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Talkininkai varosi
pirmyn.
LAUŽIA VOKIEČIŲ
FRONTĄ.

Anglai pradėjo labai smar
kias atakas daryti į rytus nuo
Ypres. Tą daryti pradėjo nuo
utarninko ryto. Į pietus nuo
Dixmude pradėjo atakas ir
francūzai. Atakos pusėtinai
pasisekė, Keletą vokiečių pozicijų paėmė, uždavė didžius
smūgius vokiečiams ir paėmė
jų nemažai į nelaisvę.
PADALINO Į DISTRIKTUS.

Rusija tapo jau padalyta į
distriktus, iš kurių bus ren
kami deelgatai į Steigiamąjį
Seimą. Iš to padalinimo pa
aiškėjo, kad Petrogradas tu
rės 20 delegatų, Maskva 19,
Kaukazas 36, Kievas 22, Do
no klonis 17. Steigiamasis
Rusijos Seimas susirinks dar
prieš Kalėdas ir tas Seimas
bus Rusijos išgelbėtojas nuo
netvarkos. Tasai Seimas bus
visų žmonių išrinktas ir repre
zentuos Rusiją. Tasai Seimas
nustatys Rusijos valdžios for
mą ir išdirbs konstituciją.

| IŠRODĖ, KAD NELAIMĖS.

Vokietijos gen. Gothien, progresiviškas narys Reichstago,
savo partijos komiteto susirin
kime aiškiai parodė, jog Vo
kietijai neužsimoka tęsti karę.
Sakė, jog Vokietijos submarinai po teisybei garlaivių nu
skandino 7.000.000 tomj įtal
pos, bet dėlto nei kiek Angli
ja nepakrypo prie taikos. Nei
maisto kontrolė nebuvo Įvesta
Anglijoj. Dar sakė, kad Amerikos nebus galima privers
ti mokėti kontribuciją. Lieka
tik Anglija. Bet kad ją pri
versti užmokėti kontribucijos
10 milijardų markių, tai rei
kės išleisti 50 milijardų mar
kių ir pakloti savo 500.000 ka
reivių. Dar sakė, jog Vokie
tijos talkininkai nenori tęsti
karės dėl užkariavimų.
STATYDYS DAUG
LAIVŲ.

Suv. Valstijų valdžia nuta
rė statydinti 787 karinius lai
vus. Jie kainuos $1.150.400.000.
Tarpe tų laivų bus nuo di
džiausio iki mažiausio.

Vokietija siūlys taiką.
ŽADA APLEISTI BELGIJĄ
IR FRANCIJĄ.

NEPRIDUODA SVARBOS.

Washingtono valdžia nepri
duoda jokios svarbos šitai ži
niai apie Vokietijos naują tai
kos pasiūlijimą. Vienas val
dininkas pasakė, jog juo dau
giau vokiečiai šneka apie tai
ką tuo labiau sutvirtina talki
ninkų pasiryžimą tęsti karę,
kad įveikti Vokietiją.

Iš Amsterdamo atėjo žinia,
būk Vokietija ir Austro-Veng
rija sutarė naują taikos pasiū
lijimą pasiųsti į talkininkus.
Apie tą sumanymą parašė Voiketijos laikraštis Deutsche
Tages Zeitung. Vokietijos val
džia pažadėsianti apleisti Bel
giją ir Franciją atsižadėsianti
RENGĖ MAIŠTĄ.
pati visokių kontribucijų ir no Vokietijos laivyno ministe
rėsianti, kad ir talkininkai jų ris von Capelle Reichstage ap
atsižadėtų.
reiškė, jog laivyne tapo susek
tas komitetas, panašus į Ru
sijos. Tasai komitetas norėjęs
GAL BANDYS IŠSĖSTI
suparaližuoti Vokietijos laivy
FINLANDIJOJ.
no veikimą ir tokiuo būdu pri
versti valdžią prie taikos.
Vokietijos laivynas Baltikoj Kaltininkai, esą suimti ri bū
vis labiau veikia. Kadangi
sią nubausti. Tas paskelbimas
Finlandija labai skersakioja
buvo sukėlęs baisų trukšmą
ant dabartinės Rusijos val
Reichstage.
džios, tai labai galimas daik
tas, kad vokiečiai pabandys
išsodinti savo kariuomenės
KADA BAIGSIS KARĖ.
Finlandijoj.
Argentinoj Vokietijos mek-

♦

leriai pradėjo pirkti daug kai
KĄ PASAKĖ MOKYTAS lių. Sako, jog taip daro pagal
savo 'valdžios patarimą. Tie
VOKIETIS.
mekleriai sako, jog karė baig
Pastarojoj atakoj anglai pa sis sausio ar vasario mėnesį
ėmė daug nelaisvių tarpe ku 1918.
rių besąs augšto mokslo vyras.
Jisai papasakojo indomių da
lykų. Pasakojo labai atvirai.
ŠVEDAI PYKSTA
Sakė, jog vokiečių valdžia ne
Visokių pakraipų Švedijos
trukus darys didžiausias pas laikraščiai labai piktai rašo atangas padaryti taiką Iš pra pie talkininkus. Mat Švedijos
džių pasiūlįs, kad sutinka par garlaiviai Francijoj, Anglijoj
sitraukti iš Belgijos, o vidur- ir Suvienytose Valstijose tapo
žiemyj sutiks pasitraukti iš Al- sulaikyti. Socijalistų laikraš
zacijos ir Lotaringijos. Toliau tis Sočiai Demokraten rašo:
jisai sakė, jog jo nuomone Ru “Dabar matosi, jog iš kariau
sija liks senuose rubežiuose, jančių pusių nei viena nesilai
tik Lenkija .gausianti autono ko teisių vedime karės. Galų
miją Jisai dar sakė, jog kai gale, talkininkai, atsiminę sa
zeris visai parsibaigęs ir trok vo užsipuolimus ant Vokietijos
štąs taikos. Kaip tik vokiečių |kanclierio išsireiškimo “Reitauta įsitikrysaanti, kad sub- į kalas nežino įstatymų,” turi
marinai negali laimėti karės susilaikyti nuo tokio aiškaus
tai pareikalaus, kad tuoj bū laužymo neutralių valstybių
tų padaryta taika.
teisių.”

Paskola.

Nelaimės.

TOLI NUO TIKSLO.

DAUG ŽUVO JAPONŲ.

Naujoji Anglija nei pusės
dar nesuksolino valdžiai pini
gų, kiek iš jos tikėtasi. O jau
praėjo pusė mėnesio. Per pir
mąją pusę mėnesio surinkta
$35.546.000, o dar reikia $464.454.000.
Jei valdžia paskolomis nesu
rinks reikalingų pinigų karės
vedimui, tai juos turės surin
kti pakeldama mokesčius;

Japonijoj oficialiai paskelb
ta, jog laike baisiosios aud
ros, kuri siautė panedėlį, žu
vo 2174 žmonių, o sužeista 770
žmonių. Vien Japonijos sosti
nėj žuvo 700. žmonių. Liko be
pastogės 200.000 asmenų. Ke
letas sodžių tapo visai nuo že
mės paviršiaus nušluota. Bai
sios jūrių bangos nugriovė vie
ną salukę ir nuskandino visus
gyventojus, kurių buvo 300.

PREZ. WILS0N UŽGYRĖ
NAUJĄ LYGĄ.
AVashingtone tapo užmegsta
nauja organizacija, vadinama
League for National Unitv —
Tautinės Vienybės Lyga. Prez.
AVilson užgvrė tą organizaciją.
Jon ineina atstovai visokių
luomų. Lygos garbės pirmiifnku yra -To Eminencija Kar
dinolas Gihbons, o veikian
čiuoju pirmininku yra Ameri
kos Darbo Federacijos prez.
Samuel Gompers.
Prez. AVilson priėmė Lygos
vadus Baltuose Rūmuose ir
a’škino, kaip svarbi) darbą
Lyga turės atl’kti. Sakė, kad
nors Suv. Valstijų piliečiai ži
no dėl ko karė vedama, bet
nuolatai jiems reikia priminti,
jog karė galės baigtis tik tuo
met, kuomet Vokietija bus įveikta ir kuomet Vokietijos
autokratiška valdžia persimai
nys į demokratišką

PAŠELP0S Iš R0CKEFELLERIO FONDO.

Rockefellerio fondas paskel
bė išlaidas 1916 metų. Mokslo
ir medicinos tyrinėjimams iš
leista $6.320.697.
Tasai fondas suteikė sekan
čias aukas nukentėjusiems dėl
karės: armėnams ir sirijonams
$460.000, belgams $30.000,tarp
tautini am komitetui Y. M. C.
A. $295.000, serbams $59.562,
lenkams $25.531, turkams $25.000.
UŽDARYS PALEISTUVYS
ČIŲ NAMUS.
New Orleans, La. — Pagal

miesto nutarimą bėgyje 30 die
nų tame mieste bus uždaryti
paleistuvystės namai. Tas pa
daryta bus laivyno sekretoriui
Daniels prašant. Taip daroma
dėl kareivių saugumo. Mies
tas žada aprūpinti nelaimingą
sias tų namų moteris.

ORGANIZUOJASI.

Pittsburghe streikuoja 5000
Jonės & Lauglin plieno dirb
tuvės darbininkų. Reikalauja
8 valandų darbo dienos ir pa
kėlimo algos ant 25 nuoš. Dar
bininkai buvo nesnsiorganizavę ir dabar po vadovyste A.
Darbo Federacijos greitai or
ganizuojasi.

Dabar yra daug

PIGIŲ ‘-Šv.
Daugelis

savininkų

karės

laiku

priverstinai parduoda visai pigiai ir
mes patys nuo savęs patartam persi

tikrinti pas:

L. VYČIŲ MASS IR ME.
valstijų Apskričio suvažiavi
mas šaukiamas spalių 12 d.,
2-rą valandą po pietų
ATHOL, MASS.

Į šį suvažiavimą yra kviečia
mi delegatai iš visų apskričio
kuopų. Atholio 10-tos kuopos
nariai deda visas pastangas,
kad surengus puikų programą
pagerbimui, svečių-deelgatų.
Su pagarba
Kazys Junevičius,

Apskr. Sekr.

Geležinkelių darbininkų
streikos Rusijoj.

SKAITYK!
Ar skaitai gerą laikraštį! ! — O gal
koksai šlamštas, kurs Tave mulkina
ir išnaudojęs kvatoja, lanko Tavo šva
rius namelius/ — Nebūk be gero rim
to laikraščio! žmogus kuris suvisai
neskaito, arba laiko blogus raštus,
šmeižimus, lyginasi aklam, arba tam,
kuris tyčia sau užsipila akis, kad ne
matyti teisybės.

/

VEDA DERYBAS.

PRASIDĖJO STREIKAS.

Spalio 8 d. Rusijoj pradėjo Pereitą nedėlią Petrograde
streikuoti geležinkelių darbi buvo sujungta konferencija
ninkai. Pirmi sustreikavo Pet valdžios, demokratiškojo kon
rogrado traukinių darbininkai. greso ir buržuazijos atstovų. Nepasigailėk išleisti dolerio geram
Minėtą dieną visi traukiniai, Toje konferencijoj premieras Laikraščiui, jisai apsimokės šimterio
pai! — Apsaugos Tave nuo blogo, su
kurie turėjo išeiti iš Petrogra Kerenskį pasakė:
do neišėjo, nežiūrint į tai, kad “Augimas anarchijos, poli taupysi daugiau pinigą ir apsišvietęs
savo protu ir skaityk šiuos laikrapačto ir telegrafo ministeris tiškojo stovio pakrikimas, ne nesiduosi
niekam išnaudoti. — Gyvenk
Nikitin paskelbė jog su strei svietiški reikalavimai įvairių ščius:
UŽMIRŠO, KAD VEDĘS. kininkais apseis, kaip su išda
kraštutiniųjų partijų ir pas 1. “DRAUGAS” — Sužinosi viską,
Anglijos seržantas Frank vikais.
tangos įvairiose vietose sugrą ateina kasdien, metams atsieina $4.50;
Mitchell tapo apkaltintas už
žinti seną valdžią, rodo mums pusei metų $2.50. Adresas: “Drau
vedimą antru kartu, pačiai te
DALYKAI BISKĮ
W. 46th St., Chicago, III.
reikalą vienybės ir koalicijos. gas.”’ 1800*********
besant gyvai. Tai seržantas
PAGERĖJO.
Tik vienybė tarp buržuazijos 2. “DARBININKAS” — Geriausias
teisinosi tuo, kad karės lau Rusijos laikinosios valdžios
ir demokratiškųjų gaivalų ga darbininkų laikraštis. Eina tris kar
ke armotos taip užtrenkė jo at padėjimas biskį pagerėjo. Bu
li išgelbėti šalį.”
tus i savaitę. Metams $3.00, pusei me
mintį, jog sugrįžęs Anglijon vo tikėtasi, kad laikinoji val
Adresas:
“Darbininkas,”
I tų $1.50.
pamiršo, kad vedęs ir apsivedė džia jam būtų atsakanti už ša
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
• •**•*••*
antru kartu pirmąjai pačiai šu kraštutiniaisiais gaivalais. KAZOKAI NUMALŠINO
3. “GARSAS” — Savaitraštis. Me
tebesant gyvai.
Demokratiškojo kongreso įMAIŠTININKUS.
tams $2.00, pusei metų $1.00. Adresas:
steigtasis parlamentas atsiža Gomelyje, Rusijoj, 8.000 ka “Garsas,” 456 Grand St., Brooklyn, N.
PABĖGO SUBMARINAS.
dėjo reikalavimo, kad val reivių susirinkime nutarė nei Y.
Ispanijos uoste buvo inter džia jam būtų tsakanti už sa ti frontan ir ginklu priešintis,
*********
nuotas vienas Vokietijos sub vo darbus, o bus tik patarėju. jei bus varomi. Tuomet juos 4. “PAŽANGA” — didelėje knygoje
marinas. Dabar kaip ten tam Tasai parlamentas pasivadino apsupo kazokai ir maištininkai kartų į mėnesį einantis laikraštis. Me
tams $2.00, pusei metų $1.25. Adresas:
suhmarinui pavyko ispanų sar “Laikinosios Rusijos Respub tuoj pasidavė.
“PAŽANGA,” 614 IV. Mahanoy Avė.,
gybą apgauti ir pabėgti. Is likos Taryba.” Toji Taryba
Mahanoy City, Pa.
panijos karalius paskelbė jog veiks iki bus sušauktas Stei
«•««••«««
valdininkai, per kurių nebud- giamasis Seimas. Pagal val APIPLĖŠĖ TOLSTOJAUS
5. “MOTERŲ DIRVA” — Tai mote
rims skiriamas mėnesinis laikraštis,
rumą pabėgę submarinas bus džiom reikalavimą-į-tą Tarybą
- DVARĄ. .
nubausti ir ant toliau bus bud bus Įleista 120 atstovų nuo bur Būriai ištvirkusios govėdos be kurio nei viena negali apsieiti. MB- ’
tams tiktai $1.00. Adresas: “Moterą
resnė sargyba.
žuazijos.
buvo užpuolus dvarą velionės Dirva,” 242 W. Broadvvay, So. Boston,
Dabar dar liko Rusijos val grafe Leono Tolstojaus ir api Mass.
*********
PAKĖLĖ ALGĄ.
džiai susitaikinti su geležinke plėšė jį. Našlė grafienė atsi
Manchester, N. H. — Amos- lių darbininkais, kurie stato
6. “VYTIS” — Puikus jaunimo laik
šaukė į vidurinii) reikali) mi
keag Manufacturing kompani baisius reikalavimus. Reika nisteriją prašydama apsaugo raštis. Metams $1.50. Adresas: “Vy
46th St., Chicago, III.
ja pakėlė savo darbininkams lauja pakėlimo metinių algų ti jos dvarą nuo tolimesniii tis,” 1800 VV.
*********
algas. Tas bus padaryta nuo ant penkių milijardų rublių. užpuolimų cicilikų.
7. “TIKYBA IR DORA” — Sužinosi
ateinančio panedėlio. Ant kiek O prieš karę visų Rusijos ge
tikybos ir doros visas paslaptis. Me
pakėlė neskelbia, tik paskel ležinkelių užlaikymas ir opera- PATARIA KRAUSTYTIES. tams tiktai $1.00. Eina du sykiu į mė
bė, kad pakėlimas bus žymus. vimas atsieidavo tik po pus Viborgo karinė Rusijos val nesį. Adresas: “Tikyba ir Dora,” 1631
W. North Avė., Chicago, III.
Iš to pasinauduos 18.000 audė- ketvirto milijardo dolerių.
— ■
♦ ♦ ♦, ♦♦♦♦♦♦
džia patarė rusams kraustytis
•
iš Finlandijos. Pranešė, jog 8. “ŽVIRBLI” — Skaitysi ir susi
jau dabar įtempti santikiai riesdamas juoksiesi. Atlėks tartų į
RUSIJOS PASIUNTINYS
ŽIBALO DARBININKAI
Metams tiktai $1.00. Adresas:
tarp rusų ir finų netrukus dar mėnesį.
RYME.
“žvirblis,” 242 W. Broadvvay, So. Bos
ORGANIZUOJASI.
pablogės. Be to ekonomiški
Texaso valstijoj, Guffy a- Rusijos valdžia pasiuntė Li- santikiai blogėja. Rusijos rub ton, Mass.*********
pielinkėse žibalo darbininkai ssakovskį į Rymą pas popie liai Finlandijoj visai nupuolė, 9. “EŽYS’ — Prijuokina iki ašarų.
pradėjo organizuotis. Jau su žių. Dabar tasai pasiuntinys taip, jog ju niekas nenori im Atrėplioja iš Anglijos nepaisydamas
tvėrė uniją ir prisidėjo prie A. netrukus lankysis pas Šventą ti.
submarinų. Metams $1.00. “Ežys” gy
venu : 281 Eglinton St., Glasgow S. S.
Darbo Federacijos.
jį Tėvą. Lissakovski yra ka

SOCIJALISTŲ KONGRESAS

Francijos socijalistai laiko
kongersą mieste Bordeaux. Ta
me kongrese parlamento depu
tatas socijalistas Brizon buvo
apšvilptas už tai, kad neužsi
moka mėnesinių. Apšvilptasis
pasiaiškino, kad jis užsimokė
siąs po karės, kuomet socija
lizmas pradės “tikrą, idealę
klesų kovą.”

SUSTOK, TĖMYK,

Lithuanian Agency,

talikas.
Yra galimas daiktas, jog
prasidės visai nauji santikiai
tarpe Rusijos ir popiežiaus.
Senoji Rusijos valdžią perse
kiodama katalikų Bažnyčią
ir neduodama sąžinės laisvės,
negalėjo užvesti tinkamų santikių su apaštališkuoju sostu.

Gen. Kornilov, kurs buvo
bekiląs prieš Kerenskio val
džią dabar atsišaukė prie gar
siųjų advokatų Maklakovo ir
Adjemovo, kad jį apgintų tei
sme. Tie pažadėjo savo pagelbą.
PRANEŠIMAS.

Ate nančią pėtnyčią spalių
PRIGELBĖS APSIGYVENTI
12 d. pripuola Kolumbo diena.
ANT FARMŲ.
Californijos valstija paskyrė Ta diena yra švenčiama Ma260.000 dolerių nupirkimui ge ssachusetts valstijoj. Todėl surų farmų. Tos farmos bus batinio “Darbininko” nume
parduodamos biedniems darbi rio neišleisime. Atsilyginimui
ninkams, kurie norės farme- skaitytojams ketvergiai išleis
r'autt Farmos bus parduoda tume padidintą, jei nestovėtų
mos ant išmokesčių ant labai didis ir svarbus darbas — iš
lengvų išlygų. Farmos bus per leidimas Kalendoriaus. Dabar
kamos tik tos, kurias užgirs visus pašalinius darbus atidė
Californijos univeristeto agri ję visą nuo laikraščio atlieka
kultūros skyriaus viršininkas mą laiką sunaudojame darbui
T. F. Hunt.
prie Kalendoriaus.
I

•

A. Ivaszkeviez
315 Broadicay,

visokių biznių dykai.

Naudokitės ge

ra proga, nes po karės bus du-syk

brangiau,

negu dabar ir jeigu patiks

namas arba farma pirkti tai A. Ivaszkeviez padarys visus raštus teisinga!

ir atsakančiai, C

Žinokite savo teises.

So. Boston, Mass.

ir jis tamstoms aprodys pigių farmų.

Scotland.

PRAŠO APGINTI.

i
i
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Visokiais teismiškais reikalais kreipkitės prie manęs.
Speciališkas patarnavimas dėl lietuvių.
Visokias bylas vedu Massachusetta valstijos teismuose.
Ai samdau perkalbėtojus dėl Rusų, Lenkų ir Lietuvių.
Ofisas atdaras vakarais. Kreipkitės per telepbon’ą arba
rašykite:
JAMES M. KEYES, Advokatas,
350 Broadway,
So. Boston, Mass.
Tel. South Boston 50212 arba S. B. 600.
vIMU viena linija užimta šauk prie kitos.
Jeigu
f,

” Ivll®

uaiiuis*

rvillrn.

10. “IŠEIVIU DRAUGAS’ — Angli
jos lietuvių laikraštis. Metams $2.00.
Adresas: 281 Eglir^on St., Glasgovr
S. S. Scotland.
**«**•»♦«

11. “TAUTOS RYTAS’ — Pilnųjų
Blaivininkų mėnesinis laikraštis. Me
tams 75c. Adresas: 120 Bowen St., So.
Boston, Mass.
12. “ŽVAIGŽDE” — Savaitinis laik
raštis. Metams $2.00. Adresas: 3654
Rlchmond St, Philadelphia, Pa.

13. “MOKSLEIVIS” — S. Liet. R.-K.
Moksleivių organas. Kainuoja $1.00
met. Adresas: 41 Providence St., Worcester, Mass.

H- “VADAS” — Lietuvių pabėgėlių
Rusijoje savaitinis laikraštis. Metams
6 rubliai. Adresas: Petrograd, Lermontofski prosp. 10. 9.
• •••••*«*

16. “ŽVIESA” — Mėnraštis. Metams

60c.

Adresas: “Šviesa,”

46

Congress

Avė., Waterbury, Conn.

Ar nori dabar turėti vienų ar kelto
iš šių laikraščių?! Kur-gi nenorės!i
Kas gali nenorėti žinių iš viso pasau
lio ir apsišviesti! — Tai ko lauki?
Siųsk tuojau money-orderj ar chekį į
kokių nori redakcijų ir gausi laikraštį
kokį reikalauji!
Reikalaukite virk paminėtų
ščių pas visus agentus.

laikra

’ į
— Nelauk kitos pėdės, užsirašyk da! Į bar kokius norint iš ankščiau* mlnėtį
i laikraščių ir bėk apšviestas, mokytas

I žmogus kaip ir kiti! Nepeik nebandę®
— Paskaitysi rn.impt
tuomet nasakvcl
pasakysi!!

DARBININKAS.

pie kiekvieną dirbtuvę kurios bo, taip kaip vyrai mokinasi
mašinerijos nėra tinkamai ap amato. Taip-gi neturėtų būti
saugotos ir reikalauti ištirinė- darbininkai kilnojami iš vieno
jimo, jei sąlygos yra netinka departamento į kitą pirmiaus
mos. Ford automobilių dirb negu bus pamokinta apie nau
tuvė skelbia kad mokinant a- jas mašinas. Dabartinis dide
teivius darbininkus anglų kal lis reikalavimas darbininkų
bos, skaičius nelaimių suma neturėtų būti pateisinimu pri
Mokini ėmime moterų į pramoniją kai
Eina iš So. Boston’o utarainkais, ketvergais ir subatomis. žėjo 54 nuošimčius.
mas anglų kalbos, skaičius ne po nieko nežinančių kūdikių.
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
*
laimių sumažėjo 54 nuošim Duokite joms progą pažinti saDarbininkų
Sąjunga.
L
čiais.
Mokinimas anglų kal •vo gerbūvį ir jos pačios save
Prenumeratos kaina:
bos yra atsargumas pirmiau apgins.
Metams tris kartus savaitėje..........................
$3.00
Jos turi suprasti savo darbą
Užrubežyje metams..............................................
$4.25
sia priemonė.
dėl jų pačių saugumo. Val
Ateivės moterys turi rūpin- džia reikalauja ateivių moterų,
Subscription Rates:
Yearly..................................................................
$3.00
ties apsaugoti pačios save. Mo dėlto kad jei ne jų darbas, pra<
$1.50
6 months....................................................
terys naujokės pramonijoj ir monijos ratas sustotų suktis.
5
Foreign countries yearlv...............................
$4.25
dirbdamos po kariniu spaudi Todėl valdžia turi pagelbėti
“DARBININKAS”
niu ir paskuba, turėtų išmok joms bet kartu ir moterys tu
ti savo dirbtuvės veikmę. Nau rėtų atlikti savo dalį ir išmokt
(The Worker)
jos darbininkės dirbtuvės tu kaip apsaugoti savo sveikatą
The Lithuanian tri-weekly paper.
rėtų
prisirengti prie savo dar- ir save apginti.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St.
✓
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.

MOKINKIMĖS VISI.

Musų kareiviai

Jeigu tu, sesele ir brolau,
nori pagerinti darbininkų luo
mo būvį, tai tuojaus, šiandien
SVARBI ŽINIA KAREI
SUDIEV DRAUGAMS.
pradėk tą savo norą rodyti. O
VIAMS IR JŲ GIMI
jį parodysi, jei pamylėsi moks
Nors ir ilgai laukiant, bet
NĖMS.
lą.
atėjo laikas, kad reikia aplei
Pirmas laipsnis, pirmas žin Liet. Kareivių Globojimo ko sti viską ir važiuoti į kariuo
gsnis prie darbininkų būvio misija, kuri susidarė prie Liet. menę. Buvo labai gaila pa
pagerinimo turi prasidėti nuo Darbininkų Sąjungos Centro likti savo gimines ir tą jauni
pamylėjimo mokslo ir apšvie jau susinešė su anglų panašios mą, su kuriuo tiek laiko ben
rūšies komisijomis. Kolumbo
tos.
drai dirbome. Taigi linkiu
Kol darbininkai bus nemo Vyčiai (Knights of Columbus) visiems kuogeriausio pasiseki
kyti, neapsišvietę, tamsūs, ir Y. M. C. A. mielai sutiko vi mo. Idėjinėms draugijoms,
nesusipratę patol juos visokie sas jiems perduotas lietuviš prie kurių aš prigulėjau, o yįvairių-įvairiausi išnaudotojai kas knygas, laikraščius pasių pač Cambridgžiaus Vyčiams.
išnauduos, skriaus, ir jų krau sti tiems lietuviams karei
Bevažiuojant į Ayer, Mass.
ją su prakaitu čiulps, jų svei viams arba į tuos lagerius, kur man teko pastebėti, kad kaikata, darbu, spėka pasinau lietuvių kareivių yra, kur *o- kurie naujokai buvo taip prisi
dodami sau dideliausius tur misijos bus nurodyta.
traukę rudžio, kad vargiai
Dabar tik reikia gauti visų
tus kraus, o darbo žmones iš
buvo
galima komitetams su
nauduos. Mokvties niekuomet lietuvių kareivių antrašus, to jais susirokuoti.
dėl visų kareivių prašoma tuo
nėra pervėlu.
Toliaus, atvykęs į Ayer,
Jei ko neišsimokinai vakar jaus atsiliepti žemiau nurody
Mass.
atradau p. J. L. Pet
— išsimokink šiandieną. Jei tu antrašu, kad komisija ga
“DARBININKAS”
ko neišsimokinai pernai — mo- lėtų apie visus sužinoti ir vi rauską iš So. Boston, Mass. ir
342 W. Broadway,
South Boston, Mass.
kinkies šįmet. Jei ko neišsi siems lietuviams kareiviams dar keturis kitus lietuvius. Su
mokinai būdamas mažu — mo- lygiai patarnauti. Lietuvių ka p. Petrausku prašnekėjome 3
NELAIMĖS DIRBTUVĖSE
RŪPINASI KATALIKŲ
kinkies dabar, suaugusiu bū reivių giminės, draugai, pažįs vai. laiko apie kareivių gyve
SPAUDA.
K.
S.
S.
KOMISIJOS
Taip-gi
nutarė
rengti
balių
ir
tami, kurie norite saviesiems nimą ir jų visą padėjimą. Jo
damas. kad ir sendamas.
Išleista Moterų Pramonės Ko
prakalbas.
Manoma,
kad
ši
užrašyti
laikraštį ar knygų pa nas Petrauskas sakė, kad visai
Ant nieko neatsiži Arėdamas
Šiuometiniame Amerikos Ka miteto prie šalies Gynimo
Aukų pakvitavimas No. 4.
Mot.
Są-gos
6
kuopa
pradės
ant jokių kliūčių neatbodamas, pirkti, pinigus ir nurodymus nėra taip baisu kareiviu būti,
Tarybos.
talikų Federacijos suvažiavi
šv. Kazimiero Brolių ir
smarkiai
veikti.
Ligšiol
buvo
kaip kad žmonės namie įsivai
nepaisydamas,
griebkis už tuojaus siųskite komisijai.
me buvusiame rugpjūčio 26-7Seserų dr. Chicago, UI. per
BULETINAS
2.
kiek
apsnudusi,
nesilankant
į
zdina, nes valgymą duoda ge
Visais
reikalais
kreipkitės
mokslo. Nes tik mokslas ta
8-9 dd. Kansas Ctiv, Kan., ka
M. Mažeiką........................... $5.00
susirinkimus
pirmininkei
ir
iž

rą, drapanas geras, o kad muš
ve padarys tuomi, kuomi tu šiuo antrašu:
talikių spaudos reikale priim
Kiekvienas pažįstantis dar Susiv. L. R. K. Am. 193
dininkei.
turi būti: apsišvietusiu darbi Kareivių Globojimo Komisija, trais ir palamdo, tai geriaus
ta šitoki rezoliucija:
bą dirbtuvėse, supranta gre kp. Livingston, UI. per
naktyj žmogus miegoti gali.
Bronė.
242 W. Broadwav,
ninku.
1. Kadangi katalikų spauda siantį darbininkams pavojų. Ant. Mičiulienę..................... 4.00
Buvau suėję ir J. Jakubaus
So.
Boston,
Mass.
Mokslas yra pirmutinis gin
yra geriausiu įrankiu siekimui Karės laikų spaudimas tą pa Liet. Piln. Blaiv. S mo
Money orderius ir čekius rei ką, kuris yra labai linksmu
prie to tikslo, kurį Katalikų vojų tik padidina. Šis komi 25 kp. Worcester, Mass.
klas, kuriuo pasinaudodamas kia išrašyti kun. Prano Juškai- kareiviu; gal dėl to, kad jam
ATHOL, MASS.
tetas
pabriežia
ypatingą
pavo

per V. Vilkauską................ 3.00
darbininkų luomas, apsigins
Federacija pasistatė, tai mes
čio vardu ir pasiųsti tuo pačiu gimnastika gerai sekasi. Jojų,
kįlantį
delei
samdymo
aIš K. S. S. Komisijos
Liet. Vyčių 11 kuopa
maloniai meldžiame vyskupų
nuo savo visų išnaudotojų ir
kubauskas ir pirmiaus buvo
veikimo.
skriaudikų, nuo visų vargų ir antrašu.
ir kunigų raginti žmones prie teivių moterų. Daugiaus dar Homestead, Pa. (nariai
Lietuviai kareiviai norintie gerai išsilavinęs. Dabar pas
Spalių 6 d. buvo pirmas Sp. nelaimių, nuo viso dabartinio
to taip svarbaus dalyko — rė bo ir mažiaus tinkamų žmonių 6.67, iš kasos 3.35) per Pe
ji
patys
užsisakyti laikraščių mus lietuvių yra 14, su kuriais
mimo mūsų laikraščių, ir mes ateityje privers moteris grieb tronėlę Visockiutę........... 10.00 Savaitės Komisijos susirinki skurdo ir neteisybės. Šioje ir knygų ir-gi meldžiami kry susieinam, bet dar ir daugiau
mas, kuriame tapo išrinkta laisvės šalyje, Suv. Valstijose,
patariame įvairiems vieti tis nepriprasto darbo. Toms L. D. S. 4-ta kuopa, At
moterims
grės
didesnis
pavo

valdyba ir išdirbtas veikimui yra tūkstančiai progų ant ties i komisiją. Visiems bus jų yra, tik nuo mūsų toliau, tai
hol,
Mass.
per
B.
O.
Morniams Federacijos skyriams ir
jus
nuo
industrijiniij
nelaimių
kevičiutę ................................. 4.00 pienas. Pirm, išrinktas J. Ja- kiekvieno žingsnio, progų šio patarnauta kuotinkamiausia. su jais negalima sueiti.
draugijoms steigti spaudos ko
Kareivių ūpas dabar geras,
sinskas ,viee-pirm. D. Karob ar to pramokti, šiokioje ar
mitetus ir kad tie komitetai negu patyrusiems darbinin P. BĮ. S-mo 24 kp. Athol,
tik
kas-žin koks bus jųjų ūpas
lis, prot. rast. A. Grigaliūnas, kitokioje šakoje išsispecijaliMass. per B. O. Morkevisavo apielinkėse pasiimtų už kams.
HUDSON, MASS.
kaip reiks toliau važiuoti. O
pareigą palenkti žmones prie
Diena už dienos, apsaugoji čiutę...........................................3.00 fin. rašt. B. Vyšniauskas, ka- zuoti.
Lietuviai
kareiviai.
kaip pagauna pabėgusius nuo
katalikų spaudos ir kad jie vi mas darbininkų darosi vis Jonas E. Karosas...........2.00 sierium J. Ambrasas. Spaudos Mokyklų, įvairių įvairiausių
Iš
šio
miestelio
lietuvių
ka

kariuomenės, tai labai aštriai
Savaitė nuskirta nuo 4-tos iki
sokiais būdais apaštalautų svarbesniu reikalu valdžiai ir L. Vyčių 60-ta kuopa iš
reivių
yra
Jonas
Mockevičius,
laiko; kareiviai atlvdžia su
11-tos lapkričio. Daug ir ki tipų ir rūšių visuose Amerikos
spaudą.
Suvienytų Valstijų gyvento Kewanee, III. per J. Tama
Motiejus
Kazlauskas,
Vladas
didmiesčiuose
randasi
tiek
ir
šautuvais daboja. Iš kalėjimo
šauskaitę ................................. 5.00 tokių dalytų, kurie rišasi su
Kriaunelis
(liuosnoris),
Anta

tiek,
tik
reikia
turėti
tikrą
į virtuvę palydi, o kaip pa
2. Tų komitetų pareiga tu jams. Kuomet mūsų tautinis L. Vyčių 51-a kuopa,
minėta savaite, atlikta. Iš
nas
Tatarūnas
(liuosnoris),
norą
mokinties,
o
galima
yra
rėtų būti žiūrėti, kad kiekvie išteklius yra taip atsargiai ap- Sheboygan, Wisc. per St.
valgo, tai vėl veda į kalėjimą
kurių bus neprošalį paminėti
saugojamas
ir
kontroliuoja

Antanas
Navickas
pabėgo.
nas narys kiekvienos draugiir neduoda nei minutos liuoso
Rėklaitį............................... ..3.00 šitas, kad Atholio S. S. Komi net ir be didelio vargo išsimo
Pakeleivis.
kinti
to,
ko
tiktai
panorėsi.
jos būtų skaitytojas ir prenu- mas, yra daug svarbiau apsau “Moterų Dirva” per U.
laiko. Tai-gi aš patariu tiems,
sija nutarė apimti visas ma
meruotojas bent vieno katali goti vyrus ir moteris dirbtuvė T. Jokubauskaitę................ 5.00 žesnes apielinkės kolonijas ir O mums lietuviams darbi
kurie pabėgot, kad grįžtume!
se,
kurie
tą
išteklių
pagamina.
GRAŽIAI
IŠLYDĖJO.
kiško laikraščio — ypač 'vieti
patys, o nelauktumet, kol
stengsis kiek galėdama, paža ninkams reikia visokio moks
Vien tik Illinois valstijoj yra “Dramos” draugija She
Iš
Vyčių
44tos
kuopos,
nio katalikiško laikraščio.
lo.
Nes
mes
Lietuvoje
to
ne

valdžia pagaus.
dinti jas sutverti S. S. Komi
400,000 ateivių darbininkų, ku boygan, Wisc. per kun. J.
Brooklyn,
N.
Y.
šiomis
dieno

galėjome
dasiekti
dėl
biuro

O tie, kurie pavėlavo keletą
Šitoji rezoliucija gerai tinka rių tarpe yra moterų amžiuje Kazaką..................................... 6.65 sijas arba tam panašius komi
mis
atsiskyrė,
iškeliaudamas
kratiškos
rusų
valdžios
spaudi

dienų
bet paskiau patys pasi
mums lietuviams katalikams. tarp 16 ir 21 metų. Norma Moterų Sąjungos 1-ma
tetus, kurie tarp vietos lietu
į
kariuomenę,
žymus
šios
kp.
duoda, tų nebaudžia.
Visose kolonijose privalo susivių platintų katalikišką spau mo ir todėl daugeliu žvilgsnių
liu laiku, 1913 metais, skai kuopa, Chicago, III. per A
narys
Jonas
Portarokas.
esame
pasilikę
kitų
tautų
už

Kareivis D. Antanaviče.
w tverti spaudos komisijos, ku čius
industijinių nelaimių sie Nausiedienę............................5.00 dą, o jei reikės tai ir prigelbės pakalyje civilizacijos žvilgsDraugas
Portarokas
daly

rios privalo darbuotis, kad vi kė 25,000, ir skaičius sužeis LDS. 5-ta kuopa Watertame.
vavo išleistuvėse, kurias su
niu.
sos katalikiškos šeimynos tu
burv,
Conn.
per
J.
B.
ŠaK .S. S. bus išnaudota pra Bet lietuvis — ne pagalys rengė Vyčių 41 ir 44 kuopos ir
tųjų
negalėjusių dirbti per 4
ATHOL, MASS.
rėtų bent po vieną katalikiš
savaitės
siekė
700,000. Da liūną ............................... 5.00 platinimui katalikiškos spau ant vietos nestovės... Ką pa- ten aiškino apie “draftą.”
ką laikraštį ir kad jose nebū
Išvažiavo į kariuomenę.
dos visokiomis priemonėmis, norės tą ir padarys, prie moks Jojo iškalba labai patiko su
bar, iš priežasties padidėji LDS. 25-ta kuopa, Chi
tų bedieviškų.
cago,
UI
....................................
5.00
kaip,
tai,
rengiant
vakarus,
mo produkcijos ir reikalo dau
Iš mūsų miestelio jau antrą
lo prisispaus ir kitas tautas sirinkusiems Vyčiams.
prakalbas, nešiojant po stu- prisivys — nes lietuvis nie
giau pagaminti trumpiausiaJonas Portarokas rugsėjo sykį išvežė jaunų vyrų į ka
Visų pinigų......... .... .65.65 bas ir kitokiais būdais.
Va kuomet nemėgo ir nemėgsta 29 dieną litą vai. ryte iške riuomenę. Šiuo sykiu tapo išme
laike,
reikalinga
didesnė
VAKARINĖS IR RYTINĖS
Pirmiau pagarsinta 120.36 karus žada parengti kaikurios
apsauga, apsaugojimui kaip
vežta iš mūsų tarpo lietuvis
būti kitų užpakalyje — tas liavo į Spartenburg, S. C.
BAŽNYČIŲ SUVIENIJI
kuopos bei draugijos. Tad priešinasi lietuvių tautos bū
naujų
taip
ir
senų
darbininkų
Linkim mūsų draugui ir Albinas Armakavičius, jaunas
MAS.
Išviso......................... $186.01 valio visi prie visuomeniško ir
pavojaus.
Vyčiui
laimingos kelionės.
vaikinas 21 metų amžiaus, ki
dui,
priešinasi
lietuvių
dva

Visiems aukojusiems tariu prakilnaus darbo!
Lvovo arcivyskupas SzeptycDaugelis samdytojų parū
44-tos
kp.
koresp.
lęs
iš Kauno gub., Panevėžio
siai.
ki, kurs norėjo dabar pasiekti pina Pirmos Pageldos gydymą nuoširdų ačiū.
pav., Vabalninku parapijos,
Lietuvis visuomet yra geras
Antanas G.
Rymą, bet Italijos valdžios darbinkams, aplankiusiems įp čia atitaisau klaidą, įvyku
AYER, MASS.
Gumbelių kaimo. Iš Lietuvos
darbininkas, geras kareivis,
nebuvo įleistas, išvažiuoda jovimus, apdeginimą, sulau sią pirmame pakvitavime: bu
Mūsų kareiviškus lagerius atvyko į Ameriką 1914 metais
geras draugijos narys, geras
mas iš Šveicarijos pasakojo ko žymą kaulų, ir kitus susižei- vo pakvituota $5.00, gauti ne
DONORĄ, PA.
pilietis, mokykloje geras mo aplankė So. Bostono merginos, ir, pagyvenęs kiek laiko Ame
respondentams apie pravosla dimus.
Bet greitoji pagelba va iš LDS. kuopos per p. A
kinys — juk tą visi mums pri p-lės: O. Protašiutė, M. ir Z. rikoje išsiėmė pirmas pilietiš
vų, tai yra rytinės Bažnyčios negali pašalinti skausmo, žu N. Tuotarpu tai buvo auka Rugsėjo 30 d. Šv. Juozapo pažįsta. ..
Žukauskaitės ir P. ir Z. Geciu- kas popieras ir dabar Suvieny
stovį. Sakė, jog esanti viltis dymą laiko ir algos ar pražu gerb. Izidoriaus ir Antaninos parap. pobažnytinėj svetainėj Dabar šaltesniam laikui pra tės.
tos Valstijos jį pareikalavo į
buvo mėnesinis susirinkimas
dabar suvienyti ją su Katalikų dymo kokio nors sąnario. Jei Nausėdų iš Chicago, UI.
Panelės pamatė mūsų sta tarnybą. Spalių 7 d. 2:30 vai.
SLRKA. 88 kp. Susirinkimą sidėjus, stengkimės kiekvie
Bažnyčia.
gu ir žaizda aprišama, mote
bas,
lovas ir visą mūsų padė po pietų tapo išvežtas į Ayer,
nas
naudoties
tais
mokslo
šal

Kum F. Kemėšis
atidarė vietinis klb. gerb. kun.
ris
darbininkė
neišmokinama
jimą.
Paskui susiėjo aštuoni Mass., kur naujokus lavins ka
tiniais,
tomis
mokyklomis,
Acivvskupas Szeptycki yra
K. S. S. Komisijos ižd. Kazėnas. Susirinkimas atsižy tai įvairių-įvairiausiais kur lietuviai kareiviai ir nusitrau riškojo muštro. Tą dieną išvi
išvengti
tokių
nelaimių
ateity

unijotas, tai yra pripažįsta
mi tuomi, kad likvidavusios
kė visi nemažai paveikslų.
so iš mūsų miestelio išvažiavo
popiežių už Bažnyčios galvą, je. Tikrasis būdas yra ven
Šv. Juozapo dr-stės nariai pri sais, kas kur kam prieinama,
gime
nelaimių.
84 kareiviai. O kad tai buvo
Linksmai
pasišnekėta,
kad
kas
kam
parankiau.
Neapleis

bet apeigos unijotų vedamos
sirašė prie S. L. R. K. A. viet.
LEWISTON, ME.
Apsisaugojimą
nuo
industartum
niekuomet
nebuvo
to

nedėlia,
tai labai daug žmonių
taip, kaip pravoslavų Bažny
kuopos. Kuopa smarkiai au kime nei vienos lekcijos, nei
trijiniu
susižeidimų
galima
pa

kios linksmos valandėlės, kaip buvo susirinkę išleisti jaunuo
Pagirtinas darbas.
čioj. Arcivyskupas Szeptycki,
ga, nes katalikai šalinasi nuo vienos pamokos, stengkimės
siekti
tik
valdžiai
veikiant
iš

mums čia nedėlioj spalių 7 d. lius į kareiviavimą. Paroda
pilnai
išnaudoti
laiką
pasinau

kurs iki revoliucijos buvo ru
Spalių 7 d. Moterų Draugi laisvamaniškų dr-sčių, rašosi į dojant juomi įgyti tą, ko mes
vien
su
samdytojais
ir
darbi

Bet ir ne mums vieniems; buvo, benas grajino, gatvėmis
sų nelaisvėje, sakė, kad uni
ja Neperstojančios Pagelbos SLRKA. 88 kuopą. Narių turi dar neturime arba ko turime Buvo linksma ir amerikonams, maršavo. Buvo liūdna žiūrėti
ninkams.
Pirmiausia,
sam

jotų Bažnyčia bus tiltu suvie
Panelės Šv. laikė savo bertai- apie 90. Taip-gi nutarta ruoškurie į mus žiūrėdami links į mūsų brolį lietuvį tarpe sve
nijimui vakarinės, tai yra ka dytojai turėtų įvesti saugias ninį susirinkimą, kuriame per ties prie Kat. Sp. Savaitės ir neužtektinai, permenkai.
mašjnas
ir
pridaboti
kad
ap

mai šypsojosi, taip jiems į timtaučių įsimaišiusį. Ypač
Mokinkimės
visi,
ir
tie,
ku

talikų su rytine, tai yra praskaitytas laiškas nuo Kat. S. išrinkta komisija iš 10 ypatų rie nieko nemokame, ir tie, ku širdį puikios lietuvaitės inkri- jaunimas labai apgailestavo
saugos
prietaisai
visuomet
ge

voslavų Bažnyčia.
— A. Norbutas, A Kinderis,
rai dirbtų. Užveizdos turėtu S. Komisijos. Laiške Komisi
rie biskį mokame, ir tie, kurie to, turiu priminti dar, kad netekęs savo draugo. A. Ar
A. Paulauskaitė, A. Budris, J.
daboti nuo pavojaus.
Trum ja kviečia prisidėti prie plati
jau
manome, kad daug moka pas mus tai ko nevisi kareiviai makavičius buvo darbštus ir
nimo katalikiškos spaudos. Valkauskas, P. Bliudžius, J. me.
pos
darbo
valandos,
atsakanti
“bogatiriai” iš Brookline. Už doras vaikinas. Prigulėjo prie
KATALIKIŠKOS ENCIK
Šimkonis, J. Gedvilą, P. Kosventeliaeija ir apšvietimas ir Nutarta paaukoti iš iždo $10.
Mokslo galo nėra ir kas tik tai ir mums daug geriaus, kaip katalikiškų pašelpinių draugi
LOPEDIJOS AUTORIAI.
trickis, J. Bubilas.
praskleidimas lapelių ir plaka Išrinkta ų vietinę K. S. S. Ko
daugiau
moka, tam ir geriaus kitiems, nes jie vyrai išauklė jų ir idėjinių: prie Šv. Pran
Amerikos katalikų spauda
tų yra svarbiomis apsisaugoji misiją šias ypatas: P-lę M.
Laike susirinkimo šie auko yra.
ti ir daug mandagesni, kaip ciškaus pašelpinės, prie Blaivi
tapo paturtinta išleidimu vei
mo priemonėmis. Antra, dar Dailydaitę, p-lę M. Bernotaitę, jo tam darbui, tai yra platini
ninkų, prie Vyčių ir prie LDS.
Mokinkitės visi: didi ir ma prasti darbininkai.
kalo “The Catholic Encyclobininkai turėtų būti išmokinti p-lę Vaičiulaitę ir p-nią Z. Nor- mui katalikiškos spaudos. Po ži O niekuomet nesigailėsite
4 kuopos. Jaunimas jo ne
Viešnioms
išvažiavus
pra

pedia and its Makers.” To
suprasti ir klausyti instrukcijų butienę.
$1.00: O. Rosmanskas, kun. M. to laiko, kurį sugaišote mo dėjo mūsų klausinėti, kaip jų pamiršo. sudėjo po keeltą cen
je knygoje yra 1.277 gyvenimo
ir perspėjimų apie mašinas,
Kazėnas, T. Morkus, P. Kos- kykloje arba kokiuose kursuo vardai, pavardės, kurios čia tų merginos ir vaikinai ir vi
aprašymai autorių, kurie rašė
Taipgi Draugija nutarė kel
gaisrus ir tt paduodamus ra
tricki8, A. Paulauskaitė. Po 50 se — jūs tą laiką išmainėte ant gimę, o kurios atvažiavę iš si sykiu nupirko dovanų už
straipsnius didžiam ir svar
šytomis iškabomis ar užveizdų. ti balių su puikiu programų e.: P. Erčius, F. Sadauskas, A. turto brangesnio už auksą ir seno “kontro.” kurios moka $15.00 “svederį” ir kitokių
biam veikalui — Katalikiškai
Trečia,
valdžios viršininkai spalių 27 d.
Budris, B. Gestautienė, A.Pau- sidabrą, ant tokio turto, ku angliškai kalbėti ir tt... tai daiktų, kurie yra reikalingi
Enciklopedijai.
turėtų ištirti ir nubausti sam
Draugui
L. R. K. Moterų Są-gos kuo lauskas, J. Fabijonaitis, M. rio nuo jūsų nė jokis nepriete matyt, kad jiems lietuvaitės vartoti kareiviui.
dytojus, kurie per kriminališ- pa laikė savo susirinkimą ku Nainienė, J. Valkauskas.
Albinui jaunimas linkėjo ge
A lis neįstengs atimti, nei jokios labai patiko.

Katalikų spaudos savaite
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ką nepaisymą neparūpina dar- riame buvo išrinkta pirm, p-ni
binikams apsaugos prieš nelai T. Domkienė ir ižd. p-lė B. Imes.
Nuo nelaimių daugiau vaškevičiutė. Taip-gi buvo iš
sia nukenčia darbininkai.Todel rinkta į K. S. S. Komisiją šios
jie turėtų pažinti anglų kai- ypatos: P-ni Teklė Domkienė.
bą,
gTesinti na-1
bą, kad
kad supratus
supratus gręsintį
pa- o-lė B. Mitkaitė ir B. Ivaškevivoj-.. k,<b.
n••
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W

—
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—

—

Taigi tariam nuo širdies a- riausių pasekmių jo darbuose.
pasaulio perversmės to turto
čiū, visoms mūsų draugėms, Ir aš nuo savęs linkiu, kaipo
vertės nesumažins.
Taip- savo draugui, geriausio pasi
Kitą dieną parašysiu apie už mūsų aplankymą.
kaip kuriuos dalykus plačiaus, pat būtų malonu, kad ir dau sekimo ir vėl sugrįžti pasek
ypač apie tai, ko mes turėtu giau lietuvių ir lietuvaičių mu- mingai ir vėl žydėti tarp jau*
I mis aplankytų.
j nimo.
me mokinti
V
Jaunas
Kareivis.
P. Kučinskas.
P. K.

Griška 45c. A. Janušaitis ir
P. Masaitis po 25c.
Smulkių
5c. Išviso $10.50.
SLRKA. 88 kp. paaukavo iš
savo iždo $10.00. ;

Viso $20.50.

V: *

✓

DARBININKAS.

Kas girdėti lietuvių kolonijose
WATERBURY, CONN.
LDS. 5-os kuopos mėnesinis
susirinkimas bus 14 spalių 1 v.
po pietų paprastoj vietoj. Tai
gi visi nariai turite ateiti.
S. M. Danaitis, pirm.
CHICAGO, ILL.
LDS. 20 kuopa laikys susi
rinkimą spalių 14 d. šv. Mikolo par. salėj. Visi nariai ma
lonėkite susirinkti, nes žinote,
jog vasarai pasibaigus atėjo
uolaus veikimo laikas:
Kp. rašt.
------ o-----CHICAGO, ILL.

Turės pramogų.
LDS. 20 ir 61 kuopos sutarė
surengti pramogą ir vaidinti
*“Pabaigtuvės.” “Bus puikioje
lenkių susivienijimo salėje,
1309-15 N. Ashland Avė. lap
kričio 11 d. Vaidvs pagarsė
jusieji artistai L. V. 36 kuopos.
Visų Chieagos lietuvių mel
džiame nepamiršti tos pramo
gos ir atsilankyti.
Nugirdęs.
------ o-----BROOKLYN, N. Y.

Smagi pramoga.
SLRKA. 135 kp. buvo surengus pramogą spalio 6 d.
Apreiškimo par. salėj. Prog
ramas labai gerai nusisekė. V.
Barzdaitis ir J. Matulaitis ge
rai vadino dialogą, buvusį
■“Garse,” J. J. Paleko parašy
tą. Kun. N. Petkus laikė pra
kalbą apie susivienijimą. Ži
nomas dainininkas J. Viršulis
padainavo keletą dainų. Sekė
visa eilė deklemaeijų. Galop
dainavo Vyčių choras, p. Lau
raičio vedamas.
Korespondentas.
------ o-----HOMESTEAD, PA.
T. Fondo 23 skyr. atskaita.

—----- Balandžio 28 d. 1917 m. pa
siuntė į centrą................ $170.36
Po to surinko sekančiai:
Gegužinių kolektos......... 76.35
Mėnesinių duoklių ...... 22.30
Jaunuomenė surinko .... 5.00
Birž. mėn. duoklių........... 23.20
Auka A. Barzilausko .... 1.00
Liep. mėnesinių duoklių 25.90
Rugpj. mėn. duoklių .... 15.75
Auka M. Vaitkevičiaus... 2.00
Rūgs. mėn. dukolių......... 25.75
Tai gi nuo 1 d. geg. 1917
m. iki 1 d. sp. 1917 m. t.y.
penkių mėnesių bėgyje įplaukė į T. Fondą .... $195.25
19 d. rugsėjo š. m. tapo pa
siųsta į centrą, už kuriuos iš
centro apturėjau paliudijimą.
Visiems T. Fondo nariams
ir aukotojams vardan brangios
tėvynės tariu širdingą ačiū.
Jonas Grėbliūnas,
T. F. 23 skyr. rašt.
------ o-----WATERBURY, CONN.

Vyčių veikimas.

nytės mergaitės.
Pertraukoje, ant scenos pa
sirodė jaunutis artistas, kuris
padeklemavo dvi deklemacijas. Paskui pakalbėjo gerb.
kun. J. J. Valantiejus ir p. J.
B. Šaliūnas.
4. “Ir aš nepaisau.” — Dvie
jų atidengimų iš amerikoniško
lietuvių gyvenimo vaizdelis.
Aktoriai labai artistiškai atlo
šė. Tik visa deja, kad tokiems
veikalams vietinė scena neat
sakanti, ypač uždarant kad
negali pasekmingai greit už
daryti.
5. “Ar dabar bus gerai?” —
Komedija, atliko puikiai dvi
Vytės gabesnėsės artistės.
6. “Tik vienam pasisekė.”
Komedija; ši labai daug pri
juokino, mat scenoje pasirodė,
bajoras, žydas ir čigonas.
Tuomi vakaras pasibaigė, ir
linksmu ūpu žmonės išsiskirs
tė. Žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė. Mat, ant Vyčių persta
tymų visuomet sueina daug
žmonių, nes jau žino, kad vis
daug naujienybių pamatys.
Kaip žinoma p. Kovas Vy
čiams vadovauja scenoje, na,
o jis juk tik ir yra scenos įvai
rumų tėvas, nes dažnai maty
ti laikraščiuose jo visokioriopij
veikalų-veikalėlių, todėl pas
mus scenoje ir perstatoma vi
sokį nauji perstatymėliai.
Tolesniu laiku vietinių Vy
v*
čių, jau yra sutvarkytas, sce
nos programas net iki Naujų
Metų, jei Dievas duos spėkų,
žada nemažiau, kokius 4 ar 5
vakarus šįmet surengti. Tas
man teko girdėti nuo jų pačių
per pastarąjį vakarą.
Valio Vyčiai! Žengkite pir
myn ir pirmyn!
Šaulių Magdutė.
—(oi—
WORCESTER, MASS.
29 d. rugsėjo Moterų Sąjun
gos 5 kuopa turėjo maskaradi
nį balių su šokiais. Taip-pat
buvo skirta trys dovanos
tiems, kurie navatniausia bus
apsirėdę. Buvo nutarta, kad
sprendėjus, kam dovanas duot,
išrinktų publika. Taip ir pa
darė. Sąjungos pirmininkė p.
O. Stasevičienė, Vyčių pirm. p.
P. Steponkus, Jaunųjų Vyrų
Kliubo pirm. p. P. Milius ir iš
komisijos K. Juškienė tapo to
vakaro sprendėjais. Pirma do
vana teko p-lei J. Baltrušaičiutei kuri išrodė kaip tikras
kornų kūgis ir da antis ant
viršaus. Antrą dovaną gavo
poni I. Vaitkevičienė jos dra
bužiai buvo pasiūti iš gyvų
paparčių. Atrodė lyg priešistoriškas žmogus. Trečią do
vaną laimėjo panelė M. Barauskiutė.
Daug atsižymėjo tą vakarą
negavusieji dovanų, kaip tai
p. T. Mažeikienė, Alzbieta Baltrušaičiutė, S. Tarasevičius, K.
Lukošiunienė, A. Margeliutė,
p-lės Feleskiutės ir daugybė
kitų. Atsilankė daugybė sve
timtaučių ir stebėjosi iš tokio
lietuvių sumanumo.Žmonių at
silankė apie 500. Gryno pelno
liks apie $50.
Spalių 2 d. laikytam susirin
kime M. Są-gos 5 kp. buvo
kviesta prisidėti prie Spaudos
Savaitės. Visos vienbalisai nu
tarė prisidėti kaip galėdamos.
Taip-pat T. Fondo viet. kp.
rengia fėrus. Sąjungietės ir
čia nutarė prisidėt parengda
mos vieną stalą.

Spalio 3 d. buvo pirmas per
statymas šio rudenio sezone.
Vakaras surengtas labai pla
tus. ir įvairus, kad patenkino
visu* susirinkusius. Buvo naujienybių-naujienybė. Su vir
šum 60 asmenų dalyvavo sce
noje. Programo turinis maž
ne šitokis buvo. Vakarą ati
darė gerb. klebonas kun. P.
Saurusaitis.
1. “Vakaro daina” — Ora
torija išpildė 22 merginos. Šis
perstatymas išteisybės užžavė
K. B.
jo žiūrinčius ir klausančius
------ o-----gražių meliodijų ir varpų
BROOKLYN, N. Y. •
skambinimo. Merginos buvo
pasipuošusios baltais rūbais ir
Riestai “tautiečiams.”
su gėlėmis, darė įvairius ges
tus. taikydamos prie dainos “Vienybės Lietuvninkų” No.
žodžių; čia solistės rauda le- 40 yra K. S. Karpavičiaus di
mentacijas, čia vėl choras joms džių aimanavimų ilgokas strai
pritaria; čia rodos nuliūsta, psnis apie srioves tarp dviejų
tai vėl linksmos džiaugiasi, ga pavojų — iš vienos pusės nuo
lop maršu užbaigė. Žmonėms socialistų ir antros “klerika
lų..”
vaidinimas labai patiko.
Toliau rašo, kaip Brooklyne
2) “Jaunystė” perstatė jaunesaėsės Vytės, šį “Farsą” pradėta tartis bendrai bazaro
taip-pat gražiai gyvai nusise rengime, o paskui “klerika
kė Žavėjo žiūrėtojus, kaip a- lai” išgirdę savo vado balsą
piū 26 mergaitės skraidė po atšaukę savo visus pasiryži
sr^na. savo saldžiais linksmais mus. Čia p. Karpavičius suvis
i apsilenkė su teisybe, nes ir
bals*1 bais dainuodamos.
3. Sulyg nebūsi geresnė” — širmuose susirinkimuose be
dialogai. Atlošė dvi visai jau- vado, katalikai vis buvo atsi-

sakę tarnauti C. Komitetui ir
gal pats Karpavičius rezoliu
ciją rašė, kad C. Komitetas
dalyvaus Bazaro rengime su
mažiausiu prisidėjimu! bet tik
draugijų konferencijoj kada
“Tėvynės” redaktorius pasa
kė kad C. K-tas ves viską, o
tik visuomenė gelbės, tai tik
tada visi griežtai atsisakė ber
nauti C. K-tui ir privertė gamint rezoliuciją.
Tegu tik laisvamaniai liau
jasi kaišioję savo visokius ^ko
mitetus, tegu eidami bendran
darban palieka namie savo lai
svamanišką kaukę, tai su kata
likais visuomet sutars išvien
veikti.
K. Dumblis.

HUDSON, MASS.
Persergstu lietuvius. Paty
riau, jog spalių 12 d. čia bus
kapitalistų bernas ir bandys
darbininkus apgaudinėti. Cit
kalbės tą dieną koks ten socijalistas. Tai išanksto žinokite,
kad nebūtumėt suklaidinti.
Tikras Lietuvis.
ĮDIDŽIOJOJO NEW YORKO
IR APIELINKĖS JAU
NIMĄ.
24 d. lapkričio New Yorke
prasidės- didysai Alijantų Ba
zaras. Kaip jau žinoma, lietu
viai jame taip-gi dalyvauja.
Iš Didžiojo New Yorko Drau
gijų ir Centralio Lietuvių Ko
miteto, susidarė Bendras Lie
tuvių Bazaro komitetas. Visi
jau sukibo į darbą, kad gražiai
prisirengus, kad lietuviai pa
sirodytų pasauliui kuogražiausiai, kad nukentėjusiai Lietu
vai naudos būtų kuodaugiausiai. Bazaras tęsis apie mėne
sį laiko. Visoms tautoms, ku
rios Bazare dalyvauja, laike
to mėnesio bus pavesta di
džiausioje New Yorko salėje
po vakarą, kad pasirodytų
savo DAINOMIS, ŽAISLAIS,
ŠOKIAIS. Žemiaus pasirašiu
siems pavesta tas darbas at
likti LIETUVHJ vakarui.
Visųreikalingiausia sudary
ti milžinišką ir puikų chorą.
Nuo to mes pradedame darbą
ir kviečiame visus^visus mums
tame padėti.
Ketverge 10 d. spalio, Ap
reiškimo P. Šv. salėje 8 vai. va
kare šaukiame pirmąjį jaunuo
menės susirinkimą. Sukruski
te ir susirinkite kuoskaitlingiausiai! Nesusipratimai ir visokiariopi skirtingumai į šalį!
Mes rengiamės gražią Lietuvos
dainą parodyti pasauliui!
Taip-gi visi aplinkinių mies
telių chorai šiuomi nuoširdžiai
kviečiami prisidėti prie to pra
kilnaus darbo. Kuriems bus
neparanku važinėti į Brooklyną į repeticijas — tegul suda
ro pas savę didesnius būrius
bus nurodyta kokias dainas
mokyties, jeigu nebūtų kam
mokyti, tai ir mokytoją gaus.
Toki chorai-būriai tegul pri
siunčia savo atstovus į Apreiš
kimo par. salę į susirinkimą.
Į darbą draugai dainininkai
ir daininiskės! Mes padarysi
me lietuvių dainos šventę!

veikimas turėjo pasibaigti tik
su išsiuntimu pinigų ir išdavi
mu po tam pilnos atskaitos
kas da iki šiol nėra atlikta —
nutariame ir reikalaujame:
1) Kad nariai Centr. Komi
teto kurie buvo išrinkti Wilkes
Barre, Pa. Visuotiname susi
rinkime, privalo tuojaus imtis
aktyviško darbo: susišaukti
savo susirinkimą, surasti tik
ras priežastis pinigų neišsiuntimo ir priežasčių kaltinin
kams duoti viešą papeikimą.
2) Kad Centr. Kom. (Wilkes
Barre visuot. susir. išrinktas)
dabar visomis pastangomis rū
pintųsi surasti būdus ir kelius
Lietuvių Dienos aukoms iš
siųsti tei kur aukotojų yra
skirta ir kad kuogreičiausiai
būtų išsiųsta.
3) Kad Centr. raštinės ats
kaitos ir revizijos komiisjos
raportas būtų oficialiai Centr.
Komiteto priimtas ir išsiimtus
aukas viešai paskelbtas.
Varde Baltimorės Lietuvių
parapijos pasirašo
Rezoliucijos Komisija:
Kun. J. Lietuvninkas,
Juozas Pautienius,
A. Bajoriutė,
Ambruze Laukaitis,
J. S. Vasiliauskas.

DĖKUOJA UŽ KNYGELES
IR PINIGUS.
(Ištrauka iš laiško p-lei K.
Griciunaitei iš Athol, Mass.
nuo motinos iš Samaros, Rusi• •\
z
JOJ-)
O dabar dėkuojame už kny
geles ir pinigėlius. Gavome 5
knygutes ir 24 rublius. Labai
mums smagu pasiskaityti gra
žių knygelių mūsų begaliniuo
se varguose. Skęstame nuliū
dime, kad senatvę turime bai
gti svetimame krašte, skęstant
bėdose. Nėra čia to žmogaus,
kuris dėl karės nebūtų netekęs
tėvo, motinos, brolio, sesers,
vaiko, sūnaus. Pasiilgome tėvynėlės labai. Gimtinis kraš
telis kvėpėte kvepia. Nežino
me ,ar sulauksime tos laimin
gos valandos, kuomet išvysi
me savo laukelius. Tėvelis
guli ant patalo ir daktaras pa
sakė, jog neišgydoma liga.
Džiūsta palengva, baigia su
nykti. Vienoje grinčioje esa
me 30 žmonių. Vieną kartą die
noj gauname viralo ir po sva
rą duonos juodos ir po pusę
baltos. Sveikam, jaunam toks
gyvenimas būtų nepakeliamas,
o ką-gi sakyti apie tai, kaip
gali eitis mums seniems.

REIKALINGAS
VARGONININKAS
Dvi mažos parapijos. Liuoso laiko
užtektinai, tai-gi gera proga lavintis
muzikoje, žinoma, kuriam -lavinimasis
būtų reikalinga. Atsišaukti tuojaus.
Box

KUN. J. MILIAUSKAS,
Wanamie, Pa.

74,

BORDENS
Malted
Milk

St. Šimkus,
K. Strumskis,
P. S. Kas nėra chore daly
vavęs, bet turi norą ir balsą —
kviečiame taip-gi atsilankyti
susirinkiman: išmėginsime bal
sus, išmokinsime dainų.

S. š.
K. S.
BALTIMORE, MD.
Spalių 1 d. 1917 m.
REZOLIUCIJA.
Mes Baltimorės lietuviai, lai
kytame specialiame parapijos
susirinkime, nedėlioję 30 d.
rugsėjo; rinkusieji aukas Lie
tuvių Dienoj 1 d. lapkričio
1916 m. nukentėjusiems lietu
viams karėje; girdėdami kad
da iki šiol minėtos aukos nėra
išsiųstos į Lietuvą, vienbalsiai
išnešame sekančią rezoliuciją:
Kadangi tai turėjo atlikti
Centralis Komitetas suside
dantis iš abiejų srovių (katali
kų ir laisvamanių) kuris buvo
išrinktas visuotinam susirinki
me 17 d. rugpj. 1916 m. Vilkes
Barre, Pa. '

Kadangi Centralio Komiteto J

HASNOEOUAL

Bh k

■Mį

Auklejimo-Motinoms
Jeigu norite padaugint savyje
maisto kūdikiams, tai tą gausite
vartodamos po vieną arba du stik
lu

BORDEN’S
Milk
Ma&ed

TMR *r»JARK PACKAGB
Tas daug prisidės laike auklėjimo
kūdikių. Tai yra maistas, kuris
priduoda sustiprinimą kūnui taippat, kaip ir Jūs pačios.

NUSIPIRK PAKELĮ
ŠIANDIENA.
Parisduoda visose vaisti
nėse.
Išpildyt š| kuponą ir pakęsk Jj

Malted Milk Dept., D. A.
Borden’s Condensed Milk
Co., Newe York.
Įdedamos už 10c. krasos ženkle
lių, gauni atskirai sample — už
tektinai išmėginimui

Vardas
Adresas

Jaunimo darželis.
TIESA
Tiesa!., tai yra pasaulio val
dovė. Tiesa visiems į akis žiū
ri. Tiesa visus lygiai priglau
džia.
Tiesos žodis krinta ramiai,
guli ilgai, kįla palengva, o
tiesos vaisius, meilė ir sanda
ra.
Netiesus žodis išeina su
trenksmu, kaip kulipka ir ne
ša su savimi žaizdas arba mir
tį.
Tiesa, kaip padori moteris,
bet kokiuose rūbuose yra ma
loni.
O netiesa, kaip ištvirkėlė,
prisidengia blizgučiais.
Koliai turime gryną sąžinę,
toliai tiesa mums neduria į akis; bet kaip tiktai kas nu
krypsta nuo dorybės kelio, tas
lenkiasi tiesos ištolo.
Daugelis žmonių myli tiesą,
bet ne visiems užtenka drąsos
ją apginti. Norėdami kitiems
patikti, arba jų neužrūstinti,
nuduoda, jogei tiki ir mano
taip, kaip anie. Tokia veid
mainyste patys save išstato ant
juoko ir nekartą užsitraukia
ant savęs daug vargo. Išmin
tingi žmonės visuomet laikosi
teisybės.
Tik žioplieji nuo teisybės bė
ga.
Ištvirkėliai, žmogžudžiai, į
tiesą netiki.
Šešupė.

kad kiekivenas turėtų minkštą
kvapinę svaidynę “bolę”.)
Tvarka. Visi žaidėjai iš savo
tarpo išsirenka vieną “medė
ją” Paskui sustoja .aplinkui,
pasiskirstę į didį ratą taip,
kad medėjui nebūtų lengva pa
taikinti į rate esančius. Tie
vadinsis paukščiai.
Bet iš
lauko ratą reikia aprubežiuoti, kad taip-pat ir pertoli ne
būtų galima bėgti.
Pradeda žaisti šitaip:
Ratas aprubežiuotas,* reiškia
apkalbėta iki koliai bėgti. Me
dėjas išrinktas. Jis stovi vi
duryje to didžio rato. Pauk
ščiai-gi visi išsiskirstę po vi
sus kraštus rato, jiem valia
bėgioti po visą vidurį rato,
tik per rubežių nevalia. Visi
turi daboties, kad nepatai
kintų vedėjas juos svaidyme.
Kuriam pataikins, tas turi
palytėti už bausmę abiem ran
kom žemę ir paskui visi eilėje
paskui vienas kito, kaip jau
yra sugauti, rankomis susitvė
rę turi bėgioti paskui medėją,
kuomet jis kitus nori su svaidyne pataikinti.
Kuriam pa
taiko ir tas turi iš galo eilės
kabinties ir bėgioti paskui me
dėją.
Kuomet visų paukščių pusė
būna sugautų; reiškia: pusė
dar bėgioją o pusė jau eilėje
susitvėrę paskui medėją sekio
ja. tuomet medėjas jau turi
teisę paskui jį sekančius paMOKSLAS.
liuosuoti ir į savo pagelbininKiekvienas žmogus yra mo kus priimti. Jie medėjui pa
kinys, nes mokinasi nuo lop deda sugauti svaidynę liku
šio iki pat karsto (grabo). Tai sius. Tuomet anieji išmušti
yra: nuo pat jaunystės, iki ži stoja į eilę ir sekioja pa*kui
lai senatvei.
medėją iki galo, kol visus iš
Mokslo galo nesurasi.
gaudo.
Gaudant, rankomis
Labai suklysta tie, kurie do tverti nevalia, o vien tik rei
rą žemiau stato už mokslą; nes kia svaidvkle pataikinti. Taipžmogus tik pusiau doras, tai pat ir tie skaitosi užmuštais,
jau jau pusiau yra piktadaris. kurie perbėgs per rato liniją į
Nei jokis mokslas tau neiš lauką ir jie turi eiti sekioti
eis ant naudos, jei tu jį nesu- paskui medėją.
Paskutinio rate likusio ne
pinsi su doros gėlėmis.
Dora žmogų daro laiminges gaudo, nes jis užims vietą me
dėjo. Kuris paskutinis išsi
nių, kaip mokslas.
saugojo
neužgautas, tas lieka
Mokslas tik tuomet tau su
teiks augštą garbę, jei tu mo medėju žaislo atkartojime. O
kėsi savo širdyje auklėti dory senasis medėjas lieka pau
kščiu. Žaisle ir vėl prasideda
bės laivelį.
Šešupė. nuo pradžios.
Pastaba medėjui. Kiekvie
nas medėjas, pradedamas žai
GYVUOS MŪSŲ KALBA.
Nors per daugel metų
sti, turi tris kartus išmesti
Mūsų gražią kalbą
savo svaidynę augštai ir ją pa
gauti ore. Jeigu tas medėjui
Visi žudė, krimto,
O ji vis taip skamba.
_ , nepasisektų, svaidvkle nupul
ti} ant žemės, paukščiai turi
Ir mūs kalba skamba
teisę rinkti kitą medėją. O jei
gu medėjas pamiršęs savo už
Ūkininkų grinčioj,
Ir ponų namuose,
davinį pradėtų mėtyti pirm į
paukščius, taip-pat medėjas
Ir Dievo Bažnyčioj!
nustoja savo vietos ir pauk
ščiai renka kitą. Bet gali ir
Mūs kalba ir dainiai
dovanoti.
Daineles dainuoja,
J. V. Kovas.
Garsūs pasakoriai
Pasakas sekioja
DIDŽIAUSIOS BAŽNYČIOS
PASAULYJE.
Tai-gi, dabar nors da,
1. Didžiausia Katalikų baž
Daugelis ją žudo,
nyčia visame sviete yra Šv.
Bet nenužudys jos
Jau jie jokiu būdu!
Petro ‘Ryme (Italijoj). Joje
Vytauto Ainis. lengvai gali sutilpti 54.000
žmonių. Ji užima beveik 6 ak
rus žemės.
GRAŽIAUSIAS
2. Katedra Milane gali sutal
APSIRĖDYMAS.
Išmintinga motina tarė sykį pinti 37.000 žmonių.
3. Šv. Povilo bažnyčia Lon
savo dukterei: — Dukrele,
done
(Anglijoje.) gali patal
klausyk, aš noriu tau patarti
tokį apsirėdymą, kuriame tu pinti 31.000 žmonių.
4. Šv. Petronijos bažnyčion,
kiekvienam patiksi.
Bolognoje,
telpa liuosai 26.Tavo galvos papuošimu te
000 žmonių.
būnie: Garbė.
5. Katedra Florencijoj talpi
Tavo drapanų papuošimas
na 24.000 žmonių.
tebūnie: Nekaltybė.
6. Į katedrą Antverpe telpa
Tavo perlų papuošimu tebū
apie 24.000 žmonių.
nie: Ašaros žmonių meilės.
7. Šv. Jono bažnyčia Ryme
Tavo deimantais tebūnie
sutalpina 23.000 žmonių.
Nusižeminimas.
8. Šv. Sofijos bažnyčia Kon
Tavo veidrodžiu visuomet te
stantinopolyje (Turkijoj) tal
gul būva tavo pačios Sąžinė.
Visi tavo brangumynai, te pina 23.000 žmonių.
9. Notre Dame bažnyčia Pa
gul būva tavo geros , Mintys
(Francijoj) talpina
žodžiai, Darbai. Tuomet būsi ryžiuje
žmonių
apie
21.000.
laiminga, graži, ir visiems ma
10. Katedra Piszoje. Į ją tel
loni.
Šešupė. pa apie 21.500 žmonių*
11. Šv. Stepono Bažnyčia
Viennoje
(Austrijoj). Jon tel
MEDĖJAS IR PAUKŠČIAI
pa apie 12.400 žmonių.
Laukų žaidimas.
12. Šv. Dominik ą bažnyčia
(Šiame žaidime gali daly Bolognoje. Jon telpa 11.400,
vauti ir merginos ir vaikinai.! žmonių.
13. Šv. Morkaus bažnyčia
Prie šio žaidirto būtų gerai,

Venecijoj (Italijoj). Jon sutel
pa 7.500 žmonių.
14. Katedra Vilniuje (Lie
tuvoje). Joje gali sutilpti apie
5.000 žmonių.
14. Šv. Jono bažnyčia Vil
niuje.* Sutalpina apie 4.500
žmonių.
14. Katedroje Kaune gali su
tilpti apie 4.500 žmonių.
15. Šidlavos bažnyčioje (Lie
tuvoje)-, gali sutilpti apie 4.000
žmonių.
16. Žemaičių Kalvarijos ba
žnyčia (Lietuvoje). Jon gali
sutilpti apie 3.500 žmonių.
18. Naumiesčio-Vladislavove
bažnyčia (Lietuvoje), talpina
apie 3.500 žmonių.
19. Marijampolėje bažnyčia
(Lietuvoje) talpina 3.400 žm.
20. Vilkaviškio bažnyčia. Jon
telpa 3.400 žmonių.
21. Šv. Mikalojaus bažnyčia.
Pirmutinė ir seniausia bažny
čia Vilniuje. Jon telpa žmo
nių apie 550.

22. Lietuvoje seniausia bažnyiča buvo šv. Jono Zapišky?
je. Jon telpa žmonių apie 350.
Seųoji bažnyčia Zapiškyje, bu
vo pastatyt dar bebūnant Lie
tuvai stabmeldystėj.
23. Nemuno pakrančiais se
niausia bažnyčia yra Veliuono
je. Ji pastatyta rūpesniu Lie
tuvos Didžiojo kunigaikščio
Vvtauto.
J. V. Panenupis.

GĖLĖS IR ŽMOGUS.
Žydi gėlės, žydi gražios,
Kol gamta nepyksta,
Bet ir didelės ir mažos
Nuo šalnos išnyksta.
Žydi žmogus, kol dar jaunas,
Kol dar nekariauja,
Bet senatvė viską griauna —
Iš gyvių išrauja.
Nežydės gėlelės žiemą
Nežydės visuomet;
Ir senatvė taip kiekvieną
Neaplenks niekuomet.

Kaip gražių gėleliij žiedus
Šalnos nukapoją
Taip senatvėje kiekvieną
Mirtis palaidoja.
Kadugys.

-------

. . .i

ŽAISLAI.
Parašė Putinėlis.
(Skiriu Marijos Vaikelių
Draugijai So. Boston, Mass.)

ŽVĖRIS. PAUKŠTIS IR
ŽUVIS.
Viduryje stovi vaikas ar mer
gaitė ir Iaiko rankoje lazdelę,
o aplink ją ratu kiti sustoja.
Greitai vidurinis atsisuka į
kurį nors vieną rodydamas su
lazdele klausia: — Žvėris, pau
kštis, ar žmogus? (katrą jis iš
sirenka) ir užklaustas turi at
sakymą duoti pakol ji ar jis
suskaitys dešimts. Pavyzdžiui
jei pasakys: — žvėris, užklau
stasis turi pasakyti kokio nors
žvėries vardą kaip tai: tikras
vilkas etc., o jeigu pasakytų
— varna, karosas, tai tąsyk tu
ri eiti ir užimti vidurinio vie
tą.

“Važiuosim į Suvalkus.”

Šis žaislas reikalauja aštuonių kėdžių ir piano su pianiste.
O žaisti gali tik devyni. Da
bar visi viens po kito maršuoja aplink kėdės, o muzika grie
žia. Kuomet muzika sustoją
visi turi atsisėsti ant kėdžių.
Kuris pasiliko be kėdės, eina
lauk iš žaislo, pasiimdamas
su savim kėdę. Žaislas yra la
bai indomus. kadangi visi lau
kia jo galo ir laimėjimo. Kas
paskutinis lieką tas į Suval
kus nuvažiuoją o kurie iš žai
slo išeina lauk, tie Suvalkų ne
pamato. Žaisti gali ir daugiau
ypatų, tik kėdžių viena reikia
mažiau turėti.
“Lietuva” pripažino, kad p.
Šimkus yra poor statesman.
Katalikų veikėjai jau senai
pripažino jam tą diplomą Ge
rai, kad ant galo ir laisvama
niai tą pamatė. Geriau vėlai,
negu niekad.
.
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DARBININKAS
'

Vietinės žinios

NAUJA AM. LIET. R. K. MO
KSLEIVIŲ SUS-MO KUOPA

Prie šv. Petro parapijos fčrą, kurie šįmet žada būti nuo
lapkričio 11 dienos bažnytinė
je salėje uoliai rengiasi visos
katalikiškos draugijos pašelpinės ir idėjinių organizacijų
kuopos.
Dauguma draugijų
per susirinkimus išrinko fėrams darbininkus. Kitos ne
trukus žada paskirti. Iš fėrų
tikimosi parapijai gero pelno.
Parapijonas.

Nauja lietuvių moksleivių
kuopa susitvėrė nedėlioj, rug
sėjo 30 dienų.
Į kuopų prisi
rašė augštesnių mokyklų mok
sleiviai ir augštesnių vakarinii) kursų lankytojai.
Nedėlioj, spalių 14 dienų
bus naujos kuopos susirinki
mas, kuriame bus nustatyta
tolimesniam veikimui pienai.
Susirinkimas atsidarys tuo
jaus po mišparų Šv. Petro pa
rapijos svetainėje.

ŠOKIAI!
Rengia Jaunimo Ratelis subatomis 27 spalio ir 10 lapkri
čio 1917, Lietuvių svetainėje,
kamp. E ir Silver St, So. Bos
ton, Mass. Prasidės 7:30 vai.
vakarais.
(119)

j

i

_

. _ _

Paieškau savo pusbrolio Jono Lambučlo Pažulnės kaimo, Nemakščių pa
rapijos, Raseinių pav., Kauno gub. ir
pusseserės Antosės Jokubauskytės Vailabių kaimo, Viduoklės par., Raisenių
pav., Kauno gub. Kas apie juos žino
te, ar jie patys malonėsite atsišaukti
žemiaus paduotu adresu. Turiu labai
svarbų reikalą.

LIUDVIKA LAMBUTYKS,
13 Charles Place,
Athol, Mass.

DRAUGYSTĖS SV. KAZĮ
MIER0 R. K. kvartalinis susi Aš Juozapas Prumuldis Kauno gu
rinkimas bus nedėlioję spalių bernijos, Raseinių miesto, paieškau sa
4 dienų. 2-rą vai. po pietų Šv. vo dėdės — mano tėvo brolio Juozapo
Petro parapijos salėje, So. Bos Petravičiaus Kauno gubernijos, Rasei
nių miesto. Jisai gyvena rodos Chica
ton, Mass.
go, III. Jis pats arba kas kitas pra
Malonėkite visi nariai atsi neškite adresu:
JUOZAPAS GRUMULDIS,
lankyti, nes yra daug svarbių
lį
Smith
Str.,
Ansonia, Conn.
reikalų.
Taip-gi neepamirškite atsi
ANT PARDAVIMO
vesti naujų narių.
Stnbos rakandai (forničiai) ketu
Pirmininkas P. Valukois. riems kambariams. Parsiduoda visai

Centrai Spa.

Platinkite "Darbininką"

Broadway, So. Boston, Mass..
Kampas Dorchester Street

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairią rušią SAL

Edward L. Hopkins
362 Broadway So. Boston, Mass.|
Namai parsiduoda,
GAISRI,
SVEIKATOS,
SUŽEIDIMO,
APVILKTUS
STIKLUS,
(Plato glass)

DAINIŲ, ŠALTAKOŠŽS (icr
-cream), SODA ir CIGARŲ.
Taipgi įvairių

kambari ai parendavojami.

FRUKTŲ-VAISIŲ.
Prielankus patarnavimas.
Tel. So. Boston 21032

INSURANCE

ST. ŠIMKUS
Katalikų Spaudos Savaitė
Kuopos Valdyba.
atidarė
So. Bostone bus nuo Spalių 28
Pirm.
d. iki Lapkričio 4 d. š. m.
MUZIKOS MOKYKLA.
Jonas Skudris,
Bus surengti tris vakarai
Vice- pirm.
Kas rimtai nori mokytis muzikossu programų.
pigiai. Greitu laiku turi būt parduo
—
tegul
ja lanko. Adresas:
Marijona Dusevičiutė,
ti. Vartoti trys metai. Galima matyti
Pirmų vakarų Spalių 28 d.I'
Sekr.
667 BEDFORD AVENUE,
vakarais nuo 5 vai. ir nedėliomis bile
užims L. Vyčių 17 kp. pastaty
Bronislava Valentukė,
valandų. Aresas:
BROOKLYN, N. Y.
dama gražiausius veikalus.
Jeigu nori surasti savo gi
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik
A. L.
Ižd.
Antrų vakarų Lapkričio 1
mines ar pažįstamus prisiųsk 185 Silver St.,
So. Boston, Mass. i
tų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai
Felixas Norbutas,
‘
d., užpildys šios draugijos:
(Trečios
lubos)
paieškojimų
į
“
Darbininką.
”
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers),
PIRK RAKANDUS PAS
Ižd. Glob.
(118-19-20-21-22)
LDS. 1 kp., L. P. BĮ. Sus-mo
stogų
dengė
jų,
gas
’
o
pritaisyto
jų,
mūrininkų,
Kun. Pr. Juškaitis ir
Už vienų sykį 50c.
49 kp., Marijos Vaikelių drtinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontraktoRICHMOND’S
99
Jonas E. Karosas.
Jau laikas užsisakyti kalėdinių ap” 75c.
du
ja ir kitos.
rių.
lotkų,
o
tokias
galima
gauti
labai
pui

99
Maršalka.
Sutaupįsi pinigų.
” $1.00
tris
Vakaras bus labai įvairus ir
kias, visokių spalvų ir žemomis prekė
Vladas Valentas.
Spinininkai, piuklų aštrintojai ir raktų pri
mis,
taip-gi
ir
su
puikia
antspauda
Rakandai
pirmos rūšies ir kai
paieškojimus
pinigus
Už
linksmas.
konvertų pas:
rinkę
j
ai.
Sienoms
popierų,
langams
uždangalai.
nos
labai
žemos.
siųskite
iš
kalno.
NARIAI:
Tretį vakarų Lapkričio 4
S. SIMONAVIČIŲ,
Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:
260 E. Main Str.,
Amsterdam, N. Y.
Frank R. Richmond,
“DARBININKAS,”
d. 7:30 vai. vakare A. L. R. K.
(S. 120)
Aleksevičiustė K.,
374-378 Broadway,
So. Boston.
Moterį) Sų-gos 13 kp. išpildys
242 W. Broadway,
Aukštikalniutė E.,
svarbiausių dalį programo.
Kareivis IPOLITAS KIŽIS ieško
Aukštikalnis J.
SO. BOSTON, MASS.
brolėnų Mikolo Savicko, Antano Peče
Per visus tris vakarus bus
Aukštikalnis P.
265 Broadway, -:So. Boston, Mass.
liūno ir pažįstamų iš Prasčiunų. Adre
sutraukta gabiausios pajėgos,
Duobiutė M.
Paieškau Konstancijos Lenkčienės, sas: Diestvujušėaja armija Perevezočgeriausi kalbėtojai ir tt.
Sankrovos:
paeina iš kaimo Vasiliavo, Kibartų nij Otred cv Pek. Diviziji, Russia I.
Dusevičiutė A.
žinomas per 38 metus
Visus lietuvius ir lietuvai
gmino, Suvalkų gub. apie 16 metų iš
471 E. Fourth St., -:So. Boston, Mass.
kaipo geriausias
Galiniutė O.
šokių vedėjas
tes kviečiame koskaitlingiauLietuvos, Gyveno, tarytum, ShenanKazlauskiutė O.
941—943 Washington, St., -:- Boston, Mass.
Profesorius
STERN
Pa.
(?)
ar
IVaterburv
apielindoah,
sia susirinkti.
Lietuviškas Lietuvos
Kolianskiutė A.
Pearl
St.,
-:-:Boston,
Mass.
Meldžiu atsiliepti ar pranešti,
kėse.
Remkite tų prakilnų darbų
Elevated Station.
Kulponiutė O.
Noriu susižinoti.
366 Washington St., -:- Dorchester, Mass.
952 Broadtcay
platinimų katalikiškos spau
Zemlapis
ZUZANA
LENKČIUTE,
Mockapetris J.
dos.
Narys.
686
Kamp. Myrtle Avė.
(Almanaitiene)
Mešlis J.
Taisė M. Šalčius. Kaina 60c.
BROOKLYN, N. Y..
Telephone: 350 So. Boston.
83 Dalrymple Str., Girvan, Scotland.
Reikalaukite
‘ ‘ Drabininko ’ ’
Norbiutė S.
NAUJAUSI
BALL975-W
City Point Court’e, kur gy
knygne, 242 W. Broadway, So.
Pivoriūnas J.
ROOM ŠOKIAI. Vienas — pėdas,
u
Paieškau savo motinos Onos Bravena keletas lietuviškų šeimy
Fostrot. IValtzes ir kiti. Atdara nuoProtašiutė Ona
zaitienės, brolių Juozo ir Vlado Bra Boston, Mass.
9 vai. ryto iki 11 vai. vakaro ir nedėnų labai dažnai pasitaiko nesu
Rūta P.
zaičių ir sesers Kastės Brazaičiutės;
liomis.
Vyrams ir moterims išlygos
sipratimų. Tai ten moterys
nuo $5.00, $10.00 ir iki $20.00 pilnasvisi paeina iš Suvalkų gub.
Skalandis V.
kursas. Mokestis iš kalno. Tūkstančiai
tarp savęs susivaidija, tai vy
Pirm karės gyveno Būdviečių kai
Uždėta 1871
Skudri s V.
mokinių lanko kasmet, šokių pamokosme.
rai susiginčija ir vieni su ki
tęsiasi vasarų ir žiemų.
Stravinskas A.
Taipgi paieškau Onos Juraičiutės
tais pykstasi, o paskui laikHENRY J. B0WEN
Stupšys J.
iš tos pačios gub. Vilkaviškio pav. iš
raščiuoe vieni prieš kitus išStrakauskas J.
Gižų.
mislinėja. Nesenai “Keleivy
Kas apie juos žinote arba jie pa- Real Estate & Insurance
Strakauskas Pr.
je” net prie Vyčių prikibo,
tis atsišaukite šiuo adresu:
Trapenskas V.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
PIJUSAS BRAZAITIS,
469 Broadway, So Boston
nors ten Vyčių ir “dūko” ne
Verveckas J.
1552 Ė. įfth Str.,
Cleveland, Ohio.
ba
Mentholatum
Co. Priei eisiant
Pirkdami pas mus nejudi
buvo. Nešvariai tik pasikolioTIK KĄ IŠĖJO IŠ PO SPAUDOS ANTRA LAIDA ST. ŠIMKAUS
Yankaskiutė M.
namų turtų turėsite prielankų UKUR BAKŪŽE SAMANOTA”.................................................................................. 50c. gult ištepk veidą mosčia per kelis
jo. O kaltas tam viskam ne
PARSIDUODA
Zeleckiutė O.
vakarus, o padarys veidą tyru ir
Taipgi galima gauti šias kompozicijas:
susipratimas. Patartina tos aKostumeriškų kriaučių dirbtuvė vi ir teisingų patarnavimų.
Ziminskas L.
skaisčiu baltu. Toji mostis i&na
St.
Šimkaus
“
OŽELIS
”
mišram
chorui
..............................................
60c.
pielinkės lietuviams gražiau
sai pigiai. Biznis išdirbta, darbo pa 4^^
“
ŠIĄ
NEDfiLĖLĘ
”
mišram
chorui
.................................................
25c.
plSmus raudonus, juodus arba
kaktinai yra ir lietuviais apgyventa
tarp savęs sugyventi ir dau
Cambridge, Mass. Lietuvos vieta. Priežastis pardavimo išvažiuo
“MUS PADAINUOSIM” ir “BEAUŠTANTI AUŠRELE”......... 40c. šlakus ir prašalina visokius spuo
Vienatine
Lietuviška
giau nesibarti.
“MUZIKA” No. 2.................................................................................30c.
Vyčių 18 kuopos vedėjas p. ju iš šios valstijos.
gus nuo veido. Kaina dėžutės
Prletelius.
“SCHERZO” pianui solo ................................................................. 40c.
Kreipkitės šiuo adresu:
' lominikas Antanavičius spa>»
50c.
ir $1. Pinigus galit siųst ir
“SEPTYNIOS GIESMES” tinkančios vaikų chorui laike skaiJ. PAUPLIS,
ių 5 dienų išvažiavo į Ayer,
stampoms.
tytų Mišių.. (Kun. Urbanavičiaus žodžiai).
.683 Main Str., Port Cambridge, Mass.
Pėtnyčioj, spalių 12 dienų Mass.
kareiviškus lagerius,
PORTITURA................................................................... $1.00
Kuri
užlaiko
visokio
ta

J. RIMKUS
Marine Park’e, City Point’e <ur pradės savo tarnystę Suv.
BALSAI ............................................................................ .10c.
Paieškau Petro šliko paeina iš Kau
voro,
reikalingo
maineP. 0. Bos 36,
Holbrook, Mbm t
rengiamos didelės katalikų iš
C. Sosnauskio “KARVELfiLI”............................................................................ .30e.
Valstijų armijoje.
P. D. An no gub., Panevėžio parapijos, Pakal
nieriams.
kilmės, kuriose dalyvaus Kar
”
“KUR BĖGA ŠEŠUPE” ............................................................ .25c.
tanavičius buvo irgi nariu Šv. nių sodžiaus. Girdėjau gyvena kur adinolas O’Connell ir daug kiti)
Imant
didesnį skaitlių egzempliorių, duodama nuošimtis.
pie
Chicagą.
Meldžiu
atsiliepti
jo
pa

' ’etro parapijos
bažnytinio
V. LUKOSEVICIa,
ties arba kas žinote praneškite šiuo
žymių katalikų kunigų ir
Adresuokite: K. STRUMSKIS, 222 Duffield Str., Brooklyn, N. Y.
choro So. Bostone ir daugelio adresu už kų busiu dėkingas.
PIRMCS KLESOS
Minersville.
• :
draugijų. Yra kviečiama tose
ritu katalikiški) draugijų. Bos
ANTANAS VALINTONIS,
iškilmėse dalyvauti ir katalikų
tono ir apielinkių lietuviai jį 22į E. Main Str., Netc Britain, Conn.
lietuviškos draugijos. Į tas iš
gerai pažino,
kaipo šaunų
kilmes laukiama virš 100.000
Dantis ištraukiami ir pripil
dainininkų.
žmonių.
Lietuviams katali
domi visai be skausmo, su
•v
kams patartina tų didžių 1Sgeriausiais prietaisais, su
Papirko rugsėjo 28, dviem
!
kilmių nepraleisti.
naujų išra imu.
šeimynom mūrinius namus po
■I
■ Visą darbą gvaran tuoj ame.
nia Eilėn A. Ryen nuo Joseph
Čekį ant $264.911.50 surado
Rengia LIETUVOS VYČIŲ VI KUOPA.
A. Rves ir Katrina Babriunas.
ant Statė gatvės du italijonu
ii DR. W. T. REILLY
ant Gatės St., So. Boston,Mass.
Spalių-October 14 d. 1917.
H
G. Volloni ir G. Caradona, ku
Papirko naujus, vėliausios
469 Broadway,So. Boston,Mass.
Su
bent
kokia
chroniška,
nervų
arba
šiaip
kokia
liga,
kuri
reikarie savo radinį tuojaus nunešė
CATHEDRAL LYCEUM,
mados namus ponai Joseph ir
PRIE DORCHESTER ST.:
lauja specialisto patarnavimo.
italų laikraščio
redakcijoj.
Lawrence Street,
Hartford, Conn.
‘ Cotrina Gabriunas nuo A♦X* IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GALĖSITE JĄ SURASTI.
Valančio,
Nedeiianit
Ten patirta, kad čekis išduo
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE.
nuo 9 vai. ryta
nuo 10 vai. ryta
Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos keliu.
dolph G. Pearce ant Center St.
tas kariškosios valdžios Ame
iki 4 vai. vakare.
iki 8 vai. vakare.
Ofiso valan-V
Docliesteryje, per Lithuanian
rican Woolen Kompanijai. Už
Bus pastatyta didelis veikalas “ANT BEDUGNES KRANTO,” trijų veik
dos:
Agencv A. Ivaszkeviczio ofisų smų vaizdelis.
sugrąžinimų čekio abiems ita
9
vai.
ryte ikijt*
315 Boradway, So. Boston. LiePamarginimui vakaro bus dainų ir muzika: Dainas vietinis §v. Cecilijos T hington st.
lams duota po $25.00.
Tel So. Boeton 270
4
vai.
po pie-i.
uviai daugiausiai iš pradžių Bažnytinis Choras po vadovyste p. Kamantausko. Grieš puiki orkestrą po va
DR.
JOHN MacDONNELL, M. D.
rijosi pirkti namus bet kaip dovyste p. B. Zavadzkio.
arti
BoylsGalima
susikalbėti ir lietuvisakai.
Spalių 11 d. (ketverge), bus
Kiekvienas (na) kuris ateis netik linksmai laikų praleis, bet dar gaus
Vakarais.
jau sykį parduoda,tai kitus pa
Ofiso valandos:
mėnesinis susirinkimas Pilnų
puikių dovanų “DIDESNIS NEGU HINDENBURGAS.” *
ton st ant
nuo 6 vai. iki^t*
Ryt lis iki 9 vai.
perka labai greita Yra labai
ĮŽANGA tik 25c.
jų Blaivininkų S-mo 49-os kp.
Po pietų 1 iki 3
8
vai.
gerai kad p. Ivaszkeviez moka
Kniečia RENGĖJAI.
antrą
lupobažnytinėje salėje 7:30 vai.
vakarais 6 iki 9
Nedėliomis
taip greitai parduoti senus na
vakare. Kviečiami visi nariai
536 Broadway, So. Boston.
♦♦♦ bų.
10 vai. ryte
mus amerikonam, o lietuviam
į susirinkimų, o taip-gi kvie
iki 2 po pietų.
priro^yit naujus namus ir gra
čiame ir tuos, kurie norės pri
Jums lšegzaminavimas nieko nekaštuos, jeigu Jus 61a gydyžiose vietose.
♦♦♦
Asitės. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą
sirašyti prie Piln. Blaiv. SusTEL. BACK BAY 4200
M. R. Į
fizišką stovi ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas lšgelmo; bus priimami nauji na
v— ’
•
^bėa Jus nuo kandių ir kitur negero gydymo.
riai.
DR. F. MATULAITIS
Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai—
Kviečia pirmininkas
Ofleo adynei
Gvdo vieoldee Ho*
medikališki ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas
1-8 P.M7-9 P.M.
Priskirta Akinta*.
«
P. Grinkevičius.
V
kas
geriausia
sergantiems.
Kų tik išėjo iš spaudos Joaf
'______
~
AR JUS KENČIATE.
419 Boylrton St. Boston, Mm.
nnos Tamašauskaitės (Lakštu f
PARENGTAS
X
Nuo silpnų nervų, skaudandio nugarkaulio, užmiršimo, nenor*
______
Panedėliačs, seredomis ir tės) eilės. Knygelė 64 pusla :♦
Xmall° širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jautlLIETUVIŲ R. K. ŠVENTO KAZIMIERO BROLIŲ
pėtnyčiomis lietuviai galėtų pių, ant gražios popieros. Kai
Xmo» galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo
IR SESERŲ DRAUGUOS.
lankyti Old Dearborn School, na tik 25c. (tik vienas kvote- >♦
J sąnarių, ulcerlo, žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skauskuri randasi prie Dorchester ris).Agentams nuleidžiama di
V mų viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktą lležuv],
Place, Roxbury, Mass. Lan delis nuošimtis. Galima gauti
konstlpacija, reumatizmo skausmą arba spaugų? šių ir daug kitų
•4
♦i»ligų, nuo kurių matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą ir
kantieji tų mokyklų sako, kad pas autorę: 720 N. Main Str.,
^tvirtumą ant visados.
ten mokinama labai naudingų Kewanee, UI.
X
AS gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas atsilankydalykų. Mokinama dienomis.
jLmas pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite,
Galima prie tos mokyklos pri
J kad aš pasiekiu tiek gerų pasekmių j trumpą
laiką
gydy-«J*
ATLAS SVETAINĖJE,
EXTRA ŠOKIAI.
Į*j*mo. Aš gydau tik tikrą priežastį ilgos ir silpnumai pranyks. Atslvažiuoti Ashmont & Milton
Emma str. arti Milwaukee Avė.,
Chicago, UI.
Rengia Lietuvių Labdarys
Bali Phone, Dfckinsoo 8088 K. I
V minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.
karais.
X
Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis, ūžvilLietuvis Mokinys. tės dr-ja Spalių 11 ir 13 dd.
X kimas ilgos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgai be veikimo.
PRADŽIA: 4 VAL. PO PIETŲ.
1917.
Savo Svetainėje.
1210 S. Broad St., PHaddpbia, Pa J
Kampas E ir Silver st., So.
Naujoką egzaminai So. Bos
ĮŽANGA 25c. porai.
Phyiicitn and Surgeon (lietuvią gydy-'
tone ir apielinkėse vėl prasidė Boston, Mass.
tėjai ir chirurgai pabaigė* Indianos
Todėl kviečiame Gerbiamų Visuomenę kuoskaitUniveniteta) Gydo vieokiea ligai vy.
Pradžia 7:30 vai. vakare ir
673 WASHINGTON ST.
jo. Pašaukta keletas ir lietu
Iru, moterių ir vaiku. Daro operacija*.
lingiausiai atsilankyti, o linksmai praleisite laikų.
vią pas daktarus ant kvotimą. trauksis iki vėlai nakties.
i X Antros durys nuo Gayety Theatre,
Boston, Mass.
Ofleo valandoe: UI rito. 8-4 po piet. M
Širdingai visus kviečia
| vakaro, vadeliota*: M1 rito 1-4 po pt4t.
Kviečia KOMITETAS.
Sako netrukus bus antras nau
- - - KOMITETAS.
•. .
A a. * *
m, * m.
A A
A
joką šaukimas.
z
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Dr. Ignotas Stankus

