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Revoliucija Indijoj

eutonai
Kooperacijos judėjimo pra-Į
džia — Anglijoj. Ieškant to Į
judėjimo priežasčių Anglijoje
— metasi akysna ypač dvi
priežasti: 1) Anglijoj buvo iš
rastos garo mašinos ir Angli
joj visų-pirma išbujojo didžio
ji pramonė, fabrikai, kurie
išmušė iš rankų amatninkų jo
varstotą ir atidavė jį fabri
kanto malonei ir nemalonei;
2) Anglija visų-pirma persiė
mė mokslu savo tautiečio Ado
mo Smito, kurs buvo tėvu
taip vadinamos liberalizmo pa
kraipos ekonominiuose Santy
kiuose. Anot Smito ir liberalistų sutartis tarp darbinin
ko ir fabrikanto turi būti vi
siškai liuosa, Į jų santykius
niekas neprivalo kišties, ir
jokie Įstatymai neprivalo var
žyti laisvės fabrikantų ar dar
bininkų. Tiktai visiškai lai
svei esant — sakė jie — augs
žmonijos turtas ir gerovė ir
nusistatvs tikra visuomenės
tvarka.
Bet šitas mokslas pasirodė
naudingas tik kapitalistams.
Kadangi darbininkai turėjo
ieškoti savo pragyvenimui
darbo ir jų siūlėsi fabrikan
tams visuomet daugiau, negu

cnesrfįįniškai naudojosi: numuš- davo uždarbius iki 'tiek, kad 1
žmogus ir pavalgyti sočiai ne- Į
belabai galėjo ir-vos tik šiaip
taip galėjo vilkti gyvastį, ėBet stipri buvo dvasia
mė priiminėti į sunkius darbus ĮRochdal’io pijonierių.
Jie
moteris ir vaikus; maži vai- ;nenusiminė, pajuokimų nenu
kai kelių meti} buvo statomi į sigando.
■
Vieną-kitą savaitę
darbą; pririšami ir pančioja- pakupčiavę, pamatė, jog yra
mi kad nepabėgtų, varginami pelnas, bet pagal sutarimo to
ilgas valandas per dienas ir pelno neėmė, o paliko krau
naktis; užmokesnis gi mote tuvėje. Prisitraukė daugiau
rims ir vaikams buvo teikia- *prekių, jau ir kasdien reikėjo
mas kuomažiausias.
Sveika laikyti krautuvę atdarą, jau
tos sąlygos — kuobl ogiausios, prireikė paskui kelties į geres
tvirkinimas moterų ir merginų nę vietą, prie didesnės gatvės.
kuodidžiausias. Baisumą pa Krautuvė nuolat augo, apy
dėjimo didino pačių darbinin varta didėjo, o šiandien?
kų tamsumas ir girtybė. Vie Šiandien Rochdal’io vartotojų
nybės tarp darbininkų jokios draugija — vienas iš didžiųjų
nebuvo, fabrikantai gi ramia Anglijos kooperatyvų, daro
sąžine juos čiulpė ir vargino, kasmet kelis milijonus rublių
remdamies mokslininko Ado apyvartos. Tų pamatų, ant
nio Smito teorija. Tokiuo kurių ji iš pat pradžių atsis
būdu ir atsirado nauji miesto tojo, ji neišsižadėjo niekuo
baudžiauninkai, kurie ant met; Rochdal’io pavyzdį pa
savo pečių nešė daug sunkesnį sekė greitai ir kitų Anglijos
baudžiavos jungą, negu senų miestų darbininkai, judėji
jų laikų laukų baudžiaunin mas nuolat augo, kooperatyvai
kai.
ėmė jungties, susidarė dvi
Nuo pat pradžios 19-ojo didžiausios sąjungos: Anglijos
amžiaus Anglijoje atsirasdavo ir Škotijos ir šiandien Angli
parinktų vyrų, kurie darbinin jos kooperacija šviečia savo
kus kvietė į vienybę, į ben pavyzdžiu visoms kitoms ša
drą aprūpinimą savo reikalų. lims. Rochdal’io pirmųjų koTai pirimeji kooperacijos a- operatorių taisyklės ir šiandien
paštalai, tarp kurių žymiau skaitomos, kaipo vienatinės ir
sią vietą užima Robertas 0we- geriausios kooperacijos pasise
nas. Jisai steigė darbininkų kimui.
bendras krautuves, bendrus
Apie jas plačiau pakalbėsi
ūkius. Turėjo nemaža ir pa me vėliau.
sekėjų, bet visi tie jų bandy
mai žlugo. Owenas, nors iš
varguolių luomo kilęs, bet sa
vo apsukrumu priėjęs prie ne
mažo turto, ingijęs net savo
fabrikus — darbininkų akyse
vis buvo tik geradaris, globė
jas: minių įjudinti jam nepa
sisekė. Reikėjo kad naujas
judėjimas iš pačių darbininkų
luomo iškiltų. Mėgindavo ir
patys darbininkai, bet ir jų
bandymai nenusisekdavo: bro
lių tamsumas, stoka vienybės,
teisingumo — ar kitos kokios
priežastis visą darbą suardy
davo. Pagalinus niekas ne
žilojo, kaip geriausia tą bendr~ veikimą sutvarkyti, ant
kokių pamatų jį pastatyti.
Bendras krautuves papjau
ki davo dažniausia skolos. Pri

žmonių.

INDIJOJ SUKILIMAS.
ne
Washington, D. C. — Čia ka
sužinota, kad lordas Kitcheener pasitraukęs iš karinio ofi- !l.f
so Londone labiausia dėl kilušio smarkaus sumišimo Indi- Vil
joj. Lordas ir važiuojąs į In- "
diją numalšinti sukilėlius.
_
Dabar paskelbta, kad lordas važiuoja ant Balkanų. Gal (
aplankys ir Balkanus, bet pas- P'1
kui važiuosiąs Indijon, kur *r
verda revoliucija, tik apie
tai neleidžiama rašvti i laik-'l<)

^žinanti ir s .kilimas toks, kad 1
kad t,’rf‘!au ‘tai ka,p
^Anglims valdžia labai susirū- '^uksO: -Gerai, kad tophms'del to.
įkm išeina, kuo grem.au tuo
:
Dabar sužinoki, kad vienas .... ‘/V’ J? 'kpalauktl ,kl
Į ' Indijos valdovas Nawab, di. I HMH<!ami per duris
džios provincijos sultonas ir ^rs.a! sv.ninrnęio kažin ką, ką
• didis Anglims valdžios rėme- -,a draugai pas.likadnu bazny,5 jas žmonių'numestas nuo sosturbūt išgirdo, ir kaiK t

TUVO GAISRAS ANT GAR
LAIVIO.
New York. — Ant vidurio
i: rp<' pasu...?’• ų buvo n Atlantiko &nt Francijos gar
imcrikonų.
Ti-rbūt ne v ie laivio Raucliambeau buvo ki: s pereitą subatą gaisras.
nas amerikonas prigėrė.
Vieni sako, kad submari Tasai garlaivis buvo amuni
nas turėjo Austrijos vėliavą cijos priliuoduotasįir buvo ant
Gal būt tai buvo tas pat tento jo 651 pasažieriūs. '*
nų submarinas, _kurs ^Gibjąį^ j „ Garlaivis anf.ųfco ko buvo
taro pertakoj nesenai’nuskžm-lpasirengęs.
ešinas gesinti ugnį ir valčių,
dino Dacia.
Ancona buvo išplaukęs iš į kurias būt galėję tilpti 1.
Neapolio, užsuko į Messiną ir 500 žmonių. Buvo ant jo ki
plaukė linkui Gibraltaro. Plau lęs gaisras ir jau buvo be
kė į New Yorką. Buvo tarp grįžtąs atgal j New Yorką, bet
Sardinijos ir Tuniso, kuomet gaisras suspėta užgesinti.
gavo torpedą pašonėm
Ancona buvo vienas nau NUSKANDINO FRANCUOS
GARLAIVĮ.
jausių ir didžiausių Italijos
Algerija, šiaurinė Afrika.—
garlaivių. Nuo karės pradžios
juomi pergabenta iš Amerikos Francijos garlaivivis Yser,
daug amunicijos, arklių, pro- buvęs Dacia, kurs gabeno pe
reitą žiemą bovelną į Vokie
vizijos.
Ancona buvo 482 pėdų ilgio, tiją ir francuzų buvo suimtas,
58 p. pločio, 34 p. augščio. dabar vokiečių submarinas
sutorpedavo jį.
Buvo pastatytas 1908 m.
Pasažieriai ir jurininkai iš
MŪŠIAI TIES RYGA.
Berlinas. — Vokiečiai skel- sigelbėjo.

■

kurie atsistoję pradėjo kalbėti

į neduodami man baigti pamokTokie neramumai, sukili !s!o. Prašiau jų gražumu, kad
mai ir kvaršina galvą Anglijai įduotų man pabaigti pamokslą,
ir siunčia j ten savo gabausią į kad kokioje svetainėje, aš
karvedi.
i
. , v.
r
,- - , , • • T, • , neatsisakyčiau su jais vesti net
Lordas užsuks taip-gi j Egip diskusijas apie religiją, jei
tą, apžiūrės drutvietes palei jie apsiimtų iš kalno su manim
Suezo kanalą, nes teutonai, jj kontraktą padaryti ir jei pri
gavę viršų Balkanuose, tuoj!gimtų
nurodytąsias
tiesas,
imama ves bulgarus ir turkus užka prieš kurias daugiau užmeti
riauti Suez kanalą ir Egiptą. mų negalėsią surasti, tai savo
Jei tas teutonams pavyktų^ tai asmeniško patyrimo pavyzdžiu
jie tuomi ir pakištų peilį An
^ad"
glijai po kaklu. Suez kanalas priparodyčiaū,
yra panašios diskusijos su to
yra Anglijai begalinės svar kiais ponais, kurie neva apsi
bos.
meta mokslo švarku, o bedisTuomet vokiečiams bepigu kusuodami patįs nemato, kad
būtų sukelti visus mahometo savo priešo argumentus diknus, visą Indiją prieš Angli čiai sustiprina.
jos valdžią. Anglija kai ma
Man parėjus į kleboniją ant
tai netektų brangiausio žem
atilsio
nakties, suskambino
čiūgo savo vainike.
durų
varpelis,
ir ateina var
Dabar jau vokiečių agentai
STOJA TALKON SERBIJAI.
gonininkas
man
pranešti, kad
visur Indijoj ir Egipte veikia,
Italijoj pusiau oficialiai ra- kursto gyventojus prieš Angli įtrįs cicilikų kviesliai pas du
šamo, kad per Albaniją Ita ją. Vokiečių ir turkų agen ris belaukiu manęs, liepiau
lijos valdžia pasiųsianti ka tai dirba nuo pat to laiko, ka užklausti ko jie nori; užgirdau
riumenės talkon serbams.
da turkams nepavyko užka atsakymą, jie kviečia mane ;
Italija būk esanti priver riauti Suez kanalą. Agentais savo svetainę ant diskus*?'-T
sta eiti talkon serbams. Nes tikėjosi sukelti gyventojus ir Nėjau nei prie durų tik iš T 3o
jei Serbija bus visai pasmau Egipte ir Indijoj sukelti revo garsiai atsakiau, kad aš nei
gta, tai bulgarai atsidurs pa liuciją. Tatai gal jiems tas iš siu, taip jie ir nuėjo savu ke
lei Adriatiką ir bus pavojumi dalies ir pavyksta padaryti.
liu. Kad ir jie apsiimtų su
Italijai. Todėl, tai jau ir pa
Indijoj numestasis nuo sos manim padaryti kontraktą tai
rūpo prigelbėti Serbijai.
to princas yra vienas turtin išsiderėčiau katalikų svetainę,
giausių Indijos princų. Kai o ne bedievių...
AUGIS FRANCUZŲ VAI karė prasidėjo ir kai turkai
Reikia pripažinti, kad vie
KUS.
šaukė mahometonus šventon šos diskusijos pas apšviestus
Washington. — Suvienytų karėn, tai tasai princas, nors• žmones yra labai naudingos,
Valstijų sostinės žymios mo mohometonas, bet Išleido ma bet ne pas tokius, kurie drįs
ters pasižadėjo bent po vieną nifestą, kuriame aiškino, kad ta kunigą bažnyčioje beskel
Francijos vaiką užauginti, ku mahometonai privalo būti iš biantį Dievo žodį ant diskusijų
rio tėvas bus užmuštas karė tikimais Anglijai.
provokuota Tuomi savo storje. Išviso pasižadėjo 60 mo
Tasai princas Anglijos kari• žievių pasielgimu pasirodo paterų.
niams reikalams paaukojo $2.-■ i tįs nežiną ką reiškia viešos dis
Francijoj yra Orphelinat 000.000.
kusijos. Diskusijas gali pa
dės Armies. Yra tai organi
sekmingai ir naudingai daryti
zacija, kuri rūpinasi išauklė
Salonikuose buvo didelis tiktai vienodos mokslo šakos
jimu užmuštųjų kareivių vai Graikijos armijos parodavi- mokiniai, kurie stengiasi tam
kais.
mas. Buvo "paminima trijų sias abejotinas idėjas ir tiesas
Washingtono turtuolės pa mėtų sukaktuvės nuo atėmi į aikštę išvesti, tai-gi viena
sižadėjo gausiai paremti tą mo to miesto nuo turkų.
jų partija išgalvoja ir daro vi
organizaciją.
sokius užmetimus, o kita ieš
'V
.t ------------“NEŽINO KĄ DARO.”
ko argumentų atsakymui ir iš
’ VIENO VIETĄ UŽĖMĖ
Man belaikant misijas Mon- aiškinimui tų užmetimų. To
TRYS.
tello miesto lietuviams katali-l kiu būdu prieina prie naujau
Londonas. — Pasitraukus karna nedėlioj lapkričio 7 d. sių išradimų.
lordui Kitcheneriui iš Lon- 1915 m. 5—6 valandą vakare
Bet būtų labai juokinga, jei
dono jo vieton stojo trys vy- buvo pagarsinta, kad susirin- mokiniai pradinės mokyklos
rai Asųuitb. Balfour ir Lloid- ktų į bažnyčią tik vieni jauni- stengtūsi užvesti, diskusijas
George. Šie trys sudaro kaičiai arba vaikinai, kurių priešais filozofijos mokinius,
“Karės Tarybą” ir jie ves vi- prisirinko labai stebėtinas skai kurių išreiškimų arba termino
sus karinius reikalus. Neži- čius, kad buvo veik visos šė logijos neyra niekad girdėję,
ma, kada pargrįž lordas Krt- dynės užimtos. Pradėjus pa- visai suprasti — negali. Tai
cheneris.
mokslą, kurio tema buvo dva- išrodytų taip, kaipo kad kur
------------siškos jaunikaičių priedermės, pius užvestų diskusijas apie
KAIZERIS NETEKO SKILAI- kurias pildydami gali atrasti dailydės ar čimerninko amatą,
DUOLIO.---------------- amžinąją laimę, tūlas senis kurio niekad nesimokino ir
Berlynas. — Vokiečių vald- nežinia ar jis buvo girtas ar nieko apie jį nežino.
žia skelbia, kad Švedijos pa- gal jam trūksta vieno šulo
Kun. P. Saurusaitis.
k rantėj Vokietijos skraiduo- galvoj, pradėjo garsokai zurlis buvo Butorpeduotas ir nu- zėtk Tuomi užgavo mano
skandintos. Skraiduolio var- nervus, jog buvau priverstas
das Undine. Veik visi jnri- pertraukti Dievo žodį, ir jį

“DARBININKAS”
rinkimą atgrudžiama glėbiai
“Darbininko” ir prašoma,
kad unijos pirmininkas pas
kelbtą susirinkusiems na
riams tą laikraštį, paaiškin
tą, kad jis esąs darbininkiš
kas, ginąs unijas ir tt., na,
ir skelbiama ir patariama
nariams jį skaityti ir srėbti
visus jame esamus melus apie

Matot, vyručiai,

Užtatai ir į jos rengia
mus vakarus lietuviai taip
skaitlingai lankosi. Ale ži
noma Gabija prie p. Mockaus
strapsnių “Vienybėje Lietuv
ninkų” ir prie “staccato”
“Kataliko 256 No. nieko ben
dro neturi. Čia vien Mockaus
nonsensas ir pasišiaušęs šoviniškumas.
Rasi gal ką ir patartumėme
p. Mockui dėl nuraminimo jo
įsikarščiavusio kaip jis sako,
“tikrojo katalikiškumo.” Ale
manome, kad jau jisai ne beibė o suaugęs žmogus — tai
juk ir jisai pats, supras ką yra kvailai padaręs ir jeigu tu
rės proto ir geros valios tai pa
sistengs ateityje pataisyt, u
jeigu bus kvailas, tai tesižino.
Mums vistiek — nei šilta, nei
šalta, o jam nei liko, nei reik.
' ‘ Darbininko ’ ’ skvernų neapkramtys, kad ir dar du syk
tiek ilgesnius dantis ir biauresię bumą turėtų. Melagyste
įetoli nuvažiuosi. O jeigu
įemeluosi, tai kitaip parašysi.
Aiuom kartu, tai dar tik tiek.
F. V.

karosai jų.

kaip karosai, dumblynėje iš
perėti drumstame vandenėlyje
amželį praleidę ir neišmano,
kad kitur gal yra geresnė vie
telė, grynas tyras vandenėlis,
kur dumblu netrenkia ir supu
vimu neatsiduoda.
Ale kad toks Mockutis nesuprąnta, kas yra katalikiška
o kas ne, o nežinodamas kri
tikuoja ir stengiasi apšmeižti
gerb. kun. Kemešį ir Bostono
Vyčius lietuvių spaudoje —
tai turbūt neturi gėdos arba
bent nesupranta pats, ką da
ro.
Kad Vyčiai darbuotis sa
vistoviai mano, tai p. Mockui
dantį gelia — sako: Tai kun.
Kemėšio darbas. Jam ir pobažnytinė svetainė netinka, ir
scena esanti perankšta, ir vis
kas negerai, ne mockiškai.
Savo raštuose neva nori agi
tuot už Gabiją, ale nemoka
nuosekliai dalykų perstatyt ir
išeina nei šis, nei tas. Prieš
Gabiją iš Bostono lietuvių nie
kas neturi nieko užinest. Tai
viena iš prakilniausių draugi-
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Delko musų katalikiškoji spauda silpnutė?
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tu prie Amerikos lietuvių katalikų spaudos
dirbant irgi nesykį tokių karčių pipirų teko
paragauti, kad nekartą lindo mintis, į šalį
metus spaudos darbus, savo jiegas pakreip
ti vien link savo pašaukimo užsiėmimų ir
prigulinčiu atsilsiu sveikatą pataisyti...
Mes, lietuviai, labai pavydus. Jei mato
me, kam sekasi pradėtas darbas, tuojaus iš
sigąstame, kad darbininkas neįgytų perdidelio vardo. Bet tai menkniekis. Ta mūsų
yda neužkerta visų kęlių gerai spaudai.
Tikras klausimas yra, kodel mūsą liet, katalikų visuomenė savo spaudai taip neprielanki ir abejinga? J uk katalikiška mūsą
liaudis kaip augščiau minėjau, peiktinai spau
dai ir anos leidėjams gausias aukas sudėjo.
Per mūsų katalikų duosnumą anų peiktinas
darbas pasisekė ir tuo savo pasisekimu gė
dą mums visiems padarė.
Išmintingiaus
sunaudotas tas duosnumas ir prielankumas
ir link mūsų katalikiškos spaudos pritai
kintas būtų aną pastatęs ant stipresnių kojų.
Mūsų gera spauda silpnutė, bet apie lie
tuvių katalikų literatūrą to negalima pasa
kyti. Turime išleistų daug labai gerų knygų, kurios kitų tautų kalbose yra labai
branginamos. Pas mus tokios knygos, leidėjams dideles lėšas jų išleidimui padėjus,
guli spaustuvėse.
Stefensono Iždų Sala - “Dirvos” atspauda, Dickensono Oliveris Tvvistas, iš “Draugo” perspaudimas.
“Žvaigždės” redakcijoje tūkstančiuose egzepliorių gulinčios
Geručio:

Negaliu čia užtylėti tipiško panašios ignorantijos apsireiškimo laibai nesenai. Paragin
tas vieno jaunųjų mūsų reformatorių viens nabagšis mėgino kalbėti NB. parapijos svetainė
je į parinktą mūsų katalikų draugiją, kurioje
buvę ir dvasiškiai, apie mūsų dvasiškijos ap
sileidimą ir tt Girdi, mūsų senesnieji kuni
socialistus. Tuo keliu varo
gai
neišeiną iš zakristijų, neveikią nieko, tik,
ma prieš-socialistinė agitaci
esą nuo 5 metų atvykę Amerikon kunigai pra
ja pačios lietuvių unijos ir
Atskiras numeris 3 c.
dedą darbuotis ir tam panašiai...
keliama neužsitikėjimas so
Laiškus ir pinigus siųskite
cialistais ir kurstoma neapy
Viršiaus paminėtų faktų, akyveizdoje gra
adresu:
kanta prieš juos. Kad uni
žiausio mūsų dvasiškijos rekordo už paskutinių
“DARBININKAS,”
jų vienybė nuo to klerikalų
metų aky^ezdoje, ką sakyti apie panašias
242 W. Broadway,
laikraščių brukimo turi nu
prakalbas? Ką sakyti, kaip aną teisinti, ne
SO. BOSTON, MASS.
kentėti, tai tame vargu bau
bent Afrikos Saharos tūlo paukštelio pasi
gali būti dvi nuomonės; o
elgimu, kada ans, išvydęs neprietelių ateinant,
kad
socialistams
tenka
bei
paslepia savo galvelę į pieskynus ir mano tą
“DARBININKAS,”
teks nukentėti, tai tas per
savo gudrumą esant geriausiu apsigynimu
(The Worker)
daug aišku, kad reikėtų
pavojuje? Ir mūsų tarpe atsiranda pana
The most populas Lithuanian
prirodinėti, ypač, kad uni
šias “greiti” veikėjai, kurie nesumanydami
Newspaper
jose tankiai esti socialistų
kitokio vaisto rasti prieš išgvėrimą ir sukly
published every Tuesday, Thursmažuma.
dimą, kuoramiausia jieško išgelbėjimo ignoday, and Saturday by the
Savo laikraščius platinti
rantijoje, kartu paleisdami drąsų apkaltini
St. Joseph’s Lithuanian R. C.
klerikalai turi tokių patogių
mo šūvį link dvasiškijos.
Association of Labor
įrankių ir agentų, kokių so
Kodel-gi mūsų katalikiška spauda taip
SUBSCRIPTION KATES:
cialistams tuo tarpu negali
žemai stovi? Gal sakysit, jog susipratęs
ma turėti. Kunigai glėbiais
Yearly............. ....... ..........$3.00
mūsų dvasiškijos pasišventimas neyra gerai
partraukia tų laikraščių, per I
-6 months..... ....... _._$1.50
suorganizuotas, nustatytas, bereikalinė tarp
pamokslus išgarsina, per iš-1
Advertising rates on application
pačių katalikiškų leidėjų frikcija daug anos
pažintį liepia skaityti, paraAddress all eommunications to
energijos aikvoja ir t. t.? Reik pripažinti,
pijonains dykai dalina ir
kad daug teisybės bus panašiame pasakyme,
I
“DARBININKAS,”
pavartoja parapijinių mo
bet nebus jame visa teisybė:
Beabejo.
242 W. Broadway,
kyklų vaikų pulkus. Vie
daug jėgų išaikvojama mūsų išleistuvėse,
SO. BOSTON, MASS.
nas draugas iš Brooklyno
mūsų presos ir literatūros išdirbimo procese,
mums pasakojo, kad vaikų
ypač kada gabus naujukas, pastatytas pirminios,
kaip
sąrančiai,
ap

mose darbininkų eilėse, pradeda visuome- i
TOKS TOKĮ PAŽINO IR Į
Sodžionų Teologija,
gula
įvairių
draugysčių
susi
.
lėšomis daryti experimentus, griebiasi už I
nės |
VAIŠES PAVADINO.
Išvakarės gret Lemano Ežero,
rinkimus ir pramogas, nu
priemonių, kurios gal tariamąjį rivalių užgau- ■
“Kovos”. 45-ame numeryje
Apeigos Rymo Kataliku Bažnyčios,
į
plyšę,
basi,
apskrętę,
verk

na, bet įžeidžia ir jo paties mašineriją.
skaitome, jog buvęs socijalis
Kunigo Giminė,
dami, lenda žmonėms į akis
Bereikalingos varžytinės tarp leidėjų, lygi
tų 6o rajono suvažiavimas
Susiskaldėliai,
ir siūlo, o kad ne tai pre
nai kaip ir tarp kitų išdirbėjų, abipusiai I)r. Pietario:
Worcester’yje (24 sp.) tarp ki
so,
kad
žmogus
pirktų
laik

įžeidžia jųjų nukalus. Tarp mūsų gi katali
tų dalykų nutarė savo darbui
Algimantas,
raštį
arba
kad
imtų
nors
(dy

kų leidėjų tokius sątikius užaštrina ir labiau ! Vyskupo Valančiaus:
kviesties’į pagelbą dvi žmokai.
I
akcentuoja nekartą nesąžiningi sikofantai.
gysti: viešnią iš Lietuvos Že
Pradžia ir Išsiplėtimas Katalikų
Valio,
Brooklyno
lietuvių
Manydami įtiksią savo principams, jie savo
maitę, kad ji rašynėtų į “Ko
tikėjimo,
Varykite
savo
prasčiokišku būdu kariauja prieš nurodytus Julės Pranaičiutės:
vą” ir “neva kunigą” Moc vaikučiai.
leidinius. Toje kovoje nusitveria tokių prie
kų, kad jis jiems prakalbas svarbų darbą, ir toliau. Už
Iš Kelionės po Europą ir Aziją,
monių, kurios nemaž papiktina visuomenę ir
sakytų.
Tiesa, šio pastaro tai kad soči jai istai jus pravar
Skaitymai iš Gyvenimo Šventųjų kiek
iššaukia visai priešingas pasekmes. Kur du i
jo socijalistų kuopos savo var džiuoja nuplyšėliais ir apskre
vienai metų dienai (su paveikslais.).
pešasi-trečias naudojasi, sako mūsų senas
du negarsins, (mat, truputį sar- tėliais, jūs jiems atkeršykite
Pabijok”. labai nusisekęs vertimas
priežodis.
Žinau kelias
mūsų naujokynes. —vis tai išleidimai, kurie garbę daro mūsų
matijasi, bet remti, rodos, dar didesniu išplatinimu “Dar
kur šiandien labai išsiplatino visokie neti literatūrai. Kitose kalbose jie išeitų dešim
rems, nes konferencijos pro bininko” :ir kitų katalikiškų
laikraščių,
Lai
ir
kitų
kolokę
laikraščiai ir raštai per paskutinius ke tyse tūkstančių egzempliorių.
tokole skaitome šit ką: “Atsi
nijų
vaikai
taip
darbuojasi
lis metus, kada tose vietose buvo varoma
šaukimas Ohio valstijos komi
Kad tas knygas neapsakytai sunku įsiūagitacija per fas ir nefas prieš tą ar kitą
teto rengiamo maršruto “ku-j kaip Brooklyniečiai.
Nors šitame “Kovos” raši
gerų raštų išleistuvę arba virė tuščių tuš lyti pirkti mūsų visuomenei, tai tik ne tų
nigui” M. X. Mockui priimčiausi ginčai tarp lietuvių besivadinančių i knygų, nei jų leidėjų kaltė. Jei užsispyrę
Patarta kuopų vardu nyje daug ir niekų yra prikal
tas.
bėta, tečiau yra ko mums ir
katalikais. Bet tai vis neyra tokie dalykai, į jieskotume kaltės, tai turėtume pakaltinti
ti prakalbų.”
I
Brooklyno socikurie vyriausiai sulaikytų mūsų presą nuo į mūsų visuomenės abejingumą—neprif’^nkuBų cicilikai sunaudoja pasimokyti.
mą tokiai parinktai gerai literatūrai. Kas
—Rehse in New York World.
augimo.
kiekvieną “pajėgą,” kuri tik jalistai jau išsigando, pama
dar
aršinus, Al rasite tos mūsų dvasinės
apie
senatvę,
apie
rudenį.
Ir
Rudenyje ir šuva rudas —
jiems gali būti naudinga. Sa tę “Darbininką” rūbsiuvių
Kaip
augščiau
pasakiau,
susipratusių
pa

literatūros
geles net šimtuose mūsų profekytumei, koks panašumas ga unijos susirinkime. Gązdinki- taip sako lietuvių priežodis. Ir įam liūdnumas ant sprando li sišventusių ir galinčių dirbti toje dirvoje tu sijoną lų
ir taip vadinamų “prakilniųjų ”
li būti tarp talentuotos rašy ine juos taip ir visur. Juk tą ištiesų. Tas rudumas apsirei- pa ir galvelę žemėn lenkia, ir rime nemažą skaitlių.
i piliečių katalikų namų ?
kupra
kas
kart
labiaus
kūpri

pat
reikėtų
daryti
ir
visose
kiškia
visoje
gamtoje,
I
tojos Žemaitės ir tarp velnių
Pažiūrėkime, ar mūsų katalikiškos visuo
na,
veidą
raukšlėja
ir
plaukus
tose
kolonijose,
kur
tik
dar

Labai nusistebėsite patyrę, jog tie ponai
Girios
krūmai
ir
pievos
pardavinėtojo Mockaus? U-gi
menės
abejingumas-neprielankumas katalikiš veikėjai, prakalbų pasakotojai, anų knygų
žilina.
Gyvūnėliai,
žvėreliai
bininkai
šiokiais
ar
tokiais
reiį
vietoje
puikio
smaragdinio,
ža

j
toks, kad ir viena, ir kitas
I kos
spaudos idėjai neyra svarbia priežasčia neturi, kiti gal dar nei nematė, apie jų egkovoja prieš katalikus ir pla kalais renkasi. Tik tada mes lio puošnaus, prakilnaus lapų ir gyvūnėliai visokie nuliūdę I ano nepasisekimo?
nežino,
, zistavimą
vienok
keikia musų
tina
cicilikizmą:
Mockus, suvarysime tą gaują padyku spalvos žalumo, įgauna kokią nusiminę nelinksmus.
Tik mažuliai vaikeliai vie
anoji neparūpinanti jiems
Kurie ilgiaus Amerikoje pagyveno, gerai dvasiški ją kad
bemieruodamas kelią nuo že sių brolių į jų urvelius, kada Į tai liūdną gelsvai rusvą spal
išplatįsime
savo
laikraščius
ni
nieko
nedejuoja
ne
liūsta.
geros
literatūros,
tad
jie esą priversti nu
vą,
kuri
į
žmogaus
sielą
vei

žino, kokiais ginklais kariauja katalikų spau
mes į pragarą, Žemaitė, —
Nors
ir
nuskurę
ir
plonai
apsi

daug
labiau,
negu
jų
kad
yra
sutverti
kitų
kalbų
raštus!
kalbu
kia
labai
liūdinančiu
ir
grau

dos priešai. Velionis kun. J. Žebrys daug
bešmeiždama savo piktu lie
išplatinti.
dinančiu būdu, tarytumei ma rėdę, kad ir pamėlynavusio- . persekiojimų panešęs; už gerą spaudą, ne
Jų knygynėliai, kuriais didžiuojasi, neretai
žuviu visa tai, kas ne pirmei
mis
noselėmis
ir
sugrubusios
!
į§k
en
t
es
tai
pavyzdį
visako
gaišinan

prikimšti
daug prastesnėmis knygpalaikėsavo
idėjos
priešų
neteisingų
užvių daroma, ir juodindama
NEI
LIKO,
NEI
REIK.
rankutės
—
bet
jie_
siaučia,
jie
‘
me
tinėjimų,
čios
ir
naikinančios
jėgos,
ką
i. kunigams, daromų, būk tai anie mis kitose kalbose. Daugelio tų gerųjų knykatalikų veikėjus. Kadangi
bedievybės platinimas ir yra Gerbiamieji, nors vieną kar tai panašaus į mirties pirmta- bėgioja, jie po krūvas prikri-iSpauR|uv§s “biznį” darą, štai ką rašė “Ryte:. ’ ? Įgų nerasime nei taip vadinamuose mūsų vie
........................
.
“Laikraštį
lietuviai “.Rytą.” pirm
(Water- šuose knygynėliuose, apie kurių įsteigimą
šiandien vyriausiu mūsų cici- tą bandysiu tamstoms pasa kūną genijaus veikalą. Jauti tusių lapų vartosi, žaidžia,
linksminasi,
lošia
ir
visokius
Jeigu
slėgimą
letenos
viską
žudinan-'
kyt
Šiokį
tokį
šposą.
bury’o) prancūzų bemaž dviem metais ank- tame ar kitame laikraštyje prisiskaitome
likų uždaviniu, tad ir kinko
šposus
krečia.
Jų
visa
laimė
patiks,
tai
nusijuokite,
o
jei
čios
ir
naikinančios,
jauti
abel1
sčiaus, bet prancūzai šit pradžioje Augus ; korespondencijų iki aitrumui. Kodėl? Gi
jie į savo vežimėlį visus tuos
kurie jiems gali būti “sugad- nepatiks — nusispiaukite. Man ną, visuotiną, laipsniškai pro-|; prišakvje, jie dar ant gyveni to mėnesio taippatgi uždėjo savo laikraštį j todėl, kad pas mus ligi šiol dar vis mada
vistiek. O aš taip manau, Į gresuojantį puvimą ir nykimą mo. slenksčio, jų viltis, geis- vardu “Le Connecticut.” Kaip pirmi nume Įnet draugijų ar šiaip ratelių knygynus stei
lyvi.”
Įrnai, ir troškimai dar tik da riai “Connecticuto” parodo tai prancūziškas gti... lėšomis leidėjų.
Užėjo kiu bernuMockų socijalistų laikraščiai * kad ir tamstoms ir-gi vistiek j gamtos vasaros grožybių,
bar
dygsta
ir
pirmus
lapelius
bus
—
et
bile
laikas
perleist.!
Ten
kur
vasarą
puikiausi
>alių, piknikų, teatrų,
lakraštis Waterburyje iš karto pašoko augš- žiams, po visokiu balių,
garsina ir giria, socijalistų
koncertų ir kas nežino kokių pramogėlių, nosąjunga rengia jam maršru Nei naudos, nei blėdies — ly-1 medžiai skleidė savo šakas ir leidžia, jiems ir rudenyje, švie čiaus “Ryto” ant čielų pečių.
ras pigiai paparoduoti prieš visuomenę, tai
tus, bet Mockus socijalizmo ginai, kaip iš Stasiaus Moc- teikė meilų ir malonų pavėsį, čia gyvenimo pavasarėlis, jie
Prancūziškame
laikraštyje apsigarsino štai įkuria knygyną, neva “brolių apšvieir
vargeliuose,
ir
skurde
vikaus
korespondencijų,
rašy-j
dabar
stovi
pliki
stuobriai
su
nesustiprins. Jis tik dar la
kokie tiktai randasi
visokį pramisločiai,
biau ištvirkins mūsų cicilikus. tų iš So. Bostono į “Kataliką” plikomis šakomis, nes nemie- sudidžiausiame linksmi, kaip jų tautos AVaterburyje ir aplinkoje ir be tiinui pasišvęsdami.” Išrenka vieną iš savo
jlaširdingi rudens vėjai ir au paukšteliai. Kaip-gi laimintarpo drąsesnį dvasios ubagą ir tas rašo į
Jis jiems taip pasitarnaus, kad ir “Vienybę Lietuvninkų.”
abejonės daugybė jų užsimokėjo už laikraš laikraščių redakcijas
Iga
nekaltoji
kūdikystė,
kaip
dros
nudraskė
visus
puikius
Pirmiausiai
tamstoms
pri

korespondencijas' ir
jie ilgai raugčios, nes jis pri
tį ir dar jį gerai pašelpė pinigais per apgar- ____ i vardan lietuvių apšvietimo reikalaumalonu
kiekvienam
atsiminti
minsiu
keliais
žodžiais
senų
se

žalius
lapelius
ir
numetė
ant
veis mūsų cicilikų dvasiai tiek
sinimus. Visai kitaip su lietuvišku “Rytu.” ar U
mikrobų, kad jie galės džiaug- novės lietuvių pasakaitę, kuri žemės ir suvolioję, sunešė į tas laimingiausias mūsų gyve Kad pasirodė pirmas numeris “Ryto” vi ja aniems paaukoti kelioliką tomų knygelių!
Klausiu, kur kitoje tautoje rasit tokius
tiee savo laisve patol, pakol ga nors ir nelabai indomi, ale patvorius į griovius ir į pras nimo laikotarpis, kurs prabė- si lietuviai norėjo gauti už dyką, o dar kiti
'
go,
kaip
upelyje
vandenėlis,
čiausias
vietas
ir
užkaborėlius.
teisingumo
atspindį
savyje
tudrąsius ubagus, ubagus ne iš vargo, nes
lutinai nesupus.
O kad sau
Ir trempia, tuos buvusius pa- kaip saulės spindulys pro de rėkė, kad išdavėjas prisiplėš pinigų, ku jie į valias turi pinigų šimtais leisti ant vi
padarys tuo tarpu gerą biznį, n. Buvo kartą šitaip:
Pavasarį iš jūrių marių ly- puošalus girių ir parkų žmo- besio plyšį išlindęs ir niekados rių niekas nedavė. Apgarsinimo užmokan sokių niekų, tik gerą katalikišką knygą ir
(ima už pasiklausymą jo pra
čio pinigus nor keleto centų nei vienas laikraštį jie dėl savo šykštumo nori išubagaukalbų po 15 c. ir daugiau), deka pakilo plaukt prieš van- nes ir gyvuliai savo kojomis, nebesugrįžš.
AVaterbury^
neparodė. Visą ką parodė ti...
Laiminga jaunystė — tu
tai čia jau jo dalykas. Juk denį ir atsidūrė net gilumoje Ir nesigaili. O kaip čia senai,
“
Rytui
”
ir
.^išdavėjui
tai buvo vien kruvi
_____ _________
karščiuose,, ______
naudoda- esi kaip sapnas, bet tavo prigyvename laisvės šalyje. Pa Lietuvos viename menkutyje vasaros
Abejinga yra mūsų visuomenė, neprielan
na skriauda ir neišpasakytas neapkentimas.
kol yra pareikalavimas tvirki upelyje, kur karosai geltoni miesi iš jų malonaus žalumo ir siminimas kiekvienam malo- Atsižymėjo Waterburiečiai dėl spaustuvės ki spaudos idėjai!
nimo apaštalų, patol jie galės su raudonais sparneliais dumb pavėsio, juos garbino, gyrė, nūs.
Gal kas čia atrems man, jog perdaug
Šitai senelis žilgalvėlis, vos savo mieste, kad vieną kartą sumaišė lite
lynėje tūnojo. Užmatė karo ir gėrėdamiesi dainas gamtai
daryti sau iš to biznį.
kaltinu
mūs žmones, išaugštindamas kuniras, o kitą kartą 29 d. Augusto išvogė ge
Tik atsiminkim^ visi, jog sai lydeką ir sužinoję, kad ji dainavo, ir Viešpatį garbino kvėpuodamas iš silpnumo, nuo riausias literas ir dar gaspadorius, kur buvo giją. Ar-gi nėra, pasakys man, tarp Ame
tą pareikalavimą teikia ne kas nai tokias tolybes atkeliavus už jo puikų pasaulės išpuoši- senatvės, ant lazdelės rymoda- vieta parandavota spaustuvei pakėlė augš rikos lietuvių vyrų susipratusių, vyrų pa
kitas, kaip Lietuvių Socija ir tokius vandenynus mačius, mą tokiais nesuskaitomais į- mas mąsto apie praleistą savo čiau randą nekaipo parodydamas, kad spau sišventusių dėl katalikų spaudos platinimo?
nradėjo Ųausinėti, kaip ten vairių įvairiausiais iaugalų amželį ir liūdi veizėdamas sa
listų Sąjunga.
vo gęstančiomis akimis į ru stuvę tur išvaryti užleizdamas vagims arba Taip! atsakysiu, yra, bet kiek? Ant ke
tose mariose žuveles gyvena. puošalais ir grožybėmis.
nubyrėjusius spausdamas per randą. Taip stovi kas link lių dešimčių tūkstančių vienas. Turiu pri
žolelės pageltusios, suvy dens vaizdus
SOCIJALISTAI IŠSIGANDO Lydeka savo liežuvio negailė
dama, kad pasakojo, tai pa tusios. nudžiuvusios ant žemės lapus. Ir tur enutiną ramv- spausdinto žodžio savo kalboje: kas link pran pažinti, jog negalima gailėtis pagyrimo žo
“DARBININKO.”
sakojo; vis pasišokinėdama ir sukritusios, puvimo apimtos, bę iš to, kad vo amželį sū cūzą tai jų priėmimas laikraščio, išenančio džių tiems keliems mūsų raštų platintojams,
“Kovos” 45-ame numeryje uodega
rų prakilnių ją kalboje aiškiai liudija, kad prancūzai kurie sulig savo išgalės net labai sunkių
pasipliauškindama. jau numirusios, jau jos nebe naudojo ant
pačios redakcijos šit kas para Kvaili karosai klausėsi liežu
Ir rainiai Waterburyje stovi kur kas augščiau už lietu naštą sau ant pečių uždėjo, taip pasišventę
gyvos, jau savo amželį atgy darbų ir dalyk
šyta:
be graužimo sąž ės veizi į pa- vius. Prancūzai nori, kad gyvuotą viskas visuomenės labui. Tokie kaip Bostone Po
vius iškišę ir nosis nuleidę, veno.
Klerikalai stengiasi tokius
kaip asilai, ir gėrėjosi iš tų
Paukšteliai čiulbuonėliai iš veikslą mirties. Ir dūsauja: prancūziško, o lietuviai regisi norėtą išrauti vilas Mikalauskas, Lavrence (o dabar Brocf
saro laikraščius brukti ypač
lydekos prakalbų. Bet kaip lėktojo į tolimus kraštus, nėr “Viešpatie, la iu kada Tu mažiausį dagelį, kas tiktai lietuviško apsi tone) M. Norkūnas iš mažo savo turtelio
ten, kur yra susiorganiza
šimtais prisidėjusieji prie praplatinimo lietu
save. Ka- reiškia.”
pradėjo lydeka sakyt, kad ma jokios linksmybės visur viskas pašauksi mane
vusių lietuvių darbininkų
vių
geros literatūros (prie kun. žebrio Bos
Nemaž šneką nukentėjo už kataliką pre
riose vandno sūrus — tai ka nykų, nemalonu, liūdna, grau da bus užbaigt mano gyvenibūrelis.
Paremti tam mū
'• *; įįįff są ir kun. Vamagiris su kun. Saurusaičiu. tono Laikraščio arba prie “Dirvos” ir kitų
mo takeliai...”
rosai it netiki lydekai, — sa du, šalta.
sų tvirtinimui galima paim
juokiasi Girdėjau, kun. Kaupas paskutiniuose me knygų) labai gerbtini. Bet kiek jų yra?
O vaikučiai
ko: “Tu melnoii, tu mus ap
Senelis žilgalvėlis ant laz
ti pavyzd is, kad ir iš Brook
gaudinėji. Sūrame vandeny- delės rymodamas, ir veizėda ir vartosi po lapus. Jiems tuose skundėsi ant karčios lietuvių katali Mūsų visuomenė negali už anų pasišventi
lyno lietuvių kriaučių uni
Jų ruduo d^r ką laikraštininko duonos. Man apie 22 me- mo paslėpti savo abejingumo.
;e takia žuvis negali gyven mas i rudens apsireiškimus ap visados roj
jos; čia į kiekvieną xsusi(Dar ne galas.)
r. v.
sireiškiančius gamtoie taip-gi toli, toli..
ti.”
i
mąsto apie savo amžiaus galą,
I

iieina utarninkais, ketvertais ir
su batouiis.
Leidžiamas Lietuvių R. K. šv.
Juozapo Darbininkų Sąjungos.
PRENUMERATA:
Metams________________ $3.00
Pusmečiui______________$1.50
Trims mėnesiams__________75c.
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“DARBININKAS”

ATHOL, MASS.
IR MANO ŽODIS.
vo rašyta ir tikimės sulaukti Vincento ir Šv. Juozapo kareivių klebono, _ kam žmones draudžia
Kalbės p-lė KažMaito.
86-me “Laisvės” num. til nemažą skaitlių narių, ka finansiškai Btovi gerai, bet narių nuo baliaus. Klebonija netoli
nuo salės kur puotavo laukinių
Lapkričio 3 d. Šv. Onos
po korespondencija iš Water- dangi tokiuose vakarėliuose turi nedaugiausiai.
Dabar susitvėrė ir L. Vyčių 40 armija.
Todėl sako, vyručiai, laikė mėnesinį susirinkimą,
pereitame numeryje buvo bury’o p. B. Vaiko apie atsi- bus visiems gera proga susi
trumpai minėta, Sv. Roko buvusiąją 14 d. spalių š. m. pažinti arčiau su L. D. Są iš eilės kuopa, bet gyvavimas tik rėkim staugkim tyčia kunigui — kito ko nutarta surengti
pradinis.
Nors mūsų jaunimas ir rėkavo, teisybė, nes už kelių kviesti kokią moterį paki
bažnyčion laike misijų pamok “Liet Mot Apšvietos” kliu- junga.
yra
paskendęs
girtuoklystėj ir fa mylių buvo girdėtis. Paklausus Pakvietėme p-lę Oną Kašeti
slo, kurį sakė kun. P. Šaurusal- bo vakarienę. Tarp kit-ko Didelis nepaprastas vakaras.
Buvo parengtas A. L. R. K. natizme, užkrėstas nedoromis vieno rimtesnio ciciliko kodėl jie Montello, Mass. Tos pral
tis, susirinkusieji pabaldos ci- ten pasakyta, kad tūlas p.
mintimis ir sucicilikėjęs, bet dau taip rėkauja, ugi, sako, tyčia ir atsibus lapkričio 14 d.
cilikai sukėlė suirutę bažnyčio “K.” pasielgė labai prastai. M. Sąjungos 17 kuopos.
gumas jau supranta savo nedoru kunigui, o kita gal biznis geriau
Na,
ir
dar
prisegta
uodega,
Buvo
dainų,
monologų,
Mat ir mes nenorime at
je, atsiliepė į pamoksilninką
pasielgimą,
grįžta
ant
kelio.
eis.
Garbė Dievui, kad mūs nuo kitų, norime apsišviesl
ir turėjo pamokslas būti per kad tai esąs tautininkas...” Tu- pasikalbėjimų ir t. t.
L. Vyčių dar maža kuopelė, jaunimas, o ypač geresnės mer- gyrimo užsipelno mūsų sesu
Svarbiausia to vakaro da
trauktas dėl tokio chuliganiš ščiajo su p. “K.,” vienok apie
jo netaktišką pasielgimą ypač lis—tai perstatymas komedi bet gal toliaus pasididins, nes ginos nedalyvavo šitame ūžime, o darbavimosi. Dar ligšiol a
ko atskalūnų pasielgimo.
daug vyrukų pradeda sarmatyties \ tik cicilikų pačios girtuoklės nesame girdėję moteriškos
Atskalūnai, atsiliepę į pa “L. M. A. K.” vakarienėje ne jos “Kas Bailys.”
galiu
tylėti.
Komedija kaij komedija, savo eieilikinio mokslo.
l slankiojo, kai ne savo kojomis, bant. Tai mums bus tikri
mokslininką, reikalavo, kad
Yra didžių ištvirkėlių.
Vakarienė buvo surengta bet aktoriai tai jau tik reikia
Užėjus tūlam žmogui, pra- jiena. Tikimės, kad mūsų u
eitų su jais į diskusijas. Pa
Yra čia kaipo po mainų duo Įdžiugo gauja, sako užfundys. tė salė bus grūste prigrūsta
mokslininkas paaiškino, jog gan puikiai, nes tikietas po- gėrėtis, ypatingai Navicko
bažnyčia ne vieta diskusijoms rai buvo 3 dol. Triūso pade rolėje, kurią atliko p-lė U. bes slankiojančiųjų — net ir pei- “Gerai, atsako žmogus, bet jūs nių.
Turiu pridurti, kad mū
ir jog sutiktų tą padaryti salėj. ta labai daug, Vienok, jei Gprkliutė; tai jau nepaprastas linių ištvirkėlių, yra tokių mo man pirmiau.” “Aha, žinai,
Tad cicilikėliai tuoj atsiuntė gu tai rengė “ Apšvietos” v ar gabumas judėjimas ir kalbo kyti}, kurie pasirodo save kaipo i broliuk, kad mes pinigų neturim sutės jau ir susirinkimuose
kun. P. Saurusaičiui pakvieti du, tai pažinkime arčiau. Tau je tikrai artistiškai. Taipgi mokyčiausiais, nes į “Šakę” ko- į o laukiam biznio iš katalikų.” ciau užsilaiko. ui:
tiškuoju žvilgsniu, visai nieko, ir plėšiko rolėje p-lė P. Sku- I■ respondencijas rašo, , kiti} cieili- Toliaus vienas “Laisvės” prisis-Į skaito “Darbininką
mą. Štai jų pakvietimas:
kučių pačios bėgo savo laisvus vy kaitęs ištraukė ilgą peilį ir norėjo si moterų skyrium
i Montello. Mass. lap. 8 d. 1915. nes dalyvavę keliolika ameri paitė.
palikę kitos slankiojo po j paleisti į vidurius savo draugams, geidautina, kad m
Abelnai visas veikalas išė rus palikę,
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prie
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žint, jogei mes nekurie šio
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tai
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“
good-time
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vienas
kitam
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lietuvį
S.
B.
kas
daros;
ugi
tingai A. L. R. K. Moterų Są
Į tės, gimę katalikais, ir, supeštynės pasitaiko.
Labiau- sako socijalistai linksminas. Žmo
fanatizuoti kitokios sriovės, y. amerikonai) gali rasti pap I jungos.
rastam
lietuviškam
saliūne...
stengiasi balių rengime ki gus paraudonavęs, kad ir jis toks
Tai jau negalima užtylėti
žmonių, nebenorime tikėti Į
Kokį-gi
įspūdį
galėjo
g;
gauti
ts
pakenkti “Šakės” studen- nieko daugiau nesakė. Geda vi
kad moters ir merginos vir
Kristaus katalikišką Bažnyčią.
inteligentas
iš
amerikonas
norėdami
kelis sykius daryti siems ir apsaugok, Dieve, kitos
šija savo nepaprastais gabuGal todėl mes nenorime į ją
’
“
Lithuanian
Women
Educaus
o
pelną
pasidalint — o ži- kolonijos lietuvių nuo tokių iš
i mais ir vyrus, kurie ligšiol
tikėt, kad mažai apie ją tesujtional
Club,
”
kur
svaigalai
te
a prie tokios progos gauna ir tvirkėlių, kurie žemina ir este
Į pas . mus nepasirodė scenoje
prantame; gal mūsų gerb. vie
kėjo
upeliu?..
\ ėda lietuvių vardą.
Lig to vakaro nieks ne
tinis klebonas nesugebia savo
Minėtoje
vakarienėje,
p.
Girardvillietis.
galėjo sužinoti kas bus akto
pamokslais įkvėpti mums tos'
Bobos
Vaikas
įžiūrėjo
vieną
p.
riai. viskas buvo laikoma slap
šventos dvasios, kurios mes
netaktiš

“
K.
”
“
tautininką
toje, net kada ir kur darė re
trokštame ir per kurią mes ga
Reporteris
nežinojo.
lėtumėm pagrįžti prie tikėjimo kai elgiantis, bet ką jis pada peticijas niekas
rė
netaktiško
neišdrįso
parašy

Paklausus kas los, visuomet
ir būti Jums ištikimos avys.
ti
aiškiai
nes
būtų
užgavęs
gar

gauni atsakymą kad bus iš
Todėl, mes, būdami pagauti
bę
“
savo
žmogaus.
”
Beval

VVaterburv’o arba iš kitur.
tokios svajonės, sąžinės nėra
Moters užlaiko slaptybę.
niurnas privertė kreiptis ir gant vakariene buvo svečiu
Nors ligšiol buvo sakoma ’sll šventi} dienoje
melsti .Jūsų mylistos atsilanky stengtasi šis-tas kalbėti, kaip
paprastai
daroma.
Tai
čia
ir
kad
moters ir
ti pas mus į T. N. svetainę,
įvyko
komedija.
į užlaiko ?
kad pasakytumėte mums, pa
klydusioms avelėms karštą pa-; Vakaro vedėja tarp kitų kal pasakoje
“introdusino” p. Bago- sai prieš
mokslą ir parodytumet mums bėtojų
čių...
Nespėjo p. Fortūnatas įgiaus ne
teisingą kelią į dangų. Tas ypradėti
savo kalbą, — kaip p. kėnis, nt taip man rodosi
ra Jums priedermė, ieškoti
greičiau išpasapaklydusių ir vesti juos ant ge “K.” atsistojęs suriko, jog vyrai da
tokiems
žmonėms,
kaip
F.
Bažinodami
karčiakoje
visi
ro kelio. Sekite Kristaus pė
gočius
šiame
vakare
kalbėti
moterėlės
vis
madoms: palikite 99 tikinčius ir balso nėra!... Pakilo triukšmas mose, o j
tokias įstaigas,
ieškokite vieno paklydusio ar vieni už p. “K.,” kad F. Bago- Įžiau lanl
Į nors kar s po žiurkštu ir
ba paklydusios.
čius negali kalbėti — antri kad
Kaip reikia trokštantį pagir gali... Tiesa tai “netaktiškas” parsineša žio pienelio vyrui
dyt, taip reikia ir trokštančio pasielgimas p. “K.,” bet ne išėjus į darbą, bet gink Die
atsiverst prie tikėjimo išklau “tautininku” jį reikėjo “krik ve, tos, kurios priguli prie
F. Pavilonis
syt ir kuris abejoja, parodyt štyti,” bet tokiu kokiu jis tą Sąjungos taip nedaro.
Tai gal bus gana apie A. L.
jam teisingą kelią, o ne šali-n- vakarą buvo?..
Nes kur bu R. K. M. Sąjungą, nes aš tikiu
ties nuo jo. Po mirties lengvas vo?... Nes kur yra svaigalų,
bus mums užmetimas, kad. ten turi būti kokia norint su kad jos pačios daug geriau
Kaip tik viešai “Darbinin troškome suprasti ir šaukėmės irutė Kodėl p. Bobos Vaikas aprašys apie save.
iže rankas, kojas.
ke” išdėjome “Darbininko” prie Kristaus įpėdnių, bet tie, nepakrikštino tų
tautininkrisdami, ant vietos
stovį, kaip tik išrodėme, kaip atsisakė mus mokyt ir pabėgo kais,” ką prie “baro ” laike
vo. Pilnos aplinkin
galime atsistoti ant tvirtų j nuo mūs. Tai būtų apsunki vakarienės (mat netilpo visi
PHILADELPHIA, PA.
sužeistų
lietuvaičių
kojų ir su didesniu uolumu nimas .Jūsų sąžinės, mūsų pra prie stalo) su stiklai rankoje
Gero darbo pradžia.
Nekurie
baisiai
apdej
darbuotis dėl darbininkų labo Į pultim!!
Turiu pranešti puikią ir magiedojo ?... Ir toki triukšmą
ma
nei
pažinti.
Ne
ir tobulinti taikraštį, tai tuoj j Kada Jums bus proga at kėlė, kad net turėjo prašyti lonią naujieną. Šv. Jurgio para- !
I versti į policijos stol
ir išgirdome smagius atbalsius. vykti pas mus meldžiu pranešt rengėjai, kad žmoniškai užsi- pijoj susitvėrė Lietuvių R.-K. P.
Miela mums užrekorduoti, kad po šiuo adresu: A. L-—vis 8 laikytų.
Blaivininkų kuopa. Tai jau 48
Brooklvn. N. Y. ir Athol, Mass. Vine St., Montello, Moss.
Tai taip “L. M. Apšv. Kliu- kuopa. Organizavo p-lė .Juzefą Į
kuopos pirmutinės atsiliepė. Lithuanian National Building. bas” platina apšvietę.. Gali Šepeltaitė. Jai gražiai prigelbėBrooklvne XI kuopos di KUN. P. SAURUSAIČIO
tik pasidžiaugti mūsų “pirmei jo tą darbą atlikti kun. M. Šeddžiuma narių pasižadėjo kie
>s .Jur- Nutarė paremti “ Darbininką. ’ ’
viai” iš savo tokio veikimo. vydis.
ATSAKYMAS.
taip-gi
Lapkričio 4 d. I . D. S. 11 kuoku galės paremti “ Darbinin-!
P-lė Šepeltaitė jau rugsėjo mė- j
Nes kuomet kitos sriovės ypač
Montello, Mass.
ką,” imant šėrus.
Atholio
■o dek- ;P* Apreišk imo Panelės Šv. paramoterys stengiasi kovoti su nėšyje pradėjo darbuotis tame i
Tuapkr.
9,
1915.
kuopa pasižadėjo $150.
daug P>j°j atsibuvo susirinkimas. Kuogirtybe tai AVaterburv’je net reikale. Buvo tuomet sušauk
Malonieji
Kristuje
Tautiečiai:pos reikalus apkalbėjus, buvo
“Darbininko” spaustuvės,
organizuotis pradeda į “Ap- tas susirinkimas, bet mažai tesu
Įkalbėta kaip padidinti kuopą ir
administracijos ir redaktoriai į Kaip galima jums užsitikėti š vietos” kliubus, kad savo sirinko.
Petite.
parėmus Darbininką.” Dipasižadėjo imti dar po keletą ir ateiti į jūsų svetainę su karš rengiamuose
Antras susirinkimas įvyko spa
pasilinksminitu
pamokslu,
kad
jūs
savo
uzšėrų.
džiuma nutarė paremti kas kieku
Į muose galėtų daugiau išgerti lio 19 d. Tą dieną buvo patvir
—
galės
Neatsilikite kitos kuopos. kvietime nenorite ar neįsten- ir kitus tuomi apšviesti!... Ar tinta pilnųjų blaivininkų kuopa.
Rengia prakalbas.
Visi prisidekime prie iš gete pamatyti savo aiškios ilgai moterėlės ir mergelės Dvasišku vadovu liko kun. M.
kontradikeijos,
kurią
darote
mokėjimo “Darbininko” sko
Dėl kuopos sustiprinnimo nuvandeniu. Šedvydis. Kuopos pirm. MikoJūs plauksite turšlinu
tarta
surengti prakalbas gruolų. .Nebūkime skolingi sve rašydami Į mane laišką
Juozas Baltrutis. las Sipavičius, rašt. St. Tamo
timiems, kad pasilmosuotumė stengėte pasirodyti daugiau
džio
12
d. toj pat salėj, Rengi
šaitis.
me nuo augštų žydiškų pro suprantą Biblijos prasmių ne
mo
komisijon
inėjo pp. P. MontSpalio 24 d. atsibuvo mišios už
gu
aš,
stengėtės
mane
pamo

centų.
vila ir J. K. Miliauskas, Tuotni
blaivininkus ir naujieji nariai su
pasibaigė susirinkimas.
.Jei visi prie to prisidėsiukyti, nuimdami nuo savo Kas girdėt čia dėjo prižadus. Prie tos progos
me, tai tas mums jokiuo ap : sprando atsakomybę už jūsų
Spaudos dr-jos kuopa sustiprėjo.
kun. Šedvydis pasakė pamokslą.
piktybę
atsižadėjimo
Kristaus,
Katalikų Spaudos Dr-jos kuo
sunkinimu nebus.
Geros kloties, geros išt.ver-1
HARTFORD, CONN.
pa
čia vis dar nebuvo kaip rei
Jau Sąjungoj yra 600 su uždėdami tą pačią atsakomybę
m ės broliams ir seserinis blaivi- ;
Platys “Darbininką.
kiant
sustiprėjus. Dabar jau su
viršum narių. Jei kiekvie ant mano sprando, jei atsisaninkama.
Lapkričio 1 d. 1915 m. L. D.
nas ims po šėrą po $ 10, tai Įkvčiau ateiti ir jus pamokyti,
sitvarkė.
Prisirašė naujų nariu
Girtybė giliai yra įleidus šak- '
S.
6
kuopa
turėjo
susirinkimą,
[ir
kartu
drįstate
mane
kviesti,
pasidarys suma $6.000. O
ir išrinkta valdyba. Pirm, kun
nis į mūsų tautiečius. Blaivinin
Petkus, rašt. F. Pavilionis, ižd.
“Darbininkas” skolų teturi tik kad jus pamokyčiau kokiu la- kuriame buvo apkalbėta daug kams yra be galo plati dirva vei- j
J. K. Miliuaskas.
$4.000. Žinoma, tarp brolių biaus galėčiau jus mokyti, jei svarbių dalykų, o ypatingai kimui. Blaivininkai privalo ne I
Geros loties ir gero pasisekimo
ir seserų sąjungiečių yra to jūs mane mokinate? Juk aš kas-tink praplatinimo organo vien patys blaiviais būti, bet kar- Į
Išrinkti du tu uolais blaivybės platintojas.
naudingai kuopai.
kių, kuriems persunku būtų ir apleidau bent ant tų kelių “Darbininko.”
J. K. Mikas.
paimti šėrą ir už $10. Bet dienų savo parapiją kame yra agentai, kurie pardavinės pa
Ten Buvęs.
vieniais
numeriais
ir
rinks
daugiau
negu
99
avelės,
o
pa

BROOKLYN,
N.
Y.
kaip matome nei nereikia iš vi
prenumeratą.
švenčiu
tą
laiką
jūsų
mieste
Kas parėmė “Darbininką.”
sų. O daugelis iš sąjungieGIRARDVILLE, PA.
Pelną nuo pavienių numerių
čių išgali ir po kelis desėtkus lietuviams, kas iš to kad be
Lapkričio 4 d. atsibuvo L. D.
Atsimeta nuo cicilizmo.
ieškodamas suklydusių avelių agentai sutiko atiduoti kuopai.
S. kuopos Apreiškimo P. Šv. salėj
dolerių paskolinti.
Šis miestelis mažas, bet jame
Taipgi nutarta
pradėti
Tatai matome, kaip nesun veik pasijuntu papuolęs į vil
Nutarė surengti agitatvriškas už
randasi
gana nemažai lietuvių
mokytis
kokį
nors
trumpą
kų
tarpą,
kurie
mane
stengia

Sąjungą prakalbas ir dauguma
ku didi darbą nuveikti, kuo
met prie jo nnveikimo susi si persekioti Dievo namuose, veikąlėlį ir liko išrinkta ko kurių elgimosi yra indomus. Tu
pritarė paremti ‘ ‘ Darbininką ’ ’
rime
čia
parapiją
Šv.
Vincento
ir
mitetas
parupinimui
tinkamo
nori
sukliudyti,
kad
ir
ta
sėk

Čia
pat sutiko sudėti ir paimti
jungiame į krūvą, kuomet imenkutę
žemą
bažnytėlę,
perdir

L.
D.
S.
kuopai.
lą
kurią
stengiuosi
pasėti
ant
šėrą po $10.00 p. Petras Montvila,
mamės risi sutartinai nuveik
Kadangi kuopa turi nema btą iš salės parapijos stovis ne
n. Antanas Andraitia ir kun. N.
ti kokį gerą darbą. Atlie geros dilbos neišduotų vai
Petkus.
kame didelį darbo be apsun siaus. Kad jūs būtumėt no žai gabių narių, kurie darbuo koks, nes tik apie pora šimtų parapijonų,
kuriems
sunku
dar
vis

jasi
išsijuosę,
o
ypatingai'p-lė
rėję
ką
gero
išmokti
nuo
ma

kinimo savęs.
Tatai visos kuopos negai- nęs, tai būtumėt neapleidę U; Gurkliutė, apie kurią buvo ką atsitaisyti. Jau pora metų,
kai turime gerą ir darbštų klebo
šuodamos apsvarstykite tą nei vieno misijos pamokslo daug jau rašyta.
ną. kuris jau daug/ atvertė ant
Greitu
laiku
prasidės
dvi

nuo
pat
pradžios.
reikalą, prisidėti. Naujus Me
kebo doros ir pataisė parapijos
savaitiniai
vakarėliai
L.
D.
S.
Su
pagarba,
tus turime pradėti be skolų
stovį.
Bažnytinės'draugijos Šv.
Kun. P. Saurusaitis. 6 kuopos apie kuriuos jau busvetimtaučiam*.
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PRIE TAIKOS PRAKALBŲ. VOKIEČIAI ANT BALKANŲ
PASIEKĖ TIKSLO.
“Darbininko” No. 21 p. Vil

kas,. rašydamas _apie taikos
prakalbas tarp kitų neteisybių,
į mano lūpas indeda1 žodžius,
kurių aš.visai nepasakiau, bū
tent: apie tai, 1) “kad katali
kiškoji kunigija ir visi kata
likai trokšta žmonių kraujo ir
esą priežastimi šių baisių ka
rių,” 2) kad “Darb.” noris,
kad rusai su vokiečiais muštūsi tol, kol visi išsižudytų” ir
3) būk užsipuldinėjęs ant vie
tinių kunigų ir net pasakęs, tą
kad, “jiems labiau rūpi gaspadinės, negu taika.”
Šiuomi viešai apreiškia,
kad nieko panašaus mano kal
boje nebuvo. Apie “Darbi
ninką,” vyčius ir katalikus iš
sireiškiau visai kitoje prasmė
je, negu Vilkas parašė, o apie kunigus ir jų gaspadines
neminėjau nei puse lūpų.
A. Rimka.

NAUDINGA AMERIKOS LIE
TUVIAMS SNINGA
“AMERIKA”

Berlynas. — Vokiečiai vary-

damiesi pirmyn į pietus nuo
Varvorin, susijungė su bulga
rais vidurinėj Serbijoj.
Dabar vokiečiai giriasi pa
siekę to, ko norėjo ant Bal
kanų. ' Būtent pasidarė sau
kelią susinešimui su Konstan
tinopoliu. Dabar vokiečiams
liko .kelius susitvarkyti ir
pradėti komunikaciją su Kon
stantinopoliu.
Žinoma, vokiečiai pripa
žįsta, kad talkininkai ir serbai
bandys pertraukti tą komu
nikaciją, bet vokiečiai ir bul
garai pasitiki atsilaikyti ir
užlaikyti tą komunikaciją čielybėje.

Juozas Zupkauskas
Šiuomi praneša visiems savo draugams, kad jis yra sąryšyje
su didžiausia Drabužių, Vyrų Aprėdalų ir Ceverykų Krau
tuve, kurią užlaiko

S. H. HARRIS0N COMPANY,

GERA PROGA!

662-672 WASHINGTON ST., KAMP. BEACH ST.

Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
Kauniškiui. — Tai jau senai
kytojo (apdaryta) ..... $1.00
buvęs dalykas pasimiršo, never
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
ta pakartoti.
Nedėsime. Pra
rašvti be mokytojo.......15c
šome šiaip žinučių parašinėti.
E
Naujas Būdas mokytis
3
rašyti
be mokytojo...... 10c
A. Liutkui, Montello, Mass. — . i Aritmetika
mokinimui’T'aip , “Darbininkas” yra tikrai 1 si rokundų, su paveik
darbininkiškas laikraštis. Taip
slais (apdaryta) ........... 35e. tgi yra katalikiškas ir yra nuosek j1S
\ iso $1.(3) i
Ins.
Rems darbininkų katalikų
B
Kas atsiųs iškirpę* šitą ap
gerus sumanymus, raš s ir anie
garsinimą iš “ Darbininko”
Montello parapijinius forus, ku
ir $1.00 per money orderi, i
S tai gaus vis;:> 4 knyga.s (iOe
riuos žad
O t;
ĮS
pigiau.
stų fėrai
i r.
P. MIKOLAI^
rėdomi ’>
E0X
62, NEW YORK CITY
ie, kad
REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

PARODYKITE PRIELANKUMĄ
tikram savo tautiečiui, o aš stengsiuosi jums užtai atsimo
kėti parduodamas geriausiai padarytus visam pasaulyj dra
bužius. Augščiau minėta firma suteikė man tiasą, par
duoti visiems lietuviams specijališkomis kainomis, kad tuomi 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.

I
k

i

GALINIS, barbens.
arba rinkinys įvairių faktų, žiSiuvame vyrų ir moterų
notinų Amerikoje gyvenantiems
Ofisas:
drapanas.
ir čion atkeliaujantiemą lietu- •224 Broadvay, So. Boston, Mass
Darbas
užtikrintas.
viams. Surinko V. K. Račkaus
Pirmutinis ir geriausias barbe
kas, “Tėvynės” redaktorius. Iš ns. Plaukus kerpa šiokiomis
Broliai ir seseris, siuvimo
už 15c. subatomis už 25c. i darbus paveskite mumis. Iš
leido savo lėšomis F. Kibortas ir dienomis
1
padovanojo SLA. Prieglaudos Tai-gi žinokite ir plaukų kirptis
pirmo karto įsitikinsite, jog
šiokiomis dienomis. Busi darbą atliekame prideramai,
Namo Fondui, pagerbimui savo ateikite
'te čia geriau
nukirpti.,negu pas
mirusios moteries a.a. Franciškos italijonus. jei kam pĮaukai slen į JONAS EERZELCNIS & €0.
Bieržinskaitės-Kibortienės.
ka, tai pas jį padeginama su
28 Chandier St, Boston. Mass.
Šitoje kningoje, turinčioje 288 žvake ir plaukai nustoja slinkę.
Vienos
durys nuo Berkley st.
puslapius, rasi daugybę reikalin Tik reikia laiku nueiti. Tai tik
teisybė, išbandytas dalykas.
gų nurodymų ir patarimų. Čia ra
Dar veidą paprosina su elektri- i
Dr. Paul J. Jakmauh
yra informacijos, kaip rengties kos mašina. Mašina nuima nuo
(Jakimavičius)
kelionėn į Ameriką ir kaip užsi veido papučkas ir taip pagražina į
Priėmimo valandos:
veidą.
laikyti kelionėje. Smulkiai yra
t Nuo2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
Todėl, tautiečiai atsiminkite 509 bROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
aprašyta Amerika, jos valdžia,
Tel 502 S. B,
i mano ofisą ir atsilankykite pas
politiškos ir darbininkiškos orga mane.
nizacijos; smulkiai aprašyta kiek
viena valstija, su nurodymu, kur
kokie darbai yra, kur kokie mies
Vienatinė Lietuviška
tai ir tt. Skyriuje apie lietu
vius ateivius yra parodyta, kiek
fiĮŠ Amerikoje yra lietuvių, kur jie
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
Gvduolių gali
žn) labiausiai susispiečia, kokius dar
te
gaut
kokios
tik
pasaulyj
vartojamos,
bet
ypatingai ge
bus dirba, kiek jų kasmet atke- ,
ros sekanč os gyduolės.
liauja, kiek atsiveža su savim
pinigų ir tam panašiai.
Be to
1.00
viso yra dar aprašyta 166 Ame
1.00
rikos miestai, kuriuose gyvena
>e
mūsų broliai lietuviai.
50c.
Iš to, kas pasakyta, jau aišku, kad kninga yra labai namlin1.00
gn ir kiekvienam verta ją įsigy-

APTIEK A

B

*■

tams.

S. GORALSKY
A. B. STRIMAITIS,
b
PAIEŠKOJIMO OFISAS
“DARBININKĄ” — SA- I DARBO
307
W.
30-th St., Brooklyn, N. Y. b
153 COURT ST; BOSTON, MASS.

M. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST., ::

:: MONTELLO, MASS.
1

Pageidaujama darbininkų
prie visokių miesto darbų. Te
gu kre:piasi i mū:ų ofisą vi i
kurie tik norėtų to darbo. Bus
paaiškinta apie vietas, sąlygas,
algas ir tt. Darbas visokiau
sias.
Kreipkitės i
UNITED STATĖS EMPLOYMENT OFFICE,
43 Portknd St., Boston, Mass.

BB

jo PIRK NAMUS*
’ Ant LENGVŲ IŠMOKESČIŲ K
Nemokėk randos, buk savininkas.
Pas mane gali pirkti lotus ir stubas geriausiose
vietose už prieinamas kainas.

Gerų Ūkių Pigiai.

Antanas J. Baranauskas
A genias

5£6 New York Avė

k

s
A

>1
*
*

A
4
A
<; u
i ;

A

V;
r 25c

>

, i 25

Taip gi turiu gy <iu<>‘ių vėliausio išradimo,
tingi] ir kitokių ligų.

nuo visokių pa

*

5

I

Kur ir ko Galima Gauti.

K. ŠIDLAUSKAS

į 226 Broadway,kertė C St., So. Boston,Mass^J

kainos apgarsinimų: vieną mėnesį 5 eilutės $1.25; metams $T^^ C. & P. Phone St. Paul 5947
Tel. Orford 4900.
virš 5 eilučių po 25c. už kiekvieną eilutę. šie apgarsinimai priima
Grabininkas ir Balzamuotoj as
Dėl pirkimo geras užsiėmimas. mi ne ant trumpesnio laiko kaip 1 mėnesio.
Važiuoju gyvent į kitą miestą,
Pagrabus atlieku pigiai ir
Parduodu savo 3 šeimynų namus, SO. BOSTON, MASS
gražiai.
išėjęs mokyk
MONTELLO, MASS loj tam Esu
16 ruimų, viskas su gerais įtaisytikrus
graborystės
mais. Su sodu ant gražios gatMEISTRAS
IR
MALIORIUS
ir
išdavęs
ekzaminus.
mokslus
Atsivės, karai eina pro šalį.
M. A. NORKŪNAS
atlieka
darbą
kuogeriausiai,
kai

Siunčiu numirėlius ir j kitus
šaukite į sąvininką:
nos žemiausios. Juozas Slaviškas, Geriausis vietinis fotografistas miestus ir pargabenu iš kitų
KAZIMIERAS Y. BRŪZGĄ
ofisas 310 W. Broadwav, Namai Padaro paveikslus tinkamai ir pi
miestų.
giai. ‘195 Ames St.
Tel. S * B. 562-R.
i
167 8-th. St.,
So. Boston, Mass. 76 B. St.

ANT RANDO S.

Du kambariai ir virtuvė ant
viršaus “Darbininko” spaus
tuvės. Atsišaukite į “Darbi
ninku,” 242 W. Broadvay, So.
Boston, Mass.

-I

NAMAI ANT PARDAVIMO.

j
.
:
:
:

k
k

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums svei- 5
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame bllS ’fi
sąžiniškai patarnauta.
a
a
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
(C
nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktaru,
duobų galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime
a*
b expresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu :

Tik visi turėtų imti.

VĄITRAŠTĮ (subatos numerį)
galima užsisakyti skyrium. Me
tams kaštuoja $1.50. Pusei
metų — 75c.

b

&

4

HARRISON COMPANY

Savas Pas Sava Remkit Savuosius

i

25c

Prie to tikslas, kuriam ta
kninga yra platinama, yra
taipi'
.........
svarbus, kad kiekvieno SI.A
4.
. nario pareiga yra ku<>u<>lliausiai -z
)'
tą kniiigą platinti.
Ją turi iži '/
n.
sisakyti kiekviena SLA. knepa, ■
nors po tiek egzempliorių, kiek I 7
662-672 Washington St., Boston, Mass
narių, kad tokiuo
e _ ') kurioje yra
būdu išplatinus naudingą* knin- F.
k
gi ir parėmus Prieglaudos Narnų L:
PAJll šM JINAI. Fondą, Kuiną tiktai 75 c. l’usDARBININKAI,
KAINOS: Vieną kartą, lc. už lapių 2^b.
“DARBININKO”
Perkupčianis, kningiams ir S. ! k
kiekvieną
žodi; 3 kartus, 2c. už
PRIETELIAI!
kiekvieną žodį.
L. A. kuopoms, imant didesnį b.
Pasirūpinkite, kad katalikiš
skaičių, nuleidžiama tam tikras i b
kos draugijos imtų “Darbinin REIKALINGA kasdiena 25 mer nuošimtis.
Reikalaudami, krei- j b
valgyklose, koteliuose, dirb
kų” - savaitraštį — savo or ginos
i pkitės į “Tėvynės” administra- b
tuvėse ir prie namų darbo,
Vib
ganu, Leisime už $1.00 me- šokių darbų vyrams.
i ei ją šiuo adresu:
b

■ —------------------------------------------------------------------------------------------

Reikale kreipkitės pas vienatinį h
ą šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai kukardų, guzikueių, metalinių anameliuotų ir padengtų cėIuloidu. Išdirbu tarpas, vėliavas, karimas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo
rankom.

Siūdinkite drapanas
pas mus.

JUOZAS ZUPKAUSKAS
Įsidekite gerai adresą :

ti.”
T1------------------------------------------------------------------ -- ------ —

Į

Atminkite, kur yra

O! iš jo naudos — kaip iš
ožio pieno.
Į

SO. BOSTONIEČIAMS
s.

Newark N.J

J. P. TUINYLA,

JUOZAPAS PIŠČIUKAS

Tai-gi, vientaučiai, laidoĮjimo reikale visuomet kreipki
Užlaiko automobilių su septy Užlaiko savo krautuvėje šviežius tės pas mane.
Ofisas
nioms sėdynėms. Patarnauja vi
vaisius ir daržoves.
JONAS GREBLIAUSKAS
suose reikaluose dieną ar naktį. Adresas: 28 Ames St.
Adresas: 242 Į W. Broadvvay.
500 SO. PACA ST.,
BALTIMORE, M. D.
ATKIN’S LUNCH
BUČERNE
K. ŠVAGŽDIS

Į9
L8

Mėsos, visokios rūšies daiktai. Galima gauti pietus neštis į fabri
A. Algermonavičius ir I’. Špokas ką. Valgius gardžiai gaminame.
Užlaikom u.uz..a sm krautuvę
260 4-th St. So. Boston, Mass.
81 SAWTELL AVĖ.
Y Vienatine Lietuviška JX i deimantų, laikrodžių ir visokių
J*;j žiedų,
f
siutus ir overkotus,
____ DIDELE KRAUTUVĖ
A*. dani
i
. išmokesčių,
- • duo*♦*
ant
bargo
ir
ant
K rautuve
knygų ir visokių religiškų daik Telepbone So. Boston 605.
ant lengvų išlygų. Reikalaujatų ; rožančių, škaplierių, kryže
♦yiue
agentų kiekvienam mieste SuANTANAS
ŠAPALIS
Kuri užlaiko visokio talių ir medelikėlių.
.
vienytų
Valstijų ir Kanadoj, dimeistras
Paulius P. Mikaaluskas,
voro, reikalingo mainenu'š'mtj duodam perkup248 W. 4-th St., So. Boston, Mass. indeda telephonus, dengia stonieriams.
J , cianis, didelj, naują katalogą
gus, ir atlieka visus staliorys: siunčiame ant pareikalavimo už.
LIETUVTŠKAUŽEIGA.
tos darbus prideramai.
*♦* 25 centus štampų.
V. LUKOŠEVIČIA,
Užlaiko šiltų ir šaltų gėrimų,
KAINOS NEBRANGIOS.
i airių vaisių ir saldainių. PrisV
J. P. TUINILA.
Minersville, - - Pa. Y
Ofisas
Gyvenimas
Į tatom vestuvėms ir baliams. Mar
V 822 Washington St., Boston. Mass.
A-A
tinas Tamošaitis. 317 Broadway, 315 W. Broadwav, 133 Bowen St.
s So. BostonM Mass.
SO BOSTON. MASS.

Neskaityk čionai,
JEI NENORI PIRKTI GRAMOFONŲ IR LIETUVIŠKŲ
REKORDŲ.

$62m“sSpecijalis pasiulimas-28 prezentai DOVANAI!
Kad mūaų 14K. Gold Filled lAikrodėlius kuogreičiausiai praplatinti, padarėme šit* Specijalį Paaiulym*. Tai-gi kiekvienam, kuria prisius mums
savo tikr* adresą sykiu su Kuo apskelbimu ir 25 centus pradotko markėmis arba kvoterį, tuojaus išsiusime jam 14K. Gold Filled. Laikrodėlį, moterišką
arba vyrišką, Gvarantuot* ant 20 metų, su geriauaiu tos rūšies mechanizmu pasaulyj, ir prie kiekvieno laikrodėlio duosime augščiau parodytas 28 Bre
zentus visai DOVANAI, štai jie: Retežėli su kabliuku, žiedą, Pypkę, Branzalietą, (miniature) Branzaliet* su Laikrodėliu, Setą Spinkų,
32 cal. (model) Revolverį, Britvą, Armoniką, Kr Žiūką, Veidrodėlį su 3 Prietaisais, Peliuką, Diržą, Importuotą Atdarą (model) Laikrodėlį,. Durk
lą, Tabakui Skurinį Krepšelį, Nikelinę Dėžutę dėl Degtukų, (minuiture) Budniką Laikrodėlį.
Kada atneš Tau į namus Laikrodėlį Prezentus ir būsi
•igu nebūtum užganėdintas, tai nepriimk, o mes Tau
užganėdintas, tai užsimokėsi likusius $6.00, taip-gi 30 centų už Preeentų persiuntimo lėšas. Jei]
sugrąžinsim 25 centus pradotko.
Apart to prim^nam, kad mūsų lakimdėliai yra 14K. Gold 1Rlled, Gvąrantuoti ant 20 metų, ir mes laike tų 20
nž persiuntimo lėšas. Tokiu budu
metų, mūsų laikrodėlius pataisom arba apinainom ant kitų visai D O VARAI, prisiuittus mums tik 25
perkant nuo mūs laikrodėlį, nieko nerizikuoji.
Iš Kanados reikia visus pinigus prisiųsti ii kalno.
, Adresuok aiškiai taip:
'
Y0BK, M. T.
Bid4?(Pifth Av».)
,
,
UNITE!) COMMEBCLAL COMPANY,

Mes patariame “Darbininko” skaitytojams nusipirkti
gražų, naujos mados gramofoną ir linksmintis.
Naujausi lietuviški rekor
dai, indainuoti M. Petrausko
ir kitų garsių dainininkų. Be
dainų yra visokių maršų, val
sų, polkų ir daug kitokių
gražių melodijų.
Reikalauk gramofonų ir
rekordų katalogo.
Visiems
siunčiame dykai. Tik reikia
prisiųsti keturių centų stampę parsiuntimui.
Be gramofonų turime dra
panų ir čeverykų didžiausią
pasirinkimą. Ta voras geras.
Kainos mažesnės kaip kitur.
GRAMOFONŲ KAINOS NUO $15 IR AUGdOIAU.
Be gramofonų turime drapanų ir čeverykų didžiausi* pa
sirinkimą. Tavoms geras. Kainos mažesnis kaip kitur.

Chas. Urbon ir A. Pilvinis,
ProaūiA a y. (pne c st)

So. Boston Mt s

