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iso^e veiklesnėse koloni- 
ami visokie vakarai. Y- 
Tyj dėtu renčia K Sp- 

Savaitės Komisuos. Jei prie to 
jums reikia kalbėtojo, tai kreipto
ms šiuo adresu V RUKŠTALIS, 
242 W Broad’jvav. So Boston, 
Mass. Jis yra a-abus vaikinas, ge
ras kalbėtojas. Valparaiso Uni
versiteto mokinys.
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spaudos 
gyvuoja

Vyčių 25 kuopai, 
užrašė “Darbiniu-

krūvoje ir kiti Rochesterio lie
tuviai kareiviai, kurie pirm bu
vo vietinio jaunimo judėjime 
smarkiais veikėjais. Iš jų čia 
yra:

B.
' 309 Field Artillerv 

Camp Dix, N. J.

CLEVELAND, OHIO.
Išvažiavo į kariuomenę.

Iš Lietuvos Vyčių 25 kuopos 
j kariuomenę išvažiavo šie jau
nikaičiai: J. Skliutas, J. And- 
gelaitis, J. Verseckas, J. Pavi- 
lonis, A. Stapulevičius, J. Ma
tulevičius, J. žydonis ir A Mu- 
liolis.

KATALIKŲ SPAUDOS 
KOMISIJOS.

Stokime visi prie darbo.

AČIŪ DRAUGAMS Už 
ATMINTĮ.

Gerbiamoji “Darbininko” 
Redakcija pranešu jums, kad 
aš, A Muliolis jau gavau“Dar- 
bininko” 116 numerį ir labai 
ačiū tariu 
kad man 
ką”

Linkiu
dakcijai ku 
mią Sudiev.

•y

1. Hartford, Conn.
P. Ivanauskas, Pirm. 
A. Špelienė. Sekr. 
A, J. Pateckis, Fin. Sekr., 
P. Labanauskas, Iždin.

2. Cleveland, Ohio.
M. J. Šimonis, Pirm., 
A. Žalodonis, Sekr.

3. Detroit, Mich.
J. Bizauckas, Pirm.
K. Abišalą Vice-Pirm.,

Ciną iš So. Boston’o utaminkato, ketvertais ir subatomia. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Iv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina: 

Metams tris kartus savaitėje 
Užrubežyje metams.................

Subscription Rates:
Yearly.............................................  $3.00
6 months.................................................................... $1.50
Foreign countries yearly.......................................$4.25

“D A R B I N I N K A 8”
(The Worker) 

The Lithuanian tri-weekly paper.
Puhlished every Tuesday, Thursday, and Saturday by 

Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.

“DARBININKAS”
S42 W. Broadway, South Boston, Mass.

KATALIKŲ SPAUDOS 
SAVAITĖ.

Katalikų spaudos platinimo 
darbas visose Amerikos lietu
vių kolonijose sparčiai varoma 
pirmyn. Lietuviai katalikai 
jau suprato spauzdinto žodžio 
svarbą ir naudą ir ne tik patys 
katalikų spaudą skaito ir re
mia, bet ir kitus prie prakil- 
niaus ir švento darbo skatina. 
Mato visi šiandieną kad kata
likų spauda yra dorą prakil
ni, kelianti žmogų prie augš- 
tesnių idealų todėl visi prakil
niąją spaudą ir pasirenka sau 
už vadovę visuose šio gyveni
mo svarbesniuose klausimuose. 
Katalikų spauda yra Lietuvių 
Tautos siela ir kas nori lietu
višką sielą visuomet matyti 
skaisčia ir gyva-lai pasirūpina 
katalikų spaudą platinti.

Dievas ir Tėvynė, — mes 
šaukiame kasdieną, ir dažnai 
visai nepamatome, kad savo 
šaukimui prieštaraujame, kuo
met nei Dievui nei Tėvnei neįs
tengiame prigulinčiai patar
nauti. Nekartą mes svetimų 
dievukų sau pagaminame, o 
Tėvynę savo darbais panieki
name. O tas dažniausia paei
na dėl mūsų nesusipratimo ir 
nežinojimo. Nuo šios dienos 
supraskime, kad geriausia ir 
Dievui ir Tėvynei pasitarnausi
me, jei tinkamai katalikų 
spaudos nurodymus seksime. 
Skaitykime visi ir platinkime 
visi katalikų spaudą ir niekuo
met nenukripsime nuo Tėvynės 
ir Bažnyčios reikalų.

Būkime visuomet lietuviais 
katalikais.

Kažkuriose lietuvių koloni
jose jau prasidėjo katalikų 
spaudos savaitė. Vietos vei
kėjai uoliai dirba, kad susilau
kus kuodidžiausių pasekmių. 
Kviečia kalbėtojus, rengia va
karus, knygas ir laikraščius 
pardavinėja ir jiems sekasi, 
nes žmonės pamatę, kad viskas 
daroma dorai, krikščioniškai 
— viskam pritaria. Krikščio
niškąja vėliava visus patraukia 
prie savęs ir visiems aiškiai 
sako: — Šiuo ženklu pergalėsi 
priešus visus.

------------------- ...... : *

Laisvamaniai ir socijalistai 
katalikų spaudos padorumo 
pabūgę, nejuokais susirūpino 
ir išsijuosę pradėjo agituoti 
už savo spaudą; savus pasekė
jus renka į krūvą ir mokina 
juos kaip reikia prieš katalikus 
kovoti, kad neleisti tikram ap
švietimui ir demokratizmui iš
kilti į viršų. Kaip ir visuo
met, taip ir dabar mūsų idė
jos priešai savo kovos įran
kiais pasirinko šmeižtą ir pra
simanymus. Ir kaip papras
tai kovą pralaimės, nes ant 
slydaus pamato atsistojo, ku
ris iki šiam laikui niekam lai
mėjimo nesuteikė. Nelaimės 
kovos ir šiuo kartu laisvama
niai, nes katalikai jau susi
prato, o susipratimo dar nie
kas negalėjo sumušti. Tik to 
susipratimo, Broliai Katalikai, 
tvirtai laikykimės ir veikime 
bendrai toliau.

I __________________________

Dirbkime katalikų spaudai 
ne dėlto, kad visi dirba, kad 
taip dabar madoje, kad kiti 
ragina dirbtų bet todėl dirb
kime, kad tas darbas yra mū
sų šventa pareiga ir augščiau- 
sias tikslas.

Katalikų Spaudos Savaitės 

rengiamiems vakarams re
komenduojame gražią p-nios 
U. Gudienės parašytą komedi
ją: “ Gudrus Kvailys. ’ ’ Kome
dija tilpo “Žvirblio” 9 nume
ryj už rugsėjo mėnesį. Kas no
ri su tuo puikiu veikalu apsi- 

‘pažinti, tuojaus reikalaukite 
“Žvirblio” 9-to numerio. Ko
medija “Gudrus Kvailys” len
gva lošti ir labai tinka lietu
vių scenai.

Katalikų Spaudos Komisijos 
jau yra susitvėrę Waterbury, 
Conn., Athol, Mass., St. Lonis, 
Mo.. Levi s ton. Me., ir daugely
je kitų kolonijų, bet dar tų 
komisijų valdybos narių vardų 
ir antrašų negavome. Netrukus 
tikimės gauti. Tuomet paskel
bsime daugiau. Malonėkite vi
sos kolonijos apie savo veiki
mų kuogreičiausia centrui pra
nešti. Nekantriai laukiame ži
nių.

Katalikų Spaudos Komisija.

Jei dar kuriame nors Ame
rikos užkampyje, kur randasi 
lietuvių, apie katalkų spaudos 
platinimo darbą nepamanyta, 
tuojaus, šiandieną tegul tos 
apielinkės veiklesni ir prakil
nesni lietuviai prie šventojo 
darbo stoja ir neatidėliojant 
pareikalauja iš centro tam dar
bui reikalingų informacijų. 
Ne tuomet laikas daktaras 
kviesti, kaip ligonis jau mirš
ta, bet tuomet kaip suserga. 
Katalikų spaudos savaitės o- 
balsiai turėtų šimet pasiekti 
paskirtu laiku visus ir priva
lėtų išgydyti susirgusius sun- 

liberalizmo ir soeijalizmo

Paduodame žemiau katalikų 
spaudos komisijas tų kolonijų, 
kur jos jau susitvėrė, ir nuo
širdžiai kviečiame, kad tokias 
komisijas sudarytų visos Ame
rikos lietuvių kolonijos. Su
darykite komisijas katalikų 
spaudas platinimui ne vienai 
dienai arba dviem dienoms, bet 
tegul tokios katalikų 
platinimo komisijos 
per amžius.

KL Gervilis, Sekr.,
M. Kvietinskaitė, Iždin.

4. So. Boston, Mass.

A F. Kneižis, 
P. Giedraitaitė, 
O. Jankauskienė ir 
J. Markelionis.

5. Nashuą N. H.
O. Bugailiutė, Pirm.

6. Chicago, DL
A. Bacevičius, Pirm.
P. S .Mažeiką Sekr.

7. Waukegan, DL
Pr. Bujanauskas, Pirm.

8. Roseland, DL
W. Blivickis, Pirm.
J. Podžiunas, Sekr.
J. Ramanauckas, Ižd.

9. Philadelphia, Pa.
Kun. Ig. Zimblys, Pirm. 
J. Pranskūnas, Vice-Pirm. 

Sekretoriai:
J. Migaitis ir 
O. Unguraitė.

10. Cchicago, UI.
(Town of Lake) 

Kun. N. Pakalnis, Pirm. 
Vincas Stančikas, Sekr.
M. Mikšaitė, Ižd.

H. Chicago, UI.
J. Vilimas, Pirm.
R. Andreliunas, Sekr.
J. Pudzuvelis, Ižd.

12. Chicago, Dl.
(Apveizdos Dievo Parapija) 

Kun. J. Paškauskas, Pirm. 
Alb. Varakulis, Pagelb. 
A Stulginskas, Sekr. 
A. Grisius, Ižd.

West Pullman, DL
Seb. Aukštuolis, Pirm.
J. Sorokas, Sekr.
Ig. Kapočius, Ižd.

14. Chicago, Dl.
(Aušros Vartų Š. P. M. Parap.) 

Jonas Pošką Pirm . 
Antanas Valonis, Sekr. 
Cecila Filipavičiutė, ižd.

15. Philadelphia, Pa.
Komisijos valdybos nariai. 

Jonas Kalėdą
N. Motiekieliuniutė ir
K. Vidikauskas.

Knygutę “Patarlės” ir “Iš
minties Grūdeliai” specijaliai 
patariame Katalikų Spaudos 
Savaitės laike platinti. Kaina 
knygutės 25 centai. Kas dau
giau reikalauja dideles nuolai
das gauna. Dėl kitų knygų 
reikalaukite katalogų.

ST. LOUIS, MO.

Katalikų spaudą platins.
Spalių 7 d. įvyko vietos ir a- 

pielinkės kaikurių veikėjų su
sirinkimas (pas p. A Živaitį) 
1641 Texas Avė.. Tikslas: Ap
kalbėti apie surengimą K. Sp. 
Savaitės lapkr. mėn. Nuo L. 
Vyčių 80-tos kp. dalyvavo A. 
Živaltis ir Kaz. Vuosaitis. Nuo 
LDS. 50-tos kp. iš Collinsville, 
Dl. B. Stumbras ir M. Gude- 
liauskas. Pasikalbėjime nutar
ta rengti Kat. Sp. Savaitę St. 
Louis’e, Collinsville, E. St. Lo- 
uis ir visoje apielinkėje, kur tik 
bus galima su prakalbomis, 
vaidinimais ir turtingais prog
ramais. Nutarta kviesti dau
giau draugijų priisdėti prie su
rengimo K. Sp. Sav. Tuomi rei
kalu riipinties Collinsville,je 
apsiėmė B. Stumbras ir M. Gu- 
deliauskas. Susižinot su E. St. 
Lonis apsiėmė A. Živaitis. 
Knygų ir abelnai literatūros 
partraukti apsiėmė Kaz. Vuo
saitis. A. Z.

LAWRENCE, MASS. 
Mirė besisvečiuodamas.
Vincentas Varanavičius at- 

važavo iš Amsterdam, N. Y. į 
šį miestą pasisvečiuoti. Antro
je savaitėje susitiko su keletu 
lietuvių lawrenciškių, kurie 
Vincentą mirtinai primušė. 
Vincentas pasirgo iš to tris sa
vaites ir mirė 13 d. spalio, 
1917, Lawrence General Hospi- 
tal. Jis tapo palaidotas bam- 
bizo Mickevičiaus. Mickevi
čius nezaležninkų“ kaipo ir vy
skupas”, laikė už Vincentą tau
tiškas mišias ir užkasė jį savo 
tautiškose kapinėse, 15 d. spa
lio. Teilsis katalikas nezalež- 
nikų palaidotas.

FISHERS’ ISLAND, N. Y.
Šis bei tas iš mūsų padangės.

Fishers’ Islijnd randasi tik 7 
mylios nuo London, Conn. ir 
turi apie 9 mylias ilgio ir 
pusę mylios pločio. Tai labai 
daili sala; yra daugybė vasar
namių ir vasaros laiku atrodo 
tikru žemišku rojumi. Kaip 
pavasario laiku medžiai sužy
di, atvažiuoja čia ant poilsio 
daug žūionelių.

Iš didžiųjų miestų bėga nuo 
smarvės, dulkių, ir karščio, o 
čia atvykę suranda sau poilsį ir 
malonų pavėsį. Seni, jauni, 
ir maži, — visi myli kvepian
čiu gėlėmis Fishers’ Island oru 
kvėpuoti.

Taip-gi yra net dviejuose jū
rių pakrančiuose intaisyta 
maudyklės, kur šimtai žmonių 
vasaros karščio laiku linksmai 
ir maloniai laiką praleidžia.

O antrame salos gale stovi 
didelė tvirtovė po vardu Ft. 
Wright, kur randasi didžiulių 
kanuolių ir apie 1200 kareivių, 
kurių tarpe randasi ir keeltas 
lietuvių. Iš lietuvių net trys 
jau išvažiavo su savo pulku į 
karės lauką Jų vardai: Adolph 
Gulbė, John Kristin, o trečio 
jau nespėjau susižinoti, nes aš 
su juo visai trumpą valandėlę 
laiko kalbėjau. Jie linksmi iš
plaukė ant laivo ir atsisveikin
dami su mumis sakė: — Mes 
važiuojame kovoti už laisvę ir 
nesigailėsime gsRvų savo padė
ti už geersnę Lietuvos tėvynės 
mūsų ateitį. Vokietį sumušim 
ir Lietuva bus neprigulminga. 
Ura! vyrai, stokime išvien, o 
savo dasieksime...

Taip jie sakė važiuodami į 
karės laukus.

Aš buvau kitame pulke, tai 
mūsų pulkas dar nevažiavo, to
dėl ir aš palikau. Dar ir šian
dien tebgyvena ant Fishers’ Is- 
land salos.

Bet... Ak!.. dabar ir mūsų 
žemiškame rojuje viskas kitaip 
virto. Žiemai besiartinant, pa
gelto medeliai, lapai bįra ir gė
lės pradėjo vystu Dailieji va
sarnamiai likosi uždaryti ir 
stovi dabar tušti. Visi žmone- 
liai sugrįžo į didmiesčius atgal, 
tai iš svietiškių nieko nebeliko, 
tik mes vieni kareiviai čia da
bar esame. Vasaros laikus at- 
isminus — liūdna ant širdies 
pasidaro.

Karei prasidėjus mums pa
kėlė algą Dabar tik šviežias 
kareivis gauna po 30 dolerių į 
mėnesį, o pabuvę ilgiau gau
na po $36.00 į mėnesį, tai jau 
geras pelnas; duoda drapanas 
ir gerą valgį ir dar gerai užmo
ka. O darbo visai mažai, tai 
geriau nereikia Šiuose laikuo
se.

Aš patarčiau savo tautie
čiams, ir visiems lietuviams, 
kurie yra apsivedę, o negali iš
likti nuo ėjimo į kariuomenę, 
— įstoti į Quartermaster Corps 
arba į Ordnance Corps; šiose 
kariuomenės šakose yra biskį 
lengviau tarnauti;

Aš ir kitą spkį šį bei tą pa- 
briešiu apie kareivių gyveni- 
iną

AYER, MASS.
žiupsnelis žinių iš mūsų 

gyvenimo.
Dabar kareivius labiausia 

privargina tas, kad stovyklo
se “barakuose” nėra “steam’- 
o”-šilumos. Kaip buvo pasi
darę kiek šalčiaą tai kareiviai 
neūiažai pridrebėjo, nes kaiku- 
riems dar ir drabužių pritrūko, 
tai naktį gulėti buvo šaltą o 
ryte kaip atsikeli — dar šal
čiau.

Kaip teko girdėti, tai šilu
ma bus įvesta už poros mėne
sių; kaikurie iš kareivių juo
kiasi, kad jeigu taip ilgiau 
bus, tai reikės sušalti, kaip 
tarakonams.

Pradedam susipažinti su dau
giau lietuvių, kurių čia randa
si nemažas būrelis. Lietuviai 
yra smarkūs vyrai. Kaip išei
na ant muštro lietuviai daug 
geriau padaro, kaip kiti sve
timtaučiai, kurie jau kiek an
gliškai yra pramokę.

Lietuvių yra pulkavame “be
ne”; yra barbierių, o kitas ir 
dar svarbesnę vietą užima. Bet 
gal kuris mano, kad barbierio 
tai menka vietą tai tegul ži
no, kad barbi eris apkerpa ir 
apskuta net kapitonus.

šiuo sykiu tiek apie lietuvių 
kareivių gyvenimą Kaip pa
gyvensime ilgiau ir geriau su
sipažinsime tarp savęs, tuomet 
daugiau ir parašysime.

Jaunas Kareivis.

, CAMP DEVENS;

Ayer, Mass.

Pirmoj i alga.

Visi naujokai, kurie pašauk
ti ir priimti į kariuomenę rug
sėjo mėnesį, gavo jau užmokės
iu už rugsėjį; po dolerį už die
ną paprasti kareiviai, o apie 
oficierius neteko sužinoti, kiek 
jie gavo.

Muštrai kol kas visai pa
prasti; oficieriai ir-gi dar nau
jokai, tai nieko ypatingo dar 
nemokinama. Lietuviams ga
bumų netrūkstą tik viena bė
dą kad anglų kalbos nemoka. 
Jei lietuviai galėtų kiek geriau 
susikalbėti, tai lengvai galėtų 
kitiems naujokams vadovauti. 

Kareivis.

CAMP DIX, N. J.
Nori gauti savo mokytoją.

Nedėlioję, spalių 9 dieną į- 
vyko Rochesterio, Binghamto- 
no ir keletos Newark’o lietu
vių kareivių pasikalbėjimas.

Svarbiausia buvo kalbėtasi 
apie išsimokinimą anglų kal
bos. Mat čia randasi daug lie
tuvių, kurie nesupranta ang
liškai ir užtad jiems nesiseka 
kareiviauti. Daugiausia nesise
ka driliuoti, nes nesuprasdami 
komandos, padaro apsirikimų, 
o paskui apsirikusius klaidina- 
si kiti. Tokiu būdu “drilius” 
reikia išnaujo pradėti. Toks 
darbas labai nepatinka moky
tojui ir jis tuojaus stengiasi 
tuos, kurie apsiriko pristatyti 
prie kito darbo.

Klaidas daro ir čia gimę an
glai, tai iš lietuvių nėra nei ko 
stebėties.

Kad lietuviams prigelbėti 
susirinkimas išrinko iš savo 
tarpo V. Vaškevičių, kad jisai 
pasistengtų iš valdžios lietu
viams kareiviams gauti anglį] 
kalbos mokytoją

Baigdami savo pasikalbėji
mą, sutarėm netrukus laikyti 
didelį lietuvių kareivių susirin
kimą, į kurį tikimės susilauk
ti ir iš kitų miestų lietuvių ka
reivių.

“Darbininko” Re- 
pasek-

ROCHESTERIO LIETUVIAI 
' KAREIVIAI.

Rochesterio lietuviai gali di- 
džiuotiee iš savo lietuvių ka
reivių. 309 Field Artilerijos 
muzikališkame “bene”-bus net 
keletas RochesterieČią Šitą 
“beną” jau baigiama organi
zuoti ir mes tikimės jį netrukus 
užgirsti griežiant,

Petras Širvinskas, 
Juozapas Velikis, 
Pranas Kučinskas, 
Adomas Balaišis ir 
Kazys C. Šimaitis.

Visi priklauso prie Battery

ANTANAS BUSLEVIČIUS, 
Lietuvis kareivis.

Antano Buslevičiaus 
vio kareivio surašytas, Chi- 

comauga Park, Ga. 

Spalių 1 dieną 1917.

Šiandieną ryte taip buvo šal
tą kad neužteko dviejų uždan
galų apsikloti. Kaip trūba pir
mą sykį sugaudė, kad karei
viai keitusi, tai kitus reikėjo 
už kojų iš lovos traukti, taip 
baisu buvo iš po paklodės lįs
ti lauk.

Dienos-gi čia visuomet labai 
karštos.

Mūsų regimento kareiviai 
gauna labai puikų valgį, tai vi
si esame sveiki. “Beans’us” 
duoda tik subatomis, bet taip 
gerai sutaiso, kad visiems jie 
patinka.

7-tą valandą išryto būna pir
masis “drilius” — 45 minutos 
gimnastiką o paskui muštras 
su šautuvais. Ir taip muštras 
tęsiasis iki 9 valandai. Tada 
duoda 15 minutų pasilsėti, po 
ko prasideda trečias “drilius,” 
laike kurio mokina mus signa
lais — ženklais susikalbėti. Aš 
jau esu gana gerai tų signalų 
pramokęs.

Tada vėl turime 15 min. poil
siui. Ketvirtame “driliuje” 
mokiną kaip reikia mušties 
su durtuvais; mėtome bombas 
ir darome kitokias praktikas. 
Apie 11 valandą gauname liuo- 
so laiko šautuvams išvalyti ir 
kitas savo reikmenis pataisyti, 
nes po petų einame į “target 
range.”

12 vai. turime pietus.
Ant pirmos išėjome šaudyti 

dėl rekordų; išmokti šauti iš 
mūsų naujų šautuvų, kurie dar 
yra neišmėginti. Vieųas ma
žas vaikinas negerai šautuvą 
paėmė, tai kaip šovė — nu
griuvo nabagas. Kitiems juoko 
buvo iki ausų. Naujieji šau
tuvai yra labai dideli ir man 
labai net petį pradėjo skaudė
ti, kol pabaigėm šaudyti.

Vakare buvo judamieji pa
veikslai. Kareiviams paveiks
lai rodoma už dyką Beveik 
kožną vakarą kokių nors pasi- 
linksmininąų kareiviams paren
gia

Jei kas iš kareivių nenori į 
tuos teatrus eiti, tai gali nu
eiti į Sytle. Mažas miestukas 
gulįs netoli mūsų lagerių, bet 
ten yra yra teatrų ir kitokių 
pasilinksminimo vietų.

9 valandą vakare lageriuose 
šviesas užgesiną o 11 vai. visi 
būtinai turi būti lovoj. Kas to 
įstatymo nepildo, tas yra bau
džiamas.

Utarninkas, Spalių 2 dieną 
Šį rytą nebuvo taip šaltą bet 

visvien jaučiame, kad ruduo 
jau ateina. Pirmiausia einame 
visu batalijonu driliuoti. Po 
pietų šaudome dėl rekordą 

atsigulę; klūpant iri 
Taip-gi čia randasi vienoje stati. Reikia į minutą 10 šūvių

išleisti ir visus pataikinti.
Poilsio laiku dauguma šian

dieną rašo laiškus pas gimines 
ir pažįstamus.

Seredą Spalių 3 dieną.
Diena praeina kaip papras

ta ant gimnastikų ir kitokių 
muštrų. Po pietų šaudome 
jau paskutinį sykį dėl rekordų. 
Muštrus darome vien tik kom
panijos formate. Vakare pač- 
to sulaukę, einame į teatrą į 
Wilder sodną

Ketvergas, spalių 4 dieną

Šaltis vėl šį rytą savo smai
liuosius dantis parodė. Visi 
kareiviai it susitarę dantimis 
barškina. Einame tuojaus iš 
ryto į oficierių lagerius, kur 
mums parodo, kaip kasama 
tranšėjos karės lauke. Taip
gi padarėme keletą manevrų. 
Po pietų antrą valandą mar
guojame per laukus. Padarė
me apie 10 mylių. Kaip pa
rėjome namo buvome pusėti
nai pailsę. Ant pečių nešėme 
apie 65 svarus. Vakare buvo 
atvažiavęs protestonų choras iš 
Chattanooga, Tenn. Labai 
gražiai kareiviams padainavo. 
Po dainų dar biskutį pažaidėm 
ir nuėjome gulti.

Pėtnyčia, spalių 5 dieną

Šiandien visi kareiviai labai 
tingiai iš lovų ritasi. Vaka
rykštis maršas per laukus tiek 
visus privargino, kad kiekvie
nam norisi ilgiau pasilsėti.

Bet kaip pasigirdo balsas, 
kad pusryčiai jau gatavi, visi 
tuojaus pakilo. 7-tą valandą 
regimentas išėjo driliuoti. 
Kaip 8-ios visas batalijonas nu- 
maršavo į Fortą Oglethorpe. 
Apžiūrėjome ten tranšėjas ir 
buvo daromi ant vietos įvairūs 
mankštinimai.

Taip dieną ir praleidome 
ant visokių muštrų ir kitokių 
kariškų dalykų.

Subatoje, spalių 6 dieną tu
rėjome poilsį.

Nedėlia, spalių 7 dieną.
»
Nedėliomis miegame iki 7- 

nių, kol nepašaukia ant pus
ryčių. 8 vai. nuėjome ant mi
šių į kareivišką koplyčią. Mi
šias atlaikė kareivių kapelio
nas. Po pamaldų grajinom 
“football” iki pietų.

Po pietų buvome išėję į miš
kus pasivaikščioti. Vakare 
kareivių name buvo parengtas 
puikus ir didelis programas, 
kuris susidėjo iš judamųjų pa
veikslų ir įvairių pamargini
mų.

Panedėlis, spalių 8 dieną

Po švenčių niekas nesisku
bina savo lovų apleisti, nes 
žino, kad reikės šiandieną 
driliuoti. Man šiandieną pri
siėjo būti darbininkų virtuvė
je, kur darbo yra labai daug. 
Reikia puodus sumazgoti, bul
ves ir cibulius nulupti ir kitų 
dalykų padaryti.

Iki pietų nieko neatsitiko. 
O paskiaus gavome žinią kad 
algas mums išmokės. Išmo
kėjo 3 vai. po pietų. Kairu- 
rie kareiviai pradėjo koziriuo
ti.

PHILADELPHIA, PA.

Žiaurus atsitikimas šeimy
noj, kurioj pasiliko jauna mo
teris su ketvertą kūdikių. Tas 
atsitiko pas p. Kučiką po No. 
13.. Teasker St.

Susirinko tokių galiūnų ir 
norėjo sylas parodyti, kas 
tvirtesnis ar degtinė, ar žmo
gaus prigimtas kraujas. Kaip 
girdėjau, tai būk susiderėjęs 
su kitu tokiu pat draugu, būk 
jis galįs išgerti kvortą degti
nės ant sykio. Teisybė, Kuč- 
kas išgėrė paskirtą saiką ale 
su dovana ilgai nesidžiaugė, 
už kelių minutų krito į lovą ir 
pradėjo alpti. Kaip bematant 
ir užmerkė akis ant amžių. Jau 
Philadelphijoj nenaujiena. ke
lintas jau ta:p krinta nuo tokių 
laižybų. O tokiems paminavok 
apie prakalbas, teatrus, ar taip 
kokius puikius vakarėlius, tai 
nei su pagaliu į juos ncatvary-
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i Lietuvą Jaunimo darželis
Tautos Genijus

Prūsų meškininkai

popierinis sto-

HASNOEOOAL

Meiliai į lopšelį
Motina žiūrėjo;

Jos liūdna dainutė 
Neramiai skambėjo

“Tu galingas griausme, 
Neprkelk sūnelio!

Debesiai! sau kito 
Paieškokit kelio!

sušuko lapė.
Garnys lapę paleido. Toji 

kaip akmuo ėmė pulti žemyn. 
Kur jai reikėjo pulti ant že
mės, mato kelmas stugso.

— Pasitrauk į šalį! — piktai 
sušuko lapė.

Bet kelmas nepasitraukė. 
Nereiks tų šposų. O lapė tik, 
džingkt, ant kelmo.

Nuo to laiko daugiau lapės 
nenori mokytis skraidžioti.

J. V. K., .s.

Nors kataklizmai skina 
Kartas viltis turtus, 
Nors pragaras gamina 
Jų palaikams karstus; 
Jisai išves iš to 
Tėvynę sielvarto.

m. ’
DRAUGĖS,

— Tai tau, Kuodute, gerai; gali valgyti kad ir tris kar
tus dienoje ir dar butelį turi pašonėje — rojaus gyvenimas... 
kaip danguje.

— O kas-gi tau neduoda taip gyventi. Prisiviliok kokį 
kvailį, tai ir tu visko turėsi, nedvėsi kaip kalė patvoryj.

— Bandžiau durnelė visaip. Prisiviliojau Jonų, bet bjaury
bė mano pinigus pralakęs, kaulus aplaužė ir pas žydų tarnau
ti nuvarė. Dar laimė, kad per kaminų išlindau ir pabėgau, 
o šiaip, tai gal jau senai būtų pabaigę... Prisiplakiau paskiau 
prie Simo. Buvo gana geras vaikinas, bet perlėtas. Nuvažia- 
vova į vienų dvarų žiemavoti, pasisakėva dvarponiui, kad esa- 
va vedę. Bet nelaimė, kiti vyrai buvo smarkesni, ypač suba- 
tomis, kada visi užsigerdavo, tai mano Simų jie vydavo lauk 
nuo manęs ir aš pati paskui su jais susidėjau. Pradėjau Simo 
nemylėt... o kito negaunu ir gana... Namo prie tėvų negaliu 
sugrįžti, tėvas užmuštų... Ona šių žiemų buvo namo parėjus, 
tai sako, kad motinėlė net pražilus ir akis praverkus, kaip su
žinojus apie mano gyvenimų... Tie prakeikti Prūsų uždar
biai. .. jeigu vyro neprisiviliosiu, eisiu ir pasiskandinsiu, o jau 
ilgiau taip nevargsiu... Kad jau nei už “meškų” negaliu gau
ti, tai geriau negyventi.

— O man rodosi, kad tau dabar dar gali pasisekti, tik mai
nyk sau vyrus kaip pančiakas ir gana... meilės kaip pieno...

— Kad taip būtų, ko-gi reiktų!.. Kitai gal daug kų ga
lėčiau pasakyti, bet tu viskų žinai, taip kaip ir aš. Tokio gy
venimo ir tokios meilės kaip mūsų, nei pasiutusiam šuniui ne
velyčiau nei aš, nei tu...

Kalba nutrūko. Užsimąstė abi ir nuriedėjo per jų vei
dus keletas gailių, tyrų ašarų lašelių... Linksmakuodė per
traukė nemalonių tylų:

— Kų čia, kvailiuk, dejuosime ir rūpinsimės, juk čia ant 
to ir Prūsai yra... visi ir visos taip daro... bene mes vienos... 
ana ir vokietaitės, ir lenkės nei kiek už mus negeresnės, o apie 
galicijonkas nei šnekėt nėra kų... Ūžkim ir gana!..

— Taip, taip, mes visos tokios ir gana. Bet mes vis-gi 
esame gerų motinų kataliku) išauklėtos ir mums reikėtų u? 
visas kitas būti geresnėmis, padoresnėmis.

— Anokia čia man geroji katalikė... Penki metai kaip po
terių nekalbėjo, bažnyčios nelankė, o apie išpažintį, tai nėra 
ko nei kalbėt... tikra Prūsų palaidūnė. Jei būtumei katalikė 
taip negyventum, dora mergina būtum.

— Bet vis-gi... lietuvė... net iš paties Naumiesčio.
— Trenk jį perkūnas ir Naumiestį ir Šakius, ana Lauras 

pareina, viskas bus gerai. Ūšim šį vakarų, kad net pantap- 
liai augštyn lakstys. Gal ir tau kokį laimė primes... vis ge
riau kaip nieko...

“Ryt anksti pabusi,
Ir laimingas liksi,

Kad saulutę mamų
Prie savęs užtiksi.”

K. V.

BORDENS 
Maltėd 
Milk

NORWOOD, MASS.
Šio miestelio katalikiškos dr- 

jos pradėjo smarkiai rengtis 
prie Kat. Sp. Savaitės. Dr-stė 
Šv. Jurgio Kareivio paskyrė iš 
savo iždo $5, šv. Kazimiero dr- 
ja paskyrė $2.50, LDS. 3-čia 
kuopa $2, kuriuos pasiųs Kat. 
Spaud. Sav. Centro ižd. kun. F. 
Kemešiui. Taip-gi išrinko po 
du draugu į komisijų, kuri su- 
tvarkys visų darbų. Manoma 

^^surengti keletu vakarų su pra- 
^kalbomis ir kitokiais pamargi- 

nimais. Tikimės, kad prisidės 
ir tos dr-jos, kurios dar netu
rėjo mitingų.

6 d. spalio Lietuvos Vyčių 
27 kuopa surengė vakarėlį. Bu
vo perstatytas veikalėlis: “Kas 
Bailys,” taip-gi buvo dainų, 
deklemacijų ir kitokių pamar- 
ginimų, kurie nusisekė neblo-

Nesulaikyt aušrinė 
Ant augštojo dangaus, 
Nepažebot krūtinė 
Tvėrėjo pažangaus: 
Jis laisvas — amžinais 
Skrajoja sau sparnais.

LAPEI NEPAVYKO.

Lapė visas gudrybes mokėjo, 
tiktai vieno svarbiausio trūko, 
kad ji negalėjo oru lekioti.

Sykį susitikus gandrų (gar
nį) prašo, kad jų išmokytų 
lekioti oru, kaip kiti paukščiai 
lekioja.

Garnys lapę paėmė už spran
do ir su ja iškilo iki padebe
sių.

— Gana jau bus, gana, gali 
mane paleisti, jau aš pati mo
kėsiu lėkti

“Tu, audra, nutilki
Eglės nesiūbuokit!

Kūdikėlis miega,
Tat miegot jam duokit! ŠOKIŲ LINKSMAKUODĖ.

Prie stalelio, apkrauto įvairiais gėrimais ir užkandžiais sė
dėjo trejatas vaikinų ir viena mergina. Visi buvo jau pusėti
nai už apykaklės ėmę. Liežuviai tik malė, tik čiauškėjo, tik 
pliauškė... Rankos ne kartų ten siekdavo, kur liežuvis nebe
prieina, ir ne vienas alaus stiklas gert nepradėtas nusirisdavo 
po stalu ant grindų.

Vienas iš sėdinčiųjų prie stalo sušuko: »
— Ūžkit vyrai, šių nakt viskas mano. Padaviau Štiurme- 

riui šimtų markių, iki rytojaus tegul nieko nelieka.
— Duokš snukutį, pabučiuosiu, tarė drauge sėdinti mer

gina ir meiliai prisiglaudusi garsiai “cvaktelėjo” į dailius gel
tonus ūsus savo apygirčio inkaitusio draugo.

Bet nespėjo dar praskambėti smuklėje jos bučkio balsas, 
kaip pasigirdo antras šimtų kartų garsesnis... Tai Zyplių 
Lauras kirto į žandų savo “meškai.”

Dalykas buvo štai kame:
Šokių Linksmakuodė vedžiojosi porų metų su Zyplių Lau

ru, bet kada Laurų už niekšystes ir vagystes norėjo Tilžės 
policija pasodinti į belangę, tada jisai jiems parodė kulnis ir 
atsidūrė Berlyne, kaiminystėje paties pono kaizerio, o apie 
Linksmakuodę visiškai užmiršo. Toji pasilikusi be “meškinin
ko” ir-gi išgudrėjo ir prisijaukino net keletu vaikinų ir dabar 
mes jų matome savųjų tarpe.

Linksmakuodė nuo to Lauro smūgio nuvirto nuo kėdės, 
apsiliejo raudonais burbulais iš nosies ir burnos ir pradėjo bal
su rėkti. Smuklėje pasidarė didžiausias sumišimas; vieni ki
bo į Zyplių, kiti į vaikinus. Į darbų ėjo bonkos, stiklai, kė
džių ir stalų kojos, net ir revolveriai... ir būtų visai “pabai
ga svieto” užėjusi, jeigu nebūtų pribuvęs ponas Štiurmeris su 
stirnakoju ir pora žandarų jam į pagelbų.

Nuramino visus. Kas spėjo per langų, kas per duris iš
dūmė, o likusiųjų vardus surašė ir kaikuriuos net suareštavo 
ir bransletus ant rankų uždėję, nugabeno ten, kur pietų ne
verda. .................. .

KLAUSIMAS: Kokie po ka
tės bus Lietuvoje triobų sto
gai?

ATSAKYMAS: Po karės Lie
tuvoje bus įvairių rūšių stogų. 
Daugiausia, mano nuomone tu
rės būti stogų popierinių, iš 
tam tikro stogams dengti po
pieriaus taip vadinamo “tolio,’ ' 
sudarytų.

Dabar Lietuvoje daugiausia 
buvo stogų šiaudinių, daug 
buvo gontinių ir skiedrinių, 
(drankinių) o kaip kur pasta
raisiais laikais buvo pradeda
ma dengti skarda (bleke), čer
pėmis (dachuvkomis - skyde
liais), moliu sumaišytų su šiau
dais ir žabais ir daugiausia 

■“toli ūmi.”

išaudiniai stogai išėjo iš ma
dos, nes jie yra labai neprak
tiški prie šių laikų ūkininkys- 
tės.

Šių laikų ūkininkystė reika
lauja kuodaugiausia šiaudų 
'kraikams (štriojui) ir pašarui, 
o tų šiaudų ūkininkystėje nie
kuomet nėra perdaug ir, no- 
Tint gerai ūkininkauti, pir
miausia reikia labai apsiskait- 
liuoti su šiaudų ištekliumi nes 
be šiaudų nėra mėšlo, o be 
mėšlo ne ūkininkavimas. Taip- 
pat ir iš gyvulio, kurį šlapiai 
laikysi, šiaudų kraikams gai
lėdamas — nesidžiaugsi, nes 
metarps.

Antra priežastis taip-pat la
bai svaroi, tai ta, kad padary
mas kūlių stogų dengimui la
bai daug užima laiko ir darbo, 
o pabrangus Lietuvoje darbi
ninkams, jau neapsimoka gai
šinti laikų kūlių darymui. Jei
gu sudėti į krūvų tų nuostolį, 
kurs darosi ūkininkystei iš eik
vojimo šiaudų stogams ir tuos 
iškaščius ir darbų, kuriuos rei
kia indėti kūlius darant, tai 
aiškiai matysime, kad popieri
nis stogas atsieina kur-kas pi- 
giaus ir praktiškiaus, o dar 
prie to viso 
gas vra tepamas tokia derva, 
kuri negreitai užsidega, tai ir 
laike ištikusio gaisro tokia 
popieriniu stogu trioba netaip

GUDRUS ŽMOGUS.

Vienas žmogus kasė šulinį. 
Jis įsigilino jau daugiau, kaip 
per du sieksniu, bet štai, atė
jęs vienų rytų prie darbo, iš
vydo, jog žemė užgriuvo ir šu
linį užvertė net iki pat vir
šaus.'

Žmogus nusiminė, tiek daug 
darbo perniek nuėjo. Bet štai 
kų sumanė. Nusimetė nuo sa- 
'vęs švarkų ir kepurę šalę šuli
nio, o pats pasislėpė netolima
me krūme.

Nepoilgo praeiviai viens po 
kito sustojo aplink šulinį, o 
matydami kepurę ir švarkų, 
pamanė, kad žmogus yra po 
žeme užverstas ir pradėjo kas
ti.

Uoliai jie metė žemes lau
kan, kad kuoveikiausiai išgel
bėti gyvai pašarvotų žmogų. 
Kada jie pasiekė dugnų, visi 
didžiai nustebo, nes nieko ne
rado šulinyje. Žmogus išlindo 
iš krūmo ir tarė:

—Ačiū, vyručiai, sveiki man 
padėję darbe!

Nors kaikuris ir užpyko ne
reikalingai dirbęs, bet jų noras 
buvo geras. Jie žmogų norėjo 
gelbėti.

gai.
7 d. spalių liberalai buvo su

rengę prakalbas. Kalbėjo Šal
čius iš So. Bostono, bet antro 
nenugirdau pavardės. Pirmas 
kalbėjo apie amatus ir patarė 
lietuviams jų mokytis. Prisi
minė apie So. Bostono “Kelei
vį,” kuris darbininkams rojų 
bežadėdamas, iš tų darbininkų 
įsitaisė tik sau rojų o darbi
ninkams nieko. Toliaus kalbė
jo Šalčius ir nurodinėjo, kaip 
vokiečiai laikosi vienybėj, už
tai jie yra drūti. Nupeikė Ru
sijos bolševikus kurie kelia vi
sų netvarkų, taip-gi nurodė, 
kad proletarai darbininkai ne
gali šalį tvarkyti, turi paimt 

^■įteiigentija. Bet kaip priėjo 
prie Lietuvos, tai pasakė, gir
di žiūrėkime, kad kunigija ne
paimtų šalies valdymų. Matyt 
p. ašlčius kunigus priskiria 
prie proletarų. Dar priminė 
ap ie TMD., kurios kuopa buvo 
snre~£—- r raka: nas -■

IŠMINTIES IR PROTO 
PERLAI.

Pavyzdis.
Prie gero, ar prie blogo dar

bas labiau patraukia, kaip kal
ba arba pamokinimas.

Todėl visuomet ^ėikia dary
ti gerai, gražiai, kad tavo gra
žų pavyzdį ir kiti pasektų.

Stengkis kiek gali, kad ant 
tavęs niekas blogo nepamaty
tų.

Gražūs darbai geresni, negu 
gražūs žodžiai, nes kalbėti, tai 
tik mažmožiai, bet padaryti 
kų gero, tai garbės vertas dai
ktas.

Neužtenka pasakyti kitiems, 
kų turi daryti, bet reikių pa
vyzdžiu parodyti, kaip turi da
ryti.

Ne tas padaro daug gero, 
kuris moka gražiai kalbėti, bet 
tas, kuris moka gražiai daryti.

Geras, gražus pavyzdis daug 
blogumų pataiso.

Paprastai geri ir blogi pa
vyzdžiai patraukia paskui sa
vę, bet reikia tų sau prisimin
ti, kad kitų blogi darbai mūsų 
nepateisins. Vien tik už savuo
sius darbus pelnysim sau už
mokestį: — ar amžinų laimę, 
ar prakeikimų.

Daugelis nesigėdi blogai da
ryti, nusidėti Dievui ir prigimi
mui, vien tik dėlto, kad mato 
ir kitus nedorai pasielgiant.

Mes turime gražių pavyz
džiu juos pamokinti ir nuo blo
go atitraukti.

Bet jei norėtume juos žodžiu 
mokinti, jei neklausys; jei sa
ve skaitys daugiau suprantan
čiais bet gražus pavyzdis juos 
užganėdins ir jų blogusias pu
ses parodys.

Gontiniai ir “drankiniai” 
stogai yra geri, lengvi, tik 
greitai genda supūva, o dabar 
pabrangus girioms ir joms 
Lietuvoje nykstant, gontiniai 
stogai atsieina gana brangiai, 
o, tiesų pasakius, būtų net ir 
praktiška naikinti girios sto
gus, kuomet randasi kita me
džiaga ir geresnė ir pigesnė.

Moliniai su įvairiais žabais, 
šiaudais ir tiems panašiais da
lykais stogai dar tik nesenai 
pradėjo Lietuvoje rodyties. 
Nors juos kaip kuriose ūkio pa
rodose labai gyrė ir aiškino jų 
gėrusias puses, bet dar jie pi- 
lietystės teisių Lietuvoje nein- 
gijo ir kaip-su jais bus toliaus 
— dar nežinia. Vieni juos gi
ria, kiti peikia ir sako, kad esu 
nelabai gražūs, nors jų gami
nimas esųs ir nelabai brangus.

Skardiniai (blekiniai) stogai 
iš rinkinės skardos neretai pa
sitaiko, kad laike didelių šal
čių, susprogsta ir pasidaro 
plyšiai. Ir brangiai jie kai
nuoja, o iš paprastos skardos 
(blekės) stogai reikalauja daug 
iškaščių, nes laikas nuo laiko 
reikia malevoti, o be to tai grei
tai surūdija ir nueina ant nie
kų.

Kaip matome, tai atlieka 
praktiškiausiais stogais popie
riniai, kurie, žinoma, ir išsi
platins po Lietuvų karei pasi
baigus.

Popierinius stogus dengti ga
lima išmokti labai greitai — 
o pasitaisyti gali kiekvienas 
pats, be jokio meistro pagel
bos.

bėjo vietinis norwoodiečiams 
gerai žinomas savo plepėjimais 
J. Peža. Tas žmogelis pats ne
žino kų kalbėjo.

Po visų tų prakalbų Šalčius 
puolėsi.užrašinėt “Ateitį.” Ne
žinau ar gavo kokių prenume
ratų ar ne, bet narių, tai li
beralai daug laimėjo ir labai 
daug ir jei taip Norwoodo libe- 
raali toliau augs, tai už kiek 
laiko išnyks, kaip Grigo bitės.

Cicilikai pas mus ir-gi labai 
darbuojasi, rengė pirmiaus 
prakalbas ir žmonėms rojų ža
dėjo, taip-gi ragino rašyties 
prie jų kuopos, prisirašiusiems 
žadėjo išduoti raudonus bilie
tus, kad į karę neimtų. Kele
tu tokių pusgalvių apgavo. Bet 
dabar, kada pamatė, kad tie 
tikietai tik akių muilinimas tai 
nustojo būti “draugais.”

Taip-gį da atsižymėjo ir jų 
vadas savo apšvietimu. Štai 
tas, kurs Lowellyj su p. J. Ra
manausku stojo į debatus, savo 
pačių labai sumušė, turėjo a- 
pie savaitę sirgti. Dar tas žvė
ris savo mergaitę kone primu
šė, kada ta bėgo palicmono 
šaukti. O jis užima tarp Nor- 
woodo cicilikų didžiausių urė
dų. Antras turėdamas mažes
nį urėdų taip-gi atsižymėjo. Iš 
kazyrių lošė ir pralošė visus 
pinigus kiek turėjo. Tat parė
jęs namo pasiėmė pačiai neži
nant pinigų, taip-gi da paėmė 
ir savo burdingieriaųs keletu 
dolerių, paskui paskelbė būk 
kas pavogęs tuos pinigus. Bet 
paaiškėjo, kad jo paties dar
bas. Tai tokie mūsų apšvies
tųjų darbeliai.

Darbininkas.

MOTINA
(Pagal Pleščejevų) 

Silpnas žiburėlis
Pirkioje žibėjo, 

Motina prie lopšio 
Nerami stovėjo.

UPELIS.
Upelis smarkiai 

Nuo kalno tekėjo,
Iš ramios upės 

Tvčioties pradėjo,
Kad ji banguoja 

Visados susnudus,
Tarytum serga, 

Tartum ko nuliūdus.
Tuo tarpu saulei 

Augščiau patekėjus,
Sutirpo sniegas 

Ant kalno gulėjęs.
Vanduo upelio 

Pamaži vis nyko,
Papuolė upėn

Ir žymės neliko.
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Vietines žinios
Bostono Katalikų Spaudos 

Savaitės Komisijos Susirinki
mas arba pasitarimas įvyko u- 
tarninke Spalio 16 d., “Dar
bininko” Adm.

Nu tarta padaryti skaitlingą 
susirinkimą Spalio 18 d.

Apkalbėta plačiai apie ren
giamus vakarus.

Nutarta kviesti mažiausia 
6 kalbėtojus dėl visų trijų va
karų.

Pirmą vakarą Spalio 28 d. 
Liet. Vyčių 47 kp. pastatys 
bent du veikalu. Kalbės du 
kalbėtojai ir kitokių pamargi- 
nimų. x

Antrą vakarą Spalio 31 d. 
Marijos vaikelių draugijėlė iš
pildys žymią dalį programo.

Taip-pat bus du kalbėtojai. 
Trečią vakarą Lapkrčio 4 d.

A. L. R. K. Moterų Są-gos 13 
kp. pastatys puikų veikalą. 
Bus du kalbėtojai.

Visuose vakaruose bus dau
gybė įvairių pamarginimų.

Dainuos Šv. Petro bažnyti
nis choras, solistai, monolo- 
gistai, eilininkai ir tt.

Žodžiu sakant vakarai bus 
surengti kogeriausi.

Per tą savaitę bus platina
ma katalikiški laikraščiai ir 
knygos; taigi prašome visų 
lietuvių, jeigu pas kuriuos u- 
žeis tieji katalikiškos spaudos 
apaštalai, kad juos primtumė- 
te ir užsirašytumėte gerą laik
raštį arba nusipirktumėte nau
dingų knygelių.

Ūpas So. Bostono lietuvių li
beralų menkas. Neturi savo 
laisvamaniškam veikimui tvir
to pamato.

DARBININKA8
1 " ■ ■ ■ i j - - — - —

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbii^nką’’

Už vieną sykį 50c. 
” du ” 75c. 
” tris ” $L00

Už paie&ojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”

242 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Jis.

Lietuviai katalikai So. Bos
tone energiškai rengiasi prie 
Katalikų Spuados Savaitės ir 
parapijos fėrų. Taip-pat vy
kina daug kitų naujų sumany
mų, kurie katalikų veikimą la
bai pagražins ir paįvairins. Li-
beralai pranašavo, kad So. Bos
tono lietuviams katalikams bus 
netrukus kriukis, o pasirodė, 
kad jiems tas nelabasis kriukis 
į akis pažiūrėjo ir skaudžiai 
juos už laisvamanybes nubau
dė. Katalikai kasdieną eina 
tvirtyn.

SVARBUS SUSIRINKIMAS.
Ketverge, Spalio 18 d. š. 

m. bus svarbus susirinkimas 
Katalikų Spaudos Savaitės 
Komisijos Šv. Petro bažnytinė
je salėje 8 vai. vakare.

Prašome visus tuos, kurie 
pasižadėjo prie išpildymo pro
gramo rengiamuose vakaruose 
ir taip-pat visus kitus, ku
riems tiktai rūpi išplatinimas 
katalikiškos spaudos.

Praeitą metą Bostonas bu
vo pirmoje vietoje, taigi ne
galime apsileisti ir šį metą.

Prisidėkime prie to prakil
naus darbo kas tiktai galime. 
Parodykime savo pasišventimą 
šiame susrinkime.

Valdyba.

Spalių 14 dieną 3 valandų 
po pietų, laikė susirinkimą po- 
bažnvtinėje salėje Šv. Kaz. R. 
Katalikų Draugija.

Pirmiausia buvo svarstyta 
draugijos reikalai, paskui per
skaitytas laiškas be jokio pa
rašo. Laiškas tapo atmestas. 
Antras laiškas buvo prisiųstas 
nuo Katalkų Spaudos Komisi
jos. Laiškas priimtas ir iš
rinkta atstovais nuo draugijos: 
Vlad. Jakštas, Vlad. Mocke
vičius ir VI. Paulauskas. Ir 
buvo patarta jei bus iškaščių, 
tai draugija padengs tuos iš- 
kaščius.

Paskui kun. Pr. Jnškaitis 
prašė draugiją prisidėti prie 
rengiamų parapijos fėrų. Vien
balsiai nutarta prisidėti ir iš
rinkta komitetas 5 ypatų.

Reporteris.
i' ---------------------

So. Bostono liberalai ir soci
jalistai rengiasi prie žiemos 
sezono. Socijalistai jau buvo 
surengę kokią ten moterų sa
vaitę. Daugiausią sako, vy
rai tą savaitę apie moterų'rei
kalus kalbėjo, o moterps jų 
tarpe nemažai ir katalikių iš
tempę ausis klausė, kaip Mi- 
chelsonai ir jų draugai gimdy
mo kontroles aiškino ir savotiš
kai riebiai tas kontroles dabi
no. Socijalistų Moterų Sa
vaitėje nieko ypatingo neįvy
ko. Todėl plačiau apie menkos 
vertės dalykus neapsimoka 
kalbėti.

KORESPONDENCIJOS. 
BUENOS AIRES, 

ARGENTINA
26 d. rugpjūčio prie gatvės 

Billinghurst 2121 buvo L. A. 
D. “Aušros” susirinkimas. Iš 
nutarimų bus verta paminėti, 
kad nutarė leisti laikraštuką 
dėl artimesnio supažindinimo 
visuomenės su dr-jos tikslu ir 
siekiais.

Vardas išrinktas “Žvaigždu
tė,” ir visas tvarkymo bei lei
dimo darbas pavestas valdy
bai. Kadangi L. A. “Aušra” 
tebėra dar visai silpnutė, gi 
laikraštuko leidimui reikia lė
šų, tai tuojaus įsteigtas tam 
tikras fondas ir čia pat suauko
ta 48 pezai.

Matant tokį apsireiškimą 
džiaugsmas apima širdį, nes 
tas tai, tikrai liūdiją kad ga
lutinai vietos lietuviai pamatė 
rengiamąją pražūtį mūsų tam
sybės apaštalų. Todėl tad ir 
stoja su didžiausiu pasišventi
mu ginti savų tiesų, ir katali
kystės principų. Toliaus nors 
ir buvo pakeltas vienas-antras 
klausimas dr-još gerovei, te-1 
čiaus svarbaus nieko nenutar
ta.

Besibaigiant susirinkimui 
kalbėjo J. Padvalskis apie ka
rę nurodinėdamas jos baiseny
bes ir aiškino, kad krikščioni
ja visuomet buvo ir yra prie
šinga jai. Paskiaus buvo per
skaitytas Reporteriaus aprašy
mas, tilpęs “Darbininke” No. 
81, kaip Račkus laimėjo deba
tus.

Šis aprašymas gan aiškiai 
parodė, kad socijpalizmas, ku
ris per tiek metų mokėjo varg
šams darbininkams gražiai ap
dumti akis, stovi ant apgavys
tės fundamento. Ko jau nei 
patys vadai neįstengia užgin
čyti.

Toliaus, besikalbant apie tą 
patį dalyką' prieita prie išva
dos: jei p. Račkus čionai Ar
gentinoje nors vieną prakalbą 
pasakytų, tai visi mūsų soci
jalistai pranyktų, kaip musės 
prieš darganą
Naujas “Arg. L. Dr-jos skyr.

Pastaruoju laiku atėjo, gan 
linksmos žinios iš tolimesnės 
lietuvių kolonijos Churbut, jog 
tenai susitvėrė “Arg. L. Dr-jos 
sušelpimui lietuvių nukentėju
sius nuo karės” skyrius, kuris 
jau yra iš eilės 4-tas. ši žinu
tė gali kiekvieną džiuginti, nes 
Churbut’e nemažai yra lietu
vių, gi prasidėjus tam prakil
niam darbui, yra viltis, kad ne
mažai pasidarbuos aukų rinki
me.

Linkėtina kuodidžiausio pa
sisekimo naujam skyriui.

Darbininko Sūnus.

jų vadų po valandėlės, kaip 
manė, kad jau policija apleido 
svetainę, vėl pradėjo triukšmą 
kelti, tai tada “dėdė” atėjo 
paėmė nabagą už kalnieriaus ir 
išvedė pro duris lauk.

Užbaigiant vakarui choras 
sudainavo Lietuvos Hymną vi
si žmąnės sustojo, o nekurie 
socialistai sėdėjo ir šaipėsi, bet 
matyti negerai jautėsi. Nors 
tas pasielgimas yra chamiškas, 
bet reikia jiems už tai atleisti, 
nes vietinės socialistų kuopos 
nariai kilę iš tamsiausių žmo
nelių, kurie neturi mažiausio 
supratimo apie padorų užsilai
kymą. Jie semia visą savo mo
kslą iš socialistų šlamštų ir 
geresnio laikraščio arba kny
gos nepaima į rankas.

Juozas.} Vakarą atidarė vietinis kle
bonas ir perstatė vakaro vedė
ju Joną J. Ramanauską Bos
tono Kolegijos studentą. Jis 
tuojaus pakvietė p. M. A. Nor
kūną kalbėti. P. Norkūnas ai
škino apie spaudą Gan ilgai 
kalbėjo ir aiškiai nupiešė rei
kalingumą skaityti gerąją 
spaudą

Po jo kalbos buvo perstaty
tas p. Antanas Gzegordzevs- 
kis, vargonininkas Lawrenco 
lietuvių parapijos. Šv. Cecilijos 
choras iš Lawrence po jo vado
vyste uždainavo porą gražių 
dainelių. Žmonėms labai pati
ko. Po daimi kalbėjo p. Ra
manauskas. Jis savo kalboje 
ragino visus lavinties, moky- 
ties ir nurodinėjo kelius, ku
riais galima prieiti prie geres
nės ateities.

Iš antro karto vėl Lawrence 
choras sudainavo porą daine
lių, bet šį kartą dar geriau 
kaip kad pirma dainavo. Žmo
nėms taip patiko, kad pradėjo 
delnais ploti po kiekvieno dai
nos punkto. Jštikrųjų esu daug 
chorų girdėjęs įvairiuose mies
tuose, bet galima be baimės sa
kyti, kad viena dainelė kuri y - 
ra p. Grzegordzevvskio kompo
ziciją buvo viena iš geriausių. 
Choras pilnai užsipelnė sau di
delės pagarbos, nes dar vos 
keletas mėnesių kaip susiorga
nizavo. Be to dar nevien tik 
dainomis jie užsiimą bet pa
matę, kad jų bažnyčioje vargo
nai menki ir nenorėdami para
pijai uždėti skolos, susitarė ir 
per vieną mėnesį surinko ant 
naujų vargom) suvirš $900.00.

Paskutinis kalbėjo Vincas 
Rukštalis iš Valparaiso Uni
versiteto moksleivis. Jis gana 
gražiai papasakojo apie spau
dą ir jos abelną plėtojimąsi. 
Užbaigiant prakalbas dar 
Lavrence choras sudainavo 
“Lietuva Tėvynė Mūsų” ir 
tuomi baigėsi gražus ir įspū
dingas vakaras.

Jonas Keras.

Aš Ona Šimkus paieškau drau
gės Onos Adomaičiutės. Paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., Akme
nės miestelio. 11 metų kaip Ame- 
ri. Jau vedus, bet paavrdės ne
žinau. Jeigu kas žinote, meldžiu 
pranešti arba jį pati atsišaukite 
šiuo adresu:

ANNA SMITH,
661 High St., Newark, N. J.

Paieškau iš Lietuvos pabėgėlės 
Onos Čvirkaitės ir savo dėdės A- 
leksandro Račkausko gyvenančio 
Philadelphijoje. Paeina iš Kauno 
gub., Kauno pav., Raudonės vai., 
Pupkainių sodžiaus. Jeigu atsi
rastų tokia ypata, tai prašau krei
ptis šiuo adresu:

A. GAIDYMAVICZ,
35 Lansdowne St., Brockton,Mass.

Paieškau savo pusbrolio Silves
tro Karčiausko paeina iš Vilniaus 
gub., Trakų pav., Valkininkų pa
rapijos, Kaniūkų sodžiaus. Girdė
jau kad gyveno seniaus Utica, N. 
Y. Meldžiu jo paties atsišaukti, 
ar kas apie jį žinot malonėkit pra
nešti už ką būsiu dėkingas. Adre- 
sks:

J. KAZIUKONIS, 
(Barberis)

224 XV. Broadway, S. Boston,Mass.

Paieškau savo motinos Onos Bra- 
zaitienės, brolių Juozo ir Vlado Bra
zaičių ir sesers Kastės Brazaičiutės; 
visi paeina iš Suvalkų gub.

Pirm karės gyveno Būdviečių kai
me.

Taipgi paieškau Onos Juraičiutįs 
iš tos pačios gub. Vilkaviškio pav. iš 
Gižų.

Kas apie Juos žinote arba jie pa
tįs atsišaukite šiuo adresu:

PLIUŠAS BRAZAITIS, 
1552 E. 47th Str., Cleveland, Ohio.

VAKARIENE IR ŠOKIAI Lie
tuvių Kooperatyviškos B-vės E. 
Cambridge, Mass. bus lapkričio 28 
d. 1917. Prašome visų draugijų 
ant tos dienos nieko nerengti. Iš 
anksto nusipirkite tikietus pas na
rius kooperacijos. Kviečiame vi
sus ant to vakaro.

LIETUVIŠKI ŠOKIAI. Rengia 
Lietuvių Kooperacija Brightone, 
26 Lincoln St. subatoje Spalio-Oc- 
tober 20 d. 1917 m.

Kviečia Komitetas.

Anas.

So. Bostoniečiai lietuviai li
beralai ypatoje “Ateities” re- 
datkoriaus paskaitas apie Lie
tuvos turtus laiko. Gi jų dra
mos draugija “Gabija” jau 
surengė keletą atssveikinimo 
vakarų k

žad

poz i toriui M. Pet- 
ip girdėti, dar 

ių vakarų pa-

CHICAGO, ILL.

(Iš Brighton Parko)
- Man tankiai teko matyti lai
kraščiuose iš kitų Chicagos ko
lonijų veikimo, o šita mūsų 
kolonija lyg rodos buvo pamir
šta arba rodėsi, kad čia nieko 
nėra veikiama. Ir ištikrųjų se
natis Brightonparkiečiai gal ir 
buvo apsileidę, bet šiuo laiku 
atbudo ir smarkiai stveriasi 
darbo. Nepersenai susitvėrusi 
LDS. kp. jau spėkų turi nema
žai, nes prie kuopos priguli 
keletas darbščių nariąypač to
je kuopoje daug darbuojasi jos 
pirm. R. Andrulunas.

LDS. 57 kp. laikytame susi
nkime spalio 7 d. nutarė daug 
svarbių dalykų, vapč daug tar
tasi apie Katalikų Spaudos- Sa
vaitę. Išrinkta Kat. Sp. Sav. 
Komisiją į kurią pateko J. Vi
limas pirm, R. Andruliunas 
rašt., J. Podžiuvėli ižd. Kata
likų Sp. Kom. susideda iš 8 v- 
patų iš LDS. ir L. Vyčių kuo
pų. Kitos katalikiškos dr-jos 
dar nesuspėjo išrinkti savo ats
tovus ir prisiųsti į tą komisiją, 

yiršminėta komisija turės su
sirinkimus kiekvieno nedėldie- 
nio 1 vai. po pietų Nekalto Pra
sidėjimo Šv. Marijos parapijos 
svetainėj. Taip-gi ten pat iš
rinkta A. Diksielis moksleivis 
kaipo kalbėtojom ir platinto
jom kat. spaudos. Visais Kat. 
Sp. Sav. reikalais galima krer- 

Ant galo net policija pri- i

L0WELL, MASS. 
Prakalbos.

Suvirš 200 žmonių prisirin
ko į bažnytinę svetainę nedė
lios vaakre klausyties prakal
bų, surengtų vietinio klebono 
kun. Olekr.avičiau? ir vietinio 
vargonininko. T*rakalbos buv-j 
pinnutinis žingsnis prie ap 
vaikščiojimo Spaudos Sava*’- 
tė.s.

Išmetė socijalistą.
Nekurie socialistai ir-gi at

silankė. Jie savo nedoru ir 
nešvariu pasielgimu padarė 
sau ir LSS. kuopai didžią gėdą 
Laike prakalbų pradėjo kaip 
galvijai pakampiais urzgėti, 
stenėti ir net trukdyti kalbėto
jus. ___________________ _
buvo ir tik tada jie lioiėri ro- 
<1. ,aw> “knltaM" Vimns ¥

Jau laikas užsisakyti kalėdinių ap- 
lotkų, o tokias galima gauti labai pui
kias, visokių spalvų ir žemomis prekė
mis, taip-gi ir su puikia antspauda 
konvertų pas:

S. SIMONAVIČIŲ,
260 E. Main Str., Amsterdam, N. Y. 
(S. 120)

Lietuviškas Lietuvos

Taisė M. Šalčius. Kaina 60c. 
Reikalaukite ‘ ‘ Drabininko ’ ’ 
knygne, 242 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Nauja Knyga
Ką tik išėjo iš spaudos Joa^ 

nnos Tamašauskaitės (Lakštu
tės) eilės. Knygelė 64 pusla
pių, ant gražios popieros. Kai
na tik 25c. (tik vienas kvote- 
ris) .Agentams nuleidžiama di
delis nuošimtis. Galima gauti 
pas autorę: 720 N. Main Str.^ 
Kewanee, BĮ.
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Labai naudingos knygos
APMASTYMAI VISIEMS METAMS IR ŠVENTĖMS.”

' Dvi stambios knygos, po 500 pusL
Drūtai, audeklu apdarytos ........................$3.00.
Popieros viršeliais........................................$2.50

i

“DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.” 
Audeklu apdarytos....................................... $1.00
Popieros viršeliais.........................................$0.75

Galima jas gauti: 
“DARBININKO” KNYGYNE

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Ir pas:

KUN. A. STANIUKYNĄ,
2634 W. 67-th Street, Chicągo, UI.
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iiDarbininkas” kareiviams tik už S2.00
Daug lietuvių jau yra Suv. Valstijų kariuomenėje. Dar 

daugiau jų bus paimta. Be abejonės kiekvienas lietuvis ka
reivis turėjo būrį savo pažįstamų, giminių, draugų ir su 
jais susirašinėja.

Tie lietuviai kareiviai tapo atskirti nuo lietuvių visuo
menės ir veikimo. Jiems be abejonės rupi žinoti, kas de
dasi lietuvių gyvenime, kas veikiama. Tarpe svetimų, vež
dami nuobodų kareivišką gyvenimą mūsų tautiečiai labai iš
siilgsta sajųjų, trokšta žinių apie lietuvių darbus.

• Draugi), pažįstamų, giminių yra pareiga aprūpinti 
juos dvasiškai. O tas geriausia atliekama užrašant jiems 
gerą laikraštį.

Todėl nepamirškite savo draugų kareivių užrašykite 
jiems laikraščių. Užrašykite jiems “Darbininką” Tame 
atsitikime “Darbininką” galima užrašyti speciale kaina, 
lietuviams kareiviams “Darbininką” suntinėsime už $2.00 
metams ar jie patys užsirašys ar jo draugai užrašys.

Prenumeratas siųskite šiuo adresu:

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

S

Centrai Spa.
Broadway, So. Boston, Mms. 
Kampas Dorchester Street.

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rusių SAL
DAINIŲ, ŠALTAKOŠES (io» 
-cream), SODA ir CIGARŲ.

Taipgi įvairių 
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032

ST. ŠIMKUS
ATIDARĖ

MUZIKOS MOKYKLĄ.

Kas rimtai nori mokytis muzikom 
— tegul jų lanko. Adresas:

667 BEDFORD AVENUE,

BROOKLYN, N. Y.

PIRK RAKANDUS PAS

RICHMOND’S
Sutaupįsi pinigų.

Rakandai pirmos rūšies ir kai
nos labai žemos.

Frank R. Richmond,
374-378 Broadtvay, So. Boston,

Extra!!!
Muzikos Mylėtojams

TIK KĄ IŠĖJO IŠ PO SPAUDOS ANTRA LAIDA ST. ŠIMKAUS
“KUR BAKUŽI! SAMANOTA”.....................................................................................

Taipgi galima gauti šias kompozicijas:
Šimkaus “OŽELIS” mišram chorui ................................................................

»»
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50c.

St. 60c. 
“ŠIĄ NEDELSUS” mišram chorui.................................. 25c.
“MĘS PADAINUOSIM” ir “BEAUŠTANTI AUŠRELE”...........40e.

“MUZTKA” No. 2. ......................................................................................30c.
“SCHERZO” pianui solo .....................................................................40c
“SEPTYNIOS GIESMES” tinkančios vaikų chorui laike skai-

Mišin.. (Kun. Urbanavičiaus žodžiai).
PORTITURA .........................................................................$1.00
BALSAI .......................  10c.

C. Sosnauskio “KARVELĖLI”..............  30c.
” “KUR BĖGA ŠEŠUPE” .......................................................................25c.

Imant didesnį skaitlių egzempliorių, duodama nuošimtis.

Adresuokite: K. STRUMSKIS, 222 Duffield Str., Brooklyn, N. Y.

tytų

ANYKŠČIŲ ŠILELIS.
Vaizdingiausiai ir gražiausiai eilė

mis aprašyta Lietuva a.a. vyskupo A.' 
BARANAUSKO. Tinka platinti Spau
dos Savaitėje ir gg. klebonams kalėdo
jant. Kaina 5c. Imant daug ant sykio, 
nuleidžiu nuošimti.

A. RAMOŠKOS KNYGYNAS,
514 Saratoga Str., Baltimore, M d.

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRASUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per keli* 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. * Toji mostis išima 
plėmus raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžute* 
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
stampoms.

J. RIMKUS
P. O. Box 36, Holbrook, Msm
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PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.i

Valandoe Nedžlkmit
nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryta
iki 8 vai. vakare. iki 4 vai. vakare.
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Ofiso valan-Y 
dos: Y

9 vai. ryte iki*J* 
4 vai. po pie- j

X
Vakarais.

nuo 6 vai. iki A 
8 vai. A 

Nedėliomis A 
10 vai. ryte A 

iki 2 po pietų. A
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Tel. So. Boeton 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima sasiltaUeti ir'lietavittiai. 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai.
Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Sustok! Skaityk! 
Galvok!

Užlaikau visokios 
maldaknygių ir įvairių 
škų knygų.

Parduodu už pigia kainą.
Užrašinė ju 

“Darbininką” “ 
“Žvaigždę,” “Vytį,” 
blį,” “Tautos Rytą,” 

“Moksleivį,” 
terų Dirvą” ir “Garsą

Galite gauti ir pavieniais 
egzemplioriais.

Kreipkitės pas: 
Lndriejų Kulbicką 
602 Aberdeen Avė., N. E.

rūšies 
svieti-

laikraščius:
Draugų,*’ 

“Žvir- 
“Pa- 
“Mo- 
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SERGANTI 
t VYRAI IR MOTERIS 
£ EIKITE PAS MANE!
$ Sn bent kokia chroniška, nervą arba šiaip kokia liga/ kuri reika- 

lauja specialisto patarnavimo.
IEŠKOK/TE PAGELBOS TEN, KUR GALĖSITE JĄ SURASTI. 

Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos keliu.

Y 673 Was-

Y hington st.YY arti Boyls-Y ton st ant
♦♦♦ 
X antrų

♦♦♦ bų.
. ___

Jums išegzaminavimas nieko nekaštuos. Jeigu Jus čia gydy- 
Asitės. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrg 

fizišką stovi ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas lšgel- 
J^bės Jus nuo kančių ir kitur negero gydymo. x

Daug metų prattikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai—Y medikališki ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas Ykas geriausia sergantiems.
€♦ AR JUS KENČIATE.

Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor- 
^malio širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jautl- 

mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
£ sąnarių, uleerio, žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaus-Y viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktą liežuvi,Y konstipacija, reumatizmo skausmą arba spaugų? šių ir daug kitų <£nigų, nuo kurių matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą ir 

^tvirtumą ant visados.
Aš gydžiau vyrus Ir moteris per daug metų. Vienas atsilankydamas pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite, J kad aš pasiekiu tiek gerų pasekmių | trumpą laikąY gydau tik tikrą priežastį ligos ir silpnumai pranyks. Atsi- Ym,nk,te- kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui. ‘
Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. Užvll- 

♦♦♦klmas ligos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgai be veikimo.

X Dr J. H. KENEALY
Y 673 WASHINGTO» ST.
A Antros durys nuo Gayety Theatre, Boston, Mass.

*

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Oflao odynot vteokia* Hgaa
1-8 P.M7-9 P.M. PitekMaAktahN.

419 Boylstoa St. Bostoa, Man.

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pasigražinti sau 
veidą ir įgyti ilgus plaukus. Prisiusi 
štampą ir gausi visas informacijas.

DSTIinTM FM WUBT M.
42 Vine Straet, Mostelio, Maso.♦...... . .................. .

Bcll PImm. DieUnaon 8998 M. I

Dr. Ignotas Stankus 
1210S.BrM^SL,PHaUpbia,PaJ 
Physicianand Surgeon (lietuvisgydy-l 
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos! 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy-1 

Iru, moterių ir vaiku. Daro operacijas.! 
Į Ofiso vai sodos: »■ 11 rito,»-« po piet. M j


