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PALIEPĖ GIKLUODINTI
GARLAIVIUS.

Senovėj ir dabar

Kares žinios

IŠLEIS BALTĄ KNYGĄ.

Suv. Valstijų valdžia rengia
Baltą Knygą, kurioj bus išdė
ta vokiečių intrigos. Toje kny
KIEK ŽUVO KARĖJE.
.|
PRIGĖRĖ 625 NEGRŲ.
goje bus išdėta vokiečių pada
Pagal vėliausių ir pilniau-1
rytos ekspliozijos amunicijos
Anglijos garlaivis Mendi
siu
aprokavimų, tai išviso ka-i
dirbtuvėse ir kurstymai kitų
■ gabeno 625 negrus. Jis susi
liaujančios valstybės užmuš-Į kūlė su kitu garlaiviu ir nušalių prieš Suv. Valstijas.
I skendo per 25 minutas. Visi
Bus išdėti vokiečiu šnipų ■ tais ir nela
NESKELBS ŽINIŲ.
kaip!
9'2).
(K)0
kai
' negrai ir 10 baltųjų prigėrė.
į darbai.
Bus išrodyta,
AVashingtono valdžia Ame į vokiečiai norėjo pakrikdyfi
Iš tu už
' Tas atsitiko vas. 2 L d.
Bet
4... >' -.na
rikos laikraščių paprašė ne j amunicijos pirklybą, kaip kur-j
į kadangi vis pilnų žinių nebu
•1
skelbti žinių apie išplaukimą ; stė Meksiką ir Japoniją pri , -T
i
i i hi
vo gaTita apie nelaimę, tai
•v
garlaivių iš Amerikos uostų. j Suv. Valstijas, kaip nori G i
' nebuvo skelbta.
*
To tik buvo prašyta, o neįsa i susprogdinti Paname* km
t<
;1 i
nuostoliai kur
Hkyta.
Taip-gi paprašė žinių lą, kaip norėjo sukelti m<
G
n'g;i Centralių
NEDARYS ALAUS.
»
agentūrų nesiuntinėti jokių ži i Indijoj.
a t y? u i u. Talkininkai ne
1
».
I
\ okietijos laikraštis Bernių apie garlaivių plaukinėji* i .0
.
<la kart daugiau, negu
I 1 ' 1 •
mą.
ivo talkininkais, iiner Tageblatt skelbia, jog
¥ o .' »(■et i ja s; i
RENGIASI DĖL VISAKO
Valdžia praneša, jog ginkRusija turėjo baisiausius ūmu laiku visoje šiaurinėje
Vokietijoj bus uždaryti alaus
luodins Suv. Valstijų garlai
AVashingtono valdžia vilisi nuostolius žmonėm:
vius apsigynimui nuo submari- neturėdama vilties, kad karė
Užmuštais, sužeistais ir ne bravorai.
1 y ■
\nų.
Prašo visuomenės pasi bus išvengta.
Todėl valdžios laisvėn patekusiais valstybių
VALGO
MAŽIAU
MĖSOS.
tikėti valdžia ir neteirautis, visa atyda nukreipta prie ren nuostoliai šitokie:

Prez. VVilson, sirgdamas,
lovoj išdavė Įsakymą gink
luoti Amerikos prekinius gar
laivius apsigynimui nuo vokiečių submarinų.

į..

kaip tie garlaiviai bus

gink- gimosi kares------ T

luojami.

ŪMAI IŠSIRIŠ.

vaizbinė mobilizacija eina be
sustojimo.

ŠAUKIA EXTRA SESIJĄ.

Dabar tai jau taikos ar ka
Prez. VVilson šaukia extra
rės klausimas tarp Suv. Valsti
kongreso
sesiją ant balandžio
joj ir Vokietijos ūmai išsiriš.
Washingtono diplomatai spėja, 16 d.
jog Į 10 dienoj viskas pasiro
NEPRITARIA.
dys.
Mat tuo tarpu ginkluoti
Pietinės Amerikos respubli
Amerikos prekiniai laivai iš kos nerems Suv. Valstijų ka
plauks ir jei tik vokiečių sub ringame pasistatyme prieš Vo
marinai juos torpėduos, tai kietiją. Kaikurios linksta prie
jau ir bus paskelbta karė. Nors vokiečių, o kitos šiaip jau ne
garlaivių apginklavimas ir iš mėgsta Suv. Valstijų.
plaukimas laikomas didžiau
Brazilija tai draugiška Suv.
sioje paslaptyje, bet to ne Valstijoms, bet ji simpatizuo
slėpta ir pagarsinta, kad už ja ir vokiečiams. Chili remia
keletos dienoj Amerikos gink talkininkus. Kolumbija labai
luoti garlaiviai išplauks ir po nepatenkinta Suv. Valstijoms.
10 dienų jaoi jie bus vietose, Paraguajus visai palinkęs prie
kur vokiečių submarinai nar vokiečių. Venezuela remia ir
do.
talkininkus ir Suv. Valstijas.
Amerikos artileristams įsa Argentina šnairai žiūri į Suv.
kyta šauti į submariną, jei Valstijas.
tas plauks artyn, neduodamas I
Taip kad vienodos pakrai
ženklo sustoti. Jei-gi subma- pos Pietinėj Amerikoj nėra.

rinas duos ženklą sustoti ap
žiūrėjimui ar neveža kontra
bandos, tai Amerikos artile
ristams įsakyta nešauti, o ka
pitonas turės sustoti ir leisti
vokiečiams apžiūrėti savo gar
laivį.

Dabar Washingtone rengia
moji “Baltoji Knyga,” kaip
tikimasi privers nekurius Pie
tinės Amerikos diplomatus nu
sigrįžti nuo Vokietijos.
Suv. Valstijos nori, kad vi
sos Amerikos republikos išsi
dirbtų vienodą atsinešimą į ki
tų šalių atsinešimą ir veiktų
visos išvien.
Nuolatai sten
giasi sustiprinti Pan-Amerikos
uniją.

Jei vokiečiai taip elgsis, tai
karė bus išvengta.
Armotos ant prekinio gar
laivio nėra dideliu jam apsigy
nimu.
Juk visi Anglijos ir
kitoj talkininkų prekiniai gar
laiviai turi armotas ir gerus
GUBERNATORIŲ SUVA
artileristus.
O jie yra sutorŽIAVIMAS.
pėduojami ir kaip vokiečiai
Mass. valstijos gubernato
didžiuojasi, tai. nei vieno jų
rius McŲall sušaukė Naujosios
submarino nenuskandino per
Anglijos valstijų gubernatoriij
tuos pusantro mėnesio.
Anglijos valstijų gubernato
TAIKININKAI PRIEŠINGI. rius pasitarti apie veikimą iš
vien apgynime N. Anglijos da
Amerikos taikininkai prie bartiniame krizyje ir karei iš
šingi ginklavimui Amerikos tikus. Suvažiavo penki gir
prekinių garlaivių. New Yorke bernatoriai.
Z
Emergjency Peace Federation
priėmė rezoliuciją, kurioje pa
. NEGINKLUOS.
taria nuskirti sujungtą komisi
Standard Oil kompanija sa
ją nesusipratimų išrišimui tarp vo garlaivių negikluos.
Ta
Vokietijos ir Suv. Valstijų. Y- kompanija turi 200 garlaivių
pač priešinasi visokiam kari ir 8 iš jų plaukinėja per Atlanniam užsimojimui Bryan.
tiką.
. .
jį

Franci ja.....................1.810 800
Anglija....................... 515.400
Rumunija.................. 250.000
Italija..’..................... 209.000

Belgija........................ 112.000
Serbija........................
80.000
Centralirj valstybių nuosto
liai:
Vokietija.................... 1.585.200
Austrija...................... 1.469.100
Turkija....................... 307.000
Bulgarija...................
20.500
Talkininkai dėlto daug ne
teko, kad jie vis turėjo trauk
tis ir nebuvo prisirengę.
Vo
kiečiai turi geriausias žudymo
mašinas, todėl jų nuostoliai
menki. Didžiausi jų nuostoliai
tai ties Verdunu.
Vokiečių
nuostoliai dar menki dėlto,kad
jų medikalis skyrius puikiau
sia sutvarkytas.

ANGLAI PAĖMĖ BAGDADĄ

Mesopotamijoj anglai sumušinėja turkų kariuomenes
ir pastaromis dienomis jų di
džiausiu laimėjimu yra užėmi
mas Bagdado. Apie tą laimė
jimą jokių smulkmenų nėra.
Bagdad yra vienas seniau
sių pasaulyje miestų. Vokie
čių nuolatinė svajonė buvo nu
tiesti geležinkelį nuo Berlino
iki Bagdado.

KAIP PRAGARE.
Į New Yorką atplaukė gar
laiviu Adriatic negras Giles
Jisai buvo vienas išsigelbėju
sių nuo sutorpėduoto Anglijos
garlaivio Pina.
Apie sutorpėdavimą jis taip pasakoja:
Pirmas daiktas, tai aš pa
jutau baisų smūgį. Paskui
pamatėme, jog mes plaukioja^
me varvalyje. Štai atplaukia
vokiečių submarinas ir padega
varvaij.
Žmogau, aš maniau,
kad į pragarą papuoliau.
__________

KIEK NUSKANDINO
GARLAIVIŲ.

IVasliingtono valstijos uni
versiteto prof. R. M. Garrett
nurodo, jog šiais laikais dar
bininkų gyvenimas geresnis,
negu keturioliktame amžiuje.
Tasai profesorius ima faktus iš ’
užrašų Anglijos karaliaus Hen
ry IV, kurs prieš pat išplau
kimą kariauti prieš lietuvius
1390 m. paliko valgomųjų dai
ktų kainas ir darbininkų al
gas.

Tuose laikuose kaupenteris
gaudavo 12c. dienoje ir už tai
į galėdavo nusipirkti 1 svarą
sviesto, du svaru sūrio, sva
rą druskos, du svaru miltų,
pusantro tuzino kiaušinių, viš
tą ir svarą ryžių. Šiandie už
tuos daiktus vidutiniškai imant reikėtų užmokėti $2.60.

Socijalistai sumušti debatuose
BOSTONO KOLEGIJOS STUDENTAI SUPYŠKING“KELEIVIO” REDAKTORIŲ.
Lowell’io, Mass. lietuvių socijalistai nedėlioj kovo IT d.
■buvo surengę didelius debatus ir pakvietė debatuoti didžiau
,sią Naujosios Anglijos lietuvių socijalistų draugą Michelsoną,
“Keleivio” redaktorių ir dar vieną socijalistų, b iš katalikų
pusės p. Joną J. Ramanauską ir p. Antaną Mėšlį, Bostono
Kolegijos studentus. Jaunieji studentai sumalė, sumušė se
no socijalisto ir jo pagelbininko argumentus, kad jie negalė
jo nei kiek atsispirti.
Jaunų studentų išvedžiojimais, fak
tais ir argumentais žmonės taip buvo intikinti, jog socijalis
tų kalbėtojų daugiau nei nenorėjo klausyti, o pripažino vir
šų studentams ir žmonės eidami iš salės šaukė: “Katalikai
laimėjo, socijalistai supyškinti.. . ”
Tėmykite sekantį “Darbininko” numeri: bus pilnas apra
šymas apie socijalistų supyškinimą.

Darbininkų reikaiai

CARRANZA IŠRINKO
PREZIDENTU.

Kovo 11 d. Meksikoj buvo
IŠDIRBO DIENOTVARKĮ.
O šiandie. karpenterįs gauna -----Kovo. H d^AVaahingtone A- ‘ ‘ ęinkimai ’ ’ prezidento, Tai
vidutiniškai imant $4.50 die merikos Darbo Federacijos pil “išrinktas” dabartinis laikirius buvo atsišaukęs, kad žmo
noj. Todėl jam dar lieka $1.90.
Tai darbininko padėjimas, sa
ko minėtas profesorius, yra
geresnis dabar negu šeši šimt; mečiai atgal.

domoji taryba turėjo posėdį, nas prez. Carranza.
/
kurs išdirbo dienotvarkį mil
Ten rinkimai tai visai nepa
žiniškam darbininkij kongre
našūs į rinkimus civilizuotos
sui, kurs sušauktas ant kovo
i šalies, kaip va,Suv. Valstijo
12 d.
se.
Ten nebuvo valia susida
Tas darbininkų kongresas
Karalius Henry IV už 300
ryti partijoms, statyti savo
KOVOS PRIEŠ DŽIOVĄ. ; kiaušinių 1390 m. mokėdavo tam šaukiamas, kad nusista i kandidatą ir pavaryti agitaci
tyti sau vietą ir atsinešimą Į j
I 30c.
Dabar jie atsieito $14.
ją už savo kandidatą.
Buvo
Francijos valdžia ketina po
Už 14 svarų sviesto minėtas reikalus, kilusius dabartiniame įįgalima varyti agitaciją tik už
karės užvesti smarkią kovą karalius mokėdavo 25c., dabar I
Taip kad jei, ne- Carranzą.
Veik priverstinai
prieš džiovą.
Ketina įrengti
į duok Dieve, kiltų karė, tai
kaštuotų $7.00.
Ryžiai iš rv-;
turėjo visi balsuoti už Carran
tam daug sanatorijų. Dabar
jau
j tų pergabenti per Veneciją į organizuoti darbininkai
Kitaip darantieji būt ga
armijoj yra bent 100.000 džio ! Angliją kainuodavo 25c. už 10 bus nusistatę savo pažiūras ir zą.
lėję
susilaukti
didelių sau bėvininkų. 80.000 jau paliuo! dų.
svarų.
Dabar kainuoja $1.00 atsinešimą.
suota iš armijos. O dar iš Vo
Kuomet Europoje kilo ka
svaras.
įpaikino prezidento vietą
kietijos nelaisvės pargriž daug
rė,
tai Anglijos ir Francijos
Užtat cukraus tai visai ki
;
Carranza
laikė nuo vas. 19 d.
džiovininkų.
tokia buvo kaina anuomet. darbininkai neturėjo išsidirbę 1913 m.
Prieš karę Francijoj džio
| būtent 1390 m. cukraus svaras: atsinešimo ir todėl buvo kilę
va buvo priežasčia 10 nuoš. vi
kainavo 36c., o dabar tik 8c.! visokių ginčų ir "tąsymų. Kad
sų mirimų.
Geriausias arklis tuomet t®8 neątsikartotų čia, Ameri- TAI BENT APSIDRAUDĖ.
kainuodavo $25.00. Geriausio ke, tai ir šaukiamas tasai or
SUSTABDĖ PRAMONĘ.
Miliardėrius J. P. Morgąn
vyno galionas 5c. kvorta. Pa ganizuotų darbininkų kongre
apdraudė savo gyvastį ant $2.Vokiečių valdžia uždarė pjauta ir nulupta avis 65c., sas.
500.000.
Dar niekas nebuvo
Pildomosios
tarybos
posė

Belgijoj visas dirbtuves, kur jautis nuo $3.75 iki $7.50.
ant
tokios
sumos
savęs apdraudyje vienas narys pasakė:
dirbo darbininkų
virš
12.
Riziką paėmė keletas
Turbūt tuomi nori sukelti, ne-j
Nepasitikėjimas ir ginčai dęs.
.apdraudos
kompanijų.
tarp
valdžios
ir
darbininkų
vi

darbą, kad priversti belgus
PETROGRADE RIESTAI -

nės liuosa valia sumažintų sa
vo mėsos porcijas.
Tai dabar
skelbia, jog jo atsišaukimas
“pamačijo.”
Žmonės po ma
žiau valgo mėsos.

.

—

i

dirbti vokiečiams.

SU VALGIU.

PRIEŠ DARBININKŲ
MOBILIZACIJĄ.
Anglijos valdžia ketina pa
skelbti darbininkų mobilizaci
ją,
Tie darbininkai turėtų
dirbti karines reikmenas. Tai
darbininkų organizacijų vadai
tam priešinasi.
Šaukia dide
lius protesto mitingus. -

ATEIVYSTĖ NEPASIMA
ŽINO.
Per pastaruosius šešis mėne
sius į Suv. Valstijas ateivių at
vyko daugiau negu per ištisus
1916 m., kuomet atvyko 298.826. Sausio m. š. m. atvyko
24-745 ateiviai. Iš tų buvo 3.397 iš Anglijos, 1020 iš Vokie
tijos.
Sugražinta buvo 300
meksikonų, 151 anglas ir 121
francūzas.

KIBK IŠLEIDŽIA

Bostono
Vokiečių valdžia paskelbė, apskaitliavo,
jog nuskandino nuo vas. 6 iki kykloms bus
kovo 10 d. 248 garlaivius.
mieste $7

MO

lų komitetas
šiemet moleitsa šiam'
r-'į, ’Xr;’ Vie' ■» - -

■

rė metai atgal Francijoj ir
Anglijoj/
To nebus Amerike.
DAUG BENAMIŲ.
Kuomet darbininkų konferenTennessee valstijoj dėl di
cija pasibaigs, tai darbininkai
delių
potvinių atsirado 7.000
žinos ko iš jų laukiama ir dar
.Juosius
priglau
bininkai bus gatavi ant pašau benamių.
džia
viešuose
namuose
— mo
kimo.”
z

Rusijos valdžia sušaukė specialę konferenciją apsvarstyti ]
maisto reikalus Petrograde.
Ieškos būdų kaip nors palen
gvinti maisto atgabenimą.
Tą dalyką svarsto premieras, karės ministeris, komu
nikacijų, vaizbos ir agrikul ČEVERYKUS PASIUNTĖ
KRASA.
tūros; majoras, keletas‘durnos
atstovų, Valstybės
Tarybos
Manchester, N. H. — Vie
tos čeverykų kompanija pa
MILIJONIERIUS BIEDNŲ- siuntė 5000 porų čeverykų į
Maskvą, Rusijoj. Krasa i už
JŲ PRIEGLAUDOJ.
mokėjo $5.500. Oevervkai bu
Garsus Amerikos išradėjas
vo sudėti į popierines dėžes po
Paige pasidavė į prieglaudą
keturias poras.
Oak Forest, UI.
Jis yra iš
radėjas raidžių statymo maši
PAKĖLĖ ALGAS.
nos.
20 metų atgal jis valdė
didelę dirbtuvę, kurion buvo
Brockton, Mass. — Veik, vi
indėta $2.000.000.
Jo paties siems čeverykų siuvėjams pa
pinigų buvo pusantro milijono kelta algos ant 10 nuoš. O siu
dolerių.
Ir garsus rašytojas vėjų yra 15.000.
Pakeltą al
Mark Twain buvo indėjęs daug gą tepradės mokėti tik nuo ge*pinigų į tą, kompaniją. / Bet gūžio 1 d.
1893 m. kompanija žlugo. Ir
Algos buvo pakeltos po de
Paige “dingo.” O Mark Twain rybų tarp kompanijų ir unijos.
iškeliavo pasaulin, prakalbas Tai dabar unija turės dar nu
ir paskaitas laikydamas, kad balsuoti ar sutinka su tiek pa
kėlimo. j?
tuomi išmokėti skolas.
į “ »" f /a/

-

‘

kyklose,
se.

salėse, net bažnyčio

Skaitykite visi!
“Žvirblio” 3-čias numeris
UŽ kovo mėnesį jau apleido
spaudą. Turinis įvairus, gy
vas ir indomus.
“Žvirblio” pavieni numeriai

10c.
Ant visu metų

$1.00.

Reikalaukite tuojaus!
Užsakymus siųskite šiuo ant
rašu:

“ŽVIRBLIS,”

242 W. Broadvvay,
So. Boston,

Mass.

i

Su augšta žvirbliška pagar

ba

zj

I
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“DARBININKAS.”

Liėbkfiecht“yra pasakęs:
‘ ‘Mūsų pereiga, kaipo -so
čijalistų yra tai su visu mūsų
uolumu naikinti tikėjimą į Die
vą.”

Eina iš So. Boston’o utaminkais, ketvergais ir subatomis.
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
Darbininkų Sąjunga^
Prenumeratos kaina:
Metams tris kartus savaitėje....................
Užrubežyje metams............................................

$3.00
$4.25

“DARBININKAS”
(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St.
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Subscription Kates:
Yearly .............................................................. .
6 months...........................................................
Foreign countries yearly..........................

$3.00
$1.50
$4.25

“DARBININKAS”

242 W. Broadway,

South Boston, Mass.

Tikyba ir socijalizmas.

Socijalistų prakalboje Stuttgarte Shall pasakė:
“Mes apreiškiame karę Die
vui, nes jis yra didžiausias
piktas pasaulyje.”
Socijalistų tėvas Kari Marx
savo veikale Kapital, socija
listų biblijoj parašė:
“Panaikinimas
religijos,
kaipo apgaulingos žmonių lai
mės, yra būtina sąlyga jų tik
ros laimės.”

Ant kiek socijalistai sužvėrėja, tai matosi iš to, jog
gruodžio pradžioj, 1903 m.
Ispanijoj socijalistų gauja api
puolė vieną jėzuitų vienuoly
ną. Iš gaisrą gesinamųjų ma
šinų apipurškė žibalu vienuo
lyną ir padegė. Vienuolynas
sudegė, supleškėjo* knygynas,
senovės archivas ir daug bran
gių daiktų. Bet tuo tarpu
atbėgo kareiviai, išvaikė so
cijalistų gaują ir dar suspėjo
išgelbėti visus zokoninkus.
Kuomet šlovingas popie
žius Leonas XIII, ‘kurį Bismarckas pavadino prakilniau
siu ir talentingiausiu šimtme
čio žmogumi, tai Belgijos soci
jalistų organas “Avanti” pa
rašė:
“Mes socijalistai, be pa
niekos, bet indeferentiškai,
praeiname pro lavoną ir lau
kiame naujo priešininko.”
Augustas Bebelis rašo, kad
socijalistiškame surėdyme ne
bus galima gauti teologiško iš
auklėjimo, nes visas auklėji
mas tuomet būsiąs valdžios
priežiūroj, mokyklose nebūsią
vietos transcedentaliems non
sensams; bažnyčios ir tikybi
niu organizacijų turtai būsią
konfiskuoti, tikybinė litera
tūra nematys dienos šviesos ir
tt.

Mielasai skaitytojau, že laiko tą,
& kas žemiausio, bjau
Bažnyčia
miau rasi garsiausiųjų socija riausio gyvenime.
dabar
skambina
žemiausią
gai
lizmo įsteigėjų, vadų ir laik
Ji iš
raščių išsireiškimus apie tiky dą žmonių gyvenime.
bą ir bažnyčią.
Tie išsireiš visų mūsų įstaigų yra labiau
kimai dažnai esti tiesiog kiau sia tvirkinanti ir daro žvėriš
rus burnojimai prieš Augščiau- kiausią intekmę į kasdieninį
sįjį. Tai juos beskaitant gal gyvenimą. Bažnyčia yra tai or
tau pasidarys šlykštu, ims tau ganizuota krikščionybė. So
protas kvaisti nuo tokių pikt cijalizmas negali prie jos glau
žodžiavimų. Bet galų gale tau stis, negali su ja derėtis, nei
nieko blogo negalės atsitikti, o gi galima jos įsileisti į socijatik aiškiai pamatysi, kaip žiū listišką judėjimą, nes tai bū
ri socijalistai į tikybą ir baž tų įsileisti Judą į socijalizmb
nyčią ir ką jie daro ir tikisi krutinę.”
tikybai ir bažnyčiai padaryti.
Anglijos socijalistas Bax
Tą pažinęs būsi uolesniu vei rašo:
kėju prieš socijalizmą ir per
“Įsteigimas surėdymo ant
spėsi ne vieną savo draugą.
socijalistiškos papėdės reikštų
Vėliau bus išrodyta, kaip aiškų atmetimą visų teologiš
socijalistai žiūri ir mano pa kų kultų.”
daryti su moteryste, ką mano
Augščiau cituotas Augustas
apie auklėjimą, bus išrodyta
Socijalizmo šalininkai gali
Bebelis
rašo:
jų siūlomojo rojaus negalimu
sakyti, kad nereikia' remtis,
“Politikoj mes geidžiame ką pavieni socijalistai sako, o
mas įvykinti, bus išrodyta jų
respublikos,
ekonomijoj soci reikia remtis socijalistų parti
pragaištingas veikimas darbi
jalizmo
ir
religijoj
ateizmo.” jos programų. O Erfurto proninkų unijose ir tt.
Pirmiausia tai pažiūrėkime, Socijalistų oficialiame GothOs grame pasakyta: “bažnytinės
kaip socijalistai žiūri į religi ir Erfurto programe skelbia-Į ir tikybinės draugovės bus lai
ją. Nereikia daug aiškinti, ma, jog religija, tai priva komos, kaipo privatiškos or
kad parodyti, jog lietuvių tiškas dalykas. Tai yra į re ganizacijos ir jos ves savo rei
socijalistai yra netik netikinti, ligiją nereikėtų kištis. Paskui kalus neprigulmingai.”
bet ir uolūs bedievybės sklei socijalistai suvažiavimuose no
Tokiais programo punktais
Bet nesusipratusį, neišlavintą žmo
dėjai. Dabar jų laikraščiai rėjo išmesti tą punktą.
yra aiškiai bedieviški. To jie kiti vis stovėjo už tai, kad pa gų socijalistai gali intikinti,
nei neslepia. Ir Evangelijas likti, nes tas punktas būsiąs būk jie ištikro nuošaliai palie
kimba kritikuoti, kad suardy patogus rekrutavimui naujų ka tikybą ir bažnyčią. Bet
ti krikščionybės pamatus. O narių į socijalizmo eiles. Su- juk ne iš programo sužinome
seniau, kol dar nebuvo tarpe ' važiavime Halle 1890 m., kur visą pakraipą, dvasią ir tik
lietuvių atskilusių nuo tikėji buvo norėta tą punktą išmesti, slus socijalistų ir šiaip kitokios
mo žmonių, tai kitaip jie el vienas delegatas pasakė, kad organizacijos. Tas viskas pa
gėsi su tikėjimu ir knygelę iš girdi kartą įsteigus socijalis-i aiškėja iš vadų ir organizaci
leido, kur nurodoma, būk tišką surėdymą tai bus menk- jos spaudos. O ir fa pati Erfur
katalikas gali būti socijalistų. darbis išnaikinti religiją.
to programa reikalauja sekulaAmerikos socijalistų laikra rizacijos mokyklų ir priversti
Bet palikime lietuvių soci
jalistus ir pažiūrėkime, ką sa štyje Appeal to Reason, (ge no tų mokyklų lankymo: Soci
jalistų
kongrese Dresdene
ko apie religiją augščiausieji gužio, 1903) buvo rašyta:
“Kuomet Kari Marx išana (1903) buvo apreikšta, kad mo
socijalistų vadai. Drąsiausia
pasakė vokiečių socijalistų va lizavo surėdymą ir nusekė, kad kyklos bus ateistiškos. Ir soci
das Liebknecht. Jis užreiškė: etika, dora ir religijos yra e- jalistų laikraštis Leipsic Volkkonomiško ir medžiaginio sto szeitung parašė:
“Niekas nevertas vardo soci- vio vaisius, tai jis galėjo tei
“Buvo atėjęs laikas, kad
jalisto, kurs nepašvenčia sa singai apibudinti būsiantį su partija oficialiai paaiškintų sa
vęs ateizmo (bedievybės) skleis rėdymą net taip, kaip astro vo seną principą, kad religi
dimui.”
nomas kad nuspėja užtemi ja tai tik privatiškas dalykas.
Būtų bailumo žymė atvirai ir
Amerikos socijalistas V. L. mą.”
aiškiai prisipažinti, kaip parBerger, vienok, sako: “Jis
Ant kiek socijalistai ne partija žiūri į tokį svarbų klau
(socijalizmas) tiek rišasi su kenčia krikščionybės ir Kris
simą, kaip religija. Mūsų
religija, kiek su chemija.”
taus matosi iš to, kad ex-ku- programa, kaip dabar sufor
Garsus mokslavyris Henry nigas McGrady, virtęs soci muluota, remiasi ant moks
pasakęs
prakalboj liškų principų. Partija dėl
George, kurs nėra socijalistas, jalistų,
Bostone:
o tik žinovas socijalių mokslų
» savo gero turi būti prieš reli
rašo:
“Jei dabar Jėzus Kristus giją ir bažnyčią”
“Šios gadynės socijalizmas būtų kandidatu ant demokra
yra be religijos ir jo tendenci tiško tikieto, o Judas Iskarijotas ant socijalistiško tikieto,
ja yra ateistiška.
tai aš balsuočiau už Judą Iš
Velionis Bebel juk yra žikąrijotą”
novas socijalizmo, socijalistų
Jau viršuje cituotas George
autoritetas, o jis rašo:
D. Herron, buvęs kongregaci“Krikščionybė ir socijaliz
jonalės sektos kunigu ir virtęs
mas stovi prieš vienas antrą,
socijalistų pasakė:
, kaip ugnis ir vanduo.”
“ Kunigų luomas šiandien
Amerikos socijalistas Ernest dar laikosi tik dėlto, kad dar
Untermann laikraštyje Appeal tebeviešpatauja nemoksiąs ir
to Reason rašė, jog socijalis- prietarai.”
to tikėjimas yra nepripažini
New Yorko Volkszeitung,
mas Dievo ir atmetimas viso
vokiška” socijalistų laikraštis
kių religijinių dogmų.
yra parašęs:

Amerikos socijalistų parti
jos programoj pasakyta:
“Kaipo Amerikos socijalis
tų partija mes prižadame savo
ištikimybę tarptautinio socija
lizmo principams, kaip jie iš
reikšti sujungtoj mintyje ir
veikime visų tautų socijalis
tų.”

Iš augščiau paduotų citatų
matome kokios yra “sujung
tos mintys” socijalistų įsteigė
jų ir vadų religijos ir bažny
čios klausime.

Religija negali būti pilnai
privatišku dalyku.
Ji šiaip
“Jei socijalizmas neatmestų
George D. Herron, Ameri
ar taip turi apsireikšti viešai.
Dievo esimą tai jis nebūtų
kos socijalistas yra parašęs:
Juk reikia vietos bažnyčioms
nuosekliu.”
v/. ir kįĮoms tikybinėms įstai-
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goms, reikih darbininkų' tas
įstaigas pastatyti, reikia me
džiagos; reikia seminarijų, rei
kia tikintiems savo laikraščių,
knygų, spaustuvių ir tt. ir tt.
Tai su tais reikalais juk reikia
turėti dalykus valstijai.
Na,
o juk socijalistiškas surėdy
mas bus toks, kad viskas pri
gulės nuo valdžios, viskų val
dys valdžia, darbus paskirstys
ir duos valdžia. Tai kaip ti
kybinės draugovės tuomet ga
lės gyvuoti neprigulmingai,
kuomet viskas nuo valdžios
prigulės.
Be to juk socijalistiškame surėdyme nebūsią pi
nigų, o darbo čekiai negalėsią
būti perduodami, arba aukau
jami. Tai čia naujas priro
dymas, jog neprigulmingų ti
kybinių ir kitokių draugovių
negalės būti,
negalės susi
tverti.

Iš viso kas viršuje išcituota aiškiai matome, kaip ant
delno, kaip socijalistai žiūri į
tikybą ir į bažnyčią, matome
socijalizmo pakraipą, matome
socijalistiškame surėdyme ti
kyba ir bažnyčia būtų baisiau
suvaržyta, negu pagoniškiausioje šalyje.
Baisiau, negu
necivilizuotoj Turkijoj.
Ir gerai, kad jie tą aiškiai
pasako, tuomi retas tėra su
klaidinamas. Jei jie žadėti)
didesnę tikybai laisvę, tai
daugiau žmonių suklaidintų.
Dabar tai tik nesusipratė
liai pasiduoda suklaidinti.
Štai belgų garsusis socijalistas Emile Vandervelde pasa
kė, kad jis nežinąs-nei vieno
susipratusio (intelligent) kata
liko tarpe Belgijos socijalistų,
bet keletas nemokslių esą —
tokių, kurie perkvaili matyti
nenuoseklumą prigulėti tuo pa
čiu laiku prie taip priešingų
organizacijų.
Ispanijos socijalistų kon
grese (Madride 1899 m.) nu
balsuota: “išbraukti iš parti
jos kiekvieną draugą, kurs
remtų pozitvvišką religiją.”
Kad socijalistai stovi ant
aiškiai bedieviškos papėdės,
tai tas yra geru argumentu,
kad socijalizmas niekuomet ne
įvyks. Pirma jie turėtų bent
didžiumą žmonių paversti be
dieviais. O to niekuomet ne
bus.

Tikybos
tobulinimas
TIKĖJIMO TOBULINIMAS
IR PIRMEIVIŲ LAIK
RAŠTIJA.

Užklausimas. Ar tikėjimas y-

ra tiek tobulas, kad jau nerei
kia jo tobulinti, gvildenti? Tą
daro pirmeivių laikraštija.
Atsakymas. (Perspausdina
me tik antrąją atsakymo dalį.
“Darb.” red.) Katalikų tikėji
me yra du daiktu: Dievo ap
reiškimas ir to apreiškimo pil
dymas;. Dievo apreiškimas ne
gali būti tobulesnis negu yra.
Žmonės negali to apreiškimo
tobulinti. Ne vien lietuvių
pirmeivių ir nepirmeivių laik
raščiai, bet nei kunigai, nei
popiežiai, nei niekas kitas ne
turi teisės nieko pridėt, nei at
imti, nei perkeisti Dievo ap
reiškime.
Bet ar neturi teisės lietu
vių pirmeivių laikraščiai tobu
linti žmogiškąją tikėjimo da
lį, būtent kaikurias, nesan
čias apreiškime žinias apie Šv.
Raštą bažnytinę pedagogiką
apeigas, kanoniškąją teisę ir
kitus tokius daiktus? Tik ši
tokia prasme tegalime imti antąją užklausimo dalį. '
Klausiant pirmiausiai apie
pirmeiviškos lietuvių laikraštijos teisę tobulinti Šv. Rašto
mokslą neprošalį yra žinoti,
kaip gerai tą mokslą menasi
mūsų pirmeivija. Štai “Nau
jienos” prieš Kalėdas, 1916
m., parašė, būk Evangelijos
atsiradusios dviem-trims šim
tais metų po Kristaus.
Na
bagėlis laikraštis! jis tuomet
vienu sakiniu pasirodė nei
“ba” neišmanfts to dalyko, apie kurį pradėjo kalbėti. Jog

be maž-ko didžiattriaš krikščio
nių priešas Celsuą antrame
šimtmetyje, parašęs piktą Evangelijų kritiką mirė apie
178 metas. “Naujienos” eina
Celsaus taku, o nežino nei sa
vo pranokėjo.
Laikraštis, ne
mokąs nuomonių istorijos, ne
gali kištis tobulinti svetimą
sias.

Vaikų auklėjimas priklauso
prie tų tikėjimo dalykų, ku
riuos žmonės gali tobulinti ir
tobulina.
Terp lietuvių pir
meivių yra ne vienas mokin
tojas, kitaip sakant, pedago
gas.
Tai-gi, rodos,
vaikų
auklėjimo dalykuose mūs pir
meiviai geriausiai galėtų pri-.
sidėti prie tobulinimo. Tečiaus
taip tik rodosi, ale ne taip yra
Į pirmeivių laikraščius peda
gogiškus dalykus rašinėja p.
Šalčius.
Mūs pirmeiviai la
bai jį gerbia
Tarp jų, jis,
yra, rasi, mokyčiausias pe
dagogas, nors tokiu ketina
būti.
Tečiaus “S. L. A. Ka
lendoriuje 1917 m.” jis rašo-“ garsus žmonių tamsumo Šali

ninkas Dupanlup.”

(p. 91).

Jei kokis gydytojas ar advoka

tas būtų parašęs tokį sakinį,
tai nebūtų stebėtina, kad ne
žinodamas klaidingai išsitarė.
Bet p. Šalčius pedagogas ir ne
žinojo, kad Dupanloup buvo
vienas žymiausių pedagogų de
vynioliktame šimtmetyje. Du
panloup, (lietuviškai tariasi
Diupanliu), nebereikalo visa
me pasaulyje garsus savo vei
kalu “De l’education” (apie
auklėjimą) ir ne dovanai užė
mė vietą Prancūzų Akademi
joje. Tarp keturiasdešimties
“nemirštančiųjų”jis tikrai ne
miršta mokslo nuopelnais.
Mūsų pirmeivių pedagogas
nežino tų nuopelnų, nei jo pa
vardės neparašo kaip reikia.
Lietuvių pirmeivija, ypač
Amerikoje, nei savo pasauli
nių dalykų, kaip reikiant ne
išmano, todėl į tikėjimo daik
tus nei nenorėtų kištis, jei šiek
tiek susiprastų. Lietuvių Su
sivienijimas Amerikoje, tur
būt, rimčiausia pirmeivių įs
taiga.
Ji išleido šiems 1917
metams Kalendorių su begalė
mis spaudos klaidų. Tų mes
nežiūrėsime, nors statistika su
spaudos klaidomis tegali tik
piktumą sukelti, o ne naudą
padaryti. Bet tai ne spaus
tuvės kaltė, o leidėjo, kad ant
44 p. paduoda žinią, jog kapei
ka yra varinis Danijos pinigas
ir Amerikos' pinigais atseina
27 centai. Spaustuvė klysdama nepramano viso sakinio.
Per trisdešimts metų beskai
tant lietuvii) pirmeivių raštus,
ir tikėjimo kritiką juose, nesykį atsėjo mintyti, kad rimtą
katalikų tikėjimą lenda ‘ ‘ tobu
linti” tie, kurie kartais nemo
ka nei savo nosies nusišluos
tyti.
Ne visi kas užsimano gali
būti tobulintojai. Mūs pirmei
viai su katalikų tikėjimu apseina, kaip tas kalvis su laik
rodėliu, kad, pasidėjęs ant
priekalo, rėžia su savo sun
kiausiu kūju. Juk dr. Jonas
Šliupas, netikėdamas į Dievą,
parapijas tveria, kad tik jos
neprigulėtų nuo vyskupų. Nors
Katalikų Tikėjimas nuo tokio
pirmeiviško kūjo nesueižėja,
tečiaus tat nereiškia pirmei
viškojo tobulintojo protingu
mą
Tikiuosi, kad mūs pirmei
vija kada nors bus rimtesnė,
bet prie katalikų tikėjimo to
bulinimo ji negalės prisidėti
tol, kol nepaliaus jo nekentusi.
Visoje visų tautų “pir
meivijoje” tegirdėti tik peiki
mas katalikų tikėjimo.
Kas
nepajėgia matyti gerųjų dalių
kokiame nors daikte, tas nega
li jojo taisyti. Jug niekas ne
duoda vanagui balandžio ga
nyti.
Kaip kiekvienoje draugijo
je, taip ir Katalikų Tikėjime
yra tokių daiktų, kuriuos te
gali tobulinti tiktai tos drau
gijos nariai.
Jug Prancūzų
parlamentas negali išdavinėti
teisių Vokietijos gyventojams.
Ir Lietuva trokšta savyvaldos,
net ir savystovybės, tik dėlto,
kad patįs lietuviai galėtų sa
vo tautos gyvenimą tobulinti.
,Jį
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Todėl
ra tobuli
nekatalikai neturi kišties prie
jos tobulinimo.
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Lietuviai armijoj.
Karės lauke tapo užmuštas ,
lietuvis Antanas Kairis. Dar
ant Kalėdų buvo atvažiavęs j
pas tėvus paviešėti. Jis buvo)
dalyvavęs daugelyje mūšių.;
Antras jo brolis Pius aštunti
metai kaip armijoj ir yra ka
rės lauke.
Tebėra gyvas ir
sveikas.
J. Lingis nesenai įs
tojo į armiją. Jis yra socija
listas, bet vis-gi įstojo.

Sakramentu apeigos taip-gi
gali būti keičiamos ir tobulina
mos, bet tą darbą gali daryti
tik tie, kuriems pavestas sa
kramentų dalinimas, būtent
dvasiškija. Jug ir viešpatijo
se ne kurpiai tobulina geležin
kelius, o inžinieriai.
Taippat ir teises ne tas tobulina
kas užsimano, o tas kam ša
lies konstitucija paveda teisių
Brangsta.
leidimą
Tai-gi ir Katalikų
Dabar viskas pasiutusiai
Tikėjime tobulinama kanoniš
Dievas težino kas
koji teisė, tobulinamos ir sak brangsta.
toliau
bus.
ramentų apeigos, bet tuos dar
bus atlieka tie, kuriems Kris
Amerika stos karėn.
tus pavedė, o ne pirmeivių
Pas mus labai tikima, kad
laikraščiai.
Amerika stos karėn. Tai lau
Trumpai suimant, kas iki kiame, kad Dėdė Šamas šoks
šiol pasakyta, išeina šitos tie prieš vokietį.

sos:

Apvogė.
1-ma Katalikų tikėjimo
svarbiausioji dalis yra Dievo
J. Bajorui pavogė $150, o V.
apreiškimas, kurio nei koks Dagesiui $100. Kam pinigus
žmogus negali tobulinti.
pas save laiko.
Saugiausia
2- ra Šalę Dievo apreiškimo vieta jiems pačtoj.
Upelis.
Katalikų Tikėjime yra daug
tobulintinų ir tobulinamų dai
ktų.
SHOTTS, ŠKOTIJA.

3- čia Tuos daiktus ne visi
2 d. vasario buvo Blaivybės
kas užsimano gali tobulinti, o D-jos parengtas vakaras ir su
reikia, kad turėtų tam tikrą vaidinta didelis ir įdomus vei
mokslą.
kalas pirmu kartu Škotijoj
4- ta Kaikuriuos daiktus ka “Živilė,” duktė Karijoto. Ar
talikų tikėjime tegali tobulin tistai savo užduotį atliko ne
ti tik tie, kuriems tą teisę pa blogiausia, tarpuose buvo sa
veda Katalikų tikėjimo konsti komos eilės ir sudainuota dai
nos. Veikalas tęsėsi apie tris
tucija.
valandas, vis-gi publikai ne
5-ta Lietuvių pirmeivių laik nubodo. Svečių pribuvo nema
raštija, ypač Amerikoje, ne žai iš aplinkinių kolonijų, dau
gali kištis katalikų tikėjimą to giausiai iš Glasgowo. Vaka
bulinti dėl dviejų priežasčių: ras davė pelno keletą svarų.
a), kad nepajiegia matyti, kas Visas pelnas skiriamas Lietutame tikėjime yra gera ir b), tuvos dėl karės nukentėjusių
kad turi permaža mokslo.
naudai.
Lietuvis.

Kun. Pr. Bučys.

(“Tikyba ir Dora” No. 54)
KLAIDOS ATITAISYMAS.

Pereitame numeryje Redak
cijos atsakuose įvyko klaida.
Atsake Lietuvos Atstatymo
Bendrovei pasakyta, kad p.
Karužos straipsnio įžanga yra
išplėsta ir absoliutiška. Turi
būt abstraktiška.

PAVOGĖ DINAMITO.

Mellinocket, Me. — Iš Great
Northern Paper kompanijos
dirbtuvės pavogta 2500 sVari)
dinamito. Policija ieško apielinkės miškuose.
Savaitė atgal iš dirbtuvės
buvo pavaryti trys svetimtau
čiai, kurie vedė ginčus, dėl
karės. Tai gal tie ir bus tą
padarę.

Pranešimas.
DIDŽIAUSIA DOVANA VISIEMS.
NEPRALEISKITE PROGOS.
Laikas trumpas, tik iki Velykų.
Kurie prisirašys per gavėnę prie L. D. S., gaus puikų
cc
Lietuvių Darbininku Kalendorių” dykai.
Lietuvių Darbininkų Sųjungos kuopa randasi beveik
kiekvienoje kolonijoje, todėl norėdami prisirašyti arba apsipažinti su L. D. S. Įstatais ir programų kreipkitės prie L. D.
S. kuopos raštininko arba tiesiog į Centrų šiuo adresu:
“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.
RJi

Su naujais 1917 metais eina toliau reguleriai
literatūros, mokslo, visuomenės ir politikos
mėnesinis laikraštis papiginta kaina tiktai
už $2.00 metams

“PažangaM
“Pažanga” yra mėnraštis ir skiriama prasila
vinusiems lietuviams ir apsiskaičiusiems darbinin
kams.
“Pažanga” sutraukė prie savęs gabiausius Amerikos ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildoma,
todėl, originaliais raštais.
‘.‘Pažangoj” gvildenama aktualiai lietuvių tau
tos klausimai.

“Pažangoj” rasi dailiosios literatūros, nes jai
bendradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos li
teratai.
“Pažanga” pažymi įvairius pažangos apsireiš
kimus.
“Pažanga” nušviečia ir gvildena gyvenimo
klausimus tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.
“Pažangoj” per tai plati dirva jauniems lite
ratams ir mokslo vyrams parodyti savo gabumus ir
juos lavintu
Metinė prenumerata $2.00, pusmetinė $1.25, ats
kiras numeris 20c. Agentams didelis nuošimtis.
Visuose Redakcijos ir Administracijos reikaluo
se kreipkitės šiuo adresu:

614 W. Mahanoy Avo.,

Maranoy City, Pa.

t
; <^VELAND, 0HI0.

Kas girdėti lietuvių įtolnąįose,
___________________
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Atitaisymas.

’ »

Pereitame “Darbininko”
numeryje viena korespondenci
ja buvo paženklinta iš Hudson,
N. Y. Turėjo būt Hudson,
Mass.

Mt. CARMEL, PA.

Puiki pramoga. •

—

Pas mos šv. Kazimiero die
na, kaipo Tautos diena, buvo
Švenčiama labai iškilmingai.
Vakaras buvo parengtas su
koncertu, deklemacijomis ir
prakalba. Visa kas atlikta kopuikiausiai.

Vakaras prasidėjo su eilių
deklemacija apie šv. Kazimie
rą, kurią atliko O. Juškeliutė. Sekė “Sugrįžk” ir “Kur
giria žaliuoją” kurias vietinis
•choras vadovaujant p. K. Diržiui, puikiai pagiedojo. Pas
kui klebonas, kun. V. Dargi s
pasakė prakalbą pritaikintą
tai iškilmei. Po tam parapiji
nės mokyklos mergaitės turė
jo pantomimų su giesme ‘ ‘ Šven
tasai Miestas. ’ ’ Toliau da buvo
•dekliamuota ir giedota. Vi
siems labai patiko p-lės Anta
ninos Gudaičiutės padekliamuota “Nutautėlė.” Gi iš
giesmių geriausiai
patiko
■“Klausykit,” choro pagiedo
tą pritariant orkestrai. Vi
sus žavėte žavėjo grynas ir ma
lonus p-lės E. Kelminskiutės
balsas, kuomet tarpais “solo”
ji giedojo. Tautos imnas už
baigė vakarą.
Nors oras pasitaikė blogas:
gatvės sniegu buvo užversta ir
•da vis labai snigo, vienok
žmonių susirinko pusėtinai ir
pelno iš vakaro nukentėju
siems nuo karės buvo nemažai.
Auką surinkta $33.84, gi įžan
ginių prie durą gauta $27.00,
tai-gi viso pasidarė 60.84, ku
riuos Tautos Fondo vietinė
kuopa išsiuntė Centraliam ka-

Žiūrėkite,ką darote.
Lietuvos Dukterų dr-ja bu
vo parengus prakalbas. Kal
bėtojas buvo iš So. Bostono
Michelsonas. Man keista pa
sirodė: moterys surengė pra
kalbas, kad savo pulkelį, sa
vo dr-ją padidinti, kad paaiš
kinta būtų dr-jų nauda ir apie
tai rodos tas kalbėtojas turėjo
kalbėti.
Bet tas kalbėtojas
tik sarmatos moterims pada
rė; jis kalbėjo apie moteriš
kas pančekas, blauzdas, sakė,
kad Dievas moterį pastatęs su
jaučiu ir asilu, daug kalbėjo,
niekindamas tikybą ir dvasiškiją Agitavo už bedieviškus
laikraščius.
Tai dar ir dabar vieni šai
posi iš tokių kalbėtojo “piiozopijų,” kiti tai pyksta, kam
toks bleberis buvo pakviestas.
Ypač dr-jos narės nepatenkin
tos.

Po viso ko, tai kalbėtojas
atidarė savo kromelį ir kupčiavo savo šlamštais.
Hudsonietis.

CLEVELAND, OHIO.
Vystosi naujas velnią kuprius.

Čia pradėjęs buvo veikti Au
gustas Paltariokas. Jis skleiAugustas Paltanokas. Jis sklei
dė pirmeiviškus laikraščius,
pirmeiviškas knygas, parda
vinėjo magiškus skustuvus,
šukas, karielius ir tt. ir tt.
Daug lietuvią tas nedorė
lis “apšvietė” ir pinigą išmonijo. Jis taip-gi mokino lai
mingu būti.
Tai tas magikas mokinęs
kitus būti laimingais ir bėdą
išvengti, pats pakliuvo į bė
dą ir buvo pastatytas prieš
teisėją Belebe. Tai nabagą
raganių teisėjas nuteisė 30 die
nų prie sunkių darbų, $25 bau
smės ir kaštus.
Lavinsis vaidinti.

saninkui.

Parapijinės mokyklos vai
keliai, kurie gražiai globojaI mi mūsų gerb. klebono kun.
Kun. V. Dargis $5.00.
.1. Halaburdos, rengiasi lavin
r$1.00: Broneikienė, Ajauckie- tis vaidinti sceniškus veikalė
nė, O. Matukaitienė, Narkelius. Tikimės, kad parapivičienė, Br. Pileckienė, M. Ber- jinės mokyklos vaikeliai sutašienė, P. Sabaitė, M. Vasi 'rengs vakarą.
liauskaitė, Jonas Aniukštis, J.
Parapijonas.
Kijauckas, M. Bernotas, J.
Bert ašius. Mart. Pileckas, Ant.
Alušką A. Miliūnas, Z. JėsiNEWARK, N. J.
kas. Po 50c.: Cerneckienė, Ur
Proga piliečiams.
banavičienė, Švabauskienė, Ur
banavičienė, Adelė KelminsŠios šalies piliečiai akyli
kiutė, Juozas Aniukštis, Mot. vaikinai gali gauti gerą mies
Arcikauskas, Ant Mickus, K. to, apskričio (county) ir val
Ašmenys, Aleks. Ziem. Viso stijos darbą.
didesnėmis aukomis $26.00; Reikia tik tam tikrą ekzamismulkių $7.84; įžanginių $27.- ną pereiti.
00; viso $60.84.
Kovo 21 d. bus čia ekzamiMagdalena Vasiliauskiutė, nai ant detektyvą. Štai kokią
T. Fondo skyr. raštininkė. kvalifikaciją reikalaujama:
Ar esi Suv. Valstiją pilie
tis?
ATHOL, MASS.
Ar esi gyventojas Newark’o
ar
Esses county?
T. F. 12 skyr. buvo suren
Ar moki kalbėti, rašyti ir
gęs prakalbas pobažnvtinėj
svetainėj 4 d. kovo.
Kalbė skaityti lietuviškai, lenkiškai
tojas buvo iš Waterburv,Conn. ir angliškai?
Ir viskas. Valdiški darbai
p. Juozas B. Šaliunas. Abel
nai imant prakalbos gerai nu gerai apmokami. Kandidatas
sisekė ir visiems labai patiko. turi būt sveikas kūnu ir pro
L. Vyčią 10-ta kp. dapildė tu. Sužinoti City Hall’e. Ap
programą. Po vadovyste p. likaciją paduoti už savaitės
Barono, choras sudainavo tau prieš kvotimus.
V. Vaškevičius.
tinį ir Vyčią himnus. Eiles sa

Didesnes aukas sudėjo
rašmenis;

šie

kė p-lė R. GriČiunaitė ir VI.
Matulis. Auką surinkta sve
tainėj $37.33, bažnyčioj $12.53.
Aukavo po $1.00 sekančios
ypatos: A. Petrauskas, J. Mos
tančius, P. Rimšas, A. Masilionis, A . NoTkiaučius,
M.
Jakštytė, P. Monkiaučienė, A.
Baronas, J. Kvedaras, Aug.
Sklenis, J. Baltrėnas, F. Hikalauskas, O. Lapenienė ir J.
A. Gailiūnas.

Gerb. kun. F. Meškauskas,
yra jau paaukavęs T. Fondui
daugiaus kaip $400.00. Atholiečiai dabar neteko savo ma
lonaus kunigo, išvažiavo į
‘Chicagos vienuolyną.
Jo vieton atvažiavo jaunas
kun. Aug.-Petraitis.
gdv

.

X.

BENTON, ILL.

«

Kovo 4 d. Clevelando veik
visos draugystės prisidėjo prie
rengimo ir apvaikščiojo Tau
tišką šventę. Kalbėtojai buvo
net trys.
Pirmiausiai kal
bėjo p. J. A. Chmieliauskas .iŠ
Chicagos.
Pradėjo nuo pra
džios lietuvią emigracijos ir
baigė' ragindamas lietuvius
tapti Amerikos piliečiais. Paskiaus trumpai kalbėjo ameri
konas, vietos valdininkas, Df-

rector of Public Welfar^ p.,L.
Beman.

LAWRENCE, MASS.

BROODl^^T.,

ikai nusibodę ir kad perku-

f

.

Laisvamaniai sugadino
Lietuvią Dieną.

.

HUDSON, MASS.

HUDSON, MASS.

■P

• .**

•X.

DARBININKAS.

Trečias buvo p. J.

V. Liutkauskas iš Brooklyn’o.
Šis iš sykio kalbėjo, ragino gel
bėti savo viengenčius Lietuvo
je. Taip-gi plačiai aiškino
svaigalą kenksmingumą. Bet
ant pabaigos p. Liutkauskas
kalbėdamas apie Tėvynės mei
lę bei palaikymą tautiškos
dvasios, paklydo nabagas. Gir
di būdamas lietuvis, Rymo-katalikas, negali mylėti savo
tautos. Gerbiamasai, kas-gi
šiandieną labiausiai palaiko
Tėvynės meilę, jei ne Rymokatalikai ir kur šiandien ple
vėsuoja lietuviškos vėliavos,
jei ne ant parapijinią mokyk
lą; kas-gi šiandien gali pasi
didžiuoti jaunuomene, jei ne
Rvmo-katalikai. O kur-gį tau
tiečiu - laisvamanią priauganti
karta? Ką lietuviai laisva
maniai daro, kokias įstaigas
turi palaikymui lietuvystės ir
doros. Tai ar ne gėda mums
parapijonims leisti kalbėti to
kius laisvamanėlius, nutautėlius, kurie mus pažemina, nors
mes Rymo-katalikai daugiau
sia visur pasidarbuojam. Juk
turime savo kalbėtoją.

Tautinė šventė.

t

Gražus sumanymas. '

Nedėlioję, kovo 4 d., lietu
viai katalikai padoriai apvaik
ščiojo savo patrono šventę. T.
Fondo skyrius, kuris dar tik
mėnuo, kaip susitvėrė ir ku
ris jau turi 30 narių, parengė
prakalbas.
Vakaro vedėjas
buvo gerb. klebonas kun. F.
Virmauskis. Jis atidarė prog
ramą, perstatydamas p. Jau
rą, kuris žmonėms papasako
jo apie lietuvią gyvenimą
Lietuvoje dabartiniais laikais,
ir ją sunkius kentėjimus ir sy
kiu privedė lietuvių gyvenimą
Amerikoje su ją girtuokliavimu. Padeklemavo Aleksoniukas “Kur namas mūs” ir J.
Juozukevičiukas “Mylėk, lie-

, Vasario 26 d. Lietuvos Vy
čią 44 kuopa laikė savo susi
rinkimą.
Besvarstydami sa
vus reikalus, nepamiršo prisartinančios Tautos Šventės.
Susitarė paaukoti kiek kuris
išsikali.
Aukojo po $1.00: J. Lukoše
vičius, F. Abromavičius, A.
Dymta, A. Misiūnas. P. Mikšis, A. Lukoševičius. Po 50c.:
M. Jankauskiutė, V. Bendaravičius. Po, 25c: O. Kasvingaliutė, A. Jankauskiutė, M. Sabaliauskiutė, A. Kasvingalis,
M. Edukevičius, C. Brusokas,
J. Petokas, A. Civinskiutė, J.
Vaitukaitis, M. Stankevičiū
tė, M. Plaušiniutė, M. Gruciutuvi tą brangią žemę.”
tė. U. Saldukiutė 5c.
Viso
Panelė Ona Kašėtaitė, uoli $10.05.
veikėja iš Montelo, Mass. kal
Kaikurie aukojo po mažai,
bėjo į Lawrence’o lietuvaites. bet ir aukotojai buvo mažuJos kalba patiko visiems.
ciai.

siausko
parapiją.
Maty kalbėtojo klausės su a
.nėra visai tik tokie kaip S. Kuku kėlė
ęs tą prakalbą lėtiną, kada kalbėtojas nuro
plakatą, kurie buvo visur iš dinėjo nezaliežninką darbus.
nešioti po krautuves ir tą die Tai tuokart po S. Kuku galvą,
ną dar buvo padalinti prie lie I tai iš tiesą gal perkūnai ir
tuvią Rymo kat. bažnyčios. daužės.
Publika išsiskirstė
Plakatuose buvo aiškiai pažy labai užganėdinta prakalbo
mėta, kad tos prakalbos yra mis ir šnekėdami, kokie tai
rengiamos L. D. S. kuopos, o tamsūs tie Strazdo pasekėjai,
he Vaisiausko, ir kad kalbės kad jie kėlė prakalbose triukš
J. E. Karosas, “Darbininko” mą patys nieko neišmanydami,
redaktorius ir Jonas J. Rama ir nesuprasdami^ dalyką.
nauskas, Bostono Kolegijos . Iš to kiekvienas gali matyti
studentas. A. Vaisiauskas bu kokie tai tamsūs ir melagiai yvo vedėju prakalbą, o ne ją ra tie “Ateities” koresponden
rengėju ir prakalbos buvo su tai. Nebuvusieji gal ir pati
rengtos su tuo tikslu, kad api- kėti tokiems kaip S. Kuku,
o ne kad ką nors šmeižus ar bet kuris tik buvo ir girdėjo
niekinus. Kodėl S. Kuku ne tas prakalbas, tai lengvai ga
nurodė, kaip ir kas buvo nie li pastebėti kaip čia tas S. Ku
kinta, nes ir laike prakalbą ku prirašė neteisybes ant A.
Strazdo pasekėjai neįstengė Vaisiausko, J. Ramanausko ir
nieko užmesti ir darodyti, kad tt.
ti naująją
tis,

Paskui p-lė Ona šešeikiutė
D. K.
ką nors kalbėtojas šmeižė, ar
J. K
dailiai padeklemavo “Jaunimo
niekino. Nes ką, tuosyk Jo
Giesmę. ’ ’
P-nas Jonas Jakubauskas,
C. BROOKLYN, N. Y.
nas J. Ramanauskas kalbėjo, aBostono kolegijos studentas
L.
D.
S. narys, įgaliotas “Dar
pie nezaliežninkų parapijas ir
A. Mėšlis laikė paskaitą apie
Streikas.
bininko
” Administracijos rin
apie patį Strazdą, tai kiek
klaidingą mokslą, būk žmonės
kilo iš beždžionių. J. Puišiukas
Jau nuo senai, broliai, ma vienas turi pripažinti už tei kti prenumeratas ir apga^sinipasakė eiles “Šalyn, su prie tote laikraščiuose apie Brook sybę ; kad ir pats Strazdas tuo r.-u-:“Darbininkui.” Tai g: pas
šais.
lyn’oHavemoyer cukernės dar syk būtą buvęs, tai nieko ne jį galite gauti įvairią knygubūtų įstengęs tam kalbėtojui cių pripirkti.
F. Strakauskas, Bostono ko bininką streiką.
ir Kili n ivrlaioc
Voin'
jlS (lilbcLT lddll^OSi BOStOHO
legijos studentas, sugraudino
Tai vėliaus matėte ir Long užmesti ir būtų tylėjęs, kaip
Lawrenciečius nurodinėdamas Island City, Jersey City ir Phi kad tylėjo aną sykį, kada Jo apielinkėje.
“Darb.” Adm.
žiaurumus šios karės Lietuvo ladelphijos cukernės darbinin nas J. Ramanauskas padavė
je. Jis ne vien tik prie šir kus sustreikuojant delei page jam parašytus ant kortelės
klausimus, ant kurių Strazdas PITTSBURGH’O HOMESTEdžių žmonią priėjo, bet ir prie rinimo' savo būvio.
kišenią, ragindamas visus su
Todėl ir mes, Arbuckles neįstengė atsakyti. Toliau S. AD’O IR APIELINKĖS LIE
TUVIŲ DOMAI.
šelpt nuo karės nukentėjusius. Brothers Sugar Refining dar Kuku sako, kad abudu kal
Mikolas Vaiksnoras yra inPadeklemavo
Valeckiukas bininkai nutarėme pareikalau bėtojai buvę iš “Darbininko”
“Delko Lietuva nepražus.”
ti nuo savo darbdavią geres štabo (turbūt redakcijos). P- galiotas “Darbininko” Admi
Vakarą užbaigė Vaclovas nės užmokesties. Ir 25 vasa nas J. E. Karosas, tai tiesa nistracijos rinkti “Darbinin
Sekevičius, jaunas vaikinas, rio išrinkom iš savo tarpu du yra “Darbininko” redakto kui” prenumeratas ir platinti
kuris atvažiavo penkios savai delegatu, idant perduot mūsą rius, o Jonas J. Ramanauskas “Darbininko” leidinius. ToAlfonsas. tės atgal iš Europos.
nieko bendro neturi su “Dar el meldžiame Pittsburgh’o,
Jis reikalavimus.
pasakojo apie savo kelionę iš
Todėl 26 d. vas. pastatėm bininko” redakcija, ir visai Homestead’o ir apielinkią lie
Tėvynės, apie kentėjimus bro- savo reikalavimus duodami 24 ne So. Bostone gyvena. Čia tuvių, kur ponas Vaiksnoras
lią ir seselią Lietuvoje.
valandas laiko kompanijai. Ir S. Kuku ir pamelavo sakyda dabar mano lankyties, parem
C. BROOKLYN, N. Y.
Sumesta nuo karės nuken- už neišpildymą reikalavimų mas, jog abudu kalbėtoju bu ti jo darbą ir užsirašyti pas Jį
vo iš “Darbininko” štabo, to “Darbininką” ir visus kitus
tėjusiems
$34.31.
pagrasinom streiku.
“Didelės” prakalbos.
Aukavo po $2.00: kun. F.
Tada kompanija matydama, liaus S. Kuku sako, kad pub- katalikiškus laikraščius.
Kovo 6 d. parengė prakal Virmhuskis, Antanas Jaurą kad baikų nėra, tai vieton mū
bas L. S. S. 83 kuopa, kuri nuo M. Purvinis. Po $1.00 davė: są reikalaut;} 5c. valandai pa
senai gyvuoja C. Brooklyn’e K. Andriuliąnas, Paulina Kup kelti mokestį, pasiūlė 8 nuoš.
ir turi net 3 narius. Pagarsi rytė, K. Rupliutė, Ona Sikiu- pakelti iki gegužės,, o nuo ge
Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis
no, jog kalbės A. Bulota, Bu tė, A. Žyžys, V. Ambrazavi- gužio, tai jau pakels ant 10
lotienė ir Žemaitė. Svetainėn čius, S. Padveskas, Po 50c: B. nuoš.
Matydami, jog kom
po No. 27 Hudson avė. prisi Jaura, M. Vitkevičiūtė, R. panija toli gražu mūsą reikalarinko žmonių visokių tautų: — Karsokienė, I. Zereskiutė, M. vimą reikalavimą neišpildys
latvių, lenkų, rusų ir kitokių. Lažukevičienė, P. Piušienė, M.
priversti buvom apskelbti
Matai pas mus dabar streikas, ‘ Jasunavičienė, V. Pauliukaitė, streiką.
Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje,
streikuoja cukernių darbinin F. Butrimas, A. Sužiedėlis, P.
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš karės, iš Lietuvos. Darbinin
Todėl broliai lietuviai darkai. Tai žmoneliai manė, kad Zareskas, O. Sunpauskienė, A. bininkai, matydami laikraškų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir
p. Bulota pasakys ką nors a- Dubosas, P. Alekonis, J. Sabu čiose, kad Arbuckles Bros. cuNaminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
pie streiką.
Susirinkę lau tis.
gumynai ♦ Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi.
kernėje, Centrai Brooklyn’e,
Bile Kas.
kiam, laukiam, net iki 9:00,
arba nuo kitą girdėję, kad rei
Kaina metams $1.50, Pusei metu 75c.,Kanadoje užrubežiaus, $2.00
o Bulotos and Co. kaip nėr
kalauja .darbininką, tai žino
LEWIST0N, ME.
taip nėr, žmonės pradėjo ne
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.
kit, kad yra melas ir ten yra
rimaut už suvedžiojimą. Štai ir
streikas ir reik šalinties nuo
Papildymas.
Rašyk Adresą tokį
pasirodo vakaro vedėjas, vi
tos dirbtuvės.
sas raudonas nuo degtinės kaip
“Darbininke” No. 26 įvyko
“Arbuckles Brothers” treikeptas vėžys ir pradėjo: “Mie nepilnas pranešimas apie va kierių Presos Komisija:
li draugai ir draugės, p.Bulota karinę mokyklą Buvo rašy
Pr. Andriuškevičius,
Worcester, Mass
15 Millbury Street,
dėl nežinomų kliūčių šį vakarą ta, kad išvažiuodamas gerb.
Kaz. Glebauskas,
čia neatsilankvs, todėl aš šį-tą kun. N. Pakalnis, Lietuvos
St. Adomavičius.
papasakosiu.”
Ir pradėjo Vyčiu 2-ros kp. kursą vedimą
tas prasigėręs žmogelis niekin paliko p. A. Lukoševičiui ir p. t
CAMBRIDGE, MASS.
ti Vyčius ir vietinį kleboną, P. Jasiūnui. Praleistas p. S.
m
sakydamas: mieli broliai strei- Bugnavičia, kuris mokina ma
Melo šmotas.
kieriai nepasiduokim mes ku tematiką, p. A. Lukoševičia
(Mėnraštis)
Ligšiol laisvamanią laikra
nigui ir Vyčiams dėlto, kad mokina liet, gramatiką, o p. P.
Metams 50 centų.
jieji nor mūs;} streiką suar- Janiūnas aiškina Lietuvos isto štis“ Ateitis” užsiiminėjo skie
pijimu savo skaitytoją širdy
dyt.” Net išsitarė: vienus pa riją.
REDAKCIJOS ANTRAŠAS:
į
se
laisvamanybėš ir garsini
plausiu, kitus nušausiu. .Mo
41 Providence Street,
Worcester, Mass. 3
mais girtą biznių ir net pačią
Veikia didi ir maži.
terys ur merginos išsigando ir
smuklių, o dabar dar prie to
bėgo per duris. Vyrai-gi ne
ADMINISTRACIJOS ANTRAŠAS:
Vasario 11 d. Liet. Vyčią virto organu nezaliežninką pa
bėgo, bet norėjo paimt tą vy 2-ji kuopa laikė savo mėnesi
120 Bowen Street,
So. Boston, Mass. lį
rapijų
ir
kai-kada
ten
tenka
ruką ir būtų iškilę peštynės, nį susirinkimą. Apsvarsčius
jei nebūtų svetainės savininkas savo kp.reikaluąnutarta smar pastebėti tokių tamsių straips
nių ir korespondenciją rašytų
atėjęs.
kiai imties darbo ir statyti tamsių “Ateities” korespon
Tai socijalistų 83 kuopos po Velykų “žmogžudžius.” ir dentą.
Ir štai koki kores
organizuoti
prie
Liet.
Vyčių
prakalbos.
Kaip aš girdėjau
pondencija tilpo “Ateities”
iš nekuriu žmonią, tai Bulota kp. mažus vaikus, kurią šian No. 9 iš mūsą kolonijos rašy
IŠ PINIGŲ DIRBKITE PINIGUS!
neatsilankė todėl, kad paskli die čia jau randasi arti 30 ma ta tamsaus ir melagio “Atei
žą
vaiką
ir
mergaičią
nuo
6
ities” korespondento tūlo S.
do gandas būk C. Brooklyn’o
. Dabar Rusijos pinigų kursas išpuolęs. Siųsdami pi
Vyčiai nupirko iš Dėdės Šamo ki 14 metą amžiaus. Paėmusi Kuku.
nigus į Rusijos Valstybines Apsaugos Bankas arba mai

“AMERIKOS LIETUVIS

—=

“Tautos Rytas

Naudokitės Proga!

seną kanuolę ir kaip tik Bulo į savo globą Liet. Vyčią kp.
Sąrašas aukavusią nema- ta and Co. į svetainę, tai tuoj pratins juos prie savo kalbos.
žiaus vieno dolerio:
Subatoms po pietą mokina lie
ir bombarduosią
Kun. Kolesinskis $5.00 ir M.
Korespondentas. tuvišką žaislą ir eiles sakyt,
Matyt kad vaikučiai labai prie
Pažiera $2.00. Po $1.00:, A.
Budginas, P. Pažierienė, K.
to linksta.
Manom ateityje
Nagrodskis, A. Bemotavičius,
parinkti tinkamą veikalėlį ir
A. Žimkus, T. Banys, A. Mila
mokinti
kokį teatrėlį
PATERSON, N/ J.
šius, J. Blažys, A. Rankelė, J.
Nedėlioj vaikus vietinis
L. D. S. 18 kp. susirinkimas choro vedėjas mokina dainuo
Kunskis, J. Jonaitis, A. Ado
mavičius. Smulkią $4.34. Viso bus kovo 15 d. 7 vaL vakare. ti, taip kad viskas yra daro
Pranešu kartu, kad tą patį ma su pasišventimu.
labo $23.34.
Vieti
Pinigai pasiųsta Tautos Fon vakarą bus ir Pilnąją Blaivi niai socialistėliai nerimauja,
dan, iš kur prie pirmos pro ninką kuopos susirinkimas. mato, kad čia susilauks Vyčią
gos bus pasiųsti Lietuvon Šel Prašyčiau draugą susirinkti veikėją, o aiems 'tai bus ka
Tie kurie put arba prisieis važiuoti į So.
pimui badaujančią žmonią ir koskaitlingiausia.
taip-gi dalis bus pasiųsta šel- nepriklauso prie kuopą, galės Bostoną padėti “Žvirbliui”
lizdą sukti. J
prisirašyti.

Kp. Pirm.

Vį

B. Lelija

“Vasario 18 d. buvo Vai
siausko prakalbos su tikslu,
kad niekint naująją parapiją
Kalbėjo Ramanauskas ir Ka
rosas, abudu iš “Darbinin
ko” štabo.
Buvo pripasako
ta labai daug ir visas “Sar
gas” perskaitytas, bet ant
galo publikai nusibodo ir pra
dėjo perkūnus svaidyti iš visi}
pusių ant kalbėtojo Rama
nausko. Pasidarė didžiausi į^etvarkė visoj svetainėj.
Žmo
nią buvo apie 180 ir visi išsis
kirstė keikdami kalbėtojus ir
rengėją”
Iš tos korespondencijos ma
tytis, kad S. Kuku nežinojo
nei keno prakalbos brrVč su-

nydami pas mus, be jokio triūso, ant kiekvieno $1.000,
uždirbsite 400 rublių.

MŪSŲ BANKAS — LIETUVIŲ BANKAS. —
Savame neme, po bankiniu kontrolių ir užstatu $60000.00

KREIPKITĖS TIKTAI PAS MUS: —
Jūsų gimines bei pažįstamus, gyvenančius Vokietijoje
arba Rusijoje, už dyką suiežkome ir pristatome į Ameri
ką pas jus. .

Bankieriai: GUBITOSIS IR KOWALIAUCKAS

Tel. Richmond 843.

Adresas:

i *zį

GUBITOSI-KOWAL Co. Bankers.
111 SALĖM STR.,
BOSTON, MASS.
__

________ . •. . t
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: i. . .
du šventu, bažnyčioj Petrą ir
Povilą. Jeigu nepatiks Petras
galėsi melsties prie Povilo1.”
I
Ir taip kalbėjo be galo be kraš
to.
ŠV. PETRO IR POVILO
Keista kad katalikiška drDR-JOS PRAKALBOS. ..
ja leidžia tokiam Adomavi
Nedėlioj, 11 d. kovo, Lie čiui (jis yra nariu tos df-jos)
tuvių Svetainėje buvo prakal juokties iš tikėjimo, iš šventų
bos. Prakalbas surengė šv. jų ir net paties Dievo. ,
'-- i
Petro ir Povilo dr-ja.
Tarpe prakalbų p-lė VyšniauPirmininkas, J. DragašiuS; skaitė ir, Vyšniauskutis sakė
atidarė prakalbas ir perstatė eiles. Žmonių į prakalbas at
kalbėti p. Baniui] (“ Ateities v silankė neperdaugiausiai. Prie
zecerj). Jis kalbėjo apie politi dr-jos prisirašė 13 narių.
ką.
Nupeikė taip-pat lietu , Pasibaigus prakalboms, šau
vius socijalistus už tai, kad kė tūli iš publikos, kad p. Ba
jie, surengę kokius vakarus, niulis pasirodytų ir atsakytų į
vaidinimus išneša rezoliucijas, jų klausimus, kuriuos jam užr
reikalaudami, kad Amerika duos. Jų reikalavimas neišpil
•
• ••
vengtų karės. Ir tas rezoliuci dyta.
Tuomi viskas ir užsi
jas jie išneša varde visų So. baigė.
Bostono lietuvių, o ne varde i
A-r.

Vietines žinios.

—.—

—----- ---

—~~

BLAIVININKŲ VEIKIMAS.

ŠIOMIS DIENOMIS GAVO
ME MALDAKNYGIŲ
Kovo 8 d. pobažnytinėje sa
lėjo buvo Pilu. Blaivininkų
“PAMALDŲ
S-mo 49 kp. mėnesinis susi
V A D O V Ė LI S.”

rinkimas.
Į susirinkimą atsilankė nedaugiausia narių. Per tą susi
rinkimą, nutarta pradėti mokinties naują veikalą — teatrą
po Velykų. Taip-gi buvo laišQ 'nuo“STeaStoHų

Jėzus Kristus.

Kvietė rašvties prie dr-jęs na neiti į šias vietas pakol kai
jaunus, nes girdi jau mes se na ant vištų nebus numušta.
ni. Jūs lavinkitės, mokinkitės.
Rep.
Jeigu, gird, “nenorit lavinties teisybėje, tai ben meluot
“TRIS MYLIMOS.”
mokinkitės.” Puikus mokyto
Bostoniečiai rengiasi po Ve
jas! Nėr ką sakyti. Jis daug
lykų net keletą veikalų pasta
tokių nesąmonių pripasakojo,
tyti scenoje, tarpe jų ir “ Trįs
kad jeigu jas norėtum surašy
Mylimas.” Gala, kad tą vei
ti, tai perdaug vietos laikraš
kalą katalikiška draugija apsi
tyj užimtų.
rinko.
Dorišku žvilgsniu vei
Jis sakė: Visi “litveinian
kalas labai silpnas, ir jis tik
sitizenai ’ ’ turėtų protestuoti
tai geriau atlošti kokiai laisva^
prieš augštų kainų pakėlimą
manių ar-cicilikų kuopai, kaip
ant valgomųjų produktų ir tai
padoriai katalikų draugijai.
turėtų daryti varde lietuvių,
Mums katalikams reikia savo
nes tokiu būdu save pagarsin
veikimą budavoti ant pado
tų tarpe svetimtaučių. Nuėjo
raus pamato, o ne ieškoti įs
ne|Jigi piemenų, kaip jie kiau
pūdžių pigios vertės raštuose.
lę varinėja (Turbūt vaikų
Choristas.
žaislas) ir kaip jie šaukia: O
Jėzus'Marija! jeigu suduoda
viens kitam akmeniu į koją. NUSIŠOVĖ VALGYKLOJ.
Sakė, kad vokiečiai veža bei-, East Bostono valgykloj 1002
gų vaikus į rytinį frontą, kad Saratoga st nusišovė Edward
Belgija bus auksu atstatyta, Higgins 43 metų amžiaus. Inėkad kaizeris prižadėjęs Belgi jęs valgyklon 12:30 vai. dieną,
ją padaryti tokia, kokia ji bu paprašė kokao ir belaukdamas
vo, tai vėl kvietė rašyties paleido kulką smilkmenin. Miprie dr-jos. Girdi: “mes turim rė ant vietos.

Paieškojimai

VARGONININKAS IEŠKO
VIETOS.

_

Vargonininkas išsilavinęs ge
<
.
'.'-n-’ k ’ rai savo amate, taip-gi geras cho
Jeigu nori surasti savo gi ro dirigentas, turintis gerą balsą
Sutaisė ir išleido A. L R. K.
mines ar pažįstamus prisiųsk ieško vietos tuojaus.
Kunigų Sąjunga.
paieškojimą į “Darbininką.”
A N. Stankevyčius,
“PAMALDŲ VADOVĖLY
P.
O.
Box
J592, Bentleyville, Pa.
* Už vieną sykį 50c.
JE” rasi Maldas, Giesmes,
(211)
<
Stacijas, Graudus Verksmus,
du
” 75c.
Apaštalystės Pamaldas, Rą
yy
yy
tris
$1.00
žančių, Tretininkų Įstatai ir
Paieškau savo dėdės Petro LeUž paieškojimus pinigus biko, paeina iš Kauno gub., Uk
tt., viską, kas mūsų Bažnyčio
mergės pavieto, Kupiškiu parapi
se, viešose pamaldose, yra siųskite iš kalno.
jos, Rudikų sodžiaus. 9 metai
vartojama. Prie to visko kny
“DARBININKAS,”
kaip Amerikoje. Pirmiaus gyve
gutė labai paranki, nors turi
no Philadelpbia, Pa. Jis pats ar
207 pust, ir labai pigi, nes
242 W. Broadway,

globojimo ateivių. Laiškas, pir
mininkui jo turinį paaiškinus,
buvo priimtas. Taip-gi sužino
ta nuo kun. F. Kemėšio, apie
paskaitas, kurias jis yra apsi
ėmęs laikyti blaivininkams.
Paskaitos bus daroma iš eilės
“Pamaldų Vadovėlis” kainuo
per tris šventadienius. _
ja: —
Kp. Koresp.
Skūros apdarais, auksi
niais kraštais, ...................... 60c.
DIDŽIAUSI FfiRAI.
Audeklo apdarais, auk
socijalistų.
Tokius jų pasiel
Rengia Lietuvių Labdarystės Drsiniais kraštais,.............-. ..40c.
gimus kalbėtojas pasmerkė, j
ja. Ferai prasidės pėtnyčioje, koVisi kurie pirmiaus klausė
Tuomi matyt įsižeidė socijalis- PER NEATSARGUMĄ BŪT vo-March 16 d. ir trauksis iki sute,
malonėkite ateiti ir pasi
tai ir paprašė balso.
Pirmi
NUSTOJĘS GYVASTIES. batai kovo 24 d- 1917- Kiekvieną
ninkas ir p. Baniulis sutiko,
. vakarą prasidės lygiai 7 vai. ir pirkti.
Štai kaip atsitiko Adomui trauksis iki vėlai naktyje LIETU“Darb.’ 'Administracija.
kad klausimai būtų užduodami
prakalboms užsibaigus. Klau-! Rakauskui seredos naktį, 7 ko- vr[j SALĖJE, kamp. E ir Silver
vo.
Jis turėjo savo kambaryj gat^ų, So. Boston, Mass.
simų davėjai aprimo.
šiomis dienomis išėjo iš
garinį pečiuką, ir šį kartą jis
Šiuomi užkvieeiam visus lietu spaudos nauja knyga 216 pusi.
Antras kalbėjo p. A. Ivaške
uždegė ir nepažiūrėjo ar visas vius ir lietuvaites atsilankyt kovičius, vietinis agentas. Jis
Kaip žinoma vi skaitlingiausia ant šių puikių fėnurodė reikalingumą apdrau- į užsidegė.
siems, jei kad būna skyliukės rų, nes čionai galėsit linksmai
dos. ^Nupeikė lietuvius,, kurie |
praleist ir tuomi paremsit
rašosi prie visokių “insuran-i užakę, ftai gesas negali degti.
Švenčiausiame Sakramente yTaip ir dabar buvo.
JPer dvi į yjgį Labdarystės Draugiją. Bus
.....
.A.
ce” kompanijų. Jis sakė, kad;
ra tikinčiųjų pavyzdžiu ir Mo
skyliukės gesas ėjo gerai, o visokių žaislų. Dainuos “Gabi
yra lengvatikių žmonių, kurie!
kytoju.
Apmąstymai tikin
per kitas dvi visai mažai. Per jos” choras, bus ir kiti pamargigreit patiki visokiems daugi
tiems parašyti pagal Jo Malo
tai ir negalėjo užsidegti. Ki nimai.
žadantiems kompanijų agentė
nybės vyskupo Dr. J. Pelčaro.
tam gale tai gerai ėjo gezas,
Visus širdingai užprašo
liams ir paskui .juos keikia
Vertė kun. P. Meškauskas.
bet negalėjo liepsna pasiekti ši
Rengėjų Komitetas.
kad to, ką jie jam prižadėjo,
Kiekvienas lietuvis katalikas
tų, kurios buvo užakę.
Tai
negauną. Jis ragino rašytis
turėtų
ją perskaityti, nes joje at
taip ir priėjo gezo ir jei dar
prie šv. Petro ir Povilo drau
i būt ilgiau, tai būt ir po gyvas-1 DR-JOS KURIOS “DARBI ras sau nemažai dvasiško maisto.

gijos. O jei, girdi, nepatin
ties buvę. Pašaukta miesto
ka. tai rašvkitės prie kitu.
vežimas ir nugabeno jį į mies
(Išvardijo keletą “tautietiš-:
to
ligonbutį. Turėjo gezą iš
kų” dr-jų). Ypač ragino ra-1
Jis gyvena 190
šyties prie Ūkėsij Kliubo ir! pumpuoti.
Atliens
St.,
So.
Boston, Mass.
prisidėt prie politikos. Sakė,
Gerai žinomas.
kad visos dr-jos yra lygiai ge
ros.
Čia tai kalbėtojas ir pa
darė klaidą. Kaip kalbėtojas
CHORISTŲ TARPE.
pasmerkė “insurance” kamp.,1
Kovo 8 d. šv. Petro parapi
tai mes turėtume pasmerkti j
jos salėje buvo mėnesinis su
visas tas dr-jas, kurios eina
sirinkimas bažnytinio choro. Į
prieš tikėjimą, prieš bažnyčią,
susirinkimą atsilankė daug na
kurios turi paėmę organais to
rių.
Be protokolo buvo dar
kius laikraščius, kurie nieki
išduota atskaita iš buvusi o va
na tikinčiojo įsitikinimus. Kal
sario 18 d. koncerto. Iš raporbėtojai norėdami mokinti žmo
tp pasirodė, kad ineigos sie
nes, turėtų atskirti grūdus
kė virš $70.00. Per tą susirin
nuo pelų, ko dabar visai ne
kimą nemažai prisirašė ir nau
daro. Turbūt patys mažai su
jų narių prie choro.
Taip-gi
pranta apie dorą, kad negali
žymiai pasipildė choro kasa,
jos kitiems parodyti.
nes dauguma narių užsimokė
Trečias plepėjo p. J. Ado
jo mėnesinius mokesnius.
mavičius. Šis pradėjo nuo SaTarp kitko buvo tartasi alemono, (Matyt norėjo pasiro
pie koncertą, kuris yra rengia
dyt daug žinančiu) motinų,
mas ant 8 d. balandžio (per
vaikų.
Toliaus bandė pa
Velykas).
juokti katalikus sakydamas:
Susirinkimas buvo
gana
“Dabar katalikai nemoka meltriukšmingas.
sties, nes jie kalbėdami pote
Choro korespondentas.
rius vien tik duonos prašo, o
bulvių ne.”
Tai, girdi “ir
bulvės už tai esą brangios.”
STREIKAS PRIEŠ VIŠTINYNors pats mokino katalikus
ČIŲ SAVININKUS.
kaip jie turėtų melsties, bet po
to jis vėl patarė neklausyti
Šiomis dienomis eina strei
katalikų
vadų, “malevotų” kas prieš pakėlimą kainos ant
•v
katalikų, kurie skirsto žmo gyvi] vištų.
Vištinyčios ant
nes į partijas. Gird, ar jis būt Albany, T)over.
Albanv ir
balta* ar juodas ar raudonas, Broadway gatvių dabar yra
tai mums vis vien. Tai pagal boikotuojamos. Šiame dalyke
jo pasaką išeitų šitaip: Plė daugiausia darbavosi žvdelkos.
šikas, paleistuvis, burnotojas Per keletą dienų likosi kelios
prieš Dievą būtų lygus doram moterys suareštuotos.
žmogui ir kalbėtojas tarpe jų
Rep.
nematytų jokio skirtumo.
P. S. Ir lietuviams patarti

•v

So. Boston, Mass.

Tel. So. Boetoo270

DR. JOHN NacDONNELL, M. D.
Galima susikalbti ir littuvisakm.

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

TEL. BACK BAY 4200

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

1 <io r’eokiae Bcae
Priskiria Akiniu^

419 Boylston St Boston, Mus.

kas apie jį žino atsiliepkit šiuo
antrašu:

Mrs M. Klovienė,
344 Pearl St.,
Malden, Mass.
Paieškau brolio Jono Lukoše
(211-213)
vičiaus Kauno gub., Pandėlio pa
rapijos ; jau 4-ti metai kaip gyve
na Suv. Valstijose. Pirmiaus bu-z
vo So. Bostone, po kiek laiko iš
važiavo į Pennsylvanijos valstiją
ir dabar apie jį nieko nežinau. Jis
Pirk farmą didžiausioje Ame-!
pats ar kas kitas praneškite šiuo
rikos
lietuvių farmerių kolonijo-1
adresu:
je,
kurioje
apsigyveno jau 380 j
A. Lukoševičius,
300 4 th St.,
So. Boston, Mass. lietuvių farmerių. Turi ūkiškas '
draugijas, parapijas ir lietuvį
(214)
kunigą.
Kolonija raudasi gražiausioje
vietoje dėl lietuvių apsigyveni
Paieškau Mikolo Bielckio, 9 me mo ant farmų. Aplinkui turga
tai atgal gyveno Chieago’je, III., vietės miesto Seottville, Michigan.
paeina iš Kauno gub., parapijos Laukai gražūs lygūs, daug upe
Rietavos, Rietavos miesto. Jis lių, ežerų, gelžkelių, vaikams
pats ar kas kitas apie jį žinantis mokyklų.
malonėkite pranešti, turiu svar
Keliai žviriavoti, švarus van
bų reikalą.
duo, oras sveikas.
Žemė: mo-i

Farmos! Farmos!

TiLtPMONi So.

Boston

605

Lietuviškas

ADVOKATAS
Miliam F. J. Houiard
Lietuviška pavarde buvo

Vincas F. J. Kavaliauskas
315 Broadway, So. Boston.

Specijališkas
pranešimas

Mikolas Surplokas,
lis su juodžemiu ir molis su smil
2231 Ilickory St., St. Louis, Mo. timi.
Tinka visokiems javams,
NINKĄ” TURI PAĖMĖ
Kaina knygos 60c.
daržovėms, pievoms ir ganykloms, j
UŽ ORGANĄ.
Anglai matydami, kad lietuviai
Galima gauti “Darbininko”
vis skaitlingiaus pradeda apsi- j
knygyne.
VARGONININKAS IEŠKO
gyventi ėmė kraustyties iš mūsų
VIETOS.
Gerai išsilavinęs bažLIETUVIŲ PILIEČIU DRkolonijos, o mes tik ir laukiame,
DIDŽAUSIAS KNYGNAS I nytinėje muzikoje ir atsakančiai
JA VAKAR. PENNSYLnes iš jų paėmėme kelius šimtus
NAUJOJE ANGLIJOJE.
mokąs vesti chorą vargonininkas
VANIJOJ.
gerų farmų: mažų ir didelių su
Visokio turinio knygų, įvai j ieško tuojaus vietos.
Antrašas
visais budinkais, sodais, dirbamu
rių paveikslų. Naujausio išlei j “ Darbininko” Redakcijoje.
Prez. — J. Petraitis,
lauku ir nedirbamu ir aut kurių
dimo.
1505 Carson St.,
242 W. Broadway,
norime apgyvendinti lietuvius.
Papuošk savo knygyną nau
S. S. Pittsburgh, Pa.
So. Boston, Mass.
jomis knygomis.
Parduodame farmas, gyvulius
Vice-prez.:, — K. Smigelskis,
STEVEN RAINARD
ir ūkių mašinas labai lengvomis
Reikalauk katalogo įdėda
(210-217)
1 Eilėn St.,
mas už 2c. krasos ženklelį.
išlygomis ant išmokėjimo. Nelai
Aš pats prisidėjau prie se
Carrick Pa.,
kyk bankoj pinigų, nepirk mies nos užtikrinančios James Ellis
“DARBININKAS”
Mt. Oliver St.
242 W. Broadway,
te namų, nes gali užeiti bedar Rakandų kompanijos,
kur
Aš Alena Borisiutė, po vyru
So.
Boston,
Mass.
bė, sumišimai ir badas.
Prot. Sekr.: — J. Packevich,
galėsiu
jums
prielankiai
pa
Subačienė paieškau savo sesers
Miestuose bankos subankrutija, tarnauti
2107 Wharton St.,
išrodydamas
mūsij
J ievos Borisiutės po vyru Kava
namai lieka be vertės; milijonai didžiausią krautuvę ant ketu
S. S. Pittsburgh, Pa.
SKAITYK, SUSTOK, GALVOK! liauskienės. Girdėjau gyvena Ma- žmonių iš miestų bėgs farmų
rių didelių lubų pripildytu
Fin. Sekr. — Jos. Danksys,
Žėdnas žinot, jog “Draugo” hanoy City, Pa. Paeina iš Suval pirkti, bet jos tuomet bus šimtą :
gražiausiais
šių dienų rakan
138 So. 20 St.
prekė pakilo iki $4.50.
Kurie kų gub., Andriejavo gminos, Pun kartų brangesnės.
Šį
pavasarį
dais.
Pittsburgh, Pa.
prisiųsit man $4.50 gausit me sko parapijos, Romėnų kaimo. nusipirk farmą mūsų kolonijoj, !
Mes dabar pradėjome meti
Iždininkas: — B. W. Woshner, tams du laikraščiu: “Draugą” ir Turiu labai svarbų reikalą prie kol dar darbai eina ir farmos pi- ,
nę
vasario mėnesio išpardavi
jos. Meldžiu žinančių pranešti
savaitraštį “Darbininką.”
1514 Carson St.
gios.
mą (sale) ir numažinome kai
Siųsdami pinigus užadresuoki- hr jos pačios atsiliepti šiuo antra
Pittsburgh, Pa.
nas,
kuriomis niekas kitas
Turėti
farmą,
yra
geriaus
ne;
šu :
te šitaip:
Bostone
negali lygintis.
Direktoriai:
gu
biznį
;
juo
pragyvenimas
branĮ
Alena Subačienė,
R. M. KALINAUSKAS,
Ateikite
ir daleiskite mums
J. Marcinkevicz,
gesnis, tuo farmeris turtingesnis.
27 Hurlburt St.,
agentas,
Mesk miesto gyvenimą ir eik I išrūdyti jums kainas.
2106 Carson St.,
New Britain, Con..
20 Stiles Hali,
Pittsburgh, Pa.
ant
farmos, — liksi laimingu. Ra
(210-212)
Valparaiso, Ind.
šyk tuoj indėdamas už 4c. krasos
J. Janauskas,
j
ženklelių (stamps) gausi farmų
75 So. 19-th St.,
REAL ĖSTATE BIZNIS PAR
Pittsburgh, Pa.
katalio'gą ir kolonijos mapą.
SIDUODA PIGIAI.
Savininkas
REIKALINGA
tuojaus
moterų
M. Bražinskas,
Adresuok:
South Boston, Mass.
parodys visas slaptybes “biznio;” ir merginų dėl paprasto darbo.
1110 Freyburg St.,
Pinigais
arba ant išmokėji
galima uždirbti gerus pinigus. Darbas ant visados. Užmokestis
Pittsburgh, Pa.
mo.
Taip-gi pool “Roomis” parsiduo gera. 50 vai. į savaitę.
J. Kybartas,
Peoples Statė Bank Building,
da pigiai ir geroje vietoje. Kreip
Walworth Mfg. Co.,
2115 Wrights St.,
SCOTTVILLE, MICHIGAN.
kitės tuojaus. •
First & O Sts. So. Boston, Mass.
Pittsburgh, Pa.
THE MAGIC SHOP.
R. VASILIAUSKAS,
(213)
K. Vieraitis,
Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo mafijos
dirbtuvę. Dirba nsoknĮ štokų aaiktus. Jei
138 D St.,
So. Boston, Mass.
1717 Arcena St.,
nori gauti štokų katalogą, prisiųsk štampą
ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
Lietuviška-Polska
N. S. Pittsburgh, Pa.
THE MAGIC SHOP,
Ieškau brolių Aleksandro ir
LIGONINĖ.
P O BOX 309.
HOLBROOK. MASS
P. Kildušis,
Pranciškaus Zablockų. Pirmiau
1811 Wharton St.,
V. P. GINKUS & CO.
197 Broadway, S. Boston, Mass
gyveno Baltimore, Md. Dabar
Pgh^ Pa.
SAVI PAS SAVUS.
Telefonas'S. Boston 1194-iu
nežirtau kur yra.
Jie patys ar
GERA PROGAI
Janitor: — J. Tamkevičia,
LIETUVIAI PAS
kas žino atsiliepkit šiuo antrašu:
Daktarai dieną ir naktį.
Gramatika angliškos
' LIETUVIUS.
2025 Jane St.,
Priamurskaja oblast Gor.Nikolsk,
kalbos mokytis be mo
Phg., Pa.
Ussurijski glavni masterskoi uss.
kytojo (apdaryta) ...... $1.00
Vienatinė didžiausia lie
ž. g. vagoni cech. Petru U. ZaVaikų Draugas arba
Marshal: —
tuviška
krautuvė,
kurioje
kaip
mokytis skaityti ir
Akių
Specijalistas.
blockomu.
C. Patckevich, z
rašyti
be mokytojo.......... 15e
galima*
gauti
visokių
vyrų,
Prirenka akinius
1908 Merriman St.•y
Naujas Būdas mokyt a
moterų
ir
vaikų
drabužių,
Phg., Pa.
rašyti be mokytojo... _..J0e
H. S. Stone, Oph. D.
čeverykų, robų, aukso ir
Paieškau pažįstamų parapijo
Aritmetika mokinim» -lM. Bražinskas,
deimanto.
nų. Aš esu Kauno gub., Telšių
si rokundų, su pave k- *
399 Broadway, So. Boston.
• 1110 Freyburg St.,
slaia (apdaryta) — —.35e
pav., Židikų parl, Augzilių so
52 MILLBURY STR.,
Vi o $1.60
- Phg., Pa.
džiaus. Atsišaukit šiuo antrašu:
Kas atsiųs iškirpę* fitą ap
WORCfESTER, mass.
Ignacas Karpavičia,
garsinimą iš “Dari minko”
47 Greenwich St. New-York, N. Y.
ir $1.00 per mone* orderį,
PIRMOS KLESOS
ACME AWNINGS CO.
tai gaus visas 4 kny^eej 60e
(210-213)
62 HEPT0N ST.,
pigiau. '
■
v
DORCHESTER, MASS.
P. BDZOLAINIS,
Paieškau pažįstamų Barboros
•
-.-j '■
* ‘. V
" *
** ’
R.
F.
D. — Route 2,
Dantis ištraukiami ir pripil
SO BOSTONO LIETUVIŲ
Petrošaitės, girdėjau būk gyvena
Hudson, N. Y.
domi visai be skausmo, su
DOMAI.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir Chicagoje ir yra ištekėjusi už vy

James Ellis Co',
Kampas B ir B’way„

Anton Kiedis & Co.

a

--- —-- - -- —---Nusipirk mosties

“Darbininko” Redakcijoje ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
galima gauti “Išeivių Drau gult ištepk veidą moačia per kelis
go” nusipirkti atskirais nume vakarus, o padarys veidą tyru ir
riais. - Laikraštis labai gyvas skaisčiu baltu. Toji mostis išima
ir indomus ir plačiai nušvie plėmus raudonus, juodus arba
čia Anglijos lietuvių reikalus. šlakus ir prašalina visokius spuo
Šiomis dienomis gavome “Iš gus nuo veido. Kaina dėžutės
eivių Draugo” naujų numerių 50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir
t
net kelis pundelius.
Ateikite stampoma.
J. RIMKUS
visi nusipirkti. Atskiro nume
tie kaina 4c.
P. O. Box 86,
Holbrook, Mass

DANTISTAS

ro Balsio; taip-gi paieškau Juo
zapo ir Domininko Seivių. Jie
visi paeina iš Kauno gub., Telšių
pav., Varnių p., Serpučių kaimo.
Jie patys ar kas kitas apie juos
žinantis malonėkit atsiliepti šiuo

antrašu:

Domicėlė Jankauskaitė,
877 Cambridge Str.,
E. Cambridge, Mass. ..
(211)

geriausiais prietaisais, su
naujų išra imą.
Visą darba gvirantuojeme.

DR. W. T. REILLY
469 Broadw«y,Sc. Butai,Naša.
nuiDoicBomsr:

Dr. Ignotas Stalius
210S.BrM^St.,PUaUabiLFa
Physician and Surgeon (lwtuvw fvd»tojas ir chirurgai pabaigas Ind'
Un-versit«ta) Gydo viaoteaaligMva

Valuta

■rilwL vakare.

HiNIUrt.
Iki 4 vai vakare.

ru, moterių ir raiku. Daro operacijai.
Oftae.Tsl«n<loe:»ltrHe.t 4 0aa<a 99
►i! rito 1-4por»*i
rakaro. nebei

»

