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True translation filed with the postmaster at Boston, Mass. on Nov. 21,1917
master at Boston, Mass. dfi Nov. 16,1917

PASIVARĖ PENKIAS MY
LIAS 32 MYLIŲ FRONTE.
Anglai pasekingai varosi
prie to, kad tuoj apsupti ir pa
imti svarbų geležinkelių maz-'
gų Cambrai šiaurinėje Francijoje.
Per tris dienas gen. Byngo
jėgos atkakliai tęsė savo dar
bų, kad tose vietose sunaikin
ti vokiečių pozicijass. Dabar,
išviję priešininkų iš visų ten
drūtviečių, kaujasi atvirame
lauke. Milžiniški šarvuočiai,
vadinamieji tanks ir smarki
raitarija visur skiria kelių pės
tininkams.
Anglijos linija jau įsilenkė
nuo pietų-vakarų Cambrai ir
atsiduria antru galu fies Fou
taine Notre Dame, šis taip an
glų pageidaujamas miestelis
dabar į pietų vakarus už 3 be
biskio mylių. Jau buvo pas
kelbta apie Foutaine Notre
Dame paėmimą, bet vėliau pra
nešta, jog vokiečiai kontr-ata
kų padarę atsiėmė tų pozicijų.
Nors gen. Byng darė atakų
32 ylių fronte, nuo Scarpe upės iki St. Quentino miesto,
bet mūšio centras ir svarbiau
sias susikirtimas buvo prieša
kyje Cambrai.
Čia kyliu įsivarė šešias ir
pusę mylių ir tame antpuolyje
daug miestelių ir sodžių pateko anglams. Daugelis jų nu-

stebusių vokiečių buvo apleis
ti. Matyt jie netvarkoje bėgo,
nes paliko ginklus ir sandėlius
užpakalyje.
Kaip pranešama, tai raita
rija šauniai pssižymėjo. Rai
teliai smarkiai atakavo sodžius
ir net batarejas, kur artileris
tai buvo nušauti arba kardais
iškapotu Naujausi gi praneši
mai nurodo, jog raiteliai bando
apsupti Boulono miškus, kurie
yra tiesiog į vakarus nuo Cam
brai. Tie miškai gina visų ši
tų apielinkę ir patį Cambrai.
Raiteliai taip-gi gaudo prieši
ninkus Foutaine Notre Dame apielinkėse.

—

Nelaisvių 9.000 su viršum.
Be didelių nuostolių užmuš
tais ir sužeistais vokiečiai ne
teko 9.000 kareivių nelais
vėn paimtais. Tiek buvo pa
imta iki ketvergo pusiaudiedienio. Anglų nuostoliai esą
mažesni, negu skaičius vokie
čių nelaisvėn patekusių.
Į pietus nuo Jnvincourt. Aisne apskrityje, kur seredoie
francūzai buvo paėmę keletą
pozicijų iš vokiečių, tai paskui
vokiečiai darė kontr-atakų, ku
ri jiems brangiai atsiėjo ir lijėgos tebsiraikčTsavo pozicijo
se.
Į pietus nuo St Quentrn
francūzai vėl keletoj vietų už
puldinėjo priešininko pozicijas, sunaikino jas ir paėmė
f
nelaisvių.

True translation filed with the postTrue translation filed with the postmaster at Boston, Mass. on Nov. 23,1917 master at Boeton, Mass. on Nov. 23,1917
as reųuired by the act of October 6,1917 asreąulredbytheactof October 6,1917
i■

ITALŲ FRONTE.
Tarpe upių Brenta ir Piave
Italijoj tebeina kruvinos ko
vos. Ten teutonų talkininkai,
būdami skaitlingesni, iš kal
nuotų vietų bando įsibriaūti į
Venecijos lygumas. Durtuvų
mūšiai dažnai atsitinka ir išro
do, jog tame italai atsilaiko ir
uždrožia
smūgius įsiveržė
liams.

True translation filed with the postmaster at Boston, Mass. on Nov. 23,1917
as required by the art of October 6.1917

ANGLAI ARTI JERUZOLIMO.
Londonas, lapkričio 22. — Oficiaiiai paskelbta, jog Angli
jos kariuomenė, vedama gen.
Allenby, randasi dabar už 5
mylių nuo Jeruzolimo.

True translation filed wlth the postmaster at Boston, Mass. on Nov. 23,1917
as reųuired by the act of October 6,1917

ANGLUOS LAIVAS ŽUVO.
Londonas, lapkričio 22. —

Vienas neįvardintas patrulinis
laivas tapo sutorpėduotas Viduržeminėj
jurėj nedėlioj. Su
Amsterdam, lapkr. 21. —
Kar:nis korespondentas Berli juo žuvo keturi oficieriai ir
no T.ocal Anzeger sako, jog penki jurininkai.
teutonų jogos, bandančos įveikti itaių'kairįjį sparnų, da
bar sutinka stipresnes už savo
True traaslajion flfed with the postkariuomenes.
maste/at Boston, Mass. on Nov. 23,1917
Frankforter Zeitung skelbia, as required by the act of October 6,1917
jog italai, sustiprinti anuoto
POPIEŽIUS IŠGELBĖJO
mis ir pėstinmkų pulkais, la
VENECIJĄ.
1
bai apsdrutino palei žemesn;ąjų Piave upę.

italai Stipresni.

Berlipas, lapkr. 21. — Len
kų Regencijos Taryba, užim
dama ofisų, kaip šiandie ofi
cialiai paskelbta, atsiuntė im
peratoriui Viliui, laiškų, kuria
me apreiškiama intencija ves
ti valdymų sulyg imperato
riaus manifesto, išleisto lap
kričio 5 ir gruodžio 12. Laiš
ke dadėta:
“Mes vilimės, jog lenkų tau
ta tolimesniame savo istoriš
kame besiplėtojime ir remda
masi ant savo pačių spėkų ir
varant savo reikalus pagal abettios vakarinės kultūros iš
vien darbuosis su abiem Centralėm Valstybėm už a^elnus
politiškus ir ekonomiškus tik
slus.”

Imperatorius Vilius, atsaky
damas, pasakė, jog jis prita
ria regencijos pasiryžimui vis
kų būdavot! ant abelno pama
to su Centralėmis Valstybėmis,
o lenkų valstybei gvarantuojama sąlygos besiplėtojimui ir
“jos piliečiams taikos palai
ma, kultūra ir gerovė.” —
Imperatorius dadėjo, jog jis
Paryžius, lapkr. 22. — Kaip
įsitikinęs esąs, jog Lenkija
laikraštis Matin rašo, tai poįžengs į naujų gadynę tautinės

>

T

valdžia sutikus čėdyti Veneci" Italijos valdžia išleido nau
jų, o italai, jei bus priversti
ją. įsakymą, kad kiekvienam
trauktis, negins to miesto.
žmogui dienoj tegalima gauti
po pusę svaro duonos. Namuo
✓
se bus daromos kratos ar kas
True translation filed with the postneturi pasislėpę miltų. Tokie
master at Boston, Mass. on Nov. 23,1917
bus skaudžiai baudžiami.
asrequiredbyt)aeactof October 6,1917

svarbiu faktorių Europos besiplėtojime pagal vakarinės
kultūros idealus.”
Imperatorius baigė žodžiais:
“Tegu Dievas laimina jūsų
darbus.”

Fort Smith, Ark. lapkr. 22.
Teismas išnešė verdiktų
prieš United Mine Workers unijų. Unija pagal tų verdiktų
turės kompanijai atlyginti
$200.000.

Kompanija reikalavo atlygi
nimo $2.250.000. Kompanija
išrodinėjo, jog laike riaušių
liepos m. 1914 m. buvo pada
ryta jai nuostoliai. Tuomet
kompanija bandė varyti dar
bus kasyklose neunijistaia Ir
iškilo riaušės. Laike tų riau
šių buvo atsiųsta Suv. Valsti
jų raitarija ir keletas žmonių
krito.
Un;ja kels bylų į angštesnįjį
teismų.

NUSLOPINO MAUTĄ.
Pietinės Amerikos respubli
koj buvo įvykęs maištas. Bet
maišto vadai buvo suareštuoti
ir viskas iširo.

SUGAVO ĮTARIAMUS
ŠNIPUS.
Chicagoj suareštuota Dillmont ir Hochman. Jie įtarti
šnipinėjime.

APLEIDŽIA PETROGRADĄ,

True translation filed
the postmaster at Boston, Mass. on Nov. 23,1917
as reęulred by the act of October 6,1917

FINAI SUSIVIENIJO, KAD
IŠVYTI RUSUS.
Visos partijos pamiršo skirtu
mus ir veikia dėl neprigulmy
bės,
Stockholm, lapkr. 21 — Finlandijoj laukiama didžių nuotikių. Abelnas streikas tur
būt jau pasibaigė.
Visvien
jis negalėjo ilgai tęstis, nes
geležinkelių darbininkai nuta
rė pradėti dirbti.
Sako jog sutartis tapo pa
daryta taip socijalstų ir nesocijalistų. Visos partijos keti
na veikti prieš Rusijos karei
vius. Kuomet jie atsikratys
nuo Rusijos kareivių, tai tuo
met rimtai ims kovoti už fi
nų neprigulmybę. Visi prisi
rengimai jau gatavi ir kova bi
le valandą gali prasidėti.
Aštri kontrolė finų rubežiaus palengva darosi liuosesnė ir yra intencija visai ją pa
naikinti. Šiandie Uleoborge
švedai, kurie buvo sulaikyti,
gavo leidimų pereiti per rubežių po įsikišimo švedų amba
sadoriaus Petrograde.

as reąuired by the act of October 6,1917

NEPRIPAŽĮSTA BOLŠE
VIKŲ.
Washington, lapkr. 21. — Ži
nios, atėję Washingtonan, nu
rodo, jog talkininkų valdžios
aiškiai ir formaliai atsisakė tu
rėti bile kokius santikius su
bolševikų valdžia, Petrograde
ir atsisakė net laikinai pripa
žinti jų*autoritetų.
Bolševikų užsienio ministeris Leon Trocki bandė atsilan
kyti pas Anglijos ambasadorių
Petrograde. Bet nebuvo pri
imtas.
Anglijos pavyzdį spėjama pa
seks kitos talkininkų valdžios
Rusijos reikaluose*!?* toks elgi
masis — atsisakymas tartis su
bolševikų valdžia — pagreitys
jų puolimą.

WATERBURY, CONN.
Kalbėjo kun. J. J. Jakaitis.
Lapkričio 18 d. įvyko S. L.
R. K. A. Conn. valstijos aps
kričio susivažiavimas.
Pasi
baigus sesijoms, vakare buvo
surengtos prakalbos ir kitoki
pamarginimai. Ant prakalbų
žmonių taip daug prisirinko,
kad didelė salė, buvo kai kūjas įspūdingai apibriežė

apie

FINAI VALDYSIS PATYS. Lietuvų, senus istoriškus nuo-

Stockholm, lapkr. 22. — Lai tikiue, galop priėjo iki dabar
kraštis Politiken iš Helsing- tinių laikų, plačiai pažymėda
forso gavo telegramų, kurioj mas reikalingumų mūsų bro
pranešama, jog Finlandijos lius tenai vargstančius šelpti.
parlamentas 127 balsais prieš Tą vakarą aukų karės nuken
68 nutarė, kad parlamentas tėjusiems surinkta virš $40.00.
pasisavintų galę, kurią 'pir- Galop gerb. kalbėtojas savo
LENIN ŠNIPAS.
Kopenhagen, lapkr. 21. — miau turėjo caras, kaipo Di kalboje išvedė blaivybės rei
Trne translation filed wlth the postParyžius,
lapkričio 22. —
dysis Finlandijos Kunigaikštis. kalingumą ir ragino visus
master at Boston, Mass. on Nov. 23,1917
Lenkų klausimas ir sumanymas
Francijos
valdžia
tūri
tikriau

as required by the act of October 6,1917
tapti blaiviais, ir, paskui api
True translation filed with the post- briežė S-mo L. R. K. Ameri
sius dokumentus, parodančius, naujų valstybę prie Hapsburgo
FEDERACUA APIE
SUBMARINŲ VEi kiHJ jog Nikolai Lenin, bolševikų monarchijos bus svarstomas master at Boston, Mass. on Nov. 23,1917
koje istoriją ir visiems linkėjo
ATEIVIUS.
Londonas, lapkričio 21. Pa diktatorius Petrograde, buvo Reichstago Didžiojo Komiteto as required by'the act of October 6.1917
prie tos organizacijos' prigulė
UKRAINA NEPRIGULgal Anglijos admiraliteto sa nusiųstas Rusijon vokiečių šni susirinkime lapkričio 28 d. Tas
ti, kaipo į stipriausią lietuvių
Amerikos Darbo Federaci vaitinį paskelbimą, tai per pe
įvyks ne pagal valdžios norų,
MINGA.
pų sistemos. Jis yra Vokieti
organizaciją Amerikoje.
jos suvažiavimas veik vienu reitų savaitę nuskandinta ir
bet pagal reikalavimų Reichs
jos
propagandos^tamyboje.
Petrograd,
lapkr.
20.
—
Kaip
Po prakalbi} prasidėjo dainų
balsu priėmė rezoliuciją, ku nuo minų žuvo 17 Anglijos lai
tago vadų. Pranešama, jog
pranešama,
tai
Kievo
apskri

eilė, ką vietiniai Vyčiai išpil
rioj pritariama ateivių ėmi vų.
partijų didžium išreikš pagei
Iš 10 laivų buvo 1.600
čio karinis viršininkas ir laiki dė. Sudainavo apie "dešimtį
mui kariumenėn. Rezoliucijoj tonų ir daugiau įtalpos, o ki
davimų, kad valdžia nieko pa
Suv. Valstijų kongreso pra ti buvo mažiau negu 1.600 to True translation filed with the post- ti nenutartų be aptarimo ir su- nasis gubernatorius apleido sa- dainelių, keletu solo, keletu
vo vietas.
Komisarai iš uk- duetų, ir šiaip mažomis grupėmaster at Boston, Mass. on Nov. 23,1917
šoma, kad jis pasirūpintų iš nų įtalpos.
tik’mo Reichstago.
as reąulred by the act of October 6,1917
rainiečių
tapo
nuskirti į jų vie- mjg vyrai ir merginos. Daineleisti įstatymą, kuriuo ateitas ir šie patvirtino Ukrainos ]gs nusisekė puikiai, kaikuVISOŠ KERENSKIO
viai-nepiliečiai būtų imami Aneprigulmybę.
nef turėjo atkartoti. Daimerikos armijon arba gabena GAL IMS KARIUOMENĖN
JĖGOS
PASIDAVĖ.
360.000
Ukrainos
kareivių
nU
ojant
vadovavo p. J. V. KoREIKALAUJA $100 UŽ
mi į savo šalies armijas.
VAIKINUS NUO 18 IKI 21
tapę atšaukti iš fronto. Čia į j va^ pats skambindamas pi jo
KAT?.
METŲ AMŽIAUS.
tai žiūrima,
kaipo į pavojų,
Kopenhagen,
lapkr.
22.
—
y.
kad
tuomi
labai
pasikrikdys
Portsmouth, N. H. — Al
Provost Marshal gen. E. H. “Bolševikų presos agentūra ožardelių Mergelė.
UŽGROBS CUKRŲ.
frontas
ir
atsidarys
priešinin
Crowder apreiškė, jog gal po ficialiai iš Petrogrado praneša, berta Jenness sako, jog jos ka-'
New Yorke cukraus admini keleto mėnesių jaunikaičiai jog visos Kerenskio kariuome tukė verta $100. Jos katukę su kui.
stratorius Q. M. Rolph užgrobė nuo 18 iki 20 metų amžiaus bus nės pasidavę ir kad bolševikai draskė gatvėje šuo. Tai šunies
HARRISON, N. J.
17.500 tonų cukraus, kurį buvo imami Suvienytų Valstijų ka pilnai paėmę viršų Maskvoje.” savininkas buvo patrauktas at
Lapkričio 17 Sopulingos M.
KURKĘS AUGŠTAI LIPA §v. Moterų Dr-ja buvo suren
užsakius senoji Rusijos val riuomenėn. ’
Tokia telegrama atėjo iš Ha- sakomybėn.
Ateinančią savaitę Padėko
džia Dabar tasai cukrus bus
parandos laikraščiui Berlingsgus vakarienę parapijos nau
nės Diena, bet nesmagu jos dai. Žmonių buvo daug ir vi
išparduotas New Yorke ir Nau
ke Tidende. ' f.
laukti dėl kaikurių priežasčių.
NUŽUDĖ VYRĄ.
jojoj Anglijoj.
si buvo patenkinti. Ir vietos
“Ukrainos valdžia pasiun
Svarbiausias daiktas tai tas, klebonas buvo
AR NORITE SVARBIŲ
atsilankęs,
^Worcefter, Mass. — Jauna, tė 150.000 kareivių prieš kazo
jog kurkęs būsią po 55c. sva
ŽINIŲ.
džiaugėsi iš susirinkusiųjų gra
22 metų amžiaus moteriškė, kų atamanų Kaledinų, o tuo
ras.
žaus užsilaikymo. Tai rodos
UŽĖJO SPEULIANTŲ.
Imbimbo, nušovė iš revolverio tarpu gen. Krasnov, narys Ke
Pernai kurkės buvo boiko
Jei norite svarbių žinių ir
pirmu sykiu moters surengė to
Clevelande ant New York miegantį vyrų Ji pasakė po renskio štabo, nuėjo į K siedi indomių straipsnių pasiskaity tuojamos už tai, kad jų svaras
kią pramogą. Būtų gerai, kad
Centrai
geležinkelio užeita licijai būk vakare jie ginčijo no buveinę užvesti su juo de ti, tai pasipirkite tik ką atėju buvo po 45c. Ką šeimininkės
tą
padarytų ir kitu svkiu.
traukiniai su 4.000.000 svarų si ir būk vyras sakęs, kad jų rybas,” skelbia telegrama. ’ sio “Išeivių Draugo”.
Kai darys šiemet?
>
M. K.
bulvių ir kitų gendamų pro-' nužudysiąs.
na No. 5c. Daug turime “Dar
dūktų.
Spekuliantai norėjo,
bininke.”
Pastarame nume
JAMES M KEYS, advokatas
JEIGU norite, kad jūsų namuose būtų sandėlis visokių ži- ryje aprašyta apie įvairius mū
kad tie produktai sugestų, kad
3.50 BR0ADWAT,
SOUTH B08T0H. MASS..
jų pritruktų ir kad galų gale nių, patarimų, tai nusipirkite didelį
Atitenki te prie manęs ra visokiais tetom likai* reikalai*. Duo
sų tautos reikalus ir pasaulio
du pftnM Informacijas kaa-llnk Suvienyti) Valstijų l«tatymi).
būtų galima kainas kelti.
klausimus, apie Anglijos ir
LIETUVIŲ DARBININKŲ
Per keliolika metą era prityrę* Ir turėjęs vlaoklij reikalu Mi
Tie produktai 76 vagonuose
Škotijos lietuvių baisų padėji
1.TETUVTATS. RUSAIS ir LENKAIS tetamuoae Mnaaaehnaetts raibuvo per 5 dienas.
mų, šeimynų suskaldymų ir
stijoje. AI era tokiame atovyje, kad galite manimi pilnai toHtlkAti. Vteoklna tetomllfcna relkalna atlieku Moję valstijoje.
t.L •
Tnrln. gert) pr1tym«li) vertoji) arba perkalbėtoji) lietuviu, rust).
|
Taip-gi tik kų atėjo iš Peti

Verdiktas prieš uniją
NUSPRENDIMAS PRIEŠ
UNUĄ.

prigulmybę

Stovi

Anglų laimėjimas. Kruvinas mušis tebeina
X

OO So.

NUBALAVO PRIEŠ
SALIŪNUS.
TLos Angeles, Cal. tapo nu

X

KALENDORIŲ
1918 m.

F*

Aštuoniolika amerikonų iš
Dėkite į konvertų po fcvoterį ir siųskite mums, o tuoj gan-1 vių‘Balso” ir
važiavo iš Petrogrado. Jie per
site tų Kalendorių. Adresas:
' Siberi jų grįžta Amerikon. Tai Į balsuota uždaryti saliūnus. Tas
“DARBININKAS, ”
pirmas amerikonų būryh aplei- nubalsuota milžiniška didžiu- Į
džiąa Petrogradą.
- 20.000 balsų.
242 W. BROADWAY«
SO. BOSTON, MASa

£r..„ >'•■•įjfca*

lęjrinj Ir latviu. Jeigu Jus no 1te turėti gema pasekmes ir IHnimėtl
pRlkiukttc
pmnĮ, tat paveskite man. Telefonuose, paraityki P
SOUTH BOSTON. MAS8.

JAMES M. KEYS,
TH. So. Botloo t lt or 80. Boafoa M#
Jeigu vienas nfimtas lauk klt*.

i

»=r
liai nesustabdys jų vadų, tik [Tas priguli nuo rinkikų.
Tik
galės sutratinti negudrų drą- freikia jiems šviesos, blaivu
šuolį, kurs ant kelio pasitai mo, prakilnumo. To viso ne
gi suteiks socijalistai, kurie
kys.
Būtų naiviška manyti, kad atsižymi tik pataikavimu žmo
Daugelis žmonių labai žin- Lpwell, 29 sk,
18.70
mūsų- socijalistai su visomis sa nių silpnumams ir platina krei
geidauja
arklių,
automobilių
vo Tarybomis įstengs padaryti vų,
neapykantos persunktų
Viso iš Massachueetts įkokių nors intekinę į Amerikos susipratimų.
Tų ateityje ga ir kit okios rųšies lenktynėm i
plaukė
$8.610.27
Tautos Iždas, tai
valdžią ar žmones. Jeigu jie lės suteikti kitokie demokratai, Čia lietuvių visuomenės žiniai
Connecticut turi 8 skyrius.
kultūros ir apšvietos
nesiskaito su savo sočijalistais, kurie sau inkvepimų semia iš paskelbiame lenktynes gra
aidoblistais ir visokiais paci kitokių šaltinių ir eina kitokių žiausiu žmogaus širdies darbu- Waterbury, 40 sk.,
718.50 Tik gaila, kad iki šioliai . ma
-gelhėjimu savo artimo.
Gel Hartford, 33 sk.,
fistais, juo labiau jie nesis- obalsių vedami.
315.50 žai juomi rūpinomės. Mažai
kaitys su silpnučių “foreigne277.82 aukų į jį teįplaukdavo, mažai
Socijalistai karių nepanai bsti nekaltų. Lietuvą nuo pra New Haven, 58 sk.,
. .$3.00
rių” balsu.
kins ir pasauliui taikos neduos, žūties ir sugrąžinti jai laisvę- New Britain, 5 skyrius, 84.55 teturėjo narių. Tautos Iždo
..$4L25
45.97 reikalus nemažai sutrukdė ir ši
nes jie persilpni tokiai misijai. neprigulmybę —gražiausias Poąuonock, 61 skyr.,
Bet kvaili būtų tie “foreig32.31 .karė. Badu mirštanti Lietuva,
Bet apie tai plačiau kitų sykį. krikščionybės ir žmoniškumo Meriden, 16 sk.,
neriai,” kurie įsimanytų bū
darbas.
Tautos Fondas tą So.Manchester, 92 sk.
15.00 prašė ir dar prašo nuo mūsų
tinai suerzinti amerikonus ir
SEIMAS DABAR HEBEI- darbą nuo pat karės pradžios Bridgeport, 10 sic,
10.35 duonos. Kiek galėjome davė
pasirodyti jiems maištininkais.
me ir duodame. Ir gerai. Tai
ištikimai varo. Ir tų lietuviš Visojš Connecticut įplau
KALINGAS.
Gi mūsų socijalistai kaip tik tų
mūsų
priedermė jų gelbėti.
Praeitų kartų parašiau, kad kų kolonijų žmonės, kurie su
kė
$1.500.00
ir daro.
Ligšiol mes beveik
Bet
tuomi
dar negalime išsi
nėra reikalo nei naudos šauk deda Tautos Fondan daugiau
nesipriešinome jų veikimui.
Wisconsin turi 6 skyrius.
teisinti, kad jau savo visas
ti Amerikos lietuviams visuo sia aukų, labiau yra gerbtini,
“D A R B I N I N K A 8”
Bet toliau taip būti negali. Mes
$301.25 priedermes atlikome, kad ten
meniškų seimų, bent dabarti nes jie ištikimiausi Lietuvos Racine, 79 sk.,
turime prie kiekvienos progos
(The Worfcer)
Beloit, 62 sk.,
110.55 visas jėgas aukaujame, kitiems
nėse aplinkybėse esant, ir ma vaikai.
aiškinti savo broliams, kad jie,
The Lithuanian tri-weekly paper.
108.02 tautos ir svarbiems reikalams
nau visa mūsų liaudis su tuomi
Čia ir paskelbiame artimo Sheboygan, 27 sk.-J
sekdami socijalistus,% tik blėFoblished every Tuesday, Thursday, and Saturday by St
Kenosha,
78
sk.,
95.65 nei materiališkų nei morališkų
sutinka.
meilės lenktynes, pradėdami
dį sau pasidarys ir kaipo dar
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Mihvaukėe,
72
sk.,
20.45 jėgų nebeturime. Baigsis ka
Bet negana to, kad toksai tomis valstijomis, kurios turi
bininkai, ir kaipo lietuviai.
“D ARBININKAS”
seimo šaukimas yra nereika daugiausia Tautos Fondo sky Port Washington, 81 sk., 6.20 rė. Lietuva gal nebeprašys
Amerikonai suras būdų atker
nuo mūsų duonos. Bet prašys
Viso iš Wisconsin įplau
*42 W. Broadway,
South Boston, Mass.
lingas ir nepraktiškas, bet ji rių.
šyti neramiems ateiviams, gi
apšvietos. Reikės universiteto
kė
$642.12
sai kaikuriais atžvilgiais gali
kada ateis Taikos Kongresas
KIEK TAUTOS FONDO
ir kitų mokslo įstaigų. Ji pa
būti net labai blėdingu.
skyriai surinko Lietuvai gelbė
— mums begalo svarbu, kad
New Jersey turi 5 skyrius.
ti, baisios karės nuvarginta,
Mes žinome iš tilpusių laik
Amerika panorėtų nuoširdžiai
ti ir paliuosuoti aukų nuo sau Newark, 1 sk.,
$992.78 neįstengs juos įsikurti. Tai
raščiuose žinių, kad mūsų vi
paremti mūsų laisvės reikala
sio 1 d. iki lapkričio 16, 1917 Paterson, 83 sk.,
273.25 čia mes turėsime eiti jai į pasuomenėje yra tarp gerų žmo
vimų. Be to po kiekvieno iš
m. (t.y. per lOį mėu)
Trenton,
55
sk.,
156.001 gelbą: priskubinti universite
nių ir “šnipai” arba svetimų
sišokimo mūsų socijalistų,kom
Pennsylvania turi 25 skyrius. Elizabeth, 75 sk.,
120.00 tą, pakelti Lietuvos kultūrą!
valstijų apmokami agentai.
promituojančių mūsų tautų,
51.001 Turime apšvietos reikalų ir
Camden,
53
sk.,
Ar mes į tų dalykų šiaip ar
Pittsburgh’e 3 skyriai:
JŲ TAKTIKA.
dien nebegalima sakyti, kad jmes turime tuoj nurodyti kam
Viso
iš
New
Jersey
įplau

čia Amerikoje.
Lietuviams
kitaip žiūrėsime, bet su juomi
Socijalistų veikimą tėmijant, šita karė yra vedama tik dėl reikia, kad tai tik saujalės iš
South Side, 2 skyr.
$180.18
kė
$1.593.03 reikalinga sava kolegija;' rei
turime net labai skaityties.
atrodo, jog jie pirmiausiu sa kapitalistų reikalų. Nei patys dykėlių
,
Šv. Vincento parapijoje
darbas, gi kad lietukia remti Šv. Kazimiero akade
Tokiems “šnipams
” būtų laNew York turi 5 skyrius.
milžiniška
didžiuma
yra bai malonn
šino laiku
vo tikslu pasistatė nedaleisti, socijalistai šiandieną nebetvir94 skyrius
87.55
miją ir tt. Tautos Iždas ir ykad Lietuva gautų politišką tina to taip drąsiai, kaip kad lojalė Suvienytoms Valstijoms.
North Side 90 skyr.
14.00
Brooklyne 2 skyriai:
ra tuo šaltiniu, kurs visus tuos
lietuvių seimus ir per savo ap
neprigulmybę. Kompromitavo tvirtino seniau. “Naujienų”
Mes nepagirsime takto, ku
Visame Pittsburgh’e 281.73 Šv. Pan. Aprešk. parap.
brangius
reikalus gaivins. Jis
jie mus atkartotinai Washing- redakcija (No. 233 “autokrati rį pavartojo mūsų veikėjais p. mokamus agentus taip tų sei Mahanoy City, Pa 34
18
sk.,
430.23
1 kviečia visus lietuvius į talką,
tone, lįsdami su savo nepama ja ir taika”) jau net išrodinė- ,J. Ramanauskas, pranešdamas mų dalykus pavesti, kad gali
skyrius
810.39 Karalienės Aniolų par., 13
j darbą! Kviečia organizaci
ma
būtų
ištirti lietuvių politiš
tuotais reikalavimais į Raudo jo, kad kapitalistai norį labiau valdžiai apie tūlų lietuvių
Homestead, 23 skyr.,
561.09 skyrius,
294.55
jas,
pavienius narius. Tai-gi
kąsias aspiracijas, troškimus,
nąjį Kryžių Lietuvių Dienos taikos, negu darbininkai.(Žino- isocijalistų veikimų.
Žinoma,
Philadelphia, 21 skyr. 436.47
$724.78
Viso
Brooklyne
broliai talkon!
prielankumus vienai ar kitai
ariu reikale; pažemino jie ma, tai nieko nekenkia joms jisai veikė sąžiniškai,
veDonorą, 15 skyr.,
217.13 Amsterdam, 65 sk.,
900.00
valstijai
ir
kitus
tam
panašius
Šiais metais Tautos Iždo rei
mus savo negudriomis rezo apsisukus ir vėl kitką tvirtin damas tyro jausmo ALuzerne - Kingston, 14
Rochester, 24 sk.,
160.00
dalykus,
už
kuriuos
tokie
“
šni

liucijomis, įžeidžiančiomis a- ti.).
merikos patrijotizmo,
kurį
skyrius,
204.25 Maspeth, 46 sk.,
12.53 kalai dideliais šuoliais žengia
pai” ar agentai -gauna gerą
merikonų jausmus. Tomis re
Ji200.00 Viso iš New York
$1.797.31 pirmyn. Pristojo keletas nau
Mažne visa amerikonų tauta mes turime pagerbti,
ųžmokesnį patys, ir kitiems Minersville, 26 skyr.,
zoliucijomis jie užvertė Washjų organizacijų ir pavienių ysai nesivadavo jokiais žemais
Girardville, 3 skyrius, 164.50
baigia
įsitikinti,
kad
ši
karė
gali
gerokai
apmokėti.
Žodžiu
ingtono valdžią, ir nors šiaip
patų. Žemiau paduotoji iždi
Ohio turi 3 skyrius.
motyvais.
Tečiaus šioki tak
138.05
yra vedama dėl galutino pasakant, iš tokio seimo galėtų Scranton, 36 skyr.,
jau jie spjauna ant tautybės
ninko atskaita tą paliudys.
95.83 Cleveland, 22 sk.,
$326.63
liuosavimo žmonijos nuo auto tika nėra, mūsų nuomone, iš įasipelnyti tamsioji pajėga ir St Clair, 50 skyr.,
(“Darbininkų klesai nėra tė
L. Šimutis,
kratijos, dėl trijumfo demo mintinga. Mes juk turime ge . os veikėjai. O Lietuvai iš tų Wilkes Barre, 71 skyr,•> 90.75 Youngstovn, 57 sk.,
123.65
vynės” — Rygos milijonas
86.32 Bedford, 56 sk.,
kratijos, kad ši karė gal jau resnių prieš juos ginklų. Tai, visų dalykų gali būti visai ap Forest City, 48 skyr.,
41.91
Tautos Iždo Sekr.
41-ame “Kovos” numeryje),
78.95 Viso iš Ohio įplaukė
būsianti paskutinė, bet užtat visų-pirma, žmonių apšvieta verktinos pasekmės Nes dabar New Phila, 38 skyr.
$492.19
tečiau, kada lindo su. savo re-,
Mes negali
51.50
kad reikią didžiausių aukų, ir susipratimas.
Europoje Lietuves klausimas Chester, 17 skyrius,
zoliucijomis, visuomet pažy
Mičhigan turi J fckyriu.
me
pritarti
nei
toms
represi

Tamaųua,
42
skyr.,
51.45
kad ją laimėjus. Amerika ti
ant
likimo
svarstyklių
sveriaTAUTOS IŽDO IŽDININKO
mėdavo, jog tai nuo lietuvių.
36.53 Detroit, 93 sk.,
$496.95
ki į savo misiją — paliuosuo- joms, kurias valdžia pradeda riias ir vienas kitas neatsargus Reading, 76 skyr.,
ATSKAITA.
Gi Chicagos socijalistų laik
26.90 Grand Rapids,
115.60
tojos žmonijos ir mes aiškiai vartoti linkui socijalistų. Re iš lietuvių pusės pasistatymas Esport, 91 skyr.,
raštis, kad galutinai nusmuk
ĮEIGOS:
26.45 Viso iš huehig
612.55
matome, kaip tas intikėjimas presijos tik padidina jų ragus, arba žingsnys gali nusverti net Maizville, 84 skyr.,
dyti lietuvių vardą Amerikos
deda
jiems
ant
galvų
kankinių
19.50
Bradock, 89 skyrius,
kebą ir tobulina amerikonus:
visos Lietuvos likimą.
Nuo buvusio iždininko
Maryland turi 2 skyru:
akyse, jau kelintas mėnuo va
Aureolę.
Jie
giriasi
kenčiu
Bentleyville,
88
skyr.,
16.75
kiek pas juos matyti dvasinio
Dėlto
toksai
seimas
ir
gali
B.
V. Vaišnoros
$265.13
ro kampaniją, kad sutraukus
$150.00
už liaudies, už darbininkų >ūti savo pasekmėmis Lietuvai Duąuesne, 95 skyr.,
16.001 Saltimore, 6 sk.,
atgimimo,
kiek
pasišventimo.
Nuo
Dr.
J.
Bielskio
lab

lietuvių draugijas į t v. Lietu
Curtis
Bay,
28
sk.,
55.00
reikalus ir paskui dar lengviau Medingas.
Pittston, 63 skyr., nieko
Patrijotizmo
atbudimas
nepa

dario
___________________
25.00
vių Darbininkų Tarybą, kuri
Viso iš Maryland
$205.00
neprisinntė.
Ką sakiau, kad mes visi
Ir netik pasiturin įsiperša demagogiškai į nesu
1
Nuo kun. J. Kaulakio lab
yra šaka amerikonų Liaudies prastas.
Iowa turi 2 skyrių.
tieji luomai, bet ir darbininkų sipratusių darbininkų širdis. trokštame vienybės, tai. tas y- Wilson, 96 skyirus, dar
dario ___________________ 25.00
Tarybos. Tos Liaudies Tary
Lai visuomenė 'pati nustelbia ra gryniausia tiesa, bet kad
nepririuntė.
minios
(susipratusių
ir
orga

Nuo kun. V. Matulaičio
Sioux
City,
74
sk.,
$151.70
bos amerikonai nuoširdžiai ne
ųavo trukšmadarius; ji tų pa prie tos vienybės prieiti nėra Viso iš Pennsylvanijos
nizuotų
darbininkų)
visą
savo
labdario
________________ 25.00
Cedar Rapids, 9 sk,,
14.50 1
apkenčia, nes ji kaišioja kuo
daryti gali, tik reikia išsiju aip lengva, kaip kad išsyk
inplaukė
$3.610.54
Viso
iŠ
fowa
įplaukė
$166.20
Nuo kun. S. Čepanonio
lus į jų tautos vežimą; patys širdį atiduoda, kad tik karė dinti ir pradėti veikti sistemaatrodo, tai tą taip-pat mes ma
būtų
laimėta.
labdario
------------ ------------25.00
Ulinofal
tari
24
skyrius.
-organizuotieji Amerikos darbi
tiškai.
Indiana turi 2 skyrių.
tome.
Nuo
kun.
F. Jakščio lab
ninkai ją smerkia ir veikia
•■
•
Visaip galima žiūrėti į tą '
Chicagoje 9 skyriai:
Socijalistų pasiimtoji takti
Tas
labai
klystų,
kurs
many

Gary, 77 sk.,
$206.72 dario ----------------------------- 25.00
-prieš ją, nes galutinai paaiš susidariusį Amerikos ūpą, ga
ka — baidyti valdžių — neiš tų, kad į seimą . suvažiavusi Šv. Jurgo parap., 32 sky
Nuo p. J. Vaitkaus iš
Indiana
Harbor,
4
sk.,
nie

kėjo, kad tą Taryba, gal ir ne- lima į jį kritiškai žiūrėti, bet laiko kritikos dar ir kitokiu
rius,
$1.442.42
liaudis nubalsuotų, kad jau
Worcester,
Mass._____ L10.00
ko neprisinntė.
nordiflte, bet tarnauja vokie negalima nepagerbti to galin žvilgsniu.
Jie ragina baidyti vienybė padaryta ir taip būtų. Dievo Apveiz. parap. 31
Nuo šv. Petro ir Povilo
Viso iš Indiana
$206.72
čių, o ne Amerikos tikslams. go jausmo ir pasiryžimo kurnė valdžių, kurių jie patys išrin
skyrius,
859.30
Kad prieiti prie vienybės,
parapijos, Hemestead, Pa.10.00
Šv. Kryžiaus parap. 39
Missouri turi 1 skyrių.
Indomu, kad į tą socijalistų ti šią karę ir užtikrinti demo ko. Jų taktika dar galėtų bū ai pirmių pirmiausia mes tu
Nuo S. L. R. K. Mokslei
kratijai
pergalę.
Juk jeigu ti pateisinama autokratiškose rime sušvelninti sriovinius
skyrius,
787.76
auginamą Darbininkų Tarybą
vių
A.--------------------------- 7.10
St Louis, 68 sk.,
140.05
Šv. Mykolo parap.,. 43
■
baigia sumarmėti ir t. v. tau ir ištikrųjų Amerikai pasisek šalyse, kur sauvalė ir pries sentikius.
Nuo kun. P. Saurusaičio 25.00
skyrius,
630.20
New Hampshire turi 1 sk.
Bet čia,
tiškos draugijos iš Chicagos ir tų šitą tikslą atriekti, tai jos pauda viešpatauja.
Toliaus prašalinti priežastis,
Nuo kun. J. Valantiejos apielinkių. Mūsų “tautie rolė šioje karėje tikrai būtų iš kur visi piliečiai balsuoja ir curios labiausia kliudo mūsų Visų Šventų parap., 67
Manchester, 49 sk.,
69.25 jaus----------------------------- 25.00
skyrius
259.65
Kai-kurie iš valdžių renka (dabar didžiu lendram veikimui, o ant galo
čiai” pasirodė neturį jokios in- ganingiausia.
Nuo Lietuvos Vyčių už
Verta čia paminėti jag Vil
Aušros
Vartų
parap.,
7
mintingi
žmonės
tvirtina,
kad
moje vietų jau ir moterys) — tarpsroviniuose santikiuose ie
tekmės net į savo laikraščių
1916
m._____ __________ 105.05
skyrius
219.05 kes Barre ir apietialrių lietu
*
viejBi
skaitytojus. Veltui “Lietuva” vokiečiai, jeigu šią karę lai čia laikyti prieš valdžių iškėlus škoti ųt
Nuo
Lietuvos Vyčių už
viai Valley View parke liepos
lės, bet to, ka Nekalto Prasid. Pan. Šv.
baidė savuosius nuo tos Tary mės, tai įsteigs Rytų ir Pietų kumštį — neišmintinga ir juo nuo kitų i
1915 metus____ :—____ 52.40
parap., 60 skyr.,
153.06 4 d. surengė didelį išvažiavi
sutinka
bos, veltui stengėsi pajuokti Europoje keletą monarchijų. kinga. ' Kų socijalistai pasa me mes vieni su
Nuo Rožančiaus Draugi
mų, kuris T. F. davė $1.761.29.
Chicagos socijalistų vadą. Tar Bet demokratiškos šalys negi kytų, kad, pavyzdžiui, tarp me. Jei tik nuoširdžiai tų da Šv. Petro ir Povilo par. ■'
jos iš Nevark, N. J_____ 20J9
64 skyrius,
36.00
Panašų išvažiavimų, m Lie
sai vadas atkeršijo “Lietuvos” sutiks palaidoti savo idealų ir “Naujienų” šėrininkų kas pra lykų ieškosime, tai be abejo
Nuo Šv. Onos Dr-jos iš
dėtų varyti agitacijų, kad jie nės mes juos ir surasime, nes Englevocd, 8 skyrius nie
savo
tvarkos
—
jos
ruošis
į
tuvių
Dienų, turėjo ir Maha- Athol, Mass.---------------- 830
redaktoriui tuo, kad šisai bu
ko neprisinntė.
noy City su apiehnkėnris lie
vo priverstas remti savo laik naują dar didesnę karę,, kur nei kiek neatsižvelgtų į pada- jie yra.
Visoje
Chicagoje
galutinai
būtų
nusverta
perga

$4.337.44
vadijimue
“
Naujienų
”
bendro

tuviai rugpjūčio 15 d. ir pada
raštyje socijalisto Gugio kan
Visų pirmiausia prirengkime
270.74 rė T. Fondui pelno $9000.74.
didatūrą į miesto teisėjus. Ir lė autokratijai ar demokrati vės valdybos, kurių jie patys bendram veikimui dirvą, su Cicero, 59 sk.,
Rockford, 44 sk.,
228.46
išsirinko — imtų bruzdėti ir
Tai labai gražios aukos!
kur-gi nerems po to, kaip jo jai.
švelninkime
‘ vinius Kewan.ee, 45 sic,
veikti
prieš
tos
vaidybos
min

210.10
“tautiškos” draugijos ir jo
Tad ir nenuostabu, kad Asentikius, pri
e vieni
B šių skaitlinių visuomenė
186.95
net draugai inteligentai veikė merika nepakenčia įvairių pa tis ir norus. Vargiai ar “Nau kitus gerbti, ka£po žmones, Chicago H’ts, 70 sk.,
183,25 žinos, kur lietuviai tarnauja
Spring Valley, 51 sk.,
jai tą kandidatūrą parėmė. dykėlių, kurie jos pasiryžime jienos” pritartų, tokiam vei o tuomet ir_be
ir
be
seimų
šaukimo
Westville, 85 sic,
kimui. Taip ir čia
Žmonės
173JI Lietuvai ir kur snaudžia arba
Socijalistai išvedžioja, kad jų kliūtis štato.
Ji nepakenčia
susikalbėsime
ir
dirbsime
vis

Springfield, 69 skc,
100.19 mažai tedirba, kad išgelbėti
ta Taryba, tai būsianti bomba, aibodlistų, socijalistų, nepa išsirinko sau valdžių ne tam, ką tėvynės naudai
Aurora, 80 sk,
77.70 Lietuvą ir sugrąžinti jai nepribaidyklė Amerikos valdžiai, kenčia Liaudies Tarybos (Pe- kad jų baidžius, ar kad jos
O
dabar
ką
leisti
be
reikalo
49.75 guhnybę.
kuri, girdi, išsigąsianti ir iš ople’s Council) su joe šakomis veikimų trukdžius, bet kad iš pinigus važinėjant į seimus, Melrose Park, 47 sic,
Vėlgi, tie skyriai, kurie tu
42.60
pildysianti darbininkų reika — taip kaip nepakenčia Vokie vien su jų veikus geriems tiks tai geriau tuos pinigus paauko E. St. Louis, 20 sic,
Socijalistai pasakys,
Benton, 73 sk.
39.04 ri surinkę aukų, galės iki nau
lavimus — baigti karę, suval tijos samdytų šnipų, nes anot lams.
kime sušelpimui Lietuvos —
kad
valdžia
netikusi,
stovi
už
CoUiiKville,
19
sk.
36.15 jų metų prisiųsti jas į Centrų,
dyti kapitalistus ir tt
jų nuomonės ir vieni ir kiti,
kapitalistų reikalus. Kol kas per tą fondą, kuriuomi mes pa St CRūrles, 82 sic,
35.00 nes po Naujų Metų bus daroma
Kada jie išsijuosę agitavo už kada jie kliudą Amerikai pa neišrodo, kad taip būtų. Juk tys užvis geriausia pasitarime. Vfankegau, 25 sk.,
28.95 tokia pat atskaita už visus 1917
Gugį ir rinko jam lietuvių bal sekmingai šitą karę vesti, tą netamsūs ir nekvaili tie mili Brangaus laiko negaišinkime Oglesby, 80 sic,
28.50 metus.
sus, jie ir-gi kalė galvosna sa patį darbą varą ir gelbstį vo jonai darbininkų, kurie yra tuščioms nvnjonfcnn ir bergSkyrius gali rinkti 1 T. Fon
vo skaitytojų mintį, kad reikią kiečius.
susispietę į Amerikos Darbo ždiems darbams. Lietuviai ka
do
Komisijos narį, jei tas sky
neduoti ramumo ir baidyti valAmerikos ateiviams, jeigu Federacijų. O juk ta Federa talikai uoliai paremkite Tau
rius
surinko per metus bent
džią, reikia rodyti socijalistų jie ir kitaip žiūrėtų į šitą karę, cija nebaido valdžios, o remia tos Fondą.
$3.644.76
$200.00. Kurie skyriai tos su
calybę, nes tada ir virienas negu Amerikonai, tečian ge ją.
8.187.07
Ir valdžia iš savo pusės
mos dar nepasiekė, lai skubi
a AininkAms būsią geriau. Bet
riausia yra pasitraukti į šalį parėmė neeykį darbininkų rei
725.76
nasi iki Naujų Metų pasiekti.
ir netrukdyti amerikonų vei kalavimus.
342.45
Ant čekių ir money orderių
302.00
kimą.
Jeigu kas negali nuo
Bet, žinoma, valdžiai daug
182.30 rašykite iždininko vardų (B.
širdžiai užjausti ir padėti Ame- labiaus turėtų . rūpėti darbo
I rūtai šioje karėje, lai norsau- žmonių reikalai, negu kad rū150.00 Vaišnoras) ir siųsk te Centro
*s - -į
TaH
m-km
iš

K Pakštas, i"
32.no
-'3..
basli’’
; 5:
Irvinln
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DARBININKAS.

MONTELLO, MASS.

LAWRENCE, MAM

NORWOOD, MASS.
Sąjungiečių vrikimas

Mūsų Vyčiai vėl parodė sa
Trumpos ftMtifc
vo gyvavimą Štai aekmadieSpaudos Savaitės Komisija
Šiame miestelyje yra A L.
nyj, 18 lapkričio sulošė puikų laikė fuisi rinkimą panedšlio va
LAWRENCE, MASS.
R.K. Mot Są-gos 36-ta kuopą
teatrą “Audra Giedroje”, Šv. kare ir pasiskirstė miestą į dar
kuri susitvėrė vos tik šeši mė
Mtakfevi&us tinrtiną kad i
Roko svetainėje. Prieš pradė- lis, pasirįžo pereiti, per kiek
nusisekė
iš
visų
atžvilgių
pui

nesiai atgal. Nors kuopa jau
nei dangaus, nei pragaro,
siant lošti teatrą parapijos vieno lietuvio stabą kad pa
kiai.
Per
visus
4
vakarus
žmo

nutė, bet jau ji yra šį-tą nu
nei peklos.
choras, p. Juškai vadovaujant, raginus juos naudotis katali
nių
lankėsi
gana
daug.
Ma

veikusi.
Būtent: parengė vie
Nedėlios vakare čia buvo su
sudainavo gražių dainą kurių kiška spauda ir atsižadėti be
ną iš gražiausių šiame mieste
drengtos ALTS. prakalbos, kur tyt, kad norvroodiečiai supran publika visados klauso su dide dieviškosios.
(Tąsa)
lyje buvusių koncertų ir su
ta
svarbą
spaudos
katalikiškos,
kalbėjo pagarsėjęs bobų išrimliu noru. Kaip buvo garsinta Šv. Cecilijos choras po va
SENIŪNTENE (linktelėjus.) Malonusis valdove, pri
“vyskupas” Mickevičius. kurios kaip teko patirti labai plakatuose, p-lė M. Raipaitė dovyste p. A Grigoraičio lai rimtom prakalbom apie mote
imsiu meiliai savo talkininkus ir visus kaimynus, o jei nesiŽinoma jo prakalbą kaip pa daug tapo išplatinta. Ypatin padainavo solo Moniuškos va kė savo paprastą susirinkimą rų reikalus, kuo žmonės iki
didžiuos ir patį Lietuvos valdovą.ir jo tarnus.
prastai tai nieko nevertą bet gai paskutinis vakaras bene karinę dainą gi patsai p. Juš ir repeticiją panedėlio vaka šiol tebsigėri.
KEISTUTIS. Ačiū, ačiū; būsiu patenkintas.
šį vakarą jis atvirai ir aiškiai buvo ant visko pasekmngiau- ka Gound’o laivelį. Reik pa-, re. Choras išreiškė savo pa- . Nuo pat pradžios susitvėriSENIŪNIENE. Iškepsiu blyną privirsiu varškiečią
mo, kuopa įstrigę kursus, kur
Tai buvo 18 d. lapkri
pasakė: “Jimis Rymiečiai gra sias.
stebėti, kad tų abiejų solistų dėką katalikų laikraščiams už
šventabandės
jau vakar prisikepiau.
Gardi jinai, su aguo
išguldinėjama ir svarstoma aProgramas buvo toks balsai su laiku eina tobulyn, ir
sina pekla, pragaru ir prižadą čio.
puikų aprašymą iškilmių prie
nomis
maišyta.
Midučio
iki
sočiai,
kiek tik sveteliai pa
pekla su jos velniais, tai tik didelis, kad-čia viso nei nemi jų pasirodymas ant scenos vi pašventinimo parapijos naujų pie švarumą virimą ir taip
jau moterų gyvenimą ir veiki norės.
Tą vakarą kalbėjo p.
jei daug jiems duosite pinigų nėsiu.
sados iššaukia garsius delnų vargonų.
KEISTUTIS. Sutinką brangi senutė, su jumis pasi
mą paliečiančius dalykus. Pas
dangą bet aš jums sakau, M. Abračinskas iš Montello, plojimus. Teatrą lošė šie as
Vietinis klebonas kun. Pra
linksminti.
Gerbiu Palangos žmones, kad vienybėje lai
kad smertis viską užbaigia. Po Mass. Ji labai iškalbingai ir menys: V. Jušką M. Juškienė, nas A- Virmauskis utarninke kiaus patėmytą kad kaikurios
kosi; kada linksmą visi linksminasi, kada liūdną visi
smerties nieko nėra. Pavirsi gražiai nurodė svarbą katali S. Klimavičius, P. Juškaitis, dalyvaus 40 valandų pamaldo narės nemoka rašyti ir skaityviens
kitam padeda
Taip ir dievai mums prisako artymą
liuoti.
Todėl
sumanytą
kad
te į dulkes ir nieko daugiau kiškos spaudos. Dvi p-lės A V. Bakanauskas, P. Kašėta, O. se Atholyje.
mylėti.
nebus. Dangus, pragaras ir Abraeinskaitė ir L. Mancevi- Samsoniutė, M. Sakalauskiutė, i Nedėlioję p-lė Marijona E. mokančios mokytų nemokan
SENIŪNAS. Ačiū, garbus kunigaikšti, už tokius pačias nares rašyt ir aritmetikos.
pekla su jos velniais tat tik čiutė paskambino pijaną ir su Liudvika Couble.
Visi akto Uškuriutė aplankė savo pažįs
girimus.
O dabar Jūsų Malonybės ir aš prašysiu, gal su
13
d.
lapkr.
buvo
pirmoji
ra

dainavo keletą dainelių, kurio’ riai jau ne pirmą kartą rodėsi
parsidavėlių išmislas.”
tamus Lawellyje. P-lė Ušku
tiksite
kartu
pasilinksminti.
šymo lekcija. Rašyti mokina
Taip aiškiai pakalbėjo tas mis visi labai gėrėjosi. Jso abiL ant scenos, tai-gi jų lošime ma riutė yra viena iš vietinių vei
KEISTUTIS. Sutinką jei prašote. (Duoda Seniūnui
p-lė O. A Nevuliutė; arifmetir*‘vyskupas.” Išgirdus tokius Montellietės. Taip-gi iš vieti tėsi ramus, rimtas savim pasi klių chorisčių.
ranką.)
Palangos valdove, kiek laikas pavelys, tiek tarpe
kosgi
p-ni
M.
Šereikienė.
Šios
i žodžius atėjo mintis į galvą: nių kalbėjo V. Sereika, vieti tikėjimas ir įsigilinimas į save
Vietiniai sandariečiai uoliai
jūsų
linksminsiuosi.
(Visi ploja delnais.)
rūšies lekcijos bus kas utarJo kalba’ roles. Pp. Juška ir Klimavi
“Tai kodėl po šimto raganų nis vargonininkas.
darbuojasi agituodami už MicBIRUTE. (Dainuoja.)
ninko vakarą Paminėtina dar
tu dar žmones moniji? Kodėl taip-pat visiems patiko.
čius tiesiog buvo nepalygina- kevičiuas nezaležną bažnyčią
Sveikas, garbusis sveteli,
ir
tai
kad
artinanties
Spaudos
Viską girdėjęs.“ mai geri. Kiekvienas jų suju
pasistatei tą savo kirkužę? Ko
Žmonės pasakoja, kad jau Savaitei, kuopa išrinko dvi at
Sveikas pas mus atsilankęs.
dėl tu neini į fabriką dirbti ir
dėjimas iššaukdavo linksmą Mickevičius surinko užtektinai
VISI DAINUOJA
stoves į Sp. S. Komisiją ir pa*
NEW YORK, CITY.
neauštoji viliojęs nuo biednų
širdingą juoką
pinigų ir nedėlioję parsikvies aukavo iš iždo $3.00 į Spaudos
Sveikas būkie, kunigaikšti,
_
L. Vyčių 12 kuopa labai au
žmonių pinigus? Jei tu pats
Žmonių prisirinko pilnutėlė taip vadinamą Valette, kuris
Mūs
šalies
Lietuvos;
Fondą
Prie
tos
aukos,
kuo

' esi materialistas, bedievis, tai ga. Turėjo didelį susirinkimą svetainė. Pelno atliko gražaus, neva esąs vyskupas ir kuris įSveikas pas mus atsilankęs
pos narės prisidėjo dar ir ypa^odel kitiems liepi tikėti? Tai kur ir prisirašė daug naujų na net 61 dol. ir 45 c. Visas ati vesdins Mickevičių į vyskupus.
Palangos šalyj.
|^k apgavikas ir aršiausis me rių. Prisidėjo^ daug jaunų pa duota vietinės bažnyčios nau Nekurie “nobazenstvi” neza- tiškomis aukomis. Būtent: O.
BIRUTE.
(Dainuoja).
A.
Nevuliutė
$1.50,
K.
Stašainelių. Visi šie asmenys nebu dai.
lagis tegali taip daryti.”
ležninkai tvirtina, kad neužil tienė $1.00, A Kurienė 55c. Po.
Sveikas
linksminkis su mumis,
Jo kalba matyti ir jo para- vę Lietuvoj, bet myli su lie
Pirmadienyj, 12 lapkričio, go jų Mickevičius bus išrinktas
Sveikas raminkis mūs tarpe.
50c.: M. Drulienė, M. Baliutiepijonams tepatiko. Mat ir jie tuviais darbuotis ir prisidėti čia užsibaigė šv. Roko parapi nezaležninkų popiežium.
VISI
DAINUOJA.
nė,
M.
Šereikienė.
Po
25c.:
A.
dabar suprantą kad yra ap prie lietuvių reikalų.
jos fėrai.
Buvo labai pasek
Jonas Keras. Kuodienė, S. Akstinienė, A.
Sveikas
būkie, kunigaikšti,
Mūsų kuopa nutarė kas sere- mingi. Pasidarbavus kelioli
gautais. Priežodis sako:‘Duok
Mūs šalies Lietuvos;
Stadalninkienė, V. Kudirkie
veršiui užtektinai virvės ir jis da turėti šiaip susirinkimus kai gerų katalikų ir prielan
WATERBURY, CONN.
Sveikas pas mus atsilankęs
nė,
ir
A
Smilgienė,
U.
Razniopats pasikars.” Taip ir su dėl visokių pasilinksminimų, kiai parėmus Montello visuo
Katalikų
sriovės
veikimai.
Palangos šalyj. _
kienė
ir
V.
Kašėtienė
10c.
Su
o paskutinę mėnesio seredą tu menei, fėrai atnešė gryno pel
Miekevičium.
Lapkričo
15
d.
buvo
puikiai
(Keistutis visą laiką klausosi dainos užsimąstęs.)
kuopos $3.00, išviso $9.00. ~
rėti
visuotiną
susirinkimą no 730 dol. ir 70c. Puikūs vie
surengtas
vakaras
šv.
Juozapo
Viliją
KEISTUTIS
(į šalį). Ką aš matau tarpe šitų žmonių... Ar
ALTS. tikslas paaiškėjo.
kur būtų aprūpinti svarbiausi nybės vaisiai!
vietinės lietuvių mokyklos mo
Jau mes kartą rašėme, kad kuopos reikalai.
tai dievų tokia valią ar tai laimė man tokia skirta... Ši mer
Brocktonietis. kinių ir jaunųjų vyčių.
gelė man širdį užžavėjo, ir kaip saulė man akyse šviečia
vietiniai laisvamaniai tauti
Dabar teko girdėti, jog New
HAVERHILL, MASS.
Vakarą
puošė
įvairumų
į(į Birutę.) Mergele! — (toliau dainuoja.)
ninkai remia nezaležninkus ir Yorko vyčiams valdžia ketina
RAMANAUSKO PRAKAL vairumai, baletai, žaisiės, di
jų vyskupą Mickevičių. Diena duoti
— Kas nors tu esi, angels ar mergelė,
Prakalbos
apie
spaudą.
kambarius susirinki
BŲ MARŠRUTAS.
alogai,
monologai,
deklemariPriimk tu mano ranką ant šio kelio.
nuo dienos tas vis aiškiau pa mams, lavinimuisi, gimnasti
Nedėlios vakare į šį mieste
Bostono Kolegijos studentas jos, dainelės ir komedijos.
Aš visad buvau ponu žemės jūsą
sirodo. Dabar jau net jų San kai ir kitokiems reikalams.
lį atvyko keletas svečių, ku
J*
kalbės Scenoje dalyvavo suvirtum puO nuo šio laiką vyru tavo busiu.
dara rengia prakalbas, kad Tai matome, kaip vyčiai kįla.
rie mums pasakė keletą nau
sekančiose kolonijose Pennsyl- samtro šimto ; jauinriKų mažų
Kur
tave gavau pirmą kart matyti,
dugiau žmonių prikalbinus į
dingų prakalbų apie spaudos
Jonas J. Stank vanijoj.^
— aktorių ir aktorių. Žiūrinčius
Liepsiu tau namus puikius pastatyti.
naudingumą ir dar kiti prisi
Mickevičiaus kirkužę. Nedėlioj
St. Clair lapkričio 29.
ir
.
/ ' O kalnas, ant kurio pažinai Keistutę,
dėję
prie
mūsų
choro
gražiai
kalbėjo p. Baniulis ir-gi gar
HARTFORD, CONN., ~~ Minersville lapkričio 30; ~ ‘
nekalti,
gražūs
veideliai.'
Y'
Nuo tžvoVArdo bus vadin’s Biruta.
sus (?) tautininkas kartu su
uždainavo.
r
18 d. lapkr. LDS. 6 kp. buvo
Mahanoy City gruodžio 1.
1
t
Čia tu gyvensi nuo vyro mylėtą
Tie svečiai buvo Vincentas
Mickevičium ir dėl Mickevi- surengus puikų Vakarą Pub
Girardville gruodžio 2.
patingai buvo gražiai atlošta Rukštalis iš Valparaiso Uni
Tu, kuri radai širdyj mano vietą
•čiaus. Jis taip-pat Mickevičių likos susirinko apie 500. Su
Visų šių kolonijų lietuviai “TĖVYNĖS RAUDA,” meloBIRUTE (nusigandus).
versiteto, kuris pasakė gra
gyrė kaip kad gyrė jo draugas lošta “Daina be galo.” Akto
privalo pasirūpinti ir pasinau deklemaeiją ją lošė 30 merAš, Palangos mergelė,
žią prakalbėlę ragindamas prie
Zigmas Jankauskas. Norkus riai buvo šie: A Kučas, ga
doti proga išgirsti gabų, ir gar gaičią Įsivaizdink: Čia dai
Lietuvos dukrelė?
skaitymo naudingų knygų ir
arba Porkus-Porkevičius kaip- biausias lošėjas, J, Mončinssų kalbėtoją.
nuoją kalbą raudą ir vėl ra laikraščių. Paskui p. Rukšta
Pas tėvelį ir senąją motinėlę
jis, yra geriau žinomas ir-gi ge kas, T. Špelis, M. Aukštikal
minasi;
o
tų
gestų
nuravimas,
_____ Tarp brolelių augau.
ras v<tautininkas” dabar neza- nis, M. Černiauskiutė ir M. Lalis perėjo per publiką ir nevie
HARRISON IR KEARNEY, čia liūdi, čia jau i? vėl viltis' ra nam pardavė gerą knygelę. Iki
ležnos “gazietos’* yra redakto beskiutė.
KEISTUTIS
(kalba.) Mergele, nesistebėk, kad LietuPuikiai nusisekė,
N.
J.
mina.
0
vis
kalba
apie
Lietu

vos
valdono
pagavai
Širdį.
Kaip anuosyk sutikau benešant
šiam
laikui
šios
kolonijos
žmo

rium.
.
' zri
publika prisijuokė iki soties.
Šių
dviejų
miestų
lietuviai
vos
tėvynės
vargus
dabarti

pietus
į
lauką
savo
broliams
ir da.rhininka.Tns — pamylėjau
Iš to viso aiškiai matyti, kad Svarbiausia programo dalis bu
nės buvo papratę skaityti be
veikia išvien. Jų dr-jos — pa- niam laike.
visa
širdimi.
Ieškojau
progos
tave atlankyti tėvų akivaiz
Daugumas iš dievių visokius smirdančius
bedieviai tautininkai yra Mic vo tai prakalbą kurią pasakė
šalpinės ir idėjinės išviso 14 klausančiųjų buvo sugraudinti. laikraščius ir knygelkas. Dėl doje.
Ir, štai, mane laimė šiandien sutiko, nes tėvų ir
kevičiaus agentėliai, o Sanda gerb. kun. Švagždis, pirmą sy
organizacijų — renka tam tik
Puikiai
atvaidino
dialogą
visų
žmonių
akyse tavo širdies ir rankos galiu prašyti. Pra
tos
priežasties
iki
šiam
laikui
ra tik “tautiškos bažnyčios” ir kį Hartforde. Visi džiaugėsi
rus atstovus ir jie susirinkę ta “Pabūgo,”" mat senels varguo tiek mažai yra pasidarbavę sa šau tavęs (nusiima kepurę.) tark man atvirą žodį, ar su
Mickevičiaus
įrankis.
Tai, gražia jo prakalba. Dalyvavo
riasi apie veikimą Rugsėjo 1 lis pirm šaukėsi mirties, o pa vo arba visuomenės labui.
tinki būti mano moterim ir likti Lietuvos kunigaikštiene?
“tautininkai” išsirinko sau šv. Cecilijos choras, vedamas
d. jos buvo surengę pramogą skui ir vėl pabūgo mirti.' Se
Antras svečias tai buvo Jo (Žmonės atidžiai žiūri.)
puikų vadą Turbūt dabar bus p. Kamantausko. Buvo ir ke
kuri davė pelno $29.70. Toji nelio rolę lošė p. Salncką O nas J. Ramanauskas,, Bostono
BIRUTE. Lietuvos valdovą gerbiu tave ir tavo žodžių
mickiniais ir vadinami.
letas dekliamaciją podrauge
suma paskirta nukentėjusiems mirties p. A Stiklius.
Jano

paklausyčiaą
bet esu jau pasižadėjusi dievams tarnauti. Bet,
Kolegijos
studentas,
pagarsė

darbavosi ir K. S. S. Komisi
Naudingos prakalboą
dėl karės lietuviams.
nių
buvo
pilnutėlė
svetainė,
jei
tavo
valia
tokią
klausk mano tėvelią motinėlės ir mano
jęs priešas “keleivininką”
Nedėlioję 3:30 po pietų čia ja
Dabar ir-gi nukentėjusių dėl net stačių pilni pasieniai sto Jis savo kalboje gražiai ir gy brolelių. Tegu jie sprendžia mano likimą (Keistutis kreipia
J. P. karės lietuvių naudai rengia
buvo pradėta Spaudos Savai
vėjo. Vakarą vadovavo pats vai nupiešė priežastis, dėl ku si į Seniūną).
tė su prakalbomis. Kalbėjo p.
ma pramoga Padėkonės Die režisierius p. J. V. Kovas.
KEISTUTIS. Palangos didvyri ir tą motinėlą aš šian
rių lietuviai kaipo tauta nėra
CHESTER, PA
ntas Rukštalis, Valparainoj, lapkričio 29 L. Hantmano
Matomai žmonės į tokius į- pakilę. Jo kalba į žmones pa dien jūsų nusižeminęs prašaą leiskite dukrelę už manęs. Die
H^Universiteto studentas paPrakalbos.
salėj, 756 Harrison avė., Harri- vairiue pamokinančius vaka dare didį įspūdį. ’
vus perprašysiu aš pats; aukosiu gintarus jiems... Ar leisi
apie būdus, ku Lapkričio 18 buvo prakalbos, soą N. J. Pradžia 2:30 vai.
rus mėgsta lankytis,“čia mat
Pertraukose buvo sudainuo te?.. O judu broleliai, kaip manote?..
*»
riais lietuviai po kitas koloni kurios įvyko mūsų mylimo po pietą
Dalyvaus p. St ant Vyčių parengtų vakarų ta keletas dainelių po vadovy
• t
*
SENIŪNAI (dainuoja duetą).
. .
r
1
jas platina gerą spaudą Ypač kun. I. Zimblio dėka. Kalbė Šimkuą p. J. Liutkauskas, J. neišgirsi kokių blevyzgų per
Dievai galingi,
ste vietinio vargonininko. Prie
atkreipė domą į melagysteą jo p. K., Sčesnulevičius. Vienas McAteer ir Lyncock. Bus dar
»
statymų, kurie būtų maišomi vietos choristų prisidėjo keleJūsų tad valią —
kurias nezaležninkai skelbia vaikiukas iš Philadelphijos dainą deklemaciją Scenos
•
5
su keiksmais, su neprideran
Spręskit jūs. patys.
kurie su p. Antapirmame savo “gazietos” nu pasnuikavo, o antras gražiai Mylėtojų Ratelis vaidins ‘Kon
čiais žodžiais, arba negrahrbuvo iš LąwMūsų valdovas,
• »4JĘ
meryje.
••• • —■>* • •
pasakė eiles. P-as K. Sčesnu tribuciją” kaip matome daly tiais apsiėjimais, taip,7 kad
Mūsų didvyris
.__ 'X
♦ i•
Taip-gi kalbėjo Jonas J. Ra levičius kalbėjo apie Tautos vaus ir svetimtaučiai, todėl • I •
kalbose.
♦ <r|
Jūsų maldaują
manauskas, Bostono Kolegi Fondą gerų knygų skaitymą pasirodykime kultūringais. (Į
Kad atleistumėt savo tarnaitę.
jos studentas. P-no Rama ir tt T. Fondui aukojo M. K kokus fondus pelnas bus skirs
SENIŪNAS (kalba). Matai, valdovą taip yra. Birutę,
nausko kalba buvo pašvęsta Navickai $2., po $1 P. Mankan tomas? Red.)
jau mes pavedėm dievų tarnystei, ir ji pati gal nepanorės pa
išaiškinimui kodėl lietuviai ir tis, J. Banevičius, A BandoMK
keisti savo prižadą O žinyčioe tarnai, išgirdę apie tai, la
visi katalikai turi platinti ge nią W. Bobelis, J. Vašką J.
WATERBURY,
CONN.
bai užsirūstintą nes jie jau surengė ir dieną Birutės įšventi
rą katalikišką spaudą WOROESTER, MASS.
Mikoliūnas, P. Adomoms, J.
mo į vaidelytes.
Naujas nepasisekimas.
Prakalbų vedėjas buvo gerb. Mūzą J. šalaševičius, M.
Gražios pasekmės.
KEISTUTIS. Ar-gi negalima būtų dievus perprašyti?..
kun. Pranas A Virmauskis Aluzienė, M. Murauskienė, D.
Lapkr. 18 d. buvo parūgtos
Mūsų kolonijos lietuviai ka
Gal
patys dievai to nori, kad Birutė liktų mano žmoną gal
vietinis klebonas. Jis atidary Doubareišis, J. Stapošyą J. talikai greiti prie visų gerų
laisvamanių ir socijalistų pra
ji
yra reikalinga valdovų tarpą kad pakelti mūsų tautą mū
damas prakalbas aiškino ko Petkus, J. Jankauskas, L. Mi- darbą Tai jie pasižymėjo da
kalbos. Buvo partrauktas kal
užmanydėl Spaudos Savaitės.yra ir La- tošiunienė, O. Dudienė, V. To- bar katalikų spaudos platini
bėti kokis tai Klimas.
Prieš sų šalį. Žinyčios tarnai, tikią nesipriešina mano
mama
ir
Birutės
likimui..
Sakykit
jūs,
broliai
L
wrence rengiama taip-patjcaip liunas, J. Ambrozevičiuą A me. Tame darbe daug uolumo
tai buvo gerai apgarsinta, iš
BROLIAI (prisiartinę prie Birutes dainuoja):
ir kitose kolonijose.
mėtyti plakatai ir didelė agi
Dzungelaa. Po 50e.: T. Mar- ir didį pasišventimą parodė p.
s visas
O, seselą mylimoji
Žmonių buvo prisirinkę su- šaitią J. Mazūrą . P. Šepetis. Pranas Zataveckas.
tacija buvo vedama. Bet ant
v
Dievai dovanos;
virš 200 ir viri su aiyda klau Su mažomis aukomis išviso i Šimtai knygų ir ’ knygelių
nelaimės ir vėl atsilankė “dė
..
J
Juk tai dievų valia tokią
sėsi Buvo pardavinėjama li $26.00.
dės” su kočėlais reikalaudami,
tapo išplatinta. “Darbininkui’
n
Kad jam patikai
teratūrą kurios nemažai tarpe
kad kalbėtojas išrašytų ištisų
prenumeratorių surinkta 42.
fam ĮBHUiiiiMk
t
•
Jį dar pamylėsi
'
publikos buvo parduota.
turinį savo prakalbos, o jei
T. F. skyr. rašt Štai surašąs tą kurie agen
Už
jo
ištekėsi:
'
’ Jobu Kena.
ne tai nevalia kalbėt. Na ir
tas© laike tos savaitės: Juo
9
Ir
hitai
laimi
n
gą
kas gali išpildyt tokį reikalazas Svirckas. Anielė MačiuliuKEARNEY, N. J.
Ir tautai naudinga; '
"
Ciratų dirbtuvėje darbinin tė, Marcelė Čiauškiutė, Ona
O
gal
dievai
skyrė
taip?..
kai buvo sustreikavę. Streika Širvinskiutė, - Leonora ŠaltėTVIRCIUS (kalba). Sesutą tieeą dievams pasižadėjai
vo lapkričio 16 ir 17 dienas. niutė. Juozas Sidaravičius, Vk
tarnauti, bet dievai ir-gi skiria mūsų šaliai valdovus, juos
Reikalavo mokesčių pakėlimo. Čekanauskaą Elzbieta Baltrusergsti nuo pavoją jiems padeda valdyti šąli mūsų tėvynę
Kompanija pakėlė mokestį ant šaitė, Ona Sidabrienė. .Juzefą
tietuvą; dažnai siunčia paramą apginti Šalį nuo priešų užpuo
tO nuoš. ir darbininkai sugrį Levanavičintė, Antanas Builimo Ir tą sesute, ištekėjns už mūsų garsaus valdovo, būžo darban. Daugiausia j^j dir■ >
7
.Tinkas Zr'VaA-.
ba ietnviai.
9
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o AitBIN INKAO

vietines zuuos

Šis balius bus vienas iš puikiausių ir linksmiausių.
Bus skaniausių valgių ir gėrimų.
Gausite paragauti lietuviškų kapustų, skilandžių ir tt.
Visokių saldžių gėrimų ir šaltakošės (ice-cream).
Muzikantai šiuom sykiu žada griežti seniausios ir naujau
sios mados šokius.
Mylintiems šokti, bus geriausia proga.
Kviečiame visus, kaip vietinius, taip ir iš apielinkių koskaitlingiausia ateiti ant šio moterų baliaus.
V

RENGŽJOS.

NAUDINGOS PRAKALBOS

Kari užlaiko visokio ta-

voro, reikalingo
nieriams. -

maine-

VYRAI! ŽINOKITE, KAD
pas
J. KAZIUKONĮ
Geriausia apskuta ir apker
pa plaukus. Barzdaskutyklė
(barber shop) sulig naujausio
įtaisymo. Taip-gi užlaikome
maudykles. Ateikit visi.

M. M. ANDREKS

t M. M. AndriuMatč)

MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ

J. KAZJTTKONIS.
224 W. Broadway,
South Boston, Mass.

SIUVĖJA

Balius! Balius!

Kalbės garsus kalbėtojas p. K. Pakštas, Tautos Fondo Se
kretorius iš Brookljn, N. Y. ir kun. Pr. Juškaitis, vietinis.Dainuos vietinis L. Vyčių 18 kuopos Choras po vadovys
te p. J. Varaičio. Taip-gi bus daug įvairių dekliamacijų ii
kitokių pamarginimų.
Į tas prakalbas kviečiame koskaitlingiausia susirinkti, nes
tokių kalbėtojų labai retai pasitaiko išgirsti. Taip-gi linksmai
ir naudingai praleisite vakarą klausydami prakalbų, dainų,
dekliamacijų ir tt.
Kviečia RENGĖJAI.

Knygos;- .,
PIRK KARIAUJANČIŲ ŠALIŲ
ISTORIJŲ KNYGA, FRANCIJOS RE
VOLIUCIJA, RASPUTINA ir daug kfe
tų “Amerikos Lietuvio” leistų knygų^.

prašyk katalogo.

“AMERIKOS LIETUVIS,”
15 Millbury St.,

Lietuvių UkSsų Draugijos Ketverge
29 Lapkričio 1917 (THANKSGIVĮNG
DAY).
Lietuvių svetainėje, kampas E. ir
Silver gatvių, So. Boston, Mass.
Prasidės 2-rą vak po pietų.
Užprašome visus lietuvius ir lietu
vaites ant musų gražiausio ir links
miausio baliaus, nes toki dailų ba
lių parengia tik L. U. D. vieną sykį
i metus. Pelnas skiriamas 1lietuvių
kareivių naudai.
Bus gera muzika
ir visokių skaniausių valgių,
Todėl
malonėkit visi atsilankyt.
Su pagarba,
L. C. DRAUGIJA.

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

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

Rašyk:

Worcester, Mass..

Centrai Spa.
Bioadway, So. Boston, Masa.
Kampas .Dorchester Street

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rūšių SAL

DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ice
-cream), SODA ir CIGARŲ
Taipgi įvairių x

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

HENRY J. B0WEN

Rea! Estate & Insnrance
Kviečia visus KOMITETAS.

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!

|
X

$ Su bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia liga,
V lauja specialisto patarnavimo.
IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GALĖSITE JA
Pradekite tiesiai eiti Sveikatos keliu.

673

Visi COLUNBIA Gramafonai

ji

ir Lietuviški Redkorai
s'

gaunami

Was-

hington st.

kuri refkaSURASTI

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, bu
geriausiais prietaisais, bu
naujų išra imu.
Visa darbu gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Borte*,Naši.
PRIF. DORCHR8TEB ST.

h

Valaodn.

NiiMM—

nuo 9 Tai. ryta

noo lt toI ryta

Ai 8 vai. Takam.

iki 4 Tai. aakara.

PILVINIO ir ZALDOKO
KRAUTUVĖJ.

DR. F. MATULAITIS
i
KONSTANCIJA DANIUNIUTE,

8įOS SotoinsH Avė.,

Cleveland, OMo.

OTaMaaa aeo—s———————eaeeaB a >■■■■■

Edward L. Hopkins
362 Broadway So. Boston, Mass
Vaniai p»n*idu<*da,

kambariai parvndavojami

GAISRI,

INSURANCE

i™
STIKLUS.

(Piate glaas)

<*■
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4 H Beylfbi St duetas, Man.

