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Lenkijos neprigulmybe paskelbta
T

IŽuvo 100 žmoniųKruvinas susire-•»

ga I

su-

su-

Buvo matyt, jog kele- tinginiauyr.''kucJęjtieji miško

I

Ten buvęs.

su-

re-

Katalikų Spaudos Komisijų domai
i

BOIKOTUOJA KIAUŠINIUS.

Katalikų

LENKŲ DELEGACIJA BU
VO PAS KANCLIERIŲ.

■

atimta, 
Botago 

Lenkija 
civiliza-

Ir mažo išsilavinimo darbi
ninkai supras naudingus jiems 
straipsnius gražiame L. D. Ka
lendoriuje.

Lietuviai-Katalikai, žiūrė
kime, kad iki Naujų Metų vi
sai neliktų kalendorių “Darbi
ninko” knygyne

mimas.

i

Rinkimai.

L. D. Kalendorius yra pui
kiausias, dailiausias šių metų 
leidinys Amerikoje.

SUTARĖ PAKELTI LAI
KRAŠČIŲ KAINĄ.

New York. — Penki vietos 
žydų dienraščiai padarė sutar
tį pakelti kainų laikraščių. 
Buvo po centų, dabar bus par
davinėjama po du centu. Kai
na buvo pakelta dėl baisaus 
popieros pabrangimo.

RUSIJOS ŠARVUOTIS ESĄS 
SUGADYTAS.

RUMFORD, ME.
Lietuvių Dienoje aukų 

rinkta $261.98.

WORCESTER, MASS.
Lietuvių -Dienoje aukų 

rinko į $3.648.57.

Reikėjo va- 
O tiltas buvo 

Įsi-

DAUG PELNĖ.
Dillon, Mont. — Montanos 

valstijos avių augintojai šiais 
‘metais už vilnas gavo $1.000.- 
000, o už avis mėsai $600.000.

Iš Stockholmo pranešama, 
jog Rusijos šarvuotis Sevasto- 
pol užėjęs ant minos ir skau
džiai esąs sužeistas.

Šiandien t. y. lapkričio 7 d. 
išsiriš Amerikoje gan svafbus 
klausimas. Šiandie preziden
to rinkimai.

SHENANDOAH, PA.
Lietuvių Dienoje aukų 

rinko į $1.200. ,

PRIGĖRĖ PO AUTOMO
BILIU.

Winslow, Me. Charles Brid- 
ges ir kiti trys žmonės važia
vo automobiliu, 
žiuoti per upę.
taisomas ir ‘ užverstas, 
įsegėjęs automobilius prasimu
šė per tvorų ir apsivoždamas 
krito upėn. Bridges pakliu
vo po automobiliu ir prigėrė. 
Kiti trys išsigelbėjo.SUVALGYS VARNĄ.

Rossville, UI. — Demokratas 
Mušk ir republikonas Connin- 
gham padarė navatnas laižy- 
bas. Jei Wilson laimės rin
kimus, tai Conningham su
valgys varnų, ojei Hughes 
bus išrinktas, tai Mušk tų pa
darys. Tas balius bus viešas 
— ant didžiausios miestelio 
gatvės- Juodu indėjo laikra- 
štin pakvietimų, kad didžiau
sios žmonių minios susirinktų.

NEUŽMIRŠO SAVŲJŲ.
San Francisco, Cal.— Mirė 

milijonierius Henry Miller. Jis 
buvo vokietis, kilęs iš Broc- 
kenheim, Vokietijoj. Tai sa
vo testamente užrašė $25.000 
Brockenherimo biedniems. Už
rašė taip-gi $15.00 Gilroy, Cal. 
biedniems. Tame mieste jis 
daugiausia gyveno. Miller 
buvo vadinamas “Cattle 
King,’/ turėjo milžiniškus že
mės plotus ir turėjo didžių 
daugybę galvijų. Jo turtas 
siekė $20000.000.

KIEK BUS BALSŲ.
Balsuotojų už prezidenti

niuose rinkimuose bus į 18.- 
000.000. Moterų balsų bus į 
2.000.000. Moterys, kurios 
galėtų balsuoti yra arti 12.000.- 
000.

t -

LIETUVIŲ DIENA 
PUIKIAI NUSISEKĖ.

Iš Centralinio Amerikos Lie
tuvių K-to gauta sekančio tu
rinio telegrama:

Ligšiol gauta žinių iš 69 
vietų. Ten surinkta 75 tūk
stančiai dolerių. Dar trūksta 
žinių iš 159 vietų. Pasiskubin
kite pranešti.

J. S. L o p a 11 o.

POŲUONOCK, CONN.
Lietuvių Dieną čia surink

ta $103.75.

VOKIETIJOS SUBMARI-
/ NAS ŽUVO.

Danijos pakrantėj užėjo ant 
seklumos Vokietijos submari
nas ir nebuvo galima jo nuvilk
ti. Tuomet jurininkai susprog
dino submarinų, o patys įsė
do į kitus laivus.

Užgriuvo 60 žmonių.

SVEIKINAME IR LINKIME 
DAUGEL PALAIMOS.
Lapkričio 6 d. p. Martynas 

Yčas, žinomas lietuvių veikė
jas ir Valstybės Durnos atsto
vas, apsivedė su p-le Dr. Hi- 
aiija šliupiute.

I

* Jaunavedžius sveikiname ir 
linkime gražaus, meilingo su
gyvenimo. Ilgiausių metų! .

Manchester, Anglija. — Vie-
• r --:g

ną dieną į teismą buvo atves- n 
ta 57 jauni piktadariai. Veik n 
visų tėvai buvo užmušti karė- t 
je. Nėra tėvų priežiūros, tai r 
vaikai ir ištvirksta^ Tėvaili 
armijoj, motinos turi 

ti ir nėra kam

,_____ _ /
Primenam Kat. Spaudos Komisijoms, kad Lietu- I

IVB. uu *
s žvilgu- I

i 
“Žvirb- j

KIEK SURINKO BOSTO
NAS.

Bostone Lietuvių Dienoje 
surinkta $7.494.24. Ši skaitli
nė dar nepilna. Aukų rinkė
jai visų dėžučių nepridavė ko
mitetui, o ir draugijos ne visos 
aukas tepaskyrė.

Tikimos Bostone susinkti iki 
$8.000.00. Tūli spėja, x kad 
Bostonas ir iki $10.000.00 pri
varys.

Daugiausia aukų sudėjo pa
tys lietuviai. Yra lietuvių au
kavusių po $15.00,$10.00, $5.00. 
o po $3.00, $2.00 tai nesuskai
tysi. Dienos uždarbiai dar 
vis tebeplaukia Bostono Lie
tuvių Dienos K-to kason. Pas 
visus Bostono lietuvius pašte- 
biama noras šį svarbų darbą 
remti ir Lietuvai kuodaugiau- 
sia pagelbėti.

, Mūsų moterys ir merginos 
neatsilieka. » Nęgąną^kąd au
kas rinke ant gatvių, dar ir 
nuo savęs gausiai aukoja. Ne 
viena jau penkinę, trejinę pa
klojo Lietuvos labui.

Netrukus K-tas žada pilnai 
atskaitas paskelbti. '

SUSTREIKAVO.
įrfūtdeTa atlū .I’.A „ ■:

McAllister, „ OkMtarięrflOOO
Oklabomos mainierią sustrei- 

, kavo. .Jteikateaja kompanijos 
• kad. mokėtų algą pagal sutar-

Daugelyje kolonijų įsikūrė Katalikų Spaudos Komi
sijos ir stropiai rengiasi prie Katalikų Spaudos Savai
tės. Ikišiol Centras gavo žinių tik iš keliolikos komisi
jų, kitos apie savo veikimą nieko nesako. Būtų la
bai pageidaujama, kad visos Katalikų Spaudos Ko
misijos tuojaus prisiųstų centrui (242 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass) savo antrašus. Tas reikalinga Ka
talikų Spaudos Savaitės reikalų sutvarkymui. Pra
šome visų tuomi reikalu kuogreičiausia pasirūpinti.

w •  . O________ _T."_ . ' 1 V TT V.A 

vių Darbininkų Kalendorius jau išėjo iš spaudos. Su 
užsakymais nesi vėlinkite. Kalendorius visais
niais puikus.
/ Neprošalį bus paminėti ir apie 
lio” gyvenimo. Senieji “Žvirbli 
IĮ*’ perleido Dėdei Jackui, kuris 
11 numerį. “Žvirblis” išeis pac 
tas (su viršeliais). Katalikų 
jati8 reikalaukite “Žvirblio”.

Metams $3.00, pusmečiui $L50.

Veltui jūs statysite balny- į 
čias, veltui remsite misijas, < 
veltui steigsite mokyklas — ; 
visi tie jūsų darbai, visos tos ; 
jūsų pastangos nueis niekais, ) 
jei jūs nesugebėsite vartoti ap-; 
sigynimui ir užpuolimui to tin- ) 
kamo ginklo, kokiuo yra gry-! 
noji ir tikroji katalikiškoji 
spauda.

Popiežius Pijus X

Pavieniais egz. Utarainko 
3, Subatos 4c.

išrodo inumSj jog nėra la
biau pageidaujamo, kaip to,
kad daugintus skaičius tų, ku
rie gali ant gero sunaudoti sa
vo raštiškus gabumus ir kad
geri laikraščiai kuodidžiausia
išsiplatintų, taip kad kiekvie
nas kasdieną turėtų gero skai
tymo kuriame pamokinama,
sustiprinama ir pakeliama
krikščioniškos dorybės.

Popiežius Benediktas XV.

Iš Berlino atėjo žinia apie 
atstatymų lenkų karalystės ir 
sugrąžinimų lenkams neprigul- 
mybės. Iš Vokietijos sostinės 
apie tų nuotikį atėjo šitokia 
žinia:

“Lenkų žemės, užimtos teu
tonų armijų buvo šiandie (lap
kričio 5 d.)vieta didžių ir svar
bių istoriškų nuotikių.

Vokietija ir Austro-Vengri
ja išvien paskelbė Varšavoj ir 
Liubline Lenkų karalystės ne- 
prigulmybę ir sugrąžino lenkų 
tautai teisę rūpinties savo rei
kalais, gyventi neprigulmin- 
gai, vystyti savo tautiškų kul
tūrų ir valdytis save tautos iš
rinktais atstovais.

Talkininkų 
laimėjimai.

Francūzai vėl truputį pasi
varė pirmyn. Paėmė jie so- 
džhj Vaux ir Damloup, o į šiau
rės rytus ir į rytus nuo Vaux 
forto paėmė keletu drūtvie- 
čių.

Francūzai taip-gi pasivarė 
pirmyn Les Boeufs ir Sailly- 
Saillissel.
Anglai pastūmė vokiečius at

ties Butte de Vv arlencourt.

Keletą dienų atgal lenkų de
legacija atsilankė pas Dr. von 
Befhniann-Holhve^. Delega
cijos nariai buvo atstovai visų 
lenkų klesų, visų partijų, vi
sų luomų ir visų tikybų. Jie 
inteikė Vokietijos valdžiai sa
vo norus, kurie dabar tapo iš
pildyti.

Tokiuo būdu senovės lenkų 
karalystė, kur praeityje kilo 
garsūs karaliai, kaip Jagelo- 
nai (dinastija pradėta Jagailos 
ir ji viešpatavo Lenkijoj nuo 
1386 iki 1572) ir garsingus) 
garsūs karvedžiai, kaip So
bieskis, (Jonas UI, lenkų kara
lius 1674-1696) 'dabar įžengė į 
naujų gyvenimų.

Lenkai vėl liuosi nuo rusų 
priespaudos, nemindžios jos 
daugiau kazokai. Laisvė, ku
ri per Rusijos kurstymus šim
tas metų atgal buvo 
dabar vėl sugrąžinta, 
valdžia panaikinta, 
sugrąžinta vakarinei 
cijai.

Lenkijai valdovas dar nenu- 
skirtas.’ Nenuskirti dar nei 
rubežiai.

Dabar bus sudaroma lenkų 
armija.

Vokietijos gen. von Besseler, 
kurs pirmiau buvo general-gu- 
bematorium Belgijoj, dabar 
nuskirtas laikinu Lėnkijos vai 
dovu.

ITALŲ NUVEIKIMAI.
Į pietus nuo Gorizijos pra

sidėjo labai smarkūs artilerijos 
veikimai. Italai pradėjo ver
žtis Triesto linkui.

Ant Carso augštumos italai 
ir-gi pradėjo smarkesnį veiki
mų, pradėjo smarkiau bombar
duoti austrų pozicijas, o prieš 
Jamiano miestelį italai darė 
keletu atakų.

Lietuvių dienos 
pasekmės.

Ligšiol republikonai labai 
kėlė nosis ir drąsiai sakė, jog 
laimėsią rinkimus. Ypač kad 
prie jų prisidėjo ir progresis- 
tai. •/

Bet svarbus laikraštis New 
York Herald, palaikąs repu- 
blikonų kandidatą Huglies pa
skelbė savo tyrinėjimus, jog 
AVilson laimėsiąs.

Laižybų daryĮ ojai 
mainė savo riziką, 
buvo statyta pinigų 
už II uglies 'ą. 
Yorke J 
lygino,
abu kandidatu.

ABI PUSI SKELBIA PASI
SEKIMUS.

Transylvanijoj austrai ir ru
munai labai smarkiai imasi. 
Kaikuriose vietose austrai tu
ri pasisekimų, kitose rumu
nams sekasi. Teutonai giria
si paėmė rumunų pazicias 
Prarova klonyje, o rumunai 
sako, jog Jiul klonyje vis stu
mia atgal teutonus.

Kas dedasi Dobrudžoj, tai 
nežinia, nes nei viena pusė ne
skelbia pasisekimų. Rumunai 
tik tiek skelbia, jog Dobru
džoj buvo smulkūs susirėmi
mai.

Miestas Constanza ir Man- 
galia, kurie guli palei Juodą
sias jūres ir kuriuos Mackense- 
no armijos užvaldė, bombarda-' 
vo rusų laivai. Berline skel
biama, jog tie laivai buvo nu
vyti anuotų šūviais nuo kran
to ir orlaiviais.

ir-gi per- 
Ligšiol 

daugiau 
Dabar New 

aižvbų darytojai susi- 
Vienuodai stato už

SOCLTALISTAS PRANA
ŠAUJA VIRŠŲ WIL- 

SONUI-
Socialist Labor Party kandi

datas į prezidentus Arthur 
Jeimer apreiškė, jog Wilson 
aimės rinkimus. Jisai apva

žiavo 14 valstijas ir sakė aiš
kiai tėinijęs žmonių palinkimą 
orie "VVilscno. Reimer buvo 
paklaustas ar jis tikis laimėti. 
Tai jis atsakė, jog ne, visai 
nesitikįs. Reimer yra advo
katas gyvenąs Bostone.

KAIP WILS0N BUVO 
NUBALSUOTAS.

1912 metais, kuomet buvo 
rinkimai, tai žmonių balsai 
šiaip buvo pasidalinę: už de
mokratų Wilsoną buvo 6.286.- 
214 balsų, už progresistų Roo- 
seveltų 4.126.020 balsų, už 
publikonų Taftų 3.483.922.

HYDE PARK, MASS.
Aukų suraukta Lietuvių 

Dienoje $179.57.
Prie aukų rinkimo čia daug 

pasidarbavo L. D. S. . kuopa. 
Toji kuopų spalių 29 d. buvo 
parengusi prakalbas ir kalbė
tojas p- A. F. Kneižis “Darbi
ninko” administratorius labai 
gerai agitavo prie uolaus aukų 
rinkimo.

Everett, Wash. — Tarp po
licijos ir industrialistų buvo iš
tikęs kruvinas susirėmimas. 
Penki žmonės užmušta ir 40 
sužeista. Buvo šitaip.

Iš Seattle 250 industrialistų 
atplaukė laivu Verona į Eve
rett. Apie jų atplaukimų bu
vo išanksto pranešta Everetto 
policijai. Tai iš poliemonų ir 
privatinių žmonių sudaryta 
būris iš 150. Buvo nuspręsta 
neįsileisti industrialistų. Kaip 
tik garlaivis atplaukė, tai še
rifas jiems pranešė, jog neleis 
išsėsti. Tuomet industrialis
tų vadas ėmė ginčytis ir galop 
padavė signalų saviems šauti. 
Pasipylė šūviai nuo laivo. Še
rifas čia pat buvo sunkiai su
žeistas.

Policmonai savo keliu pra
dėjo šauti į laivų. Buvo iš
šauta 1.000 su viršum šūvių. 
Galop industrialistų laivas pa
suko atgal ir nuplaukė. Kiek 
jų ten užmušta ir sužeista ne- 
žinia, 
tas jų nukrito upėn.

ČEVERYKAI RUSIJOJ 
KAŠTUOJA $40.00.

Brockton, Mass. — Iš Rusi
jos sugrįžo vienas amerikonas. 
Sako, jog čeverykai ten kaš
tuoja $20, o pigiausias .cigaras 
50c. Brocktono Geo. E. Keith 
čeverykų kompanija dabar ga
bena į Rusiją čeverykus. Pir
miau gabeno per Archangels
ką, o dabar užšalus Baltosioms 
jūrėms, bus gabenama per 
Vladivostoką.

BAISI NELAIMĖ JŪRĖJ.
Airijos pakrantėj susikūlė 

du garlaiviu — Connemara ir 
Retriever. Ant Connemara 
buvo 81 žmogus. Tik vienas 
teišsigelbėjo. Nuo antro lai
vo ir-gi tik vienas žmogus te
išsigelbėjo. Tai prigėrė arti 
100 žmonių. Nelaimė ištiko 
laike baisios audros. Sulipu
sieji į valtis tuoj prigėrė. O 
susikūlnsieji laivai murktelėjo 
jurėn labai staiga.

Daug žmonių ir galvijų lavo- 
nų bangos išmetė ant kranto. 
Keletą galvijų dar gyvų išme
tė ant kranto.

ŽIEMA BUSIANTI 
NEŠALTA.

Žiema Amerikoje busianti ne
šalta, pranašauja indijonai. 
Bent ji busianti vėlusta. In
dijonai prisižiūri į gamtų ir 
daro savo spėliojimus. Sako 
jų spėjimai būna gan teisingi.

Dabar jie savo spėjimus 
guldo ant to, kad kornai men
kai užderėję ’Ąog voverės ne
siskubina maistų prisinešti ir

gyvuliai dar neapsidengė kud- 
lomis ir tt.

Anglis baisiai pabrango, tai 
tokia naujiena patiks žmo
nėms.

SKAITO IŠEIVIUS.
Italijos valdžia įsakė savo 

konsulams Amerikoje ir kitur 
rinkti statistikas išeivių italų. 
Valdžia tyrinės išeivijos klau
simų.

GAL IŠPLAUKS ŠIĄ 
SAVAITĘ.

New London, Conn. — Vo
kietijos prekinis submarinas 
Deutscbland pienuoja išplauk
ti pėtnyčioj po pietų. Kapi
tonas Koenig aiškiai to nepa
sakė, bet išsireiškė taip, jog 
šią savaitę išplauksiąs.

Submarinas atplaukė perei
tą seredą. Jo kroviniai buvo 
tuoj išimti ir dabar skubiai į 
jį liuoduojama guma ir nikelis.

Buvo paskalų skelbiančių, 
jog už trijų mylių nuo kran
to skraido talkininkų laivai ir 
tykoja submarino. Bet pat
virtinimų nėra.

14 .narių iš Vokietijos amba- 

vykę pasveikinti kapitoną Ko
enig ir jurininkus.

NELAIMĖ KASYKLOJ.
Birmigham, Ala. — Sloss- 

Sheffielld Steel and. Iron kom
panijos kasykloj ištiko eksplio- 
zija. Užgriuvo 60 žmonių su 
viršum. Pusė darbininkų bu
vo negrai. Sako, jog buvo 
gazo sprogimas.

Gyvasties gelbėtojai su di
džiausia paskuba kasasi prie 
užgriuvusių žmonių.

Prie kasyklos subėgo didžios 
minios žmonių ir užgriūtųjų 
pačios ir vaikai klikė ir rankas 
laužėsi.

TYRINĖJO POPIEROS 
PABRANGIMĄ. '

Suvienytų Valstijų valdžia 
buvo nuskyrus komisiją ištir
ti popieros pabrangimo prie
žastis. Ta komisija jau pas
kelbė savo tyrinėjimus. Išra
do, jog popieros kompanijos 
be svarbių priežasčių.
Tai turbūt popieros kompani
jos padarė trustą ir sutarė pa
kelti kainas: Per tai padarė 
nesvietiškus pelnus. Popierą 
pabrango daugiau, kaip dvi
gubai. Laikraštinės popie
ros pirma buvo 100 svarų $2, 
o dabar $7. Knyginė popierą 
ir-gi pabrango daugiau, kaip 
dvigubai.

•į*
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torų raštais. Imda 
ksną, kad į pirmąjį savo žur-1 
nalą ką nors parašyti, moterys [ 
vh ų pirma savais reikalais sie
lojasi. Nerasi “Moterų Dir
voje” politikos, srovinės ko
vos principų skleidimo. Joms 
pirma svarbesniais atrodo ap- 
švieta, lavinimasis ir šeimyna 
ir jos prie to žada ir eiti.

“Moterų Dirvos” 1-mojo 
numerio turinys gyvas, įvairus 
ir turtingas. Be straipsnių, 
straipsnelių matome ten nema
žų skyrių: “Virtuvėje,” kuria
me mokinama, kaip gaminti 
valgius ir užlaikyti švariai vir
tuvės indus.

Ypač-gi gražūs “Moterų 
Dirvos” viršelis, kurį puošia 
p. Ilekio, mūsų jauno ir gabaus 
artisto piešinis, symboliškai 
atvaizdinus moterų atbudimų.

“Moterį] Dirvai” linkime 
kuogeriausių pasekmių.

m

___________DARBININKAS.   

tys aukokime ir kitus raginki- [Tautos Fondo 
j me. Spieskimės visi broliai 1 1_ 1_
Į ir sesers į Tautos Fondą. Gel- "V A IQ V
įbėkime Tėvynę! Jei dar bū-į 1
tų vieta kur ligišioliai (didelei —
tos lietuvių kolonijos ir tėvy-

Foreign countries:
Yearly............................................ . .........................
6 months....................................................................

Advertising rates on application 
Address all communications jo

$4.00
$2.25

DARBININKAS,
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

"D ARBININKA S,”

Moterų katalikių laikraštis.
.-J

Nesenai minėjome “Darbi
ninke,” kad A. L. R. K. Mo
terų Sąjunga žada leisti nuo
savą. žurnalą. Dabar galime 
su savo skaitytojais pasidalin
ti linksma žinia, nes jau mums 
o gal daugeliui kitų teko pa
matyti moterų lietuvių žurna
las “Moterų Dirva” ir pasigė
rėti jo turiniu ir dailia išvaiz
da.

Daugelis spėlioja, kad lietu
vės moterys neįstengs nieko 
rimto pagaminti, trūksta 
joms pajėgi], mokslo ir pritiri- 
mų. Nuo amžių niekintai mo
teriai lyg dar peranksti būsią 
savo reikalais kalbėti ir rūpin
ties. Užtenką kol kas to, ką 
vyrai moterims duodą moterų 

- klausimo išrišimui. Apie tai 
čia nekalbėsime. Geriausia 
visų pertikrinimui pažymėsime 
ką pačios moterys apie savo 
darbą ir pareigas mano.

“Moterų Dirvos” Redakci
ja savo žurnalo 1-ame numeryj 
rašo:

Nutarimas steigti savo žur
nalą įvyko tik tam, kad ap
rūpinus lietuvių moterų rei
kalus.

Esantieji laikraščiai nors 
užleisdavo šiek tiek vietos,(ir 
ačiū už tai!) savo skiltyse 
moterų reikalams, tečiaus 
negalėjo juos tinkamai ap
rūpinti — gvildenti. Vėl-gi, 
moterys pačios nelabai kaip 
težiūrėjo į tuos “moterų sky
rius,” kurie nevisuomet tepa
sirodydavo ir, nesistematiš- 
kai vedami, negi galėjo nuo
lat sekti ir tinkamai apibū- 
•dinti vis naujai iškįlančius 
■apsireiškimus moterų judėji
me. ‘ Abelnai imant, kampi- 
niavimas kituose laikraščiuo
se netik buvo nemalonus mo
terims, bet. taip-pat ir nepa
tenkino iš daugelio atžvilgių.

Neturint savo organo, per 
kurį galėtų tarti savo žodį, 
■didesnioji mūsų tautos dalis 
"buvo lyg ir neatstovaujama, 
lyg ir bebalsė viešajam gyve
nime.

Pasirodė tad gyvu reika
lu turėti savo organą, per ku
rį galėtų kelti aikštėn ir gin
ti savo reikalus, kuriame liuo- 
sai, mekeno nevaržomos ga
lėtų tarti savo žodį tautos rei
kaluose.

Todėl gvildenimui ir riši
mui visų klausimų, paliečian- 
fių moteris, ir paties gyveni- 

j mo reikalavimu iššaukta, štai 
ir pasirodo “Moterų Dirva.” 

Nepasitenkino mūsų moterys 
'visokiais skyriais, skyreliais, 
kurie joms buvo teikiami mū- 
są laikraščių, nes ten perma
uni buvo vietos moterų klausi
mo rišimui ir viso judėjimo iš- 
plėtiranL Jos daugiau turėjo 
reikaių ir apie tai “Moterų 
Dirvos” Redakcija toliaus sa
ko:

Kadangi moterų skriaudos 
krovėsi amžiais, o ne vieną

dieną, tad ir ne vienų metų 
darbas bus jas panaikinti, ar 
net tinkamai išaiškinti; todėl 
“Moterų Dirvai” visų-pirma 
rūpės moterų gerovė, rūpės 
tinkamai ir visapusiškai gvil
denti, aiškinti, ir ginti jų 
reikalus.

Mūsų užduotim ir bus pri
sidėti prie abelno veikimo, 
pakelti moterį] dvasią ir ap- 
švietą, nuolat atkreipiant a- 
tydą savo skaitytojų į pra
kilnią moterų atbudimo idė
jų

Be to, kadangi “Moterų 
Dirva” remsis katalikiškais- 
tautiškais pamatais, tai jai 
ne tik rūpės vesti moteris 
prie geresnio supratimo sato 
reikalų, - bet taip-pat rūpės 
skiepyti mūšų moterų ir mū
sų priaugančios kartos širdy
se geresnį pažinimą ir meilę 
savo tikybos, ir savo artimo.

Moterų klausimas yra be
galo svarbus ir neatskiriamas 
nuo visuotinų doros klausi
mų. Kokią vietą moteris 
užims draugijoj, kokios jai 
teisės priklausys, kokias ji 
priedermes pildys — nuo to 
visa prigulės ir visuomenės 
dorumas ir gerovė.

Taip-pat “Moterų Dirvai” 
g)-va i rūpės ir švietimo rei- 
ka’ai; mokyklos, prakalbos 
ir tt. Mums rūpės lietuvių 
moterų dalyvavimas ir pozi
cija visuomenės gyvenime, į- 
vairoise draugijose, susivie
nijimuose ir tt. Abelnai, 
“Moterų Dirvai” visuomet 
gyvai rūpės mūsų moterų 
dvasinis ir materialia gerbū
vis.

Kaip matome mūsų moterys 
rūpinsis daugeliu dalykų. Jos 
sykiu su visais siekia ir prie 
mūsų visuomeniško judėjimo 
vairo ir dar tikisi kad:

kam tik rūpės visuomenės 
labas, tas negalės šaltai ir 
abejotinai žiūrėti į moterų 
judėjimą; — tikimės užjaus 
mums noru, žodžiu, ir dar
bu. Todėl visus ir kviečia
me talkon, p ypač moteris 
padėti ir toliaus varyti tą iš
ganingą apšvietos darbą, pri
sidedant savo raštais, prenu
merata, ir žurnalo platini
mu.. .

Tad pasitikint visuomenės 
prijautimu ir atsimenant kad, 
“per dorą ir triūsą prie lai
mės” eina “Moterų Dirva” 
platujin pasaulin, lydima 
vilties, kad jos pasirodymas 
paskatins mūsų moteris prie 
uolesnio veikimo savo ir vi
suomenės labui

Pradedant darbą su Visa
galio padėjimu, drąsiai žiū
rime ateitim

Taip kalba “Moterų Dirvos” 
Redakcija, tokia dvasia sklie- 
jasi po visos “Moterų Dirvos” 
lapus, užpildytus vien tik mo-

-

nės nelaimei) nebūtų Tautos 
Fondo skyriaus, tai sutverki
te jį tuojaus. Atminkite, kad 
Tautos Fondas yra vienatinė 
lietuvių katalikų įstaiga, kuri 
renka aukas tarp lietuvių vi
suomenės ir geibi Lietuvą.

Per Tautos Fondą siunčia
mos aukos tikriausia pasiekia 
savo tikslą. Užtat, ir pavie
niai ir draugijos rinkite aukas 
nuvargusiai tėvynei ir pasiųs
kite jas greitai per Tautos 
Fondą.

Šiuomi laiku mūsų atstovai; 
kun. Dr. V. Bartuška ir Dr. J. 
Bielskis, atlankę ugnimi, kar
du ir badu sunaikintą, krau
ju sutaškytą, granatomis iš
ardytą mūsų brangią prabočių 
šalį — Lietuvą, savo akimis 
pamatė išnaikintus mūsų mies
čiukus ir nugriautas bažnyčias, 
juodu tuodu mūsų atstovu pa
siryžo apvažiuoti lietuvių kolo
nijas Amerikoje, kad Jumis 
pranešus skurdų balsą, kurį 
jiems jūsiškiai įdavė atvežti.

Mūsų atstovų laikas yra la
bai brangus ir aprubežiuotas. 
Kad užtikrinti jų atsilankymą 
jūsų miestan jau dabar pradė
kite tam tikslui darbuotis. Su
sižinoti tame dalyke galima 
arba tiesiok su atstovais arba 
per gerb. kun. F. Kemešį, (50, 
W. 6-tr str., o. Boston, Mass.)

Kad išgirsti taip kiekvie
nam įdomių, iš užimtos Lietu
vos mūsų atstovų pasiųstų,taip 
nepaprastai brangių žinių ir 
sykiu tą malonę progą sunau
doti sušelpimui savo numylė
tos žemės, nepasigailėkit 
Brolau-Sesuo ir laiko ir triūso, 
kad tas prakalbas plačiai pas
kelbus ir gerų žmonių širdis 
prie aukojimo sužadinus.

Worcester, Mass.,
Kun. J. J. Jakaitis, 

T. F. pirm.
Spd. 30 1916 T. F. pirm.

P. S. Siunčiant karės nu- 
kentėjusiems aukas reikia mo- 
nev order išpirkti vardu iždi
ninko (B. Vaišnoras) ir pasių
sti sykiu su aukotojų vardais 
raštininkui: (K. Pakštas, 917 
W.33 rd str., Chicago, III).

Kun. J. J. Jakaitis,
41 Providence St, 

Worcester, Mass.

1- mas vice-pirm.:

Adv. A A Šlakis, 
3255 So. Halsted St, 

Chicago, HL

2- ras vice-pirm.:

Kun. P. Serafinas, 
2327 W. 23-rd PL, 

Chicago, m.

Sekretorius:

K Pakštas,
917 W. 33-rd St., 

Chicago, HL

Iždininkas:
TAUTOS FONDAS Į TRIS 

MĖNESIUS PASIUNTĖ 
$28.457.34 LIETUVON.

Šį mėnesį T. F. siunčia $17.000.
Aukos į Tautos Fondą gau

siai plaukia iš visų Amerikos 
kraštų, nors ir ne taip gau
siai kaip yra didis vargas tė
vynėje.

Nenustojo tos aukos plauku
sios net vasaros karščių metu, 
kuomet organizuotas veikimas, 
paprastai, nutilsta. Juo gau- 
siaus ėmė aukos plaukti į ru
dinį. Sugrįžus-gi mūsų ger
biamiems atstovams, kun. V. 
Bartuškai ir Dr. J. Bielskiui, 
iš Lietuvos, pradėjo aukos a- 
teidinėti didelėmis sumomis. 
Vien per mūsų atstovų prakal
bas Bostone ir Worcester’y su
rinkta apie tūkstantis dole
rių.

Ir Tautos Fondas pasijuto, 
kad jis gali ir vėl sparčiau 
veikti, turėdamas tokią dide
lę visuomenės paramą ir užsi- 
tisikėjimą.

Šį mėnesį Tautos Fondas 
siunčia tėvynės gelbėjimui 
$17.000. Iš tos sumos pinigų: 
$2.000 — pasiųsta per Šveica
rijos lietuvių draugiją “Litu- 
ania,” sušelpimui mūsų brolių 
kareivių, kurie skaudžiai var
gsta vokiečių nelaisvėje. $10. 
000 — siunčiama per Švedijos 
lietuvių komitetą (p. Augš- 
tuolį) ir $5.000 — per kun. Dzi- 
midavičių Fribourge. Lie
tuvai skiriami pinigai bus pa
dalinti tarp Vilniaus ir Kauno 
Komitetų.

Liepos mėnesyje Tautos 
Fondas pasiuntė Vilniun ir 
Kaunan $8.957.34; tame skai- 
tliuje ir $3.957.34 surinkti] 
Tautos Fondo parengtų p. St. 
Šimkaus prakalbose.

Praeitą mėnesį pasiuntėme 
$150 — pašelpą pagarsėjus
iam, karės dėlei nuvargu
siam, mūsų rašėjui Ksav. Va- 
negėliui.

Be šelpimo tų mūsų brolių- 
-seserų vargdienių, kuriuos 
karė išmetė iš gyvenimo vė
žių ir pastūmė juos į didžiau- 
sį vargą, be to dar Tautos 
Fondas daug pasidarbavo mū
sų Tėvynės likimui pagerinti. 
Nes šiame laike, kuomet did
žiulės valstijos susirėmė, — 
mažomsiom tautoms patogiau
sias laikas savo teises atgauti. 
Labai daug Lietuvos ateičiai 
T. F. pasidarbavo per savo at
stovus; tiek Lietuvoje, tiek 
Vokietijoje, tiek Švedijoje ir 
ypač prie Šv. Tėvo. Daug 
naudingo tėvynei Lietuvai dar
bo Tautos Fondas nuveikė per 
Lietuvių Informacijos Biurą, 
kurį mūsų Fondas nuolatos 
šelpia. Rugpiučio mėnesyje 
Tautos Fondas pasiuntė L. I. 
B. per p. Gabrį $500, — rūgs, 
mėnesyje per kun. Dzimidavi- 
čių pasiųsta $1.000. — Per mū
sų atstovą, kun. Dr. V. Bar- 
tušką L. I. B. įteikta $500. — 
Be to T. F. informacijoms apie 
Lietuvą pasiuntė rugp. mė
nesyje kun. J. Žilinskui .(į 
Vokietiją) $150. ir kun. Vis
kantui (į Šveicariją) $200. — 
Bet kaip didelį darbą Tautos 
Fondas veikia, vien tik karės 
vėsulams praėjus pilnai paju
sime. Kaip Amerikos lietu- 
viai-katalikai susipietę į savo 
Tautos Fondą tėvynę gelbėjo.

Varykime tat, pirmyn išga
ningą krikščionišką darbą: šel-

B. Vaišnoras, 
1514 Carson St.,

S. S., Pittsburgh, Pa

Iždo* globėjai:

A. Nausiedienė,
917 W. 33-rd St., 
Chicago, UI.

L. D. S. CENTRO VALDY
BOS ANTRAŠAI.

ILGA LIETUVIO KELIONĖ.
Po ilgos kelionės iš Manches- 

terio, Anglijos atvykau į De
ives, Delaware, (apie 90 my
lių nuo Philadelphijos. Man- 
chesterį apleidau liepos 28 d. 
Suvienytų Valstijų kraštų, iš
vydau lapkričio 1 d. Reiškia 
keliavau 65 dienas ir tai dar į 
vietų nenuvykau ir nežinau, 
kada nusidanginsiu. Laivas, 
kuriuo atplaukiau laukia užsa
kymo iš Philadelphijos ir dar 
gal man reikės ant jo išbūti ke
letu savaičių. Dabar jis sto
vi apie 4 mylias nuo krašto. 
Todėl nuo laivo nueiti negali
ma. Ir šitų laiškų siunčiu 
“Darbininkui” tik per kapito
no tarpininkystę.

Savo draugams negaliu pra
nešti, gal mano ^raugai labai 
susirūpinę. Tai per “Darbi
ninkų” pranešu jiems, jog esu 
sveikas.

Jau praėjo trys mėnesiai su 
viršum kaip aš tarp svetimtau
čių lietuviškos kalbos negir
džiu,. laikraščių negaliu gauti. 
Tat dienos man labai ilgos ir 
nuobodžios, gyvenimas tie
siog nepakenčiamas. Ypač 
kenčiu dvasiškų badų, baisiai 
pasiilgau lietuviškų laikraš
čių, o labiausiai mylimo “Dar
bininko.” “Darbininko” esu 
perskaitęs nuo Na 1 iki No. 
60, nei vieno nepraleidau. Ir 
pasirūpinsiu gauti išėjusius 
♦ *%••«•**• 6 ................
numerius ir visus perskaitysiu. 
Dabar turiu daug laiko ir ga- 
lėč skaityti. Todėl užsisa
kau “Darbininkų,” kad eitų 
man ant laivo.

Širdingai linkiu “Darbinin
kui” geriausios kloties ir di- 
didžiausio išsplatinmo ir lie
juosi su augšta pagarba.

Albinas Trečiokas. 
Lapkričio 1 d., 
Norvegian bargę “Samoa” 
Delavare Break Water 

Levres, Dėl., U. S. A.

Dvasiškas Direktorius:
Kun. F. Kemėšis, 

50 W. Sixth St., 
So. Boston, Mass.

Pirmininkas:
Motiejus Žioba, 

29 Webster St.,. 
Molden, Mase.

Vice-Pirmininkas:
J. B. Šaliunas, 

866 Bank St., 
Waterbury, Conn.

Sekretorius:
J. E. Karosas, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Finansų Sekretorius:
A. F. Kneižis, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Iždininkas:
Mikolas Venis, 

28 Story St., 
So. Boston, Mass.

Globėjai:
Jonas Petrauskas, 

66 W. Fifth St., 
So. Boston, Mass.

Vincas Kudirka, 
37 Franklin St, 

Nonvood, Mass.

M. Abračinskas, 
187 Ames St., 

Montello, Mass.

Literatiška Komisija:
Kun. F. Kemėšis, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Pranas Gudas,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
J. E. Karosas, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

SO. BOSTON, MASS.
Informacijinio Darbo Biuro 

vedėjai:
1. Povilas Perauskas,

141 Bowen Str., 
So. Boston, Mass.

2. VL Jakštas,
139 Bowen str., 

So. Boston, Mass.
3. Ona Povilaičiutė,

249 River Str., 
Mattapan, Mass.

Pas šiuos L. D. S. 1-os kp. 
narius gali kreiptis visi norin
tieji žinių apie šį miestų ir 
darbus. Rašydami laiškų ir 
norėdami gauti atsakymų, vi
suomet indėkite už du centu 
krasaženklį, nes kitaip nebus 
duodamas atsakymas.
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Jau atskrido iš Forest City, Pa- į So. Bostoną ir tuo- 
jaus pradės čiauškėti.

Num. 11 jau rengiamas spaudom Bus labai gyvas 
ir įvairus. Be juokingų pasakojimų ir čiauškalų bus 
taip-pat Įvesta mokslo, literatūros ir dailės skyriai, 
kuriuose žvirblišku žvilgsniu bus nurodoma tų dalyki] 
svarba.

“Žvirblio” čiauškalų mėgėjai nesnauskite! Kuo- 
greičiausia užsisakykite “Žvirblį.”

Kaina metams .........................
Pavieniai numeriai..................

“Žvirblio” antrašas:

“ŽVIRBLIS”
242 W. Broadway,

.... $1.00. 
____  10c.

So. Boston, Mass

❖
X Labai įndomi knygele.
*|* Tik ką išėjo iš spaudos Juozo Kudirkos kningelė “Karės 
♦♦♦ baisenybės Lietuvoje “(pragyventų valandų atsiminimai). Juo- 
♦t* zas Kudirka karės pradžioje buvo išvažiavęs į Lietuvą, kur jį 

užtiko karės viesulą. Tai-gi autoriui savo akimis teko ma- 
tyti tas karės baisenybes mūsų tėvynėje, kurias ir surašė virš- 
minėtoje kningutėje. Čia mes rasime aprašymą, kaip pra- 

$ aidėjo karė, kaip varė žmones ant karės lauko dirbti viso- 
kių darbų važinėti su stuika, kaip keliavo pabėgėliai. Nestin- 

*♦* ga ir aprašymų apie sunaikintos Lietuvos vietas, apie žiauru- 
«£♦ raus kazokų ir vokiečių ir tt.

Minėtos knygelės autoriui Juozui Kudirkai pasisekė sugrįž- 
£ ti Amerikon visai kitais keliais: būtent per Siberiją, Japoni- 

ją, San Francisco. Tai-gi knygelėje plačiai aprašyta ne tik 
karės baisenybės, bet ir jo tolyma įvairi kelionė. Kiekvie- 
nam skaitytojui patartina atydžiai perskaityti šią įdomią kny- 
gėlę, kuri galės daug mums naujo papasakoti.

Knygelės sukrautos pas autorių Juozą Kudirką 12241 Eme- 
rald avė., Chicago, III. Taip-pat galima gauti “Draugo
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rald avė., Chicago, III. Taip-pat galima gauti “Draugo”
Jt redakcijoje 1800 W. 46-th str., Schicago, UI.
1 Knygelės kaina 20c. $
V ♦♦♦

i#" '♦i

z

NAUJA IR SENAI LAUKTA KNYGELE 
POTERIAI,

apie atgailos sakramentų ir suplikacijos. 16 pusk 
Išleido Petrapilyje LIET. CENTRALIS KOMITETAS. 

Su viršeliais.
Nauji poteriai, prisakymai, gryniausia kalba. Pa

tvirtinti Jo Malonybės Vyskupo Karevičiaus.
“Darbininkas” gavo leidimų iš'Uentralio Komiteto 

atsispausdinti šitų knygutę ir Amerikoje. Šiomis die
nomis jau išeina iŠ spaudos. Kaina 6 centai, šimtais 
perkant — nuleidžiame didelius nuošimčius.

MISIJOS.
19 d. lapkričio i. m. Atholio lietuvių parapijoje prasidės 

misijos ir tęsis 8 dienas. Misijas laikys tėvas kun- Kulikaus
kas. Bus taip-pat ir daugiaus lietuvių kunigų. Dėlto ui- 
kviečiame visus lietuvius katalikus iš apielinkės atsilankyti ir 
pasinaudoti ta proga.

KUN. P. MEŠKAUSKAS, Atholio klebonas.



‘i t y KA M?

k

♦

r

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

LIETUVIŲ DIENA CHICA
GOJE.

Kaip tik Suvienytų Valsti
jų prezidentas patvirtino Lie
tuvių Dieną, chicagiečiai iš
kilmingai užreiškė: “Mes da
bar parodysime, ką galime; 
aplenksime visas lietuvių kolo
nijas.”

Užreiškimas neišrodė be pa
mato. Chicagoje juk didžiau
sia lietuvių kolonija. Bet vos 
tik pradėta rengties prie dar
bo, pradėta tarties apie bend
rumą darbe, tuoj radosi pro
gos griūti abejonėms apie chi- 
cagįečių pasekmingumą.

“Progres^ęriškoji visuome
nė”, geriau sakant socijalis- 
tiška tampoma pp. Grigaičio, 
Jurgelionio ir kitų savo šulų, 
buvo jau prišlijus prie bendro 
darbo, bet atsiradus šiokiems- 
-tokiems nesusipratimams, vėl 
atstojo. Kas paardė vienybę 
ir kiek tas davė nuostolių — 
paaiškės vėliau. Dabar apie 
Lietuvių Dienos pasekmes.

Chicagos Centralinis Komi
tetas, kaip tik jį sudarė, dir
bo išsijuosęs. Mat, darbo 
buvo daug. Reikėjo visųpir- 
ma išaiškinti žmonėms’ Lietu
vių Dienos prasmę, jos svar
bą, ir kaip prie jos prisireng
ti. Komiteto nariai ypač pa
vargo paskutinėse dienose. 
Pasišventimą rodė didvyrišką; 
neišmiegojimas kelių naktų 
tik kai-kuriuos priveikė: su
ardė ir sunekantravo.

Svarbiausioji darbo našta 
Lietuvių Dienoje užkrito ant 
moterų ir merginų. Chicagie- 
tės lietuvės-lietuvaitės parodė 
lietuviškas, prakilnias širdis. 
Ligi tik prisirengta — reikėjo 
keletą naktį? pavargti.

džiaugta ir vos tik neišsitarta 
pasididžiuojant: “O, va ko
kių tautiečių esama, tai mūs 
vyrai ąžuolai; jei koks išlėpė- 
lis tokiame ore praeitų pusę 
“bloko,” ryt rytą nepakiltų 
iš lovos.” Neilgai gėrėtųsi 
lietuviškuoju ‘‘ ąžuolu. ’ ’ Do
mą atkreipė blekinė “diner- 
kė”. Jis ėjo į saliuną, o štai 
Šrie kampo aukų rinkėja su 

trynute. Paprašė gražiai 
(mitri ir mandagi lietuvaitė): 
“Tamsta, ar nepaaukotumei 
nukentėjusiems broliams ir se
sutėms!” — “Et, tie broliai 
su sesutėms, ko jie ten ken
čia!” Tai tardamas stam
biais ir kreivais žingsniais 
greit aplenkė rinkėją ir nu
traukė savo numintu takeliu į 
saliuną... Iš širdies norėjosi 
pasakyti jam: “Atidėk, bro
lyti, alutį rytdieniui, o šian
dien sujungk su visais lietu
viais išeiviais savo širdį, kad 
daugiau paguodžiančios šilu
mos sudarytume nukentėju
siems broliams ir seserims”... 
bet nežinojimas kelinta iš ei
lės ši pastaroji nešama ‘ ‘ diner- 
kė” uždarė bumą.

Tai ne vienintelė tokia šir
dis, tik ši gavo progos plačiai 
pasirodyti. Daug, labai daug 
mūsų tautiečių ne tik neduoda 
pašalpos, bet sutramdo vei
kiantiems savo nuožmiais pri- 
sikalbėjimais, išmetinėjimais, 
bei koliojimais.

gi, žūt būt Washingtone rink
liavą padaryti nusprendė.

Lietuvių Dienoje iš Balti- 
morės į čia pribuvo 5 automo
biliai su rinkėjomis ir rinkė
jais. Baltimorės biznierių ir 
automobilių savininkų garbei, 
rinkėjos dovanai į čia buvo at
gabentos. Nors aukas rinkti 
leidimas iš miesto valdžios pu
sės buvo pažadėtas, bet iki 
pusdienio prisiėjo laukti, kol 
‘ permitą ’ ’ išdavė. Mat tą pa
čią dieną Washingtono gatvė
se aukas rinko viena labdarin
gųjų draugijų.

Tie visi dalykai ūpą slopi
no; vienok aukas rinkta su 
dideliu pasirįžimu ir energija. 
Kiek surinkta, sunku atspėti. 
Tai atskaitos parodys. Prieš 
kitus miestus Washihgtonas 
nelabai kaip išrodys, bet reik 
tuomet atminti visas aplinky
bes: nesusiorganizavimą, stam
besnių “žuvių” ir aukotojų iš
važiavimą, mažą rinkėjų skai
čių, kitą toj pačioj dienoj 
rinkliavą etc. Svarbu vienok 
tai, kad Washingtonas nebu
vo aplenktas. Jis yra sosta
pilis ir vieta, iš kur Lietuvių 
Dienos leidimos, į amerikie
čius atsiliepimas paleistas ta
po.

Gauta užkvietimas, kad Šv. 
Bėdos kolegijos moksleiviai 
surengtą gruodžio mėnesyj va
karą. Moksleiviai nutarė kaip 
galėdami springvaliečiams pa
gelbėti prie rengimo vakaro.

Kuopos rašt
V. Damaševičia.

WAUKEGAN, ILL.
Nedėlioję sparų 29 d. Lietu

vių svetainėje Lietuvos Vyčių 
47-tos kuopos buvo surengtas 
vakaras.

Tapo suvaidinta triveiksmė 
drama “Katriutė”. Veikian
čios ypatos buvo Pr. Alekna, 
J. Petkus, S. Misiūnas, A. Ši
dlauskas, S. Sedeikis, L. Zu- 
pkaitė, O. Burbiutė, ir S. Do- 
ciutė. Visi savo roles atliko 
kopuikiausiai, ir visuomenė 
matyt buvo užganėdinta, po 
teatro buvo šokiai lik vėlam.

J. B.

Washingtonietis.

Bus Carniegie salėj. Bus vai
dinama “Gaila Ūsų.”

J. G.

SHOTTS, SCOTLAND.

Turi, kooperaciją.

Pas mus susidėjo keletas lie
tuvių ir įsteigė kooperatyvišką 
krautuvę. Vietos lietuviai pirk
te perka daiktus iš tos krautu
vės, bet kooperacijos nariais, 
tai nenori pastoti. Būtų la
bai gerai, kad tame dalyke 
mes kuolabiausia jungtumėme^ 
ir remtumėm tą krautuvę ir 
kooperaciją. Čia reikia nepai
syti nei partijų.

J. V.

Pranešimas.
»

Lietuvių Dienai Augščiau- 
giedrią diene- 
bet apyšaltą- 
negailestingai 
išėjusių į gat- 
Nepasigailėjo

šias “ištesėjo” 
lę... giedrią, 
Šiaurys vėjas 
draskė rinkėjų, 
ves, veidus,
savo veidelių rinkėjos! Žy
mus dienos darbo ir vargo pėd
sakas matėsi ant sustorėjusių 
lupų, sutrotų veidų, pavar
gusių kojų... Lengviau vaizdi- 
nosi paveikslas, kaip galėjo 
išrodyti mūsų motinos bei sesu
tės Lietuvoje, kada neteko jo
kios pastogės, turėjo diena iš 
dienos per sniegus klampoti, 
snieguose miegoti ir ilsėties. 
Reikia pridėti dar daugiau: 
Lietuvos moterys nešė su savi
mi ir kūdikius... Ilgas vargas, 
tiesa, net išlepintus žmones 
užgrudina, padaro pakantriais 
perkęsti įvairius kūno nesma
gumus. Atimti kūniškus ir 
dvasiškus pajautimus, tai gali 
tik baisūs atsitikimai, nepri
prasti vaizdai. Lietuvos mo
terims reikėjo pergyventi to
kias valandas. Jos savo aki
mis matė, krutinę jautė pas
katinus kūdikių gyvybės pul
sus. .. ant galo savo rankomis 
reikėjo laidoti...

Jei toks paveikslas rodėsi 
akims bežiūrinčioms į suvargu
sias renkėjas, tai pačių rinkė
jų akyse atsipiešė gal vaizdin- 
gesnis. Užtad jos pasišventu
siai ir iš širdies darbavosi.

Lietuvių Diena Chicagoje 
užbaigta. Kiek davė pelno, 
negalima tikrai pasakyti, gali
ma tik spėti, kad pasekmės, 
tai virš 20 tūkstančių dolerių. 
Darbas visvien apsimokės ke
leriopai vaisių didumu. Būti) 
pelnyta daugiau, jei tik vie
niems lietuviams toji diena, 1 
lapkričio, būti) skiriama. Bet 
toje dienoje Chicagoje aukas 
rinkosi 11 įvairių organizacijų. 
Suprantama, kad lietuviams 
daug pakenkė.

Lietuvių Diena Chicagoje 
neliko be obalsio ir svetimtau- 
čių tarpe. Dieną skelbė an
glį? ir kitų tautų žymus dien
raščiai, ypač prieš pačią Die
ną indėjo gražius straipsnius 
apie lietuvius, mūsų tėvynę, 
jos padėjimą, vargus didieji 
anglų dienraščiai. Lietuvių 
Dienos apgarsinimus galima 
buvo matyti vidumiesčio teat
ruose, kinematografuose.

Taigi, Lietuvių Diena Lie
tuvai ir mūsų tautai, tik su- 
lyg Chicagos .veikimo spren
džiant, labai daug reiškia. 
Surinkome aukų ir vardą pa
garsinome. Svetimtaučiai pla- 
čiau susipažinę su mūsų tautos 
likimu, suteiks ir mums dau
giau paramos bei užuojautos, 
kaip ir kitoms nelaimingoms 
tautoms.

CLEVELAND, OHIO. .

Sukaktuvės.
Spalio 29 d. atsibuvo apvaik- 

ščiojimas sukaktuvių 10 metų 
šv. Juozapo dr-jos. Apvaikš
čiojime dalyvavo visos pašelpi- 
nės katalikiškosios dr-jos. Nuo 
ryto apie 8 vai. atmaršavo vi
sos dr-jos su savo ženklais ir 
vėliavomis į bažnyčią ant mi
šių šv. Parodą puošė labai 
puikios “uniformos” kareivių 
pasirengimai, uniformos susi
dėjo iš trijų skyrių. Puikus 
maršavimas, dviejų lietuviš
kų benų grojimas; svetim
taučius stebino. Vakare bu
vo parengtos iškilmės ant Ac- 
me Hali. Buvo prakalbos, te
atras, dainos ir šokiai. Pra
kalbas laikė pp. J. Urbšaitis ir 
M. Rusiackas, kalbėtojai nu
piešė 10 metų dr-jos gyvavimo 
vargus, ir nuopelnus, ir.prakil- 
nius darbus.

Paskiaus Teatrališkas cho
ras sulošė “Jono Širdis” dra
mą 5 aktų. Nusisekė gerai.

Pasibaigus lošimui L. Vyčių 
25 kuopos choras sudainavo ke
letą dainelių, taip-gi buvo vy
rų kvartetas iš Vyčių choro 
narių susidedąs. Dainos vi
sos nusisekė puikiai. Vyčiams 
užbaigus savo programą, sto
jo Teatrališkas choras taip-gi 
sudainavo keletą dainelių taip- 
-pat nusisekė puikiai. P-lės 
J. Maraziutė ir J. Daudžiutė 
sudainavo solo. Vakaras už
sibaigė šokiais.

A. Z. V.

HARTFORD, CONN.
Paskutinis susirinkimas Ka

talikų Sp. Komisijos narių, 
prieš Kat. Sp. Savaitę atsi
bus ketvergo vakare lapkričio 
9 d. Visi nariai yra prašomi 
atsilankyti ir atnešti pinigus 
už parduotas knygas ir visi na
riai gaus naujų knygų dėl pir
mutinio vakaro.

Kom. Valdyba.

P. Brazokas renka prenume 
ratą ir apgarsinimus “Darbi 
ninkui” Homestead, Pa. ir a 
pielinkėje mažose kolonijos< 
važinėja su prakalbomis, kai 
ba apie darbininkų reikalus 
tveria L. D. S- kuopas ir t.1

Todėl visi norėdami sužino 
ti arba sutverti L. D. S. kuo 
pą kreipkitės prie

' P. Brazokas,
228 — 3rd avė.,

Homestead, Pa.

0

Išsisilsės rinkėjos ir Komi
tetas. Kaulai greit išsitaisys 
po sunkaus darbo, o vaisiai 
bus nuolatiniu skatintojų prie 
tolimesnių pasidarbavimą my
limos tėvynės ir brolių labui!

M. Zujus.

PERU, ILL

šv. Bėdos Kollegija.

Rugsėjo 11 d. A. L. R.-K. M. 
III-čia kuopa turėjo pirmą

KATALIKŲ SPAUDOS 
KOMISIJAI.

Gerbiamieji: —
Kiekvienas So. Bostono Ka

talikų Spaudos Komisijos na
rys neatbuntinai turi atsilan
kyti utarninko vakare No v. 7 
‘16 ant mitingo, nes yra la
bai svarbių reikalų apsvarsty
ti, ir jau visai mažai laiko li
kę.

Su pagarba,
S. A. Jankauskas, pirm.

HOMESTEAD, PA. 
Bengia vakarą.

Lietuvos Vyčių 41 kuopa 
rengia lošimą lapkričio 12 d.

Ar nori būt gražus
Jeigu taip, tai nusipirkite Mo> 

ties, kurią išdirba Mentholatui 
Co. ir visi daktarai ir aptiekori; 
pripažįsta geriausia.

Ištepant moste veidą prieš e 
nant gult per kelis vakarus pad; 
ro veidą tyru ir skaisčiu. Mosti 
išima visokius spuogus ir dėme- 
plėtmus saulės nuode gimus ir L 
šus. Kaina dėžutė 50c. ir $1.00

J. RIMKUS,
Box 36, Holbrook, Mass.

Naujas “Darbininko” Leidinys

ŽYDŲ KARALIUS.

Drama keturiuose aktuose bei penkiuose paveiksluos
Liuosai vertė

J. M. Širvintas.
Kaina 30 centų.

Veikalas tinkamas perstatymams, ypatingai Velyki 
laike.

KNYGELĖ 64 PUSLAPIŲ.
Siųskite užsakymus tuojaus.

Muzikos Mylėtojams 
Naujiena.

Brooklyn’an nesenai atvažiavo muzikas A 
ALEKSANDRAVIČIUS, baigęs Varšavos muzikalę 
konservatoriją, ir atidarė

Lietuvių Muzikos Mokykla
Mokinama ant PIANO, SMUIKO, CHORO 

GIEDOJIMO ir VARGONININKAVIMO. Taipo
gi išguldoma TEORIJA, HARMONIJA, KON
TRAPUNKTAS, INSTRUMENTACLJA ir MUZI
KOS ISTORIJA

Lekcijos prasidės 15 d. rugsėjo. Užsirašyti į 
bile kurį muzikos skyrių galima dienomis ir vaka
rais nuo 8 d. rugsėjo, kaina labai prieinama, o 
mokslus einančiam jaunimui nemaža nuolaida. Vi
siems, kurie norėtų pasimokyti muzikos, pataria
ma imti lekcijas šioje lietuvių muzikos mokykloje.

Adresas:
A. ALEKSANDRAVIČIUS

Vedėjas
66 Conselyea Street. Brooklyn, N. Y.

&
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Vienintelis Bepartyviskas Laikraštis

i auMurt^ivvis
Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje, 

talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš kares, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir 
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai ‘Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi.
Kaina metams $1.50, Pusei meta 75c.,Kanadoje užrubežians, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį

“AMERIKOS LIETUVIS
1S Nillbury Street,

M

Worcester, Mass.

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PRIETELIAMS.

Pagal įvykusios sutarties tarp katalikiškų laikraščių 
leidėjų pranešame šit ką: Tiems, kurie užsisakys per 
katalikiškų laikraščių agentūras daugiau, negu vieną laik
raštį — bus daromos žymios nuolaidos. Kuo daugiau kas 
užsisakys laikraščių, tuo didesnė bus padaroma nuolaida.
1) “Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00.

Užsakant abudu----------- - ------------------------------------- $3.25
2) “Draugas”— $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
3) “žvaigždė” — $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
4) “Draugas,” — “žvaigždė” ir “Darbininkas” —

Visi kartu_____________________________________ $5.25
5) “žvaigždė”— $2.00 ir“Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
6) “Draugas ”•
7) “Tikyba ir Dora”—’
8) “Draugas,” “

Dora.” —
9) “Draugas
10) “Draugas
• — $1.50. Visi
11)

Keli įspūdžiai Lietuvių 
Dienoje.

Apie 8 valandą ryto ant 47- 
tos ir Halsted gatvių teko ma
tyti toks vaizdelis. Būrelis 
jaunučių mergaičių mokinių, 
knygomis nešinos, laukė gat- 
vekario. Pasisuko aukų rin
kėja. Mergaitės vos pamatę 
skrynutes sumetė po auką ir 
pasiėmę “Tag‘us” nuėjo savo 
keliais. Kaipo lietuviui ma
lonu buvo gėrėtis prakilniomis 
jų širdelėms ir tuo, kad tos 
širdelės suplakė ir-gi lietuviui, 
nukentėjusiam broliui.

Antras vaizdelis. Ištiesi
me jį šalip pirmojo.Nemalo
nus akims, piktas širdžiai, bet 
teisingas.

Ant Bridgeporto, Chicagos 
lietuvių vadinamame centre, 
ant 34 gatvės iš vienų .namų 
išėjo augalotas vyriškis. Kaip 
augščiau buvo pastebėta, die
na buvo šalta, o jis išėjo gat
vėn be apsiausto, be švarko... 
vienais marškiniais. Pirmu

WASHNGTON, D. C.
Matome, kad Lietuvių Die

noje Washingtonas aplenktas 
buvot Apsirikote. Ameri
kos sostapilis taip-pat šiek tiek 
lietuviams ir Lietuvai primetė. 
Tiesa, nedaug, bet visgi da
vė. - . .

Washingtone prie Lietuvių 
Dienos rengimasis — ilga ne
pasisekimų virtinė. Visupir- 
ma, pervėlai susigriebta. Mat, 
iš pradžių manyta jį aplenk
ti. Kuomet-gi, galima saky
ti, keliomis dienomis susi
prasta Washingtoną Lietuvių 
Dienoje išnaudoti, antras ne
pasisekimas: politikieriai ir 
žymesni žmonės išvažinėję 
prieš renkamąją kampaniją 
varyti. Nei prie ko preiptis, 
nei iš ko Lietuvių Dienai komi
tetą sudaryti. Keletas Was- 
hingtone gyvenančių lietuvių 
darbo didybės išsigando, o 
nuošaliai gyvendami, lietuviš
kame judėjime nebuvo įsitrau
kę, arba tiesiau pasakius, ma
žai tautiškai susipratę. Bal- 
timoneciai, kuriems Ameri
kos sostapilis arčiausią, bet-

S.
šių metų bertaininį susirinki
mą.

Į kuopą įstojo: pp. A Pel
džius, A. Poška, J. Ceputis, 
P. Marciukaitis.

Į valdybą išrinkta: pirm. 
B. Vitkus, pirm, pagelb. K. 
Montvydas, rašt. V. Damaše
vičia, kas. J. Ceputis, kasos 
globėjai A Peldžius, knygius 
P. Marciukaitis. x

Tą dieną inplaukė mėnesi
nių mokesnių $5.30.

Sekantis susirinkimas buvo 
spalių 1 d. Vienbalsiai tapo 
išrinkti pp. B. Vitkus, V. Da- 
moševičia ir P. Marciukaitis 
peržiūrėti knygas.

Toliaus buvo duotas įneši
mas, kad kalėdinių vakacijų 
laike surengus vakarą. Komi
tetai išrinkti: V. Damaševi
čia, L. Šimutis ir P. Noreika.

Įplaukė tą dieną $3.40, iš
laidos kuopos reikalams 18c. 
Pas seną kasininką yra $14. 
45.

Spalių 29 A L. R.-K. M. S. 
III-čia kuopa gavo pakvietimą 
į Spring Valley,kad atgaivinus 
L. Vyčius.

Tame svarbiame dalyke pri
sižadėjo pasindarbuoti pp. L.

TT * TV- ■ ■ -v - - AV • iz&TDOSC vlC18^
Peldžius ir B. Vitkus.

“Lietuvių Balsas
LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tau

tos sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų ka
ro pabaigos. :

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulin- 
ties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimo
kyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesi- 
gabenti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautą.

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti 
tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruoš
ti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję 
ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pa
virtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir griovių, 
laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai — 
aptveriami, ■»><J'

I.

►<

M

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuo- 
pigiausia kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams 
vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius bro
lius, seseris, gimines ir pažįstamus.

LIETU VIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 
9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų)
2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėne
siui 45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams 
6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 60 kap.;
3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
numeris 5 centai.
SKELBIMŲ KAINA Petito (smulkaus rašto) eilutė 

(dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą — 60 
kap.; po teksto — 30 kap. Pabėgėliams, i.-*’— 
minių arba darbo petito eilutė po teksto - 
Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 
petito eilutė, giminių ieškantiems po teksto 
petito eilutė.

Lietuvių Balso

t

$2.00 ir “Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25 
■75c. ir“Darbininkas”—$3.00. Abu $3.00

žvaigždė,” “Darbininkas,” “Tikyba ir
Visi __________________________________$5.75

” — $2.00, “Vytis” $1.50. Abudu_______ $2.75
” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00, “Vytis” • 

_______________________  $4.00
“Draugas,” “žvaigždė,” “Vytis,” “Tikyba ir Dora.”
Visi.....................................................   $4.50
“Darbininkas” ir “Vytis.” Abudu-------------------------$3.75
“Tikyba ir Dora” ir “Vytis.” Abudu______________$1.75
“Draugas,” žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,” “Vytis”

• * 9 * — $6.50

__$2.50 
$1.50

__$2.00 
_$3.25
__ $3.50

12)
13)
14) 

ir “Darbininkas
15) “Draugas” $2.00, (arba “žvaigždė”) ir “Žvirblis

— $1.00. Abudu------ ______------------------------------
16) “Tikyba ir Dora” ir “Žvirblis.” Abudu.........
17) “Vytis” ir “Žvirblis.” Abudu------------------------
18) “Darbininkas” ir “Žvirblis.” Abudu ---------------
19) “Draugas,” “Vytis,” “Žvirblis.” Visi-----------
20) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora” ir

“Žvirblis.” Visi___________________ 1-------------
21) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”

“Darbininkas,” ir “Žvirblis.” Visi ____________
22) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”

“Darbininkas,” “Vytis” ir “Žvirblis.” Visi______$7.25
Pasarga: Čia dar nepaminėti: “Moksleivis” — $1.00, 

kuris negali duoti nuolaidos, nes ne biznio pa
matais eina; “Tautos Rytas” — 50c., kurs ir 
taip baisiai pigus, ir “Pažanga,” — $3.00, ku-

Jei kas rūmų nevėdina, 
Tyrą orą sugadina. 
Kur saulelė neįeina, 
Ten gydytojas ateina.

Kas uždaręs langus miega, 
Tasai silpnin savo jėgą.
Kas pravert langą nemoka, 
Tas gydytojui užmoka.

$4.25

$6.25

9

25
10
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Vietines Žinios
BOSTONO LIET DIENOS 

K-TO PRAKALBOS.
I*apkričio 5 d. Lietuvių sve

tainėje buvo surengtos Bost. 
Liet. Dienos K-to prakalbos. 
Komiteto pirmininkas p. J. E. 
Karosas atidarė susirinkimą ir 
pakvietė prakalbas vesti p. M. 
Venį. Kalbėjo pp. S. Vitai- 
tis, Pr. Strakauskas, J. Gegu
žis, S. Michelsonas ir p. M, 
Venis. K-to sekretorius S. 
Mockus išdavė atskaitą iš su
rinktų aukų. Laike prakal
bų buvo renkama dienos už< 
darbiai, kurių sudėta arti 
$300.00. Aukotojų vardai bus 
paskelbta sykiu su visa atskai
ta.

Bostono Lietuvių Dienos K- 
to pirmininkas J. E. Karosas ir 
nariai M. Venis, Pr. Strakaus
kas, _S. Vitaitis, S. Miehelso- 
nas nuoširdžiai padėkojo Bos
tono lietuviams už gražų darbą 
ir gausias aukas.

Publikos buvo pilna svetai
nė.

pe teatralė kuopa, kuri atida
rė sceną kaip tik tuom laiku, 
kokiuo buvo garsinama).

Žmonių buvo neperdaugiau- 
sia. Kiek vėliau sužinojau, 
tai daugelis teisinoti tuom, kad 
nežinoję. Nemėginsiu girt 
artistų, nes nemanau, kad ga- 
lėčia nupiešti tuos įspūdžius, 
kokius išsinešė tie, kurie bu
vo atsilankę ant teatro. Ne- 
kurios 'gailiaširdės moterėlės, 
bežiūrėdamos, kaip iš tikros 
meilės kitos ypatos pašvenčia 
viską, — net ir savo gyvybę, 
net apsiverkė.

Manau, — nebuvo to svetai
nėj, kuriam nebūtų patikęs 
veikalas, o ypač vaidinimas. 
Būti) geistina, kad kitu kartu 
apsilankius p. A. Vitkausko 
teatralei kuopai neužmirštų 
Bostono lietuviai koskaitlin
giausia apsilankyti į viršminė- 
tos kuopos vaidinimą.

SVARBI KNYGELE.
Tik ką “Darbininkas” iš

leido naują labai naudingą, in- 
domią, lietuviams reikalingą 
knygelę

.. Tiktai 5c.

LIUDVIKAS 
WINTHORST’AS

Vokiečiu kata Ii 
kiškos visuome
nės budintojas.

\ ■? * f’ ■■

SUMAŽINO DARBO VA
LANDAS.

Westbrook, Me. — Dana 

Warp ir Haskell šilko dirbtu

vėse įvesta 54 darbo valandos 

savaitėje ir algos liko senos.

Pranešimas.

So.

Report.
- ----------------- -- —: ■

KAS DAUGIAUSIA 
AUKOJO.

Nėra abejonės, kad
Bostono šv. Petro ir Povilo 
Dr-ja, paskyrusi iš iždo $500.- 
00. Turbūt visas Amerikoje 
lietuviškas dr-jas savo gausia 
auka subytys. Tūli dr-jos 
nariai norėjo, kad visą tūks
tantinę dr-ja paskirtų. Nutarė 
duoti $500.00. Bravo, šv. Pet
ro ir Povilo Dr-jai! Daugiaus 
tokių pavyzdžių-

Didž. Liet. Kunig. Vytauto 
Dr-ja nutarė Lietuvių Dienai 
visą $100 paaukoti. Nuvar
ginta Lietuva tos gausios au
kos neužmirš.' Vytauto ainiai 
pasirodo vertais savo protėvių.

Vitkausko Skrajojanti Te
atralė kuopa skrajoja Naujojoj 
Anglijoj. Visų kolonijų lietu
viai tėmykit, kada pas juos 
atskrįs.

Ką Šimkus atlieka lietuvių 
muzikoje, tą Vitkauskas at
lieka scenoje.

Tėmydami vaidinimą, seki
te jį gerai ir nesijuokite tragiš
kose, graudžiose scenose.

Lankykitės į Vitkausko te
atralės kuopos vaidinimus kuo- 
skaitlingiausia.

Tegyvuoja Vitkausko Skra
jojanti Teatralė kuopa!

Teatro mylėtojas.

NEPAPRASTAS TEATRAS.
Bus jau kelios savaitės at

gal, kaip praskambėjo žinia 
po laikraščius apie atvykimą 
p. A Vitkausko Wor<?ester’in 
ir sutvėrimą teatralės skrajo
jančios kuopos, kuri aplankys 
Naujos Anglijos linetuvių ko
lonijas ir puoš savo rinktiniais 
veikalais skurstančą lietuvių 
sceną. * <

Su nekatrumu laukė tos pro
gos ir Bostono lietuviai. Ir 
štai 3-čią dieną lapkričio at
vaidinta veikalas vienas iš gra
žiausių ir indomiausių “Mir
tų vainikas.”

Atėjus paskirtai vai., kaip 
buvo pagarsinta, prasidėjo 
vaidinimas. (Reikia pastebė
ti, kad tai pirma lietuvių tar-sirijiečiams.

Nuo nedėlios lapkričio 5 d. 
prasidės Šv. Petro lietuvių pa
rapijos ferai bažnytinėje salė
je ir tęsis net iki Padėkavonės 
Dienos (Thanksgiving day). 
Kviečiami koskaitlingiausia 
apsilankyti: bus ivairių daik
tų: indų, rakandų ir t.t.

Komitetas.

NUSIŽUDĖ SMUKLI
NINKAS.

Norfolk, Va.
valstija nuo spalių 30 d. stojo 
sausa, tai smuklininkas W. H. 
Suter užsidarė, užsirakino 
kambaryje ir nusižudė.

Kadangi ši

SI-KALĖDINĖS DOVANOS 
RIJIEČIAMS.

Amerikos valdžia ir šiemet 
pasiųs kalėdinių dovanų Euro
pos nukentėjusiems dėl karės. 
Vienas laivas su 4.000 tonų val
gomųjų daiktų bus nugabentas

Jau išėjo iš Spaudos
Lietuvių Darbininkų
“Kalendorius”

1917 m.
Kaina tik 25 centai

Gražiais viršeliais, įvairių spalvų.
Iliustruotas 128 puslapių
* • ' • ' į

Pirkite pakol karštas. Katalikų Spaudos Savai
tės komisijos pasirūpinkite prisiųsti užsakymus ir kal
no; taip-gi visi “Darbininko” agentai ir šiaip pla
tintojai spaudos užsisakykite šimtais, nes dabar duo
dame didelius nuošimčius, paskum galima netekti.

Subruskite visi. Parodykite ką galite.
, “Darb.” Admin.

DELEGATŲ MARŠRUTAS.

Lapkričio
99

M

M

99

99

5
6
7
8
9

10

d.
99

M

99

,,

99

99

»»
»»

»>

12
13
14
15
16

99

99

99

99

99

i

TEL. BACK BAY 4200

Lietuviams ir Lietuvaitėms. 
Jog mes atidarom naują dra
bužių krautuvę vyrų ir moterų. 
Kuri visiems bus paranki. Ati
darysime apie 7 d. spalio. To 
dėl visus širdingai kviečiam 
atsilankyti ir užsisakyti dėl sa
vęs rudeninius ir žieminius 
drabužius.

Tariame ačiū už pereitą 
prielankumą ir pasitikim atei
tyje.

Pasiliekam su pagarba

Jonas Berzelionis & Co.
4 Wasbington Str., 

Hay Market Sąuare, 
Boston, Mass.

Lietuviška siuvėja.
M. M. ANDRIUŠIUTĖ 

( Andre ws)

Juozapas Zupkauskas.

lIS

Rengia Lietuvių Labdarystės Draugija sekančiais 
j , subatų vakarais:

Spalio-Oct. 28, Lapkričio 4,11,17 ir Gruodžio 2 d. 1916. 
» DALGHR £N HALL

Kampas E ir Silver St., So. Boston, Mass.
šokiai prasidės nuo 7 vai. vakaro ir trauksis iki 

12 vaL nakties.
ĮŽANGA: Vyrams 35 e., Moterims 25c.

HARKO 
SIUTĄ I pi-

Viso
kiems dai
ktams pa
brangus, 
teciaus aš 
nieko ne
pabrangi
nau.

Visokias 
Dreses ir 
kitus 
bus 
siuvu 
rai ir 
giai iš gerų materijų ir darbą gva- 
rantuoju.

Reikale kreipkitės:

324 E St., kampas Broadway 
So. Boston, Mass.

X

i

SS
&

PAKVIETIMAS
Šiuomi aš Juozas Zupkauskas užkviečiu savo 

tautiečius ir draugus ateiti pamatyt mane, kuomet 
jums reikės Siuto, Overkoto, Aprėdalų ar Čevery- 
kų. Aš pats jums visuomet patarnausiu koatsa- 
kančiausiai. Aš širdingai dėkavoju Jums už jūsų 
paramą praeityj, " kartu tikėdamas paramos ir atei
tyj-

MŪSŲ RUDENINIAI IR ŽIEMINIAI NAUJOS 
MADOS SIUTAI IR OVERKOTAI

jau dabar gatavi didžiausiam įvairume materijų ir 
madų, kuriuos galima pirkti stebėtinai žemomis 
kainomis. Nelaukite iki praeis pusė dėvėjamo se
zono, bet ateikite dabar ir išsirinkite sau Siutą ar 
Overkotą, njs dideliam įvairume yra iš ko pasirin
kti, ir dėvėkite? juos, jų dėvėjimo sezone.

Siutų ir Overkotų kainos nuo $9.75 iki $30.00 
Mes taipgi užlaikome visą eilę vyrų papuošalų,

Skrybėlių ir Ceverykų. 
čeverykų kainos nuo $3.00 iki $7.00.

Mes gvarantuojame, jeigu kuomi nors busite 
neužganėdinti, tai mes apmainysime arba sugrąžin
sime pinigus.

S. H. HARRISON CO
662-672 Washington St.,

Akių Specijalistas.
Prirenka akinius

H. S. Stone, Oph. D.
399* BROADWAY. to. »CITC>

Tel. Mam 2483 E. Boston 799-W
George H. Shields

Advokatas
811 812 01d South Building 

Boston, Mass.

Boston, Mass.

.....................Forest City, Pa 

Scranton (Providence), Pa 

Scranton (Hyde Park), Pa

............... Duryea, Pa. 

.Miners Mills, Pa 
.. Sugar Notch, Pa

............Pittston, Pa 
..........Kingston, Pa 
..........Plymouth, Pa 

............................ ... .. Wilkes - Barre, Pa
...............Waa*mie ir Hanoyer^

• • • • •

TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA 

APTIEKA.
Sutaisau receptus su didžiau- 
atida, nežiūrint, ar tie re- 

eptai Lietuvos ar Amerikos 
Tel So. Boston 21014 ir 21013.
aktarų. Tai vienatinė lietu

viška aptieka Bostone ir Massa- 
husetts valstijoj. Gyduolių ga
lt gaut, kokios tik pasaulyj y 
•a vartojamos. Galit reikalaut 

r laiškus, o aš prisiųsiu per 
espresą.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas 

226 Broadway, kampas C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

C. & P. Telephone St. Paul 5347
GRABININKAS 

IR 
BALZAMUOTOJAS.

Pagrobus atlieku pigiai ir gra
žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
rus groborystės mokslus ir Išda
vus egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir į kitus miestus ir parabe
liu iš kitų miestų.

Tai-gi, vientaučiai, laidojimo 
reikale visuomet kreipkitės pas 
mane.

JONAS GREBLIAUSKAS, 
500 So. Paca Street,

Baltimore, M. D.

DR. F. MATULAITIS
Ofiso .tdyno« 3 do visokias Hs«s
1-3 P. M. 7-9 P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylstcn St Bastos, Mass. Į
— ■ ■— ■ ■ ■ ■ ■ ■

Nedaliomis 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 vaL vakare.

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vaL vakare.

>ĮJ—

PIRMO LIESOS

DANTISTAS

V. P. GINKUS & CO. 
SAVI PAS SAVUS. 
LIETUVIAI PAS 

LIETUVIUS.

i

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ......$1.00

Vaikų Draugas arba 
kaip mokytis skaityti ir 
rašyti be mokytojo......... 15c

Naujas Būdas mokyt.;
rašyti be mokytojo... ~~10c 
Aritmetika mokinim’U- 

si rokundų, su pavek- 
slais (apdaryta) — „„35c.

Vi o $1.60 
Kas atsiųs ištirpęs -iėą ap

garsinimą iš “Darbininko” 
ir $1.00 per mone’ orderį, 
tai gaus visas 4 knygeli 60c. 
pigiau.

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, N. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisrkai. 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po piety 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston. 
m..................... .........................

Nepaprastai pigiai
Mūsų kainos visados že

mesnės.
Lietuvis pardavėjas vi

sados yra, kuris parodys 
daiktus, kainas ir pasakys, 
kaip galima sutaupyti pi
nigus.

Speciališkai išvėdina
mi minkštais viršais ir a- 
pačia šienikai. (mattress) 
su tvirtu audimo užvalka
lu parsiduoda po $3.00 ir 
$3.35 vertės $5.00.

James Ellis Co
Kampas B ir B’way,

South Boston, Mass.

GRYNAIS PINIGAIS 
IR

ANT IŠMOKĖJIMO.
£>r. Paul J. Jakmauh į 

(Jakimavičius)
Priėmimo valandos: ✓ H

Nuo2 iki 3 popiet. Nuo7 iki 8 vakare
609 BROADWAY Ccr. G ST. SO. BOSTON. , 

Tel 502 S. B,
-t. uit.

Telepnone bo. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS 

meistras 
indeda telephonus, dengia sto 
gus, ir atlieka visus staliorvs 

tSs darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas - Gyvenimas

315 W. Broadway, 133 Bowen S<
SO. BOSTON, MASS

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje 

•galima gauti visokių vyrų, 
{moterų ir vaiką drabužių, 
jčeverykų, robą, aukso ir 
•deimanto.
52 MILLBLRY STR., / 

j WORCESTER, MASS.

Telkphonc So. Boston 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

X,

Miliam F. J. Hou/ard
Lietuviška pavardė buvo 
Fintas F. J. Kavaliauskas 

315 Broadway, So. Ėoston.

I

TeL So. Boston 294

DR. JOHN P. JONĖS 
Clifrsif tc<»

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9 po piet.
PHYZIKAS ir SURGIJUS 

SpeialiSkai atlieka visokis s hlogiaumu, 
gydymus, ypatingai su aleKtromia. 

392 Brectuc}, titft i. t j 
IC. kilti F, A /.

Skaitykite ir Platinkite 
Darbininką

TeL Oiford 4900.

J. P. TUINYLA

Reikalinga Merginu
Mokintis dirbti Guminius čeverykus 

ir visokius kaliošus.

.UHaikom didiiausia krautuvę 
(Įeini* r- tą, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir evęrl 
dera ant bargo ir ant 
ant

okam laike^Mokinimosi!
Gera užmokestis, nuolatinis darbas, nėra bedarbės 
pertraukų. Tik už 5c. per 20 minutų laiko galima 
atvažiuoti karu nuo Park St Atsišaukite tuojaus į 
mūsų darbo davimo biurą (Employment offfce) 

šiuomi adresu


