p ir patyri
mas nelei
mums tikėtis,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atmes-
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tris karius savaitėje.. .$300
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Užrubežyje metams... .$4.25
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Sustok, skaityk ir galvok!

Talkininkų lakūnai iš pa
dangių bombardavo vokiečių
pozicijas Belgijoj ir dvi bomKatalikų partija Vokietijoj, bos nukrito į Rolandų žemę,
anot žinių gautų iš Amsterda Sprogo, bet blėdies nepadarė.
mo, yra tvirtai pasiryžusi ko
voti su kaizerio despotizmu ir
rengiasi eiti prie taikos. Vokie Buvo pasklidęs gandas, kad
tijos katalikų vadu yra Mat- Naujosios Anglijos pakraštyj
hias
Erzberger. Katalikai buvęs patėmytas vokiečių sub
Vokietijos Reichstage sudaro marinas. Amerikos laivyno
centrą ir politikoje yra galin departamentas tą dalyką tyri
giausia partija.
nėjo ir surado, jog tai buvo
klaidingas šauksmas.
Chinija ketina pasiųsti į
Francija 20.000 liuosnorių ka KATALIKŲ SPAUDOS SA
reivių kovai prieš vokiečius.
VAITĖS REIKALAIS.

Įvairios žinios

Prez. AVilson nuskyrė komi
Milžiniškas ir šaunias prakalbas nedėlioj .rugsėjo 23 d., rengia šv. Petro parapijos
siją, kuri turės sutaikinti ne
svetainėje,
So. Boston’e, L. D. S. 1-ma kuopa.
senai sustreikavusius darbi
ninkus su ji] darbdaviais. Ko
Kalbės garsus kalbėtojas, Yale Universiteto teisių skyriaus studentas, p. K. Sčesnumisijos pirmininku paskirtas
levičius. Jis aiškins socijalizmo teorijos klaidingumą ir nepraktiškumą, taip-gi nurodys,
Darbo Sekretorius AA’ilson.
kur darbininkų žmonių luomas gali sau ieškoti prieglaudos ir užtarimo.
Toji koiųisija važinės po tas
Dar bus moksliška prakalba su bandymais. Tai bus tas,ko dar niekas nedarė ir nei ne
vietas, kur eina streikai ir ty
manė daryti Amerikos lietu-vių tarpe.
rinės santikius.
Broliai ir seserįs lietuviai iš So. Bostono ir apielinkių nepraleiskite puikios progos
Nėra abejonės, kad darbi
pasiklausyti apie darbo žmonių tikrus reikalus.
ninkai, jei ne visus reikalavi
mus, tai žymią reikalavimų
Labai svarbiems mūsų tautos reikalams bus imama inžangos 5 centai.
dalį, laimės. Nes sekretorius
PRADŽIA 7:30 vai. VAKARE.
AVilson pasakė, jog darbin:nĮ Londoną atplaukė pirmas Pakvitavimas No. 2.
Kviečia visus RENGĖJAI.
kai ypaZ* nerimauja dėlto, kad
būrys Amerikos civilių dak K. S. S. Komisijos reikalams
jie žino apie neišpasakytus
T
tarų. Jie tarnaus įvairiose aukojo:
/
Susivienijimas L. R. K.
darbdavių pelnus, o algos jų
Anglijos ligoninėse.
Am.................................... $25.00
menkos. Sakė, jog amatnin• v 170 kuopa Sus. L. R. K.
kas
gaunąs
po
$3-$4
dienoj
ne

VOKIETIJOS ATSAKYMAS
Anglijos laivas išplaukęs iš
A. Niagara Falls, N. Y. 3.26
gali
būti
patenkintas
žinoda

POPIEŽIUI.
Australijos miesto Melburno
Kataliku
Spaudos Dr-ja 10.00
mas, kad kompanija, kuri*’
nuskendo.
Laivo
vardas
buvo
Iš Vokietijos ateina žinių jis dirba turi 300 ar 400 nuoš LAUKINIAI ŽMONĖS SA sakė, girdi žemės tiek ir tiek tai ne. Kaip jie gyventų, kur
Port Kemhla. Jurininkai išgel 30-ta kuopa Sus. L. R. K.
būk Vokietijos atsakymas Į po pelnos
pasaulyj.
O
kam
reikia,
girdi,
Am. Scranton, Pa........ 3.00
žmonės prisiriša prie vienos bėti. Kapitonas sako, jog ant
KO, JOG CIVILIZUOTIE
piežiaus taikos pasiūlijimą jau Pirmiausia komisija pas:rūžemės?
Užtenka
sklypelio
pa

A.
L. R. K. Moterų Sąj.
moteries, eina į karę vieni
JI PABLUDO.
esąs pasiųstas Į Rymą. Subatoj pys sutaikyti streikininkus lai
sistatymui bakūžės ir maitini- prieš kitus, vieni antrus badu laivo sprogus pragarinė maši
13-ta kuopa So. Boston 5.00
na ir pagimdžius nelaimę.
Nesenai sugrižusis šiaurės į muisi gyvulių. O kariauti dėl marina.
rugsėjo 22 d. bus paskelbtas vų dirbtuvių.
Blaivininkų Susiv. 49-ta
Vokietijoj. Atsakyme nesą
kraštų tyrinėtojas Donald B. j jos tai tik pabludėliai tegali.
kuopa So. Bost., Mass. 5.00
Kuomet MacMillan pasakė, Vokietijos valdžia paskelbė,
apribotų nurodymų kokiomis
MacMillan
pasakoja,
ką
eski

Aiškinimai
apie
valdžias,
aSUGRĮŠ Į DARBĄ..
jog apleidžia jų sodybą ir kuo jog priiminės liuosnorius i ar
išlygomis taikintus.
Išviso.................. $51.26
Ateinantį panedėlį Lynno mosai, laukiniai šiaurės gyven pie kaizerį ir-gi nieko negel met pasakė, jog jiems palieka miją nuo 15 meti] amžiaus.
Pirmiau pakvituota 61.00
Mass. čeverykų dirbtuvių dar tojai mano apie karę ir apie bėjo. Tarpe-jų nėra augšto namus, kuriuos buvo pasista
BOLŠEVIKAI NETEKO
bininkai bus sugrąžinti prie kariaujančias tautas. Eskimo autoriteto, tai nei apie kaize tę gyvenimui, tai toji žinia
VADŲ.
Išviso ............... $111.26
darbo. Tie darbininkai buvo sai sako, jog baltieji žmonės ri jokio supratimo negalėjo in žaibo greitumu pasklido tarp
Kraštutinieji Rusijos soci atstatyti nuo darbo balandžio virto piblokto, tai yra, jog jie gyti iš MacMillano pasakoji jų. Tuoj sutarė įsikraustyti į Dar laikas apsigarsinti
Kun. F. Kemėšis ižd.
jalistai bolševikais vadinamie 18 d. š. m. Taip tai bedar- pamišo, nusmuko nuo koto. mų.
patogius MacMillano namus.
Lietuviu Darbininkų
ji buvo jau gerai heįsiponiavo- biavo 12.000 darbininkų, o 21 Jie, gyvendami komunistiškai,
Ekonom^fe# karės jie ne At—sveikinant eskimosai ra
ją Jau buvo jie paėmę į savo dirbtuvė buvo uždaryta.
nuolatinėje santaikoj, niekaip gali ir-gi suprasti. Komuniz dijo MacAIillanui ir jo sanke- ^Kalendoriuje.
rankas Darbininkų ir Kareivių Pastaruoju laiku Endincott negali suprasti politikų painių mas pas juos viešpatauja. Jie leiviams neįsivelti į tą karę,
Tarybą. Tuomet jie .pradėjo laikė keletą konferencijų su civilizuotų tautų.
visi kartu medžioja, kartu val kurią baltieji užvedė ir nebū L. D. Kalendorius 1918 m.
namų,
svarstyti apie paėmimą val kompanijų ir darbininkų atsto MacAIillan išplaukė į šiaurę go, blogame atsitikime kartu ti vergiškai prisirišus prie bus labai įvairus ir žymiai pa
gerintas.
farmų,
džios į savo rankas, nubalsa vais. Kompanijos buvo beat- liepos mėnesį, 1913 m. ir va badauja. Socijalizmas t-n pili vienos moteries, kad nebūti,
B Į 2 N Į Ų
bus6
X
9,
mažiau

Formatas
vo panaikinti privatinę nuosa metančios pasiūlijimą, bet pas saros pabaigoj apsigyveno na* įvykintas. Kle.-ų kovos kaip kiti piblokto.
sia 128 pusi, su įvairiais pa
Daugelis savininkų karės laiku
vybę ir neleisti į valdiškas vie kui jos sutiko. Taip tai ir susi šiaur - vakarinėj Grenlandijoj ten nėra. Jei vienas alksta, vi
veikslais
ir
tt.
tas jokit] pasiturinčių žmonių. taikė. Endincott yra pirmi eskimosų sodyboj Etali. So si alksta, jei vienam pasitai
priverstinai parduoda visai pigiai ir
Reiškia tik driskiai, valkatos, ninkas Mass. valstijos saugu dyba susideda iš keturii] šei ko giliukis, tai jis sušaukia
APGARSINIMŲ
KAINOS:
mes patys nuo savęs patartam persi
SUBMARINAI VEIKIA.
brodiagos, bosiakai skaitomi mo komiteto. Jis yra jau ne mynų, kurios gyveno lušnuose visus sodybos gyventojus.
Už visą puslapį $14.00
tikrinti pas:
fprakilniausiais žmonėmis ir jų kartą sutaikęs susiginčijusius pusiau nuleistose į žemę. Jų
Neigi galima karės išaiškin
Vokietijos submarinai vei
>y
puslapio
7.50
diktatūra turi būti. Tas jau darbininkus su darbdaviais.
viršus išstatytas iš uolų ir le ti pasakojimais senovės grai kia po senovei. Pereitą savai
’yy
4.50
padoresniems bolševikams pa
dų. Tyrinėtojas buvo toj so kų atsitikimų, kur dėl pavo tę jų veikimas buvo didesnis,
yy
M
Lithuanian Agency,
2.50
sirodė perdaug. Ir pildantis GOMPERSO PRANEŠIMAS dyboj, kuomet karė prasidė gimo karaliaus gražios pačios negu užpereitą. Štai surašąs
Nelaukite ilgai, nes jau pra
.4. Ivaszkericz
komitetas atsimetė nuo bolše Rusijos prez. Kerenskį gavo jo. Bet apie tai tesužinojo tik kilo baisi karė, nes pas eski- parodantis, kiek submarinai
So. Boston, Mass.
vikų. Tarpe rezignavusių yra Amerikos Darbo Federacijos pavasarį 1915 m., kuomet vo mosus moterystės ryšiai visai nuskandino laivų per pasta dėtas rengti į spaudą. Pir 315 Iiroadicay,
Tarybos prez. Člieidze, vice prez. Gomperso pranešnpą, kiečiai vijo rusus iš Galicijos palaidi, moteris negerbiama. rąsias 30 savaičių. Čia parodo miaus prisiųstus įdėsime pir ir jis tamstoms aprodys pigių farmų,
prezidentas Anismov, Gotz, kuriame Gompers apreiškia, ir užiminėjo Lietuvą, Kuršą, Dvylikos metų mergaitė, jei ma tik Anglijos nuskandinti moje vietoje.
Apsvarstykite, tai geriausia visokių biznių dykai. Naudokitės ge
Skobolev, Ceretelli ir Černov. jog Amerikos darbininkai re Lenkiją.
Danijos vertelga jau gali sutaisyti lempą, lopy laivai. Čia parodoma taip-gi proga išgarsinimui biznio.
mia karę ir remia Rusijos de Frenchen nuvyko į tą sodybą ti vyro drabužius ir avalą, tai kiek kas savaitė atplaukdavo Apgarsinimų kopijas siųski ra proga, nes po karės bus du-syk
SAUVALIAUJA.
mokratiją. Tame pat prane ir nusivežė laikraščių. MacMi- jau ji ir gali ištekėti. Sunkiau ir išplaukdavo laivų iš Angli te šiuo adresu:
brangiau, negu dabar ir jeigu patiks
Rusijos bolševikai pradėjo šime buvo pridėtos rezoliuci llanui ir jo sankeleiviams buvo sias darbas, tai sutaisyti vyro jos uostų.
namas arba farma pirkti tai .4. Itasz“D arbininkas”
Atplaukė
įvairiuose miestuose sauva jos, priimtos suvažiavime Ali- neišpasakyta naujiena, su ne batus, nes kietus padus rei
kcciez padarys visus raštus teisingai
.ir
Nuskandino 242 W. Broadway,
liauti. Darbininkų ir Kareivių nneapilise.
išpasakytu indomumu sklaidė kia mirkyti ir paskui kramty
Išplaukė
Tarybos skyriai Vladivostoke,
laikraščius. Eskimosai teira ti, kad suminkštyti, kad bū
South Boston, Mass. ir atsakančiai.
Caricine ir Samaroj visą val
21
LAIMĖJO.
vosi, kame .čia dalykas, kad tų galima siūti kaulinėmis a- Vas. 25 ...... .45.41
džią paėmė į savo rankas, o
Omahos, Nebr. pakaimių taip susijaudino visi.
22
datomis. Jei tą padaro, tai y- Kovo 4......... .5005
laikinosios valdžios valdinin darbininkai buvo sustreikavę. Sunku buvo išaiškinti daly ra pabaigus aukščiausius mo Kovo 11......... .3944
17
kus i kalėjimą uždarė
24
Reikalavo pakėlimo mokesties ką laukiniams eskimosams. Jie kslus ir gali tekėti. Pačiomis Kovo 18 ^ ... .5082
Maskvoj Darbininkų ir Ka ant 5 nuoš. Darbininkams žino, kas tai yra kovoti su ir nuotakomis eskimosai liuo Kovo 25....... .4747
25
reivių Tarybos skyriai užgvrė siūlė po pustrečio nuošimčio, žvėrimis, bet kad žmonės or sai mainikauja, paskolina ant Bai. 1........... .4680
31 A. L. R. K. Moterų Są-gos 13 kuopos
Petrogrado skyriaus nutarimą, bet nesutiko ir sustreikavo. ganizuotus į būrius skersti mėnesio ar ant daugiau. Es- Bai. 8........... .4773
19
kad reikia konfiskuoti dvari Valdžios tarpininkas Frieck vieni antrus, tai to jie nie kimosas nesako, kad tai mano Bai. 15......... .4710
28
ninkų žemes ir miestiečių nuo padėjo susitaikinti abiem pu kaip negali suprasti. Ir kuo pati, bet visi eskimosai sako, Bai. 22......... .5507
55
savybes.
sėm. Taip streikas ir pasibai met jiems papasakojo, jog “jos mūsų.” Graži eskimosė Bai. 29......... .5406
51
Sv.Petro parapijos Svetainėje
Laikinoji Rusijos valdžia sa gė laimėjimu.
62
baltųjų žmonių gentys daug ir gabi kramtyme ir taisyme a- Qeg. 6 ......... .4873
ko, jog sutvarkysianti armiją
skaitlingesnės, negu eskimosų valo nuolatai turi medaus mė Geg. 13........ .5120
26
TV. FIFTH STREET.,
SOUTH BOSTOV, MASS.
iki pavasario. Tik nepasako
PAKĖLĖ ALGAS.
skerdžia vieni antrus ir kuo nesius, tai yra nuo vieno vy Geg. 20........ .5423
30
PRASIDĖS 7 VAL. VAKARE.
iki kokių metų pavasario.
Oakland, Cal. — Cement met jiems papasakojo, jog ro pereidinėja prie kito? Jei Geg. 27........ .5487
21
ĮŽANGA: 25c. ir 15c., vaikams 10c.
AVorkers’ unija išreikalavo pa miestai daug didesni, negu eskimosė nenori nuo vieno vy Birž. 3......... .5335
23
Programas bus labai įvairus. Moterys dalyvaus vyrų rolėse. Bus per
VARO POLITIKĄ IŠ
kelti ant 50c. dienoj, Dabar Etah tapo išgriauti, išdeginti, ro pereidinėti prie kito, tai Birž. 10........ • 5589
38 statyta puikus veikalai: 1) KAS BAILYS.” 2) “GUDRI NAŠLE.” Abu vei
ARMIJOS.
gaus po $4.50.
tai visi eskimosai pasakė, kad nieko nereiškia, ji neturi bal Birž. 17....... .5890
32 kalai juokingi ir atsilankiusieji praleis linksmai laikų.
Ypatingai kas. kad moterys išpildys visą pr»»jrramsi. nereikalaudamos
Laikinas Rusijos preziden
baltieji ištikro yra piblokto, — so.
Birž. 24....... .5799
28 pagelbės iš vyrų. Dainuos gabios solistės ir taip-gi pasižymėjusios dekletas Kerenskį paskelbė, jog ar
ŠLUOTŲ DIRBĖJAMS
sudurnavoję.
31 matorkos tikrai visus užžavės, o ypatingai p-lė Alena Zenevičiutė.
Todėl tai, kam eskimosai Liepos 1 .... .5591
Piano skambins p. M. Karbauskas. Bus taip-gi įvairių monologų.
mijoj nevalia varinėti politi
PAKĖLĖ ALGAS.
Delko baltieji tryi pjautis turėtų kariauti? Ten socijaliz Liepos 8 .... .5696
24
Visus širdingai kviečiame RESG&JOS.
kos. Apreiškė, jog visokia
Wichita Falls. Kan. — tarp savęs, klausinėjo eskimo mas, viskas bendrai — lobis, Liepos 15 .. . .5748
26
politika iš armijos turi būt Broom Makers’ unija atnau sai MacMillan. Taip aiškino. laimės nelaimės ir moterys. Liep. 22........ .5582
25
prašalinta. Toks paskelbimas jindama kontraktą, išreikala Yra baltųjų gentis vadinama Nėra klesų kovos. Tai jie ir Liepos 29 ... .5523
21
nepatiko bolševikams.
Žinokite savo teises.
vo pakelti algas ant 12 nuoš. vokiečiais. Tie vokiečiai no nesupranta kodėl baltieji tu Rugpj. 5 .... .5469
23 i’
Ant Baltikos garlaivio Petrėjo daugiau žemės ir kuomet rėtų kovoti tarp savęs, skersti Rugpj. 12 ... .5442
19
Visokiais teismiškais reikalais kreipkitės prie manęs.
i Į
ropavlosk jurininkai papildė PARĖMĖ STREIKININKUS. kitos gentys aplinkui nenorėjo vieni antrus. Kuomet jie iš Rugpj. 19 ... .5602
20 ii
Speciališkas patarnavimas dėl lietuvių.
; i
didelę piktadarybę. Nugalabi Hamilton, Ohio. — Niles dir paduoti žemių, tai pradėjo girdo apie tai kad baltieji ren Rugpj. 26 ... .5309
Visokias bylas vedu Massachnsetts valstijos teismuose.
■ [
23 ii
i!
Aš
samdau
perkalbėtojus
dėl
Bušą,
Lenką
ir
Lietuvią.'
[
jo laivo oficiėrius. Jurininkai btuvėj streikavo molderiai. Į pjautis, skersti vieni antrus kasi moteris visam gyvenimui, Rūgs. 2........ .4316
23 U
O-fi.no
nt/Ta-rna
valraraia
K
’
roi'n'lritės
Tw>r
talanlmn
’
*
arha
J
Ofisas
atdaras
vakarais.
Kreipkite
per
telephon
ą
arba
tapo suareštuoti.
jų vietą kompanija buvo be ir deginti miestus. Toks pa tai jie atsidvvyti negalėjo.
Rūgs. 9........ .5612
22
ii
rašykite:
‘ -r_____________ i———pradedanti samdyti streiklau aiškinimas nei kiek negeliavo.
29
Jiems buvo parodyta New Rūgs. 18 .... .5432
* ; i
Argentinos senatas nubalsa žių. Taf apie tai sužinojo ki Kam-gi dėl žemių reikia pjau Yorko miesto paveikslai, buvo
JAMES M. KEYES, Advokatas,
850 Broadway,
fSo. Boston, Mass. ;
vo 23 balsais prieš vieną per- tų dybtuvių' molderiai ir pa tis, sanprotavo eskimosai fi daug aiškinta apie jo didumą. Sudegė guzikų dirbtuvė NaTel. South Boston 50212 arba S. B. 600.
traultti diplomatinius ryšius remdami senesnius streikinin losofai. .Tie rodydami į Gren Eskimosai sakydavo, jog indo- gatucket," Ct. Nuostolių už
ii
_ ____________
Jeigu
viena linija užimta šauk prie kitos.
su Vokietija.
kus^ patys sustreikavo.
landijos neapgyventus plotus mautų pamatyti, bet gyventi $25.000.
4!
Belgijoj anglai po keletos
dienų didelio šaudymo pradė
jo antpuolius. Pavarė ofensyvą iš abiejų pusių Ypres astuo
nių mylių fronte. Pasivarė pir
myn vieną mylią. Kol kas vo
kiečiai nedaro kontr-atakų.
Laukia kol anglai dar toliau
pasivarys. Kuomet anglų ar
tilerija jau tiek pasiliks, kad
nepasieks vokiečių, tai tuomet
jie pradės kontratakas.
Per keletą dienų dabar ten
eis smarkus veikimas.
Anglai skelbia, jog atakose
paėmė 2000 vokiečių į nelais
vę.
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Ką eskimosai mano apie karę.
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niPTIT
PIGIU

i
i
i

v•

TEATRAS

Rugsėjo-September 30 d., 1917 m.

z

H

/

2

DARBTNTNK AR.

visus išvardinam angliškai, Fistures. 42) ūse and Design of ir policistų milijonais jūsų
nes šioje šalyje vien tik toje Lighting Fiitures. 43) Ornamentai vietoje — kalėjime. Kūnas su
kalboje tegalima rasti knygą Metai lVork. 44) Design of Beams. pančioti, surakinti labai len
apie tuos amatus ir mokyklose 45) Design of Colums. 46) Design gva; bet siela palieka laisva
vien tik angliškai tėra moki of Roof Trusses. 47) Design of Plate ir kązamatuose.
Pereitame straipsnyje apie critektų. Architektas yra tas, nama. Tai-gi lietuvis, kuris Girders. 48) Mlll Design. 49) PalntAtmuš mus Rusai iš Vokie
amatus mes kalbėjome apie kuris yra išsilavinęs teori nori bent kokį amatą mokin ing and Interior Decoration. 50) Hisvarbą pasirinkimo sau tinka joje ir praktikoje prie pienų ties pasekmingai, turėtų šiek story of Architectnre and Ornament čių ir nesiklaus mūsų norų,
kaip bevelytume gyventi, mes
Kina iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomis. mo amato ir nuodugnaus jo sudarymo ir budinkų statymo. tiek susipažinti su angliška 51) Archltectural Design. 52) Buil•
eisime prieš juos ne su bombomokinimosi. Tie visi pasirin Architektas turi padaryti pie kalba.
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
Mes patariame, jei ding Superintendence. 53) Specifl- (Irnis. tilr sn lnisvn siela ir lnis.
lais
kimai ir noras studijuoti nueis nus ir duoti nurodymus vi nemoki angliškos kalbos, tai cation Writing. 54) Specification- mis, tik su laisva
Darbininkų Sąjunga.
vu
parlamento
žodžiu.
Ir
tuo
vien tik norais, jei mes juos siems kitiems darbininkams, pirmučiausia jos išsimokink. -IVriting Memoranda. 55) EstimaPrenumeratos kaina:
keliu
ankščiau
ar
vėliau
mes
neparemsime darbais. Moks kurie tik dirbs prie to namo Be jos vargiai ką išmoksi. Nė ting and Calculating Quantities. 56)
Metams tris kartus savaitėje.....................
$3 00
las yra pergalėjimas, o ne •do pastatymo. Jis nurodo kokį ra reikalo būti ekspertu anglų Coutracts. 57)Permits. 58)Elemente laimėsime. Bet tegu su mūsų
Užrubežyje metams...............................................
$4.25
vana. Nors ir kiekvienas gali materijolą reikia vartoti, ko kalboje, bet reikia pakaktinai of Pen and Ink Rendering. 59) Ren- valios reikalavimu laiku apsi
“DARBININKAS”
mokslą dasiekti, jei tik turės kius darbininkus samdyti, ko ją suprasti, kad galėtumei derlng with Pen and Brush. 60) pranta ir niekados jos neuž
(The Worker)
tvirtą valią ir norą, bet nie kį darbą atlikti, žodžiu sakant, knygas apie savo pasiskirtą a- Elements of Water-Color Rendering. miršta. O neužmirš, jei tarp
The Lithuanian tri-weekly paper.
mūši) pačių nuolat skambės
61) Rendering in Water Color.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St. kas techniško mokslo arba jis yra galva ir siela budinko. matą suprantančiai skaityti.
tasai Lietuvos Nepriklausomy
amato mokslo negali dovano Jis turi iš kalno išrokuoti,
Norint būti specijalistu ar
Žmogus susipažinęs su viršJoseph’s Lithuahian R.-C. Association of Labor.
ti.
kiek pastatymas tokio namo chitektūroje reikia sekančių minėtomis mokslo šakomis ga bės obalsis. Už ką gi tad Ru
Subscription Rates:
sų demokratijai pykti ant mū
Progos dasiekti tą mokslą kainuotų ir turi mokėti nu dalykų mokinties:
li drąsiai veikti, kaipo pirmos
Yearly...........................
..$3.00
sų
už to obalsio vartojimą?
randasi kiekvienoje vietoje, piešti paveikslą namo, kaip
1) Aritmetic. 2) Formulae. 3) klesos arehitektas. Nėra ko
6 months....................................
$1.50
Nėra
už ką ir nepyks, jei tik
tik mums reikia tas progas iš jis išrodys, kada bus jau paGeometry and Mensuration. 4) Geo- nusigąsti, kad tų dalyki) čia
atvirai ir tikra prasme bus jį
Foreign countries yearly... ............................ .$4.25 •
naudoti, bet jei mes tuomi statytas.
metrical Drawing.
5) Projection daug išvardinta, nes ant to
išgirdusi.
“DARBININKAS”
nesirūpinsime arba nenorėsi
Drawing. 6) Freehand and Orna- mokslo nereikia perdaugiauJis turi rūpinties pienus nuAnaiptol, bus patenkinta,
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.
me ant to pašvęsti savo laiko
meątal Drawing. 7) Wash Work siai padėti laiko.
Nuolati
statyti namo apšvietimui, sukad mes padedame jai išrišti
ir gailėsimės pralieti prakai
and Brush Dratving. 8) Elementary nai mokinanties po dvi vašildymui, balso skambėjimams
vieną tautinių problemų. Ji
Perspective Drawing. 9) Architec- landi į dieną, per šešias die
DIDŽIAUSIAS, SVARBIAU į darbą su didžiausia, nepails to, tai niekados jo neįgysime. hudinkuose išreikšti ir tt. Tu
dabar
taip pat svyruoja dėl
tural Drawing. 10)
Escavating, nas į savaitę per tris metus ga
SIAS IR REIKALINGIAU tančia energija.
Talkuf.nkų Mažas piemuo, apskretęs, api ri padaryti iš viso to naudin
i
Lietuvos
ateities, kaip ir 1915
Shoring and Piling. 11) Footings lima šį kursą pabaigti. Bet
SIAS DARBAS.
bus apsčiai ir pasisekimas už plyšęs ir basas gali arklį pri gą, gražij ir artistišką bumetais.
vesti prie vandens viedro, bet
and Foundations. 12) Areas, Vaults, pradėjus, reikia varyti ir ne
dinką.
Karė gali taip netikėtai pa tikrintas.
Ką-gi dabar matome vado
and Retaining lValls. 13. Cements. nustoti. Į metus, dvejus arba
Mums lietuviams darbinin nei didžiausis profesorius su
Amerikoje yra suvirs 35.000
sibaigti, kaip kad ji netikėtai
vaujančioje
Rusų demokrati14)
Concrete Construction. 15) į keletą savaičių nėra nei ko
kams, vienok, prisižiūrint į A- žila barzda ir pliku pakaušiu architektų, Lietuvoje tai su
prasidėjo.
jjoje? Liaudies Laisvės parti„ Stone. 16) Stone Ma^onry.
-- L^nry.
Building
norėti tą darbą išmokti, nes!
merikos pramonininkus, nerei- negalės privesti tą arklį gerti visai mažai jų randasi, o tar
Jei karė nes,ustos iki Kalė
i ja. kuriai įteikta Lietuvos au
17) Stone Arches. 18) Carpentry. tai yra ne vien tik amatas, bet
j kia apie šitą svajoti: kad Lie tą vandenį, jei arklys neis. pe Amerikos lietuvių dar ma
dų, tai bėgyj sekančių 1918
tonomijos projektas, nei žiū
19) Mechanics of Carpentry. 20) skaitosi jau profesija.
mituli, kaip išrodo, turtą lx£
sudarysime trustus, ir Taip-gi ir su mokslu — jis pri žiau. Po karės, jei mes grį
rėti jo nenori. Bijodama Ru
Joinery. 21) Stair Building. 22)
padarysime Lietuvos policiją klauso nuo mūs pačių.
Žinoma,
tas,
kuris
dar
ang

šime
į
Lietuvą,
tai
be
abejo

gtis.
sijos skaldymo, ji teikiasi tau
The Steel Square. 23) Lathing. liškai mažai tesupranta arba
ir miliciją paklusnia sau, kaip
Bet sakykime, kad mes tu nės mums reikės daug archi
Derybos tęsis apie metus.
toms
tepripažinti laisvių šešė
Plastering and Tiling. 24) Common visai anglų kalbos nepažįsta,
Deryboms einant vargu bus tai padarė Amerikos kapitalis- rime valią ir norą mokinties tektų, nes beveik visą Lietu
li.
Taip
kad net iš tos parti
Brickwork. 25) Ornamentai Brick- tai turėtų . mažiausiai/ vienus
1 tai.
bent
kokio
naudingo
amato.
vą
reikės
atstatyti.
Algas'
ir

I
galima važiuoti į Lietuvą, bet
jos gavo išeiti į ją priderėję
work and Terra Cotta. 26) Fire- metus pašvęsti ant išsimokini
Bet jei mes nesujusime ir į Norime jį nuodugniai išmokti gi architektai nemažas uždir
turbūt bus jau galima užvesti
mūsiškiai.
proofing of Buildings. 27) Phimbing mo anglų kalbos. Bet svar
savo darbininkiškas rankas ne- ir norime palikti žinovais to ba. Kaikurie ima po $5.000.komunikaciją.
Tuo pat žygiu Socijalistų
Supplies. 28) House Drainage. 29) biausias dalykas yra tas, kad
Išeina, jog daug maž dar paimsime Lietuvos žemės, pra darbo nuo pradžios iki pabai 00 į metus.
Revoliucijonierių
Partija ruo
Plumbing
Fistures.
30)
Water
Suppgavus darbą prie kokio nors
Architekto darbas yra ir
praeis apie pora metų iki ga monės ir pirklybos ir jei tas gai. Ką tada turime daryti?
šia
“
Federuotąją
Rusijos tau
ly
to
Buildings.
31)
Gas
Fittings.
architekto. Jei reikėtų ir už
lėsime grįžti tėvynėn.
viskas pateks į žydų ir kito Mokslo mažai turime, vardą žingeidus ir naudingas jam patų
Respubliką.
”
Federuotis
32) Principles of Heating and Ven- kokius $6 į savaitę dirbti, mes
F tomis čiam ir visuomenei. Jam paPo karės bus mums graži kių atėjūnų rankas, tai nebus vos tik pasirašome. Su
tilation. 33) Furnace Heating. 34) patartume, kad eitumėt dirb tegali laisvos šalys ir jų tau
proga paimti į savo rankas že dyvų, jei Lietuvos policija ir progomis, kurios randasi šia čiam, nes jo darbas yra gerai
Steam Heating. 35) Hot-water Hea ti, nes galite tikėties. kad ne tos; pirma reikia tapti tikrai
mę, pramonę ir pirklybą savo milicija bus kapitalistų tamai- me krašte, nei vienas nors ir apmokamas, vis naujas, jis
ting. 36) Fan Systems of Heating. ilgai tokią algą gausite, bet nepriklausoma, kad galėtume
visai nemokytas negali nu turi stengties išrišti vis naujas
šalyj. Jei to lietuviai nepada- temis,
37)Builders’ Hardurare. 38)Roofing. kad alga kils su jūsų mokslu tarti apie susifederavimo sąly
Mūsų galėję prie to nedaleis- leidęs rankas sakyti, kad jis problemas ir turi susidurti vis
rys, tai jie pasirodys didžiau
gas, kaipo lygūs su lygiais.
39) Sheet-Metal Work. 40) Electrlc sykiu.
siais snaudaliais, trumpare ti. Nedaleisime patys susior negalįs palikti oficierium mū su naujais žmonėmis. Archi
Tai
kam, kuriai demokratijos
IViring
and
Bell
Work.
41)
Lighting
Jonas Keras.
tektas atneša visuomenei nau
giais, nerangėliais, neįgalin ganizavę ir paėmę žemę, pra sų darbininkų pulke.
šakai mes eisime į talką? At
Pradėk iš pat pradžios. Mo dą tame, kad jo protas paga
čiais apseiti be svetimos glo monę ir piridybą į savo ran
*
v•
sargiai skelhdamies tenori kol
kinkis to ko nežinai. Jei ne mina gražius, naudingus ir
kas.
bos.
kas apsisprendimo teisių mes
“Darbininke” jau nuo se moki rašyti, skaityti, eik į pra parankius žmonių gerovei na
eisime talkon berūgščiams ka
Bet taip neturi atsitikti.
nai
apie tai aiškinama ir bus dinę mokyklą. Jų randasi mus. Prie to dar jis per savo
detams. Aiškiai skelbdamies
Lietuviai jau trankėsi po visą
kiekviename miestelyje. Vaka triūsą duoda progą kitiems
aiškinama.
tapsią
nepriklausomais, mes
pasaulį, matė civilizuotų tau
Tik sekite tuos aiškinimus, riniai kursai atdari visiems. darbininkams užsidirbti sau
einameatviraširdžiams ese
tų gyvenimą, dirbo visokiose
RUSIJOS LIETUVIŲ
kas tikrai jos širdžių gelmėje
gilinkitės, svarstykite, patys Mokslo yra kaip vandens, tik ant pragyvenimo. Reikia daug
rams. Kartu geriau, tinka
pramonės šakose, mokinosi įSEIME.
dailydžių, meistrų ir visokių
glūdi: mėtykime visur minio
nagrinėkite, kaip čia susiorga reikia eiti ir semti jį.
miau:
katrie didesni demokra
vairiose mokyklose. Tą svetur
Kiekvienas mokytas žmo kiti) darbininkų architekto
se Lietuvos Nepriklausomybės
nizavus, kžtip čia pasekmin(Tąsa) tai,
kam
lemta imti viršus ir
ingytą mokslą, patyrimą, inobalsį 1
giausia pavarius taip didį, gus, kiekvienas didis išradė pienams išpildyti. Tai-gi jau
Rusų
Steigiamajame
Susirin
gudrėjimą lietuviai išeiviai
Lenkų jungas toks buvo ber
jas, amatninkas, artistas, mu nikaitis arba mergaitė, norėda
svarbų ir išganingą darbą.
To nepadarę ir 'teisingiau kime? Tik jau ne kadetams.
privalo panaudoti tėvynės at
gždžias, taip jokios kultūros
Teskamba nuo krašto iki zikas, kiekvienas oficierius mi išmokti naudingą amatą ir nedavė; Rusų jungas toks bu siu, tiksliausiu plebiscito ke
Su Rusų demokratija, nebe
statymui.
darbininkiškos
kariuomenės, turėdami gabumus ir palinki
krašto
obalsis:
liu
gausime
tokį
pat
atsaką,
tekusia
Lietuvos krašto, mes
Tai bus kartu patrijotiškas
kiekvienas fabrikantas, kuris mą prie to, lai tveriasi archi vo sunkus ir nežmoniškas, —
Lietuva
lietuviams;
kaip
gydytojas,
ūmai
suma

lygsimės teorija. Su Vokie
kad viena to būtų užtekę su
ir patiems naudingas ir pel
Lietuvosžemė, pra turi tūkstančius darbininkii tekto amato.
nęs ankietos būdu sužinoti, ar čiais, kurie tą mūsų kraštą
kelti
Lietuviuose
ilgesį
—
Ne

ningas veikimas.
savo dirbtuvėse, kiekvienas
Norintiems pradėti mokin- Tą darbą pasekmingai atlik monė ir pirklybą lie kapitalistas, kuriam plaukia ties to amato, mes patartume priklausomybės nei nuo vienų, pridera ar nepridera gryčioje faktingai valdo, prisieina kal
sime ne pavieniai veikdami, tuvių darbo žmonėms! milionai dolerių kas metai, — visųpirmiausia eiti į kokią va nei nuo kitų, nei nuo Vokie kiaules šerti. Esu tikras, kad bėtis praktika. Užmigti nega
higijėnos neišmaną Gudų kai li žmogus, lyg baisus nakties
bet sujungę savo pajėgas ir ka
visi kada nors buvo tokie pat karinę mokyklą ir mokinties čių, kaip paskui pasakysiu.
mynai vienu balsu atsakytų: slogutis kankina tave, prisisNepriklausomybės
instinkto
pitalus, kokius turime.
NELAIMĖS ANT GELEŽIN kaip ir mes, — prasti darbo piešimo (dravring)- Jei neži tad buvo mumyse, tik nebuvo “pridera; nes kai pastalėje kaičius vis keistesnių, vis fan; Tai-gi, broliai darbin ūkai ir
žmonės. Bet jie neverkė nu not, kur rasti tokią mokyklą,
KELIŲ.
smirda, tai ant stalo kve tastingesnių Vokiečių suma
sesers darbininkės, turime tuoj
leidę
rankas, nėjo ant susi tai kreipkitės prie “Darbinin jo išreiškėjų ir formuluotojų.
Pereitais 1916 metais Suvie
pia..
.”
nymų. kaip reiks savo tiks
Taip
nebuvo,
kad
1905
m.
su

sukrusti ir be atidėliojimo, be
nytose Valstijose ant geležin rinkimų tenai eikvoti savo lai ko,” 242 W. Broadway, So. sirinkimas Panevėžio teatre,
paliovos turime svarstyti, pie
Ir “apsisprendimo teisėmis’ lams panaudoti Lietuvą. Tai
keliu buvo užmušta 1001 žmo ką ir energiją, keikiant val Boston, Massj$ iš čia tamstoms lietuvių spektakliui pasibai
jie rengiasi kolonizuoti Lietu
nuoti, kaip turime organizuo
nių. Sužeista 196.722. Iš jų dančiąją klesą., Jie tvėrėsi už skyriuje “Amatai” bus nuro gus, politiniai programai su kreipdamies į juos galime iš vos dykynus. idant kas tre
tis, kaip galėsime pasekminpasažierių užmušta 291, sužei darbo, lavinosi ir dabar gavo dyta artimiausia ir palankiau statyti išrinko mane, Bark- girsti: ar tai koks valgomas čias sodžius būtų — vokiečių.
giausia veikti tėvynėje karei
daiktas? Jiems tie dalykai ne
sia mokykla.
sta 8.008; geležinkelhj darbi užmokestį už savo triūsą.
lainių dvarininką Zigmantą išpainiojami. Bet paklausę, į Tai jie rengiasi sau atsiimti iž
pasibaigus.
To
amato
galima
išsimokin

Visados
taip
buvo,
yra
ir
ninkų užmušta 2.941; sužeista
do ir sulenkėjusių mūsų bajo
Švainicką ir Surviliškio dvari
žinoma geriausia būtų, kad
175.923. Pašaliečių pasitaikiu visados taip bus ir mes to su ti vakarinėse mokyklose, bet ninką Kudrevičių! Aš dariau ką tu nori priklausyti ar beve rų dvarus, davus jiems atato darbo imtųsi mokyti inži
sių ant geležinkelių traukiniai rėdymo negalime perkeisti. jei kas turi pinigų ir laiko, tai pirmą bandymą suformuluo lytume! visai nei į ką nebepri mainomis žemės Guduose, o
nieriai, agronomai, technikai,
per tuos metus suvažinėjo ir Mokslas nėra žmonėse ingim- gali ir kokį metą ant to pašvę ti Lietuvos tautų federaciją klausyti, esu tikras, gautu čia pasodinus Vokiečius kul
komersantai. Bet jų nemato
užmušė 6.769, sužeista 11.791. tas; kiti dasiekia jį ir mes sti ir imti tam tikrą kursą ko Švainickas ją patvirtino, (K. me gana veikiai statų atsaką: tūrtregerius. Tai jie rengiasi
me, nors žinome, kad jų yra.
Pasirodo, jog 19116 metais galime jį dasiekti ir užimti tas kioje nors mokykloje. Pasi jos nematė), o Jonas Vileišis, noriu pats savimi būti, savim bažnyčias
pavesti bavarieNors taip yra, vienok, mes
užmušta ant 1.371, sužeista ant augštas vietas, jei tiktai mes mokinus piešimo, reikia dasi- gavęs tai į rankas, išspauzdi- gyvenimo vežimą vežti! Tai čiams katalikams, idant per
darbininkai neprivalome nei
34.835 žmonių daugiau, negu norime pavargti ir padėti kiek gauti už pagelbininką prie ko no “Varpe,” nežinodamas, arčiausia»»kęlias pakelti mi tikėjimą lengviau būtų prieiti
nusiminti, nei rankų nuleisti.
niose politikos susipratimą —
triūso dėl atsiekimo mokslo, kio nors architekto, arba ko
1915 metais.
kieno
tai
bandymai.
Prašome
Tai darbininkai privalo vie
nepriklausomybės apetitą; to prie tautybės ir greičiau suvo
be kurio žmogus negali pakil kiame nors didžiame architekni pradėti organizavimo dar
tų ofise. Ten galėsi daug gau neploti katučių: aš kalbu ne je minioje, kuri turi tapti ir kietinti Lietuvą.
ti.
bą.
*
LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.
Nelaukime rytojaus! Ryto ti praktikos, ir dar gausi pro dėl pasigyrimo, tik kad ma šaknyje yra XVII ir XVIII
Pusė tų projektų gal tik ne
tytumėte, koks buvo dar tuo amžių politikos laisvių pavel
Garsusis visame pasaulyje
“Darbininkan” tik ką atėjo jus niekados neateis! Pradė gą sau algą užsidirbti.
vykusios atskirų žmonių šovi
miliardierius Rockefeller yra iš užimtos Lietuvos laiškai kime šiandieną. Nieko nėra
Taip bedirbdamas gali ruo- met neturtas nepriklausomy dėtoja, tik dabar be privilegi nistų svajonės. Bet pusė —
kilęs iš biedniausių tėvų, yra šiems asmenims:
svarbesnio,
kaip
ankstyva šties prie augštesnės vietos. bės ideologų, kad juos vaduo jųtikrai atspėjama — baisi. Ir
dirbęs už mažiausią algą. Jis
Marijonai Kureckienei iš pradžia. Pakol atidėliosi, pa Eik į architektų mokyki^ arba ti prisiėjo man, visųmažiauGal baimė ima aiškiai pasi kaip-gi Lietuvai gintis nuo tos
pradėjo savo karjerą žibalo Gilbalių, Raseinių pav., Kauno liksi ant tolesnio laiko tą svar imk kokius nors architektūros sios Lietuvoje Vadakčiukų ba sakyti, -kad Rusijos Lietuviai vokiečii) invazijos? Vienas tė
krautuvėj. Jis tobulinosi tame gub.
bų darbą, vis stovėsi ant vie kursus ir matysi, kaip greitai, žnytėlės kuratui, visai ne tam lemia savo Tėvynei Lietuvai ra kelias — teisių kelias. Bet
biznyj, rūpinosi viską sužinoti
Petrui Vyšniauskui iš Lie- tos, nematysi progreso. Iš sulig tavo gabumų ir darbštu darbui pasiruošusiam. Ir ne nepriklausomybę, idant nepa kad galėtume teisėmis gink
apie tą pramonės šaką, ir ga vaniškių, Kupiškio par., Kau mesk “rytojų” iš savo žodyno. mo, bus pakelta tau alga ir sijuokite — taip reikėjo?
kenktume Rusų demokratijai luotis, privalome nepriklau
lop pamatė didžią, pelningą no gub.
Būk žmogus šios dienos. Lai bus tau duotos vis svarbesnės
Dabar Nepriklausomybės i- ir nepelnytumės jos neapykan somi patapti. Tegu laiku ži
tos pramonės ateitį. Atsidavė
Jurgiui Čereškai iš Pašiurk- “šiandien” būna mūsų obal vietos ir iki savo mokslo pa deologų nebestingame. Lietu tos ar net žiaurių keršijimų? no mūsų užgrobėjai, kad mes
tam bizniui ir kuomet jam ėmė ščių-, Vladislavo pav., Suvalkų sis. Tada ir mes pradėsime baigos užimsi vieną iš svar vos autonomijos projektuoto Nebevieną sykį privačiai buvo ir bajorų apleisti, tariamie
nepaprastai sektis, tai pradė gub.
žengti tiesiu keliu prie švie biausių tame ofise vietų. Ta jai turėjo jau ką parodyti, A- išrodoma vien tik moralinė ji “Bauervolk” (mužikų tau
jo pas jį grūstis visokie inži
Pranui Gedminui iš Gedri sesnės ateities.
da, turėdamas pakaktinai ar iperikos išeiviai valstybėms vertė pasiskelbimo, kad etno ta), turime ne menkesnes po
nieriai, mechanikai, technikai, mų, Rakių par., Kauno gub.
Jonas Keras. chitektūros mokslo ir dar dau memorijalą teikė,—mūsų švie grafinė Lietuva privalo tapti litikos aspiracijas už nemužisiūlydami savo patarnavimus,
A. Krugiui iš Skardupių,
giau geros praktikos, galėsi suomenė būtinumu Lietuvos nepriklausoma valstybė. Mums kus, nes laisvės indas pareina
------ o-----išradėjai su visokiais naujais Ji Karklinių krasos, Vilkaviškio
drąsiai atidaryti savo ofisą A- nepriklausomybės jau susipra karo pajėgų maža, kaip ir vi lygiai į bajoro, lygiai į nebaARCHITEKTAI.
projektais ir išradimais; pa pav., Suvalkų gub.
merikoje arba Lietuvoje.
tusi; tad švenčiausia jos pa siškai nėra; tai mes nei nema joro krūtinę. Vokiečiai dabar
klusnūs jam tapo advokatai,
Pereituose straipsniuose mes
Vincui Jokubauskui iš PoNorint per savę mokinties reiga visa dabar daryti, kad nome statyti fizikos pajėgą už galingi ir išdidę. Gal ir jie mū- .
kurie sudarė pienus baisaus vištaičių,
Vilkaviškio pav., stengėmės nurodyti, kaip la to amato, reikia nuo pat pra ir mūsų minios tai suprastų.
Lietuvos
nepriklausomybę. sų valios nesiklaus. Tad iš
trusto, galop jam pastojo pa Suvalkų gub.
bai reikalingas yra amatų džios ir paeiliui mokinties žė- Demokritais dėdamies ir bū Faktai mums rodo, jog pasau Lietuvos privalome padaryti
klusni policija ir milicija, ku
Domicėlei Rožanauskiutei iš mokslas mūsų gyvenime. Da miaus nurodytų dalykų. Apie dami, visokiais tikslais ren lis nei neturi pakaktinų fiziki iridentų kraštą, antrus Bal
rios spaudė, gąsdino jo darbi Sudonių, Butrimonių krasos. bar mes pasistengsime duoti bile kurį iš jų gali gauti daug giamės eiti į liaudį visokiems nių pajėgų atsiginti nuo prie kanus Europai, kol ji nepa
ninkus, persekiojo jo streiki Vilniaus gub.
praktiškus nurodymus, kaip knygų viešame miesto knygy dalykams jos valios pasiklaus šininkų. Ir gi faktai rodo, tenkins mūsų reikalavimų! O
ninkus.
’
Juozui Anankai iš Paudrei- dasiekti įvairias to mokslo ne arba už mažą kainą jų gali tų. Bet ji neprisirengus duoti kad moralinė galybė tvirtesnė tai padarysime jau dabar per
Panašiai dėjosi ir kitose pra kių, Ūdrijos krasos, Suvalkų šakas. Parodysime ko reikia nusipirkti. Mes žemiau pa išmintingą, tikrai savo atsa už fizikinę. Jūs socijalistai, galvas kitų valstybių nusiuntę
monės šakose Amerikoj.
gub.
mokinties,
kaip mokinėjęs, duodame iš eilės ko reikia mo- ką į tokius dalykus, kurių ji pirmieji to liudytojai:/ jūs, žinią Vokiečiams, kuo jie tu
Mums čia yra ta pamoka:
Tų laiškų atsišauksiančių kur mokyklos randasi ir tt.
kinties. Pradedant nuo pra nebuvo ilgai gromulojusi. Duo tremiami ir žudomi, gyvi esa rės mus patėnkinti. Tai-gi Ru
reikia pamatyti progą, iš visų įprašome atsiųsti stampių už
Pirmiausia mes pagvilden džios, eikite nuo vieno prie kime jai tą paramą, jei nori- te ir plėtojatės, o jūs žūdęs ca sijos Lietuvių Seimas turi aiš
pusių dalyką suprasti ir kibti penkis centus.
sime amatą arba profesiją ar- kito vis augštesnio. Mes čia me plebiscito keliu iškovoti, rizmas su visais savo kareivių kiai ištarti: etnografinė Lietu-
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^Ja, privalo tapti nepriklauso
Talkininkai iš užsienio turi škia pas visus Rusijos revoliuma!
'
gauti šiems metams 220.060.- cijoniškus gaivalus. Laikinoji
Pagaliaus visi mes matome,
000 bušelių kviečių. Iš Suv. valdžia nei vieno senosios val
jog Lietuvos klausimas per ka
Valstijų jie gaus 88 milijonus dininko nenužudė, pats caras
vairių augštų mokyklų. Bet
CHICAGO, ILL.
ro aplinkybes tapo tarptauti
bušelių, o jei pasiseks agitaci sveikas sėdi su savo šeimyna
jūs “apsišvietėliai,” sakė kal
(North Side)
niu klausimu. Nei Rusai, nei
ja už čėdijimą kviečių, tai ga uždarytas. Priešingieji gaiva
bėtojas socijalistams, pasaky
Vokiečiai vieni patys neišriš;
nes
medžiagos
yra
1.3
nuoš.
lės evportuoti 132 milijonu bu lai dabartinei valdžiai, kaip va Vyčiai buvo parengę vaka kite kiek mokyklų esate įsis
GELBĖKIMĖS.
riš jį bendrai visų kariaujan
Žirniuose atstatomosios me šelių kviečių.
Brangus pragyvenimas vis džiagos yra 24.6 nuoš., energi Aprobuota, jog Suv. Vals bolševikai tik vieną sykį tesi- rėlį atsisveikinimui su moks teigę, iš kur jūs tą savo “mo
čiųjų valstybių konferencija.Ir
griebė ginklo Jr po nedidelių leiviu P. Juru, kuris išvažia kslą” semiate, kame jūs turi
kaip-gi ji riš?Jei turės mus tik oe paliovos brangsta. Pyki- jos ir šilumos teikiamosios me tijose ant žmogaus savaitėje susirėmimų'buvo įveikti, o lai vo į augštęsnius mokslus 11 d. te savo kokią įstaigą, jei yra
žalią valstybės medžiagą, tai mas, nekantravimas ir net džiagos yra 63 nuoš., vandens atseina po 5 svarus kviečių. kinoji valdžia jų negadabino. rugsėjo 8. v., vakare. Parapijos čia nors vienas, tai atsiliep
primes mus bet kuriai kitai protestai ir demostracijos lig yra 9.5 nuoš., mineralinės me Maisto administracija agituo Dabar buvo bekeliąs maištą svetainėje susirinko vyčiai ir kite, ir laukia apie 2 minuvalstybei priedo. Jeigu turės šiol nieko gero nepadarė, nie džiagos yra 2.9 nuoš.
ja, kad kviečių duona pava Kornilovas, jam nepavyko ir dauguma pašaliečių. Progra tas. Tai mūsų “apsišvietėliai’
valstybė jau apsisprendusią ko nepadarys ir toliau. O čia
Peanuts’uose atstatomosios duotų ruginė, kominė ir kad jis gal nebus galabinamas. Y- mą išpildė šios ypatos: Pir nustojo “alsuoti” ir laukė
tautą, su visiškai aiškiai for jau ateinu žiema. Reikia ku medžiagos yra 25.8 nuoš., e- abelnai kviečių miltus pava ra ten visokių anarchistų, miausia kalbėjo M. Mažeika, drebėdami kas toliau bus. Čia
muluotais politikos idealais, ro, be to žiemą žmogui ant 20 nergijos ir šilumos teikiančios duotų avižiniais, grikiniais, bombistų, bet visiems reikia P. Sriubas, A. Baceviče. Pianu publikoje pasipylė gardus juo
tai skaitysis su ja, kaipo su nuošimčių reikia maisto dau-. medžiagos yra 63 nuoš., van ruginiais, kad daugiau liktų duoti kreditą už tai, kad ne- skambino C. Filipavičiutė; ei kas, ir gausus rankų plojimas.
tokia. Tad nepriklausomos giau, negu vasarą.
dens yra 9.2 nuoš., mineralinės kviečių išgabenimui talkinin ūžpuldinėja nei vieno luomo les pasakė P. Urbiutė, mano- Tada kalbėtojas pradėjo aiš
Reikia
ieškoti
gelbėjimosi
Lietuvos reikalavimas laiku
medžiagos yra 2 nuoš.
žmonių. Nei kazokai" nepada logą P. Cibulskis; prakalbą kinti, tegul jie dėkoja malda
kams.
turi pasiekti ausis visų Euro būdų, jei nenorime alkti. O kur
Taip tai galima būtų paro Aprokuojamą, jog šioje ša rė jokių baisenybių. Rusijoj kun. J. Kudirka; J. Viltrakis, knygei, iš kurios motina Lietu
pos valstybių. Mes neatsako-! tą galime rasti? Ir ar galima dyti iš ko susideda visi mūsų lyj riebalų atseina per metus valdžia dar nenusistovėjo, dar J. Poška, dainavo C. Filipavi voje išmokino skaityti. O čia
me už tai, ar
c. bus
—kas
-------iš. to,!rasti? Tai
. P nemažai galime valgomieji daiktai, nes visi y- ant žmogaus po 120 svarų. gal atsitikti visoko, bet dabar čiutė. Kalbėjo P. Juras. Vy atvažiavę pasitvėrė “Keleivį,’
ar ne, tuojau, ant tų pėdų; jpasigelbėti.
ra mokytų vyrų ištirti. Bet iš Sveikatžiniai sako, jog po 60 privalome juos teisti pagal to, rų choras dar padainavo dvi “Šakę,” išmoksta keikti kuni
mes tik atsakome už tai, arr! Lengva yra kitą apkaltinti, to kas viršuj parodyta labai ir net po 50 svarų. Riebalų ką jie ligšiol padarė. Rusijoj daineles ir Lietuvos Himną. gus ir kovoti prieš tikėjimą,
padarėme ant tų pėdų tuos lengva ant kito bėdą suversti, daug galime pasimokinti. Aiš Europoj labai pritrūko. Ją revoliucija ėjo be kraujo pra Tuomi ir pasibaigė vakarėlis. kurio patys nesupranta.
žingsnius, kurių iš mūsų rei lengva kitam patarimus duoti, kiai pamatome menką mėsos daug gabenama iš Amerikos. liejimo gal ypač dėlto, kad Turiu paminėti, jog šisai Toliau ragino visus griebties
kalauja naujai susikrovusios bet sūniji pačiam prisipažinti vertę, kuri yra rokuojama Todėl čia taip pabrango rieba rusų tautos kitoks tempera jaunikaitis yra didis jaunimo to tvirčiausio įrankio ir kovo
aplinkybės ir sąlygos. O jos prie kaltės, sunku kito gerus stipriausiu maistu. Dabar-gi lai. Patariame daugiau varto mentas, negu francūzų. Be to žadintojas ir uolus visuomenės ti prieš tuos tamsuolėlius, tai
visais žvilgsniais; kaip matė patarimus pasekti. Taip bus mėsa neišpasakytai pabrango. ti aliejaus.
Rusijoj nėra svaigalų ir tas veikėjas. P. Juras atvyko į yra platinti ir remti dorą spau
me. reikalauja, kad Rusijos ir čia — klausime apie tai, O mūsų žmonės buvo taip į ją Dabar mėsiškų daiktų išga daug reiškė. Laisvę ir lygy Chicago 1916 m. Nors pilnai dą, o visokius šlamštus mesti
Lietuvių Seimas apreikštų pa kaip pigiau verstis šiais bran įpratę, jog kaikurie net tris benama Europon tris sykius bę kaikurie rusai kūdikiškai nei metus negyveno šioje ko- pečiun.
gumo laikais.
sauliui —
sykius dienoj jos vartodavo. daugiau, negu prieš karę.
suprato. Kaip va Rumunijos lionijoj, bet vis-gi didelę pa Kalba buvo rimta ir aiški, į
Nepriklausomos Lietuvos rei Dabar reikia mokslo ir žino Dabar prie tokios brangeny Talkininkų šalyse nuo karės fronte būrys kareivių ėmė iš žangą padarė.
žmones^ didį įspūdį padarė.
jimo. Visiems reikia suprasti bės retas ištesės tiek mėsos pradžios galvijų sumažėjo ant ežero vilkti tinklus, draskyti
kalą vima.
Dagilis Kad išvengus triukšmo, ką
valgomųjų daiktų vertę, o šei vartoti, -kiek pirmiau vartoda 33.000.000 galvų.
(Iš “Vado”)
juos ir šaukti: “Laisvė žu
dažnai eicilikučiai mėgsta pa
mininkėms reikia kodaugiau vo. Ir ne bėda iš to. Nes iš
vims!” O vienos dirbtuvės
daryti, tai pareikalavo, kad
BROOKLYN,
N.
Y.
sia mokslo apie valgių gami viršuj nurodytų skaitlinių žir
darbininkai atėjo į inžinierių
klausimus paduoti] ant rašte
STOKIME VISI PRIE
nimą. Juk gerai visi žinome, niai, peanuts’ai yra daug maiApiplėšė vaikiną.
ofisą
ir
apreiškė:
“
Dabar
prie
lio.
DARBO.
jog gera gaspadinė iš papra stingesni ir geriau darbo žmo
naujo .surėdymo ir jūs turėsi Rūgs. 15 d. 11:30 vai. vaka
Pertraukoje buvo užrašinė
% Prasidėjo šaltesnis metų stų daiktų pagamina gardžius gui atsakantis maistas, negu
te lysti į mainas ir dirbti su re J. Putinas nuo sesers grįžo jami laikraščiai ir pardavinė
laikąs, prasideda ilgesni va valgius. Gerai gaspadinei jo gyvulių lavonai. Tik bėda ta
mumis.” Inžinieriai klausia, namon. Atėjus arti Union av. jama literatūra.
karai, prasideda mokslo me kie likučiai, jokie trupinėliai me, kad mūsų žmonės labai vkas jų darbą dirbs. Darbinin ir apie North 9 gatvę užpuolė Iš antro karto stojo kalbėto
nenueis ant niekų, o bus tin ra įpratę terebinti gyvulių la
tas.
kai atsako, girdi, jie atliksią
jas. Trumpai paaiškino apie
Kiekvienas, brolau ir sese kamai sunaudojami. Tai-gi vonus. Mėsa lengva šeiminin Klausimas — 1) Meldžiu pa pasikaitydami. Paskui inži penki plėšikai. Atėmė laikro LR K. Moterį] Są-gą ir ragino
le darbininke, lietuvi katali čia prisieina gaspadinėlėms kėms pagaminti — pasvilinai aiškinti sekančius dalykus: 1) nieriai klausia, ką jie jr >fi- dėlį $40 vertės, $130 grynais ir prie jos kiekvienai prigulėti,
ke, pasisteng pradėti ko nors pamokslėlį pasakyti apie rei “steiką,” arba pašutinai “šol- Esu skaitęs, kad laike Franci se darys. Girdi tą pat ką jūs, supiaustę drabužius pabėgo. nurodydamas jos svarbą kiek
J. Putinas bu
pasiėmęs!
kalingumą geros gaspadinys- derį” ir gatava vakarienė.
mokint ies.
jos ir Portugalijos revoliuci sėdėsim, drožinėsim paišelius pinigus, nes kokį tai darbą vienai moterei bei mergaitei.
Ką tik mokėsi, ant pečių tės. To gali prasimokinti vie Mėsa nėra būtinas dalykas jos buvo išžudyta daug dvasiš ir rūkysim cigaretus. Petrog
Toliau kalbėjo apie šv. Balt
nenešiosi, o reikale pasinau na nuo kitos, tam tikruose maitinimuisi, nėra būtinas y- kuos, o dabar laike Rusijos rado Etnografiško muzejaus gavo, kur reikėjo $100 užsi- ramiejaus dr-ją; ir-gi patarė
statyt.
kursuose ir tt.
dosi.
pač sėdinčio darbo darbinin revoliucijs nieko panašaus ne šlavėjai buvo padavę valdžiai
K. D. kiekvienam prigulėti. Galop
Visi
turime
šiek
tiek
su

kams.
/
girdėti. Kodėl toks revoliuci prašymą, kad muzejaus direk
Visų pirmiausia šioje šaly
buvo išrišami klausimai. Bet
Kaikurios tautos, kaip va jose skirtumas? 2) Kodėl Lie torių prašalintų. Girdi jis ije gyvenant reikia bent kiek prasti apie įvairių maisto dai
pasirodė, kad tų apsišvietėlių
pramokti anglų kalbos, o jei ktų vertę. Va tik iš nesupra francūzai labai mažai tevarto- tuvoj kunigai ilgus rūbus ne mąs didelę algą, o nieko nedir
LEWISTON,
ME.
raštą vos galima perskaityti,
J. S-kas. bąs. Taip tai visai kitokia
gu gali tai ir gerai išsimokink. timo kaikurie sako, kad kornai ja mėsos, o japonai, tai visai šioja, o čia ne?
Cicilikų mokslas.
o kitų, tai visai negalėjo. Ta
arba
labai,
labai
maPaaiškinimas
—
Turbūt
di

dvasia
apsireiškė
Rusijos
re

Tas kiekvienam bus naudinga. tai* tik kiaulių ėdalas. O taip nevartoja
Kaip
visur
taip
ir
pas
mus,
da p. V. Rukštalis draugiškai,
v •
desnių baisumų niekur ir nie voliucijoj, negu Francijos, ir kadaise cicilikai mėgdavo di- patarė dar pasimokyti rašyti.
Tolesniai mokykis dailiai nėra. Kornai yra maistingas, zai.
•’ džiuoties savo mokslu. Pas Tad vienas striktelėjo ir sako:
kalbėti, rašyti ir skaityti lie geras maistas žmonėms. Be to Dabar, kuomet mėsa nesvie kuomet ant svieto nebuvo, kitokia vaga ji eina.
kornai
yra
labai
pigus
maistas.
tiškai
brangsta,
tai
noroms
kaip laike Francijos revoliuci 2) Kunigai dėvi šioje šalyje mus turėjo progą parodyti sa jis Lietuvoje baigęs 6 klesas.
tuviškai. Nėra vertas pagar
bos tasai lietuvis ar lietuvaitė, Iš suvalgomojo maisto mes nenoroms reikia griebtis kito jos. Francijos revoliucijonie- trumpas drapanas vien dėlto, vo mokslą.
Tada kalbėtojas matydamas 6
kurie nemoka dailiai, grynai gauname energiją arba mūsiš kių valgomųjų daiktų. Tame rių žiaurumas ir niekšumas ne kad čia tokia mada, o Lietu Pastaruoju laiku čia atvyko klesų “moksląvyrio” raštą,
kai tariant spėką, šilumą ir nedidelė bėda, bet ten bėda, apsakomas. Būtų apsirikimas voje yra mada nešioti ilgas p. V. Rukštalis, moksleivis iš
lietuviškaf kalbėti.
paklausė kelias abėcėlė turi
i
Šimtai įvairių amatų kur atstatomąją medžiagą atbuda- kur šeimininkė mažai tenusi sakyti, kad revoliucijonieriai drapanas.
Valparaišo, Ind. Rugsėjo 16 pushalses. Tai tas jų šešekliasų yra po visą Ameriką ir kam vojimui nusidėvėjusių kūno mano apie gaminimą valgių iš tik dvasiškiją ir didikus težud. sakė prakalbą. Diena buvo sis pasigriebęs kepurę, tekinas
dė. Jie galabijo ir paprastus Klausimas — Malonėkit pa labai graži ir žmonių prisirin per duris lauk. (Publikoje
tiktai yra paranku į juos įsto dalių ir budavojimui augan kitokių daiktų, nemėsiškų.
ti, pirmos pasitaikiusios pro čio kūno. Todėl sunkaus dar Mėsa pabrango dėlto, kad darbininkus ir amatninkus ir aiškint: Buvo rašoma, kad so ko pilna šv. Baltramiejaus dr- juokas’ir delnų plojimas.).
Amerike jos svetainė. Pirmiausiai kal Tai čia rugsėjo 16 d. p. V.
gos nepraleisk, bet skubin- bo darbininkai ir augantieji jos labai daug dabar gabena moteris ir vaikus, papildė bai cialistų intekmė
turi
gerokai
gauti
tokio
mais

ma
Europon.
Todėl
ji
neat

smunka,
kad
jie
klaidingai
pa bėjo šv. Baltramiejaus dr-jos Rukštalis Lewiston’o cicilisiausių šventvagysčių. Pagal
kies užsirašyti į mokinių skai
to,
kuriame
yra
statomosios
pigs,
o
dar
labiau
brangs.
To

istoriko Prudhomme aproka- sistatė karės klausime, o Day- pirm. p. J. Petraitis, perstaty- kams nusvilino kaip avių vil
čių ir uoliai darbuokis, kad
kodaugiausia jais pasinaudo- medžiagos ir teikiančios ener dėl reikia žiūrėti ir nejuokais vimo, tai tiek nugalabinta ton’e. O, jų kandidatai pakliu damas p. V. Rukštalį. Šisai sa nas. Dabar kaip žemę parda
tumei, kad kodaugiausia iš- gijos. Gi darbininkai sėdinčio gelbėtis. Išsigelbėjimas tame, žmonių laike pirmosios Fran vo į miesto valdvietes. Išrodo, vo puikia iškalba ir faktais vę. Bet dar negalas. P-as V.
jog jų intekmė kįla.
moktumei — tas bus naudinga darbo tokio maisto turi daug kad reikia mažinti mėsos por ci jos revolijucijos:
kaip ant delno nupiešė Rymo Rukštalis čia žada dar sakyti
ciją, o ją pavaduoti kitais Didikų..................... 1.278
Člevelandietis. Katalikų Bažnyčios nuopelnus. prakalbas 22 ir 23 dd rugsėjo.
tavo gyvenime tau pačiam, o mažiau vartoti.
Paaškinimas — Amerikos Išrodė kad katalikai buvo pir Tai tikrai mūsų “apsišvietėDidikių ...................... 750
gal net ir visai Lietuvai. At Čia matome reikalą pažinti maistingais dalykais.
koks
maistas
kokią
vertę
turi
socialistų intekmės nusmuki- mutiniai pasauliui apšvietos liams” prisieis bėgti į Kalifor
------ o----Vienuolių................... 350
mink. kad didžiausi pasaulio
PRISIPIRKIT APSČIAI
Kunigų.................... 1.135
rnas pasirodė laike prezidenti skleidėjai. Ir šiandie gali di- niją.
didvyriai dažniausia mokėjo mūsų kūnui.
^Maisto
dalykai,
kurie
teikia
Amatninkų
........
v.
.1.467
.
BULVIŲ.
nių rinkimų. Jų kandidatas džiuoties šimtais tūkstančių įšiokį - tokį amatą ir iš jo ne
Bronė.
energiją
(spėką)
ir
šilumą,
yBulvės yra sveikas ir geras Šiaip žmonių.......... 13.623
Benson gavo tik 759.000 bal
tik naudą, bet ir garbę turėjo.
sų, o Debs 1912 m. gavo 901.valgis. Šiemet jų užderėjo S. Moterų iš išgąsčių mi
. Net ir dabar kaikurių viešpa ra šie:
Bulvės,
saldžiosios
bulvės,
rė
...............................
3.748
Valstijose
gausiai.
Jų
bus
pri

873
balsus. Tas ir parodo, ką
tijų augštųjų mokyklų moki
ryžiai,
kornai,
avižos,
mie

Kuomet provincijoj Vende Amerikos socialistai reiškia. Į
kasta apie 400.000.000 bušelių.
niai yra mokinami įvairių gu
drybių ir šiokio tokio amato — žiai, duona, peanuts, bananos, Tai išeina po 20 bušelių ant kilo kontr-revoliucija, tai be- Bet rinkimai buvo dar prieš j
gudrūs žmonės žino ką darą; visokie vaisiai, cukrus, medus, kiekvienos šeimynos. Tai šį slopindami tą maištą revoliu Amerikos stojimą karėn. Da-I
^jie supranta, kad tas yra nau- saldumynai, sviestas, marga rudenį bulvės galės būti pigo cijonieriai išžudė šitiek žmo bar visokiuose rinkimuose de
S.IUZ.V7.VA'.4S
rinas, lašiniai, riebalai, augme kos. Labai patartina kiekvie nių:
dasi visai kitaip. Vokiečiai aW dingą.
nims aliejus, penuts’ų kviestas. nai šeimynai prisipirkti iš ru Moterių.................. 15.000
tiduoda dabar savo balsus už
Mergaitės ir moterįs mokinDviejų Didžiausių Lie'uviškų Krautuvių Chicago’je.
Maisto daiktai, kurie talpi dens bulvių gausiai. Laike Vaikų..................... 22.000 tuos, kurie uoliausia eina
kitės šeimyninkavimo, rankų na savyj budavojimo ir atsta
spalio ir lapkričio mėnesių Vyrų.....................900.000
prieš valdžią ir trukdo jos ka
darbelių, o užvis labiausia tomosios medžiagos:
krautuvėje .l.VT BRITrtjEPORTO. po num. 017-010 IV.— 33rd. St.
Iki
liepos
29
d.
1794
metų
bus
didelis
bulvių
pardavimas.
rinius prisirengimus. O tą da
gero sveiko valgio gaminimo.
Pienas, kiaušiniai, sūris, pu
Tel. Yards 2705.
Kur yra tokios rūšies mo pos, žirniai, riešutai, žuvis, Šeimynos bus raginamos jų nuo revoliucijos pradžios išvi ro socialistai. Tai vokiečiai ir
pirktis ir krautis į skiepus ir so buvo nužudyta 1.022.351 as atiduoda už juos.savo balsus.
kyklos, stokite į jas ir mokin- kornai, makaronai, mėsa.
Užlaikome didžiausj išsirinkimu vyriškų siutų, overkočių, skrymenų. Čia paduota tik tie, ku Šį rudenį, kur tik bus rinki
kambras.
kities, o kur tam tikrų mo
Daržovėse ir vaisiuose yra
belių, čeverykų ir pilnų linijų “gents furnishing goods," taip-gi dekyklų nesiranda, tenai užsidė daug mineralinės medžiagos, Bulves užlaikyti namuose y- rie buvo nužudyti didesniuo mai, ten bus daug balsų už so
*
se miestuose, o nepriskaityta cialistų kandidatus. O ten bus
ra
lengvas
daiktas.
Joms
rei

partmentų auksinių daiktų (jewelry).
kite bent savitarpinius kursus, kuri reikalinga visiems.
kur tos pačios šeimyninkės, Daugelyj vjršminėtų daiktų kia vėsios, sausos ir gerai vė žmogiškos aukos sodžių ir ma daugiausia, kur daugiausia
vokiečių. Amerikos socialistų
susirinkusios vakarais, bend {•o biskį yra visų reikalingų dinamos vietos. Nuo drėgnės žesnių miestelių.
rai gaminkite įvairius valgius dalių, tai yra juose randasi ir šilumos bulvės- pūva. Na Iš augščiau paduotų skaitli pasistatymas prieš valdžią yir tokiuo būdu vieną, kitą iš bnda"oiimo medžiagos, ir tei muose karštis pagadina bulvių nių matome, jog revoliucijo ra aiškiai klaidingas. Nei vie
mokinsite svarbiausių dalykų. kiančios energijos ir šilumos. daugiau, negu šaltis. Jas ga nieriai ne vien didikus ir kuni noj šalyj socialistai neina
Tas jau kaikuriuose miestuo Mokslo vyrai yra ištyrę ko lima laikyti statinėse, išgrę- gus galabino, bet ir darbinin prieš valdžią, o taip daro tik
se yra praktikuojama ir pasi kiuose maisto daiktuose kokių žiant keletą skylių šone, kad o- kus, moteris ir vaikus. Tas Amerikos socialistai. * Pavyz
rodė, kad yra labai naudin yra dalių. Pavyzdžiui surasta, ras galėtų per jas eiti. Darant ypač matosi iš atsitikimų mie dingiausia laikosi Vokietijos
dėl jų aruodą reikia dugną iš ste Nantes. Ten didikų ir ku socialistai. Talkininkai dažnai
gas dalykas.
jog
kloti lentomis, kad apsaugoti nigų nudėjo 2.160, vaikų gi pa kalba apie Vokietijos socialis
Duonoj atstatomosios me nuo drėgnumo. Nešaltomis skandino, sušaudė ir kitokiais tų sukilimą preš valdžią. Bet
Vaikučiai tegul pasistengia
bent vakarais pasimokinti lie džiagos yra 8.9 nuoš., energi dienomis skiepo langus reikia būdais nugalabino 2.000, mo Vokietijos socialistų organas
tuviškai rašyti ir skaityti; la jos ir šilumos teikiamosios me atidaryti išvėdinimui, o vaka terių nužudė 764, amatninkų pasakė:“ Bepigu talkininkams
bai yra nedailu, kuomet' gir džiagos yra 60.8 nuoš., van rop uždaryti, kad apsaugojus nužudė 5.300.
kalbėti apie vokiečių sukilimą
di lietuvių tėvų kūdikius šne dens yra 29.2 nuoš., minerali nuo šalčio.
Francijos
revoliucijonieriai
prieš savo valdžią, nes jei jie
•
kant lietuviškai — kaip ko nių dalelių yra 1.1 nuoš.
žudė žmones su velnišku 'pa tą padarytų, tai už savaitės
Bulvėse atstatomosios me Europos kariaujančiose val siutimu ir žiaurumu.
kius žydukus, tai yra gėda ir
talkininkų kariuomenė būtų
KRAUTUVĖJE ANT TOWN OF LAKE po num. 4505 S. ASHLAND Are.
džiagos yra 2.5 nuoš., energi stybėse nevalia kepti grynų Rusijos revoliucija visai ne Koelne.” Tai mat kur žmonės
tėvams ir vaikams.
Tel. Yards 1077.
O geriausia būtų, kad kolo jos ir šilumos teikiamosios me miltų duona. Ten vartojama panaši į Francijos. Nors Ru su galvomis, tai žiūri savo
nijose įsisteigtų vakariniai lie džiagos 21 nuoš., vandens 75.5 barinė duona — sumaišyta su sijoj nuo pat revoliucijos pra tautos reikalų, eina su val
Turime dideli depsirtmentų uolaktinių tavorų, šilkų, vilnonių;
tuvių kalbos kursai, kuriuose nuoš., mineralinių dalių yra 1 Fiiofių, avižų miltais ir bulvė džios yra begalo daug netvar džia. Čia pasirodo besmegetaip-gi moteriškų ir vaikų aprčdalų.
bent du, tris vakartis savai ftuoš.
mis. Anglijoj tik vakarykščiai kos, nors nauji valdininkai ne niškumas lietuvių socialistų,
Ant antrų lubų, yra didelis skyrius tyrilkų siutų, Ceverykų ir t.t.
tėje vaikučiai galėtų pasimo Jautienoj atstatomosios me kepta duona tevalia parduoti. parodė gabumų tvarkyme val kurie ne tik patys nieko nevei
Kviečiame savo tautiečius, norint ko pirkti, pirmiausiai užeit i
kinti lietuviškai. Tas yra džiagos yra 22.3 nuoš., energi
Amerikoj varoma agitacija stybės reikalų, bet jiems gali kia dėl savo tautos, bet.dar
mūsų krautuves, o užtikriname kad būsite nžganMInti, Kainos pri
galima padaryti visur, tiktai jos ir šilumos teikiamosios me vieną dieną apseiti be kvieti me stipriai paploti už gerbimą tyčiojasi iš tėvynės meilės,
einamos — pardavėjai lietuviai, maloniai kiekvienam patarnaus.
džiagos yra 28.6 nuoš., van- nės duonos ir abelnai kvietinių žmonių gyvasties. Tas gerbi šmeižia veikėjus, kurie dirba
reikia gerų norų.
F. V. dens yra 48.2 nuoš., minerali- produktų.
mas žmonių gyvasties apsirei- dėl tėvynės.

Sveikata

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
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DARBININKAS

f
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Boston Wanish Co. dirbtuvė I tuvių moksleivijos, tuomet arandasi į šiaurę nuo Bostono, teityje mūsų tauta galės pasiTen dirba mažas darbininkų džiaugti turėdama tikrus sūbūrelis.
Lietuvių dirba apie nūs ir dukteris.
Linksma žinia. Naujai įšven
Bile-Kas??
10.
Uždarbiai
buvo čia visai
tintą į kunigus Praną Juškaimenki,
taip,
kaip
ir
kitose
tį, kaip teko patirti iš tikrą dirbtuvėse. Vidutiniškai į sa
PHILADELPHIA, PA.
šaltinių, Kardinolas paskyrė į
Artinas žiema, o ar esame
vaitę
darbininkai
uždirbdavo
Bostono lietuvią Šv. Petro pa
pasirengę sunaudoti jos ilgus
rapiją vikaru. Velijame nau po $12.00.
vakarus geriau, negu kitais
jam kunigui kuogeriausių pa Laikui bėgant pragyvenimas metais. - Seniau jaunimas dau
taip pabrango, kad tiž tokią
sekmių.
menką mokesnį nebegalima giausia grūsdavosi į bolines,
buvo pragyventi, tuomet vieną kliubus, griebdavosi kazirių ir
Idėjinių organizacijų kuo gražią dieną darbininkai susi kitokių nelabų žaislų. Pasispos jau rengiasi netrukus va tarė ir pareikalavo algos pakė tengkime šiemet geriau pasiel
karinius įvairios rūšies kursus limo. Savo reikalavimus dar gti. Yra čia gerų organizaci
So. Bostone steigti. Moterų bininkai perstatė darbdaviui, jų, kur šauniai galime veikti.
Sąjungos kuopa apie valgių kuris nieko priešingo neatsa Yra puikus šv. Kazimiero baž
gaminimo kursus svarsto. Dar kė, tik paklausė, kiek jie nytinis choras, yra ir kitokių
daile užsiimančių dr-jų; Prie
bininkai, Vyčiai galvoja lie nori.
jų tad visi dėkimės ir turėsi
tuvių kalbos, istorijos, arit
Darbininkai bijodami apsi me sau naudą ir žmonėms pa
metikos kursus laikyti.
Sumanymai labai gražūs. rikti nepasakė kiek nori, o vis tarnausime.
Antanas Grinorius.
Tegul jie visi kuogreičiausia ką sutvarkyti paliko pačiam
darbdaviui,
kuris
nuo
savę
ir
įvyksta.
pasiūlė $2.00. Labai nustebo
CHICAGO, ILL.
Morta.
iš to darbininkai. Sako, mūsų
Rugsėjo 13 d. Apveizdos Die
L. D. S. 1-mos kuopos mėne čia apsirikta. Jei būtume $3
vo
salėj buvo vakarėlis, suren
sinis susirinkimas įvyks nedė- pareikalavę ir tiek būtų davęs. gtas Vyčių kuopos. Tai buvo
lioj, rugsėjo 23 dieną, tuojaus O dabar jau po laikui
išleistuvės pašauktųjų į ka
po pamaldi) šv. Petro parapi Po kiek laiko darbininkai riuomenę. Pašaukti A. Benejos bažnytinėje svetainėje. Į vėl prašo pakelti algą, darb vičius, A. Petrulis, J. Naujalis,
susirinkimą prašomi ateiti vi daves vėl pakelia ant $1.00, bet K. Mėšlis. P-lė D. Šulckaitė
si nariai ir naujų nepamirškit dabar pažymi, kad daugiaus kiekvienam pašauktųjų intei
neprašytų, nes negaus. Bet
atsivesti.
kė po baltų rožių bukietą. At
Bus kalbama apie daug svar darbininkai visvien nepaten sisveikinimo prakalbas pasakė
bių reikalų. Reikės pasitarti kinti. netrukus reikalauja dar “Vyčio” redaktorius M. Zupakelti algos, darbdavis jiems
dėl veikimo žiemos laiku.
jus, L. Šimutis ir klebonas
i* Kuopos Valdyba. išmetinėja ir nurodo, kad jie kun. Krušas. Buvo dar choro
perdaug nori, bet algą vis-gi
dainavimas, duetas. Tai buvo
Lietuvos Vyčių 17 kuopos pakelia.
graudus
vakaras.
susirinkimas bus nedėlioj, rug Toliaus pagerinta toje dirb
P. V.
sėjo 23 dieną 2 vai. po pietų šv. tuvėje darbo išlygos dar la
biau. bet darbininkams dar
Petro parapijos svetainėje.
ŠOKIAI.
Visi nariai būtinai atsilan- pasirodė neužtektinai ir jie
Rengia
Lietuvių Labdarys
kykit. Yra svarbių reikalų. pagrūmojo darbdaviui streiku, tės Dr-ja nuo rugsėjo 22 d. š.
Nepamirškit naujų narių at jei jis neišpildvs dar kaikurių m. iki Adventų Lietuvių Salė
sivesti.
Valdyba. jų teisingi) reikalavimų. Darb je, kamp. E ir Silver Sts., So.
davis, pabūgo streiko, išpil
dė
visus darbininkų reikalavi Boston, Mass. Pradžia 7:30 v.
City Point Courte viena mo
vakare ir trauksis iki 11 vai.
teris ir du vyru užsimokėjo pa mus. Gal dabar abi pusės bus nakties.
(112)
baudos už kitos moteries ap patenkintos. Labai geras da
šmeižimą. Pas kaikurius lie lykas, jei be jokio triukšmo
?
tuvius liežuvavimas net į pa ir streikų žmonės susitaiko.
į AR ESI GIRDĖJĘS? |
Žinantis. | Kad žmogus gali pasigražinti sau I
protį inėjo ir dažnai prie
VAidtt ir
ir įgyti ilgus
įimto plaukus. Prisiųsk
t_ Y
įI veidą
nemalonių pasekmių priveda.
• stąmpą ir gausi visas informacijas.
Reikėtų to negražaus papro
WORCESTER, MASS.
I
OISTRIBUTOR FOR WILBERT CO.
t
čio apsisaugoti.
I 42 Vine Street,
Montello, Ma«.

Vietines žinios

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi
mines ar pažįstamus prisiųsk
paieškojimą į “Darbininką.”

Už vieną sykį 50c.
du
” 75c.
99
tris
” $1.00
99

Už paieškojimus pinigus
siųskite iš kalno.
“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

EKSTRA PARDAVIMAS!

Moksleivių vakaras.

Rodo?, mūsų mieste yra ko
Moterys bus vyrais. Nepa respondentų, kurie nuolat ra
prastą ir prie to labai smagų šo apie veikimus, bet iki šiol
vakarą nedėlioj, rugsėjo 30 nieko neteko matyti apie mokdieną rengia Moterį) Sąjungos sleivių vakarą.
13-ta kuopa. Bus sulošt’a ta Mūsų mieste yra SLRK. Mo
me vakare du gražiu veikalu I ksleivių kuopelė, ji gyvuoja
ir visas roles išpildys pačios jau šeštus metus ir kasmet va
moterys. Jos bus ir vyrais ir saros laike surengia vakarėlį.
moterimis. Be to programą Tai-gi šią vasarą surengė tokį
pamargins dainos,- deklemaci- vakarą rugpjūčio 23 d., 7:30 v.
jos ir kiti įvairumai. Visiems vak. šv. Kazimiero parap. sve
So. Bostono ir apielinkių lie tainėj. Pelnas vakaro buvo
tuviams patartina į moterų va skiriamas į dvi dali: pusę ka
karą iš kalno prisirengti. Iš rės nukentėjusiems ir pusę Ko
vakaro programo, jau dabar legijos fondui. Žmonių prisi
galima spėti, bus visi paten rinko arti 400, nors ir buvo to
kinti.
kių išmitinngi), kurie dėjo pa
Vakaras įvyks Šv. Petro pa stangas, idant mažiau susi
rapijos bažnytinėje salėje.Pra- rinktų, supykę ant vienos ydžia bus 7:30 vai. vakare.
patos. Bet kadangi pamatė,
p
jj»> »»
Bdorta. kur pelnas bus skiriamas, nu
leido rankas.
i
Bigelow mokykloje vakari
Programą pradėjo p-lė O.
niai kursai atsidarys panedė Vasiliauskaitė skambinant pi
lyj, rugsėjo 24 dieną, 7 valan aną, jai pritarė ant smuiko p.
dą vakare. Bus mokinama an J. Venslauskas. Toliau sekė
glį) kalbos, kaip pastoti pi komedijėlės: “Nėra pinigų.”
liečiu ir visų kitų elementarių Roles atliko gerai žinomi ar
mokslų. Taipgi skrybėlių ir tistai. Toliau sekė pijano du
drapanų siuvimo. So. Bostono etas, kurį atliko sesers p-lės
lietuviams patartina gera pro Fr. ir L. Migauskiutės. Svar
ga pasinaudoti ir lankyti va biausia dalis vakaro buvo pra
karines mokyklas, kur jie gali kalba p. K. Pakšto. Antra da
daug naudingų dalykų pramo lis programo atsidarė su vei
kti.
kalu“ Deivės.” Atliko p-lės M.
Šukiutė, 0. Vasiliauskiutė, F.
Rugsėjo 20 d. mirė a.a. B. Migauskaitė, L. LevanavičiuKabaiinskis gyvenąs 282 Gold tė ir 0. Čiginskaitė. Veikalas
St., So. Boston. Sirgo 2 savai yra moksliškas. Monologą “Ir
tes ir mirė Carnev ligonbutvje. mazgelis negelbėjo” atliko V.
Laidotuvės
bus
panedėlyj, Bacevičius.
rūgs. 24 d. Mišios šv. Šv. Pet
Šiais metais įstojo į augštesro lietuvių bažnyčioje 9 vai. nes mokyklas (High schools)
iš ryto. Amžiaus buvo 44 m. daugelis mergaičių ir vaikų.
Buvo nevedęs.
Būtų geistina kad tėvai mė
gintų juos pritraukti prie lie-
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Kuri užlaiko visokio ta
voro, reikalingo mainenieriams.

♦

ty
T❖t
i

V. LUKOSEVICIa,
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REIKALINGA
DARBININKŲ.
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(Plate glass)
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Su bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia liga,
*♦* lauja specialisto patarnavimo.
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Antros durys nuo Gayety Theatre,

Boston, Mass.
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VARGONI KALENDORIAI 1918 METAMS!

PETKOSE POVILAIČIUKB,

111 Canar St., New Haven, Conn.

Tuoj reikalingas
NINKAS mokąs atsakančiai savo
amatą ir galįs vesti chorą. Pagei
dautina nevedęs. Platesnių infor
macijų delei atsišaukti:
Gary, Ind.

HENRY J. BOWEN
Real Estate & Insurance
469 Broadway, So Boston
Pirkdami pas mus nejudi
namą turtą turėsite prielankų
ir teisingą patarnavimą.

e©®®®®®®©©©®©©®®©®©®©©©©®
SOUTH BOSTON, MASS.
TEISINGIAUSIA IR GEBLAUSIA LIETUVIŠKA
APTIEKA
džiausia atida, nežiūrint, ar
tie receptai Lietuvos ar Ame
rikos daktarų.
Tai vienati
nė lietuviška aptieka Bostone
ir Massachusetts valstijoj.
Gyduolių galit gaut, kokios
tik pasaulyj yra vartojamos.
Galit reikalaut per laiškus, o
aš prisiųsiu per ezpresą.

kampu O St., |

Skaityki

G. A. BARONAS.
McKEES ROCKS. Pa

aormuokiti.

P. C.

Šokių Mokykla
38 metai kaip uždėta.
Profesorius STERNS
šokių vedėjas.

952 Broadtcay
Kamp. Myrtle Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Elevated Station.
NAUJAUSI BALLROOM ŠOKIAI. Vienas — pėdas,
Foxtrot. IValtzes ir kiti. Atdara nuo
9 vai. ryto iki 11 vai. vakaro ir neda
liomis. Vyrams ir moterims- išlygos
nuo $5.00. $10.00 ir iki $20.00. Mokėstis iš kalno. Tūkstančiai mokinių lan
ko kasmet.

Nusipirk mosties
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per kelis
vakarus, o padarys veidą tyru ir
skaisčiu baltu.
Toji mostis išims

RIMjlUS
Holbrook,

Masa

RICHMOND’S
Sutaupįsi pinigų.

Rakandai pirmos rūšies ir
nos labai žemos.

kai

So. Boston.

347-378 Broadwav,

REIKALINGAS.
Jaunas vyras mokintis agentauti
pardavinėjimui namų ir farmų ir už
rašinėti “insurance.” Yra gera proga
išmokti bizniauti ir jsidirbti j gerų sa
vaitinę arba nuošimtinę (eommission)
algų.

••

PIRMOS KLESOS
I

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naujų išra imu.
Visą darbą gvaran tuoj ame. i

Paieškau savo draugo PRANCIšKO
TAMUEIONIO Suvalkų gub., Seinų
pav.. iš miesto Seirijų. Girdėjau kad
Į gyveno Shenandoah, Pa., bet tikrai ne| žinau. Meldžiu jo paties ar ko kito at(sišaukti:

BALTRAMIEJUS AJAUSKAS,
58 Lincoln Str.,
Brighton, Mass.

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

(115)’

•Tau laikas užsisakyti kalėdinių apl.otkų, o tokias galima gauti labai pui
kias, visokių spalvų ir žemomis prekė
mis, taipogi ir su puikia antspaudu
konvertą pas:
S. SIMONAVIČIŲ,

New York'ą. Ji pati ar kas kitas mel
džiu pranešti sekančiu adresu:
A.VT.4.V.4S RIMKUS,

131 Spring Str.,

Botaicia, III.

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos
nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare.

Nedaliomis
i
nuo 10 vai. ryta >
iki 4 vai. vakare.

Turiu atspausdinęs du puikiausiu piešiniu dėl sieniniu kalendorių, vienas kaip matote, LIETU
VOS VĖLIAVA antras, KARALIUS GEDIMINAS ANT ARKLIO; Abudu paveikslai dviem spalvom

puikiai atspausti, ir primenanti lietuviu stiprumą senovėje. Didumas 15x20. Spausdinu taipgi ir
menesius-dienas su žuviemis r šventėmis—lietuviškai. Tokiu kalendorių dar nieks neturėjo.

Norintieji sampeliu (ptm* kaiadorns) prisiuskite 50c. vienas 30c.,
Biznieriams užsisakant daug, daug pigiau.
Adresuokite:

Aug. Laukžemis, 196 New York Avė. Nevvark, N. J*

(112)

Tel. So. Boaton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviszbai.
Ofiso valandos:
Ryt iis iki 9 vai.
Po piety 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Aš Magdė Mockevičienė paieškau se
sers duktės Petronės Ambrozaičiutės,
Kauno gub., Raseinų pav., Aržvilkų
valsčiaus, Čepaičių kaimo. Apie 15 me
tų kaip gyvena Amerikoje. Kiek laiko
atgal gyveno Bostone, o dabar nežinau
kur.

M. MOCKEVIČIENE.
57 Ten Eyck Str.,
Brooklyn, N. Y.
(111-114 p.)

; 226 Broadway,

Prielankus patarnavimas.
Tel. So. Boston 21032

Frank R. Richmond,

K. AIDLAUSKAS
Aptiekorins ir Savininkas '
i Tel So. Boston 21014 ir 21013. |

Taipgi įvairių

FRUKTŲ-VAISIŲ.

PIRK RAKANDUS PAS

Lietuviais ir lenkais apgyventa vie
ta. Biznis išdirbta gerai: priežastis
pardavimo, savininkas išeina į karę,
Mažai pinigų turintf galima įgyti tų
biznį, Laiškais atsišaukite šiuo antrašų:
7. T. ATRAKT,
2C8 — 3-rd Str.,
So. Boston, Jfa««.

E. Main Str.,
Amsterdam, N. Y.
J' 260
(S. 120)
!
! I Paieškau puseserės Anastazijos AKauno gub. ir pavieto.
I domaičinkSs,
Sodos Kilbisų. Girdėjau gyvena apie

Sutaisau receptus su di

DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ico
-cream), SODA ir CIGARŲ.

P. 0. Box 36,

LITHUANIAN AGENCY,
.4. Ivaszkeviez,
315 Broadtcay,
So. Boston, Mass.

Uždėta 1871

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rusių SAL

J•

PARSIDUODA ČEVERYKŲ
KRAUTUVĖ.

I

Kampas Dorchester Street

pigmus raudonus,
juodus arba
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido.
Kaina dSžutfia
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir
stampoms.

Rev. F. Rusis,

1390 W. 15th Avė.,

Broadway, So. Boston, Mass.

Būk Muzikantas arbą Giedorius
nuo 6 vai. iki^ tai visiems patiksi. Išsimokini
8
mas ”Notų” (gaidų) ant visokių
Nedėliomis
įstrumentų lietuviškoj kalboj 8
10 vai. ryte
lekcijos be mokytojo kuris yma
iki 2 po pietų.
50c. už 1. lekciją. Visokių notų
jeigu Jus oia gydyparodys Jums tikrų
Knyga $1.50 parduodu už 1.00

mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo
sąnarių, uleerio, žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaus*♦* mij viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktą liežuvį,

t
T
T
t
T
v
A.

Centrai Spa. f

. X
Vakarais.

kad aš pasiekiu tiek gerų pasekmių į trumpą
laiką
gj’dymo. Aš gydau tik tikrą priežastį ligos ir silpnumai pranyks, AtsiPaieškau savo trijų pusbrolių: Pet ♦♦♦ minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.
ro ir Stasio Januškų, Klagių kaimo,
Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. UžvilVelionos par. Taip-gi Prano Masai- «£>kimas ligos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgai be veikimo.
čio iš Valionos par., Klapatinų vien
kiemio. Visi trys Kauno gub. Kas aapie juos žinote ar jie pat)s malonė
site atsišaukti šemiaus paduotu adre
673 WASHINGTON ST.
su. Turiu labai svarbų reikalų.

COSMOPOLITAN
GARMENT CORPORATION.
Didžiausia Lietuvių Korporacija
BROCKTON, MASS.

Skaityk Čia
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik
tų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers),
stogų dengėjų, gas’o pritaisytojų, mūrininkų,
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontraktorių.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso .Miynoa
1-8 P. M. 7-9 P.M.

9 .-do visokias ligas
Priskiria Akinta..

419 Boylston St. Boston, Mass.

Spinininkai, pinklų aštrintojai ir raktų pririnkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.
Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

B®®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®«

. J.J. McGowan Co.
265 Broadway,

i: 362 Broadway So. Boston, Mass.

STIKLUS,

y

J

*

I

EIKITE PAS MANE!

konstipacija, reumatizmo skausmą arba spaugų? šių ir daug kitų
Darbas viduje ir lauke. Užmokes
ligi], nuo kurių matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą ir
tis gera ir nuolatinis darbas. Atsišau
Atvirtumą ant visados.
kite tuojaus prie:
Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas atsilanky
HUNT - SPILLER MANFG. CORP’N,
383 Dorchester Avė., So. Boston, Mass. damas pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite,

' i Edward L. Hopkins
Namai parsiduoda,
GAISRI,
SVEIKATOS,
SUŽEIDIMO,
APVILKTUS

T
❖

V

Rugsėjo 17 dieną ponas ir ; [e©®#®®®®®®©®®®®®®©#®®©®©®©®©®®®®®©®®®®®©®©®©®®®®®®®*1

poni Adam Borus papirko di
delį 9 šeimynų su krautuve
mūrinį namą nuo Jono Šaukulio tarpininkaujant Antanui Ivaškevičiai iš Lithuanian Ageney, 315 Broadwav, So. Bo
ston. Labai gerai kad lietu
viai pirkdami ar parduodami
didelius pirkimus kreipiami
prie atsakančios lietuviškos agentūros kur jie yra užtikrin
ti geru ir , sąžinišku patarna‘ vimu.
x
~

VYRAI IR MOTERIS

J

a+a

Vienatine Lietuviška

T

*:*

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

A^A 4^44^*

SERGANTI

Turi būti greitai parduota buoernė
ir grosernė. Priežastis, savininkų pa
ima kariuomenėn. Biznis gerai iš
dirbtas, puikiai įrengtas. Tarp lietu
Jums išegzaminavimas nieko nekaštuos,
vių ir kitataučių apgyvento) vietoj, Asitės. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.)
švariame miestelyje. Kuriems nerei ^fiziškų stovį ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas išgelkia stoti kariuomenėn atsišaukit ū- J^bės Jus nuo kančių ir kitur negero gydymo.
mai, parduosim pigiai. Dėl platesnių
Daug meti} praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai—
informacijų kreipkitės į “DARBININ
medikaiiški ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas
KO” ADMINISTRACIJĄ laišku arba
kas geriausia sergantiems.
asmeniškai.
AR JUS KENČIATE.
(J. M. — Sh. W.)
Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor^malio širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti-

i

Girdėjęs.
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kambari ai parendavojami
J*

INSUBA5CE

Mūs Korporacijos narys St. Reikauskas Roard Direktorių yra Įgaliotas
rinkti reinkotų orderius Ir pardavinėti
šėrus. ščrt) khina $10.00. Esant rei
kalui kreipkite:
_ _______

So. Boston, Mass.

Sankrovos:
471 E. Fourth St.,
-:- So. Boston,
941—943 Washington, St., -:- Boston,
Pearl St.,
-:- Boston,
366 Washington St.,
Dorchester,

Mass.
Mass.
Mass.
Mass.

686
Telephone: 350 So. Boston.
975-W

Be 11 Phone. Dickinmn MS M.

Dr. knotas Stankus
1210 S. Broad St, Philadelphia,
Phy»ici»n and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianoa
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas.

Ofiso valandos: 9-11 rito.
po piet. 7-9
vakaro. Medelioma-. 0-11 rito 1-4 po piet.

; COSMOPOLITAN GARMENT CORP.

BROCKTON, MASS.
$

i
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