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True translation filed wlth the postmaster at Boston, Mass. on Dec. 7,1917
as renuired by the act of October 6.1917

DŪMA PRAŠO PARAMOS.
London, gruodžio 5. — Ru

kaizerio laivynas pasiekė Ame
rikos pakrantės ir atvėrė ugnį
į ją miestą.
Šimtus žmonią suraižė stik
lai, sutrukusieji dėl trenks
mo..
Pasidarė regykla ir baisu
mas neaprašomus.
Mieste Truro, kurs guli už 75
mylią nuo Halifaso, buvo jau
čiama ekspliozija ir ten langai
suskilo. Visos telegrafo ir te
lefono vielos nutrūko ir mies
tas tapo atskirtas nuo viso
svieto.
Mont Blanc ’o vairininkas
Mackie sako, jog susikulimas
laivą ir visa nelaimė ištiko
dėlto, kad signalai buvo pa
duoti klaidingai.
Kaikurie buvo pamanę, jog
atskrydo vokiečią aeroplanai
ir užatakavo miestą iš padangią. O tuoj po ekspliozijos de
besiai dūmą kilo ir tas patvir
tino juos ją spėjime.
Laivas Imo, kurs smogė į
Mont Blanc suspėjo pasitrauk
ti atgal ir nuplaukė tolyn prieš
sprogimą. Visi jo jurininkai
išsigelbėjo.
Nuostolią milijonai dolerią.
Vien uosto išmūrinimai yra
kainavę $35.000.000 su viršum.
Pagelba iš Bostono.
Kaip tik atėjo žinia apie ne
laimę Bostonan, tai tuoj čia
susidarė partija iš daktarą^ ir
slaugotoją. Ketvege 10:17 vai.
iš ryto specialiu traukiniu nuo
North station išpyškėjo į ne
laimės patiktą miestą. Tie liuosnoriai buvo pašaukti telefo
nais ir jie nesuspėjo nei atsi
sveikinti su savaisiais, o dūmė
stotin su didžiausia paskuba

sijos Durna, kurią bolševikai
nesenai “paleido,” išleido at
sišaukimą į visas tautas, pra
šant paramos, kaipo vienintėlei išrinktai įstaigai Rusijoj.
Taip pranešama iš Petrogrado.
Dar pranešama, jog latviai iš
leido prašymą talkininkams
neapleisti ją ir nedaleisti Kur
šo prijungimą prie Vokietijos.
Karinis revoliucijonierią ko
mitetas Petrograde, kaip Reuterio telegrama praneša iš Ru
sijos sostinės, įsakė suareštuo
ti ir uždaryti kalėjimam Kronštadte visus pasirašiusius po
manifestu, išleistu nedėlioj
vardu laikinosios valdžios. Pa
sirašytojai, vienok, išnyko iš
Petrogrado ir nežinia, kur
dingo.
Gen. Komilov, buvusis vyriausysis vadas, kurs pabėgo
nuo bolševiką Mohileve, kaip
telegrafuojama
laikraščiui
Daily Mail iš Petrogrado, bu
vo lydimas 400 kaukaziečią.
Panedėlyje jis buvo Oršoj, į
šiaurę nuo Mohilevo.

True tran^iation filed with the postmaster at Boston, Mass. on Dec. 7,1917
asreflulred by the act. of October 6.1917

ŽUVO VOKIETIJOS SKRAI
DUOLIS.
Kopenhagen, gruodžio 5. —
Iš Dragoer pranešama, jog
šiaur-rytiniam gale salos Amager Vokietijos pagelbinis skrai
duolis Botnija sutruko užėjęs
ant pakrantėj plaukiojančios
vokiškos minos. Skraiduolis
nuskendo, bet kiek žuvo tai ne
žinia, išgelbėtieji atsisako apie
tai pasakyti. Botnija buvo pir
miau rusą laivas, bet vėliau
patekęs vokiečiams.
True rrunshition filed with the postmaster at Boston, Mass. on Dec. 7,1917
as reąuired by the act of October 6,1917

NUOSTOLIAI DĖL
SUBMARINŲ.
Londonas, gruodžio 5. — An
glijos admiralitetas skelbia,
jog pereitą savaitę nuo submarįną ir miną nuskendo 16 garlaivią virš 1.600 topą įtalpos.
Vienas laivas mažiau 1.600 to
ną įtalpos nuskandinta ir taip- ■
gi žuvo 4 žveją laivai.

Philadelphijoj ketina rezig
nuoti 2.000 policmoną. Taip
darys, jei algos nebus pakel
tos iki $1.400 metuose. ^Minė
ti policmonRi sudaro dllvtreč
daliu Philadelphijos policijos.

SAIMONAS

-r

Kam gaikšmo Vytenio Gvardijos

Kapitonas. Cleveland, Ohio.

NAMŲ,

PIGIŲ
Daugelis savininką karės lai
ku priversinai parduoda visai
pigiai ir mes patys nuo savęs
patariam persitikrinti pas:

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevicz

EKSPLIOZIJA.

315 BR0ADWAY,

Pittsburg, Pa. — Aetna Chemical kompanijos dirbtuvėj įvyko ekspliozija.
Nuostolią
padarė už $250.000. Žuvo ant
vietos 8 žmonės. Apie 30 su
žeista.

SO. BOSTON, MASS.

Didžiojo Lietu vos Kunigaikščio Vytauto Gv

ATSIRASIĄ CUKRAUS.

IŠTRUKO KALINIAI,
Trylika kali-Į
Joliet, HL

James H. Post, American
Refiners’ komiteto pirmsėdis
New Yorke pasakė, jog netru
kus cukraus būsią po senovei.
Normai is cukraus stovis įvyk
siąs vasario mėnesyj. Vakari
nėse Indijose dagojiroas įvyk
sta tuoj po Naują Metą ir Amerikos cukraus dirbtuvės
gaus medžiagos cukraus dir
bimui.

nią, tarpe ją šeši žmogžudžiai,
įveikė sargus ir pabėgo. 60
kalėjimo sargą ir policmoną ir
apie tiek pat ginkluotą farmė
ną padarė “ablavą” ir ieško
prasikaltėlią.

NUBALSAVO UŽ SALIŪNUS

Pinigus pasiunčiu į Lietuvą
ir į Vokietiją.

Pereito utarninko balsavi
mais “sausieji” miestai Haverhill. Fitchburg, Fall River
ir Tauhton nubalsavo sugrą
žinti saliūnus. Pernai (1916)
jie buvo nubalsavę uždaryti.

ir jis tamstoms aprodys pigią
farmą, visokią biznią dykai.
Naudokitės gera proga, nes po
karės bus du-syk brangiau,
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba farma pirkti tai A
Ivaszkevicz padarys visus raš
tus te:singai ir atsakančiai.

ardijos pėstininką pulkas, Cleveland, Ohio.

REIKIA SLAUGOTOJŲ.
Dėdei Šamui tuoj reikia ligonią slaugotoją. Valdžia no
ri ją sumobilizuoti iki gruo
džio 12 d. 475 baigusią tam
tikrą mokslą slaugotoją. O, bė
gyje ateinančią metą valdžiai
reikės 20.000 tokią slaugotoją.

350 RROADWAY,

SOŪTH BOSTON, MASS..

Atsisukite prie manęs su visokiais teismikkais reikalais. Duo
du pi’nrs iufcrmncijns kas-llnk Suvienytu Valstijų Įstatymų.
Per keliolika metu esu prityręs Ir JnrfiJęs visokiu reikalą su
LIETUVIAIS. RUSAIS ir LENKAIS teismuose MašSfirtnjsetts ra
štijoje. A# esą-tokiame stovyje, kad pOIte manimi pilnai uMtlkėtl. Visokius teistu ISkus reikalus atlieku Šioje valstijoje.
Turiu gerų prityrusiu vertėju arba perkalbėtoji) lietuvi!), rnsu.
lenki) ir latviu* Jeigu Jus norite turėti geras pasekmes ir lilaimėtl
prova, tai paveskite man. Telefoauokite. parašykite arba paaukite.
350 BR0ADWAY.
SOUTH BOSTON, MASS.

JAMES M. KEYS,
Ttl. So. Bwiton tft nr Ra. Bn»ton M9

Jeigu vienas uMmtns kauk kiti).

Pagal žemianaį dienos kursą galite pasipirkti tiktai pas

BOSTON, MASS.

DARBININKAS.
gėjai. Jie kaipo svieto nema-1
18 LIETUVIŲ GYVENIMO pasidalinusiųjų, norėtų užgrie
tę, išėję kaip kokie žvėrįs iš'
bti pilną vadovavimo valdžią
RUSIJOJ.
miško, drasko savo gražų bū
politikoje, ko tikintieji kata
Liepos 23 <L, 1917 m.
relį, susirinkimą Argi taip J
likai veikėjai jokiu būdu nega
Gerb. “DaririniDko” Red.
daro išmintingi žmonės? Jo
li (prileisti) jiems daleisti, nes
Lietuvią|jaxmimo, einan- tai didi būtą .neteisybė ir nekioj tautoj nėra tokių pasiu
PRISLDEDA IR KITI
“$10.00.” Tai buvo lietuviš
čiojo
.Odesos Mokyklose moks demokratybė, mažai saujalei
tėlių kaip mūsų cieilikai.
MIESTAI
kas “Liberty Bond.”
lus,
kuopelė, jau metai kaip vadovauti kataliką minias.
Jiems tiktai galvoj katalikų
Brooklynas bando atsakanti.
Waterbury atsiliepė.
tikėjimas sugriauti, kaip va:
Gruodžio 2 d., Centrai Brook dovanai naudodamosi maloniai
Būna Odesoje gana tankiai
siunčiamuoju laikraščiu vieši vakarai, mitingai, susi
Žmonės blaivininkai pinigų lyne atsilankė T. F. sekreto- Jūsų
“N. Lietuva” jų/ laikraštėlis
'
daugiaus nieko nerašo, kaip nepragerią tai ir dovanų už rius ir nedideliam būreliui “Darbininkas,” nutarė šiuo- rinkimai ir pasikalbėjimai. Vi
tik ant kunigų ir ant tikėji- tenka ne tik.saą ale ir Lietu žmonių pasakojo apie įsteigi mi laišku išreikšti Jums kuo- si išsiilgę savosios tėvynės,
i
. mo, lyg, kad kunigai būtų vai. Taip, Pilnųjų Blaivinin mą Lietuvos Respublikos. Čia didžiausią padėką, prašant ir įvairiais būdais bando susira
13.00
t
paskučiausi piktadariai. O a- kų 1 kuopa ėmė ir sumetė Ka daug žmonių dirba cukraus ateityje mus paturėti, duodant šinėti su pasilikusiais Lietuvo
$4.25
pasiskaityti je, bet tas darbas mums ne
pie tuos, kurie mumis smau lėdų fondan $9.06, o kaip tik dirbtuvėse. Kaip cukrus tirp mums dovanai
gė, tai nieko nerašo, kaip ru tie pinigai Brooklyną pasiekė, sta, taip čia tirpsta ir lietuvių puikiai Jūsų redaguojamą or vyksta, retai kas gauna atsa
1
Prie progos pridedam kymą.
sai, žydai, lenkai, vokiečiai tai Pakštas su Kaupu ir prily pinigai. Tai ir Kalėdų dova ganą
keletą
žodžių
apie save. Ode
ir Lietuvos dvarininky, per- gino juos prie $10.00, lygiai nų čia nedaug sudėjo. Bet ir
Su augšta pagarba “Jauni
sidavę svetimiems. Kaip mums be kaupo.
Tai ir pasidarė čia atsirado gudresnių, kurie soje nuo 40 metų pradėjo var mo mokslus einančiųjų kuope
buvo užgynę spaudą, jie dar $10.00. Tikimės, kad Water- nenusigando ir davė. Štai jie: gšai lietuviai darbininkai ieš lės”-vardu
“D A R B I N I N K A 8”
juokėsi iš mūsų, bet užtai nei bujy, taip “slaunas” miestas 1) Kun. A Kodis
$10.00 koti sau uždarbio ir laimės.
Jonas Kukšdutis.
(The Warker) \
pusės žodžio niekas iš cicilikų ant dešimkės vistiek nesustos 2) Stasys Rakauskas
5.00 Lyg ištrėmimo į Odesą visiems
The Lithuanian tri-weekly paper.
nesako, vis tik mūsų tikėji ir pradės kada nors šimtukus 3) Juozas Anumavičius 5.00 dabar žinomo Juozo Gabrio ir LDS. CENTRO VALDYBOS
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St.
mas esąs kaltas! Jeigu būtu skaityti. Ir gerai padarytų...
4) Vyčių 49 kuopa
5.00 būrelio jo draugų, niekas a- POSĖDŽIO PROTOKOLAS.
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
mėm mes pametę savo tikėji
5) Jonas Sabaliauskas 2.00 pie Odesos lietuvius nežinojo.
“DARBININKAS”
Worcesteris ir Bostonas
Lapkričio
d. 1917 m.
mą, tai jau nebebūtų ant
Po $1.00 aukojo: J. Šližis, A. Vargdieniai studentai ir sava
M2 W. Broadway,
South Boston, Mass.
tranšėjas kasa,
“Darb.” Redakcijos kamba
svieto ir lietuvių. Kodėl ki
Mackevičius, D. Zabelskis ir moksliai jaunuoliai pradžioje
riuose įvyko LDS. Centro val
šio
šimtmečio
sudarė
čionai
sa

tų tautų, kaip lenkai, gudai net dulkės rūksta. Nežada P. Puodžiūnas.
dybos’ mėnesinis posėdis.
visi isvieno kovoja už laisvę, viens antram pasiduoti.
Iš Po 50c. : A Gadeikis, J. Za- vo pirmąjį slaptą ratelį, ku
pagimdyti ir išaugyti rimtą
NEPRITARIA “TAUTINEI
Į posėdį atsilankė šie nariai:
ir savo tautos reikalus stato Worcesterio jokių žinių ne jaukauskas, Elena Pižoniutė, ris 1903 metuose virto jau lejudėjimą, nors jis ne tik vys
BAŽNYČIAI.”
J. E. Karosas, F.-Virok’s, A
gale
Odesos
Lietuvią
savitar

augščiaus partijų, o tik lietu gauname, nes Viršiausis šta Barbora Guščiukė, Juzefą Vidkupu, bet ir kardinolu pasi
F. Kneižis, Pr. Gudas, Kun. P.
Kai pasirodė “Atgimimas,”
vių tarpe atsirado tokių su- bas jokių paslapčių iš ten ne- remskiutė ir Brooklyno Eksai. pinės pašelpos Draugija; 1905
vadintų.”
Juškaitis, p-lė Ona Meškaus“‘Organas Lietuvių Tautinės
mišėlių: jūsų niekas neverčia išduodą o ir šnipų ten nesi Viso Kalėdinių dovanų sudė laisvės metais atsirado Odesos
Katalikų Bažnyčios Amerilietuvių naujas susivienijimas kaitė, V Sereiką J. L. Petraus
į katalikus, kam norite, tam randa. Tai iš Worcester žinu jo $34.00.
ke,” tai juo pasidžiaugė lais
NENUSISEKĖ.
‘•‘Rūtą” 1913 metais kunigui kas kareivis, M. Žioba ir M.
galite tikėti, jeigu ešht tikrą tei pasprukti yra daug sun
Bet dar ne viskas!
| Venis.
vamanių tautininkų laikraš
tikėjimą pametę, bet neturit kiau, kaip kupranugariui per
“Tėvynė” guodžiasi, kad
Nuo senų laikų L. R. K. Mo Trtmanui besidarbuojant susi
Posėdį atidarė lygiai 8 vai.
čiai. Ir socijalistų laikraščiai
tiesos griauti pas kitus tautie adatos skylutę išlysti.
Kaip terų Sąjungos 24 kuopos pat tvėrė lietuvaičių tarnaičių drApdraudos ir Sveikatos savai
vakare
pirmininkas J. E. Ka
nepasigailėjo nezaležninkų or
čius katalikų tikėjimą ir Lie worcesteriečiai pradeda šau rijotizmas Tautos Fondui ži ja po Panelės Šv. Marijos var
tė neišėjo SLA į sveikatą Ne
rosas.
ganui komplimentų, nes pa
tuvos laisvės trukdyti savo dyti iš sunkiausių anuotų, tai nomas. Pernai Kalėdų fondan du, 1914 metuose įsikūrė Ode
pasisekimo priežastys buvę
Pirmiausia perskaityta pro
matė sau talkininką Vienok
rietenomis ir užpuldinėjimais. tik tada “svietas” pradeda 24 kuopa sudėjo net $40.00. O sos Lietuvią Komitetas šelpti i
svarbios.
tokolas
praeito susirinkimo,
tautininkų laisvamanių laik
Mes visi lietuviai protestuoja kalbėti, kad “Worcesteris ei dabar taip atsitiko: kad Kalė nukentėjusius nuo karės mūsą '
Je, tos priežastys svarbios
kuris
vienbalsiai
priimtas.
raštis “Lietuva” pasirodė ats
me prieš tokį socialistų pasi na.” Tai matyti, kad Worces- dų fondan tik $25 prie $1.000 tėvynės Lietuvos gyventojus, į
tik “Tėvynė” jjddrįsta pasa
Toliaus seka iš protokolo ne
kalūne. To iš jos buvo galima
elgimą lietuvių tautoj. Mes teris turi savo Hindenburgą. tetruko ir tą paslaptį išgavo 1915 m. sudarėme lietuvių Gy
kyti.
užbaigti
dalykai.
tikėtis, neš jau seniau ji bu
keturiasdešimtis trįs karei O tasai vokiečių taktikos pri 24 kuopos pirmininkė, poni O. vojo Rožančiaus Broliją, 1916
Laisvamanių Susivienijimas
1.
Finansų
knygos reikalau
vo pasmerkusi nezaležninkizviai Ipolitas Kizis, S. Garais silaiko: užpulti staiga ir smar Bendaravičienė, taip ir neiš m. besidarbuodamas mūsų ka-l
tyčia ar netyčia rengė savo
jantiems bus pasiųstos prieš
mą — Štai dabar, kaip hereti— pasirašom.”
kiai. Betgi man teko sužinot kentė ir pranešė savo kuopos talikvi parapijoje, kunigas Vla
savaitę tuomet, kuomet kata
Kalėdas ir p. A. Kneižio toje
kiškai ji prabilo:
Skaudžiai pasakyta, bet tei nors vieną paslaptį, kurią čia kad ir neskaitlingam susirin dislovas Draugelis sudarė mū
likai buvo pačiame sujudime
linkmėje viskas esą padaryta
“Mes jau pirmiau ne sykį; platinti katalikiškąją spaudą singai. Gal tas protestas ir ir paskelbiu “svietui,” kad kimui. Tai kuopos narės ant sų tarpe “Moksleivių kuo- j ir sutvarkyta.
buvome rašę apie tai, kad iki ir rengti tam vakarus,
Gal daugelis kitų parodys lietu apsisaugotų. O tai štai: arti žfit-būt pasirįžo pribaigti tą i pelę,” kuri užsiėmė rūpesniu
2. Kalendoriaus pirma laida
Pranas Zataveckas! pirmą tūkstantį ir pribaigė. mokintis lietuviškosios kalbos
šiolei mes jokios, tautinės laisvamaniai tikėjosi, jog ka viams socijalistams, kad rei leristas
išsibaigė
ir spauzdinama da
bažnyčios neturime, neigi mes talikų išsisiūbavusios bangos kia atsipeikėti ir mesti į šalį šaus iš 20-ties centimetrų ar- įp kur-gi nepribaigs,, kad jos ir rašto, istorijos ir kitų ob-1
bar antra laida. Tuojaus bū
manome nutylėti, matydami prigelbės ir jų darbui. Bet ma Lietuvos salei kenksmingą po motos, kurios vienas šūvis at geriems darbams pinigų nesi f jektų rišančią mus su savąja'
tėvyne. Dauguma jaunuolią sianti gatava.
litiką. Ypač tai turėtų įsidė sieina $20.00 ir daugiau. Tai gaili. Štai jų aukos:
kai tūli ignoramusai, pasiva tome, jog to neatsitiko.
3. Knygų reviziją už spa
dinę save “vyskupais,” bet
Katalikų veikimo bangos mėti mūsų bolševikai iš soci ir viskas. Daugiau nieko iš
1) O. Bendaravičienė $1.00 pirmiaus baigusių gimnazijos lių, lapkritį ir gruodį mėne
nepažystantieji net savo loc- pastūmė laisvamanius šalin. jalistų ir liberalų abazo Ame- ^ten ir nesužinojau,
2) K. Dumblienė
1.00 ir nekartą universitetės moks-'sius biznio peržiūrėjimo koužmiršdavo savo paėjimą ir
. ..
nos kalbos žmoniškai, terlioja Savo Apdraudos ir Sveikatos rikoje, kurie nieko daugiaus
1.00 lą
Ot, Bostonas, tai kas kita. 3) A. Judickienė ■
kilmę ir vadindavo save len- ir^isi.la dar neužbaigė,, bet ti
rJP pajuokon
stato lietuvių Savaitėmis jie bandė pastoti nemato,—-kaip tik šmeižti ka Jam vadovauja smarkus Joff4) O. Juotsevičienė
1.00
Dabar gi, kimos iki Naujų Metų užbaigtautiškąjį judėjimą ir ypač katalikams skersai kelio. Tuo talikus ir tikėjimą ir griauti re’as, kurs palengvėl eina, bet , 5) J. Kirdeikiepnė
1.00 kais arba rusais.
kuopelės įkū ti.
lietuvių tautinę sriovę.
mi tik sau pilnai pakenkė. Lietuvos laisvės pamatus, ku niekad nesustoja. Kasdien bent
1.00 dėkuojant mūsų
6) O. Majauskienė
__
_ ’i 4. Kalėdinį “Darb” No. nurėjui kun. Draugeliui, kitaip}
Mums nesmagu tai saky Taip atsitiko Omahoj, Neb. riuos taip išpalengva ir su to mylią Lietuvos žemės priešui
1.00 dedasi, net kaikurie^baip an- tarta leisti 8 puslapių su pa
7) M. Jankaitė
ti, vienok ne mūsą kalte, jei Tame mieste savo savaitę ren kiu vargu šiandieną prisieina iš po kojų išplėšia ir prie Vil
1.00 tai studentas Zostovtas,
8) A. Milušauskienė
— ■ '■__ * ^
a_ veikslais> ir pagražinimais.
Mapagražinimais,
gu atsiranda toki drąsuoliai, gė, kuomet katalikai turėjo sa statyti.
niaus prikergia. Bene smar
L00 eevičius, p. Miskinaitė, p-lė
9) A. Krušinskienė
5.- Išk
5
Iskįla
įla klausimas, kodėl
kurie nachališku būdu ištie vo iškilmes. Ir jų salė buvo
1.00 Jazbutaitė ir k. tapo tikrais [kaipkurios kuopos skundžiasi,
kiausia Bostono gvardija — 10) P. Navickiutė
sia savo ranką, idant suterš tuščia. Bet ir daug kitur taip
tai Vyčių 17 kuopa su savo U) P. Arcikauskiutė
1.00 veikėjais jaunimo tarpe (nors kad negauna greitai atsakymų
NAUJAS IŠRADIMAS.
ti ir ant rimtų žmonių pajuo buvo.
kapitonu Bendoraičiu. Žinios 12) K. Lazauskienė
1.00
ir kitų reikalaujamų dalykų.
kos išstatyti ir patį tautinį
Iš to aišku, kad laisvama
M.
Plaušiniutė
13)
mano
ausį
pasiekia,
kad
Bos

1.00 pirmiaus jie nekalbėjo net ne P-as A. Kneižis aiškina, kad
Vienas Saindariečių apskri
judėjimą ir to judėjimo srio nių susivienijimas dėl netiku čio suvažiavimas nutarė šaukti tonas galybes amunicijos ga 14) V. Ališauskienė
t
1.00 mokėjo lietuviškai ir skaitė sa negalįs viską laiku atlikti,
Pradžioje šių
vę — tautininkų sriovę.
sio organo vedimo neteko seimą ne sandariečių, bet — mina ir apie Naujus Metus
Po 50c. aukojo: M. Cesnavi- ve lenkais.)
metų
susilaukėme
savo Koope perdaug esą darbų. Po plataus
-Mums taipgi gaila, kad ne žmonių.
r
Toje organizacijoje žmonių.
pradės generalį šturmą Taip čiutė, A Navickiutė, M. Petracijos Draugijos, pavadintos šio dalyko išdiskusavimo, iš
kurie jaunesni lietuviai, tu didžiuma yra katalikai, o da
Ar-gi jau sandariečiai būtų bent kariškieji korespondentai rukiutė, D. Striuogienė, O.
rasta keli būdai tiems nemalo
rintieji ryšius su tautine srio bar katalikų susipratimas la ne žmonės?... nenoretusi tąm spėja. Laikykitės, vyraiDailvdžiutė, O. Šimkauskienė. “Lietuvių Vartotojų Draugi numams prašalinti, ir ingalioĮsikūrė nauja “Liau
vę, yra, kaip išrodo, prikišę bai pakilo. Jie matydami or tikėti... bet. taip nutarta ir
Kariškuose rateliuose buvo Dar pridėjo iš savo kuopos iž ja.”
dies
Sąjungą
” kuri pradėjo ta vietiniai centro valdybos
'.prie tos abejotinos “instituci gano netikusį vedimą visai at nubalsuota.
pradėta nugąstauti dėl Chica do ir nulipdė lygiai $25.00.
nariai pasinaudoti tuomi būdu,
jos” savo rankas.
šalo nuo organizacijos ir nere
gos likimo. Visi manė, kad
Bet vistiek, tai dar ne vis vienyti ne tik pavienius žmo- kuris jų nuožiūra bus dabar
•ft.
Mes nenorime įtarti jų ge mia jos sumanymų. Kitaip ne
Chicaga ims rusų taktikos pa kas. Moterų Sąjungos 24 kuo pes, .bet ir visas esančias 0- tiniu laiku patogiausias.
<r
Iš
MEILĖS.
rą norų, bet mes skaitome sa galėjo būti.
vyzdį: trenks ginklus į žemę ir pa tik iš netyčių užklupta su desoje lietuvių organizacijas.
Buvo ir daugiau nutarimų,
— Sakyk, Laurai,
kodėl danu bėgti, kiek kojos neša. dėjo $25.00. O ką dar aukos,
Prie lietuvių “Liaudies Są
vo pareiga persergėti juos
bet
apiė juos centro valdyba
Rusijoje socijalistid kaip tik Bet bereikalo
prieš pasekmes.
■
nugąstauta. tai sunku įspėti. Tik “svie jungos” Odesoje dabar tveriasi neišranda reikalo skelbti per
NAUJAS SOCUALISužsirioglino ant valdžios kė Prieš mane guli pranešimai, tas” pradeda kalbėti kad ji giesmininką kuopa “Lietuvos
Kokiems galams nekurie iš
TAMS SMŪGIS.
dės, tuoj ir pasiliejo žmonių kur sakoma, būk pačio centro pralenks visas moterų kuopas Kanklės,” siuvėjų susivieniji organą.
tautininką kiša savo rankas
Posėdis užsibaigė 10:30 vai.
“Draugo” 280 numeryje til- kraujas?
prie tos avanturos ir, būdami
štabas nutarė nepasiduoti, tik ir draugijas. Didis 24 kuopos mas, suagusiųjų bemokslių, vakare.
— Iš meilės.
rašte lavinimosi kuopa tikybos
visgi apšviestesniais lietu- po iš “Rygos Garso” ištrauką
visa nelaimė, kad pietinėje ir patrijotizmas.
F. Virak’s.
—
Kaip tai iš meilės?!
ir dvasios reikalų aprūpinimo
viais, susiriša, nors ir laiki- kurioje lietuviai
kareiviai,
Philadelphia ūžtelėjo.
kaip kuriose kitose armijos
— Visi socijalistai labai mė dalyse privisę nemenkai pat
Rusijos
karės
na, su žmonėmis, kurie nei in veikiantieji
Čia nesenai veikia smarkus kuopa. Po revoliucijai prasi
gsta
raudoną spalvą, o kad virkusių bolševikų. Jeigu pa Tautos Fondo skyrius No. 21. dėjo pas mus ir politikinis gy
teligentijos, nei idealų netu fronte kelia protestą prieš so
cijalistų pražūtingą mūsų tau kraujas yra raudonas — tai jie vyks bolševikus išluoti, tai Kaip tik jis užgirdo: ką tai rei venimas. Pirmiausiai apsi
ri?
“Darbininkas” 3 sykius į
Ar tam, kad tokiu būdu tai veikimą Lietuvių seime jį ir lieja.
Chicagos situacija bus išgelbė škia Kalėdų dovanos Lietuvai, reiškė lietuvių katalikų tarpe
* ‘ Darbininko ’ ’
vesti kovą su klerikalais? Iš Petrograde..
ta. Velijam kogeriausio pasi tai terkšt ir paklojo visą šim judėjimas, o pagaliaus subru savaitę tik už $2.25.
SOCUAL-KAPITALIS
Vieną sykį į savaitę už $1.00.
rodo, kad taip. Vienok tai skaitytojams jau yra žinomą
sekimo.
__ tinę ($100). Vyrai, taip ir rei zdo ir lietuviai tautininkai, ku
TŲ
KRIUKIS.
kia! O ko čia laukti? Ir kiti rie ėmė dalytis į partijas: so PASINAUDOKITE PROGA
būtų baisiai paikas kovos bū kad tame seime lietuviai soci
New Britain, Conn.
— Mikai, kaip pradėsime
Mes padarėme didelę nuo
das. Mes norime vesti ir ve jalistai ir liberalai santarieskyriai 21 pavyzdį turėtų sek cijalistų ir tėvynės mylėtojų;
socijalizmą
vykinti
gyveniman,
socijalistai
vėl
pasidalino
į
sočiai
(panašūs
į
Amerikos
lie

ti.
laidą
draugijų nariams atiduo
dame kovą su klerikalais rim
Lapkričio 29 d. T. F. sekre
tai
ir
tavo
šimtus
tūkstančių
sial-demokratus
ir
į
social-liaudami laikraštį “Darbininką”
Waterbury vėl sukrutėjo^
tu būdu, nekompromituodami tuvių sandariečius) pasiprieši
torius pakliuvo į New Britain,
tik ne kalėdų dovanų rinkti,
savo sriovės. Mes toli gražu no seimo didžiumai reikalau pavėsime visuomenei.
Apie Vyčių smarkumą čia dininkusj tėvynės mylėtojai į už $2.25 ir dar prie to, už tuos
— Ką tu, kvaili, apie tai bet apie spaudą pasakoti. Kad nereikia ir aiškinti, nee jie santariečius ię į pažangiečius. pačius pinigus garsinsime drnepripažystame, kad toje ko jančiai Lietuvai neprigulmyvoje “kiekvienas įrankis yra bės ir demonstratyviškūi ap išmanai, eik pasimokyk soci- ir žmonių buvo tik 60, bet do patys pasiaiškina. Štai Vyčių Katalikai pradžioj su pasipik jų valdybų adresus ir kitokius
geras,” kad “tikrfas pateisi leido Seimo vietą. Seimo svar jalizmo nuo A B. C.
lerių jie sumetė net $71.00. 7 kuopa iš Waterbury ėmė ir tinimu žiūrėjo į tuos socijalis smulkesnius apgarsinimus dy
—
Kad
aš
jau
ir
dabar
moku
ba
kitataučių
akyse
sumažėjo
na įrankius.”
Vos priminti jiems tereikėjo. sudėjo $18.25. O kad būtų ly tų ir įvairaus plauko “pirmei kai.
svetimą
turtą
pasisavinti
sociNariams už paieškojimus
Kaip sykis tautinė sriovė ir dar parodė jiems naują lie
giau, tai Pakštas su Kaupu ir vių” pasidalinimus ir nesuti
Štai tie drąsuoliai:
reikalauja nuo savo priešų, tuvių ydą nemokėjimą svar jalizmui.
1) Boles. Jonavičius $10.00 vėl aptašė ir padarė lygiai kimus, norėdami vienybėje taipgi nieko nerokuojame.
— Gali savintis viso pasau
besidarbuojant pasilikti šalyje
Nariai draugijų metiniame
kad ir jie vestų kovą pado biuose neatidėliotinuose tautos
2) Kar. Gutauskas
10.00 $20.00, be kaupo.
lio
turtus,
aš
tam
pilnai
pri

reikaluose vienu žodžiu reika
riais būdais
Tai per savaitę Kalėdų do partyviškąjų ginčų ir rietynių, susirinkime pakelkite tą klau
3) Jurgis Šimoliunas 10.00
Ar gal toks prisidėjimas ne lavimus padaryti. Tas socija tariu, bet apie mano nuosavy
4) Ku*n. E. Grikis
10.00 vanų suplaukė $270.00. Tai bet dabar matydami, kad prie simą ir pasirūpinkite, kad drkuriu tautininkų pagelbės listų ir liberalų žrngsnys buvo bę, tai cit, bo tuojaus gausi
5) Veronika Savulienė 5.00 prie to nieko neturiu bepri- politikos jų nenori prileisti ja nutartų paimti už organą
per
marmūzę.
Lietuvai taip kenksmingas,
tautinei sriovei, Sandarai?
6) Agota Nevulienė
5.00 durti, vien didelį ačiū visiems “pirmeiviai,” o jie vieni ve laikraštį “DARBININKĄ.”
— O socijalizmo principai?
Lai nelieka nei vieno (os)
Visai nė! Jis tik sukompro kad visi savo tėvynę mylintįs
7) Ona Gudienienė
5.00 geraširdžiams pasakyti ir pa da pražudingą Lietuvai politi
Sakiau,
eik
pasimokyk
ką
sumanė
pasidalyti
patys
į
tautiečiai prieš jį užprotestsV
mituos tą sriovę, nes tas
lietuvio (ės), kuris (į) nes
8) Agjn. Simniškaitė 5.00 prašyti tų, kurie dar neauka
sas “tautinės bažnyčios” ge- vo. Prie protesto prisidėjo ir socijal. a. b. e.
9) Tam. Staskevičia 5.00 vo, kad prisidėtų prie auka partijas: “krikščionių demo kaitytų “Darbininko.”
——————
/
šeftas netari nei jokio idealo, lietuviai kareiviai. Štai kaip
Klauskite platesnių infor
10) Br. Matulevičiūtė 5.00 vusių kompanijos. Dividendus kratų,” “katalikų konservatų,
”
“
pažangos
”
ir
“
beparnei jokio rimtumo, kaip jau jie išreiškia savo panieką lie
Katiną geresnis.
macijų iš “Darbininko” Ad
11) Rožė Bakšienė
1.00 gausite Lietuvos Respublikoje,
kiek seninus mes buvome apie tuvių tautos engėjams:
kai pirmas prezidentas jau bus tyvių,” tiek daug partijų iš ministracijos adresuodami:
Susiginčijo du socijalistų at
sykio tik dėlto prasimanė, kad
“Mes kareiviai 81-moe di pie tai, kas yra geresnis:
“Darbininko” Adu.
tai rašę. Jūs negalite tikėtis,
Viso labo______$71.00 išrinkta*.
•ą
“
pirmeiviai
”
į
politikos
taryvizijos
protestuojame
prieš
cikad ii viščiuko išaugtų aras,
242 W. Broadvray,
“bolševikas ar menševikas,” Pasitaikė, kad greitasis trau - Pirmiau paskelbta $850.00
T?
likų pasielgimą Lietuvių Sei o negalėdama susitarti saVo kinys atnešė iš Washingtono < Per savaitę išplaukė 270.0$k bą neduda rinkti lygiu, tiesioarba kad fiauttua pastatytų
So. Boston, Mass.
b
me Petrograde. Pasirbdą nd pažiūrose nuėjopasiklausti pas Brooklynaū Lietuvos atstovą
palo^
Juo Įsijaus jūs ne..........
kovotojai,
”
*>«!vattte tikėtis, kad žmogus ab“Teglsinfriką” Sro- Dr. Bięlskį. Sutinku jį lapk
! kyboą bet tik nuo partijų po
tĮf) **A a <
A (A
—C
\
i
jalistąi, yra ne laisvės ko¥o- lią b I
ričio 30 d. Tieeiava Tankas
to>. V*
šalies g~'.-mnksla.
b* jokias
jn Mris ir a?~;ma.
m a. maža =ausaie
’-fja . Lietuvių tautos skaldynfe apšvietos, žmogus uežino'i "ir* Aarr> jo t mano rankų.

Kalėdinės Dovanos

Draugiją nariam s.
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DARBININKAS
d

Kas girdėti lietuvių kolonijose..
ST. LOUIS, MO.

BRADDOCK, PA

Kat. Sp. Savaitė nusisekė.
Lapk. 26 d. Liet. Vyčių 80
kuopa surengė puikų vakarą
platinimui katalikiškos litera
tūros. Vakaras susidėjo iš pra
kalbų, lošimo, dainų ir deklemacijų.
Visų pirmu kalbė
jo p. M. Žaldokas iš Chicago,
Dl.
Šis rimtas mokslavyris
labai puikiai nupiešė lietuvių
spaudos istorijų kaip Lietu
voje taip čia Amerikoje.
Jis
taip-gi pasakė, kad žmogus
skaitydamas laikraštį ar knygą
turi žiūrėti kokios ypatos tas
laikraštis leidžiamas arba kny
ga keno parašyta.
Persergė
jo nuo socijalistų ir bedievių
šlamštų. Vėliaus kalbėjo kun.
S. E. Kolesinckas iš East St.
Louis, III.
Jis savo puikia
iškalba ragino žmones prie tė
vynės meilės vienybės ir kad
lietuviai mylėtų savo kalbą ypatigai jaunimas.
Jo kalba
visiems patiko, po jo kalbėjo
vietinis kleb. kun. M. A. Vit
kus.
Jisai labai puikiai pasa
kė apie palaidąją laisvamanių
ir Socijalistų spaudą jos blėdingumą žmonių gyvenime, kal
ba visiems patiko.
Tarpuose
-deklemavo eiles p-lė EI. Živaičiutė 7 metų mergaitė, -nors
dar jauna, bet turi gabumus,
nes padeklemavo keletą gana
ilgų Gurkliutės eilių. Paskiau
pasirodė Vyčių artistai.
Su
lošta “Daina be galo” labai
.gerai išėjo.
Paskiaus Vyčių
-choras po vadovyste p. A. Živaičio sudainavo “Kur bėga
Šešupė” ir “Lietuva Tėvynė
Mūsų. ’ ’ Literatūrą platino p.
K. Vuosaitis ir p. L. Živaitienė.
Pas mus lietuviai katalikai
jau yra susipratę, nes pas kiek
vieną randasi katalikiškas lai
kraštis ir knyga.
Bet čia tu
riu priminti, kad šis vakaras
Tjuvo vienas iš gražiausių, nes
jame dalyvavo mūsų mylimos
ypatos prakilnios dvasios kleb.
'kun. Vitkus ir East St. Louis
kleb. kun. Kolesinskis ir p. Žal
dokas.
Jų žodžiai ilgai pasi
liks mūsų atmintyje.

Kadugėlis.

PERU, ILL.

f

Sv. Bedo kolegija.
Gruodžio 2 d. ALRKMS. 3čia kuopa laikė mėnesinį susi
rinkimą.
Apkalbėjus nekurius reikalus, sekė rinkimas
naujos valdybos. Dėl literati
ško skyriaus išrinkti šie: pirm.
K. Montvydas, rašt. J. Bau
žas.
Toliaus sekė raportas iš
ateinančio vakaro, kuris bus
gruodžio 9 d. Šv. Onos para
pijos svetainėje Spring Valley,
m.

Julius Ciceronis.

SPRING VALLEY, ILL
L. Vyčių 28-ta kuopa laikė
mėnesinį susirinkimą gruodžio
2 d. Komisija išdavė raportą,
kas link ateinančio vakarėlio,
kuris bus gruodžio 23 d. sta
tys scenoje veikalą “Nesiprie
šink,” su įvairiais pamarginimais.
Paskui sekė rinkimas
naujos, valdybos. Išrinkti šie:
pirm. A. Mandeikis, vice-pirm.
p-lė O. Glaveckaitė, rašt p-lė
P. Grigalavičiūtė, fin. rašt
P. E. Slivinskaų kasierius St
Ivanauskas, maršalka B. Juodsnukis.
Prie progos dar priminsiu,
kad čionai susitvėrė mažųjų
Vyčių skyriau kurin iš pat
pradžios labai skaitlingai pri
sirašė.
Mažųjų Vyčių skyr. pirm,
išrinktas P. J. Klimas, pirm,
pagelb. p-lė K. Teresiančiutė,
rašt. M. Miločiauskiutė, ižd.
A. Pel džius.

PATER80N, N. J.

Lapkričio 25 d. Šv. Kazimiero parapijos choras iš Pit
tsburgh, Pa.
surengė gražų
vakarą.
Vakaro vedėju buvo
Jonas Jankevičius viršminėto
choro vedėjas.
Buvo sulošta
“Adomas ir Jieva” ir “Daina
be galo”
Adomo rolėje atli
ko p. Jonas Senulis o Jievos
p-ni Jieva Jankevičienė.
La
bai patiko publikai ypač Jieva.
Taipgi buvo sudainuota
daug puikių dainų kurios dar
Pittsburgh’o apielinkėj nebuvo
dainuotos.
Ant galo dar čia
primigsiu vieną jauną choris
tą Praną Kinderį, kuris ne
mažai prijuokdino ^publiką ei
lėmis.
Ypač pritaikintų dėl
merginų lietuvaičių.
Galima sakyti, kad visas
vakaras nusisekė kopuikiausia.
Visa publika labai buvo užga
nėdinta.
Už tokį dailų vaka
rą vietos gyventojai padovano
jo puikų bukietą gėlių dėl Šv.
Kazimiro parap. choro, tarda
mi nuošidžiai ačiū.

Vilniaus Studentas.
NEWARK, N. J.
Moterų Sąjungos 11 kuopa
statė scenoj veikalą “Šv. Ag
nietė.”
Nusisekė labai gerai.
Šv. Agnietės rolėje vaidino
p-lė M. Radzevičiūtė, šv. Lucino M. Kukiutė, šv. Emercijono O. Borauckiutė, Simporijono M. Braduinienė, Klau
dijaus O. Daukšienė, Servo P.
Matulaičiutė, Vaidelytės Ag.
Budrevičiutė, P. Dvareckiutė,
R. Kašėtienė, Angelos P. Meldažiutė.
Visos aktorės savo
roles išpildė puikiai.
Reikia
pažymėt, kad p-nia O. Dauk
šienė pasižymėjo kaip tikra ar
tistė.
Publika buvo iš visko patenkyta ir pelno gerai padarė.
Uždirbo apie $100.00.
Pusę
pelno paskyrė naujos bažny
čios reikalams.

Buvęs.

N0RW00D,

MASS.

25 d. lapkričio šio miestelio
katalikiškos draugijos bei kuo
pos surengė vakarienę dėl pa
rapijos naudos, žmonių prisi
rinko-apie porą šimtų.
Visi
skaniai pavalgė, o jaunimas
paskui gražiai žaidė.
Vieti
nis parapijos choras sudaina
vo keletą dainelių, vadovau
jant vietiniam vargonininkui
p. V. Šireikai.
Gruodžio 1 ir 2 dd. p. Ra
čiūnas rodė judamus paveiks
lus iš karės lauko.
Taipgi
rodė pabėgėlių gyvenimų

Darbininkas.

NEW BRITAIN, CONN.
Nuo senai čia yra Vyčių
kuopa, nors ji tebėra nedidelė,
bet veikti nesiliauja. Spalio
(gal lapkričio! Red.) 20 d. bu
vo surengę vakarėlį, kurs ne
blogai nusisekė.
Hartfordo
vyčiai atvaidino “Valkatą.”
Dar buvo dainų ir deklemacijv
Hartfordiečiai užsipelno di
delės padėkos dėlto, kad ne
nereikalvo nei kelionės lėšų.

J. M.

WATERBURY, OONN.
LDS. 5-tos kuopos bus mė
nesinis susirinkimas 9 d. gruo
džio 1 vai. po pietų paprastoj
vietoj. Stengkitės visi nariai
pribūti laiku. Bus rinkimas
pusės valdybos.
Tą pačią dieną ir Lietuvos
Vyčių bus metinis susirinki
mas. Tai-gi visi nariai — ma
lonėkite ateiti, nes bus bega
lo daug svarbių dalykų.
Abiejų kuopų pirmininkas
8. M. Danaitis.

I

GIRARDVILLE, PA - Į čia padeklemavo p-lė

Izabelė
PHILADELPHIA, PA.
t
Bubėtos vakare apie 150 yMisijonierin nedalia.
patų susirinko parapijos sve šiai publikai patiko.
Nedėlioj gruodžio 2 d. šių
tainėje pasiklausyti prakalbų.
Tada S-kė prakalba p. Jo metų, vietinėj R.-Kat. Kated
Prakalbos buvo surengtos dėl no J. Ramanausko iš Bostono. roj buvo apvaikščiojąmų taip
išaiškinimo apie spaudų Pir Jisai abelnai kalbėjo apie spau vadinama Trečia Metinė MiRimiausia vietinis klebonas gerb. dą ir gyvai nurodinėjo, kad jonierių Nedėlių
angliškai:
IŠMINTIES DOROTO
KITAIP SUPRATO. •
kun. Valaitis pasakė trumpą vien tik pasinaudojant gera “Third
annual Missionary
PERLAI.
Kartų Barzdų mokykloje,
prakalbėlę apie spaudą ir per katalikiška spauda lietuviai te Sunday.” Tikslas to apvaikVALDŽIA.
‘ ;mokytojas paklausė vieno savo
statė p. J. J. Romanauską iš galėsime atsiekti tikrąją ap ščiojimo yra — paraginti žmo
Valdžia yra nuo Augščiau- mokinio:
:
Bostono.
švietą ir mokslą.
Ragino vi nes remti misijonierius einan
— Na, tu Striošiuk, pasa
P. Ramanauskas pasakė la sus vienyties ir prašalinti iš čius į nekrikščioniškas šalis siojo skirta.
Kiekvienas sutvėrimas yra kyk, dėlko šiandieną taip šal
bai įdomią ir pamokinančią savo i tarpo įtekmę blogų žmo platinti Kristaus mokslų Tam
ta’ '
prakalbą apie spaudą ir ragi nių.
Jo kalba buvo užimanti yra draugija vadinama angliš valdomas.
Bet
valdyti
ne
visi
gali;
ne
— Dėlto ponas mokytojau,
no visus vienyties ir pradėti ir davė keletą naudingų pata- kai: “The Society for the proveikti dėl naudos visuomenės.“fimų, kurių įvedimas į mūsų pagantion of the Faith.” Ši visi turi gabumus, kad galėtų kad žiemys vėjas pučių — at
sakė vaikas.
Antru atveju p. Ramanauskas vietinį gyvenimą išeitų visiems Dr-ja Katalikiškoj Bažnyčioj gerai valdyti.
Kuf
blogiausia
valdžių
te

— Ar tik tada ir šalta! —
kalbėjo apie darbininkus ir pa ant naudos.
jau sulošė labai ’ svarbią rolę
f
aiškino, kad darbininkai gali
Laike pertraukos buvo par — per savo 95 metus gyvavi nai daugiausia tiesų ir įstaty paantrino mokytojas.
— Žinomų — drąsiai patvir
pakilti tiktai per mokslą ir davinėjama katalikiška litera mo ji surinko delei užlaikymo mų, ir tie patys be tvarkos.
Kas
nori
gerai
valdyti
savo
tino
vaikas.— Žiemys vėjas vi
kad mokslą galima įgyti per tūra. Po pertraukos deklema katalikiškų misijonierių arti
sunkų darbą ir per vartojimą vo p-lė Apolonija Petrošoniu- $100.000.000, šimto milijonų šeimynų tas turi mokintis sados. šaltas, iš kurios pusės
geros spaudos.
Ji yra tarptautiška. pats savę nuo viso blogo su jis nepūstų.
tė, ir p-lė Ona Zenkevičiutė. dolerių.
— Eik tų avinė. Žiemių vė
Laike prakalbų buvo lite Tuodvi panelės pasirodė ga Savo pradžią gavo Francijoj. valdyti.
Kas yra paskirtas valdyti jas iš kitur nepučių kaip tik
ratūra pardavinėjama ir ma bios artistės ir būtų malonu jas Dabar gi yra išsiplatinus po
tyti buvo, kad daugumas pa tankiau išgirsti, nes jų dek- visas žymesnes katalikiškas miestą arba šalį, tas tur pir vien iš žiemių, — aiškino mo
klausė kalbėtojo ir pirkosi nau lemaeijos žymiai papuošia pro tautas, net lenkai Krokavoj iš ma savę neprileisti prie blogų kytojas.
— Dabar ir aš žinosiu. O
dingų knygelių.
Po prakal gramų
Teko vėliau sužinoti, leidžia dųmėnesinį žurnalą mi- palinkimų.
Valdonas yra geriausis tas, pirmiau ponas mokytojas to
bos koks tenai laisvamanis ar kad visos panelės, kurios tik sijinį tos Draugystės: “Roczrozkrzewienia wiary.” kurio blogi bijosi, o tobuli ir piekad neaiškino, iš kur-gi
socijalistas net iš Shenandoah deklemavo buvo išmokintos p- niki
galėjau suprasti, — atsakę vai
mėgino
užduoti
kalbėtojui lės Zofijos Rutkauskaitės, tai Tik, labai gaila! tarpe lietu geri myli.
Valstybės gerovė priguli kas.
klausimus, bet kada jam taip gi nemaža dalis garbės už pui vių ta organizacija kaip ir ne
Tiesų keletą Mietų nuo valdančiųjų išmanymo, ir
gerai kalbėtojas uždrožė, tai kias deklemacijas priklauso p- žinoma.
\
net publika pradėjo iš jo juok- lei Rutkauskaitei.
P-lė Rut atgal mūs mieste taipgi ir lie pavaldinių paklusnumo.
Jei valdžia ištvirkus, šaliai
ŽIEMA.
ties.
Tai jis nutilo. Žmonės kauskaitė yra mums vietiniams tuvių prigulinčių prie tos DrOi žiemelė nežinioms
sako, kad tas toks “mokslin gerai žinoma kaipo nenuilstan tėš buvo jau susiorganizavus gręsia pavojus.
Valdžia ištvirkus turi griūti Taip staiga atėjo...
čius” buvęs pertrauktas vieti ti veikėja katalikų tarpe. Ji kuopelė, ir gan sparčiai augo,
nių socijalistų, kad tik sukir yra Spaudos Draugijos rašti nes greitu laiku turėjo jau 25 ir išnykti, lygiai kaip ištvir Nuo medelių ir gėlių
Lapai nubyrėjo.
Bet išvažiavus gerb. kęs žmogus.
tus Ramanauskui. Nebagams ninkė.
Taigi ir mes vietiniai narius.
Valdžia
ištvirkus
griuvų
sy

Jau apleido ve veršy s
nepasisekė.
galime pasigirti savo veikėjais kun. A. Milukui iš PhiladelphiArtojo laukelį,
jos, kuris tai buvo jot dide kiu ir šalį į vargus ir nelaimes
T. R. Viesulą. ir veikėjomis.
intraukia.
Nėr paukštelių, kur giedoj
liu
morališku
rėmėju,
ji
turė

Paskutinis kalbėjo p. Jusai
Tas,
kurs
svarsto
kitų
rei

Taip
gražiai darželyj.
Dabar-gi vienas,
tis, vietinis veikėjas. Jis ra-’ jo žlugti.
FRACKVILLE, PA.
gino visus prisidėti prie darbo kitas lietuvis narys tos taip kalus, turi pats'zinoti tiesas ir Triobos, medžiai ir laukai
Katalikų Prakalbos nusisekė. ir veikti išvien dėl visų nau prakilnios draugystės savo būti teisingas.
Sniegu prisidengę,
Nedėlioję po pietų čia įvyko dos. P. Jusaičio prakalba pu duoklę stačiai į diecezijinį oTik viena valdžia yra teisin Baisų šaltį ir pusnis
gal pirmutinės pasekmingos blikai labiausiai patiko. Ma jfisą užmoka direktoriui gerb. giausia ir išmintingiausia, tai Kęsti pasirengę.
katalikų prakalbos.
Nors ir tyti, kad mes ir iš vietinių kun.
Uršulė R.
’ui J. Garrigan
----- 'VVilliam
....----------------------- — ’ui į ta “Valdžia” valdo visą gam
buvo' keletas socijalistų ir be savo žmonių laikui bėgant su- D. D. 1700 Summer str., Phila- tos surėdymą; visą pasaulį;
dievių atėję tvarką ardyti, bet silauksime gabių kalbėtojų, delphia, Pa.
~ .
Gi be narinių 1 valdo ir tvarko.
JAUNIMO ŽINYNĖLIS.
kadangi jų vadas buvo girtas, Tuomi ir užsibaigė vakaras. duoklių viršminėtas kunigas ir
Greitumo lentelė.
Ta “Valdžia” stipriausių
tai buvo išprašytas laukan ir Pasekmes to vakaro tai vien aukas renka tikslui katatali- kuri žmogui įsako gimti, gy
Arklys nužengia per valan
kiti likę be vado nebandė triu tik ateitis parodys.
dą 4 mylias.
venti ir mirti.
Bet iš kiškų misijų.
kšmo kelti.
Draugystės narys. I Ta “Valdžia” Augščiausia,
Arklys riščia nubėga per va
visų atžvilgių tokios prakalbos
Kalbėjo p. J. J. Ramanaus daug gero padarė.
kuri visam sutvėrimui liepia landą 7 mylias.
kas iš Bostono apie spaudą ir
Arklys zovadų kad galėtų
augti, platintis, gyventi ir vėl
CICERO, ILL.
Kaspar Vienas.
abelnai apie lietuvių veikimą.
valandą bėgti — 20 mylių.
grįžti į amžinatvę.
Darbininkų vakaras.
Jo kalba visiems išskiriant so
Tyki upė per valandą nubė
Prieš
Tą
“
Valdžią
”
visos
pa

Ketverge 29 lap. t. y. PadėYOUNGSTOWN, OHIO.
cijalistus patiko.
Po jo pra
ga
3 mylias.
kavonės Dienoje vietinė L. D. saulinės valdžios lenkiasi.
Svečiai.
kalbos nekurie neva mėgino
Ką vadiname Ta visągalin- ^Švelnus vėjas nubėga per va
S. 49 kp. surengė puikų vaka
Lapkričio 18 d. čia buvo at
duoti klausimus bei užsipulti
landą 7 mylias.
giausiąja
“Valdžia!..”
rėlį parapijos naudai.
Visų
Šturmas nubėga į yaį^lą
ant kalbėtojaus, bet gavę grei silankę svečių iš Cleveland, 0. pirma p. J. Mozeris atidary
J. V. Šešupė.
tą ir atsakantį atsakymą jie Jie atliko programą pramogos damas vakarą perstatė L. Vy
j 36 mylias.
ŠLRKA. 63 kuopos.
Prijuo
Viesulą keliauja į valandą
nutilo.
JAUNA MERGELĖ.
čių 16 kp. artistus, kurie su
kino,
palinksmino
visus.
Ne
80
mylių.
Antras kalbėjo p. Jusaitis iš
lošė “Byla dėl linų markos.”
Aš jauna mergelė,
Balsas
keliauja "į valandą
Mahanoy City.
Jis pašventė pamiršime ilgą laiką.
Lošimas gana puikus, bet ir t Einu į mokyklų
Darbai,
lietuvių
gyvenimas
740 mylių.
savo prakalbą išaiškinimui aartistai lošė jausmingai, gy
Visad mokinuosi,
Žmoinės čia uždarbiauja plie
Šviesa prasitęsia į valandą
pie S. L. R. K. A.
Gana aiš
vai, ypač p. Pet. Gedgaudas.
Apie mūs veikimą.
185.000
mylių.
kiai prirodinėjo, kad visų y- no ir geležies dirbtuvėse. Yra
Lošėjams priguli nuoširdi
Sėdžiu visą dieną
ir
kitokių
darbaviečių.
Dar

Traukinys vidutiniai nubė
ra priedermė turėti atsakančią
padėka už jųjų prijautimą dar
Ašen prie stalelio,
ga
į valandą 60 mylių.
apdraudę ir kad geriausią, bas lengva gauti. Uždirba nuo bininkų organ., ypač p. A.
Aš jauna mergelė, x
Pragy
Šautuvo
kulipka birzgia į
saugiausią ir pigiausią apdrau $3.50 iki $7 dienoj.
Malinauskas vertas pagyrimo,
Myliu tą darbelį.
venimas
kaip
ir
kitur.
valandą 1.000 mylių.
dę galima gauti Katalikiškame
kuris tą patį vakarą išmoko
Mokslas yra geras,
Lietuvių yra pusėtinas būre
Žmogus, vidutiniai į valan
Susiviejinime.
Po prakalbų
pusėtinai ilgoką rolę ir atliko
Duoda mums šviesumų
Trūksta inteligentų ir
dą
nueina 1 mylių
keletas prisirašė prie S. L. R. lis.
kopuiki ausiai.
Bravo L. Vy
Gražų apsiėjimų
biznierių.Yra
tik
vienas
karO girtuoklis, dažnai iš dirb
K. A. vietinės kuopos.
Taip
čių 16 kp. artistai visi.
Taip-gi mandagumą.
Proga visokiems
tuvės
išėjęs nuo 6 valandos, ne
gi laike prakalbų buvo parda čemninkas.
Dar turėta paskaitėlė, at
Kaip aš esu namie?
įstengia
pareiti namo iki vi
vinėjami LDS. Kalendoriai, iš apsukriems lietuviams steigti liko gerai p. Pr. .Zdankus. I
Mane mintis imu
čia
biznius.
Proga
biznį
vary

durnakčiui
— 12 valandos.
kurių 14 buvo parduota.
Nors pagarsinimuose buvo sa
Kaip čia mokslo gauti
ti
ir
su
lenkais,
kurie
turi
čia
I
Panenupis.
Išviso buvo prisirinkę arti
kyta bus ir kalbėtojas, bet
Save išlavinti.
100 žmonių ir visi rimtai užsi dvi parapijų^ Graborius galė ant nelaimės kalbėtojas nepri I Žmogus nemokytas
NAUDINGOS PATARMĖS.
laikė. Pasekmės prakalbų ge tų varyti biznį, nes nėra len buvo.
Visgi būtų nedidelis
Netur apsiėjimo _
ko
graboriaus.
Ant kalno kopdamas žemyn
ros ir būtų geistina, kad mū
nuostolis kp., jeigu būtų kal
Netur gražaus būdo
Lietuviai čia pavyzdigai ir
nežiūrėk,
akis į viršų pakeltas
sų miestelyje tankiau katalikai
bėtojas ankščiau atsisakęs,
Gero pasielgimo.
gražiai
gyvena.
Turi
apsiturėk.
surengtų panašias prakalbas.
tuomet būtų kitas gauta, bet
Viktorija Dvileckiutė.
Gerai uždirb
Pats savo protui perdaug ne
Sena Boba. pirkę namus.
pranešė tik tada, kad laikas (Šių eilių autorė yra 13 metų
dami nelaiko kampininkų To
tikėk;
gerą patarmę guodonėj
buvo stoti ir kalbėti.
Taip mergaitė).
dėl nevedusiems čia sunku bar
turėk.
MAHANOY CITY, PA
nemalonu.
Ką gero darai, niekam ne
Spaudos Draugijos vakaras. das gauti.
SUNKI METAVONĖ.
Liciškėnų Stasys.
Merginoms ir-gi yra proga
sakyk,
ką gero matai, visiems
Nedėlios vakare čionai įvy
Pienių Petrukas grįžta iš
uždarbiauti.
Jų
uždarbiai
yapgarsink.
ko gražus vakarėlis surengtas
BRIDGEPORT, CONN.
bažnyčios po pirmai išpažin
Jei esi paikas, draugijoj ty
vietinės Spaudos Draugijos. ra nuo $10 iki $18 savaitėj.
Nors jaunimo pamažėjo ir čiai ir gailiai verkia. Motina
Merginų
čia
trūksta,
tai
Vakaras susidėjo iš prakalbų ir
didelį skaičių paėmė iš mūsų pastebėjus vaiko ašaras, pra, lėk; jei išmintingas, tai mažai
kalbėk.
įvairių deklemaciją. Žmonių kaip jų pasitaiko, tuoj ir iš kuopos armijon, bet kuopa ne dėjo jį glamonėti, paklausė:
Gera
proga
norinčioms
teka.
Ko pats nežinai, išmintingo
prisirinko
pilnutė svetainė.
nustojo dvasios,
ypatingai
— Kas tau yru Petreli, ko
vyrų.
klausk; jo patarimą ant šir
Matyt, kad čionykščiai žmo
pradėjo daugiaus užsiimti pra tu taip verki!
J.
P.
8.
dies
atspausk.
nės pradėjo indomauti apie
kilnesniais darbais^ Daug
— Kaip-gi neverkti, miela

Jaunimo darželis.

spaudą ir abelnai lietuvių'ju
dėjimą.
Vakarą atidarė p. Petras
Kubertavičius, Spaudos Drau
gijos pirmininkas. Jis trum
poje savo prakalbelėje aiškiai
nupiešė naudų kurią Spaudos
Draugija gali atnešti. Nuro
dinėjo reikalingumą spaudos ir
ragino visus prisidėti prie nau
jai pradėto prakilniaus darbo.
Po jo kalbos sekė keletas dek
lamacijų. Pirmiausiai dekle
mavo p-lė Alena Litvaičiutė.
Ji matyti jau ne pirmu kartu
deklemuojų nes labai aiškiai
ir jausmingai padeklemavo.
P-lė Ona Nevakiutė irgi taippat nors ir trumpai, bet gra
žiai posakė savo eiles.
Ma
tyti
NovaMutCs laikui
' tart " is
iš žymiausių

Vyčių 26 kuopa buvo suren
L. Vyčių kuopa lapkričio 24 j
gus
pramogą lapkričioU8 d.
d. buvo surengus pramogų
va dinimas gerai nusisekė. P- ' Griežė lietuvilką orkestrai Bu
lė a Bradnr
pu kiai pašo vo vaidinta “Prieš vėją nėjžipu?i.”
yaidin *r as
ifuko. Vi erinis ohorSA
______
■
—
><■-.
I
f
Hsekė*
Žmoių
daug
porą dainelių.
Jaunis Vytis.
Pempė.
l^tuvaičm

Dar kr«

Vytis.

ALBANY, N. Y.
Lapkričio 29 d. buvo pra
kalbos bažnytinėj svetainėj.
Kalbėjo gerb. klebonas knu.
Šatkus apie Lietuvos istoriją.
Žmoių buvo pilna salė, klau
sė visi su atyda. Paskui bu
vo deklemacijos, dainos. Pir
miausia deklemavo p-lė V. Urpšiutė “Jau pasauliui galas
bus.” Publikai labai patiko.
Toliaus buvo deklamuota “Ma
no mergelė.” Deklemavo plė
A. Bernutaičiutė. Taipgi ge
rai nusisekė, sudainavo porą
dainelių p-nia auraitienė, ku
ri publika žavėta žavėjo. To
liaus sudainavo tris dainas
šv. Cicilijog choras po vado7

-

jaunimo yra, kurie tikrai ga
lėtų atlikti tokių darbų, rei
kalingų ne vien Vyčių vietiniai
kuopai, bet ir visai katalikiš
kai organizacijai.
Bet neži
nia kad nelabai teveikia.
Kaip matome, turime daug
priešų, kurie stegiasi mums
kelią užkirsti.
Bridgeporto
jaunimas turi labiau sukrusti.

mamvt, gailiai vaikas atsakė,
— kad dvasiškas tėvelis per iš
pažintį man už metavonę už
davė sukalbėti penkis Tėve
Mūsų, o aš tik vieną moku.
— Neverk Petruli, — motina
ramino,— nesupratai, kaip tau
sakė. Tą vienų kurį moki atkalbėkie penkis kartus ir bus
pilnas saikas. ,
J. V. K. JI.

Lietuvis.

ŽIEMA
Štai žiema pas mus atėjo,
Baisūs šalčiai prasidėjo.
Kartais krinta sniegas baltas,
Vandenėlis tapo šaltas.
Jįjį dengia storas ledas,
Gal juom eiti didis, mažas.
Medžiai stovi vis be lapų, —
X’, Nukrėsti seniai jan
Vien spygliuotu"*’

8.

CAMBRIDGE, MA88.
Viri susirinkit.
T. Fondo 35 skyriaus mėne
sinis susirinkimas įvyks nedė
lioję 9 d. gruodžio, salėje po
No. 875 Cambridge st, prasi
dės 1-mą vai. po pietų.
Tai-gi meldžiami viri atsi
lankyti į šį suririnkipą ir at
siteisti.
Skyr. Rašt. Z. T.

L. Vyčių 18-tos kuopos mė
nesinis susirinkimas bus tuoj
po T. Fondo skyr. susirinkimo,
toje pačioje salėje. Praridėę
3-čią valandų
"J šį susirinkimų teiksitės bū
tinai viri susirinkti, nes bus
valdyba® ateinanetams
Vaidyba.

DARBININKAI

Vietines žinios
KOVOTOTOB UŽ LIETUVOS
LAISVŲ.
Į eiles kovotojų už Lietu
vos laisvę jau stojo ir Bostono
moterys. Narsiai pavedė lietu
vaitės pirmąją ataką ir į kalė
dinį feodą sumetė $70.00. Mo
tetų Sąjungos 13 kuopos susi
rinkimas buvo nepaprastas.
Tiek daug matėsi entuzijazano,
gerų norų ir tvirto pasiryži
mo Lietuvai pagelbėti, kad
tiesiog atsidžiaugti nebuvo
galima. Tai tikros Lietuvos
kovotojos, prakilnios lietuvai
tės, karštai mylinčios savo tė
vynę ir skubiai Lietuvai einan
čios į pagelbą. Duok Dieve,
kad tokių kovotojų ūž Lietu
vos laisvę, kaip Bostono Mo
terų Sąjungs 13 kuopos narės,
atsirastų kuodaugiausia Ame
rikoje. Štai ir moterų aukos:

į

f.

Mot. Są-gos 13 kp. iš iždo 30.00
Ant. Bučaitė____________ 2.00
Ona Stalioniutė___________ 2.00
U. T. Jokubauskaitė ------ 2.00
Ona Jankauskienė_______ 2.00
Kot. Zubavičiutė________ 1.00
M. Pajaujutė_____________ 1.00
V. Jurgelevičiūtė________ 1.00
Petr. Šnirponiutė________ 1.00
Ver. Kuliašytė ___________ 1.00
M. Kilmopiutė__________ 1.00
U. Grubinskaitė _________ 1.00
P. Knešienė______________ 1.00
O. Aukštikalnaitė_______ 1.00
O. Rumkaičiutė___________ 1.00
O. Četkauskienė_________ 1.00
Anast. Jakaitė___________1.00
Urš. Vinskaitė___________ 1.00
•Urš. Paulikaitė___________1.00
O. Bagočiutė_______ _____ 1.00
M. Cesnakevičiutė _______ 1.00
K Petraičiutė___________ 1.00
J. šimkevičienė _________ 1.00
Julė Deringaitė_________ .1.00
B. Šveistienė_____________ 1.00
Jieva Markelionis _______ 1.00
M. Naujokiutė___________1.00
P. Puišiutė----------------------- 1.00
A. Savilionienė--------------- 1.00
J. Pečiakoniutė___________ .50
Ant. Zekiutė_____________ .50
O. Jakavičienė_______ — .50
J. Sandienė________________ .50
M. Bakuniutė ____________ .50
P. Giedraičiutė____________ .50
M. Kučinskaitė____________ .50
B. Belskienė______________ .50
O. Griciuniene_____________ .50
Ę. Verseckiutė----------------- .50
M. Painauskienė________ .50
Po 25c. aukojo: U. Sobrienė, M. Taparnienė, M. Jurge
levičiūtė, R. ČJernauskiutė, D.
Rusevičiutė, M. Plenskienė, O.
Jasinskienė, R. Ruseckienė.
Smulkių 35c.
Išviso $70.00.
, 7
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Knygos.
PIRK KARIAUJANČIŲ SALIŲ
ISTORIJŲ KNYGĄ, FRANCUOS RE
VOLIUCIJĄ, RASPUTINĄ ir daug ki
tų uAmerikos Lietuvio*’ leistų knygų;
praSyk katalogo. Rašyk:
’ f 'itįji • t i ■ * * * ' ' ' 1 * Of/tLf * ■ f* •

“AMERIKOS LIETUVIS,'* .

15 MiUbmry St.,

Visi COLUMBIA Gramafonai
Metinis susirinkimas L. M.
S. 13-tps kuopos. Gruodžio 4-tą

paroda.

dieną įvyko metinis susirinki
mas vietinės Moterų Sąjungos
13 kuopos. Į susirijnkimą atsi
lankė p. J. E. Karosas Vyčių
delegatas su pakvietimu, kad
Vyčių ir Moterų Sąjungos kuo
pos bendromis pajėgomis su
rengtų milžinišką išdirbinių
parodą.
Sąjungietės entuziastiškai
sutiko su propozicija ir išrinko
komisiją kuri kartu darbuosis
su Vyčiais. Komisijon ineina
sekančios: K. Zubavičiutė, U.
T. Jokubauskaitė, K. Petraičiutė, M. Brikaitė ir 0. Meškauskaitė.
Apkalbėta reikalingumas Mo
terų Sąjungos Naujos Angli
jos Apskričio. Palikta valdy
bai susižinoti su kitomis kuo
pomis ir sušaukti suvažiavi
mą. Laikas suvažiavimo ga
lutinai nenuskirtas, bet įvyks
pirmajam liuosajam nedėldienyje po Naujų Metų.
Paaiškinus p. Karosui apie
Kalėdinį Fondą paaukota Lie
tuvai liuosybės išgavimui iš
kuopos iždo $30.00. Gi suaukuota narių $40.00. Apsvars
čius bėgamuosius reikalus eita
prie rinkimo naujos valdybos
sekantiems metams. Išrinkta
pirm. J. Pečekoniutė, vice-pirninkei p-lei 0. Meškauskaitei
U. T. Jokubauskaitė, ižd. per
aklimaciją Ona Stalioniutė, iž
do globėjos P. Giedraičiutė ir
A. ČJižiuvienė, maršalka A.
Bučaitė.
Kuopos korespondente — M.
Brikaitė.
Be to nutarta po nutarta po
Kalėdų surengti vakarą, kad
daugiaus pritraukus narių.

kytame gruodžio 3 dieną nu
tarta sekančiame Apaštalystės
Maldos Draugijos susirinkime
padaryti tas, kas buvo nutar
ta.
Prašomi visi nariai pri
duoti tikietus ir pinigus rašti
ninkei p-lei O. Meškauskaitei
arba kuū. P. Juškaičiui.
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PARSIDUODA piano-player.
Mažai vartotas. Parsiduoda už
$130. Galima matyti vakarais
nuo 6 iki 8 vai. Juomi gali
grajyti ir nemokantieji, nes
jis galinta užstatyti pėnažiai,
kaip gramafona. Adresas: 623

PILVINIO ir ZALDOKO
KRAUTUVĖJ.

zSSN

FARMERIO IŠMINTIS.
Farmeris gerai supranta, jog
jei jis nenaikys piktžolių, tai
jis negali tikėtis gero užderėjimo. Tas yra sveikatos už
laikyme. Jei jūs nelaikote šva
riai savo vidurių, tai jūs ne
galite tikėtis geros sveikatos.
Triner’s American Elixir of
Bitter Wine yra geriausias pagelbininkas kokį tik galite nu
sisamdyti. Jis išvalys vidu
rius, pataisys apetitų, prigelbės virškinimui ir panaikys vi
sokias kitokias negales kaip
va užkietėjimų, nevirškinimą,
galvos skaudėjimą, nemigą,
nerviškumą, stoką energijos,
abelną nusilpnėjimą ir tt. Aptiekose. Vaistai daug padarė
palengvinime žmonių negalių.
Triner’s Liniment yra vienas
geriausių.
Reumatizme, ne
uralgijoj, lumbago, išnarini
me, išsisukime, sutinimuose ir
tt. visuomet juomi galima pa
sitikėti. Aptiekose. Jos Triner, Chemikas išdirbėjas, 1333-43 So. Ashland Avė., Chicago,
ui.

MES UŽLAIKOME VISUS LIETUVIŠKUS
REKORDUS
KIEK
TIK JŲ YRA PADARYTA.

Prislųsk po 75c už kožną Rekordų parašydamas dainų vardus arba nu
merį, o męs tų pačių dienų išsiųsime jums Rekordus.
Už jų gerumą
gvarantuojame. Reikalaukit lietuviškų Rekordų Kataliogo paminėdami
ar jau turite mašiną, ar ne.
jdčk už 4c štampą prisiunttmuL

PILVINIS IR ZALDOKAS,
233 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

i

Edward L. Hopkins
362 Broadway So. Boston, Mass
Namai parsiduoda
GAISRI,

kambarį ai parendavojami.

SVEIKATOS.
SUŽEIDIMO
APVILKTUS
STIKLUS.
CPlate

glass)
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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 kontrakto
rių.

Physician and Snrgeon (lietuvis gvdy-|
toias ir. chirurgas pabaigęs IndianosI
un'versitetal Gydo visokias liga* vv I
ru, moterių ir vaiku Daro operacijas. I
Ofiso valandos; 9-11 rito. 2-4 po pint 7 9 į
vakaro. Nedei iotns; Sr 11 ri to 1 -4 po piet. |
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DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naujų išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Mm.
rRIE DORCHESTER ST.
Nekėliomis
nuo 10 vai. ryta
iki 4 vai. vakare.

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

ii",

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)
Priėmimo valandos:
Nuo2 iki S popiet. Nuo 7 iki 8 vakare
509 BR0AEWAY Cor.G ST. SO. HOSTON,
Tel 502 S. B.

j;

Rakandai pirmos rūšies ir kai
nos labai žemos.

Was-

m

f

Centrai Spa.
Broadvay, So. Boston, Maa*
Kampa* Dorchester Street.

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rūšių SAL

S. Navickas

Taipgi įvairių

FRUKTŲVAISIŲ
xrTTrnrrwrrrri—ir‘Hri‘rrrrrrrrr‘~i~r~1rrr~i~rrrwjif.iiiiijl
I
LIETUVIAI paveskite darbus saviems.
Geriausias Lietuvis siuvėjas.

j

Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios
mados. Taisau, proeinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kunigama siuvu S1UTONUS ir esu gerai jai praktikavęs tame darbe. kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje. Darbą atlieku
greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pristatau tiesiog į namus.
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Ofiso

A

9 vai. ryte iki t
4 vai- p° pie‘

-‘-7-4 V
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valan-1

dos:
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Jeigu kam yra reikalinga “Tiras ir! Į
ubes" dėl automobilių, tai pasinaudo-! '
kitę proga, aš parduodu geriausios^
!Mlirl»ysiės Ir tiesink iš fabriko, už' '
tai galite gauti vien vi pusę kainos lrį j
geresni ta vorą. Reikalaudami kraip-B
rėš pas mane po adresu:

So. Boston

a ję s»

J'Ė
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įmykite lietuviai!:

Frank R. Richmond,

t

Su bent kokiu chroniška, nervų arba šiaip kokia liga, kuri refkalinija specialisto |mtnniavlmo.
ąSh
IEŠKOKITE RAGEI.ROS TEN. KUR GALĖSITE JĄ SURASTI.
Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos keliu.

t* hington st.

620
Te'. So. Boston 22015
605

Sutaupįsi pinigą.

V.LUKOSEVICIa.
X«inėraftae. - , PA

PIRMOS KLESOS

EIKITE PAS MANE!

|

RICHMOND’S

i

419 Boylston St Bastei, Nūs.

į VYRAI IR MOTERIS

«♦ 673

Y
Kuri užlaiko visokio taY voro, reikatfngo mtineX nieriams.

SzdoTteoidM Mgaa
Prakirta Akintas.

SERGANTI

Globė Barber School
Srd Avenue,
PititbvgK Pa.

Vienatinė Lietuviška f
Y ‘
T

Ofiso adynoa
1-3 P. M 7-9 P.M.

11210 S. Broad St, Philadelphia, Pa.

J. ŠMULKŠTIS.

Prielankus patarnavimas.
Tel. So. Boston 21032

DR. F. MATULAITIS

Dr. Ignotas Stankus

Reikalinga vyrtj ir merginų mokinties barberio
amato. - Darbų gausi vi
r" Y sados. Klausk informaci
s
Jv’:

374-378 Broadvay,

nuo kareiviuos išpildomoe

Bell Phone, Dickiūaon 3995 M. I

Spinininkai, piuklų aštrintojai ir raktų pri
rinkęjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.
Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

DAINIŲ, SALTAKOštS (io
cream). 80DA ir CIGARŲ
Kun. Juozas Dobužinskas į
Bostoną jau atvažiavo gruo
džio 6 dieną. Svečiui ir nau
jam Bostono lietuvių tarpe
veikėjui nuoširdžiai linkime
geriausių pasekmių.

gaunami

TEMYKITE!

Susirinkite. Subatoj, gruo
džio 8 d. 7 vai. vak. šv. Petro
salėj bus repeticijos Vyčių 17
kuopos teatrališko skyriaus.
Visi aktoriai prašomi susirink
ti. Bus svarbios repeticijos.
Ateikite visi, kad dėl Adeno ne
gaištų daugelis.

Apaštalystės Draugijos na
riams svarbu. Susirinkime lai

i——33 ~

įr Lietuviški Rekordai

Korespondente.

Moterų Sąjungos 13 kuopai
už aukas Lietuvos laisvės iš
gavimui ačiū, o dabar kas
daugiau!

Valdyba.

Worcester, Mass.

___

A
Vakarais. X
nuo 6 vai. iki/

8 vaJ♦♦♦
jNS Nedėliomis
I® vai. ryte
iki 2 po pietų.
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