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Graikijoj Mali kilt
GRAIKIJOJ GALI KILTI
REVOLIUCIJA.
I
Londonas. — Graikija vis
įsvyruoja. Karalius su užsisj pyrimu laikosi ir nesutinka lei
sti savo šalį prieš teutonus. 0
į Graikijos didžiuma veržiasi
serbams talkon. Jei karalius
i vis dar laikysis, tai ten gali
kilti revoliucija.
Dabar susidarė naujas rninisterių kabinetas. Premjeru
yra Skouloudis.
Talkininkų dalykai ant
'Balkanų neva giriuosi. Ypač
kad Graibi :os vald’ia nedaro
I kiiučių • išsodinimui armijos
j amunicijos ir pro izijos. Sa; ouikuoso s mdimns didis. Iš

VOKIEČIŲ SUBMARINAI
TIES GIBRALTARU.
Paryžius
Vokiečių sub
marinai pasitaikė ties Gibral
taro pertaka. Ten jis nuskan
dino du francūzų ir vienų i
talų garlaivį. Vieno garlai
vio ir jurininkai žuvo.
KIEK MOTERYS PRAULIA
VOJA.
New Orleans. — Metiniame
i suvažiavime Women ’slnternajtional Missionary Union poI nia Baker savo kalboj pasa
kė: “Moters Suvienytose Val
stijose skrybėlėms išleidžia
kasmet daugiau, negu kad
valdžia išleidžia laivyno už
laikymui.’’
Toliau p. Baker išparodė,
i kad Amerikos moterys “čiu■ gamui” išleidžia $13.000.000,
išunyčiams ir jų užlaikymui
; $10.000.000, saldainiams $178.
; 000.000, lengviems gėrimams
$107.000.000.
Tai moters gražius pinigė
lius prauliavoja.

Daug lietuvių žuvo
ugnyje
BAISI NELAIMĖ BR00KLYNE.
Sudegė, susižeidė, apdegė, ran
kas, kojas išsilaužė daug lie
tuvių ir lietuvaičių.
Subatoje, lapkričio 6 d. apie 2 vai. po pietų pasipylė
bjaurūs, juodi dūmai iš namų,
kuris buvo keturių augščių.
Turėjo didelę saldainių dirbtu
vę. Du viršutiniu augštu bu
vo užimti rubsiuvių šapomis;
buvo ten siuvama bumosai,
marškiniai ir tt.*
Darbas ėjo gerai, dirbo
overtime.
Kada visi ramiai sėdėjo ir
siuvo sau, tai tuo tarpu apa
čioje jau degė visi laiptai.
Parbėgęs namo šeimininkas K. Dobrovolskis sako, kad
vienas
surikęs ‘ ‘ gaisras. ’ ’
Prasidėjo bruzdėjimas. Sako,
šokęs prie fire-escape ir tuoj

1 mūsų pasikalbėjimu kelios dienos taA atgal aš j
Ant Balkanų važiuoja Lorjramo kopijas, atsiųstas imperatoriškai Rusijos das Kitchener iš to laukia- Japonijos imperatoriuj
slžnk dalykų StevfflF'Ketuvoje. ^ *
kad jums pasiseks suorganizuoti komitetų rin- kininkai yra pasiryžę sulaikvGAISRAS ANT GARLAIVIO.
* lapkričio 6 d.
tokiuo būdu sumažinsite kentėjimus lietuvių ti teutonus ant Balkanų. PaHalifaz, N. S. — Didi nelai
ronsulatas mielu noru suteiks visokių galimų pst- sitikima kad po Kitchenerio VAINIKAVIMO IŠKILMĖS
mė ištiko ant garlaivio Rio
intekme Graikijos karalius paPRASIDĖJO.
Lagers. Kai jisai plaukė jau
Su pagarba,
kryps talkininkų pusėn.
Tokyo, Japonija, - Japoni-.keturias dienas, tai netikėGeo. Romanovsky,
Vokiečių skelbiama, kad Į
įjos
imperatoriaus .Josbihito
Josliihito tai ištiko gaisras. Ant jo bu
per Consul-General.
pietų-vakarus ir j pietus nuo
vainikavimo
iškilmės
prasi- vo gabenta iš Amerikos į An
iškilmės
>me, jog atvažiuoja Amerikon p. J. Gabrys, ge- Rygos daug rusų atakų atmušdėjo
lapkričio
6
d.
Iškilmės
glijų cukrus. Garlaivio ka
reikėjas.
Su atnaujintu uolumu bus pradėtas ta.
Ant Dvinsko fronto ties
s. Didesnis, platesnis dabar bus veikimas ta- Ilukštą rusų a tako; neturėju tęsis keletu savaičių. Impe- pitonas tvirtina, kad vokie
ratorienė negali iškilmėse da
Bus einama pas amerikonus
sios pasisekimo.
nes ji yra laukiama.
Rusai skelbia, kad ant Ry lyvauti,
Vainikavimo panašaus j eugos fronte rusai pasekmingai ropos valdovus .Japonijoj nė
atakavo vokiečius ties Olai
sodžium. Vokiečiai pasitrau ra. Yra tai tik formalis pri-i
kę iš tos vietos. Ant vakari ėmimas augščiausios valdžios.
Imperatorius tų iškilmių pa-i
nio kranto Sevnto ežero rusai
minėjimui
padirbdino 300,000
paėmę antrų vokiečių drutvievyno stiklelių ir jie išdalinti
čių linija. Po to vokiečiai da vyrams, persiritusiems perBO
SU TRANSPORTU ŽUVO 300
rę keturias nepasekmingas ata
metų.
O
tie
kurie
jau
persirij
KAREIVIŲ.
kas.
to
per
90
metų,
tai
tiems
bus
Černogorai giriasi Herzego-i
Londonas. — Anglijos val
gražesnės dovanos su
vinoj mūšyje su austrais paė dar
džia
tik dabar tepaskelbė apie
mę keturias armotas, tris te-j teiktos. Mat pas japonus ly žuvimų transporto Ramazan,
giai ir pas cliiniečius seneliai
lefonus, vienų švyturį, 70 ar-į yra didžioj pagarboj laikomi. nors ta nelaimė ištiko rugsė
kliu, 100 šautuvų, 100.000
Ant stiklelių auksinėmis rai-, jo pabaigoje. Anot valdiško
patronų, du oficierių ir 40 ka-1
dėmis atmušta: “ramybėse-i pranešimo transportas buvo
reivių.
neliams” ir “paminėjimo do-; priešininkų submarino atakuo
KIEK YRA BEDARBIŲ.
tas Egejos jurėj ir su juo žu
Washington, D. C. — Darbo
SERBŲ SOSTINE PUOLĖ. vana nuo imperatoriaus 1915 Į| vo 300 kareivių.
m.
departamentas paskelbė tyri
Berlynas. — Vokiečių kari Dabartinis Japonijos valdo
nėjimus tarpe bedarbių. Ty
nė žinyba skelbia, kad laiki vas yra iš eilės 122-ras. Pir BITĖS UŽKANDŽIOJO KAR
rinėjimai padaryta 12 vakari
VŲ.
noji serbų sostinė Nish pateko mas Japonijos valdovas buvo
nių miestų. Tarp tyrinėtų
į bulgarų rankas. Paimta po Jimmu. Jisai lygiai 2575 m. Gibson, Okla. — Vieno farmiestų yra P>utte, Los Ange
‘rijų dieni! atkakliausio mu atgal išvažiavo iš Tokyo Į Kl merio. gyvenančio netoli nuo
les, Oakland, Ogden, Portšio.
\
oto užimti sostų. Tų pat šio miesto, užkandžiojo bitės
land, Sakramento, Salt Lake
Prie Maravos upės miestas dienų t. y. lapk. 6 d. ir dabarti karvę. Karvė ganėsi atsis-i
City, San Diego, San FranVarvarin taip-gi paimtas. 3.000 nis Japonijos valdovas su did kyrusi nuo bandos. Netikė-1
cisco, Seattle, Spokane ir Taserbų pateko nelaisvėn.
žiausiomis iškilmėmis išvažia tai pasigirdo zvembimas ore.
eoma. Tuose miestuose ap
vo iš Tokyo į Kioto.
Atlėkė bičių spiečius ir ūžte- J
lankyta 36.537 šeimynos. Dir
Aplink
rūmus
stovėjo
200.
Įėjo
ant karvės. Visa karvė
bančių yra 49.333, bedarbių 6.
000
vaikų
iš
įvairių
mokyklų.
buvo aplipus bitėmis. Kar
273, arba 2.19 nuoš. Nepilnų
Tyliai
atidavė
pagarbų
savo
vė baubdama ėmė it padūkus
Londonas.
—
Anglijos
karalaikų dirbančių 9.971.
ius tebeguli daURovoj, bet valdovui. Nebuvo klykian- lakstyti. Daužėsi, bėgiojo veik
palengva sveksta. Sugryšta čių sveikinimų. To nebuvo pusvalandi. Farmerys stovė
VALGYDYS STREIKININ
am apetitas. Bet tebjaučia daroma todėl, kad neištiktų jo, nieko negalėdamas pagel- į
KUS.
lar skaudėjimus. Jaučia skau-1 panašios nelaimės kaip su An bėti. Galop karvė griuvo ant
Nashua, N. H. — Streikuo
ginus
ypač kuomet bando pasi-gHjos valdosu, kuomet tasai tvoros, bitės nulėkė ir karvė,
jančių audėjų komitetas Suma
buvo
klykiančių kareivių besanti negyva.
judinti
nė atidaryti valgyklas strei
sveikinamas,
tai nuo klyksmų
kininkams. Tose valgyklose
pasibaidęs arklys numetė ka
bus duodama dykai pavalgyti
ralių.
■
,
/
tiems, kurie neturi iš ko mai
tintis. Šeimynoms maistas bus
dalinamas namuose.

Šelpkime badau
jaučią Lietuvą
aukodami
Tautos Fondui.

Vieni žmonės, kaip bitutė,
nuo kiekvienos gėlelės, renka
tik medų, o kiti, kaip vorai
ieško tik nuodų.

Kaip ųžuolo užuomezga sle
piasi gilėj, taip ir dabartyj
slepiasi mūsų ateitis.

“DARBININKAS”
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Socijalistų partijos progra- jau seka “Keleivio ” savinin
mo įžengiamasis .sakinys tū kų (pp. Gegužio ir Michelsolą laiką buvo: “Darbas yra no) pasiteisinimas.
Jie rašo.
Visai be reikalo čia liejama
viso turto ir visos kultūros
ašaros, kad “Keleivio” lei
Šaltinis,” bet tas sakinys bu
dėjai
nepripažįsta lietuvių
vo programai! įdėtas prieš
zeeerių unijos.
Jeigu tik
Markso norą nežiūrint Mark
“Keleivio” darhimnkjti noso protestų.
Kritikuodamas
rėtų, tai dėl “Keleivio” lei1875 m. Vok. Socialdemokra
dčjų
jie galėtų senai jau
tų Gothos programą, Mark
prie tos unijos prisirašyti;
sas kalbamąjį sakinį šitaip
bet jeigu jie nenori mėtyt be
sumuša:
reikalingai savo centų, tai
“Darbas nėra viso turto
leidėjai negali juos prie to
šaltiniu.
Gamta yra lygiai
priversti
svarbus vartojamųjų verty

Nuolatinis kares

tI

■■—.

Delko musų katalikiškoji spauda silpnutė?

Duodame kitą kart kokį darbelį savo spaus į katalikiškąją laikraštiją. Kaip jau minėjau,
Kur? kaip T kada? kodėl? tuvei. Kiek tada mūsų pasielgime su redakci kun. Vaclovas Matulaitis buvo Amerikos lietu
— užbers mus savo klausimais jos vedėju ar darbininkais puikės, kiek šykš vių kunigų pirmutinio katalikiško lairaščio reskaitytojas. Atsakome: nuo- tumo!
datorius po du kart (Shenandoah’ryje ir pas
latinis karės stovis būtų yisą— Turiu tau “džiabą” — biznį — pasako kui, man atsisakius nuo to laikraščio vedimo,
me pasaulyje, jeigu tik jame draugijos ar parapijos atstovas, kuris duoda Minersville’je). Paskiaus kun. B. Žindžius re
įvyktų socijalizmo tvarka. suprasti, jog senovės kyniečių būdu turėtum dagavo aną laikraštį, kol jis neužgeso.
Bent taip reikia spręsti, pas pulti kniupu prieš savo naują geradėją ir, akių
Jau minėjau kunigus Burbą, Sutkaitį, Žebkaičius “Kovos” 45-ame nu nepakeldamas į jo majestotjškai-mecenatišką rį, Saurusaitį, Vamagirį — tai astuoni, kun.
meryje straipsnį “vėl ta soci- veidą, klausyti, ką reikės jam daryti. Dar Kraučunas, “Kataliko” įkūrėjas, ir kun. J.
jalizmo vergija.”
bas turi būti pirmos klesos, užmokestis-gi to Kaulakis, išleistojas kelių religiškų knygelių
Tame straipsnyje “Kovos” kia, kurios neužtektų iškaščių panešimui. — dešimtis, vienuoliktas kun. A. Kaminskas,
Vedmainiškumas “Kelei
bių šaltinis (iš kurių, su
prantama, susidaro medžia vio” leidėjų išlenda kaip yla redakcija stengiasi sumušti Kad atkreipsi savo darbdavio atydą, jog jo savo kaštais išleido “ Pamokslai apie Sakra
išrodinėjimą, siūlomos kaįnos neužteks apmokėti už darbą mentus,” nemaž aukojo prie “Žvaigždės” ir
giniai turtai), kaip ir dar iš maišo. Sakosi esą unijai “Darbininko”
jog
esant
socijalistiškai
tvar darbininkams ir kitiems iškaščiams, tai jis at “Draugo,” kun. S. Pautienius apie 1000 dol. iš
bas, kuris pats savaimi yra prielankūs, o čia vėl apsigrįžę
kai
žmones
nenorėtų
dirbti
su šaus, kad esi brangininkas. Jis žinąs anglų leido apmokėdaams lėšas “Naujo Instatymo”
tiktai gamtinės spėkos, žmo prasitaria, kad prigulėjimas
gaus dirbamosios pajėgos iš prie unijos-tai bereikalingas tokiuo' atsidavimu visiems ki ..spaustuvę, kur jam už tokią kainą siūlęsi pa išleidimo, kuriam komentarą parašė kun.
“ DARBININKAS,”
reiškimas. ’ ’
pinigų mėtymas. Kaip tai su- tiems, kaip kad dabar dirba daryti (po teisybei, jis nori žemesnės kainos), Staniukynas, o kurio korektūrą uždyką skaitė
(The Worker)
sau, jog būtent žmogaus pri arba ana toks ir toks nesumanėlis, kokiame “Žvaigždės” redakcija, idant išleidimas atsi
Tokiuo būdu, sakyti, buk taikint ?
The most populas Lithuanian
Paskutinis kunigas rašė nemaž
Marksas mokino, kad daik Štai lietuviškieji Rockefelle- gimtis yra linkusi į nuosavy užkampyje įsitaisęs spaustuvėlę iš kelių svarų eitų pigiaus.
Newspaper
to vertybę pagamina vien tik riai. Koks gi skirtumas tarp bės branginimą. “Kovos” ar literų ir vakarais ir naktimis su vaikais ver į “Žvaigždę” ir “Draugą” už dyką — tai jau
published every Tuesday, Thursdarbas, — tai yra iškreipti Rockefellerio ir Gegužio? Tik gumentas štai koks: girdi, jei gaująs, atliksiąs darbą pigiaus, pats nenu trylika kunigų susipratusių, kad be aukų ka
day, and Saturday by the
visą Markso teoriją.
toksai, kad pirmas turi mili gu dabartinėje karėje vokiečių manydamas, kad už pamestiną kainą darbą talikų presą nepakils. Pridėkime prie to
St. Joseph’s Lithuanian R. c.
jardus, antras dar tik kelias valdžia nebūtų paėmusi duo atlikdamas skriaudžia pats save. Žinau atsi skaitliaus vieną gabiausiųjų rašytojų mūsų
Association of Labor
*) Osnovi Politieeskoj Ekonomii. dešimtis tūkstančių. Bet šir nos dalinimo į savo rankas, tai tikimus, kur pavyzdin koks pakampinis dru- kunigų eilėse — kun. Kazimierą Urbanavičių,
SUBSCRIPTION KATES:
Prof. M. I. Tuhan-Baranovskij, dys ir supratimai taip pana tos duonos tebūtų užtekę vo korius net už dyką atliekąs darbą parapijai ar autorių ir jį pralenkusį a.a. kun. A. Kaupą,
Yearly________ _______ $3.00 antroji laida 1911 m. pusi. 67—69. šūs abiejų, kaip du vandens kiečiams tik pusei metų; da draugijai, už tai, ką anos perka nuo jo “tik taip-gi neapsakytai lengvai plunksną valdan
Arba čius, daug dar žadančius kunigus Mišių ir M.
6 months........... .......... ....... $1.50 ••) Sočialism: promise or mena- lašu. Ir vienas ir kitas inkai- bar gi valdžia, suėmusi visą rus turkiškus cigarus” savo baliams.
duoną
į
savo
rankas
ir
jau
štai
Advertising rates on application ce — by M. Hillquit and John binėja savo darbininkėms, kad antri metai, kaip ja vokietu vėla — gavai “darbą” ir aną dirbi, bet nebūk Pankauską, kun. V. Dargį, savo laiku labai
užtikrintas, jog bus tau užmokėta. Apie 20 darbštų literatą, kun. Juozapą Jakštį, pirmos
jų unijos - tai niekis, kad tai
Address all communications to A. Ryan 1914 — pusi. 94.
Tai-gi kažin, ar mes- iškrei tik bereikalingas pinigų mė kus maitinanti. Vokiečių “pri metų aktualiai vedęs lietuvių spaustuvės reika (eilės literatą, kun. Čepanonį, kurio plunksna
“DARBININKAS,”
piame Markso teoriją, ar “Ko tymas. Ir taip elgiasi tikri gimtis,” gird, tam nesiprieši lus Amerikoje, žinau iš patyrimo, kad mūsų ir kišenius vis pasirengę tarnauti lietuviškai
242 W. Broadway,
vos” redakcija tos teorijos ne “draugai,” mūsų lietuviškojo nusi, nes visi matę tokios draugijų ir parapijų pavedami spaudos reika literatūrai, tai jau 20 iš senesniųjų kunigų tuSO. BOSTON, MASS.
žino. Iš. čia privestų ‘ ‘ Kovos ’ ’ socijalizmo vadai ir apaštalai. tvarkos naudingumą. Bet mes lai tiek nuostolių padaro, jog žmogus, pri- rime. Atsiminkime, kad kunigai Kuras ir
Rockefellerio darbininkai paklausime “Kovos” redakci imdamas nuo anų atstovų darbą, gerai turi Šedvydis, per metus leidę “Dirvą,” kada bu
žodžių pasirodo dar vienas da
lykas, būtent, kad “Kova” nesiduoda inkalbėti savo po jos, ar ji žino, kiek dabar apsižiūrėti, kad tavęs ar tavo globojamos vau Šveicarijoje, šimtus nuostolių turėjo, —
NEŽINO SAVO TIKYBOS
ima per vien du skirtingu da nui, jog jiems unija nereika tinėje vokiečių duonoje yra spaustuvės nenuskriaustų. Gal kam bus nuos- 22. Pridėkime kun. Joną Žilinską “Garso
DOGMŲ.
Ar duosis inkalbėti primaišyta bulbių? Arba lai tabu išgirsti, jog kitkart panašios skolos taip Am. Liet.” laikuose ir-gi uoliai rėmusį katali
lykų daiktų vertę ir turto šal linga.
“Kovos” redakcija paklausia
Nesenai mes “Darbininke”
Kaip Marksas, taip “Keleivio” zeceriai savo po senų lietuvių, ar skani jiems vadinamas “iškolektavimas” daugiaus atsiei kų spaudą, už kurio per daug aštrius polemi
parašėme’ jog “ sočijai is tas, tinius.
nams — pagyvensime — pama
na, nei pati tokia skola. Palydėjęs kelis škus raštus net teisman to laikraščio redakto
buvo bėralinė, su pelais su tūkstančius dolerių, iš patyrimo tą gerai ži rius buvo pašauktas. Byloje su “šliuptarniais”
laikydamasis aklai dogmos, ir kiti ekonomistai skiria dve tysime.
maišyta duona, kurią jie val nau...
paskelbtos Karolio Markso sa jopą daiktų vertę: vartojamą
man pačiam, tik padedant kun. Jonui apginti
ko, kad daikto vertybę paga- ją ir mainomąją. Nora vieną KODĖL SOCUALISTAI NEĮ gė bado metais?
“Garso” redakciją, lėšavo keli šimtai dole
Ar
šitokie
santikiai
parodo
mūsų
visuome

O kad socijalistų rojuje to nės susipratimą spaudos reikaluose?
mina vien tiktai darbas.” i kitą turi nemažą intekmę, teVYKDĖ
SOCIJALIZMO.
rių.
kia duona galėtų prisieiti val
TBtatbar “Kova” prikiša “Dar- čiau maišyti abiejų nevalia.
Pirm keliolikos metų dabartinis Pittstono
Gal kas pasakys, kaip abelnai pas mus pri
L. S. S. organas “Kova” gyti, tai labai galimas daik
#ramkui,”kad jis apreiškęs čia Marksas protestuoja prieš sa
klebonas,
kun. J. Kasakaitis, žymų laiką pirm
prasta
yra
visame
kaltinti
mūsų
kunigus,
kad
savo nežinystę.
Mes-gi turi- kinį: “Darbas yra viso turto mėgina aiškinti, kodėl socija- tas. Dabar geros duonos pa mūsų dvasiškiją pirmiausiai reikia kaltinti už pabaigsiant seminariją už pusdykį redagavo
meYra pažymėti, jog mūsų so- šaltinis,” nes jisai negi buvo listai neįvykdė socijalizmo. kanka, dėlto kad ūkininkas tąjį nesusipratimą. Atsakau: ne! Abelnai mū “Darbininkų Viltį,” kuri anuomet ėjo katali
eijalistai, ir tai net socijalis aklas, kad nepripažintų ir ki Girdi, nors kaikuriuose par ant savo žemelės prakaitą lie sų dvasiškijos negalime kaltinti nesusipratime kų dvasioje,—24. Andai kuone 50 proc. mū
tų Sąjungos organo redakto tų šaltinių: gamtos ir indėto į lamentuose ir yra daug socija damas dirba. Bet, ar pa sulyg reikalingumo šelpti katalikiškos spaudos sų kunigų buvo “susipratusiais.” Visiems
riai tkžhio net svarbiausių sa išdirbystę kapitalo. Bet ka listų atstovų, bet, kadangi vi kaks tos geros duonos tada, ka reikalus.
žinomas didis atnaujintosios vienuolijos tėvų
vo * tikėjimo dogmų ir savo da Marksas kalbėjo apie mai sų kitų vis dar esanti didžiu da prakaito liejimas bus pas
marijonų’ pasišventimas dėl lietuvių katalikų
Tik paklausykite.
tėvelio -mokslo. Markso ver nomąją daikto vertę, jisai tos ma, tad tie viri kiti ir pervir kaityta didžiausia kvailybė?
spaudos.
Anųjų leidžiamam laikraščiui “Ti
Kun. A. Burta per savo gyvenimą Ameri
Karės metu, kada visos koje nesueėdijo nei kelių šimtų dolerių — vi kyba ir Dbra” galima pranašauti kuoskaisčiautės ir viršvertės teorija yra vertės Šaltinį mate tik vien šiją sočijaUstus. Bet ne taip
kertiniu akmeniu viso socija žmogaus 'darbe, kas paskui ki yra, kaip “Kova” sako. Vokietijos likimas lemiarsas, sus savo grašius sudėjo ant lietuvių spaudos sią ateitį, ypač kada ano priešakyje stovi žilizmo mokslo. Pagal tos gi tų ekonomistų buvo atmesta. Štai Francuos parlamente kaizeris gali paimti duoną iš aukuro. Jis lejdo ir pirmąjį tikrai apologe nomas dar iš mūsų tautiško atgimimo pirmų
__ laikrašti “Valtį.
, 1V ” Jei w
mainomoji kiekvieno Labai gaila, kad “Kovos” išrinktame dar 1906 metais rankų žmonių į savo rankas-.tiška
ne jis, “ Vieny- jų laikų pilnas pasišventimo uol?s darbininkas
pasirodo, nene buvo didžiuma socialistą
redakcija, kaip pasiroao,
socijalistų. Bri- Vpkietys šlfl^d&e'ną, supranta,
šiandien aeegzistuotų. , Tei- kun.. F. Kudirka- Paskesniuose metuose, ku
atskiria tą dvi^ų įlorta^ Ja- daniškoje
enciklopedijoj
2
2
T ran kad valgydsHM» nors ir-bulbito, kiek tau daiktan vlykų
ir
kad
net
ir
su
Markso
dame
žinią,
kad
tais
metais nę duoną jis- turi savo “cieso sybė, tas laikraštis, velioniui kun. Burbai nigų: skaitliui žymiai pasidauginus, jų tarpe
dėta žmogaus darbo.
tūkstančius lėšavęs, atsistojęs ant kojų, greit augo ir “susipratusią” skaitlius, jog be žy
Tiesa, Marksas visą tą savo mokslu ’ matyt, per mažai socijaiistų buvo išviso 230 rių liaupsyti” ir jo klausyti. užsigyįžo nuo savo geradėjo idėjų, tuomi pa mesnių aukų kai. presos ūgis dar negalimas.
(radikalų socijalistų n; socija Bet ar būtų saldu visuomet
teoriją išdėsto taip neaiškiai tėra apsipažžnusi.
listų,)
progresyviškų repub- klausyti socijalistų valdžios, rodydamas, kad lietuviai katalikai ir anų ku Kunigai: Serafinas, Krušas, Tarnas Žilinskas,
ir su tokiais matomais prieš
likonų — 60, gi rojai estų, bo- jeigu ši panašiai žmones imtų nigai turi gerinus apsižiūrėti, nei ant vieno Ežerskis, A. Jusaitis, Dr. Bartuška, Dr. AuLIETUVIŲ ZECERTŲ
taravimais, kad,
sakysime
naparistų,. nacijonalistų -130; valdyti. Kaizeris šiandieną dėkingumo atsidėti, jei neri, kad jų idėjos gustaitis, pagaliaus paskiausiųjų metų darbi
SĄJUNGA IK “KE
tai ką jisai parašė savo pirma
taigi vienų socijalistų dau šaudo ir kuria pagal karės lai nebūtų: parduotos. Palaikymui “Draugo” mū ninkų eilėse įstoję kunigai: Jakaitis, Valaitis,
LEIVIS.”
jame “Kapitalo” tome apie
Kemėšis, Dobužinskas, Lapelis, kaip mato
Visi organizuojasi, nedyvai, giau, negu, visų kitų, krūvon ko įstatymų kiekvieną neklau sų kunigai dešimtimis tūkstančių aukoja. me, sudaro daug daugiaus, nei trečdalį Ame
daiktų vertę — daugeliu žvilg
“
Žvaigždės
”
pirmasai
įkūrėjas
ir
per
porą
me

Tolimesnieji rinki žadą, tvarkos ardytoją. Bet
sniu priešinasi tam, ką jisai kad ir lietuviai zeceriai nese paimtų.
mai,
kiek
atsimename, dar jeigu, pasirodžius soeijalizmo tų leidėjas kun. V. Varnagįris, kiek man ži rikos lietuvių kunigų, kurie žymiai prisidėjo
rašė jau trečiame tome (kada niai įsteigė savo Sąjungą.
noma,. net vyskupui buvo skundžiamas, jog ir prisideda turtu ir darbu prie užauginimo
nors apie tai plačiau gausime Tik gaila, kad jie savo vei padidino socijalistų atstovų tvarkos neti kumui, imtų žmo perdaug, pinigų išleidžiąs ant katalikiško laik- lietuvių katalikų spaudos ir literatūros žolyprogą pakalbėti).
Bet šiaip kimo pamatan padėjo ne ben skaičių, o betgi sočijai istai nės priešinties tai tvarkai ir raščio* užlaikymo. Kam nežinoma, jog kun. no.
ar taip pamatinė jo mintis drą sutartiną veikimą su dar- ligšiol neįvedė soeijalistiškos reikalauti kitoniškos tvarkos, J. Žebris,. porą dešimčių metų darbavęsis tarp
Pritiks čia paminėti liudijimą mūsų (Ameri
apie daikto vertybę liekasi ta badaviais, bet kovą su jais, tvarkas Francūzijoge. Kodėl t bene reikėtų tų reikalavimų Lietuvių,, tūkstančius išaikvojo lietuvių kata kos lietuvių kunigams) išduotą 11 metų, kada
pati.*) Kaip mes tą teoriją iš (žiūrėk konstituciją,) ir kad Bene tik todėl, kad lengviau nuolat malšinti, riaušininkus likų laikraščio palaikymui? Ar ne taip-pat ant rusų biurokratijos korifėjai tarėsi paskuti
reiškėme—taip suprato ją visi iš pat pradžių parode savo apaštalauti privatinės nuosa bausti ir štai galėtume turėti darė ir jo įpėdinis Waterbury'je kun. P. Sau- niu kartu, ar leisti lietuviams spaudą, arba
žymesnieji socijalizmo vadai ir iocijalistišką raugą. Ypač mū- vybės panaikinimą, negu sa nuolatinį karės stovį. Gal rusaitis?. Chicagoje kun. M. Kraučunas ar dar toliaus aną persekioti. Man buvo pavesta
toksai stovis ir labai mūsų
veikėjai. Imkime kad ir A- rų visuomenėje, kur vienas- vo nuosavybės išsižadėti.
Am'erjkoje tarp kunigų aukas rinkti, idant,
kitas
.spaustuvės
savininkas
socijalistams kvepia, bet čia nepaleido* tūkstančių dolerių įkardamas ir kelis lietuvių spaudos apgynėjai galėtų kur reiks
merikos socijalistų vadą Mometus užlaikydamas laikraštį “Kataliką?”
rris Hilląuit. Savo polemiko galėtų būti paskaitytas ka KAS GRAŽIAUSIA “VYTĮ” jau jų skonio- dalykas.
“patepti.” Žinomas anų laikų veikėjas, slėPASVEIKINO.
Mes už tokios tvarkos siuli- Kun. J. Sutkaičio išlaidos ir-gi tūkstantį siekė, pęsis po Ukiškio pseudonimu, vienas iš “Dir
je su kun. Ryan M. H. Hilląuit pitalistu, gi didžiuma steigia
Įkuriant
spaustuvę
ir
mėginant
leisti
“
Šv.
Ka

“Vytį,” L. Vyčių organą, jiimą galime jiems tik tarti
spaustuves, leidžia laikraš
.Štai ką sako:
vos Žinyno” redaktorių neturėjo į valias žo
gražiai
sveikino katalikiško ačiū ir kuogreičiausiai nusi zimiero parapijos Pasiuntinį.”
aus,
turėdami
pirmoje
vie

Marksas priima klasišką
“Garso- Amerikos Lietuvių” užlaikymas džių, kad išreikšti Amerikos lietuvių kuni
vertes “darbo teoriją,” t. toje idėjinį tikslą—įvedimas ji spauda, maloniai “Vytis” sukti ir nuo siūlijimo ir nuo šimtais traukė dolerius k jo užlaikytojų-kuni- gams dėkingumą už gaunamas aukas.
Tarp
y. teoriją, kad vertė pada ;antykiuosna spaustnvnfnkų ir buvo sutiktas visos katalikiš siūlytojų.
augščiaus
mano
paminėtųjų
kunigų
visi,
iš
;ų
kišenių.
Taip-pat
ir
“
žvaigždės
”
užlaiky

Beje. “Kovos” redaktorius
ryto daikto nusprendžiama secerių nuolatinės neapykan kos visuomenės. Bet mums ro
skyrus
turtingesniuosius,
neatsisakė
aukoti,
mas tūkstančius suėdė, kada aną paimta nuo
pagal to, kiek to daikto pa tos ir kovos būtų tiesiai pra dos, kad “Vytį” gražiausia pats savo pavyzdžiu prirodo, kun. Vamagirio, kuris jos daugiaus neįsten- kad su pagelba kyšių išrūpinti lietuviškai spau
gaminimui indėta vidutiniš gaištingas kaip vienai, taip pasveikino “Tikyba ir Dora.” kaip nelengva bus socijalizmui ;ė vienas užlaikyti. Aš pats išleidau ant dai laisvę Rusijos imperijoje.
Štai jos pasveikinimas:
permainyti žmogaus prigimtį.
ko socijalio darbo. Šita dokt ir kitai pusei.
Jogei iki šiol, po poros suviršum d< šimtų
“
Sveikiname
“
‘
Vytį,
’
’
7
skais

45-ame
“ Kovos ’ ’ numeryje spaudos dalykų per 30.000 dolerių—
Be
to
Lietuvių
Zeeerių
Są

rina (mokslas) buvo formu
Rasii nelabai norėsite tikėti, kad pasakysiu, metų, mūsų spauda Amerikoje neįsigyveno, dar
luota didžiųjų klasiškų eko junga, iš pat pradžių paėmusi tų ir gražų, lyg gėlės žiede- skaitome jo reikalavimą pakel jog suvirs 33 nuošimčiai mūsų Amerikos lietu silpna, tai jau tik čia didžiausias tuose daly
nomistų Ričardo ir Smito; savo organu “Naujienas” ver- 4j. Prasikaiei iš pumpurėlio, ti jam algą- Ligšiol ėmęs sių kunigų pasirodė žymiais parėmėjais lietu kuose ignorantas drįs kaltint mūsų dvasiškiji buvo abelnai visų pripažin čiusi kiekvieną savo narį tą išsivystei lyg bijūno žiedas $18.00 savaitei. Pragyventi sių katalikų spaudos, jau tai šimtais dolerių ją. Kitų tautų ne vienoje nerasime taip d? •
užtekdavę, bet nieko nelikda
ta tuo laiku, kada Marksas laikraštį skaityti—parodė sa ir trauki visų akis j save.
Tieskite
prie
jo
rankas,
kaip
vę. Reikalauja pridėti $7.00. lukodhmi pinigus . išleidimui laikraščių ar delio “susipratusiųjų” kunigų nuošimčio.
vo
simpatijas
mūsų
socijarašė savo kapitalą...**)
(Dar ne galas.)
knygų, jau tai be jokio atlyginimo rašydami
Tiesa, netrukus žymesnie listams, kuomi padarė blo prie bijūną žiedo jaunikaičiai Girdi, “Tėvynės” redaktorius
ji ekonomistai (ypač vokie gą įspūdį į visus kitaip ma ir mergelės, subrendę žmonės gaunąs $25.00, “Lietuvos” — KĄ ATEIVIAI DARO AME kietų, kalnierių.
gyvčių Gossenas) tą teoriją sumu nančius, negu socijalistaL ir seneliai. Visi rasite jame po $35.00 ir “$25.00,” net
Chicago 1910 m.-2.185.283g.
Ateiviai
išdirba
keturias
RIKOJ.
šė iš davė pradžią kitai, da Bet tie trukumai ir nuslydi daug malonių, gražių pasis socijalistų laikr. “Naujienų”
1915
m. 2.447.045g.
penktadales
odos.
Ateiviai šioje šalyje atlie
bar beveik visų ekonomistų mai ateityje galėtų būti pa kaitymų, daug žinelių iš visų redaktorius garmąs $35.00, o
Philadelphia
1910 m.—1.549.
Ateiviai
padaro
pdsę
pir

priimtai teorijai, jog daikto taisyti. Pačiam sumanymui kampų, pamatysite kaip jau jisai tik $18.00. Rodos, kas ka dideles daugybes darbo. štinių.
008g.
1915
m.
—
1.683.664g.
i.
vertybę nusprendžia galutinai ir reikalui Lietuvių Zeeerių nimas visur veikia, darbuojas čia būtų imti ir pasišvęsti Būtent:
St. Louis 1910 m.—687.029g.
Ateiviai cukrinėse atlieka
dirbti socijalizmo naudai tik
Ateiviai atlieka 85 nuošim
jo naudingumas.
(T. v.-teo Sąjungos mes nuoširdžiai pri ir tarpsta.
1915
m. —745.988g.
devynioliką
dvidešimtdalių.
Vėl naujas darbininkas į už $18.00. Rodos, ir taip ,<čius darbo skerdyklose ir mė
rija mažiausio naudingumo.) tariame ir pripažįstame jos pa
Boston
1910 m. — 670.585g.
Ateiviai išdirba pusę tabo
Bet dar ir šiandien daugelis, matinius reikalavimus teisin katalikų eiles. Tikimės nuo jau nemaža alga. Bet ne, ne sos pakaimėse.
745.139g.
1915 m.
Derasi pridėčko.
jo daug, nes Žadins ir švies užtenka.
Ateiviai iškasa septynias de- kos ir cigarų.
jei ne didžiuma socijalistų gais.
NOBELIO DOVANOS.
“Kovos” 45—ame numery jaunuomenę, mūsų ateitį. Ap Ar tokie mokės pasišvęsti so šimtdales kietųjų anglių.
(kaip štai ir anas M. Hilląuit)
Ant
Grenlandijos
yra
13.459
Ateiviai atlieka 78 nuošim
je tūlas Melchisedekas, ma lėk, “Vyti,” visų lietuvių pas cijalistų rojuje? Bet juk tai
Londonas. — Daily Telegaklai anos teorijos laikosi.
gyventojų.
Europiečių
yra
384.
toges,
pamatyk
ko
kur
reikia
vadas?
>
O
ką
gi
besakyti,
ačius
viso
darbo
audiminėse
raph
skelbia žinią iš Kopentyt
zeeerių
Sąjungos
šulas
ir
Tiesa, Marksas ne pats ją
Sala
priguli
-Danijai
ir
iš
eu

pie
paprastus
socijalistus-varir
nešk
visiems
pagelbą!
”
dirbtuvėse.
pridavėjas
jai
socijalistiškos
hagen,
būk šią savaitę Švedi
Išgalvojo. Jis ją paėmė ga
ropiečių
didžiuma
danai.
Sydguolius?
Tai trumpas, meilus, šir
Ateiviai padaro devynias
jos valdžia sekančiu badu
tavai iš Anglijos ekonomistų spalvos, skundžiasi ant “Kedešimtdales viso darbo bovel- proven yra didžiausiasmies- paskirsianti Nobelio dovanas:
Ričardo ir Smįth’o. Bet “Ko- leivio,” kad tas darąs gėdą vi- dingas, vaizdingas, gero vetas, turi 766 gyventojų. Svar
Už pasižymėjimą fizikoj
vos” redaktorius matyt ir to soms pažangioms spaustuvėms lijantis, prietelingas pasveiki- Kaimo (ChėlmoB) antvysku- nų dirbtuvėse.
biausias
užsiėmimas
tai
odos
nimas.
pis
paskirtas
yra
išdalinti
poAteiviai
pasiuva
devynias
ir
visiems
“
draugams.
”
Girdi,
Thomas
A. Edisonui ir Nikola
nežino, kuomet rašo:,
išdirbinąs.
.
Be abejonės smagu vyčiams, pežiaus atsiųstas aukas tarp dvidešimtdales visų drabužių,
Tešlai, literatūroj Romain
“Daikto vertybę pagami “Naujienų,” “Kovos,” “Lais
*
•• •
Rdllandur, francuzui; Henrik
na vien tik darbas,” frazė y- vės” ir “Šakės”, spaustuvės kad jų laikraštis taip maloniai nukentėjusių katalikų rytinėj g Ateiviai išdirba didesnę pu
pasveikintas.
Prūsijoj.
sę
čeverykų.
/•
y
priėmusios
unijos
“
labelį,
”
Kaip
greitai
didinasi
miesPontoppidan
ir Trolis Lundui,
ra užsilikusi nuo a
Kulm
guli
prie
Vielos,
apie
danams;
ir
Vernėr
von Heiden• Ateiviai padaro keturias tų gyventojų skaičius paro
Rieardinių socialistų, |ir be draugai gi Gegužis ir Michel24 mylias į šiaurės vakarus penktdales visų rakandų.
do šios skaitlinės:
sonas nesutinką ir tuo darą
stam, Švedui ir už pasižymė
rods, marksinio
nuo Thorn. Kulmo vyskupi
Ateiviai pasiuva pusę visų
New York 1910 m. turėjo 4. jimą chemijoj prof. Tboodor
šąli- gėdą visiems socijalistams.
pradžioje dar ji
visoj Prūsijoj. skalbinių — marškinių, man- 766.883 gyv. 1915 m. 5.468.190 Svedberg
ja yra
Po jo straipsnelio ten pattuoninku, taip kad
išeina ntarninkais, ketvergais ir
su batomis.
Leidžiamas Lietuvių R. K. Šv.
Juozapo Darbininkų Sąjungos.
PRENUMERATA:
Metams________________ $3.00
Pusmečiui—----------- -------- $1.50
Trims mėnesiams.------ .------- 75c.
Atskiras numeris 3 c.
Laiškus ir pinigus siųskite
adresu:
“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,
80. BOSTON, MASS.
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kunigų, kad nedalyvavo Šiose

nujii&u.

Vietines žinios

Peru miestelis nedidelis, kur
ir lietuvių randasi tik keletas šei
mynų.
Čia darbai eina viduti
niškai;
yra laikrodžių didelė
dirbtuvė ir anglių‘kasyklos.
Netoli miestelio, prie Illinois
upės randasi Šv. Bedo kolegija,
kurioje lankosi ir lietuvių kelio
lika, vieta ir apylinkės yra labai
Uoliai darbuojasi,
puikios.

nau

hcucu v vavu

oivi?v

jiems labiau rūpi gaspadinės,
negu taika.” Tai nesitikėtiLietuvoj.
TAIKOS” PRAKALBOS. nas perlas. Žmonės šalę'ma
nęs sakė po tokiu žodžių: “kas
Lapkričio 7 d. So. Bostone su tokiais k.... gali dalyvauti.”
VARPŲ PT.ĖMKAT
Lietuvių svetainėje įvyko di
VILNIUJE.
Vilkai.
delės taikos prakalbos. Publi
Kriokavos lenkų laikraščiai
kos prisirinko veik pilna salė. LABAI GRAŽUS VAKARĖ
praneša apie rusų pastarąsias
Pirmininkavo p. Mikas Pet
dienas sekančiai: rusams sku
LIS.
rauskas, kalbėjo p. Michelsobiai Vilnių apleidžiant, dau
Lapkričio 7 d. So. Bostone
nas, aiškindamas nuo ko įvyk
guma lenkų (lietuvių? Red.)
pobažnytinėje
lietuvių svetai
sta karės abelnai ir nuo kokių
likosi mieste. Visi bažnyčių
nėje
atsibuvo
vaikų
vakarėlis.
priežasčių įvyko šioji pastaro
varpai ir fabrikų mašinos pa
Dainavo
mažieji
giedoriai
baji Europos karė. Aiškino vis
vilkta. Ir-gi senoviškieji di
Toliaus mokinama siuvimo, jaunikaičiai, išgirdę tautišką oką nuosekliai tik žinoma soci- žnytipio choro, skaitliuje apie
dieji varpai visoj Lenkijoj ir mezgimo, gražaus apsiėjimo ir tt. balsį ir tenykščių lietuvių judėji
jalizmo dvasioje, tai yra išro- 30, vadovaujant p. Karbaus
Lietuvoj gerbiamosios Aušros Mokytojauja darbšti p-lė K. But- mą, keliavo į vietą. Atkeliavę
dinėjo, kad patol bus karės kui, vietinės lietuvių bažny
Vartų bažnyčios, sudaužyti ir kiutė. Ji gerai ir labai sumaniai neapsiriko, — ale atrado tikrai
pasaulyje, kol gyvuos kapita čios vargonininkui. Programas
pagabenti, kas tarpu katalikų -mokina sąjungietes.
lietuvišką lizdą Užtai čia visi
lizmas ir kapitalistai ir kad , susidėjo iš 20 šmotelių ir buvo
pakėlė didį sujudimą. Pa
Ne iš kelio pasakyti, kad mū uoliai mokinasi lavinasi tautiško
norint prašalyt kares, tai vi- labai įvairus.
minklai Katarinos, Puškino ir sų kuopa gyvuoja vos tik keturi je dvasioje.
Pirmiausiai sudainavo visas
sų-pirmaiausiai reikia prašaMuravjovo pašalinti.
mėnesiai. Bet širdingai rūpinasi
Šioje kolegijoje lietuviai turi
choras
“Pasidainuokim” Sto
lint visus kapitalistus.
pasivyti toliau pažengusias kuo reguliariškas kasdiena lietuviškas
rastos.
Toliaus, “O kur bu
Toliaus kalbėjo p. Rinika,
VILNIUS.
pas.
kliasas. Yra mokinama grama(Iš pastarųjų rusų valdžios dienų)
naujasis “Ateities” redakto- vai dieduk mano,” Šimkaus ir
Mūsų kuopa labai džiaugiasi iš matika, sintaksė, retorika, Lie
Laikraštis “ Petrogradski mokyklos ir linki kiekvienai Są tuvos istorija. Mokytoju yra
irius. Kalba buvo visai ųe- i iš pirmo numerio jau užžavėjo
kokia, aiškino pirmiausiai a- publiką savo puikiu dainavi
Kuryer” apie pastarąsias rusų jungos kuopai įsisteigti mokyklas Anicentas Linkus, gerai žinantis
pie reikalingumą taikos, o ga mu. Jautė kiekvienas esąs
valdžios dienas Vilniuje prane virimo, siuvimo ir kitokių daik lietuvių kalbą. Jis labai gerai
šąs štai ką: Rugsėjo pirmose tų pramokti.
lop ėmė šmeižt “Darbininką,” tarp savųjų brangioje tėvynėje
darbuojasi, kad kiekvienas iš
dienose Vilnius buvo jau maž
ir abelnai katalikiškąją kuni Lietuvoje. Girdėjosi tikras
Kad ti^Moterų Sąjunga ženg moktų savą kalbą ir rašybą, taip
giją ir visus katalikus, būk jie lietuviškumo atbalsis — tikrai
daug visai ištuštintas. Mieste tų pirmyn, tai lietuvių gyveni gi, kad įsodintų savon sielon tėteliko vien vargingesnieji gy mas ūmai pakryptų geresnėn pu- vynainišką meilę, užtai visi nariai
trokšta žmonių kraujo ir esą . lietuviška daina.
Toliaus sekė skambinimas
priežastimi šių baisių Europos
ventojai, kurie neturėjo jokio1 sėn. Tai-gi sesutės, uoliau prie lanko kliasas. Norintieji mokin
ant
piano, Stankevičiūtės, kuri
užsiėmimo. Fabrikų ir šiaip' darbo. Mūsų yra dalykas pri tis, šiais metais galės gerai išsi
skerdynių. Publika per jo
paskambino
gerai. “Aš au
pramonės įstaigų darbininkai sidėti prie mūsiškių nublaivinimo, lavinti lietuvškoje rašyboje.
kalbą nerimavo, matėsi neuž
J.
Pienuoti
Morgan,
vienas
didžiausių
Amerikos
piniguo

gau
pas
tėvelį,
” St. Šimkaus
be išimties išgabenti Rusijos> apšvarinimo nuo bedievystės, nuo
Kas sekmadienis yra laikomi čių. Jisai paskolino talkininkams $500.000.000. Užtai bu ganėdinimas, o “Darbininkas”
gilumom Vilnių taip labai iš• ištvirkimo, prašalinimo biaurių programai susidedu iš prakalbų,
tai norįs, kad rusai su vokie dainavo Valentaičiutė. “Vai
vo
pasikėsinta
ant
gyvasties
liepos
m.
Nesenai
jam
pada

tuštino, kad ir visą maisto iš• raštų iš lietuvių tarpo ir pasklei referatų, ginčų, deklemacijų ir
čiais muštūsi tol, kol visi iš- kai, vaikai ir vaikeliai” dek
ryta
operacija.
Turėjo
aklosios
žarnos
uždegimą.
teklių išgabeno. Už tai žmo■ dimo geros literatūros ir laikraš- tt. Žodžiu sakant čia viskas ju
sižudytų, o tada tai esą vyčiai lemavo Kiburiutė. ‘Siuntė ma
galėtų užvaldyt visą Lietuvą, ne Matušėlė,” M. Petrausko,
nės labai nerimastavo bei pro• čių.
da ir savu keliu eina.
skaitė
ir
O.
Kumanova.
Dar
de

reivių
lydimas
atvažiavo
į
mūsų
testavo prieš žiaurų rusų milines ir savo organe “Vytyj” dainavo Stankevičiūtė. “LitŽiburėlis. klemavo p-lė M. Slosnaitė.
Kuopas Rast.
kleboniją.
Iš
ten
į
bažnyčią,
Pa

tariškosios valdžios elgimąsi.
rašo — “Viskas Lietuvai, o le Fairy Polka” skambino Ki
deklemavo
labai
gerai.
Galop
kur
laukė
žmonės
susikimšę.
Ka

Fabrikose ir mašinos buvo iš
Lietuva Kristui.” Pirmu sa buriutė. “Yra šalis, kur upės
NEWARK, N. J.
CAMBRIDGE, MASS.
trie
buvo
pasirengę
prie
Sakra

kalbėjo
Sąjungos
centro
raštinin

ardytos bei pagabentos, kar
vo kalbėjimu p. Rimka daug. teka” deklemavo Verveckiutė.
Jei ne kunigai, tai būtų rojus. kė p-lė M. L. Gurinskaitė.
Jaunimas veikia.
mento
buvo
sau
pasiskyrę
tėvus,
Aiš

tais ir kambarių rakandai pa
ko nustojo iš savo autoriteto, “O kai aš pas močiutę buvau,”
Nedėlioję spalio 31 d. atsibuvo kino apie Sąjungą, jos stovį ir o merginos motinas ir visi sėdėjo
Ir
mūsų
jaunimas
nesnaudžia,
vežti. Kur tik rusai rado me
bostoniečių akyse. Tik neku- St. Šimkaus, dainavo MorkeL. J. Politiško kliubo prakalbos; tikslą. Kadangi ant Town of per vidurines sėdynes bažnyčios
nuolatai
darbuojasi
tai
tame,
tai
talo, tą visur nuplėšė bei parie cicilikėliai, tai buvo užga vičiutė, Stankevičiūtė ir Viš
kalbėjo Neviackas ir Jukelis. Lake nėra dar kuopos tai kalbė su savo tėvais ir motinoms — vy
šiame
ant
katalikiškai-tautiškos
niauskiutė ir sudainavo kopuigabeno. 'Galima sakyti, jog
Neviackas kalbėjo apie dr-jas, o toja užsiminė, kad šios apygar rai po viena puse, po kita mo nėdinti — girdėjau šnabždant kiausiai. Paskambino po podirvos.
Paminėsiu
čia
trumpai,
miestas liko panašus visai iš
vyruti
vj1Uvi, vyrs su tokia
Jukelis * nurodinėjo girdi, kad dos moterys sujustų ir sutvertų ters. Tokiu būdu gražioje tvar — “tai tai
kas pastaruoju laiku veikta.
tuštintam kaimui.
burna,
t
___ir “Šakei” už re-'r4 šmotelių p-lė Karbauskiunebūtų
kunigų,
kad
nebūtų
ka

10
d.
spalių
m.
pobažnytinėje
koje
visus
leido
prie
grotelių,
be
kuopą.
(“Dabartis.”)
daktoriaus pagelbininką mož- tė ir Liutkevičius taip-gi dai
svetainėje buvo merginų draugi talikų, tai būtų ant žemės rojus.
Tuomi baigėsi programas. Su jokio grūdimosi priėjo prie kar nėtų priimt.”
liai ir matoma, kad iš jų su
jos Marijos Magdelenos surengtas Kaip buvo paklaustas kodėl taip sirinkusieji gerai užsilaikė ir už dinolo 205 jaunuolių. J. M.
laiku galės išeit muzikai pir
Trečias kalbėjo p. Smelstoteatras.
Lošta Šv. Cecilija; lo šmeižė tikėjimą ir Bažnyčią, tai tai programo vedėja uždarydama kardinolas pasidžiaugė ir pagyrė
Bet jo kalba buvo že mos klesos.
Kas girdėt čia. šikai gerai savo rolės mokėjo ir neturėjo, ką atsakyti.
programą gražiai padėkojo.
lietuvius, kad daug lankosi į ba rius.
kelias daineles sudaina
Pradėjo aiš vo Dar
R. J. Garijonas.
BENTLEYVTLUE, PA
pagirtinai atlošė. Nemažai taipGili žnyčią, taip-gi pasidžiaugė iŠ ka miau kritikos.
choras, pritariant ant pia
Darbai.
pat buvo ir pelno: $50.00 naudai
reiviškų draugijų, kad jam gra kinti 10 Dievo prisakymų p'as- no p. Karbauskui ir viską su
HARTFORD, CONN.
Pas mus yra vien tiktai kasyk bažnyčios.
žiai atrodė lydint jį ir ragino lai kui pasakė, kad katalikai juos dainavo puikiai.
BROOKLYN, K. Y.
los. Kitokių uždarbių nėra. Y17 d. spalių m. vyčiai paren
kytis tvirtai Šv. tikėjimo.
An laužo visus tik jisai viens už
Atkiuto lietuviai.
Kalbėjo šliupas.
Publikai labiau už viską pa
ra kasyklos Ellsworth Co. ir Aeme gė prakalba* su visokiais pamargiStebėtinas hartfordiečių darb tanas Ramoška buvo penkiems laikąs ir pildąs. , Na, žinoma liko “Matule mano,” St. Šim
Spalių 31 d. atsibuvo prakal
Co. Visose darbai šiuo tarpu ei nimais: dainomis, eilėmis, mo bos. Kalbėjo dr. Šliupas. Kal- štumas.' Keletas metų atgal, ga vaikučiams tėvu. Paskui visiems kaip toks geras pildytojas, tai kaus, dainavo Markevičiūtė,
na gerai. Uždarbiai vidutiniški. nologais; ypač prijuokino Apo- J>čjo apie.Lietuvos padėjimą, ką lima pasakyti nieko^jiebuvo vei savo, sūnams davė dovanas po pasiremdamas 10 prisakymų Stankevičiūtė ir Višniauskiutė,
Lietuviai ima kilti.
lionija Ježunaitė. lošdama rolę visi jau žinome. Toliau aiškino, kiama, o gal nebuvo*'ir ko veik gražią maldų knygelę su baltais kaip pradės šmeižt katalikus. - pritariant pi^na pi Karb
Lietuvių yra čia apie 70 šei Raulo pasikalbėjime" sų, Kaziu. kad kaip paimsiąs prūsas Lietuvą ti.
ir Jėzaus paveikslu išpuoštais vir Šventąjį Tėvą, paskui kuni kui. Dar deklemavo Zan
mynų. Pavienių yra koks 50. Gražiai nukalbėjo apie Vyčius p. ir Latviją ir tų šalių pakraščius,
Bet jau šiandien kitaip yra usėliais.
Vaikučiai džiaugėsi ir gus, ant galo “Darbininką;’” čiutė, Kochanauskiutė ir ke
Turime bažnytėlę, gražiai išpuoš Gudas “Darbininko” redaktorius tai padarysiąs vienybę. Latviai tiek priaugo draugijų ir kuopų ir . gėrėjosi tokia puikia knygele ir “Draugą,” o jau kun. Kemešį lias daineles padainavo clioars.
tą ir darbštų gerbiamą kleboną ir p-lė Kašėtaitė iš Montello, ir vokiečiai protestonais būdami visi vienas už kitą neapsileizdami į jų tėvai dėkojo už gražią dovanė tai, rodos, imtų ir prarytų Viską kuopuikiausiai.
kun. J. Mišių. Tik bėda tame, Mass.
išnaikysią dvasiškiją ir kunigus. dirba. Jaunimas ir suaugusieji lę : tai vis grąžus pavyzdžiai. . — tik šaukia, tik rėkia: “žiū
Taip-gi atlošta veiktų pačių
kad žmoneliai mažai teapsišvietę,
Prisirašė laike tų prakalbų 4 Sakė, kad visi žmonės turės bū veikia. Taip-gi neapsileidžia ir
O kiti Sakramento tėvai neži rėkit kokie tie katalikai ir jų dainorių su keliais prisidėju
permažai naudingų laikraščių ir nauji nariai.
moterys.
ti vienuodų pažiūrų.
nau kokių davė davanų savo dva visi veikėjai bedieviai, prade siais artistais mylėtojais “Lin
dant nuo Šventojo Tėvo užbai ksmos dienos” ir tas puikiai
šiaip raštų teskaito. Daugelis
Puiki vakarienė.
Džiaugiasi tapę blaivūs.
Dar kalbėjo apie Amerikos
siškiems sūnams, bet žinau dau
skaito šlamštus cieilikinius rašt24 d. spalių žingeidžių žingei- lietuvius.
Nors blaivybė skyriaus lig šiol gelį vietų, kur tokie tėvai vaiši- giant “Darbininku” ir dar sulošta. Geriausia išėjo sce
Apgailestavo,
kad
palaikius.
Į džiausią dėl Cambridge’iaus lie- lietuviai bažnyčias stato, vienuo- Hartforde nėra, bet tarpe jauni . no tas šeimynas svaigalais tai vis prislegiant kun. Kemėšium.” na peštynės, ir mergelių išgąs
I
Čionykštis vargonininkas P. L. tuvių buvo vakarienė su laimėji- lyną remia.
mo jau plėtojas ir blaivumas. biauresnio ir liūdnesnio pavyzdžio Išniekinęs tikėjimą ant galo tis, taip-gi suktinis.
Deltuva platina “ Darbininką. ” Į mais. Tai ir nemažai tą vakarą
Pradėjus jaunimui darbuotis, dau nerasi, net ant rytojaus per visą dar paglostė publikos doros ir
Žmonių buvo apie 50.
Galiausiai visiem sustojus
Taip-gi platina “Žvirblį.” Dau-1 lietuvaičių tikrai puikiai buvo
gumas, paliovė lankę karčemas šventę negalėjo ateiti į bažnyčią etikos jausmus su Magdutės uždainuota Lietuvos himnas ir
Aukų surinko $17.25.
Abelnai sakant tuomi užbaigta viskas.
gumas ima. Tai reikia tikėtis, pagaminus vakarienę.
Pasidar
Vincenta Timinskiutė. ir patys per save metė gėrę svai nes pakaušius skaudėjo nuo svai pančiakoms.
Bet
tokia kalba išėjo, kad netik geras įspūdis to vakarėlio ilgai
kad apšvietimas pakils. Užspin- bavo tame: Ona Mankevičiutė,
ginamus gėrimus ir dabar neišpa
galų.
lietuvių salėj netinkanti, bet
dės šviesa ir pas mus.
Tik ga- Juzefą Degatienė, Konstancija
sakytai džiaugiasi ne vienas, kad
PHILADELPHLA, PA.
Siuvėjų darbai vis blogai eina. ir saliūne prie baro perriebi pasiliks omenyje dalyvavusių
lų gale turės ir mūsiškiai susipras-į Sadoniutė, Ona Petraičiukė ir
nusikratė nuo akių tą šešėlį, ku Tik yra tokių šapų, ką dirba
Mokyties niekad nevėlu.
jų jame. Ir visiem dainobūtų.
ti, kad reikia kada su šlamštais į Marcelė Jakutienė gavo pirmutiŠv. Kazimiero bažnytinėje sa- ris temdė akis iki šiol.
riams, lošėjams ir dcklematoI Chicagos darbus. Tai tie net virš
Padaryta rinkliava ant pa riams galima tarti “bravo,”
atsisvei kinti.
nes kainas — $10.00. Kitų mer- lėj nuo 8 d. lapkričio atsidaro mo
Tai-gi ir tu, brolau ir sesuo, laikį dirba, o kiti kur tik vie
Galima pagirti bentlevvillie- ginų ir moterų kiek mažiau ap- kykla angliškos kalbos vyrams. nelauk ilgiaus, bet pabandyk
siuntimo rezoliucijos į Washin- visi jie to verti ir duok,Dieve,
tiniu darbu pasikakina tai pusdy
čius, kad pradeda klausyti švie- Į kainuota
kainuota ; abelnai imant mūsų Pamokos būna panedėliais, utar- kariauti su tuo didžiausiu priešu,
gtoną. Surinkta 10 dol su .sveikatą, kad susilauktumėm
saus kunigo gerb. Misiaus.
lietuvaitės neblogiausiai kepa ir ninkais ir seredomis nuo 8—9 va nes jau sykį pergalėjęs, nenorė kiai vaikščioja.
centais.
kotankiausia tokių padorių pa
J. P. K.
Klebonas kun. Misius buvo už- Į verda,
si daugiaus su juo pasipažint ir
Išnešta rezoliucija maž-daug silinksminimų.
kare.
sakęs, paraginęs per pamokslą, i
Deda aukas Lietuvai.
džiaugsies, kaip jau daugelis l
tokia: “Mes žinome, kad ka-1
F. V.
PHILADELPHIA, PA.
kad žmonės susirinktų ant mi-j
Neužmiršo mūsų žmoneliai ir
džiaugiasi iš tų, kurie ištrūko iš Ik
riaujančios valstijos visos jau
CHICAGO, ILL.
Koncertas.
šių per Visus šventus.
TIr tei- i badaujančių brolių lietuvių nuo
svaigalų vergystės.
Moterų vakaras nusisekė.
čiasi labai nuvargusios ir no
NELAIM ĖBOSTONO
sybė, paklausė.
I'
Nes tą dieną Į karės Lietuvoje. Nors jau tik
Kooperacija.
rėtų
taikintis, bet nei viena
Spalio 31 d. A. L. R. K. Mote31 d. spal. Šv. Kazimiero
DIRBTUVĖJ.
sėdynės 'veik visos buvo užimtos, spalių mėnesyje, laike prakalbų rų Sąjungos 4 kuopa ant North
Jau antri metai eina, kaip parap. bažnytinėje salėje buvo neišdrįsta pradėt šnekėt apie
kaip ir šiaip nedėldieniais. Su p. Šimkaus suaukavo $400.00, bet Side buvo parengus labai puikų viskas gatava, šėrai yra pardavi koncertas.
American Sugar kompani
Žmonių buvo ga taiką nenorėdama pasirodyt
sirinkusieji darė gražų įspūdį.
per uždusinęs besimelzdami už programą ant Town of Lake, Eli- nėjami, bet iki šiol žmonės nela na daug, užsilaikė gražiai, nusilpnėjusia.
jos dirbtuvėj airį pagriebė
Čia parapijonai yra ne vien numirėlius, atminė taip pat ir gy jošiaus salėj. Programas susi bai prie to darbo ėmėsi. Dabar taip kad giedoriai ir aktoriai
Dėlto meldžiame pono Wil- ašis už drabužių, tai apsukus
lietuviai. Ne vien lietuviai sta vus: vėl sumetė $70.00.
dėjo iš kalbų, deklemacijų, dai jau yra prisirašiusių 81 naris ir galėjo be kliūčių atlikti savo sono, kad susinešęs su neutra kelis kartus nuplėšė visus dra
tė bažnyčią. Priguli lenkų ir ai
Aukavo: Armanavičiutė Mari nų ir mažų mergaičių gimnasti tie, kurie priguli nuo pradžios užduotį.
Dainavo, deklama lių šalių valstybėmis, sužino bužius ir jis nukrito žemėn vos
rių.
jona $5.00, Norbūtas Mateušas kos.
nenuilstančiai darbuojasi ir dabar vo, rodė gimnastiką ir porą tų ant kokių sąlygų galima bū gyvas.
Yra tarp lietuvių ir laisvama $3.00, Geležinis Pranciškus $2.00.
Tuojaus davė žinią dakta
Programo vedėja ponia E. Nau- jau kalbama apie atidarymą “Sto gražių šokių atliko vieni Šv. tų sutaikyt kariaujančias val
nių ir keletas cicilikų. Jie glau Po $1.00 aukavo Bajoroniutė Emi siedienė iš pradžios paprašė su ro” valgomųjų daiktų. Dėl su Kazimiero mokyklos mokiniai stybes. Ir pasi stengt, kad rams ir kunigui, pribuvo dak
džiasi prie vietinių klubų ir orga lija, Stravinskiutė Malvyna, Rut si rinkusiųjų gražiai užsilaikyti ir pažindinimo labiaus lietuvių su ir mokinės.
Dainų išmokino kogreičiausia taika būtų įvyk- tarai ir tuojaus paskui juos
nizacijų kaip va: Eagle, Owl r kauskienė Magdelena, Dziadulio- perstatė padeklemūoti p-lę M. virš minėta kooperacija rengia Jonas
kunigas su Švenčiausiu; tai
Hodelis, vargoninin dinta.
Moos.
Yra ir lietuviškas Keis niutė Katarina, Šemetukė Stefa Razmanskaitę. Padeklemavo ge vakarėlį arba prakalbas su pamar- kas;
gulinčiam
ant grindų įdavė
deklamacijų Simonas
Taip-pat reikalaujame Lie
tučio klubas.
nija, Žilinskaitė Ona, Dusevi- rai. Po to kalbėjo kun. H. Vai- ginimais. Bus rodoma krutamie- Kvietkus, gimnastikos seserys tuvai savistovės valdžios ir Švenčiausią — ir prie tos apei
Nelaimė.
Čiutė Marijona, Cižauskienė Ma čunas. Visi gėrėjosi, kaip kal ji paveikslai apie karę. Tas va mokytojos.
Viskas buvo at kad būtų už visas kriaudas šio gos visi ten buvusieji bosai ir
Lapkričio 1 d. dvi moterys ei rijona, Pnaviče Jieva ( ?), Bed- bėjo šisai vyras. Labai gerai iš karėlis atsibus 14 d. lapkričio š. likta labai gerai, ypač mer je karėje padarytas pilnai at daktarai, buvo suklaupę be
damos po mišių iš bažnyčios ce vaitė Kazimiera, Šačiukė Kotri- rodė, kaip dabartiniu laiku kįla m. svetainėj Y! M. C.. A ant gaičių šokiais ir gimnastika lyginta.”
kepurių. O mūsų lietuviai
mentiniais trepais, norėjo viena na, Jankūnas Kazimieras, Pod- moterys ir sakė, kad lietuves ne Pearl St. Įžanga visiems dykai. publika taip buvo užganėdin Prieš tą rezoliuciją buvo įne cicilikėliai iš pradžios tai taip
antrai kaž ką pasakyti. Kumšte gaiskis Ignacas, Jauga Stanislo privalo atsilikti. Prakalbą sekė Geistina, kad kuoskaitlingiausia ta, kad didžiu rankų plojimu šęs pastabą p. Baniulis, kad sau tik žiopsojo išsižioję. Bet
I
lėjus viena antrą neteko lygsva- vas, žižius Kazimieras, Potem- mažų mergaičių gimnastika. Tas atsilankytų o daug naudingo iš reikalavo atkartoti.
išmest žodžius “Mes žinome, toliaus vis-gi neišlaikė “pleivaros ir abi nuburbėjo žemyn ant berg Aleksandra, Kraučiuniutė labai gerai nusisekė. Toliau p- girsime.
Ten. Buvęs. kad kariaujančios valstijos vi so” — ir jie suklaupė taip
akmeninio fundamento.
Viena Barbora, Čivienė Emilija, Vait nia O. Jonikienė deklemavo apie
A P, Koop Koresp.
sos jaučiasi labai nuvargu kaip ir kiti krikščionys.
-*
gerokai susižeidė. Bet greit pa- kevičiūtė Petronėlė, Dailydėniu- šios karės laikus, Ta deklemaci_____________
" '
■Ten Buvęs.
SERBŲ NARSUMAS NEIŠ sios,” dėlto kad tą pasakymą
-----------------------i
-----1:PASAKYTAS.
.
W
B
gyskė Uršulė, Kraučiuniutė Leono ja sujudino visus,
BALTIMORE,
MD.
Po to kalbėnegalima paremt jokiais fakDaro kolektą.
ra, Dailydoniukė Marijona, Ja- jo kun. Statkus,
Gražūs ir liūdni pavyzdžiai
Kalbėjo apie
Amsterdam. — Teutonai pri- tais. Ale p. Rimka užginčijo,
Mūsų klebonas pradėjo extra kavičia Vladas, Šerauskis Jur dabartinius laikus, apie Lietuvos
31 d. spalio Lietuvių šv. Jo pažįsta, kad serbai narsume kad jau. esą pervėlu pertaisyt
Francijoj Champagne ^ap
kolektą.
Trumpu laiku surinko gis, Žilis Juozapas, žižis Alek- vargus, ragino prie kiekvienos no Krik, bažnyčioje buvo teiki neturi sau lygių.
Be mūšio, kas yra nuspręsta ir užrašyta, skrityje vokiečiai po smarkių
apie $130.00.
Pinigai bus su > sandra, < čadkauskas
Viktoras, progos dėti aukas. Ir tame susi mas patvirtinimu Sakramentas. be atkaklaus mūšio nepaduoda tai taip ir pasiliko.
atakų pasilaikė keletą frannaudoti pataisymui prie bažnyčios Dainiu Jurgis, Juozapais Anta rinkime atsirado gerų širdžių Tą atliko kardinėtas J. Gibbons. nei sprindžio.
Tokios prakalbos neužsipel cuzų drutviečių.
Kuomet reikė
trepu ir itedž$HH ėlektrrkinės nas, Tamošiūnas Zigmontas, ; Ja žmonių.
Kun.. Statkus aukojo Mūsų kareiviškos draugijos Šv. jo*’apleisti savo miestą Kra- no, kad būtų vadinamos tai
šviesos. . Reikėsią surinkti apie saitis Pranciškus, Vinčiūnas Juo- *•$1.00, kiti dėjo smulkesnes au Kazimiero ir Šv. Jurgio, pasiė guyevata, kur .buvo* arsenalas kos prakalbos, bet tai erzini \ Francuzų vis .daugiau išso
$200.00. Ii tų aukų galima pasF- zapns, Jablonskis Mikola^ Ski*< kis ir sudėjo $7.37.
Tie pini mė savo vėliavas, nuėjo iki kar- ir amunicijos * sandėliai,' tai mo,
keršto, tulžies liejimo, dinama Salonikuose. Angių
džiaugti ir padėkuoti aukotojams tinas Petras, Zalužis Petras. gai bus perduoti | Tautos Fondų.7 dinolo namų ir. klebonas automo- pirm. ąpl eisiant vi
inkai neapykantos sėjimo prakalbos. taip-gi
~ atvažiuoja.
___ .Išsodin_____
t ir klebonui už triūsą. Mūsų tveff- Viso su smulkiais $70.00.
Dainavo p-lės S. Razmanskai- biliu atvažiavo. Į tą automobi militarSs ve
1P? Rimka, _ etikfri^ofesoriuaJ tieji skubiai gabenami Serbi( ta pareiga papuošti i
(fenbridgietfe t& M. Razmanskaitė, O. Jesin- lių sėdo J. M. Kardinolas ir ka- dinti.
jon.
PHILADELPHIA, PA
Moterų mokykla.
A. L. R. K. Moterų Sąjungos
10-tos kuopos dėka nuo spalių 11
d. turime vakarinę mokyklą mo
terims.
Gražus sąjungiečių pul
kelis ją lanko.
Pamokos būna
panedėliais, utarninkais ir sere
domis.
Mokinama lietuviškai,
angliškai, skaityti, rašyti, skait
Šiais metais žymiai lietuvių
liuoti ir kiti pradinio mokslo da moksleivių skaičius pasidaugino,
lykai
net pasiekė 16-tą skaitlinę. Mat,
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Du kambariai ir virtuvė ant
Atminkite, kur yra
viršaus ‘ ‘ Darbininko spausGALINIS, barbens.
tuvės. Atsišaukite į DarbiOfisas:
ninku,” 242 W. Broadway, So.
224 Broadvay, So. Boston, Mass.
Boston, Mass.
t

Pirmutinis ir geriausias barbe

ns. Plaukus kerpa šiokiomis
dienomis už 15c. subatomis už 25c.
Tai-gi žinokite ir plaukų kirptis
ateikite šiokiomis dienomis. Busi
te čia geriau nukirpti, negu pas
italijonus. Jei kam plaukai slen
ka, tai pas jį padeginama su
žvake ir plaukai nustoja slinkę.
Tik reikia laiku nueiti. Tai tik
ra teisybė, išbandytas dalykas.
Dar veidą paprosina su elektrikos mašina. Mašina nuima nuo
veido papučkas ir taip pagražina
veidą.
Todėl, tautiečiai atsiminkite
mano ofisą ir atsilankykite pas
mane.

Juozas Zupkauskas
leido savo lėšomis F. Kibortas ir Į
padovanojo SLA. Prieglaudos I
Namo Fondui, pagerbimui savo Į
mirusios moteries a.a. Franciškos
Bieržinskaitės-Kibortienės.
Šitoje kningoje, turinčioje 288 ’
puslapius, rasi daugybę reikalin
gų nurodymų ir patarimų. Čia
yra informacijos, kaip rengties
kelionėn į Ameriką ir kaip užsi
laikyti kelionėje. Smulkiai yra
aprašyta Amerika, jos valdžia,
politiškos ir darbininkiškos orga
nizacijos; smulkiai aprašyta kiek
viena valstija, su nurodymu, kur
kokie darbai yra, kur kokie mies-1
tai ir tt. Skyriuje apie lietu
vius ateivius yra parodyta, kiek
Amerikoje yra lietuvių, kur jie ;
labiausiai susispiečia, kokius dar
bus dirba, kiek jų kasmet atkei liauja, kiek atsiveža su savim
j pinigų ir tam panašiai. Be to ■
viso yra dar aprašyta 166 Ame-,
Į rikos miestai, kuriuose gyvena
mūsų broliai lietuviai.
Iš to, kas pasakyta, jau aiš-'
i ku, kad kninga yra labai naudin- i
ga ir kiekvienam verta ją įsigy
ti.
Prie to tikslas, kuriam ta
kninga yra platinama, yra taip I
svarbus, kad kiekvieno SLA.
; nario pareiga yra kuouoliausiai.
tą knijigą platinti. Ją turi už- į
sisaky^ti kiekviena SLA. kuopa,
nors fii tiek egzempliorių, kiek j
kurioję yra narių, kad tokiuo
būdu išplatinus naudingą kningą ir parėmus Prieglaudos Namų
Fondą.
Kaina tiktai 75 c. Pus-

Šiuomi praneša visiems savo draugams, kad jis yra sąryšyje
su didžiausia Drabužių, Vyrų Aprėdai)) ir Čeverykų Krau
tuve, kurią užlaiko

Pardavinėju; namus, farmas ir
visokios rūšies automobilius, ge
riausio ir naujausio išdirbimo,
naujus ir antrarankius (Second
Hand) ant lengvų išlygų Cash ar
ant išmokeseio
Lietuviai naudokitės proga
Gerumas gvarantuojamas, Teisingas patar
navimas visokiame reikale, Da
rom dovernastis ir kitokius do
kumentus. Randavoja stubas vi.
sose miesto dalyse. Mūsų ofisas
atdaras nuo 9 vai. ryto iki 9 vai.
vakare.
Su visokiais reikalais
kreipkitės prie
PETER J. AKUNEViCH,
362 W. Broadway, So. Boston, M

S. H. HARRISON COMPANY,
662-672 WASHINGTON ST., KAMP. BEACH ST.

PARODYKITE PRIELANKUMĄ
tikram savo tautiečiui, o aš stengsiuosi jums užtai atsimo
kėti parduodamas geriausiai padarytus visam pasaulyj dra
bužius. Augščiau minėta firma suteikė man tiesą, par
duoti visiems lietuviams specijališkomis kainomis, kad tuo
mi juos užganėdinti. Todėl ateikite visi ir duokite man
progą parodyti jums puikiausius H A R K O SIUTUS ir
OVERKOTUS — ištikrųjų geriausius gatavo darbo drabu
žius visam Bostone, už sekančias kainas:
NUO $12.00 iki $25.00.
JUOZAS ZUPKAUSKAS

Įsidėkite gerai adresą:

HARRISON COMPANY
662-672 Washington St, Boston, Mass

“DARBININKĄ” — SA
VAITRAŠTĮ (subatos numerį)
galima užsisakyti skyrium. Me
tams kaštuoja $1.50.
$1.50
Pusei
metų - 75c.

ATSILIEPK, BROLAU

Pranas Laukis dėl karės įpuolęs didin vargan atsišaukia
į savo brolį J. Laukį, su ku
riuo per du metu nesusirašęs.
’ J. Laukis pirma gyvenęs Ba
seine. Tame pat mieste gyve
no švogeris Kazimieras Pinkevičius. Labai- prašo, kad bi
i kuris ar abu atsilieptų ir išties■ tų' pagelbos ranką.
Adresas:
Petrograd,
į

Inžinemaja ui. d. No.. 4, kv.
54.
K. Ladikui, perduoti
Pranui Laukiui į Narodnij
įdom imperatora Nikolaja II

Broliai ir seseris, siuvimo
darbus paveskite mumis. Iš
pirmo karto įsitikinsite, jog
darbą atliekame prideramai.
JONAS EERZELCNIS & CO.
28 Chandler St., Boston, Mass.
Vienos durys nuo Berkley sLj|
Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)
* i Priėmimo valandos:
Nuo2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
Tel 502 S. B.

Vienatine Lietuviška

APTIEK A

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge
ros sekančios gyduolės.

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų
ir pleiškam)
Nuo kosulio, grippo
ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų
Vaikų ramintojas
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo
suaugusiems
Nuo viduriavimo
mažiems
Gydanti mostis
nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų
Mostis ir skysčiai
nieži; ir parkų
Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie -sugrąžintų jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame bus
sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų,
duobų galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime
expresu
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu

K. ŠIDLAUSKAS

Kainos apgarsinimų: vieną mėnesį 5 eilutės $1.25; metams $10.00 C. & P. Phone St. Paul 5947
Tel. ()xford 4900.
virš 5 eilučių po 25c. už kiekvieną eilutę. Šie apgarsinimai priima
Washington. — Win. J. Bryan mi ne ant trumpesnio laiko kaip 1 mėnesio.
Grabininkas ir Balzamuotoj as

BRYAN NEPATENKINTAS.

labai nepatenkintas prez. Wilsonu už tai, kad. prezidentas
prakalbo apie ginklavimąsi.
Bryan sako, kad ginklavimosi
yra taikai pavojus. Esą tai
priešinga krikščionybės dva
siai ir nukrypimas nuo Ameri
kos tradicijų.

PIRK

J. P. TUINYLA

Pagrabus atlieku pigiai ir
gražiai.
Esu išėjęs mokyk
loj tam tikrus graborystės
mokslus ir išdavęs ekzaminus.
Siunčiu numirėlius ir Į kitus
miestus ir pargabenu iš kitų
miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laido
jimo reikale visuomet kreipki
Užlaiko savo krautuvėje šviežius tės pas mane.
Ofisas
vaisius ir daržoves.
JONAS GREBLIAUSKAS
Adresas: 28 Ames St.
500 SO. PACA ST.,
BALTIMORE, M. D.

MONTELLO.MASS

V Ant LENGVŲ IŠMOKESČIŲ J
Nemokėk randos, buk savininkas.
Pas mane gali pirkti lotus ir stubas geriausiose
vietose už prieinamas kainas.
NAUDINGA AMERIKOS LIE
TUVIAMS KNINGA
“AMERIKA”

Gerų Ūkių Pigiai.

Antanas J. Baranauskas
A genias

196 New York Avė

Newark N.J

Vienatine Lietuviška
Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS
meistras
indeda tclephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorystos darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas
Gyvenimas
315 W. Broadvav, 133 Bowen St.

Krautuve
Kuri užlaiko visokio tavoro, reikalingo mainenieriams.

V. LUKOŠEVIČIA,
MinersviDe, - - Pa.

SO. BOSTON. MASS.

Neskaityk čionai,

$6

23 Laikrodėlis

Kad mūsų 14K. Gold Filled Ijaikr'odėlius kuogreičiausiai praplatinti, padarėme šitą Specijalį Pasiūlymą. Tai-gi
savo tikrą adresą sykiu su šiuo apskelbimu ir 25 centus pradotko markėmis arba kvdterį, tuojaus išsiusime jam 14K.
arba vyr-žką, Gvarantuotą ant 20 metų, su geriausiu tos rūšies mechanizmu pasaulyj, ir prie kiekvieno laikrodėlio dt
-ruf'-s visai DOVANAI, štai jie: Retežėlį su kabliuku, Žiedą, Pypkę, Branzalietą, (miniature) Branzalie
T12 cal. (riodel) Revolveri, Britvą, Armoniką, Krvžiuką, Veidrodėlį su 3 Prietaisais, Peiluką, Diržą, Importuotą,
lą. Tabakai Skurinį Krepšelį, Nikelinę Dėžutę dėl Degtukų, (miniature) Budniką Laikrodėlį.
Kada atn« Tau į n
užganėdintas, tai užsimokėsi likusius >6 00, taip-gi 30 centų už Prezentų persiuntimo lėšas.
Jeigu nebfttutn užganė*
ar grąžinsim 25 centus pradotko.
Apart to primenam. kad mūsų lakirodėliai yra 14K. Gold Filled, G/arantuoti
mrt’Į, mūsų laikrodėlius pataisom arba apmainom ant kitų visai D 0 V Ą N AI, prisiuntus mums tik 21Ą centus už
perkant
mite laikrodėlį, nieko nerizikuoji. Iš Kanados reikia riatripinigus prisiųsti iŠ kalno.
Adresuok aiškiai tr’p:
.
UNITE) COMMEROTAL COMPANY, lAickarbrocker BHg, GPUth Ava.) NBW TORK,

JEI NENORI PIRKTI GRAMOFONŲ IR LIETUVIŠKŲ
REKORDŲ.
Mes patariame “Darbininko” skaitytojams nusipirkti
gražų, naujos mados gramofoną ir linksmintis.
Naujausi lietuviški rekorW A,
Jai. indainuoti M. Petrausko
ir kitų garsių dainininkų. Be
dainų yra visokių maršų, valdaug
gražių melodijų.
Reikalauk gramofonų ir
rekordų katalogo.
Visiems
siunčiame dykai. Tik reikia
prisiųsti keturių centų stampę parsiuntimui.
?ran>nfnnQ turime drapanų ir čeverykų didžiausią
pasirinkimą. Tavoms geras.
Kainos mažesnės kaip kitur.
GRAMOFONŲ KAINOS NUO $15 IR AUGKIAU.
Be gramofonų turime drapanų ir čeverykų didžiausią pa
sirinkimą. Teroras geras. Kainos mažesnės kaip kitur. (

Chas. Urbon ir A. Pilvinis,
233 Briatoty, (prie c su) So. Boston Na i

