W ash i n gto n.

L i ncoln.

1

Organas Am. Lietuvių Rymo-katalikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos.
Cntered as second-class
matter September 22 1915. at the
post office at Boston, Mass.,under
the Act of March
3,1879. •
____________________________________________________________________________ '
________
t
.
-____________________

Lietuvių diena Katalikiš
Benediktas XV parašė laišką

Jo šventenybė Popiežius

Jo Malonybei žemaičių vyskupui P. Karevičiui, išreikšdamas lietuviams širdingą sąjausmą jų begaliniuose varguose
karės laiku.
Kartu atsiuntė iš iš savo popiežiško iždo auką
20.000 frankų. Jo Šventenybė taip-gi pavelijo lietuvių vys
kupams atsišaukti į viso pasaulio vyskupus savo nukentėju
sių tautiečių reikale, prašant paskirti dieną, kurioje maldos
būtų Augščiausiųjui apieravotos ir aukos renkamos dėl lietu
vių.
Jo šventenybė nurodė skirtis sau nedėlią Dangun žen
gimo oktavoj.

Tai yra per malonę apaštabškojo sosto nedėlioję, gegu
žio 20 d. viso pasaulio bažnyčiose bus maldos už Lietuvą ir
renkamos aukos nuniokotai mūsų tėvynei.

Broliai ir sesers lietuviai džiaugkimės ir linksminkimės

iš apaštališkojo sosto malonės.

Kares žinios
Tai-gi premieras pripažino,
jog pavojų nuo submarinų ga
lima sumažinti pasiryžtant apseiti su mažiau daiktų.
Tai anglai tiesioginiu būdu
kovojant su submarinais nega
li su jais apsidirbti.

PRIPAŽINO SUBMARINU
*
PAVOJŲ.

Anglijos premieras Lloyd
George parlamente pasakė, jog
talkininkai negali tikėtis per
galės, kol submarinų pavojus
bus. Jisai išaiškino atstovams,
jog Anglijos išganymas yra
tai prašalinimas submarinų pa
vojaus.
Premieras nurodė, kokiuo
būdu būsią galima išsikelbėti
nuo submarinų pavojaus. Pir
miausia reikią paakstinti Ang
lijos ūkininkus prie gaminimo
namie daugiau valgomųjų dai
ktų. Ūkininkams bus užtikrin
tas geras pelnas ant visų jų
produktų ir tokiuo būdu jie
bus paakstinti šį pavasarį ap
dirbti kiekvieną žemės sklype
lį. Ligšiol bernų algos Ang
lijoj buvo labai menkos — nuo
14 iki 18 šilingų savaitėje. Da
bar bernams bus užtikrinta 24
šilingai savaitėje. Tokiuo bū
du maisto bus daugiau namie
pagaminta ir nereikės tiek
daug iš užsienio gabenti.

ŠVEDIJOS PADĖJIMAS
KEBLESNIS.

)

Švedijos premieras pereitą
subatą parlamente apreiškė,
jog šis tas per pastarąsias die
nas atsitiko ir kad Švedijai
reikėsią imtis aštresnių prie
monių neutraliteto užlaiky
mui.
Nežinia iš kokios pusės bu
vo pagrūmota Švedijai, ty'
spėjama,' jog iš Anglijos. M& /
kaip Holandijos laikraščiai
rašo, tai Anglija vertė Holandiją siųsti savo garlaivius į
Angliją nežiūrint į submarinų
karę. Tai spėjama, jog - ir
Švedijai liepė tą pat daryti, o
Švedija mat nenorėtų Angli
jos klausyti.
DIDINA ARMIJĄ.
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Teisybė ant vakaro, kad
prisirinko žmoniij didelių ir
Nedėlioj vas. 25 d. Bostone
mažų, tai atvyko ir moterų.
Tremont Temple buvo didelės
Policija matydama tiek daug
taikos prakalbos. Žmonių bu TYRINĖJIMAI SVEIKATOS žmonių pradėjo varinėti Į šalis,
vo į 2.000. Kalbėjo kongresDEPARTAMENTO.
o streikieriai nepaklausė, tai
manas Oscar Callaway. Jisai
New Yorko Sveikatos De tuojaus prasidėjo kova.
karštai nurodinėjo, jog šiai
Policmonai pradėjo lipti su
partamentas paskelbė, jog pa
šaliai nereikia stoti karėn. Nu
arkliais į žmonių būrius, tuo
rodė, jog karės nori tik amu gal jo tyrinėjimo, tai yra šios jaus moterįs į palicmonus ir
maisto pabrangimo.
nicijos išdirbėjai, karėn šau priežastys
Maisto kainos kilo pirmiausia atsirado europinė karė. Pasi
kia tik talkininkų papirktieji
girdo revolverių šūviai iš poli
laikraščiai.
Sako, jog bent dėl to, kad jo begalinės dau cijos pusės, tada ir iš streikiegybės
buvo
išgabenta
maitinti
25 didieji Amerikos laikraščiai
rių pasipylė plytgaliai ir re
yra tokie, kurie talkininkų besigrumiančias tautas Euro volverių šūviai į policiją. Ant
papirkti, šaukia už karę. O poje ir kad gaspadinės netau tiek laikės streikieriai, kad po
amunicijos išdirbėjai supran piai apsieina su valgomaisiais licija turėjo bėgti, katrie dar
tama kodėl nori karės. Prieš daiktais. Tas ypač patėmvti- galėjo. Matydami neįveiksią
karę amunicijos kompanijij se na tarp turtingesniųjų.
streikierių, policija tuojaus
rai buvo po $30, o dabar po
KOVOS PRIEŠ BRANGUMĄ. pasikvietė ugnagesius, nes tie
$530.00.
Baltimore, Md. — Majoras žinoma greičiau pribūna. Tada
Preston nusprendė mėginti ši pradėjo ugnagesiai lieti šaltu
PERSEKIOJA AIRIUS.
vandeniu. Streikieriai turėjo
Anglijos valdžia labiau ė- taip kovoti prieš maisto bran skirstyties. Po to viso pasi
mė persekioti airius, prigulin gumą. Jisai sumanė pasiųsti rodė vienas streikieris sunkiai ’
čius prie Sinn Fein, tautiškos į apielinkes 24 truekus ir jie pašautas, kad nuvežtas į ligoorganizacijos, kuri rūpinasi lankysis pas farrneriųLs., Sų- rfitnę už 'poros ■ minučių mirė-.
Airijos laisve. Bent kiek pra pirkinės daiktų — kopūstų, J Tai buvo Martinas Petkus,
sižengusieji varomi į “posele- bulvių, kiaušinių, cibulių — kurio laidotuvės bus 26 d. va
ir tie daiktai bus pardavinėja
niją” — į Angliją.
Jo šventenybė popiežius Benediktas XV, kurs aukojo
mi biedniems už numažintas sario.
nukentėjusiems lietuviams 20.000 frankų ir kurs paskyrė die
Be to sužeisti šeši streikie
kainas.
MŪŠIAI KUBOJE.
ną, kurioje viso pasaulio katalikiškose bažnyčiose bus ren
riai, iš tų buvo du ameriko
Kubos saloj, kur nesenai
kamos aukos Lietuvai.
STREIKAS KRUPPO
nu. Iš policijos pusės, likos
kilo maištas, prasidėjo kruvi
DIRBTUVĖSE.
septyni sužeisti. Policmonai,
ni mūšiai. Ties Loma dėl
Iš Holandijos pranešama, kurie randasi ligoninėj, kaip
DUONOS KORTELIŲ
SUMAŽĖS PIRKLYBA.
Crrillo ištiko smarkus susirėmi jog Vokietijoj Kruppo dirbtu girdėti kitas gal ir nebekels.
SUKAKTUVĖS.
mas.
Grūmėsi ištisą valandą vėse kilęs streikas.
Sustrei Dar parmušė ir du arkliu ant
Tarpe Anglijos ir Suv. Val
Sukilėlių
užmušta
15,
sužeista
kavo
40.000
darbininkų
dėl kurių jojo policinonai.
Iš
Berline jau sukako du metai
stijų labai sumažės pirklyba.
118.
Maištininkai
apleido
ko

maisto
stokos.
streikierių
pusės
buvo
vartojanuo
įvedifho
duonos
kortelių.
Dėl pavojingos kelionės ir dėl
Sni plytgaliai, nes keletas tustokos garlaivių Anglija nus Dabar Berline kas savaitė iš vos lauką. Maištas turbūt ūmai
bus
nuslopintas.
PHILADELPHIA,
PA.
[ rėjo ir revolverių, ale kaip
tos įgabenus iš Suv. Valstijoj duodama 3.600.000 duonos kor
?
tuos šūvius išleido, ką turėjo,
kailių, odos prekių, ūkio pa telių.
Cukerninku kova su policija.
DUONOS
DALINIMO
SU

tai paskui žinoma turėjo vary
dargų, typewriterių, knygų
TVARKYMAS
VIL

Jau kelinta savaitė, kaip ti kovą su plytomis.
laikraščių, fotografiškų apara
NIUJE.
ATSIŠAUKIA Į ŪKININ
tęsiasi Cukernių streikas ir dar
Kaip sutrukdė kovą ugnetų ir kaikurių kitų dalykų.
Vilniaus miesto viršininkas galo nesimato. Iš pradžių vis gesiai, tai privarė policijos pil
KUS.
Kadangi uždrausta įgaben
paskelbė gyventojams, kad
Francijos ūkio ministerija nuo rugsėjo 1 d. duonženklius mat I. W. W. unijistai vis taip nas gatves, daugiau negu strei
ti popiera, tai laikraščių di
leidė lengvai, kad ant dienos kierių. Tokiu būdu numalši
dumas perpus sumažintas, nors po visus kaimus ir miestelius teduosią tiktai parodant vyr. vis po keletą skobų nueidnė- no streikierius ir kova užsibai
ir ligšiol Anglijos laikraščiai praplatino atsišaukimą, ku ryt. vado pasą
davo sau Į darbą,
21 d. gė.
riame visi vyrai ir moterys
buvo sumažinti karės laike.
Tai-gi broliai darbininkai,
vasario net moterys buvo pa
kviečiami pavasariui atėjus
PETRAPILIS.
šauktos
ant
mitingo,
kad
išgir
jau
mes matom prie ko mus
kuodaugiausia- sėti javų ir au
Studentų koncertas.
dus
ką
kalba
organizatorius
veda
I. W. W. unija. GuldyANGLŲ PASISEKIMAI.
ginti visokių daržovių kuoPetrapilio lietuviij Dramos Šmitas. Iš pradžios moterėlės kim galvas, ir da kokiam lai
Francijoj anglai pasivarė daugiausią taip kad “pasėlis Muzikos kuopa sausio 15 d. jau buvo papykusios ant orga ke kaipo žiemos metu bėga Į
pirmyn. Užėmė sodžius Rys, pavasario 1917 metų prireng Kalašnikovų biržos salėje Pol- nizatoriaus, ale mat p. Šmi cukemes kur šilčiau, o mes bė
”
Serre, Miraumont ir Worlen- tų pergalę.
tavskaja 12, taiso studentų tas mokėjo su moterim apsiei gam laukan bile tik mums pri
i ________________
court. Tose vietose buvo la
naudai didelį koncertą Ža ti, ir patiko moterims jo kal žadėta tiek laimėjimų ant strei
bai smarkių susirėmimų.
dėjo dalyvauti K. Petrauskis bą nes pagal jojo kalbos tai ko išėjus, o to laimėjimo dar
ĮSITAISĖ PATRONŲ
ir kitos žymesnės lietuvių sce rodos, kad jau streikas laimė nesimato. Ot ir klausyk tų,
DIRBTUVĘ.
nos
pajėgos.
tas. Organizatoriai taip pri kurie nežino kas dedasi dar- ’
PATARĖ DĖTIS NUODINGO
Meksikos valdžia įsitaisė
Be
lietuvių
artistų,
sutiko
kalbino moteris net eiti ant buose, bile dailiai * pakalbėjo,
, VYNO.
patronų dirbtuvę. Mašinas nu
dalyvauti dar keletas rusų ca gatvės daboti skebų, kad nei tai jau ir rojus.
Dirbtu
Vokiečių laikraščiai skelbia, sipirko iš Japonijos.
ro teatrų artistų dainininkų, tų dirbti.
Reporteris.
vė taisoma Meksiko sostinėj.
jog Anglijos valdžia patarė
smuikininkų ir tt.

Visų dalykų į Angliją bus
Anglijos valdžia ketina pa
po mažiau įgabenama.
. • didinti savo armiją iki 5.000.neutralių šalių garlaivių savi
Popieros būdavo per metus 000 kareivių, o laivyną iki ninkams dėtis užnuodyto mai
įgabenta 1.200.000 toną
Da 450.000 jūreivių.
sto, ypač vyno, plaukiant į
bar perpus bus sumažintas.
vietas, kur vokiečių submariŽUVO 1.000 ŽMONIŲ.
Laikraščiai turės sumažinti di
nai veikia. Mat vokiečiai to
Viduržeminėj jurėj Vokie kius garlaivius sustabdę, im
dumą ir puslapių skaičių, kny
tijos submarinas sutorpėdavo tus maisto ir jo ragavę užsigų bus mažiau spausdinama.
Italijos transportą Minas, ant nuodintų.
Alaus išdirbimą reikės žy kurio buvo 1.000 kareivių. Vi
miai sumažinti. 1914 m. alaus si prigėrė, tik du žmones
buvfr išdirbta 36 milijonai bač submarinas išgelbėjo.
Karei r ŽUVO AMERIKONAS SU
FRANCUOS GARLAI
kų.
Šiemet reikėsią pasiten viai buvo gabenami į Saloni
VIU.
kus.
Ant garlaivio dar bu
kinti 10.000.000 bačką
vo daug amunicijos ir auksu
Vas. 17 d. vokiečių subma
Premieras pasakė, jog da $750.000.
rinas Viduržeminėj jurėj subar Anglijon nebus gabenama
torpėdavo didelį Francijos gar
nieko, be ko žmonės gali apNEŽUVĘS NEI VIENAS
laivį Athos, 12.000 tonų įtal
SUBMARINAS. :
v pos.
seiti.
Dėl didelio pavojaus
Tas garlaivis buvo 958
nuo submarinų bus įgabenama
Vokiečių valdžia skelbia, jog pėdų ilgio, 61 pėdos pločio.
tik reikalingiausieji daiktai. nuo vas. 1 d., kuomet prasidė- Su juo žuvo amerikonas, mili
Visi pertekliaus daiktai btfig jo'strtrtferhių karė, nežuvo nei jonierius, Robert Allen Hauždrausta ?
-vienas submarmš^^^^ W ičĮden.

TAIKOS PRAKALBOS.

200 japonų meistrų sutvarkys
Didelis Adomavičiaus veda
ir išmokys meksikonus dirbti
mas choras padainuos lietuvių
patronus. Meksiko valdžia da
dainų.
I
/
bar tikisi visą amuniciją galė
sianti namie dirbtis.
Ministerių taryba paskyrė
išduoti gailestingosioms sese
rims po 75 rublių kurios dar
JUDĖJIMAI DĖL MAISTO.
buojasi karės lauke.
Išviso
Nedėlioj vas. 25 d. Bostone paskyrė 1.275.000 rublių.
unijos turėjo • susirinkimus ir
svarstė maisto pabrangimo PRIVATINIS TECHNOLO
klausimą
Unijos priėmė re
GUOS INSTITUTAS.
zoliucijas reikalaujančias, kad
Mikaloaus inžinierių akade
valdžia tuoj paskelbtų embar mijos profesorius Ditkevičius
go, tai yra, kad nebūtų leidžia prašo švietimo ministeriją-lei
ma valgomųjų daiktų išgaben sti jam atidaryti Maskvoje
ti. Reikalavo, kad gub. McCall technologijos institutą Insti
įvestų valdišką marketą kad tuto būsią du skyrių, mechani
apsaugojus žmones nuo trustų kos ir chemijos.
Institutas
ir šiaip lupiką \ Obalsis iš rengsiąs manifakturos speeikeltas:“
Ame- jalistus.
(“L. Balsas.“)
firsi.”
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. NAUJI “DARBININKO” LEIDINIAI.

Skaitykite,. platinkite visur ir visuomet _
‘ ‘ Darbininko’ ’ leidinius.

>.

Jeigu nori žinoti KUR TEISYBĖ, nusipirk knygelę už 5c.
parašytą kun. F. K.

Jei nori apsipažinti su LIETUVIAIS KATALIKAIS IR
KITOMIS SROVĖMIS, nusipirk knygelę parašytą Uosio.
Kaina 10c.
>

,

Jei. kam nors kįla abejonės arba jeigu nori tinkamai atsa- v
kyti ant šių užmėtinėjimų: AR YRA DIEVAS? AR KRIS
TUS YRA DIEVAS? AR ŽMOGUS TURI DŪSIĄ? AR KI
LO ŽMOGUS IŽ BEŽDŽIONĖS? AR APSUNKINA ŽMOGŲ
DIEVO ĮSAKYMAI? — tai nusipirk knygelę SVARBŪS
KLAUSIMAI. Parašė F. V. Kaina 10c.
Imant po daug ant sykio, nuleidžiame DIDELIUS NUO
ŠIMČIUS.
Adresuokte:

>

■

Savo pirmame žodyje “Nuo
Pittstone buvo sakomos tuvių, halių ir tt ir naudą koredakcijos” naujas “Draugo” prakalbos ir rodomi paveikslai operatyvio veikimo labiau suredaktorius sako:
19 d. vasario pobažnytinėje pranta, bet ir čia prie Žemės
Auką davė: Vincas Banko daugelis prisirašė, įneš
“Įstodamas į “Draugo” salėje.
redakcijų į gerbtino prano Runta 2 dol., ir po vieną dole dami kartais visai dideles su
kėjo vietų, sveikinu Lietuvių rį: J. Kazakevičius, Mat. Gu- mas, labiausia Plymouthe ir
Laikraštiją, ypatingai katali sas, Agnieška Smailienė, Juo Scrantone.
Nuo 25 dienos vasario aš
kiškųjų jos daugomenę. Iš zas Andriuškevičius, Vin. Bielii So. Bostono utarninkais, ketvergais ir suimtomis
skus,
Juozas
Banys,
Juozas
lankysiu
Pottsvilfės-Shenandoreiškiu pagarbų ir kitų tautų
' Leidžia Am. Lietuvių Rymo KataBirų Sv. Juorapo
ahrio
apygardas.
Norintiėji
Laurynaitis,
Alb.
Šėporaitis.
bei kalbų spaudai, tik man
Darbininkų Sąjunga.
gaila, kad iš tos pagarbos
Apie prisidėjimą prie Lietu kreiptis į manę Žemės Banko
turiu
išskirti
laikraščius,
ku

viškojo Žemės Balio Vilniuje ar kitokiuose reikaluose laike
Prenumeratos kaina:
trijų sekančių savai
rie išrado reikalų šmeižti tau čia angliakasyklose, lietuviams dviejų,
Metams tris kartus savaitėje______________ >3.00
tinį lietuvių, kilimų.
Užrubežyje metams......................................................... — ..$4.25
reikėjo plačiau aiškinti. Nau čių, tesikreipia maloniai se
kančiuoju adresu: —
Po redakcijos pastabų “Iš jojo Anglijoj ir didžiuosiuose
“DARBININKĄ S”
Kun. Jonas Žilinskas,
Dienos Dienon” eina kiekvie pamariniuose miestuose, kaip

(The Worker)

name numeryje labai gražūs, apie New Yorką, PhiladelphicĮo Rev. V. Matulaitis
apgalvbti ir atjausti straips ją, Baltimorę, lietuviai turi
The Lithuanian tri-vreekly paper.
New Philadelphia, Pa
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by niai, vfišyti, matyt, pačios re daugiau kooperatyviškų krau(Ligšiol matėme
m. Juseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor. Sifus* dakcijos.
“Vaikai, valstija, arkivysku
Subscription Kates:
pas.” Mūsų gentkartė ir mūsų
k early_______________________________________ $3.00
užadviniai.”) Mes patartume
C months_________________________________ $1.50
skaitytojams sekti su atyda
Foreign countries:
ypač šiuos straipsnius. Jie
TAI BENT VYRAI —
REDAKTORIAMS PATARI
Yearty................................................................................... $4.25
duos daug' naudingo peno pro
KAIP DEŠRA.
MAS, KAIP SUGRĄŽINTI
tui ir širdžiai.
DARBININKAS,

Bėdos, vargai klapatai,
Užpuls mane kaip matai.

Duokim viena kitai
Gert dėl mūsų jau ūžte
Bet čia tikra mano laimė, Nors kas mumis gerti p
Ima džiaugsmas, ima bai- Neragaukim anie lašo.
[mė,
I
Tik sesutės drąsiai s
Bėgu tenai bėgu čia
Su girtybe mes kove
Irr rėpliomis ir stačia,
Rudį šnapsą šalyn v
Šėputėse neJaikykim.
Kad tik bonką snapso gausiu
Kogreičiausia atsigausiu
Duris, langus atdarysim,
Bėdos vargai eis šalyn.
Visą kvapą išvarysim.
Net ir žmonės bėgs tolyn.
Kaip išgaruos tas skystimas
Užstos meilė, sutikimas.
Mes sesutės lietuvaitės
A. P.
Moterėlės ir mergaitės

A. P. SHEEHAN, D. D.

Ex-klierikas

Įvairumai.

**42 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Našlaičių reikale.
Savo gražų, šiltą, tėviš
CHICAGOS NAŠLAIČIAI IR
ką laiką Arkivyskupas baigia
ARKIVYSKUPAS.

Mūsų liberalai tai vyrai —
Naujai redakcijai nuo širdies su
kepurėmis, o tai vis dėlto,
velijaipe kuogeriausio pasise
kad ant pečių savo galvas ne
kimo jos darbe.
šioja ir svarsto... Svarsto apie tai, kas būtų daryta, jei
gu'tas ir tas nebūtų buvę pa
PRAKALBOS WYOMINGO daryta.. .
PAKALNĖJE.

Žinoma, jeigu jie būtų pirmiaus apgalvoję ir apsvarstę,
o paskui padarę, tai dabar ne
reikėtų svarstyt tų dalyki) ir
iš nepasisekimų krimstis.

Aplankius man lietuvišką
sias pamario kolonijas, toliaus
Mums atsiuntė kopiją atsi
Taigi pagelbėkite mums, buvo sutarta laikyti prakalbas
šaukimo Chicagos katalikų ar
kiek galėdami, kiti) vaikus Pennsylvanijos anglių apskri
kivyskupo J. V. Mundelein’o
sušelpti,
kaip jūs norėtumėt tyje, minėtinai’ — Plymouthe
į savo vyskupijos katalikus —
O tų nepasisekimų ir klaidų
sušelpti savuosius, kad jie 20 d. sausio, Scrantone 21-mą.
našlaičių reikale. Arkivysku
turėtų ne tik šiltą lovelę ir Pittstone 25-tą ir Kingstone 26 ir tai pamatinių klaidų tur tiek
pas ligšiol turėjo apie 3000
ir tiek ir negalėdami jų sutriu
skanų valgį ir progą pasižais- -tą Sausio.
Prakalbos minė škint ir prašalint verčia visą,
našlaičių, kuriuos seserys vie
ti su kitais vaikais sveikoje tose vietose buvo surengtos ir
nuolės gražiai auklėjo tam tik
vietoje, kad jų maži kūne pagarsintos, bet, man labai bėdą ant nelaimingųjų katali
rose prieglaudose.
Valdžia
liai sustiprėtų, bet taip-gi gaila, delei ligos tada kalbėti kų visuomenės.veikėjų ir mui
duodavo už kiekvieną kūdikį
kad jie išlaikytų savo dūšeles negalėjau, todėl susirinkimai lindami už save kvailesniems
po $10 00 į mėnesį. Kiek pri
geromis, skaisčiomis ir nekal buvo atidėti ant toliaus ir atsi savo pasekėjams akis, giriasi,
trukdavo — pridėdavo arki
kad jieji esą caca^nekaltieji
tomis, mokydamiesi mylėti liko:
vyskupas iš decezijos lėšų. Bet
avinėliai,
katalikų viliugystės
Dievą mokykloje, o melstis
Illinojaus valstijos viršiausis
skriaudžiamoji
auka...
Plymouth’e 12 dieną vasa
už jųjų motinų dūšias mažoje
teismas 25 sausio šių metų nu
koplytėlėje ir jausti ant sa rio, pobažnytinėje salėje. Pu
Sako mes visur, mes visa
tarė, kad ta valdžios pašalpa
blikos buvo pilnutėlė salė dos ir visuomet norėjome ir
vęs
mylinčią
ranką
ir
žiūrėti
yra priešinga Illinojaus valsti
į padorias akis seseriai auklė Daug buvo' čiagimusio jaunimo darėme vien gerai, o tie mul
jos konstitucijai, kuri drautojai, kuri atsidavė Dievui ir vaikų, kad pamatyti pa kiai katalikai nei nesuprato
. džianti davinėti sektoms pašalrūpinties motinų netekusiais veikslus iš Lietuvos karės lau kokią jie laimę ir garbę būtų
.pas panašiems reikalams. Val
kūdikiais,
kaip šitie mažy kų ir iš tremtinių gyvenimo turėję kartų* su mumis veikda
džia norinti imti našlaičių aučiai,
kurių
lūpelės prieš mig- Prakalbos buvo apie lietuvių mi ir griaudami katalikystės
"'J^klejimą i savo rankas, nors tei
vargus karės metu, apie Lie principus, padėdami platint
siant šveplena:
sėjas Baldwin ir pripažino vie
tuvos ateitį ir apie atbudavojišai, kad katalikiškos įstaigos
Meldžiu, Dieve mane saugot. .mą Lietuvos. Minėtinai apie intekmę laisvamanybės katali
kiškoje lietuvių visuomenėje...
ir geriau ir pigiau auklėjo na
Ir jei šią naktį numirtau.
steigimą
Lietuviškojo Žemės nesusipratėliai...
šlaičius. Katalikų prieglaudo
Duok man, kad aš danguj bū- Banko.
Aukų viso surinkta
se našlaičiai ne tik buvo svei
tau.
Manė laisvamaniai pasiža$43.57c.
kai auginami, gražiai moki
bot
katalikus keletą kartų būk
Jus mylintis Kristuje
Kingstone prakalbos ir pa sueinant į vienybę, bet tas
nami tikėjimo ir visokių moks
lų, bet dar ir įvairių amatų
Jurgis Vilelmas Mundelein veikslai buvo tuoj ant rytojaus jiems nepavyko, o nepavyko,
po Plvmouth’o, t.v. 13 d. va .vien per jų pačių fanaberiją
buvo mokinami.
Chicagos Arkivyskupas.
sario, taip-pat pobažnytinėje
Po laišku 4>aties Arkivysku salėje. Didesnes aukas čion ir neapsisvarstymą dėl to da
Arkivyskupas savo laiške
po ranka pasirašyta ir lietuviš- sudėjo: Kun. Kudirka $5.00. bar nabagai apie tai svarsto...
rašo:
'kai. Iš viso į 26 tautas 26 Po vieną dolerį aukavo: ir gerai, tegul sau svarsto.. .
Sumanė L. D. Centrai į ko
“Šitame mieste yra viena kalbomis atsiliepė Arkivysku
‘prieglauda, kur religija iš- pas. Laiškas išspauzdintas, Pr. Burba, Jieva Zamau- mitetą pasiglemžt savo laisva
‘juokiama, kur Dievo žino- kaip praneša “Draugas” skai ckienė, Ant. Mockaitis, Kat. maniškiems tikslams ir pasi
‘ jimas išplėšiama iš silpnučių čiuje milijono ir dviejų šimtų Pečkienė, Teklė Simanavičie- glemžė, bet nagus nudegė nes
‘kūdikių, kur kiekvienas tūkstančių egzempliorių: 650 nė, Agn. Velyviutė, Kaz. pateko į jų rankas vien komite
‘Dievo ir antgamtinių daik- tūkst. anglišai, 250 tūkst. len Diržis, Kaz. Kučinskas, A. to vuodega arba taip sakant
‘tų ženklas naikinama vai- kiškai, 150 tūkst. vokiškai, Klyvis, Sim. Paukštys, Petr. spiečius be bičių ir iš to avilio
‘kų širdyse, o bet-gi ta įs- po 50 tūkst. čekiškai ir lietu Javaška, Vinc. Valaitis. Vi medaus nebus.
Ir dabar, liberalai svarsto
‘ taiga gauna valstijos pa- viškai, po 25 tūkst. slaviškai so aukų surinkta $45.85c.
kodėl
taip yra... ir tegul sau
‘ šalpą, kaipo “nesektariško- ir kroatiškai.
Scranton’e prakalbos buvo
šiais žodžiais:
t

‘ji.”

Valstijos teismas priskaitydamas Katalikų Bažnyčią į
sektų skaičių, pasielgė ir ne
teisingai ir užgauliojančiai.
Sekta paprastai vadinama ar
ba naujai atsiradusią, arba nuo
senojo tikėjimo atskilusią ats
kalą. Tie, kurie paskaitė tokia
atskala Katalikų Bažnyčią, pa
rodė arba savo baisią ignoraciją arba blogą valią.
Čia mes matome, kaip ame
rikonai, būdami didžiumoje
protestonai, arba visai netikė
liai, pradeda atsinešti į Kata
likų Bažnyčią.

Apsireiškė čia aiškiai ir amerikonų siekiat
Mat kaikurioee katalikų prieglaudose
buvo skiepijama ir tautiška
dvasia — tos tautos, kurios
našlaičiai buvo auklėjama Amerikonai tad nori, kad iš
našlaičių išaugtų tik “geri amerikonai,” taip kaip jie tą
amerikonizmą supranta, nors
našlaičiai ir išaugtų be tikėji
mo. Arkivyskupas savo laiš
ke,
žinoma, nenurodo val
džios tikslų, ne kursto žmonių
prieš* valdžią, tik atsišaukia į
katalikų širdis, kad penedaleistų tiftttsnffiasMB našlaičių
būti išmestiems ant gatvių.

Kada mes įsitaisysime savo
našlaičių prieglaudas? O rei
kėtų turėti kuogreičiausia bent
dvi:
vieną Chicagoje, kitą
Rytuose.
Chicagiečiai jau ei
na prie jos, Rytiečiai dar tik
svajoja.
Viena aišku, kad
šitą darbą turės atlikti ne kas
kitas, kaip tikintieji lietuviai
katalikai.
Jiems tas dalykas
privalo labiau rūpėti ir tik jie
sugebės taips prieglaudas su
tvarkyti, kad išaugintų naš
laičius naudingais piliečiais ir
gerais lietuviais katalikais.

ATMAINOS “DRAUGO”
REDAKCIJOJE.

Kun. Dr. A. Maliauskis per
11 mėnesių redagavęs dienraš
tį “Draugą,” dabar atsisakė
nuo užimamos vietos; nuo 42-o
numerio “Draugo” ėmė vesti
kun. prof. Pranciškus Bučys,
buvusis Peterburgo dvasiškos
akademijos profesorius ir ins
pektorius, vienas iš žymiausių
lietuvių mokslininkų, žmogus
didelio proto, didelių gabu
mų, prakilnios širdies, jau pa
sižymėjęs tautoje savo raštais,
ypač apoloj
oš
srityje,r
Kun. prof. P.
čys į Ameri-

kų dar tik

šių atvažiavo.

svarsto... gal tas svarstymas
išeis jiems ant sveikatos.
Jiems būtų nereikėję svars
tyt, jeigu jie būtų žinoję sa
vo pajėgų galybę, kad jie bū
tų žinoję, kad jie vieni be ka
talikų visai mažai tereiškia lie
tuvių tautos visuomenėje; bet
dabar tegul sau svarsto...
Svarsto liberalai, svarsto ir
šneka, o tosios šnekos eida
mos iš kolonijos į koloniją
daug ką bent kibk nušviečia.
Tai-gi šiame laike labiausiai
liberalai susirūpinę savo sro
vės likimu dėl to, kad katali
kai jų nepalaiko.
Jau eina
kalbos, kad išsižadėtų
net
nas Balčėkus, St‘ Ign. Stel paglemžtojo L. D. C. Komite
mokas,
Fr. Šimkus,
Sim. to, kad tik nepasilikt visai iTangūnas, Fel. Mankediūnas, zoliuotais nuo liet visuomeniš
Per. Čeledina, Jonas Orinas, ko veikimo, kad nepasilikt
Kaz* Mačkauckas, Juozas Bra ant juoko kaip tie generolai,
zas, Sim. Zubris, Jonas Leš- kurie - kareivių netekę eina
kys, Ad. Leškys, Juoz. Zubar vištų ganyt, arbą skųst į rūg
ričius, Mat. Samalevyčius, Ig. štį bulves.

nedėldienyje
18 d. vasario.
Prakalboms buvo nusamdyta
miesto halė.
Klausytojų bu
vo labai daug.
Aukavo: Jo
nas Stepanauskas $10.00, kun.
Kuras $5.00, Ant. Sodeika 3.00,
Jonas Telleysh 2.00, Vainas
Danielis 2.00.
Po vieną dole
rį aukavo: Vin. Zubavičius,
Tarnas Danila, Jonas Jarošūnas, Izid. Juknevičius, Ago
ta Ciseikienė, Juoz. Babarskis,
Juož. Valųkonis, Ant Rajinčis, Ig. Noreika, Jonas Didonas, Košt. Perednia, Pov.
Stungurys, Jonas Aksamitauskas, Juozas Rožanskis, Pet.
Karevičius, Julius Jagėla, Jo

Miliškevyčius, Pr. Kvietkauckas, V. Juškevyčius, Ant. Ju
totą, Vin. Mordosas, Kaz. Gri
gaitis, Mar. Benevič, Juoz.
°0čiu8, Petras Ciab..., J. Moc
kaitis, Agota MarcikeviČ, Pra-iė Jasavič, Ona Kįviedaitienė,
\nt Petrauckaa, Marė Petkedč, Marė Pajaskienė, Justiįas Indz... Vincas Mačiules,
viso aukų Scrantone surinkta
$113.18.

Bravo vyrai, svarstykite,
galvokite ir fanaberijas pame
tę prisidėkite prie Amerikos
Lietuvių Tarybos, tai veiksi
me viri išvien demokratiškais
pamatais ir tuomet nereikės po
laiko svarstyt ir sau kraują
gadyt, savo iš fanaberijos pa' ‘
‘ “ prisimenant
“
darytas
klaidas
““““ • - ’ injg mūsų Hberalai
F. V

NETALPINTĄJĮ RAN
KRAŠTĮ.

✓

Redaktoriaus nemaloniausis
darbas, tai sugrąžinimas nesu
naudotojo rankraščio. Rei
kia didelio gabumo žmogaus,
kad sugrąžinant rankraštį ir
neįžeisti jo autoriaus. Pliko
rankraščio juk atgal nesiųsi,
turi indėti laišką, paaiškinant,
kodėl veikalas laikraščiui ne
tinka. Man teko matyti daug
labai gražių paaiškinimų, ku
riuos lietuviškų laikraščių re
daktoriai siunčia savo rašyto
jams, ypatingai “geresniems,”
turėjau ir aš progos vieną —
kitą tokių gauti. Nors jie ir
“gražiai” parašyti, tečiau vis
dar kaiko trūksta. Tūlas kynų redaktorius tą dalyką paveikslingai atliko. Štai jo
laiškas.
“Saulės ir mėnulio garbingiausis brolau, tavo vergas
lenkiuos po tavo kojų. Aš
bučiuoju prieš tave žemę. Aš
prašau tavęs leidimo kalbėti ir
gyventi. Jūsų labiausiai gerb
tinas laikraštis buvo po mūši)
akimis, ir mes labai iš jo
džiaugėmės. Su baime ir dre
bėjimu atgal grąžinu. Jei aš
išdrįsčiau jį atspauzdinti, tai
imperatorius prisakytų man tą
brangenybę paimti už paveiks
lą, ir visada jo laikyties, ar
ba nieko nedrįsti spauzdinti,
kas būtų už jį silpnesnis. Bet
mano ilgas literatūroj prityri
mas išmokino, jog tokie perlai
tik vieną sykį gali būti užtin
kami, ir tiktai vienintelį kar
tą į dešimts tūkstančių metų.
Taigi aš turiu jį atgal grąžinti.
Prašau dovanoti mums už tai.
Aš puolu po jūsų kojomis, ver
gų vergas.”
M.

ŠUOLIS PIRMYN.
Socijalistų spauda padarė
vieną didelį šuolį pirmyn. Lig
šiol jie buvo saliūnininkų ir
humbugiškų
daktarų orga
nais ir dėjo straipsnius girto
biznio gynimui.
Dabar soci
jalistų spauda ėmė užstavoti ir
humbugiškų daktarų biznį —
gimdymo kontroliavimą. Ne
tik užstavoti, bet ir ėmė va
ryti propogandą už tą kriminališką biznį.
Be abejonės
tai vis dėl darbininkų labo ir
dėl humbugiškų daktarų nau
dos.

GIRTUOKLE.
Esu gera gaspadinė
Prie stikliuko pirmutinė,
Kaip tik gaunu aš pritverti
Tuoj skubinu išsigerti. •

Magdalena mane peikia,
Sako Snapso tau nereikia,
Bo jei gerti nepaliausi
Nuo degtinės galą gaust
rMatot žmona jau paseno,
Ir dar nieko neišmano,
Nesupranta, kad degtinė,
Tai gyduolė pirmutinė.

Kūma mano tankiai serga,
Ir su
.Kad

Stokim visos į vi
Rašykimės į

Jeigu Snapso aš negersiu
•
•
•4
•
dagiau nusitversiu,

ž gir

VERTĖ A. MATUTIS.
/
(Tąsa)

— Mūsų kelias eina vienon pusėn, ar galiu ponui drau
gauti? — paklausė kunigas.
— Labai ačiū! — atsakė gydytojas.
Abudu sykiu išėjo. Buvo puikus pavasario rytmetis;
raudona ir šviesi aušra pranašavo šiltą ir giedrią dieną.
Paukščiai, pabudę iš miego, linksmai čiulbėjo.
Siaura ir
lėkšta upė plaukė išlengvo. Kalnai buvo sausi, o debesų
niekur nesimatė, tai nebuvo iš kur vandens pribėgti. Žmo
nės dar nejudėjo. Sankrovos buvo uždarytos, tiktai kurne-kur lempa nubalus tvyksėjo rytmetinėje aušros šviesoje.
Žingsnių atbalsiai plačiai girdėjosi tuščios lig šiol gatįvės plo-X
te, ir koks tai piktas šuo staugė, užgirdęs keleivių žings
nius. Šnekučiavo apie visokius reikalus, o jaunas kunigas
priminė, jog tai buvo jo gimtinė vieta:
— Štai šitie namai, kuriuose gimiau.,.
Daktaras sustojo, žingeidžiai žvilgterėjo į uždarytus
namus, rods, ieškojo kokių tai atsiminimų, bet neištarė nei
žodžio.
Pagalios išėjo iš miesto.. Kunigas pagrįžo prie praei
ties atsiminimų, o gydytojas indomiai klausė, kol nepriėjo
prie senos mokyklos; abudu, vieno jausmo vedamu, atsi
rėmė į vartelius, žiūrėdamu į tuos senus mūrus.
Tada ku
nigas vėl pradėjo paprastąją savo pasakojimą apie tuos vasa
ros vakarus, apie smuiko melodijas, apie linksmą mergai
čių šokį ir apie tą viską, kas jo atmintyje pasiliko iš kūdi
kystės laikų.
Tuo tarpu augo jo paslaptingoji pagarba ir
pagodonė prie Kevin’o, kuris jį savo prieglobstyje ilgu ploščiu apdengęs po šokių ir vakarienės parnešdavo namo.
— Visai panašus į tamstos ploščių, su panašiomis klamromis ir blizgančiais lenciūgėliais, — atsiliepė kunigas.
Gydytojas rimtai klausė ir galop užklausė:
-----— Ir kas-gi atsitiko su tuo stebuklingu Kevin’u?
Ir išgirdo tada tą pasaką. Išgirdo, kaip toje visoje istorijoje tikrojo draugo širdis ilgėjasi jo, kaip tikėjo į jį ir
kaip paslaptingo, bet nevylingo jausmo vedamas, žinojo,
kad ir atmestu buvo nuo Dievo aukuro, jisai visados yra
tikru, geru ir prakilniu.
— Gal dar susitiksiva, — tęsė toliau kunigas, — bet jisai nebegali jau atminti manęs. Liūdna tai buvo istorija, la
bai liūdna, ir tikras esu, jog jis labai daug nesmagumų ir
sunkenybių perkentė. Juk ir tamsta žinote, kad liūdnumas
didesnes žymes palieka kaip linksmumas.
— Bet gana, — laikas namo — tarė gydytojas.
— Kaip vadinosi to kunigo idealas
Rodos man, jog
Kevin ’as.
— Taip, Kevin’as O’Donnell, — atsakė kunigas.
V.
Po kelių savaičių gydytojas išvažiavo nežinia kur, o
“Rock Cottage” stovėjo vėl uždaryta. Praslinkus vieniems
metams, pasitaikė, jog jaunas kunigas pietavo pas vysku
pą, kursai netikėtai jo paklausė:
s
— Ar girdėjai Tamsta apie kokį tai Kevin’ą O’Donnell’į iš tavo gimtinio miestelio?
— Taip, jisai buvo kitados pirmuoju mokiniu Maynooth ’e.
— Turiu nuo jo laišką iš Florencijos. Meldžia išbrauk- '
ti iš cionaitinų knygų* idant galėtų būti ten įšventintu.
Kunigo veidas prie tų žodžių išsiblaivė ir jisai tarė:
— Žinojau, jog tas viskas gerai pasibaigs.
Pagrįžęs nuo vyskupo, jisai atrado ant skobnies laiš
ką su antspaudu iš Florencijos. Atidarė jį drebančia ran
ka ir skaitė:

1

I

Kartūzų Vienuolynas,
Florencija, Liepos 12 d. 187...

Kudike ir Drauge!
Išgelbėjai sielą!
Ir tai seno tavo draugo — Ke
vin’o sielą.
Nenoriai apleidžiau Airiją ir į tėvų šalį nema
niau visai grįžti.
Apleidžiant niekas man nesuteikė gero '
žodžio nei draugiško rankos paspaudimo.
Pirm sugrįžimo
tėviškėn gerai man sekėsi iš medžiaginės pusės, bet širdyje
turėjau kartumus ir gailesį dėl Dievo ir žmonių.
Vienas
man noras užsiliko: gerai daryti šiame pasaulyje, kuriame
patyriau tiek nesmagumų.
Tavo įsitikėjimas manin atgaivi

no manyje mano tikėjimą Dievuje. Šiandieną matau, jog
esame Jo rankose.
Jeigu kūdikis galėjo per trisdešimta
metų užlaikyti atmintyje prielankumo ženklus,

ar gi galima

leisti, idant Visatos Tėvas užmirštų mus? Gal stebiesi, nes
nepažinai manęs.
Štai aš esu tuo ilgu ploščiumi gydytojas,
kursai draugavo Tau prie ligonio lovos. Nepažinau Tavęs.
Net neatsiminiau Tavęs. Bet, kadangi kalbėjai ir paro
dei, kaip didelis,buvo Tavo prisirišimas ir meilė, tuomet
mano širdis atsigėrė prie Dievo ir žmonių. Išvažiavau ir
pasiskubinau čionai.
Ačiū Dievui, jou suradau profesiją
pas Kartūzus, o už kelių dienų gausiu šventimus, kurie bu
vo atsakyti man Maynooth’e pirm trijų dešimčių metų.
Likie sveikas ir dėkok Dievui už gerą širdį. Niekados
negalima žinoti, kur nukris Jo rasa ir ar nesugrąžins nuvy
tusiai žolelei ar

»

Lietuva ir karė
Jau esame “Darbininke”
minėję, jog Šveicarijoj išleis
ta apie Lietuvą ir jos reikalus
didis, dailus francūzų kalboje
veikalas vardu La Lituanie et
La Guerre (Lietuva ir karė).
To veikalo autorius yra lietu
vių mokslavyris Antanas Viskontas,
filozofijos daktaras.
Žinant autorių jau galima nu
manyti rimtumą, ir mokslin
gą dalykų išdėstymą.

Kas girdėti lietuvių kolonijose
s

HARTFORD, CONN.
Vasario 11 d. Gonvay’s sve-

tainėje buvo prakalbos Lietu
vių kooperacijos.
Kalbėtojų
buvo net 12.
Visi vietiniai
kooperacijos pildomosios tary
bos nariai.
Kiekvienas išrei
škė savo nuomonę kas link
naudingumo kooperacijos ųiors
pamažu, bet auga, jau turi
arti $2.000 ir rengiasi atidary
ti krautuvę ir bus atidaryta,
Knygos įžangoje rašoma:
kaip greit suras tam tinkamą
I
.
•
“‘Europinį sujudimą, ku- vietą.
riuo<n stebisi visas pasaulis ir
Vyčiai veikia.
jaučia savo bejėgiškumą, seks
15 vas., vakare susirinko
gilios permainos visur ir viso
skaitlingai
L. Vyčiai, kaip vai
je žmonijos draugijoje.
Aps
kritai imant to visi tikisi. Spė kinai, taip ir merginos lavi
jama, jog ypač mažos taute nosi maršavime po vadovyste
lės pasinaudos iš to milžiniško p. L. Plaugos.
18 d. vas. buvo mėnesinis
sujudimo ir gaus laisvę.
To
susirinkimas
L. Vyčių, apsvar
dėl yra proga mažoms tautoms
styta
bėgantieji
reikalai ir ap
žino momentu nušviesti pasau
tarta
ką
veikti
ateityje.
Taip
liui savo tikrą padėjimą.

Šiame veikale kalbėsime apie Lietuvą, šalį užsitarnavu
sią indomumo, bet apie kurią
neužtektinai žinoma Europoje.
Mes čionai nušviesime jos tau
tišką fizijonomiją, kokią jį
turėjo amžių bėgyje, nuo pra'džios savo istorijos iki mūsų
dienų. Be to mes dadėsime
šiame veikale tuos elementus,
kurie rišasi su organizavimu
Lietuvos, jei jos šventam troš
kimui — ingyti politišką lais
vę yra lemta išsipildyti.”
Pageidaujamasai dalykas
— supažindinti pasaulio apšviestuniją su Lietuva ir jos
reikalais — šiuo veikalu šau
niai išpildytas. Lietuvos pra
eitis be jokių nereikalingų
smulkmenų, detalių išklota,
lietuvių atgijimas aiškiai išldytas, o lietuvių pažanga
adaryta per paskutinį dešimt<n<?tį prieš karę aiškiai nušvie
«ta.
Iš šio veikalo svetimtaučiai
sužino, jog lietuviai buvo vie-’iiarkutturnigiausiųjų tautų Ru
sijoje. Parodoma. jog ne
žiūrint į rusi) persekiojimus, į
spaudos uždraudimą pagal sta
tistikos 1897 m. apšvietoj lie
tuviai buvo antroj vietoj. Bū
tent 1897 m. mokančių skaity
ti Rusijoj buvo:
Vokiečių vyrų 59.91 nuoš.,
moterų 58.57 nuo.; Lietuvių ir
latvių -vyrų 52.01 nuoš., moterų
52.5 nuoš., Žydų vyrų 48.93
nuoš. moterų 20.23 nuoš.; Fi
nų vyrų 35.24 nuoš. moterų 26.
94 nuo.; Lenkų vyrų 34.78
nuoš. moterų 20.40 nuoš.; Ru
sų vyrų 29.58 nuoš. moterų
9.34 nuoš.
Svetimtaučiai dar supažin
dinami su didžiu lietuvių ver
žimosi prie apšvietos, nuro
dant į veikimus, nuopelnus
ir pasisekimus
“Saulės,”
“‘Ryto,” “Žiburio,” “Šv. ka■zimiero Dr-jos.”
Viskas išrodoma skaitlinė
mis.
,u,

Apie lietuvių ekonomiškoje
dirvoje veikimus svetimtaučiai
patyria iš aprašymo Vartotojų
dr-jų.
Išrodyta, jog sausio 1
d. 1915 m. Kauno, Vilniaus ir
Suvalkų' gubernijose lietuvių
vartotojų dr-jų buvo 161 su
47.198 narių ir 4.755.129 rub.
72 kp. kapitalo.
Tatai lietuvių pažangumas,
siekimas prie apšvietos, prie
pagerinimo ekonominio stovio
aiškiai ir įtikinančiai parodo
ma civilizuotam pasauliui.
Galop
išrodoma lietuvių
veikimas dėl laisvės.
Gale
knygos pridėta nutarimai k
reznltociins išii^toa
rezoliucijos
išneštos knrurrekongre

suose, seimuose dėl .Lietuvos
laisvės.
Duodami Vilniaus
aeimo nutarimai, rezoliucijos
^politiškojo seimo Chicagoje
(rugsėjo 21 d. ir 22 d. 1914),
susivažiavimo Brooklyne (rug
sėjo 29 d. 1916), rezoliu
cijos, priimtos veikėjų Švei
carijoj, rezoliucija dėl Lietu
sių Dienos Suvienytų Valstijų
"kongrese ir tt.

gi užsiminta apie S. P. Kneižį, kuris uoliai darbavosi tarp
jaunimo, ypač prie vyčių ir
buvo rašt. praeitais metais.
Jis įstodamas į La Salette College vyčiams paaukavo $12.00
vertės knygų. Tai-gi kaip
jaunam moksleiviui nutarta
padaryti nors mažą dovanėlę:
iš iždo paskirta $5.00. Narįai
aukojo: J. Lauckas $3.00, E.
Mašiotukė $1.00, O. Rosmanskas $1.00, M. Pateckaitė $1.00.
P-lė Helena Rainiutė paskoli
no $10.00 dėl savaitynio “Vy
čio.”
ATHOL, MASS
Tveriasi

kooperacija.

Vasario 11 d. buvo dr-jų bei
kuopi) atstovų susirinkimas
reikale kooperacijos. Čia ir
tapo padarytas žingsnis prie
sutvėrimo kooperacijos. Iš
rinkta laikina valdyba: Pirm.
J. Gailiunas, vice-pirm. J. Va
siliauskas, rašt. A. Grigaliū
nas, kasierius A. Vaičikauskas. Ir tuojaus iš atstovų 17
prisirašė prie kooperacijos, už
simokėdami po 50c. įstojimo ir
pasiimdami šėrus. Šero kai
na nustatyta $10.00 vienas ir.
nedaugiau kaip 10 šėrų vienai
ir tai pačiai ypatai leista pa
imti, pirkti. Be to dar nu
tarta parengti prakalbos ir
kalbėtojom pakviesti gerb.
kun. F. Kemešį.
A. Grigaliūnas.
NEWARK, N. J.

Sujudo.

HARTFORD, CONN. ._
Spaudas platinimas.
Kai pernai Kat. Spaudos Sa
vaitėje išsijudinome katalikiš
kos spaudos platinime, tai vis
rankų nenuleidžiame.
Vis
darbas buvo varomas pirmyn.
Vas. 21 d. š. m. buvo atsi
lyginta spaustuvėms už kny
gas.
Ir tuomet taip-gi pasi
rodė, kiek kas pasidarbavo
spaudos platinime.

Spaudos Savaitėje buvo trys
vakarai. Pelno nuo jų liko
$17.10.
Rengimo komitetas,
susidėjęs iš A. Pateckio, A.
Kučo ir P. Mikalausko uoliai
darbavosi, .turėjo išlaidų ir
nereikalavo išlaidų sugrąžini
mo. Gerb. mūsų klebonas kun.

J. J. Ambotas ir-gi
prie to daug triūso.

pridėjo

Laikraščiams prenumeratų
surinko: M. Pateckaitė už $24.00; Tadas Špelis už $6.00, D.
Lukoševičius už $4.50, Anta
nas Kučas už $4.00, A. Pateckis už $3, K. Tamošiūnas už
$3, V. Dzikas už $1.50, O. Rasmanskas už $1, Zosia Gurkliutė už 75c. Išviso surinkta už
$51.15. Knygų išpardavė: O. Žaldauskaitė už $1.50, P. Mika
lauskas už $5.50, E. Matulie
nė už $3.41, D. Lukoševičius
už $3, T. Motiejūnas už $3.80,
K. Barelis už $2.20, P. Skupaitė už $10.05, Zosia Gurkliutė
už $9.81, Al. Pateckis už $2.35,
Ant. Pateckis už $1.50, V. Dzi
kas už $2.99, P. Geležiutė už
$4.55, A. Kučas už $5.70, E.
Mašiotukas už 5c., K. Lamešiunas $5.50,L. Budvidžiutė $2.75.
M. Pateckaitė $6.25, M. Meleškienė $2.25, J. Čapulis $2.50,
Antanina Stravinskaitė $2.10,
M. Paeliūnienė $3, Petras Elijošius $2.25, A. Mazalas $6.30.
Už knygas ir laikraščius
padaryta $87.31.

Katalikiškų laikraščių ir li
teratūros platinimas pas mus
neapsistos.
P. M-kas.

BROKLYN, N. Y.
Streikas prieš augštas kainas.

Kilo augštos kainos ant val
gomų daiktų, ypatingai labai
pakilo ant bulvių ir cibulių,
ypatingai labai pakilo ant bulkas labai visiems reikalinga
ypač žydams. Tai-gi pirmiau
sia žydų apgyventoje miesto
dalyje kilo streikas,apstojo žvdelkos krautuves neleidžia su
vis pirkt. Kurios nepaklau
so, tai atima ir išberia.
Atsiųsta policija, bet ką su
moterimis, o ypatingai su žvdelkomis bedarys. Jei ir pa
siskundžia, tai atsako kam
perki ir gana. Ypatingai di
delis triukšmas darosi ant
Havemeyer, nes čia neprieina
mas biznis. Ant gatvės suva
žiuoja su visokiais bizniais ir
dauguma pirkdavo lietuviai,
nes biskį pigiau. Tai-gi ir čia
iš syk prašė, kad nepirktų,
bet nieko negalėdamos pada
ryt, sutarė biznierius naikint,
liejo žibalo ir padeginėjo.

Tautos Fondo skyrius, kurs
pereitais metais beveik nieko
nepasidarbavo dabar pradėjo
vėl darbuotis.
Vas. 18 d. turėjo susirinki
mą ir buvo svarstyta kaip ge
naus prisirengus prie šv. Ka
zimiero dienos.
Nutarta par
sikviesti gerą kalbėtoją, pa
kviesti L. Vyčius, kurie ir be
to jau girdėt rengiasi, taip-gi
bus deklamacijos ir kitokie įvairumai.
Bus padarytos tam tikros
kortelės su konvertais ir bus
dalinamos prieš tai bažnyčioje
ir kitur, kur tik bus galima;
o šv. Kazimiero dienoje bus
vėl surenkamos su aukomis
kaip bažnyčioje taip ir svetai
K. D.
nėje, kur bus prakalbos.
Taip-gi tapo sutvertas prie
T. F. skyriaus liuosnorių sky
BENTLEYVILLE, PA.
rius, kurie apsiima mokėt mė
nesines iki karės pabaigai. Socijalistų kuopos laidotuvės.
Taip-pat atsirado tokių liuos,.
.
Vas. 17 d. du socijalistai
nOT1V apie dešimts. Tūli pasi-

žadėjo po $1.00, po 50c. ir po
25c. ir ten pat užsimokėjo.
Viso sumokėjo $8.00 ir visi pa
sižadėjo darbuotis, kad kodaugiausia tokių narių, pri
traukti.
Vijurkas.
BROOKLYN, N. Y.

Kovo 5 d. 7:30 vai. vakare
K&r, Aniolų svetainėj, L. D. S.
12 kuopa laikys mėnesinį susi
MOTERYS fcOFERIAUJA. rinkimą. Meldžiame visų narių
atsilankyti į šį snsirinkimąnes
Anglijos ir Francijoc armi yra svarbių pranešimų. Taip
jose priimama moters ŠoferiKu-' gi kurių mekestys užvilktos
tt ' Tokių moterų jau yra 2.- teiksitės atsilygink
€00.
12 kopos nž.

CLEVELAND, OHIO.

Apsireiškė skilimas.
Kas atydžiai seka laikraš
čiuose korespondencijų skyrių,
tas žino kokioje lietuvių kolo
nijoje yra labiau jaunimo vei
kiama.
Rašau jaunimo dėlto,
kad beveik visi vakarai yra
daugiausiai jaunimo rengiami.
Jei kartais pasitaiko, kad
ir kokia kita dr-ja rengia vaka
rą, tai be jaunimo negali apseiti.
Clevelando jaunimas
yra pasižymėjęs savo veiki
mu.
Didžiausios čionykščio
jaunimo jėgos yra L. Vyčių
25 kp. ir C. L. T. ch. Dr-ja. Tos
dvi dr-jos viena prieš kitą la
bai šnairuoja ir veikia neidamos viena kitai talkon.

to, jog jie šmeižia tą, kam ne
simpatizuoja.
Po prakalbų sekančią nedėlią
L? S. Benas (šaka C. L. T. Ch.
Dr-jos) surengė koncertą. Mu
zikos programe buvo išėję ir
solai, kuriuos dainavo p-lės J.
Baltrukoniutė, J. Daudžiutė,
V. Kareekiutė ir J. Maroziutė.
Nenoriu įžeisti gerbiamų so
lisčių, bet tik tiek turiu pa
sakyti, kad C. L. T. Ch. Drjos solistės, kurių kožnas va
karas dauginasi neatstoja ne
dešimtos dalies prieš p. Greičienę ir Burkauskienę.

dainuoja duetą, sūnus akomponuojaš.
Prasidėjo ir vakarienė. Gratofionas visus linksmina Gas
padinės bėgioja — nuoširdžiai
tarnauja. Sotinosi visi Val
giai taip gardūs, kaip geriau-

Po užkandžių Juška prašomas vėl dainuo taip-gi p-lės
Raipaitė, Oenkiutė, paskui Šešeikiutė padeklemuoja. Kalba
gerb. kun. Urbanavičius, Pet
ras Juškaitis užsikviečia talkos
ir kvartetas šauniai užtraukia
galingą Vyčių Himną. Kalba
Norkūnas, Sakalauskaitė, Ka
šėtaitė, Mešlis, Ramanauskas,
kun. Virmauskas ir devynios
galybės kitų.

8T. LOUIS, MO.
Lietuvos šelpimo reikalai.
Kai prasidėjo Europos ka
rė, tai pas mus 'susitvėrė ko
mitetas pasivadindamas save
“Lietuvos šelpimo fondas,” į
kurį susispietė bedieviai ir so
cijalistai ir žmones mulkino.
neg jįema ne jįį rūpėjo Lietu-

vos šelpimas, kiek sava supu
vusi partija, bet žmonės to il
gai nesuprato ir dėjo savo sun
kiai uždirbtus centus į tą fon
dą. Bet šiaidien pasirodė kas
kita, nes socijalistai vien tik
katalikus klaidino įr iš jų vilio
jo pinigus sakydami, kad su-,
aukauti pinigai neis nei į kokį
fondą bus tiesiog siunčiami į
Lietuvą

Atleiskit, nes buvau pa
miršus, kad solo dainuoti gali
kiekvienas. Gi “Dirvos” re
daktorius ir ponas zeceris ap
rašydamas koncertą, solistes
Po visoko broektoniečiai Besiartinant “Lietuvių Die
iškėlė
augščiau
debesių
(žiūr.
grįžta automobiliais namon. nai” buvo sušauktos visos
Abu chorai dalyvauja tik
No.
6-ame
1917
m.)
Lawrenciečiai gi ardo stalus, vietinės dr-jos kurios darbavo
tada, kada kokia dr-ja užpra
Iš
to
matome,
kaip
tie
po

pradeda
šurum-burum, išsi- si surinkime aukų į tą “Lietu
šo savo rengiaman vakaran,
nai
simpatizuodami
tai
draugi

grajina
likusių
nuo pokilio da vos šelpimo fondą” ir nutarė
arba visos Clevelando lietuvių
jai
supranta
dainą
ir
nesako,
lykų, dalykėlių, k. t. kvietkų, visus tuos ? pinigus pasiųsti
dr-jos rengia kokį didelį apkad
išėjo
silpnai.
Toliau
ta

saldumynų — vienas net par kartu su tais pinigais, kurie
vaikščiojimą.
me
pat
numeryje
F.
Baranaus

šiuką
išsisuko. Galų-gale ir buvo surinkti “Lietuvių * Die
Vyčiai kaip pirmiau taip ir
kas
rašydamas
apie
besirengišie traukia poilsin.
dabar veikime labiau pasižymi,
noje.” Bet po “Lietuvių
mą
Clevelandiečių
prie
Lietu

Publikos buvo daug. Sve Dienai” pasirodė visai kitaip.
tiktai nelaimė, kad jų tarpe
yra keletas “aš,” kurie kaip vių Dienos (4 kovo) išdėsto tainėn nebetilpo. Kiti, no Cicilikiškas komitetas atmetė
ir trukdo platesnei veikimo va tos dr-jos programą ir ant ga rintieji įeiti, gavo nuo durų nutarimą, nors tuo sykiu ir
lo kviečia visus Clevelando ir grįžti namon, nes iškalno bu
gai.
apielinkės lietuvius atsilanky vo aptarta turėti ir parduot jie patys buvo. Ir tuos pini
Laikraščiuose koresponden ti ir pasigerėti-jų gabumu, ku tik 250 tikietų. Šie išėjo už gus, kurie jau buvo per $300
nepridėjo prie suaukotų “Lie
cijos kartais taip-gi būna“per- riam patarnauja p. Kramp dviejų dienų.
gražios,” bet tas yra daroma (chorvedys — lenkas).. P. ' Garbė valgių sudovanoto- tuvių Dienoje” pinigų, bet pa
ir visose lietuvių kolonijose. Kramp yra ištikro puikus joms ir suruošėjoms taip įspū siskubino pasiųsti juos į So. •
Bostoną. Dabar visi pamatė,
Clevelando vyčiai ir jų darbai chorvedys ir supranta dainas, dingos fėrų pramogos.
kad jiems rūpi partija, ne
pirmiau labiau buvo žinomi ir bet ne lietuvių. Jei ir moka
Žemuogė. i Lietuva. Todėl aiškiai pasi
garsinami, dabar-gi jų veiki jisai porą žodžių lietuviškai,
matė, kad negalima taip laimo vaisiai bei kitoniškos pa tai dar nereiškia, kad žino lie
j
kyti
šelpimo darbą Tai su
girtinos pramogos praskamba tuvių kalbą. Pažįstu gerai
MIDDLEBORO, MASS.
sipratę,
prakilnesnės dvasios
retkarčiais tik “Darbininke.” gaidas ir dainuoju, todėl ga
4
d.
vasario
SLRKA.
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katalikai,
sumanė sutverti T.
“Dirvos” bepartyviškumas.
liu pasakyti, jog gerai sudai kuopa surengė prakalbas Ov
Fondo skyrių, į kurį įsirašė
C. L. T. Ch. Dr-jos jauni nuoti dainą neužtenka pažinti
ali
salėje.
Prasidėjo
2
vai.
po
sekančios
ypatos užsimokėdamo veikimas kaip pirmiau taip gaidas, bet reikia, kad būtų
pietų.
Žmonių
susirinko
ge

mos
po
$1.00
kun. M. A. Vit
ir dabar nėra žinomas kiti) ko išaiškinta ir dainos mintįs, o
rokai.
Kalbėjo
pp.
J.
Jarokus, K Vuosaitis, K. Skleinilonijų jaunimui, nors tiesą sa nemokant lietuvių kalbos ar
ševičia
ir
V.
Kudirka,
iš
Norkas, Dom. Urbonaitė, A. *Žikant jie ir neturi kuo labai pa galima tai padaryti. Gi kas
wood
’
o.
P.
V.
Kudirka
kal

vaitis, I. Bartininkas, O. Šisigirti, bet tai dr-jai ypač pa link visų C. L. T. Ch. Dr-jos
bėjo
apie
susivienijimo
reika

pailienė, M. Piečaitė, V. Kaskutiniame laike pradėjo tar choro gabumų, kuriuos renlus,
taip-pat
priminė
ir
apie
nauti tautietiška
Pį’ rya''giasi parodyti 4 d. kovo, rodė karės baisenybes ir apie vargus ziukaitis. Tapo išrinkta vai
dyba iš sekančių ypatų: pirm.
kurios veikimą plačiai išdėsto mums jau 1916 m. 4 d. kovo„
nuteriotos
Lietuvos.
—
kun. M. A. Vitkus, rašt. —
ir dr-ją kelia augščiau debe nes daug dainų dainuos šįmet
Antras
kalbėjo
p.
J.
Jaro

A. Živaitis, ižd. — K. Vuosaisių. Rašau tiesą, nes esu ką ir pereitais metais dainavo.
ševičius
plačiai
paaiškindamas
tis.
Susirinkimus nutarta lai
sena Clevelando gyventoja ir
Reikėjo ponui Kramp’ui apie susivienijimą. Jam aiš
kyti
kartą mėnesyje. Tai-gi
palįstu gerai visą jaunimą. kad parodžius savo gabumus,
kinant,
šoka
socijalistas
Krinjei kurie turėtų kokius reikaStebėtina yra, kad “Dirvos” kuriuos ir “Dirva” pripažįsta
redaktoriai ir ponas zeceris išmokyti naujų dainų. Vy čius ir pradeda drebančiu bal lūs. šelpime savo brolių, tegu
»
(beja vienas iš redaktorių pri čiai visados kiekviename vaka su bliaut: “ Ka-ka-ka-kad ro- kreipiasi į šias vpatas.
ro-rod
ir-ir
jūs
neturit
čardeKadugėlis.
guli net prie Vyčių, bet ma re visųpirma dainuoja naujas
žai ką veikia) vos spėjo apšil dainas, o jei permažai, tai rio. ” Kalbėtojas smailiai at
BALTIMORE, MD.
ti kojas o jau pažįsta kas ir ko priedui prideda yieną kitą se sakė ir sekė didžiausias delnų
plojimas
ir
iš
publikos
balsai
kius gabumus turi ir kas pa ną. O C. L. T. Ch. Dr-ja se
Vietinė L. Vyčių 19 kp. vas.
tarnauja Clevelando lietu nas dainas metai atgal dainuo girdis: “užsisapnavo avigalvis 19 d. buvo surengusi puikų ir
viams. Laikraštis “Dirva,” tas stato pirmon eilėn, mat vi cicilikas.”
Toliau socijalistas Z. Kati- didelį pasilinksminimo balni
kuris nuduoda bepartyvišku, si jou atmintinai moka Pui
lis nusipurtė ir rėkia: “delko To vakaro pasekmės dar nesu
vietinių tarpe sėja tokį party- kus gabumus.
žinota, bet žmonių buvo gana
viškumą ir neapykantą, kad
Galima būtų prirašyti daug man niekas nepasakė, kad bus daug susirinkę.
vietiniai pradeda kas-kart la ir labai daug, bet tegul šiam katalikiškos prakalbos? ”
L. Vyčiai visados gali pasi
Kalbėtojas nurodė didžiau
biau nesimpatizuoti ir neskai kartui užtenka. Toje žinutė
girti
savo surengtais vakarais,
to. Labiausia “Dirvos” ne je “Dirvos” redaktoriai ir ze sią socijalistų tamsumą kad nes visad būna blaivūs ir be to
mėgsta VvčiaL Pavienios y- ceris tegul randa sau lekciją negali žinoti kas yra S. L. R. žmonės labai mėgsta vyčių
patos nors ir priguli prie Vy o jei nepasimokins, tai tikiuos, K. A. Kalbėtojas paklausė gal surengtus vakarus. Be visko,
čių kuopos yra dar šiek tiek kad “Darbininkas” neatsisa dar kas norit duot klausimus. čia vietiniai L. Vyčiai gana
kada pagiriamos, kad ir neno- kys teisybės vardan dėti paro Atsistoja socijalistė M. B. ir sparčiai pradeda augti ir veik
roms, bet abelnai Vyčių var dymus, kaip šmeižia toji tau tokius niekus šneka kas visai ti, ir gali pasigirti savo gamerginai nepriderėtų kalbėti.
do, bijo kaip žydas kryžiaus tietiška “Dirva.”
Kada kalbėtojas atsakė, tai j biais veikėjais. Kaip tai dė
neapkenčia ir šmežidama kan
Elena. ji nuraudo ir pradėjo lyg ožka ka moksleivio J. Bučiūno, p-lės
džioja kiek galėdama. Gal no
bliaut, kad kalbėtojas ant jūs J. Senkiutės ir kitų.
rės faktų, kurių galiu daug
Kp. Koresp.
užsipuldinėja, o iš užpakalio
parodyti. Užteks pažymėti
LAWRENCE, MASS.
vienas cicilikas kumščia į nu
paskiausius, kuriuos ištrau
LEWIST0N, ME.
garą
ją bado sakydamas:“Rėk
Vasario 18 įvyko čia kata
kiau iš “Dirvos” vietinių ži
Lietuvaitės
svečiuose.
likų tarpe indomus pokilis, šv. labiau.” Kalbėtojas aiškina,
nių.
Vas.
14
d.
Y.
W. C. A. bukad pradžioj savo kalbos kal
Pranciškaus
parapija
turėjo
Nesenai Vyčiai buvo suren
vo pasikvietę lietuvaites. Dasavo fėrų pradžią formoje val bėjęs su katalikais, toliaus lyvavo 14 lietuvaičių, Bu?Vo
gę prakalbas, kuriose kalbėjo
girdi matydamas, kad yra ir
gių parodos ir vakarienės.
Dr. J. J. Bielskis. Apart pra
socijalistų pakalbėsiąs ir dėl programas ir žaislaL Lietuvai
Valgiai
buvo
sudovanoti.
kalbos programan įėjo dainos,
jų. Kai pradėjo aiškint apie tės padainavo ‘/Plaukia sau
deklemacijos ir solai.
Solo Pirm vakarieniausiant, val
socijalizmą, tai socijalistai ne laivelis,” p-lė M. Valančaitč
dainavo dvi žinomos Clevelan giai buvo atidengti publikai.
rimavo, tai raudo, tai balo iš dainavo solo “Kur bakūžė sa
do lietuvių solistės poni S. Jų buvo daug ir invairių. Ma
manota,” choras dainavo “Lai ’
gėdos.
Greičienė ir V. Ignatavičiu- ži, kepti paršiukai padaryti
Po prakalbų socijalistai pri gyvuoj mūs tauta,” ir tautos
tė-Burkauskienė (ne Bukaus šuniukais, gaidžiai kalakutais
himną. Amerikonkoms lietu
sipažino, kad jie esą beždžio
kienė-.
Dainavo dainas, ku ir Lt
viškos dainos labai patiko. Ga
v•

rios (ne visos) jau buvo girdė
tos Clefvelande^
Nekurie svečiai iš Chicagos,
kuriems teko girdėti dainas tų
solisčių, lygino prie Chicagos
p. Janušauskienės ir Pocienės.

likusieji nuo nusikapanojusios
Ir ištiesų. P-ni S. Greičie
socijalistų kuopos surengė pra nė turi balsą kokio negalima
kalbas.
Parsikvietė kokį ten rasti tarp lietuvių visame CleMickeliūną Buvo garsinta, veiande. Ji yra Žinoma ir sve
jog bus prakalbos apie karę ir timtaučiams,
kurie rengia
tuomi žinoma socijalistai norė muose ar iškilmingose bažny
jo paslėpti savo raudonumą ir tinėse apeigose prie vargonų ar
gauti per prakalbas gyvybės dideliuose vakaruose kviečia
savo kuopos iš mirties prikėli dainuoti ado. Gi p. V. Ignamui.'-Buvo atėję ir katalikų. tavičiutė-Burkauskienė yra an
Bet jie tuoj suprato kame da tra po Greičienei, o “Dirvoje”
lykas.
O kai socijalistėlis ė- (žiūrėk No. 5 1917 m.) yra pa
mė šmeižti katalikų visuome rašyta, kad tų solisčių solai
nę, katalikų įstaigas, tai nei išėjo silpnai. Pažeminimo žo
kalbos negalėjo būti apie nau dis buvo mestas 4elto, kad tai
jų narių gavimą. Taip tai so- dainavo Vytės. Galima jiems
cijalistų kuopa galutinai už būtų atleisti kairia nesupranvertė kojas.
’tantiems dainų, 'bet
_ labai aišBentleyvillės Darbininkas. ~ku bus visiems it sekančio fak-

nių ainiai.
Tai čia dar dau
Išrodinėjus valgius, tai kol
giau juokų buvo.
gaspadinės sutvarkė juos ir su
Galop kalbėtojai paaiškino
nešė staluosna tęsėsi progra
apie Tautos Fondo svarbą ir
mas. / Prasidėjo su dviejų vai kvietė įsteigt čia susirinku
kų piano-smuiko duetu. Sekė^siems minėtą skyrių, ką midmergaitės deklemacija.
Kal
leboriečiai dr padarė.
ba p. Norkūnas iš Brocktono. x Šios prakalbos padarė dide
Mergaitė sudainuoja. Dar pa
lį įspūdį tarp čionykščių lietu
dainavo dvi mergaitės.
To
vių katalikų ir nori daugiaus
liaus programe dalyvauja vie
matyt savo kolonijoj šiuos vei
tinis choras, tai visas, tai pa
kėjus.
vieniais — vadovaujant M.
Ten buvęs.
Paulikaičiui.\ Verti paminėji
mo šie choro nariai: Rosnaus-

kas, Frankonis, Cideravičiutė, šešeikiutė, Kriviutė ir ke
letas kitų. Po to su savo šta

bu V. Juška iš Brocktono pro
grame dalyvavo. Jisai sudai
navo “Temsta dienelė,” po
tos jis sudainavo duetą su p-le
M. Raipaitė. Juško sūnus Ęafalas grajino solo ant piano.
H- Ropaitė dainuoja solo. Ant
galo Juška su savo žmona su

lop buvo vakarienė. Po vaka
rienės Y. W. C. A. narės kvie
tė lietuvaites lankyti jų angli
škos kalbos klesas, rašymo,
skaitymo ir siuvimo.
Paskui
lietuvaitės padėkojo už viešingumą ir visos išsiskirstė.'

Palangos Juzė.
-

------

✓

ATHOL, MASS.
L. D. & 4 kp. vas. 11 d
laikė savo mėnesinį susirinki
mą. Tarp visų kitų dalykų
nutarta iškilmingai apvaik
LAWRENCE, MASS.
ščioti L. D. S. globėjo šv. Juo
tapo dieną. Kadangi ta die
Mirt lietuvaitė.
na pripuola panedėlį, tai nu
Vas. 14 d. ligoninėj mirt tarta apvaikščioti subatoj ir
Bronislava Daviskiutė, 18 me nedėlioj, kovo 17 ir 18 d.
Kaip “Darbininkas” ragt
tų amžiaus. Sirgo 5 mėnesius.
no, tai bus mėginta kuodauiu narių prirašyti prie I„
. S. kuopos. Nutarta kvk
ti studentą p. K. Česnulevičių.
Markevičiūtė
J
į .. -ri...

L
-

u
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Vietines žinios
svarbūs Nutarimai.
L. D. S. ima kuopa laikė
savo susirinkimą vasario 24 d.
šv. Petro parapijos bažnytinė
je svetainėje. Narią į susirin
kimą atsilankė daug ir nema
žai svarbią nutarimą išnešta.
Gyviausia apsvarstyta Bosto
no lietuvią darbininką reika
lai.
Pasirodžius tarp vietos
darbininką žymiam bruzdėji
mui savo reikalą pagerinimo
linkui, L. D. S. 1-mos kuopos
nariai nutarė prie to judėjimo
prisidėti ir nukreipti jį tinka-

i

Nedėlios vakare, vasario 24
d. pas ponus Gečius 317 Broadway, susirinko gražus jauni
mo būrelis pasikalbėti apie
veikimą teatro srytyje.
Per
skaityta naujas veikalas “Žy
dą Karalius,” kurį apsiėmė
sulošti po Velyką Bostono Vy
čiai, padedant kitą idėjinią
draugiją veikėjams.
Netru
kus žadama ir repeticijas pra
dėti. P.p. Gečiams už maloną
suteikimą buto jaunimas taria
nuoširdą ačiū.

.............;. ■ ■ ■ ,

SUSIRINKIMAS

Uja. tarpe indijoną tolimuose vaka
ruose.
Savo prakalboje įpy
nė daug gerą juokelių.

, )

L. D. S. 1-mos KUOPOS
NARIAMS SVARBU.
Seredoj, vasario 28 d., šv.
Petro bažnytinėje svetainėje
tfab svarbus pasikalbėjimas L.
U. S. reikalais.
Visi nariai
irt. D. S. prieteliai malonėki
te būtinai ant šio pasikalbėji
mo ateiti, nes bus paliesta la
imi ' svarbių klausimų, kurie
kiekvienam lietuviui darbinin
kui yra begalo naudinga žino
ti.
Pasikalbėjimą ves prity
rę L. D. S. veikėjai. Pradžia
7 vai. vakare.
.» Komisija.

. -K.

privalo visur žmones persergė
ti,
nurodyti, kas skandina
tikėjimą ir tėvynę.
Jo kalba
darė įspūdį lyg gerb. kun. -ne
darytą didelio skirtingumo
tarpe tą dvieją dalyką,
Ar
ištikrųjų taip būtą.

visais.
Paskui dar Ajauskas
pasirodė ant estrados. ; Tas
tai visai be senso prapliupo,
ėmė užstavoti socijalistus. Ir
tokią žodžių vartojo, kurią net
šlykščiausieji laikraščiai nepa
vartojo.
Bet nuo jo geresnio
nei negalima buvo tikėtis, nes
Gerb. kun. Jonaičio kalba
pats prisipažino žydberniu, ne
ir pasibaigė programas.
mokytu esąs.
Tarpe prakalbą buvo dekPo to prakalbą vedėjas da
lemaciją.
Gražiai deklemavo
mažos mergytės Antanina Gra- vė progą kalbėti A. Kneižiui.
bijoliutė ir Mariutė Virveckiu- Šisai ėmė rėžti tudviem šikš
tė.
nosparniam. Tas nepatiko soNikodemas.
cijalistėlią būreliui ir ėmė
Dr-ja laimėjo į pustuzinį
šaukti ir alasą kelti.
Tvar
naują narią.
-4i
■
t
e
A
kos prižiūrėtojai prie tą rėks
T. FONDO SKYRIAUS
Ten buvęs. mą pribėgo ir susarmatino

inon vagon. Cukernės ir ada bus utarninke, vasario 27 d.,
tinės darbininkai, nepatenkin šv. Petro parapijinėje svetai
ti darbo išlygomis rengiasi su nėje. Visi nariai ir kolektoriai
tverti unijas, kurios padės prašomi atsilankyti į šį susi
jiems kovoti su kapitalo išnau rinkimą, nes yra labai svarbiu
dojimais. Atsižvelgus į tai, reikalu apsvarstyti.
Valdyba.
kad dažnai įvairaus plauko
organizatoriai sudaro visai ne
tinkamas darbininkams uni
jas, L. D. S. 1 -mos kp. susi SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES
V. J. DR-JOS PRA
rinkimas nutarė išrinkti iš sa
KALBOS.
vo tarpo tinkamas vpatas, ku
rios pasirūpins Bostono lietu
Pereitą nedėlią vas. 25 d.
vią darbininkų reikalus su So. Bostone Saldžiausios Šir
tvarkyti. Į komisiją išrink dies V. J. dr-ja pobažnytinėje
ta A. F. Kneižis, J. Jokubaus- salėje buvo surengus prakalkas,
M. —
Žio—: Pr. Strakauskas,
-------------- ’ —
- <bas. Žmonių buvo prisirinkę
ba ir J. J. Ramanauskas. Šios gan daug — kupina salė.
ypatos, susinešę su Amerikos
Pirmiausia kalbėjo p. MikoDarbo Federacija, (American
las
Norkūnas iš Montello,
Federation of Labor) stam
biausia ir rimčiausia darbinin Mass. Jis pasakė daug nau
ką organizacija Amerikoje, pa dingi] nurodymą apie gyveni
sistengs tos organizacijos sie mą ir dr-jas. Dr-jų prilygino
kius paskleisti ir tarpu Bosto prie geriausio ištikimiausio
draugo.
Sakė,
kad šiaip
no lietuvių darbininkų.
draugas
g.ali
apleisti,
užmirš
Toliaus nutarta paieškoti
ti,
o
dr-ja
savo
nario
niekuo

būdų, kaip aplamai praplatin
ti L. D. S. veikimą ir judėji met neapleis. Toliau nurodė,
mą.. Suteikta gana daug gra jog lietuvią tarpe yra žmonių
žią ir praktišką patarimų. Kai įvairiu pažiūri], jog yra nu
kurie nariai savo patarimus tolusių nuo tikybos ir bažny
pažadėjo patiekti kuopai se čios. Nurodė, jog ir dr-ją
yra tokių, kurios neturi ry
kančiame susirinkime.
šio su bažnyčia. Todėl sakė
Pabaigoje iškelta klausi laisvamaniams,
atskalūnams
mas apie sudarymą Naujosios tinkamiausia prigulėti prie drAnglijos L. D. S. Apskričio, ją, kurios neturi ryšio su ba
bet esant jau vėlam laikui, tas žnyčia, ir tokiems, sakė nė
svarbus klausimas atidėta ki- ra reikalo prigulėti prie tokią
tain sykiui.
dr-ją, kurios laikosi su Bažširšinas.
nyčia. Taip-gi katalikams,
sakė, geriausia prigulėti prie
katalikišką dr-jų.
JAUNIMAS GYVAI
Po jo kalbėjo Adomavičius.
TVARKOSI.
Tasai pavarė agitaciją priešin
4-tą vai. po pietį) toje pat goje dvasioje pirmutinio kal
svetainėje buvo ir Lietuvos bėtojo.
Sakė, jog reikią su
Vyčių 17-tos kuopos susirinki visais vienybės laikytis ir gir
mas, kuris visais žvilgsniais di jei bedievis prisirašys prie
puikiai nusisekė. Narių į katalikiškos dr-jos, tai jisai
susirinkimą atėjo virš 50 ir vi ir-gi stosiąs kataliku. Bepi
si stebėtinai gyvai ir sumaniai gu būtą, kad taip būtų. Bet
jaunimo reikalus svarstė. Ypač gyvenimas ir praktika visai ką
daug dvasios susirinkiman įne kitką rodo. Įsibriovusieji be
šė nauji nariai, kurią prie dieviai į katalikišką dr-ją, da
kuopos prisirašė apie 20 ir vis žniausia jie nesukatalikėja, bet
tai žymiausios So. Bostono lie veda dr-joj savotišką agitaciją,
tuvių tarpe pajėgos.
mobilizuoja šiaudinius katali
Vyčiai nutarė gražiai prisi kus ir veda agitaciją prie iš
rengti prie Naujosios Anglijos metimo iš konstitucijos reikaL. Vyčiu Apskričio suvažiavi lavitaio atlikimo bažnytiniųmo, kuris įvyks Bostone kovo priedermių ir. tt. Dažnai priei
25 d.
Delegatais į suvažia na prie to, jog dėl tokios agi
vimą išrinkta J. E. Karosas, tacijos dr-jos skįla. O ar ma
A. F. Kneižis, O. Protašiutė, S. žai dabar yra kat. dr-ją, kurios
Gečiutė, K. Zubavičiutė ir K. turi socijalistiškus laikraščius
i
Junevičius.
organais. Ar tai dar neaišku
prie
ko priveda “vienybė,”
Paskiaus atnaujinta nutari
mai dėl išvažiavimo, kuris ren raginimas rašytis laisvama
Tai-gi
giamas Vyčių gegužio 30. Tam niams į kat. dr-jas.
pirmutinio
kalbėtojo
patari

tikslui patvirtintos ir dapildytos senosios komisijos.
Šie mas geresnis.
met Bostono Vyčiai, kaip teko
Trečiu kalbėtoju buvo sve
patirti ant susirinkimo, ren čias iš tolimo krašto gerb.
giasi ir teatro srytyje nemažai kun. Jonaitis iš Omaha, Neb.
pasidarbuoti. Žada net kele Jisai pasakė ilgą jausmingą
tą naują veikalą scenoje pasta prakalbą. Daug patarimą davė
tyti. Ir šiaip jau savo veiki iš praktiško gyvenimo, papa
mą platins ir tobulins.
sakojo apie lietuvią gyvenimą
. .
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Bet vis-gi reikia padaryti
patėmijimą .
Gerb. svečias
minėjo, jog mylįs Dievą ir
Lietuvą ir už tai galvą guldy
tą, be to atkartotinai minėjo
apie spaudą, Mickus, Mockus,
atskalūnus,
bet nepabriežė
skirtingumo tarpe bedieviškos,
tvirkinančios spaudos ir geros
katalikiškos ir tarp bedievišką
tvirkinančiąją veikėją ir tarp
gerą naudingų veikėją.
O
juk Dievą i r Lietuvą, mylįs
n«g»li nekovoti. _nnež .tikybą
ardančius raštas ir pabaldas.
Ir tas, kurs pasii engęs galvą
guldyti už Dievą ir Lietuvą,

r.

’
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BRIGHTON, MASS.
Dr-jos jubiliejus.

Vas. 22 d. šv. Jurgio pašal
pinė dr-ja apvaikščiojo 10-metines savo gyvavimo sukaktu
ves. Kooperaeijos salėj bu
vo surengtos prakalbos. Buvo
prakalbos ir deklemacijos. Ant
estrados buvo pastatytos dr-jos
vėliavos.
Po prakalbų atidarymo kal
bėjo tos dr-jos narys Ajauskas,
o po jo Adomavičius iš So.
Bostono. Paskui kalbėjo p. P.
Gudas, “Darbininko” redakto
rius, kurs nurodė dešimtmetinio jubiliejaus svarbą, nuro
dė, kaip daug galima nuveik
ti per dešimtmetį. Nurodė kų
Amerikos lietuviai nuveikė per
pastarąjį dešimtmetį, nurodė
kaip uoliems veikėjams dar
buojantis, Amerikos lietuviai
ėmė blaivėti ir stiprėti katali
kiška visuomenė. Po jo pra
kalbos kalbėjo p. A. Kneižis,
‘ ‘ Darbininko ’ ’ administratorius. Jis prisiminė apie šv.
Jurgį, jo gyvenimų ir kaip jis
buvo uolus krikščionis.
Pa
tarė šv. Jurgjo dr-jos nariam
ijnti pavyzdį iš savo dr-jos
globėjo. Galop prisiminė, jog
lietuvių tarpe virsta visokių
atskalą ir tokių išsigimėlių,
kaip Krakas ir Montvidas.
Po p. A. Kneižio kalbėjo p.
P. Strakauskas. Šisai jauni
kaitis, Bostono kolegijos stu
dentas, užsiminė, jog šv. Jur
gio dr-ja savo jubiliejų apvaikščioja Jurgio Washingtono dienoje. Tai ir papasakojo
apie to garsaus Amerikos did
vyrio nuopelnus. Dar jis kal
bėjo apie lietuvių katalikų vie
nybę.

Programas ėjo prie galo ir
rodės, jog viskas gražiai pa
sibaigs.
Bet kur tau. Pa
sirodė, jog “katalikams” Ajauskui ir Adomavičiui pirmutiniems kalbėtojams nepatiko,
kad pastarieji trys kalbėtojai
kalbėjo katalikiškoje dvasioje,
kad ragino dr-jos narius ir abelnai katalikus laikytis vie
nybės ir kad rie kalbėtojai pa
sakė teisybės žodį apie socija
listus ir laisvamanius. Tai
Adomavičius išnaujo atsiranda
ant estrados ir ėmė sakyti, kad
girdi nereikią klausyti tų jau
ną karštą kataliką, reikią vi
sus ir atskalūnus ir socijalistus
mylėti ir su jais vienybės tai
kytis. Varė visokias nesąmo
nes, aiškinosi esųs geru ka
taliku ir vienybės šalininku su

CAMBRIDGE, MASS.

mosties

Prakalbos.

Vas. 18 d. Institute salėj
buvo prakalbos surengtos L.
D. S. 8 kp. Pirmiausia kalbėjo
p. J. J. Ramanauskas Bosto
no kolegijos studentas.
Jisai
nurodė apie neprigulmingas
parapijas, kurias ėmė tverti
visokie bambizai.
Išaiškino,
jog jie nėra jokie kunigai,
kaip jie save vadina.
Bet
kaip paminėjo bambizą Straz
dą, tai bambiziniai sujudo, ėmė lermuoti. Tokiuo būdu
norėjo sutrukdyti kalbėtoją.
Kalbėtojas pasakė, jog pagajuos parodant palubyje žo tavas atsakinėti į visus klausi
džius “Laisvė dėl visą dabar mus. Bet visvien strazdiniai
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SOUTH BOSTON, MASS. I
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TEISINGIAUSIA
IR GA
BIAUSIA UETUVMKA

TEBUSI
GRAŽUS
m
u&azvBi! Jąišdirją išdir

APTINKA

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per kelis
vakarus, o padarys veidą tyru ir

Sutaisau receptus su dii džiausią atida, nežiūrint ar
> tie receptai Lietuvos ar Ame
rikos daktarą.
Tai vienatiInė lietuviška aptieka Bostone
ir Massaehusetts valstijoj.
Gyduolią galit gaut kokios
tik pasaulyj yra vartojamos.
Galit reikalaut per laiškus, o
aš prisiųsiu per ezpresą.

skaisčiu baitu.

Toji mostis išima
plSmus raudonus,
juodus arba
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido.
Kaina dėžutės
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir

stampoms.
į J.
P. O. Bos 36,

RIMKUS
<
Holbrook, Mass
(204-207)

►*>

ir ant visados.” Tai susigėdi prie durą šnypštė ir ergeliaV. P. GINKUS & CO.
no socijalistai ir nutilo. Tuo vosi, po prakalbą tai GalinausSAVI PAS SAVUS.
met tvarkai įvykus p. Kneižis kas paklausė kada neprigulLIETUVIAI PAS
ėmė nurodinėti nesąmones A- mingieji atsirado. Po to straz
LIETUVIUS.
chomavičiaus ir Ajausko. Pir diniai ėmė vaikiškus klausi
miausia nurodė, jog negalima mus duoti ir nieko neįstengė
Vienatinė didžiausia lie
dviem ponam tarnauti, t. y. ne užmesti.
tuviška krautuvė, kurioje
Po to p. ‘J. E. Karosas kal
galima būti geru kataliku ir
galima gauti visokią vyru,
užtarauti laisvamanius ir soci bėjo apie darbininką reika moterų ir vaiką drabužių,
jalistus, užtylėti ją niekybes, lus. Jis ne pirmu kartu jau čeverykų, robą, aukso ir
nurodė veidmainingumą Ado čia kalbėjo ir cambridgiečiai jį
deimanto.
mavičiaus, kurs čia apie vie pamėgo, kaipo iškalbingą ir
52 MILLBURY STR,
nybę kalbėjo, o So. Bostone rimtą kalbėtoją.
P-lė Ona Šimboliutė pasakė
WORCESTER, MASS.
prie Lietuvių Dienos rengian
eiles.
tis buvo srovių vienybei prie
Prie kuopos prisirašė kele
šingas. Adomavičius nudavė
geru kataliku, o pasirodė ne tas naują narių.
Iš anapus-šišis.
žinąs nei dešimties Dievo įsa
TEL. BACK BAY 4200
kymų,nes sakė:“4 neužmušk.”
Taip tai buvo aiškiai nuro
DR. F. MATULAITIS
L. D. S. KOMISIJOS
dytos tų dviejų veidmainių ne
SUSIRINKIMAS.
Ofiso odyno*
G -do visokias ligas
1-3 P. M. 7-9 P.M.
Priskiria Akinius.
sąmonėse
Utarninke, vasario 27 d.,
419 Boylston St, Boston, Mass.
Tuomi viskas pasibaigė. bus susirinkimas išrinktosios
komisijos
tvarkymui
darbinin

Keletas prisirašė prie dr-os.
ką reikalą. Labai svarbus.
Turiu pasakyti, jog Ado
Prašome visus susirinkti į
mavičius neužsipelno, kad ka pobažnytinę svetainę 7:30 vai. IŠMOKITE ŠOKTI ŠTERNO
ŠOKIŲ MOKYKLOJ.
talikiškos dr-jos jį kviesti] kal vakare.
bėtoju.
Šokimas dabartiniu laiku labai
Kaipo vietinis, turiu paakėti Ajauską. Pasirodo, jog jis
nori nešioti keletą veidų. Da
bar protestavo, kam kalbėto
jai paminėjo apie socijalistų
Jeigu nori surasti savo gi
piktus darbus, tikrus faktus,
mines
ar pažįstamus prisiųsk
o tylėjo, kuomet vas. 18 d.
toj pat salėj spcijalistų “spy- paieškojimą į “Darbininką.”
Už vieną sykį 50c.
kierius” vien tik ir šmeižė,
M
du
” 75c.
niekino, dergė katalikų vei
tris
” $1.00
kėjus, įstaigas ir laikraščius.
Sakosi esąs geru lietuviu, o
Už paieškojimus pinigus
turi paliokę vedęs, namie pol- siųskite iš kalno.
skai šneka, vaiko nemokina
lietuviškai. Pasirodo esąs pau
“DARBININKAS,”
kštis, kurs savo lizdą der242 W. Broadway,
gia.

Paieškojimai

Galop turiu priminti apie
šv. Jurgio dr-ją, kurios 10metinių sukaktuvių apvaikščiojimas tapo sugadintas tų
dviejų šikšnosparnių. Toji drja yra pasižymėjusi savo duosnumu.
Nukentėjusiai Lietu
vai yra aukavusi $300. Cam
bridge’io lietuvių bažnyčiai
aukavo $150.00, Worcester’io
lietuvią bažnyčiai $25.00, Norwood’o lietuvią bažnyčiai $25,
Kooperacijos namui aukojo
$100.
Po keletą kartą yra
aukavusi vietos našlaičiams.
Ši dr-ja labai laikosi katalikys
tės ir lietuvystės.
Už jos visus gerus darbus
ir laikymąsi tikėjimo ir tautys
tės užsipelno garbės. Linki
ma gerai dr-jai bujojimo ir
vienybės jos darbuose.

So. Boston, Mass.

Paieškau Prano Šlajaus Kau
no gub., Raseinų pav., Švėkšnos
valsčiaus, Penpiškių kaimo. Ma
lonėkite atsišaukti šiuo adresu:
Povilas Šlajus,

Potter St.,

Chester, Pa.

(206-208)

North America.

Dabar Rusijos pinigų kursas nupuolęs. Siųsdami pi
nigus į Rusijos Valstybines Apsaugos Bankas arba mai
nydami pas mus, be jokio triūso, ant kiekvieno $1.000,
uždirbsite 400 rublių.

MŪSŲ BANKAS — LIETUVIŲ BANKAS. —
Savame neme, po bankiniu kontrolių ir užstatu $50000.00

KREIPKITĖS TIKTAI PAS MUS: —

Jūsų gimines bei pažįstamus, gyvenančius Vokietijoje
arba Rusijoje, už dyką suieškome ir pristatome į Ameri
ką pas jus.

Bankieriai: GUBITOSIS IR KOWALLAUCKAS
Tel. Richmond 843.

Adresas:
MASS

Specijališkas
pranešimas

c■-- <

Lietuviška-Polska
LIGONINĖ.

E-.

Aš pats prisidėjau prie se
nos užtikrinančios James Ellis
Rakandų kompanijos,
kur
galėsiu jums prielankiai pa
tarnauti išrūdydamas mūsą
didžiausią krautuvę ant ketu
rių didelių lubų pripildytą
gražiausiais šių dieną rakan
dais.
Mes dabar pradėjome meti
nę vasario mėnesio išpardavi
mą (sale) ir numažinome kai
nas, kuriomis niekas kitas
Bostone negali lygintis.
Ateikite ir daleiskite mums
išrodyti jums kainas.

James Ellis Co

Telefonas'S. Boston. 7 194-lu

Kampas B ir B*way,
South Boston, Mass.

Pinigais arba ant išmokėjimo.

DOMAI GERB. KUNIGU
KLEBONŲ.
Akių Specijalistas.

v------ - -- —’———— ------ —y

Prirenka akinius

H. S. Stone, Oph. D.
399 a Broadway, So. Boston.

>

į

THE MAGIC SHOP.

Į
|
J

Pirmas Amerikoj lietuvy, uždėjo magijos
dirbtuvę. Dirba visokių štoku aaiktus. Jei
nori gauti štukų katalogą, prisiųsk štampą
ir tuoj gausi. Adresuokite taip:

THE MACIC SHOP.

K. J. Diržis,

458 Man St.,

•

STEVEN RAINARD

197 Broadway, S. Boston, Mass.

I P. O. BOX 309.

o

Kingston, Pa.

-

--

HOLBROOK. MASS.

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

(202-209)

PIRMO

IŠ PINIGŲ DIRBKITE PINIGUS!

Ofiso valandos:
Ryt as iki 9 vai.
Po piety 1 iki 3
vakarais 6 iki 9
536 Broadway, So. Boston.

Daktarai dieną ir naktį.

Vargonininkas išsilavinęs tvir
tai savo profesijoj, pažįstas Baž
nytinį Choralą, figuralę, o taip
gi ir modernišką muziką ieško ;!
!;
tuojaus atsakančios vietos.

Reikalingas nevedęs, blai
vus, mokantis vesti chorą var
gonininkas. Norintieji užim
si šią vietą tesikreipia delei są
lygą pas kun. J. Švagždys, 147
Mongomery St, Paterson N.
J.
(204-206)

KLESOS

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

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Bestai,Mass.

Kraučius exp. visą darbą,
atsišaukite kaip greit galima.
Darbas geras, užmokestis ge
ra ir darbas ant visados.

PK1E DOBCBESTER ST.

nuo t Tai. ryta
Iki 8 vai vakare.

mo M vai. ryte
flti 4 vaL vakare.

Zaronakis & Roman Co.

i

GERA PROGA!

Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ...... $1.00
Vaiką Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo.......... 15e
Naujas Būdas mokyt*
rašyti be mokytojo...__ 10c
Aritmetika mokininrA
gi rokundų, su pave kslais (apdaryta)
-35c.

Vi o $1.60
Kas atsiųs iškirpę* ittą ap
garsinimą iš “Dari intako”
ir $1.00 per monej orderį,
tai gaus visas 4 knyK.~ 60c.
pigiau.
P. MIKOLAINIS,

R. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y.

683| Main St.,

Cambridge, Mass.

J. BR0Z0WSKY gtalioriua
ir namą taisytojas iš lauko ir
iš vidaus, maliorius (painter>
ir popieruotojas.
Darbą at
lieku labai pigiai it gerai. 69
Gold St, So. Boston, Maga. ~~

į

226
Broadvay,
O St.,
Galima
susikalbėtikampas
ir lietutrisrkai.

950-952 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Vietinis.

Naudokitės Proga!

Aptiekorius
ir Savininkas
Tel.
So. Boeton 270
DR.So.
JOHN
MacDONNELL,
N. D.
Tel
Boston
21014 ir 210ią.

įėjo madon. Kad mokėt šokti
daug kartų priseina ieškoti gero
mokytojo, kuris iš to ir gyvena.
Štemo mokykla randasi 950-952
Broadway ir jau nuo 36 metų gy
vuoja. Jis mokina jaunus ir se
nus labai greitai išmokina. Per
vasarų jis laiko savo mokyklą
Newporte, L. I. kur yra išmoknęs
daug augštos luomos žmonių. Mo
kina visokius šokius, kaip pap
rastus balinius, taip ir teatrų šo
kius. Kuris norit daugiaus ži
not apie šią mokyklą tesikreipia
per telefoną — Bushwick, 4943,
kur suteiksime visas informacijas.
Mokiname žiemą ir vasarą. No
rėdami išmokti gerai šokti kreip
kitės į Sterno mokyklą.

B
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K. ŠIDLAUSKAS

Lietuviškas

ADVOKATAS
Miltam f. J, Houwd
Liottvflka fMTtrdi buvo

Phyriaan and Surgeon
toiaa ir chirurgas pabaigai TndtaMl

tJoivrmite) Oydo riioiri—Bgai i > <

315 Broadway, So. Boaton.

ia ir vaiku. Daro operacijas.

1

