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Nelaimes.

Anglų Laimėjimas Naujos taksos Nauja partija. Susierzino.
v

Jau pirmiau buvo pranešinėNAUJOS TAKSOS.
jama, jog anglai Francijoj bu
Pereitą seredą prez. Wilson
vo pradėję bombardavimą. Apasirašė po bilium, kuriuo įpie tai buvo pranešta iš Vokie vedama naujos, karinės tak
tijos. Keletą dienų smarkiai sos. Tomis taksomis valdžia
bombardavo, o po to pradėjo tikisi gauti $2.500.000.000 per
nepaprastai smarkų antpuolį metus. Iš didžturčių valdžia
daryti. Tai anglams pavyko tikisi tomis taksomis gauti $2.užimti visas vokiečių pozicijas,
kurias buvo suplenavę paimti. 000.000.000.
Paprastą darbininką tos
Anglai pasivarė astuonių my
taksos
tiesiog nepalies. Dar
lių fronte veik čielą mylią pir
myn. Paėmė nelaisvėn 3.000 bininkas gaunąs žemiau $20
savaitėj yra liuosas nuo tie
vokiečių su viršum.
Francūzų laikomame fronte sioginių taksų, o jei vedęs tai
gaunąs žemiau $40 savaitėj y
eina tik artilerijos veikimai.
Rusų fronte pusiaukelyj tarp ra liuosas.
Stambiausius taksus mokės
Rygos ir Dvinsko palei Dau
tie
darbininkai, kurie vartoja
guvą eina dideli artilerijos
mūšiai. Rusijos pietiniame svaigalus, taboką, čiugamą.
fronte vokiečiai bando vėl už Ant vyno taksos padvigubin
vesti broliavimąsi su rusų ka ta, ant statinės alaus prie to
reiviais. Bet kol kas rusai ne I kas ligšiol buvo mokama, dar
turės mokėti $1.50. Ant ga
prisileidžia.
liono viskės uždėta $2.10. Ant
1.000 cigarų uždėta taksų $7.
UŽKIETINO PASIRYŽIMĄ
Persiunčiant evpresu daik
KARIAUTI.
tus reikės mokėti taksai. Rei
Anglijos karinės Tarybos na kės mokėti po 3 nuoš. to, ką
rys leitenantas gen. Smuts pa moki už expresą, Važiuojant
sakė, jog talkininkai pasiry geležinkeliu reikės pridėti 8
žo atakuoti Vokietijos parube- nuoš. to, ką tikietas kainuoja.
žinius miestus kiek tik galint. Siunčiant telegramą, kalliant
Sakė, jog talkininkai karėje telefonu, kuomet kainuoja virš
priversti griebtis tų pat prie 15c. bus taksų ,5c.
Taksos pakeltos ant automo
monių, kokias vartoja vokie
čiai. Toliau sakė, kad vokie bilių, pauderių, vaistų, kortų.
Laiškų siuntimas kainuos
čiai atakomis ant Londono no
3c..
vietoj 2c., atvirutės 2c.
rėjo įbauginti anglus, bet vie
toj to tik užkietino pasiryžime Laikraščiai brangiau turės mo
toliau kariauti. Dabar Londo kėti už siuntinėjimą nuo liepos
ne mažiau apie taiką kalbama, 1 d. 1918 m. Tiems laikraš
čiams mokestis bus žymiai pa
negu pirmiau.
kelta, kurie leidžiami bizniui.
----- o----Ir laikraščiai už pagarsinimų
LIEPIA SUKASTI DANTIS. dalį mokės daugiau, negu už
skaitomąją dalį.
Vokietijos armijų vadas HinDabar laikraščiai už siunti
denburg savo gimimo dienoj mą moka po lc. nuo svaro. Ir
spalių 3 d. pasakė: Sukąskime nuo liepos 1 d. 1918 m. tie lai
dantis, nei žodžio netarkime kraščiai, kurie pašvęsti tiky
apie taiką iki kruvinas darbas bos, švietimo, mokslo labdary
bus pabaigtas ir pergalė bus bės, agrikultūros, darbininkų
mūsų. Tas turi būt obalsiu vi ir organizacijų reikalams mo
sos vokiečių tautos.”
kės po l|e. nuo svaro. Tik
Hindenburgui sukako 70 me bizniui leidžiamieji laikraščiai
tų.
bus gerokai mokesčiais ap
krauti. Po liepos 1 d. 1919 m.
IJc. nuo svaro.
idėjiniai laikraščiai mokės po
Kaip taksos pakeltos didžJ
turčiams matosi iš šio pavyz
TEBĖRA ANT KRYŽKELIO. džio. Tas, kurio metinis pel
Rusija dabar tebėra dar nas yra $55.000 ligšiol mokė
kryžkelio. Valdžia nepakrypo davo taksų $1112, dabar mo
dar nei vienon pusėn, bet iš kės $4.754.
rodo, jog kryptelėjo blogojon.
Už mėnesio reikės jau ant
Demokratiškas kongresas iš laiškų ir atviralaiškių lipyti po
pradžios buvo nubalsavęs už extra viencentinę stampę.
koalicijinį ministerių kabine
Sekretorius Burleson pasa
tą, tai yra pripažinti, kad mi- kė. jog pasistengsiąs, kad
nisteriai būtų iš visų partijų. kongresas atnaujintų svarsty
Bet ant rytojaus tas klausimas mą apie pakėlimą mokesčių už
buvo atnaujintas ir balsais 813 laikraščių siuntinėjimą. Žada
prieš 180 nubalsuota prieš tai. dar pamažinti tuos mokesčius.
Išeina, kad tasai kongresas
KADA INEIS GALĖN.
reikalauja bolševikams — kra
štutiniams socijalistams pil
Abelnai imant naujosios tak
nos galės. Jokių kitų partijų sos galėn ineina nuo spalio 4
neįsileis. Gi Kerenskio valdžia d., tai yra nuo dienos prez.
stovėjo už koalicijinį ministe VVilsono pasirašymo. Kaikurių kabinetą. Tai dabar Keren rios pažymėtu laiku ineis ga
skio valdžios padėjimas labai lėn.
pablogėjo. Gal ji turės pulti
Nuo lapkričio 1 d. prasidės
ar po kruvinos kovos ar be jos.
taksos ant telefonų ir telegra
Kaip ištikro bus kol kas neži
nia. Viskas kabo ten, kaip ant fų ir visų pasilinksminimo įstaigų ir žaislų ir sporto įran
plauko.
kių.

Rusijoj.

Suv. Valstijos suteikė Belgi
jai naują paskolą. Davė $2.000.000. Išviso Belgijai Ame
rika paskolino $55.000.000 o iš
viso talkininkams $2.518.400.000.

Spalių 3 d. Chicagon suva
žiavo atstovai prohibicijonistų, socijalistų taip vadinamų
Single Tas šalininkų ir kaikurių kitų partijų. Tos visos partijėlės ketina susijungti ir su
daryti didžiulę partiją, kad
kongresmanų rinkimuose ateinančiais metais išrinkti savu
bent pustuzinį senatorių, ko J
20 ar 40 atstovi], o 1920 metais
laike prezidentinių rinkimų
pabandyti pradėti ekskursiją į
iVasliingtoną, kad paimti val
džią Į savo rankas. Iš socija
listų čia dalyvauja tie, kurie
atsimetė iš Socialist Party. So•ijalistas John Spargo parašė
projektą naujos partijos plat
formos. Tarpe kitų nauja par
tija eina prie įvedimo pilnos
blaivybės visose valstijose, pa
ėmimą Į valdžios rankas gele
žinkeliu. kasyklų, telefonų, ži
balo šulinių.
TIKIS GAUTI WILS0NĄ.

Naujoji partija, Cliicagoj or
ganizuojamoji tikisi prikalbėti
i savo partiją prez. IVilsoną.
Naujos partijos tvėrėjai sako,
jog prez. AVilson nėra ištikro
demokratu, jis nesilaikąs de
mokratų partijos platformos.
Naujos partijos tvėrėjai aprei
škė, jog, nežiūrint į tai, ką
jie mano apie dabartinę prez.
"VVilsono politiką, esą rėmėjai
tos politikos.
ATSTOVAUS NEGRUS.

£2-

Anglija ir Amerika galuti
nai uždraudė gabenimą maisto
ir kitų daiktų į Holandiją, Da
niją ir Skandinaviją. Tą pa
darė todėl, kad per jas negau
tų vokiečiai. Tuo tarpu tų
valstybių pirkliai buvo jau
užsakę daiktų Amerike už mi
lijonus dolerių. Daugybės tų
šalių laivų dykauja Amerikos
uostuose. Toks dalykų stovis
pasunkino padėjimą minėtų
šalių. Bėdžiausia čia yra Holandijai. Jai gręsia pavojus
būti sutremtai taip, kaip Bel
gija. Yra šnekama, kad Vo
kietija tėmija ar Anglija ne
bandys per Holandiją užpulti
Vokietiją. Jei bandytų, tai
Vokietija tuoj apimti] Holan
diją.
Išeina, kad visos minėtos
šalys gali dar būti įstumtos
baision karėn. Ligšiol Švedija buvo linkus prie vokiečių.
Jei jau prieiti] iki karės tai
Švedija turbūt jungtų savo
spėkas su Vokietija. Kitos
šalys — Norvegija, Danija ir
Holandija gal ją pasektų. Bet
Norvegijos diplomatai apreiš
kė, jog norvegai greičiau ba
daus, negu stos karėn bile
kurioj pusėj.',
Tai-gi tuo^rpu dar galima
laukti didelių painiavų ir dau
giau tautų į baisiąją karę.
Anglija leidžia į Holandiją,
Skandinaviją ir Daniją gaben
ti tik knygas ir laikraščius.

ER) 6 d. 1917 m,
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Įvairios žinios

LIETUVIAI SVETUR.

BOROVICIAL
BAISI NELAIMĖ JA
PONIJOJ.

Pereitą panedėlį prasidėjo
baisiausia audra Japonijos pa
krantėse. Smarkiausia vėia<
siautė palei didžiąją salą, kur
stovi sostinė — Tokio. Tokios
audros nebuvo per 20 metų.
Vien sostinėj sunaikino tūks
tančius namų. Be pastogės
liko 40.000 žmonių su viršum.
Nuostolių bus už $3.000.000.
Žmonių žuvo vien Tokioj apie
100. Visas Nipono salos kran
tas buvo užlietas Yokohamos
uoste keturi garlaiviai tapo su
daužyti.
Traukiniai turėjo sustoti.
Telegrafų ir telefonų stulpai
ir vielos nutraukytos. Todėl
visų žinių apie nelaimes dar
nėra.

Sostinėj nuo daug namų nu
nešta stogai. Nukentėjo ir im
peratoriaus rūmai ir kiti gra
žieji Tokios palociai. Bizniai
tapo užadrvti.
Pūtė neišpasakytas vėjas ir
pliaupė didis lietus, Gatvės
pavirto į kanalus.

SUTORPĖDAVO SKRAI

Japonijos komisija, kuri va
(Novgorodo gub.)
žinėja dabar po Ameriką atsi
lankė pas pulk. T. Roose veltą. Socijalistų šeimininkavimas

Apskaitliuojama, jog New
Yorke yra 1.500.000 kačių ir
apie tiek pat šunų.

U. S. Biological Survey
skelbia, jog Suv. Valstijose ka
smet žiurkės blėdies pridrao už
$200.000.000.
Nelaimingų atsitikimų su au
tomobiliais daugiausia dabar
esti Brazilijos sostinėj, Rio
Janeiro. Automobiliai ten inė
jo madon tik pastaruoju laiku
ir žmonės prie jų nepriprato.
Beto žmonės ten nerangūs, ne
paisanti, nesižvalgo eidami ir
dažnai pakliūva po automobi
liais. Šiemet nelaimingi] atsi
tikimų tame mieste buvo 1.300.
Vokiečiai daro bandymus su
šarvuotu vagonu, panašiu į
Anglijos pagarsėjusį “tank.”
Georgijos valstijoj susitvė
rė katalikų dr-ja kovai prieš
katalikų priešininkus, kurių
toje valstijoje priviso ir leidžia
visokių nebūtybių prieš kata
likų Bažnyčią ir katalikų vei
kėjus.
..j-z-

DUOLĮ.

Seniausi varpai Suvienytose
Airijos pakrantėj vokiečiams Valstijose yra St. Augustine,
pavyko sutorpėduoti Anglijos Fla. katalikiškos katedros var
karinį laivą Drake. Laivas pinėj. Varpai turi datą 1682.
tuoj nuskendo. Iš 900 jurinin
kų žuvo 18 ir vienas ofieieras.
Laivas buvo 14.000 tonų įtal Pagal nesenai paskelbtas sta
pos. Buvo pastatytas 1901 me tistikas pereitais metais Airi
joj mirė vyrų 59 ir moterį] 67
tais.
tarp 100 ir 105 metų amžiaus.

Suv. Valstijų karinin departamentan priimtas negras Em- MINISTERIAI REZIGNAVO.
mett J. Scott, reprezentuoti Švedijos ministeriai rezigna
10.000.000 savo tautiečių.
vo. Karalius prašė, kad jie kol
kas
pabūtų savo vietose. Ka
DEPOZITAI PAČTOSE.
ralius buvo pasišaukęs vadus
Suv. Valstijų pačtose depo visų partijų ir aiškino, jog
zitų yra $140.000.000. Depo- reikia sudaryti koalicijinį mi
Chinijoj Kantono vikarijate
zitorių yra 700.000.
nisterių kabinetą. Sakė, jog
katalikų
yra 35.773. O iš viso
dabar visiems reikia pirmon
ten
gyventojų
yra 19.000.000.
KAINŲ SKIRTUMAS.
vieton statyti ne partijų plat
Tai
yra
ant
kiekvienų
500 pa
PAKELS ALGAS.
Anglijoj, Liverpole, cuk formas, bet rūpintis taip lai
gonį] yra venas katalikas. Iš
raus svaras 6c., Amerike, New kytis, kad išsisukti nuo karės Lawrence, Mass. — Audimi- tos Chinijos provincijos yra ki
York 9c. perkant maišais po 25 ir nuraminti susijušinusius nių dirbtuvių savininkai — lę veik visi Amerikos chinaisvarus. Bostone cukraus sva žmones.
Ameriean Woolen Co. nutarė -skal bėjai.
ras 9įc.
pakelti algas ant 10 nuoš. Iš
NEPRISIPAŽĮSTA
to pasinaudos 35.000 ypatų.
Mirė kun. Hunt, benediktieKALTAIS.
Algos pakeltos ir kitų miestų tis. Jis gimė 1844 m., į bene
Chicagoj apkaltintieji aido- dirbtuvėse, kur toji kompani diktinų ordeną įstojo 1872. Per
blistai ginasi kad jie nekalti. ja jų turi.
40 metų darbavosi tarp indiSako, jog nieko neveikę kad
jonų, mokino juos skaityti ir
trukdyti Amerikos karinius
rašyti.
Taip-gi jis išvertė
žygius, nieko neveikę prieš re LIETUVOS REIKALAI.
šventraštį į indijonų kalbą. .
Kaikurie amerikoniški laik
Daugelis savininku karės laiku gistraciją, tūkstančiai aidoblisKarės departamentas pas
tų
esą
jau
armijoj.
Jokie
vo

raščiai pranešė žinią, jog Dr.
priverstinai parduoda visai pigiai ir
kiečiai jų nepapirkinėję.
kelbė, jog regulerėj armijoj 80
mes patys nuo savęs patartam persiValdžia apkaltintuosius lai Jonas šliupas, vedęs tarybas nuoš. kareivių rūko.
ko kalėjime. Boadsų už juos su latviais Rusijoj, spalių 2 d.
tikrinti pas:
atvyko į Stockholmą ir čia Areikalauja $1.625.000.
merikos ambasadoriaus Ira
TVARKYS RUSIJOS
Lithuanian Agency,
Nelson Morriso prašė, kad paGELEŽINKELIUS.
A. Itatzkerici
PASTATYS PAMINKLĄ. c?ųstų prez. Wilsonui memo
Suv. Valstijų geležinkelių
315 Broadtcay,
So. Botton, Matt.
randumą, kur išdėta lietuvių perdėtiniai organizuoja komi
Kolumbo Vyčių karinis ko
ir jis tamstoms aprodys pigiu farmi),
mitetas nutarė pastatyti pa ir latvių programa ir prašoma siją iš gabiausių Amerikos ge
visokiu blzntij dykai. Nandokltės ge
minklą savo nariui leitenan remti tų dviejų tautų pilną ležinkelių inžinierių ir tvarky
ra proga, nes po karPs bns dn-syk tui Wm. T. Fitzsimonsui. Jis neprigulmybę ir įleisti lietuvių tojų. Toji komisija važiuos
atstovą į busimą taikos konfe prigelbėti sutvarkyti Rusijos
brangiau, negu dabar ir jeigu patiks buvo Francijoj su Suv. Valsti
geležinkelius, ypač Siberijoj.
jų kariuomene ir skeveldras renciją.
namas arba farma pirkti tai A. TvatinUo vokiečių bombos mestos iš
kevicz padarys visus raštus teisingai orlaivio, jį užmušė. Leitenan
!
tas Fitzsimons buvo katali
ir atsakančiai.
!
kas ir Kolumbo Vyčių narys,
Visokiai* teismižkais reikalais kreipkitės prie manęs.
i!
uolus veikėjas Kansas Cityj. i!
/
Speciališkas patarnavimas dėl lietuvių.
!
Tame mieste jam projektuoja i!
Visokias bylas vedu Massachusetts valstijos teismuose.
Lietuviškas Lietuvos mas
!
paminklas. Tai buvo pir
Aš samdau perkalbčtojus dėl Rusų, Lenkų ir Lietuvių.
Ofisas
atdaras vakarais. Kreipkitės per telephon’a arba !
Nuo lapkr. 4 d. ant laiškų rei
mas Amerikos kareivis, žuvęs i!
!
rašykite:
kės klijuoti extra
centinę
karės lauke Francijoj. Prie
Taisė M. Šalčius. Kaina 60c.
!
JAMES M. KEYES, Advokatas,
stampę.
Reikalaukite “Drabininko” šios progos galima paminėti,
350 Broadway,
So. Boston, Mass
jog susirėmime su Mexiku pir
Nuo lapkr. 4 d. ant cigarų, knygne, 242 W. Broadtvay, So
Tel.
South
Boston
50212
arba
S.
B. 000.
mas Amerikos kareivis kritęs
cigaretų ir abelųai tabokos.
Bofton, Mass.
J
Jebra viena linija užimta Sauk prie kitos.
mūšvj buvo katalikas.

Darbininkų reikalai

Dabar yra daug
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Žinokite savo teises.

J

tremtinių komitete.

Griuvus caro valdžiai šį pa
vasarį smarkiai pradėjo veikti
Borovičiuose socijalistų-lietuvių kuopelė, susidedanti iš jų
pirmsėdžio A. Baužos ir jo pagelbininko J. Meko, mokinio
V klesės (reformato). Labai
jiems pasinorėjo užgriebti į sa
vo rankas tremtinių šelpimo
komitetą; griebtasi kuonešvariausių priemonių: šmeižimo,
melavimo, veidmainystės, demagogijos... A. Bauža yra čia
žinomas, kaipo žmogus per
daug ‘ ‘ laisvių nuomonių.”
Kad išgavus iš komiteto rub
lių pašalpos, jis nesidrovėjo
prigulėti prie lenkų komiteto
ir ten save vadinti lenku patrijotu, kad vėl pamatė galint
pasipelnyti lietuvių komitete,
pradeda veržtis prie lietuvių,
suvadžiodamas žmones, kad
atidavus šelpimo komitetą į jo
rankas: tuokart, gird, visi kur
kas geriaus būsią aprūpinti,
jis ir jo sėbrai dykai tarnau
sią, neimsią jokių algų ir dė
sią-visas savo spėkas tiems
vargšams tremtiniams. Buvo
labai gražus jų prižadėjimas
ir tremtiniai jiems įtikėjo. Bet
prieš pat atidengiant čia sky
rių žmonės jau susisgribo irbuvo net nusiuntę į Centro Ko
mitetą motivuotą skundą, kad
nenori Baužos ir Meko. Bet
Centro Komitetas nesiskaitė
su tremtinių sklinda ir pama
nė, būk tai esančios “klerika
lų” intrigos ir palaikė savuo
sius socijalistus. Galų gale
Baužai su Meku pasisekė už
griebti į savo rankas komiteto
pinigus ir pradėjo juos aikvoti sauvališkai su niekuo nesis
kaitydami ir niekam neduoda
mi jokios atskaitos. Bauža pa
siskyrė sau didelę algą (virš
200 rub.), savo pagelbininkui
Mekui paskyrė apie 100 rub.,
savo vaikams, kurių yra 4, iš
komiteto pinigų ištaisė geriau
sius rūbus, savo žmonai ir vai
kams paskyrė gerą pašalpą,
už kelionę į Petrapilį sau parokavo apie 150 rub. žodžiu
sakant, A. Bauža per trumpą
laiką taip pralobo iš tremtinių
pinigų, kad net savo vaikams
taip sunkiuose laikuose perka
lėlę už 15 rub. Vis tai A. Bau
ža su Meku daro sauvališkai,
su niekuo nesiskaitydami ir
nerodydami, kur jie išleidžia
tuos tremtinių pinigus. Tai
vadinasi pas mūsų eicilikus
“žmonių valdžia!” Tai darba
vimosi “be algos!!” Sužinoję
tremtiniai apie tokį šeiminin
kavimą Baužos su Meku bai
siai pasipiktino ir tuoj parei
kalavo, kad jie atsistatydin
tų ir išrinko naują valdybą.
Bet mūsų socijalistai nelabai
nori užleisti savo šiltas viete
les. Pamatysime, ar ir šį kar
tą Centro Komitetas dar palai
kys savuosius socijalistus. Jei
taip būtų, tai mes asmenyje so
cijalistų turėtumėm senąją
caro valdžią. Pas mus Baužą
žmonės vadina Mikoloju II, o
jo žmoną — Marija Fedorovna.
Tremtinis.
'r

(Iš “Rygos Garso.”
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DARBININKAS.

-

istą spaudai. Turime savą
katalikišką, jai ir pašvęskime
savo visas pajėgas.
Į kovą, į darbą, kas gyvas!
------ o------ .
_ .
Kataliką Spaudos Savaitės “Skaityk ir Galvok,” aplaiKat. Spaudos Komisija,
po Amerikos lietuviškas kolo kiau 20 egz., bet tik spėjau
242 W. Broadway,
PASIMANKŠTINIMAS IR
nijas jau prasidėjo nuo spalią parodyti išėjo, kaip grybai
SVEIKATA.
So. Boston, Mass.
1 dienos. Broliai ir sesers lie su smetona, tai-gi dabar dar
Kodėl taip daug vyrą ir mo
tuviai katalikai, velijame jums reikalauju daugiau. Chicagon
terų yra be sveikatos! Todėl
visiems prie taip svarbaus ir tą knygučių pareikalauta net
WATERBURY, CONN.
kad 50 nuoš. žmonių nežino a-

Katalikų spaudos reikalu

—

Sveikata.

čiu abrūsu. Stengkis kuodau
giausia žinių ingyti apie svei
Kiną iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomis.
katos užlaikymą ir jas išban
Leidžia Am. Lietuvią Rymo Kataliką šv. Juozapo
dyk ant savęs. Atmyk, kad
Darbininką Sąjunga.
visas tavo turtas — sveikasunkaus darbo kuodaugiausia 3.000. Ir reikalavimai vis dar
Prenumeratoskaina:
pie
sveikatos
užlaikymą.
Kiti
t a.
ištvermės, energijos ir pasise plauika. Manoma, kad knygu L. K. Spaudos Savaitės Ko žinodami nedaro, negyvena
$3.00
Metams tris kartus savaitėje...........................
(Pagal W. M. Dufur)
misijos veikimas.
kimo. Lai Dievas švento dar čių galės pritrukti.
$4.25
Užrubežyje metams.........................................
taip, kaip sveikata reikalau
bo pradžią kuogausiausia savo
------ o-----Rugsėjo 30 d. buvo komisi ja. Kodėl žmonės neapsidairo
SMULKMENOS.
Subscription Rates:
malonėmis palaimina.
Chicagiečiai lietuviai katali jos posėdis, kur kodaugiausia ir nepamato kelio į sveikatą?
Šiemet rekrutų ekzaminavi------ o-----kų spaudos reikalais išsijuosę ir plačiausia buvo apkalbama Kodėl jie neseka sveikatžinių mai parodė, jog iš kiekvienų
$3.00
?
Yearly ............................................ ......................
Per
du
mėnesiu
laiko, o gal dirba. P-nas Vincas Stanči apie Kat. Spaudos Savaitės patarimų? Kodėl kaikurie ži penkių išekzaminuotų rekrutų
$1.50
6 months..............................................................
dar ilgiau turime šįmet kata kas praneša, kad spaudos ko reikalus. Waterburiečiai ren nodami, kas kenkia sveikatai keturi buvo išbrokyti. O ek$4.25
?
Foreign countries yearly...............................
likišką spaudą taip išplatin mitetuose uoliai patys dirba ir giasi prie Spaudos Savaitės nevengia to? Kas atsakys į zamenavimai buvo vyrų tarp
“DARBININKAS”
ti ir sustiprinti, kad kiekvie kitus prie darbo ragina kun. F. labai uoliai, yra kviečiamos tuos klausimus?
21 ir 31 metų amžiaus!
nas Amerikos lietuvis ir lietu Kemėšis, kun. N. Pakalnis, vietinės katalikiškos dr-jos Parkai, daržai ir kitokių tam
(The Worker)
vaitė sužinotų, kas yra padoru, kun. J. Vaičiūnas, pp. A. Sut prisidėti. Visi geros valios panašių įstaigų randasi viso
------ o-----The Lithuanian tri-weekly paper.
Medikalių
žolių daugiausia
naudinga
ir
reikalinga
skaity

kus, M. Zujus, J. Tumasonis ir katalikai turime suremti pe pasaulio miestuose. Kas jais
Publislied every Tuesday, Thursday, and Saturday by st.
ti. Tad visi lietuvių veikėjai, kiti, kurie sudaro Chicagos ap čius kad per tą laiką kuodau- naudojasi? U-gi dažniausia randasi Brazilijoj.
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
lietuvių visuomenė ir visi lie skričio Katalikų Spaudos Ko giausia pasidarbuoti.
------o-----sveikiausieji. Silpnos sveika
“DARBININKAS”
Skeletono
kaina dabar $100.
tuviai stokime į prakilnų dar mitetą.
P. J. Tutoraitis. tos žmones pamatysi tik dirb
Prieš
karę
perpus
tiek tekaina
bą
platinti
katalikų
spaudos
Komitetas susirinkimus lai
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.
tuvėse, ofisuose ir po darbo
savaičių laiku padorią ir nau ko kas savaitę, utarninkais, šv.
kiurkso namie. O jie ypač tu vo. O 10 metų atgal kainavo
ji ngą spaudą.
Jurgio parapijos salėje.
N0RW00D, MASS.
rėtų pasilakstyti tyrame ore. tik $25. Skeletonai, vartoja
------ o-----Už puikų pasidarbavimą ChiAr tu ėjai kuomet nors 10 ar mieji medikalėse mokyklose,
Svarbus
susirinkimas.
Bet visų-pirmiausia ir visą cagiečiams bravo!
20 mylių pėsčias vien dėl pasi- mokyklose, daugiausia buvo
greičiausia visos susitvėrusios
----- o----LDS. 3-čios kp. mėnesinis su mankšktinimo ? Kaikurie bis- gabenami iš Francijos.
----- o----Katalikų
Spaudos
Komisijos
Vargiai berasi pasaulyje to patekus į karės sūkurius, liū
Iš New-Yorko, New Jersey sirinkimas bus panedėlyj 8 d. kutį pavaikščioja ir grįžta.
Amerike
patentuotiems vaiskių vietą, kur nebūti} lietu dna mums šiandieną palydėti atsiųskite tuojaus savo virši valstijų kol kas tikrų žinių a- spalio pobažnytinėj šv. Jur Ant rytojaus jie jaučia sustin
vią. Gyvenimo audrą suku- iš savo tarpo mūsų tautos žie ninkų vardus ir antrašus. Rei pie veikimą Katalikų Spaudos gio salėj 7:30 vai. vakare. gimą visuose sąnariuose. Po tapalaikiams žmonės išleidžia
r riai. aplinkybės, ieškojimas dą — jaunimą į karės lauko kia juos spaudoje kitų koloni Savaitės reikalais dar neturi Susirinkime bus galutinai to jie neina, kad nesivarginti. $200.000.000. Jei jie tą neiš
geresnio, laimingesnio būvio, apkasus, bet mes savo prie jų paskatinimui paskelbti, o me, bet gandai mus pasiekia, tvarkoma Kat. Spaudos Savai O vėliau kada išeina, tai tas pasakytą sumą išmestų į balą,
tai jie būtų sveikesni, negu
nes tokio sunku buvo po sve dermes turime atlikti. Ir da centre dar jų daugelio nėra. kad ir tenykščiai lietuviai ju tė ir daug kitą svarbią daly pat atsitinka.
timu jungu Lietuvoje susilau bar mums ne ašaroti reikia, bet Vyrai ir motedys, sukruskime da. Turbūt netrukus prabils. ką. Todėl, gerbiamieji nariai Jei tu eitum po mylią kas vartodami tas biaurybes.
----- o----kti, mūši} brolius ir seseris apsidairyti, kokias-gi naujas tvarkyties. Katalikų Spaudos
------ o-----ir narės meldžiame visus atsi dien, tai ilgos kelionės tau
1896
metais
išgertų svaigalų
lietuvius išblaškė po visus pla priedermes ant mūsų Suv. Savaitės jau prasidėjo, o cen Hartforde, Conn., So. Man- lankyti į šį susirinkimą.
būt už ką. Amerikonai per
taus pasaulio pasviečius. Iš Valstijų įsikišimas į karę už tras dar nežino visų kolonijų chester, Conn., Bridgeport, Ct.,
Valdyba. daug atsidavę reikalams ir biz Suv. Valstijose ant kiekvieno
spaudos
komisijų.
sklaidė juos po įvairias vieš dėjo.
Waterbury, Ct., New Britain,
niams. Retai pasirūpina apie asmens atsiėjo po 16.49 galio
----- o----patijas, kur jie: vieni liglai- Lietuvių į kariuomenę gal
Ct. ir kituose Connecticut val
HARTFORD, CONN.
savo sveikatą. Ateis laikas, nų, o 1906 m. po 22.27 galionų.
------ cf----Kitose lietuviškose kolonijo stijos miestuose Kat Spau
kinai, o kiti net ant visados bus paimta daug, gal labai
kuomet jie pamatys klaidą ir
Tėmykite.
Berline apsivedimų 1915 me
susigyveno su tą Salią įstaty daug; apie juos mes likusieji se, kur dar katalikų spaudos dos Savaitės jau prasidė
gailėsis.
tais
buvo 16.622, o 1916 m.
mais, papročiais, ir lygiai ir pagalvokime. Mums jiems platinimo darbas nepradėta, jo. Doros spaudos apaštalai Spalio 2 d. įvyko Katalikų Kam turtai, kam mokslas,
13.966.
su kitais tą kraštą piliečiais nereikės siųsti medžiaginės pa- tuojaus lai vietos katalikų tenai jau lanko lietuviškas stu- Spaudos Sav. Komisijos 2-ras kam garbė, jei neužlaikęs
----- o----ant savo pečią užsidėjo ir į- šelpos, nes Suv. Valstijų val draugijos ir organizacijų kuo bas ir siūlo visiems katalikiš susirinkimas. Pasirodo kad sveikatos be laiko turėsi skir
New
Jersey
valstijoj drau
vairią priedermią atlikimą.
džia tai aprūpins, bet reikia pos tą darbą pradeda, sutver- ką laikraštį ir gerą naudingą valdyba atliko savo prieder tis su šiuo pasauliu.
džiama
parduoti
tabokos vai
Daugiausia mūsą tautiečią mums kuodidžiausią atidą damos Katalikų Spaudos Sa knygą. Pasekmių ten laukia mes: Susižinota su CentraliKuomet gi žmonės pamatys
kams
iki
18
metų
amžiaus.
suplaukė į laimės ir laisvės kreipti į jų dvasios stovį. Jau vaitės Komisiją iš visą kuopų ma didelių.
niu Komitetu, partraukta pluo tą blogą, kurs kįla dėl berūkraštą Ameriką. Čia lietuvią šiandieną pas mus kreipiasi ir draugijų atstovų ir apie tai
------ o-----štas knygą dėl pradžios. Taip pesties apie sveikatą? Kituo- Prasižengusieji pirmu kartu
užsimoka $10 ir kiekvieną se
rasi kiekviename miestelyje iefuviai kareiviai prašydami būtinai tuojaus praneša cent
Lewiston, Me., Nashua, N. H., gi inešimą ir svarstymą buvo met epidemijos, marai nubu- kantį sykį $25.
po šimtą, kitą, o didesniuose dvasinės paramos; jie reika- rui, kad jis žinotų, kur ir
daug. Daugiausiai buvo svar dindavo žmones ir priversda
miestuose tūkstančiais ir de- auja sau knygų ir laikraščių. kaip katalikų spaudos reika Worcester, Mass., Athol, Mass. styta apie lietuvius gyvenan vo apsidairyti, apsivalyti. Alietuviai, kaip mums praneša
WORCESTER MASS.
sėtkais t ūksiančią. Jie gyve Tą reikalą atlikti mes ir turi lais veikiama.
čius ant ūkią, o čia ją nema čiū iDevui epidemijos atitolin
tų
vietą
veikėjai
prie
katali

Piln.
BĮ. 25 kuopa apvaik
------ o-----no sau čia ramiai ir gal ją gy me susiorganizuoti kuostipžas skaitlius. Tai nutarė eiti tos, tai šių laiką ligos ir nega
kų
spaudos
platinimo
smar

ščiojo
savo
metinę šventę nedė
Kataliku Spaudos Savaitės
venimas ir toliaus būtą plau riausia. žydai, lenkai, italai
į pagelbą, kur kvies ir kur lės negali visuomenės nubudinkiai
rengiasi.
Žada
visą
eilę
kęs normale vaga, jei ne Eu ir kitų tautą žmonės nuo pat reikalams vesti aukos plaukia.
nekvies pasisiūlyti surengti ti. Šią laikų negalės nubudina lioj rugsėjo 30 d. Iš ryto bu
vakarą,
koncertą,
prakalbą
vo mišios, pamokslas apie
ropoj kilusi karė, visą pasau pradžios karės net tam tikras Am. L. R. K. Federacija per
kokią pramogėlę.
tik pavienius žmones, kurie
sutaisyti.
So.
Bostone
visų
blaivybę
ir priėmimas komu
lį iš pat pamatą susiubavusi. draugijas turi įsisteigę, kurios savo kongresą paaukojo net 50
Ūkininkams, atsiskyrusiems perilgai štukavoja su sveika
katalikišką
organizaciją,
kuo

nijos.
O
vakare buvo dailus
Karės audros palietė Lietu jų tautos kareivius dvasia rū dolerių, o čia kasdieną po ke
nuo lietuvią judėjimo ypač ta. Biznis ir pasilinksminimas
pos
ypatingus
kataliką
spau

vos kraštą. Karščiau supla pinasi. Amerikiečiai kareivių letą dolerių prisiunčia LDS.,
svarbu turėti gerą laikraščiu prieš sveikatą jau daugelį nu programas. Pirmiausia praakldos
savaitės
programas
gami

bėlę pasakė p-lė Ona Čiginskė amerikiečią lietuvią šir globai didžiausias organizaci Moterų Sąjungos, Vyčių, S. L.
ir knygą.
varė į kapus, daugelį nuva kiutė “Persergėjimas merge
na.
dys, kuomet brangiąją tėvy jas tveria, Knygynus rengia, o R. K. A., Piln. BĮ. S-mo kuo
Pas mus pirmas vakaras pra rys dar iki žmonės nubus ir
nę ugnis ir kardas pradėjo mes lietuviui ką turime! Dar pos ir pavienios ypatos. Auką Moterys, Darbininkai, Vy sidės spalio 7 d., nedėlioj 3:30 ims laikytis sveikatos taisyk lėms” padeklemavo p-lė Julė
Grigaičiutė, dialogą sakė p-lės
naikinti; griebėsi jie gelbėti nieko. Todėl negaišuodami netrukus bus arti 300 doleriu, čiai, Blaivininkai ir ištisa ei vai. vakare. Bus trys kalbė lių.
lė pašelpinių draugiją, ku
Ona Čiginskiutė ir Julė Stasesavuosius nuo bado ir vargą. verki mes darbo.
bet ir išlaidų daug centras tu rioms apeina Lietuvią tarpe tojai, bus iš So. Bostono ir Klausimas kįla, kaip užlai vičiutė, eiles “Myliu aš būti”
Aukojo ką ir kiek kas galėjo;
Pradžią gerą padarė L. D. ri. Atsišaukimą, paskatinimą, užlaikyti dorą ir krikščionybę apielinkią. Bus ir daugiau pa- kyti sveikatą? Rusą priežodis
pasakė p-lė Julė MitrikevičinNaujai Lietuvai pamatus pra Sąjunga sutverdama Lietuvių brošiūrą reikia desėtkais tūks
marginimą.
uoliai prie savo tikslo eina.
sako:
Kas rusui sveika, tas vo lė, dialogą “Blaivininkas ir
dėjo statyti. Šiandieną dar Kareivią Globojimo Komite tančių gaminti. Todėl prie
Visi seni ir jauni, didi ir kiečiui mirtis. Kas vienam tin
------ o>—
didesnę Amerikos lietuvią da tą; turėtą tą darbą dabar pa aukavimo šventam ir naudin
maži, visi ant prakalbą, atei ka, tas kitam gali kenkti. To iGrtukolė” atliko Juoz. Bace
vičius ir Ona Čiginskiutė, dar
Pakilkim visi, eikim visi, kite į Conway svetainę, kam
lį matome ir-gi prie to prakil remti lietuvią
visuomenė. gam reikalui kviečiame visus.
dėl
kaikuriuose
dalykuose
deklemavo P. Teresevičia,
naus darbo stovint ir ieškant Mums reikės kareiviams lite Aukotojų vardus ir kiek suau dirbkim visi ir atjauskim visi pas Main ir Sheldon gat. Įžmogus
pats
turi
žinoti,
kas
p-nia
M. Snedieraitienė. Ga
būdą, kaip Lietuvai laisvę iš ratūros, reikės duoti jiems tin kota K. S. S. K. Iždininkas, švenčiausias mūsą pareigas žanga visiems dykai.
jam
kenkia
ir
ko
turi
vengti.
lop prakalbą pasakė kun. A.
kovoti, "kaip nuo karės nuken kamo pasiskaitymo. Į tą pu kun. F. Kemėšis skelbia spau Tėvynės ir Bažnyčios linkui.
Korespondentė.
Bet
yra
bendrą
dalykų.
Vi

Petraitis.
Gyvenkime šiandieną viena
tėjusius brolius ir seseris iš .sę nesigailėkime kiek daugiau doje.
siems reikia sotaus valgio, ty Žmonių buvo pilna salė. Amintimi, idealu,. kad per sa
vargą išgelbėti ir tėvynę iš pe savo atidos atkreipti ir panau
------ o-----ro oro, pasimankštinimo. Jei pie 10 naujų narių prisirašė.
leną atstatyti.
dokime savo pajėgas, kaip ge
Laikraščių prenumeravimui vo spaudos išplatinimą mes
tu iš savo uždarbio nei kiek
Korespondentė.
Gal Lietuvos vargai ir nelai riaus savo užduotis išpildyti. kvitą knygelią, katalogą, kny Lietuvai pasitarnausime, už
neprageri,
neprarūkai
ir
ne

mės amerikiečiams bus dabar Gal laikui bėgant turėsime net gą iš visą knygyną galite rei laikydami jos sūnus ant pado
ATHOL, MASS.
net artimesni, savesni, nes tam tikrą fondą sutverti, kalauti centre. Nepamirškite, rumo kelio ir Bažnyčią apsau Laisvamanių laikraščiai pū perki nieko, be ko gali apseiti, tai tavo uždarbio turėtų Šv. Kaz. Piln. BĮ. 24 kp. 28
jiems čia Amerikoje netikė auką parinkti ir jomis ga- kad visi katalikiški laikraščiai, godami nuo įvairią liberalą ir tė, pūtė šnipijados burbulą,
bet kaip tasai burbulas sprogo, užtekti geram maistui ir gero d. š. m. buvo parengus prakal
tai prisiėjo vieną tą karės var minti mūsą kareiviams dva- visos geros knygos turi būti socijalistą užpuolimo.
tai iškrinta tikri vidurinės sro buto nusirandavojimui. Dar bas. Pirmiausiai buvo pasaky
------ o-----gą ant savo pečią pakelti. šiai maistą. Kaip, kokiu platinami Kataliką Spaudos
vės šnipai — Lietuvos išdavi žai, parkai už dyką, naudokis tos deklemacijos mažų vaikų
Karės šmėkla savo juodais dūdų bus lietuvią kareiviai Savaičią laiku. Kuriam koks
Mūsą kataliką galybė, tvir
jais nuo darbo atliekamose va bei mergaičių. Bažnytinis cho
sparnais apgaubė ir šią šalį. globojami netrukus plačiau laikraštis patinka, tokį jam ir tybė ir brolybė — vienybėje. kai.
landose, leisk į savo kamba ras sudainavo dvi daineles.
Amerika priversta buvo stoti į praneš pats komitetas, tik mes užrašykite, kuris kokios kny Užtai, lai nesiranda nei vieno
rius tyro oro, maudykis šalta Vietinis klebonas kun. A. Pet
kovą už pasaulio demokratiz čia norėjome mūsą visuomenės gos nori pasipirkti, tokią jam visame pasaulyje lietuvio, ku
Baigiant katalikams šią me me vandenyje kuodažniausia, raitis pasakė g ia pavyzdingą
mo apsaugojimą ir dabar ren atidą į tą svarbų reikalą at ir parduokite, tik žiūrėkite, ris nenorėtą bendro darbo. Ka tą seimą sezoną Kataliką Fe
prakalbą, kuri visiems pati
bet bent kartą savaitėj
ka visas savo pajėgas — jau kreipti ir prašome tam svar kad laikraštis būtą katalikiš taliką spaudos platinimas nėra deracijos seimu Philadelphia,
Tyras oras, pasivaikščioji ko. Prisirašė prie kuopos 9
nimą kovai su savo priešais. biam darbui visų paramos ir u- kas, o knyga naudinga.
žaisle, nėra koks ten papras Pa., liberalai iš kailio neriasi, mai, maudymasis, gilus alsavi nariai.
Šimtus tūkstančią Amerikos žuojautos.
------ o-----tas darbas, bet jis yra mūsą kaip čia sušaukus laisvamaniš mas, pritaikintas prie oro ap1 d. spalio bažnytinėj sve
jaunuolią pašaukta prie gink
Sykiu paragintume visus
Kataliką Spaudos Savaitėms švenčiausia pareiga ir galuti ką seimelį. . Ir vėl nabagams rėdalas,
pritaikintas pagal tainėj atsidarė suaugusią mo
lo, tarp tą tūkstančią pakliu tuos, kurie norėtų lietuviams pritaikintą brošiūrą: “Skai nas tikslas.
Eikime uoliai nebuvėliams lietuvią klerika darbą maistas yra pamatiniai kykla vakarinė.
Mokinama
vo ir mūsą brolią lietuvią ne kareiviams ir sykiu visų lietu tyk, galvok, gudriai manyk, prie jo.
lams teks prisiklausyti įvairią sveikatos reikalavimai.
trimis vakarais: panedėlį, semažai. Vieni nuėjo į Suvieny vių visuomenei pasitarnauti, gerai daryk” centralė Katali
nebūtniekią apie liberalą iš
——o-----Jei turėsi sveiką kūną, gerą redoj ir pėtnvčioj Lietuvos istą Valstiją armiją iš liuosos nesigailėti savo pažįstamiems ką Spaudos Komisija jau išlei
Kardas rūdija, kanuolės pa svajotas lietuvystes ir lietuvią sveikatą, tai turėsi aiškų pro torjos, geografijos, matemati
valios, gi kitus įstatymai ten ir giminaičiams kareiviams už do iš spaudos ir jos šimtais,
liauja baubę, kulipkos pails vienybės priešus kataliką vi tą. Tie, kurie gerai supran kos, rašybos ir angliškos kal-

»

Lietuvių kareivių globojimas

Nuotrupos

pasiuntė. Kaipo šios šalies iš rašyti dorą laikraštį ir pasiųs
tikimi piliečiai jie savo prie ti retkarčiais pasiskaityti nau
dermes šio krašto linkui išpil dingų knygučių.
Geriausia
dė, bet sykiu dauguma iš ją kareiviams dovana būtą geras
net Lietuvos laisvę savo min ir doras lietuviškas laikraštis
tyj turėjo. Gal manė ne vie ir kas nori tą dovaną padaryti,
nas lietuvis, Dėdės Šamo mun- lai ilgai nelaukia, bet tuojau
dieraitę prisimieruodamas, kad ją padaro.
ir jis atneš kokią naudą tėvy
“Darbininkas” lietuviams
nei. Kad tokią lietuvią karei kareiviams net papiginta kai
vią buvo, apie tai liūdija pa na yra leidžiamas. Mes darbi
čią kareivią atsišaukimai,' ku ninkai būdami arčiausia savo
riuose jie pasisako savo troški brolią kareivią juos greičiau
mus ir net nurodo lietuvią vi sia ir atjautėme, bet manome
suomenei, ką jinai turi dary ir visuomenė mūsą darbui priti, kad lietuvią jaunikaičių au jaus.
ka dykai nenueitą.
Globojimas lietuvių kareivią
Gr audžiai mes sielojomės yra šiandieną mūsą svarbiau-

Lietuvos vargingu likimu, jai jsia pareiga.

tūkstančiais egzempliorią pa
skleista po Amerikos lietuviš
kas kolonijas^
Knygutė išėjo visais žvilgs
niais gera ir praktiška. Gali
ma dar jos gauti K. S. S. Ko
misijos centre (K. S. S. K., 242
W. Broadvay, So. Boston,
Mass.). Agentams ir reikalau
jantiems po daugiaus duoda
ma dideli nuošimčiai. Patar
tina tuojaus visiems užsisaky
ti. Atskiros knygutės kaina 5
centai.
.......o
IŠ Hartford, Conn. p. J. A.
Paleckis, vietos kataliką spau
dos savaitės finansų sekreto
rius rašo: “Kas Hnk knygučių

ta beskraidžioję — nedori kru
vinos kovos inrankiai sugenda,
sudįla, bet spauda yra amži
na. Tas ginklas nežūsta. Tik
reikia ją turėti dorą ir prakil
nią, nes prakilnumas tik pra
kilnumu sužadinama. Tokią
spaudą mes turime, tai yra
katalikiška spauda. Remki
me ir platinkime ją.

—o----

Nuo spalią 1 dienas šią me
tą varykime kataliką spaudos
platinimą ne iki gruodžio, sau
sio arba sekančio kitą metą
mėnesio, bet VISADOS. Ga
na mums katalikams vergauti
■ 1
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•
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Kokiai laisvamapiij ar locija-

suomenės tarpe.

ta apie sveikatą labai ją bran
gina. Kodėl? Todėl, kad jie
Ar progresas, ar egoizmas. žino, kad kuomet trūksta svei
Lietuvės katalikės agituoja, katos, trūksta visoko. Ir tu
kad sustiprinus šeimyniškus persiimk ta teisybe ir didink
ryšius, o laisvamanės agituo savo sveikatą. Juo daugiau
ja, kad juos lengviaus būtų su sveikatos turėsi, juo daugiau
traukyti. Įspėkite, kur čia y- ją bus užlaikyti. Ir iš kitos
pusės juo mažiau jos turėsi,
ra progresas, o kur aklas egoiz
juo greičiau jos visai neteksi
mas!
Vengk prasišaldymą. Kuo
met sušilęs staiga atvėsti, tai
Anglą laikraščiai skelbia, prasišaldai. Kuomet po biskį
būk vokiečiai papirkinėja A- perdaug atvėsti, tad ir-gi pra
merikoje amerikoniškus ir sve- sišaldai.
Nuo prasišaldymą
timtautiškus laikraščius savo apsidrausi ir abelnai savo svei
naudai.
Kas-žiu ar ir lietu katą pakelsi jei kas rytas
vią tarpe tokią buvo!
įšaltu vandeniu visą kūną api
T. V. plausi ir gerai ištrysi šiurkš

SCRANTON, PA.
Mūsą Šv. Juozapo parapijai
labai gerai klojasi. Parapijos
reikalai gerai eina, turime mo
kyklą, kur 200 su viršum vai
kelių mokinama ir auklėjama
katalikiškoj dvasioj.
Spalio 14 d. čia prasidės 40
valandų atlaidai.
Mūsą parapijonys labai pa
tenkinti gerb. klebonu kun.
Kuru už jo uolumą ir darbštu
mą.

J. Z.

bos. Daug žmonių įsirašė f tą
mokyklą, kiti kviečiami įsira- *
Syti, nes gerb. klebonas pasi
žadėjo uoliai mokinti Koresp.

I

• ?> y

\

•—

X,

y

■

-

.

..

-

<

«r

3

DARBININKAS.

-
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Jaunimo darželis.
JAUNIKAITI!

I DARBĄ.

Brangios mylimos sesutės,
Mes į darbą kaip bitutės;
Mes į kuopą susispietę,
Brolelius talkon pakvietę:
Ei, Į darbą, kas kiek gali,
Kelt iš miego savo šalį!
Kelt iš miego tėvynę,
Kurią mūsą bočiai gynė;

Už kurią tiek iškentėjo
Ir galvas savo padėjo,
Štai darbo platūs dirvonai,
Kuriuose plėtoja monai,

Ten reik mūs širdies ir proto,
Dora, mokslu apšarvoto.
Reikia spėkų, ir gudrybės,
Reikia darbo ir kantrybės.

B

t

Tad-gi broliai ir sesutės,
Tuo į darbą, kaip bitutės!
Taikos aušra ūkuos teka,
Tad i darba!.. Ji mums sako.

S. V.
IŠMINTIES IR DOROS
PERLAI.

Darbas.

>

Prityrimas rodo, kad šian
dien viskas šaukia prie darbo.
Ir teisingai. Bet ir dirbti rei
kia!
Tas. vienas žodis tarsi per
liūdnas mūsų gyvenime: Dirbk
ir dirbk! Nėra atvangos. Bet
reikia neužmiršti, kad daug
vertesnis yra pavaldinis, varg
šas dirbantis, kaip valdovas,
garbe apvainikuotas tinginys.
Kas nedirba, kad savę išto
bulintų, kad pats savę padary
tą geresniu, tas nei kito ne
ištobulins, ir neprivers būti ge
resniu.
Tinginys viską apsunkina;
viską paverčia į netvarką.
Darbas gi tą viską palen
gvina ir pataiso.
Tinginys visuomet šliuožia
v•
pamaži,
palengva, užtai jį
lengvai vargas ir neturtas ga
li pasivyti.
Kiekvienas įrankis (instru
mentas) nedirbamas, nepanau
dojamas geriems tikslams rū
dija, ir rūdys naikina jo ver
tybę. Taip ir tinginys savo
darbo neatlikdamas kaip rei
kia rūdija, nyksta ir lieka be
vertės šiame paasulvje.
Atsidėjus dirbdama ir maža
skruzdė suneša didelį kupstą.
Tankūs kirčiai parverčia ir
didžiausią medį.
Darbštumas yra laimės mo
tina.
Reikia iš jauno pratinties
prie darbo, kad netapti tinginiu.
Darbas kiekvieną apgina
nuo vargo.
W
Senąjį) bočių patarlės mums
_ sako:
Kas nesėja, tas nei nepjau
na.
Tinginio niekas neapkenčia;
Kas iš jaunvstos nedirba,
tas ant senatvės elgetauja (ubagauja).
Dirbk kol spėką turi, ant
senatvės neeriks šunis lodiinti.
Šešupė.
'

rv

PONAS IR VARGŠAS.

Kartą turtingas ponas, kuris
turėjo daugybes darbininką ir
gerą puikų užsilaikymą pa
klausė vargšo žmogelio:
— Pasakyk man, kodėl tu
toks visuomet linksmas, raudo
nas kaip burkštinas, ir sveikas
esi?
— Tikra teisybė pon, —atsa
kė žmogelis, — esu sveikas ir
linksmas, ačiū Dievui.
— Aš matau kad tu linksmas
ir sveikas esi. Bet kaip ir ko
dėl tu linksmas ir sveikas?
— Gerai, pon, pasakysiu.
A Dėlto, kad niekad netinginianju. viuomet atydžiai dirbu;
mano kraujas po gįslas gauna
liuosai ir skubiai dirbti. O
antra, tai aš nevartoju kokią
ten įvairią su visokeriopais
prietaisais valgią, kurie taippat daug sveikatai užkenkia

P. J. S.

Jeigu tu galėtum save pama
tyti, koks tu esi gražus, ko
kiomis tu malonėmis per Augščiausiojo rankas esi apdova
notas, iš teisybės, tu turėtum
stengtis visuomet tokiu ir bū
ti ir spindėti savo jaunystėje,
kaip mėnulis tarpe žvaigždėto
dangaus.
Todėl rūpinkis būti doras,
teisingas ir dievobaimingas;
kitaip sunkus bus tavo gyve
nimas ir nebūsi patenkintas.
Rūpinkis tuomi visa širdžia ir
visomis jėgomis.
Bet kaip tu tai gali padary
ti?..
Pirm visko, tankiai-tankiai
klausyk savo sąžinės balso;
skaityk ir mąstyk Dievo žodį.
Niekados neapsileisk maldo
je, ir tankiai mąstyk kas tave
sutvėrė, ir dėl ko...
Tau augant, tavo kūnas ei
na vis smarkyn, o dažnai išdykin, dėlto tu jį aštriai turi
laikyti ir stipriai valdyti, kad
jis visuomet pritraukiančiai
elgtųsi ir kad nei jokio kreivo
žingsnio nepadarytą.
Neduok savo kūnui degti
nės arba alaus, kurie trumpi
na amžį ir naikina jaunystės
dienas ir veda į visokį ištvirki
mą.
Jeigu tu iš jaunystės neval
dysi savo geidulių, vėliau jie
tau nenorės pasiduoti ir ne
klausys nei tavo proto nei są
žinės, bet stums tave į nedo
rybes ir į nelaimes, iš kurių
sunku bus pasiliuosuoti, o
gal nelaimingai turėsi žengti į
amžinatvę; o ir ten bus sunku
savo gyvenimo atskaitą ati
duoti prieš Augščiausiojo akis.
Todėl būk visuomet stiprus.
Ir Dievą pasiprašęs, tisvk sa
vo ateities gyvenimą.

J. V. Panenupis.
TĖVYNES MEILE.

Aš savo tėvynę
Myliu ir mylėsiu —
Jon širdį, krutinę
Ir viltį padėsiu.

Ten žemė brangiausia
Krauju mūs aplieta,
Šalis mylimiausia
Man ant viso svieto.
Ten bočiai seneliai
Su priešais kovojo,
Ne viens už žemelę
Ir galvą paklojo.

Ten upių, upelių
Visokių daugybė,
Dabin’ mūs šalelę
Ir sėja grožybę.
O miškai, miškeliai
Žaliuote žaliuoja —
Keleivį žmogelį
Pavėsiu vilioja.

Brangus ten sklypelis
Žemelės kiekvienas;
Ten oro paukštelis
Skrajodamas vienas
Vai, daug pasakyti
Kasdieną galėtų,
Jei širdžiai gaivinti
Mūs kalbą mokėtą...

Už tai-gi Tėvynę
Myliu ir mylėsiu —
Jon širdį, krutinę
Ir viltį padėsiu.

Abušis.
ŽINYNELIS.

Kas pasaulyj daugiausia
gauna laišką?
Iš visą Europos buvusią ir
dar esančią valdoną daugiau
sia laišką gauna Popiežius —
Šventasis Tėvas.
Apskritai imant, jis gauna į
dvidešimts tris tūkstančius vi
sokią siuntimą per dieną, kaip
tai: laišką, dieninią laikraščią, rankraščių, prašymą ir ki
tokią svarbos dalyką.
Trisdešimts penki Jo Šven
tenybės sekretoriai peržiūrinė
ja gautus iš krasos (pačto)
laiškus ir siuntinius.

KOPĖČIOS.
Stovėjo palei sieną kopėčios.
Nors visi ją skersiniai vir
balai tarp savęs lygūs, vie-

nok viršutinis ėmė tyčiotis iš
apatinio, kad jis būk esąs vy
resnis už jį, apatinį.
Neilgai trukus atėjo žmogus,
paėmęs kopėčias a pvertė ir pa
statė kitu galu prie sienos. Vir
šutinis virbalas atsidūrė apa
čioje, o apatinis ant pat vir
šaus.
Na ir susilygino.
Patarlė sako: — Dievas duo
da vieniems nueidamas, o ki
tiems pareidams.
Taip atsitinka ir su žmonė
mis. Kuris pirma save augština, vėliau būna pažemintu.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

3
turą. Choro vedėjas ir diri
gentas yra J. Kudirka, o beno
S. Dioko. Kuopa labai džiau
giasi ir didžiuojasi šiais vado
vais, kurie taip pasišventę
muzikai.
Publikos buvo pilna svetai
nė. Ant kiek girdėjau tai šio
koncerto pelną skiria Vyčiai
ant parapijos naudos.

MONTELLO, MASS.
badaujantiems, o ne į Petrog
Sekmadienyj, 23 d. rugsėjo radą, kaip yra girdima.
buvo šv. Roko bažnyčioj gerb.
Mūsą skyrius kaipo dalyva
kun. P. Juškaičio primicija. vęs rinkime auką turi pilną
Žmonią buvo daugiau kaip teisę nepripaižnti dabar pasi
1000. Dalyvavo draugijos: Šv. vadinusio Centro Komiteto,
Kazimiero (vyrų), N. Pag. Pan. bet reikalauja, kad tą darbą
S. Raudonas.
Šv. (moterų) ir Marijos Vai atliktą tikrasis Centralis komi
kelių (vaiką). Buvo apie 40 tetas, kurs buvo išrinktas
PHILADELPHIA, PA
klierikų kun. Juškaičio drau prieš Lietuvią Dieną.
gą. Pamokslą sakė vietos kleb.
(Port Richmond)
Kaz. Vaškevičius, pirm.
kun. K. Urbanavyčius.
Po
Čia
tūlo lietuvio devynių
J. J. Liudvinaitis rašt.
metą senumo vaikas nusilau
Alkis. pamaldų pribuvo dar šie kuni
žė koją 22 d. rūgs. š. m. Gi
gai: J. Jakaitis iš Worcester,
PHILADELPHIA, PA.
nuvežta jį į ligonbutį. Už gy
Pr.
Virmauskis iš Laivrence,
PATARLES IR PRIEŽO
(Port Richmond)
dymą turės mokėt, kuomažiau
T. Žilinskis ir J. Žilinskis iš
DŽIAI.
penkis dolerius į savaitę. Tai
Boston ir I. Lymontas, lenkų
Kuris mėgsta pagyrimą,
kunigas iš Brockton. Primici- Blaivininką kuopos susirin vieną sykį savaitėje (subatokimas.
Tas neturi supratimo.
mis) galės jį aplankyti. Jei
janto broliai pp. Juozapas ir
Rūgs.
23
d.
buvo
susirinki

mokėtą dešimts ir pusę dole
Petras Juškaičiai iškėlė gra
Kas nori apgauti, daug ža žius pietus Šv. Roko svetainė mas 48-os kuopos Blaivininką. rių, tai galėtą nors ir kasdien
da.
je. Buvo prakalbą ir dainą, Į kuopą prisirašė keturios nau lankyti. Bet nelaimingo vai
O kas nori suvadžioti — pa kurias dainavo šv. Roko para jos narės. Būtent: Marijona ir ko tėvas neišgali tiek daug
taikauja.
pijos choras. Sudainuota Kan Marijona Vidikauskienės (uoš mokėti. 27 d. rugsėjo, vaka
tata ir keletas solo ir duetą. vė ir marti) ir Izabelė Jackai- re praeinu pro šalį buto nelai
Neieškok dailumo,
Atsižymėjo vietos vargoninin tė (visos trys už aktivias), bei mės pasiekto lietuvio — žiūriu,
Bet mandagumo.
kas p .V. Juška, poni Juškie Jieva Sasnauskienė (už dvasiš jis su pačia sėdi ant laiptų prie
ką). Dabar gi kuopelė turi jau namo. Taręs “labą vakarą,”
nė ir p-lė M. Raipaitė.
Viena gera motina tiek verKun. P. Juškaitis gimė Lie 18 narių ir yra viltis, kad dar klausiu, kaip vaikas. Jis ir pa
ta,
tuvoje, Ilguvos parapijoj. Pra padidės skaitliuje. Į susirinki ti atsako: “Mes tiek žinom,
Kiek šimtas mokytoją.
dinius mokslus ėjo Šakių mies mą atsilankė delegatės: p-lės kaip ir jūs — nedaleidžia prie
to mokslainėje. Amerikoje už Ona Gokiutė ir Ona Unguraitė jo.” Pati dadeda: Jie nori de
Bernužėlis-dobilėlis,
baigė Valparaiso universitetą nuo 44-os kuopos, užprašyda- šimts ir pusę dolerių į savaitę,
Bet kai kelmas — tinginėlis. ir Šv. Jono seminariją Brigh mos ant vakarienės, suruoštos o iš kur mes imsime?” Pats
ton, Mass. Priguli prie Bosto pagerbimui delegatą Federaci gi valandėlę patylėjęs, liūd
Gyrė mane motinėlė,
no arei vyskupystės ir dabar jos Kongreso ir vienkart pa nai tarė: “0, kad būtų kuni
Bet ne žmonės, širdužėle.
kunigauja šv. Petro parapijoj kvietė ant koncerto bei teatra gas Milukas, tai kas kita —
So. Bostone. Ilgiausią metų lišką lošimų, surengti} LDS. paprašyčiau jo, o net jo ir pra
kuopos, prie šv. Kazimiero šyt nereikėtų, bvl tik jam pa
Kol saulutė patekės,
naujam kunigėliui.
Rasa akis net išės.
Brocktonietis. bažnyčios. Užkvietimas vien sakyčiau, tai jis savu apsuk
balsiai priimta ir tuojaus neku- rumu ir pasišventimu sugebė
rie Nusipirko sau tikietus, taip tų ne tik pats prieiti prie ma
Mat, kas karvę šeria,
O kas pienutį geria.
ant vakarienės kaip ir ant kon- no vaiko, jį paguodus, sura
KEWANEE, ILL.
certo-teatro. Net gerb. kun. minus kentėjme bei nuliūdime,
Rugsėjo 23, Vyčiai turėjo su
Žuvvs ieško gilumos,
M. Šedvydis nupirko du tikie- bet da jis sugebėtų išgauti pa
sirinkimą, besvarstant kitus
O žmonės gerumos.
tu ant vakarienės. , Gi gerb. velijimą jo kentančiai motinai
reikalus, p. Ignacas Dambrau
kun. M. Šedvidis ragino blaivi kasdien jį atlankyti. Bet da
skas parodė laišką, rašytą seLėkė kaip erelis,
ninkus, kad daugiau darbuo bar tai...” Ir čia nutraukęs
nąjai raštininkei p. M. KvieNutūpė kaip žvirblelis.
tus praplatinimui blaivybės kalbą, liūdnai nuleido galvą
tinskiutei, K. S. S. Komiisjos,
tarp minios: Ruoštų prakal žemyn. Aš-gi taręs: “Sudiev!”
kur kviečia aukauti ant pra
Te prasmenga dvaras dvaru,
bas, paskaitas, vakarėlius ir nuėjau savu keliu...
platinimo katalikiškos spau
Bile mudu drauge geru.
tam panašiai. Jis, tai yra,
Užjaučiantis.
dos. Užimantis pirmsėdžio liggerb. kun. M. Šedvydis dalailaikinę vietą, p. Ig. DambrauJis išsimokys,
kant duotą žodį, kaip dažinoskis, paaiškino apie katalikiš
PORT WASHINGTON, WIS.
Kaip kojas pakratys.
jau, užprenumeravo sau net du
ką spaudą pakviesdamas p-lę
egzempliorių “T. Ryto” —
Pigiai pragyvena.
J. Tamašauskaitę paaiškinti
Kas turi daugel pinigą,
vieną sau, o kitą, platinimui Mūsą miestelis nedidelis, sto
plačiau. Po jos išaiškinimo
Tas nesibijo nei poną nei
blaivybės, atiduoti by kam vi prie Michigan ežero. Dar
tapo paskirta vienbalsiai 5.00
kunigą.
dėl skaitymo.
bai eina dieną ir naktį. Pap
iš iždo (60 kuopos) ir išsiąsta
Prie progos paminėsiu, kad rastą darbininką uždarbis nuo
per raštininkę J. Tamašaus
Nebūk per drąsus, akis išde
23 d. rūgs, norėjo pradėt lai dvieją iki triją dolerią. Pas
kaitę.
gsi,
kyti savo konferencijas gerb. mus kambariai tai labai pigūs.
Nelaiminga ta mūsą kuope
Nebūk per lėtas dalios ne
kun. A. Miliauskas šv. Jurgio Kaip girdėti, tai kitur du sy
lė, negana, kad ji neturi jokią
teksi.
bažnyčioje. Bet iš priežasties kiu brangiau, negu pas mus.
Surinko J. V. Panenupis. inteligentą, bet ir tie patys žy Federacijos Kongreso toj sa Tas gerai šeimynoms, bet ir
mesni veikėjai apleidinėja ją,
vaitėj, konferencijos tapo ati viengungis pigiai gauna poniš
išvažinėdami kitur. Štai nese
MAGIJA-MONAI.
dėtos ant tolimesnio laiko.
ką kambarį.
Peilius arba šakutes praryti. nai apleido mus viena iš gabią
Kp. Koresp.
Turime bažnytėlę ir prie jos
ją merginą Kevaneeėje p. M.
Norėdamas šį moną padary
visi stipirai laikomės. Mus
ti, pasiimk vieną stalavą pei Kvietinskiutė, ji buvo ir var
NEWARK, N. J.
lanko kun. P. Bučys iš Shelį, ir papasakok, kad tu taip gonininkė ir choro vedėja ir
28 d. rūgs. š. m. palaidotas boygan. Duok, Dieve, daug
išalkęs, kad net užsimanęs pei artistė mūsą menkutės scenos, a a. Romaldas Baublis. Velio sveikatos tam garbingam ku
ir dainininkė ir vienu žodžiu
lius praryti.
nigui, kad jis kuodaugiausia
viskuo mūs kuopelėje. Jos dar nis važiavo iš darbo 25 d. rug
Tada publikai bežiūrint, raisėjo ir išlipo iŠ gatvekario ant tarp brolių lietuvią pasidar
mes neužmiršome, kaip štai
vvdamasis peilį prarykie.
kertės
Ferry ir Adams. Tuo buotą.
Daryk šitaip, bet dabokis, vėl kitas mūsą nemažiau myli sykiu didelis trokas trenkė į jį.
Parapijos tanias.
mas veikėjas, J. Nedvaras mus
kad neatidengtum paslapties.
apleido. Juoz. Nedvaras dar Mirė ligoninėj už 9 valandų.
Išmok gerai padaryti.
NEW HAVEN, CONN.
bavosi ne tik Vyčią kuopoje, A.a Romaldas kilęs iš Lietu
Šitą moną gali labai prastai
vos,
Vilniaus
gub.,
Trakų
pav.,
bet jis daug veikė ir kitose
Tautos Fondo 58 skyriaus
padaryti, o ir bile kokioje
dr-jose, būdamas ją pirminin Varėnos valsčiaus, Perlojos mėnesinis susirinkimas bus ne
draugijoje. Ypatingai išgązBuvo doras
ku ir vedėju; pro jo ausis ne bažnytkiemio.
dėlioj. 7 d. spalią bažnytinėj
dinsi svečius, kada vos paval
žmogus,geras
katalikas,
45 me
praeidavo
jokis geras sumany
svetainėj 4 valandą po pietą
gęs, papasakosi aplink stalą
mas, jis visur mokėjo sutai tų amžiaus. Amerikoj išgyve 295 St. John St.
sėdintiems, jog užsimanęs vi
kinti iškilusius nesusipratimus no 30 metą. Paliko nuliūdime
Malonėkit visi nariai atsi
sus peilius ir šakutes praryti.
ar šiaip kokiuose atsitikimuo pačią ir šešetą mažą vaikučią. lankyti ir naują narią atsives
Monas šitaip padaromas:
se; už savo darbštumą nesykį Prigulėjo prie Paalngos drau ti.
pasiimk peilį su nykščiu, smi
jis gaudavo į “kailį” nuo rau- gijos ir Susiv. L. R. K. Ameri
A. D.
lium ir viduriniu pirštais į ran
donkaklią
už tai, kad jis veikė koje. Palaidotas su bažnytinė
ką ir pakelk peilio kotą iki
ją nesiklausęs ir nepaisyda mis apeigomis.
viršugalvio, bet .paimdamas
Giminaitis.
mas, bet mes tikimės, kad p.
peilį į ranką, paimk jį taip,
J. Nedvaras sugrįš atgal, nes
kad žiūrėtojai vien viršų deCHICAGO, ILL.
.
kas-gi jį taip mylės, kaip kešinėsės rankos tematytą, o pei
waniečiai?
Koncertas.
lį, esantį po tos rankos apa
Šiaip Kevanėje viskas eina Nedėlioj 30 d. rugsėjo L. Vy
čia,
matytą. Paskui nusi
savo vėžėmis. Kazimierinė dr- čią 4 kuopos choras ir benas
tverk su kairiąja ranka už pei
ja nesenai susitvėrusi auga, turėjo grąžą koncertą pagerbi
lio geležties ir daryk taip, būk
Klausimas: — Kas žmogų
kaip ant mielią, per vieną mė mui vietinio klebono kun. M.
peilį į bumą kiši, bet tuo pa
nesį narią prisirašė per 50, da Krušo už jo prijautimą jauni tikriau puošia, mokslas ar
čiu laiku su dešine ranka pei
bar jau žada pradėti rūpinties mui ir gerą darbavimosi ne tik drabužiai?
lį į kairėsės rankos rankovę įLewistoniete.
knygymu.
savo parapijoje, bet ir kituose
stumk. Kada jau peilis bai
Susivienijimo L. R. K. kuo svarbiausiuose visuomeniškuo
Paaiškinimas — Į tai reikia
gia į rankovę lįsti, nustumk
pa ir-gi turėjo susirinkimą pe se dalykuose.
atsakyti, jog tikriau mokslas
su dešine ranka peilį, lyg jį su
reitą nedėldienį, girdėtis ir jai
Be programo nemenką įspū žmogų puošia, o ne drabužiai.
visu prarytum.
neblogai sekasi, tik nariai sa dį darė choristą užsilaikymas Reikia,
vienok,
patėmyti,
Jeigu gerai ir atsargiai pa
ko biskį apsileidę, tingi ant ant scenos ir jąją pritaikinti jog tikrai nei vienas iš tų da
darysi, tai tikrai išsižiūrės kad
susirinkimą lankytis.
drabužiai.
lyką žmogaus nepuošia. Įsi
peilį prarijai.
Lakštutė.
Apie
programo
išpildymą
vaizdinkime
dailiai pasipuošu
Pasarga. Nesiskubink to mo
daug
nerašysiu,
nes
visas
išti

sią ypatą. Jo arba jos dra
no greit rodyti žmonėms. Pir
sai atliktas kopuikiausiai. Ge bužiai brangūs, čeverykai nau
NEWARK, N. J.
ma gerai išmok rankomis var
Tautos Fondo 7 skyrius, lai riausiai publikai patiko “A- ji, skrybėlė pagal naujausios
toti peilį ir užlaikyti paslaptį
ranką judėjimu.
kytame savo mėnesiniame su ras,” kurį padainavo p-lės D. mados, žiedai ant ranką, dai
Tas monas tinka parodyti ir sirinkime rugsėjo 21 d. 1917 m. Šulckaitė ir A. Petkiutė ir pp. lus laikrodėlis ir kiti papuo
Bet jei toji ypata yra
scenoje. Bet scenoje rodyda nutarė griežtai reikalauti, i- J. Balsis ir V. Puzaras akom šalai.
panuojant
vietiniam
vargoni

grubi, storžievė, nemandagi
mas, sėdėk už mažo staliuko dant išrinktasis Centralis Ko
mitetas tuojaus išsiųstą su ninkui J. Kudirkai. Iš beno kalboj ir apsiėjime, tai visi
priešais publiką ir rodyk.
J. V. Vabalėlis. rinktuosius pinigui i Lietuvą pusės tai “Home Circle” over- jos papuošalai dar tik pabiau-

/

lausimui)
ampelis f

K

rina.
Vienas žodis, menkas
pasijudinimas išduoda storžie
vį, kad jis ir brangiais rūbais
būtą pasipuošęs.
Iš antros
pusės imkime tokią ypatą, ku
ri yra daug mokslo ingijus.
Jei-gi toji ypata bus be man
dagumo, be padorumo, o jei
dar be doros, tai teestie ji ir
gražiai pasipuošus, tai visvien
ji bus prikli.
Todėl čia rei
kia skirti dalykus.
Jei žmo
gus turi vieną kitą stambią ydą, tai jei jis ir turi kokių ge
rą pusių, tai jos esti dažnai
blogųjų nustelbtos.
Mokslas
ir geri drabužiai yra žmogui
tik dadėčkai.
Nei luomas,
nei profesija nepuošia žmo
gaus, jei jis neatsako luomo
ar profesijos reikalams.
La
biausia žmogų puošia teisingu
mas,
padorumas, mandagu
mas, dora
Klausimas — Kataliką vei
kėjai ir apskritai katalikiško
ji lietuvių visuomenė labai sto
ri už neprigulmingą Lietuvą
Aš negirdėjau protingoj darbi
ninkų, kurie ką nors sakytą
prieš Lietuvos neprigulmybės
idėją, bet neretas pasako, kad
užvedant neprigulmingoj Lie
tuvoj tvarką būtą neišpasaky
ti} kliūčių, kaip va nebūtų pi
nigų, truktų patyrusių žmonių
ir abelnai kaipo mažai tautai
būtų kaip ir negalima tinka
mai susitvarkyti. Kaip tie Lie
tuvos reikalai galėtų būti ap
rūpinti?
Tėvynainis.
Paaiškinimas — Jau buvo
aiškinta, jog neprigulmingą
Lietuva, etnografiškose ribo
se, būtų žymiai didesnė už
daugelį kitų Europos valsty
bių teritorijos didumu ir gy
ventojų skaičiumi. Finansi
nis neprigulmingos Lietuvos
stovis nebūtų blogesnis už
daugelį kitų valstybių, kurios
dėl karės skęsta baisiausiose
skolose. Iš kariaujančių val
stybių dabar tik Suvienytos
Valstijos gerai stovi ir jokio
pavojaus joms nėra. Gi kitos
valstybės vargu ir bandys iš
simokėti skolas. Lietuvai iš
pradžios reikėtų užtrautki pas
kolą, bet juk nei viena vals
tybė nebuvo be paskolų. Pa
tyrusių, mokytų žmonių Lie
tuvai nepritruktų. Dar ir tą
reikia žinoti, jog reikalui atsi
radus, atsiranda jo atlikimui
ir žmnoią. Reikalo prispirtas
žmogus dažnai padaro tokius
darbus, apie padarymą kurių
gal jis nei nesapnavo.

---------
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Klausimas — Socialistai abelnai yra pasmerkiami, kaipo
nenaudingi gaivalai. Ar gali
ma pasakyti, kad jie bent ko
kį gerą daro?
V. B.
Paaiškinimas — Ar galima
pasakyti, kad svaigalai, tabo
ka, ligos, blusos, utėlės, bla
kės neštą kokį gerą žmonėms.
Juk koaiškiausia yra priparodyta, kad svaigalai ir taboka
tik kenkia žmogui. Tą bent
savo širdyj pripažins kiekvie
nas rūkytojas ir kiekvienas
nusiblaivęs girtuoklis. Na o
juk teisybė, kad pasigėręs
žmogus pamiršta savo rūpes
čius, bėdas. 0 Lietuvoj dvarą
darbininkai apreikšdavo laike
darbo pvpkarūkį ir valandžiu
kę atsilsėdavo,nes užveizda ne
turi teisės trukdyti pypkarūkio. Gi ligos, utėlės, blakės yra
nešvarumo vaisiai. Tai jos ver
čia žmones apsišvarinti. Tai-gi
matome, jog svaigalai, tabo
ka, ligos, utėlės, blakės neša
Šiokią tokią naudą. Bet ar ra
sis sveiko proto žmogus, kuris
sakytą, kad ligas reikia sklei
sti, utėles ir blakes platinti, o
už vartojimą svaigalą ir tabo
kos reikia agituoti. Galima
pasakyti, jog socijalistai taip
patarnauta žmonijai. kaip li
gos, taboka, svaigalai, blakės.
Pas nešvarą žmogų atsiranda
nemalonią gyvių, ligą, silp
nadvasis ieško užganėdinimo
svaigaluose, tabokoj. Dėl ydą šio surėdymo ir stokos apšvietos atsirado sociailstai.
Kaip švarumas, blaivumas,
prašalina ligas, nemalonius
gyvius, taip apšvieta, surėdy
mo gerėjimas panaikys socijalizmą.

*■

DARBININKAS
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Vietines žinios
Iš Sąjungiečių veikimo. Di

džiausia ir viena veikliausių
Moterų Sąjungos kuopų yra
So. Bostone 13-toji kuopa,
Nuolat ji bruzda, juda, veikia
savo organizacijos ir visuome
nės naudai. Taip-pat dažnai
palinksmina žmones surengda
ma gražius koncertus, pastatydamos veikalą kitą, paįvairi
nant programą dainelėmis ir
deklemacijomis. Vienas tokių
gražių vakarėlių įvyko 30 d.
rugsėjo Šv. Petro salėj, kur sąjungietės pasistengė vienos pa
čios išpildyti vakaro progra
mą.
Publika anksti pradėjo rink
tis, ir gerai padarė, nes vaka
ras tapo atidarytas 7:15 vai.
vak., bravo už tai sąjungietėms, kad pirmos padarė žin
gsnį prie įvedimo punktuališkonia vakarų atidaryme. Pirm,
p-lė K. Zubavičiutė prakalbėjo
į publiką perstatydama dai
nuoti p-lę A. Staniuliutę prita
riant pijanu p. Karbauskui.
Toliau programa^ susidėjo iš
komedijos “Kas Bailys” su
p-le O. Kazakevičiūte Aldonos
rolėj, p-le P. Bagdoniute Jur
gio rolėj ir p. K. Griciuniene
Šnabžduko rolėj. Abelnai imant lošėjos gerai atliko savo
roles. Dialogą “Susiprato” at
liko p-lės M. ir Z. Žukauskiutės tikrai artistiškai. Jaunutė
deklematorė p-lė A. Zanevičiutė kaip ir visada patenkino
publiką. Mūsų gražiausios dai
nininkės p-lė S. Motiejūnaitė
ir p. K. Griciuniene žavėte ža
vėjo susirinkusius.
Stambesnė dalis programo
tai veikalas “Gudri Našlė.”
To veikalo roles išipldė se
kančios: Menčienės — O. Ka
zakevičiūtė, Karusės — M. Žukauskiutė. Bitės — O. Jankau
skienė, Dr. Maliausko — M.
Brigaitė, Barsukovo — K.
Giedraičiutė, Rainio — R. Buraulienė, Magdės — Z. Žukau
skaitė, Pelučio — Ant. Bučaitė. Sunkoka spręsti kuri iš lo
šėjų geriau atliko savo rolę, o
kuri prasčiau, vien tas aišku,
kad publikai patiko kaip loši
mai taip abelnai visas vaka
ras nes plojimui nebuvo galo
ir skirstanties žmonėms buvo
girdėti kalbos, kaip džiaugė
si, jog atsilankė ir pageidau
ja, kad sąjungietės dar dau
giau panašių vakari] rengtų.
Gryno pelno kaip girdėjau
kuopa laimėjo suvirs $40.00,
kurio trečią dalį paskyrė į pa
rapijos iždą. Bravo ir už tai
sąjungietėms!

kolonijoj atsidūrę kur tiek
daug visokių trukšmo, nesuti
kimų, vienog gyvuoja katali
kiškoje dvasioje ir nepamiršta
gerų darbų veikti. Užtai gar
bė tokiai draugijai ir narėms
prigulinčioms prie tokios drjos.
Birutė.

Nelaimė moterei. Rugsėjo 30

dienų viena moteris lieti:vė va
žiuodama iš Cambridge į Bos
tonų turėjo nuostolį ant $100.
Ant rankos užsikabino šių die
nų mados rankinį maišelį, ten
buvo indėtas laikrodėlis ir
daugiaus mažesnių auksinių
daiktelių. Kuomet moteris iš
lipo iš karo prie Dudley st.,
pamatė, kad nebeturi savo
mažo maišelio, tik pasaitėlis
ant rankos kabo, o maišeliu
kasžin kas jau džiaugiasi.
Tai-gi visuomet reikia būti at
sargioms su tais maišeliais.

: SOUTH BOSTON, MASS.
i TEISINGIAUSIA IB GEI BLAUSIA LIETUVUKA
!
APTIEKA.
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Sutaisau receptus su didžiausią atida, nežiūrint, ar
tie receptai Lietuvos ar Amerikos daktarų.
Tai vienatinė lietuviška aptieka Bostone
; ir Massachusetts valstijoj,
I Gyduolių galit gaut, kokios
tik pasaulyj yra vartojamos.
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Uždėto 1871

K

HENRY J. B0WEN
Real Estate & Insurance

Rba

469 Broadway, So Boston
Pirkdami pas mus nejudi
namų turtų turėsite prielankų
ir teisingų patarnavimų.

į
>

Galit reikalaut per laiškus, o
aš prisiųsiu per espresą.
*’
I

PIRK
PAS
K.RAKANDUS
ŽIDLAUSKAS

RICHNOND’S

374-37S Broadway,

So. Boston.

MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ

į
B
įį
įį

SIUVĖJA

X

Y Hinersville.

-

Y
❖
t
Y

DAINIŲ, SALTAKOSŽS (icr
-cream), SODA ir CIGARŲ.

Taipgi įvairių

- Pa.£

FRUKTŲ-VAISIŲ.

v

Prielankus patarnavimas.
Tel. So. Boston 21032

4+4

COSMOPOLITAN
GARMENT CORPORATION..
Didžiausia Lietuvių Korporacija
BROCKTON, MASS.

I

(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
L 509 BROALWAY Cor. G ST. SO. BOSTON
Tel 502 S. B.

I

Mūs Korporacijos narys St. Reikauskas Boar<l Direktorių yra Įgaliotas

44 Boylston St..

Amsterdam, N. Y.

(S. 120)

DIDŽIAUSIOS

Įžanga dykai.

DRAUGIJA “GABIJA.”
Šiame Koncerte dainuos pats g. Komp. Mikas Petrauskas.

Bus visai naujų dalykų: “Vai verčia-laužo žalią girelę”
ir kitas naujas dainas sudainuos pats kompozitorius. Šį metą
g. Komp. Mikas Petrauskas parašė keletą naujų dainų ir kele
tą duetų, kuriuos vertėtų paklausyt ir pasigėrėt jų dailum ir
ypatingu skambėjimu.
KONCERTE DALYVAUS ŠIE ARTISTAI:
O. Liutkevičiutė, V. Putvinskaitė — dainininkės-sopranai;
J. Varaitis, J. Gutauskas — dainininkai, O. Janulevičiutė —
smuikininkė, E. Stonkaitė, A. Liutkevičius ir T. Ališauskaitė
— pianistai. Dalyvaus ir kvartetas — sudainuos “Aras” —
muz. Miko Petrausko.
ŠIS KONCERTAS BUS NEDĖLIOJĘ,

265 Broadway,

•-

Šokių Mokykla
žinomas per 38 metus
kaipo geriausias
šokių vedėjas
Proįesorius STERN
Elevated Station.
952 Broadicay

^87^

4

fpT\
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Kamp. Myrtle Avė.

l

BROOKLYN, N. Y.

NAUJAUSI BALLROOM ŠOKIAI. Vienas — pėda®,
Fostrot, IValtzes ir kiti. Atdara nuo
9 vai. ryto iki 11 vai. vakaro ir neda
— liom is. Vyrams ir moterims išlygos
3i nuo $5.00, $10.00 ir iki $20.00 pilnas
B kursas; Mokestis iš kalno. Tūkstančiai
mokinių lanko kasmet, šokių pamokos
tęsiasi vasarą ir žiemų.

So. Boston, Mass.

Sankrovos:
471 E. Fourth St.,
So. Boston,
941—943 Washington, St., -:- Boston,
Pearl St., -:- -:- -:- -:- Boston,
366 Washington St.,
Dorchester,
686
Telephone: 350 So. Boston.
975-W

Mass.
Mass.
Mass.
Mass.

b

Nusipirk mosties.

LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.
Geriausias Lietuvis siuvėjas.
ii
Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios
ii mados. Taisau, prosinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuniii gams siuvu SIUTONUS ir esu gerai įsipraktikavęs tame darj Į be, kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje. Darbą atlieku
greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pristatau tiesiog į namus.
A. K. MAZALAS,
94 JEFFERSON STR.,
HARTFORD, CONN.
Tel. Chart er 4235-4.
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Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per keli»
vakarus, o padarys veidą tym ir
skaisčiu baltu. Toji mostis išima>
plSmus raudonus, juodus arto
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dSžutfir
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir
stampoms.
J. RIMKUS
P. O. Bos 36,
Holbrook, Mm»

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
T
t

T
T
Y
T

VYRAI IR MOTERIS

Y
t
t

EIKITE PAS MANE!

Y

Y

J

Su bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia liga, kuri reika*♦* lauja specialisto patarnavimo.
IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GALĖSITE JA SURASTI.
Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos kelio.

Y

Y

Y hington

X
Y

Y

X

st
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antrų
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DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.
PRIE DORCHESTER STJ

Y

NedSHomit

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

Y

nuo 10 vat ryta
iki 4 vai. vakare.

Ofiso
valan-Y
dos:
Y f
9 vai. ryte iki^
Tel. So. Boeton270
4 vai. po pie-1
DR. JOflN MicDDNNELL, N. D.
** .
Galima tusikalbeti ir lietuvisaM.
>
Vakarais.
Ofiso valandos:
nuo 6 vai. iki^
Ryt ūs iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3
8 vai.
X
vakarais 6 iki 9
Nedėliomis X
536
Broadway,
So. Boston.
10 vai. ryte X
iki 2 po pietų. X

Was-
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Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

A
T

SERGANTI

Y

lu-

❖ bų.

Jums išegzaminavimas nieko nekaštuos, jeigu Jus dia gydy♦♦♦sitės. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą
Xf,zišką stovj ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas išgelX^>5s J®1 nuo kančių Ir kitur negero gydymo.

Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai—
medikallškl Ir elektriški.ARNaujausi
ir geriausi prietaisai. Viskas
JUS KENČIATE.
kas geriausia sergantiems.

!

i

TEL. BACK BAY 4200

x
x
X

DR. F. MATULAITIS
Ofiso jdynos
l-8P.lf.7-tP.lt.

T

ŪTdovfeokiM Haaa
PrtakirtaAkintaa.

419 Boylston St

Nuo silpnų nervų, skaudanūlo nugarkaulio, užmiršimo, nenormallo širdies mušimo, silpnų plandių, apsnūdimo, sunkaus jauti^^mo, galvos skaudėjimo, svaigulio,
neaiškaus matymo, silpnumo
y sąnarių, ulcerlo, žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skausy mų viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktą lležuvĮ,

AR ESI GIRDĖJĘS?

Atvirtumą ant visados.
X
AS gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas atsilankyXma9 P"8 mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite.^
J kad aš pasiekiu -tiek gerų pasekmių j trumpą
laiką
ymo. Aš gydau tik tikrą priežastį ligos ir silpnumai pranyks.
♦I* minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.

gydy-€
Atsi- J
JI

Jeigu Jums reikia gydytis. Užvllviena liga ne stovi Ilgai be veikimo.

Dr J. H. KENEALY

1

į

J

673 WASHINGTON ST.
Antros durys nuo Gayety Theatre,

Boston, Mass.

Besta, Man.

t

y konstipacija, reumatizmo skausmą arba spaugų? šių ir daug kitų
<ČHlgų, nuo kurių matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą ir

t

Visus kvi^a DRAUf

BROCKTON, MASS.

J.J. McGowan Co.

7 D. SPALIO-OCTOBER 1917 M.
♦i*
Ateikite pas mane tuojsus.
Prasidės 8 vai. vakare,
eskimas Ilgos yra pavojinga. Nei
LIETUVIŲ SVETAINĖJ,
Kamp. E. ir Silver Streets,
South Boston, Mass.
Šiame koncerte gal paskutinį kartą teks girdėti M. Pet
rauską dainuojant Bostone, nes jis jau tuoj
ž:uoti į Europą ir daugiau gal sugrįžš kada į
nesugrįžš. Ateikite visi.

COSMOPOLITAN GARMENT CORP.

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

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

260 E. Main Str.,

rinkti reinkotų orderius ir pardavinėti
Serus, ščnj kaina $10.00. Esant rei
kalui kreipkitės:

Skaityk Čia

Boston, Mass.

(Columbus Day)

Jonas.

INSURANCE

M. M. ANDREWS

PRAKALBOS

KORESPONDENCIJOS.
NEW BRITAIN, CT.
Fėrai.

kambariai parendavojami.

(JI. M. Andriušiutė)
Room 8.
(Tarpe IVashington ir Tremont)

Dr. Paul J. Jakmauh

Namai parsiduoda,
GAISRL
SVEIKATOS,
SUŽEIDIMO,
APVILKTUS
STIKLUS,
(Plato glass)

Atidarė savo įstaigą naujoj vietoj.
Nueikite pasižiūrėt.

Papirko rugsėjo 29, naujus
namus su visais naujausios
mados įtaisymais ant Centre
St., Dorchester’e, ponai Anna
ir Antanas Balčius nuo p. A.
G. Pearce per Lithuanian Agency, A. Ivaszkevicz’io offiRengia Šv. Juozapo Draugija
są, 315 Broadway South Bos
ton. Labai gerai kad lietuviai Į
Spalio-Oct. 12d., 1917 m.
nesnaudžia ir neduoda savo pi
nigus kitiems naudoties bet
perka namus, farmas ir biz
nius ir turi ketveriopą naudą,
Lietuvių ūkėsų Kliubo SVETAINĖJE
sau vigadą, garbę ir geresnį
pelną ant savo pinigų; taip-gi
W. Lynn, Mass
atsakančiau negu bankuose. 25 Camden St.
Būti] labai pagirtina kad ir
PRADŽIA 3 VAL. PO PIETŲ.
daugiau lietuvių pasiakvatintų pirkti nujus namus gražiose
vietose ir norintiems pirkti, p.
Kalbės garsūs kalbėtojai: KUN. Pr. JUŠKAITIS. Mok
Ivaszkevicz visiems pri rodys sleivių Susiv. kasininkas, uolus veikėjas ir Pr. V. STRAKAUStokius namus kokie patiks.
KAS, “Tautos Ryto” Administratorius — Bostono Kolegijos
M. R. studentas; abu iš So. Bostono.
Geistina, kad visi Lynn’o ir apielinkių lietuviai sueitų.

Spalių 3 dieną 8 vai. vakare Nedėlioj spalių 7 d. 2 vai. po
įvyko bertaininis susirinkimas pietų paprastoj vietoj bus L.
Dr-jos Nekalto Pr. P. Marijos. D. S. 56 kuopos susirinkimas.
Į susirinkimų atvyko nemažai Visų kuopos narių meldžiu su
narių. Atidarė susirinkiiną p- sirinkti. Tarsimės apie spau
lė O. Paulaičįukė. Po perskai dos savaitę ir kitus reikalus.
tymo pratokolo buvo skaity
Nelaimi
tas laiškas-atsišaukimas pa Spalių 2 d. sudegė mokykla.
remti katalikišką spaudą. Lai Gaisras kilo iš skiepo. Nuosto
škas vienbalsiai buvo priimta*. lių daug pridarė.
Pirmininkė paaiškino apie rei
J. Taparauskas.
kalo naudingumą, patardama
prisidėti prie to gero darbo.
PARSIDUODA kostumerišDraugija nutarė paaukoti $10 kų kriaučių dirbtuvė. Para
ir išrinkti 3 ypatas darbuotiem duos pigiai. Norintiėji sužino
spaudos platinime. Pageidau ti plačiaus kreipkitės prie:
jama, idant ir kitos Cambrid
J. Pauplis,
ge draugijos sektų tą pavyzdį. 683 Main St.,. . ? ’ .
Ce.'v«l)ri(|ge Draugijo« tok’
□dgeport. "Mass

T
Y nieriams.
Y V. LUKOSEVICIa,

i 362 Broadway So. Boston, Mass.:

Aptiekorius ir Savininkas o
Tel So. Boston 21014 ir 21013. (i
Sutaupįsi kampas
pinigu. C St., <s
226 Broadway,
BRIGHT0N, MASS.
Rakandai pirmos rūšies ir kai
nos
labai žemos.
Labai svarbus bertaininis
Frank R. Richmond,
susirinkimas Lietuvių Koope

HUDSON, MASS.

Bioadway, So. Boston, Mass.

Krautuvė t Kampas Dorchester Street
Geriausia vieta, kur gali
Kuri užlaiko visokio ta- f ma gauti įvairių rūšių SAL
voro, reikalingo maine-

aiTa

KONCERTAS

CAMBRIDGE, MASS.
Gražiai pasidarbavo.

ta
ta

♦♦♦

Didis parapijos jomarkas už
Milžiniškas Metinis
sibaigė panedėlio vakare spa
lio 1 d.
Per ištisų savaitę vietos lie
tuviai
nepatingėjo apsilankyti
Banuti.
ir pasidalinti džiaugsmu. Ir
Spalio-October 13 d. 1917
kadangi svaiginančių gėrimų
TOJE PAČIOJE SVETAINĖJE.
P-lė Lina šaltėniutė iš Wor- nebuvo matytis, tuo labiau vis
Prasidės 6 vai. vakare ir trauksis iki vėlai nakties.
cester, Mass. spalių 4 d. aplan kas šauniai ėjo.
Balius bus vienas iš puikiausių. Bus visokių valgių, gėrikė “Darbininko” redakcijų.
Prikergti reikia su didžiu
mų
ir
užkandžių .
kreditu, kad darbininkai ir
Šv.
Juozapo Draugijos baliai visuomet puikūs, o šis bus
šv. Petro ir Povilo Draugys darbininkės minėto jomarko,
tės bertaininis susirinkimas stipriai, sumaniai ir gyvai dir už visus puikiausias. Nepraleiskite tos progos.
bus nedėlioj spalių 7 dienų 2 bo.
Kviečia RENGĖJAI.
vai. vakare, šv. Petro baž
Prof. Augščiūno skaitlinga
nytinėje svetainėje, So. Bos ir šauni orkestrą tikrai mokėjo
ton, Mass.
pažadinti užmigusius bei susPlatinkite "Darbininką”
Nepamirškite visi nariai at tvrusius žmonių jausmus, grie
silankyti į šį susirinkimų ir ždama taip tautiškus, kaip ir
atsiveskite naujų narių prira angliškus pagarsėjusių kompo
MIKO PETRAUSKO ATSISVEIKINIMO
šyti.
zitorių veikalus. Pagirtina vTaip-gi prašyčiau gerbiamų ra ištiesų, kad prof. Augčiūjų narių permainyti savo ant no orkestroje sandarbininkaurašus sekančiame susirinkime, ja visi tikri lietuviai, ir jųjų
nos, bus surašyta nauja ant bendras darbas eina visiems
— RENGIA —
rašų knygutė.
ant naudos.
SO. BOSTONO LIETUVIŲ DRAMOS IR MUZIKOS
P. Bolis, prot. rašt.
Gryno pelno fėrai davė $800.
i ■

♦♦♦

Centrai Spa. <

Vienatinė Lietuviška

0 Edward L. Hopkins

Girdėjusi.

racijos Bendrovės bus nedėlioj,
spalių (Oct.) 7 d., 1917 m. viršminėtos Bendrovės svetainėje
22 Lincoln St., Brigliton, Mass.
Susirinkimas prasidės 2:30 v.
po pietų, todėl visi šėrininkai
privalot būtinai pribūti Į šį su
sirinkimų paskirtu laiku, nes
turim daug svarbių reikahj ap
tarti, tad reikalinga visiems
nariams sueiti. Širdingai vi
sus kviečia
Valdyba.

M. M. ANDREWS
(M. M. Andriušiutė)

J

Kad žmogus gali pasigražinti sau
veidą ir įgyti ilgus plaukus. Prisiųsk
štampą ir gausi visas informacijas.
tMJTIIHTM FOI W1LIEIT C#.
42 Vine Street,

Mostelio, Mase.

B. 11 PhoM. IMckineon KM M. I

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelpfa, Pa J
Phytician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgai pabaigei Indianoa
.Universitetą) Gydo visokias ligas vv’ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas.'
Ofiso valandos. M» rito. t-4 po utim. 741
į tetaro.-PedeHouta ; »ų .rtto 1 jyo piet. !

*

