pusmečiui $1.50.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

ANGLAI SULAUŽĖ
VOKIEČIŲ LINIJĄ.
Per Velykas karės lauke
Francijoj buvo neišpasakyti
mūšiai.
Arras fronte anglai persi
laužė per vokiečių frontą. Pa
sivarė pirmyn nuo 2 iki 5 my
lių tolumo 15 mylių fronte.
Nelaisvėn pateko vokiečių Į
10.000.
Teko anglams daug
priešininko armotų ir amunicijos.

Apie to mūšio baisumą ir
didumą šitaip aprašo Associated Press korespondentas, kur
buvo mūšio lauke. Rašo:

“Nuo augštų vietų ties
Arras mylių myliomis galima
buvo užmatyti mūšio lauką.
Armotą koncentracija tam mū
šiui turbūt buvo didesnė negu
bile kur kitur nuo pat karės
pradžios.
Veik nesuskaitoma
armotą daugybė dalyvavo nuo
senai, bet tik nuo pereito (Di
džios Subatos) vakaro daug
naujų batarejų teprisijungė į
chorą.
Prisiartinus prie mūšio lau
ko naktį tai begalinių armotų
eilių'suviai, išrodė taip' lyg
nuolatai žaibai varstytų žemai
kybančius debesis.
Bet kuo
met tą neišpasakytą naktį pil
nai išsinašino visi karės įran
kiai, tai rodės, jog stovi prie
slenksčio baisiausio pragaro.
Žiūrint žemyn į klonį aiš
kiai matėsi šimtų šimtai liežu
vių ugnies, kurie, kaip di
džiulės baltai-karštos gyvatės
varstė orą.
Armotos siuntė
ugnį ant kalvų, kur dungsojo
tamsoje vokiečių drūtvietės.
Ten didelio sujudimo nebuvo.
Vokiečiai buvo pripratę kas
dien gauti “štriopas” nuo an
glų ir atsakinėjo retais šūviais.
Prieš pat aušrą netikėtai
anglų armotos kartu sustojo
kriokę.
Tyla tęsėsi apie pus
valandį. Ugninės driužlės ne
varstė oro.
Slegianti tyla už
viešpatavo po pragarinio tren
ksmo
Iš vokiečią pusės mo
notoniški šūviai vis girdėjosi.
Gražus Velykų oras persi
mainė ir pradėjo lyti. Papū
tė nemalonus vėjas.
Aušo
palengva. Dabar buvo tamsu,
kuomet atėjo laikas eiti ata
kon.
Ir tuo tarpu it milijonai ar
motų, it iki sekundos nustaty
tos visos kartu pertraukė tylą,
sukriokė, kaip tūkstančiai per
kūnų. Drebėjo žemė - Praga
ro liežuvių šimtą kartą pasi

daugino.
Apšaudomieji kal
nai raitėsi nuo sprogstančią šū
vių.
Kalnų protarpiai, kur kris
davo šūviai pavirto į didžiulius
ugnies katilus
Ir viršuje ją
sprogo šimtai šrapnelių, krito
žemėn ir skleidė mirtį į visas
puses.
Ir vos tik pirmas iššovimas
pasigirdo tai vokiečią pusėje
tuoj augštyn kilo signalai,
šaukianti: “Gelbėkit, ’o gelbė
kit.” Tas reiškė, kad vokie
čių užpakalyje stovinčioj! artilelija atvertų į priešininką ug
nį.
Tie signalai buvo tai
daugybės rakietų, kurios išlė
kę į padanges sprogo ir krito
žemyn auksiniu lietumi; kitos
Takietos augštybėse sprogo ir
raudonos ir žalios bolės krito

Buvo tai sunku įsivaizdinti,
kad tas nebuvo neišpasakytas,
tiesiog nenaturališkas spektak-'
lis, surengtas dėl dievą pasi
gerėjimo.
Dar sunkiau buvo
Įsivaizdinti, jog tai buvo tikra
karė ir jog tie tūkstančiai žibčiojimą ir liepsnoj imi] buvo
tai fakielai, nušviečianti kelią
dūšioms Į amžinastį.
Nuo to momento, kaip iš
horizonto išsimušė liepsnos —
armotą šūviai, tai visas pa
saulis paraudonavo.
Pradėjo
sprogti minos pakastos po vo
kiečią drūtvietėmis
Tuo tar
pu anglą kariuomenė ūžtelėjo
atakon.
Kareiviai žingsniavo
pridengti liepsną uždanga. Jie
ėjo tyliai, ne kaip seniau su
riksmu
Bet štai ūmai užeisa diena
ir visą nakties paveikslą per
maino.
Ant -horizasto kabojo
debesiai dūmą.
Saulė pasiro
dė apie pietus.
Tuomet anglą
pulkai jau laužė vokiečių tre
čią liniją.”

VIS APIE TAIKĄ.
Kaizerio socijalistai labai rū
pinasi, kad įvyktu taika tarp
Rusijos ir Vokietijos.
Dabar
šacliar macliar daro ir šaukia
Rusijos socijalistus Į konferen
ciją.
Tokią konferenciją nori
padaryti Kopenhagene ar Stoc
kholme.
Mat kazerio socijalistams la
bai rūpi palaikyti jis ant sos>to, todėl jie sušilę dirba, kad
susitaikyti su Rusija skyrium,
kad paskui būtų galima apsi
dirbti su anglais ir francūzais
Tuomet kaizeris gal išlikti!
ant sosto. Jei ne tai ką dabar
su Rusija, tai jis jokiu būdu
neužsiliks.
Rusijos Justicijos ministeris
Kerenskį pasakė Vokietijos so
cijalistams:
“Nuverskite kaizerį nuo so
sto — bus taika visoj Europo-

je.

Tai vargu pasiduos Rusijos
socijalistai ant kaizerio socija
listų meškerės. Juk dabar tik
ir yra Europoje kaizeris, kurs
stovi ant kelio demokratiškam
Europos plėtojimuisi.
Vargu
Europos tautos padės ginklą,
kol nugriaus kaizerio sostą
O mat to Vokietijos socijalistai nenori pripažinti, laikosi
kaizerio skvernų.

RIAUŠĖS VELYKOSE.
Iš Vokietijos ateina žinios,
jog Velykų nedėldienį įvairiuo
se miestuose buvę maisto riau
šės, kuriose dalyvavo ir ka
reiviai.
Policija visur apsi
dirbo su riaušininkais. Minios
atakavo
valgomųjų
daiktą
krautuves ir jas apiplėšė.

BRAZILIJA PRIEŠ
KAIZERĮ.
Didžiausia pietinės Ameri
kos respublika Brazilija per
traukė diplomatinius ryšius su
Vokietija.
Gal būt paskelbs
karę.
Daroma kariniai prisi
rengimai.

Naujoji Rusijos valdžia at
sišaukė j visuomenę, prašyda
ma parėmimo.
Sako vokie
čiai rengia didelius smūgius ir
kad išsigelbėti ir išgelbėti lai
svę, tai visuomenė turi uoliai
remti valdžią.

Anglai Francijoj be sustoji
mo varosi pirmyn. Jau paėmė
žinieriai dirbo joms pamatus ir 14.000 vokiečią nelaisvėn, 175
Bostonan atvyko rusas Nivietoj cemento vartojo medį. kulkosvaidžius ir 110 armotą.

ŽUVO 150 ŽMONIŲ.
Už mylios nuo Chester, Pa.
guli Eddystone.
O Chester
guli 15 mylią nuo Philadelphi
jos.
Eddystone buvo amuni
cijos dirbtuvė, kur dirbo 300
darbininką.
Dabar nėra tos
dirbtuvės namą liko tik griužuvo.
Dirbtuvėje ištiko bal. 10 d.
10 vai. ryte baisios ekspliozijos.
Ten buvo 30.000 bombą
ir daug dinamito.
Iš visą
dirbtuvės namą liok tik griū
vėsią krūvos.
Ant vietos žuvo 112 darbi
ninkų, o 121 buvo sužeisti, iš
kurių keletas nepergyvęs žaiz
dų. Tai žuvusių skaičius sieks
150.

Bostono Kardinolas O’Con
nell išleido šitokį atsišaukimą:
‘ ‘ Šiandie tik vienas jausmas
tegalima turėti, būtent jaus
mas pilnos vienybės.
Laike iškilmią Didžiosios
Savaitės mūsą civilė valdžia,
paskelbė karę su autoritetu,
kurs valdo visą šąli.
Suv. Valstiją prezidentas
patardamas šitą kelią šaukė
Dievą liudininku,
kad jis
“nieko kito negalėjo padary-

v
kolai Michieloff. Jisai yra di
delis buvolas.
Laike japonų
karės jis buvo Mandžiurijoj,
nors jam tuomet buvo tik 13
metų amžiaus.
Paskui buvo
jurininkas ir nuo keturių gar
laivių išsigelbėjo jiems skęs
tant.

Tai po to japonų inžinieriai
Rusij
naujoji valdžia superdirbo pamatus ir uždėjo
naujas armotas.. Komendan konfiskavo caro turtus, kurią
tas Finlandijos fortų išdūmė į turėjo $2.000.000.000.
Vokietiją.

Ryga vos buvo išgelbėta.

Spalio m 1915 m. vokiečiai
Europinei karei kilus jis
fttvo Anglijoj ir tuoj pastojo buvo susitaisę paimti Rygą.
Hindenburg atsiuntė 16 trans
Anglijos armijon. Mūšyje ties
portų su dviem šarvuočiais,
Charleroi buvo sužeistas ir su
dviem skraiduoliais ir ketu
grąžintas Londonan.
Pagijęs
riais torpediniais laivais.
Vi
iškeliavo Petrogradan ir čia
si įplaukė į Rygos užlają. Pri
rado, jog jo tėvai mirę.
Įs
Kad tie nuotikiai, begali
mėtytų minų nebijojo, nes jos
tojo į Rusijos dragūną pulką
nės svarbos, atsitiko ir pasaulį
niekam nebuvo vertos. Vokie
ir 1915 m. dalyvavo Brusilovo
ištiko tuomet kuomet mes klūčiai taip buvo suplenavę su Ry
armijoj ir grūmėsi Galicijoj.
pojome apie Golgotą, tai tik
Černovicuose apsirgo ir buvo goj esančiais šnipais, jog drą
Ekspliozijos buvo taip bai i pagilina jų tragišką prasmę.
sugrąžintas Petrogradan. Pa siai plaukė ir į Rygos uostą įsios, jog jaučiamos buvo ir
Mūsų šalis stojo karėn —
plaukė
transportai
tik
su
sveikęs bendradarbiavo laik
Philadelphijoi.
Žuvusią tar todėl mūsų šalis reikalauja
dviem torpediniais laivais. Ki
raščiui Novoje Vremia. Darė
pe daugiausia moters ir mergi mūsų visų, kiekvieno žmo
ti saugojo įnėjimą į užlają.
karines peržvalgas.
nos.
gaus; kiekvienos moters, kiek
Bet tuo tarpu buvo duota slap
Kartą susiginčijęs su vienu
Ekspliozijos atsikartojo tris vieno vaiko, kad sustiprinti
ta žinia apie vokiečių atplau
pulkininku, drožė jam antau
sykius ir vis ‘švėmė čielus de ją, pakelti dvasią-ir būti išti
kimą į Revelį, kur buvo rusų
sio.
Už tai Nikolai buvo už
besius liepsnų.
kimiems iki jos išbandymo va
laivynas.
Tuoj 14 torpedinių
darytas kalėjiman.
Iš kalėji
Kas do priežastis tai dar ne landos pereis ir iki jos perga
laivų atplaukė ir vokiečiams
mo jam pavyko pabėgti į Ar
ištirta.
Gal šnipą darbas.
nepatėmijus atplaukė į Rygos
lės valanda ateis.
changelską iš kur per Angliją
Chester’yje yra lietuvią.
Todėl kelkimės nuo kelią!
uostą, kur nuskandino visus 16
atsidangino į Australiją, iš
Gal ir jų dirbo ten ir ne vienas Mūsą dvasia sustiprėjo akyveivokiečių transportus su karei
ten į Braziliją ir galop pasiekė
žuvo.
zdoje Kalvarijos aukos. Mū Bostoną. Boston Sundav Glo viais ir du torpediniu jų lai
są širdys tuomi labiau ištiki
vu pirm negu vokiečių šar
bė indėjo jo šiuos pasakojimus
SUGAVO AMUNICIJOS
mybe sustiprintos, kuomet at
vuočiai dasižinojo kas dedas.
apie karinius nuotikius Rusi
GABENTOJUS.
simename, jog Jis numirė už
Tuomet rusų laivai leidosi at
jojgal ir dar vieną skraiduolį
mus iš meilės prie mūsų.
Karės pradžioje Rusijos vi
Californijos pakrantėj Suv.
nuskandino, o kiti vokiečių
Dievas ir mūsą šalis! Pa
suomenė neturėjo supratimo,
Valstijų kariniai laivai sugavo
kelkime balsą iki dangaus.
laivai nuplaukė.
kad Rusija knibždėte-knibždėlaivą, kurs plaukė į pietus
Tai per biskį vokiečiai neTegu nei žema neapykanta, nei
jo Vokietijos šnipais.
Pilna
linkui Meksiko pakraščių. Lai
kiaurus pyktis nesutepa mūsų jų buvo armijoj, laivyne, a-1 paėmė Rygos
vas besąs amunicijos priliuovėliavos.
Bet tegu tikra lais
Panašus pienas buvo suda
municijos dirbtuvėse, valdžios
d uotas.
Valdžia nepaskelbė
vė — palaiminta, Dievo sutei
rytas ir Petrogradą paimti.
įstaigose, biznio įstaigose, lio- i
kas buvo tie amunicijos gabenkta laisvė — kurią mūsą žeme
Petrogrado gub. Drachovstoliuose — visur.
Vokietijos
ki jau buvo gatavas pasitikti
lė labiau negu kitos numylėjo
valdžia žinojo Rusiją perdėm
REIKALAUJA PRIVERSTI ir gynė, tegu ji esti gaivinan ir pienai buvo sudaryti užimti vokiečius. Bet rusai paskubo
čia pajėga, kuri įkvėps mūsų
pakeisti minas ir perdibti for
NO KAREIVIAVIMO.
Petrogradą.
didesnę Amerikos meilę, negu
tus ir tokiuo būdu ir tas pie
Dabar Suv. Valstiją kongre ligšiol kad turėjome.
nas nuėjo niekop. Gubernato
Minos pripiltos pjuveną.
sas svarsto apie sudarymą ar
riaus ir gen Suchomlinovo ka
Mes esame visokių tautą;
Buvo susekta, jog visos mi rės ministerio jūdošystės buvo
mijos. Prez. Wilson labai sto i šiandie mes esame tiktai ame>
vi už priverstiną kareiviavimą. ; rikonai.”
nos, kuriomis buvo apsėta susektos.
O senatas ir atstovą rūmas, tai
Atsišaukimas baigiamas žo Petrogrado uostas, Rygos ir
Karės pradžioj Rusijoj amu
nori iš pradžios išbandyti liuo- džiais: “Tegu Dievas užlaiko Finlandijos užlajos buvo pa nicijos dirbtuvėse mechanikai
snorinę sistemą, nors patyri ir palaimina Ameriką.”
darytos Vokietijoj arba Rusi-■ ir viršininkai buvo vokiečiai,
i joj P° vokiečių mechanikų kaizerio bernai. Putilovo dirb
mas Anglijoj ir seniau Ameripriežiūra ir buvo pripildytos tuvėse dirbo -6.000 darbinin
ke parodė netikumą tos siste
NAUJI MOKESČIAI.
mos.
pjuvenomis, vietoj sprogstan kų ir per dieną tik 5.000 bom
Turbūt kongresas po svars
bų tepadirbdavo. Paskui perKarės lėšą padengimui vis čios medžiagos.
tymą pripažįs reikalingumą kįla naujų sumanymų,
Vokiečių buvo p;lnai suda dėtiniai buvo paimti japonai,
Wapriverstino kareiviavimo.
shingtono diplomatai sumanė ryti pienai paimti Paryžių ir dirba 24.000 darbininkų ir pa
Bet jau dirba kasdien 60.000 bombų.
taip kad du trečdaliu karės lė paskui Petrogradą.
REVOLIUCIJOS VOKIETI šą padengti] didžturčiai, o vie karės pradžioje D- K. Nikalo- Kitose dirbtuvėse buvo tas pat.
JOJ NEBŪSIĄ.
ną trečdalį kiti . gyventojai. jus, gen. Brusilov ir kiti ge
Iš Lietuvos, Lenkijos ir
Bostono Ratarv kliube kal Didžturčiai turės mokėti nuo nerolą! patėmijo, jog neina Galicijos rusai turėjo trauktis
bėjo Cl. Barron. > Sakė, jog įplauką. . Paskui pakels mo dalykai kaip reikiant. Ir mo-Į vien dėl neturėjimo amunici
vokiečią submarinai Europos kesčius ant kavos, arbatos, bilizacija nėjo prideramai.
jos, o tas buvo dėl to, kad

pakraščiuose daug blėdies pri
daro. Bet į Amerikos pakraš
čius jie neatplauksią.
Sakė,
jog po pusmečio vokiečiai nu
stos vedę submariną karę, nes
būsią išrasta būdai prieš juos
koyoti ir tas vokiečiams neap
simokėsią.
Sakė,
jog kaip
anglai išrado būdus atsiginti
nuo zeppeliną, taip jie atras
būdus įveikti submarinus.
Toliau sakė, jog nėra ko
laukti, kad Vokietijoj kiltą
revoliucija. "Nebent ten būtą
tikras badas ir moters sukil
tą-

cukraus,
svaigalą, tabokos.
Tai tuomi prisidėtą ir žemes
nioji gyventoją klesa prie pa
dengimo karinių išlaidų.
Toliau yra sumanymas pa
branginti krasą.
Pirmos kle
sos siuntinius pabranginti- iki
3c. arba 4c.
Ir taip-gi pakel
ti mokesčius už antros klesos
siuntinius.
Laikraščiai <už
siuntinėjimą turėtą mokėti pa
gal to, kiek gauna už pagar
sinimus.
Tas tai dar yra tik suma
nymu.

Kardinolas O’Connell vei
kia su civile valdžia ir pasiū
lė, milžisišką puikiausią visoje
Naujoje 'Anglijoje St. Elizabeth ligoninę. Ji randasi Brightone žale miesto, kur tyras
ir gaivinantis oras,
Ta ligoriinę paveda valdži tol, kol
karė tęsis.
J

Iš Petrogrado pranešama,
jog darbo komiteto delegatai
varosi, kad tuoj taiką Įvykinti
skyrium nuo talkininką.
Jie
kasa duobę naująjai valdžiai.
Tasai komitetas yra socijalistą
valdomas.
Princas Lvovas atsišaukia į
Ameriką ir sako, jog valstybė
pavojuj.
Sako trūksta gabią
pramonės vedėją, geležinkelių,
transportacijos ir finansą tvar
kytoją.

0 dar tai respublikoniškai
valdžiai Epą ant kulnu visokie
‘ ‘ revoliucijonieriai, ’ juodašim
čiai, šnipai, tai visai sunkina
valdžios darbus.

SMULKMENOS
Dabar ateiviai iš Rusijos iš
siimant pilietiškas popieras
liepiami ne caro atsižadėti, bet
“dabartinės Rusijos valdžios.”
Vidutiniškai imant darbi
ninkai dėl ligų praleidžia per
metus 9 darbo dienas.
Suv.
Valstijose darbininkų yra 30.000.000.
Todėl per metus al
goms jie netenka $945.000.000.,
Japonija gavo teisę praties
ti penkias geležinkelių linijas
Mandžurijoj ir Mongolijoj.

Anglija turi apie 150 subma
Gen. Renenkamf gyrėsi pa vokiečiai viską namie buvo
rinų.
imtų Karaliaučių su 100.000 pakrikdę.
kareivių. Jam tiek buvo duo
Tuo tarpu visuomenė vis la
Japonijos didžiausi turtuo
ta
visus, įvedė ties | biau ir labiau matė neišpasa
liai
yra baronas Shibusawa ir
Mozūrijpjs ežerais į Hinden kytas niekybes vokiečią valdiš
Taka Kawada.
burgo spąstus ir tik 15.000 te- kose vietose ir vis labiau įsiti
išsigelbėjo. Gen. Samsonov kino, jog dabartinė valdžia yten vieną naktį turbūt išdaviko ra vokiečią šnipą replėse ir ga
ŽINIŲ ŽINELES.
buvo užmuštas.
Tai D. K. lop sukilo prieš valdžią ir nu
Nikalojus susitikęs Renenkam- vertė carą ir visą senąją val
Rusijos valdžia paskelbė,
pfe po to smūgio viešai skėlė džią.
jog negeidžia Konstantinopo
jam veidan ir kaipo išdavikas,
lio, kaip kad to reikalavo se
buvo suareštuotas ir pasodin
noji valdžia.
NORI VAŽIUOTI
tas kalėjiman. Petrograde vi
KAUTIS.
si pripažįsta, jog Renenkamff
Kronštadtas, Rusijos tvir
buvo kaizerio bernas.
Pulk. Roosevelt buvo atsi tovė, gynanti Petrogradą, stro
Tuo pat laiku D. K. Nikalo
piai rengiasi atremti vokiečią
lankęs pas prez. Wilsoną ir aiš
jus dagirdo, jog Rygos ir
užpuolimą nuo jūrės.
kino, jog kuogreičiausia rei
Finlandijos fortifikacijos blo
kia, siąsti armijoš j Franciją.
game stovyje.
Gen. Aleksan
Karei tęsiantis vokiečiai ne
Jis porįs sušaukti diviziją iš
drov buvo pasiųstas ištirti.
bus šioje šalyje naturalizuojalinosnorią ir važiuoti frontan.
mi.
r’
j
Sveaborge gen. Aleksandrov
liepė iš vienos armotos šauti.
Minneapolise, Minn. sudegė
Anglijos Independent parti
Iššovus armota 'nusirito nuo
Sako buvę ja reikalauja, kad valdžia užsavo stovenės.
Tai buvo Vo- du javą sandėliu,
Nuostolią už $500.-1 gintą vartoti
kietijos krupinės armotos ir padegti.
valgomuosius
produktus svaigaliĮ išdirbimui.
niekam netikę.
Vokiečią in- 000.
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svė” nurioglino.
Jinai ‘ ‘ Ke- rėn stoti ar ne, tai painus i Dabar po perversmių Rusijoj
leivio” melagystę jau po “Dar- klausimas,” ėmė aiškinti šei-..................
‘ mažų
aiškiai matome laisvę ir
bininko”jšparodymų perspau- jmininkas Juozas.
“Su tuo jų tautų tikresnį apgynimą tal
zdino. Vadinas tyčia su tiks klausimu rišasi daugybės kito kininkų pusėje.
Todėl man
lu meluoja. Nuo socijalistų kių klausimų. Būtent: ar bu rodos, kad dej Lietuvos ir dėl
nieko geresnio negalima buvo vo karei tikra priežastis, ar visos žmonijos geriausia būtų,
ir tikėties. *
teisinga paremti Vokietijos kad kaizeris z būtų pergalėtas.
priešininkus, arba kurioje pu-' Jei caras būtų tebriogsojęs ant
Eina iš So. Boston’o utaminkais, ketvergais ir subatomis.
sėje teisybė ir tt ir tt.
yisi sosto, tai Lietuva būt buvus
“Laisvė” rašo, kad jinai šitokie klausimai yra labai tarp vilko ir meškos — skirtu
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
Y
nebenorėtų daugiau tokių kon painūs ir nedaug pasaulyje y- mas nedidelis, kuris ją būtų
Darbininkų Sąjunga.
ferencijų matyti, kokią soci ra tokių žmonių, kurie tai ga- ganubijęs.
Prenumeratos kaina:
Dabar belieka tik
jalistai balandžio 1 dieną Bro- hėtų teisingai ’ išrišti..
Metams tris kartus savaitėje....................................... $3.00
Tatai dabar ir paaiš
Bet į vilkas.
oklyne turėjo.
“Naujienos” klausimą — ar Amerikai reikė kėjo ar gerai, kad galingos ir
Užrubežyje metams. .................................................... $4.25
tą konferenciją net kojomis jo stoti karėn — galime pa turtingos Suv. Valstijos prisi
“DARBININKAS”
spardo.
Turbūt “draugai” žvelgti iš tokio atžvilgio, kad dėjo prie talkininkų ar ne. Bet
(The Worker)
socijalistai baisią baidyklę klausimas pasidarys gan aiš šito dar nereikia pamiršti. Tai
The Lithuanian tri-weekly paper.
Brooklyno konferencijoj pama kus. Pastatykime, šitokį klau kos konferencijoj Suv. Valsti
Published every Tuesday, Thursday, and §aturday by St.
tė, kad nuo savo darbų pur simą ar mums būtų geriau, kad jos dabar turės balsą. O iš vi
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
tosi ir ant jųjų spiauja.
šioje karėje būtų teutonų vir so ko matome, jog WashingtoSubscription Rates:
šus ar talkininkų?
Čia turi no valdžia yra šauni prispaus
*
•
į
Yeąrly ...................
$3.00
Todėl
me turėti omenyje ypač Lie tųjų tautų užtarytoja.
I
6 months ....'.
................................................ $1.50
Lietuviai socijalistai iškil- tuvą. Iki perversmių Rusijoj, taikos konferencijoj Sųy. Val
Foreign countries yearly..................... ................. $4.25
mingai dabar apskaito, kiek tai dar galėjo būti abejonė ar stijų delegatų ypatose turėsime

LINCOLN, N. H.

HOMESTEAD, PA.

Graži vieta.

T. Fondo 23 skyr. atskaita.

Čionai maža kolonija, kuri
nėra žinoma mūsų visuomenei
ir kur nėra jokio veikimo; Ta
rytum užmirus. Lietuvių čio
nai yra 12 šeimynų ir pavienių
apie pora tuzinų.

Nuo kovo 1916 m. liki 1 va
sario 1917 m. aukų sekančiai
įplaukė:
Antanas Kudžis $10.00, Jo
kūbas Danijelius $5.00.
Po
$1.00: K. BelaŠavičienė, Jur
Lincoln yra vienas iš gra gis Levas, Benediktas Jankai
žiausių miestelių. Pavasariui tis, Juozas Stučka $4.00. Smul
atėjus Lincoln tampa gamtos kių 50c.

papuoštas — kalnai ir visa apielinkė sužaliuoja ir melsvi
debesiai slinkdami per augštus
kalnus tartum juos siekia gla
monėti. Lincoln’o aplinkėje
yra daug vasarnamių, kur pri
važiuoja iš miestų pasilsėti ir
tyru oru pakvėpuoti.
Neturi organizacijos.

Lincolno lietuviai aukavo
kelis sykius nukentėjusiems
nuo karės. Iš dr-jų yra tik
SLA. kuopa, kuri silpnai gy
vuoja. Mums katalikams vie
natinė patieka tai kad kartą
į metus išgirstam lietuvių kal
boje pamokslą. Balandžio 2
d. apsilankė kun. Leonas Tyla
iš Nashua, N. Įl. Aprūpino
dvasiškais reikalais, pasakė
puikų pamokslą, liepė užsi
laikyti nuo svaiginančių gėri
mų ir vesti dorą gyvenimą.
Visas miestelis priguli vie
nai kompanijai. Yra viena
popieros dirbtuvė, dirbam po
8 valandas, darbai eina gerai,
uždarbiai geri ir atvykusiam
nesunku darbas surasti. Kom
panija moka bonus kas mėnuo,
vieni gauna 8 dol. kiti 11-14 d.
Algą moka kas dvi savaitės.

9 d. rugsėjo 1916 skyr. susi
rinkime aukojo:
Po $5.00: Antanas Tumasonis, Mikolas Vaikšnoras, Epifanijus Kundrotas, Agnieška
Visockiutė, Stanislovas Poškevičius.
$2.00.
Po $1.00:
Antanas Kudzis, Jonas Gudzinas, Jurgis^ Minikas, Juozas
Kančis, Julius Kašelionis, Pr.

Ragauskas, Jonas Pituška, Ro
žė Petraitienė, Juozas Buliauž kariškas Suvienytųjų Vals Lietuvai ir visai žmonijai bū tikrus laisvės ir mažųjų tautij
“DARBININKAS”
vičius, Vladislovas Mikalaus
tijų
išlaidas
galima
būtų
mo

tų ^geriau iš vokiečių pergalės užtarytojus. Todėl nesigilin
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.
kas, Martinas Kašelionis, Juo
kyklų ir kitokių įstaigų pris ar talkininkų. Mano noru dami labai į tą klausimą, ma
zas Baliukas, Ona Baliukietatyti, bet nieko neužsimena tuomet buvo, kad pilnos per tome, ko galime tikėtis iš Atas imtų valdyti Rusiją, tai apie revoliucijos aukas, kurias
nė,
Pranas Pilišauskas, Jonas
galės neturėtų nei viena pusė. merikos stojimo karėn.”
juk tenai būtų socijalistisė re jie surinko čia Amerikoje ir
Ramanausks,
Feliksas AmbruŽemaitis.
voliucija !
Tokių stebūklij nežinia kur pradangino.
liaviČius, Ignas Ramanauskas.
Gal
Naujai gautuose “Lietuvių
Rusijoje kol kas niekas ne- draugučiai teiksis pasakyti
Po 50c.: Ona Baliukienė, Rožė
Balso” numeriuose suranda . laukia. ’ ’
Petraitienė. Krikštynose pas
kiek jie mokykhj už tuos pini
me, kad “Naujoji Lietuva”
Čia “Naujienos” gal iš ne gus pristatė ir kur tos mokyk
p. Julių Kašelionį surinkta
paskleidusi apie gerb. p. Leo tyčių pasakė didelę teisybę, los randasi?
$11.50;
krikštynose pas p. Jur
CICERO, ILL.
LDS. Savaitė prasideda nuo
no ypatą aiškias melagystes — kad Rusijos revoliuciją ne so
*
gį
Baliažentį
surinkta $14.00.
balandžio 29 d. ir tęsis iki ge
*
#
jas visas ’ atšaukė. Dalykas cijalistai, bet visai kitokios a- •
Darbininkai nesnaudžia.
Šiaip aukos po $3.00: Barbora
kaip mūsų skaitytojai jau ži pystovos iššaukė. Dabar ir “Naujienų” argumentacija. gužio 6 d. 1917.
Raugei yče, Pranas RepliaviŠis miestelis yra mažutėlis.
Per tą savaitę mes turime
no,’ buvo tame, kad 100.000 kiti iš labai “raudonųjų,” ku
čius. 16 gruodžio 1916 m.
“Naujienos” kalbėdamos a- parodyti savo pajėgas, sumo Lietuvių gyvena gana apsčiai
rublių skirtų Didž. Tatjanos rie didžiavosi savo nuopelnais pie AV’lsono politiką ir Suv.
skyriaus T. F. 23 susirinkime
pagal didumo -miesto. Jie
komiteto Lietuvai pateko į len Rusijos revoliucijoje ir caro Valstijų stojimą į karę kalti bilizuoti armiją platinimui lai turi įvairių dr-jų, nors tiesą
sumokėta mėnesinių duoklirj
kų rankas ir tik 10.000 rub. lie nuo sosto nuvertime,' nebedrįs no AVilsoną už tai, kad jis kraščio “Darbininko” ir jo
$11.95. Atskirai aukojo po
pasakius tos dr-jos, kaip ku
tuviams tekliuvo. ‘ ‘ Naujoji apie savo nuopelnus Rusijos neišsaugojo Amerikos nuo ka i leidinių.
$1.00: Al. Baliukas, Al. Švet
rios visai silpnai gyvuoja, paLietuva” pradėjo intarinėti revoliucijoje barškinti, nes rėš. “Nauiienos” šiaip rezokauskas Mikas Bukauskas, Jo
Visur kur tik galima reng- vvz. socijalistai griūva ir griū
gerb. p. Leoną tų pinigų pasi jiems to nepripažįsta ne koks nuoja:
nas Gudzynas, Vaikšnorų šei
kite agitatyviškas prakalbas va ir vos susilaiko nuo iširi
savinime, kas labai sujudino ten liberalas ar katalikas, bet
mynoje
per kūčių vakarienę su
Imkime tokį palyginimą, išaiškinimui LDS. naudingu mo.
visus lietuvius ir prieš “Nau socijalistų šulas, “Naujienų”
rinkta $6.00. Sausio 20 š. m.
Iš katalikų veikimo galima
Negerai šposavo.
Sakysime aš pasikabinau mo.
jąją Lietuvą” kilo smarkūs redaktorius Grigaitis, kuris
pasidžiaugti. Jaunimas, vyčiai
Reikia pranešti apie šiaudi T. F. 23 skyriaus susirinkime
šaukštu medaus ir paragavau.
protestai. ' Dabar “Naujoji socijalizmo žinojime lyginasi
Di sumokėta mėnesinių pasižadė
Kiekvienas^ LDS. narys pa tankiai vakarus rengia; susi nių katalikų gyvenimą.
Saldu ir gardu. Bet sakysi
Lietuva” savo prasimanymus net pačiam Marksui.
Vadi
jimų $15.65. Atskirai aukojo
me, kad aš paskui tuo pačiu sistatykite sau už priedermę rinkimus laiko kas sereda, vi džioje pėtnyčioje prieš Velykas
atšaukia.
nasi, socijalistai su savo nau
po $1.00: Juozas Baliukas, An
šaukštu paragavau deguto. gauti bent vieną, naują narį. sur viešpatauja sutikimas, tai buvo pasninkas - vigilija.
Amerikos socijalistų laik ju vadu Kapsuku priešakyj
Sausio
Per tą savaitę turime susi meilė. Taip-gi ir kitos dr-jos O mūsų miestelio šiaudiniai drius Bardzilauskas.
Tfu, kaip šlykštu!
raščiai “Naujienos” ir “Ke- tik “sorkes” rodė, kuomet
21 d. š. m. per gerb. Dr. J.
Bet ką “Naujienos” pasa laukti mažiausia 1000 naujų nesilieka, visos turi energin katalikai parėję ant pietii pa
leivis” ir-gi tas melagystes leido visokius į darbininkus at
Bielskio
prakalbas naujų pasi
gų veikėjų, todėl lengvą joms sistatė bonką svaigalų ir 2 sva
skleidė, bet ar jas atšauks, tai sišaukimus, prašydami nuo jų kytu jei joms koks geradėjas narių.
žadėjimų
sumokėta $10.00. Ats
ir gyvuoti. Bažnyčios reika ru dešrų. Taip darė 3 vyru
dar klausimas* “Naujienos” aukų.
Grigaitis sako, kad ne deguto, bet verdančios sma
kirai aukojo: Uršulė Linkaitiejau neva mėgina teisinties, bet socijalistų revoliucijos nebuvo, los gerą kaušą į valgomąją su Kiekvienam yra išrokavimas lai geriausioje tvarkoje. Žo kai. Apsidirbę sugrįžo į dirb nė $2.00, Pranas Dimša $1.50.
džiu sakant visur veikiama tuvę. Na įkaitę gerai sako:
pirm visako išsikolioja prieš iš to aišku, kad ir aukų visai piltų. Aš manau, kad tokia prisidėti prie LDS., nes įstoji
teisingai, rimtai ir energiškai. “O ką gal eisime imtynių?” Po $1.00: J. Jenkinas, P. Ber
mo
tik
$1.00
ir
už
tai
gauna
“klerikalus” ir kaip ungurys nereikėjo. Tai klausimas da me atvėjuje “Naujienos” vi
notas, J. Jankaitis, J. Gata- <
Gal manot darbininkai snau
po skauradą sukinėjasi, gi bar, kam tas aukas Kapsukas sam pasauliui karę paskelbtų. dykai puikų ženklelį ir konsti džia? Ne. Štai pastaruoju Ir susiėmė. Beesiimant vie veckienė, J. Danijelius, J.
nam koja tapo išsukta. Tai ir
Sulig “Naujienų” sanprota- tuciją.
“Keleivis” dar nieko nesako. renka.
laiku
ir
jie
prabilo
viens
į
ki

guli dabar vietiniam ligonbu- Kukučionis, J. Raulinaitis, J.
Gal senu papročiu pamelavęs,
Bet užvis nuostabiausia, vimo Ameriką gali visi smaugt,
Mokėdamas į mėnesį po 25c. tą, susiorgasizavo ir žada pa tvj. Tai matote broliai ir se Bernotas, M. Keris, P. Jur
pradės rašyti, kad ne jis kal kad “Naujienos” socijalistų o jinai tik šaipvties turėtų.
gauna organą “Darbininką” sidarbuoti darbininkų srytyje sers lietuviai katalikai prie ko gaitis, J. Švetkauskas, M.
tas, bet katalikai, kurie jam konferenciją sijodamos per sa Graži logika! ♦
Suorganizavime veda laužymas Bažnyčios įsa Švetkauskas, J. Tumasonis, K.
tris sykius į savaitę ir taip-gi gana daug.
tą melagystę prikiša. Lauksi vo rėtį, prieina net prie to,
♦
♦
nemažai “Darbininko” išleis L. D. S. kuopos pasižymėjo kymų ir svaigalų vartojimas. Butkus, A. Švetkauskas, S.
me paaiškinimo.
k'ad stoja karės pusėn ir patriChicagos Apskričio darbininkų
Medžio Skutikas. Stankūnas, P. Juceviče, K.
tų knygučių.
jotizmą rodo.
Meilės laipsniai.
Mišelis, P. Dumbliauckas, J.
organizatoriai ypač M. Mažei
Jos toliaus sako:
Meilės laipsniai “Laisvė
Jakubauskas, M. BaršiauskieYpatingai dabar, kiekvie ka. Naujos kuopos valdybon
LEWIST0N, ME.
“Bet dar prastesnė yra. ta je” jau pilnai išsivystė. Nuo
nė. M. Daubarienė, F. .Mi
SOCIJALISTAI APIE SOCIįėjo
šie:
pirm.
—
Stasys
Dau

nas įstojantis į LDS. gauna dy
rezoliucijos
vieta,
kuri
pa

A.
f
A.
gottentų
ji
pačias
perka
už
liauskas,
V. Laukevičius, J.
JAUSTŲ KONFERENCIJĄ.
kai “Lietuvių Darbininkų Ka noras, prot. rašt. — V. Poškiusmerkia “tuos sočij alistus, vieną jautį arba karvę, nuo
Ramanauskas,
V. Tamulis, E.
tė, fin. rašt. — A. Jakavičiutė,
lendorių.”
Kovo 11 d. š. m. persiskyrė
Lietuvių socijalistų konfekurie paturi buržuazijos val togą už trisdešimts galvijų,
kasininkė — P. Mileikiutė.
su šiuo pasauliu jaunas ir dar- Mikociutė, S. Pockevičius. Vi
Tencija atsibuvusi 1 d. balan
džią ir karės tęsimą.” Ką nuu camerunų už 25 centus.
Gero pasisekimo LDS. nau bštus vytis, Stanislovas Pet- si $28.00. Smulkhj aukų $10.08.
Stok Šiandiena į organizuo
džio Brooklyne pačių socija
reiškia tasai “paturėjimas
Jei “ Laisvės ’ ’ redaktorių tų lietuvių darbininkų eilę.
jai kuopai.
kevičia. Velionis kilęs iš Viso labo $182.18*.
listų tarpe sukėlė daug kalbų.
karės tęsimo.”
Ąr tuo pa personalas grįžtų Lietuvon, tai
Augštaitis.
LDS. Fin. Rašt.
Kauno gub., Šiaulių aps., Kur
Pinigai pasiųsti centro iž
‘ ‘ Nauj ienos ’ ’ ilguose straipssmerkimu Brooklyno konfe tautiška pirklyba kaip ant
šėnų
par.,
Renpaičių
sodž.
Bu

dininkui B. Vaišnorai.
nuiose tą konferenciją su viso
rencija norėjo pasakyti, kad mielių pakiltų.
vo
28
metų
amžiaus,
išgyve

Jonas Grebliūnas,
mis jos rezoliucijomis vadina
Rusijos socijalistai karę pri
no
šioj
šalyj9
metus.
Velio

T. Fondo Rašt.
♦
•
nepergeriausia ir juokinga.
valo tuoj stabdyti, neatsižvel
nis
prigulėjo
prie
Liet.
Vyčių
“Naujienų” 80 num. redak
gdami į tai, ką darys priešin
Iš laikraščių gyvenimo.
2-ros kp. Buvo darbštus ir
cijos straipsniuose rašoma:
BALTIMORE, MD.
goji kariaujančioji pusė ? Bet
PATERSON, N. J.
Socijalistų laikraščiai skel
liucijoniškus lapukus, kur žmo nenuilstantis veikėjas tėvynės
“Jos (konferencijos “Dar
jeigu ji taip manė, tai “nepa bia, kad “Ateitis,” “Ameri
nės raginama dėti aukas Rusi labui, už tai Vyčių 2-ra kp.
Rengia demonstraciją.
Susirinkimas karčemoje.
bininko” Red.) pradžia tesmerktų” socijalistų Rusijo kos Lietuvis” ir “Vienybė
jos revoliucijai.
nupirko
puikų
alyvinį
vainiką,
čiaus buvo nepergeriausia.
Vietos lietuviai sumanė suje nedaug teliko, kadangi mes Lietuvninkų” žada susilieti į
Kovo 28 d. socijalistai kar
Tie socijalistai matyt visai gyvų gėlių širdį ir užpirko mi
Delegatai praleido ištisą die
žinome, jog ir Darbininkų krūvą ir pagimdyti liberališką rengti didelę demonstraciją pakvaišę., Visi žinome iš laik
šias. Ir prigulėjo prie šv. čemoje prie Lafavette gt. turė
ną besiginčydami beveik tik
Atstovų Taryba neketina at dienraštį.
Jei toks susilieji miesto gatvėmis, idant tuomi raščių, jog ten caras nuverstas
Baltramiejaus pašelpinės Dr- jo susirinkimą. Įnėjęs pama
tai dėl vieno klausimo: atsišaukti kareivius iš fronto, pir mas įvyktų nei kiek nesistebė išreikšti savo ištikimybę šiai nuo sosto. Tai prieš ką ten da
jos. Dr-jai buvo taip-gi išti čiau keletą vyrukų pasieniais
nešimo link Rusijos revoliu
šaliai.
ma negu įvyks taika.”
tume.
Pažindami p. Rimkos
bar kels revoliuciją?
kimas narys, už ką jam nupir sėdinčių, o apie pečių stovėjo
cijos. Nesuprantame, kokiam
Mes gerai žinome, jog šios
Tai taip kalba socijalistų organizatoriškus gabumus vis
Vieną jų
Be to mes gerai atsimena ko du puikiu vainiku ir rūpi keletą’“draugių.”
galui reikėjo tenai tiek daug laikraštis.
Ar-gi* čia neaišku, ko tikimės. , Jis buvo suliejęs šalies žmonės ir valdžia ne me laikus 1905-6 metų, kuo
pažinau,
nes
nesenai
ją suti
nosi jo laidotuvėmis. Palai
ginčyties...”
norėjo
karės.
.
Nenorėjome
jos
kpd “Naujienos”' veržiasi į “Jaunąją. Lietuvą” su “Lais
met buvo sumesta revoliucijai dotas kovo 14 d. su bažnytinė kau gatvėje nešant pilną diTiesa, ir mes to visai ne apkasus ir kerta intemacijona- vąja Mintimi” ir abi pasek nei mes.
Bet kadangi to ne daug pinigų ir juos suglemžė
mis apeigomis. Paliko du nerkę. Kai vėjas papūtė, tai
suprantame, kam socijalistai lui per sprandą.
mingai numarino.
Pagimdė buvo galima išvengti, tai da socijalistai.
“smetona” aptaškė man dra
Atskaitos iš tų broliu Adolfą ir Jurgį.
tiek daug ginčijosi savo konfe
Ir žinok, tu dabar žmogau, “Pažvalgą” ir ta kūdikystėje bar mes lietuviai turime būti pinigų ir iki šios dienos nėra.
panas.
Žalios Rūtos.
rencijoje ir viens prieš kitą į ką mūsų socijalistai tiki ir mirė.
Paėmė redaguoti tris šiai šaliai ištikimi ir tą viešai Tai dabar yra tikras pakvaiši*
Neužilgo prasidėjo svarsty
piešto stojo. Turbūt pas juos ko jie iš gyvenimo nori. Ma syk einančią “Ateitį” — da privalome parodyti.
mai.
Vienas pradėjo: “drau
mas aukų reikalauti ir dar
GIRARDVILLE, PA.
vadovavimo klausimas savo tyt jie patys nežino kuo jie y- bar nabagė vos vieną syk į sa
gai, anglis brangi, mėsa bran
didesnis pakvaišimas tiems ciApiplutino aidoblistų
partijoje per daug svarbus pa ra, tai-gi neverta apie juos vaitę išeina
Velykų
šventę
apvaikščio

Taiį)-pat galės
gi ir karė artinasi, blogi lai
cilikėliams aukauti.
kasierių.
sidarė, kad draugai viens ki nei daugiau kalbėti.
jome iškilmingai, V. Jėzaus kai reikia eit į “olselius.”
ir su nauja unija atsitikti. Ki
šaltas oras.
tam už keterų tveriasi.
Žinome, jog kartais ir var
tiems, redaktoriams Rimka su
X karstas buvo gražiai papuoštas
Tuo ir pabaigė. •

Atšaukė melą

L. D. S. REIKALAI

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

Apie išneštas toje konferen
duos per sprandą, pats atsi
cijoje .rezoliucijas “Naujie
sės ant trono, o paskiaus, kanos” dar prasčiau atsiliepia.
barkšt, ir nugriuvo nuo pje;
Jos sako:
destalo. Ir nauja visuomeniš
“Kaip matome, pripasa
Melagis melagį remia.
ka įstaiga, kaip yla iš maišo
kota toje rezoliucijoje (Re
Nesenai “Keleivis” iš jau ir išlįs. ♦ l
zoliucijoje kalbama apie Ru no vaikėzuko W. J. Priesto pa
sijos perversmes labai socija- darė kunigą ir pasigardžiuo AR RETKftJO STOT KARtN.
listiškoje ir revoHucijonieriė- damas savo skaitytojams pra
“Tai man rodos, kad Ame
koje dvasioje “Darb.” Red.) nešė, kad kunigas galvažu rikai nereikėjo kištis į Euro
/
daug visokių dalykų. Bet to džiu tapo.
“Darbininkas” pos karę.
i
Tegu jie ten sau
neveizint, ji yra neaiški, jo- ‘ ‘ Keleivio ’ ’ kriminališką - me vieni būtų pjovęsis.
Amerigei ko nors neaiškesnio sun lagystę išparodė ir perspėjo I kos šalies vokiečiai nekliudė ir
ku būtų ir parašyti.
plačiąją visuomenę, kad “Ke vokiečiai tik nenonrėjo, kad
Valdžią, girdi, paėmusi į leivio” zaunoms netikėtų, jies jos priešininkai gautų iš Ame
H
savo rankas buržuazija. Na, vaikėzas Priestas kunigu ne rikos sustiprinimų,” taip iš
o ko tikėjosi konferencijos buvo ir negalėjo būti.
18 ar vedžiojo
Jonas,
perskaitęs
delegatei: ar kad revoliucija 19 metų vaikėzų niekas į ku- '“Darbininke,” jog Suv/Vals
suteiks valdžią proletarija-nigus neišvenčia.
tijos formaliai stoja karėn.
tui? Bet‘jeigu proletarija- “Keleivio” pėdomis ir “Lai“Ąr Amerikai reikėjo ka-

!j Trupiniai.

lė šoka prieš dalgį, tai ir tar
pe lietuvių varlei panašių atsi
rado Yra tai socijalistai ir
aidoblistai. Jie tai elgiasi taip,
jog kartais'ir labai įkiša kailį.
Taip tai įkišo savo kailį Vin
cas Montvila, 518 So. Paca
st., I. W. W. unijos kasierius
ir sabotažninkas.
Jie saliūne po No. 1218 Sergeant st. statakiodamas pasa
kė: “Į pragarą teinie Ameri
ka.” Už tai jam uždaužė akis
ir apskaldė galvą.
»
Paskui buvo prieš teisėją
pastatytas ir/tasai nubaudė
ant $26.45.
Soči

pakvaišimas,
čia mėto

revo-

Velykų pirmą dieną buvo
šalta.
Vakare ėmė snigti ir
labai prisnigo.
Prieš Vely
kas buvo šilta ir medeliai jau
buvo bepradedą sprogti. Tai
dabar nukentės.

Ašara.
GIRARDVILLE, PA.
< Kun. J. Valaitis paskyrė vi
są savo velykinę kolektą dei
nukentėjusių nuo,karės.
Tą
paskelbė balandžio pirmą die
ną per pamokslą. Garbė jau
nam kunigui.
Balandžio 2 d. a.a. Pranciš
kus Čėpla, 65 m. amžiaus tapo
palaidotas su bažnytinėmis pa
maldomis.

J. R.

dėka vienos moterėlės ir SodaAtsistojo kitas, kurs turi
lytės Merginų dr-jos.
Vietos mėsinę, ir sako: “Čia pirmi
choras giedojo gražiai bažny ninkas blogai nukalbėjo, nes
čioje per iškilmes.
jis atsistojęs ėmė bombarduo
Genys.
ti tikrą draugą, kurs taip-gi

—
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‘ DARBININKAS.
■1

lygybės nori,” ir sakė, kad
reikia prieš turtuolius veikti,
demonstracijas daryti ir tt. K.
Taip tai seimavo sočijalistai.
Tame saliūne socijalistai iš
daro visokių dalykėlių, pa
daro visokių nutarimų. O
kovd 24 d. tai nepasisekė. Tą
vakarą kazyravo iš pinigų ir
buvo suareštuoti kartu su saliūnininku. Kaip angliški laik
raščiai rašė, tai jų buvo apie
12 ir visi po-gerokai užsimokė
jo’
.
’/i
Laisvamaniško laikraščio

Kai nuėjo, tai klebonas ta
rė, - kad pinus prieisite išpa
žinties,
o paskui paimsite
šliūbą.” “7"
Išpąžinties!?” sušuko cicilikėlis išsigandęs. “Aš
žmogaus neužmušiau, arklio
nepavogiau, tai ką aš saky
siu?
O dar už išpažintį rei
kia pinigus mokėt” “Už išpa
žintį niekas nemoka,*’ atsakė
kunigas,” jei moka, tai rendą
už bažnyčią moka taip kaip ir
tu už namus, kad moki.
O
kad nieko blogo nepadarei, tai
dar geriau prieisi išpažinties
ir atliksi krikščionišką
dermę. ” “ Na, o ką man
gai ant mitingo pasakys kaip
dažinos?”
“Ką pasakys? tu
nelauk, kol jie tau pasakys,
bet tu jiems pasisakyk gerai
padaręs, o tada ir jie paseks
tavo pėdomis.” Po šito pasi
nori pasiimti pasiūlytos dova kalbėjimo su kunigu, nuėjo į
nos tada aiškiai pasirodys, kad bažnyčią, priėjo išpažinties ir
tokie Putinai yra šmeižikais, paėmė šliūbą.

katalikiškus.
Pačiam “Dar
bininke” Drotvinas rašo būk
tas fondas bepartyviškas ir
duoda sicijalistams pipirų už
neprisidėjimą.
Na ar ne pui
ki logika.”
IŠ tų žodžių jau galima su
prasti, kad socijalistams labai
rūpi sugriauti bei sutrukdyti
šelpimo darbų. Bet kitaip ne
galėdami griebėsi melagysčių.
Neužtenka pasakyti, kad tas
ten tų ir tų parašė. Reikia
darodvti, kada ir kų rašė.
Kad aiškiaus parodžius visuo
menei kaip jie neteisingais bū
dais užsipuola aut Dr-jos, aš
reikalauju, kad p. Putinas darodytų, kuriame “Darbinin
ko** numeryj Padvalskis rašė.
O už tokį darodymą skiriu,
kaipo dovanų 50 pesų. Jeigu
gi p. Putinas nedarodo ir ne

Putinas iš Berisso “Laisvėj”
No. 1 rašė:
“Mūsų katalikai
norėdami socijalistus sukriti
kuoti, patys į pelkes įklimpo
ir iš jų negali išbristi.
Štai
Padvalskis “Darbininke” ra
šo, kad vietos katalikai įkūrė
fondą sušelpiami nukentėjusių
nuo karės. Reiškia tas fondas

.-t-

galėsime kada nueiti, o dabar
nusiramink.” “Ne, jei nori,
tai šiandien, arba ne tai išei
siu,” atsakė pati. 7“ Na, kad
jau boba ką užsikepė, tai ar
truktų ar lūžtų, jai turi būti.”
Papykęs tarė vyras, betpamąs
tęs tarė: “Na, tai galima nu
eiti.

v.-

■Mi

8 — Stato laivus. Prie lai
vų statymo lengvesniuorius
darbus atlieka moters. Angli
joj prie laivų statymo dirba
70.000 moterų.
A
9 — Orlaivių statyūias. Prie
to darbo labai daug moterų
dirba. Prie orlaivio sparnų
siuvimo jos tinka geriau, negu
vyrai. .
10 — Patarnautojos.^. Prie
geležinkelių pasažieriams su-

22 — Lenda po žeme. An 43'— Dirba generolų ofisuose.'
glijos mainose moterų dirba * Matome, jog viršuje minė
ti darbai vis vyrų buvo atlie
arti 9.000.
____________
___
kami,
- ligšiol retai moters te
23 — Stato mūrus. Vokiebuvo
priverstos
jų Imtis. Bet
tijoj moters mūrininkauja, kabu
atiiei
sa tunelius ir atlieka
tam pa- dabar, kuomet milijonai vy
rų*
našius vyrų darbus.
- turi būti ugnyje,
, 7 . moters
24— Merginos ne tik dirba buvo priverstas imtis vytų darbų.
telegrafų ofisuose, bet jos iš-• £
”
Lengva buvo prirokuoti iki
nešioja telegramas.
pusės
'šimtd tokių darbų, ka
25 — Miestuose didelių ofi
sų ir krautuvių langų plovimo rius taikos laiku vyrai atliki
nėjo, o dabar moters turi at
darbą atlieka moters.
likti.
26 — Mėsinėj, kur vyras tu

rėjo išeiti karėn, jo vietą užėmg jo pati.
Tas pat atsitiko
27 — Hoteliuose 28 — Barzdaskntyklose, 29 — Krautu
vėse, 30 — Hoteliuose moters
šveicuoriauja. < ♦
31 — Miestuose pagarsini
mus ant stulpų ir tvorų klijuo
nėšioja daiktus merginos. II ja moters, kas visuomet vy
— Jos taip-gi ritina skrynias, rų būdavo atliekama. 32 —
verčia į vagonus. 12. Prie gar Moters užvadavo vyrus, čebavežių jos pečkuriauja
tų valytojus.
jiedu, jautėsi,
13 — ūkiu ink]] darbai. Ant
33 — Anglijoj priimta mo

* ‘Lietuvos”
korespondentas
parašė šmeižiančią žinią apie
mūsų mylimą kleboną kun.
Švagždį. Reikėtų tinkamai
“Lietuvai” padėkuoti už dėji
mą šmeižto.
Geriausia bus
padėkonė ta, jei katalikai nu
stos ją skaitę.
Toje pat ko
respondencijoj niekinama p.
Staknevičiaus prakalba. O jis
Tą vakarą
labai gražiai ir inteligentiškai melagiais ir naudingo darbo
pakalbėjo. Tik pasakė apie ardytojais. Na o kas link dr- kaip naujai ant svieto užgimę.
laisvamaniij tėtušį Šliupą to. jos bepartyviškumo, tai jau Jau neberašė į “Kardą,” bet
ko jis vertas katalikų žvilgu į buvo daug kartų rąšyta ir tas skaitė “Žvirblį” ir abu juokė
si iš cicilikų. O vyras tarė,
niu. Tai tas laisvamanio aky visiems žinoma.
kaip
mudu galėjome tokioje
se viską sugadina.
Dr-ja nuo pat pirmos dienos
kvailystėje
gyventi čielus du
Laisvamanis. savo gyvavimo buvo ir tebėra
bepartyviška, nes joje dirba metus, o pati atsakė: “O man
NEWARK, N. J.
be skirtumo visi, kurie tik at rodos kad tai buvo sapnas, ar
jaučia ir supranta nelaimę mū ba maska uždėta ant akių. Ah!
Blaivininkai sukruto.
sų tėvynės Lietuvos. Socija kokie mudu laimingi dabar,”
Newark’o blaivininkai iki listai tokį darbų šmeiždami ir kartu jie sušuko.
Savaitei praslinkus, “Kar
šiol mažai darbavosi, bet šiuom tauzydami pasirodo, kad nie
das
” negaudamas blevyzgų
laiku uoliai pradėjo veiktu
ko neatjaučia. Labai apsirik
Dabar rengia didelį veikalą čiau sakydamas, kad tai visi, nuo savo šulo, atpyškino laiš
“Kova su girtuoklyste,” kuris' nes nekurie pritaria šiai dr-jai ką, o mūsų ex-cicilikas nurašė
jam šiaip:
bus gegužio 20 d. Rengia ir', ir ne vienas joje darbuojasi.
“Prakeikta “Kardo” red.: —
vakarienę, kuri įvyks balau-1
S.K. D-nas.
Pasiimk nuo Mockaus mapą
džio 15 d., ir prasidės 5 vai. Į
ir
važiuok
su savd “Kardu”
vakare. Ši vakarienė žada!
pas belzebubą. Ten tau senai
būti labai puiki su įvairiu pro-!
KAIP TAS VISKAS
vieta, o ne “ Esteryje ” ir man
gramu, ir kiekvienas gaus na-1
ATSITIKO.
daugiau nelysk į akis su monmie pagamintų skanių gėrimų. Į
kių
ainiais daugiau neturiu jo
Įžanga porai $1.00, pavieniam
Nepamenu kelintuose me- kio bizni.
vyrui 75c., moterei 50c.
tuose gyveno Cliicagoj man paJūsų buvęs jums panašus
Blaivus Jaunuolis. Ižįstama porelė be šliūbo. Vykvailvs
I ras buvo nuolatinis žinnešis
N. N. Ex-cicilikas. ”
“Kardui” ir vis šnipinėdavo
BUENOS AIRES.
Taip tai “Kardas” neteko
ARGENTINA. po lietuvius katalikus, kad tik savo ištikimo tarno, kuris
ka išradus ir danešus “Kar jam pagelbėdavo blevyzgoti.
Kas mūsų socijalistams rūpi?
dui.”
' ( Jei visos moterys taip da
Kartą nedėlios rytą jis tai rytų, tai veikiai neliktų nei
.Jau keletas metų kaip gy
vuoja čia lietuvių socijalistų sės eiti į bažnyčią, gauti sau “Naujienininkų,” nei “Keleisąjunga. Jos narių skaičius šiokį-tokį įspūdį ir parašyti į vininkų,” nei kitų panašių pa
sulyginus su kitomis organiza “Kardą” šį-tą-. O tuo kartu baldų. O be blevvzgotojų to
cijomis menkas. Tečiaus so užsimanė ir jo žmona eiti kar kie kaip “Keleivis” ir jam pacijalistai moka save (reklamuo tu. Ji neidavo vien dėlto,1 našūs, būtų senai “išsimūfiti ir net yra specialistais pada kad sarmatvdavosi, kad be nę” į Afrikos smėlynus, tarp
ryti iš nebūto būta. Jie gar šliūbo gyveno, bet šį kartą ė- monkių platinti savo socijalizsiai pradėjo šūkauti: Mes dar jo ir ji. Parėjus iš bažnyčios,1 mą. O tarp lietuvių įvyktų
bininkų prieteliai, mes dirba padėjo vyrui pietus, o pati tikrasis rojus, bet ne toks ko
me dėl jų būvio pagerinimo, pradėjo kraustyti savo baba- kį cicilikai mums perša.
mes išvaduosime darbininkus kus. “O ką tu, dūšele, ma
Lakštutė.
iš po tamsybės sparnų, (patys nai daryti ” — užklausė jos
vyras.. “Mūfysiuos, kur ki
būdami tamsūnais).
Ką moters veikia
Viską tik ir darė vis vardan tur,” — atsakė ji. “Girdėjai
darbininkų labo.
Prabėgo ką kunigas šiandie sakė per
metai vieni ir kiti o vis tų ge pamokslą...” “Tai tu klausai MOTERŲ DARBAI KARES
rųjų darbų kaip nėra taip nėra. kunigo? jis nori tik daugiau
METU.
Tiktai ant galo pasirodo kad pinigų, neklausyk dūšyte tų
Europoje, .kur visi stip
tie “ draugučiai, ” kurie piršos monų; nebijok, Dievo nė...” resnieji vyrai paimti armijon,
visuomenei už vadovus, tau “Ah! sušuko pati neleizdama tai baisi našta krito ant mote
riausius darbus papildė. Ne pabaigti — “tai dar geriau rų pečių. Moters turėjo im
manau šiame rašinėlvj išvilkti kad Dievo nėra. Tai ko aš su ties darbų,- kurių joms niekuo
visus aikštėn, nes turiu viltį, tavim vienu taip ilgai gyven met nereikėjo atlikinėti.
kad susipras. Šiandien aš tik siu? eiriu pas tavo draugą Jur
Štai surašąs kaikurių darbų,
norėčiau atkreipti domų į tai ir gį, jis senai man merkia su kuriuos moters atlikinėja.
parodyti visuomenei kas rūpi dešine akim, tai reiškia mvli.
1 — Slaugojimas. Tas už
tiems mūs darbininkų priete- Jei man bus negerai, aš vėl pas siėmimas ir taikos laiku buvo’
liams. Patarlė sako: kaip ne tavę pagrįšiu; su diev.”
atliekamas moterų.
Bet da
Pamatęs vyrelisi, kad ne į
senai, taip neilgai. Lygiai
bar karės lauke slaugojimas
ir su mūsų socijalistais kaip tą pusę pasuko ir susizgribęs reiškia ir daugiau. Ligoni
nesenai atsirado taip greit tarė, — “palauk, dūšyte! aš..; nes reikia įsitaisyti paprastuo
pranyks. Bet tas ir-gi prigu aš tau nesakau, kad Dievo nė- se hamuose, mokyklose, baž
li nuo visuomenės, juo grei ra, ah! tai, tai tas pats bu
nyčiose arba net šėtras pasis
čiau visuomenė persitikrins jų liaus akis, kur tau visad mir tatyti. Tai čia jau reikia su
darbais, pažins nuodugniai ksi, ir man sakė, kad Dievo manumo ir spėkos. Dabar
jų tikslą ir troškimus, juo nėra, o aš... aš niekada to ne vis tai moterų^ atliekama.
greičiau jie nustos įtekmės. sakiau... Tai, kur tu-dūšyt
2 — Kukoriauja kareiviams.
Pažvelgkime tiktai į praeitį ir eisi, jūk tai nevalna... ” “Ar Europoje moterys turi ir karei
klauskimės patys savęs, ką so ba eisiu, arba tu paimsi šliū viams gaminti valgius.
Vy
cijalistai padarė gero! Nieko, bą su/nanim” tvirtai pasakė rai reikalingi prie didesnių
amžinai nieko. Vien tiktai pati.
darbų — būti pirmoje ugnyje,
“Šliu-u-bą! tai reiks kuni
niekino ir tebeniekina tuos, ku
statyti drūtvietes ir tt.
Mo
rie nesiduoda jų intekmei, ir gui pinigus mokėti.,. ” “Ne, ters ne tik valgius gaminti, bet
yra žymiausias socijalistų dar pinigų nereiks mokėti,” atsa ir virtuves įsitaisyti, * išsikasti
bas. Štai “Argentinos Lietu kė pati, “bo aną dieną Juozie tam urvus ir tt.
vių Draugiją” socijalistai no nė sakė, kad klebonas
a 3 — šoferiaųja. Čia Ameri
rėjo pavergti ir padaryti par- kad, teateinie girdi tie
ke, jei moterys šoferiaųja, tai
tyviška, bet kadangi jiems tas mingi šliūbo paimti, ką jie tik kad pasibovyti. Ten šofenepavyko, tai jie niekino ir girdi taip gyven ant laisnio, riaujama dėl to,* kad reikia.
šmeižia visokiais būdais, už tai kaip dušunys, kad policija ne Šoferiaųja ne tik namie, bet
kad jų neįsileidžia gaspado- areštuotų.”
labai daug tarnauja fronte.
“Na tai gerai,” tarė vyras,
riauti.
• MM
Gabena moters automobiliais
i

dirba moters, taiso automobi
lius ir tt. ‘
• v. ‘
.
- 6 — Telegrafistės. Merginų tiek ir tiek Europoje dirba
prie telegrafų ir bevielinių telegrafų. *
r
— Karpenteriauja. Moters
stalioriauja ne tik namie, bet
to darbo dirbti gabenamos ir
frontam
.
'

ūkių dabar veik visi darbai
moterų atliekami Jos ne tik
namų darbus turi atlikti, bet
jos aria, sėja, akėja, pjauja,
liuobia gyvulius, važiuoja
turgun.
14 — Daržininkauja. Mies
tietės, kurios laikydavo dar
želius, dabar juose vietoj gė
lių sodina daržoves.
15 — Laiškų išnešiotojos.

Vien Londone laiškų išnešio
tojų yra į 5.500.
16 — Jos ne vien išnešioja
laiškus, bet išvežioja visus
pačtos siuntinius.
17 — Dirba bankuose.

Ir

prieš karę moters dirbo tose įstaigose, bet dabar jos ten at
likinėja svarbiausias bankines
operacijas.
18 — Trūkstant vyrų gatves
šluoti, jos atlieka tą darbą.
19 — Moters Europoj dabar
yra ir gaisrininkės. Prie to
darbo pirmiausia buvo moters
prileistos Austrijoj. Paskui
pasekė ir Anglija.
Plumberiauja. — Dėl
20
stokos vyrų dabar Europoj
daug moterų yra plumberių.
21 — Moters Europoj užė
mė tietas prie elevatorių.

Faunos! Faunos! f
Pirk farmą didžiausioje Ame
rikos lietuvių farmerių kolonijo
je, kurioje apsigyveno jau 380
lietuvių farmerių. Turi ūkiškas
draugijas, parapijas ir lietuvį
kunigą.
Kolonija randasi gražiausioje
vietoje dėl lietuvių apsigyveni
mo ant farmų. Aplinkui turga
vietės miesto Scottville, Michigan.
Laukai gražūs lygūs, daug upe
lių, ežerų, gelžkelių, vaikams
mokyklų.
Keliai žviriavoti, švarus van
duo, oras sveikas.
Žemė: mo
lis su juodžemiu ir molis su smil
timi.
Tinka visokiems javams,
daržovėms, pievoms ir ganykloms.
Anglai matydami, kad lietuviai
vis skaitlingiaus pradeda apsi
gyventi ėmė kraustyties iš mūsų
kolonijos, o mes tik ir laukiame,
nes iš jų paėmėme kelius šimtus
gerų farmū: mažų ir didelių su
visais budinkais, sodais, dirbamu
lauku ir nedirbamu ir ant kurių
norime apgyvendinti lietuvius.
Parduodame farmas, gyvulius
ir ūkių mašinas labai lengvomis
išlygomis ant išmokėjimo. Nelai
kyk bankoj phigų, nepirk mies
te namų, nes gali užeiti bedar
bė, sumišimai ir badas.

Miestuose bankos subankrutija,
namai lieka be vertės; milijonai
žmonių iŠ miestų bėgs tarini;
pirkti, bet jos tuomet bus šimt*
kartų brangesnės.
Šį pavasarį
nusipirk farmą mūsų kolonijoj,
kol dar darbai eina ir farmos pi
gios.
Turėti farmą, yra geriaus ne
gu biznį; juo pragyvenimas bran
gesnis, tuo farmeris turtingesnis.
Mesk miesto gyvenimą ir eik
ant farmos, — liksi laimingu. Ra
sužeistuosius, maistą,
amušyk tuoj indėdamas už 4c. krasos
niciją, kurą ir tt.
ženklelių (štampe) gausi farmų
■4 —. Vežėjos. Moters da
kataliogą ir kolonijos mapą.
bar Europoje ne tik važiuoja
Adresuok:
arkliais sodžiuose, bet ir mie
stuose.
Yra kunduktorėmis
strytkariuose ir traukiniuose.
5 — Taiso automobilius. Au
Peoples Statė
Building,
CHIGAN.
tomobilių šapose ir daržinėse

Anton

&Co

terys ir policijos ofisuose ir
gatvėse jos yra policiantėmis.
34 — Rusijoj pradėta moteris
leisti būti nakties sargais. Da
bar ir kitur tą pareigą atlieka
moters.
38 — Prie akmenų skaldy
mo ir šlifavojimo moterų dir
ba dabar tiek ir tiek.
36 — Anglijoj moters kalviauja — kausto arklius ir tt.
37 — Prie geležini!} darbų
iki karės moters veik nedirbda
vo. Dabar jų tiek ir tiek yra
prie tų darbų.
38 — Anglijos valdžias čebatų šapose dirba 540 moterų,
o privatinėse Čeverykų šapose
daugybės moterų dirba. 39 —
Didesnę duonos dalį armijoms
iškepa moters.
■ 40 — Amunicijos dirbtuvėse
ir Amerikoj dirba moterų, bet
Francijoj 80 nuoš. amunicijos
padaro moters.
41 — Armijoj, frontuose,
merginos tarnauja žinių išnešiotojomis, zirzia ant motorciklių, 42 — Dirba bandažus.

LINKSMUS ŠOKIAI.
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Pas Kerenskį, Rusijos* Jus
ticijos ministerį buvo karinė
delegacija. Ministeris pasakė,
jog vartoja aštrias priemones
prieš senosios valdžios šalininkus,ir jog caras ir viri jo didi
kai šalininkai gerai saugoj 1
mi.

DIDELES SVARBIOS
PRAKALBOS.
Rengia LDS. 33 kuopa Ne
dėlioję Balandžio - April 15,
1917 ,Liberty Hali 1203 West •
River St., Hyde Park, Mass.
i Prasidės 4 vai. po pietų.

' Kalbės kun. F. KEMĖŠIS,
“Darbininko” redaktorius.Bus
gražių deklamacijų. Bus kal
bama ir apie LDS. naudingumų
ir reikalingumą, prigulėti prie
jos. Taip-pat apie streikierių
reikalus.
Atsilankykite koskaitlingiausia, užtikrinam, kad visi bū
site užganėdinti.
Kviečia Komitetas.

Rengia LDS. 22 kuopa ba
landžio^April 14,1917 Lietuvių
Kooperacijos Svetaisėje 26
Lincoln St., Brighton, Mass.
Prasidės 7 vai. vakare ir trauk
sis iki vėlai nakties.

Geriausia orkestrą grajis an
gliškus ir lietuviškus šokius.
Visi kurie tik atsilankysite,
būsite užganėdinti. Todėl vi
sus lietuvius ir lietuvaites,kaip
vietinius taip ir iš apielinkių
PUIKUS METINIS
mesčiukų, širdingai kviečiame
BALIUS.
atslankyti. Tikietai nebrangūs:
Rengia
So. Bostono Lietu
vyrams 35c., moterims 25c. Pel
vių
Labdarystės
Draugija, bus
nas nuo šokių bus skiriamas
ketverge,
19
Balandžlo-Apr.
dėl įsteigimo knygyno.
Kviečia Komitetas. 1917, prasidės antrą vai. po
pietų ir trauksis iki vėlai nak
tyje, Lietuvių Salėje, Kamp. E
ir Silver St.. So. Boston, Mass.

PRAKALBOS.

Visus širdingai užprašo
Komitetas.

Rengia LDS. 22 kuopa Balandžio-April 15, 1917 Lietuvių
Kooperacijos Svetainėje 26
Lincols St., Brightin, Mass.
Prasidės 2:30 vai. po pietų.

Nusipirk mosties

Kalbėtojai bus: p. JONAS
J. RAMANAUSKAS, Bostono
Kolegijos studentas ir p. A. F.
KNEIŽIS, “Darbininko” ad
ministratorius. Be to bus vi
sokių pamarginimų,. kaip tai
dainų, deklamacijų, žodžiu sa*
kant. bus vienos iš gražiausių
prakalbų, Tai-gi gerbiamieji
lietuviai ir lietuvaitės, kaip
vietiniai, taip ir apielinkių,
šrdingai kviečiami atsilankyti.
Komtetas.

Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per kelis
vakarus, o padarys veidą tyru ir
skaisčiu baltu. Toji mostis išima
plėmus raudonus, juodus arba
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir
stampoms.
J. RIMKUS
P. O. Box 36,
Holbrook, Mass

Vietine Didžiausia Lietuviška

KR AUTUVE
Muzikališku Instrumentų
Visokio
Pranešu visiems, jog aš užlai
kau lietuvišką krautuvę, kurioj
galite gauti Laikrodžių, laikro
dėlių, Žiedų, Špilkų, Kompasų,
Kryžių, Bronzalietų ir įvairių ki
tokių daiktų. Taipgi rekordų vi
sokiose kaltose su puikiausiomis
dainomis ir šokiais.
Įvairiausio
išdarbio Armonikų,
Smuikų,
(skripkų), Klarnetų, Triubų ir
daugybę visokių muzikališku ins
trumentų.
Taipgi taisome visokius auksi
nius daiktus: laikrodėlius, žie
dus, branzalietus ir muzikališkus
instrumentus; armonikas, smui
kus, klarnetus, triubas, pianus,
vargonus. Darbą atliekam gerai ir pigiai.

LIETUVIŠKI REKORDAI.
E 3190. Ti-įs berneliai.

Vakarinė daina.
E 3191. Ant marių krantelio.

Saulutė tekėjo.

E 3192. Giedu dainelę

Gegužinės daina.
E 3183. Linksmo kraujo. (Polka).
E 3182. Visų apleista. (Violin solo)

Annie Laura. (Violin solo)

r
Užsakymus siunčiam

greitai į visas dalis Amerikos ir Kanados. Visi daiktai pirkti ma-

no krautuvėj yra gvarantuoti.

Vieną kartą pirkęs pas mus, pa

siliksi ant visados mūsų kostumeriu.

Taipgi pįrkdami daug tavo

ro ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau.

Parduoda

me agentams.

Padarome

Užlaikome įvairus tavoro “in stock.”

vįsokius instrumentus ant užsakymo.

E 3188. Ant kalno karklai siūbavo

Pasisėjau žalią rūtą.
E 3189. Oi motule. (M. Pet-kas)

Motuš, motus. (M. P-kas)
Reikalaudami katalogo indėkit to.
Adresuokite:

J. Girdės
170 Grand Street,
Kampas Bedford Avė.,

Brooklyn, N. Y.
? Tel. 4659 Greenpoint.

4

. DARBININKAS

Vietines žinios
————————

t

J. E. Kardinolo O’Connell’io
atsišaukimas. Bostono anglų
laikraščiai paskelbė J. E. Kar
dinolo O’Connell atsišaukimą,
kuriame jis ragina visus sto
vėti prie Suv. Valstijų vėlia
vos ir pasistengti apsaugoti Amerikos garbę. Atsišaukimas
trumpai parašytas, bet labai
turiningas ir indomus.

Pasivaikščiojo ant gatvės

su liūtu. Louis Dennv, anglas,
Velykų dieną Bostono miesto
dalyje, vadinamoje Back Bay,
pasirodė ant gatvės su liūtu.
Praeiviai išgązdinti liūto iš
vaizda, apskundė jo savinin
ką Į teismą. Louis Denny pri
pažinta kaltu ir jis užsiitĮokėjo $5.00 pabaudos, besitei
sindamas Louis Denny pasakė,
kad jis liūtą labai mvliąs ir
visuomet viename kambaryj
su juo nakvojąs. Teisėjas liū
tišką meilę pripažino labai ne
paprasta ir už ją liepė užsi
mokėti visą penkinę. Viso
triukšmo kaltininkas, liūtas,
yra-vos trijų mėnesių amžiaus.

darni savo pačioms užtikrinti apie LDS. ir kitus svarbius* rei- Į Blaivininkų susirinkimas,
valdžios paramą. — Mūsų my» kalus.
Gera proga visiems Balandžio 12 d. (ketverge), bus
limųjų, — sako, — kuomet mes naudingų patarimų pasiklausy
Pilu. Blaiv. 49-tos kp.r mėnesi
išeisime į kar^ niekas nedabos, ti.
•
nis susirinkimas. Kveeiami/viJeigu nori surasti savo gi
o pačias, taj valdžia turee ap
si nariai atsilankyti į susirin
mines ar pažįstamus prisiųsk
rūpinti.
'
1
— • rHyde Park’e, Mass., balan kimą* ne yra nepabaigtų reika paieškojimą į “Darbininką.”
J.
džio 15 dieną rengia prakalbas lų. Taip-gi bus priimami nau
Už viėną sykį 50c.
, Paveda ligonbutį Suv? Vąl LDS. kuopa.
Kalbės kun. F. ji nariai; todėl tie, kurie pri
stijų valdžiai. J. E. Kardino- Kemėšis ir kiti.
Pradžia 4 jaučiate blaivybės idėjai, at
”
du
” 75c.
Val "vai. po pietų.. Liberty Hali silankykite ir prisirašykite.
las O’Connell paveda Suv. Vai” $1.00
” \ tris
stijų valdžiai šv. Elzbietos li- svetainėje.
Taip-gi nepamirškite atsiimti
gonbųtį, kuris savo intaisylaikraštį “T. Rytą,” nes ką
Už paieškojimus pinigus
mais yra geriausiu ligonbučiu
tik išėjo iš spaudos 3-čias nu siųskite iš kalno.
Išvažiavo. P-nas J. E. Ka meris. Pradžia susirinkimo S
visose Suv. Valstijose. Ligonšv.
rosas
ir p. Jonas J. Ramasaus- vai. vakare.
“DARBININKAS.“
butis skiriamas sergančių ir
kas
išvažiavo
utarainko
vaka

sužeistų kareivių naudai.
Valdyba.
242 W. Broadwav.
»*
“*
re į Brooklyną dalyvauti suva
So Boston, Mass.
Vyčių, ekstra susirinkimas. žiavime, A. L. Tarybos šau
kiamame, balandžio 11 d.

Utarninko vakarą, balandžio
10 dieną šv, Petro parapijos
svetainėje įvyko Lietuvos Vy
čių.. U kuopos ekstra susirin
kimas. Buvo kalbama apie
rengiamą išvažiavimą begužio
30 dieną ir “Žydų Karaliaus”
reikalus. Išvažiavimo klausi
mas rišama gana gerai. Komi
sija dirba pasekmingai. Netru
kus bus atsišaukta Į visas Nau
josios Anglijos apskričio Vyčių
kuopas, kad prisidėtų prie iš
važiavimo savo sumanymais.
“Žydų Karaliaus” sulošimas
atidėtas ant vėliaus, nes paaiš
kėjo, kad iki balandžio 29 die
nai sunku šį veikalą bus iš
mokti ir daugiaus Įvairių kliū
čių atsirado.
Šiaip jau So. Bostono Vyčiai
gana energiškai veikia ir ne
mažai prakilnumo Į savo vei
kimą indeda. Kuopa medžia
giškai ir dvasiškai labai sustip
rėjo.

Rengiasi prie L. D. S. Sa
vaitės. Panedėlio vakarą, ba
landžio 9 dieną, šv. Petro pa
rapijos salėje buvo LDS. 1-mos
kuopos ekstra susirinkimas.
Narių suėjo nemažai ir daug
naudingi) dalyki) nutarė L. D.
S. Savaitės reikalais. Ba
landžio 29 d. savaitės pradžio
je šv. Petro bažnyčioje bus lai
komos mišios ąnt intencijos ge
resnio darbo pasisekimo. Kuo
Vyčių išvažiavimo rengimo
pos nariai Į bažnyčią atsilan komisijos labai svarbus susi
kys “in corpore.” Laike sa rinkimas bus utarninke, balan
vaitės bus parengta keletas džio 17 dieną, 7:30 vai. vakare
prakalbų, paskaitų ir dailės pobažnvt:nėje svetainėje. Visi
vakarėlių. Visi narai pasiža . komisijos nariai yra kviečiami
dėjo gauti LDS. Savaitės lai i į šį susirinkimą būtinai atsiku po vieną ir daugiau naujų i lankyti. Kas neateis visą sanarių ir išparduoti daug kata ! vo amželį gailėsis, nes negir
likiškos literatūros. Vieno va dės, kas bus svarstoma apie
karo pelnas bus skiriamas mažų moterį) lenktynes.
Streikierių Fondo naudai.
Brightono lietuviai rengia
♦
Apsiveda, kad neiti į karę. šaunias pramogas. Subatoje,

Kaip tik Suv. Valstijos paskel
bė karę Vokietijai ir valdžia
pranešė, kad pirmiausia kareivijon šauks tuos, kurie yra
nevedę, daugelis jaunų vyri]
suskubo pačiuotis, Bostone į
dieną išduodama apie 100 ir
virš leidimų vesti. Dauguma
jaunavedžių atvirai pasisako,
kad jie tik todėl apsiveda, kad
nereikėtų į karę traukti. Kiti
gi aiškina, kad jie veda norėH

balandžio 14 dieną tautiško na
mo svetainėje 7:30 vai. vakare
Brightono LDS. kuopa rengia
puikius šokius. Visiems lietu
viams patartina į tuos šokius
atsilankyti, nes žada būti ge
ra orkestrą, kurios muzika vi
sus galės patenkinti. Ant ryto
jaus, nedėlioj, toje pačioje sve
tainėje 2:30 vai. po pietų bus
LDS. kuopos prakalbos. Kal
bės geri kalbėtojai. Aiškins

Draugo” Knygyne Gaunamos Maldaknyges

Padėkavonė. Aš žemiau pa

sirašęs siunčiu širdingą ačiū
per mielą laikraštį “Darbinin
ką” už pašelpą ir auką šv. Pet
ro ir Povilo dr-jos nariams.
Minėtos dr-jos bertaininiamę
susirinkime 1 d. balandžio pobažnytinėje salėje tapo nutar
ta iš dr-jos kasos paaukoti $10.00 ir dar patys nariai sumetė
$7.49. Viso labo $17.49 dėl Įgijimo guminės kojos, kuri at
siėjo $150. Ištariu gerbia
miems aukotojams ir dr-jai šv.
Petro ir Povilo širdingą ačiū.
Su pagarba

Pranešimas, šiuomi pranešu

vietinienas -teatrų rengėjams,
jog Pila. -BĮ. kp. jau mokinasi
veikalą .‘/Pono .Felikso atsi
lankymas.”:
z-1

,

SO. MANCHESTER, CONN.

\

P-as Leonas švagždis,

bu

X

RAČIŪNO NAUJI JUDANTI
PAVEIKSLAI, ILIUSTRUO
TOS DAINELĖS, BUS RO
DOMA ŠIOSE VIETOSE.

DR. F. MATULAITIS
’S 4:> •Haokla* Hgaa
Prataria Ataahia.

TcLtPMONt So.

Boston

605

Lietuviškas

ADVOKATAS
Utitliaįn F: rj. Houard
Lietuvižka pavarde buvo
E. J. Kavalitniskas

315 Broadway, So. Boston.

Subatos vakare Bai. (April) 21
d. Slavokij Sokolų Salėje 5-th avė. j
ir McClurre St. Homestead, Pa.

Specijališkas
pranešimas
Nedėlios ir Panedėlio vakarais
Bai. (April) 22-23 dd. Bažnytinė-!

je Salėje, S. S. Pittsburgh, Pa.

Rasta laikrodėlis ~su retežė

liu. Kas pametė malonėkite
Taip-gi širdingą ačių tariu atsišaukti pas: J. Ivanauską,
brangaus laikraščio “Darbi 296 Third St., So. Boston,
ninko’ ’Administracijai už da Mass. vimą vietos mano padėkai.
Adm. prierašas. V. Oškuraitis metai su viršum Atgal, be
PASINAUDOK!!!
pjaudamas nuo kojos piršto
korną, užnuodijo kraują ir jo
Laike dviejų savaičių turi
koja iki pusės blauzdos turėjo būti parduotas gerai išdirbtas
būt nupjauta. Žmogus yra ir plačiai tarp vietos lietuvių
su šeimyna ir verčiasi iš duos- išgarsintas biznis.
numo geraširdžių žmonių.
• Geras pelnas yra užtikrintas.
Dėl platesnių žinių kreipkitės
Bostono katalikės moterys pas:
A. BLAŽYS,
siųs kareiviams drapanas. An

vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

419 Boylston St B iston, Mass.

Subatos vakare Bai. (April)
14-tą d. I. O. O. F. Salėje Coal
Centre, Pa.

V. Oškuraitls.

glų kataliku) moterų draugijos
Bostone pienuoja sudaryti mil
žinišką moterų organizaiiją,
kurios narės stengsis aprūpin
ti kareivius reikalingomis reikmenėmis ir visokiais kitais bū
dais stengsis patarnauti Dėdei
Šamui.
------------x

Ofiso valandos:
Ryt tie iki 9 vaL
Popietę 1 iki 3

Ofi»o adyno<
1-3 P. M 7-8 P.M.

Seredos vakare, Bai. (April) 18
d. Russell Theatre Station St.,
Budgeville, Pa.

vęs šv. Petro bažnyčios zakris
tijonas, o paskiaus -Lietuvių
Svetainės pridabotojas, kaip
tūli pasakoja, Įstoja į kariuo
menę ir žada traukti į karę, jei
tokia ištiktų.

DR. JOHR MacDONNELL, n. D.

TEL. BACK BAY 4200

VLADAS RUSILAS,
128 Lawrence St., Lawrence,Mass.

Nedėlios vakare, Bai. (April)
15 d. Lietuvių Ukėsų salėje Do
norą, Pa.

Blaivininkas.
■ ry.z

Paieškau savo motinos Benediktos Rusilienės; karei prasidė
jus ji gyveno Kauno rėd. ir aps
krityje, Kėdainių surg., Ginaičių
kaime. Tame pačiame kaime gy
veno mano dėdė Mikolas Sagatis
ir teta Barbora Rusilienė.
Ma
no motina turėjo prie savęs dvi
dukteri Prancišką ir Stanislovą.
Paieškau jų visų.

13 Millbury Street,
Worcester, Mass.

t

♦

SLRKA. 164 kp. paieško Jono
Abraičio buvusio raštininko viršminėtos kuopos. Jisai pabėgo lap
kričio 21 d. 1916 ir išsivežė apie
300 dol. Tie pinigai buvo narių
mokesniai Į SLRKA. Jisai yra 21
m. amžiaus, 5 pėdų augščio, plau
kai tamsiai geltoni, trumpai ker
pami ir į viršų verčiami. Veido nei
tamsaus nei šviesaus, viršutinė lū
pa perkirsta iš kairės pusės, netu
ri vieno apatinio danties. Šnekant
turi paprotį su dešiniąja ranka im
tis už lūpų. Kalba lietuviškai ir
gana gerai angliškai.
Kas patėmysite jį, malonėkite
tuojaus pranešti ir už tai gausite
atlyginimą.

Ar šlapiuoja tavo
kojas.
Ar nori greit išsigydyti? Ge
riausiai padarysi jei vasaros laiku
turėsi sausas ir švarias kojas, kas
tau daugiausia priduos smagumo
ir nedvoks tavo kambarys. Jei no
ri greit sustabdyti, tai vartok
Leonarda, geriausias kojų gyduo
les ir proškus, kurie yra užtikrin
ti kaipo vienintelis kojų gyduolės.
Patarimai ir gyduolės prekiuoja
$1.00.
LEONARDS CO.
21 Barcley St., Worcester, Mass.

STEVEN RAINARD SU
JAMES ELLIS CO.

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

Mes užlaikome tris dideles
krautuves-namus, užpildytus
ELLIS McCLEARY CO
geriausiais rakandais naujauA. Balčiūnas,
Jau 36 metai, kaip gyvuoja 1 sios mados.
Kas perka ra
, Prirengiam pilnai $150.00'
Prof.
Štem
Šokių
Mokykla,
952
41 Bissell St.,
kandus prieš jų pakilimą kai
laidotuves už
I
Broadway,
kamp.
Myrtle
avė.,
noje — tas išmintingai daro ir
Užtikrinan— 50/oki‘’™-|!
‘■co
So. Manchester, Conn.
Broooklvn,
N.
Y.
pinigi) daug sučėdina.
i. Udi saus mokės-d
Moterų susirinkimas. Po- ti gvarantiTwo
Step,
Fostrot,
čių
nėra.
]
1
Waltz,
a arba vi- -Apsidairykit aplink ir pa
bažnytinėje svetainėje balan
One Step ir įvairūs naujausios matysit, kad mes geriausia ir
sai nemokėkite.
įt
džio 9 dieną vakare Įvyko So.
Mokytojas Juozas Dlugaus- mados šokiai mokinami, privatiš- pigiausia galime jums rakan
Tel. Back Bay 6722
Bostono Moterų Sąjungos kuo
kas iš Suvalkų gub. ieško sa kai ir kliasoje. Mokestis nuo $5.- dus parduoti ir jūsų stubas
pos susirinkimas. Tartasi apie 1666 Washington St. Boston. | vo giminių: 1) kunigo Vincen ;00 iki $10.00 pagal šokių. Mokyk gražiausia jais apstatyti. Mes
Įvairius reikalus.
to Slavyno 2) Antano ir Vac- la atdara nuo 9 ryto iki 11 vai. tą galime todėl padaryti, kad
lavo Niečiurskų 3- Vincento ir vakaro, taip-gi ir nedėliomis. mūsų rakandų krautuvės pa
'Mokiname balių šokius ir stage’®®©®®©©®©©©e©e®®ee®®©®®®®e®e©®©e®e©e®e®e®®®®©®®®©^©^ Zofijos Skurinskų ir kitų gimi aus. Klausk -atsilankydamas in didėjo ir sustiprėjo.
nių ir pažįstamų. Meldžiu atVesk reikalus su mumis ir
formacijų.
šliepti šiuo antrašu:
susiartink su mūsų biznio vedi
THE STERN SCHOOL
RUSSIA.
mo būdais, o tikrai būsi paof DANCING,
čiornyj Jar

No. 1. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A. L. R. K.
Kunigi) Sąjunga.
Čia tilpsta giesmės, stacijos,
graudūs verksmai, apaštalystės pamaldos, rožan
čius,tretininkų įstatai, įvairios maldos ir tt. Drū
tais drobės apdarais, aukso krašteliais..................
No.2. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Ta pati kaip No. 1, sku
rdės apdarais................................................../. ......

. Šokių mokykla

950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Astrachanskoi gub.
Biežencu Ucziteliu
Josifu Dlugauskas.

Lietuviska-Polska
LIGONINĖ.

MAŽAS AUKSO ALTORIUS.
No. L. 02. Paprastais, drūtais apdarais, auksiniais kraš
tais, briaunelės apkaustytos pasidabruotomis blekelėmis, su kabute.....................................................
No. L. 03. Moroko tamsiai rausvos skuros minkštais ap
darais, apvaliais kampais, auksinti kraštai, parašai
ir auksinta kvietka.............
............................ $1.00
No. L. 04. Francūziškos juodos slidžios skurelės minkštais
apdarais, apvaliais kampeliais, aukso kvietka, kryžutis ir parašai, auksinti krašteliai.......................... $1.25
No. L. 05. Balta, ornament$$ sloniaus kaulo ir celuloidos,
3 sidabriniai medalikėliai prie šono, metalinės
briaunelės, auksinti kraštai. ....................................... $1.00
No. L. 06. Baltos celuloidos apdarai, ornamentai kaip ant
šio paveikslėlio ir kiloki, aukso parašai ir lapų kra
štai su kabute......................
... ......................... $1.50
No. L. 07. Baltos celuloidos apdarai, ant vieno šono kvietkuotas kielikas su kauline kabute, auksinti lapų
kraštai. Yra tai viena išgražiausių knygelių... ,$1.75
No. 292. Francūziškos juodos skuros apdarais, auksiniais
kraštais, su kabute.............................. . L............. $1.00

JUOZAPAS ZUPKAUSKAS
ŠIUOMI NUOŠIRDŽIAI UŽKVTEČIU SAVO TAUTIEČIUS
IR PRIETELIUS ATSILANKYTI PAS MANE

*

Emilija Meškauskienė iš Skaraitiškio, Šidlavos par., Raseinų
apskr., paieško savo sūnaus Jono
Meškausko.
Gyvena Plains or
Parsons. Tikrai nepamena.
Juozapas Gaupšas paieško Gaupšo, Šimkų ir Valinčuko. (Vardų
nėra pažymėta.) Jisai pats paei
na iš Zakieliškių kaimo, Udavėnų
par., Raseinų apskr.

Zofija Dambrovska paieško bro
lio vaikų Antano ir Onos ir Anta
►
no ir Liudviko Paeiukų.
• • **.
662-672 WASHINGTON ŠT.
>
4.
Atsišaukti pas visus galima tuo
su kuria esmi surištas bendrais ryšiais nuo devynių metų.
pačiu antrašu:
Esmi pilnai užtikrintas, kad galiu sučėdyt jums pinigų, kada *
RUSSIA
pirkaite SIŪTĄ, APSIAUTALĄ, DRABUŽIUS AR PASIPUO
Gorod Tomsk.
ŠIMO DAIKTUS BEI SKRYBĖLĘ AR ČEVERYKUS. Pas I
Malaja Podgornaja ulica,
mus yra didžiausias pasirinkimas, ko tik reikia. Mūsų pava
dom No. 18.
BREVIORBLIAI.
sariniai siūtai ir apsiautais! vyrams ir jaunikaičiams jau gataNo. L. 12. Juodi audimo apdarai išrodo kaip skutimai,
- vi ir padirbti pagal naujausią madą ir stilių. Mes galime pri
grąžūs išspausti išmarginimai, lapų kraštai raudoni .35
taikyt drapanas kiekvienam, nežiūrint kaip tas būtų sunku,
No. L. 14. Juodos francūziškos skurelės apdarai, auksi
Paieškau Zigmanto Jesonio, jis
nes mūsų noru yrą užganėdint«mūsų rėmėjus, kad juos visuo
niai parašai ant šono ir nugaros, lapų kraštai rau
gyvena Braddock, Pa., stubos nu
met palaikyti. Ateikite ir leiskite mumis jus pertikrint, kaip
donai auksuoti, apvalūs kampai...................... .75
merio
ir gatvės nežinau. Kas iš
daugelis kitų mūsų 'tautiečių ir prietelių kad persitikrino apie
No. L. 15. Juodos francūziškos skurelės minkšti apdarai,
lietuvių
jį pamatysite meldžiu su
auksiniai parašai, raudoni auksinti kraštai, apvamūsų sąžiningą patarnavimą. Jeigu katras būna neužganėdin
areštuoti
ir pristatyti į Homeslūs kampai............... ... ......
..............$1.0u
tas, tam su noru grąžiname pinigus be jokio klausimo.
No. I*. 1$. Baltos skurelės kieti drūti apdarai, gražūs iš
tesd, Pa. Jam varentas jau išpirk
MOŠŲ KAINOS VYRIŠKŲ IR VAIKINAMS SIŪTŲ NUO
spausti išmarginimai, lapų kraštai auksuoti.......... .50
tas buvo sausio 28.d. Kuomet jį
$12.50 IKI $30.00. ČEVERYKAI NUO $3.50 IKI $8.00.
No. L. 17. Baltos skūrelės- minkšti apdarai, aukso krysuareštavo, užsimokėjo $18.00 ir
žutis ir parašas, auksuoti kraštai, apvalūs kampai .60 ,
i
pabėgo. Jis suardė vienos šeimy
ANIOLA8 SARGAS.
nos gyvenimą. Dabar su juo gy
No. 408. Juodi skurelės minkšti apdarai, auksinti apva
li kraštai. 448 pusi.................?..................
.<$1.25.
___
vena M. Gedvilienė.
Atsiliepkit
Mažiaus dolerio pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.
šiuo antrašu g
Užsakymai veikiai išpildomi.
662-672
Washington
St.
O. Sk,
. Adresuokite:
145 — 4-th Avė., Homestead. Pa/
BOSTON, MASS.
i DRAUGAS PUB. 00,
(222-225)
1800 Vest 46-th Street,
CHICAGO, ILL.

x 197 Broadway, S. Boston, Mass.
Telefonas*^. Boston 1194-vu

Daktarai dieną ir naktį.

m

Akių Specijalistas.

a

Broadway, So. Boston.

S. H. HARRISON CO. KRATUVEN,
i

f
*

PIRMOS KLESOS

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

i

S. H. HARRISON CO

—

James Ellis Co
Kampas B ir B’wayr
South Boston, Mass.
Pinigais arba ant išmokėji
mo.
Mūsų biznis sučėdina jūsų pi
nigus.

Uždėta 1878 m. Pristatoma au
tomobiliais.

Prirenka akinius

H. S. Stone, Oph. D.

399

i tenkintas.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,Sa. Boatoa,Maaa.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) .... .$1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo.........15e
Naujas Būdas mokyta
rašyti be mokytojo....__J0e
Aritmetika mokininv>
si rokundų, su pave le
siais (apdaryta) .....
35e.
Vi o $160
Kas atsiųs iškirpę* atą ap
garsinimų ii “Dari minko”
ir $1.00 per mone1 *derį,
tai gaus visas 4 knyK«^ 60e.
pigiau.
P. MTK0LAINI8,

R. F. D. — Route 2,
Hudson, N Y.

PBIKDO
■«ot v*L ryt*
iki 8 Hl. vakar*.

Dr. Ignotas Staokus
210 S.BrMdSL,ftib4ehfa,Fa
rh vsician and Sur^eon (Jiettrra gvdv

Un’veriiteti) Gydo vitoktatligatYv:
m, moterių irraiku Daro operacijai
0fi«O vjutkOdon

rakaro.

1 ’ riki 2 4 imi
; >i1 r to : 4 po

