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šv. Juozapo Darbininkų

Pakliuvęs į baisaus vanago
(spaudos) nagus “Žvirblis”
taip pasipūtė, kad iš puikybės
paėmė ir pavėlavo biskutį.
Bet dabar jau jo širdelė atsi
leido ir skrenda jis, kaip ta
nelaboji kulipka, pas savo
draugus ir prietelius juos nu
raminti.

BOLŠEVIKAMS ARTINAI
GALAS.
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Naujas “Žvirblis” atrodo
taip gražiai, kad saulė prieš jo
skaistumų temsta, o čirškia
taip smagiai, kad lakštingalės
daina, tai niekis. Tik paklau
sykit apie kų “Žvirblis” čirš
kia:

t

suvažiavimas

darbai,

BOLŠEVIKAI SMUNKA.
Londonas, lapkr. 11. — Bol
ševikų revoliucija, kaip prane
šama, Petrograde jau arti
pakrikimo. Ištikimieji premje
rui Kerenskiui pulkai maršuoja į sostinę, kaip pranešama
ir revoliucijos, skelbia, jog
kuri pasivadino Visarusiškas
Komitetas Išgelbėjimui šalies
iš revoliucijos, skelbia, jog
bolševikų judėjimo nuslopini
mas yra keletos dienų ar va
landų reikalas.
Miestelis Carskoje Selo, kur
seniau caras NikalojuF^ymių
laiko dalį praleizdavo, jau pa
imtas lojališkų kareivių, o pa
krikę bolševikai netvarkoje ei
na į Petrogradu. Didžioji be
vielio telegrafo stotis dabar
valdoma ištikimųjų kareivių.
Raudonoji Gvardija Maskvoje
tapo įveikta. Premjeras Ke
renskį žygiuoja Petrogradan.

suvažiavimo perspėti prieš užsivarinėjimus, kad ramiai ei
tų svarstymai ir kad ramybė
įvyktų darbo lauke.
Tasai darbininkų delegatų
suvažiavimas tęsis dvi savaiti.
Labiausia svarstys tai tų,
kaip išvengti streikus tuose
darbuose, kurie surišti su ga
minimu karės reikmenų, nes
valdžia ne juokais pienuoja įvesti
konskripcijų darbininkų.
sakė.
Tai yra valdžia mobilizuos dar
bininkus taip, kaip mobilizuo
ja armijų.
Jei valdžia turiteisę mobilizuoti armijų, tai
ta pat teise gali mobilizuoti
darbininkus gaminimui kari
nių reikmenų.
Tokių darbi
ninkų valdžiai reikia 2.400.000.

KO REIKALAUJA
BULGARIJA.

pozicija

Bulgarijos parlamentas tapo
paleistas iki gruodžio 1 d. Premieras Radoslavov pasakė par
lamente prieš palekiant:
“Bulgarijos troškimai žino
mi. Mes reiklaujame bulgarų
sujungimo istoriškuose rubežiuose. Mes reikalaujame Macedonijos, Dobrudžoę ir pri
jungtų prie Serbijoj bulgariš
kos teritorijos prieš dabartinės
Bulgarijos įsisteigimų. Tie rei
kalavimai yra teisėti ir mes to
norime, kad suvienyti bulgarų
senam tautų.”

ileono ir viste
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• NAUJAUSIOS ŽINIOS.
Naujausios telegramos prane
ša, kad Kerenskį su savo išti
kima kariuomene jau Petrogra
du pasiekė ir užvedė didį mū
šį su bolševikų gaujomis. Pet
rogrado apielinkėse grumiasi
Kerenskį, o pačioj sostinėj ker
ta bolševikus kazokai. Gen.
Kornilov prisidėjo prie Keren
skio.

/Kazokų atamanas Kaledinas

išlavė bolševikus iš Maskvon ir
pasiskelbė

rium.

Maskvos diktato

1. Katalikų Spaudos Savai
tės nuotikiai. (piešinys).
2. Prarastas rojus (poema).
3. Brangus “Žvirbli” (eilės)
4. “Žvirblio” juokas.
5. - Spaudos S£vait5-4pieši^nys).
6. Cicilikų diskusijos (nau
jos rūšies ir turinio teatra
liškas veikalas).
7. Stasio vargai (piešinys).
8. Lietuviški karžygiai (pie
šinys).
9. Mano mergelė (eilės).10. Parėmė (vaizdelis).
11. Rudeniui atėjus (eilės).
12. Laisvamanių žiedai.
13. Brooklyno tautiečių puota
(piešinys. )
Reikalavimus siųskite tuojaus,
Žvirblio” pavieniai
numeriai — 10 centų; ant metŲ — $1.00.
Adresas:
* .

“ŽVIRBLIS,”
„242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
LDS. CENTRO VALDYBOS rodo, kad iš peržiūrėtų knygą
POSĖDŽIO PROTOKOLAS. atskaitų ir bilų už tris mėne
Eina tt So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir gubotomis.
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų iv. Juosapo
Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:
Metams tris kartus savaitėje..................
1
Vžrubežyje metams........................................
v
Subscription Rates:
Yearly..............................
$3.00
$1.50
6 months..........................
k
Foreign countries yearly
$4.25

j*

“DARBININKAS”

(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly paper.
Publisfied every Tuesday, Thursday, and Saturday by st.
i
Joseph’s Lithuanian R-C. Association of Labor.
“DARBININKAS”
242 W. Broadway, *
South Boston, Mase.
DĖL NUOTĖKIŲ RUSIJOJ.

iš visų srovių, išdirbtų darbui
programų ir veiktų visų Ame
Rusijos revoliuicja daėjo iki
rikos lietuvių vardu.
savo krašto. Kraštutiniausieji
gaivalai — bolševikai — kurie
Kad prisirengimas prie pa
nori tuč-tuojau įvykinti žemiš saulinio taikos kongreso yra
kąjį rojų, paėmė valdžią į sa labai svarbus ir būtinai reika
vo rankas. Ketina tuoj vykin lingas daiktas, mes tų sakėme
ti gyvenimam savo programą pirmiaus ir dabar pabriežiame,
Nereikia būti nei pranašu, bet tuo darbu rūpinties mūsų
nei didžiu diplomatu, kad pa visuomenė negali pavesti “Asakyti kas iš tų karštuolių pa merikos Lietuvio” siūlomam
stangų išeis. Vėliau ar an diktatoriui, kuris praeityje.
kščiau jie bus išmesti iš val Lietuvių Dienos reikalu su ka
džios.
Tokie gaivalai jokiuo talikų visuomene yra pasiel
būdu neįstengs tvarkyti pai gęs nekorektiškai ir to savo
naus šios gadynės gyvenimo, netakto'nenori ligšiol pataisvnešnekant jau apie jų progra ti.
mo netikumą
Antra, Amerikos lietuviai yBe to bolševikai tik Petro ra organizuoti žmonės, o ne ko
grade teturėjo didelę įtekmę. kia ten palaida minia, iš ku
Šiaip jau kitose vietose ir mie rios kas nori, tas gali sau rin
stuose jų įtekmė nebuvo žymi. kti darbininkus ir ant jų spran
Bent žinių apie jų veikimą ki- do cariškai joti. Jei “Ameri
* tose vietose stigo.
kos Lietuviui” taip labai apei
Kaip atsimename po caro nu- na lietuvių reikalai, kodel-gi
vetrimo nuo sosto buvo įsistei jis negalėjo paminėti tų įstai
gus valdžia iš rimtų, mokytų gų, kurioms šiuo reikalu kaip
vyrų. Visas civilizuotas pa- tik ir tiktų rūpinties ir kurios,
- saulis džiaugėsi iš staigios, di kaip mes žinome, jau rūpinas.
delės perversmės be kraujo
Amerikos Lietuvių Taryba, į
Rusijoj. Buvo pažadėta su
kurią atviros durys visų mūsų
šaukti Steigiamąjį Seimą kurs
srovių atstovams, senai Lietu
būtų nustatęs Rusijos valdyvai naudingą darbą varo ir,
mosi formą ir išsidirbę konsti
rods, daug daugiau nudirbo,
tuciją Tokiuo būdu buvo at
kaip visi į krūvą sudėti libera
daras kelias į tokį gyvenimą
lų srovės šulai. Ta įstaiga, mū
kokis yra visame civilizuotame
sų nuomone, turi teises ir inpasaulyje. Tuomet visi sluoggaliojimus didesnės dalies mū
sniai, visi luomai ir klesos bū
sų visuomenės veikti jos var
tų buvę pilnai atstovaujamos.
du. o ne kieno peršami partyVisoms partijoms atsidaręs bu
viško plauko žmonės.
vo kelias į mobilizavimą savo
Tarnauti liberalų užmačioms
. jSgųmes lietuviai katalikai neisime
Rusijos bolševikai kito nori,
ir “Amerikos Lietuviui” pa
negu šiaip jau kitokių partijų
tartume katalikų visuomenėje
žmonės. Jie nepripažįsta jo
ponui Lopatto darbininkų ne
kių kompromisą neklauso di
ieškoti, nes jų tenai neras.
duomenės balso, o tik žiūrėjo,
Gaila tik triūso ir laiko.
kad jie vieni pasigautų val
džios vadžias.

Taip niekur nesidedą nebus
taip nei Rusijoj. Bolševikai
bus iššluoti po kruvinos kovos
ar kitaip, bet kitaip dėtis ne
galės.
Valdžioje viršų galima gau
ti per parlamentarinę kovą
per rinkimus, bet ne per. už
grobimą per uzurpaciją. To
se viešpatijose kur nėra rinki
mą kur žmonės per atstovų
rinkimus negali išreikšti savo
valios, tai esti reikalas ir gin
klo griebtis, kad išsivaduoti iš
po netikusios valdžios. Todėl
Amerikos kovotojus už neprigulmybę, Rusijos caro nuo sos
to nuvertėjus, visi gerbiame,
džiaugiamės iš jų darbų. Bet
Rusijos bolševikai uzurpatoriai
tik pasmerkimo užsipelno ir
jie nei kuo negeresni už caro
bernus.
'
PIGIOS RŪSIE8 SUMA
NYMAS.

Lapkričio 7 d., 1917 m. “Dar
bininko” redakcijos kamba
riuose įvyko LDS. centro val
dybos posėdis.
Į posėdį .atsilankė šios ypa
tos: J. E. Karosas, F. Virak’s,
A. F. Kneižis, Pr. Gudas, p-lė
O. Meškauskaitė, V. Sereika,
M. Venis, M. Žioba ir kun. Pr.
Juškaitis.
Posėdis prasidėjo 7:30 vai.
vakare. Atidarė ir vedė cent
ro pirmininkas p. J. E. Karo
sas.

1. Pirmiausia perskaityta pro
tokolas praeito susirinkimo,
kuris vienbalsiai priimta su
pataisa kun. Pr. Juškaičio, kad
dėl aiškumo, kur sakoma apie geležinį kapitalą reikia indėti nurodymus kaip tasai ka
pitalas sutvarkytas.
“Tas kapitalas yra taip su
tvarkytas. kad nuo kiekvieno
nario įstojimo mokesties į jį ei
na 25 centai, ir tie pinigai cen
tro ižde yra vedami atskirai
nuo kitų pinigų ir jų jokiems
bėgantiems reikalams išleisti
nevalia.”
2. Toliaus svarstoma apie
finansines kuopoms knygas.
Paaiškėjo, kad knygos yra už
sakytos ir beveik jau gatavos
ir jau kaip kurios kuopos net
užsakymus prisiuntė. Nutartą
kad tos knygos būtų už laiko
pirm Naujų Metų išsiuntinėtos
visoms reikalaujančioms jų L.
D. S. kuopoms taip, kad su
Naujais Metais visos kuopos
galėtų pradėt tomis knygomis
naudotis.
Tame reikale susi
rašinėjimą su kuopomis ir kitų
dalykų atlikimą pavesta admi
nistratoriui p. A. F. Kneižiui.
3. Svarstoma Kalendoriaus
reikalai. Pasirodo, kad ka
lendoriaus išleidimas šiais me
tais išėjo daug pigiaus, negu
kad pernai. Atspausta keli
tūkstančiai ir jau nedaug jų
beliko. Taip kad tuojaus ma
noma leisti antrą laidą vėl ne
mažinus kaip 5.000. Daug maž
prisitaikant reikalavimų skai
čiaus.

sius liepos, rugpjūčio ir rugsė
jo mėnesius esą viskas tvarko
je,išskyrus kelių menkos vertės
klaidą Knygos esančios gero
je sistemoje vedamos ir, kaip
matos,
vedamos sąžiningai,
nurodė dar keletą praktiškų
knygų vedime patarimų, kurie
jau dabar raštinėje esą ir už
vesti.
M. Žioba patvirtino tą patį.
Raportas vienbalsiai priim
tas.
Seka skaitymas administra
cijos biznio stovio atskaitų.
Atskaitos vienbalsiai pri
imtos.
Iš atskaitų paaiškėjo kad
mūsų biznio stovis iki 1 d. lap
kričio vra toks:
Mes skolingi_____ _$2.146.30
Mums skolingi_____ 2.740.65
Reiškia biznyje esame
plius__________________ 594.35

K. VUOSAITIS

Uolus katalikiškos spaudos
rėmėjas ir platintojas. “Dar
bininko” didelis prietelius.
Šiais metais katalikiškos spau
dos yra išplatinęs: knygų už
78 dolerius, prenumeratų su
rado kat laikraščiams 30 ir pa
Lapkričio 1 dieną balance vieniais numeriais išplatino
turėjome pinigų $219.30.
daugiau 400 egzempliorių.
6. Toliaus skaityta ALRK.
P-nas K. Vuosaitis gyvena
Federacijos raštininko laiškas, St. Louis, Mo.
kuris vienbalsiai priimtas ir
nutarta jo reikalavimus kaip
ST. BONAVENTŪRE, N. Y.
tik bus galima išpildyti.
Dar aptarta keletas svarbių
Jau mėnuo laiko kaip pracentro ir organizacijos reikalų, eidę vakacijas sugrįžome mokbet apie juos centras nemato slainėn.
Naujų
moksleivių
reikalo skelbti organe.
nei vienas neatvyko. Pernyk
Tuomi ir užsibaigė posėdis ščiai visi sugrįžo.
lygiai 11 valandą vakare.
Dėl supažinimo šių lietuvių
F. Virak’s,
moksleivių geriau su lietuviška
Centro Raštininkas. calba, čia yra lietuviška klesa.
Pamokos esti du syk į
KALĖDŲ FONDAS.
savaitę.
Mokinama gramatica,
istorija
ir daroma prakti
Savaitė atgal pagarsinome
kos
dailaus
ir
aiškaus skaity
Kalėdų Fondą kurin plauks
Kalėdų dovanos mūsų tėvynei mo.
Ir be to da būna mėnesiniai
gelbėt, paliuosuoti. Dabar pa
susirinkimai.
Kožną syk es
garsiname aukas tą kurie jau
ti kokios nors prakalbėlės. dėl
pradžią padarė.
1) Kun. Povilas Daniunas iš išsilavinimo viešai kalbėti.
Pats perdėtinis kolegijos labai
Nevark, N. J. $15.00.
2) Kun. Juozas Dobužinskas remia šitą lietuvių užsiėmimą,
ir pataria visiems lietuviams
iš Newark, N. J. $15.00.
3.) Kun. Nikodemas Petkus reguleriškai lankyti šitas klesas.
iš Brooklyn, N. Y. $15.00.
Ale nelaimingai, iš šito
4) Julius Kaupas iš Brook
lietuvių
būrelio yra du išsiralyn, N. Y. $10.00.
dę,
kurie
nenori visai parodyt
5) Kun. Silvestras Remeika
lietuviškos dvasios, ir kurie
iš Brooklyn, N. Y. $$10.00.
6) Povilas Mulevičius iš Bro visai nesinaudoja šita atsakan
čia proga. Vienas yra taip va
oklyn. N. Y. $5.00.
7) Kun. G. Lanning (ameri dinamas lietuviškas lenkas, ku
konas) iš Brooklyn, N. Y. $5.00 ris gretinasi prie lenkų, ir ki
8) Matas Milukas iš Brook tas, kuris pagal savo nuomo
nės perdaug žino lankyt šitą
lyn, N. Y. $5.00.
10) Pranas Korbetas iš Bro klesą.
Toks tai yra pasidarbavi
oklyn, N. Y. $5.00.
mas
lietuvių šioj kolegijoj.
11) Kazys Pakštas iš Brook
Spalio 27 d. L. R. K. M. 7-ta
lyn. N. Y. $5.00.
kuopa
laikė susirinkimą. Pirm.
12. Ant Staknovičius iš BloJuozas
Miliauskas malda ati
omfield, N. J. $5.00.
Viso labo per-pirmąją savai darė susirinkimą.
J. Šaulinekas skaitė refera
tę įplaukė $100.00.
tą,
J. Miliauskas pakalbėjo aPradžia dar Nedidelė, bet ji
padaryta trumpu laiku ir vos pie Vyčių seimą, šią vasarą
tik iš vienos apielinkės. Yra J. Svirskas skaitė referatą. Vi
vilties, jog gret atsilieps di si labai puikiai atliko užduo
Programai
užsibaigus,
delės lietuvių k< lonijos: Chica tis.
go, Pittsburgh, Boston, Wor- buvo kritika.

Bilos ir visos su kalendo
riaus išleidimu surištos atskai
tos pripažinta geromis, ir vien
balsiai primta.
Iškįla klausimas, ar šįmet
LDS. nariams duoti dovanų
kalendorių ar ne. Svarstant
tą dalyką išsidirba trįs nuo
monės: pirmą kad duot kalen
dorių visiems nariams už dyką
antrą kad duoti už sumažin
tą kainą būtent už 10 centų,
trečia kad visiškai neduoti. Ei
nama prie balsavimo. Balsai
pasiskirsto taip: už pirmą kad
duoti kalendorių visiems naK S. S. KOMISIJOS
rias uždyką 4 balsai, už antrą
Aukų pakvitavimas No. 8.
kad duoti už 10 centų 3 balsai
34-ta A. L. R. K. Mot,
ir kad neduoti 2 balsu. Reiš
Sąj. kuopa per p. 0. Pikukią nubalsuotą kad kalendo
čiutę__________________ $5.00 rius bus* duodamas nariams cester, Waterbr ry, Philadel
phia ir kitos. 1 ada tik pama
uždyką
41-a Piln. Blaiv. kuopą
tysime, kaip i langeliui rūpi
Chicago, UI. per J, Bislį 8.00
Svarstoma apie kalendoriaus tautą iš vergių s paliuosuoti.
Maldos Apaštal. Dr. Apdavimą “Darbininko” skaity
Tik subrusk me. Rinkime,
veizdos Dievo par. Chica
tojams.
patys aukokime ir kitus ragin
go, m.-------------------------- 5.00
Nutarta tiems “Darbininko’ kime! Tik grei, skubiai. Lie
skaitytojataos, kurie prisius tuvos pavergėja nelaukia ypaTautos Fondo 31-o sky
naujo skaitytojo prenumeratą tingos progos mūsų tautai
riaus nariai, Chicago, Dl.
iki Naujų Metų duoti dovanų smaugti. Mes, kurie dirbame
per p. Bislį--------------------- 4.25
po kalendorių, taip-pat ir šventą tautos palinosavimo

turto ir sveikatos, nes mūsų že
mės yra dirbamos ir su gerais
budinkais ir gali pradėti ūki
ninkauti su tiek pinigų kaipo
eidamas į kelmynus ir girias
arba su visu į neužgyventą
kraštą
Daug turime laiškų iš vi
sokių valstijų su klausiniais
apie mūsų ūkės.
Minėta draugija parsergsti
kitus visus lietuvius, kurie
nori būti ūkininkais, kad nei
tų į nežinomas ūkės.
Mūsų
lietuviška kolonija randasi
Sheboygan County, geriausia
žemė visoj Amerikoj.
Nuo
Chicagos 130 mylią oras ge
ras, javai auga gerai kaip tai:
rugiai, kviečiai, dobilai. Dau
giausia daro pelno iš gyvulių
auginimo ir pienininkystės.
Jokių neteisybių ir melagys
čių nėra, atvažiuokite ir per
sitikrinsite. Nebrangus tikietas $3.00 iš Chicagos ir žinosi
nuvažiavęs ką daryti ir kieno
teisybė ar draugijos ar agentų.
Mūsų minėta draugija dir
ba dėl tautos labo ir lietuvių
gerovės Amerikoj ir apkalbė
jime stovi Lietuva mūsų bran
gi Tėvynė.
Senieji ūkininkai
t. y. tėvai galėsime grįžti į Lie
tuvą — o vaikai, jei norės ga
lės palikti Amerike ant ūkių.
Pargrįžę į Lietuvą žinosime
kaip imties prie ūkės ir patariam gerb. lietuviams, imties
ūkių kol yra progą nes mūsų
Dr-ja yra pamatas dėl Ameri
kos lietuvių.
Baigdami susirinkimą nuta
rėm aukauti $5.00 dėl ūkininkų
Lietuvoj, kurie kenčia didžiau
sią vargą šiame laike.
Pini
gai bus pasiųsti į Tautos Fon
dą sekr. p. K. Pakštui.
Su visais klausimais kas
link ūkių kreipkitės prie pirm.
P. A. Mažeiką R. 34 Box 58
Campbellsport, Wisc.

IŠ CHICAGOS.
Mot. Są-gos 1 kuopos susirin
kimas.
Sekmadienyje spalių 28 d. įvyko Mot. Sąjungos 1 kp. susi
rinkimas ir be kuopos bėgan
čių reikalų buvo svarstyta apie straipsnį, kuris tilpo perei
tame “Moterų Dirvos” nume
ryje, kame Centro iždininkė ir
mūsų kuopos pirmininkė gerb.
p. A. Nausėdienė buvo intarta.
Narės parodė didelę užuojautą
ir pilną pasitikėjimą mūsų
gerb. pirm. A. Nausėdienei, ku
ri daug gero yra padariusi
mūsų organizacijai. Vienbal
siai nutartą kad valdyba pa
reikalautų iš “Moterų Dirvos”
redakcijos kad tą intarimą at
šauktų. Buvo svarstyta apie
įsteigimą vakarinių kursų, bet
jau esant vakarinei mokyklai
mūsų parapijoje, kurią visos
gali lankyti, pasirodė, kad bū
tų be reikalo kitą steigti.

ROSELAND, ILL.
LDS. 60 kuopa darbuojasi
pasekmingai, nors dar yra jau
nute, bet darbšti, ir auga
kaip ant mielių.
Ir ateiyje
mano daug veikti.
Be abejo
nės galima tikėtis, kad ateity
je nuveiks milžinišką darbą
nes turi labai veiklią valdybą
kaip tai: p. J. Mockus pirm.,
yra veiklus žmogus, kaipo dar
bštus Vytis, ‘ taip ir darbuoja
si darbininkų 60 kuopoj. P-lė
St. Kačinskaitė ir p. J. Rama
nauskas, tai yra darbščiausi
nariai, kaipo Vyčiai, taip ir
darbininkų veikliausi nariai,
ką galima pasitikėti ant jų.
Surengė pirmą puikų vaka
rą nedėlioj, 4 d. lapkričio.
Veikalas buvo perstatytas,
“Medicinos Daktaras,” ir la
bai gerai atliko.
Geriausiai atsižymėjo p-lė
O. Janušauskaitė, p-lė P. Ži
liūtė ir J. Ramanauskas ir vi
si kiti atliko neblogiausiai,
nes matyt buvo, kad publika
buvo užganėdinta ir suteikė
gausų delnų plojimą
Taipgi buvo iš apskričio
valdybos vice-pirm. P. Mažei
ka su prakalba, nupiešė labai
puikiai darbininkų padėjimą
ir jųjų reikalus ir ragino pri
sidėti prie darbininkų Sąjun- •
gos ir veikti visiems iš vieno
labui darbininkų visuomenės
ir geresnės ateities krikščionių
I .
darbininkų susivienijimo...

J. J.

New

haven, conn.

Katalikų Spaudos Savaitės
Vaisiai.
Tamsiomis miglomis apsiniaukusioj dienoj dažnai kelei
vis paklysta.
Paklydęs klai
džioją negali atrasti kelio,
kuriuo jis išeitų iš to tamsaus
miglyno.
Panaši tamsi migla mūsų vi
suomenę (žinoma tik dalį) ir
tą keleivį klaidino.
Tąsusis
miglynas mus sulaikė nuo ge
rų prakilnių darbų; tas tam
sus miglinas, kuris žmoniją
klaidina t y. laisvamaniška ir
socijalistiška spauda.
Lais
vamanių ir socijalistų laikraš
čiai ir knygos mumyse naikina
dorą ir veda prie blogų palin
kimų. ...
Tas tamsias miglas nuo mū
sų prašalina Katalikų Spaudos
Savaitės. Išties, kaip matyti
iš patyrimų, tai K. S. S. nu
švies mumyse kelius.
Laike Katalikų Spaudos
Savaitės lietuviai katalikai su
bruzdo, pradėjo visi platinti
dorą katalikišką - tautišką
spaudą

Tuom tikslu 21 d. spalių bu
Nors apie šią kuopą nėra vau apsilankęs į viršuje pažy
Jonas. tankiai rašomą bet veikimas mėtą miestą Lietuvią kaip
jos yra didelis. Jinai prisidė teko sužinoti kolonija nedidelė,
jo prie parapijos jubilėjinio visi pritarė K. S. S., pasiryžę
SHEBOYGAN COUNTY,
bazaro,
surengdama savo platinti ir remti ją Šiam pra
WISC.
Lietuvių Ūkininkų Dr-ja A- “booth,” taip-gi energingai kilniam darbui vietinis klebo
merikoj laikė mėnesinį susirin darbuojasi Spaudos Savaitės nas nesigaili pašvęsti laiko ir
reikalais. Išrinko 6 atstoves į energijos. Taip ir kiti veik
kimą spalio 7-1917.
Susirinikmas buvo P. A. Ma Spaudos Savaitės Komisiją ir lesni žmonės darbuojasi. Tik
žeikos name. Delegatai išda paaukojo $5.00 iš iždo į Spau ant trumpo laiko buvau apsi
vė raportą. Jais buvo Chica- dos Savaitės Komisijos fondą. lankęs, bet gavau surirš 40
goje P. A. Mažeika ir Ig. Prisideda prie surengimo va prenumeratų. Newhaveniečial
So. Bostono K. S. S. S.
tiems naujiems skaitytojams darbą taip-pa nelaukime.
karų pagerbimui mūsų tautos labai mėgsta dorą spaudą
Janulis.
Komisija — pelną iš vaka
duoti dovanų po kalendorių
Daug lietuvių atvažiavę kar veikėjų arbą abelnai sakant, Jiems neužtenka vieną turėti
Kazys Skitas,
rų per J. E. Karosą____ 76.45 — bet tiktai tiems, kurie sta
T. F. Sekretorius. tu ir apsipirko ūkės ir paaiški prisideda prie visų tautos ir ti laikraštį, bet ima po kelis.
Štai pavyzdį paduodu: Petras
čiai
į.
“
Darbininką
”
savo
preną jog daug yra norinčių kybos labo reikalą
456 Grand St,
LDS. 22-a kuopa BrighTaparauskas
išsirašė ant metų
pirkti ūkės, bet juos sulaiko Dar vienas puikus sumany
toą Mass._____________ 5.00 , numeratas prisius, be agentų
Brooklyn, N. Y.
tarpininkystės.
neteisingi agentai ir nuveža į mas tapo įvykdintas, t y. įstei dienraštį “Draugą” “Gar
A. Stakius St. John’s
4. Svarstoma apie “Kareivių
nežinomus kraštus, kur neten gimas nėrimo klesos arba sų,” jo brolis “Žvirblį,” An
KALENI O B T U S.
Rectory; Lambertville, N.
globojimo reikalus.” Išduoda
VISUS LIKTU rus KVOČIAME ka sveikatos ir turto ir grįžta “knitting class,” kurioje na tanas Petraitis dienr. “Drau
J_______________________ 1.00 1 iš savo veikimo raportus karei KUODIDMAUSIA IUS UZBOMBAB- atgal į miestus be turto ir svei rės suėjusios galės išmokti gą” o “Darbininkas,” “Mo
vių globojimo komisijos nariai: DUOTI UŽSAKYK JS ANT KALEN katos po kelių metą
Kun. J. Halaburdą Cle
nerti ir taipos-gi laiką naudin terų Dirva” ir “Vytis” jau
_
____
“
Tai-gi šioje šeimynoje
praleisti, nes kaip
žinomą Į lankė.
veland, Ohio.___________ 5.00 i kun. Pr. Juškaitis ir M. Venis. DORIAUS.
Lietuvių Ūkininkų Dr-ja A- gai___
Raportai vienbalsiai priimta ir.
merikoje nutarė viešai praneš žiemos vakarai yra nuobodūs. Į lankysis net^ šeši dori JortaMlaikrąščiai
i?
”” ’ - tautiški
* *
*
$1O9.7Di tolesniam toje srityje veikimui
ti per laikraščius dėl visų lie- o čia apart mokinimos nėrimo, Į kiški
tokių
panašių
šeimynų
labai
• įsteigiama “LIETUVIŲ KA
| tuvių darbininkų Amerikos, bus skaitomi tam tikri referaPirmiau paskelbta $407.71 REIVIŲ GLOBOJIMO DRmgotūs neteisingų agen- > tai, kuriuose bus paliesta mū- į daug yra. Vietiniai katalikų
Išviso.. .......$517.41 JA,” į kurios valdybą išrenka- I Ką tik išėjo
spaudos Jostegul persitikrina ką vei- tų moterų gyvenimas. Klega 'spaudos platintojai, kaip pe
ma šios ypatos: pirm. J. E. Ka- nnos Tamašauskaitės (Lakštu
raririnks kas utarninką ir ket-Į reis per stubas, tai gaus šim
gėntai.
Lai Dievas užmoka visiems, | rosaą vice-pirm. M.Ve
umeratonų Lin
’ergo vakarą mokytojauti ap- tus nauju nrenumeratorią
tė 64 pusią
aukotojams. Ypatingai ačiū
mriAnnų
pasisedas. ižd. M. Žic
iauskicnė. kn- kėtina j
ieroa.
So. Bostono K. S. Sav. Komisi
jai už taip gausų parėmimą
Komisijos darbų.

“Amerikos Lietuvio” 45-tame numeryj, apžvalgos sky
riuje randame naują ir prie to
labai, keistą sumanymą kuriuomi nenusisekusiam Centralinio Komiteto pirmininkui p.
Lopatto norima pavesti Ame
rikos lietuvių visuomenės prie pasaulinio taikos
MICTCSO “Amerikos Lietu
vis” pageidaują kad p. Lo > K. S. S. Komisijos iždininkas
to, pasirinkęs darbininkus 1
K- F. Kemėšis.

Nauja ąnyga

Į
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PITTSTON, PA
gražių išvaizdų ir buvo labai
jaugi nepermatoma momento
Skaitant laikraščius patė- stiprus.
Antrasis jo brolis
svarbų?
miji mūsų lietuvių katalikų sako: “Nėra visam Lawręnce
Elizabetho lietuviai, gauki
jaunimo įvairiose Amerikos žmogaus kurs būtų viens ant
te Elizabeth Times išėjusį spa
kolonijose nepaprastų veikimų vieno įveikęs Izidorių.” Izi
lio 31 d., tonais rasite aprašy
Nelaiminga Lietuvų kas ta-Į Uncijos labai nerimtos, pav. mų anos rezoliucijos. Tuojaus
Vienur ir kitur rengia vakarus dorius buvo tik 25 metų. Sa
» neskriaudžia. Iš visų pu
pu- skundžiasi, kad nepiliečiai ne- isušaukite lietuviškų draugijų
'koncertus, perstatymus. Tik vo ugin ir žalumu jis žavėda vęs
sių
apsupo
tave
priešai
ir
plė
 turi lygių teisių ir privilegijų. susirinkimų ir išneškite rezo
Pittston’e, kur yra viena iš vo visos.
Paliko jis moterį
'svarbesniųjų lietuviais apgy Uršulę ir mergaitę Aldonų. Al šia kiekvienas sau. Bet yra ai Kame gi jie yra atskirti? Bal liucijų protestuojančių prieš to
venta vietų, kur ir jau- dona buvo krikštyta nezaliež- šku, kad tai yra priešų darbas, savime renkant valdininkus? “kliubo” biaurojimą jūsų ko
nimas puiikai yra susispie- nųjų “bažnyčioje,” kur jos matai jiems ant kaktų para Bet ir čia visiems yra labai lonijos vardo, nes jisai kalba
lengvai prieinama: gauk pilie visos kolonijos vardu. Paskelb
tęs į draugijas bei kuopas tėvai priklausė iki šiai dienai. šus.
per ilgų laikų mūsų katalikų
Užmušikas yra 38 metų; tu
Kur-kas blogiaus būna* su tiškas popieras ir galėsi bal kite tų rezoliucijų tame pačia
Šisai priešais neturinčiais parašų suoti. Tik žinomų kad gauti me laikraštyje ir kopijų pa
laikraštijoj negalima buvo pa- ri pačių ir tris vaikus.
tėmyti vietinio jaunimo bruz yra mažo ūgio, bet nesilpnas ant kaktos, priešais prisiden popieras reikia mokėti skaity siųskite kongresmonui Capsdėjimo.
Ar jau Pittston’o ir gerai atrodydavo. Dabar, giančiais prietelių maskomis ti ir rašyti; o gal tas apsunki tick, taip-gi nusiųskite jam
jaunimas atšalo prie darbo. sako baisiai yra persimainęs. ir gyvenančiais vienoje stubo- na “progresyvį kliubą?” Jei paaiškinimų kas tasai do per
kas nenori tapti piliečiu, tai “kliubas” ir kų jisai atstovau
Ne! Čion jų pačių kaltė, kad Šisai su savo visa šeimyna pri je su Lietuvos sūnais.
nepasigarsinų nes kaip/ aš klauso pire Rymo Katalikų
Tokių išgamų taip priviso reiškia patsai atsisako nuo jam ju Dar nepervėlu, tiktai tuo
teikiamų privilegijų.
jaus darykite. Parašykite į
■pats girdėjau jie sako geriaus bažnyčios.
lietuvių tarpe, kaip kad apsiPriežastis, kuri privedė prie leidusios šeimininkės virtuvė
Tas rezoliucijas jie pasiuntė lietuviškus laikraščius kas tai
yra dirbti ramiai be jokių pa
sigyrimų.
Iš dalies teisybė. šio baisaus darbo esanti bar je tarakonų. Jau spėjo jie pri kongresmonui Capstick, kuris per “kliubas,” nors jau “iš
Bet manding būtų geriaus, kad niai - argumentavimai apie re dirbti ilgų eilę nelemtų darbų, tuoj sugrąžino ir liepė atšauk jų darbų pažįstame juos,” bet
ir kiti žinotų ir tuomi paragin ligijų — temoje: “Kuri baž purvindami Lietuvos vardų į- ti, pridėdamas, kad jisai pri- dar norėtume daugiaus sužino
tų juos prie didesnio Veikimo. nyčia yra geresnė ? ’ ’ Kraučiu- vaiirais būdais. Veltui būtų' taira tam biliui ir balsuos už ti.
Visų kolonijų lietuviai dabo
Kas nežino Pittstoniečių kata nas pasakė, kad tik jo bažny dabar iškelti aikštėn seniai jį. Toliaus tas pats laikraštis
likų lietuvių pirmoj Lapkričio čia tėra bažnyčia.
Jis pava praėjusius atsitikimus, ver- paėmija, kad šis lietuvių pasi kite vietinę spaudų ir kų nors
elgimas yra toks pat, kaip kad pastebėję negeistino apie lietu
pereitų meti) dienoj veikimo. dinęs Kavaliauskų protestantu.
čiaus tegul sau tūno tie puve>
pasielgė “members of the Tė vius, pasirūpinkite sužinoti
Juk tai surinkta apie trįs tūks Už tai Kavaliauskas pasiryžo
siai. Šiuo tarpu bus gana pa
vynės Mylėtojų Society, eom- kas iš kur ir atitaisykite visus
tančiai dolerių. Kas daugiau Kraučiunų “pafiksinti.” Na,
minėti vėlesnius atsitikimus,
posed of local Russians” (?). negerumus.
siai pasidarbavo 4 d. liepos šių ir ant nelaimės išėjo tas “fikkurie dar yra pataisomais; o
Atsiminkite, kad tiesa visuo
Pažiūrėkime dabar koksai tų
metų vietinės lietuvių dienos sinimas” labai blogai. — Gai
išvesti aikštėn juos reikia, nes
“progresyvių” tikslas. Ar iš met bus įstatymu apgintų tad
surengimo, iš kurių Tautos la.
tokiu būdu bus galima padary
Fondas padidino savo išdų ne
Šiame mieste muštynės — ti galas tiems judošiškiems tikro jiems rūpi darbininkų ir reikalui priėjus nesidrovėkite
At
nepili ečių likimas ? Anaiptol! pasinaudoti įstatymais.
toli aštuoniolika šimtų dolerių. vaidai delei bažnyčių yra tai
darbams. Dar nepersenai til
Teisybė
nemaža
prisidėjo nuolatiniai.
Jie sutvėrė čion po Chicagos laikraštyje žinutė Jiems rūpi kad kuoskaudžiau- minkime, kad jei kų darome
siai įkandus Lietuvai— kad Suvienytų Valstijų labui tuo
VTilkesbariečiai ir Kingstonas. baisius nesantikius
lietuvių
po antgalviu: “Lietuviai čia
pakenkus
Lietuvos reikalams. pat laiku darome Lietuvos la
Bet štai susilaukėm Lietu tarpe. Nezaliežninkai jau an
organizuojasi priešinimuisi ka
Skaudus tai užmetimas, bet tai bui.
vių Katalikų Spaudos Savai tri metai kaip baisiai persekio
rei”; po tuo antgalviu pasako
yra faktas... Jie mato, kad Su J ei visose kolonijose būtų se
tės. Čion nereikėjo didelio pa ja katalikus. Dabar katalikai
ma: “Amerikos Lietuvių Dar
vienytos Valstijos būdamos kama pavyzdis kitų tautų, tai
raginimo.
Visas
Pittston’o tiems persekiojimams pradeda
bininkų Tarybų” kaipo šaka
v*
jaunimas kaip tai: Lietuvių priešintis.
Porų mėnesių at garsiosios Liaudies Tarybos, tvirčiausios, laimės šią karę; tuomet nebūtų reikėję mums
jie mato, kad Suvienytos Val šiandien giedoti šnipų litani
Jaunų Vyrų Susivienijimo R. gal “Ateities” vadinamas vys
sudarytos vokiečių agitatorių,
stijos remia mažųjų tautų rei ją
K 183 kuopų Darbininkų Sų- kupas buvo tūkstantį nezaliežlaikė “mitingų” savo prakal
L. Pegasus.
kalus — kartu ir Lietuvos; jie
jungos 32 kuopa, Moterų Są ninkų suorganizavęs ir atsiun
bose užpuldinėjo ant preziden
mato, kad jau Lietuvai laisvė
jungos 19 kuopa, Merginų Dr- tęs iškart rymiečius ir sugriaut
to Wilsono ir visos valdžios, o
yra užtikrintų ir taip-gi jie
ja ir vietinis šv. Kazimiero pa jų bažnyčių. Šitų dalykų mie
rėmė “socialistiškų idėjų.”
permato, kad užžibinus Lietu
rapijos choras stojo į darbą sto valdža paėmė į savo rankas.
Žinomų Amerikos visuome vos laisvės žibintuvą lietuvių
rengime L. K. Spaudos Sav.
Dirsa.
nė pasipiktino tokiu “lietuvių tautiškas susipratimas pakils
Tapo tam išrinkta valdybų ku
darbu”; ir dar kas blogiausiai iki augščiausio laipsnio; lais
rion pateko: p-lė Marijona KiHOMESTEAD, PA
žiūtė kaipo pirmininkė, Jur
Spaliu 23 d. vietinis gerb. kad niekas iš vietinių lie vės spinduliai nušvies visą Lie
gis Mališauskas vice-pirminin- klebonas surišo moterystės ry tuvių nepasirūpino nubraukti tuvą ir nuneš tėvynės meilę į
ku, L. Vasauskas sekretorium, šiu P. Medonį su p-le P. Visoc- tų biaurių dėmę. Chicagos lie kiekvieną Lietuvos kampą;
Jurgis Akelis iždininku ir dvi kiute. Abu L. Vyčių lltos kuo tuviams reikėjo pasirūpinti ir tuomet žinoma jau nebeliks
iždo globėjos — Marijona Ba pos atsižymėję nariai. P-lė tuose pačiuose laikraščiuose vietos Lietuvoje visokiems so
belienė ir Paulina Murauskie Vieockiutė buvo kuopos rašti paaiškinti, kas yra ta “darbi cializmo ir anarchizmo apuo
nė ir ąpię 40 kitų narių, vai ninkėj p. Medonis kuopos iž ninkų taryba”; reikėjo paro kams. Jie tą permato ir dėl to
kinų, merginų ir moterų, ku dininkas. Abu prigulėjo prie dyti, kad tai yra maža saujalė deda savo pastangas, kad už
kaizerio bernų, su plačiąja lie slopinus Lietuvos atgijančią
rie užsiims vietinių lietuvių choro ir teatrus lošė.
tarpe platinime Katalikų Spau
Bažnyčioje Įsuke šliūbo Vy tuvių visuomene nieko neturin laisvę. Jie stengiasi, kad subiaurojus Lietuvos ir lietuvių
dos.
čių choras giedojo, visos švie ti.
vardą Suvienytų Valstijų val
Taigi valio Pittston’o jauni sos degė, o prie to gėlėmis bu
Net amerikiečiai, kuri© gerai
me!
Diemedis.
vo išpuoštas altorius. Didelių žino lietuvius, pasipiktinę tuo džios akyse. Kiti net sako, kad
vestuvių nedarė. Pakvietė bū darbu, pasirūpino lietuvius tie apuokai tą daro už menką
judošišką skatiką ir žiupsnelį
LAWRENCE, MASS.
relį Vyčių, gimines ir nekuapginti, ir sekančiame kito
Lapkričio 5 d. 10 vai. vaka riuos draugus. Svaiginančių, Chicagos laikraščio numeryje tuščių pagirų. Gal dar būti ir
re Jonas Kraučiunas, 200 E- gėrimų žinoma nebuvo. Besi tilpo labai puikus editorijalas tas, nes žmogus be principų
viską gali padaryti, net že
lem St. papjovė Izidorių Ka linksmindami nepamiršo ir sa
apginantis lietuvius.
miausios rūšies darbą.
valiauską, 67 Chestnnt St vo brangios Lietuvos. Tam
Grand Rapids, Mich. Kiek
Jei jiems tik karė rūpėtų,
Jiedu tą dieną dikčiai abu gė tikslui buvo padaryta rinklia
vėliaus Grand Rapids laikra
ANTANAS GRIGORAITIS,
rė po saliunus vaikščiodama. va. nuo to niekas neatsisakė. štis pranešu kad jau ir čia I. jau nekalbant apie Lietuvos
likimų tai kad ir protestuotų, Lawrence’o lietuviu vargoni
Sekantieji aukojo po $1.00:
Jiedu sueidavo išsigert ir pasi
W. W. (aidoblistai) ir “dar
V. Kranžlys, O. Pikučiutė, M. bininkų taryba” organizuoja tai tik savo draugijos ar kliu ninkas, gabus choro vedėjas,
bart apie bažnyčias.
uolus veikėjas.
Vakare Kraučiunas turėjo liilošiutė, E. Kundrotas, P. lietuvius, kad erzintų Suvieny bo vardu, nekištų tautiškumą
šią nelaimingąją kampaniją Kisielius, J. Praeidys, iš krap- tų Valstijų valdžių, bet tasai į priešakį (Taip kaip rusų ( ?)
draugija su lietuvišku vardu),
apleist, nes jis turėjo eit dirb šo.
CLEVELAND, OHIO.
pats laikraštis kuopuikiausiai
tuomet
valdžia jiems paimtų Katalikų Spaudos Komisijos
tuvėm ant naktų dirbti. Metė Po 50c.: J. Grebliunas, J. apgina lietuvius, o tuos “or
disputavęs ir nubėgo stabon Švetkauskas, B. Nekrašas, P. ganizatorius” išvadina tamsy už apykaklės, o nesmerktų vi
vakaras.
są
tautą
dėl
kelių
išgamų,
kaip
Medonis,
A.
Urbanavičius,
M.
pasigriebt naktipiečius. Krau
Lapkričio 3 d. Katalikų Sp.
bių pranašais ir išdavikais.
čiunui sugrįžtant pro saliunų Bujauskas, E. Blaževičiutė, S. Man rodos, kad patiems vieti kad dabar yra.
Sav. Komisija pradėjo spaudos
Visiems yra žinomų kad savaitę. Tam tikslui surengė
Kavaliauskas jau laukė už ker Aučiutė.
niams lietuviams reikėjo pasi
Chicagos
“darbininkų taryba” vakarą su gana svarbiu prog
Po
25c.:
O,
Urbanavičienė,
tės. Kraučiunui prisiartinus,
rūpinti išreikšti ištikimybę
susideda
vien iš socialistų, tų ramėlių. Viskas labai pasek
Kavaliauskas tuoj smarkiai A Jankauskas ir R. Visockie- Suvienytam Valstijom, o vo
kurie nepripažįsta tautos, bet mingai pavyko.
kirto Kraučiunui ausin. Krau nė 16c. . Viso $11.66.
kiečių agentams aštrų pasmer
atlikdami biaurų darbą jie tau
Minėtų
aukų
priėmė
T.
Fon

čiunas už tat, užsidegęs, lupo
Kalbėjo p. A. Z. Visminas,
kimų.
tiškumą pabriežia.
iš kišenioaus peilį ir su juom do 23 skyriaus raštininkas.
vietos šv. Jurgio parapijos
Rockford, UL — Rockfordo
Jei Brocktoniškiams būtų vargonininkas. Jisai savo kal
kirto ausin Kavaliauskui. Žai Linkima jaunavedžiams ilgiau
laikraštyje
skaitome
praneši

rūpėję
vien kareiviavimas, tai boje daug pavyzdžių prirodė
sių
metų
ir
daug
laimės.
zdą padarė poros colių pločio
mų
kad
čia
ir-gi
kokie
ten
jie
rašydami
komisijai laiškus delko turime platinti gerus
Žinantis viskų.
ir gilumo arti dviejų colių.
apuokai prakalbėjo, lietuvių nebūtų pabriežę lietuviškumų katalikiškus raštus; Antras
Kavaliauskas tapo tuoj nu
vardu protestuodami prieš pro Tuomet valdžia pasielgtų su kalbėjo p. M. Ruseckps. Šis
BINGHAMTON,
N.
Y.
gabentas į Lavrence General
Lapkričio 3 d. vienas soci- jektų imti kariuomenėn nepi jais, kaip ir su kiekvienu pik ir-gi gražiai pasakė oaug pa
Hospital, kur bandyta užlai
kyti kraujo bėgimų
Bet ka jalistas buvo savo pačios apš- liečius, pabrieždami, kad tai tadariu — pasmerktų kaipo tarimų, nurodydamas katalikų
dangi gyslos buvo perpjautos, ventintas galiūne. Mat jisai lietuviai protestuoja. Sekančia tokį be pažymėjimo tautišku geresniąją literatūrą. Ragino
Kavaliauskas turėjo mirt. Prie tris dienas nebuvo parėjęs na me to paties laikraščio numery mo. Tas pats su Rockfordie- -įsigyti kiekivenam gerą laik
mirštančio buvo Rymo Katali mo, tai pati jį užtikus ealiūne je tilpo laiškas vienos ameriko- čiais ir kitais atliekančiais tą raštį bei knygų Trečias kal
nės, išreiškiantis pasipiktiini- biaurų darbų
bėjo p. A. Staseliūnas.
Jisai
kų kunigas ir suteikė tik abe nepasigailėjo pagalio.
Jie gerai tino, kad jų protes trumpai, bet įtikinančiai ragi
Antras socijalistų veikėjas ma iš tokio lietuvių elgimosi.
jotiną absoluciją ir paskutinį
patepimų Viskas ką kunigas parėjęs 7 d. š. m. girtas, atsi Brockton, Mass. — Su nuliū tas prieš karę arba prieš tą bi- no atsekti kokį nors aukštesnį
galėjo Kavaliauskui suteikti, gulė su degančiu cigaru bur dimu skaitome šio miestelio lių yra tai lašas jūrėse, bet mokslų o labiausia lavantis aNaktį užsidegė patalinė vietiniame laikraštyje praneši jiems tas nerūpi, jie žiūri tik matuose. Buvo ir eilučių. Ga
nes jis gulėjo be žado.
Jis noj.
ir socijalistai išdegė smegenys. mų kad lietuvių apgyventoje kad subiaurojus lietuvių ir Lie bios Vytės p-lės O. Matalaičiumirė anksti rytų ‘
tė ir K. Zagurskiutė sulošė
Trečias socijalistas įlindo į miesto dalyje registracijos ko tuvos vardų
Kraučiunas apsiliko toje pa
Nesimato Amerikos laikra “Čigonės atsilankymų’* kas
čioje vietoje laikydamas kruvi skiepą ir pavogė 2 bušeliu bul misija gauna nuo lietuvių laiš
ščiuose
tokių prikaišiojimų ki publikai suteikė daug juoko.
kus,
šmeižiančius
valdžių
už
ėvių,
vieną
vištą
ir
vieną
ka

ną peilį rankoje iki policijos
toms
tautoms,
kaip kad yra da** Taip-gi p-lės Matulaičiutė ir
Bulves ir vištą galės su mima kariuomenėn. Dėl tos
atbėgimui. Tada Kraučiunas tę.
tapo pasodintas kalėjimam, kur valgyti, bet nežinių ką da nriežasties vietinė valdžia par romą lietuviams, dėlto kad ki Zagurskiutė sudainavo porą
stato extra noliemonus ant tos tautos sugaudė savo išga iletaviškų dainelių, kurių me>
sėdi be išbilavimo iki petny- rys su kate.
Lapkričio 7 d. buvo toks da sargvbos Hentvių apgyventoje mas ir sukišo juos į užpečkį. liodįja buvo tikrai lietuviška.
čiai. Tada bus tirinėjimai
O mes? Mes tik tyliai apgai Dainelės visiems labai patiko.
teisme apie šią baisią žmogžu- lykas: laisvamaniška pora bu dalvie.
Galop p. J. Šeštokas keletą
Elizabeth. N. J. — Vietinis lestaujame pasekmes jų darbų
vo nusibaladojus į kažkokią
ir
daugiau
nieko
neveikiame,
šmotelių
išpildė ant balalaikos,
nekatalikišką bažnyčią šliuba laikraštis (Times) išsnauzdino
naimti.
Tuo tarpu buvo lai- baisiai lietuviams blėdinga ži kad padarius galą jų nelem kas klausytojus palinksmino.
O garsiu rankų plojimu neno
lotuvėa Inėjusių veselninkų nių būk “lietuviu darbininku tiems darbams.
rėjo paleisti nuo pagrindų.
Nejaugi
čia
paminėtose
kunigas klausė ko norite. Tie nrocrresvvių kliubas” nriėmė
Vakarėlis atsilankiusius kaip
atsakė norį civilio šliubo. Tuo- .rezoliucijas protestuojančias kolionijoee nesirado lietuvių,
matyt,
labai patenkino.
kurie
būtų
užprotestavę
ir
pa*policijų prieš proiekta imti kariuome-

var

Bals.“ č e' r

(Tąsa)
CHORAS. — Čia mes susirinkom... ir tt
KLAUSIS. Globokit mūs’ šalį,
Ginkit nuo pavojų:
Šventą šią žinyčią
Ir ąžuolų gojų.
CHOR AS. — Čia mes susirinkom ir t. t.
LIEPŪNAS. Suteikit mūs’j žmonėms,
Sveikatų ramybę.
Stiprinkit jaunimų
Duokit jiems linksmybę.
CHORAS. Čia mes susirinkom ir t.t
BIRUTE. Suteikit mūs’ talkos
.Pinties giedras dienas,
Suteikite brandą
į
Ir laimingą darbą.
CHORAS. Čia mes susirinkom ir t.t
BROLIAI. Meldžiamės mes čionai,
*
Galvas palenkdami;
r
\ .Visokių laimių sau
Nuo jūsų melsdami.
CHORAS. Čia mes susirinkom ir t.t.
LIEPŪNAS ir KLAUSIS. Dievai atsikreipkit
Ant meldimo mūsų;
Tegul-gi aplanko
Mus malonė jūsų.
CHORAS. Čia mes susirinkom ir t.t.

(Kada gieda: “Jums garbė, garbė amžinoji” visi iške
lia rankas ir jas ištiesę lenkiasi prieš aukurą.
Vaidylos, vaidelytės daro tai maldingiausia.
Pabaigus giesmę, Birutė,
Rūtelė ir broliai išeina. Visi lenkiasi pireš aukurą.).
3-ČIOJI SCENA.
(Palikę žinyčios tarnai, vaidylos ir vaideiytės.)

Vaidylos pasitraukia į šalį, o vaideiytės sudaro ratą apie aukurą, ir

maršą grojant, vaikščioja aplinkui.

dešinę, paskui į kairę,

Rankomis susitvėrusios, pirmiaus eina į

lenkiasi prieš aukurą.

Paskui į dešinę, ir į kairę

eina viena paskui kitą, tiesiąją ranką iškėlę augštyn, vėl lenkiasi prieš au

kurą.

Ratu eina poromis ir kas keturi žingsniai sustoja ir poros sukasi ant

vietos ir vėl lenkiasi prieš aukurą.

Galop ratu eina po vieną, lenkiasi au

kurui ir išeina nuo scenos, o vaidylos paskui.

Pabaiga pirmo akto.)

ATIDENGIMAS ANTRAS.
Vieta. Seniūno kiemas. Rytas.
1-ma SCENA.
(Seniūnienė viena dairosi po kiemą, paskui dainuoja. Seniūnas.)

SENIŪNIENE.

Išaušo aušrelė,
Prašvito dienelė;
Saulutė pakilo,
Paukšteliai prabilo.

•

Laukan bėga žmogus,
Jam laikas patogus
Ir arti ir sėti
Ir javelius piauti.

(Pabaigus dainą, truputi pasitraukia į šalį. Ineina Seniūnas ir jos ne*

patSmija.)

2-tra SCENA.

SENIŪNAS (dairydamasis). Dievai žino, ar bus šiandien
giedra, ar ne? Sukviečiau visų Palangos ir apielinkių jauni
mų kviečių piauti; būtų puikū, kad lietus mūs darbo netruk
dytų. Kviečiai visai nunokę, grūdai pradeda birėti. Jei pjū
tis užsivilktų dienų, kitų, labai daug eitų užniek. (Išnetyčių
patėmija Seniūnienę). Ana, jau ir mano močia atsikėlus. Na,
o kas tave taip anksti išjudino?
SENIŪNIENE. Yra ko stebėties! O kelis kartus pirm ma
nęs pakilai?
SENIŪNAS. Šiandien...
SENIŪNIENE. Tai tik šiandien, nes apie kviečius su
sirūpinai. Talkos ar daug gavai?
SENIŪNAS (juokais). Klausi ar daug talkos gavau?.. Pa
baigtuvių sulaukus gali nusigąsti.
SENIŪNIENE. Būta ko.
SENIŪNAS (linksmai). Visa Palangos jaunuomenę ir dar
iš apielinkių pakviečiau. Visi žadėjo ateiti. Piautuvus tai
sosi, galanda juos. Prižiūrėk motin, akd vaisių nepritruktų
ir nerūgotų paskui, kad pas Seniūnus buvo alkani. Prie tos pa
čios progos pakviečiau ir visus kaimynus ant pabaigtuvių.
SENIŪNIENE (ramiai). Tai nore sykį, tėve, padarei
kaip pridera Seniūnui. Senai reikėjo kaimynus pavaišinti.
Bet nebuvo vis progos. Dabar labai puikiai sumanei. Ačiū
tau! įlinktelėjus). Reikia pasakyti merginoms, tegul apsitvar
ko. Reikia medžių lapais papuošti triobėsius, kiemų nušluo
ti, smiltimis išbarstyti, kad būtų gražu. (Įeina Prausė ir Kla
stė, mergaitės tarnaitės.).

3-ČIA SCENA.
y

Tie patys ir mergaitės,

MERGAITES. Labų rytų dėdei ir dėdienei.
SENIŪNAS. Ačiū, mergaitės. Ir judvi šiandien anksti
pabadote?
SENIŪNIENE. Pakėliau anksčiau, nes darbo daugiau.
SENIŪNAS (rimtai). Gerai, gerai bus viskas. Tai tu pasistengk, motin, čia su merginomis viekų sutvarkyti, prireng
ti, o aš darbininkus prižiūrėsiu lanke. Gal šeimyna dar ne
atsikėlė?
SENIŪNIENE. Jau pakilo visi. Tvarkosi mačiau apie
liuobų.
SENIŪNAS. Bet kur jie dabar dingo, kad nei vieno ne
matyti.
PRAUSĖ. Birutė ir Rūtelė nuėjo į žinyčių.
KLASTĖ. O Tvirčius su Sietynu, jas palydėjo.
SENIŪNIENE. Vaikai sumanė prieš darbų pasimelsti.
(Už scenos girdėtis Seniūno šeimynos daina. Sueina dainuoda
mi ant kiemo).
i t

-

,

..
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Vietinės žinios
KATALIKŲ SPAUDOS
SAVAITES UŽBAIGIMAS.

Lapkričio 11 dieną laikė su jos nutarė likusius pinigus pa
sirinkimą šv. Kazimiero R. Ka
taliką Draugystė, 3 valandą
)o piet pobažnytinėje svetai
nėje.
Pirmiausia buvo svars'
1 oma apie draugystės reikalus
;ir laiškai buvo skaityti. Vie
jnas laiškas buvo alsiąsias nuo
;
So.
Bostono socijalistą kuopos
aip-pat ir delegatas buvo,
raiškas perskaityta ir delega
tui suteikta balsas. Jisai pra
;šė visą draugą pjisidėti auko
mis pavaryti agitaciją kad so
,cijalistai gautą išrinkti kokį
vyresnį mieste, arba net majo
rą. Sako, kaip socijalistai iš
rinks, tada visi kapitalistai ją
)ijos. Bet pinigą jiems trūks
ta. Todėl draugiją ir prašo pa
ramos. Vos spėjo delegatas sa
vo kalbos kelis žodžius tarti,
ada visi vienu žodžiu atmetė
aišką ir liepe pasiąsti į gurbą

vesti į labdarystės kasą Ne
senai susitvėrė ši draugija, o
jau turi (suvirš $100 banke)
gerokai pasidėjus pinigą ban
ke dėl nelaimingą našlaičią. Ši
draugija yra pasižymėjus savo
duosnumu ir šv. Petro parapi
jos bažnyčiai.

TAUPYTUS PI

Lapkričio 4 d., kaip jau
I
“Darbininke“ buvo minėta, įvyko paskutinis vakaras arba
pramoga užbaigimui So. Bos
Draugystės Narė.
tone Kat Spaudos Savaitės.
Vakaras pavyko visais at
“DARBININKAS,“
Šv. Jono Evang. BĮ. Draugi
žvilgiais kuopuikiausia. L. M.
Sąjungos kuopos narės nesigai
242 W. Broadway,
jos susirinkimas bus lapkričio
lėjo triūso geram prie to vakaSO. BOSTON, MASS.
13 d. š. m. šv. Petro Bažnytinė
ro išpildymo prisirengimui.
Visko, kas tame vakare bu
je salėje 7:30 vai. vakare. Į tą
Paieškau Mikolo Vaivo išpildytą aprašyti neįsten
susirinkamą kviečiame visus
clkevlčiaus Vilniaus g.,
gsiu, bet kaip kuriuos dalykus
nuo Žaslių.
koskaitlingiausia susirinkti.
bandysiu nušviesti taip, kaip
Gyvendamas su ma
Valdyba.
jie man omenyje užsiliko.
nim po No. 5 Atwood
Avė., Norvvood. Mass.
Publikos buvo pilna salė ir
išvežė mano |110.00 pi
PRIEŠ
GIRTYBĘ.
visi priderančiai užsilaikė, iš
nigų.
Francijos parlamentas išlei
skyrus keletą jaunuolią, ku
Jis yra tamsiai gels
rie apie svetainės duris stripivų plaukų ir kalba skuReporteris. do įstatymą labai suvaržantį
biaL
Augščio 5% pė
nėdami manė, kad esą savo
i girtybę. Girtuokliai bus labai
Redakcijos
prierašas,
šv.
Ka

dų.
pereskiojami.
“kičinyje,“ bet tokią vėjavaiKas jį pamatysite ir
zimiero R. K. Draugja labai
Sulyg naujojo įstatymo bile
kią buvo vos keletas.
prisiusite teisingų jo
gerai pasielgė atmesdama soci žmogus užtiktas girtas ant
adresų gausite dovanų
Apleidžiant smulkmenas, pra jalistą pasūlymus. Tuos rem gatvės ar kitoj viešoj įstaigoj
$10.00.
dėsiu nui svarbesniąją dalyką. ti ir savo skatikus jiems duo jau apigirčiui, užsimokės 1 iki
Pranešu, kad apsisaugotumet to
Pirmiausia kalbėjo p. J. E. Ka ti, kurie lietuvius katalikus 5 franką. Jei tas pat žmogus kio žmogaus.
rosas, kurs savo trumpoje kal nuolatos šmeižią niekina — bus girtas sugautas išnaujo
JUOZAS PILECKAS,
Noncood, Mass.
boje labai aiškiai nušvietė ka nitą prasižengimu prieš Tau bėgyje 12 mėnesią, tai bus pa 5 Ativood Avė.,
talikiškos visuomenės šią laiką tą ir Bažnyčią. Jei lietuviai sodintas kalėjimam
Jei jis
REIKALINGA moteris prie daboji
uždavinį ir poziciją taip-gi socijalistai būtą darbininką bus sugautas girtu antrame mo 3 ir 5 metų vaikučių. Atsišauki
spaudos savaičią geras pasek prieteliai^. gerbtą kitą įsitiki mete, tai'jam bus atimta teisė te pas M. GORSKIENE, po No. 2
mes ir naudą
nimą žmonią nuomones ir dirb balsuoti per du metu, būti tei Schrepel Place (išeina iš 548 E. Third
St.), So. Boston, Mass.
Ant pirmų
Antras kalbėtojas buvo gerb. tą darbininkams ir Tautai nau sėju, užimti kokią viešą vie lubų.
kun. K. Urbanavičius, Monte- dingą darbą, tuomet ir mes ka tą ir turėti ginklą
Karčemninkai ir-gi bus bau
llo, Mass. klebonas, kurs gan talikai kitaip prie ją atsinešta
Paieškau savo dvieju brolių, Jono
me,
bet
dabar
pasilieka
tik
vie

džiami. Karčemninkas. duo ir Pr. Brangaičių. Jonas apie du me
ilgoje ir turiningoje kalboje
puikiai išrodė gerosios spau nas kelias, būtent nuo ją lai dąs svaigalą jaunikaičiui ne tai atgal gyveno Hooversville, Pa. o
sulaukusiam 18 metą, arba jei Pranas apie penki metai atgal gyveno
dos naudingumą ir blogosios kytis kuotoliausia.
Portage, Pa. Nuo to laiko nuo jų jo
kenksmingumą Aiškiai nuro
Patartume ir kitoms katali bus baudžiamas nuo vieno iki kių žinių neturiu, kas žinote arba jie
dė, kad bepartvvišką laikraš- kiškoms draugijoms, prie ku- 5 franką, už antrą tokį prasi patys, meldžiu duoti žinių, aš būsiu
čią pasaulyje nėra ir būti ne rią socijalistai kreipsis, socija- žengimą trims dienoms kaulė- dėkingas.
gali. Ragino visus skaityti ge listu pasiūlymus tuojaus at jimai
MYKOLAS BRANGAITIS,
43
Gold
St.,
Brooklyn, N. Y.
rus laikraščius ir knygas, taip- mesti.
pat galintiems stengtis savo
PAVEIKSLAI UŽ PUSĘ
namuose knyginėlius užvesti,
Paieškau švogerio Antano Baliaus,
Lapkričio
13
d.,
utarninko
KAINOS PAS
paeina iš Kauno gub., Telšių pav., lin
kad turint laiko galima būtą
kių par., Detlaukių kaimo. Jeigu kas
jais naudotis savo proto lavini vakare, bus repeticijos teatro
JURGĮ S T U K Ą
žinote apie jį arba jis pats, praneški
mui ir dvasios penui. Sakė, Pilnąją Blaivininką kuopos ar
453
Broadway,
te šiuo adresu:
Kviečiami yra visi na
kad prie spaudos platinimo y- tistą.
IGNAS KASPARAITIS,
South
Boston,
Mass.
Prasi
ra reikalingi trejopi darbinin riai ant laiko pribūti.
102 Miii St.,
Duąuesne, Pa.
Iš priežasties karės esu pri
kai: rašytojai, kurie parašo, dės 7:30 vai. vakare pobažnyverstas į trumpą laiką išpar
leidėjai kurie savo pinigais pri tinėje salėje.
Paieškau savo gimdytojų J. J. Baduoti visą tavorą.
sideda prie išleidimo tą raštą
Turiu priminti, jog laiko
nišausko
ir Marijonos BanišauskieKurie dabar nusiims pas
ir ją platintojai, o ant galo — nedaugiausia turime.
Todėl
nės po tėvais Pliopllukės, prieš ka
mus paveikslus, gAus už nupi
rę gyveno Suvalkų gub., Marijampo
skaitytojai, kurie tuos raštus rimčiau turime pradėti mokin
gintą kainą:
lės apskričio, Gąrlevos parapijos. Nuo
skaito ir juos perka. Ragino ti es.
Pirmiaus buvo $4.00 tuz., o pat pradžios karės jokių žinių neturiu.
visus, kad sulig savo išgalės
Kviečia režisierius.
Jeigu kas žinote apie juos meldžiu
dabar $2.00; pirmiaus buvo
kiekvienas prisidėtą bent prie
man pranešti aš busiu širdingai dė
$6.00
tuz.
o
dabar
$3.00;
pir

P. G.
vieno iš tą spaudo® platintoją
kingas.
miaus buvo $8.00 tuz., o dabar
JUOZAPAS BANIšAUCKAS,
skyriaus.
$5.00; pirmiaus buvo $10.00 190 John St.,
Brooklyn, N. Y.
Apaštalystės Draugijos susi
tuz., o dabar $6.00.
Buvo trejetas neblogai atlik
rinkimas atsibuvo 8 dieną lap
Pasiskubinkite, nes tik ant
tą dijalogą: “Mirtis ir sene
kričio. Buvo apsilankęs gerb.
ANYKŠČIŲ ŠILELIS.
lis,“ “Apie mokslo reikalingu kun. Pr. Juškaitis. Pranešė trumpo laiko bus toks nupigiVaizdingiausiai ir gražiausiai eilė
nimas.
mą’’ ir “Šlamštą platintojas.“
kiek užmokėta už velioną ir
mis
apraSyta Lietuva a.a. vyskupo A.
Po Kalėdą turėsite mokėti 4
“Ciciliko“ prakalba pavyko kiek dar liko iš sudėtą pinigą.
BARANAUSKO. Tinka platinti Spau
nekaip, bet kaip iš “ciciliko“ Gerai išaiškinus pirmininkui sykius daugiau.
dos Savaitėje ir gg. klebonams kalėdo
Mes. užlaikome visokios rū jant. Kaina 5c. Imant daug ant sykio,
tai nėra ko ir tikėtis gero.
kun. P. Juškaičiui labdarybės
Toliaus sekė lošimas veika svarbą, nariai apaštalystės dr- šies rėmą.
nuleidžiu nuošimtį.
A. RAMOŠKOS KNYGYNAS,
PASINAUDOKIT
VISI!
lėlio “Visi geri.“ Tasai vei
SU ~W. Saratoga Str., BaUimore, Md.
kalėlis Bostone jau antru kar
tu lošiama ir galima sakyti pa
LIETUVIŲ KATALIKŲ SPAUDOS SAVAITĖJE
vyksta gerai. Šiuomi karu ge
RENGIAMI 3 VAKARAI PITTSTON, PA.
LIETUVIŲ KOOPERATIVIriausia pavyko p-lėms Žukaus- PIRMAS VAKARAS:
ŠKA DRAUGIJA
kaitėms rolės Vėjavaikienės ir
Prakalbos ir koncertas atsibus nedėlioję, Lapkričio 25 d.,
BRIGBTON, MASS.
■ Onos, p. A. Navikui Varpoto 1917 m., pobažnytinėj šv. Kazimiero parapijos svetainėje.
Rengia metinį apvaikščiojimų naujos
svetainės LapkriSo-November 29 d..
rolė p. Staniuliutei rolė moti ANTRAS VAKARAS:
1917. Prasidės nuo 12 vaL vidurdienyj
nos. Bet. abelnai iman, visi ak
Didelis balius su šokiais prie puikiausios muzikos at ir trauksis Iki 12 vaL nakties.
Ant tos dienos yra užkviesti garsūs
toriai lošė neblogai. Publika iš sibus seredoje, Lapkričio 28 d., 1917 m. Senoje Armory salėje kalbėtojai,
žymūs solistai ir taip-gi
lošimo buvo labai užganėdinta North Main St., Pittston, Pa.
bus suloštas puikus veikalas
mjono Širdis.”
ir tėmijo visą veikimą labai a- TREČIAS VAKARAS:
Pasibaigus programai bus šokiai.
tidžiai. Kaip kurios, scenos
Aplinkinių ir vietinių draugijų pra
Prakalbos su įvairiais pamarginimais atsibus nedėlioję
privertė moterėles ašaras šluo Gruodžio 2 d., 1917 m. pobažnytinėj šv. Kazimiero parapijos šome ant tos dienos nieko nerengti.
Valdyba.
styti. o kaip kur tai visa pub svetainėje.
lika iš juoko netvėrė.
Visi vakarai rengiami iškilmingai. Kadangi kalbėtojai yTasai veikalėlis mūsą sce ra užkviesti geriausieji tat-gi yra kviečiami kaip jauni taip ir
nai labai tinką nes yra viskas seni pasiklausyti. Apart to, kaip choras taip ir pavieniai solis
imta iš realio gyvenimo ir per tai parodys savo gabumus ir išpildis dar niekur negirdėtas dai
statoma labai suprantamai.
nas.
Taisė M. Šalčius. Kaina 60c.
Bažn. Choras vadovaujant n.
Kviečiavisus L. K S. S. Komitetas. Reikalaukite
“ Drabininko * *
M. Karbauskui iš kelią atveju
. ....................................................................... .. .. .... knygne, 242 W. Broadway, So
sudainavo puikiai po keletą
Boston, Mass.
dainelių. Gi vakarą užbaigė
JEIGU norite, kad jūsą namuose būtą sandėlis visokią ži
kopuikiausia už viską pavykęs nią, patarimą, tai nusipirkite didelį ,
z
‘‘Suktinis.“
LIETUVIŲ DARBININKŲ
Vakaras davė gryno pelno
daugiau per 20 dolerią ir geros
Vteratflros išnlatinta glėbiai.
Vienu žodžiu — Bostone šį
Užlaikau visokios
rūšies
met Snaudės Savaitė pasisekė
Į maldaknygią ir įvairią svietikuopuikiausia
LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUJE yra raštą Į škąjcnygą.

NIGUS PRIVA

LO DABAR PA
SIUSTI Į RUSI
JOS VALSTY
BINI APSAUGOS BANKĄ r
Nes tiktai dabar rublio kainažema.
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ
BANKAS MASS. VALS
TIJOJE

JUOZO K0WALIAUSK0.
111 Salėm Si, Boston, Mass.
TeL Richmond 843.
PINIGUS ant apsaugojimopriimu ir moku 4 nuoš.
PINIGUS Rusijos perku ir
parduodu pagal žemiausią die
nos kursą
PINIGUS pasiunčiu į Rusi
jos Valstybinę Apsaugos Ban
ką ir siuntėjams pristatau,
to banko knygutes greitu lai
ku.
PINIGUS į Rusiją pasiunčiu
pačtu ir telegrafu. Siuntėjams
pristatau parašus adresatu.
PINIGUS inteikiu per 4 die
nas gyvenantiems Rusijoje, jei
tiktai siuntėjai to nori. *
PINIGAI man inteikti gvarantuojami mano kapitalu
$50.000.00.
NOTARAS IR TAIKOS
TEISĖJAS
Blankos, kurios išduodamos
pasiliuosavimui nuo kareivijosišpildomos už dyką

JUOZAS K0WALIAUSKAS
Bankierius

111 Salėm St., i Boston, Mass.

Centrai Spa.

Extra!!!

Muzikos Mylėtojams

KALENDORIŲ
1918 m.

F. V. geriausią mūsą rašytoją ir veikėją. Kalendorius patiks visiems.

Parduodu už pigią kainą
Užrašinė ju
laikraščius:
Jame rasite dailią eilią, smagią skaitymėlią, darbininkams
Lapkričio 12 d. bns svarbus svarbią raštą. L. Darb. Kalendoriuje rasite visokią jums Rei “Darbininką“
“Draugą“
susirinkimas A. L. R. K. Fede-1
kalingą, naudingą, ir pageidaujamą informaciją. Rasite apie “Žvaigždę,“ “Vytį,““ Žvir
racijos kotniteto ir Kataliką saulės tekėjimą nusileidimą ir užtemimą planetas, mėnulio blį,“ “Tautos Rytą,“ “Pa
Spaudos Savaitės Komisijos.
atmainas, šventes ir tt. Rasite visokią margumyną, juokelią, žangą“ “Moksleivį,“ “Mo
Susirinkimo pradžia 7:30 v. trumpą ska’tymėlią, kurie yra smagūs, indomūs ir naudingi.
terą Dirvą“ ir “Garsą“
vakare. Bažnytinėje Salėje.
Galite gauti ir pavieniai?
Dėkite į konvertą po kvoterį ir siąskite mums, o
U tuoj gau
J tą susirinkimą kviečiame
egzemplioriais.
koakaitlinjriausia susirinkti vi site tą Kalendorią Adresas:
Kreipkitės pas:
sus narius ir tuos kurie nrijauAndrieją
Knlbicką
“DARBININKAS,“
I
'
A--.- -7 Z
eikimui.
242 W. BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.
C-svc’and. Oh;o

Broadway, So. Boston,
J

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairią rušią SAL

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

ST. ŠIMKAUS DAINOS:

Taipgi įvairią

AŠ JOJAU PER GIRELĘ ....................................................................... 30c.
VAI TU ŽIRGE-ŽIRGE ...............................................
30c.
NESJGRAUDINK MERGUŽĖLE.................. .*.................................. 30c.
SĖDŽIU PO LANGELIU............................................................................ 30c.
GERKIT BROLIUKAI VISI APLINKUI........................................ 30c.
VAŽIAVAU DIENĄ..................................... .'.................................
25c.

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

PIRK RAKANDUS PAS

Visos šios dainos yra išleistos paskirium su pridėjimu po vieną
dainą iš seniau leistą to paties autoriaus “Mūsą Dainos.” Imant
chorams didesnį skaitlių egzempliorią duodu didelį nuošimtį.
Perrašinėjimas, kokiuo nors būdu, šios dainos yra griežtai uždrausta. Teiksis kopijuotojai įsitėmyti. Adresuokite:

RICHMOND’S
Sutaupįsi pinigą
Rakandai pirmos rūšies ir kai
nos labai žemos.

K. STRUMSKIS,

Frank R. Richmond,

BROOKLYN, N. Y.

222 DUFFIELD STR.,

Mass.

Kampas Dorchester Street

TIK KĄ IŠĖJO Iš SPAUDOS NAUJOS

374-378 Broadway,

SERGANTI

So. Boston.

PIRMOS KLESOS

£ VYRAI IR MOTERIS

DANTISTAS

X
EIKITE PAS MANE!
X Su bent kokia
nervų arba šiaip kokia liga, kuri
X lauja specialistochroniška,
patarnavimo.

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naują išra imą.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

X
-_
♦♦♦ieškokite pagelbos ten,

__

kur galėsite

i
reika

ja SURASTI.

Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos keliu.

I

673

DR. W. T. REILLY

Was-

469 Bro»<iwiy,Se. Bottoajtat.

bington st.

PR1X DOBCBBTKa ST.*

X arti IBoyls-

ValradM
noo 9 vai. ryta
iW 8 vaL valtara

♦♦♦ ton st ant

Lietuviškas Lietuvos V
♦♦♦ antrą
Žemlapis
♦♦♦ bą.

Sustok! Skaityk!
Galvok!

Extra!!!

NadMonia
ryta
iki 4 vaL vakare.

bos 10 vai

lu-

♦♦♦

Jums Išegzamlnavimas nieko nekaštuos,
jeigu Jus 61a gydy& Bitės. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrų
& fiziškų stovį Ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas lšgelJ^bės Jus noo kančių ir kitur negero gydymo.
X
Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai—

medlkallškl Ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai.
V kas geriausia sergantiems.
•

Viskas

AR JUS KENČIATE.
Nuo silpnų nervų, skaudandio nugarkaulio, užmiršimo, nenormalto širdies mušimo, silpnų plaudių, apsnūdimo, sunkaus jauti
mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo,
silpnumo
sąnarių, uleerlo, žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaus
mų viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktų liežuvį,
konstipadja, reumatizmo skausmų arba spaugų? šių Ir daug kitų
Ilgų, nuo kurių matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatų Ir
ant visados.
.
/
■
Aš gydžiau vyrus Ir moteris per daug metų^-Vlenas atsllanky-

mu pas mane užganėdins Jus Ir apie mano gabumus persitikrinsite,
trumpų
laikų
gydykad ai pasiekiu tiek gerų pasekmių į
mo. Ai gydau tik tikrų priežastį Ilgos ir silpnumai pranyks. AtsiV1 minkite, kad pasitarimas yra absoliuti Kkal veltui.
&
Ateikite pas mana tuojaua,
s, jeigu
Jeigu Jums reikia gydytis. Užvll*
» klmas ligos yra pavojinga.

Nei viena liga ne stovi 11 y1 be veikimo.

Dr J. H. KENEALY
673 WA8HT!

I
i

TEL. 8ACKBAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiao jAftot
1-8 P. M. 7-4 P.M

^<to

PttakMs

419 BoylrtM St BoctM

•»

