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gu neplėšia namų kitų, bet te
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NAUJAS TAIKOS BALSAS.
Suvienytų Valstijų senate
prez. Wilson išdėstė
naujus
būdus karės pabaigimo ir įs
teigimo pastovios taikos.
Pamatiniai prez. kalbos pun
ktai yra šie: taika be perga
lės, užtikrinimas mažoms tau
toms teisių, liuosybė ant jūrių
sumažinimas ginklavimosi ir
įsteigimas taikos lygos.
Į to
kią lygą įstotų ir Amerika.
Prez. Wilson užreiškia, jog
didžiosios tautos privalo atsi
žadėti užkariavimų, pavergi
mų mažųjų tautų ir darymo są
jungų vienos prieš kitas.

Taika be pergalės.
Prez.
VVilson
apreiškia:
“Pergalė reikštų taiką padik
tuotą pergalėtam, pergalėtojo
išlygų užmetimas pergalėtam.
Tas būtų sujungta su pažeminimu,
prievarta, su nepakeli u pasišventimu ir palik-

KONFISKUOS TURTUS.

'

orlaivių
žuvo.

I
Jei Anglijos žmonės geruoju

neskolins karės vedimui pini
gų, tai gali prieiti prieto, jog
bus konfiskuojami jų turtai.
VOKIEČIAI VALDO
Apie tai užsiminė ministeris
PADANGES.
Law, unijistų vadas.
Pasa
kė, jog jis nemanąs, kad prie
Vokietijos karinė valdžia
to prieis, bet valdžia esanti pa
skelbia, jog pereitais 1916 me
siryžus tai daryti, jei bus rei
tais padangėse buvo jos viršus
kalas.
ir ten jai geriau sekėsi, negu
talkininkams.
Skelbia,
jog
VOKIEČIŲ DARBININKAI per 1916 metus orlaivių išviso
REMIA VALDŽIĄ.
žuvo 1005.
Iš tų vokiečių bu
Keletas didžiausių Vokieti vo 221, talkininkij 788.
jos darbininkų
organizacijų
atsiuntė kanclieriui BethmanHollwegui laišką, kuriame ap NUTEISĖ VOKIEČIŲ KON
reiškė, jog jie remia valdžią
SULĄ.
ir karę.
Apreiškė, jog talki
ninkų atsakymas prez. WilsoSan Francisco, Cal. — Vo
nui aiškiai rodo jų užkariavimo kietijos konsulas Bopp buvo
troškimą.
įtartas laužyme neutraliteto.
Buvo teismas ir minėtas konsu
SUGAVO DIDŽIĄ APGAVI las ir keletas kitų konsulato

KU.

Liuosybė ant jūrių.
?z. Wilson nurodo, jog IMA ARMIJON JAUNIKAIČIUS.
pastovios taikos visoms
oms turi būti liuosybė ant
Anglijos valdžia paskelbė,
i, kaip va pav. visiems jog yra šaukiami armijon jau
ų būti atdari Dardaneliai, nikaičiai 18 metų amžiaus. Jie
šiol Rusija jais negalėjo atlikinės visokias karines tar(Jotis.
nvstas namie.
Ligšiol armijon buvo ima
Kaip kiti atsineša.
ma vaikinai sulaukę 18 metų ir
Toks prez. IVilsono karės 7 mėnesių amžiaus.
gimo ir pastovios taikos įnijimas visai nepatinka AnMOTERYS AMUNICIJOS
jai.
Anglijos
laikraščiai
DIRBTUVĖSE.
ai aštriai smerkia prez WilAnglijos
amunicijos minisią.
Vadina jį svajotoju,
igėju rojaus ant žemės. Y- teris apreiškė, jog amunici
jos ministers apreiškė, jog aač Anglams nepatinka prezimunieijos
dirbtuvėse dirba
ento pasakymas, jog dabarIr kasdien
inę karę reikia baigti be per- 500.000 moterų.
moterų
skaičius
didinamas.
alės ir rašo girdi “mes turie laimėti. ’ ’

NKAI DŽIAUGIASI DA
BARTINE NEPRIGUtMYBE.
New Yorke Hippodrome
nkai turėjo mas mitingą. Buo surengtas lenkų tautiškas
pgynimo komitetas.
Tą vaarą apgynimo komiteto fonan suaukojo $15.000.
Kalbėtojai išreiškė
viltį,
g prez. Wilson išras būdą
aip nors pripažinti lenkų, nepriguhnybę pini karės pabai
gos.

GAUSI AUKA LENKAMS.
New York. — Nežinomas as
muo nukentėjusiems dėl karės
lenkams aukojo $125.000.

DAŲĖ NELAIMĖS
SIGNALUS.

Rotterdame gauta žinia, būk
Anglijos kanale užėjus ant mi
nos Anglijos transportinis lai
vas su 1.800 kareivių.
Buvo
sugauti nelaimės signalai.
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Vokiečiai praneša, jog iš
viso Rumunijos kareivių pate
ko nelaisvėn 900.000.

TConsulas Bopp nuteistas at

MAT^S SKYSTANTĮ
į .?■ . J LAIVĄ. ' *
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DOVANOS DARBININ
KAMS

Veikimai ties Ryga ir
palei Dunojų.
ĮSIBRIOVĖ BESARABIJOS
GUBERNIJON.

GRŪMĖSI TIES RYGA.
Rygos fronte ties ežeru Kuggerion ir ties Kalnzem vokie
čiai smarkiai atakavo rusų po
zicijas.
Rusai skelbia, jog abiejose vietose atakos atmuštos
su dideliais vokiečiams nuosto
liais.

Berline pranešama, jog Bul
garijos keletą pulkų ties mies
tu Tulča persikėlė per Dunojų
ir apsidrūtino Rusijos žemėj,
Bessarabijos gub.
Tai svar
biausias nuotikis karės lauke.
Tie bulgarai perėjo iš Dobru
Volinijoj vokiečiai padarė
džos į Rusijos žemę,
Ant jų su pasisekimu keletą, atakų.
rusai darė atakas, bet bulgaFrancijoj eina tik artileri
rai atsilaikė.
jos
veikimai.
Prancūzams
Kitose vietose Rumunijos
pasisekė nušauti tris Vokieti
fronto tik mažų susikirtimų
jos aeroplanus.
tebuvo.

C

‘ ‘ Darbininko’ ’ Administra
Pajaujutė už....................... $80.00 cijoje galima gauti pavjtfu
M. Ausikaičiutė ir M.

egsf “ Išeifaų Draugą”

/

M. Bakūniūterir P. c
Philadelphia', Pa. — Dėl ne
jo talpinti
na 4 centai,
sėdėti du metu kalėjime ir už guldomi
Giedraičiutė
už................. 72.98 tis, leidžiamas Britanijos Lie
svietiško
popieros
pabrangi

ūki
stubose,
simokėti $10.000.
daržinėse, skieptose ir ten jie mo visi dienraščiai — rytiniai
V. Varžinskaitė už.... 43.00 tuvių Katalikų Šv. Juozapo Są
kančiose, be priežiūros baigė ir popietiniai pakėlė kainas.
jungos.
M. Kilmoniutė apie. .. 30.00
Buvo po 1c. dabar po 2c.
KIEK AMUNICIJOS IŠGA savo dienas.
M. Žukauskaitė už.. . . 13.00
BENTA.
tik oficierius te

SEKASI AFRIKOJ.
Nue karės pradžios iš Suv.
Valstijų amunicijos išgabenta
Anglijos kariuomenė ryti
alkininkams už $1.000.000.000. nėj Afrikoj bando apsupti ir
•v
Vien per lapkričio mėnesį 1S- paimti vokiečių kariuomenę.
gabenta už $80.000.000.
Ir tas pasekmingai, kaip ir Af
Per pustrečių metų išgaben rikos pranešama varoma pir
ta Europon patronų už $85.000 myn.

■

000, parako už $350.000.000,
kitokių sprogstančių medžiagų
už $478.000.000, ginklų už $60.
qq()

------------------

METĖ BOMBAS TURKIJOS
MIESTAN.
Anglijos valdžia skelbia, jog
Anglijos orlaivis metęs bam
bas į Turkijos miestą Bagdad.
Numetė šešias bombas sveriančias po 100 svarų,
Taikė
į amunicijos dirbtuves.
X-------------------

SUSIRĖMIMAS ANT JŪRĖS.

Anglijos - valdžia skelbia,
jog Šiaurinėj jurėj netoli Holandijos pakrančio Vokietijos
maži laivai buvo susirėmę su
Anglijos laivais.
Tai vienas
Vokietijos torpedinis laivas bu
vęs nuskandintas.
Antras ant jūrės susirėmi
mas buvo ties Schouwen ir
vienas Anglijos laivas buvo
nuskandintas.
Žuvo trys An
glijos ofioieriai ir 44 jūreiviai.

TRAUKIASI IŠ MEKSIKO.
Suvienytų Valstijų kariuo
menė jau pradėjo trauktis iš
Meksiko.
Bet dar nepavelyta gabenti
amunicijų ir ginklus iš Suv. V.
į MeksikąBet kuomet bus
pavelyta, tas bus,
žiūrėta,
kad tie dalykai eitų tik Carranzos valdžiai ir kad nei kiek jų
nekliūtų villistams.
Tas vietas, kurias buvo uv—
žėmę Amerikos kariuomenė,
užims Carranzos kareiviai, bet
eina gandas būk ir Vilią sku
binsią jas apvaldyti.

NORI NAUJŲ ŽEMIŲ.
Berline Bulgarijos premie
ras pasakė, jog tarpe taikos
išlygų Bulgarija sau reikalau
ja visos Dobrudžos iki Duno
jaus, nekuriu Macedonijos da
lių, visos Moravos upės ir Monastirio.

KAIP NEGRĖ
PRALOBO.
T

Indianopolis. — C. J. Walker, negrė, inrijo didžius turBuvo pasklidęs gandas, jog
tus'pardavinėd ma vaistus, ku
vienas Vokietijos vilkas
MAIŠTAS ANT GARLAIVIO. rie prašalina gi rbanas iš negrų
ginkluotas laivas, naikinantis
Baltimore, Md. — Ant Ja- plaukų. Garsini avo savo “išratalkininkų prekinius garlaivius
ponijos garlaivio Harima Maru dimą” po viso dus negrų laik
Atlantike tapęs nuskandintas.
buvo kilęs maištas.
Prieš ka raščius ir taip carebiznį, jog
Bet pasirodė, jog tai buvo tuš pitoną ir keletą jam ištikimų
gryno pelno p r metus turi
čias gandas.
jurininkų sukilo kiti, nuvijo $200.000.'

NEPATVIRTINO.

Norvegijos garlaivis Salonica
atplaukė į Norfolk, Va. Jo
PASKOLOM) RUSIJAI.
kapitonas sako,
matęs ties
Italijos banldninkai paskoskęstantį
■
<
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Peabody, Mass. — L. B. SouIšblaškyti rumunų kareiviai tliwick Leather kompanija iš
slapstėsi miškuose ir kalnuose. dalino $50.000 savo 400 darbi
Dabar jie būriais eina iš miškų ninkų.
ir pasiduoda vokiečiams. Kad
nepasistatyti pavojun, tai nu
simeta
uniformas.
Turbūt NEVILIOS DARBININKŲ.
daugelis jų tebsislapsto.
Bridgeport, Conn. — Dirb
Tvarkesnioji Rumunijos ar tuvių savininkai ketina taip
mija dabar perorganizuojama susitarti, jog nevilios ir ne
Moldavijoj ir Besarabijoj.
samdys darbininkų vieni nuo
Mūšiuose rumunų kareivių antrų.
baisiai daug žuvo nuo vokiečių
Iš to darbininkams gal ne
artilerijos.
Rumunai nei kiek
bus blėdies, bet jei jie sutars
nemokėjo išsisaugoti nuo arti
lerijos.
Ant vieno mūšio lau dar ir nepriminėti pavarytus
darbininkus,
ko ties Campolung suskaityta veiklesniuosius
uolius unijos veikėjus^ tai tuo
buvo 6.000 rumunų lavonų.
met būtų bloga darbininkams.
Rumunija
,kįek.. .nebuvo
sužeisnarių tapo skaudžiai nubausti
PAKĖLĖ KAINAS.

e suareštuota moteris

Todėl taika nebūtų ant Kupfer ir jos duktė.
Jos vi
pamato, bet ant smė- sokiomis suktybėmis įgijo di
džius turtus.
Tą padarė gud
ja už mažąsias tautas. riais išsisukinėjimais nuo val
Varė biznį valgomais
autų lygybė, ant kurios džios.
daiktais.
O pradėjo pasiskoli
igta taika privalo būti
Dabar ji bu
lygybė, jei norima, kad nus 400 markių.
vo
uždėjus
kompaniją
su 10.būtų pastovi.
Teikiant
000.000
markių.
Dabar
poli
ns garantijas neprivalosižvelgti ar tai didelė ar cija susekė jos išsisukinėjimus
tauta, ar tai galinga ir suktybes ir pasodino kalėji
man.
ar silpna tauta.’’

Darbininkų reikalai.

KAIP ATSITIKO SU RU
MUNIJOS ARMIJA.

nuo laivo po smarkaus susirė
Dabar ji p taisė rūmus už
mimo.
Tai paskui policmonai $75.000.
apvaldė maištininkus ir paso
dino kalėjiman.
Tas garlaivis turėjo plaukti
į Genoą, Italiją.
Jurininkai
buvo chiniečiai ir siamiečiai,
kurie bijojo'susitikti priešinin-

J. Vilkišius apie............ 10.00
Buvo taip-gi ir tokių, kurie
PABRANGO SVAIGALAI.
su geriausiais norais, darbavo
Bostono bravarininkai pa
si, bet neturėjo tokio pasiseki
kėlė kainas ant svaigalų.
Tai
mo.
turbūt “skūneriai” saliūnuose
Taip-gi nemažai parduota
Šiomis dienomis “Darbinin
sumažės arba kainos ant “skūliteratūros ir surengtuose va
ko” spaudą apleido “Žvir
nerių” bus pakeltos.
karuose.
Darbas ėjo labai pa
blio” No. 1 už 1917 metus. Šis
sekmingai, tai garbė tiems, ku
“Žvirblio’ 'numeris išėjo žy
Į
rie pasišventė tam darbui.
miai padidintas ir pagražintas.
Nors Jau ir po spaudos sa
Telpa daug smagiu ir linksmų;
vaitei, bet Bostoniečiai dar ge
istorijų apie svarbiausius Ameriaus susiorganizavo ir tą visą
rikos lietuvių gyvenimo apsi-'
darbą varo be perstojo.
Pasi
reiškimus; ypač-gi gražus ap
ryžo visą Boston’ą ir apielinrašymas iš laisvamanių kuniKATALIKŲ SPAUDOS SA kes užkariauti.
gužių liuoso veikimo, išreik
Katalikų Spaudos Komisiją
VAITĖS PASEKMĖS
štas komedijos formoje. Taip
perorganizavo į A. L. R. K. Fe
SO. BOSTONE
gi yra daug puikių eilių ir įvai
deracijos Komitetą.
Išrinko
Karikatūros
Iš kitų kolonijų apie pasise valdybą; nariai pasiskirstė sau rių smulkmenų.
Užsisakykite
kimus katalikų spaudos plati apielinkių kolonijas, užsidėjo pirmos rūšies.
tuojaus
pavieniais
numeriais.
nime, maždaug buvo jau rašy nuolatinę mokestį po 5c. į mė
J
—
kaina
tik
10
centų.
Agen
ta, bet apie. So. Boston’ą lig nesį, susirenka pasitarti kas
šiol nieko nesigirdėjo ir gal ne- savaitę pasekmingesniam vei tams didelės nuolaidos duoda
ma.
Geriausia-gi užsiprenu
kurie pradėjo manyti, kad so. kimui.
meruoti
metams, nes kaštuoja
bostoniečiai per tą savaitę nie
Geistina, kad ir kitų kolo
tik $1.00.
ko neveikė.
nijų komisijos nepakriktų, bet
Visi sako, kad “Žvirblis”
Bet čia visai kitaip buvo, persiorganizuotų į A. L. R. K
yra
puikiausiu Amerikos lietu
So. Bostoniečiai gal net pra Federacijos komitetą.

“Žvirblis” jau
išskrydo

Gero darbo
geri vaisiai.

lenkė visas kitas kolonijas; jie
užmiršo net ir aprašyti apie
pasekmes savo darbo.
Pas
mus daugiausia dirbo mergi
nos, jos neatsižiūrėjo į viso
kius laisvamanių užmėtinėjimus, pajuokimus, ėjo drąsiai
su dideliu pasišventimu iš vie
nos stnbos į kitą, ragindamos
kiekvieną lietuvį prie susipra
timo. prie skaitymo gerų kata
likiškų knygų ir laikraščių.
Jos nesigailėjo nei savo lai
ko, nei spėkų: parėję nuo sun
kaus
darbo, kiek užvalgę,
griebėsi už krepšelių ir ėjo vakaras į vakarą.
Pasekmės to viso darbo bu
vo milžiniškos.
Parduota literatūros bemaž
už $300.00. Neatsiliko bei lai
kinai ir jiezdirbo kiek galėda
mi, bet susilyginti su mergi
nomis jokiu būdu negalėjo.
Čia pažymėsime daugiausia

Komiteto Narys.

MILŽINIŠKAS PRAKALBAS

vių laikraščių ir niekas neklys
ta, nes tokį laikraštį ir žemiš
kame socijalistų rojuje var
giai kas galės įsteigti.
Siųskite tuojaus užsakymus
metams ir pavieniems nume
riams šiuo antrašu:

rengia L. Vyčių 17 kp.,So. Bos
ton, Mass. Bus sausio 28,1917,’
šv. Petro pobažnytinėje svetai
nėje ant penktos gatvės. Prasi
“Žvirblis,” Pub. Co.
dės 7:30 vai vakare.
Bus iš
/ 242 W. Broadvay,
kitų miestu ir vietiniai kalbė
So. Boston, Mass.
tojai.
Tarpais padainuos Šv.
‘‘Žvirblio’’ 2-ram numeriui
Petro bažnytinis choras vado geriausias lietuvių dailininkas
vaujant p. M. Karbauskui.
piešia viršeliams puikią, vijeKviečiame koskaitlingiausia
tę.
susirinkti.
k.-“.'
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“Atmindami nuoveikalius BEPROTIŠKAS DARBAS.
katalikų Providence ar North
diedų
prodiedžių—dienas.ben
Scrantone į tų naujų bažnyčių,
“Tai jau man ima nusibosti
dras
garbės
ir šlovės, juodas skaitinėti karės žinias ir lauk
kurių pradėjo Rev. S. P. Misnaktie bendrų nelaimių — nei ti taikos. Juo toliau tęsias
kevicht ; name
prie perskirimo Lietuvos karė, juo labiau mane apipoHoban. Priešinuosi, nes ne(Kun. F. K)
su
Ledkija
ir neprivalome prie nevoja mintis, jog nėra bepro
kompetentiškas, nesvarbu ir
to prileisti,
tame persky tiškesnio,kvailesnio darbo žmo
Linkių laimės — kiek danguj
nesirišąs su dalyku.
rime
slepiasi
pavojus
vieniems nijos kvailuose veikimuose,
Linksmybės
—
“
kiek
rojuj
’
A Atsinešimai yra labai
ir
kitiems.
O
jeigu
jums
bro kaip kariavimas. Per tų lai-*O prakilniųjų jausmų —
priešingi, pasiliko tokie. Bu
Omą iš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis vo priešingi nuo pradžios. Ą
liai lietuviai, perankšta ranka kų skaitinėjau visokių straips
Kiek medelių gojui!..
Ltedžte Am. Lietuvių Rymo KatalflnĮ Bv. Juonpo
rankon dirbti su lenkais “to z nių apie karę ir dabar supran
K. Dabar, kadangi Tamsta
Sveikatos gražios, stiprios
Darbininkų Sąjunga.
Bogiem.
”
žinai santikius tarpe tų dviejų
tu, jog nei jokiai valstybei, nei
Ramybės gausybių
bažnyčių šitame mieste, tai
Broliai^enkai tur žinot se jokiam valstybės luomui nei
Prenumeratos k a 1T» a:
Ir prie viso to bent kiek
Tamstos nuomone, ar lietuvis
novės lenkų priežodį “Co jest klesai nėra pelno iš karės ir tik
Metams tris kartus savaitėje---------------------- <3.00
Svietiškų gėrybių...
Scrantone būtų suklaidintas,
tvoję to niejest moję. ’ ’ “Kas per neišmieruojamų beprotys
Užrubežyje metams......................................................... : .$4-25
Šventoje tiesos kovoj’
kad šita naujoji bažnyčia —
yra tavo tai ne mano.” Tegul tę valdovai ir diplomatai su
“D A R B I N I N,K A S”
Pasekmių geriausių
Lietuvių Tautiška Katalikiška
Lenkija būna lenkams o Lietu kelia kares,” taip kalbėjo Juo
Susilauktie greit laikų
parapija po vardu Dievo Apva lietuviams ir tegul kiekvie zapo burdingierius Jonas, pa
(The Worker) ■
Ramių, maloniausių...
veizdos yra Rymo katalikiška
ni rūpinasi ir tvarkosi taip dėjęs į šalį “Darbininkų.”
The Lithuanian tri-weekly paper.
bažnyčia?
kaip jie išmano, kad jų tėvy
Išvyst tiesų viršuje
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by
nei bus geriaus. Ir tegul vie
“Tame, kų pasakei, yra
Galingai skrajojant
Hoban. — Priešinuosi, nes
St Joseph’s Lithuanian R.-C. Assodation'of Labor.
ni
rūpinasi
ir
tvarkosi
taip
teisybės,
” ėmė kalbėti Juoza
Ir dorybę su protu
nekompetentiškas.
kaip
jie
išmano,
kad
jų
tėvy

pas, uždengęs Lietuvių Dar
Subscription Bate s:
Kerojant, bujojant.
A Jokiuo būdu; nei vienas
nei
bus
geriausia.
Ir
tegul
vie

bininkų
Kalendorių. “Ištik
Yearly______ ________________________________ $3.00
nebūtų suklaidintas.
Nedorybę nykstančių,
ni
kitus
ne
tik
ką
neskriau

ro
galų
gale
jokia valstybė, jo
f months....... —. —. ------ -------------------- . $1.50
(Cross-examination. Kaman
Gaištančių
į
dulkes
bet
net
nei
nemano
skriau

džia
kia
tauta
neturi
iš karės pelno,
Foreign countries:
tinėja Hoban).
Sutrupintų, sumaltų —
sti.
o tik baisius nuostolius. Bet
K. Daktare, jei Tamsta su
Kaip smiltelės smulkios.
karę
vargu bau galime rokuoti
tiktum gatvėje žmogų ir jis pa
F. V.
beprotiškiausių
tautų veikimu.
Juk-gi
prie
to
tu
sieki,
klaustų, kur yra arčiausia ka
Jei prisižiūrėsime į pavienių
Toksai tikslas tavo.
talikų bažnyčia, tai kaip Tam
žmonių pasielgimus ir imsime
To
širdingai
vis
linkiu
sta manai apie kokią bažnyčią
MIND YOUR OWN
juos aštriai teisti už tai, tai
Aš,
gerbėjas
tavo.
BUSINESS.
Musų nezaležninkai ir D-ras Šliupas jisA.paklaustų?
išvysime begales kvailų, beKokią bažnyčią aš nuroFr. Viraks.
P. Kipšas (teisingiau būtų, protiškų darbų. Žmogaus gydyčiau ?
kad vadintųsi Pennsylvanijos veninių galime prilyginti prie
Scrantono niezaležninkai,'ge parapijas savo neapkenčia- K. Ne, jis, kuomet jis Tam
savo pastabose,
1 11 ", la- valstybės arba tautos gyveninors ir išvažiavus jų vadui Mic- i mos Bažnyčios),
stos paklaustų, kur yra ar ruota-s Pennsylvanijos valsti- 'griežtai tvirtina, kad ant tų bai tankiai bando įkąsti S. L. mo. Žmogaus pasielgimus ga
kevičiui į Lawrence, Mass., te-‘
D-ras Šliupas kreipė savo čiausia katalikiška bažnyčia? joje,, galės pirkti New Yorke kapinių jisai niekuomet nei pa- lt. K. A., užmesdamas vis ko- lirne sulyginti su valstybės pa
čiau neišsižada savo organiza
- “ para kalbą ton pusėn, kad nezalež- A. Mano žvilgsniu, tai būtų namUs. Nors pasakė, kad pir- mokslų, nei šiaip jau “spyčių” klus nebūtus daiktus. Matyt smeigimais, Prisižiūrėkime į
cijos — neprigulmingos
(abejutiškas klausimas. Aš gal j-įį pįinaį gaji,, bet jie nežiną nėra sakęs, kad prie lietuvių nori pasirodyti, kad jisai yra žmonių pasielgimus, Imkime
pijos, Pirmiausia jie nori išdninkai čarterŠ «aut* ir kad Pa‘ nurodyčiau jam graikų-kata- (
ar galės gvarantuoti pardavi- laisvamanių Susivienijimo ne
tiesų.
O kaip gi, ad- Amerikos lietuvius, Kiek tarsiimti savo parapijai čarterį. skui galėtų tamsius katalikus llikų, Rvmo-katalikų, epiško- ,iną, jeigu kada nors Susiv. pa- priklausąs, kad jokie tikvbi- žinovu
vokatas! Puikus advokatas, pe jų beprotiškų darbelių. Te
mulkinti.
Vardą mano duoti štai kokį:
palų katalikų, o gal armėnų norąfų parduoti. Palaukus tre- niai ar prieštikybiniai judėji- į kad nežino kur rašyti didelę mykime, ki ek jų yra gerian
“Lietuviška tautiška katali
Štai oficijalė stenograma D- katalikų ar kokią kitą.
dienų p. Jaroševičius gavo mai jo anei kiek neinteresuo- raidę, o kur mažą. SLRKA. čiu, rūkančių, kiek žmonių tą
kiška parapija po vardu Ap- ro Šliupo kalbos:
K. Jei jis Tamstos paklaustų, žinią, kad Pennsylvanijos vai- ją.
i viršininkai niekados nebando sosi dėl mažmožio teismuose,
veizdos Dievo.”
kur yra lietuvių katalikų baž- stjjoS tiesos leidžia tokioms orMes mielu noru atšaukiame užkabinti p. Kipšo organizaci praleidžia daug o nieko negau
(Kamantinėja Hand).
nyčia, tai ką Tamsta atsaky- Įganizacijoms kaip Susiv., tu tai, ką buvome pasakę apie p. jos, neigi jos pajuokti, arba na. Kiek tarpe lietuvių sueigų
Žinoma, tą vardą jie nori
Klausimas:
Daktare,
kur
tum?
rėti sau namus delei savų rei Balučio rolę rėmime nezaliež- pasidžiaugti iš jos nelaimių, šeimyniškų pramogų, kur prisi
pasisavinti neteisingai, taip sa- Į
Tamsta
gyveni?
kalų. Užginama-gi yra orga ninkų judėjimo. Buvome su bet p. Kipšas, arba jo redak gėrę galvas prasirakia, susikant vogtinai. Jų bažnyčia
A.
Tai
ir
tuomet
aš
nežinau,
nėra tautiška bažnyčia. Lie Atsakymas: Well, aš gyvenu kokios jam reikia ar lietu nizacijai užsiimti “real estate” klaidinti patys, todėl nenoro torius, mažiausią krislelį S. L. kraujuoja. Būva tokių vestu
tuvių tautos bažnyčia — yra po No. 1419 No. Main Avė., vių Rymo-Katalikų ar lietuvių bizniu. Ir tai pirkti galima, mis suklaidinome savo skaity R. K. A. didelėmis raidėmis vių, kur jaunikis sukruvintas
Katalikų Bažnyčia (tik maža Scranton, Pa.
bet būtų kliūčių norint parduo tojus, ką šiuomi norime ati “Tėvynėje” išrašo.
nugabenamas belangėn ir ten
K. Nuo kada Tamsta čia gy tautiškos katalikiškos.
dalelė lietuvių priklauso pro
ti.
taisyti.
K. Tai būtum abejonėj?
■Štai ir numeryje “Tėvynės” | pirmą naktį po šliūbo pemaktestonų bažnyčiai); jų gi men veni?
Gi
kaslink
p.
Balučio
lais

A.
Taip.
Tat-gi, kurie bandė leisti
2, p. Kipšas rašo: “SLRKA.' voja. Dabar palyginkime tuos
kutė atskala taip nesenai atsi A. Nuo 1894. m.
vamanybės
ar
nelaisvamanyK.
Ar
Tamsta
abelnai
esi
žmonės, kurie grumiasi karės
rado ir taip nieko nenusveria K. Kokios Tamsta esi tau priešingas katalikiškai bažny visokias paskalas, būk Susiv. bės, turime pasakyti, kad tą perka namus Brooklyne. Moka laukuose su tais žmonėmis, ku
neturi tiesos turėti namus Bro
$29.000, o turi ižde $70.000, tai
tautos gyvenime, kad vadintis tos?
laisvamanybę gali nustatyti ir kažin, ar valdžia jam pavelys, rie susigrumia vestuvėse. Ku
čiai, ar ne ?
oklyne,
buvo
pe
pamato
darė
tautiška — perdaug jau nerim A. Aš esu lietuviškos kilmės A. Ne, kodėl aš turėčiau bū
tą iš blogos valios arba delei nevien prigulėjimas prie lais nes leidžia tiktai 20 procentų į- rie yra beprotiškesni ? Kuris
tas dalykas. Tai tiesiai pik- (I am a Lithuanian, by extrac- ti?
Ji dėti į nejudinamą turtą.” apsireiškimas yra baisesnis: ar
nežinojimo tiesų. Mūsų Su vamanių organizacijos.
žodžiavimas pačiai tautai ir tion).
K. Aš tųjšvedu iš to, kad siv. turi tiesų pirkti namus de gali apsireikšti ir daugeliu ki Kuomet p. Kipšo organizacija valstybių susikirtimas ar> vesK. Kaip?
supratimui.^
Tamsta sakei, jog buvęs prie lei savų reikalu ten, kur jisai tokių būdų. Pakol p. Balutis pirko namus Ne wYorke už 31.- tuvninkų susipešimas? .■ Dar
-A. Lietuviškos kilmės.
abiau ji negali vadin- K. Ar ėsi pilietis Suv. V. ? šingas įsteigimui šv. Juozapo nori. Tat-gi Centro Valdyba taip griežtai pabriežia savo 000 dol. turėdama ižde $34.000, svarbiausia tų atsiminkintiH^“
bažnyčiai?
ties katalikiška bažnyčia. Kų A. Esu.
užtikrinta, kad SLRKA. gali visiškų nęsiinteresavimų tiky tai valdžia pavėlino ir SLRKA. karėn suvaromi grumtis .
bendra turi ta atskala su kata K. Kada Tamsta atvykai A- A. Žinodamas savo šalies is pirkti namus Susiv. vardu ir biniais judėjimais, pakol jisai viršininkai nieko nesakė, ar nes įvairių tautų, o vesti
toriją, mano prieteliau, ir ži kad prie pardavimo nebus jo nepripažįsta tikybai jokios ro pavelys ar ne.
na sukviečiami artimiai»
likybe ir su katalikų bažnyčia? merikon, kokiais metais ?
viešame
tautos
gyvenime
—
lės
nodamas istoriją nuo 1413 m., kių kliūčių, sisiėję su saviprieteliai,
giminės.
1
Juk su tais niezaležninkų ku A. 1884 m.
lai
jisai
nenori,
kad
lietuviai
kuomet
Samogitijos
vyskupys

galų
gale
reikėtų
labiau
J
kad
girdi,
Tolesniai
vėl,
nigais nei šv. Tėvas, nei kata K. Ar lankei universitetą
ninkias namų Title Guaranty
nustotų
jį
skaityti
laisvamaniu.
tė
buvo
įsteigta
ir
nuo
1386
m.,
tis
ir
stebėtis
tuomi,
kad
1
žydas agentu esąs. Iš kur p.
likų vyskupai nieko bendra ne užjūryje?
and Trust Co. ofise padarė ga
kuomet Vilniaus vyskupystė lutinus pirkimo dokumentus ir Laisvamanių esama dvejopos Kipše dasi žinojai, kad žydas vėse, krikštynose,sueigose!
turi. Tie niezaležninkai senai A Taip.
tapo įsteigta, žinodamas daug užmokėjo pinigus. Namai pe rūšies: aktyvių ir pasyvių. Prie agentavo o ne lietuvis? Pasi- teliai, giminės susikauja,]
jau atskirti nuo Bažnyčios, ap
K.
Kokį
universitetų?
maž istoriją, žinoma nebūda reina į nuosavybę SLRKA. 20 aktyvių laisvamanių mes p. Ba žiūrėk dokumentuose pas Title tuomi, kad valstybės susin
šaukti atskalūnais.
A. Mokinaus Maskvoj ir Pe mas tų dalykų žinovu, aš sa
d. sausio 1917 metų.
Namai lučio niekuomet nepriskirdavo- Guaranty and Trust Co., dasi- Nereikia, todėl, manyti,]
• Katalikų vardų jie prisiima terburge. Dabar vadinasi Pet- kau, jog esu priešingas Rymo- dveji, viename gyvena 4 šei me.
žinosi, kad lietuvis agentu bu vien karė yra pragaro n
sau tik dėl to, kad suklaidi rograd, bet buvo Peterburgas. -katalikizmui, nes jis pridarė
P.
Balutis
išreiškė
norų,
kad
vo, o ne žydas. SLRKA. jo vas žmonių tarpe. Vis]™
mynos ir krautuvė, o antrame
nus nesusipratusius katalikus K. Daktare, ar priguli prie daug neteisybių ir jis buvo blėjo
laiškas
būtų
išspausdintas
ki žydai neigi kipšai vietos ne niekybės, piktadarybės, ■
dvi krautuvės ir 8 šeimynos.
ir juos prie savo atskalos pa šv. Juozapo lietuvių katalikiš dingas mūsų visai tautai. To
“
Darbininke.
”
Bet
kadangi
zejystės, blogos valios dai
turi.
Rendos neša 200 dolerių mėne
traukus. Žiūrėkite, sako, juk kos parapijos, ar prie taip va dėl dabar, negalite tikėtis, kad
tas
laiškas
buvo
rašytas
per

kįla
iš to paties šaltinio, iš I
P.
Kipše,
please,
mind
your
syje.
Kaina 29.000 dolerių.
ir mes tokie pat katalikai, kaip dinamos lietuvių tautiškos par., aš skelbčiau Rymo-katalikizdaug
intužusiame
ūpe
ir
nekul

rio
kįla
karės.”
own business.
Dabar Susivienijimas atsis
ir jūs.
Taip-pat meldžiamės ar esi po Dievo Apveizda!
Žemaiti]
mų.
tūringoje
formoje,
tode
1
jį
4
Z.
tojęs savo stubįjje su savais
ir tokių pat mišių klausome, A Ne, nepriguliu nei prie K. Tai todėl aš Tamstos
darbininkais, prašnekės savu grąžinome autoriui.
kaip ir jūs. ' Atsiranda žmo vienos.
klausiau, ar nesi priešingas balsu, nes ten bus spaustuvė,
“Darb.” redakcija.
ji lekia, apie sunkias par
SENAS Ą2U0LS.
nių, kurie nemoka atskirti ko K. Kaip plačiai Tamsta žino Rymo-Katalikų Bažnyčiai?
ir stambius muskulus, jo
ten bus organas-spindulys or
Tykiai teka upelis
medijos nuo tikrenybės, tikro mas Scrantone?
A Aš sakiau, aš neremiu ganizacijos, — ten bns raštinė;
likti, apie rimtų-pavakarį
TAI SU DIEVU.
Tarp tamsių miškų,
kunigo nuo apgaviko svieto pe A Scrantone ir Suvienytose jos, bet aš neturiu priešininnurimusių
prieblandą,
žodžiu, susikoncentruos jėgos
rėjūno ir Mickų, Strazdelių Valstijose...
Lenkų laikraštis “Kronika” Čystas jame vandenėlis
kiško jausmo prieš jų. Aš ne į vienų grįčių ir gyvenimo ra
gerą ginčų ir. nedidelį gali
Nuo senų laikų.
K. Tik Scrantone, ne Su su nei Rymo-katalikas, nei pro“triksai” kaip kada nusiseka.
išeinąs
iš
Newark,
N.
J.
viena

jį paliauti, apie' tykių
tas pasuks į tikrų vagų ir pul
Jo kranteliai apsodinti
vienytose
Valstijose!
me
savo
numerių
štai
kų
rašo
testonas
ir
nepriguliu
nei
prie
— ir toli raudonų namų žib
Scrantono lietuviai kataliMedeliais augštais,
A. Pirmiausia turiu pasaky jokios bažnyčios, aš esu lais sas ims tvaksėti tikro gyveni ilgame straipsnyje užvardinta
kurie senai jau ten turi
U.!
Jų šakelės apkaišytos
jog, regis, aš pirmas šio vamanis, bet aš neturiu jokio mo. Centro Valdybai galima me “Poklosie.”
savo bažnyčių šv. Juozapo var ti,
Lapeliais žaliais.
šalyje įsteigiau lietuvių ba tiriešininkiško jausmo nei prieš atiduoti garbę, kad nepaisė
(Iš Dillon
Pirmiausia išgiria santikius
du, pasipriešino tai apgavys je
neprotingų
protestų,
o
varė
Šalę
kelio
ąžuolėlis
žnyčių;
tai
.buvo
New
Yorke
Visagalis Dieve, ačiū T
tei: jie inešė miesto valdžiai 1885 m. Aš pirmas suorgani |®<ią bažnyčių.
darbų, kurį jai pavedė aug- lietuvių su lenkais praeityje, Nulenkęs šakas,
jog
Tu esi mūsų Tėvu, ir
būk
jie
buvę
ideališkai
geri
(ži

savo protestų, reikalaudami, zavau lietuviškų bažnyčių Aščiausia institucija-seimas ir
Jo
siūbuoja
viršūnėlė
Tu
esi
mus numylėjęs lyg
kad tuo vardu nezaležninkams merikoje.
eidami keliu, nurodytu Seimo, noma lenkams su skriauda lie Į visas puses.
Tu daugiaus vaikų neturėtu
nebūtų išduotas čarteris, pasi- ..K^.Dabar, grįžtant į Scrannetiktai, kad palaikė Seimų tuvių) toliaus užsipuola ant p.
‘x(Ko nuliūdęs, ąžuolėli,
mei:
mes liaupsiname Tkve už
Vaškevičiaus
už
garsinimų
ranwni tuo, kad lietuviai ka
autoritetų ir davė suprasti,, kad
Juk tvirtas esi t
ar Tamsta čia plačiai žitai,
kad
muš
*_fnai
spaudoje
to,
būk-lenkai
intritalikai toje pačioje apielinkėie
f
prieš Seimo nutarimus pratašė
Ko siūbuoja viršūnėlė,
gražiame
į
aulyj:
už mede
S. L. R. K. A NUPIRKO >? tai buvo ne
jau senai turi, aus® hdfax&ų; 00
drauge- guoja prieš Lietuvos neprigulKogi tu drebi!
' A Aš agitavau prieš įsteigilius ir paukštelius ir gėleles ir*
NAMUS BROOKLYN’E. ištrankė Sumvieni
das (katalikiška), neiš letar mybę — tas esą netiesa ir būk “AŠ siubuoju atsiminęs
skaisčių
padangę: už
19 d. sausio SLRKA. Centro giško miego ir pastatė šių mūir
muzikų
ir knygas ir
daugybę suklaidinti.
:i
žmonės sumanė jų steigti. Aš Valdybų galutinai užbaigė pir- .
dešimtį tūkstančių mytistų,
istorijos, (bet pasirodo ištiesų Broliai milžinai.
Pinigus moMiesto valdžia (susidedanti Vedžiau propaganų, rengiau kijno namų reikalų.
rios mūsų gyvenimų apvai
kad kur kas geriau žino p. Va
Aš tuomet nedrebėjau
daugiausia iš neprielankių ka susirinkimus ir kalbėjau prieš užmokėjo ir visi dokumentai, e Dalyvavęs. škevičius už ‘Kronikos” vedė
kuoja. Ačiū Tau taipgi,
Prieš vėtras piktas,
talikams proteetonų) tyrinėjo, įsteigimų bažnyčios, kuri būtų rišantis ’ pirkime nejudinamo
sunkias užduotis ir
jus ir istorijų ir tautiškus san0 dabar turiu siūbuoti
ant kiek tas katalikų protes po Rymo-Katalikų vyskupu, turto, padaryti.
drausmę, už viskų kų Tu
tikius lietuvių su lenkais — tas
Ir drebėt visas.
tas yra pamatuotas. Tarpe ki K. Na, tai nors dabar at Centro Valdybai sulyguB su
teikei, kad būtume stiti
aišku iš jo faktų). Bet už vis
Mano broliai vis žuvo
tų p kreipėsi į D-rų J. Šliupų, sakyk į klausimų: Ar plačiai namų savininkais kaslink 'kai
narsūs ir ištikimi. Tu
svarbiausia tai viržminėtojo
Nesenai mes vo pastabose, straipsnio užbaiga, kur yra Nuo rankų priešų.
kaipo į vietinį lietuvį inteli Tamsta žinomas tarpe lietuvių,
Viešpats dienos, taip-gi i
nos, buvo kreiptasi tuojaus
7
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Mane vienų čia paliko
rašydami apie tai, kaip laiagentų. 24 lapkričio 1916 me ar plačiai ar ne!.
pas Title Guaranty and Trust vamanių vadai remia nezaliež- pasakyta: “Nei viens lenkas Prie kelio viešo.
tų D-ras Šliupas davė prie irft- A Aš manau taip, nes pra Co., delei ištyrimo tos nuosa
negal priešintis prieš neprigulNesulauksiu, kad pakirstų
ninku judėjimų tarpekitųpte mybę Lietuvos, nes tuomi pa
dininkų savo parodymus, kū ktikuoju medicinų ir esu ausiir sudarymui pirkimo minėjome ir p. B. K. Balutį,
Tos rankos priešų.
rinos mes, kaipo oficijališkai. dūrime su visais žmonėmis. Aš vybės
čiu — kaip Judas Kristaus —
dokumentų. Kompanija išty
Bet nugriūsiu į šalelę

stenografuotus, čia skaityto
jams paduodame. Iš tų D-ro■
Hiapo parodymų ypač vertit
pažymėjimo šie dalykai: 1) jo
begalinė neapykanta Katalikų
TO-

spėju, jog nėra nei vienos lietuviškos šeimynos, kurios aš
nebūčiau šiokiu ar tokiu reikalu aplankęs,
K. Ar Tamsta kų žiną apie

rė ir pranešė, kad namai, ku
riuos Susiv. nori pirkti, yra
nuosavybėje žmonių, nuo ku
rių galima pirkti be jokių kliū
čių. Centro Valdybai nuėjus
į ofisų kompanijos darymui
okumentų, buvo nukuomet pasakė, kad
jie negali duoti, pakotirs ar Susiv.

laikraščio “IAe uvos” redakto
rių, primindasĮi, jog p. B. K.
Balutis jn-a sak
mingų ~'
kalus. Taip
tas iš gana
(Chicagoje)
ninku”
1

Dabar

išsižadėtų savo locnos tėvy
Nuo vėtrų baisių.
nės.” — Tik gaila, kad ištie
AagsMIis.
sų faktas faktu pasilieka — o
RKATTVMrtef.TAT
žodžiai vien tik žodžiais, kad
(B H K. Baihford)
ir maloniais, bet tuščiais.
Ir
aš,
taipgi, giedu viso
> Vis dar lenkų manoma lie
tuvius savo vortinkliais suvys sutvėrimo giesmelę, apie tnSytyti ir laikyt savo pagelbinin- nų padangę ir linksmai pučiankais“ oičumos” at
li*o.raoW
-

Oi

nakties. Suteik mums tų
lonę, idant mes Tavim
kėtumėn ir ant visados paai-

kliautumėm į Tavo tėviškų
pestį — apie mus. Lai Tavo
gerumas veda mus į metavonę
ir į linksmų nesaumytų gyveni
mų, idant mes taip patiektu
me sau visokias progas, idant
imtume mislyti apie Tų, Kuris
ant žemės gyvendamas vien tik
gerai darė ir pilninteliai užriti-,
kūjo Savo Amžinuoju Tėvu. A-

1

J
1
d
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DARBININKAS.

=====

Kas girdėti lietuvių kolonijose
koncertus.
Pelno atliko $3*2.70, kuriuos tuojaus paskirta
Graži moterų pramoga.
naujų vargonų fondan.
Būtų gera, kad mūsų para
šio, vietos L. R. K Moterų
Sąjungos 15 kuopa surengė šv. pijose rastųsi daugiau panašių
Roko svetainėje gražų progra darbiu, kaip p. V. Mka.
mą tuom tikslu, kad pastūmus
pirmyn Moterų Sųjungos veiki
mą ir pritraukus naujų narių.

MONTELLO, MASS.

ją Pakštas,
bemijos, Trakų pavieto. Mat,
~
917 W. 33^d SL,
Minsko gubernija susiduria
*A
Chicago, UI
su Vilniaus gubernija ir Ldetutuva, iš kur per Alytų eina ke Iždininkas:
lias Gudijon. Po kelių šimtų
B. Vaišnoras,
.v
1514 Carson St.,
metų lietuviai vėl gaus atsi
S. S.,Pittsburgh,Pa
lankyti į tuos pačius kraštus,
kur seniau viešpatavo Mindau- Iždo globėjai:
gis, Lietuvos karalius, ir tu
»
A Nausiedienė,
rėjo savo sostapilį Naugardėly917 W. 33-rd St.,
Chicago, UI.
J. Miliauskas,
1910 Carson St
S. S. Pittsburgh, Pa
G
Atė
CHICAGO, ILL.

kun. N. Pakalnis, mūsų kursų Jai belieka laukti kuom pasirovadovas darbuojasi lietuviškaiIdys socijalistai?
Dalyvavęs.
dvašiai nesigailėdamas triūso
nei sveikatos dėl apšvietos.
Sausio 6 d. 1917 prasidėjo
MIDLEBORO, MASS.
vėl nauji veikimai.
Vietinis
Lietuvos Vyčių choras parengė
Socijalistų “good time.”
koncertų ir balių su visokiais
. -P-------Sausio 6 d. pas Samulį po
““?Vakaro
—*pro
gramų atidarė su Lietuvos him No. 35 Lane St. buvo atvežta
nu, sudainavo visas choras ke- dvi bačkos rudžio. Pasivadino
tūriais kaišais, koris labai pui- draugus socijalistus ir manė
kiai išėjo. Taip-gi buvo įyai- pasilinksminsią, kaip žemišrių lietuviškų dainelių.
kame rojuje. Tai tuštino bač

Vakarą vedė kuopos pirmininkė poni M. Juškienė. Daina
Kaip matome moterų drau kutes ir “linksminosi.”
vo šv. Roko parapijos choras,
gystė
taip-gi rūpinasi daugeliu jo vidurnaktis. Na, tai laibet prie ypatingų muzikalių
Pirmas didelis balius, pa
dalykų.
Sausio 7, buvo mė kas ir kitiems parodyti, kaip
PHILADELPHIA, PA.
pagražinimų galima priskaityrengtas
Amerikos Liet Rymo
nesinis susirinkimas N. P. Pa jiems linksma. Išėjo gatvėsti duetą p. V. Juškos ir p-lės
Nelaiminga mirtis.
nelės šv. Moterų draugystės, na ir maršuoja, kaip jaučiai Katalikų šv. Juozapo Darbinin
M. Raipaitės, kuriuodu da-gi
kų Sųjungos 20-tos kuopos
Čia paskutiniais laikais pla kur nutarė suorganizuoti A. L. baubdami. Daugelis pabudo North Side Chicago, UI. Bus
sudainavo keletą solo. Tai
R. K. Moterų Sųjungos kuopų ir žiūri, kas do sutvėrimai ga
gražiausiu mūsų apielinkęs so čiai žinomų p-nų Gudavičių, ir iškarto prisirašė 20 narių.
tvėse. Pažino, kad lietuviai, nedėlioję sausio 28 d. 1917 m.
listu. Vietos klebonas kun. lietuvių senutė motina prie pe
Schoenhofen svetainėje ant pir
K. Urbanavyčius istoriškai kal čiaus užsidegė; gi kada jų at- Jų tikslas yra sutraukti mote tik vargu dasižinojo, jog tai mųjų lubų 1212-14 Ashland avė
bėjo apie moterų senovėje pa gynė nuo liepsnų ir nuvežė į ris ir mergaites į vienų būrelį. lietuviai socijalistai.
Sugrįžo atgal ir kol išaušo, ir Milvaukee Avė., pradžia 4
dėjimą ir dabartinį jų padėji ligoninę, tai guodotina senelė Todėl seserys sustiprinkime sa
vai. po pietų.
mą. P-nas T. Migauskas, Bo tuoj ir mirė. Pasakoja, kad vo eiles ir pakelkime dvasių. pas socijalistus jau bačkutės
Lietuvaitė.
buvo tuščios. Ant rytojaus
Įžanga 25c. porai.
velionė buvo jau arti
stono universiteto studentas; gruod.
_
prisipildė
septynis
galionus
Bus vienas iš puikiausių ir
pasakė gražią prakalbų. Jisai | šimto metų amžiaus, Tebus
“
byro
”
ir
nusidangino
ties
esmagiausių
balių, kokį suren
išvystė tą mintį: Kad norint: Viešpats Amžinasis mielašir- LIETUVIAI ARGENTINOJ.
žeru.
Čia
sumanė
atidėkuoti
gė
tik
viršminėta
L. D. S. To
turėti gerą ir sveikų tautų rei. dingas jos vėlei.
šeimininkui
Samuoliui
už
viedėl kviečiam gerbiamų visuo
K. V. V-skas.
kią turėti gerų šeimynų, o tami
Buenos Aires.
šingumų.
Tai beglamonėda-' menę darbininkus ir darbinin
tikslui atsiekti būtinai reikia
Gruodžio 21 d. įvyko Arg. mi jį išlaužė jam kojų.
kes, visus be skirtumo, kaip
gerų moterų. Paskui nupeikė
Tų
žinantis.
liet,
dr-jos
sušepimui
lietuvių
jaunus taip ir senus iš visų
LEWIST0N, ME.
tūlą čia gimusių lietuvaičių pa
Į nukentėjusių nuo karės valdy
Cricagos kolonijų ir apielinkių
sielgimą, kurios laiko sau už
Ateikit į susirinkimų.
bos
posėdis,
kur
paaiškėjo,
jog
L. D. S. kuopas koskaitlingiauTREMTINIŲ TARPE.
didę garbę draugauti su sve
centro
ir
skyriaus
aukų
siun

sia atsilankyti ant mūsų ba
timtaučiais, kurie pašiepia to L. D. Są-gos 37 kuopa laikys
Minsko mieste lietuvių esa liaus.
timas
nutarta
nevienaip.
Cen

Visi gerai žinot, kad
kias lietuvaites ir vadina jas: savo pusmetinį susirinkimų ama
apie
ketvertą
tūkstančių.
tro
nutarimas
jau
buvo
pami

viršminėta
Sąjunga susideda
“Russian Yankees.”
Tokios teinančių nedėlių 28 d. sausio 2
Dvasiškus
reikalus
aprūpina
nėtas
“
Darbininke.
”
Taigi
vien
tik
iš
darbo
žmonių ir jie
merginos pagamina sau labai vai. po pietųšv. Baltramiejaus
kunigas
lietuvis.
Tikėjimo
Visi
skyrius
nutarė
visai
priešingai
• visus svečius prielankiai prisvetainėj Lisbon str.
liūdną likimą.
mokslas išguldomas lietuvių ima.
mariai
ir
narės
malonėkit
atsi-M
virtų
dalį
Agronomijos
drPo prakalbų buvo teatras:
Kviečia Komitetas.
, Kadangi šioje organiza- kalboje. Lietuviams paskirta
“Trjs mylimos,” suloštas vieti lankyti į šį susirinkimų, nes
bažnyčia
šv.
Simono
ir
Elenos,
svarbių nutarimų
eD°je viešpatauja demokratišluiuuc daug ovaiuių
nuiai
nės teatralės kuopos. Kiek turime
ir
malonėsite
atsivesti
draugų,
kūmas,
tad centro nutarimas ^r paskirtame laike lietuten buvo juokų, tai tik tie ži
kurie
gal
norės
prisirašvti,
nesekusi
bevertės
ir ima viršų viams kas nedeldiems ir šven
KINGSTON, PA
no, kurie dalyvavo. Nauji)
to
reikalauja
nuo
mūs
naudindidžiuma,
valdybos
posėdyj tadiems laikomos sv. misios,
narių prisirašė bene 6.
27 kuopos L. D. S. susrino-o r.T'crd-ni
’yoniin_
nutarta, kaip galint greičiaus sakoma lietuviškai pamokslai,
organizacija.
Daugiau mums tokių vaka- ga
Boleslavas Jakutis, išpildyti dr-jos nutarimų t.y. lietuviai gieda šventas giesmes kimas Kingston ir Luzeme, Pa.
t
bus 28 d. sausio (Jan.) 1917.
kp.i. rašt. siųsti surinktas aukas, kurių lietuviškai, nors ir visose Min
šv. Roko parapijos choras
randasi $530.69 šioms įstai sko bažnyčiose, kurių čia yra Gerbiami nariai turim mokėti
gražiai darbuojasi.
goms: “Liet. Dr-jai-šelpimui 3, sakoma, lietuviškai pamok už du mėnesiu ir po 25c. į Streikierių Fondą Malonėkite už
nukentėjusių dėl karės, “Glo slai.
NE WARK, N. J.
Negana to, kad bažnyčioje
bai. ’ ’ po lygias dalis ir ketvir Rakove lietuvių bus lig 400. simokėti užvilktas mokestis,
puikiai pagieda, minėtasis cho
Pranešimas.
tų dalį Agronomijos Dr-jai. Pa Dvasiškus reikalus aprūpina ir nes po susirinkimo bus sustab
ras dar lavinasi tautiškose dai
dytas organas “Darbininkas.”
nose. Moka daug dainų Šim
Katalikų Spaudos Savaitės sklidus žiniai, kad Lietuvoj p. atlieka instruktoriaus pareigas Jau kaikurių yra ir už kelis
kaus, Sasnausko ir kitų. Ne- rengėjai arba dabartiniu laiku Vileišis pasodintas . kalėjiman kun. Kaz. Barisevičius. Pa
vien tik lengvas daineles dai pasivadinę L. R. K. Spaudos nutarta siųsti Dr. Basanavi mokslai sakoma lietuviškai; mėnesius nemokėta. Tai mel
džiu atsilyginti visas skolas.
nuoja, bet griebiasi ir sunkių Platintojų Ratelis, sausio 191 čiaus vardu.
gaila tik, kad nėra nė lietu Atsiveskite po kelis naujus
kompozicijų ir jas pasekmingai d. š. m. laikytame savo susirin-, Taigi negalima praleisti ne- viškų mokytojų, nei prieglau
atlieka. Dar šiandien žmones kime, nutarė suorganizuoti .padėkojus visiems prijaučian- dų, nors vaikų mokslo metu draugui prisirašyti prie L. D.
jlliilį

v

v

a

v

t

imt,

.

‘_s. _

kaip Blaivi špaudos platintojus, kurie lan- tiemš Vargingai.tevynei ir pasi- yra užtektinai. ~ lietimai be
laikytam Brock- kytų lietuvių stubas Newark’e darbavimų jos labui. Ypatin veik visi iš Suvalkijos.

miršti,

ame,
eitą vasarų, šv. Roko ir apielinkėse. Norinčių spau
rrauge su Bostono baž- dų platinti susirado ir jie greit
Lhoru pastatė žavėjan- pradės lankyti, užrašinėdami
inauskio “Kantatų.” laikraščius ir knygas pardavi
įus pasidarbavimo nuo- nėdami. Visi spaudos pla
’lnai priguli šv. Roko tintojai turės paliudijimus su
ėjui, vargonininkui vietos klebono antspauda.
kai, kurs patsai turėTokiais, kurie turės minė
ikų, augštai išlavintus
paliūdijimus drąsiai gali
moka ir kitų giesmima
pasitikėti, ne suž juos at
alsus tinkamai sunau’hore ypatingai atsi- sako L. R. K. Spaudos P. Ra
ranai, kaip antai p-lės telis. Jei įvyktų kur kokia
aite, A. JarmalavyČiu- klaida ar gal yra įvykusi nuo
Juodaičiukė ir kitos, Spaudos Savaitės, tai visų tų
neatsilieka ir altai, va- meldžiu kreiptis prie to ratelio
nt p-n ei M. Juškienei, pirmininko, o klaidos visada
ų basų kaip pp. P. Juš- bus pataisytos. J. Brazaus
J. Vaičiūnas, V. Siedle1 kas L. R. K. Newarko Spaudos
J. ČienĮvą1.: sunku kur. Platintojų pirm., 202 Jefferson
ti. Tenorus,, kuriuose, St., Nevark, N. J.
omai daug žadančių tatvarke pats vedėjas p.
LEWIST0N, ME.

ersenai šv. Roko parapi- Abelnas Lietuvių krutėjimas.
oras sumanė sudaryti
naujiems vargonams, Praeitais metais smarkiai su
įė ir padarė. Štai suba- kruto čia vizų dūmimas ir
13 sausio, choras suren draugystės. Bengė pikninkus,
gė tam tikslui puikų koncertų įvairius vakarus, ir prakal
Tautiškam Name. Pastatė bas. Tas viskas labiausia bu
daroma dėl Lietuvos nuken
“Kantatų,’.’ kuri Šiūom kartu vo
tėjusių. Kada pamatė laikra
išėjo dar geriau, negu Blaivi
ščiuose apie būsiančią Lietuvių
ninkų Seime.
,.7'
< -'50
* Dieną po vjsąs Suvienytas ValChoras sudainavo jų drąstaeų.gįijas, tai t4ikė visos ‘stovės
su tikru užsitikėjimu ir jaus išvien. Nekurie užmiršo ir
iu is, Ikurie tam didžiam veš- valgyt, tę
ritinka. Apart “
Kan„
_
kalni pritinka.
______
Nors Leviston yra mažas
tatos,” koncerto programas
turėjo savyje dar daugiau dai miestelis bet nėra atsilikęs nuo
nų: “Jau slavai sukiku” “Lie didesnių miestų veikime.
Praėjus Lietuvių Dienai pri
tuviai mes esam gimę,” “Štai
mėnulis skaisčiai šviečia,” iš o- siartino Katalikų Spaudos Sa
peretės “Sylvia.” Programo vaitė. Čia tapo išrinkti komi
pamarginimui dekliamavo p-lė tetai, kurie darbuojasi po sve
M. Sakalauskaitė eiles iš “Dar

bininko” Kalendoriaus: “Kiek
kurtu vėjas pučia sau.”

-J

rėš išreikštas, pravirkdė daui klausytom.
Prie to p-lė
AbnZsSU, gabi piaL

Įpąakfunhino ant piano ke-

gai ačiū tiems, kurie apie tai
Koidanove lig gegužės mė
daugiaus rūpinos ir ragino ki nesio lietuviai buvo globoje
tus parodant pavyzdį, žodžiu Cen. Obyvatėlių Komiteto (len
ir darbais. Vis-gi tai reikia kų). Lietuvių vaikai mokino
džiaugties, kad prie tokių ap
si lenkų prieglaudose. Nuo
linkybių ir per tiek laiko įsten ištautėjimo saugojo Komiteto
gta surinkti tiek aukų. Išdainstruktorius p. Liucijonas No
lies irgi galima kaltinti ir vie vickis. Pavelkavos sodžiuje
tinius lietuvius, nes nemokėjo, apie 35 vaikų buvo lenkų prie
negalėjo, arba geriaus sakant glaudoje. Lietuviai yra susis
nenorėjo sueiti į vienybę ir vi pietę apie kalėjimo koplyčią
siems išvieno padirbti tėvynės Su Koidanovo ir Rubaževičių
labui.
Ir tiktai delei stokos
miesteliu lietuvių bus viso la
vienybės ir susipratimo, tai kų bo lig 700. Lietuviškų pa
vieni statė, tų kiti griovė ir mokslų nuolat nesakoma, tik
visaip niekino ir tas žinoma la tai tuokart — kai atsilanko pa
bai pakenkė tam prakilniam skirtas lietuviams kun. Baridarbui.
siavičius. Parapijoje apsigy
Šiandien jau dr-ja yra už venusių lietuvių negirdėti. Kairegistruota ir net galima au donavo klebonas kun. šviščevkas rinkti tarpe svetimtaučių. skis rūpinasi ir apie lietuvių
Tik labai gaila, kad neatsi reikalus, kviesdamas laiks nuo

trukdyti, šiandien jau ir jie
. . . ...........................
Karaleščeičiuose lietuvių yveiks, nes įsteigė
dr-ją dėl rin
kimo
aukų,
o surinkę siųs ten,
ra apie pusantro
tūkstančio,
i
____ "
•A1 ♦r-i v
___ 1_________ _
TT-1_____
kur nurodys “Laisvė” ir Klebonu yra kun. Kuliukas,
$4 Rankpelnis.”
.
lietuvis.
Sakoma lietuviški
pamokslai.
Prieglaudų,
re
Tiktai labai gaila, kad vis
gi mūsų socijalistams labiaus gią nėra.
vrūpi griauti ir šmeižti pirmiau?
BobruUke yra Lietuvių Cenįsteigtų aukų rinkimui dr-ją,
tralinio Komiteto ingaliotinis
Alpino darbas.
Tai
V'------- ęįTS-------- ~
tainę, - ‘
liudija jų pačių išleisti atsišau
literatūrą. O liuočia iki 3500, yra lenkiškos
kimui bei agitativiški lapeliai,
sais vakarais apsiėmė vaikščioprieglaudos ir mo
r w
• v* ’ *
•
kuriuose begėdišku būdu nie
būreliai «iMažesni lietu
kina net neturėdami jokių pritinkasna Vilni
gubernijos
P®
T
<4 nrbri ridymų pirmajai dr-jai.
Pa kraštuose dar vokiečių neužim
nannB P™ L. D. S. pri^iP**“1 galiaus ir-gi atsižymi rašyda
tose, kaip i
Kra
mi į laikraščius visokias mela
gus, Radaškevičifli, Volčken,®®Oūfcė.
gystes, - šmeiždami ir pravar
Lietuvos Vyčių kp. taip-gi džiuodami, primeta būk tai vičiuos Minsko gub. yra apie
pasirodė savo prakilniu darbu, per tų dr-jų sukos nenueis su- 300 lietuvių, bet jie neturi ant
vietos jokios
jzacijos.
Įsteigė vakarinius kursus. Mo- šelpimui darbininkų.
Minsko
gubernijoje
daugiaukinams Lietuvos istorija, gralit
mužiką, aritmetika ir tt Tuo

gražių kąsnelių.
Koncertas padarė labai grahj įspūdį, gaila tik, kad dėlei
egero oro žmonių atsilankė
w»
iek mažiau,
negu paprastai
• į šv. Roko dioro prakihnu darbu pasirūpino g.

Kp. Sekretorius.

m

■UI

Nebūk be katalikiško
laikraščio.
laikais nepakanka geram katalikui pasiganėdinti atlikiAr esi susipažinęs su visais lietuvių katalikiškais
laikraščiais? Susipažink su visais ir pasirinkęs sau patinkamiausią užsirašyk jį. Jei dar neesi susipažinęs, tai
parašyk laiškų ir paprašyk, kad atsiųstų pasižiūrėjimui.
Visi savaitiniai ir tankiau einantieji laikraščiai siunčia
mi pasižiūrėjimui dykai.
Niekas neprivalo būti be katalikiško laikraščio.
Reikia kiekvienam bent vienų katalikiškų laikraštį užsi
sakyti ir skaityti.
Reikia žinoti, kas katalikų visuo
menėje veikiama, reikia vis tėmyti gyvenimo bėgį, rei
kia pažinti katalikiškas Įstaigas, organizacijas. Tų pa
žinsime sekdami katalikiškų spaudų.
Tie, kurie neskaito katalikiškų laikraščių lengvai
esti visokių atskalūnų suklaidinami, tokie įtiki atska
lūnų žodžiams ir kelia netvarkų mūsų katalikiškose or
ganizacijose, dr-jose, kuopose,' parapijose ir visokia
me veikime.
Tai tokie pasidaro trukdytojai naudingų,
gerų darbų.
Tokių suklaidintų lietuvių katalikų yra nemažai
ir jie daug blėdies pridaro. 0 tai taip yra, kad jie neskai
to katalikiškų laikraščių.
Prie palaikymo katalikiškos spaudos mus ragina
nėjimu katalikiškų apeigų.
Reikia prisidėti prie ka
talikiško veikimo, prie katalikiškos spaudos palai
kymo ir platinimo.
Būk skaitytoju bent vieno iš sekančių laikraščių:
“DARBININKAS,”

Metams tris kartus savaitėje $3.00, vienų kartų savai
tėje $1.50.

South Boston,

242 W. Broadway, __

“DRAUGAS”
(Dienraštis)

Metams $3.00, Savai

metams $1.50.
••

1800 W. 46 St.,

Chicago, UI

“IŠEIVIŲ DRAUGAS”

Mėnesinė dovana.
Nuo sausio 7 d. iki vasario
7 d. 1917 m. Platinkite “Lieuvių Darbininkų Kalendo
rių.” Tiems kurie parduos
nemažiaus kaip 10 egz. gaus
dovanoms knygų vertės $1.00.
Pardavusieji nemažiaus kaip
25 egz. gaus knygų vertės
$2.25. Pardavusieji nemažiau
kaip 50 egz. gaus knygų vertės.
$5.50
Tokios dovanos labai retai
duodamos užtai pasinaudokite.
Ypatingai tie, kurie nori
savo namuose turėti puikų
knygynėlį.

laiko mokančius lietuviškai ku
Draugijos, kuopos galėtų
nigus ir apskelbdamas iš sa
kyklos kad lietuviai susirinktų lengvai parduoti, tik lai na
bažnyčion išpažinties atlikti ir riai pasidarbuoja, tuomet ga
lėtų įsisteigti puikiausi knygy
pamokslų paklausyti.
nų visai dykai.
Ihumene lietuvių tėra 150.
P. S. Tas dovanas gaus tik
Įsteigta skyrius Lietuvių Cen
tralio Komiteto, kurio įgalio tie, kurie neims jokių nųpĮ
tinin buvo-klieni ^emųean. čių nu^fcparducfrį
Vilaiti8, įsteigęs lietavi, prie- rių” *ir prisius už “
kiekvienų
laA
reikata
parduotų
“
Kalendorį
”
po
»“ įnįL iZL auS. paVritek^aa. J 2&O. .L 7 *

randa tokių, kurie pasišvęstų
pereiti nors kaikurias stubas ir
paprašyti dėl Lietuvos aukų.
Beto dar mano surengti loteri
jų skiriant visų pelnų dėl nu
kentėjusių.
Ir kaip girdėti,
tai nekurie žada ir labai dide
les aukas aukoti tam tikslui.
Beje dar ir tuomt
galima
pasiA
džiaugti, kad mūsj socųalistai praaid^ua Šelpimo
darbu

ys*1?** kove pneSung,

______

V

“Darb.” Adm.

Tautos Fondo
valdyba.
Kun. J. J. Jakaitis,
41 Providenee Si,

(Savaitraštis)
Leidžia Škotijos Lietuvių Darbininkų šv. Juozapo
Draugija.
popiežiai, vyskupai, kunigai ir visi apšviestūnai. šiais
Metams $2.00, pusmečiui $1.00.
281 Eglington St.,
S. S. Glasgow, Scotland.

“TIKYBA IR DORA”

(Du kartu mėnesyje)
Metams 75c.
1631 W. North Avė.,
Chicago, HL
“ŽVAIGŽDE”

(Savaitraštis)
Metams $2.00.
••
•
3554 Richmond Street, “-:>
Philadelphia, Pa.
••T *•—
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Neužmirškite, kad jau 1917 metai
Kaina
rkite “Lietuvių Darbininkų Kalendorių“' 25c.

iš “Darbininko”
šias knvžas.
■ >

.

a

' “DARBININKO” LEIDINIAI.

Gurkliutės Eilės. Šioje knygelėje yra daug gražių, jausmin
gų, vaizdingų, pamokinančių, smagių eilių.
Čia yra
eilės, kurios niekuomet nenusibos skaityti. 32 pusi. Kaina
Visi Geri. Parašė F. V. Sceniškas veikalas.
Tinka lošimui
ir pasiskaitymui.
Kaina........................................................

Drama keturiuose aktuose bei penkiuose pa
veiksluose. Liuosai vertė J. M. Širvintas. Pusi. 62. Dra
ma skiriama lošimui ir šiaip skaitymui. Išdėstomas indomiai, įspūdingai ir gražiai Kristaus gyvenimas. Kekvienam krkščioniui malonu ir naudinga tą dramą turėti ir
skaityti. O tose kolonijose, kur yra gabių lošėjų, būtų jį
galima pastatyti scenoj.
Kaina.....................................
Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Parašė F. V. 32 pusi. Tal
pina auksinių nurodymų, patarimų, perspėjimų naudingų
kiekvienam darbininkui. Kaina .............................. ?..
Iš po Darbininko Plunksnos. Parašė F. V. 32 pusi. Rinkinys
gražių vaizdelių iš darbininkų gyvenimo; tinka pasiskaity
mui seniems ir jauniems. Kaina......................................
Komedijėlės. Parašė Uršulė Gurkliutė. 36 pusi. Knygelėje
yra Čigonės atsilankymas, Dvi Kūmutės, Dvi Sesutės ir Gir
tuoklė su Blaivininku. Visi šie veikalėliai pilni gardaus
juoko. Kiekvienas norįs lengvaus, smagaus pasiskaitymo,
turi įgyti šią knygelę. Veikalėliai labai tinka lošimui. Kai

Žydų Karalius.
SUSIRINKIMAS

L. D. S. 1 kuopos bus sausio 25
d. 1917 m. (ketverge).
Todėl meldžiame visus na
rius atsilankyti ir atsivesti nau
ji) narių prirašyti prie Sųjun
gos.
L. D. S. 1 kuopos valdyba.

na ..................................................................................................
Teisybės Vardan. Parašė F. V. ir Uosis. 32 pusi. Toje kny

gelėje išrodyta, jog viena tėra teisybė ir išdėstyta Jo
no Huss’o herezija. Kaina............................................

Parašė
F. V. Aiškiai išdėstyta vienybės reikalingumas ir socijaliz
mo klaidos. Pusi. 32. Kaina....................... .................
Liudvikas Windhorst’as Vokiečių katalikiškos visuomenės bu
dintojas. Čia aprašoma vokiečių katalikų persekiojimai,
susiorganizavimas ir iškilimas. Dabar nubundant Ameri
kos lietuvių katalikiškai visuomenei, labai svarbu ir indomu
pamatyti, kaip vokiečių katalikai iš pradžios buvo ne
veiklūs, o paskui susiprato, susiorganizavo ir pasida
rė didžiausia galybė. Mums, atgijantiems Amerikos lie
tuvių katalikams labai reikalinga pažvelgti į šauniai susi
organizavusius brolius vokiečių katalikus. Tas bus mums
padrąsinimu, paakstinimu prie veikimo. Todėl skaitykite
knygelę Windthorst’ą ir pažinkite veiklius vokiečių
Darbininkai vienykimės ir kas tai yra socijalizmas.

Dr. J. E. L. Flynn.
845 Boylston st., Boston, Mass.

Iš prityrimo žinau, kad dau
gelis ligonių pas daktarą, neina
vien dėlto, kad negali su juomi susikalbėti ir ypatiškai jam
išreikšti savo kalboje kas juos
kankina.
Aš savo ligonius gydau ge
riausiomis gyduolėmis — jei yra reikalas skiepijimu — “va.ccines,” bet išimtinai elektros
metama, kuri jokio skausmo
nepadkro.
Tuodu būdu yra
■griausiu išradimu
vos gelbėjimo lapaHlš,medicinos
srytyje.
Gydau tik
niečiai priėmė juos su didžiau
siu pritarimu. Išnaujo susi tai išgydomas ligas; neišgydo
tvarkė kolektoriai, kurie kas- mų visai neapsiimu gydyti.
Jei sergate' — apsilankymas
mėnuo pereis per stubas, iš
rinkdami mėnesinius mokes mano ofise bus Jums labai nau
nius. ' Tikimasi čia surasti dingas. Išegzaminuosiu Jus su
bent 500 nuolatinių Lietuvos pagelba savo mašinos — spin-‘
gelbėtojų. Indomu tai, kad dūliais X. Suteikiu patarimus
netik po 25c. kas mėnuo ap uždyką — todėl nieko neprakisiima mokėti, bet daugelis ir šite jei pas mane apsilankysite.
po 50c., o nemaža randasi, ku Gi aš labai būsiu patenkintas
rie pasižada kasmėnuo mokėti ; pasikalbėjimu apie Jūsų ligą.
net ir po čielų doler., kol karė Jeigu norėtumėt pas mane gypasibaigs. 1916 metais Bosto dyties — už gydymą pigiai paniečiai bene daugiausiai iš visų iinsiu."’
Gyduolių kainoms nupuolus,
kolonijų aukojo nuvargusiai
Lietuvai. Jie tikisi ir šiemet už vieno mėnesio, gydymąsi pas
jei ne pačių pirmųjų, tai bent mane užmokėsite tik $10.00. Pa
vienų iš pirmųjų vietų užimti sinaudokite iš puikios progos,
nes paskiaus gyduolių kainos
Lietuvos šelpime.
vėl gali pakilti.
So. Bostonietis.
Ofise mane galite
panėdėlyj, utarninke,
čioje ir subatoje nuo 10 vai. iš
DARBININKAI GAUS
ryto iki 8 vai. vakaro. NedėPROCENTĄ.
liotmis ir šventėmis nuo 10 vai.
Anaeriean Sugar Ref. Co.
ryto iki 1 vai. po pietų.
mokės darbininkams procentų
Turiu viltį, kad reikalui pa
už uždirbtus pinigus. Sausio sitaikius kreipsitės prie manęs.
1 d. pradės mokėti.
Su pagarba
Dr. J. E. L. Flynn,
Mokestis bus paskirta nuo 1
d. sausio.
Mokestį gaus kas 845 Boylston St., Boston, Mass.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

katalikus.
Kaina tiktA.........................................................
‘Poteriai apie Atgailos Sakramentą ir Suplikacijos.”................
‘Lietuvių Darbininkų Kalėįdorius” 1917 m. .............................
‘Svarbūs Klausimai.” Par»ė F. V. Kaina..................................
‘‘Katalikų Bažnyčia ir Deniokratizmas.” Parašė kun. T. Ži

kas.

Kaina....................... k........................................................

Paieškau savo pusbrolių Sil
vestro ir Kazimiero Pikelių iš
Povilaičių sodžiaus, taipgi Kle
menso Motuzo iš Rudiškių sod
žiaus. Visi iš Gruždžių par.,
Šiaulių pavieto, Kauno guber
nijos. Meldžiu atsišaukti šiuo ant
rašu:
Paieškau savo vyro Juozapo
Jaugietos, paeina iš Kilavos
kaimo, Čekiškės par., Kauno
gub.
Jau 6 metai kaip pali
kęs mane išvažiavo į Ameriką
ir jokios žinios nuo jo negaunu.
Ieškau brolių gyvenančių APrašau pranešti man, . jei kas
merikoje
Konstantino, Mikolo
žino.
Būsiu dėkinga.
ir Damazo Mičiulių, Vilniaus
Ona Jaugielienė,
rėd.,
Trakų apskričio, Kruoniu
(Rudzevičiutė)
5 Cotton Road, Dundee,
SCOTLAND.
(194)

Moksleivis Kazys Kubilius
paieško savo brolio Antano
Kubiliaus. Meldžiame atsi
šaukti šiuo antrašu:

valsčiaus, iš Darduniškio. Bro
lis moksleivis Juozas Mičiulis.
Prašau sušelpti. Antrašas: Go

rod Borowiczi, Nowgorodskoi
gub. Ponewiezskoje Realnoje
Ucziliszcze uczeniku VII kl. J.
Maczulisu.
P. S. Aš esu ištremtas iš Lie
tuvos.
Kenčiu dideli vargų.
Ir jeigu nesušelps kas nežinau

Kazys Kubilius, Bogorodick, Tulskoi gub., Kovenskoje
Sredne Selsko-Choziaistvenno- kaip bus.
ie Učilišče Russia.
(190-193)

Paieškau savo pažįstamų ir
draugų iš sodžiaus Berčunų,
Krinčino par., Panevėžio pa
vieto. Kauno gubernijos, su
kuriais sykiu augome ir drau
gavome.
Malonėkit atsišauk
ti šiuo antrašu:

Povilas Žukauskas,

446 Main St.,
Hartford, Conn.
(192)

Paieškau savo Marijonos
Rožiutės-Pilipaitienės, paeina
iš Ciekių kaimo, Alytaus par.,
Suvalkų gub. Penki metai
kaip gyvena Amerikoje. At
sišaukiu ant šio antrašo:
Miss Ona Riekiutė,

5 Catheraine st., Old Belfnel
Grow London N. E. England.
(190-193)
Paieškau savo draugės Ur
šulės Grumbliutės, paeina iš
Vaclauko kaimo, Alvito par.,
Suvalkų gub. 8 metai kaip
Amerikoje; girdėjau, kad išė
jo už vyro. Prašau atsišauk
ti ant šio antrašo:

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)
Priėmimo valandos*
Nuo2 iki 3 popiet. Nuo 7 iki 8 vakare
509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.!]
Tel 502 S. B.

Tel. Main 2483 E. Bo8ton.799-W

George H. Shields

Advokatas
811-812 01d South Building
Boston, Mass.

Lietuviška-Polska
.VAISTINYČIA
197 Broądwav, S. Boston, Mass.

Prirenka akinius

'

I

Galima susikalieti ir lietuvis^

Ofiso valandos:
Ryt ds iki 9 vai.
į Po pietų 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boa

Pranešimas

Specijališk

Lietuviams ir Lietuvaitėms.

P. O. Box 167, Frankville, Pa. Jog mes atidarom naujų dra
U. S. A.
bužių krautuvę vyrų ir moterų.
(190-192)
Kuri visiems bus paranki. Ati
darysime apie 7 d. spalio. To
Paieškau Motiejaus ir Vin dėl visus širdingai kviečiam
co Ratkevičių, paeina iš kai atsilankyti ir užsisakyti dėl sa
mo Mockavos ir valsčiaus Moc- vęs rudeninius ir žieminius
kavos, apskričio ir Rėdybos drabužius.
Suvalkų, parap. Punsko. TaipTariame ačiū už pereitų
pat ir Teresės Burduliutės po prielankumų ir pasitikim atei
vyru Bliuzduvienė kaimo Moc
kavos. Malonėkit atsišaukt, tyje.
Pasiliekam su pagarba
turiu svarbų pranešimą,nes ga
vau iš Rusijos nuo tremtinių
Jonas Berzelionis & Co.
laiškų. Labai svarbios žinios.
4 Washington Str.,
Adr.:

Paieškau savo ' pusbrolio
Antano Kučo. Paeina iš Prauslių kaimo, Žemeikio parapijos,
Kauno gubernijos.
Metai at
gal gyveno Hartforde, Conn.
po šiuo antrašu: 70 Hahn St.
Jis pats ar kas apie jį žino
te meldžiu atsišaukti šiuo ant
rašu:

419 Boylston St, Boston, Mass.

Boeton 270

(190-193)

111 Hartford Avė.,
New Britain, Conn.

G^do visokia* liga*
Priskiria Akiniu*.

DR. JOHN MacDONNELL,
Akių Specijalistas

Bronislava Matukaičiute,

Ofi*o udynoe
1-3 P. M 7-9 P.M.

Daktarai dieną ir naktį.

59 Crandaile St. Hoxton
London N. E. England.

Stanis šalčius,

DR. F. MATULAITIS

Teiefonas“S. Boston 1194-w

Miss Ona Valkauckiute,

Aš Stanis Šalčius paieškau
savo motinos Šalcuvienės, bro
lio Šalčiaus ir seseries Elzbie
tos Žukauskienės, prieš karę
gyveno Marvankos kaime, Ale
ksoto gminos, Marijampolės
pavieto, Suvalkų gub. Atsišaukit šiuo antrašu:

g Aptiekorius ir Savininkas g
g Tel So. Boston 21014 ir 21013. g
g 226 Broadway, kampas C St., p

Mes turime tris didžia
storehoifces pripildytas rJ
dais (furniture), kuriuos’
pirkome pirmiaus negu kl
pakilo, todėl mes dabar J
duosime gerus rakandu]
daug pigiaus negu kur kii

James Ellis G

Hay Market Sąuare,
Boston, Mass .

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

Simonas Pierofcaa,
238 E. 3rd St,
Chester,Pa.

ADVOKATAS
tfilliam F. J. Howurd

I

arba

rašyti be mokytojo......... 15e
Naujas Būdas mokyta
rašyti be mokytojo..- _~10e
Aritmetika mokinimiAsi rokundų, su pave kslais (apdaryta) — — 85c.

