažnyčios ir tautos labui, vei
gelis mano, kad esperantistai nama?
Netik rytų ir centro lėtų gerai pragyventi.
siorganizuoti ypač tuo reikalu, pa typiškais buržujais, vien šiančius ypatingai turinių bė
kiai pasirodė, jog mūsų gyve
geidžia kalbų Esperanto įvy valstijose, bet ir tolimuose va
kad nežūtų mūsų talentai, kad savo biznio ir patogumų žiūrin gius ir tikslus vedamus dabar
Darbų esama įvairių, dau
nime esama net per daug spra
kinti, taip sakant, už univer- karuose.
Ar
juos
čia
laimė,
mūsų moksleiviai nebadautų, čiais, visuomenės gi reikalų per Vokietijos kares.
giausiai
plovyklose.
Darbi
Raštus sališkų kalbų, tai reiškia vie
gų ir nedateklių.
Jaunimas
kad mokslus išėję jaustųsi sko visai nepaiso ir net savo skolų tuos Vokietija išsiuntinėja dy
ar besileidžiančioji saulė atvi ninkų net po namus ieškoma.
gaudė klaidingus obalsius ir
nų kalbų dėl visų.
Visiškai liojo, sunku pasakyti.
lingais savo visuomenei ir kad “Motynėlei” nepasirūpina ati kai visoms esperantistų drau
Yra darbų ir mergaitėms, ku
tvirko, visa išeivija skendo
ne!
Nes
tas yra ir negalimu.
Kansas
City
stovi
ant
rubedirbtų jai su atsidavimu.
rių čia labai maža tėra.
gystėms ir net pavienėms espe- Tikslas Esperanto kalbos yra,
duoti, nors ir gali.
girtybėje, parapijose nesuti
žiaus
dviejų
valstijų
—
MissoBažnyčia stovi gražioje vie
Moksleiviai savo draugus rantistams neutralių šalių, jei tapti antra pagelbine kalba vi
Geriau vėlai, negu niekad
kimai, tikinčiųjų tarpe maža
uri
ir
Kansas.
Missouri
dalis
toje, kurioje sueina trys gat
Francija sų žmonių dėlei tarptautinių ir
vienybės ir susipratimo, už Jei ligšiol tų reikalų buvome geriausiai pažįsta; numano jų tik jie tuo geidžia.
yra
senesnė
ir
didesnė.
Toje
vės.
Mokyklos dar nėra, bet
pamačius
tų,
taipo-gi
pradėjo
tat daug kūkalių, uoliai pri kiek primiršę, tai bent dabar gabumus, atspėja jų širdį, tad
tarpgentinių susinėsimų bei su
Toje
dalyje
randasi
svarbiausia
klebonas
ir parapijonys šneka
dėtų mūsų priešininkų. Tad turėtume jį gyvai atsiminti ir ir jų rekomenduojami kandida išleidinėti panašius raštus Es sikalbėjimų su žmonėmis ki
pramonijos
centras.
Jis
taipapie
jos
pastatymų.
Prie baž
O ir Italija taip kalbančiais. Žodynas tos
stveriasi uoliai darbo.
Norė padaryti, kas yra darytina. tai gali geriau tikti į šelpia peranto kalboj.
pat
išpuoštas
gražiais
namais,
nyčios neprigulinčių beveik
nepasiliko užpakalyje tame at- kalbos susideda iš šakninių
ta aprėpti viską iškarto, už Prie to verčia mus ir pačių mū muosius.
bulvarais
ir
parkais.
Kansasnėra, jei ir koks randasi, tai
Ir vos tik tapo per būnančių visose moderniškose,
Su šių metų seimu “Moty- vėjuje.
Jie
kimšti visas spragas: pradėta sų moksleivių pastangos.
gi
dalis
yra
naujasnė
ir
netaip
į aikštę neina.
Girtybės taipJie, nėlė” turėtų pradėti platesnį traukti diplomatiški ryšiai su dabartinėse kalbose.
organizuoti blaivininkai, vy rodo geriausius norus.
Grama
dar
augštai
pakilus,
nors
ir
pat maža, mat sunku gauti,
Būtinai Austrija, tuojaus išleistos ta tika gi Esperanto kalbos yra
čiai, moterys,
darbininkai, įsteigę savo Susivienijimų, ža ir žymesnį veikimų.
nežemai stovi.
Čia randasi tečiau retkarčiais matos einant
po
Esperanto
kalboj
prakalbos
tokia lengva ir pavienė, kad keliolika dirbtuvių vietinės
Federacija,
Bet veikiai pasi da būti ateityje gerais lietu reikėtų, kad į tų seimų, kurs
ant “Statė line” su “džiugusakytos
Italijos
parlamente
per
atsibus,
rodos,
Brooklyne
rugIš
žmogus su paprasta inteligen
rodė, kad mūsų visuomenės viais ir gerais katalikais.
pramonės
įstaigų
ir
gyvenamų
čiu.”
Vokieti cija gali jų išmokti į valandų
norėta per daug ant syk apim mūsų tik prašo užuojautos ir piučio mėnesį — atvažiuotų premierų Salandrų.
namų.
Dar vienas skirtumas
jos
valdžia,
kuri
stropei
dabo

didesnis būrys * ‘ Motynėlės ’ ’
ti. Darbo buvo daug, bet dar- paramos.
laiko. Abelnai, išmokti kal tarpe tų dviejų miesto dalių,
Kansas City lietuvių koloni
ja,
kad
dabar
nei
vienas
ska

prietelių,
ne
vien
kunigų,
bet
bų Esperanto yra taip lengva, tai blaivybės dalykai.
Jbininkų permaža.
Visi tie
Kan ja daug kuo gali būti pavyz
MŪSŲ “MOTYNĖLĖ.”
taip-pat ir svietiškių.
Būtų tikas valdiškų pinigų ir iždo kad gyventojai Suvienytų Val
nauji judėjimai, visos prakil
sas valstija yra sausa, taipgi džiu kitoms lietuvių koloni
neišeitų dalykai be naudos, jau stijų nors truputį pašvęstų lai
pageidaujama,
kad
atsilanky

niuos organizacijos reikalauja
Mes turime draugiją “Moir toji miesto dalis, kuri Kan joms.
ant
spaudos
literatūros
Espe

tų
ir
Moksleivių
Susivienijimo
ko
susipažindinimui
su
pama

P. š.
• šviesių vadų, kurie indėtų į tynėlę,” įsteigtą moksleiviams
sas valstijai priguli yra sausa.
/
ranto kalboj išleido dvide tais Esperanto
atstovai.
kalbos,
tai
Mas organizacijas savo mokslą, šelpti
Ne vienų gabų jauni
Missouri-gi pusėj laikomi sašimts tūkstančių dolerių. Fran- skaitlius pasekėjų kalbos Es
Vširdj, energiją.
Mažne visi kaitį ‘ ‘ Motynėlė ’ ’ jau sušelpė.
liūnai.
CLEVELAND, OHIO.
cuzų gi valdžia tam tikslui jau peranto tuoj žymiai pasididin
mūsų vyresnieji inteligentai te- Bet ji ligšiol nedaug tegalėjo
Didžiuma Hetuvių randas
irgi išdavė su viršum dešimts tų tame krašte ir susilygintų,
Pas mus darbai eina kaip iš
beseka obalsius, buvusiuos se savo malonių teikti. Ji bu
Kansas pusėj. Tūlas iš jų jau
tūkstančių dolerių.
Gi jei o gal net ir perviršintų skait
pypkės.
Darbdaviai negal
niau labai madoje, tebegarbi vo apleista, užmiršta.
Dau
čia senai gyvena. Prieš kele
tos
galingos
valstijos
eikvoja
lių
esperantistų
Europoje.
darbininkų
prisišaukti.
To
na pragaištingą laisvamanybę. gelis lietuvių katalikų dar nė
tu metų čia buvę tik keliolika
pinigus
ant
esperantiškos
spau

Creston
C.
Coigne
K.
V.
Kunigai negali daug laiko pa ra girdėję josios vardo. Visų
šeimynų. Smuklių neesant, jie dėl neturintiems darbo velytišvęsti visuomenės reikalams, darbų ir priedermę aukoti pi
Nors beveik tikri esame, dos, tai matyt iš jos turi dide
turėjo progos prasigyventi, nu na, kad atvažiuotų į Clevelanlę
naudų,
jei
bent,
teip
sa

O ypatingai jaunimas.
nes turi darbuoties parapijose. nigus ‘ ‘ Motynėlei ’ ’ — buvo pa kad į mūsų Sąjungų tepriguli
sipirkti ar įsistatyti namus. dą.
kant,
ne
medžiagiškų,
tai
mo

Taip-gi
čia ir lietuvių yra pu
Pagal iaus jų per maža.
No siėmę ant savęs gerbiamieji ku vien geri katalikai, praktikuo
Dvasios reikalus aprūpindavo
rališkų.
Užinteresavimasis
rint vien dvasios reikalus mū nigai klebonai, kurių kelios jantieji katalikų tikėjimų telenkų kunigai. Bet prieš ke sėtina kolionija. Bet tarpsrosų išeivijos tinkamai aprūpin dešimtys buvo “Motynėlės” čiau dėl didesnio tikrumo ir tų galingų valstijų kas link Es
lius metus jie susitarę sudarė vinio sutikimo ir sutarimo vei
peranto
kalbos
parodo
užtik

So
ti, lietuvių kunigų turėtų bū nariais, mokėdami kas met į atsargumo, prašome kuopų
savo parapijų ir pradėjo reika kime taip kaip ir nėra.
rinančiai,
kad
Esperanto
kal

ti bent 2 kart tiek, kiek dabar jos iždų po $10.00. Svietiš gerb. sekretorių surašyti savo
lauti nuo vyskupo lietuvio ku cijalistai veikia sau, tautinin
yra. Didžiausia mūsų visuo kių veikėjų “Motynėlėje” lig kuopos narius ir tų sąrašų in- ba gali būt ne nei kokių nors
nigo. Lenkai taip jiems įkirė- kai sau, o apie katalikus tai
klinčių
priimta
už
tarptauti

Nedaug
laiko
beliko,
tik
menės viltis — tai svietiškoje šiol, rodos, nebuvo.
Kun. teikti savo kuopos dvasiškam
ję, kad, kaip pasakoja, jei nėr nieką sakyti — dirba kaip
nę
kalbų.
Tat
atkreipiant
atrįs savaitės, iki A. L. R. K jiems vyskupas nebūtų davęs gali. Štai 25-ta kp. L. Vyčių
tikinčioje inteligentijoje.
Ji klebonai ne vienų tūkstantį do vadovui, kurs paliudytų, jog
Jau pradeda atsirasti ir stoja į lerių “Motynėlės” reikalams šiais metais visi kuopos nariai tidų ant to žymaus fakto, val Mo. Sų-gos antrojo seimo, ku lietuvio kunigo, jie būtų pa laikytame susirinkime užėmė
darbų tautos dirvoje. Bet kaip sudėjo. Bet laikas būtų pri- yra atlikę velykinę išpažinti. džia ir sferos valdančias Suvie ris įvyks 5 ir 6 d. liepos 1916 m. sikvietę sau “neprigulmingų.” milžiniškų darbų. Tai yra
statyti scenoje “Živilę” ir pa
jos maža dar tėra.
Ir tie, kviesti prie “Motynėlės” šel Tuos paliudijimus malonės nytas Valstijas privalo ypatin So. Boston, Mass.
Bet tai neinvyko.
gai
užinteresuotis
klausime
kurie jau ateina — tai dažniau pimo ir mūsų svietiškius inte kuopų sekretoriai arba atsiųsti
Viršum metų jau čia klebo imti didelę teatro salę, kur
Kurios kuopos dar neišrinko
kalbos
Esperanto,
nes
kaip
būt galima pasirodyti tarpe
siai kankiniai sunkių gyveni ligentus, laikas užinteresuoti netrukus dvas.
direktoriui
delegačių
lai pasiskubi nauja lietuviams žinomas tėvy svetimtaučių. Teatras paves
jau
žinoma,
čionykščiai
fimo aplinkybių, nuvarginti ko- josios likimu pačius mokslei (Rev. F. Kemėšis, 50 W. 6-th
na sušaukti susirinkimus, ir nainis rašytojas, literatas gerb. ta mokyt ir diriguot gerai ži
■vos už būvį, nusilpę dvasioje vius, laikas supažindinti su Str., So. Boston, Mass.) arba nansistai organizuoja jėgas de
kun. A Tamoliunas, kuris su
ir išbadėję, su atkartusiomis “Motynėlės” siekiais plačiau bent induoti kuopų delega lei invykdinimų dideles tarp- išrinkti. Renkant delegates tvarkė parapijos reikalus, pa- nomam vyrui ponui M. A Rutinės pramonijos ir vaizbos reikia atminti sekančius daly
širdimis link tos visuomenės, sių mūsų visuomenę.
Per tams, kad jie atsivežtų į Sei
šventindino bažnyčių ir dabar seckui, kuris scenoje kelis kar
kus:.
kompanijos.
Gi
tarptautiškas
tus buvo atsižymėjęs kaipo ga
kuri jų vargų neatminė, kada nykščių metų “Motynėlės” mų.
1) Galima rinkti po vienų gyvena parapijos mylimas.
įnagis susinešimui bei susikal
bus
režisierius. Jam rezisiejie mokyklose būdami turėjo Seimas daug kame pataisė
Kunigui apsigyvenus ir lie
delegatę
nuo
kiekvienų
20-ties
bėjimui
čia
būtinai
reikalingas.
ruojant,
25-ta kp. L. Vyčių
medavalgyti ir nedamiegoti, “Motynėlės” konstitucijų, pra
tuvių pradėjo daugiau rastis ir
pilnai
užsimokėjusių
narių
2)
Galas
šios
baisios
skerdinės
—
pastatė šiuos veikalus: “Žy
mes turėjo sunkiu fyziškn dar- platino jos veikimo sritį, pa
karės, bus galu daugelių lig- Kiekviena delegatė privalo tu iš kitur atvažiuoti ir čia apsi das ir Dzūkas,” “Karės Me
T>u pelnyties sau maistų ir darė jų labiau prieinama ir
šiolaik platinamų teorijų, o rėti mandatų (ingaliojimų ats gyventi. Dabar čia randasi tu,” “Litvomanai,” “Liz
mokslų.
ne labai pasiturintiems žmo
tovauti savo kuopų) su para apie 75 šeimynos ir apie tiek- das naminio liūto” ir “GenaAnt reikalo platinimo ir ypatingai žlugs darbavimasis
Antra vertus, kiek blykste- nėms. Tikraisiais nariais da
Jų
šais kuopos pirmininkės, raš pat ar mažiau pavienių.
li mūsų jaunimo tarpe tikrų bar gali būti, mokėdami praktiško vartojimo tarptauti nekuriu norinčių įvykdinti už tininkės ir dvasiško vadovo. tarpe randasi keturios dr-jos: vaitė.” Todėl tikimės kad jis
"talentų, kurie, jeigu išaugin- kas mėnuo po $1.00, po 50c. nės kalbos Esperanto žiūrėta tarptautinę kalbų, kalbų an 3) Kuopos savo Įnešimus Sei šv. Kazimiero dr-ja, seniau aprūpins atsakančiai ir “Ži
Xi ir išplėtoti, nušviestų mūsų ir po 25c. — pagal pasigalėji ligšiol plačiose miniose kaipo gliškų, kiti gi, vokiškų; tai
sia ir turtingiausia, D. L. Ku vilę.”

Są-gos delegatėms.

V*

Kas girdėti Lietuvių kolonijose

Hoksleiviai-musų
viltis.

v«

/

L. D. S. kuopų
valdyboms

Moterų Sąjungos

tautos gyvenimų, šuoliais pa mo. “Motynėlė” šelps ne vien
stūmėtų jos pažangų, privers ■ augštuosius mokslus einančius,
iu kitataučius mus atsiminti ir bet ir vidutiniuosius. Belie
gerbti. Kiek tų pačių vyčių ka tik tinkamai išgarsinti
*arpe talentingos jaunuomenės, “Motynėlę”ir daugiau žmok ri prašyte prašosi, kad jų nių intraukti į darbų josios,
ri važios sparnams būtų leista reikalams. Juk jeigu platesp-’-lasnoti galingai ir iškilti nioji visuomenė sukrustų “Mo
gp-<-- Iniai pasaulio erdvėse.
tynėlės” labui dirbti, tai ji
Mums reikia savų Puškinų, ne 2 ar 3 moksleivius galėtųi
M'7'.rtų, Raphaelių, mums šelpti, kaip dabar, bet bent;

ant klausimo, kuris niekados
neišeis iš sferos, taip sakant,
dievoto troškimo. Visi pri
pažindavo visas naudingas pa
sekmes kurios galėtų užgimti,
atsirasti iš išsiplatinimo kalbos
tarptautinės. Bet vienok ne
apturint atsakančių rėmimų
nuo valdžių, neprigulmingų ir
didžių valstijų, idėja išsiplatinimo tarptautinės kalbos x
...

vėl, francuziškų. Gi ambici
ja tautiška kiekvienos tautos,
skirtingumas nuomonių ir pa
žvalgų bei būdų įvairių tautų,
o ypatingai, ši baisioji karė
gimdanti (
‘
gumų,
mų
vokiškos
tautiškų
būtų
sa,

man privalo induoti savo dele
gatėms surašytus atskirai, o nigaikščio Vytauto, Tėvynės
ne ant to paties lakšto popieros Mylėtojų lkp. ir Altoriaus
mergaičių dr-ja. Iš biznierių
kur ir mandatas
čia yra dvi kriaučių dirbtu
KTisiiaiKanb
lai- vės, viena drabužių ir kitų
gykbų palengvins darbų man reikalingų dalykų krautuvė ir
datų bei bMšimų sutvarkymo Missouri pusėj vienas saliūnas
komisijoms, ir neaikvos jų ir dvi restauracijl
Pastebėtinas dalykas, kad
čia nesiranda nei vienos mėir valgomų dalykų krantu-

Toliaus tarpe Vyčių randasi
ir daugelis darbščių žmonių,
kurie deda visas savo pastan
gas kalbinime naujų narių iŠ
kurių yra pažymėtina p-lė
Žvingiliutė, p-lė B. Skripauskiutė, p-lė Bagdžiuniutė, iš
vyrų M. A Ruseckas, J. Ruseckas,
F. Šaukevičius, J.
Alekna, A Stageliunas ir ki
ti.

jr’

w- >

Apie U D. S.
Savaitė laiko atgal buvo už
manymas čia sutverti naują,
L. D. S. kuopą, ir tikėtasi, kad
čia bus geros pasekmės, bet
apsirinkta, nes mūs garsūs
inteligentai greit užklausė ko
kią mes naudą turėsime įmokė
dami po $1.00 į tą Sąjungą.
Žinoma, kad tamsiam žmo
gui būt galima pasakyt ir iš
aiškinti, ale kaip tokiems inte
ligentams, kurią vardai skam
ba po laikraščius, nėr nei ką
sakyt.
Bet yra viltis, kad
čia vis greitu laiku įvyks kuo
pa.
Todėl broliai darbinin
kai supraskit ir stokit į darbą
ir laimės bus mūs.

Kaip prisirašyti.
ęievelandiečiai, kurie no
rit prisirašvt prie L. D. Sąjun
gos, tai tėmvkil, kaip bus da
linami lapeliai, kuriuos p. M.
A. Ruseckas ketino už dyką at
spausdinti.

Balandis.
ELIZABETH, N. J.
Prakalbos.
Birželio 4 d. L. D. Sąjungos
16 kp. buvo parengus prakal
bas, kalbėtojai buvo iš Newarko, N. J. p. J. Kralikauskas ir p. A. Staknevičius. Pir
mas kalbėjo p. J. Kralikauskas.
Kalbėjo apie L. D. S. jos reika
lingumą ir kokia nauda yra
prigulėti prie tos naudingos
organizacijos.
O kaip sykis
pas mus Elizabeth, mažai kas
iki šiol apie tą organizaciją
žinojo, nors čia yra susitvė
rus L. D. S. kuopa nuo rugsė
jo m. 1915 m. ir narių nedaug
teturi.
Taigi pageidaujama,
kad pasididintų pas mus ta or
ganizacija.
Žmonių buvo nedaug,
nes
Elizabethe, N. J. prakalbos ka
talikiškos retai kada būva pa
rengtos. Antras kalbėtojas J.
Staknevičius kalbėjo apie nau
dą prigulėti prie S. L. R. K. A.
Tuomi mūsų žmonės mažai ką
teinteresuojasl
Lietuvių inteligentų čia vi
sai nėra
Todėl ir prakalbų
nėra kam pasakyti;
cicilikai
kaip kada parengia prakalbas,
štai ir nesenai buvo atsilankęs
velnių pardavinėtojas Mockus.
Taigi pageidaujama, kad
pas mus dažniau būtų paren
giamos geros katalikų prakal
bos, gal žmonės pradėtų at
busti iš to letargo miego. Nors
ir šiose prakalbose labai aiškiai
nušvietė kalbėtojai, išdėstydami kokia yra nauda prigulė
ti prie L. D. Sąjungos taipgi ir
S. L. R. K. A., bet kaip žir
niai į sieną atsimušė, ir nei
vienas neprisirašė prie tų taip
naudingų organizacijų.

Darbininkas.

už šv. priedermę pakelti balsą,
kad apgynus tikinčiuosius ir
raginau visus, kurie dar jau
čiasi katalikais, kad apleistų
tą draugiją, nes ten bedieviai
sėdi ir nori katalikus nuo Die
vo, nuo tikėjimo ir nuo dan
gaus atitraukti. Paklausė ma
no balso, atsiskyrė ir sutvėrė
naują draugiją po vardu Šv.
Pranciškaus, kuri sparčiai au
ga, nes jau dabar turi 160 na
rių ir pinigų apie 500 dol. Pa
siliko prie Sūnų ir Dukterų
draugijos nedaugiau, kaip 40
ir 20, kurie toliaus kitose vie
tose gyvena.
Taip girdėjau
nuo keleto narių.
Kurie pasi
liko, ant tiek jau yra sugedę,
ištvirkę, kad štai per A. Bal
čiūno ir P. Novodvorkaitės
šliūbą kai-kurie jų draugai per
visas mišias kalbėjosi, juoka
vo, kad aš savo amžiuje to
negirdėjau, kad taip apsieitų
bažnyčioje laike šv. Mišių. To
dėl neveltui sako priežodis:
prie ko prikibsi, tokiu pats
paliksi; tai šventa tiesa, tą
ir gyvenimas parodo.
Štai
ir tie patys tos draugijos na
riai, kuriuos Atholio gyvento
jai gerai pažįsta, pirmiaus bu
vo dori ir dievobaimingi vyrai,
bet prisirašė į tą S. ir D. dr.,
ten esantieji draugai-bedieviai
išvedė juos iš kelio ir dabar pa
tys, tapę netikėliais,
kitus
tvirkina; nes visą dvasišką
maistą semia iš tokių laik. kaip
“Keleivio,” “Šakės,” “Lais
vės,” kurie tik gėdą daro mū
sų tautai.
Todėl netiktai
Atholyje, bet šaukiu į visus
Amerikos lietuvius, kurie dar
nėra suklydę: Brangūs Broliai

ir Sesers, Lietuviai-katalikai!
Jei nori Šv. Tikėjimą užlaiky
ti, jei nenorite nuo Dievo at
sitraukti, savo sąžinės suterš
ti ir amžinai žūsi, tai nerašykitės prie tokių draugijų, ku
riose bedieviai ir laisvamaniai
šeimininkauja, kurie katali
kus, prie jų draugijų prisira
šiusius, visaip gadina, tvir
kina iki juos nuo Dievo ati
traukia ir amžinai skandina; o
jei kas yra per nelaimę prisi
rašęs, tegul kuogreičiausiai
pameta iki dar bedievybės, nuo
dais neužkrėtė.
“Nieks ne
gali dviem viešpačiam tarnau
ti” yra tai V. Jėzaus žodžiai.
Todėl kas velniui tarnauja,
tas negali Dievui tarnauti; o
kas nori Dievui tarnauti, turi
atsitraukti nuo velnio tarnys
tės.
Kas labiausiai neapken
čia Dievo, kaip piktoji dva
sia.
Jinai tai pakurstė pir
muosius mūsų tėvus Adomą ir
Jievą prieš Dievą.
Piktoji
dvasia ir dabar kursto žmones
prieš Dievą, o jos pirmaisiais
pagelbininkais ir yra bedieviai,
laisvamaniai visokios rūšies, o
kas prie jų prikimba, tokiais
ir patys palieka.

Antra tiesa yra, kad: jei
su gerais draugausi, geru pa
siliksi, o jei su blogais, blogu
ATHOL. MASS.
tapsi.
Tą parodo ir kasdieni
Viename straipsnyje nega nis Amerikoje lietuvių gyveni
lėjau ant visko atsakyti, ką mas.
apie mane melagingai parašė
Atholio klebonas.
korespondentas
“Ateityje” 28-IV-1916.
45 -nm., todėl meldžiu dar ir
tą straipsnį patalpinti.
Meldžiu patalpinti šias ži
Korespondentas skundžias nutes iš Atholio.
Dar nespė
ant manęs, kad norėjau panai jau atsakyti į visus priekaiš
kinti Sūnų ir Dukterų draugi tus daromus man asmeniškai
ją.
Aš, kad atvažiavau į “Ateityje” 45 num., kaip štai
Atholį, netiktai nenorėjau pa 49 num. vėl tas pats korespon
naikinti, bet dar net tos drau dentas primelavo. Kad Athogijos susirinkimus garsinau po liškius neklaidintų, skaitau sau
pamaldų, kaip ir kitų draugi- už pareigą atsakyti.
Bet mane pirmieji tos
Kaltina mane, kam kata
. valdybos nariai pradėjo vi likams neleidžiu skaityti be
saip šmeižti “Keleivyje” ir dieviškų knygų ir laikraščių.
“Šakėje,” o jos nariai atkalbi Matyties korespondentas už
nėjo žmones, kad neitų baž miršo du pirmuoju Dievo pri
nyčion ant pamaldų, norėjo sakymu: 1) Neturėk svetimų
sukelti parapijomis prieš ma Dievų prieš mane ir 2) Neimk
ne ir tt.
Atsinešdavo į susi Vardo Viešpaties Dievo tavo
rinkimus visokių bedieviškų dovanai.
Todėl primenu, kad
laikraščių ir dalindavo katali tuodu prisakymu draudžia ti
kams.
Žodžiu sakant vedė kintiesiems burnoti prieš V.
prieštikybinę agitaciją.
Pas- Dievą, niekinti Dievą, Jo var
kiaus viešai išniekino pamal dą, tikėjimą, Jojo apreikštą
das.
Kada Aušros vartų sa ir viską, kas Jo šv. vardu yra
lėje laikėme pamaldas, o jie pašvensta ir Jam paaukota. O
Sūnų ir Dukterų Dr. nariai su kad bedieviški laikraščiai ir
sirinkę į apatinę salę, šūkavo, knygos yra pilni burnojimo,
žviegė, rėkė net laike palai pliovojimų ir niekinimų Dievo
minimo Šv. Sakramento, todėl ir šventų daiktų, todėl labai
žmones ir pramanė juos ark aišku, kad draudžiama tokius
liais.
Tai-gi ar aš nebūčiau skaityti, davinėti kitiems ir
Dievo tarnu-ir kunigu, jei ma laikyti savo namuose.
Sena
tydamas, kaip tie,
seniaus me Įstatyme burnotojai pagal
katalikai, dabar virtę vilkais, Dievo įsakymo buvo mirtimi
drasko V. Jėzaus aveles, nieko baudžiami.
Korespondentas
nesą < y
Todėl
: piktinasi, kad doros Atholio

merginos aukauja bažnyičai
net po 80 dol.
Žinau, kad
viena Sal. Žebrytė tiek daug
paaukavo, o kitos po 10, 15
ir tt Bet delko minėtasis kor.
nesipiktina, kad kaikurie gir
tuokliaudami po keletą šimtų
prageria, arba kur kitur ant
niekų išleidžia, tai apie juos
tyli.

Toliaus primena, kad pir
meiviai įsteigė Apšvietos Rate^
lį ir vakarinius kursus ir kad
katalikai nėjo ant tų kursų.
Aiškus dalykas dėl ko nėjo, nes
katalikai turėjo savo kursus, o
pirmeiviams nieks ne pavydėjo
ir galėjo lankyti savo kursus.
Aš girdėjau, kad dėlto pirmei
viai nustojo lankyti kursus,
kad mokytojas pareikalavo užmokesnio, tie nesutiko ir iši
ro.
Kas link atėjimo I. Kaulavičio ir Kaladzinskio ir prašy
mo, kad apskelbčiau bažny
čioje apie diskusijas: Ar nau
dingi svaiginantieji gėrimai, ar
ne?
To padaryti nesutikau,
nes žinojau, kad pirmeiviai
visokia proga naudojasi, kad
išniekinti tikėjimą ir jo kuni
gus, todėl supratau, kad čia
klastos.
Ir neapsirikau, nes
štai tą pačią dieną, ar keliom
praslinkus, (dabar neatsimenu
gerai), pakvietė “Šakės” re
daktorių ir kvietė katalikus
ant prakalbų.
Ant galo primeta man, kad
sesigailiu lietuvių nuo karės
nukentėjusių.
Tai lygiai me
lagystė ir šmeižimas. Nes aš
ir pats paaukavau keletą šim
tų ir Atholio parapijonai kele
tą šimtų, taip kad dabar suviršum 900 dolerių surinkta iš
Atholio.
Tiktai raginau, kad
socijalistams neduotų, nes Bu
lota yra socijalistų prietelis ir
savo partijos reikalams renka.
O kas link 6 dol. kuriuos kiek
vienas parapijonas moka ant
metų į parapijos kasą, tai pats
parapijonys prieš mano atva
žiavimą, nutarė ir mokėjo ir
surinko apie $2500.00, taip ir
dabar moka.
Taip ir visose
lietuvių kolonijose daroma.
Prie to gi ir Bažnyčios prisa
kymas yra 5) Dešimtinę šv.
Bažnyčiai atiduok. Nuo netur
tingų nereikalaujama, o biednus dar patys šelpiame.
Ar
būtų tad teisinga, jei vieni
mokėtų, o kiti nieko nors tu
rėtų, neduotų.
Kortelė duo
dasi kaipo paliudijimas, kad yra nariu parapijos.
Korespondentas pasirašė
Girkantų Antanas, bet yra ži
nomas, kaipo laisvųjų pažiū
rų. Prisirašė prie katalikiškų
draugijų, matyties, vien dėl
to, kad armiderius ir suirutes
kelti
Bet gal greitai išeis
aikštėn, o tuokart bus nema
ža gėda dviveidę politiką vesti

visokiais būdais stengiasi su
ardyti lietuvių apvaikščiojimą
lietuviams paskirtoj dienoj.
Kaip vienas nemokėjęs suskaityt nei iki 20, o antras at
važiavęs tuojaus pradėjęs ro
dyti savo sportumą, nusipir
kęs ir užsidėjęs aūgštą cilind
rą, pasikalęs po čevervkals
geležines patkavas, pasiėmęs
lazdelę ir vakarais ir nedeldieniais eidavęs gatvėms sportaudamas, o dabar likęs nekuriu
dr-jų vadu ir vedąs visus tų
dr-jų narius pragaištingais ke
liais. Publika iš to turėjo ne
mažai juoko.
Po V. A kalbos vėl maišy
tas choras sudainavo “Vai žy
dėk” “Kas subatos vakarėly”
ir “Oi tu Jieva”. Po dainų
pasirodė su prakalba gerb. K.
Pakštas “Vyčio” redaktorius,
p. K. P. kalbėjo daugiausia apie lietuvių praeitį, kaip lie
tuviai turi mylėti savo tėvynę,
kaip visados turi būti pasiry
žę ją gelbėti ir ruošties prie
atgavimo Lietuvai autonomi
jos ir tt. P. K Pakšto kalba
darė į susirinkusius nepapras
tai gilų įspūdį. Visi jo kalba
buvo taip užinteresuoti ir
gaudė kiekvieną ištartą žodį.
Daugelis, girėjau kalbant,
sako “tai dar pirmą sykį to
kią įspūdingą prakalbą girdė
jau.” Reikia pripažinti, kad
P. K Pakštas ištikrųjų turi ne
paprastą kalbėtojaus gabumą.
Kalba buvo švelni ir nieko neužgaunanti.

Toliaus V. Vaškevičius kal
bėjo angliškai į čia gimusius,
kvietė visus prisidėti prie lie
tuvių dienos apvaikščiojimo ir
abelnai visose vietose pasirody
ti visada, kad yra lietuviais
ir prisidėti prie savo brolių
lietuvių dirbančių tautos labui,
o ypač prisidėti viskuom prie
išgavimo Lietuvai laisvės. Taipos-gi kvietė, kad visi čia gi
mę stotų rimtoje kovoje prieš
visokius ištvirkėlius “socialis
tus,” kurie važinėadmi po lie
tuvių kolonijas renka iš nesu
sipratusių brolių lietuvių pini
gus savo pragaištingą darbą
varydami toliaus.
Publika visiems kalbėtojams
nesigailėjo rankų ploti per visą
laiką. Ypatingai galima vi
sur pastebėti, kad nevarkiečiai lietuviai šiandie su didele
tiesiog neapykanta žiūri į “socialistiškus” vadus. Laukia
ma dar didelių triukšmų “pir
meiviškose” draugijose. Mat
kaip girdėt daugelis kas buvo
pabrikuojama katalikams —
nariams nežinant. Ant pabai
gos dar kalbėjo p. S. Pranis.
Apvaikščiojimas lietuvių
dienos jau arti ir ji greit pra
eis, bet “socialistų” vadų užsivarymas prieš visus Nevarko
ir
apielinkes lietuvius greit ne
Atholio klebonas.
išnyks iš atminties, nes šian
4-V-1916 m.
Red. prierašas: Tuodu laiš die Nevark’o “socialistų” va
dai viešai pasirodė kuom jie
ku gerb. Atholio klebonas bu
yra
ir kas jiems daugiaus rūpi.
vo mums jau gana senai atsių
Volungėlis.
sti, tik dėl tūlų priežasčių
nusitęsė jų išspauzdinimas, ko
WATERBURY, CONN.
teiksis mums neimti už blogą
didžiai mūsų gerbiamas Atho
Gegužio 25 d. 8 vai vak.
lio klebonas.
Vyčių 7 kuopa parengė drau

NEWARK, N. J.
Birželio 11-tą d. š. m. lie
tuvių apvaikščiojimo ir paro
dos rengimo komitetas buvo
parengęs prakalbas.
Kalbėtojai buvo V. Ambra
ziejus, Kazys Pakštas Loyolos
universiteto studentas iš Chi
eagos, UI, V. Vaškevičius ir
S. Pranis.
Prakalbų tikslas
išaiškinti publikai reikalingu
mą dalyvauti parodoje 17 d.
š. mėn.
Vakaro vedėju buvo p. J.
Kralikauskas. P. J. K atida
rydamas
vakarą paaiškinęs
tikslą,
meldė visų, kad tie
kurie jaučiasi save esą lietu
viais, kad atsistotų ir tuom pa
tikrintų.
Publikos, kurios
buvo pilna šv. Jurgio dr-jos
svetainė, visi sustojo, (ma
tyt, kad ir mūsų cicilistai bi
jojo viešai publikoj pasirody
ti, kad jie eina prieš lietuvys
tę).
Potam maišytas Vyčių
ir šv. Cecilijos chorai sudaina
vo “Lietuvos Himną.”
Po dainų trumpai kalbėjo
V. A. nupiešdamas Nevarko
istoriją ir kaip lietuviai čia
apsigyvena it pora iš šiandie. narsiųjų socla^j, knr:e

gišką vakarą. Visupirmiausiai buvo rodymas atletų mankštinimosi, vaikinų ir mergi
nų lenktynės ir visokie kitokie
gabumai kokius kas kiek galė
jo.
Toliaus traukėsi žaislai,
baletai, šokiai ir kiti margu
mynai sykiu ir didysis maršavimas.
Ale dar po šių viršminėtų pasilinksminimų nebu
vo užbaiga, bet dar buvo dai
nos, deklamacijos ir prakal
bos. Na ir ant galo atėjo va
karienė. Per vakarienę gerb.
mūsų dvasiškas vadovas kun.
J. Valautiejus pasakė trumpą
prakalbėlę, paragindamas Vy
čius, ypač jaunimą, kad dar
buotus daugiaus dėl Tėvynės
labo. Toliaus pirm. J. Šaliunas pakalbėjo trumpai apibrėž
damas Vyčių istoriją, jų reikš
mę ir tikslą. Paskui kiekvie
nas narys ir svečias papasako
jo ką jis ar ji žinojo ar manė
apie Vyčius.

baigtas ir visi ėjom ramiai ant Visos trys popieriaus dirbtu bendro veikimo, daugiau organizacijų. Šios kolonijos žmo
pasilsio.
vės.
Buvo man duota proga nės nežino, kaip praleisti liuoPlaktukas. aplankyti vieną iš tų dirbtu
są laiką naudingai.
Nėr kur
vių. Šioje dirbtuvėje dirba a- nueitų nėr ką daryti.
BRIGHTON, MASS.
pie 1.000 žmonių.
Didesnė
Reikėtų kiekvienam darbi
dalis
lietuviai
Darbas
sun

ninkui ir kiekvienai darbininKad šmeižė, tai šmeižė.
kus, valandos ilgos ir užmo kei prisirašyti prie L. D. S.
Dienomis čia kuopos.
“Ateities” No. 70 randame kestis nekokia.
Tada rėkia ir kuo
dirba
po
11
valandų,
o nakti pai sujusti. Pradėti rengti iš
aprašymą pramogos, atsibu
Algos duoda nuo važiavimus, vakarus, pramo
vusios gegužio 29 d. Kas bent mis po 13.
kiek permeta akimis tą laikraš 18 iki 30 centų į valandą. Dar gas, teatrus, koncertus ir tt.
tį, tas žino, kaip iškraipytos, bininkai neorganizuoti, bet ga Tie visi dalykai duotų nariams
šmeižiančios katalikus raštai lop neiškęsdami buvo susita ką nors veikti.
Iš darbo pa
Kompanija iš rėjęs žmogus negalvosi, kur
ir žinios telpa tame laikraštyje. rę streikuoti.
Bet anos pramogos aprašymas girdusi, kad eina kalbos apie pasidėti, bet tada galvosi kaip
pasistengė žmones galėsi tą patį vakarą atsilanky
gali būti geru pavyzdžiu šmei streikus,
žiančios, melagingos cicilikiš- sulaikyti. Prižadėjo jiems nuo ti ant repeticijos, atsilankyti
kos korespondencijos. Kores 1 d. sausio, 1917 duoti po 8 ant susirinkimo ir dar kelis žo
pondentas pasirašo “Scenos valandas darbo su tuo pačiu delius į Magdės auselę pašnib
mylėtojas.”
Verčiau būt pa atlyginimu, kurį dabar gau- ždėti.
Prie
sirašęs šmeižimų, melo mylė na už 11 ar 13 valandų.
Reikia būtinai čia Vyčių
to dar prižadėjo duoti ant nau
tojas.
jų
metų
visiems
darb
ininkam
s
kuopos.
Pirmiausia turiu pasakyti,
jog minėtą pramogą surengė dovanų po 4- savaičių algos.
Plati jai dirva šioje koloni
ne vien vyčiai, kaip aname Žinoma darbininkai ant to su
joje.
Galėtų savo chorą sut
laikraštyje rašyta, bet vyčiai tiko nes kitokio išėjimo nema
verti.
Matyti tiek daug jau
tė, o ant streiko išeiti nesusi
kartu su L. D. S. kuopa.
nų vaikinų ir gražių mergaičių,
Toliaus koresp. rašo būk organizavusiems, tai ir-gi ne
kurie be abejo norėtų padai
pagarsinimuose buvo parašyta lengva. Tas visas gana gerai
nuoti parėję iš sunkaus darbo
didžiomis raidėmis, jog daly bet šio miesto darbininkai lai
savo tėvynės numylėtos lietu
vaus gabiausi artistai, žymūs nepamiršta to, kad tai vis
viškas daineles.
Vyčių kuo
lietuvių
aktoriai, pagarsėję dar prižadas kompanijos. Jei
pa
galėtų
išgelbėti
čia augu
danininkai ir tt. Turiu pasa kompanija norės juos išnaudo
sius
lietuvius
ir
lietuvaites
iš
kyti, jog ant plakatų buvo ti, tai ji atras kokią nors
ištautėjimo
bangų.
Matyti,
pasakyta, jog dalyvaus gerai priežastį, dėl kurios jiems ne
kad jei lietuviai nesusipras jų
išsilavinę artistai Vyčių 17 kp. bus galima prižadų išpildyti,
taip-pat kaip jie atrado prie vaikai po kiek laiko jau bus
nariai iš So. Boston.
anglai o ne lietuviai.
Vyčių
Scenos mylėtojas rašo, būk žastį, dėl kurios ji negalėjo
kuopa galėtų pakelti lietuvių
vakaro vedėjas, atidarydamas pakelti algos dabar.
vardą
svetimtaučių akyse. Vy
Darbininkai!
Prisirengkiprogramą, apreiškęs publikai,
čiai
galėtų
reklemuoti Lietuvos
jog pamatysit to, ko dar ne te. Kada ateis 1 diena sausio,
ir
lietuvių
vardą
anglų spaudo
matėte, išgirsit dainų kokių kad jūs jau būtumėt tvirtai su
je.
Galėtų surengti žaidimo
negirdėjote. *Aš girdėjau va siorganizavę ir kad galėtumėt
dienas.
Tverties už atletikos,
karo vedėjo kalbą ir jis tokių kovoti su kompanija, jei ant
gimnastikos
ir daug panašių
žodžių nesakė.
Jisai tik pa to prisieitų.
Nesnauskite!
Kompanija įrankių, kad dirbtų visi pa
prašė publikos užsilaikyti ra
gal Vyčių obalsio “Viskas Lie
miai, nes girdi programas bu gudri. Ji suprato, kad jei
tuvai,
— Lietuva-gi Kristui.”
siąs ilgas ir gražus.
Ir pers streikas pakiltu balandžio mė
Taip-gi
yra svarbu, kad
tatė dvi p-les padainuoti. Dai nesyje, tai jai būtų sunkiau
čia būtų įsteigta S. L. R. K. A.
navo pianui ir smuikui prita- darbininkų-skebų gauti, nes
kuopa.
Žmonės dirbdami to
rint. Dailiai padainavo “Siun daug didesnis tame laike yra
kiuose
pavojinguose
darbuose
tė mane Motinėlė.”
Gausiu reikalavimas darbininkų dirb
privalo turėti gana daug ap
delnų plojimu p-lės buvo iš ti ant ūkių ir kitose vietose. Ji
saugos.
Viena vietinė kuopa
šauktos atgal ir jos padainavo taip-gi aiškiai mato, kad sau
tą
didį
darbą
negali atsakan
“Saulelė raudona.”
Toliaus sio 1 d. bus viduryje žiemos,
čiai
atlikti.
Negana
gauti po
dainavo p. Grinkevičius.
Jo kad visi žmonės sueina į mies
$5.00 į savaitę ligoje ir $150.00
dainavimą sekė monologas tus darbo ieškodami ir jokios
posmertinės.
Penkių dolerių
Ji
‘ ‘ Redaktorius, ’ ’ kurį gerai at stokos darbininkų nėra.
neužteks
daktarui
apmokėti į
liko p. F. Strakauskas.
Tas supranta, kad dėl tų priežas
savaitę,
o
ką
čia
dar
kalbėti
publikai labai patiko.
Po to čių streikas pakelti žiemą yra
apie pragyvenimą šeimynai.
vakaro vedėjas pasirodė prieš daug sunkiau ir darbininkai be
Šimtas ir pusė posmertinės. Ka
publiką ir prašė nurimti ir pra organizacijos to negalės įsteng
Reiškia, kad gal
Tai-gi broliai lietuviai, tas eriškia.
nešė, jog bus lošta “Gaila ti.
pakaks apmokėti skolas ir eksŪsų.” Tuo tarpu sunerimavo nors jūs prisirengkite, orgapensus
palaidojimo ir daktarui
“scenos mylėtojai,” kėlė ler- nizuokitės į L. D. S. kuopą.
ir
į
Storą.
Gal dar ir tam ne
Gal tie mano išvedžiojimai
mą ir prasidėjus lošimui per
užteks.
Po
to ką darys tavo
alasą neką tebuvo galima gir yra vien tik svajonės ir būtų
šeimyna?
Ką veiks tavo pa
dėti.
Visokie “scenos mylė gerai, kad jos svajonėmis pa
ti
ir
vaikai?
Ubagauti čia
tojai” ėmė bėgti prie vakaro siliktų, bet jei ne tai apsisau
nėra
mados.
Dirbti!
Ką jie
vedėjo ir sakyti, kad girdi pro goti reikia.
Reikia gerai, protin
Viršminėtame fabrike pagal dirbs?
gramas perilgas, norį šokti,
gai
apsvarsčius
pripažinti, kad
lošimo nenorį klausyti ir tt. valdžios reikalavimą visi dar
kiekvieno
lietuvio
priedermė
Toks sumišimas ir publikai u- bininkai yra apdrausti apsau
yra
prigulėti
į
S.
L.
R. K. A.
pą sugadino ir aktorius sųner- gos kompanijoje.'Nelaimei iš
ir gauti $14.00 į savaitę ligoje
vavo.
Tai lošimas ir turėjo tikus, kada darbininkas būtų
ir
$1.000.00 posmertinės.
sužeistas, tai ta kompanija tu
būt pertrauktas.
Rėkia lietuviams geresnės,
Po to ant estrados pasirodė ri jam daktarą ir vaistus duo
Jeigu jis sirgtų il patogesnės
svetainės.
Jau
p. F. Barauskas iš Cambridge, ti dykai.
giau,
negu
dvi
savaiti,
tai
girdėtis,
kad
šv.
Roko
draugi

Mass.
Tasai jaunas lietuvis
jam
turi
duoti
pašalpą.
Jei
ja jau pradėjo rengties prie
yra išėjęs tam tikrus atletikos
būtų užmuštas pastatymo savo namo.
Pui
mokslus.
Lietuvoje lavinosi darbininkas
prie
darbo,
tai
jo
šeimynai
ar
kus
sumanymas,
bet
kadangi
7 metus ir čia Amerike lavinosi
apie 9 mėnesius. Tas tai vai gentims turi išmokėti posmer- jis nepasiliktų sumanymu, tai
reikia daug triūso ir pasišven
kinas parodė savo kūno išsila tinę.
• -st.
♦ timo.
Reikia, kad visos drvinimą, parodė savo miklumą.
Antroji dirbtuvė.
jos ir kuopos padėtų šv. Roko
Galop prasidėjo linksmus
dr-jai
surenkdamos pramogas
šokiai, kurie tęsėsi iki 12 vai.
Antroji dirbtuvė yra trupu
namų
naudai.
.
n
nakties.
tį magesnė ir čia darbininkams
Čia parodžiau keletą faktų, yra geresnės išlygos suteiktos.
Prie to viso reikia atminti,
kur “Ateities” koresponden
Šioje dirbtuvėje dirba apie kad mes lietuviai paeiname iš
tas sumelavo ir aprašau prog 900 žmonių.
Čia ir-gi yra iš garbingiausios ir doriausios
ramą. Dar minėtas korespon dirbamas popierius, bet jau
tautos viso pasaulio.
Kad
dentas nesigailėjo plūdimo, ko- prastesnės rūšies, dėl pakavi
mūsų kalba yra pripažinta se
liojimo žodžių, žeminimo Vy mo prekių ir dėl sudirbimo į
niausia ir gražiausia.
Reikia
čių.
Tai buvo tikrai pavyz maišus.
Prie šios dirbtuvės mums atminti kad tai yra
dinga šmeižimo korespondenci yra prikergta dirbtuvė popieri
garbė lietuvio vardą nešioti.
ja.
nių maišų, kur dirba apie 200 Niekados nereikia pamiršti,
O kad So. Bostono Vyčiai merginų.
• -■
kad mūsų tautos didvyriai gul
nedarko scenos, bet gerai at
Dirba trimis permainomis dė savo galvas, kad pakėlus
lieka programus, gerai atlo po 8 valandas.
Alga vyrams vardą Lietuvos.
Taigi tą
šia veikalus, tai mes brighto- minimum $12.00 į savaitę, o
visą atmindami
Rumfordo
niečiai gerai žinome. Pas mus moterims gi minimum $8.00 į
lietuviai turėtų saugoties, kad
jie puikiai buvo atlikę progra savaitę.
jų darbai neatneštų blėdies, ne
mą jau vasario 21 d. š. m. Dau
nuskriaustų mūsų tautą.
Lai
Negauna darbininkų.
gelis iš mus esame matę ir So.
jie atsimena, kad kiekvieną
Bostone jų surengutus progra
Šiame mieste randasi ir dau kartą, kuomet pasigeria, kiek
mus.
giau
visokių biznių, bet prie vieną kartą, kuomet susipeša,
Tai kur tokio Scenos Mylė
kiekvieną kartą,
kuomet ką
tojo išmanymas, kur protas, jų suvisu mažai žmonių, tedir
ba ir nėra verta apie juos čia nors blogo padaro, tai tuomi
kur sąžinė, kur akys?
nevien tik sau skriaudą daro,
prisiminti
Šokių mylėtojas.
bet
nuplėšia garbf ir atneša
Kadangi dabar darbai visur
KUR IR KAIP LIETUVIAI eina gerai ir žmonės kituose di blėdį visai tautai. Laikydami
DARBININKAI GYVENA. desniuose miestuose gaudami tą omenėje, šios kolonijos lie
geresnį uždarbį ir lengvesnį tuviai pabus iš miego, kaip ki
Rumford, Me.
tų kolonijų gyventojai ir gali
Naminis lietuvių gyveni darbą, tai daugumas yra išvame tikėties, kad po kiek lai
žinėję.
Darbininkų
neužten

mas geresnis už kitų kolonijų.
Namai švariai užlaikomi Vai ka dirbtuvėse. Darbdaviai ko Rumfordas bus vienas iš
kai spindančiais veidais ir ga ieško po visus užkampius dar prakilniausių lietuvių kolonijų.
Jonas J. Raiti
bininkų. Iš kitur atvažiavu

Po vakarienės gerb. vargo
nininkas J. Kovas to vakaro
vedėjas užbaigė viską su trum
pa prakalbėlę, nurodydamas
aiškiai kokiu būdu Amerikos na gerai aprėdyti
jaunuomenė ištvirksta ir ištauFabnka;.

siems lengva darbas gauti.
t

r*1

Vietinės žinios

Gerai perskaityk!!!

APSIVEDĖ.
Subatos vakare 7:30 Šv.
Petro lietuvių bažnyčioje tapo
surišti moterystės ryšiu Kostantas Jurgeliūnas su panele
Marijona Kalinauskiute. Jis
yra gerai žinomas biznierius
tarpe lietuvių; užlaiko krautu
vę (Habadasheę). Ąbu jauna
vedžiai yra nesykį pasirodę
ant scenos, kaipo gabūs lošė
jai. Viso gero jaunavedžiams.
Vestuvės buvo lietuvių svetai
nėj.
Viskas gražiai pavyko,
svečiai tapo gražiai priimti.

Rep.
A. A.
Su šiuomi pasauliu atsisky
rė jaunas vaikinas Bronisląvas
Kripaitis.
Mirė nedėlioj bir
želio 18 d. 7:00 iš ryto.

Rep.

ATIDARĖ MAUDYKLES.
Pereitą pėtnyčią tapo atida
rytos maudyklės (L St. Bath).
Visi dabar ura į sūrų vandenį
pasimaudyti.

Rep.

SUSIRINKIMAI.
3:30 po pietų nedėlioj buvo
susirinkimas Šv. Jono Evange
listo dr-jos.
Nutarta, kad visi nariai
maršuotų dėl Saldžiausios Šir
dies Viešpaties Jėzaus dr-jos
kitą nedėlią.
6 vai. vak. buvo susirinki
mas Apaštalystės dr-jos. Nu
tarta užpirkti mišias, kurios
bus laikomos su nauju arnotu.
Paskui prasidėjo susirinki
mas Moterų Sąjungos kuopos.
Svarstyta apie šeiminį progra
mą.

Rep.
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APSVARSTYK IR PAGALVOK, o kada persitikrinsi, kad pas mumis viskas pigiau, kaip jūsų
miesto krautuvėse, tada pasiskubink parsitraukti nors
vieną sau reikalingą daiktą iš mūsų.
Mes nupirkome didelę daugybę visokių tavorų už labai pigią kainą.
Dtlto ir jums galime pigiai parduoti.
Pamėgink, ir kuomet jums patiks, apie tai pasakyk ir savo pažįstamiems ir draugams.
Tegul ir jie nuo mūsų nusipirks, o jums už pasakymą visuomet padėkavos.

X
X
X
X
Y
X
X
X
X
X

ŠTAI MŪSŲ TAVORAI IR PREKĖS.

❖

;

Kata didesnė drukuojama mašinėlė,
dojama visuose ofisuose.
Jos vertė 100
parduodame už $16.50.

Kiekvienas rakandas pir
ktas mūsų kratuvėj ženklina
taupumą jums visiems

IR
Už kiekvieno daikto rasi mū
sų gerą vardą, įgytą per 38
metus teisingo pirkliavimo.

T

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynoe
1-3 P. M. 7-9 P.M.

Gydo'TiaoldaiIIlgM
PriskiriatAkinla*.

419 Boylstoa St, Boston, Mass.

M. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST., ::

Ir dar viena vardu Number - one $24.50

PIRMOS KLESOS

Auksinis atramentas. Atrodo labai gražus laiškas tuo atramentu parašytas.
Kiekvienas gavęs tuo
atramentu parašytą gromatą negali atsidžiaugti, taip
kaip jam šimtą dolerių dovanotumei.
Bonkutės kai
na $1.00.

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

Sidabriniai milteliai užpilti ant atramento, bliz
ga, atrodo labai gražiai.
kams rašyti — 50c.

Tinkami meilingiems laiš-

3. Geriausios britvos skusties.

i

<

DR. W. T. REILLY

JA

Nei Anglijos ka- *|*

469 Broadway,So. Boston,Mass.

ralius Jurgis neturi geresnių už šitas.
Atrodo kaip J
per saldų pieną plaukia. Labai aštrios. Kaina $1.50; Y
$2.50, $3.50 ir $4.00.
Kiekviena britvą gvarantuo- *$*
jama.
Jei nebus gera, atsiųsk mums atgal, o mes į X
tos vietą duosime kitą.
Nors dešimtį kartų gali Y
mainyti.
Y

Aisbaksis lygiai toks,
kaip paveikslas parodo
Iš gryno ąžuolo. Sanita
riškas. Geriausio išdirbimo.
Taupina ledą.

Kaip ant jų ♦♦♦
kaip dalgis žolę, y
‘

5. Geriausi galąstuvai britvoms ir peiliams

ga-

ląsti $1.00, $2.00.

X

James EI lis Co

«♦

Tkucfmonc

S©.

Boston

605

ADVOKATAS
William F. J. Houuard
Lietuviška pavardė buvo
p

Vincas F. J. Kavaliauskas

315 Broadway, So. Boston

Y Jack MailingjįOrder Co., J

geriausiai nusisekė pada
ryti Bostono firmai
BOSTON BADGE CO.

General Delivery.
Terre Haute,Ind.

I

irkite ir Platinkite
“Darbininką
•

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

TIK $7.00.
Adr.

r'

A P T I E K A

294 Washington Str.,
Tel. Rom. 629
BOSTON BADGE CO.
Boston, Mass.

I

ros sekančios gyduolės.

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plauką
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

75c.
1.00
1.00
50c.
JLOO
1.00
45c.
25c.

50c.
25e.
50c.
25c.

1.00

Gyduolės dėl pataisymo
1.00
apetito
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
50c.
Gyduolės nuo kosulio ir
sunkaus kvėpavimo
1.00
Gyduolės nuo vištakių
(corn’s)
15, 20 ir 25c.
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75c.
Proškos nno nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25e.
Gumas nuo dantų gėlimo lOe.
Tikra lietuviška Trejanka
25c.
Visokie kvepianti
muilai
10, 15 ir 25c.
Perfumos visokių gėlių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

B

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

į

$
S
M
S

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų.
Gy- |
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums ?
ezpresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

?
-4

Day.
UŽ 1 TŪKSTANTĮ — Į

K. ŠIDLAUSKAS

1 226 Broadway,kertė C St., So. Boston,Nass. I
C. & P. Telephone St. Paul 5347

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 60e.
pigiau.
P. MIKOLAINIS,

R. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y.

G R A B I N I N K AS
IR
BALZAMUOTOJAS.
Pagrabus atlieku 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,

r'
4

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

Tel. So. Bosine 270

DR.

JOHKNkDONNELL,

N. D.

Galima i nukalbėti ir lietaviuiai.

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

536 Broadway, So. Boston.

Akių Specijalistas.
Prirenka akinius

t

X Jack Mailing Order Co
f Gen. Del.Terre Haute, lnd. f

r

R

J. P. TUINYLA,

I

į

r.

Lietuvių tautiškos spal- ■ Tel. Oiford 4900.
vos, žirgvaikis ir parašai; j
anglų ir lietuvių kalbomis. I
Puikiausiai tinka platinti
tarp amerikonų per Tag

Y
❖

J
l
l

J

I

TAUTOS FONDO

5

r 7 „ 8 Vakare.

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

Vienatine Lietuviška

3

Dr. Ignotas Stankus
1

-

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

ZalandosĮ N"°lik.i Vj^etu

Lietuviškas

l

Y

O

:: MONTELLO, MASS.

BM

M

Lietuvis Daktaras

Lietuviai pardavėjai vi
suomet randasi krautuvėj.
Atdara panedėlio ir subatos vakarais.

X

X
f
I
i

Nedaliomis

1210 S. Broad St.,
Philadelphia, Pa.

Kampas B ir B’way,

6. Ar girdėjai kuomet apie žiūroną

i

r

PRIE DORCHESTER ST.
Valandoe
nuo 9 vai. ryta
iki 8. vai. vakare.

Y

4. Grynos skaros pustai (diržai).
britvą papustai, tai ji ima barzdą,
Kaina $1.00, $2.00 ir $3.00.

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai kukardų, 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.

ATMINK.

kokia naudol., o mes ♦♦♦

Y

Holbrook, Mass.

PHYZIKAS ir SURGLJUS
Speiališkai atlieka visokius blogiausius
gydymus, ypatingai su aleatromis.

392 Brtadaty, ttrĮc E. ir Į ititia
SO. BOS TON . MAS.

X

t
Y
Y
Y
Y
Y
Y

SM BBOADVAY Cor. G ST. SO. BOSTON,
Tel EOC 8. B.

Ofisą valandos
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9 po piet.

204 W. Broadwav,
South Boston, Mass.

J

f
X

i

I

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

DR. JOHN P. JONĖS

savininkas

J. Jakubauskas & Co.

f

Y

Dr. Paul J. Jakinauh
(Jakimavičius)

Tel. So. Boston 294

White Way Restaurant

1. Drukuojama mašinėlė, labai aiškiai drukuoja, A
lė, galima ją ir į švarko kišenių įsidėti.
Labai vi- A
kiekvienam tinkama, labai stipriai padaryta, nedide- A
siems naudinga ir paranki. Jos kaina buvo 30 dolerių.
T
O mes parduodame už $7.50.

Tai labai Y
puikus daiktas.
Nuėjęs teatran, į pikniką arba kur į X
Vinkevičius rašė prieš mane
laukus, prisidėk žiūroną prie akių ir visus toli esan- X
“Darbininko” num. 67. Tvir
čius daiktus pamatysi, nors daiktas, mergina, ar vaitino būk aš rinkęs parašus Y kinas būtų už 10 mylių tolumoj.
Atrodys, kad tai X
prieš saliūnns ir davęs jam pa X matai prieš save tik už kelių žingsnių. Ir viskas kuo- X
sirašyti, o paskui jis sužinojęs Y aiškiausiai matoma. Daug džiaugsmo turėsi, kuomet X
būk aš rinkęs ne prieš saliū- a tavęs ištoli niekas nemato, o tu viską matai.
Gera X
nus, o prieš kun. Žilinską.
žiūroną įsigyti dar ir turintiems silpnas akis.
Pa- X
“Darb.” redakcijai buvau pa
mėgink nusipirkti.
Kaina labai pigi, tik $4.00, $6.00 X
siuntęs atsakymą.
Redakcija
ir $8.00. Paauksuoti, su šilkiniais pasaitėliais, taip X
man atsakė, kad tiesiog pasa
vadinami inžinieriški $18.50 ir $23.50.
X
kyčiau ar tie paraši buvo ren
Kas pirks šiomis dienomis ir prisius šį apgarsi- X
kami prieš kun. T. Žilinską.
nimą podraug su pinigais, tam duosime geras dova- X
Pakartoju, jog tie parašai
nas: porą šilkinių pančekų ir šilkinę skepetaitę.
Tik X
buvo prieš saliūnns ir siūlyda
reikia
paminėti,
kokių
pančekų
nori
—
ar
'
vyriškų
ar
Y dėl merginų.
mas Vinkevičiui pasirašyti sa
kiau, kad čia einasi apie tai, X
Pinigus ir laiškus siųskite tokiuo adresu:
Y
kad saliūnų nebūti) po stubas.
Y
Taip ir ant blankos yra para
šyta, ant kurios Vinkevičius
Y
buvo pasirašęs.
O jei Vinke
z
vičius tvirtina, kad tie para
šai prieš kun. T. Žilinską, tai
jis daro didelę klaidą ir netei
singai mane šmeižia, klaidina
žmones, žemina mano vardą.
Tuomi prašau atšaukti me
Y
lagingą pranešimą.
1) Ar reikia gerų baiseklių (dviračių), kurių
John Kazmauskas.
nereiktų nuolat taisyti, kuriais būtų lengva važiuotii
Red. prierašas. Gaila, kad
ir būtų nebrangūs?
Jei tokių nori, pirk iš mūsų.
1- V
korespondentai neatsargūs ir
Savo-mieste tokių negausi nei už 40 dolerių. O pas
muV
.
:X
be tikro žinojimo užsipuoh Y mis su dubeltavais roberiais kaina $12.00.
Vadinami
ant nekaltų.
.............
pirmo gatunko $18.75.
Prie kiekvieno baiseklio duodame dovanai dar
Nei vienas neužgimė mokė
triūbą dėl signalo vertės $3.00.
Pasiskubinkite nusi
Y pirkti,
damas.
nes nedaug teturime.
Smirda, kaip žydas cibulių
2) Ar žinai svieto mandrybę, kad į penkias mi- A
priėdęs,
, , ,;r-r •
nutes galima nuvažiuoti 10 mylių štyminiu baiseklių? X
Ryto metu į darbą nereikia anksti kelties ir vakare Y
AR NORI BŪTI GRAŽUS?
suvargus po dienos darbo ilgai eiti namo.
Kas turi
Jeigu taip, tai nusipirkite
Labai
ge- A
štyminį
bai
seklį,
tas
nejaučia
nuovargio.
Mosties, kurią išdirba Mentholarai
galima
pasivažinėti,
juo
važiuoti
nereikia
jokio
..........
XX
tum Co. ir visi daktarai aptiekomokslo.
Su
kiekvienu
tokiuo
baiseklių
mes
duodame
X
riai pripažįsta geriausia.
aiškius nurodymus, ką greitai galima suprasti.
Mū- X
Ištepant moste veidą prieš ei
sų kaina labai pigi — $75.00, $85.00 ir $125.00.
nant gult per kelis vakarus pada
ro veidą tyrų ir skaisčių. Mostis
3) Auksinis laikrodėlis gryno aukso, 14 karato, Y
išima visokius spuogus ir dėmes
17 akmenų, kaina tik $32.50.
Lenciūgėlis auksinis X
(plėtmus) saulės nuodegimus ir
$13.25 ir $15.50.
lašus. Kaina dėžutės $1.00.
4) Auksinė plunksna, pati atramentą pritraukia,
Merginoms, kurios nori būti
14 karato aukso — $1.00, $2.00, $3.00, $4.00 ir $5.00.
raudonos, mes turime prie tos
Turime daug visokių armonikų, koncertinų ir tt.
mosties pritaikytą odos pudrą;
Pinigus ir laiškus siųsdami adresuokite:
vakare reik ištepti moste veidą, o
l
f** f
ryte patrint su mūsų pudra, vei
das palieka skaisčiai baltas-raudonas. Tas pritinka ir vyrams. 50c.
ir $1.00.
Odos Muilas tikrai išgydo spuo
gus. jeigu jie nepaeina nuo sun
*
kios ligos.
Kaina 25c.
Jeigu jūsų kvapas dvokia,
mazgokite dantis kasdien su mui•Y.
n ♦kl
Dantįs palieka balti ir kvavepiančiu. Muilo kaina 25c.
.n:
SL. .
•>
ligus galite siųsti money orar 2-eentinAmis stampomia.
J. RIMKUS, •.<
t

ATSAKYMAS VINKEVIČIUI.

Reikalinga tuojaus, lietuvė
mergina arba moteris, mokan
ti gerai lietuviškus valgius ga
minti. Turi mokėti maž-daug
angliškai.
Taip-gi 2 merginų prie stalų
(vaiter’kų), turi mokėti ge
rai angliškai kalbėti.
Dar
bas ir užmokestis geras.

Užlaikom didžiausia krautuvę
deimantų, laikrodžių ir visokią
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių,
ant lengvų žflygų.
Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup
eiams, didelį, naują katalogą
siunčiame ant pareikalavimo ui
25 centus štampų.
J. P. TUINILA.
822 Washington St., Boston. Mass

H. S. Stone, Oph. D.
399* BROAOWAY.
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V. P. GINKUS & CO.
SAVI PAS SAVUS
LIETUVIAI PAS
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LIETUVIUS.

A
A ViMatfn* Lietuviška
•

A
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Kuri užlaiko visokio tavoro, reikalingo maine.J
menams.
z
■ .Te
yįmu'a

V. LUKOSEVICIA,

t -i

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje
galima gauti visokių vyrų,
moterų jy vaikų drabužių,
čeverykų, rokų, aukso ir
deimanto.
52 MILLBURY STR,
?0!ftCMTER,lULS8
r* r«>
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GERIAUSIOS
PARMOS.
Norintieji pirkti gerų farmų
sn budintais, Sodais, apsėtais
sąruoz sojd3 soiqjĮpęĮ9U jį ste^neĮ
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždėtojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos
Amerikoje. Apgyvendinome 360
lietuvius taimerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scottville, Mich. 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 connty. Toj puikioj apylin
kėj mes turime daugybą visokių
farmų parduoti, ant kurių galime
kelis tūkstančius lietuvių ferme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indėdami už 4 eentrts krasos
.Trrkių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų
puikių farmų katnlncą su daug
paveikslų iš lietuvių farmerių gy
venimo. :
Adresuokite,
a t. u

A 00

LIETUVIAI PAS SAVUS.

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro.
JONAS BBRZELONIS A 00.
28 Chandler Str., Boston, Msaa.
(Castle Sųuars’s Bloek’s.)
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LIETUVIS KRIAUOIUB.
Pasiuvu visokius draknficg
pagal naujausią madą, vyiMte
ir moteriškus.
Darbą atlHna
gerai, teisingai ir ingiai. Taip
gi ižprosinu, pataisau, dcalMa ir
kvarbuoju.

š

PTTP Ag MATCAMEVTannL
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